
*  • .



Т. 3. ЧЕРДАНЦЕВА 
Я  И. РЕЦКЕР 
Г. Ф. ЗОРЬКО

ИТАЛЬЯНСКО-
РУССКИЙ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ
около 23 ООО
фразеологических единиц

под редакцией Я. И. РЕЦКЕРА

МОСКВА
«РУССКИЙ язык»
1982



ББК 81.2Ит 
Ч 45

Р е ц е н з е н т ы :
доктор филол. наук В. Г. ГАК, ФАУСТА МАРЕТТИ, 
ДЖ У ЗЕП П Е ТОРРИЕРИ, М. Ю. ДЫХОВИЧНАЯ

Черданцева Т. 3., Рецкер Я. И., Зорько Г. Ф.
Ч 45 Итальянско-русский фразеологический словарь: Ок. 23000 

фразеологических единиц/Под ред. Я. И. Рецкера.— М.: 
Рус. яз., 1982.— І056 с.

Словарь включает фразеологизмы, устойчивые сравнения, пословицы и поговор
ки, встречающиеся в итальянской классической и современной художественной лите
ратуре.

Фоазеологизмы, как правило, снабжены текстовыми иллюстрациями из произве
дений итальянских писателей с переводами на русский язык.

Словарь рассчитан на специалистов итальянского языка, переводчиков, препо
давателей и студентов институтов и факультетов иностранных языков.

М ожет быть полезен итальянцам, изучающим русский язык.

Сдано в  набор 10.10.80. Подписано в печать 22.09.82. Формат 84X108/16. Бумага 
типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел. печ. л. 110,88. Уел. 
кр.-отт. 110,88. Уч.-изд. л. 188,95. Тираж 17 000 экз. Заказ № 750. Цена 8 р. 80 к.
Издательство „Русский язык". 1030Э9, Москва, К-9, Пушкинская ул., 23.
Л енинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного 
Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой 
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств» поли
графии и книжной торговли. 198052, г . Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

ББК 81. 2 Ит 
ЧИ(И -ал)

Тамара Захаровна 
ЧЕРДАНЦЕВА 
Яков Иосифович 
РЕЦКЕР
Герман Федорович 
ЗОРЬКО

Зав. редакцией
М. Е. ШЕВЬЕВА 
Ведущий редактор 
А. М. ЗАЙЦЕВА 
Редакторы

ИТАЛЬЯНСКО- 
РУССКИЙ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ  
СЛОВАРЬ

Е. И. ЧЕРЕДЕЕВА 
Р. С. БУКРЕЕВА 
Г. А. БАРЫШЕВА
Художественный редактор
Г. П. ВАЛЛАС
Технический редактор 
Э. С. СОБОЛЕВСКАЯ 
Корректоры
Н. А. АЛЕКСЕЮК 
Н. Л. ПОНОМАРЕВА

За аутентичность цитат 
отвечают авторы словаря

ИБ № 1350

©Издательство «Русский язык», 1982



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Итальянско-русский фразеологический словарь про
должает серию иностранно-русских фразеологических 
словарей, выпускаемых Издательством.

Словарь предназначается для специалистов итальян
ского языка, переводчиков, преподавателей н студентов, 
изучающих итальянский язык. Он может быть рекомен
дован итальянским специалистам в области русского 
языка и фразеологии.

При составлении словаря использовалась большая 
картотека, собранная авторами на основании изучения 
классической и современной итальянской художествен
ной литературы и публицистики, а также итальянские

толковые и фразеологические словари (см. библио
графию) .

Словарь в процессе его подготовки подвергался не
однократному рецензированию, а также обсуждался на 
кафедре романских языков в Московском государ
ственном университете. Весь словарь в рукописи прочи
тан Фаустой Мареттн, Джузеппе Торриери, М. Ю. Ды- 
ховнчной. Авторы н редакция старались учесть все 
критические замечания и пожелания, высказанные при 
рецензировании словаря.

Все замечания и пожелания просьба направлять в из
дательство «Русский язык» по адресу: 103009, Москва, 
К-9, Пушкинская ул., 23.



СОСТАВ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

Отбор единиц для двуязычного фразеологического 
словаря едва ли ие самая трудная задача, стоящая пе
ред его составителями. В зависимости от объема сло
варя и особенностей каждого конкретного языка во 
фразеологический словарь включаются единицы доста
точно разные: идиомы, послсвиіш, поговорки, крылатые 
слова и т. а Итальяиско русский фразеологический сло
варь регистрирует в основном словосочетания и пред
ложения, в которнх план выражения и план содержа
ния ие совпадают, т. е. перевод отдельных компонен
тов этих словосочетаний и предложений не позсоляет 
понять смысл целого.

Хотя фразеология являлась й является предметом 
пристального изучения лингвистов, особенно отечествен
ных, до сих пор ие существует единого мнения о том, 
что считать фразеологической единицей (ФЕ). Теорети
ческие споры, к счастью, ие мешают выходу словарей, 
которые пользуются доверием у читателей, ожидаю
щих от любого словаря ответов на свои многочислен
ные вопросы. Все это заставляет составителей двуязыч
ных фразеологических словарей при отборе единиц ие 
ограничиваться только «чистой> фразеологией, но вклю

чать в словарь словосочетания, трудные для перевода, 
миоінр из которых относятся к л сико-аналитическим
00] ззованиям или являются составными терминами.

Итальянско-русский фразеологический словарь пред
назначен для широкого круга лиц, владеющих итальян
ским языком или изучая щих его Ои является спра
вочником для читателей и переводчиков художествен 
иой, общественно-политической и научно-популярной 
литературы, а также для филолого1,, занимающихся 
изучением итальянской фразеологии В большинстве 
своем единицы словаря широко иллюстрированы при
мерами из произведений итальянской художественной 
литературы, публицистики и прессы. При переводе еди
ниц авторы старались не тіілько дагь читателю 
образный эквивалент, но показать, там где это возмо
жно, характер формирования образа, отражающий на
циональную специфику итальянского языка. Поэтому 
многие ФЕ не только имеют русский эквивалент, но и 
переведены буквально, а также содержат нейтральные, 
иеобразные эквиваленты, т. к. использование фразеоло
гии в разных функциональных стилях итальянского и 
русского языков не совпадает.

Основные признаки ФЕ

В словаре содержатся ФЕ, имеющие структуру слово
сочетания или предложения, состоящие из слов, в том 
числе и служебных. В частности сюда входят та
кие ФЕ, как іп ЬагЬа а... (вопреки, несмотря иа ), 
аѵег(се)Іа соп цсі (поссориться с кем-л., обидеться на 
кого-л.), однако в словарь не входят отдельные слова, 
даже если некоторые из них восходят к ФЕ или имеют 
общее с ними происхождение.

В отличие от слов, которые могут быть как мотиви
рованными, так и немотивированными, ФЕ в большин
стве своем мотивированы, хотя сама природа мотиви
рованности у слов и ФЕ различна. Мотивированность 
слов связывается с той или иной прямой номинацией, 
которая ложится в основу другой, тоже прямой номи
нации. Мотивированность ФЕ не связана непосредствен
но со значением слов-компонентов, т. е. она ие может 
быть прямой. ФЕ мотивированы на основе смысла более 
сложного синтаксического целого, в котором они функ
ционировали как словосочетания или предложения сво
бодного синтаксиса. Иными словами, ФЕ обозначают 
ситуацию, воспринимаемую как «типичную» или образ
ную, т. е. косвенно называющую другую ситуацию, пря
мое обозначение которой нежелательно или недоста
точно выразительно. Кроме того, ФЕ могут называть 
реалию, некогда существовавшую и ставшую нарица
тельной, а также представлять собой стяжениую струк
туру несущую в себе смысл всего синтаксического це
лого. Например, соп 1е та п і іп та п о  (сложа руки, ни
чего не делая); сгЛ'л (или сазсЬі, сазсаБзе) іі топйо (во 
чю  _5Ы то ии стало, любой ценой) и т. ц. Чаще всего мо

тивированность ФЕ является образной, т. е. в ее основе 
лежит образное переосмысление ситуации, которая пере
дается свободным словосочетанием или предложением. 
Образная мотивированность ФЕ прямо ие связана с ее 
функционированием в современном языке. Это значит, 
что ФЕ, являющаяся по своей природе образио-ыоти- 
вироваиной, может употребляться в современном языке 
как стилистически нейтральная: ргепйеге ріесіе (укоре
ниться). Таким образом, под фразеологической мотиви
рованностью понимается мотивированность особого ро
да, основанная не на использовании одной номинации 
для создания другой, а иа переосмыслении ситуации, 
выраженной словосочетанием или более сложным син
таксическим целым.

Фразеологические единицы обладают устойчивостью. 
Если устойчивость в языке можно понимать как посто
янно существующую связь между языковым знаком 
(словом) и той объективной реальностью, которую он 
называет, то очевидно, что устойчивость лежит 
в основе дфоцесса номинации. Такого рода устойчи
вость можно назвать первичной, онтологической по 
своей природе. ФЕ, являясь вторичными образования
ми, становятся языковыми знаками именно в силу воз
никновения у них свойства постоянно встречаться в 
разных контекстах с одним и тем же значением, кото
рое не складывается из значений слов-компонентов 
ФЕ. Такого рода устойчивость можно назвать вторичной. 
Она отличается от первичной тем, что возникаете ре“и 
в результате переосмысления уже существующих языко
вых знаков. Вторичная устойчивость возможнв в силу
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есимметрпп языкового знака, она лежит в основе появ
ления переносных и других значений отдельных 
слов

Фразеологическая устойчивость может быть свой
ственна словосочетаниям и предложениям, которые, об
ладая езастывшеш или, по выражению Ш. Балли, «за- 
ржавевшей» формой (постоянным компонентным со
ставом), в любом окружении (контексте) встречаются 
с одним и тем же значением, закрепившимся за ними 
в момент их становления Под становлением ФЕ пони 
мается процесс, предполагающий, как правило, «вхож

дение» в узу< того или иного словосочетания или йред- 
ложеиля, которое, будучи использовано иносказательно, 
в определенной ситуации, оказалось настолько выра
зительным, поиятиым и типичным, или, напротив, уни
кальным для цаниого языкового коллектива, что стало 
использоваться с этим иносказательным смыслом и в 
других контекстах. Таким образом, под ФЕ понимается 
нсоднословиая устойчивая структура, мотивированная 
на основе ситуации или более сложного синтаксическо
го целого, обладающая значением, отличным от значе
ний составляющих ее компонентов

Значение и толкование ФЕ

Одним из важнейших свойс гв ФЕ являете.» наличие 
у них ( обственного значения, которое присуще им как 
единицам языка. Под значением понимается соотне
сенность языкового знака с опрецеленной объективной 
реальностью, понятием, оно устойчиво и свойственно 
ецинире словаря тоге или иного языка. Обладая значе 
нием, ФЕ, как и слова, выполняют в предложении опре
деленную синтаксическую фѵнкцию, которая, как изве
стно, во іногом зависит от значения и тесио с ним 
связана. В силу особенностей формирования своего зна
чения ФЕ обычно выполняют в предложении функцию 
предиката в широком смысле этого слова (являютс- 
сказуемым или входят в его состав, определяют глагол 
и т. п.). В функциг субъекта (подлежащею) могут по
явиться только ФЕ с опорным именным компонентом и 
то лишь в том случае, если до этого в тексте имело ме
сто ьефразеологическое пре^тачленче референта, ко
торый «атем обозначается ФЕ. Так, например, невоз
можно употребление в роли подлежащего ФЕ Іезіа 
^иа(1га а) умница; Ь) тупица. В итальянском языке, в 
частности, такой ФЕ обязательно будет предшествовать 
детерминатив в виде определен іого артикля, указа
тельного местоимения или приложение в виае имени 
собственного: циеііа іезіа ^иаага (Л  Ріеігоь

Стремясь понять и передать значение ФП, как бы 
«зашифрованное», «скрытое: за смыслом того слово
сочетания или предложения, которое выступает как ее 
«форма», необходимо представить это значение с по-
- щью других слов, употребленных в своих первичных 
значениях, не забывая о том, чтобы при этом была 
четко выражена и синтаксическая потенция ФЕ, ее спо
собность Присоединять к себе слова и выступать в 
функции определенного члена предложения. Всем эти»* 
требованиям отвечает предложенная во многих словар- 
нь.х статьях данного словаря идеограмма.

Идеограмма является метаязыковой единицей, свое
образным толкованием ФЕ, ее нейтральным эквивален
том. Она может представлять собой слово, словосоче
тание или прел пожеиие, каждое слово которых дол
жно точно соответствовать внекоитекстуальному сло
варному значению Идеограмма отличается от любо.о 
другого толкования ФЕ наличием свободных валент
ностей, т. е. тех же открытых позиций для присоедине
ния членов предложения, которые свойственны ФЕ. 
В ней содержится указание на синтаксическую функцию 
ФЕ Кроме того, идеограмма, ъ отличне от любой дру
гой словарной дефиниции, может, в случае необходимо
сти, использоваться в речи как синоним ФЕ. Она дол
жна также содержать оценочные семы, обусловливаю

щие использование данного слова в позиция предиката. 
Например, ФЕ игіаге (соте) Саіпо имеет ..деограмму 
«орать, вопить» и образный эквивалент «кричать бла
гим матом». ФЕ (ігаге ви Іе саіге а ч<1 (букв, надевать 
чѵлки на кого-л.) переводится идеограммой: «допыты 
ваться пытаться проникнуть в чужую тайну», в то вре 
мя как в переводе примеров используются более об
разные эквиваленты.

Образ — это те ассоциации, которые вызьігает у го» 
воряшего и слушающего буквальное понимание слова, 
словосочетания или предложения в том случае, если они 
употребляются не в своем первичном, прямом значении. 
Неизменность образа обусловлена одинаковыми ассо
циациями, кСТоры вызваны буквальным пониманием 
словосочетаний Такое положение вполи озможго, 
если в основе образа лежит одна И та же черта или 
особенность материально-исторической и сигиификатиг ■ 
ной сущности слов компонентов или всего словосочета
ния. Например, итальянские фразеологизмы ип согѵо 
Ьіапсо (букр ^елый ворон) и ипа то зса  Ьіапса (букв, 
белая муха) могут быть поняты одинаково, если их 
сопоставить с общей для них идеограммой — «большая 
редкость, диковина». Белые мухи и белые вороиЬі ■ 
природе не встречаются, именно поэтому ожио сде
лать рывод, что в основу образа положена одна и та 
же сигнификативная сущность словосочетания. Напро
тив, русский фразеологизм «белая ворона» (идео рам- 
ма — «большая редкость») и «белые Мухи* — пгэтиче» 
«.кая метафора слова «снег» — имеют в своеГ основе 
разный образ. Говорить о совпадении образа можно 
в том случае, если совпадают и ассоциации, связанные 
с буквальные пониманием фразеологической еДиийцві 
и идеограммы.

Процесс становления образа связан с использованием 
неких слов 6 прямом или переносном значении в опре
деленной, конкретной ситуации (контексте) и дальней
шим использованы м его в этом же значении в анало
гичных ситуациях. Между слонами и образом теряются 
прежние связи. Если в первичной ситуации именно сло
ва способствовали созданию образа, то впоследствии 
оЬраз как бы растворяет & :ебе эти слова. С помощью 
образа создается новый смысл. Новые элементарные 
смыслы, появившиеся в результате создания образа, 
чаще лсего не укладываются в эти елова, а иногда и 
ие имеют с ними ничего общего. «Толкование» образа, 
т. е. передача обюаза с помощью иеобразных средств 
требует других слов, содержащих соответствующие 
новые элементарные смыслы На этом н основано со
здание и использование идеограмм.

Ліногозначность фразеологических единиц

В основе многозначности ФЕ обычно пежит образ. 
Члены языкового коллектива понимают образ благодаря 
опыту, практике не только лингвистической, но и ма
териально-исторической. Например, фразеологизм е?зеге

(Іі Ьиоп согйоѵапо (букь. быть сделанным добрым са
пожником) создает образ прочі.ости, но не обязательно 
изящества, элегантности Этой ФЕ в современном 
итальянском языке соответствуют две идеограммы — •



два значения: а) быть крепким, здоровым (ср. русск. 
•іеладво скроен, да крепко сшит); Ь) быть толсто
кожим.

Многозначными признаются фразеологизмы, обладаю
щие более чем одним значением. Каждому новому зна
чению фразеологической единицы должна соответство

вать новая идеограмма. Таким образом, число идео
грамм соответствует числу значений фразеологических 
единиц. Отдельные значения полисемичной фразеологи
ческой единицы могут быть связаны общног ,ю образа, 
а также развиваться на основе функционирования 
фразеологической единицы.

Варианты фразеологических единиц
Под вариантами во фразеологии понимаются разно

видности одной и той же единицы, которые, при полном 
сохранении тождества своего значения и образа, могут 
иметь различия в компонентном составе.

На основе тождества идеограммы и образа или сим
вола можно выделить следующие типы вариантов фра
зеологических единиц:

1. фонетические: согѵі соп согѵі поп кі саѵапо ^іі 
оссЫ (согЬо соп согЬо поп 5і саѵа гааі оссЬіо), которые 
могут содержать в качестве компонентов фонетические 
варианты слов;

2. морфологические: гповігаге 1а соггіа (1е соггіе) 
(быть потертым, износиться), которые могут содержать

в качестве компонентов морфологические варианты
слов;

3. лексические: іаге сН іша гаовса (<3і ипа риісе) ип 
еіеіапіе (делать из мухи слона), а Ьосса авсіиііа (а 
гіепіі азсіцШ) (ни с чем, не солоно хлебавши), допу 
скающие замены слов-компонентов синонимами, слова
ми, обозначающими родовое или видовое понятие, имя 
собственное или нарицательное, разные замены эвфе
мистического характера;

4. лексихо-синтаксические (квантитативные): заііге іп 
сіеіо, аі іегго (аі веШгпо) сіеіо (быть на седьмом небе), 
допускающие различную «протяженность» структура, 
не влияющую на образ и идеограмму.

Синонимия фразеологических единиц
Синонимия фразеологических единиц строится на тех 

же принципах, что и синонимия слов. Именно поэтому 
можно сопоставлять слова, свободные словосочетания 
и фразеологические единицы. Однако явление синони
мии во фразеологии имеет и свои особенности. Рассма
тривая варианты фразеологических единиц, мы отме
чали совпадение трех моментов: идеограммы, компо
нентного состава и образа. При синонимии необходима 
только общность идеограммы, в то время как компо
нентный состав не совпадает Кроме того, ФЕ — сино
нимы являются обычно реакцией на аналогичные ситуа
ции. Близость синонимов определяется близостью тех 
ассоциаций, которые вызывает буквальное понимание 
фразеологической единицы. Например, при общей идео
грамме «зря стараться» мы различаем в приведенных 
ниже ФЕ разные способы формирования сходного об
раза:

рогіаг і ѵазі а З а т о

рогіаг ас^иа аі т а ге  (аііа 
Іопіе)

рогіаг і {газсопі а Ѵаі.от- 
Ьгова

рогіаг Іе^па аі Ьозсо (аііа 
зеіѵа)

рогіаг ріеіге (бэббі) аііе 
тигіссе

рогіаг сіѵеііе (поііоіе) 
а(<1) Аіепе

рогіаг соссойгіііі іп Е^іііо

(возить вазы на остров 
Самос, где их произво
дят)

(носить воду в море)

(возить лес в Валломбро-
за, где его много)

(в лес дрова возить)

(носить камни в камено
ломню)

(возить сов В Афины — 
сова, как известно, была 
символом Афин)

(возить крокодилов в Еги
пет)

Ясно, что речь идет о предметах, которые доставляют 
туда, где их много.

Следует подчеркнуть, что синонимия довольно широко 
распространена во фразеологии. Основными критериями 
выделения фразеологических синонимов является тож
дество идеограмм, синтаксических связей н принадлеж
ности опорного слова ФЕ к одному и тому же грамма
тическому классу, а также общность ситуации, реакцией 
на которую может быть тот или иной фразеологизм. 
Синонимы фразеологизмы различаются в стилистиче
ском плане, что непосредственно связано с ргзличныі.и 
образами, лежащими в основе значения ФЕ. Сама идео
грамма может быть контекстуальным синонимом всех 
фразеологических единиц, для которых она является об
щей, что особенно важно при переводе с одного языка 
на другой, когда критерии употребления фразеологиче
ских единиц в различных функциональных стилях ие 
совпадают.

Следует отметить, что при рассмотрении синонимов 
в словаре мы сталкивались с рядом промежуточных 
случаев. В частности, отдельные ФЕ, компонентный 
состав которых не совпадает, имеют одинаковую идео
грамму и один и тот же образный эквивалент. Напри- 
мгр, ФЕ <3еі т іе і вііѵаіі (букв, моих сапог) и «Зеі т іе і 
согЬеИі (букв, моих корзинок) имеют значение «плохой, 
ничего ие стоящий» и обычно употребляются как опре
деление к именам существительным, обозначающим про
фессию или занятие: аѵѵосаіо (тесіісо) <3еі т іе і зііѵаіі 
(гіеі т іе і согЬеІЬ) горе-адвокат (горе-врач). Такоь 
рода ФЕ весьма похожи на дублеты. Однако целесооб
разно их рассматривать как семантические варианты, 
т. к. дублеты обычно не бывают образными. К  сожале
нию, в словаре не всегда удавалось показать такого 
рода вариантность из-за отсутствия общей константы.

Типы ФЕ со структурой словосочетания
Типы ФЕ различаются в зависимости от опорного 

слова, под которым подразумевается слово, органи
зующее внутреннюю структуру ФЕ, ее компон ;нтный 
состав. Наиболее четко различаются глагольные и имен
ные ФЕ.

К глагольным ФЕ относятся единицы, в которых гла- 
ю л  является организующим центром, т. е. он управляет

компонентами ФЕ. Актуализация глагольных ФЕ, вве
дение их в речь происходит с помощью глагольного 
компонента. Глагольные ФЕ могут состоять только из 
глагола с энкіитикой типа ргеі.с1ег(5е)1а (соп ил,г 
сопіго) (сердиться, злиться; обижаться на кого-л.) 
или аѵег(се)1а соп цс! (поссориться с кем-л., обидеться 
иа кого-л.) или глагола с относящимися к нему ело-
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вами: ассогсіаге Іе сатрапе (примирить, внести мир и 
покой), аѵеге &Ь огессЬі іойегаіі гіі ргозсіиііо (быть глу
хим, быть глухой тетерей). Следует подчеркнуть, что 
глагольные ФЕ могут иметь собственное управление, от
личное от управления опорного глагола чаще всего в том 
случае, если глагол реализует свои валентности ьнутри 
ФЕ. Например, Іаг Са50 а... (принимать во внимание, об
ращать внимание на...) или Іагзі (гіеі или Л) саіііѵо 
зап^ие (нервничать, раздражаться, портить себе кровь). 
Опорное слово-глагол сохраняет все признаки своего 
функционального класса за исключением способности к 
трансформациям, требующим перестановки компонентов 
внѵтри ФЕ (например, невозможна пассивная трансфор
мация). Все глагольные ФЕ выполняют в предложении 
функчию основного или дополнительного сказуемого.

К именным ФЕ относятся единицы, в которых орга- 
ииз'тощим центром является имя существительное. 
Важной особенностью именной ФЕ, отличающей ее от 
свободных словосочетаний, является характеризующее

ее значение. Оно складывается на основе амальгамы 
значений компонентов. Тем не менее, компоненты имен
ных ФЕ, в отличи? от глагольных, сохраняют большую 
близость к слову. В основе переосмысления значитель
ного числа имечных ФЕ лежит метонимия (синекдоха) 
или комбинация метонимии с метафорой, что достигав 
ется благодаря реализации коннотативных смыслов 
слов— компонентов ФЕ: оссЬі Іагігі (плутовские глаза), 
ііпіо п о те  (псевдоним), сиог <3і Іеопе (отважный че
ловек) и др. Ряд именных ФЕ образуется иа основе 
метафоры (сравнения). Обычно так переосмысляются 
ФЕ, близкие к составным терминам типа: оссЬіо <3і Ьие 
(спуховое окно), а также ФЕ, образовавшиеся на 
основе вычленения из более широкого конт< кета (по
словиц, сравнительных оборотов и т. п.) и на основе 
национальных или заимствованных реалий: осЬе <3і 
Сатрігіодііо (гуси, которые спасли Рим), етіпепга 
р п ^ іа  (серое преосвященство, серый кардинал — лицог 
обладающее тайной властью).

Фразеологические единицы со структурой предложения
Обладая всеми основными признаками фразеологиз

мов, такими, как многокомпонентность, фразеологиче
ская устойчивость, фразеологическая мотивированность 
и наличие собственного значения, ФЕ со структурой 
предложения имеют ряд особенностей: они не модели
руются, ие подвержены трансформациям, в частности 
не могут быть переведены в косвенную речь, всегда 
экспрессивны. Структура предложения, свойственная 
ЭТ.Ж типам ФЕ, лишает их возможности каких бы т о

ни было формальных связей с остальными частями вы
сказывания. Поэтому единственный вид связи у этих 
единиц с остальной частью высказывания — это примы
кание. ФЕ со структурой предложения могут иметь 
самые различные формы: сЬі з’ё ѵізіо, з ’ё ѵізіо (только 
его и видели); ас^иа іп Ьосса (молчок!); е Ьиопа поііе 
аі Біюпаіогі (букв, доброй ночи музыкантам — и 
дело с концом, и кончен бал) и многие другие.

Пословицы и поговорки
Пословицы и поговорки являются языковым выраже

нием коллективного опыта народа, говорящего иа дан
ном языке. Хотя все слова в пословице обычно сохра
няют свое словарное значение, смысл описываемой в 
ией ситуации заключается в морали, содержащейся в 
пословице. Например, пословица Ьа ЬагЬа поп Іа іі 
ІіІозоГо (не всякий бородач — философ) содержит мо
раль: по внешнему виду нельзя судить о человеке. Рус
ский эквивалент этой пословицы — «не всяк монах, на 
ком клобук». Особую роль пословицы и поговорки иг
рают в образовании фразеологических еднннц. Они яв
ляются источником пополнения фразеологического фон
да языка, выделяя из своего состава ФЕ со структурой 
словосочетания. Например, ФЕ ас^иа раззаіа (прош

лого не воротишь) появилась из пословицы Асциа раз- 
заіа поп тас іп а  рій; аЬЬаіаге аііа Іипа (лаять иа луну; 
зря стараться) "із пословицы Ьа Іипа поп сига 1’аЬ- 
Ьаіаге гіеі сапі (собака лает — ветер носит). Очевидно, 
что фразеологические единицы в более конденсированной 
форме передают смысл пословицы, ее мораль.

Поговорки, в отличие от пословиц, не содержат мо
рали, они являются реакцией на ту или иную ситуацию, 
в которой содержится оценка этой ситуации говорящим:
II те^ ііо  ё пегпісо гіеі Ьепе (лучшее — враг хорошего). 
Поговорки, имеющие структуру словосочетания, в сущ
ности не отличаются от других ФЕ и приравниваются 
к ним.

Устойчивые формулы речи
Устойчивые формулы речи, хотя и относятся к фра

зеологии, т. к. обладают фразеологической устойчи
востью, тем не менее составляют особую группу сло
варя того или иного языка, близкую к междометиям. 
Они могут рассматриваться как основные лингвистиче
ские проявления поведения человека в условиях повсе
дневной жизни коллектива, как устойчивые формы ре

чевого этикета того или иного народа. В словарь 
включены устойчивые формулы речи, выражающие при
ветствие, побуждение, удовольствие, благодарность и 
другие реакции собеседников на речевую и неречевую 
ситуацию: зі іі^игі а) ну что вы!, еще бы!; Ь) не стоит 
благодарности, не за что; ѵа Ьепе а) все в порядке, 
все хорошо; Ь) ладио, согласен; пусть, правда.

Фразеологизированные и лекскко-аналитические структуры
В итальянско-русский фразеологический словарь 

включены словосочетания, которые нельзя назвать фра
зеологическими в полном смысле слова. Однако они 
близки по своей природе к ФЕ. К такого рода слово
сочетаниям причисляются так называемые лексико-ана
литические структуры, а также словосочетания, где

переосмысление касается только одного из компонентов, 
в то время как другие компоненты не изменяют своих 
зарегистрированных в словаре значений. Словосочета
ния, в которых переосмысление каса :тся только одного 
из компонентов, очень близки к ФЕ, т. к. подчас вон- 
рос о том, насколько значение других компонентов ока*

I
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зывается неизменным, решить трудно. В частности, !аге 
ипа поМе Ьіапса (провести бессонную ночь) рассматри
вается как ФЕ, т. к. оказываете*, ранная единица озна
чает отсутствие сиа вообще, а не только ночью Сливо- 
сочетаиия типа ип 4етро сакііі о (<3а сапі) (собачья 
погода) е«оят очень близко к ФЕ, оии ьключеиы в сло
варь. Словарь содержит такие словосочетания, одии из 
компонентов которых полностью сохраняем свое лекси
ческое значение, а другой выступает как ^усилитілм 
признака, качества. Например, віапсо тогіо  (смер
тельно усталый); иЬгіасо ігасіісіо (мертвецки пьяный) 
и им подобные.

Аналитические структуры, как известно, оСразуются 
по моделям, входящим в синтаксическую систему кон
кретного языка, Это словосочетания, в которых грам
матическое и лексическое значения представлены рас
членение, Одиако уже в самок синтаксической системе 
существуют модели лексикализованные, т. е. такие, в 
которых грамматические форманты ие лишены пол
ностью лексического значения, хотя и десемантизиро-

ваны по сравнению со своим словарным значением. Та
ковы многие перифрастические обороты, некоторые фор
мы каузативных конструкций и т. п. Система итальян
ского глаголь осооенно богата такого рода образова 
ииями, которые лри изучении языка и при переводе 
ыогут вызвать изьестные трудности. К лексико-анали
тическим структурам мы относим словосочетания, обра- 
юванные по существующим в языке моделям аналити
ческих образований, ии один из компонентов которых 
ие являэтся носителем лишь грамматического значения, 
а в той или ичой мере лексикализован, например: 
(Наг іазіісііо (поіа) (мешать, причинять беспокойство 
и т. п.).

Читатель иайдет в словаре и составные т^рминч-реа- 
лии, относящиеся к политической жизни современной 
Италии, поскольку они могут представить трудность 
при чтении и понимании современных текстов, а между 
тем двуязычиче словари их, как правило, не регистри
руют.

Иллюстрации к фразеологическим единицам

Рождение ФЬ и их жизнь в языке с трудом подда
ется иац іюдению и регламентировано только узусом. 
Составители словаря, хотя и ие ставили перед собой 
задачи датировать появление тех или иных ФЕ, тем 
не меиее, выбирая примеры для словаря, стремились 
охватить возможно иолее широкий круг проилвеАений 
художественной литературы ие только различных жан
ров и авторов, но и различных эпох. В словаре при
водятся цитаты, иллюстрирующие использование ФЕ в 
произведениях классиков эпохи Возрождения, начиная 
с XIV века, таких как Боккаччо, Саккетти Фиренцуо- 
ла, Банделло. Значительная часть примеров взята из 
произведений известных итальянских писателей более 
позднего вромеии: Гольдони, Фосколо, Джусти, Лео
парди, Маидзони и других. Большинство нллюг раций 
почерпнуто из книг соі ременных итальянских писателей 
и драматургов: Моравиа, Кальвино, Павезе, Арпино, 
Фенольо и других, а также из газет и научных изда
ний последних лет. Небол„лая часть примеров взята 
из произведений писателей, широко использующих в 
своем творчестве диалект. Эти «диалектные примеры 
иллюстрируют ФЕ, уцотре зительные в общенациональ

ном языке, ао обладающие известным диалектным ко* 
лоритом (Де Филиппо и др.).

Такое разнообразие примеров позволяет читателю 
почувствовать ситуацию, в котооой уместно употреб
ление той или иной ФЕ, и изменения в значении, или 
появление ноьых оттеичов значений на пьотяжении ве
ков. Некоторое число ФЕ, помещенных з итальянско- 
русском фразеологическом слоьаре, были зарегистриро
ваны составителями словаря впервые, иа основании 
встретившихся литературных примеров.

Многие архаичные ФЕ, выписанные из итальянских 
толковых словарей разных лет, не проиллюстрированы 
в нашем словаре примерами в силу их очевидной ма
лой употребительности. Однако авѵоры соі.ли целесо
образным сохранить их в составе данного словаря. 
К  такому решению авторов побудили понятный интерес 
советских читателей и литераторов к произведениям 
эпохи Возрождения, в тоі. числе к фольклору, а также 
весьиа существенная особенности ФЕ, заключающаяся 
в том, что, как известно, любая ФЕ способна, при 
соответствующие условиях, обрести в языкэ новую 
жизнь

Т , 3 .  Ч еѵ данцева



ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Ведущим принципом при переводе ФЕ как в словар
ном гнезде, так и в иллюстративных примерах является 
:тремление найти в русском языке фразеологическое 
соответствие. В особенности это относится к ФЕ с об 
разной основой Способы геревсда ФЕ г словарной 
статье, т. е- основного перевода, можно грубо разделить 
иа три категории: эквиізалеиты, вариантные соотве" 
ѵгвия (или аиачоги) и описательный перевод (гермин 
Ф. Энгельса, означающий интерпретацию).

Эквивалент — это постоянное равнозначное соответ
ствие, как правило, ие зависящее от контекста. К со
жалению, эта категория, столь удобная для перевод
чика, имеет весьма скромныЛ удельный . ес во фраіго- 
.огическом фонде итальянского языка. Ведь абсолют

ный эквивалент в русском языке должен полностью 
лередавать ие только смысловое значение, но и экс
прессивно-оценочную и функционально-стилистическую 
характеристику итальянской ФЕ. Такому совпадению 
иОепятсчвует национальное своеобразие фразеологии 
каждого из сопоставляемых языков.

Нужно сказать, что распределение фразеологизмов 
по указанным трем способам перевода не зависит от 
их груктурно-семаитической категории. Это легко про- 
зерить на конкретных примерах. Эквивалент! встре
чаются при переводе всех категорий одновершинных и 
многовершинных ФЕ, начиная с простейших сочетаний 
существительного с предлогом и кончая предложения
ми — образными и переосмысленными пословицами и 
проверками. Например, аИ’іп|*г0580 (оптом), аііа т е -  
дію ікое-как), а ііа ЬеІісЬеіІа втихомолку), яиііе яріпе 
(как иа иголках). Стало быть, іквивьлентом ь іжет 
Зыть и русское слово, ц необразная, и образная ФЕ в 
русском Я'ыке. Важно, что в подавляющем большин
стве случаев эквивалентное соответствие не зависит от 
юнтекста.

Читатель пайдет и словаре примеры эквивалентного 
(точнее, моноэквиваленткого) перевода ФЕ различных 
фразеологических моделей именных н глагольных, на
речных и предложных. Это касается не очень значи
тельного процента ФЕ, гме между итальянской и рус» 
ской ФЕ можно поставить знак равенства. Чаще всего 
к этой категории принадлежат фразеолоі «ческие тер
мины и так называемые «интернациональные ФЕ, ли
шенные «местного колорита»: сарго езріаіогіо (козел 
отпущения), сагпе йа саппопе (пушечное мясо), ріеіга 
<1і рагадопе (пробный камень). Это субстантивные ФЕ, 
имеющие посто.,лнпе соответствие (эквивалент) в рус
ском »ынке: ваііге аі веШ то сіеіо (быть иа седьмом 
небе), те ііеге і Ьавіопі Іга 1е гиоіе (вставлять палкн 
в колеса), сиосеге пеі зио Ьгосіо (вариться в собствен
ном соку), радаге цп оссЬіо «ЗеІІа Іевіа (платить втри
дорога), Іепеге виіі? дгаіісоіа (держать в вспнеиии, на 
горячих углях), ревіаге Гас^иа пеі тогіаіо  (толочь 
волу в ступе)— типичные примеры глагольных эквива
лентных соответствий Одняко нужно помнить, что в 
еамом определении эквивалента было оговорено, что 
он, как правило, не зависит от контекста. Но нет пра

вил оез исключений: саро й орега (шедевр), і «Трак* 
тирщице» Гольдони маркиз называет Мираидолину ип 
саро гі'орега, н А- К- Дживелеіив с полным основанием 
переводит сэто перл "оздания».

В переводе любого художественного произведения 
можно нередко встретить подобные случаи .сонтекоту- 
ального перевода ФЕ, имеющих эквивалентное соотвеі ■ 
ствие в русском языке.

Разные значения фразеологи >мов отмеча отся в сло
варе буквами алфавита, как например, соіаге а ріссо
а) пойти ко диу, утонить; Ь) пойти прахом, потерпеть 
крах; с) пасть духом. Подобная дифференциация ясно 
указывает на многозначность этой ФЕ, что подтверж
дается примерами. В первом значении речь идет о ко- 
рэбле, во втором -гг о надеждах, в третьем і— о мораль
ном состоянии.

Крайне опасны для понимания и перевода «ложные» 
эквиваленты. Пргмеры из литературы имеют ие только 
иллюстративную, ио и более важную, документирую
щую функцию. Столь закономерная для переводчика 
/еиденция — передавать итальянскую идиому русской 
идиомой — таит в себе опасность отклонения, а подчас 
и искажения подлинного значения итальянского фразео
логизма.

Не всегда переводчик может использовать и илес>- 
/рамму, указанную в словарной статье Превалирование 
языковой практики, живой речи над языково.і теорией 
очень метке отметил деятель итальянского Просвеще
ния Джован Батиста Джеллн еще болер четырехсот лет 
томѵ назад:

Д ж елли.— Скажите, что, по-вашему, лежит в основе 
созидания? Правила создают язык, или -язык создает 
правила?

бьртоли. — Кто же может сомневаться в том, что 
толико язык создает правила, что еслг они не содер
жатся в нем и не подтверждаются им, то они лишены 
всякого основания? (О В. Сеііі, кКа§іопатепІо ьорга 
1а сПНіСОІІа сіі те ііеге іп гедоіе 1а позіга Ііп^иа»;.

Эту истину можно бі зоговорочно отнести и к пере
воду фразеологических единиц. В наиболее выгодном 
положении оказывается переводчик, когда итальянский 
оборот имее" в русском языке постоянное равнозначное 
соответствие — эквивалент. Особенно важно это для 
образных ФЕ, когді. в двух изыках совпадает не только 
внешняя оболочка. Значительно чаще в словаре фигури
руют вариантные соответствие (илн аналоги), отмечен, 
ные знаком 2* (приблизительно равняется). И это впол
не понятно. Б подавляющем большинстве случаев рус
ское соответствие не явл іется единственным, и в сло
варной статье приводится несколько переводов. З д е л  
оказывают влияние два (по меньшей мере) фактора: 
национальное своеобразие образной основы итальянской 
ФЕ, не воспроизводі мое в переводе, и даже при нали
чии русского аналога — его пригодность только в тес
ной зависимости от контекста.

Указанное ограничение затрагивает и целый ряд 
ФЕ, имеющих аналогичную образность в структуру
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в русском языке. Так, например, сайсгс йаііе пиѵоіе 
значит не только «упасть с облаков», «свалиться с неба», 
но и просто «ничего не понимать; не знать того, что из
вестно всем» или даже «разинуть рот от изумления». 
Когда эта ФЕ встречается в обращении, в прямой речи, 
то ее экспрессия в итальянском не имеет оттенка гру
бости, присущей русскому аналогу. В смысловом отно
шении нельзя поставить знак равенства между внешне 
не совпадающими итальянскими и русскими фразеоло
гизмами типа тепаге рег іі пазо «водить за нос», что 
может означать и «взять под ноготь», «всецело подчи
нить себе» или е е^аге 1а роіѵеге пе^Н оссйі «пускать 
пыль в глаза», раскрывающееся иной раз в контексте 
как «втирать очки», «обманывать», а также при пере
воде подавляющего числа пословиц и сравнений, как 
будет видно из дальнейшего изложения.

Прн отсутствии эквивалента или аналога в переводе 
ФЕ исполі зуется интерпретация, т. е. объяснительный 
перевод. Например, 1а ѵізііа сіі Запіа ЕІізаЪеіІа (дол
гий, затянувшийся визит); аіиіо (зоссогзо) сіі Різа (за
поздалая помощь — в 1509 году пизанцы долго ждали 
помощи от императора Максимилиана).

Иной раз приходится прибегать к довольно про
странным объяснениям. Например, гіа (За Ъеге аі ргеіе, 
сЬе іі сЬегісо На зеіе (говорят о том, кто, стараясь для 
себя, делает вид, что помогает другому).

В словаре можно иайти десятки итальянских 
ФЕ, возникших на основе переосмысления (как 
правило, иронического) выражений, имеющих прямое 
или косвенное отношение к библни и религиозному 
ку ьту

Большую трудность для перевода представляют ком
паративные ФЕ. Итальянский язык исключительно бо
гат образными сравнениями, которые ие имеют прямого 
соответствия в русском языке. Сказанное относится, 
конечно, к стереотипным сравнениям, зафиксированным 
словарями как фразеологические единицы. Конечно, есть 
сравнения, имеющие русскую аналогию, но их меньшин
ство. Особенно разветвленную сеть сравнений имеют 
цвета: Ьіапсо, пего, гоззо, где, учитывая стандартность 
каждого из них, переводчик обязан дать и стандартное 
русское соответствие, часто стирающее образную основу 
итальянского. Однако сопоставление этих статей в сло
варе не должно вызывать огорчение переводчика, так 
как в подавляющем большинстве случаев образность 
таких стереотипных сравнений уже не воспринимается 
самими итальянцами, и роль второго компонента срав
нений сводится лишь к усилению сравниваемого при
знака. Аналогичное явление наблюдается и с компара
тивными фразеологизмами других, например, француз
ского и английского языков.

Русским эквивалентам: «красный как мак, красный 
как (вареный) рак, красный как кумач» со< тветствует 
ряд итальянских сравнений, где только первые два сов
падают. Можно без преувеличения сказать, что лншь 
ие бо..ге одной цесятой итальянских стандартных срав
нений имеет такое же образное соответствие в русском 
языке. Если пиоіаге соте ип резее и «плавать как 
рыба» совпадают, то вапо со те  ип резее никак нельзя 
перевести дословно, так ж е как нельзя использовать 
^терестипное русское сравнение, «здоров как бык», ибо, 
как видно из примера в словаре, это сравнение может 
относиться н к молодой девушке. Поэтому с полным 
основанием запо со те  ип ре<>се можно переводитьэ 
«очень здоровый».

Ни одно из сравнений со вторым компонентом разчиа 
не может быть передано хотя бы приблизительным 
сравнением по-русски: аііе^го соте ипа разчиа, соп- 
іеп+о соте ипа Разчиа, Геііее со те  ипа раз^иа, {гапчиіііо 
со те  ипа Раздиа, ^гаазо с о т е  ипа раздиа выражают

лишь усиление признака, обозначенного прилагатель
ным, и не требуют перевода сравнением.

Особую трудность представляют сравнения со вторым 
компонентом — собственным именем — аііедго соте  Се- 
Іезііпо. В словаре, правда, сделана попытка передать 
это сравнение сравнением «весел как король», ио этот 
перевод далеко не универсален.

Решающее значение при переводе сравнений имеет 
контекст. Показательны в этом отношении примеры 
сравнений с раШсіо: раііігіо со те  <іі сагіа, со те  ип сепсіо 
(Іаѵаіо), соте  сіі (1а) сега, со те  ип тогіо, со те  ипо 
зреііго, со те  ипо зігассіо. В русском языке всему этому 
ряду соответствуют только два сравнения: «бледный 
как полотно», «бледный как смерть».

Словарь не дает рядов итальянских фразеологических 
синонимов, хотя и для изучающего итальянский язык, 
и для переводчика несомненным недостатком словаря 
язится совпадение переводов разных ФЕ с одной и 
той же идеограммой' «умереть» или «зря стараться». 
Особенно трудно передать і переводе экспрессивно-эмо
циональные и оценочные оттеики чуть ли не сотни 
итальянских синонимов понятия «умереть». О том, ка
кими разнообразными и разнохарактерными средствами 
выражается это понятие, написана специальная моно
графия О Могапгіі ”Іп чиапіі тогіі зі розза тогіге іп 
Ііаііа,,. Тогіпо, 1883.). Не имея возможности привести 
целиком все ФЕ этого ряда, ограничимся лишь харак
терными примерами, показывающими различные прие мы 
перевода.

Можно считать калькой, когда в переводе совпадает 
или почти совпадает образная и экспрессивная основа 
итальянской ФЕ. Например раззаге а т і^ ііо г  ѵііа 
(отойти в лучший мир), апгіаге пеІРаІіга ѵііа (отпра
виться на тот свет), гепйеге 1а сагпе аііа іегга (сойти 
в могилу), поп еззеге рій пеі ІіЪго <іеі ѵіѵепіі (быть вы
черкнутым из списка живущих). Несмотря на некоторые 
формальные отступления от полного калькирования, все 
перечисленные переводы сохраняют ту же экспрессиЕ 
но-эмоциональную и экспрессивно-оценочную характе
ристику. СЬіийеге ^іі оссЬі (закрыть глаза, очи) воз
вышенней по-русски, ио совпадают оба значения: уснуть 
и умереть.

Иное дело, когда итальянская образная основа совер
шенно чужда русскому языку. В лучшем случае уда
ется прибегнуть к трансформации — образному преоб
разованию с сохранением экспрессии: апйаге аі саѵоіі 
(отправиться червей кормить), апгіаге іга діі аІЪегі ріг- 
гиіі (дать дуба, сыграть в ящик), хотя русские соот 
ветствия все же будут грубее итальянских

Однако, как можно видеть из литературных примеров, 
приведенных в словаре, контекст имеет решающее влия
ние на выбор вариантов перевода, подчас довольно да
леких от соответствий, указанных в словарной статье.

Примеры «обертонального» перевода показывают, что 
в контексте иной раз сравнение вовсе не обязательно 
переводит» сравнением, метафору — метафорой, мето
нимию — метонимией, т. е., другими словами, что у пе
реводчика есть законное право замены одного образ
ного средства другим. Более того, он может пользо
ваться и приемом компенсации, т. е. возмещать потерю 
какой-либо детали, передавать описательно образный 
фразеологизм с тем, чтобы возместить эту потерю дру
гими средствами и даже в другом месте текста, лишь 
бы сохранить оощую экспрессивно-стилистическую то
нальность целого. В практике художественного пере
вода такое явление наблюдается довольно часто. И этим 
объясняется тот факт, что в этом словаре ие всегда 
можно было использовать цитаты из существующих 
русских переводов художественных произведений, пе
реводов, выполненных даж е на высоком уровне.

Я .  И .  Р е ц к е р
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О ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ

1. Словарь построен по гнездовой системе: фразеоло
гические единицы, в состав которых входит одно и то 
же слово, помещены в одной статье, независимо от 
того, какое место в словосочетании занимает данное 
слово.

Так, в гнезде саіпро приводятся все сочетания с этим 
словом, напрнмер:

сашро сіі Іогіипа
йі$согйіа пеі сатро  гіі Адгашапіе 
с? іІГаІІго сашро 
аЬЬапсіопагс іі сашро и т. д.

2 Гнездовые слова (вокабулы) даются в словаре в 
алфавитном порядке.

Омонимы составляют разные статьи и отмечаются 
римскими цифрами:

дгіа I { 
агіа II } 
агіа III }

Орфографический вариант вокабулы следует на ал
фавитном месте со ссылкой на ос.ювное написание. 

АВАСО т см. АВВАСО
3. Полисемичные вокабулы с обособленными значе

ниями переводятся на русский язык, однако указы
ваются лншь те значения, которые представлены во 
^разеоюгических единицах, как например:

АКМА /
1) оружие; 2) род войск
В таких случаях за каждой фразеологической еди

ницей гнезда ставится цифра в скобках, указывающая, 
в каком значении употребляется гнездовое слово в 
данном выражении. Например:

агша аггигга (2) 
аппа Ьепешегііа (2) 
агша Ьіапса (1)

За гнездовым словом (и его значениями, если они 
дайы) в структурно-алфавитном порядке приводятся 
фразеологические единицы.

4. Чтобы читатель мог быстрее найти нужные выра
жения и получить наиболее полное представление о 
фразеологии, включающей данное слово, каждая фра
зеологическая единица повторяется в словаре столько 
раз, сколько самостоятельных слов она содержит.

Так, выражение е$$еге а ЬоИеда помещается и под 
словом е$5еге, и под слпвом Ьоііе^а, однако перевод 
и иллюстрации приводятся только один раз — в дан
ном слз чге под существительным Ьоііеда, а в гнезде 
е55еге дается ссылка: е$$еге а Ьоііеда см. В-1091.

Все фразеологические единицы словаря имеют свой 
порядковый номер в пределах данной буквы (отсылоч
ные словосочетания не нумеруются).

5. Д ля удобства пользования словарем ігеревод еди
ницы и иллюстрации дается обычно в гнезде первого

существительного этого оборота. Если сочетание со
стоит из двух инфинитивов или из глагола с наречием, 
то перевод дается при первое инфинитиве, за исклю
чением глаголов аѵеге, Гаге, Іазсіаге, выступающих в 
служебной функции.

Сочетания, имеющие в своем составе прилагатель
ные, обозначающие цвет, как правило, переводя/ся в 
гнезде данного прилагательного. Например, перевод со
четания сагіа Ьіапса дан в гнезде Ьіапсо.

Если фразеологическая единица имеет несколько ва
риантов, то перевод их дается при общем дл? них эле
менте (константе), например:

діі ѵіепе Гасчиа (или Гас^иоI^па^ аііа (или іп) 
Ьосса переводится ч гнезде Ьосса.

Сравнения переводятся в гнезде сравниваемого сло
ва. ІІапример: оіапсо со те  1а сега — в гнезде Ьіапсо.

6. Фразеологические еди інцы в пределах одного гне
зда (например асоиа) располагаются в следующем по
рядке:

a) именные сочетания (сочетание существительного 
с прилагательным или двух суш^стві.тельных):

асчіш агйепіе 1 (гнездовое слово +  при- 
асдис Ьа$$е ) лагательное). 
асчиа а саііпеііе (гнездовое слово +  суще

ствительное) .
Ьгиііе (или саШѵе) асчие (прилагательное +

гнездовое слово). 
Ьисо пеП’асциа (существительное +

гнездовое слово).
b) обстоятельственные фразеологические обороты 

различной структуры:
йа сЬе Ѵасдиа Ьадпа 
соІГасчиа аііа §о1а 
аІГасчиа е $аропе

c) гла-ольные сочетания (с глаголом в инфинитиве):
аѵеге асциа іп Ьосса 
аѵеге асісіоххо Гасциа Ьоііііа 
Ьеге Гасциа йеІГоЫіо

<і) сочетания с глаголом в личной форме, пословицы 
и поговорки, крылатые речения: 

асчиа сЬеіа ѵегтіпі теп а
Глагольные гнезда строятся по алфавиту компо

нентов:
АВВАМООМКЕ ѵ 

аЬЬапйопаге 1е агші 
аЬЬапаопаге Іа ЬапФега 
аЬЬаі гіопаге іі сашро

Служебные слова (артикли, предлоги, союзы и т. п.) 
при алфавитном распределении внутри гнезда во вни
мание не принимаются.

Если несколько фразеологических единиц имеют об
щую неизменную часть, то эта общая часть выносится
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в виде «шапки», а все сочетания следуют за ней со зна
ком тире:

Ьосса сЫика:
— а Ьосса сМ іка

I — аѵеге (или іепеге) 1а Ьосса сЬіиза
— гішапеге а Ьосса сЬіиза

7. Варианты фразеологических сочетаний приводятся 
в скобках после слов или или тж. (или  — когда по
вторяется часть сочетания; тж. — когда повторяется 
все сочетание). Например:

іп Ьосса а  Іийі (или  аі ѵоі&о, аііа депіе; тж. 
рег ІиМе Іе ЬоссЬе)

Перевод вариантов дается в гнезде наиболее упо
требительного из них, а от остальных значимых ком
понентов даются отсылки на это гиездо.

8. Если какое-либо слово в составе данного вырэ- 
жения необязательно, то оно заключается в круглые 
скобки:

Ьосса <1і іегі (Іа ііа  -  рапіегі)
Антонимические варианты сочетаний даются в ква

дратных скобках:
аѵеге «,а р і . Ьепе [рег шаіе]

9. Различные значения фр зоологического сочетания 
обозначаются латинскими буквами со скобкой Точкой 
с запятой оазделяются более дифференцированные рус
ские соответствия одному н тому же итальянскому 
значению; различные оттенки значений отделяются

г от друга запятой.
ели выражение имеет несколько значений, то они 

располагаются, как правило, в таком порядке: от кон
кретного — к абстрактному, от общего — к частному:

ріапіаге Іа ЬапсНега а) водрузить знамя; Ъ) за
воевать.

гіріедаге іа Ьа ісііега а) прекратить сопротив
ление; Ь) умереть.

10. К каждому итальянскому выражению дается пе
ревод. Если соответствующее русское выражение не 
полностью совпадает по значению с итальянским или 
осиоваио на ином образе, то перед ним ставится знак 
приблизительного равенства а :

Ьеііі іп Іассіа, Ьгиііі 1п ріагга ргоѵ. =  всем-то 
хорош, да душа ни в грош.

11. Если фразеологические обороты имеют ограни
ченную сферу употребления, то при иих курсивом ука
зывается соответствующая стилистическая помета, на
пример, ист., поэт., прост, и т. д.

12 Ко многим фразеологическим единицам после 
перевода дается иллюстрация из произведений италь
янских авторов.

Все цитаты приводятся *5ез каких-либо изменений, 
в отдельных случаях допускаются лишь иезначигель 
ные сокращения. Для того чтобы уточнить ситуацию, 
которая можег быть неясна из кра-кой цитаты, личиь~э 
местоимения при переводе иногда заменяются соответ
ствующими именами действующих лиц.

13. В целях экономии места часто используются ком
плексные цитаты, содержащие две (и более) фразео
логические едиииі :ы. Например, в оукве «В» при еди
нице 654. сагіа Ьіапса дана иллюстрация, в которой 
встречаются еще фразеологи1 есчие единицы.

ІіЬго Ьіапсо 
Ьапгііега Ьіапса 
СГІ8І Ьіаі са

На соответствующие единицы данная иллюстрация те 
повторяется, ио указывается: пример см. тж. В-654.

14. В словаре указывается только происхождение вы
ражения, но отнюдь не этимология составляющих его 
слі в.

Этимологически: сведения даются только для италь
янских реалий. Если же выражение заимствовано из 
других языков, то указывается самый факт заимство
вания, объяснение же не приводится.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Итальянские 
Иаііапе

ацё  — аедеШѵо
аѵѵ — аѵѵегЬіо
йіаі — сІіаІеНаІе
есс. — ессеіега
езсі — евсіатагіопе
/  — Іетт іп ііе
[ рі — Іе т т іп ііе  ріигаіе
іл і  — іпПпііо
Іаі — Іаііпо
т  — тавсЬіІе
т рі — тахсЬіІе ріигаіе
пит  — пшпегаіе
ргер — ргерозігіопе
ргоп — ргопоше
ргоѵ. — ргоѵегЬіо
д с — диаІсЬе сова, ^иаIс05а
цё — диаІсНейипо, ^иа1сипо
ѵ — ѵегЬо

АВВКЕѴІА210М

Русские 
К и55е

библ. — библейское выражение 
гл. — глагол
груб. — грубое слово, выражение 
карт. — термин карточной игры 
муз. — музыка
обыкн. цпотр. — обыкновенно употребляется
поэт. — поэтическое выражение
презр. — презрительно
прост. — просторечное выражение
ср. — сравни
тж. — также
уст. — устаревшее выражение 
фольк. — фольклор 
школ. — школьное выражение 
иіутл. — шутливое выражение 
эвф. — эвфемизм



А
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1. гіаІРа аі Но (или аііа геіа) (обыкн. употр. с гл. 
говорения и восприятия) от начала до конца; от «а» до 
«я»; от дос&и до доски; от корки до корки:

«5е ѵоіеіе сЬ’іо ѵ’аіійі, Ъізо^па сііггпі іи ііо , «ІаІГа Ипо 
аііа геіа» (А. Мапгапі, «7 ргопгеззі зрозі»).

— Если вы хотите, чтобы я вам помог, нужно рассказать 
мне все, от альфы до омеги.

«Ё зіаіо боіо п еІГ и Іііто  іе т р о  сЬе Місепі йіейе  
циеІѴагіа сГітрогІапга... поп ргігпа, регсЬё іі зі^пог Заппео 
Ьа сіоѵиіо зріе^агеіі іиПо сіаІГа Япо а ііа  геіа» (/. Зѵеѵо, 
«Ѵпа ѵііа»).

— Мичени стал задирать нос только в последнее время... 
Раньше синьору Саннео приходилось объяснять ему его 
обязанности от начала до конца.

Тегезіпа. — ...іи ііе 1е ѵоііе сЬе Іо Іе гассопііо ипа зсепа 
йі §е1о8іа, Іеі ѵиоі зареге о^пі сова гіаІГа а і іа  ге іа  
(Е. Роззепіі, «Ьа позіга іогіипа»).

Т е р е з и н а . — ...всякий раз, когда я ей рассказываю
о сцене ревности, она хочет знать всю историю до мель
чайших подробностей.
(Пример см. тж. А-492).

2. поп гііге пё а пё Ьё молчать как рыба, не раскры
вать рта (ср. ни бе ни ме).

3. еккеге аІГа начинать с азов, с самого начала.
4. езкеге а е г быть альфой и омегой чего-л., быть 

началом и концом.
5. гііагеі йаП’а а) начать с самого начала; вернуться 

к истокам; Ь) рассказывать с самого начала.
АВАСО т см. АВВАСО 
АВАТЕ т 

рагеге ип рагіге аЬа(с см. Р-36. 
гікропгіе іі Ігаіе со те  ГаЪаІе сапіа см. Р-І246.
6. Ы е аЪаіе, Іаіі топасі ргоѵ. каков поп, таков и при

ход.
АВВАСАКЕ ѵ 

аЬЬасаге гіі гегі см. 2-37.
АВВАССНІАКЕ ѵ 

аЬЬассЬіаге 1е асегЬе е 1е та іи ге  см. А-94.
АВВАСО (тж. АВАСО) т

7. аѵеге росо аЬЬасо а) не уметь считать; Ь) не знать 
самых простых истин.

8. аѵеге іиііо ГаЪЬасо «иііе йііа не блистать талан
тами, звезд с неба не хватать:

IIп иото, сЬе аЪЫа киііе сШа (иііо  ГаЬЬасо, сотргеза  Іа 
гедоіа гіеі іге зепіріісе е сощрозіа... поп риб ассепйеге е<! 
аіітеп іаге сіепіго гіі зё ипа Пашгаа зе§;геіа (5. Рагіпа, 
«Ргиііі ргаіЫіі»).

В душе человека, все способности которого ограничи
ваются знанием таблицы умножения и правил арифметики.., 
не может гореть тайное пламя.

поп с’ё Ьіхорпо (Гаѵег кіийіаіо ГаЬЬасо см. В-779.
9. сі ѵиоі ГаЬЬасо это проще простого, это проще 

пареной репы.
АВВАОІЛО т

10. Іаге (или рі^ііаге, ргепйеге) (ип)' аЬЬадПо (тж. 
сайеге іп аЬЬадІіо) сделать ошибку, дать промашку, 
попасть впросак:

— Ыоп ё гіоппа гіа іоііегаге зепга гісЬіашІ шТоГГеза, пб 
сіа рі&ІІаге аЪЪа&Н зи! сопіо ѵозіто. Н а 1е зие ісіее; е зе 1е 
тапса Гезрегіепха, Ьа 1а Іе г т а  ѵоіопій <1і ас^иІ5*а^Iа 
(Р. Магііпі, <сРессаіо е  реп ііепга»).

— Она не из тех. кто может снестн обиду нли заблу
ж даться на ваш счет. Она знает, чего хочет, и если ей еще 
не хватает опыта, то она полна решимости его приобрести.

І/аи іо ге  сіеііа «Зі&пога гіеііе С а те ііе» , Ьа розіо пеі «Оегпі- 
топсіе». сЬе ё. з ’іо поп ргепгіо аЬЬа^По, 1а рій Ьеііа со т - 
тесЗіа сіеі позіго зесоіо, сіие регвопа^е* Гипо іп іассіа 
аІГаІІго (Р. М агііпі, «АІ іеаіго»),

В «Полусвете», если не ошибаюсь, лучшей комедии 
XIX века, автор «Дамы с камелиями» противопоставил друг 
другу двух героев.

...ргоропепйо рег т о ^ ііе  а зио піроіе Кіпа МігІапі, сгесіеѵа 
(Гаѵегбі! ігоѵаіа ипа сіеііе зоіііе егіисапгіе зепга ісіее рго- 
ргіе, вепга ѵоіопіа, зепга сагаііеге. Е ргезе ип аЬЬа^Ііо 
(/•'. Магііпі, «Рессаіо е репііепга»).

...сосватав своему племяннику в жены Рину Мириани. он 
полагал, что нашел одну нз обычных воспитанниц мона
стырской школы, без собственных мыслей, без воли, без 
характера. Тут-то он н ошибся.

АВВАІАКЕ ѵ 
аЬЬаіагс аііе саісадпа см. С-84. 
аЬЬаіаге аііа Іипа см. Ь-89С 
аЬЬаіаге аі ѵепіо см. Ѵ-249.
Іаге со те  іі сап гіа ра^Наіо сЬе аЬЬаіа «1і Іопіапо см.

С-459.
Іаксіаге аЬЬаіаге ип сапе см. С-463, 
поп 4гоѵаге ип сап (или пё сапе пё §аііо) сЬе §Іі 

аЬЬаі см. С-470, 
оѵе сап поп аЬЬаіа см. С-439.
І1 сапе аЬЬаіа аііа Іипа см. С-473.
сап сЬе аЬЬаіа поп тогйе см. С-474.
а сапе сЬе аЬЬаіа, о рапе, о Ьакіопе см. С-475.
сапе сЬе то ііо  аЬЬаіа ргепгіе рос1іе Іергі см. С-480.
сап йа ра^Ііаіо аЬЬаіа е кіа йіхсокіо см. С-483.
11. сЬі ігорро аЬЬаіа, етр іе  іі согро Йі ѵепіо ргоѵ. 

^  шуму много — толку мало; чем больше шуму, тем 
меньше толку.

1а Іипа поп сига ГаЪЬаіаге йеі сапі см. Ь-914.
поп 5’аЬЬаіа а ѵиоіо см. Ѵ-984.
поп (Хоѵа ип сапе сЬе сі аЬЬаі см. С-502.

АВВА1АТА }
12. Іаге ГаЬЬаіаіа высмеивать кого-л., издеваться над 

кем-л.
АВВАЫООЫАКЕ ѵ 

аЬЬапйопаге 1е агші см. А-1100. 
аЬЬапгіопаге Іа Ьапйіега см. В-191. 
аЬЬап(1опаг5І пеііе (или іп) Ьгассіа а цс см. В-1165. 
аЬЬапйопагхі пеііе (или іп) Ьгассіа йі дгі см. В-1151. 
аЬЬапсіопаге іі сатро  см. С-372. 
аЬЬапйопаге іі согро см. С-2736. 
аЬЬапсіопаге іі топгіо см. М-1775. 
аЬЬап(1опаге пеііе рсвіе см. Р-1391. 
аЬЬапгіопаге 1а ргека см. Р-2254. 
аЬЬлпгіопаге 1а ѵііа см. Ѵ-718.

АВВАN^ОNАТО 
ІапсшМехга аЬЬапйопаіа см. Р-143. 
рагоіа аЬЬапііопаіа см. Р-467.
а Ьгі^ііа аЬЬапЛопаіа (тж. а сгідііе или а гегііпі аЬ- 

Ьапйопаіс) см. В-1221.
Іаксіаг (аге цсі соп аЬЬапсіопаіе гесііпі см. К-157, 

А ВВАN^ОNОте
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13. а 5ііо аЬЬапйопо по своему усмотрению, по сво
ему вкусу.

14. Іазсіагс (или теііеге, рогге) іп аЬЬапйопо бро
сить на произвол судьбы, оставить без помощи, без 
ухода; забросить.
АВВАКиРРАТО т

15. тед ііо  ІІ вио аЬЬагиНаіо сЬе чиеі сРаІІгі азкеііаіо 
ргоѵ. == хоть плохонькое, да свое.
АВВА55АКЕ ѵ 

аЬЬакзаге Іе аіі см. А-428. 
аЬЬакзаге Іе а г т і см. А-1100. 
аЬЬакзаге іі саро см. С-745. 
аЬЬазкаге 1е согпа см. С-2687. 
аЬЬаккаге Іа сгезіа см. С-3042.
— іаге аЬЬаккаге 1а сгезіа а цсі см. С-3043. 
аЬЬа^каге іі йИо 6го55о см. 0-681. 
аЬЬах.чаге Іа Ігопіе см. Р-1355. 
аЬЬ;іХ5аге 1а Іапсіа йаѵапіі а цсі см. Ь-125. 
аЬЬаккаге 1е гпапі см. М-525.
а шаззаге діі огессі і (или Іе огессЫе) см. 0-528. 
аЬЬаззагс Гогдодііо см. 0-596. 
аЬЬаккаге Іе р іите см. Р 1874 
аЬЬазкаге Іа Ісзіа см. Т-511.
— (аге аЬЬазкаге Іа іезіа см. Т-512. 
аЬЬакзаге Іа ѵікіега см Ѵ-636. 
аЬЬакзаге Іа ѵосе см. Ѵ-839.
Іаге аЬЬа55аге іі Іопо а дгі см. Т-728 
псгсЫІа аЬЬавза поЬіІІа см. N-136.

АВВА5ТАК2А аѵѵ
16. аѵегпе аЬЬакіапга: пе Ьо аЬЬазіапга с меня хва

тит, мне надоело (пример см. V 38)
АВВАТТЕКЕ ѵ

17. аЬЬаііегкі Ьепе [т а іе ] :  т і  зо»ю аЬЬаііиіо Ьепе 
Гтаіе] мне повезло [не повезло].
АВВЕСЕОАКЮ т

5{аге іп зой^егіопе соІРаЪЬссесІагіо см. 5-884 
АВВИСС1 т

18. аІГаЬЬіссі (обыкн. употр. с гл. езвеге, іогпаге, 
есс.) с азов, с самого начала:

«СЬі ё П поБІго гіІгеМоге, П гпаевіго сЬе сі Іпве&па? сЫ 
гіігі^е? певзипо... 5опо аІГаЬЬіссі е поп ігоѵо сЫ ші іпзеепІ
а Іе^ёеге соггепіеш ете» (*$. Тоггезапі, « // іеаіго ііаііапо  
пе§1і и іііт і ѵепѴаппі (1945—1965)».

— Кто наш режиссер? Кто наш учитель? Кто руководит 
нами? Иикто... Я еще только осваиваю азбуку искусства, а 
учить меня бегло читать некому.

19. поп зареге (пеапсЬе) ГаЬЬіссі (или  ГаЬс) не знать 
ни аза, ничего не смыслить:

— Епігаге пеі топгіо де^Н ясассЫ — рег сЫ поп пе за  
пегпшепо ГаЬс — 1і іа зегпрге ип ро’ согпе АНсе пеі раезе 
сіеііе Мегаѵі^Не {«І/Ѵ п іій* . 25 оііоЬге 1978).

Приобщиться к мнру шахмат для человека, который в 
ннх ни аза не смыслит, — это все равно, что попасть, как 
Алиса, в страну чудес.

А В В І50С М К Е  V
сЬі аЬЬікодпа поп аЬЬіа ѵегдодпа см. Ѵ-333. 

АВВОССАКЕ ѵ 
аЬЬоссаге (аІ)Г атс см. А-633. 
аЬЬоссаге ип спіосіо агги^діпііо см. С-1737. 
аЬЬоссаге 1а сіііе^іа см. С-1898. 
аЬЬоссаге Гезса см. Е-172.

А В В О № А № А /
20. аЬЬопйапга «Іеі сиоге избыток чувств.
21. — рег аЬЬопсІапга йеі сиоге от избытка чувств; 

от всего сердца.
согпо йеП’аЬЬопйапга см. С-2686. 
ітЬагагхо гіеІГаЬЬопгіапга см. 1-43.
22. диагхаге пеІГаЬЬопсіапга кататься как гыр в ма

сле.
23. пиоіаге пеІРаЬЬопсІапга утопать в роскоши:

«Саго яіБпог аѵѵосаіо — сіічче еЧ рипіо іп Ьіапсо Іпйісапйо
Іа Іа ѵ о іа -  і.еі пиоіц пеП'чЬплц]; ,,/а , шепіге, іп еепегаіе,
ІиШ <1111 іпіогпо сгерапо гіі іаше...> {А, Могаѵіа, -.1 а сіо- 
сіага»).

— Дорогой господин адвокат, — сказал  он вдр' указы
вая на стол. — у вас такое изобилие, а  ведь вообще-то все 
тут дохнут с голоду...
(Пример см. тж. С-3152).

24. ГаЬЬопгіапга депсга Газіісііо ргоѵ. =  хорошенько
го понемножку.
АВВОШ АКЕ ѵ 

аЬЬопгіаге дгі соп сЬіассЬіеге см. С-1659. 
аЬЬоЫаг (іп) рагоіе см. Р-497. 
аЬЬопйаге цсі соп рагоіе см. Р-498. 
іі гі5о аЬЬопйа пеііа Ьосса (Іе^іі $сіоссЬі (или зіоііі) 

см. К-419.
АВВОКОО т

25. сіі Іасііе аЬЬогйо общительный.
26. йі дгапйе (или сіі тоИо) аЬЬогйо н ед о сту п н ы й : едіі 

ё  (іі егап г іе  аЬЬогсІо к  н ем у  не п о д сту п и ть ся .
27. а (или сіі, *цІ) ргігпо аЬЬоМо на первый взгляд, 

по первому впечатлению, поначалу.
АВВ022АКЕ ѵ

28. аЬЬоггаіа! тоск. брось!, перестань!:
— Аѵеіе аѵиіо ипЧзрігагіопе гопіапНса? ВІао^по ігаііп* 

сопісо о гіі роезіа?..
— С не зіогіеі
— АЬЬоггаІа! (Д. РаІаггезсНі, «I {гаіеШ Сиссоіі»).
— У вас Гіь. .іііют приступы романтического вдохновения? 

Тяга к меланхолии и поэзии?..
— Что за чушьі
— Брось эту болтовнюі

А 8ВКАССІАЕЕ ѵ 
аЬЬгассіаге 1а сгосе см. С-3083. 
аЬЬгассіагкі Іе діпоссЬіа см. 0-451. 
аЬЬгассіаге (1а) пеЬЬіа см. N-125. 
аЬогассіаге 1е отіиге см. 0-331. 
аЬЬгассіаге Гогко см. 0-646 
аЬЬгассіаге ип рагШо см. Р-685. 
аЬЬгассіаге 1о біошасо см. 5-1766. 
сЫ гпоііо (иди Ігорро) аЬЬгассіа пиііа кігіп^е (тж. 

сЫ рій аЬЬгасс а, теп о  кігіп^е) см. 5-19/г5ч.
і роѵегі в’аш таггапо  е і відпогі 5’аЬЬгассіапо см. 

Р-2193.
АВ .КЁѴІАКЕ ѵ 

аЬЬгеѵіаге і діогпі «11 цсі см. 0-575.
АВВКІѴО т

29. сіаге ГаЬЬгіѵо дать полный ход:
р и е і шізіего, чиеі регісоіі аѵеѵапо с! а (о І*аЬЬг!ѵо а ііа  шіа 

ігпг ,.іі"іа/лопе іп іап іііе  (/. Аісѵо, *Сощ еззіопі ііі ип ііа 
Ііапо»).

Эта таинственность, ьгц опасности разожгли мое детско„ 
воображение.
30. рідііаге (или ргепйеге) 1’аЬЬгіѵо набирать скорость. 

АВВЬІІСІАКЕ ѵ
аЬЬгисіагаі 1е сегѵеііа см. С-1583.

АВВІЛАКЕ ѵ 
аЬЬніаге 1а діогіа см. 0-794.

АВС
поп зареге (пеапсЬе) ГаЬс см. А-19.

АЬ2ЬЕ
31. тед ііо  тогіге АЬеІе сЬе Саіпо =  лучше быть 

гкертвой, чем палачом.
А В І550 т  

аЫвзо гіі зсіслга см. 5-443.
5і 11’огіо <1е1ГаЬІ55б см. 0-605.
32. апйаге (или всіѵоіаге) .егео ГаЬівзо катиться в 

пропасть, идти к гибели.
АВІТ^КЕ ѵ

аЬЦаге ацН апііройі см. А-вУЬ.
сат іп  сЬе Іе т е  іі Іигпо ё сайіѵо йа аЬіІэге гм. С-300, 
іппапгі іі тагііаге аЬЬі ГаЬіІаге см. М-848.

АВІТО т  1) одежда, платье; 2) привычка 
аЬіІо Ьгипо (1) см. В-1263. 
аЬііо пего (1) см. N-181.
83. аЫіо «11 сопііаепга (1) домашнее платье,
34 гі?ііо «1а яосіеіа (1) верхнее платье, вечерний костюм 
іп аЬііо асІашШсо (1) см. А-261.
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35. йерогге (или Іазсіаге, зро^Ііаге) ГаЬііо (1) снять 
с себя д/ховный сан, монашество.

36. Іаг ГаЬіІо а... (?) привыкнуть к...
37. пжкег аЬіІо (1 )=  сменить кожу, переродиться:

...е гіаѵѵего іо поп ші вепіо іп и то ге  <31 т и іа г  аЫіо 
{V. Розсоіо. М Ш т е Іеііеге йі /асоро Огііз»).

...но, по правде говоря, мне не охота меняться.

38. рідііаге (или ргепгісге, ѵезіігс) 1’аЫіо (геРдіозо)
(1) постричься в монахи:

Эоѵеѵа ргепсіеге ГаЫСо, рег адіі оссЫ йеі топйо
( /  Се/ѵі. • тіеі $еі‘е

Она должна была ст іть монахиней н удалиться от мира,

Бродііаге ГаЬНо (1) см. А-35.
39. 5Іассаг(5і) ип аЬіІо (I) купить отрез на платье, 
ѵезііге ГаЬіІо геІі^іоБО (1) см. А-38.
40. ГаЬііо поп іа  іі шопасо (1) ргоѵ. не ряса делает 

монаха; не всяк монах, на ком клобук:
«Ё 1а еіогіа сІеІГаЪйо чиевіа, 5і&пог сопіе, сЬе ип иошо, 

И циаіе аі весоіо Ьа роіиіо іаг Йіг гіі зб, соп ^ие8^о Іпйоббо» 
гііѵегШ ип аііго...»

«Ѵоггеі сгейегіо... т а  аііе ѵоііе, с о т е  Лее іі ргоѵегЬіо... 
ГаЫіо поп іа 11 шопасо» (А. Мапгопі, «II ргот еззі врозі»).

— В том-то, синьор граф , н состоит честь н аш его  од ея
ния, что человек, которы й я м иру вы зы вал та к и е  толки, 
облачившись в сутан у , стан ови тся совсем ины м ...

— Хотел бы верить этому.., во с  другой стороны, как 
говорит пословица, не всяк монах, на ком клобук.

...е циапіигщие ГаЫ іо поп Гассіа 11 топ асо , регсЬё ІІ 
сарреііо поп тапіІезіегеЬЬе циаІсЬе соза гіеі саро сЬе 1о 
рогіа? (А. АІЪегіаггі, «Ыоѵеііе итогізіісНе»).

...конечно, клобук еще не делает человека монахом, во 
разве по шляне иной раз нельзя судить о человеке?

а в іт і і а т о  о ее
аЬіІиаІо аі гпіеіе см. М-1397.

АВЬАТІѴО т
41. е$$еге (гігіоііо) аІГаЫаІіѵо (аззоіиіо) лишиться 

абсолютно всего:
Ѵа а зареге сЬе Іоэзе чиезіо Ооп Рагсиссіо... з іа  гіі Іа ііо  

сЬ'ек!* гіпіаве яепга ш апіеііо е зепга сарриссіо; апгі, зесопёо 
Іа Іе ^ е п ё а , гішазе агігіігіііига зепга піепіе агіёовбо, Іапіо 
сЬе, рег соргіге 1е ригіепгіе, гіесогсватепіе зі шіве ипа шапо 
гіаѵапЦ е ГаЙга. гііеіго Оипцие, гезіаге с о т е  Ооп Рагсиссіо, 
біепіііса реггіеге Іиио, гШиг&і аІГаЫ аиѵо (/?. Сгапйі,
*Моііі е йеііі готапезсНі*).

Поди угадай, кто был этот дон Фаркуччо... Известно 
только, что он остался без плаща и капюшона. Более того, 
согласно преданию, он и вовсе был голый; и чтоб при
крыть срам, одной рукой он закрывал перед, а другой зад. 
Таким образом, стать как дон Фаркуччо — значит потерять 
все. остаться без всего.

Іп теп о  Лі сіпчие аппі Іа і а т іе і іа  Копгіа На ёа іо  Іопйо 
ай ип ѴІ5І050 раігітоп іо , е агіевво ё аІГаЫ аііѵо аззоіиіо 
{И. А. Ргепгеі, «1000 іШотаШске Нейепзагіеп Ііа ііеп ізск» ).

Не прошло и пятн лет, как семейство Ронда растратило 
до гроша значительное состояние и теперь сидит иа мели.

АВ ОѴО Іаі
42. соігіпсіаге аЬ оѵо начать с (самого) начала. 

АВ ОѴО ^ С Ш Е  АО МАЬА Іаі
43. сопоксеге «аЬ оѵп издие а«1 ілаіа» досконально,

основательно знать.
АВКАМО

44. пеІГогІо «И АЬгашо библ. в лоне Лвраамоьом, 
в раю:

•— Е 1и, Ьиса, поп ѵиоі еззеге ип зі^поге?
— Ыоп гіиЬіІаге: баг^ ип віепоге апсЬе ІиІ эепга апсіаге 

оеІГогіо (11 АЬгашо (М_ МогеШ, « / ригі й і сиоге»).
— А ты. Л ука , не хочеш ь бы ть енньором?
— Не сомневайся, он тоже будет синьором, даж е  ве по

бывав в лоне Авраамовом.
АВІІ80 т

45. рег аиико незаконно.
АСАТЕ

46. 11 Іійо А-аіе верный, преаанннй друг ^м ф . 
Ахат — спутник Энея].
АССА /

47. поп саріг(сі) ип’асса ничего не смыслить, ни бель
меса не понимать:

Ип еаі^піиогпо, ип ра4г*о1а... т а  ип сі». и ііо сЬе поп 
саріасе ип’асса аНагІ е ѵа а ііей га теп іе  і/і гоѵігга
(Е. Са^ісігмиѵо, сѴопогеѵоІе Раоіо Ьеоп[ѵгіеі

Это честні П п алы й  н п а т р и о т ., во  простоф иля, ничего 
не смы слящ ий в д ел ах  н легком ы сленно катящ ий ся к разе» 
рению.

48. поп гіаге ип’асса ничегошеньки, ровным счетом 
ничего не дать, ломаного гроша не дать.

49. еввеге рег асса не иметь ника <ого веса, ничего 
не значить.

поп ітрогіаге ип’асса см. 1-126л.
50. поп гікропйеге ип’асса ничего ие ответить.
51. поп «ареге ип’асса (или циаііго ассНе) рови->ім 

счетом ничего не знать, ничегошеньки не знать, ие 
знать ни аза:

С Іо. — Р агіа... N6 сарІгЛ апіо іи і, сЬе поп еа  пп’асга
(1’ііаііапоі (С. Регіоіі, «Ооппе»),

К а р л о . — Говори... Что ои поймет? Ведь он по-итальян
ски нн бельмеса не поннмаеті 
{Пример см. тж. 5-1204).

52. зареге циаНто ассЬе знать только от ѵ до.
53. поп віігпаге ип’асса ни во что, ни в грош не ста

вить.
поп ѵаіеге ип’асса см. Ѵ-25.

АССАОЕМІА /
54. Іаге (гіе||’)ассас1ет:а (или Іе ассайегпіе) чрон. дис

кутировать, диспутировать; разгла"Ольсівовать:
— Б йеі гебіо, со е рагіа іе  ѵоі йеііа виеггй? Мепіге I 

побігі (гаіеііі сопіЬаіІопо, ѵоі (а(е 1е ассас^етіе? {Е. Сог.  
гайіпі, «І-а р.иеггп іопіапа» ).

— Впрочем, как вы можете говорит1- о во.іне? В тс чремя 
как наши братья сражаю тся, вы занимаетесь пустой бол
товней.

АССАЭЕКЕ ѵ 
ассасіеге сотой о см. С-2320.

АСС^/ѴРАКЕ ѵ 
ассатраге гадіопі см. К-53.

АССАРРОNАКЕѵ 
Іаіе аег.арропаге іа  реье ем Р-Ю36. 
ші зі ассарропа 1а реііе см. Р-1068.

АСС/^■>̂ ОNЛТО 
аѵеге 1а реііе ассарр^паіа см. Р-ЮзО 

АССАКЕ22АКЕ Ь 
ассагеггаге 1а Ьоііідііа см. В-1106, 
ассагеггаге 1е враііе а цгі см. 5-1243. 
шогйеге (а та п о  сНе ассагегга см. М-639. 
сЬі а^сагегга 1а ти іа , ЬизсЬега йеі сі-ісі см. М-2144. 
сЬі іі вио Пдііо Ігорро ассагегга поп пе вепііга аі- 

Іедгегга см. Р-к93. 
сЬі ѵиоі 1а Гі^Ііа, ассагсггі Іа тасіге см. Р-67Р 
йрЧо (горро ассагеггаіо поп 1и т а і  Ьепе аііеѵаіо см. 

Р-ь94.
АССЛТ"АРЕ ѵ 

сЬі (іт)ргрзіа, Іетрекіа е сЫ ассаііа, 1а 1а Іехіа с«, 
Р-2258.
АССЕСАКЕѵ 

Ьиіо Йа ас^есаг^ см. В-1410, 
аііегіопе ассісса гаріопе см. Д-331, 
гогиіпа сіеса, і виоі ассіеса см. р-1139.

АССЕОЕйі: ѵ
ассейеге а ип Іиодо см. Ь-975.

АССЕШ ЕКЕ ѵ 
ассепйеге (1е) сапйеіс см. С-406, 
ассепйеге ипа сапсіеіа (йаѵапіі) а дй см. С-407 
ассепдеге ипа сапсіеіа а  Іи>Іо (иди а Сгі$(о, аі $ап(і) 

е ипа аі Йіаѵоіо см. С-403, 
ассепйеге сегі см С-1549.
55. ассепсіегбі сопе ип {іаіі гпі/его вспыхивать как 

порох:
«ЕЬ, бГ, Ап^геа ё ипо сЬе ассепйе с о т е  пп ІІаіптіГего, 

соза ѵоіеіе».. (С. Агріпо, «Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).
«Да что там, Андреа из тех, что вспыхивают как спич* 

к а» ...

ассепйег циаІсЬг тоссоіо см. М-1609, 
ассепйсе 1е гепі см, Ц-226.
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ѵі 5І ассепйегеЬЬе Іо гоНапеІІо см. Т-То. 
ай аііаге йігоссаіо поп з’ассепйе сапйеіа см. А-521. 
сЬі ѵиоі ѵегіеге ип иогпо [ипа Йоппа] <3і росо, 1о 

[1а] т е і іа  а ассепйег іі (иосо см. Р-1540, 
пиігі 1а кегре іп кепо іі ассепгіега ѵеіепо см. 5-675. 
ріссоіо ѵепіо ассепйе іиосо, е И дгапсіе 1о втогга см.

V 84.
роса іаѵіііа ассепгіе т о і іа  ра^Ііа см. Р-326. 

АССЕМ АКЕ ѵ 
асс“ппаге Газво см. А-1273.
ассеппаге сорре (или іп сорра) е гіаге (іп) Ьакіопі 

(тж. ассеппаге сорре или  ріссНе е гіаге Йепап или 
краае) см. С-2613.

ассеппаге йі 5І см, 5-747.
АССЕКТАПЕ ѵ 

ассеііа іі согзо, е роі вріеда Іа ѵеіа см. С-2824. 
АССЕ50 

рагШа ассева см. Р-666.
Г0550 со те  ип сагЪопе асссво см. К-546. 

АССЕ550 т
56. йі (асііе [(ІШісіІе] асссхзо доступный [недоступный]. 

АССЕТТА [
соіро й’асссйа см. С-2210. 
еоІГассеНа:
57. — Іаге (или іадііаге) соп 1’ассеііа сделать кое- 

как, небрежно как попало:
«РегсЬб іо, 5а, поп {ассіо сотріітепіі: поі гіеі раеве, 

Біепогіпа, к іа т  соп Гассеііа» (С. Тевіогі,
«Азреііа е  $рега» ) .

— Я. знаете ли, барышня, ие церемонюсь: нас, деревен
ских, манерам ие обучали.

58. (аге (или гіаге) діихіігіа соп Гассеііа судить наобум.
59. — іаге (или  сіаге) кепіепге ссН’ассеМа рубить 

сплеча.
60. — Іаге Іе рагіі соп Гассеііа обделить, обсйти 

кого-л.
гіагхі ГассеМа $иі ріегіі (или  йеН’ас 'ей а  пеііе §атЬе)' 

см. Р-1642.
ай аІЬего сЬе сагіе, ассеііа, асссііа см. А-454. 
а Іе^по сіиго, ассеііа іадііепіе см. Ь-355. 

АССЕТТАМЕМО тп
61. зепга ассеііатепіо  <1і регвопа нелицеприятно, не

взирая иа лица.
АССЕТТАМЕ аеш

62. ассеііапіе е аііриіапіе шутл. аз грешный. 
АССЕТТАКЕ ѵ

ассеііаге Ьаііадііа см. В-342.
ассеііаге чс рег сопіапН (или рег йепаго сопіапіе, 

рег топеіа сопіапіе, соггепіе, Ьиопа, рег Ьиопа топеіа, 
рег ѵаіиіа соггепіе) см. С-2489.

ассеііаге іі ^іосо йі см. С-498.
АССНІАРРАКЕ ѵ

ассНіарраге апсЬе іі тезіо іо  см. М-1307. 
ассЬіарраге Іа сапіопаіа см. С-587. 
ассЬіарраге виі іаііо см. Р-276.
ассНіарраге 1а Іогіипа рег і сареііі (или  рег сіиИеІіо, 

рег іі сіиНо) см. р  1131.
ассЬІарраге іі тезіо іо  см. М-1307. 
ассЬіарраг 1е тозсЬе см. М-2036. 
ассЬіарраге цсі іп рагоіа см. Р-499. 
ассгъарраге С|(1 рег 1а реііе Йеі сиіо см. Р-1051. 
ассЬіарраге 1а зогіе рег і сареііі (или рег ип сіиі- 

іеМо, рег ІІ сІиИо) см. Р-1131.
63. ассЬіарраІо. (или ѵа 1’ассЬіарра!) поди-ка, пой

май!, ищи ветра в полеі
64. поп гпі сі ассЬіаррі! меня не проведешь!
Геіеіапіс поп ассЬіарра іі Іоро см. Е-44

АССНІТО т
65. «К ргігпо ассЫіо сразу, с самого начала:

«Ьо 8а, т і  ріссо гіі Іпйоѵіпаге сН р г іт о  ассМіо 1е регзопе,
Іеі іпѵесе, 1о а т т е і іо ,  апсога поп вопо гшбсііо а БІаевіІісаг- 
Іа» {С. Мопіезапіош «Ьа сироІа»\л

— Знаете, я научился распознавать людей с перво
го взгляда, но, признаюсь, до сих пор не могу вас рас- 
кусить.

II ЬагсЬеіІо... ега ріепо, т а  сН ргіто  ассМ іо Гаііепгіопе 
гіі Ьиса !и а ііга ііа  <3а ипа ^іоѵапе гіоппа гіі іпзоіііа Ъеііегга 
сЬе ведеѵа а рорра, ассапіо а ипа вібпога апхіапа {Р. Зас- 
сНі, «І_а ргітайоппа»).

Пароход был полон народу, но внимание Луки сразу же 
привлекла молодая необыкновенно красивая женщина, си
девш ая на корме рядом с пожилой дамой.

АССІАІО т
«аійо со те  (ип) ассіаіо (или с о т е  Гассіаіо) см. 

5-77.
кіотасо сГассіаіо см. 5-1762. 
іекіа гі’ассіаіо см. Т-486
66. Гассіаіо 5І готре е П Іегго 5І ріе^а ргоѵ. ~  дуб 

ломится, былинка гнется.
А С С ІА К ^О  т

67. Ьаііеге 1’ассіагіпо груб, заниматься сводниче
ством
АССЮЕГ^ТЕ т

68. ассійепіе а  (еггаі(и)оіо (апоплексический) удар. 
Ьгиііо со те  ип ассійепіе см. В-1278.
Іоссо Й’ассіс1еп1с см. Т-695.
69. вепга Іігаге ип ассісіепіе ^  не моргнув глазом, 

совершенно равнодушно, безразлично, хладнокровно:
...зареѵа регсіеге виііа гозва о зи ііа  пега, яепга іігаге ип 

ассігіепіе циаІсЬе десіпа сЗі шіііе Иге, іоззего т а § а г і  гіеі 
сгесіііогі (С. Коѵеііа, «Маіег ёоіогоза»).

...он мог, поставив в рулетку на красное или на черное, 
не моргнув глазом, проиграть несколько десятков тысяч 
лир, притом взятых в долг.

70. поп саріге ип ассійепіе груб, ни черта не пони
мать, ни бельмеса не смыслить:

«Ма рагіа гіа сгізііапо, рагіа, сЪе іо поп 11 сарізсо ип 
ассігіепіе» (А. Могаѵіа, «Nиоѵі гассопіі готапі»).

— Д а говори же ты по-человечески, говори ж еі А то я 
ин черта не понимаю.

соггеге со те  ип ассійепіе см. С-2777.
71. поп Іаге ип ассігіепіе груб, ничего не делать, па

лец о палец не ударить.
поп ітрогіаге ип ассігіепіе см. І-126а.
72. тапсіаге ассійепіі груб, посылать проклятия, 

проклинать, клясть.
73. игіаге со те  ип ассійепіе груб, орать как сума

сшедший (бесноватый).
74. ассійепіі аі іпедііо! груб, к черту лучшее! (ср. от 

добра добра не ищут).
75. сНе діі ѵепда ип ассійепіе! груб, чтоб ему пусто 

было!, да пропади он пропадом!
76. Н рідіі ип ассісіепіе! (тж. ассісіепіі а Іе!) груб. 

черт тебя побери!
АССЮ1А I

77. (аг ѵепіге Гассійіа нагонять тоску, вызывать 
скуку.
АССШОА і

78. ІіМі (или рідіаіі, яііраіі, зігеііі) со те  Іе ассіи&Ье 
(іп ип Ьагііе или  іп «саіоіа, пеііа ваіатоіг) (тж. Н44і 
со те  ІІ Ьиіо, со те  П Ііпо, со те  1е тозсНе, со те  загсііпе) 
=  как сельди в бочке:

Но йеИо, «ріеіаіі с о т е  ассіиеЬе» 4ап1о рег иваге ипа іт* 
ш аріпе ІеМегагіа: іп геаИа поп с’ега врагю петш епо рег 
рі^іагсі (/. Саіѵіпо, *Ье Совтісотіске»).

Я сказал «набнты, как сельдн в бочке», то іько чтобы 
употребить литературный образ: на самом деле и набивать-то 
нас некуда было.

БесІБе гіі гіш еие I а Іаѵогаге: сіік.ІІо <11 саіхоіаіо рН
?>агеѵа іі  тев ііеге  рій Іасііе, ша а  М аіеііа. і саігоіаі бопо  
11(1 с о т е  1е то8сп е— (/.. Ві&іагеШ, «Сагіопе. Ѵііа йі ип 

ііаІіапо>).
Карлоие решил снова приняться за работу: ремесло с, • 

пожннка казалось ему легче всего, но сапожников в Ма- 
телнн было как собак нерезаных.

...ипа т а і і іп а  рег іе т р о  бі то 5 8 е  1а саѵа!са(а гіаі раіагго 
геёіо, ей ега ргоргіо ип вггпгіе е ЬеІІо зреНасоІо; Іа еегіе 
кіаѵа Ііііа  с о т е  іі Гі іо [я 1е йігаие (О. А сгиссі^ жЗеззапіа 
поѵеііе ророіагі т опШ еві»),
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: перво* 
вас рас-

іііегшопе
Ьеііегга
(Г.
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іо) см.
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глазом,
овио:
Іігаге ип 
^агі гіеі
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в тысяч
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Рібсо ип 

А то я

ать, па-

іКЛЯТИЯ,

* сум а- 

(ср. от

у пусто 

') груб.

лзывать

іссіидЬе 
тж. ПШ 
загйіпе)
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1а вепіе 

*$е$$апІа

..однажды утром кавалькада двинулась в путь нз коро
левского дворца. Это было по-настоящему грандиозное зре
лище, Плотные толпы людей заполнили улицы.

і л  репіе іп ріагга, ІІІІа с о т е  1е товсЬ е (С. Ѵегда. 
«Ма5Іго-(1оп СевиаШо»)

Народу на площади бѵ.тком набито.
та^го соте ип’ассш^а см. М-126, 
зесса соше ип’ассіи^а см. 5-539.
аѵег (іапіо) сегѵеііо циапіо ип’ассіида см. С-1565.
79. ЬепегіеНе 1е ассіидЬе! отруби голову — болеть 

не будет; хорошо тому, у кого головы нет (в ответ 
тому, кто жалуется на головную боль).
АССОССАКЕ ѵ

80. ассоссагіа а цй обмануть кого-л., сыграть с кем-л. 
злую шутку.

ассоссаге ипа Ігессіаіа а цсі см. Р-1263.
(аі Й гігіе іп Ьосса сЬе йіеіго Іе 1’ассосса см. В-940. 

АССОСІЛЕ^А /
81. (аге т іііе  ассодііепге оказать радушный прием. 

АССООЫЕКЕ ѵ
ассо§1іеге соте ип сапе іп сЬіека см. С-430, 
ассо^ііеге іі ѵепіо іп геіе см. Ѵ-269. 

АССОМООАМЕІМТО т 
ІеЙега й’ассот эйатепіо см. Ь-429.

АССОМСЮАКЕ ѵ
82. ассотоЛагІа все устроить, уладить, 
ассотогіаге воііо іі Ьапсо см. В -163. 
ассотогіагкі аііе Ьаііиіе см. В-365.
ассотосіаге цй рег іі йі «ІеІІе Іезіе (или рег 1е Іекіе) 

см. р-474, 
ассотогіаге аі сііаѵоіо см. 0-320 
ассотогіаге сіие иоѵа пеі ріаНо см. ІЛ-179. 
ассотосіаге Іе рагіііе см. Р-670. 
ассотогіаге аі ргоргіо йепіе см. В-149, 
ассотойагкі 1о кіотасо см. 5-1767. 
ассотогіаге 1е иоѵа пеі рапіеге (или пеі рапіегіпо) 

см. Ш 78.
поп карег ассотойаге Гаддейіѵо соі зо5(ап1іѵо см.

А-338.
сНі поп 5І ксотогіа, поп 5І ассотойа см. 5-467.
83. Іга поі сі м ассотойа кетрге ргоѵ. свои люди — 

сочтемся.
АССОМРАСМКЕ ѵ 

ассотра^паге сок? а сокіа см. С-2961, 
ассотра^паге соІГоссЬіо см. 0-81.
84. ассопіра^паге соте ГотЬга іі согро следовать 

как тень за кем л.
сНі ассотра^па Іа репіоіа со! раіиоіо, циапсіо 5’іп- 

саррегаппо, кі готрега 1а репіоіа см. Р-1242.
(ё) те^Ііо (екзеге) іоіі сЬе т а іе  ассотрадпаіі см.

о ►990.
АССОКСІАКЕ ѵ 

ассоісіаге цй рег іі (1і «ІеІІе Іекіе (или рег 1е Іевіе) 
см. Р-474

ассопсіаге іі Іаііпо а цй см. Ь-220. 
ассъпсіагіа вспга заіе см. 5-87.
1е Ьиопе рагоіе ассопсіапо і т а іі  ІаІН см. Р-590. 
рег ѵіа (или рег 1а кігагіа) «'ассопсіап 1е &оте см. 

5-999.
АССбкСІАТІЛ*А /  

й5. регсіеге Гассопсіаіига упустьть случай.
АСССМСЮ а@% е т

86. сагіеге (или апсіагс, ѵепіге, Іогпаге) (іп) ассопсіо
приходиться кстати, подходить:

Ѵоі зіезза, сЬе 1а Іойаіе раіевешепіе, поп пе сгейеіе іп
сиог ѵозіго ипа іоіа. Ма евна ѵі Іогпа ассопсіа рег ^иайа- 
^паге іегпро, рег рі^ііагѵі (Зііеііо сіеі позігі іо гтеп іі 
(Л. С. Ваггііі, <еѴпа поііе Ы ггагга»).

Вы сами, откры то восхваляя  такую  теорию  лю бви, в глу
бине души не верите в нее ни на йоту. Но она вас устраи 
вает, так как позволяет вы играть  врем я н н атеш и ться  н а 
шими страданиями.

С’ё пеІГорега гіі Рое ипа поѵеПа сЬе іогпа ассопсіа рег 
гіевсгіѵеге 1а сопйігіопе гіе! т іо  апішо а і чиеі іепіро 
ІА. Могаѵіа, «Ѵатоге сопіицаіе»)*

Есть у  Эдгара По олна новелла, которая как  нельзя 
больше подходит для харлкіерисіики моего душевного со
стояния в то время.
87. езкеге ассопсіо со те  і ререюпі получить взбучку, 

получить по первое число.
АСССШ5ЕМТ1КЕ ѵ 

сЬі (асе, ассопкепіе (е сЬі поп рагіа поп «Нее піепіе) 
см. Т-19.
АССОРРІАКЕ ѵ

Біо (р г іта ) Іі (а, е роі 1і ассорріа см. Ѵ-477. 
АССОКВАКЕ ѵ 

ассогааге 1е сатрапе см С-323, 
ассогйаге і киопі см. 5-2088. 
іі сапіо поп 5’ассогйа со", іепоге см. С-565. 
сЬі Ьа ассогйаіо Гохіе риб апйаге а сіогіпігс см. 0-721. 

АССОКОАШКА !
88. апйагкепе (или Ііпіге) іп ассогйаіиге переливать 

из пустого в порожнее.
АССОКОО т  

й 'атоге е й’ассогйо см. А-645.
— {ііагс й’атоге е й’ассогйо см. А-646.
89. апйаге й’асгогйо ладить, жить в мире и согласии;

Ога рег6... б^гагіеѵоіе ігоѵаѵа И тогіо соп сиі Севаге 
гіибсіѵа агі апсіаг й'ассогйо соп ітр іедаІІ е даШ1о§га!е 
(С. Агріпо, «•А ііге  зіогіе»).

Однако... способ, с помощью которого Чезаре удавалось 
ладить со служащими и машинистками, был ему теперь 
неприятен.
(Пример см. тж. С-3150: N-233; Р-2255; К-325; 5*2072 Ь),

«іаг й’ассогйо со те  сапі е даііі см. С-433а.
5Іаг сЬіаго е й’ассогйо соп цгі см. С-1674.
90. (ё) тед ііо  ип тад го  ассогсіо сЬе ипа ^гакка кеп- 

сепга ргоѵ. ~  худой мир лучше доброй ссоры.
91. росЫ е т а і  й’ассогйо хоть их мало, они постоянно 

ссооятся.
АССОКОЕК8І ѵ

ѵегіеге ип Ьгихсоіо (или 1а (ехіиса) пеІГоссЬіо аіігиі 
(или йе^И аКгі, йеі ргокхіто) е поп ассог&егзі йеііа (гаѵе 
пеІГоссЬіо ргоргіо (или пеі кио, пеі ргоргі) см. Т-891.

92. Ьайа, іе п’ассогдегаі йл и ійто! смотри, потом по
здно будет!

сЬі 5І ре(ііпа соп Іе ргоргіе т а п і поп в’ассогдь сіі 
«(гаррагзі 1 сареііі см. М-697.

хе п’ассог&опо 'е ЬигіеІІе! см. В-1370.
®е п’ассогдегеЬЬего апсНе 1е товсЬе см. М-2063. 

АССОККЕКЕ ѵ 
ассог’иото! см. ІМ36.

АССОКТАКЕ ѵ 
ассогіаге Іе т а п і а цй см. М-526.

а с с о к т о  а ее
ассогіо Гиото! см. ІЛ-137.

АСС05ТАКЕ ѵ 
поп ассокіаге пиііа аііе ІаЬЬга см. Ь-31. 
ассокіа ріи 1а сатіс іа  сЬе 1а допп(еМ)а см. С-29^. 
г .1а репіоіа сЬе Ьоііе поп в’ассозСа 1а да((а (или ип 

^аііо  поп 5’ассозіа) см. Р-1245.
93. поп сі 5І риб ассокіаге не подступиться, не по 

карману (о ценах).
АСС022АКЕ ѵ 

поп ассоггаге Іа сепа соп 1а тегслсіа см. С-1457, 
ассоггаге іі серро е Іа таппаіа см. С-1508 
поп ассоггаге іі Лезіпаге (или іі ргапго) соііа сепа 

см. С-1457, 
ассоигаге реі (оііпі см. Р-1248.
поп ассоггаге іге раііе (или раііоі(оіе)' іп ип Ьасіпо

см. В-37.
поп вареге ассоггаге іп ип аппо сіие (или  іге) т а ч і 

Йі поссіоіо см. М-657, 
поп кареге ассоггаге іі п о те  соі ѵегЬо см. N-418. 
поп кареге ассоггаге іге раііе (или раііо(іоіе) іп ип 

Ьасіпо см. В-37.
АССЧИАТТАРЕѵ 

ассиіаііаге 1е ралсЬе см. Р-198.
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АССІЯА !

5сч5а поп (гі)сМе5Іа, асси$а тапііекіа см. 8 518. 
АС( ЬЗАКЕ ѵ 

ассизаге Іа ЬоМа см. В-1069. 
ассикаге II соіро см. С-2251.
сИі 5і 5си5а, Массива (тж. сЬі $і $си$а «еп?з ея іеге 

асси&аіо, іа сНіаго іі вио ресса(о) см. 3-519- 
АСЕКВО а@8 

ЬоссИе асегЬе см. В-791, 
пепіісо асегЬо см. N-150.
$и5Іпа асегЬа см. 5-2105.
94. (аЬ)ЬассНіаге Іе асегье е 1е та іи ге  а) брать что 

попало, без разбору; быть невзыскательным; Ь' гонять
ся за каждой встречной юбкой

піа^ісаге ипа певроіа асегЬа см. N-243.
АСЕККІМО аез  

пспіісо асеггішо см. N-150.
АСЕТО т

асеіо сіеі циаМго (или веНе) Іаагі см. 1,-81.
95. поп сгесіеге пег псИе аІГасеІо ии чо что не аерить, 

не верить ни в бога ни в черта.
96. сііпіовігаге сИе Гасеіо 5І Іа соі ѵіпо локазыеать, 

что уксус делается из вина, доказывать очевидное; до
казывать, что дважды два — четыре:

«Рег Гаілог <!і Іо. N01 »| ѵепібзе ГІсіеа Л  гіІто5ІгвгтІ 
сЬе Гасеіо 6І Іа со| ѵіпо» аіоііпі. *Ме1еІІп»\

— Ьога ради, ве объясняй пне совершенно очевидные 
Веши.

поп теНегс! (хи) п# ®а1е пё асеіо см. 5-95. 
рег Іогга 5І {а Гасеіо см. Р-1185
97. диагсІаО гіа асеіо гіі ѵіп аоісе ргоѵ. ё* а тихом 

омуте черти водятся.
сіаі піаі раеаіоге о асеіо о сегсопе см. Р-74.
5І ргепсіоп рііі товсНе соп ипа ^оссіоіа ііі т іе іе  сЬе 

соп ип Ьагііе (1’асеіо (тж. $і рідііапо рій то5с(іе соп 
ип сиссіііаіо сіі т іе іе  сЬе соп ип Ы&опсіо сіі асеіо) 
см. М 20о2.

98. ргіта сГеквег асеіо ІиІ ѵіпо ртоѵ. был когда-то 
и уксус вином.

сіеі ѵіп гіоісе 5І (а Гасеіо Іогіе см. Ѵ-609.
АСНІИ.Е

99. Іа Іапсіа сіі АсЬіІІе копье Ахнлла (наносившее 
раны, которые мажпо оылг исцелить только ржавчи
ной. снятой с этого копья).

100. (аііопе (ГАсНіПе ахиллесова пята:
СегсаІ II ІнІІопе А' А .-Іів Іе <11 Раоіопв. Тготаіо: гіот.е. 

С репааі $и 51, т і  сетЬгаѵа ип’э 'Н г ісіеа (Г. МаІепиШ, 
«Іс поѵеііа Ьигп»).

Я СИЛ искать слабое место Паолоне. Нашел, женщины. 
Подумал об этом. Да. идея отличная.
{Пример сж. тж. С-2365).

10'. е$$еге АсЬНІе 5о(1о Іа (епЛа а) быть причиной 
всех Сед; Ь) ра юбндевшись, удалиться от дел.
АСЮО т

102. аѵеге Ьиопі асійі шутя, иметь лужеиыб желудок. 
А СОИ) А (

103. асдиа агЛепіе водка.
104. асцие Ьахве а) (тж. ілаіе или саШѵе, ЬгиКе 

ассие) затруднения; Ь) безденежье
Кепго соІ! "оссакк сЫатпй Гозіе соп пп сеппо. еИ 

сЪіеье 1) сзгЧо. 1о 5ЯІЙЙ Бспгв Чгаге, чиагИи юче "ас< е
о т о ііо  Ьавм (Л. Мапгопі. *І рготевзі

Ренцо воспользовался случаем, внаком подозвал хозяина, 
воіреі оввл сче и расплатился, торгуясь, ХОТИ в кошелі 
ке у него уж е было пустовато.

105. — евьеге 1п асцие ! а; хе сидегь без гроша, сидеть 
ва мели.

106. — езхеге (или паѵіраге, пиоіаге Ігоѵагзі) 1п саі- 
(іѵе (или Ьпіііе, щаіе) асдие а) плыть в непогоду, бо
роться с волнами:

...1п гііесі тІпиЯ Іигопо леііа ревіе Іп сегса <11 Топіо: т а  
циевіі, сЬе гіа т е г г ’ога пиоіаѵа Іо саКІѵе асдие, соНа Ьнгсг

стер* е И Нтгопе готТг. (ѵ>ѵа гг Ди?о ггТрТІоге ѣиНягвІ і  
пиоіс (Е Ое М аи Ні. */1 яр ч и  іы іогіпо»)

...Череч о ят, минѵт н ^н» аопали в тяжелое положение, 
Рпш скивая Тонио. который вот уже с гіолчнс ! боролс' с 
бурными волнами После того как его лодка дала течь, 
а рѵль был сломан, он решил, что лучше всего спасаться 
вплввь.

Ь) ( т ж  сасіеге !п гпаіе асдие) сесть на мель, оказаться  
в затруднительном  полож ении:

— СИ аНвг] «ГЕигорв гііѵеліало а ип іга ііо  ІпігІсаШ зТтІ: 
Л раеве ^ Іп регісоіо; і] сотгпегсіо іп саШѵе асдие: ВІзтвгск 
е 1в Ки55Ів $і еиаЫ апо іп саепезсо (Е. Ое МагсМ. « / 
с о п іы р і  5 раггоіеііі» ).

— Положение а Европе внезвгуно чрезвычайно осложни
лось. Италия в опасности, торговля переживает вастой. Бис
марк и Россия злобно поглядынают друг ка круга.

«Соза ѵиоіе», ші ёі8зе. «4'іпѵегпо по! ѵепегіапі віатпо !п 
Ьгиііе асцие. 0 ’еБІа1е соі Іогез^Іегі ѵі д зешрге «Ів аггапеіагві 
іп диаІсЬе шогіо...* (С. Сотіззо. «5аііге ііаііапе*).

— Что вы хотите. — сказал он мне, — зимой мы, вене- 
пианцы. бедствуем. Летом, когда нрнезжают иностранцы, 
можно еще кое-как перебиться...

Кіпаігіо ві ігоѵаѵа вііога 1п ш аіе асдие. Ѵпа Ьвпгіа ді 
Багасепі ріі Іепгіеѵв ѳрриѳіо пеі Ьозсо (5. йі Сіасото, 
с/ѴоѵеІІе пароіеіапе»),

И тогда Рннальдо попал в переделку. Целая шайка сэ
ра цинов подстерегала его в лесу.

Кога ега Іогпаіа йа АІЪег+а гіа ип ра!о гі! р?огп1 Аѵеѵа 
гіісЫагаІо сЬе Тиіі. Іп саНіѵе асдие, поп роіеѵа рій шапіе^ 
пегіа аІГаІЬегео іЪ. Рапіеііа. поШ еіеі еіпета

Нора несколько дней тому назад вернулась к Альберте. 
Она сказала, что Тути. оказавшись на мелн, больше не 
может платить за нее в отеле.
(Пример см. тж. С -1556).

107. асдиа Ьогга ничтожная, никудышная вещь.
108. асдие саігпе спокойствие, мнр, тишина:

Ма Іе асдие егапо Іогпаіе саіш е со те  рег іпсапіо  поп 
аррепа еііа аѵеѵв асаиіеіаіо 1а сеНегхв сЬе 1а геіагіопе ега 
сеекаіа (С. Са88оІа, іа^Цо еіеі Ьо&со»)

Но как только она убедилась в том. что Пьеро порвал 
со гвоей любовницей, в доме, точно по мановению вол
шебной палочки, вновь установились мнр и тишнна.

109. асдиа сЬеІа себе на уме:
...І8 гврвггв асдиа сЬеів, поп 1о товігаѵв т в  ѵоіеѵа ♦иНо 

II іешро сЬе Р«пв1гіо БсевИевве Ігв Іеі е поі (А. Могаѵіа. 
жКоссппИ готапі»)

..левнив была себе на уме. она все время хотела, хотя 
и не показывала этого, чтобы Ринальдо выбрал между вей 
В вами
асдиа сіаплаіа (или йігоНа, а (ІІгоЙо) см. А-117.
110. асдиа гіоісе пресная вода.
111.П-сГасдиа гіоісе умеренного толка, умеренного 

направления:
0 ОІОГО5О ечиіѵосо, диевіо диі. сЬе 1п ♦ептрі гіі гіЬоІИшепіІ 

роІНІсІ Ьа Івііо  зетрге  тоИ е ѵ Ж іте . вресіе !га 1 ІіЬегвІі 
й ’веди в Йоісе (С. СоІІойі, сОреге»),

В силу этого печального парадокса политические волне» 
ппя уносят много жертв, особенно среди либералов уме
ренного толкв.
112. асдиа Теггпа неподвижная водная гладь:

Ьв Ьагса зсіѵоівѵа биІГасдиа Іе г т а  (/?. ВассЬеШ, « Іа  
сШд йе%Іі ат апіі»).

Лодкв скользила по спокойной глади моря.

113. асдиа Іикігаіе святая вола.
114. асдиа тогіа  стоячая вода.
115. асдиа реггіиіа напрасный труд, тщетные усилия.
116. асдиа ѵіѵа родниковая вода.
117. асдиа а саКпеІІе (тж. асдиа соте Р1о Іа тапйа; 

асдиа Лаппаіа или йігоііа, а сіігоііо, а огсІ, а гоѵезсІ, 
а бессИіе) проливной дождь, дождь как из ведра:

Ѵепіѵа віи ип’асдив гівппвіа. Ьа 5(в11а ега ѵиоіа, с! 
аііорвгпто 1е ресоге, е поі оііа те&ІІо (Е . Реа, « //  / оге• 
жііего» )

Д о ж д ь  п о л и л  как из велрв: мы звгивли овец в пустой 
хлев и сами кое-квк устроились
...№ все ипв етап Ьиггвзсв. сЬе Гасчиа саБсвѵв рій а  

саііпеііе (С. Мегиссі, *8ез$апІа поѵеііе ророіагі топіаіе5*>). 
„.Разы гралась страшная буря; дождь полнл, как из ведра. 
ЗвІІгоп 1в зсаіа, ивсігоп гіі сЬіеза; сіигаѵапо I ІашрІ, І іиопІ 

с  Г асдиа а вессЫс (Лі. й*А 2е%Но, «Еііоге Ріегаточса»)
Они п о д н я л и с ь  п о  лестнице н вышли из цеоквн. Гремел 

гром, блистали молнна; д о ж д ь  л и л  как из ведра.
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118. асд иа гі! Іи п ^ а  ѵНа ж и в а я  в о д а , эл и к си р  ж и зн и :

Ма іі ѵессЬіо таг іл а іо  аѵеѵа рогіаіо соп зё іі Ъвгііе Йеі- 
Гас(]иа сіі Іипеа ѵйа е ѵі іт т е г з е  іі сагіаѵеге <3е1 б*оуа пе‘
10 ѵігіего звііаг Іиогі рій вапо гіі р г іт а  (/. Саіѵіпо, сРіаЬе 
ііаііапе» ).

Но старый моряк принес бочку живой воды, опустил в 
нее убитого юношу, н тот выскочил оттуда живым и здо
ровым.
асдиа а  огсі см. А -117.
119. асдиа ріепа ЛвІІя Іипа уст. а) поиос; Ь) мен

струация.
асдиа а гоѵехсі (или а вегсЫе) см. А-117.
120. асдиа ѵііе водка.
ЬгиМе (или са({іѵе) асдие см. А-104а). 
сЬіаго соте Гасдиа («1і 5огдеп(е) см С-1671, 
ігезсо соте ип ЬіссЫег с1’асдиа см. Р-1302.
Іп^епио соте Гасдиа (гевса см. 1-267. 
іппосепіе соте Г асдиа см. 1-ЗОг.
Іппосепіе соте Г асдиа гіеі тассНегопі см. 1-303.
та іе  асдие см, А-104а),
риго соп е Гасдиа Ла Ьеі е см. Р-2553.
риго соте Гасдиа Йеі іг.ассНегоп! см. Р-2554.
5аѵіо соте Гасдиа см. 5-263.
$іирі(1о соте Гасдиа саісіа см. 5-1980.
‘■к со пеІГасдиа см. В-133с.
Ьиггазса 1п ип ЫссЫеге «1’асдис см. В-1478, 
сиоге іГасді;_ см. С-Зі86.
11 Ліаѵоіо е Гасдиа $ап(а:
— екхеге іі сііаѵоіо е Гасдиа $ап(а см. О 309.
— тезсоіаге іі «Ііаѵоіо е Гасдиа $апіа см. О 310.
— соте ІІ гііаѵоіо Гасдиа :>ап(а сь . С-311
— іи^-іге (или всарраге) со те  іі діаѵоіо йаП’асдиа 

запіа см. 0-312.
— «Іаге соі Й аѵоіо е (апсГіе) соп Гасдиа запіа см. 

0-313.
121. гіоііоге (или тейісо) ЛеП’асдиа Йоісе (или іге- 

5са) горе-лекарь.
тагіпаіо с1’а :дма Йоісе гм. М-843.
погіо сіі асдиа см. N 358.
ргоѵа <1е1 Іиосо е гіеі Гасдиа см. Р-2361.
8сго5сіо с1’асдиа см. 5-497.
1етрес<і  іп ип ЬіссЫег сГасдиа см. Т-176.
(иНо й’ас^иа см. Т-968.
сіа сме Гасдиа Ьарі.а см. 4-132.
122. соН’асд іа аііа доіа (тж. леІГасдиа Нпо аііа 

доіа) в затруднительном, в тяжелом положении:
ЕвН поп 1е вѵеѵв «сгі.іо сЬе гіие і Іге .еМеге. пеі свві рій 

пт^епіі, чинпсіо бі егв ігоѵаіо ргоргіо со 1 асциг а ііа  ~0Іа 
(С. Ѵеща. *Его$»).

Ьн иапнсал ей лишь два или три письма, когда был в 
особенно тяжелом положении.

«5опо соаІгеШ а ѵеп<3еге, соп ’ асдиа а ііа  ... е апсогв 
5аііа  /ого іі іісскіс іі і оіег гі.зі ІІІ; и.'ге (га Ьі^ііь Іі е {ейі 
йі сгесіііо!» (С. Тотаві й і Ьатре&иза. *Н т аіііпо Ш иг. 
теггайго ).

— Ве и они должны продать имение, их уже приперло 
к стейке, в они еще привередничают, подавай им наличные. 
, ие ьскселя.

А те поп пе ѵіепе Іп Іавса Шеп(е, Иеигіатос. т а  т і 
г1..сгезі ѵегіеге ип За1апіиошо і еіі а^гиа ііпо аііа роіа 
(Ь. Ое МагсЫ, «Оетс.гіо Р ііпеЦ і»]

Замет' те. мне от ъ того никакой пользы, но я ве могу 
видеть человека в беде.

123. соп Гасдиа 1п доіа в спешке:
«Сові роі т і  риоі вссотраепаге а ііа  вЫгІопе*.

«Візоепв (аг (иііо соп Гвсчиа 1и ^оіа , аііога» (О. Виг- 
гаіі. €ІІп атоге»).

-г Потом ты  сможешь проводить меня на вокзвл.
— Тогда придется все делать в страшной спешке.

[Пример см. ток. С-2847).

1?4. асдиа а т о т е п іі кстатн, в самый раз, к месту:
Мгпіге I С8Ѵ0ІІІ 5І теи еѵ ап о  а і (гоПо «На всогве Ьеоп- 

Іогіе е 1о =гІШй соп 1а тап о , сЬе асдиа т о т е а і і !
[Е- Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо І^еопіогі?»}.

Когда лошади пошли рысцой, она увидела Леонфорте н 
в знак приветствия подняла руку. Как кстатні

125. аІГасчиа йі го§е а) сладенький, слашавый:
и п  Риссіпі аіГасциа гіі гозе, с о т е  а! 6 іеп іаіо  іпѵапо «Іі 

ргезепіагсеіо, ё Ігорро Іаізо  е Ігорро іпзірігіо (С. 8аПогія 
*Риссіпі»).

Пуччини на розовой водичке, каким его пытались пред* 
ставить, — это нечто страшно фальшивое и пресное.

Ы поверхностный, мелкий, мелочный:
Е 1о, сЬе зопо вив П^Ив, Іо е*оѵвпе, іо поп Йоѵеѵо зепііге 

пиііа (1і т іо , регсЬё роіевві оссирагті БоИапіо йеі биоі 
іпІегеББІ теБсЬіпІ; чиеііо сЬе роіеѵо вепііге ега аіГ ас^иа 
йі гозе, ипа созіпв с /ю г йі ре Не (О. Ріоѵепе, сЬеІІеге 41 
ипа поѵігіа»).

И я, ее дочь, молодая девушка, не нмелв права на соб
ственные чувства, я должна была заниматься лишь ее 
мелочными делами, мне разрешались лишь мелкие, пустые 
переживания.

с) «розовый», умеренный, колеблющийся.
126. аІГасчиа е варопе неподдельный, естествениыйэ

5і «Іісе «аІГасчиа е варопе» гіі ипа Ьеііегга ветріісе. 01 
циеііе сЬе Наппо 1а гага ѵігій йі варег зіаге Іп чиаЫ азІ 
ашЬіепІе соп сІазБе е «ІіБсгегіопе І іп ііа» , 6 йісетЬгг 
1965).

Неподдельная красота — это красота естественности и 
простоты. Красота, имеющая редкое достоинство выделяться 
своим благородством в любом окружении.

127. гіеііа рій ЪеІГасдиа (тж. Лі ипа ЬеІІа асдиа, гіі 
ргіті85 іта асдиа) а) чистой воды: ип сііатапіе сіеііа 
рій оеП’асдиа бриллиант чистой воды; Ь) настоящий, 
истинный:

(Зпевіе <3ие сгеаіиге вопо ипа сова 8о1а, г >і е Іого евргез* 
віопі с (]иапіо сіі рій Ье!1о сі рт,А езеег* пеі повіго ророіо, 
вопо Йеі ророіапі деііа  рій ЬеІІ асди? (А. Раіаггезсііі с / 
{га іе ііі Сиссоіі»),

Эти црч м. іидых челояека — вечтп иеобыча Эн іе, э ях 
чертах отражено все самое прекрг-сиое, чем оглнчаетсі. наш 
народ. Это дет л народа в лучшем сммсле слов*.

с) ирон. высшей марки, отъявленный: ип Ьгіссопе Йеііа 
рій ЬеІГасциг отъяв^ енный мошенник плут, 

со те  ипа г°ссЬіа «1’асдиа см. 5-533
128. (га 1е Йие асдие в нерешительности, в сомнении. 
12а.— пчѵі^аі е (или пиоіаге) 1га <1ие асдие ста

раться выйгн сухим из во д ы :
оі сіезіге^рій пі шосіо (1а паѵі^агс 1га гіие "счие {Р. Ос 

КоЬегІо, с> Ѵісегё» ).
Он де..ст ошіл осторожно, чтобы вывти сухим нз воды

1?0 — е«8еге (или  8(аге, Іепегві, Ігоѵагхі) 1га сіие 
асдие быть в нерешительности, в замешательстве.

131. — Іепегві 1га Іе сіие асдие служить и нашим н 
вашим, вести двойную игру.

а (іог (1’асдиа см. Р-895.
— ат іс і а (іоге с.”асдиа см. Р-896.
— (епегві а Ног Л’асдиа см. Р 897
132. ^а сЬе (іі Іиосо ас «■ 1а е) Гасриа Ьадпа старо 

как мир; с незапамятных зремен, нспокон века, с тех 
пор как существует мир.

а рапе е асдч;, см. Р-241. 
а реіо (Гасдиа см. Р 1085
133. а диаііго асцие ^  потрепанный, видавший внды:

Б і . іа  веска » аеі 11 сопіе соі реіі йеііа Ь гЬа 1а піеіс 
рій Іип^Ьі :і ом.‘11і С“11в >аггисса, СП. ип сарреііо а циаііго 
асцие е ип Іеггаіиоіо Ьіеіо (^- МацаІоШ.

Ну и внд у графа .. с бородой д-иннче , е -  волосы па
рика, в видавшей виды шляпе н а серог коротком цлаще,

аНо^аге іп ип ЬіссЬіег (1’асдиа см. В-711.
134. а&ііаге 1е асгие взволновать, взбаламутить, вы

звать волнение:
8і%пога іп ѵіоіа. — Ігепе Ьа гаеіопе. Тосса а т с .  Іо сЬа 

Ьо іу .іп в о т т а  іс сЬе Ьс. а ,  К аю  рег р п т  і 1е ас ^ .е  
(. Э. аЬЬгі, тЦ сопіМ епІе* ).

Д з м а  в л н - о в о м .  — Ирена права. Это на моей сов - 
сти. Ведь это я... в общем, это я первая взб иамути<а 
вс";х.
135. алЛаге аііе асдие поехать на волы.
135“. апгіаге соп!г’асдиа плыть против течения.
136. ап(1аг“ {или апгіагеепе) Іп асдиа енлыо вспо

теть; Ь) портиться, разлагаться, гннть.
г— іі сегѵеііо діі ѵа іп асдиа см. С-1618.



АСО 24

136а. апйаг рег асдиа пользоваться водным транспор
том, рхать водой, 

япгіаге со те  Гасдиа аііа сЬіпа см. А-705 
апдаге рег ясдиа соі ѵа&Ііо см. А-186.
137. апйаге (или езЕеге) аІГасциа е аі ѵепіо (или 

рег асдиа е рег ѵепіо) путешествовать, странствовать; 
читаться:

Сотраг АЦіо. — Сова аѵеіе гіеііо. со таге  5апіа?
Зап іигга . — Юісо сЬе те п іг е  ѵоі БІеіе іиогіѵіа, аІГасдиа е 

аі ѵепіо, рег а т о г  гіеі ^иасіа^по, со таге  Ьоіа, ѵоБІга то§1іе, 
ѵі агіогпа 1а саза іп т а іо  тосіоі (О. Ѵегца, сСаѵаІІегіа ги- 
зіісапа» ).

К у м  А л  ь ф и о. — Что вы сказали, кумушка Санта? 
С а и т у ц ц а .  — Я сказала, что, пока вы странствуете в 

ногоие за заработком, кума Лола, ваша законная жена, 
позорнт ваш семейный очаг!

апЛаге рег асдиа е рег ѵепіо аііе посі Йі Вепеѵепіо
см. В-552.

аппераге іп ип ЬіссЫеге сГ асдиа см. Е-711.
138. аѵегѵ асдиа іп Ьосса в рот воды набрать.
139. аѵеіг Гасдиа (ііпо) аііа ^оіа а) быть по горло 

в воде; Ь) находиться в затруднительном положении, 
испытывать серьезные трудности:

«..Х а йеіісаіеггаі СИ всгироН гіеііа (3 ісаіегга вагеЬЬего 
Я Іив рег ип роѵего йіаѵоіо сНе Ьа Гасдиа а ііа  еоіа» 
IV. Вгосскі, «I іет рі 4еІ ^гапйе атоге»).

— ...Деликаі эстьі Все эти тонкости — слишком большая
роскошь для бедняги, которому некуда податься.
{Пример см. тж. В-1080).

140. аѵеге аЛсІоззо Гасдиа ЬоІШа пасть духом, рас
теряться:

ОЪ сиеічН ѵо^аЬогзІ Ьаппо оее і аѵиіо Гаедиа ЬоіШ а ай- 
до»5о (С. М. СессНі, «Соттейіе іп ргоза»).

О. эти расточители теперь совсем приуныли.

аѵег тап іеііо  а (или рег^ одпі асдиа см. М-714, 
аѵеге рай га гіеі Гасдиа Ігезса см. Р-896.
Ьаііеге (Г)асдиа пеі тогіа іо  см. А-186.
Ьеге Гасдиа <Н РопІеЬгапйа см. В-565.
141- Ьеге Гасдиа (ІеІГоЫіо предать забвению, забыть:

АпсЬе а роіег іаге іі Ьеге Гасдиа ДеІГоЫіо гіеИв чиаіе 
Гаѵоіеееіаѵапо е іі апІісЫ, поп загеЪЬе БІаіо Іасііе асшог* 
шепіагіо пеііа гіішепіісапга (О. Ѵег^апі. «Іісііепга а рогіе 
сНіизе»).

Д аж е если бы ему дали испить воды из источника забве
ния, о котором повествуют древние легенды, он вряд ли 
смог бы перестать думать о случившемся.

142. Ьеге сГо^пі асдиа быть неоазборчивым, не приве
редничать:

Ьо роіеіе іпѵііаге зепе'аНго. Поп диагЛа Іапіо рег іі  $оІ- 
(ііе, Ьеѵе (Гобпі аса и а (И. А. Ргепгеі, «1000 ШотаіівсНе 
Кесіепзагіеп Ііа ііепізсп»).

Можете пригласить его к себе без церемоний. Ои человек 
не мелочный и совсем не привередлив.

143. Ъиііаг5І пеі Гасдиа рег д<1 броситься в воду ради 
кого-л., пожертвовать собой ради кого-л.

144. Ьиііаге (или  ^еііаге, гпеііеге, ѵегзаге) асдиа 
(или гіеІГасдиа) 5и1 (или пеі) Іиосо (тж. ѵегзаге Гас
диа 5иі сагЪопі) охладить пыл, умерить страсти, ути
хомирить:

Мепо таіе сЬе 1'опогеѵоіе СогішЬо, ип ѵеіегапо «Іеііе 
раігіе Ъаііа&ііе, аѵеѵа беііаіо  (ІеІГасчиа Биі Іиосо... ЕЬ, 
т еііегві пеі раппі йе і Ооѵегпо!.. (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

Хорошо еще. что депутат Корнмбо, большой дока по ча- 
ети парламентских боев, попытался успокоить разбуш евав
шиеся страсти... Что ж, поставьте себя на место правитель
ства!..

— Рогве еі гІовсігеЬЬе а т е ііе г е  ип ро’й 'асдиа виі Іиоса 
гав сгегіо сЬе о гт а і $іа іагсіі (Г. Ьогі, «Ви[еге зиІѴАгпо»),

— Может быть, еще удалось бы унять немного страсти, 
но боюсь, что теперь уже слишком поздно.

...Е диаІсЬе рагоіа Іаііа аггіѵаге гіі циа е йі аІГогес- 
сЬо ді Магіпа аѵеѵа гігіезіаіа... диеііа всЬеггова аііе^гіа, 
сЬе ѵегва ип зессЫо «1’асциа зиі сагЬопі {Е. й е  МагсЫ. 
«йие апіте іл  ип согро»).

...Слухи, дошедшие до Марины, снова пробудили в ией... 
шутлив*,.веселое настроение, которое действует на влюблен
ного как ушат холодной воды,
{Пример і ч. Тж. Р-1668).

145. саітаге 1е асдие успокоить, унять страсти: ^
Ега б^віо а саіш аге 1е асчие (О. Агріпо , *ІІ

ргосеззо» ).
Как раз Аугусто н успокоил страсти.

146. сопіопйеге 1е асдие мутить воду; сбивать с 
толку:

— СЬе с’епіга, чиезіо ё еоііап іо  II п о те .
— Ве, т а  сопіопгіе 1е асчие {Р. Раіт іегі, *Ье ресоге 

пеге»).
— Какое это имеет значение, ведь это только название.
— Д а, конечно, ио оно может сбить с толку.

146а. поп сгейеге перриге пеІГасдиа ЬоШІа быть 
очень недоверчивым.

147. сіаге Гасдиа аііе шапі сесть за стол, приступить 
к еде.

148. (іаг асдиа аі шаге в море воду носить, зря ста
раться:

Согаіііпа. — Е ип гіаг асчиа аі т а г е  ѵоіег Йаг соПбіеН а«І 
ип и о то  йеііа 5иа циаШа (С. Соійопі. «І-а зегѵй атогоза»).

К о р а  л л н и а .  — Д авать советы такому человеку — все 
равно, что в море воду таскать.

йаге гіеі гет і іп асдиа см. К-217.
149. гіікдгасіагпе Гасдиа сеііе ^іиддіоіе превзойти все 

ожидания.
150. сіогтіге апсЬе пеІГасдиа спать на ходу; валить

ся с ног от усталости.
151. — едіі гіогтігеЬЬе пеІГасдиа ои отчаянный соня, 

ои и стоя спать готов.
152. евзеге асдиа сНіага быть чнстым как стеклышко, 

быть невиновным:

«...Ріогеііо ё асдиа сМага, поп Ьа Ігагіііо т а !  пеззипо» 
,(0. ЗсегЬапепсо, «ѴШа йеііа йізрегагіопе»).

— ...Фьорелло ч и ст  как стеклышко. Он никогда никого не 
предавал.
153. еззеге соте Гасдиа е іі Іиосо (или со те  И !иосо 

е Гасдиа, со те  іі ^аііо е Гасдиа Ьоііііа) быть несов
местимыми как огонь н вода; быть заклятыми врагами.

154. е58еге аіГасдиа е аі 8о1е побывать в различных 
переделках; пройти огонь, воду и медные трубы:

Агіеззо 1а сиеіпа аѵеѵа ІиІГаІІга Іассіа апсЬе 1еІ: Іе 
ІаЬЬга БІгеііе рег поп івбсівгбі Бсарраге 1а рагіепга, е ипа 
ги^а пеі Ьеі т е г г о  гіеііа Ігопіе, 1а гиеа Йеііа еепіе сЬе 
ё зіа іа  аІГасциа е аі БОІе рег ІагБІ 1а гоЬа — е сЬе деѵе 
ё ііе т іе г іа  (С. Ѵегда, *МазІго-сІоп СезиаШо»),

Теперь у кузины выражение лнца изменилось. Она плотно 
сж ала губы, чтобы не потерять самообладания, лоб ее пе-  ̂
ресекла морщина, как у человека, всего навидавшегося, 
прежде чем разбогатеть, и готового защ ищ ать свое богат
ство.

155. е$5еге пе!Гасдиа воргассаро иметь Дел выше го
ловы.

езвеге аІГасдиа е аі ѵепіо (или рег асдиа е рег ѵеп- 
1о)і см. А-137.

поп е$$еге Ьиопо а Іезбаге Гасдиа см. В-1449. 
е55еге ип (или  соте  іі) ревсе Іиог й’асдиа см. Р-1351.
156. е$$еге рій ^Г0880 йеІГасдиа (или сЬе Гасдиа) 

гіеі тассЬегопі а) быть толстым, жирным; Ь) быть про
стаком, дураком:

Б ’ип и о то  гіі росо іп іеііеііо  бі гіісе ѵоі^агтеп іе: рій 
бго58о сІеІГасциа гіеі тассЬегоп! (О. А. Раріпі, «Ьегіопі 
зорга іі  ВизскіеИ о»),

О человеке, обделенном умом, грубо говорят: дурак ду
раком.

157. Іаге асдиа а) запастись (пресной) водой; Ь) (тж  
5рап(3еге асдиа) эвф . мочиться; с) (тж. шеііеге асдиа) 
дать течь, протекать:

Ма 1а Ьагса поп іасеѵа асциа; е 11 та г е ... агіеББо ега 
Ьиопо, чиаБІ с а іт а іо  (М. Риссіпі, «■ЕЬгеі>).

Но лодка ие текла, н море... теперь присмирело и почти 
успокоилось.
{Пример см. тж. М-771).

ё), быть в плохом состоянии, не выдерживать критики.
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158. — Іаге асдиа гіа Іиііе 1е (или йа ѵагіе) рагіі тре*
щать по всем швам:

Агіеззо 1а саза... Іа асдиа гіаѵѵего гіа Іи ііе 1е рагіі, со те  
ипа всагра гоііа ( С. Ѵегца, «I М аіаѵодііо»).

А нынче э т о т  дом... разваливается, как гнилой башмак. 
Ма апсЬе диезіа іроіезі сЬе Ыіпо бі БІоггаѵа ді аѵѵаіогаге 

аі ргоргі оссЪі Іасеѵа асчиа да ѵагіе рагіі (Е. Р аііі, 
Ьеіцззіто поѵетЬге»).

Но и эта гипотеза, которую Нино старался оправдать в 
своих собственных глазах, трещ ала по всем швам.

159. Іаге асдиа гіа оссЬі ничего не добиться:
М’ішрогіа рій 11 сопБепБО сіі ІЛ5еНа, сЬе іі ѵобіго; апгІ 

сЬе соі ѵозіго, вепга іі 5ио, $1 ІагеЬЬе Йеі1’асчиа Йа оссЫ 
(С. В. Радіиоіі, «Соттейіе»).

Мне важнее получить согласие Лизеттьі, чем ваше. Д аж е 
если вы даднте свое, а  она мне откажет, я останусь ни 
с чем.

160. Іаге (Г)асдиа йі рараѵего нагонять сон нудны
ми разговорами:

Саѵаііеге. — Роігеі гіагеіі рег воедеііо ипо сЬе ѵиоі [аг
Іо зрігііо. еіі іпѵесе ?а Гасциа <іі рараѵего (С. Скегагйі, 
«Ѵ апеііо йеііа тайге»).

К а в а л е р. — Я бы ему предложил сочинить комедию 
об умнике, который своими плоскими остротами нагоняет 
сон.

іаге (Г)асдиа пеі ѵадііо см. А-186.
(аге соте Газіпо (сІеІГог(оІапо) сііе рогіа Н ѵіпо е 

Ьеѵе Гасдиа см. А 1209. 
іаге ип Ьисо пеІГасдиа (или іп асциа) см. В-1334.
161. іаг соггеге асдиа ей ипа ріеіга говорить без тол

ку, убеждать без успеха (ср. как об стенку горох):
— 5епіі: 6 іі гіоѵеге гіі гіігіеіо: сгеёо апсЬ’ю  сЬе загЗі 

іаг соггег асдиа ®и ипа ріеіха, ша поп ѵиоі ёіге: ип еіогпо, 
сЫ 5а? аѵгези роіиіо апсЬе гіш ргоѵегагті (В. Сісо^папі, 
«Ѵіііа Веаігісе»).

— Послушай, я должна это тебе сказать, хоть и считаю, 
что это все равно как об стенку горох. Но кто знает? 
Может быть, коіда-ннбудь ты упрекнешь меня за мое мол
чание.

(аге гіеііе рагоіе соте  і сапі (ЗеІГасдиа см. Р-528. 
іаг диаигіпі киІГасдиа см. (3-66.
Іаг ѵепіге Гасдиа аІГи^оІа см. В-895.
162. {іпіге воМ’асдиа исчезнуть, пропасть:

N61 ^гапііі ѵогіісі йеІГайіѵ івто ^епегаіе, Тиіі ііп і БОІ- 
1'асциг іС. Раоіеііа, <1.е поііі йеі сіпет а»),

В период бурных событий Тути как в воду канул.

163. (п ^ е г е  соп Гасциа быть на мели, нуждаться, 
бедствовать.

164. Іиедіге (или Есапзаге) Гасдиа воііо 1е дгопгіаіе 
попасть нз огня да в полымя.

Веііаге (гіеІГ)асдиа виі (или  пеі) {иосо см. А-144. 
&е!1аге (Г)асдиа пеі тогіа іо  (или виі тиго, пеі ѵа- 

2Ііо) см. А-186. 
дейаге (ип ро’ <3і) оііо виііе асчие а^ііаіе см. 0-300.
165. деііаге ѵіа Гас^иа «рогса соі ЬатЬіпо сіепіго 

вместе с водой выплеснуть и ребенка.
166. поп риагіадпаге (перриг) Гасдиа рег Іаѵаг$і 1е 

тап і ничего не зарабатывать.
іпасійіге Іе асдие см. А-167.
іпіегйіге асдиа е іиосо (или  {иосо е асаиа) см. 

Р-1528.
іпіегдіге (ЗаІГасдиа е Йаі Іиосо см. Р-1529.
167. іпіогЬаге Гасциа сЬіага (тж. іпІогЬігіаге или іп-

агісііге 1е асдие) мутить воду, напускать туману:
...II ѵессЫо іпІогЫгіа 1е асцпе, Іа  іп шосіо сЬе 8Іапо 

рагессЬі а сіагіаге, вивсііа 1’ітрге58Іопе сЬе диаісипо аЬЬіа 
тап с ііо сіі гівреііо а Мііапо, е р г іт а  сЬе 1’ечиіѵосо зіа 

піагііо ё еіа Іопіапо ип т іцііо  (О. Магоііа, «М аі й і ео і- 
Іегіа*).

Гтарик напускает туману, втягивает в разговор не
сколько человек, затем вдруг создает впечатление, что яко
бы кто-то проявил неуважение к Милану, и, прежде чем 
иедоразуменне выяснится, его и след простыл.

Саісоіаіо о сабиаіе сЬе ІОББе, Гассеппо де! пііпібігп 8саІ- 
агс аі ргоее(1о йі іпігогіигіоге гіеі Іаііпо с о т е  шаіегіа 

оЬЫі^аіогіа пеііа бсиоіа шесііа ё гіііясііо а Іпасісііге Іе 
ассие ветрге а^НаІе гіаі (ІіЬаЦІІо Биі ргоЫеші &со1аг1ісі 
{«Риеве зега», & авозіо 1972).

Будь то вамерекяо или случайно, упоминание министра
Скальфаро о проекте введени° латыни как о б язател  н 
предмета в программу средних школ замутило еще г‘°льше 
и без того взбаламученные воды школьной проблемы.

168. Іазсіаге апйаге Гасциа аііа (или рег Іа) сЬіпа (тж. 
Іаксіаге соггеге Гасдиа аІГілдііі) ^  пустить на самотек:

Вппцпс, Iаьсіа соггеге 1'асчи рег 1а сЫпа: апсога п« 
саѵегегпо О. Сиеггагзі. «11 Ьисо пві п іи г о '

Поэтому предоставь деле естественном г хеду, нам эте 
будет иа р у к ;,
169. 1а$сіаг соггеге Гасяиа аі шиііпо льгь воду на

чью-л. мельницу.
170. Іавсіаг ра$$аге Гасдиа воііо і ропіі выжидать, 

ждать подходящего случая, момента.
1а$сіаг8І рогіаге да\ согко йеН’асчиа см. С-2820.
171. Іаѵаге дй соІГасдиа Ігегісіа перемывать кому-л.

КОСТОЧКИ, ЗЛОСЛОВИТЬ о ком-л.
172. Іаѵогагс «оІГасчиа действовать тайком, поти

хоньку, незаметно; подкапываться, копать под кого-л., 
плести интриги:

— Іо, іпѵесе, Ьо Іаѵогаіо е  соме! БоМ’аСчиа, сі саріссг 
(ІИ. Риссіпі, *ЕЬгеі»).

— А  я -ействовал. да еще как! Втихаря, Разумеется.
Іеѵагві Іа веіе соп Гасдиа ваіаіа см. 5-700.
173. ілассЬіаге (ип ро’) (Гасдиа (слеіка) разбавить 

(внно) ВОДОЙ.
тапйаге (Г)асдиа а! шаге см. А-183. 
тапдіаге рапе е асциа см Р-270. 
гпеЦеге асдиа см. А-157 с).
174. теііегсі йеН’асдиа утихомирить, примирить, уме

рить страсти, учаднть ссору.
теИеге (ЛеН’)асдиа виі (или пеі) {иосо см. А-144.
175. те ііеге асдиа, поп Іе^па не подливать масла 

в огонь.
176. шейеге Гасдиа іп т о ііе  шутл. приготовить уго

щение.
177. те ііеге ^еІГасдиа пеі хио (или ргоргіо) ѵіпо

а) разбавить (себе) внно водой; Ь) умерить свои при
тязания:

II Расігопаіо евіее ГаЬЬапЛопо (ІеІ ргоееііо  (11 пагіопаііг- 
гагіопе йе1Гіпі1и5Ігіа аегопаиііса е Йеі сапііегі паѵаіі. I 
8іП(1аса1і . гітпргоѵегапо апсЬе аі ^спчтпо ІѴіібоп сіі аѵ^ге, 
а чие$(о ргопокКо, ціа  іпс880 (горра асдиа пеі $ио ѵіпо 
(«Соггіеге йеііа  5ега», 6 поѵетЬге 1975).

Предприниматели требуют от английского правительства 
отказа от проекта национализации самолето- н судострор 
тельной промышленности. Профсоюзы ж е обвиняют "іраві 
тельство Вильсона в том, что оно слишком мало сделало 
шагов в этом направлении.

178. шіпі8ігаг Гасдиа аііе гапе творить добро, за ко
торое воздают злом.

179. паѵідаге бой’асчиа действовать тайно, испод
тишка:

Тепепйозі гіа рагіе, паѵі^апдо адіГасяиа, ега гіибсИ#
[Р. йе ИоЬегІо, « Іс  т езза ё і погге»).

Д ержась в сторонке и действуя исподтишка, он добился 
цели.
180. паѵідаге іп Ьиопе (или ріасійе) асдие быть в хо

рошем положении, состоянии; преуспевать:
5і поіа виЬііо гіаі вио аЫіо таіапгіаіо  сЬе поп паѵі^а Іп 

Ьиопе ас^ие (Е . й е  Рііірро, *Ье Ъи%іе соп Іе цатЬе 
Іип&Іге»).

По его поношенной одежде сразу видно, что дела его 
идут не блестяще.

5е а Тогіпо іі сіиса гі’Е1ейа 5» йаѵа Ьиоп іштро, сій поп 
ѵоіеѵа йіге сЬе ГатшІпіБІгагІопе сошипаіе йі ВогеЬІ^папо 
паѵІеаББе іп ріасійе асчие (О. Цоѵеііа, «Маіег сіоіогоза»).

Если герцог д ’Эледа наслаж дался жизнью в Турине, это 
вовсе не значило, что в  округе Боргшіьяно дела шли как о 
маслу.
осііаге с о ш е  іі й іаѵ о іо  Г а с д и а  х а п іа  см . 0 -2 5 7 .
181. ракваге Гасдиа (или 1е асдие) проходить ху Рс 

лечения минеральными водами, пить минеральныев°Аы-
регйемі іп ип ЬіссЬіеге Г асдиа см. В-711.
182. рехсаге пеН’асдиа Ы н гіа  (или пеі іогіао1 ло

вить рыбу в мутной воде:
М аіе іпсогг"га а сЫ ѵиоі рексаг пеі ІогЬ1'’ регсЬ® ге’ 

віега рексаіо 2 %еппшо 1970\.
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Плохо придется тому» кто попытается ловить рыбу в 
мутной воде: он сам попадется на крючок.

ре5Іаге(Р)асчиа пеі тогіа іо  утж. рогге Гасдиа пе0ІІ 
огсіоіі (е<,5і) см. А-ІЙб.

183. рогіаге ( или тапгёаге) (Г)э<:диа аі т а г е  (гж . 
р с іа ге  асдиа аііа Іопіе или іп т а г е )  носить воду в 
морс, делать ненужную работу (ср. в лес дрова во
зить) (пример см. Ь-815).

184. рогіаге (или лрогіаге) Гасдиа пеі {или а!) 
піиііпо Йі... (тж. гесаге, Іігаге Гасдиа аі шиііпо 
лить воду на чью-л. мельннцу:

(Эиезіа поШ Іа, сііе гііѵЫеѵа е чиіпсіі ІпгіеЬоІіѵа аѵѵегзагі 
гіі Созіапга, гірогіб Гасцив пеі т и ііп о  гіеііа гіа 1а циаіе, Йаі 
ѵепіі рег сепіо а сиі ега заШ а. гііогпб ргесір ііозатеп іе аі 
Чиіпгіісі (Р. 8асскіг «Аа ргітасіоппа» ).

Эта новость, разделив и ослабив противников КостанЦы, 
лила воду на мельницу тетушки, которая, согласившись было 
дать импресарио двадцать процентов, сразу ж е вернулась 
К пятнадцати.

...ё <3! циеІИ сЫ ѵаппо аі Рагіатеп^о  рег Йгаг Гасциа а і 
Іого ти ііп о  (Е Сазіеіпиоѵо, <х1і.'опогеѵоІе Рйоіо І^еопіогіе»).

...он из тех, кто стремится попасть в парламент, чтобы 
лнть воду на мельницу богачей.

О еп п п о  Ига Г асчи а  а і ргоргіо ш и ііп о  (М. Ргізсо, *Ьа 
ёата йі ріагга*).

К аж ды й ду м ает  о своей вы годе.
(Пример см. тж. С-1257; 0-243).

185. рогіаге Гасдиа соп ^Іі огессЬі а {или рег) дгі 
расшибиться в лепешку ради кого-л.:

РаЪгігіо. — Реі т е  ѵі рогіегеі Гасцив соііе огессЫе. Мв
ѵесіо сЬе Іиііо  ё деііа іо  ѵіа.

Мігапйоііпа. — РегсЬё ѵіа? 5опо іогзе ипЧпегаіа?
(С СѵШопі, «1м Іосап&іега»).

Ф а б р н ц и о .  — Для вас я готов в огонь и воду. Но мне 
сдается, что все мои старания ни к чему

М и р а  и д о л и н а  — Почему же ни к чему? Р азве я  не 
умею быть благодарной?

186. рогіаге асдиа соі ѵадііо (или соі рап'еге; 
тж апгіаге рег асдиа соі ѵа^ііо; Ьаііеге или ре$1аге 
(Г)асдиа пеі тогіаіо ; іаге (Г)асдиа пеі ѵа^ііо; 
^еііаге (Г)асдиа пеі тогіаіо  или виі тиго, пеі ѵа^ііо; 
рогге Гасдиа пе^іі огсіоіі [езві; гарраге іп асдиа или 
пеІГасдиа) воду в ступе толочь, воду решетом носить:

— Ріогаѵапіе, т ’аН аппо !аійо соп 1е рег йагП Гізігигіопе, 
т а  ё с о т е  резіаг Гасана пеі то г іа іо . С оте  іассіо а Іазсіагй 
1а согопа? (/. Саіѵіпо, сРіаЪе ііаііапе»)

— Фьораванте, я все делаю, чтобы дать тебе образование, 
но это все равно что воду решетом носить. Как ж е й смогу 
оставить тебе корону?

Ргапдірапе {&иагйа Ѵогоіо&іо). —• Ма роіеіе апсЬе апйаг- 
ѵепе Іи ііі: Іапіо ё еій ^ 11е оге сЪе зііаш о цш, а  резіаге 
Гасдиа пеі т о г іа іо  (А. Зсіазсіа, «І~’опсгеѵоІе»).

Ф р а н д ж и п а н е  (посмотрев на часы). —- Впрочем, мо
жете все отправляться домой. Вот уж е два часа, как мы 
с  вами толчем воду в ступе.

18і. ргепгіеге Гасдиа а) выйти в море, пуститься в 
плавание; Ь) промокнуть под дождем.

188. ргіѵаге Л’асдиа е Йі (иосо л и ш и ть  всего на свете 
гесаге Гасдиа аі ти ііпо  гіі... см. А-184.
189. гірагаге (Гасдиа со те  ип ѵадііо протекать, про- 

пускать воду, быть дырявым.
гірогіаге Гасциа пеі (или аі) ти ііпо гіі... см. А-184.
190. поп вареге сЬе асдиа Ьеіе (или іп сНе асдиа 

рехсаге; тж. поп хареге іп диапСасдие 5І ре$са или іп 
сЬе асдиа 8І паѵіда) растеряться; не знать, что делать.

191. ьарег тікигаге іп чиап1’асдиа 5І ігоѵі знать свое 
мегто.

192. поп варег пеапсЬе сГассиа саісіа (или Ьоііііа) 
не иметь кн вкуса, ии запаха (ср. ни р^іба ни мясо).

5сап8аге Гас^иа яоКо іе ^^опсіаіе см. А-164. 
хсгіѵеге «и ипа рогга Л’асдиа см. Р-2203. 
вепіігхі ѵепіге Г асдиа аііа (или іп) Ъосса с г  В-865. 
8опі^1іаг8і со те  гіие досс(іо1)е с1’асдиа см 5-1 СО 1. 
вогг.ідііаге а дй соте  ипа доссіа Й’асдиа см. 5 ‘1002. 
крапЭеге асдиа см. А 157 Ь).

192*. ^ оіяі я? соп 1’асдиа ЛеІГіпваІаіа ^  повенчаться
вокруг ракитового куста:

«5е виа Пеііа ріасе Іапіо в т іо  Прііо, Іиі поп 5е пе 
ітт ізсЬ П  П рапе а саза ргоргіа, сіазсипо Іо Iа соте ѵиоіе 
Іиі. 81 зопо Іогзе зрозаіі соп Г асдиа гіеІПпьаІаіа?» 
(V. Вгапсаіі, • II ЪеІѴАпіопіо»).

— Уж если мой сын так любит его дочь, то пусть он не 
вмешивается в их жизнь У каждого р доме свои порядки.. 
Что, разве онн обвенчаны вокруг ракитового куста?

193. віаге Іопіапо гіаІГасчиа соггепіе е йа сап сЬе 
то5Іга П сіепіе бояться собственной тени, всего бояться.

8*аге соте Гоііо 5орга Гасдиа см. 0-304.
194. іепеге асциа іп Ьосса держать язык за зубами, 

помалкивать.
Іелеге і зе&геіі соте II ѵа&ііо Гасдиа см. $-592. 
іігаге Гасциа а! тиііпо Йі... см. А-184.
195. Іігаге хи асчиа іогЬа сіаі ро^хо вытаскивать грязь 

со дна колодца, вспоминать старое зло:
ЗІтопе. — ЕЬ, сЬе йізсогзі т і  !а!е»? сЬе асдиа ІогЬа (ігаіе 

зи йаі рогго, гіоро Іапіо бііепгіоі {V. ВеШ, *Ѵп йІЬегцо 
зи і рогіо»).

С и м о н е . — Ну что вы говорите? Сколько желчи после 
столь долгого молчаиия{

іо^Ііеге Іиосо е асдиа (или асчиа е Іиосо) см. Р-1528. 
Ігаііаге І1 гіепаго соте асциа «іі дгопдаіа см. Т-861, 
Ігетаге со те  (ип’)асдиа 8о((о Я ѵепіо см. Т-913.
196. Ігоѵаге Гасчйа гіоісе е 11 Іеггеп Іепего “  как

сыр в масле кататься.
197. поп Ігоѵаге асдиа пеі та ге  в море воды не най- 

ти; ^  в трех соснах заблудиться.
198. ѵаіеге (іі тепо  гіеІ1’асчиа ѵегваіа йоро Іе іге 

ничего не стоить [от старинного обычая выбрасывать 
на улицу нечистоты после трех часов ночи].

199. ѵегзаге Г асдиа ЬоІІіІа 5и1 соііо подливать масла 
в огонь.

ѵег§аге (йе1!,) асдиа §иІ (или пеі) Іиосо (тж. ѵег§аге 
Г асдиа $иІ сагЬопі) см. А-144.

200. ѵіѵеге $и1Гасдиа как сыр в масле кататься, жнть 
припеваючи.

гарраге пеН’асдиа (или іп асдиа) см. А-186.
201. аП’асдиа!, аІРасдиа! пожар!, горимі
202. асциа іп Ьосса! молчок!:

-..Іо ѵоггеі гіігѵі ІиШ 1 зоаѵі репзіегі сЬе чиеііа сазіа 
зріепгіігіегха ді {огте т і  {есе ^егтовН аге пеііа теп іе ... 
Ма Ьазіа: асчиа іп Ьосса е Ііго іппапгі ёа  іогіе 
(Л. С. Виггііі, «Сарііап Оойёго»).

...Я хотел бы передать вам, какие сладостные мечты 
пробудило в моей душе это целомудренное совершенство 
форм... НО Довольно, я умолкаю и продолжаю свой рассказ.

— Ргерагегето диезіе Іге ореге е аііепйегето. Ма 1е 
зі^поге гісоггііпо зоіо ипа сова. Бе&геіо, зе^геіо аззоіиіо, 
асдиа іп Ьосса (Р. ЗассЫ, *1*а ргітайоппа»).

— Будем готовить эти трн партин и выжидать. Но пусть 
дамы ие забывают одно; необходимо хранить тайну, ии- 
кому ни слова.

— Азреііо 1а т і а  зогеШпа... Ма поп 1о йіса а певзипо... 
—• Асдиа іп Ьосса, зі^пог саѵаііеге (Ь. й і Раісо, «Ѵпа

йоппа йізропіЫ Іе»).
— Я жду мою сестрнцу... Но не Говорите об этом мн- 

кому...
— Я буду нем, как могнла, ваша честь.

203. 1’асдиа сЬе поп Ьа кіово, $(а§па ргоо. оі под  ле
жачий камень вода не течет.

204. асдие сЬе̂ -е зопо Іе саиіѵе (или 5оп диеііе сЬе 
ітш оііало; тж. І’асдиа сЬеІа гоѵіпа или готре і роп(і) 
ргоѵ. в тнхом омуте черти водятся:

Егв іапіо 1г;іпппі1іа сііе, сой Іиііі сЬе 1е ѵоіевві Ъепе,
поп роіеѵо {аге а тепо (Іі рага&ойагіа ёепіго <31 т е  а ипа 
асчиа сЬеІа. Ма поп чиеІІа сЬе, Соте «Нее іі ргоѵегЬіо, 
го тр е  і ропіі (Л. Могаѵіа, «N110x̂ 1 гассопіі готйпід>).

Она была на редкость спокойна, и, хотя я очень ее лю
бил, я невольно в л \ш е  сравнивал ее с тихим омутом, ио, 
конечно, не с  тем, в котором водятся черти.

205. асдиа сЬсІа ѵегтіпі т е п а  ргоѵ. в стоячей воде
заводятся черви: ей лень — маіъ всех пороков.

206. Гасдиа согге аііа Ьоггапа (или аііа сЫпа, аіі&п- 
2 Ій) ргоѵ. все в мире вдет своим чередом.
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207. Гасдиа сЬе согге поп рогіа ѵеіепо ргоѵ. проточ
ная вода не тухнет.

208. Гасдиа согге, е іі заи^ие Ига ргоѵ. родная 
кровь притягивает.

209. Гасдиа сИе сіеѵі Ьеге диаггіа гіі поп іпТогЪЫігІа 
ргоѵ. &. не плюй в колодец — пригодится воды на
питься.

210. Гасдиа Та !е Типі дождь льет как из ведра.
211. Гасдиа Та тагсіге І раіі ргоѵ. ^  а) вода мель

ницы ломает; Ь) иіутл. к чему мне вода, лучше дай 
вина.

асдиа, Тито е т а іа  Теттіпа сассіапо 1а §епіе сіі саза 
см. Р-1453. 

асдиа аііе Типі! см. А-221.
212. 1е асдие «ЧпІогЪігіапо ргоѵ. ^  запахло порохом.
213. Гасдиа Іаѵа е іі $о1е аксіи^а ргоѵ. ^  все прохо

дит, все образуется; вода вымоет, солнце высушит.
214. асдиа Іопіапа поп зредпе іі Тиосо ргоѵ. помощь 

нужна вовремя {ср. дорого яичко ко христову дию).
215. Гасдиа 6е\ таге  поп Іаѵа ргоѵ. ^  много в море 

воды, да она соленая.
216. Іе асдие 5І вопо то5$е лед тронулся, начало 

положено.
217. асдиа аііе шиіе! целую речку готов выпить!, 

пить так питьі
218. (ё) Гасдиа гіа оссЫ! это чепуха!, это еруида!
219. асдиа ра$$а{а (поп тасіпа рій) ргоѵ. прошлого 

не воротишь; что было, то сплыло; что прошло, то 
быльем поросло; что прошло, в воду ушло:

«..Ли зеі 1а т іа  Тіеііоіа» і) іио а п іто  1о сопозсо, во сЬе 6
Ьиопо Регсіб асчиа разкаіа» ( V. Р^аюііпі, чсіаіо» ).

— ...ты моя дочь, я знаю, что сердце у тебя доброе, по
этому забудем все.

Тапи Шссоггепсіо). — ЬІпа сісаігісе? Іп в о т т а  сЬ’Й віаіо?
ТоіЬ (ассог$о апсН'ецИ) — КоЬегЮІ
КоЬеПо {раИіёо) — N161116. Асдиа раББаіа (Р. М. Ноз$о йі 

§ап $есопйа. «І^а іипізіпа»).
Т а н у  [Подбегая). — Шрам? Кто это тебя?
Т о т 6 (тоже подбегая) — Робеото!
Р о б е р т о  (побледнев). Ничего. Дело прошлое.
— Ё ип гевгіопагю йі іге  соііе... Регб іп ріоѵепій пе На 

Іаііе йі Іиііі * соіогі, е рагессЬіе гіеііе повіге сопіагііпе... 
Вааів... Асциа рв55аіа поп т а с іл а  рій (Е. Сазіеіпиоѵо, 
сІ.'опогеѵоІе Раоіо Сеоп[огіе»).

— Э то  махровый реакционер... Но в молодости он поо- 
піел сквозь огонь, воду и медные трубы, и Некоторые из 
наших крестьянок... Впрочем... что прошло, то быльем по
росло.

Веііадіоіа. — СЬе ѵиоі сНе т е  пе Ітрогіі? N'6 раББаіа 
«Гасциа— е т о ііа  сіі босіісів (С Роввепіі. «Яівѵе&ііо»).

Б е л л а д ж о Й  я. — Какое это амеет теперь значеиие? 
Столько уж воды утекло..* да какой грязной

220. Гасдиа е іі ророіо поп $і рио (епеге ргоѵ. навод
нение и гнев народа не сдержать.

221. асдиа аііе гиоіе! (или аііе Іипіі) а) успокойся!, 
не горячись!; Ь) на помощь!

Гасдиа зсаісіаіа, ріи Іовіо деіаіа см Т-801.
222. аІГасдиа сі йсаігегеыо =5 мы сами с усами; ыы 

сами не луже цругих.
223. Гасдиа зсаѵа Іа госсіа ргоѵ. е  вода и камень 

точит, терпенье и труд в»_е перетрут.
224. асдиа т а  поп (етре$(а ргоѵ. все хорошо в меру.
225. асдиа ІогЫсІа поп іа зрессНіо ргоѵ. мутная вода 

зеркала не заменит.
226. Гасдиа ѵа аі та ге  (или аІГогіо) ргоѵ. деньги 

е деньгам:
«...51 5ро5в соп ип ргіпсіре тегЫ іопвІе ѵессЫо Ьасиссо, 

сНе роігеЪЬе евзеге вио поппо... гіссо регб, Лее сЬе ро5$іе<Зе 
тегга  СаІаЬгіа... Іпвошта 1 асдиа ѵа аі шаге» (Л. Могаѵіа, 
сРассопіі готапі»),

— ...Она выходит замуж за князя с юга. Этот старый 
колпак мог бы быть ее дедушкой . но ов богат Говорит, 
чти у него половина Калабрии... В общем, деньги в день
гам.

■ігпо пог Іп] гкка (или поп ѵіеп дгокзо) й’асдиа 
сНіага см. А-1135

1 ампо роііа І1 ѵшо с Ьеѵе 1'асдиа см. А-1228.

227. ЬеѵІ Гасдиа "о те  Н Ьия, е Н ѵіпо с о т '' 31 ге
ргоѵ. е  пей, да меру разумей.

Ьеѵі И ѵіпо е Іа$сіа апгіаге Гасдиа аі ти ііпо  см. ѵ -599.
128. аіиппіаге, саіи т іа г е  сНе а Нгаге «ІеІГасдиа аі 

тиго, хетрге ье п’аИасса цгоѵ. к^. вега, что уголь: ае 
обожжет, так замарает.

229. сапе (или сЬі (и) $со((а(о (ЗаІГасдиа саМа, На 
раига (апсЬе) оеііа Ггесійа (тж. сапс >со(1а(о Іете  Гас
диа ігеаісіа) ргоѵ. обжегшись на молоке, будешь дуть и 
на воду

230. іп (или Лоро) сепСаппі е сепіо теві (огпа 
 ̂асдиа аі $иоі рае.і ргоѵ. =  ничто не ново под луной; 
все возвращается на круги своя.

сМ сасіе пеІГасдиа ё іогга сЬе 8І Ьа^піі см. А-233.
231. сііі ё ро іаіо ^ій даІГасдиа 5'аііасса а’ гавоі 

(или а о^пі $ріпо) ргоѵ. ^  утопаюшнй за соломинку 
хватается.

сЬі Ти 8со((а(о гіаіі асдиа саМа, На р?ига (апсНе) й’Па 
(гебгіа см. А-229.

сЫ Иа ра: >а(о іІ ^иадо, за диаиГасдиа (іепе см. 
С -1125.

сЬі поп ѵесіе іі Гопйо поп ра$$1 Гасдиа см. Р-1026. 
сЬі роп т іе іе  іп ѵа&о пиоѵо, ргоѵі $е Ііепе асдиа см. 

М-1406.
232. сЬі Кете асдиа е ѵепіо поп $1 т е і іа  Іп таге  ргоѵ. 

воды бояться — моряком не бывать (ср. воАков боять
ся — в лес не ходить).

233. сНІ ѵа аІГасдиа Ьадпа, сЫ ѵа а саѵаііо сасіе 
(тж. сЬі сайе пеН'асдиа ё (огга сЬе 5І Ьа^пі) ргоѵ. ^  
коли в воду попал, будешь мокрым; волков бояться — 
в лес не ходить:

ЕЬ. сове сНе ассасіопо. СЫ ѵа аІГасдиа чі Ьадпа. е сМ 
ѵв а саѵаііо  слйе (О Ѵегдо сМазІго-сіоп Сеіиаіііа»),

Это случается в жизни. По воду ходить, да не замо
читься — так не бывает.

234. сМ ѵиоі йеІГасдга сіііага ѵасіа аііа (оп(е ргоо. 
за чистой водой к роднику идти надо (ср. без труда 
не выловишь и рыбку из пруда).

сНі ѵи<і> (аг ГаКгиі те$(іеге, Гасдиа аіііп^е пеі ра- 
піеге см. М-1295,

і сіапагі ѵаппо ѵіа со те  Гасдиа ЬепеЛеКа см. 0-133.
235. ё .о т е  Гасдиа $иІ іиосо г  как рукой си я лоз

Аппа. — ОЫ .'е п е г т  сіеі по5(го доНогэ 4 5Іа 'а согг: >
Гасциа 5иІ ІиосоІ Мігасоіозаі (Й. 5 гассо, с1м іиів <1еІ- 
іа т о ге» \.

А я и в. — О. наш доктор проявил такую энергию, в все 
как рукой сняло! Просто чудо!

236 ё асдиа зиі т а г т о  ^  это чепуха; это пустое:
— Е (и ііа всепа. Рег диеііо ейе сі агсіа. Іе шіі.ассе «II 

ип гісаиаіоге аопо асдиа $и1 т а г т о  (/.. Вег аггі кСитв 
Ьегг ип саЦі»).

— Все ато — спектакль. Все угрозы этого ш аагажисга ^  
мыльный пузырь.
ё соте Ьеге ип ЬіссНіег (З’асдиа см. В-575, 
ё рессаіо сЬе ее пе ѵа соІГасдиа ЬепегіеКа см. Р-950.
237. е 5етрге тед ііо  Гасдиа сііе ѵа сЬе Гасдиа сЬе 

*1а ргоѵ. проточная вода всегда лучше стоячей (ср. 
под лежачий камень вода не течет).

11 ііи т  гоп іп^гозва (или поп ѵіеп ^го$$о) Л'асдиа 
сЬіага см. р-949.

Бгопгіа асдиа со те  рапіеге $іопс)а(о см. С -1079.
238. $’іп(епс1е асдиа, т а  (или е) поп іегпре&іа ргоѵ. 

хорошенького понемножку.
239. ІаѵегеЬЬе асдиа ^  он и воду мыть готов; он 

ужасный чистюля.
240. тоІГасдиа ё (о гта і) равкаіа воііо і ропіі много 

воды с тех пор утекло:
«риапіо  а т е » ,  гііззе Репго, « т е  1а зріссіо 1о. М оііа 

асциа 6 раздаіа *оНо і ропіі» (В. ТессЫ, *СІі опе*іі»і.
— Э т о  я проверну сам, — сказал Ренцо. — С тех иор много 

воды утекло.
і! шиНпо поп тасіпа $еп7а асдиа см. М-2158.
(1а!Іа пеѵе о соЦа о ре^іа поп аѵгаі сЬе асдиа см, 

N-269.
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241. поп Ызодпа Шаг5і (ІеІГасдиа то г іа  ргоѵ. =  
в тихом ом^те черти водятся:

Н а гаеіоие 1’апіісо ргоѵегЬіо сЬе поп Ьі5оБпа ггаі Ш агзі 
(ІгІГ аіф іа глргіа (С. Ѵегйі, «АиІоЬіодгаІіа йаііе  Іеііеге»).

Права старчиная пословица, которая гласит: в тихом 
омуте черти водятся.

242. поп ё асдиа оеі «ио рогго это не его слоьа, не 
его мысли; ои говорит с чужих слов, с чужого голоса.

поп 5І іа  ип тап іеііо  рег ип’асчиа яоіа см М-722.
243. пол іпІогЬаге (или поп іп(огЬісІаге) Гасдиа сЬе 

Ьаі (й )а Ьеге ргоѵ. не плюй в колодец — пригодится 
воды напиться.

поп зегѵе йіге: рег (аі ѵіа поп равкего, пё <3і ІаРасдиа 
поп Ьеѵего см. Ѵ-519.

944. поп яі яіасс*іеі еЪЬего пеапсЬе соІГасчиа саісіа 
(или Ьоііііа) их ведой ие разольешь.

поп Іеліаге І1 ^иабо хепга харег диагй’асдиа Іеп^а 
см. 0-1126.

245. ов&і ё асдиа «сЬіейа сегодня весь день идет 
дождь.

одпі асдиа ГатгпоІІа см. А-247.
246. одпі асдиа поп діі а т т о і і а  они не робкого де

сятка:
N011 за е ііа  чиапіо (гаНаЬіІе е Ьепі^па Еіа диеііа йі-

бсірНпа... е циапіо ІхапсЬі Біапо соіого сЪе 1а рго^еззапо, 
шепіге о^пі асчиа поп ^ іі  агпшоПа е поп Іешопо егаііа ііссі 
(Т7. Кейі, €Ореге»).

Она не знает, насколько приемлема и благотворна эта 
доктрина и насколько искренни проповедующие ее, но они 
ие робкого десятка и ие бояіся нападок.

247. о^пі асдиа Іо Ъа&па (или Г а т т о ііа )  ^  на него
все шишки валятся:

Иа ип Іешрегзшепіо сіі Іегго боп  раззаіо  в евзеге ип 
соссіо рег ипа іип^а Іга іііа  (Іі гіоіогі е гіі ЙІБІигЬі сГодпІ 
^епеге, е аііеБзо, о^пі рос’асциа ші Ъа^па (С. Оіивіі, 
«Ерівіоіагіо»).

Из человека с железными нервами, после всяких ударов 
судьбы, я превратился в тряпку, и теперь на меня все 
шишки валятся.

248. о&пі асдиа «редпе іі іиосо ргоѵ. =  на пожаре 
всякая вода сгодится.

одпі гпиііпо ѵиоі 1а ей асдиа см. М-2158.
249. овпі Ігікіа асдиа саѵа 1а веіе ргоѵ. пить захо

чешь — любую воду выпьешь.
іі райгопе поп ѵа рег і’асдиа см. Р-ЬО,
250. ріссоіа асдиа (а сезваг дгап ѵепіо ргсѵ. от ма

лого дождя большой ветер стихает.
251. диапйо 1’асдиа (осса іі соііо, іиШ ігтірагапо а 

пиоіаге ргоѵ. как тонуть начнешь, так. и плавать на
учишься.

ЧиапЛо Ьгисіа пеі ѵісіпаіо, рогіа Г асдиа а  саза іиа 
см. Ѵ-556.

диапйо Іа іоліапа ё весса, 8І сопозсе И ѵаіог гіеі- 
Гасдиа см. Р-1029. 

іі вапдие поп ё асдиа см. 5-193.
Іапіо ѵа Гогсіо рег Гасдиа сЬе аіЕіпе 5І . опіре см.

0-493.
діі ѵіепе Гасдиа аііа (или іп) Ьосса см. В-943.
252. ѵіепе діи асдиа а саііпі (или а саііпеііе; тж. 

ѵіепе В'й ип’асдиа Йеііа тайопла) дождь льет как 
из ведра:

5і ІигЬб іі сіеіо, ѵеппе еій  асдиа а  іл ііп і (/. Саіѵіпо, 
лРіаЬе ііа ііапе»).

Небо нахмурилось, и хлынул д о ж д ь .

Сопііпиа а ѵепіг ЁІй ип 'асдиа сНІІа ш адоппа (V. 8ітопеі 
Іа, «Тігаг т аШ паг).

Льет так, что охота помянуть мадонну.
Аггіѵб аі раеве сЬе ега &іа по! и> Ьиіа, е регс] ! Іасеѵа 

Іетрассіо  е Гасдиа ѵепіѵа ё і й  а  саіш еііе , а п и Л (ІІГІІІО 
Сіігіио а ііа  сава «Іеііа Р аіа (С. Соііойі, «/.е аѵѵепіиге ііі 
Ріпосскіо»).

В деревню П и н о к к и о  попал только поздней ночью. И так 
как было ненастье и дождь лнл как нз ведра, он пряме
хонько направился к дому феи.

гиссЬего е асдиа гока, поп ^иакіа піаі аісипа со«а 
см. 2-101.

АСОІМІО т 
доіа сі асциаіо см. 0-840.
253. алЛагкеле рег іі Ьисо (или Іа роіа) деІГасдиаіо 

как в воду кануть.
254. еввеге ип асдлаіо (или ипа §о1а Й’аі диаіо) быть 

ненасытной утробой, есть все без разбора.
255. шапдаг іиііо рег Іа доіа (или рег іі Ьисо) ДеІ- 

Гасдиаіо промотать, проесть все состояние.
АСОУАЮЬО ад%

Ьоііа асдиаіоіа см. 3-994.
іа .г  гіі ила ЬоІІа асдиаіоіа ип сапс!іего (или ипа 

іі$іо1а) см. В-995.
АССШЕКЕІХО т

256. сопо5сеге (или сіікііпдиеге) Гасдиегеііо (<а1 гпо5Іо 
соНо (или іі іло$(о йаІГасдиегеІІо) знать толк в чем-л.; 
знать что к чему.

регйеге (или гітеиегсі) іі т о  ;1о е ГасдиегеІІо см. 
М-2092.
АСОІЛ5ТАРЕ ѵ 

асдиі$(агі; согри см. С-2737. 
асдиІ5(аг5І іі йаппо см. 0-18. 
асдиі^іаге ип л о те  см. N-424, 
асдиі$(аге крагіо см. 5-1320. 
асдиі$(аге (етро  см. Т 238.
соп агіе е соп іпдедпо 8’асдиі8Іа те гго  ге^ло; соп 

іпдедпо е соп аг(е 8’асдиі8(а І’аНга рагіе см. А-1171. 
сііі лоп 8’аггі8сНіа поп асдіш іа см. А-1140. 
іп діоѵепій сіеѵі асдиі$(аге диеі сііе іп ѵессЬіаіа іі 

рио діоѵаге см. 0-640.
257. іі т а і  асдиі«(а{о $е ле ѵа іп !ито  ргоѵ. =  пло

хо нажитое впрок не пойдет.
соііа рахіепга 8’асдиІ8Іа «сіепга см. Р-917.
Іа гоЬа т а і  асдиівіаіа лоп аггіссЬіксе см. Н-484. 
сЬі поп (іел сопіо гіеі росо поп асдиі8(а Га88аі см. 

С-2567.
258. сЬі 8а асдиізіаге е поп сикіосііге рио іге а тогіге 

ргоѵ. =  кто умеет добывать, да не умеет беречь, тому 
впору и могилу лечь.
АСОШ5.ТО т

(ё) тед ііо  ип 8оІЛо гіі Ьиоп асдиі$(о сЬе тіП е Й’іт -  
Ьгоріі см. 5 932.

Іа гоЬа сіі т а і  асдиікіо ее Іа рогіа іі ѵеліо см. Н-484. 
А СО Ц О Ь^А  I

аѵеге (или «епііге, вепіігк ѵепіге, (агті ѵепіге) Гасдио- 
Ііпа аііа (или іп) Ьосса см. В-865.

(аг ѵепіге Гасдиоііпа іп Ьосса см. В-895.
&1і ѵіепе Гасдиоііпа аііа (или іп) Ьосса см. В-943. 

АЬАСІАРЕ ѵ 
аЛа&іагві виііе р іите см. Р-1875.

АРАОЮ аѵѵ
259. а^адіо, Віадіо (1е 8са1е воп ді ѵеіго)! (тж. яда- 

діо сііе 1е всаіе 8оп гіі ѵеіго!; асіадіо аі піаіі ра$8і!; 
апй іато  ададіо соп Гакіпо!) осторожней на поворотах!:

— Агіа^іо, ВІа^іо! — апгіаѵа гассотапёапгіо а её 8Іе550 — 
чиі поп 5І БсЬегга (€. й е  МагсНі, «Соі /косо поп $і
зсНегга» ).

— Легче на повороте! — продолжал он внушать самому 
себе. — С такими вещами ие шутят.

Бідпоге. — ОЪё, ашісо, апсИатосі ада^Іо соп Гвзіпо! СЬе 
Ьо гіі БІгапо сЬе $аІ &1і осскі всаппаіі?  (V. Вгапсаіі, сйоп  
Оіоѵаппі іпѵоіопіагіо»).

Г о с  п о д и и. -  Эй, дружище, полегче на поворотах! Что 
ты так иа меня уставился?
(Пример см. тж. С-350)

сЬі 8І т а г ііа  іл ігеііа, віепіа аЛадіо см. Р-1322. 
АРАМ АМ Е т

260. 8сгіѵеге іп асіатапіе записать навечно, высечь 
на камне.
А РАМ И'СО ад§

261. іп совіите (или іп аЬі(о) асіатііісо в костюме, 
в одежде Адама:

Ѵізіо іп ипа Іогезіа егі Іп с о з іи те  асІапіНісо риб ехзеге 
БсатЬ іаіо  соп п аіигаіегга рег ип ^ егіііа  (і7, Сіоѵаппіпі, 
« і,с ЬаЬеІІе-»).
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АОАМО
262. пигіо соте (ЬаЬЬо) Агіато нагой, голый:

— Бе 1е ѵозіге ѵевіі аѵевзего гісеѵиіо ипа воіа россіа гіі 
сріеі Ііцшгіо.., _ѵгеі!е сіоѵиіо сопііпиаге іі ѵіа^уіо, писіо 
соше ЬаЬЬо Агіато (Е. 5 аіёагі, «И согзаго пего»).

— Если бы на ваш у од еж д у  п опала хоть одн а кап ля  
этой жидкости.., приш лось бы вам  п родолж и ть путеш е
ствие в костюме наш его п раотц а  А дам а.

263. И ѵессЬіо Асіапіо ветхий Адам, человеческая при
рода, грешный человек.

264. — іі ѵессЬіо А (Зато гііогпа (или гісотраге) ргоѵ. 
=  горбатого могила исправит.

265. со$(ите (или ѵезіііо) й’А йато костюм, одежда 
Адама, нагота.

266. гіІ5сеп(1еп2а (или іідііо, піроіе, $ете) <3’Агіато 
семя Хамово, род человеческий.

ѵе«Шо (ГАгіато см. А-265.
267. (1а А йато іп циа =  от Адама, нспокон жа 
Йі5сепс1еге {или еввеге) Йаііа созіоіа <3і Агіато см.

А-269.
268. езвеге рагепіе рег рагіе Л  А йато =  быть седь

мой, десятой водой на киселе.
тапдіаге соііа (огсЬеІІа сГАгіато см. Р-1063.
269. пэзсеге (или йізсепгіеге, еззеге, ѵепіге) йаііа 

со5(оІа (Зі А йато ей быть человеком с присущими че
ловеку недостатками:

ЗІашо Іиііі паіі даііа  созіоіа йі А дато , іі&ІІисІа шіа!
(С. Ѵегда, «Мазіго-йоп СевиаШо»),

Все мы люди, все человеки, дочка.

270. в іат ІиНі (ГАЛато все мы люди, все человеки, 
іі 5е, іі ІѴіа, іі Рогве ё іі раігітопіо гіедіі ітЬесіІІі

(или сіеі тіпсЫопі) гіа Агіато іп диа (тж. іі 5е е іі 
Ма 50п ргап тіпсЬіопі или 80П гіие согЬеІІегіе (За 
Асіато іп дна) см. 5-522.
АОАТТАРЕ ѵ 

айаМагзі аі гіохзо см. 0-852.
айаііаге 1е ѵеіе аі (или «есопгіо іі) ѵепіо см. Ѵ-154. 
о^пі Ьакіо поп к’айаКа ад одпі <Зо88о (или а (иііі

і Й055І) см. В-329.
271. ригсНё ѵ’а<ЗаШаІе! не обессудьте!; чем богаты, 

тем и рады1
АБОЕ1Ч5АРЕ ѵ 

аййепкагр сргоро$і(і см. 5-1534.
АООЕМТКАКЕ ѵ 

асШепІгагзі пеііе ѵівсеге ЛеІГагдотепІо см. Ѵ-631. 
АООІ*ССІО т

272. (Іоппіге аІ1’а(3(1іассіо спать под открытым небом:
...аѵеѵзшо гіие шаБеіссі га зіге ііате п іі, ЙІ си! іі весопйо 

Іи ейе^иііо гіа сігса Ігесепіо иошіпі е сі со5Ігіп5е а Ігахіо- 
пагсі е іепегсі павсовіі пеі ЬовсЫ рег Іге ^іогпі е  іге поШ, 
»епга шап^іаге е йогтзпйо аІГагігііассіо а чиазІ Йиегпііа 
теігі гіі аііегга {Р. Л. ВеШпі йеііе З іеііе , ІІ. Ьаггаго. «йопцо  
иіііта агіопе»).

...начались массовые облавы, в которых участвовало три
ста фашистов, и пришлось трое суток скрываться в лесах, 
разбившись на группы, и три ночи, без куска хлеба, спать 
под открытым небом на высоте почти двух тысяч метров.

АООІЕТРО аѵѵ 
Іешро айгііеіго см. Т-223, 
іп циа айгііеіго см. (2-3.
273. §иаггіаг8І аййіеіго а) оборачиваться назад; огля

дываться; Ь) опасаться.
іогпаге ип ра$зо асігііеіго см. Р-829.

АООІО т
274. іі «иргето айсііо последнее «прости».
275. йаге адйіо попрощаться; распрощаться, рас

статься:
Аппо рег аппо апсЬе ! ігечиепіаіогі йеі Ьаг «Коша» 

сашЬіаѵапо — чиаісипо поп іогпаѵа рій іп рае5е, а ііг і, ііпіі! 
^ІІ біигіі, ѵі 5І еізіешаѵапо йеПпШѵашгпіе йапйо ипа бресіе 
Зі айгііо а ііа  еіоѵіпегга {А. Юе ^асо^ к ііпй  аіогіа й і  еті- 
цгапШ \.

Д а и завсегдатаи бара «Рим* с годами тоже менялись. 
Одни покидали родные края, другие, окончив учебу, устраи
вали свою жизнь, навсегда распростившись с молодостью.

— ...Іп чиапіо аІГазіІо... йоѵгаі йаг§И ип Ье11’аййіо 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Что ж е до приюта... тебе придется распрощаться 
с иим навсегда.

276. гіаге Ги іііто  адйіо уйти нз жизни.
277. (ііге агігііо прощаться:

Іо, ші гісоггіо, ...ЬепіБзішо аііебКіаѵо і1 саѵаііо пеі дігіе 
асійіо соііа шапо (М. 4’АгецІіо, «Еііоге Ріегшгювса»).

Я, помнится, ...гарцевал на коне и на прощанье махал 
ей рукой.
(Пример см. тж. 5-915 Ь).

278. — поп ѵі (или  й) сіісо ад(Зіо я не прощаюсь, 
скоро увидимся.

279. — (Іі&іі асігііо! пншн пропало!
280. а^<Зіо 8І (Зісе а сЬІ пшоге г  не прощай, а до сви

данья.
а(3аю іаѵе! см. Р-316. 
ай^'о ріигіігіо! см. 0-741.

АООІКІ22АКЕ ѵ 
айсіігіггагс Іе датЬ е аі сапі см. С -131. 
агійігіггаге Іа Іевіа см. Т-513.
ип доЬЬо рег (аг іі 8аг(о поп 8’агійігІ22а Іе враііе см.

0-827.
і) т а і  (Зі то г іе  асідігігга Іе ^атЬ е  а сЬі 1’Ьа віогіе 

см. М-245.
АОООЬСІКЕ ѵ 

абгіоісіге 1а ріііоіа (а т а г а )  см. Р-1817.
АОООЬОРАТО адд  

рагеге Майоппа айгіоіогаіа см. М-50.
АОООРР1АКЕ ѵ

асісіорріаге іі равво см. Р-779.
АРОСКМЕКТАРЕ ѵ

а(3(1огіпеп(аг8і «идіі аііогі см. А-495. 
агігіогтеп.агкі пеііе Ьгассіа (Зеі 8ідпоге см. 5-785. 
а(1с1огтепіаг8і соп Іе раіііпе см. 0-69. 
агігіогшепіаг8І іп ип’ігіеа см. 1-15.
281. а(1(ЗогтепІаг8і со те  8а$$о уснуть как убитый: 

...{игопо соііі йа ип боппо (апіо ргаѵе, сЬе з’аййогтеп-
Іагопо соте 5а55і (/. Соіѵіпо, сРіаЬе ііаііапе»).

...иа иих  напал такой тяжелый сои, что они свалились 
как убитые.
а(3(1огтепІаг8І пеі 8іепоге см. 5-785.
а(1(1огтепІаг8і <3е1 «оппо йеі діивіо см. 5 1027.
сЬі Ьеп (і)5ІгитепІа, сЗогтс ысиго е Ьепе 8’асІ(Зогтеп-

(а см. В -531.
ІагеЬЬе аййогтепіаге ип иссеііо теп іге ѵоіа см. ІЛ-16. 

А 0 0 0 5 5 А Р Е  і) 
асійо аге 1а соіра а дсЗ см. С-2200.

А 0 0 0 5 5 0  аѵѵ е ргер
соп іі (Зіаѵоіо ай<Зо88о см. 0-318.
282. аѵеге ц(3 а(Згіо58о быть преследуемым кем-л.:

Іп чиаісііе ш о теп іо  (11 1исісШ& ші гіісо сЬе Іиііо  цпек(о 
& а85игі1о, сЬ’іо (іпігд рег ітраггіге . Б  аНгв рагіе поп розво 
ИЬега т і ,  Ьо ѵегатеп іе ц и а іс іто  а(]іІ0550, 1о аепіо о гт а і 
апсЬе {івісашеШе (С. Соссіоіі, гіі сіеіо е Іа іегга»).

В минуты просветления я говорю себе, что все это вздор 
и что я сойду с ума. С другой с оронг-, я не могу изба
виться от почти физического ощущения, что кто-то неот
ступно следит за мной.
аѵеге ас1<Зо$$о Гасдиа Ьоііііа см. А-140.
аѵеге Гагдепіо ѵіѵо асІ(Зо$$о см. А-1015.
аѵеге ипа сатіс іа  айгіомо е ГаКга аі іо$$о см. С-270.
аѵеге ип (Зетопіо а<3<3о88о см. 0-87.
аѵеге іі гііаѵоіо айлВ55о см. 0-323.
аѵеге Іа іеЬЬге ай(Зо$8о см. Р-346.
аѵеге 1а Іі(а агійо: .о  см. Р-674.
аѵеге іі іізіоіо агі(Зо55о см. Р-937.
аѵеге іі іиосо а(3(1о55о см. Р-1500.
аѵег ипа ргап ііассопа а(3(30$80 см. Р-522.
аѵег тегсигіо а(3(3о5$о см. М-1218.
аѵег тоШ  аппі а<3<305$0 см. А-901.



А О іі <ѳ
аѵеге то іга  сагпе ас гіоко см. С-955, 
аѵеге тоН а сіссіа асЗгіовво см. С-1805. 
аѵеге рагессНі 5 ап Сіо\йппі айсІ0850 см. 0-623. 
поп аѵеге рій сап к ” л адй >$5о см. С-271, 
а/еге роса сагпе айііозво см. С-Р55. 
аѵеге Іа .сотипіса асІЛокво см. 5-468. 
аѵеге «ра^ИеИо асісіовзо см, §-1229. 
аѵеге ипо БреЛаІе айсіозво см. 5-1341. 
аѵеге Іа ер егре'иа агісіовхо см. 5-1362. 
поп аѵег іап(а сагпе аіІ<Зо55о Ла віатаге ипа т а г -  

те д д іа  см. С-956.
283. Ьиііаге цс аЛЛоззо а рсі взваливать на кого-л., 

приписывать кому-л. что-л.:
— Ѵіаі Гл репа а вепііг іа  ^епі^ сЬе 1̂1 ЬиНа эййоево II 

гісіісоіоі Цп еіогпо о Г аііго  ее п’ассогре (71. Ьогі, *Ви(еге 
зиИ 'Агпо» ).

— Ну. знаешьі Противно слышать, как они делаю т из 
него посмешищеі Раі о или поздно он это поймет.

Ьиііагзі адйо58о со т е  токсНе виііо гиссЬего см.
М-2035.

284. сассіагзі асііовко напялить, надеть на себя.
285. сасіеге аЛсіовво со те  ипа т е іа  та іи га  свалиться 

как спелая груша:
Еѵа — 2 р<" 11 ІатепН сЬе поп И йо сопТЬйепга. СІ 

тапскегсѵЪе аііго. Ти поп т і сарІ8сІ е поп ш) тегіИ. ТІ 
бопо сасіиіа аддоззо соше ипа шеіа таіига е Ьаі сгесіиіо

і гассоеііегті веПгі іа|іса. Н Іе іа ргепаі соі мепоге 
(С. Рпѵёзе, *Кассопіі* ).

Е в в. — И ты еще жалуешься. ч'жО я тебе не доверяю. 
Только этого не доставало. Ты меня не поншпаешь, ты меня 
не стоишь. Я тебе елилком  легкс досталась, тебе ие при
шлось прилагать никаких усилий. И  е ш : позволяешь себе 
роптать иа бога.

савсаге аЛЛоззо а... см. С-1218.
286. саѵагзі сГасІсІоззо цс избавиться, отделаться от 

чего-л.
соггеге асШ0880 см. С-2778.
287. гіаге (или сіагеі, сіагіа, еввеге) асМовво а... пре

следовать; нападать на..:
— ё  іі т іо  р іапеіа, сЬе іиНІ т ’аЬЫапо а гіаге асІсІозБо; 

апсЬе і ввпіі (А  М ат опі, «г/ рготеззі зрозі»).
— Видно, такая уж  моя планида, от всех мне попадает, 

д аж е от святых.
— Віапа! — !есе Ваг^Ы ріссаіо — 5ешЬгегеЬЬе сЬе се Ѵаѵеззі 

соп 1а Іиа ашіса.
— Іо?1 Р і^игаіі ип ро’ зе т е  пе ітрогіа ! Ые сотЬ іп! риге 

аиапіе ѵиоіе, е поп загд сегіо 1о а аагіе  айгіоззо (Г. ьогі, 
•Ви$еге зи іі А гпо»).

— Диана! — воскликнул обиженный Барги. — Можно поду
мать, что ты дуешься на свою приятельницу.

— Я?! Подумаешь, какое это имеет значение! Пусть она 
делает, что угодно, но, конечно, я  меньше всего намерена 
на нее нападать.

— Ь ’аѵапеиаггііа На зетр ге  гадіопе. Сіо& сЫ с1& айбоззо 
аІГаѵапеиагйіа На зетр ге  іогіо [с1.а пиоѵа чиезііопе йеііа  
Ііпдиа»).

— Авангард всегда прав. Н е прав всегда тот, кто нападает 
на авангард.

— Оссираіі ёеі / а ііі іио і — дгігіб ОіиЪЫпо, е Іи чиазі 
асМоззо аі ѵессЬіо (Е. Реа. «II $огезііего»).

— Не суйся не в свое дело! — крикнул Джуббино, гото
вый броситься на старика.
{Пример см. тж. Р-487 Ь; Ѵ-4І7).

іагкеіа асІіІ0550 гм. Р-176.
(агві аі! "0850 а цЛ см. Р-177. 
іаге 1а сіоппа асісіозво см. 0-790.
288. Іеѵаг5І цс (Гаййовко освободиться от чего-л. (при

мер см. Р-1563).
т е ііеге  Гаг^еп.о ѵіѵс ай>І0880 см. А-1016. 
т е ііеге  іі йіаѵоіо ас1сІ0880 а дсі см. 0-343. 
теИ еге ипа дгап Н(а ай<Зо5«о см. Р 675. 
глеНег 2 *"ап ііт о ге  аййокво см. Т-645, 
т е ііе г  ипа таііпсопіа  аЛсІовко см М-299, 
т е ііеге  1е т а п і айс ^580 а дсі см. М 626. 
теМеге ипа репа агігіо«8о см. Р-1144. 
теН еге ■ ріегіі аЛсІ0850 см. Р-і670.
289. теиег8е1і 4иІН а<]<1о$$о разоряться на туалетах. 
те(1еге Гие&іа асі^оаао см. Ц. 41.

ріапдеге аДсЗо хо а ^{! см И -863,
290. ріотЬаге ас1с1о58о а цсі наброситься на кого-г.)

...поп бі ассогзего <ЭеІ сапе Мазііпо, сЬе теп іге  [асеѵа іі 
зио %іго <1’ізрегіопе рІотЬй Іого аЛгіоззо с о т е  ипа Іигіа 
(С. Цойагі. сі,е аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»),

...онн не заметили даже пса Масти но, который, совершая 
обход парка, с яростью набросился на ннх.

291. заКаге аЛсІовво а цсі а) броситься на шею;
— Іо Іо сопоБсо... Нрриге поп зоіо поп бН ваііо адйоззо, 

т а ,  аі сеппо сЬе т і  Іа... Іо т і  вѵѵісіпо е &ІІ зіедо ассапіо 
(М. Риссіпі, шЗсорегіа йеі іетро>).

— Я его знаю... Однако я вовсе не бросаюсь ему на шею* 
а просто по его знаку... подхожу и саж усь рядом.

Ь) напасть на кого-л.; с) сесть на шею кому-л. (при
мер см. С-2537).

292. $еп1і>'8і дс (или аЛйокко быть преследуемым 
по пятам:

(Зие^іі авіпі е чие^ІІ агігв1 1а рІЛ ПОІО: м репія гісі шопйо,
аѵеѵапо іап іо  регвееиі^аіо іі саѵвііеге гіигапіе Іе вие рае- 
зеддіаіе. сЬе зе 11 зепііѵа апсогв аддозБО (^ . Ое МагсНІ, 
*І сопіиці ЗраггоІеШ » ).

Эти ослы и их погонщики, самое надоедливое племя в 
мнре, так докучали кавалеру во время его прогулок, что о* 
до сих пор чувствовал их у себя аа спниой.

5(и)опаге !е сатрапе агігі0850 см. С-336.
292а. $1аге ай(іов8о стоять, висеть над душой;

АпсЬе Віапса аѵеѵа 1а та іг іе п а  сЬе 1е біаѵа аййоззо
(V. Ргаіоііпі, сСгопасНе йі роѵегі ат апіі»).

У Бьянкн тоже была мачеха, не дававшая ей спуску.
Ьи! рогіа Іп саза, о§п! зега сіі заЬа^о, 11 зио гіепаго, т і а  

тагіге 1о гісеѵе, е бі Біейе, 1о сопіа пеі егетЫ иІе... Ье 5Іа 
абйохзо соп еіі оссЫ 1а га^агга т іо  Ггаіеііо (^ . Ѵіі- 
іогіпі, с іі  5 етріопе зігігга  Ѵосскіо аі Рге]из»).

Каждую субботу вечером он приносит домой свой зара
боток, и моя мать встречает его, садится и пересчитывает 
деньги в переднике.., а  дочь моего брата неотступно следит 
за ней глазами 
[Пример см. тж. С-2075).

(а&ііагзі 1е Іедпа ас1<І0$50 см. Ь-336.
Іарііаге 1е Іедпа аййо^зо аКгиі (или а чгі) см. Ь-337.
293. Іепеге аййовко а делать наперекор кому-л.
294. іігаге цс аййовво а дсі а) бросать, сыпать что-л. 

на кого-л., обливать кого-л. чем-л.; Ь) навлекать что-л. 
на кого л.:

«Реі Гогіипа виа», сіівве Ргапк соп ип (?га55и гіео, «Сгіеіо 
На ігорро Ьиоп паво  рег оссирагві сіеііа «роіп -Ье \ѴігІ- 
всЬаІІ». 81 ИгегеЬЬе агійоио ип зассо йі (С. Маіа-
рагіе, *Кариіі»).

— К счастью для себя, — сказал Франк смеясь, — у Хри
ста слишком хорошее чутье, чтобы заниматься «роІпівсЬе 
ѴѴігІзсЬаІЬ. Он навлек бы на себя кучу неприятностей.

(ігагві ад<?0550 ипа соііге см. С-2281.
295. ѵепіге аЛсІ0880 а... напасть на...
296. ипа айЛокко е Гаііга аі Іовво е* гол как сокол.
297. ЬІ80§па віагдіі тоІГаійоввь за ним нужен глаз 

да глаз.
аі сапі тад г і ѵаппо айй«5яо Іе товсЬе см С-1382.
1а са8а 2 ІІ 6 савса(а аі йокко см. С-1192, 
діі са$сап і раппі <3’ас1сІ0880 см. Р 338.
298. савгапо (или  ріоѵопо, ѵепдопо) Іиііе ; ййо85о а 

т е  мне ужасно не везет.
аі саѵаііі та&гі ѵаппо аййо58о Іе товсЬе см. С-1382, 
діі ё сгсгс иіа ГегЬа адгіо55о см. Е-113. 
діі ё діипіа (или діі ё ѵепи(а) 1а ріепа аіМокко см. 

Р-1743.
Ьа іі та іаппо  е Гивсіо аййовво см. М-155, 
іі т а іе , іі та іап п о  е Гикао айдо8«о см. М-187, 
поп савса Іа са$а (или іі сіеіо, И топдо) абб0550 см> 

С-1071.
поп бЧ ё гіта«1о ьапдие айЛо8«о см. 5-188. і. 
ріоѵопо (или ѵепвопо) Іиііе а<3<30850 а т е  см. ІѴ-29Я. 

АРЕСІІАКЕ ѵ
айедиаге аі виіаіо см. 5-2084.

АРЕС^АТО а$д 
т а п с іа  айе^і аіа см. М-329.
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АОЕКІРЕ ѵ
рііі айегііо сНе П роіро аііо хсодііо см. Р-1988. 

А 0Е550 аѵѵ
299. айевво соіпе айе«8о как раз теперь, в данный мо

мент:
— СЫ ѵо аі т иііпо хЧп/аПпа. С о т е  ѵі вШегеІ а саггоНІ 

іи(('е гіш*! 1_Іпо а 11 а ѵоііа, Е'іпІепс]е: а<іе85о с о т е  агіеізо 
поп ші вепіо гіаѵѵего ип соіоззо (М. Риссіт. жИсорвгіа 4еІ 
іетро»).

— С кем поведешься, от того и наберешься. До чего мне 
хочется отдубасить вас обонхі Сначала, разумеется, одного, 
потом другого: пока у меня не очень-то много силенок.

АОІКАРЕ ѵ 
сііі в’айіга На іі Іогіо см. Т-793. 
сИі 1о8Іо 5’айіга, Іокіо гіксіііага см. Т-801.

А01Т0 т
300. йаге агіііо а  ^с давать основание, повод для че- 

го-л.
301. йаге агіііо а чй йі ( +  іп[.) предоставить кому-л. 

возможность что-л. сделать.
302. ргепйеге айііо воспользоваться случаем; вме

шаться.
АООР(Е)КАКЕ ѵ 

айорегаге Га$50 йі Ьакіопі см. А-1274. 
айорегаге сіие ре$і е сіие тікиге (или йорріо ре«о е 

йорріа ті5ііга) см. Р-1375. 
айорегаге 1е іогЬісі см. р-1040. 
айорегаге 1а (ги$1а см. Р-ІЗЬО 
айорегаге 1е т а п і см. М-5268, 
аііорегаге 1е текіоіе см. М-1302, 
айорегаге Іа «сиге см. 5-513. 
айорегаге Іиііі і виоі (еггиггі см. Р-464. 
сНі Ьа рій сегѵеііо, рііі пе айорегі см. С-1621, 
сііі Ьа рій діийігіо (е) рій п’айорегі см. 0-743. 
сНі рогіа «райа е поп Гайорга, Ьа Ьіхоепо йі сЬі 1о 

сорга см. 5-1227.
поп ѵ’ё саіііѵо рапіеге, сЬе поп 5’айоргі аііа ѵепйегп- 

шіа см. Р-313.
АООКА2ІОМЕ /

303. Гайогагіопе йеі т а д і  библ. поклонение волхвов. 
А00К1ЧАРЕ ѵ

І1 Іасеге айогпа Гиото см. Т-20.
АООКІЧО 088 

сашега айогпа іа  йоппа заѵіа см. С-264.
Іа 5е11а айогпа поп іа  тід ііоге іі саѵаііо см. 5-605. 

АОКІАТІСО
304. гь^іпа (или відпога) йеІГАйгіаІісо царица, вла

дычица Адриатики (о Венеции).
А0ША1Ч2А /

305. айипапга сіѵііе человеческое общество.
А РШ А К Е ѵ

айипагкі а сгоссНіо см. С-3075.
айипаге іегго (е і і а т т а )  пеііа іегііа см. р-449.

АЕКЕО ад§ 
рег ѵіа аегеа см. Ѵ-467.

АРА і
306. Іаге аГа тоск. надоедать.

АРР/МАТО аде
307. а ііатаіо  со те  Іиро голодный как волк:

Ессо сНе сарііапо і іге 8оЫа(і а і і а т а і і  с о т е  Іирі (/, Саі*
ѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

И вот входят в тратторию  три солдата , голодны е к а к  вол
ки.
Іиро аКатаІо, тап&іа рап т и ііа іо  см. Ь-1006.

АРРАNNО т 
сегсіііо й’аііаппі см. С-1536.
308. йаг5І (или ргепйегкі) аііаппо заботиться, хлопо

тать, стараться.
309. рідііаге Гаііаппо поддаться тревоге, беспокой

ству, растревожиться:
01 віогпс. (ап(о ѵа; т а  диапЛо ѵіеп вега, чиагиіо ѵегіо 

ассепсіеге і Іи т і .  гпі с о т іп с іо  а р і^ ііа г  Г а ііа п п о  \Е. І>е 
Атісіа. «•і.а саггогга йі іи іЧ »).

Днем еще куда нн шло. но ко^ла насгугь-г» вечер н 
зажигаются огни, меня о х ваты вает  тревож ное чувство.

рге50 І1 рагіііо, севкаіо Гаііаппо см. Р-712.
АРРАРЕ т

310. аііаге тад го  (тж. та ^ го  аІГаге), пустяковое, не
выгодное дело:

«..АпсЬе зио райге.., т іс а  т ’аѵеѵа іасіи іо  сЬе ега т а і і а ,  
сЬе [асеѵо ип т а е г о  аНаге а зрозагІа...> (С. Агріпо, «Аііге 
&іогіе»),

— ...И ее отец., вовсе не скрывал, что она сумасшедшая 
и что моя женитьба — не самое выгодное дело...

311. аііаге враііаіо гиблое дело.
312. а(Іаг й’ого золотое дно, выгодная сделка:

— БагеЬЬе ип аН аг д'ого. II ра іагго  сіі Коша е Ів ѵіііеііа 
Рогіо (І Апгіо ѵаіеогіо іі шіііопе ііа Іого зоіі (Е. Сазіеі-

пиоѵо, *І Мопсаіѵо»).
— Это чрезвычайно выгодное дело: дом в Риме в вилла 

в Порто д ’Анцио уж е сами по себе стоят миллион.

та ^ го  аНаге см. А-ЗЮ.
сіоппа (или {етптіпа) сГаНагі (или йі шаі аІГаге) см.

0-780.
іі ^іго гіедіі аНагі см. 0-663.
313. иото  сГаІіагі деловой человек; бизнесмен, делец.
314. сГаІіо аНаге (тж. Аі ^ гап^ аНаге) важный, вы

сокого полета:
Ьа зиЬіІа гпозза «ІеІІе еепіі йа В агіеііа Г а т т о п іѵ а  а рге- 

зіаг Іеііе а Боп МісЬеІе... е іасеа репзаге сЬе Іоззе геаі- 
т е п іе  яиеП 'иото  гі аИо аП аге сЬе гіісеѵа (/И. й ‘АгеЦІіо. 
«•Еііоге Ріегатозса»).

Возмущение жителей Барлетты говорило Мартнно, что 
стоит поверить дону Микеле... н что он действительно тот 
большой человек, за которого себя выдает.

315. йі т а і  аііаге с плохой репутацией, непорядоч
ный: иото  <1і т а і  аііа<е человек с подмоченной репу
тацией.

йаге ііюсо а ип аііаге см. Р-1510.
316. ехв'те іп аЯаге а) быть занятым; Ь) Сыть заме

шанным в каком-л. деле.
317. Іаге ип аііаге заключить (выюдную) сделку:

ОітегШсаѵо гіі йігѵі сЬе Ги іп чиезіо регіогіо сЬе Мішшо 
зі зсоргі 1’аіаѵісо Ьегпоссоіо ді со ттегс іо : і сііепи аѵеѵапо 
зетр ге  Гішргеззіопе (1і аѵеге 1а гоЬа ге&аіаіа, сіі Іаге ип 
аН аге, е  1о асіогаѵапо (М. 5 егепі, «/ ёю гпі 4е11о по&іга 
ѵііа»).

Чуть не забыла сказать, что именно в это время Мнммо 
обнаружил в себе скрытые коммерческие способности; у 
клиентов всегда создавалось виечагленне, что им досіается 
все чуть ли не даром, и они его обожали.

318. іагпе ип аііаге Йі 5(а(о делать из мухи слона, 
раздувать всякую малость.

319. ілсапаіаге ип аііаге а) хорошо, правильно по
ставить дело; Ь) дать ход делу.

320. іпііп^еге іп (или а) ип аНаге еа блюстн свой 
интерес.

готреге іі соііо а ип аііаге см. С-2121.
(ігаге іі соПо а ип аНаге см. С-2129.
321. §1і аКагі вопо (діі) а ііап  дела есть дела:

5 сага.папг 'а — Роѵега віепога, т і  {а репа!.. Ма с!'а11гопгіе 
с о те  зі Іа?.. ОН аЙ агі б о п о  ^ іі а іІагі [и  СЬіагеІІі. «1-иосЫ 
й ’агіЦісіо»).

С к а р а м а н ц и я .  — Бедная женщина, мне ее жаль!.. Не 
что поделаешь?.. Д ела есть дела.

322. (сЬе) ЬеІГаііаге! ирон. хорошенькое дело!, хоро
шенькая история! ну и дела! (пример см. А-598).

і йепагі 50П0 іі пегѵо йедіі аііагі см. 0-130.
323. ё ип аНаг <11 пиііаі іірон. это не шутка!, ничего 

себе пустяк!
о^пі аппо ѵіепе соі «ио аНаг? см. А-916.

АРЬаТІСАКЕ ѵ
324. аііаіісагві рег ітр  вѵегіге зря стараться. 
сНі йісе іі ѵего поп $’аііа(іса см. V -374.

АРРАТТО аѵѵ
325. рег (Г)аІ(а(Іо (тж. аМаПо аііаііо, аііаііо аііаі- 

ІІ58іто, ІиІГа(іаио) вовсе нет (после отрицание); в са
мом деле (после утверждения).

326. піепГаЛаІІо (реже пиІГаИаіІо) отнюдь нет, ни
чего подобного.



АРРЁ ю й
327. а ііё  іпіа! (тж. аііё сіі ше!; аНё сіі Оіо!; аііё 

аііё!) ей-богу!, ей-ей!
328. аНё сіі Вассо! (тж. аІГё сІеІГоса!) черт возьми! 

АРРЕКМАКЕ ѵ
сЬі іасе аЧзггиа см. Т-19.

АРРЕККАКЕ ѵ 
аііеггаге рег іі Ьаѵего см. В 376. 
а іеггагг рег іі сіиГо см. С-1987.
аНеггаге Іа Іогіипа рег і сареііі (или рег ип сіиНеЙо, 

рег іі сіиііо) см. Р-1131.
аііеггаге іі рипіо см. Р-2510.
аііеггаге 1а хогіе рег і сареііі (или рег ип сіиНеіІо, 

рег іі сіиііо) см. Р-1131.
1а іогіипа ѵа а(Гегга(а рег і сареііі см. Р-1146. 
ѵоі^е ргевіо іі саіѵо а сЬі Іа сіііоп а поп аііегга см. 

С-209.
АРРЕТТАКЕ ѵ 

Ьиіо сЬе 5’аНеМа соі Яіо (или  соі соііеііо) см. В-1410. 
АРРЕТТО а%ц е т

329. Ьеп [т а і]  аііеііо а цсі хорошо [плохо] относя
щийся к кому-л.

330. Ьеп [т а і]  аНеііо Йа цсі любимый [нелюбимый] 
кем-л.

Іаге Іа шогіопе сіе^іі аГІеііі см. М 2126.
АРРЕ2ІСЖЕ {

ргегго сГаІІегіопе см. Р-2277.
331. аНегіопе ассіеса га{гіог>е ргоѵ. любовь слепа.
332. ГаНехіопе поп кі ѵепйе пё кі сошрга ргоѵ. любовь 

ие продается ч ие покупается.
АРРІВВІАКЕ ѵ

333. аіПЬЬіагІа а чй сыграть злую шутку с кем-л. 
аіПЬЬіаге ип’еНсЬеМа а цгі см. Е-263.
аі!іЬЬіаг$і іп ^іогпеа см. С-532. 
аШЬЬіаге певроіе см. N-242.

АРРШАКЕ ѵ
аШсІагві саро е ріесіі (пеііе шапі сіі цсі) см. С-720, 
аііісіагві аііа Гогіипа см. р-1116, 
аііійагсі аі шаге см. М-795. 
аІШ аге Ій ресога аі Іиро см. Р 964 

АРРІССЕКЕ ѵ
аНіддеге аНе сапіопаіе см. С-582.

АРРІЬАКЕ ѵ
аШІаге 1е агші см. А-1094. 
аКіІаге іі {егго см. р-439.
аІГіпѵісІіоко { Іі 5І аШІа іі ѵі$о е діі сгексе ГоссЬіо см.

1-374.
АРРШАКЕ ѵ 

рег гішепаг Іа ра$іа іі рап $і аіііпа см. Р-848. 
АРР1МТА ІР

334. аіііп ііа еіеіііѵа родство душ, взаимная симпатия. 
АРРІТТАКЕ ѵ

аѵеге аИШаіо Гиііігпо ріапо (или іі ріапо сіі корга) 
см. Р-1504.
а р р ы т т іѵ о  а ее

репа аііІШіѵа см. Р-1130.
АРРЫТТО а ве  

рапе аііііііо  см. Р-219.
АРРООАКЕ ѵ

аНодаге іп ип ЫссЬіег сРасциа см. В-711. 
аНоваге пеі Ъгойеііо см. В-1246. 
аКодаге іі сапе соп 1е Іава^пе см. С-444. 
аНо^аге пеі сІеЫіі см. 0-64. 
аНо^аге пеі ^иаі см. С -1127. 
аІГодаге пеі Іаііе е т іе іе  см. 1.-231. 
аНо^аге іп ипо хриіо см. 3-1553. 
поп аѵеге рогго гіа аНо^аге см. Р-2206.
335. гпапсіаге агі аНо^агві послать к черту, ко всем 

чертям.
Ъа^а «И лоп аію даге Н тидпаіо  см. М-2138.
0 (или Ьікодпа) Ьеге о аГТсдаге см. В-573.
1 Ьоссопі етгапгіі копо циеііі сЬе аНодапо см. В-984

с’ё Йа аЯо^аге II ти&паіо см. М-7139. 
сЬі аіГооа 8’арріссІіегеЬЬе аііе (ипі йеі сіеіо см. Р-1474. 
сЬі аКода к’аМассИегеЪЬе аі гакоі (тж. сЬі 5іа рег аі- 

{одагкі к’айасса а ип Ш сіі радііа) см. А-1299°.
сЬі п’Ьа сепіо 1е та г ііа ; сЬі п’Ьа ипа ГаНо&а см. 

С-1501.
Іа Іа т е  аНода Гате см. Р-123.
336. риоі апсіаге а аНодагІі! (тж. ѵа а аГГо^агіі!) 

такое уж у тебя невезение, (тебе) впору утопиться.
Киото сііе аііо^а $і аііасса апсЬе аНе кріпе см. 

А-1299а.
ѵа а аНодагіі! см. А-336.

АРРСМОАКЕ ѵ
аііопсіаге іі сіепіе см. 0-150.
сіие поссЬіегі аііопсіапо іі Ьазіітепіо см. N-329. 

АРРКЕКАКЕ ѵ 
іетрегапга 1’аНгепі е ргисіепга 4і теп і см. Т-175. 

АРРКЕТГАКЕ ѵ 
аПгеІіаге іі с а т т іп о  см. С-303. 
аКгеіІаге і іе тр і см. Т-239.
337 50І1есі(аге (или хргопаге) сііі 5’аКгеІІа попзадо 

ривать, поддакивать.
АРРКОМ АКЕ ѵ 

аіігопіаге с!і реііо см. Р-1418.
АРРиМІСАТО 

та ^ го  со те  ип’агіпда а ііи тісаіа  см. М-126. 
АОСЕТТІѴО ш

338. поп карег ассотойаге Гаетдеіііто соі кокіапііѵо 
двѵх слов не уметь связать.
АССНІАССІАКЕ ѵ 

сЬі аіігі аддііаіассіа, ке кіекьо іпііесійа см. А-565. 
АСОІО т

339. рег а ^ і о  вдобавок, к тому же еще. 
а&&ігаге ѵ

340. а^В'гаге цс! соте ип агсоіаіо завертеть, запутать 
кого-л.

а&&ігаге іі сегѵеііо см. С-1581.
341. аддігагзі со те  ип раіео её вертеться как белка 

в колесе.
АССШМСЕКЕ ѵ

аддіипдеге 1е ЬеКе аі (Іаппо см. 0-19. 
аддіипдеге ехеа ай ехеа см. Е-173. 
аддіипдеге екса (аі іиосо) см. Е-'78 
аддіипдеге Гегііа корга Іегііа см. Р-407. 
аддіипдеге І іа т т е  аі іиосо (или іиосо виі Іиосо' 

см. Р-1494.
аддіипдеге Іедпа аі (или 5иІ) {иосо см. Ь-334. 
а&еіип^еге Іисе аі коіе см. Ь-815. 
аддіипдеге ипа т а іа  ^іипіа а ипа т а іа  (или таіѵа- 

діа) сіеггаіа см. С-765.
аетдіипетеге ипа пиоѵа ріеіга аІГейіІісіо см. Р-1777. 
аддіипдеге 1е рій аііе (или киргете) ѵеМе йі цс см 

Ѵ-441.
рег аддіип^еге ип токс(Ь)егіпо аі токсопі см.

М-2067.
342. поп с’ё сіа а^діипдеге пё Йа Іеѵаге нечего ни при

бавить, ни убавить.
АСС11 8ТАКЕ ѵ

аддіикіаге і( сегѵеііо см. С-1562, 
аддіикіаге со те  ѵа см. А-722. 
а^&іикіаге 1е сокіоіе а цсі см. С-2974, 
аддіикіаге іі сиоге см. 5-3222.
аддіикіаге чс! рег іі йі йеііе Іевіе (или рег 1е Гекіе) 

см. Р-474.
ад^іикіаге іі таггоссЬіо а цй см. М-1018, 
аддіихіаге 1е рагоіе см. Р-547. 
аддіикіаге 1е рагіііе соп см. Р-671. 
а^&іикіаге іі Іешро см. Т-240, 
ае^іикіаге 1а Іекіа см. Т-513, 
реі 1а вігаЛа ^'аддіихіа 1а х о та  см. 5-999. 

АООКАРРАКЕ ѵ
аййгаррагхі аі соііо сіі дсі см. С-2105.



А О О зз А
Р-1474. 
рег аі-

а

ода см.

о^агіі!) 
эпиться. 
)іпе см.

29.

175.

юдзадо-

ів іап ііѵ о

А-565.

іапутать 

к белка

I (иосо)

і та іѵ а-

Р-1777. 
1і цс см.

Э.ІІ см.

' нн при-

1е Ге$іе)

а^гаррагві аііе §атЪе сіі с̂I см. 0-132. 
ад^гаррагкі аііе и іііте  ІекІисЬе см. Р-512.

АССРАѴАКЕ ѵ 
а^гаѵаге 1а соксіепга см. С-2936, 
а^гаѵагя' виііа Типе см. Гг-1464. 
ад^гаѵаге 1а тап о  см. М-527.

АОСРШ2ІТО а щ  
хіогпасо а&^гіпгііо см. 5-1760.

АСОРОТТАРЕѵ 
а^&гоИаге 1е сі^Ііа (или  1а Ггоп(е) см. С-1882. - 

АООРОѴІГ.ЫАКЕ ѵ 
а&ВгоѵідІіаге 1а та іа зь а  см. М-922.

АССІІАСІЛАКЕ ѵ
343. а шаі(е) а^диадііаге (даже) при беглом сряг.- 

ненпн.
АО&ІМТО т

344. іп аддиаіо (обыкн. употр. с гл. еззеге, 5Іаге, 
гішапеге, есс.) а) в засаде; Ь) начеку, настороже:

КіІогпЪ а! сапсеііо сіі согза, аГТащіаІо, !и пеііа зиа зіапга. 
Б а ііа  ііпезіга г іт а зе  іп а&2иа*0 (С. Агріпо, « и п  йеШ іо 
й'опоге»).

Задыхаясь, он повернул обратно, вбежал в комнату и 
встал настороже у окна.

345. а № гаге іп ип а^диаіо завлечь в ловушку.
346. ілеИеге аддиаіо расставлять ловушки, строить 

козни, интриговать.
АОНЕТТО щ 

ЬоссЬіпо гіа хсіодііеге адЬеШ см. В -954.
4ііапіо ип рипіаіе сГа&НеНо см. Р-2468.
347. Таге соте 1е топасЬе сЬе йаппо ип адЬеТіо рег 

аѵеге ип ^аііеііо дать уздечку, чтобы получить коня. 
АОІАТА

348. Моппа А^іаіа сибаритка.
АОІАТО

349. Ооп А^іаіо сибарит.
АСІЬЕ ацц

а^ііе соше ипа даІТа (или сош’ип даііо) гіі ріогпЬо
см. С-254, 

а^ііе А\ шапо см. М-472, 
тапо  адііе см. М-439.

АОІО т
350. а хио а^іо {тж. а ЬеІГадіо; а іиіСа&іо) в свое 

удовольствие; спокойно, не спеша; легко, без труда:
Расеѵа соіагіопе а зио а^іо» ргепйепдо іі  зи о  іетро , 

зепга чиазі ассог^егзі гіі еззег зоіа {М. Зегао. «Сиоге іп -
[егто.»).

Она завтракала в свое удовольствие, не спеша и почти 
не чувствуя одиночества.

Ьа сіоппа-созтопаиіа ё зШ а гіргеза озд?і... шоИе ѵоііе: 
е  о^пі ѵоііа... ё аррагза и е и а іте п іе  ігапдиіП а, гіізіпѵоКа, 
регТеНатепіе а  зио адіо («Рсіезе зега», 17 %іи§по 1963).

Женщину-космонавта показывали иам сегодня по теле
видению... несколько раз; и каж ды й раз... она была спо
койна, непосредственна и непринужденна.

Мігапйоііпа. — ...II Сопіе е іі Магсііезе, Ггаііап^о сііе соп 
диеііе зі ѵаппо ігаііепепсіо. гпі Іазсіегаппо іп расе; е роігй 
а т іо  ЪеІГадіо Ігаііаг соп Саѵаііеге (С. СоЫопі, <гіс Іосап- 
йіегсі»).

М и р а н д о л и и а. — ...Пока граф и маркиз будут бесе
довать с ними, они оставят меня в покое, и я смогу без 
всяких помех заняться кавалером.
(Пример см. тж. С-2343).

351. — Таге а хио а^іо поступать по своему усмотре
нию:

Сепагопо іп зііепгіо, роі ВаЪа сііззе сЬе сіоѵеѵа изсіге ип 
тіпійо.

— Га! а іио аЦІо,— гізрозе СиеШ  (С. Саззоіа, «гII  іа%Ііо 
йеі Ьо8Со»),

О н и  молча поужинали, а потом Баба сказал, что ему 
нужно на короткое время отлучиться.

— Как хочешь, — ответил Гуэльфи.

352. — теИеге а хио а^іо расположить к себе:
Созі ОІогіа теН еѵ а а  ргоргіо а§1о агпісі. о 1 сопозсепіі 

сЬе загеЬЬего діѵепіаіі зиоі ашісі (О. Зоаѵі, *Сіі ат ісі т аіаіі 
( іі  п е г ѵ і» ).

Так Глорня старалась расположить к себе друзей и тех 
знакомых, которые могли стать ее друзьями.

353. — теііегБІ а ргоргіо {или §ио) а^Іо а) располо
житься поудобнее; устроиться со всеми удобствами:

5 ’ікіі ип Ъгизіо пеІГаиІа, с о т е  (1і ^спіе сЬе зі ш еііе а 
ргоргіо ад»о {Т. Ьогі, «Роіііісо йеІѴатог риго»).

В зале суда раздался шум, как бывает, когда публика 
начинает усаживаться поудобнее. -

Ь) ничем не стеснять себя, не церемониться.
354. — хепТіге {или вепіігві) а хио а^іо чувствовать

себя свободно, непринужденно:
II <3иса гі АІЬа, рег езешріо. роіеѵа рагіаге зепіепйозі 

регГейашепіе а  зио а^іо  зоНапІо соп зе зіеззо  е соп ип’аІ- 
іга  сіоггіпа (Зі дисЬі, т а  поп сП рій (С. йе Іа Мога. «Ѵпа 
йоппа (іі Мсиігій»).

Например, герцог Альба мог чувствовать себя неприну
жденно, разговаривая лишь с самим собой или с другими 
герцогами, но больше ни с кем.

Рго^еввоге. — Е аііога ЪотЬагсІіпо. поп ЪотЪаггііпо, ё 1о 
БІеззо. Коп т і  ргеоссиро рій. АІІога іпі зепіо а т іо  а&й) 
(5. Сіоѵапіпеііі, «^а Ь іззо » ).

П р о ф е с с о р .  — И тогда, бомбят их, или не бомбят» 
мне все равно. Меня это ие касается.

355. а дгапсіе адіо а) с полной свободой; Ь) со всеми 
удобствами.

356. іп те гго  а^Н аді в полном довольстве:
Ега ріииозіо раіеііса, 1а зі^пога АппеИа, пе! то з ігаг  1а 

саза оѵ’ега паіа е сгезсіиіа іп тех х о  а^ іі а^ і Сазіеі- 
пиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп^огіе»),

Синьора Аннетта была просто трогательна, показывая 
дом, где она родилась и выросла в полном довольстве.

357. аѵеге а^іо (или еквеге іп адіо) сіі ( +  іп}.) иметь 
досуг, иметь возможность сделать что-л.:

Асіеззо Но а&іо с!і репзаге а сегіе созе а ііе  чпаіі поп- ё 
(асііе репзаге пеііа ѵііа аіііѵа ( /  Зііопе. гѴіпо е  рапе»). 

Теперь у меня достаточно времени, чтобы поразмыслить 
иад вещами, о которых некогда думать занятому человеку. 
(Пример см. тж. С-466; 0-833; 5-1478).

поп роіег віаге іп паѵе іп а§іо см. N-115
358. ѵіѵеге педіі аді (или іп те гго  адіі аді) ~  жить 

в полном довольстве, жить припеваючи.
359. сЫ іовіо егга (или ІаІІа) а ЬеІГадіо ві репіа ргоѵ. 

^  поспешишь — людей насмешишь.
360. одпі адіо рогіа кесо ип сПза^іо ргоѵ. =  нет ве

селья без похмелья.
АСІТАКЕ ѵ

адііаге Іе асцие см. А-134. 
адііаге Гагіа см. А-1033.

АОІТАТО
стеі^аг^ (ип ро’ йі) оііо виііе асцие а^ііаіе см. О-ЗОС 

АСІЛАТА Г
361. ?аге ип’адІіа(а долго и нудно говорить. 

АОЫЕТТО ш
сопхоІагБІ соп Гадііейо см. А-362.

АОЫО (тж. АЛЕТТО) т  
дгапйе циапГипо зріссЬіо й’адк'о см. С-967, 
ѵегйе соше ип адііо см. Ѵ-305.
362. С0П50Іаг8І соп 1’а^еііо (или ГадІісНо) утешаться 

чесночком (ср. нужда научит калачи есть):
Соп5о1агз1 со’ Г аіе ііо  ё асіе^иагзі асі ипа здиаііісіа геаІН ... 

Іаге Ьиоп ѵізо а _оШѵа зогіе согпе сНі, аѵепгіо ішЬапгііЧо 
зе т р ге  1а Іаѵоіа соп іпііп^оіі ргеІіЬа+і, гіезсе асі ас1а*ГагБІ 
а рапе есі в&ііо, і] рій зетр іісе  сіеі сіЬІ (Д’. Сгапйі, «Моііі 
е йеііі готапезсНі»),

«Утешаться чесночком» — значит смириться с печальной 
действительностью.., делать приятную мину при плохой игре, 
как это случается с человеком, который, привыкнув к от
личному столу, вынужден вдруг перейти на самую простую 
пищу, на хлеб с чесноком.

363. поп сокіаге ип адіго не стоить ни гроша.
364. еззег соше ^іі адіі, сЬе Ьаппо іі саро Ьіапсо е 1а 

сойа ѵегсіе быть похожим на чеснок — белым сверху и 
зеленым сиизу (о старом, но крепком человеке).

365. гпап^іаге (или юйеге) Га^По затаить злобу.
366. шап^іаге а^іі е сіроііе (или рапе = сіроііа) пере

биваться с хлеба на воду, есть один хлеб, сидеть на од
ном хлебе.

2 Итал.-русск. фраз. ел.



АОІМ 34

367. зареге сГадІіо производить неприятное впечат
ление.

Іепеге іі сарропе сіепіго е діі адіі Гиогі см. С-867, 
сіадіі, сіадіі, 1е сіроііе «Нѵепіап адіі см. С-1958, 
іі гпогіаіо 5а «етрге сГадІіо см. М-1937.
368. 4апі’ё риггаг сГип адііо сЬе сРипа гекіа ргоѵ. =  

хрен редьки не слаще.
іапіо ке пе 5а а тапдіаге ипо зріссЬіо сГа&Ііо соше 

чп саро см 5-1402.
АС|Ч'ЕЬ1ЛІЧО т 

тогЬійо с о т ’ип кдпеіііпо см. М-1894, 
ріапдеге соше ип адпеіііпо см. Р-1489.

А ^ Е Ь Ь О  т
{рте со те  іі Іиро аІРадпеІІо см. Ь-997 
ріапдеге со те  ип адпеііо см. Р-1489.
369. ?аШ адпеііо, кеі тап діа іо ; ІаШ іідге, гІ5реі(аіо 

ргоѵ. слабых уничтожают, а сильных уважают, стань 
только овцой — волки найдутся.
АОІМОЬО т

іаге І.а ѵіа (ІеІГадпоІо а Ц(3 см. Ѵ-484.
370. гісіеге адіі адпоіі смеяться без причины. 

АОМІІЬОЁІ
371. Іаге ГАді икгіёі прикидываться тихоней, смирен

ником.
АОО т

372. адо іп ип (или пеі) радііаіо (или Ііепііе) (обыкн. 
употр. с гл. сегсаге, ігоѵаге, есс.) иголка в стоге сена:

Е 5е рег аѵѵепіига ѴЙіогіо ѵепіѵа а сегсагт і іп Ъоііеда, 
т і  Ііп^еѵо іпсіаНагаІіБЗішо: Ьиііаѵо &іи сіееіі зса!!аН  то п -  
Іа^пе йі ІіЬгі, согпе сегсазбі Га&о пеі ра&ііаіо (С. Вегпагі. 
«А тоге атаго»).

А если случалось, что Витторио приходил за миой в 
лавку, я делал вид, что занят срочным делом: сбрасывал 
на пол с полок горы книг, как будто искал иголку в стоге 
сена.

Ооѵеѵа сарііаге Іа Ьиопа зогіе <3і аггіѵаге ргоргіо зиІРізЬа 
соп сіепіго епігашЫ сотапсіапи. Ега с о т е  сегсаге гіие а^Ы  іп 
ип радііаіо, т а  поп гітап еѵ а  аііго  гіа Саге (Е. Соггайі, «Ь.а 
гііігаіа йі НиззІа»).

Только счастливый случай мог бы привести его в избу, где 
помещались оба офицера. С таким ж е успехом можно было 
искать иголку в стоге сена, но у  него не оставалось другого 
выхода.

«СЬе поіаі гаеііегеі а ііа гісегса гіі ип сасіаѵеге соп диезіо 
саігіо, соп Іиііе 1е т і^ і іа іа  сіі сасіаѵегі сЬе сі вопо іп  %іго 
рег Іа МоЫаѵіаІ Ё с о т е  ѵоіег сегсаге ип аео  іп ип Ііепііе» 
(С. М аіарагіе, «Кариіі»).

— Н у и работенкаI Искать труп в такую ж ару, да еще 
когда в Молдавии кругом валяются тысячи неубранных 
трупові Это все равно что искать иголку в стоге сеиа.

2апиррі Ьа з іг е т а іо  ей е ііт іп а іо  рагессЬіе Гатозе дЬеп^Ье; 
Ьа гіпігассіаіо рій йі ип а^о пеі ііеп ііе  сіі М ііапо, е 1а виа 
п о т іп а  а ѵіседиееіоге поп е ітргоЬаЬіІе (С. Магоііа, «А ііг і  
гассопіі т ііапезі» ).

Дзануппй раскрыл и ликвидировал несколько нашумевших 
афер, он разы скал ие одну иголку в огромном стоге сеиа, 
которым является Милан, н ие исключено, что его выдвинут 
на пост помощника комиссара полиции.

«Рогее Ыісоіа аѵеѵа ііи іа іо  еіп гіаІГіпігіо, іп диеііе ѵі- 
дпеііе, Гезресііепіе. Н а ип тиссЬ іо (Г іттад іп аг іо п е , ігоѵа 
Га&о пеі ііеп ііе сіеі ѵ о б ігі гііріпіі, по?» (О. Магоііа, «Маі 
йі ёаііегіа»),

— Пожалуй, Никола сразу почувствовал, что можно сде
лать  с этими карикатурами. У него богатое воображение, 
он сумеет иайти шедевр в куче ваших рисунков.

йаі Н1о аИ’адо см. Р-761.
373. аѵеге ветрге адо е Ніо всегда быть во всеору

жии, быть готовым ко всему.
374. сатраге (или ѵіѵеге) $и1Гадо (или сІеІРадо, 

соП’адо) жить шитьем.
375. йаге ип адо рег (гі)аѵеге ип раіо (йі іегго] 

дать щепку, чтобы получить бревно.
376. е55еге І’адо йеііа Ьііапсіа сіі цсі а) служить ме

рилом чего-л.; Ь) быть судьей.
поп ітрогіаге ип адо см. 1-126®.
377. іпсгипаге Гадо начать дело.
378. іпіііаге 1’адо аі Ьиіо делать что-л. наугад.

379. гітапеге соп Гадо пеі роЫпо сидеть как на 
иголках:

А ііо п в о .— Мніі1і'е, М аіі’1 Е іо аѵеѵо ѵпрііа і ’акчеНа’. 
5о’ гіпіабіо соп 1’аео  іп іііа іо  пеі роібіпо (Я. Ве РШрро, 
сВепе тіо е соге т ю »).

А.л ь ф о н с о. — М атильда, МатиІ А я хотел дождаться 
тебя и сидел как на иголках.

380. поп варег Іепеге Гадо іп та п о  не уметь держать 
иглы в руке (ср. не руки, а крюки).

ѵіѵеге 5и1Г (или сІеІГ, соІГ) адо см. А-374.
381. йоѵе поп 5і т е ііе  Гадо кі т е ііе  Іа іехіа ргоѵ. =  

горе тому, кто порядка не наводит в дому.
382. ріссоіо адо ксіодііе кігейо пойо ргоѵ. и малень

кий крючок тугой узел распутает.
383. т і  сасійе Гадо ^  я в затруднении, не знаю, 

что делать; у меня руки опускаются.
384. сі ѵиоі аііго сЬе адо  е геіе ргоѵ. =  здесь игол

кой и наперстком не отделаешься; тут нужно что-то 
посолидней.
А О О Я Г^О

385. ргепйеге іі сіотіпе Адокііпо диал. быть при смер
ти, при последнем издыхаиип, чувствовать, что настал 
последний час:

Ьа зѵепіигаіа Роггіеііа сЬе 81 ѵісіе а (аІІ езігеші, соп ипа 
сега сіі сопсіаппаіо а гпогіе. соп оссЬі 6а брігііаіа. соп ипа 
Ьосса сіі сЬі Ьа ргево 11 (Зошіпе Адовііпо, соп іі сиоге с И сЬі 
51а Іга Іа таппаіа е И серро, рогее 1а т а п о  аІГогсо. Е Гогсо 
5е 1а Ігазсіпо, 8о1е((а, а ип Ьозсо (О. Вазііе, *1.о сипіо йе 
Іі сипіі»).

Н есчастная Порциелла, видя, что делать больше нечего, 
словно приговоренная к смерти, полная отчаяния, чувствуя, 
что настал ее последний час и сердце ее готово вот-вот 
разорваться, протянули руку Чудиіду. И Чудище поволокло 
бедняжку в лес.

А С 08Т 0 т
Іаг$і Ъеііо (или опоге) сіеі (или соі) коі й’адокіо см. 

5-948.
1адпаг5І сіеі коі й’адо5іо см. 5-950.
5исІаг йі деппаіо со те  сГадохіо см. 0-351. 
ѵепйеге іі 50І й’адо5Іо см. 5-959.
386. сЬі «Ногте сГадо5Іо, йогте а $ио со5іо ргоѵ. =  

время упустишь — урожай потеряешь.
одпі иссеііо с!і адохіо ё Ьессаіісо см. 11-20. 

АОКАМАМТЕ
387. <1І5Сог(]іа пеі с а т р о  йі А дгатапіе раздор в ста- 

ие противника [В поэме Ариосто «Неистовый Роланд» 
Аграманте — предводитель сараиинов. в лагере кото
рого во время осады Парижа начались раздоры]. 
АСКЕ5ТО т

388. Іаге (или содііеге) I адгевіо обсчитывать своих 
хозяев при покупке провизии; быть нечистым иа руку 
(о прислуге).

сЬі Ьа ѵіп сіоісе, поп ітЬоііі адгезіо см. Ѵ-603.
Гиѵа йіѵепіа адгекіо см. 11-263.

АСКО I т
389. Адго готапо окрестности Рима.

АОКО II ацц с т
390. адго с о т е  (или рій сіі) ип Іітоп е  (тж. адго а 

зрепйеге) скупой, прижимистый, скаредный.
391. аѵег йеП’адго соп иметь зуб против кого-л., 

на кого-л.
АСШ22АКЕ ѵ 

адиггаге Гарреіііо см. А-955. 
ади22аі'5І іі саѵіссЬіо $и1 діпоссЬіо см. С-1413, 
адиггаге іі сегѵеііо см. С-1562, 
адиггаге Іе сідііа см. С-1883, 
адиггаге і йепіі см. Б -151. 
адиггаге і зиоі {еггі см. Р-43Г 
адиггаге і виоі Іеггиггі см. Р-464. 
адиггаге 1е ІаЬЬга см. 32. 
адиггаге іі шиііпо см. М-2150, 
адиггаге діі оссЬ! см. 0-82. 
адиггаге ^іі огессЫ см. 0-529. 
адиггагкі іі раіо $и1Іе діпоссіііа см. Р-188.
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а^иггаге Іа реппа сопіго... см. Р-1168. 
а^иггаге 1а ѵівіа см. Ѵ-685.

к о ь г г о  а^и
еььеге сііеіго а цсі соп 1е саппе адигге см. С-616.

АІ
392. пё аі пё Ьаі ничего; ни бе, ни ме.
393 — поп сііге пё аі пё Ьаі не говорить ни слова;

СігітЬгІБСОІа поп сііззе пё аі пё Ьаі; зоіо гпапсіЪ а сЬіа- 
т а г е  іі сиосо сіеііа сисіпа геаіе е діі еНззе Йі т е ііе г е  ип 
дгапо сГорріо пеііа ріеіапха сіеі Ке {А. Ваійіпі, «Ьа зігайа  
йеііе тегаѵі&ііе» ).

Чнримбрискола не сказал  ни слова; только послал за по
варом королевской кухнн и велел ему положить крупинку 
опиума в еду королю.

394. — вепха сііг пё аі пё Ьаі не сказав ни слова; не 
проронив ни звука:

СП а Іігі <3ие, сЬе гіоггпіѵапо іп ипа сараппа ип ро* йівіапіе, 
зе п ’егапо апгіаіі а шеьа сіеііа зегаіа зепга гііге пё а і пё 
Ьаі (О. Раоіеііа. «Ье ііаііапе ?игіо8ех>).

А те двое, что спали  в хиж ине поодаль , уш ли  вечером, 
не с к азав  ни слова.

...Огііопе Ігаззе ргопіо 1а зрагіа е Іа^Ио Іа іезіа  а  На 
зіхе&а, сЬе сасігіе а іегга зепга гііге пё аі пё Ьаі (А. ВаШіпі, 
«Ьа вігайа йеііе т егаѵі^ііе»).

...Грифон тут ж е  вы тащ и л меч и отрубил голову ведьме. 
В едьма у п ал а  на зем лю  — д а ж е  охнуть ие успела.

АІА {
аѵеге ип «егіеге с о т ’ ип’аіа см. 8-568. 
шепаге іі сап рег Гаіа см. С -466.
395. те ііег  іп аіа о т л о ж и т ь  в д о л ги й  ящ и к . 
теНеге зіорріа іп аіа см. 3-1793.
396. ра^аге $и1Гаіа расквитаться.
397. Гаіа поп ё Іио^о рег сапі сіа сассіа всему свое 

время (и место).
АІАТО аѵѵ

398. апсіаге (или віаге) аіаіо бродить без цели.
АІКЕ т

399. йаг Гаіге дать толчок, подтолкнуть:
5’егапо сіаіі Гаіге гісіепгіо е зсЬегхапйо, е  аѵеѵапо іег- 

т іп а іо  сііе поп гійеѵапо рій; 5І егапо ІаШ  зегі (О. Коѵеііа, 
«Маіег сіоіогоза» ).

Они подстегивали друг друга смехом и шутками, но 
обычно смех прекращ ался, и оба становились серьезны.

400. ргепгіег Гаіге а) взять разбег, разбежаться:
II СоІошЬо ргеве Гаіге е  іп росЬі шіпиіі аггіѵб соі ѵоіо 

Іапіо іп аИо сііе іоссаѵа чиазі 1е пиѵоіе (С. Соііойі. «Ее
аѵѵепіиге й і РіпоссНіо»).

Голубь взлетел вверх и через несколько мииут был так 
высоко, что почти касался облаков.

Ь) рьяно приняться за дело:
0*е<Нгіопі пиоѵе поп зо пиііа, тпа зо диапгіо I рігаіі 

Ьаппо ргезо Гаіге, поп 1і іегшегеЬЬего 1е Сипі (С. Оіизіі, 
«Ерізіоіагіо»).

О новых изданиях мне ничего ие известно; я зиаю только, 
что если за дело примутся пираты, их не остановит даж е 
виселица.

Тиііа ^ие5іа ргесііса гіигб ипа Ьиопа т е г г ’ога регсЬё... йа 
рагіе зиа, ипа ѵоііа ргезо Гаіге, 1е рагоіе діі изсіѵапо йі 
Ьосса с о т е  ѵогНсапІі ріише сРиссеІІо (М. Сагіавеепа, «гѴп 
/ іите рег соп^іпе»).

Вся эта проповедь длилась добрых полчаса, так как  у 
каноника.., стоило ему разойтись, слова слетали с уст, как 
перья с ощипываемой птицы.

АІІЮЬА I
401. Нгаге 1’аіиоіа а ипа сЬіока не упустить своего. 

АІІЮ1.0 т
402. Нгаге Гаіиоіо иіутл. отправиться иа тот свет, 

протянуть ноги, умереть.
АШТАКЕ ѵ

аіиіаге (а тапйаге іппапгі) 1а Ьагса см. В-275.
аіиіаге а Ьагйа е а кеііа см. В-291.
аіиіаге а саісі е тогві см. С-121.
аіи(аг5І соі сіепіі см. 0-152.
аіиіаг 1а Ііпеа см. Ь-614а.
аіиіагкі соп 1е шапі е соп і ріесіі см. М-528, 
аіиіагкі а ѵісепйа см. Ѵ-553.

403. аіиіаіі сЬе іі аіиіо [тж. сЬі Е’аіиіа, Оіо 1’аіиіа; сЬі 
ё іп іепиіа, Біо или  іі сіеі 1’аіиіа; §епіе аііе^га, Ісісііо 
или  Оіо, іі сіеіо Гаіи(а) ргоѵ. кто сам не плошает, тому 
бог помогает:

Маг^Негііа. — ...Оісе іі ргоѵегЬіо: а іи іаіі сЬе іі а іи іо... 
т а і е  поп іаге е раига поп аѵеге е с о б і  ѵіа йізсоггепсіо... 
(С. ОНегагйі, «Ѵ а п е ііо  йеііа  тайге»).

М а р г е р и т  а. — ...Ведь, как  говорится в пословице: «Кто 
сам себе помогает, тому бог помогает», и так далее, и тому 
подобное...

апсЬе сЬі ііепе і! ріесіе аіиіа а «согіісгге см. Р-1716 
сЫ Ѵаіиіа, Біо Гаіиіа (см. сЬі ё 1п іепиіа, Оіо или  

И сіеі Гаіиіа) см. А-403. 
аііа сЬіпа Іиііі і капіі аіиіапо см. 5-225.
Оіо сі аіиіі см. 0-471.
Іогіипа і Іогіі аіиіа (е і Іітій і гіііиіа) (тж. 1а Гогіипа 

аіиіа діі аисіасі) см. Р 1142.
^атЬ е  аіиіаші! см. О 186.
аІГіп^ій (или  аііа хсека) іиііі і хапН аіиіапо см. 5-225. 

АШТО т  
аіиіо сіі Ріка см. Р-1839. 
соп Гаіиіо йі Оіо см. 0-457.
сопкі^ііо аі ѵессЬіо е аіиіо сіі ^іоѵапе см С-2470
404. тед ііо  ип аіиіо сЬе сіг^иапіа сопхідіі ргоѵ. со

ветчиков много, а помощников нет; любая помощь луч
ше пятидесяти советов.
АІ22АЧЕ ѵ

аіггаге і сапі аІГегіа см. С-445.
АЛЕТТО т см. АСЫО 
АЬА /

пего со те  Іе аіі (Зеі согѵо см. N172.
405. коііо 1е аіі йі егі под крылышком у кого-л.:

— (Зиеі ѵііе, чиеі ѵііе! СЬе На ш ап^іаіо е  Ъеѵиіо іп сака 
шіа, сЬе ё з іа іо  зоііо  1е т і е  а іі, сііе б і  ^ойе і т іе і  ИЬгі. 
Іо, і іг а п п е ^ іа г е  шіа то ^ ііе ?  (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі 
іет ро» ).

— Ах, негодяй, негодяй! Ел и пил в моем доме, пользо
вался моим покровительством и моими книгами и еще 
смеет обвинять меня в том, что я тираню свою жену!

406. — ргепгіеге (или гісоѵегаге) зоііо 1е зие аіі взять 
под крылышко, под (свою) защиту:

Ьа ТгетопН ГЬа ргеза ргоргіо зо ііо  1е зие аІІ... (^иеііа 
поп 1е /с  отЬга (Е. Сазіеіпиоѵо, опогеѵоіе Раоіо I еоп- 
Іогіе»).

Госпожа Тремоити взяла ее под свое крылышко... Она 
иа иее ие надышится.

Ьа 50Іа Тгешопіі ега з іа іа  езрапзіѵа !іп сіаі ргіпсіріо, 
Гаѵеѵа гісоѵегаіа боНо 1е зис аіі е соп Гаиіогііа сіі езешріо 
аѵеѵа ѵіпіа 1а гіігозіа гіеііе аііге (Е . Сазіеіпиоѵо, <ги о п о ге - 
ѵоіе Раоіо І~еоп$огіе»).

Только госпожа Тремоити с самого начала была полна 
энтузиазма. Она взяла ее под свою защиту и своим примером 
преодолела сопротивление других.
(Пример см. тж. В-338).

407. — іепеге чсі зоНо 1е аіі опекать, защищать, дер
жать под крылышком:

Ога поп аѵгаі ріи сііі іі Іаѵі е сЬі II реШпі. Ога поп 
аѵгаі ріи 1а гпашша рег іепегіі зоНо Іе аіі с о т е  1а сЬіоссіа 
(О. Ѵегца, «ДІоѵеііе гизіісапе» ).

Некому тебя теперь ии причесать, ни помыть- Нет у тебя 
теперь мамы, которая Держала бы тебя под крылышком, 
как  иаседка.

408. (соп) 1е аіі аі ріесіі бегом, во всю прыть, как на 
крыльях.

409. іп ип Ьайег сІ’а1і в одно мгновение. 
аЬЬа^аге 1е аіі см. А-428
аИаг^аге (или  аігаге) 1е аіі см А-427.
410. аігаге 1е аіі сіа іегга =  а) оставить этот мкр, 

умереть; Ь) витать в облаках; быть не от мира сего.
411. аѵеге 1е аіі (аі ріесіі) лететь как на крыльях, 

мчаться.
412. аѵеге (или  іепеге) 1е аіі (или  Гаіі) Ьа$$е (или 

кІапсЬе, і1о$се) быть птицей невысокого полета.
413. аѵеге 1е аіі согіе ничем не выделяться из массы.
414. йаііеге 1е аіі а) бить, махать крыльями; Ь) взле

теть, подняться на воздух.



АЬА 36

415. Ьгисіаге !е аіі обжечь, опалить крылышки, по
гореть на чем-л.

саіаге Іе аіі см. А 428.
416. поп саѵаге 1’аіа асі ипа ѵезра быть безобидным, 

добрым, беззлобным, — мухи но обидеть:
Ма бсг Лпйісіпо... поп аѵ еЬЬе саѵаіо 1’а іа  ай ипа ѵезра 

сіоро скзеге зіа іо  рипііо (/. АЧеѵо, «Сопіеззіопі й і ип ііаііа-
по» ).

Но синьор Андрсішо... н мухи бы не обидел, даж е  будучи 
обижен сам.
417. гіаге Іе аіі (тж. сіаге аіа) способствовать успеху, 

продвигать кого-л.
417а. гіаге сІеІГаІа а чсі отвернуться; повернуться спи

ной к кому-л.:
Ога іі Ке, а сііі яиезіе дгапйегге е согіезіе сіеі Бепізсаісо

поп ріасеѵапо апгі егапо а поіа... сотіпсіо . с о т е  8і зиоі 
сііге, <іагй'1і сІеІГаІа {М. Вапсіеііо. «Моѵеііе»).

Теперь король, которому величавость и любезность ма
жордома совсем не нравились, более того, были ему не
приятны.., стал, как говорится, поворачиваться к нему 
спиной.

418. ееегсііаге Іе аіі набить руку, привыкнуть:
...іигіо... ре»- сиі сіаііа Іепега іп іапгіа з 'ега  зепШ о аііга ііо  

езегсііапгіо 1е а іі іп зсиоіа о іп іа т і^ І іа  соп ііего зиссеззо 
(/1. РаІаггехсЫ, «I ^гаіеШ Сиссоіі»).

...воровством.., к  которому он пристрастился с раниего дет
ства, он с успехом занимался и в школе, и дома.

419. іаге аіа (гіаѵапіі) а... выстроиться шпалерами 
(в ожидании или в честь кого-л.); расступиться пе

ред..:
І_а ^епіе орегаіа йеі чиагііеге Гасеѵа а іа  с!аѵап(І а  1 рогкше

(А. й е іііп і, «КассопИ» ).
Рабочий люд квартала выстроился шпалерами у подъезда.
8и1 тагсіарісгіе чиаІсЪе раззапіе зі Гегтаѵа а *аг а іа  а ііа

рагаіа  (/. Саіѵіпо, «II ге%{*ітепіо зт аггііо»).
Некоторые прохожие уступали шествию дорогу и оста

навливались вдоль тротуара.

420. ?аг сагіеге Іе а!і расхолаживать, обескураживать.
421. іаг ѵоіаге зепг’аН спустить с лестницы.
422. ітреппаге (или ітр іи таге) 1е аіі спешить, ле

теть как на кр?лльях.
тап^іагхі игГаІа сіі сиоге (или сП [е^аіо) см. Р-390.
423. тейеге а!і мчаться, лететь как на крыльях.
424. тс ііеге  Іе аІІ оперился, расправить крылья:

Ѵегді зіа  гпеііепсіо 1е аіі: ...Ѵіа зІгеНо Г ат іс іх іа  соп рег- 
зоп аіііа  сіеі іпопсіо, іеаіга іе (Л. ОЬегйог^ег, «Аррипіі рег Іа 
Ъіо&гаііа. сіі Сіизерре Ѵегсіі»).

Верди расправляет крылья... Он завязывает знакомства 
с известными театральными деятелями.

(Зиапйо 1а Карізагсіа ѵігіе гііогпаге пеііа з.иа Ьогза... і 
ЬіяНеНопі гоззі гіі гііесітпііа, і зоепі... гішізего !е а іі 
(В . Тессііі, «I а іегга аЬЬапйопаіа»).

Когда Раписарда увидела, что в ее кошелек возвращают
ся... красные десятитысячные кредитки, ее мечты... возро
дились.

425. теН еге 1е аіі аі ріеііі а) подталкивать, подхле
стывать:

І^а Ыепа іогпб сіа саро а изсіге а соггеге соп о г^ а зто  
іпіогпо, сііе рагеѵа 1е т е і іе з з е  1е а 11 аі ріегіі (О. Коѵеііа, 
«М аіег йоіогоза»).

Нена опять бросилась к выходу и побежала, охваченная 
страхом, с такой быстротой, как будто у и ее выросли 
крылья.

Ь) окрылять:
О иезіа сіесізіопе ^іі шізе 1е аіі аі ріегіі (Л. Могаѵіа, «Оіі

іпйіЦ егепІі»).
Это решение окрылило Микеле.

426. теііегхі Іе аіі киі (или аі) ріесЗі мчаться, лететь 
как на крыльях.

427. тиоѵеге (или аіхаге, аііаг^аге, зрапсіеге, зріе- 
^аге) 1е аіі расправить крылья, развернуться, действо
вать:

Ё діоѵапе. 11 Ьізовпо сіі шиоѵеге 1е аіі (О. Агріпо, «Аііге5ІОГІС» ).
Бальдиии молод. Ему нужен размах.

428. ріе^аге (или  аЬЬаззяге, саііаге) Іе аіі опустить 
крылья, сложить оружие, признать себя побежденным:

— Ѵесігеіе, — іПБіпио (ЗиадНопе, — сі с СогітЬо рісчЬега Іе 
а іі (В. Сазіеіпиоѵо, «Цотюгеѵоіе Раоіо 1~еоп$ог1е»)

— В о т  увидите, — проронил Квальоне, — Коримбо сложит 
оружие,

крапсірге (или  кріе^аге) 1е аіі см. А-427.
429. криіаге ип’ аіа сіі ?е"аіо (или сіі роітопе) а) го

ворить горячо, страстно, убедительно; Ь) задыхаться 
(на подъеме, при беге и т. п.)

430. кіаге (сіекіо) хиііе аіі быть наготове, настороже, 
начеку.

431. Іаграге 1е аіі подрезать крылья, стать поперек 
дороги.

432. Іепегхі хчІГаІі быть ровным, сдержанным, 
іепеге 1е аіі (или  Гаіі) Ьаххе (или  кіапсііе, Но5се)

см. А-412.
433. ѵоіаге аепг’аН =  прыгать выше головы, делать 

невозможное.
434. 1е саіііѵе поіігіе (или  Іе йіквгагіе) Ьаппо Іе аіі

ргоѵ. худые вести не лежат на месте; дурная слава 
(быстро) летит.

435. поп 5І рио ѵоіаг кеп2’а1і ргоѵ. га выше головы 
не прыгнешь.

хсагре іп піапо е аіі аі ріейі см. 5-355.
АЬАВА№ А }

436. арроддіаге ГаІаЬагсІа жить на чужой счет.
437. аррод^іаге (или  ріапіаге, рокаге) ГаІаЬагсІа а яй 

хозяйничать в чужом доме.
А1.А01М0

438. аѵеге 1а Іапірасіа й’АІа(Ііпо знать секрет, вол
шебное слово.
А ЬА РАСЕ Ігапс

439. еввеге а 1а ра^е быть в курсе дел. быть хорошо 
информированным.
АЬАТО

Іеопе аіаіо см. Ь-377.
Л'.ВА }

ГаІЬа с!і Меіпо см. М-1057.
440. ГаІЬа сіеі іа{апі шутл. утро лентяя, полдень.
441. — аігагхі (или  Іеѵагкі) аІГаІЬа йеі Ш апі ^  про

снуться очень поздно.
АЬВЕКЕЬШ  т 

ітЬіапсаге сіие шигі соі тегіекіпш аІЬегеІІо см. 
М-2192.
АЬВЕКОО т 

іоро [1’аІЬегро с.м. Т-740.
442. а11о§§іаге (или  йогшіге) аІГаІЬег^о сіеііа Іипа

(или  сіеііа віеііа; тж. а11о^іаге или  сіогтіге аііа Ігазса 
или  аіі Обіегіа сіеііи Ггазса; а11оі?§іаге аііо зсорегіо) 
илутл. остановиться в гостинице «Под луной»; спать под 
открытым небом.

443. сіаге аІЬег^о дать приют:
І-а гадагга гіипцие гігіізсепйеие рег зареге зе Тезіа сЗі 

В иіаіа зі сопіепіаѵа йі сіаге аІЬег^о а чиеі іі&ііоіо йеі Ке 
(С. Мегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі т опіаіеві»).

Девушка сиова сошла к Буйволиной Голове, чтоб узнать, 
захочет ли она дать приют этому королевичу.

АЬВЕГСО т 
аІЬего ^епеаіо^ісо см. А-446.
444. аІЬего (йеііа зсіепга) йсі Ъепе е сіеі т а іе  (тж 

аіЬего гіеііа сопойсепга) древо познания добра и зла:
...іі ІасЫго <3е1 га^іа  Гасеѵа тиоѵеге зи ргг 1'АІЬего гіеі- 

Вепе е йеі М аіе... ип дгоззо зегрепіе йосііе (/?. ВассНеІІІ, 
«Ьа сііісі йе&іі ш папіі»).

...факир раджи заставлял крупную змею послушно пол- 
зать по древу познания добра и зла...

445. аІЬего гіеІІа сисса^па призовой столб (на народ
ных гуляньях):

Вагііаі (Ііззе: — 5і, зе Іаззй сі Ссззе ГаІЬего <іе!1а сис- 
са^па: ипа ёЬігІапсіа гіі роііі. Іііе сіі заіагпі с Ьоііі^ііе Ш 
ѵіпо (А. Рапгіпі, «І.а риісеііа  вепга риісеііа&еіо»),

Барилаи сказал: — Да, вот если бы там прямо на дереве 
росли цыплята, колбасы и бутылки с вином.
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...Г иІІіто  сіеі т о г Ы і рио гііѵепіаг шіпібіго, агсіѵезсоѵо, 
^епегаіе!.. Іп з о т т а  ѴаІЬего йеііа  ЫЬегіа е 1’аІЬего <3і сис- 
са^па зопо ипа сока зіезза. Е  1а ^еп іе 8е Іа Ьеѵе (Е. Са-
Іапйга, «Ьа Ьи(сга»}.

...последний человек может стать министром, архиеписко
пом, генералом!.. Словом, дерево свободы вроде столба с 
приманкой иа верхушке. II люди верят.

446. аІЬего сіі Іаші^Ііа (или §;епеа1о§;ісо) родословное 
древо.

447. аІЬего гіеііа ІіЬегіа ист. дерево свободы:
II «ігопо сіосасіиіо»... «ГаІЬего сЗеІІа ІіЬегІа» сіа гіііепдеге 

соі зап^ие, іі «сШагііпо», зопо езргеззіопі сЬе Яогізсопо іп 
уиезіо регіойо (О. Р аііоііа , «1~е рагоіе йеі роіеге»).

«Поверженный трон».., «дерево свободы», которое надо 
защищать ценою собственной крови, «гражданин» — вот сло
ва и выражения, появившиеся в тот период.
(Пример см. тж. А-445).

аіЬего гіеііа зсіепга сіеі Ьепе е гіе! т а іе  см. А-444
448. аІЬего гіі ѵііа библ. древо жизни.
449. а^іі аІЬегі гіеі хоіе за горами, за долами; в три

десятом царстве.
450. алгіаге 1га %\\ аІЬегі ріггиіі дать дуба, сыграть 

в ящик, умереть.
451. поп сгезсеге зи^Іі аІЬегі на улице не валяться, 

быть редким:
II соіро ега оШ то. Ма сіиеі Ііро сіі Іаѵого поп сгезсе 

5и§1і аІЪегі (/,. Вегіаггі, «С о те  Ьеге ип саЦ ё»).
Дельце было отличное. Т акая работа на улице не ва

ляется.
ніепаге рег 1е сііпе гіедіі аІЪегі см. С -1913.
452. рогіаге аіЬегі аііа хеІѵа возить деревья в лес, за

ниматься никчемным делом.
453. гехіаге (или зіаге) хиІГаІЬего е (или а) сапіаге

дожидаться случая:
«Ога, ргіша сЬе Іого біапо іп ^гасіо гіі аш іаге 1а !ашідІіа 

раззегаппо рег 1о гпепо сііесі аппі. Ка^іоп рег сиі, іи  ей іо 
гіоѵгешшо зіаге аИгі сііесі аппі зиІГаІЬего а  сапіаге» 
(V. Ргаіоііпі, «СгопасНе й і роѵегі ат апіі»).

— Зиачнт, прежде чем мои братья смогут помогать семье, 
пройдет еще по меньшей мере десяток лет. И ради этого 
нам с тобой придется еще десять лет ж дать у  моря погоды.

ГаІЬего поп сасіе рег ип соіро см. С-2264.
454. ай аІЬего сайиіо, Йа§1і, сіа^іі (тж. ай аІЬего сЬе 

сасіе, ассеііа, ассеііа) ргоѵ. =  споткнувшегося каждый 
толкнуть иоровит (ср. на бедного Макара все шишки 
валятся):

5і зиоіе йіге: «Л саШаіа ѵесскіа аттассаіига о Ьисо»... 
е апсога: «агі аІЬего сНе сагіе, ассеііа, ассеііа»  (В. Сгосе, 
«Вгеѵіагіо сіі евіеііса»).

Принято говорить: «На старом котле либо ды ра, либо 
вмятина»... или «Споткнувшегося каж дый толкнуть норовит».

ГаІЬего 5І сопоксе йаі Ігиііо (§1і иоіпіпі кі сопохсопо 
аі іаііі) см. Г'-1407.

455. аІЬего сііе поп Ігиііа, іа^ііа, (а^Па ргоѵ. упав
шее дерево рубя г на дрова.

456. аІЬего вревво (или ігорро) Ігаріапіаіо, т а і  «3* 
{гийі ё сагісаіо ргоѵ. =  от перекаги-поля пользы мало.

457. сЫ а Ьиоп аІЬего к’арро^В'а, Ьиоп ошЬга 1о гі- 
сорге ргоѵ. =  надежная опора не подведет.

ІІ ігиііо поп сакса Іопіап (или  Іа {гиііа сайе поп 
Іопіапо) сІаІГаІЬего см. Р-1389.

сіаі ігиііо 5І сопоясе ГаІЬего (вН иошіпі 8І сопо- 
^сопо аі іаііі) см. Р-1407.

одпип согге а Іаг Іедпа аІГаІЬего деііаіо іп іегга сіаі 
ѵепіо см. Ь-339. 

аі ргішо соіро поп сайе ГаІЬего см. С-2264.
Іаіе аІЬего, Іаіе ІгиЙо см. Р-1410.

А^В10NЕ
458. іідііа сіі АІЬіопе дочь Альбиона, англичанка. 

АЬВО т
459. аІЬо й’ого (или й’опоге)' книга, доска почета.
460. сапсеііаге йаІГаІЬо йе^Іі езвегі игпапі (или  сіеі 

ѵіѵепіі) вычеркнуть из книги живых
Рогзе Іеі поп аѵеѵа гі [ ІсітаІо сотріеіап іеп іе  іі вепзо йеі 

шеззаеЕіо — сііе Іеі поп езібіеѵа рій, рег Іиі, Сагіо Ропіапі,
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Гаѵеѵа сапсеііаіа даІГаІЬо де^Н е«5егі и т а и і, <3еі ѵіѵспіі
(О. ЗсегЬапепсо, «АвреИапЛо II Зиргет о»).

Возможно, она не вполне уловила смысл послания, со
стоявший в том, что она для него, для Карло Понтани, 
больше не существует, что он вычеркнул ее из списка ж и
вущих, из книги жизни.

АЬСІЛМО 
вепга сояа аісипа см. С-2887 

АЬЕА /
461. соггеге Гаіеа идти на риск, испытывать судьбу. 

АЬР/ {
462. ГаІГа е Гошена альфа и омега, основа основ:

— I сі а іт е п о  сар ізсе  а ѵоіо... Моп Іабсіагбі зГ ивеіге  і 
зеегеіі ргоргі е сегсаг йі зогргепгіеге і зе^геіі аіігиі, ессо 
Г аН а е Готе& а сіеііа п о б ігэ  ргоГеББІопе (Е . Савіеіпиоѵо, 
«/ М опсаіѵо»).

— Вы по крайней мере понимаете с полуслова... Не вы
давать своих тайн и стараться разгадать чуж ие— вот альфа 
и омега нашего ремесла.

Ыоп еБІзІе ІіІш сііе поп гарргевепіі, о тед;1іо сЬе поп 
іпйісЬі йеііе созе іп гпоѵішепіо. II ш оѵітепю  ё сіш ^ие 
Г а На е Гош ена гіі чиезіо гпеххо езргезБіѵо {«Рііт 1961»).

Нет такого фильма, в котором бы не представлялись 
или — лучше — не показывались предметы в движении. Зна
чит, движение — это альфа и омега искусства кино.

463. йаН’аКа аН’оше^а (обыкн. употр. с гл. говоре
ния и восприятия) от альфы до омеги, от начала до 
конца.
АЬРАВЕТО т

464. аѵеге (или хареге) рег аІІаЬеіо знать как свои 
пять пальцев, знать досконально.

465. саріге ГаІГаЬеІо понимать, что к чему, понимать 
суть дела.

466. регйеге РаІГаЬеІо запутаться, сбиться.
АЬОЕВКА }

467. рег т е  ё аІ^еЬга =  это для меня китайская гра
мота.

468. поп ё аІдеЬга е? не бог весть какая сложность.
469. поп сі ѵиоіе ГаІдсЬга это легко понять, это 

само собой понятно.
АЫСЕ т 

5ессо соте  ип аіісе см. 5-539 
АЬШО а§§

470. Іагіа аіісіа а) мало заработать, получить гроши; 
Ь) попасть впросак, опростоволоситься 
А1ЛМЕМТАКЕ ѵ

аІітеп4аге Гіпсепсііо см. 1-156.
А1ЛТО т

471. аІГаІіІо (тж. соп Гаіііо) с большой легкостью.
472. — Іаге (или Ііпіге) соп Гаіііо выполнить что-л 

изящно, тонко.
473. гассодПеге Гаіііо прийти в себя, оправиться. 

АІХАССІАКЕ о
474. аііассіагкеіа (а ііа) задирать иос, воображать из 

себя.
аііассіагзеіа аі сіііо см 0-682. 
а11ассіаг5І іі ѵаіо см. Ѵ'-22.
поп езкеге сісдпо (Зі аііассіаге Іе всагре а цй см.

0-78.
ЬеІІа Гассіа іі сиог аііассіа см. Р-6Ѵ.
1а 1е ѵііі $’а11ассіапо соп іе заікіссе см. Ѵ-778. 

АЬЬАКОАКЕ ѵ 
аііаг^аге 1е аіі си. А 427 
аііаг^аге Іа Ьосса см. В-860.
аПаг^аге 1а Ьогка (или і согйопі йеііа Ьогка) см. 

В -103?
аііаг^аге 1е Ьгассіа см. В 1153. 
аііагуаге і! Ігепо см. Р-1295. 
аііаг^аге 1е датЬе см. С-164, 
аііагдаге <а та п о  см. М-529. 
аПаг^аге Гогіггопіе см. 0-600. 
аііагдаге іі іе тр о  см. Т-241, 
іі сиоге т і  кі аІІагда см. С- 3294.

А
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АІХЕСАКЕ I ѵ
аііедаге іі Іаіко см. Р-108.

АЫ.ЕСАКЕ II ѵ 
аііеваге і йепіі см. 0-153.
Іаі рега (или иѵа) т а п ^ іа  іі райге, сЬе аі {і^ііиоіо 

аіісда і йепіі см. Р-1281.
АЬЬЕССЕКІКЕ ѵ

475. аііеддегіге цсі сіі цс иіуіл. украсть что-л. у кого-л. 
аііе^дегіге Іа т а п о  см. М-530.

А П ЕСКЕ22А {
476. аііедгегга сіі рап Ігезсо недолгая радость.
477. аііе^гегха Іа Ьеі ѵіко ргоѵ, счастье красит.
сЬі іі вио ІщГо ігорро ассагегга поп пе зепііга аііе- 

дгегга см. Р-693.
<*гаѵе ё Іа ігікіегга сЬе ведие ГаМедгегга см Т-937, 
гіеііа 1е§па ѵегйе е’поп 5І ѵесіе аііе^гегга см. V 323. 

АП.ЕОКО ацц
478. аііедго соте Сеіевііпо (или со те  ипа раэдиа) 

=  рад-радешенек, весел как король:
Ооро ип тезе загеЪЬе Іогпаіо аііерто соте СеІеБІІпо 

(/;. Ое Магскі, «II зщ пог йоііогіпо»).
Спустя месяц он бы вернулся из Швейцарии, сняя от 

счастья.
— Ѵа тпаіе, — (Зіззе 1а вегѵа. — (Зиеііо е аіІе^го с о т е  ипа 

раэдиа (/. Саіѵіпо, *РіаЪе ііаііапе»),
— Плохо дело, — сказала с л у ж а д к а — Он прямо гакн 

сияет.
(Пример см. тж. В-385).

сіоппа (или {етшіпа) аііедга см. 0-780. 
таІаК іе аііедге см. М-165, 
гадагга аііедга см. К-31.
479. ргепйегіа аііедга не принимать близко к сердцу, 

легко относчться к чему-л. (пример см. С-3178).
сотрадпо аііе^го рег сашшіпо іі «егѵе рег гопгіпо 

см. С-2342.
Вепіе аііедга, Ійсііо (или Оіо, іі сіеіо) Гаіиіа см.

А-403.
А ІХ ЕП ЛА  т 

ѵессЬіо со те  Гаііеіиіа см. Ѵ-92.
480. Ііпо аі в '0Гп0 (или аі (Зг) (ЗеІГаІІеІиіа до (дня) 

страшного суда; =  до второго пришествия.
АГЛ-ЕМАКЕ ѵ

аііепіаге Іа Ьогва см. В-1032.
аііепіаге 1а Ьгі^ііа см. В-1223.
аііепіаге а ціі 1а саѵегга см. С-1405.
аііепіаге і согЛопі йеііа Ьогка см. В-1032.
аііепіаге іі Ігепо см. Р-1295.
аііепіаге Іа та п о  см. М-531
аііепіаге 1о хігассаіе а1Га$іпо см. 5-1806.
сЬі ее ГЬа а т а іе , &’а11епІі см. М-231.

А ІХ Е 880  ащг
481. сЬі Іо ѵиоіе аііевво (или аі Іезво) е сЬі аігоьіо 

ргоѵ. е  на вкус и цвет товарища нет.
А1ХЕТТАКЕ ѵ

аііеііаге іі «оппо см. 5-1028.
іі сапе $’а11еііа рііі соп 1е сагегге сЬе соп Іа саіепа 

см. С-476.
АІЛ.ЕѴАКЕ ѵ

аііеѵагкі Іа «егре іп хепо см. 5-671. 
аііеѵаіо іп ипа кіаііа см. 5-1597.
Ііоге аііеѵаіо іп вегга см. 5-680.
іі<т1іо (горро ассагеггаіо поп іи гпаі Ьепе аііеѵаіо см.

Р-694.
АП.ОССО т

482. Іаге ГаІІоссо (или Іа {ідига Й’ип аііоссо; тж. 
гевіаге или гішапеге сопіе ип аііоссо) оторопеть, обал
деть:

Т отш азо  гекіб И с о т е  ип аііоссо, соі (аеоМо іп т а п о  
(Р. Р. Разоііпі, «Іп.а ѵііа ѵіоіепіа»),

Томмазо засты л' как чурбан на месте со свертком в руке.
...II Вгассіеге, з< гнегкіо сЬе киа шо^ іе е а шпосепіе. Г(.‘ЬІ6 

с о т е  ип аііоссо (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ч  Папе»),.

...Браччьере, услышав, что его жена невиновна, огтолОе- 
иел от удивления.

АПХШОЬА (тж. ЬСЮОІ-А) {
483. зрессЬіеііо (или хрессЬіо, гісЬіато) рег (сЬіарраг

Іе) аііоііоіе (или Іосіоіе) ловушка, уловка, приман
ка:

Мі зопо йаіо а ііе  зсіепхе. ЬепсЬё поп т і  іпіегеБЗІ П Іого 
ігіапеддіо сіі зрессЫеШ сЬе поп ргепсіопо т а і  Гаііогіоіа 
(^. ВасскеШ, «и іпсепйіо  йі Мііапо»).

Я отдал свои силы наукам, хотя меия не интересуют 
умствования, рассчитанные на простаков.

«ОиаіЧо, СгізНпа МаШоІіІ.. N011 сіітепіісЬіашо сЬе Ьаппо 
Іепіаіо <іі гіЯігІа е сЬе роввопо апсЬе гіргоѵагсі. Роззіашо 
изагіа с о т е  зрессЫеМо рег 1е аііосіоіе» (5. 8і^погоп(, 
«Тезііт опіапга й 'ассиза»).

— И, в-четвертых: Кристина Маттиоли... Не будем забы
вать, что они пытались заткнуть ей рот и могут попытаться 
снова сделать то ж е самое. Мы сможем использовать ее 
как приманку.

484. арро$(аг Гаііосіоіа смотреть за кем-л. во все
глаза, следить за кем-л.

485. арро$(аг 1е аііосіоіе 2ё курить фимиам, расточать 
хвалу.

гіаг іа сагпе йеІГаІІогіоІа см. С-957.
АЬЬООАКЕ ѵ

аііодаге 1а ііп&иа см Ь-695.
АЕШС.01АКЕ ѵ

аііоддіаге аІГаІЬег^о йеііа Іипа (или  йеііа хіеііа; тж. 
аііоддіаге аііа Ггавса или  аІГовіегіа сіеііа ігаяса; аііод- 
^іаге аііо ксорегіо) см. А-442.

аііов&іаге а йіхсгегіопе см. 0-614. 
а11одв*аге аііа р г іта  овіегіа см. 0-723. 
сЬі ргіша аггѵа, ргіша аІІойБіа см. Р-2293. 
сЬі іагйі аггіѵа, шаіе аііо^діа см. А-1143.

АІХОССІО т
48о, Ьгисіаге Гаііод^іо смыться, не заплатив за квар

тиру.
487. ?егшагкі аі ргііпо аііо^діо довольствоваться по

верхностным решением, скользить по поверхности, по 
верхам,
АЬЬОКА аѵѵ

488. аііога аііога совсем недавно, только что; сейчас:
8е Р іегатозса  Товве з іа іо  ргезепіе, діі аѵгеЬЬе ЛісЬіагаіа 

1а зиа гізоіигіопе аііога аііога, бепга гіиЬііаг ип т о т е п іо  
(М. й'Аге%Ііо, «ЕНоге Ріегатозса»).

Если бы Фьерамоска был здесь, Джнневра рассказала 
бы о своем решении сразу же, ни минуты не колеблясь.

АррагессЬіаІо іп I аі т о  (То іі рогіезій.., 8І йізрозе аііога 
аііога гіі сагісаг Іа Ігарроіа (М. і!’А^е[тІіо, «Еііоге Ріега- 
т озсах).

Подготовив таким образом подеста.., дон Микеле тут же 
решил расставить капканы.

489. аііога со те  аііога как раз в то время, именно 
тогда.

490. й’аПога іппапгі впредь.
491. (]’а11ога іп роі с тех пор, с той поры, после этого:

...11 ВгапйеЬигео развб р г іт а  аі \ѴІ11е1$ЬасІі, роі аі 1и8- 
зетЬ игео ; пеі 1417 1’ігпрегаіоге 8іЕІ5тоП(1о пе іпѵекіі б 11 
НоЬепхоІІегп. сЬе 1о Іеппего Йа аііога Іп роі (/-- 5аІѵа(огеШ. 
«Ргоіііо йеііа  зіогіа й ’Еигорая).

...Бранденбург сначала достался Внттельсбахам, потом 
Люксембургам. В 1417 году император Сигизмунд передал 
эти владения Гогеицоллернаы, которым онн с  тех пор а 
принадлежали.

492. Нп й'аПога (тж (За аііога) с тех пор:
...(Та аііога... ипіса 1е((і;га... гіеііа (атІЁ Ііа  ега ип зеШ- 

т а п а іе  саИоІісо... сЬе Іевееѵапо Іиііаѵіа созсіепгіокатегйе 
йаИ'а а ііа  геіа (В. Гопгі, я і ріапіі ііеііа ИЬегагіопе»),

...с тех пор... единственным, что читали в семье, был ка
толический еженедельник... который они все-таки добросо
вестно прочитывали от корки до корки.

493. Ііпо (или 5Іпо) аііога до того, до тех пор.
494. аііога 5І сопоксе іі Ьепе, диапсіо кі регйе ргоѵ. 

что имеем — не храним, потерявши — плачем.
АЬЬС КО т 

Іг^ ііа  й’аНого см. Р-967.
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495. асійогтепіагхі (или  гірозаге) зидіі аііогі почить 
на лаврах:

«Ма поп сопзігіегаге Іа рагШ а Г тііа ... аЪ Ьіатэ Гаііо б о і- 
іапіо іі рго58о йеі 1а»ого... поп асМ оп пеп іагіі зи&И а ііо г і
{А. Мсгаѵіа, *II сіізргегго»).

— Не считай, что все уже сделано... сделано только глав
ное— еще рано почивать на лаврах.

«Ьиі, 1о Ьаі ѵЫ о?»
«N0» гіБрове Аигеііо... аггоБзспдо: «РегсЪё 1а БІдпога йІ55е 

сЬе гірозаѵ а».
«5и &1і аііогі, еЬ?» аддіипзе іі Баіѵо {Ь. Рігапйеііо, «I 

ѵессНі е і д іоѵапі»),
— А его ты видел?
— Нет, — ответил Аурелио.., покраснев. — Синьора сказала, 

что он почивает.
— На лаврах, а? — добавил Сальво.

{Пример см. тж. Р-1595).

496. содііеге аііогі пожинать лавры.
497. еккег сопіе Гаііого быть постоянным участником.
498. тіеіеге аііогі пожинать лавры:

Мепіге Апдеііса шіеіеѵа іП оіі, Магіа 51е11а зреііе&оіаѵа 
ей ип сііѵапо соп гіие ѵессЬіе амісііе ( О. Топіазі й і Ьатре- 
(Іиза. «II Саііорагсіо»).

Пока Анжелика пожинала лавры. Мария Стелла сплет
ничала, сидя на диване с двумя старыми приятельницами.
гірокаге ки^Н аііогі см. А-495.
Іа Іевіа поп ё кешрге <Зоѵ’ё Гаііого см. Р-509. 
ра$$а(а 1а ?еяа, Іеѵаіо ГаЧого см. Р-507. 

А ІХШ САКЕ ѵ 
аііипдагві (или аііипдаге) і саіго.іі см. С-23^ 
аііипдаге і! соііо см. С-2100.

— Іаге аПип^аге И соііо а яй см. С-2101 
аііипдаге і гіепіі см. 0-154. 
аііип^аге іі Іаііо см. Р-271. 
аііипдаге 1а Ьіпе см. Р-1465. 
аііипдаге Іа ^ашЬа см. С-133. 
аПип^аге 1е ^атЬ е  см. 0-134. 
аііипдаге 1а шапо см. М-532, 
аііипд&ге іі пако см. N-36. 
аііипдаге діі огессЬі см 0-529. 
аііип^аге 1е рагоіе см. Р-500. 
аііипдаге іі ра$$о см. Р-779. 
аіімпраге ипа р с іа іа  см. Р-983. 
аПип^аге і ріесіі см. Р-1624. 
аііипдаге діі кііпсЬі см. 5-1728. 
аііипдаге 1а вігасіа см. 5-1834. 
а11ип<таге іі ѵіпо см. Ѵ-591.
499. рег поп аІ1ипдагІа короче говоря:

Рацб ІІ сопіо, изсі е ргезе а  гіігіМа. Е рег поп ѵе 1’аі- 
Іип^аг ріи сігі Ызо^по, соі п о т е  сіі Сог&опгоіа, сіі раезе іп 
раезе, сі аггіѵб, ип’ога сігса р г іт а  Йі зега (Л. Мапгопі, « / 
рготеззі 5ро5і»),

Он заплатил по счету, вышел из харчевии и заш агал 
прямо по дороге. Короче говоря, идя от еиевии к деревне 
под именем Горгонцсла, он .. іО ался к вечеру до места.

сЬі рі^Ііа шодііе, е поп за Гизо, авзоШ^Ііа 1е д а ти : 
е аііипда іі тиво см. М-1688.

діі 5І ё аііипдаіо іі тихо см. М-2244.
АЬМАМССАКЁ ѵ 

ион «ареге сЬе Іипагі аітаііассагзі см. Ь-922. 
АЬМАМССО т

500. Іаге аІшапассЬі фантазировать, строить воздуш
ные замки:

Сіасіпіа. — Ма ее гіііе ога гіі поп ѵоіегіо; зе д іі Таіе 1а 
таГ агіоп е гіі Іісепгіагіо. поп аггіѵа гіошапі. сЬе ѵоі ей Іо рег 
ілѵогпо е  рег Мопіепего зіаш о іп Ьосса а  іи і і і: бі аігапо 
зорга гіі поі сіеііе глассЬіпе. 5і Іаппо йедіі а Ітап ассЬ і... 
(С. ОоШопі, «І.е зт апіе рег Іа ѵіііеддіаіигс2»).

Д ж а ч и и т а .  — Д а, теперь вы говорите, что ие . хотели 
его приглашать, но если вы на свою беду ему откажете, то 
и вы и я, мы оба, будем у всех на языке в Ливорно и 
Моитенеро; люди будут перемывать нашн косточки н при
думывать бог знает что...

АЬО
501. Іаге соте  5апі’А16 сЬе Іавсіо іі шопйо со те  1о 

ігоѵо делать как святой Ало, которыч оставил мир та
ким, ка-сим он Оыл; =  проявлять безразличие, отре
шенность от мира [А16 — народное искажение имени

святого Элиджио — 8апі’ Еііціо — считавшегося в 
X III веке покровителем лошадей и кузнецов].

502. {аге со те  8апі’А1о сЬе р г іта  то г і е роі з’а т -  
т а іо  поступать как святой Ало, который сначала умер, 
а потом заболел; ^  делать шивгорот-навыворот, начи
нать не с того конца.

503. ѵіѵа 8ап1’А1о сЬе р г іта  тог і е роі $’а т т а ! о  
ргоѵ. да здравствует святой Ало, который сначала умер, 
а потом заболел; =  миого будешь знать, скоро соста
ришься (говорят детям, пристающим с вопросами). 
АЬОЁ т

504. сЬі гпапдіа аіоё, сапіра діі аппі йі N06 ргоѵ. кто 
настой алоэ пьет, тот до ста лет доживет.
АЬі>Е /

505. сІаІГАІрі аі Саро Раззего от края и до края 
[Мыс Пассеро находится в Сицилии].

506. раг ѵепиіо (или всеко) йаІГаІре он темный, не
отесанный мужлан.
А ІЛ А Ь Е М  }

507. Іаге (аІ)ГаІіаІепа а) качаться на качелях; Ь) иг
рать чужой судьбой:

Ьеопе. — Ма ѵа’ 1а, сііе 1га ше е шіа т о е ііе  чиа, іегі, 
раге«и сПр Іасезіе а іі аН аІепа, е зи, е ^ій. е іо пеі т е г г о  
а<1 ав д іи з іа гт і е асі авціизіа і ѵі а рипіо. А111 аѵеіе сгейиіо 
йі ріогагѵі т е ,  1а т і а  ѵі(а? Аѵеіе / аІШо іі соіро, сагі рпеіі 
і« ІіО ^іосаіо ѵоі (/.. Рігагміеііо. «II %іиосо йеііе рагііл>).

Л е о н е .  — Стало быть, вчера вы с моей женой играли 
мною как пешкой, передвигая то сюда, то туда, чтобы я, 
спасая себя, спасал и вас. Вы думали, что играете мной, 
играете моей жизнью. Но вы прогадали, любезные мои, я 
переиграл вас.

508. (епеге $и11’а1іаІепа цй ^  держать в напряжении:
Еіза ші іепеѵа зиІГаІіаІепа. Рагепіезі аі Іепегехха, е 

апсЬе сіі раззіопе; т а  іи іі 'а  ип ітаііо зЧпсиріѵа. зі іацііаѵа 
сіа т е ,  йігеі, т і  аЬЬапсІопаѵа (О. Магоііа, «Маі й і цаііегіа»).

Эльза держ ала меня в постоянном напряжении: то каза
лась нежной и даж е страстной, то вдруг мрачнела, отда
лялась и, как будто, готова была бросить меня.

АЬТАКЕ щ 
зісиго со те  зиІГаІіаге см. 3-751.
509. апсіаге аІГаІіаге пойти к венцу, обвенчаться, 

сочетаться браком.
510. сопсіигге аІГаІіаге повести к алтарю, жениться.
511. Таге аііаге сопіго аКаге противоречить самому 

себе:
Па Ійоіаіга поп Н йерогіі апсЬе Іи аИог сЬе айог! 1а 

Іиа ѵоіопіа, <іі гпапіега, сЬе 1е гепсіі ип си ііо  Оіѵіпо. сЬ’ё 
^иапіо сііге 1а ііеп і рег ргіта ге^оіа?  Р иезіо  ё ип Гаге 
а ііаг  сопіг’а1іаге {Р. Зедпегі, «Оеі ргоЬаЫІе»).

Ведь ты тоже впадаешь в идолопоклонство, когда, покло
няясь своей воле и обожествляя ее, ставишь ее превыше 
всего? Это значит, что ты противоречишь самому себе.

512. іаге ип сопіг’а14аге сорвать дело.
513. іппаігаге а^Н (или аП’опоге, адіі опогі гіедіі) 

аМагі канонизировать, возвести к ранг святых.
514. те ііеге цсі корга ип аііаге м олиться  на кого-л.:

Міа гпагіге, ІІтЬ егІо, т е  1’аѵеѵа тезво  зорга ип’аНаге; 
Сіага іпѵесе 1о Ьиііаѵа %ій (А . Могаѵіа, еіХиоѵі гассопіі 
готапі» ).

Моя м ать просто молилась на Умберто, зато Клара, та 
ни во что его ие ставила.

515. те ііеге (или рогге, іепеге) хиП’аКаге (или хи^іі
аііагі) а) рел. причислить к лику святых; Ь) возвели
чивать, возносить:

— Ти поп Ьаі шаі ІаЙо пиііа рег пеззипо; іи поп Наі $аііо 
сЬе іі  іио сотойо е іі іио ѵапіад^іо кетрге: ассагеггаіо. 
ргеіегііо, іепиіо зи Г а ііаге  (О. й 'А п п и т ю , «Тгіоп[о йеііа  
т огіе»).

— Ты никогда ничего не делал для других, ты всегда 
заботился только о своих удобствах, о своей выгоде, тебя 
всегда баловали, хвалили, молились на тебя.

516. равваге йаІГаІіаге аііа роіѵеге спуститься с иеба 
на землю.

рогге киІГаІіаге (или кидіі аііагі) см. А-515.
517. кастііісаге цс киІГаІіаге йі... принести что-л. на 

алтарь чего-л.; жертвовать чем-л. во имя чего-л.
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518. зсорпге §П аііагі выдавать чужие грехи, чужие 
тайны.

519. ксоргіге ип аііаге рег гісоргігпе ип аііго найти 
одно, потеряв другое; сделать одно за счет другого (ср. 
Тришкин кафтан).

іепеге хиН’аИаге (или хиціі аііагі) см. А-515
520. Іогпаге а^іі аііагі восстановить свой авторитет; 

стать снова объектом поклонения:
Рег Сепа т.ч Гіпііа е іо іогпаі ад іі аНагі (О. РагІ5е, * // 

ргеіе Ьеііо»).
Д ля Чены все было кончено, и я опять стал героем дня.

521. ай аііаге ііігоссаіо поп з’ассепйе сапсіеіа ргоѵ. 
~  снявши голову, по волосам не плачут.

522. ё соте Іеѵаге с]с йі киІГаІіаге ^  все равно, что 
грабить бедняка, что снять с бедного последнюю ру
башку.

пеііа (еіісііа <т|і аііагі поп {итапо см. Р-398. 
зЬа^Ііа іі ргеіе аІГаКагс (е іі сопіасііпо аІГагаіго) см. 

Р-2269.
А1ЛАКШО т

523. ксоргіге §1і аИагіпі выдавать чужие тайны:
«Регб аг.сііе Іи, А т а ііа , зеі ип Гепотепо. Пісгі. сііссі со те  

Ьаі всореііо е іі аііагіп і <31 Ыісоіа» (С. Магоііа, «Маі- Ш 
%а11егіа» ).

— Да ведь ты, Амалия, тоже фрукт. А ну, рассказывай, 
как  ты выдала Никола.

«Сіпа поп с’епІга. 5опо іо. Ьеііо т іо , сЬе Іі Но всорегіо 
е іі ай агіп і. Оіпа, ГаЬЬ іато іпѵііаіа согпе іеБІітопе» (V. Рга- 
іѵііпі, <- І.е га^агге сіі 5апіге(1і.апо»).

— Джина тут ин при чем. это я, милый мой, открываю 
тебе глаза. Джину мы пригласили как свидетельницу.
(Пример см. тж. М-922).

АЬТЕКАКЕ о
аКегаге 1о зіотасо  см. 5-1768.

А Ы Е К М Т О  а е е  
о гй іп е  а і іе г п а іо  см. 0 -5 0 0 .

А Ы Е 22А  /
524. еххеге (или теІіегБІ, зіаге) аІГаНегга сіі ^с

быть на уровне, на высоте:
...О іиііо... геБІб т іегй е ііо , рагепсіо^іі гіі поп еввеге а і-  

Г а ііе гг а  сіеі со тр ііо  (I.. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵ іпегга»).
...Джулио... очень удивился, поскольку ему показалось, 

что он не справился с этой задачей.
Е аІІогсЬё іі іщ ііо іо  аѵеѵа гігпосіегпаіо іиио , 8’ега гігпо- 

«Іегпаіа апсЬе Іеі... Е іп сосіебіа ісіеа Пзза Б’ега асіорегаіа а 
шеИ:ег5і, согпе зі сНгеЬЬе, аІГ аІіегга  йеі іешрі (В. Сісо%папі, 
«ѴШа Веаігісе»).

И так  как сын ее обновил все вокруг, она сама тоже об
новилась... И под влиянием этой навязчивой идеи она ста
ралась, как  говорится, идти в йогу с веком.

ехкеге аІГаІІегга йеі ргоргіо йгаіпітіа см. 0-906. 
АЬТІЗБІМО а ев  

сГаШзыто іпошепіо см. М-1725.
АЬТО I 1. а@в е аѵѵ

аііо ип Ьгассіо см. В-1149.
1’аііа са^іопе см. С-59, 
а ііа  сапюгга см. С-313, 
аііе сіше см. С-1906. 
аііо йие йііа см. 0-676.
1’аііо Іаііоге см Р-301. 
аИо ша-е см. М-783.

— іп аііо шаге см. М-784.
— евхеге іп аііо шаге см. М-785.
— шеііеге іп аііо шаге см. М-786.
— паѵідаге іп аііо шаге см. М-787.
— гКогпа'-е іп аі+о шаге см. М-788.
— кіато іп аііо таге , ЬЬорпа пиоіаге см. М-789.

525. аііо циапіо (или соте) ип таМопе а) малень
кий (о ребенке); Ь) глубокий (о снеге).

аііо ип р а іто  (Йа іегга) см. Р-177. 
аііо рараѵегаіо см. Р-362. 
діі аЙі рараѵегі см. Р-364. 
аИо рараѵего см. Р-363. 
аііо кііепгіо см. 5-793.
Гаііо Зіге см. 5-826.

аііа зосіеіа см. 5-847.
526. аііо чиапіо (или  соте) ип коісіо йі сасіо ^  от

горшка два вершка:
«5еі а і іо  ип боійо сіі сасіо, резі ипа сіп^и ап^ш а сіі сіііП, 

е іі ѵ апіі с:і еззеге  іо гіе? !»  (М . М о/гііа. «і-е 1500 р ій  Ьеііе  
Ь аггеііеііех).

О т горш ка два верш ка, вес каки х-то  п ятьд есят ^н ло . 
и ты  ещ е хвастаеш ься  своей силой?!

— М а с о т е  аѵеіе і а И о а  сгезсеге собі ргезіо?
■— Ё ип зецгеіо .
— ІП Б ееп аІетеІо : ѵоггеі сгеБ сеге  ип росо апсЬЧо. К оп Іо 

ѵеііеіе? Зопо Б етр ге  г іт а Б Іо  аИ о с о т е  ип боісіо сЗі сасіо  
(С. Соііойі. «Ье аѵѵепіиге (іі РіпоссНіо»).

— К ак это вы так  бы стро вы росли?
— Это секрет.
— О ткройте его мне. Я тож е хотел бы немного подрасти. 

Вы видите, я т а к  и остался  короты ш кой.

аііо ипа краппа см. 5-1289. 
аііо ігайіпіепіо см. Т-819.
1а сгета сІеІРаІІа косіеіа см. С-3032, 
т а ге  аИо см. М-767.
(1’аКо аКаге см. А-314.
527. аііо аііо приблизительно, примерно. 
сГаКо Ьогс’о см. В-1017.
іп аііо Іио^о см. Ь-972. 
аіі а14а ѵосе см. Ѵ-835.
528. аі рій аИо (тж. а сіагіа аііа) в крайнем случае, 

в лучшем случае.
а саро аііо см. С-696.
соп сісгііо аііо см. С-1876.
а (или соп 1а) Ігопіе аііа см. Р-1350.
а пако аііо см. N-35.
а пойе аііа см. N-485.
а іевіа аііа см. Т-499.
— апсіаге а (или соііа) іекіа аііа (тж. рогіаге Іа іекіа 

аііа) см. ’-:-'>500. 
а ѵосе аТіа см. Ѵ-835.
а^§іип§еге Іе ріи аііе ѵеііе ііі ^с см. Ѵ-441. 
аііассіагкеіа аІ4а см. А-474. 
ашаге іп аііо Іио»о см. Ь-976. 
апсЗаге а ^атЬ е  аііе см. С-136.
ахсепсіеге (или аіііп^еге) 1е рііл аИе ѵеііе сіі с]с см.

V 441.
аѵеге аііі і тегіі см. М-1239, 
гііге ай аііа ѵосе см. Ѵ-848.
529. Іагіа а ііа  промахнуться, промазать.
530. ітрогіа ігорро аііа жить ие по средствам.
531. іпіопагіа ігорро аііа а) муз. взять слишком вы

соко; Ь) зарваться, зайти слишком далеко.
тапйаге а «гатЪе аііе см. С -163. 
паксеге ііі аііо Іиодо см. Ь-983.
532. рогіагіа аііа ходить с высоко поднятой головой, 
рогіаге аііа 1а Ьапйіега см. В-201.
рогіаге іі сарреііо аНо см. С-855. 
га§§іип§еге 1е ріи аііе ѵеііе сіі с]с см. Ѵ-441. 
гітапеге киііе (или пеііе) аііе сіпіе см. С-1918, 
каііге аИе ріи аііе ѵеііе ііі цс см. Ѵ-441.
533. хепііге аііо сіі её возомнить о себе слишком 

много.
5іаге аИо йі циайгіпі см. 
іепег аііа 1а Ьапйіега см. В-201, 
іепег аііа Іа сгевіа см. С-3044.
Іепег аііа 1а та й іа  см. М-46, 
іепег аііо Гопоге йі... см. 0-389. 
іепеге іі саро аііо см. С-803, 
аііо 1е тап і! см. М-691. 
аИо кіаіо, аНо ігаѵадііо геса см. 5-1659. 
сЬі ё ріи аііо ё іі Ьегва^ііо йі іиИі см. В-600. 
сЬі Іа Іа сава іп ріагга, о 1а Іа аііа о 1а іа  Ьа$ка см. 

С-1202. 
ё діогпо аНо см. 0-596. 
ігопіе аііа! см. Р-1370.
циаіійо ё аііа 1а раккіопе, ё Ьахяа Іа гадіопе см, 

Р-747.
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ігорро аііі 50П0 і ЯсЬі см. Р-643.
а ѵоіі Ігорро аііі е герепііпі іодііопо і ргесірігі еььеге 

ѵісіпі см. Ѵ-913.
АЬТО I 2. т

534. аНі е Ъавзі а) взлеты и падения:
ОН аШ е Ъаззі пеі риЬЫісо аитеп іаѵ апо  йі Іепзіопе, 

бі зепііѵапо сіеііе ѵосі сЬе рагеѵапо ѵоіегзі $аг Іаг%о пеІ 
с о тт е п іо  депегаіе (А. РаІаггезсЫ , «7 }гаіеШ  Сиссоіі»).

Симпатии и антипатии публики становились все более 
явными. Раздавались голоса, которые пытались перекрыть 
общий гул.

Ье зиоге зоррогіаѵапо аііа  те&ііо Іи ііі чиезіі аИ* е  Ьаззі, 
е діі аигіЬиіѵапо аІГіпгіоІе ЪізЪеііса е Іе^ёіега гіеііа зщпога 
(Л. Мапгопі, «I ргот еззі зрозі»).

Сестры с трудом переносили эти резкие смеиы настроения, 
приписывая причуды аббатисы ее своенравному и изменчи
вому характеру.

Ь) повышения к понижения (на бирже) (пример см. 
Р-1645).

535. — діі аііі е Ьа$§і сіеііа Уогіипа превратности 
судьбы.

536. — аѵеге §1і аИі е Ьаззі резко меняться (о здо
ровье, настроении):

— Ьо аѵеіе сопозсіиіо іп ипа саШѵа зега: Ьа сІедІІ аШ 
е Ьаззі зіп до іаг іззіті (Р. М агііпі, « І а  тагскеза»).

— Вы познакомились с ним в неудачный вечер: у  него 
бывают поразительные смены настроения.
ліаі сГаИо см. М-173, 
тап і іп аііо см. М-457.
537. сасіеге (или сахсаге) <1аІГаІ(о пасть духом, опе* 

чалиться:
Ѵейепйо сЬе Магііпо сасіеѵа сІаІГаНо, іі саросотісо  То 

сопУогІо соп заѵіе рагоіе (5. Рагіпа, «1~е іге соттеШе йеііа  
ѵііа»).

Увидев, что Мартино совсем пал духом, директор театра 
постарался утешить его.

538. — іаг сазсаге чс гіа аИо (или гіаІГаІіо) прида
вать слишком большое значение чему-л.:

(Зиезіі Бареѵа сЬе і сагЬопаі зопо ^е іо з ізз іт і йеі Іого 
тезИеге, огпЬгобі е  зирегЫ, е ^аппо сазсаг ЛаІГаІіо апсЬе 
1е орегагіопі рій зетр ііс і (С. Саззоіа, «II іацііо йеі Ьозсо»).

Он знал, что угольщики очень ревниво относятся к своей 
профессии. Молчаливые и гордые, оии преувеличивают важ 
ность самых простых вещей.

539. ?аг (Г)аііо е (іі) Ьа$80 ~  делать погоду, вер
шить судьбы:

Реггпапеге. Ё ип ѵегЬо іпиіііе сЬе Ііа 1о БІеззо зідпіГісаіо 
гіі «гітапеге», е сІоѵгеЬЬе іепегзі... сЫизо іп ипо (31 чие^Н 
атЬіепІі «иНісіаІІ» сЬе ГЬэппо рагіогііо. Іпѵесе іа  Г а ііо  е 
іі Ьа5«о, од^і (Р. Роскі, «Ѵ ііа ііа п о  ^асііе»).

«Пребывать» — глагол ненужный. У него то ж е значение* 
что и у  «оставаться». Ему бы и... остаться в тех официаль
ных кругах, что его породили. Но сегодня он царит повсюду.

Асіеззо роіеѵа Іаге а ііо  е Ъаззо, іп саза... айеззо пеззипо 
Ъгопіоіаѵа, пеззипо Іасеѵа беі Ь гиііі т изі  ^иап<Зо рагіаѵа 
Іеі, пеззипо 1е бісеѵа «зсіоссііеггеі» (А. Ро^аггаго, «Оапіеіе 
Согііз»).

Теперь она могла делать в доме все, что угодно... Теперь 
никто не ворчал, не корчил недовольной мины в ответ на 
ее слова, иикто ей не говорил; «Какие глупости!».
(Пример см. тж. В-20).

540. ^иаггіаге гі’а1іо (или  ЛаІГаІіо) іп Ъазво смотреть 
сверху вниз; смотреть свысока:

— Ьі аѵеѵато зет р ге  Іга і  ріейі Ѵоіеѵапо зарег !е іие 
поіігіе... рогіаѵапо сіеі гекаіиссі а т е .. .  Ога сі ^иагйапо 
сГаИо іп Ьаззо (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе РаоІо Ьеоп- 
Іогіе»).

— Прежде оии вечно путались у  нас под ногами. При
ходили узнавать, нет ли вестей от тебя.., приносили мне 
подарки... А теперь смотрят на иас сверху вниз.
(Пример см. тж. В-436; С-2034).

541. ^иаггіаге ^аі (или  гіі) Ьаххо іп аИо смотреть со 
смиренным почтением, с подобострастием:

Кезіа Га тоге, т а  Тогда з т о , 1о зіогйітеп^о «ІеІІа ряззюпе 
зі саіша есі Е т т ч  оззегѵа, зіисііа зио т а г ііо , поп ріи «За! 
Ъа85о іп аНо, іепепсіоіо зоііеѵаіо $га Іе пиЬі, т а  ^иагсіап- 
сіоіо ѵісіпо, Іассіа а $ассіа (О. Цоѵеііа, «Ѵ ій о іо г>).

Любовь осталась, но восторг и упоение страстью минова
ли, и Эмма больше не смотрит иа мужа снизу вверх, ие 
возносит его до небес, а стоит перед ним, лицом к лицу, и 
пристально вглядывается в него.

542. Іеѵагы іп аНо возгордиться. 
теМеге И сиоге іп аііо см. С-3269.
543. шопіаге іп аііо высоко вознестись.
544. рогіаге цс! іп аііо превозносить кого-л.
545. ргепйег дс ЛаІГаІ.с качать что-л. издалека, рас

сказывать о чем-л. с самого начала.
546. ргепйегіа сІаІГаІіо быть гордым, высокомерным:

І.еі гіБрозе бцЬііо , соп с а і т а :  «5е поп сі сгейі, Іа зс іа т о о і
зиЬііо е поп ѵесііатосі рій». Ргоіезіаі, созіегпаіо: «ЕЬ, с о т е  
1а ргепсіі сіаІГаІІо» (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі гот апі»). 

Она тотчас ж е сказала спокойно: «Если ты не веришь, 
давай сейчас ж е расстанемся навсегда». Я огорчился и 
ответил: «Какая ты гордая».

547. ігаііаге цгі сІаІГаИо іп Ьакзо относиться свысока 
к кому-л., смотреть сверху вниз на кого-л.:

ІМоп росо аи теп іа  і т іе і  сіоіогі 1а зирегЬіа йеі т іе і  соі- 
Іе^Ьі е йеі т іе і  сарі. Рогзе т і  ігай апо  «ЗаІГаІіо іп Ьазяо 
регсііе ѵасіо ѵезШо ре^діо сіі Іого (/. Зѵеѵо, « ІІпа ѵііа»)* 

Мне еще тяжелей от высокомерия, с которым ко мне 
относятся мои сослуживцы и начальники. М ожет быть оии 
смотрят на меня сверху вниз, потому что я одет хуже их.
іп аііо іі сиоге! см. С-3291, 
шапі іп аііо! см. М-691.

АЬТО II т
548. Іаге аЩ о) а) остановить; Ь) остановиться, сде

лать остановку.
549. Іаге аИо іа одергивать, не допускать возражений.
550. аііо 1а! а) стой!:

Оиапйо ^іипдо йаѵапіі аІГиН ісіо розіаіе е, ргоргіо ^иап^Iо 
рге^о іп сиог т іо  гіі еззеге ІіЬегаІо сіа Ьгиііі іпсопігі, піі 
ѵіепе іп ііт а іо  Гаііо  1а (йоп  5ап іе  Вагісіаі, «йа Роззоіі а 
М аиікаизеп. М епюгіе сіі ип  засегсіоіе пеі сатрі й і сопсеп- 
ігат епіо пагізіі» ).

Когда я подхожу к почтовой конторе и молю бога про 
себя, чтобы ни иа кого не напороться, вдруг слышу оклик: 
«Стой! Ни с места!»

Ь) ну-ну, постой:
К озаига .— Ма чиезіа ё 1а сатегіега .
Агіесскіпо. — АИо 1а, зіог рагігоп. чиезіа Гё гоЬа пііа 

(С. Соійопі, «II Ъи&іагйо»).
Р о з а у р а .  — Но ведь это моя камеристка.
А р л е к и и .  — Минуточку терпения, синьор хозяин, тут 

затронуты мои интересы.
— АИо 1а, саго а т іс о , поп сііге зейоііа. зейигіопе ё 

гіі саШѵо депеге (Р. ОаІѴОп^аго, «1*а ріапеііа регсіша»).
— Легче на поворотах, дорогой друг, не надо говорить

0 совращении. Совращение невинной девушки — дурной тон.

АЬТОРАЗСЮ
551. ілогіге сіі Іапіе іп АІІоразсіо умирать с голоду 

среди изобилия.
АЬТКО аі*8 е т

552. со те  ип аііго обычный, не хуже (и не лучше) 
другого-

Б р іеео  сЬе соз’ега іі Ііго  а і ЬегБа^ііо. сЬе соза іасоѵа Іа 
гіоппа пеііа зпа ЬагассИеНа іп р іагга сіеііа РезсЪегіа... 
Ііп  сііѵегіітепіо с о т е  ип аііго, ип тез ііе ге  с о т е  ип аііго 
(М. МогеШ, «I ригі й і сиоге»).

Лука объяснил, что такое тир и что делает женщина в 
своем павильоне на Рыбной площади... Развлечение как раз
влечение и ремесло ничем ие хуже другого.

АІЬегіо. — ...О иезіа {ассешЗа сІеІГопоге о Г а т т е Ш  о поп 
1’а т т е Ш . 5е Г а т т е Ш , сііѵепіа ип сопігаио с о т е  ип аИго,
1 сиі оЬЫі^Ьі поп зопо ^ іі зіеззі рег іиШ  (/?. Вгассо, «і/по  
й е ^ іі  опезіі»).

А л ь б е р т о .  — ...Что касается чести, то один может ее 
признавать, а другой — нет. Р аз ты ее признаешь, ты ста
новишься участником договора, который, как и любой до
говор, накладывает на каждого особые обязательства.

] райгопі зі сгейопо іп с!іпіі:о йі Іаге гіеііе га&агге чиеііо 
сЬе &1І раге. Ье га^агге  Іаѵогапо рег ѵезіігзі, созі йісопо і 
райгопі. Роззейегіе ё ип з із !е та  с о т е  ип аііго рег Іагіе 
ѵезііге гпе^ііо (Е . Реігі, «Нота оге II» ) .

Хозяева считают себя вправе делать с  девушками все, что 
хотят. По их мнению, девушки работают, чтобы одеваться. 
Что ж , чем плох способ — попользоваться ими, играя иа 
страсти к нарядам.

«Ти ѵиоі (1ип^ие сЬе зі іогпі аііе соіісіігіот сіі р г іт а ... е 
ипа ргорозіа с о т е  ип’аНга, т а  і е т о  сЬе Іи зіа ѵепиіо ігорро 
іагсіі» (Л. Могаѵіа, «Ье атЬігІопі зЬа&Ііаіе»),

— Значит, ты хочешь вернуться к прежним ѵсловиям... 
что ж , это вполне разумное предложение. Ь> 'ч  ь ю лькс, 
что ты пришел с  ним слишком поздно.
(Пример см. тж. С -1083).

А
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аііго ІІ 5С0Г50 см. Б  599.
ГаНга гпеіа (Зі т е  5Іе550 см. М-1312.
ГаНго топ<Зо см. М-1757.
соха (или сове, гоЬа) (ІеІГаНго топгіо см. М-1758
— ^епіе (ЗеІГаНго т с т З о  см. М-1759.

— ап(3аг($епе) аІГаНго топгіо (тж. рагііге рег ГаНго 
шопсіо) см. М-1760.
— езхеге рій пеП’аНго топгіо сЬе іп циехіо см. М-1761. 

■— тап(3аге (или зрассіаге, хресііге.іігаге) айаітго тошЗо
см. М-1762.

ГаНго раезе см. Р-56.
ГаНга ѵііа см. Ѵ-706.

— ап(3аге пеІГаНга ѵііа (тж. раз&аге аН’аНга ѵііа) см.
V /07.

{апсіиііо сЬе пе (агеЬЬр (Зе^Іі аНгі см. Р-146.
552а. ццеі (3'аНгі чужое добро.
553. аНго сЬе а): а Нго сЬе! еще как!; еще бы!:

«І.о опоасі?» (ІІЕуе 1р|.
«АНго сНе!» (В. Ѵіііогіпі, «II дагоіапо гсззо»).
— Ты его знаешь? — спросила она.
— Еще бы!

П р и м ер  см. тж. В-594).

Ь) более того, мало того:
«Машша, іпѵесе, ега ѵ егатеп іе зра^поіа».
«АН, Еі?»
«АНго сНе. Оі Вагсеііопа» (/.. Сотрадпопе, сѴ ат ага  

Бсіепга»).
— А вот мама была действительно испанкой.
— Д а неужели?
— Больше того. Из Барселоны!

(Пример см. тж. С-557; С-2991; Ь-818).

554. рег аііго впрочем (пример см. В-1167; В-1442; 
С-968).

555. зе поп аііго по крайней мере.
556. Бепх’аИго без сомнения, несомненно; разумеется, 

конечно:
«Апйгето іи№  е іге  іп з іе т е  а ііо  Зіегізіегіо, 5е Іеі в

сГассогсіо».
«8еп2’а11го», е ііа сііззе (V. Ргаіоііпі, «11 п  егое йеі позіго  

іегпро»).
— Пойдемте все втроем на стадион, если вы ие возра

ж аете?
— Конечно, — отвечала она.

АіЬегіо. — Аѵгеі Ьізо&по сіі ипа тасс іііп а .
Ѵ ізреііо ге . — 8еп2 ’аИдо! Ье т е і іо  а (іізрозігіопе ипа т а с -  

сЬіпа сіі зегѵігіо (А . Ие Вепейеііі, «ВиопапоЫе, Раігігіа>). 
А л ь б е р т о .  — Мне нужна машнна.
И н с п е к т о р .  — Пожалуйста. Служ ебная машина в ва

шем распоряжении.
— 5аі, ё ш оііо оссираіо... Ѵоіеѵа ѵейегіі: ші На сіеііо §е 

риоі раззаге (іа Іиі гіотаШ па.
— Сі раззо  зепг’аИго (С. Сазвоіа, «II іацііо йеі Ьозсо»).
— Ты знаешь, он очень занят... но хочет тебя видеть. 

Он мне сказал, чтобы ты зашел к  нему завтра утром.
— Обязательно зайду.
— Сі іа зз е ге т о  рег сепіо Ііге а іезіа  о&пі зеШ тапа...
Ьа ргорозіа ѵеппе ассеііа іа  зепг’аИго {С. Койагі, «ѴР Іа 

8аропіа!»)
— В неделю каж ды й из нас будет вносить сто лнр... 
Предложение было принято без возражений.
Оіго зепг’аИго сНе Іа гізрозіа а іи ііе  е Іге 1е циезііопі ё 

рипгорро пе^аііѵа (-Е. Мизсо, «Ім ѵегііа з и і і ’8 зеііетЬге 
1943»).

С каж у сразу ж е, что ответ на все эти три вопроса, к 
сожалению, отрицательный.

АІ сопігагіо ега апсііе рій ігейгіа еб еѵазіѵа сЗеІІа Іщ ііа. 
Е, шоззе росЬе гіотапйе зиі ѵ іад^іо е  биі зоддіогпо, іогпэ- 
ѵа. зеп г’аИго, іп сисіпа о аі зио Іаѵого гіі сисііо (А. Мога- 
ѵіа, «Согііёіапа зіапса»).

Напротив, она была ещ е более холодной и уклончивой, 
чем ее дочь. Задав несколько вопросов о поездке, она сно
ва возвращ алась на кухню нли принималась за шитье.

Ѵ егатепіе 1а ііт іб ех га  сіеііа зі^пога Кіссагйі, сНе т а г ііо  
сЫ атаѵ а Бепх’аИго «огза», поп загеЪЬе апйаіа іап іо  Гасіі- 
ш епіе іпсопіго а сопозсепге пиоѵе (В. ТессНі, «Сіоѵапі 
ат ісі»).

И, действительно, из-за своей робости синьора Риккарди» 
которую муж бесцеремонно называл дикаркой, трудно схо
дилась с новыми знакомыми.
і Пример см. тж. А-142; С-2881; М-1353; М-1800).

ГаИг’аппо см. А-889.
(ІаІГаІіго сашро см. С-371.
5ои’а1іго сіеіо см. С-1838.
1га аііге сохе см. С-2882.
Гаііго ^іогпо см. С-563, 
й’ип аііго ті11е$ігпо см. М-1437, 
хорга ип аііго ріесіе см. Р-1618 
ип а Нго росо см. Р-1906. 
рег ип аііго ѵегзо см. Ѵ-386.
Ьег» аііго см. А-559.
(га ип Ьоссопе е ГаНго см. в -971.
(1а ип саро аІГаІіго см. С-697, 
рег ип сопіо о ип аііго см. С-2513, 
рег ип сопіо.., рег ип аІ*го... см. С-2514.
1:га ип <ІІ5С0 Г50  е ГаНго см. 0-601. 
сіошапі 1’аііго см. 0-758. 
ип {тіогпо о ГаНго см. 0-555.
<3а ип ^іогпо аІГаІіго см. 0-556. 
ипа доссіа сіоро Гаііга см. 0-831. 
іп ип гпо(1о о пеІГаІІго.. см. М-1639.
(За ип гпошепіо а [ГаНго см. М-1724, 
іп пеь$ип аііго т о  Л о см. М-1646, 
а пе55ип аііго зесопйо см. 5-560. 
рег пиіГаІіга гпікига см. М-1569.
557. рій сЬе аііго в основном; скорее, больше всего, 
рій ип (Зі сНе ГаНго см. 0-291.
558. чиапГаНгі шаі как нельзя более.., из ряда вон 

выходящий:
II зио герегІРгіо ега іпіаШ  еіего&епео диапСаІігі на*'-

апйаѵа, с о т е  аЫ эіато ѵізіо сіаііа ігадейіа а ііа  іагза, Йаііа 
со тт ег ііа  а і ( І г з т т а  (5. Р ацап і, «11 Іеа іго  іп ііапеве» ).

Репертуар Монкальво .был поистине из ряда вон выходя
щим по раз юобразию. Как мы аиделн, он переходил от 
трагедия к фарсу, от комедии к драме.

Іга ип 5а1пю е ГаНго см. 5-104. 
кепга аНгі агдопіепіі см. А-1021.
$епга аіігі ргеашЬоІі см. Р-2225.
$епга «іаг а (Зіг аііго см. 0-520.
559. іиіГаИго (тж. Ьеп аііго) совсем не.., напротив, 

наоборот:
Міа поппа ега сош ріеіаш епіе гііІГегепІе. Ооіліа йі ип 

азріѵіо ІііИ аІІго сЬе Ьеііо. аѵ&ѵа ипа Гассіа ііаі соіогііо 
Вгібіазіго (С. <іе Іа Мота, «Ѵ па и  о г. па М  М айгіА »).

Моя бабка была совсем другой. Ее никак нельзя было 
назвать красивой, к тому же у иее был землистый цвет 
лнца.

Ь’ПаПа іазс із іа  еГа 1иіі’аНго сНе ш огаіізіа. Ь'аг1зІосгагіа 
ііа ііапа, а і рагі й е ііе  «аиіогііа» гіеі еоѵегпо іазсіз іа , аѵе- 
ѵало Іаііо  йаІГагіиІІегіо ип ріосо л  50сіе1а (С. Ле Іа Мога, 
«ІІ.іа  й о п п а  й і М а й гій » ).

Фашистская И талия отнюдь не была страной высокой мо
рали. И тальянская' аристократия, соревнуясь с фашист
ской олигархией, сделала адюльтер чем-то вроде салонной 
игры.

рег ип ѵегзо о рег ГаНго см. Ѵ-389.
ап(3аге рег ип’аНга сЬіпа см. С-1729.
аргіге ип Ьисо рег сНіийегпе ип аііго см. В-1338.
аѵеге аііго рег (іі) саро см. С-724.
560. аѵеге аНго сНе Гаге (или аНго (За ^гаііагяі) 

иметь дела ііоьажнее, иметь своих забот по горло:
— 5е Ріейірарега ѵиоі еззег раваіо, 'Ыіопі поп зе 1а 

рарра; ѵе 1о гіісо іо. I МаІаѵо§1іа аѵгаппо аНг і йа ц^аііагяі, 
зе Ріегіірарега зі р іе ііа  1а саза <!е1 пезроіо (С. Ѵегда. «/ 
М аіаѵоцііа»),

— Если Пьеднпапера хочет, чтобы с ним расплатились, 
Нтоии ее не заполучит, это я вам говорю. У Малавольа 
будут другие заботы, если Гіьедипапера заберет дом у кизи
лового дерева.
аѵеге ип’аНга ^аііа  (За (или а,1 реіаге см. 0-252. 
аѵеге аііга ра^ііа іп Ьессо (или іп Ьосса) см. Р-83. 
аѵеге аНго іп іазса см. Т-96, 
аѵеге аНго рег 1а 1е5,а см. Т-517.
аѵеге ипа сатіс іа  а(3(3( ххо е ГаНга аі І0550 см. С-270, 
аѵеге ипа ^ ат Ь а  т  ип ро&іо, ипа іп ип аНго см.

С -140.
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всего.

\а вон

гі шаі: 
а, сіаііа 
5е>). 
выходя- 
)ДИЛ от

против,

і йі ип
соіогііи

.зя было 
ъій цвет

ІБІосгагіа 
5іаг аѵе- 
Іа Мога,

.ОКОЙ мо- 
фашист- 

салонной

1338.

гаИагзі)
рло:

эп 5е 1а 
^гаІІагБі, 

Ѵег^а, « /

латнлись,
Далавольа 
ы у кнзи-

л-252.
Р-83.

я. С-270.
см.

аѵег (1а ип Іаіо іі ргесірігіо е (ІаІГаІіго і Іирі см.
1-225.

сапіаге ипа е Тагпе ип’аИга см. С-543, 
поп саріге аИго Іаііпо сЬе... см. Ь-213. 
соргігхі соі тап іе ііо  йе^Іі аіігі (или (ГаІІгі) см.

М-720.
йаг ип’аИга гпапо а чс см. М-574.
Йаге ипа соха рег ип’аНга см. С-2892, 
ііаге Гип Йепіе хиІГаНго см. Б - 168.
(Зіге аііго сЬе теххеге см М-1272.
(Ііге ип {тіогпо рапе, Гаііго ѵіпо см. 0-582. 
епігаге <3а ип огессЬіо е ихсіге <За11’аИго см. 0-552. 
еххеге (ІаІГаІіга рагіе (ЗеІІа Ьаггісаіа см. В-305, 
еххеге соше 1е сашрапе сЬе сЬіагпапо {*1і аіігі е поп 

епігапо іп сНіеха см. С-330, 
іаге цс соп 1а реііе сіе^іі аіігі см. Р-1039.
^иагсіаге соп (ип) аИго оссНіо (или  соп аіігі оссНі) 

см. 0-176.
поп Іахсіаге іі росо рег Г ахаі, сКе Гогхе Гипо е Гаііго 

регйегаі см. Р-1925.
Іеѵаг Іа сагпе Йаііа репіоіа Ьоііепіе соп Іа г а т р а  

(1е§1і аіігі см. С-968, 
тапйаге а ип аііго іе тр о  см. Т-270, 
шап^іагзі (или тапісагхі) Гип Гаііго соі хаіе см. 

5-93.
тап&іаге а гаосіо хио, ѵехііге а т о ’ сіе^іі аіігі см.

М-1676.
теМеге цс а(1 аіігі рег 1е согпа см. С-2703.
теііеге ипа ^ а т Ь а  а саѵаііо (ЗеІГаІіга см 0-158.
шепеге ип ріесіе сіаѵапіі аІГаМго см. Р-1671.
тохігагхі сіа шепо (За^Іі аіігі см. М-1113.
рог^еге ГаМга ^иапсіа см. О 1 138.
ргепгіеге аііго репйіо см Р-1154
ргешіеге цсі іп хсатЬіо рег ип аііго см. 5-315.
ргепйеге іІ ѵоіо рег аіігі Іісіі см. Ѵ-912.
ргехіагхі іі хаіе Гип ГаНго см. 5-96.
гісоргігхі соі тап іеііо  сіе^іі аіігі (или  <Га1(гі) см.

М-720.
гіѵепсіеге аіігі а ип (ап(о (или а  ип хоМо) іі т а гг о  

см. М-1015.
хсЬегхаге соп 1а реііе (Зе^іі аіігі см. Р-1058.
хсоргіге ип аНаге рег "ісоргігпе ип аііго см. А-519.
хепііге Гаііга сатрап а  см. С-334.
хіаге (ІаІГаІіга рагіе (ЗеІІа Ьаггісаіі см. В-305.
іа^ііаге И раппо хи{т1і аіігі см. Р-334.
іепеге іі ріесіе теп іге сЬе аіігі ьсогііса см. Р-1706.
1;п{тег5І а ип аііго хоіе см. 5-957.
Іігаге іі сагго сіоѵе аіігі ѵиоіе см. С-1044 
ѵегіеге ип Ьгихсоіо (или 1а Іехіиса) пеІГоссНіо <3е{г1і 

аіігі е поп хепііге Іе ігаѵі (или е поп ассог*/егх1 йеііа 
ігаѵе) пеІГоссЬіо ргоргіо (или пеі хио, пеі ргср-і) см. 
Т-891.

поп ѵесіег Іи те рег аіігі оссііі см. Ь-874. 
ипа асісіоххо е Гаііга аі І0550 см. А-296. 
аИго сасіо Ьіхо^па а Іаі Іаха^па см. С-40.
561. аііга соха іі сііге, аігга іі Іаге (тж. аИго ё сііге, 

аИго ё (аге) ргоѵ. одно дело говорить, цругое — делать:
Е б і  рагіаѵа йі йіесі аппі с о т  гіеііа сова 1а рій Бісига 

Йеі топйо. Ма аИго ё гііге е аИго ё Іаге, с о т с  ветрге 
(М. ВагЬі. «Сгизса, І пдиа е ѵогаЬоІагі. Рег ип цгапйе ѵоса- 
Ьоіиг^д зіогісо йеііа  Ііп^иа  ііаііапа*).

О десятилетием сроке говорили к а к  о реальности, не вы 
зывающей никакого сомнения. Но ие все то сбывается,
о чем мечтается.
(Пример см. тж. р-297).
562. аИго ё соггеге, аііго ё аггіѵаге ргоѵ. одно дело 

стремление, другое — достижение.
563. аііго ё рагіаг <1і то г іе  (или <3і тогіге), аИго ё 

тогіге ргоѵ. одно дело говорить о смерти, другое — 
умереть.

аІІго (ё) Іа ргаііса, аИго (ё) 1а ^ г а т т а ііс а  см.
Р-2222.

аіігі іетрі, аііге сиге см. Т-29С.

564. аііго ё Іепйегг, аИго ё рі^Ііаге ргоѵ. одно дело 
хотеть, другое — мочь; попытка — не иыгка.

ип ЬагЬіеге гасіе Гаііго см. В-270
(Іеі Ьеп (Іе^іі аКгі ®е пе ^осіе (иііі см. В-489.
іп саха <1’аІ(гі Ьіхо^па Ьиххаге соі ріейі см. С-1189.
565. сЬі аіігі а^^Ьіассіа, хе хіеххо іпргесісіа ргоѵ. кто 

других морозит, тот и сам простудится.
566. сНі сГаНгі ё кохреііохо, ё (1і хё т а і  тепйохо ргоѵ. 

=  кто других подозревает, сам нечист бывает.
сЬі аІІгі ігіЬоІа, хё поп роха см. Т-929. 
сНі Іо Ьесса іп ип тосіо, сНі іп ип аКго см. В-383. 
сНі <1а геііа аі сегѵеііо Йеріі аКгі, ЬиЙа ѵіа іі хио 

см. С-1620.
сЫ <3ие Іергі сассіа, Типа поп рі^Ііа е Гаііга Іахсіа 

см. Ь-397.
сЬі 1а репха іп ип т^сіо е сЬі іп ип аііго см. М-1674. 
сНі рег ріасеге а ипо сііхріасе а ип аКго, регсіе сепіо 

рег сепіо см. Р-1469.
567. сНі ріхсіа соте  1е аііге ё соте Іе аііге ргоѵ. ^  

груб, все мы из одного теста.
сНі роп хио пахо а сопхі^ііо, Гип (Іісе Ьіапсо е ГаНго 

ѵегті^Ііо см. N-72.
сНі гісіе сЗеІ т а і  (Іе^Іі аКгі, На іі хио (Ііеіго Гихсіо см. 

М-230.
568. сНі гиЬа рег аіігі ё ітріссаіс рег (или <1а) хё 

(или ѵа аііе (огсКе р'.г хё) ргоѵ. тот, кто крадет для 
других, сам себе готовит виселицу.

сНі ха, ё райгопе йе^Іі аіігі см. Р-48. 
сКі хсаѵа Іа Тохха а^Іі аИгі, ѵі сасіе сіепіго е^Іі хіеххо 

см. Р-1194.
сНі хрега іп чиеііо (З'аКп, регсіе іі хио см. 5-1361. 
сЬі ѵиоі т а іе  аі хиоі поп рио ѵоіег Ьепе адіі аіігі 

см. М-232, 
ип сНіосіо (х)сассіа ип аііго см. С-1760, 
іі сіесо ^иісіа ■ аііго сіесо см. С-1827, 
ипа сіііедіа Ііга І’а1(га см. С-1901.
— 1е Ьи^іе хопо сот^  сіііеде сЬе ипа 4іга ГаІІга см. 

С -1902.
— Іе <3іа§гагіе хопо со те  (1е) сіііе^е сЬе ипа Ііга 

Гаііга см. Б  632.
соірііа ипа ^иапсіа, хі рог^е ГаНга см. 0-1139. 
ип сопіо Га іі ^Ніоііо е ип аііго іі іаѵегпіеге (или 

Гохіе) см. 0-407.
ип сііаѵоіо рада ГаІІго см. И 368. 
ип сііаѵоіо (х)сассіа ип аііго см. 0-370. 
ипа сііх^гагіа пе ііга ип’аИга см. О 632.
569. ё ип аііго т е  это мое второе «я», 
ё ип аііго сопіо! см. С-2570.
ё ип’аКга тихіса см. М-2220.
(ё) цп а Иго раіо (или раг) <1і татсН е  (или (1і сгосе)

см. Р 108
ё хогсіо да ип огессЬ о, е іп чиеП’аКго сі На ип реп- 

пессЬіо см. 5 1099. 
ё (о то  сіа Таге і^иеііо е аііго см. Т-712, 
ё іиіГаІіга тіпехіга см. М-1476, 
соп Геггог <3’а11гі іі ргорг'о хі сопохсе см. Е-158/ 
ип ^аііо іп ип роііаіо ^аіііпе гдіі аіігі поп Іахсіа 

см. 0-104.
ип діогпо хі хіепіа, е циеі аИго хі Йі^іипа см. 0-600. 
Гіпѵісііа Та а^іі аіігі 1а (охха е роі сі сахса (Іепіго

см. 1-368.
ипо Іеѵа Іа Іерге е ГаКго Іа рідііа см. Ь-400. 
ип т а іе  пе огі^іла ип аИго см. М-248, 
ип т а іе  Ига Гаііго см. М-250, 
сі тапсНегеЬЬе аііго! см. М-326.
ипа т а п о  Іаѵа Гаііга (е іиІГе <3ие Іаѵапо Я ѵіхо или 

е ІиІГе <3ие дгаНапо іі (іі сіеііе гепі) см. М-705.
тед ііо  іі хио аЬЬагиНаіо сЬе циеі <1’аІіп аххеНаіо 

см. А-15.
ипа т е іа  {^асісіа соп іатіпа іи((е Іе аЧге см. 

М-1066.
то г іо  ип рара, хе пе Та ип аііго см. Р-357.
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570. поп оссогге аііго! ладно!, договорились!
ип оссНіо аііа піеіа е ип аііго аііа ѵіа см. 0-247.
ІІ рапе гіедіі аіігі ё Ігорро заіаіо см. Р-298.
ипа рагоіа Гіга Гаііга см. Р-610.
циапсіо 8аІ4а ипа сарга, заііапо ІиНе 1е аііге см.

С-883.
циеі сНе поп Га а ипо, Га а ип аііго см. Р-208. 
соп чиеііа піізига сНе тікигі ^Іі аіігі, гпізигегаппо 1е 

см. М-1594.
іі хареге Ьа ип ріесіе іп Іегга, е ГаИго іп шаге см. 

5-234.
5Ь поп Ьаі аіігі шоссоіі (риоі апйаге а Іеііо аі Ьиіо)! 

см. М-1613.
5е ипо «Зісе рега, е циеІГаИго Йісе рега е шеіа см. 

Р-1280.
ипо «Зісе рагі, ГаНго саІГо см. Р-446. 
ипо 5І (ііѵегІе а ^гаГіагсі е 1’аііго 5І ргепгіе Іе кие 

риісі см. Р-2412. 
ипо Га і тоссоіі е циеП’аИго Іі гассо^ііе см. М-1614, 
ипа пе репза іі ^ИіоІІо, ип’аКга іі Іаѵегпіеге см.

0-407.
ипо 5етіпа е ип аііго гассо^ііе см. 11-108. 
ип иото  іп Ьосса а ип аИго поп з’ё шаі ѵЫо см.

II-147.
ип и ото  ѵаіе ип аііго е апсііе шепо см. 1Ы70. 
ѵа а гассопіагіа а ип аИго см. К-21. 
ипа ѵігій сЬ іата Гаііга см. Ѵ-624.
571. сі ѵиоі аііго тут требуется иное; тут совсем 

нное дело:
Бі іга ііа  гіеііа Бра^па, Ііеііиоіо  гпіо: за  сЪе аН аге ё  1а 

Браепа? Бап Магсо ё  Гогіе а саза  зи а; т а  сі ѵиоі аНго 
{Л. Мопгопі. «I ргот еззі зрозі»).

Тут замешана Испания, сынок. А ты знаешь, что за шту
ка Испания? Святой Марк силен у себя дома, а тут со
всем иное дело.

572. — поп сі ѵоггеЬЬе аИго! только этого не доста
вало!

сі ѵиоі аИго сНе аро е геГе см. А-384. 
сі ѵоггеЬЬе аііга ЬагЬа сііе 1а киа см. В-261, 
сі ѵиоі аііго Ьгассіо сНе іі іио см. В-1181, 
сі ѵо?1іопо аііге храііе сЬе 1е Гие см. 5-1282. 

а ь т к о ѵ е  аѵѵ 
аѵеге ГогессНіо аіігоѵе см. 0-535. 
аѵеге Іа ГеБІа аіігоѵе см. Т-524.
Ггазрогіаге аіігоѵе і репаГі см. Р 1149. 
ѵа а гассопіагіа аіігоѵе см. К-21.

АЬТКІЛ ар,Ё, ргоп е т 
арріссаге а(1 аіігиі ип (или  іі) сашрапеііо см. С-348. 
Ьаііеге цс рег іі саро аІГгиі см. С-740, 
сассіаге ип рогго аіігиі см. Р-2075.
саѵаге ргіпіа 1а Ігаѵе гіеііоссіііо ргоргіо сНе Іа Гев- 

Іиса ііаііоссіііо аіігиі см. Т-887. 
е$5еге пеІГаИгиі тсгсё см. М-1216.
Гіиіаге 1о 5Іегсо аіігиі см. 5-1703.
§е1іаге ріеіге пеІГаІігиі огіо см. Р-1769. 
оііагііаге Іа рацііигга пеІГоссНіо аіігиі (е поп ѵейеге 

1а Ігаѵе пеі ргоргіо) см. Р-102. 
іпдгаххаге аііе храііе аКгиі см. 5 1261 
та п о іаг  рапе (ЗеІГаІГгиі Гагіпа см. Р-269. 
іпап^іаге і хисіогі аіігиі см. 5 2038. 
шіеіеге Гаіігиі сапіро см. С-386, 
рехіаге цс пеі саро аІГгиі см. С-787, 
ріапіаге ип рогго аіігиі см. Р-2075. 
креііагкі Іе шапі пеІГаІігиі тезНеге см. М-662, 
кіаге аІГаКгиі рапе см. Р-283. 
ѵаІег5і сІеІГорега аКгиі см. 0-413.
ѵесіеге ип Ьгиксоіо (или  Іа Гезіиса) пеІГоссІііо аіігиі 

е поп яепііге Іе Ігаѵі (или  е поп ассогетегзі гіеііа Ігаѵе) 
пеІГоссІііо ргоргіо (или  п«1 зио, пеі ргоргі. тж. поіаге 
іі ГиксеИо или  §иагс1аге Ін радііихха пеІІ’осс1ііо аіігиі е 
пол ѵейеге 1а Ггаѵе пеі ргоргіо) см. Т-891, 

ѵеііеге 1а Іізса пеІГоссЬіо аіігиі см. I. 735.

Гакіпо Йе^іі аНгиі ІіЬгі см. А-1195.
сЬі рег аіігиі ілапо 5’ішЬосса, Іагйі 5І каіоііа см. 

М-696.
сКі рег аіігиі рготеііе ѵа рег 1е ІагдИе егі еісе рег 1е 

«Ггеііе см. Ь-180.
сііі (ІеІГаНгиі (гоЬа) ргепііе, Іа 5иа ІіЬегІа ѵепііе см. 

Ь-547.
сИі 5і Га Іагдо (ІеІГопоге аіігиі, гіексе Іаіра Йеі зио

см. 0-392.
сНі хсЬегга соп аіігиі, поп 5І 5гіе§пі 5е аіігі ясКег/а- 

по соп Іиі см. 5-395.
сііі ѵиоі Гаге Гаіігиі тезііеге, Га Іа гирра (или Гасдиа 

аіііп^е) пеі рапіеге см. ,^-1295.
а Гаг рег та п о  аКгиі хрекво сі 5І Йиоіе см. М-701, 
циапгіо ойі (или зепіі) ^іі аіігиі тап сатеп іі, Ііепі 

1а Ііп^иа «Зепіго і сіепіі (или сНіисІі Іа Ііпдиа Гга і сіеп(і) 
см. М-324.
АЬТІІКА /

573. пюпіаге іп аКига вознестись, возгордиться. 
АЬѴО пі

574. 5Іп йаІГаІѵо таіегпо  с колыбели.
АЬХЛІА /

575. Іігаге Гаігаіа тянуть лямку.
АЬ2АКЕ ѵ

аігаге 1е аіі см. А-427.
аЬ.аге 1е аіі йа Іегга см. А-410.
аігагзі аІГаіЬа йеі іаГапі см. А-441.
аігаге Ьагасса см. В-223.
аігаге іі Ьессо см. В-389.
аігаге іі ЬоІІоге см. В-1006.
аігаге Іе Ьгассіа см. В-1152.
аігаге і саіса^пі см. С-85.
аігаге іі саро см. С-721.
аігагкі И саро сіі дс см. С-722.
аігаге аі сіеіо см. С-1854.
аігаге іі соііо см. С-2102.
аігаге 1е согпа см. С-2688.
аігаге Іа сгехіа см. С-3044.
аІгаг5І соп Іа сиГГіа сіі Ігаѵегяо см. С-3135.
аігаге іі сііГо см. 0-683.
поп аігаге ип (Зііо см. 0-684,
аігаге іі сЗііо (іп сгосе) аііе ІаЬЬга см 0-685.
аігаге 1а Гесіе см. Р-362.
аіхаге іі Гіапсо см. Р-542.
аІгаг5І соп Іе раіііпе см. 0-70.
аігаге Іа стіогіа см. 0-795.
аігаге іі еошіГо см. 0-875.
аігаге 1а ^герріа а ціі см. 0-1036.
аігаге Гіпйісе см. 1-203.
аігаге 1е іпве^пе см. 1-312.
аігаге Йаі Іеііо см. Ь-477.
аігаге 1а ш ап^іаіоіа см. М-390.
аігаге і тапісЬеШ  см. М-400.
аігаг 1е гпапі см. М-533.
аігаге 1а шапо хи... см. М-534.
аігаге і піапГісі см. М-726.
аігаге а тагіпо  см. М-846.
аігаг 1а ш агга см. М-993.
аігаг 1е таххе см. М-994.
аіхаге іі т а гг о  (или і т а гг і)  см. М-1016.
аігаг 1е те іе  см. М-1059.
аігаг 1а шіга (или 1е т іге ) см. М-1518.
576. аігагкі с о т ’ипа гпоІІа вскочить как на пружинах, 
аігаге аііе пиѵоіе см. N-622.
поп аігаге ^Іі оссЬі ііа... см. 0-83. 
аігагкі іп ріесЗі см. Р-1584. 
аігагкі соі роііі см. Р-1963. 
аігаге Іа роіѵеге см. Р 2001. 
аігаге аі яеііе сіеіі см. С-1854, 
аігаге 1е краііе см. 5-1244. 
аігаге аііе яіеііе см. 5-1690. 
аігаге Іо 5Іопі«ісо см. 5 1768.
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аIгаге іі іассо см. Т-13, 
аігаге Іе Іепсіе см. Т-351, 
аігаге Іа іехіа см. Т-514, 
аігаге Іе ѵеіе см. Ѵ-155. 
аігаге М ѵіхо см. Ѵ-652. 
аігаге Іа ѵосе см. Ѵ-840. 
поп аѵег Гог га (Гаігаге ип сіііо см. Р-1168. 
еххеге Іасііе асі аігаге Іе т а п і см. М-589. 
сЬі хі согіса соі ЬатЬіпі, 5І аіга ріхсіаіо см. В-154. 

АЬХАТА І
577. аІга(а (Гіпде^по а) хитрость, уловка; Ь) ирон. 

блестящая идея.
578. а1га(а (Гіпхе^пе а) призыв к оружию; Ь) внезап

ное начало военных действий.
аІга(а гіі хсигіі см. 5-501.

АЬХАТАССІА /
579. Іаге ип’аІга(ассіа подняться, встать ни свет ни 

заря, чуть свет.
АЬ2АТО а§д  

а уапіЬе а1га(е см. С -121. 
а ѵіхіега аіга іа см. Ѵ-635.

АМАМТЕ яг, { 
ашапіе (ЗеІ сиоге см. С-3199 Ь).
(Іоппа пе^огіап(е пё гпо^ііе пё ат ап іе  см. Б -806. 

АМАНЕ ѵ
атаге іп аііо (или Ьиопо) Іиодо см. Ь-976. 
атаге циапіо Г ап іта см. А-774. 
аіпагхі соте  сапі е ^аШ см. С-4333, 
атаге і хиоі соіпосіі см. С-2321.
атаге соте (или циагйо) іі (ишо періі оссНі см. 

Р-1437.
атаге іп {тгапйе Іио^о см. Ь-976.
580. атагхі соте  іі Іиро е 1а ресога любить друг 

друга как волк п овечка:
Риіцепгіо  (а РШрро). — Іо сгегіо с 1;е *І аш апо с о т е  іі 

Іиро е 1а ресога (С. Соійопі. « іе  вт апіе рег Іа ѵШед- 
діаіига»).

Ф у л ь д ж е н ц и о  (обращаясь к Ф илиппо) , — Думаю , что 
они любят друг друга как волк и овечка.
атаге циашо діі оссНі хиоі см. 0-84.
атаге іі раісо см. Р-126.
ашаге рііі сЬе Іа Іисе Йе^іі оссКі см. 0-52а.
атаге рій Йеі рапе см. Р-245.
атаге рііі <3еі ргоргі оссЬі см. 0-84.
ашаге со те  Іа риріііа (ЗеІГосгНіи см. Р-2548.
атаге соп іиііа Г ап іта  см. А-774.
а т а  Гатісо іио соі ѵіхіо хио см. А-613.
5І а т а  ІІ сапе рег іі расігопе см. С-471.
581. а т а  сЬі С ата, е сЬі поп Саша хргегга =  каков 

привет, таков ответ; люби того, кто тебя любит.
Гахіпо а т а  Іа хиа о гаті^п а см. А-1220.
582. сЬі а т а  іе т е  =  кто любит, тот страдает. 
сНі а т а , іі ѵег поп сгесіе см. Ѵ-373.
сЬі Ьеп а т а ,  Ьеп сах4і§а см. В-528. 
о§пі іогтіса  а т а  іі хио Ьисо см. Р-1079. 
о^пі хіпіііе а т а  іі хио хіт ііе  см. 5-809. 
о&пі иссеііо а т а  іі хио пісЗо см. Ѵ-22. 
о^пі ѵоіре а т а  1а хиа Іапа см. Ѵ-922. 
хі рио а т а г  1а хаіха ѵеггіе хспха та п ^ іаг  1е Ьіасіе іп 

егЬа см. Ѵ-324.
І1 іідпохо поп а т а  іі реИіпе см. Т-641.

АМАКЕ22А (
583. аѵеге (ЗеІГатагегге соп цй оыть в обиде, оби

деться на кого-л.
584. іп^оіаге атагегге  проглотить, стерпеть обиду. 

АМАР.О 1. ад§
Ьосса а т а га  см В-792.
— соп 1а Ьосса аіпага см. В-793
— аѵеге Іа Ъосса а т а г а  см. В-794.
— Іахсіаге Іа Ьосса а т а г а  В-795.
Ьоссопе ашаго см. В-962.
— іпдЬіоіііге (или іп^оііаге, іп^оггаге, іпаіісіагс §ііі, 

Ігакйи^іаге) ип Ьоссопе а т а ге  см В-963.

ріііоіа а т а га  см. Р-1816.
— аіісіоісіге (или сіогаге, іпагрепіаге, іпсіогаге, іп- 

хиссНегаге) 1а ріііоіа а т а г а  см. Р-1817.
— іпдоіаге (или іп^ЬіоШге} 1а ріііоіа а т а га  см. Р-1818.
585. сЬі ё атаго  іп ссгро (или сііі Нл сіеІГатаго іп 

согро, сЬі Ьа сіепіго атаго ), поп рио хри'аг сіоісе ргоѵ. 
у кого горечь внутри, тому все горько.

соІотЬо рахсіиіо, сіііе^іа а т а г а  см. С-2154, 
росо Тіеіе (а атаго  аххаі (или то ііо ) т іеіе  см. Р-658. 

АМА^О 2. т
586. аѵеге (ІеІГатаго сопіго цгі быть в обиде, иметь 

зуб на кого-л
587. аѵеге Гатаго іп Ъоссч е хриіаг йоісе говорить не 

то, что думаешь.
588. іп<г(ііоШге ат аго  е хриіаг гіоісе делать хорошую 

мнну при плохой игре.
589. Іахсіаге Г атаго іп Ьпсса оставить неприятный 

осадок.
590. тахіісаге атаго  злиться, злобствовать, исходить 

злобой; затаить злобу.
590а. — тахііса ат аго  е хриіа сіоісе ек мягко стелет, 

да жестко спать.
591. хриіаге ат аго  соп цсЗ изливать желчь на кого-л.: 

Наппі. — СЬе %1і іа?  сЬе §1і Га, Іа то§1іе сіі МаІегЬа? 
Ріпа. — Міепіе. Е перриге іо ѵі Ио іа ііо  піепіе, е ѵоі сііе

Бриіаіе а т а г о  е аѵеіе Іа реііе (Іига (О. Ѵег%а, «Ьа Лира»).
Н а н и и. — Какое ему дело? Какое ему дело до  жены 

М алерба?
П н и а. — Никакого. Но ведь я вам тоже ничего не сде

лала, а вы, жестокий человек, срываете на мне зло.

хриіаге гіоісе рег поп іп<то11аге Гатаго см. 0-742. 
сНі Ьа гіеІГатаго іп согро (или сін Ьа сіепіго атаго), 

поп рио хриіаг сіоісе см. А-585.
Йоро іі Йоісе пе ѵіепе Г атаго см. Б-744.

АМАТОКЕ т 
ргс/го (1’ата(оге см. Р-2277.

АМАТОЕЮ а§§
(іИго ата(огіо  см. Р-809.

АМВА5СІАТА { 
атЬахсіаіа (За саігопі см. С-233.

АМВА5С1АТОКЕ т
регйеге іі теххо е ГатЬахсіаІоге см. М-1276.
592. гтЬахсіаіог поп рогіа репа ргоѵ. посланец вины 

не несет:
«...е, вепга апііаг 4ап4о а сегсаге, Іо йісе апсЬе ІІ рго- 

ѵегЬіо: атЬ азсіаІог поп рогіа репа. Н, і ргоѵегЬі, бійпог 
сопіе. $опо 1а баріеьга сіеі еепеге и тапо»  (Л. М апю пі. 
«/ р-от еззі $ро8І»).

— ...н незачем далеко ходить за примером, ведь говорит 
же пословица, что посланец вины ие несет. Пословицы жи, 
синьор граф, — мудрость рода человеческого.

АМВІАКЕ ѵ
саѵаі ѵессЬіо поп ітргепйе ай атЬіаге см. С-1386. 

АЛ\,В1АТЫКА [
Іахсіаге (или регйеге) И Ігоііо рег ѴатЬіаІига см. Т-962, 
саѵаі ѵессіііо поп т и іа  атЬіаІига см. С-1386.

АМВІО т
Іахсіаге (или регсісге) іі Ігоі^о рег ГатЬіо см. Т-962. 

АМВІТО а§§  
аіпЬКа ^ага гч. 0-228.

АМВО т
593. поп хе пе саѵа ип атЬ о  зё ему хоть бы что, 

хоть бы хны; ему море по колено; ему все трын-трава. 
АМВКА {

сНіаго соте  ГатЬга см. С-1671.
АМВКООкО

593“. Гаге 1е хсаіе й\ 5аіпГАіпЬгодіо злословить, сплет
ничать.
АМВЫЬАІЧТЕ адд 

Ьі1>1іо(еса атЬиІапІе см. В-708, 
сагіаѵеге атЬиІапіе см. С-43, 
саіеріпо атЬиІапіе см. С-181.
(Нгіопагіо атЬиІапІе см. Б-729. 
епсісіоресііа атЬиІапІе см. Е-66.
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озресіаіе атЬиІапіе см. 0-668.
еззеге ипа ^аххеііа атЬиІапіе см. 0-319.

АМЕЫ т
594. іп теп о  сНе (поп) зі сІісе (или 5І (Ііса) а т е п  

(тж. іп ип атеп ; іп теп о  (Тип атеп ) в одно мгновенье, 
в один миг, вмнг:

Е іпГаШ, іп т е п  сЬе зі сіісе а т е п  і] сопіагііпо зсезе: 
€»пІг6 йі согза пеі роііаіо... (С. Соііойі, «Ле аѵѵепіиге й і 
РіпоссЫ о»).

11 действительно, в тот ж е миг из дому появился хозяин. 
Он вбежал в курятник...

Іп шеп сЬе 5і гіісе, і! ріпо сошіпсіб а Ъгисіаге е а й іѵат- 
раге, соте ипа сапсіеіа а&ііаіа йаі ѵепіо (С. Соііойі, «Ье 
аѵѵепіиге й і РіпоссНіс»).

В мгновение ока сосна вспыхнула и запы лала, как свеча 
на ветру.
{Пример см. тж. Т-274).

595. И ігорро ат еп  ^иазіа Іа ^езіа ргоѵ. хорошень
кого понемножку; все хорошо в меру.
АМЕІМО 

атеп е Іеііеге см. Ь-433. 
саро атеп о  см. С-673.

АМЕКІСА
596. 2Іо сГАтегіса шутл. американский дядюшка.
537. 5С0ргіге ГАтегіса ^  «изобрести велосипед», сде

лать давно известное открытие.
598. ігоѵаге ГАшегіса найти Эльдорадо, напасть иа 

золотую жилу:
А репнагеі т і  рагеѵа «Гаѵег іго ѵ а іо  Г А тегіса  рег іе , 

а Ігоѵагіі яідеііо зрозо; е агіеззо, іпѵесе, т і з ’аргопо &1і 
оссНі, рег ѵегіеге яиезіо ЬеІѴайаге  сЬе аЬ Ь іато  іаііо і 
<В Могапіе, «і/ ізо іа  й і Агіиго»).

Подумать только! Я-то дум ала, что осчастливила тебя, 
ко іда выдала за него замуж . И где только были мои глаза? 
Теперь-то я вижу, что мы наделалиі
599. ГАшегіса Нпіѵа (или ё Нпііа) ^  кончилась слад

кая жизнь:
...зі сарізсе, йаі ш отеп іо  сЬе Ііпіѵа 1’А тегіса, е гіоѵе 1а 

ігоѵа, ыгГаІіга йоппа с о т е  Іеі, поп зоіо Ьеііа е ріасепіе, т а  
сотр іасеп іе  іп іыііі і саргіссі роззіЬіІі е іт т а е іп а Ь іІі?  
(М. Ргізсо, *1.а сіата сіі р іагга»).

...понятно, пришел конец его сладкой жизни. Где он най
дет такую женщину, как она, не только красивую и прият
ную, но н готовую потакать всем его капризам?

АМІСІ2ІА I
600. ат іс іг іа  сіі сарреііо (или  сіі §аІиІо) шапочное 

знакомство.
601. ат іс ігіа  гісопсіііаіа ё (со те ) ипа ріа^а т а і  

хаіііаіа ргоѵ. замиренный друг ненадежен.
сопН 5ре55І, ат іс ігіа  Іип^а см. А-617.
(Іепагі е ат іс ігіа  поп сигапо 1а &іи$Нгіа см. 0-123.
602. ^гапсЗе ат іс ігіа  ^епега згаікГоСІіо ргоѵ. ^  от 

любви до ненависти один шаг.
раііі сНіагі, ат іс ігіа  Іип^а см. А-617. 
циаНгіпі е ат іс ігіа  готроп 1е Ьгассіа аііа ^іикіігіа 

см. 0-83.
603. а ѵоіег сЬе Гатісігіа 5і тап іеп ^а , ип рапіегіпо 

ѵагіа е и по ѵеп^а ргоѵ. дружба требует поддержки. 
АМІСО т

694. ат ісо  сіеі ЬіссНіеге любитель в рюмку глядеть,
пьяница.

605. атісЗ §и1Іа ЬоНі^Ііа собутыльники:
...орриге апсога &1і ѵіепе оНегіо ип Ьиоп ргапго соше 

Іеі 1’Ьа оНегіо а т е  е Йіѵепіапо а т іс і  зи ііа  Ьо№§1іа
(Л. Могаѵіа, «Ла сіосіага»).

...а еслн их еще и вкусным обедом угостят, как вы меня 
сегодня угостили, то они и вовсе становятся друзьями-со- 
бутыльниками.
606. ат ісо  сІі сарреііо (или <Н заіиіо, йа зіагпиіо) 

шапочный знакомый, шапочное знакомство.
Гатісо Сіііеоіа см. С-1897. 
ат ісо  сіеі (или  гіі) сиоге см. С-3199, 
агпісі а Ноге сГасциа см. Р-896. 
ат іс і сіі ОіоЬЬе см. С-460, 
ат ісо  а рагоіе см. Р-487а.
607. ат іс і рег 1а реііе закадычные друзья.
608. ат ісо  сіеііа ргоргіа реііе шкурник.

ат ісо  сіі заіиіо (или  сіа зіагпиіо) см. А-606.
609. ат ісо  гіі (или  йеі) іи близкий друг.
610. ат ісо  гіі ѵеіго ^  обидчивый друг.
611. сІа ат ісо  по-дружески.
612. (ІаІГатісо высшего качества, великолепный. 
е$8еге ат іс і со те  сапі е &аШ см. С-433а.
613. а т а  Гатісо Іио соі ѵіяіо §ио ргоѵ. ^  принимай 

друзей такими, какие они есть.
614. &1і ат іс і гіе^іі ат іс і зопо ат іс і ргоѵ. ^  друзья 

наших друзей — наши друзья.
615. ат ісо  ЬепеТісаіо, петісо сІісНіагаіо ргоѵ. ^  луч

ший способ нажить врага — сделать человеку добро.
616. ат іс і д\ Ьиоп ^іогпо, 50П гіа те ііеге іп !огпо 

(тж. Гатісо 5І ѵесЗе пеііа песеззііа; аі Ьібо^по зі сопо- 
5се Гатісо или  сЬі ё атісо; пе’репсоН &і ѵегіе сЬі 
(3’ат ісо  Ьа ѵега Гесіе; пеііа «ѵепіига зі сопобсопо дІі 
ат іс і) ргоѵ. ^  друзья познаются в беде:

М ецііо ип атісо іп ріагга ске сепіо опсе іп іазса, іі  Ьа 
іПБе^паіо іі шаеБІго зсаграго іио. Ь’ат Ісо  ё а т іс о  е зі ѵейе 
псііа  песевзіій (Р. А. ВиШ іа, «II ѵоіапііпо»).

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Так учил тебя 
старый сапожник. Друг — он всегда друг, и познается ои 
в беде.

617. ат іс і сагі ( т а  раШ сНіагі) е (1а)Ьог$а скі рагі
(тж с о іііі  или раШ сЬіагі, ат іс і сагі; раШ сЬіагі, ат і- 
сігіа іип^а или е 1а Ьог§а йеі рагі; раШ сЬіагі; сопіі 
5ре§5І, атісІ2Іа Іип^а) ргоѵ. ^  дружба дружбой, а 
табачок врозь или а денежкам счет; одно другому не 
мешает; уговор дороже денег:

«Оісі ЪепіББіто», Гесе шіо йі чиеШ, $Ш о іопіо: «Сезаге 
сЬізБа. &іа 5і іт т а е іп а ѵ а  йі вГгиІІагІі... те^ Н о  теііеге Іе 
т апі йаѵапІЫ.

«Р аііі сЬіагі, а т іс іг іа  іип^а» (А. Могаѵіа, «Кассопіі го- 
т апі» ).

— Ты очень верно говоришь, — сказал один из них, про
стачок, — Чезаре, небось, уж е думал подобраться к  твоей 
машине... с ннм надо быть осторожней.

— Друж ба — дружбой, а денежки врозь.
11 ргіто аііоге. — АпсЬЧо, апсЬЧо; т а  поп Іе рагоіе йа 

гііге. Оіі, раШ  сЬіагі, Бідпогіпа, іпіепсііатосі: поп 8’аБреиі 
сЬ’іо рагіі с о т е  Іеі т і  ѵогга іігаге а рагіаге весопбо Іе 
Ъаііиіе сЬе Б’ё ргерагаіе, за? (Ь. Рігапйеііо, «С^иеМа вега 
$і гесііа а  з о ^ е і і о » ).

Г е р о й - л ю б о в н и к .  — Я тоже готов, но только ие по-* 
вгорять заученные слова. О, давайте договоримся, синьори
на, чтобы ие было недоразумений: ие ожидайте, чтобы я  
покорно повторял за вами реплнкн, которые вы для меня 
приготовили заранее.

■— Ме пе ѵайо.
— Ма, раііі сЬіагі. Кісогйаіі сЬе поі поп сі » !ато  сопо- 

зсіиіі. Наі сарііо? {К. Вгассо, «П пеопаіо»),
— Я ухожу.
— Так вот, уговор дороже денег. Помин, что мы с тобой 

Друг друга не знаем. Понятно?
— Ыоп йеѵі врогсагші соп 1а раига. Іо ѵо^Ііо диайа- 

е п а г т і  1а Іеіісііа сіі то^И е ^асепйо 1а риііапа...
— Р а ііі сЫагі, те&По созі — сопсіизе ^Чга, сопіепиіа т а  

іггііаіа зоііо  іі іопо йі сПніпѵоІІига {V. МогеШ, «N0^ ^  іп 
саза д 'аррипіат епіо»).

— Ты не долж на унижать меня запугиванием. Ведь я 
хочу заработать на жизнь счастливой жены ремеслом шлю
хи...

— Что ж , одно другому не мешает, даж е лучше будет, — 
отвечала Ннра, стараясь прикрыть небрежным тоном свое 
раздражение.

— ...5е іогпі а саза 1а зега зепга сііе... 1е ѵассЬе зіапо 
заіо ііе , іі  ^агб ѵебеге іо. РаШ сЫагі, а т іс і саг! (/. Саіѵіпо, 
«РіаЬе ііаііапе»}.

...Если вернешься к вечеру, а... скот не покормишь — 
пеняй на себя. Д руж ба дружбой, а служба службой. 
(Пример см. тж. С-2534).

618. ашісо т іо , согіезе, кесопйо І’еп(гаіе, (аііі Іе
«резе ргоѵ. =  по одежке протягивай ножки.

сіаціі агпісі гпі ^иапіі Ьіо, баі пегпісі гпі диагсіо іо
см. 0-464.

619. ат іс і со те  ргіта! давай помиримся!
620. ат іс і аііа ксеііа, е рагепН согпе чопо ргоѵ. ~  

црузей выбирают, родственников — нет.
621. агпісі йа зіагпиіі, іі ріи сЬе 1и пе саѵі ё ип 

«Оіо 4’аіи4і!» ргоѵ. =  от плохих друзей помощи не жди.
Гапіісо 5І ѵесіе пеііа песевБІіа см. А-616.
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і не жди.

622. ашісо Йі ѵепіига, гпоііо Ьгі^а е росо гіига ргоѵ.
&  новый друг ненадежен.

623. агпісо е ѵіпо ѵо&Иопо еззег ѵессКі ргоѵ. лучше, 
чтоб друг н вино были старыми.

рег ип Ьеі гіеііо 5І регсіе ип’ашісо см. А-625. 
аі Ьіво^по 8І сопоре Гагпісо (или сНі ё ат ісо ) см. 

А-616.
іп саза гіеІРатісо гіссо, «егарге а т т о п ііо ; іп циеііа 

(ІеІГатісо роѵего, хепірге ІосЫо см. С-1190.
саза йі іегга, саѵаі іГегЬа, агпісо <3і Ьосса поп ѵаі- 

^опо ІІ ріегіе й’ипа гпозса см. С-1200.
624. сЬі гпапса а ип агпісо, пе регсіе сепіо ргоѵ. од

ному другу изменишь — сто потеряешь.
сііі 5Іа (еппо іп сазі аѵѵег$і, Ьиоп агпісо рио іепегхі 

см. С-1246.
сЬі іегпро На е іегаро авреііа, реггіе Гагпісо е сіепагі 

поп Іія гпаі см. Т-301. 
сЬі йеі ѵіпо ё агпісо, сіі 5е 5Іе5$о ё пегпісо см. Ѵ-604. 
сопіі сіііагі, агпісі сагі см. А-617.
сіоппа соп шоШ агпісі На т о ііе  Ііп^ие шогсіасі см.

Б-805.
625. ё те^ Ііо  реггіеге (или  ріиііоеіо регйеге) ип агпісо 

сЬе ип Ьеі Ігаііо (или ііго. таЦ о; тж рег ип Ьеі сіеііо 
5І реггіе ип ат ісо ) р. оѵ. ~  ради красного словца не 
жалеют и родного отца.

626. гпеіГІіо ип апгсо іп ріагга сНе сепіо опсе іп 
іазса пгоѵ. не и /ей сто рублей, а имей сто друзей 
(пример см. А-616).

тегсапгіа поп ѵиоіе агпісі см. М-1200, 
ип петісо ё Ігорро, е сепіо ат іс і поп Ьазіапо см. 

N-159
псп с’ё ті^ ііоге  зрессНіо сНе Гатісо ѵессНіо см.

5-1333.
пе’ регісоіі 5І ѵесіе сЬі (Ратісо На /ега ІЫе см. Д-616. 
ріиііо$(о реггіеге ип ашісо с Не ип ЬеІ Ігаііо (или Ііго, 

тоііо) см. А-С25. 
пеііа 5ѵепіига 5І сопоксоио д Іі ашісі см. А-616. 
іі іетро  ё Ьиоп ат ісо  см. Т -323а. 
пеі Іепірі {сіісі ігоѵегаі т о і іі  а т іс і см. Т-329.
627. ѵаі рій ип ашісо сНе сепіо рагепіі ргоѵ. =  хо

роший друг лучше ста родственников.
АМЬЕТО

628. Гаге ГАтІеіо а) (тж. е«8ег ип А тіеіо) быть не
решительным; Ь) притворяться, разыгрывать комедию:

...Гаге Г А т Іе Іо  бірпіН са о вв і роро іагш еп іе  «пюбігэгбі 
іпйесіБО, іп соп сіий еп іе»  е  апсН : «I ;е с, гесііг с  и па  сош- 
гг.ейіа» (А. М епаппі. « // сіпет а пеііа  Ііпциа. 1.а Ипциа пеі 
сіпета»).

...«быть Гам летом » теп ерь  в разговорном  язы к е  озн ачает  
«быть нереш и тельн ы м », а  т а к ж е  «притворяться, разы гр ы 
вать ком едию ».

АММАССАТЫКА { 
а саісіаіа ѵессНіа апшіассаіига о Ьисо см. С-147. 

АММАІ\АКЕ ѵ 
апппаіпаге Іа Ьапйіега см. В-192.

АММАЬАКЗІ ѵ 
іаге соше 5ап1’А1о сНе р г іт а  шогі е роі $’а т т а І 6  

см. А-502.
ѵіѵа 5ап1’АІо сНе р г іта  шогі е роі $’а т т а 1 6  см.

А-50?
АММАЫ2ІАТО аце  

ип иссеііо ашшаіігіаіо поп (1а ге((а аііа сіѵеНа см. 
В-27.
АММАТТСЖАКЕ ѵ 

атта((опаге іі т а г е  см. М-796.
АММА22АКЕ ѵ 

атпіаггаге Раппо см. А-895. 
аттаггаге  Ьезііе е сгіхНапі см. В-620, 
агптаггаге Іа ^аіііпа рег шап^іаге Гиоѵо см. 0-7і. 
аттаггаге  іі Іешрс см. Т-242.
ѵепсіег Іа реііе (1е1і’0Г50 ргіша сІ’агпгпа22агІо см.

Р 1066
629. а т т а г га іа !  черт возьмиі

630. аш ш агга а ш т агга  (віеіе ІиШ ипа или (Типа 
гагга! все одним миром мазаны:

— Т пііо циезіо БІа Ьепе... регб ѵі сопобсо ѵоіаНгІ зсепе^- 
^іаіогі: а т і “ ~22а  а ш т а г г а  Біеіе іи і іа  ипа га гг а ...  циапсіо 
аѵ ііе ргеко і ф іа і іп п і ,  Ьеаіо сііі ѵі гіѵейе (А. Могаѵіа. <11 
й ів р ге гго » ),

— Все это  хорош о... но я -то  вас, сценаристов, знаю . В^е 
вы одним  миром м азан ы ... Д ен еж к н  получили — и ищи вас, 
свищ и.

ТейеБсМ, іпуіеуі, атегісап і, гнббі, рег т е .  соше йісе ІІ 
рггѵегЬіо, а т т а 2 2 и. а т ш а г га . ё іи ііа  ипа гагга. (А . М ога- 
ѵіа, «І.а сіосіага

Д л я  м еня что нем цы , что англичане, что ам ериканцы , что 
русские бы ли, к ак  говорится, все одним миром м азан ы .

п’аш шагга рііі Іа ^оіа сііе Іа 5рас1а см. 0-864. 
сепГосНе ашшаггап ип Іиро см. 0-14.
1а (еЬЬге сопііпиа атш ахха апсЬе іі Іеог 1 см. Р-347. 
(1а Тіпе <3е! согз^Іе ё  аппедаге) іі Ііпе Йеі зоЫаІо ё 

сі’е58ег атіпагг^іо см. Р-829. 
поп ГНа аш таггаіо  1а Ьаііа см. В-106,
і роѵегі в’а т т а г г а п о , е і відпогі 5’аЬЬгассіапо см. 

Р-2193.
ргіша (1і ѵепйег 1а реііе сопѵіепе аш таххаг 1’0Г50 (тж. 

поп 5І ѵепсіе 1а реііе ргіша сНе 5’аш таггі Гогко) см. 
Р-1074.

631. циеі сНе поп аш т агга  іпдгахза рюѵ. ^  все по
лезно, что в рот нолезло.

іапіо гаггоіа 1а ^аіііпа, сЬе зеорге іі соііеііо сНе 
Гапіпіагга см. 0-88.

1а (горра сойа а ш т агга  1а ѵоіре см. С-2063. 
А М М Е ^ А  {

632. Гаге а т т е п й а  (сіеііе ргсргіе ссіре) прийтн с по
винной, принести повинную:

...е  іі С опіе... 5І гіБоІБе а  ргепйег п ідрііе, соІГ іпІелйІш епІо 
йі ю ш р еге  овп і ге іа г іо п е  соп і 5иоі аш ісі йеі в>огпо аѵ ап іі 
е йі (аге  апітпепйа йі созі етаѵ е  ігэбсогбо (Р. М агііп і, 
«Р есса іо  е р еп И еп га я) .

...и гр аф  реш ил ж ени ться , п орвать со своими іпреж
ними д ру  яійи н прннести поеннную  за  такую  измену.

АММЕТТЕКЕ ѵ 
поп а т т е ііе ге  ііпііи^і см. 1-225.
1а Іе^Е6 поп ашшеНе ідпогапга см. Ь-320 

АММІМ5ТКАКЕ ѵ
а т т іп іх іг  .ге Іа діикі гіа см. О 777. 
атт іп із ігаге  іі Іешро см. Т-243.

АММОІХАПЕ ѵ 
одпі асдиа поп ріі ат іп о ііа  см. А-246. 
одпі ас^иа Гашшоііа см. А-247.

АММОМКЕ ѵ
гг са$а ііеІГаішсо гіссо, хетрге ашгпипііо; іп ^иеМа 

(ІеІГатісо роѵего, зешрге Іосіаіо см. С-1190 
АММОЕВАРЕ ѵ 

ипа ресога іп іеііа п’а т т о гЬ а  ипа зеііа см. Р -9 7 5 . 
АММОКВШІКЕ ѵ

аіптогЬісіігс іі ЬізсоНо см. В-769.
АМО тп

633. аЬЬоссаге (а І)Г ато  (тж. тогсіеге или  гітапеге 
аІГашо; рід!:аге или  ргепгіег 1’ато ) попасться на 
удочку:

Ь и к іп ^ а іа  Й аііа 1ой~, 1а Бі^г.ога А п п е ііа  Ги виі р и п ю  
й ’аЬЬоссаг Г аш о  (Е. С азіеіпиоѵ о , « і.’о гк .ге іо Іе  Р аоіо  І.есп-  
}огіе»)-

П олы ц ен н ая  похвалой, синьора А ннетта у ж е  бы ла готова 
клю нуть н а  прим анку.

О иевГиН іш о поп іпйоѵіпаѵа ш аі ѵ е з і е  ^гівіе гпаіігіе  е 
аЬЬоссаѵа іш ш апсаЬіІгпепІе а ІГ аш о  (Л. М огаѵіа, «С огіідіапа  
в іа п са » ).

Б р ам б и л л а  не до гад ы вал ся  обо всех этих  уловках  н все
гда  п о п ад ал ся  на удочку.

— Е ѵоі, — гіш Ьессб йоппа О і іт р іа ,  — ѵоі аѵ еіе  уиЫІо 
ГПОГБО а П ’аш о {Е. С авіеіпиоѵо, * /  М опсаіѵо» ).

— А вы , — с к а за л а  донна О лим пия, — вы сразу  попались 
иа удочку.

ТогеБо ега Бсопіепіо оіігешойо йй поп Бсогееге раиБІа (га 
1е Іапіе скіппе... 5е^по сНе ’а*ж аѵеѵа ргезо е сЬе огшаі 
поп с’ега рій сііе йа Іігагс {Л. М ѳгаѵіа, «Ьа іп а зске га іа г).



АМО 48

Торезо был очень недоволен, не видя Фаусту среди других 
женщин... Это означало, что он поймай иа крючок и остает
ся только вытащить добычу.
(Пример см. тж. А-635).

634. апсіаге а резсаге соІГато (Того (или  (Гаг^епіо)
ловить рыбу на золотой крючок, идти на риск.

635. ^еііаге Г ато  забросить удочку:
Созі, репзаі сЬе зе ?обзі гшбсііо а ^еііагіе  Г а т о  беі 

с іп е т а , аѵгеЬЬе аЬЬоссаіо зепга  / а ііо  (Л. Могаѵіа, «Нас- 
сопіі готсіпі»).

Поэтому я и подумал, если бы мне удалось закинуть ей 
удочку насчет кино, Агата непременно бы клюнула.

Аѵеѵо ее ііа іо  1’а т о  егі его Бісиго сЬе іі резсе аѵгеЬЬе 
аЬЬоссаіо. ІпіаШ , йоро ип т о т е п іо , М іто за  5І аігб 
(А. Могаѵіа, «Кассопіі гот апі»).

Я забросил удочку и был уверен, что рыбка клюнет. 
Действительно, через 'минуту Мимоза поднялась.

тоггіеге (или гітапеге) аІГагпо (тж. рі^Ііаге, ргеп- 
йеге Гагпо) см. А-633.

соте Гап"ііі!іа На ргехо Гато, Ьіхо^па сНе ѵасіа гіоѵ’ё 
(ігаіа см. А-755.

іпѵап 5І рехса 5е Г ато  поп На Ге$са см. 1-360. 
АМОКЕ ш

636. ат о г  ргоргіо самолюбие:
— ...ЁІі зсоіагі сііс 5Іи(1іапо Г аппо ветрге  5сотрагіге 

Чиеііі.., сііе поп Ьаппо ѵодііа йі 5Іис1іаге. Е поі поп ѵ ов ііато  
зсотрагіге! АпсЬе поі аЬ Ь іато  іі позіго а т о г  ргоргіо! 
(С. СоІІоШ, <1с аѵѵепіиге й і РіпоссЫи»).

— ...ученики, которые учатся, всегда затирают тех.., ко
торые не хотят учиться. А мы не хотим- чтобы нас зати
рали! У нас тоже есть самолюбие!
атоге <Н сатрапііе см. С-356.
637. ат о г  сіеі іагіо корыстная любовь.
Пассоіа й 'атоге см. Р-520.
іі^ііо й’атоге см. Р-678.
{іИго сГ атоге см. Р-809.
{гиііо сісІГатоге см. Р-1392.
Ііп^иад^іо (ІеІГатоге см. Ь-720. 
т а і  й’ашоге см. М-178, 
іі ѵегте (ІеІГатоге см. Ѵ-361.
638. іп атоге плодородная (о почве).
639. рег апіоге а) по любви; Ь) охотно, добровольно, 

по собственному почину.
640. рег атоге сіі... из любви к..; ради, для: рег атог 

гпіо ради меня, из любви ко мне.
641.— рег атоге йеІГагіе из любви к искусству:

— А зреііа, поп бі ргосішта т іс а  собГ. рег риго ато ге  
гіеІГагіе о рег риго еЯеМо йесогаііѵо {Т. ЛапсІоЦі, «Кас- 
сопі і ііп Р058 ІЬ ііі» ).

— П остой, это будет сделано не из любви к искусству 
и не просто для красоты.

642. — рег атоге сіі Ьгеѵііа для краткости, ради крат
кости (пример см. 0-257).

643. — рег (Г )ато г  (И Біо (или гіі сіеіо; тж. рег дга-
гіа йі Оіо или гіеі сіеіо) ради бога; слава богу:

«Сеіезііпа», йіббі, «рег 1’а т о г  гіі Юіо, віаі с а іт а .  Коп ті
т еііеге пеі разііссі» .

«Ти т і  ргепсіі а ііа  І е ^ е г а ,  е  ^аі т аіе* , йізве (ІѴ. Заіѵа- 
Іа&ёіо, «Л’асгоЪаіа»).

— Челестина, — сказал  я, — ради бога, успокойся, ие ставь 
меня в затруднительное положение.

— Ты меня не принимаешь всерьез н плохо делаешь, — 
сказала она.

И йоііоге. — С аІтаШ  С а іт а іі!  Рег а т о г  сіеі сіеіо! 
(С. Коѵеііа, « V Ійоіо»).

Д о к т о р -  — Успокойся, успокойся! Ради богаі
Іо поп Но з іт р а ііе  ГазсіБіе, рег Г а т о г  <11 Оіо! (О. Агріпо, 

«Ѵп (ісІШо й’опоге»).
Я не питаю симпатии к фашизму, упаси боже!

{Пример см. тж. А-764; С-484).

-ЬагЬа Іаііа  рег ато г  сН Біо см. В-231.
644. — рег Г атог (1і Оіо пеззипо ііа пиііа (или піеп- 

*е) ргоѵ. за «Христа ради» ничего не получишь.
645. сГатоге е й’ассогйо в любви н согласии:

8е ГорроБІгіопе зі арріапаѵа е Созіапга роіеѵа геБІаге 
сГатоге е «Гассоггіо аііа Зсаіа , іап іо  те§1 іо  (Г. 8ассНі, «І.а 
ргітасіоппа»)-

Еели враги успокоятся и Костанца сможет тиѵо и мирно 
нродолжагъ п е іь  в театре, г ем лучше.

646. — Шаге (Гатоге е (Гассогсіо жить душ а в душу.
647. рег атоге о рег Тогга волей-неволей, хочешь не 

хочешь:
Р іп а ітеп іе , рег ато ге  о рег ?огга, гшбсігопо а т е л е г е  

іп ІеИо Іа Ьагопезза (С. Ѵег§а, «Мазіго-сіоп СезиаШо»).
Наконец, всемн правдами и неправдами, им удалось уло

ж ить баронессу в постель.
— Сапіа риге, Сгіііо т іо , соте і і  раге е  ріасе: т а  іо 

Бо сЬе Йотапі, аІРаІЪа, уо^Но апсЗагтепе ді чиі. регсііё 5е 
г іт ап д о  чиі, аѵѵегга а т е  чиеі сЬе аѵѵіепе а ІиІіі аіігі 
га^аггі, ѵаіе а йіге т і  тапсіегаппо а Бсиоіа, е  рег атоге
о рег ^огга т і  ІоссЬега а БІнйіаге; е іо. а йігіеіа  іп соп- 
ІШепга, гіі БІигііаге поп пе Ьо рип!:о ѵо^Па (С. Соііойі, « Іе  
аѵѵепіиге й і Ріпосскіо»).

— Нет, Сверчок, пой сколько твоей душе угодно. Я знаю 
одно: завтра на рассвете я отсюда убегу, потому что, если 
я  останусь, со мной будет то же, что и со всеми ребята
ми — меня пошлют в школу, и, волей-неволей, мне придется 
учиться, а я, по правде говоря, вовсе этого не хочу.

Оііпйа. — ...Айевзо, регЬ, чиеБІо ѵезіііо ГЬаі сіа т е ііе ге  
е зиЬіІо. рег ато ге  о рег іогга  (Л. Могаѵіа, «И топёо ё 
циеііо сНе е»),

О л и н д  а. — ...Но теперь тебе не отвертеться, и ты, хо
чешь не хочешь, наденешь это платье,

648. поп аѵег (пё) атоге пё 5ароге ^  быть бесчув
ственным чурбаном.

649. Таге (аІ)Г атоге а) ухаж ивать за кем-л., крутить 
любовь, любезничать:

Ыоп Ьізодпа сгейсге, рего, сЬе Ігійе поп Іоззе ипа гадаг- 
2а Бегіа. Ье ріасеѵа, бі, Іаг Г ато ге , т а  Биііа Бігасіа, а ііа 
та п іе га  йеі сопіасііпі, г ій а  ргевзо і т а  зіере, соп 1е тассЫ пе 
сЬе апсіаѵапо е ѵепіѵапо (А. Могаѵіа, «Цассопіі готапі»).

Не нужно, однако, думать, что Ириде была легкомыслен
ной девушкой. Ей очень нравилось любезничать, но, как  это 
принято у крестьянок, она не уходила далеко, а стояла 
с парнем у кустов возле дороги, по которой все время про
носились машины.
(Пример см. тж. Р-ІЗІ4 Ь).

Ь) предаваться любовным утехам:
Раоіо ега ѵіа, іп ѵіа^діо, Іа сатегіега  поп БагеЬЬе Іогпаіа 

сЬе аІ ігато п іо ; е ііа  ега зоіа іп саБа. Е 5е Іиі абеББО 
Бріссаззе іі ѵоіо гіаііа ѵегапсіа аі іеггахго, е  ѵепіБЗе а Іеі 
е  1а БІгіпёеБзе аі ПапсЬі соп 1е Бие Ьгассіа е ііа  ІагеЬЬе 
Г ато ге  соп Іиі? (Е. Ѵіііогіпі, «Ріссоіа Ьог^Невіа»).

Паоло был в отъезде, горничная не вернется домой до 
вечера, и она была одна в квартире. Если бы он переско
чил со своего балкона на ее террасу, вошел в ее комнату 
и обнял ее, разве не отдалась бы она ему?

ЕІепа аргі іпсигіоаііа 1о зрогіеііо «Зеііа шассЬіпа, т а  іі 
подо 5І бсіоібс е Уи&Е'гешо <1цс Іисегіоіе.

— Ье Наі бізінгЬаіе теп іге  і"асеѵапо а 1 Г ато ге  — йіБзе 
Еппіо соп Бегіеіа (Л. сіі Раісо, «Ѵпа йоппа йівропіЫІе»),

Элена, охваченная любопытством, открыла дверцу маши
ны, но узел вдруг распался, и ящерицы разбежались.

— Ты помешала им заниматься любовью, — серьезно про
изнес Эннио.
(Пример см. тж. С-1683; Р-І255).
650. ?аге а іГатоге соп цс страстно желать чего-л., 

стремиться к чему-л.
651. Тііаге Гатоге (или М рег^еКо атоге) крутить 

любовь:
Сіогёіо. — Ма с о т ’ё сЬе поп бі ѵейе апсога?
Юіапа. —  Ё п а іи га іе : БІагй Ш апсіо іі р е г іе ііо  а т о г е  

(Л. С кіагеИ і, «РиосНі й ’агІЦ іс іс»).
Д ж о р д ж о .  — Но почему его все еще нет?
Д и а н а . -  Это вполне понятно: ои срывает цветы на

слаждения.
(Пример см* тж. К-605).
652. Іеѵаг Гатоге а... (или рег...) а) отучить, отва

дить от..; Ь) (тж. регсіеге Г атоге  а... или  рег...) раз
любить.

653. теііеге Гатоге а цс вложить душу во что-л., 
всей душой, всем сердцем отдаться чему-л.

те ііеге іі (Іепіе іп атоге см. Б -182. 
регсіеге Гатоге а... (или рег...) см. Л-652 Ь).
654. ропеге Гатоге влюбиться:

— МезБег О п& ііеіто сГАгіеБе Іи а Рігепге рег Іа Бійпогіа 
сіеі роіепііББіто ге НоЬегіо, е  рОБе аіпоге а ипа гіеі Саѵаі- 
сапіі (Р. Рапіапі, «Сессо й’Азсоіі»).

— Месье Гнйом д ’Артуа был во Флоренции по воле ве
ликого короля Роберта и полюбил одну нл Клва чькачіи.



АМО 49 А
душу, 
шь не

теііеге 
іо»). 
сь уло-

т а  іо 
гсЬё 5е 
»1і аіігі 
■ агпоге 
іп соп- 
)йі, «Ее

Я знаю 
о, если 
ребята- 
ридется 
хочу. 
шеИеге 

попсіо ё

ты, хо-

бесчув-

крутить

а гадаг- 
кіа, аііа 
тассЫпе 
■отапі»).
омыслен- 
хак это 

а стояла 
емя про-

іе іогпаіа 
іі айеББо 
5Бе а Іеі 
а ІагеЬЬе

домой до 
переско- 

■ комнату

іа, т а  11

іге — йіббс 
гіЫІе»). 
цу маши-
ІЛИСЬ.
,езно про-

крутить

Но ашоге

ц в е т ы  и а -

пъ, отва- 
ег...) раз-

во что-л.,

1а зіепогіа 
сЫ Саѵаі-

ю воле ве-
с’.ВЗ ЛЬКЙ Н ТН .

655. ргепсіеге атоге а (или  рег) цс пристраститься 
к чему-л.

656. ргепйегхі (Гатоге влюбиться.
657. хіаге іп (или  хиІГ) атоге (или  8іі"Іі агпогі) во

лочиться за кем-л., флиртовать; любезничать.
658. ѵіѵеге (Гатоге заниматься проституцией.
659. ашог соп агпог хі ра^а за любовь платят лю

бовью.
660. атоге апіісо поп хі хсогйа ргоѵ. старая любовь 

не ржавеет:
5 апіигга. — Тапіо ё ѵего сЬе ат о г е  апіісо поп 5І зсоггіа 

рііі (С. Ѵегца, «Саѵаііегіа гизіісапа: )
С а н т у ц ц а .  — Значит, верно говорят, что старая любовь 

не ржавеет.
661. агпоге На п о те  Гохіе ргоѵ. эё в о т  так сказанул!, 

попал пальцем в лужу.
662. Гатоге ё сіесо (е ра/го) ргоѵ. ^  любовь слепа; 

любовь зла (полюбишь и козла).
663. атоге ё сіеі:о (е ѵегіе гіа Іоп(апо) ргоѵ, любовь 

слепа, а видит далеко:
Іпзотш а, циеі йие, Йаіо сЬе 1’а т о г е  ё сіесо, ші ѵепіѵапо 

ПІГІІІІ аййоззо (С. Лгріпо, «І.е т іііе  е ипа Наііа»).
В общ ем, поскольку лю бовь слеп а , эти  двое ш лн прям о 

на меня.

664. Гатоге ё гпиіо ргоѵ. любви не надо слов.
665. ат о г  Та атоге е сгийеНа Га ьйе^по (или  іігап- 

піа) ргоѵ. =  как аукнется, так и откликнется.
666. а т о г  йі ^апга Гиосо Йі ра<?Ііа ргоѵ. ранняя лю

бовь недолговечна.
667. Гатоге, Гіп^аппо е іі Ьіхоцпо іпхе^пап 1а ге- 

іогіса ргоѵ. ~  нужда заставит — и слова найдутся
668. а т о г  т а іе  ітр іе^аіо , ѵіеп т а !  гітипегаіо ргоѵ. 

е  надо уметь любить, чтоб быть любимым.
669. ашоге поп сопохсе тіхига ргоѵ. =  любовь не 

знает меры.
670. Гатоге поп ё Ьеііо хе поп ё 5{игі.і.аіге1Іо ргоѵ. 

га милые бранятся, только тешатся.
671. ат о г  поп На харіепга, е Гіга поп На сопхі^ііо 

ргоѵ. ~  любовь не слушает разума, а гнев — советов.
672. атоге поп хепіе Таііса ргоѵ. =  любовь не знает 

устали.
673. ат о г  поп хі ігоѵа аі тегсаіо  ргоѵ. (настоящую) 

любовь (на рынке) не купишь.
674. атоге е (или  пё) хідпогіа поп ѵо^ііоп (или  поп 

хоНгоп) м и гр а н та  ргоѵ. =  любовь и власть не тер
пят соперников.

675. а т о г  пё (оххе поп хі рио сеіаге (гж. ато г , Гиосо 
е Іоххе поп хі сеіа или  ргехіо хі сопохсе; атоге е (оххе 
поп 5І пахсоіиіопо или  поп хі роххопо пахсопсіеге, поп 
5І сеіа; атоге, іоххе е ьсаЬЬіа, поп 1а тохіга сНі поп 
ГаЬЬіа) ргоѵ. =  любви (,огня) да кашля от людей не 
скроешь; =  шила в мешке не утаишь:

Пісе Ьепе іі ргоѵегЬіо: «А тоге, 1о5Бе е всаЬЫа, поп Іа 
іпочіга сііі поп ГаЬЬіа» (М. й ’А ге^Ііог «Е ііоге Ріегатокса*).

Верно говорит пословица: «Только тот может скрыть лю
бовь, кашель и чесотку, у  кого их нет».

Ьа ре5са соп 1а й іп ат ііе  ё с о т е  1а Іоззе о 1’ато ге , поп 
яі рио пазсопгіеге (С. М агоііа, *8ап С еппагг поп гіісе таі 
по»).

Рыбная ловля с динамитом похожа па каш ель или лю
бовь: нн то, ни другое нельзя скрыть.

676. агпог ѵессЬіо поп іпѵессЬіа (тж. ашоге пиоѵо ѵа 
е ѵіепе, т а  диеііо ѵессЬіо 8І тапііепе) ргоѵ. старая 
любовь не рж авеет:

...с’ега  апсЬе 1о Бѵа|*о, рег созі йіге, е іп р ій  іі р іасеге Йі 
аѵег гіргеБо Г ап ііса  аш іс іг іа . ОаіоБІ сЬе Г а т о г е  пиоѵо ѵа е 
ѵіепе, т а  ч и е ііо  ѵессЬіо бі т а п і іс п е  (Е . Ь а З іе ііа .  * йоісе  
тогоза» ).

...кроме простого развлечения, тут было и удовлетворение 
огтого, что возобновилась старая друж ба, поскольку новая 
любовь бледнеет и лишь старушка не ржавеет.

677. іп атоге (или пеііа ^иегга (З’ато ге ) ѵіпсе сЬі 
ргоѵ. в любовной войне побеждает бегущий:

ОіББе сЬе Іеі се Іо Бареѵа сЬе іп ато ге  ѵіпсе сЫ
т а  Іеі поп ега Ъиопа а- іагзі гіезійегаге ей ега Бетрге Іеі

а соггеге арргезво а 2аіі§гі11і: ега рій іогіе сіі Іеі (А. .Мо- 
гаѵіа, «№иоѵі гассопіі гот апі»).

Ей давно известно, — сказала Марчелла, — что, чем мень
ше любишь, тем больше нравишься; но ей не удавалось 
внушить к себе страсть, н она сама всегда бегала за Цан- 
гриллн: это было сильнее ее.
678. сНі рег атоге 5І рі<?1іа, рег гаЬЬіа 8І зсотрі^На 

(или §і БСарі^Ііа; тж. сЬі 5І рі^Ііа рег атоге, бі ііепе 
роі рег гаЬЬіа; сііі хі рі&Па й 'атоге, (Іі гаЬЬіа 5І Іазсіа)
ргоѵ. =  от любви до ненависти один шаг:

Е рагѵе Ьепе евбег ѵего іі ргоѵегЬіо сЬе ѵоі^агшепіе іта 
поі б і  сіісе, сЬе сЬі б і  ріеЬ а Л’агаоге. гіі гаЬЬіа б і  ІаБсіа, 
регсіб сЬе поп зіеііего тоП о  іп з іе т е  сЬе пацие ипа с ііб с о г -  
сііа 4га Іого 1а рій Еіега сіеі топйо ... (М. Вапйеііо, «Ыоѵеі- 
Іе»).

И тут вполне оправдалась широко известная поговорка: 
кто легко поддается любви, легко переходит и к ненави
сти. После недолгой совместной жизни между любовниками 
начались ссоры, яростней каких свет не видал.
679. сНі На атоге іп хепо, хетрге На ^ІІ хргопі аі 

ііапсо ^  любовь хоть кого пришпорит.
сНі На Тогіипа іп ато г, поп ^іиосНі а сагіе см Р-1137.
680. сНі хоГіге рег а т о г  поп хепіе репа ргоѵ. любовная 

ноша не тянет.
681. сНі ѵиоі Гатог сеіаіо, 1о іе.і^а Ь ехіеттіаіо  

ргоѵ. что любишь, не хвали.
682. сіоѵ ё атоге ё (ітоге ргоѵ. там где любовь, там 

н страх.
683. Іогіипаіо іп атоге, хТогіітаІо аі ^і(и)осо ргоѵ. 

кто счастлив в любви, несчастлив в игре.
аііа іогга. й’атоге хо^діасе с^пі ѵаіоге см. Р 1182. 
пеііа диегга й’ат о г  ѵіпсе гііі і и ^ е  см А-677. 
іі т а і  й’атоге поп хі іг.вйіса см. М 236. 
поп с’ё соча ре^діоге сНе іп ѵессНіе т е т о г а  ріггісог 

(З’атоге см. С-2921.
684. рег атоге поп хі хеліе (іоіоге ргоѵ. =  для ми

лого ничто не в труд:
ОН зсароіі, не Ііаппо циаІсЬе ѵізііа йа Гаге, ро55опс апйаг е 

а ріейі, ро.сЬё рег а т о г е  поп зі вепіе (Іоіоге (/4. О. Ваг- 
гііі, «Сарііап йог*его»).

Холостякам можно и пешком пройтись, ведь для милого 
друж ка семь верст не околица.

685. П ргіітГатоге поп хі хсогсіа т а і  ргоѵ. первая 
любовь долго помнится; старая любовь не ржавеет.

хгіе^по сгехсе а т еге  см. 5 521.
хеп/а Сегеге е Вассо ё а т о г  йеооіе е Гіассо см.

С-1543.
686. хГогІипаІо іп ато ге  Гогіипаіо аі ^і(и)осс ргоѵ. 

кто несчастлив в любви, счастлив в игре.
хоцтіі (и ГоШе Й’атоге? хо^'па ресоге іі рахіоге см. 

Р 98$.
АМ0КО5О

атогохі посіі см. N-363.
Гіііго атогохо см. Р-809. 
рахііссіо атогохо см. Р-849.

АМВ.ІО 
(1і атр іо  гехріго см. К-255.

АМ РОЬЬА I
аѵеге іі (Ііаѵо)о пеІГатроІІа см. 0-327.

А \А О К А Р Е {
687. сатЬіаге Гапа^гаГе ж и т ь , скрываться под чу

жим именем.
А1ЧАЫ81 {

688. іп иШ та апаііхі в конечном счете, в результате, 
в конце концов:

ІТссійегві поп сопіа пи ііа. Соп ип соіро Йі гіѵоііеііа, соп
ип іи Н о  пеі ііишс. соп ип ѵоіо йа ип ^гаііасіеіо, соп ипа 
рогіоп е ѵепеПса, поп б! {а, іп и ! і І т а  апаШ і, сЬе П гтаге 
іі йесгеіо, йа сиі 1а поБІга іпіітіііій  регБопаІе ѵіепе йісЬіагата 
сіі йоітііпіо риЬЫісо ( V. МогиссМо, с Ѵііа. тогіе е  тігасоіі 
сіі Со8Іто Созі»).

Покончить с собой — проще простого. Пустить себе пулю 
в лоб, утопиться, бросчться с небоскреба или отравиться — 
все это, в конце концов, лишь свидетельствует о том, что 
даж е крах нашей внутренней жизии мы делаем всеобщим 
достоянием.
(Пример см. тж. С -925).



ІО

АКА5ТА8ІА
689. М асіате Апахіазіа шутл. цензура.

АNАТЕМА т
690. 5са^1іаге Г ап аіета  (тж (иігпіпаге ип ап а іета)

предавать анафеме.
А1ЧАТКА (тж. АШТКА) [

691. сатгпіпаг а (й ) апа*га (или апііга) ходить враз
валку, КОВЫЛЯТЬ.

692. ігагге аііе апііге погибнуть, умереть:
О га ІІ ш а е ^ іо г  йі 1 пМ і сЬе 5і с Ъ іата ѵ а  ТгиГГа, ігаББе а і-  

Г ап ііге  5орга и па  ги о іа  іп  Ь а ш а § п а  (I.. Заіѵіаіі. Ф іаіоцо  
йеІѴ ат ісігіа»).

Теперь их главарь, по имени Труффа, отправился иа тот 
свет, будучи колесован в Ламаиье.

А1ЧСА і
693. ЬаНегхі Ганга предаваться отчаянию, отчаиваться.
694. сіаг й’апсНе задать стрекача, улепетнуть.
695. теп аг ГапсНе (гж. тиоѵеге 1’апса или (Ганса) 

идтн быстрым шагом, вышагивать.
аѵгеЬЬего тап ^ іа іо  Ганса сіі С гатоіагго  сНе Гаѵеѵа 

сіі {егго см. 0-939.
АІЧСЕІХА {

696. апсеііа йеі 8і{*поге мадонна, богородица.
А1ЧСНЕ аѵѵ

697. рег апсНе а) еще; Ь) впрочем, однако 
циан й’апсНе см. 0-28.

АІЧСОКА }
698. апсога Йі хаіѵг/га (или <3і зрегапха) якорь спа

сения, последняя надежда:
АвН І1 а ііа и і ега  БІаІа оН егІа  ип’апсога «11 Ба ѵегга пеі 

р го теш о гіа  гіі (^иеЪес (Е. Мивсо, «Ьа ѵегіій зи іі' 8 $еІ- 
іетЪге 1943»).

И тальянцам в Квебекском документе был предложен 
якорь спасения.
699. езхег соте Гапсога стоять на месте, деградировать.
700. Іеѵаге (или хаіраге, ігагге) Гапсога сняться с 

якоря; уйти, отправиться в путь.
701. іепеге зиІГапсога держать в ожидании.
702 ё согпе Гапсога, сНе зіа хепірге пе! шаге е поп 

ітр ага  шаі а пиоіаге ргоѵ. его учить — что с бороной 
по лесу ходить.
А1ЧСОКА аѵѵ

поп еззеге апсога аіГіпзаІаІа см. 1-306. 
ё апсога аі йі Іа йа ѵепіге см. Ь-9.
На апсога іі Іаііе аііа (или киііа, іп) Ьосса (или хиі 

(Іепіі, 5іі11е ІаЬЬга; тж. поп На апсога гахсіиМс іі ІаМе 
хиМепІі; {*1і ри /га апсога 1а Ьоссе (1і Іаііе; На іа Ьосса 
сНе ригга апсога сіі Іаіі ) см. Ь-239.

703. поп ё апсога циеПа Ьиопа не ппишло еще время- 
еще не пробил час.
А1ЧС1Ю1\Е } см. Ш СІЮ Ш Е 
А1>ШАКЕ I ѵ

704. апсіаге арргеххо а а) следовать за кем-л.;
Ь) желать кого-л.

апсіаге ѵегхо ГаЬіхзо см. А-32. 
апсіаге (іп) ассопсіо см. А-86. 
апсіагхепе іп ассогсіаіига см. А-88. 
апсіаге (Гассогсіо см. А-89. 
апсіаге аііе асцие см. А-135. 
апііаг соп1г’асциа см. А-1353 
апсіаге (или апсІагхепе) іп асциа см. А-136. 
апсіаге рег асциа см. А-1368.
705. апсіаге со те  Гасциа аііа сНіпа а) пл.лть по те

чению, двигаться самотеком; Ь) идти как по маслу:
— Ѵі сі ѵиоіе ипа Йоппа Ьеііа е Й1 ьрігИо 5е ѵоіеіе аѵег 

ееп іе іп саза ѵовіга, поп Гаѵгеіе сііе а  пиебіо раМо; сііе 
Б І а  гісса...

— ОЫ росо ітрогіа ...
— Біеіе гіссо ѵоі аЬЪаБІалга. Ріп циі 1е <Ьове ѵаппо с о т е  

I ' асч га а ііа  гіііиа ( /’ М агііпі, «Рессаіо е репііепга»),
— Вам нужна красивая н ос"роумная жеиа. Если хотите 

чтобы в вашем домі_ бывали люди, это непременное условие; 
и чтобы она была богата..-

— О, это неважно!..
— Д а. вы сами достаточно богаты. Что ж , пот а все идет 

как  по маслу.

впйаге рег асдиа соі ѵа^Ііо см. А-186. 
апсіаге аІГасциа е аі ѵепіо (или  рег асдиа е рег ѵеп- 

*о) см. А-137.
апсіаге рег асдиа е рег ѵепіо аііе посі сіі Вепеѵепіо 

см. В-552, 
апсіаге аіаіо см. А-398. 
апсіаге 1га {тіі аІЬегі ріггиіі см. А-450. 
апгі. ге аІГаНаге см. А-509. 
апсіаге рег ип’аИга сНіпа ьЛ. С-1729. 
ап(1аг(5епе) аН’аНго шопйо см. М-1760, 
апсіаге пеІГаІІга ѵііа см. Ѵ-707. 
апсіаге аІГапіта см. А-775. 
апсіаге а<3 ап іто  см А-835. 
апсіаге а^іі апііропі см. А-929. 
а.ісіаге іп (или  рег, ?1І )агіа см. А-1034. 
апсіаге 5о(1о 1е а гт і см. А-1090. 
апсіаге іп а гт е  см. А-1095. 
дпйаге (Ііеіго аі зио азіпо см. А-1198. 
апйаге зиІГаяіпо см. А-1199. 
апсіаге (Гаііогпо см. 0-56. 
апсіаге аіігаѵегзо см. А 1327. 
апсіаге аѵапіі см. А-1348.
поп апсіаге аѵапіі лепга іі зоКіеІІо см. А-1349.
апсіаге зиіі аѵѵізо см. Л-1396.
апсіаге а ЬаЬЬогіѵе^у (і)иіі см. В-8.
апсіагь сіі ЬаІІа В 118.
апсіаге аііе Ваііосіоіе см. В-139.
апсіаге а Ьапсо см. В-166.
апсіаге аііа Ьапсіа см. В-184.
апсіаге зоНо 1е Ьапйіеге см. В-188.
апсіаге пеііа Ьагса сіі цсі см. В-287.
апсіаге аііа Ьагга см. В-303.
апсіаге а Ьазіопаге і рр*сі см. Р-1346.
апйаге а ЬаНізсагра см. В-359.
апааге рег Іа Ьаііиіа см. В-366.
апсіаге аііе ЬеІІе а цсі см. В-444.
апсіаге Ьепе іп зиііа региона см. Р-1320.
апсіаге а  Ьеге см. В 569.
апсіаге іп ЬегпессНе см. В-586.
апсіаге іп Ьехііа см. В-621.
апсіаге аііе ЬігЬе см. В-756.
706. апсіаге со те  1а Ьізсіа (или  Іа хегре) аІГіпсапІо

действовать как зачарованная змея, действовать по 
чужой указке:

А! циаі сішепіо апйгаппо {ійапіі е яісигі с  > БсЬіеНі е 
гпопйі г ІегѵогоБі саііоіісі. ша 1а Сигіа гошапа ѵі апйгй 
1га8Сіпа(а е с >пн \г  Ьі5Сіа аіГіпсапІо (Т. М атіапі йеііа  
Ксѵеге, «ЗсгіШ роШ ісі»).

На этот риск пойдут с полным доверием правоверные и 
неистовые католики, а за ними последует, как зачарован
ная, и римская курия.

...апсіаѵ а с о т  1а Бегр*3 аІГ іп сап Іо , е йа ргіпсіріо Іасеѵа 
сот езиоі йігзі, ип равБо іп пап гі е  Йие іпйіеіго ... (Р. Рапіапі, 
«Сессо й'АзсоИ»),

...он шел, как зачарованный, и сначала, как говорится, 
делал шаг вперед, двя ■ назад.
апсіаге іп Ьігга см. В-785, 
апсіаге іп Ьосса а к! см. В-861, 
апсіаге рег 1е ЬоссЬе см В-862, 
апсіаге а ВогхеІИ см. В-1046. 
апсіаге а Ьгасе г.м. В-1183, 
апсіаге рег 1е Ьгеѵі см В 1202. 
апсіагхепе іп Ьгісіоіе см. В-1205, 
апсіаге аііа Ьгі^ііа см. В-1224, 
апііаге іп (или  сіі) Ьгосса см. В-1237. 
апсЗаге іп (или  а) ЬгойеНо см. В 1247. 
апсіаге іп Ьгойа (или  іп Ьгосіо) сіі діид^іоіе (или  сіі 

хиссгоіе) см. В 1243.
апсіаге рег Іе ЬгиИе см. В-1282.
апсіагхепе рег іі Ьисо (ІеІГас уиаіо см. Л-233.
апсіаге а Вийа см. В 1356.
апсіаге а Ьие см. В-1375.
апсіаге іп ЬиНа см. В-1394.
ап4аге аііа ЬигсНіа см. В 1473.
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апііаге сіі Ьигіпа см. В-1476.
апсіаге аііа (или  іп) Ьихса см. В-1482.
апсіаге а(11а) сассіа йі... см. С-16.
апсіаге іп сассіа см. С-21.
алсіаге а сассіа соп іі Ьие горро см В-1378.
апсіаге а сассіа ді раграііе см. С-17.
апсіаге аііа сассіа йеі ^гіііі см. С-18.
апсіаге а сассіа гіеі ѵепіо см. С-19.
апсіаге іп саіаг.іао см. С-51.
707. апсіаге сііеі.о а цсі согпе ип садпоііпо ходить как

тень за кем-л. 
апсіаге аііе саіепсіе ^гесЬе см. С-181, 
апсіаге соі саігаге (или  саігагі) сіі ріошЬо см. С '2/8. 
апсіаге аі сапірохапіо см. С-396, 
апсіаге рег і саппеіі см. С-528. 
апсіаге а Сапохха см. С-537, 
апсіаге іп сапііпа см С-548, 
апсіаге <3а (или  іп ип) сапіо см. С-573, 
апсіаге сапгопе см. С 607. 
апсіаге сарасе см. С-613- 
апсіаге а саро см. С-682, 
апсіаге аі саро см. С 747. 
апёаге ссі саро гоііо см. С 723. 
апйаге соі сарреііо іп «іго см. С-846, 
апсіаге (1а ц(1 соі сарреііо іп шапо см. С-844, 
апсіаге а Саргі см. С -887. 
апйаге рег Іа сагііа см. С-927, 
апсіаге рег 1а хиа сагге^"іа!а см. С-1017, 
апгіаге рег Іа сагге<тдіаіа см, С 1018. 
апсіаге хиііа саггеНа см. С-1027, 
апсіаге іп саггохга см. С-1047. 
апсіаге а сагіе циагапіоііо см. С-1062, 
апсіаге рег саха см. С-1152, 
апгіаге а саіаіахсіо см. С 1269.
апсіаге соі (или  хиі) саѵаііо Йі 5ап Ггапсехсо см.

С-1341
апсіаге аі саѵоіі см С-1420.
апгіаге іп сетЬаЬ см. С-1451
апсіаге соі сетЬаІо іп соІошЬаіа см. С-1451.
апсіаге аііа сегса см. С-1528.
апсіаге а сегсаге і (ісНі іп рипіа (или  іп ѵеііа) см.

Р-624
апсіаге сиогі <1і сегѵеііо см. С-1563, 
апсіаге іп сНіаххо см. С-1682 
апсіаге аііа сКіссКега см. С-1715, 
апсіаге іп сіеіо см. С-1841.
атіаге іп (или  Гіпо аі) сіеіо рег цс см. С-1842.
атіаге іп сішЬаІі см. С-1919.
апсіаге сіопсіоіопе см. С-1952.
апсіаге а со^Ііеге і сесі соп Іа Ьгосса см. С-1436.
апгіаге сіі сопсегіо см. С-2388.
апсіаге а сопсітаге і с атр і см. С-373.
атіаге (іаі сопідііо аііа Іерге см. С-2436.
апйаге аііа сопхита см. С-2477.
апііаге іп сопіе^по см. С -2497.
апсіаг а сопігаІГаге 1е пехроіе см. N-241.
агкіаге сопігосоггепіе см. С-2577
апсіаге сопігореіо а цй см. С-2580.
апсіаге гіі согро см. С-2738.
апсіаге сопіго (1а) соггепіе см. С 2771.
апсіаге рег 1е согіе см. С-2852.
апгіагхепе (іі сохсіепга см. С-2937.
апсіаге аі Сгеаіоге см. С-3016.
апсіаге а сгоссЬіо см. С-3075
апсіаге а(І) сиоге см. С-3223.
апсіаге а сигаге і роШ см. Р-1964.
апсіаге ііассаро см. 0-1.
апсіаге сіаііогпо см. 0-56.
алсіаге (ІаНогпо а цсі см. 0-56а.
алсіаге гіепіго см. [3-216.
апсіаге аііа (или  іп) Йегіѵа с >!. 0-235.
апсіаге сіехіго см. 0-266,

апіЗаге аі (ііаѵоіо см. 0-321. 
апйагс іііесі рег ихсіо см. 0-384. 
апйаг (ііеіго см. 0-388. 
апсіаге Йіеіго а цй см. 0-389
апс1аг(5епе) хепга сііге пё ахіпо пё Ьезііа см. А-1200.
апйаге сіігіііо см. 0-565.
апсіаге Ніхсохіо см. 0-608.
апйаге согпе ип Йііо пеІГоссЬіо см. 0-673.
апсіаге сіоісе сіоісе см. 0-739.
апсіагхепе а Оотепейсііо см. 0-762.
апсіаге а гіопйоіо см. 0-775.
апсіаге а (іоппе см. 0-788.
апсіаге аііа (ІоЙгіпа см О 880.
апсіагс іп й о г г іп а  см. 0-898
апсіагхе.іе гігіШ (ЗгіНі а 5іепа см. 5-758.
апсіаге сігіііо іп рагасііхо соп 4иНе 1е хсагре см. С 566.
апсіаге гіпііо соте ипа храсіа см. 0-558а.
апсіаге рег Йие ѵіе см. Ѵ-471.
апсіаге іп Е т т а г х  см. Е-62
апсіаге рег ГегЬа см. Е-96.
ап и си е соп ГегЬоІіпа іп іпапо соп ч<1 см. Е-124.
апсіаге сіа Егосіе а Рііаіо см. Е-133.
апііаге іп еггаіісо см. Е-148.
апсіаге аН’ехса см. Е-174.
апсіаге хиііе ехігегпііа см. Е-224.
апсіаге а Тадіоіо см р  78.
апсіаге іп Таііо см. Р-98.
апйаге хиііа іаіхагіда (1і чй см. Р-106.
апсіаге соп 1а і а т а  ііпо аі сіеіо см. р-113.
апйаге а (апіахіа см. Р-161.
апйаге а Гагхі Ьепейіге см Р-183.
апсіаге а (аг(хі) ила оеѵи(а см. В-634.
апсіаге а (агхі Іоііеге (илп  М ^ 8 е г е ) см- Р-183
алсіаге а Гаг роііі см. Р-1965.
апсіаге а Гаге іі хогсіпо см. 8 1087.
апсіаге а (агхі хциагіаге см. Р-183
апіаге а Гаг Іегга рег сесі см. Т-404
апсіаге іп Гахсіо см. Р-232
апсіаге аі Гаііо см. Р -272.
апсіаге рег і Гаііі хиоі см. Р-273.
апйаге іп (или  а) Г іатт е  см. 1 -532.
апсіаге а Г іатт е  е ГиогНі см. Р-533.
апсіаге рёг ГісКі е іогпагхі соп 1е хоіе хгогхе см.

Р-622.
апсіаге рег Шо Йеііа хііт ріа см. Р-766.
апсі. ге а (или  рег) (ііо Йі храсіа см. Р-747
апсіаге а Ііпіге хиі тигіссіоіі см. М 2175
апсіаге а ііпіге со те  1е погге гЧ Риісіпеііа см.

Р-2416. 
апсіаге іп Гіхіта см. Р-935.
70й. апсіаге соте  іі (осіего аііа храсіа прийтись тю

телька в тютельку, быть как раз.
апсіаге а (или  аі, іп) Гопсіо см. Р-1006.
апсі .ге аі Ропсіо сіі. см. Р-іСО
апсіаге Гіпо іп Топйо см. Р 1002
апсіаге аііа (или  хиііа) Іогса см. р-1050.
апйаге іп ип (огпо см. р-1089.
апйаге аііа Іохха см. Р-1188.
апсіагзепе аііа (гапсехе см. Р-1206.
апсіаге Ггапсо а... см. Р-1209
апсіаге іп {гапіиші см. р-1217.
апсіаге іп Ггахса пеі Таг цс см. Р-1222.
апсіаге иіеіго аііе ІгахсНе рахгепсіохі Йі ѵеп(о см.

Р-1221, 
апсіаге (гесісіо см. Р-1270. 
а ігідге іп ігеда см. Р-1283. 
апсіаге іп ігедоіа см. Р-1295 
апйаге аі Ггехсо см. Р-1308. 
апсіаге а Риіідпо см. Р-1425. 
апйаге іп Гито см. Р-1439. 
апйагс а (иосо см. Г 1495. 
апсіаге 5и1 іиосо см. Р-1496.
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апйаге Іиогі см. Р-1558.
апгіаге а Гигіа см. Р-1586.
апгіаге зиііе іигіе см. Р-1587.
апйаге іп {итоге см. р-1589.
апсіаге гіа даіеоііо а тагіпаіо  см. С-51.
апйаге іп даіега см. С-55.
апйаге а даіііпа см. С-72.
апйаге а даііо см. С-94.
апйаг йіеіго аііе датЪе см. С-135
апйаге а датЪе аІГагіа (или  а цатЬе а14е, гіііе, Іе- 

ѵаіе) см. О -136. 
апгіаге д атЬ а  датЪ а см. О-123. 
апйаге йоѵе 1е датЬ е роі Іапо см. О-135. 
апйаге со те  і датЬегі см. С-193, 
апйаге Іиогі йі дапдНегі см. 0  215. 
апйаге а дага см. С-2о0. 
апйаге а даНа см. 0-260 
апйаге аііа да ііа  рег іі Іаггіо см. 1.-157. 
апйаге 1е даііе іп хоссоіі см. 0-257. 
апйаге іп ^ аііеасо с и. 0-279.
апйаге со те  ип даііо аггозШо (или  Ігидаіо, ігизіаіо, 

Бсоііаіо) см. О 292. 
апйаге аі даііо рег 1а $идпа см 0-293. 
апйаге рег і депегаіі см. 0-328. 
апйаге а депіо (или  йі депіо а ціі) см. 0-347. 
апйаге йі депіе іп депіе см 0-360. 
апйаге іі, дНіпдНегі см. 0-401. 
апйаге а дНігі^ого см. 0-411. 
апйаге С іасото С іасото см. 0-427. 
апйаге іп діосо см. 0-479. 
апйаге а діогпаіа см. 0-520. 
апйаге а діогпо см. 0-576. 
апйагр. іп дігапйоіа см. 0-647. 
апйаг ($епе) іп діго см. 0-675 
апйаге іп діго соте  ипо гіпдаго см. 0-677. 
апйаге (а) дігопі см. 0-695. 
апйаге рій см. 0-697. 
поп апйаге дій а цА см. 0-698.
апйаг дій соте  1е реге соііе (или  та іиге) см. Р-1267. 
апйаге іп діогіа см. 0-796. 
ап<]аг$епе іп діогіа см. 0-797. 
апйаге діогіозо гіі цй см. 0-811 
апйаге іп Со^а (е) Мадода см 0-272. 
апйагеепе рег 1а доіа ЛеІГасциаіо см. А-253. 
апйаге а доііо Іапсіаіо см. 0-868. 
апйаге а допііе ѵеіе см. Ѵ-151. 
поп апгіаге рег іі догго см. 0-909. 
апйаге а дгагіо а цгі см. 0-92й. 
апйаге аііа дгаііидіа см. 0-1013. 
апйаге (дгопйоп) «гопгіопі см. 0-1080. 
апйаге зиііа дгиссіа (или  аиііе дгиссе) см. 0-1111.
709. апйаге со те  ип диапіо быть впору, хорошо си

деть:
ЕПа аѵеѵа ип ѵезШо Ьіапсо сЪе 1е апііаѵа с о т е  ип еиапіо

(О. Ѵег§а, «II т агііо ііі Е іепа»).
Н а ней бы ло белое  п латье , которое сидело  к а к  влитое.
<ЭиезІе зсагре Біаѵапо Іип&Ье а Ьогиззо е іпГаІІі, о&пі 

тпаіііпа сі т е ііеѵ а  <3еі еіогпаіі аНіпсЬё поп %\і изсізвего сЗаІ 
ріесіе. А т е ,  іпѵесе, ...апгіаѵяпо с о т е  ип &иап(о (Л. Могаѵіа, 
•гКассопіі готапі»).

Эти ботинки были велики Л оруссо и он, действительно, 
к а ж д о е  утро  н аби вал  их газетам и , чтобы они н е  свали ва
лись. А м не... они бы.ци к а к  р а з  впору.
апйаге іп диаггеМр см. 0-1168.
апйаге аГгіпсапш см. 1-150
апгіаге (Гіпсапіо см. 1-148.
апгіаге іпсопіго см. 1-178
апйаге іпйіеіго соп діі аппі см. 1-207.
ашіагзепе аІГіпдІезе см. I 270.
апйаге а іпдгаззаге і саѵоіі см. С-1420.
апйаге іппапгі а... см. 1-283.
поп апйаге пё іппапгі пё іпйіеіго см. 1-281.
апйагзепе іпкаіиіаіо о$рі1е см. 0-670.
&адлг соп Гііііеупа виііа гае^ іа  см. 1-311.

апйаге іпзіете см. 1-316. 
апйаге іпіогпо см. 1-353. 
апгіаге а ізоппе см. 1-407. 
апйаге Іа Іа см. Ь-17. 
апйаге іп Іа соп діі аппі см. А 89С
710. апйаге со те  И Іайго аііа Іогса идти как  на 

казнь, к ак  на виселицу:
Мі тапсіб  1а, е іо ѵі апйаі с о т е  іі Іайго а ііа  Іогса, 

(ЗиЪііапйо сЬе, рагіііо  іо, е* поп 1а таг ііаззіп о  (С. М. Сессііі, 
«О гатті Брігііиаіі»).

Он послал меня туда, и я пошел, как на казнь, полный 
сомнений: ие выдали ли ее замуж в мое отсутствие, 
апгіаге рег іапа е іогпагзепе (или  ігзепе) іозо см. 

Ы 1 3 .
апйаге Іагдо аі сапіі см. С-572, 
апйаге виі Іазігісо см. І.-203. 
апйаге а Ьедпаіа см. 1.-341. 
апсіаге йаііа Іерге аі сопідііо см. С-2436, 
апйаге Іезіо см. 1.-414. 
апйаге рег 1е Іезіе см. 1.-415. 
апйаге Іеаіо аі с а т і  см. С-572, 
апйаге а Іейо соп цА см. І.-478.
апйаге а Іеііо с о т і  (или соп, чиапйо) Іе даіііпе (или

і роііі, аП’ога йеі роііі) см. 0-69. 
апйаг іп іеѵапіе см. І.-508. 
апйаге йі !і см. Ь-529. 
апсіаге К 1і см. Ь-530. 
апйаге рег 1е Іізсіе см. 1.-741. 
апйаге зоііо Іе Іодде см 1.-774. 
апйаге Іопіапо см. 1,-787. 
апйаге а Іипа см. І.-896. 
апйаг рег 1е Іипдаддіпі см. 1,-926. 
апйаге рег 1е ІипдНе см. Ь-941. 
апйаге рег Іа таддіоге см. М-104, 
апйаге рег 1а т а іа  см. М-309 
апйаге а т а іе  см. М-207, 
апйаге т а і  іп д атЬ а  см. 0-137. 
апйаге рег 1а т а іа  ѵіа см. Ѵ-472.
апйагзепе іп (или  аііа) та іо га  (тж. алсіагс рег Іа 

та іога) см. М-312, 
апйаге тапсо  см. М-344.
апйаге а тапдіаге іі рапе гіедіі апдеіі см. Р-227а.
апйаге аііа та п о  йі цй см. М-535.
апйаге рег Іе т а п і гіі цй см. М-644.
апйаге а Магаѵаійе (или  а МагаѵаІІе) см. М-738.
апйаг т а і іо  йі... см. М-967.
апйаг аііа т а г г а  см. М-995.
апйаге іп т а гго  см. М-1010.
апйаге виі т а г г і  см. М-1017.
апйаге рег 1а т е т о г іа  см. М-1083.
апйаг а тепасШо см. М-1098.
поп апйаге пё а текка пё а ргей'са см. М-1254.
апйаге Йі те гго  (реже іп тегго ) см. М-1340.
апгіаге іп те гго  а1!а зігайа см. 8-1835.
апйаге рег 1а тіпоге см. М-1496.
апйаге іп тіпиггоіі см. М-1511.
апйаге іп тізегіа см. М-1543.
апйаге то ііо  см. М-1709.
апйаге аі (или  пеі) гпопйо йі Іа см. І.-3.
апйагзепе йаі (или  гіа циехіо) топйо см. М-1775.
апйаге а то п іе  см. М-1863.
апйаге а то п іе  Ріі_8сопі см . М-1864.
апйаге а тов іга  см. М 2095.
апйаге а ти ііпеііо  см. М-2149.
поп апйаге аі ти ііпо  см. М-2151.
апйаге а паппа см. N-5.
апгіаге а пазсопгіегкі см. N-30.
апйаге а пазсопйеі я зоМо іі Іеііо см. І.-479.
апс1аг5і а пазсопйеге хоМо іі то§д іо  с.». ЛІ 1680.
апйаге паиігадо см. N-110.
апйаг Йі піссНега см. N-273.
апйаге іп піепіе см. N-555.
агійаге пеі пігѵапа см. Я 315
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апЛаге рег іі п оте Лі Оіо см. N-419.
апЛаге сіі пойе см. N-489.
апЛаге а погге см. N-525.
апсіаге іп пиііа см. N-555.
апЛаг пеі питего Леі рій см. N-581.
апЛаге пеііе (или  рег 1е) пиѵоіе см. К-623
апЛаг пеі пиѵоіі см. N-630.
апЛаге іп оса см. 0-7.
апЛаге соп ГоссНіо см. 0-85.
апЛаге іп Ода (е) Мадода см. 0-272.
апЛаге оііге см. 0-316.
апЛаге ип’опсіа іп сепі’аппі см. 0-358.
апЛаге іп орега см. 0-408.
апЛаге іп огЬііа см. 0-487.
апЛаг(5епе) со^Іі огессНі Ъаккі см. 0-530.
апЛаге іп расе ( или  соп 1а расе Л  Оіо) см. Р-7.
апЛагзепе а циеі раезе см. Р-58.
апЛаге аі раііо см. Р-130.
— Іаге апсІаге яЛ аі раііо см. Р-131
711. апЛаге соте  ипа раііа Лі Гисііе мчаться пулей:

Ашіаѵа ѵіа соше ипа р а ііа  сіі (исііе (С. Соііойі, «Ье 
аѵѵепіиге йі РіпоссНіол>).

П и нокки о  летел к а к  пуля.

апЛаге аііе рапсНе см. Р-199.
апЛаге іп рагаЛізо см. Р-388.
апЛаге аііа рагаіа см. Р-402.
апЛаге аі рагі соп цЛ см. Р-430.
апЛаг корга 1а рагоіа см. Р-501.
апсіаг а равсоіаге ресоге іп 5агЛе«па см. 8-242а.
апЛаг Л’ип раззо соп цЛ см. Р-780.
апЛаге а ра$$о Лі іи таса  см. І.-856.
апЛаге а Раігам о см. Р-879.
апЛаге рагго Лі цс см. Р-931.
апЛаге реЛіЪиз саІсапііЬик см. Р 986.
апЛаге іп оеЛиІі см. Р-994.
апЛагпе соі реддіо см. Р-997.
апЛаге зоііо 1а реііе см. Р-1027.
апЛаге а реіо см. Р-1095.
апЛаге сопіго реіо см. Р 1083.
апЛаге аііе репЛісі см. Р-1151.
апЛаге а реппеііо см. Р-1193.
712. апЛаге со те  іі рере быстро раскупаться, раску

паться нарасхват.
апЛаге іп регпіо см Р-1305.
апЛаге а рексаге соН’а т о  Л’ого (или  сГагдепІо) см. А-634.
апЛаге рег 1а резіа см. Р-1392.
апЛагсі рег 1е резіе см. Р-1393.
апЛаге а (или  іп) реггі см. Р-1460.
апЛаге рег 1а ріапа см. Р-1486.
апЛагсі ріапо см. Р-1496.
апЛаге а ріапіаг саѵоіі см. С-1421.
апЛаге іп ріагга см. Р-1542.
апсіаге а ріссо см. Р-1567.
апсіаге аі ріеЛі Лі цЛ см. Р-1625.
апсіагкепе Гиогі Лаі ріеЛі см. Р-1626.
апЛаге ріесіе іппапгі ріеЛе см. Р-1627.
апЛаге со і ріеЛі сіі ріопіСо см. Р-1828.
апЛаге а ріё горро см. Р-1613.
апсіаге ріепо см. Р-1751.
апЛаг(5е)пе соііа ріепа см. Р-1737.
апсіаг сопіго 1а ріепа см. Р-1736.
апсіаге соте ипа ріНига см. Р-1852.
апсіаге іга і рій см. Р-1863.
апсіаге а роііаіо см. Р-1951.
апЛаге іп роіѵеге см. Р-2002.
апЛаге іп рорра см. Р-2055
апсіаге Лі рогіа іп рогіа си. Р-2090.
апсіаге іп рогіо см. Р-2125.
апЛаге рег Іе рохіс см. Р-2І44.
апЛагкепе рег 1е рокіе см. Р-2141
апсіаге іп циеі розіо см. Р-2170.
апсіаге а(1) рго Лі ^с см. Р-2321.

апЛаге а ргосеззіопе см. Р-2327.
эпсіаге воііо ргосеьхо см. Р-2328.
ачЛаге соі ргоргі ріеЛі см. Р-1628.
апЛаге рег Іа ргоргіа зігаЛа см. 8-1836.
апЛаге а ргоѵа см. Р-2365.
апЛагьепе соп ип ридпо Лі токсНе см. Р-2392.
апЛаге а рипіо см. Р-251і.
апиаге іп ригго см. Р-2565.
апЛаге іп циа е іп 1а см. 0-2.
апЛаге аі (или  іп) циагіо см. 0-46.
апЛаге а циагіі Лі Іипа см. 1.-896
апсіаге іп циаііго см. 0-93.
апЛаге соі циаііго Геггі аіГагіа см А 1034.
апЛаге аііа гаЛісе см. К-23.
апЛаге Лі гасіа см. К-38.
апЛаге а гатепдо см. К-101.
апЛаге гатіпдо  со те  Саіпо см. С-71.
апЛаге а гето  е (а) ѵеіо см. К-215
апсаге йеі геаіо см. К -273.
апЛаге рег 1а гіега см К-343.
апЛаге а гідиагЗо см. К-366.
апЛаге а гіпсаігагр і саѵоіі см. С-1420.
апЛаге а гіпсаігаге ип Нсо см. Е-623.
апЛаге а гіігесіпе см. К-443.
апЛаге а К о та  Ла (или  рег) МидеІІо см. К-505.
апЛаге а К о та  е поп ѵеЛеге (или  вепга ѵеЛеге) іі

рара см. Р-350.
апЛаге а гоіоіо (или  а гоіоіі) см. К'.567.
апЛаге іп гоііа см. К-570.
апсісг 1га іі гоШ, е 1о зігассіаіо см. К-581.
апЛаге а гоѵезсіо см. К 58/.
апЛаге іп гоѵіпа см. Я-595.
апЛаге а гиЬа е а кассо см. К-602.
апЛаге іп гиНе гаНе см. К-609.
апЛаге а гиоіа см. К-632.
апЛаге соте ипа ваеііа см. 8-60.
апЛчге а запдие :м. 8 146.
апЛаге а зЬагадІіо см. 8 275.
апЛаге а 8сеаі см. 8-390.
апЛаге а 8сіо см. 8-456.
апсіаге соі весоіо см. 8 555.
апЛаге а зесопііа см. 8-559
апЛаге а зепііг сапіаге і кгіііі см. 0-1058.
апЛаге хиі (или  аі) зісиго см. 8-753
апЛаге іп зіпізіго см. 8-822.
апЛаге аі хоЛо см. 8-856.
апЛаге рег іі зоісо см. 8-901.
апиаге аі зоіе см. 8-939.
аиЛіге іп воІІисНего см. 8-982
апЛаге а «огіе см. 8-1110.
апЛаге зоМегга см. 8-1156.
апсіаге рег іі ьоііііе см. 8-1164.
апЛаге войо см. 8-1171.
апЛаге Лі зоііо см. 8-1172.
апЛаге аі Лі воііо см. 8-1173.
гпЛаге а крагаЬіссо см 8-1292.
апЛаге а зраззо см. 8-1307
апЛаге а кравкс рег ]| тэпЛ о см. 8-1309.
апЛаге рег 1е кріссе см. 8-1404.
апЛаге зрогіеііопі см. 8-1510.
апЛаге аііа 5Іа§.іаіа см. 8-1592.
апЛаге іп (или  а, аНа> 5(апіра (или  аііе кіагпре) см.

8-1609.
апЛаге аііе віеііе см. 8-1688 
апЛаге кІоссНеддіапЛо см. 8-1749. 
апЛаге аііа кІгаЛа гм. 8-1837. 
апЛаге Гиогі хІгаЛа см. 8-1838. 
апЛаге рег Іа 8 и а хігаЛ;і см. 8-1836. 
апЛаге .чігеііо см. 8 1940. 
апЛаге (іп) мі см. 8-1986. 
апЛаге іп ки соііа сапіаіа см. С-545.
— 5І ѵа Ігорро іп 5и соііа сапіаіа см. С-546. 
апЛаге $и Лі дігі см. 0-676.



А Ш 54

апЛаг ей рег Іе пиѵоіе (или реі і пиѵоіі) см. N-624.
ап Лаг 51] реі регі см. Р-1307.
апЛаге іп (или а) виЬЬи^Го см. 8-2005.
апЛаге іп $иЪІ8$о см 8-2007.
апЛаге аі іарреіо см. Т-70.
713. апЛаге со те  ипа іагіаги^а двигаться как черепаха. 
апЛаге а іаяіо см. Т-121.
апЛаге а Іаѵоіа аррагессЬіаІа см. Т-137.
ап<1аге а іешро см. Т-244.
апсіаге а іегга см. Т-405.
апЛаге іп Іегга см. Т-406.
апЛаге рег іегга см. Т-407.
апЛаге а іегга Саѵоіопі см. С-1416.
ап Лаге Іегга іегга см. Т-401.
апЛаге аііа (или іп) іевіа см. Т-515
апЛаге а (или соііа) іевіа а ііа  см. Т-500.
апЛаг соп 1а іевіа іп (или рег) агіа см. Т-501*.
апЛаге а іевіа Ьавв і см. Г-503.
апЛагпе а (или соііа) іевіа готіа см. Т-516.
апЛаге а іопо см. Т-725.
апЛаге а (или Ла) іогпо см. Т-767.
апЛаге а ігазіиііо см. Т 851
апЛаге а (или рег) Іга/егзо см. Т-899.
апЛаге Лі Ігаѵегво см. Т-900.
апЛаге ігорро Іп 1а см. 1,-11.
апЛаге Ігорро оііге см. 0  -317.
апЛаге а Ігоѵаге ^Л см. Т-963.
апЛаг а Ігоѵаге і повігі поппі см. N-448.
апЛаге а іийа ѵаіѵоіа см. Ѵ-52.
апЛаге здІГипЛісі опсе см. 0-362.
ап<1аге іп ѵасса см. Ѵ-4.
апЛаге а ѵаііе см. V-'1!.
апсіаге а ѵап^а см. Ѵ-54
апЛаге ѵапо см. Ѵ-61.
апЛагеепе аі (или рег і) «иоі ѵапіадді см. Ѵ-66.
апЛаг а ѵеЛеге Ьаііаг Гогзо см. 0-647
апЛаге а ѵеіе допііе (или $сіо1іе, зріедаіе) см. Ѵ-151.
апЛаге іп ѵеіепо см. Ѵ-168.
апЛаге зиі ѵеііиіо гм. Ѵ-181.
714. апЛаге е ѵепіге а) ходить взад и вперед (при

мер см. А 649); Ь) быть преходящим, кратковремен
ным, недолгим.

715. -— поп Іаге сНе апЛаге е ѵепіге оыть все время 
в движении.

апЛаге е ѵепіге соте  іорі іп ип «гапаю см. Т-744.
апЛаге Ліеіго аі ѵепіо Лі Моп^іЬеіІо см. М-1838.
апЛаге соі ѵепіо іп рорра [іп ргиа] см. V 240.
апЛаге аііа ѵепіига см. Ѵ-293.
апЛаге а ѵегзо (или аі ѵегзі) а цЛ см. Ѵ-390.
ап Лаге аі ѵегзо (или аі ѵегкі) Лі цЛ см. Ѵ-391.
апЛаге рег іі зио ѵегзо (или рег і $иоі ѵегві) см. Ѵ-392.
апЛаге а ѵеііига см. Ѵ-442.
апЛаге рег Іа $иа ѵіа см. Ѵ-473.
апЛаг ѵіа со те  ипа іисііаіа см. Ѵ-525.
апЛаге рег іі зио ѵіад^іо см. Ѵ-54Р
апЛаге іп ѵізіЬіІіо см. Ѵ-633.
апЛаге виі ѵізо а цЛ см. Ѵ-653.
апЛаге іп ѵоіо см. Ѵ-907.
апЛаге аііа ѵоііа Лі... см. Ѵ-946.
апЛаге а ѵиоіо см. Ѵ-978.
апЛаге а гі^гад  см. 2-50.
апЛаге а гопго см. 2 82.
апЛаге а гопго соі сегѵеііо см. 2-83.
іаге апЛаге 1а Ьагса см. В -279.
іаг апЛаге пеі Літепіісаіоіо см. 0-437.
Гаге апЛаге рег іііо см. Р-У76.
Іаге соте ѵа ІаМо см. Р-182.
"еМаге іі тап ісо  Лоѵ’ё апЛаІа Іа всиге см М-407.
716. Іаксіагзі апЛаге пустить на самотек, махнуть ру

кой, смотреть сквозь пальцы:
Ьа гіисІіеЕЕа зі тог Ее 1е ІаЬЬга йеП ’еввегз! Ігорро І а зс іа іа  

апЛаге пеі гііасогао ІР, Рапіапі *Сессо й'АзсоІІ»і,

Герцогиня досадливо прикусила губки из-за того, что в 
разговоре позволила себе зайти слишком далеко.

Зрасса. — ...(Зиезіе зопо зие ісіее... РегсЬё поп т і  а т а ...  
ІШе. — Ма Іа зс іа т о  апЛаге (С. О. Ѵіоіа, Ч гот ат о йеі 

ціоѵапі роѵегі>).
С п а к к а. — . Это он так думает.., потому что меня не 

любит
И л  ь д  а. — Оставим это.
II ѵігіо, Іи ііаірііі, сопзізіеѵа гіипчие 1п <]іле1 зогйігіо 

Іазсіагзі апЛаге, іп пиеііа зіпізіга чиапіо Іпсопзареѵоіе соп- 
ѵіпгіопе зи ііа  ѵапіі& гіеі Іе т р о  (О. Агріпо, *А11ге зіогіе>).

Порок, самое большее, состоял в тупог безразличии, в 
мрачной и неосознанной убежденности в том, что время 
суетно.
{Пример см. ТЖ. С-603; 0-198; 1.-710; Р-І979; Ѵ-768).

717. Іазсіагзі апааге ей лечь, опуститься:
Шоі 1о ’ега Іазсіаіо апЛаге зи ііа  заЬЫа. зіапсс (О. Агріпо, 

сі.е шШе е ипа Н аііа>).
іі :талый, Риччо опустился на песок пляжа.

Іазсіаге апЛаге 1’асяиа аііа (или рег Іа) сНіпа см. 
А ібЕ

Іазсіаге апЛаге ип саісіо см. С-133.
Іаясіагкі апЛаге весопЛо 1а соггспіе см. С-2775.
•азсіаге апЛаге ЛоЛісі Лепагі аі «оІЛо (или рег ип $о1- 

Ло; /ж . Іавсіаге апЛаге Лие яоІЛі рег ѵепііяиайго Ле- 
пагі) см. 0-106.

Іазсіаге апЛаге Лие (или іге) рапі рег сорріа см. 
Р-265.

Іавсіаге апЛаге Іа т а г г а  см. М )9М 
іазсіаг5І апЛаге а рготевве см. Р-2341. 
рагеге диеііо сНе ѵа а ѵепЛеге 1е воіеііе см. 8-967. 
рі<г1іаге 1е датЬ е е апЛагвепе см. 0-172. 
роіеге апЛаге рег 1а Іаѵа аііе іге оге (или аііа те г -  

гапо(іе) см. Р-313. 
поп роісг апЛаг пё а ріеЛі, пё а саѵаііо см. Р-1691. 
ргепЛеге а г т і  е Ьа^аоіі е апЛагвепе см А-1084. 
поп гіігоѵаге 1а $1гаЛа рег апЛагеепе а саза см. 

5-1876
ѵоіеге апЛаге іп рагаЛіво іп саггогга см. С-1048. 
апЛіато аЛадіо соп Гавіпо! см. А-259.
^іі ё апЛаіа Ьиса см. В-1306.
апЛаІе іа! см. Ь-23.
ё апЛаІа Іізсіа! см. І.-747.
ё апЛаіо іиііо іп ЬогЛеІІо см. В-1016.
іі Ьепе ѵа рге«о циапЛо Оіо 1о тапЛ а см. В-495.
Іа сагпе поп ѵа вепг овво см. С-985 
ІІ саѵаііо 1а апЛаг Іа віегга см. С-1381, 
с’ё Ла апЛаге а гоііа Лі соііо со те  і саггоггіпі Лі 

Nаро1і см. N-12.
И сегѵеііо діі ѵа іп асциа см. С-1618, 
іі сегѵеііо діі ё апЛаІо а ^иагго (или а араако; 

тж. іі сегѵеііо §!і ѵа а іогпо или а сегсНіо) см. 
С-ІЬІ7.

сЫ Ьа ассогЛаіо Говіе рио апЛаге а Логтіге см. 
0 -72 і.

сНі ё ѵегдодпово, ѵаЛа зігассіово см. Ѵ-337. 
сНі Лі Іопіапо 8І ѵа а тагііаге, о ё іпдаппаіо о 4і 

ѵиоіе іпеаппаге см. М-847.
718. сНі поп ѵа, поп ѵеЛе е сНі поп ргоѵа, поп ггеЛе 

ргоѵ. =  под лежачий камень вода не течет.
сНі поп ѵиоі Ьаііаге поп ѵаЛа а'1а Іезіа см. Р-501. 
сНі рио іпЛаге Лі раззо рег Гаасіиііо. поп ІгоШ рег іі 

Іап^о см. Р-834. 
сНі І08І0 іепе, Іокіо яе пе ѵа см. Т-803. 
сНі ѵа аП’асциа $і Ьадпа, сНі ѵа а саѵаііо саЛе см 

А-233.
719. сЬі ѵа Ьесса (или Іесса) е сНі 8Іа (или $іеЛе) ві 

весса ргоѵ. =  под лежачий камень вода ие течет.
сНі ѵа а сассіа зепга сапі, іогпа а саза $епга Іергі 

см. С-26.
спі ѵа а і.а. е$іа е поп ё іпѵііаіо Іогпа (а сака) всоп- 

8о1а1о см. р-503. 
сН! ѵа аііа е иегга, шапціа т а іе  е Логше Іп Іегга см.

0-1 іьа.
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сЬі ѵа Іа? см. 11-24.
— $и1 спі ѵа 1а см. Ь-25.
сЬі ѵа йі 1а «Іаі та ге , т и іа  іі сіеіо, іла поп т и іа  

Гапіто см. М-814. 
сНі ѵа Іесса е сЫ 5*а (или  5Іейе) 5І кесса см. А-719. 
сНі ѵа а Іеііо соі сапі 5І Іеѵа соііг риісі см. С-489. 
сЬі ѵа а Іеііо яепгг. сепа, іи ііа (1а) поііе яі й ітепа 

см. Ь-501.
сЫ ѵа соі Іиро, іт р ага  а игіаге см. Ь-1004, 
сНі ѵа аі ти ііпо  $’іпГагіі:а (или  Ьіаоапа сЬе 8’іпГа- 

гіпі) см. М-2156.
сЬі ѵа аііе погге е поп ё іпѵііаіо (огпа (а  сака) вгоп- 

коіаіо см. р-503. 
сЬі ѵа ріапо, ѵа «апо (е ѵа Іоп(апо) см. Р-1498. 
сЬі ѵа рег диеаіі т а - і  циеаіі резсі рідііа см. М-815. 
сНі ѵа е Іогпа, Га Ьиоп ѵіа«§іо см. Ѵ-550. 
сЫ ѵа соп 1о горро ітрага  а горрісаге с и 2-85.
720. сЫ ѵиоі, ѵаііа е сЬі поп ѵиоі гпапйі ргоѵ. =  

если хочешь, чтобы было хорошо, делай сам.
1е сЬіассЬіеге поп ѵаппо аі ти ііпо  см. С-16С5.
721. со те  ѵа как надо: и о т о  с о т е  ѵа хороший чело

век; сова с о т е  ѵа хорош ая вещь, (пример см. С-773).
722. — аодіизіаге со те  ѵа отделать кого-л. по пер

вое число.
723. со те  ѵа ѵа кое-как. 
соте ѵа Іа Ьагасса? см. В-226. 
соте ѵа Іа Ьагса? см. В-288, 
соте ѵа 1а Ьагсассіа? см. э-290. 
соте ѵа о со те  $іа см. С-2295.
1а соза ѵа <3а іё  см. 5 -527.
1а -госе ѵа см. С-3102.
i йапагі ѵаппо ѵіа со те  Гасциа ЬепейеНа см. И 133.
ii йіаѵоіо поп (сі) апйгеЬЬе рег ип’а п іт а  см. 0-365.
ІІ сііаѵоіо ѵа іп саггогга см. О 371.
іі йіаѵоіо ѵа рег іі сопѵепіо см. 0-372 
с іітт і соп сЫ ѵаі, е іі йіго сЬі $еі см. 0-530. 
йотапйапйо 5І ѵа а К о та  (или  5і ѵа йаррегіиМо) 

см. 0-757.
724. йоѵ’апйга а ЬаМеге (іі саро)? =  тут еще б а 

бушка надвое сказала; еще неизвестно, чем это кон
чится, к чему это приведет.

<Зоѵ’ё апсіаіо іі вассо. ѵаппо (или  ѵайап) Іе согсіе см.
5-39.

йоѵе ѵа 1а сіііоссіа йеЬЬопо ап Гаге апсНе і риісіпі см. 
С-1731.

сіоѵе ѵа 1а паѵе рио апйаге іі ЬгісгапЯпо (или  іі па- 
ѵісеііо) см. N-116.

{гіі ё апйаіо іі Гіаіо см. Р-603. 
ё апйаіа «оЬЬа см. С-821.
ё сопГапсІаге а ргепйеге іі рапе аі іогпо см. Р-293. 
ё ип 0550 сЬе ѵа йі ігаѵегво см. 0-712 
ё рессаіо сЬе 5е пе ѵа соН’асциа ЬепейеНа см Р 950 
іетіпіпе е даіііпе рег апйаг ігоррЪ $і реійопо 'см. 

Р-402.
1а (евіа ѵа Гаііа И «іогпо сЬе согге см. Р-495.
Іа Гогіипа ѵа аНеггаіа рег і сареііі см. Р-1146. 
аііа §иегга 5І ѵа ріепо (1і йапагі, е «і іогпа ріепо йі 

ѴІ2І е йі рійосгЬі см. О 492 . 
іі Іап.ро ѵа йіпапгі аііа еггапйіпе см. Ь-106.
Іесгаіа деге е Іахсіаіа апйаге см. Ь-301. 
т а  ѵасіа а іаг 1а саІгеНа см. С-230, 
аі тасеііо ѵа рііі саргеііі діоѵапі сНе .гессЫ см. М-28 
таіе, т а іе  сЬе 1а ѵайа см. М-289.
1а та ііг іа  ѵа аѵапіі «1і аппі см. М-307, 
іі тап&іаге ѵа Іга діиЬЬа (или  Гга ролпа) е сап ісіа 

см. М-388.
іі теггііо ѵа аегЬаіо йа и іііто  см. М-1056, 
поп сі апйгеЪЬе іі йаѵоіо рег игГапіта см. 0-365 
поп ітрогіа апйаге а Р о т а  рег 1а репНепга см. 

Е-507.
поп ѵа сагпе аепг’омо см. С-985, 
оріі «И пе ѵа ип сіі см. 0-293.

о&пипо ѵа соі 5ио 5еппо аі тегсаіо см. 8-625. 
Гопоге ѵа йіеіго а сЬі 1о Гирре см. 0-397.
іі райгопе поп ѵа рег Гасдиа см. Р-50. 
раеве сЬе ѵаі, изапга сНе ігоѵі см. Р-66. 
раге (или  5етЬга) сЬе ѵасіа аііа тогіе  см. М-1988, 
а ра550 а раззо 5І ѵа а Коша см. Р-835. 
редегіо сНе апйаг Йі поііе см. N-499. 
регсЬё ѵайа іі сагго. Ы$о«па ипоеге 1е гиоіе см. 

С-1046.
іі ревсе ѵа тап ^ іа іо  циапйо ё {ге5сіі см. Р 1365- 
рио апйаге а рі^ііаг іі тассо  аііе й о й іс і см. М 26. 
риоі апйаге а аНодагіі! см. А 336. 
риоі апйаге а Гагіі войеггаге! см. 5-1161. 
риоі апйаге а «ерреМігН см. 5-657. 
яиапйо Ьа (йа) апйаг та іе , ѵайа сояі см. М- 292. 
циеі сЬе поп ѵа пеііе тапісЬе ѵа пеі ^Ьегопі см. 

М-399.
циеі сЬе ѵіеп йі «аііі, ѵа ѵіа йі Ьаігі см. 5-125. 
циевіо ріейе (или  ріё) поп ѵа йа диевіа ^атЬ а  см. 

Р-1729.
1а гоЬа ѵа, і со5Іит: гітап§оло см. К-487.
Іа гоЬа ѵа аііа гоЬа (е і заккі аііе тасегіе) см. 

Р-488.
Іа гоЬа ѵа йоѵе ѵаіе см. К-489.
а гиЬаг росо $і ѵа іп ^аіега, а гмі аг Іапіо $і (а саг- 

гіега см. К-бО^.
5е пе ѵа, е а Ьисса іі гіѵейі! см. Ь-803.
10 віотасо §1і ѵа ѵіа см. Ь-1784.
Іа 5ирегЬіа апйо (или  ѵа) а саѵаііо е іогпо (или  іог- 

па) а ріейі см. С-1397.
іап(о ѵа Іа сарга аі саѵоіо сЬе сі ‘а5с:а ІІ ре'о см.

С-884.
іапіо ѵа Іа раііа аі Іагйо, сЬе сі іазсіа 1о гатріпо см.

С-278.
іапіо ѵа 1а товса аі т іе іе  сЬе сі Іазсіа іі сарс см.

М-20155.
(апіо ѵа Госа аі і ігго, сЬе сі Іазсіа іі Ьессо си. 

0-17.
іапіо ѵа Гогсіо рег Гасяиа сЬе аИіпе 5І готре см. 0-493. 
Іапіо пе ѵа а сЬІ Непе, циапіо а сЬі ьсогііса см

Т-364
11 ігіЬоІаіо ѵа йіеіго аі сопйаппаіо см. С-2403 
ІиіИі і Ниті ѵаппо аі т а ге  см. Р 951.
Іиііе 1е 5Ігайе (или  1е ѵіе) ѵаппо а Р о т а  (тж. рег 

іийе Іе 5Ігайе 5І ѵа а К ота; а К ота хі ѵа рег рііі 
5Ігас1е; а Р о т а  сі 5І ѵа йа іийе Іе 5(гайе; $і ѵа рег рііі 
ѵіе а Р о т а )  см Р-509. 

іиМо ѵа рег 1а ріапа см. Р-1487. 
іиііо ѵа Ьепе см. В-539а).
"И иотіпі ѵаппо ѵейиіі іп ріапеііе е Іе йоппе іп сиі- 

Ііа см. ІЛ-172.
ѵа ГассНіарра! см. А-63. 
ѵа а аНодагіі! см. А-336 
ѵа Ъепе с.м. В-539.
725. ѵайа Ъепе, ѵайа т а іе  =  что бы ни случилось, 

как бы то ни было:
/>« геііа  а ше, Ггаіеііо: гіі 1 иііо пипкіо Іаііо , ѵада Ьспе, 

ѵайа т а іе ,  ггепо пе рагісгаі, тевН о .а г а  рег Іе (М. (ГЛге- 
&ііо, «Еііоге Ріегатоиса»),

Послушай меня, братец, что бы ни случилось, чем мень
ше ты будешь говорить об этом деле, тем лучше для тебя.

ѵа 1га 1а саітйсіа е 1а доппеііа см. С-298
ѵа($$і) 1а сарга горра ке іі іиро поп 1а іпіорра см

С-885.
ѵа а сопіагіа аі шогй см. М-2024, 
ѵа аі (или  соі) йіаѵоіо см. П 322. 
ѵа а Гагіі ігаіе! см. Р-1248.
§іі ѵа іі Гито аі г.аво см. Р-1459.
ѵайа П Гшпо йоѵе ѵиоіе апйаге см. р  1462.
ѵа а §іогпаІа см. 0-519.
т і  ѵаппо §ій  1е іпіегіога см. Г 344
ѵаіГітрісса! (тж. ѵа’ Гіпрісса!) см. 1-114.
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ѵа 1а (тж. ѵагіа Іа!) см. Ь-23. 
ѵа’ а іеііо! см Ь-502а. 
ѵа’ аі ІішЬо! см. 1.-598.
ѵа’ а Іірра (а тап д іаг  1а ігірра)! см. Г.-726.
ѵа І:8сіо (со те  1’оііо) см. 1.-746.
ѵа аііа тевза! см. М-1265.
ѵаКеГ а ревса! см. Р-1338.
пе ѵаппо росНі рег Логгіпа ем. 0-905.
ѵа’ аііа ргейіса! см. Р 2232.
ѵа а гассопіагіа аііі оѵе (или а ип аііго) см. К-21.
726. ѵаііо а вареге ну да, ну и; вот и, поди узиай:

РегсЬё ип иошо соп 1е ^атЪ е зіогіе ё  ипа соза ігізіе? 
Ѵаііо а  зареге (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіІ готапі»).

Почему кривоногий мужчина вызывает чувство жалости? 
Поди узнай.
ѵа гіа яё см. 8-527.
727. (о 1а) ѵа о(1а) «расса! (тж. о ѵа о 8І «регга или 

8і «Ігопса!) ргоѵ. =  была ие была; пропадать так про
падать; или пан или пропал:

Ма іі Ьеі Боіе е  іі рго&еііо сіі сагптіпаге іи п д атеп іе  т і  
йаппо ГеЪЬгехха аеопіБ*а гіі діосаіоге а ііа : о  ѵа о  Брасса 
сЬе ё зісиго гіі ѵіпс.еге (О. Ріоѵепе, «Ье $игіе»).

Однако яркое солнце и перспектива длительной прогулки 
вызывают во мне пьянящ ее чувство игрока, готового пойти 
ва-банк н уверенного в победе.

И  ѵ і і і а ^ і о  е г а  р і с с о і о ,  п о п  р о і е ѵ а п о  е Б Б е г ѵ і  ^ о г я е  т о і і о  
п и і г і і е .  «О 1а ѵа о 1а  Б р а с с а » ,  г і іБ з е  и п  а і р і п о  (Е . Соггагіі, 
«Ьа гііігаіа сіі Яиввіа»).

Деревушка была крошечная, и там вряд лн могли нахо
диться значительные снлы. «Бог ие выдаст, свинья не 
съест», — сказал один альпийский стрелок.
(Пример см. тж. С-2234).

ѵа’ а §ра§5о! см. 5-1308. 
ѵагіа аііа §іи!а! см. 8-1978.
728. ѵа соте ѵа (тж. «е 1а ѵа, Іа ѵа) будь что будет:

ІлЬо поп іетеѵ а  рій 1о Ббиагйо гіеііа зідпога Атесіеа. 
А ііпе ѵіа§§іо, апйаѵа соше апсіаѵа (О. Раоіеііа, «Ье ііаІІапе 
\игіо&е»).

Либб уж е больше ие боялся встречаться глазами с синьо
рой Амедеей. К концу путешествия он решил: будь что будет.

ВаЪ, ѵасіа соше ѵайа. МІ ргераго, 1о іпіиізсо, рег Іа попа
о йесігпа ігазіизіопе сіі вапеие (С. М агоііа , « м аі (іі &аІ- 
Іегіа» ).

Эх, была ие была, чувствую, что надо готовиться к де
вятому или десятому переливанию крови.

ѵа’ ѵіа! см. Ѵ-542.
пе ѵа Іа (или йі) ѵііа см. Ѵ-770.
ѵа* а харраге см. 2-22.

А ^ А К Е  II ш
729. соІГапгіаг йеі Іешро с течением времени:

— Е Ъасіа, АІЪегіо: б о п о  1е созе диезіе сіі сиі поп 3’іпіепсіе 
іи ііо  іі рге^іо сЬе диапгіо зі б о п о  реггіиіе... Рогзе... соІРап- 
сіаг йеі іе т р о ... сЫ за? (Р. Магііпі, тагсНева»).

— И  помни, Альберто, ведь цену подобным вещам 
узнаешь лиш ь тогда, когда их потеряешь. . Быть может... 
лишь с течением времени... Кто знает?

730. а согіо (или а росо) апгіаіе вскоре, в скором 
времени:

/віатиіеве. —* ...Ма роісігё сзиеі сЬе ^  сІІБІгиііо, раііБсе; е 
диеі сЬе сііБІги^е, поп е а росо апсіаге ё й ізігиііо
тпейезітатеп іе; с і іт т і  <зие13о сЬе пеззип ШозоіЪ піі за  ёіге: 
а сЬі ріасе о а сЫ §іоѵа соіезіа ѵі*а іп іеіісіззіш а <Зе1І’ипі- 
ѵегзо?.. (С. Ьеорагсіі, «Орегеііе тогаіі»).

О с т р о в и т я н и н .  — ...Ответь мне на вопрос, на кото
рый до сих пор мне не мог ответить ни один философ: коль 
скоро страдает не только тот, кто подвергается уничтоже
нию, а победитель ничего не выигрывает и через какое-то 
время наступает его черед страдать, то кому ж е угодна и 
кому ж е приятна эта злосчастная жизнь во вселенной?..

731. а Іип^о апйаге в течение долгого времени; в 
конце концов:

Ма сег іатеп іе  поп Іи , зе а 1ші&о апгіаге зі !есе езза 
БІезза сопіріісе іІеІГіпёаппо рег сопіепіаге іі поппо (5. Рагі- 
па, «Ье іге соттесііе йеіісі ѵііа»).

Но конечно Керубнна не была довольна. Ведь уж е давно, 
чтобы ублажить старика, она стала соучастницей обмана.

II йиса. — БізЯпёиеге Ьепе сіб сЬе ега з іа іо  Ь іазітеѵоіе 
поп зареѵо, е поп заргеі пеплпепо агіеБйо. А Іип&о апйаге зе 
п е  р е г й е  іі сопсеііо ргесізо (/?. Вгцссо, «Зрегйиіі пеі Ь и іо»^

Г е р ц о г. — Различать то, что заслуживает порицания, я 
не умел и даж е теперь не научился. Постепенно теряешь 
ясное представление о вещах.

Е а Іип&о апйаге аѵгеі роіиіо гісЬіашаге 1’аііепгіопе сіеі 
то п е ііі со! т і о  ^езіісоіаге, соі т і о  соггеге Іогзеппаіо, а саро 
пийо, с о т ’его изсііо гіаііа «кпеіре» (Е. В е  МагсНі, «Кейі- 
ѵіѵо»).

В конце концов, я мог бы привлечь внимание мальчишек, 
когда я, размахивая руками, выбежал как оглашенный с 
непокрытой головой из трактира.

732. (Тип шейевішо апгіаге таким же образом, 
а росо апгіаге см. А-730.
733. §орга циезіо апсіаге в таком плане, в таком духе; 

и так далее, и тому подобное.
734. а Іийо апгіаге (тж. а  ІиіГапгіаге) а) во всю, изо 

всех сил:
I саІаЬгопі з'аггаЬЫ агопо е зі т ізе го  а рип^еге а  іи іі’ап- 

сіаге (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).
Шершнн обозлились — и давай друг друга ж алить. 

(Пример см. тж. С-2738).

Ь) непрерывно, без удержу: ріоѵе а ІиІІ’апгіаге дождь 
льет не переставая.

ё ип саиіѵо апгіаге сопіго ѵепіо см. Ѵ-279.
АN^АТО а&8 

ЬеІГе апсіаіо см. В-427.
АN^АТ^РА / 

саѵа! ѵессНіо поп шиіа апйаіига см. С-1386.
АЫ 0А220 т

735. апгіагго циоіійіапо рутина.
АЫЕЬЬО т

сошраге йеІГапеІІо см. С-2343.
736. аѵеге Гапеііо аг (или аі) соПо диал. втюриться 

по уши:
Сі Ьа ГапеІІо аі соПо. 5і сіісе гіі ип иошо р ах гатеп іе

іппатогаі:о Йі ипа йоппа. «На Гапеііо аі соПо», роѵегеііо, 
поп с’ё рій піепіе йа іаге, ё  іггесирегаЬіІе (Я. Сгапсіі, <сМоі-
іі е йеШ гот апезскі»).

Он по уши втюрился. Так говорят о безумно влюбленном. 
«Втюрился по уши». Беднягаі Д елать нечего. Тут уж  ничем 
не поможешь.

АМ ПТКІС^Е
737. е55еге ип АпШгіопе быть радушным хозяином. 

АЫСЕЬО т
738. ап^еіо сизіойе (или іиіеіаге) ангел-хранитель:

Р иеі ргоѵѵейітепіі йі роііхіа... іпйисеѵапо Реіісе Саѵаі" 
ІоШ а сііге сЬе «1а НЬегіа іп Иаііа с а т т іп а  !га гіие ап^еіі- 
сизіоді, іі ргеіе е II сагаЬіпіеге» (С. Р аііо ііа , «Ье рагоіе йеі 
роіеге» ).

Эти полицейские преследования... вынудили Фелнче Ка- 
валлотти заявить, что «свобода в Италии шествует между 
двумя ангелами-хранителяаиг— между священником и поли
цейским» .

739. 1’алдеі т а і іо  Люцифер.
740. апегеіі йеІГіпГегпо ангелы ада, дьяволы.
741. ап^еіо йеі т а іе  злой гений:

р ііпзіі віоѵапі ветрге аіігаеп іі гіаі рипіо Лі ѵізіа (ізісо
диапіо зопо гірирпапіі о рег Іо т е п о  зсопсегіапіі зоііо  ІІ 
ргоіііо  т о г а іе , сііѵепеопо іп сегіо зепзо ап^еіі деі т а іе . . .  
Ье йоппе йі зоіііо  ѵі Іаппо ипа П§ига тізегеѵоіе. ^а  т ізе г іа  
сШ айіпа п а іи га ітеп іе  ів  йа зіопйо е діизіНісахіопе («Рііт  
1961»).

Эти молодые люди, всегда привлекательные физически и 
отталкивающие или, по крайней мере, вызывающие удив
ление с точки зрения морали, становятся, в некотором роде, 
злыми гениями... Женщины обычно играют в этих фильмах 
жалкую  роль. Бедность, естественно, служит фоном и оправ
данием для всего происходящего на экране.

сапііеге гіе^іі апдеіі см. А-742. 
сареііі (Гапстеіо см. С-622. 
соІог (1’ап^еіо см. С-2167.
742. ІаЬЬгіса 61 (или йе^Іі) ап^еіі (тж. сапііеге йе^іі 

ап^еіі) фабрика ангелов, абортарий:
Асігіапа МобсііІ Іезге аісипі Ш оіі, Іга і рій Бі^піПсаІіѵі: 

Ін ріепо сепіго ипа ІаЬЬгіса гіі ап^еіі... Рогзе рег ізііпіо 
пшзосЫбіісо сіі }аг$і таіе, пе іеззе апсЬе ип аііго раіо: 
Агігіапа Мозеи» пеі сапііеге сіе^іі ап^еіі (С. 8сегЬапепсо, 
«Регісоіо ііі ѵііа»).

Адриана Мозетти прочла несколько заголовков. Самыми 
примечательными были: «Абортапий в самом центре горо
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да»... Видимо под влиянием мазохистского ж елания при
чинять себе боль, она стала читать дальш е: «Адриаиа Мо- 
зетти в абортарии».

рапе гіедіі ап^еіі см. Р-227.
•— апйаге а тап&іаге іі рапе гіедіі апреіі см. Р-2273.
іиНо а ап<ге1о см. Т-969.
йіхсиіеге 5іі1 $е$зо сіедіі апдеіі см. 8-690.
743. Гаг Гапдеіо упасть в обморок.
іаг ѵесіеге іі ѵоіо <1е1Гап«е1о см. Ѵ-908.
744. тапЛаге цй а сепа (или  а гіезіпаге) соп діі ап- 

^еіі отправить на тот свет, убить.
745. киопаге аІГап^еІо звонить в колокола по случаю 

смерти ребенка.
746. апегеіо зиііа «іоѵіпегга, йіаѵоіо зиііа ѵесгЬіегга 

ргоѵ. =  седина в бороду, а бес в ребро.
747. віа разкапЛо ип апдеіо т и х и й  ангел пролетел:

«5іа раззапііо ип ап& еіов.— N011 Ъо сарііо  сЬе сока іпіеп- 
Йезве Йіге е ші зопо еиагсіаіо іпіогпо. ЛК.ла Іеі ё Бсорріаіа 
а гійеге (Р. ЗраІІеШ , «Езате йі гірагагіопе»).

«Тнхий аигел пролетел». — Я не понял, что она хотела 
сказать, и оглянулся; тогда она залилась смехом.

АМСІОЬЕТТО т 
йогтіге со те  ип апдіоіеііо см. 0-834.

АІМСОЬАРЕ ацц 
ріеіга ап^оіаге см. Р-1758.

А1\ІСОЬО т
748. ріепо сГапдоІі надменный, высокомерный:

Боп Ьіііегіо... аѵеѵа йие ѵіві аі вио сотапйо; ипо и т іі-  
те п іе  віиііѵо рег соіого сЬе егап Йаррій Йі Іиі; 1 'аііго аг- 
гіссіаіо, е ріепо іГнпроІІ рег (]іи11і сЬе егап йа т е п о  
(М. гі'АгевІіо. ч-Еііоге ріегатовса»).

У доиа Литтерио... было два лица: одно, смиренно-ра
достное, — для тех, кто выше его по положению, другое, 
:муро надменное, — для  тех, кто пониже.

749. сассіаге іп ип ап^оіо загнать в угол.
АЫСІЛІХА /

гіссо сіі реі сГап^иіІІа см. К-313. 
аѵеге 1а ѵо<?На гіеІГап&иіНа см. Ѵ-870.
Іаге Іа §егре іга 1е ап^иіііе см. 8-672.
^иіггаге йі та п о  со те  игГап«иі11а см. А-752.
750. рі&ііаге ап^иіНе развлекаться, забавляться.
751. ргепсіеге (или  Іепеге) Гап&иіІІа рег 1а согіа дер

жать змею за хвост, находиться в рискованном положе
нии:

N011 Іеввопо гпаі созіого іі Ьисапо гіоѵе 5І ѵейе е  Севаге 
е  Ротрео  ровзесіеге 1п Ппе 1а іогіипоза гпогіе, е поп іі 
топйо рег Іого асяиізіаіо? 5 іті1 ітеп *е Аіезвапйго е ОІ- 
іаѵіапо Аиёивіо Ьаппо іе т й о  Г ап ^и іііа  рег 1а сойа (Р. 8ас- 
сНеІіі, «Ьа Ъаііа&ііа сіеііе Ьеііе йоппе й і  Р ігепге со ііе ѵес- 
скіе»).

Они не читают Л укана, из которого видно, что И Цезарь, 
и Помпей не покорили мир, а обвели насильственную смерть. 
Равным образом, Александр Македонский и Октавиан Ав
густ не раз были на краю пропасти.
752. всарраге (или  5Іи®діге, з^иіггаге, ^иіггаге) (<1І 

тапо) соте ип’апдшИа выскользнуть из рук как угорь:
«Опогеѵоіе, сЬе ѵиоіе: ...ё ип ііро ашЫ^ио, зГи^ее соше 

ип’апеиіИа» №. ЗаІѵаІаЕЕіо, «Ь’асгоЬаіа»).
— Что вам сказать, господин депутат, ведь его ие пой

мешь: он изворачивается как угорь.
Іепеге Гап«иі11а рег 1а сой а см. А-751.
752. Гап^иіПа сНе ѵиоі шапдіаге іпзаіаіа Ьізо^па сНе 

ѵеп^а а іегга ^  без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда.

754. сНі рщііа Гап&иіііа рег 1а согіа е 1а (Іоппа рег Іа 
рагоіа, рио Йіге <1і поп іепег пиііа ргоѵ. кто пойм?л 
угря за хвост или женщину на слове, тот ничего ие пой
мал.

755. соте Гаприіііа На ргеко Гато, ЪІ5о«па сНе ѵайа 
йоѵ’ё 4іга1а ргоѵ. взялся за гуж — не говори, что не 
дюж.
АМСІША {

Г0880 соте ип’апригіа см. К-546.
АММА }

756. ап іта  ЬеІІа милейший, милый мой (чаще в  обра
щении).

757. а п іт а  йаппаіа (или регза, ярегка, т  реп і; прэ-
пащая душа, пропащий, конченый человек:

— Іо, а п іт а  регва, поп гп’его Ьиііаіа баНа !іпезіга регсЬё 
т і  аѵеѵа авзізШ о циаісипо йсі сіеіо (/?. ВассНеШ, «гТге 
діогпі сіі развіопе»).

— И я. погибшая душ а, если я не выбросилась из окиа, 
то лишь потому, что мне помог кто-то, ниспосланный самим 
небом.

Соз’ега ѵепиіо а Іаге? Ега ип’а п іт а  йеі ригсаіогіо, сош- 
рагза рег аіи іаг 1е йоппе; ега ип’а п іт а  гіаппаіа й’ип реі- 
Іедгіпо ЬігЬапіе е ітрозіоге  (Л М апгопі, «I рготеззі зрозі»).

Зачем он приходил? Это душ а, пришедшая из чистилища 
на помощь женщинам„ это осужденная душа странника, 
плута и нечестивца.

758. — соте ип’ап іта  йаппаіа (или  рег$а, іп репа)
(обыкн. у  пот р. с гл. ^гігіаге, соггеге, гассотапйагбі, есс.) 
как оглашенный, как сумасшедший:

II ргеѵозіо... Ьгапсісаѵа іі тап іе ііо ... апйапйо ви е %ій 
с о т е  ип’а ш т а  йаппаіа (/.. Сариапа. «Ье раезапе»).

Настоятель... нервно мял свою мантию... и расхаживал 
взад и вперед по комнате как неприкаянный.

759. — е55еге Г ап іта  гіаппаіа гіі цд быть чьнм-л. 
злым гением.

— 5оГ[гіге со те  ип’а т т а  йаппаіа см. 5-872.
760. а п іт а  йізрегаіа отчаявшаяся, потерянная душа: 

5иопапо ПосЬе е іпзізіепіі 1е са т р а п е  й’аП агте , иіиіапо
с о те  а п іт е  сЛзрегаіе 1е вігепе сіеі рогіо (II. Рассо йе Ьа- 
%аг(іа, «СгопасНе саіііѵе»).

Тревожно звоият не переставая колокола, ревут отчаянно 
сирены в порту.

Рга диапіа цепіе д.’агті сопіаззе Г ІіаІіа  поп ѵ’ега 1’апіша 
рій йізрегаіа йі соБІиі... 5епга репвіегі, поп аиепгіеѵа сЬе а 
сіагзі Ьиоп іетро , ей аі Ьізо^по тепаг Іе тапі (М. й’Аге%Ііо, 
сЕііоге Ріегатозса»),

В итальянской армии не было более отчаянного смель
чака... Легкомысленный, ои думал только о том, как бы 
повеселее провести время, а при нужде и подраться.

761. ап іте  «гетеііе родственные души.
762. а п іт а  Іилда а )  долговязый; Ь) медлительный:

Соі зио іопо араіісо. йі апіш а іип^а, а ^ іи п з е .. .  (V.. Ргаіѵ-
Ііпі, «йіагіо Бепіітепіаіе» ).

И он добавил апатичным тоном медлительного челове
ка...

763. апіш а т о г (а  отпетый, закоренелый грешник, 
а п іт а  па^а см. А-764.
— аѵеге Г ап іта пега соте іі сагЬопе (или  ріи пега 

йеі сагЬопе) см. N-170.
а п іт а  (5)рег5а см. А-757.
764. а п іт а  ѵіѵа (или  ѵіѵеп(е, паіа) (обыкн. с отриц.): 

поп с’ё ап іта  ѵіѵа иет нн (одной) живой души.
Ыоп ѵі ега а п іт а  ѵіѵа бііі зепііего пё ЗиЛе ргаіегіе

(Л. Роцаггаго, «О апіеіе Согііз»).
Ни на тропинке, ни и а лугу не было ни души.
РіпоссЬіо... бі йеііе а ріап^еге, а БІгіІІаге, а га с со т а п й а гз і: 

т а  егапо ріапіі е ^гісіа іпиіііі, регсЬё... й аііа  Бігасіа п<̂ п 
разваѵа а п іт а  ѵіѵа (С. Соііойі, <гіс аѵѵепіиге ііі Ріпосскіо» ).

Пиноккио... стал плакать, кричать, звать иа помощь, но 
все было напрасно, потому что... на улице ие было ни 
одной живой душ н.

АІігаѵегБагоп 1а р іагга, сіоѵе рег ^гагіа  й е і сіеіо, поп 
с’ега апсога апііпа ѵіѵепіе (А. М апгопі, «I ргогпеззі зрозі»).

Они пересекли площадь, где, благодаренье небу, еще не 
было ни души.
(Пример см. тж. 0-162). 
а п іт а  іп реііа см. А-757.
765. ап іта  сіі 8(орра слабохарактерный человек, 

тряпка:
— Ога, зе іи  поп зеі цп’а п іт а  <5і зіорра, ве іі іио ато ге

рег т е  е  ѵего, ве Іи Ііаі іейе іп т е ,  ога іа  (Іеѵі ргоѵагтеіо.
о гавзе^пагіі а регйегті рег ветр ге  (V. Вегвегіо, «Цассопіі 
ророіагі»).

— Если у тебя ие ж алкая душонка, если ты действи
тельно любишь меня и веришь мне, то теперь ты должна 
это доказать или потерять меня навсегда.

766. ЬеІГапіта человек прекрасной души, добрая 
душа.

767. Ьиоп ап ітэ  блаженной памяти, покойный:
Міо поп ю сііе е шогіо йі Іапіі аппі, шіо райге Ьиоі, апіша, 

е теЬце гіоѵиіо п а п й а гг  і 1а пиоѵа ве 5і 8Іа Ьепе о ве аі
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*4а гпаіе сіі 1 к (А. Рапгіпі, «8еі гот апгі \га  йие зесоіі»).

Дед мой, умерший много лет назад, и мой покойный 
отец должны были бы прислать мне весточку, плохо ли, 
хорошо ли там , на том свете.

А1 поіаго роі бсгіббс рег сЫегіеге ее Іа гіеіипіа. Ьиоп 
апіш а. аѵекзе ІазсіаИ Ьеііі зігагіоіаіі (О. Ѵеі^а, «Мазіго-йоп 
СсзиаШо»).

Нотариусу ои потом иаписал письмо, спрашивая, не оста
вила ли покойная, царсіво ей небесное, имущества сверх 
приданого.
(Пример см. тж. В-1492; М-1949).

768. сіесо гіеІГапіта неумный, 
таезіго  йеііе ап іте  см. М-70. 
тесіісіпа гіеКГапіта см. М-1030 
1а тогСе гіеІГапіта см. М-1943, 
разноге сГапіте см. Р-862.
769. (іп) апіша е (іп) согро (тж. согро е ап іта; іп 

согро е іп ап іта) (обыкн. употр. с гл. йаг5І, гіегіісагзі, 
есс.) душой н телом; целиком и полностью:

— Міо саго Раііп , соше ѵейгеіе гіа ѵоі БІеББО, Ьо сіоѵиіо 
сіесіісагті іиііо , а п іт а  е согро а диезіа орега (А. Раіаг- 
гезсНі, «I ІгаіеШ  Сиссоіі»).

— Милейший Палии, как сами видите, я весь, душой и 
телом, отдался служению этой цели.

М о т т і  ега йіѵепіаіо іі Ьгассіо йезіго  йі ВаЪа. Соп 1а 
сопБілеіа Ъиопа ѵоіопіа, е е іі бі ега <1аІо апіш а е согро 
аІГогеапіггахіопе сіеі РагШ о (С. Саззоіа, «И іац ііо  (Іеі 
Ъозсо» ).

Момми стал правой рукой Баба. Со свойственной ему до
бросовестностью он весь отдался делу партии.

Ыоп 1о еейшѵо, поп 1'аѵгеі Бе^иііо: сазо таі, ші загеі 
кеііаіо , апіша е согро, пеііа йігееіопе орроБІа (М. ЗоШаіі, 
«Ьа Ъизіа агапсіопе»).

Я не пошел по стопам Алессандро, я никогда бы не сде
лал этого. Скорей всего я бы бросился, очертя голову, в 
противоположную сторону.

770. соІГапііна $и11е ІаЬЬга душа в пятках:
М’аѵеІе Браѵепіаіо! Иоп ё диевіа Іа тап іега ... О&еі сЬе 

орпі &а1апІиото БІа соІГ ап Іта  БЦІІе ІаЬЬга!.. (С. Ѵег^а, 
«Мазіго-йоп СезиаШо»).

Вы меня испугали! Ра?ве так можно... Теперь ведь у  
каж дого порядочного человека душа в пятках!..

771. соп Г ап іта зозреза с замиранием сердца, не 
дыша ( о т  волнения, страха) :

II тегіісо енаггіаѵа аііепіо Г іп іегта ; О і^і &иаг<1аѵа і и| 
соп 1’а п іт а  Бозреза (1/. ВгоссНі, «I іет рі йеі &гапйе атоге»).

Врач внимательно осматривал больную. Д ж идж и с зами
ранием сердца следил за ним.

(іп) согро е (іп) ап іта  см. А-769. 
соп 1а т о г іе  пеІГапіта см. М-1955.
772. 5еп2’а п іт а  бездушный, бессердечный; безразлич

но, холодно.
773. соп 5еМе ап іте  іп согро соше і ^аШ  ^  живу

чий как кошка:
Ьа Карізагсіа? Апсога іп %атЬа е соп БСіІе а п іт е  Іп согро 

со те  і &аШ; т а  ё ѵессЬіа, росо роіга Іаге апсога (В. Тес- 
сНі, «Ьа іегга аЬЪапйопаіа-»).

Раписарда? Еще хоть куда, живуча как кошка. Н о уж е 
старуха и едва ли многое сможет сделать.
774. ашаге циапіо (или соп іийа) Г ап іта  (тж. ѵоіеге 

ип Ьепе гіеІІГапіта) любить всей душой, всем сердцем:
...іо §1і ѵо&ііо ип Ьеп сіеІГапіша, бо  сЬе апсЬе Іиі пе 

ѵиоіе а т е ... (#. Рисіпі, «Ьа ^іассНеііа гіѵоііаіа»).
...я люблю его всей душой, знаю, что и ои меня любит 

так ж е...
...РіпоссЫо ас^иіБІб БиЬііо 1а Б ііта  е  Іа Б ітра ііа  <Н ІиШ

і га^аггі бі Бсиоіа. ...е іиШ  ріі ѵоіеѵапо ип Ьепе «ІеІГапІта
(С. Соііойі, «Ье аѵ іепіиге й і РіпоссНіо»).

...П иноккио ту т  ж е заво е в ал  у важ ен и е  и сим патии  всех 
м альч иш ек в ш коле, ...и все полю били его от душ и.

775. апгіаге (или аггіѵагс) аІГапіта (тж. ра55аге Га- 
п іта ) трогать, волновать:

А диеі Ьиоп е іо ѵ а п о і іо  р аБ Б аѵ а Гапіш а іі репБіего гіі 
аѵегБі а Б ер а г а ге  сіаі Био иНісіаІе (Е. В е Ат ісіз, «Ьа ѵііа 
т ііііаге»).

У этого молодого человека душа замирала при мысли, 
что ему придется расстаться со своим командиром.
776. аѵеге (Г)апіша иметь совесть.
777. аѵеге яс зиІГапіта иметь что-л. на душе, на со- 

вес ш.

аѵеге ГіпГегпо пеІГапіта см. 1-243. 
аѵег 1а тогіе  пеІГапіта см. М-1957.
778. аѵеге $еМе ап іте  со те  і ^аШ быть живучим как 

кошка;
Ьа КаріБагйа аѵсѵа Бейе а п іт е  с о т е  I даШ  (В. ТессНі, 

«Ьа іегга аЪЬапйопаіа»).
Раписарда была живуча как кошка.

779. аѵеге *іШа Г ап іта  5и11а рипіа йеііа Пп^иа быть 
открытым, как на ладони:

О ^ і  поп роББо іасегіі пиііа: Ьо Іиііа 1’а п іт а  Биііа рипіа 
йеііа Ііп^иа (/. Міеѵо, «Соп[еззіопі сіі ип ііаііапо»).

Сегодня я ничего от тебя не скрою: я долж на открыть 
душу.
780. Ьегкі Гапіпіа быть пьяницей.
781. савсаге пеІГапіша прийти в голову.
782. саѵаге (или гиЬаге) Г апіта заставлять страдать.
783. саѵаге Гапіша соі йепіі вынуть, вытрясти душу:

Е Г а Ііг а Іе гіреіе: ве Гаиеп іі, іЧі саѵего Гапіліа соі йепіі 
(Р. Рапапіі, «Ореге»),

И она ей ответила:
— Если ты будешь упрямиться, я душу из тебя выну.

784. гіаппагзі Г ап іта погубить душу, взять грех на душу:
— Іо поп сі ѵепео, — ЬогЬоІіаѵа 1о гіо  С г о с іііб б о  а с о т -  

раге Тіпо... — Но т апціаіо ігорра Ыіе е поп ѵо&'Но й ап п агт і 
Г а п іт а  (О. Ѵег^а. «I М аіаѵоёііа»),

— Я не приду, — бормотал дядюшка Крочифиссо куму 
Тино... — Я н  так много зла видел и не хочу брать грех на 
душу.

Мага. — Ме Гаѵеіе сіаіа регсЬё, сі т огізві а $иосо Іепіо, 
1а саБа! Рег Гагті йаппагс Г а п іт а  т е  Гаѵеіе <1а1а! (О. Ѵег- 
@а, «Ьа Ыіра»).

М а р а .  — Вы отдали мне дом только для того, чтобы я 
сгорела на медленном огне? Вы отдали его мне, чтобы по
губить меняі

З а п іи г г а .— Ма 1а &пй Ьоіа, по, ѵейеіеі О иеііа II т і  ѵиоі 
?аг йаппаге Г а п іт а  (С. Ѵег%а, «Саѵаііегіа гизіісапа»).

С а и т у ц ц а .  — Нег, вы посмотрите иа эту ЛолуІ Она 
доведет меня до  того, что я возьму грех иа душу.

785. йаге а п іт а  подбодрить, ободрить.
786. йаге Г ап іта а цй всецело подчиниться ко му-л.
787. йаге Г ап іта рег цй отдать свою жизнь, пожерт

вовать жизнью ради кого-л.:
Коп Ьавіа аѵег гіеИо сЬе Ебіег ё іпгіірепгіепіе !ікНа ипіса 

сіі ип іпБіяпе аѵѵосаіо ІотЬагсіо, іі диаіе, Іеопе пеі Рого, е 
ип аепеіііпо  аі созреііо й і  Іеі е рег Іеі йагеЬЬе 1’а п Іт а  
(V. Рассо йе Ьа^агйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Недостаточно сказать, что Эстер — самостоятельный Чело
век, единственная дочь известного адвоката из Ломбардии 
Он — гроза в суде, а перед ней ягненок и готов за нее 
хоть в огонь.

788. йаг5І аІГапіша подумать о душе, 
йаге Г ап іта  аі гііаѵоіо см. А-817.
789. сіаге чс рег Гапіта йеі то г іі отдать что-л. без

возмездно, бесплатно.
е§а1аге Г ап іта  см. А-800.
790. е§5еге Гапіта йі дс быть душой чего-л.
791. е55еге ап іта  е сиоге ж ить душа в душу.
792. е$5еге ип’ап іта  іп йие согрі (тж. еззеге рій апіше 

іп ип согро; еззеге йие апіше іп ип поссіоіо) быть не
разлучными (друзьями).

е55еге ип’апіша 6\ Іессіо (тж. е8§еге ріи йиго йеІГапі- 
гпа йі Іессіо) см. Ь-287.

793. езвеге соте  ип’а п іт а  гіеі ІітЬо не находить сейе 
места, быть неприкаянным.

езвеге ип согро е ип’апппа см. С-2751.
794. Гаг ^ігаге Г ап іта  надоедать.
795. !гистаг$1 Г ап іта исповедоваться, открывать душу:

II раезе рег чиаііго о сіпдие ^іогпі бі Ігие^> 1’а п іт а
(Г. Іоѵіпе, «Ье іегге йеі 5 асгат епіо»).

Вся деревня в течение четырех или пяти дней выклады
вала свою душу на исповеди.

796. <*іосаг5І Г ап іта быть азартным игроком.
797. Іазсіаге Г ап іта а Віо (е 1а гоЬа а сЬі з’арраг- 

(іепе) отдать богу душу {. а живым имущество).
798. ІаБсіаге Гапіпіа а Віо е Іе всагре аі йіаѵоіо от

дать богу душу, а свой скарб дьяволу.
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799. Іе^&еге пеІГапіша со те  іп ип ІіЬго арегіо читать 
в душе как в открытой книге:

Ьийоѵісо. — На сопѵепиіо регГеііашепіе сЪе Саіегіпа поп 
ё ігапцш ііа. е і ’аззісиго сЪе сіиеііа ѵессЬіеНа 1е за Іе&^еге 
пеІГапіша соше іп ип ІіЬго арегіо (/?. Вгассо, «Тга&ейіе 
йеІѴ апіт а»).

Л ю д о в н к о  — Она прекрасно понимала, что Катерина 
не спокойна, и, уверяю вас, эта старушенция видит ее на
сквозь.

800. тап й аг Гиогі (или  еваіаге, гепйеге, врігаге) 1’а- 
л іта (тж . гепйег Г ап іта  а Оіо) испустить дух, отдать 
богу душу, умереть.

801. шапдіагкі (или  тогсіегзі, гойегбі) Г ап іта злиться.
802. т е ііе ге  гіеІГапіта (или  тейегсі Гап іта) іп цс 

вкладывать душу во что-л.
803. теМегаі аІГ ап іта (тж. шейегві киІГапІ.па)

а) взять грех на душу; Ь) сожрагь, слопать:
А соіагіопе ё сарасе сіі т е ііе г з і а ІГ ап Іт а  ип т е г г о  

саргеііо аггозіо е ип Гіазсо сіі ѵіпо (С. Ш ёиііпі е Р. Рап$апі,
«ѴосаЬоІагіо ііаііапо йеііа  Ип%иа р агіа іа» ).

З а  завтраком  он в состоянии ум ять  половину ж арен ого  
козленка и вы дуть б уты лку  вина.

804. теН еге 1’а п іт а  е 1а ѵНа всю душу отдать, всей 
душой отдаться, всю душу вложить.

805. топгіаге Г ап іта  йаі рессаіо о чистить душу от 
греха.

тогйегзі Г ап іта  см. А-801. 
ра55аге Г ап іта см. А-775.
806. реггіеге Г ап іта  сііеіго а цА убиваться ради кого-.л:

Ма ее сгегіе сЬе іо гіеЪЪа реггіегіе йіеіго Г а п іт а  зііа
йоѵ’ё сЬе іо зіо  сіоѵе зопо (С. Тезіогі, «Ьа райгопа»).

Но если вы думаете, что я буду убиваться ради вас, то 
лучше оставайтесь на своем месте, я тож е останусь там, 
где я есть.

807. рі^погаге Г ап іта  заложить душу дьяволу:
Ри іі іеггето іо , е зе поп {оззе зіаіо  сЪе ІІ ВізсоШпі 

тіпассіапсіо аі Вегіиссі сіі іа ге іі рі&погаге 1»ап1та рег ѵіа 
гіі ипа сатЪ іаІе зсаіІиіа, ...поп бі {оззе а ІГ и Ш то  то теп ію  
ітрозіо  соі зиоі те іо й і зріссі, сЫзз& с о т е  апсіаѵа (/?. Зассігі, 
«Ьа ргіт аіоппа» ) .

Разразился скандал, и если бы в последнюю минуту со 
своей обычной ловкостью не вмешался Бискоттини, пригро
зивший Бертуччи погубить его, пустив в ход просроченный 
вексель, неизвестно чем бы кончилось это столкновение.

808. гассотапсіаге Г ап іта  (а Б іо) отдавать богу ду
шу, быть при смерти.

809. гаріге Г ап іта  приводить в восторг, в восхище
ние.

ге^^еге Г ап іта  соі гіеліі см. А-815. 
гепЭеге Г ап іта  (а Оіо) см. А-800.
810. гітеЙеге Г ап іта  іп согро а зсІ успокоить чью-л. 

душу, утешить кого-л.; подбодрить кого-л.:
Маезіхо Сессо ѵоіб Іозіо гіа т е з зе г  О. е О. зе §11 ргоНегзе 

а т іс о  е  йііепзоге... 1е диаіі ргоНегІе ^І] г іт ізего  Г а п іт а  Іп 
согро {Р. Рап^апі, «Сессо й ’АвсоН» )

Маэстро Чекко тут ж е полетел к мессеру Г. Тот сказал, 
что он его друг и защитник... Эти уверения успокоили душу 
Чекко.

гойег8І Гапіша см. А-801.
811. готреге Г ап іта  а цгі вымотать душу кому-л., на

доесть, осточертеть кому-л.:
ІзаЬеІІа. — МІ го т р е  &іа аЪЪазіапга Г а п іт а  рег зареге

зе Г ато  сіаѵѵего, зозреН:озо с о т ’ё... $ассіо &іа С ва ііі т огіаіі 
рег сопѵіпсегіо... е іи  ѵоггезіі сЬе а ііа  ѵідіііа гіеі т а іг іт о п іо ,
іо 8соргі88і Іе Ьаііегіе е |?1і сіотапсіаззі, сИіаго е іопйо 
поііхіе зиі сарііаіе? (I). РаЪЪгі, «Ьа Ьи&агйа»).

И з а б е л л а .  — Он и так , с его подозрительностью, вы
мотал из меня всю душу, требуя доказательств любви.., и 
я изворачивалась как могла, чтобы его убедить... А ты хо
тел бы, чтобы накануне свадьбы я спросила его напрямик 
насчет денежек?
{Пример см. тж. N 87).

гиЬаг Гапіша см. А-782.
812. всоссіаге 1’а п іт а  а цгі разбередить душу:

— 5епН, зе зареѵо сЬе аѵгеі Гіпіепгіопе Ш зсоссіагші 
Г ап іта , поп загеі п е т т е п о  ѵепиіа (С. Саз8оІа. «II іа&Но
йеі Ьо8со»).

— Послушай, если бы я  знала, что это мне так  разбере
дит душу, я бы не пришла.

8рігаге Гапіша см. А-800.
813. вриіаге Г ап іта болеть, страдать грудью:

«N01 поп аЪЪіато Ызо^по гіі іпіеяіопі о Ш т із т о , т а  <Іі 
Гозіого е сП саісіо, яиі с ’ё сЬе зри іа Г ап іта»  (Е. Віаці, 
«Оізопога іі расіге»),

— Нам не хватает не инъекций оптимизма, а фосфора и 
кальция — вот что подтачивает наши силы.

814. висіаге Г ап іта рег (+ ш /.)  выбиваться из сил, 
чтобы...

815. іепеге (или  іігаге, ігаНепеге, геооеге) Г ап іта соі
йепіі дышать на ладан:

Аѵеѵа іі ѵоИо йі сЬі зепіепйозі ѵепіг тегю Іга ііеп ёа  іга
I йепіі 1а зиа ргоргіа а п іт а  е 1а ризіі (О. В ’А ппипгю , «II 
Іиосо»),

У него было лицо человека, который, теряя сознание, 
цепляется за жизнь.

Іп^аШ 6а діоѵапе ега апсЬе рІй ЬгиНо е т а § г о , зетЬгаѵа 
рій горро; зетЬгаѵа іігазве Г а п іт а  соі гіепіі (Л. АІЬегіаггі, 
«Моѵеііе итогізіісНе»).

Действительно, в молодости он был еще более худ и не
красив, казалось, он еще больше хромал, и в чем только 
душ а держалась!

816. Іодііеге Гапіша очень огорчить, 
ігайепеге 1’апіша соі Оепіі см. А-815.
817. ѵепйеге (или йаге) Гаі.іша аі гііаѵоіо продать, 

заложить душу дьяволу:
II роѵего ^іоѵапе та іей іѵ а  1а зиа ЬсІІехга, е аггіѵо а 

сііге сЬе рег ІіЬегагзепе аѵгеЬЪе йаіо 1’а п іт а  аі Ріаѵоіо 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Бедняга проклинал свою красоту н до  того уж е дошел, 
что сказал: «Душу дьяволу залож у, лишь бы от нее осво
бодиться» .

ѵоіеге ип Ьепе (ІеІГапіта см. А-774.
818. зиІГапіта гіі... клянусь именем.., памятью..:

—̂ ІМоп т !  гісогйо — (ііззе іі Ьі^ІіеЦаІо — зи ІГ ап Іта  с!і т і а  
тай ге , поп т і  гісогйо... (Ь. Зсіа8сіа, «II %іогпо йеііа  сіѵеі- 
іа»).

— Н е помню, — говорил кондуктор, — клянусь памятью 
моей матери, не помню...

«Коп сЗііеІе піепіе Ш зіазега» з ’аззісигб С азііёііа. 
«Б и ІГ ап іта  т іа , . .»  (О. Агріпо, «IIп йеШіо ё ’опоге»).
— Н е говорите ей ничего про сегодняшний вечер, — ска

зал иа всякий случай Кастилья.
— Да будь я проклят!..

{Пример см. тою. N-89).

Г ап іта  гііѵігіе см. Б-719.
іі йіаѵоіо поп (сі) апсІгеЬЬе (или поп сі апй'еЬЬе іі 

йіаѵоіо) рег ип’а п іт а  см. 0-365.
819. т і  діга Г ап іта  меня мутит (от всего этого).
1а гоЬа гиЬа Гапігпа см. К 485.
820. §1і ѵіепе Гапігпа аі Йепіі он выходит из себя, он 

сердится.
АР ІМАЬЕ 1. аре  

есопотіа ап іта іе  см. Е-17 
АММАЬЕ 2. т

821 ап іта іі іт т о п й і библ. нечистые животные (чаще
о свиньях).

822. ап іта і гіа ііепо презр. мужлан, деревенщина, 
лп ітаіі йа 4іго см. Т-673.

АМ ПЛАТО адц  
сагіопі ап іта іі см. С-1115.

АММО т
823. апішо саіііѵо злодей.
824. ап іто  іогіе храбрец, смельчак.
825. — соп ап іто  Іогіе стойко, твердо, решительно.
826. т а і  ап іто  злой умысел:

АоЬаззб апсога *а ѵосе, е вГоеапйо іі зцо т а і  а п іто  
сопіго 1'Айе‘.лійе Ыосега во^еіипзе: — ЕвН Ьа аішепо іі тег ііо  
сіі шоБІгагБІ п ік ііо  сЬе ё (Е. Сивіеіпиоѵо, «I сопіиці Ѵаге- 
сіо»).

Понизив голос и срывая зло на Аделаиде, Ночера ска
зал: — У него по крайней мере то достоинство, что іичего 
из себя не строит

827. — соп т а і  аш то  неохотно, против воли.
828. — токігагс т а і  ап іто  выказывать неприязнь, 
соіра и апішо см. С-2199.
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СоисеЙо с!е!Гапіпіо см. С-2390. 
505рен5І0ііе «Гапіпіо см. 8-1122.
829. а ип (или сГип) ап іто  единодушно.
830. соп ап іто  арегіо с открытой душой:

ІЛпо. ■— С ипа сіошапсіа іппосепіс іа ііа  соп апішо арегіо — 
пои аё&гоііагс іа Ііпп іе  (О. РаЬЬгі. «ОгЬНс»).

Л  и н о. — Э го невинны й вопрос, заданн ы й  с  откры той  д у 
т о й ;  не хм урься.

831.. {Гапіто е сіі сиоге всем, сердцем, всей душой.
832. асі ап іто  (гі)ро5аіо спокойно.
833. сіі Ьпоіі |т а ! |  ап іто  а) охотно [неохотно]: Ь) в 

хорошем [плохом] настроении:
Н о ігоѵаіо Егіо сіі Ьиоп апішо, зегспо, раеііісаіо... (Е . Ое 
Магскі, «Со/ Іиосо поп з і  зсііегга»).

Я застал Эцио в хорошем расположении духа, спокойным, 
умиротворенным...

Зі^пога МоЬеІ. — Ы іаш о гіі Ьиоп ап іто . Ье ргоЬаЬПіІа сЬе 
АНгесІо сопіГегійса соп Іого зі&погі зопо а и т е п іа іе  (С. Тег- 
г о п «Аѵеѵо рій зііт а йеІѴійгоцепо» )

С и н ь о р а  М о б е л  ь. — Могу вас порадовать. Ваши 
шансы, господа, на аудиенцию с Альфредо возросли.

834. гіі {иКо Гапіто душевно, сердечно.
835. апйаге агі ап іто  бы ть по душ е, нравиться.
836. аргіге (или та п ііе Б Іа г е , (ііге) (іиио) Гапіто а 

раскры ть, излить душ у кому-л.
837. аѵеге іп ап іто  иметь намерение, намереваться:

Шѵоізе 1о з&иагйо... а ііе  сезіе йі ІіЬгі йеііо яіо Ьеопагсіо. 
(^иезіі иШші аѵеѵа іп аиііпо гіі рогіагзеіі а Мііапо, т а  рег
іі шошепіо поп с’ега пешшепо сіа репзагсі (С. Саззоіа, «II 
іае ііо  йеі Ьозсо»).

Он бросил взгляд... на корзины полные книг дяди Л ео
нардо. Книги он собирался отвезти в Милан, но пока об 
этом нельзя было даж е и думать.

Ма сіі ^ие5^:е сове ігаіЬего рій гіізіезатеп іе ш ипа зіогіа 
сіі гізо, сЬе Но іп апішо (С. Іеорагйі, «Орегеііе іпогаіі»).

Но об этой материи я поговорю подробней в истории 
смеха, которую замышляю написать.
(Пример см. тоіс. С-158; Т-686).

838. аѵеге Г ап іто  а... быть преданным, привязанным 
к...

839. аѵеге 1’апігтю гіі (+ш [.) иметь мужество, иметь 
достаточно мужества, чтобы.., осмелиться, решиться на...

840. Ьиііаге ^ій <1’ап іто  падать духом, терять муж е
ство.

саіііѵагкі Гапіпіо гіі цгі см. А-861. 
сііге (ІиМо) Гапішо а цй :м. А-836.
341. епігаге пе11’апішо гіі дс! понять кого л., войти в 

чье-л. положение:
Раоіі — ...і I гіеѵі епігаге пеІГапішо шіо е аѵеге чиаІсЪе 

ріеіа йі т е  (С. Сіасоза, «I йігіШ йеІѴ апіт а»).
Н а о л о . — ...ты должна войти в мое положение и пож а

леть меня.

842. езвеге аІГапіто внушать, вызывать любовь, при
вязанность.

843. еззеге сГапіто (тж. т е ііе ге  іп ап іто ; рогге 1’а- 
п іт о )  иметь намерение, намереваться, собираться

844. еззеге сІеІГапіто сН діі быть на чьей-л. стороне, 
быть согласным с кем-л.; полностью разделять чье-л. 
мнение.

845. еввеге сГип ап іто  быть единодушным, согла
шаться.

846. 5аг ап іто  а цй ободрять кого-л.:
Е і 8і сагісаѵ а К апоссЬіо ви ііе  ЕраІЬ е  еИ іасеѵ а  аш ш

а ііа  зиа гпапіега, з^гійапдоіо е ріссЫапсіоІо (С. Ѵег§а, 
«Яоззо таіреіо»).

Он саж ал  Лягушонка на плечи и иа свой манер под
бадривал его, ругая и давая подзатыльники.

Ассозіо 1а зиа зее&іоіа а диеііа йі Іиі, рег Іаг&І! а п іт о , 
е зо&^шпзе: «Рагіаіе, рагіаіе , си^нта т іо »  (О. Ѵег&а, «Ма- 
аіго-йоп СезиаШ о»).

Она подвинула свой стул к нему поближе, чтобы подбод
рить его, и добавила: «Я вас слушаю, слушаю, кузен».

847. Іаг5І апішо м уж аться:
Ріап&еѵо іо ѵ егатеп іе пеі зо^по, е іі ріогпо йі роі ші 

іесі а л іт о  е т і  аггагсіаі йі раззаге іі сапсеііо  Ш яиезіа 
ѵ іііа, ріапо, е  яиазі соп сіеѵогіопе (Л. РапгіЩ. «1*еита е

Я плакал во сне, а на следующий день, набравшись 
духу, решил переступить порог виллы; я входил гуда, как 
в храм.

Мі !есі ап іто , Ш соіро  ші ѵоііаі (М. ВопіетреШ , «ІѴіііа»). 
Я собрал все свое мужество и неожиданно повернулся. 

(Пример см. тж. 0-36(5; Т-642).

848. Іаге ил апіпіо гібоініо решиться:
...РіпоссЫо поп зерре рій гезізіеге е, Іа ііо  ип апішо гізо- 

Іиіо, Йіазе... (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).
. . . П и н о к к и о  больше не мог устоять против соблазна и, 

окончательно решившись, сказал ...
Ьа Саіегіпа, чиапйо 1о ѵійе іі сиггіеге, зі Іесе ип а п іто  

гізоіиіо е 1о сЫ атб  (С. Мегиссі, «ьеззапіа поѵеііе ророіагі 
пю піа іезі» ).

Когда Катерина увидела королевского курьера, она со
бралась с духом и позвала его.
849. Таге чиеі сЬе сіа ап іто  поступать как заблаго

рассудится, действовать по своему усмотрению.
850. !егтаге Гапіто принять решение.
851. Гегтаге Гапіто іп... привязаться к... 
опагіадпатзі 1’апішо сіі цсі см. А-861.
852. ітргішег5І пеІГапіто запечатлеться, остаться в 

душе.
853. Іеѵаге Гапіто  йа... разлюбить.
854. шапсаге й’ап іто  лишиться мужества, струсить. 
тапіГезіаге (Іиііо) Гапіто  а яй см. А-836. 
теііеге іп ап іто  см. А-843.
855. те ііеге пеІГапішо внушать.
856. теііеГ5І іп апішо вбить себе в голову, 
шеііегзі Гапіто іп расе см. Р-17.
857. регйег5І (или 5шаггІг$і) й’ат ш о  растеряться, 

пасть духом:
«Е соп сЬе Іассіа роіге! іо сЬіесІег а Оіо чиаісоза рег т е ,  

сіиапйо ѵ’аѵеззі аЬЬапгіопаІа? Ѵоі іп яиезіо зіаіо! Ѵоі 
сЬ*НеН т і  сопі і (За! Nоп ѵі регйеіе с5’апіпіо!» (А. Мапгопі, 
«! ргот еззі зрозі»).

— А с каким бы лицом я стал просить у бога чего-ни
будь для себя, если бы бросил вас? В таком-то положении! 
Вас, которых господь отдал под мою защиту! Не падайте 
духом!

«Ё диезіо?»
Ьа гаеазгга аппиі.
«Ма ^ш йісе: еіа аппі ѵепіізеі», оззегѵб Ешіііо йоро аѵеге 

ѵоііаіо ипа йеііе Іоіо.
Ігша поп зі регзе (1’апішо {М. ЗоШаІі, «Ь.е (Іие сіііа»),
— Это он?
Ирма кивнула головой.
— Но здесь сказано: возраст 26 лет, — заметил Эмилио, 

прочитав надпись на обороте фотографии.
Девушка ничуть не смутилась.

(Пример см. тж. С-424; Р-1509; 1-43).

рогге Г ал іто  см. А-843.
858. рогге Гапіто а цс прислушиваться к чему-л., со

глашаться с чем-л.
рогге Гапіто іп расе см. Р-17.
859. рі<?Наге (или ргепсіеге) апішо а (или зорга) цй 

превзойти кого-л.:
Ьа ш а^еіоге ітр о г іап га  сЪе е іп еззе [агіі], ѵоіепйоіе 

ѵШсеге е сіотіпагс, поп іп а Иго соп&ізіе сііе пеі рі^ііаге 
а п іт о  зорга йі Іого (В. СеШпі, «/.а ѵііа»).

Самое важное в искусстве — воля к победе и овладению 
мастерством, а это значит превзойти все свершенное доселе.

860. ргеп<3еге ап іто  агід0550 а ц<\ рассердиться, разо
злиться на кого-л.

861. ргепйеге (или  саіііѵагзі, диайа^пагзі) Гапіто 61 
завоевать любовь, уважение кого-л.

862. гесаге аі ргоргіо апішо подружиться с кем-л. 
гіаргіге 1е ріадНе йеІГапішо см. Р-1480.
863. гіппоѵаге Гапіто утешить, успокоить, ободрить.
864. гіргепс.еге ап іто  воспрянуть духом:

I ІіЬегаіогі... іп аігипі рипіі егапо віаіі гіЬи[(а(і іп шаге, 
іп аіігі, ргеззо 8аІегпо, гезізіеѵапо ае&гарраіі а ііа  гіѵа: 
е і ІесіезсЬі аѵеѵапо гіргезо а п іто  е  іигоге (С. М аіарагіе , 
«І^а реііе»).

Освободители... в некоторых пунктах были отброшены к 
морю, в других, в районе Салерно, они еще держались, 
зацепившись за берег, и немцы, воспрянув духом, неистов
ствовали.

$таггіг5і (Гапіто см. А-857.
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865. кіаге соп Гапіто кокрезо быть в нерешительно

сти.
866. Іепеге апішо собираться, намереваться.
867. іепеге ѵіѵо цс пеІГапіто живо помнить что-л.
868. ігагге 1’апішо а её не думать о чем-л.
869. изсіге гіаІГапіто утратить чью-л. любовь, быть 

Отвергнутым.
870. <тіі Ьакіа Гапіто гіі (+ ш /.) , у него достаточно 

мужества, чтобы.., он достаточно решителен, чтобы 
(пример см. С-2266).

сНі ѵа гіі Іа йаі таге , т и іа  іі сіеіо, т а  поп т и іа  Га- 
піто см. М-814.

871. т і  догіе Г ап іто  у меня душ а радуется, я очень 
рад:

«Мі #ойе ргоргіо Гапігпо сіеі Бепііге сЬе П побіго агааііз- 
зігпо Боѵтапо з ’ё гішеззо Ьепе ш заіиіе» (Е. Саіапйга, «І^а 
Ьи^ега»)

— У меня душа радуется, когда я слышу, что наш воз
любленный монарх поправился.

872. т і  тап са  Гапіто у меня ие хватает духу; мне 
изменяет мужество:

...аііге ѵоііе Гаѵгеі зш азсЬегаіа... ОиеІ ^іогпо т е  пе 
тап саѵ а Г ап і т о  (С. Вегпагі, «А тоге атаго»).

...в другое время я бы разоблачил ее... Но тогда у меня 
не хватило духу.

873. т і  разка рег Гапіто (тж. т і  ѵіепе іп а т  то) мне 
приходит в голову, я думаю.

874. поп т і  геегде Гапіто а ( + ш / ) у меня не хва
тает духу.
АМТКА [ см. АК'ЛТКЛ 
АМ А8АКЕ ѵ 

аппакаге іі сіеіо см. С-1843.
АМ А8РАКЕ у 

аппазраг (1а) пеЬЬіа см. N-125.
АМАТА }

875. аппаіа сага тяжелый, голодный год.
876. аппаіа зсагза неурожайный год.

А ^Е С А К Е  ѵ
аппедаге іп ип ЬіссНіег (Гасдиа см. В-711. 
сНіисІеге іі рогго (Іоро сНе ё аппедаіо іі ѵііеііо см. 

Р-2207.
1а Ііпе гіеі согхаіе ё аппедаге; іі ііпе гіеі зоісіаіо ё 

Й’екхеге а т т а г г а іо  см. р-829^
А ^ Е 5 5 0  т

877. аппеззі е соппеккі пристройки, службы.
878. — соп іиііі діі аппеззі е (і) соппеззі со всем 

скарбом:
Іо е &1і а1(гі СІ Іг о ѵ іа т о  Іп т е х г о  а і іа  зігагіа  соп ІиН? 

ріі аппе^зі е і соп п еззі: іи , Іпѵесе, ѵаі а  с аза  (и а , 6а  р ар а  
е (і 1го\і іпроііо  сіі р г іт а  (А . М огаѵіа, «№ иоѵі га ссо п іі го-
тапі»).

Я н все остальн ы е остан ем ся на улиц е со  всем своим 
скарбом, ты ж е пойдеш ь домой, к папочке, и заж и в еш ь ты 
еще лучш е преж него.

АМЕ8ТАКЕ у 
аппекіаге іп зиі кессо см. 8-544.

АШІВАЬЕ
87В. іпведпаге а АппіЬаІе рег (или а Гаг) Іа диегга

учить Ганнибала воевать; учить ученого.
А М О  т

880. аппі сапиіі старость.
881. аппо етегдепіе первый год летоисчисления.
882. аппі еггакхі [тадгі] библ. удачные [неудачные] 

годы:
Ма &ІІ аппі поп зоп іиШ  е га55*> и& иаітепіе, е Іп о^пі 

тосіо поп с’ё пеззипа га л о п е  сіі іі йепаго йаііа
[іпезіга (Е. Сазіеіпиоѵо. «Ѵопогеѵоіе Раоіо 1*еопІог(е»).

Не все годы одинаково удачны, и уж , во всяком случае, 
нет смысла боосать деньги на ветер.
883. аппі т а !  сопіаіі неполные годы:

...{огпагс а саза а сіісіаззеие аппі со тр и ііі, Геіа чиапсіо 
зі аііипдапо 1е ѵезіі сіі диаііго гіііа е зі ё а  циаііго разві 
йа ип т а г ііо  ригсЬеЗБІа сЬе рщІіегеЪЪе Іеі с о т е  а сІісіоПо 
аппі т а і  сопіаіі ега БІаіа ргеза зиа та<1ге... (5. Р аппа, 
« Іе іге соттейіе йеііа  ѵііа»)*

А
...вернуться домой, когда тебе исполнилось 17 лет, в том 

возрасте, когда начинаешь иосить длинные платья и вот-вот 
выйдешь замуж , лишь бы нашелся жених, как нашелся он 
для матери, которая выскочила замуж  в неполные восем
надцать...
884. Апп §аліо (тж. аппо гіеі СпиЫІіео) юбилейный 

год (отмечаемый каждые 25 лет католической цер
ковью) .

885. — 51 Гага Гаппо капіо ^  это еще бог весть когда 
будет; этого еще нужно дождаться

886. аппо зосіаіе бюджетный отчетный год.
887. аппі зііопаіі: ё а ігепі’аппі зпопаіі ему уже стук

нуло 30 лет.
— ОоЪ! ега ога ^іпаігпепіе а  ігеп іаігё аппі БиопаШ 5ио- 

паіі ип’озНа!, 1і Ьо со тр іи іі гііесі §іогпі і а (V . Зіт опеііа , 
«Тігаг т аіііпа»).

— Да! Стукнуло тридцать три. Стукнуло, черт подери! 
Д есять дней назад.

аппі ѵегйі см. Ѵ-306.
діі аппі йеМа іі.зсгегіопе см. 0-611.
аппо сіеі ОіиЬіІео см. А-884.
діі аппі (1і М аіи5а1ет(те) см. М-990.
аппі йі 8ап Оіикерре см. С-773.
дгаѵе сіі аппі см. Е-2523.
888. іпіего рег <г1і аппі зрелых лет.
Іипдо соте Гаппо йеііа ( а т е  см. Ь-929. 
ѵеггіі аппі см. Ѵ-306.
іпіегехке а саро а ’аппо см. 1-339.
1а Іеддепйа ЛеН’аппо піііе см. Ь-324.
889. 1’аііг’аппо (тж. Гаппо йі 1а) в прошлом году.
890. 1 аппо ипо (циапсіо поп ега пеззипо) ^  в неза

памятные времена; испокон века.
891. (іпп)апгі діі аппі преждевременно. 
пеП’аргНе йедіі аппі см. А-967.
пеі Ііоге йедіі аппі см. Р-902. 
йа Іипдо ѵоідеге й’аппі см. Ѵ-898.
892. тіІГаппі долго; давно.
892а. — сатраге тіІГаппі жить тысячу лет, быть дол

говечным, долгожителем.
893. — т і  раге (или т і  5а) тіІГаппі... а) жду не до

ждусь..:
А11'аЬа{е “ агѵе т іІГ ап п І йі к о й і і { і і  глирпаіо іп вио 

Іцо.йо; е со5І Іи іа ііо . р а ііо  іі т и в п а іо  Ьаіе. 1а ш аіііпа (11 
Ьиоп'ога Бі т і з е  іп с а т т іп о  (/*’. 8ассНеШ, «гйоѵеііе»).

Аббат дож даться не мог. когда мельник займет его место. 
И так было сделано. Переодевшись в аббата, мельник по
утру пустился в путь.

Ь): т і  раг тіІГаппі! сколько лет, сколько зим!
894. соі Іоссаге діі аппі достигнув зрелости, возму

жав:
Ерриге, Тогі. соі Іоссаге еІІ аппі, аѵеѵа иссізо е рег Гиіііе 

шоііѵо, ип еіоѵіпоНо, Оіиѵі. зио іпіішо ашісо, зепга зріе^аге 
регсЬё иссійеззе (О. Неа. «Сарриссіа»).

И вот Тори, достигнув зрелого возраста, убил из-за пу
стяка молодого человека, Джуви, своего близкого друга, и 
даж е  не мог объяснить, почему он это 1‘дела.;

пеі ѵегсіе йедіі аппі см. Ѵ-317. 
соі ѵоідеге йедіі аппі см. Ѵ-900.
895. а т т а г г а г е  Гаппо =  провожать старый год (паль

бой из ружей и фейерверком)
апсіаге іпйіеіго соп діі аппі см. 1-207.
896. апйаге іп 1а соп ?1і аппі а) дряхлеть под тя

жестью лет; Ь) томиться ожиданием.
алйаге ипЧшсіа іп сепГаппі см. О 358.
897. поп аареМаге рій і ... аппі перевалить за ... лет:

N011 аврсііаѵа рій 1 ппигіл:[ аппі ГАіІеІаіЛе, ша ега вешрге 
ирг. Ьеііа Ьгипеііа Йаі й гат іі оссЬі ѵіѵасі... (Е. Са$іеІпиоѵо, 
«I сопіи&і Ѵатейо*).

Аделаі.дс было за сорок, но она по-прежнему оставалась 
красивой брюнеткой с большими живыми глазами.

ап<тигаге діі аппі (1і \е5Іоге см. N-250.
898. аѵеге діі аппі йі діийігіо быть совершеннолет

ним:
Ма іі вічйісе Пврозе сЬе Іа Ыіпа аѵеѵа ГН ЕІІ чіпі 

<11 0 ѵді2іо, еіі рга райгопа йі іаге (,иеІ с Не '±1і рагеѵа е 
ріасеѵа {О. Ѵегцв, «Воп И ссій  Р ара»).
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Однако судья возразил, что Нина уж е совершеннолетняя 
и может поступать так, как  ей заблагорассудится.

5іе1е ѵегіоѵо ііп а іт е п іе , е е іі аппі гіеі ^ІисІігю 1і гіоѵеіе 
апсЬе аѵеге рег р із ііа ге  ипа гізоіигіопе (С. Ѵегца, «Мазіго-
(іоп Севиаідо»).

В конце концов, вы ведь вдовец и уже давно достигли 
такого возраста, чтобы самому принимать решения.

899. аѵеге &1і аппі <Н М аіизаіетіпе (или  (Іі N06, (Зі 
ргігпо іоро) дожить до седин, прожить мафусаилов век.

аѵ еге  с е п і’а п п і р е г  д а іп Ь а  см . 0 -1 1 9 .
аѵ еге  х о р га  1е с ію іа  ип  се г іо  п и ш е го  сГаппі см . С -3167.
900. аѵеге ип сіаіо пигпего сГаппі пеі сиіо груб, о б р а 

сти мхом, бы ть очень стары м .
901. аѵеге іпоИі аппі асісіоззо (или  сИ саѵаііейо; тж. 

аѵег гпоШ или іапіі аппі зиі даііопе или зиі дгорропе, 
8ііПа ^горрл, 5и1Іа зсНіепа, хиііе храііе) быть в преклон
ном возрасте:

«Ма і* Но гісеіі аппі асЫоззо, е іі сатр аш еп іо  пип  зопо  
Ьопо а  ^иасіабпагтеіо» (С. А'егиссі, «Зеззапіа поѵеііе роро- 
Іагі т опіаіеві»).

— Но я старик и уж е не могу заработать себе на про
питание.

902. аѵеге ріи аппі сіеі ргеггетоіо обрасти мхом, 
быть очень старым.

903. саіагзі (или Іеѵагзі, іо^ііегбі) ^Іі аппі убавлять 
себе годы, скрывать свой возраст:

— Зіашо соеіапее зешрге, — соп іегто  1а Ыогіпа. — Ыоп зопо 
гіоппа ііа саіагпіі §1і аппі (Е . Сйзіеіпиоѵо, « V опогеѵоіе Раоіо 
Леопіогіе» ).

— Мы ж е ровесницы, — подтвердила Норина. — Я не из 
тех женщин, которые скрывают свои возраст.

904. сііхсепсіеге со&Н аппі стареть.
905. етріге сГаппі состарить.
906. езхеге (или Ігоѵаг$і) іп 1а (или аѵапіі, іппапхі) 

соп (или педіі) аппі быть пожилым:
Ега ип п огтаіе  саѵаііо, С гато ; ип ро* Іп Іа  соп діі аппі 

е гіі сагаЙеге т і іе ;  ега раззаіо аПгаѵегзо райгопі 1'ипо рій 
саіііѵо гіеІРаІІго. (ЗиезГиН іто сЬе аѵеѵа, М апзиеіо, 1о 
Іасеѵа вцоЬЬаге согпе ип  т иіо  попозіапіе Геіа (Ь Сассіо, 
«Ѵп і*езіо йа саѵаііо»).

Грамо был обычный коняга, в летах и смирный. Он пе
ременил массу хозяев, и один был хуж е другого. Послед
ний, Мансуэто, несмотря иа солидный возраст Грамо, за 
ставлял его работать, как вола.

— А ѵоііе сЧпсопігаѵо Гоп. В егеатазсЫ ... Е ѵего сЬе зіа  
росо Ьепе? — ЕЬ... апсЬе 1ш ё іп 1& соп §11 аппі. (С. Сав- 
зоШ, «II іае ііо  сіеі Ьовсо»).

— Я когда-то встречался здесь с депутатом Бергамаскн... 
П равда, что он болен? — А... а он тоже уж е далеко не 
молод.

— $і, — Гпіеггирре сіезоіаіатепіе, — Ьо еарііо  зепга сЬе Іи 
з ііа  а гіігіо; апсЬе Іи репзі: ип &іогпо о ГаИго, еіі ё апсЬе 
іп со^іі аппі (/?. ВасскеШ, «Тге ціогпі йі раввіопе»).

*— О д а , — с отчаяньем в голосе перебила она. — Я поняла 
тебя с полуслова. Ты подумал: ведь рано или поздно на
ступит день... ведь он тоже далеко не первой молодости.

ип  Ке, Ігоѵапгіозі іп 1& соп &И аппі, е со! П^Но еій 
дгапсіе сЬе поп ѵоіеѵа іт р а га г  пиііа, з ’тзозреШ  е Іо таш Зо 
а еЬ іатаге (/. Саіѵіпо, «•РіаЬе ііаііапе»).

У одного короля был взрослый сын, который ничему не 
хотел учиться. Д ож ив до преклонных лет, король обеспо
коился и велел позвать его к себе.

Р {горро аѵапіі пе&іі аппі (С. Аіѵаго; «Л’иото ё ^огіе»), 
Он слишком стар.

(Пример см. тж. 1-357).

еххеге оИге пе^іі Кали соеіі) аппі см. 0-319.
Іаксіаге ра$5аге сіосіісі гпехі о^пі аппо см. М-1248. 
Іаѵогаге Ігесіісі техі аІГаппо см. М-1249.
Іеѵагві ^іі аппі см. А-903.
907. поп токігаге {гіі аппі сНе х’ Ьа выглядеть моложе 

своих лет.
908. паясеге Гаппо гіеі ііоіогі родиться под несчастли

вой звездой, родиться неудачником
909. рогіаге Ьепе [гпаіе] діі аппі (или  і ргоргі аппі, іі 

рехо сіеёіі аппі) казаться моложе [старше] "воих лет.
910. гіташ іаге аП’аппо т а і  ^  о т л о ж и т ь  в долгий  

ящик; о тл о ж и т ь  до второго пришествия.
поп реге ассоггаге іп ип аппо ііие (или Іге) шапі 

сіі поссіоіо см \1 657.

іо^Чегхі ^іі аппі см. А-903.
Ігоѵагхі іп 1а (или аѵапіі, іппапгі) соп &ІІ (или пе§Іі) 

аппі см. А-906. 
ѵіѵеге діі аппі гёі \ея1оге см. N -251. 
соп агіе е соп іпдаппо яі ѵіѵе іпе/го Гаппо, соп іи- 

^аііпо е соп агіе 8І ѵіѵе Гаііга рагіе см. А-1171.
Гахіпо сііе поп На Іаііо 1а согіа іп 1гепі’аппі поп 1а 

1а рій см. А-1222.
іі Ьеп (1’ип аппо 8е пе ѵа іп ип діогпо (или іп ипа 

Ьеьіепппіа) см. В-490.
іп (или (Іоро) сепСаппі е сепіо тея і Іогпа Гасдиа аі 

5ііоі рае$і см. А-230.
911. сНі сашра Іиііо Гаппо ѵеііе ІиКе 1е Іехіе ргоѵ. ха 

кто долго проживет, многое увидит.
сНі 1а а іпосіо кио, сашра сепГаппі см. М-1673.
912. сНі Ьа ііе^іі аппі, На гіеі та іапп і ргоѵ. =  ста

рость не радость.
сНі тап& іа аіоё сашра діі аппі (1і N06 см. А-504. 
сЫ аН’опог яио та п са  ип пштепіо, поп кі гіра-а роі 

іп аппі сепіо см. 0-394.
сНі 5Іа іп сегѵеііо ип’ога ё рагго рег ип аппо см. 

С-1623.
соте  1а ^г іііпа тидеііезе сЬе На сепГаппі е то з іга  

ип теяе см. (д-78.
ё соте  1а Іипа (1і Воіо&па, сНе яіа сепГаппі е роі гі- 

Іогпа см. В-1010.
І а т т і  ІаІ*оге ип аппо, 5С ьаго роѵего, т іо  ііаппо см. 

Р-303.
913. ^іоѵапе с1’аппі е сГіпцецпо ^  молодо — зе. іено. 
Іа т а ііг іа  ѵіеп (или ѵа) аѵапіі діі аппі см. М-307, 
тапсап  хеі т е з і а Нпіг 1 аппо см. М-1250.
914. поп ё Гаппо! ^  не может быть! (о приятном, 

но неправдоподобном известии).
915. о&пі аппо пе разза ипо (тж. о&пі аппо сНе 

ра$$а, ра$ка іі піе^Ііо) ргоѵ. =  год от году не легче; 
старость не радость.

916. оцпі аппо ѵіепе соі яио аНаге ргоѵ. каждый год 
приносит свои заботы.

рап (И ип діогпо е ѵіп (Тип аппо см. Р-306. 
ргеіе Рео, гіі 1гепі’аппі гііхзе текха, е «Зі чиагапіа поп 

1а яареѵа рій іііге см. Р-1252.
917. іі р г іт ’ аппо сНе поп ё пеЬЬіа иіутл. после 

дождичка в четверг, никогда.
918. (1і чиі а ссп^’аппі Іапіо ѵагга іі Ііпо чиапіо 1а 

яіорра ргоѵ. через сто лет и лен, и пакля будут в одной 
цене; =  поживем — увидим.

і Ігаѵа^Іі Іігап дій Гаппо см. Т-886, 
ѵаі рій ип Ьиоп діогпо соп ип иоѵо сііе ип шаі аппо 

соп ип Ьие см. С-610.
АМ О ОА КЕ ѵ 

аппосіаге іі Шо (или 1е Іііа) см. Р-767. 
т і  5І аппоііа Іа Ііпдиа см. Ь-700.

А \ \ 0 ІАКЕ ѵ 
всЬегго, ГІ50 е ^іоіа чиапй’ё Ігорро аппоіа см. 5-401. 

АМОѴЕКАКЕ ѵ 
аппоѵегаіе і соггепіі см. С-2772, 
іп ресипіа аппоѵегаіо см. Р-980. 
ііеііе ресоге аппоѵегаіе тап& іа іі Іиро см. Р-974. 

АІѴТЕША [
§Г0550 с о т ’ип апіеппа см. С-1092.

АІЧТІСАМЕКА і 
роііііса сГапІісатега см. Р-1945.
919. Іаге ап іісатега дожидаться, ждать приема;

Іо 5СГІ55І <11 ГІ5Р08ІЭ йіеіго я’ ЬіеІіеНо: «Ке іі кеегеіагіо 
Ьа Ьі5о§>ііо, ѵеп§а Іиі (1а т е ,  .сгсііб іо поп Ьо Іегпро сіі і.лч 
ап іісатега , сЬе йеѵо Іаѵогаге!» (А . Сегѵі, «I т іеі веііе
ІШИ»).

Вместо ответа я напнсал на обороте: «Если я нужен 
секретарю, пусть секретарь зайдет ко мне; у меня нет вре
мени дожидаться в передних, мне работать надо».

920. — Іаг Іаге ап іісатега а 41! манежить кого-л., за
ставлять долго ждать приема.

— 1а іогіипа поп ѵиоіе Іаге апіісатега см. Р-1143.
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АМТ 63 А
921. поп ілі ё раззаіо (или  поп се 1’аѵеѵо) пешшепо 

рег Гапіісаілега (сіеі сегѵеііо) мне и в голову не при
ходило, я не имел ии малейшего понятия:

Рего сіаѵѵего іо поп сі репзаѵо, поп се 1’аѵеѵо пеапсЬе 
пеІГ апІісатега: ш’его Пзкаіо сііе сіоѵеѵо діѵепіаге сотш евзо 
(С/. Зіт опеііа . «Тігаг т аіііпа»).

Но об этом я и впрямь не думал, и в мыслях такого 
не было. Я вбил себе в голову, что стану коммивояжером.

АМ ІСІРАКЕ ѵ 
апіісіраге і Іепірі см. Т-245.

АМ1СО 1. 
апіісо соше 1а Іипа см. Ь-886.
Гапіісо пегпісо см. N 152.
Гапіісо расіге см. Р-34.
922. апіісо соше іі ргехгетоіо очень старый (ср. старо 

как мир).
Геіа апііса см. Е-232.
іі топсіо апіісо см. М-1746.
1а позіга та ііге  апііса см. М-55.
Іепіро апіісо см. Т-183.
923. аІГапІіса а) по старинке; Ь) (тж. (адііаіо аН’ап- 

Ііса) патриархального склада, старого закала:
Міо рагіге, сііе ё ип иошо а11’ап ііса, т і  сііссіс 11 регтевво

(іі Іазсіаге &1і зіисіі сЗоро ипа зсепаіа йа поп з і  йіге 
(А. Могаѵіа, «№иоѵі гассопіі готапі>).

Мой отец, человек старого закала, разрешил мне бросить 
занятия после страшнейшей сцены.

рій апіісо (ІеІ Ьгосіеііо см. В-1245.
Аі апііса сіаіа см. 0-45.
(1і апііса піапо см. М-508.
(1і апіісо реіо см. Р-1091.
(Гапіісо з іа тр о  (гж. зиііо з іа тр о  апіісо) см. 5-1620. 
гезіаг Ьіапсо е апіісо см. В-682, 
атоге апіісо поп 5І хсогсіа см. А-660.

АМ1СО 2. т
924. Таге со те  §1і апіісііі (сНе Іа&ііаѵапо іі Іісо рег 

состііеге і ПсКі) рубить дерево, чтобы собрать с ие*о 
плоды; рубить сук, на котором сидишь.
А М ІР О М  /

925. саріге 1’апЖ опа (тж. саріге (ІаІГапШопа ііоѵе 
ѵиоі аггіѵаге) понять намек, знать, откуда ветер дует:

...Гіпееепег С оБ Іатаепа, ке іогпаѵа е Іевееѵа... 11 ЬівНеі- 
(о... аѵгеЬЬе сарКо ГапІІІопа (С. Ргиііега е Р. Ьисепііпі, 
«1*а йоппа йеііа  йотеіиса»)

...если бы инженер Костаманья вернулся и прочел... запи
ску.., он понял бы, что к чему.

гіреіеге 1а 5Іе5$а апШопа см. 5-1710.
926. ГапШопа ё рій Іипда сіеі з а іт о  ~  запев длиннее 

песни.
927. ЛаН’апШопа 5І сопохсе 11 каііпо =  все начи

нается с начала, все имеет свое начало.
АІЧТІРООЕ т

928. аЬіІаге (или зі-аге) а^іі апіірогіі жить у черта иа 
куличках; жить на другом конце горе да.

929. апааге а&іі апіірогіі разойтись во мнениях.
930. ехЛге (или аѵеге ігіее) адіі апііросіі быть про

тивоположного мнения, противоположных убеждений
зіаге астіі апііросіі см. А-928.

АNТ0N10
931. рі§1іаге чіі рег ип 5апІ’Апіопіо ирон. принимать 

кого-л за святого, за моиаха:
— О СІоассЫпоІ т а  т і  ріеП рег ип 8ап і’АпіопІо1

(С. АгрІпо, « ііп  йеііііо  й ’опоге»).
— Ах, ДжоаккнноІ ты что, меня за монаха принимаешь?

932. поп 50п0 ЗапГАпІопіо =  я не святой Антоний, 
я не могу быть сразу в двух местах.

933. 8апІ’АпІопіо 5’іппатого ііеі рогсо ргоѵ. святой 
Антоний влюбился в свинью; =  чушь, чепуха на пост
ном масле.

ігорра ^гагіа, хапГАпІопіо! см. С-1027.
АМКО т

пего соше Гапіго (ІеІГіпІегпо см. N-176.

АРЕ ?
934. соше Гарі ай ип Іаѵо как бабочки иа свет:

Риіеепгіо. — (Зиевіо бсіаіпе (Г атап іі с о т е  ГарІ ай ип Гаѵо
(О. Оіасова, «II таг Но агпапіе сіеііа т оцііех).

ф у л ь д ж е н ц н о .  — О т эти х  поклонников отбоя не 
слетаю тся  к ак  мухи  н а  мед.

935. іпогіа Таре, поп 5І хиссіа ріи ш(і)е1е ргоѵ. =  от 
мертвой пчелы меду не получишь.

93С. поп 5І рио рі^ііаге іі шіеіе кепга 1е арі ргоѵ. е  
без пчелы меду не добудешь.
АРЕСТА / 

а(іі) арегіа сіі ІіЬгс см. Ь-567.
АРЕГ.Т15 ѴЕКВІ5 Іос. Ш.

937. рагіаге «арегііх ѵегЬіх» называть вещи своими 
именами.
АРЕКТО 1. а ве  

арегіо а йие Ьаііепіі см. В-346, 
арегіо а іиііі і ѵепіі см. Ѵ-241. 
сііоге арегіо см. С-3176.
— а сиоге арегіо см. С-3177. 
іп арегіа сашрадпа см. С-314, 
соп апішо арегіо см. А-830. 
аІГагіа арегіа см. А-1028.
а Ьосса арегіа см. В-833.
— а Ьосса арегіа сош’ип Іиссіо см. В-834, 
а Ьіассіа арегіе см. В-1142.
— ^іасеге а Ьгассіа а,,егІе см. В-1143, 
а сіеіо арегіо см. С-1837.
а Гассіа арегіа см. Р-32.
а (или  соп 1а) Ігопіе арегіа см. Р-1350.
а ^ашЬе арегіь см. С -120.
а {ггетЬо арегіо см. С -1031.
а ІіЬго арегіо см. Ь-567.
сіі теп іе  арегіа см. М-1124.
соп ГоссНіо арегіо (тж. соп ^іі оссНі арегіі) см. 0-61. 
а оссНі арегіі см. 0-60.
— ііогтіге аіі (или  соі. ^ІІ) оссНі арегіі см. 0-150.
— аогтіге а оссНі арепі со те  1а Іерге см. 0-151. 
а рог'.е арегіе см. Р-2087.
а Ѵ І 5 0  арегіо см. Ѵ-648.
азрейаге 1е Іака^пе а Ьосса арегіа см. I  191.
аѵеге сака арегіа см. С 1154.
аѵег діі оссНі арегіі см. О 99.
сапіаге (или  іііге) а поіе арегіе см. N-458.
Еххеге ип ІіЬго арегіо см. Ь-570.
938. {аге аІГарегІа действовать открыто, в открытую 

(пример см. 3-1981).
діосаге а Ьіхса арегіа см В-766.
Іе^^ег пеІГапііпа соше іп ип ІіЬго арегіо см, А-799. 
пахсеіе соп діі оссНі арегіі см. 0-190.
5Іоп(1аге ипа (или  1а, рогіа арегіа см. Р-2110.
Іепеге арегіі ^іі оссНі см. 0-217.
Іепеге Саха арегіа см. С -1154.
Іепеге іі сопіо арегіі, см. С-2563.
Іепег ^іі осспі арегіі см, 0-99.
Іепрге Іаѵоіа арегіа см. Т-142.
Ігоѵагс Іиііе 1е рогіе арегіе см. Р-2114.
Ьаііеіе е хага арегіо см В-351.
сНі хіа соі Ьессо арегіо, На 1’ішЬессаІа сіі ѵепіо см. 

В-401.
а шаі сорегіо, гакоіо арегіо см. М-238.

АРЕКТО 2. т 
938а. аІРарегІо на воздухе; на улице:

...Е  а и о г а  пеккрпо ѵиоіе сЫигіегві іп  сака, ІиШ  ргеіегі- 
8СОПО 5Іаге а іі  а р с ііо .. ,  і Ь атЪ іп і сіі с ііій ... з іа п п о
зе ігрг^  іи о гі... (А . й е  Іасо , -<[лі р а и га » ),

...И  потом у і-.икогу не хочется сн дсгь  дом а, все предпо
чи таю т бы ть на воздухе.., ребята  в этом городе... все время 
проводят на улиц е. .
(П рим ер  см. тж. С-1744)

АРЕКТІІКА I
939. арегіига а гіе$4га [а яіпіхіга] полит, сдвиг, пово

рот вправо [влевг]



А  РО 64

940. ай арегіига йі ІіЬго (обыкн употр. с гл. Ігайигге, 
сапіаге, есс.) с листа, без подготовки.

941 аѵеге (или  Іагхі) арегіига завязать знакомство, 
дружеские отношения.
АРОСАьІ55Е (тж. АРОСАЫ 55І) /

іі саѵаііо йеІГаросаІізке (или  йеІГаросаІіззі) см. 
С -1337.

— ша§то с о т е  іі саѵаііо йеІГАросаІіззе см. М-126. 
А РО 5Г С И С 0 а вк  

Іслега арокіоііса см. Ь-420. 
хейе арокіоііса см. 5-562.

А Ю 5Т О Ш  пі
942. Гарозіоіо йе( Іісо Иуда.
943. — сіеѵоіо аІГарокІоІо сіеі !ісо а) последователь 

Иуды, предатель; Ь) шпик, осведомитель.
944. Арохіоіо йеііе пагіопі рел. апостол нации святой 

Пе грг
945. Гаг Гарозіоіо проповедовать нежелающим слу

шать (ср. глас вопиющего в пустыне).
йі5е§паге іі сгейо а&іі арозіоіі см. С-3031. 

АРРАОАКЕ ѵ
аррастаге ГоссНіо см. 0-86.

АРРАЬЬОТТОЬАКЕ ѵ 
арраііоііоіаге ип ЬатЬіпо см. В -153.

АР^АЬТО т
^ага й’арраНо см. 0-226.
916. іп арраііо (обыкн. употр. с гл. Йаге, ргепйеге, 

есс.) на откуп.
А РРА Ш А К Е ѵ

арраппаге аііа га§па см. К-91. 
о§пі Ііаіо Гарраппа см. Р-611 
Гопоге о§пі Ііаіо Гарраппа см. р-612. 

АРРАКЕССНІАТО аёВ.
апйаге а Іаѵоіа аррагессКіаІа см. Т-137.

А Р Р А Р Е \2А  [
рег іі стіосо сіеііе арпагеі.ге см. 0-476. 
ай опіа Йеііе аррагепге с.м. 0-400.
947. зіапйо аИ’аррагепга судя по виду.
948. сопзегѵаге (или  заіѵате, зегЬаге) 1е аррагепге 

(тж зіаг, іепеге, Іепегзі аііе аррагепге) соблюдать при
личия:

Е к в а  ѵ еп іѵ а  д а  т е  (и Ш  і [іогпі, со п  Іа  з с и в а  Йі а іи іа г е
пеііе  Гассепсіе ш а ш та  О гагіа, сііе поп Ііа шаі зозреііаіо  
піепіе... Е даѵапіі а (ііііі, іо сопзегѵаѵо соп ®гап зсгиро-
Іо 1е аррагепге (Ь. Сариапа, «II пгагсНезе йі Коссаѵегйі- 
па» ).

Агриппина приходила ко мне каж дый день под предло
гом помочь по хозяйству мамаше Грации, которая ничего 
не подозревала... А перед посторонними я старался тщ а
тельно соблю дать приличия.

II ге Ъаііаѵа зет р ге  ІіЬегатепіе соп 1е сіоппе сЬе 
ріасеѵапо. Г^оп зі ргеоссираѵа п е т т е п о  йі заіѵаге Іе ар
рагепге (С. йе Іа Мота,, «Ѵпа йоппа йі Майгій»).

Король всегда без стеснения танцевал с дамами, кото
рые ему нравились, п нисколько не заботился о соблюдении 
приличий.

I рій іпйиіёспіі сіісеѵапо сЬе т а г і іо  е т о е і іе  егапо зера- 
гаіі <3і іа« о , йа ип регго, с зегЬаѵапо 1е аррагепге езіегіогі 
рег гібиаггіі ишапі (С. Ѵегца, «II тагііо йі Еіепа»), 

Более снисходительные говорили, что супруги давно разо
шлись н лишь стараю тся соблюсти внешние приличия.

...ега зігапо сЬе ргоргіо &ІІ иошіпі іепеззего іап іо  а ііе  
аррагепге (С. Раѵеве, «Тга йотгпе 5о1е»).

...было странно видеть, что именно мужчины стараются 
соблюдать видимость приличий.

949. дгаііаге оііге аррагепга пытаться узнать чье-л. 
настоящее лицо

хаіѵаге (или  зегЬаге) 1е аррагепге (тж. 5Іаге, іепеге, 
Іепегзі а ііе  аррагепге) см. А-948.

950. Гаррагепга іп^аппа (тж. 1е аррагепге іп&аппапо) 
ргоѵ. внешность, наружность обманчива:

«...МоИе ѵоііе іі загб зетЪ гаіо  іпдШ егепІе, ?гесЫо, едоізіа, 
сапе... Ма Гаррагепга іп^аппа» (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи/ега»).

— Может быть часто я казался тебе безразличным, хо
лодным, эгоистом, бесчеловечным... Но внешность обман
чива.
{Пример см. тж. N 43).

АРРАКІКЕ ѵ 
аррагіге 5іі11е (или пеііе) сапіопаіе см. С-583, 
аррагіге Ногі е ЬассеІІі см. Р-904.
Іаг аррагіге І1 іопгіо а... (или гіі...) см. Р-1025.
^аг аррагіге (Іи ііо ) гохео см. К-543.
И сііаѵоіо поп ё сохі (или Іапіо) Ьгийо со т е  арраге 

см. 0-366.
А Р Р А К Т Е ^ Р Е  ѵ

аррагіепеге аііа сошра^піа гіеііа Іезіпа см. С-2335, 
аррагіепеге аі (или сіеі) питего см. N-587. 
аррагіепеге аііа хіехза гагга см. К-132.

АРРЕЕЬО  т
951. Арреііо Сасіиіі упоминание при перекличке 

имен павших иа папе брани.
952. рег арреИо е рег аррипіо (обыкн. употр. с гл. 

сопозсеге, бареге, есс.) досконально, как свои пять паль
цев.
А Р Р Е ^  аѵѵ 

аррепа ксиіпко йеі ^иксіо см. 0-1203. 
аррепа кіаііаіо см. 5-831. 
соп аррепа йие Йііа см. 0-680. 
аррепа іпиоѵеге іі разко см. Р-813. 
аѵеге аррепа іп саро аксіиііо см. С-725.

А РР Е Ш Е К Е  ѵ 
аррепйеге іі сарреііо см. С-847, 
аррепоеге цс аІ сНіойо см. С-1738. 
аррепйеге іп йиЬЬіо см. 0-910.
сйі рій сНе (поп) Йеѵе ргепйе Н1а 1а согйа сЬе Гар- 

репйе см. С-2670.
А Р Р Е 50 а§§  

тасс’а аррепа см. Р-12.
АРРЕ5ТАТО т  

Тид&іге с о т е  ип арре^іаіо см. Р-1418.
АРРЕТІКЕ ѵ 

оцпі к ітііе арреііхсе іі хио х іт ііе  см. 5-809. 
АРРЕТ1ТО т

953. арреіііо сапіпо в о л ч и й  аппетит.
954. арреіііо егоісо шутл. аппетит, достойный героев 

древности.
ІаЬЬгіса йеІГарреіііо см. Р-2.
— Іаѵогаге рег 1а ІаЬЬгіса йеІГарреіііо см. Р-3.
955. адиггаге Гарреіііо возбудить аппетит.
956. ГарреШо ё іі ші§1іог сопйітепіо (или  іі т ід ііог  

іп^гейіепіе, 1а т !§Ііог хаіха; тж. 1а І а т е  ё ті§1іог соп- 
(іітеп іо ; іі р г іт о  сопгіітепіо ё Гарреіііо) ргоѵ. голод — 
лучш ая приправа, голод — лучший повар.

957. ГарреШо ѵіеп тапдіапйо ргоѵ. аппетит приходит 
во время еды:

Юісопо сііе ѵиоі іг.еШтм апсііс а вресиіаге киііе Іегге. 
Ь’арре1ііо ѵіеп шап^іапсіс (С. Ѵегца, «Мазіго-сіоп Оезиаісіо»).

Говорят, что он собирается заняться и земельными спе
куляциями. Аппетит приходит во время еды.
(Пример см. так. В 1014).

іі р г іто  сопйітепіо ё ГарреШо см. А-956.
АРРІССАРЕ ѵ

958. арріссагіа а чй разыграть кого-л., зло подшутить 
над кем-л.

959. арріссагхі соп цй пристать к кому-л. с бо ітовней, 
с разговорами.

арріссаге ай аИгиі ип (или  іі) саітірапеііо см. С-348. 
арріссаг$і аііа саппа (е  аНе (ипі Йеі сіеіо) см. 

С-512.
арріссаге Іеггі аййо5$о а с]гі см Р-437.
арріссаге НазсНі см. Р-554.
арріссаге іі Ііаксо а чй см. Р-555.
арріссаге іі Іиосо аііа т ісс іа  см. Р-1513.
арріссаге ип Іисі^поіо см. Ь-849.
арріссаге іі т а іо  ай одпі ихсіо см. М-149.
арріссагхі аііе т а п і см М-536.
арріссагві аі раппі йі чй см. Р-320.
арріссаг копадіі см. 5-1012.
арріссаге а цсі і' 5опа^ііо йі цс см. 5-1013.



АРР 65

ке

гл.
іь~

ар-

юев

'Ііог
соп- 
д —

ЭДИТ

егге.
До»).
спе-

тить

вней,

:-348. 
) см.

арріссаге гапе см. 2-14. 
арріссаіо соп Іа сега см. С-1513. 
арріссаіо соп 1о яриіо см. 8-1552.
960. піі 5І аррісса (а ііа  шеп(е) соше 1е Іаѵе аі ш и 'О  

(имг соше Іе Іаѵе яессНе а'скігі ш агті) меня это не тро
гает (ср. как об стенку горох).

сЫ аі?оста 5’аррісс1іегеЬЬе аііе ?ипі сіеі сіеіо си. 
Р-1474

Іарроіа гіі ріапо сНе 5’аррісса адіі зііѵаіі д-охкі см.
0156.
АРРІССІСАРЕ ѵ 

арріссісаге аііе сапіопаіе см. С-582, 
арріссісагві аііе созіоіе (Іі 4(1 см. С-2971, 
арріссісаге Іа раіасса см. Р-867. 
арріссісаіо соп Іа се^а см. С-1513, 
арріссісаіо соп 1о ьриіо см. 8-1552.

АРР1Е аѵѵ
961. Ігоѵагкі арріё оказаться неспособным сделать 

что-л.
АРРІС ІО М КЕ ѵ 

аѵеге аррідіопаіо ГиШіло ріапо (или  іі ріапо ііі во- 
рга) см. Р-1504.

Іе сахе сЬе $’ітЬіапсапо 5І ѵо&ііопо аррідіопаге (тж. 
сНі ітЬіапса Іа саза, Іа ѵиоіе аррідіопаге) смл С-1194. 
АРР1СКША51 т  

а ІеІІеге (Гаррі§іопа$і см. 0-441.
— рагіаге а Іеііеге сГаррі&іопазі см. Ь-442.
962. аѵег Гаррі^іопакі аііа Іеяіа разг. быть придурко

ватым.
АРРЮЫАК5І ѵ 

аррі&1іаг$і аі рагШо см. Р-686. 
поп хареге (1а сЬе рагіе аррі&ііагзі см. Р-656.
1е гіоппе 5’аррі§1іапо хешрге аі ре^^іо см. 0-795. 

АРРЮРРАКЕ ѵ 
арріорраге пехроіе см. N-242.

АРРЬАІЮІРЕ ѵ 
яреііагзі 1е гпапі а Гигіа (Іі арріаисііге см. М-663. 

АРРЫСАРЕ ѵ 
арріісаге іі согіісе (Зеііе тапеК е см. С-2065. 

АРРОООІАКЕ ѵ 
арро^іаге 1’аІаЬагсІа см. А-436. 
арро§§іаге ГаіаЬагсІа а см. А-437. 
сііі а Ьиоп аІЬсго 5’арро§діа, Ьиоп отЬга Іо гісорге см. 

А- 357.
АРРПРКЕ ѵ 

аррогге сосіа а со(1а см. С-2024, 
аррогхі а ип Шаг (ГетЬгісі см. р-732. 
аррогге аі Раіегпозіго см. Р-873. 
аррогге аі хоіе см. 8-940.
Э63. поп харегзі аррогге не знать что к чему.
N. е, пе арропеіеѵі ^ие| сііе ё см. N 1.

АРР05ТА аѵѵ 
паіо аррокіа рег... см. N 90а.
ё те^Ііо ітЬаІІегзі сііе сегсаге аррокіа см. 1 48. 

АРР05ТАНЕ ѵ 
аррохіаге ГаІІогіоІа см. А-484. 
аррокіаге 1е аііогіоіе см. А-48'5. 
аррохіаге <51! пеі соѵо см. С- 3005.

АРРКЕ550 аѵѵ 
іпйі арргезхо см. I 194.
964. т е ііег  арргеххо редко  сравнпвать, сопоставлять. 

АРРКЕ22АРЕ ѵ
сіоппа іп саха е аі чио Іаѵого, поп 1’арргеггі егі ё ип 

Іехого см. 0-798.
АРРКООАРЕ ѵ 

а»1і огЬі поп арргосіа іі хоіе см. 0-492.
АРРКООО т 

рипіо (Гарргосіо см. Р-2483.
АРРШТАТО агг/7

965. рагіаге аррипіаіо говорить манерно 
А РРШ ТІШ  т

с)С6. 5ег Аррипііпа критикан.

АРРІІІМТО т
рег арреііо е рег аррипіо см. А-952. 
хіаг гійо рег Гаррипіо см. К-455.
с о т е  1е погге сіі Со (или  (1і Салопе) сЬе Іесег рег 

Гаррипіо см. N-524.
АРКІЬЕ т  

резсе (1’аргііе см. Р-1345.
967. пеІГаргіІе (1е§1і аппі (или  ііеііа ѵііа) во цвете 

лег.
968. аргііе, циапсіо ріоѵе е циапгіо гісіе (или  циапсіо 

5І ріапде е 5І гіііе) ргоѵ. переменчивый, как апрель 
А Р .Ш Е  ѵ

аргіге (и іііо ) Гапішо а ясі см А--836. 
аргіге і Ьаііепіі см. В-347, 
поп аргіге Ьосса см. В-863.
аргіге Іа Ьосса аііа Ьогяа (или  аі ьасго) см. В-864, 
аргіге 1е Ьгассіа см. В -1153.
аргіге ип Ьисо рег сінисіегпе ип аііго см. В-ІЗЗЬ
аргіге Іа саіса см. С-80.
аргіге іі сашро см. С-374.
аргігхі ипа саггіега см. С-1033
аргіге саха см. С-1153.
аргіге іі С0Г50 а... см. С-2814.
аргіге 1е гііцЬе см. 0 -4 )5 .
аргіге Гепігаіа см. Е-76.
аргіге ип’ероса пиоѵа см. Е 82.
аргіге іі (иосо см. Р-1497.
аргіге ип {иосо сіі іііа  сопіго <̂с1 см. Р-1498.
аргіге Іа даЬЬіа см. Сі-10.
аргіге іі ^іисіігіо а чсі см. С-736,
аргіге !е т а п і см. М-537.
аргіге ^іі оссЬі см. 0-87.
аргіге оссЬі а «и ^с см 0-88.
аргіге &1і оссНі аііа іисе (сіеі зсЛе) см. 0-89.
аргіге ціі оссНі аііа ѵегііа см. О 90.
аргіге ^іі огессЬі а цс см. 0-531.
аргіге іі ра$50 см. Р-781.
аргігві іі ра$50 см. Р-782.
арпге іі реііо см. Р-1419.
аргіге 1а рогіа (или  1е рогіе а...) см. Р-2091.
аргіг 1е 5ап(е Іисіе см. 1.-843.
аргіге ипо яріга^Но см. 8-1446.
аргіге 1а кігасіа см. 8-1839.
аргігві 1а (или  ипа) хігасіа см. 8-1840.
аргігкі ип (или  іі) ѵагсо см. Ѵ-79
аргіге 1а ѵіа см. Ѵ-474.
$епга аргіг Ьсссо см. В-388.
арге 1а Ьосса е Іа&сіа рагіаг Іо «рігііо см. Е-630
аргііі сіеіо! см. С -1862.
я’арге ипа ріпа ѵегііе! см. Ѵ-313
969. аргі 1а Шіехіга (или  1а рогіа, Гихсіо)! врешь, 

брат, это ты загнулі
1е саіегаііе (Іеі сіеіо 5І аргопо (или  5І егапо арегЬ) 

см. С-1282. 
сіб сЬе пеѵе сіііікіе, хоіе арге см. N-268.
І1 гіепаго арге Іиііе 1е рогіе см. й  124.
і т іс іп і Наппо арегіо §1і оссЬі см. М-1384, 
іп ріагга поп аргіг гпаі хассо см. Р-1554.
5е$ато, аргііі! см. 8-685.

АОйіЬА *
аѵеге ^іі оссНі (1’ациііа см. С -100.
970. поп гіЫіпдиеге Гациііе ііаі тохсегіпі не отли

чать орла от курицы, не видеть, не понимать раз
ницы.

971. поп ехьеге ип’ачиі1а =  не хватать звезд с неба, 
быть посредственностью:

ВагЬагапі. — Е вагй ипа йівртагіа вепШ Іввіта рег (|:і1а 
Мі1а..о. Ріепо <1 і аіііѵ ііа, сіі еарасііа, с, яепг’евяеге шГачиіІа, 
ріепо СІІ Ьиоп кепко (О. Ноѵеііа, «ѴІйоІо»).

Б а р б а р а н н .  — Это будет ужаснейшим позором для 
всего Мил: на. Ведь он полон снл и энергии, и, хотя ве хва
тает зв :зд с неба, способнейший и р&ссудительнеВшы че
ловек.

3 Игал. русск. фраз. сл.



972. іпзе&паге аііе ачиііе ѵоіаге учить орлов летать, 
заниматься бесполезным делом.

973. игіаге с о т е  ип’адіііІа зреппа'а кричать благим 
матом.
АКАВІСО 

5СГІЙО агаЬісо см. 8-489.
АКАВО I. 

агаЬа Іепісе см. Р-406.
Ііпциа агаЬа см. Ь-628.

АКАВО 2. гп
974. еззеге агаЬо быть совершенно непонятным (ср. 

китайская грамота):
— II сотш егсіо тойегпо, іі сгссіііо, 1а Вогаа гэпо рег Іиі 

агаЬо, запзсгііо, е реё&іо {Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе 
Раоіо Іеопіогіе»).

— Современная коммерция, биржа, кредитные операции 
для него все равно что китайская грамота, если не хуже.

975. рагіаге агаЬо говорить неясно, непонятно.
976. рагіаге а^іі агаЬі ^  толковать глухому (ср. как 

об стенку горох):
...ип ро8Іо ёа  роіег гатгпепіаге соп ипа з р а іт а іа  <31 

попсигапга виі зивйіеео, т а  чиапіо аі Ьаііаге соп чиаісипа 
ега рагіаге адіі агаЬі ( I .  Оаѵі, «5оійі а Ьгапсаіе»).

...при случае этот ресторан ие стыдно было бы небрежно 
упомянуть в разговоре. Но вот, чтобы потанцевать там с 
девушкой — об этом нечего было и думать.

977. поп е шіса агаЬо это понятно, это совершенно ясно. 
АИАІЛЭО т

978. агаісіо сіе! §іогпо дневное светило, солнце.
979. агаісіо ііеі ілаНіпо предвестник утра, жаворонок: 

Ега 1а іойоіа, агаЫ о гіеі таШ п о  {Р. Магііпі, «АІ Іеаіго»). 
Это был жаворонок, предвестник утра.

АКАЫСІО т
Ііогі (1’агапсіо см. р-883.

АКАНЕ ѵ
агаге соі Ьие е соп Гахіпо см. В-1376, 
агаге сіігіііо см. 0-567. 
агаге іі шаге см. М 797. 
агаге іп хи е іп цій см. 8-1983.
980. поп х’ага с о т е  5,’егріса йё на все нужно умение. 
Чиапсіо і Ьоѵі поп ѵо^ііопо агаге, поп яегѵе НьсМіаге

см. В-1119.
АКАТОКЕ I.

іаге Іа токса агаігісе см. М-2040.
АКАТОКЕ 2. т

981. поп с’ё агаіоге іапіо Ьиопо сНе а ѵоііе поп Іассіа 
І1 5о1со 5Іог(о ргоѵ. =  человеку свойственно ошибаться, 
и на старуху бывает проруха.
АКАТКО т

982. раг іі5сі1о (или  Іеѵаіо) сІаІГагаІго он темный,, не
отесанный мужлан.

зЬа^Ііа (или  егга) ІІ ргеіе аІГаІІаге е іі сопіайхпо 
аІГагаІто см. Р-2269.

Іа гарра сГаг^епІо, Гагаіго <И іеьго см. 2 -2 1 .
А К А 220 т

983. хіаг 8и11’ага220 править, княжить, царствовать. 
АКВІТКО т

984. агЬііго сГеІестапге законодатель мод:
Тапсгейо... сопоЬЬе іі йоііог Раоііегі, ксЬ'ега ип агЫіго 

Й’е 1сбапге, а §»іис!ісагпе сіа (]ие1 воргаЪіІо (б  йа
Ѵегопа, ѵіа ѵііа сотіпсіа йотапіх).

Танкредо... узнал доктора Паольерн, «который, судя по 
его желтому пальто, был законодателем мод».

985. агЬіІго сіеііе 50г(і вершитель судеб 
АКСА }

агса сіі N06 см. N-380.
.— аі Іепірі <Зе1І’агса гіі N06 см. N-384.

, —  ѵессіііо с о т е  Гагса йі N06 см. Ѵ-92. 
агса Л хсіепга см. 8-443.
986. агса (1і ѵігій ходячая добродетель.
987. гтіеііеге іп агса котить, класть в кубышку.
ІеМеге іп сагіа, сіепагі іп агса см. Ь 456.

а К С А М С Е Ц О  т
пеапсНе хе ѵепіхзе Гагсап^еіо СаЬгіеІе см. С-26.

АКСАТА Г
988. Іігаге іп агсаіа а) (тж. Ігагге или  яаеііаге іп аг- 

саіа) действовать на авось, наобум; Ь) (тж. ііаге гіеііе 
агсаіе) выпытывать, выведывать; с) (тж. (Іаге йеііе аг- 
гаіе) колоть, язвить.
АКСАТО 

соп сі&ііо агсаіо см. С-1877.
АКСНЕТТО т

989. рагеге ргеко аП’агсЬейо (или  а&іі агсНеІІі) не
ловко чувствовать себя (в тесной одежде).
АКСКМ Е т

990. іпіогсаге д іі агсіопі обуздать, взять верх, подчи
нить.

991. іепеге (а)^1і агсіопі сосредоточить внимание, за
боту.
АКСО т

992. соп 1’агсо (или  соі гпійоііо) гіеІГоххо (или  гіеііе 
085а, гіеііа зсНіепа) изо всех сил, во всю мочь.

993. — теМегсіяі соп Гагсо гіеііа ясНіепа =  стараться 
что есть мочи, из кожи вон лезть:

А й еіате  сі кі піеіііейе соп Гагсо йеііа БсЬіепа, е іап іо  
Іаѵогб сііе іп росіп ^іогпі іі іеггепо е 1е ріапіе ега ипа 
тегаѵ іе ііа  а ѵейегіе (С. Мегиссі, сЗеззапІа поѵеііе ророіагі 
тэпіаіезі»).

Лделаме в поте лица стал приводить в порядок запу
щенный сад  и огород и так  старался, что через несколько 
дней на все это было любо-дорого смотреть

994. пеі Ігагге сГип агсо в одно мгновенье.
995. аѵеге Гагсо Іип&о быть себе на уме.
996. аѵеге (или  іепеге) Гагсо Іехо (тж 5Іаге соп Гагсо 

іебо) быть начеку, настороже; быть внимательным.
997. Іаге агсо сіеііа рег опа горбиться.
998. Іаг (ѵепіг) агсо (1і 5Іотасо  вызывать тошноту, 
яіаге соп 1’ьгсо Іехо см. А-996.
999. Іепйеге Гагсо (1і... напрягать (ум, внимание). 
іепеге 1’агсо Іехо см. А-996.
1000. Гагсо Ііга- пюііо [росо] ума палата [звезд с неба 

не хватает].
Гагсо Ігорро Іехо 5І хрегга (тж. сНі ігорро Ііга Гагсо,

Іо зрегга; сЫ Ігирро Ііга, Гагсо 5І хрегга) см. 8-1385.
На ^иа1с^е 'гессіа іп зио агсо см. Р-1262. 

АКСОВА^ЕNО гп
1001. саѵаісаге (или  рая^аге 8оНо) ГагсоЬаІепо =  до

биться невозможного; прыгнуть выше головы. 
АКСОЬАЮ т

аццігаге 41! с о т е  ип агсоіаіо см. А-340.
1002. еззеге ип агсоіаіо быть фантазером
1003. дігаге (или  ѵоіцегзі) со т е  ип агсоіаіо крутиться, 

вертеться.
1004. теМеге хиІГагсоІаіо ипа т а іа зза  аііа ѵоііа де

лать что-л. постепенно, соблюдая строгий порядок.
1005. те ііегх і іп саро (или  іп Іе.яіа) Гагсоіаіо преда

ваться мечтам, фантазиям.
ѵо1{*ег5І со т е  ип агсоіаіо см. А-1003.
1006. циаиіо рій ё ѵессНіо Гагсоіаіо, те§1іо ^іга ргоѵ, 

эё старый конь борозды не портит.
А ІШ ЕМ Е  а е ё  

ас^иа агсіепіе см. А-103. 
сатега  (или  сарреііа) агсірпіе см. С-253
— Іаге 1а сатега  агсіепіе (тж тейеге 511 ипа сатега  

аггіепіе) см. С-254, 
хиііа Ьгасе агс1еп4е см. В 1182. 
хиі сагЬопі агсіепіі см. С-904.
ІІ Іиро с1’е55ег Ігаіе На ѵо<гІіа агііепіе, теп4г’ё іпГегто, 

т а  хапо 5е пе репіе см. Ь-і008 
АКОЕКЕ и

?И5Се11о гіа агііеге см. Р-1595.
1007. сНі поп аггіе, поп іпсепсіе рю ѵ. кто сам не го

рит, тот и других не зажжет.
Тиосо сЬе агсіе іп с іт а , поп пе Гаге х ііт а  см. Р-1550. 

АКОІТО 
т о й і агсіііі см М-1622, 
а ЬагЬа сіі рагго, га^оіо аі (Іііо см. В-258.
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ё агсНіо іі ^аііо $орга П 5і'.о Іе іате  см. 0-102.
А КО и О а з з

агсіио раххо см. Р-758.
А Р Е М  I

1008. сІгатта гіа агепа низкопробная драма.
1009. (сІі)5сепс1еге (или  епігаге) пеІГагепа выйти на 

арену, вступить на поприще.
1010. рогіаге агепа аі Іісіо носить песок на пляж; зря 

стараться, делать ненужное дело.
1011. зетіпаге пеИ’агепа (или  хиІГагепа) строить на 

песке.
1012. зііІГагепа яешіпа сНі хие хрегапхе ропе і п  сиог 

сЗі Гегпіпіпа ргоѵ. прогадает, кто на женщин уповает:
КеІГопсЗе зоіса е пеІГагепа з е т іп а  ЕЧ ѵа&о ѵепіо зрега 

іп геіе ассодііеге СЫ зие зрегапге ^опгіа іп сиог сіі і е т т іп а  
(1. Заппагаго, «II ѵіаёёіаіоге весіепіагіо»).

Тот волны боронит и сеет на песке,
И сетью обуздать бег ветра тщится.
Кто сердцу женщины довериться решится.
Магцкегііа. — АЬ, Ьиібі, ^ісе риг Ьепе іі ргоѵегЬіо: зиі- 

Гагепа зегпіпа сЬі зие зрегапге ропе іп сиог <1і і е т т іп а  
(С. ОНегагйі, «Ѵапеііо йеііа тайге»).

М а р г е р н т а .  — Ах, Л уиджи, в пословице хорошо ска
зано: прогадает, кто на женщин уповает.

АКОАКО т
1013. соп §1і (или  а Іогха сіі) агдапі с неимоверными 

усилиями, с великим трудом.
1014. Іігаге чсі соп §1і агдапі принудить кого-л. силой. 

АКОЕІЧТО т
азіго сГаг^епіо см. А* 1292. 
пахігі сГаг^епіо см. N-82.
511 ип ріаМо сГаг^епІо см. Р-1535.
апсіаге а резсаг соІГагпо сГагсгепіо см. А-634.
1015. аѵег Гаг^епіо ѵіѵо ас1(І0550 (тж. езхеге со т е  

Гаг^епіо ѵіѵо) быть как ртуть, не стоять, не сидеть ни 
минуты на одном месте, быть непоседой:

_Іеі ега 1а рій б і°ѵапе. ега Ьеііа регсЬё аѵеѵа гііеіоііо,
ѵепіі аппі, е «Гагйепіо ѵіѵо агісіоззо» с о т е  гіісеѵапо соіого 
сЬе 1а сопозсеѵапо (V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

...она была моложе всех, хороша собой, потому что было 
ей лет восемнадцать'— двадцать и была в ней живинка, как 
говорили те, кто ее знал.

..,5 І гііѵегііѵа е гісіеѵа... соі ёпе &ете11і ёі М ігапйа, сЬе 
аѵеѵапо Гагдепіо ѵіѵо асігіоззо с о т е  Іа Іого роѵега т а т т а  
(V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

...он веселился и смеялся... вместе с близнецами Мнранды, 
которые были такими ж е живчиками, как их бедняга-мать.

1016. т е ііеге  1 агрепіо ѵіѵо аскіо^о раззадорить, 
взволновать кою-л.:

— II т іо  ЬікІіеКо <е Ьа т е ^ зо  Гагуепіо ѵіѵо асЫозяо? — 
еіі ііотапііб 1а ѵіБсопіеБва, ѵЫепсІоІо аггіѵаге р г іт а  йеііе 
гііесі (О. Ѵег^а, «ііцге гепіе»),

— Вы сгорали от нетерпения, получив мою записку? — 
спросила виконтесса Д ж ордж о, когда ои явился к ней за 
долго до десяти.

і (Іепагі сГагцепІо яреггапо (или  іі ілагіеііо сГаг&епІо 
5ре/га) Іе рогіе (1і Іегго см. 0-124. 

а петісо сЬе Гидде ропіе {Гагдепіо! см. N-158.
1а рагоіа ё (Гаі^епіо, іі зііепгіо е й’ого см. Р-598.
Іа харра іГагдепіо, Гагаіго сіі Іегго см. 2-21.

АКОІЬЬА }
1017. 1а тогіа іе  агціііа поэт, бренная глняа, человек. 
сою$$о сіаі ріегіі й’агдШа см. Р-1577.
йеііа 5(е$$а агдіііа см. 8-1708.
аѵеге і ріейі іГагдіІІа с о т е  іі соіокко Аі Коііі см. 

Р-1629.
АДСО

1018. &1і оссНі (или  і сепі’оссНі) й’Агдо глаз да глаз, 
полная осторожность.
АКСОМЕМО тп

1019. агстотепіо (Ьі)согпиіо шутл. дилемма.
1020. агстотепіо хойо веский довод.
1021. зепга аіігі агцопіепіі ^  короче говоря:

Ріоіопе. — Е зепга аіігі агдошепіі, поп зе п ііа т о  по! сЬе
Гіпсііпагіопе позіга йа рег зіезза сі Ііга, е сі і а ойіаге Іа 
то ііе , е іе т е г іа . есі аѵегпе оггоге, апсЬе а йівреііо позіго? 
(О І^еорагйі, «Орегеііе пгогаіі»)*

П л о т о н . “ Короче говоря, разве тин не чувствуем, что
в силу самой природы нашей мы склонны испытывать не
нависть, страх и уж ас перед смертью, д аж е  презирая себя 
за это?

айгіепігагхі пеііе ѵіхсеге сІеІГагцгітіеиІо см. Ѵ-631. 
АКІА I /

ІіЬего с о т е  1’агіа см. Ь-537.
ІіЬего с о т е  ціі иссеііі сІеІГагіа см. Ь-538. 
соіог беІГагіа см. С 2168. 
соіро с!’агіа см. С-2211.
— ргепсіеге ип соіро (1’агіа см. С-2212.
1022. іп агіа (обыкн. употр. с гл.. сатраге, ез.яеге, ге- 

5Іаге, есс.) лишенный опоры, основания; смутный, неоп
ределенный:

...поп Ьо сегіо Ігазсигаіо Газреііо  те іаП зісо  е  регііпо 
геііеіозо йеііе т і е  с а іа т і іа ,  Іпзізіепйо іогзе Пп Ігорро зиііа 
іроіеБі сііе еззе іоззего іп геіагіопе <5іге1іа соп 1а ѵоіопіа 
сН ип сегіо ігараззаіо  сЬе се Гаѵеѵа зи соп те рег (Іеііе 
гаёіопі зие поп гіеі Іи ііо  с а т р а іе  Іп агіа (О. Вегіо, <11 таіе 
ОБсиго»).

...конечно, я не упускал из виду и метафизическую, и 
даж е религиозную сторону моих несчастий, может быть, пре
увеличивая то, что она имела прямую связь с волей умер
шего, мстившего мне по причинам, далеко не лишенным 
основания.

«ЕссоН ^ш  і соІіеНі! Е роі сіііе сЬе 1е ассизе зопо іопгіаіе 
іп агіа (Е. Саіапйга, «Ьа Ъи$ега»).

— Вот они — ножи. А вы еще говорите, что обвинения ни 
на чем не основаны.
— сахіеііі іп агіа см. С-1262.
— созігіііге (или ІаЬЬгісаге, іаге) сахіеііі іп агіа смч 

С-1264.
1023. — (ІІ5С0Г5І сатр а іі (или рагоіе сатраіе) іп агіа

пустые разговоры:
Оіа рег ога зоп гіізсогзі 1п агіа... (О. Ѵег^а, «Мазіго-йоп 

ОезиаШо»).
Пока эго все пустые слова...
Егі ессо а (іітозігаге сЬе іиЦе циезіе поп зопо зоНапІо 

рагоіе о ргоёеііі сатраИ  іп агіа, ип іпіегеззапіе 1іЬгеііо..« 
сіаі Шоіо: Кіп^іоѵапіге Ѵевате йі совсіета (С. Сейегпа, 
«8і&поге & Зі&погі»).

И вот доказательство того, что все это не пустые слова 
н химеры, — перед нами любопытная книжица... под на
званием «Омолодим суд совести».
— апсіаге іп агіа см. А -1034.
— аѵеге іі сегѵеііо іп агіа см. С-1566.
— са т т іп а ге  соі ріесіі іп агіа см. Р-1636.
1024. — Іеѵагзі іп агіа высоко подняться, воспарить, 

возгордиться.
1025. — рагіаге іп агіа (или аІГагіа) а) бросать слЪва 

на ветер; Ь) говорить, ни к кому не обращаясь:
«Ьа сНзігагіопе беііе гіоппе», сопііпиаѵа Гаііго, е зсоссб 

ип еЬ! зегпрге рагіапгіо іп агіа (/.. Вопаппі, «Ь'айиИега»).
— Ж енская рассеянность— эх, да что говорить! — продол

ж ал  он, все еще ни к кому не обращаясь.

1026. — ре§саге іп агіа схватить на лету, быстро по
нять.

— хаііаге іп агіа см. А -1054.
— ^аг хаііаге іп агіа см. А-1055.
1027. — Іепеге іп агіа чсі держать в напряжении, в 

неизвестности:
— Зиѵѵіа, сарііапо, — ^іі йіззі.., — поп сі іепеіе  1п агіа соі 

ѵозігі шізіегі. О с о т е  роігезіе еззег т о г іо  аііога, е ігоѵагѵі 
о^еі чиі а гассопіагіа? (А. О. Ваггііі, «Сарііап йойёго»).

— Ну, капитан, — сказал  я.., — не мучьте нас вашими тай
нами. Как ж е вы моглн умереть тогда, а теперь рассказы
вать иам здесь об этом?

— {епеге іі пахо іп агіа см. N-66.
1028. аІГагіа арегіа под открытым небом:

Разіоге, аІГітргоѵѵізо, т і  Ьа сЫезІо регсЬё Ьо 1а Гассіа 
е 1е ^ а т Ь е  созі зсиге, Ьо гізрозіо сЬе ё регсЬё ѵіѵо іп 
са т р а ^ п а  е зіо зет р ге  аІГагіа арегіа соп іі зоіе, соп іі 
ѵепіо е сегіе ѵоііе соп 1а рю&ё*а (и . Рігго, «йіагіо йі ипо 
зсоіаго»).

Пасторе неожиданно спросил, почему у  меня такие темные 
лицо и ноги. Я сказал, потому что я живу в деревне, всегда 
на открытом воздухе, на солнце, на ветру, а иногда и под 
дождем.

1029. аІГагіа ІіЬега а) на вольном, открытом, свежем 
воздухе (пример см. 8-163); Ь) на свободе.

3*
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1030. соп Гагіа сЪе Ііга в такой обстановке, при таких 
обстоятельствах:

Е 8І рііо зареге сіоѵе Ііа іпіепгіопе сіі апсЗаге іп ѵіая^іо 
соп Гагіа сЬе ііга? (Л. Огацо, «II [Шапгаіо»).

Интересно знать, куда это вы собираетесь отправиться 
в путешествие при этих обстоятельствах?

Е <3е1 гезіо зе ип ^іогпо о ГаНго епігегаі пеііа позіга 
саза, роігаі ѵесіеге йі регзопа §е 1а іогіипа ГаЪЬіагпо о поп 
1’аЪЪіато т е г ііа іа  е зе созіа о поп созіа, соп Г агіа сЬе 
ііга, іепег іп ріесіі ^ие1 ро’ ро' гіі гоЬа (О Тезіогі, «II Вгкхпга 
е аіігі гассапіі»).

К тому ж е, если ты войдешь в нашу семью, ты сама убе
дишься, заслужили ли мы иаше богатство, н каково по на
шим временам управляться со всем этим добром.
а датЬ е аІГагіа см. 0-121.
Іип<го Іа Ііпеа сГагіа см. Ь-612.
1031. а т е х г ’апа а) неподвижно повиснув в воздухе: 

Его сарас іззіто , а іаѵоіа, гіі гігпапеге соі сиссіііаіо а т е г -
х ’аПа... рег сапііссіііаге зоЦоѵосе 1е ітргоѵѵіБе шеіойіе сЬе
ші пазсезвего... пеі сегѵеііо (V. МогиссНіо, «Зіогіе йі іегі, йі 
о&ёі... е йі йотапі»).

Я был способен за столом, не донеся ложку до рта.., вдруг 
запеть потихоньку мелодию, которая.-, возникала у меня 
в голове.

Кезіапо іиШ  соше а т е г г ’а п а , гіеІіЫ (Л. Рігапйеііо, 
«І.’атіса сіеііе тоціі» ).

Все застыли в неподвижности, потрясенные.

b ) не окончив, не доведя до конца; на полпути:
«Сарізсі? Наі сарііо?..» 5е&шіа а сЪіегіегсі теп іге  сі 8ѵе1а 

1а Бегаіа... пеііа циаіе поп с 'ё  ргоргіо піепіе <1а саріге, регсЬё 
пиііа ё аѵѵепиіо е с о т е  аі боШо циапгіо с’ё сіі тегго Іеі, 
Іи ііо  ё г іт а в іо  а т е х г ’а п а  (С. Седегпа, «Віцпоге & 8іцпогі»), 

«Понимаешь? Поняла?..» — спрашивает она, стараясь 
объяснить нам, что произошло иа вечере.., хотя понимать 
тут решительно нечего н ничего там  не произошло именно 
потому, что и а вечере была оиа и, как всегда, из-за этого 
все пошло вкривь и вкось.

c) (обыкн. упогр. с гл. сіііе, рагіаге, іпіепсіеге, есс.) на
меками. с полуслова:

— ф иапіо  1е вопо ^гаіа , а т іс о  шіо саго!
— Бі сііе?
— Оі рагіагш і собі, а т е г г ’ап а , сіі іпехіе, еѵазіѵашепіе, 

с о т е  ее сі ІоББіто ѵівіі іи ііі і ^іогпі (/?. ВассНеІІі, «Тге 
ціогпі йі ра88іопе»).

— Как я вам благодарна, мой дорогой друг!
— З а  что?
— За то, что вы говорите со мной намеками, о пустяках, 

не касаясь важного, так, как если бы мы с вами виделись 
каж ды й день.
1032. — репсіеге а т егя ’апа свисать:

А ш егг’а п а , сЗа ип Ъаісопе ёі Іедпо репгіеѵапо раппоссЬіе 
деІГаппо раззаіо  (С. Раѵезе, «Ргіта сНе іі цаііо сапіі»). 

С деревянного балкона свисали прошлогодние метелки.

соі пазо іп агіа (тж. а  пазо аІГагіа) см. N-35. 
соп 1а (езіа іп (или  рег) агіа см. Т-501.
— ап(1аг соп 1а Іезіа іп (или  рег) агіа см. Т-5013.
1033. а&ііаг Гагіа сотрясать воздух; говорить, выска

зываться:
— Ье аѵеіе Іа ііа  ипа Ьеііа гесіаше — сопсіизе іі Сгезіі, 

сііе Бепііѵа аггіѵаіа Гога сіі а&ііаг 1’агіа е гіі }аг сога@%іо 
апсЬе а М азБіто  (Е. Ое Магсііі, «Соі ?иосо поп 8і всНегга»).

— Хорошую рекламу вы сделали этой вилле, — заметил 
Крести, почувствовав, что пора нарушить молчание и под
бодрить Масоимо.
1034. апгіаге аІГагіа {или іп, рег агіа; апсіаге или  са- 

(іеге а ^ашЬе аІГагіа или  рег агіа; апсіаге соі чиаііго 
^еггі аІГагіа; шозігаге і Геггі іп агіа; ігагге і Геггі рег Га
н а  или  іп агіа) а) упасть, полететь кувырком, вверх 
тормашками:

. . .т а  1 а Ъезііоіа. ѵоИапгіоБі а зессо, ^іі йеііе ипа ^гап 
ти Б а іа  пеііо  БІотасо е 1о кеііо  а ^ а т Ь е  аІГагіа (С. Соііосіі, 
«І*е аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»),

...но ослик, резко повернувшись, так  сильно ударил его 
головой в живот, что Пиноккио полетел вверх тормашками.

Ь) поити прахом, погибнуть:
Іо Ъо теББО зи ип’агіепсЗа, соп циеі гііесі т іііо п і, е зе 

ога рііеіі гезПіиіБсо т і  ѵа Іи ііо  а е а т Ь е  рег агіа. Мі ѵаппо 
аН ’аПа ^!і іт р іе е а іі  е 1а т і а  ?аті^1іа (С. Аіѵаго. «Зеііап- 
іасіприе гассопіі»).

С помощью э т и х  десяти миллионов я начал дело, а если 
сейчас я нх верну, то и сам вылечу в трубу, н служащих, 
и свою семью пущу по миру.

— Ѵейі 1а зсепа, п о ? — рара ёгійа, 8’а іга , 11 ртапхо ѵа 
рег агіа... (Л. сіе Се8ресІе8, «Ьіезхипо іогпа іпсііеіго» ).

— Ты представляешь себе эту сцену? — Отец поднимает 
крик, вскакивает с. места, весь обед расстраивается...

Ье ^иезію пі ёіиШяіагіе поп Ііаппо сіа Іаг піепіе соііе 
роІііісЬе; е зе 1е р г іт е  боѵеБзего еББег іигЬаіе пеІІа Іого 
зоіигіопе гіаІГіпсовіапга йеііе весопгіе, іі то п й о  апйгеЬЬе 
а § а тЬ е  аІГагіа (М. й’АгецІіо, «І^еііеге а аиа пго^ііе»).

Отправление правосудия должно быть независимо от по
литики. Если столь переменчивое направление политики бу
дет вмешиваться в дела правосудия, то в мире воцарится 
хаос.

$рі&а. — N011 сарізсі іи , ріиіІоБІо. сііе Іи ііе  диезіе сііаѵоіегіе 
(іа ип т о т е п іо  аІГаГіго, роззопо апсіаге а д ат Ь е  аІГагіа 
(X. Рігапсіеііо, ̂ «П {Уіиосо сіеііе рагіі»).

С п н г а. — Разве ты не понимаешь, что с минуты на ми
нуту все эти махниацин могут потерпеть полный крах.

1035. аѵег ранга сіеІГагіа (тж. іпІпіісагзі Гагіа) быть 
домоседом, не показывать носа на улицу.

аѵѵепіаг саісі аП’а п а ’сж. А -1041.
1036. ЬиКаге аІГагіа перевернуть вверх дном, вызвать 

потрясение:
Ьиса.— Біато іап іо  іп Ьа850. Ьтоп ро ігето  гізоііеѵагсі ріи. 

Війо^пегеЬЬе аѵеге іі с о г а ^ іо  сіі сііге 1а ѵегііа, іи ііа , а соею 
сіі Ьийаге іап іе  сове аІГагіа, регсЬё а ііг іте п іі. циі, 
ѵа аііа гоѵіпа, а 11а гоѵіпа... (О. РаЪЬгі, «Ьа ІіЪгегіа йеі
зоіе» ).

Л у к а .  — Мы так низко пали, что уже не сможем под
няться. Нужно иметь мужество сказать всю правду, даж е 
если это грозит нам большими потерями. Н е то иам грозит 
гибель, верная гибель...

Ега Ьгаѵа е риШа 1а Коза е аррепа аггіѵаіа аѵеѵа ЬиЙаіо 
аІГ агіа іи ііа  1а саза е йаіо сЗі Ьіапсо, сііе ога рагеѵа ип'а1іга 
(5. Ма&і Воп$апІі, «Зрегата»),

Какой хорошей и любящей чистоту женщиной была наша 
Роза! Не успела перешагнуть через порог, как переворошила 
весь дом, побелила стены, просто не узнать его стало.

II гошапго сіі АІЬегіо Веѵііас^иа гіёіѵепіа а ііи аіе  пеііа 
Р а гт а  йі о^ёі сЬе, пе^іі и ІЧ ті т е з і , ё  з іа іа  Ьи ііаіа  аІГагіа 
(1а дгапсіі Іоііе, гіа Гогііббігпі зсіорегі («1^'ІІпііа», 21 оііоЬге 
1969).

Роман Альберто Бевилаква снова стал актуальным для 
нынешней Пармы, которая за последние несколько месяцев 
пережнла сильные потрясения в результате острой борьбы» 
массовых забастовок.

са'Зсге а §атЬ е аіГагіа (или  рег агіа) см. А -1034.
1037. сатЬіаге (или  т и іа г е )  агіа уехать, переменить 

обстановку:
Ре, 8Іие§»<ге а і... йеЬіІі... 1а [аті|> Ііа зі ІгакГегі іп Ьі^игіа,

пеі 1863 рето гіоѵеііе пиоѵатепіе сатЬ іаг  агіа е бі зіаЪШ 
а Рігепге (5. Ра&апі, «II іеаіго тііапезе»).

Чтобы уйти от... долгов.., семья переехала в Лигурию. 
Но в 1863 году ей виовь^ пришлось переменить местожитель
ство и поселиться во Флоренции.

...роі (Іаѵа поіа аѵег рег сотпра&по пеі ѵіаейіо, е 
ргоЬаЬіІіпепІе апсііе пеі зо^^іогпо, М азБіто Сіагіз &к>ѵапе 
иНісіаІе, сЬе т и іа ѵ а  агіа рег огШпе сЗеІ сопіе райге е  ргеѵіа 
іісепха гіеі Бирегіогі (Е Саіапйга, «І-.а Ъи^ега»).

... к тому ж е у него вызывала досаду необходимость иметь 
в качестве спутника, и не только во время путешествия, 
но, может быть, и всего пребывания, Массимо Клариса, мо
лодого офицера, который, по воле графа — своего отца — и 
с благословения начальства, переезжал на новое место, что
бы изменить обстановку.
(Пример см. тж. Р-1048).

1038. сатраге (или  ішігігві) сГагіа питаться воздухом, 
жить святым духом.

саріге рег агіа см. А-1052.
1039. саріге цисііо сНе ё пеІГагіа знать, в чем дело 
сіііесіеге зсика апсЬе аІГагіа сЬе ипо гезріга см. 5-515.
1040. Йаге (Р)агіа а... проветривать:

Ьа зега <іоро, аѵеѵо {аііо іі Ьа^по іп саза т і а  е, гіаіа 
Г агіа  а ііе  Біапхе, с а т т іп а ѵ о  Биі сіоііоіі зоІі1;і (С. Раѵеве, 
«Тга йоппе 8о1е»).

На другой вечер, приняв ванну и проветрив комнаты, я 
отправилась по знакомой мне дороге.

II сивіойе, поп аѵѵізаіо а Іетро , поп аѵеѵа а т т о п і іа  1а 
села, пё <1а*а агіа аііе зіапге (Е. Саіапсіга, «Ь.а Ьи[ега»), 

Слуга, который не был предупрежден о его приезде, не 
приготовил ужин и не проветрил комнаты.

1041. йаг (или  аѵѵепіаг) саісі аІГагіа болтаться в воз
духе, быть повешенным

«Оісопо сЪе і Гогпаі б о п  ЬігЬопі... С’ё <1еІ ргапо пазсозіо... 
Ма Іосса а сЬі сошапда а Іепег Ьиопе зріе, е апйагіо а



ёізоиеггаге, е тап й аге  апсЪе &ГіпсеМаІогі а «Заг саісі а і-  
Гагіа, іп сош ра^піа гіе' ^огпаі» (Л. Мапгопі, «I рготеззі
5р08І»).

— Говорят, что пекари — разбойники... Они прячут зерно... 
Тут уж дело начальства иметь хороших сыщиков и достать 
его хоть нз-под земли, да кстати и спекулянтов заодно с 
пекарями вздернуть на виселицу -
1042. сііѵісіеге Гагіа сотрясать, потрясать воздух.
1043. еххеге пеІГагіа (или  рег агіа) носиться в воз

духе; нависать, угрожать:
Біесі т іп и іі гіі гііаггіо поп егапо шоШ, зресіе ІгаНапйозі 

сіі ипа сіоппа: т а  іо зареѵо гіі сегіо сЬе поп загеЬЪе ѵепиіа... 
ега рег Гагіа (А. Могаѵісі. «Нассопіі готапі»).

Опоздать на десять минут, особенно, если дело идет о 
женщине, — эго немного. Но я был уверен, что она не при
дет..: что-то подсказывало мне это.

СН аіігі зсЬеггаѵапо е сЪіассЬіегаѵапо, соп зГогго рего, 
регсііё, с 'ега чиаісііе соза рег агіа (А. Могаѵіа, «Нассопіі 
готапі» ).

Другие шутили и болтали, но как-то через силу, потому 
что в воздухе чувствовалось недоброе.

*аг заііаге І1 сегѵеііо аІГагіа см. С -1583.
1044. Піііаге Гагіа разнюхивать, разузнавать (пример 

см. С-2526).
1045. Пиіаге пеІГагіа почувствовать, почуять:

ІЧоп ега з іа іо  іасііе Іепеге зещ*еіа 1а зѵепіига рІошЬаіа 
зи ііа  еаийепіе Тгегегі; і Ьа^папіі Гаѵеѵапо Я иіаіо пеІГагіа 
ііп сЫ р г іт о  ^іогпо (5. Рагіпа, «Ѵіѵеге рег атаге»).

Нелегко было держ ать в тайне обрушившееся на Тред- 
зери несчастье, и курортники с первого ж е дня вспышки хо
леры точно почуяли это.

1046. ішЬихсНегагзі сІеІГагіа ІогЬа плевать на все.
1047. іпсогрогаге Гагіа привыкнуть, акклиматизиро

ваться.
іпігпісагхі Гагіа см. А -1035. 
іиіепсіеге рег агіа см. А -1052.
Іеѵаге іі реі рег агіа см. Р -1110.
1048. піапсіаге аІГагіа а) взорвать, уничтожить:

— Ргоргіо а т е  гіоѵеѵа сарііаге, а т е .. .  т а г і іо  ёі ипа 
то^И е сЬе... зе ѵіепе а зареге <іиезіо... ё сарасе сН тапсіаге 
аІГагіа апсЬе іі Б и о т о , риг (іі зсоргіге 1а ѵегіій (Т. Логі, 
«ВіЦеге зиІѴАгпо»).

— И должно же это было случиться, именно со мной... 
мужем такой жены... Если только она узиает об этом.., она 
готова будет взорвать собор, лишь бы докопаться до правды.

Ь) покончить с..:
...риге, апсЬе ога. с о т е  аИге ѵоііе пеі раззаіо, зепііѵо 

сЬе ип сопзі&ііо Ъиопо, гіа ат ісо , роіеѵа тапгіаге аІГагіа 
чиеі еіизіб  гапсоге іп сиі т і а  Іоііа ігоѵаѵа 1е зие и іі іт е  
Гогге (М. Сшіазедпа, «ііп ііите рег соп[іпе»).

...н все ж е теперь, как не раз прежде, мне казалось, что 
добрый дружеский совет может развеять по  ̂ ветру эту, пусть 
и справедливую, мою злобу на тех людей, борьба против 
которых доводила меня до полного изнеможения.

вашего. — Коп ѵоіеѵо сопіеззаге сііе зопо зіа іо  іо поп 
1а Іігіапгаіа, а тапгіаг Іи ііо  аІГагІа (Е. Роззепіі, «Ііп аііго 
апюге»).

Р а н ь е р о .  — Мне не хотелось говорить правду: это я, 
а не невеста, послал помолвку ко всем чертям.

шапсіаге а  ^ а т Ь е  аІГагіа см. С -163. 
іпозігаге і Іеггі іп агіа см. А -1034. 
ти іа ге  агіа см. А -1037
1049. т и іа г е  Гагіа проветрить (помещение, комнату). 
ІШІГІГ5І сГагіа см. А -1038.
рагіаге аІГагіа (или іп агіа) см. А -1025.
1050. рістііаге (или ргепсіеге) агіа (или Рагіа, ипа Ьос- 

саіа сГагіа) проветриться, погулять:
Ш сіі а рідііаг агіа, соп іі т іо  бізсогзо е т о і іе  аііге егаѵі 

со$е зиііо зіотасо (А. Роцаггаго, «Оапіеіе Согііз»)-
Я вышел подышать свежим воздухом; голова моя была 

полна предстоящей речью и еще кучей тяжелых дум.
— Соза Гаіе чиі?
— Ыіепіе. РгепсЗіато агіа.
— Сігсоіаіе. сігсоіаіе (О. Сегтапеііо, «Ле тетогіе йі ип 

ЬагЪіеге»).
— Что вы тут делаете?
— Ничего. Прогуливаемся.
— Проходите, проходите.
Боп Оіизерре іи  за іи іа іо  сіаі саѵаііег Оиарііопе сЪе ега 

и5сіІо а ргепгіег ипа Ьоссаіа гі а ііа  (і;. Сазіеіпиоѵо, «Л'опо- 
геѵоіе Раоіс Леспіогіе»)*
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Дона Джузеппе приветствовал кавалер Квальоне, который 
вышел подышать свежнм воздухом.

К ітапеѵа ип аШ т о  іп зігагіа рег ипа Ьоссаіа сГагіа зепга 
раііо ... (С. Агріпо, «Аііге віогіе»).

Он выходил на минутку подышать воздухом, без пальто...

1051. ргепгіеге (ІеІГагіа проступиться, простыть.
1052. ргепйеге (или  саріге, іпіепііеге) рег агіа схва

тить, понять на лету, с полуслова.
ргепгіеге ипа ѵепіаіа й'агіа см. Ѵ-228.
1053. гоілрег Гагіа мчаться, нестись.
1054. каііаге рег (или  іп) агіа взорваться, взлететь на 

воздух:
ІІп Ьог^ііезе іп Ьісісіеііа сЬе ѵепіѵа сіаііа "Іагіопе сііззе 

сЬе ІІ дероБііо ді шипігіопі... заИ аѵа рег агіа (О. Сотіззо.
«Сіогпі йі ^иегга»).

Горожанин, приехавший на велосипеде со стаиіщи, сооб
щил, что склад б о еп р и п асо в .в зл етел  иа воздух.

1055. — [аг заНаге іп агіа взорвать:
Ье рагоіе зопо іпйісаіе... гіаІГаѵапёиагсІіа с о т е  зіги теп іі 

йі сіізігигіопе, ЬотЬе й іготрепіі иШі рег ?аг за ііаге  іп агіа 
Гедііісіо ѵессЬіо е Іо^ого йеііа Ігайігіопе («Ла пиоѵа ціГе- 
зііопе йеііа Ііп&иа»).

Слова, по мнению... авангардистов, — оружие разрушения, 
своего рода бомбы, способные взорвать обветшавшее здание 
традиции.

5*аге а рапсіа аІГагіа см. Р-213.
ігагге і ^еггі рег Гагіа (или  іп агіа) см. А -1034.
1056. ігоѵагзі рег агіа оказаться брошенным, покину

тым:
«ІМоп Іа сарізсо рій, чиеііа га^агга. Рагіаѵа, т і  Шсеѵа 

Іап іе созе, е адегзо т і  Ігоѵо рег агіа» (О. Агріпо, «Ла виога 
ціоѵапе»)

— Я просто ие понимаю этой девушки. Она говорила со 
мной, столько рассказала мне н вдруг бросила одного.

1056а. ѵіѵеге рег агіа витать в облаках (пример см. 
С - 1740).

1057. і сепсі (или  ^Іі вігассі) ѵаппо зепірге аІГагіа 
ргоѵ. где тонко, там и рвется:

Сгезріпо. — Маіегіеио ѵепіадПо!.. ОиаІсЬе соза Гагб, іо поп 
ѵо^ііо сЬе піі т е и а п о  іп чиаісЬе ітЬ агагго . Но з е п т о  діге 
сЬе іп сегіі оссаеіопі е іі  зігассі ѵаппо а1і‘агіа (С. Соісіопі. 
«II ѵепіацііо»). _

К р е с п н н о. — Будь проклят этот^ веер!.. Надо что-то 
сделать, я не хочу, чтобы меня впутали в историю. Ведь 
недаром говорится, что всегда бедняк окажется виноват.

«I сепсі ѵаппо аІГагіа, зщпога т іа ,  е сЬі Ііа іаХіо іі сіаппо 
іпѵесе Іа разза Цзсіа» (С. Ѵегда, «Мазіго-сіоп Сезиаійо»),

— Бедняки за все в ответе, синьора, а кто делает зло, 
тому все сходит с рук.

Р г іт а  Іесе ип Йізсогзеііо зиі і е т а  сЬе &1і зігассі ѵаппо 
зет р ге  аІГагіа; роі р го т ізе  сіі ргоѵѵе^еге а Іагіі зіаге ип 
ро’ те^Н о  е а йаг 1а»гого (^. ВассНеІІі, «Ла сіігй йе&іі 
атапіі»).

Он начал с рассуждения о том, что где тонко, там и 
рвется, а затем пообещал похлопотать, чтоб им стало по- 
легче н чтоб нм дали работу.
(Пример см. тж. Ѵ-169).

сЫ 5’ішрассіа соі ѵепіо, 5І Ігоѵа соііе т а п і ріепе й’а- 
гіа см. Ѵ-277. 

сЬі ііссеііа а тохсііе, тоггіе Гагіа см. М-2050. 
(ІагеЬЬе поіа а11’агіа см. N-396.
(ё )  т е д ііо  ип иссеііо іп {гаЬЬіа сЬе сепіо рег агіа см. 

Ц-18.
1058. поп ё агіа (гіі 4  іп{.) неподходящий момент, не 

время (для...):
_Ті йісо сіі ріапіагіа. N04 ё агіа овві> (.А Мига ііа, 

чИиоѵі гассопіі готапі»),
— Брось, іоворю тебе. Не до того сегодня.

1059. поп Іо ха (п е т т е п о ) 1’агіа ^  все шито-крыто:
Согаіііпа. — Авзоіиіагпепіе поп ѵ’ё аііго гітегііо сЬе ѵепіге 

ипа таШ п а  сіа т е .
Нозаига. — Е зе 5І ѵіепе а зареге?
СогаШпа. — ГМоп 1о карга п е т т е п о  1'агіа (С. ОоШопі, «/.и 

зегѵа атогоза»).
К о р а л л и н а , -  Тут уж  никакое средство вам не по

может, разве что вы решитесь как-ннбудь у.речком прийти 
ко мне домой.

Р о з а у р а .  —А вдруг кто узнает?
К о р а л л и н а .  — Все будет шито-крыто.

А
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«РІгіапгаіа ай а Иг о?» ЙогпагкЗб йоп Созпіо, Іегтапсісзі. 
«N0, по, иН ісіаІтеп Іе поі» пе^б зиЫ іо Сароііпо. «Ма.*. 

г іііо  рего, тІ гассотапйо, поп гіеѵе зарегіо пеапсЬе Гагіа 
(/.. РігапйеИо, « / ѵессНі е і %іоѵапі»).

— Помолвлена не с ним? — спросил дов Космо, остано
вившись.

— О нет, официально нет! — поспешил опровергнуть Ка- 
полино. *— Но... молчок, прошу вас, об этом не следует даж е 
заикаться.

1060. поп яріга Гагіа Ьиопа плохо дело, дело пахнет 
жареным.

§Іі «Ігассі ѵаппо яешрге аІГагіа см. А -1057.
1061. Ііга агіа (или  игГагіа ЬгиЦа) это грозит неприят

ностью, это пахнет жареным:
Еипісе... гіоѵеѵа аѵег сарііо  сЬе (ігаѵа ип’агіа Ьгиііа, 

регсііё т і  заіи іб  аррепа (А. Могаѵіа, «Рассопіі готапі»)„ 
Эуннче... должно быть, поняла, что пахнет жареным, по

тому Что едва поздоровалась со мной.
(Пример см. тж. 0-264).

АКІА II і 
агіа сіі іаті& ііа см. Р-129. 
соп агіа гіа т еп іт р ір о  см. М-1101.
1062. соп Гагіа сіі піепіе (тж. соп агіа иа пиііа) с

безразличным видом:
— Е гіоѵе, 1’Ьаппо павсозіа? — сіотапсіб Ротобого  соп агіа 

<3і піепіе (С. Цодагі, «І^е аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).
— А где ж  ее спрятали, хижину? — спросил синьор По

мидор с безразличным видом.
соп агіа йі 5иНіс(і)епга см. 5-2044.
1063. аѵеге гіеііе агіе напускать на себя важный вид; 

воображать.
1064. аѵег Гагіа сіі... иметь вид, выглядеть; походить 

на..:
— Ѵоі ріеіе иЬгіасо!
— АЬ 5 і?
— N6 аѵсіе іиМа Гагіа... (М. Моцііа, «Ье 1500 рій Ьеііе 

ЪаггеИеНе»).
— Вы пьяны!
— Да вы что?
•— У вас такой вид...
Е не роі ѵа аѵапіі а ріоѵеге? Ьа іиКа Г агіа гіі апдаге 

аѵапіі, се пе &аг& рег ип раіо сГоге а іт е п о  (ІІ. Зітопеііа, 
«Іігаг таіііпа»).

А если опять пойдет дождь? Очень похоже иа то, что 
пойдет и будет хлестать, по крайней мере, часа два.
<Пример см. іж. С -182; Р-955; Ь-743; М-1781; 0-353; Ѵ-764).

1065. — аѵег Гагіа с!і ше п’ітріро (или  с(і т е  пе іт -  
Ьиксііего) проявлять наплевательское отношение.

1066. гіаге Гагіа а... (тж. гепсіеге агіа а...) быть похо
жим, походить на..:

Ѵізіа 1п соврите гіа Ьа^по. А те ііа  ега зрогдепіе сіі НапсЫ 
е  с о те  Іа ііегге  сіаѵа ип ро* Гагіа а ип саѵаііо  (С. Раѵеве, 
«І*а Ьеііа евіаіе»).

Купальник особенно подчеркивал ее бедра, и всем своим 
видом она смахивала на лошадь.

1067. гіагхі Гагіа сН... делать внд, что.:
...Теойого ряззаѵа ба ип іаѵоііпо аІГаІіго, ип иогло сЬе 

8І гіаѵа 1’агіа гіі <аг Іи ііо  Іиі шепіге. іп геаіій , поп Іасеѵа 
сЬе Ьеге а зЬа}о е ёіосаге а сагіе (Л. Могаѵіа, «Яассопіі 
тотапі»).

Теодоро переходил от столика к столику, делая вид, что 
это все его работа; на самом деле, он только пил на д а 
ровщинку да нграл в карты.
(Пример см. тж. В-350).
1068. сІаг5І агіа (или агіе; тж. сіагзі сіеііе агіе; сіагзі 

агіа сГ ітрогІапга; ргепгіеге гіеііе агіе) важничать:
А ше Іеі поп Ъагіаѵа тоИ о, регсЬё 5 І «Заѵа агіе е Іо а 

зсиоіа поп его т о ію  Ьгаѵо (V. Зегтопіі, *1м ЪатЫпа 
Еигора»).

На меня она ие обращ ала внимания, так как я учился 
не очень-то хорошо, а она очень воображала.

Ё ргоргіо ѵего: Рііірро Іаѵога е [а I воійі е іі П^По 
Іпіапіо разза іі іешро а Іе^ёеге I ІіЬгі е в гіагві гіеііе агіе 
(Л. Могаъіа, *Іс  сіосіага»).

Это правда: Филнппо работает и зарабатывает деньги, 
а сыночек книжки чнгает да важничает.
(Пример см. тж. А-1).

1069. гііге (или сгшсНсаге, біішаге) ас! агіа судить по 
виду, по внешности.

1070. ргепйеге ип’агІа принимать вид (пример см. 
Е-40).

гепсіеге агіа а... см. А -1066.
1071. яіаге іп агіа соп чсі держаться холодно, высоко

мерно по отношению к кому-л.
Рагеѵа днеііа ѵоііа — е ѵі аѵгеЪЬе тевво сЫипяие Ха тапо 

аі іиосо — сЬе іі ш аігітоп іо  «Іоѵеззе аѵег іиоёо... ОиаІсЬе 
гі5а1:а, зі. ^ іі ега зсарраіа диагйапйо іі виосего сошгаеп- 
сіаіоге, сЬе апсііе соп ІиІ зіаѵа іп агіа е р іі рагіаѵа аііе 
ѵоііе соп циеііа зиа саііовіій р о та іо за  {Ь. Рігапйеііо, 
«Ыоѵеііе рег ип аппо»).

Но на э т о т  р а з — можно было биться об заклад — Пера- 
цеттн должен был жениться... Конечно, у него разок-другой 
вырывался смешок, когда его тесть командор д аж е на него 
смотрел свысока и разговаривал с ним подчас подчеркнуто 
сухим ТОНОМ.

х іітаге  ад агіа см. А-1069.
АКІА III }

агіа ді хроіѵего см. 3-1499.
1072. асі агіа на слух: сапіаге аё агіа петь на слух. 

АГСІАША
1073. ПІо 61 Агіаппа миф. нить Ариадны, путеводная 

нить:
Ё 1а шіа зсіепга сЬе Ьо іп зозреііо. Одіо, т а  8І, одіо ІІ 

^отііо іопе йі І і і і  (3'Агіашіа сЬе Ьо іп т а п о  (О. Магоііа, 
«Маі йі цаііегіа»).

К своей науке я отношусь с подозрением. Ненавижу, да, 
ненавижу этот клубок ннтей Ариадны, который держу в 
своих руках.

Но ассеиаіо гіі репеігаге II ІаЫгіпІо. ді сиі зозреііаѵо 
Гезівіепга, т а  сЬе і т іе і  репзіегі аѵеѵапо созі:апіетепіе !ик- 
еііо . 5о сЬе ѵі іпсопігегб іі Міпоіаиго е сііе поп роззіейо 
аісип Ніо сіі Агіаппа рег роіег гііогпаге йі пиоѵо а ііа  Іисе 
(Р. Зраііеііі, «Евате йі гірагагіопе»).

Я решился войти в лабиринт, о существовании которого 
подозревал, хогя и гнал от себя все время эту мысль. 
Я знаю, что там мне предстоит встреча с Минотавром и 
у меня нет нити Ариадны, чтобы выйти оттуда на белый 
свет.

АГСШО а§ц
1074. агісіо с о т е  Ге«са (или 1а рот ісе ; тж. рій агіііо 

сНе 1а р о т ісе ) сухой как песок, как пемза; сухой, черст
вый как сухарь:

СЬе зе роі іі і е т а  ега гіІ аиеііі сЬе Іоссапо И веп іітеп іо , 
с’ега ргоргіо аиаІсЬе с о б э  сЬе 1е ітресііѵа (11 те ііе ге  И, 
зи ііа сагіа. сегіе рагоіе... Агійа с о т е  Іа ротісе» Гаѵеѵа 
гіеііпііа І1 ргоіеззоге гіЧіаІіапо (В. Сісо^папі, «ѴШа Веа- 
ігісе»).

Когда тема сочинения касалась чувств, что-то внутри ме
шало Беатриче выразить это словами на бумаге... Учитель 
итальянского сказал о ней: «Черства как сухарь».

АКІІЧСА }
іпацго соше ип’агіп§а аК и м ісаіа  см. М-126, 
ьессо с о т е  ип’агіп ^а  см. 3-539.

АКІ5ТАКСО
1075. ехяеге ип Агіхіагсо (тж. Іаг ГАгіхІагсо) быть 

слишком суровым критиком; придираться, изощряться 
в придиркаг
А КІ5ТОСКА2ІА /

агікіосгагіа пега см. N-182.
АКЬЕССНЦЧО 

СІІ5С0Г50 (1’АгІессНіпо см. О 598.
1076. ем еге ип АгІессЬіпо (тж. Гаге ГАгІессНіпо)

а) быть легкомысленным, ветреным; Ь) быть посмеши
щем.

1077. Гаг ГАгІессНіпо зегѵііоге ііі гіие рагігопі быть 
слугой двух господ.
АКЬОТТО

1078. е55ег сэше Іа Ьапгііега сіеі ріоѵапо Агіойо ^
состоять целиком из краденого дибра [этим, франц. уст. 
Агіоі — мошенник, плут].

1079. езхеге соше іі ріоѵапо АгІоКо сЬе хареѵа 1е§- 
деге зо іатеп іе  пеі хио ІіЬго (или Ьгеѵіагіо) а) бы іь не
грамотным; Ь) никого не слушать, считаться только сс 
своим собственным мнением.
АГСМА  ̂ 1) (тж. АКМЕ /)  оружие; 2) род войск, 

а г т а  аггигга (2) см. А -К06.
1080. а і т а  Ь еп етегііа  (2) уст. корпус карабинеров.



и А
агта  Ьіапса (1) см. В -646.
1081. а г т і  хріпкіаіі (1) оружие церкви, отлучение, 
а г т і  е Ьа^а&П:
1082. — соп а г т і  е Ь ада^ іі (1) со всеми пожитками: 

...Лоро 1а т о г іе  йі Іиі, зі ега Ігазіегііо  соп а г т і  е Ьа&ад1і
пеІІа сііій зіезза ёоѵ'ега іі гпіо соііеёіо  (О. сіа Ѵегопа, «Ьа 
тіа ѵііа іп ип га&ціо йі 5о1е»).

...после смерти управляющего, он со всеми пожитками 
переехал в тот ж е  город, где был мой коллеж.

1083. — сесіеге а г т і  е Ь ада^іі (1) уступить, сдаться; 
капитулировать:

— 0 ’аіігопйе сі (еп^о сЪе Іого, йоппе, Іа репзіпо а і рагі 
йі поі.

— Ке зопо сопѵіпіа; её  ё рег диезіо сЬе... ё йіШ сіІе поп 
сейеге аіш і е Ъаеа&іі е ріапіаге іп аззо іі Ьиоп зепзо, рег 
йейісагзі ай аІсипсЬё сН рій «ііѵегіепіе (Г. Ьогіг «Ви\еге зиі- 
ГАто»).

— С другой стороны, я полагаю, что вы, женщины, ду
маете так ж е. как и мы.

— Я в этом уверена; именно поэтому... трудно ие усту
пить, отбросив здравый смысл, и заняться чем-либо более 
веселым.

1084. — ргепсіеге а г т і  е Ь а^а^ іі е апгіагзепе (1) уйти
совсем, убраться со всеми монатками.

1085. а г т а  а сіорріо іа§1іо (1) обоюдоострое оружие; 
палка о двух концах.

1086. 1е ргііпе аггпі (1) первые стычки с противником.
1087. — ехзеге аііе р г іт е  агші (тж. ^аге Іе р г іт е  аг- 

гпі) (1) бьпь новичком, делать первые шаги в чем-л.:
ВіІопН (соі сарреііо е зоргаЬііо, ё ип ціоѵапіззіто аѵ- 

ѵосаіо а ііе  ргіше агпіі. ЕІе^апіе.) (Е. Роз&епіі» ^ и е з і і  сі 
ѵо&ііопо» ).

Б и т о н т и (е шляпе и пальто, совсем молодой начинаю
щий адвокат. Элегантный мужчина).

Ооѵеѵапо еззеге сошшоззі, іі ВагеггІ е іі Ргоѵезі, таез^го  
сіі Ѵегйі, а чиезіо р г іт о  зае&іо риЬЫісо йеііе сотрозігіоп і 
сіеі ^іоѵапеио. Ма поп регсЬё е^іі Іоззе а ііе  р г іт із з іт е  
а г т і (А. ОЬегсІог[ег; «Аррипіі рег Іа Ьіо%га[іа йі Оіизерре 
Ѵепіі» ).

Должно быть, Барецпн и Провезн, учителя Верди, вол
новались на этом первом публичном прослушивании про
изведений молодого композитора, но вовсе ие потому, что 
сам композитор был таким уж  новичком.

ІЛзсіІо а росо ріі5 сІІ ѵепіип аппі йаііа Зсиоіа йі Зсіепге 
5осіа1і сіі Рігепге загеі з іа іо  іпѵіаіо а Іаге Іе ш!е ргіше агші 
іп ипа А тЪ азсіаіа (О. йа Ѵегопа. «Ьа тпіа ѵііа іп ип гацціо 
йі зоіе»).

Когда в 21 год я окончил школу общественных наук во 
Флоренции, меня должны были послать набираться опыта 
в одно из посольств.

II сопііпо ЬеороЫо, сЬе аііога ?асеѵа 1е ргіше агті пеі 
ЬеІ топйо, роззейеѵа ип &иап1:о гарііо асі АйПапа (ІГ. йе 
МагсНі, «II зі&пог ііоііогіпо» ) .

Молодой граф Леопольдо, который в то время делал пер
вые шаги в светской жнзни, хранил перчатку, похищенную 
нм у Адрианы.
сотрадпо й’аппе (1) см С-2341.
Іаііо й’аггпе (или  іГагті) (1) см. р-260.
— Гаге (аЦо й’агте  (1) см. Р-261.
Іогііта йеііе аппі (1) см. Р-1110.
Ігаіеііо й'агті (1) см. Р-1250.
1088. ^спіе й 'агті {ток. иот іп і й’агте) (1) воины, сол

даты (пример см. А-760; С 1227).
т а ей го  йеІГ а гт і (1) см. М 71. 
ге й’аппе (1) см. К -138.
1089. 50ІІ0 1е а г т і (1) в армии, на военной службе:

Ё апсЪе Ла гііге сііе рій Л  сііесі аппі гіеІГеіа киа ргойиі- 
ііѵа еЬЬе а раззагН зоііо  Іе а г т і  (/?. ВассНеШ, «Атегіса іп 
сопіійепга»).

Надо добавить, что более десяти лет, в пору творческого 
расцвета, художник должен был служить в армии.

1090. — апйаге хоНо Іе агші (1) уйтн на военную 
службу:

Ыпа т іа  сиеіпа 5 І сЫ ат а  Его» чиапбо рег сазо іі т іо
райгопе, іі зі&пог С іапіиі^і, 1о зерре, ^гійо: «...Ма ё ргоргіо 
іеш тіпа? 5оііо 1е а г т і  поп с’ё апсіаіа?» (С. М аго^а, «Ье 
піііапезі» ).

Одну мою кузнну зовут Эрос... Когда мой патрон, синьор 
Джанлуиджн, случайно узнал об этом, он воскликнул: «...Да 
не может быть! Эрос — женщина? А ее не призывали на 
военную службу?»

Ма зоііо 1е а г т і  сі ѵаппо ІиШ; е, зі за, д іі аппі раззапо 
ей ё Іасііе діппепіісаге ипо іга і т Ш е  сЬе ѵаппо зоііо  1 е

агші. Е ІпГаНІ0 поѵе ѵоііе ви йіесі, Іа регзопа т !  киагйаѵа 
е гітапеѵ а іп іогзе (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

Но в армию все попадают; н понятно, что через много 
лет легко забыть одного из тысячи, которые были на воен
ной службе. И , действительно, в девяти случаях нз десяіи 
человек смотрел на меня в нерешительности.

1091. — сНіатаге (или  тапйаге, ргепсіеге) хоііо 1е
агші (1) призвать на военную службу:

Аѵеѵа Таііо 1е ргаІісЬе рег еззег ргезо зоііо  1е агші 
(і^. ВассНеІІі, йотапі е таі»).

Он оформил все документы для поступления в аршш^

1092. соп Гагша аі Ьгассіо (1) во всеоружии; с ору
жием в руках:

II гіоііоге, рагіепсіо йа Ѵепегіа аІГаІЪа. ега кіппіо іп 
Іе т р о  йа аззіз^еге соп Гагша аі Ьгассіо а ііе  иШ те оре- 
гагіопі йеііа... Іеѵаігісе йеі Іио^о. (іЕ. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеоціогіе»).

Доктор выехал нз Венеции на рассвете со всеми инстру
ментами и прибыл на помощь... местной акушерке, когда 
она кончала принимать роды.

1093. рег Гопог сІеІГагші (1) за честь, ради чести 
мундира:

II йоііог Ьатресіизі, созГ рег Гопог гіеІГагті, сШепйеѵа 
т о і іе т е п іе  іі роѵего СогішЬо. Іп іопйо зі ^одеѵа а зепіігіо 
аііассаге (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеопіогіе»).

Доктор Лампедузи, просто чтобы спасти лицо и честь 
мундира, вяло защ ищ ал злосчастного Коримбо, но в душе 
был рад, что тот попал в переплет.

аЬЬапйопаге (или  аЬЬазкаге) Іе а г т і (1) см. А-1100.
1094. аНіІаге 1е а г т і (1) оттачивать оружие; гото

виться к бою.
1095. апйаге іп аггпе (1) пойти на войну.
1096. аггоіаге 1е аггпі сопіго цгі (1) ополчиться на 

кого-л
1097. аѵеге (ими т е ііе г  ей) 1’а г т е  йі сіпчие іорі (и ш  

йі саха ѴессНіеІІі) (1) быть очень старым, дожить до 
седин, до преклонного возраста.

1098. аѵег Гагта хе^геіа (1) знать секрет, волшебное 
слово.

1099. Ьгапйіге (или  ішЬгапйіге) 1е агші (1) бряцать 
оружием; взять в руки оружие.

1100. сейеге (или  аЬЬапйопаге, аЬЬаз.чаге, теі*еге дій, 
йерогге, розаге) Іе а гт і (гж. гепйеге Гагпй) (1) сложить 
оружие, признать себя побежденным, сдаться:

...ші Ъаппо сігсопйаіо і ёсгш апісі е а по! йоро Іап^і з!огх1 
сі ё іоссаіо аЬЬаззаге 1е агші (О. Сотіззо, «Заііге ііаііапе»)* 

... я попал в окружение, и, несмотря на все усилия, нам 
пришлось сдаться немцам.

Ргоѵо іи ііаѵ іа ип сегіо зоіііеѵо, регсЬё поп сгейеѵо сЬе Іа 
таш ш а аѵгеЬЬе сегіиіб 1е а г т і  соп іап іа  Гасіііі^ (Р. Зраі- 
Іеііі, «Езате йі гірагагіопе»).

И все ж е я испытываю некоторое облегчение, так как 
не предполагал, что мама так  легко уступит.

ІЧтоі г а ^ а г г е  з іаш о  о е е е и о  йі ипа агіоп е  соп ііпи а Йі сог- 
ги гіоп е  е ш о ііе  сесіопо 1е а г т !  (^ . Реігі, «гКота оге I I » Ь  

Н ас, девуш ек, постоянно пы таю тся разврати ть , и многие 
поддаю тся соблазну .

...Гаііго, соп сиі рагеѵа сЬе Іа ргероіепга Іп регзопа зі 
Іоззе иіпіііаіа, сЬе 1а Ьгаѵегіа іоззе ѵепійа, рег йіг созі» 
а гепгіег Гагші, е а сігіейеге П гірозо (А. Матопі, «I рготез- 
5і зрозі»).

...а у другого, казалось, наступила пора, когда на смену 
деспотизму пришло смирение, и у него хватило мужества, 
так сказать, сложить оружие н искать отдохновения.

1101. йаге аН’а гте  (1) дать сигнал к оружию.
1102. йаге ип’а гт а  іп тап о  а чй (1) вложить ору

жие в чьи-л. руки
йерогге 1е а гт і (1) см. А-1100.
1103. евхеге іп агше (или  50Й0 Гагте) (1) быть го

товым к бою.
{аг ІІ ѵІ50 йеП’агше (1) см. Ѵ-660.
1104. ^еііаге ип’агта  (или  1е агт і) (1) бросить ору

жие.
1105. стіосаге й’агт і (1) упражняться в обращении с 

оружием; фехтовать.
1106. стгійаге агте  (1) поднять тревогу. /  
ітЬгапйіге 1е а гт і (1) см А  1099
1107. ітріі^паге 1е а г т е  (1) взяться за оружие.
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1108. Іеѵагхі (или  зого-сге) іп аггпі (1) взяться за 
оружие.

т е ііеге  дій 1е агт і (1) см. А-И 00. 
те1'еге хи Гагте Йі с ^ и е  Іорі (или  сіі саха ѴессЫеІ- 

« ) (1) см. А -1097.
1109. тиоѵеге Іе а г т і  (1) а) взяться за оружие, на

чать военные действия; Ь) выступить против кого-л. или 
чего- п.; обрушиться с критикой, с обвинениями против 
кого-л или чего-л.

1110. рамаге рег 1е агт і (1) расстрелять:
<2 иеі йие Бсіа&игаіі бі тег ііап о  1а Іогса, е іпѵесе вагаппо 

раззаіі рег 1е аггпі! (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи}ега»).
Эти двое горемык заслуживают виселицы, но их расстре

ляют.
рохаге 1е а гт і (1) см. А-1100.
1111. ргехепіаге 1е а гт і (1) взять на караул, 
гепсіег 1’агт і (1) см. А-1100.
гепсіеге аг.пс а Оіоѵе (1) см. С-629, 
гепйеге 1е агт і а Оіоѵе (1) см. С-630.
1112. 50ііаге аІГагті (1) трубить, бить тревогу; звать 

к оружию.
5огдеге іп агт і (1) см. А-П08.
1113. хохрепДеге Гагті (1) приостановить военные 

действия.
1114. хіаге хиІГаіліі (1) быть начеку.
1115. Іепеге іп агте  (1) держ ать под ружьем.
1116. Іодііеге 1’агт і йі тап о  а (̂̂  (1) обезоружить, 

усмирить кого-л.
ѵепіге аІГехрегітепІо гіеІГагті (1) см. Е-199.
1117. аІГагті! (1) к оружию!, тревога! (пример см. 

Т 681 Ъ)
1118. 1е аппі йе’ро1ігопі поп іадііапо пё Іогапо (иги  

пё Ьисапо) (1) ргоѵ. =  у  труса и руж ье не стреляет, и 
штык ие ранит.

тап о  аііе агті! (1) см. М-703.
АРМАРЕ ѵ 

агтагхі сіі сіі^іішо см, С-419, 
аппаге ипо ксЬегхо см. 3-397.

АРМАТО а ц ё
1119. агта іо  Ііпо аі сіепіі (или  Ііпо адіі оссЬі, йі ІиМо 

рипіо, с о т е  ип загасіпо) вооруженный до зубов:
і а сава Ьгисіаѵа. е ога 5І ѵейеѵапо 1 ІазсІБІі а г т а і і  Ііпо 

аі гіепіі (А. Сегѵі, «У тіеі зеііе Шрі* ).
Цом пылал, и уже можно бы по видеть вооруженных до 

зубов фашистов.
...согпрагѵе виііа зо^ііа ип га&а2 2 ассіо, аппдк) с о т е  ип 

5 агасіпо (А. Мапгопі, «I рготезиі врозі»).
...на пороге появился вооруженный до зубов молодчик.
—  Сепегаіе, Б і а г п о  віаіі ІгагіШ ^гійб ипо гіеі Іге сарііапі 

&іип&епс!о гіі согва .— І.е т іе  ігирре Ьаппо аѵѵізаіо ипа 
соіогіпа Йі і вогіапі. а г т а іі  ііі ІПІІО рипіо (О. /?ойагі, 
аіі: аѵѵепіиге ёі Сіроіііпо»)

— Генерал, нас предали! — воскликнул один из трех ка
питанов, подбегая к главнокомандующему. — Мон войска об
наружили целую колонну полосатых котов, вооруженных до 
зѵбові
{Призер см. тж. С-2971).

(соп) агта іа  т а п о  (як. а т а п о  агтаіа) см. М 484. 
поп ё т іс а  иксііа аппаіа со т е  Міпегѵа сіаі сегѵеііо сіі 

Оіоѵе см- М-1456 
АРМЕ /  см. АРМА 
АРМОЫІСО а е в  

саро агтопісо см. С-673.
АР№Е5Е т

1120. агпехе сіі (или  сіа) даіега висельник, каторжник.
1121. аше$е йі роіігіа шпион
1122. Ьиоп’агпе^е (іж. ип сегіо агпеке) ирон. извест

ная личность.
1123. саШѵо (или  ігіхіо) агпехе негодяй, мерзавец:

— Ё ііп Ігізіо агпеяе, е ^епіе соше Iпі поп 1:а гіа Ігаш- 
тівгІііагБІ а Іапіщ ііа опезіа с о те  1а поБІга (V. Вегзегіо. 
«Кассопіі ророіагі>).

Он негодяй, и подобных людей нельзя допускать в такую 
порядочную семью, как наша.
IПример см. тж. В-566; 0-496}

1124. ѵессЬі агпезі сіеі тезііеге опытные люди, старые
волки:

Ьа саііига сН С іт іп о  е Тогге^^іапі — ѵессЫ агпсБІ сіеі 
те з ііе гс  — е гіеі диаііго еіоѵапі «МІІег» БагсН іп&епиі евро- 
пепіі йеііа шюѵа та іа ѵ ііа  Б а г й а  — поп сНіийе сегіо іі 
сарііоіо йеІГогсІіпе риЬЫісо іп Паііа («Соггіеге йеііа 5 ега» 
7—8 тагго 1967).

Арест Чимино и Торреджани — старых волков — и четве
рых молодых сардинских головорезов, неопытных представи
телей преступного мира Сардинии, конечно ж е. не говорит
0 том, что общественное спокойствие в Италии восстанови 
лено.

1125. ехзеге (или  зіаге) т а іе  [Ьепе] іп агпехе а) быть 
плохо [хорошо] одетым:

Аіеипі ’йеі ^іоѵапі Бреііаіогі бІ ѵоііагопо, БогргеБі сіеі шіо 
іп^геББО. Рег еББі его ип евігапео.., е рег ^іипіа  іпаіе іп 
агпеве... (1/. Ргаіоііпі, «Сгопаса Іатіііаге»).

Несколько парней, наблюдавших за игроками, обериулись 
и с удивлением посмотрели на меня, когда я вошел. ДЛя 
них я был чужаком... да к тому ж е плохо одетым.

Ь) находиться в плохом [хорошем] положении (пример 
см. С-937); с) плохо [хорошо] себя чувствовать.

1126. т е ііеге  і п  а г п е х е  п о д г о т о в и т ь .
1127. гітеііеге іп агпехе поставить на ноги, помочь 

оправиться.
1128. г ітеііегм  іп агпехе ^  привести себя в порядок, 

принарядиться.
зіаге т а іе  [Ьепе] іп агпеке см. А-1125.
1129. ЬеП’агпеке! ирон. ~  хорош гусь!; хорошенькое 

дело!
АРКІСШЕ т

1130. регзопа соп діі агпіопі дгохкі а) богач; Ь) власть 
имущий.

1131. аѵеге діі агпіопі дгохкі а) быть богачом, Ь) об
ладать властью.
АРМО

1132. 1а Ііпдиа сІеІГАгпо тосканское наречие, 
сегсаге ип сесе іп Агпо см. С 1439.
1133. сегсаге і іипдЬі пеІГАгпо искать грибы в Арно, 

добиваться невозможного.
1134. Іаѵаге і хиоі сепсі іп Агпо окунуться в воды 

Арно, черпать из источника настоящего итальянского 
языка.

1135. Агпо (или  іі !іигг.) поп іпдгохка (или  поп ѵіеп 
дго55о) сГа^иа сНіага (или  хе поп іпІогЬі^а) ргоѵ. от 
трудов праведных не наживешь палат каменных.

1 »36. поп ГепірігеЬЬе Агпо (соп 1а ріепа) ему и воды 
Арно не хватит; ему всегда всего мало.
АРРАССМЕ

1137. езкеГе'ип Аградопе быть жадным [по имени ге
роя комедии М ольера «Скупой»\
АРРІА /

хессо со т е  ип’агріа см. 5-540.
А К Р ІС \Е  т 

аііассаге 1е ѵодііе аІГагріопе см. Ѵ-869. 
АРРАВАТТАРЕ у 

оссЬіо поп ѵесіе е сиог поп 8’аггаЬаі1а см. 0-243. 
АРРАВВІАРЕ ѵ

ІІ сапе тогйе циапй’ё аггаЬЬіаІо см. С-481.
1138. «е 1’аггаЬЬі, Ьаі Іогіо если ты сердишься, значит 

ты не прав:
— Пе Ыагіа. яе ГаггаЬЫ Ііа] Іогіо (Я. ВассНеШ. «гІм сШй 

іііціі атапіі»).
— Де Н ада, раз ты сердишься, значит, ты не прав.

АКРАВВ1АТО ай в
1139. аІГаггаЬЬіаІа наспех, кое-как, беспорядочно. 

АРРАМР1САР51 ѵ
апатрісагхі ки^Н хрессЬі см. 8-1326. 
аггатрісагхі хиі ѵеігі см. Ѵ-437. 
іпхедпаге аі даііі асі аггатрісагхі см. С-299. 

АРРЕСАРЕ ѵ
аггесаге т а іе  см. М-208, 
аггесаге опіа а с̂! см. 0 4 0 2 .
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аггеисісгм а йіясгегіопе см 0-615.
АКРІ езсі

ѵаі рій ица (гихіаіа сЬе сепіо аггі см. Р-1384. 
АРРІССНІРЕ ѵ

аггіссЬігхі соп 1е Іасіге ГаІісЬе см. Р-241.
сЬі Ьа раига Йеі Діаѵоіо поп аггіссЬізсе см. 0-355.
Іа гоЬа т а і  асяиЫаІа поп аггіссЬівсе см. К-484. 

АРРІССІАРЕ ѵ 
аггіссіаге іі дгііо см. 0-1048. 
аггіссіаге 1е ІаЬЬга см. Ь-33. 
аггіссіаге П тихо см. М-2233, 
аггіссіаге іі пахо см. N-37. 
аггіссіаг(5і) іі реіо см. Р-1096. 
т і  8І аггіссіапо і сареііі см. С-656.

АРРІ5СНІАРЕ у 
аггіхсЬіаге Іа реііе см. Р-1028.
аггіксЬіаге ип иоѵо рег диайадпаге ип Ьие см. 11-180.
1140. сЬі поп $’аггІ5сЬіа поп асциіаіа (тж сЬі поп аг- 

гіхсЬіа — кио сіаппо) ргоѵ. риск — благородное дело; кто 
смел, тот и съел.
АРРІѴАРЕ ѵ 

аггіѵаге аІГапіша см. А-775. 
аггіѵаге (соп) Іа Ьагса см. В-276, 
аггіѵаге асі ипа ЬеІІа еіа см. Е-250. 
аггіѵаге аі Ьегхадііо см. В-596, 
аггіѵаг соп 1а Ьехііа см. В-622, 
аггіѵаге а саро сіі цс см. С-683 
аггіѵаге аііа с іт а  см. С-1910. 
аггіѵаге аі сиоге см. С-3272, 
аггіѵаге аі сіиг^ие см. 0-929. 
аггіѵаге а Іеггі см Р-438.
аггіѵаге іп Іопсіо а ^с (или  Ипо іп Іопгіо <Н ас) см.

Р-1008.
аггіѵаге аііе ГгиІІа см. Р-1386.
1141. аггіѵаге с о т е  ип Гиітіпе а сіеі хегепо поразить 

как гром с ясного неба.
аггіѵаге аі Гито Йеііе сапйеіе см. Р-1440.
аггіѵаге аі дгап рипіо см. Р-2512.
аггіѵаге а Іиті зрепіі см. Ь-8Ь4.
поп аггіѵаге а т егг а  датЬ а Йі с̂1 см. С -138.
аггіѵаге Йоро 1а ти зіса  см. М-2213.
аггіѵаге соп ГоссЬіо см. 0-91.
аггіѵаге іп рогіо см. Р-2126.
аггіѵаге аі ри^пі см. Р-2393.
аггіѵаге аі рипіо см. Р-2512.
аггіѵаге яиапсіо $і хрепдопо Іе сапйеіе см. С-409.
аггіѵаге ^иапс1о воп зрепіі і Іи т і см. Ь-864.
а. гіѵаге а циехіі Геггі см. Р-438.
аггіѵаге аііе хсадііе см. 3-302.
аггіѵаге аі ігадиагсіо см. Т-828.
аггіѵаге соііе Ігоп.Ье е рагііге гоі согпі см. Т-944.
аггіѵаге соп Г и іііта  согка см. С-2798.
аггіѵаге аІГиІІіта ога см. 0-434.
аггіѵаге а ѵесіеге «ре^пеге і Іи т і см. I. 864.
саріге йаП’апШопа сіоѵе ѵиоі аггіѵаге см. А-925.
езхеге аггіѵаіо а сопіріеіа см. С-2355.
сЬе аггіѵа аііе хіеііе см. 8-1686.
аііго ё соггеге. аИго ё аггіѵаге см. А-562.
сЬі т а і т а п д іа , т а іе  аггіѵа см. М-285.
сНі т а і  паѵіра, т а !е  аггіѵа см М-286.
1142. сЬі ргіта аггіѵа, ргіта  а(Іо^{?іа (тж. сЬі ргіта  

аггіѵа, е ргіта  тасіпа) ргоѵ. кто смел, гот и съел; кто 
первый пришел, тот вдвое нашел.

1143. сЫ іагсіі аггіѵа, т а іе  а ііоддіа ргоѵ. ^  і і о з д н о  
пришел — только костн нашел:

— СЫ Іагді аггіѵа ш аіе аііорй іа. -  вовй'чпяе П гіиса 
АгпоШ, ргепгіепгіо сіаііе тпап! «Гило сіері! иесіегі ■ 1 сарреПо 
е 1а т а 2 2 а (Е. Сазіеіпиоѵо, <гѴопогеѵоіе Раоіс І.еопіотірх).

—  Опоздавшему —  к о с т и , —  заметил герцог \рнольфъ. беря 
из рук одного из швейцаров свою шляпу и трость.

— Соіра ѵовіга; віеіе ѵепиіо іаггіі. СЫ Іагсіі аггіѵа ш аіе 
аІІоЁЁІа И - Рапгіпі, </.с сарпа пега»).

— Вы сами виноваты: приходили бы пораньше. Кто позд
но пришел, тому обглоданный мосол.
1144. Нп сіоѵе аггіѵа (или зі зіепсіе) 1а ѵізіа (тж. Гш 

сіоѵе роіеѵа аггіѵаге соп ГоссЬіо) насколько хватает 
глаз:

Оіі аІЪегі аііі іп еіго Гіп гіоѵе роіеѵо аггіѵаге соп ГоссНіо,
сорегіі сіі пеѵе... (А'". РаІитЬо, «Ьа тіа ипіѵегзііа»).

Вокруг, насколько хватало глаз, высокие деревья, покры
тые снегом...

гадііо сГампо поп аітіѵа іп сіеіо (тж. і гадіі сіі акіпі 
поп аггіѵапо аі сіеіо) см. К-90.

1о х іотасо діі ё аггіѵаіо аііе саІса§пе см. 5-1785.
1а іорра поп аггіѵа аі гоііо см. Т-754, 
сі ѵіюі 1а хсаіа рег аггіѵаг§1і аі пахо см. 5-309. 

АКРІѴАТО ац в  
ЬеП’е аггіѵаіо см. В-428.

А РР 0551К Е  ѵ 
аггоххіге Нпо аііа гасіісе йеі сареііі см. К-24.
1а сагіа поп аггоххіксе см. С-1108.

А К Р05Т 1Т 0  
гоххо с о т е  ип ^атЬего аггохіііо см. Р 546. 
апсіаге (или  соггеге, Іиддіге) со т е  ип да'(о аггокіііо 

см. а-292.
сЬі 1а ѵиоіе ІгіЙа, сЬі аггозШа см. Р-1334.

А К Р 05Т 0 ш 
Гито с1’агго5Іо см. р-1435.
1145. рій а рипіо (или  рііі а Іетро) сЬе Гаггокіо свое

временный; своевременно.
1146. сіаге (или  Гаге)ип аггозіо сделать оплошность, 

дагь маху.
1147. Іаг дігаге Гаг окіо иметь власть, 
тап^іаге Іа хаіѵіа е Іаксіаге Гаггохіо см. 3-134.
1148. Гаггозіо, рій д іі ё ипіо, е т е д ііо  діга ргоѵ. ^  

каши маслом не испортишь.
а сап сЬе Іесса хріейо, поп діі йаге аггохіо см. С-477. 
сЬі Іо ѵиоіе аііеххо (или  аі 1е$$о) с сЬі аггохіо см. 

А-481.
с.охіа рій 1а хаіха сЬе Гаггохіо см 3-109.
1149. рег Іаге ип аггохіо сіі Іерге оссогге (рег >о шепо) 

Іа Іерге ргоѵ. чтобы сделать рагу из зищ а, надо иметь 
(хотя бы) зайца:

...ша рег Гаге ип агго^іо <11 Іерге оссогге рег 1о шепо 1а  
Іерге, с о б і  рег оііепеге ип {иіиго гіиса сіТ.ІеіІГ:, оссоггеѵа 
іп іапіо нп сопііпо... (О. Коѵеііа. сМаІег (к>1от$а»).

...чтобы сделать рагу из зайца, нужен во всяком случае 
заяц, а чтобы иметь в будущем герцога д’Эледа, необхо
дим был наследник...

1150. (ё) т е д ііо  ахре*1аі Гаггокіо сЬе (Ігоѵаге) і1 сііа- 
ѵоіо пеі саііпо ргоѵ. =  всякому овощу свое время; опо
здавшему — КОСТИ.

тоН о Гмто е росо аггояіо (тж. рій Іито сііе аггохіо) 
см. Р-1458.

1151. т і  ріасе Гаггохю, т а  Йеі іи т о  поп ко сЬе {агпе
2  ̂ люблю жаркое, но не люблю кухонный чад:

Мігапйоііпа. — Ь ’ессе11еп4і85іі.ю вівпог тагсЬ езе Агяига т і  
«ровегеЬЬе? Ерриге, зе т і  ѵоіевве яроваге ѵі вагеЬЬе ипа 
ріссоіа гііііісоііа. 1о поп Іо ѵоггеі. Ліі ріасе 1 агго-.іо, е деі 
{ишо поп но сНе Іагпе (С. ОоШопі. «Ьа Іосапйіега»).

М и р а н д о л и и а .  — Сиятельный господин маркиз Апгу- 
ра готов жениться на мне? Но даж е если э^о так, здесь 
есть маленькое препятствие: я .-того ие хочу. Я лк,5лю 
удовольствия, но расплачиваться за иих мне неохота.

АРКОТА /
1152. рег аггоіа (или  аггоіо) кроме, сверх того. 

АРРОТАйЕ ѵ
аггоіаге 1е а^ті сопіго см. А-1096.
аггоіаге і сіепіі (или  іі Ьессо, 1е хаппе) см. 0-155.
аггоіаге 1’егге см. Е-149.
аггоіаге іі Іегго см. Р-439.
аггоіагхі 1е дапахсе см. 0-206.
аггоіаге Гіга сопіго яй см. 1-395.
аггоіаге Іа Ііпдиа см. Ь-663.
аггоіаге 1е рагоіе см. Р-502.

I
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АККОТО т.
рег аггоіо см. А 1152.

АККОѴЕ5СІА'к О а ц в  
Ьисо аггоѵехсіаіо см. В-1331.

АККІІРРАКЕ о 
аггиНаге 1а піаіа^за см. М-922. 
аггиНаге іі реіо см. Р-1096.
рій 8І аггиГГа 1а та іахза  е т еп о  хе пе Ігоѵа і! Ьап 

Йоіо см. М-929.
АРКУРРАТО а дв

1153. аІГаггиГГаГа беспорядочно, 
соі реіо аітиГГаІо см. Р 1086.

АРКІ)РРІАМ /ТО ава
Йепаго аггиГГіапаГо см Б 90.

А РК ІЮ СІМ РЕ у
Гаге аггиддіпіге і Йепіі см. 0-171.

АРЯУССІМ ТО а в в  
аЬЬоссаге ип сіііосіо аггид^іпііо см. С-1737 

АКТЕ I 
агіе Ьіапса см. В-647.
1154. агіе даіепіса медицина.
1155. аНе дгохха кузнечное дело, ремесле
1156. агіі іІІіЬегаІі (или  тессапісЬе, тегсепагі) ре

месла.
1157. агіе іпГегпаІе а) алхимия; черная магия; Ь) (ча

щ е р і) козни дьявола, дьявольские ухищрения.
1158. агіі таддіог і ист. старшие цеха (во Ф лоренции).
1159. агіе піадігіса редко  кулинария
агП тессапісЬе (или  тегсепагі) см. А -1156.
1160. агіі тіпогі ист. младшие цеха (во Ф лоренции).
1161. агіе т и іа  немое кино.
1162. агН пшіе изобразительное искусство, живопись.
1163. агіе р г іта  грамматика.
1164. агіі зогеііе живопись и скульптура.
Гагіе сіі Саі‘ а5«о см. С -6°
Гагіе сіі РогЬісіпо см. Р-1047.
1165. агіе сіеііа Іехіпа сапожное дело, 
агіе йі Мііапо см. М-1424.
1166. т а іе  агіі товарная лесть; происки; уловки. 
Гі^ііо йеІГагіе см. Р-681.
т а ііг іа  пеП’агГе см. М-302, 
п о т е  сГагІе см. N-408. 
рег апоге йеІРагіе см. А-64!
1167. ай агіе (тж. а ЬеІГагІе) намеренно, нарочно:

II саѵаііеге, агі а ііе  о по, Іп аѵеѵа іоссаіо пеі ЛеЬоІе, 
гістапйапйоіо ве ега ѵего с:1:е .]це! I аппо аѵгеЪЬе аііор„р1о 
1а ІгеЬЬіаІгісе а М агеііеііо  ( і .  Сариапа, *П тагсНезе йі 
Коссаѵегйіпа» ).

С умыслом или ненароком, кавалер задел кузена за жи
вое, спросив его, правда ли. что в этом году ои намерен 
пустить в ход молотилку в М арджителло.

Етіііа — Ма іо поп (е 1о сгегіеііі е іпгіоѵіпаі бііЬНо сііе 1о 
гіісеѵі агі агіе  рег йев(аге 1а т іа  сош раБЗІопе (/. Вѵеѵо, *1.а 
ѵегііа»).

Э м и л и я .  — Но я тебе не поверила: я сразу догадалась, 
что ты говорил нарочно, чтоб меня разжалобить.

а геЕГо'.а й’аНе см. К-194.
1168. поп аѵег пё (или  еккеге хепга) агіе пё рагіе не

иметь ни кола, ни двора:
брозаіо, П&шіаттюсІ, соп ее! Пяіі; біссотпе арргодб а МПапо 

5еіі2’агіе  пё рагіе,.. сепсіозо (О. Магоііа. «1*е тііапезі»).
П редставьте себе, когда он появился в Милане с жеиой 

и шестью детьми, он был оборванцем, у  него не было ии 
кола, ни двора...

«Сіпо поп Ьа пё аг«:е пё рагіе, т а  зоНапіо деііе саШѵе
аЫІікІіпі» (V. Ргаіоііпі, «II циагііеге»).

— У Джино нет ничего за душой, но зато есть дурные 
наклонности.
(Пример см. тж. Е-103).

Гаг Гагіе (1і МісНеІассіо (или  тісііеіассіо, МісЬеІахяо) 
(:тап{раге, Ьеге е апйаге а 5ра$5о) см. М-1382.

1169. ре Наг Гагіе околдовать, зачаровать.
1170. Гепіаге Іиііе 1е агіі а) перепробовать все заня

тия, ремесла; Ь) пустить в ход все средства.

1171. соп агГе е соп іп^едпо 5’ас^иІ8^а т ех го  гедпо, 
соп іпде^по е соп агіе 5’асдиЫа ГаКга рагіе (тж. соп 
агіе е соп іпдаппо яі ѵіѵе т егхо  аппо, соп іпраппо е 
соп агіе ®і ѵіѵе ГаНга рагіе) ргоѵ. умением и обманом 
можно век прожить.

1172. сНі На агіе, На рагіе ргоѵ. =  ремесло мастера 
кормит.

йоѵе т а п са  паіига, агіе ргосига см. N-103.
рег Гаге ѵііа рига сопѵіепе агіе е іпіхига см. Ѵ-771.
1173. ітрага 1’агіе е теН іІа сіа рагіе (тж. іпірага агіе 

е ѵігій, е хе Ьіходпо ё, саѵаіа $и) ргоѵ. ремесло не 
коромысло, плеч не оттянет, учиться всегда пригодится.

1174. піііпо $’На йа ѵегдодпаге йеііа хиа агіе ргоѵ. не 
годится своего ремесла стыдиться.

1а роѵегіа іпхедпа ііійе 1е агіі см. Р-2200.
АКТЕРІСЕ т

1175. одпипо е агІеГісе йеііа огоргіа Гогіипа (или  йеііа 
«иа когіе; тж. 1а вогіе ё с о т е  одпипо ве 1а іа) ргоѵ. 
всяк сам своего счастья кузнец.
АРТІСОЬО т

1176. агіісоіо сіі Гейе догмат веры.
1177. — екхеге ип агіісоіо сіі Гейе быть принятым на 

веру.
1178. іп агіісоіо йі т о г іе  на смертном одре, при 

смерти.
езхеге аііа діогпаіа йеІГагіісоІо см. С-525 

АРТІРІСІАЬЕ а е в  
тайге агІІГісіаТе см. М-52.

АКТІОЫО т
Іахсіаге Іа сойа пе^Н агіідіі сіі цй см. С-2041. 

А5СЕШЕ1ЧТЕ т
1179. Ьиопо [саКіѵо] азсепйепіе счастье [несчастье]. 

АЗСЕГѵОРРЕ у
аксепйеге Іе (рій аііе или  киргете) ѵеііе Йі ^с см. 

Ѵ-4Я.
А 8С Е Ы 8Ю \Е  /  

поп 1о сатрегеЬЬе (или  дііагігеЬЬс) Гиоѵо йеН’Ахсеп- 
хіопе см. Ц-199.
А5СІА /

та(е)«1го й’а5сіа см. М-72.
1180. аѵег Ьіходпо й’ахсіа требовать сокращения, ис

ключения длиннот.
1181. йаг кепіепге соІГазсіа судить наобум, вслепую.
1182. Гаге соп Газсіа сделать грубо, топорно.
1183. Гаг 1а діихіігіа соІГазсіа творить неправый суд. 

А5СІАТА /
1184. йаге ип’а5СІаІа рубить сплеча.

А5СШ ОАКЕ у
ахсіидаге іі йапаго а ^й см. 0-97.
аксііідаге іі «ийоге соп Іа дгапаіа а цй см. С-949.
азсіираге Іе ІахсЬе см. Т-95.
Гас^иа Іаѵа е іі коіе ахсіида см. А-213. 
поп 8І ахсіііда іі т аге  соп ип ЬіссНіеге см. М-821, 
поп 5І Гьсе т а і  Ьисаіо Йі поііе сЬе поп а^сіи^акке 

йі ^іогпо см. В-1311.
А5СІУТТО 1. а в е

1185. азсіиііо с о т е  Ге«са (тж. рій ахсіиііо йеІГек-а) 
^  без гроша в кармаие, на мели.

Ьеопе. — ЗсиБатІ, 5а1, ее гісогго а (]пе^(1 в ія іет і; т а  сЬе 
ѵиоі. зопо рій авсіиііо йеП’ехса (5. ВепеШ. «ТіЕппІая).

Л е о н е .  — Извнии меня, что я прибегаю к .'акнм спосо
бам. ис п о  делать — я сижу без гроша.

— 5опо азоІиНо с о т е  Гезса; ОВВІ ё Іа ('отчепіся егавва 
е ѵовііо вс іа іагте іа : 1 ^отрадпі т і  азреііапо. е йипсие 
[ і 5гі а іт е п о  ип іо^ііоііпо гіа Ліесі, е ргеяіо (V. Вегзегіо. 
еКассопІі роооіагі» ).

У меня нет ии гроша, а сегодня масленица, и я хочу 
погулять; меня ж дут товарищи Дай мне хоть десятку, 
поскорее..
Ьаііа ахсіиМа см. В-101. 
ра$(а ахсіиііа см. Р-840. 
и о т о  Йі пагі а»сіи..с см. N-18.
1186. а Ьессо ахсіийо (тж. а Ьосса азсіиііа; а йепіі 

ахсіиііі; а ^оіа ахсіиііа; а ІаЪЪга ахсіийе) (обж н.
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употр. с гл. гезіаге, гішапеге, Іазсіаге, есс.) ни с чем, не
солоно хлебавши, ничего не добившись; с носом:

Мегііі сЗипдие сііе іо поп іі Іазсі а Ьосса азсіпМа, зепга 
аѵегіі зріедаіо 1а га^іопе ііі аісипе гпіе зігапегге (С. Тотазі 
йі Латреііиза, «Кассопіі»),

Стало быть, ты заслуживаеш ь того, чтобы я не оставил 
тебя в неведении н объяснил причину некоторых моих стран
ностей.

— Е сЬе соза ё ассагіиіо а Іио расігопе?
— Сиагйа. ргоргіо 5 иі рій Ьеііо зіатпо совігеііі 61 гітап еге  

а  Ьосса азс іи ііа  {М. Заѵіпі, «Рапіазті»).
— А что случилось с твоим хозяином?
— Представь себе, как раз о самом интересном мы ни

чего и не узнали.
Зопо, аіігі зіаш о апсога а  гіепіі азсІиШ сіеі Іио (іізсогзо 

зиі Рагіпі... сііе, зрего, ѵедгето ргезіо (О. Оіивіі, «Ерізіо- 
Іагіо» ).

Мы все еще лишены удовольствия познакомиться с твоей 
р’ечью о Парини, но надеюсь вскоре получим ее.

Кіепіго а саза а ^оіа азсіиМа е поп зі зепіі гіі сапіаге 
1’«Аѵе Магіа» йі Ооітогі... Ріпі соі гісіегзі зорга, есі езсіатпо: 
«ВеЬ, рег чиезіа ѵоііа Іа ігіііаіа ІНо іаііа  Іо!.. <7?. йе Кеп- 
8І5 «II сапіоге йеі ророіо»).

Он вернулся домой голодный и не смог спеть «Аве М а
рия» Гуно... Но он отнесся к этому с юмором и воскликнул: 
«Ну чго ж! На этот раз я сам испортил дело!..»

а сідііо авсіиНо см. С 1878. 
а рапе а$сіиИо см. Р-242. 
соп (или  а) ріеііе ахсіийо см. Р-1598. 
аіігаѵегяаге ип Іоггепіе а ріесіі ахсіиііі см. Р-1599. 
поп аѵеге апсога (или  аѵеге аррепа) іі саро ахсіиііо 

см. С-725.
1187. аѵеге Іа доіа ахсіиНа с о т е  ип регго <3’е5са: Ьа 

1а роіа айсіиііа с о т е  ип регго сГезса у него горло пере
сохло.

аѵеге Іе іа®сЬе аксіиііе см. Т-105.
Іепег ахсіиКе 1е роіѵегі см. Р-2013.
ахсіиііо ІІ ріесіе е саігіа 1а Іехіа (е пеі гевіо ѵіѵі гіа 

Ъекііа) см. Р-1717.
А5С1УТТО 2. т

1188. аіГахсшІіо (обыкн. употр. с гл. еззеге, гевіаге, 
есс.) без гроша, на мели:

<2иап<іо ^іі сіііегіо ип ргезШо, іпі гізропйе зетр ге : «5опо 
аП азсіиііо» (М. Моцііа, «Ле 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

Когда я прошу у него в долг, он всегда отвечает: «Я на 
мели».
сііі рио апгіаг гіі ра$$о рег ГахсіиНо, поп Ігоііі рег ІІ

іап^о см. Р-834.
Л8СОІТАКЕ ѵ 

ахсоііаге ІиМе Іе сатрапе см. С-324, 
рагіа росо е азсоНа ам аі, е § іа т т а і  поп (аііігаі см.

Р-462.
АКСОЬТО га

1189. езхеге іп а8соІ1о подслушивать; прислушиваться.
Рег іогіипа іп чиеі п ю теп іо  Ротойого поп ега іп азсоИо, 

регсЬё аѵеѵа Ігорро гіа Гаге а! сареггаіе йі Сі1іе§іпо 
(С. Косіагі, «1е аѵѵепіиге гіі СіроШпох).

К счастью, в ятот момент спньор Помидор не подслуши
вал: у него было много дел у постели Вишенки.
(Пример см. тж. Т-637).

А5ІАТІСО аед, 
іп о г Ь о  ахіаіісо см. М-1897.

А 5 ІМ  /  
ахіпа <1і В а іаат  см. В-88.
1190. Гагзі азіпа п о й ти  на панель, стать проституткой. 

АХИЧИМО ацц
сапіо азіпіпо см. С-554, 
сагегга ахіпіпа см. С-914.

А5ІІЧО т
1191. авіпо Ьагс1а4о (или  Ьепсіаіо, гізаШ о) выскочка, 

парвеню.
1192. акіпо саігаіо (е ѵекіііо) (или  ѵекШо е саіга(о)

круглый, форменный дурак, осел:
— СЫ И Ііа гіеііо йі іоссаге іі сапоііо? ессо. азіпо саігаіо, 

ога гаі Ііаі (гасаззаіо іі Іігпопе (Е. Ое МагсЫ, «Со/ [иосо 
поп 5і зсНегга»),

— Кто тебе велел трогать шлюпку? Осел ты эдакий, ты 
сломал руль.

1193. а$іпо таігісл іаіо  тупица:
11 іегго  ЁІгппіепДо ега 1а Ігизіа. Ѵепіѵа иваіа яоіо рег 

рипіге діі авіпі т а іг іс о іа іі е 1е агіопі ітрегйопаЬіІі (С. Кеа.
* !\ііго ііо  й і ПіС.рріох).

Третьим орудием была плетка. Ею наказывали тупиц- 
второгодников н тех, кто совершил непростительные по
ступки.

ахіпо гікаіііо см. А-1191. 
амііо коіеппе см. 5-966.
1194. азіпо храссаіо абсолютный осел, осел ослом, 
ахіпо ѵекШо е саіхаіо см. А  1192.
1195. І’а8Іпо ііедіі аНгиі ІіЬгі педант. 
а5Іпо сіі В а іаат  см. В-88.
авіпо сіі Вигісіапо см. В -1474.
1196. аш ю  йеі тидпаіо  ишак, осел мельника (кото

рый возит зерно., а ест солому).
1197. а$іпо (Того разбогатевший мужлан, парвеню, 

выскочка.
Ьапсо сіеёіі ахіпі см. В-160.
Ьеііегга йеІГакіпо см. В-414.
саісіо с!е1Га$іпо см. С-119.
сагегга сІеІГахіпо см. С-914
т е«е сіедіі ахіпі см. М-1244.
реііе с1’а5Іпо см. Р-1016.
регхо й’ахшо см. Р-1441.
іі ропіе ііеІГахіпо см. Р-2027
5*адіопе йе^Іі ахіпі см. 3-1579.
зігаііа (Іоѵе сі равха (или  ракво) Гаьіпо см. 5-1825.
Іеяіа Д’аыпо см. Т-483.
іоссо сРахіпо см. Т-700.
ігоііо  й’а5Іпо (или  сіеІГазіпо) см. Т-958.
— еххеге с о т е  іі Ігоііо йеІГакіпо см. Т-959, 
со т е  іі Ьахіо аІГахіпо см. В-318.
а хсЬіепа сГампо см. 5-408.
аііепіаге 1о «(гассаіе а1І’а5іпо см. 5-1806.
1198. апсіаг гііеіго аі яио азіпо идти своей дорогой, не 

прислушиваясь к чужому мнению.
1199. апйаге (или  екзеге сопйоііо) зиІГазіпо быть вы

ставленным к позорному столбу.
1200. апс!аг($епе) хепга гііге пё азіпо пё Ьехііа уйти, 

не сказав ни да, ни нет:
А1 Гіпе бі чиевіе рагоіе ѵісіе киііа Іаѵоіа е іі аѵапгі гіеііа 

сепа. е ргезііі соп ргезіегга е зепга (Зотапгіаг Іісепга.., 
зе л рапгід.., зепга йіге... пё азіпо пё Ьехііа (М. й АгецІіо, 
«Еііоге ЕіегатоБса»).

Выложив все это, старуха заметила на столе остатки 
ужина и, не спросив разрешения, быстро собрала их... и 
вышла.., даж е спасибо не сказала.

агаге соі Ьие е соп Газіпо см. В 1376.
аііассаге Га$іпо йоѵе ѵиоіе іі рагігопе см. А -1217.
аѵеге ^іі огессНі Іип^Ні с о т е  циеШ гіеІГаьіпо см.

0-540.
Ьаііеге іі Ьа8Іо іпѵесе йеІГазіпо см. В-320.
1201. саріге гіоѵе са5са Газіпо знать, где собака за

рыта:
— 5аі сііе бісе іі Ѵап^еіо? «А сііі (і (За ипо зсІііаГГо, рог&і 

Гаііга ^иапсіа» Ті зепіі а п іт о  гіі !аг1о?
— А сЫ т і  йа ипо зсЬіаНо. іо ^іі зраго іп Ьосса.
— Вспе... Сі зопо іеззегіе апсЬе пеІ Ѵ а п & е і о ,  йипдие... Ма 

іогпіашо аі Ріігё...
— Но сарііо. Но сарііо <1оѵе сазса 1'азіпо (/,. Зсіавсіа, 
«II таге соіоге сіеі ѵіпо» ).

— Знаешь, как сказано в Евангелин: «Тому, кто ударит 
тебя по щеке, подставь другую щекѵ» Ты способен на это?

— Тому, кто посмел бы меня ударить, я влепил бы пулю 
в лоб.

— Ладно... Значит и в Евангелин есть глупости... Но вер
немся к Питре...

— Я знаю, где зарыта собака.

соггеге аі раііо йедіі ахіпі см. Р-133
1202. сгейеге сЬе ип ахіпо ѵоіі (или  ^Іі акіпі ѵоііпо) 

верить небылицам.
гіаг Іа Ьіагіа аІГакіпо см. В-638.
Йіхриіаге (ЗеИ’отЬга сІеІГахіпо см. 0-336. 
сіигагс со т е  іі ІгоКо сіеіГазіпо см. 0-931.
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1203. еххеге Гавіпо надрываться за других, делать чер
ную работу, ишачить.

120'.. еххеге Гакіпо аііа Ііга (тж. екхеге или  Гаге со т е  
Газіпо аі киоп Йеііа Ига или  йеііа сеіга) разбираться 
как свинья в апельсинах.

1205. е$8еге Гахіпо сЬе ѵоіа быть не на своем месте 
(ср. как корове седло).

ечхеге сопйоііо киІГакіпо см. А-1199.
1206. Гаге Гахіпо а) быть ослом, дураком (пример см. 

N-206); Ь) (тж. Гаге сагегге Й'ампо) волочиться за кем-л.:
Рег сіішпіо віі ^озвего ріасіиіе кетпрге 1е гіоппе Гобегаіе 

гіі сіссіа, іі ѵессйіо соіоппеііо іасеѵа Га$іло соп Магіа Веѵі- 
Іасяиа, Бресіаітепіе диапсіо 1а ѵегіеѵа ігіБІе, ап&ОБсіаіа, 
яігаѵоііа (А. РаІаггезсНі, «Мизіса ргоіЬііа»).

Х о т я  старому полковнику всегда нравились женщины в 
теле, он любезничал с Марией Бевилакуа, особенно, когда 
она была грустной, чем-то взволнованной, подавленной.

...1о бі ѵейеѵа ^ігопгоіаге рег 1а сіііева соп ипа 1 ип&а 
саппа іп т а п о  да <3аг виііа іевіа, вепга гі^иагйо, аі біоѵапоі:- 
1і Бсарраіі сііе апйаѵапо П реі* іаг  §1і азіпі соііе г а ^ а г г е  
(Ь. Сариапа, «І^е рае&апе»).

...он расхаживал но церкви с длинной палкой в руках, 
которой он бил без разбору по головам легкомысленных 
парией, пришедших в церковь поволочиться за девушками.

с) надрываться за других, делать черную работу, ишачить.
1207. Гаге Газіпо рег поп радаге іі йагіо прикиды

ваться дурачком, простаком.
1208. Гаге со т е  Газіпо йеі репіоіаіо а) подвигаться 

вперед с частыми остановками (как осел коробейника); 
Ь) тянуть волынку, рассказывать сказку про белого 
бычка.

^209. Гаг«; соше Гаыпо (йеІГогІоІапо) сНе рогіа іі ѵіпо 
е Ьеѵе Гасдиа а; стараться изо всех сил д.о я других, без 
ві якой пользы для себя (как осел, что возит вино, а 
пьет воду).

1210. Гаг со т е  Гакіпо аііа хессНіа (или  аі саііпо, аі 
согЬеІІо) проявить черную неблагодарность.

Гаге с о т е  Гакіпо аі хиоп Йеііа Ига (или  сеіга) см. 
А -1204.

1211. Гаг соіпе циеііо сНе сегсаѵа Гахіпо е с’ега хорга
искать осла, сидя на нем (ср. ищет рукавицы, а они — 
за поясом).

Гаге 1а Гіпе сісІГахіпо см. Р-820.
12)2. ітЬгі^Ііаге Гампо рег 1а сойа взнуздать осла 

с хцоста, делать шиворот-навыворот.
1213. Іаѵаге іі саро (и іи  1а ксНіепа, 1е огессЬіе, 1а 

Ге.«*а) аІГазіпо зря стараться, попусту трудиться, метать 
бисер перед свиньями.

1214. — ё  с е т е  Іаѵаге іі саро аІГакіпо дурака 
учить — что мертвого лечить.

1215. .Іаѵогаге с о т е  ип (или  циапГ’ил) ампо работать 
как ишак, как вол, ишачигь.

1216. Іе^аге Га.«._по (а Ьиопе саѵід.іе или  а Ьиопа са- 
ѵі^ііа) спать спокойно.

1217. Іедаге (или  аііассаге) Гахіпо сіоѵе ѵиоіе іі ра- 
йіопе слепо повиноваться приказам; беспрекословно по
виноваться:

Сагіо. — СаріБсо. Наі Іееаіо  Газіпо, с о те  зі гіісе, гіоѵе 
ѵиоіе іі раЛгопе.

Маііег. — Аррипіо. I рговеЧі іпІаШ  вопо зиоі, зо іатеп іе  
еиоі (О. ГаЪЪгі, «Гаіигіі»).

К а р л о .  — П онятно. Т ы привязал осла, как говорится, 
там, где хотел хозяин.

В а л ь т е р .  — Совершенно верно. Пгоекты действительно 
сделаны иы

■ О . іо. — Те 1о ѵиоі Іаг петісо? А ііасса Газіпо (ІОѴС ѵиоіе 
11 ас)го. е (Е. Ое Рііірро, « іе  Ьидіе соп. Іе ватЬе ІипдНел).

Д я д я .  —Ты хочешь нажить себе врага? В чужой мона
стырь со своим уставом не ходят.
(Пример см. тж. В-225).
1218. т е ііе г е  Гахіпо а саѵаііо (тж. теМ еге 1а зеІІа 

аІГазіпо) совмещать несовместимое (ср. как корове 
седло):

С оте? соіеБіо всіаііассіо зорга ип аЬііо собГ ЬеІІо> Ё 
ргоргіо ип т е і іе г  Гаяіпо а  саѵаііо (С. Рі^иііпі, Р. Рапіапі, 
«ѴосаЪоІагіо ііаііапо йеііа Ип^иа рагіаіа»).

Как! Надеть такой платок иа такое красивое платье? Д а
это  и дет к ак  корове седло .

1219. зепііге сазсагзі Гакіпо ^  чувствовать, что почва 
ускользает из-под ног:

Ма диа сіоп Собгпо вепіі сахсагБІ 1 ’а 5 іпо: Бареѵа аррепа 
сіоѵе ІОББе 1а гіізрепБа; е 1а сЬіаѵе іогБе Гаѵеѵа Маиго соп 
5ё (1~ Рігапйеііо, «I ѵесскі е і ціоѵапі»).

Но тут дон Козмо почувствовал, что попал в туітнк, он 
даж е не мог вспомнить, где кладовая, а ключ, вероятно, 
Мауро иоснт с собой.
апйіашо асіадіо соп Га^іпо см. А-259.
1220. Га$іпо а т а  1а $иа дгатідп а ег на вкус и на 

цвет товарища нет.
1221. а$іпо сЬе Ьа Гате, тап ^ іа  й’о§пі «Ггате ргоѵ. 

=  голод не тетка.
1222. Гакіпо сЬе поп На Гаііо 1а сойа іп ГгепГаппі поп 

1а Га рій =  в тридцать лет ума нет — и не будет.
1223. ахіп сНе гадііа т а п д іа  росо Гіепо ргоѵ. ^  мень

ше говори, больше делай.
1224. ахіпо йиго, Ьахіоп Йиго ргоѵ. горбатого испра

вит могила, а упрямого — дубина.
1225. Гакіпо іп т егго  аі киопі ^  ему медведь иа ухо 

наступил.
йаІГазіпо поп гегсагр 1а Іапа см. Ь-118.
1226. Гахіпо поп сопохсе 1а сойа хе поп ^иапйо поп

ГЬа что имеем —.не храним, потеоявши — плачем.
1227. аІГазіпо поп «Га Ьепе 1а «еііа ос^іу не пристало 

ходить под седлом.
1228. Гахіпо рогіа іі ѵіпо е Ьеѵе Гасцііа ргоѵ. осел во

зит вино, а пьет воду (ср. сапожник без сапог).
1229. Гахіпо циапсІо с’ё саксаГо (или  йоѵе 1’азіпо ё са- 

5саіо) ипа ѵоііа поп сі сахса р'й ргоѵ. ^  ошибся, что 
ушибся — вперед наука (пример см. Е-201).

1230. Гакіпо, чиапсГНа напдіаіо 1а Ьіайа, Гіга саісі аі 
согЬеІІо ргоѵ. =  не плюй в колодец: пригодится воды 
напиться.

1231. Гакіпо хеарра ргіта  йеііе іготЬе ^  поспе
шишь — людей насмешншь.

1232. аНасса Гахіпо а ипа Ьиопа саѵідііа ргоѵ. ^  осла 
выбирай крепконогого, а друга надежного.

і саѵаііі $і С0П05С0П0 аііа «е!1а е діі ахіпі аі Ьахіо см. 
С-1379.

1233. сегсаѵа Гахіпо, е с’ега зорга ргоѵ. искал осла, 
а сам сидел на нем; искал осла, а он был рядом; =  
искал рукавицы, а они за поясом.

1234. сЬі ахіпо ё, е сегѵо (еххег) хі сгейе, аі хаііаг 
йеііа Го5«а 5е п’аѵѵейе ргоѵ. =  осел, хоть мнит, что он 
олень, не перепрыгнет через пень (ср. видно птицу по 
полету).

1235. сЬі акіпо пазее, ахіпо т оге  ргоѵ. ослом родился, 
ослом и умрешь.

сЬі Іаѵа Ц 1е«1а аІГахіпо, Ьийа ѵіа іі гаппо е іі каропе
см. А-1242.

1236. сНі т е і іе  аІГакіпо 1а хеііа, 1а сі^па ѵа рег Гегга 
ргоѵ. кто седло на осла надевает, тот поцпругу теряет.

сЬі поп саріхсе хиа ксгіНига, ахіпо Йі паіига (тж. 
циеП’ё акіпо Йі паіига сНі поп саріхсе 1а хиа хсгШііга; 
сЬі поп іпіепйе пеііа зиа «сгіііига ё ип ахіпо рег паіига; 
сЬі поп ха Іед&еге 1а или  пеііа хиа хсгШига, ё (ип) а«іп 
Йі или  рег паіііга) см. 5-492.

1237. сЬі поп рио йаге аІГахіпо йа аі ЬазГо ргоѵ. ^  
кошку бьют — невестке наветки дают.

І1 сііісо ‘йа йеі Ьие аІГакіпо см. С-1985.
1238. со т е  Га«іпо сНе согге циапсТё ѵісіпо аііа кіаііа 

как осел, который охотно бежит только к дому (гово
рится о людях,-тяжепых на подъем).

1239. с о т е  ампо харе, сохі (х)тіпигга гаре ргоѵ. вся
кий делает, что может; выше головы не прыгнешь.

1а йіксгегіопе ё тайге йедіі ахіпі см. 0-621. 
йоѵе Га«іпо ё са^саіо ипа ѵоііа, поп сі са«са ріи см. 

А -1229.
ё с о т е  сегсаг 1а Іапа аІГахіпо см. Ь-118.
1240. ё т е д ііо  ип ахіпо од^і, сНе ип ЬагЬего а 5ап 

Сіоѵаппі ргоѵ. =  лучше синицу в руки, чем журавля в 
иебе.
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1241. ё т е д ііо  ип іхіпо ѵіѵо сЬе ип Йоііоге т о г іо
ргоѵ. лучше дураком ж и т ь , чем ученым помереть.

1242. а Іаѵаге 1а Іехіа аІГахіпо хі реі Йе гаппо е ха- 
ропе (тж. сЬі Іаѵа 1а іехіа аІГазіпо, Ьиііа ѵіа іі гаппо 
е іі харопе) ргоѵ. дурака учить — только время терять.

іп тапсапха сіі саѵаііі, §1і ахіпі ігойапо см. С-1392.
1243. поп с’ё т іс а  ип ахіпо хоіо сНе ѵа аі т и ііп о  ргоѵ. 

ЗЁ на этом (белый) свет кпином не сошелся.-
Гогхо поп ё Ш іо  рег ^іі ахіпі см. 0-663.
Іа рагіепга ё 1а ѵігій о Йедіі ахіпі о Деі хапіі см 

Р-9І9.
1244. ріиНохІо ип ахіпо сЬе рогіі, сНе ип саѵаііо сНе 

ЬиШ (іп Іегга) ргоѵ. покорный мул лучше норови
стого коня; хоть на осле, да ехать.

аііа ргоѵа хі хсогііса Гахіпо см. Р-2370.
1245. циаі ахіп йа іп рагеіе, Іаі гісеѵе ей как аук

нется, так и откликнется.
1246. ^иі сахса Гахіпо =  вот в чем заковыка, то-то и 

оио-то:
Тапсгсйі (соп Ьопагіа іпйиівепга). — Ессо, ѵегіе, ё чиі сЬе 

гавса ГаБіпо. 5е пе ассог&е апсЬе Іеі сЬе чиезіа БІогіеІІа 
. оп віа Сп ріейіі (А. Юе Вепейеііі, «И ІіЬегііпо»),

Т а и к р е д и  (добродушно и снисходительно). — Видите 
ли, в этом-то и заковыка. Вы сами понимаете, что вся эта 
история не выдерживает критики.

гадііо «Гахіпо поп аггіѵа аі сіеіо (или  поп хаіе аі сіеіо; 
тж. і гадіі йі ахіпі поп аггіѵапо аі сіеіо) см. К. 90. 

іі ге поп Іеііегаіо, ё ип ахіп согопаіо см. Р-150
1247. а ІаГахіпо іаіе х ігате ргоѵ каж дому по за 

слугам (ср. по Сеньке и ш апка).
Іга іап іі т и іі  рго хіаге ип ахіпо см. М-2163.
1248. ѵіепе ахіп сіі т о п іе , сассіа саѵаі сіі хогіе == слав

ны бубны за  горами; за морем и телушка — полушка. 
А 8РЕРОЕ5 т

1249. йаге Гахрег(?ех рсл. дать благословение. 
А5РЕТТАРЕ ѵ

ахреМаге іі ЬаІсІассНіпо см. В-92.
ахреМаге цй аі Ьаіго см. В-147.
ахреііаге сНе саіі іі рапіегіпо сіаі сіеіо см. М-433.
ахрепаге іі сотосіо (или  і согпосіі) сіі ясі см. С-2322.
ахреііаге іі согѵо см. С-2864.
поп ахреМаге 1е сіие см. 0-914.
ахреііаге депіе см. 0-361.
ахреііаге а діогіаі см. 0-798.
ахреііаге 1’ітЬ ессаіа см. 1-49.
ахрейаге 1е Іахадпе а Ьосса арегіа (тж. ахреііаге сЬе 

1е Іаха^пе ріоѵапо іп Ьосса) см. Ь-191. 
ахреііаге 1а Іерге аі Ьа1г(е11)о см. Ь-390. 
ахреііаге т а д д іо  сЬе Гіогіхса (или  сЬе ѵепда) см. 

М-97.
ахреііаге Іа таппа '' и Ьосса) гіеі сіеіо см. М-433, 
ахреііаге 1а раііа аі Ьаіго (или  сЬе Ьг.ігі) см. Р-144. 
ахрсМаге 1а раііа аііа рохіа см. Р-2153. 
ахреііаге 1а рарра хсосіеііаіа см. Р-372. 
ахреііаге сЬе 1а рега сахсНі йа хоіа см. Р-1264. 
ахреМаге 1е реге диахіе см. Р-1265. 
ахреііаге Іа ріепа см. Р-1738.
ахреііаге сНе ріоѵа 1а тап п а  (іп Ьосса) йеі сіеіо см.

М-433
поп ахрейаге ріи і ... аппі см А-897. 
аяреііаге іі рогсо аііа ^^|е^сіа (или  аііа ^І.іагйа) см. 

Р 2061.
азреііаге 1а ргоѵѵійепга см. Р-2374.
г^реііаге сЬе «сепйа іі рапіегіпо сіаі сіеіо см. М-433.
поп ахреМаге Ігаііо сіі согсіа см. Т-877.
акреііаге цсі аі ѵагсо см. Ѵ-80.
1250. ахреііаге е поп ѵепіге ё соха сіг тогіге ргоѵ. 

хуже нет ж дать напрасно.
авреііа саѵаііо сНе ГегЬа сгехса (и ш  сгехсг) см. 

С-1375.
а^оеііа йиоіі сЫ Іихігща і Гіоііоіі см. 0-932. 
акреМа іі шегіо см. М-1232.

І1 Ьепе Ьіходпа сегсагіо, е іі шаіе аяреііагіо см.
В-490а.

1251. сЬі ахреііа поп гехріпде (тж. сЬі рио азреііаге 
Ьа сіо сііе ѵиоіе) =  все приходит (вовремя) к тому, 
кто умеет ж дать:

— СЫ азреііа  поп ге8 ріп§е... — сопсіизе Гаііго (5. Вепсо, 
«II сазіеііо йеі йе5і(1егі»).

— Кто ж дет, дождется.., — заключил Бертрамо.
сЬі Ьепеіігіо Іа, Ьепеіігіо ахреііі см. В-548.
сЫ Га Ьепе Ьепе акреііа см.. В 494.
сНі Іа піаіе, акреКі т а іе  (тж. сНі 1а {а, Газреііі) см.

Р-204.
сНі На сагііа, сагііа ахреШ см. С-932. 
сНі На Іетро поп ахреМі іетр о  (тж. с*іі На Іетро е 

аьрейа (епіро, регсіе Іетро; сНі На іет р о  е іет р о  
азреііа, іепіро регйе) см. Т-299.

сНі Іио^о е іет р о  ахрейа, ѵейе аІГіп іа хиа ѵепйеііа 
см. Ь-987. 

сНі шаі Іа, т а іе  ахреііі см. Р-204. 
сЬі рагіа рег исіііа ахреііі 1а (5)теп1і1а см. 11-30. 
сНі рио акреііаге, На сіо сНе ѵиоіе см.. А -1251. 
сНі Іетро На е Іетро ахреііа, регйе І'атісо е гіепагі 

поп На т а і  см. Т-301 
сНі йа ѵепіі поп п’На, сіі Ігепіа поп п’ахреШ см. Ѵ-231. 
гіоіпапгіадіі хе ахрейа іі т е к  о см. М-1277.
(ё) т е д ііо  ахреііаге Гаггохіо, сНе (ігоѵаге) І1 йіаѵоіо 

пеі саііпо см. А -I I 50
Іаѵого іаКо, йепагі азоеііа  см. Ь-277.
Іеііега ІаЦа, Іапіе ахреііа см. Ь-457. 
о^пі ГаІІо азреііа И кію Іассіо см. Р-104. 
іі 4етро ѵіепе рег сНі 1о «а акреііаге (тж. іі Іетпо поп 

ѵіеп піаі рег сНі поп ГазреНа) см. Т-343.
А5РІ?0 т

1252. сегсаге Гахрго пеі Ііхсіо ппидпраться к мелочам. 
А55А1 аѵѵ, а@в е ш

1253. и о т о  й’ах5аі на все руки мастер.
Іяхсіаге іі росо рег Га$$аі см. Р-1913. 
ра.адгпіе акхаі см. Р-735.
1254. Га5$аі Ьа&іа е іі Ігорро диакіа (тж. соі рого 5І 

догіе е соІГазхаі «і ІгіЬоІа) ргоѵ. хорошенького поче- 
множку.

аѵкаі Ьеп ЬаІІа а сНі Іогіипа киопа см. Р-1135.
1255. а55аі ё т е д і.о  ип т а іе  сНе Іа т о г іе  ргоѵ. лю

бая болезнь лучше смерти.
а$$аі ті^Ііога сНі поп реддіога см. М-1422.
1256 аххаі е тоК о очень и очень: авзаі е т о ііо  пе йи- 

Ьііо я очень и очень в этом сомневаюсь 
аззаі рагоіе е росНе Іапсе гоііе см. Р-589. 
а$8аі гитоге, е роса Іапа см. К-625.
а.«гі ха сНі поп ха, хе Іасег ха см. 3-232. 
аххаі ѵіпсе сНі поп ^іиоса см. Ѵ-582. 
сНі аххаі сіехісіега, аххігіега см. 0-253. 
депіе аххаі, (аппо аххаі, т а  тап^іапо ігорро ели

0-366.
т а п о  Ьіапса ё аххаі Іаѵаіа см. В-687.
т о іі і  росНі Гаппо ип дгапйс аххаі см. Р-1924.
пё росо пё аххаі см. Р-1896.
поп Іахсіаге іі р ісо рег Гаххаі, сНе Іогхе Гипо е Гаііго 

реггіегаі см. Р-1925.
А 85А И Р Е  ѵ 

аххаііге аіір храііе см. 8-1254. 
аххаііге а і( іа ) хігайа см. 3-1841. 
фіапсіо 1а Гате аххаіе, тихіса поп ѵаіе см. Р-126. 

АЗГАЬТО т
1257. содНеге цй с1'гхха11о застигнуть врасплох.
1258. 'аге аххаііо ворваться, вломиться куда-л.
1258а. ргепйеге й’аххаИо а) брать приступом (пример

см. Р 998); Ь) осаждать, допекать.
А55А55ІІМС 1 т  

Гассіа сРаххаххіпо см. Р-14.
Гаге діиго (Гаххаххіпо см. 0-771.
Іаѵогаге сошр ип аххаххіпо см. Ь-258.
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А 55А 85Ш О  2. а ^ ё  
Іагпе ах8а55Іпа см. Р-117, 
оссЬі аззаззіп і см. 0-28.

А5*5Е {
1259. (сНііі50) Іга ^^^аіі^о аз$і в гробу.
1260. 1а8сіаге 5и1Га§8е оставить в тяжелом положении, 

в нищете:
N051x0 рагіге соі ѵоіег гіаге іі 5ио рапе е Іа виа ріеіапга 

а іи ііі і ріІоссЬі (іеііа БІгасіа бі ё  гісіоііо а то г іге  іаІШ о 
е а Іавсіаге і іідИиоІі 5и1І ’а 5 5е (Е. Ое МагсМ, «Нассопіі 
ІотЬагйі ЛгІѴиШто Оііосепіо»)

Наш отец, стремясь накормить и напоить всех бедняков 
и уличных бродяг, совершенно разорился и оставил детей 
в бедственном положении.
1261. Ігоѵагзі 5Іге(Іо (га йие а$5І находиться в от

чаянном положении.
А55ЕОІО т

1262. рогге Гах&ссііо а с̂1 а) усиленно ухаживать, об
хаживать, осаждать кого-л.; Ь) надоедать, докучать ко- 
му-л.
А 88Е01Ч 0 т

ГЗгтаге ип аззедпо іп Ьіапсо см. В -702.
А 5 5 Е М Г Е  т

1263. діі ак еп іі Наппо Іогіо ргоѵ. отсутствующий все
гда виноват; кого нет, с того и ответ.

1264. аІГаххепіе е аІ т огіо  поп «і йеѵе Іаг іогіо ргоѵ. 
об отсутствующих и о мертвых плохо не говорят. 
А85ЕМ 2А /

1265. ЬгіІІаге (или  кріепйеге) рег (1а ргоргіа или  1а 
8ііа) а55епга (или  рег Гакзепга) блистать своим отсут
ствием: Ьа Ьгіііаіо рег 1а ргоргіа акзепга его отсутствие 
было замечено [Так писали в древнем Риме о полко
водце триумфаторе, которого заочно чествовали проно
симыми знаменами].

іп ам епга Деі (или  йеПа даііа) і іорі Ьаііапо
см. 0-308.

сЬі Н Іогёа іп рге.чепга Н Ьіаыта іп аххепгг см. Ь-769. 
Іаі рідііа Іеопе іп аззепга, сНе Іет е  ип іоро іп рге- 

хспга см. 1.-386.
А 55Е5ТАКЕ ѵ

аьзезіаге 1а т іг а  см. М-1519.
А 58Е ТТАТО аВ8

ш едііо іі «ио аЬЬагиНаіо сЬе циеі сГгІІгі авхРІШо см. 
А -15.
А58ІСІЛРАКЕ ѵ 

аххісигаге 1а Ьагса іп рогіо см. В-277, 
аххісигагхі Іа рада см. Р-69. 
акхісигага іі рапе (или  іі іогпаіо) см. Р-246. 

А88Ш ЕКАКЕ ѵ
сііі азкаі йехіііега, аккійега см. 0-253.

А881ЕМЕ аѵѵ
ѵігіи е іогіипа поп ізіаппо <3і саха азз іет е  см. Ѵ-625. 

А88Ш ОЬО т  
саро сГаазіиоІо см. С-676.

А 5 5 0  т
1266. а $80 Тегто (или  іІ85о) домосед.
1267. — е$8еге а550 ?І850 іп ... быть своим человеком 

в...
1268. — ё а$50 ІІ580! это точно, в этом нет сомнения.
1269. а$$о рк&Ііа(и((о руки загребушие.
1270. Га880 сіеііа т а п іс а  последняя надеж да; послед

ний козырь.
1271. о а$5о о 5еі все или ничего, пан или пропал.
1272. рій саИіѵо сіі іге а$8І (гіеі ВапсЬеІІіпо) хуж е не

куда, очень плохой.
1273. ассеппаг Га850 прост, быть кривым.
1274. айорегаге Га880 <3і Ьазіопі пустить в ход палку, 

избить кого-л.
1275. аѵеге (или  іепеге) Га880 пеііа т а п іс а  всегда 

уметь выкрутиться, устроиться, устроить дело; быть про
бивным; знать секрет, волшебное слово:

А іиі яріасеѵа іі гіоѵег ІабсІаге 1а Кеііу, сііё Г іпБ іете 5 І 
сіаѵа теііепгіо  Ъепе, т а  іогге МаББІто аѵеѵа йі те& ііо іп

вегЬо. ІІп  и о то  с о т е  Іиі Ьа яетрге  рій <ЗЧт эвбо пеііа 
ш апіса (/.. Оаѵі. «5с4Ш а Ьгапсаіе»).

Ему не хотелось оставлять Кэтти: с ней дело шло на лад. 
Но, как знать, возможно, Массимо имел про запас кое-что 
получше. У таких людей, как  правило, не один козырь ва 
руках.

1276. аѵеге Гавво пеі ѵепігі^ііо быть заядлым игро
ком.

1277. аѵеге іиШ  ^ іі а$$і іп т а п о  иметь все козыри в 
руках (пример см. Р-1352).

1278. сагіеге сіаі 8еі пеІГакко впасть в немилость, по
пасть в опалу.

1279. е55ег Га880 <Н Ьгіхсоіа ^  быть важной персоной:
«Тиа си^іпа ё ип ѵего аББО сИ Ьгізсоіа, т а  іи Ьаі Гаііо 

ипа іевБегіа. N011 8 і Ъиііапо ^ іі иотіпі іп сава Ш йоппе 
Боіе...» (/.. Ргеіі, <гСіоѵіпегга, ціоѵіпегга»).

— Твоя кузина, действительно, женщина что надо. Но ты 
сделал глупость. К одиноким женщинам так не врываются...

1280. Гегтаге іп а88о покинуть, оставить, бросить, 
^еііаге і сіасіі іп аххо см. 0-5 .
1281. ^ей аге  ре^^іо  сЬе аззо попасть в тяжелое поло

жение.
1282. Іахсіаге (или ріапіаге) іп а850 (или диал. іп па&- 

5о) неожиданно бросить, покинуть, оставить на произ
вол судьбы:

N6 Ьа Ьаііиіо сіпдие сарііоіі; е ога т і  іазсіа  Іп аяхо 
(С. Зоаѵі, «РапІаЬиІоив»).

Она отпечатала пять глав романа, а теперь отказала мне. 
А росо а росо. регб, I сііепіі аиглепіагопо. Сошра^Ш 

Б ітра ііггап іі, чиаІсЬе ргеіе, е рагессЬі иіПсіаІі сЬе аѵеѵало 
ріапіаіо іп эббо іі т іо  ѵессЬіо райгопе (О. ОеппапеІіом 
«Метогіе йі ип ЬагЫеге»),

Мало-помалу моя клиентура разрасталась. Сочувствующие 
иам, несколько священников и офицеров, перешли ко мне, 
покинув моего бывшего хозяина.

II (Зоііоге ріапіо іп ахзо і Биоі репБіегі е согве соп 1а т а п о  
аі сатр ап е  По сЬе р ге те ііе  пегѵоБатепіе (Т. Ьогі, *ВиЦеге 
зиІѴАгпо»).

Доктор отогнал неприятные мысли и, протянув руку к 
звонку, нервно иаж ал на кнопку.

«51а а ѵейеге сііе агіеББо Баі&апо е с! ріапіапо диа 1п 
а550 с о т е  гіие !еББі> (С. А. СіЬоііо, *Еа ѵаса тога»).

— Вот увидишь, оии сейчас сядут сами в машину, а нас 
бросят здесь, как двух дураков.
(Пример см. тж. А-1083; В-462; 1-19; Ь-204; О 256; К-515; Т-76).

1283. гезіаге (или г ітап еге) іп ахко быть брошенным 
на произвол судьбы, остаться ни с чем:

...Могіапі бі а т т а і а  егаѵ етепіе!.. созІ сЬе Іи ііо  ѵіепе 
іпіеггоііо е поп бі риб репзаге а йаге 1а т і а  орега!.. Ш таяІ 
чиіпйі іп аБяо!.. (О. Ѵегйі, «сАиІоЬіо&гаІіа йаііе Іеііеге»).

...Тяжело заболела певица Мориани... Все остановилось. 
И думать нельзя было о том, что пойдет моя опера!.. 
Я остался ни с чем...

іепеге Га«8о пеііа тап іса  см. А -1275.
А 8 800А К Е  ѵ 

Га с о т е  Гиоѵа: ріи ЬоНопо е ріи акхосіапо см. Ц-198. 
А 8 5 0 Ь 'Л 0  а в е  

е«5еге (гійоііо) аІГаЫаІіѵо акхоіиіо см. А-41. 
ехзеге аііо гего азхоіиіс см. 2-41. 
кріаНеІІаге ип по аккоіиіо см. N-323.

А 550ЬѴ Е РЕ  ѵ 
аххоіѵеге ипа (ипгіопе см. Р-1482 

А 850М '0Ы А Р Е  ѵ 
азоотідііаге Гіпо пеі Ьіапсо Йедіі оссНі см. В-695 
а5$отід1іаг$і со т е  Йие ^осс(іо1)е Й’ас^иа см. 8-<001.
1284. а5коіпі{?1іаг5' с о т е  иоѵо а иоѵо быть п о х о ж и м и  

как две капли воды:
Регсііё, т а п с а іі  е іі и отіп і... поп еі Ігоѵа рій ге^пі пё 

Ітрегі сЬе ѵасіапо допПапсіо е зсорріапйо соте Іе Ъоііе, 
регсііё Бопо іи ііі БІитаІІ; поп бі Гаппо егиегге, е ІиШ ді! 
аппі БІ аББотірНапо Г ипо аІГаІІго с о т е  иоѵо а иоѵо 
(О. Ьеорагйі. «Орегеііе тогаіі»).

Стало быть, когда не будет больше людей, исчезнут с 
лица земли все королевства и империи, которые, разбухнув 
до предела, лопнули как. мыльиый пузырь и растворились 
в воздухе. И тогда не будет войны и каждый год будет 
похож на другой, как две капли воды.

1284а. сЫ к! а55оті§1іа бі рідііа ргоѵ. ^  рыбак ры
бака видит издалека.
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А850ТТІСЫ АН Е ѵ 
а$$оНі&1іаг§і іі саѵіссЫо зиі ^іпоссЬіо см. С-1413. 
аззоШ&Наге іі сегѵеііо см. С-1562.
сЬі рі&ііа т о д ііе , е поп 5а Гизо, а$$оШ&На 1е датЬ е  

е аііигща іі ти хо  см. М-1688.
1285. сЬі ігорро 8*а$$оиі&1іа, $і хсаѵехха ргоѵ. ^  на 

всякого мудреца довольно простоты.
А 8$иЕ Р А К Е  ѵ

ГіпсисНпе ё аххиеіаиа аі Ггасаззо см. 1-189. 
А551ІМЕКЕ ѵ 

а58и т еге  ип сопіе^по см. С-2498.
А8ТА і

1286. еххеге аііе азіе (тж. !аге 1е ахіе) учиться писать.
1287. т е ііе ге  (или  ѵепгіеге) аІГазіа продавать с мо

лотка, с аукциона.
А5ТІО ш

1288. Газііо епіга іп сиіо аііе ^аіііпе ргоѵ. от за 
висти ннкто не застрахован.

1289. зе Газііо Іоззе ГеЬЬге, 4иМо іі топсіо ГаѵгеЬЬе
ргоѵ. от зависти никто не застрахован.
А5ТКЕА

1290. Ьііапсіа 6і Азігеа весы правосудия:
II ргевісіепіе гіеі ТгіЬипаІе гіабБСПве !п росЪе рагоіе 1е 

ргоѵе асШоІІе рго е сопіго, е гпойігб сЬ іагатеп іе  гіа диаі 
рагіе ассеппаѵа іпсііпагзі Іа ЬіІапсІа гіі Азігеа (Р. Ьаі- 
ѴОпцаго, « ^ѵ е ііе » ).

Председатель суда кратко суммировал все данные за и 
против и ясно указал, в какую сторону долж на была скло
ниться чаша весов правосудия.

А8ТКО от
1291. азіго ігіаііо поэт. Венера.
1292. ахіго сГагдепІо луна.
Га5(го сіеі таМ іпо см. М-953, 
екаііо со т е  §1і ахігі см. Е-171.

АЗТКОЬОСО от
1293. е5.чеге с о т е  Гакігоіоро гёі Вгоггі сЬе іпсіоѵіпаѵа 

Іс тегсіе аі 1а$1о груб, быть страшно мудрым, угадывать 
дерьмо на ощупь.
А хтиіто а е е

1294. азіиіо с о т е  ипа ѵоіре хитрый как лиса:
— С агНііо с о т е  ипа ѵоіре, епегеісо соше МопіЬагг...

(Е. Заіцагі, «II со г за г о пего»),
— Губернатор хитер как лиса, энергичен как Монбар...

рііі ачіиіо сіеі йіаѵоіо см. р-1577.
А5ТІІ21А і 

хеппо ѵіпсе азіигіа см. 5-627.
АТЕЫЕ

1295. рогіаг сіѵеііе (или  поііоіе) а (іі) Аіепе ~  в море 
воду носить, зря стараться:

— Евіі рагіаѵа п аіи га ітеп іе , е сгесіепйо, рег гіігіа соп 
Іиі, гіі рогіаге поііоіе агі Аіепе, Бнрропеѵа сЬе іі бідпог 
Ьеопаггіо вареззе гіеііа т і а  т о г іе  &іа «[іп сіаііе саіепйе 
дгеске» (Е. Ьс МагсНі, «йие апіпіе іп ип согро»).

Он говорил с ним просто и думал, что не сказал ему 
ничего нового, предполагая, будто синьор Леонардо уж е с 
давних пор знает о моей смерти.

1296. хе Діепе ріалде, 5раг1а поп гігіе ргоѵ. если Афи
ны плачут, Спарте не до смеха.
АТТАССАКЕ ѵ

1297. аііассагіа соп с;с1 связываться, ссориться с кем
-либо.

аііассаге Гакіпо гіоѵе ѵиоіе іі расігопе см. А 1217 
аііассаге (ип или  іі) Ьоііопе (или  Ьоі(опі) см. В-1117, 
аііассаге Ьгі^а см. В-1213, 
аііассаге ипа сатрапеііа  а сці см. С-345, 
аііассаге і сатрапеііі см. С-349.
аііассаге іі сатрапеііо  аі даііо  (или  аі соНо гіеі даі- 

Іо) см. С-350, 
аііассаге аііе сапіопаіе см. С-582, 
аііассагхі а ип сареііо см. С-635, 
аііассаге іі сарреііо см. С-847, 
аііассаге (іі)сарреііо аі сЬіосіо см. С-848. 
аКассаге цс аі сіііосіо см. С-1738.

аііассагіа а сіеі Йеі Іогпо см. С-1844.
1298. аііассагзі со т е  1а соііа (или  с о т е  1а ^гаті^па, 

с о т е  ипа т ід п а ііа , со т е  Говігіса аііо всодііо) пристать 
как банный лист.

аііассагзі аііе сохіоіе сіі цсі см. С-2971.
аііассаге і депіі см. Э-156.
аііассагхеіа соп Віо см. 0-460.
аііассагхі аііе (аібе (1і <̂1 см. Р-88.
аКассаге іі Ііахсо см. Р-556
аііассагхі а ип Іііо сіі радііа см. Р-768.
аііассагкі аііе Іипі гіеі сіеіо см Р-1466.
поп аііассаге соп 1а репіс- гм. С-362.
аііассаг 1а діипіепіа см. О 753.
аііассагхі с о т е  1а дгатідп а см. А -1298.
аііассагкі аІГіпІопасаіо см. 1-350.
аііассагкі аМа Іеііега см. Ь-! 49.
аііассаге Іііе см. Ь-753.
аКассаге ип Іисідпоіо см. Ь-849.
аКассаге іі т а іо  агі о^пі и^сіо см. М-149.
аНассаге ип тап ісо  аі 5ио п о т е  см. М-403.
аііассаге ип тегса іо  см. М-1204.
аііассагзі с о т е  ипа т ід п а ііа  см. А-129&.
аКассаге тоссо іі см. М-1610.
аііассагкі с о т е  1’охігіса аііо хсодііо см. А-1298.
аііассаг5і а ип рагШо см. Р-686.
аііассаге і репзіегі аііа сатрапеііа  (или  аі сатра- 

пеііо) йеІГихсіо см. С-346, 
аііассаг?! аі гахоіо см. р-123. 
аііассагхі а Іиііі діі ипсіпі см. 11-65. 
аііассаге Гипсіпо см. 11-66. 
аііассак і аі ѵеіго см. Ѵ-438.
аііассаге 1е ѵодііе аІГагріпе (или  аііа сатрапеііа, аі 

сатрапеііо  сІеІГиьсіо; тж. аііассаге ипа ѵорііа а ип 
сНіойо) см. Ѵ-869.

аііассаге Іе га^апеііе см. 2-2. 
аііассаіо соп 1а сега см. С-1513, 
аііассаіо соп 1о хриіо см. 3-1552. 
рій аііассаіо сЬе іі роіро а1!о ксодііо см. Р-1988. 
езхеге аііассаіо а ип Іііо см. Р-774. 
евяеге (или  $1аге) аііассаіо аііа роппеііа (или  аііа 

5о(1апа) йеііа т а т т а  см. М-315.
1а8сіаг і реп*іегі е 1е таііпсопіе аііассаіе аііа сатра- 

пеііа сІеІГихсіо см. С-346 
поп хареге а ^иа1 ^апсіо аііассагхі см. 0-212. 
іепеге цгі аііассаіо аі раппі см. Р-336.
1299. соп т е  поп аііасса =  меня не проведешь; со 

мной шутки плохи:
І_иі «вЬівпаггб: «N0 , Ьеііо т іо , по, поп !аге іі тпойебіо, 

соп т е  поп аііасса  ( .  Мпгаѵіа. «Ыиоѵі гассопіі готапі»).
Он усмехнулся: — Нет, милый мой. не скромничай, меня 

ие проведешь.

аНасса Гампо а ипа Ьиопа саѵі§1іа см. А-І232.
5І аііасса Іа сагоіа см. С-1010.
саіиппіаге, саіиппіаге, сНе а іігаге сІеІГасциа, аі тиго  

«етрге $е п’аКгсса см. А-,228.
аі саѵаііі т а д г і ®і аНассап 1е токсЬе см. С-1382. 
1299а. сЬі а!1ода з ’аИассНегеЬЬе аі гахрі (тж. сНі ё 

рог(а(о дій йаИ’асциа х’айасса а’га$оі или  а о^пі *ріпо; 
сЬі 5Іа рег аііодагхі 5’аііасса а ип Ііі гіі ра^ііа; Гиото 
сЬе аНо§а 5І аііасса апсііе аііе вріпе) утопающий хва
тается за соломинку:

— II роѵего бщпог Соеіг сгейеКе сііе ві роіекве гірагаге 
аі гіікакіго соі ІаІвіГісаге чиаісйе п и тего  5 иі гев'®1 гі ..

— Ь’и о то  сЬе аН о^а 5І а ііасса  апсЬе а ііе  Бріпе (Е. Ое 
МагсНі, «Кесііѵіѵо»),

— Бедный синьор Гец надеялся избежать катастрофы, 
подделав номер в кассовой книге...

— Утопающий хватается за соломинку.

сііі ке пе Гге^а аі іегго, діі к’аМасса Іа гнрріпе см.
Р-461.

1е йоппе 5’аііассапо хетрге аі рерріо см. 0-795. 
Гиото сЬе а(1о§а 5І аііасса апсЬе аііе кріпе см. 

А-1299а-



АТТЕССНШЕ ѵ 
поп аІІессНіге Іа сепа соп 1а тегепсіа (тж. поп айес- 

сН'ге іі йехіпаге или  іі ргапго соііа сепа) см. С-1457, 
поп аМессНіге йие рагоіе см. Р 503. 
поп аиессЬіге ипа раіапса см. Р-117.

А У Т Е ^ Е К Е  ѵ 
аііепсіеге аі Ьаіго см. В-148.
гііепйеге аі ГаШ киоі (или  ргоргі) см. Р-283 Ь). 
аііепйеге аііа Г іа т т а  е Іахсіа апйаге іі Іи т о  см

1--534.
аііепсіеге чсі аі ѵагсо см. Ѵ-80.

АТТЕN^IВI^Е а$§  
топіе аііепсІіЬіІе м. Р-1030.

АТТЕі^ЕКЕ ѵ 
аі(епег8І аі соіоп Ьаіо см. С-2148.
іаге с о т е  сНі Іоііа ІІ т о п іе  е к’аШепе а) ріапо см. 

М 1867.
т еи еге  сіа Ьапсіа іі теп о , рег аііепегхі аі ріи см.

В -180.
сНі іп Іепіро ііепе, соі іет р о  к’аНепе см. Г 302.
Іойа іі топ4е е аіііепіі аі ріапо см. М-1877.
Іойа іі ро^діо е аМіепіі аі ріапо см. Р-1935.

АТТЕГШ езсі
аііепТаІІе дашЬе! см. 0-184. 
аМе«ііі а11’оссЬіо! см. 0-239.

АТТЕ8ТАРЕ ѵ 
аНекІаге «и шідііогі (или  ргоргіе) рокігіопі см. Р-2137. 

АТТІСО а^д.
5аІі аиісі см. 5-82.

АТТІІЧСЕРЕ у
аИіп^еге 1е (рій а Не или  хиргете) ѵеКе Йі цс см. 

V <41.
сЬі ѵиоі Іаг Гаіігиі техііеге, Гасциа аШп^е пеі ра- 

піёге см. М-1295.
АТТІКАКЕ ѵ 

аиігаге іп ип а^диаіо см.. А-345.
1300. аііігаге с о т е  іі т іе іе  (или  с о т е  гиссЬего) (аі- 

ііга) 1е токсНе (или  со т е  Іа гопйіпе аі пійо) быть при 
влекательным, как мед для мух:

Е сегсаѵа (Зі іагзі ип’Меа ёеІГеБівіепга <іі диеБіе йоппіпе 
атаЪ іІІ е БрепБіегаІе сЬе аШ гапо §г1і и отіп і соше і! т іе іе  
а іііга  Іе глозсЬе (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи&і ВагйеИі»),

Он пытался представить себе образ жизни этих любез
ных и легкомысленных дам, к которым мужчины льнут 
как мухи к меду.

Аѵеѵа ипа Іап а  іп сепіго, П ш іо <зиаБі Ш а п г а іо , е т е  1а 
гіесапіаѵа ШигіепсІоБ! сііе 1а виа Іеіега е іі $ио еігайІБсИі т і  
аѵіеЬЬего а ііа  Ппе а й іг а іа  Іаькй с о т е  1а гопШпе аі пі<Эо 
(С. Магоііа, «Ье піііапе&і»).

У моего, так сказать, жениха было гнездышко в ценхре, 
и он расписывал мне его, надеясь, что чайник н проигры
ватель в конце концов привлекут меня как муху на мед.

(Эиапгіо с’ега АпіопІо, Ьиопапіта. сі ѵепіѵа &еп1е, ип аѵ- 
ѵосаіо аШга 1е регвопе с о т е  1 о хиссЬего аШга 1е тозсЬе 
(М. Ргізсо, «Ьа йата сіі ріагга»).

Когда был ж и в Антонио, мир праху его, в нашем доме 
было полно людей. К адвокату люди слетаются, как мухи 
иа мед.

АТТІѴО т
1301. зедпаге (или  теИ еге) аІГаШѵо ставить в ак

тив; считать достижением, записать в актив. 
АТТ122АКЕ ѵ

аііігхаге іі Гиосо см. Р-1499. 
апіггаге ГоссЬіо см. 0-92.

АТТО 1. от 
аЩ сіі та іо ііса  см. М-151.
1302. іп „Но фактически, в действительности.
1303. пеІГ (или  зіііг) Ш о тотчас, немедленно.
1304. — со^Ііеге киП’аМо (тж. хогргепйеге пеІГаііо) 

захватить на месте преступления, поймать с поличным.
1а05, — тогіге 5и11’аМо умереть на месте, умереть 

мгновенно.
1306. — рег а ііо  сіі— в знак чего л.

1307. аІГаііо (или  іп аііо) ргаіісо на практике, на 
деле.

сопйчгге аН’аНо см. А-1315.
1308. йаге а4іо засвидетельствовать.
1309. йаге айо а цс продвинуть что-л., дать ход че

му л.
1310. {аге аШ подать в суд:

Рег оепі поппиііа, апеЬе рег ипа ріеігихга сасіиіа гіаі 
піигеііо Йі сіпіа, апсііе рег ипа (ебіиса Йі раеііа . вгігіаѵа 
спе !-г1і зеііаззего 1а тпиіа рег соггеге іп сі(і л а Іаге ріі а{(і
(Ь. Рігапйеііо, «Ьа &іага»).

И з-за каждого пустяка, из-за камешка, упавшего с забора, 
из-за каждой пропавшей соломинки он кричал, чтобы сед
лали мула: он поедет в город жаловаться.
1311. Ігте Гаііо сделать, осуществить:

Ьа т іп асс іа і <3і Ъаііегіа, е пе ГесІ Гаііо  (С. Ьеѵі, «Сгізіо 
зі ё іегтаіо а ЕЬоІі»).

Я пригрозил, что побью ее, и выполнил свою угрозу.

1312. Таге ГаНо сіі ( + т / . )  намекать на.., сделать вид, 
показать, что..:

— ОЫ „ т а  зе іпсопіго Ьисі^поіо, а 1иП Оііепе 
ѵо§1іо Шге ип зассо е ипа зрогіаЬ. — Е іесе Г а ііо  сіі иесіге 
(С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге ё і РіпоссНіо»).

— Ну, ...если я встречу Лючиньоло, плохо ему будет! Уж 
я скаж у ему пару ласковых слов!.. — И Пиноккио уж е хо
тел выйти.
(Пример см. тж. Р-580).
Іаге аИо йі Гейе см. Р-366.
1313. іаге а ііо  йі ргехепха появиться для формы, для 

приличия (на короткий срок):
Ѵі Бопо евровігіопі гіі ріИига, йоѵе сопѵіепе Іаге аііо  с)І 

ргебепга... (М. Зегао, «Сиоге іп[егто»).
Бывают такие художественные выставки, которые поло

жено посещать...

1314. Іаге ип аііо йі з ііг га  досадливо поморщиться, 
отмахнуться.

1315. т е ііеге  (или гссаге, гігіиггс, ігасіигге) іп аііо (тж. 
сопсіигге или гійигге аИ’айо) осуществить, провести в 
жизнь:

(Зиеііа т іп ассіа , &е тев е а  йі а ііо , роіеѵа ргосигагті яегі 
іазіій і соп 1а роііхіа (С. Вепгагі, «Атаге атаго»).

Если бы угроза была приведена в исполнение, это при
вело бы меня к. серьезным неприятностям с полицией.

1316. т е и е г е  іп (или  а^Іі) аШ заактировать; прило
жить к актам, подшить к  делу; сдать в архив.

1317. ргепйеге айо констатировать; официально при
знать:

СііЫа. — Ргепгіо а ііо  сЪе роеееЙеіе апсЬе йеі та& пііісі 
йепіі (С. Тег гоп. «Аѵеѵо рій аііта сіеІГШгоёепо»).

Д  ж и л  ь д  а. — Отмечу также, что у вас прекрасные зубы. 
Ма еиЬііо Тегеза поп ѵеііеѵа рій іп Іиі ипа регзопа 

вирегіоге. «Ваьіа, Ьазіа, Ьо сарііо, поп (і ѵиоі согпрготе*- 
Іеге. Ие ргепйо аііо , т а  гісоггіаіі сЬе ГіпЬеШ^епга поп Ьаеіа 
(С. Ріоѵепе, «Ье

Н о теперь Тереза перестала видеть в нем высшее суще
ство. «Хватит, я поняла, ты не хочешь компрометировать 
себя. Я это учту, но имей в виду, что одного ума недоста
точно» .
гесаге (или  гійигге, ігасіигге) іп аііо (тж. гійигге 

аІГаІіо) см. А-1315.
АТТО 2. а в е

1318. поп е$5ег аііо а рогіаге і ПЬгі йіеіго а цй в под
метки не годиться кому-л.

ипа ресога шагсіа ё а ііа  а іпіеііагпе ип Ьгапсо см.
Р-97Е
А Т 1 0 Р \0  аѵѵ е ргер

апсіаге сГаІІогпо см. 0-56. 
аѵеге цй Й’аиогпо см. 0-57.
1319. Іагхі аііогпо (или  й’айогпо. йаНогпо) хлопо

тать, суетиться:
Ма іі репБіего азБіІІапіе гіі гіоп ОаБІопе егапо 1е гесеп- 

біопі. Соп іи ііо  іі Био сІагБі гі’аііогпо поп пе аѵеѵа аѵиіа 
ипа (О. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

Но мечтой для Гастона была статья о нем. Несмотря на 
все е^о старания, ни одной статьи не было.

Собі іі йеБіпаге 5 і ега сспсіпбо соп 1а іі^ііо іа сЬе 8*ега 
т е 5 5 а а ріап^еге е 1а т о д ііе  сііе б! гіаѵа д а і іо т о  рег 
сопеоіагіа (С, Саззоіа,, «II іа&Цо йеі Ьозсо»1*
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Таким образом обед закончился, и девочка залилась сле

зами, а хозяйка выбивалась нз сил, утеш ая ее.

1320. еззеге (или  зіаге) аііогпо (или  сіаііогпо) а чс
а) окружать что-л.; Ь) усердно заниматься чем-л.

1321. е§5еге (или  зіаге) аИогпо (или  сіаііогпо) а <̂3
а) приставать к кому-л.; Ь) водить компанию с кем-л.

1322. ^иагйагзі аНогпо действовать с осторожностью, 
осмотрительно.

1323. 1еѵаг5І сГаМогпо (или  йаііогпо) отделаться от..:
С о те  Іеѵагзеіі сГаІіогпо &1і оссііі сіеііа \Ѵа11у диаіі егап 

зіа іі гіі 1а сіаііа савза 1а вега іп сиі іі С. М. Гаѵеѵа аЪ- 
Ъоггіаіо рег Іа ргііпа ѵоііа? (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі
гассопіі»).

Как забы ть тот взгляд, который бросила на него из-за 
кассы Валли в тот вечер, когда Г. М. заговорил с ним в 
первый раз?

І п е о т т а  іо поп роббо  Іеѵ агті гіаііогпо Іе гісіісоіе са^іопі 
сіеііа та ііп со п іа  (V. Розсоіо, «Ерізіоіагіо»).

В конце концов я не могу избавиться от меланхолии, вы- 
званной смехотворными причинами.
1324. тапсіаге аНогпо пустить слух, сплетню.
§(аге айогпо а цс см. А -1320.
5Іаге аНогпо а см.. А -1321.
1325. іепеге аііогпо не оставлять, не бросать чего-л.

АТТЦАККЕ ѵ
аіігагге іі Наіо см. р-576.
1326. е§5еге аНгаііо с о т е  іі ?егго сіаііа са іа т ііа  тя

нуться как железо к магниту:
ТиШ ^ іі Бсопіепіі, рег ипа га^іопе о рег Гаііга, зопо аі> 

іга ііі <іа созіиі с о т е  іі Гегго гіаііа с а іа т і іа  (/?. ВассНеШ, 
«Са сіііа йе&ІІ атапіі»).

Все обездоленные по тем или иным причинам тянутся 
к нему как. ж елезо к магниту.

АТТКАѴЕК5АРЕ ѵ 
а11гаѵег5аг5І пеі ^0220 см. 0-914. 
аигаѵегхаг 1е т іг е  гіі см. М-1520, 
аіігаѵегваге т о п іі е т агі см. М-1865, 
аіігаѵегваге іі КиЬісопе см. К-605. 
аіігаѵегхаге ип (оггепіе а ріесіі азсіиШ см. Р-1599. 

АТТРАѴЕР50 аѵѵ
1327. апііаге (или  гішапеге) аіігаѵегхо а) застрять в 

горле; Ь) принимать плохой оборот.
1328. рід ііаге цс аМгаѵегзо а) истолковать что-л. в 

дурную сторону; Ь) обидеться на что-л.
А Ш А СЕ т 

1а Гогіипа аіиіа діі аийасі см. Р-1142.
АЦОЕ т

1329. іп аире (обыкн. употр. с гл. еззеге, іогпаге, ѵе- 
піге, есс.) в расцвете сил; в зените славы:

— ОккІ ё йі гпогіа Іаг ц іі врігііі }огИ, ргоіевіаге сопіго 
ГозсигапШ пю, іі сІегісаІіБто...

—- Ма сЬе? Ма сЬе? — іпіеггирре іі си&іпо. — Апгі і сіегі- 
саіі Іогпапо !п аи§е (Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

Сейчас модно быть сильным человеком, протестовать про
тив обскурантизма и клерикализма...

— Чго вы, что в ы !— перебил его кузен, — теперь клерика
лы опять в моде.

— ОІі ашісі йі Ьеопаггіо,— гіЬаііё Гаѵѵосаіо: — БІаѵапо 
іпіогпо а Ьеопаггіо с о т е  зет р ге  знссейе іпіогпо а ип и о то  
сііе ё іп аи^е... (С. Саззоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

— Леонардо, — заметил адвокат, — окружали друзья, как 
это всегда бывает, когда человек находится в зените славы...

Ьаііа 8 і пюьігаѵа атаЬ іІе , Іи5іп§Ьіега, рій сагіпа сЪе т а і ;  
іепіаѵа іи ііе  1е зие гізогзе: т а  поп гіизсіѵа а гііогпаге іп 
аи&е ( 6 . Коѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Лалла старалась быть любезной, обходительной, более 
обаятельной, чем когда-либо. Она пускала в ход все сред
ства. но тщетно: ей не удалось вернухь свое место в выс
шем свете.
(Пример см. тж. N-583; Р-92).

1330. ѵіѵеге іп аиде (или  пеН’аиде) пользоваться сла
вой, уважением, авторитетом.
АУОЕІЬО ш

поп епіга іп даЬЬіа аидеі сапиіо е ѵессНіо см. 0-18. 
АІШІА

1331. Іе БІаІІе сГАи(*іа авгиевы конюшни.
1332. — храхгаге 1е зіа ііе сіі Аи§іа чистить авгиевы 

конюшии.

АІІОІІКАКЕ ѵ
аіі^ш аге діі аппі йі Ые«1оге см. N-250.

АІЮ ІЖЮ  тп
иссеііо сіі саіііѵо (или  сіі тя.1) аи§игіо см. и -10.
1333. аидигі (или  ваіиіе) е Гіеіі тнхсЬі! (тж. ваіиіе 

е ип Іі^ііо і тазсЬ ю !) =  (ж елаю ) счастья вам и сыно
вей! (поздравление новобрачным или пожелание чихнув
шему) .

ё саНіѵо аидигіо диапсіо 1а даШпа сіі саха сапіа йа 
^аііо см. С-1197.
АУЬА /

1334. аиіа шарпа актовый зал.
1335. Гаиіа т а д п а  йі Мопіесііогіо итальянский пар

ламент.
АІІРЕО а в в

аигеа тей іосгііа  см М-1039, 
аигее крегапхе см. 3-1349.

А 1Л 50М 0 аВВ
Гаиьопіа Нприа см. I  -654.

АІІЗРІСАЬЕ а в в  
ріогпо аикрісаіе см. 0-535.

АУ5РІСЮ  ш
1336. 80ІІ0 ріі аихрісі Йі... под знаком, под э г и д о й : 

Іп чиекіа ітр ге за , есаіі^ега зі ѵегШсаѵа рег Іиі ргоргіо
Гечиіѵаіепіе гііеі Йеііо: Горегагіопе ё гіиксііа т а  іі т а іа іо  
ё то г іо . Ье 8Іа§іопі гіизсіѵапо т а  Г ітргезагіо  тогіѵа. 1 а 
пиоѵа роі бі аргіѵа боііо і рій пегі аизрісі (Е. БассНі, «1,а 
ргіпгасіоппа» ).

Для Б и с к о н т и н и  его антреприза в Л а Скала вполне 
оправдывала старую поговорку: «Операция прошла успешно, 
но больной скончался». Каждый сезон проходил с успехом, 
ио импрессарио грозил крах. Н ад новым сезоном тоже сгу
щались тучи.
1337. соп Іэиопі {саиіѵіі аизрісі при добрых [плохих] 

предзнаменованиях; в добрый [недобрый] час.
А^Т Іаі

1338. т е ііеге  (или  рогге, сіаге) ип аиі аиі поставить 
кого-л. перед выбором.
АУТЭ / 

т а іе  с1’аи!о см. М-179.
АУТОВУ8 от

1339. регйеге ГаиіоЬііз упустить момент, случай. 
АУТООАГЁ пг

1341. Гаге ип аиІосІаГё предать огню, сожжению. 
АІІТОКЕ пг

1342. 1’Аиіоге «иргето божественный творец, Данте.
1343. аиіоге сіеі (тіопіо дневное светило, солнце:

Іо гіігпашк) а іе, о Боіе, аиіоге гіеі е ргевігіе сіеііа
ѵі§і1іа: пеііо Брагіо <3еі зесоіі йа Іе йібііпіі е сопБитаіі ?іп 
^иі.., ѵейезіі іи аісипа ѵоКа іпіга і ѵіѵепіі евбеге Ьеаіо? 
(С. Ьеорагйі, «Сапіісо йеі &а11о зііѵезіге»).

Я вопрошаю тебя, о солнце, источник дня , властитель 
жизни, удалось ли тебе на протяжении многих веков, по
рожденных и погашенных тобой... увидеть на земле хоть 
одно существо, одаренное счастьем?
1344. аиіоге сіеі діогпі (или  сіеііа ѵі(А) отец, роди

тель:
— Аіі, ЬаЪЪоІ — ^пгіа }а пеоргіпсіреББЭ, |?еііапс1о Іе Ъгассіа 

аі соііо гіеІГаиіоге гіеі біюі ^іогпі... (Е. Сазіеіпиоѵо, «I 
Ліопсаіѵо»).

— О, папа! — воскликнула принцесса, бросаясь на шею 
своему родителю...

АУТ0КІТА /
1345. аѵеге аиіогііа сіеі капдие иметь право пригово

рить к смертной казни.
1346. хрепсіеге Гаиіогііа сіі цсі использовать чей-л. 

авторитет (в каких-л. иелях).
ѵаіегкі сіеііа ргоргіа аиіогііа см. Ѵ-32.

АУТУN N 0 тп
1347. аиіиппо сіеііа ѵі+а зрелый возраст, закат жизни. 

АѴАМТІ аѵѵ
сіа одді іп аѵапй см. 0-277. 
сГога іп аѵапіі см. 0-484 
<3і росо аѵапіі см. Р-1902.
1348. апйаге аѵапіі а) идти вперед; Ь) продолжать.
1349. — поп апсіаг аѵапіі кепга іІ коГГіеІІо нуждаться 

в подталкивании, в поддержке.
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1350. еккеге аѵа.ііі іп (или  соп)' чс продвинуть что-л.; 
преуспеть в чем-л.

— ехкеге аѵапіі педіі (или  соп діі) аппі см. А- 006.
1351. Гагхі (или  ігагзі) аѵапіі выступать вперед: 

Мепіге еіосаѵо іп діагйіпо, б! іасеѵа аѵапіі ѵезіііа сГипа
воііапа пега е Іипба... (О. Ріоѵепе, «Ьеііете йі ипа поѵі- 
гіа»).

Моя гувернантка, в д л и н н ой  черной юбке, подходила ко 
мне, когда я играла в саду...

5і іігаѵапо іпгііеіго е роі апсога бі Іасеѵапо аѵапіі... 
(А. йе  іасо, *Ѵпа віогіа ё і етіёгапіі»).

Толпа то отступала, то снова напирала...
(Пример см. тж. С-856; Р  217; Ь-934).

Гаге ип ра$$о аѵапіі см. Р-795.
Гаге ип рахво аѵапіі е ипо іпсИеіго см. Р-796.
1352. тапгіаге аѵапіі продвигать вперед.
1.153. іпапёаге (или  іігаге) аѵапіі (илѵ іппапгі) Іа 

Гапіі^ііа (или  1а сака, Іа Ьагасса, 1а Ьагса) содержать 
семью:

Его іо сЬе тапсіаѵо аѵапіі Іа Ьагасса, с о т е  Гагаппо ога 
СІіе поп сі 8 опо рій? (С. Саззоіа. «Риизіо е Лппа»).

Т олько я н зарабаты вал на жизнь. Что они теперь будут 
делать без меня?

— ...Ма Ьа іап іі репзіегі, роѵега гіоппа; за, ё Іеі сЬе 
т ап г іа  аѵапіі 1а Ьагасса (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, *Ьа 
йоппа йеііа йотепіса» ).

— ...Но у нее, бедняжки, столько заботі Знаете, ведь у 
нее на плечах все хозяйство.

Оепіе сЬе поп ѵиоі саріге сЬе I 5 иоі Ігіоіі ?ап диеі сЬе 
іаппо рег іігаг аѵапіі аііа тепо ре&&іо 1а Ьагасса йеііа 
ѵііа (С, Тезіогі, «П Вгіапга е аіігі гассоші»).

Они из тех, кто не хочет понимать, что ваши кумиры про
сто пытаются как-то свести концы с концами.

тап сіаге аѵапіі а саісі см. С -134. 
т а п д а г е  аѵапіі 1а саггеііа  см. С 1029.
1354. т е й е г е  аѵапіі ^с выдвигать, высказывать что-л.
1355. теі1ег8і аѵапіі а) стать впереди; выйти впе

ред; Ь) привлечь к  себе внимание.
т е і іе г  1е т а п і  аѵапіі см. М-627, 
рогге Н ріегіе аѵапіі см. Р-1688.
1356. рогіаг аѵапіі продолжать:

И рій йеііе ѵоііе іи и а ѵ іа , а  цпеі р и п іо , лсббітпо аѵеѵа пё 
іпіегевБе п ё  ѵо&Па сіі рогіаг аѵ ап іі 1а сіІБСиББіопе (С . Тезіоп, 
«// Вгіапга е аіігі гассопН»).

Чащ е всего, одиако, ни у кого не было в таких случаях 
ни интереса, ни желания продолжать спор.

рогіаге аѵапіі 1а сагоѵапа см. С -1015.
1357. зопаге Гаѵапіі трубить наступление, дать сиг

нал к наступлению.
1358. іігаге аѵапіі а) жить; справляться:

«Наі ѵізіо сііе апсііе вепга г а а т т а  ііг іа т о  аѵапіі Ьепіз- 
Б іто?» «31, рарг . Регб 1а т а т т а ,  р г іт а  гіі т е і іе г т і  гіег^го 
а ііа  ѵавса, піі іс&ІІе і саігопсіпі» {М. Мо&Ііа, 1500 ріа 
Ъеііе ЪаггеІІеііе»).

— Ну вот, н без мамы мы отлично справляемся.
— Конечно, папочка. Но мама, перед тем как посадить 

меня в ванну, снимает с меня штанишки.

Ь) тянуть лямку; сводить концы с концами:
И ^оЬЬо ТаЬа^піпо ега ип роѵего сІаЬаШ по сЬе поп 

Бареѵа с о т е  Гаге а іігаге аѵапіі, регсЪё пеББипо діі сіаѵа 
т а і  пеапсііе йа гаііорраге ипа зсагра {/. Саіѵіпо, «ГіаЬе 
ііаііапе»).

Горбун Табанънно был бедным сапожником. Он не знал, 
как ж е дальше жить, потому что никто и никогда не давал 
ему даж е заплаты на баш мак поставить.

Моп во ее Ьо піаі гіеііо сЬе 6а диаІсЬе аппо Ііга аѵапіі 
гісоріапсіо ти з іс а  е йапсіо Іегіопі (5і сЬіІагга (С. Магоііа, 
«Ѵпго 31 Nаро^і»),

Не знаю, говорила ли я тебе, что вот уж е несколько лет 
дон Иньяцио перебивается тем, что переписывает ноты и 
дает уроки игры на гитаре.
(Пример слі. тж. В-904; М-126).

іііаге аѵапіі 1а Гапііо-Ііа (или  1а сака, Іа Ьагасса, Іа 
Ьагса) см. А -1353.

іігаге аѵапіі Іа саггеііа см. С-1029, 
іігаге аѵапіі аііа піс^ііо см. М-1042, 
ігагхі аѵапіі см. А -1351.
ігоѵагхі аѵа.ііі соп ріі (или  педіі) аппі см. Л-906, 
иясіг соі ріегіі іп аѵапіі см. Р-1712,

поп ѵейег ргй аѵапіі см. Ѵ-109
Ьікодпа репкагсі аѵапіі рег поп репіігзі роі см. Г-1199.
Іа та іігіа  ѵіеп (или  ѵа) аѵапіі діі аппі см. М-307.

АVАN2АКЕ ѵ 
аѵапгаге ѵегко 1е сисіпе см. С-3126, 
аѵапгаге а дгапсіі діогпаіе см. С-521.
§1і аѵапга іі ^ и<1*2‘0 (или  іі кеппо) с о т е  Іа сгекіа 

аН’осНе см. С-3046.
АѴАІМ2АТ0 а в е

аѵапгаіо іп еіа см. Е-240. 
аѵапгаіо аііа т о г іе  см. М-1945, 
а поііе аѵапгаіа см. N-485. 
а іет р о  аѵапгаіо см. Т-220.

АѴАІМ20 іп
1359. аѵапгі тогіа іі бренные останки, прах, 
аѵапго сіі (или  гіа) Гогса (тж аѵапго ёеІІе раігіе е а"

'еге или  ё і гіГогтаіогіо) см. С-53, 
аѵапго аііа т о г іе  см. М-1945.
1360. і тікегі аѵапгі ж алкие остаики, бренное тело.
1361. сГаѵапго (тж. іп аѵапго) больше, чем нужно.
1362. — пе 1ю <Гаѵаіі2о! с мени хватит!, с меня до

вольно!
гага аІГаѵапго! см. 2-26.

АѴЛК121А /
1363. Гаѵагігіа ё ксиоіа сГодпі ѵігіо ргоѵ. ж адность — 

мать всех пороков.
АѴАКО е гп

1364. аѵі -'о а сНіссІіі очень жадный.
1365. 1’аѵаго Ьиопо ё Гаѵаго ёеі іеітіро ргоѵ. скупой 

на время — хороший скупой; пора да время дороже 
золота; время выиграно — все выиграно.

1366. Гаѵаго поп Га т а і Ьепе, хс поп диапсіо Ііга 1е 
саіге ргоѵ. жадный делает добро только после смерти; 
скупой не для себя копит: помрет, ничего с собой не 
возьмет.

1367. Гаѵаго врепёе рій сНе іі ІіЬсгаІе ргоѵ. скупец 
потратит больше мога (ср. дешево да гнило, дорого да 
мило).

і) Гогпіа^ВІо ё хапо, ее ѵіеп ё ’аѵага тап о  см. Р-1072.
Гііпрогиіпо (или  Гітргопіо) ѵіпсе Гаѵаго см. 1-127. 
а расіге аѵаго, Гідііоі ргосіі^о см. Р-38.

АѴЕЬЬО т
іі ригго сНе яріга Гаѵсііо см Р-2563.

АѴЕ(М)Л'ІАКІА /
1368. аѵетагіа іп ііігаіа ханжа, святоіиа.
1369. іп т еп о  <1і ип’аѵстагіа (тж. іп ип’аѵетагіа) 

в одно мгновенье:
5і іійі ип ^гап Ьассапо реі сазісііо , Іи ііі Іигопо іп рі(ч’і 

іп т е п  сНе поп зі гііса ип’аѵепіагіа (С. Ѵсгцп. «Опа рес~ 
саігісе»). (

В замке начался переполох. В одно мгновение все были 
на ногах.
1370. 5Іпо аІГАѵетагіа до вечерней службы:

С сяіитаѵ а 1а Бі&пога Агріа, сіоро аѵег «Зезіпаіо, /а ге ип
різоііпо. фиаІсЬе ѵоНа 1е гіиБСіѵа, яиаІсЬе ѵоііа по! Ма &е 
1е пиБСіѵа, йогтіѵа Ьеаіа біпо аІГА ѵетагіа (Л. Рапгіпі, «Ьа 
риісеііа зепга ри ісе ііа^іо» ).  а

Госпожа Арджа имела обыкновение поспать после обеда.
Иногда это ей удавалось, только иногда, но если уж  уда
валось, оиа спала до самой вечерней службы.
1371. ёіге Гаѵетагіа <1е11а «сігшпіа бормотать сквозь 

зубы.
1372. іпШгаге (или  кпоссіоіаге, крірроіаге) аѵепішагіе 

молиться день-деньской, бубнить, бормотать молитвы; 
только и знать, что шептать «Две Мария».

кареге с о т е  Г аѵ етт ап а  см. 8-229.
харег а т е п іе  со т е  Гаѵеттагіа см. М-1158.

АѴЕІМТІІМО рс
1373. гііігагхі хиІГАѵепІіпо бойкотировать что-л.:

...ІІ соіоппеііо 5 і ега п іігаіо  зиІГАѵеп^іпо іп цпапіо ѵоігѵа 
ип ^оѵегпо «а та^Е^огапха (1і сіѵііі» («Раезе вега», 17 Іи^ііо 
1972).

...полковник под-ал в отставку, так как требовал форми
рования правительства «с большинством из гражданских 
лиц».
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АѴЕКЕ 1. ѵ

1374. аѵег(се)1а соп цб поссориться с кем-л., оби
деться на кого-л.; чувствовать неприязнь к кому-л.* 
иметь что-л. против кого-л.:

Іо 50П0 готап о , т а  се ГЬо соп Коша, гіа циаісііе Іе т р о  
(Л. Могаѵіа, ^ и о ѵ і  гассопіі готапі»).

Лотя я римлянин, но с некоторых пор не в ладу с Римом.
Оіе&о. — Е сор/, се Гаѵеѵо соп (е, сегсаѵо лпсЬе г эНеп- 

гіегіі, (га те е те {V. Веііі, *1!п аіЬег^о виі рог (о* ).
Д и е г о .  — Да, я сердился на тебя, даж е старался мыс

ленно обидеть тебя.
«СЬе сов Ьаі?», аѵеѵо ргоѵаіо а  сЬіейегеІІ.
«Іо? Ыіепіе. РегсНё?»
«МаЬ, поп Бо. Б етЬ га  чиагі сЬе іи  се ГаЬЫа соп т е »  

(С. Ваззапі. «1)ісІга Іа рогіа»).
— Ч то с тобой? — попробовал я спросить его.
— Со мной ничего. А что?
— Д а так... Мне показалось, что ты за что-то сердишься 

на меня.
(Пример см. тж. А-287; А-1022; 1-147; М-313 с); М-2239; Р-1354).
аѵегпе аЬЬахІапга см. А-16.
аѵеге асциа іп Ьосса см. А -138.
аѵеге Гасдиа (Гіпо) аііа д ° 1а см А-139.
аѵеге Гасчиоііпа аііа (или  іп) Ьссса см. В-865.
аѵеге аёёокко см. А 282
аѵеге аск1о««о Гасциа ЬоМііа см. А-140.
аѵеге адіо ёі ( +  Щ .) см. А-357.
аѵеге гіеІГагго соп см. А-391.
аѵеге 1е аіі см. А-411.
аѵеге Іе аіі (или  1’аіі) Ьакке (или  $1апс1іе, Ноксе) 

см. А-412.
аѵеге Іе аіі сог‘е см. А-413.
аѵеге Іе аіі аі ріегіі см. А-411.
аѵеге рег аІіаЬеіо см. А-464.
аѵеге діі аііі е Ьахкі см. А-536.
аѵеге аііі і т ег іі см. М-1239.
аѵеге аИго рег ( і і)  саро см. С-724.
аѵеге аііго сііе Гаге см. А-560.
аѵеге нп’аИга да ііа  ёа  (или  а) реіаге см. 0-252.
аѵеге аііго ёа  дгаііагкі см. А-560.
аѵеге аііга радііа іп Ьессо (или  іп Ьосса) см. Р-83.
аѵеге аііго іп іакса см. Т-96
аѵеге а Нго рег 1а іекіа см. Т-517.
аѵеге ёеП’атагегге соп цсі см. А 583.
аѵеге ёеІГатаго сопіго ч<3 с.и. А-586.
аѵеге Гатаго іп Ьосса е «риіаг ёоісе см. А-587.
поп аѵеге (пё) ашоге пё кароге см А-648.
поп аѵеге апсога іі саро ахсіиііо см. С-725.
аѵеге 1’апеііо аг (или  аі) соііо см. А 736.
аѵеге (Г )а п іт а  см. А-776.
аѵеге чс киІГапіта см. к-'ГП .
аѵеге Гапіта пега согпе іі сагЬопе (или  ріи пега ёеі 

сагЬопе) см. N-170. 
аѵеге іп а п іт о  см. А-837 
аѵеге Гапіто а... см. А-838. 
аѵеге Гапіто Йі ( +  іп[.) см. А 839. 
аѵеге діі аппі ёі діисіігіо см. А-898. 
аѵеге діі аппі ё і М аіи каіетте (или  ё і N06, ёі ргіто  

іоро) см. А-899. 
аѵеге арегіига см. А-941. 
аѵеге аррепа іі саро ахсіиііо см. С-725, 
аѵеге Гаррідіопакі аііа іехіа см. А-962. 
аѵеге Гагсо Іип^о см. А-995. 
аѵеге Гагсо іеко см. А-996. 
аѵеге Гагдепіо ѵіѵо асЫо««о см. А-1015. 
аѵеге сіеііе агіе см. А -1063. 
аѵеге Гагіа <1і см. А -1064.
аѵеге 1’агіа Йі т е  пе ітЬиксЬего (или  ё і т е  п’ітр?- 

ро) см. А-1065.
аѵеге Гагте ёі сіпчие іорі (или  ёі сака ѴессНіеіЩ 

см. А-1097. 
аѵеге Гагта ке^геіа см. А -1098. 
аѵеге діі агпіопі дгоккі см. А -1131. 
поп аѵеге пё агіе пё рагіе см. А 1168. 
аѵеге Гахко пеііа тап іса  см. А-1275.

аѵеге Га««о пеі ѵеп{гі{{1іо см. А-1276. 
аѵеге чсі й’аНогпо см. Б-57. 
аѵеге аиіогііа Йеі капдие см. А -1345. 
аѵеге рег поп аѵѵепиіо см. А -1384. 
аѵеге Іа ЬассНеііа т а д іса  см. В-24, 
аѵеге 1а ЬассНеМа іп т а п о  см. В-23, 
аѵеге 1а ЬассНеШпа (аіаіа  см. В-28, 
аѵеге іі Ьасо соп ч<3 см. В-45, 
аѵеге іі Ьасо Йі... см. В-46, 
аѵеге і ЬасНі см. В 47. 
поп аѵеге і Ьасііі см. В-48, 
аѵеге ЬаЫапга аййоххо а ч<1 см. В-95, 
аѵеге ёа Ьапёа см. В -175. 
поп аѵеге ЬапЛіега см. В -193. 
аѵеге іп Ьапёо см В-208, 
аѵеге іі Ьапёоіо ёеііа  таіа$$а см. В-212, 
аѵеге 1а Ьага аН’и$сіо см. В-219, 
аѵегкепе ипа ЬагЬа см. В-237, 
аѵеге 1а ЬагЬа сіі (или  а) ( +  ш/.) см. В-238, 
аѵеге Іа ЬагЬа (Іипда) см. В 239. 
поп аѵеге ЬагЬаггаІе а ч<3 см В-266 
аѵегпе Ьазіа (сіі...) см. В-314 
аѵеге 1а Ьаѵа аііа Ьосса см В-373, 
поп аѵеге іі Ьес. о <1 ип циаигіпо (или <Гип сепіекіто) 

см. 0-55.
поп аѵеге іі Ьессо іогіо см. В-390.
аѵеге ип Ьеі ( +  іп/.) см. В-445.
аѵеге ип Ьеі ёа  Гаге см. Р-184.
аѵеге ЬеІІа сега см. С-1522.
аѵеге ипа Ьеііа еіа гікрсІІаЬіІе см Е-250.
аѵеге Ьеі діосо (іп т а п о ) см. 0-481.
аѵеге ипа ЬеІІа Ііпеа см. Ь-615.
аѵеге ипа Ьеііа іпасса см. М-5.
аѵеге ипа Ьеііа копаіа см. 5-1018.
аѵеге ч<3 Ьеііо е крассіаіо см. В 436
аѵеге Ьеі Іетро см. Т-246.
аѵеге ип ЬеІ ѵегхо см. Ѵ-393.
аѵеге ЬеП’е ѵікіо см. В-437.
аѵеге 1а Ьепгіа (или  1е Ьепгіе) а§1і (или  хи^Н) оссНі 

см. В-476, 
аѵеге Ьепе см. В-483
1375. аѵеге чсі рег Ьепе [рег т а іе ] хорошо [пло ѵо] 

ОТНОСИТЬСЯ к кому-л.
аѵеге Ьеп (ЗопНе см. ІУ-773. 
аѵеге іі Ьегпоссоіо ёі чс см. В-588, 
аѵеге 1а Ьеггеііа гокка см. К-548 
аѵег Ьіходпо ё ’а«сіа см. А-1180. 
аѵег Ьіходпо ёеІГокхі^епо см. О 673. 
поп аѵег Ьіхо^по ёі «ѵе^ііагіпо см. 5-2116. 
аѵеге 1е Ьігге Ппо я.і!а рипіа ёеі сареііі см. С-636, 
аѵеге іп Ьосса см. В -866, 
аѵеге 1а Ьосса аіпага см. В-794, 
аѵеге 1а Ьосса Ьиопа [саіііѵа] см. В-867, 
аѵеге Іа Ьосса сНіа^а (или  сисііа, іарраіа) см. В-799, 
аѵеге 1а Ьосса а^іі огессЬі см. В-868, 
поп аѵеге пё Ьосса пё огессЬі см. В-869, 
аѵеге чс рег ип Ьоссопе ёі рапе см. В -967. 
аѵеге іі Ьоссопе ктаІШ о е Іа рекса т о п ё а  см. В-973, 
аѵегпе ипа Ьогка см. В -1033. 
аѵеге 1а Ьогка даіа см. В-1034, 
аѵеге ипа Ьоііа пеі лако см. N-38. 
аѵеге киііе Ьгассіа см. В -1154. 
аѵеге 1е Ьгассіа Іедаіе см. В -1155- 
аѵеге іі Ьгассіо Іипдо (или  1е Ьгассіа ІипеНе) см. 

В-1156.
аѵеге Іе Ьгассіа ігопсііе см. В 1155. 
аѵеге 1е Ь. чсііе Ііпо аі діпоссіііо см В 1123. 
поп аѵе*- ип Ьгісіоіо ёі чс см. В-1210, 
аѵеге 1а Ьгідііа ёі цс іп т а п о  см. В-1225, 
аѵеге іі Ьгипо см. В -1269.
аѵеге ип Ьгизсоіо іп ип оссНіо (или  пеІГоссЬіо, пееіі 

оссЫ) см. В-1275,
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аѵеге Ьгиііа сега см. С-1522.
аѵеге ип ЪгиМо ф іагіо (Гога см. <3-44.
аѵеге Іа Ьиссіа Лига см. В-1316.
аѵеге іі Інніеііо гіігійо см. В-1359.
аѵеге Іе Ьигіеііе Іе^аіе іпкіете см. В -1360.
аѵег Іе Ьийеііа іп ип рапіеге см. В-1361.
аѵеге сіеі Ьие см В -1377.
аѵегіа Ьиопа см. В-1444.
аѵеге сіеі Ьиопо см. В 1445.
аѵеге Ьиопі асігіі см. А -102.
аѵеге Ьиопе саіса^па см. С-86.
аѵеге Ьиопе сагіе іп т а п о  см. С -1069.
аѵеге Ьиопа сега см. С-1522.
аѵеге іп Ьиоп сопсеііо см. С-2392.
аѵеге Ьиоп согво с.и. С-2808.
аѵеге Ьиопа гіеггаіа см. Б-238.
аѵеге Ьиоп діосо (іп т а п о ) см. С-481.
аѵег Ьиопе Іеііеге см. Ь-435.
аѵег Ьиопі ІотЬі см. І.-780
аѵег Ьиопа т а п о  см. М-538.
аѵеге Ьиопа т а п о  а ( +  іп{.) см. М-539.
аѵег Ьиопо іп т а п о  см. М-540.
аѵегіа а Ьиоп тегса іо  см. М-1202.
аѵег Ьиоп іпегсаіо йі цс см. М-1205.
аѵеге іі Ьиоп пако іп ^с см. N-39.
аѵеге ёеі Ьиопі питегі см.. N-583.
аѵег Ьиоп оссНіо см. 0 -9 2 а.
аѵеге Ьиопі отегі см. 0-355.
аѵег Ьиоп рагШо (аііе т а п і)  см. Р-687.
поп аѵег Ьиоп «апдие соп цй см. 5-147.
аѵеге Ьиопе краііе см. 5-1245.
аѵеге Ьиопа кіатра с.м. 5-1610.
аѵеге Ьиопо яіотасо рег... см. 5-1769.
аѵеге Ьиоп іет р о  см. Т-246.
аѵеге і сассЬіопі см. С-9.
аѵеге іі саіаЬгопе пеІГогсіоІо см. С-74.
аѵеге цй аііе (или  «иііе) саіса^па см. С-87.
аѵеге ч<3 іп ип саісеііо см. С-113.
аѵеге ип саісіо іп доіа см. С-122.
аѵеге йеі саіепёагіо см. С-173.
аѵеге пеі (или  «иі) саіепсіагіо см. С-174.
поп аѵеге чй пеі вио саіепгіагіо см. С-175.
аѵеге цс іп поп саіе см. С ! 85.
поп аѵеге ип саііо а ( +  іп{.) см. С-192.
аѵеге іі саііо (или  і саііі) «иііа сохсіепга см. С-193.
поп аѵеге 1е саіге см. С-212.
поп аѵеге саіге іп (или  пеі) ріегіі с.м. С-213.
поп аѵеге саігопі см. С-235.
аѵеге цс! й і  сатега іа  см. С-265.
аѵеге ипа сат іс іа  айс1о55о е ГаІІга аі Іокяо см.

С-270.
аѵеге 1а са т іс іа  яисіісіа см. С-272.
аѵеге сатрапе е'гокхе (или  іп§та85а1е) см. С-325.
аѵеге сатро ёі (или  а) ( +  »«/■) см. С-375.
аѵеге ип сапе аііа сосіа (или  аііе сокіоіе) см. С-446,
аѵеге і сапі іп согро см. С-2739.
аѵегпе Ііп 5орга і сареііі см. С-631.
аѵеге чй рег і сареііі см. С-637.
аѵеге і сареііі сапиіі см. С-638.
аѵеге а (или  іп) сарііаіе см. С-664.
аѵеге чс іп (или  рег іі) саро см. С-726.
аѵеге і! саро рег ЬеІІегга см. С-727.
аѵеге іі саро а Ьоііера см. С-728.
аѵеге і! саро іп сетЬаІі см.. С-729.
аѵеге іі саро с о т е  ип сезіопе см. С-730
поп аѵеге пё саро пё сосіа см. С-731.
аѵегіа 1га (ІІ) саро е іі соііо см. С-70).
аѵеге іі саро пеііа (или  Йепіго Іа) Іоква см.

Г 1189.
аѵеге і! саро аі §гі11і см. С-732.
аѵеге іі саро іпсерраіо см. С-733.
аѵеге іі саро 1га 1е (или  пеііе) пиѵоіе см. С-734.

аѵеге іі саро пеі ріесіі см. С-735, 
аѵеге іі саро ріепо Йі дгіііі см. С-1059, 
аѵеге іі саро а зедпо см. 5-580. 
аѵеге іі саро пе! коіе см. С-736, 
аѵеге і! сарріо аі соііо см С-861, 
поп аѵеге Іе сарге с.м. С-876, 
аѵеге саргіссіо (1і... см. С 889. 
аѵеге сагеяііа ёі ^с см. С 911. 
аѵег сага 1а соіеппа см. С-2982, 
аѵеге сагИа йі <]с см. С-928
аѵеге с а т е  рег і ргоргі (или і киоі) йепіі см.

0 - 201.

аѵег саго сіі ( +  іп{.) см. С-998, 
аѵег саго чг см. С-999.
аѵег саго т еп о  сГіша тейа^ ііа іа  см. М-1024.
аѵеге саго ^с т іі іе  опсе й’ого (или  т і і іе  Ногіпі) см.

С-999а.
аѵеге 1а сагіа Аа §іосаге см. С-1067.
аѵеге <}с1 а сагіе чиагапіоііо см. С-1063.
аѵеге Іе сагіе іп гедоіа см. С-1068.
аѵеге ч<1 рег саха см. С-1155.
аѵеге саха арегіа см. С-1154.
поп аѵеге пё саза пё Іеііо см. Т-628.
аѵеге 1а саіепа аі соііо см. С-1272.
аѵеге саііегіга см. С -1289
аѵеге саіііѵа сега см. С 1522.
аѵеге іп саіііѵо сопсейо см. С-2292.
аѵеге саіііѵо рагШо (аііе т а п і)  см. Р-687.
аѵеге ип саіііѵо циагіо сГога см. <3 44.
аѵеге саіііѵо вапдие соп цгі см. 5-147.
аѵеге саіііѵа кіатра см. 5-1610.
аѵеге саіііѵі ѵісіпі см. Ѵ-557.
аѵеге сайка ѵіпіа см. С-1304.
аѵеге ип саѵіссНіо (рег одпі Ьисо) см. С-1414.
аѵеге іі сесе (гіепіго Іе огессНіе) (или  аІГогессЬіо,

пеІГогессИіо, педіі огессИі, чдіі огессНі) см. С-1437, 
аѵеге і сесі пеііа Іехіа см. С-1438, 
аѵеге сеп1’аппі рег датЬ а см. С-119, 
поп аѵеге ип сепіевіто (ёа  или  рег Гаг сапіаге

ІІ сіесо) см. р-55.
поп аѵеге ип сепіе.мто сіі чс см. С-1490.
аѵеге сега см. С-1521.
аѵеге 1а сега пе^іі огессНі см. С-1514.
аѵеге ип сегсНіо аііа Іекіа см. С -1540.
аѵеге ипа сегіа еіа см. Е-258.
аѵеге сегіе кдгіпііе см. 5-732.
аѵеге іі сегѵеііо а... см. С-1564
аѵеге сегѵеііо <]иап1о ип’ассгида см. С-1565.
аѵеге іі сегѵеііо іп агіа (или  5орга Іа Ьеггеііа) см.

С-1566.
аѵеге іі сегѵеііо пеііа Ьогеа см. С-1567.
аѵеге іі сегѵеііо а Ьоііе^а см. С-1568.
аѵеге іі сегѵеііо іп Ьисаіо см. С-1569.
аѵеге іі сегѵеііо пеііе саіса^па (или  пеі саісаепі) см.

С-88.
аѵеге іі сегѵеііо Іиогі сіі саіепгіе см. С-1570.
аѵеге іі сегѵеііо ворга іі сарреііо см. С-1566.
поп аѵеге іі сегѵеііо а саха см. С-1578.
аѵеге іі сегѵеііо сНі ха сіоѵе см. С-1566.
аѵеге сегѵеііо сіі Гісо см. С-1571.
аѵеге іі сегѵеііо іп Іопгіо аі реді см. С-1572.
аѵеге іі сегѵеііо пеі ^агеііі см. С-240.
аѵеге і! сегѵеііо іп ріго см. С 1566
аѵеге іі сегѵеііо іп іроіеса см. С-1573.
аѵеге іі сегѵеііо пеііа Пп<?иа см. С 1574
аѵеге іі сегѵеііо т а іа іо  см. С 1575.
аѵеге іі сегѵеііо пеі шопйо ёеііа  Іипа см. М-1756.
аѵеге іі сегѵеііо пеііе пиѵоіе см. С-1566.
аѵег сегѵеі циапіо ип’оса см. 0-8.
аѵеге іі сегѵеііо а огіиоіі см. С-1576.
аѵеге ІІ сегѵеііо а рі^іопе см. С-1577.
поп аѵеге іі сегуеііо а розіо см. С-1578.



АѴЕ 85 А
аѵеге іі сегѵеііо іп ргосеміопе (или  а $ра$50) см. 

С-1566.
аѵеге іі сегѵеііо «ессо см. С-1579, 
аѵеге іі сегѵеііо а хе^по см. 5-580. 
аѵеге іі сегѵеііо сіі «Іорра см. С-1580 
аѵеге іі сегѵеііо пеііа хіиГа см. С-1569, 
аѵеге И сНіакко аІГизсіо см С -1683. 
аѵеге 1а сіііаѵе гіі... см. С-1700. 
аѵегсеіа іі сИіойо см. С-1739, 
аѵеге і $иоі сіпосіі (Пккі) см. С-1740, 
аѵеге ип сЫойо пеііа Іекіа см С-1741, 
аѵеге ипа сіаЬаііа сіі Масіііаѵеііі см. М-25, 
аѵеге а сіапсіа см. С-1782.
аѵеге сіЬо (или  1а сігсіа) рег і ргоргі (или  і киоі) 

Йепіі см. 0-201. 
аѵеге іі сіп!о1(іп)о го«8о см. К-551. 
аѵеге сірідііо см. С-1954.
аѵеге іп сосса Ігессе (или  гіагёі, кігаіі) см. С-1999, 
аѵеге ип сосопіего хиііо з іо т а со  (или  іп саро) см. 

С-2011.
аѵеге дс] а11а соёа см. С-2025, 
аѵеге Іа сосіа согіа см. С-2026, 
аѵеге 1а согіа сіі ра<?Ііа см С-2027, 
аѵеге Іа сойа рій Іип^а Йеі ^гайо см. С-2028, 
поп аѵеге сойа Йа кіеггагкі см. С-2029, 
аѵеге 1а сойа Іассаіа Йі шаі реіо см С-2030, 
аѵеге ип сойопе Йі ра^ііа см. С-2027, 
аѵсге і содііопі гіигі (или  чиагігаіі) см. С-2074, 
аѵегг і со^ііопі §°пП (или  ріепі) Йі... см. С-2075, 
аѵеге с̂і киі соііо см. С-210.3, 
аѵеге і с о іо ш Ь і іп соІошЬаіа см. С-2152, 
поп аѵеге соіоге см. С-2183, 
аѵеге ип соіро сіі Іи іт іп е см. С-2220, 
аѵеге И соііеііо  аііа §°1а см- ^ -2272. 
аѵеге іі соНе!!о рег іі тап ісо  (или  Йаііа рагіе Йеі 

тап ісо) см. С-2273, 
аѵеге сопнпегсіо соп чй см. С-2307, 
аѵеге соіппіегсіо с!і Іеііеге см. С-2308, 
аѵеге іі с о т о го  сіі чс см. С-2323, 
аѵеге сотра^піа іп са$а см. С-2334, 
аѵеге іі сотр аззо  педіі оссЬі см. С-2353, 
аѵеге ((1і) сотипе соп... см. С-2373, 
аѵеге іп сопПйепга см. С-2417, 
аѵеге іп сопкійегагіопе см. С-2459, 
аѵеге 1а сопкита (іп согро) си. С-2478, 
аѵеге чс іп сопіапіі см. С-2484, 
поп аѵеге сопіо см. С-2525. 
аѵеге соріа Йі цсі см. С-2605, 
аѵеге чс киі согЬеІІі см. С-2631, 
аѵеге 1а согйа аі соііо см. С-2637, 
аѵеге 1а согйа киііа посе см. С-2642, 
аѵеге і согсіопі §ток5І см. С-2674, 
аѵеге рег 1е (или  5иПе) согпа см. С-2689, 
аѵеге Іе согпа іп хепо е тегіегзеіе іп саро см. С-2690, 
аѵеге Іе согпа (е «е!іе раіспі) (тж аѵеге 1е согпа іп 

Іехіа) см.. С-2691, 
аѵеге чс іп согро см. С-2740, 
аѵеге іі согро ^гапёе (или  іп до!а) см. С-2741, 
аѵеге согко см. С-2809, 
аѵеге согзо Іе^аіе см.. С-2810, 
аѵеге согяо Йі Іедде см. 0 2 8 1 1 . 
аѵеге 1а со«сіепга сіі ай см. С 2938. 
аѵег 1а сохсіепга Іаг^а см. С-2939, 
аѵег сохсіепга реіоза см. С-2940, 
аѵеге цсі аМе сохіоіе см. С-2972, 
аѵеге ипа соііа  (йі т і і іе  саѵаііі) см, С-2990, 
аѵе^е іі сгапіо с! а го см. С-3011, 
аѵеге 1а сгосе аіГилсіо см. С 3084. 
аѵеге ип сгоііо см. С-3107. 
аѵеге Іа сиссита см. С-3122, 
аѵеге цсі каііа сиссита см. С-3123, 
аѵеге сиіо см. С-3146,

аѵеге іі сиіо соііо пеі сесі гокхі см. С-3147 
аѵег зорга !е сиоіа ип сегіо питего сіі аппі (и ги Йі 

Іизігі) см. С-3167, 
аѵег Іе сиоіа Йиге с.м С-3166, 
аѵег сиоге см. С-3224, 
аѵеге (іі)  сиоге сіі ( +  іп{.) см. С-3225, 
аѵеге іі сиоге а чс см. С-3226, 
аѵеге чс а сиоге см. С -3227. 
аѵеге іп сиоге см. С-3228, 
аѵеге чс пеі сиоге см. С-3229.
аѵеге цсі пеі сиоге (тж. аѵег сиоге рег см. С-3230, 
аѵеге іі сиоге Йі сега см. С-3231, 
аѵеге іі сиоге Іегто  см. С-3232.
аѵеге іі сиоге Іойегаіо <1і Іатіега (или  йі Ьгопго) см.

С-3233.
аѵеге іі сиоге іп доіа см. С-3234, 
аѵеге іі сиоге 2 оп*'о (или  2 Г<>880) см. С-3235, 
аѵеге іі сиоге Й’ип ^гіііо см. 0-1060. 
аѵеге ІІ сиог хиііе ІаЬЬга (или  «иііа Ііп^иа, іп тап о) 

см. С-3236. 
аѵеге іі сиог йі гара см. С-3237, 
аѵеге іі сиоге хокреко (или  кігеііо) см. С-3228- 
аѵеге іі сиоге пеііо гиссНего см. С-3239, 
аѵеге чй іп сига см. С-3310, 
аѵеге чс іп сига см. С-3311, 
аѵеге іі Йаппо е Іе ЬеНе см. 0-20  
аѵеге ипа Йаіа Іассіа см. Р-45. 
аѵеге ип Йаіо пиггего й’аппі пеі сиіо см. А -900. 
аѵеге цчі Йаііогпо см. 0-57. 
аѵеге йеЫіі Нп хорга і сареііі см. О 64. 
аѵеге ип йепюпіо аййо^хо см. 0-87. 
аѵеге іі Йетопіо іп согро см. С-2741а. 
аѵеге іі Йетопіо пеііе т а п і см. 0-89. 
аѵеге йепагі соп+аі? см. 0-98. 
аѵег Йеі Йепагі соп таН апа см. 0-99. 
аѵеге Йепаго а раіаіе см. (3-57. 
аѵеге Йепіі рег цс см. 0-157. 
аѵеге Іга і Йепіі см. 0-158.
аѵеге ип Йепіе (или  іі йепіе аѵѵеіепаіо) сопі<-о чй 

см. 0-159.
аѵеге сіепіго йі кё (или  ёег.іго іі капдие) ип ^айо 

сНе ^гаІНа см. 0-294.
аѵеге рег ёеі4о см. 0-273. 
аѵеге рег поп йейо см. 0-274. 
аѵеге іі сііаѵоіо аёёокко см. 0-323. 
аѵеге іі ёіаѵоіо пеІГатроІІа см. 0-327. 
аѵеге іі ёіаѵоіо пеііе Ьгассіа см. В 1157. 
аѵеге іі ёіаѵоіо рег гареііо см. Г-323, 
аѵеге іі сііаѵоіо іп согро см. С-274 Іа. 
аѵеге іі ёіаѵоіо пеііе даіпЬе см. 0-324. 
аѵеге іі ёіаѵоіо іп дгорра см.. О 325. 
аѵеге іі сііаѵоіо пеііа реііе см. О 323. 
аѵеге іі ёіаѵоіо соп её (или  сіаііа 8иа) см. 0-326. 
аѵеге іі сііаѵоіо іп Іекіа см. 0-327. 
аѵеге ёісіо ііо  іп ѵоііа см. 0-380  
аѵег Йіесі Іирі пеііо х іотасо  см. Ь-996. 
аѵеге сНе (или  а сЬе, йа) ёіге соп... (или  сопіго.. 

5и...) см. 0-504. 
аѵеге 1а ёігіііа  см. 0-550  
аѵеге йіксгехіопе ёі цс см. 0-616. 
аѵеге 1а ёі$(1еНа см. 0-622. 
аѵеге іп сііведпо см. 0-624. 
аѵеге 1е ё ііа  Йі Іаіа см. Р-237а. 
аѵег ёіѵіеіо соі такіісаге см. 0-723. 
аѵеге йопйе см. 0-773.
аѵеге сіорріо ре®о е ёорріа тікига см. Р-1375.
аѵеге іі ёоххо рег іі Ьакіопе см. 0-853.
аѵеге іп ёоіігіпа см. 0-881.
поп аѵеге пё ёгШо пё гоѵексіо см 0-568.
аѵеге Йие Ьгассіа 5оІе см. В-1158.
аѵеге ёие сохсіепге см. С-2941
аѵрі „ Йие сгосі киііе краііе см. С-3086.



поп аѵеге сіие сіііа йі сегѵеііо см. 0-686.
аѵеге сіие ре$і е гіие піікиге см. Р-1375.
аѵеге ессегіопе см. Е-ІО.
аѵеге есо см. Е-13.
аѵеге еГГейо сіі ( +  іп{.) см. Е-26.
аѵеге ип еглрогіо сіі со§пігіопі см. Е-65.
аѵеге епігаіа соп (или  а) ч<3 см. Е-77.
аѵеге епігаіига соп ч<1 см. Ё-81.
аѵеге Гевса аі сиоге см. Е-175.
аѵеге сІеІГекіго см. Е-229.
поп аѵеге ип сНе см. Е-265.
аѵеге Іа ГаЫэгіса іп сака см. Р-6.
аѵеге Іе Гассепгіе а цоіа см. 0-849
аѵеге (Іа ) Гассіа гіі ( +  т}.) см. Р-46.
аѵеге Гассіа ёі... см. р-47.
аѵеге (1а) Гассіа Іокіа сіі ( +  Іп{.) см. Р -46
поп аѵеге Гассіа <іі \его  см. Р-48.
аѵеге Гапаіікіпо см. р-142.
аѵеге гіа (или  а, а сНе, сііе) Гаге соп цсі см. Р-185.
— поп аѵеге (піепіе или  пиііа) а сНе Гаге соп... см.

Р-186.
аѵеге а сНе Гаге соп ^с соше 1а Іипа соі отапсііі см.

Р-187.
аѵеге сНе Гаге іп... см. Р-188.
поп аѵеге гіа Гагхі ип раіо ёі ксагре см. 5-335.
аѵеге Гагіпа рег і ргоргі (или  і киоі) йепіі см. 0-201.
аѵеге 1е Гаіе леііе іпапі см. Р-237а.
аѵегр іі Гаііо 5ио см- Р-274
аѵеге ип Гаііо соп см. Р-275.
аѵеге Гаѵа см. Р-307.
аѵеге 1а ГеЬЬге аййокхо см. Р-346.
поп аѵег пё іеЛе пё 1е§§е см. Р-363.
аѵеге іі (или  сіеі) іеда іо  см. Р-387.
аѵеге Ге«іа см. р-475.
аѵеге 1а Ге«іа см. Р-476.
аѵеге Іа ГіапіпіаГа Іипца см. Р-536.
аѵеге цсі аі Гіапсо сіехіго см. Р 543.
аѵег Гіаіо см. Р-577.
аѵеге Гіаіо Йі (или  гіа) ( +  іп{.) см. Р-578.
аѵеге іі Гіаіо согіо см. Р-579.
аѵеге іі Гіаіо ^гозео см. Р-566.
аѵеге ип Гіаіо пеі пако с и. Р-580.
поп аѵеге ип Гісо кессо см. Р-620.
поп аѵеге Гіеіе см. Р-648.
аѵеге іі Гіеіе пеііа Пприа см.. Р-649
аѵеге іі Гіепо аііе согпа см. Р-660.
аѵеге ГіГа (или  Іа ГіГа агіёокзо) см. Р-67 і
поп аѵеге пё Гі^ііоіо пё са**пио1о см. Р-700.
аѵеге Гі&ига см. Р-712.
аѵеге ип Гііо іп піапо см. Р-769.
аѵеге И Гііо гозко см. К-551.
поп аѵеге пё Гіпе пё Гопсіо см. Р-816.
поп аѵеге Гіоге ёі кеппо см. Р-905.
аѵеге ёеііе  Гікіпіе (рег саро) см. Р-936.
аѵеге іі ГЫоІо агігіокзо см. Р-937.
аѵеге цс ГШо пеП’озха см. 0-685.
аѵеге Н е т т а  см. р-957.
аѵеге іі Гогіего пеі Ьисаіо см. Р-966.
аѵеге пеПе ГогЬісі см. Р-1041.
аѵеге Іа Гоггпиіа та^ іга  см. Р-1084.
аѵеге Гогіипа см. Р-1117.
аѵеге ипа Гогіипа см. Р-1118.
аѵеге 1а Гогіипа ёаііа  киа см. Р-1119.
аѵеге 1а Гогіипа рег іі сіиГГеіІо (или  сіиГГо) см.

Р-1132.
поп аѵеге Гог/а сГаІгаге ип <Зі(о (или  сіі іщіоѵеге ипа

Годііа) см. Р -1168
аѵеге Гогга ^иапГипа Гогтіса см. Р-1167. 
аѵеге ГгахсНе рег 1а Іехіа см. Р-1223. 
аѵеге і ГгаГі аІІе Гіпекіге см. Р-1241. 
аѵеге Іе Гге^пе см. Р-1288. 
аѵеге ГгеНа см. Р-1317.

агеге ГгопГе см. Р-І356. 
аѵеге Іа Ггопіе іпсаііііа см. Р-1342. 
поп аѵеге Гиті см. Р-1441. 
аѵеге сіеііа Типе см. Р-1467. 
аѵеге іі Гиосо ёі см. Р-1517. 
аѵеге ІІ Гиосо аскіозко см. Р-1500. 
аѵеге іі Гиосо іп согро см. Р-150! 
аѵеге Гиосо аііо кіоггасо см. Р-1502. 
аѵеге ^атЪа а цс см. 0-139. 
поп аѵеге 1е датЬ е см. 0-143. 
аѵеге ипа ^атЬа іп ип рокіо, ипа іп ип аИго см. 

0-140.
аѵеге 1е даіпЬе 1о«1е см. 0-141.
поп аѵеге пё ^агЬо пё сгеапга (или  пё §агЬо пё дга- 

гіа) см. 0-238.
аѵегсі іі ^аіГо пеііа тасііа см. 0-295. 
аѵсге ^аііа (или  даііо) ёа (или  а) реіаге (или да 

реИіпаге) см. 0-251. 
аѵеге депіо рег цс см. 0-348. 
аѵеге ^Ні^па <1і ( +  іп}.) см. 0-398. 
аѵеге ип діатЬопе 8и§Іі осспі см. 0-438. 
аѵеге чс іп діосо см. 0-480.
аѵеге іі 2<осо ѵіпіо (или  іі §іосо іп тап о) см. О 481.
аѵеге іі діодо (іпіогпо) аі соііо см. С-2104.
аѵеге ип діогпо пего см. N-202.
поп аѵеге ип діогпо «ріссіо см. 0-577.
аѵеге іі ^ ігатепіо ёі ксаіоіе см. 0-646.
аѵеге іі ^іисЛгіо іп іроіеса см. 0-731.
аѵеге 1а ^ іи теп іа  Іе^аіа см. 0-754.
аѵеге 1а діипіа е Іа Зеггаіа см. 0-766.
аѵег доіа сіі цс см. 0-850.
аѵеге 1а §о1а аксіиНа соше ип регхо сГе«са см. 

А -1187.
аѵег 1а до ііа  аііе т а п і см. 0-901. 
аѵеге цс пеі догго см. 0-911. 
аѵеге дгагіо Йі цс см. 0-929. 
аѵеге іі «гапаіо ѵиоіо см. 0-948.
аѵсге іі дгапсіііо аііа Ьогча (или  аі Ьогкгіііпо, аііа 

5саг5еІ1а, аііе т а п і) см. О 957. 
аѵеге дгапе соп... см. 0-942. 
аѵеге ипа дгап сНіассНіега см. С-1660. 
аѵеге ипа ^гап сіагіа см. С -1793. 
аѵсге Іа ^гап Гаѵа см. Р-307. 
аѵеге ипа ^гап Гіассопа ай^окхо см. р-522. 
аѵег §тап щегсаіо ёі цс см. М-1205, 
аѵеге ипа ^гап кокіа ёі ёеЬіГі см. 0-64. 
аѵеге дгапііе «Іаіо (ргевхо ^ё) см. 5-1655. 
аѵеге іп (или  Йі) 2 гаг'а см- 0-1019. 
аѵеге 2 г<^о см. 0-1044.
аѵеге Йе’ дгіііі рег іі саро (или  рег Іа іе$(а) см.

0-1059.
аѵеге Іа ^гіпіа сіі... см. 0-1072. 
аѵеге іп §гоРРа Чс см- 0-1081. 
аѵеге ипа §т°х$а сагіа іп т а п о  см. С-1069. 
аѵеге дгохяа Іа ре!1е см. Р-1029. 
аѵегсі пияіо см. 0-1212. 
аѵегсі ип дизіо ш аііо см. 0-1211. 
аѵеге ип Ьапсіісар см. Н-1. 
аѵеге ГНіс е ГНос см. Н-3. 
аѵеге (Г)ійеа ёі... см. 1-16. 
аѵеге ігіее а^іі апіірогіі см. А-930. 
поп аѵегсі ГішЬоссаІига а... см. 1-59. 
аѵеге іі хио ітріссаго е 1е «ие согпа (тж. аѵеге іі 

5ио ітр іссаіо  аІГиксіо) см. 1-118. 
аѵеге і.ісгетепіо см. I 181.
аѵеге ГіпГггпо пеІГапііпа (или  пеі сиоге) см. 1-243.
аѵеге іпіепйітепГо см. 1-331.
аѵеге сіі 1а сіа га^іопе си. ГС-57.
аѵеге іі Іассіо (іпіогпо) аі соііо см. С-2101
аѵеге Іе Іасгіте Гасііі (или  іп Іакса) см. І.-57.
аѵеге 1е Іадгіте апіі оссііі (или  іп реііе) см. Ь-54.
аѵеге 1а Іатрайа ё ’А1а<1іпо см. А-438.
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аѵеге аі Іаіо <5ех4го см. Т. 224
аѵег да ип Іаіо іі ргесірігіо е ёаІГаІіго і Іирі см. Ь-225.
поп аѵег пё І е ^ е  пё .еёе  см. Р-363.
аѵеге іі Іеопе рег іі сіиНеІіо см. Ь-379.
аѵеге ІіЬега ѵіа см. Ѵ-475.
аѵеге пеі $ио ІіЬго см. Ь-568.
поп аѵег Іа Ііп^иа см. Ь-664.
аѵеге цс киііа Ііпдиа см. Ь-665.
аѵег 1а Ііпдиа дгом а (или  іопёа Йеі Ыехі) см. Ь-666.
поп аѵеге Іа Ііпдиа іігреііііа см. Ь-Р66а
аѵег 1а Ііп^иа Іе^аіа см. Ь-667.
поп аѵег Ііп^иа, пё с-хЬі, пё огессНі см. І_ 668.
аѵег Іа Іікса см. Ь-733.
аѵег 1а Іисегіоіа а ёие сойе см. I. 838.
аѵег 1а Іисіа см. Ь-844.
аѵеге 1а Іипа (или  1е Іипе; тж аѵег Іа Іипа іт.аііа 

или  кіогіа, сіі Ігаѵегко; аѵег 1е Іипе гоѵексе или  а го- 
ѵексіо) см. І.-897. 

аѵег Іиоро см. Ь-977. 
аѵеге ипа Іира (іп соіро) см. I. 992. 
аѵеге ипа тасса  см. ДІ-5. 
аѵеге 1а піасііа ріепа см. М-44
аѵег ипа іпаІа4*іа цеііе т а п і (или  пеІГип^Ніе) см. М 169. 
аѵеге т а іе  см. М-209.
аѵеге (или  аѵегхі, аѵегзріа, аѵегкепе) а т а іе  (тж. 

аѵеі«е!а рег т а іе ) см. М-210, 
аѵеге (̂̂  рег т а іе  см. А -1375 
аѵеге т а іе  сатрапе см. С-325, 
аѵег т а і  пеііа Ііпдиа см. М-211, 
аѵеге іі піаі ёеііа  Іира см. М-185, 
аѵег іпаіе т ап і см. М-541, 
аѵеге 1а іпаіеёеііа см. М-293, 
аѵеге аііа п іаіптеііа  см. М-322, 
аѵеге чс пеііа (или  іп) іпапіса см. М-393, 
аѵеге пеііа тап іса  см. М 394. 
аѵеге іі піапісо (И цс см. М-404, 
поп аѵеге тап ісо  см. М-405, 
аѵеге ипа піапіпа іп цс см М 428. 
аѵеге 1а таппаіа  а сіие йііа сіаі соііо см. М-436, 
аѵегсі т а п о  см.. М-542, 
аѵеге т а п о  а ( +  гпА) см. М-539, 
аѵег 1а т а п о  см. М-543, 
аѵег 1а т а п о  а <]с см. М 544. 
аѵег (Іа) т а п о  (или  1е т а п і) іп ^с см. М-545, 
аѵеге а т а п о  (или  аііе т а п і, Іга 1е т а п і, іп тап о, 

пеііе т а п і, рег т ап о , рег 1а т ап о , рег 1е т а п і, коМо 
тапо) см. М-546.

аѵеге Іе т ап і пеі сареііі а цсі (тж аѵеге 1е т а л і іп 
саро а или  пеііа с іііота  сіі цсі) см. М-486, 

аѵеге Іа т а п о  (ІгШа см. М-547, 
аѵеге Іе т а п і ді Ш а см. Р-237а. 
аѵеге 1а т а п о  (еіісе см. М-548, 
аѵег 1а т а п о  Іаг^а см. М 549. 
аѵеге Іе т а п і Іедаіе см. М-550, 
аѵеге 1а т а п о  Іс;г§ега см. М-551, 
аѵег Іе т а п і ІіЬеге см. М-552, 
аѵег 1е т а п і ёі ІоІІа см. М-553, 
аѵеге 1е т а п і Іип^Ье см. М 445. 
аѵег Іе т а п і пеііе см. М-554, 
аѵеге Іе т а п і а ’ого см. М-465, 
аѵег 1е т а п і іп ракіа см. М 466. 
аѵег 1а т а п о  хігеііа см. М-549, 
аѵег Іе т а п і ѵегдіпі ёі цс см. Ѵ-327. 
аѵег тап4е1Іо а (или  рег) одпі асциа см. М-714, 
аѵеге ип т а ііо п е  «иііо « іотасо  см. М-981, 
аѵег т агге  е согпа см. М-996, 
аѵег т агге  е сеіггг (или  ессеіега) см. М-997, 
аѵег 1а тесіаоііа сіі 8ап Ѵепапгіо см. Ѵ-208. 
аѵег 1а те§Мо см. М-1047, 
аѵег 1е т е іа іе  см. М-1072, 
аѵег іі теіопе см М-1077 
аѵег рег т еп о  см. М-1111,

аѵег т е п іе  а чс см. М-1129.
аѵеге а т е п іе  см. М-1130.
аѵеге іп т е п іе  см. М-1131.
аѵег 1а т е п іе  іпіиха см. М-1132
аѵеге тегсигіо аййоххо см. М 1218.
аѵег текііегі (реже техііеге) <3: см. М 1297.
аѵеге іі т ех іо іо  (или  1а тек іоіа) (іп Ніапо) см. М-1308.
поп аѵеге ёа теі4ег$і 1е ксагре см. 5-335.
аѵеге ипа т егг а  ійеа см. 1-12.
аѵеге іі т іе іе  іп Ьосса см. М-1399.
аѵеге іі т іе іе  іп Ьосса, е іі гакоіо а сіпіоіа см. М-1400, 
поп аѵег т ііг а  см. М-1439, 
аѵег а т іг а  ^с см. М-1521.
аѵег (1а) т іг а  а... (тж. аѵег іп т іг а  сіі..; аѵег <1і 

т іга ) см. М-1522.
поп аѵег сЬе Йі т ігаге см. М-1533, 
поп аѵег т ізи га  см.. М-1575, 
аѵеге Іа тікига Йі цс см. М-1574, 
аѵег т о ё о  см. М-1655, 
аѵеге іі т о ё о  Йі... см. М-1656 
поп аѵег т о ё о  пё т ізи га  см М-1657, 
аѵег тоН і аппі асМо$ >о (или  ёі саѵаііеііо, $и1 цаі- 

Іопе, «иі §горропе, киііа 2 Г0Рг,а> зиііа «сЬіепа, киііе 
краІІе) см. А-901.

аѵеге т о ііе  сатЬіаІі іп §іго см. С 243. 
аѵеге т о к а  сагпе айсіо^о (или  іпсіокзо) см. С-955, 
аѵеге т о ііа  сагпе аі Гиосо (или  а Ьоіііге, а смогеге/ 

см. С 954.
аѵег т о ііа  сНіассЫега см С-1661.
аѵеге тоН а сіссіа асісіокзо см. С-1805.
аѵеге іпоііа сіеггаіа см. Б-238
аѵег тоН і ^ІоЬиІі гокы см. С-792.
аѵег т о К і іпѵегпі хиі дгорропе см. 1-365.
поп аѵег гпопсіо см. М-1776.
аѵеге ІІ погаіе а реггі см. Р-1461.
аѵеге іі тога іе  аІІе «іеііе см. М-1887.
аѵеге іі тога іе  а іегга см М '888
аѵег(се)Іа а т о г іе  соп чй см. М-1949.
аѵеге 1а іпогіе пеІГапіта (или  іп сиоге) см. М-1957.
аѵеге Іа т о г іе  аііа доіа см. С-851.
аѵег 1а т о г іе  аІГиксіо см. М 1958.
аѵеге 1а токса аі пахо см. М-2032.
аѵеге а пгойо см. М-2118.
аѵеге 1а т и ііа  аі (или  «оііо іі) пахо см. М-2132, 
аѵеге іі ти $о  соп см, М-2235, 
аѵеге ( і і)  т и зо  ёі... см. М-2234.
поп аѵеге іі ти хо  ѵо!1^1)о (аІГ)іпсІіеіі о см. І-2073.
аѵеге па«о іп ^с см. N-39.
поп аѵеге пако см. N-40
аѵеге іі па«о г088о см. К-552
аѵег іі пакігіпо гоххо см. К -563.
поп аѵеге пеапсНе ипа Ііпеа (1і іет р о  см. Ь-618.
аѵеге і пегѵі ёоррі см. N-228.
аѵеге і пегѵі іойегаіі см. N-229.
аѵеге і пегѵі всорегіі (или  1ехі, іп реггі, а ііог сіі реіч 

1е) см. N 230. 
аѵеге іі пегѵохо см N-238 
поп аѵег піепіе а сЬе Іаге соп... см. Р -186- 
поп аѵег піепіе (или  пиііа) (гіа т ей еге ) коііо і сіепіі 

см. О 160.
поп аѵег піепіе ёа  (или  сЬе) крагііге соп цсі см 

5-1302.
поп аѵег(сі) піепіе а сЬе ѵе4егс соп... см. Ѵ-114. 
аѵеге іі по йіЯісіІе см. N-321. 
аѵег 1е посі іп Ьосса см. N-344
аѵеге ип поёо пеі (или  аі) Іаггоіеііо (или  аііа рег- 

гоіа) см. N-365. 
аѵег(кеіа) а поіа см. N-393.
аѵеге (или  аѵегхеіа) а поіа с о т е  (или  рій сЬе) И 

Іи т о  пе^іі оссНі см. Г 1438.
аѵег поіігіа соп Іе т т іп а  см. N-474 
поп аѵег пиііа ёа Ьиііаге ѵіа см. Ѵ-530.
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поп аѵег пиііа а сЬе Іаге соп... см. Р-186. 
поп аѵег пиііа аі «оіе см. 5-942.
поп аѵег пиііа ёа  (или  сНе) «рагііге соп ч<1 см. 

5-1302.
поп аѵег(сі) пиііа а сНе ѵесіеге соп... см. V-114.
аѵеге і пигпегі см. N-582.
аѵеге сіеі питегі см. N-583.
аѵеге і питегі іпіегі см. N-584.
аѵег оссНіо см. 0 -9 2 а.
аѵеге (Г)оссЫо а чс см. 0-94.
поп аѵеге оссНіо см. 0-95.
аѵеге оссЫ рег... см. 0-96.
аѵегпе (іп хорга §Іі (или  хіпо а^Іі) оссНі см. 0-97. 
аѵеге ГоссНіо аёёокхо а ч<3 см. 0-98. 
аѵеге **Іі оссЫ арегіі см. 0-99. 
аѵеге §Іі оссНі сГачиіІр см 0-100. 
аѵеге оссЬі ёі Ьакіііхсо см. 0-102. 
аѵеге ^Іі оссЬі (II Ьоѵе см. 0-37. 
аѵеге §1і оссНі Ьиопі см. 0-101. 
аѵеге п|і оссНі пеііе саіге см 0-103. 
аѵеге діі оссЫ іп саро см. 0-104. 
аѵеге діі оссііі ёі йіеіго см. 0-105. 
аѵеге §1і оссЫ йі іаісо см. 0-100. 
аѵеге Ціі оссЫ Іоёегаіі (йі раппо) см. 0-106. 
аѵеге діі оссЫ (оёегаіі ёі ргохсіиНо см. 0-107. 
аѵеге ип оссіііо аііа е ипо аііа расіеііа (или

аііа репіоіа) см. 0-108. 
аѵеге діі оссЫ ітресіа іі см. 0-109. 
аѵеге оссНіо Ііпсео (или  ГоссНіо <31 И псе) см.. 0-110. 
аѵеге §1і оссгіі аііе т а п і а цсі см. 0-111. 
аѵеге діі оссЫ (или  1’оссНіо) а’ тосііі см. 0-112. 
поп аѵеге пё оссНі, пё огессЬі см. 0-113. 
аѵег діі оссііі <Го55о см. 0-114.
аѵег §іі оссЫ (га(і)реіі (или  1га іі «о.іпо) см. 0-115.
аѵеге ГоссНіо аііе реппе (или  аі реппеііо) см. 0-116.
аѵеге діі оссНі пеі хесіеге см.. 0-117.
аѵеге оссЫ іиогі ёеііа  іекіа см. 0-118.
аѵеге ріі оссЫ іп Іеліа см. 0 -99  с),
аѵег ГоссЫо а іиМо см. 0-119.
поп аѵег отЬга сГип циаИппо см. 0-55.
поп аѵеге ип’опсіа ёі... см. 0-359.
аѵеге ° пегі т а  (или  е) поп діі опогі см. 0-365.
аѵег Гопоге см. 0-373.
аѵеге іп опоге см. 0-390.
аѵег Гопоге сІеІГіпігіаііѵа см. 0-374.
аѵег Гопоге сГипа рагШа см. 0-375.
аѵеге іп огйіпе см. 0-515.
аѵеге ГогессНіо Йі... см. 0-532.
аѵеге ГогессНіо см. 0-533.
аѵеге огессЫе рег чс (или  §;Іі огессНі а чс) см. 0-534. 
аѵег ГогессЬіо аіігоѵе см. 0-535.
аѵеге діі огессНі (осіегаіі (ё і ргохсіиКо или  ёі каіате, 

Йі раппо) см. 0-536. 
аѵегпе ^іі огессНі Ггасіісі см. 0-537. 
аѵег діі огессНі ітр есіа іі (или  1е огессЬіе ітресіаіе)

см. 0-538.
аѵеге діі огессНі Іип^Ні (или  Іе огессНіе Іипдііе) см. 

0-539.
аѵеге діі огессііі Іипдііі со т е  циеііі (ІеІГакіпо см.

0-540.
аѵеге ГогессЬіо аііа тихіса см. 0-533.
аѵег ГогессНіо сГипа іаіра см. 0-541.
аѵеге огідіпе ёа... см. 0-599.
аѵеге Гогоіо^іо іп іекіа см. 0-642.
аѵеге чс пеІГо.чка см. 0-685.
поп аѵеге о«8о сНе Ьеп ѵо«1іа см. 0-686.
аѵег 1е окка ёиге см. 0-687.
аѵег Го88а ре$іе см. 0-688.
аѵег Го550 сіеі роіігопе см. 0-689.
аѵег Іе окка гоііе си  0-690.
аѵег 1е рассііе см. Р-1.
аѵеге ра§ѣа іп Ьессо см. Р-84.

поп аѵеге ип раіо (1і ліиіапсіе см. М-2254.
поп аѵег раіаіо см. Р-123.
аѵеге і! раіаіо Ііпо см. Р-122.
аѵег 1а раііа іп т а п о  см. Р-145.
аѵеге ёеііе раііе пеге киііа соксіепга см. Р-146.
аѵеге іп раігпа ёі т а п о  см. Р-168.
аѵеге ип р а іт о  ёі ЬагЬа см. Р-184.
аѵег Іа рапсіа адіі оссНі см. Р-206.
аѵеге ёеі рапсоМо пеі сегѵеііо см Р-216
аѵеге рапе рег і ргоргі (или  і киоі) ёепіі см. 0-201.
аѵеге (ІеІ рапе іп Іиодо сіеі сегѵеііо см. Р-247.
аѵеге іі раппо е 1е ГогЬісі см. Р 3?1.
аѵеге ип рара іп іакса см Р-351.
аѵеге рарра пеі сегѵеііо (тж. аѵеге ёеііа рарра ГгиІ- 

Іаіа пеііа іекіа) см. Р-376. 
аѵеге рагессНі 5ап СНоѵаппі аск1о85о см. 0-623. 
аѵеге рагепіі іп сЬіа««о см. Р-414. 
аѵеге Іа рагоіа см. Р-504. 
аѵег рагоіа ГасПе'сл. Р-505. 
аѵеге 1а рагоіа хиііе ІаЬЬга см. Р-506. 
аѵеге 1а рагоіа ргопіа см. Р-507. 
аѵеге 1а раггисса соп 1а согіа см. Р-614. 
аѵеге ёа рагіе см. Р-624. 
аѵеге рагіе пеііа с о т т е ё іа  см. Р-623. 
аѵеге рагШа ѵіпіа см. Р-672. 
аѵеге ип рагШо ргеко см. Р 680
аѵеге раясоіо рег і ргоргі (или  і хиоі) гіепіі см. 0-201 
аѵеге Іа раяциа іп ёотеп іса  см. Р-724. 
аѵеге іі рахко согіо см. Р-783.
аѵеге раяіа рег і ргоргі (или  і киоі) гіепіі см. 0-201. 
аѵеге раига ІЗеІГасчиа Ргехса см. Р-896. 
аѵег раига ёеІГагіа см. А -1035. 
поп аѵег раига йеІГіпІегпо см. Р 897. 
аѵег раига Йеііе тохсііе (или  (1’ипа тохса) см.. 

М-2033.
аѵег раига ёеііа  ргоргіа (или  хиа) отЬга см. 0-332. 
аѵеге Іа рагіепга (1і ОіоЬЬе (или  <Гип $апіо, ё ’ип сег- 

іоьіпо, сГип Ьепеёеіііпо) см. Р-912. 
аѵеге Іа ресе кидіі оссЫ см.. Р-9543, 
аѵег 1а р е ^ іо  см Р-998. 
аѵеге Іа реііе ассарропаіа см. Р-1030. 
аѵеге 1а реііе Йига см. Р-1014. 
аѵеге іі реіо аі (или  яиі) сиоге см. Р-1097. 
поп аѵеге реіі киііа Ііпдиа см. Р-1098. 
поп аѵег реіо сНе репкі а чс см.. Р-1099. 
аѵеге іі реіо хиііо (или  пеііо) кіопіасо см. Р 1097. 
аѵег репзіего см. Р 1203. 
аѵег реп8Іего а... см. Р-1204. 
аѵег П репхіего а... см. Р-1205. 
аѵеге іі репвіег Іипдо см. Ь-948а. 
поп аѵеге ип репхіего аі т о п ёо  см. Р-1206. 
аѵеге цс іп репіоіа см. Р-І232. 
аѵеге 1а репіоіа аі Іиосо см Р-1233. 
аѵеге Іа рега т егг а  см. Р-1266.
аѵеге іі рексе хепга Іа Ііхса (или  кепга Іа $ріпа) см. 

Р-1347.
аѵеге ип ре«5Іто циагіо й’ога см. 0-44. 
аѵеге іі реШпе е іІ саггіо см. Р-1406. 
аѵеге реііо а ^с см. Р-1420 
аѵеге чс а реііо см.. Р-1421. 
аѵеге іі реііо ѵіііапо см. Р-1422. 
поп аѵег ип ріссіоіо см. Р-І565. 
аѵеге чсі {га і ріеёі см. Р-1579. 
аѵеге чс іп ріеёі см. Р-1585.
аѵеге і ріеёі сГагдіІІа со т е  іі соіокко сіі Когіі см.. 

Р-1629.
аѵеге ип ріеёе киііа Ьага см. Р-1189. 
ауеге И*ріес1е киііа Ьиссіа (1і ип сосотего см. Р-1630 
аѵеге ип ріейе (или  і ріесіі) пеііа (или  сіепіго 1а) Гохка 

см. Р -1189.
аѵеге ріесіе тагіпо см. Р-1631.
аѵеге і ріесіі а (или  іп) іегга см. Р-1708.



АѴЕ 89 А
аѵегпе ріепа ипа Ьогха см. В-1033 
аѵеге ріепо іі %огго см. С-910, 
аѵегпе ріепі §•< оссНі см. О 120. 
аѵегпе ріепе 1е «саіоіе см. 5-363. 
аѵегпе ріепе 1е іаксНе см. Т-97, 
аѵеге Іа рірііа см. Р-1837, 
аѵеге і рікапі см. Р-1840. 
аѵеге рій аппі ёеі ргеггетоіо см. А-902. 
аѵеге рій ЬеІ Іетро  сНе сііі Іа сіаіёе см. Т-247, 
аѵеге рій Ьіко^по с!і чс сНе іі іі^позо ёеі сарреііо 

см. В-772, 
аѵеге рій Ьисііі ё ’ип ѵ ае‘іо см. Ѵ-17. 
поп аѵеге рій сат іс іа  аёёо м о  см. С -271. 
аѵеге рій согпа сНе сареііі см. С-2691, 
аѵеге рій йеЫІі ёеііа  Іерге (или  сНе Іерге, сНе реіі) 

см. 0-64.
аѵеге рій Іассепёе сНе ип тегса іо  см. М-1206.
аѵег рій ёа  Гаге сНе а ип раг сіі погге см. N-526.
поп аѵеге рій Іе датЬ е см. 0-143.
аѵег рій ^ап^Негі ёеііа  Іерге см. 0-216.
аѵеге рій' тадпіП сепга сЬе 1а чиіпіасіесііпа см. М-119.
поп аѵег рій 1е паіісііе см. N-88.
поп аѵеге рій і р гіт і ёепіі см. Б -161.
аѵеге рій Бегггеіі (1’ип та^папо см. М-116.
аѵеге рій ѵігій ёеііа  Ье4(1)опіса см. Ѵ-623.
аѵег ріггісоге ёі чс см. Р-1884.
аѵеге росо аЬЬасо см. А-7.
аѵеге роса сагпе асісіокзо (или  іпйокзо) см.. С-955, 
аѵеге ип ро’ёі т а ііо п і см. М-980, 
аѵег роса т е п іе  см. М-1133, 
аѵег ип ро’ ёі пахо (іп Іаііо  ёі чс) см. N-41. 
аѵеге росо оссіііо см.. 0-121. 
аѵеге росо оііо пеііа Іисегпа см. 0-293. 
аѵеге росо рессаіо іп цс см. Р-945. 
аѵеге росо хаіе пеі сегѵеііо (или  іп гисса) см. 

5-88
аѵеге росо коппо см. 5-1029.
аѵегпе росііі гіе^іі кріссіоіі (е гпепо ёа  «ріссіоіа.е) см.

5-1406.
аѵег ІІ рогсо пеііа реііе см. Р-2062.
поп аѵеге ёоѵе рохаге іі саро см. С-737.
поп аѵег рохіа Іеппа см. Р-2154.
поп аѵеге рогго гіа аНо^аге см. Р-2206.
аѵег ргаііса ёі... см. Р-2214.
аѵег Іе ргаіісНе соп... см. Р -22і5.
аѵеге ргаііса е ді ат іпаііса  см. Р-2216.
аѵег ргеза см. Р-2249.
аѵег ргекепіе см. Р-2256.
поп аѵеге пё ргіпсіріо пё Ііпе см. Р-81С.
поп аѵеге я<1 пеі ргоргіо саіепёагіо см. С -175.
аѵеге цс іп ргоргіа сига см. С-3312.
аѵеге іі ргоргіо гііхе^по см. 0-625.
аѵеге іі ргоргіо діосо см. 0-481.
аѵеге ч<1 іп ри^по см. Р-2394.
аѵеге ип ри^по «И сепеге іп Ьосса см. Р-2395.
аѵеге ип ридпо пеі пахо см.. N-38.
аѵеге іі ри^по кігеііо см. Р-2396.
аѵеге і риісіпі ёі деппаіо см. Р-2419.
аѵеге іп рипіо см. Р-2513.
поп аѵеге іі рипіо <11 раііа см. Р-2515.
аѵеге ип рипіо рій сіеі Йіаѵоіо см. Р-2514.
аѵегпе Ііп чиа см.. 0-4 .
аѵеге чиаісііе сока см. С-2889.
аѵег чиаісііе Ііпеа (сіі ІеЬЬге) см. Ь-616.
аѵег сіиаісііе репкіего рег 1а Іекіа см. Р-1207.
аѵеге циаісііе гоіеііа іиогі рокіо см. Р-564.
аѵеге циаісііе «апіо іп рагасііхо см. 5-211.
аѵеге чиаісоха соп г̂і см. 0-19.
аѵеге чиаісоьа аі хоІе см. 0-20.
поп аѵеге ип чиапИгто (ёа  или  рег Іаг сапіаге 

іі сіесо) см.. О 55. 
поп аѵеге ип чѵаіігіпо ёеі о-іисі! гіо см 0-56.

аѵеге (сіеі) диаіігіпі а гаіаіе (тж. аѵеге диаіігіпі а 
етіитеііе) см. 0-57.

аѵеге чиаііго сіііа ёі реіо хиііо кіотасо см Р-1100.
аѵег гаЬЬіа см. Р-4.
аѵег гадіопе см. К-54.
аѵег га^іопе ёі с]<3 см. К 55.
аѵег га^іопе гіі цс см. Р-56.
аѵег гадіопе ёа  ѵепгіеге см. Р-57.
аѵеге ип г а т о  ёі рагго (или  ёі раггіа) см. Р-104.
аѵеге ип гапоссіііо іп согро см. К-114.
аѵеге чс іп г ^ а іо  см. Р-172.
поп аѵеге ге^оіа, пё тосіо см. К-200.
аѵеге іі (кио) гехіо см. К-274.
аѵеге ІІ гекіо ёеі сагііпо см. Р-268.
аѵег (За гісоргіге іі шеіагапсіо см.. А'1-1070.
аѵеге цс а гісіокхо см. Р-329.
аѵеге ип гі^іго см. К-358.
аѵеге гі^иагёо (или  гі^иагйі) а... см. К-367.
аѵегкі гі^иагйо см. К-368.
поп аѵегс гі^иагёо (ёа... а..,) см. К-369.
аѵеге іі гіво іп Ьосса см. Р-414.
аѵег гіхрейо ёі... см К-431.
аѵег гоЬа іп согро см. С-2742.
аѵег гоЬа а кассаіе см. 5-10.
аѵеге 1а гока пеі ёепіі см. К 525.
аѵег 1е гохе $епга хріпе см. Р-526.
аѵеге ёеііа  ги^^іпе соп чй см. К-614.
аѵеге іі гигго см. Р-645.
поп аѵеге сіеі кассо 1е согсіе см. 5  24.
аѵеге ип «ассо ёі «оігіі см. 5-13.
аѵеге іп кассоссіа см. 5-45.
аѵеге 1е «ассоссе ріепе см. 8  46.
аѵег 1е хассоссе ѵиоіе см. 5-47.
аѵеге «аіе іп ёо^апа (или  іп гисса) см. 5-89.
поп аѵеге каіе сіі хаІіега см. 5-90.
аѵеге каіѵа Іа Іассіа см. Р-49.
поп аѵеге вап^ие см 5.152.
аѵеге іі капдие диакіо см. 5-148.
аѵеге і< «ап^ие ^иа$іо соп см. 5-149.
аѵеге ( і і)  капдие ёі ріаііоіа см. 5-150.
аѵеге іі хап^ие го«8о см. 8-151.
поп аѵег хапдие пеііе ѵепе см. 5-152.
поп аѵегсі Н хапіо соп ч<3 см. 5-209.
поп аѵегсі іі «ио капіо а ( +  ш/.) см. 5 -2 і0
аѵег ип капіо сіаііа «иа см.. 5-211.
аѵеге хсассо (т а ііо )  см. 5-298.
поп аѵеге «сагре іп ріесіі см. 5-335.
аѵеге 1а ксіііепа (1і ѵеіго см. 5-409.
аѵеге «с1'іІо а... см. 5-426
аѵеге Іа «сіепга іпіика см. 5-445.
аѵеге 1о хсіііпдиадпоіо гоііо (или  8СІо11о)с/(. 5-448. 
аѵеге 1а «сотипіса (аіМокко) см. 5-468. 
аѵег «ё т е ё е х іт о  см. М-1026.
аѵеге ип хесіеге согп’ип’аіа (или  с о т ’ип ѵісіпаіо) см

5-568.
аѵеге хедгеіі соі ЬагоеІІо см. В -296.
аѵеге хетрге адо е Іііо см. А-373.
аѵеге хетрге ріепа Іа т а ё іа  см. М-44.
аѵеіе Іа хепіепга пеі доЬЬо см. 5-640.
аѵеге і кепіітепіаіікті см 5  -646.
аѵеге Іе «евіе педіі оссНі см. 5-691.
аѵеге «еііе а п іте  с о т е  і даііі см. А-778.
аѵеге і хеііе хрігкі гіеііа еа ііа  (или  с о т е  і еаМі) см.

5-1465.
аѵеге іі зі^іііо аііа Ьосса (или  киііе ІаЬЬга) см. 5 767.
аѵеге «о^еегіопе см. 5-880.
аѵеге ёеі «оісіі й а  рагіе см. Р-624.
аѵеге коппо см. 5-1031.
аѵеге ип коппо гіа тогіге см. 5-1030
аѵеге іі «оргаѵѵепіо см. 8-1082.
аѵеге когіе (или  1а хогіе а ѵепіо) см. 5-1111.
аѵеге вра^ЬеІІо (асігіо.^^о) см. 8-1229.



іѵеге (ипо) яраро см. 5-1233.
аѵеге 1е храііе ёі чсі см. 5-1246.
аѵеге 5и11е храііе см. 5-1247.
аѵеге цс киііе (или  хорга 1е) «раііе см. 5-1248.
аѵеге Іе храііе сорегіе см. 5-1249.
аѵеге Іе краііе сіа (ассНіпо см. 5-1245.
аѵеге 1е краііе Іагрііе см. 5-1250.
аѵеге Іе краііе аі пшго см. 5-1239.
аѵеге 1е зраііе чиасіге см. 5-1250.
аѵеге 1е краіііпе см. 5-1283.
аѵеге чс ёа  храгііге (соп цсі) см. 5-1301.
аѵеге 1о «рессІ.іеКо киёісіо см 5-1324
аѵеге ипо крейаіе агійокхо см. 5-134і.
аѵеге 1а хрегреіиа аёёокко см. 5-1362.
аѵеге кріа ёі чс см. 5-1387.
поп аѵеге ипо «ріссіоіо см. 5-1407.
аѵеге 1е «ие «ріпе см. 5-1429.
аѵеге 1о хрігііо ёі... см. 5-1466.
аѵеге 1а 5ргап§Не44а см. 5-1524.
поп аѵеге пё кіасіега пё саппа іп сака см. 5-1569.
аѵеге 1е «Іігаіиге см. 5-1734.
аѵеге хіоссо см. 5-1751.
аѵеге 1а «іоКа Йі... см. 5 1752.
аѵег ёеііа  хіоНа см. 5  1753.
аѵег 1а $4о1а *иі ріеёі см. 5-1756.
аѵеге діі хіопіасіііпі см. 5-1759.
аѵеге кіотасо рег... см. 5-1769.
аѵеге киііо «Іоіпасо см. 5-1770.
аѵеге к іотасо ёеіісаіо см. 5^ ?71.
аѵеге Іо кіотасо (Іогіегаіо) ё і іаГГеііа см. 5-1773.
аѵег 1о кіотасо Іипдо см. 5-1772.
аѵеге ріі віотасиссі (или  зіотаси ггі) см. 5-1759.
аѵеге ипа $4орра сіа сошипіопе см. 5-1788.
аѵеге д1і$4гапдид1іопі см. 5-1913.
аѵеге ЗеІІо кігеііо см. 5-1941.
аѵеге Іа «иа см. 5-2058.
аѵеге Йеі кио см. 5-2059.
аѵеге ч<3 ёаііа  «иа см. 5-2060.
аѵеге 1а кѵерііа а Ігасоііа с.м. 5-2113.
аѵеге іі іаЬассо ёеі поппо см. Т-1.
аѵеге ипа Іасса см. Т-8.
аѵеге 4ап4і аппі «иі раііопе (или  «иііа ргорра, ки 

^горропе или  «иііа «сНіепа, «иііе краііе) см. А-901. 
аѵеге 4ап4о гіі ЬагЬа см. В-239.
поп аѵеге іапіа сагпе агійокхо Йа «Іатаге ипа т аг-  

гпер§'іа см. С-956 
аѵеге 4ап4о сегѵеііо чиаг.іо иг’ассіира см. С-1565. 
аѵеге 4ап4е Гаіісііе «иі ргорропе см. Р-242. 
аѵег 4ап4о Йі Ііпдиа Іиогі см. Ь-669. 
аѵеге 4ап4о й’оссЫ см. О 122. 
аѵеге 4ап4а гоЬа киііо х іотасо  см. 5-1774. 
аѵеге 1а 4агап4о1а см. Т-81, 
аѵеге И (или  йеі) іагіо соп чй см. Т-91, 
аѵеге чсі 1п Іа«са см. Т-98, 
аѵеге чс іп 4а$са см. Т-99, 
аѵегсеіа іп Іакса см. Т 100. 
аѵеге 1е ІахсНе азсіийе см. Т-105, 
аѵеге 1е Іаксііе Ьеп Іогпііе см. Т-101, 
аѵеге 1е іаксііе даіе см. Т-104, 
аѵеге 1е іахсііе шохсе см. Т-102, 
аѵеге іп 4а$са Іа пеиЫа см. Т-103, 
аѵегпе 1е іахсЬе ріепе см. Т-97, 
аѵеге }е ІазсНе р*епе см. Т-104, 
аѵеге 1е ІахсНе ѵиоіе см. Т-105, 
аѵеге іі 4а44о Й’ип еіеіапіе см. Т-131, 
аѵеге Йеі іешро см. Т-248, 
аѵеге 4етро «егепо см. Т-249 
поп аѵеге іешро Йі ѵоИагкі см. Т-250, 
аѵеге іетр оп е см. Т-348, 
поп аѵеге іегга Іеппа см. Т 408.
аѵеге Йеііа 4егга (или  йеііе іегге) аі яоіе см. Т-408а. 
поп аѵег Іеггеп Іеггпо см. Т-444.

аѵеге Іа іезіа  а цс см. Т-519, 
аѵеге іп Іекіа см. Т-520, 
поп аѵеге 4е«4а рег цс см.. Т-523, 
аѵеге рег 1а Іекіа см. Т-526, 
аѵегпе «орга 1а 4е$4а см. Т-521, 
аѵеге 1а 4ек4а аИгоѵе см. Т-524
аѵеге 1а 4е$4а пеііе саісарпа (или  пеі саісадпі) см. С-88, 
аѵеге 4ек4а «иі соііо см. Т-518, 
аѵеге 1а 4е«4а дгокка см. Т-525, 
аѵеге 1а 4ек4а Іі см. Т-526.
аѵеге 1а 4е«4а с о т ’ип т а р ііо  (или  таетііассіо) см. Т-527.
аѵеге 1а Іехіа пеі топ й о Йеііа Іипа см. М-1756.
аѵеге 1а 4е«4а Іга 1е (или  пеііе) пиѵоіе см. Т-528.
аѵеге Іа 4е$4а а Респіпо см. Р 959.
аѵеге 1а 4е$4а ріепа йі дгіііі см. С-1059.
аѵеге 1а 4ек4а ріепа Йі хе^аіига см. Т-529.
аѵеге 1а іекіа а розіо см. Т-518.
аѵеге 1а 1е«1а [иогі йі рохіо см. Т-530.
аѵеге Іа Іекіа с о т е  ипа гара см. Т-531.
поп аѵеге 1а Іекіа соп хё см. Т-522.
аѵеге 1а іе$(а а кедпо см. 5-580.
аѵеге 1а 4ех1а 1га і ходпі см. Т 533.
аѵеге 1а 1е«1а Іга 1е краііе см. Т 518.
аѵеге 1а 4е«1а ѵіа см. Т-534.
поп аѵеге Іеііо см. Т-628.
аѵеге іі іігпопе іп шапо см. М-555.
аѵеге іі ііго кессо см. Т-669.
аѵеге гіеі іоікіо см. Т-719.
аѵеге (іі)  Іогіо см. Т-784.
аѵеге іІеі іогіі ѵегч50 см. Т-785.
аѵеге (іі)  іогіо тагсіо  см. Т-786.
аѵеге 1е ігаѵедроіе см. Т-894.
аѵеге Іге сгосі хиііе краііе см. С-3086.
аѵеге іге т а і.о п і см. М-980.
аѵеге іге рапі рег сорріа см. Р-248.
аѵег ігопсЬе Іе рагпЬе см. 0-142.
аѵеге ігорра сагпе аі Іиосо (или  а Ьоіііге а сиосеге) 

см. С-954.
аѵеге ігорро іі ырпоге см. 5-781.
аѵеге ипа ігоѵаіа см. Т-964.
аѵеге ип Іиііо аі сиоге см. С -3284.
аѵеге іи ііо  ГаЬЬасо хиііе ё ііа  см А-8
аѵеге іи ііа  Г апіта хиііа рипіа йеііа Іілдиа см. А-779.
аѵеге 1и44і ріі аххі іп іпапо см. А-1277.
поп аѵеге ІиШ і хиоі ріогпі см. 0-578.
поп аѵег Іиііі і киоі те®! см. М-1246.
аѵеге іи44і і циагіі ёі поЬіИа см. С}-47.
поп аѵеге 4и44і і 4ог4і см. Т-784а.
поп аѵеге 4и44і і хиоі ѵепегсіі см. Ѵ-216.
аѵеге іп ирріа см.. И-39.
аѵеге сЬе ипдеге см. И 68
аѵеге с̂і пеііе (или  хо44о 1е, 4га Іе) ипрЫе см. IЛ-77, 
аѵегс 1е ипрНіе Іип.ггЬе см. 0-73. 
аѵеге ипдиеп4о асі орпі ріара см. ІЛ-97 
поп аѵегпе ипо сНе ёіса ёие см. 0-915. 
аѵеге Гиоѵо шопёо см. 11-181. 
аѵеге ип ѵаіісо пеііа 4ех4а см. Ѵ-38. 
поп аѵеге іі ѵа1хеп4е Й’ип оьаіігіпо (или  ё ’ипо кріііо) 

см. Ѵ-48.
аѵеге іі ѵапіаддіо Йеі ѵеп4о см. Ѵ-67.
аѵеге іі ѵап4„ см Ѵ-70.
аѵег іі ѵап4о ёі... см. Ѵ-71.
аѵегсі а ѵейеге см. Ѵ-113.
поп аѵеге сНе ѵейеге соп... см. Ѵ-114.
аѵеге йеііе ѵейиіе корга ча см. V 138
аѵеге 1а ѵейи4а ріи сог4а Йі ипа траппа см. Ѵ-139.
аѵеге ѵеіепо іп согро см. Ѵ-169.
аѵеге ипа ѵепа Йі Йоісе см. Ѵ-204.
аѵег ѵеп4і кокіі рег Ііга см. 5-922.
аѵег ѵепіісіпцие «оіёі рег Ііга см. 5-923.
аѵеге ѵеп4о йі... см. Ѵ-250.
аѵеге іі ѵеп4о (Йеііа Іог4ипа) іп (или  аііа) рорра (тж.



аѵеге іі ѵепіо іп НІ <1і гиоіа; аѵеге П ѵепіо рег 5ё) см.
Ѵ-238.

аѵеге гіеі ѵегсіе см. Ѵ-318.
аѵеге іі ѵегше см. Ѵ-362.
аѵеге ипа ѵегпісе сіі цс см. Ѵ-364.
аѵеге ѵегхо см. Ѵ-394.
аѵегсі ѵегхо а цс см. Ѵ-395.
аѵеге чс іп ѵегго см Ѵ-444.
аѵеге ѵіа І1 саро сЧеІго... см. С-738.
аѵеге ѵіа ІіЬега см. Ѵ-475.
аѵеге а ѵііе см. Ѵ-570
аѵеге ѵі«о ёі цй см. Ѵ-654.
аѵег ѵІ5о ёа  (или  ё і) (+ ш /.)  см. Ѵ-655.
аѵеге іі ѵіко ѵегЛе см. Ѵ-319.
поп аѵеге іі ѵі$о ѵо1і(аі)о (аІГ)іп(ІіеІго см. І-207а.
аѵеге чс іп ѵіхіа см. Ѵ-686.
аѵеге ёеііе  ѵікіе «и цсі см. V 687.
аѵег Іа ѵіхіа рег глаИопеПа см. М-986.
аѵеге ѵосе см. V 841.
аѵеге Іа ѵосе іп сапііпа см. С-548.
аѵеге ѵосе іп сарііоіо см. Ѵ-842.
аѵеге 1а ѵодііа йеІГапдиіІІа см. Ѵ-870.
поп аѵеге ѵоііо Йа (+ ш /.)  см. Ѵ-960.
аѵеге іі ѵоііо ёі сега см. Ѵ-961
аѵеге ч<1 пеііо гего см. 2-38.
аѵеге ёеііе гоііе см. 2-76.
аѵеге 1а гисса леііе пиѵоіе см 2  93.
Гаге а іи т е  ІТіаі см. Т-966.
Іи^еіге чиапіо аѵегпе пеііе ^атЬе см.. С -155. 
діосаге а Іи т е  ГНаі см. 0-462.
тозігаге ёі аѵеге іі саѵаііо ё і ёе.іагі, роі аѵеге 1а Тап- 

Іекса Йі сорре см. С-1368.
ргеіепгіеге сіі аѵеге 1е иоѵа зепга гісоггеге аііа ^аіііла 

см. ІЛ-192.
поп кареге ёоѵе «1 На 1а іеьіа см. Т-592, 
поп кареге Йоѵе «і На іі саро см. С-798, 
сохе сНе поп 1е Наппо діі «регіаіі см. С-2874, 
рій ёі чиапіі На сареііі іп Іекіа см. С-634. 
аЬЬі ёоппа ёі іе тіпоге, ке ѵиоі еккеге ыдпоге см. 

0-793.
аЬЬі Гогіипа е сіоппі! см. Р-1134. 
аЬЬі теп іе! см. М-1172.
аЬЬі риг (іогіпі, сНе Ігоѵегаі си^іпі см. Р-921. 
апсНе Іа токса На 1а $иа соПега см М-2047, 
аѵиіа 1а цгагія, ^аЬЬаІо Іо запіо см. Р-507. 
іі Ьіко^по поп На І е ^ е  см. Ь-318.
1е Ьидіе Наппо соёа согіа (или  1е §атЬ е согіе, іі паг.о 

Іип^о) см. В-1400
(сапіа сапіа) 1’аѵгаі іі тоссоіо! см. М-1612, 
саха сНе На Ьиоп ѵісіпо, ѵаі рій чиаІсНе Ногіпо см. 

С-1191.
с’ё сНі На Іе ѵосі е сНі (ксНіассіа или  рарра) Іе посі

см. Ѵ-857.
сНі аЬЬІ50{гпа поп аЬЬіа ѵегдо^па см. V 333 
сНі х’асЧга На іі Іогіо см. Т 793.
1376. (ё со т е  1а Ііега Йі 5іпі§а§;Ііа) сНІ На аѵиіо, На 

аѵиіо ргоѵ. что сделано, то сделано.
сНі На (ІеІГапіаго іп согро (или  сНі На сіепіго атаго), 

поп рио «риіаг сіоісе см. А-585. 
сііі На (Іедіі аппі. На гіеі та іап п і см. А-9І2. 
сНі На агіе, На рагіе см. А-1172. 
сНі На ас) аѵег Ьепе, Йогтепёо діі ѵіепе см. В-498. 
сНі На асі аѵеге т а іа  таМ іпа поп оссогге сНе 5І Іеѵі 

{агсіі см. М-950. 
сНі На Ьиопа сарра Іасіііпепіе ксарра см. С-837. 
сНі На (Ьиоп) саѵаііо іп зіа ііа  поп 5І ѵег§->§па (1і ап- 

(Іаге (или рио апсіаге) а ріегіі см. С-1389. 
сНі На Ьиопа Ііп^иа, На Ьиопе краііе см. Ь-701. 
сНі На іі Ьиоп ѵісіпо, На іі Ьиоп т а ( ‘и1іпо см.. V 559. 
сНі На іі саро ёі сега, поп ѵаёа аі хоіе см. С-816, 
сііі На сарге На согпа см. С-882. 
сНі На сагііа, сагііа ахреііі см. С-932.

АѴЕ 9і
сЬі Ьа саШѵо ^іосо (г і)тев со іа  1е са .іе  см. С 505. 
сНі Ьг ■'іпдиапіа сагиеѵаіі, 8І рий т е ііеге  1̂1 кНѵаІІ

см. С-995.
сНі На (1а) сосіа сіі ра&Ча На хетрге раига сНе е'* Р*" 

^Іі Тиосо см. С-2057.
сНі На іі сиіо пеІГогііса хрекке ѵоііе §1і Іоппіса см. 

С-3162.
сНі На (Іепагі е ргаіі, поп хопо т а і  ітр іссаіі см. 0-121. 
сНі На ёепіі поп На рапе, е сііі На рапе поп На ёепіі

см. О 206.
сНі На (Шеііо е поп Іасе, ойе хоѵепіе ^ие1 сНе еі* 

(с!і)$ріасе см. 0-408. 
сНі На Йоппе На Ьгі^Не (или  ёаппі) см. О 794. 
сНі На а езкег іапііпо паксе соі сегсіпе іп саро см. 

Р-169.
сНі На (1а е$$ег іапаіоіо па$се соі тап ісо  іп т а п о  см.

2-15.
а сНі На Іа т е  ё Ьиопо с^пі рапе см. Р-121. 
сНі На Іа т е  поп па «оппо см. Р-122. 
сНі На іакііёіо Йеііе тсясЬе $е (е сассі ёа $ё см. 

М 2049.
сНі На іі^НоІІ На (Зиоіі (или  (и№ і Ьоссопі поп $оп 

хиоі) см. Р-703.
сНі На ип (і^ііоіо хоіо Іо ^иазіа (или  Іо Іа т а ііо )  см. 

Р-704.
сНі На Гогіипа іп атог, поп ^іиосНі а са-(е см. Р-1137. 
сНі На Ігеііа, іпііиді см. Р-1321.
сЬі На ділсіігіо рогіа 1а ригга Іопіапо ёа са^а си. 

0-744.
сНі На 1а ^оЬЬа поп хе 1а ѵейе см. 0-819. 
сНі На іі ^гапо поп На Іе «асса см. С 988. 
сНі Ьа іі Іиро пеііа Ьосса, ГНа $и11а дгорра см. Ь-1003. 
сНі На іі Іиро рег сотраге, рогіі (или  (еп|>а) іі сап 

*!оі1о ІІ тапІеП о см. Ь-1004.
сНі хе ГНа а т а іе , к’аИепН см. М 231. 
сНі На іі т а і  ѵісіпо. На іі т а !  піаіііі(іпо см. Ѵ-559. 
сНі Нгі т а т т а  поп ріап^а см. М-318. 
сНі ГНа а тап^іаг іа Іаѵі см. М 374. 
сНі Н' Іа ітіе$(о1а іп т а п о  кі (а Іа гпіпехіга а 5но т о -  

сіо см. М-1304. 
сНі На постііе. На гіодііе см. М-168< 
сНі гіа (1а тогіг ёі (огса, рѵо Ьаііаг киі Пите см. 

Р-1058.
сНі На іі пео, е поп ке Іо ѵейе, На Іа Гогіипа, е поп $е

Іо сгейе см. N-164.
а сНі На ГоссНіо сіеі Ьие ипа т о зса  раге ип саѵаііо 

см. 0-241.
сНі На опогі пе рогіа і рехі см. 0-393. 
сНі На огессНі, іпіепсіа (сНі На ёепаго хрепсіа) см. 

0-591.
сНі На (Іеі рапе поп ^Іі т ап са  сапе см. Р-29І. 
сНі На раига ёеі сііаѵоіо поп аггіссНіхсе см. 0-355. 
сНі На раига поп тапд-іа см. Р-901. 
сНі На раига поп ѵагіа аііа ^иегга см. Р-Э02. 
сНі На раига й’о§пі П§ига, $ре$$о іпсіатра пеІГотЬга 

см. Р-903.
сЫ На раига Йі разхеге, поп $етіпі рапісо см. Р-904. 
сНі На рагіепга, На і (огсіі ^гакхі а ип ^иаи^іп Гипо 

см. Р-915.
сНі На (Зеі рере, пе т е і іе  аіісНе киі саѵо'о см. Р-1260. 
сНі На рій сегѵеііо, рій пе аёорегі см. С-1621. 
сН! На рій (е) рій п’айореп сн. 0-743.
сНі На рій роіѵеге крага (или  е рій іігі) см. Р-2016. 
сЫ На росо раппо, рогіі іі ѵезіііо согіо см. Р-340. 
сНі На роса ѵег^о^па, Іиііо іі топгіо ё хио см. Ѵ-334. 
сНі На роііі. На рірііе см. Р-1972. 
сНі И? ргигііо хі §гаШ см. Р-2384. 
сНі На га^іопе Іете, сНі На іо ііо  «рега см. К-84. 
сЬі На сіеііа гоЬа, На сіе’ рагепіі см. К 476. 
сНі На Іа го^па «і ^гаііі см. К-499 
сНі На а готреге іі соііо, Ігоѵа 1а зсаіэ аі Ьиіо см. 

С 2133.

А



АѴЕ 92

сЪі Ьа 1а запііа ё гіссо е поп 1о *а см. 3-196. 
сЬі На іедоіі сіі ѵеіго, поп Іігі 8Э88І аі ѵісіпо см. 

Т-167.
сЬі На Іепіро, На ѵііа см. Т-300.
сЬі Ьа Іепіро поп азреііі (или  поп рег с! а іешро; тж. 

сЬі Ьа Іетр о е азреііа іетр о , регсіе ИЬро; сЬі Ьа іепгро 
е Іетро  ахреііа, Іетро  регйе) см. Т-299. 

сЫ Ьа іегга, Ьа диегга см. Т-435, 
а сЬі Ьа іехіа поп шапса сарреііо см. Т 607. 
сЬі Ьа іезіа (Зі ѵеіго поп ѵайа а ЬаМадІіа (Зі хазхі см. 

Т-620.
сЬі Ьа ѵепіига е сЬі Ьа ѵепіассіо см. Ѵ-299.
сЫ Ьа ѵепіига, росо 8еппо §1і Ьахіа см. Ѵ-300.
сЬі Ьа ѵідпа, Ьа іідпа см. Ѵ-569.
сЫ Ьа ѵіп (Зоісе, поп ітЬ оііі адгезіо см. Ѵ-603.
сЬі Ііпдиа Ьа, а К ота ѵа см. Ь-702.
сЬі ііпдиа Ьа, хе 1а саѵега см. Ь-703.
сЬІ пто^ііе поп Ьа, т о д іі  тап ііеп е см. М-1685.
сііі т о д ііе  поп Ьа, т о д ііе  чі ігоѵа см. М-1686
с!іі п’Ьа сепіо 1е тагііа; сЬі п'Ьа ипа ГаГГора см. С-1501.
1377. сЬі пе Ьа пе $етіпа! у кого их много, тому 

не страшно терять! (о роняющем деньги).
сЫ поп Ьа сегѵеііо аЬЬіа датЪе см. 0-185. 
сііі поп Ьа сегѵеііо, 8ио (Заппо см. С-1622. 
сЬі поп Ьа (Загіо, поп Іепте і (Загіпі см. 0-62. 
сЬі поп Ьа (ЗеЬііі поп Ьа сгейИо см. 0-69. 
сЬі поп Ьа сіепагі, зсагіа Ьеііа см. 0-122. 
сЬі поп Ьа (За Гаге, Оіо дііепе т а т іа  см. 0-463. 
сЬі поп Ьа діийігіо аЬЬіа датЪе см. 0-185. 
сЬі поп Ьа 5’ітріссЬі см. 1-112.
сЫ поп Ьа Іеііо е (Зе.чсо, т ап д і іп Іегга е (Зогта аі 

Гге8со см. Ь-500. 
сЬі поп Ьа ріадЬе 8е 1е Га см. Р-1483. 
сЬі поп Ьа рсѵегі о т а №  пеі рагепіайо, ё паіо о (Зі 

Іатро о (Зі іиопо см. Р-2192. 
сЬі поп Ьа чиаіігіпі, поп аЬЬіа ѵодііе см. (^-81. 
сЬі поп Ьа 1а іезГа, аЬЬіа датЪе см. 0-185. 
сЬі поп Ьа ігаѵа«іі, іепда (Зе’ саѵаііі см. Т-884 
сЬі поп ГЬа аІГшсіо, 1’Ьа аііа Гіпе.чіга см. ІІ-235. 
сЫ репЗе Ьа 8етр-е іогіо см. Т-794.
1378. сЬі рііл Ьа, рій (3е$і(3ега (или  рій ѵиоіе; тж. сЬі 

ріи п’Ьа, рііл пе ѵоггеЬЬе) ргоѵ. чем больше имеешь, тем 
больше хочется.

1379. сЬі рііл пе Ьа, рііт пе птеПа ргоѵ. кому больше 
дано, с того больше и спросится.

сЬі росо Ьа, саго ііепе см. Р-1920.
сЬі іе т р о  Ьа е іет р о  азреііа, репЗе Гап.ісо е (Зепагі 

поп Ьа пгаі см. Т-301. 
сЬі йа ѵепіі поп п’Ьа (Зі Ігепіа поп п’азреГН см.

Ѵ-231.
сіахсипо Ьа 1а 8иа сгосе см. С-3098, 
соше Гаі, сохі аѵгаі см. Р-204.
1380. соше ГЬо аѵиіа, сохі ГЬо (Заіа ргоѵ. =  за что 

купил, за то и продаю:
«ІЗш ^ие зеі бШ а (и?»
«Іо поп 5опо зіаіа ... соше 1’1іо аѵиіа, созі 1 Ьо <Ша»

{А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»),
— Так это ты придумала?
— Нет, не я... За  что купила, за то и продаю.

сохе сЬе поп (Іе) Ьаппо діі хрегіаіі см. С-2874.
(Заіе рапе е рапе аѵтеіе см. Р-292.
Оіо ГаЬЫа іп діогіа см. 0-805.
1е (Зоппе Ьаппо і сареІН ІипдЬі е іі діікЗігіо согіо см. 

0-801.
1е (Зоппе Ьаппо ип рипіо ріи (ЗеІ (Зіаѵоіо см. 0-802.
1е (Зоппе Ьаппо ьеііе зрігііі соше і д і і і і  см. 0-803. 
ё соше 1а Гіега (Зі 5іпідадІіа сЬі Ьа аѵиіо, Ьа аѵиіо см. 

А-1376.
Геггоге Ьа зсиза см. Е 160.
1а Гаше поп Ьа Іедде см. Ь-318.
ГіпсЬё аѵго И Гіаіо см. Р-608.
ГіпсЬё «по Ьа і (Зепіі іп Ьосса, поп ха диеі сЬе ціі Іосса 

см. 0-210.

i ГигЬі Ьаппо 1а ѵІ8Іа согГа см. Р-1579.
1е дашЬе Ьаппо рій іпдедпо сіеі сегѵеііо см. 0-187. 
діоѵепій поп Ьа ѵігій см. 0-642.
Ьа апсога іі Іаііе аііа (или  зиііа, іп) Ьосса (или зиі 

(Зепіі, хиііе ІаЬЬга) см. Ь-239.
1381. ГЬаі аѵиіа регсЬё ГЬаі ѵоіиіа сам заварил, сам 

и расхлебывай.
Ьа ЪеІ шемііге сЬі ѵіеп (За Іопіапо см. М-1175.
Ьа Іа Ьосса (Зі Іаііе (или  Іа Ьосса сЬе ригха апсога сіі 

Іаііе) см. Ь-239.
Ьа Ьиопе пиоѵе одді см. N-605.
Ьа ипа сега (За Гаг Іите аі т іо  тогГогіо см. С-1526.
Ьа 1е датЬ е сЬе Гаппо Іасоро Іасоро см. С -188.
Ьа аѵиіо іі я іо  діихіо см. С 789.
Ьа іі дихсіо іп саро см. 0-1208.
Ьа ипа Игла сЬе «1І го(Зе 1о х іотасо см. Ь-591.
Ьа іі гпаіаппо е Ги8сіо а<1(Зо88о см. М-155.
Ьа рііл ЬиксЬегаГе Іиі сЬе чапіі іп сагпега см. В-1488. 
Ьа яиаісііе Ггессіа іп 8ио агсо см. Р-1262.
Ьаппо огессЬі апсЬе і тигі (или 1е 8Іері) см. 0-592. 
1’іпѵі(3іа Ьа <{Іі оссЫ ремеігапіі см. 1-369.
ii Іеопе еЬЬе Ыкодпо (Зеі іоро см. Ь-383.
1а Іерге поп 8е п’Ьа а іг 8епга сапі см. Ь-398.
1а Нпдиа поп Ьа 0880 е готре (или  е Га гогпреге) іі 

СІ0880 (или  1е 08ха) см. Ь-710
1а гпепгодпа Ьа 1е дагпЬе согіе см. М-1181.
i т и іі Ьаппо Гогга пеііе д а т о е  см. М-2162, 
па.чса чиеі сЬе Ьа (За па$сеге см. N-26.
пе Ьо росЬі (Зе’8апіі іг сагпега см. 8-220.
1а песе88І1а поп Ьа Гегіе (или  Ге8Іа) см. N-138.
1а песе88І(а поп Ьа Іедде см. Ь-318.
піипо «’Ьа (За ѵег^одпаге (Зеііа 8иа агіе см. А-1174.
ii п о т е  ГЬа соп 8ё см. N-440.
поп Ьа апсога газсіиііо і1 Іаііе 8и’(3еп1і см. 1.-239. 
поп 8І Ьа а сапіаге іі діогіа іппапгі а 8а1гпо см. 

0-809.
поп Ьо а Гаге соп огЬі см. 0-491. 
поп Ьа пё Гіпе пё Гопёо см. Р-832. 
поп сі Ьо т іс а  ипа тіп іега см. М-1484, 
поп сі Ьо т іс а  1а 8Іатра см. 8-1615. 
поп 1іо іі  ПШ50 ѵоііо а1Гіп(Зіе1го см. М-2245, 
поп се 1’аѵеѵо п е т т е п о  рег Гапіісаглега (Зеі сегѵеііо 

см. А-921.
поп се ГЬаі 1о «рсссЬіо? см. 3-1334. 
поп Ьа а чіаге іп ип Гііаг Йі со8е см. Р-734. 
поп 5І Ьа Іапіо са1(Зо йа сиосеге ип иоѵо см. С-171, 
поп 5І рио аѵег 1е ѵііі Іецаіе соііе каІ8Іссе см. 

Ѵ-777.
о сЬе сі Ьо 1е Іпйіе см. 1-201.
о сЬе сі Ьо 1а гесса? см. 2-30. 
одпі с08а Ьа (1а 8иа) гпіяигг. см. С-2928, 
одпі (ЗігШо Ьа іі 8ио гоѵе8сіо см. Р-593. 
одпі да ііа  (или  даііо) Ьа іі 8ио ^егпаіо см. 0-353. 
одпі дгапсЬіо Ьа 1а 8ііа Іипа см. 0-962. 
одпі Іедпо Ьа іі хио Гигпо (или  іагіо) см. І_ 357. 
одпі гпаіе Ьа 1а киа гісеііа см. М-255. 
о§пі гпейадііа Ьа іі 8ію гоѵезсіо см. М-1023, 
одпі т о п іе  Ьа 1а 8иа ѵаііе см. М-1875, 
одпі гпо8са Ьа 1а 8иа огпЬга см. М-2061. 
о§пі реіо Ьа 1а 8иа отЬга см. Р-1127 
о<{пі ревсе Ьа 1а 8 іт  1і8са см. Р-1360. 
о<{пі ріапіа Ьа 1а 8иа гайісе см. Р-1513. 
одпі ге<{ОІа Ьа 1а *иа ессегіопе (или  1е 8ие ессегіопі) 

см. Р-212.
одпі гШо Ьа іі 8ио гоѵе8сіо см. К-593. 
одпі 8аІііа Ьа ипа 8се8а см. 3-102. 
одпі 8егре Ьа іі 8ію ѵеіепо см. 3-676. 
одпі 8о1(ЗаІо Ьа 11 Ьазіопе (За тагехсіаііо пеііа 8иа 

діЬегпа см. 3-910.
одпі чіасіега Ьа іі зио гогпапо (или  сопігарреко) см. 

3-1571.
о^пі иссеііо Ьа ((За Гаге) іі ь.ио ѵегзо см. ІЛ-23.

I
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одпипо Ьа 1а «иа сгосе см. С-3098.
о^пипо Ьа іі сІіГеШ) (Зеііа хиа ѵігій см. 0-410.
о^пипо Ьа іі хио ітр іссаіо  аІГихсіо см. 1-120.
о^пипо Ьа оріпіопе, т а  поп (Зіхсгегіопе см. 0-420.
одпипо Ьа іі хио рипіо (Зеі гпіпсЬіопе см. Р-2542.
о^пипо Ьа іі хио гатісеііо  см. К-102.
одпипо Ьа Іе хие годпе см. Р-500.
1а рагіепга ГЬаппо і Ггаіі пеііе гпапісЬе см. Р-921.
1а рехса аѵга іі поссіоіо см. Р 1335.
i роѵегі поп Ьаппо рагепіі см. Р-2196. 
ргосейе согпе хе аѵеххе 1е рахіоіе см. Р-2326. 
диашЗо Ьа ((За) апйаг гпаіе, ѵа(3а сохі см. М-292, 
циапйо х’Ьа а гогпреге іі соііо, хі ігоѵа 1а хсаіа см.

С-2133.
диапсіо риоі аѵег (Зеі Ьепе, рідііапе см. В-505, 
циеііо сЬе Ьа (За еххег (Зеі Іирі поп хага шаі (Зеі сапі 

см. Ь-1015.
чиеі сЬе Ьа (За еххеге хага см. Е-216.
1е гохе Ьаппо 1е Іого хріпе см. Р-536
ii хареге Ьа ип ріейе 1п Іегга, е Гаііго іп шаге см.

3-23^.
хе ГаггаЬЬі, Ьаі Іогіо см. А-1138.
(хе) аѵеххі іі т оао ! см. М-1670.
хе поп Ьаі аіігі шоссоіі (риоі атЗаге а Іеііо аі Ьиіо)! 

см. М-1613.
хе 1е гапе аѵеххего і (Зепіі... см. Р -110. 
хе хе п’аѵѵес1е т е  ГаЬЬо, хе поп хе п’аѵѵе(3е т е  1а 

даЬЬо см. 0-7 . 
гтіі хетЬга (Зі аѵеге Іе согпа см. С-2710,
і хо1(Зі Ьаппо раига а хіаг хоіі см. 8-936. 
хирегЬіа хепг’аѵеге, т а іа  ѵіа хиоі Іепеге см. 8-2099. 
ІиЙо циеііо сЬе Ьо 1о рогіо соп т е  см. Т-992.
1а ѵап<{а Ьа 1а рипіа (З’ого см. Ѵ-55.
И ѵего Ьа іі тогЬо іп саха см. Ѵ-382.
1а ѵоіре Ьа раига (ЗеІІа хиа согіа см. С-2063.

АѴЕКЕ 2. т
поп с’ё аѵеге сЬе ѵа1<{а хареге см. 3-233.
(Заі хареге ѵіеп Гаѵеге см. 3-235.
1382. ігіхіо ё чиеІГаѵеге сЬе іі хио хідпог поп ѵесіе 

ргоѵ. ~  без хозяина дом — сирота.
АѴОКІО т  

1исі(Зо с о т е  Гаѵогіо см. Ь-845.
Іогге (3’аѵогіо см. Т-772.
— еххеге ипа іогге (3’аѵогіо см. Т-773.
— (гіп)сЬіи(Зегхі іп ипа (или  пеііа) іогге (3’аѵогіо см. 

Т-774.
АѴѴАЫ.О т

1383. (Заге аѵѵаііо а) поручиться по векселю; Ь) под
держать, подтвердить.
АѴѴЕОЕКЕ о 

хе хе п’аѵѵе(3е т е  ГаЬЬо, хе поп хе п’аѵѵе(3е т е  1а ^аЬ- 
Ьо см. 0-7. 

хе п’аѵѵе(Зопо Іе ЬийеІІе! см. В -1370.
1аг(3і х’аѵѵе(3е іі га(1о (или  Іоро), чиапсіо хі Ігоѵа іп 

Ьосса аі даМо см. Т-86.
1а ѵоіре поп хі аѵѵі(3е (Зі аѵег со(За аііго сЬе диап(Зо

1 еЬЬе регйиіа см. Ѵ-927.
АVVЕ^ЕNАТО а ц е  

аѵеге іі (Зепіе аѵѵеіепаіо сопіго ц(3 см. 0-159. 
АѴѴЕМІКЕ ѵ

1384. аѵеге рег поп аѵѵепіііо считать недействитель
ным.

1385. аѵѵепда сЬе риб (или  сЬе ѵиоіе) будь что бу
дет.

іп сЬе т іі іе х іт о  аѵѵеппе? см. М-1438, 
ргехіо е Ьепе гаго аѵѵіепе см. Р-2263.

АѴѴЕМТАКЕо 
аѵѵепіагхі аі саісадпі (Зі ц(3 см. С-89, 
аѵѵепіаге саісі аІГагіа см. А-1041.
1386. аѵѵепіагхі соше 1а Гате аі рап саІсЗо бросаться, 

набрасываться, как голодный на хлеб.
аѵѵепіагхі пеі Іегго см. Р-440.

1387. сЫ поп рио сіаге аѵѵепіа ргоѵ. =  если сам слаб, 
ищи покровителя.
АѴѴЕМШКА }

1388. соггеге Гаѵѵепіига испытывать судьбу.
1389. т е ііеге  іп аѵѵепіига а) подвергать опасности, 

риску; Ь) компрометировать.
АѴѴЕК50 а ё ё  

хогіе аѵѵегха см. 3-1108.
сЫ хіа Гегто іп сахі аѵѵегхі, Ьиоп ат ісо  рио Іепегхі

см. С -1246.
АѴѴГКТЕМ2А }

1390. т е ііеге  іп аѵѵегіепга насторожить; предупре
дить.
АѴѴЕКТІТО а в е  

и о т о  аѵѵегШо, т е /г о  хаіѵо (или  т егг о  тип ііо) см. 
и - і4 5 .
А Ѵ Ѵ Е220 а в е

1391. сЬі ё аѵѵегго а Гаге, поп хі рио хіаге ргоѵ. ^  
трудолюбивому всегда дело найдется 
АѴѴІАМЕМТО т

1392. ргепсіеге аѵѵіатепіо принять хороший оборот, 
пойти иа лад.
АѴѴІАКЕ ѵ

аѵѵіаге хи ипа (или  хиііа) Ьиопа хігагіа см. 3-1842. 
АѴѴІЫФРАКіЕ о 

аѵѵііирраге іі сегѵеііо см. С-1581, 
аѵѵііирраге ГгахсЬі е ѵіоіе см. Р  1224.

АѴѴЮ т
1393. (Заге Гаѵѵіо положить начало, начать:

...циевіа Іезга поі Ьа (иііаѵіа пиііа сіі огвіавіісо, поп <1й
е поп роігеЬЬе йаге 1’аѵѵіо а певвипо зроеііагеііо... («Ііігп 
1961»).

...однако этот праздник ничего общего не имеет с оргией, 
тут нет и не может быть места никакому стриптизу...
1394. ргепйеге 1’аѵѵіо начаться:

...1 ’орегагіопе а ііеа іа  аѵеѵа огшаі ргеяо Гаѵѵіо е  пеззипо 
ГаѵгеЬЬе рій ро іи іа Гегшаге {Е. Ми8со, «Ьа ѵегіій виІѴ 
в веІіетЬге 1943»),

...операция согознгчон началась, и иикто уж е не смог бы 
ее остановить.

АѴѴ15АТО а е в
и от о  аѵѵіхаіо ё т егг о  хаіѵаіо (или хаіѵо) см. 1М45. 

АѴѴКе О т
1395. (іп) хиІГаѵѵіхо (или хидіі аѵѵіхі) настороже, 

начеку:
«,..81аШ сішк.ш- іп ЫІДІІ аѵѵізі, ве Іі р ге т е  іі Ьеп ѵіѵеге» 

(О. Аегпссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі*).
— ...Так что будь осторожен, р с л и  хочешь жить спокойно.

1396. апйаге хиІГаѵѵіхо действовать осторожно, осмо
трительно.

1397. т е ііеге  (іп) хиІГаѵѵіхо (или  хидіі аѵѵіхі) пре
дупреж дать, предостерегать:

...поп ѵоггеі сЬе ип сіошапі гпі гіпТассіа5 5 І сіі поп аѵегіі 
т е з з о  5 и1Гаѵѵізо (О. Тевіогі, «11 Вгіапга е аКгі гассопіі»).

... я бы не хотела, чтобы когда-нибудь в будущем ты 
упрекала меня за то, что я тебя не предупредила.

М езза іп зиІГаѵѵізо, поп еЬЬе сі.е а(1 оввегѵаге, аі!еіі! 
т е п іе  оззегѵаге, рег ассегіагзі гіеііа ѵегіій (С. Коѵеііа, 
«Маіег йоіогова»).

После такого предостережения Марии ничего ие остава
лось, как следить, пристально следить за мужем, чтобы 
убедиться в истине.

АѴѴОСАТО т
1398. аѵѵосаіо (Зеі (Зіаѵоіо адвокат дьявола.
1399. — Гаге Гаѵѵосаіо (Зе! (Зіаѵоіо а) быть адвокатом 

дьявола:
— Е Іазсіаіе — ргогирре Магіа соп ипа зресіе (3’аІІейгіа 

гііерегаіа — сЬе іо ?ассіа Гга &1і ап^еіі Гаѵѵосаіа <3е1 гііаѵоіо 
(Н- ВассНеШ, «Тге &іогпі йі раззіопе»).

— Разрешите мие, — произнесла М арта с какой-то отчаян
ной веселостью, — быть адвокатом дьявола среди ангелов.

Ь) быть заядлым спорщиком, не уступать в споре:
...е О іеііо сЬе, диапсіо аргіѵа !а зиа, (1і Ьосса, ега воИапіо 

рег Гаге И Ьавііап сопігагіо о 1’аѵѵосаіо <3е1 сііаѵоіо! 
((?. Ваззапі, «йіеіго Іа рогіа»).

...если Отелло и открывал рот, так только для того, чтобы 
либо противоречить, либо все опровергать.
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раг'аге со т е  (или  чиапіо) ип аѵѵосаіо см. Р-451. 
аі соп{е880ге, птесіісо е аѵѵосаіо, поп Іепеге іі ѵег (или  

поп ііеп пиііа) сеіаіо см. С-2409.
А2ІСШЕ /

Ііпеа сіі агіопе (асііе см. Ь-608.
1400. 1е Ьиопе агіопі поп ѵаппо т а і  регЛиІе ргоѵ. =  

добрые дела никогда не пропадают даром.
сіахсипо (или  одпипо) ё Іі^ііо (или  (ідііоіо) сіеііе вие 

(или  ргоргіе) агіопі см. Р-696.
Гиопто 8І сопохсе сІаТІе 8ие агіопі см. ІІ-148. 

А 2 2 А ^ А К Е  ѵ 
аггаппаге Іе саіса^па йі ^й см. С-89. 

А72ЕССАСАКВІІСЫ т
1401. е55еге Гаггесса^агЪи^Н ^  быть крючкотвором 

[по имени персонажа романа А. Мандзони «.Обручен
ные»] :

Оіі, сазо, сазо! Е і П іозоіі ѵеггаппо ро! а зозіепеге сЬе 
еззо поп ё Гогсііпагіо, апгі Гаггесса&агЪи^Н (Зеііе ишапе 
ѵісепйе! (А. О. Ваггііі, «Ѵпа поііе Ьіггагга»).

Ах, эта  игра случаяі А философы еше станут отрицать, 
что случай может быть тем крючкотвором, который рас
поряжается судьбами людей!

А22ЕССАКЕ у
1402. аггессагіа а чсі сыграть шутку с кем-л.
1403. аггессагле цс добиться чего-л.
1404. — поп аггессагпе (п е т т е п о ) ипа а) постоянно 

ошибаться, делать все невпопад; Ь) потерпеть неудачу:
Тегго ^іосаіоге. — ЫіепІ’аГГаНо! Сойезіі зсгіііогі поп пе 

аггессапо ипа (V. Вгапсаіі, «(^иевіо таігітопіо поп зі йеѵе 
Іаге»).

Т р е т и й  и г р о к .  — Совсем нет! Этим писателям ничего 
не светит.

аггессаге дагЬидІі см. С-239, 
аггессаг'.а §іи8Га см. О 784 

А22СГРАКЕ о 
агги!!аг8І со іѵ іп о  см. Ѵ-592.

А221Ш РО ащ і е т
1405. паіо пеІГаггигго =  голубых кровей:

т а  с о т е  ѵі зопо йоппе паіе пе1 Га2 2 игго е сііе са<Зопо 
еш ~ . созі ѵе пе зопо аііге... сЬе зі зепіопо а ііга ііе  а зоі- 
іеѵагзі іп аііо , зегпрге рій іп аііо , пеП’аггигго, е 1а Ьиопа 
А Ы геіпа ега <іі диезіе {О. КоѵеіІа, «Маіег доіогова»).

...есть женщины высокородные, но и и зко  павшне... Но есть 
и другие.., которых влечет подняться как можно выше, в 
голубую даль, и милая Андреина принадлеж ала к их числу.

1406. а г т а  аггигга авиация, военно-воздушные силы.
1407. ЬіЬго аггигго «Голубая книга» (собрание дипло

матических документов Франции, А нглии).
1408. па8Іго аггигго голубая лента ордена Святого 

духа.
1409. ргіпсіре аггигго голубой принц, сказочный 

принц:
— II Ргіпсіре Аггигго! ВаЬЪо Ыаіаіе іп регвопа! М’Ьа! 

ІаПо раззаге рег Іа зіге^а, рег роіег гесНаге гпе^ііо 1а рагіе 
деі Ргіпсіре Аггигго соп 1а га&аггіпаі {Р. Оіоѵаппіпі, «Ьа 
ЬаЬеІІе»)

— Сказочный принц! Добрый Дедушка Мороз! Выставил 
меня ведьмой перед этой девчонкой, чтоб самому легче было 
сойти за сказочного принца!
Бап^ие аггигго см. 5-139.
Гаге ип ЬаІІо іп саглро аггигго см. В-131.
1410. ѵоіаге пеП’аггигго ^  предаваться сладостным 

мечтам, витать в облаках:
— АЬ, зі, 8 і; 1е Ігепіа Ііге зопо ігоѵаіе; Іогп іато  (Зипцие 

а ѵоіаге пеП’аггигго! (С. роѵеііа, «Маіег йоіогоза» ).
— Ах. да, конечно! тридцать лир у меня в кармане, и 

снова можно внтать в облаках.

в
В т , /

1. зоті^ ііаге (ас!) ип(а) В походить на букву В, быть 
(толстым) как бочка:

Сгаззо Ьгасаіо е резо ді сагЬопе, II зио саго ТасШео 
зопіідПаѵа ип В (О. (Зіизіі, «Атог расі}ісо»).

Поперек себя шире и тяжелее мешка с углем, ее любимец 
іаддео  походил на тумбу.

ВАВВЕО т  
гісЗеге со т е  ип ЬаЬЬео см. К-324.

ВАВВО т
2. ВаЬЬо Сеіо (тж. ВаЬЬо № ІаІе) Д ед Мороз, рож де

ственский дед:
ВаЬЬо Сеіо о ВаЬЬо №1а1е сош’ё зіа іо  сЫ ат а іо  йа поі„ 

зопо гарргезепіагіопі <3е1 ѵессігіо раігіагса... («ОіогпІ».
30 (ІісетЬге 1973).

Дед Мороз, или рождественский дед, как у нас его на
зв а л и ,— это изображения старого патриарха...
{Пример см. тж. А-1409).

3. іі ЬаЬЬо сіеі тассЬегспі венец, папаша М акарон 
(карнавальная маска).

писіо с о т е  ЬаЬЬо А йато см. А-262.
4. а ЬаЬЬо т о г іо  (обыкн. употр. с гл  йаге, рге8Іаге, 

есс.) в ожидании наследства, в расчете на наследство:
Созіиі ігпргезіб, а  ЬаЬЬо т о г іо , ипа Ьеііа зо ш та  <3і сіепаго 

а Маіііпог, поп апсога ѵепіеппе, е соп (Зе^Іі Іпіегеззі Іаѵо- 
Іозі... (А. ВеЦіпі, «рассопіі» ).

Мальтинору, которому не было еще и двадцати лет, он 
одолжил, как будущему богатому наследнику, кругленькую 
сумму под баснословные проценты...

е.ч8<_ГЕ рій дЬіоМо с1:е іі сап сіі ВаЬЬо пего см. С-403.
5. ЬаЬЬо е п іа т т а  поп сатрап 8етрге ргоѵ. =  не все 

под крылышком у родителей жить.
6. сЬі Ьа ЬаЬЬо поп ріапда, сЬі Ьа т а іп т а  поп 80- 

8рігі ргоѵ. =  нечего вздыхать, коли есть отец да ма.ъ.
7. со8е сЬе поп Ьаппо пё ЬаЬЬо пё т а т т а  бог весть 

что, невесть что.
ВАВВОіЧЕРО т  

е88еге с о т е  11 сапе йі ЬаЬЬопего см. С-455. 
ВАВВ0К1ѴЕСС(1)01Л т

8. апйаге а ЬаЬЬогіѵе§{з(і)оІі отправиться к праотцам, 
умереть.
ВАВЕЬЕ

9. Іогге йі ВаЬеІе а) Вавилонская башня; Ь) вавилон
ское столпотворение:

5і гИгоѵагопо Гпзіеше а ііа  рогіа беі саГГё. VI яі ІгаМеппего 
рагессЬіо регсЬё ѵі созШиігопо ипа ріссоіа іогге сіі ІаЬеІі - 
Магіо зерре Йіге іп Іейевсо гіие рагоіе... (/. 5 ѵеѵо. «Ыоѵеііа 
ііі Ьиоп ѵессНіо»).

Они встретились у входа в каф е и задержались там на 
некоторое время, так как там собрапесь разноязыкая толпа. 
Марно умел с грехом пополам объясняться по-немецки...

ВАВЕЫСО а щ  
сопГивіопе ЬаЬеІіса см. С-2428.

ВАВ1
аі іе т р і йі ВаЬі ВаЬо см. Т-221.

ВАСАКЕ ѵ
10. 1а поп Ьаса! не все еще потеряно!

ВАСАІО а д е
поп ѵаіеге ип диаіігіп Ьагаіо см. Ѵ-25. 
поп ѵоіеге рег сасіо Ьасаіо см. С-39.

ВАССАЬА тп 
іт р а іа іо  со т е  ип Ьассаіа см. 1-87.
8ессо с о т е  ип Ьассаіа см. 3-539.
11. риггаге (или  8ареге) йі Ьассаіа (Йа Іопіапо ип 

ті<{Ііо) быть отъявленным безбожником.
ВАССАЬАКЕ іп

12. Ьассаіаге йі 5а1агтіапса (тж. §гап Ьассаіаге) бака
лавр из Саламанки (ср. профессор кислых щей).

...ё зісиго сЬе Ьассаіа ё гіш азіо ѵіѵо а Іип^о пеііе Іосигіопі 
^гап Ьассаіаге о Ьассаіа(г) й! Заіаш апса, арріісаіо а «сЫ 
ѵиоі іаге іі зассепіе, (Іагзі ітрогіапга*  (В. Мі^ііогіпі, «СИе 
соз'ё ип ѵосаЬоІагіо? » ).

...ясно, что слово Ьассаій.. надолго осталось жить в  вы
ражении «великий бакалавр из Саламанки». Так говорят
о человеке, который «хочет показать свою ученость».

ВАССАМ ЬЕ а&8 
1а ЬассапаІ ѵіѵапйа см. Ѵ-788.

ВАССА\ЕЬЬА /
13. т е ііеге  ей (или  гіггаге) ЬассдпеІІа собирать, за

зывать.



ВАССАІѴІО т
14. Іаге Ьассапо шуметь, скандалить, разоряться:

— Ьа ееп іе  поп ё соше іе, сЬе поп Ьеѵі, поп сапіі, поп 
Іаі Ьассапо (Л. Саііі, «Ла іегга»).

— Ты не похож на других. Ведь ты не пьешь, не поешь, 
не скандалишь.

Уаге ип Ьо§со а  Ьассапо см. В -1050.
ВАССЕЬЬАЮ т  

е55еге (или  гезіаге, гігпапеге) расЗгопе гіеі Ьассеііаіо 
см. Р-43.
ВАССЕЬЬО т  

аррагіге Гіогі е ЬассеІІі см. Р-904.
15. <Н$ііп§иеге Ьассеііі сЗа раіегпозігі не путать разные 

вещи (ср. путать божий дар с яичницей).
еззеге Ііогі е Ьассеііі соп чсі см. Р-909.
«сгіѵеге ПсЬі е Іе^&еге Ьассеііі см. Р-634.
16. сЬі Ьа т а п о іа іо  і ЬассеНі, «раггі і ^изсІ ргоѵ. за 

удовольствия надо платить; ^  любишь кататься, люби 
и саночки возить.
ВАССНЕТТА /

17. ЬассЬеііа (или  ЬассЪеШпа) Ш а іа  волшебная па
лочка.

18. — соп ип соіро сЗі ЬассЬеМа Уаіаіа по мановению 
волшебной палочки:

Ма зе ішргепйеѵа а рагіаге <3е1 зиоі рго^еШ  а^гагі...
іиШ  з&гапаѵапо &1і оссЬі, циазі зіеззего рег аНеггаге 1а, 
соп аѵісіе шапі, 1а Іого рагіе сіеііе ішшепзе гіссЬеххе сЬе 
Н тагсііезе !асеѵа гійигкііаге соп ип соіро с!і ЬассЬеиа 
іа іа іа ... (Л. Сариапа, «II тагскезе сіі ЦоссаѵеЫіпа»).

Но когда он начинал говорить о своих аграрных проек
тах... все пожнрали его глазами; казалось, они уж е тяну
лись к нему своими жадными руками, чтобы захватить свою 
долю несметных богатств, которые, точно по мановению вол
шебной палочки, щедро рассыпал в нх воображении маркиз.

19. а ЪассЬеіІа полновластно.
20. — сош апйаге (или  ^оѵегпаге) а ЪассЬеііа держ ать 

в строгости, командовать; держ ать в ежовых рукави
цах:

II саро гіеі Ьаііа^Ііопе Оіеи аѵеѵа ргезо аііод^іо  пеі іого 
раіагго , е Ьізо^паѵа ѵегіеге е  зепііге соше сошапйаѵа а 
ЬассЬеіІа! (Е. Саіапйга, «Ла Ьи$ега»).

Командир батальона Д нё расположился в их замке, и 
иужно было только видеть и слышать, как он командовал!

Атіісаге. — Саррегі! 1и сошапйі а ЬассЬеііа, е поп зеі 
апсога шіа т о б ііе  (С. СНегагйі, «И зо^по йі ип Ъгіііапіе»).

А м и л ь к а р е .  — Черт возьмиі Ведь ты еще ие моя жена, 
а уж е командуешь.

8 е диаІсЬе ѵоііа 1а СегІгисПпа Ітазсоггеѵа а чиаІсЬе аііо  
ип ро’ агго^апіе е ітрегіозо ... «іи зеі ипа гадахгіпа.» 1е 
зі бісеѵа: «чиезіе шапіеге по сопѵепдопо: циапйо загаі 
та й ге  Ъагіезза. аііога сотапсіегаі а  ЬассЬеііа, / агаі аііо е 
Ьаззо» (Л. Матопі, «I рготеззі зрозі»).

Если Гертрудина иногда позволяла себе подерзить или 
поступала несколько вызывающе, ей говорили: «Ты — девоч
ка, так себя вести тебе не подобает; когда станешь аббати
сой, тогда н будешь командовать и делать все. что тебе 
вздумается».
(Пример см. тж. 5-1149).

21. 5оііо 1а ЪассЬеМа сЗі поссіиоіо в солдатах; в ар
мии:

— Ё Гасііе сііе ѵі сопзепііпо, регсЬё ріасе Іого іап іо  ^иап^о 
а т е  іі ѵесіегті 5 оШ> 1а ЬассЬеЙа гіі поссіиоіо аизігіаса... 
(V. Вегзегіо, «Цассопіі ророіагі»).

— Родители, наверное, примирятся с вами, так  как  они 
не больше моего хотят, чтобы австрийцы забрили мне лоб...

22. а 81ЮП гіі ЬассЬеНа по чьему-л. приказу; под чью т. 
ДУДКУ-

23. аѵеге 1а ЬассЬеііа іп гпапо (тж. Іепеге, т а п е ^ іа г е  
1а ЪассЬсііа) быть хозяином положения;

«Ье (ШГісоНа гіеі тош епіо» зопо ассатр а іе , <іа сЬі Ьа 1а 
ЬассЬеііа іп т а п о , рег о&пі е чиаізіазі ргеіезіо (О. Рассо 
йе ЛацаЫа. «Сгопасііе саШѵе»).

«Временные трудности» под разными предлогами соз
даются темн, в чьих руках находится власть.

24. аѵеге 1а ЬассЬеІІа т а § іс а  сделать что-л. легко, как 
по волшебству, как по мановению волшебной палочки.

25. сЗаге 1а ЪассЬеМа а цсі дать власть ксіму-л., дать 
кому л. право распоряж аться.

26. сіерогге (или  ^ейаге, Іаясіаге, гепйеге) 1а ЬассЬеІІа
сложить с себя полномочия.

тапеддіаге 1а ЬассЬеІІа см. В-23.
27. рлххаге рег 1е (или  80ІІ0 1е) ЬассЬеМе ист. быть 

прогнанным сквозь строй, подвергнуться наказанию 
шпицруіенами.

Іепеге Іа ЬассЬеІІа см Б 2?
а (гпаі) ѵіііапо поп діі йаг ЬассЬеіІа іп тап о  см.

Ѵ-575.
ВАССНЕТТ1МА /

ЬассЬеШпа іа іа іа  см. В -17.
28. аѵеге 1а Ьассііеіііпа Гаіаіа иметь успех во всем. 

ВАССНІАКЕ ѵ
ЬассЬіаге 1е агегЬе е Іе птаіиге см. А-94. 
е88еге с о т е  іі ^ід&піе <1а Сі§о1і сЬе оассЬіаѵа і сесі 

соп регІісЬе см. С-1892.
ВАССНЮ т

29. а(1) Ьасспіо а) наудачу, наугад, как попало; 
Ь) случайно.

30. — ѵіѵеге аі ЬассЫо кое-как перебиваться (пример 
см. С-713Ь).

іп ип ЬассЬіо (Ьаіепо) см. В-99.
ВАССО т  

Г0580 с о т е  ип Вассо см. К 546.
31. ІіЬаге (или  яасгііісаге) а Вассо приносить жертвы 

Бахусу, пьянствовать,
аІГё йі Вассо: см. А-328.
32. рег Ьассо! (тж. рег Вассо!; рег Ьассопе!; рег Ьассо 

Ьассопе!; рег Вассо Вассопе!; рег Ьассо ІаЬассо!; согро 
<11 Ьассо!; согро <3і Вассо!; сохреііо йі Ьассо!; Оіо Ьассо!)
черт возьмиі:

Сопіе. — СохреНо сіі Ьассо! Іо воп зешрге зіа іо  ыЛііо
1 г.'П 1 ;]г гіоппе: пе соповсо 1і (ііісііі е(і іі Іого (іеЬоіе (С, Сіоі- 
йопі, «Ьа Іосапйіега»),

Г р а ф .  — Черт возьмн! Уж я-то умею обращаться с жен
щинами. Я знаю все нх слабости и недостатки.

— ріііш ііо \ ічігсіс 1а врова ѵі Зсогйегеіе <11 Iи 11 а всиіазііса 
ШовоПа. Рег I іссо! Ѵегігеіе сНе Е>оѵіпоИа аК &агЬ>о[ 
(С. Соійопі, «Ьа Ьапсагоііа»),

— Когда вы увидите жену, вся философская премуд
рость вылетит у вас из головы. Увнднте, чго за кр^сои^, 
черт подерн!

— Рег Вассо! Іо II сгейеѵо зиі (ІІЕезІі а циезГога; еб 
ессс:(і е іа  а соггеге 1е зігаііе соше ипо зіассепгіаіо (О. Ѵег- 
} ' ■ а рессаігісе» \

— Черт возьмні — Я го думал, что ты сидишь сейчас над 
рнл.скнм правом, а ты слоняешься по улицам, как какой- 
нибудь шалопай.
(Пример см. тж. Р-2398).

33. Вассо, іаЬассо е Ѵепеге гісЗисоп Гиото іп сепеге
ргои. =  пьянство, табак и женщины до добра не доведут;

кепга Сегеге е Вассо ё атог  ЛеЬоІе е (іассо см. С-1543. 
ВАССОN 8 т

рег (Ьассо) Ьассопе! (тж. рег Вассо ВассопМ) см. 
В-32.
ВАСН

34. хопаге ВасЬ жарг. смыться, улизнуть (напр, с лек
ции и т. п.).
В А С Н Е К 0220(Ь 0)  т

35. Нгаге а ІиШ і ЬасНего22(о1)і гнаться за наживой. 
ВАСІАКЕ о

Ьасіаге Ьа*'о см. В-312.
Ьасіаге іі сЬіаѵізіеІІо см. С-1709.
— (аг Ьасіаге іі сЬіаѵіхІеПо см. С-1710.
Ьасіаге 1а (Зехіга см. 0-258.
Ьасіаге 11 Гіахсо см. Р-557.
Ьасіаге тап іп о  см. М-429.
Ьасіаге 1а т а п о  сЬе сі регсиоіе см. М-556.
Ьасіаге Іа роіѵеге см. Р-2003.
Ьасіаге Іа ходііа см. 3-888.
Ьасіаге 1а Іегга см. Т-409.
Ьасіаге Іегга см. Т-410.
Ьасіаг 1а іегга йоѵе ра88а д<3 см. Т-411.
поп еххеге йедпо сіі Ьасіаге сіоѵе ра8$а ч<3 см. В-78.
поп іарсге спе &апіо Ьасіаге см. 5-216.



ВАС
Ьасіо 1а т а п о  (или  Іе т а п і) см. М-692, 
с ’ё сЬі Ьасіа 1а т а п о  сЬе ѵоггеЬЬе ѵейег глогга см. 

М-695.
сЬі сіие ЬоссЬе Ьасіа, ипа сопѵіеп сЬе діі хриіа см. 

В 936.
ріі ЬасегеЬЬе і ріейі см. Р -1718.
поп сІагеЬЬе ип Сгізіо а Ьасіаге см. С-3070.

ВАС1АТО а§д  
Ьасіаіо (іп Ігопіе) йаііа Гогіипа см. Р 1112“. 
а (или  соп 1а) Ьосса Ьагіаіа см. В-835, 
псеѵеге цс а т а п  Ьасіаіа см. М-653.
Ьосса Ьасіаіа поп регйе ѵепіига см. В-931.

ВАС.ЫО т
36. пеМо (или  риіііо) со т е  ип Ьасіпо (сЗі ЬагЬіеге)

a) очень ч и с т ы й ; Ь) о т л и ч н ы й , хороший; с) без гроша, без 
денег:

Сегіі ЬаіоссЬі сЬе іо гпі ігоѵаѵо зоп іиШ  со п зи та іі, ІаІсЬё т і  
Ігоѵо пеМо сЬе ип Ъасшо «5і ЬагЬіеге (М. Ргапгеві, «Ореге»).

Несколько остававшихся у меня монет все израсходова
ны, и теперь я гол как сокол.

37. поп (зареге) ассоггаге Іге раііе (или  раІІоМоІе) 
іп ип Ьасіпо =  ничего не смыслить, быть олухом, осто
лопом:

(^иапсіо аісипо Іа, о дісе аісипа соза Бсіосса... &1і <Лсе іп 
Рігепге: іи поп ассохгегезіі іге ра ііо ііо іе  іп ип согпо, о 
ѵего Ьасіпо (В. ѴагсЫ. «Ореге»).

Когда кто-нибудь делает промах или несет чепуху, во 
Флоренции ему говорят: «Ты олух паря небесного».

ВАСЮ т
38. Ьасіо аііа Егапсезе поцелуй в обе щеки.
39. Ьасіо сіі Оііиіа поцелуй Иуды; предательство.
40. аі Ьасіо близко.
41. Ьасіо Ьасіо совсем близко, рядом, 
іг.огіе сіі Ьасіо см. М-1944.
42. Гіпіге сіаі Ьасі зацеловать до смерти:

...ті 5Іги&ео <іі Іаг І̂і тіііе сагегге е сіі Гіпігіо сіаі ЬасН 
(С. СоІЮШ. «1~е аѵѵепіиге ііі РіпоссШо»),

...мне не терпится приласкать его и зацеловать до смерти*

43. гпогіге пеі Ьасіо гіеі 5і§поге умереть по-христиан
ски, умереть причастившись.

44. Ьасіо аі Ьосса зреззо іі сиог поп Іосса ргоѵ. =  на 
устах мед, а в сердце лед.
ВАСО т

45. аѵеге іі Ьасо соп чй иметь зуб против кого-л.
46. аѵеге і1 Ьасо (И ... иметь какую-л. жилку, иметь 

склонносіь к ...
47. аѵеге і ЬасЬі дуться, быть недовольным.
48. поп аѵеге і ЬасЬі быть (как нельзя) кстати, 
еьзеге сііо сіа Ьасііі см. 0-296.
49. іаге Ьасо а чсі пугать кого-л.
50. Іаг Ьасо Ьасо подсматривать.
51. (гі)тапйаге іі Ьасо аііа зиа Ігазса упорно думать

о чем-л.
ВАССССО гп 

поп ѵаіеге ип Ьасоссо см. Ѵ-25.
ВАЭА І

52. 'леііеге а Ьайа обратить внимание, предостеречь
«ОНге Гаѵѵосаіо В іааз. ЕЫ Тосса аі ріи ѵессЬі!» заКаѵа 

5ц 1а ѵосеііа <3е1 разгоне с о т е  рег т е ііе г е  а  Ъагіа Гіпѵа- 
сіепга йеі ^іоѵапе (О. Рагіве, «Атоге е Іегѵоге»).

«Угощает адвокат Блаас! Подходите по старшинству!» — 
раздался фальцет хозяина кафе, словно он предупреждал 
бестактность юноши.

53. зіаге а Ьасіа а) медлить, мешкать:
Ей ед іі зіаѵа, іггезоіиіо. а  Ьагіа (О. Ра$соІі, «Роеті ііеі 

рі$ог цітепіо» ).
А он в нерешительности все еще не трогался с места.

b) быть, оставаться под надзором:
Ей ё Ьеп зі Ьезііа созіиі, сЬе еріі зі сге<3е Ігорро Ьепе сЬе 

1е зіепо созі зсіоссЬе, сЬе е!1е зтіапо а регсіеге іі
Іе т р о  Іого. зіапсіо а ііа  Ьасіа йеі расіге е сіеі ГгаіеШ, сЬе 
йеііе зеце ѵоііе зеі зоргазіаппо іге о чиаиго апш рш сЬе 
поп гіеЪЬопо а т а г ііа г іе  {С. Воссассіо. «йесатегоп»).

До чего же слей т о т ,  к г о  ѵбежден, будто девушки гак 
глупы, ч іо  готовы попусгу терять время под надзором отца

и братьев, ведь большинство из них до замужества пребы
вают в девичестве на три-четыре года больше, чем следует.

с) выжидать; быть начеку, быть осторожным.
54. Іепеге а  Ьасіа а) заставлять ждать, манежить:

5>і гашш епіо а ргорозііо сііе тапсаѵ ап  росііі ріогпі аі 
іеіпро ргоіЬііо рег 1е погге; — е, зе роззо іепеге а Ьагіа, рег 
Чиезіі росііі &іогпі, чие|  га&аггопе, Ьо роі йие т е з і  сіі 
гезріго... (А. Матопі, «1 рготеззі врозі»).

Кстати, дои Аббондио вспомнил, что остается всего не
сколько дней до поста, когда венчаться запрещается, и 
если, подумал он, я смогу проманежить этого пария еще 
несколько дней, у меня будет два месяца передышки...

Іо поп ѵо^По іепегѵі а Ьасіа соп 1е гпіе сіагіе, регсЬё 1а 
поііе ё а ііа ... {А. С. Ваггііі. «Сарііші Оойёго»).

Я не хочу занимать ваше внимание своей болтовней, 
ведь час уже поздний...

Ь) держ ать под наблюдением, глаз не спускать: держ ать 
при себе:

...іі йериіаіо (Іеііа шаевіогапга е іі зедгеіагіо беі Міпі- 
еіего йееі іпіегпі зі яГоггаѵапо (1і ассараггаг Гаііспгюпе (іеііа 
Магіаппіпа сііе 1і Іепеѵа а Ьасіа іиііі е (Іие зепга ігазсигаге 
іі сиеіпо Оіог^іо ( Сазіеіпиоѵо, «1 Мопсаіѵо»),

...представитель большинства в палате и секретарь мини
стерства внутренних дел старались завладеть внгманием Ма
рианнины которая держала их при себе, не заоывая и 
кузена Джорджо.

...Іе Сопіевве гіеі Сіііевіо Ьаппо іпіепгіопе (II теііеге іп 
ИиеБІо сапііе ип Іегосе шаБІіпо рег Іепеге а Ьасіа і іпопеііі, 
сііе Йа циаІсЬе Іешро ві гіітоБІгапо росо гізреііозі (С. Яо- 
йагі, с аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

...графннн Вншенкн намерены посадніь в эту будку сви
репого пса, для острастки озорников, которые в последнее 
время совсем распустились.

ВАОАЬОІЧЕ т
55. т ап й аге  аі Ьасіаіопе прогнать, послать к черту.

в а э а ш с с о  т
56. Іепеге а Ьайа'иссо заставлять ждать, манежить. 

ВАЭАКЕ V
Ьасіаге а ііа  саѵідііа е аі раппо см. С-1415.
Ьаііаге аі (аШ 8иоі (или  ргопгі) см. Р-283Ь). 
поп Ьасіаге аі гпехгі см. М-1374.
ЬаіЗаге а одпі то 8 са  сЬе ѵоіа см. М-2034.
Ьасіаге аі ргоргі сепсі см. С -1463.
ЬасЗаге аі 80Й0 см. 8-856. 
поп Ьасіаге а крезе см. 3-1366.
ЬасЗаге рег іі зо ііііе  (или  аі хоііііе) см. 3 -1 16<
Ьайаге Ігорро а (или  Іапіо аі) сасіо сЬе Іа Ігарроіа 

хсоссЬі см. С-32.
ЬаіЗа, 1е п ’асс эгстегаі йя иН іто! см. А-92.
ЬасЗа (Зі сЬі 4і Ш і, (іііагзі ё Ьепе, т а  поп Ш агм  ё 

т е д ііо  см. В-535.
Ьасіа, т і  Іеѵо ипа хсагра! см. 8-352 
Ьайа йі поп аІГодаге іі ти о п а іо  см. М-2138 
Ьасіа сіі поп (аг тозхе! см. ДЛ-2087. 
сЬі Ьигіа 1о горро, Ьайі й’екхег гіігіііо см. 2-86. 
піепіге іі сап ЬасЗа, 1а Іерге хЬіеІіа (или «е пе ѵа, ѵа 

ѵіа) см С -496.
8и1іа реііе Йеііа зегре пеззипо Ьасіа аііе іпассіііе см. 

Р-І073.
ВАЭАТО а в е  

а саппа Ьагіаіа см. С-511.
ВАВЕ55А  /

57. еззеге Ьайезза е ѵоіеге рагег поѵігіа а) быть аб
батисой, а прикидываться послушницей; Ь) молодиться, 
стараться выглядеть моложе своих лет.

58. рагеге ипа Ьасіезза иметь цветущий вид.
59. зіагс с о т е  (или йа) Ьайезза как сыр в масле ка

таться.
ВАОІЛ {

60. Ьасііа а зраггаѵепіо халупа, трущоба, дыра. 
Геигіаіагіо сЗеЧа Ьасііа йі 5ап 5іпір1ісіапо см. Р-517. 
саза шіа, риг (или  рег) ріссіпа, сЬе 1и зіа, 4и т і  з е т -

Ьгі (или  рагі) ипа ЬасЗіа см. С-1196.
ВАОІАЬЕ а в е  

хргорозііо Ьаіііаіе см. 3-1532.



ВАРРО т л
61. соп I (или  соі) ЬаІІі а) энергичный; волевой:

— Ьеі ё рее&іо гіе^іі ішЗивІгіаИ расігі йі {аті& ііа.., т а  
ЧиеПі а іт е п о  егапо и о т іп і со! ЬаШ  е Ьаппо Іа ііо  Тогіпо 
(С. Раѵеве, «Ьа Ьеііа езіаіе»),

— Вы хуже этих отцов семейств — заводчиков... Те были, 
по крайней мере, людьми волевыми, они создали Турин.

Ь) эффективный, действенный:
Рег зшеЦеге Лі ! ш паге Ызо^па зсееИеге ^иаIсЬе соза соі 

ЪаШ! (<гиЕзргезво», 1976. N 23).
Чтобы бросить курить, нужно выбрать эффективное сред

ство.

62. 8оНо і ЬаЯі под носом.
63. — Іагіа 5оЦо і ЪаНі а чй провести, обмануть ко

го-л.
64. — раззаге зоііо і ЬаШ сЗІ (или  а) чсЗ а) разыграть 

кого-л., подшутить над кем-л.; Ь) оставить кого-л. с но
сом, оставить кого-л. ни с чем:

I гаеагг і, гІГи^іаіі соп т е  пеі соііе&іо, раззаѵапо зоЦо
1 ЬаШ , бН сопіешіеѵапо 1е йоппе сіеі саы ё (С. Раѵезе. 
«Ргіта ске іі %а11о сапіі»).

Ребята, укрывавшиеся вместе со мной в школе, дурачили 
его и уводили от него девушек из кафе.

65. — гісЗеге (или  зоггігіеге) зо ііо  і ЬаШ усмехаться:
М’ассог^о сЬе 1а зогеііа гігіе зоііо  і ЬаШ , ггшіа, агсі^па 

{Т. Ѵаті, «Метогіе йі Еи&епіо ВгаѵеШ»).
Я заметил, что молчаливая, хмурая сестра усмехается 

про себя.
Сагіо Іа зепіе сіаЬаііаге іп сисіпа, зоггісіе зо ііо  I ЬаШ

регсЬё іпіиізсе сіі сЬе зі Ігаііа . (О. Магоііа, «А Мііапо поп 
/ с  $гей<Іо»).

Карло слышит, как Тереза хлопочет в а кухне, и улы
бается про себя, догадываясь, что там готовится.
(Пример см. тж. В-1446).

66. Гаге ип ЪаНо а чсі не иметь никакого значения для 
кого-л.;

...ГезргезБіопе т і  іа  ип ЪаНо, «поп т е  пе Ітр о гіа  пи ііа» , 
рег чиапіо сіі ѵ о іеагізз іта  огі^іпе, езсе о§:^ Н Ьегатепіе 
йа^Н аИорагІапІі с іп ета іо ега ііс і... (А. Мепагіпі, «И сіпеіпа 
пеііа Ііп^иа. І^а Ііп^иа пеі сіпета»).

...выражение «мне на это наплевать» в значении «мне 
это безразлично», хотя и просторечное по происхождению, 
сейчас звучит с экранов кино...

67. іагзі ЬаШ (или  ип Ьа?Го) сЗі ^с плевать на что-л., 
пренебрегать чем-л., ни в грош ие ставить что-л.:

Сагіо. — Арргегга т о К о  1е іие рагоіе...
Сіог%іпа. — СНе 1е арргеггі о по Іо т е  пе іассіо ип Ьаііо , 

р о те  сШе ѵоіаіігі (Е. Роззепіі, «С^иезіі сі ѵо^ііопо»). 
К а р л о .  — Она очень ценит твое мнение...
Д ж о р д ж и н а .  — Ценнт нлн не ценит, мие на это на

плевать, к ак  это у вас принято говорить.

68. 1ессаг8І і ЬаШ: ші Іессііегеі і ЬаШ я был бы в 
восторге.

69. — сіа Іессагаі і ЪаШ ег (так, что) пальчикн обли
жешь:

Р4па}теп4е /есе согацдіо е т і ргерагб йеііе сепе іпіеге, 
сЗі Іессагзі і ЪаШ, регсЬё ега ипа Ьгаѵ іззіта сиоса (А. Мо* 
гаѵіа. «ІУиоѵі гассопіі готапі»).

Наконец она осмелела и стала готовить мне настоящий 
ужин, да такой, что пальчики оближешь» ведь стряпать она 
умела отлично.

70. т е ііе ге  і ЪаШ а) отпустить усы; Ь) возмужать, 
стать мужчиной.

71. топЗеЫ  і ЪаШ а) закусить, приісусить ус; Ь) за
думаться; с) досадовать.

ргепсіеге іі іигсо рег і ЪаШ см. Т-978.
ВАСАОЫО т  

аггпі е Ьа§а§1і:
— соп а г т і е Ьа^а^іі см. А -1082.
— сейеге а г т і е Ьада^Іі см. А -1083.
— рге"(3еге агт і е Ьада&іі е апйагхепе см. А-1084.
72. Іаге і Ьада^Іі сложить чемодан, собрать вещи 

(пример см. Р-995).
72а. рагііге «епга Ъа^а^Но отправился туда, где ба

гаж не нужен; отправиться туда, откуда нет возврата; 
умереть:

51о шогепйо, ѵіепе ип ргеіе е ші Йісе: соп(е: заі :ѵІ, ЯкІІО 
шіо. 8(. расігс, гІБрошІо, Ъіяо^па Липаие рагііге вепга Ьа- 
еаеН о? (С. Магоііа, «А Мііапо поп іа ігсйсіо»).

Ко мне, умирающему, приходит священник и говоритз 
«Исповедуйтесь, сын мой». «Да. отец мой. — отвечаю ,— 
ничего не поделаешь, раз мие предстоит отправиться туда, 
куда ездят без багаж а».

В А С М К Е  ѵ
Ьа^пагві іі Ьессо см. В-391.
Ьа^пагві 1а Ьосса см. В-870.
Ьа^паге 1е ^оіе см. 0-898.
Ьа^пагхі 1е ІаЬЬга см. Ь-34.
Ьа^пагзі 1е т а п і сЗІ хап^ие см. М-557.
Ьа^паге і) па§о см. N-42.
Ьа^пагсі іІ рапе см. Р-249.
73. Ьа^пагзі ргіта сЗі ріоѵеге ^  делать что-л. раньше 

времени, раньше срока:
II поіаіо діѵеппе гоззо. «Е зе ?оззе ѵего?» репзб. «8 опо 

зіа іо  ітргисіепіе а Ь а е п а гт і р г іт а  сЗі ріоѵеге! поп Ьо с о т -  
т е з з о  піаі пеііа т і а  ѵііа ипа Іеебсгегга с о т е  аиезіа і 
( V. Вгапсаіі, «II ЬеІГАпіопіо*)„

Нотариус покраснел. «А что если это так? — подумал он. 
Было неразумно лезть в воду, ие зная броду. Ведь за всю 
жизнь я ни разу не дал маху».

«Е зе поп с’ё Іа ѵоіопі^ сіі Ріо...» — іпіеггирре Ваг- 
Ьага.

«Коп соггеге, Іиі азреііа  сЬе Ппізса <31 рагіаге!.. В?о поп 
Ьа ѵоіійо Ііпо асі оеді- Ма гіошапі. сЬе за? Ги 5еі Ьа^паіа 
р г іт а  гіі ріоѵеге! Коп егаѵ ато  сіепіго іі {иосо сЬе поп зі 
роіеѵа азреНаге апсога ип ро’1 (К* Вгапсаіі, «II ЬеІГАпіо- 
піо»).

— А если наш брак не освящен волей господней, — пре
рвала его Барбара.

— Не торопись, ты!.. Д ай мне досказать. Господь не освя
тил доныне, но кто знает, что он сделает завтра-* Зачем 
было предварять события? Ведь под вами не горела земли, 
и можно было подумать еще немного.

Ьа^пагБІ Ги^оіа см. ІІ-45.
сЬі ѵа аІГасдиа хі Ьа§па, сііі ѵа а саѵаііо саск {тж. 

сЫ сасіе пеП’асчиа ё Іогга сЬе хі Ьадпі) см. А-233 
йа сЬе (»  {иосо $са1(3а е) Гасдиа Ъадпа см. А-132. 
о^пі асциа 1о Ъадпа см. А 247.

ВАСКАТО а в е
74. Ьадпаіо г сіптаіо прошедший огонь и воду.
75. Ъа^паіо Ііпо аі птісіоііо ((ЗеІІе охха) (или  Нпо а!іе 

ші(Зо1Іа, Ііпо аііе 088а, с о т е  ип роііо, со т е  ип риісіпо; 
тж. т о і іе  ііпо аП’оБза) промокший насквозь, до костей, 
до нитки:

Тогпб а саза Ьа§па1о соше ип риісіпо (С. Соііойі. »/-е 
аѵѵепіиге с!і РіпоссНіо»),

П иноккио вернулся дом ой , промокш ий д о  нитки.

{Пример см. тж. В-837).

с о т е  іі сап Ьадпаіо см. С-42Г 
со т е  ин риісіпо Ъадпаіо см. Р-24І8.
ЬагЬа Ьа^паіа ё «пегго Гаііа (или  га8а) см. В-254.
(ё ) т е д ііо  ріё Ьадпаіо сЬе (е5Іа го44а см. Р-1724.
76. ріоѵе хиі Ьа^паіо ргоѵ. =  одно к одному; счаст

ливому — счастье:
Ьа тассЬ іп а  д’ессег!опе 6 Іа т іа ;  ип Ьсіігіе Іейезсо. гп:о 

паііге 1а раво веііе т іііс п і г гоПі т а  поп 1’аѵеѵа п апсо 
іпаиеигаіа , ві риб Йіге, циапгіо гас, і тегіісі йИеІа ѵіеіагопо. 
Ріоѵе зи і Ьадпаіо... (О. Магоііа, *МаІ <1і іаііегіах ).

У меня машина по особому заказу, немецкая гоночная. 
Отец выложил за нее семь миллионов с гаком, но даж е 
ие успел обновить ее. как вдруг врачи запретили емѵ во
дить. Мне повезло.

5е поп ё гирра, ё рап Ьадпаіо см. 2-106.
ВАСІЧО тп 

ТІ. Ъа§по рёпаіе каторга.
78. Ьа^по Йі кап^ие кровавая баня.
79. Іаге ип Ьа^по а ѵароге взмокнуть, вспотеть. 

ВАСОКОО т
80. (Загзі аі Ъа^огйі предаваться безудержному ве- 

се/.ыо:
Ѵейо сЬе апсЬе ІеІ *1 ^ а  чиаІсЬе ѵоИа аі Ьайогйі

(/і Сатраш’е, «СИ азрага&і е Гіттогіс.ШЛ аеіі ОЛІтпа»і.
Я вижу, что и вы иногда не прочь повеселиться.

4 Итал.-русск* фраз. сл.
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ВАІ:

пё аі пё Ьа1 см. А-392.
— поп йіге пё аі пс Ьаі см. А-393.
— 8епка сііг пё аі пё Ьаі см. А-394.

ВАІА {
81. <Нге Іа Ьаіа а дй насмехаться, издеваться над 

кем-л.:
5< роі М агііпо поп ѵі ега, ІиШ т і  гіаѵапо Іа Ьаіз,

регсЪё гезіаѵо созі то р іо  тог.іо  со те  ип риісіпо Іо та п о  
сіаііа сЬіоссіа... (/. Кіеѵо, «СопІев8іспі йі ип ііаііапо»).

Если не было Мартиио, все меня дразнили, потому что 
я тосковал, как цыпленок вдали от наседки...

82. Гаге 1е Ьаіе шуметь.
83. ѵоіеге Іа Ьаіа шутить; высмеивать, подшучивать. 

ВА1АМТЕ т.
84. екхеге іга Ьаіапіе е Геггапіе оказаться между двух 

огней, между молотом и наковальней.
ВАІОССО т  

поп ѵаігге ип Ьаіоссо см. Ѵ-25.
В А I О N Е  т

35. Гаге іі Ьаіопе кричать, шуметь, гаідеть
86. Іаг іі Ьаюпе а цгі а) ошикать, освистать кого-либо;

Ега зепга сарреііо е апсога ссп 1а іо еа  гіеі ТгІЬипаІе ад- 
сіоззо... іп ріагга. I то п е ііі іасеѵапо ІІ Ьаіопе йіеіго 
сгесіепсіоіо ипа тазсЬ ега іп сіотіпб пего (О. РаШеІІа, 
«5апі ІзШого»).

Он выбежал на площадь с непокрытой головой, в судей
ской мантии... Мальчишки беж али за ним с гиканьем, думая, 
что это человек в черном маскарадном домино.

Ь) улещивать, ублажать (обыкн. ребенка).
ВАІОКЕТТА /

87. ге<{§ег5І 8и11е Ьаіопеііе опираться на штыки. 
ВАЬААМ

88. акіпа (или  акіпо) йі Ваіааш валаамова ослица. 
ВАІХСШЕ т

89. кіаге аі Ьаісопе быть сторонним наблюдателем. 
ВАЬОАССНІІЧО т

90. (И ЬаІсІассЬіпо важный, выдающийся: ипа регзопа 
сіі ЬаЫассЬіпо важная персона.

91. — ргіпсше йі ЬаІсЗассЬіпо венценосец.
92. а.чреііаге іі ЬаІсЗассНіпо а) предвкушать удоволь

ствие; Ь) ожидать почестей.
ВАЬЭАМХА і

93. а Ьаійш га уверенно:

II райгопе^^іаг Іа гітпа а Ьа.йапга е ѵіБІозатепІе... сіоѵеѵа 
^агЬаге а сііі ѵапіаѵаві <Н аѵег зет р ге  іга ііо  1а г і т з  а <1іг 
г]ие! с1і’еі ѵоіезве т е ^ ііо  (С. Сагйиссі, «Ргозе»),

Пользоваться рифмой уверенно и эффективно пристало 
лишь тому, кто может похвалиться умением выразить риф
мованными стихами то, что думает.

94. а Ьакіаига сіі цсЗ на свой страх и риск.
95. аѵеге Ьаісіамха асЗсЗо8$о а чсЗ относиться свысока к 

кому-л.; третировать кого-л.
96. ргепсіеге Ьаійапга асісіоззо а дсі быть нахальным 

с кем-л.
ВАЕЭОКІА (

97. Гаге ЬаІіЗогіа кутить, пировать, весели гься:
соп 5ца егапйе богргева, ѵібе Іе (Іпеяіге <3е1 С азіеііо, 

іііишіпі Іе
— II Ьагопе е  II сІисНіпо (аппо ЬаІЛггіа — репвб сопіга- 

гіаіо... (С. Ройагі, « Іе  аѵѵепіите Ш СіроШпо»).
...к своему величайшему удивлению синьор Помидор уви

дел, что окна замка освещены.
— Барон с герцогом веселятся, — подумал он с досадой...

В А Ь Е М  !
§Т0*50 с о т е  ипа Ьаіепа см. 0-1092. 
пего с о т е  Іа Ьосса сіеііа ва/епа см. N-166.
98. хетога ипа Ьаіепа іапГё §га550 жирный как 

боров, как свинья.
ВАЬЕМАКЕ ѵ 

Ьаіепаге іп (или  рег) саро см. С-810.
Ъаіепаге а хессо см. 5-545.
Ьаіепаге а вріпарезсе см. 3-1435. 
іп шекі сЬе поп Ьаіепа см. В-99.

ВАЬЕІМО т  
іехіо с о т ’ип Ьаіепо см. 1.-408
99. іп (г-еп сіі) ип Ьаіепо (тж. со т е  іі Ьаіепо; іп ип 

ЬассЬіо Ьа'епо; іп ип ЬассЬіо; іп ип ЪаШЪаІепо; іп шеп 
сЬе поп Ьаіепа) мгновенно, моментально:

1 }па Ігіпсеа соп ггЧІе е ш іііе с а т т іп а т е п і і  по! а поі 
5 о!і. 'оп ип 5І5 *ста <іі аѵѵізі... созі сЬе, іп ип ^аШ Ьаісло, 
аѵеѵашо поіігіе (!і и отіп і е сіі созе (Г). В. Маіа^иггі, 
«А Мііапо пеііа Реъізіепга»),

Пользуясь множеством ходов сообщения, известных нам 
одним.., мы могли получить в кратчайший срок сведения
0 людях и событиях...

Еііоге ргевіо с о т е  іі Ьаіепо Іавсіа II гешо, е соііа Брасіа 
іп бНо 5І Іапсіа Іга і п етіс і {М. й ’Аге&Ѵо, «гЕііоге Гіега- 
тоьса»).

С неожиданной б і 'строгой Этторе бросил весло и, подняв 
меч, ринулся иа врагов.

Е соше С и е іі^ іт о  поп гіезМегаѵа пIIго. созі ері! !и Іп 
шепо сЬе поп Ьаіепа (Р. Рап\ат, «Сессо й’АвсоИ»),

А поі кольку Гульельмо ничего иного и не желал, он в 
мгновение ока оказался у брата Марко.

]с Гаііо Іа зігагіа іп ип ЬассИІо (Л М. Заіѵіпі. *І.еІіегеі). 
Этот путь я проделал без передышки.
...ѵебга, чиапйо Іі аѵгб зргзаіа . Ті пгігреі й 1а йо*е Іп 

ип Ьа11іЬа1епо> (V. Ргаіоііпі, *1е га^агге <!і 5ап[г&аіапо ).
...ты увндншь, что будет, когда мы поженимся. Я прсеім 

твое приданое в два счета.
(Ппимер см. тж. 0-4/2)

100. сіоро іі Ьаіепо, іі іиопо ргоѵ. ^  нет дыма без
огня
ВА1.Е5ТРА /  

сЗаге (или  Іігаге) іі рапе сопіа Ьаіехіга см. Р-255.
1 сапі рогіапо 1а Ьаіехіга см. С-484.

ВАЫА і
101. Ьаііа а8сіиі(а няня.
102. а Ьаііа на выучку, на воспитание (обыкн. упстр. 

с гл. сіаге, тапйаге, е с с )
103. — е88еге а Ьаііа ^  быть чьим-л. питомцем:

Ііпа зій^ога аНешраіа, еп о гт етеп іе  ^газза е апвапіе... 5 І 
іепеѵа аііассаіо  ип ріссоіо іепепііпо йі саѵаііегіа, Ьіопдо, 
гозео, раі!и іо, П чиаіе, гіаѵапіі а циеі (іоппопе, рагеѵа 
ргоргіо сЬе сі Іоззе а Ьаііа (О. Ноѵеііа, «Маіег йоіотова»).

Пожилая, чрезвычайно полная и разгоряченная особа... 
не отпускала от себя молодого лейтеиантнка-кавалериста, 
белокурого, розовощекого и пухленького, который рядом с 
этой матроной выглядел просто сосунком.

104. — ргепйеге а Ьаііа взять под свое крылышко, под 
свою защиту.

105. — Іе„еге а Ьаііа а) удерживать, не отдавать; 
Ь) отложить в долгий ящик.

ітЬеѵеге (или  виссЫаге) соі Іаііе сіеііа Ьаііа см. 
Ъ  235.

106. поп ГЬа а т т а г г а іо  (или  хігоггаіо, иссІ8о) 1а Ъа-
ііа он дожил до глубокой старости.

107. поп 8Іато шіса 8Іа1і а Ьаііа іпяіете ^  мы вместе 
свиней не пасли; прошу без фамильярностей, без ами
кошонства:

«Ыоп & іі -азо  йі а ігаге 1а ѵосе, поп кіашо яіаіі а  ЬаІІа 
іпзіеше» (С Раѵезе. «Кассопіі*)

— Нечего кричать, мы с тобой вместе свиней не пасли.

ВАЫА /
108. іп Ьаііа сіі... во власти:

С іоѵ аіпа ё Іп Ьаііа (II чиевіо вепеге йі аврігагіопі, сЬе 1е
сопіопсіопо сопипиаш епіе 1а сагпе соп 1’апіша (Р. ВгідпеШ, 
<.1 а гіегіѵа»).

Джованна находится во власти таких желаний, когда н 
тело, и душ а в полном смятении.

ип евегсііо =гр гііѵеп(а(о Іп росЬе оге е росііе піірііа ді 
зігаба ипа Іоііа . Сіі иошіпі егапо сайиіі Іп ЬаІІа ЙІ зе 
віезві (К. ВассНеІІі, «/.о сііій йеціі атапіі»).

...за считанные часы армия, пройдя несколько миль, пре
вратилась в толпу. Солдаты были предоставлены самим 
себе.

АІЬеПо — Аѵгеі роіиіо гізрагшіагпіі Іа ГаІІса (11 Гагіе 
аиевіа ргедЬіега, т а  1а сова ега Ігорро ітр о г іап іе  рег 1а- 
всіагіа Іп ЬаЬа иеі сазо (/. Зѵеѵо, «Ѵаѵѵепіига йі Лопа»), 

А л ь б е р т о .  — Я мог бы избавить себя от необходимо
сти обращаться к ией с этой просьбой, но дгл э было слиш
ком важным, чтобы полагаться на волю случая
е55еге с о т е  ипа саппа іп Ьаііа Йеі ИиШ см. С-513.
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109. Ьаііа сіі сепсі (обыкн. употр. с гл. еззеге, оагеге, 
есс.) чучело гороховое.

110. Ьаііа сіі Іапа тряпка, бесхарактерный человек: 
...Іо аареѵо (За ип регго сЬе поп ип иошо т і  его ргезо

рег ^епего ипа ЬаІІа <Іі Іапа о чиаісоза сіі з іт ііе . Ьиі 
гіогте, е Іазс іато іо  йогшіге {М. Риссіпі. *$сорегіа йеі іет - 
ро»)

...я уж е давно понял, что взял себе в зятья не мужчину, 
а тюфяк илн нечто вроде этого. Он все спит, и пусть его 
спит.

111. а Ъаііе в изобилии.
112. аііо зігіп^еге (или  аііо  Іе^аге) йеііе ЬаІІе в за 

ключение, в конце концов.
апсіаге сіі Ьаііа см. В -118.
113. Ьеге ипа Ъаііа поверить выдумке, небылице:

...е  зепга аісипа га^іопе рІаизіЬіІе зиссегіе сЬе диаісипа 
йі циезіе Ьаііе ѵіепе Ьеѵиіа (1а ипа рагіе о (ІаІГаІІга е аі- 
Іога зі сошЬіпа ип Ш т  (О. Вегіо, «II таіе озсиго»).

...и бывало так , что какая-либо из этих небылиц без 
всякого разумного основания принималась на веру той или 
другой стороной, и в результате появлялся фильм.

114. сассіаге 1а Ьаііа заливать, трепаться:
— Мі зоп зрозаіа ^іоѵапіззіш а, а диітЗісі аппИ — паіигаі- 

т е п іе  аЬЬіаш еарііо  ІиМі сііе сассіаѵа 1а Ь аііа  т а  пеззипо 
Ьа Ііа іа іо  (О. Зітопеііа, «Тігаг таіііпа»).

— Я вышла замуж  совсем молоденькой, в пятнадцать 
лет! — Конечно, все мы поняли, что она заливает, но иикто 
и слова не сказал.
(Пример см. тж. 3-1316).

115. епігаге 61 ЪаІІа прийти на выручку, на помощь.
116. е«5еге 61 ЪаПа быть соучастником.
116а. еззеге іп ЬаІІа быть не в себе (от усталости 

и т. п.)
117. Іаге Іе Ьаііе смотаться, смотать удочки.
118. іаге (или  апсіаге, зіаге) сіі Ьаііа войти в сговор, 

сговориться, стакнуться:
...іо зопо ип ЬигаНіпо, сЬе аѵгб Іи ііі 1 сШеШ ЙІ диезіо 

топсЗо: ша поп аѵгб т а і  циеПо сіі зіаг  <11 Ьаііа е <11 ге%- 
Веге іі зассо а ііа  ееп іе йізопезіаі (С. Соііойі, *1.е аѵѵепіиге 
йі РіпоссНіо*).

...я только деревянная кукла, и у меня такие ж е недо
статки, как у всех, но я никогда не соглашусь быть по
собником бесчестных людей.

119. рі&ііаге 1а ЬаІІа надрызгаться, наклюкаться, на
питься.

120. готреге Іе ЬаІІе надоедать, приставать:
...сі Ьап а готрег 1е Ъаііе аі тегса ііп о  ^ІоѵейГ е ѵепепЗІ 

рег йаге ипа тапо а зсагісаг сезіі е савзе е аѵеге ип аііго  
т е г г о  сЬіІо сІІзропіЬіІе рег іі заЬаІо е 1а Йогпепіса (С/. 5і~ 
топеііа, «Тігаг таіііпа»).

...по четвергам и пятницам они крутятся на рынке: по
могают сгружать корзины и ящнки, чтобы заработать еще 
на бутылку на субботу и воскресенье...

— Ті йіѵегіі?
— М оШ ззіто, ...іо асіого 1а ти зіса .
— Іо іпѵесе ші зоп гоЦо Іе Ьаііе (С/. 5 ітопеііа. «Тігаг 

таіііпа» ).
— Тебе весело?
— Очень... Я обожаю музыку.
— А у меня она уже в печенках сидит.

зіаге сіі ЬаІІа см. В-118.
121. іепеге 61 ЪаПа потакать вранью:

Ма аііога зеі йеііа рагіііа, 1е ііепі сІІ ЬаІІа, ога сарізсо,
1 еезіі, і сотр ііш еп і!, 1е т о іп е  рег чиезіа сіоппа сага е 
Ьгаѵа... (А. РаІаггезсНі, *Ѵп зі^поге зоіо»).

Ты, видно, и сам с ней заодно, потакаешь ее вранью, 
теперь я понимаю, откуда все комплименты и любезности 
этой «умелой», «милой» прислуге...

122. яие$(а ё Іа ЪаПа, е циезіа ё 1а т о зіга  (тж. цііезіа 
ё 1а то8Іга, е дие8і і ё 1а Ьаііа) ^  за что купил, за то 
и продаю.
ВАЬЬАМ Е аВ8 

сіапаго ЬаИапіе см. 0 -91 .
ВАЬЬАРЕ ѵ 

ЬаІІаге чиііа согсЗа см. С-2643.
ЬаІІаге 1а сіапга іпіогпо аі рогхо см 0-26.
123. ЬаП?ге сош’ип 0Г50 танцевать как медведь. 
ЬаІІаге $есоп<1о 11 аиопо (сіеі ёепагі) см. 5-2089.

Ьаііаге іиШ а ип виопо су 5-2090. 
ьаіірге зиі ѵеііиіо см. Ѵ-180. 
апйаге а ѵесіеге ЬаІІаг Гогво см. 0-647.
124. Гаг Ьаііаге цсі толкнуть кого-л. на риск.
Гаг Ьаііаге і ЬигаШпі см. В -1470.
Гаг Ьаііаге чй виііа согса см. С -2665.
(аг Ьаіі аге і сіепіі см. 0-172  
Гаг ЬаІІаге 1е §апа$се см. С-207.
?аг Ьаііаге іі шепіо см. М-1176.
125. Гаг Ьаііаге чсі соіпе ип раіси заставить кого-л. хо

дить по струнке; заставить кого-л. плясать под свою 
дудку.

Гаг Ьаііаге і ці аіігімі см. С-65.
Гаг ЬаІІаге яи (или  «орга) ип оиаіігіпо см. Р-59. 
Гаге (или  Іавсіаге) Ьаііаге і вогсі пеііа са.чха (или  

пеііа сгеіЗепга) см. 8-1088.
Гаг ЬаІІаге чепга $иопі см. 5-2092.
Гаг ЬаЬаге іі Ігехсопе см. Т-927. 
а*5аі Ьеп Ьаііа а сііі Гогіипа $иопа см. Р-1135. 
іп а8$епга гіеі §аІіо (или  Йеііа ^аііа) і Горі ЬаІІг по 

см. С-308.
5і Ьаііа «есопбо іі виопо см. 5-2093 
іп сава йе’ зоиаіогі поп сі 8І ЪаПа см. С-1199. 
сЫ На (1а шогіг сіі Гогса, рио Ьаііаг *и1 Гіите см. 

Р-1058.
сііі поп ѵиоі ЬаІІаге поп ѵайа аііа Ге8Іа си. Р-501.
сі 8І рио Ьаііаге іі тіпие{1о см. М-1499.
і (Зепіі §1і ЬаІІапо іп Ьосса см. 0-208.
поп ІиЙі і (Зіаѵоіі ЬаІІапо а ип «иопо см. Э-376.
126. ога 8і ЬаІІа! (тж. ога Ьаіііато!) ^  и угораздило 

же!, хорошенькое дело!, ну и влипли в историю!, вот-те 
наі

рагШо іі да ііо  і 8огсі Ьаііапо (тж. диапіЗо гпапса іі 
§3*10 і 80гсі ЬаПапо; чиап !о поп с’ё іі ^аііо, і Іорі Ьаі- 
Іапо; диапсіо 1а ^аііа поп ё іп рае8е или  іп са8а і іорі 
или  і 8огсі ЬаПапо) см. С-308,

Яиап<3’шіо ё (или  диапсЗо *і ё, яиапЛс 5І гіігоѵа) іп 
ЬаІІо, ЬІ8< §иа ЬаІІаге см. В-138.

аепга 8иопо поп 8І Ьаііа см. С-2094. 
хиопа (риге) сЬ’ іо ЬаІІо! см. 5-1017. 
а ѵо'ег сЬе іі шепіо, Ьаііі, аііе гпап’ §па Гаге і саііі 

см. М-1178.
ВАІХАТА I

127. Гогпіге 1а Ьаііаіа положить конец.
ІаГ 8опаіаѵ Іаі Ьа'1а1а см. 5-1019.

ВАІХЕКШ О а в е  
Іегга Ьаііегіпа см. Т-394.

ВАЫ.ЕТТО т
128. іп ип Ьаііеііо (тж. іп Йие или  Іге Ьаііеі(і) её в 

два счета:
І.а Іаѵоі а ё  Іпьра т а  Іо 1е 1а гассопіегб Іп Іге ЬаІіеШ  

(Е. Реа, «11 сотрадпо»).
Это долгая история, расскажу ее тебе в ; нух словах.

ВАЬЬО т  
Ьаііо сіі 5ап Ѵііо см. Ѵ-783. 
таевіго йі ЬаІІо см. М-73. 
сЫашаге іп Ьаііо см В-134.
129. епігаге 1п оаію  принять участие; вмешаться.
130. е*8еге іп Ьаііо быть, участвовать, быть замешан

ным:
І.а ііевза 5'дпоге Сіага, ЬепсЬ^ Гозве зіапса, евргевяе іі 

«Зезійегіо сНе 5і Іігаззе іппапгі Ііпо а ^апГАвпе**1 — ОггпаІ 
Біашо іп ЬаІІо, — еііа  (ІІЯБГ. — А ЬшіГАрпеье гіроьегеіпо 
(Е. Савіеіпиоѵо, г Г Мспсаіѵо»)

Синьора Клара, несмотря на усталость, выразила ж ела
ние доехать до монастыря святой Аньезе. «Раз /ж  мы сня
лись с места, — сказала оиа, — отдохнем ь мончстыре».

5агеІ воіо 1п ЬаІІо; т і  Ьиьсііегеі апсііе йеІГІпциіеІо. сеI- 
ГішЬгоЕІіопе, (ІеІГассаКаЬгіеІіе... (А. Мапгопі, « / рготеазі 
зрочі»).

Придется «се расхлебывать мие одному, да чдобааок [фо- 
слырешь беспокойным человеком, кляузником н интриге* 
ном...

4*



БАЬ іоо

«...5іа Ьиопа е гп!~(!іса 1и ііа  Іа  ̂ ѵегі№, регсЬё ^иа^кіо зопо 
Іп ЬаІІо і шіпогеппі, поп зсііеггіато» (С. ЗсегЪапепсо• «Ьоіііе 
ві тиоѵе»).

— ...Будь умницей и скажи мне все начистоту. Потому 
что, когда в деле замеш аны несовершеннолетние, мы шу
тить не любнм.

Ма апсііе іі рессаіо гіі Рііірро, е зоргайи ііо  Г іпзізіепга 
пеі рессаіо, диішіісі аппі е рій, соп ипа сіоппа т а г і іа іа ,  
соп Іге ЬашЬіпі іп Ьаііо, ега сова ^гаѵе (В. Тесскі, «ОН 
спезіі»).

Но и грех Филиппо, его упорная, более чем пятнадцати
летняя связь с  замужней женщиной, д а  еще и с  тремя 
ребятами на руках, — дело нешуточное.

„..саѵаііеге, (іііеші, циапсіо п еііа  Ьаііа&ііа ё  іп ЪаІІо ипа 
диезііопе аззоіи іа  рег ѵоі е ѵоі зоіо... (1. Саіѵіпо3 «11 са- 
ѵаііеге іпезізіепіе»).

...хотел бы я знать, кавальере, что делаете вы, когда 
борьба касается вас лнчно, когда замешаны ваши личные 
интересы...

— 5аі с о т е  зопо — гізрозе Ьисіііо. — ІЧоп роігеі [аге а 
тепо <іі гпиоѵеггпі е <3і іеп іаг чиаІсЬе соза, зе апсЬе зі 
Ігаііаззе <Н &еп*е зсопозсіиіа. Р і^игаіі роі ога сЬе ё  іп ЬаІІо 
Йа Іиа Іаш і^Ііа, Іа позіга роѵега ѵессЬіа! (/. Иіеѵо, «СоіЦез- 
зіопі йі ип ііаііапо»).

— Ты же знаешь меня, — отвечал Лучилно. *—Еслн бы речь 
шла даж е о незнакомых мне людях, и то я бы не мог си* 
деть сложа руки, а тут грозит беда всей твоей семье и 
наше» бедной старушке.
(Пример см. тж. Р-1571).

131. іаге ип ЬаІІо іп сашро аггигго болтаться на ви
селице.

1а-е сапіо е ЬаІІо см. С-562. 
теК еге іп ЬаІІо см. В-134.
132. ше1іег8І йі Ьаііо начать действовать, начаться:

Аѵеѵато Іаііі і сопіі зепга Іа соггепіе сЪе ега Іо г іізз іт а  
іп циеі Іио^о. АпсЬе іі ѵепіо 51 ш еііеѵа Ш ЬаІІо (А. О. Ваг- 
гііі, «Сарііап йойёго»).

Мы все рассчитали, но не учли, что в этом месте было 
сильное течение. Да и ветер задул во всю мочь.

133. іепеге іп Ьаііо откладывать, оттягивать; водить 
за  нос:

— Иоп зі зрипіа, поп зі зрипіаі Ьо зо соше Іа. Сі ІеггЗ. 
Іп Ьаііо, сі сііга: йошапі. Е сіотапі зага сіорогіотапі 
ІР Засскі, «Ла ргітайоппа» ) .

— Нет, она нн за что ие уступит. Знаю  я повадки 
Ш рамм. Она будет нас водить за нос. С кажет завтра, а 
потом завтра превратится в послезавтра.

іепег 1а гпапо аі Ьаііо см. М-672.
134. іігаге (или  те ііеге , сЫ атаге) іп ЬаІІо пустить в 

ход, использовать:
— Сова Іага ога зиа зі^погіа іііизігіззіш а рег йі!епдегші, 

сЗоро аѵ егті т е з з о  Іп Ъаііо? (А. Матопі, « / рготеззі зрозі»)>
— Что ж е теперь сделает светлейший синьор, чтоб защ и

тить меня, после того как он впутал меня в это дело?
Оіі сЗіззі: «$опо ѵепиіа рег сНіейегІі поіігіе ді іи а  шайге»! 

5і озсигб іп ѵізо е  т і  гізрозе: «8 ареѵо сЬе аѵгезіі сегсаіо 
«И г іс а ііа гт і іігапйо іп ЬаІІо шіа тай ге»  (V. Ргаіоііпі, «ІІп 
егое йеі позіго іетро»).

— Я прншла узнать, как поживает твоя мать, *— сказала 
я. Он помрачнел и ответил: — Я так  и знал, что ты станешь 
меня ш антаж ировать и поиплетать сюда мою мать.

Еи%епіо. — АИога... с Ь іа т о  т і а  то&ііе?
иЬего. — Рассіа риге. ...Регб поп іігі іп ЬаІІо 1а Іеііега, 

За (іісЬіагагіопе, рег ріасеге...
Еиёепіо. — Ьа іігп гй. іп Ьаііо Іеі (О. РаЬЬгі, «Ргосеззо сіі 

]аті%1іа»).
Э у д ж е н и о .  — Так я позову жену?
Л  и б е р о. П ожалуйста. ...Только сделай мне одолже

ние, не упоминай о письме и о признании...
Э у д ж е н и о .  — Она сама об этом напомнит.
Ега зиссеззо рій <іі ипа ѵоНа, гіоро аѵегіо іпѵііа*о ІІга- 

ѵапо 1п Ьаііо агеошепН а сиі Магсеііо поп вареѵа' со те  
гізропаеге (О. Рагізе, «Атоге е [егѵоге»),

^ е^,раз слУчалось» ЧТО стары е приятелн приглашали его 
в кафе и одолевали вопросами, на которые Марчелло не 
знал, как ответить.

135. іогпаге (или  ѵепіге) іп Ьаііо снова возникнуть, 
появиться:

Іегі ё іогпаіо іп Ьаііо чигі іа іе  Сіизерре 8 ., Г и о то  
гііепито т а іа іо  аі т е п іе  аі рипіо сііе, (Іоро еззеге з іа іо  

^ а 5ег*а, ё 8Іа |о  гіпсЬіизо аі т а п іс о т іо  (31 
5. М апа ае ііа  Р іеіа («ѴѴпіІа», 7 тац&іа 1970).

Вчера опять заговорили о некоем Джузеппе С., который 
настолько психически болен, что из Казерты он был от
правлен в психиатрическую больницу Санта Мария делла

136. II ЪаІІо ё аП’и Ш та  сіапга ргоѵ. кончен бал.
137. о^пі Ьеі Ьаііо «іи іа ргоѵ. все хорошо в меру; хо* 

рошенького понемножку:
СоІотЬіпа. — Бісе II ргоѵегЬіо: о^пі Ъеі Ьаііо  з4иГа, е Н 

зетр ге  гЫеге ё соза сіа раггі (С. СоМопі, «Ла зегѵа іппа- 
тогаіа»).

К о л о м б и н а .  — Ведь не зря говорится: «Все хорошо 
в меру», а вечно смеяться просто глупо.
138. чиапсГипо ё (или  чиапсЗо зі гіігоѵа, чиапсЗо ё) 

іп Ьаііо, Ьізо^па ЬаІІаге ргоѵ. коль попал на бал, так 
танцуй (ср. взялся за гуж — не говори, что не дю ж; на
звался груздем — полезай в к узов):

Іп сегіі тош еп іі, зепііѵа паизеа. зІапсЬегга (Зі чиеі ріссоіі 
іпігі^Ьі. Іп іапіо, 8І Ігоѵаѵа пеі Ьаііо; йоѵеѵа Ьаііаге!
(1 . Сариапа, «II тагскезе сіі Коссаѵегсііпа»).

Иногда ему становилось тошно, до того ему опротивели 
эти мелкие интриги. Но раз уж  взялся за гуж...

II еоіоппеііо з ’ассог^еѵа йеі регісоіо, т а  зі ега іп Ьаііо 
е Ьізорпаѵа Ьаііаге (/. Ыіеѵо, «Соп$еззіопі ё і ип ііаііапо»).

Полковник заметил опасность, но... назвался груздем, по
лезай в кузов.

Ма о гт а і ега Аепіго е іп циаІсЬе тосЗо о изсігпе о гезіагсі, 
йоѵеѵа риг ЬаІІаге (О. Тезіогі, «И Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Но так  и ли  иначе, она влипла, и ей нужно было на 
что-то решиться: бросить его илн оставаться с ним.
(Пример см. тж. М-266).

ВАЫХШОЬЕ } рі
139. апсіаге аііе Ваііосіоіе тоск. а) отправиться на тот 

свет, умереть; Ь) пойти прахом [Ваііосіоіе — местечко 
неподалеку от флорентийского кладбища].
ВАЬЬОГТА {

140. іпдга88аге аііе ЬаНойе: іп§га55ега аііе Ьаііоііе
шут л. =  он и воздухом сыт будет (о тощем человеке).

141. 1ех8аге а ЬаІІоКа сварить (картошку) «в мун
дире».
вАЬОССНІГЮ

142. Іеііо сіі ВаІоссЬіпо іиутл. виселица.
ВАЬОССО т

143. рідііаге (или  ргепйеге) дс соше ип Ьаіоссо (или  
рег ип Ьаіоссо) относиться несерьезно к чему-л., пре
вращать что-л. в игру: рі^ііа 1а ѵііа с о т е  ип Ьаіоссо он 
живет играючи.
ВАЬТА /

144. сіаг (1а) Ьаііа а чс промотать (деньги, наслед
ство).

йаге (гіі или  1а) Ьаііа аі сегѵеііо см. С-1585.
§1і Ьа йаіо (сЗі или  1а) Ьаііа іі сегѵеііо (тж. іі сег- 

ѵеііо ^іі Ьа гіаіо сЗі или  1а Ьаііа) см. С-1624.
в л ь х а г ю  а е е

сегѵеііо (или  іп^едпэ) Ьаігапо см. С-1553.
1е8Іа Ьаігапа см. Т-471.

ВАЬХАКЕ ѵ 
Ьаігаге адіі оссЫ см. 0-123.
Ьаігаге іп ріесіі см. Р-1586.
Ьаігаге сіі вед^іо см. 3-574.
145. Ьаігаге 8и соше ипа шоііа бурно отреагирорать 

на..:
Б о іт і ЬаІгЬ зи соше ипа т о і і а ;  аиевіа ѵоііа ега ргоргіо 

зсорріаіо: б ііа ііі вН ясарро йі а ігаге 1а ѵссе.. (М. Реіі- 
заііі. Р. РіИогги, « І а  тогіе соп Іе а іі ЬіапсНе*).

Сольмн подпрыгнул как на пружине. На этот раз он
просто взорвался; он даж е голос повысил...

а8ре11аге Іа раііа сЬе Ьаігі см. Р-144. 
йаге аііа раііа чиапйо Ьаіга см. Р-14 
{аг Ьаігаге іі сиоге іп §о1а см. С-3254.
1а раііа діі Ьаіга (іп шапо или  8и1 ^иапіо, «иі ІеЙо)

см. Р-159.
Чііапсіо 1а раііа Ьаіга, сіавсип ха йагіе см. Р-162. 

ВАЬХЕЬЬО т 
акреііаге 1а Іерге аі Ьаігеііо см, Ь-390.

В А Ь 20 т
146. сіі (или  іп) ип Ьаіго сразу, вдруг; мгновенно:

СогаИіпа. — Коп дН Ьа рагіаіо ргесізатеп іе Йі ѵоі, рег< М 
собі сіі Ьаіго поп гіоѵеѵа п е т т е п  Гагіо (С. Соійопі, «Ьа 
вегѵа атого5а»)



ВАМ 101 В
К о р а л л и н а . - О  вас лично я ему не говорила, д а  и 

н е подобает заводить этот разговор без надлеж ащ ей под- 
готовки.

Аѵеѵо зіпога репзаіо сЬе еііа аѵеззе га&Еіиійо ц  П т ііе  
т а з з і т о  <3е11а зиа дигегга е сгисЗеНй ѵегзо сіі т е .  Е<3 ессо, 
іпѵесе, циезіо і іт і іе ,  <Н ип Ьаіго, ега ѵагсаіо (А. Могаѵіа, 
«II йівргегго»).

До тех пор я дум ал, что она уж е дошла до предела в 
своей жестокости и непримиримости ко мие. Н о теперь, в 
одно мгновенье, н этот предел был превзойден.

147. азреііаге аі Ьаіхо ждать случая поймать ко* 
го-л. иа чем-л.

ахреііаге 1а Іерге аі Ьаіго см. Ь-390. 
азреКаге 1а раііа аі Ьаіго см. Р-144.
148. аііепсіеге аі Ьаіго выжидать момент, ждать удоб

ного случая.
со&Неге (или  рі^Ііаге, ргепсіеге) Іа раііа аі Ьаіго см , 

Р-147.
И сиоге гпі сІіесЗе ип Ьаіхо см. С-3298.
1а раііа ё ѵепиіа аі Ьаіго см. Р-161.
Чиеі сііе ѵіеп сіі заііі, ѵа ѵіа сіі Ьаігі см. 5-125. 

ВАМВАСІА (тою. ВАМВАСШЕ) /  
ііоссо гіі ЬагпЬа^іа см. Р-868.
149. пеііа ЬашЬа^іа (обыкн. употр. с гл. аііеѵаге, аѵ- 

ѵоі^еге, іепеге, ѵіѵеге, пазсеге, зіаге, есс.) под стеклян
ным колпаком, в тепличных условиях:

Ега еешрге ГаиіошоЬіІе сіеі ТЧеЪЬіа, регсЬё іі РигіІІо, ІиІ, 
1а зиа Ізойа-РгазсЬ іпі, 1а сизіосііѵа п еііа  Ъ атЬ аеіа  (ІѴ. Сіпг- 
Ьигц, «Ье ѵосі йеііа вега»).

О ни ездили всегда на машине Неббия, потому что Пу- 
рн лло  на свою «Изотту-Фраскини» только любовался.

— В атЬа& іа, зіеіе зіа іі іиШ  аііеѵаіі пеііа  ЬашЬа^Іа! 
Е соше з іа т о  зіирігіі поі а поп арргоііііагпе; ѵі ассоррегет- 
т о  ипо зиІГаІІго соше Ьа^агоггіі (М. Риссіпі, «гВсорегіа йеі 
іетро»).

— Вас всех воспитывали в тепличных условиях! Д о  чего 
мы были глупы, что не перебили вас всех как тараканові

Ыазагіо Іи ^гасііе е (ІеЬоІе..; 1о аѵѵоібешшо пеііа  Ъаіп- 
Ьаріа, с о т е  зі сіісе... (О. МагоІІа, «Ье тііапеві»).

Назарио был слабым н хрупким ребенком... и мы, как 
говорится, держ али его под стеклянным колпаком...

Репеігаіо диезіо сопсейо пеііе т е п і і  йеі ееп ега іізз іт і, І 
т іе і  и отіп і Іигопо, с о т е  зиоі гіігзі, Іепиіі п е ііа  ЬатЬа&іа 
{А. Сатрапііе. «ОН аврагад,і е Ѵіттогіаіііа йеІѴапіта»).

Когда до высшего командования дошла эта мысль, моих 
людей стали, как говорится, держ ать под стеклянным кол
паком.

...іі зі&пог Ссіезііпо диазі Ьа ѵіззиіо п еііа  Ь а тЬ а^ іа  е Ьа 
сопзегѵаіо зи ііа  ре ііе  е пеііа сагпе 1а тогЬ ідегга е II соіоге 
(ІеІГайоІезсепга (А. РаІаггевсЫ, « / ^гаіеііі Сиссоіі»).

...синьор Челестино жил, можно сказать, под стеклянным 
колпаком и сохранил здоровье и юношескую свежесть лица. 
(Пример см. тж. 0-312).

150. — сагіеге пеііа ЬашЬа^іа удачно упасть, упасть 
и не ушибитьсяі

ОиеІІа тезсіііпа ... іп тегго а ііа  зиа йіз^гагіа риб сііге 
сГеззеге сасіиіа пеііа  Ь а тЬ ае іа  (Е. А. МагсЫ, «Огапйі го-
ТПСП2.І» ) .

Эта неудачница.., несмотря на все несчастья, можно ска
зать, отделалась легким испугом.

151. шеііеге сіеііа ЬагпЬа^іа §оШ> і ріесіі я  дН ^  помо
гать кому-л. стать на ноги:

...аѵеѵа (іесіісаіо ІиИо зе зіеззо  а вріапаг&іі Іа ѵіа... е  а 
шеПегеП гіеііа ЬатЬа&іа зоііо і ріесЗі {С. Ѵег&а, «Ті&ге 
геаіе»).

...отец Дж ордж о посвятил себя целиком одной цели: рас
чистить дорогу... и всячески облегчить существование сво
ему сыну.

рипіге соі Ьахіопе сіеііа ЬатЬадіа см. В-339.
«сиоіеге 1а ЬатЬа&іа 8и1 сЗо$$о см. Ь-860.
152. ігагге 1а ЬашЬа^іа сіеі Гагхеііо измучить, повести 

до изнеможения.
ВАМВІІЧО ш  

Ьиопо согпе ип ЬашЬіпо см. В-І426. 
сопіепіо согпе ип ЬашЬіпо см. С-2504, 
іпдепио согпе ип ЬашЬіпо см. 1-267.
153. арраііоііоіаге ип ЬашЬіпо подбросить, подкинуть 

ребенка.
КеМаге ѵіа Гасдиа $рогса со! ЬашЬіпо Йепіго см. А -165,

154. сЫ 81 согіса соі ЪашЬіпі, 5І аіга ріясіаіо ѵгоѵ.
кто ложится спать с младенцем, проснется в луже:

«8 е Ьа га л о п е  іиі сЬіийо 1о зіийіо е т е  пе ѵагіо іп 
и п 'акга  с т а .  И іог^о т іо  ё з іа іо  сЗІ т е і іе г т і  соі ріоѵапі.., 
СЬі зі согіса соі ЬатЬіпі, зі а іг а  різсіаіо!» (К. Вгапсаіі. 
«II ЪеІѴАпіопіо»).

—* Если э т о т  малый прав, я закрою свою контору и пе
рееду в другой город. Зря я положился на нынешнюю мо
лодежь. Ведь недаром говорится: кто ложится спать в одну 
постель с младенцем, рискует проснуться в луже.

ВАМВОЬА і
155. ЬатЬоІа сіі «рессЬіо зеркальное стекло.

ВАМВСІ пі
5Ірагіо сіі ЬашЬй см. 5-823.

В А М М  /
сасіеге ей ипа Ьиссіа сіі Ьапапа см. В-1317, 
саіревіаге ипа Ьиссіі. Йі Ьапапа см. В-1318.
Ігоѵаге ипа Ьиссіа йі Ьапапа см. В-1326.

В А \С А  }
1а Ьапса йеі шопсЬі см. М-1739.
— вага ГІ5С0550 (или  рада(о) аііа Ьапса сіеі гпопсЫ 

см. М-1740.
156. іп Ьапса по (внешнему) виду, на вид.
157. шапйаге воНо Ьапса (или  $оііо 1е ЬапсЬе) ни во 

что ие ставить, пренебрегать.
ВАМСНЕЫЛГЮ 

рій саШѵо сіі Іге аяхі сіеі ВапсНеНіпо см. А -12/2. 
ВА\СНЕТТО т

158. ЬапсЬеІІо сіеііа ѵііа пир жизни, жизненный пир:
...цпеііа йепіосгагіа ІаЬогіоза сЬе кисіа 8иі сашр! е пеііе 

оНісіпе... Ьа іі (Іігіііо й! аяяісІсгБІ апсЬ’езва &1 ЬапсЬсІІо 
йеііі ѵііа {Я. Сазіеіпиоѵо, сі/опогсѵоіе Раоіо Ьеоп{огІе» ).

...этот трудовой люд, работающий в поте лица на полях 
и в мастерских.., тож е имеет право участвовать в жизнен
ном пиру.

ВА1МСН15А і  
Ггескіо соше ипа ЬапсЬіва см. Р-1267.

ВАNСО
159. евхеге соше 1’ошЬга сіі В ап со быть пугалом, уст

рашать одним своим присутствием [В. Ш експир  «М ак
бет.»].
ВА1ѴІСО т

160. Ьапсо сіе^іі ахіпі штрафная скамья (для не
успеваю щ их или провинивш ихся ш кольников):

«8а1, шашша, оррі ’ і піаеяііа Ьа ?а“  зейеге (іпеі сіисо 
сіі Ріегіпо пеі Ьапсо азіпі!» (М. Мо/тііа, «І*е 1500 рій
Ъеііе ЬаггеІШіе»).

— Знаешь, мама, сегодня учительница посадила этого 
осла Пьерино на штрафную парту!

161. Ьапсо сіі ргоѵа пробный камень:
Е поп роззіаш о пешшепо йішепіісаге сЬе Іа Согеа Ьа 

созШиНо ип Ьапсо ді р о\ а роіііісо рег 11 пиоѵо Ргезійепіе 
(«Раезе вега», 15 а^озіо 1977).

И не следует забывать, что вопрос о Южной Корее стал 
пробным камнем внешней политики нового президента.

$ог(Зо с о т е  ип Ьапсо см. 3-1092.
Іаѵого сЗі Ьапсо см. Ь-266.
162. 8оНо (іі)  Ьапсо тайно, секретно (пример см, 

0-697Ь).
163. — ассошосіаге 8о11о іі Ьапсо замять.
164. — шеііеге «оііо іі Ьапсо положить в долгий ящик, 

положить под сукно.
165. — ѵепйеге (сіі) воііо Ьапсо продавать из-под по

лы, из-под прилавка.
гіа Гаг гійеге і ЬапсЬі см. К-326.
166. апйаге а Ьапсо а) явиться в суд; Ь) пойти под 

суд.
167. сЬіашаге а Ьапсо вызвать в суд. 
ехвеге а Ьапсо см. В-172.
168. іаге ваііаге іі Ьапсо карт, сорвать банк.
169. Іеѵаге іі Ьапсо ^  закрыть заседание.
170. теМеге а Ьапсо давать (деньги) в рост.
171. шопіаге іп Ьапсо показывать фокусы, 
ріапіаге Ьапсо е Ьигаіііпі см. В -1471.



172. зесіеге (или  еззеге, $1аге) а Ьапсо судить, отправ
лять правосудие.

173. іепеге (іі)  Ьапсо а) карт, держать, метать банк; 
Ь) занимать ведущее положение, место:

АІІе поѵе с!1 Бега, РгапссБсо іепеѵа апсога іі Ьапсо со! 
5 иоі гассопіі (С. Сахиоіа, «II іацііо аеі Ьозсо»).

В девять вечера Франческо еще занимал компанию сво
ими рассказами.

Ега ГиНісІаІе сЬе росо р г іт а  т і  аѵеѵа соБІгеІІо а Бсар- 
раге гіаііа Баіеііа гіеі Ьаг. іі циаіе Іепеѵа Ьапсо Іга ип 
егирро сП с а т е га іі  (С. А. СіЬоііо. «Ьа ѵаса тога»).

Это был т о т  самый офицер, который незадолго до  того 
выгнал меня из бара. Он сндел, окруженный группой ф а
шистов.

А ігеп іазеііе аппі, соп ѵепН аппі гі! саггіега сіпетаЮ - 
ргаПса зи ііе зраііе  тогЬігіе... Вгі^Ш е Ваггіоі ііепе апсога 
іі Ьапсо («ЬЧІпііа», 9 деппаіо 1972).

В 37 лет. имея за плечами 20 лет работы в кино.., 
Брнж нт Бардо все еще занимает ведущее положение.

Ь 'Н аИ а. кгагіе а ііа  ІеІеѵіБіопе, Ьа {епиіо Ьапсо а Ѵепегіа 
(«Ріпазсііа». 4 зеііетЬге 1970).

И талия, благодаря телевидению, занимала ведущее место 
на фестивале в Венеции.

174. и§сіге (Іа Ьапсо оправдаться.
сЬіассЬіеге е іаЬассЬіеге іі Ьапсо поп Іе іт р е е п а  см. 

С -1665.
В А № А  {

Ьапсіе пеге см. N-183. 
сіа Ьапсіа:
175. — аѵеге гіа Ьапсіа о т л о ж и т ь  в сторону, накопить 

(деньги) .
176. — !аг5І (или гіігагві, гШгагзі, Іігагзі) сіа Ьалсіа

a) отстраниться, отойти в сторону:
Соіре. — ...Іо ѵоеііо ііг а г т і  йа Ьапгіа, рет іпіепсіеге чиеі 

сЬе Шсопо, циі поп р е п з іо  сЬе ші ѵеееопо {А. Рігепгиоіа, 
«і-а Тппигіа»).

Г о л ь п е. — ...Попробую держ аться в тени, чтобы послу
шать. о чем они будут говорить, тут, думаю , они меня ио 
заметят.

b ) отклониться от темы.
177. — Іазсіаге (или те ііе ге , рогге, ігагге) гіа Ьалсіа

a) отложить в сторону, сохранить:
Б а  рагессМ діогпі... аѵеѵа Ігоѵаіо Гіогі Биііа Борііа. Коп 

1і аѵеѵа іоііі піаі. Ьі ропеѵа сіа Ьапйа, регсЬё поп ісезего 
са ірезіаіі (А. Ро^аггаго, «11 5 апіо»).

Уже в течение нескольких дней... она находила на по
роге цветы. Она нх не убирала, а только отодвигала в 
сторону, чтобы нх не растоптали.

b) не обращать внимания, пренебрегать.
178. — зіаге йа Ьаіііа оставаться в стороне, не при

нимать участия.
179. — Іепеге йа Ьапііа не подпускать, держать на 

расстоянии.
180. -— ітіеКеге г*а Ьапсіа іі шепо, рег аМепегхі аі рій

=  отказаться от малого, чтобы получить большее:
— ЬІоп ё сигіозо — гіізз’е 11а.
— N0 . — всегеіипБі, поп бопо. Роігеі евзеге сигіозо Іе%- 

&еге пеі в ио сиоге; поп гіі ѵейеге 1 Биоі раззарогіі.
— АН. Ьепе! — аг^иіб аг&иіатеп*е 1а шіа зсопозсіиіа. 

ЕПа ш еііе Аа. Ьапгіа іі шепо, рег аііепегзі аі рій (А. С. Ваг- 
гііі, «Соте ип зо&по»).

— Вы не любопытны! — сказала она.
— Нет, — согласился я, — не любопытен. Я бы предпочел 

скорее заглянуть в ваше сердце, чем в паспорт.
— Ну что ж! •— лукаво возразила моя незнакомка. — Вы 

отказываетесь рт малого, чтобы получить большее.

181. <Іа Ьапсіа а Ьапгіа (или  Ьашіа рег Ьашіа) на
сквозь; со всех сторон.

182. — раххаге йа Ьапгіа а Ьапгіа перейти в другой ла
герь.

183. гіа лехзипа Ьдкгіа а) ниоткуда; Ь) без причины.
184. алсіаге аііа Ьапсіа а) потерпеть неуіячѵ; пойти 

прахом, погибнуть; Ь) опьянеть.
’ 185. гіаге аііа Ьапсіа дать крен.

ВАШ ІЕКА {
Ьапйіега Ьіапса см. В-648.
Ьапсііега гіі гісаііо см. К-307.
— е^еге [или Гаге) Ьалгііега гіі гісайо с і/ К-308,

186". Ьапйіега йа о^пі ѵепіо флюгер, человек, меняю
щий свои взгляды, держащий нос по ветру, 

рагго а Ьапгііега см. Р-929.
187 а Ьапгіісга как попало, в беспорядке.
80«0 1е Ьапйіеге:
188. — апсіаге ®о11о 1е Ьапйіеге а) вступить в армию, 

пойти ь солдаты; Ь) встать под чьи-л. знамена.
189. — Іелеге ®о(1о 1е Ьапйіеге держать под ружьем.
190. а Ьапсііеге кріедаіе (или  Іеѵаіе; тж. а Ьапсііега 

кріедаіа) а) с развернутыми знаменами; Ь) с триумфом.
191. аЬЬалгіопаге Іа Ьапсііега дезертировать.
192. а т т а іл а ге  1а Ьяпсіісга спустить флаг, сдаться.
193. поп аѵег Ьапй'сга а" быть аполитичным, стоять 

в стороне, быть вне политики:
РегсЬе пеззипо Ьа іі с З і г і і і о  іп Рітепхе, е зі рио гііге іп 

іи ііа  П аііа. гіі віаг&епе аііа ііпезіга, ЙІ поп ргепііег рагіе 
аі іаШ  йееіі аіігі, о соше 5 і йісе, йі поп аѵег Ьапгііега, 
шепіге 1е ІіЬегіа гіеі ророіо зопо іп регісоіо {С. Маіарагіе. 
«Маіеііеііі іозсапі» ). 

ѵ Ведь никто во Флоренции, да, пожалуй, и во всей Италии, 
не имеет права быть просто наблюдателем, нй во что не 
вмешиваться или, как говорится, считать, что его д ел о —■ 
сторона, когда гражданским свободам угрожает опасность.

194. Ьаііеге Ьалсііега (сіі...) выступать под каким-л. 
флагом:

Ма апсЬе. регсЬё 1а геаііа  зосіаіе ё ріи Гогіе е ргероіепіе 
йі диеііа ІеНегагІа, 1а пиоѵа ЬогбЬезіа гіеііепе 11 роіете 
есопотісо, е риб регсіб Ьаііеге апсііе 1а Ьапйіега сиііигаіе 
(«Ьа пиоѵа циезііопе йеііа Ііп^иа»).

Но поскольку социальная действительность доминирует 
над литературной, экономическая власть находится в руках 
новой буржуазии, которая может взять в свои руки знамя 
культуры.

евхеге с о т е  1а Ьапгііега йеі ріоѵало АгІоКо см. А-1078.
195. еххеге (или  гезіаге) Гегіеіе аііа виа Ьап«І'ега хра

нить верность, быть верным чему- л.:
...аііиеіеѵа а ііе  оГІегІе сЬе вН егапо {аНе <1а вепіе сЬе 

аѵѵегваѵа іі ргойРІіо... Едіі рего йовігіегаѵа геяіаг вгіеіе а ііа  
8иа Ьапсііега (Я. Сазіеіпіюѵо, *ѴопогеѵоІе Раоіо 1*еопіогІе»).

...он намекал на выгодные предложения, которые он по
лучал от противников его проекта... Но он хотел оставаться 
верным делу, за которое боролся.

196. (аг Ьапгііега а) опередить, прийти первым (б бе
ге); Ь) попасть в десятку (при стрельбе).

197. Раг 1а ЪапгЧега воровать (о портном).
198. іпаІЬегаге 1а Ьапгііега (или  Гіпве^па) <]і чс под

нять зиамя чего-л.
199. ітіиіаге (или  ѵоИаге) (Іа) Ьапгііега переметнуться 

в другой лагерь.
200. р іатагг 1а Ьапсііега а) водрузить знамя; Ь) за

воевать.
201. рогіаге (или  іепеге) аііа (или  хаігіа) Іа ЬапЛіега 

высоко держать знамя, быть на высоте положения (при
мер см. Р-794)

202. рогіаге 1а Ь^пгііега іп чс держать первенство в 
чем-л.

ге$(аге Іе^еіе аііа хиа Ьалгііега см. В-195.
203. гіріе§аге 1е Ьалгііеге а) прекратить сопротивление; 

Ь) умереть.
204 хріераге Ьапйіега провозгласить свое политиче

ское кредо:
— С>иапс1о 11 гіесігіегаі а зріе&аг Ьапйіега? II іио ё і1 зоіо 

^іогпаіе ітр о г іа п іе  сЬе апсога поп аЬЬіа зріе&аіо ЬапгіІега 
(Е. Соггаіііпі, «Ьа ^иегга Іопіапа»),

— Когда ж е ты решишься провозгласить свое кредо? 
Только твоя газета не открыла еще свое лнцо.

іелеге аНа (или  яаісіа) 1а Ьалсііеі а см. В-201, 
ѵоііаге (1а) Ьалйіега см. В -199.
Чиапсіо іі сіесо рсгіа 1а Ьапгііега, диаі а сЬі ѵіеп сііе-

Іго см. С-1832.
ВАN^Ш Е ѵ

Ьапгііге 1а сгосе айгіоіхо а... (или  сопіго.., гііеіго...) 
см С-3085.

Ьалсііге аі чиаііго ѵепі. см. Ѵ-246
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205. т еп за  (или  іаѵоіа) ЪапсШа (тж сопѵііо ЪатШо)
пир горой.

таге (или  іепеге) согіе ЬапсШа см. С-2828.
ВАМОО тп 

іі ПОѴІ85ІПЮ Ьапсіо см. N-518. 
т е зза  аі Ьапгіо см. М-1266, 
аѵеге іп Ьапсіо см. В-208.
206. сіаге Ьапгіо прогнать прочь, отогнать:

Т-Гп’озсига гепііепга. ип сегіо гапсоге... ітресЗіѵапо а Ьиса 
гіі соггізропгіеге (ігіисіозатепіе а  диеІГіпѵііо сіі сіаг Ьапгіо 
а і  репБіегі ^гаѵі... (Д. Васскеііі, «Тге ^іогпі йі раззіопе»).

Глухое сопротивление, затаенная обида... мешали Луке 
довериться этому зову н отогнать мрачные мысли...

207. ея5еге аі (или  іп) Ьалсіо а) находиться в изгна
нии; Ь) быть в опале, в немилости.

208. теК еге а (или  аі, іл) Ьапсіо (тж. аѵеге іп Ьапсіо) 
запрещать, отвергать:

О&0 І іі сыоге ё ш еззо а і ЬапсЗо. Е ип регісоіо рег II 
ге е ітс . Оиаггіа соше ѵеп&опо егіисаіі і ГапсіиІІі: *?1і ві сіа 
ип Іисііе, гпа^агі гіі Іе^по, т а  поп ітр о г іа , ригсНё Ііп ёа  
ріссоіі ііпрагіпо асі а т а г е  1а е иегга (С. Саззоіа, «11 Іацііо 
йеі Ьозсо»).

В наше время чувства под запретом: это опасно для  ре
ж има. Посмотри, как воспитывают детей: мальчику даю т 
ружье, пусть деревянное, неважно, лишь бы с младенческих 
лет он научился любить войну.

М оііізз іте  зопо 1е га^агге тпайгі, егі еззе поп зопо аН аііо  
т е з з е  аі Ьапсіо о агісіпаіе аі сПзргегго риЬЫісо (С  Леѵі, 
«Сгізіо зі ё Іеппаіо а ЕЬоІі»).

Е с т ь  множество матерей-одниочек, но они не подвергаются 
остракизму или общественному презрению.
208а. т е ііеге  аі Ьапйо сіі ... прогнать:

Е&іі ега диеііо сііе ші ѵепіѵа а сегсаге, чиапгіо чиаІсЬе 
ішрегііпепга с о т т е з з а  т і  т е ііе ѵ а  аі Ьапгіо сіеііа іа т ів і іа  
(/. Міеѵо, «Соп[еззіопі Ш ип ііаііапо»).

Именно он приходил ко мне, когда за какой-нибудь про
ступок меня не допускали в комнаты.

209. т е ііеге  Іа іезіа  а Ьапгіо е ргегхо назначить цену 
за чью-л. голову:

А Ьапйо е рге2 2о ега ш езза 1а іе з іа  гіеІГіпзогіо; бі &иег- 
гее^іаѵа с5а епІгагпЬе 1е рагіі соп иеиаіе ассап ітеп іо ... 
(С. йа Ѵсгопа, «Ла ѵііа сотпіпсіа йопгапі»).

З а  голову мятежника была объявлена награда. Обе сто
роны сраж ались с равным остервенением...

210. (елеге аі Ьалсіо не подпускать близко, держать иа 
расстоянии:

Тепиіа ип ро’ аі Ьапгіо, зоіа е  іп ііто г ііа  сіаііа сгезсепіе 
іпішісігіа сііе зепііѵа іпіо^ по а зё тап тапо сЬе в іі езегсііі 
іесіезсЬі аѵапгаѵапо зи Рагі{?і, ѵіѵеѵа 1а зиа роѵега ѵііа... 
(М. Зегепі, «I $іогпі йеііа позіга ѵііа»).

Покинутая почти всеми, одинокая и напуганная недру
желюбием, которое росло по мере продвижения немцев к 
Парижу, она влачила ж алкое существование...

ВАШ ОЬО гп
211. Ьалсіоіо (Іеііа ілаіазза главное, самое существен

ное:
“  5 с т р г е  іпіезі сЬе Іи ііо  гіеЬЬа зиссесіеге рег сазо; е циі 

ё іі Ьапгіоіо сіеііа т а іа з з а  (/. Ыіеѵо, «Соп^еззіопі йі ип 
ііаііапо»),

— При этом, запомните, все должно произойти случайно, 
и в этом соль.

Апіошо С апіггаго ё зіа іо  аггезіаіо рег сіеіепгіопе аЬизіѵа 
ш аіегіаіе езріозіѵо... РоІгеЬЬе еззеге Сапіхгаго ип Ьапйоіо 

сіеіі а^егоѵі^ііага ш аіазза  сіетго  1а диаіе орега 1а І г а т а  
пега? («Раезе зега», 26 оііоЬге 1972).

А н т о н и о  Канидзаро арестован за незаконное хранение 
взрывчатых веществ... Возможно, что он — звено в запутан
ной цепи, связывающей воедино целую преступную шайку.

212. — аѵеге (или  роззесіеге) іі Ьапсіоіо йеііа таіа88а  
держать все нити в своих руках:

Репзаѵа сЬе аНгі Г ітш ае іп аззе  г іе т р ііа  гіеі созіиш е (За 
Ьарпо е аііго о ^ е і і о  з іт ііе ; е іпѵесе сопіепеѵа (ііа тап іі е 
ЬгассіаІеШ гіі ріаііпо: зііиахіопе сіа с о т т е й іа  сіе^Н іп&аппі, 
т а  Іиі ега іі зоіо а роззегіеге П Ьапгіоіо сіеііа т а іа в з а  
(А. Могаѵіа, «Ѵатапіе іп[еІісе»).

Коста думал, что со стороны казалось, будто в его ко
жаной сумке был купальный костюм и тому подобные пред
меты, а отнюдь не бр п л и  анты и платиновые браслеты. Си
туация напоминала комедию ошибок, ьш у  ш зд  д ш ш ѳ  С ш  
в  руках ключ к  разгадке.

А сіпдие аппі, Ѵіѵеііа ега з іа іа . гіа ипа сгийеіе коѵег- 
папіе, Ьаііи іа соп ипа гиѵійа зраггоіа. Сиагігіа. поп аррепа 
еЬЬі Гга 1е гіііа іі Ьапсіоіо гіеііа т а іа в з а , іи  геіаііѵагаепіе 
Іасііе (О. Магоііа, «Маі Ш даііегіа»).

В пять лет Внветгу бнла жесткой щеткой злая гувер
нантка. Но, получив ключ к  разгадке, я  смог без особого 
труда вылечить ее.

213. — сегсаге іі Ьапсіоіо (сіеііа т а іа з з а )  искать ключ, 
искать выход из положения.

214. — регйеге (или  зтаггіге , поп ігоѵаге) іі Ьалйоіо 
(сіеііа т а іа з з а )  потерять путеводную нить.

215. — ігоѵаге іі (или  §іил§еге аі) Ьалйоіо гіеііа т а -  
іа55а распутать клубок, нантіі путеводную нить; нанти 
выход из положения:

С о т е  зі ѵегіе. зеЪЪепе Гіп^еззі соп т е  зіеззо йі аѵег 
ігоѵаіо ! іп а Ітеп іе  іі  Ьапгіоіо гіеііа та іа х ь а , оззіа і і  тоііѵо 
ѵего (іеі гіізатоге гіі Е т іііа , іп іопгіо поп пе его аН аііо  
зісиго (А . Аіогаѵіа, «11 йізргегго»).

Как видно, хотя я и обманывал самого себя, считая, что 
нашел, наконец, самое главное, то есть понял причину не
приязни Эмилнн, на самом деле я не был в этом уверен.

Тапсгейо репзо сііе 1а іогіипа с!’ип и о т о  сопзізіе аііе 
ѵоИс пе! ігоѵаге іі Ьап^оіо с!’ипа т а іа $ $ а  (іі {ііо... (О. (Ха 
Ѵегопа, «Ла ѵііа сотіпсіа йотапі»).

Танкредо подумал, что судьба человека иной раз зависит 
от того, сумеет ли он распутать клубок противоречий...

I сагаЬіпіегі зрегапо сотипцие, а і іе гт іп е  сЗеІІе гісегсЬе 
пеііа гопа. <3і ігоѵагзі соп іп т а п о  чиаІсЬе іпсіігіо, іі Гііо 
рег е<ип§еге аі Ьапгіоіо гіеііа т а іа з з а  («Л'ОпИа», 7 поѵегп- 
Ьге 1970).

Карабинеры надеются в результате розысков в этом 
районе получить некоторые данные, которые помогут распу
тать клубок преступлений.

216. саѵаге І1 Ьалсіоіо напасть на след, нащупать нить, 
связь.

217. йаге іі Ьалсіоіо рег 5сіо^1іеге 1а т а іа з з а  помочь 
найти выход из положения:

Ь а ііа  ѵоіеѵа ѵіѵеге, ѵоіеѵа ргіте^е«аге пеі Ьеі топйо, 
е регб з ’ега сопзоіаіа аІГаппипгіо сіеііа рагіепха сЬе т е т г е  
ГаѵгеЬЬе рогіаіа іп тегго а ііа  кспіе, 1е гіаѵа іі Ьапгіоіо рег 
зсіоеііеге дисііа т а іа з з а ,  іга Запгіго е Іеі, апсЬе ігорро 
ІтЬго^Н аІа (О. Коѵеііа. «Маіег йоіогоза»).

Л алла хотела жнть. блистать в высшем свете и все же 
была довольна, узнав о предстоящем отъезде. В городе 
она попадет в новую среду, и это поможет ей распутать 
клубок слишком запутанных отношений с Сандро.

рій 8І а пи  ГІа 1а таіакка е т е л о  ке ле ігоѵа іі Ьалсіоіо 
см. М-929.
ВдКА I

218. Ппо аііа Ьага до самой могилы, до гробовой до
ски.

— ііп  аііа оага хетрге хе п’ітрага см. 1-92. 
гіаііа сиііа аііа Ьага см. С-3140, 
соп ип ріегіе пеііа Ьага см. Р-1603.
219. аѵеге 1а Ьг_га аІГиксіп быть при смерти
220. Іаг ѵоііаге дгі зиііэ Ьага ^  заставить перевер

нуться в гробу:
Мі сапіі зетрге Іа 5 / с ? саюопе! II Гігіапгаіо ('і счіРІІа 

гавагха аѵгеЬЬ» ІаНо ѵоНаге чпа Бапіа яи ііа  Ьага (К  Вгаг- 
саіі, «11 ЪеІѴАпіопіо&).

— Ты все твердишь мне одно и то же! Ж ених этой де
вушки был так красив, что заставил бы перевернуться в 
гробу от зависти даж е святую.

т е К іа т о  іі іпогіо хиііа Ьаг^ см. М-2016.
ІІ т о г іо  ё виііа Ьага см. М-2017.
ѵо^ііо ѵегіеге II шогіо пеііа Ьага см. М-2010.

ВАКАССА { 
аігаге Іа Ьагасса см В 223.
221. сЬіийеге Ьагасса закрыть лавочку, кончить дело 

(пример см. 5-1312 Ь).
222. Іаге Ьагасса кутить.
шапЛаге аѵапіі (или  іппапгі) Іа Ьагасса см. А-ІЗ-^З
223. теН ег хи (или  аігяге, гіггаге) Ьагасса затевать 

ссору, лезть на рожон.
ріапіаге Ьагасса е Ьигаііілі см. В-1471.
Іепеіе іп ріейі ш.а Ьагасса см. Р-1595.
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2 2 ..  іепеге ки Іа Ьагасса заправлять делами, быть хо
зяином, быть опорой семьи:

II пііпівіего іагй а тепо гіеі т іо  ѵо4о: поп заго сегіо іо 
сЬе іегга бы 1а Ьагасса (А. Рапгіпі, «Ріссоіе віогіе йеі топйо 
егапсіс»).

Правительство обойдется и без моего голоса. Н е на мне 
ж е  все держ ится.

Іігаге аѵапіі (или  іппапгі) 1а Ьагасса см. А-1353.
225. ѵоііаге Ьагасса переметнуться в другой лагерь:

Ма ога сЬе гпі гатш еп іо , поп БагеЬЬе а  саБо іі робіо 
сГАсагіетісо гіеііа Сгивса сііе т ’аѵе5 5 е іа ііо  ѵоИаг Ьагасса, 
Іе^аге Ѵсізіпо йоѵе ѵиоіе іі райгопе? (О. Оіивіі, «Ерізіо- 
Іагіо» ).

Но теперь, поразмыслив, я думаю, что мне не по плечу 
быть членом Академии Круска: это заставило бы меня по
вернуть огл об л н в другую сторону и перестать быть хозяи
ном своих действий.

226. с о т е  ѵа 1а Ьагасса? как делишки?
ВАРАТТАКЕ у

227. Ьагайагхеіа подраться.
Ьагаііаге 1е саііе  іп т а п о  (или  іп іаѵоіа) см. С-1070. 
Ьагаііаг §а11а а тиксЬіо см. 0-64.
Ьагаііаге 1е посі іп сЬіоссіоІе (или  іп соссоіе) см.

N-345.
Ьагаііаге Того соііа сагіа см. 0-626.
ЬагаМаг ипа рагоіа (или  Йие, іге, ^иаіі^о рагоіе) соп 

ц<1 см. Р-508.
228. сЬі Ьагаііа, ітЬгаЙа ргоѵ. =  у всякого плута 

свой расчет.
ВАКАТТО т

229. гпеііеге іп Ьагайо обратить в бегство. 
ВАКАТТОЬО т

230. Іаге с о т е  і іорі гіе^іі хрехіаіі сЬе Іессапо і Ьагаі- 
іо іі (тж. Іессаге і Ьагаііоіі с о т е  і Іорі гіедіі врегіаіі) 
=  зариться как кот на сметану; облизываться как лиса 
на виноград.
ВАКВА [

231. ЬагЬа ГаМа рег атог  гіі Оіо ^  халтура; работа за  
так, за спасибо (о плохо выполненной, скудно или вовсе  
н е  оплачиваемой работе).

232. ЬагЬа (Гиото мужчина что надо:
ВагЬа й’и о т о : и о то  гіі ѵаіоге, Іосигіопе позіга ѵіѵа, 

Циапсіо икаѵа 1а ЬагЬа (А. Рапгіпі, «Юігіопагіо тойегпо»).
ВагЬа й 'и о т о  — настоящий мужчина — выражение, возник

ш ее, когда принято было носить бороду.

233. гоѵіпаіо (или  (гіЬоІаіо, гіНпі(о) леііе ЬагЬе по
гибший во цвете лет.

аііа ЬагЬа а... см. В-236.
234. аііа ЬагЬа сН чсі (обыкн. употр. с гл. шапдіаге, 

сагпраге, есс.): за чей-л. счет:
Сіб сЬе ѵоіеіе іоцііеге йі Ьосса а ^ие8^і іппосепіі, с’ё 

еЫ зе 1о ш апеіа а і іа  ѵоБІга ЬагЬа! (О. Ѵегца, «Мавіго-аоп 
СевиаШо*).

Вы хотите отобрать кусок у этих невинных детей, а на 
него кое-кто уж е разевает рот.

235. соп 1а ЬагЬа отменный, лучшего качества.
236. іп ЬагЬа (или  аііа ЬагЬа) а... вопреки, несмотря 

на.., наперекор; назло:
Ма іо сотргезі... сЬе поп роіеѵо е поп ѵоіеѵо регйеге 

І&пасіо, іп ЬагЬа а іи ііе  Іе сопѵепгіопі <1і чиезіо гпопйо 
(С. йе Іа Мога, «ІІпа йоппа йі Майгій»).

Но я поняла.., что не могу и не хочу потерять Игнасио, 
наперекор всем предрассудкам этого света.

Сі зіагпо Бстрге іп іезі, е сі Іпіепгіегегло апсЬе япезіа 
ѵоііа іп ЬагЬа а сЫипдие (/. Щіеѵо, «Соп^еввіопі сіі ип 
Наііапо»).

Мы всегда понимали друг друга и теперь будем друзья
ми назло всем.

Ѵоіеѵа сЬе і Татідііагі поп з ’ассогеезБего сЬ’ееН гіпсазаѵа 
со8і Іагсіі. Ьа саза ега ^гапсіе е соп ^и а 1сI^е ассог§ітеп 1:о 8 і 
роіеѵа іагіа  іп ЬагЬа а іиШ  (А. Сатрапііе, «Сіі азрагад;і 
е VіттогіаШЬ. йеІѴапіта»).

Он не хотел, чгобы домашние заметили, что он возвра
щается так поздно. Дом был большой и, прибегнув к не
которой предосторожности, можно было делать это неза
метно.

— іп ЬагЬа аі сііѵіеіо см. Б-721,

237. аѵегвепе ипа ЪагЪа быть сытым по горло чем-л.:
« А т т е ііе га і» , гііззе. «сЬе 1а іиа ргезепха рі р агаіігга  ип

ро' іиШ , іп іегготре 1а позіга ѵііа аЬііиаІе, сіиі. Поро ѵеп- 
Ь'ЧиаИг’оге, оЬё, зе пе На ипа ЬагЬа» (Л. Сатрапііс, «ОН 
азрагаді е Ѵіттогіаіііа йеІѴапіта»).

«Ты сам понимаешь, наверное, — сказала жена, — что твое 
присутствие стесняет нас всех, наруш ает привычный ритм 
жизни. Уже через день ты всем в  тягость».

238. аѵеге 1а ЬагЬа йі (или  а) (+ ш /.)  иметь смелость, 
дерзость.

239. аѵеге 1а ЬагЬа (Іип^а) (тж. аѵег Іапіо йі ЬагЬа)
быть «с бородой», быть уже давно всем известным:

I Ъоиееа* ѵісіпі е (1і Ггопіе, оззегѵапсіо Ц Іепошепо поп 
гіісеѵапо рій: «С’ё поѵа!» со те  чиаікіо 1а соза аѵеѵа Іа 
ЬагЬа Іипда (А. РаІаггевсНі«II раііо йеі ЬиНі»).

Владельцы соседних лавок, глядя на нововведение, уже 
не говорили: «Подумаешь, новость!», как это делалось при 
виде давно известных уловок.

АзйгиЬаІе. — Е ипа зіогіа гіі ^иеИе сЬе Ьап 1е ЬагЬе 
(О. Сіасова, «II тагііо атапіе йеііа тоцііе»).

А с д р у б а л .  — Это история с длинной бородой.

аѵеге ип р а іт о  сН ЬагЬа см. Р-184.
240. гііге іп ЬагЬа а выпалить, сказать прямо в 

лицо.
241. Іаг(5І) 1а ЬагЬа бриться:

ОІі разБО ипа т а п о  Биііа ^иапсіа оББиіа.
«Ті сіеѵі Іаге 1а ЬагЬа» гііБзе (Л. Ое Іасо, «Vпа веііітапа 

ессегіопаіе»).
Она провела рукой по его впалой щеке.
— Тебе надо побриться, — сказала она.

242. Таг ЬагЬа (тж. т е ііеге  1е ЬагЬе) пускать кории, 
укореняться:

Ьа пеѵе... г іт а п е  апсога рег ип регго розаіа ворга іі 
Іеггепо, е ітЬ ац паІо  е гіБсаІйаІо, регсЬё 1е ветепге  БІіеп 
боЦо е Гассіапо ЬагЬа (А. М. 8 аіѵіпі, «Ргове іовсапе»).

На земле еще некоторое время задерживается снег... Он 
дает влагу и сохраняет тепло, и семена прорастают и пу
скаю т корни.

243. Іаге Іа ЬагЬа а чй а) брить кого-л.; Ь) приди
раться к кому-л.; с) вредить кому-л.:

Тио поппо йіі Ьа іа ііо  1а ЬагЬа, а і Мопіеі (С. Оеіеййа,
<кСНіаговсиго»).

Твой дед  насолил этому Монте!

Таге Іа ЬагЬа Ьіапса Іп (или  «и) чс см. В-651.
Таге 1а ЬагЬа е і! сопігореіо см. С-2582.
244. Тагіа іп ЬагЬа гіі ^аііо (или  сіі т іс іо ) пользо

ваться чем-л. за чужой счет.
245. Таге Іа ЬагЬа аі т и гі ^  перестраховываться:

«Наі йесіБо сова Тагаі гіоро?» сіііебе ЕІІапа. РогБе апсЬе 
Іеі вепііѵа 1а БіеББа ѵоеііа е геа^іѵа с о т е  роіеѵа: Тасепгіо 
1а ЬагЬа аі т и г і  е ропепсіо (іотапйе (1і гііо, собі й іззітШ  сіа 
Іеі (/3. Саврегіпі, «Ков&о йі вега»).

— Ты уже решил, что будешь делать по окончании шко
д ы ? — спросила Элиана. Может быть, и она чувствовала то 
ж е  желание и боролась с ним как могла, перестраховы
ваясь и задавая шаблонные вопросы, что было так ие по
хоже на нее.

246. Гаге Іа ЬагЬа <Іі хіорра а чсі сыграть с кем-л. 
скверную шутку; навредить, напакостить кому-л.

247. Гаге 1а ЬагЬа а Іиііі превзойти, переплюнуть всех.
248. Гаг ѵепіге 1а ЬагЬа надоесть, наскучить.
249. §іигаге рег хиа ЬагЬа иіутл. клясться своей боро

дой.
25Э. гпеііеге Іа ЬагЬа отпустить бороду, 
гпеііеге 1е ЬагЬе см. В-242.
251. поп рагіаге пеііа ЬагЬа называть вещи своими 

именами.
ргепйег 8 ап Ріеіго рег Іа ЬагЬа см. Р-1791.
252. хегѵіге «Зі ЬагЬа е (йі) сареііі (или  йі ЬагЬа 

е р а т іс с а )  поколотить, отдубасить кого-л.:
— Ье^^егеіе 1а «Яі]іііііа» гіотапі, Іе^^огсіс 1а ®Яі]ііііЬі» —> 

е^Іі гіреіеѵа соп епіаві. — СогігпЬо ё вегѵііо (И ЬагЬа е (11 
раггисса... (/:. Са&іеіпиохю, «гѴопогеѵоіе Раоіо Сеопіогіе»)-

— Читайте завтрашний номер «Колокольчика», читайте 
«Колокольчик», — продолжал выкрикивать продавец газет, 
Коримбо нолучнл хорошую трепку...
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253. кіаге іп ЬагЬа Л  гпісіа {или  йі шісіо, гіі ^аііа)
^  а) быть здоровым как бык; быть живучим как кош
ка; Ь) жить припеваючи.

254. ЬагЬа Ьа^паіа ё т егг о  ІаМа (или  гака) ргоѵ. =  
лиха беда — начало; доброе начало полдела откачало.

255. 1а ЬагЬа поп Іа іі Шокоіо не всякий бородач —  
философ (ср. не всяк монах, на ком клобук).

256. а ЬагЬа іо ііе  газоіо гпоііе ргоѵ. =  ко всему нужен 
свой подход.

257. аііе ЬагЬе йе’ рагхі іі ЬагЬіеге ігпрага а гасЬге
ргоѵ. на чужих ошибках учатся.

258. а ЬагЬа <Іі рагго, гакоіо аггіііо ргоѵ. =  на твер
дое полено — острый топор.

259. сЬі ЬагЬа поп На, е ЬагЬа (осса хі шегііа ипо 
ксЬіаНо пеііа Ьосса ргоѵ. — яйца курицу не учат.

260. а Іагхі 1а ЬагЬа сі ѵиоі росЫ хоігіі, а Тагм т іп -  
сЬіопаге поп сі ѵиоі пиііа ргоѵ. легко остаться в дура
ках; =  на всякого мудреца довольно простоты.

261. поп ё соха рег 1а хиа ЬагЬа (тж. сі ѵоггеЬЬе аі- 
Іга ЬагЬа сЬе 1а виа) это ему не по зубам, не по силам; 
это не его ума дело.

262. поп с’ё ЬагЬа (Гиото сЬе... нет никого (на свете), 
кто..:

N011 с’ё ЬагЬа сГиото сарасе гіі I .То вте ііеге  Бе поп 
ѵоеііа (А. РаІаггевсНі, «Цотапгі 8ігаогаіпагі»).

Н икто из смертных не сможет его переу іедить, если ему 
что-либо взбредет в голову.
Госсавіопе Га 1а ЬагЬа <Іі віорра аііе регвопе см. 0-20. 
ха диапіі реіі сі ѵо§1іопо а Гаге ипа ЬагЬа см. Р-1129. 
сі ѵоггеЬЬе аііга ЬагЬа сЬе 1а виа см. В-261. 

ВАЦВАСІАШ
263. іі раехе Йеі ВагЬадіапі Страна дураков:

— Е гіоѵе ші ѵоіеіе сопгіигге?
— N61 раеве ііеі ВагЬаеІапІ (С. Соііосіі, яЬе аѵѵепіиге ЛІ 

РіпоссЫо» ).
— А куда вы хотите меня повести?
— В Страну дураков.

В А Р В А Р Е ѵ
264. ЬагЬагІа а с̂! ~  сыграть злую шутку с кем-л. 

ВАКВАКЕ5СО т
265. Гаге сіеі ЬагЬагезсо пустить (лошадь) вскачь, га

лопом.
ВАНВА22АЬЕ т

266. поп аѵеге (или  поп рог(аге) ЬагЬаггаІе а чсі нн
г кем не считаться.

267. рагіаге хепха ЬагЬаггаІе говорить без околично
стей, без экивоков.
ВАКВЕНІА

пеііе (или  міііе, іп) хессЬе <31 ВагЬегіа см. 5-529.
268. ѵепіге <1і ВагЬегіа =  с луны свалиться. 

ВАКВЕКО т
соггеге соше ип ЬагЬего см. С-2780, 
ё т е д ііо  ип акіпо о ^ і ,  сЬе ип ЬагЬего а Зап Сіоѵаппі 

см. А -1240.
ІІ та^ § іог  гііха^іо рег і ЬагЬегі ё хіаг киііе т о к е  см. 

Б-589.
аііа вѵоНа 5І ргоѵапо і ЬагЬегі см. 8-2126,

ВАКВІЕКЕ т  
1а то§1іе сіеі ЬагЬіеге см. М-1681, 
пеііо (или  риіііо) с о т е  ип Ьасіпо Йі ЬагЬ;еге см. В-36 
еххеге с о т е  і гахоі Йе’ ЬагЬіегі, сЬе хоп хетрге іп ГІІо 

см. К-124.
269. Іагхеіа с о т е  і ЬагЬіегі обманывать друг друга, 

стараться перехитрить друг друга.
— Гаге а Іагхеіа с о т е  і ЬагЬіегі см. Р-179. 
аііе ЬагЬе гіе’ раггі Н ЬагЬіеге ітрага а гагіеге ст. 

В-257.
270. ип ЬагЬіеге гагіе Гаііго ргоѵ. ^  рука руку моет. 
сЬі ѵиоі ийіг поѵеііе, гіаі ЬагЬіеге 5І сіісоп ЬеМе см.

N-507.
ВАКВЮІ гп рі

271. гійеге (или  хоггісіеге)' воііо і ЬагЬі^і усмехаться 
в усы, < ыеяты я исподтишка^

В
ВАКВІСІЖ Ж Е т

272. а ЬагЬіеІіопі шутя, запросто; небрежно, левой 
ногой.
ВАКВСШЕ т  

яргоровііо <1а сап ЬагЬопі см. 5  1532.
ВАКСА I I

273. Ьагса сГігпріссі куча неприятностей.
274. а ЬагсЬе во множестве, в изобилии; навалом. 

ВАНСА II /
Ьагса сіі Ріеіго см. Р-1785.
275. аіи^аге (а шапгіаге іппапгі) Іа Ьагса вносить свою 

лепту, содействовать успеху:
На (аіепіо рег іі гіізевпо, е 8І ргоропе йі аіи іаге 1а Ьагса 

Іасепйо гіІгаШ а сагЬопсіпо СессШ, «Атегіса атага»)*
У него талант рисовальщика, и он намерен помогать 

семье, рисуя портреты углем.
Регсіб зі гіоѵеѵа аіиіагві соііе тапі е соі ріейі рег т а п -  

сіаге аѵапіі чиеііа Ьагса гіеііа саза сіеі пезроіо (С/. Ѵег§ая 
«I Маіаѵо&ііа» ).

Вот поэтом у и приходилось труди ться  в поте ли ц а , чтобы 
в дом е под хурм ой д ела  шли хорош о.

апгіаге пеііа Ьагса сіі чсі см. В-287.
276. аггіѵаге (соп) 1а Ьагса добиться успеха; достичь 

цели.
277. аззісигаге (или  солгіигге) 1а Ьагса іп рогіо а) до

вести дело до благополучного конца; Ь) быть в безопас
ности.

278. ех^еге пеііа (или хиііа) хіехза Ьагса быть в оди
наковом положении; быть товарищами по несчастью:

«Рогзе рег іі рыЬЫісо, поп рег гоі, Б І а т о  іи й і зи ііа  з^езза 
Ьагса...» (Е. Віа&і. «Оізопога іі расіге»).

— Может быть это успокоит читателей, но не нас, ведь 
все мы плывем в одной лодке...

279. Таге апйаге 1а Ьагса продвигать дело, предприя
тие.

280. ^иійаге (или  г е ^ е г е )  Іа Ьагса а) стоять во главе, 
нести ответственность:

СІіе ^агетпо поі зе  пиі... поп е зе&тіо а Тепло с5І Гсзіг?
— N01 1а іа ге т о . поп <іиЬііа1:е, Ьепе. Ьазсіаіе риг ^иШаге 

1а Ьагса а т е  (М. Вапйеііо, «Nоѵе^^е»).
— Что нам делать, если здесь... н не пахнет праздником?
— Будьте уверены, мы сами его организуем. Предоставьте 

провернуть все это дело мне.

Ь) содействовать обману, помогать в темном деле:
Візодпа сЬЧо ?іп&а й’еззег рагго, ѵоі ге^ееіе  1а Ьагса 

(/. А. N6111, «Ье зегѵе а $огпо»).
Я должен прикинуться умалишенным, а вы мне подыгры

вайте.
281. І а з с іа т  іеѵаге (Н (или іп) Ьагса дать себя прове

сти, обмануть, позволять воднть себя за нос:
Ітш аі?іпаіеѵі сЬе іх> 1о ѵо&1і° іпіепйеге Ьепе, сЬ*іх> поп зоп 

изо а Іазсіагші Іеѵаг іп Ьагса (С. М. Сессііі, «Соттейіе іп  
ргозах).

Представьте себе и запомните хорошенько, я  ие из тех* 
кто даст воднть себя за нос.

282. Іе^аге 1а Ьагса аі Іііо обеспечить благополучие 
семьи.

283. тапгіаге 1а Ьагса направлять ход событий:
позіха ѵііа чиоіійіапа яиапгіо з іа т о  зІсигі йі еззеге 

поі а тапсіаге 1а Ьагса, ргоргіо аііога сі ассогкіагпо... сЬе 
1 а Ьагса сі іа  апсіаге, е  йоѵе ѵиоіе И - РаІаггезсЫ, *8оге11е 
Маіегазві» ).

В повседневной жизни, когда мы преисполнены уверен
ности. что мы сами направляем ход событий, вдруг оказы
вается.., что события управляют нами.

284. — тапйаге 1а Ьагса гіеііо 54а(о стоять у кормила 
власти.

— шапйаге аѵапіі (или іппапгі) 1а Ьагса см. А-ІЗоЗ^ 
шапйаге іп Согпоѵа^Ііа хепга Ьагса ст. С-2712.
285. тепаге Іа Ьагса вести дело, хозяйство:

О езігегга. аЪПІй, ргхігіепха: 1 геппіРіІI сЬе ипа Ьиопа тав»
заіа  (іеѵе аѵеге зе ѵиоі теп аге  1а Ьагса гіаі р г іт о  аі ігеп- 
Іипо сіеі т е з е  зепга (горрі игіі пё Гаііе ггорро ІагкНе 
(Г. Сіаіепіе, «1)п іпѵегпо $гесІ(Іі85іто»).

Умение, ловкость, бережливость — вот качества, необхо
димые хозяйке дома, если она хочет вести хозяйство от 
первого до  тридцать первого числа без особых яотрясеяий 
в  зияющих-прорех.
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286. гпепаге іп Ьагса чсі водить кого-л. за нос. 
т е л е г е  Іа Ьагса см. В-280.
іігаге аѵапіі (или  іппапгі) 1а Ьагса см. А-1353.
Іігаге і геші іп Ьагса см. К-218.
287. ѵепіге (или  апйаге) леііа Ьагса гіі чсі идти за 

кем-л., быть заодно с кем-л.:
«Ти поп репві — ргопипсіб, вегіо— сЬе <3а чыеі розіо, йа 

С іпеоіі, 1о роігеі апсНе поп Іогпаге?» «Зепі!, саго: іо пеііа  
іи а  Ьагса поп сі ѵеп^о; е Га! ргевіо а гііггпі сЬе іаѵоге ѵиоі,
1о ѵегіі чиапіо Ііо гіа іаге?» (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі 
іепгро* ).

— А ты не думаешь, — спросил он с серьезным видом, ~  
что я оттуда, нз Чинголн, могу и вовсе не вернуться?
— Послушай, милый мой, твон дела меня не касаются. Го
вори скорее, что тебе от меня надо, ты видишь, у  меня 
хлопот полон рот.

288. соше ѵа Іа Ьагса? как делишки?
289. Ьагса гоГГа, тагіпаіо хсароіо ргоѵ. =  моряку море 

дом родной; без корабля моряк холостой.
ВАКСАССІА і

290. с о т е  ѵа 1а Ьагсассі^? иіутл. как делишки? 
В А Іф А  /

291. аіиіаге а Ьаггіа е а кеііа помочь, выручить (из 
беды ):

— Репза а ііа  ваіиіе, ЬеІІа еіоѵапе т іа ;  поп сопвитаге 
Чиезіа Ьеііегга ріап^епйо, сЬё іи Ьаі Ігоѵаіо 1а іиа Ьиопа 
Іогіипа, е чиі зоп 1о рег аіи іагіі а Ъагсіа е а  зе ііа  (О. Вазііе, 
«1 о сипіо йе Іі сипіі»).

— Подумай о здоровье, молодушка; не губи такую  кра
соту слезами. Тефе повезло: я здесь для того, чтоб выру
чить тебя из беды.

ВАІШАРЕ ѵ 
акіпо Ьагсіаіо см. А-1191. 
вогпаго Ьаггіаіо см. 5-1000.

ВАКСОТТО гп 
Ьасіаге іі Ьагіоііо см. р-557.
292. рахкаге а Ьагйойо тоск. получить даром, задарма.
293. ракхаге рег ЬагсіоИо быть на побегушках; рабо

тать за других.
ВАКЕ1ХА (

294. а ЬагеІІа в изобилии, в большом количестве.
295. рогіаге {̂̂  а ЬагеІІа нести кого-л. за рукн и за  

ноги.
ВА В ОЕНО т

296. аѵеге хе^геМ соі Ьаг^еІІо шпионить.
297. гіаге пеі Ьаг^еііо иметь неприятную встречу, 
езкег с о т е  Іа сатрапа сіеі Ьаг^еІІо сЬе в(и)опа яет-

рге а ѵііирего см. С -329.
298. кіаге сіі саха аі Ьагдеііо сидеть в тюрьме. 

ВАКСІСІЛО гп
299. допНаге і Ьаг§іеП надуться как индюк (пример 

см. ІІ-184).
БАНІЬЕ т

ГШі (или  рі§іа(і, зІіраГі, кігеііі) Ьоте 1е ассіи^Ье іп 
ип І.агііе сл, А-78.

а Ьосса <1і Ьагііе см. В-836.
-— ріоѵеге (или  ѵепіге ^ій) а Ьосса (11 оагііе см. В-837.
300. Йогтіге хи ип Ьагііе сіі роіѵеге сидеть на бочке 

с порохом, играть с огнем.
Гаге іі ревсе іп Ьагііе см Р 1353
Гаге (или  ^іосаге) а всагіса Ьагііі см. 5-332.
ріоѵеге а Ьагііе хГопйаІо см. Р 1831а.
5І ргепгіоп рій то-ісЬе соп ипа ^оссіоіа гіі т іе іе  сЬе соп 

ип Ьагііе й’асеГо см. М-2062.
ВАКІЬЕТТО т

301. х^оссіоіаіе (или  ѵиоіа.е) іі Ьагііейо выСолтать 
секрет, таііну.
В А л(.)Ь О Т Т О  т

302. рейіпаге іі ЬагІоНо пить горы ую пьянствовать.
В А КО а%§

Ііприа Ьага см. Ь-629.
ВА^.КА I

303. апсіаге (или  віаге) аііа Ьагга выступать в суде; 
защищать дело в суде.

304. $а!іагс 1а Ьагга уйти, удрать без разрешения (из 
казармы , закрытого учебного заведения и т. п.)-.

Роі т і  ^и гагоп о  е зрег^Іигагопо сЬе аііе поѵе вопо іиНе
а Іеііо, сЬе пеБзипа (йеііе гпопасЬе) за ііа  1а Ьаіга о гіепіга 
аі іоссо (С. Е. Оайііа, *І~е тегаѵідііѳ йЧіаІіа»),

Потом они клялись и божились, что после девяти все 
монахини находятся в постели, и ни одна из них не убе
гает самовольно и не возвращается поздно ночью.

яіаге аііа Ьагга см. В-303.
ВАККІСАТА /

305. еххеге (или  я(аге) гіаІГаИга раііе гіеііа ЬаггісаГа
быть по другую сторону баррикады; придерживаться 
противоположных убеждений:

— Т еі 6 іІаІГаНга ргг^е ^е ііа  Ьаггісз а, спті.ііі^п. іо, поп 
8а сова ѵиоі гііге (С. РгиКего е Р. Ьисепііт, • іісппа 
йеііа еіотепісс»),

— Вы, комиссар, с другой сторош баррикады. Вы не 
знаете, что это такое.

306. Гаге 1е Ьаггісаіе а) строить баррикады; Ь) под- 
ня-ь восстание.
ВА5ЕТТА /

307. Іессагхі 1е ЬахеГГе облизывать пальчики.
308. гі^ег(кеіа) хоГГо 1е Ьакеііе усмехаться в усы, 

смеяться исподтишка
ВА 5ІИ 5С О  гп 

аѵеге (или  Гаге) оссЬі гіі Ьахіііхсо см. 0-102. 
хаііаге с о т е  ип Ьакіііксо см. 5-111.

В А 5 5 0  1. а д ^
Ьаххі Гопйі (сіеііа косіеіа) см. Р-997.
Ьа$8о топгіо см. М-1763.
Ьахкі іе т р і см. Т-204, 
асдие Ьахве см А -104.
— еххеге іп „ ч и е  Ьакке см. А-105. 
соіро Ьаяхо см. С-2209.
ІпНіе Ваххе см. 1-196. 
тосіо Ьахво см. М-1623, 
оге Ьаххе см. 0-422. 
раехі Ьаххі см. Р-52.
СІІ Ьахко сопіо см. С-2438, 
сіі Ьсзга ехігахіопе см. Е-223а.
Й: Ьакка Іе^а см. Ь-292.
— еквеге Йі Ьах^а Іе^а см. Ь-293.
(Іі Ьачха т а п о  см. М-509
а Ьах8а ѵосе см. Ѵ-835. 
а саро Ьа$50 см. С-698.
(а ) сі^Ііа Ьаххе см. С-1879.
(соп) 1а сойа Ьакка см. С-2022, 
а (или  соп) Ггопіе Ьакха см. Р-1351. 
соі тихо Ьаіко см. М-2229, 
соп §1і оссЫ Ьаххі см. 0-62. 
а (ехГа Ьахха см. Т-502.
— апсіаге а Іехіа Ьа$$а см. Т-503, 
а ѵосе эі55а см. Ѵ-835.
апйагвепе со^іі огессЬі Ьа55І см. 0-530. 
аѵеге 1е аіі (или  Гаіі) Ьагве см А-412. 
сайеге іп Ьа. 5 > тогіипа см. Р-1120. 
гіаге 1е сагіе Ьах8е см. С-1071.
Гаге т а п  Ьазва см М-60(' 
паксеге Іі Ьа«5о Іио^о см. Ь-983.
«Гаге а (или  (епеге 1а) Ггопіе Ьаква см. Р-1352.
309. Гепеге (а  или  іп) Ьа55о держать кого-л. в чер

ном теле:
Сопаігіега сЬе іі то ііо  сЗі іепсг Ьавзо ип (аі зегѵо. ё 

гісоі^агйи {гечиепі-ігіепіе сЬ’ё ип азіпо (Р. Зецпегі, чйеі 
ргоЬсЬііе»).

Дабы такой слуга не забывался, иадо почаще ему на
поминать, что он — осел.

Іепеге 1е сагіе Ьазке см. С-1100, 
с’ё іі ІеГГо Ьа550 см. Т-634.
сЬі Га 1а сака іп ріагга, о 1а Га аііа, о Іа Га Ьа$$а см. 

С-1202.
циапЛо ё аііа Іа раяхіопе, ё Ьахза 1а галопе см. Р-747. 
іі 1е14о ё Ьа$5о см. Т-634.



В А 5 5 0  2. т  
аііі е Ьа.ѵм см. А-534.
— §1і аИі е Ьаззі йеііа ГогГипа см. А-535.
— аѵеге ^іі аііі е Ьахзі см. А-536.
1е рагіі сіа Ьаско см. Р-615.
310. сайеге (или  всспсісге, екясе) іп Ьаххо (тж. зсеп- 

сіеге Ьаззо) низко пасть, опуститься:
Ваійоѵіпо. — ...е рій Іп Ьа5**о іо сайгб е рій гіаппо екН 

пе аѵга (Ь. Рігапйеііо, «II ріасеге йеІѴопезій»).
Ь а л ь д о в и н о  — ...и чем ниже я паду, тем больше 

вреда это нанесет моему будущему сыну.
Ііпа сегіа ѵоііа, зе поп его рій сЪе іогіипаіо. багеі зіа іо  

иссі8о. Аѵеѵо, сіипдие. гізсЫаІо апсН'ю. Апсіі’ю его, соше 
5 і сіісе, Бсево Іп Ъа§50 (М. ЗоШаіі, «II ѵего Зііѵезігі»).

Был такой случай, когда меня чуть ие убили, да мне 
повезло. Значит и я, как  говорится, опускался на самое дно.
(Пример см. ТЖ. А-1036; 5-1777).

Гаг (Г)аі(о е ( і і)  Ьаххо см. А-539.
^иагйаге й’аНо (или  йаІГаІІо) іп Ьахво см. А-540. 
^иагйаге йаі (или  сіі) Ьаххо іп аііо см. А-541 
іпеііеге іі сиоге іп Ьаххо см. С-3269.
311. шігаге а оа$$о смотреть свысока.
5с?пйеге іп Ьа$$о см. В-310.
іепеге а (или  іп) Ьа$$о см. В-309, 
ігаііаге йаІГаІІо іп Ьахко см. А-547.

В А 5 5 0  3. аѵѵ
312. Ьасіаге Ьаххо а) унижаться, пресмыкаться; Ь) пре

клоняться; снимать шляпу перед...
хсепйеге Ьакхо см. В-31 С 

ВА55РІРА /
313. Ьаххига іеітехіге земная проза:

Егаѵашо 4огпа11, гіоро ипа Ъгеѵе іпсигзіопе пеііе Ьаязиге 
(еггевігі (к 1 Биссеззо гіі сазвеНа, а ііе  гопе аегее гіеІГаПе е 
Йеііо врігііо (А. Могаѵіа, «II йізргегго»)

Совершив небольшую экскурсию в прозаическую сбласть 
кассового успеха, мы вер.іулисъ в заослачные выси искус
ства и идеалов.

ВА5ТА евсі
314. аѵегпе Ьахіа (йі...) быть сытым по горло чем л

Пор ип ро* ^іогпі, 11 Кепго согпіпсід :і(1 аѵегпе Ьа - ‘а 
Йі ііиоіін зіогіа (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Через несколько дней королевичу порядком поднадоела 
вся эта история.

Ьахіа -окі! см. С-2950, 
рипіо е Ьахіа! см. Р-2543.

ВА5ТАКОО а д е  
Іеііо Ьазіагйо см. Ь-463.

ВА5ТАКЕ ѵ 
Гаккаі ЬахГа е іі (гороо ^иавіа см. А-1254.
^іі Ьакіа Гапігпо йі (+ ія /.)  см. А 370.
піі Ьакіапо ипа сараппа ей іі вио сиоге см. С-3296.
§1і Ьакіа іі сиоге сІі (+ іп /.) см. С-3292.
Ьа$іа Гіпіепгіопе см. 1-335.
Ьа$іа ип рагго рег саха см. Р-934.
315. Ьа$(а (или  Ьізодпа) ѵіпссге е поп 5І Йеѵе 5Іга- 

ѵіпсеге ргоѵ. ~  от добра добра не ищут.
сЬі Ьа ѵеліига, росо хеппо діі Ьа«*а см. Ѵ-300. 
а сЬі сотрга поп Ьазіапо сепі'оссЬі, а сЫ ѵепйе пе 

Ъа$1а ипо хоіо см. 0-240.
йоѵе Ьіхо^пап Гаііі, 1е рагоіе поп Ьазіапо см. Р-294. 
Ргапсіа о 5ра§па, Ьахіа сЬе хе та^ п а  см. Р-] 208 
ипа §оссіо1а Ьахіа а Гаг ІгаЬоссаге 11 ѵако см. С 836. 
ІІ топйо ё Іаг^о (е гіьѵе Ьакіаье а ІиНі) см. М-1819, 
ип п ет ісо  ё Ігорро, е сепіо а т іс і поп Ьахіапо см. 

N-159.
поп ^Іі Ьакіа Іа кігайа см. 5-1894.
о сіі ра^ііа о Йі Ііепо Ьакіа сЬе И согро (или  ригсЬё 

іі зассо) хіа ріепо см. Р-97. 
а ріссоі Гогпо роса іе^па Ьавіа см. Р 1095.
Чиапсіо ипа соха 5Іа Ьеп сЬе Ьакіа, Іаксіаіа хіаге, хе 

поп 8І ^иахіа см. С-2930, 
ѵіпсе 1а Іогга е 1а га^іоп поп Ьавіа см. р -1184.

іі ѵоіо хепха Горега пот. Ьахіа см. Ѵ-972.
316. Вахііап (или  Ьахііап) ІогЛгагіо упрямый спорщик: 

Ііа.чііап сопігагіо, ророі. йеііо пеііе Іегге еиЬаіріпе ііі
рег^сл)-- сЬе сопІгагісЗісе рег зізЕета. Ѵі іи, 8і иісе, ип За- 
Бііапо С р.й.агіо. т а ііа ііо ге  е гпогіо іп рісча.о... (Л. Рапгіпі, 
«Оігіопагіо тойеггю*).

«Упрямый Бастнан» прост. — говорится в северных рг йо
дах Италии о человеке, который одержим духом противо
речия. Прозвище приписывают некоему Бастиану, разбойнн 
ку, кончившему жизнь на виселице.

Соп ип тоі.о гі’ітрагіеп га , ЕизІасНіо ЬогЬоіІаѵа 1га Бё 
«Ессо Іиі, Ьазііап  сопігагіо» (А. Вопзапіі.' хім Ьиса йі 5ап 
СоІотЬапо»).

Эустакио недовольно ворчал про себя: «Вечно он так, 
упрямец несчастный!»

Е опеіін зега ѵоііе зегіегіейі ассапіо е «Іагіе Іа согіе». 
Тезіаггіо, рипіі^ііозо е Ьахііап сопігагіо сош 'ега (Г. Ѵеёііапі. 
«Маіарагіе»І.

И в этот вечер он пожелал сесть рядом с Робертой Мазие 
и «поухаживать» за ней. И делал это со свойственным ему 
упорством, своеволием и желанием насолнть

317. — Гаге 11 Ьахіігпо сопігагіо противоречить:
1Уассог(!о? Апсііе Iи поп Гаі 11 «Вазп'ап сопігагіо»? Ѵіа, 

аііога... (Г  Агціпо, «Ьа зиога яйѵапся).
Согласны? Ты тоже не артачишься? Ну, тогда пошли!.. 

(Пример см. тж. А-1399 Ь).

ВАЗТІМЕІМТО т  
ііие псссЬіегі аГГопсІапо іі Ьахіітеліо см. N-329. 

ВАЯТІЭГСР т 
ипіопе, аііа с іііа  ё дгяп Ьахііопе см. 11-99.

ВА5ТО гп
318. с о т е  іі Ьахіо аІГахіпо кстати, впору (обыкн. 

употр. с гл. зіаге)
319. йа шеііег^іі е саѵаг^Іі іі Ьахіо кроткий как ягне

нок.
320. Ьаііеге П Ьа$(о іпѵесе йеІГахіпо отвести душу, вы

местить свое раздражение, гнев на слабом (ср. кошку 
бьют — невестке наветки дают).

321. еквеге (За Ьахіо е йа хеііа быть мастером на 
все руки.

322. §е11аге ѵіа іі Ьакіо рег 1а яеііа слишком много
о себе мнить, заноситься.

323. теМеге іі Ьаяіо а) навьючить; Ь) подчинить, укро
тить.

раге§5пге 1а Ьекііа е іі Ьахіо см. В-628.
324. рогіаге Ьахіо быть чьим-л. слугой, серой скотнн 

кой.
325. роііаге іі Ьазіо нестн на себе бремя всех забот.
326. поп рогіап  іі Ьакіо не быть обремененным семьей.
327. гойеге іі Ьаьіо (или  і Ьахіі) сплетничать, говорить 

гадости:
Оі сЫ йісе гпаіе сЗ’ипо іі диаіе аЬЬ.а гіеііо гпаіе йі Іиі 

(І1 сііе 8і сіііагпа гогіегкі і Ьа'.И) е віі гепйе, зесопгіо іі 
іаѵеііаге с ’од^і, іі сопІгассатЬю . з ’иза (ііге: Е^И з ’ё гі- 
8С0880 (В. Ѵагс> і, «Ореге»).

О том. кто отзывается плохо о своем хулителе, или. как 
говорится, злословит о нем, нлн, другими словами, дает ему 
сдачи, можно сказать, что он с ннм расквитался.
328. пэп ігоѵаге (іі)  Ьахіо сЬе епігі не находить заня

тия по вкусу.
і саѵаііі 8І сопоксопо аЦ§ кеііа е ^ІІ акіпі аі Ьакіо см. 

С-1379.
сііі поп рио Йаге аІГахіпо Йа аі Ьакіо см. А -1237.
329. одпі Ьавіо поп х’айаИа ай о^пі йокво (или  а 

Іиііі і Й05&І) ргоѵ. ^  всякому свое.
ВА5ТОNАНЕ ѵ 

Ьавіопаге йі капіа га^іопе см. К-52а. 
апйаге (или  Іогпаге) а Ьахіопаге і рехсі см Р-1346. 
еххеге (или  гевіаге) Ьессо е Ьахіспаіо см. В-405, 
с о т е  ип сап-; Ьахіопаіо см. С-426 
1а р гіта  хі регйопа, 1а хесопйа хі Ьахіопа см. Р-22Ы6. 

В^5ТОNАТА {
Ьахіопаіе йа сіесЬі см. С-1819.
330. Ьахіопаіе йа огЬі тумаки, побои.
йие сіесЬі а Гаге (или  сЬе Гаппо; аііе Ьазіопгіе см. 

С-1820.
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331. саѵаге Іе Ъакіопаіе сіаііе тап? (или  <11 т ап о) <Н 
ип шопсо вечно лезть на рожон, нарываться на скан
далы,
ВА5ТСШБ т

332. Ьа§іопе ѵезШо «вешалка», «жердь» (о высокой  
и худой  ж енщине).

іі Ьазіопе е 1а сагоіа:
333. — роііііса гіеі Ьазіопе е гіеііа сагоіа политика 

кнута н пряника.
334. — изаге Н Ьахіопе е Іа сагоіа использовать по

литику кнута и пряника.
Ъазіопе гіі сошапйо см. С-2283.
335. Ьазіопе гіа роііаіо а) насест; Ь) грязная вещь.
336. Ьазіопе (ІеІІа ѵессЬіаІа опора старости:

І і з с іт т о  апсога соі ЬаЪЬо ей ев іі ега ог^оеИозо гіі т е .  
гіісеѵа: «II т іо  га^агго». «Ь’егейе», «II Ьазіопе сіеі 1а ш іа 
ѵессЫаіа» (V Ргаіоііпі, «Ѵіа йе Ма&аггіпі»).

Мы вышли на улнцу вместе с отцом, и он с гордостью, 
указы вая на меня, говорил: «Мой сынок. Наследник. Опора 
моей старости»,

ріи 5іі(Іісіо (Тип Ьа$іоп гіі роііаіо см. 5-2027. 
риіііо сош’ип Ьазіопе сіа роііаіо см. Р-2423. 
зрогсо с о т ’ип Ьазіоп сіа роііаіо см. 5-1501.
337. 50ІІ0 И Ьазіопе под игом, под гнетом, 
соі Ьо55о1о е соі Ьазіопе см. В -1054.
ассеппаге сорре (или  іп сорра) е йаге (іп) Ьазіопі см. 

С-2613.
агіорегаге Газзо сН Ъазіопі см. А-1274. 
аѵеге іі сіоззо рег П Ьахіопе см. Б-853.
338. сассіаге (или  теМеге) іі Ьазіопе (или  і Ьазіопі) 

Іга Іе {или іга 1е, пеііе) гиоіе (или  гиоіа; тж. Яссаге или  
т еи еге  ип Ьазіопе іга Іе ^атЬе) вставлять палки в ко
леса, мешать:

— АЬ аиеі Ьаіогйо ііеп йиго* Е Ігоѵа сіеі р!й Ьаіогді сЬе !о 
ргепйопо зоііо Іе Іого аіі. 5 ’ассог^егаппо циеі сЬе с! 8і 
^ііасіа^па а сассіагті I Ьазіопі !га Іе гиоіа (^ . Сазіеіпиоѵо, 
«Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп{ог(е»).

— А. так этот олух упорствует! И нашел других олухов, 
которые взяли его под свое крылышко! Они скоро убедятся 
в том, какая награда ждет тех, кто посмеет вставлять мне 
налкн в колеса.

Е поп зіаг И соп циеііа Іассіа, ё  *езіа, поп т е и е г е  I 
Ьазіопі іга Іе гиоіе (С. Агріпо, «Ьа зиога діоѵапе»).

И ие снди с таким видом, сегодня праздник, и ты нам 
его не порти.

— ...Ма іпіапіо, ё ѵего о поп ё ѵего сЬе в! йіѵегіе а 
сопігазіагсі 1а гоЬа позіга, а те ііе г с і іі Ьазіопе п еііе  гиоіа, 
а іспегсі а віесскеііо с о т е  йие соііе&іаіі? Но сіпсіиапіа аппі.
іо {Р. СНіеза, «Ѵіііасіогпа»).

— А между тем, разве это не ф акт, что он изощряется, 
старается всюду становиться нам поперек дороги, вставлять 
нам палки в колеса, держать нас впроголодь точно двух 
школьников. А ведь мие уж е пятьдесят.

— Коп т е и е г е  Ьазіопі іга 1е гиоіе, Іи , — е зс іа т б  ІЛѵіа. — 
циапгіо 1а 5аропІа йесігіе ипа соза, & соза Гаііа, с о т е  Йісе 
Запйгіпо.

Місііеіе зоггізе: “  Зопо сопѵіпіо апсЪЧо сЬе іи ііо  апгігй 
Іюпе. ЗІеіе ргоргіо ипа зосіеіё соі ^іоссНі (С. Койагі, «ѴР Іа 
Заропіа!»).

— Да не ставь ж е нам палкн в колеса! — воскликнула 
Ливия. — Если Сапония что-то решила, значит так и будет, 
как говорит Сандрино.

Микеле улыбнулся: — Я тоже уверен, что все будет хо
рошо. У вас действительно отличное общество.

— ...Іо роі Но гадюпе йі ѵегіеге... сЪе ІІ ргеІеКо поп ѵі 
рогга Ьазіопі іга  1е гиоіе (V. ВгоссНі, <х/ іетрі ііеі цгапйе 
атоге*).

— ...У меня к тому ж е есть основания полагать.., что 
префект не будет вам ставить палки в колеса.
(Пример см. тж. М-550; Р-1354).

рагеге ипа Магіоппа іп с іт а  а ип Ьавіопе см. М-51.
339. рипіге соі Ьахіоле Йеііа ЬатЬа^іа пожурить, 
аііпо (Іиго, Ьакіоп Йиго см. А -1224.
а сапе сЬе аЬЬаіа. о рапе, о Ьахіопе см. С-475, 
одпі ѵоісШо Ьа іі Ьахіопе сіа піаге^сіаііо пеііа зиа ^і- 

Ьегпа см. 5-910.
4охІо 5І Ігоѵа іі Ьа$1опе рег Йаге аі сапе см. Т-805. 

ВАТТАиЫА /
340. ЬаНа^Ііе іпсгиепіі бескровные бнтвы (о литера

турных 1 порах}.

341. ЬаНа§11а Йі т а п о  штурм, приступ, 
саѵаііо йі ЬаКа^Ііа см. С-1338.
п о т е  сіі Ьаііа^ііа см. N-409. 
ге^іпа йеііе Ьаііа^ііе см. К-181.
342. ассеііаге ЬаКа^Ііа принять бой:

Р іп а ітсп іе  ті Іесі согацціо е, гіеизо (II ассеНаг ЬаііарП а, 
ргеБі іі (одііо ассиваіоге №. $аІѵапезсЫ, *Ѵп ѵіоііпо. 
23 Лоппе е іі Шаѵоіо»).

Наконец я набрался храбрости и, решив принять бой, 
взял из ее рук злополучный лист.

343. сііксешіеге пеііа ЬаІіа§1іа начать, завязать бой.
344. ракзаге Ьаііа^ііа подавлять силой.
сЬі Ьа іекіа сіі ѵеіго поп ѵайа а Ьаііа^ііа сіі заккі см. 

Т-620.
ВАТТАСіЫО т  

801ЧІ0 с о т е  іі Ьа(іа^1іо сіі сатрапо см. 5-1092. 
сЬі $(и)опа 1а сатрапа ргіта  сЬе кіа ѵепиіа Гога, гЬ 

сеѵе И Ьаііа^Ііо $орга Іа іехіа см. С-342.
ВАТТАСЫСШЕ т

345. а Ьа(1а^Ііопі в большом количестве, в изобилии; 
толпами.
ВАТТЕІЧТЕ т

346. сиоге арегіо а Йие Ьаііепіі душа нараспашку:
А веііісі аппі АІЬегІо ега ип еіоѵіпеііо а ііо  е  йеіісаіо, соі 

сареііі Ьіопсіі — сиоге арегіо а  сіие ЬаЙепИ (С. Ѵег^а, 
«Егоз»),

В ш естнадцать лет Альберто был высоким стройным 
юношей с белокурыми волосами и с душой нараспашку.

347. аргіге [сЬіийеге] і йаМепН открываться [закры
ваться], начинать [кончать] работу:

ь ^ п іѵ е г з ііа  гіі ЧгЬіпо, ѵессіііа (11 сіпциесепіо аппі. сЫи- 
йега I Ьаііепіі? О ьі ваіѵегі йіѵспіапгіо ЕІаіаІс? иігЬіпо 6 
іп регісоіо («Оіогпг», 30 сЧсетЬге 1973).

Университет в Урбнно, который нс;.аі і отпраздновал 
свой пятнсотлетний юбилей, будет закрыт? Или его удастся 
спасти, передав государству? Урбнио в опасности.

ВАТТЕКЕ ѵ
348. ЬаМегзеІа пуститься наутек:

«Іо... т е  1а Ьаііо. 5оп иото йі топйо, е зо с о т е  ѵаппо 
циезіе созе. О иезіі тегІоШ  сііе Іаппо ога Іапіо ігасаззо, 
гіотапі о гіотап ГаНго, зе пе зіагаппо іп саза, іиК і ріепі 
гіі раига» (А. Мапгопі, « / рготевві зрозі>).

— А я... я сматываю удочки. Я человек бывалый и знаю, 
как делаю тся такие дела. Эти дурни, что сейчас так  шумят, 
завтра илн послезавтра запрутся у себя дома, дрож а от 
страха.

Адпезе. — гіа! Ьа гіа сЬе ѵіепе! Зсарро.
Ргийетіо. — Ме Іа Ъаііо; соі гіоѵиіо гізреііо (О. КоѵеІІаш 

•хСоІІега сіеса»).
А и ь е з е. — Тетушка! Тетушка идет! Я удираю. 
П р у д е н ц н о .  — С вашего позволения, я тоже смываюсь,

Ьаііеге Гассіагіпо см. А-67.
Ьаііеге (1')ас^иа пеі тогіа іо  см. А-186.
Ьаііеге 1е аіі см. А-414.
Ьаііегкі Гапса см. А-693.
Ьаііеге Ьапгііега (сіі...) см. В-194.
Ьаііеге ІІ Ьакіо іпѵесе (ІеІГазіпо см. В-320.
ЬаНеге 1а ЬігЬа см. В-757.
Ьаііеге іп Ьгессіа см. В-1197.
ЬаКеге Іе саіса^па (или іі саіса^по) см. С-90.
Ьаііеге іп сат іс іа  см. С-273.
Ьаііеге 1а сатра^па см. С-315.
Ьаііеге іі сапе аі рохіо сіеі рагігопе см. С-447.
Ьаііеге іі саро см. С-739.
Ьаііеге ^с рег іі саро аНгиі см. С-740.
ЬаМеге іі саро пеі (или  сопіго іі) тиго см. М-2185>. 
Ьаііеге 1а са г ге^ іа іа  см. С-1018.
Ьа*1еге сахяа см. С-1250.
ЬаМеге 1а сакка см. С-1251.
Ьаііеге Іа саѵаіііпа см. С-1336.
ЬаКеге хиі (или  іі) сіііогіо см. С -1742.
Ьаііеге сіі сі^ііо см. С-1884.
Ьаііеге 1е сі^Ііа см. С-1885, 
поп Ьаііег сі^Ііо см. С-188ь.
— 5епга ЬаМег сі^По см. С-1887.
Ьаііеге согро а согро см. С-2730.
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ЬаНеге іі сиіо іп іегга (или  5иІ Іаяігісо, зиі Іахігопе) 

см. С-3148.
Ьаііеге і гіепіі см. 0-162.
Ьаііеге іі гіегеіапо хііі Іахігісо см. Ь-203.
ЬаНеге іа (Ііапа см. 0-300.
ЬаНеге Іа Оіапа виі Імпагіо см. 0-301.
ЬаНеге йие сіііогіі (или  іеггі) а ипа са.гіа см. С-145. 
ЬаНеге пеі Іаіхо см. р-109.
ЬаНеге {аіха т о п е іа  рег чй см. М-1832.
ЬаНеге іі (егго см. 1- 441.
ЬаНеге іі Іегго т еп іге  (или  ІіпсЬё, чмапгіо) ё саігіо см.

Р-442.
Ьаііеге 1а Ііасса см. Р-518.
ЬаНеге Іа ііассопа см. Р-523.
ЬаНеге іі (іапсо (или  і ІіапсЬі) см. Р-544.
ЬаНег 1ге(1(1о (или  ЬаНегІа Ігегігіа) а чй см. Р-1271. 
ЬаНег Іа Ігихіа см. Р-1381.
ЬаНеге 1а (игіапііпа см. Р-1583.
Ьаііеге 1е ^аггейе см. 0-318.
ЬаНеге іі ^іпоссЬіо см. С-452.
ЬаНеге Іа ^гапсама (или  1а ^гап сахха) см. С-1251. 
ЬаНегкі а ^иегга Ііпііа см. 0-1184.
ЬаНеге Гіпсисііпе см. 1-184.
ЬаНеге Іа Іапа киі ^горропе см. Ь-114.
ЬаНеге 1е Іахіге см. Ь-198.
ЬаНеге іі Іаяігісо см. Ь-203.
ЬаНегхі аііа 1е§іопе см. Ь-332.
349. ЬаНегкі с о т е  ип Іеопе драться как лев:

С11 зраепоіі бі ЬаНопо соше ісопі, т а  ѵепвопо боргаГГаШ
{сСіогпі», 30 йісетЬге І973).

Испанцы дрались как львы. Но нх разбили.

ЬаНеге (іп или  а) ип Іио^о см. Ь-978.
ЬаНеге 1е т а п і см М-558.
ЬаНеге іі тагсіаріегіе см. М-751.
ЬаНеге Іа тагіпа см. М-841.
ЬаНег іпагіпа см. М-842.
ЬаНеге Іе таксеііе см. М-895.
ЬаНеге виі тегіехігпо (акіо см. Т-122.
ЬаНеге іі тгхкеге см. М-1271.
ЬаНеге Іа. гпихіса см. М-2214.
ЬаНеге іі тихо см. М-2236.
ЬаНеге пеі тикіассЬіо см. М-2251.
ЬаНеге іі паво іп... см. N-43.
ЬаНеге іі лосе см. N-339.
Ьаііег ^іі оссЬі см. 0-124.
— поп ЬаНег ^Іі оссЬі см. 0-125. 
оаНег 1а ра^Ііа см. Р-85.
ЬаНегзі а р а іт е  см. Р-169. 
поп ЬаНеге раІреЬга см. Р-196.
ЬаНеге іі разко см. Р-784.
ЬаНеге Іе реппе см. Р-1169.
ЬаНегві іп (или  іі, пеі) реііо  см. Р-1423.
ЬаНеге і ріесіі см. Р-1632.
ЬаНеге аііа рогіа см. Р-2092.
Ьаііегхі аі ргіто вап^ие см. 5-153.
ЬаЛеге іі р.оргіо Непіипо см. Т-926.
ЬаНеге аі рипіі см. Р-2516.
ЬаНеге 1а (или  іп) гіНгаІа см. Р-437.
ЬаНеге 1а веііа іпѵесе сіеі саѵаііо см. 5-595.
ЬаНеге хогіо см. 5-857.
ЬаНеге 1а хоііа см. 5-968.
ЬаНеге 1а кігагіа см. 5-1844.
ЬаНеге ипа зігасіа см. 5-1343.
ЬаНеге іі Іассо см. Т-14.
ЬаНеге іі Іассопе см. Т-16.
ЬаНеге іі Іегпро см. Т-258.
ЬаНеге Іа Іехіа см. Т-535.
ЬаНеге 1а (схіа пеі (или  сопіго іі) ти го  см. М 2! 85 
ЪаНеге іі Ігепіипо см. Т-926.
ЬаНеге іі (или  ип) (иНо см. Т-970.
ЪаНеге ГиІІіта сграіа см. С-618.
ЬаНеге іі ѵепіо (или  і ѵепііц см. Ѵ -2оі,

ЬаНеге ѵіа см. Ѵ-476. 
поп вареге гіоѵе ЬаНеге іі саро см. С-799, 
поп хареге гіоѵе ЬаНег 1а іекіа см. Т-593, 
іп ип ЬаНег <Га1і см. А-409.
350. Ьаііі ЬаНі постепенно, мало-помалу:

«Рогсо», ехійд сіе 1а гіо Іо Іа то й е ііа» .
№еп*е йа Гаге. ТіШаѵіа, ЪаШ ЪаШ, ііпіі рег сопѵілееге 

(]ие11а зап іа  йоппа (А. Сатрапііе, «СИ азрагаві е Ѵіттог- 
іаШа йеІѴапіта»).

— С в и н ь я ,  — кричала она, — я покажу тебе натурщицу! 
Делать нечего. Однако капля камень долбит— в конце 

концов я убедил свою жену.
Е зреззо Іе рсгзопе ^іоѵапі... йа ргіпсіріо 5і ййппо агіе 

гіі ^гап зідпогі, гіі гпіііопагі ѵегі; т а  а ііа  Г те , ЬаіИ е гіЬаііІ, 
зі зсогре сЬе йі йепаго пе Ьаппо росо (В. ТессНі, <гЬа іегга 
аЬЪапйопаіа»).

Нередко молодые люди... при первом знакомстве выдают 
себя за важных особ, чуть ли не за миллионеров, но потом 
выясняется, что денег-то у ннх маловато.

іп ип Ьаііег с!і сі^ііо см. С-1881, 
іп ип ЬаНег й’оссЫо см. 0 -75. 
гіоѵе поп ЬаЙе хоіе см. 5-961. 
вепга Ьаііег роіхо см. Р-1991. 
а (агпЬиго Ьа1>еп(е см. Т-56.
— иксіге а ІатЬиго Ьаііепіе см. Т-58.
351. Ьаііеіе е хага арегіо библ. толците и отверзется, 

стучите и сокроется.
ЬаМі іі (егго (или  іі сіііосіо) теп іге  {или чмапсіо) ё 

саійо см. Р-4С0.
аі Ьаііег йеі тагіе ііо  хі ксорге 1а іпа^а^па см. М-876, 
м ЬаМе 1а веііа рег поп ЬаНеге іі саѵаііо (тж. рег 

поп ЬаНеге П саѵаііо хі ЬаНе Іа ьеііа) см. 5-603. 
с'ё ЬаНиІа 1а ^гапгііпе см. 0-976.
П сиоге т і  ЬаНе іп ^оіа см. С-3303.
«Зоѵ’апгіга а ЬаНеге іі саро см. А-724. 
ё с о т е  ЬаНеге іі ти го  (тж. ё ип ЬаНег аі тиго) см. 

М-2199.
Іассіа сЬе сі хі ЬаНегеЬЬе хиііе т о п е іе  см. Р-19.
1а Нпдиа ЬаНе гіоѵе іі Й т іе  гіиоіе см. Ь-706. 
поп ё Іетро  йа ЬаНеге іп сат іс іа  см. Т-311,
Чиап^о поп 5І рио ЬаНег ип гаѵаііо кі ЬаНе Іа кеііа 

см. С-1395.
циі ЬаНе іі рипіо см. Р-2544.

ВАТТЕКІА I
352. ксоргіге 1е ЬаНегіе обнаружить тайные замысгіы, 

планы:
Ога 8І (га((а гіЧпйоѵіпаге йі сЬе соіоге 1а ѵиоіе. Ма зепга 

всоргіге 1е Ьайегіе, сНё тапсЬегеЬЬе 1’е іетеп іо  вогргева 
(А_ Сатпапііе, *СІі азрагаці е 1'іттогІаШй йеІѴапіта»).

Теперь надо угадать, какого цветі. он хочет галстук, но 
главное — сохранить все в тайне, иначе сюрприза ие полу
чится.
(Пример см. тж. А-811).

ВАГТЕ5ІМО ,п
353. ЬаНемто гіеІГедиаІоге праздник Нептуна (при пе

ресечении экватора).
354. ЬаНехіпю гіі (или  йеі) (иосо боевое крещение, 
п о т е  йі ЬаНехіто см. N-410.
355. еххеге с о т е  аі ЬаНехіто іі сотраге быть необхо

димым.
тапдіа"е соііа ТогсЬеНа сіеі ЬаНекіто см. Р-1063.
356. Іепеге а ЬаНехіто быть крестным отцом [крест

ной матерью]; бъпт кумом [кумой].
357. Іепеге а ЬаКешпо цс присутствовать при рожде

нии чего-л.
ВАТТЕ22АКЕ ѵ 

ЬаНеггаіо йі йотепіса см 0-766.
ЬаНеххаге іі ѵіпо см. Ѵ-591. 
ѵіп ЬаНехгаІо поп ѵаіе ип Ііаіо см. Ѵ-606. 

ВАТТIВА^ЕNО т
іп ип ЬаНіЬаІепо см. В-99.

ВАТТ15САКРА т
358. а ЬаНіхсагра наспех, на ходу: піапдіаге а ЬаИ1> 

сагра иаст:оро поесть, перекусить на ходу.
359. — аі.ааге а 1 аНіхсагра тсааіь, идти иеіш ац.



ЕАТ н о

ВАТТІЛА  [
360. ЬаНиіа сН хрігііо остроумная шутка:

— Соте таі зеі чш? Ті веі іогве регзо іп раіигіе? — КіБего 
аБзіете. СЬе ипо сЗі Іого роіезве реггіегзі (п раіиёе ега ипа 
ЬаИиІа Л  Брігііо (5. Маф Воп}апІі. «Зрегапга»)

— Как ты сюда попал? Мы думали, ты утонул в болоте. 
Все засмеялись. Чтобы кого-либо из них могло засосать

в болоте — да это просто смешно.

361. а Ьаііиіа а) в такт; Ь) кстати.
362. Ьаііиіа рег ЬаНиіа шаг за шагом; снова и снова:

Е ро! с’ега іі Іаѵого, чиеііс чсоро ипісо е аззогЬепІе гіеііа 
зиа ѵііа: 1е Іегюпі <3і а гто п іа , 1е оге раззаіе  аі ріапо!огІе, 
е Іи ііе  1е ргоѵе рег 1а Бсепа, 1е еп ігаіе , і т о ѵ іт е п іі. і кезіі. 
гіІаШ . Ъайиіа рег ЬаМиІа {Р. ЗассЫ. «/.а ргітасіоппа»).

А кроме того работа — единственная и всепоглощающая 
пель ее жизни — уроки гармонии, часы, проведенные за 
фортепиано, репетиции, выходы, отработка роли, отдельных 
сиен, снова и снова, ш аг за шагом.

363. іп гіие (или  іп диайго) Ьаііиіе в два счета, очень 
быстро, мгновенно.

364. аііе ргіте Ь а ііт е  гіі в начальной стадии, на 
первых порах.

365. ассогпойагм аііе ЬаНиіе подчиняться чужой воле.
366. апгіаге рег 1а Ьаііиіа ндти проточенным путем.
367. реггіеге 1а ЬаМиіа =  сбиться с ритма, такта 

(ЗиеІІч соггівропгіепга Л’....юг„_І зеле: ѵепіѵа роі іШеггоМа,
гіигапіе 1а гесііа. регсЬё Аіевзапйго іе т е ^ а  с?! р^ггіегь, соше 
5і вііоі (Ііге, 1а Ь а ііы а  (О. Коѵеііа, хМаІ&г сіоіогоаа»).

Это люЗовное переглядывание прервалось вс время репе
тиции, так как Алессандро боялся, как говорится, сбиться.
368. ропаге Іа Ьа.іміа задавать тон, пользоваться ав

торитетом.
В АТТуТО  а в в  

5Ігааа Ьаііиіа см. 5-1820. 
ѵіа Ьа((и(а см. Ѵ-451.
а хргоп Ьаііиіо (тж. соп Ьаііиіі кргопі) см  5-1529. 
(ё) гпе^Ііо екхег сіі піап Ьаііиіо сіі йі 1іп§чіа Гегиіо

см. М-707.
1а зігасіа ЬаНиіа поп гпеііе егЬа см. 5 1899. 

в а і і ь е  ш
369. Гаге і Ьаиіі укладываться, готовиться к отъезду.
370. рагііге іп ипа сахха (или  іп ип хассо) е Іогпаге 

іп ип Ьаиіе ничему не научиться, остаться невеждой.
ѵіа^діаге соше ип Ьаиіе см. Ѵ-544.

ВАѴА {
371. Ьаѵа <Іі ѵепіо дуновение ветерка:

...зиі Іеѵаг гіеі зоіе сЬе зі т е Н е  зет р ге  ипа Ьаѵа <11 ѵепіо, 
^іі иссеііі сапіаѵапо рег заіиіаге іі віогпо сЬе пазсе 
(Л. Мест, <г/ сіргезхі сіі Сіапсіа»).

...на восходе солнца всегда поднимается легкий ветерок, 
и птицы поют, приветствуя новый день.
372. соп 1а Ьаѵа аііа Ьосса с пеной у  рта.
373. аѵеге 1а Ьаѵа аііа Ьосса (тж. Таге 1а Ьаѵа) быть

взбешенным:
Соп 1а Гагпе поп б! гаріопа. Се п’ё рій рТй й'ипо сЬе 

ПеПе іп йізсиззіопе йі Іогпаге зиі Іаѵого. Е чиеІГА тіп іа. 
іп зресіе. Іиі по. іиі ё  рег сопііпиаге. т а  р го т е ііе  росо ёі 
Ьиппо. На 1а Ьаѵа аИа Ьосса (V. Ргаіоііпі. <гМеіеііо*).

Голод не тетка. Некоторые уже поговаривают о том, 
чтебы вернуться на работу Аминтв же — нет; ои за то. 
чтобы продолжать забастовку, ио хорошего ж дать  нечего. 
Он вне себя.

374. Таг ѵепіге Іа Ьаѵа аііа Ьосса привести в бешен
ство, п ярость.
ВАѴАСЫО гп

375. т е ііеге  іі Ьаѵадііо заткиуть рот, заставить мол
чать.
ВАѴЕКО щ

376. ргелгіеге (или  аНеггаге, іігаге) рег іі Ьаѵего
а) взять за шиворот; Ь) насмехаться:

Ега сііѵепіаіо Іапіо тессап ісо  пеііа зиа аШѵіІй е ргіѵо 
<1і Іапіазіа, е сов* атро ііо зо  рег 1а в іситега. сЬе п е т т е п о  

ассогреѵа с о т е  Ротропа ріі зГиррізБе зсаііга. е 1о ргеп- 
Леззе рег 11 Ьаѵего іп піапіега БоргаНіпа (А. РаІаггезсНі, 
«Ро тропа»).

Петух Туба был так апатичен и так механически вы
полнял свои обнзанности и, в то ж е время, был так  важен 
и спесив, что даж е ие замечал, кок ловко кѵріща Помпона 
ускользала от него н как тонко умела посмеяться над  ним.

с) водить за нос:
Рег ип а&пеііо сЬе ѵаіе ипа ріяМга * етобб? перогіапі! 

БІап 11 а сіізсиіеге, а Іпѵеіге, а 11гаг«і рег И Ьаѵего гіеііе 
оге (В. ВагІІи. жіі ѵіаясшіоге ѵоіапіе»).

Из-за ягненка, которому грош цена, крупные торговцы 
могут препираться часами, стараясь надуть друг друга.

ВА22ІСАКЕ ѵ 
Ьаггісаге соі йіаѵоіо е соп і вапіі (или  е соп і ІгаИ)

см. 0-349.
сЫ Ьаггіса соі Іагіго о гиЬаге о Гаг ѵіхіа см. Ь-83. 
сЬі Ьаггіса 1с горро ішрага а горрісаге см. 2  85. 
сіігпті соп сЫ ЬаггісЬі е 1і йіго сЬі хеі см. 0-530. 

ВЕ:
поп Йіге пё а пё Ьё см. А-2.

В Е А К Е ѵ 
Ьеаге ГоссЬіо см. 0-86.

ВЕАТО а^В  е т  
Ьеаіа ірпогапга см. 1-38.
Йі Ьеаіа т е т о г іа  см. М-1081.
377. еззеге Гга і Ьеаіі быть на том свете; приказать 

долго жить, умереть:
Лппа. — Веаіо іеі
Сіасотіпо (гШепйо). — ЕЫ.. РегсЫ  1а зсіаЬоІаіа {вецпа 

И реііо) ГЪо ргеза сИ Ігаѵ егБо!.. 5е ега рег сові... (іпйіса 
сіі рипіа) а ЧиевГога Багеі 1га 1 ЬеаіІ, сіаѵѵегоі {О. Цоѵеі- 
іа, «Нотапіісіато»).

А н н а .  — Благодари бога!
Д ж а к о м и н о  {смеясь). *— Д а!.. Потому что удар {по

казывает на грудь) пришелся поперек!.. Если бы он поразил 
меня так ... (показывает острием е ерудь), то я давно бы 
был в царстве небесном.

Гаг Іа ѵііа йеі Ьеаіо рогсо см  Ѵ-731
378. Ьеаіо Іеі! хорошо вам; ваше счастье! (пример см. 

В-377; Е-56).
Ьеаіі і топосоіі іп іегга гіі сіесЬі си. С-1834.
379. Ьеаіі і роѵегі <1і хрігііо биол. блаженны нищие 

духом.
а сопіі Гаііі, Ьеаіі і таШ ! см. С-2568.
(Іоппа сЬе ^иі^а, Ьеаіо сЬі кі гігіа см. 0-814.
роса Ьгі^ліа ѵііа Ьеаіа с«. В -1418.
іп Іегга сіі сіесЬі Ьеаіо сЬі На ип оссЫо (хоіо) с.и

С -1834.
ВЕССАРІСО т  

Вгаххо соше ип ЬессаГіго см. С-992 
о^пі иссеііо гіі а§о5Іо (или  сіі ьіі(ешЬге) ё ЬессаНго 

см. и-20.
ВЕССАКЕ ѵ

380. Ьес;аг1е получить по шее.
381. поп Ьессаге сіі дс ничего нр  смыслить, не знать 

толку в чем-л.
Ьессаге ипа ЬеІІа тагш оііа  :м. М-858.
Ьессагхі іі сегѵеііо см. С-1598.
Ьессаге Іа Годііа см. Р-970 
Ьессагхі і ^еіі см. С-379.
Ьессагхі ип ^иагіа^по см. 0-1121.
Ьессагві ип таіаппо см. М-154.
Ьессаге ипа тагтоМ а см. М-858.
382. Ьессаге ип ро’ сіі ІиіГо нахвататься вер} ушек. 
Ьессаге іі хоіе см. 5  954.
Ьессагкі Іо кіірепсііо см. 5 1733.
Ьессаге Гиѵа а сцЗ см. 11-262. 
гіаге а Ьессаге аІГоса см. 0 -9 .
Йаге а Ьессаге аііе риііе см. Р-2556.
Йаге Ьессаге аІГишоге см. 11-61. 
хепга Ьессаге ип диаНгіпо см. О Ь4.
1а Ьівсіа Ьесса іі сіагіаіапо си. Й-768.
383. сЬі Іо Ьесса іп ип то.1о, сЬі іп ип аИго ргоѵ. ^  

у каждого барона своя фантазия, каждый по-своему с 
ума сходит.

сііі ѵа Ьесса е сЬі хіа (или  хіесіе) хі хесса см. А 719.
і «Зие §а1Іе»і хі Ьессаюпо см. Сі-(і7.
Деі Гі4ю поп пе Ьессап 1е раххеге см. Р-943. 
диеі сЬе весі а ^іі ё циеі сЬе Ьесса см. 5-531.

КЗ

но
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ВЕГСО I т

384. Ьессо сГип циаНгшо (или  гіЧіл сеп іезіто) гроши, 
копейки, самая малость;

II 9о1о соп чиаіе озаззе зсатЫ аге циаІсЬе ій еа .. 8І 
сЫ атаѵ а Оапгіоіо 2арре11а. аі диаіе поп ега Нпо аііога 
сарііаіо  іп р ге т іо  п е т т е п о  Н Ьессо сі'ип сеп іе з іт о  (О. йа 
Ѵегопа, «Ла ѵііа сотіпсіа йотапі*).

Единственного, с кем он иной раз осмеливался обменять
ся мнениями... звали Дандоло Дзаппетта, на долю которого 
до снх пор не выпадало нн единого гроша.
(Пример см. тж, 0-63).

385. — зепга іі Ьессо (Тип чиаіігіпо без гроша за ду 
шой;

Ега Бепга П Ьессо сГип чиаНгіпо т а  а11е%го соте ипа 
раздиа (М. Арреііиз. «йа тогго а гсгіііоге»).

Паскуале Чирилло, без гроша за душой, был весел как 
птичка.
— поп аѵеге (или  поп ѵегіеге) П Ьессо д ’ип чиаигіпо 

(или  (Гил сепіе$1то) см. (3-55.
386. — поп ра^аге И Ьессо (Тип диаіігіло не запла

тить ни гроша:
А1 ргосезБо аѵеѵо сііаіо  рагессЫ ІпГогіипаН (За т е  азвІБШІ 

е  іі п о б і г о  Іекаіе. Оіі іп іогіипаіі сІероБего... сііе поп ра^а- 
ѵапо ІІ Ьессо сіі ип чиаіігіпо (О. Оегтапеііо, «Ле тетогіе йі 
ип ЬагЬіеге»).

На суде я сослался на нескольких пострадавших, кото
рым я помогал, и на нашего юрисконсульта. Они показа
ли... что не платили ни гроша.
— лоп ѵаіегеіі Ьессо «Тип чиаіМио см. Ѵ-25.
Ьосса а Ьессо (И ^аіііпа см. В-815.
сагпе соі Ьессо см. С-943. 
тессЫ  е ЬессЬі см. М-1022, 
а Ьессо азсіиНо см. А-1186.
387. а  Ьессо гоііо в изобилии, в большом количестве.
388. 8епга аргіг Ьессо не вымолвив нн слова, точно 

в рот воды набрав:
...ѵа а ііе е г а т е п іе  іп гоѵіпа реі риБІо гіі віаге іп К о та  

йаііа р г іт а  а ііа  и Н іта  зейиіа йеііа С а тега  Бепга т а і  арНг 
Ьессо, регсЬё та й ге  паіига поп е іі Ьа ІагрИо іі <іопо гіеі- 
Геіодиепга (Е. Сазіеіпиоѵо, «Л'опогеѵоІе Раоіо Леоп[ог1е»), 

...он сам роет себе яму тем, что упорно остается в Риме 
от начала до конца сессии парламента, хотя за все время 
ии разу рта не откроет, потому что мать-природа ие на
делила его даром красноречия.

389. аіхаге И Ьессо груб, возвысить голос, заговорить: 
«Е поп сгейеге йі роіег аігаге іап іо  11 Ьессо, Баі?» к іі

вЬірпб О есіто  (С. Агріпо. «II ргосеззо*).
«Не думай, что здесь тебе дадут так  разевать пасть!» — 

прошипел Дечнмо.
аггоіаге іі Ьессо см. 0-155.
аѵеге аііга ра§1іа іп Ьессо см. Р-83.
390. поп аѵеге іі Ьессо Іогіо заглядывать в рюмочку, 

закладывать (за галстук) (ср. он не дурак выпить).
аѵеге ра^ііа іп Ьессо см. Р-84.
391. Ьа^пагзі іі Ьессо наклюкаться, напиться.
392. сЬіисІеге іі Ьессо груб, заткнуться: сЬіисІі іі Ьессо! 

замолчи!, заткнись!
393. сіаге сіі Ьессо а... напасть на.., ударить.
394. сіаге сіі Ьессо пе! Іопсіо пойти ко дну (о  корабле).
395. т е ііегсі іі Ьессо іп (или  а) чс совать свои нос 

куда-л., во что-л.:
«ОиезіІ бопо аНагІ т іе і . Агіпго ^ ип ат ісо ... іи  поп сі 

!іаі гіа т е ііе г е  II Ьессо» (Л. Л!огаѵіа, «Миоѵі гассопіі то- 
тапі»),

— Это мое дело. Артуро — друг.., а тебе не стоит со
ваться в эти дела.

...5е 1е сіісеѵо ипа Тгазе Ееліік», виЬИо ип аНго сі т е ііе ѵ а  
N Ьессо (А. Могаѵіа. «Ла поіа»).

С тоило мне сказать ей комплимент, как тут же кто-нн- 
будь встревал в разговор.

теМеге іі Ьессо іп т о ііе  см. М-1702.
396. рогіаге ѵіа зойо іі Ьессо утащить из-под самого 

носа:
— Коп рег пііііа кі «Ш58»ігг?> а вио Іе т р о  сЬе Се Раег 

зіеяяе рег... 1а З с Ь г а т т . диапсіо <іоп Ьиса к ііе іа  рогІЪ ѵіа 
ьоИо. зсизаіе, іі Ьессо (Р. ЗассНі, «I а ргітайоппа»),

— Не зря в свое время ходили слѵхи, что Де Па^с уви
вался за... Ш рамм, когда дон Лѵкя. простите за выраже
ние, увел ее у него из-под самого носа.

397. ргепйегзі сіі Ьессо соп чй ^  схватиться, сцепиться 
с кем-л.:

Се Гаѵеѵо зиііе сома. ІітЬ егІо . т а  і позігі гаррогіі 
егапо согіезі... Каррогіі, іп в о т т а  йа диегга Ігеййа, 1га 
регБопе сНе азреііапо 1а р г іт а  оссазюпе рег ргешіегхі гіі 
Ьессо (А. Могаѵіа. •Nиоѵ^ гассопіі готапі»).

Он у меня поперек горла стоял, этот Умберто, ио отно
шения у нас были любезными... В общем, это были отно
шения как при холодной войне, когда так и ж дут случая, 
чтобы сцепиться.

398. гасісігіггаге іі Ьессо аНо храгѵіеге заниматься бес
полезным делом.

3‘ Э. гіп(ге5саге іі Ьессо промочить гор по.
400. ьраіаьсгіге іі Ьессо разинуть рот.
(епеге іі Ьессо іп тоГіе см. М-1704.
400а. Іогпаге яоііо іі оессо <1і э  торчать у кого-л. 

под носом.
401. сЬі 5Іа соі Ьессо арегіо. Ьа ГітЬессаІа йі  ̂епіо

ргоѵ. кто рот разевает, тот ветер глотает; =  молча
ние — золото, 

ё іопіапа ГегЬа гіаі Ьессо см. Е-117. 
ё ип ігегіо сіаі Ьессо ^іаЧо см. А\-1236.
402. ессо Гаііо іі Ьессо аіі оса (е Іе сегпа аі ройекіа) 

тут н іело с концом; теперь дело в шляпе.
ГегЬа ё Іип^і гіаі Ьессо см. Е-117.
1е ^аіііпе Іаппо Гиоѵа рег іі Ььссо (тэг. 1а ^аіііпа ё 

Ьеііа е Ьиопа, гіі рег Ьессо Га Гиоѵа) см 0-8?
Іа то5са  рипзепііо 1а Іагіаги^а, 8І готре іі Ьес^о см.

М-2056.
одпі иссеііо ё Ьиопо рег Ьессо «ио см. 11-23. 
іапіо ѵа Госа Іог$о, сЬе сі іам .а іі Ьессо см. О 17. 
іи кеі ип ЬеІ тегіо , т а  Іі т ап са  Н Ьессо ^іаііо ели 

М-1230.
ВЬССО II т

403. Ьессо сопіепіо рогоносец:
— ОЬ, роѵегеИо! Іпвош та. 4 Ьессо сопіепіо?
— N0 , — гіЬаІІё ІІ теШ П ио гіоіюге. — е Геіісе. е риапЛо 

Іа тоЕ Ііе 8 іп п атога  і]ііа1сипп, соіезіо гіеѵоіо Бегѵііоге 
сіі Егой і ааг .е. (А'. ВассНсШ, «і.а сіііа (Іе%1і атапіі

— А: . бедняга, а обшем это ' великолушныП ро го ііо с р ц ?
— Нет, — возразил медоточивый доктоп — Он счагтлив, и 

к о ш  ‘го жена влюбляется в кого-либо, этот р^аностный 
почитатель Эроса помогает ей.

404. еххеге Ьессо быть рогатым
405. евзеге (и пи гехіаге) Ьессо е Ьаьіопаіо остаться 

ии с чем, остаться с носом:
О-ь іи ііі заппо сЬе П ЬатЬ іпо  6 Н(?1ю гіі О'еНо г сЬе Л 

ѵессі Кекі ега «Ьессо с Ьазіопаіо» ( V. РпЯоШи, *СгопасНе 
йі роѵегі агѵрпіі»).

Все знают, что ребеночек — сын О", ел по и что гтарнка 
Неси околпачили.

406. Іаг Ьессо наставить рога:
— Репзасі, Ьаі Іге ріогпі гіі Іе т р о  рег Іаге Ьессо (II. Мо- 

геііі, «І^аіаіе іп саза й аррипіатепіо»).
—■ Подумай хорошенько, в твоем распоряжении три дня, 

чтобы ему наставить рога.
— Ё Гасііе— рег 1е іі^ ііе  е 1е Б ір п о г е  сіі Іаті&ііа ѵезІІГБІ 

с о те  бопо ѵезіііе. N011 Ііаппо сЬе 6а сНіесісге. Ыоп Ьаппо 
п е т т е п о  гіа Іаг Ьессо Г а т іс о  (С. Раѵезе, «Тга (іоппв зоіе»),

— Этим дочкам и матронам... легко так одеваться. Стоит 
только попросить. Нм даж е не надо наставлять рога своим 
мужьям.

407. тип^еге іі Ьессо донть козла; зря стараться; за
ниматься бесполезным делом.

$а1ѵаге са^га е іі Ьессо см. С-881.
В Е Р А М  {

408. саі^а йеііа Веіага чулок для подарков (который 
дети подвейшвают и камина 6 января).
ВЕРРА /

а^діип^еге 1е ЬеНе аі сіаппо см. 0-19. 
аѵеге ііі Лаппо е Іе ЬсГІе (тж гехіаге или  гігпапеге соп

ІІ Лаппо е соп 1е ЬеНе) см. Ь 20.
Іаксіаге ^а соі сіаппо е соііе ЬеЯе см. Э-20.

ВЕСА /
409. гіагзі (или  ргепсіегіі) Іа Ье^а взліь на сс&Ч 

труд.
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ВЕІХА Т
410. ЬеІІа сіі по!1е ночная красотка (о проститутке) .  

ВЕЬЬЕКОРОМ Е
411. Іеііега сіі ВеІІегоГопіе письмо Беллерофонта; лжи

вое, вероломное послание [миф.].
ВЕЬЬЕ22А \

412. ЬеІІегга таіапсігіпа вызывающая красота.
413. ЬеІІеххе 5рогас1ісЬе иіутл. женские прелести.
414. Ьеііехха сІеІГазіпо (или (ІеІ сііаѵоіо) красота юно

сти, молодости:
...поп сарізсо соше 1о аЬЫа роіиіо регйеге Іа іезіа рег 

ипа С05І сагіпа Ііп сЬе зі ѵиоіе т а  Іап іо  іпзірійа роѵегеііа 
сЬе зе  1е іо&1іеѵо 1а Ьеііегга йеІГазіпо піепіе аНго 1е 
гезіаѵа [С. Вегіо, «II ѵіаіе озсиго»).

...сам не понимаю, как я мог потерять голову из-за такой, 
правда хорошенькой, но такой пустой простушки; если от
нять у нее свежесть, то ровным счетом ничего не останется.

11 йізсогзо йеі шаігішопіо, йеііа га^агга  сЬе ё  огшаі 
сгезсіиіа, йеііа Ьеііегга йеііа еіоѵепій сЬе ё с о т е  циеііа 
йеІГазІпо, а Заіѵаіоге е ііе іо  аѵеѵа Іаііо  апсЬе 1а соепаіа 
(Р. А. Виііііа, «II ѵоіапііпо» ).

Разговор о замужестве, о девушке, которая у ж е  стала 
вполне взрослой, о красоте, которая, увы, быстро проходит, 
вела с Сальваторе и невестка.

Ьеііехха сіеііа № псіа см. N-162.
415. ипа ЬеІІегха сіі цс очень много, уйма чего-л.:

«5опо разза іе  1а Ьеііегга сіі зеі оге!» е з с іа т о  соп ипа 
ѵосе йі йезоіагіопе (К. Ргаіоііпі\ «СгопасНе йі роѵегі 
стапіі» ).

— Ведь прошло добрых шесть часові — в ее голосе слы
шалось отчаяние.
416. — Гаге ипа ЬеІІегга сіі сіепагі загрести кучу де

нег; сколотить приличное состояние.
417. рег Ьеііехха для украшения, для видимости, для 

мебели:
І-а Прііа, ІеІ, Іпѵесе, поп Іасеѵа пиііа е зіаѵа Н, ё Іа 

рагоіа, рег Ь сііегга (А. Могаѵіа, «Яассопіі готапі»).
Дочка, наоборот, ничего не делала и стояла у лотка, так  

сказать, для мебелн.

— аѵеге іі саро рег Ьеііегга см. С-727.
418. сЬіисІеге (или  Ііпіге, іегтіпаге) іп ЬеІІегга за

кончить красивым жестом.
419. т е ііегз і іп ЬеІІегга прихорашиваться, принаря

жаться.
420. шогіге іп ЬеІІегга умереть во цвете лет.
421. ЬеМегге рег ип ^іогпо е Ъопіа рег §ешрге ргоѵ. ^  

красота быстротечна, а доброта — вечна; красота — на 
час, доброта — навек.

1а діоѵепій ё ипа ЬеІІегга а зё см. 0-641. 
роса тассіііа  ^иазіа ипа Ьеііегха см. М-11.

ВЁЬЫСО а8Д  
т е іа ііі  ЬеІІісі см. М-1318,

ВЕЫ ЛСО т
422. іедаге іі ЬеІІісо а) перевязать пуповину; Ъ) по

родить.
423. ега т е д ііо  сЬе і \  Іазсіаѵапо 5сіоИо іі Ьеііісо луч

ше бы тебе вовсе не родиться.
ВЕІЛЛМ ВІІ5ТО т

424. Іаге іі ЬеІІітЬизІо (или  ЬеІГішЬизІо) а) фран
тить; Ь) бездельничать.
ВЕІЛЛІЧО ацц

425. соп 1е ЬеІІе ЬеИІпе вкрадчивыми и льстивыми сло
вами.

426. Гаге іі (Ьеііо) ЬеІІіпо (или  Іе Ьеііе ЬеШпе, іі 
Ъеіііпо ЬеІІіпо) подольститься, подмазаться к кому-л.:

В аіезіга ега іогіе, зЬгіеаііѵо, поп Гасеѵа ІІ ЬеШпо е поп
ега аН аііо  зріопе Р.еа. «Яіігаііо йі та%%іо»).

Балестра был сильным, быстрым, не был подлизой и пе 
ябедничал.

СогаШпа. — СЫ Ьа йа Ітрогіаге а т е  сііе іі т іо  райгопе 
Іазсіа іпеаипаге йа ипа йоппа Ііпіа? СЬ’еМа Іассіа 

сіі ЬеІПпе зиі ѵ*«и. е 1о та іей іса  йіеіго 1е зраііе (С. Оо/- 
йопі, *І^а $егѵа атогоза»).

К о р а л  л и  и а. — Какое мне дело до того, что мой хо
зяин позволяет прнтворщице-жене себя обманывать? Что 
она говорит ему в лицо льстивые слова, а за спиной его 
проклинает.

«Ти, т ! а  сага, ^аі т а і е  та1І55Ішо а Іаг#Н Іе Ъеііе е 
Ъеіііпе. Ти Йоѵгезіі Ігаііагіо с о т е  5і т е г ііа  (С. Рагізе, «II 
ІШататепіо» ).

— Ты, дорогая, ведешь себя неправильно, хуже некуда, 
обхаж ивая его. Нужно поступать с ним, как он этого за
служивает.

ВЕИ.О 1. а в в  
ЬеІІо е +  а§В-
427. — ЬеП’е апсіаіо в безнадежном состоянии:

— 51, Іі а ііоееегеі Ьеп ѵоіепііегі, т а  зопо 1а т а й г е  йеі 
Р и іт іп е , е циапйо ѵіепе... зеі ЬеІГапйаіа! (/. Саіѵіпо, *ГіаЬе 
ііаііапе»).

— Я с удовольствием разрешила бы тебе переночевать. 
Но я мать Молннн, и когда она вернется домой.., ты про
пала!

«Оеѵі Іогпаге а ііа  С атега , рег Гаг ріасеге а т е .  Оеѵі 
йігі^еге іі еіогпаіе.

«ОЬ, циеііо ё ЪеІГе апйаіо» гізрозе Согііз (А. Ро&аггагоя 
«Оапіеіе Согііз»).

— Ты должен вернуться в парламент, хотя бы из ува
жения ко мне. Ты должен руководить газетой.

— О, с  этим уж е покончено. — отвечал Кортис.

428. — ЬеП’е аггіѵаіо окончательно установленны й, 
вы ясненный, решенный:

— Е рег ііпіге, заі сЬе йісо? СЬе іі виопо поп зо соза 
зіа...

— Сі5. а сойевіа сопсіизіопе с’его ЬеІГе аггіѵаіо йа т е  
(Т. І^апсіоііі, шКассопіі ітровзіЬШ» ).

— И в конце концов, знаешь, что я тебе скаж у? Что 
я не знаю, что такое звук...

— Представь себе, я тоже пришел к  такому ж е  выводу.
429. — ЬеІГе Ьиопо настоящ ий, истинный; действитель

но, не что иное как :
— Ьо за. з а л о г а  т іа .  сііе соіезіо іо Іо сЬ іа то  ат о ге  

ЬеІГ е Ьиопо? (С. Ѵег&а, «Егоз»).
— Знаете лн, уваж аем ая синьора, по-моему, это не что 

иное как любовь.
«5епИ, Б іп а» . йіззі, «И ргеро йі поп Іпзізіеге... чиезіо ё 

ип саргіссіо Ьеііо е Ьиопо е іо поп ѵо^ію сейеге аі саргіесі» 
{А. Могаѵіо, «Vатоге сопіи&аіе»).

— Послушай, Днна, — сказал я. — Н е упорствуй, пожалуй
ста... Ведь это просто-напросто каприз, а я не хочу пота
кать капризам.

— Ма поп Ьа Гагіа ргеоссираіа аГТаІіо, зетЬ га Г и о то  ріи 
ігапциіііо йеі топйо, 2е созі {оззе загеЬЬе ип Гепотепо йі 
іпсозсіепха Ьеііо е Ьиопо (И. РаІаггезсНі, «I ігаІеІЦ Сис~ 
соіі» ).

— Но он ничуть не встревожен; каж ется, нет в мнре че
ловека. спокойней его; если это так на самом деле, то о н — 
воплощение полной бесчувственности.

Озѵаійо Ііі созіхеио а Іеііо йа ипа ГеЬЬге а 40. «Тііо 
Ьеііо е Ьиопо» йіззе іі тей ісо ... (V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі 
роѵегі аіпапіі»).

Ссвальдо слег с  температурой 40. «Самый настоящий 
тиф», — сказал врач.

Ега 1а Віапса йі зетпрге ей Ьа йеііо: «Ысепгіатпепіо 
ЬеІІо е Ьиопо, поп ё созі?» (К  Ргаіоііпі, «СгопасНе ёі роѵегі 
атапіі»).

Бьянка была верна себе и сказала ему; «Так попросту 
говоря, ты меня прогоняешь, да?»

430. — ЬеІГе Гаііо готовый:
СЫагіпа. *— Ье сашісіе рііеіо Іассіо Гаге іо. чиаиго й’ез!:а{е 

е чиаііго й'іпѵегпо. Ьиі 1е ігоѵа пеі ІігеІІо ЬсПе е ІаМе 
зепга кареге п е т т е п о  йа йоѵе зопо ѵепиіе (Е. Ве Рііірро, 
«Вепе тіо е соге тіо»).

К ь я р н н а .  — Это я заказываю  рубашкн, четыре летних 
и четыре зимних. Он открывает ящик и находит их гото
венькими, даж е  не подозревая, откуда они взялись. 
{Пример см. тж. Р-238; М-1701).

— ЬеІРе ГаМа Іа тіпехіга см. М-1471.
— Ігоѵаг 1а тіпехіга т а гііа іа  ЬеП’е ГаНа (и ш  ЬеП’е 

8со(1е11а(а) см. М-1469.
431. — ЬеП’е ^иагііо совсем здоровый:

«N011 аѵег раига, ші сорго; е роі боп ЬеІІ риагііа» 
(В. Сісо%папі. «ѴШа Веаігісе»),

— Не бойся, я тепло одета. И потом ведь я совсем 
здопова.
432. — ЬеМ'е ііпЬаІЫо пьяный вдрызг.
433. — ЬеП’е піогіо совершенно мертвый, мертвехо- 

нек, мертвее не бывает.
— А шіо сгейеге іі ЬигаШпо ё ЬеП’е то г іо : т а  5Р рег 

йіВЕгагіа поп Го58е тогіо . аііога БагеЬЬе іпйігіо' вісиго сЬе 
ё  зетрге- ѵіѵоі {С. Соііойі. • і е  с ѵѵепіиге йі ііп о сіЫо ч .
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— По-моему, буратино абсолютно мертв, но если, к  не
счастью. это не так, тогда это верный признак того, что 
он все еще жнв!
434. — ЬеІІо е ргопіо готовый:

— СЬе рессаіо сЬе АІЬегіо поп зіа ай азсоііаге гііеіго ип 
изсіо согпе иза пеііе со ттес ііе і КізрагтіегеЪЪе а т е  1а ^аііса 
сіі ипа зріееагіопе е ігоѵегеЬЪе диі Ьеііа е ргопіа ипа 
сопзоіаігісе [Р. Магііпі, «Ьа тагсНеза»).

Как ж аль, что Альберто не подслушивает за дверью, как 
бывает в театре. Это избавило бы меня от объяснений, а он 
иашел бы готовую к его услугам утешнгельннцу.

Е іі зепаіоге Ачиіііі 8і ега ігоѵаіо Ьеііо е ргопіо Ц 
ргеіезіо рег тапгіагіо  ѵіа (Р. Ѵе%1іапі, «Маіарагіе»).

А сенатор Аквнллн, не долго думая, нашел предлог, 
чтобы отделаться от иего.
— еххеге ЬеП’е і4о см. 1-397.
— ё ЬеП’е Гіпі4а см. Р-859.
— еккеге ЬеП’е ГгіМо см. Р-1333.
435. — ё ЬеП’е Іідиісіаіо! (тж. ё ЬеП’е 5рассіи(оГ; ё 

ЬеІГе зріссіаіо!) его песенка спета.
436. — аѵеге д<1 Ьеііо е крассіаіо ^  разделаться с 

ксм-л., поставить на ком-л. крест:
1-0 5Іиее*ѵапо (и ііі, Іо чиагйаѵапо й’а11о іп Ьаззо... ІпГаІ- 
1’оріпіопе риЬЫіса сіі Вог&Ьі&папо 1о аѵеѵа ЬеІІо е зрас- 

сіаіо  (С. ІіоѵсИа, шМаіег (Іоіогоьа» ).
Все избегали его, смотрели на него сверху вниз... В сущ

ности. общественное мнение Боргиньяно считало его кон
ченым человеком.
437. — аѵеге ЬеП’е ѵікіо точно, ясно видеть, понимать 

(пример см. М -681).
ЬеІГапіта см. А-766. 
ипа Ьеііа ЬоЙа см. В-1066.
ЬеІ сего см. С-1547.
1е ЬеІІе сопігагіе см. С-2572.
Ьеііа соріа см. С-2608,
ЬеІІа еіа:
— аггіѵаге (или  ріипреге) а«1 ипа ЬеІІа еіа (тж. 

аѵеге ипа Ьеііа еіа) см. Е-250.
— екхеге <1і ЬеІІа е іа  см. Е-251,
Ьеі Іихіо см. Р-1604.
ЬеІІа депіе см. 0-358.
ЬеІІе ІеМеге см. Ь-434. 
ип Ьеі т я г го  см. М-1008.
Ьеі т ег іо  см. М-1229.
— 1и кеі ип Ьеі т ег іо , т а  Й т ап са  ІІ Ьессо е іа ііо  см. 

М-1230.
ип Ьеі тоЬіІе см. М-1603.
— Ьеі тоЬіІе! см. М-1604,
іі ЬеІ топсіо см. М-1747.
ЬеІІа тохіга см. М-2094, 
ип ЬеІ по см. N-320.
438. ип ЬеІ піепіе (или  пиііа) совсем ничего:

Ыоп 5І ѵегіеѵа ип Ъеі пиііа. № го іі сіеіо, пега Іа Іегга 
(С. Воііо, «Масскіа %гі%іа»}.

Кругом ничего не было видно. Черным-черны былн и 
небо н земля.

439. Ьеііо с о т е  Того прекрасен как (майский) день:
— Ма а сЬе гіоЬЬіато 1а Гогіипа е  Гопоге сі! чиевіа зиа 

ѵізііа?
— Азреііо 1а т і а  зогеіііпа, сЬе ё Ьеііа с о т е  Гого (2,. йі 

Раісо. *ипа сіоппа йізропіЫІе»).
— Но чему мы обязаны честью этого визита?
— Я ж ду сестричку, она у меня хороша как майский 

день.

іі ВеІ Раезе см. Р-57.
440. ЬеІІо с о т е  ипа регіа (^гІ^іа) прекрасный как 

жемчужина, прекрасный как драгоценный камень:
Сіиігіо іп с іт а  а ип’аИа соіііпа ѵісіе, агіаеіаіа пеі ѵеггіе. 

іа е е ій , Ъеііа с о т е  ипа регіа дг1&Іа, 1а сШ& сіі Зіепа 
(С. Лгріпо, «Ье тШе е щипа Ііаііа»).

Поднявшись на вершнну высокого холма, Риччо, внизу, 
увидел утопающую в зеленн, прекрасную, как серая ж ем 
чужина, Сиену.

ип Ьеі регхо см. Р-1452.
■— <1а ип ЬеІ регго см. Р-І453.
— рег ип ЬеІ рехго см. Р-1454. 
ип Ьеі регго гіі... см. Р  1155.

ип ЬеІ ро’ см. Р-1907.
ЬеІІа косіеіа см. 5-847.
441. Ьеііо со т е  (или  ^иап4’ё) іі коіе (или  со т е  1а 

Іисе <1еІ коіе, со т е  ип оссіііо <1і коіе) прекрасен как 
ясный день:

Сагтеіа. — Ма ш ье: Ьеііоі Веііо с о т е  II 5о1е! ( V. Вгап- 
саіі, «(^иезіо таігітопіо поп 51 йеѵе /аге»).

К а р м е л  а . - Н о  ведь ты красиві Красив как солнце! 
Ь'п Ке аѵеѵа ипа ііе ііа , Ьеііа с о т е  1а Іисе Леі іо іе  

(/. Саіііпо, лРіаЬе ііаііапе»).
У одного кор.оля была дочь, прекрасная как свет утрен

ней зари.
Е сока ѵійе?.. ипа гаеагга  рю 1 апе е Ьеііа соше ип ос- 

сЫо сіі 5о1е (/. Саіѵіпо. чРІаЬе ііаііапеь).
И что ж е он вндит?.. девушку, прекрасную как солице. 

(Пример см. тж. 0-459).

ЬеІІо зрігііо см. 5-1460.
ЬеІІа зіадіопе см. 5-1580.
ЬеІ іегпро см. Т-206.
— сіагві (а і) Ьеі Іепіро см. Т-207, 
ип ЬеІ Тіхіо (или  Іігіо) см. Т-687,
ЬеП’итоге см. 1.1-59.
Ьеі ѵесіеге см. Ѵ-132.
Ггехсо е Ьеііо см. Р-1306. 
ап іт а  ЬеІІа см. А-756. 
соссо Ьеііо см. С-2006.
...е согпрарпіа ЬеІІа см. С-2332, 
еіа  Ьеііа см. Е-233. 
ип по ЬеІІо см. N-320.
<1і ипа Ьеііа асдиа (тж. сіеііа рій ЬеП’асяиа) см. А-127. 
а ЬеІГаріо см. А-350. 
а ЬеІГагІе см. А-1167. 
соп 1е Ьеііе ЬеІІіпе см. В-425.
<1і ЬеІІа Ьгіраіа см. В-1214.
442. соп Іе ЬеІІе е соп 1е Ьиопе ^  любыми сред

ствами; не мытьем, так катаньем.
аііа Ьеііа ёіапа см. 0-299. 
а ЬеІ <1і1е((о см. Б-428. 
рег 1а яиа ЬеІІа Гассіа см. р-40. 
ип Ьеі ріогпо см. 0-564. 
аііа ЬеІІа ІіЬега см. Ь-543. 
сіі Ьеі таШ по см. М -9Е1.
443. аііа ЬеП’е т е д ііо  (тж. аПа ЬеІІа е т ед ііо ) как

придется, наудачу:
Сагіо ё аррепа ітЬ а зіііо , а ііа  ЬеІГе тееИ о . Рег іі т о -  

т е п іо  І(С. Коѵеііа, ^ЬЧйоІо»).
Карло с трудом выкарабкался, но не совсем. Надолго ли? 
Боппа 5ага А іа іт о  8’ега ассотосіаіа а ііа  ЬеІГе т е е і іо

і сареііі зоііо 1а сиН іа ей ега зсеза а Ьасіаг 1а т а п о  аі 
ѵезсоѵо, ріееапгіо ип еіпоссЬіо Ііпо а іегга (/,. Рігапйеііо.  
«•/ ѵесскі е і віоѵапі»).

Донна Сара Алаймо постаралась поскорее убрать волосы 
под чепец, сошла вниз, н, опустившись на одно колено» 
поцеловала руку епископа.

пеі Ьеі т е г г о  см. М-1336, 
киі Ьеі т ех го  см. М-1337.
<1і Ьеі пиоѵо см. N-612. 
рег і Ьедіі оссМ сіі см. 0 -76 . 
а ЬеП’ойа см. 0-730. 
а ЬеІІа рояіг см. Р-2151. 
а ЬеІІо хіиіііо см. 5-1975. 
а 5ііоі Ьеі Іепірі см. Т-232, 
рег іі ЬеІ ѵІ50 см. Ѵ-650.
444. апсіаге аііе Ьеііе а дсі угождать, оказывать услу

гу кому-л.
445. аѵеге ип Ъеі ( +  іп[.) сколько бы ии , что бы ни, 

ѵщетно:
Боп Ьогепго С іиіепіе, г іт а з іо е іі  ат іс о , еЬЬе ип ЬеІ <Шеп- 

сіегіо, зте п ііге  1е езарегагіопі, ^ іі  а п іт і а т а г е е е іа ^  
сЗізіп^аппо сЬіегіеѵапо ип сарго езріаіогіо [Р. Ое НоЬегіо, 
«Ьа тезза йі погге»).

Дон Лоренцо Джучонті*. норный дружбе, тщетно пытался 
защ ищ ать его, опровергать преувеличенные обвинения. Но 
людям, ожесточенным разоблачениями, нужен был козел от
пущения.

Б ’аИгопЛе аѵеѵа ип Ьеі Гаге а зГоггагз! а сге^еге сЬе 
шойо с о т е  1а Ѵеііа аѵеѵа ргезепіаіе 1е созе ега 1а рига
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ѵегКй: Ызоераѵа поп аѵег соповсіиіо, с о т е  ІиІ. 1е гіоппе, 
рег поп саріге сЬе чиеііо ега ип гассопіо, рег созі гііге, 
вригеаіо, «асі изиш Леірінпі...» (В. Сісовпапі, «І*а Ѵеііа»).

Впрочем, он тщетно пытался верить, что объяснения, 
данные Велней, былн сущей правдой. Нужно было так  ие 
знать женщин, как он, чтобы не понимать, до какой степени 
ее рассказ очищен н приспособлен, как говорится, асі изиш 
сІеІрЬіпі, для несовершеннолетних...

РаззаІ ипа поііе всеііегаіа. Аѵеѵо ип ЬеІ гіігші сЬе пиііа 
ега ѵего сіі диапіо ѵепіѵа ассаріопаіо а Сессо. сЬ*ея!і ега 
іпсарасе <П Іап іа  Іпідиіій {V. Вегвегіо. «Яассопіі ророіагі»).

Я провел убийственную ночь. Тщетно пытался я убедить 
себя, что все случившееся с Чекко неправда, что ои неспо
собен на такую несправедливость.

^ іо г іе .  8ІІ Наппо ип Ьеі (Иге сЬе 5оп эіогіе (О. Тевіогі, 
« //  Вгіапга е аіігі гассопіі»),

— Глупости, коиечноі Хорошо им говорить, что это глу
пости!

аѵеге ЬеІІа сега см. С -1522.
аѵеге ип Ъеі сіа Гаге см. Р-184.
аѵеге ЬеІ діосо (іп шапо) см. С-481.
аѵеге ипа ЬеІІа Ііпеа см. Ь-615.
аѵеге ипа ЬеІІа шасса см. М-5.
аѵеге ипа Ьеііа хопаіа см. 5-1018.
аѵеге ЬеІ Іегпро см. Т-246.
аѵеге ип ЬеІ ѵегво см. Ѵ-393.
аѵеге рій ЬеІ іешро сЬе сЬі Га сіаісіе см. Т-247.
Ьессаге ипа ЬеІІа тагтоМ а см. М-858, 
сассіагзі іп ип Ъеі рапіапо см. Р-347. 
содііеге И рій Ъеі Поге см. Р-906. 
сотЬіпагпе сіеііе (или  сіі) Ьеііе см. В-447, 
сопіагпе сіеііе ЬеІІе см. С-2491, 
гіаге ип Ъеі <1а Іаге см. Р-І89.
<1аг5І аііа ЬеІІа ѵііа см. Ѵ-722.
(Іігіа ЬеІІа (тж. сіігіе 1е ЬеІІе, сііге Іе ЪеІІе, сНгпе сіеііе 

Ьеііе) см. Б-492. 
сіівсоггеге сіеііа р іо ^ іа  е сіеі ЬеІ Іетр о  см. Р-1823. 
еззеге сіеі Ьеі пишего см. N-589. 
евзеге іі рій Ьеі Псо сіеі рапіеге см. Р-629.
446. Іаге Іа Ьеііа выиграть партию:

ТиШ огшаі зіаѵапо рег Гаге 1а ЬеІІа, чиапгіо, «Гітргоѵ- 
ѵіБО... бі ѵігіе равзаге соп 1а (ассіа Ьіапса е і сареШ  а і  
ѵепіо, С оіеііа (Р. Р. Равоііпі, *і/па ѵііа ѵіоіепіа»).

Каждый из ребят старался выиграть, как  вдруг... появи
лась, бледная, с распущенными волосами, Колетта.

447. Іагпе (или  сошЬіпагпе) сіеііе (или  <1і) Ъеііе (тж. 
Гагіа ЬеІІа) наделать, натворить дел:

Ргезе 1е чиаиго роѵеге Ъезііе, е Іе Ліегіе а Кепго, соп 
ізп’оссЬіаІа гіі сотраззіопе зргегхапіе, сЬе рагеѵа ѵоіеззе <3іге: 
Ьізоепа сЬе Іи 1’аЬЬІа Гаііа Ьеііа (А  /Лапгопі, *І рготезві 
5р08І»).

Взяв несчастных четырех каплунов, она вручила их Ренцо, 
взглянув на него с пренебрежительным состраданием, слов
но хотела сказать: «Хорошенькую ты видио выкинул штуч
ку» .

И Гипгіопагіо аШЬГ; 1 сіие адепН аііипдагопо 1е ІаЬЬга 
веггаіе репзапгіо: « І/аЬ Ы ато  Гаііа Ьеііа!» (V. ВгоссМ, с /  
іетрі йеі цгапйе атоге»).

Чиновник посинел от страха. Двое агентов вытянули губы 
и подумали: «В хорошенькую историю мы влиплиі».

Рег гіие о іге ѵоііе пеііа зиа ѵііа. пеііе еросЬе сіесівіѵе.
1 пегѵі кііепе аѵеѵапо ГаНо ііеііе Ьеііе, доѵепсіопе роі зор- 
рогіаге рег Іип^о Іе т р о  Іе сопзееиепге (М. Зегао, «Сиоге 
іпІегто*)-

Д ва или три  р а за  за  всю ж и зн ь , в ответственны й м о
м ент, его нервы сд ав ал и , и ему потом долгое  врем я п ри
ходилось расп лачи ваться  за  это.

Рііірро. — СЫ за сЬе соза аѵеѵа диезГое^і ОіиІІапо рег іі 
сапо/ 5і з^оеаѵа соп т е ,  ессо Іиііо! Ѵоі гірѵеіе аѵегкИепе 
Іа ііе  сіі Ьеііе рег аѵегіо гісЗоііо іп диеііо а іа іо  ( /. Зѵеѵо, 
«Ье іге йі Сіиііапо»).

Ф и л и п п  о. — Кто его знает, что это ие него нашло 
сегодняі Я попался ему под горячую руку, вот он и обру
шился на меня. Должно быть, вы ему здорово насолили, 
раз он дошел до такого состояния.
448. Гагяі Ьеііо прихорашиваться:

•№ п  діі й. 6 ргоргіо піепіе.. рргсНё еріі вагеЬЬе... сарасе
сгейеге сііе “ 11 Ііо гассопіаіа ипа Ьеііа Гапііопіа: рег 

Іаггг.І Ьеііо!» (М. Риссіпі, сЕЪгеі»).
— Я ничего ему не скажу... а то вдруг сн подѵмает.., 

что это чистая выдумка и что я говорю это лишь бы ю- 
красоваться.
—  Іагзі ЬеІІо соп 1е реппе йеі раѵопе см. Р-911.

449. — Іагкі ЬеІІо гіі чс присваивать себе заслугу, хва
статься мнимыми заслугами.

іаге іі Ьеііо ЬеІІіпо (или  1е Ьеііе ЬсІІіпе) см. В-426. 
Гаге І1 >>е11о е іі Ьгиііо (или саШѵо) Істро см. Т-204. 
Гаге ЬеІІа Гідига см. Р 717.
Гаге ипа ЬеІІа Ііпе см. Р-818.
Іаге Іа ііеііа дашЬа см. 0-150.
Іаге іі Ьеі діоѵапе см. С-617.
Гаге ІІ ЬеІГішЬигІо см. В 424.
Гаі ЬеІІа шокіга (сіі её) см. М-2098.
Гаге Ьеііа Іа ріагга см. Р-1546.
Гагхі Ьеііо сіеі (или соі) 50І •!> Іидііо (или (і'аео&(о) 

см. 5-948.
Гаге ип Ьеі Ііго см. Т-680.
Гаг 1а ЬеІІа ѵііа см. Ѵ-726.
Гаге Іа ріо^діа е іі ЬеІ 4етро см. Р-І824. 
іагпе ѵедеге <1і Ьеііе е <1і Ьгиііс см. Ѵ-117.
450. шеііеге (или гісоріаге) іп Ьеііа (или іп ЬеІІс) 

переписать начисто.
т е ііеге  ч<1 іп иг Ьеі рахііссіо см. Р-8С2. 
рагіаге <1е11а ріод^іа е <1е1 Ьеі іет р о  см. Р-1823. 
ргепсіеге ип Ьеі ро’ <1і ЬоЙе см. В -1073.
451. гассопіагіа ЬеІІа (тж. гассо.ііагпе «ІеМе ЬеІІе) 

рассказывать бог знает что (пример см. Р-1176;.
гепдеге ип Ьеі вегѵ.гіо см. 5-683. 
гісоріаге іп ЬеІІа (или  іп ЬеІІо) см. В-450.
5саІ<1аг5і а ипа ЬеІІа Гаксіпа см. р-231.
452. всашрагіа (или ксаррагіа) ЬеІІа легко отделаться:

Р іп а іт е п іе  II 5ог РізеІІо сарі с!_ Гаѵеѵа зс а т р а іа  ЬеІІа, 
рег тег і(о  сіі СІроІІіпо е (ІеІІа Т -Іра, е поп ііпіѵа рій сіі 
гіпегагіаге і Биоі ваіѵаіогі (С. Нойагі, <!.е аѵѵеп.іиг* і<і 
СіроШш)»).

Наконец адвокат Горошина поиял. что легко отделался 
благодаря помощи Чипол іиио и Крота, и принялся бл.іго* 
дарить своих спасителей.

— А. сЬе рег цие5іа ѵоііа ГНо ргоргіо асаш раіа Ь еііаі
(С. Соііоііі, «І.е аѵѵепШге йі РіпоссНю»).

— И на этот раз я счастливо отделался!

$сЬіап(агпе «ІеІІе ЬеІІе см. 5-405.
ксгіѵеге ипа ЬеІІа раріпа пеііа 5Іогіа см. Р-79-.
«іагпрагіа ЬеІІа см. 5-1616.
5иссЫе11аге ипа ЬеІІа сагіа см. С-1099, 
кирегагіа ЬеІІа см 5-2095.
Ігоѵаге ипа ЬеІІа ѵідпа см. V 567. 
ѵеііегпе сіеііе ЬеІІе см. Ѵ-104. 
ѵе«1еге ип ЬеІ шопсіо см. М-1808, 
аііедгехга Га ЬеІ ѵіхо см. А-477.
Гатоге поп ё ЬеІІо ке поп ё ■ Іи:,гісагеГо см. А-67Р. 
(сЬе) ЬеІІ аГГаге! см. А  322.
ЬеІГягпеке! см. А-1129.
Ъеі сесе! см. С-1447.
ЬеІ со т р іітеп іо ! ом. С-2363.
ЬеІІо ё сопіетріаге іі т аге  <1аІ рогіо см. М-811, 
ип ЬеІ с о т о !  см. С-2708.
Ьеііа со»аІ (тж. ЪеІІе сокеі) см С-2904, 
рег ип Ьеі деііо  кі регсіе ип’ат ісо  см. 0-279.
ЬеІІа Гассіа! см. р-66.
453. ЬеІІі іп Гассіа, ЬгиКі іп ріагга ргоѵ. =  всем-то 

хорош, да душа ни в гоош.
ЬеІІа Гассіа іі сиог аііассіа см. р-67.
454. Ьеііо е ГеІІо ргоѵ. =  сворху мило, внутри гнило. 
ЬеІІа Гідига! см. р-725.
Ьеііа Гогга! см. Р-1179.
1а ЬеІІа ^аЬЬіа поп пиГгі$сь ГиссеІІо см. С-16.
ЬеІІе да апіегіе! см. С-41.
ЬеІ діисіігіо! см. С-742.
іі ЬеІ ріиосо ё Гаг йе’ Га(1і е рагіаг росо см. 0-503. 
ЬеІІа діогіа! см. С-804
ЬеІІа ГНаІіа, ЬеІІа 1а 5радпа, ріи ЬеІІо іі раеке ііоѵе 

5І тац п а  см. 1-410.
Ьеі Іаѵого! см. Ь-275.
— Ьаі Гаііо ип ЬеІ Іаѵого! см. Ь-276.
ЬеІ гпехііеге! см. М-1294.
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Ьеііа т о д ііе , гіоісе ѵеіепо см. М-1683 
ЬеІ шогпепіо сЬе аѵеіе зсеііо! см. М 1 729. 
пеііе ЬеІІе тига^Не 5І депега іі кегре см. М-2169 
ЬеП’опоге х’ё (айо! см. 0-391.
Ъеі гераіо! см. К-173.
ЬеІІа гоЬа! см. К-472.
ЬеІІа зсорегЫ  си. 5-470
ип Ьеі Іасеге поп пиосе см. Т-20.
ип ЬеІ 4асеге поп Іи т а !  зсгіііо см. Т-22.
іі ЬеІ Іегпро поп гіига кетрге см. Т-291.
і! Ьеі іегиро поп ѵіеп т а і  а поіа см. Т-292
ЬеІІа ѵірпа, роса иѵа см. Ѵ-568.
455. ЬеІІа іп ѵікіа 5ре$ко ё Ігікіа ргоѵ. так-то хо

роша, да какова душа?
ЬеЧа ѵі4а! см. Ѵ-767.
ЬгиНа іп Іаьсе, ЬеІІа іп ілагга см. В -1294.
аі Ьиіо, Іа ѵіііапа ё ЬеІІа чиаліо 1а (Іаша см. В-142;?
1а Ьигіа поп ё Ьеііа ке поп ё Іаііа  а Іетр о  см. В-1477.
сііе ЬеІ ѵапіо! см. Ѵ-74.
сЬе ЬеМа гіггоіа! см. 2-69.
456. сЬі пакср Ьеііа паксе т а г ііа іа  ргоѵ. красивой ро

диться — замужней быть.
сЬі поп Ьа йепагі, ксагіа Ьеііа см. Б  122.
457. а сЬі ріассіоп Іе ЬеІІе е а сЬі 1е ЬгиМе; рег 

Чиекіа 5Ігас1а 5І гиагііап Іийе ргоѵ. кому нравятся хо
рошенькие, кому — страшненькие, а потому все выхо
дят замуж; на всякий товар есть ,:воч покупатель.

сЬі І05І0 егга (или  іа ііа) а  ЬеІГа<?іо 5І репіа см. 
Т-804.

сЬі ѵиоі исііг поѵеііе, <1а1 ЬагЫег кі йісоп Ьеііе см.
N. 507.

соше Іа сахіарпа, ЬеІІа <1і ІиогІ, гіепіго 1а ша^адпа 
см. С-1261.

соха Ьсііа ё шогіаіе, рак; а е поп гіига см С-2906.
458. Іа ё Ьеііа! (тж. диекіа ё Ьеііа!) вот это здорово!

Н ишііі иНісІаІіІ.. СНе ѵізіп! (Ііаіапі, поп кагпо запеие 
пеііе ѵепеI В азіа, ё ѵего сЬе апсііе Іиі ё  з е т р ге  з іа іо  Ьіапсо 
соте Іа сега е, поп \ассіо рег йіге. т а  асЗ Агсоіе поп аѵеа 
шоііо 1’агіа сіі сигагіе 1е р а ііе  аизігіасЬе!.. Ма ^ис5 ^і... 
ригсЪё а іIа ргіша гиеіагіа поп &і зчиаеііпо. Ьа загеЬЬе ЬеІІа 
(ЛЬ Заѵіпі, «Рапіавті» ).

А эти  офицеры!.. Восковые лица, словно у  них нн кро
вники в ж илах. П равда, и ои тож е всегда был бледен как 
полотно, но, н это не пустые слова, на Аркольском мосту 
не видно было иа его лице страха перед пулями австрия
ков!.. А эти... лишь бы онн не бросились беж ать при пер
вом залпе. Вот была бы картина!

Сопіе 0 ’АІЬа$Іогііа. — ОѴі, ^ис5Іа ё ЬеІІа! Ѵоі гпі ѵоггезіе 
Ішрегііге сЬ’іо а т а з з і  Мігапгіоііпа? (С. СоШопі, «Ьа Іосап- 
сІіеГа» ).

Г р а ф  Д ' А л ь б а ф и о р и т а .  — Н у ^то уж  слишком! 
Вы что. хотите мне запретить любить Мирандолину?
(Пример см. тж. Ь-892).

ё ЬеІ тосіо см. М-1671.
ё т е д ііо  регсіеге ип а т ісо  сЬе ип Ьеі ІгаМо (или  ііго, 

т о ііо )  см. А-625.
ё рій Ъеііа 1а ѵехіе сііе 1а 5ро$а см. Ѵ-424.
Іа Нега раг ЬеІІа а сНі ѵі ^иасіадпа см. Р-672.
1а даіііпа ё Ьеііа е Ьиопа, <1і рег Ьессо Га Гиоѵа см. 

С-82.
а ^гіпіа сіига Ъеііа сега см. С -1073.
Ьа Ьеі шепііге сНі ѵіеіі сіа іопіапо см. М-1175.
Іосіаіеѵі, сехіо, сЬе аѵеіе Ьеі тапісо! см. М-413, 
поп с’ё рііі ЪеІ іпе5$о сНе §е 5Іе550 см. М-1278.
459. поп ё Ъеііо іі ЬеІІо, т а  сіо сНе ріасе (тж. поп ё 

Ьеііо чиеі сЬе ё Ьеііо, ё ЬеІІо чиеі сЬе ріасе или  т а  диеі 
сЬе ріасе) ргоѵ. ^  не по хорош у мил, а по м илу хорош ;

Ѵёиссіопе. — ...е  рег гііг «Оиеііа ё рій Ьеііа» іи заі сЬе 
поп ё Ьеііо чиеі сЬ ё Ьеііо, т а  чиеі сЬе ріасе (А. Рігепгиоіа, 
«Ьа Тгіпигіа»).

У г у ч ч о п е. — ...а можно ли сказать, что она — прекрас
нейшая из всех. Ведь ты сам знаешь поговорку: не то хо
рошо, что хорошо, а то хорошо, что нравится.

— Боп Ьіѵіо. поп ё ЬеПо іі ЬеПо, т а  сід сЬе ріасе: 
1 ’Аеепгіа О іасіпіо Іагй ріасеге 1е созе аііе созе. II топгіо 
аі топсіо, ѵе Газзісиго іо (С. Магоііа, «Маі йі &а(1егіа»).

— Дон Ливио, красиво только то, что приятно глазу. 
Агентство Джачннто сумеет сделать красивой любую вещь, 
создать красоту для любого человека, уверяю вас.
поп !и шаі зі Ъеііа бсагра сЬе поп «Ііѵепіаззе ипа 

сіаЪаііа см. 5-357.
И поѵеііо іи ііо  ё Ьеііо см. N-511. 
одпі Ьеі Ьаііо 5іиГа см. В -137. 
о^пі Ьеі ^іосо сіига росо см. С-510. 
аЗ (или  рег) о^пі иссеііо іі 5ио (или  іі ргоргіо) пійо 

ё ЪеМо см. ІЛ-22.
ріиііозіо регсіеге ип а т ісо  сНе ип ЬеІ Нго (или  ігаііо, 

т о ііо )  см. А-625.
5е іі саѵаііо ё Ьиоп о е Ъеііо, поп ^иагдаг гахга о 

т а п іе ііо  см. С-1396.
460. 5е ё ЬеІІа, ё ѵапііоза; зе ё ЪгиКа, ё  ГахМйіоза 

ргоѵ. хороша — да не на радость, неказиста— тоже 
в тягость.

5еі ип ЬеІ ^епеге! см. С-337.
5Іашо Іиііі ЪеІІі а ип шойо см. М-1679.
(апіе Ьеііе сохе! см. С-2932.
а ип й о т  Ьеп паіо о ип ѵіѵег Ьеііо о ип Ъеі тогіг соп- 

ѵіепе см. 0-146. 
ѵесіеге е поп Іоссаге ё ип Ьеііо 5ра$ітаге см. Ѵ-130. 
ѵезіі ипа соіоппа, 1а раге ипа ЬеІІа <1оппа см. С-2164, 
сі ѵиоі ипа ЬеІІа Гогга! см. Р-1185.

ВЕЬЬО 2. т
461. ЬеІІо ісіеаіе идеал красоты.
462. пеі Ъеііо йі... (тж. 5и1 ріи ЬеІІо) в самый разгар; 

в решающий момент:
Іо Ігоѵо іпѵесе сЬе 1а сиііпагіа ё ип*агіе ІпІШа регсііё, 

9иІ рій ЬеІІо, диапсЗо зі сгесЗе сіі зіаге рег оііепеге ип зис- 
сеззо, ассасіе іпѵесе, поп зі за с о т е , гіі еегѵіге а (аѵоіа 
сіеііа гоЬа іт т а п е іа Ы Іе . е цисзіо сарііа зоШо чиапгіо сі 
зопо озрШ (М. 8 е г е п і« I  &іогпі йеііа повіга ѵііа»).

А я вот считаю, что кулинария— это неблагодарное ис
кусство: в самый решающий момент, когда, казалось, до
стиг успеха, вдруг, неизвестно почему, подаешь на стол не
что совершенно несъедобное, и это происходит обычно при 
гостях.

...поп та іи гаѵ а  т а і  ппііа: раззаѵа гіа ип’оссираг1опе 
аІГаІіга... е а ііа  р г іт а  гіШісоІІа зі зсіаѵа; орриге. зиі рій 
ЬеІІо, сіоро ип Іаіісозо іігосіпіо. чиапсіо загеЬЬс Ьазіаіо ип 
и і і іт о  зІогго ріссіпо, пиііа! а топіеі (В. Сісовпапі. «Ла 
Ѵеііа»).

...по Альберто ничего не доводил до конца: он метался от 
одного занятия к другому и при первом ж е  затруднении 
пасовал. Или в критический момент, после тяжких трудов, 
когда, казалось, нужно было поднажать еще немного, про
вал! Полный провал!

Е аііога ѵоіеѵа апгіагзепе пеі ЬеІІо <11 Іаѵого е  зіаге ѵів 
гіие е*огпі? (5. Ма&і Вопіапіі, сЗрегат а»).

А теперь Зван в самый разгар страды собирается от
сутствовать целых двое суток?

Маигігіо гезіега с о т е  ипо сЬе хіа Іавсіаіо іп авво 5иІ 
рій ЬеІІо (Ь. Рігапйеііо, «II ріасеге йеІѴопевіа»).

Маурицно чувствует себя как человек, который в трудную 
минуту оказался в тупике.
Пример см. тж. А-1186; В-580; М-1700).

463. сопсіііаге іі ЬеІІо соп ГиіНе сочетать приятное 
с полезным:

Ѵ егатеп іе загеЬЬе т е к ііо  сопсіііаге 11 Ьеііо соп Гиіііе 
(.4. АіЬегіаггІ, «Д'оѵеііе шпогізііске»).

— Действительно, было бы хорошо сочетать приятное с 
полезным.

464. е55еге пеі зио Ьеііо быть в расцвете; быть в от
личном состоянии.

465. !аге іі ЬеІІо кокетничать, строить куры.
466. Гаге іі ЬеІІо зиі тихо а цб ^  притворяться лю

безным;
I сіие ЬазігаГаггіа, чиапіипдис еі* Іасеззего іі ЬеІІо зиі 

т и з о , регсЬё аѵеѵапо раига гіі Ьизсагзі ипа зсіаЬоІаІа пе 
йісеввего йі соііе е йі сгийе зиі зио сопіо (С. Цоѵеііа, «Маіег 
гіоіогова» ).

Вратья Л астрафарда, хоть внешне были очень любезны 
с Делла Валле, так как опасались его шпаги, за спиной же 
поносили его на чем свет стоит.

467. Гаге іі Ьеііо іп ріахха важничать, кичиться, 
ріапіаге ас! &и1 ЬеІ сіеі ргеГагіо см. Р-2236,



ЬЕЬ н е

468. ѵейеге іі ЪеІІо не упустить случай, момент.
П Ьгипо, іі Ьеі поп іодііе см. В-1271.
сНе 5І Іа Йі Ьеііо? см. Р-195.
469. 5І теН е аі Ьеііо погода устанавливается, 
поп ё Ьеііо іі ЪеІІо, т а  сіо сЬе ріасе см. В-459, 
сі ѵоііе сіеі Ьиопо е сіеі ЬеІІо рег... см. В-14693.

ВЕЬЬО 3. аѵѵ
470. ЬеІ Ъеііо потихоньку; осторожно; спокойно:

Рег ипа сіі чиезіе зІгасПссіоІе, Іогпаѵа Ьеі ЬеІІо гіаііа 
раззед к іа іа  ѵегзо саза... сіоп АЬЬопгііо {А. АІапгопі, с /  рго- 
тевві ВрОВІ» ).

По одной из таких тропинок не спеша возвращался до
мой с прогулки... дон Аббондио

АІІога 5І рс5е а іаге Іа розіа. а поп реггіеге й’оссЫо 1а 
сага піроііпа. е чііеі ѵепеггіі... 1а ѵігіе іпсопігагзі соп ѴИагё, 
заіиіагзі» ^егтагзі е роі. Ьеі ЬеІІо, апсЗагзепе ѵіа іп з іете  
(С. Коѵеііа, «Маіег йоіогова»).

Тогда Пьер-Лунджи занял наблюдательный пост, чтобы 
ие потерять из виду драж айш ую  племянницу, н как раз 
в пятницу увидел, как Л алла встретилась с  Варэ, как они 
поздоровались, остановились и потом потихоньку пошлн вме
сте. рука об руку.

В Е Ь Ь 0 5 С І)А К 0 0  т
471. кіаге а ЬеМок^иагсІо бить баклуши; сидеть 

сложа руки.
ВЕЬЫЛѴІОКЕ т

472. Гаге іі ЬеІІшпоге острить, шутить.
ВЕЬТА /

473. Ьеііа е ІоІІіа ѵаппо зрекко іп сопірадпіа кра
сота часто бывает своенравна.

Ьопіа рам а Ьеіга см. В-1015.
В ЕЬ2Е В С

474. тапгіаге а сака сіі ЬеІгеЪіі отправить в преис
поднюю, в тартарары;

— ...ип соіро <31 т і іг а е ііа  загеЬЬе киНісіепІе а тапгіагсі 
Іи ііі е й ие а саза ВеІгеЬй (іГ. Заідагі. «II согваго пего»).

— ...одни выстрел картечью, и мы оба отправляемся ко 
всем чертям.

ВЕІЧОА і
475. §асге Ьепйе а) монашеское одеяние; Ь) постри

жение в монахи, в монахини.
476. аѵеге Іа Ьепйа (или  1е Ъепсіе) а^іі (или  зидІІ) 

оссНі иметь шоры иа глазах, ничего не видеть, не за
мечать.

477. саѵаг ѵіа (или  Іеѵаге, зігарраге) 1а ЬешЗа сіа^іі 
оссЬі сорвать повязку с глаз, открыть глаза на что-л.:

— Ма ІІ тагсЬ сзе  (Зіпзерре На гадіопе... іо аѵеѵо ГоЬ- 
Ы ідо засгозап іо  сіі ьігаррагдіі 1а Ьепсіа (И поп регтеііеге 
сЬ'е%1і Іовве Іо гітѣеііо <Іе11а еепіе (Е. СавіеІпиоѵо, *Ь’опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

— Но м аркиз Д ж узеппе прав... Моей священной обязан
ностью было открыть ему глаза, не допустить, чтобы он 
стал посмешищем.

Гоііеііо. — Сііе пиоѵе? сЬе іі зоіе зі ё Іеѵаіо о сагісаіо, 
сЬе іа  саЫ о о Ггесігіо. сЬе циа о 1а ё  ріоѵиіо о Ьа Іігаіо 
ѵепіо? РегсЬё. т а и с а іі  е іі  и отіп і, 1а Іогіипа зі ё саѵаіа 
ѵіа 1а Ьепсіа... е зе  пе зіа  соііе Ьгассіа іп сгосе а зегіеге 
(С. Ьеорагеіі, «Орегеііе тогаіі»).

Ф о л л е т т о .  — Что нового? что солнце взошло или село, 
что стало холодно или жарко, что там выпал дож дь, а тут 
задул ветер? Ибо теперь, когда исчезло все человечество, 
фортуна сбросила повязку с глаз... и, скрестив руки, преда
лась покою.
(Пример см. тж. С-3111).

478. шейеге 1а Ъепсіа надеть шоры на глаза:
...іи ііо  *и гпапотеззо, Ггасаззаіо, де ііа іо  пеііа зігагіа зоі- 

іорозіа. Ыё Ъазіб апсога; іі Гигоге аѵеѵа т е з зо  1а Ьепсіа 
а ІиіІі; і рій зсеііегаіі арргоПЙагопо <1і диеііа сесііа иЬгіаса 
(С. Яоѵапі, «Ьа ігадіса ^іогпаіа йеі ѵепіі аргііе»),

...все. что попадалось под руку, разбивалось в щепки и 
выбрасывалось иа улицу. Но мало того... Ярость до такой 
степени ослепила всех, что преступные элементы восполь
зовались этой слепотой опьяненных ненавистью людей*
«Ігарраге 1а Ьепйа сіа^іі оссЬі см. В -477.
479. д іі сасісіе 1а Ьепйа сіа&іі оссНі пелена упала с его 

глаз; он прозрел:
АНа еіа сЗі 25 аппі іо риге аѵеѵо гісііе ШизІопІ..; ип 

аппо доро тпі саіігіе 1а Ъепгіа е ѵісЗі соп сШ Дѵеѵо йа Саге 
(О. Ѵегйі. шАиІоЫо&гаііа йаііе ІеІіеге»\щ

В возрасте 25 лет я тоже питался иллюзиями... Годом 
позже пелена упала с моих глаз и я увидел, с  кем имею 
дело.

В Е ^ А Т О  а е е  
а$іпо Ьепсіаіо см. А-1191.

ВЕNЕ 1. тп
480. і Ьепі (1і Іогіипа а) материальная обеспеченность, 

имущество:
II зио апіісо шасзіго, ип аѵѵосаіо іп ѵока... еИ аѵеѵа 

гізрозіо Ггапсашепіе сЬе аѵеѵа пеііо зіийіо гіие еіоѵапі 
зепха Ьепі сіі ^огіипа, сЬе Ьізокпаѵа аіи іаге а зріпкеге Іп- 
папхі іп іи ііі і тойі (С. Ѵег&а, «•// тагііо йі Еіепа»).

Его бывший учитель, известный адвокат.., откровенно 
признался, что у него в конторе уже работают два бедных 
молодых человека и что им нужно всячески посодейство
вать.

Ь) неожиданная удача (ср. не было ни гроша, да 
вдруг — алтын).

481. — Ьепі <11 (огіипа ра$5аг;о соіпе Іа Іипа ргоѵ. е* 
нажитое без труда легко прожить; случайно нажитое 
впрок ие идет.

одпі Ьеп <1і Оіо см. 0-453.
аІЬего (сіеііа зсіелга) йеі Ьепе е «Іеі т а іе  см. А-444. 
согро е Ьепі см. С-2726.
— регсіеге согро е Ьепі см. С-2726а.
482. и о т о  [сіоппа | <1 а Ьепе (и и йаЬЬепе) честный, по-" 

рядочный человек (пример см. Р-959; Р-2190; Ѵ-684).
<11 1а «1а Ьепе см. Ь-7.
483. аѵег Ьепе жить спокойно, счастливо:

М аезіго Б іпо гіеі ОагЬо. гіпро 1е иНігпе рчгоіе сНе йіз- 
яевіі таеа іго  Сессо, ...поп еЬЬе рій Ьепе пі ве (Р. Рап[апі. 
лСессо а-АзсоІі»),

Маэстро Днно дель Гарбо после того, что сказал  ему 
Чекко, ...уж е не мог жить спокойно.

— Оиаі а циеі гаеаггі сНе 51 гіЬеІІапо аі Іого кепііогі 
е сііе аЬЬапгіопапо саргіссіо5атепІе 1а сака ра(егпа) Ыоп 
аѵгаппо т а і  Ьепе іп Ппе?1о шопгіо (С. СоІіосН. *1.г аѵѵеп- 
іиге й РіпоссНіо»).

— Горе тем ребятам, что противятся родителям н из 
каприза уходят нз родного домаі Никогда не будет им 
счастья...
(Пример см. тж. В-1024; Р-1757).

поп аѵеге окхо сЬе Ьеп ѵодііа см. 0-686. 
сопс|игге а Ьепе см. В-486.
484. соп5іігпаге іі Ьепе <1і зейе сЬіеве быть очень рас

точительным, проживать огромные деньги.
«ііг ип іпопііо <1і Ьепе см. М-1769.
485. Гаг Ьепе а ч<1 быть полезным:

— 5і — (1І55е — веі {огве ип ро’ гпадго е шоНо аЬЬгопга(о. 
т а  (і 5І асісіісе. II іа^^іо  11 На іа(1о Ьепе (V. ВгоссЫ, *[ 
іетрі с!сІ ^гапйе атоге»),

— Д а, — сказала она, — может ты и похудел немного и 
сильно загорел, но это тебе к лнцу. Путешествие пошло 
тебе на пользу.

— Г йоісе о а т а г а ?
— Е а т а г а . т а  II Гагй Ьепе (С. Соііойі, аѵѵепіиге 

сіі РіпоссНіо»),
— Лекарство сладкое или горькое?
— Горькое, но оно тебя вылечит.
— Рогзе ипа іа гга  <11 са(Іё  II І а г і  Ьепе? (М. РиссШ, 

сЕЬгеі»),
— М ожет чашечка кофе подбодрит тебя?

(Пример см. гас. С-557; Р-759; <2-30),

Іаге а Гіпе <1і Ьепе см. Р-838.
поп Іаксіаг сареііо сЬе ѵодііа Ьепе см. С-644.
486. рогіаге (или  сопйиггс) а Ьепе довести до конца, 

завершить, выполнить что-л.:
Зареѵа рогіаге а Ьепе сегіе соѵаіе йі ѵепііцідоііго риісіпі 

вепга сНе ип иоѵо апс1аБ5<‘ сііьрегьо (А. РаІаггезсНі, *Котапгі 
вігаог/ііпагі» ).

Он мог успешно довести до конца высиживание двух дю 
жин цыплят, причем ни одно яйцо ие пропадало.

487. гепгіеге Ьепе рег т а іе  (или  <1і т а іе  Ьепе) пла
тить добром за з.-о.

488. ѵесіеге іп Ьепе видеть в лучшем свете, с лучшей 
стороны.

ѵепіге а Ьепе см. Ѵ-222. 
ѵоіег Ьепе а... см. Ѵ-В80
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— ѵоіег Ьепе с о т е  I сап! аііе сіроііе см. С-1957.
— ѵоіеге Ьепе с о т е  аріі оссЬі яиоі (или  рій сЬе аііа  

Іисе сіеріі оссЫ киоі) см. Ѵ-881.
— ѵоіег Ьепе ситс Іа риріііа «ІеІГоссЬіо см. Р-2548. 
ѵоіеге ип Ьепе (ІеІГапіта см. А-774.
аііога 5І сопо5се іі Ьепе диапсіо кі реггіе см. А-494. 
Гаѵаго поп (а т а і  Ьепе, 5е поп диапсіо ііга 1е саіге 

см. А-1366.
489. (ІеІ Ьеп гіе^Іі аіігі ее пе досіе ІиМі ргоѵ. чужой 

кусок всегда кажется слаще.
490. іі Ьеп (Тип аппо ке пе ѵа іп ип діогпо (или  іп 

ипа Ь ех іетт іа ) ргоѵ. наживешь за год, а потеряешь 
за день.

490а. іі Ьепе Ьікодпа сегсагіо, е іі т а іе  акрейагіо 
ртоѵ. =  добра добивайся, а беды дожидайся.

491. Ьеп ІопГапо ё т е д ііо  <1і т а іе  ѵісіпо ргоѵ. благо 
в будущем лучше беды в настоящем.

492. іі Ьепе поп Ги шаі Іагсіі ргоѵ. “  лучше поздно, 
чем никогда.

492а. іі Ьепе поп ё т а і  Ггорро ^  кому счастье при
валило, тому и больше подавай.

493. Ьеп ІагсН ѵепиіо, рег піепіе ё іепиіо ргоѵ. а* 
когда зубов не стало, тогда и орехи принесли; дорога 
ложка к обеду.

494. іі Ьепе Ігоѵа 11 Ьепе (тж. сЬі Га Ьепе Ьа Ьепе; 
сЬі Га Ьепе Ьепе азреііа; сЬі Га йеі Ьепе поп аѵга репе) 
ргоѵ. за добро платят добром (пример см. Р-257).

495. іі Ьепе ѵа ргехо янапйо Оіо Іо тапсіа ргоѵ. ^  
дают — бери.

496. сГіі Ьепе е піаі поп рио коГГгіге, а ^гапде опоге 
поп рио ѵепіге ргоѵ. кто слишком разборчив, многого 
не достигнет.

497. сНі сЬ іата Ьепе, іп сака діі ѵіепе ргоѵ. кто 
ищет, тот найдет.

сЬі (а Ьепе Ьа Ьепе (тж. сЬі Га Ьепе Ьепе а$реНа; 
сНі Га <ЗеІ Ьепе поп аѵга репе) см. В-494.

сЬі Га Ьепе рег раига, піепіе ѵаіе е росо гіига см. 
Р-900.

498. сЬі Ьа а<1 аѵег Ьепе, сіогтепйо §1і ѵіепе ргоѵ. =  
удача и к спящему придет; кому счастье служит, тот 
ни о чем не тужит.

сЬі Ьа ргоѵаіо іі шаіе, дикіа ігерііо іі Ьепе см. М-226.
499. сЬі 5і ѵиоі Ьепе $’іпсоп(га ргоѵ. на ловца и 

зверь бежит.
сЬі ѵиоі т а іе  аі яиоі поп рио ѵоіег Ьепе адіі аКгі см.

М-232.
500. Га «Іеі Ьепе е аѵгаі ветрге Ьепе ргоѵ. добро се

ять — добро и пожинать:

Ра Леі Ьепе, сіісе ип апМсо ргоѵегЫо, е аѵгаі к етрге  Ьепе 
(і4. Раюіпі, чЬа риісеііа зепга ри1се11аёв‘° *)■

«Добро сеять, — говорит старая пословица, — добро и по
ж инать».

501. <1а1 Гаіко Ьепе ѵіепе іі ѵего шаіе ргоѵ. неискрен
нее добро оборачивается настоящим злом.

й’ип піаіе пазее ип Ьепе см. М-246. 
гпапрегеЬЬе іі Ьеп <1і кеМе сЬіеке см. М-378,
іі т е д ііо  (или  ГоГ(іто) ё ( і і)  петісо  сіеі Ьепе см. 

N-156.
502. пііип Ьепе кепга т а іе . піип т а іе  зепга Ьепе ргоѵ.
нет худа без добра.

503. поп 5І сопозсе іі Ьепе ее поп ^иап(^о $’ё регзо 
ргоѵ. что имеем — не храним, потерявши — плачем; 
цену вещи узнаешь, когда се потеряешь.

поп діі ё гішаяіо сареііо сЬе ѵорііа Ьепе см. С-657.
504. о^пі Ьепе аІГіп хѵапіксе, іпа 1а Гата т а і  регіхсе 

ргоѵ. добрая слава лучик богатства.
505. яиапііо риоі аѵег ёеі Ьепе, рі^ііапе ргоѵ. ^  

дают — бери, не зеван.
йа (апіо т а іе  рио ѵепіг диаІсЬе Ьепе см. М-259.
506. Н Ігорро Ьепе готр е 1е рапсЬеІІе (или  вГопйа Іе 

саззеііе) ргоѵ. ^  от добра "обра нл ищут.

ВЕNЕ 2. аѵѵ
Ьеп аКеНо а дб см. А-329.
Ьеп аііеН о да цй см. А-330.
Ьеп а Иг о см. А-559.
Ьеп ріапіаіо (виііе ^атЬе) см. Р-1526.
Ьеп іадііа іо  см. Т-29,
іі топ й о  Ьепе см. М-1747,
5осіеіа Ьепе см. 5-846.
507. рег Ьепе добропорядочный, хорошийз

5е іи Ггечиепіаззі чиаІсЬе ѵоііа I заІоШ  <ЫІе Іа т іе ІІе  
рег Ьепе, 11 іагезіі зиЪііо ип‘ор1піопе зе зіап ЬиЬЬоІе о 
ѵегііа! (Т. Логі, «Ви$еге зиІѴАгпо*).

— Если бы тебе пришлось бывать в салонах избранного 
общества, ты бы скоро научился отличать настоящее от 
поддельного.

СІі сЬіезі сЫ Іоззего чиезИ га^аггасс!. М1 <Иззе йеі поші, 
ІазснЬ іпіепгіеге сЬе поп ега іи ііа  ееп іе рег Ьепе (С. Раѵеве> 
«Тга (Іоппе &оІе» ).

Я спросила у него, что это за разбитные ребята. Он на
звал имена и дал  понять, что не все они из порядочных. 
(Пример см. тж. С-2810; Р-874; Т-681 Ь)„
508. Ьеп Ьепе как следует, тщательно, хорошенькоз

Ьа тагіге <Н гіоп Ріеігіпо е Іе зие ^ие Іе^еіі сатегіеге  
о^пі іап іо  Іігаѵапо !иогі циееіі о^ееШ , И зроіѵегаѵапо Ьеп 
Ьепе е роі 1і гітеііеѵапо пееіі зіеззі розіі (Е. РаШ, «Ле 
йоппе е аіігі гассопіі»).

Мать дона Пьетрнно и две верные служанки то и дело 
выносили все эти вещи, тщательно перетирали их и затем 
ставили на место.

509. а Ьеп еввеге на всякий случай, ради предосто
рожности.

510. о Ьепе о т а іе  а) всеми правдами и неправдами:
О Ьепе о т а іе ,  Ігоѵаѵапо ІиШ 1а тап іега  (Геззеге сидіпі.

т а е а г і  іп Іегго егагіо (О. Яоѵеііа, «Маіег йоіогоза»).
Всеми правдами и неправдами каж ды й и каж дая  из иих 

пытались выдать себя за родственников, пусть далеких, по* 
конной.

Ь) как никак, в любом случае:
II гіиса гіипчие гісопозсіиіо е ассеііаіо  с о т е  саро гіеііа 

Ггагіопе, е соз!. о Ьепе о т а іе ,  зе поп ипа с^ІеЬгИа, гііѵеппе 
ипа поіогіеіа ^еііа С атега  (С. Яоѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Таким образом герцог оказался как бы признанным гла
вой группировки и, во всяком случае, стал если не знаме
нитостью, то известным человеком в палате депутатов. 
(Пример см. тж. Р-763).

511. Ьепе е ше^ііо еще и не так.
512. сіі Ьепе іп іпе^Ііо все лучше и лучше, час от 

часу не легче:
— 5еІ зсогад^іаіо гіеііа ріііига?
— МаІесЗеІіа Гога іп сиі гпі сі шіз!.
— Ѵі Ьепе іп ше^По (Я- ВассНеШ. «Ла сШй йе&іі атапіі»)* 

Ты разочаровался в живописи?
— Будь проклят тот час, когда я начал ею заниматься.
— Час от часу не легче.
— Ті зеі апсЬе т е з зо  а зр іагт і?  ЭІ Ьепе Іп те^Н о . СЬе 

соза аі ѵейиіо? (В. Сісоепапі, «Ла Ѵеііа»).
— Так ты еще стал шпионить за мной? Час от часу не 

легче. Что ж е ты видел?
ІпвЫИегга. — ...сопзіеііо сЬе о^пипо гіеі позігі раезі о!Гга, 

з іп ^о іагтеп іе , 1а сШагііпапха опогагіа аі ргоГеззог МоЬеІ.
Міпізіго езіегі. — Эі Ьепе іп т е ^ і іо  (С. Теггоп, жАѵеѵо рій 

зііта йеИ’Шгодепо»).
П р е д с т а в и т е л ь  А и г л  и и. — „ .я  полагаю, что ка

ж дая из наших стран должна предложить присвоить про
фессору Мобелу звание почетного гражданина.

М и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л .  — Лучш е не приду
маешь.
(Пример см. тж. Р-2168).

рег Ьеп рагеге см. Р-416.
а гііге Ьепе см. В-514.
а ітріссагіа Ьепе см. 1-111.
аі Гаг Ьепе деі сопй см. С-2523.
чиапЛо Ьепе см. (2-28.
а ѵа&ііагіа Ьепе см. Ѵ-15.
аЬЬаМегкі Ьепе см. \-17.
апйаге Ьепе іп хиііа региона см. Р-1320.
а\еге «̂1 рег Ьепе см. А -1375.
дѵеге Ьеч гіопсіе см. 0-773.
аѵеге 1е ГаксЬе Ьеп Гогпііе см, Т-101,
сайеге Ьепе см, С-45,
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513. сапіаге (или  ргейісаге) Ьепе е гагзоіаге (или  
гикраге) т а іе  речи что мед, а дела что полынь; 
словами туда-сюда, а делом никуда.

саксаге Ьече см. С-1219, 
саѵагкеіа Ьепе см. С 1400 
сііге Ьепе см. Б-493. 
сііге Ьепе а ясі см. Б-494.
«Ііге Ьепе <1і см. Б-495. 
еяхеге Ьепе !п агпеке см. А -1125. 
екхеге Ьеп то^егаіо см. р-965. 
ехзеге Ьепе іп датЬ е см. 0-149. 
ехяеге Ьеп ітЬгодІіаІо см. 1-67. 
еххеге іт р а зіа іо  Ьепе см. 1-94.
514. Гаге Ьепе преуспевать, делать успехи:

На Ьібо^ по сЬе циаісипо 1е гііса сЬе ё Ьгаѵа е сЬе Іа 
Ьепе а бсиоіа (С. Аіѵаго, с і а  то&Ие»).

Девочке нужен человек, который говорил бы ей, что она 
молодец, что она хорошо учится.
(Пример см. тж. Р-191; К-515).

515. Тагсі Ьепе хорошо справиться с чем-л.
Гагіа Ьепе см. Р-178.
516. іагзе іа  Ьепе ^  развлечься, встряхнуться:

...Іа зега ргепгіоп зи 1а Мегсейез е  ѵаппо а Мііапо а 
« іагзеіа  Ьепе», согпе гіісоп Іого, сіоё а раззаг 1а зегаіа соп 
ші епігаіпеизе да чиагапіа т і і а  Ііге (С. Сейегпа, «Зі&поге
&  5 І & І І О Г І » ) .

...вечером молодые людн садятся в «мерседес» н едут 
в Милан «встряхнуться», как они говорят, то есть провести 
вечер в обществе девицы за сорок тысяч лир,

!аг5І Ьеп ѵоіеге 6а <̂1 см. Ѵ-882.
іаге соше расіге /а р р а іа  сЬе ргесіісаѵа Ьепе е гавраѵа 

(или  гаххоіаѵа) ш аіе см. 2-23. 
іпіЬаНегБІ Ьепе см. 1-46. 
іпсагіагіа Ьепе см. 1-154. 
іпсіоѵіпагіа Ьепе см. 1-220. 
іп іііагіа  Ьепе см. 1-255.
517. іпіогпаге Ьепе работать челюстями, уминать за 

обе щеки.
іпдіііойіге росо Ьепе см. Р-1912.
Іе^агБІ Ьепе 1е зсагре см. 5-341.
518. Іеѵагзеіа Ьепе дешево отделаться, 
т е г ііа г іо  е Ьеп ипіо см. М-1222.
519. теИ еге  Ьепе а) начинаться хорошо, сулить хоро

шие результаты (о деле) (пример см. А -1275); Ь) внести 
мир, принести спокойствие, примирить, уладить:

Ега ип ііроегаіо . ...ип Ьегзаеііеге агйепіе сіеі рагШо, 
зеіпрге ргопіо а іиШ  і зегѵігі, а сопсіііаге, а ашгпапзіге, 
а т е і іе г  Ьепе (Е. Эе Атісів, *Ьа саггогга йі іиііі»).

Это был типографский рабочий, ...ревностный член пар
тии, всегда готовый помочь, дать совет, уладить споры и 
разногласия.

520. шеЙегзі Ьепе прилично, хорошо одеваться:
Ма гііеіго а Іеі с ’ега е іа  ип Про аііо, еіе^апіе, то Н о  Ьеп 

гпеззо (/,. Юаѵі, «І~а всНед^іа пеІІоссНіо»).
Но за йен стоял какой-то длинный, элегантный, отлично 

одетый тип.

ш еііег Ьепе іпхіеше см. 1-317. 
то г іге  Ьепе см. М-1908, 
павсеге Ьепе см. N 19 .
521. ра55аг5е1а Ьепе а) хорошо себя чувствовать;

Ь) жить припеваючи, ж ить не тужить:
Но сопозсіиіо ипа ГашіеЬа іпіега <3і РіпоссЬі... е іиШ  зе 

1а раззаѵапо Ьепе (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).
Знавал я целую семью Пнноккн.., все они жили не ту

жили.
(Пример см. тж. Р-1130). 

рогіаге Ьепе а дсі см. Р-2116.
рогіаге Ьепе "И аппі (или  і ргоргі аппі, І1 рево Ле^Н 

аппі) см. А-909.
рогіаге Ьепе 1а 5иа Іапсіа см. Ь-130. 
ргесіісаг Ьепе е гагхоіаге (или  гизраге) ш аіе см. 

В-513.
ргосесіеге Ьепе см. Р-2325.
5ра55аг5е1а Ьепе см. 5-1306.

522. 5Іаге Ьепе а) чувствовать себя хорошо (пример 
см. В-534; С-240; С-504); Ь) жить в достатке:

— 51. зі, ё ипа регзопа сЬе зіа Ьепе, циезіо ё сЬіаго. зі 
сарізсе. аіігігпепіі поп сі аѵгеЬЬе ргеві виііе враііе (А. Раіаг- 
гевсНі, «/ ігаіеііі Сиссоіі»).

— Д а, да, конечно, это зажиточный человек, это ясно, 
иначе он не взял бы нас на свое попечение.

523. — 5Іа Ьепе... ну ладно.., хорошо:
«Ріегіпо, поп тап е іа г е  созІ 1п {геііаі Р г іт а  <Н іи ііо  поп 

5Іа Ьепе...» (М. Мо&Ііа, «І^е 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).
— Пьерино! Не торопись во время еды: прежде всего, это 

некрасиво..
(Пример см. тж. Ѵ-151).

524. 5(аге Ьепе а дсі ендеть хорошо иа ком-л., быть 
впору кому-л.; быть к лицу:

5оііо 1а еіасса сі аѵеѵо ипа т а^ П а  гозза ассоііаіа сЬе 
т і  зіаѵа Ьепе (Л. Могаѵіа, «І.а поіа»).

Под пиджаком у меня был красный свитер, который мне 
очень шел.
(Пример см. тж. 5-134).

525. — Ьеп іі 5(а так тебе и надо, поделом тебе:
Магііпо. — ...Бипчие, іі рагіге т і  іепеѵа а віессНеііо с о т е  

орегаіо, е П Іі&ііо т і  ра^аѵа Ьепе... с о т е  и о то  <1і топйо... 
Апіопіо. — Вен іі зі:а (Я. Вгассо, «II йігіііо йі ѵіѵеге») 
М а р т и н о .— ...Так вот, отец Держал меня в черном 

теле, как рабочего, а сын платил мне хорошо... как чело
веку светскому...

А н т о н и о .  — По заслугам!
Зепга ѵоіегіо, 5оПа те ііеѵ а  созі іп гіиЬЬіо с о т е  аѵеѵапо 

^ іа  !а ііо  Магіа Ьиіза е Апсігеіпа, Іа Ьиопа Іейе деі Еіоѵапе. 
«Веп т і  в іа» , е§1і репзо ріепо (1і гаЬЬіа (А. Могаѵіа, «І-е 
шпЬігіопі вЬацІіаіе»),

Помимо воли Софня, так ж е как Мария Луиза и Андреи- 
на, стала сомневаться в искренности Пьетро. «Так мне и 
иадо», — с раздражением думал он.

Ѵігіе сЬе 1а зеіа аггигга ега іпГапкаіа. «Веп 1е з іа» , 
репзо соп гапсоге (А. Могаѵіа, «Ее атЬігіопі вЬаёІіаіе»).

Он увндел, что голубая ш елковая обшивка шкатулки ис
пачкана. «Тем хуже!» — с досадой подумал он.
(Пример см. тж. Т-658).

кіаге Ьепе іп агпеке см. А-1125. 
віаг Ьепе <1і сагпе см. С-974.
8Іаге Ьепе іп датЬ е см. 0-М 9.
5Іаг Ьепе іп ип диіпгадііо см. С-1197, 
кіаг Ьепе а роііаіо см. Р-1956.
Іепег(кі) Ьепе іп Іехіа см. Т-ьОО.
Іоссаге Ьепе <1і Іакіі см. Т-125.
Ігоѵагяі Ьепе іп ^апіЬе см. 0-149. 
ѵадііаге Ьепе ип рагіііо см. Р-710. 
ѵесіеге Ьепе см. Ѵ-105. 
ѵейеге Ьепе дс см. Ѵ-106. 
ѵепіг Ьепе см. Ѵ-221 и Ѵ-222. 
аІГакіпо поп 5Іа Ьепе Іа зеііа см. А-1227. 
акваі Ь*;п Ьаііа а сЫ Іогіипа киопа см. Р-1135 
Ьеп (Ііге е гпаі Іаге поп ё сЬе кё соп киа ѵосе (Іаппаге 

см. 0-521.
526. іі Ьеп Гаге поп рогіа т ег ііо  ^  за добро редко 

платят добром.
ІІ Ьеп гепсіеге Га іі Ьеп ргекіаге см. К-222.
527. Ьеп ѵепда сНі Ьеп рогіа ргоѵ хорошо прини

мают того, кто приходит не с пустыми руками; за 
добро добром и платят.

1а саіпісіа <1еі доЬЫ Гадііаіа шаіе Гогпа Ьепе см. 
С 29Ь

528. сЫ Ьеп а т а , Ьеп сазііда ргоѵ. ^  кого люблю, 
того и бью:

«СЫ Ьеп а т а  Ьеп сагіі^а»  сіісс ип ргоѵегЫо сЬе сІ0 'е ѵ а  
еквеге т о ііо  саго а Йоппа Ргакьейе (Л. Мапгопі, с /  р г о т е в -  
51 5  р о з і » ) ,

«Люблю как душу, трясу как грушѵ- — эта поговорка, 
по-виднмому, была дорога сердцу донны Праседы.
529. сНі Ьеп сотіпсіа  ё аііа т е іа  сІеІГорега ргоѵ. 

доброе начало полдела откачало; хорошее начало — 
половина дела.

сЫ Ьеп сіопа, егго ѵепсіе, хе ѵШап поп ё сііі ргепсіе
см. Ѵ-574.
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530. сЬі Ьеп 5І ргаггіа, Ьеп 5І хаіѵа ргоѵ. &  береже

ного бог бережет.
531. сНі Ьепе вігитепіа (или  ік ігитепіа), сіогт.' 51- 

сиго (е Ьепе к’асМогтегиа) ргоѵ. кто делает добрые 
дела, тот спит спокойно, у того подушка в головах не 
вертится.

532. сЬі Ьеп ѵіѵе, Ьеп шиоге ргоѵ. Кто честно жил, 
тот честно умирает.

533. сНі ':ч Ьепе д іеі сЬе Ьа с! а таге, поп ё гпаі Іаггіі 
ргоѵ. =  хоть не скоро, только б споро

а сМ тап са  іі раппо, поп рио Ьеп соргігві см. 
Р-341.

сЬі поп (а Ьепе іп ріоѵепій, кіепіа іп ѵессіііаіа см.
С-638.

сНі поп (а Іа іскіа диапсіо ѵіепе, поп Іа (а роі Ьепе
см. Р-500.

сЬі поп рио Ьепе гііге, поп рио та'есИге см. 0-524.
534. сНі 5Іа Ьепе поп кі пшоѵа (или  поп 5І тиоѵе)

ргоѵ. от добра добра не ищут:
— ...5Іаѵо іап іо  Ьепе... Ма регсЬё, рш. апг'агтепе? СМ 

з4а Ьепе поп ®1 шиоѵа (I. Саіѵіпо, *РіаЬе иаііапеи).
-  ..мне было так  хорошо... Зачем же мне куда то ехать? 

Ведь от добра добра не нщут.

сЬі кігарагга сапі е даШ, поп (а Ьепе і 5іі’ РаШ см
С-490.

сЬі ѵиоі ѵіѵеге е кіаг Ьепе ріціі (или ргепсіа) ІІ 
топсіо со т е  ѵіепе см. М-1816.

рег сопоксег Ьеие ціі Ьіко^пегеЬЬе тап р іа . (или  Ьі- 
хорпа аѵегсі тапріа(о) іпхіепе ип т о д у іо  (и іи  ипо 
зіаіо) сіі яаіе см. 5-99.

(Іісо Ьепе см. 0-528.
«Іісо Ьепе о іііео т а іе?  см. 0-520.
Гасспсіо т а іе , крегапсіо Ьепе, іі Іетр о  ѵа, е Іа т о г іе  

ѵіепе см. Т-304.
535. (Ьагіа сіі сЬі Іі Псіі,) Гісіагхі ё Ьеле, т а  пол П- 

йагіі ё гперііо ргоѵ. == доверяй, но проверяй:
— РегЬассо — Поп роіе) [аге а тепо гіі евсіатиге. — Іл іа

пиоѵа езрегіепга сЬе сіітозіга 1а ѵегігіісііа гіеі ѵессЬіо айаеіо: 
іісІагБі ё Ьепе... {Т. МаІепоШ, «Ьа поѵеііа Ьит»),

— Черт подери! — не сдержался я. — Это еще раз дока
зывает правильность старой пословицы: «Береженого бог 
бережет».

«Рісіагз! ё Ьепе,» Ьгопіоіаѵа, «поп іісіагзі ё те& ііо...» 
(Е, Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»).

— Доверять — доверяй, — ворчал он. — да проверяй.

Пдііо Ігорро ассагеггаіо поп Ги т а і  Ьепе аііеѵ^іо см.
Р-694.

(огтепіо , Іаѵа е Ііепо поп чі ѵоікего т а і  Ьепе см
Р-1075.

іп (геііа е Ьепе поп ѵаппо іпхіете см. Р-1323.
ІІ даііо  сапіа Ьепе е гаггоіг т а іе  см. С -103.
і діогпі крехі Ьепе (аі Іаѵого) яог.о і гперііо ішріецаіі

см. 0-599.
(Іа) дгапаіа пиоѵа крагга Ьепе Іге діогпі см. С-954. 
Іедаіа Ьепе е Іаксіаіа апс'аге (или  кіагс, Ігагге) см. 

Ь-301.
i таекігі зоп диеііі сНе Гаппо Іе соке Ьепе см. М-91. 
Іе тегсі Ьеп <1І5ро5Іе Напло рій оссЬіо см. М-1213, 
поп кіапкіо Ьеп <1ие даііі іп ип роііаіо см. С-106, 
орпі ѵего поп ё Ьеп деМо см. Ѵ-379.
ріапо 5І іаѵога Ьепе см. Р-1499.
ргеі о е Ьеле поп зіаппо (или  поп ѵаппо) іпкіеше 

(или  гаго аѵѵіепе) см. Р-2263 
Чиапсіо ипа сова 5Із Ьепе сЬе Ьакі а, Іазсіаіа 5і«ге ее 

поп 5І диакіа см. С-2930.
536. гійе Ьепе сШ гИе ГиІІіто ргоѵ. хорошо смеется 

тот, кто смеется последним:
— Кігіі. гігіеіе. Ма гіііе 5о!о Ьепе сЫ гійе рег иіііпю

(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Смейся! Смейтесь. Но ведь хорошо смеется только тот, 

кто смеется последним.

ii яапо сопяі^ііа Ьепе іі т а іа іо  см. 5  204.
®е Ьепе з і іт о  см. 5-1725.

ке поп ё ѵего, ё Ьеп Ігоѵаіо см. Ѵ-381.
5о1і поп 5І «іагеЬЬе Ьепе пеапсНе аі Рагайіьо см. 

5-991.
537. рег кіаг Ьепе кі 1а сіеііе т ід ііа  ргоѵ. чтобы хо

рошо жить, надо старание приложить.
іі Іетро Ьепе хрехо ё ип Бгап &иа<1а&по см. 

Т-318.
538. ІиЙо ё Ьепе диеі сЬе Ііпівсе Ьепе ргоѵ. все хо 

рошо, что хорошо кончается:
Ргапсезса гііззе Боггігіепгіо, т а  соп ѵосе ип росо зоггіа: 

«ТиЙо ё Ьепе циеі сЬе ііпізсе Ьепе» {М. Ргізсо «СИ егейі 
йеі ѵепіо»).

Франческа сказала с улыбкой, хотя голос ее звучал глу
хо: «Все хорошо, что хорошо кончается».

а ип й о т  Ьеп паіо о ип ѵіѵег ЬеІІо о ип ЬеІ тогіг  
сопѵіепе см. И -146.

539. ѵа Ьепе а) (тж. іи ііо ѵа Ьепе) все в порядке, 
все хорошо (пример см. М -213); Ь) ладііо, согласен; 
пусть, правда:

— Ті зетЬгега зігапо, бопо ипа гіоппа с о т е  іап іе , зе 
! о б 5 і зіа іа  ипа готапН са о ипа ігіѵсіа поп аѵгеі зрозаіо 
ип Ьгаѵо и о то  ѵа Ьепе, т а  іпПпе піепіе рій сііе ип ріссоіо 
с о тт егс іап іе  (М. Риссіпі«Зсорегіа сіеі іетро»).

— Может тебе покажется это странным, но я самая обыч
ная женщина, будь я легкомысленной іглй увлекающейся 
мечтательницей, я бы не пошла замуж  за мелкого коммер
санта, пусть д аж е н порядочного человека.

ѵасіа Ьепе, ѵа<1а п.аіе см. А -725.
540. ѵоіеѵо Ьеп сііге! я так и знал!, я так и думалі 

В Е \Е 0 ^ Т Т : \0  т
аѵеге 1а рагіепга «1’ип ЬепесіеШпо см. Р-912. 

ВЕNЕ^ЕТТО а ^ ё  
піаіе Ьепейейо см. М-173, 
т а п і Ьепесіейе см М-440.
<1і Ьепесіеиа т е т о г іа  см. М-1081, 
гітапсіаге керпаіо е Ьепейеііо см. 5-576а.
Ьепесіеііе 1е ассіи&1іе! см. л.-79.
і (Іапагі ѵаппо ѵіа с о т е  Гасдиа Ьепейеііа см. 0-133. 
ё рессаіо сііе ке пе ѵа соІГасдиа Ьепесіеііа см. Р-950. 

В Е \Е О !К Е  ѵ
Ьепесііге д<1 соі тап ісо  сіеііа ^ги.іаіа (или  (іеііа хсо- 

ра) см. С-949.
Ьепе^іге соп 1и(1’е «Іие 1е т а п і см. М-559 
апсіаге а Гагяі ЬепеЛге см. р-183. 
тапсіаге а Гагкі Ьепеаіге см. Р-192.
541. сЬе Оіо 1і Ьепесііса! (тж. ГаШ Ьепесііге!; сііе хі 

Гассіа Ьепейіге!) ирон. чтоб тебе пусто было! 
В Е \Е О І2 Ю \Е  }

542. йаге 1а Ьепесіігіопе а) благословить н а Ь) ирон. 
бросать отказаться от...

543. «Іаге 1а Ьепесіігіопе соп 1е саісадпа груб, бол
таться на веревке, быть повешенным.

544. сіаге 1а Ьепесіігіопе «Ы рара іпопсо груб, всы
пать.
ВЕМЕРІСАТО а§§  

ат ісо  Ьепеіісаіо, п етісо  (ІісЬіагаІо см. А-615. 
БЕNЕР1СЕN2А [ 

рекса Йі ЬепеНсепхэ см. Р-1336.
ВЕNЕР1СЮ (тж. ВЕNЕРI2IО) т

545. а Ьепеіігіо <1і {огіипа (или  сіі паіига) на волю 
слічая, наудачу, на авось.

546. соп (или  5о11о) Ьепеіігіо «1’іпѵепіагіо ирон. с 
оговоркой:

Сі Ьа сіі (;ие1ІІ, (;па1і ]аппо с!і ЬеггеИа а Ѵісіог Ни во, 
е 1о ѵаіиіапо роеіа, 1 1  воІІо Ьепеіісіо (1'1пѵеп(агІо; ассеНапо 
1а 5иа роевіа, т а  гіііи іапо 1е кие т е іа іо гр  <> 1е вие апШе^і 
(Р. йе  Запсііз, « Іа  діоѵіпегга»).

Некоторые преклоняются перед Вііь'тороь. Гюго как поэ
том, но с оговоркой: они высоко ставят его поэзию, хотя н 
не признают его метафор и антнтез.

Ыоп зепха аѵег аѵѵегіііо сЬе Іа гіипіопе сіеГІпіІіѵа ві 
і^гга йошаИіпа, е сЬе орті ѵосе йеѵ’е55еге ассоііа соп Ьепе- 
іісіс гі іпѵепіагіо ( -'I. Г г: і( іг>, я хеІІстЬге, 1962)

Одна со мы должны сказать, что итоговое заседание жюри 
соберется завтра утром и любое мнение следует восприни
мать критически.
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547. і ЬепеГігі «Те! т о г й  ѵап ргехіо іп Іи то  (или  
80П0 ргехіо (Іітепіісаіі) ргоѵ. ~  с глаз долой, из серд
ца вон.

548. сЫ ЬепеГігіо Іа, ЬепеПгіо акреШ ргоѵ. =  за 
добро добром н платят.
ВЕ\ЕМ ЕКІТО  

аппа Ь епетегііа см. А -1080.
В Е ^ Р Ь А С ІТ О  т

549. а Ьеперіасііо по усмотрению, по желанию; как 
заблагорассудится:

Регсік' (!пт;ін ‘ гітеИ егзі а Ьеперіасііо йі сЫ пе оГГепбе, 
регтеііепсіо сЬ’е&Н сі р055а і цгЬаге соп ипа іпріигіа поп 
т е г ііа іа ?  (V. Розсоіо, «Ѵіііте Іеііеге йі Засоро Отііз»).

Зачем ж е приносить себя в жертву обидчику, позволяя 
ему наруш ать наш покой незаслуженными оскорблениями?

В Е ^ З Т А К Е  т
550. ^іі ріі22а іі Ьепеяіаге (тж. ріі ё ѵепиіо а поіа іі 

Ьепекіаге) ^  он с жиру бесится.
ВЕ^Ѵ ЕІЧТО

551. іі посе гіі Вепеѵепіо фольк. место шабаша ведьм.
552. апсіаг рег асдиа е рег ѵепіо аііе посі гіі Вепе- 

ѵепіо путешествовать с большими неудобствами, труд
ностями.
ВЕ\ЕѴОЬЕІЧ2А і  

Ига рій ип (ііо гіі Ьепеѵоіепга сііс сепіо рага Йі Ьиоі
см. Р-805.
ВЕІѴІСООІ:

іі раеке <11 Ьепдогіі (или  Веп^ойі) см. Р-53. 
ВЕМІАМШО т

553. Ьепіашіпо «Іеііа іогіипа (или  (Іеііа когіе) ба
ловень судьбы:

— ІМоп 5еі іа  гповііе іпѵк!іа1а сГпп Ьепіашіпо сіеііа Іог- 
Іипа? ІЕ. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо І*еоп[огІе>).

— Р азве тебе не завидуют как жене баловня судьбы? 
В Е М А 1Ф О

каіка <1і §ап Веппагсіо см. В-584.
ВЕ1ЧСМЕ т

554. ѵоіеге ип Ьепопе ргап-іе а д(1 крепко любнть 
кого-л.
В Е ^ Е К Ѵ ІТ О  т

555. сіаге іі Ьепхегѵііо а уволить кого-л.:
« Іп зо тш а іі Ьа йаіо іі Ьепзегѵііо?» оззегѵо {гапцшПа-

ш епіе Ѵ аіепііпа (А. Могаѵіа, «Ье атЬігіопі вЬа^ііаіе»),
— Иначе говоря, она дала тебе отставку? — спокойно за

метила Валентина.
Виса. — орпі тогіо, ё ѵего, 51, апсі/іо , е регсіо пе Ьо

ип сегіо гітогно. А И гітепІі а дие5І'ога (і аѵгеі (іаіо іі Ьеп- 
кегѵііо (5. ВепеШ, «Ті^поіа*).

Г е р и о г. — ...Во всяком случае, ты прав, я тож е не без 
вины, н поэтому я чувствую что-то вроде угрызен іій сове
сти. Н е то, я бы тебя сейчас ж е уволил.

ВЕІЧѴЕОІЛЧ) а ё ё
556. в55еге Ьепѵесіиіо сіа чсі пользоваться благо

склонностью, расположением кого-л.
ВЕІЧѴЕМЛЧ) пг

557. сіаге іі Ъепѵегшіо принять радушно.
558. е$$еге іі Ьепѵепиіо найти радушный прием. 

ВЕІМѴОЬЕКЕ ѵ
559. Гаг5і Ьепѵоіеге (или  Ьеп ѵоіеге) йа цс! снискать 

любовь, расположение кого-л.
560. теНегсі іи ііо  іі ( 5110) Ьепѵоіеге приложить все 

старания.
561. ргепсіеге а Ъепѵоіеге почувствовать расположе

ние:
Созіеі ші аѵеѵа ргезо а Ьепѵоіеге о, рег йіг тпе&ііо, ші 

аѵеѵа ассоііо зоііо 1а зиа ргоіегіопе (Л. Рапгіпі, «Еа садпа 
пега»).

Ж ена директора очень благоволила ко мне и даж е, можно 
сказать, оказы вала мне протекцию.
(Пример см. тж. С-3206).

ВЕІЧ2ША }
562. Таге Ьепгіпа (тж. ?аге іі ріепо сіі Ьепгіпа) за 

правиться:
—ЗІ ѵа о поп ві ѵа?
— Но гіоѵиіо іаге Ъ е п г і п а Ма ога з іа т о  яиаеі ргопіі 

{М. Риссіпі, *ЕЬгеі»Ъ

— Мы едем или нет?
— Мне надо было заправиться... Но теперь мы почти го

товы.

ВЕКЕ (тж. ВЕѴЕКЕ) 1. ѵ
563. Ь(еѵ)егІа: іо поп 1а Ьеѵо меня не проведешьз

— Рег іагіа Ьгеѵе: а ігепіасЗие аппі е гіоро 1а ѵііа сЬе 
аѵеіе т е п а іа , поп т і  ѵепііе а гассопіаге 6і ѵоіег еззеге ип 
т а г  Ко зиі зегіо. регсЬё іо поп 1а Ьеѵо (Р. Магііпі, сРессаіо 
е репііепга»).

— Короче говоря, не пытайтесь меня уверить, что в три
дцать два года, после такой жизнн, вы имеете серьезное 
намерение жениться. Меня ие проведешь.
{Пример см. тж. 5-2013).

564. Ьегвеіа поверить на слово, слепо верить во что-л.з
II Ъиоп иото 5і гаПе^гб гіі ^ие5іе рагоіе» рагепйокН сііе

ІІ тегсап іе  зе 1а іоззе Ьеѵиіа (А. Рігепгиоіа. «Оівсогзі 
йе^И апітаіі»).

От таких слов бедняга возрадовался и ему показалось, 
что купец клюнул на эту удочку.

Вазіа гііге сЬе ё з іа іа  !а ііа  сопіго йі Іого ипа за ііга , ей 
еззі зе 1а Ьеѵопо рег ипа ІосЗе (С. СоЫопі, «И вегѵііоге йі 
йие райгопі»).

Достаточно сказать, что это сатнра, а они приняли ее 
за панегирик.
(Пример см. тж. А-445).

565. Ьеге Гасдиа <1і РопІеЬгапіІа быть немного не 
в себе.

Ьеге Гасдиа ЛеІГоЫіо см. А-141.
Ьегкі Г апіта см. А-780.
Ьеге ипа Ьаііа см. В-113.
Ьеге Ьіапсо см. В-676.
Ьеге И саіісе (зіпо аііа Гессіа или  ііпо аІГиІІіта кііі- 

1а) см. С-189.
Ьеге а сіп^Ьіа см. С-1931.
Ьеге ипа россіа см. С-832
Ьеге 2Г0550 (тж. Ьегіе ^гоххе) см. С -1097.
Ьеге ипЧтргеха см. 1-133.
Ьеге дс «Іаііе ІаЬЬга «1і д<1 см. Ь-35
566. Ьеге с о т е  ип Іапхо (или  с о т е  ип ІапгІсЬепессо, 

со те  ипа зрі'^па, с о т ’ип Іейезсо) пить как извозчик:
Е Ьеѵеѵа, Ьеѵеѵа рій Іиі сЬе ипа кри^па; е циеііа роѵега 

т о е і іе  5і вепііѵа ішраггіге. Ма, соп я аппі, сі [есе іі 
саііо, е 1о Іазсіаѵа іаге, пиеі ЬгиІГ згпезе с]і шагИ*) 
(5. Хігаіі. «Ьо 2иссопе

А он пил и пил без просыпу. А бедная жена чуть с ума 
не сходила. Но со временем притерпелась и махнула рукой 
на этого черта ьуж енька.

Ьеѵеге 1а Іипа см. Ь-898.
Ьеге Іа т о г іе  а  когкі (а  когхі) см. М-1959.
Ьеге соп діі оссЫ дсі см. 0-126.
Ьеге «1’одпі асдиа см. А-142.
Ьеге аі гідадпоіі см. К-354.
Ьеге а ксіасдиаЬисІеІІа см. 5-438.
Ьеге корга дс см. 5-1055.
Ье(ѵе)гсі корга см. 5-1056.
Ъеге с о т е  ипа хри^г.а см. В-566.
Ьег(кі) Іа кігаііа см. 5-1848.
Ье(ѵе)гсі яи см. 5-1987.
Ьеге с о т ’ип 4ейе$со см. В -566.
567. Ьеѵегкеіі Іиііі пропить все деньги.
Ьеге 5Іпо аИ’иНтта сгоссіа см. С-833.
Ьеге а 2іпг(о1)іпі см. 2-55.
568. Ьеге е гиіоіаге пытаться совместить несовмести

мое.
569. апгіаге а Ьеге ирон. свалиться в воду.
570. сіагіа а Ьеге рассказывать небылицы, заливать, 

втирать очки:
«II ісіівіа поп {е 1а йй а  Ьеге, еЬ? АЬЫашо вегШ о сЬе 

е іі йаі йеі сгеііпо (С. 8оаѵі, «Вгаѵі іп диегга»).
Велосипедист ведь надул тебя? Мы слышали, как  ты 

обозвал его кретином.
Ма а ше поп 1а (Заппо а Ьеге циеШ сЬе Ьаппо 1е шапі 

риіііе... (С. Саззоіа. «Ьа га&агга >11 ВиЬе> ).
Но .леня эти  чистоплюи не проведут.
сЬе гіоппе соп ипа шапо 1і ассагехгапо о соп ГаНга 

сопіапо. Ма ё сові Гасііе, 5ап(о Йіаѵоіопе, сіаг^ііеіа а Ьеге! 
С1 ѵиоіе вс ііапіо ип ро’ (5’аЬіШ а (V. В-апсаІі. с11 ЬеН’Ап- 
Іоп!о»\.
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г ’ Ж енщины одной рукой тебя ласкают, а другой-прикиды

вают на счетах. Но ведь так легко их обмануть, черт по
дери! Д аж е особой ловкости не требуется.

Таге с о т е  Газіпо (сІеІГог(оІапо) сЬе рогіа іі ѵіпо е 
Ьеѵе Гасциа см. А -1209.

571. Іаг Ьеге а) окунуть с головой:
Іп асчиа Ріег Ь іпеега сЬе ега іі рій іогіе  Іесе Ьеге ІиШ 

ипо рег ѵоііа, роі ІиШ зі т ізе го  сГассоггіо е іп з іе те  Гесего 
Ьеге Ріег Ьіп&ега (/. Саіѵіло, « / гассопіі»).

В море Пьер Л индж ера, который был самым сильным, 
окунул с головой всех по очереди, а потом все сговорились 
и окунули с головой его самого.

Ь) втирать очки, обманывать,
поп іпіогЬаге (или  іпіогЬісІаге) Гасдиа сЬе Ьаі (<і)а 

Ьеге см. А-243.
572. рогіаге а Ьеге бросить в воду, 
поп «ареге сЬе асчиа Ьеге см. А -190.
8риіаге пеі ЬіссЬіеге сіоро аѵегсі Ьеѵиіо см. В-714, 
8Іаге а Ьеге іи ііе 1е оге Іе^аіі см. 0-427.
Іасііе соше Ьег ип иоѵо см. Р-71. 
риго с о т е  Гасдиа сіа Ьеге см. Р-2553. 
іп т еп о  сЬе поп 5І Ьеѵе ип оѵо см, ІІ-177.
Гасдиа сЬе гіеѵі Ьеге ^иагсіа сіі поп іпІогЪЫігІа см. 

А-209.
Газіпо рогіа іі ѵіпо е Ьеѵе Гасдиа см. А -1228.
Ьеѵі Гасдиа с о т е  И Ьие, е ІІ ѵіпо со т е  іі ге см. 

А-227.
573. о (или  Ьіво^па) Ьеге о аііо&аге одно из двух; 

иного выхода нет:
риапгіо аррагѵего 1е р г іт е  сазе сіеііа сШа циазі поп еЬЬе 

ріи іі согае^іо ге^^еге іі ѵоіапіе. О Ьеге о аііо& аге — 
ееіі сЗіззе поп аррепа зі ассогзе гіеііа зиа іпйесізіопе (Ь. йі 
Раісо, сѴпа йоппа йізропіЫІе» ) .

Когда появились первые дома при въезде в город, его 
охватило малодушие, и он готов был повернуть назад ма
шину. «Нет, или пан илн пропал» сказал он себе, чтобы 
побороть нерешительность.

Тагсіі т е  пе гісоггіаі, т е  п ’аѵѵігіІ іаггіі: зрегаі сЬе гіісеззе 
сіі по... О ’аИгопйе. о Ьеге о аіГо^аге (Я. ВассНеШ, «Тге 
ціогпі йі раззіопе»).

Но я это поняла слишком поздно, я надеялась, что Ро
залия скажет Гаспару «нет»... Впрочем, другого выхода не 
б ы л о .'
(Пример см. тж. Т-989).

Ьеѵа 1а Гессіа сЬі Ьа Ьеѵиіо И ѵіпо см. Р-353. 
Ьеѵі іі ѵіпо е Іавсіа апсіаг Гасдиа аі т и ііп о  см. 

Ѵ-599.
сЫ Ьа Ьеѵиіо іи ііо  іі т аге , пе рио Ьеге ипа «сойеііа

см. М-813.
574. сЫ ріи Ьеѵе тап со  (или  т еп о ) Ьеѵе ргоѵ. ^  

т о т ,  к т о  пьет, мало живет.
сіаіе (или йа) <1а Ьеге аі ргеіе, сЬе іі сЬіегісо Ьа 5е1е 

см. Р-2266.
575. ё с о т е  Ьеге ип ЬіссЬІег (Гасдиа (или  ип са?!ё, 

ип иоѵо, ип іогіо сГиоѵо) это легче легкого:
Ѵоеііо сЬе Гассоггаге ип Оігіопагіо сЬе аЬЬіа кагЬо поп 

8іа с о т е  Ьеге ип оѵо; ѵоеііо сЬе 4иШ поі сЬе сі те зс о И а то  
іп диезіе Гассепйе. аЪЫсипо іі позіго ігпріссаіо аІѴизсіо, т а  
5’іпіепгіе асчиа е поп іе т р е з іа  (О. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Я хочу, чтобы составление полноценного словаря не счи
талось таким ж е  легким делом, как выкурить папиросу; 
я хочу, чтобы мы все, причастные к этому, сознавалн ка
ждый свою долю ответственности и работа шла ровно, без 
лихорадки.

— АИа еиегга 5’ітр агап о  зоіо II т а іе :  е гиЬаге, иссігіеге 
ё рег чиезіі зрагаіисііі с о т е  Ьеге ип ЬіссЫег Й’асчиа! 
(М  Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»).

На войне учатся только плохому: ограбить, убить для 
этих головорезов ничего не стоит.

КассоеНег сііесі т іііо п і поп ё  т іс а  с о т е  Ьеѵеге ип оѵо 
{Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп$огіе»).

Собрать д есять  м иллионов лир  — это вам не фунт изюму.

гпапдіа сіа $апо е Ьеѵі сіа т а іа іо  см. 5-203.
іі тап^іаге іпхедпа а Ьеге см. М-385, 
поп сІагеЬЬе Ьеге а вессЬіа с.м. 5-536.
576. поп 51 рио Ьеге е ПзсЫаге (или  ги^оіаге) нельзя 

п и т ь  и свистеть одновременно; нельзя делать два дела 
сразу.

поп зегѵе сііге: рег ІаІ ѵІа поп разхего, пё сіі іаГасдиа 
поп Ьеѵего см. Ѵ-519.

i рарегі тепапо а Ьеге Іе осЬе (или  ГосЬе а Ьеге) 
см. Р-370.

Чиапсіо іІ ѵіпо ё вріііаіо Ьізо^па Ьегіо см. Ѵ-605. 
а диевіо Назсо 8Іа а Ьеге см. Р-563. 
сЫ ГЬа Іаііа, 1а Ьеѵе см. Р-199. 
іапіо Ьеѵе Госа диапіо іі рарего см. 0-18.

ВЕКЕ 2. т
577. рогіаге і! Ьеге уметь пить, пить и не пьянеть.
578. іепеге дсі а Ьеге е а тап^іаге (или  а тапдіаге  

е Ьеге) кормить, содержать кого-л.
579. а сЬі ріасе И Ьеге, рагіа «етрге (11 ѵіпо ргоѵ. 

^  у кого что болит, тот о том и говорит.
ВЕКЫССНЕ т

580. Гаг ЬегІіс(сЬе) (е ) ЬегІос(сЬе) (тж. ?аг ЬегІоссЬе) 
ие сдержать обещания; бросать слова на ветер:

Ега Ьиопо созіиі а іаг  ЬегІіссЬе е ЬегІоссЬе, а гіізегіаге
ii 51Ю розіо зиі рій Ьеііо, е роі а гоѵезсіаге Іа Ьгойа ай- 
йоззо а§;1і аіігі, со те  іесе соп т е  (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Ему ничего не стоило надавать пустых обещаний, а по
том, в самый разгар работы, покинуть свой пост и свалить 
свою вину на других, в том числе и на меня.

в е к ь ш а  /
еврогге аііа (или іп) Ьегііпа см. В -582.
581. гпегііаге 1а Ьегііпа заслуж ить позор:

РапйоЦо. — Іо ап^гб Гогзе іп е а^ега; т а  1а зиа Ііп^иа 
т е г і іа  1а ЬегНпа (С. СоШопі, «Ьа Ьоііе^а йеі са?[ё»).

П а н д о л ь ф о . -  Меня, вероятно, посадят в тюрьму, но 
вас за ваш язык стонт поставить к позорному столбу.

582. шейеге (или  езрогге) аПа (или  іп) Ьегііпа вы
ставить у позорного столба, на всеобщее посмешище; 
сделать общим посмешищем:

И рго!еззог Тоіі зі геса іп сисіпа е сегса (ГаЪЪоггіаг 1а 
зегѵеііа, рег аѵеге чиаІсЬе поіігіа сЗа Іеі; т а  $а Іагёкі &ігі, 
регсііё за сЬе 1а зегѵеиа &И ё  п е т іс а , зрагіа гіі Іиі, !иогі, 
с о т е  ІиШ  е іі  аіігі, е 1о т е і і е  іп Ьегііпа, Ьгиііа зс е т а  
(Ь. Рігапйеііо, «Репзасі, Сіасотіпо!»).

Профессор Тоти отправляется на кухню, чтобы поговорить 
со служанкой и узнать от нее, что с М аддаленой, но начи
нает издалека. Он знает, что она его враг, поносит его пе
ред людьми, выставляет его на посмешище, дура этакая.

Іо поп зо сЬе сі аѵеззе чиеП’иото: о сЬе Іп кіоѵепій 
^иа1сЪе гіоппа &1і аѵеззе іаііо ип іогіо; орриге сЬе [оззе паіо 
а циеі тойо, соп ип сагаііеге созі, сіа ргепйег &изіо а 
т е і іе г е  аІІа Ьегііпа 1е созе Ьиопе е Ъеііе (Л. МогаѵІа, 
сНассопіі готапі»).

Не знаю, какая муха его укусила: может быть, в моло
дости какая-то женщина обидела его, может, такой уж  он 
уродился, с таким характером, но ему доставляет удоволь
ствие высмеивать все хорошее и прекрасное.

в Е к ь ш с о г г о  т
583. рагіогіге ип Ьегііпрогго наделать шуму, под

нять шумиху из-за пустяка.
ВЕКЬОССНЕ т  

(аге ЬегІіс(сЬе) (е )  ЬегІос(сЬе) (тс. Гаге ЬегІоссЬе) 
см. В-580 
ВЕ^NАК^О

584. каіка <1і §ап Всгпаггіо (или  Веппагйо) а) голод;
Ь) ирон. хороший аппетит.

585. ехкеге <11 Вегпагсіо вызывать смех.
ВЕКNЕССНЕ т

586. апйаге іп ЬегпессЬе нализаться, наклюкаться, 
опьянеть.

587. еякеге іп ЬегпессЬе быть пьяным в стелькѵ, в 
доску.
ВЕКNОССО^О т

588. аѵеге іі Ьегпоссоіо «1і яс иметь способность, 
склонность к чему-л :

Ё сЬе 1е йоппе поп Ьаппо Ьегпоссоіо гіеі &*осо (С. Саззоіа. 
«II іацііо йеі Ьозсо»).

Но ведь у  женщин нет тяги к азартной игре.
— Ма сЬе іі {а іі гііріота а Мііапо? А МПапо чиеііо сЬе 

сопіа ё аѵеге іі Ьегпоссоіо гіе&іі аГГагі. Ті сі риіізсі іі зе- 
гіеге, соі (Іір іота (С. С а з з о іа « I I  іад^ііо йеі Ьозсо»).

— На кой черт тебе диплом в Милане? В М илане важно 
иметь деловую хватку. Дипломом ты можешь там подте
реться.
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Ьиі 5і сЬе Ьа II Ьегпоссоіо ЛеИа сиііпагіа, е Ьа аѵиіо 
апсЬе то ііо  «Іі езегсіІагБі пеі чиаііго аппі <Ц ѵііа сіа віи- 
гіепіе, циапгіо соп М апііо б і  сисіпаѵапо іи ііо  іп са те га
(М. Зегепі, «I ціогпі йеііа позіга ѵііа»),

У него действительно были кулинарные способности, да 
к  тому ж е он имел возможность развить нх за четыре года 
студенческой жизни, когда онн вместе с Манлно сами 
стряпали для  себя в своей комнате.

БЕККЕТТА !
Ьеггеііа гох.ча см. К-547.
— аѵег Іа Ьегпліа гохза см. Я 548.
соі саро хиііа Ьеггеііа см. С-699.
аѵеге іі сегѵеііо хорга Іа Ьеггеііа см. С-1566.
589. Гаге йі ЬсітсНа а) приветствовать кого-л., здо

роваться с кем-л. (обнажая го ло ву ) ; Іл) (тж. саѵагяі 1а 
Ьеггеііа) преклоняться перед авторитетом (пример см. 
В-546).

590. Іахсіагхі рогіаге ѵіа Іа Ьеггеііа быть иеудачни 
ком, ничтожеством.

рогіаге 11 согйопе аііа Ьеггеііа см. С-2675.
591. іігагз "ііі йеггеМа никого не уважать, плевать 

на все н вся.
ВЕККЕТТО т

592. Ьсггеііо (гі^іо (или  (1і Вгиіо) фригийский кол
пак

Ьеггейо ѵегйе см. Ѵ-309.
593. пахсеге соі Ьеггеііо іп іехіа родиться в рубашке:

Ё паіо соі ЬеггеМо іп (екіа (С. Ѵегда, «Мазіго-йоп Сези- 
аІс'э»),

Ои в рубашке родился.

ВЕК5АОЫЕКО а д е
594. аііа Ьегхадііега быстро, проворно, энергично:

Епгіса — Е іи  сі гевіі ѵоіепііегі аі бпо регѵігіо?
Тегезіпа.— АИго сНе! Ё ип райгопе БІтраІісо; е Іа репза 

а ііа  ЬеГБавІіега (/:. Ровзепіі, «Ьа позіга Іогіипа»),
Э н р и к а .  — А ты охотно продолжаешь оставаться у него 

на службе?
Т е р е з и н а  — Еще бы! Он приятный начальник и гаков 

энергичный.
АІІа ЬегБРВІіега, Н ріоіопе гаВ8>ипВе 1а Ьоііева йеі Ьаг- 

Ьіеге (V. Ргаіоііпі, «Сгогасііе йі роѵег> атапіі»),
В одно мгновенье вся ватага очутилась у парикмахерской.

ВЕК5ДОЫ О пі
595. Ьегхадііо йеііа Іогігпа жертва судьбы.
Ііго а Ьегхадііо см. Т-672
596. аггіѵаге аі Ьегяадііо (тж соіріге или  га{*§іип§еге

іі Ьегхадііо) достигнуть цели, добиться своего:
Соп Іиі Біагпо ІиШ вісигі СІІ агпѵаге а і Ьегза^ііо 

(С. 0 ‘Аппипгіо. «гРгозе йі гісегса»),
С его помощью мы несомненно добьемся своего.

597. ііаге пеі Ьегха^Мо попасть в точку, угадать. 
С98. еххеге іі ЬегхадЬо сіі цй бь:ть предметом чьих-л.

насмешск.
599. піеііеге а Ьегяадііо подвергать опасности, риску:

Мііогй Вопііі. — Ьа саиБа поп іпІегеБза ѵоі боіо; сі бопо
іо шоИо рій іпІегезБаІо; е Іа ѵобігэ сопіеза риб ш еііеге Іа 
т іа  гериіагіопе аі Ьегкаеііо (С. ОоШопі, «Рапіеіа іпагі- 
іаіа»).

М и л о р д  Б о н ф и л .  — Это касается не только вас, но 
гораздо больше затрагивает меня, н ваши претензии могут 
поставить под удар мою честь.

га§<пііп<геге іі Ьегяа^ііо см. В -596.
600. сііі ё рій аііо  ё іі Ьегха&ііо йі іи ііі кому больше 

дано, с того больше и спрашивается; большому кора
блю — большое плавание.
ВсКТА

601. аі іеіпро (или  аі іеіпрі) сЬе Г.егіа Іііаѵа (тж. 
^иапйо Вегіа іііаѵа; аі іепіро йеііа ге^іпа Вегіа; аі 
Іегпро йеі ге Магііпо или  Ріріпо) в стародавние вре
мена; а; при царе Горохе:

Ьабби іи ііо  апёаѵа, гіеі гебіо. іп диезіо шосіо, соше аі 
іешрі сЬе Вегіа Шаѵа (Л. Могаѵіа, «Ьа Сіосіага>).

Там все было так, как в доброе старое время.
РогБе аі іе т р і  сЬе Вегіа Ш аѵа, N81316. Саросіаппо е 

Вс-Іапа егапо Іезіс м іі зегіо, тосЗезіе гаа зіпсеге (Л. Могоѵіа, 
«Иассопіі готапі»).

Может быть, во времена царя Гороха Рождество, Новый 
год и Крещенье былн настоящими праздниками, скромны
ми, но настоящими.

— N01 поп Гассіашо ѵосаЬоІагі... Е сопзісіега сЬе чиеБІо ё 
з іа т р а іо  пеі 1948... Ііп  Іетро! АІ Іе т р о  сіі ге Магііпо Іогзе... 
(Ь. Зсіазсіа, «II таге соіоге йеі ѵіпо»}.

— Но мы не пишем словарей... А словарь Палацци на
печатан в 1948 году... Сколько воды утекло... Со времен 
царя Гороха...

602. — поп ё рій (іі)  іешро сііе Вегіа іііаѵа уж е не 
те времена.
ВЕКТА і

603. ііаге 1а оегіа а дй ^  насмехаться, издеваться 
над кем-л.:

Мі бѳпііі гіѵіѵеге, гііейі Іа Ьегіа аі тей іс і е  гіПиіаі 1е 
Іого іпзиІБе рохіопі (/. І\/іеѵо, «Соп[еззіопі сіі ип ііаічіпо»).

Я почувствовал, как силы возвращаются ко мне, послал 
подальше всех врачей и отказался ог нх противных мик
стур.

в Е к т о і л ю
604. іаге соше Вегіоійо =  выйти сухим из воды [ле

гендарный Бертольдо, приговоренный к  повешению, 
выпросил у  короля праве самому выбрать деоево д ля  
казни и, «забраковав» каждое из них, был помилован 
за свою хитрость].
ВЕКТОЬОТО іп

605. а ЬегІоІоНо даром, на чужой счет 
В Е К Т О Р  іп

1га рийап; е Ьепопе, поп хі Ііеп гадіотіе см. Р-2558. 
ВЕКШ ССІА } 

рЯ1( похіго ііеііа Ьегіиссіа см. Р 871.
— йіге іі ра(егпо5*го йеііа Ьегіиссіа см. Р-872. 
сопіопйе. е і ііо!ап(і соііе Ьегіиссе см. I, 725.
606. йагкі аМа Ьегіиссіг (или  аііе Ьегіиссе) а) выхо

дить из себя, сердиться; Ь) отчаиваться.
607. йіге Гогагіопе йеііа Ьегіиссіа ворчать, ругаться.
608. іаге 1а Ьегіиссіа а цй передразнивать і ого-л. 
Іаге Н саііо аі сиіо соше 1е Ьегісссе см. С-197.
609. рагеге ипа Ьегіиссіа іп госсоіі быть похожим на 

шута горохового, быть посмешищем.
610. рі^ііаге (или  ргепйеге) 1а Ьеписсіа наклюкаться, 

назюзюкаіься, напиться.
ВЕКШ ЕЬЕО іп

611. епігаге пеі Ьегіиеііо попасть в переплет, в за
труднительное положение.

612. еххеге іі Ьегіиеііо йі цй быть мингенью для чьих-л. 
насмешек, быть предметом чьих-л. насмешек.

613. Іахсіаге (или  піеііеге) пеі Ьегіиеію поставить 
в затруднительное положение.
ВЕ5ТЕиІМ!А {

іі Ьеп г1’ип аппо хе пе ѵа іп ипа Ьехіегшпіа см. В-490.
614. 1а Ьехіеітнпіа 8<га. Іогпа іп сапо а сііі Іа 

Ііга ргсѵ. ~  не рой другому яму, сам в нее попадешь. 
ВЕ5ТЕММІАКЕ ѵ

615. Ьехіешшіаге с о т е  ип Іиіегапо (или  со т е  ип ха- 
гасіпо, с о т ’ип Іигсо, с о т е  ип ѵеііигіпо, ре^2<° Й’ип Іи- 
Іега.іо, ре"§іо й’ип іигсо) ругаться последними словами, 
ругаться как извозчик, как сапожник:

Іігіаѵа, ^езіісоіаѵа, соііа зсЬ іи та  а ііа  Ьосса, Ь еБІеттіапйо 
с о т е  ип Іигсо (Ь. Сариапа, «Ье раезапе»).

Он кричал, размахивал руками и с  пеной у  рта ругался 
как извозчик.

« ..С’егапо ^іі аіігі ех аіріпі соп т е ,  е ЬеБІеттіаѵапо 
с о те  І іигсЬі» (С. Агріпо, «Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).

— Там были еще и другие бывшие альпийские стрелки. 
Ругались они как извозчнкн.

...іі гот ііо ... 8’аггаЬЬіб а Ьопо... е Ь еБІеттіаѵ а ре§§1о й’ип 
Іигсо (С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»), 

...отшельник... страшно разозлился... н стал ругаться хуже 
сапожника.
(Пример см. тж. С-1860).

сііі ѵиоі 1’ат о г  сеіаіо, Іо Іепо-а Ь ех іетт іа іо  см. А-681 
поп с’ё рохіо п ет т еп о  рег Ь еііетт іа ге  ЙЙі. Р-2183. 

В Е 5 Т і\ ^
Ьезііа пега см. N-184.



В Е З 123 В
616. Ьевііа гага чудак.
617. Ьевііа сіа ітГасеІІо а) убойный скот; Ь) пушеч

ное мясо; с) болваны, олухи, дураки.
617а. Ьевііа с!а к ота вьючное животное (пример см. 

Ь-943).
Ьегііе сіа ііго см Т-673, 
хіапсо с о т е  ипа Ь“8Ііа см. 5-1624 
іет р о  Йа Ьезііе см. Т-201.
618. Йа Ье5І*а а) глупо; безрассудно; Ь) тяжелый: 

Іаѵого (За Ъезііе тяж кий труд.
619. — тогіге йа Ьекііа умереть как собака, сдох

нуть.
620. а т т а г г а ге  Ьевііе е сгіяііапі обрушиться на всех 

и вся.
621. апйаге (или  епігаге, шопіаге, Баііаге) іп Ьевііа 

разъяриться, рассвирепеть:
СогаШпа. — 5е пе рагіаіе рій, гпі Гаіе ш опіаг Іп Ьезііа

(С. СоШопі, «Ьа зегѵа атогоза»).
К о р а  л л и и а .  — Если вы не замолчите, я рассержусь. 
ІпГаІІі і ГаесІБІі ѵаппо іп ЬезіІа (А  Сегѵі, « / тіеі зеііе  

иен»).
Фашисты буквально взбеленились.
(Зиаісипо сіеі побігі апйаѵа іп ЬеБІІа рег чиезіо іга ііа т е п іо  

сіі Іаѵоге сЬе ѵепіѵа гіБегѵаіо аі дгесі {V. Рігго, «Ье зоі-
даіеззе»).

Кое у кого из итальянцев такое благосклонное отношение 
к грекам вызывало бешенство.

— КШ гаіі — ги&діѵа— поп Гагт! заііаге Іп Ьеяііа (V. Вег- 
зегіо, «Кассопіі ророіагі»).

— Убирайся! — зары чал он. — Н е доводи меня до белого 
каления.

апг,аг(5епе) кепга йіге пё авіпо пё Ьек+іа см. А -1200.
622. аггіѵаге соп Іа Ьечііа прикатить иа авто.
623. сап.іпіпаге а Ьеяііа ходить на четвереньках, 
сопохсеге Гитоге йеііа Ьехііа см. 1Л-60
йаге Гогго аііе Ьеіііе см. 0-661. 
епігаге іп Ьекііа см. В-621.
624. Іаге 1а Ьевііа прийти в раж , в крайнее возбуж 

дение:
Магсо 5І вепіі бсіоііо сіі соіро: Бсіоііе 1е &атЬе. бсіоИо 

і! сиоге, сЬе бі т із е  а ^аг 1а ЬеБІіа (і7. С Меза, «Ѵіііайог- 
па»).

Марко вдруг почувствовал себя свободным, свободным 
физически и морально, и его сердце бешено забилось.
625. іаг ѵепіге і иогі Іа Ьезііа разбудить зверя в 

ком-л., разъярить кого-л.:
«Ті аѵѵегіо... сЦ поп Гаг ѵепіге Іиогі 1а Ьезііа сЬе ё іп 

т е !»  (М. Мо^ііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ъаггеііеііе»).
— Предупреждаю... Не буди во мне зверя!

Іаѵогаге со т е  ипа Ьевііа см. Ь-257.
626. тапсіаге цй  іп Ьезііа вывести из себя, разозлить:

Ьа т о д ііе  рег Іо рій поп діі троп сіеѵ а; орриге к іі сіісеѵа 
а и а Іс Ь е  сова сЬе Бегѵіѵа Б о ііа п іо  а т а п г іа г іо  іп Ьезііа ип 
рос о сН рій (А. Могаѵіа, «Ииоѵі гассопіі готапі»).

Ж ена, как правило, ие отвечала ему. Или же говорила 
что-нибудь такое, что еще больше взвинчивало его.

Ргаіщірапе. — ...РегсЬё чиезіо ё цп ророіо сЬе {оііегега 
іи ііо : т а  Гісіеа, т і  регсЗопі ГеБргеззіопе, дІ еззеге $аііо 
Іеззо, 1о тап с іа  Іп Ъезііа (Ь. Зсіазсіа, «Ѵопогеѵоіе»).

Ф р а н д ж и п а н е .  — ...Ведь эти люди способны вывести 
все, ио сознание того, что нх, прости за откровенность, 
оболванивают, вызывает у них бешенство.
(Пример см. тж. Е-164; 0-215).
627. шапдіаге Ьезііе е сгіяііапі метать громы и мол

нии, неистовствовать.
топ іаге іп Ье8І:а см. В -621.
628. раге""іаге 1а Ье.-іііа е іі Ьазіо соразмерять цель 

и средства; по одеж ке протягивать ножки
вгііаге іп Ьехііа см. В-621.
аасіиНо іі ріесіе е саійа 1а іевіа (е пеі гекіо ѵіѵі йа 

Ьезііа) см. Р-1717.
629. а Ьекііа ѵессіііа поп т а п са  т а і  кота ргоѵ. была 

бы шея, а хомут найдется.
630. ё ипа Ьгиііа Ьехііа а) это противный человек, 

чудовище; Ь) это уж асная в-нць.
631. шогіа 1а Ь°5Ііа, крепіо И ѵеіепо ргоѵ. =  смерть 

всякому язык привяжет (ср. горбатого могила исправит).

ВР/Г(Т)ОМСА } 
аѵеге рііі ѵігіа йеііа Ье1(1)опіса см. Ѵ-623. 
еввеге соііоксіиіо (или  иоіо) с о т е  ЬеС(і>опіса (тж. 

еххеге рій ссло5сіи*о ііеЧа ЬеЙопіса) см. С-2448.
ВЕѴА /

632. еякеге (или  ігоѵагкі, кепіігяі) пеііа 8иа Ьеѵа быть 
в своей стихии, оседлать своего конька.
ВЕѴЕКЕ ѵ е т  см. ВЕКЕ 
В Е ѵ и т д  {

633. іаге ипа Ьеѵиіа а) наглотаться воды (купаясь);
Ь) напиться; с) (тж. ргепсіеге ипа Ьеѵиіа) дать маху, 
попасть впросак.

634. — апсіаге а Іаг(кі) ипа Ьеѵиіа участвовать в 
пирушке, попойке.
ВЕѴІГГО а й в  

рипй Ьеѵміі см. Р-2477.
ВІ ш, !

635. §га8яо с о т е  ип Ьі т о л с т ы й  как бочка.
636. рагеге ип Ьі быть толстым как бочка.

В1АССА і
т а 'е  сіі Пасса см. М-180.

В1АССО т
іІ8с)ііаге со т е  ип (или  ріи сІ’ип) Ьіассо см. р-926.
637. іи§§іге (или  хсарраге) с о т е  ип Ьіассо а) дать 

тягу, смотать удочки; Ь)не даваться в руки, усколь
зать.

ѵісіпо аііа  кеѵре с’ё іі Ьіассо см. 5-678 
В1АОА /

633. йаге Іа Ьіайа аІГаяіпо кормить осла зерном на
прасно стараться.

(Іаг йе’ саісі аі ѵа^Ііо йоро аѵег тап д іа іо  Іа Ііайа 
см. С-127.

екяеге с о т е  іі саѵаііо «га880 сііе, т а п д іа іа  1а Ьіайа, 
йа саісі аі ѵа«1:о см. С -1364. 

т е ііеге  (или  рогге) 1а іаісе пеііа Ьіайа аіігиі см.
Р-85.

Га8Іпо, циагкГІіа т а п д іа іо  1а Ьіайа, ііга саісі аі 
согЬеІІо см. А -1230.

а саѵаі Ьіайа е 8Ігайа см. С-1378.
а саѵаііо сііе поп рог4а веііа, Ьіайа поп 8І сгіѵеМа

см. С-1383.
іі саѵаЬо ѵиоі Ьіайа іп согро, іі т и іо , пеііе дапіЬе 

см. С -1388.
сііі Іет е  1е раввеге, поп ветіпі Ьіайе см. Г 742.
=.і рио а т а г  1а каіка ѵегйе вепга тап діаг 1е Ьіайе іп 

егЬа см. Ѵ-324.
ВІАСЮ

639. кареге а циа ііі йі (или  §іогпі) ё 5сп Віадіо
знать толк в чем-л„ знать что к чему.

айадіо, Віадіо (Іе ясаіе коп йі ѵеіго)! см. А-259. 
ВIАNСО 1. а^Ц

640. Ьіапсо е го88о ^  кровь с молоком.
641. Ыапсо йі Ьисаіо чист как после стирки.
612. Ьіапсо с о т е  'а сат іс іа  (или  с о т е  ипа сапсісіа, 

с о т е  1р  сагіа, с о т е  ип сепсіо гіі Ьисаіо, с о т е  ип сеп- 
сіо Іаѵаіо, с о т е  1а сега, с о т е  ип Гаггоіеііо, с о т е  ип 
^і^ііо, с о т е  ип Іепгиоіо, со т е  ип тогіо , с о т е  ип рап- 
по, с о т е  ип раппо Іаѵаіо, со т е  ипа ври^па, со т е  ип 
ѵегте) бледный, белый как полотно, как мел, как бу
мага:

Ѵігціпіа. — ...іпІаНі Рііиссіо сошіпсіб а вийаге, йіѵепіб 
Ьіапсо с о т е  1а саг іа  (Е. Ос Рііірро, «Вепе тіо е соге т /о » ).

В и р д ж и н и я .  — ...Правда, Филуччо ударило в пот н 
он пс.нѵіел как полотно.

« Р ати н  і 50ІСІІ!» йІББе. «Вакіа сЬе пип т ’а т т а г г і ,  сЬе 
с’Ъо 1 а т ііа ,»  йізБе І1 Ьепгіпаго, Ыапсо с о т е  ипа с п ісіа, 
ІоеІіепйоБІ зѵеііо БѵеИо 1а Ьогва е йапйоіа аі Садопе 
(Р Р. Ра^зоііпі, Ѵпа ѵііа ѵіоіепіа»).

— .Гавай деиьги. — сказал Кагоне. — Только не увивай 
меня. У меня семья, — сказал заправщик, бледный как по
лотно, поспешно вынимая кошелек и отдавая его.

Мазіго О0піо, Ыапсо с о т е  ип сепсіо сіі Ь и са іо .. бі 
паБсопйеѵа сііеіго а ип ((гирро (1і орегаі (Р. Рсггі, хЕііи 
Кгапііх).
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Мастер Дженио, бледный как полотно, ...спрятался за груп* 
иу рабочих.

Б іап а аѵеѵа аггоѵеБсіаіа 1а Іезіа зи ііа  зраШ ега деііа 
зесііа, ега Ыапса с о т е  ип сепсіо Іаѵаіо {Е. СазіеІпиоѵоя 
«I  сспіиці ВагйеШ»).

Диана откинулась на спинку кресла, бледная как полотно.
— Ё соза йа пиііа: ип сароеіго...
—  М а с і о п п а  Б а п і а і  Ь а  б і  ѵ е с і е з з е ;  ё  Ь і а п с а  с о т е  І а  с е г а |  

{Т. Логі, «Ви?еге зиІѴАгпо»).
—  Ничего страшного, просто головокружение...
— С вятая деваі По ней видно; она бледна как смерть! 
Сагіиссіо Ги іп ріесіі, Ьіапсо с о т е  ип Іепгиоіо (О. АгрІпом

«Ле тіііе е ипа Ііаііа»).
Карлуччо стоял белый как простыня.
Зап  С іго іато  ега рій Ыапсо гіі ип т о г іо  (5. Зігаіі, «П 

Ъеаіо йоп Сігоіато»).
С вятой Джироламо был бледнее смертн.
Ьа Ьоп^а б і Іесе Ьіапса с о т е  ип іагго іе ііо , гіаііа соп* 

Іеп іегга , е согзего іи іі і  іп сисіпа а ѵесіег 1а Іеііега 
{С. Ѵегда, «I Маіаѵоцііа»)*

Лонга от радости даж е побледнела, и все побежали в 
кухню посмотреть на письмо.

Ма поп ріап^еѵа, апсЬе «е... 1а іассіа ^ іі ега Ыапса 
с о т е  ип раппо (С. Агріпо, «Ле тіііе е ипа Ііаііа»),

Но он не плакал, хотя... лицо  у  него побледнело как 
полотно.

...е  «зиапсіо Ь а ііа  5І арро&діаѵа 5иІ ге&оІі, ЗаЫго» ріи 
Ыапсо <Н ип раппо Іаѵаіо, 1е Ьасіаѵа іп СБІаБІ і Ьеі діііпі 
(О. Яоѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

И когда Л алла свешивалась через решетку в  окне, Санд
ро, белый, точно выстиранная простыня, в восторге целовал 
ее пальчики.

«Загаппо іиШ  пегі, ^ іі аіігі» гііБзе Сагіо: «Е Іо Іогпего 
а саза Ъіапсо с о т е  ип ѵегте» (О. А гріпо, «Ла га^агга йі 
Вагсеііопа»).

«Бее загорят, — сказал Карло, — а я вернусь домой блед
ный, как спирохета».
{Пример см, тж. Б-458).

643. Ьіапсо сіі саіпіпо ирон. чист как трубочист.
Ьіапсо с о т е  ипа сапсіеіа (или  с о т е  Іа сагіа, с о т е  ип

сепсіо Ьисаіо, с о т е  ип сепсіо Іаѵаіо, с о т е  Іа сега, 
с о т е  ип іахто\сііо9 с о т е  ип ^і^Но) см. В-642.

644. Ыапсо с о т е  іі ІаИе (или  с о т е  ип т а г т о )  бе
лый как молоко, как мрамор, белоснежный:

Зі рове 5е<3иіа зиі ІеНо, е саѵапсіо сіі боііо Іе соіігі ип 
ріесіе ріссоіеііо... е Ыапсо со те  іі Іаііе, 1о паБсОБе іп ипа 
ріапеМ еііа ѵегті&ііа (М. й’А ге&ІІо, «Еііоге Ріегапгозса»).

Она села в постели и, выставив из-под покрывала м а
ленькою  белоснежную ножку.., спрятала ее в алую  туфельку.

— Сова р 0880  сіігіі? СЬе ё  гоѵіпаіо о чиазі: БІор; сЬе Ьа 
соп эе ипа сіоппа соп Іа сагпе рій Ьіапса гіеі Іа ііе : Б Іо р .. .  
{М. Ргіссіпі, «ЕЬгеі»).

■— Что тебе сказать? Д ’Альтеа разорен, или почти разо
рен. Точка. С ним женщина, чья кожа белее молока. Точ
ка...

...япі ѵоііо е  ѵедео 1а т іа  шсо^пКа, Ьіапса с о т е  ип т а г т о  
(ІѴ. Заіѵапезскі, «ІІп ѵіоііпо. 23 йоппе е И йіаѵоіо»).

...Я оборачиваюсь и вижу мою незнакомку, белую как 
мрамор.

Ьіаисо с о т е  ип Іепгиоіо см. В-642.
Ьіапсо с о т е  ип т а г т о  см. В-644.
Ыапсо с о т е  ип т о г іо  см. В -642.
645. Ьіапсо с о т е  1а пеѵе а) (тж. Ыапсо с о т е  Іа 

пеѵе іп іаііа) белоснежный; Ь) седой как лунь.
Ьіанісо со т е  ип раппо (или  со т е  ип раппо Іаѵаіо, 

с о т е  ипа зри^па, с о т е  ип ѵегте) см. В-642.
гаго со т е  ипа согпассЬіа Ьіапса (или  с о т е  ип тегіо  

Ьіапсо, с о т е  ипа т о зс а  Ьіапса, со т е  Іе тозсЬ е ЬІап- 
сИе; тж. рій гаго Аі ип согѵо Ьіапсо или  йеі согѵі Ьіап- 
сЬі) см. К -121.

6Ф6. агта  Ьіапса холодное оружие.
647. агіе Ыапса хлебопечение.
648. Ьапёіега Ьіапса белый флаг, капитуляция:

Б ’аИга рагіе Ьо сіоѵиіо сарііоіаге: Ъапгііега Ыапса, поп
се Іа іасеѵо аББОІиіатепІе рій а апйаге аѵапіі іп біо тосіо 
(і/. Зішопеііа. «Тігаг пгаіііпа»).

С другой стороны, пришлось капитулировать. Выкинуть 
белый флаг. Я абсолютно не мог больше так жить.
{Пример см. тж. В-654).

649. сареііі ЬіапсЬі белые, седые волосы.
650. — ?а«і і  саоеііі ЬіапсЫ поседеть (от пережива

ний,}.

651. — ^аге і сареііі ЬіапсЬі (или  Іа ЬагЬа Ьіапса) Іп 
(или  «и) цс поседеть на чем-л., корпеть над чем-л.

652. — т е ііеге  і сареІН ЬіапсЬі поседеть от горя, от 
отчаянья.

653. сагЬопе Ьіапсо «белый уголь», гидроэнергия.
654. сагіа  Ьіатіса (тж. Іо^ііо  Ьіапсо) (обыкн. употр- 

с гл. сопзе^паге, баге, ІаБСіаге, гпапйаге, есс.) карт- 
бланш, неограниченные полномочия, полная свобода 
действий:

Ыоп сопѵіепе сЬіейеге Гійисіа ргеѵепііѵа е  сагіа  Ы апса: 
1а Лгіисіа Ьізо&па тег ііагзе іа  соп Горега (М. ВагЫ, «Сгизса, 
Ііп&иа е ѵосаЬоІагі»).

Не следует требовать авансом доверия и свободы дей
ствий: надо доказать на деле, что заслуживаеш ь нх.

I соіогі йаппо аііе еБргеззіопі роШісЪе, гіа Бесоіі, ипа 
ѵазіа ^ а т т а  сіі Бі^пііісаіі... Оаге сагіа Ьіапса, іп роііііса 
ѵиоі (ііге _ аНісІаге ип ш апйаіо ріепо, Бепга гізегѵе о сопйі- 
гіоп атеп іі, ипа ргоѵа е з іг е т а  сіі {ісіисіа е йі гіеиагйо. 11 
ІіЬго Ьіапсо, соп 1е еврегіепге роІііісЬе іп^ІеБІ, с о т е  а діге
іі ІіЬго гіеііа ѵегіій, Ьіапсо, іппосепіе, гіѵеіаіоге. Ла Ъапйіега 
Ъіапса. с о т е  зітЪоІо «Іеііа геБа... Сгізі Ьіапса, сіоё сгібі сіі 
іа ііо , 1а рге-сгІБІ, р г іт а  гіі ^іипдеге а ііа  сгібі Іо гт а іе  
(О. Раііоііа, «Ле рагоіе йеі роіеге»).

Цвет исстари придавал выражениям, употребляющимся в 
политике, широкую гамму значений... «Предоставить карт- 
бланш» в политике означает предоставить полную свободу 
действий, без ограничений н оговорок, это доказательство 
высшей степени доверия н уважения. «Белая книга» — по 
опыту английской дипломатии — книга истины, белая, оправ
дываю щ ая, разоблачаю щ ая книга. Белый флаг — символ по
ражения... «Белый кризис» — предкризисный период перед 
наступлением настоящего кризиса.
{Пример см. тж. Р-191).

655. соНеКо Ьіапсо «белый воротничок», служащий.
656. согѵо Ьіапсо белая ворона, редкость, диковина, 
сояа йа ке^па.е соі сагЬопе Ьіапсо см. С-2876.
657. СГІ5І Ьіапса предкризисный период, депрессия 

{пример см. В-654).
658. ііепіі Ьіапсііі с о т е  іпапііогіе хЬиссіаІе ^  бело

снежные зубы:
...1а Биа Ьосса... І е е е е т е п іе  арегіа, тоБІгаѵа йеі (Іепіі 

&Г055І е ЬіапсНі, с о т е  тап Л о п е  бЬиссіаіе (Р. Реггі, *Еті- 
цгапіі»).

...ее  полуоткры ты е у ста ... позволяли видеть крупны е, бе
лы е к а к  ж ем ч у г зубы .
659. Таѵа Ьіапса белый шар {при тайном голосова

нии).
іо е ііо  Ьіапсо см. В-654.
660. Тгай ЬіапсЬі е пегі а) белое и черное духовен

ство; Ь) шутл. вши.
661. іпТегпо Ьіапсо зона вечных снегов:

Бопо сііесі діогпі сЬе циі Іа  ип Іепіро вріепйійо, ргоргіо 
овді Йоѵеѵі аггіѵаге, рег ѵейеге 1’іпГсгпо Ьіапсо (В. ВагіІЦ, 
«Ео зііѵаіе»).

Вот уж е десять дней, как здесь стоит прекрасная погода, 
и как  раз сегодня ты должен был приехать, чтобы полюбо
ваться панорамой вечных снегов.
662. ЬіЬго Ьіапсо Белая книга (собрание оправдатель

ны х политических и дипломатических документов) 
(пример см. В-654).

тастіа Ьіапса см. М-105.
663. т а іг іт о п іо  Ьіапсо фиктивный или не осуществ

ленный фактически брак.
664. 1а гпогіе Ьіапса «белая смерть», рудничный газ.
665. тохеа  Ьіапса белая ворона, редкость, диковина.
666. поііе Ыапса бессонная ночь.
667. — раззаге (или  Таге) ипа (или  1а) поііе Ьіапса 

(тж. ра55аге или  Гаге ипа или  1а поііе іп Ыапсо) про
вести бессонную ночь; не спать:

Ь ’Ыеа (И раззаге ип’аНга поНе Ъіапса ші аііеггі (С. Ра- 
ѵеве, « і с  Ьеііа е$Іаіех).

При мь'сли о еще одиоО ночи б-гз сна меня охватил ужас. 
Сопііпсіо а ргаНсаге иошіпі шаіигі, аіІагІБІі, аНгІ еіоѵапі 

ГійП (И іпбиБІПаІІ. іасепсіо 1е ІІОІІІ ЬІапсЬе, ^іосапбо, іпсіе- 
Ъіінпсккі (/л  Кеа, «Ніігаііо йі тащ>іоі>).

Теперь он проводил время с солидными людьми, дельца
ми, с молодежью — детьми промышленников. Кутил ночи 
напролет, играл, делал долги.

...»  г ітап еп іе  сіеііа чоііс Гаѵеѵап ѵоіиіо ракваге 1п Ыапса 
(і/. Зітопеііа, «Тігаг таіііпа»).

...остаток ночи они вешили бодрствовать,
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...ип’аНта ѵоИа Ьізо^пег^ сЬе тівигХ Іе рагоіе, ипо 

всЪегга. всЬегга е Іеі іпѵесе раББа 1а поііе Ыапса (С. Ргиі- 
іего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа йотепіса»).

— ...в другой раз думай, что говоришь, шутки шутками, 
а Карла из-за этого не спит.

Сепііпаіа йі т і^ і іа іа  сіі регзопе Ьаппо $аііо 1а поііе іп 
Ьіапсо («Ь’ЫпИа», 26 аргііе 1970).

Сотни тысяч людей не ложились спать в эту ночь.

668. оіпісіёіо Ьіапсо Смерть от несчастного случая
на производстве:

Ыиоѵо отісі<ііо Ыапсо іп ип сапііеге (іеііа В и^аіоііа, Соп 
ип гібѵоНо аііисіпапіе: 1а ѵШігпа, іпѵесе сЬе еввеге рогіаіа 
іт т е с ііа іа т е п іе  іп овресіаіе, ё Біаіа ассотра& паіа а сава 

Ь’ЫпИа», 18 Іиёііо 1972).
Опять убийство без убийцы иа верфи Буфалотта с ж ут

кими деталями: вместо того, чтобы немедленно отправить 
пострадавшего в больницу, его отвезли домой.

раііа Ьіапса см. Р-І39.
— йаге раііа Ьіапса см. Р-140.
669. рагіе Ьіапса ист. а) «белые» (одна из гартий 

гвельф ов в средневековой Ф лоренции); Ь) сторонники 
римского папы; клерикалы.

670. ресоге ЬіапсЬе привилегированные.
671. роіігга Ьіапса пустой билет (в лотерее).
672. рипіо Ьіапсс пауза, перерыв:

Ыоповіапіе 1а гіѵеіагіопе сіі чиеі ѵиоіо &1і Б^иагсіі поп 
аѵеѵапо регсіик* 1а ѵіѵасііа. е йоро ип рипіо Ьіапсо 1а 
гіасчиіБІагопо гарісіатепіе (А  РаІаггезсНі, «I / гаіеііі Сис- 
соіі» ).

Хотя это молчание не осталось незамеченным, их пере
глядывание не потеряло своей живости и после небольшой 
паузы их глаза встретились опять.

673. зсЬіаѵе ЬіапсЬе белые рабыни, 
зсіорего Ьіапсо см. 3-459.
674. ѵесіоѵа Ьіапса соломенная вдова:

Іпоііге шоИі и отіп і ет іегап о , гіГасепсІОБІ аІГевіего ип’а1- 
іга  іат і& ііа , соп іі соп5е§иеп1;е іеп о теп о  гіеііе «ѵегіоѵе Ыап
сЬе» («Раезе зега», 27 $еЬЬгаіо 1963).

К тому ж е, многие мужчины эмигрируют, создают за гра
ницей новую семью. И вот появляются «соломенные вдовы».

675. ѵосе Ьіапса а) муз. дискант; фальцет (пример 
см. С-1227); Ь) беззвучный голос:

Магіа ітраіііс іі. КіБроБе соп ѵосе Ьіапса. «ЫеИе вие 
БІапге Поп с’ё е поп ѵесіо гіоѵе роігеЬЬе еввеге апсіаіа а 
Ппіге» (А. Ве Ап^еііз, «II тізіего йеііе іге огсНійее»).

Марта побледнела и срывающимся голосом сказала: — 
В комнатах ее нет. Не знаю, куда она могла запропа
ститься.

с) невозмутимый, бесстрастный тон:
— А1і, ѵесіо... — іесе 1’опогеѵоіе соп ипа ѵосе Ыапса 

{С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сошіпсіа йотапі»).
— А, понимаю.., — невозмутимо произнес депутат.

676. Ьеге Ъіапсо сесть в лужу, в калошу; потерпеть
неудачу.

677. ёаг іа  Ьіапса ^  воздерж аться от голосования; 
голосовать против.

екзеге с о т е  а^іі, сНе Наппо іі саро Ьіапсо е Іа 
сода ѵегсіе см. А-364.

678. е55еге Н^ііо сіеііа ^а іііп а  (или ёеІГоса) Ыапса 
быть всеобщим любимцем, баловнем:

Иі ипо сЬе ё  сопіаіо росо іп ипа іа т і^ і іа  о іп ип кгирро 
сіі регБопе роББіато гііге поп боіо сЬе ё Ѵиіііта гиоіа йеі 
сагго, т а  апсЬе іі іапаііпо йі сосіа. А1 сопігагіо іі ргеіегііо,
іі Ьепіат іпо ё іі іі&ііо гіеІГоса Ы апса, о диеііо сЬе Иа іі 
сіпіоііпо гоззо (В. Мідііогіпі, «Ргазеоіо&а рШоге&са йа Соп- 
ѵегзагіопі зиііа Ііп&иа»).

О человеке, с которым мало считаются в семье или в 
кругу людей, можно сказать не только, что он — последняя 
спица в колеснице, но такж е, что он на последнем месте. 
Напротив, о том, кого любят, предпочитают, говорят, что 
он всеобщий любимец, он в рубаш ке родился.

М агіпеііа ега 1а {і^На гіеііа йаШ па Ы апса; виа та й ге  
е Ап&еіа іа іепеѵапо іп асіогагіопе (/?. 2епа, «Ьа Ьосса йеі 
Іиро»).

Марииетте жилось как  у  Христа за пазухой: ее м ать и 
Анджела души в ней не чаяли.

Таге 1а ЬагЬа Ьіапса іп (или  яи) дс см. В-651.
679. Таг Ьіапсо цсі жарг. прикончить, укокошить:

Реррапіопі Іігб ІиогІ іі соііеііо  е ві БСаеІіо сопіго СНаш- 
раоіо йесіво а {агіо Ыапсо (5. Вігаіі, сРеррапіопі»),

Пеппаитони выхватил нож н бросился на Джампаоло, ре
шив прикончить его на месте.
680. іагві Ьіапсо обелить себя, оправдаться, 
гпеМеге іі реіо Имапсо см. Р-1116.
681. піссіііаге а рап Ьіапсо ныть, хныкать, жаловать

ся без особой причины.
682. гевіаге Ьіапсо е апіісо (тж. гішапеге Ьіапсо) 

остаться ни с чем.
683. ѵеііеге (іиИо) Ьіапсо видеіь (все) в розовом 

свете быть оптимистом.
684. ѵоіаге Ьіапсо опустить незаполненный бюлле

тень; проголосовать против:
— А віивло, 5е поп Ііаі шГкІен сЬе Гаі? Ѵо(і Ьіапсо? 

( / . Раітіегі, «гЬе ресоге пеге»).
— В июне, если у тебя не будет собственного мнения, за 

кого ты будешь голосовать? Или опустишь незаполненный 
бюллетень?

апсЬе 1е тиссЬе пеге сіаппо іі Іаііе Ьіапсо см. 
М-2128.

685. Ьіхо^па кегЬаге Іе шопеіе ЬіапсЬе рег і §іогпі 
пегі ргоѵ. =  береги копейку про чері-ый день.

сііі роп хио пахо а сопкідііо, Гип сіісе Ьіаі>со е Раі- 
іго ѵ егтідііо  см. N-72.

685а. ё а (или  йа) хестпаге соп сагЬопе Ыапсо это 
нечто небывалое, беспримерное, это большая ред
кость.

686. ^иапіаіі гіаі ѵіііапс сЬе Ьа яешрге сат іс іа  Ьіапса 
ргоѵ. =  у работника и руки должны б ь т . рабочими.

687. т а п о  Ьіапса ё аяяаі Іаѵаіа ргоѵ. =  естествен
ная красота не требует прикрас.

іпо^ііе кіапса, т о ^ ііе  Ьіапса см. М-1692.
683. й’ип иоѵо Ыапсо (зреззо) паясе ип риісіп пего 

ргоѵ. ~  в семье не без урода.
689. ^іі 5оп ѵепиіі (или  ріоѵи(і) і сареііі ЬіапсЬі он 

поседел.
В1АNСО 2. т

690. сашЬіаІе іп Ьіапсо а) чистый бланк; Ь) свобода 
действий:

(ЗиеБІа іо гт и іа , аіциапіо Біп&оіаге... собШіііѵэ апсЬе ипа 
сатЬ іа Іе  іп Ыапсо рег по! (Е. Мизсо, «Ьа ѵегііа зиІѴ 8 зеі- 
іетЬге 1943»).

Эта формула, прн всей своей необычности, развязывала 
нам рукн.

— Ягтаге ипа сатЬіаІе іп Ыапсо см. В-702.
691. раяіа іп Ыапсо макароны со сливочным маслом 

и луком.
692. ре§се іп Ьіапсо отварная рыба.
Ііго іп Ьіапсо см. Т-671.
693. ігайа сіеііе ЬіапсЬе торговля рабынями:

Ооро, 5і БагеЬЬе іп ігіаіа 1а Бесопсіа рагіе сопсіива йаііе 
Іі^иге сіеі соШІоп, иШгаа сіеііе чиаіі, ійеаіа йа Мае, 1а 
Іга ііа  йеііе ЫапсЬе (А. РаІаггезсНі., «I }гаіе11і Сиссоіі»).

Потом долж на была начаться вторая часть. Заклю чи
тельная фигура котильона, придумаииая Маком, изображ ала 
торговлю рабынями.

694. іп Ьіапсо а) вареный, отварной; раіаіе, гібо іп 
Ъіапсо отварной картофель, рис; Ь) нулевой, с нулевым 
результатом: іпсопіго іп Ьіапсо матч с нулевым ре
зультатом, с ничейным счетом; с) на мели, без гроша:

Рег <3іге 1а Біпсега ѵегііа, риге ТСоссо е Аіѵаго, чиаІсЬе 
ѵоКа, е ріи йі циаІсЬе ѵоііа, Біаѵапо 1п Ыапсо {Р. Р. Ра- 
зоііпі, «Ье сепегі йі Сгатзсі»).

Если говорить правду, то Рокко и Альваро нередко, вер
нее, довольно часто, сидели на мели.

сіі рипіо іп Ьіапсо см. Р-2493.
695. аззоіпі^Наге ?іпо пеі Ьіаисо ёе^Іі оссНі походить 

иа кого-л. как две капли воды:
...іаі сзиаіе іі рагіге сит аББоті^Ііаѵа Нп пеі Ыапсо 

оссЬі (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).
...отец и сын былн похожи как две капли воды.

сИіатаг пего И пего е Ьіапсо іі Ъіапсо см. N-203.
696. сопохсеге іі Ыапсо сіаі пего знать, что к чему, 

уметь отличать хорошее от плохого*
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697. сіаге сіі (или  іі) Ыапсо (тж. сіаге ипа т а п о  или  
Лие шапі сіі Ьіапсо) а) побелить, выбелить; Ь) поста
вить крест, предать забвению:

...ѵе<іо апсІѴіо сЬе, поп евзепгіосі ога рій пеззипо сЬе ѵі 
іепда йі тіга, е ѵо&На /агѵі йеі таіе, поп ё соза да ргеп- 
сіегзепе ^гап репйіего: іапіо рігё, сЬе с’ё віаіо йі тегго циеі 
(Іесгсіо егахіово, рег 1а лазсііа сіеі зегепіззіпю іпіапіе. 
Е роі 1а резіеі 1а резіеі Ьа гіаіо <Н Ыапсо а <Н &гап сове 
1а резіе! (А. Мапхопі, «I рготезві врові»),

...я и сам вижу, что больше некому на вас точить зубы  и  
некому вам вредить. Стало быть, не стоит и дум ать об этом, 
тем более, что п озж е был издаи декрет о  помиловании в 
честь рож дения светлейшего инфанта. А потом и чума! чумаі 
она кое от кого пас избавила.

ііаге ІІ пего рег Ьіапсо см. В-704.
698. сНхііп^иеге іі Ьіапсо йаі пего отличать черное 

от белого, понимать что к чему.
699. гоп Гіяііп^иеге іі пего гіаі Ьіапсо не отличать 

черного от белого, ничего не понимать.
700. Гаге сіе) (или  іі) Ьіапсо пего (тж. Таг іііѵепіаге 

Ыапсо іі пего) доказывать, что черное — белое.
Таге ипа (или  1а) поііе іп Ьіапсо см. В-667.
Іаг ѵесіеге іі Ьіапсо рег пего (или  І1 пего рег Ьіагсо) 

см. В -704.
701. ііп паге  іп Ьіапсо поставить свою подпись на 

чистом листе.
702. Тіппаге ипа сатЫ аІе  (или  ип аххедпо) іп Ьічпсо 

слепо доверяться кому-л., дать кому-л. карт-бланш:
НоЪегіо. — Ѵиоі ргоргю сЬе ті сі теііа йі тегго? 8 і? 

Мі сіаі ріеп і роіегі? Ма Йоро поп гаш ш агісагіепе.
Капіего. — Ті загб ега іо  іп еіегпо.
КоЬегіо. — Коп ісгш аге сашЬіаІІ іп Ыапсо (Е. Роввепіі. 

«Ип аііго атоге> ).
Р о б е р т о .  — Так ты хочешь, чтобы я был м еж ду  вами 

посредником? Д а? Даеш ь мне свободу действий? А потом 
не будеш ь раскаиваться?

Р а н ь е р о .  — Б уду  тебе по гроб благодарен.
Р о б е р т о .  — Н е выдавай неограниченных полномочий.

703. Іахсіаге іп Ьіапсо а) оставить пробел, пустое 
место; Ь) обойти молчанием:

пн іііомЛін сЬе поп ё ІПсвоІіа. регсЪё, іі Іазсіа іі Ыапсо 
іи41’і ргоЫеші сЬе 1а собШііібсопо ІР. й е  ЗапсШ. « і а  в»о- 
ѵіпегга»).

Эта философия не является философией, так  как обходит 
молчанием самую ее суть.
піейеге іі пего хиі Ыапсо см. N-214.
704. іпохігаге (или  Гаг ѵегіеге) іі Ьіапсо рег пего (или

іі пего рег Ыапсо; г  ж. гіаге іі пего рег Ьіапсо; тсх ігаге  
Ьіапсо рег Ьгипо; ѵепйеге пего рег Ыапсо) выдавать 
черное за белое.

раххаге ипа (или  Іа) поііе іп Ьіапсо см. В-667.
705. р ід ііаге (или  ргепсіеге) (іі)  Ыапсо рег пего при

нимать белое за черное.
рогге И пего хиі Ыапсо см. N-214.
706. іі Ыапсо е іі пего Нал іа ііо  гісса Ѵепегіа ргоѵ. на 

белом (хлопке) и черном (перце) Венеция разбогатела.
сі согге дііапіо сіаі Ьіапсо аі пего (или  (Іаі пего аі 

Ыапсо) см. С-2790.
раххаіа 1а Техіа, іі р агго  іп Ыапсо гехіа см. Р-502 

В ІА ^С ІС А ^Е  ѵ 
Ьіахсісаг'.а ш аіе см. М-264.

ВІА5ІМАКЕ ѵ 
сЬі Ь іа з іт а  ѵоггеЬЬе со тр гаге  см. С-2365, 
сііі іі Іосіа іп ргевепга 1і Ы ах іта  іп аххепга см. 

Ь 769 .
сИі іосіа 5ап Ріеіго, поп Ь іах іта  5 ап Раоіо см. Р -179? 

ВІВВІА і
707. Іаге іп х іете  ипа ЬіЬЬіа вступить в неравный 

брак.
ВІВЬІСО а вв  

йоіоге ЬіЫісо см. Б -747.
ВІВІЛОТЕСА (

708. ЬіЫіоіеса ашЬиІапІе шутл. ходячая энциклопе
дия.

Іо^о ііі ЬіЫіоІеса см. Т-741.

В ІССНІЕКЕ от
709. И ЬіссЬіеге йеііа з іа ііа  последний, заключитель-* 

ный тост, «пспошо с».
ігехсо соіпе ип ЬіссЬіег сГасциа см. р-1302. 
ашісо «іеі Ьіссіііеге см. А-604.
Ьиггаяса іп ип Ьіссіііеге сГ асс 'э  см. В -1478. 
сиіо (1і ЬіссЬіегі' ем. С-3142.
Іеш рехіа іл  ип ЬіссЬіеі іі’асчііа см. Т-176.
710. иошо (1а ЬіссИіегі пьяница:

5пІ т о іо  ега апсЬе В асіссіп  ТгіЬоггіо сЬе ега сопозсіиіо  
соше ип ѵа^аЬопйо е ип иошо сіа ЫссЫегІ ( / .  Саіѵіпо, 
«РіаЬе ііаііапе» ).

На молу стоял такж е н Бачнччин Трибордо, известный 
всем бродяга и пьянчужка.

711. аН о^аге (или аппе^аге, регсіегзі) іп ип ЬіссЫег 
сГасциа утонуть, захлебнуться в стакане воды:

Поп Керозі Ьа а іи іа іо  М агсо а поп зш аггігзі, а поп 
а^ ііагзі, а поп регсіегкі іп ип ЬіссЫеге й ’асчиа (О. Ѵег^апі,
«ІІйіепга а рсгіе сіііиве»).

Дон Репози помог Марко не сбиться с  дороги, не поте-' 
рять присутствия духа н пе погрязнуть в повседневных м е
лочах.

Е б И э і; сопѵепіѵа тозігагдІІ і і  Ы дііеііо  йа ѵізііа,  ̂о  по? 
Релзаі сЬе Вгі^ігіа репзаззе: «Ессо, аЯ о^а іп ип ЬіссЬіеге 
(1’асдиа, ітЬ есіІІе» (О. Магоііа, «Маі йі даііегіа»).

Я колебался, показать лн ему визитную карточку нли 
нет? И подумал, что Брндж ида решит: «Н у и болван, ои 
сам себя топит».

АНо^ЬсгезІе іп ип ЬіссЬіег сГасчиа» оззегѵб зоггігіепйо 
АНгегіо. «II ^ е ііо  ѵепіѵа ргосіоііо гаесііапіе рошре» (Л. С а т -  
рапііе, «СИ азрагоді е ѴіттоПаШа йеІѴапіта»).

— Н у как ж е  вы не поним аете?— улыбаясь заметил  
Альфредо. — Нефтяной фонтан забнл с  помощью насоса.

Іаге (или  іаксіаге) іі соііеііо  аі ЬіссЬіеге см. С -2091.
712. іпсогопаге 1 Ьіссіііегі иаполнчть до краев бокалп. 
регйегві іп ип Ьіссіііеіе іі асциа см. В-711.
713. гоігреге ип Ьіссіікеге соп чй быть друзьями:

— ПІеро! М ’аѵѵейо сііе поп ЬаІ гоііо ЬіссЫегІ. СЬе 1’6 
виссеБзо? ( I.'. ВеШ, «Ѵп аІЬегдо зиі рогіо»),

— ДиегоІ Я вижу, что ты не і день-то друз.. ;ствеино на
строен. что с тобой?

поп карег іаге  ип О пеапсЬе соі Ьіссіііеге см. О -І. 
7<4. хриіаге пеі Ьіссіііеге сіоро аѵегсі Ь ѵию отпла

тить черной неблагодарностью.
715. (ігаге ^ій ип Ьіссіііеге (1і ѵіпо опрокинут! ста

канчик (пример см. М-577).
716. іоссаге іі Ьіссіііеге соп цсі чокаться с. кем-л. 
ё с о т е  Ьеге ип ЬіссЬіег и’асдиа см. В-575.
поп 5І аксіи^а іі т а г е  соп ип Ьіссіііеге см. М-821.
717. поп 8І го тр е  ш аі ип ЬіссЬіеге сіір п о п  хе т  

го тр ап  1ге ргоѵ. беда никогда не приходит одна; 
пришла беда — отворяй ворота.

718. #Іі ріасе іі Ьіссіііеге еЁ он любит заглядывать 
в рюмку, он выпить не дурак.

Г и о то  хі сопохсе іп ігс соп^іипіиге, а ііа  соііега, а ііа  
Ьогха е аі Ыссіііеге см. ІІ-150.
В ІС О К М Л О  

агстоіпепіо Ьісогпиіо см. А-1019.
В I^О N А К Е ѵ

719. Таг ЬіЛопаге цй оставить с носом, надуть, обма
нуть:

...е ІпГаНі рагіо рег апйаге іп сііпіса т а  ргігаа рэббо 
аП’ЕхсеЫ ог ііоѵс іі Сотгпепііаіоге поп с’ё п а іи га ітеп іе  т а  іо 
аБреІ!с рег поп іа г т і  Ы аопаге (С. Вегіо. «11 таіе озеиго»), 

. . .И  действительно, я отправляюсь в клинику, но по шути 
захож у в «Эксцеіьснорх., где. конечно, не застаю  командо
ра. я остаюсь его ожидать, г;тобы не дать ему надуть меня.

ВШ СЖЕ т
7 і9 а. Іаге ип Ьіііопе жарг. надуть, обставить (при

мер см. С -1140).
ВІЕСО а ки  

а  сі§1:а Ьіесііе см. С-1880, 
соп оссііі ЬіесЬі см. 0-74.

В1ЕТТА (
720. піеііеге Ы ейа поссорить, внести раскол, 
веггаге Гихсіо а  Ь іеііа см. У -229.
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ВІРКОМТЕ а в в  
С іапо Ьіігопіе см. С 439.

В ІС ІО  а в в  
Тагпе йі пеге е йі Ьі§е см. N-212.
аі Ьиіо (или Лі поііе) Іиііе Іе §а ііе  яоп Ьі^іе см. 

В-1422.
ке поп іи  Іиро, Іи аііпепо сапе Ьідіо (тж яе поп ё 

Іиро кагя или  ё сап Ьі^іо; поп кі дгг а  іпаі аі Іиро сЬе 
поп 5Іа сап Ьі^іо) см. И 0 1 7 .
ВІО Ы ЕТТО  т  

Ьщ ііеііо сіі §Г0550 Іа^ ііо  см Т-34.
721. Іаг(5І) іі Ь ідііеііо взять, купить билет:

Ьеа Іезе ѴогессНіо аі согтпепіі. З ’егапо сПѵегШі, сопіга- 
г іа т е п іе  а ііе  іп іепгіопі сіеі Ш т . Ьеа іесе  і1 ЬійНеііо есі 
еп ігб  (О. Раоіеііа, «Ье поііі сіеі сіпета» ).

Леа прислушалась к разговорам. Вопреки намерениям  
создателей фильма, зрнтелн казалось смеялись. Леа купила 
билет и вошла в зал.

ВІСОІЧСІА і
722. а Ыстопсе в большом количестве: ріоѵе а Ьі^опсе 

дож дь льет как из ведра.
ІЛі Ке апсіаѵа а сассіа соі БиоІ Бегѵі. 8 ’аппиѵоій е сотіг  ■ 

сіо а ріоѵеге а  Ьп'НК'с. Тга і кегѵі ѵі Ей ип І И і  
(/. Саіѵіпо, «ГіаЬе ііаііапе»).

Один король поехал со слугами на охоту. Небо нахму
рилось и полил проливной дождь. Слуги заметались.
723. то п іа ге  (или  ваііге) іп Ьі^опсіа ораторствовать, 

проповедовать.
724. ігоѵагві іп Ь:"опсе попасть в затруднительное по

ложение.
ВIООNСЮ т

5І рі^Ііапо ріи тоясЬе соп ип сиссіііаіо (1і шіеіе сЬе 
соп ип Ьідопсіо сіі асеіо см. М 2062.
ВІЬАІЧСІА [

Ь ііаш іа  йі Ахігеа см. А -1290.
725. 1е Ьііапсе сіеііа ^ іивіігіа весы правосудия.
726. іп Ьііапсіа в состоянии равновесия.
727. — хіаге іп Ьііапсіа а) сохранять равновесие;

Ь) сохранять благоразумие.
728. с о т е  1а Ьііапсіа сГипо 5регіа1е ^  как на апте

карских весах:
Ьа йісЫ агагіопе ё іп іегеззап іе  регсЬё, риг епипсіаіа !п 

іе г т іп і саІіЪгаіі с о т е  1а Ьііапсіа сіі ипо «регіаіе, евза поп 
іга іазсіа  аісипо гіе^іі аг^ отеп іі-сіііаѵ е сіеііа Іип&а сопіго- 
ѵегБіа («Ь’и п й а », 4 аргііе 1965).

Заявление интересно хотя бы потому, что будучи изло- 
ж ено исключительно ясно и точно (как в аптеке), оно не 
оставляет в стороне ни одной из основных тем спора.

резо сНе сіа іі ігасоііо а ііа  Ъііапсіа см. Р-1371.
729. сіаге И сгоііо (или іі ІгаИо, іі ігасоііо) а ііа  Ъііап-

сіа перевесить; оказать решающее влияние, повлиять ре
шающим образом:

[,’ісіеа сГипа та Іа П іа ... Гійеа сіеііа т о г іе  Гга ! іеггогі сіі 
ипа соБСіепяа поп рига, воргаѵѵеппе іп ип т о т е п іо  гіі 
Ш иЬапга, сііесіе И ІгаМо а ііа  Ьііапсіа, е 1е Гесе ргепйег Іа 
гівоіигіопе (М. й’АгедИо, «ЕіЮге Ріегатозса»).

Мысль о болезни.., о смерти в ужасны х муках нечистой 
совести пришла к ней в минуту колебания, эта мысль по
служ ила толчком и сразу ж е  заставила принять решение.

II Оиса. — Ьа ѵапііа гіі рагеге и о т о  р г іт а  сіеі іе т р о  е 
1а ІіЬегіа гіі зрепсіеге зепга т ізи г а  Наппо гіаіо II іга ііо  
д еііа  Ьііапсіа (А. ТогеШ, «I тагііі»).

Г е р ц о г. — Тщеславное стремление раньше времени ка
заться мужчиной и возможность транжирить деньги сыгра
ли свою роль.

В огіоіо Оо^па... гіаѵа 11 Ігасоііо а ііа  Ьііапсіа соп 1а зиа  
аиіогііа с а ііід га ііса  (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ье- 
спіогіе»).

Благодаря своему каллиграфическому почерку, Бортоло 
Донья... одерж ал победу над другими кандидатами.

еязеге Га§о сіеііа Ьііапсіа сіі цгі см. А-376
730. реяаге соііа Ьі апсіа (ІеІГого (или  сІеІГогаГо) ос

новательно взвесить, тщательно продумать.
731. теН еге (или  рогге) яиііа Ьііапсіа положить на 

чашу весов; взвесить, рассмотреть:
N011 5* сіігй диаіі сопгіігіопі е^іі те ііеѵ а  БеЕігеІатепІе 

кц ііа  Ьііапсіа йі диезіа ®ич П атг  а раіегпа (О. Ѵегдапі, 
%Ѵ<ІІеГі.га а рогіе сНіиье»).

Т рудно ск аза ть , каки е  услови я Гверини втайн е собирался 
противопоставить этому вн езапн о  вспы хнувш ему отеческо іу 
чувству.

732. Іепеге рагі 1а Ьііапсіа бчть беспристрастным. 
ВІІ.АКСІО т

733. Ьііапсіо йеііе Гогге соотношение спл, равновесие сил.
734. {аге 51 Ьііапсіо йі цс подвести итог чему-л.:

Над,агга йа&1і осскіаіі. — Ѵесіо 1а гпіа сопйігіопе. Мі зеп іо  
рій сЬе т а і  ипа Броеіаіа. Но іа і іо  11 Ь ііапсіо... (О. РаЬЬгія 
«II сопіійепіе»)

Д е в у ш к а  в о ч к а х .  — Я понимаю свое положение. Как 
никогда, я сознаю  свою ненужность. Я подвела итог...

735. Іепеге ІІ Ьііапсіо вести учет, бухгалтерию.
ВІЬЕ }

Ьііе пега см. ІЧ-!85. 
736. сгераге (или  БсЬіаІіаге) ііаііа  Ьііе лопнуть ог злости.
737. сіідегіге 1а Ьііе отойти, успокоиться.
738. ^иаяіагві 1а Ьііе сердиться, раздражаться.
739. т ап й аге  (или  вриіаге) 1а Ьііе исходить желчью.
740. ш апдіаге ігорра Ьііе хлебнуть горя (пример см. 

А 784).
741. таьН саге Ъііе позеленеть от злости, 
ясіііаііаге й аііа  Ьііе см. В-736.
742. 5?одаге Іа Ьііе излить желчь, сорвать зло-

Е^П кУо^о 1а Ы1е сЬе §1і гесаѵа 1а сіотапйа Гасепйо^И 
ип Іип^о вегтоп е, гітргоѵегапсіо&іі 1а 5 иа іо іііа  (С, Ѵег^а, 
«И тагііо сіі Еіепал>).

Дядюшка Л уидж и, выслушав его просьбу о  деньгах, из
лил свою желчь, прочитав ему длинную проповедь и осыпав 
упреками за расточительность.

хриіаге 1а Ьііе см. В-739. 
743. т і  Ьоііе (или т і  рі^Ііа, т і  хаіе, т і  ваііа, т і  ѵІе- 

пе) 1а Ьііе меня зло берет:
«Ті гісоггіі і сііесіпі сЬе іі йаѵо? Мі рі§1іаѵа 1а ЫІе зе

Іі ѵейеѵо йіѵісіеге 1е Ьгисіа^е соп 1е а ііге»  {V. Ргаіоііпі,
«•СгопасНе сіі роѵегі атапіі»).

— Ты помнишь, как я давал тебе монетки? Мне было 
досадно видеть, когда ты делилась жареными каштанами 
с другими девочками.

ВІІЛАЕШО т 
саіѵо с о т е  ипа раііо сіа ЬіІіагс!о см. С-207, 
реіаіо с о т е  ипа раііа  сіа Ьіііагсіо см. Р -1012- 

ВІЫ СА КЕ у 
744. сЫ ігорро Ьіііса, «Ьііапсіа ргоѵ. ^  лучшее — враг 

хорошего.
ВІЫ СО т

745. е55еге (или  кіаге) іп ЬіІісо а) быть в нереши
тельности:

Ьа Карівагба зіаѵа іп ЬіПсо 1:га 1а сШНсІепга ѵегзо ІиШ 
е Іа Ьиопа зіеііа (В. ТессНі, «Ьа іегга аЪЪапйопаіа»).

Рагінсарда была в нерешительности, колеблясь м еж ду не
доверием ко всем и верой в свою звезду.

Ь) быть в неопределенном положении; с) пошатнуться 
(о дела х). 

746. іепеге чсі іп Ьііісо держ ать кого-л. в напряжении, 
в неопределенном положении.
В І Ш  ш

747. екхеге іі ЬіІІі быть последней спицей в колеснице; 
ничего не значить.

748. ^аге ЬШі Ьіііі соі саро трясти головой.
ВІМОЬЬЕ гп

сапіаге (или  (аге) 1а 2о1?а рег Ы тоІІе см. Т-12. 
В ^ А К Ю  т

749. Ьіпагіо зЬадІіаІо ложный путь:
О гт а і т і  его іп іііаго  пеі Ьіпагіо зЬ аеІіаІо  е  т і  Іоссаѵа 

регс.оггегіо (іпо іп / опсіо (А. Могаѵіа. «II сіізргегго»).
Теперь, когда я вступил на ложный путь, приходилось 

идти до  конца.
роііііса сЗеІ сіорріо Ьіпагіо см. Р-1947.
750. іепегхі іп Ьіпагі ^  держ аться в рамках: 

«АІІога ё  ипа сгібі...»
«Ма гіо, ё во 1 о 1а ргеосс.ирагіопе сіі іепегві пеі ^ іизіі 

Ыпагі. С о т е  сШ а поі сі & іато регтеББі йіѵегзі іикві» 
(Сі. Агріпо, «АИге зіогіе»).

— Так эго кризис...
— Д а нет! Это только забота о  том, чтобы не выводить 

из определенных рамок. Как фирма мы позволяли себе  
некоторую роскошь.



751. радаге (или  іаге) іі йі гіі 5 ап Віпсіо откладывать 
платежи до страшного суда, не платить.
ВНЧОСОЬО т

752. §иагі1аге (или  ѵегіеге) соі Ьіпосоіо а ііа  гоѵеясіа 
смотреть, как в перевернутый бинокль, преуменьшать, 
недооценивать:

О а цис^іо т о ш еп іо , т е ,  іі бі&пог ВоЬ, т і  ігегіе соі Ы посоіо 
а ііа  гоѵексіа (V. Ргаіоііпі, « іе  гацагге йі Вапігейіапо»).

С этой минуты, синьор Боб, вы смотрите на меня, словно 
через перевернутый бинокль.

ВІОССОЬО т
753. гассодііеге (или  гассаНаге) і Ьіоссоіі собирать 

слухи, подслушивать, шпионить.
ВІСЖОО аЦЁ 

іі "Лопсіо ітр ега іо ге  ііеііа Еогехіа см. 1-101. 
ВІКАССНІО т

754. поп кареге ЬігассЬіо сіі цс ничего не смыслить в 
чем-л.
ВІКВА I

755. ЬігЬа іпаігісоіаіа сорвиголова (пример см. 8-336).
756. апгіаге а ііе  ЬігЬе убраться к черту, ко всем чер

тям.
757. Ьаііеге (или  Іаге) 1а ЬігЬа озорничать, ш алопай

ничать:
йоп  Маггіо. — Апйгаппо іи й і е сіие іп реІІеБ Г іпа^іо  а 

Ь аііеге 1а ЬігЬа. Т ийа 1а Іого еп ігаіа соп зізіа  іп ип т а г г о  сіі 
рагіе (С. Соійопі, «1 а Ьоііеца йеі саЦс»).

Д о н  М а р ц и а  — О ни вдвоем отправятся в путь на* 
удалую. Все их доходы только от колоды карт.

758. тапсіаге аііе ЬігЬе послать к черту, ко всем чер
тям.

759. 1е ЬігЬе сіісопо... (или  іпѵепіапо...) злые языки го
ворят...
В 1К В А М Е  т

760. сЬі ё ЬігЬапіе 1а іпаМіпа ё апсііе 1а вега ргоѵ. =  
горбатого могила исправит.
В1КВСЖЕ т  е аЦЦ 

іоссо сіі ЬігЬопе см. Т-700.
сошЬіпаге (или  "іосаге) Нго ЬігЬопе см. Т-681 Ь). 

В І К І С М О  т
761. рагіаге (или  гесііаге) соп Ьігідпао говорить на

распев:
рогве аѵеѵа Іа ііо  1’аіігісе (1і рісссіе рагіі ви Іеаігі 

й'иІііто огйіпе; сегіо пеі рагіаге гесііаѵа соі Ы гіепао 
(Я  ВассНеІІі. «Іа сіііа йедіі атапШ).

М ать Доротеи, может быть, подвизалась на выходных ро
лях в каком-нибудь захудалом театре и, конечно, говорила 
нараспев.

В ІР ІІХ О  т
сгоііаге с о т е  ЬігіІІі йі Іедпо см. С-3106.

В1КРА }
762. а іи ііа  Ьігга сломя голову, во весь опор, на пол

ном газу, на всех парах:
Ьа ѵаіап&а раззб а Іи ііа  Ьігга, аігапсіо 1а роіѵеге гоббэ 

е резапіе іип^о іі сі&Ііопе БреІассЬіаіо (Р. Р. Разоііпі. «Ье 
сепегі йі Сгатзсі»).

Вся ватага пронеслась во весь опор вдоль насыпи, под
няв красноватую пыль.

«Ьипейі 1’аѵеѵапо ішЬгоссаіа еіи$1а, т а  1а Бега 6 аггіѵаіо 
ІІ ѵеіо».

«СНе ѵеіо й’ЕцШо!»
«Магсіа іікііеіго а  іпЦ а Ыгга» (О. Мопіезапіо, с і а  си

ро! ах).
—- В понедельник дело было на мази, но вечером был 

получен приказ «отставить».
— Какой к черту приказ!
•— Полный назад.

763. — соггеге а  Іи ііа  Ьігга мчаться во весь опор.
764. Іагсі 1а Ьігга прост, плевать на что-л.

ВІККО т
рій іигЬо (1і ип Ыгго см. Р-1577.
соггеге с о т е  зе хі аѵеякего і Ьіггі іііеіго см. С-2779, 

В І5  т
765. ип ЬІ5 іп іс іет  повтор, повторение.

В1МЮ ВІ8АМТЕ т  
поп віііпаге ип Ьікапіе сл 8-1724. 
поп ѵаіеге ип Ьі$апіе см. Ѵ-25.

ВІ8ВЕТІСО  аца  
п о т е  ЬііЬеІісо см. N-405.
Іеіпро ЬіхЬеіісо см. Т-184.

ВІ5СА /
766. оіосаге а Ьізса арегіа играть азартно, с азар

том.
В15С1А /

767. а  Ьізсіа а) в изобилии, в большом количестве;
Ь) (тж. іп  Ьіксіа) зигзагообразно, извилисто, змееоб
разно.

апсіаге с о т е  1а Ьізсіа аІГіпсапіо см. А-706.
768. 1а Ьіясіа Ьесса (или  тогсіе) іі сіагіаіапо (тж. 1а 

Ьівсіа 8І ѵоііа аі сіагіаіапо) ргоѵ. нашла коса на ка
мень.
В15СОТТ1МО т  

§1і ё с о т е  іі іа ііоге  ііеііе топасііе , ѵа аѵапіі а  Гигіа 
(1і ЬіхсоШпі см. Р-302.
ВІ5СОТТО т

769. аттогЫ сІіге іі Ьіксоііо расчистить путь, облегчить 
достижение цели.

770. ітЬагсагві (или  т е ііе ге , те ііегв і) іп т а г е  (или  іп 
паѵе, іп <?а!еа) яепга Ьіясоііо взяться за дело, за работу 
без подготовки (ср. не суйся в воду, не зная броду). 
В ІХ О С М К Е  ѵ

а Нго сасіо Ы яо^па а іа і Іавадпа см. С-40.
іі Ьепе Ьіво^па сегсагіо, е іі т а іе  ахреИагІо см. В-490а.
Ьі$о^па Ьеге о аН одаге см. В-573.
Ьіво^па сиосег іі рапе циапсіо іі іогпо ё саісіо см. 

Р-289.
ЬІ50!?па Йагяі аі іе т р і см. Т-293.
Ьіяо^па еяяеге р г іт а  даггопе е роі таек іго  см. С-245. 
ЬІ50"па іаг  1а 1е$1а циапііо гісогге (или  ё) іі 5ап1о 

см. Р-495.
Ьіяодпа Іаг ясіоссо рег поп ра^аге іі яаіе см. 8-458. 
Ьіходпа (аге 1а яреяа яесопсіо Гепігаіа см. Е-80. 
Ьікодпа ^иагсіаге аііе  т а п і  е поп адіі оссііі см.

М-693.
Ьіяо^па р г іт а  реп5аге е роі Гаге (тж. Ьі.чо^па реп- 

загсі аѵапіі рег поп репіігяі роі) см. Р-1199.
Ьіяодпа гіясЬіаге 1а ьсагсіоѵа рег аѵеге И в а іто п е  см.

8-330.
Ьіяо^па гікреМаге іі сапе реі раіігопе см. С-471. 
Ьіяодпа яегЬаге Іе т о п  іе ЬіапсИе рег і діогпі пегі

см. В -685.
Ьіяодпа врепсіеге яесопйо Іе епігаіе см. Е-80.
Ьіяодпа БІаг^Іі тоІСаёсІояяо см. А-297.
Ьізодпа ѵіпсеге е поп хі сіеѵе хігаѵіпсеге см. Ѵ-583. 
ЬІ5о§па ѵіѵеге е Іаясіаге ѵіѵеге см. Ѵ-794. 
іп саяа іі’а1ігі Ьіяодпа Ьикхаге соі ріесіі см. С-1189. 
сЬі паксе т и іо  Ьіходпа сЬе іігі саісі см. М-2161. 
сЫ ѵа аі т и ііп о  Ьіяодпа сЬе 8’іпіагіпі см. М-2156. 
сЫ ѵиоі іаге іі тегсап іе  сіеііа Іапа, поп Ьіходпа диаг- 

ііаге а  о§пі реіиххо см. М-1194.
сіоѵе Ьіхо"пап іа ііі , 1е рагоіе поп Ьа.чіапо см. Р-294. 
§ а т Ь е  т іе ,  поп ё ѵегдодпа, іі !и^§іг чиапсіо Ьіяо^па 

см. С -189.
соііе Іехіпе Ьіхо^па еккег рипіегоіо см. Ь-407. 
поп Ьіяо^па іііг чиаИго ІіпсЬё іі ^а ііо  поп ё пеі яассо 

(тж. поп ЬіБодпа йіг д а ііо  ІіпсЬё поп ё пеі хассо) см. 
5-40.

поп Ьіяо^па Гаг іі Йіаѵоіо (или  іі пего) рій пего сЬе 
поп ё см. N-220.

поп Ьіяо^па іаясіагяі іі саро р г іт а  сіі готрегяеіо  см. 
С-821.

поп Ьіяо^па Гіііагяі сіеІГасдиа т о г іа  см. А-241. 
поп Ьі.еддпа т е ііе г  т а і  1а р а^ ііа  ассапіо аі іиосо см.

Р-96.
поп Ьіводпа ревсаге Ід ііе  1е сессЬ'р сііе сахсапо см, 

5-535.



В І8 129 В
а о§пі сока ЬІ5о;*па Ігоѵаге іі хио ліапісо см. М-414, 
рег сопохсег Ьепе цй Ьіко^пегеЬЬе ш аи§іаг (или  Ьі- 

ходпа аѵегсі ш апдіаіо) іп я іете  ип т о д ^ іо  (или  ипо 
хіаіо) (1і ваіе (тж. р г іт а  сопоасеге цсі Ьіьо^па сопвитаге 
ип т о д д іо  сіі 8а1е) ели 5  99.

регсііё (или  а  ѵоіег сЬе) іі сагго поп сідоіі (или  іег- 
сііё ѵаііа іі с а г г о Ьіяодпа ипдеге 1е гиоіе см. С-104(э.

циагкГипо ё (или  диагкіо яі ё, циапск яі гіігоѵа) іп 
ЬаІІо, Ьіяодпа ЬаІІаге см. В-138.

^иапс1о Н ѵіпо ё 8рі1Іа(о Ьіводпа Ьегіо см. Ѵ-605. 
циапсіо 1е ѵоірі 8І сопяі^ііапо, Ы ко^па сЬіиёеге іі роі- 

Іаіо см. Ѵ-923.
кіагтіо іп а ііо  шаге, ЬІ8о<?па пиоіаге см. М-789. 

В І50С М 1Ч 0 т 
іі Ьіяо^піпо іа  (Іа ) ѵессЬіа ігоііаге (или  іа  Ігоііаге 

1а ѵессЬіа) см. В-776.
В150С1Ч0 т

771. і Ьіхостпі (ІеІІа паіига естественные потребности, 
аѵег Ьіхо^по сГаясіа см. А-1180.
772. аѵеге рій Ьіяо^по Йі цс сЬе іі Іі^поко сіеі сарреііо

очень нуж даться в чем-л.
аѵег Ьіяо^по йеІГояяідепо см. 0-673.
поп аѵег ЬІ80<?по Йі яѵедііагіпо см. 8-2116.
773. іаге  аі Ьі$о"по подходить, соответствовать; удо

влетворять, 5ыть достаточным.
774. іаге (й і) Ьіводпо закончить дело.
775. іаге і хиоі (или  і ргоргі) Ьі5о§пі отправлять есте

ственные потребности:
с...сІ Ъ апііо зр и іа іо  5орго».
«,..е ееІіа*о бэббі» Іесе ип аііго.
«...е диаІсЬегіипо сі Ьа Іаііо  і ргоргі Ыбо^ пі!» (V. Вгап- 

саіі, «Раззо сіеі зііепгіо»).
— ...нам  п левали  в лицо.
— ...бросали в нас камнями, — добавил другой.
•— ...а некоторые мочились прямо на иас!

Гашоге, Гіпдаппо е іі ЬІ8одпо іпяедпап Іа геіогіса см. 
А-667.

аі Ьіхо^по 8І соповсе Гашісо (или  сЬі ё а т іс о )  см. 
А-616.

776. Ьіводпо іа  ргосРото (тж. Ьіходпо іа  Ьиоп Іапіе; 
іі ЬІ80!?П0 іа  Г и о то  іп§е§по«о; іі Ьіяо^по или  іі Ьібо- 
(Хпіпо, 1а песеББііа іа  (1а) ѵессЬіа ІгоМаге или  іа  Ігоі- 
іаге 1а ѵессЬіа, 1а ѵессЬіпа) ргоѵ. =  нужда и хромого 
плясать заставит.

777. Ьіяо^по депега Ь іб о ^п о  ргоѵ. =  одно к одному, 
іі ЬІ8о§по поп соповсе (или  поп Иа) Іедде см. Ь-318. 
іі Ьиоп саѵаііо (или  саѵаі сЬе согге) поп Ьа Ьіводпо

(И яргопі см. С-1376, 
іі Ьиоп ѵіпо поп Ьа Ьіяо^по сіі ігаяса см. Ѵ-600.
778. сЬі §іоса рег ЬІ8одпо, регііе рег песеяяііа ргоѵ. 

бедному в карты не везет.
сЬі рогіа  чрагіа, е поп Гагіорга, Ьа Ьіяо^по гіі сЬі Со 

сорга см. 5-1227.
іі Іеопе еЬЬе ЬІ80§П0 Йеі Іоро см. Ь-383.
779. поп с’ё Ьіяо^по сІ’аѵег яіисііаіо ГаЬЬасо для 

этого университета кончать не надо, что и так каж дому 
ясно.

780. поп с’ё ЬІ80!?П0 гі’е$хег іпсіоѵіпі тут не надо быть 
пророком.

781. поп с’ё ЪІ8одпо сГіпѵепіагіо тут описи не потре
буется, тут всего — ничего, всего-то кот наплакал.

782. поп с’ё Ьі$о!?по сіеііа Іапіегпа оё это видно нево
оруженным глазом, это каж дому видно.

783. циапсіо іі Ьізодпо ріссЬіа аІГиксіо Гопехіа яі §еі- 
1а сіаііа Ііпеяіга ~  когда нуж да стучится в дверь, тут 
уже не до честности.

784. ее 1і Ігоѵі йаі Ьіхо^по 5Іге1(о, ргііпа сЬе сіа аіігі 
ѵаі сіаі роѵегеііо ргоѵ. =  чем беднее, тем мудрее, чем 
богаче, тем скупее.
В 15001М 050 а е е  

іэіоѵгпе 02І080, ѵессЬіо ЬІ8о§по8о см. С-622. 
В І81Ж ТО  а в е

спіі» е Ьівипіо см. ІІ-110.

ВІѴІО т
еяяеге (с о т е )  Егсоіе аі Ьіѵіо см. Е-128.

В I2А N Т I^О  ацд  
Іаге чиевііопі Ьігапхіпе см. 105.

В І22А  /
785. апйаге (или  шопіаге) іп Ь ігга рассердиться, ра

зозлиться, вспылить.
аѵеге 1е Ьігге Ііпо а ііа  рипіа йеі сареііі см. С-636.
786. Таге 1е Ьігге (или  1а Ьігга) хныкать, капризничать 

(о детях).
шопіаге іп Ьігга см. В-785.
787. рідііаге 1а Ь ігга ^  поддаться прихоти, капризу:

(Зиапсіо а ііе  йоппе ^Іі р іе ііа  1а Ьігга, 5і 5а риг ігорро. 
50110 сарасі сГидпі соза е апсо йе’ с о тт е Н е г  йе’ (ІеІіШ 
(О. Иегиссі, «8е$запІа поѵеііе ророіагі топіаіезі» ).

Слишком хорошо известно, что если уж  женщине попадет 
вожжа под хвост — она на все пойдет, даж е  на преступ
ление.

788. {хіі ё т о п іа іа  (или  яа ііа іа ) 1а Ьігга он рассер
дился, обозлился; он вспылил:

— Вогіа, С гіііассіо йеі таГ аи ^ и г іо !і, ве т і  т о п іа  1а 
Ьігга, ^ ііа і а Іе! (С. С оііойі, «Ье аѵ ѵ еп іиге  й і  РіпосЫ ііо»).

— Смотри. Сверчпще!.. Ты у меня покаркаешь!.. Если я 
разозлюсь, тебе не сдоброватьі

В 122ЕРРЕ  і  р і
789. а ЬіггеНе в изобилии.

В Ь Е 5 0  т
аѵеге 1а 1іп§иа Іопііа ііеі Ыеьі см. I  -666.

ВЬОССО т
790. іепеге іі Ыоссо =  пикетировать:

...гпі аѵеѵа ѵібіо ргепйеге іі саН ё соі П&ііо <іі К., е роі 
алсіаге а ііе  го ііаге, а  сиі алсЪе е85і Іепеѵапо іі Ьіоссо 
(С. Ъеѵі, «Ье рагоіе зопо ріеіге. Тге ціогпаіе іп Зісіііа»).

...он видел, как я пил кофе с сыном N. и потом отпра
вился к серным ш ахтам, в пикетировании которых они тогда 
участвовали.

ВЫ1 а&Е 
8ап§ие Ыи см. 8-139.

ВОА ш 
§іго (1і Ьоа см. С-664.

ВОВОЫ
І’егЬа ѵо^По поп 8І ігоѵа пептіпепо іп ВоЬоІі см. Е-116. 

ВОССА /
791. ЬоссЬе асегЬе желторотые (пример см. С-1015).
792. Ьос^а а т а г а  горький осадок (пример см. С-1215).
793. — соп 1а Ьосса а т а г а  с горечью ь сердце; стис

нув зубы:
Репзб соп 1а Ьосса а т а г а : «Зареззі чиеі сііе т і  ё совіаіа  

1а іи а  ^іоіа, ріссоіа» (V. ВгоссНі, «I іегпрі йеі &гапйе 
атоге»).

Он с горечью подумал; «Знала бы ты, малютка, чего мне 
стоила эта твоя радость!»

АІЬегІо поп сгесіе аі гіігііі-о йеі Уогіе. поп ѵиоіе Іа ^иегга, 
т а  ё 1га і р г іт і а раг(іге рег Іа Зсиоіа т ііііа г с . соп 1а 
Ьосса а т а г а , соі сиоге 8ігеііо  сіаі ргезаді ( V . Гассо (іе 
Ьа&агйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Альберто н е . верил в право сильного, ие хотел войны, но 
одним из первых пошел в военное училище, стиснув зубы  
и подавив одолевавш ие его тяжелы е предчувствия.
(Пример см. тж. Р-2411).

794. — аѵеге Іа Ьосса а т а г а  чувствовать горечь (оби
ды, несправедливости).

795. — Іазсіаге 1а Ьосса а т а г а  оставить горький оса
док:

О іиііо ега (іі т а іи т о г е ;  Іа зр еггап іе  гіврОБІа сіеі сепіи- 
гіопе бН аѵеѵа Іазсіаіо Іа Ьосса а т а г а  (Ь. Ргеіі, «Сіоѵтег- 
га, діоѵіпегга»).

Д ж улио был в дуриом настроении. Резкий ответ центу
риона оставил на душ е горький осадок.

Ьосса сНе аггіѵа аНе огессЬіе см. В-809-
796. Ьосса Ьиопа (или  сіеіісаіа, Ппе, асеііа) гурман, 

лакомка.
— аѵеге 1а Ьосса Ьиопа см. В-867.

5 И тал -русск. ».л.
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797. — еззеге сіі Ьосса Ьиопа быть гурманом, любить 
вкусно поесть:

ѴепИе аі Ьаг! V! р0580 оіТгіге сеп іо  а т ег іса п і, поп ипо! 
5опо йі тапіса Іагда, сіі Ьосса Ьиопа поп ^иагйапо іапіо 
рег И воііііе  (М. Ргізсо, «Ьа йата сіі ріагга»).

Приходите в бар! Я могу вас познакомить с сотней ам е
риканцев, не то что с одним! У них широкая натура, они 
не дураки поесть и ие очень-то щепетильны.

...диапсіо Госсирагіопе зі е з іе зе  аІГіп іего Іеггііогіо, І 
т іі і іа г і  Ьопассіопі поп диагсіаѵапо рег іі зоііііе, бі гііто- 
Б іга го п о  сіі Ьосса Ьиопа (Л. Ога^о, «II [Шатаіо»).

...когда оккупация распространилась иа всю территорию 
Италии, покладистые господа офицеры не стали приди
раться к мелочам и проявили полное понимание.

797а. — езкеге сіі Ьосса Ьиопа соп цсі быть поклади
стым; любезным:

Мі ріасе, саго ^іоѵапе, регсЬё ѵесіо сЬе ІеІ е йі Ьиопа 
Ьосса соп т е .. .  и п  ЬіссЬіег сіі ѵіпо поп  / а таіе (А. Рап- 
гіпі, «Ьеі готаті $га йие зесоіі»).

Вы мие нравитесь, милейший молодой человек, вы лю
безны со мной... Бокал вгіиа не повредит.
— Іазсіаге Іа Ьосса Ьиопа см. В-898. 
Ьосса сИіиза: 
798. — а Ьосса сЬіиза молча, не проронив ни слова, 

словно в рот воды набрав:
«РгоГеззоге, с о т е  бі ё  с о т р о г іа іо  т іо  П&ііо?»
«Аззаі т а іе :  іп сЬ іт іса  ё г іт а к іо  а Ьосса... арегіа. ей 

іп т а іе т а і іс а .  а Ьосса .„0 сЬіиза!» {М. Мо^ііа. «Ье 1500 рій 
Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Скажите, господин учитель, как вел себя мой сын на 
экзаменах?

— Довольно плохо: иа химии он стоял... раскрыв рот, 
а на математике... как в рот воды набрал!
799. — аѵеге (или  іепеге) 1а Ьсгса сЬіиза (или  си- 

сііа , іарра іа ) держ ать язык за зубами:
сіеѵо сііге аі ЬаЬЬо сЬе 5еі з іа іо  т о і іо  та іесіи са іо !»  

«Еіі Б і ,  Ьа Ьеп гадіопе іі ЬаЬЬо циапгіо сіісе сЬе 1е йоппе 
пой Бопо сарасі сіі Іепеге іа  Ьосса сЫ иза!» (М. Мо%Ііа, «Ье 
1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Сегодня я скаж у папе, что ты вел себя очень невеж
ливо.

— Конечно. Отец прав, когда говорит, что женщины не
способны держ ать язык за зубами!
800. — гішапеге а Ьосса сНіиза хранить молчание.
801. — іп Ьосса сЬіиза поп с ’епІгап то5сИе (тж. поп 

епігагоп т а і  то зсЬ е іп Ьосса сИіи5а; іп Ьосса зеггаіа 
поп епіго шаі т о зс а )  ргоѵ. молчание — золото, кстати 
промолчать, что большое слово сказать:

Асісббо іосса  а Іеі. 5 і г ісо гй і Б орга іи ііо  сііе іп Ьосса кег- 
га іа  поп епітб т а і  т о з с а  (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»). 

Теперь ваш а очередь. Помните, что молчание — золото.

Ьосса йеіісаіа  см. В-796.
Ьосса ёоісе:
802. — соп 1а (или  соііа) Ьосса йоісе ласково, мягко:

М’Ьаі ѵІ8Іо Ппога со ііа  Ьосса сіоісе; т а  агіеззо і і  Іо  ѵегіеге 
апсЬе Г а т а г о  (С. Ѵегда, «Мазіго-сіоп Се$иаШо»).

Д о  снх пор я всегда обходился с  тобой ласково, но те
перь придется применить и строгость.

803. — а Ьосса сіоісе льстиво, вкрадчиво.
804. — 1а$сіаге а  Ьосса сіоісе наобещать (с три ко

роба).
805. — гішапеге а Ьосса сіоісе быть довольным, удо

влетворенным.
806. — іепеге а Ьосса сіоісе отделываться обещаниями, 

кормить завтраками, м азать по губам.
807. — Іаге 1а Ьосса сіоісе угоститься, выпить, заку

сить:
Поп ОезиаЫ о... ве аѵеіе іп іепгіопе сіі Гагсі Гаге 1а Ьосса 

гіоісе!.. Мі раге сЬе Б і а  іе т р о ! . .  (О. Ѵегда, «Мазіго-йоп Се- 
Биаісіо» ).

Дон Д ж езуал ьдо ... если вы собираетесь угостить нас.., то, 
мне каж ется, теперь самое время!..

Ьосса Ппе см. В-796. 
808. Ьосса іпиШе лишний рот, иждивенец.
809. Ьосса Іаг^а с о т е  ип Гогпо (или  с о т е  1а т ізегі- 

согсііа сіі Оіо; тж. Ьосса сЬе аггіѵа аііе огессЬіе, сЬе 
раге ип Іогпо или  ипа зіапіегпа) рот до ушей (хоть ве
ревочки пришей);

АНога пйсГ Ьюгі ип ЬигаШпаІо, ип оглопе со$( ЬгиКо. сЬе 
т е ііе ѵ а  раига зо ііа п іо  а ^иагсіагіо... Ѵ,а зиа Ьосса ега Іагра 
с о т е  ип Іогпо, і виоі оссЬі рагеѵапо сіие Іапіегпе гіі ѵеіго 
г0550 (С. СоІІойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо» ).

Тогда иа сцену вышел кукольник. Это был громадный и 
ужасный человек, один вид которого нагонял страх... У него 
был огромнейший рот, а глаза — как два красных фонаря.

Е, зЬасІідІІапсІо, враіапсаѵа ипа Ьосса сЬе рагеѵа ип Іогпо 
(С  Соііойі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

И, зевая, он распахивал огромнейший рот.

810. Ьосса Іегпіа а) сладкоеж ка; Ь) разборчивый в 
еде.

811. Ьосса т о г г а  неразборчивый в еде.
'эссса пега см. N-186.
Ьосса сНе раге ип Гогпо (или  ипа 5Іап'егпа) см. В 809. 
Ьосса всеііа см* В-796.
812. Ьосса кѵіѵадпаіа огромнейший рот, ртище, пасть
813. Ьосса ип іа  льстец.
814. — соп 1а Ьосса ип іа =  с льстивыми устами:

...е  ЬаІІа... аѵеѵа вешрге іп ргопіо... циаІ-Ье ііоге ііо  а ііа  
Маиоп*іа. сЬе Іа ^асеѵа атш ігаге... йа 1 и ііі іиеі геѵегепгіі 
соп 1а оосса ипіа (О- Коѵеііа, «Маіег Могоаа: ).

...у  Л аллы ... всегда был наготове какой-нибудь цвето
чек, чтобы поставить его перед ликом Малонны іі вызнать 
восхищение к своей особе... у  этих преподобных отцов с  
елейными речами.

815. Ьосса а Ьессо сіі даіііпа ей губки бантиком.
816. Ьосса сіі іегго луж еная глотка:

— ...С егіе ьаізё  вопо ріссапіі апсЬе а сііі Ьа 1а Ьосса <Іі 
іегго (М. Риссіпі, «ЕЬгеі» ).

— ...Есть такие соусы , что и луженому ж елудку пока
жутся пикантными.

817. Ьосса йа Гіюсо (или  й. 5сагісо) артиллерийское 
орудие.

818. Ьосса йі іегі (1аі*а а рапіегі) нючя, размазня, 
плакса.

819. Ьосса й’іпсепйіо пожарный кран.
820. Ъосса й’іп!егпо злой язык.
821. Ьосса й’ого златоуст, краснобай.
822. Ьосса йі г атагго  мертвая хватка.
Ьосса йі всагісо см. В-817.
823. Ьосса йа хГаіпаге иждивенец; нахлебник:

« ...Іо  поп ро5 5о зіаге п е т т е п о  ип т е з е  зепга е и а ^аКПаге, 
Ьо гіеііе ЬоссЬе гіа Б^атаге» (О. Агріпо, «II іаіепіо итапо»).

— ...Я и месяца не могу пробыть б ез  работы, ведь дома  
голодные рты.

824. Восса гіеііа Ѵегііа «Уста и с т и н ы »  (фонтан в 
Риме) :

...сотпіпсід а ріап^еге риг сопііпиаш іо а рагіагс, соп 1е 
Іа^ г іте  сЬе кІІ соіаѵапо іп Ьосса. ітЬго^Н аѵапо 1е рагоіе  
е к іі Гасеѵапо іа ге  ипа зт о г ііа  Іа теп іо за  сЬе БстЬгаѵа 1а 
тазсЬ ега  й еііа  Восса гіеііа Ѵегііа (А. Могаоіа, «ІЧиоѵі гас- 
сопіі готапі»).

...ои заплакал, продолж ая говорить; слезы текли ему в 
рот н мешали словам, а лицо скривилось в гримасу, как 
у «Уст истины».

З т о п іа і а Восса «Іеііа ѴегІіа, еп ігаі пеІГАпа^гаГе (А. Мо~ 
гаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Я вышел у  фонтана «Уста истины» и вошел в Бюро за
писей актов граж данского состояния.

825. Ьосса йеііа ѵегііа правдивые уста.
826. — ё 1а Ьосса йеііа ѵегііа его устами глаголет ис

тина:
Ьеііо- Р а  сЬе Ьо Ги5о й еііа  га^іопе, поп ѵ*ё регзопа сЬе 

ро55а гіш ргоѵегагті сіі ипа Іе&дега Ьи^іа... Б отап сіа іе іо  аі 
т іо  вегѵііоге.

АгІессИіпо. — Зі^пога 5І; е1 т о п  райгоп Гб Іа Ьосса ЛоІІа 
ѵегііа (С. СоШопі, «II Ьи§іагсІо»).

Л е л и о. — С тех пор, как я себя помню, никто не может  
упрекнуть меня в малейшем отступлении от истины... Спро
сите моего слугу.

А р л е к и н .  — Д а, синьора, устами моего господина гла
голет сама истина.

— 5о  сііе іі расіге ^иагсііапо ё  1а Ьосса гіеііа ѵегііа; т а  
пе55ипо риб е55еге те^ Н о іпГ огтаіо йі ѵоі 5и чиезіа іа с -  
сепсіа (А. Мапгопі, «1 рготеззі зрозі» ).

— Я знаю , что устами отца-настоятеля глаголет истина, 
но никто не мож ет этого знать лучше вас.

сагісо йі йеЬііі (или  іт т е г а о  пе’ йеЬШ) аіпо а ііа  Ьосса 
см. С-63.
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827. 1аг§о йі Ьосса щедрый на слова, на обещания, на 

посулы.
828. — Іаг^о (1і Ьосса е зігеііо сіі т а п о  ргоѵ. =  щецр 

па слова и скуп на дела.
іейіо сіі Ьосса см. Ь-409.
пего с о т е  Іа Ьосса «Зеііа Ьаіепа см. N-166.
ріепо сіі гіеЬШ віпо а ііа  Ьосса см. Б-63.
Іаііпо ііі Ьосса см. Ь-208. 
ти п ігіоп і сіа Ьосса см. М-2166.
829. а  Ьосса устно, словесно.
830. а  (или  соп, рег) ипа Ьосса в один голос, едино

гласно, единодушно.
831. ііі (или  рег) Ьосса сіі цгі по словам такого-то, 

как указывает такой-то:
-  Ѵі ргеео, ОІ"і: азсоіі.чіе Япо іп Іошіо: . ѵі рагіа  

рег Ьосса іпіи (К  ВгоссНі, «I іетрі йеі [-1і а пае агпоге»).
— Прошу вас. Д ж и дж и . цослушаііте д о  конца: ...он гово

рит то, чго и я л ог оы сказать.

832. — вареге рег Ьосса гіі цй знать с чьих-л. слов.
833. а Ьосса арегіа с открытым ртом, с разинутым 

ртом:
Ье т іе  зогеііе віаѵапо а кпагйаге а Ьосса арегіа, поп 

Бепга іпѵійіа, гпопіге іо ші ргерагаѵо аі кіогпо йеііе погге 
(С. йе Іа Мога, «Ѵпа йоппа йі Майгій» ).

Мои сесгры не без зависти смотрели, широко раскрыв 
рот, на мои приготовления к свадьбе.

Оаѵѵего, рег }агзі опоге, іі зіпсіасо Ма&пеБСо аѵгеЬЬе 
ѵоіиіо теііег зи ипа саіпега аггіепіе йа іат гевіаге *иШ 
а  Ьосса арегіа, соі са іа іа ісо  е ѳяпі собэ (Ь. Рігапйеііо, 
«А1оѵеІІе рег ип аппо»).

И впрямь, не ж елая ударить лицом в грязь, синдик 
Маньеско хотел приготовить для высокопоставленного по
койника пышные похороны с катафалком и всеми рега
лиями, чтобы все ахнули от изумления.

Ьа тай ге ... ѵійе іі кевіо е гітаБ е а Ьосса арегіа, &иаг- 
йапйосі. ОиеБІа т і  &иагйаѵа, ^цагйаѵа 1а Оігс.е. е іасеиа 
іапіо сѴоссНі, т а  бі саріѵа йі &іа сЬе поп аѵгеЬЬе рагіаіо 
(А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Мать... увидела этот жест и застыла, открыв рот и уста
вившись на нас. Она смотрела на меня, на Дирче Глазами, 
полными уж аса, но было ясно, что она ничего не скажет.
(Пример см. тж. В-798; Т-360).

834. а Ьосса арегіа с о т е  ію Іиссіо =  раскрыв рот 
как рыба:

А Бепііг сойевіе рагоіе іі сопіайіпо г іт а в е  Іі а  Ьосса 
арегіа с о т ’ип Іиссіо (С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі
іпопіаіезі»).

От этих слов крестьянин аж  рот раскрыл как рыба.

а Ьосса а в с т ^ а  см. А-1186.
835. а  (или  соп Іа) Ьосса Ьасіаіа с дорогой душой, с 

превеликой охотой, с превеликим удовольствием.
836. а Ьосса сіі Ьагііе дополна, в изобилии, доверху.
837. — ріоѵеге (или  ѵепіге ^ій) а  Ьосса сіі Ьагііе лить

как из ведра:
...б і Іеѵо ип іе т р о г а іе  сЬе рагеѵа ип П пітопйо, соп Іашрі. 

*иопі, ГиІтіпІ е Баеііе, е Гасчиа сііе ѵепіѵа кій а Ьосса гіі 
Ьагііе. И ріоѵапе, тоііе $іпо аИ'озза... ѵійе ипа е го ііа  е  ѵі 
5 і гііи^ іо  (I. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

...поднялась такая буря, что, казалось, настал конец света: 
молнии, гром и дож дь как из ведра. Юиоша промок до 
костей... Он увндел грот и спрятался там.

838. а Ьосса а Ьосса с глазу на глаз.
839. сіі Ьосса іп Ьосса из уст в уста:

ІІп ро’ арроБІа е ип ро’ рег іпаѵѵегіепга 1е ат ісЬ е іп- 
ѵійіоБе аѵсѵапо Іавсіаіо соггеге «II Ьосса Іп Ьосса 1а поіігіа 
сЛеІІа т о г іе  йі Асіеіто МагБеІІІпі (А. йеЦті, «I гассопіі»).

То ли намеренно, то ли по неосторожности завистливые 
подруги стали передавать из уст в уста весть о смерти 
Адельмо Марселлини.

840. а  Ьосса е Ьогза вскладчину, на паях.
841. а Ьосса сіі сапе с приоткрытой дверью, чуть при

открыв дверь:
ИаІГиБсіо. боссЬшбо а  Ьосса йі сапе, П ѵессЫо ѵесіеѵа Іе 

Браііе йеі Кеііоге (Е. Реа. « Іа  ?і8?іоссіа е аііге йоппе»).
С порога через приоткрытую дверь старик видел спину 

настоятеля*

842. а  Ьосса Іогга іа  впопыхах:
Мі ьаіиіаѵа с о т е  Бе Іоззе  БІаІо ип рагепіе ргоББіто сЬе 

рагііѵа... а сиі бі йаппо е сіі сиі бі гісеѵопо. а Ьосса Іоггаіа  
1е и і і іт е  гассотапсіагіопі е ^!і асісііі (Е. Реа. «1м (ідіюссіа 
е аііге йоппе» ) .

Он прощался со  мной, как с отправлявшимся в путеше
ствие близким родственником.., с  которым впопыхах обм е
ниваются советами и напутствиями.

іп Ьосса а ііа  ^епіе (тж. зи ііа  Ьосса сіеііа ^епіе) см.
В-853.

843. соп 1а Ьосса ш сап іа іа  с восторгом, с восхище
нием.

844. соп 1а Ьосса іпгиссЬегаІа медоточиво, слащаво.
845. а Ьосса сіі Іиро разинув пасть (ср. каши про* 

сят — о рваны х баш маках).
846. іп Ьосса а! Іиро а) (тж. іп Ьосса аІГогсо) (обыкн. 

у  пот р. с гл. сасіеге, савсаге, гпеііегзі, ѵепіге» гпапсіаге, 
есс.) волку в пасть, навстречу опасности:

Е йісо, соп ди еііа  Ьа^аіІеІІа гіі саііига ѵепіг чиі, ргоргіо 
іп раеве. Іп Ьосса а і Іиро (Л. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

Я считаю, что этот приказ о вашем аресте не шутка и 
вы пришли сю да, прямо волку в пасть-

«Регсііё ѵиоі !аг!о? 5агеЬЬе ипа раггіа апйаге а теН егзі 
іп Ьосса аі Іиро» (/1. Сатрапііе* «СИ азрага^і е ГіттоПаШа 
йеІГапіта»),

— Зачем тебе это? Было бы безумием лезть иа рожон.
b) ни пуха ни пера:

— Аггіѵегіегіа. Бідпога, іп Ьосса аі Іиро; т а  іогпі іпсііеіго.^ 
(Р. Рисіпі, «гѴаппо іп Магетта»)

— Д о свидания, синьора, ни пуха нн пера. Возвращайтесь 
поскорей...

Роі Гапіісо т і  сіеііе ипа Ьеііа БІгеііа сіі т а п о .
— О^пип рег соп іо  Био рег поп сіаге пеІѴоесЫо ей Іп 

Ьосса аі Іиро! (М. Арреііиз. «Иа тогго а зсгШоге»).
Потом друг мой сказал, крепко пожимая мне руку: — Теперь 

разойдемся, чтоб не бросаться в глаза. И ни пуха ни пера!
ІЛпа Іип&а. ргетигоБа БІгеІіа гіі т а п о , ип «іп Ьосса аі 

Іиро» а ріепа ѵосе ей іі со іоп п еііо  бі соп^сгіб (М. Риссіпі, 
«ЕЪгеі»).

Долгое, почтительное рукопожатие, громогласное «ни пуха 
ии пера», и полковник удалился.
(Пример см. тж. 1.-729).

c) коту, псу под хвост:
Ѵиоі сііге сЬе Ьо іаѵогаіо рег Ьнііаге о^пі сова Іп Ьосса 

аі Іиро ((3. Ѵегда, «Мазіго-йоп Сезиаійо»).
Значит, я работал, чтобы все выбросить псу под хвост.

іп Ьосса а ііа  піогіе см. М-1956.
847. а  Ьосса гіі пойе с наступлением темноты, 
іп Ьосса аН’огсо см. В-846 а).
848. Ьосса а  рііа с открытым ртом, в изумлении.
849. 1а Ьосса «есса с пересохшим ртом:

Ье іт т а ^ іп і  егапо Брагііе е РіегІпо е 1 био! кеп ^ог* 
аѵеѵапо 1а ІеБіа соп!ива, 1а Ьосса Бесса, іі сиоге іп &оІа 
(С. Агріпо, «Н га@аг20 сііе поп ѵоіеѵа ітрагаге»).

И зображ ения исчезли, у П ьер тіо  н его родителей в го
лове все перемеш алось, во рту пересохло; они зады хались.

850. а  Ьосса 8ІгеЙа сквозь зубы.
851. соп 1а Ьосса 5Іге1іа (а  сиоге) Сложив губы сер

дечком, слащ аво:
...е  поі г ій еѵ ато  регсЬё К ото іо , соп Іа Ьосса 8Ігеі:і:а а 

сциге е іи ііо  іі ѵібо вГоггаІо аі іа йоісегга. ега ргорпо ипо  
Бреиасоіо (А. Могаѵіа. ^ и о ѵ і  гассопіі гопіапі»).

...а мы смеялись, так как Ромоло, сложивший губы сер
дечком и весь расплывшийся в сладкую улыбку, был про
сто загляденье.
(Пример см. тж. Р-2483).

852. Ьосса а іегга ^  тише воды, ниже травы; запу
ганный:

И оЬЫ ато а&іге БиЬііо, ога сЪе сі сгейопо йіБрегБІ е Ьосса 
а іегга. Ё днеБІіопе йі ^іогпі. ІііБогкегето а К ота  ей а 
М ііапо (V. Ртаіоііпі, «Оп егое йеі позіго іетро»).

Мы должны действовать быстро, пока те думаю т, что мы 
разбрелись кто куда и смирились. Через каких-нибудь не
сколько дней мы поднимем восстание в Риме и М илане.

853. іп Ьосса а  кіМі (или  аі ѵоіого, аііа ^еп іе; тж. 
8іі11а Ьосса йі іи ііі или  гіеііа ^епіе; рег или  гіі іи ііе  1е 
ЬоссЬе) у всех на устах; притча во языцех:

Ка^агге с о т е  т е .  сііо поп вопо т а !  5+аІе киііа Ьосса 
й еііа  Бепіе, іп Зап Ргейіапо пе Ігоѵі а йоггіпс ( V. Ргаіо- 
Іуіі. «Меіеііо»).

б*
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Таких девушек как я г  о  которых никто никогда худого  
<поБз ие скажет, в Сан Ф редиано сколько хочешь.

.V І^апсіію... ргешеѵа оргаііиЦ о аіпю зігаге сііс і а ік  
р іі гіоніегі зопо ѵіѵі рег ілгішге іі пош ю  Заіѵ аіоге асі ас- 
сеіегаге Іе орегагіопі сіі ра&ашепіо сіеі г ізсаііо . II ргегго, 
ДЮІІО а ііо , ё зи ііа  Ьосса сіі іи ііі {«ѴѴпііа», 13 аргііе 1971).

П охитителю ... важ но было преж де всего доказать, чго 
оба его пленника живы, чтобы заставить д еда  Сальваторе 
побыстрее внести выкуп. Все говорят о  весьма значительной 
сумм е.
Щример см. тж. А-500; С-448).

а  Ьосса ѵиоіа несолоно хлебавши:
Тга і «заіѵаіогі» бі ассепсіе ип ѵ іѵасіБ зіто аНегсо... N 6 

арргоііЦ а рара Сагизо рег аНеггаге іі Іі^ ііо  е  т е ііе г е е іо  
юсПа зиа аиіо. Р оіігіа  е  сагаЬіпіегі сііеіго, а  Ьосса ѵио1:а 
{«Ь’-С/пНа», 13 аргііе 1971).

М еж ду «спасителями» завязался яростный спор... Папа 
К арузо воспользовался этим, схватил сына и посадил его 
в свою машину. Полицейские и карабинеры бросились за  
ними, но остались с  носом.

соп Іа Ьаѵа а ііа  Ьосса см. В -372. 
соп Іе ЬиёеИа іп Ьосса см. В -1358. 
а сепіо ЬоссЬе см. В -857. 
соі сиоге іп Ьосса см. С-3211
855. рег Іаге Ьиопа Ьосса на закуску:

—.О й , иссШапо апсЬе т е ,  е Іа з іа  ІіпЦа! Ма регсЬё 
азр еііап о  апсога?

— РегсЬё?.. регсЬ ё?— ЬогЬоііо іі Ігап севе.— Ргіша <іі іи1> 
іо ,  регсііё Біеіе іі саро, е<1 ега паіигаіе ѵі БегЬаззего рег 
иШгпо. рег Гаг Ьиопа Ьосса (А. С. Ваггііі, «Сарііап йойёго»).

— Ох, пусть у ж  убью т и меня, и чем скорей, тем лучше. 
Что ж е  они медлят? Почему?

— П очему?., почему? — пробормотал француз. — П реж де  
всего, потому что вы — командир, и они оставили вас на 
закуску.

856. а т е г г а  Ьосса а) вполголоса, тихонько:
Регб ^ие1 *и тпі Іесе ріаееге, БеЬЬепе й еііо  а т с г г а  Ьосса 

е  с о т е  рег сазо (А. Могаѵіа, «кассопіі готапі»).
Однако это «ты» мне было приятно, хотя и произнесла  

она это вполголоса и как бы невзначай.
...е  тпі раге <1і Бепііге ГаІІе&га гіза іа  гіі С іа, 1а сапгопе  

а шехха Ьосса гіі т іа  т а а г е , е  і і  ЪогЪоШо Ьопагіо сіеііа 
ѵосе а і т і о  райге (V. Вегзегіо, «Нассопіі ророіагі»).

...и  каж ется мне, я слышу веселый см ех Чии, тихое пение 
моей матушки и добродушно-ворчливый голос отца.

b ) робко, нерешительно, неуверенно:
Коп роіеі $аге а тепо сЗі ргоіевіаге а ш егга Ьосса: «5Г, 

рего іо поп бопо ип Бапіо» (Л. Могаѵіа, «Іѵиоѵі гассопіі 
готапі»),

Н все ж е  я не удерж ался и робко возразил: «Но ведь  
я не святой»,

c) сквозь зубы, нехотя: сііге а ш егга Ьосса сказать 
сквозь зубы.

соп 1а ш огіе іп Ьосса см. М-1956.
857. а ріепа Ьосса (тж. а сепіо ЬоссЬе) а) много

словно; Ь) в большом количестве, в изобилии; с) пре
увеличенно.

соп 1а §сЬ іита а ііа  Ьосса см. $-433.
858. соп іап іо  гіі Ьосса от всего сердца, 
рег (или  (И) іи ііе  Іе ЬоссЬе см. В-853.
859. соііа ѵіѵа Ьосса собственными устами:

5е поп іі  Ьо Гаііо со ііа  ѵіѵа Ьосса ^иеБІа сопіеББіопе іи  
Б оіатеп іе  а садіопе <5’е 5Бег іо іі расЗге е 1и іі П ^ііиоіо  
</- Міеѵо, «Соп$еззіопі йі ип ііаііапо»).

Если я собственными устами ие сделал тебе этого при
знания, то лишь потому, что ты мой сын, а я — твой отец.

860. а ііаг^аге 1а Ьосса быть щедрым на обещания, на 
посулы.

851. апсіаге (или  сасіеге) іп Ьосса а  дй попасть в руки, 
оказаться во власти кого-л.:

РіпіБсе Бетпрге а апйаге іп Ьосса сЗі чиаІсЬе іигЬо (Л. Мап-
гопі, <хІ рготпеззі зрозі»).

В конце концов такой человек всегда попадает в лапы 
к какому-нибудь мошеннику.

862. апйаге (или  соггеге, ѵоіаге) рег Іе ЬоссЬе (тж.
соггеге біі іи ііе  1е ЬоссЬе) быть у всех на устах:

II ^іогпо ве&иепіе, пеі р аезе ііо  сЗі І.исіа е іп іи ііо  іі 
іеггііогіо сЗі Ьессо, поп бІ рагіаѵа сЬе сіі іе і, <Зе1І’Іп п от іп а іо# 
йеІГагсіѵеБсоѵо е  сГип аііго  Іа іе, сЬе, ^иапIип^ие цгіі ріасез-

5е тпоИо сГапйаг рег 1е ЬоссЬе <3ед1і иогпіпі п'аѵгсЬЬе> іп 
чиеІІа ‘'оп&іипіига, іаііо  ѵоіепііегі йі тепо (А Матопі. «I 
ргопе.<х' 'уроь' ->).

другой день в деревушке, где жнла Лючия, и во всей 
округе Лекко только и было разговору, чго о девушке, о 
Безымянном, об  архиепископе и о  том человеке, который, 
хотя и любил, когда его имя было у  всех на устах, при 
данных обстоятельствах предпочитал, чтобы о нем говорили 
поменьше.

Ье «ие ^евіа Біп^оіагі соггеѵапо 5 и іи ііе  1е ЬоссЬе е  бі
роБаѵапо а соігпаге і ѵиоіі «іеііе шоИе оге (і’огіо е  <ІІ поіа  
сЬе б о п о  1а шаББігпа Бресіаіііа гіеііе с іііа  ргоѵіпсіаіі 
(А. РаІаггезсЫ, «II доЪЬо»).

О его необыкновенных подвигах говорили абсолю тно все, 
и это помогало коротать впемя и преодолевать скуку, ко
торой славятся провинциальные города.

РегісоІоБо ё  іі Ігапѵаі рег сіиеПі а сиі іосса йі іапіо т  
іапіо «соггеге рег 1е ЬоссЬе» сіеі Іого Ігаіеііі Іп Сгізі:о 
(Е. Г)е Атісіз, «Ла саггогга й і іиШ»).

Трамвай опасен для тех, кто время от времени попадает  
и а язык своим братьям во Христе.

863. поп аргіге Ьосса не раскрывать рта, не проронить 
ни слова (пример см. В-1256 Ь).

864. аргіге 1а Ьосса а ііа  Ьогка (или  аі кассо) раско
шелиться; быть щедрым, не скупиться на расходы.

ахреиаге (сЬе ріоѵа) 1а ш аппа іп Ьосса сіеі сіеіо см. 
М-433.

ахрейаге 1е Іакадпе а Ьосса арегіа (тж. акреИаге сЬе 
1е Іава^пе ріоѵапо іп Ьосса) см. Ь -191. 

аѵеге асдиа іп Ьосса см. А -138.
865. аѵеге (или  зепііге, БепІігБІ ѵепіге, Іагзі ѵепіге) 

Гассіиоііпа а ііа  (или  іп) Ьосса (тж. зепіігхі ѵепіге Гас
диа аііа  или  іп Ьосса) испытывать очень сильное ж ела
ние, вожделение (ср. слюнки текут):

...е ѵіа ѵіа сНе саѵаѵа Гиогі е і і  аИгі резсі. вепііѵа ѵепІГБІ 
ГасциоПт'а іи Ьосса (С. Соііойі, « і е  аѵѵепіиге йі Ріпос- 
сНіо» ).

...и когда он вытаскивал из сети остальную рыбу, он по
чувствовал, как у него слюнки потекли.

...А п зе іт о  бі вепііѵа ѵепіге Гасс]ио1іі’;і рег ]а Ьосса іп 
п еііо  зсог^еге 1’ого, Гаг^епіо, 1е р іеіге р іггіозе  (С. Ыегис- 
сі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі пюпіаіезі»).

...У Ансельмо чуть слюнки не потекли при виде золота, 
серебра и драгоценностей.
аѵеге а ііга  ра^Н а іп Ьосса см. Р-83.
аѵеге Гашаго іп Ьосса е хриіаг йоісе см. А-587.
аѵеге 1а Ьаѵа а ііа  Ьосса см. В-373.
866. аѵеге іп Ьосса твердить, повторять одно и то же.
867. аѵегс 1а Ьосса Ьиопа [саШѵа] чувствовать прият

ный [неприятный] вкус во рту.
аѵеге 1а Ьосса сіісііа см. В-799-
868. аѵеге Іа Ьосса а^Н огессі.і иметь рот до ушей.
869. поп аѵеге пё Ьосса пё огессЬі держ ать язык за 

зубами:
С оіезіо  Ь іеііе ііа іо , Сагііпо бі погпе, сопоясеѵа і Угечиеп- 

1:аІогі йеі с іп ет а іо в г а іо  ипо аб ипо, Іа зареѵа Іип&а зи  
т о И е  сове, е Би Іи й е, т і  іи  <Зеііо роі, сЫийеѵа ип осскіо 
е  іи й і е аие, поп аѵеѵа пё Ьосса пё огессЬі (V. Ргаіоііпі, 
«йіагіо зепіітепіаІе» ).

Э т о т  билетер, звали его Карлиио, знал в лицо каж дого  
посетителя кино и о  многих знал всю подноготную, но, как 
мне п озж е сказали, умел закрывать глаза, ничего не слы
шать и держ ать язык за зубами.
аѵеге 1а Ьосса (арраіа  см. В-799
аѵегс іі шіеіе іп Ьосса см. М-1399.
аѵеге іі шіеіе іп Ьосса, е 11 гакоіо а сіпіоіа см. М-1400.
аѵег 1е посі іп Ьосса см. N-344.
аѵеге рііі 1аг§ѣі ^ іі оссЬі сііе 1а Ьосса с,ч. 0-93.
аѵеге ип ри^по сіі сепеге іп Ьосса см. Р-2395.
аѵеге іі гіво іп Ьосса см. К-414.
атег И кі^іііо а ііа  Ьосса см. 5-767.
870. Ьадпагхі 1а Ьосса промочить горло.
871. сасіеге (или  сазсаге, зсарраге) сіі Ьосса сорваться 

с языка.
сайеге іп Ьосса а цд см. В-861.
872. сасіеге іп Ьосса аі сапе сойти на нет, плохо кон

читься (ср. пойти псу под хвост)
873. сайеге сіаііе ЬоссЬе сіі (и ііі (внезапно) быть пре

данным забвению.
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сазсаге гіі Ьосса см. В-871.
874. поп са8саге іп Ьосса о^пі ^іогпо с о т е  Г ПсЬі 8ес-

сііі быть в редкость, в диковинку (ср. на дороге не в а 
ляется).

саѵаге а чгё 1е рагоіе (Іі Ьосса см. Р-510а.
875. саѵаге іі ігепо йі Ьосса развязать язык, 
саѵагзі іі Ьоссопе (или  іі сіЬо, іі рапе, іі разіо) гёі

Ьосса см. В -904.
876. сНіигіеге (или  сисіге, ти гаге , іарраге) Іа Ьосса а 

(̂  ̂ заткнуть рот кому-л., не давать говорить кому-л.:
Ваіа. — N011 саріБсо ГиііШ а <1і ѵепігсеіо а <Ііге а поі, поп 

за г е т о  поі сііе р о іг е т о  іарраге 1а Ьосса а чиаісііе т іію п е  
гіі сіііассіііегопі (С/. Веііі, «Соггигіопе аі Раіагго йі Сіи- 
віігіа»).

Б а т а. — Н е понимаю, какой толк в том, что вы пришли 
сказать нам об этом. Мы не мож ем  заткнуть рты миллио
нам болтунов.

...е  а ііога, гіассііё ш еіа сЗеІ р г іт о  ріапо гезіаѵ а іпиШ е, 
ега ргоргіо чиеі сЬе сі ѵоіеѵа рег ипо 8саро1о: ІіЪегіа е  а і 
іе т р о  зІеББо с о т е  пеі сиоге <3’ипа {ат і& П а— с’ега Ш сЬе 
іарраг 1а Ьосса а ііа  &епіе сЬе ігоѵа сіа т о г т о г а г е  8и Іи ііо  
(В. Сісо&папі, «Ьа Ѵеііа»).

...и поскольку половина второго этаж а оставалась н еза
нятой, это было сам ое подходящ ее место для холостяка: 
полная свобода и одновременно жизнь как бы в семье. Те
перь м ожно было заткнуть рот тем, кто всегда найдет по
вод посплетничать.
(Пример см. тж. Ь-304),

877. соп Саге і Ьоссопі (или  іі рапс) іп Ьосса а д ̂  счи
тать каждый кусок, попрекать кого-л. каж дым куском.

соггеге рег 1е ЬоссЬе (или  хи іи й е  1е ЬоссЬе) см. В-862, 
сисіге 1а Ьосса а цд см. В-876.
378. сисігкі 1а Ьосса помалкивать, в рот воды набрать:

Е  ѵоіаМ гі Ь а й а іе  а і і е  ѵ о з іг е  { а с ;е п й е . Е  с и с ііе ѵ і 1а Ь о сса ,
еЫІ (С. Ѵег&а, «Ма5Іго~йсп Оевиаійо»).

А  вы занимайтесь своим делом . И дер ж ите язык за зу
бами, даі
(Пример см. тж. 0-685). 

даг8І Шо аііа  Ьосса см. Р-772. 
879. е т р іге  1а Ьосса а дй заткнуть рот, помешать го

ворить кому-л.
880. етр іг(5 І) 1а Ьосса соп рагоіе витиевато, цветасто 

вы раж аться.
881. е т р іге  Іа Ьосса г іі гІ5о давиться от смеха.
882. е58еге 1а Іга^о іа  іп Ьосса аІГогзо а) быть кап

лей в море; Ь) попасть в переделку, в переплет.
883. е§5еге ргеззо 1а Ьосса гіі цй внимательно выслу

шать кого-л.
884. Іаге ЬоссЬе заливаться смехом, хохотать.
885. Іаге 1е ЬоссЬе насмехаться, издеваться, осмеи

вать.
886. Іаг(сі) (или  !аг8І) 1а Ьосса а... а) привыкнуть, 

пристраститься к..; приспособиться к..:
Ьа т а т т а  поп <3і58е п и ііа , т а  п еІГ іп ііт о  ега (ЗіБріасшІа: 

о г т а і аѵеѵа Іа ііо  1а Ьосса аі т а іп т о п іо  <3е1!а Іі&Па соп ип 
Еггега (С. Сазвоіа, «Раивіо е Аппа»).

Мама ничего не сказала, но в глубине души она была 
огорчена: она у ж е  привыкла к мысли, что дочь ее  станет 
ж еной одного из Зррера.

«А зреШ ато а гіІБріасегсі. РегсЬё ё а  рагііге сЗа (Зотапі 
п о ііе  сЬе бі Барга 5е сі бі гіеѵе теііеге іі Іиііо о ее бі 
(іеЪЪопо ассепсіеге і ІиосЬі. Іо, а гіігіі 1а ѵегііа , с і Ію циаБі 
іа ііо  1а Ьосса (V. Ргаіоііпі, «Ьо всіаіо»).

Пока рано огорчаться. Только завтра иочью будет  из
вестно, надевать ли нам траур или готовиться к празднику. 
Я, по правде говоря, у ж е  привык ко всему.

Ь) предвкушать:
ЗагеЬЬе 8Іа іо  і:апіо Ь еііо, рег ІиІ, Гаге ип ѵіа^&іо а тойо 

вио. Аѵеѵа Га1:1о 1а Ьосса а ѵейеге циеі рае8і (Е. Реа, «Ьа 
и&Носсіа е аЫге йоппе»).

Так было бы хорошо отправиться в путешествие по своему 
выбору. Он мечтал повидать чуж ие страны.

887. Іаге а Ьосса е Ьогза есть в складчину.
888. Гаг 1а Ьосса а сиі й \ роИо жеманничать, сюсю

кать,

889. ?аг Ьосса сГогсіоІо изобразить улыбку на лице.
890. Іаг Ьосса гёа гігіеге а) смеяться притворно, натя

нутым смехом:

— Ваіе! — <ІІ88е  ип аііго; — аііа  /ш  $іпе, Іа зиа зіогіа сі 
Ііа гіаіо ип е и з іо  т а і іо .

— З е  Іа ё  созі, іап іо  т е ^ П о ,— гізрозе сарііап БосЗёго, 
Гасепдо Ьосса <іа гігіеге (А. С. Ваггііі, «Сарііап Оойёго»),

— Бее это сказкиі — произнес другой офицер. *— Но ваша 
история нас все-таки позабавила.

— Р аз так, тем лучше, — сказал капитан Д одеро, натянуто 
смеясь.

Ь) шутл. просить каши (о рваны х башмаках)'.
Е т е п іг е  сіі’іо т і  вепіо іі сиог біѵігіеге,
Раппо 1е 8сагре т і е  Ьосса йа гігіеге {^, Рапапіі, сОреге»)я 
И сердце рвется от тоски,
И просят каши башмаки.

891. (аге !а Ьосса хіогіа кривить рот.
892. Гаге 1а Ьосса кігеііа говорить сдержанно, с огляд

кой.
Іаг сахсаге іі рапе йі Ьосса а дй см. Р-260.
{аг саксаге 1е рагоіе ді Ьосса см. Р-523. 
іаге соше дііеііо сііе сегсаѵа 1а ріра е Гаѵеѵа іп Ьосса 

см. Р-1834.
893. {агзі роііаге рег Ьосса йаі (стпаіо а) уклоняться 

от уплаты долга; Ь) быть скаредные.
894. *аг Іап іо  йі Ьосса разинуть рот от изумления.
895. (аг ѵепіге ГасдиоПпа іп Ьосса (или  Гасс)иа аІГи- 

5̂ 01а) вызывать сильное желание (ср. слюнки текут):

■— СЬеІаіі, т і  Іаі ѵепіге Гасциоііпа іп Ьосса (А. Раіаг-
гевсНі, «С^иеііе.-.»).

— Хватит разговоров, а то у  меня у ж е  слюгки текут.
— Но гпапвіаіо ипя сова сііе ее Іе 1а Йісо 1і іассіо  ѵспіге 

ГасциоПпа іп Ьосса (С. Саззоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).
— Ел я такую штуку, если рассказать, у  тебя слюнкн 

потекут.

(агкі ѵепіге Гасдиоііпа а ііа  (или  іп) Ьосса см. В-865, 
(аг ѵепіге 1а Ьаѵа а ііа  Ьосса см. В-374.
896. (цп^іге йі Ьосса сорваться с языка 
^еііаге  ипа (аѵа іп Ьосса аі Іеопе см. Р-310.
897. ^иахіагкі 1а Ьосса а) ощутить неприятный вкус 

во рту; Ь) чувгтвовачь неприятный осадок.
іш рагаге а Ьосса см. В-921.
Іаксіаге 1’аш аго іп Ьосса см. Л-589.
898. Іаксіаге 1а Ьосса Ьиопа [сайіѵа] оставить прият

ный [неприятный] вкус во рту.
899. Іаксіаге іп Ьосса не слушать, пропустить мимо 

ушей.
900. Іаксіаге сці іп Ьосса аі сапі бросить кого-л. в беде. 
Іаксіагкі сасаге іп Ьосса см. С-5.
901. Іаѵагкі 1а Ьосса <11 цд перемывать чьи-л. косточки.
902. Іеѵаге йі Ьосса вытянуть изо рта; поп зі Іеѵа 

йі Ьосса ипа рагоіа ПРапсЬе соііе іапа^ііе  у него слова 
изо рта не вытянешь — хоть клещами ',ащи

903. Іеѵаге (или  іо^Неге) а с)с1 іі Ьоссопе (или  іі сіЬо, 
І1 рапе, іі ракіо) йі Ьосса (тж. рогіаге ѵіа іі Ьоссопе йі 
Ьосса) вырвать кусок изо рта; лишить кого-л. послед
него куска хлеба:

Иа сЬе іо 1ю  йепіі йа гойег СІЫ, е согро Да гірог ѵіѵапйе, 
гпаі пеі ѵе^егші Іогге іі равіо ііі Ьосса ші ѵеппе ѵ оеііа  (’і 
Іаг 1е раггле сііе (агеі айевзо (Р. А геііпо  «І.а согіідіапа»).

С тех пор как у  меня появились зубы , чтобы жевать 
пищу, и ж елудок, чтобы ее переваривать, я никогда не вы
ходил из себя, когда кто-иибудь отнимал у  меня кусок 
хлеба, но теперь я в бешенстве.

— Ма ®е т і  ѵіепе ипа ІеЪЪге, 1о поп 1ю  ип сапе сЬе т і  
рогіі ипа еосс іа  Й'асциа.

— М ееііо  поп аѵег пеззипо, сі е аѵег (’еі сапі, рег тойо 
йі йіге, сі е ѵі рогіегеЬЬего ѵіа І1 Ьоссопе ііі Ьосса, зе  
роіеззего  {А. АІЬегІаггі, сіХсг^сІІс ипюгізіісНе»).

— Но случись мне заболеть, ни одна собака не подаст 
мне глотка воды.

— Чем иметь таких собак, лучше никого не иметь. Ведь  
они, как говорится, готовы вырвать последний кусок изо 
рта.
іПример см. тж. В-234; Ь-239; Ѵ-2531.
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904. Іеѵагхі (или  саѵагві, Іо§1іег5І) іі Ьоссопе (или  іі 
сіЬо, іі рапе, іі рахіо) гіі Ьосса ж ертвовать своими ин
тересами ради кого-л.:

Мі зоп гоѵіпаіо; піі боп Іеѵаіо II рап сіі Ьосса, Ьо (Зигаіо 
т о г іе  е раБзіопе іи ііа  1а ѵііа... Ма зро&ііаге с!еІ іи ііо  Іе 
т і е  Гі0 Ііио1е ога... (С. Ѵегда, «II тагііо й і Еіепа»).

Я разорился вконец, я пожертвовал всем для нее, я жил  
этой страстью и бросал вызов смерти... Н о теперь лишить 
всего своих дочерей...

МІ Іеѵо П рап <3і Ьосса рег пиігігіі... (С. Магоііа, «Ѵого 
(Іі Аароіі»),

Я куска не доедаю , чтобы прокормить нх...
«Рег Іігаге аѵапіі соп 1а рго!еэБіопе Ызо#па ргепгіеге ІиШ

і с ііеп іі сЬе ѵеп&опо... гаББе&пагБі а шапсіаге Іа рагсеііа  
а роѵегассі сЬе сіеѵопо Іо&ііегйі 11 рапе <3і Ьосса... е поп 
ѵесіо перриге Іе, О іи ііо , іп циезіі раппі» (А. Ргеіі, «Оіоѵіпег- 
га, ёіпѵіпегга»).

— Чтобы как-то сводить коицы с  концами при такой про
фессии, надо принимать всех клиентов, которые к тебе при
ходят... примириться с гем, что надо кое-что послать и 
беднягам, которые вынуждены лишать себя  куска хлеба... 
А я д а ж е  тебя, Д ж ули о, в этой роли не представляю.
(Пример см. тж. Р-1041; Р-2168).

Іеѵаге Іе рагоіе гіі оогса а діі см. Р  537.
Іеѵаге 1а ро іреііа  йі Ьосса а цд см. Р-1985.
Іеѵаг Гипіо ііі Ьосса см. У-112.
905. гпепаге дй рег 1а Ьосса поносить кого-л., дѵрно 

отзываться о ком-л.
906. ш еііег Ьосса іп чс вмешиваться во что-п., совать 

нос в чьи л. дела:
— Іо роББо рагіаге диапіо тпі рагс <3і соБе іліе а М егети сі, 

Бепга сііе рег ццеБіо Іи (ЗеЪЬа ш еііег Ьосса (А. Могаѵіа, 
«СIі іпйЩегепіі» ).

— М не кажется, я имею право говорить о своих делах  
с  Меремучи, когда считаю нужным, и ты ие долж ен  вме
шиваться.

— Ти зіаі 2іііа, — 1а Іпіеггцрре Ьгизсо і і  ілагііо. — Ье 
(Зоппе іп чиеБіе сове поп гіеѵопо ш еііегсі Ьосса (С. Саззоіа, 
«II іа^Ио йеі Ьозсо»),

— А ты помалкивай, — оборвал ее м уж . — Женщины ие 
должны  совать свой нос в эти дела.

— Ма сііі зе і Іи? Ма сііе ѵпоі чиі? — &гМо О іеео  
Бепга рій !гепо. — Ти поп Ьаі іі а іг іііо  сіі ш еііег Ьосса іп 
ч и езіе  созе (С. й'Аппипгю, «Тгіопіо сіеііа тпогіе»).

— Д а кто ты такой? Чего ты хочешь? — уж е вне себя  
вскричал Д иего. — Ты не имеешь права соваться в наши 
дела .
(Пример см. тж. Е-69; Ы523Ь

— теН еге  1а Ьосса іп сіеіо см. Б-911.
907. теН еге  с!і Ьосса наговорить с три короба.
908. теН еге  іп Ьосса а) брать в рот: поп ш еііе рій іп 

Ьосса пи 11а сИ’ё іап іо  он уж е давно ничего в рот не бе
рет; Ь) (тж. роггс іп Ьосса) вложить в уста, подсказать:
іо ^іі Ьо те580  іп Ьосса ^иезіе рагоіе это он говорит 
с моих слов.

теН егзі іі сЬіаѵізІеІІо а ііа  Ьосса см. С-1711.
теН еге  іі (Шо зи ііа Ьосса см. Э-685.
теН еге  1’іпсіісе 5и11а Ьосса см. 1-206.
теН еге  іі ІиссЬеНо а ііа  Ьосса см. Ь-804.
теН еге  іі т о г зо  іп Ьосса см. М-1932.
теН еге  рагоіе іп Ьосса а см. Р-546.
теН еге ипа Бргап&а а ііа  Ьосса см. 3-1522
т о 22аге 1а рагоіа іп Ьосса см. Р-548.
тиоѵеге кеНе ѵоНе 1а Ііп^иа іп Ьосса см. Ь-686.
т и га г е  Іа Ьосса а дй см. В-876.
пеИагзі 1а Ьосса гіі дс см. В -915.
909. ра ііаге  соп 1а Ьосса ріссіпа говорить с осторож

ностью, с опаской. 
909а. репгіеге (Заііа Ьосса гёі чсЗ смотреть в рот кому-л., 

внимательно слушать кого-л. 
910. рогге Ьосса а (или  іп) ^с говорить о чем-л., ска

зать свое слово о чем-л. 
рогге іп Ьосса см. В-908 Ь). 
911. рогге (или  гпеііеге) Іа Ьосса іп сіеіо высоко за 

махиваться:
Ріаіегіо. — Е риг Ызо^па сЬе циеБіа рго!еБ8іопе Біа тпоііо 

поЬіІе, регсЬё циаі аііга Іаппо і р іц  егап  біепогі п е ііе  
согіі?

Сопіепіа. =*- N 00 іосса а т е  я рог 1а Ьосса пс* сіеіі 
( / .  А. Ічеііі, «II топпепіаіог йі зе шеззо»),

Ф л а т  е  р и о. — Но, долж но быть, эта роль подхалима  
весьма благородна, так как ее  выполняют самые важные 
господа при дворах.

К о н т е н т а .  — Это ие м оего ума дело.

рогкі іі сЬіаѵиіеІІо а ііа  Ьосса см. С-1711, 
рогге іе оаі оіе іп Ьосса см. Р 556. 
рогіаге іі гакоіо $оі(о іі т а п іо , е іі гіко іп Ьосса см. 
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рогіаге ѵіа іі Ьоссопе ді Ьосса см. В-903.
912. ри1іг$1 1а Ьосса ^  придержать язык:

А^аезе. — Е (Зіге сЬе 1 и!Ге <3ие п< п пе ѵоіеѵапо пите! 
Регб... зе  поп т ’т § а п п о , циезіа ѵг.На гіе т іе . . .  риіііеѵі Іа 
Ь :сп- (о .  Цоѵеі а, «Соііега с'еса!*).

А н ь е з е .  — Только подумать, что вы обе знать ни о чем 
не хотели! Впрочем.., милейшие тетушки, на этот раз... вам 
лучше придержать язык.

поп г а т т е п іа г к і йаі пако а ііа  Ьосса см. N-59. 
поп геу^еге ип сесе (или  {ге сесі) іп Оосса см. С-1444.
913. гекіаге соп 1а Ьосса гоііа получить по зубам; 

быть битым.
поп гісог^агхі сіаі пако а ііа  Ьосса см. N 39. 
гіі!еге іп Ьосса а цд см. К 325.
911. гіешріге а  Ьосса наполнить до краев.
915. гіГагм (или  пеіІагБІ) 1а Ьосса гіі дс а) зркусить, 

запить чем-л.:
Боп М аЦео Ьеѵѵе т а і  ѵоіепііегі п еііа  р г іт а  саБа т а  / есе 

ириаіш епіе И &іго йі Іи ііе  1е а ііге  соп 1а Брегапга гіі 
гіІагБі 1а Ьосса Іп зед и ііо  (Р. Іоѵіпе, «8і&пога Аѵа» ).

Дон М аттео выпил нехотя кофе, предложенный ему в 
первом дом е, и все ж е  обош ел все другие в н адеж де, ^то 
ему предлож ат что-нибудь повкуснее.

b) отвлечься, отдохнуть душой:
О&пипо сЬе ѵоггеЪЬе (ІіѵегіігБі а ргепдегіо ип ро’ іп діго 

ііпіБсе сЬе зі йіѵегіе бі ріи а ргепсіегіо зиі зегіо. Е т і о  гіо  
ііпіБсе зе т р г е ... рег гі^агзі 1а Ьосса соп ипа Ьиопа босЫіЗ' 
іаг іоп е (Е. Ѵіііогіпі, «Ье йоппе сіі Меззіпа»).

Всякий, кто начинал было подсмеиваться над иим. в 
конце концов получал большее удовольствие от серьезного  
разговора. Тогда и у  дядюш ки, к его полному удовлетво
рению.., сглаживалось то неблагоприятное впечатление, ко
торое создавалось вначале.

c) отказаться от.., поставить крест на... 
гі5сіасчиаг5І Іа Ьосса см. В-917, 
готреге  Гиоѵа іп Ьосса а  чсЗ см. ІІ-194. 
готреге  1а рагоіа іп Ьосса а дсі см. Р-566. 
гиЬаге 1а рагоіа йі Ьосса а см. Р-567.
поп 8арег іепеге (или  гевдеге) ип сесе (иги  Пе сесі) 

іп Ьосса см. С -1444.
5сарраге ді Ьосса см. В -871.
916. §сарраге йі Ьосса аііо хЬасІі^Ііо избавиться от 

скуки:
...еігапбоіапсіо гіі с іііа  іп с і!іа  рег зсарраге йі Ьосса а ііо  

кЬаіііеІІо ѵеппе Ііпаіш епіе а Ѵ епегіа е  ѵі бі БіаЬіІі (Е. йе  
МагсНі, «Оие апіте іп ип согро»).

...чтобы избавиться от одолевавшей его скуки, он переезжал  
и з города в город, пока, наконец, не обосновался в Ве
неции.

917. 5сіасдиаг5і (или  ^І5сіас^иа^5і) 1а Ьосса ~  пере
мывать косточки, заниматься критиканством:

Агіиго ЬаЬгіоІа... бі ксіасчиаѵа о^пі зега 1а Ьосса а 
сгііісаге чиеііа сЬе ега з іа іа  1а разБіѵіІа йеІГАѵепІіпо 
(С. Атепйоіа, «ііпа зсеііа йі ѵііа» ).

По вечерам Артуро Л абриола... продолжал злословить, 
критикуя так называемую пассивность властей.

918. 8СІо^1іеге 1а Ьосса а цд дать высказаться, вызвать 
на откровенность.

919. хсіодііеге 1а Ьосса аі «асго разразиться тирадой. 
5епііге (или  кепіігкі ѵепіге) 1’асциа (или  ГасдиоНпа)

а ііа  (или  іп) Ьосса см. В 865.
920. хепііг.чі Іа Ьосса саШѵа чувствовать горечь во 

рту:
. ..і йоіог. <іі чапсіа е іі  егапо ^иагі йеі (и ііо  раБзаІі. воіо 

ІиІ 8і аепііѵа 1а Ьосса саіііѵ а (О. Вегіо, «II таіе иасигоі / 
...болн в ж елудке почти прекратились, и только осталась  

горечь во рту.
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921. 5І§піНсаге (или  ішрагаге) а Ьосса передать на 

словах:
«. .Ргаіе Магсо ѵі зі^пИісІіегД а Ьосса, с о т е  Іа В ісе ѵо-

віга поп ё а ш т а ііа іа , пё с іізатога іа  йі ѵоі» (Р. Рап[апі, 
«Сессо й'АзсоИ» ).

— ...Врат Марко на словах вам передаст чго ваша
Биче не попала под колдовские чары и не разлю била вас.

922. мпопіаге 1а Ьосса дать в зубы, выбить зубы. 
хоКіаге соі Ьоссопе іп Ьосса см. В-982.
923. храіапср.е Іа Ьосса разинуть рот (от удивления).
924. ьрге^іаге соііа Ьосса презрительно скривить губы.
925. кциагсіаге 1а Оосса вывихнуть чешости (от зе

воты. смеха и т. п .).
кіаге соі сіоісе іп Ьосса см. 0-743. 
кігарраге И рап йі Ьосга а да см. Р-286. 
хігарраг рагоіа гіі Ьосса см. Р-577. 
хігоххаге Іе рагоіе іп Ьосса см. Р-578.
Іастііаге Іе рагоіе іп (или  гіі) Ьосса а дгі см Р-580. 
Іарраге Іа Ьос^а а  цй см. В-876.
(епеге асдиа іп Ьосса см. А -194.
Іепеге Іа Ьосса сисііа (или  1арра*а) см. В-799, 
поп іепеге ип сесе (или  іге сесі) іп Ьосса см. С-1444. 
Іепеге соп Іе сіііеде а  Ьосса см. С-1900.
Іспег )а Ііпдиа іп Ьэсса см І_ 095.
Іепеге іі гахо’о коііо іі піапіо, е іі гіхо іп Ьссса см. 
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Іігаге а дгі Іе рагоіе гіі Ьосса см. Р-510а.
Іо§1ісге а дсі іі Ьоссопе (или  іі сіЬо, іі рапе, іі ракіо) 

аі Ьосса см. В-903
іо^ііегкі іі Ьоссопе (или  іі сіЬо, іі рапе, іі ракіо) Йі 

Ьосса см. В-904.
(о^ііеге Іе рагоіе іп (или  (И) Ьосса а дгі с к. Р-580 
Іо^Ііеге іі гехріго гіаііа Ьосса см. К-261.
Ігагге а цгі 1е рагоіе гіі Ьосса см. Р-510а.
9?6. Ігопсаге іп Ьосса прервать, пресечь:

Ма рабгоп N 1110. зеп га  Гегшагзі. зепга ѵ оііагзі, соп 1а 
Ьсггеііа а Ъагеа сЛі р еіо  са іса іа  Ііп зи &1і оссііі... е  1а 
ріреііа  іга і сіепіі. ігопсо іп Ьосса а Іи ііі а о т а ш іе  е гесгі- 
т іп а гю п і (Ь. Рігапйеііо, «Моѵеііе рег ип аппо»).

Но хозяин барж и Нино Мо, не останавливаясь и не обо
рачиваясь, в шайке, надвинутой на самы е глаза.., и с  труб
кой в зубах , резко пресекал все расспросы и укоры.
ігопсаге 1е рагоіе іп (или  сіі) Ьосса а  цЛ см Р-580.
927. іигаге Іа Ьосса заты кать рот:

СоІотЬіпа — Р а іе  Ьепе, зе  ѵ оіеіе с1і’іо Іассіа, а ІигагшІ 
Іа Ьосса со і ш аігііпопіо (С. Ооісіопі, « / йие цетеііі ѵепе- 
гіапі»).

К о  л о м  б и  и а. — Вы правильно делаете, что хотите за
ткнуть мне рот, женившись иа мне.

ІзаЬеІІа. ~  ...ІЧоп т і  аѵгаі с і ііа т а іа  ди і... апсога соп 1а 
ГеЪЬге, рег іи га гт і Іа Ьосса... Ь еІГассоеІіепга., (О. РаЬЬгі, 
«Ьа Ьиціагсіа» ).

І І з а б е л л а . — ...Ведь не позвала ж е  ты меня сю да, да  
ещ е больную, только затем, чтобы заткнуть м не рот... Хо
рош прием...
928. ихсіге гіі Ьосга сорваться с языка:

Іт р го ѵ ѵ іза т еп іе  (Зіззі: — Ѵоггет Іаѵогаге соп... ѵоі, ВаЬа.
Г рег а и езіо  сЬе зопо ѵ епиіо гіа і е . — Бе рагоіе т ’егапо  
изсііе  сіі Ьосса іп со п зс іа теп іе  (С. Са88о1а, «И іаёііо сіеі 
Ьозсо»).

И вдруг я сказал: «Я хотел бы работать вместе... со  
всеми вами, Б аба. За этим я и пришел к т еб е» . Эти слова 
непроизвольно вырвались у меня.
(Пример см. тж. А-400 Ь).

929. ѵепіге іп (или  а) Ьосса приходить на ум, на 
язык.

ѵо1аге рег 1е ЬоссЬе см. В-862, 
асдиа іп Ьосса! см. А-202.
93і». арге 1а Ьосса е Іазсіа рагіаг 1о крігііо он са„і 

не ведает, что говорит.
Ьасіо гіі Ьосса креххо іі сиоі поп іосса см. В 44.
931. Ьосса Ьасіаіа поп реггіе ѵепіига ргоѵ. эё от по

целуев уста не блекнут.
932. Ьосса ш іа, сЬе ѵиоі 1и сколько душе угодно 
Ьосса гіі т іе іе , сиоге гіі Ііеіе см. М-1409.
933. Іа Ьосса рогіа 1е д а т Ь е  ргоѵ =  ие полопаешь — 

не потопаешь.

іп Ьосса «еггаіа поп епіго т а і  то х е а  см. В-801.
934. Ьосса йі хрогіа! кривляка несчастный!
935. Ьосса ипіа поп гіівке іпаі гпаіе (или  поп рио сііг 

Йі по) ргоѵ. ~  подмазанное лолесо не скрипит; не под
мажешь, не поедешь.

а саѵа; сіопаіо поп кі § іагаа іп Ьоь.са см. С-138С 
сЬі ІэагЬа поп Ьа, р, ЬагЬа Іосса, $і т е г ііа  ипо ксЬіаКо 

пеііа Ьосса см. В-259.
936. сЬі Йие ЬоссЬе Ьасіа, ипа сопѵіеп сЬе «1і вриіа 

ргоѵ. =  за двумя зайцами погошішьгя, ни одного не 
поймаешь

937. сЬі Ьа Ьосса ѵиоі т а п ^ іа г е  ргоѵ =  каждому есть 
хочется.

сЬі Ьа іі Іиро пеііа Ьосса, ГЬа хиііа дгорра см. Ь-1003. 
сЬі (в і) (а^ ііа  іі п, і5о 8’іп$ап^иіпа Іа Ьосса см. N-73. 
сог4ехіа сіі Ьосса аккаі ѵаіе е росо сокіа (или  шоЧо 

ѵаіе е сохіа росо) см. С-284 а.
<1 сиоіе піі ѵЬпе іп Ьисса см. С-3304
i гіепіі ^ іі Ьаііапо іп Ьосса см. 0-208
938. сіі рег Іа Ьосса $і хсаійа іі ( о т о  пгоѵ. ег ходят 

в дверь, а не в окно.
а  гііг гпіеіе поп кЧпгіоІсіксе 1а Ьосса см. М-1407. 
ііпсЬё ипо Ьа сіепіі іп Ьосса, поп ка гиеі сЬе о |і (осса 

см. 0-210.
Ьа апсога іі Іаііе а ііа  (г  аи хиііа, іп) Ьосса (гою. Ьа 

1а Ьосса йі Іаііе; Ьа Іа Ьосса сЬе ригга апсога сіі Іа((е)
см. Ь-239.

(іі)  шіеіе іп Ьосса е сиоге <П Ііеіе (или  е ііеіе іп сиоге, 
е іі ра5о:о, е іі соКеЛо а сіл іо іа или  іп шапо) см. 
М-1409.

^Іі шогі 1а Ііпдча іп Ьосса см. Ь-713. 
пароіеіа ю, Іагцо сіі Ьосса е х(ге іо  зі гпапо см. N 11. 
педЬегеЬЬе ссі Ьоссопе іп Ьосса см. N-1411. 
поп §чі піапса (или  шиоге) 1а Ііпдиа іп Ьосса см. 

1. 714.
939. поп гпеііег Ьосса Йоѵе поп іі Іосса ргоѵ. не лезь 

не в свое дело; не сун нос, куда не дорос
поп 5І рио коШаге соі Ьоссопе іп Ьсс'.а см. Е -987. 
поп 5і рпо Іепеге Іагіпа іп зосса е хоЬіаге см. Р  224. 
огекіа сіі Ьосса а$5аі ѵа'е е росо совіа см.. 0-366.
Іе оге йеііа гпаШпа Ьаппо Того іп Ьо >_а см. О 475. 
рагіа  регсЬё Ьа Ііпдиа іп Ьосса см. Ь-717.
1а рагоіа поп діі шиоге іп Ьосса см. Р-605.
1а рагоіа и5сііа йаііа Ьосса поп зі рио гісЬіашаг" см. 

Р-611.
діі рѵ?.гя апсога 1а Ьосса сіі Іа+іе см. 1.-?39.
ii гі5о аЬЬопсІа пеііа Ьоссг Йедіі всіоссЬі (или  хіоііі) 

см. К-419.
940. іа і 1і гійе Іп Ьосса сЬе сііеро іе 1’ассосса ргоѵ. ~  

покормил калачом, д а  в спнну кирпичом; мягко стелет, 
да жестко спать.

941. іап іе  ЬоссЬе, іап іі дихіі ргоѵ. с вкусах не спо
рят, сколько голов, столько >мов.

Іаггіі $’аѵѵегіе іі гай о  (или  іі іоро), диап^о хі ігоѵа 
іп Ьосса аі ^а+іо і м. Т-86.

і (озсапі Ьампо И сіеіо педіі оссЬі е ГіпГегпо іп Ьосса 
см Т-799.

942. іи ііе  1е ЬоссЬе 50П когеііе ргоѵ. все рты одина
ковы ( говорят, когда едят из чужой посуды).

ип иошо іп Ьосса а  ип аііго поп 8’ё гпаі ѵікіо см. 
1Ы 47.

943. діі ѵіепе Гасдиа (или Гасчпоііпа) а ііа  (или  іп) 
Ьосса у него слюнки текут.

*- СопезіаЪіІеІ ш ’Ьаі й о та п ііа іо  сеп іо  ІіогіпІ рег т іо  
гізсаііо: поп сгегіеѵо <іі ѵаіег іа п іо  росо. е  рег іпзе&паг*і 
а з ііт а г  рагі ш іеі іе  пе <іаго йикспіо! — (II Тейезсо зраіап- 
саѵа дІІ оссЬі е  б*» ѵепіѵа Гасциа аІІа Ьосса) — зі,  йи^еШо; 
е роі ди езіо  поп загсЬЬе п іеп іе  {М. сі’Аге&ііо, «ЕНоге 
В іегатозса» ) .

— Коннетабль, ты просил за меия сто флоринов выкупа. 
Н е дум ал  я, что стою так мало, и, чтоб научить тебя ува
жать таких как я, даю  тебе двести* — (У Ш варценбаха по
текли слюнки, и он захлопал глазам и). — Д а, двести» и это 
ещ е не все.
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йП 50п ѵепиге {или  ѵеппего) 1е Ьийеііа іп Ьосса см. 

В -1373.
ВОССАССІЛ і

944. Іаге Іа Ьоссассіа плакать, капризішчать (о детях).
945. Іаге 1е Ьоссассе а) строить рожи, гримасничать:

Рег е зе т р іо , 1а вега, гіоро аѵег Ьеѵиіо цііеі Шго е  гпегго
о апсЬе <іие Ііігі, гае пе апсіаѵо іп сашега е  И, гіаѵапіі 
аі і о зрессЬіо аеІГ агтагііо , Гасеѵо Іе Ьоссассе, іа п іо  рег 
гісіеге. Ьиі гіісеѵа, аііога: «5/сгао аііе зоіііе, Ьаі Ьеѵиіо» 
(А. Могаѵіа. «Nиоѵі гассопіі готапі»).

Например, вечером, в ы п и в  литра полтора или д а ж е  два, 
я уходи л  к себе в комнату и там, перед зеркальным шка
фом, корчил рож и, просто так, смеха ради. Тогда этот 
в зеркале говорил мне; «Опять то ж е  сам ое, опять ты на
пился».

Ь) кривить рот, выраж ать презрение.
сЬі рио іасс іа  е сЬі поп рио {ассіа Ьоссассіа см. Р-203. 

ВОССАЬЕ т
946. а  Ьоссаіі в изобилии, в большом количестве. 
Ьасіаге іі Ьоссаіе см. Р-557.
947. ё ксгіііо пеі Ьоссаіі гіі М опіе Ьиро (или  М опіе- 

Іиро) ргоѵ. =  это старо как мир.
ВОССАТА /

948. іп гіие Ьоссаіе в два счета.
949. поп гііг Ьоссаіа не проронить ни слова.
950. Іаг Ьосса4е йі хапуне харкать кровью, 
р і^ ііаге (или  ргепйеге) ипа Ьоссаіа а ’агіа см. А -1050.
951. поп карегпе Ьоссаіа ничего не знать, не смыслить.

в о с с ё т т а  /
952. ^іосаге аНе Ьоссеііе играть в бирюльки (пример 

си. Е-135).
ВОССНІМО т

953. ЬоссНіп гіі шіеіе златоуст, краснобай.
954. ЬоссЬіпо йа всіодііеге адЬеНі ж еманная особа.
955. Гаге іі ЬоссЬіпо (Чопгіо) складывать губы банти

ком:
А зепІігБі сЫ атаге Е ссеііепга, іі Ьигаіііпаіо Іссе зиЬИо 

11 ЬоссЬіпо ІОІКІО (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге ііі РіпоссНіо»).
При слове «превосходительство» кукольинк умильно улыб- 

иулся.
Сашгпіпаѵа ей &Іі зрезві іарр еіі рій сЬе шаі іп рипіа йі 

ріе<3і; {асеѵіі Н ЬоссЬіпо а іи ііе  1е созе Ъеііе е ргегіове сЬе 
ѵесіеѵа ( Рігапйеііо, « /  ѵессНі е і ціоѵапі»).

Он ещ е больше старался ходить иа цыпо'ка \  по мягким 
коврам, умильно складывая губы перед каждым предметом  
роскоши.

ВОССІА /
Ноге іп Ьоссіа см. Р-884
956. соіріг (соп) Іа Ьоссіа провалить на экзамене, при 

обсуждении.
ВОССІГЧО т

957. гошреге іі Ьоссіпо раздраж ать, надоедать; выво
дить из себя.

958. гпі ^ іга  іі Ьоссіпо у меня голова кругом идет. 
ВОССІОЬШ О то

959. ^Іі ^ іга  іі Ьоссіоііпо сіеііа іекіа он чокнулся, у 
него винтиков не хватает:

«ОпаНе!» сіісо іо. «Ті ^Іга іі Ьоссіоііпо сіеііа Іезіа?  
О ш ^ и е агіеззо ѵі гассоп іо  іи ііо »  (Л. Ратіпі, <х8еі готаті 
$га сіие весоіі»).

— Вот ещеі — говорю я. — У тебя не все дома? Вот возьму 
и все расскажу, как было.

ВОССІОЬО т 
1а гоха соп гпоііе Го^ііе е росЬі Ьоссіоіі см. К-523. 

ВОССОГМСЕЬЬО то 
т а п д іа г е  (или  ргепйеге) ип ЬоссопсеІІо см. В-980. 

ВОССОNСЕТТО т  
ш апдіаге (или  ргепйе.е) ип Ьоссопсеііо см. В-980. 

ВОССОNСINО т  
ип Ьоссопсіпо "Ью Ко (или  харогііо) см. В-964. 
Ьоссопсіпо сіі сагсііпаіе (или  сіа ргеіі, сіа ргеіе, Йа 

ргіпсіре, сіа ге) см. В-965.
960. Ьоссопсіпо й’ого золото, золотко:

«СЬе Ьоссопсіпо сГого сЬе зеі!»  іііззе  С атШ а (О. Рагізе, 
жіі ргеіе Ьеііо»).

«Какое ты золотко!» — сказала Камилла.

961. а ЬоссопсіпГ а) кусочками, по частям; Ь)' урыв
ками.

тап д к іге  (или  ргепаеге) ип Ьоссопсіпо см. В-980. 
ВОССОNЕ т  

962. Ьоссопе а т а г о  а) горькая п и л ю л я , разочарование, 
неприятность; Ь) тяжелое испытание; с) унижение, 
обида. 

963. — іп^ЬюШ ге (или  іп^оІІаге, іп^огхаге, тап й аге  
^іи, ігап^идіаге) ип Ьоссопе а т а г о  проглотить горькую 
пилюлю, стерпеть горечь обиды:

Ма т і  іоссаѵа іпѵесе іп^о^гаге Ьоссопі а т а г і ( /. Міеѵо, 
«Сопіевзіопі йі ип ііаііапо»).

Н о мне приходилось глотать обиды.
...Оиі е і і  согзе циазі іп ѵ оіол іагіатеп іе  1а т а п о  БііІГеІза, 

т а  іоБіо 1а г іігаззе, е  вейш іо а рагіаге соп чиеі ѵоііо  
соп^гаііо сііе  Га сЫ е соБІгеіІо а<3 іпкіііоіііге ип Ьоссопе 
а т а г о  (М. й’Аге^ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

...Тут почти невольно рука его скользнула к эф есу шпаги, 
но он тотчас ж е  отдернул ее и продолжал разговор. Вы
раж ение его лица было такое, как у  человека, проглотив
шего горькую пилюлю.
{Пример см. тж. М-440).

964. ип Ьоссопе (или  ип Ьоссопсіпо) ^Ы оііо (или  8а- 
рогііо) а) лакомый кусок, вкусное кушанье; Ь) лако
мый кусочек (чаще о женщине) (пример см. В-1492; 
0 -694).

965. Ьоссопе (или  Ьоссопсіпо) сіі саггііпаіе (или  гіа
ргеіІ, гіа ргеіе, йа ргіпсіре, йа ге) отборный, лакомый 
кусочек:

«Ьа т іа  ЗіеГапіа ё ип Ьоссопсіпо 6а ргіпсіре», аѵеѵа сіеііо 
1а т а д г е . ОБвегѵапгіо 1а П дііоіа Гіпо <іа ЪатЬіпа (Л. Раіаг- 
гезсЫ, «I Ігаіеііі Сиссоіі»).

— Моя Стефания — блю до дл я  королевского стола, — гова
ривала ее мамаша, следившая за дочкой с  колыбели.

«...О ’АИеа поп ѵиоі регсіеге ди езіо  ЬоссопсІпо йа ге» 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— . ..Д ’Альтеа ие хочет потерять этот лакомый кусочек.

966. Ьоссопе (И рапе а) кусок хлеба; Ь) ничтожная 
сумма.

967. — аѵеге цс рег ип Ьоссопе йі рапе получить, до
стать что-л. даром.

968. — ^иасЗа§паг8І ип Ьоссопе гіі рапе зарабатывать 
себе на жизнь, на кусок хлеба.

969. — Іаѵогаге рег ип Ьоссопе гёі рапе работать ради 
куска хлеба. 

Ьоссопе сіа ргеіі (или  йа ргеіе, йа ргіпсіре, йа ге) см. 
В-965, 

а Ьоссопі см. В-972. 
970. іп ип Ьоссопе (тж. іп йие или  іге Ьоссопі) а) зал 

пом, в один присест; Ь) в мгновенье ока (пример см. 
Б-257).

971. ?га ип Ьоссопе е ГаИго во время еды, за  столом.
972. (а рехгі е) а Ьоссопі а) из кусочков; на кусочки:

І.е <3ие га^агге аѵеѵапо ргерагаіо ип тпадпШсо Іеііо  со! 
Іепгиоіі сЬе зепііѵапо йі Іаѵапсіа, соі І а т о з о  р іи т іп о  т ев зо  
іп з іе т е  а реггі е  Ьоссопі <!а11а зі^пога С аіегіпа, гіигапіе 
Г и іііт а  зиа таІаШ а, соі Ггазіаеіі ^еі зи о  ѵевіііо <5і зроза  
(Е. Ое Магскі, «Соі }иосо поп бі Бскегга»).

Девушки приготовили ему постель на славу: с  пахнущими 
лавандой простынями и замечательной периной, сшитой 
синьорой Катериной во время ее последней болезни из ло
скутов ее подвенечного платья.

Ь) урывками; понемногу:
. . . т а  с о т е  Ьо б е ііо  (Зі Ілза поп т і  рагіаѵа т а і;  ц ііезіе  

зіогіе 1е аѵеѵо зариіе а реггі е  Ьоссопі ба сегіе сопѵегзахіопі 
е  аііизіоп і йаѵапіі 1а І а т і0 Ііа гіииііа (Р. Мопеііі, «Могіе 
сіеі йіѵіотаіісо»).

...но, как я у ж е  сказал, он никогда не говорил со мной
о Лизе; ее историю я узнал по частям из различных раз
говоров и намеков, когда семья бывала в сборе.

Ріап ріапо 1’едиіѵосо зі сЬіагі А реггі е Ьоссопі, гиЬап- 
<Зозі Гип 1’а ііго  1а рагоіа, М а зз іт о  е Ьіѵіа гассопіагопо  
аі с о т т із з а г іо  іи ііо  чиапіо (О. Кодагі, Іа 8аропіа'»).

Постепенно недоразумение выяснилось. Перескакивая с 
одного иа другое, перебивая друг друга, М ассимо и Ливия 
все рассказали комиссару.

ІлЬб, а  реххі е Ьоссопі, аѵеѵа арргезо 1а зіогіа (Зі С о зіт о  
іп  ип огессіііо, іі сагаЬіпіеге поп ѵоіеѵа рііе пе рагіаззе  
{О. Раоіеііа, «ье ііаііатіе $игіо$е»).
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Л ибо выслушал историю Козимо, рассказанную ем у на 

ухо урывками, так как карабниер ие хотел, чтобы говорили 
об этом.

а  8рІ22ІсЬі е Ьоссопі см. 5-1483.
973. аѵеге іі Ьоссопе ктпаІШо е 1а резса топсіа полу

чить что-л. без труда.
Ьиііаге §іи ип Ьоссопе см. В-978, 
саѵагзі іі Ьоссопе (И Ьосса см. В-904.
974. сопіаге і Ьоссопі іп Ьосса а чсі считать каждый 

кусок, попрекать кого-л. каждым куском.
975. Гаге ип Ьоссопе гіі ^с а) проглотить разом, съесть 

в один присест:
...1а Бегѵеііа р о іід  а Р отой ого  ипо вчиізііо  (Зоісе <51 сіос- 

со іа іа . Р отой ого  пе !есе ип Ьоссопе (О. Нойагі, «Ье аѵѵеп- 
іиге йі Сіроіііпо»).

...служанка принесла синьору Помидору изумительный 
шоколадный торт. Помидор проглотил его в один миг.

Ь) разделаться в два счета:
Е апгісііё ассиБагІо гіі аѵегіа ргева рег іпІегевБе поп 

сЗоѵеѵа еББег&Іі ^гаіа регсііё 1е заіѵаѵа 1а <5оіе, т е п іг е  
поѵапіа іпапЧі ей сепіо, пеі саво вио, пе аѵгеЬЬего Іа ііо  
ип Ьоссопе? (Е. Сазіеіпиоѵо, «Цопогеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»).

И вместо того, чтобы обвинять его в ж енитьбе по расчету, 
разве не долж на она быть благодарна ему за спасение ее 
приданого? Ведь девяносто мужей из ста иа его месте про-- 
сто прикарманили бы ее  состояние.

976. Таг Ьоссопі гіі дгі оклеветать, ошельмовать кого-л.
977. іпсіогаге І1 Ьоссопе позолотить, подсластить пи

люлю.
Іеѵаге а цб іі Ьоссопе гіі Ьосса см. В-903.
Іеѵагзі И Ьоссопе йі Ьосса см. В-904.
978. ш апйаге (или  Ьиііаге) дііі ип Ьоссопе съесть, 

проглотить кусок:
Ьа М агіаппа ѵоіеѵа а іи ііа  іогга сЪе 1а шапсІаБзе рій  ип 

Ьоссопе: т а  1а поп ѵ оііе  а пеззип раііо, е 5’ассоп іеп іо  <3’ип 
ЬіссЬіег іГасчиа ( /. І^іеѵо, «Соп$е88іопі йі ип ііаііапо»).

М арианна изо всех сил старалась заставить Клару съесть  
хоть кусочек, но та ни за что ие соглаш алась и лишь вы
пила стакан воды.
979. шапдіаг8І дгё іп ип Ьоссопе а) запугать, застра

щать кого-л.; Ь) съесть со всеми потрохами, уничтожить 
кого-л.

980. т ап ^ Іа ге  (или  ргепйеге) ип Ьоссопе (или  Ьоссоп- 
сеііо, Ьоссопсеііо, Ьоссопсіпо, гіие Ьоссопі) перехватить, 
перекусить (на скорую руку):

О и еН еІто  Іо іпѵЯб а т а п ^ іа ге  ип Ьоссопе соп Іого. 
О и еііо  поп ві Гесе ргедаге (С. Саззоіа, «II іадііо йеі Ьо-
8СО» ).

Гульельмо пригласил его перекусить вместе с ними, и 
тот не заставил себя  упрашивать.

І/оБІе 5І Бсопіогзе, е гіБрове соп іоп о  аШ іііо ... — Сепаге? 
Ѵоггеіе (Зіге тап«*іаг ип Ьоссопе аііа те%Ііо? (М. й'АгеёИо, 
«Еііоге Гіегатозса» ).

Трактирщик изогнулся в поклоне и переспросил огор
ченно..: — Поужинать? Вы хотите сказать, кое-как переку
сить?

Т егт іп а іо  61 ргепдеге ип Ьоссопе... бі ега Бегіиіо ёаѵап іі 
аііа  рогіа (Ь. Сариапа, «Ье раезапе»).

П ерекусив.., он уселся перед дверью.

981. р і^ ііаге (или  ргепйеге) дй аі Ьоссопе (с о т е  Іа 
гапа или  согпе іі гапоссЬіо) =  поймать кого-л. на 
удочку:

Іо Ьо росо гпегііо сГеБвегті вегЬаІо іп іего регсЬё зоп 
паіо ѵезіііо, т а  реггііоі диапсЗ’апсо $оз8і ѵепиіо аі топсіо 
писіо <1і іи ііо , Брего сЬе поп т ’аѵгеЬЬего ргезо а і Ьоссопе 
(О. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Я не ставлю себ е  в заслугу, что сохранил цельность 
характера: я родился в сорочке, но, ей-богу, д а ж е  если бы 
появился иа свет голым как всякий смертный, ие д ал  бы 
себя водить за нос.

рогіаге ѵіа іі Ьоссопе гіі Ьосса см,. В -903. 
ргепйеге ип Ьоссопе (или  Йие Ьоссопі) см. В-980, 
ргепйеге цй аі Ьоссопе (соше 1а гапа или  с о т е  іі га- 

поссЬіо) см В-981.
982. зоіГіаге соі Ьоссопе іп Ьосса делать несколько дел 

сразѵ.
зіаге іп ,ео1а соіпе ип Ьоссопе а  дс! см. С-860.
(о"ііеге а  цй іі Ьоссопе йі Ьосса см В-903.
1о§1іег5і іі Ьоссопе йі Ьосса см. В-90.4, _

983. ѵоіеге іі Ьоссол : ктаІІИ о е 1а р !5са т о п й а  хо«
теть невозможного.

984. і Ьоссопі дгапйі копо диеііі сЬе а ііодап о  ргоѵ. =  
с большой высоты и падать больно.

сЬі Ьа п ^ ііо іі, іиМі і Ьоссопі поп зоп киоі см. Р-703. 
ІІ дЬіоМо ксопіа і Ьиопі Ьоссопі см. С-406, 
аі ^іоѵапі і Ьиопі Ьоссопі, аі ѵессЬі "1і 5Ігап"іі^1іоііі 

см. С-620.
985. і т е ^ І іс  Ьоссопі хоп цііеііі сЬе чігоггапо ргоѵ. ~  

что не по карману, то и хочется.
пе^ЬегеЬЬе соі Ьоссопе іп Ьосса см. N-140. 
поп ё Ьоссопе рег і киоі йепіі см. 0-212.
986. поп с’ё Ьоссоп йеі пеііо тут дело нечисто, тут 

что-то неладно
987. поп 5І рио воНіаге со! Ьоссопе іп Ьосса ргоѵ. два 

дела разом не делают; =  за двумя зайцами погонишь
ся — ни одного не поймаешь.

одпі йоіоге Іогпа а Ьоссопе см. 0-754.
988. гпі (огпа іі Ьоссопе а ііа  доіа у меня кусок за* 

стревает в горле.
в о с с и с с і А  /

989. Іаг Ьоссиссіа презрительно, пренебрежительно 
кривить рот:

— Е  фН‘і.т1і аИгі? — сііісяс іі яю ѵапе. Сегіі саѵаііегі ап- 
<Заѵапо апсіісд^іапсіо, с о т е  сііНі <!а йоісі Ьгіѵі<!і, е Іасеѵапо 
Ьоссиссе ( /. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезШепіе

— А эти? — спросил юноша. Некоторые ѵыцари ехали, 
сладострастно покачивая бедрами, и при этом делали пре
зрительную мину.

ВОРРІ:
т а і е  іп Ьогдэ е р е ^ і о  іп ЬоНі см. В -1026.

ВОІА т
990. езкеге (или  Іаге) іі Ьоіа йі дй быть мучителем, 

тираном.
991. ра^аге іі Ьоіа сЬе Н ІгивН самому себе вредить; 

^  рубить сук, на котором сидишь.
992. іі Ьоіа ё райгоп йеііе (екіе, т а  поп йеііе Ііпдие

ргоѵ. палач может рубить головы, но не может заткнуть 
рты.

993. Ьоіа й’ип то п й о ! черт подери!:
— З ар еіе  сЬі Іи Зіга^іѵагіо?
— Ма бі... ипо сЬе іасеѵа Іігопі е сЬіІагге а Сгетопа.
— Ьігопі е сЬііагге! Ѵіоііпі, Ьоіа й ’ип топ<Зо, ѵіоііпі; е 

піі&ііогі ѵіоііпі гіеі то п й о  (/?. Васскеііі, «II тиііпо йеі Ро»).
— Вы знаете, кто такой Страдивари?
— Н у конечно. Тот, кто делал лиры и гитары в Кремоне.
— Лиры и гитары! Черта с  дваі Скрипки! Лучшие скрип

ки в мире.
(Пример си. тж. С -240).
рогіегеЬЬе 1а хрогіа аі Ьоіа см. 5-1505.

ВЭІХА /
994. Ьоііа асдиаіоіа а) ерунда, чепуха; Ь) ничтоже

ство; ничтожный, никудышный человек.
9С5. — Гаге йі ипа ЬоІІа асдиаіоіа ип сапсЬего (или  

ипа Іікіоіа) ^  делать из мухи слона.
996. Ьоііа йі ь'іропе мыльный пузырь:

— Мі гаііе^го, Баі, т і  гаііе^ го Б іпсегатепіе... 5ага рег 
ІеЬЬгаіо о тагго?

— ЬаБсіа БІаге і ргопоБІісІ— З е  ГоББе ипа Ь оііа  сіі Баропе? 
(Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіиці Ѵагесіо»).

— Меня очень радует, правда, меня это искренне ра
д ует ... Когда ж е  это состоится, в феврале или марте?

— Не будем  загады вать... А вдруг это окаж ется мыльным 
пузырем?

997. — с о т е  ипа Ьоііа (И 5аропе как мыльный пу
зырь;

Ьеопагбо К ав сет і егеііо  а к іи б ісе  <3’ип и о т о  е  а<! 
агЬіЧго й ’ипа егапсіе сопіеза, репБаѵа іппапгі іиМо ЙІ поп 
діосагзі Іа ргоргіа сагіа зиі іаѵЫіеге регсіепіе, роі а зегѵіге 
1а зіиБІігіа, чиеБ^а Ьеііа рагоіа &опІіа е Іиссісапіе с о т е  
ипа Ьоііа с̂ і каропе (С. да Ѵегопа. «Ьа ѵііа сотіпсіа до- 
тапі»).

Л еонардо Нашем и, на долю  которого выпало быть судьей  
человека и арбитром в серьезном деле, заботился преж де  
всего о том. чтобы не высказаться в пользу проигрываю
щей стороны, а у ж е  нагом и с.іѵжении справедливости, 
этому красивому, но пустому, как мыльный пузырь, слову.
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998. — Нпіге іп ипа Ь->11а Йі харопе (тж. зссрріаге 
или  хѵапіге соше ипа Ьоііа гіі «аропе) лопнуть как мыль
ный пузырь:

— 3 ’еззі поп Ьаппо Гісіисіа п еііа  зоІісШа сІеІГесШігіо 
Гіпапгіагіо еге ііо  соп Іапіі зГоггі сіа шіо гпагііо, сгегіі риге 
сЬе поп пе Ьо Нйисіа пеапсЬ’ю  е  сііе поп тпі зіирігеі рипіо  
сіі ѵесіег зѵапіг Іи ііо  чиапіо сош е ипа Ь оііа Ш заропе  
(Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

— Е с ли  они сомневаются в финансовой прочности пред
приятия, с  таким трудом созданного моим м уж ем , то, по
верь, я и сама сомневаюсь в этом и нисколько ие удив
люсь, если д ел о  лопнет как мыльный пузырь.
(Пример см. тж. А -1284).

ВОЬЬАКЕ о 
Ьоііаге аі іЧюсо см. Р-1503.
999. сЬі Ъоііа кЬоІІа ^  своя рука — владыка, закон — 

что дышло, куда повернул, туда и вышло:
I іге  Ьиопі иогаіпі... апсЗагопо а ііа  с іііа  сІеІГаѵѵосаіо сЬе 

аѵсѵа то55о Іа саиза\ е , чиазі Іа д г іт о з д т е п іе , сіісеѵапо 
сЬе с*ега ипа ЬоПа е  сЬе е зз і аѵеѵапо зойсІізГаііо е ра^аіо.

— СЬі ЬоПа вЬоІІа! — гіБроБе Гаѵѵосаіо (Л. Рапгіпі, «Еа 
риісеіій зепга риісеііаёёіо»).

Все трое... пошли в город, где  ж ил адвокат, который на
чал дело, и со  слезам и стали доказывать ему, что они все 
оплатили, удовлетворили все претензии и что все это дело  
решенное.

— Реш енное и перерешить можно, — ответил адвокат.
Е циі гіеѵе одпі и о т о  гісоггіаге сЬе 1а Іед&е гіеі Ъепі ѵегі 

й еІГ ап іта . чиеііа г іт а п е  Б етрге и&иаіе рег ѵагіаг <3і Ооѵегпі 
е <іі 51а1і..; т а  1а Іедде сЗеі Ьепі ѵапі т и іа  сопИ пиатепІе. 
е сЫ Ъоііа зЪоІІа с о т е  (ЗІсопо а ііа  Ра0 § іо 1а (Л- Рапгіпі, 
«Еа риісеііа зепга риісеііацціо»).

Каждый человек долж ен помнить, что закон для истин
ных ценностей душн всегда один и ие зависит ии от пра
вительств. ии от государств..; закон ж е  для преходящ их  
ценностей постоянно меняется по принципу «своя рука — 
влады ка», как говорят в Ф адж оле.

ВОІХАТО адд  
сагіа Ьоііаіа см. С-1050.
ІигЬо ЬоІІаіо е (гіпсаіо см. Р-1576. 
кегіо соше ип іо^ ііо  Йі сагіа Ь оііаіа  см 5-666. 

ВОІХЕГМТЕ адд  
саігпаге і Ьоііепіі крігііі см. 5-1467.
Іеѵаг Іа сагпе сіаііа репіоіа Ьоііепіе соп Іа х а т р а  йе- 

^ іі аіігі см. С-968.
ВО И .ЕТТА  /

1000. е55“ге (или  ігоѵагкі) іп Ьо11е*4а быть, сидеть на 
мечи, без гроша:

Ье Ьо сопГеББаіо сЬе его іп Ъ оііеііа  е Іеі а ііога  т і  Ііа 
з и ^ е г і іо  сЗі с!ііе<5еге р г іт а  изсіге іі гіепаго оссоггеиіе 
а т іо  рагіге (Р. 8ра11еііі, «Езате йі гірагагіопе»).

Я признался матери, что у  меня нет ни гроша, и она мие 
посоветовала перед уходом попросить деньги у  отца.
(Пример см. тж. N-572).

ВОЬІЛКЕ ѵ 
ЬоІІіге пеі еио (или  ргоргіо) Ъгойо см. В-1251.
1001. Ьоіііге соше ип раіиоіо =  тарахтеть, как пустал 

бочка; все время ворчать.
Ьоіііге іп реп іоіа см. Р-1234.
аѵеге т о Н а  [или  ігорра) сагпе а  ЬоРіге см. С-954.
1002. Іаг Ьоіііге е т а і  сиосеге поднять большой шум 

из за  пустяка.
Гаг ЬоШге Іа репіоіа см. Р-1236.
гпейеге (или  рогге) т о і і а  (или  ігорра) сагпе а ЬоШге 

см. С-954.
кареге (или  ѵесіеге) дііеі сЬе ЬоІІе іп репіоіа см. 

Р -124 Iя.
1003. 1а Ьоііе =  ч т о -т о  назревает, затевается (пример 

см. В -1328).
ші ЪоИе 1а ЬІІе см. В-743.
1004. діі ЬоІІе чс іп саро (или  іп (ехіа) он что-то з а 

тевает, он что-то задумал.
^ іі ЬоІІе чс іп репіоіа см. Р-1241.
^ іі Ьоііе іі вап^ие пеііе ѵепе см. 5-181.
1а саісіаіа гпі Ьоііе см. С-146.
іі са1’о гіеііе Іе іт ю іа  (или  йе’ Іеіі/іш іі) поп !а  ЬоІІіге 

1а репіоіа (или  1е репіоіе) см С-169.

1а с л т е  Гиоѵа: рій Ьоііопо е ріи авкойапо см. 11-104. 
а ііа  реп іоіа сЬе Ьоііе поп «'ассокіа 1а ^ а і іа  (или  ип 

д а ііо  поп 5’ассо5Іа) см. Р-1245.
Іа репіоіа т і  ЬоІІе а т а і а  репа см. Р-1246. 
т і  кепіо ЬоНіге іі сегѵеііо см. С -1625.

ВОІХІТО адд  
ГО550 соше ип ^аш оего Ьоііііо см. К-546. 
ревсе ЬоІШо см. Р-1341. 
аѵеге айсіоххо Гасдиа Ьоііііа см. А-140. 
поп сгейеге перриге пеІГасдиа Ьоііііа см. А-1463. 
еххеге соше іі д ай о  е Гасдиа ЬоПііа см. А -153. 
поп кареге пеапсЬе Й’асдиа Ьоііііа см. А -192. 
ѵегкаге Гасдиа ЬоІІііа 5и1 соііо см. А-199. 
поп хі 8ІассЬегеЬЬего пеапсЬе соН’асдиа ЬоІШа см. 

А-244.
5е поп ё гирра, ё рап ЬоІШо (тж. Іап і’ ё гирра сЬе 

рап ЬоІІііо) см. Ъ  106.
ВОЬЬО пг 

сагіа сіа Ьоііо см. С -1050.
1005. гпеКегсі хорга ЬоІІо е кідіііо сделать дело, по

кончить с делом; поставить крест на чем-л.:
Е зе  сЗісе сЬе іі роѵего Нісоіобі ега согпиіо, ров зіато  

те* іегс і Борга ЬоІІо е  біёіН о сЬе 1е согпа сі б о п о  (Ь. Зсіа- 
5сіа, «II ёіогпо йеііа сіѵеііа»).

И если уж  он говорит, что бедияга Ннколози был рогат, то  
можно быть совершенно уверенным, что рога ему наставили-

В О Ш Э К Е пг
1006. аігаге (или  Іеѵаге, зіассаге) іі ЬоІІоге закипать.
1007. Іагхі раккаге і ЬоІІогі остыть, охладить свой пыл: 

. ..1о сопйііББе Гіпо аі ЪШопе сІеІГасчиа. ^ ш п б і ^іі зріпяе
бепіго 1а Іевіа, а!ГіпсЬё, с о т е  йівБе, оііге сЬе ІаѵагБі ^Іі 
оссЬі, зі Іасеззе  равзаге і ЬоІІогі (К  Ртаіоііпі, «Мсіеііо»), 

...он подвел его к бочке с  водой, окунул в нее головой, 
чтобы не только промыть глаза, но, как он сказал, и охла
дить его пыл.

Іеѵаге іі ЬоНоге см. В -1006.
1008. т е ііе ге  цб іп ЬоНоге приводиіь в возбуждение, 

разж игать:
СЬе зеі ипа гіоппа, е іі йепаго... іі гіепаго Ьа іі т а р іс о  

роіеге сЗі т с і іе г е  зиЬіІо Іп ЬоНоге, ѵоі сіоппе (М. Риссіпі, 
«Зсорегіа сіеі іетро»).

Ведь ты женщ ина, а деньги... деньги имеют волшебное 
свойство приводить вас, женщин, в исступление.

Пассате іі ЬоНоге см. В-100С.
ВОЬООМА

1009. ого сЗі Воіо^па (сііе 5І Іа  и ли  сЬе сііѵепіа г о ь б о  
йаііа ѵег^о^па) ^  поддельное золото (ср. самоварное 
золото).

соше і сіесЬі ді Воіо^па см. С -1829.
1010. ё с о т е  1а Іипа сІі Воіо^па (сЬе з іа  сепі*аппІ е

роі гііогпа) его редко можно увидеть, его в кои веки 
увидишь; ^  он как ясное солнышко редко появляется. 
ВОМВА } 

1011. ипа ЬотЪа іп іе8іа ^  внезапная неприятная но
вость; внезапный удар:

«Се Іа зіато саѵаіа соп 1а раига». іпБіз^ё тойиіапйо ипа 
сапШепа ип ро’ е зіа ііса  сЬе 3’ігг.ропе а ііе  йоппе.

«Е чиаІсЬе ЬошЬа іп іек іа» , <іісе зесса 1а ба іѵ іа іі 
(Ь. Вопаппі, «ЕЧтриіаіа>).

— Мы отделались легким испугом, — повторил он, придавая 
своему голосу восторженную певучесть, когорая так имиони- 
рует дамам.

— И хорошеньким ударом , — сухо заметила Сальвиати.

а ргоѵа 61 ЬошЬа см. Р-2363.
1012. зрагаге ЪотЪе врать без зазрения совести, зали

вать, отливать пули.
1013. іоссаге ЬошЬа (не успеть) прийти и тут ж е уйти.
1014. іогпаге а ЬогпЬа вернуться к предмету разго

вора:
— 5 е і гіізсгеіа, — сЗіззе Ь еопіогіе іп іоп о  зсііеггозо.
ЕНа гіЪ аіІё.— Е’арреШо ѵіеп тап^іапсіо... Ма, рег іогпаге 

а  Ь отЬ а, чиезіа Рагіш? (Е. Сазіеіпиоѵо, <сѴопогеѵоіе Раоіо 
Ьеоп^оПе»)

— Ты скромна, — шутливо заметил Леонфорте.
— Аппетит приходит во время еды, — возразила она. — Нд 

вернемся к нашей теме. Как насчет Парижа?



в с д о 139 В
ВОІѴО а д д  е т см. ВІЮМО 
ВОІЧТА [

ра^аге іі Гіо сіеііа ігорра Ьопіа см. Р-865.
Ье11е22а рег ип ^іогпо е Ьопіа рег хетрге см. В-421.
1015. Ьопіа ра58а ЬеИа ргоѵ. доброта важнее красоты:

«ВаБІа», БоддіипБе Агщпапі; «5ог Ьиіді Іеі Ьа р о іи іо  ѵедег 
йа ѵісіпо ипа егап Ъеііа й а т а » .

«Вооій. р азза  Ь еИ і,»  зеп іеп гіб  ВессЬіо (Е . Саіапсіга, «Ьа 
Ьи^ега»).

— Ну хватит, синьор Л уидж и, — добавил Арииьяни. — Вы 
имели возможность видеть вблизи эту прекрасную дам у.

— Доброта важ нее красоты, — изрек Беккио.

В О РБЕЬЬО  т
1016. ё апсіаіо іиМо іп Ьогйеііо все пошло прахом. 

ВОРОО т
гіоппа гіі Ьоггіо см. 0-781.
1017. <Га1іо Ьоггіо важный, высокого полета:

О зіепіаѵапо Іа сопоБсепга й еііе  загіе  йі ІиБЗо е йеі егап- 
й гззіт і аІЪег^Ьі іп іегпагіопаіі, гассопіаѵапо йі ігедиепіаге
і підЬіБ й ’аИо Ъогйо (Б. Виггаіі, «Ѵп атоге»).

Они всячески старались дать  понять, что шьют только у  
портных высшего класса, пользуются только самыми шикар
ными отелями м еж дународного разряда и проводят время в 
самых фешенебельных ночных клубах.
(Пример см. тж. 5-1192).

1018. ^ігаге (или  ѵігаге) сН Ьоггёо а) переменить на
правление, изменить курс; Ь) лавировать, выкручиваться:

— Ти поп тпі сопозсі, поп тп’аі соповсіиіо; т а  іі т а і е  ё  
сііе Б іато  гійоШ іп ипа сопйігіопе сЬе, р г іт а , гіа ип регго 
аѵгеі ѵігаіо Ш Ъоггіо; т а  чиевіа ѵоКа поп 6  ро іи іо  (В. Сі-
соёпапі, «Ьа Ѵеііа»).

— Ты меня не понимаешь гг никогда не понимала, но беда  
в том, что мы попали в такое полож ение, из которого пре
ж д е  я бы выкрутился, а теперь не смог.

ВОІШОЫЕ I от
1019. ріапіаге І1 Ьогйопе устроиться в чужом доме, 

злоупотребить гостеприимством:
Ѵіііогіа. — СЬе іш рогіа а т е  гіеі .сі. пог Регсіігщпсіо? Іо

поп т і  ргепйо Бое&езііопе йі Іиі. М 'ітта& Іп о  сііе апсііе  
ц и езі’аппо ѵегга іп с а т р а д п а  а ріапіаге 11 Ьогсіопе йа поі 
(С. Соійопі, «Ье зтапіе рег Іа ѵШе@&Іа(ига»).

В и к т о р и я .  — Что мне за дело д о  синьора Фердинан
д а ?1 Меня его присутствие нисколько не трогает. П редстав
ляю себе, что и летом он обоснуется у  нас на вилле.

1020. ргепйеге іі (кио) Ьогйопе (тж. ксиоіеге і Ьог-
сГопі) отправиться в путь:

...йоѵеШ зепга іпйидіо зсиоіеге і т іе і  Ьогйопі іп ^геііа 
е Іигіа (А. Раіаггезскі, «II сосіісе сіі Регеіа»).

...мне пришлось, не теряя времени, собраться впопыхах 
и отправиться в пугь-дорогу.

ВОРДЮЫЕ II т
1021. !аге (Н) Ьогйопе а... аккомпанировать:

Собі сапіапйо... р а з з а т т о  зо ііо  1а ѵоііа й еііа  ^гап рогіа  
оѵе і побігі раззі гізопагопо Гасепйо Ьогйопе а і сапіо  
(М. ВопістреШ, «Ѵатапіе Іейеіе»).

Итак, с  пением... мы вошли под своды больш их городских  
ворот, где наши шаги зазвучали гулким аккомпанементом.
1022. Іепеге (іі) Ьоггіопе а дй поддерж ивать кого-л., 

помогать кому-л.:
С іи ііо  Иеі Ропіе, сТіе іогзе , аі рагі йі Ьпсіііо, аѵеѵа ?га

1е зі^поге ^иаісііе т о ііѵ о  рег ѵоіег гепйегзі ріасеѵоіе. а^иг- 
/аѵ а  іі ргоргіо іп^едпо рег іеп ег Ьогйопе аі сотра& по  
(/. ЛЧеѵо, «Соп$еззіопі сіі ип Иаііапо»).

Ож улио Д ель  Понте, у которого, как и у  Лучилио, былн 
свои причины добиваться благосклонности дам , старался  
быть остроумным, чтобы не отстать от приятеля.

Ретапсіа. — В еІРагіопе, чиеііа йеі быо зідпоге бііѵапо!.. 
С о т е  ѵоггеі іогсег&іі И соііо! Е т а е а г і іе і 1о вареѵа! Ма^агІ 
0 Іі Іепеѵа Ьогйопе (Е. Роззепіі, «Ѵіііеііа  / иогі рогіа»).

Ф е р н а н д а . -  Хорошенькие дела у  вашего синьора 
Сильвано!.. С каким наслаждением я бы свернула ему шею! 
А вы, верно, знали об этом. И, чего доброго, помогали ему.

Оа рій оге ё  Бейиіо Гиогі Г озіегіа йі ѵіа йеі М аісопіеп іі, 
рег ^ойегзі 11 ѵіпо е йіге таІі#!Ш а пе^іі огессЫ й еііе  сопо- 
Бсепге. соп О гезіе ЬагЬіеге сЬе д іі ііеп е  Ьогсіопе (К  Ргаіо- 
Ііпі. «Сгопаске сіі роѵегі атапіі»).

Часами он просиживает перед тратторией на улице Маль- 
контенти. попивая вино и рассказывая всякие гадости на 
ухо  знакомым, а парикмахер Оресте поддакивает ему.

Мі рагѵе апхі йі ітраШ йІге рег Гіга е й іззі соп ѵосе 
аи ега іа: «$е Іеі іп іепйе рег еіѵШа сЬе ип т а г і іо  іе п е а

Ьогйопе аі согіе^біаіоге Й1 зча т о в ііе ,  еЪЬепе, саго КІіеіп- 
боМ , іо  Бопо е  т і  зеп іо  іпсіѵііе» (А. Могаѵіа, «И йізргегго» ) .

Я почувствовал, что д а ж е  побледнел от гиева, и произ
нес изменившимся голосом: «Если вы понимаете под куль
турностью готовность муж а поощрять ухаживание за своей 
ж еной, то, дорогой Рейнгольд, я считаю себя некультурным 
человеком».
(Пример см. тж. 5-1708).

ВОІШ СМЕ III іп
1023. Іаг ѵепіге (или  гіхгаге) і Ьоггіо..і наводить ужас.
1024. гпі 8І гіггапо (или  т і  ѵіепе) і Ьо.йопі у меня 

волосы поднялись дыбом, мурашки по телу, по спине по
шли:

— „ .Ригігорро іо  бопо Біаіо ип Л^ПиоІо саіііѵ о, е  іі 
ОгіИо-рагІапіе аѵеѵа га&опе диапйо йісеѵа: «I га^аггі йізоЬ- 
Ьейіепіі поп роББопо аѵег Ьепе іп чиеБІо топ й о» . Е іо Гію  
ргоѵаіо а т і е  Брезе... е  апсЬе іегі вега іп саза ЙІ Мап^ІаГосо, 
ко согзо регісоіо... ВгггІ т і  ѵіепе I Ьогсіопі воНапіо а реп- 
загсі! (С. Соііойі, «Ее аѵѵепіиге сіі Ріпосскіо»).

— ...Увы! я был плохим сыном, и прав был Говорящий 
Сверчок, когда поучал: «Непослушных детей ничего хоро
шего в жизни ие ож и дает»- И я сам в этом убедился..; еще 
вчера вечером у страшного хозяина кукол меня чуть-чуть 
не... Брр! у  меня волосы дыбом встают — только подумаю
об этом!

воксо
1025. йігШо с о т е  Вог^о Тогіс ирон. ^  прямой как 

коряга, как штопор (пример см. С -1295).
1026. гпаіе іп Ь /ч^о е ред^іо  іп ЬоШ из одной беды 

да в другую; ^  из огня д а  в полымя.
ВОКІА і

1027. гпеііег 8и Ъогіа важничать, чваниться.
ВОКІО ЗО  адд

ргіша гіссо е роі Ьогіоко см. К-316.
ВОКNIО а в е  

сіаге ип саѵаі Ьогпіо рег ипо г іесо см. С 1361 
ВОККА: 

асдиа Ьогга см. А -107.
ВОКр АМА /

Гасдиа согге а ііа  Ьоггапа см А 206 
ВОК5А I і

1028. Ьогва Іе^&ега пустой кошелек.
1029. 1е Ьогхе а^ іі оссЬі мешки под глазами.
1030. Ъиопа Ьогха денежный туз, богач, мошна. 
щрйісо йа Ьогха см. М-1032.
а Ьосса е Ьогка см. В-840.
1031. Ьогха іп ігеййаіа (тж. іпГгегійа^о гіі Ьогха) іиутл. 

без гроша в кармане, с пустым кошельков
1032. а ііаг^аге  (или  аііепіаге, всіодііеге) Іа Ьоіка (или

і согйопі йеііа Ьогка) раскошеливаться, выкладывать де
нежки:

II Бепаіо, вепегаіш епіе г ііи ііап іе . а ііагв а  і согйопі Д еііа  
Ьогка (С. ВагЬіегі, «С!иагІо роіеге педіі Зіаіі Ѵпіхі»).

Обычно :куповатый сенат иа этот раз широко распахнул  
кошелек.
(Пример см. тж. С-1938).

аргіге 1а Ьосса а ііа  Ьогха см В -864.
1033. аѵегпе (р іепа) ипа Ьогка быть сытым по горло:

«...Рп.'рпо т е  йоѵеѵі шапйаге а сегсаге ім саза  іі Іио. * 
«II шіо сока?»
«В е’ Іазсіато регсіегеъ.
«Ь а зс іа т о  р^гдеге ин согпо» Іеі зі іп ізе а игіаге «р >Б5ІЬі1е 

сі е і и т і  сіеЬЬа зе т р г е  сопзігіегаге ипа риііапа? 'ю ипа  
Ьогза о гт а і»  (Ю. Виггаіі, «11 п атоге»),

— ...Именно меня надо было посылать за твоим...
— За моим, за кем?
— Ну, оставим.
— Черта с два оставим! — завизжала она. — Неужели ть* 

буд еш ь ' всегда считать меня гулящей? Я этим уж е сыта по 
горло.

1034. аѵеге 1а Ьог5а ^аіа  иметь денежки в кармане, 
аѵеге іі сегѵеііо пеііа Ьогха см. С -1567.
аѵеге іі ^гапсЬіо аііа  Ьогха см. 0-957.
1035. сЫийеге (или  5Іхіп^еге) і согйопі <ЗеІ1а Ьогва ^

закрыть наглухо кошелек:
II «ш ігасоіо» Ьа аѵиіо Ьгеѵе йига^а е о^я» йН ііаііап* 

бопо іпѵііаіі п ію ѵ атеп іс  а БІгіп&еге і согйопі й еііа  Ьсгя^ 
е йеііа сіпцкіа( «Е’ипйа», 1963)«



вок 140
«Экономическое чудо» длилось недолго. И сегоді я италь

янцы вынуждены снова сократить свои расходы и потуже  
затянуть пояса.

1036. ешріг(5І) 1а Ьогха набивать мошну.
Гаге а Ьосса е Ьогха см. В-887.
1037. Гаг Ьогка (согпипе) жить общим котлом.
1038. іш рапіаге Іа Ьогха заставить раскошелиться, 
гпеііеге 1а Ьгі^Ііа а ііа  Ьогка см. В-1227, 
гпейеге т а п о  а ііа  Ьогха см. М-628.
1039. т іки гаге  1а Ьогка быть расчетливым, береж ли

вым.
1040. ти п д еге  (или  гіриііге) 1а Ьог$а а цгі выудить, 

выкачать деньги у кого-л.
1041. геддеге 1а Ьогка аі Іасіго быть соучастником в 

краж е.
1042. гітеН егсі йі Ьогка приплатить, выложить из сво ' 

его кармана.
гіриііге 1а Ьог$а а  цб см. В-1040, 
всіодііеге (і согйопі Л :1)Іа Ьогка см. В-1032.
1043. хтипдеге (или  кргетеге) 1а Ьогка опустошить, 

облегчить кошелек.
хігіпдеге і согйопі сіеііа Ьогка см. В -1035.
1044. іепеге Іа Ьогха кГгеГГа (тж. іепеге вігеііі і сог- 

йопі йеііа Ьогка) быть скупым, скаредным.
1045. Іоссаге цб пеііа Ьоп>а а) просить денег у кого-л.; 

Ь) задеть за  живое.
а т іс і  сагі ( т а  раііі сЬіагі) е (Іа ) Ьогха гіеі рагі (тж. 

раШ  сЬіагі е 1а Ьогка йеі рагі) см. А-617. 
іі гіссо ітр ісса  Іа Ьогка см. К-317.
Г и о то  5І сопохсе іп іге сопдіипіиге, а ііа  соііега, а ііа  

Ъогха е аі ЬіссЬіеге см. и - 150.
ВОК5А II /

Ьогка пега см. N-187.
В О К 5Р ІХ І

1046. апйаге а ВогхеПі быть биржевым спекулянтом. 
ВОК5ЕИЛІМО ш

аѵеге іі дгапсЫо аі ЬогкеПіпо см. С-957.
1047. іі Ьогкеіііпо сап іа  кошелек полон денег, 
поп діі йиоіе іі Ьогхеіііпо см. 0-746.

ВОКЗОІ^Е то
1048. Гаг Ьогкопе нажиться, отхватить солидный куш. 

В 0 5 С 0  т
^иегга гіі Ьовсо см. С -1176.
5іі^о гіі Ьо5со см. 5-2052. 
иссеі сіі Ьо$со см. 11-8.
1049. сіа Ьо.чсо е сіа гіѵіега (или  <3а с а т р а д п а ) ловкий, 

приспособляющийся к любой обстановке:
Ма регсЬё і Товсапі (іісопо... сЬе ип (а іе  ё да Ьобсо с гёа 

гіѵіега? РегсЬё зі іііегіясогк; а ип Іаіе сЬе, риг ѵіѵепсіо. 
соше 4иШ в іі а ііг і, іп ип сегіо Іио^о, ё асШІо а Біаге 
ііоѵипцие 11; 1о іпеіI а (Р. Роскі, «ІЛіаІіапо іасііе» ).

Но почему ж е  тосканцы говорят, что... такой-то нигде 
не пропадет? Потому что они имеют в виду человека, ко
торый, хотя и живет, как и все, в каком-то определенном  
месте, вполне см ож ет прожить и в любом другом, куда бы 
он ии попал.
саѵаге 1а Іерге сіаі Ьоксо см. 1.-391.
1050. Гаге ип Ьоксо а Ьассапо поднимать страшный 

шум.
рогіаге ГгаксЬе пеі Ьоксо (или  Іедпа аі Ьохсо) см. 

Р-1228.
1051. сііі рій Ьохсііі сегса, рій Іирі ігоѵа ргоѵ. =  даль

ше в лес — больше дров.
1052. сЫ р г о т е ііе  пеі Ьохсо, гіеѵе тап іеп еге  іп ѵіііа 

ргоѵ. =  если обещал — выполни; любое обещание надо 
выполнять.

(ё ) т е д і іо  ек.чеге иссеі сіі Ьохсо сЬе иссеі гіі даЬЬіа 
см. ІЫ 7 .

1а іаіпе сассіа (или  Іеѵа, хпісіа, Га изсііе) іі Іиро гіаі 
Ьохсо см. Р-124.

ип иссеііо іп т а п о  пе ѵаі гіие пеі Ьозсо см. 11-18. 
В 0 5 5 0 Ь Е Т Т 0  т

1053. Йаге (или  ѵепсіеге) Ьо5.здІе((і рассказывать небы
лицы. дурачить, втирать очки.

В 055О Ь О  т
1054. соі Ьо58о1о е соі Ьазіопе с сумой и посохом: 

«Мі ш егаѵівііо Л  1е. — йізве іі Кс.„а, — е  ее ші зігорріо,
е зе  ші ассесо, а гіѵейегсі со ііо  Ьоббоіо е  соі ЬаБіопе 
(5. Коза е Ыррі. «Ьо }іІозо[о пе@го»),

— Ты меня п ор аж ает  . — сказал Роза. — Если я стану 
хромым или ослепну, я уйду с сумой и посохом.
1055. Леі ргігпо Ьоххоіо первого сорта, высшего ранга 

(о лю дях).
1056. коГГіаге пеі Ьоккоіо отвести душу.

ВОТКІОІМЕ
1057. Гаге с о т е  іі сапе йі ВоГгіопе держ ать сторону 

сильного, быть на стороне сильного.
ВОТТА I і

1058. Ьоііа (е) гікрохГа а) словесная перепалка:
I гісЬіаші а М ііапо, 1е Ьоііе гізрозіе, 1а сош ипе ессііа- 

гіопе, ІгаѵоІБего апсЬе Роіі (С. Раѵезе, «Н сотра&по»).
Вызовы в Милан, саовесны е перепалки, всеоощ ее воз

буж дение вывели из равновесия и Поли.
Ь) телевикторина.

1059. Ьойа йа таех іго  а) мастерской удар; Ь) на
ходка, остроумный ответ:

«Ііпа Ьоііа йа ш асвіго іп іап іо  1*аѵеѵа (Іаіа іі повіго 
аѵѵосаіо »,пі» ( Сариапа, «II тагсііезе йі Коссаѵегсііпа»).

— Но наш адвокат у ж е  нанес обвинению мастерской удар.

1060. Ьоііе йа огЫ (обьікн. употр. с гл. баге, теп аге , 
есс.) потасовка, драка:

Регпаш.1а — З еп ііп е ііа  аІѴегІа!.. 5 е  цпгі йІБ^гагіаІо гісош- 
раге, дій  Ь оііе сіа огЬі (ІЕ1. РовзепИ, «ѴШеііа $иогі рогіа»), 

Ф е р н а н  д а .  — С торож, гляди в оба!.. Если этот него
дяй появится, всыпь ему хорошенько.

— 5е  аггіѵапо і сагаЬіпіегі рег шаіійагсі ѵіа загаппо Ьоііе  
сіа огЬі (О. Агріпо, «Ье тіііе е ипа Ііаііа»).

— Если прибудут карабинеры, чтобы согнать иас с  этой  
земли, начнется страшная драка.

...гіоро аѵег ІгасЗоіІо соп іпоНа созсіепга іиШ  і ІіЬгі «Ое 
ЬеІІо ^ а ііісо » , поп еопо шаі гіи зс ііо  а сотргепбеге ее Сезаге, 
іп С а іііа , Ьа ргевс ЬоМе йа огЬі, о  зе апсііе аііога 1е ^иегге 
8і ѵіпсеѵапо а }игіа бі Ь аііа^ ііе регсЗиіе (С. йа Ѵегопа, «Ла 
тіа ѵііа іп ип га^&іо йі воіе»).

...переведя самым добросовестным образом все книги 
«Записок о галльской войне», я так и не умудрился понять, 
разгромили ли там Ц езаря. Илн у ж е  и тогда потерпевший 
поражение мог считаться победителем.

1061. ЬоКа йа хапдие (апоплексический) удар:
«Е чиеііа  сЬі с?» А1 Ггаіеііо тапсд росо сііе &1і ѵепізве 

ипа Ьоііа сіі Бап^пе. «Соше сііі ё? З ап іо  <Зіаѵо1опе, ё  шіа 
іі^ ііа ... Иоп Іе ГІю бсгіііо?» (Р. А. Виііііа, «II ѵоіапііпо»).

«А эта кто такая?» Брата чуть удар ие хватил. «Как 
кто? Черт подерн, моя дочь... Я ж е  тебе писал!»
1062. а  ипа Ьоі*а сразу.
1063. а Ьоііа рег ЬоГІа время от времсшт.
1064. а Ьоііа саійа по горячим следам, под свежим 

впечатлением; не теряя времени:
Р огіипаіа д ііе іа  рогее 5 иЫіо... е гаогшого ип Баіиіо, соп- 

іеп іа  йі поп гіоѵег гіаропдеге а Ьоііа с а ід а  (Р. СНіага, «Ла 
зрагіігіопе»).

Фортуната покорно протянула ему руку и ... прошептала 
слова прощания, довольная тем, что не надо отвечать сразу.

1065. соп ипа ЬоЙа йі реппа (одним) росчерком пера: 
1л с’ё сагіа . реппа е  саіаш аіо. 5іейі е бсгіѵі. Соп ипа

Ьоііа сіі реппа Іе Іо гійисо іо а га&опе (Л̂  Рігапйеііо, 
«Тиііі і готапгі»).

Вот бумага, перо и чернила. Садись и пиши. Одним 
росчерком пера я его образумлю .

1066. ипа ЬеІІа ЬоНа большой урон.
1067. іп диаМто ЪоНе в два счета, моментально.
1068. а (или  гіі) ІиМа ЬоНа испытанный, твердый, 

крепкий.
1069. асси^аге Іа Ьоііа ^  парировать удар (пример  

см. С -272).
аѵеге ипа ЬоНа пеі па§о см. N-38.
1070. Таге (или  ргепсіегзі) а ЬоМе (тж. гпепаг ЬоНе) 

драться:
«Моп зі ргеоссирі. Іо та& агі ^ассіо а Ьоііе соп пиаісііе  

глагііо ^еіозо , ша соп 1е пюісН зопо ии р еп ііІи ото»  
(О. Магоііа, «Маі сіі Саііегіа»).

— Н е беспокойтесь. Иной раз я, пожалуй, не прочь про
учить как следует ревнивого м уж а, но с женами я веду 
себя как джентльмен.
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ІЛпа іассіа  ЬіотЗа т а  сіига, соп іі зоггізо йі сЫ ѵиоіе  

еззеге  з іт р а ііс о  т а  за сЬе гіеѵе ІоИаге е  ш епаг Ьоііе п е ііа  
ѵііа (О. Агріпо, «Аііге зіогіе»).

Э т о  было лицо блондинки, но лицо ж есткое. Е е улыбка 
говорила о  том, что она хочет быть симпатичной для окру
ж аю щ их, ио долж на бороться за существование и давать  
сдачи.

...ѵоі (Зие, *и е Т еззііоге, рег 1а КеІІа, чиазі чиазі ѵ! 
ргепсіеѵаіе а  Ь оііе (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»), 

...вы оба, ты и Тесситоре, чуть ие дрались из-за Неллы. 
(Пример см. тж. Р-490).

1071. ІіксЬіаге ипа ЪоіЧа а яй нанести удар кому-л. 
шепаг Ьоііе см. В -1070.
1072. регсиоіеге сіі Ьоііа хаійа вздуть, поколотить.
1073. ргепгіеге ип Ьеі ро’ сіі Ьоііе получить как следует:

— Соте загеЬЬе а сііге? Ма ё еѵібепіе: 1о Зарропі зиЬгІо 
гіоро 1а ЬіЬегагіопе ргепсіе ип Ъеі ро’ <іі Ь оііе (С. Саззоіа, 
«II іад,Ііо йеі Ьозсо»).

— Что это значит? Совершенно очевидно: сразу ж е после 
О свобождения Саппоии получил по шее.

ргепсЗегзі а  Ьоііе см. В -1070.
ргепйегкі ипа Ьиопа ш апо Йі ЬоМе см. М-648.
1074. іепег Ьоііа выдерж ать испытание, удар:

«5е зар еззі чиеі сііе Iа раііге, сопозсегезіі і і  соіоге гіеііа 
раига». «Ё ипа гадіопе с ііе  Иеп Ьоііа» (/?. ВассНеІІі, «II 
тиііпо сіеі Ро»),

— Е сли  бы ты зиал, как это тяж ело, то и ты бы боялся.
— Д овод веский!

іігаг <?іи Ьоііе см. С-711.
1075. 1а ЬоНа ё ііа дело сделано, сделанного не воро

тишь.
ВОТТА II /

1076. с атш іп аге  (или  $аІіе1Іаге) с о т е  ипа Ь оііа (тж. 
с а т т іп а г е  а  Ьоііа) х о д и т ь  вприпрыжку, иметь прыгаю
щую походку.

1077. 1а ЬоМа сЬе поп сЬіезе поп еЬЬе согіа ргоѵ. — 
пот. лежачий камень вода не течет; на бога надейся, а 
сам ие плошай.

1078. с о т е  йіххе 1а ЪоМа аІГегрісе ^  скатертью д о 
рожка.
В О Т Т Е (

1а Ьоііе  йеііе Бапаігёі см. 0-17.
гіаге ип соіро аі сегсіііо е ипо а ііа  ЬоМе см. С-2252.
1079. е$5еге ипа ЬоМе сЬе поп 5’е т р іе  быть бездонной 

бочкой, ненасытной утробой.
1080. е55еге іп ипа ЬоНе гіі іегго а) быть уверенным 

в себе, в своем деле; Ь) чувствовать себя в безопасно
сти, быть как за каменной стеной; ^  быть как  у Хри
ста за пазухой:

Аѵеѵо игГігіеа: с іі іа т о  іо З іт о п е ііа , Іе рагіо соте зе 
піепіе $оззе, е. <5оро, з іа т о  іп ипа Ь оііе сіі іегго (О. Ма- 
гоііа, «Маі йі Саііегіа»).

Мне пришла в голову удачная мысль: я позвоию Симо- 
нетте, поговорю с  ней как ии в чем не бывало, и тогда 
мы с Зитой будем  в полной безопасности.

Міа тагіге е і і  ѵегза ип егарріпо о іі са і!ё , о г т а і зопо  
біѵ еп іа іі а т іс і  зиоі, 1е  гассопіапо і Іого диаі е  зозрігапо: 
«В еаіа Іеі, зідпога, сЬе ар р агеп іетеп іе  На Гасдиа аііа доіа 
т а  сЬс рег 1а зозіапга ё  іп ипа Ь оііе сіі іегго (С. Магоііа, 
«Маі сіі Саііегіа»).

Мать подносит судебном у исполнителю рюмочку вино
градной водки или чашечку кофе, они у ж е  стали в нашем  
дом е своими людьми, они ей рассказывают о своих труд
ностях и говорят: «Ваше счастье, синьора, «то, несмотря на 
тяж елое материальное положение, ваше имущ ество все рав
но как в с е й ф е — неприкосновенно».
(Пример см. тж. С-2273).

еккеге саШѵа йода йа Ьоііе см. С-732.
1081. еккеге іГипа т е й е к іт а  Ьоііе быть из одного те

ста.
1082. Іаге Іе^но (или  Іе^паш е) йа Ъойе быть наха

лом, нахальничать.
Іаге кегіііе йі Ьоііе см. 5-571.
1083. ѵоіеге !а Ьоііе ріепа е !а іпо^ііе (или  1а кегѵа) 

иЬ(Ь)гіаса {ими Ьгіаса) ж п а т ь  невозможного (ср. и 
волки сыты и оіі іі целы ):

— ІЧоп аѵеіе еіоіеШ  йа ѵепгісге?
— 5 і, т а  йѳро аѵег о ііеп и іо  і і  сііѵоггіо гезіегеі зепга ип

— Но сарііо: ѵ о іеіе  1а Ъоііе ріепа е Іа то |* Ііе  иЬНаса. 
5 е  Ъ гатаіе  Іапіо 1а ІіЬегІа, Йоѵеіе риг ра^агпе іі ун'ЫбО 
{Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

— У вас есть драгоценности, которые можно бы бь п о  
продать?

— Д а, ио после развода я останусь б ез гроша.
— Ясно: вы хотите невозможного. Н о ведь если вы так 

ж аж дете  свободы, за нее надо платить.

1084. 1а Ьоііе йа (хоіо или  коііапіо) йеі ѵіпо сЬе Ьа
ргоѵ. из бочки можно вылить только то вино, которое 
в нее налито; из кувшина можно вылить только то, что 
в нем было:

«Ё ипа рстсЬегіа, ша 1а ЬоНе (Ііі яоііапіо  іі ѵіпо сЬе Ьа»
(О. Ріоѵепе, «Ье $игіе»).

— Это, конечно, свинство. Но ведь, чего иет — того нет.

1085. пеііе ЪоШ ріссоіе (или  ріссіпе) с’ё іі ѵіпо Ьиопо
ргоѵ. маленький, да  удаленький; мал золотник, да 
дорог:

Соза ѵиоі гііге еззег  Ь аззеііі. Тиііі сі сапгопапо.., е  Іе 
<Зоппе поп сі ргепсіопо зиі зегіо, с о т е  зе  !о з з іт о  ЬатЬіпі. 
Ерриге, с о т е  б ісе  іі ргоѵегЬіо. п е ііе  ЬоШ ріссоіе с'ё іі ѵіпо 
Ьиопо (Л. Могаѵіа, «Цассопіі готапі»).

Вот что значит быть коротышкой. Все над нами насме
хаю тся.., а женщины ие принимают нас всерьез, как будто  
мы дети. И  все-таки, как говорится в пословице: «Мал, да  
у д а л » .

1086. Ьоііе ѵиоіа киопа т е ^ і іо  (тж. копо 1е ЬоШ ѵиоіе 
^ие11е сЬе сапіапо; ^иап1:о рш ѵіпо гаапса, іап іо  ріи 1а 
Ьоііе зиопа) ргоѵ. пустая бочка пуще гремит.

1087. Га’ сЬе 1а Ьоі^е кріііі! да не тяни волынку!, бли
ж е к делу!

1088. диапйо 1а Ъоііе Ша, росо рій ее пе ііга ртоѵ. са
мое трудное — начать; доброе начало — половина дела.

циапіо рій ѵіпо гпапса, Іапіо рій Іа Ьоііе «попа см. 
В-1086.

зопо Іе ЬоШ ѵиоіе диеііе сЬе сапіапо см. В-1086. 
В О Т Т Е О А і  

сака е Ь оііе^а:
-— еккеге (или  кіаге) а  сака е Ь оііе^а см. С-1128.
— Іаге сака е Ьоііеда (тж. кіаге йі сака е ЪоЙеда) см. 

С -1129.
— рогкі а сака е ЬоЙе^а см С II30.
— іепеге сака е ЬоЙеда см. С -1131.
іегго (или  Геггассіо) Йг Ь оііе^а см. Р-427. 
іопйі сіі Ьоііеда см. Р-995. 
а иксіо е ЬоНе^а см. 11-212. 
аѵеге іі саро а Ьоііе^а см. С-728, 
аѵеге іі сегѵеііо а Ь оііе^а см. С -1568.
1089. сар ііа іе  а Ьоііеоа оказаться кстати, быть свое

временным.
ЮНО. сЬіийеге (или  ксазбаге, кеггаге, зшеііеге 1а) Ьоі- 

іе^ а  прикрыть лавочку; закончить:
А11е о ііо  <1і зега... Гога іп сиі 1е ашЬазсіаІе ®і з іо ііа п о ,  

циаьі йі соіі о. Ё ипа Йезоіагіопе ііпргоѵѵібіа, кі 
Ьс е^а (А- 5 аіѵаіавеіо, «1/асгоЬаіа»).

Б восемь иечера... наступает час, когда почти одновре
менно из посольств все разъезж аю тся. Полное запустение. 
Лавочка закрывается.

Ь’абГа1іо йеі ѵ іаіе ё Іи ііо  Ьа^паіо. — То’ 5ап  Рііірро! — 
дгійа. — БешЬга сЬе ®іа ріоѵш о <1і пиоѵо. — Е  б і  гіБоІчг а 
сйіиЛеге ЬоНсеа (К. ВгідпеШ, « іа  сіггііп» ).

При виде і-окрой мостовой Манрико кричит: — Эй, Саи Фи
липпо. кажется опять пошел дож дь! — И они решают, что 
пора кончать бал.

1091. езкеге а  Ьоііеда а) быть докой, собаку съесть 
на чем-л.; Ь) жарг. сидеть в кутуп-кс, в тюрьме:

Ѵоіеѵа (і іге сііе ега іп ЬоІ*ейа (Р. Р. Разоііпі, «Иаваггі 
йі ѵііа»).

Ои хотел сказать, что сидел за решеткой.

еккеге а сака (или  а иксіо) е Ьоііе^а см. С-1128.
1092. Іаг Ь оііе^а йі дс торговать чем-л.; спекулиро

вать, наживаться на чем-л., делать карьеру на чем-л.:
I ріи гіізсгеіі 1і іассіаѵапо <3! сгін іеіііа  е і1’озНпагіопе: рег 

Іцііі ^ іі а ііг і, ега іп ап ііезіа  Ішрозіиса, саЬаІа «тгіііа рог іаг  
Ь о ііееа  зи і риЬЪІісо зраѵепі.о (Д. Д1 апгспі* «I рготгзяі 
зрозі-»)*
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Люди более осторожные обвиняли врачей в жестокости  

и упорстве. Для всех других гут был явный обман, козни, 
вызванные стремлением нажиться иа охватившем всех 
страхе перед чумой.

1093. іаге рег 1а ЬоИеда быть полезным, удобным.
1094. {еггпагзі а ііа  р г іт а  Ьоііеда хвататься з.а первое 

попавшееся; цепляться за первого встречного.
догісгкі сіоппа е Ьоііеда см. О 791
1095. т е ііегх і а  Ьоііеда а) стать торговцем; Ь) усерд

но приняться за  дело.
1096. іпеиеге (или  ргспгіеге) а ЬоИеда взять под свое 

покровительство.
піеііег (И) сегѵеііо а Ьоііеда см. С-1599.
1097. ьарег 5Іаге а ЪоМе&а хорошо обслуживать поку

пателей.
хсазваге (или  яеггаге, ктеН еге 1а) Ьоііеда см. В -1090.
кіаге соп іі саро а Ьоііе^а см. С-728.
віаге а са«а (или  а іі5сіо) е ЬоНеда см. С-1128.
1098. хѵіаге Іа Ьойеда отбить клиентов.
1099. Іепеге чгі а  Ьоііеда обхаживать, ублаж ать ко

го-л.
Іепеге іі саро а Ьоііеда см. С-728.
(снеге іі сегѵеііо а  ІюЦеда см. С -1568.
1100. Іігаге а ііа  ргоргіа Ь оііе^а заманивать клиентов.
1101. Іогпаге а ЬоИе^а вернуться к теме, к предмету 

спора.
1102. а Ьоііеда! а) за дело! Ь) осторожно!
1103. поп о§пі Ьоііе^а пе ѵепсіе такое на улице не в а 

ляется; это большая редкость.
1104. о§пі Ьоііеда Ьа 1а виа т а і і г іа  ргоѵ. в каждой 

лавке свой обман.
ВОТТ1СЫА [ 

а т іс і  5іі11а ЬоШдІіа см. А 605. 
іопгіі (Зі ЬоШ§1іа см. Р-996.
1105. іп ЬоЫ§1іа в миниатюре:

...ега ип’іт т а § іп е  ^іоіоза е  ^ іогіоза <Н Тогіпо: ...ипа  
Тогіпо іп ЬоШ еІіа (Аі. ЗоШаіі, «Ье йие сіііа»).

...это было веселое и блестящ ее отражение Турина. — 
...Турина в миниатюре.

1106. ассагехгаге 1а ЬоШ «ііа прикладываться к бу
тылке:

Ьііі&і.— Регйопаіе, М ііайу, т а  іі бі^пог М агсііезе... 
Віаііса. — 5 і. б Г, ассагеххб ип росо ігорро 1а ЬоіІі§1!а 

( 6’. СНегаЫі, «Ь'апеИо сіеііа тайге»).
Л у  и д  ж  и. — Простите, миледи, но синьор маркиз...
Б и а н к а. — Д а , да , выпил лишнего.

1107. сНхсоггеге соп Іа ЬоШ^На осушить бутылку, рас
правиться с бутылкой:

Рег Іогіипа диаісііе  ѵоііа  ііоп Р геггет о іо  поп роіеѵа 
ваііаг [иогі <3а пеззипа рагіе, регсііё ега апгіаіо а $аге ип 
рівоііпо о регсііё іпгіи^іаѵа а іаѵ оіа а сНзсоггеге соп Іа Ьоі- 
і і^ ііа  (О. Нойагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

К счастью, иногда дон Петрушка был не в состоянии 
совать нос куда бы то ни было, так как в это время он 
либо спал, либо задерж ивался за столом, приканчивая бу 
тылочку.

іігаге іі соИо а ипа ЬоШдНа см. С-2128.
ВОТТМ О т

1108. Іаге Ьоіііпо грабить, заниматься грабежом:
Раппо ип ЬоЦіпо Йі аггпі, ша 1е тассЬ іп е ѵаппо а іиосо 

(А. Сегѵі, <?/ тіеі всііе ІІ&ІІ»).
В качестве трофеев они отбирают оруж ие, а машины сж и

гают.

1100. т ап й аге  (или  т е ііе ге ) а ЬоШпо отдать на раз
грабление.
БОТТО т

1110. сіі Ьоііо вдруг, внезапно; сразу:
8 і гі2х6 гіі ЪоНо е Іесе ип разео іппапхі (5. Рагіпа, 

*1гиШ ргоіЬШ»),
Вдруг он вскочил на ноги и сделал шаг вперед.
Е11 а поп Ф ззе  пиі і а».  е іо..„ Іег т а і Іа тассЫ па ді Ьоііо  

(.4. Могаѵіа, «II сИвргеггс»)
Эмилия ие сказала ни слова.., и я ... резко остановил 

машину.
Ы оте, сеп&о, оп езіа , сЬс а ііго  роіеѵа сЫейег йі те^ П о  II 

;„оѵегпо рег п о т іп а ге  зіпсіасо іі тагсЬезе.-» Е Іа сисса^па 6і

<шеі зіепогі загеЪЬе ііп ііа  гіі Ьоііо (Ь. Сариапа, «II таг- 
сііеве йі Россаѵегйіпа»).

Уважаемое имя, знатность, честность, чего еще могло 
требовать правительство, назначая маркиза городским голо
вой? И тогда привольной жизни этих господ пришел бы 
сразу конец.
{Пример см. тж. Р-1745; Т-83).

1111. іп ип Ьоііо в одно мгновение.
1112. Ьоііо Ьоііо время от времени.
1113. сіі (ііііо Ьоііо изо всех сил.
1114. йаге ип Ьоііо приложиться к бутылке; почать 

бутылку.
1115. Іаге І1 ЬоНо разбиться, удариться:

...о^пі ^апіо ипа Ппезіга зі аргіѵа е ип Пазсо орриге ипа 
Іашрайіпа іи іт іп а іа  ѵоіаѵа рег Гагіа е ѵепіѵа а ?агсі И 
Ьойо ргоргіо іга і ріесіі {А. Могаѵіа, «гМиоѵі гассопіі го- 
тапі» ).

...время от времени открывалось окно и из него летела 
бутылка или перегоревшая лампочка и разбивалась на куски 
прямо у  нас под ногами.

1116. ?аг ип ЪоНо аНе сагіе перекинуться в карты. 
сНі ^іоса аі 1о(1о іп гоѵіпа ѵа гіі Ьоііо см. Ь 796.

ВОТТОМЕ т
1117. аііассаге (ип или  іі) Ьоііопе (и ш  Ьоііопі) при

ставать с пустыми разговорами, с болтовней, надоедать 
болтовней:

Ш тазі 8и11а ріагга рсгсііе сот іп сіаѵ а  а«1 аггіѵаге ^епіс 
е ѵоіеѵо сііе чиаісипо ші а ііа сса ззе  іі Ьоііопе сісІГАтегіса. 
Ьа таіесіісеѵ о а ііеззо, іп сиог т іо ,  Г А тегіса  (М. Сагіаве^па, 
«0п ііигпе рег соп}іпе»).

Я остался на площади: народ начал выходить, п мне 
захотелось, чтобы кто-нибудь задерж ал  меня расспросами об 
Америке. Как я в душ е проклинал ее теперь, эту Америку!

5 е  іпсопігаѵа чиаІсЬе саш егіега іп іеп іа  ай ассотр адп аге  
а зр аззо  і ЬатЬіпі зиЪіІо айасс^ѵа Ьоііопе соп ^агЬо 
(С. Рагіве, «II ргеіе Ьеііа»).

Если ему навстречу попадалась ияня, вышедшая на про
гулку с  детьми, он тотчас ж е  вежливо вступал с нею в 
разговор.

Рег саг И а! рег сагііа сііе поп аііассЬ і Ьоііопі йі роШ іса, 
сііе поп {ассіа «Зізсизвіопі іп Ігепо (С. Рагіве, «II ргеіе 
Ьеііо»).

Б ож е мой! Бож е мой. только бы он не говорил о  поли
тике, не заводил разговоров в поезде.

еякеге пеііа 5Іапга гіеі Ьоііопі см. 8-1635.
1118. яЬадІіаге іі ргігпо Ьоііопе а) ошибиться в глав

ном; Ь) начать дело не с того конца.
поп ѵаіеге ип Ьоііопе см. Ѵ-25.

ВОѴЕ т 
оссіііо йі Ьоѵе см. 0-35. 
оссНі гіі Ьоѵе см. 0-36.
аѵеге діі оссНі Йі Ьоѵе (тж. диаггіаге или  ѵссіеге Іиііо 

ссп оссНі сіі Ьоѵе) см. 0-37.
1119. диапсіо і Ьоѵі поп ѵодііопо агаге, поп хегѵе Н- 

всіііаге ргоѵ. =  когда волы не хотят пахать, свистом 
не поможешь.

Ііга рій ип реі Йі «оііапа, сЬе сіосіісі раіа гіі Ьоѵі іп 
ипа р іапа см. 8-1153.
В 0 2 2 А  I

1120. Ьохга а сЬі Іосса поделом, так и надо; каждому 
свое.
В 0 2 2 А С С 0  т  

Іи ііе 1е яияіпе сііѵепіап ЬоггассЬі см. 8-2106
воггоьо т

1121. сіііисіегхі іп Ьоггоіо замкнуться в себе; варнться 
в собственном соку.

1122. ивсіге гіаі Ьоггоіо а) вылупиться из кокона; 
Ь) выйти из пеленок; с) вступить на общественное по
прище, выйти на политическую арену.
ВКАСА { 

іп саіге е ЬгасЬе см. С-211
1123. аѵеге 1е ЬгасЬе Гіпо аі діпоссНіо струсить, сдрей

фить.
1121. саіаге (или  саіагхі) 1е ЬгасНе сдаться, капитули

ровать; уступить:
...N 011 сгейіаіе сЬе ѵі рагП созГ регсЬё Ьо Іпіепгіопе Ці 

саіаг 1е ЬгасЬе (V. Ргаіоііпі, *Л1еісІІо»).
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— Не думайте, я говорю это не потому, что решил усту

пить.
Кошреге соп Ьисіапо айеззо, зиЪііо, аѵгеЬЬе ѵоіиіо сііге 

йагцііеіа ѵіпіа Ігорро ргезіо, са іаге ікпоЪ іІтепіе 1е ЬгасЬе 
апсЬе йаѵапіі а Іиі (С. Ваввапі, «йіеіго Іа рогіа»).

Поссориться с  Лучаио сейчас означало бы слишком бы
стро сдаться, спасовать и перед иим.

1125. гіаг 1е ЬгасЬе а ііа  іпо^ііе попасть под каблук, 
быть под каблуком у жены.

поп е$$еге Ьиопо а іігаге 1е ЬтасЬе да 50І0 см. В -1449.
1126. ^іосаге (или  регйеге) Іе ЬгасЬе остаться бео 

шганов, прогореть; проиграться в пух и прах.
1127. іпПІаге (или  гпейеге) 1е Ьгаспе аі топгіо ирои 

учить уму-разуму, поучать всех и вся:
О опаіо. Есопіговашепіе, іпіегѵеппе. гіісепгіо сііе ч и еііа  ега 

ипа р оііііса  сіі (гесШиге е Йі га е іо п а т еп іі рег аг.а е сііе  
іі {ІІОБОІО аѵгеЬЬе Йеііо сЪе і Іого «Ы еаіівті»  егап йі сііі 
ѵоггеЬЬе « т е ііе г  1е ЬгасЬе а і шопйо» ІК. ВассНзШ, «Ѵіп- 
сепсііо йі. Мііапо»),

Доиато резко возразил, заявив, что “то пассивная и л .о -  
рваиная от жизни политика и что философски мыслящий 
деятель скача,, бы, что в своих идеалистических усгремле- 
ииях они готовы поучять весь мир.

. . .т а  пеапсЪе пеі т о т е п і і  сіі т а е е іо г е  гів>йі(а пеІГав- 
веііо  II іегпахіопьіе. Г іш регіа іівто гіизсі а теН ег 1е Ьгасле 
аі псікіо п е ііа  виа іпсегіехха («Яіпсі5іЛІа», 22 оііоЪге 1971).

...но да ж е  г ■ гмеиты самой большой м еж дународной на
пряженности империализму ие удавалось заставить мир 
плясать под свою дудку.

1128. іпеііеге 1е ЬгасЬе аі саро (тж. рогіаге 1е ЬгасЬе)
командовать в доме (о ж енщине). 

реггіегс іе ЬгасЬе см. В -1126.
1129. ргепйеге чй соп Іе ЬгасЬе іп гпапо накрыть, з а 

стукать с поличным.
ИЗО. гірезсаге Ііійе 1е ЬгасЬе собирать сплетни, рыться 

в чужом грязном белье
1131. 8ро§1іаге Гіпо аііе  ЬгасЬе обыграть в пух и прах, 

ободрать как липку.
1132. т і  сахсап 1е ЬгасЬе а) у меня живот подвело 

(от голода ); Ь) у меня рукн впускаются.
аі 50І1ІН сахсап Іе ЬгасЬе см. 5-1168.

В РАСА ЬО М :
1133. а Ьгасаіопі небрежно, неряшливо; спустя ру

кава.
В І^  ССЮ  т

1134. І1 Ьгассіо гіекіго (или  ш і^Ііоге) правая рука, 
главный помощник (пример см. А-769; Ѵ-614).

1135. Ьгассіо 5ес.>Іаге светская власть.
1136. Ьгассіо сіі (егго а) силач; Ь) грубая сила, на

жим:
— С’ё ѵоіи іо ип ро’ йі Ьгассіо гіі Іегго регсііё сі ргосигаз- 

зего ипо сііе апйаѵа а гірезсаге 1е ѵессіііе зегіе (С. Ргиііего 
е. Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа йатепіса»).

— Пришлось на них наж ать, п реж де чем они послали ко
го-нибудь покопаться в старых билетах.

1137. — ^аге П Ьгассіо сіі ^егго меряться силами:
О отап й б а АеозІІпо: «5аі іаге іі Ьгассіо йі ?егго?» 

(Л. Могаѵіа, «А^озііпо»).
— Ты умееш ь играть, в «кто си л ьн ей »?— спросил он Аго- 

стиио.

1138. ЬгассІо гіеііа Іед^е рука закона.
Ъгассіа с о т е  зІап&Ье см. 5-1625. 
зсіорего (Зеііе Ьгассіа іпсгосіаіе см. 5-459.
1139. а Ьгассіо (тж. а Ьгассіа) а) руками, вручную; 

Ь) без подготовки, экспромтом:
Зирропеіе сЬе, а К іт іп і, іі райге С гізіоіого Іассіа ип &гап 

^гасакзо соі зио ч и а г ез іт а іе , регсЬё поп ргейіса зе т р г е  а  
Ьгассіо, соше ^асеѵа сіиі, рег 1 резсаіогі е і сопіасііпі 
(Л. Мапгопі, «I рготеззі зрояі»).

П редставьте себе, что в Римннк падре Криетофоро наде
лал много ш уму в великий пост: ведь он не всегда импро
визирует проповеди, как делал  здесь для рыбаков и по
селяй.

1140. — ^іисНсаге а Ьгассіа судить на глазок.
1141. — ѵепгіеге а Ьгассіа продавать «с локтя» (от

меряя на глазок),.

1142. а  Ьгассіа арегіе (обыкн. употр. с гл. ассодНеге, 
азреііаге, гісеѵеге, есс.) с распростертыми объятиями:

Ригопо гісеѵиіі а Ьгассіа арегіе, е ѵейиіі соп §гап ріасеге: 
г а т т еп іа ѵ а п о  ипа Ьиопа агіопе (Л. Мапгопі, «с/ рготехзі 
зроаі» ).

И х встретили с  распростертыми объятиями и оказали им 
радушный прием: их доброе дел о  не было забыто.

II «ѴосаЬоІагіо» йеІГАсайетІа ассо^Не а Ьгассіа зесопйо  
т е  Пп Ігорро арегіе 1а п отеп сіа іи га  зсіепШ іса (О. Раздиаіі, 
«Рег ип іевого ёеііа Ііп^иа ііаііапа»).

Словарь Академии, иа мой взгляд, слишком охотно вклю
чает научную терминологию.
(Пример см. ток. 0-102: Р-696; 5-1539).

1143. — ^іасеге а Ьгассіа арегіе леж ать без чувств, 
(соп 1е) Ьгассіа согіезі см. С-2836.
1144. соііе Ьгассіа іп сгосе сложа руки (пример см. 

В-477).
1145. іп Ьгассіо а Могіео (или  аі зоппо) в объятиях 

Морфея, в объятиях сна.
1146. а Ьгассіа чиайге а) в изобилии; много; Ь) силь

но.
1147. — іп&аппаге а Ьгассіа ^иас1ге нагло обма

нуть.
1148. — гиЬаге а Ьгассіа чиагіге ободрать как лнпку, 

обчистить до последней ниткн.
іп Ьгассіо аі «оппо см. В-1145.
1149. аііо  ип Ьгассіо от горшка два вершка:

«Ё аііа ип Ьгассіо е ё Іи ііа  ог^ оёііо» , йісеѵа Іа 2іа
Согіппа (В. Сісо^папі, «Ѵіііа Веаігісе»).

«Сама-то пигалица, а гордости у  и ее..» , — говорила тетя 
Кориина.

соп Г а г т а  аі Ьгассіо см. А -1092.
1150 сЗі Іге Ьгассіа ипа Ііга три охапки за лиру, де

шевка.
1151. аЬЬапйопагкі (или  г іте ііегзі) пеііе (или  іп) Ьгас- 

сіа сЗ( чй а) отдаться в чьи-л. руки; Ь) п р о ж и ться  на 
кого-л., довериться кому-л.

аЬЬапгіопагхі пеііе (или  іп) Ьгассіа а  цс см. В-1165, 
асісіогтепіага пеііе Ьгассіа гіеі 5і§поге см. 5-785. 
а ііаг^аге  1е Ьгассіа см. В-1153.
1152. аігаге 1е Ьгассіг поднять вверх рѵки, сдаться.
1153. аргіге (или  аііаг^аге, зраіапсаге) 1е Ьгассіа

a) раскрыть объятия:
О иаісііе ш іпиіо йоро, іпѵесе, йоѵеШ регзнасіегші сЬе 

Г ііа ііа  сіі Вайо^По поп ші аргіѵа 1е Ьгассіа, т а  ші аргіѵа 
1а рогіа йеі сагсеге (М. Зегепі, «I ціогпі йеііа позіга ѵііа»).

Но у ж е  через несколько минут я убедилась, что Италия 
Бадольо не раскрыла передо мной своих объятий, зато от
крыла двери тюрьмы.
(Пример см. тж. Р-2398).

b) развести руками (от удивления, недоумения):
Миііа йа діге: п и ііа  йа !аге. Ыоп с ’ега сЬе йа а ііаг^ аге 1е 

Ьгассіа іп зе^по йі газзе^пагіопе (О. Ѵег^апі, «сі/іііепга а 
рогіе сНіизе»).

Словами не поможешь, ничего не поделаешь. Оставалось 
лишь развести руками в знак покорности судьбе.

...рег іи і*а гізрозіа аргіѵапо 1е Ьгассіа (Ь. Рігапйеііо, 
«Ноѵеііе рег ип аппо»).

...сестры вместо ответа лишь молча разводили руками.

1154. аѵеге (или  іепеге) 5и11е Ьгассіа а) иметь на ру
ках, иметь на своем попечении; Ь) держ ать в своих ру
ках; нести ответственность:

«Ти Ьаі Іе зогіі й ’І1аІіа зи 1е Ьгассіа, 1о зо!» езсіаш о  
Ы ісоіеііа (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і діоѵапі»).

— Я понимаю, в твоих руках судьбы Италии! — восклик
нула Николетта.

1155. аѵеге 1е Ьгассіа Іе^аіе (или  ігопсЬе) быть свя
занным по рукам (н ногам).

1156. аѵеге іі Ьгассіо Іип^о (или  1е Ьгассіа ІипдЬе)
иметь длинные руки; обладать большими возможно
стями:

— Ти еаі сЬе Ьо іі Ьгассіо Іип^о іп ^иііо II шопйо. СЬе 
зор гаии ііо  Ьо роіеп іі ап іісігіс пеІГАшегіса йеі 5ий. іа 
А геепііпа, іп Вгазііе (Е. Соггайіпі, «Ьа &иегга Іопіапа»)

— Ты знаешь, что у меня большие связи во всем мире. 
Ч то у меня есть влиятельные д р у зь я  в Южной Америке, а 
Аргентине, в Бразилии.
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...П Сопбі^Но йеі Оіес! аѵеѵа Іе Ьгаесіа Іип^Ье есЗ ІІ
гіЬеІІе ега совігеНо а ѵіѵеге зоМо ГіпсиЬо сіі ип тЫ епо& о  
соіро сіі ри^паіе (Р. 3. йі Вгагга, «Оа Ьеопагйо а Маг-
сот» ).

— ...у  Совета Д есяти были длинные руки, и непокорный 
вынужден был жить в вечном страхе получить неож идан
ный удар кинжалом в спину.

1157. аѵеге І1 сііаѵсіо леііе Ьгассіа быть неутомимым, 
не знать усталости.

1158. аѵеге гіие Ъгассіа 50Іе иметь только две руки, 
иметь ограниченные возможности (ср. у  меня не десять 
рѵк).

Ьиііаге 1е Ъгассіа аі (или  іп) соІКо сІі см. С-2105.
1159. сасіеге іп Ьгассіо а чгі оказаться в чьей-л. вла

сти:
Зіирісіа ега з іа іа  ІеІ а сагіег^Іі іп Ьгассіо (О. Тевіогі, 

«II Вгіапга е  аіігі гассопіі»).
Глупая, зачем она попала к нему в лапы.

1160. сагіеге (или  сазсаге) іга 1е Ьгассіа сіі ч<1 ^  по
пасть в чьи-л. объятия:

Р а гет о  собі: Ьо ип а т іс о  сѣе соп ип Ь і^ ііе ііо  зі рге- 
зіегеЬЬе а $агіі іаге ипа тацпі\іса $і&ига сіаѵапіі а Іеі... 
О агапіізсо сЬе 1а Ьіопгіа Іі сазсЬегй Іга 1е Ьгассіа {Т. Маіе- 
поііі, «Ьа поѵеііа Ьит»).

Сделаем так. У меня есть друг, который за приличную  
купюру сделает тебя неотразимым в ее гл азах ... Гаранти
рую: блондинка упадет в твои объятия.

1161. сагпраге соііе ргоргіе (или  гіеііе 5ие) Ъгассіа
ж ить своим трудом, зарабаты вать на жизнь своими ру
ками:

«Ыо* з іе т о  аѵѵехге а са т р а ге  ’п зи ііе  Ьгассіа» (О. ДІегис- 
сі «Зезвапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

— Мы привыкли своими руками зарабаты вать себе на 
жизнь.

сахсаге 1га Іе Ьгассіа сіі діі см. В-1160.
1162. гіаге іі Ьгассіо а цгі а) предложить руку, взять 

кого-л. под руку; Ь) протянуть кому-л. руку помощи.
1163. йаге (гіі) Ьгассіо а ц<1 оказать помощь, помочь 

кому-л.
1164. гіаге Ьгассіо ІіЬего а цгі предоставить кому-л. 

свободу действий.
гіаге іп Ьгассіо а  дй см. В-1168.
1165. гіагхі (или  гітеііегві, аЬЬапйопагзі) пеііе (или  

іп) Ьгассіа а цс отдаться во власть чего-л., предаться 
чсму-л.

1166. Гаге аііе Ьгассіа бороться, меряться силами.
1167. (аге ип Ьгассіо йі ти х о  а цсі =  быть в большой 

обиде на кого-л.:
Ма рег аііго бі БІоггб а Ьаііаге чиазі іи ііа  1а Бега, е  з і 

*еппе Бешрге іпіогпо ип §гап сігсоіо, рег поп аѵеге а іго- 
ѵагеі Боіа соп Оіог^іо, сЬе 1е ^ігаѵа со п ііп и а т еп іе  ѵісіпо, 
о Іасеѵа ип Ьгассіо сіі т и з о  а Іиііа  ч и еііа  ^епіе (С. Коѵеі- 
іа, «Маіег йоіогова» ).

Впрочем, окруж енная целой толпой поклонников, она ста
ралась танцевать весь вечер, чтобы не оказаться вдвоем  
с Д ж ордж о, который все время не отходил от нее и смотрел 
волком на эту компанию.

1168. о'еЙаге (или  сіагс) Іп Ьгассіо а дгі отдать в чьи-л. 
руки, во власть кому-л.:

Ри чиезіа п о іігіа  зогргепгіепіе сЬе §1і Іо ізе  1а сарасііа  
сЗі репзаге е 1о ^ еііб  Іп Ьгассіо аі зиоі регзесиіогі ( / .  Зѵеѵо, 
«Согіо ѵіа%%іо вепіітепіаіе»).

Это неожиданное известие повергло его в замеш ательство, 
и он попал в руки преследователей.

§еМаге 1е Ьгассіа аі (или  іп) соПо йі чгі см. С-2105.
1169. іпсгосіаге Іе Ьгассіа а) сидеть, сложа рукн; 

Ь) бросить работу, забастовать.
1170. Іедаге 1е Ьгассіа связать по рукам, лишить сво

боды действий.
1171. оНгіге (или  рогдеге) П Ьгассіо а  цгі предложить 

свою помощь, поддержку.
1172. ргедаге цб соп 1с Ьгассіа іп сгосе умолять ко-

і о .і.
1173. ргепсіеге Ьгассіо а) получить в .'.ап ь  [над кем-л . ) ; 

Ы выйти ич повиновения.
гіпіеііегзі пеііе (или  іп) Ьгассіа гіі дгі см. В-1151.

г ітеііегх і пеііе (или  іп) Ьгассіа а дс см. В -1165. 
храіапсаге 1е Ьгассіа см. В-1153.
1174. врігаге 1га 1е Ьгассіа ііі цгі умереть, скончаться 

на руках у кого-л.
Іад ііаге 1е Ьгассіа см. В -1176.
Іепеге хиііе Ьгассіа см. В-1154.
1175. іо^Неге іп Ьгассіо выставить напоказ:

О отап і сіа сіиі іі Соѵегпо, сііе ргоіеебе 1 и ііі соіого сЪе 
сІеіГатог гіі раігіа аН а& оііаіо е  іо ііо  іп Ьгассіо Іесего 
всийо рег іа п іі аппі аі зазві сіеі ророіо сепзоге, тапсіега  
іп З іс іііа  Г езегсііо  е Г а г т а іа  рег зо ііосаге  соп 1а ѵіоіепга 
Чиезіо р а ір ііо  гіі ѵііа пиоѵа сііе поі еіоѵапі ѵі аЬЬ іато  
(іезіаіо! ( і .  Рігапйеііо, «I ѵессНі е і &ісѵапі»).

Завтра ж е  правительство, покровительствующее всем тем, 
кто, прикрываясь фальшивой н выставленной напоказ лю
бовью к родиие, оградил себя от гнева раскусившего их  
парода, пошлет в Сицилию войска, чтобы задуш ить биенне 
новой ж изни, пробуж денной нами, молодыми.

1176. Ігопсаге (или  (адііаге) !е Ьгассіа а) лишить 
средств к существованию; Ь) подрезать крылья; огра
ничить свободу действий.

1177. ѵіѵеге йеііе Ьгассіа жить трудом своих рук; за 
рабаты вать на жизнь своими руками.

1178. ѵоіег е55еге сепіо Ьгассіа 5оКо Іегга быть гото
вым провалиться сквозь землю, сгорать от стыда.

1179. т і  сасІопо (или  т і  сахсапо) Іе Ьгассіа у меня 
руки опускаются:

Оа сііе  аѵеѵа розіо іі ріейе г е ііа  саза сіі Іиі а Оіг^епіі 
е сопоБСіиІо 1а тагігс е 1а зогеііа , з ’ега Бепіііо сагіег 1е 
Ьгассіа (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і # іо ѵапі»).

Когл4а он переступил порог своего дома в Д ж ирдж енти  
и узнал бли ж е свою мать и сестру, у  него опустились руки.

Ма чиапсіо... репзаѵа сііе  рег асігіоиогагзі іп гпегіісіпа 
гпапсаѵапо гіие аппі Ьиопі... аііога зі зепііѵа сачсаге 1с 
Ьгассіа (5 . Гагіпа; «Ѵіѵеге рег атаге»).

Н о когда... он думал о том, что для получения диплома 
врача понадобится еще не менее двух лет.., у  него руки 
опускались.

1180. т і  Іедо іі Ьгассіо аі гоііо я умываю руки, 
диаіігіпі е а т іс іг іа  гогпроп іе Ьгассіа а ііа  діияііхіа см.

хе діі -іаі ип ііііо, 1і ргепйе апсНе іі Ьгассіо см. 0-711. 
Іге Ьгассіа ііі Іегга ііпіксопо ІиКе 1е кирегЬіе гіеі- 

Г и о то  см. Т-439.
1181. сі ѵиоі аКго Ьгассіо сНе іі Іио ^  для этою  у 

тебя кишка тонка (пример см. В-1244).
ВРАСЕ (тж. ВКАСІА) { 

го55о с о т е  ипа Ьгасе (или  с о т е  ипа Ьгаріа) см. 
К -546.

1182. 5и1Іа Ьгасе (аггіепіе) (ток. киііе Ьгасі гоѵепіі)
как на (горящих) угольях:

РаЪіо. —  М аигіхіо, регйіо, поп всііегхаге! Іо б о п о  чиііа 
Ьгасе! (А. Рігапйеііо, «II ріасеге еіеиЪпезій^).

Ф а б и о  — Маурицио, черт возьмн. гуі не до  шугок! 
Я как на горящих угольях!

— М аіаіа сіі пиоѵо?
— N 0; т а .. .
— Ма? Г’ІЧ'.ЧІС, сіі’; поп іе п е г т і зпН а Ьгаср ( V. ВтссНі. 
іетрі бсі ;;гат’е атоге»),

— Она опять больна?
— Н ет. Но...
— Но что? Скорей, говори. Н е мучаіі мен я.

1183. апііаге а Ьгасе вылететь в трубу, прогореть.
1184. сайеге (или  сазсаге) гіаііа раіісііа пеІІа Ьгасе 

( т ж . сахсаге гіаііа Ьгасе пеі (ьосо, изсіге <1а11а или  сіеііа 
Ьгасе е гіепігаг пеі Іиосо) попасть нз огня да в по
лымя:

Регб, ее аѵеѵа зрегаіо йі зоіІгагБІ а ііе  іеп іагіопі соп  
ГаЬЪапсІопаге 1’ап іісо  ш езііеге (іі саіпегісге йі ігаИогіа рег 
ЧиеІІо сЗі сагпсгіеге сіі с а ііё ,  согве гівскіо сіі сасіеге д а ііа  
рагіеііа ііе ііа  Ьгасе (А. Вопзапіі, « /  а Ьиса (іі Зап Соіогп- 
Ьапо» ).

Однако, если он надеялся избежать соблазна, сменив преж
нюю профессию официанта р іс т с .а н а  на дат». іс>:ть официан
та кафе — он рисковал лопасть ;з г?г я да  о  ін чымя.

— ...іі ш іо робіо іи  ітгпесііаіаг.іспи* пгеяо сіа ип аііго..: 
созі сЬе диеі «Зіз^гагіаіо сасісіе сіаііа  расісііа п с ііа  Ьгасе 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...мое место туг ж е занял другой... Тяк чго л о г  не
счастный попал из огня да в полымя.



К іП еііеі а Іип^о. N 011 аѵеѵо аІІегпаКѵе. 5Іаге п еііа  рагіеі- 
1а о сагіеге п е ііа  Ьгасе. Е (Іоѵеѵс зсее ііеге  зиЪііо... I/7. Сюѵип- 
піпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Я долго раздумывал. Выбора не было: из огня — прямо в 
полымя... выбирать надо было не медля...
1185. ?аг5І б\ Ьгасе вспыхнуть, покраснеть:

Е іепа... з і Іесе сЦ Ьгасе іп ѵізо, е е і і  гііесіе II Ьепіогпаіо  
соп іа і ѵосе ігеш апіе сііе іі ^іоѵапе зі сіііизе д ііе ііа  ѵосе іп 
сиоге рег поп йіш епіісагіа піаі рій (С. Ѵег&а, «И тагііо йі 
Еіепа»).

Элена... вспыхнула и приветствовала его с  такой дрожью  
в голосе, что этот голос навсегда остался в сердце юноши.

— Сопозсі і і  еі&піГісаіо йеііа  ^ отап й б  соп  
согіо іигЪ атепІо п еііа  ѵосе.

Асіеіе зі *есе сН Ьгасе, е ассеппб пееаііѵ аіп еп іе  соі саро  
(С. Ѵег$а, «Егоз»).

— Ты знаешь, что значит поднести ж елтую  акацию?*— 
спроси п он с  легкой дрож ью  в голосе

Адель вспыхнула и отрицательно покачала головой.

изсіге сіаііа (или  гіеііа) Ьгасе е гіепігаг пеі (иосо
см. В -1184.

1186. ѵіѵеге а Ьгасе ж ить беззаботно, припеваючи, 
ё пега 1а Ьгасе! см. N-219.
т о і іо  { и то  е роса Ьгасе см. р-1458.

ВрАСІГѵЮ т 
пего с о т е  ип Ьгасіпо см. N-167.

ВРАІіО  ад§  
аііо  к іаіо  Ьгайо см. 5-1654.

ВРАОІА /  см. ВКАСЕ 
ВРАМ АРЕ ѵ 

сНі зетр ге  іасе, 'і г а т а  1а расе см. Р-23. 
рій ііа поі ё Ь г а та іо  дисі сііе сі ё пе^аіо  см Р  1872 

ВРАІЧСАТА { 
поп ѵа!еге ипа Ьгапсаіа (1і поссіоіі см. Ѵ-25. 

ВРАМСО т
ипа ресога іпагсіа ё а((а а іп іеііагпе (или  пе диазіа) 

ип Ьгапсо см. Р-975.
ВРАІЧСОЬАРЕ ѵ 

Ьгапсоіаге пеі Ьиіо см. В-1418.
В РА N ^А N О

118/. тапвегеЬЬе 1а зрогіа а Вгапсіапо он оборва
нец, голодранец [Вгапйапо  — монах-путеіиественник 
V I в. н. э., описание его путешествий пользовалось боль
шой популярностью в Средние века].
В Р А ^ Е Ь Ь О  ш  

соі сиоге а  ЬгапсІеІІі см С-3210-
1188. зепга Іахсіаг ЬгапіІеІІі без всякого ущерба:

АпсЬе Йаііе {огсііе йеі г іса ііо  е йеі Іигіо ега И5СІІО зепга  
Іаксіаг ЬгапгіеІІІ (О. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі») 

Д а ж е  став на опасный путь шантажа и грабеж а, он вы 
ш ел сухим из воды.
гісіигге іі сиоге а  ЬгапсІеІІі а  дсі см. С-3278.

В РА И О ІРЕ  а 
ЬгапіЗіге Іе агпіі см. А-1099.
Ъгапіііге Іа зрасіа см. 8-1216.

ВРА Ѵ ЕО СІА РЕ о 
сЫ тап е^& іа  поп Ьгаѵе^^іа см. М-356.

ВРАѴО I а/?!; г  іп
1189. Ьгаѵо с о т 'и п  Іашро ирон. храбрый на словах. 
Ьгаѵ’и о т о  см. Ц-І23.
1190. а ііа  Ьгаѵа а) уверенно, смело; лихо:

. . .т а  репзі сііі Ііа ѵібсеге р іеіозе  1а т ія ег іа  (Тип Ьгіііапіе  
сопгіаппаіо ас! авзівісге аі диаііго  аШ гі'ип (Іг а т т а  тосіегпо  
р іап іа іо  а ііа  Ьгаѵа зиІГайиИегіо І а д г іт с зо  (5 . Рагіпа. * /.е
ігс соттейіе йеііа ѵііа»).

...по подумай только, какое сострадательное сердце дол
ж ен  иметь актер, чтобы выдержать все четыре акта совре
менной драмы, лихо развертывающейся на фоне душ ещ ипа- 
гельиого адюльтераі

Ъ) сразу, одним махом:
І^а е іо іа  сіі ѵегіегзі іе^ а іо  іп диаісііе тогіо  ас! А ппеііа  Іи 

іа іе  сЬе сгесіеііе сіі роіег соггеге а саза е зіепсіеге а ііа  
Ъгаѵа іи ііо  Г аг^ош епіо <11 ип гошапхо. Пззапсіопе апсЬе і 
сарііо іі ( / .  8ѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Окрыленный радостным сознанием того, что он у ж е  опре
деленным образом связан с Аннетой, он был уверен, что 
примчавшись домой, смож ет единым махом набросать сю жет  
романа и даж е наметить отдельные главы.
еккег Ьгаѵо рег і пишегі см. N-590.

ВКА 145

1191. Іаге ІІ Ьгаѵо храбриться (ср. В-1194):
ІІп зеша!ого іпѵегзагпепіе ассезо 1о созігіпзе а зозіаге. 
«Зиѵѵіа, ѵегсіе, Гаі іі Ьгаѵо», сііззе чиаісипо сЬе &1і еіаѵа 

а і ііапсо ( V. Ргаіоііпі, «Ѵп егое йеі побіго іетро» ). 
Светофор переключился, и ему пришлось остановиться.
— Эй, дали зеленый, двигай, — сказал кто-то, стоявший 

рядом.

Ъгаѵо, Мео! см. М-1187.
Ьгаѵо тег іо ! см. М-1233.
1192. і Ьгаѵі ти о іо п  соп 1е зсагре іп ріегіі ^  храб

рецы умирают стоя.
1193. сйі 1о саріясе (или  сЬі Гіпгіоѵіпа) ё Ьгаѵо! по

пробуй пойми!:
Сеппаго... ЬогЬоІІаѵа іпсапііпіпапйозі ре' $аШ хиоі: — 

8оп іиііе  ай ип тойо! СЫ 1е сарізсе ё Ьгаѵо! (М. й‘Агецііо, 
«гЕііоге Еіегатозса» ).

Д ж еннаро... бубиил, отправляясь по своим делам: «Все 
бабы иа одии манер! Черт их всех разберет!»

іиог сіеі регісоіо о^пипо ё Ьгаѵо см. Р-1296.
ВКАѴО II т

1194. Гаге Я Ьгаѵо быть наглым, вести себя нахально 
(ср. В-1191).
ВКЕССІА }

1195. 5іл11а Ьгессіа (обыкн. употр. с гл. еззеге, зіаге, 
гезіаге, есс.) на (боевом) посту; во всеоружии:

— Сгесіі сііе гоп  піі зяош епіі Гігіеа сіі гіоѵег зіаг зешрге 
з и ііа  Ьгессіа, з е т р г с  а ііа  ѵегіеііа регсііё пеззипа Ьиопа ос- 
сазіоп е сі з іи д е а , регсЬё пеззип регісоіо  с і со і^ а ітргерагаіі 
(Е. Сазіеіпиоѵо, <г/ Мопсаіѵо»).

— Ты дум аеш ь, меня не страшит мысль о  том, что я все
гда верчусь как белка в колесе, всегда настороже, стараюсь 
не упустить ни одного удобного случая и не дать нас за 
стигнуть врасплох.

Рег іі ш о теп іо , И 51§пог С а іііз іо , ѵагсаіа Іа зоеН а сіеі 
зеззапГ аппі, з і сопзісіегаѵа Іииаѵіа зи ііа  Ьгессіа (И. Воп- 
вапіі, «Ьа Ьиса йі 8ап СоЮтЬапо»).

Н о синьор Каллисто, хотя ему и перевалило за  шестьде
сят, ие собирался сдаваться.
(Пример см. тою. М-14).

1196. — шогіге зи ііа  Ьгессіа умереть на посту:
Б ие ііа ііап і шогігопо зи ііа  Ьгессіа* ипо сіі ІеЬЬге пега, 

Г а ііго  бі Ш агіозі ігор ісаіе  (М. Арреііиз* «Оа тогго а зсгЦ- 
іоге» ).

Д вое итальянцев умерли на посту, одии от черной оспы, 
другой от тропической лихорадки.

1197. ЬаЦеге іп Ьгессіа а) пробить брешь; Ъ) разнести 
в пух и прах.

1198. ?аге Ьгессіа сломить сопротивление:
Ьеііо. — 5е риоі, аррго!іЙаІі; зе  іа і Ьгессіа ргссига сЬ’еИа 

соорегі со ііа  зиа расігопа рег ш е (С. Соійопі, «II ЬидІагйо>>.
Л е л и о. *— П ож алуйста, воспользуйся удобным случаем, 

если ты сможеш ь переубедить ее, чтобы она и ее госпожа  
помогли мне.

В К Е ^ О
1199. Іа ярасіа сіі Вгеппо меч Бренна, право сильного 

[В 390 г. до  н. э. галльский полководец Брены, разбив
ший римские войска, осадил Капитолий и согласился  
пощадить сенаторов за огромный выкуп. Когда римляне 
стали жаловаться на то, что у  галлов фальшивые гири, 
Бренн бросил на весы свой меч, воскликнув-. Ѵас ѵіс- 
ІЫ  — Горе побежденным!],
ВРЕѴ Е адд

1200. 1га Ьгеѵе в скором времени.
1201. а  гііге (или  а  ііігіа, а  Гагіа, рег Гагіа) Ъгеѵе (тж. 

а ііе  Ьгеѵі; рег йігіа Ьгеѵетепіе) короче говоря:
(^иапііо регй {и сИіаго сііе Сіііе&іпо поп аѵгеЬЬе з т е з з о  

гіі ріап§еге, 1о тапйагопо а Іеііо^
Р га^ оіеи а  $есе й е і  зио те%1іо рег сопзоіаге іі роѵего 

ѵізсопіе, т а  поп с'ега ѵегзо...
Рег іаг іа  Ьгсѵе, С іііееіп о  зі а т т а ій  ^гаѵепіегііе (О. /?о- 

йагі, «Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо»),
Когда стало ясно, что Вкшснка ие перестанет плакать, его 

уложили в постель.
Земляничка изо всех сил старалась утешить иесчасіиого  

виконта, но все было напрасно...
Короче говоря, Вишенка серьезно заболел,

(Пример см. тж. В-563; С-2006).

В
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1202. апйаге рег Іе Ьгеѵ! а) идти кратчайшим путем; 
ил ти прямо к цели; Ь) не распространяться, рассказы 
вать вкратце.

сошріеге шоШ іп п р і іп Ьгеѵе крагіо см Т-256, 
гіаге ип Ъгеѵе ."евріго см, К-257.

В К Е Ѵ Е М Е М Е  аѵѵ 
рег гіігіа Ьгеѵегпепіе см. В -1201.

ВКЕѴІАКЮ  т  
е и еге  соше И ріоѵапо АгІоЛо сЬе каре* а Іе^деге ко- 

Іаітіепіе пеі 5ио Ьгеѵіагіо см А 1079.
ВКЕѴІГА /  

рег ашоге <3і Ьгеѵііа см. А-642.
ВКІАСО а@(? е т

1203. Ьгіасо с о т ’ипа т о п п а  вдрызг пьяный, 
езхеге соше Н іеаіго  йеі ЬгіасЬі см. Т-157.
ѵэ!еге 1а ЬоМе ріепа е 1а т о д ііе  (или  кегѵа) Ьгіаса 

см. В -1083.
ВКІССІСА /

1204. регсіегм іп ЪгіссісЬе терять время по пустякам, 
размениваться на мелочи.
ВРІСССШЕ т  

коіеппе Ьгіссопе см. 5-965. 
ш аіай іа  гіеі Ьгіссопе см. М-167.

ВРІСІО ЬА  {
1205. апгіагзепе іп Ьгісіоіе а) превратиться в прах, 

исчезнуть:
Е роі с’ё И сазіеііо , з е т е г е  пеііа рагіе Ьазва, сЬе ипа 

ѵоііа йоѵеѵа еззеге _лспе рій ЬеІІо <-!і чиеПо сіі Мопезі^ііо, 
т а  айезво зе пе ѵа іп Ьгісіоіе (В Репо^ііо, «0п Ліогпо сіі 
[иосо»).

Там ж е в лизине стоит замок, который в старину мог 
поспорить красотой с Моиезильо, а теперь превращается в 
руины.

Ь) быть вне себя, быть в сильном волнении:
...ші е еИ6  ип’оссЫа1а т е іа п со ііса ... Е г ісо т іп сіб  а (гетаге , 

сііе рагеѵа ап даззе  Іп Ьгісіоіе (/'. СНІева, *Тетро йі тагго»).
...он бросил иа меия горестный взгляд... и опять задрож ал  

всем телом, как в лихорадке.

1206. рагіесіраге аііе Ьгісіоіе участвовать в дележе:
— рагіесірапо а ііе  Ьгісіоіе і  іп о і ѵессЫ ашісі?
— Соте по? (И. Раоіеііа, « і е  поНі йеі сіпмшх>\.
— А твои старые друзья участвуют в этом деле?
— Еще бы!

1207. гассаііаге Іе Ьгісіоіе подбирать крохи; крохо
борствовать.

1208. поп «арегпе Ьгісіоіа ровно ничего не знать.
1209. Іігаге 5и а  Ьгісіоіе йі рапе =  взрастить, 

взлелеять кого-л. в холе.
ВКІСІОЬО т

1210. поп аѵеге ип Нгісіоіо йі цс не иметь ни на грош 
чего-л.

1211. Гаге (или  гпапйаге, гійигге) іп Ьгісіоіі разбить 
вдребезги, разорвать на клочки, разнести в пух и прах. 
ВК1СА }

1212. а ш аіа  Ьгіда с трудом, едва.
1212а. а  ш аіе ЬгідНе тоск. как только, едва:

оМезе 1а Іігаовіпа (Гпп ю гго  йі рапе, е  а  ша1< Ьгівііе 
сііс Ги сі 1с изсі іиогі (Іеі са зе е іа іо  (О. Ыегиссі, «5ех- 
8апіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

...ои попросил христа ради кусок хлеба и, как тольки 
утолил голод, тут ж е уш ел из городка.
(Пример см. тж. В -1269).

1213. аМассаг Ьгіда ввязаться в драку (пример см. 
К-92).

йаг5і 1е ЬгідЬе йедГішрассі см. 1-85.
сЬі Ьа гіоппе Ьа Ъгі&Ье см. Б-794.
ипа согагга кегѵе а  сепіо ЬгідЬе см. С-2629.

в в ш а м г и м о  ш
гіоѵе ѵа (или  йоѵ’ё На) 1а паѵе рио апйаге іі Ьгі^ап- 

Нпо см. N-116.
ВК1САРЕ і)

ашісо с!і ѵепіига, іпоНо Ьгіда е росо гіига см. А-622 
ВКІСАТА $

Л214. гіі (Ьеііа) Ьгі^аіа всем скопом, все вместе,

1215. е$кеге гіеііа Ьгі^аіа  быть из той ж е компании, 
быть своим (человеком).

1216. Гаг Ьгідаіа составлять одну группу, одно целое.
1217. Гаг Ьгіеаіе подружиться, завязать друж бу.
Іге іп ѵіііа соііа Ьгі^аіа см. Ѵ-571.
1218. роса Ьгі^аіа  ѵііа Ьеаіа =  чем меньше, тем 

лучше:
«Роса Ьгіраіа, ѵ ііа  Ьеаіа!» сопсіизе 1’а ііго  (О. Ѵегца, 

«Мазіго-йоп ОезиаШо»),
— Чем меньше народу, тем лучше, — заключил свящеиииіг.

В КІСЫ А  /
1219. Ьгі&ііа гіі корга вор. жарг. =  кляп.
122(1 соп 1е Ьгі^ііе іп т а п о  внимательно, осторожно. 
1221. а  Ьгідііа хсіоііа (или  аЬЬапгіопаІа, Іепіа; ток. 

а  Ьгірііс или  а гейіпі аЬЬапгіопаіе; а  Іи ііа  Ьгі^ііа) во 
всю прыть, во весь дух, во весь опор.

1222 — соггеге а Ьгідііа $сісИа пуститься во все 
тяжкие:

СЬе зе с ’егапо йоппе сарасі <31 иссісіеге іі ргоргіс іпагііо  
рег соггеге а Ьгі^ііа Бсіоііа соп а іігі и от іп і, аііге ѵе п ’егапо  
сііе аѵеѵапо а^ ііо  аззаі (ііѵ егзатеп іе  (А. Раіаггезскі, «5іат- 
ре йеІѴ 800»).

Были женщины, способные убить своего м уж а, чтобы пу
ститься во все тяжкие с другими мужчинами, но были и 
совсем иные женщины.

1223. аііепіаге (или  сіаге, Іазсіаге, зіепіаге) Іа Ьгі§1іа 
отпустить, ослабить поводья; дать волю:

Ѵі Ьо а ііе п іа іа  рег диаІсЬе іеш ро 1а Ьгі§11а» е ессо сЬе 
ѵоіаіігі ѵе п’аррго{іЙа^е {/?. Вассііеііі, «И тиііпо йеі Ро»), 

На некоторое время я ослабил за вами надзор, и вы не 
преминули воспользоваться этим.

1224. апйаге а ііа  Ьгі§-11а сопровождать всадника пе- 
шком.

1225. аѵеге Іа Ьгі§-Ііа сіі чс іп гпапо держ ать бразды 
правления в своих руках.

сіаге (или  Іавсіаге) 1а Ъгі^Ііа см. В -1223.
1226. Іазсіаге (или  теМ еге, рогге) Іа Ьгі^ііа (или  !е 

Ьгі^Не) 5и1 соііо предоставить полную свободу кому-л.; 
распустить кого-л.:

«Е чиеі йоп Когіг^о! апсЬе а і т і о  Іешро ега рег чиеііа  
зігайа; т а  ога /с  И Шоѵоіо аНаМо, а доеі сЬе ѵейо; Пп сЬе
Оіо е й  Іазсіа 1а Ьгі§1Іа 5и1 со ііо  (А. Мапгопі, «г/ рготезві 
8р08І»  ) .

— А х э т о т  дон РодригоІ Д а ж е в мое время он обнару
ж ивал такие склонности, но теперь, как я вижу, он совсем  
распоясался и ие уймется, пока бог это терпит.

«Іпѵесе ІиІ <1ісе сЬе ѵиоі сигагші Іазсіапйош і, соше 5І 
йісе, 1а Ьгіеііа зи і со ііо ... зесопсіо Іиі, зеп іеп й о т і НЬега, 
йоѵгеі Ггепагті {А. Могаѵіа, «Ѵатапіе іп^еіісе»).

— Напротив, ои говорит, что хочет перевоспитывать меия, 
предоставив мне, как говорится, полную свободу действий... 
П о его мнению, когда я почувствую себя свободной, я смогу  
себя сдерж ивать.

1227. теМ еге Іа Ьгі^ііа а ііа  Ьогка урезать свои рас
ходы, экономить.

1228. поп рогіаге Ьгідііа быть необузданным, не знать 
удержу.

1229. ргепйеге 1е Ьгі^Не іп підпо взять бразды прав
ления в свои руки:

Рег ч.иезіо ё  песеззагіо  сЬе сі гіезса іо, ргігпа сЬе і і  
сошшепгіаіоге йесійа йі ргепгіеге іп т а п о  1е Ьп^Ие е  }ассіа 
т а ^ а г і ип гіриіізіі (С. Агріпо, «АЫге зіогіе»).

П оэтому и надо, чтобы первым был я, д о  того как шеф  
решит взять все дел о  в свои руки и произвести чистку.

1230. гісЬіашаге а ііа  Ъгі^ііа призывать к порядку*
1231. гиггаге (и ли  «сЬеггаге) іп Ьгі^Ііа а) петь Л а 

заря, плакаться на судьбу:
О’ипо сЬ’ё  Ьепезіапіе с іо  ё  а^ іаіо йеііе  созе йеі шопйо, 

...р ідо іа  зет р ге , о іа  аісипа соѣ& йа роѵегі, з і зиоі Йіге... 
«е§1і гихга» о ѵегашепіе «зсЬегга іп ЬгІ^Па» {В. ѴагсНі, «Іа  
5иосега»).

О зажиточном и да ж е  наделенном в изобилии благами  
мирскими, ...который вечно хнычет и прикидывается неиму
щим, обычно говорят: он поет Л азаря.

Ь) не унывать.
5Іепіаге 1а Ьгі^На см. В-1223.
1232. іепеге 1а Ьгі&ІІа не выпускать из виду.
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1233. іепеге а ііа  (или  іп) Ьгі^ііа держ ать в узде:

Ега !іего  йі т о з іг а г р іі 1а ргоргіа сарасііа  йі іеп еге аИа 
Ьгідііа іап іа  е еп іе , йі зарег изаге іі роіеге (С. Мопіезапіо, 
«Ьа сироіа»).

Д е  Грегори с гордостью показывал ему, что ои может  
вертеть как хочет столькими людьми и ум еет пользоваться 
властью.

1234. Ьгі§Не е «ргопо ?аппо П саѵаі Ьопо ргоѵ. ^  узда 
и шпоры сделают любого коня послушным.
В КІІХ А К Е ѵ

ЬгіПаге рег (1а «иа или  1а ргоргіа) аззепга (или  рег 
Га55епга) см. А -1265.
ВНІЗСОЬА I 

іі сіие іп Ьгі5Со1а см. 0-911.
сопіаге с о т е  (или  чиапіо) іі гіие а (или  сіі) Ьгізсоіа

см. С-2492.
е«8еге Га§80 сіі Ьгі5С0Іа см. А -1279.

ВКСЗСОЬО т
1235. 1еѵаг5І і Ъшбсоіі с1а§|і оссЬі ясно увидеть что-л. 

(ср. у меня открылись глаза).
ВКІѴІОО т 

«епііге і Ьгіѵісіі пеііе 055а см. 0-707.
1236. т і  ѵепоопо і ЬгіѵісЦ ^  у меня мурашки по 

спине пробежали, меня дрож ь берет:
— ...5е  Іи аггіѵаѵі ип гаіпиіо р*й Іагйі, а «зиезГога іо его 

ЬеІГе ігіКо, ш ап^іаіо е  йі&егііо. Вггг! ...ш і ѵепёопо і Ъгіѵійі 
зо ііап іо  а репзагѵП. (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпас- 
сНіо» ).

— ...Опоздай ты на минуту, меня бы у ж е  давно и зж а 
рили, съели и переварили. Брр! ...мурашки по кож е бегают,
только подумаю об этом!

ВНОССА /
1237. апсіаге іп (или  ііі) Ьгосса прийтись кстати, 
(апгіаге а )  со&ііеге і сесі соп 1а Ьгосса см. С -1436.
1238. гіаге іп Ьгосса а) попасть в цель; Ь) отгадать.
1239. шо8ігаг5і сіі Ьгосса сопіго чсі обиж аться, дуть

ся на кого-л.
ВНОССОЬО т

1240. гассоо-Нег Ьгоссоіі собирать сплетни.
ВНООА і

1241. Ьгойа е сесі дож дь с градом.
1242. іппосегйе (или  риго) с о т е  1а Ьгосіа гіеі тассЬ е- 

гопі (или  сіеі Іа^іоіі) чистый, невинный как вода из- 
под макарон.

1243. апгіаге іп Ьгосіа (или  іп Ьгойо) сіі ^ іи^^ іо іе  
(или  (Зі виссіоіе) прийти в телячий восторг, растаять 
от удовольствия:

Е Іе (Зоппе ассіѵеііа^е йа чиезіо  іаГапо ѵаппо іп зоі- 
Іисііего, іп Ъгойа йі е іи я е іо іе  {Е. Рса, «II ?огезііего» ).

А дамы , оказавшиеся в фаворе у  этого завзятого ухаж ера, 
приходят в экстаз и просто млеют от восторга.

«Н а ргезо йа т е  е йа зио поппо! Соп поі Ма&папо, саго  
а т іс о , 1е йоппе ѵаппо іп Ьгойо зо ііап іо  сііе 1е іо с сЬ іа то  
соп ип сШо» (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»),

— Он пошел в меня и своего д ед а . Нам всем. Маньяно. 
стоит дотронуться до  женщины одним пальцем, и оиа тает.

...т а п с а  а ^иез1:о гассопіо іи ііо  с іо  сНе е  рій  й ін о ііа т еп іе  
гісіііезіо  йаі Іеііогі ѵоі^агі: а т о г і Іазсіѵі, аігосі йеІШі..; 
іи ііе  «зиеііс рахгіе іп з о т т а .  сііе ріассіопо аі ѵоі^о сіесо. іі 
циаіе ѵа іп Ьгойо йі виссіоіе ІеёС&епйоІе (р. рапіапі, Рге- 
Іагіопе аііа III ей. йеі «Сессо сі’АзсоІі»).

...в этой повести нет ничего из того, что так алчио требует  
недостаточно культурный читатель. Н ет тут пошлой любви, 
ж естоких преступлений..; в общ ем, ничего того, что нра
вится невеж дам , которые, смакуя подобны е страницы, при
ходят в телячий восторг.

1244. Ьийаге (или  ^е ііаге , гіѵегзаге, гоѵезсіаге, ѵег- 
&аге) іа Ьгосіа агісІ0550 а  чсі обвинять кого-л.:

— Рег Ьиііаг Іа Ьгойа эййоббо а  «зиеііо сЬе Іа Іаг 
ди езГ ітр гсза , ігорро 1’аѵгезіі а Ьиііаг аНа, е сі ѵиоі аііго 
Ьгассіо сНе И іио (М. й’Аге8Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

— Чтобы свалить вину па того, кто руководит этим делом , 
тебе пришлось бы слишком высоко подняться. Н о у  тебя  
кишка тонка.

Е зі Ьиііап 1а Ьгойа а Тігіо е Саіо (Р. Рагапіі, «Аѵоепіиге 
е овзегѵагіопі зиііе созіе йі ВагЬегіа» )

Оии сваливают свою вину на кого угодно.
(Пример см. тою. В-580; С-2534).

ВКОБЕТТО ш 
II Ьгогіеііо іЗе^Іі 8раг1апі см. 8-1300.
1245. рій апіісо (или  рій ѵессЬіо) сіеі Ьгойеііо допо

топный.
1246. аН о^аге пеі Ьгогіеііо таять от удовольствия, 

умиляться:
Оиеі зет р ііс іа п о  йеі ройегаіо, ...рег 1о соп іеп іо  е  зрегапга  

йеі §гап енайа^по, а ііо еа ѵ а  псі ЬгойеКо (Р. Ваійіписсі, «Ьа
ѵе§1іа» ).

Этот простак, хозяин поместья, ...в предвкушении боль
шой выгоды у ж е  заранее блаженствовал.

1247. апсіаге іп (или  а) Ьгогіейо портиться, ухуд
шаться:

II еи а іо  5І ё с!і’о г т а і поп ё  рій іе т р о : регсЬе ІиШ С 
зег г а т і пе &П Ьа гоеі Іа г и ^ іп е ,  е о§пі соза ё  апйаіа а 
Ьгойеііо {/?. М. Вгассі, «Оіаіофіі вор г а Іа пиоѵа есіігіопе йеі 
сапіі сагпазсіаІезсНі»).

Беда в том, что теперь у ж е  время потеряно: все его 
замки изъедены ржавчиной и все у  него пошло прахом.

ВКСШО /Л
1248. Ьгосіо Ііто-о а) жидкий бульон; бурда:

Тгарроіа. — С>иапйо зі арге ипа Ьо^е^а пиоѵа, зі Га іі
с а і!ё  регШ іо; йоро зеі т е з і  йі рін, ас^иа саігіа е  Ьгойо 
Іип^о (С. СоЫопі, «Ьа Ьоііс^а йеі саЦ[ё»).

Т р а п п о л а .  — Когда открывают новое заведение, там 
подают превосходный кофе, а спустя полгода — подогретую  
бурду.

Ь) растянутая, скучная речь, история:
«5аі циапіі Гійапгатепіі сіигапо тоИ о , т а  т о И о  йі рій?

Іо поп ѵ оеііо  йіг пи ііа , рег сагіій , Іи Ііаі Гаііо Ъ еп іззіто , е
і Ьгойі 1ші"Ы 5 і за с о т е  ѵаппо а !іи іге (С. Рагіве, «Атоге 
е іегѵоге»),

— Разве ты не знаеш ь, что можно долго, очень долго  
оставаться женихом и невестой? Я ничего не хочу сказать, 
зачем ж е? Ты все сделал отлично. А как кончается всякая 
волынка, всем известно

1249. Ьгоііо йі саггисоіа шутл. «водичка», суп «с та 
ком».

1250. Ьгойо йі Бідссіоіе бурда, брандахлыст, пойло, 
баланда.

апйаге іп Ьгосіо ііі діиддіоіе {или гіі хиссіоіе) см. 
В-1243.

1251. ЬоІІіге (или  сиосеге) пеі 5ио (или  ріоргіо) 
Ьгосіо вариться в собственном соку:

«(Эиапіе ѵ о ііе  ѵ’Ію йеііо , аИ’ппо е аІГаНго, сііе і !гаП 
Ьізояпа Іазсіагіі сиосеге пеі Іого Ьгойо?» (Л. Мапгопі. « /  
рготезві зрові»).

— Сколько раз я говорил вам обоим, что монахов лучше 
оставить в покое?

«Наі га&іопе... т а  заі соза ^агеі аі Іио розіо? Ьо Іазсегеі 
сиосеге пеі зио Ьгойо, ігапди іііо , зісиго... е роі ип Ъеі шогпо. 
рап, /о  ріапіегеіъ (А. Могаѵіа, «Ьа готапа»).

— Ты права.., но знаешь, что бы я сделал на твоем м е
сте? Пусть себе продолж ает в том ж е  духе, спокойно, ни
чего ие подозревая... А потом, в одни прекрасный день, ты 
бросишь его.
1252. Гаг Ьгойо годиться, подходить, устраивать:

Ьеі поп ё  зоН апІо ип риЬЫ ісізія, а циеі сНе раге, т а  
апсЬе иа са т р іо п е  йі ІеппІБ. О еііа  Коѵеге Бозііепс сііе апсііе 
Чиезіо іа  Ьгойо, регсііё а т е г іса п і бопо Брогііѵі №. Заі- 
ѵаІа<у%('о, «ѴасгсЬаіа»).

Вы ведь не только журналист, но, кажется, и чемпион по 
теннису. Делла Ровере считает, что это большой плюс, ведь 
американцы любят спорт.

А&озііпа. — Ма гіо, Іе рагоіе с!іе Ьаі й е ііо  поп зопо йі 
ип запіо!

Р.сѵегепсІо. — Е гіі сЬі бопо?
А^озііпа. — Оі Магііп Ьиіего!
Цеѵегепйо. — Раппо Ь г о й о  1о зіеззо! (Ѵ. Вгапсаіі, «Ка$- 

Іаеіе» ).
А г о с т и н а. — Д ядя, эти слова вовсе не принадлежат 

святому!
А б б а т .  — А кто ж е  их сказал?
А г о с т и н а .  — Мартин Лютер!
А б б а т .  — Ничего, все равно подходит.
Раоіо. — Огйіпагіаі-і, іпсагісЬі, БІірепйі зісигі, зіірепйі іп- 

сегіі, й ір іо т і, Іаигее: іи ііо  іагй Ьгойо! ( V. Вгапсаіі, «С^иезіо 
таігітопіа поп зі йеѵс Іаге»).

П а о л о. — Штатные долж ности, нештатные должности, 
твердые оклады, временные оклады, дипломы, свидетель
ства — все пригодится!
1253. Іаш епіагя  а  Ьгойо ^ г а и о  с жиру беситься, 
^а іііп а  ѵессЬіа Га Ьиоп Ьгосіо см С-86.



в к о 148

ВРОМСІО т
1254. Гаге (или  рогіаге, ргепйеге, Іепеге) і! Ьгопсіо

а дй дуться, сердиться на кого-л.:
Ей е ііа  сііе  аѵеѵа Іа ргеіеза йі поп еззеге рій ипа Ъат-< 

Ьіпа, еН  Гасеѵа іі Ъгопсіо ргоргіо йа ЬітЬа (С. Ѵег&а, 
«Егоз»).

И хотя А дель заявляла, что она у ж е  не ребенок, она 
злилась иа него совсем по-детски.

...ей іо ргепйеѵо ип Ьгопсіо йа поп йіге </. N1600, «Соп- 
}еззіопі йі ип ііаііапо»).

...а я злился ужасно.
5 е  зар еззі диап іо т і  сОБІа чиезіа Іеііега! Езза ё  !гиНо 

й’ипа Іоііа  іга іі сиоге сііе ѵоіеѵа соп!огіагіі е ріап^еге іесо  
е 1о зр ігііо  сііе бі гіЬеІІаѵа рег іеп сг іі іі Ьгопсіо (5 . Рагіпа, 
«Егиііі ргоіЫіі»).

Если бы ты знал, чего мне стоит написать это письмо! 
Это результат борьбы м еж ду  сердцем , которое стремится 
утешить тебя и плакать вместе с  тобой, и рассудком, кото
рый восстает и заставляет меня сердиться на тебя.

Р ій  іагсіі ігоѵб ип а т іс о , О е т т а І і ,  рег чиаіе еЬЬе іепегег- 
ге е ^еІоБіе сГатапІе, зіп о  а іепегёН  И Ьгопсіо ^иапгіо Берре 
сііе Боггійеѵа аі і а Н еііиоіа  гіеі ЬагЪіеге сііе БІаѵа йі Іассіа 
(С. Ѵсг&а, «Егоз»).

Потом он подруж ился с неким Дж ем м ати, которого любил  
и ревновал как возлюбленную, и с которым чуть не поссо
рился, когда тот начал улыбаться дочери цирюльника, жив
ш его напротив.

О изіаѵо, Бепга рагіаге, — іепеѵа II Ьгопсіо а! райге регсЬё 
<зие5ІІ 1о Іепеѵа а Іиі, — сопве&пб ай АИоп&о ипа Іеііега  
( /. «IIпа ѵііа»).

Густаво молча протянул письмо Альфонсо. С отцом он был 
в ссоре, потому что отец был в ссоре с  иим.
(Пример см. тж. С -1525; Ь-897).

ВНОЫХО т  
гіиго с о т е  іі Ьгопго см. Б-936.
1255. засгі Ьгопгі поэт, церковные колокола, 
сіеіо ііі Ьгопго см. С-1835.
сиоге гіі Ьгопго см. С-3187.
(ассіа (И Ьгопго см. Р-15-
— соп (ассіа сіі Ьгопго см. Р-16.
Ггопіе йі Ьгопго см. Р-1344. 
іпиго (1і Ьгопго см. М-2180, 
хіоіпасо Йі Ьгопго см. 5-1762.
ѴІ50 Йі Ьгопго см. Ѵ-640.
аѵеге і! сиоге Гогіегаіо сіі Ьгопго см. С-3233.

В Р 0 2 2 1
еххеге с о т е  Газігоіодо сЗі Вгоггі сЬе іпііоѵіпаѵа 1е 

гпеггіе аі Іахіо см. А -1293.
В ІШ С ІА РЕЬО  аѵѵ

1256. а Ьгисіареіо внезапно, неожиданно, вдруг; ни 
с того ни с сего:

Іо, іпѵесе, с!іе йа ип регго 1о вогѵе^ііаѵо, чиевіо Епгісо, е 
сі аѵеѵо 1а т іа  ісЗеа... &1і гіотапгіаі а ЬгисіареІо: «И!’ ип 
ро’, т а  п іеп іе  п іеп іе  рег сазо  іи поп БагеБіі 1о Ьсіа йі 
Регзіа ІгаѵезШ о?» (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

А я у ж е  порядочно следил за ним, за этим Энрико, и у  
меня было о ием свое м нение... Я спросил его в лоб: «Ска
жи-ка, а ты часом не переодетый персидский шах?»

«Е с о т е  ѵа? Н аі т а п ^ іа іо  а соіагіопе?» й іззе  епігапйо  
а Ъгисіареіо пеІГиШ сіо йі АйоНо (Е. ѴІІІогіпі, «Ріссоіа 
Ьог&кезіа» ).

— Как поживаеш ь? Ты у ж е  завтракал? — спросил он с  
места в карьер, войдя в бю ро к Адольфо.

И Іепепіе... &Іі йотапйй, собі а Ьгисіареіо, чиаіе Іоззе  
1а зиа ргоіеББІопе (Л. Могаѵіа. «Ьа сіосіага»).

Л ейтенант... вдруг ни с того ни с  сего спросил, чем ои 
занимается.

О иеі ^іогпо, і! сарііапо... поп ѵ оііе перроге аргіг Ьосса 
диапйо §Н іи  ?аі!о ^иеI соіро а Ьгисіареіо йа! бію ѵісіпо йі 
віпіБІга (Л. С. Ваггііі, «Сарііап Оойёго»).

В тот день капитан... д а ж е  рта открывать не собирался. 
Вдруг сосед  слева нанес ему этот удар.
(Пример см. тж. 5-1538).

1257. -— ргепсіеге а  Ьгисіареіо застать врасплох
1258. — крагаге а  Ьгисіареіо а) выстрелить в упор, 

Ь) пристать с ножом к горлу.
В РІІСІА КЕ ѵ 

Ьгисіаге Іе аіі см. А-415.
Ь мсіаге Г аііо^діо  см. А 486.

1259. Ьгисіаге с о т е  ипа сапсіеіа вспыхнуть как свеча 
(пример см. А-594).

Ьгисіаге 1е сегѵеііа см. С-1582.
Ьгисіагеі 1е сегѵеііа см. С -1583.
Ьгисіаге Іа сойа см. С-2031.
Ьгисіага 1а сойа см. С-2032.
Ьгисіаге с о т е  Гекса см. Е-176.
Ьгисіаге Гіпсепхо (или  іі дгапо іПпсепхо) см. 1-158. 
Ьгисіаге 1е ІаЬЬга см. 1.-36.
Ьгисіаге 1е паѵі гііеіго (И см. N-114.
Ьгисіаге іі рагіі^ііопе см. Р-29.
1260. Ьгисіаге с о т е  Іа рад ііа  гореть как солома. 
Ьгисіаге іі радііассіо (или  іі радііаіо, іі радііегіссіо)'

см. Р-98 
Ьгисіаге іі радііопе см. Р-99.
Ьгисіаге і ріеЭі см. Р-1633.
Ьгисіаге і ропіі (Йіеіго сіі 5ё) см. Р-2030.
Ьгисіаге 1а ксиоіа см. 5-509.
Ьгисіаге 1е іарре см. Т-69.
Ьгисіаге і Іеітірі см. Т-251.
Ьгисіаге і ѵаксеііі см. Ѵ-84.
Ьгисіаге киі ѵіѵо см. Ѵ-806.
Ьгисіаге іп ѵоіаіа см. Ѵ-877. 
т і  Ьгисіа 1е т а п і  см. М-694.

Ьгисіа іі реіо см. Р-1124. 
т і  Ьгисіапо Іе зиоіе см. 5-2082. 
ріссоіа БсіпШІа рио Ьгисіаге ипа ѵіііа см. 5-455. 
диапсіо Ьгисіа 1а саха ІиМі 5І ясаіііапо см. С-1205. 
Чиапйо Ьгисіа псі ѵісіпаіо, рогіа Гасдиа а  саза (иа 

см. Ѵ-556.
!а Іегга Ьгисіа хоііо і ріегіі см. Т-441.

В РиС ІА Т ІС С ІО  т
1261. поп хареге пё (сіі) Ьгисіоіо (или  сойо, Ішпо, 

ригго) пё (гіі) Ьгисіаііссіо ничего не знать:
С іогвіо... роі гіѵіепве а саза ... іесе  і зи ’ ГаеоНі е ... Іиййі 

іа п іо  Іопіапо, сііе йі Іиі пип пе Беррапо рій пё ригго пё
Ьгисіаііссіо (О. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

Потом Д ж ор дж о ... вернулся дом ой... собрал пожитки и... 
убеж ал так далеко, что о нем не было больше ни слуху, ни 
духу .

«Ѵо’аіе а зареге сЪе і.1 т а г ііо ...  Іеі е ’ пип ГІіа ріи гіѵізіо, 
е пип п ’Ьа вариіо рій пё І и т о  пё Ьгисіаііссіо...» (О. Nе^ис~ 
сі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі. топіаіезі»).

«Н адо вам сказать, что м уж а... она больше так и ие уви~ 
дела, и ни слуху ни духу  о нем не было...»

кепііг ригго сіі Ьгисіаііссіо см. Р-2567.
поп ѵоіег хепііге пё ригго пё Ьгисіаііссіо см. Р-2568.
(1оѵ’ё кіаіо  іі (иосо, сі за хегпрге гіі Ьгисіаііссіо см.

Р-1549.
ВРІІСІАТО а щ  е т  

ріоѵепйі Ьгисіаіа см. С-636.
5еп1іге ойоге (іі Ьгисіаіо см. 0-264. 
с’ё оііоге 6і Ьгисіаіо см. 0-267. 

в к и с ю ь о  т  
поп хареге пё (сіі) Ьгисіоіо пё (сіі) Ьгисіаііссіо см. 

В-1261.
ВКІІСО адд  

Ьгисо ідпийо см. 1-40. 
пийо Ьгисо см. N-537.
писіо Ьгисо с о т е  ипа саппа (тж. пийо е Ьгисо с о т е  

ип ѵегте) см. N-538.
в р и ы  о  а е в

1262. Ьгиііо с о т е  1а р а іт а  Йеііа т а п о  голый как л а 
донь:

II Нйо сЬе іо зсогееѵо, е Іе соіііпе (ЗеІГізоІа. т і  оНгіѵапо 
зешЬіапга гіі игГоазі, йі ип рагасіізо Іеггсоіге; ІасісЗоѵе 1а 
зсо^ііега ... аррагіѵа Ьгиііа с о т е  1а р а іт а  (Іеііа т а п о  
(Л. О. ВаггШ, сСарііап Ооііігол>).

Открывшийся перед моим взором берег и холмы острова 
были похожи на оазис, иа земиой рай, а гряда скал была 
голая как ладонь.

В1ШКО 1. а§§
1263. аЪіІо Ьгипо (тж ѵеяіе Ьгипа) траур (одежда).
1264. яе^по Ьгипо траур.
1265. 1а ѵе^Ііа Ьгипа поэт, ночь.



ВІШ 143 в
1266. йоппа е Іипа, ё зегепа, г іетап і ё Ьгипа

ргоѵ. =  женский нрав переменчив.
В РІШ О  2. т

1267. дгаѵе Ьгипо а) черный цвет; Ь) глубокий траур. 
ип&Ніе 1и$1га(е а  Ьгипо см. ІІ-71.
1268. а Ьгипо в знак траура, в трауре
1269. аѵеге ( или  шеЙеге, рогіаге, ріепгіеге) іі Ьгипо 

(тж . ѵе5Ііг(5І) йі Ьгипо или  а  Ьгипо) носить траур:
А таіе Ьгі^Не йепіго 1е рогіе гітапеііе таіе іп пеі ѵейеге 

іи ііе  1е сазе  рагаіе а Іиііо  е  1а С огіе ѵезііѵа с)і Ьгипо 
(С. Ыегиссі, «8еввапіа поѵеііе ророіагі топіаіеві»).

Как только он въехал в город, ему стало не по себе, пото
му что не только все дом а, но и придворные были в трауре.

Ега т о і іо  Іопіапо. іп ип ѵ іа ^ іо  сіі зіигііо, ^иапйо зио  
расіге з ’а т т а 1 й ; е поп еЬЪе іеш ро <1і іогпаге ргіша сЬе 1а 
тагіге е 1е зоге ііе  Іоззего § іа  ѵезШ е а Ьгипо (С . А. Вог^еве, 
«Ье Ьеііе»).

Ои был далеко, в поездке с  научной целью, и, узнав  
о болезни отца, вернулся домой, когда мать й сестры уж е  
были в трауре.

1270. гпеМеге і1 Ьгипо аі сиоге повергнуть в  мрачное 
настроение:

(Эііевіо в іа іо  сГівоІатепІо йаѵа ипа { ііііг іа  1епас.4а а ііа  
зиа раззіопе, апсііе вепга 1а виа іт т а е іп а г іо п е , сЬе озіі- 
паѵазі с!і теН гге  іі Ьгипо аі з іо  сиоге (О. Ѵегца, «Еговх).

Это одиночество подогревало его страсть, не говоря уж е
о воображении, которое упорно погружало его в черную ме
ланхолию.
пю5Ігаге Ьіаисо рег Ьгипо см. В-704.
1271. іі Ьгипо, ІІ ЬеІ поп Іодііе ргоѵ. хоть и черен, 

да мил; не по хорошу мил, а по милу хорош.
ВІШ ЗСО  адд  е т

1іі5Со е Ьгихсо см. 1,-1019.
— 1га (П) 1іі5со е (ІІ) Ьгіі5со см. Ь-1020. 
іеіпрі ЬгиясТіі см. Т-185.
1272. соп 1е ЬгиксЬе сурово, строго, жестко.
1273. — гііге соііе ЬгихсНе сказать резко, в резком 

тоне.
соп 1е Ьиопе о соп Іе ЬгизсЬе см. В-1443.
1274. и$аге 1е ЬгизсЬе держ ать в ежовых рукавицах. 

ВІШ ЗСОЬО т
1275. аѵеге ип Ьгиксоіо іп ип осс'г о (или  пеІГоссНіо, 

пеоіі оссНі) иметь заботы, неприятности, огорчения.
1276. екзеге а цгі с о т е  ип Ьгиксоіо іп ип оссНіо (тж. 

езхеге ип Ьгиксоіо пеоіі оссЬі рег или  а  чсі) а  быть 
для кого-л. как бельмо на глазу.

іаге <!’ші Ьгихсоіо ипа ітаѵе см. Т-889.
1277. Іеѵагхі ип Ьгихсоіо йаІГоссЬіо избавиться от 

хлопот, от забот.
12773. Іеѵагхі і Ьги&соіі гіадіі оссНі ясно увндеіь что-л. 

(ср. у меші вскрылись глата) 
ѵегіеге ип Ьгиясоіо пеІГоссИіо аіігиі (или  сіедіі аіігі, 

<1е1 рго55ііпо) е поп зепМге 1е Ігаѵі (или  поп ассогдег«і 
Йеііа Ігаѵе) пеІГоссЬіо ргоргіо (или  пеі 5ио, пеі ргоргі) 
см. Т-891.

о&пі Ьгиксоіо &1і раге ипа Ігаѵе см. Т-893.
вішто

Ьеггеііо ііі Вгиіо см. В-592.
ВРІГГТО а е д

1278. ЬгиЙо с о т е  ип ассігіепіе (или  согпе іі рессаіо, 
диапіо іі рессаіо, согпе іі рессаіо т о г іа іе )  страшен как 
смертный грех (пример см. С-1295).

ЬгиМе асчие см. А -104.
— еззеге (или  паѵідаге, пиоіаге, Ігоѵагхі) іп Ьгиііе 

асдие см. А-106.
Ьгиііа соріа см , С-2609.
1279. Ьгиііо (1а Гаг т е ііе г е  1е т а п і  пеі сареііі нево

образимо безобразный.
ЬгиНа радіпа см. Р-76.
Ьгийо с о т е  (или  чиапіо) іі рессаіо (т о г іа іе )  см.

В-1278.
ип Ьгиііо циагіо сГога г.и. 9-43.
— разхаге (или  аѵеге, ѵіѵеге) ип ЬгиНо ^иа^іо сГога 

см. р-14.
т а і е  ЬгиКо см. М-173.

1280. а ііе  ЬгиНе в худшем случае, на худой конец; 
в крайнем случае:

— АІІе ЬгиНе, а ііе  Ьгиііе, сі о ветрге ип т е з ііе г е  а ііе  
т а п і; е роі 5’апсо аѵеззі а }аге Іа ѵііа, сгесіі сЬе ші 
веош епіегеі? (В. Сісоцпапі, «Ьа Ѵеііал>).

— На худогі конец у меня все ж е еегь мое ремесло. Д аж е  
если бы мне пришлось пуститься во все тяжкие, думаеш ь, 
я бы испугалась?

Соі шагейеве Сов^аѵіІІа хе Іа вагеЪЬе ѵізіа Іеі, а ііе  Ьгиііе, 
аррепа іі ЬашЬіпо іовве віаіо ваіѵо. З соѵ аііо  іп сара аі 
топйо, йіг^ііеіо іп іассіа: «ё ип піазсЬіо! Гипісо таБсЬіо  
сіі ипа врогса гаххассіа...» (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬашіо- 
паіах).

С маркизом Кос гавплла она разделается , в конце концов, 
сама, как только будет вне опасно, ги ее внук. Она разыщет 
маркиза хоть на краю света и бросит ему в лицо: «Это 
мальчик, единственный отпрыск вашеП прогнившей породы. .»

1281. гіі Ьгийо а) внезапно, вдруг:
АІГоШ сіпа поп гііогпаі созі с!і Ьгиііо. АзреИаі сііе  ѵепіззе 

ипа ^ іи зіа  оссазіопс (С. Раѵеве, «ГІ сотр сё'п о»).
Я не сразу вернулся в мастерскую. Я ож идал подходящ его  

случая.

Ь) громко; угрожающе:
Оие зциасіге <1і § іоѵіпсе1!і Ігазіеѵегіпі зіаппо /асепйо ипа 

рагШ а аі раііопе, іігіапгіо йі ЬгиНо, е  соггепйо, согае ип 
Ьгапсо ресоге (Р. Р. Равоііпі, «Ра&аггі йі ѵііа»).

Д ве команды молоды х парней из Трастевере играют в фут
бол, орут во все горло и носятся, как стадо  баранов.

а  т и х о  Ьгиііо см. Л1-2230.
1282. апбаге рег 1е Ьгиііе принимать плохой оборот:

«Іо 1ю  сегсаіо <3і зшоггаге; т а  ѵесіепйо сііе 1а соза апгіаѵа 
рег 1е Ьгиііе, Ьо сгесіиіо сііе Іоззе шіо сіоѵеге <3’аѵѵегііг гіі 
Іи ііо  іі зі^п ог 2іо» (А. Мапгопі, «•/ рготеззі врові»).

— Я пытался было утихомирить его, ио, видя, что дело  
принимает плохой оборот, счел своим долгом предупредить 
обо всем вас, синьор дядю ш ка.

аѵеге Ьгиііа сега см. С-1522.
еккеге зи ипа ЬгиНа сНіпа см. С-1730.
еххеге іп ип Ьгиііо {гап^епіе см. Р-1216.
Гаге іі Ъеііо (или  Ьиопо) е іі ЬгиЙо Іеітіро см. Т-264. 
1аг5І ЬгиЙо см. В-1290.
1283. (агіа ЬгиЙа а чгі сыграть злую шутку с кем-л.:

Ііпа зега е ііе іа  Тесего Ьгиііа. Аррозіагопо іі разза&іо 
псІГегЬа е  іезего ип Шсіііегго п азсозіо  (С. Раѵеве, «Ьа 
Іипа е і $а1д»).

О днаж ды  вечером они сыгргіли с  ним злую  шутку: 
устроили засаду , протянув поперек дороги спрятанную в 
траве проволоку.

Гаге (и п а) ЬгиИа По игл см. Р-718.
Гаге ипа Ьгиііа ?іпе см. Р-819.
Гаге іі Ьгиііо ііШ5о см. М-2237.
Гаге ( или  &‘іосаге) ип Ьгиііо Гіго см, Т-С81.
Гагпе ѵесіеге сіі ЬеІІе е сіі ЬгиЦе см. У -117.
Гаге іі ѵІ5о Ьгиііо а  цб см. Ѵ-66І.
1284. Гіпіге ЬгиМа плохо кончить.
^іосаге ип Ьгиііо ^іосо см. С-491.
1285. ^иаггіаге (сіі) Ьгиііо смотреть с подозреннехм:

Роі аѵеѵапо реза іо  1е р а іа іе  е і ^а^іоіі, з ’егапо ш еззі 
гі’ассоггіо еиагйапйозі с5і Ьгиііо (С. Раѵеве, «Ьа Ічпа е і

Потом они взвесили картофель и фасоль и поделили их. 
недоверчиво посматривая друг на друга.

1286. теиегБІ аі Ьгиііо ^  принять дурной оборота
— Ъеі ее&пі іе  сііе зеі зио &епего, зе^пі 1а зиа &еп*е е |  

зиоі апіш аіі зс  ѵиоіе, т а  т іс а  т е .  Ѵа Ьепе? Е зе се  1а 
ігоѵо ип’аИга ѵоііа  1а соза я! теМ е аі Ьгиііо {5. Ма&і Воп~ 
Іапіі, «3регапяа»).

Пусть она клеймнг тебя, своего зятя, своих родных и 
свои скот, но только ие меня. Понятно? Если я ее застану  
здесь в другой раз, дел о  кончится плохо.

піеііег іп оіго Ьгийе сіагіе см. 0-689.
1287. ГПОПІЛГ5І аііе ЬгиЙе донтн до крайнего озлоб

ления, разъяриться, рассвирепеть:
— Коп і і  1ю сіеііо сііе сІ з іа т о  ЬізІіссіаИ Іа^йій, іп 

чиеііа зиа ри ггоіеи іе  Ьоііе^а? 5 і. зі, т і  зоно т о п іа іо  аМ« 
Ьгиііе (Л1. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»),

— Я тебе не говорил, что мы поцапались с. ним, в ега 
вонючей лавке? Д а , да , я дош ел д о  белого каления.
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1288. ра$$агпе гіеііе ЬпіНе пережить тяжелые вре
мена, невзгоды:

Зісиго сііе Ьо ѵ одііа (1і зсЬеггаге: е  гпі раге сііе  зіа  ога 
ііпаіш епіе. Ые аЬЪіато раякаіе гіеііе Ьгиііе, п’ё  ѵего, і 
шіеі ^іоѵапі? (А. Мапгопі, « / рготевві Бровь»).

Конечно, я шучу, но мне кажется, что теперь уж  близок 
наш час. В едь правда, мои молодые друзья, мы прошли 
через тяж елы е испытания?
1289. рідііаге цсі соііе Ьгийе нагрубить кому л., грубо 

обращ аться с кем л.
1290. гііпапеге(гмм гехіаге, Гаг8І) ЬтлГГо а) огорчить-^ 

ся, нахмуриться; Ь) растеряться; с) остаться с носом.
іігагы  ипа Ьгиііа сорегіа см. С-2599, 
ігоѵагкі іп ип Ьгиііо Ггапдег*е см. Р-1216.
1291. ѵейег(5е)1а ЬгиМа переживать тяжелую  минуту. 
129?. ѵегіегпе йеііе ЬгиМе быть тертым калачом: пе

Ьа ѵізіе сіеііе Ьгиііе он видывал виды.
1293. ѵепіге аііе Ьгиііе соп цгі пойти на разрыв с 

кем-л., поссориться с кем-л.; подратьсі.
ЪеІІі іп Гассіа, ЪгиШ іп р іагга  см. В-453.
1294. ЬгиіГа іп Газсе, ЬеІІа іп р іагга  ргоѵ. из н екра

сивой девочки вырастает красивая девушка:
Оеѵ’е5веге т о Н о  Ьгиііа, а віийіоаге й а ііа  Гассіа сЬе Га 1а 

ееШ е сііь, рег ейисахіопе, ге са (Н І а г т і С1 иаівііе со т р іі-  
ш епіо. Апгі, ипа ѵессіііг. гіа  гпі Ьа гіеііо асМіг№ига: іСогаб,- 
е іо , і іб ііа  ш іаі Ь г т іа  іп (азсе, ЬеІІа іп ріагга» (М. Зегепі. 
« / %іогпі йеііа позіга ѵііа»).

Д олж но быть, девочка очень некрасива, если судить по 
выражению лица тех, кто старается сказать мие приятное 
и з вежливости. Более того, одна моя старая тетушка мие 
прямо сказала: «Ничего, доченька: в пеленках — страхотуль- 
ка, а после — красотулька».
а  сНі ріассіоп 1е ЬеІІе е а  сНі 1е ЬгиМе; рег циехіа 

8+гасіа 5І іпагііап ІиЙе см. В-457.
ІІ йіаѵоіо поп ё сохі (или  іап іо) ЬгиОо (соше 1о 5І 

сііріпде или  соше арраге) см. 0-366. 
ё ипа ЬгиМа Ьехііа см. В-630, 
ё ипа ЬгиЙа т а Г а м а  см. М-928.
ее ё Ьеііа, ё ѵапі4о$а; ё Ьгиііа ё Га$Гі(1іо$а см. 

В-460.
Ііга ип’агіа ЬгиМа см. А-1061.

ВКІІТТОРА !
1295. Гаг ЬгиМига отправлять естественные надоб

ности.
ВОВВОЬА I }

Ігеітіаге соше ипа ЬиЬЬоІа см. Т-913.
ВОВВОЬА II /

1296. ЬиЬЬоІа іп (или  рег Іа) ГекГа фантазия, блажь: 
Ьа Карізаггіа поп аѵеѵа (щевіе ЬиЬЬоІе рег 1а

(В. Тессіи. «Ьа іегга аЬЪапйопаіа»).
У Рагшсарды не было в голове этих несбыточных фан

тазий.
5 ’аггаЬЬіаѵа сопіго зе  зіезва. Nоп ѵоіеѵа «зіогіе» , поп 

ѵоіеѵа ЬиЬЬоІс іп (е&іа. Зареѵа сЬе аѵеѵа «Іаѵапіі а зё  ипа 
Іип&а е гіига Ьаііа&На (В. ТессНі, «Ьа іегга аЪЪапйопаіа» ) .

Она злилась на сам ое себя . Она не хотела никаких пере
дряг, ие хотела никаких новомодных выдумок. Она знала, 
что впереди упорная и длительная борьба.
1297. с!аг ЬиЬЬоІе рассказы вать небылицы, заливать, 

отливать пули.
ВОСА !

1298. Ьиса сіеса а) волчья яма; Ь) западня, 
саѵаге іі дгапсЬіо сіаііа Ьиса см. С-958.
сяѵаге іі ^гапсЬіо ііаііа  Ьиса соііе гпапі аіігиі см.

О Э59.
1299. гіаге іпіогпэ аііе  ЬисЬе а чгі стараться развя

зать язык кому л
1300. Гаге 1а Ьиса а цсі жаре, прикончить, укокошить 

кого-л.:
— Росо йа ѵіѵеге, II Ті^ііо сіеі веегеіагіо, — д іззе  Т о т . — 

О ііеіа Гассіо іо 1а Ьиса </?. Ѵі&апд, «Ь'А&певе ѵа а тогіге»).
— Этому сыну секретаря недолго осталось жить, — сказал  

Том. — Я его прикончу.
1301. Іагсі Ьиса разорять:

«$епірге Н. *иНі И а т а п р іа ге , іи іі і  ви циеііе враііе. СІ 
іа  Ьиса! Сі іа  Ьиса)і (Л РаІагхевсНі, «Зогеііе Маіегавві»)щ

— Всегда у них полно народу, всегда у ннч в дом е едят, 
сидят у них на ш ее. Разоренье! Просто разоренье!

1302. Гаге ипа Ьиса а) брать в долг; Ь) растратить 
чужие деньги.

1303. Гаге ипа Ьиса іп... найти себе приют, осесть на 
каком-л. месте.

Гаге 1е ЬисЬе пеіір роіе см. С-899.
1304. рідііаге аНе ЬисЬе поймать в ловушку.
1305. іигаіе ипа Ьиса заткнуть дыру, уплатить долг. 
13С6. діі ё ап іа і а  Ьиса у него ничего не вы ш лс

«М епіге, іпѵесе, — гійассЬіб, — еІІ ё апс)а(а Ьиса» (О. Ваз-
вапі, «йіеіго Іа рогіа»).

— У него ж е , — хихикнул он, — получилась фига.

В и С А К Е  V
Ьисаге 1а Іедде см. Ь-312.
Ьисаге 1а рапсіа а  чй см. Р-207.
Ьисаге 1а ксиоіа см. Ь-509.
Ьисаге Гиоѵо слі. 01-182.
Іе і г т і  сіе’ роіітопі поп (эдііапо пё Ьисапл см. 

А-1118
ВІІСАТО I а § в

1307. Ьисаіо с о т е  ип соІаЬгогіо дырявый как решето:
...е  ѵійе І е 11 о арріорраіо сгпіго ип реххо <11 рагеіе Ьисаіа 

соше ип соІаЬго^о (Р. Р. Равоііпі, «и  па ѵііа ѵіоіепіа»).
...он увидел Л елло, прижавшегося к куску изрешеченной 

стены.

Ьисаіо Гіпо аііе окка см. 0-679.
т а п і  ЬисаГе см. М-441.
рег (или  соп) циаііго хоігіі Ьисаіі см. 8-920.
поп сіаге ип чиаіігіп  Ьисаіо см. 0-62.
поп гіаге ип коігіо ЬисаГо см. 5-924.
ІеГісаге рег ипа раіапса ЬисаГа см. Р-118. 
поп ѵаіеге и ш  раіапса Ьисаіа (или  ип зеісіо Ьиса(о) 

см. Ѵ-25.
ВОСАТО II т  

Ьіапсо (И Ьисаіо см. В-641.
Ыапсо с о т е  ип сепсіо сіі Ьисаіо см. В-642.
1308. рег Гаг Ьисаіо а ііа  соясіепха для очистки со

вести.
аѵеге іі сегѵеііо іп Ьіісаіо см. С-1569, 
аѵеге іі Гогіегс пеі Ьисаіо см. Р-966.
1309. Гаге іі Ьиса .о а) стирать белье; Ь) устроить 

чистку:
8 іе іе  1’иогпо Гаіаіе, ш апйаіо іп Іегга рег ргоѵаге соте 

циаііго е циаШ’оИо сііе Ьівоепа Іаге іі Ьисаіо а ііа  ѵессЬіа 
Еосіеіа (О. Ѵегца, «г/ Ліаіаѵоцііа»),

Вы роковая личность. Самой судьбой вы посланы иа 
землю доказать как дважды  два — четыре, что старое об 
щество нуж дается в чистке.

Гаге (или  Іаѵаге) іі ЬисаГо іп Г атід ііа  см. Р-138. 
теМ еге іі Гоііего пеі Ьисаіо см. Р-966. 
т е й е г е  ип т о г о  іп Ьисаіо см. М-1920. 
теМ еге іі ргопгіо сепсіо іп ЬисаГо см. С-1470, 
рагег 1а Ш Іа гіеі ЬисаГо см, Ь-750.
1310. гіхсіасчиаге а  цгі іі Ьисаіо задать головомойку.
1311. поп 5І Гесе т а і  Ьисаіо сЗі поКе сЬе поп 5І ахсіі1- 

да$$е ііі діогпо ргоѵ. как ни стирай белье ночью, а 
сушить придется днем (ср. шила в мешке не утаиш ь).

1312. поп 5І Гесе т а і  Ьисаіо сЬе поп ріоѵеме ргоі. 
как за  стирку, так и дож дь, беда всегда приходит не 
вовремя.

рапе е ЬисаГо поп сіигап кетрге  см. Р-299.
1о 5сгі11о поп 5І іпеііе іп Ьисаіо см. 5-490.
ІиШ і сепсі ѵодііопо епігаге іп Ьисаіо см. С -1478. 

ВОССІА {
1313. Ьиссіа сЗі Іісо (или  (И рогго) чепуха, ерунда; 

детские нгрушкн:
— А Іого Ьазіа (1і поп рараге іі Ь щ ііеііо  диапдо ѵаппо аі 

Іеаіго. Зсгоссопі е  зѵегёо^паШ  Ма чиезіа. ё ипа Ьиссіа <Іі 
Іісо апсЬе рег Іого! (^. Реа, «II Іогевііего»).

— Они рады пролезть в театр зайцем. Наглые дармо
еды! Д ля ннх это раз плюнуть!

1314. Ъиссіа Ъиссіа поверхностно, небрежно, кое-как: 
Ерриге И 1е8Бе. соп ипа зресіе сіі Іеггоге. е Іі гііезэе

апсЬе. Каеіопаѵапо азза і ш е^ію  йеі си еіп о , с ііе  п іег іѵ а  1е
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созе Ьиссіа Ьиссіа (Е. Сариапа, «II тагсНеве йі Цоссаѵег- 
йіпа»).

И все ж е  ои их читал, хоть и не б е з  опаски, и д а ж е  
перечитывал. Книги были логичней, чем слова кузена, ко
торый все валил в одну кучу.

1315. сіі ипа (или ' гіеііа 5Іе58а) Ьиссіа (обыкн. употр. 
с гл. еззеге, зетЬ гаге, есс.) одного поля ягода, одним 
миром мазаны.

1316. аѵеге 1а (или  еззеге сН) Ъиссіа гіига а) быть 
толстокожим, нечувствительным; Ь) быть живучим.

аѵеге іі ріейе 5иІ1а Ьиссіа йі ип сосогпего см. 
Р-1630.

1317. сасіеге «и ипа Ьиссіа сН Ііто п е  (или  гіі Ъапапа;
тж. 5сіѵо1аге или  зсігиссіоіаге зи ііа  Ьиссіа) поскольз
нуться на лимонной корке; потерпеть неудачу, попасть 
впросак:

Рагіепсіо <1а Яоша, Іо аѵеѵо гіаіо іі ш іо пиоѵо іпсіігігго 
а СіоѵассЬіпо... О иезіа  іи  1а Ьиссіа зи ііа  чиаіе  зсіѵоіаі 
(А. Могаѵіа, «:Nиоѵі гассопіі готапі»).

У езж ая из Рима, я дал  мои новый адрес Джоваккиио--. 
и, конечно, иа этом я и погорел.
(Пример см. тж. 0-256).

1318. саірезіаге ипа Ьиссіа сіі Іііпопе (или  <$і Ьапапа)
сделать рискованный шаг:

— Ти сгесіі сіаѵѵего сЬе зсіоссЬегге зіш ііі 5 і ргоіга&^апо 
рег ГеІегпКа?

— Іо поп сгесіо п іеп іе — геріісб гаЬЪопНо Гаѵѵосаіо — Ма 
репБо сІі’ё іп и іііе  са ір езіаге  ипа Ьиссіа «И И тон е, циапгіо 
5І рио еѵ ііагіаі (Т. Ьогі, «Ви^еге зиІѴАгпо» ).

— Ты думаеш ь, что подобные глупостн могут длиться 
вечно?

— Я ничего не дум аю , — смягчившись, отвечал адвокат. — 
Но мие каж ется, что не стоит рисковать, если м ож но этого 
избеж ать.

е« еге  с!і Ьчссіа гіига см. В-1316.
ем еге гі'ип реіо (или  сГип рехо) е (Гипа Ьиссіа см. 

Р -1 104.
1319. Гаге Іа Ьиссіа а  чіі укокошить, убить кого- 

либо.
1320. поп іпіепііеге Ьиссіа ничего не смыслить.
1321. Іазсіаге (или  гітеМ еге) !а Ьиссіа лечь костьми, 

погибнуть, пойти прахом.
1322. регіге пеііа Ьиссіа погибнуть в зародыше.
1323. гірогіаге а сака Іа Ьиссіа выйти сухим из воды 

уцелеть.
1324. гіѵесіеге Іе Ьиссе а  С]іЗ раскритиковать 
хсіѵоіаге (или  ьйгиссіоіаге) хиііа Ьиссіа см. В-1317.
1325. хрипіаге Гиогі гіаііа йиссіа а) вылупиться из 

яйца, родиться; Ь) развиваться.
1326. ігоѵаге ипа Ьиссіа сЗі Ьапапа наткнуться на 

подводный камень; наткнуться на неожидачное пре
пятствие:

II сапопісо ріІірреИ і... 4гоѵо ипа Ьи :сіа і Ьапапа рій 
Іагсіі, циапйо 5і рг( рагаѵа 1а йиегга сГАЬіввіпіа (С. Ріоиепе, 
«Ье Ригіе»),

Каноник Филиппетти... напоролся иа подводиый камень 
позж е, когда шли приготовления к войне с  Абиссинией.

поп ѵаіеге ипа Ьиссіа гіі рогго см. Ѵ-25.
1327. 1а Ъиссіа Ьа гіа « о т і^ ііаге  аі Іе^по ргоѵ. ^  к а

ков поп, таков и приход.
диезіа поп ё ипа Ьиссіа сіі рогго см. Р-2083.

В ІК Х Ю  т 
сохіаг гіеі сиоіо е гіеі Ьиссіо см. С-3168.
1328. Гаге іі Ьиссіо а чсі укокошить, убить кого-л.:

Рег чиезіа ѵоНа, т е з з о  т і  з іа , с о т е  сііззе чиеііо; т а  ип 
еіогпо о а ііго  &1і *о іі Ьиссіо. СИ ё ігорро сііе Іа Ьоііе 
(А. 8оЦісі, «Ьеттопіо Вогео»),

На этот раз я действительно попался, как сказал тот 
тип; но в один прекрасный день я его укокошу. Это давно  
уж е  назрело.

В ІІС Н Ш О  т
1329. сЬі поп сисе ЬисНіпо, сисе Ьисопе ргоѵ. не з а 

штопаешь дырочку, будешь штопать дыру; ленивому — 
работы вдвое; сама себя раба бьет, коль нечисто жнет.

ВУСІЫЕ т
1330. епігаге пеі Ъисіпе попасть в переделку.

ВѴСО т
1331. Ьисо аггоѵевсіаіо бессмыслица, ерунда, чепуха.
1332. Ьисо 8(ог1о брюзга.
1333. Ьисо пеІГасчиа напрасный труд, пустое:

«Ѵі йісо іо сЬе Іи ііо  чиезіо поп зегѵе а пиііа, ...ё  ип Ьисо 
пеИ’асчиа» (А. Мапгопі, «•/ рготеззі зрозі»).

— А я вам говорю, что все это ни к чему, ...это все 
равно что толочь воду в ступе.

1334. — Іаге ип Ьисо пеІГасциа (или  іп асчиа) то
лочь воду в ступе; зря стараться:

«5Г, ріапіего іи ііо , регсЬё Ьо сар ііо  Я п а іт еп іе  ЙІ еззеге  
ип іпсарасе... Ѵесігаі сііе Іагй ип Ьисо пеІГасчиа апсйе 
п еііа  ргоТсззіопс» Ргеіі, «Сіоѵіпеяга. ціоѵіпегяа»).

— Д а , я все брошу, потому что наконец понял: и и на что 
я ие гожусь,.. Вот увидишь, и на работе мне ии черта не 
добиться.

. . .т а  1а соза ега Гаііа, е Ъеп зареѵа сііе ѵоіег ога іеп іаге  
сопіго циезіі ^іоѵапі Ь гаѵ іззіт і (1і гіаѵег 1а зиа ргейа, ега  
ип ѵоіег Іаге ии Ьисо пеІГасциа (М. й’Аге^Ио, «Еііоге 
РіегатоБса» ).

...но дело было сделано, и Дон Микеле прекрасно созна
вал, что пытаться отобрать добычу у этих молодцов — на
прасный труд.
{Пример см. тж. В-1438).

1335. Ьисо <!і саза (или  гіа даШ ) дыра, конура (о жи
лом помещении):

Ьа сисіпа ега ип Ьисо <)а ваНі (С. Раѵеве, гРаезі іиоіг). 
Этп была не кухня, а самая и аск я щ ая  дыра.
Сі репваѵа е  ві Ѵ/^ІІаѵа пеі Іаѵого... гіп4апі.пДо8І пеі вио 

Ьисо сіі сава соп 1а ііпп.чіга сопіго ип шиго врогсо сіі согіііе ... 
(Р. А. Виііііа, «II ѵоіапііпо»).

Он дум ал об этом и яростно набрасывался иа работу, 
забі.вшись в “-воіо коні ру, единственн е окно которой вы
ходило иа грязную стену двора.

1336. Ьисо і1і раеке ^  провинциальная дыра, захо
лустье медвежий уго-ц*

«Ма а Іеі, а 4е, ѵЧшрогІа (11 сова рио Йіге диевіа роп(е, 
іп  чиезіо .п с п  гіі раеве?» (О. Агріпо «Віогіе (II ргоѵіпсіа» ) .

— Н о для нее. для тьбя, так ли уж  важно, что будут  
болтать эти людишки из этой провинциа іьной дыры?

1337. а Ьисо кстати, вовремя.
апгіагзепе рег іі Ьисо (ЗеІГасдиаіо см. А-253.
1338. аргіге ип Ьисо рег сЫийегпе ип аНго найти 

одно, потеряв другое.
аѵеге ип саѵіссЬіо рег одпі Ьисо см. С-1414.
аѵеге рііі ЬисИі (Гип ѵадііо см. Ѵ-17.
поп саѵаге ип ^гіііо  сЗа. Ьисо см. 0-1061.
поп саѵаге ип гг "п о  с!аІ (или йа ип). Ьисо см 1^-98.
— яепга саѵаге ип гадпо йа ип Ьисо см. К-99.
1339. сегсаге іп о§пі Ьисо искать по всем углам, 
с о іт а г е  ип Ьисо см. В-1349.
епігаге рег И Ьисо ііеііа сНіаѵе см. В 1348.
1340. (аг  Ьисо сделать купюру (е тексте) ;  выпустить 

(текст) с купюрами
1341. Гаге ип Ьисо іп чс нанести урои, ущерб.
1342. — Гаге ип Ьисо іп ипа са$$а растратить, при

своить чужие деньги.
1343. — Гаге ип Ьисо а ііа  Іед&е преступать, нарушать 

закон.
1344. — Гаге ип Ьисо пеІГогагіо (или  пеі саіепсіаііо) 

дать себе передышку, сделать перерыв в работе.
1345. — Гаге ип Ьисо іп ип раігіш опіо промотать на

следство, наделать долгов.
1346. — Гаге ип Ьисо пеііе героіе (или  пеі гедоіа- 

піепіо) наруш ать правила.
1347. Гаг ѵегіеге (или  іиохігаге) рег (или йа) ип 

Ьисо <!і д га ііи д іа  а) дать взглянуть на что-л. недос гуп ■ 
ное; Ь) сделать большое одолжение.

поп Іеѵаге ип гарпо сіаі (или  йа ип) Ьисо см. К-98. 
іпапііаге іи ііо  рег іі Ьисо (1е1І’асчиаіо см А-255. 
ш еііеге і сЬіесІі пеі Ьисо ѵессНіо см. С-1751.
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1348. ра$$аге рег іі Ьисо (Йеііа сЬіаѵе) (тж. еп- 
ігаге рег іі Ьисо Йеііа сЬіаѵе) с трудом пройти, про
никнуть куда-л.:

Ма 1а іо^ іса поп ё  вешрге 1а Іее&е (Зеі побіго ѵіѵеге апгі, 
іі рій д е ііе  ѵ о ііе  поп с ’епіга п е т т е п о  рег іі Ьисо сіеііа  
сЬіаѵе (А. РаІаггезсНі. «Я.опгапгі вігаогйіпагі»).

Но логика далеко не всегда является законом нашей  
ж изни, в большинстве случаев мы тщательно забиваем  от 
нее все щелн, через которые она могла бы проникнуть.

1349. Іарраге (или  Іигаге, со іт а ге )  ип Ьисо заткнуть 
дыру; уплатить, погасить долг.

~оп Іігаге ип гарпо Лаі (или  Ла ип) Ьисо см. К-98.
1350. Ігоѵаге ип Ьисо найти себе местечко, скром

ное занятие; устроиться, пристроиться.
1351. ивсігпе рег іі Ьисо ЛеІІа сЬіаѵе с трудом выпу

таться, ускользнуть.
1352. ѵіѵеге пеі яио (или  пеі ргоргіо) Ьисо сидеть 

в своем углу; жить уединенно.
1353. Ьисо ѵіа Ьисо, {а Ьисо ргоѵ. =  из ничего ничего 

и не получится.
а саісіаіа ѵессіііа атп іасса іи га  о Ьисо см. С-147.
Ьа Ігоѵаіо іі па$о аі яи’ Ьисо см. N-76.
1354. поп ^НеІо Го ѵеЛеге (или  т о з іг о )  Ла ип Ьисо 

Лі ^га ііи ^ іа  ргоѵ. =  не видать ему этого как своих 
ушей.

поп Іиііе Іе сіатЬеІІе гіеясопо соі Ьисо см. С -1780.
1355. о^пі Ьисо Ьа іі яио сЬіойо ргоѵ. на все есть 

своя отмычка:
О^пі Ьисо На II зио сНіогіо, сііі Г1:а ѵессМо е  сЫ 1’1іа 

пиоѵо (О. Ѵег%а, « /  МаІаѵо&Ііа»).
К каж дой замочной скважине найдется ключ, если не 

старый так новый.

одпі (оппіса а т а  іі яио Ьисо см. Р-1079.
Іа гаррегхаіига ё ре^^іоге Йеі Ьисо см. К-119.
ІиМе 1е сіатЬ еІІе поп гіеясопо соі Ьисо см. С-1780. 

ВІІССЖЕ т  
сЫ поп сисе ЬисНіпо, сисе Ьисопе см. В-1329.

ВІША
1356. апйаге а Виііа отправиться к пр'ютцам, на тот 

свет, умереть.
1357. ргепЛег Вийа ^  взяться за трудное дело, свер 

шить подв/іг, великое дело [этим. В енгрия была окку
пирована турками с 1541 по 1680 г.].
В Ш й А  

Огсо Висіпаі см. 0-498.
В ІШ ЕЬЬО  т  

я ігейо с о т е  ип ЬийеІІо см. 5-1939.
1358. соп 1е ЬисІеІІа іп Ьосса =  в страхе, в панике;

— Е роі сііе ё  виссезво?
— № епІе. рег Іогіипа... шіа РогеІІа ё Бсарраіа соп 1е 

ЬисІеІІа 1п Ьосса (С. Ггиііего е Р. Ьисепііпі, *Ьа йоппа сіеііа 
йотепіса»).

— И что случилось ПОТОМ ?
— К счастью, ничего... Сестра страшно перепугалась и 

убеж ала.

1359. аѵеге іі ЬийеІІо ЛігШо быть прожорливым, ж ад 
ным, ненасытным.

1360. аѵеге Іе ЬийеІІе Іе^аіе  іп к іете быть в родстве; 
быть в тесной дружбе.

1361. аѵгге 1е ЬиЛеІІа іп ип рап!еге =  трястись от 
страха.

1362. саѵаге Іе ЬиЛеІІа (сіі согро сіі дЛ) (тж. т е ііе ге  
а  чй 1е Ьийеііа іп т а п о  или  іпіогпо аі соііо) выпустить 
кишки кому-л., прикончить кого-л.:

...рег сШепгіеге 1а ргоргіа ІіЬегіа поп сі репзаѵапо сіис 
ѵоііе а соггеге а $аге аііе соііеііаіе п З а іііа  Керагаіа, а 
Ьгис:аге іі 8аѵопаго1а іп Р іагга гіеііа Бівпогіа. а ш іпассіаге 
іі Рара. . сЬе кг ' епіѵа а Рігепхе 1і аѵгсЬЬего т е зк е  1е 
ЬікІеІІа іп т а п о  (С. Маіарагіе, «МаІейШі Іозсапі»),

...в старое время тосканцы, пе задумываясь, бросились 
защ ищать свою свободу с оружием в руках, сожгли Саво
наролу на площ ади Синьории и грозились выпустить кишки 
Папе... если ои приедет во Флоренцию,

1363. Лаге іп ЬийеІІа груб, потерпеть неудачу, про
валиться.

1364. епірігзі 1е Ьийеііа назсться до отвала, набить 
брюхо.

1365. ешрігві 1е Ьийеііа Лі Ііогіпі набить мошну, раз
богатеть.

т е і іе г  а  чЛ Іе ЬиЛеІІа іпіогпо аі с о і і о  (или  і п  т а п о ;  
см. В -1362.

1366. яет іп аге  1е ЬиЛеІІа а) показывать кишки, по
троха (о мягкой мебели, матрасе) -, Ь) прост, подыхать.

1367. яепіігяі Іогсеге Іе ЬийеІІа чувствовать глубокое 
отвращение.

1368. ѵепсіеге 1е ЬиІеІІа а  Оіо =  продать душ у дья- 
ьолу:

«Ьа Гате сопііпиа... 5регіаш о 1п Ьепе, т а  ее сопііпиа созС 
Ъізо&па ѵепсіеге 1е Ьигіеііа а Б іо  рег 5 {атагзі»  (С. Сотіззом 
«Заііге ііаііапе»).

— Голод все свирепствует... Надеемся иа лучшее, но если  
будет  так продолжаться, придется продать душ у дьяволу, 
лишь бы поесть.
1369. ѵоіег ѵеЛеге 1е ЬисІеІІа а дЛ собиратьси выпу

стить кишки кому-л.
1370. ее п’аѵѵейопо (или  ее п’ассог^опо) 1е ЬиЛеІІе! 

иіутл. нечего, хватит нюни распускать!
1371. рег 1е Ьисіеііа! черт возьми!
1372. ші сахсапо Іе ЬиЙеІІа я умираю от голода, 
т а іа і і і а  а ііа  реііе, ваіиіе аііе ЬисІеІІе см. М-171, 
о^пип ѵеЛе іі т а п іе ііо , пеяхип ѵейе іі Ьийеііо см.

М-723.
1373. йіі 5! гітевсоіапо  (или  Ігетапо) Іе ЬийеІІе (или  

Ьи^еІІа; тж. &1і воп ѵепиіе или  ѵеппего 1е ЬийеІІа іп 
Ьосса) а) у  него кишки поют; Ь) он труса празднует. 
ВІІЕ т

1374 Ьие й’ого (тж. Ьие 1о<!егаІо (Іі диаМгіпі) а) зо
лотой телец; Ь) богатый дурак, невежда, неуч.

Іогіе соше ип Ьие см. Р -1102. 
вапо с о т е  ип Ьие см. 5-200. 
сиоге (Іі Ьие см. С-3188. 
оссЬіо Йі Ьие см. 0 -3 5  а ), 
регго (1і Ьие см. Р-1441. 
іеяіа (Іі Ьие см. Т-483.
1375. апйаге а Ьие а) ходить по пятам, быть чьей-л. 

тенью; Ь) прогореть, вылететь в трубу.
аікіаге а сассіа соп іі Ьие горро см. В-1378.
1376. агаге соі Ьие е соп Гахіпо из кожи вон лезть. 
аггівсЬіаге ип иоѵо рег ^иайа^паге ип Ьие см. ІЛ-180.
1377. аѵеге йеі Ьие быть гчупым.
поп аѵег ѵіяіо согпа а іиоі см. С-2692.
1378. сассіаге (или  апйаге а  сассіа) соп іі Ьие горро 
добиваться чего-л. негодными средствами.

сіііийеге 1а 5іа11а чиапйо і Ьиоі зопо всарраіі (или  
Лоро сЬе «оно «сарраіі, {и^е<Н • Ьиоі) см. 5-1599.

1379. сиосеге іі Ьие зря время терять.
1380. Лаге пеі Ьие прикидываться дурачком, простач

ком.
1381. Іаге іі Ьие а) работать как вол; Ь) валять ду

рака.
Іаге с о т е  і Ьиоі Лі Моіегі см. N-385 
1381а. іт р агаге  (или  іпяе^паге) іі Ьие а  т е п іе  э  

быть неучем, невеждой.
Іеѵаге іі реіо а ип Ьие см. Р -1 111. 
т е ііе ге  іі сагго іппапгі (или  гіаѵапіі) аі Ьиоі см. 

С -1043.
геяіаге с о т е  і Ьиоі Йі \о !е г і см. N-389. 
яареге диапіе раіа Іап (п о ) {ге Ьиоі см. Р-107. 
веггаге 1а «ІаІІа с;иапйо і Ьиоі вопо ксароаіі (или  

Лоро сЬе 50П0 всарраіі, {и^^ііі і Ьиоі) см. 5-1599. 
4ог(се)ге іі реіо а  ип Ьие см. Р -1 122.
Ьеѵі Гіісдия с о т е  іі Ьие, е іі ѵіпо сог^е іі ге см. 

А 227.
1382. (ІаІ Ьие сііпапгі: ЛаІ іпиіо (Іі йіеіго; е Йа!1а ііоп- 

па (Іа Ііиіе 1е рагіі ргоѵ. бык опасен спереди, мул — 
сзади, а ж еь’щша с а  всех сторон.
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1383. Ьие Нассо кіагпра рій Гогіе 11 р!ё іп іегга (тж. 

Ьие ѵессЬіо, яоісо сігіМо) ргоѵ. ~  старый конь борозды 
не портит.

1384. іі Ьие т а п ^ іа  іі Ііепо регсЬё яі гісогйа сЬе ё 
5Іа4о егЬа ргоѵ. все хорошо в свое время.

1385. іі Ьие яі кйіпа рег Іе согпа е Г и о то  рег 1а ра- 
гоіа ргоѵ. =  быка ценят по рогам, а человека — по 
делам:

«Аѵеіе 1а т іа  рагоіа!» (ІіБзе ГаИго.
«В айаіе, поіаіо , сЬе іі Ьие 5І зііш а рег 1е согпа е Г и о т о  

рег 1а рагоіа!» (У. Вгапсаіі, «■II ЬеІІАпіопіо»).
— Д аю  вам честное слово, — сказал нотариус.
— Не забы вайте, что быка ценят по рогам, а человека — 

по делам .

а сЬі Ьа ГоссНіо гіеі Ьие ипа пю зса раге ип саѵаііо 
см. 0-241. 

іі сіисо йа гіеі Ьие аІГавіпо см. С -1985.
1386. сіоппе (или  то& іі, зрохе) е Ьиоі сіеі раезі Іиоі 

рю ѵ. ^  ж ену и быка не бери издалека:
СНіагіпа. — Брозі е Ьиоі йеі рае$і іиоі.
Маііійе. — Ьа кі^погіпа Сіііагіпа зі ргеоссира сііе 1е т е п -  

іаШ& (1і ип т а г ііо  е сіі ипа т о д ііе  сіі йие раезі сііѵегві поп 
гіезсопо а ігоѵаге іі р ип іо  <3і со п іа ііо  (Е. Ое Рііірро, «Вепе 
тіо е соге тіо»).

К ь я р н н а. Ж ену и быка не бери издалека.
М а т и л ь д а .  — Синьорина Кьярииа опасается, что м уж  

и ж ена родом из разных мест не сойдутся характерами.
N 00 гіісо сЬе Іи ііе  ди езіе  ш$ап2е поп ш’іп!ішігіі5сапо, поп 

ші Іазсіпо регріеззо... Мо^Не е Ьиоі гіеі раеві іиоі (М. Мо- 
геііі, <Сепіо поѵеііе»).

Не могу сказать, чтобы все эти обычаи меня ие отпуги
вали или ие ставили в тупик... Недаром говорится: жену и 
быка не бери издалека.

іпаіе іп ѵассііе е ре^&іо іп Ьиоі см. Ѵ-9.
1387. соп ип 50І Ьие поп 5і рио іаг  Ьиоп б о іс о  ргоѵ. 

один вол борозды не делает (ср. одна ласточка весны 
не делает).

1388. Іапіо саса ип Ьие диапіо (или  соше) шіііе т о -  
5сЬе (или  гопсііпі) ргоѵ. ^  что в лоб, что по лбу:

АПа й отеп іса  ші сіаѵа ипа Ііга, іо ѵоіеѵо іпѵесе ѵепіі 
5 оЫі е аііога  гігіепсіо йісеѵа: «Роііе! Коп заі сЬе іа п іо  саса  
ип Ьие с о т е  сеп іо  готН пі?» (О. Агріпо, «8іогіе йі ргоѵіп- 
сіа»).

По воскресеньям мать давала мне лиру, я ж е непременно 
хотел получить двадцать сольди. Она смеялась и говорила: 
«Дурачок! Разве ты ие знаеш ь, что это одно и то ж е?»

йга рііі ип Іііо сіі Ьепеѵоіепха сЬе сепіо рага <1і Ьиоі
см. Р-805.

^іі и о т іп і 5І Іе^апо рег Іа Ііп^иа (или  рег 1е рагоіе),
і Ьиоі рег 1е согпа см. ІІ-158.

ѵаі рій ип Ьиоп ^іогпо соп ип иоѵо сЬе ип пзаі аппо 
соп ип Ьие см. 0-610.
в и Е Х іо

1389. аѵеге віисііаіо пеі Ьиегіо звезд с неба не хва
тать, быть недалеким, ограниченным человеком [игра 
слое, основанная на близости звучания слова  Ьие — 
символ тупости — и имени философа Боэция].
ВЦРАЬО ш

Іай са  Ла ЬиГаІо см. Р-239.
Лаге йепіго йа Ьиіаіо см. 0-219.
1390. поп сіікііп^иеге і ЬиТаІі йаІГосІіе не разбирать

ся, ничего не понимать.
т а п о іа г е  с о т е  (или  чиапіо) ип Ьиіаіо см. М-366. 
яоНіаге с о т е  ип Ьиіаіо см. 5-866. 
яоШ аге с о т ’ип Ьиіаіо аі Іассіо см. 5-867.
1391. поп ІгоѵегеЬЬе (или  поп ѵейгеЬЬе) ип ЬиГаІо 

пеііа пеѵе он и буйвола на снегу не найдет, он ничего 
дальше своего носа не видит.
ЕШРЕКА {

1392. а Ьиіега растерзанный, растрепанный.
1393. Іаг ЬиГега кутить, пировать.

в і і р р а  і
1394. апсіаге іп ЬиіГа быть осмеянным, быть посме

шищем.
1395. ЬиМаге (или  тапсіаге, Йгаге) дій (1а) ЬиіТа

сбросить маску, показать свое истинное лицо.

1396. т о з іга ге  1е ЬиКе рассказывать сказки, басни,
заливать.

сіо (или  диеі) сЬе ѵіеп Лі гиНа гаі{а ее пе ѵа <Н 
ЬиЯа ЬаНа см. К-611. 
Ь и Р Р О  адд

1397. ЬиІІо с о т е  ип (или  рій Ьи({о Л’ип) іи т е  а 
т а п о  до см етного  устарелый; старо как прялка.

рііі ЬиНо сІеІРоѵо 5оЛо см. (і-174. 
В и Р Р О \Е  т  

іаге П йо5'іо Лі ЬиГ'опе см. 0-858. 
в и о іА  і 

Лог (Ч Ьидіа см. Р-885. 
рапе Леііе Ьи^іе см. Р-231.
1398. §аЬе11аге Ьи^іе быгь ротозеем, попасться на 

удочку.
1399. Іа Ьис;іа «  согге (или  й 8і ѵейе соггеге) яи рег 

іі паво еа по носу видно, что врешь.
1400. Іе Ьиетіе Ьаппо сойа согіа (или  1е ^апіЬе согіе, 

іі паво Іип^о; 1а Ьи^іа гпопіа а саѵаііо киі па$о; Іе 
Ьи^іе 5оп хорре; соііе Ьиціе хі ѵа росо Іопіапо) ргоѵ. 
у  лжи короткие ноги, ложь сразу видна:

— Ье Ьи^іе, га^агго шіо, бі г і с о п о б с о п о  аиЬііо, регсііё ѵе 
пе 5опо йі йие зресіе: ѵі зо п о  1е Ьи^іе сЬе Ьаппо Іе &атЬе 
согіе, е 1е Ьиріе сЬе Ьаппо іі паьо Іип^о (С. Соііойі, «І^е 
аѵѵепіиге Ш Ріпосскіо»).

— Л ож ь, мой мальчик, м ожно узиать сразу, потому что 
она бывает двух видов. Есть лож ь, у которой короткие йоги, 
н есть другая — с  длинным носом.
1401. рег Ьи^іе поп се Іа рио іі Іипагіо уменьем лгать 

он любоГ: календарь перещеголяет.
1е Ьидіе яопо с о т е  1е сіііе^е (сЬе ипа Нга ГаКга) 

см. С-1902.
1402. сЬі 5І Нйа іп Ьи^іа, соі ѵег регіясе ргоѵ. кто 

верит лжи, от правды погибает.
іи п ^а ѵіа, Іипца Ьи^іа см Ѵ -518. 
ип росо (Іі ѵего ?а сгеЛеге ІиМа 1а Ьи^іа см. Ѵ-380. 
іі ѵего рипде е 1а Ьи^іа ип^е см. Ѵ-383.

В и О ІА К бО  адд е т
1403. оийіапіо соше ип саѵаЛепй (или  с о т е  ип ері- 

Іаіііо , с о т е  ипа ^агхей а. соіпе ип Іипагіо, с о т е  ип 
с«е1о сіі т а г г о ; тж. рій Ьи^агсіо сіі ип еріІаНіо или  (1і 
ип ^аііо , йеііе т о ііе )  лживый, обманчивый, ненадеж
ный:

Ѵі вагЬі о по. вопо Сиггіо Б с іт т е г і,  Ігепіаі оѵрппе, йі 
Бепііогі івчоіі, а ічиапіо Ьеп {а ііо  (поп езадего. Ьо сопііпие 
рю ѵе йеі т Г  іазсіпо) е Ьи^іагсіо с о т е  ип с іе іо  «Іі т а г г о  
(С. Магоііа. «Маі йі Саііепа»).

С вашего позволения я — Курцио Шиммери, тридцати д е 
вяти лет от роду, сыи неизвестных родителей, однако не
дурен собой (я не преувеличиваю, имеются многочисленные 
доказательства м оего обаяния), я всегда готов обмануть, как 
мартовская погода.
1404. {аг Ь^йіагйо цсі изобличить кого-л. во лжи. 
яіісіаге Ьеііо іі Ьи^іагсіо см. Ь-359.
1405. аі Ьиціагйо поп ё сгейіііо іі ѵего ргоѵ. ^  кто 

вчера солгал, тому и завтра не поверят; лживый, хоть 
правду скаж ет никто не поверит.

1406. іі Ьиціагсіо сіеѵе аѵег Ьиопа п іетсгіа  (тж. сЬі 
ѵиоі ехяег Ьи^іагсіо аЬЬіа Іа іпетогіа) ргоѵ. лживому 
нужна твердая память, вруну нужна хорош ая память.

1407. сЫ ё Ьиуіагйо ё Іасіго ргоѵ. лжец тот ж е вор 
0 =  ср. проврался, что проигрался: люди долго пом.іят).

1408. сЬі еіига ё Ьн^іапіо ргоѵ. а  кто любит оо- 
жнться, любит врать; божишься — значит врешь

1409. 5І соповсе р г іт а  ип Ьи^іагсіо сЬе ипо горро 
ргоѵ. лживого раньше узнаешь, чем хромого; ^  у лжи 
короткие ноги.

о&пі Ьнціагсіо 5і т е і і е  (или  ві ропе) іп саНо см. 
С -58.
В ІЛ О  адд  е т

1410. Ьиіо Ш4о (или  ревіо, $ргоіопгіа(о; тж. Ьиіо Йа 
ассесаге, сЬе 5’аіГеІІа соі Гііо или  соі соііеііо; Ьиіо с о т е  
іп сапйпа ияи  іп ^оіа, іп ип воНеггапео, іп Іавса; Ьиіо 
(ГіпГегпо, ііа Іасігі, ііі ресе) кромешная, непроглядная 
тьма:



Ега Ьиіо реьіо. Ьа гассоііа  <51 циаЖ  йеі ріо^опе рогіб  
▼Іа рій (1і ип’ога (Е. Соггайі, «Ьа гііігаіа йі Цив&іа»).

Тьма была кромеш ная. Чтобы собрать три четверти взво
да , пришлось потратить более часа

Ьа (іепіго... іассѵ а  Ьиіо с о т е  іп ип зоИеггапео (С. Раѵе&е, 
«Раезі іиоі»).

На кухне... бы ло темно как в погребе.
{Пример см. тж. М-638).

НМі с о т е  іі Ьиіо см. А-78. 
с а т е г а  Ьиіа см. С-255, 
геопі ЬиІ см. К -188. 
каііо  пеі Ьшо см. 8-114.
1411 а ііа  Ьиіа вслепую, ощупью; бессоз.іательно.
1412. аі Ьиіо Йі... (обыкн. употр. с гл. аѵеге, еввеге, 

Іепеге, есс.) в неведении
ЗегаНпа.—* ...Е поі а і Ьшо сіі I ік 1 о. КоЪегІо, сЬе роіеѵапю  

поп ѵейегі і рій! (Р. М. Ко$8о йі 8ап &есопйо, «1-а Іиііі- 
віпа» ).

С е р а ф н н а. — ...А мы то ничего не знали. Роберто, ведь 
мы мпгли больше тебя ие увидеть!

1413. а! Ьиіо аі Ьиіо в кромешной тьме.
Ьгапсоіаге пеі Ьиіо см. В-1418, 
сасіеге пеі Ьиіо см. В-1419.
1414. ?аг оиіо вылететь в трубу, обанкротиться.
1415. Іаг Ьиіо а заслонить кому-л. свет.
1416. ііпЬоІіаг Ьиіо а) бездельничать, притворяясь 

страшно занятым; Ь) наделать кучу ошибок.
іпШ аге Га&о аі Ьиіо см. А-378.
1417. іпеНеге цсі аі Ьиіо посадить в темную, за ре

шетку.
1418. паѵі^аге (или  Ьгапсоіаге) пеі Ьиіо блуж дать 

в темноте:
Иоп ё розБіЬіІе сЪе 1а роіігіа  е  і сагаѣіпіегі ЪгапсоНпо 

з е т р г е  пеі Ьиіо чиапйо бі сіеѵе ргепйеге ип ЬапсШо (« Сіог- 
пі», 30 йісетЬге 1973).

Совершенно немыслимо, чтобы каждый раз, когда речь 
идет о поимке бандита, полиция и карабинеры бродили в 
потемках.

1419. (гі)сайеге пеі Ьиіо ^  оказаться в тени, сойти 
со сцены;

ЕЪЪе 5о1о  ип диаісііе ш ошепіо йі поіогіеіа , роі гісадйе 
пеі Ьиіо (С. Коѵеііа, «Маіег йоіогова»).

П осле короткого периода славы он снова оказался в тенн.

1420. ѵегіеге гіеі Ьиіо столкнуться с препятствием, з а 
труднением.

1421. ѵіѵеге (Зі Ьиіо согпе Іе р іаііо іе есть очень мало, 
питаться святым духом.

1422. аі Ьшо (или  (И поііе) іи ііе  Іе ^а ііе  5оп Ьі&іе 
(тж. а і Ьиіо, 1а ѵіііапа ё Ьеііа ^иапіо 1а с іата) ргоѵ. 
^  ночью все кошки серы.

1423. Ьиіо ѵіа Ьиіо, Ы  Ьиіо (или  іепеЬге) ргоѵ. 
тоск. мрак, помноженный на мрак, мраком и остается; 
из ничего получится ничего:

Ѵ’ё с!і рій: іп шоШ сазі іі СІііагізБіто гошре I га^Іопі 
йеІГагіІтеІІса е  й е ііа  Іодіса, регсЬё ее  Ьиіо ѵіа Ьиіо іа 
Ьиіо, СЬіагізБіто ѵіа СЬіагЬзіш о йісопо сЬе розза  іаг Ъиіо 
е^ а іт е п іе  (О. Сіивіі, «Ерівіоіагіо»).

Больше того: во многих случаях литературные сиетила 
нарушают законы математики и логики, и подобно тому как 
мрак, помноженный на мрак, дает  тьму, так и светило, 
помноженное на светило, не дает  света.

1424. с’ё сіеі Ьиіо это дело темное, здесь что-то 
кроется.

сЬі Ьа а готреге іі соііо, Ігоѵа 1а зсаіа аі Ьшо см.
С-2133.

сЬі пахсе сіі ^ а ііа , рі&ііа і іорі аі Ьиіо см. 0-271.
1425. іп  согро с’ё Ьиіо ргоѵ. ^  чуж ая душ а — по

темки.
5е поп Наі аіігі тоссо іі риоі апсЗаге а іейо аі Ьиіо!

см. М-1613.
В1Ю1ЧО (то/с. ВОМО) а ц ц  е гп 

ЬиоіѴапіта см. А-767.
Ьиоп'агпехе см. А -1122.
Ьиопо азсепсіепіе см. А -1179.

1426. Ьиопо соше ип ЬапіЬіпо простодушный как мла
денец:

— Ыоп розбо гітапеге шоііо іетр о  іп&тоссЫаіа. Сгейо <1і 
еззеге зѵепиіа...

— <2иа1е ітргийепга! — тогтого  Соііатадпо, гісііѵспіаіо 
Ъиопо соше ип ЬаіпЬіпо (М. 5егао, «Сиоге іп$егто»).

— Я не могу долго стоять на коленях. Боюсь упасть в 
обморок...

— Какая неосторожность! — прошептал Колламаньо, снова 
подобрев.
Ьиопа Ьогяа см. В 1030.
Іа Ьиопа сайка см. С-1301.
Ьиоп со в іи те  см. С-2980.
Ъиопо сиоге см. С-3196.
Ьиопа сііаѵоіа см. Б-303.
Ь«'Оп сііаѵоіо см Б  316.
Ьиопо рег Гаг Іи т е  аі т о г іі см. Ь-858.
1а Ьиопа Іейе см. Р-356.
-  801 ргепйеге (а Ьиопа Гегіе см. Р-357 

Ьиопа {опіе см. Р-1С30. 
ипа Ьиопа іогсЬеІІа см. Р-1060.
Ьиопа ^иегга см. 0-1180.
1а Ьиопа іпіепгіопе см. 1-335. 
ипа оиопа І а т а  см. Ь-91.
Ьиопа Іапа см. Ь-108.
Ьиопе Іеііеге см. I, 434.
— аѵеге Ьиопе Іеііеге см. Ь-435 
Ьиопа 1іто8іпа см. Ь-604.
Ьиопа Ііпциа см. Ь-655.
Ьиопо а ііа  т а і і іа  см. М-42, 
ип Ьиоп то Ь іІе  см. М 1603.
1427. Ьиопо сіі т о і іо  очень добрый
1428. ип Ьиопо а піепіе (или  а  пиПа) н и ч т о ж н ы й , 

негодный;
І.а ѵосе Нвсіііаѵа іп шегго аі согШе соше ип зегрепіе 

пеііа роіѵеге «...ип Ьиопо а піепіе, ипо зсгеапгаіо» (Р. Сіа~ 
Іепіе, «Согіііе а Сіеораіга»),

Среди двора слышался голос, похожий иа змеиное ши
пение.

— ...Бездельник, грубиян
— АѵеБІе гаррогіі соп Гітриіаіо?
— 5і.
— СЬе соза ѵі зегаЬго?
— Ііп Ьиопо а пиІІа (А. Раіаггезскі, «И сойісе й і Реге- 

Іа») .
— Вы были связаны с обвиняемым?
— Д а.
— Что вы можете о нем сказать?
— Это ничтожество.
Сегшапо ші ііа сЫезіо регсііё Уоззі іапіо ашісо йі Ьиса. 

Мі Ііа йеііо сЬе Іиі 1о сопзійегаѵа ип Ьиопо а пиііа е ипа 
Іеттілиссіа  (Р. ЗраІІеШ, «Езапге йі прагагіопе»).

Джермано спросил меня, почему я так подружился с 
Лукой. Он мие сказал, что считает его ничтожеством и 
тряпкой.
(Пример см. тж. М-558: Р-853; Т-526; П-124).

Іа Виопа ІѴоѵеІІа см. N-503.
1429. Ьиопо с о т е  ип оііо ^  очень гладкий, приятный:

...И піаге йіѵепіо ігапчиіШйзігао е Ьиопо с о т е  ип о ііо  
(С. Соііойі, «Ее аѵѵепіиге йі РіпоссНІо»).

...море стало спокойным-спокойным и гладким как зеркало.
1430. Ьиопо с о т е  іі рапе добрейшей души (человек):

8роео ипа е»°ѵіпеііа тойезіа, ѵігіиоза, сазаПп^а, Іаѵога- 
ігісе, пё ЬеІІа пё Ьгиііа, поп ргіѵа Й’іп1е11ідеп2а, Ьиопа 
соте И рапе (К  Вегзегіо, «Нассопіі ророіагі»).

Он женился на девушке скромной, порядочной, домовитой, 
трудолюбивой, не бог весть какой красавице, но неглупой 
н с добрым сердцем.
(Пример см. тж. С -1295).

ипа Ьиопа ра§іа <Гиото см. Р-839 
Ьиопа реііе см. Р-1022.
Ьиопа реппа см. Р-1163. 
ип Ьиоп регго см. Р-1452.
И Ьиоп Ріегіпо см. Р-3755.
Ьиоп 5еп5о см. 3-629а).
Ьиопа хіа&іопе см. 3-1580.
Ьиопа 8І:есса см. 8-1664 
Ьиопа зіе ііа  см. 3-1681.



Ьиоп Гепіро см. Т-206.
— аѵеге Ьиоп (еіпоо см. Т 246.
— сіагкі (а і)  Ьиоп {ешро см. Т 207.
— ргепііегкі Ьиоп Гег.іро сіі дс см. Т-208.
Ьиопо (ге ѵоИе см. Ѵ-933
Ьиопі иШсі см. ІЛ-ЗЗ.
— оГГгіге і яиоі Ьиопі иГГісі см. 0-34 
Ьиоп и о т о  см. ІЛ-124.
Ьиопа ѵоіопіа см. V 914.
— и о т іп і сіі Ьиопа ѵоіопіа см. Ѵ-915.
— теИ егсі (Іи іій ) 1а Ьиопа ѵоіопіа іп ас см. Ѵ -916. 
ЬеП’е Ьиопо см. В 429.
іге ѵо14е Ьиопо см. Ѵ-933.
Ьосса Ъиопа см. В -796.
— аѵеге 1а Ьосса Ьиопа см. В-867
— еввеге ііі Ьосса Ьиопа см. В-797.
— евксге (Іі Ьосса Ьиопа соп ціі см. В-797а.
— Іахсіаге Іа Ьос;а Ьиопа см. В-898.
сова сЬе [поп] Га Гаге ип Ьиоп сЬіІо см, С-1728, 
іп^епио іп Ьиопа Гегіе см. 1-268
іі ІітЬ о  сІеИе Ьиопе іпіепгіопі см. Ь-597. 
та іГ о  а Ьиопо см. М-960.
р іа ііо  (Іі Ьиоп ѵі$о (или  сіі Ьиоп сиоге) си  Р-1534.
1431. ип росо (Іі Ьиопо дурной, негодный, худой.

Согаіііпа. — Е сЬе сгесіопо? С 1і’іо зіа  ипа зГассіаІа, чпа 
(Іоппа всоггеМа, ип росо <11 Ьиопо? (С. СоШопі «і.а $ег„а 
атогоза» ) .

К о р а л л и н а .  — А что обо мне думаю т? Что я б ез
нравственная. распущ енная, презренная ж зіщ и н а?

- -  Іо во іпѵесе чиаісоза.
— СЬе сока, рег езешріо?
— СЬе А іѵ ізе ега ип росо <11 Ьиопо IV. Са'треЫл, «Н Рог- 

пагсііо йі Ѵепегіа» ) .
— А я кое-что знаю.
— Что ж е, например?
— То, что Альвизе был дурным человеком 

(Пример см. тж. М-214).

5Іа§іоле Ьиопа см. 8-1580. 
и о т о  сіі Ьиопа іехіа см. Т-495, 
ѵоііа Ьиопа см. Ѵ-930.
1432. Ьиоп рег... сЬе... слава богу, хорошо хоть.., хо

рошо еще что...
1433. а  Ьиопо усердно, прилежно; вовсю:

Оиапйо еЬЬе ігоѵ аіо іі п о т е  аі зио ЪигаШпо, а ііога  с о т іп с іб  
а Іаѵогаге а Ьиопо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

Как только Дж еппетто придумал имя своей кукле, он 
усердно принялся за работу.

1434. — соріаге а Ьиопо переписать начисто, набело
1435. — ріоѵеге а Ьиопо лить как из ведра {о дож де).
1436. а ііа  Ьиопа а) просто, запросто:

...і йие сопіи#і й іззего аі ^іоѵапоМо сііе ее йезійегаѵа 
Іаге С}иа1с1іе ѵ ізііа, діассЬё егапо ѵісіпі, циапйо 1е зие  
оссирагіопі... ^Непе аѵеззего Іазс іа іо  іі іе т р о , загеЪЪего 
з іа іі  1іе1і55і т і  сіі Нсеѵегіо, созі а ііа  Ьиопа, іп іа т іе і іа  
(С. Ѵег%а. «II тагііо йі Еіепа»).

Супруги сказали молодому человеку, что, если ему взду
мается посетить их. по-соседски, когда он бу д ет  свободен.., 
они с радостью примут его у  себя  запросто, по-семейному.

М агіап^еіа ІеШаѵа йипдие... йі Ііѣегагіо р г іт а  сИе іі  
іг а з іег іт е п іо  іп АІ^егіа й іѵепіззе ип іа і іо  іггерагаЬіІе, е 
зрегаѵа йі гіизсігѵі а ііа  Ьиопа, рег ѵіе йі атІсШ е (Л. Огадо, 
«II іійапгаіо»).

Марня Андж ела старалась ., освободить Энрико еще д о  
того, как его перевод в Алжир обрек бы все ее  попытки на 
провал, она надеялась, что сумеет легко добиться цели, бл а
годаря связям.

b) как придется, кое-как, так себе:
Ье йие о ігесеп іо  регзопе. зейиіе а ііа  Ьиопа зи  аісипе 

рапспе сЬе іепеѵсм Іио%о йі ІгіЪипе, Іогтаѵ ап о іі зоШ о 
риЬЫісо е іе^ ап іе  йі З іо с с о іт а  (С. МаІарагіс, «Кариіі»).

Две-три сотни зрителей, кое-как разместившихся иа 
скамьях, заменявших трибуны, составляли обычную элегант
ную публику Стокгольма.
(Пример см. тж. С-1265).

c) простой, безыскусный, без прикрас:
Ё ип и о т о  а і іа  Ьиопа, чиазі ип орегаіо (А. Сатрапііе,

«ОН азрагаді е ѴіттогіаШа йеІѴапіта»)
Это простой человек, похожий на рабочего.
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(Эиезіе зопо поіе йі ѵіащ?іо, поп ѵо&Попо еззег а ііго  сЬе 
поіе, Іігаіе а ііа  Ьиопа, Іг е ііо іо за т еп іе  (А. С. Вагпіі, «Соп 
СагіЬаЫі аііе рогіе йі Кота»).

Это путевые заметки б ез  всяких претензий, просто беглые 
наброски.

Ѵ’ё іп о&пі Биа езргеззіопе ізп Іопйо йі ІіІозоПа а ііа  
Ьиопа, ша аррипіо рег чиезіо бропіапеа е ГаШѵа (5 . Ра^апі, 
«II іеаіго тііапезе» ).

В маске Менегиио, в каж дой ее  черте, есть своя бес
хитростная философия, именно потому она естественна и 
правдива.
(Пример см. тж. Р-593).

1437. соп Іе Ьиопе по-хорошему:
ѴШогіа... ѵоіеѵа регзиайегіа со ііе  Ьиопе ай аѵег рагіепга  

рег чыаІсЬе тоглепіо; т а  ГаЬЬоггітепІо рег чиеі Іио&о ега 
йіѵепиіо рег соіеі ипа зт а п іа ..:  опгіе зееп ііаѵ а  а Іаг \огга 
(М. й ‘Агед,Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

Виктория... по-хороШему пыталась убедить ее потерпеть 
немного; но отвращение к этому месту перешло у Джиневры  
в неистовое ж елание покинуть его.., поэтому она продолжала  
настаивать.

— Ба диезіа  саза , о  *е пе ѵаі соп 1е Ьиопе о Іі сассіо  
а іогга, — д іі ^гійаѵа іа то^ П е (5 . Зігаіі, «II Ьеаіо йоп 
Сігоіато» ).

— Или ты уйдеш ь из этого дома подобру-поздорову, или 
я тебя выставлюі — кричала жена.

1438. — ргепйеге (или  рі&ііаге) цсі соп 1е Ьиопе ^  
п о д о й т и  к кому-л. по-хорошему:

■— Е ѵа1:іепе! СІіе ѵиоі Йа т е ?  Рагіа, з^одаіі! Ті ргепйо 
соп 1е Ьиопе е  зрагі саісі... МеШіі іі сиоге іп расе, П^ииоіо 
т і о  (Ь. Рігапйеііо, «Ь’езсіііза»),

— Н у и уходи! Чего ты хочешь от меня? Говори откро
венно! В едь я тебе добра ж елаю , а ты отбрыкиваешься... 
Успокой свою мятущуюся душ у, сынок.

— Сгейі сііе поп аЪЫа сарііо  сііе іп іепгіопі Ііаі? Ѵ ізіо сЬе 
поп се  Іа Іаі соп Іе саіііѵе, сегсЫ йі ргепйегті соп 1е 
Ьиопе. Ма іа п іо  іе  ГЬо й еііо , соп т е  Іаі ип Ьисо пеІѴасциа. 
Сарііо? (С. Саззоіа, «II іацііо йеі Ьозсо»).

— Думаеш ь, мне ие понятно, чего ты хочешь? По-плохому 
у  тебя ничего не вышло, так ты решил подъехать ко мие 
по-хорош ему. Н о я ж е  тебе сказала, напрасно стараешься. 
Понятно?

1439. (Зі Ьиопо всерьез.
1440. іп Ьиопа спокойно; по-дружески.
1441. зиі (или  пеі) Ьиопо сН... в разгар, посреди...
1442. рег Ьиопа ^  с одобрением, одобрительно:

Ь’оззегѵагіопе ога еін й іг іоза  е зоШ Іе с о т е  іи ііе  ^иеI1е 
сЬе зо^Нопо Іаге 1е йоппе циапйо 1а Іого кгагіоза регзоп- 
сіпа поп епіга іп саиза. Рег аііго, сотіезіа ѵоіеѵа сЬе іо поп 
Е Ііе Г а т т еи е зз і рег Ьиопа (А. С. Ваггііі, «Соте ип зо- 
&по» ).

Замечание было разумным н тонким, как это обычно 
удается особам женского пола, когда их чувствительная на
тура ие подвергается испытанию. Впрочем, из вежливости  
я воздерж ался от одобрительных комментариев.

йі Ьиоп апішо см. А-833. 
соп Ьиопі аихрісі см. А-1337.
1443. соп 1е Ьиопе о соп 1е саШѵе (или  соп 1е Ьгив- 

сЬе; тж. аііе Ьиопе е аііе саШѵе) так и л и  нначе; кну
том и пряником; не мытьем, так  катаньем:

«Ма Іи 1о ѵейі, ...1ю р ахіеп іаіо , іі 1ю ргсзо а ііе  Ьиопе е 
а ііе  са іііѵ е, — е  поп пе е ѵепиіо [иогі піепіе» (Л .̂ Сапа- 
зе&па, «Ѵп Ііите рег соп^іпе»).

Но ты видишь, ...я терпеливо пытался поладить с тобой  
всеми средствами, но из этого ничего ие вышло.

II Гі&ІіиоІо со ііе  Ьиопе е соИе саШѵе Іепіаѵа йі с а іт а г іа  
(С. Ѵег§а, «Мазіго-йоп ОезиаШо»).
Сын всячески старался ее успокоить.

Е аііога Ы зоепа, соп Іе Ьиопе о соп 1е ЬгизсЬе, созігіп- 
#ег 1а ай епігаге пеі діиосо; о ай изсігпе рег зет р ге , аппіеп- 
іапйоіа  (I . Зсіазсіа, «II еіот о йеііа сіѵеііа»).

И вот, так или иначе, нужно заставить ее вступить в 
игру или, уничтожив, вывести ее и з игры навсегда.

Аійо. — Іо Іі й ісо зо іо  ^иезіо: сЬе поп іі Іазеіо апйаге 
пеапсЬе зе  сгері. Ти г іт а п і чиі, соп 1е Ьиопе о соп 1е са і- 
ііѵе (М. Апіопіопі, «II цгійо»).

А л ь д  о. — С кажу тебе одно: ты ие уедеш ь, хоть треенн. 
Хочешь — ие хочешь, ты останешься здесь.

«Зопо диі регсііё 1ю д іигаіо  а т е  з4езза йі !аг іа п іо  соп  
1е Ьиопе о соп 1е саіііѵ е йа сопѵіпсегіі а іогпаге соп Маі- 
іео»  (А. Могаѵіа, «Ье атЫгіопі зЬадІіаІе»).

— Я пришла к тебе, так как дал а  себе клятву любыми 
средствами уговорить тебя вернуться к М аттео.
(Пример см, <гж. 0-736)*

в



ё і Ьиоп сопіо см С-2438, 
а (о^п і) Ьиоп сопіо см. С-2517.
(Іі Ьиоп сиоге см. С-3206.
сіі (или  іп) Ьиоп Лаіо см. 0-52.
йі Ьиопа сІепШ ига см. Б - 139.
а Ьиопа «Зеггаіа см. 0-237.
а (или  сіі) Ьиоп (НпИо см 0-574.
соп Ьиопа іассіа гм. Г-41.
гіі (или  іп, соп) Ьиопа Іесіс см. Р-360
сН Ьиопа д а т Ь а  (тж. гіі Ьиопе § ат Ь е ) см. С-127.
а (или  гіі) Ьиоп §іосо см. 0-477.
<Н Ьиоп ^ гай о  см. 0-922.
сЗі т і о  Ьишп&гаЛо см. 0-923.
о Ьиоп §гайо о таІ^гаЛ о  см. 0-921.
ііі Ьиоп ^гаіо  см. 0-1009.
соп Ьиопа дгахіа сіі цсі см. 0-1016.
гіі Ьиоп іпсНіохІго см. 1-164.
гіі Ьиопа іе&а см. Ь-294.
сіі Ьиопа Іепа см. Ь-361.
а (или  іп, хоМо) Ьиопа Іипа см. Ь-891.
— еххеге (или  {гоѵагхі, хіаге) іп Ьиопа Іипа см. Ь-892.
— пахсеге (или  еххег р іап іа іо ) коііо Ьиопа Іипа см.

I. 893.
<П Ьиопа т а п о  см. М-510, 
йі Ьиопе т а п і  см. М-511, 
сіі Ьиоп т а і і іп о  см. М-955, 
гіі Ьиопа т е т о г і а  см. М-1081, 
а Ьиоп т е г с а іо  см. М-1201.
— аѵегіа (или  саѵагкеіа) а  Ьиоп т е г с а іо  см. М.-1202. 
соп Ьиопа т іх и га  см. М-1567.
а ііа  (или  іп) Ьилп’ога см. 0-448. 
а (или  сіі) Ьиоп’ога см. 0-449. 
сои (зи а) Ьиопа расе см. Р-5.
(Іі Ьиоп раххо см. Р-774.
гіі Ьиопа рахіа см. Р-842.
а Ьиоп ргеххо см. Р  2283.
а (или  гіі, Іп) Ьиоп рипіо см. Р-2506.
сіі Ьиопа ге§о1а см. Р -197.
рег 1а Ьиопа гедоіа см. Р-198.
а Ьиоп гепйеге см. Р-223.
рег Ьиоп гіхреМо см. К-429.
гіі Ьиопа ѵепа см. Ѵ-201.
рег Ьиопа ѵеійига см. Ѵ-295.
(Іі Ьиоп ѵіхо см. Ѵ-651. 
сіі Ьиопа ѵо&ііа см. Ѵ-868.
(1і Ьиоп ѵоіеге см. Ѵ-894.
ипа Ьиопа ѵоііа см. Ѵ-940.
соп 1е Ьеііе е соп 1е Ьиопе см. В-442.
сіі Ьигго Ьиопо см. В-1496.
рег Іаге Ьиопа Ьосса см. В-855.
рег ойпі Ьиоп гіхреМо см. Р-429.
ип’ога Ьиопа см. 0-442.
Лі гіо іп Ьиопо см. Р-394.
ассеііаге цс рег т о п е іа  Ьиопа (или  рег Ьиопа т о 

п е ^ )  см. С-2489 
а т а г е  іп Ьиоп Іио^о см. І_-976.
1444. аѵегіа Ьиопа иметь удачу в чем-л.:

І о  е г о  СОПІСПІ с ,  р е г с Ь ё  п о п  1 По ш а і  аѵиіг Ь и о п а  с о п  і 
ге, іи іі і  і гс (О. Лгріпо, «Зіогіе <11 ргоѵіпсіа» ).

Я  бы л доволен , потом у ч т о  м н е в с е г д а  и е  везло с  коро
лям и , ии с  одним из ИИХ-

1445. аѵеге йеі Ьиопо иметь хорошие стороны 
аѵег Ьиопі асіііі см. А-102.
аѵег Ьиопе саіса^па см. С-86, 
аѵег Ьиопе сагіе іп піапо см. С-1069, 
аѵег Ьиопа сега см. С -1522. 
аѵеге іп Ьиоп сопсеііо см. С-2392, 
аѵег Ьиоп согхо см. С-2808, 
аѵег Ьиопа ііеггаіа см. 0-238. 
аѵег Ьиоп §іосо (іп  т а п о )  см. 0-481. 
аѵег Ьиопі Іо тЬ і см. Ь-780. 
аѵег Ьиопа т а п о  см. М-538.

аѵеге Ьиопа т а п о  а  (+ /п /.)  см. М-539.
аѵег Ьиопо іп піапо см. М-540.
аѵег Ьиоп іпегсаіо Лі цс см. М-1205.
аѵеге іі Ьиоп пахо іп дс см. N-39.
аѵеге гіеі Ьиопі ти п ег і см. N-583.
аѵег Ьиоп оссЬіо см. 0 -9 2 а.
аѵег Ьиопі о т е г і см. 0-355.
аѵег Ьиоп рагШ о (а ііе  т а п і )  см. Р-687.
поп аѵеге Ьиоп хап^ие соп ціі см. 3-147.
аѵег Ьиопе храііе см. 8-1245.
аѵег Ьиопа хіапіра см. 5-1610.
аѵег Ьиопо хтгпасо рег... см. 5-1769.
аѵеге діі оссііі Ьиопі см. 0-101.
аѵѵіаге хи ипа (или  хиііа) Ьиопа хігайа см. 5-1842. 
ЬиМагхі аі Ьиопо см. В -1494. 
саѵаге Ьиоп ѵіхо (1і дс см. Ѵ-657.
сЬіийеге ип оссЬіо е т е п а ге  іі Ьиоп рег 1а расе см.

0-138.
сопйигге дс а Ьиоп рогіо см. Р-2127.
1446. ііаг 1а Ьиопа =  дать несколько очков вперед, 

дать фору:
Зеш рге гійепйо зоііо і ЬаНІ, чиеі дю ѵапоііо... ші виопй 

!е (Іие ргіше. роі ші «ЗІесЗе 1а Ьиопа е ші Іесе апсЬе чиеііа  
(С. Раѵезе, «Раезі іиоі»).

Постоянно усмехаясь, этот молодой человек... обставил  
меня в первых двух партиях, потом дал  мне фору и опять 
выиграл.
Лаг Іа Ьиопа {огіипа см. Р -1122.
Лаге (а )  Ьиоп ^іосо см. 0-482. 
ііаге 1а Ьиопа т а п о  см. М-575, 
гіаг Ьиоп оЛоге ііі её см. 0-261. 
ііаге іі Ьиопо рег 1а расе см. Р-8. 
сіаг Ьиопе рагоіе см. Р-514. 
ііаг Ьиопе рагоіе е {гіддеге см. Р-515. 
ііаг 1а Ьиопа рахциа см. Р-726. 
ііаге И Ьиоп рго см. Р-2314. 
гіаге ипа Ьиопа ихсііа см. ІІ-244. 
гіаге Іа Ьиопа ѵепіига см. Ѵ-296. 
сіаг Ьиопа ѵосе см. Ѵ-844.
Лаг сопіо Ьиопо ііі её см. С-2530.
Йехсгіѵеге (или  Ліріп^еге) цй соп Ьиопі соіогі см. 

С-2188.
гііг Іа Ьиопа {огіипа см. Р -1122.
сііге дс іп Ьиоп Іаііпо см. Ь-214.
сііг Ьиоп рипіо см. Р-2523.
гііге іп Ьиоп ѵоі^аге см. Ѵ-896.
гіотапйаге аІГохІе ее Ьа Ьиоп ѵіпо см. 0-719.
поп сіотапсіаге аІГокіе хе Ьа Ьиоп ѵіпо см. 0-722.
1447. еххеге іп Ьиопа быть в хорошем настроении.
1448. поп еххег Ьиопо а  ... быть не способным на „5

...Йісе сЬе іо, зепха (II Іиі, поп воп Ьиопа а піепіе 
(/V. СіпгЬигд, «І.і! ріссоіе ѵігій» ).

...он говорит, что без него я ни на что не гожусь. 
(.Пример см тж. А-901; С-1070).

1449. — поп евхег Ьиопо а Іеххаге Гасциа (или  а всас- 
сіагві прапсЬе Іе товсЬ е, пеапсЬе а хоЙіагхі іі пахо, а 
Іігаге 1е ЬгасЬе Йа яоіо) ни на что не годиться, быть ни 
на что не способным:

«ІМоп 5 іа т о  Ьиопі а Іігагсі ви 1е ЬгасЬе Йа яоіі, ессо  
ІиИо» сіісеѵа: «Іп с іП г $опо рій іигЬі, Зсіорегапо, /аппо 

иіеге Іе Іого гаціопі. зіато аі іоп<к> йеі рогго» (О. Аг~ 
ріпо. «Ьа зиога діоѵапе»).

— Мы сами ии на что не способны, вот в чем дело, — 
говорил он. — В городе народ похитрей: бастует, заставляет  
прислушиваться к своим требованиям. У нас ж е  здесь бо
лото.

еххеге ей Ьиоп саѵаііо см. С-1363, 
еххеге іп Ьисп сопсеііо см. С-2394, 
еххеге іп Ьиопа согйа см. С-2647, 
еххеге сіі Ьиоп сопіоѵапо см. С-2678, 
еххеге сіі Ьиопа сисіпа см. С-3127.
1450. поп еххег Ьиопо пё ііа сиосеге пё Йа хегЬаге зй 

быть ни на что не годным.
еххеге Ьиопо а ііа  (ехіа йеі т а § і  см. Р-473.
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еххсге пеііе Ьиопе ^гахіе Й! дгі см. 0-1022.
поп еьхег Ьиспо рег Іе^аге 1е хсагре а дй см. 0-78.
поп еххеге хиі Ьиоп ІіЬго ііі чсі см. 1.-572.
евяеге ііі Ьиоп овко см. 0-692.
еввеге сіі Ьиоп ра$1о см. Р-857.
екхеге а  Ьиоп рогіо см. Р-2128
еххеге ііі Ьиоп кепхо см. 3-633.
евкеге яиііа Ьиопа хігасіа см. 5-1849.
еввеге іп Ьиопі Іегт іп і соп ціі см. Т-380.
екксг р іап іаіо  «оНо Ьиопа Іипа см. Ь-893.
{аіііге а  Ьиоп Пне см. Р-837.
Іаге іі Ьиопо е іі ЬгиКо (или  саШѵо) Іе т р о  см. Т-264. 
Іаге Ьиопа сега а  цсі см. С-1525.
1аг(5І) Ьиоп сиоге см. С-3255.
{аге Ьиоп еНеІіо см. Е-30.
{аге Ьиопа Іевіа а... см. Р-484. 
іаге Ьиопа Іі^ига см. Р-717.
{аге ипа Ьиопа Ііпе см. Р-818.
{аге а Ьиоп (іпе см. Р-838.
Гаге (а )  Ьиоп ^іосо см. 0-482.
{аге Ьиопа дгап сгга см. С -1524.
{аге (Іі Ьиоп т е іа і іо  Іа Ь а  т о п е іа  см. М-1323.
{аге Ьиопа ргеха соп цсі см. Р-2252. 
іаге  Ьиоп рго см. Р-2316. 
іаге  Ьиоп вапдие см. 5-163. 
іагві Ьиоп вапдие см. 5-164.
{аге ипа Ьиопа ксиоіа см. 5-510.
(аг ипа Ьиопа Іаѵоіа см. Т-138.
іаге Ьиоп ѵіхо (а  саіііѵ а Іогіипа или  а саШѵо еіосо, 

а саіііѵ а вогіе) см. Ѵ-658.
Гаге 1а рагіе Йеі Ьиоп § а т а г ііа п о  см. 5-138.
1451. йіосаге ііі Ьиопо прикидываться добряком, 
диагйаге ііі Ьиоп оссЬіо см. 0-177.
1а$сіаге ип Ьиоп п о т е  см. N-428.
Іедаге Гавіпо а Ьиопе саѵі^Не (или  а  Ьиопа саѵідііа) 

см. А-1216.
Іе^^еге 1а Ьиопа ѵепіига см. Ѵ-298. 
тапсіаге а Ьиоп Ііпе см. Р-824.
1452. тап Л аге  Іи ііе  Ьиопе а дй потакать кому-л.; уб

лаж ать, баловать кого-л.:

Еицепіо. — Аггіѵа! Аггіѵа... соп циав гіие оге (!і гііаггіо. 
Е Іи сопііпиа а [аг [іп!а йі піепіе'. А шапгіагЕІіеІе І и і іе  
Ьиопе! ф . РаЬЬгі, «Ргосеззо йі ]ата%1іа»).

Э у д  ж  е и И о . — И дет, идет... , с опозданием почти на два 
часа. А ты делай вид, будто ничего не случилось! И про
долж ай потакать емуі

1453. т е п а г  Ьиопо (тж. т е п а г  1а Ьиопа) уступать, 
прощать, спускать, смотреть сквозь пальцы.

1454. піепаге іі Ьиоп рег 1а расе уладить миром; при
мирить.

1455. іпеііегяі аі Ьиопо [аі саіііѵо] улучшиться [ухуд
шиться] (о погоде).

ИбЧ. гпеііеге сіеі Ьиопо принять действенные меры.
1457. т е ііе г е  іп Ьиопа =  задобрить:

...II С іпа... ші Ьаііе ипа ш апо зи ііа  Браііа рег теНеггпІ 
іп Ьиопа (I . Зітопеііа. «Тігаг таШпа»),

...Чина.-, хлопает меия по плечу, чтобы задобрить.

ш еііеге іп Ьиопа Іисе см. Ь 821. 
т е ііе г е  ипа Ьиопа рагоіа см. Р-544. 
т е й е г е  Ьиопа гадіоле см. Р-71, 
т е ііе г е  а Ьиоп ведпо см. 5-583. 
іпеііеге яиііа Ьиопа вігайа см. 5-1861. 
т е ііе г е  хиііа Ьиопа ѵіа см. Ѵ-492. 
тов ігаге  іп Ьиопа Іисе см. 1.-821. 
пахсеге хойо Ьиола Іипа см. 1.-893. 
паясе.ге ясііо  Ьиопа хіеііа см. 5-1682. 
паѵі§аге іп Ьиопе асдие см. А-180. 
ра^аге сіі Ьиопа пю і.еіа см. М-1835, 
рагіаге іп Ьиоп ѵоідаге см. Ѵ-896. 
р ід ііаге ^с рег т о п е іа  Ьиопа (или  рег Ьиопа т о п е іа ) 

см. С-2489.

рогіаге а Ьиоп Ппе см. Р-824. 
ргейіге 1а Ьиопа ѵепіига см. Ѵ-298.
1458. ргепйеге дс рег Ьиопо принять что-л. за чистую 

монету:
Е 5 і (галциіПігга воргаНиІіо регсЬе ргеп іе  рег Ьиопо 

ІиМо <;ие1 сЬе 1е ѵіеп сіоііо (С. Сейегпа, «Зі^поге & Зі% 
погі»).

И она успокаивается главным образом потому, что при
нимает за чистую монету все, что ей говорят.

р г е п й е т  ипа Ьиопа т а п о  ііі Ьоііе см. М-648, 
ргепйеге дс рег т о п е іа  Ьиопа (или  рег Ьиопа пюпеіа) 

см. С-2489, 
ргепйеге іп Ьиопа рагіе см. Р-655. 
ргекепіаге іп Ьиопа іисе см. Ь-821
1459. п те й е гх і іп Ьиопо образумиться, исправиться. 
гітеМ егві пеііа Ьиопа ѵіа см. Ѵ-500.
1460. гНогпаге іп Ьиопа соп цсЗ помириться с кем-л.
1461. вареге ііі Ьиопо прийтись по вкусу, нравиться, 
вареге Ьиоп цтаао а цсі см. С-928.
5са1сІаг5І а ипа Ьиопа (аксіпа см. Р-231. 
яепііге Ьиоп дгайо а дй см. 0-928.
505'епег5І іп Ьиоп ге ^ д іт е п іо  см. Р-177. 
врепйег ипа Ьиопа рагоіа рег дЛ см. Р-572.
1462. Іепег Ьиопо цсі й? заставить хорошо себя сссти, 

держ ать в повиновении:
Коп во регсЬё аііога ІиІН і СІОІІОГІ аѵеввего ГаЬіІигііпе 

сіі рогіаге 5ие ЬаІП е  ипа Іо ііа  ЬагЬа... Ма Іогзе
ега рег іпспіеге Іігпоге аі ЪашЬіпі соше ше, е Іепегіі Ьиочі 
(1і:гапІе 1е ѵ ізііе  (Т. Ѵагпі, «Метогіе йі Еицепіо Ёгаѵеііі»).

Не знаю почему, но в то время у всех врачей была 
привычка носить большие усы и густую бороду... М ожет 
для того, чтобы внушить робость таким ребятам как я, 
чтоб они не баловались во время осмотра?

1463. іепегві (іп ) Ьиопо (Іі цс использовать в своих 
интересах, воспользоваться.

іепеге Ьиоп цгаііо а  цсі см. 0-928.
Іігаге іі соНо а ина Ьиопа оссакіопе см С 2129, 
Іоссаге і. Іавіо Ьиопо см. Т-128, 
ѵейеге Лі Ьиог оссЬіо см. 0-177. 
ѵепііеге 1а реііе а Ьиоп те гс а іо  см. Р-1065. 
а т іс і  сіі Ьиоп й>СГ1:о, яол сіа т е ііе ге  іп Іогпо см. 

А-616.
аК асса Гахіпо а ипа Ьиопа саѵі^Ііа см. А-1232.
Гаѵаго Ьиопо ё Гаѵаго ііеі Іе т р о  см. А 1365.
Ьіводпо 1а Ьиоп гапіе см. В 776.
1464. И Ьопо ё Ьопо, т а  іі т ід ііо г  ё т е д ііо  ргоѵ. хо

рошо что хорошо, но получше еще лучше.
пе!1е Ьоііі ріссіпе (или  ріссоіе) с’ё іі ѵіпо Ьиопо см. 

В -1085.
Ьгідііе е «ргопо Іаппо іі саѵаі Ьопо см. В-1234 
і) Ьи^іагсіо сіеѵе аѵег Ьиопа т е т о г і а  см. В-1406.
1е Ьиопе агіопі поп ѵаппо т а і  регйиіе см. А -1400. 
а  Ьиоп саѵаНеге поп т а п с а  Іапсіа см. С -1332. 
іі Ьиоп саѵаііо поп Ьа Ьіводпо (Іі $ргопі (тс. а Ьиоп 

саѵаііо поп оссогге сііг&іі Ігоііа) см. С-1376.
Ьиопа се-а  е саіііѵ і т о с -о іі см. С -1518.
1а Ьиопа с о тр а д п іа  ё тех х о  рапе см. С-2337.
Ьиопе сохе! см. С-2905
1а Ьиопа сига всассіа 1а т а і а  ѵепіига см. С-3314, 
іі Ьиоп (И 5І соповсе (или  5І ѵейе) Йаі т а і і іп о  см.

М-959.
Ьиопа Іогіипа! см. Р-1136.
Ьиопа Іа Іогга, т е д і іо  Гіп^е^по см. Р-1180.
11 Ьиоп діогпо 5І соповсе (или  хі ѵеііе) йаі т а іі іп о  см.

М-959.
1га І1 Ьиоп ^гапо ё іі Іо^ііо см. 0-987.
Ьиопа ^и ап ііа  5с‘.ііѵа гіа ѵепіига см. 0-1161.
Ьиопа іпсийіпе поп Іе т е  т а г іе ііо  см. 1-187. 
а  Ьиоп іпІепсКІог росііе рагоіе (или  іі рагіаг согіо) см.

1-334.
сі! Ьиопе іпіепгіопі ё Іахігісаіо 1’іпіегпо (или  воп 1а- 

яігісаіе 1е ѵіе іІеІГіпІегпо) см. 1-336.
а Ь и  іЯ Іаѵапсіаіа поп т а п с а  ріеіга см. Ь-248.
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1а Ьиопа т а п с іа !  см. М-336. 
соп 1е Ьиопе тап іе ге , ІиПо з’оШепе см. М-425, 
іі Ьиоп ш агіпаіо (или  таг іп аго ) зі сопозсе а! саіііѵо 

Іе т р о  см. М-844.
>1 Ьиоп ш агііо  Га 1а Ьчопа то ^Н е  см. М-853, 
іі Ьиоп поссЬіьго пш іа ѵеіа, т а  поп іг а т о п іа п а  см. 

N-328.
Н Ьиоп п о т е  поп 1о ѵеікіе Іо хрегіаіе см. N-435. 
Ьиопа поііе! сл/,.Т[-493.
Ьиопа поМе, Слези (, сЬе Гоііо ё саго) см. 0-378. 
Ьиспа поііе аі зессЬ.'о! см. N-494 
е Ьиопа поііе (аі ьопа(огі)! см. N-495.
Ьиоп райгопе! см. Р-47.
Ьиоп рарего е саіііѵа оса см. Р-369.
Іе Ьиопе рагоіе ассопсіапо і т а і і  ГаШ см. Р 590.
1е Ьиопе рагоіе поп го тр о п о  і ііепіі см. Р  591.
1е Ьиопе рагоіе ип^опо, 1е саШѵе рип§опо см. Р  592. 
іі Ьиоп рахіоге Іоза т а  поп іхсо. Ііса см. Р-865. 
ип Ьиоп репіігзі поп [и т а і  Іагйі см. Р-1230.
Ьиопа регтап еп га! см. Р-1304.
5оМо ІІ Ьиоп р. ехго сі соѵа 1а Ігойе см. Р  2291.
Ьиоп ргіпсіріо Га Ьиоп Ппе г  ли Р  2308.
Ьиоп рго (1і Гагсіа)! см. Р-2322.
Ьиопе га^іопі поп іпіехе (или  т а іе  іпіехе) ьопо регіе 

а  рогсі Іехе см. К 83.
1465. Ьиопо рег іі ге, Ьиопо рег т е  ргоѵ. что хорошо 

для короля, неплохо и для меня, 
соп Ьиоп гізреііо! см. р-433.
1а Ьиопа гоЬа зі ІоЛа Ла её см. К-473.
Ьиоп зап^ие поп т е п іе  см. 5-182. 
е Ьиопа зега! см. 5-662.
Ьиоп зоГГіеіІо 1а Ьиоп (иосо см. 5-868.
Ьиопо зІиЛіо гоп.ре (е ѵіпсе) геа Гогіипа см. 5-1976. 
іі Ьиоп Іе т р о  1а зсаѵегхаге іі соЧѳ см Т 294. 
а і Ьиоп Іе т р о  о^пип ка іге см. Т-295.
Ьиоп ѵессЬіо, чоісо Лгіііо см. Ѵ-98.
Ьиопа ѵіа поп рио іепеге, диеі сНе зегѵе зепг’аѵеге см. 

Ѵ-516.
1а Ьиопа ѵіа зі ріцііа Лаі сапіо см. Ѵ-515.
Ьиоп ѵ іаееіо! см. Ѵ-549.
іі Ьиоп ѵіпо 1а Ьиоп хап^ие ом. Ѵ-601.
Ьиоп ѵіпо, ІаѵеІІа (или  ГіаЬа) Іип&а см. Ѵг-602.
ІІ Ьиоп ѵіпо поп Ьа Ы зорю  сіі Ггазса см. Ѵ-600.
1а сагехііа 1а Ьиопа т а ззе г іа  см. С -913. 
сагпе Іігап іе 1а Ьиоп Гапіе см. С-980, 
саха сНе На Ьиоп ѵісіпо, ѵаі рій циаІсЬе Ііогіпо см. 

С-1191.
Л’ип саМіѵо серро (или  Іецпо) поп рио ѵепіге ипа 

Ьиопа з с Ь е ^ іа  (или  поп зі Іеѵа ипа Ьиопа зіесса) см. 
С-1511.

1а саМіѵа Іаѵапйаіа поп (гоѵа т а і  1а Ьиопа ріеіга см.
Ь 249 .

сЬе Ьиоп ѵепіо (Н рогіа или  т е п а , сопйисе)? см. 
Ѵ-276.

сЬі а Ьиоп аІЬего х’а р р о й ^ а , Ьиоп о тЬ га  1о гхорге см. 
А-457.

сЬі сепа а  Ьиоп’ога, поп сепа іп т а іо г а  см. 0-470. 
сЫ со т іп с іа  а аѵег Ьиоп Іет р б , 1’Ьа рег Іи ііа  Іа ѵііа

см. Т 296.
сЬі ё гео, е Ьиопо ё Іепиіо, рио Гаге іі т а іе  е поп ек- 

хеге сгеііиіо см. К -235.
сЫ Ш а е 1а Шаге, Ьиопа т а з з а іа  зі Га сЬ іатаге  см. 

М-<?15.
сЬі Ьа Ьиопа сарра Гасіітеп іе  хсарра см. С-837, 
сЬі Ьа Ьиоп саѵаііо іп з іа ііа  поп зі ѵег^о^па сіі апЛаг 

(или  рио апйаге) а ріейі см. С-1389. 
сЬі Ьа Ьиопа Ііпдиа. Ьа Ьиопе зраііе см. Ь-701. 
сЫ Ьа И Ьиоп ѵісіпо, Ьа іі Ьиоп т а ііч і іп о  см. Ѵ-559. 
а сЬі Ьг І а т е  ё Ьиопо о^пі рапе см. Р-121. 
гЬі іп с іа тр а  е поп саЛе, Ьиоп зе^паіе  см. 1-168. 
сЬі поп сгеііе а ііа  Ьиопа т а й ге , сгейе роі а ііа  .п а ііідп а  

с.«. М-58.

скі поп Ги Ьиоп зоІЛаІо, поп зага Ьиоп сарііапо см.
5-909.

сііі з іа  Іе г т о  іп сахі аѵѵегхі, Ьиоп а т іс о  рио Іепегхі
см. С-1246.

сЫ ѵа е іогпа, 1а Ьиоп ѵ іа^еіо  см. Ѵ-550. 
іі сіеіо 1а т а п й і Ьиопа см. С -1866. 
сопзі^ііо йі йие поп 1и т а і  Ьиопо см. О -2164. 
сопзі&Но іп ѵіпо поп Ьа т а і  Ьиоп Гіпе см. С-2473.
010 се Іа т а п й і  Ьиопа см. В-471.
йоро І1 саіііѵо ѵіеп іі Ьиопо см. С-1298.
йие т іп ез іге  а ип разіо поп Гаппо Ьиопо см. М-1474.
Йиго соп йиго поп Іа  Ьиоп т и го  см. В-947.
1466. ё Ьиопо а  т а п й а г іс  рег 1а т о г іе  его /олько за 

смертью посылать.
(ё ) т е ^ і іо  іі росо е Ьиопо сЬе іі гпоііо е саіііѵо см. 

Р-1921.
(ё) т е ^ і іо  ип зоійо йі Ьиоп асдиізіо сЬе т і і іе  й’іт~  

Ьго§1і см. 5  932.
Гаііоге пиоѵо Іге Лі Ьиопо см. Г-304.
Ггаіе зГгаіаІо е саѵоі гізсаісіаіо поп Ги т а і  Ьиопо см.

Р-1243.
1а еа 'П па ё ЬеІІа е Ьиопа, йі рег иессо 1а Гиоѵа см.

С-82.
еа іііп а  ѵессЬіа Га Ьиоп Ьгойо см. С-86.
11 2'ЬіоІІо 8соп1а і Ьиопі Ьоссопі см. С-406.
аі 8'іоѵапі і Ьиопі Ьоссопі, аі ѵессЬі ціі 8Ігагрій*>о*н 

см. 0-620.
йгапо рехіо 1а Ьиоп сехіо см. 0-989. 
ег055а Іехіа поп Іа  Ьиоп сехѵеііо см. Т-612.
Ьа Ьиопе пиоѵе о^Е* см. N-605 
Іип^а пиоѵа, Ьиопа пиоѵа см. N-608.
Іип^о 8сЬегхо поп 1и т а і  Ьиопо см. 5-400. 
йаі т а і і іп о  хі ^іийіса І1 Ьиоп ^іогпо см М-959, 
іі тп ^Н о ё (И) п ет ісо  йеі Ьиопо см. N-156. 
тІ!>ига І1 іе т р о , Іагаі Ьиоп &иаЛа§чо см. Т-308, 
пе^^ипа пиоѵа, Ьиопа пиоѵа см. N-608. 
поп с’ё агаіоге іап іо  Ьиопо сНе а  ѵоііе поп іассіа іі 

5ОІС0 5ІОГІО см. А-981.
поп с’ё (или  поп соіге) Ьиоп вап^ир 1га йі Іого с.и, 

5-186.
поп ё апсога диеііа Ьиопа см. А-703.
поп ё Ьиоп ге сііі поп ге^^е её см. К -148.
поп оцпі иссеііо сопоьсе И Ьиоп §гапо см. І і - 19.
поп рио аѵег соха Ьопа, сЬі поп Іізсіз Іа райгопа см.

С-2925.
поп кріга 1’агіа Ьиопа см. А-1060.
1а поііе ё т ь й г е  Йі Ьиопі сопхі^іі см. N-498. 
пиііа пиоѵа, Ьиопа пиоѵа см. N-608. 
о^пі ргипо ё Ьиопо а циаісііе віере см. Р-2382 
о^пі хсиха ё Ьиопа ригсЬё ѵадііа см. 5-516. 
оеп і иссеііо ё Ьиопо рег Ьессо вио см. 11-23. 
о^пип аа паѵі^аге соі Ьиоп ѵепіо см. Ѵ-283.
Г о іііт о  ё ( і і)  п ет ісо  йеі Ьиопо см. N-156.
I? рахіепга ё ипа Ьиопа егЬа, т а  поп пазсе іп іи ііі 

^Іі огіі см. Р-9І8.
ргеіе хргеіаіо е саѵоіо гіхсаійаіо поп Ги т а і  Ьиопо см. 

Р-1243.
диапйо іі Ьиоп ревсе ѵіепе а §а1Іа, хе поп хі рехеа, 

хрехко зі Гаііа см. Р-1366.
циапйо І1 Нсо зегЬа іі (ісо, Ьиоп ѵіЬало кегЬа II рапісо 

см. Р  641 
іі гізо Га Ьиоп каприс см. К 420. 
зсЬегхо Іип^о поп Ги піаі Ьиопо см. 5-400. 
зе іі саѵаііо ё Ьиопо е ЬеІІо, поп ^иагЛаі гагга  о т а п -  

Іеііо см. С -1396. 
зе С г із іо  ё Ьиопо! см. С-3072.
1467. зе ІоЛі іі Ьиопо, йіѵегга т ід ііо ге , зе Іойі іі М -

зіо, Ліѵегга реееіоге ргоѵ. =  хороший от похвалы ста- 
нет лучше, плохой — станет хуже.

зе 1а р іііо іа  аѵеззе Ьиоп зароге, йогаіа поп загеЬЬе 
рег йі іиоге см. Р-1819. 

ь т е Ч іп т о Іа  ипа Ьиопа ѵоііа! см, 3-841.
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соп ип 50І Ьие поп $і рио Таг Ьиоп зоісо см. Е -138/. 
коло Ьиопе пюххе см. М-2088.
1468. віа Ьиопо! а) терпение!; Ь) не шали!, не ба

луйся! (детям)
кігасіа Ьиопа поп Іи т а і  Іи г^а  см 8-1898. 
іап іе  Ьиопе сохе! см. С-2932, 
іі Іе т р о  Ьиопо ѵіепе ипа ѵоііа воіа см. Т-319, 
іі Іе тр о  ё Ьиоп а т іс о  (или  Іек іітопс) см. Т-3238, 
іегга пега Га Ьиоп §тапо см. N-222. 
а і іоссаг іісі іая іі хі сопохсе іі Ьиоп оі ^ а п Ы а  см. 

Т-130.
ігорро Іип^о поп {и т а і  Ьиопо см. 1.-956.
ІиШ і депегі хопо Ьиопі ГиоггЬё іі поіово см. С 338 
іи ііі і т о т е п і і  хоп Ьиопі см. М-1731, 
іи ііо  П Г0530 поп ё Ьиопо, е 4иШ> іі ^ іа ііо  поп ё саі- 

Ііѵо см. К-561.
Гиоѵо ё Ьиопо а Рахциа е ІаН о Раздиа см. I /  203.
1469. ива соі Ьиопо, е хіа Іипді сіаі саіііѵо ргоѵ. доб

рого держись, а  от худого удались; доброго чти, а  ху
дого не жалей.

ѵаі рій ип Ьиоп §іогпо соп ип иоѵо сЬе ип т а і  аппо 
соп ип Ьие см. 0-610. 

іі ѵіпо ё Ьиоп кегѵНоге е саШѵо расігопе см. V  610. 
1469а. сі ѵоііе Йеі Ьиопо е сіеі ЬеІІо рег... больших уси

лий стоило, чтобы..., пришлось потрудиться, чтобы..;
Сі ѵ о ііе  гіеі Ьеііо е гіеі Ьиопо рег саіш аге іі Ьагізіа

(А. Могаѵіа, «■Ииоѵі гассопіі готапі»).
Пришлось немало потрудиться, чтобы успокоить хозяина  

бара.
Ріогсііпапсіо 5І ігоѵб зо іо  аЪЪапгіопаІо пеі Іо ііо  <Зе1Іа 

хпассЫа, е  сі ѵ о ііс  сіеі ЬеІІо е  йеі Ьиопо рег зсоргіге 
Іа зігасіа сіі саза  ( / .  Саіѵіпо,  «РіаЪе ііаііапе»).

Ф иордииандо остался один, покинутый всеми в самой ча
щ обе леса, и ему пришлось немало попотеть, чтоб найти 
дорогу к дом у.

сі ѵиоіе Ьиопо з іо т а с о  рег... см. 5-1786.
в і і к а т т і и о  т

1470. !аг ЬаІІаге і ЬигаШпі а) поднять шум, затеять 
ссору, полезть в драку; Ь) вывести на чистую воду.

1471. р іал іаге Ьагасса (или  Ьапсо) е ЬигаШпі мах
нуть на все рукой, забросить все дела, удалиться от дел:

— ѴиоІ (Иге сііе эі р іапіапо Ьагасса е Ьигаіііп і, е  к а 
зеи н е / с  а тойо зио\ (Т. Ьогі, «Ви$еге зиИ’Агпо»).

— Это значит, что все махнули рукой на общ ее дел о  и 
каждый делает, что хочет!

З ііѵ іо  решегеЬЬе йі ріапіаг Ьагасса е ЬигаШпІ е  ігазГегІге 
1а зиа Ъазе Іаззй (І1. Рассо йе Лацагйа, «СгопасНе саШѵе»).

С ильвио п одум ы вал  м ах н у ть  на все рукой и перенести 
свою б азу  повы ш е.

В оѵ еііе  ріапіаг Ьагасса е  ЬигаіііпІ е  апйаге а сашшіпаге 
ип ро' Гиогі (М. Риссіпі. «.ЕЬгеі»).

Ему пришлось послать дела ко всем чертям и выйти, что
бы немного прогуляться.

хаКаге соше ип ЬигаШпо см. 5-111.
В Ш А ТТ О  т  

рагіаге с о т е  ип ЬигаНо см. Р-452.
в ш с н і а  /

1472. а ііа  ЬигсЬіа небрежно, как попало.
1473. апііаге а ііа  ЬигсНіа совершить плагиат.

е ш і о а м о
1474. ахіпо ііі Бигійапо буриданов осел.

ВІШ Ш А /
1475. (Іі Ьигіпа не теряя времени.
1476. — ап_іаг сіі Ьигіпа а) плыть с попутным ветром, 

Ь) быстро идти.
в ш ь а  /

1477. Іа Ьигіа поп ё Ьеііа хе поп ё {аНа а Іе т р о  ргоѵ. 
хороша ш утка вовремя (ср. дорога лож ка к обеду).

сіі сагпеѵаіе о^пі Ьигіа ѵаіе см. С-993.
В Ш Ь А К Е  с

Ьигіапйо хі ііісе іі ѵего см. Ѵ-372. 
сЬі Ьигіа 1о горро, Ьасіі іІ’е$$ег ііігійо см. 2-86. 

В ІЛ Ш А 8С А /
1478. Ьиггазса іп ип Ьіссіііеге (Гасциа буря в стакане 

воды.

В1)йКО т
1479. іа*Іо Лі Ьигго а) впечатлительный; Ь) слабый, 

нездоровый.
ш апі (Іі Ьигго см. М-458, 
ра ііа  (Іі Ьигго см. Р-142. 
рап йі Ьигго см. Р -232.
1480. гіаге Йеі Ьигго льстить, обольщать, подлизывать

ся, подмазываться (пример см. Р-631).
1481. еххеге ип Ьигго таять во рту.

В и5С А  /
1482. апгіаге аІЗа (или  іп) Ьихса гнаться за добычей, 

искать (добычу) (о собаке).
1483. соггеге (или  ііагхі, еххеге) а!Іа Ьихса искать за 

работка, работы.
1484. іігаге 1а Ьихса бросать жребий.

Ри ііг а іп 1а Ьияса іга і ііхчіісі ксароіі, 1а когіе сіезірпб 
П 5оІІоіепепіѵ РаЬЬгіпі ае ііа  65 сотра|?піа (Е. Соггайі, «г'.о 
гііігаіа йі Низзіа»),

Была произведена жеребьевка среди холосгыѵ врачей, и 
вь.5ор пал иа младш его лейтенанта 65 рОіы Фаббрини

1485. ѵіѵе.-е аКа Ьизса побираться, нищенствовать. 
ВІІ8САКЕ у

1486. Ьихсагіе (тж. Ьивсагпе) а) быть битым; Ь) по
терпеть убыток, ущерб.

Ьи$саг5і ипа Іегіопе см. Ь 522.
Ьивсагкі ип т а іа п п о  см. М-154.
Ьивсаге виііа 5(а11а см. 3-1598.
Ьи$саг5і ііа ѵіѵеге см. Ѵ-790.
сЬі ассагегга 1а т и іа ,  ЬивсЬега йеі саісі см. М-2144.
1487. сЬі 1е Ьихса, воп хие ргоѵ. сам себе навредил, 

сам себе яму вырыл.
В и$С Н ЕК А К Е у 

тапсіаге а Іагві ЬивсЬегаге см. Р-192. 
сЬі т і  (а  Іехіа рііі сЬе поп т і  хиоіе, ш ’Ьа Ьихсііегаіо

о ЬихсЬегагпіі ѵиоіе см. Р-497.
Ви5СН ЕКА ТА  /

1488. На рііі ЬивсЬегаІе Іиі сЬе вапіі іп сатіега ргог 
=  на него все шишки валятся.
визаілз ,п

1489. диі 5Іа (или  диехіо ё) И Ьи5І11І5 ^  ьот в чем
заковыка:

— Апс1і’іо  ѵіѵо Іга 1 сгів(іап1.
— Бирегіогі о іпГегюгі а 1е?
— Іпіегіогі.
— Опі віа ІГ Ь п .ііі к Іо іпѵесе кіо сіі воііо, т о і іо  аі сіі 

8оНо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Н о и я живу среди христиан.
— Рыше или ниже тебя по положению?
— - Н иж е.
— Тут-то и зарыта собака. Я ж е  рще ниже их, намного 

ниже.

В и55А К Е  ѵ 
Ьи$5аге соі ріейі см. Р-1685.
Ьихкаге а ііа  рог(а см. Р-2092.
Ьи$5аге а  ^иаи^іпі см. ^-60 .
іп саха Й’а11гі Ьіко^па Ьивваге соі ріесН см. С -1189. 

В ІІ8 50 Ь А  /
1490. сіеііа ргіша [диіпіа] Ьи$5о1а лучшего [худшего] 

качества.
1491. паѵщаге хепга Ьиккоіа плыть без руля и без 

ветрил; действовать иаугад, продвигаться вперед 
ощупью.

1492. регйеге (или  ктаггіге) Іа Ьиххоіа потерять го
лову, растеряться:

С)ие5Іо Ьоссопсіпо ^НіоіІо ега з іа іо  а зза ^ е іа іо  сіаі зосіо йі 
зио райге Ъиоп'апйпа, Рогіепііпо АІЪсгІ^Іі, иошо пюііо па- 
ѵідаіо, іі циаіе чиапйо еЬЬе Гаііа 1а согЬеІІегіа гіі зрозагзі 
а ипа та^пШ са іап сіи ііа  регйё 1а Ьихвоіа е йіейе зиЬііо  
іп зессо (5 . Рагіпа, «Ье іге соттесЛе беііа ѵііаь).

На этот лакомый кусок зарился компаньон его покойного 
отца, стреляный воробей, Портентино Альберильи. Когда он 
сделал глупость, женившись иа очень красивой девушке, у  
него все пошло вкривь и вкось, н он оказался на мели.

II сопіе е іі сапсеПіеге регсіеііего 1а Ьиззоіа, е 5і  зспіі- 
гопо тапсаг зоііо Іа іегга (/. Шеѵо, «Сопіеззіопі Ш ип 
ііаііапо» ) .
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Граф и канцлер растерялись и почувствовали, что у  них 
почва уходит из-под ног.

А Ыароіі соше а Коша, регеЬё Ьаппо аѵіііо  Раіезігіпа, 
Б са ііа іі, Рег^оІеБе, сгегіоно йі зарегпе рій йе&Н аііті... 
Ерригс Ііаппо регйиіо 1а Ъиззоіа, е  пе заппо Ьеп росо  
( 6'. Ѵегйі, «АиіоЫоцга^іа сіаііе Іеііеге»),

Неаполитанцы и римляне — земляки Палестрины, Скарлат
ти и П ер гол езе«— считают, чго знают больше других... Но  
они давно отстали от жизни и мало что понимают.

N 011 гіі гасіо регб п еііе  везиспЫ ѵ ізііе  диоШ іапс, поп  
ѵоіепгіо ш епііге о ш епііг ігорро, іп  рег зшаггіге 1а Ьиззоіа
(А. АІЬегіаггі, «Иоѵеііе итог іь Иске»).

Однако во время последующ их ежедневны х посещений он 
ие раз терял почву под ногами, не ж елая извращать истину 
или просто лгать.

ВІІ5ТО  т
1493. Іа^Ііаге і Ьіі&іі аііэ  піі&ига йеііе сахассЬе делать 

глупости, вести себя неразумно.
В ІЛ ТА К Е  у 

ЬиМагкі пе1Гас^иа рег дй см. А 143.
ЬиМаге (йеП’)асдиа ьиі (или  пеі) {иосо см А 144. 
ЬиМаге цс аййокхо а ціі см. А-283.
Ьиііагкі ас1Й0550 соше товсЬе зиііо хиссЬего см. 

М-2 0 3 *
ЬиМаг аіГагіа см. А-1036.
ЬиМаге 1е Ьгассіа аі (или  іп) соііо сіі дй см. С-2105. 
Ьиііаг 1а Ьгогіа асійоххо а дй см. В-1244.
1494. Ьиііагхі аі Ьиопо [аі саіііѵо] а) и д т и  к  лучшему 

[к худш ему]; Ь) внезапно улучшаться [портиться] (о 
погоде).

ЬиМагхі а ііа  с а т р а ^ п а  см. С-316.
ЬиМаге аі сапі см. С-448.
— Ьиііаге 1а ѵііа аі сапі см. С-448а.
Ьиііагьі а сепіо см. С -1497.
ЬиМагхі аі соііо сіі ^с| см. С-2105.
Ьиііаге 1а соіра а цсі см. С-220С 
ЬиМагві а  согро т о г іо  см. С-2732.
Ьи11аг5І согро ки согро см. С-2743.
ЬиМаге іі Йепаго см. 0-101.
Ьиііаге пеі Іап ^о  см. Р-149.
Ьиііаге іі Гіаіо см. Р-581.
ЬиМагхі а П и те  см. Р-946.
ЬиМагзі виііа Ігавса йі чй см. Р-1225.
ЬиМаге Іиіпо пеі>1і оссНі см. Р-1443.
ЬиМагзі пеі Іиосо см. Р-1534.
ЬиМагві пеі Іиосо рег цсі см. Р-1532.
ЬиМаге ^иосо е { і а т т а  (или  Гіатпіе) см. Р-1504. 
Ьиііаг Іиогі см. Р-1559.
Ьиііаг Іиогі іі Гіеіе см. Р-650.
ЬиМаге дс см. 0-699.
Ьиііаге ^іи цй см. 0-700.
ЬиМаге дій сГапіто см. А-840.
ЬиМаге ^іи ип Ьоссопе см. В-978.
ЬиІІаге (1а ) Ь и ііа  см. В -1395.
ЬиМаге ^ій с о т е  ипа рорраіа см. 0-701.
Ьиііаге ^ііі (1а) ѵівіега см. Ѵ-636.
ЬиМагхі хиІГітЬгаса см. 1-61.
Ьиііаге 1а см. И 8 .
Ьиііаге іі Іагйо аі сапі см. Г.-162.
ЬиМагхі гпаіаіо см. М-161.
Ьиііаге хиі тагс іар іей е  см. М-752.
Ьиііаге а т а г е  см. М-798.
ЬиМагві рег т о г іо  см. М-1994.
Ьиііаге діі оссЬі «и ціі см. 0-127.
ЬиМаг оііо яиііе Н а т т е  (или  хиі Іиосо) см. 0-294. 
ЬиМаге ип о5«о см. 0-691.
ЬиМаге р а^ ііа  хиі {иосо см. Р-86.
Ьиііаге 1е рагоіе (ѵіа или  аі ѵепіо) см. Р-53І. 
ЬиМагхі Йаііа рагіе ііі дй см. Р-625.
Ьиііаге а  ревсі см. Р-1348.
ЬиМагві а  рехсе ки цй см. Р-1349.
ЬиМагхі а ревсе іп цс. см. Р-1350.
ЬиМаге (Й еі)іа роіѵеге педіі оссЬі см. Р-І998. 
ЬиМагхі чс сііеіго 1е гепі см. К-227.

Ьиііаге хап^иі. см. 5-154.
Ьиііаге П хап§ие см. 5-155.
ЬиМагхі а 5ап1а Ке§а см. N-139.
ЬиМаг хагйеііе рег ргепйег Іиссі см. 5  243.
ЬиМагхі аііо  хЬага^Ііо см. 5  276.
ЬиМаге іп хсЬегхо см. 5-398.
ЬиМагкі чс Йіеіго (а і) іе  храііе см. 5-1251.
ЬиМаге 1а хри^па см. 5-1544.
ЬиМаге виііа кігагіа см. 5-1845.
ЬиМаге Іе т р о  а ревсі см. Р-1348.
ЬиМаге а Іегга см. Т-412.
ЬиМаге іп Іевіа а цй см. Т-561.
ЬиМаге іп ѵасса см. Ѵг-5.
ЬиМаге аі ѵепіо см. Ѵ-252.
Ьиііаг ѵіа см. Ѵ-526.
— ЬиМагкі ѵіа см. Ѵ-527.
— а ЬиМагІо ѵіа см. Ѵ-528.
— йа ЬиМаг ѵіа см. В-1495.
— поп аѵег пиііа ііа ЬиМаг ѵіа см. Ѵ-530.
ЬиМаг ѵіа іі соііаге см. С-2089.
ЬиМаг ѵіа йепагі см. 0-101.
ЬиМаг ѵіа іі ііа іо  см. Р-581.
ЬиМаг ѵіа іі ііеіе см. Р-650.
ЬиМаг ѵіа ГіпсЬіовІго см. 1-165.
ЬиМаге ѵіа і хиоі диаМгіпі см. 0-101.
1495. йа ЬиМаг (ѵ іа) в избытке:

«...Регсііё сІоѵгеЬЬе гіізргеггагіі? ше Іо ѵиоі сііге?.. 5еі 
Ьеііа соше ипа гога, Йі &а1и(е Наі Йа Ьиііагпе» ( V. ВгапсаН, 
«II ЬсІГАпіоаіи» ).

— Почему ты ему не понравишься? Скажи мне на ми
лость?.. ты хороша, как майская розами здоровья тебе ие 
занимать.

йа ЬиМаг5І $и1 Іиосо см. Р-1491. 
сіа ЬиМагхі аі тасего  см. М-29.
сЬі ЬиМа ѵіа ого соп !е т а п і ,  1о сегса со’ ріейі см.

0-635.
сііі йа геМа аі сегѵеііо йе^іі аіігі, ЬиМа ѵіа іі ">ио см. 

С-1620.
сііі іаѵа 1а Іехіа аІГакіпо, ЬиМа ѵіа іі гаппо е іі 5а- 

ропе см. А-1242.
ріиМокІо ип а$іпо сЬе рогіі, сЬе ип саѵаііо сЬе ЬиМі 

іп  Іегга см. А-1244.
виттАто аев

іа ііса  ЬиМаІа см. Р-238.
Ѣ Ѵ 2 2 0  т

1496. Йі Ьи220 Ьиопо усердно, рьяно.
1497. епірігхі (или  Іаге) іі Ьигго набить желудок, на

есться до отвала.
1498. теМ ег зи Ьигго отрастить пузо, разжиреть.

С
САВАЬА }

1. Іаге 1а саЬаІа (или  1е саЬаІе) а) отгадывать но
мера в лотерее; Ь) интриговать.

2. т е п о  саЬаІе е рій хсіепга ближе к делу; больше 
дела, меньше слов.
САВОТАССІО т

3. йі ріссоіо саЬо!ае§іо мелкий, ничтожный, мелко
травчатый.
САСАКЕ 1. ѵ 

сасаге хапцис см. 5-156.
4. сасагві хоМо груб  наложить в штаны (от страха) 
Іаг ^й сасаг ѵегйе см. Ѵг-320.
5. 1а5СІаг5І сасаге іп саро (или іп Ьосса) груб, дать 

сесть себе на шею.
1е сіѵеМе ѵі сасапо і т а п іе іі і  см. С -1495.
Іап іо  саса ип Ьие чиапіо (или  со т е )  т і і іе  тозсЬ е 

(или  гопйіпі) см. В-1388.



САС іб і С
САСАКЕ 2. т

6. іепеге ип ^гап сасаге груб, быть сытым по горло; 
чувствовать отвращение к  чему-л.
САСАКЕІХА (тж. САСН ЕКЕІХ А)

7. іаг ѵепіге 1а сасііегеііа груб, испугать, заставить 
наложить в штаны:

Саттіпо {воццМепапйо). — Е диапсіо езсе Іиогі циеііоі 
Соп 1а сасЬегеІІа сЬе Ьа Іа ііо  ѵепіге.

Вопаѵіа. — 5 і, И Ьо зр аѵ еп іаіі, Іогзе апсЬе Ігорро (О. йа~ 
тіапі, «Соп^еззіопе йі ип соттіззагіо йі роіігіа аі ргоси- 
гаіоге йеііа гериЪЫіса»),

Г а м м и н о (злорадно). — Д а , этот ие скоро появится! 
От страха в штаны наложил.

Б о н а в и я. -  Д а , я их напугал, м ож ет быть да ж е  
слишком.

САССНІО щ
8. соі сассЬіо груб. вовсе нет, отнюдь нет. 
поп ѵаіеге ип сассЫо см. Ѵ-25.

САССНЮІѴЕ т
9. аѵег і сассЬіопі груб, быть в плохом настроении, 

быть не в духе.
10. ихсіге (іі сассЬіопе груб, перестать хандрить, прий

ти в нормальное состояние.
11. &1і 50П0 еп ігаіі і сассЬіопі груб . он совсем скис, 

захандрил, он не в духе.
САССІА і

12. сассіа гіхегѵаіа а) заповедник, охотничье угодье; 
Ь) запретная зона:

«Е циі сііі с ’ё?» сіотапгіб ЗеЬазііапо аН еН аш іо ипа ^гапгіе 
ішННегепга е іпгёісапсіо Г изсіо сіі Раизіа. «Сассіа гізегѵаіа»  
гізрозе 1а сіоппа сгийашепіе. Е зріе&б соше сі аЬ іІаззе 1а 
Гиіига а т а п іе  сіеі ееп ега іе  Агап^о (А. Могаѵіа, «Ьа та- 
Бсііегаіа»).

— А здесь что? — спросил Себастьяно, стара ясь казаться 
равнодушным и показывая на дверь Фаусты.

— Запретная зона, — резко ответила женщ ина. — Здесь  ж и 
вет будущ ая любовница генерала Аранго, — пояснила она.

Ш іейі йаиге. — ЕЬ, саѵаііеге, Іазсіа іеіа  з*аге. ЕНа ё 
сассіа гізегѵаіа сіі Мііогсі шіо Іга іеііо  (С. Соійопі, «Ратеіа 
пиЫІе»).

М и л е д и  Д  а у р а. — Нет, кавальере, оставьте ее в по
кое, ее уж е облюбовал милорд, мой братец.

13. сассіа а ііе  пиѵоіе погоня за призраками:
...е  з іс с о т е  чиезіа іи а  зіогіа  поп ё  з іа іа  ипа сассіа  а ііе  

пиѵоіе т а  ип а ііг ііо  соп 1а Іеііегаіига т о ш ііа іе ...  г ізи ііа  сііе 
(и и о  іі зесо іо  е  т е г г о  а т ег іса п о  зі ё  гігіоііо аІГеѵігіепга 
еззеп гіа іе  гіі ип т і і о  сіа поі ІиШ ѵ іззи іо ... (С. Раѵезе, «II 
тезііеге Ш ѵіѵеге»).

Но поскольку твоя книга не была плодом досуж ей  ф ан
тазии, а попыткой соприкосновения с мировой литературой, 
то в результате твое повествование разоблачает реальную  
сущность мифа о  полу гор а вековой истории Америки, в ко
торый мы все верили...

14. сассіа аііе 5Іге&Ье охота за ведьмами, преследо
вание прогрессивных людей.

15. сассіа сіеі Іого бой быков.
16. апсіаге а (На) сассіа гіі... (тж. йаге или  ?аге 1а сас- 

сіа а ...) а) охотиться на..:
Ога Ьізо^па зареге сЬе чиезіа ега ипа Г атоза Іерге сііе 

ѵіѵеѵа 1га д іі апІгаШ гіеі т о п іе  е, рег циапіо 1е  аѵеззего  
гіаіо 1а сассіа , апсога поп егапо гіи зсііі ай асеіііаррагіа  
(Р. 8ізза, «Сассіа аііа Іерге»).

Это был, да  будет вам известно, знаменитый заяц, жив
ший среди ущелий этой горы. И сколько за  иим нн охоти
лись, поймать его пока не удалось.

Ь) гоняться за.., ловить:
Саріѵо сЬе ега Іеі а йагші 1а сассіа (О. Агріпо. «Ьа 

в йог а ^іоѵапе»).
Я понимал, что именно она искала встречи со  мной.
II зі#пог Рагіапі аѵеѵа Іазсіа іо  1а Н^ПиоІа гіссЬ іззіта  е  

Іе ашісЬе сіі Іеі поп ві йаѵапо расе ѵейепсіо сЬе е зза , созі 
гісса е ЪеІІа, г іііійаѵ а  іи«1 і рагШ і сЬе Іасеѵапо Іа сассіа  
а Іеі е аі і а зиа гіоіе (О. Ѵегца, «Егоз»).

Синьор Фарлаіш оставил своей дочери большое состояние, 
и ее  подруги не могли успокоиться при виде того, как эта 
богатая и красивая девушка отвергала все домогательства 
женихов, охотившихся за ее рукой и приданым.

— апгіаге а сассіа соі Ьие горро см. В-1378.

17. — апйаге а  сассіа йі ІагІаМе быть легкомыслен
ным, порхать, как мотылск:

— I пііеі ^епііогі ѵіѵопо зерагаіі, т а  зе  шіа тай ге  
гпогізне... поп апсігеі соп Іиі п е т т е п о  ип діогпо зо іо . ап- 
сіаіо а сассіа  <И ^агіаііе рег Іи ііа  1а ѵка (Ь. йі Раісо. «Ѵпа 
йоппа йізропіЫІе»),

— Мон родители живут раздельно, но если бы моя мать 
ум ерла.., я не стал бы ж игь с отцом ни дия. Он всю жизнь  
порхал, как мотылек.

18. — ап (Заге аііа  сассіа сіеі дгіііі заниматься пустым
делом.

19. — апсіаге а сассіа сіеі ѵепіо а) качаться на ветру: 
Аііапіе. — Оиі 1а Ьоііа поп ѵаіе, регсЬё сі ііга ^агЬіпо аі

зо іііо , е 1а р а ііа  р ід ііа  ѵепіо, регсЬ’ё Іедвега.
Егсоіе. — С оіезіа  ё  зиа ресса ѵессЬіа, сіі апсіаге а сассіа  

йеі ѵепіо (О. Ьеорагйі, «Орегеііе гпогаіі»).
А т л а и т. — З десь  сила не поможет, потому что земной  

шар, будучи легким, подвержен действию ветра.
Г е р к у л е с .  — Это его старый грех — качаться на ветру,

Ь) напрасно стараться, добиваться нереального.
20. — сіаге 1а сассіа аі т е г іі  о х о т и т ь с я  за  клиен

тами.
21. апсіаге (или  т е ііе гз і)  іп сассіа обратиться в бег

ство, пуститься наутек:
Опсіе іі Ваѵаго еЬЬе дгапгіе раига е апйоппе іп сассіа  

е соп ѵегдо^па (С. ѴШапі. «Сгопіса»).
Итак, баварца обуял велнкий страх, и он обратился в 

позорное бегство.

еххеге раііа  е сассіа см. Р-149. 
22. ш еііеге (или  рогге) іп сассіа обратить в бегство. 
теН егві іп сассіа см. С-21.
23. зе^паге Іе сассе следить за кем-л., за чем-л.:

Ога сі з іа т о  р го т езз і сіі гііед^еге і Р го т е зз і зрозі йа 
сітпа а іопйо, йапйо іі сагісо д е ііа  Іеиига а О іог^ т і сЬе 
ё  ш аезіго, ...егі іо  зіагб  1і а зе^паге Іе сассе (С. Сіизіі, 
«Ерізіоіагіо»).

Теперь нам предлож ено перечитать «Обрученных» от кор
ки до  корки, это вменено в обязанность Дж ордж иии — учи
телю, ...а мне поручено следить за выполнением.

24. хіаге (іп ) вііііе сассе тренироваться, упражняться: 
Е чиапіо а ііе  ореге, оНге аі Іепеге Ьепе огйіпаіі есі

е зегсііа іі... (ІеЬЬе зіаге  зеш рге Іп зи 1е сассе (№. Масскіаѵеі-
Іі. «II ргіпсіре»).

А что касается ваших творений, то, не говоря у ж е  о не
обходимости строгого порядка и проверки... они требуют 
постоянных н непрестанных усилий.

25. поп пе ѵоіеге рііі сассіа не ж елать знать о чем-л. 
Гаіа поп ё Іио^о рег сапі (Іа сассіа см. А-397.
26. сЬі ѵа а  сассіа вепха сапі, іогпа а сака вепха Іергі 

ргоѵ. на охоту без со б ак — с охоіы  без зайцев (ср. без 
косы сеі а не накосишь).
САСС1АКЕ у

27. сассіагві а... взяться с рвением за.., рьяно при
няться за...

сассіаг5І а ік іом о см. А-284. 
сассіаге іп ип ап^оіо см. А-749. 
сассіаг 1а Ьаііа см. В -114.
сассіаге іі Ьавіопе (или  і Ьахіопі) іга  1е (или  1га 1е, 

пеііе) гиоіе (или  гио(а) см. В-338, 
сассіагкі іп ип ЬеІ рап іапо см. Р-347. 
сассіаге соп іі Ьие горро см. В-1378, 
сассіаг сагоіе см С -1008. 
сассіаг с і і і о й о  соп сіііосіо см. С -1743. 
сассіаге ип сосошего іп согро а дй см. С-2012, 
сассіаге цс іп согро а чіі см. С-2744, 
сассіаге (Іі (или  ііа) ііо^5о см. 0-865. 
сассіагві аі Ііапсо см. Р-545. 
сассіаге аі (или  іп) Іопііо см. Р-1009. 
сассіагві іп ип Іопсіо оі ІеКо см. Ь-480. 
сассіаге іп Ігойоіа  см. Р-1374. 
сассіаг Іиосо см. Р-1505. 
сассіаг Іиогі см. Р-1560. 
сассіагві іп ип діпергаіо см. С-448, 
сассіагві пеі §иаі см. 0-1128. 
сассіаге іпгііеіго 1е Іасгіше см. Ь-58. 
сассіагкі іп ип ІаЬігіпіо см. Ь-45.

6  ІІтил.-русск. фраз. сл.
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сассіагзі Іе ш апі пе! сареііі см. М 487.
сассіаге іі пахо іп.„ см. N-55.
сассіаге йі пійо см. N-279.
сассіаге діі оссЬі аййоззо а... см. 0-171.
сассіаге 1е ра«5еге см. Р  740.
сассіаге ип рогго аіігиі (или  ип ро.то Йіеіго ѵіа) см. 

Р-2075. 
сассіаге «ойегга см. 5-1157. 
сассіагкі $оЙо см 5-1174. 
сассіаг8і дс гііеіго (а і) іе  храііе см. 5-1251. 
сассіагзі іп 1е$1а см Т-574, 
сассіаге дй іп ѵаіідіа см. Ѵ-39.
сассіаг$і Іа ѵіа (или  1а «ігайа) 4га (или  Іга) 1е д а т Ь е  

(или  4га і ріейі) см. Ѵ-493.
асдиа, Гито е гпаіа І е т т і п а  сассіапо Іа деп4е сіі са«а 

см. Р-1453.
сНі сіие Іергі сассіа, Типа поп рід ііа е Га14га Іа$сіа см.

Ь 3 9 7 .
сНі На Іакііиіо йеііе гпоБсНе «е 1е сассі йа «ё см.

М-2019
с(:іос!о сассіа сЬіойо (тж. ип сЬіойо сассіа ип аііго) 

см. С -1760. 
ип сііаѵоіо сассіа Гаііго см. Б-370. 
іі йіаѵоіо сі ѵиоі сассіаг 1а сойа см. П-373.
Іа { а т е  сассіа іі Іиро Йаі Ьо5Со см. Р-124. 
іі (и т о , іі іиосо е 1а сіоппа гіі. ока, сассіап Гиогпо Йі 

саза  см. Р-1453.
Гіпйи$4гіа сассіа 1а роѵегіа см. 1-232.
Іерреге е поп іп4епйеге ё согпе сассіаге е поп ргепйеге 

см. І.-326.
ѵіепе а$іп йі т о п іе , сассіа саѵаі Йі «огіе см. А -1248. 

САССІАТА /
28. сопіаге 4и44е 1е сассіаіе Йі дй =  ставить каж дое 

лыко в строку.
29. регйеге 1а сассіаіа упустить случай.

САСС1АТОРЕ ш
«орла ІІ риеггіег 1е «сЬіеге, 1е «еіѵе іі сассіаіог, е «о- 

дп а іі ре«са4ог 1е ге4і е 1’аіт.о см. О 1194.
Г и о то  ё сассіаіоге см. 11-152.

САССО 
рій Іасіго сіі Сассо см. І.-89.

САСН ЕРЕЬЬА  /  см. САСАКЕьЬА 
САСІАКА /

30. Іаг  сасіага шуметь; резвиться, бегать:
8 і тпеііеѵапо а зесіеге іп І ііе  о іп сігсоіі іп тпегго а ііа  

зр іапаіа , ^иагсіапсіоы Ьепе йаІѴаѵег диаісоза ба врапіге  соі 
іпййсііі, гіі диаізіа&і е іа , сііе іасеѵапо сасіага 1і аііогпо  
(Р. Р. Равоііпі<еѴпа ѵііа ѵіоіепіа»).

Они садились в ряд или в кружок, стараясь не задевать  
мальчишек, маленьких и больших, которые шумно резвились 
тут ж е.

САСЮ т
аКо циапіо (или  согпе) ип «оісіо йі сасіо см. А-526. 
8о1с1о сіі сасіо см. 5-913.
31. согпе іі сасіо (или  іі Іо гта^ д іо ) «иі тассЬегопі 

(или  «иііа т іп ек іга ) (обыкн. употр. с гл  сайеге, саз- 
саге, есс.) как сыр к макаронам, как нельзя более 
кстати.

В< псЬё Іо55І Іп ипа саза ІеДезса сарііаѵо ііаііапізз.тпа- 
т е п іе  соше іі сасіо зиі тассЬ егоп і (М. Арреііив,  «Ра тогго 
а всгіііоге»).

Хотя сем ья  бы ла н ем ец кая , но я  приш елся ко  д вору  нли, 
говоря на итальян ски й  м ан ер , к а к  сы р к  м акарон ам .

Рогзе іо  сарііаѵо а іегпро соше Л сасіо зи ііа  ш іпезіга  
(Е. Ие МагсИі, «Кейіѵіѵо»).

Вероятно, я появился вовремя, как нельзя более кстатн.

(Пример см. тж. Р-164).

32. Ьасіаге ігорро а  (или  4ап4о аі) сасіо сЬе Іа ігар- 
роіа зсоссНі дать заманить себя в ловушку

;:з. саіагхі (или  гісаіагзі) аі сасіс ходить кругом, во- 
крѵг да около.

34. сопГеххаге іі сасіо во всем признаться сознаться:
Ѵоггеі сііе йН Гасезіі солГемаге іі сасіо с)а ^аіаіііиспю. 

регсііё ^ііеіо реггіопо ѵоіепііегі (А. Саго. аЬеНеге іашіііап»).
Я хотел бы, чтобы ты заставил ею, как порядочного че

ловека, говорить правду, ведь я ему прощаю случившееся.
35. е к е ге  ип сасіо 4га йие дгаі!ид (і)е  =  быть между 

двух огнен.
егхеге (с о т е  или  Іи ііо) рапе е сасіо соп чсі см. Р-258.
36. поп Іаг сасіо соп чсі ие ж елать иметь дела с 

кем-л., не иметь ничего общего с кем-л.
Гаге согпе диеі соп4айіпо сНе рог4о іі сасіо аі расігопе 

см. С-2481.
37. т а п д іа г  сасіо обманываться.
38. т а п д іа г е  іі сасіо пеііа Ігарроіа продолжать де

лать свое грязное дело.
гісаіагзі аі сасіо см. С-33.
«4аге (или  ѵіѵеге) согпе ип 4оро іп ипа Іоггпа Йі сасіо

см. Т-749.
39. поп ѵоіеге рег сасіо Ьасаіо и даром не хотеть.
40. аііго сасіо Ьіхо^па а іа і Іака^па ргоѵ. под эту 

лапн у да другой бы сыр (говорится с  человеке, при
шедшем не вовремя).

41. сасіо «епг’оссЫ е рап соп діі оссііі ргоѵ. =  и сыр 
плотный, и хлеб пышный; все как надо, все как у 
людей.

42. і) счсіо ё «аго, «е ѵіеп сіі $сагза т а п о  ргоѵ. все 
хорошо в меру.

ё с о т е  И сасіо сіі (га 51е(апо см. 5-1678.
САСОNЕ

с о т е  1е погге сіі Сасопе сЬе Іес^г рег Г ар р и то  см.
N-524.
САОАѴЕКЕ т

43. сасіаѵеге атЬ иІапІе  х о дячи й  мертвец; ж и в о й  труп:
Іпѵесе, ипа зега, зеп ііаш о зиопаге аііа  рогіа: ега Мігпшо 

е іі зио согара^по, сіие сагіаѵегі ашЬиІапІі, т а  ѵіѵі е ПпаІ- 
теп^е ІіЬегІ (М. Зегепі, «I &іогпі сіеііа по&іга ѵііа»).

И вот, однажды  вечером — звонок в дверь. Это были Мим- 
мо и его приятель, настоящ ие ходячие трупы, но все ж е  
Живые и. д а ж е  свободные.

44. риггаге сіі сасіаѵеге пахнуть мертвечиной:
II еоѵегпо гіоѵеѵа ізШ иіге Іа ^пагсііа е  аНісІаге 1а зсе ііа  

е 1а Іогшагіопе а ^епіе сЬе поп ригга^зе д і сагіаѵеге е  поп 
іп іе ііа зз е  / т о  йаііа павсііа яи езіо  пиоѵо согро (С. Сіивіі, 
«Ерівіоіагіо»),

Правительство долж но было установить охрану и пору
чить выбор и организацию людям, от которых не несет  
мертвечиной и которые с  самого начала не заразили бы 
тлетворным духом  это нововведение.

САОЕІЧТЕ а щ  
е іа  <_асІеп1е см. Е 234.

С /Ю ЕКЕ ѵ 
сасіеге іп аЬЬадііо см. А 10. 
сайеге (іп ) ассопсіо см. А-86.
сайеге айа0880 с о т е  ипа т е іа  т а іи г а  см. А-285.
сайеге ЛаіГаКо см. А-537
сайеге пеііа Ь атЬ ад іа  см. В-150.
сасіеге іп Ь; 550 см. В-310.
сайеге іп Ьа$$а Іогіипа см. Р-1120.
45. сасіеге Ьепе быть кстати, 
сайеге сіі Ьосса см. В-871, 
сайеге іп Ьосса а цсі см. В-861, 
сасіеге іп Ьосса аі сапе см. В-872, 
сайеге йаііе ЬоссЬе йі іи ііі см. В-873, 
сайеге іп Ьгассіо а  дй см. В -1159. 
сайеге 4га Іе Ьгассіа й? дй см. В -1160.
сайеге «и ипа Ьиссіа Йі Іііпопе (или  йі Ьапапа) см. 

В-1317, 
сайеге пеі Ьиіо см. В-1419, 
сайеге йаііе са іса^п а см. С-91 
сайеге пеііе саісадпа см. С-92, 
сайеге хиі саро см. С-741, 
сайеге йаі сіеіо см. С -1845. 
сайеге $и1 (или  пеі) соііо см. С-2106, 
сайеге йі соііо см. С-2107.
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сайеге іп соіра см. С-2201.
сайеге іп сопсеііо йі... см. С-2393.
сайеге іп сопвійе/агіопе сіі цй см. С-2460.
сайеге согпе согро гпогіо см. С-47.
сайеге іп ГаІІо см. Р-99.
сайеге пеі Гапдо см. Р-150.
сайеге аі Гаіо см. Р-252.
сайеге іп {гапіштіі см. Р-1217.
46. сайеге согпе Гиігпіпаіо упасть, как громом пора

женный, как подкошенный:

(^иебіа ѵоііа II роѵего таев іго  Сіііедіа сасіііе еій соше 
іи іт іп а іо  (С. СоЧойі. «І.е аѵѵепіиге йі Р ілосскіо»}.

На этот раз бедный мастер Вишня упал, словно громом 
пораженный.

сайеге а дагпЬе аІГагіа (или  а  д а т Ь е  айе, Іеѵаіе, гй- 
Іе) см. 0-136. 

сайеге пеі ^іийігіо йеі йіаѵоіо см. 0-732. 
сайеге пеііе дгапГіе йі ^й см. 0-980. 
сайеге іп дгеіпЬо аііо  гіо см. 0-1032. 
сайеге пеііа ^ге ііегга  см. 0-1040. 
сайеге пеііе ^гіп ііе йі цй см. 0-1070. 
сайеге пеі Іассіо см. Ь-47. 
сайеге іп Іеііо см. 1.-481. 
сайеге й аііа  Іипа см. 1.-899. 
сайеге іипдо йЫ еко см. Б-661. 
сайеге іп т а іе  асцие см. А -106 І э ) .  
сайеге пеі т а і  йеі т ікегеге см. М-190а. 
сайеге йі т а п о  см. М-560.
сайеге іп т а п о  (или  пеііе т а п і)  а  (или  йі) цй см. 

М-561.
сайеге «оііо т а п о  см. М-562.
сайеге йаі т о п й о  йеііа Іипа см. М-1755.
47. сайеге соіпе (согро) т о г іо  упасть замертво, 
сайеге іп поіа см. N-394.
сайеіе йаііе пиѵоіе см. N-626. 
сайеге «оМо 8'1і оссЬі йі цй см. 0-58. 
сайеге й аііа  райеііа пеііа Ьгасе см. В-1184, 
сайеге іп репа см. Р-1135.
сайеге с о т е  1е реге соііе (или  т а іи ге ) см Р-1267.
сайеге а реггі см. Р-1462.
сайеге аі ріейі йі дй см. Р-1634.
сайеге 1га і ріейі см. Р-1635.
сайеге іп ріейі с о т е  I ^ а ій  см. 0-296.
сайеге а  ріоіпЬо см. Р-1826.
сайеге йа роііаіо см. Р 1952.
48. сайеге а ргорохііо [а зргорозНо] быть кстати 

[некстати] (пример см. 5-527).
сайеге пеііа гадпа см. К-91. 
сайеге пеііа геіе (или  пеііе геіі) см. К-281. 
сайеге гіііо (с о т е  і ^ а й і)  см. К-450. 
сайеге іп гоѵіпа см. К-595. 
сайеге йаі «еі пе1Га$$о см. А-1278. 
сайеге а 5Га«сіо см. 5-714. 
сайеге іп .чокреііо см. 5-1125. 
сайеге йі «раса см. 5-1217. 
сайеге а  «ргорохііо см. С-48, 
сайеге «іагпассЬіо см. 5-1647. 
сайеге іп Іад ііо  см. Т-41, 
сайеге а  іегга см. Т-413, 
сайеге іп ип Ігапеііо см. Т-835, 
сайеге іп (ипа) ігарроіа см. Т-843, 
сайеге пеііе (или  чоііо 1е) ипдіііе йі (или  а) см. 

11-78.
сайсге йаП’ико см. 11-249.
сайеге аі ѵагсо см. Ѵ-81.
сайеге йі ѵ ііа см. Ѵ-718.
сайеге ѵ Ш іта  йеі йсѵеге см. Ѵ-784.
сайеге а ѵиоіо см. Ѵ-979.
сайеге пеі ѵиоіо см. Ѵ-986.
Гаг сайеге 1е аіі см. А-420.
Гаг сайеге дс йаі сіеіо см. С-1847.

49. Іазсіаг сайеге не довести до конца: Іазсіаг сайеге 
ипа ргоровіа игнорировать предложение, пропускать 
мимо ушей; Іавсіаг сайеге ип йівсогво не слушать, что 
говорят.

Іазсіаг сайеге 1а (ассіа см. Р-63. 
ѵейеге с о т е  1а со«а сайа см. Ѵ-107. 
ай аІЬего сЬе сайе, ассейа ассейа (тж. ай аІЬего са- 

йиіо, йадіі, йадіі) см. А-454.
ГаІЬего поп сайе рег ип соіро см. С-2264.
діі саййе 1а Ьепйа йадіі оссЬІ гм. В 479.
іпі сайопо Іе Ьгассіа см. В - I I79.
сайе ип саѵаііо сНе На диаііго х а т р е  см. С -1377.
сайа іі т о п й о  см. М-1813.
сайе 1а пеѵе а ііа  т о п іа ^ п а  см. М-1849.
П саіепйагіо ^Іі саййе йаііа сіп іо іа см. С-179. 
сНі сайе пеН’асдиа ё Гогга сЬе ы Ьадпі см. А-233. 
сНі іп с іа т р а  е поп сайе, Ьиоп «е^паіе см. 1-168. 
сЬі ясаѵа 1а Го.чха а^ іі аіігі, ѵі сайе йепіго е{[1і 5ІС550 

см. Р-1194.
сііі хео'ие іі гохро, сайе пеі І0550 см. К-545.
сНі хіейе іп ріапо поп сайе см. Р-1497.
сЫ ѵа аН’ас^иа «і Ьадпа, сНі ѵа а саѵаііо сайе см.

А-233.
сіо сНе сіопйоіа поп сайе см. С-1951.
іі сиог т і  саййе см. С-3295
^ іі ё сайіЛа Іа щаг.па йаі сіеіо см. М-435.
^ іі ё сайиіо Гог^о^Ііо см. 0-597.
(ё ) т е ^ І іо  сайег йаі р'ейе сНе йаііа с іт а  (или  йаііа 

ѵеііа) см. Р-1724.
Іа Ггиііа сайе поп Іопіап йаІГаІЬего см. Р  1389. 
іі ДІЧ8ІО сайе «еііе ѵоііе аі ^іогпо (е роі гІ50г#е) см.

0-79С
1е Іасг іте  ріі сайопо (а )  диаііго а  диайго см. 1.-75. 
поп сайе Годііа сНе Оіо {или  сЬе і! сіеі) поп ѵодііа

см. Б-479.
рег поп роіеге Г и о то  5І 1а$сіа сайеге см. 11-144. 
аі р г іт о  соіро поп сайе І’аІЬего (или  1а диегсіа) см.

С-2264.
циі т і  саййе Га^о см. А 383.
«е іі сіесо р г ій а  іі сіесо, Гипо е Га Иго сайопо пеііа 

І085Э см. С -1833.
іі ѵ*1о {г'і ё сайиіо й а^іі оссЫ см. Ѵ-196.

САОІІСО а д е  
т а іе  сайисо см. М-173. 
тогЬ о  сайисо см. М-1898.

САОІІТА /
50. сайиіа йі хіеііе катастрофа, игожиданиый удар. 
Іал іе  т и іе ,  Іапіе сайиіе см. М-2253.

СЛОІІТО т  
Арреііо йі Сайиіі см. А-951.

СА.РАКNАО т
51. апйаге іп саГагпао быть съеденным, проглочен

ным:
I Товсапі сіісопо рег сеііа  ѵоіраггпеп^е с!і гіЪо 

« ё  иікЗаіо Іп СаГагпао», «Меііеге іп Саіагпао»: тапсіаг яій 
(А/. Тоттаьео. «Оігіопагіо йеііа Ііп&иа іісііапа»).

Тосканцы говорят шутя о съеденном: «Хорошо пош ло», а 
вместо «проглотить» они говорят «отправить в ж елудок».

52. т а п й а ге  іп саіагпао перехватить на скорую рукѵ.
53. т е ііе ге  іп Саіагпао шутл. отправить в же.пулок 

{пример см С -51).
САРРЁ гл 1) кофе; 2) кафе 

егое йа саНё (2) см. Е-139. 
роііііса йа саГГё ^2) см. Р-1946.
54. ІгіЬипо йа са ііё  (2) политикан демагог, 
я ігоіо^аге «иі Іопйі йеі саНё (1) см. Р-1022. 
ё с о т г  Ьеге ип :а!Гё (1) см. В-575.

САРРО т
55. еккеге іі са'Го йі... быть отъявленный...
56. Гаге саІГо о р?т! прийти к определенному решению, 
поп Гаге пё рагі пё саГГо см. Р-443.
§ і(и )осаге а рагі е саГГо см. Р-444.

6*
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57. теМ егм іп саГГо приукрашивать ложь правдопо
добными деталями.

58. оопі ЬисіагЛо ьі інрі!(■ (или  .чі роке) іп с;:Йо ься- 
кші іл ец  нвстда врется; вранье но споро, попу ггсг 
скоро.

ипо сіісе рагі, Гаиго са ііо  см. Р-446.
САОІОІЧЕ /

59. Іа ргііпа (или  Гаііа) са^іопе бог, творец, создатель.
60. а  са^іопе сіі екетріо  например, в качестве примера.
61. е55еге іп са^іопе быть втянутым, причастным.
62. гпеііеге са^іопе сіі цс а) обосновать что-л.; Ь) дать 

повод к чему-л.
63. рогге са^іопе обвинять.
саШѵо Іаѵогаіоге а  о^пі Гегго роп са^іопе см. Ь-264. 

С А О М  і
64. 1а са^п а ГгеМоІоха Га і са^поііпі сіесЬі ргоѵ. эё 

поспешишь — людей насмешишь.
65. сазіі^а  1а са^ііа, сЬе іі сапе 5Іага а сака ргоѵ. =  

кошку бьют — невестке наветку дают;
РоБе т а п о  агі ип ри^паіе е соп Іге о диаііго Гегііе иссізе 

Іа са§па. Роксіа гіѵоііо а ііа  торН е, 1е (ІІББе: Іпіепсіеіе гіа 
Іеі, сііе Іііпіо іпІеБе ѵоі, сіо сЪе ѵо&ііа Йіге іі ргоѵегЬіо, 
«спБІі^а 1а саБпа, сЬе іі сапе 5Іаг& а  са$а» (С. Ніссі, 
«Ѵііа Ьагосса»).

Вынув кинжал, он несколькими ударами убил собачонку 
н, обращ аясь к жене, сказал: «Пусіь участь той, которая 
так хорошо вас понимала, поможет вам понять мудрость 
поговорки «наказывай суку, чтоб кобель из дома не бегал».

С А С М ІА  (или  САОЫАКА) (
66. іаг  са^п ага поднять шум, устроить скандал:

Зепга гадагге. регб, сЬе роззопо ?аге сіпчие и о т іп і зоіі?  
Роббопо Гаг са^пага (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»). 

Что могут делать пятеро мужчии б е з  женщ ин? Поднять 
шум, поскандалить.

«Е диеБІа ^епіе сЬе ё ѵепиіа а Гаг са^пага сіаѵапіі а саза  
ѵоБІга, Ііа ш ап^іаіо о^ еі?»  (■*-• Зсіазсіа, «II діогпо сіеііа 
сіѵеііа» ).

— А эти люди, которые пришли скандалить у  вашего 
порога, они ели что-нибудь сегодня?

САСЖЕ5СО а щ
67. ^иаггіаге іп са^пезсо смотреть исподлобья, с не

приязнью, сердито:
Ѵ епиіо іі сарропе іп іаѵ оіа, 1а гпаігіепа, сЬе &иагс1аѵа

іі ПеНаБІго іп са^пеБсо, а сеІІо  Іогіо со т іп с іа  а р ізр іёііаге  
р іа п а т е п іе  аі т а г ііо , сіісепіЗо:

—- Сііе поп ^іі сііг 1:и, сЬе Іа&іі диеБІо сарропе рег цга- 
таііса, е ѵесігаі 5 ’е е і і  Ьа аррагаіо пиііа? (Р. ЗассНеііі, 
«Моѵеііе»).

Когда подали каплуна на стол, мачеха, которая злобно  
смотрела на пасынка, с  перекошенным лицом стала шеп
тать м уж у:

— Вели ему разрезать каплуна по всем правилам. Вот и 
увидишь, чему он научился.
(Пример см. тж. А-106 Ь).

68. кіаге іп са^пексо (соп цгі) злиться (на кого-л.):
Огаіапо зіаѵа іп са^пезсо, е рш ііобіо  ѵоііо аі піаіе 

(.11 (І Лге^Ііа. «Гііоге Ріегагпоиса» ).
Грайано был в ярости и замыслил что-то недоброе.

САСМСЬНЧО ш 
апс'аге гііеіго а с о т е  ип са^поііпо см. А-707.
1а саопа ГгеКоІоха Га і са^поііпі сіесііі см. С-64

с а с і ч і ю ь о  т
поп аѵеіе  пё П^НоІо, пё са^пиоіо см. Р  700. 

С А ІРА 550
69. Гагіе сіі СгіГазко искусство жить в свое удо- 

ізо ги.стрпе, кейфовать:
— N0 . по! — гіікке Рогіезсіііепа. — М е^ііо Гагіе йі СаіГах- 

50: гпанеіаге. Ьегге е апгіаге а бравво (1. Саіѵіпо, «РіоЬе
ііаііапе-").

— Нет, нет! — отвечал Фортескиена.
— На черта сдалась работа? Пей, гуляй — н вся забота

СЛ7̂ °  .. _ .
70. кедпо ш Сашо каинова печать.
71. ап Лаге гаш іп^о соше Саіпо бродить неприкаян

ным.
72. Гаге ГоГГегіа сіі Саіпо делать подарки с корыстной 

целью,

73. игіаге (с о т е )  Саіпо кричать благим матом, орать, 
вопить.

гое§Ііо іг.огіге АЬеІе сИе Саіпо см А-31.
САЮ

ГІ2Іо е Саіо см. Т-686, 
йіге Тігіо е Саіо см. Т-688.

САІ.А&КСШЕ т 
пего с о т е  ип саІаЬгопе см. N-168.
74. аѵеге іі саІаЬгопе пеіГогсіоІо бормотать, мям

лить.
75. еопо5Сеге іі саІаЬгопе пеі (іаксо знать толк в чем- 

либо, знать что к чему.
Гаге іі ѵоіо йеі саІаЬгопе см. Ѵ-909.

САЬАМАЮ т  
а  реппа е а с а іа т а іо  см. Р -1 165.

САЬАМІТА /
еякеге а ііга ііо  соіпе іі Гегго йаііа с а іа т і іа  см. А -1326. 

С А ^А N ^РА  /
НЬего с о т е  ипа саіапсіга см. Ь-538.

С А ^А N Т Е а§Ё 
е55ег т о п е іа  саіап іе  см. М-1833.

САЬАРРІО т
76. сіаге пеі саіарріо попасться в сети.
77. іепгіеге іі саіарріо расставить сети.

САЬАКЕ I ѵ
78. са іагіа  а  сыграть с кем-.’’, злую шутку, прове

сти кого-л.
саіаге 1е аіі см. А-428.
саіагкі ^ іі аппі см. А-903.
саіаге (или  саіагхі) Іе ЬгагЬе см. В-1124.
саіагм  аі сасіо см. С-33.
саіаге Іа сгезіа см. С-3042.
саіаге аі ГіхсЬіо см. Р-931.
саіаге й аііа  Іипа см. Ь-899.
саіаге іі .чірагіо см. 5-824.
саіаге гіі іопо см. Т-724.
саіаге 1е ѵеіе см. Ѵ-156.
ахреііаге сЬе саіі іі рапіегіпо гіаі сіеіо см. М-433. 

САЬАКЕ II т
і) саіаге йеііа поііе см. N-484.

САЬАТА /
Іаѵогаге а ип диаНгіп 1а са іа іа  см Р-68.
78. рі^ііагкеіа а ип 4ап4о (или  а  ип 50ІЛ0) Іа са іа іа

работать с прохладцей.
СА1ХА [

80. аргіге (или  готреге) 1а саіса пробить себе дорогу, 
протолкаться.

81. йаг 1а саіса преследовать кого-л.
82. епігаге (или  т ей егк і) пеііа саіса (а  или  рег Гагх 

рі^іаге) затеять рискованное дело, ввязаться в риско 
ванное предприятие, дело.

83. Гаг саіса а) толпиться; Ь) не оставлять в покое;
с) стараться, стремиться

готреге  1а саіса см. С-80.
САІХАОМО т

84. аЬЬаіаге аііе  саіса^па сплетничать, дурно говорит!
о ком-л. за его спиной.

85. аігаге і саісадпі (тж. йаге орега аі саіса^пі; т е -  
паге 1е саіса^па или  і саіса^пі; т о зЬ а г е  і саіса^пі 
или 1е саіса^па; ѵоі^сге і саіса^пі; ѵоііаге 1е саіса^па) 
беж ать так, что только пятки сверкают, улепетывать:

Аѵеѵап чиакі аррепа а іха іі і саісакпі циапгіо всоссб Іа 
са т р а п а  (Л. Мапгопі, « /  рготеззі зрозі*).

Едва они унесли ноги, как ударили в набат.

86. аѵеге Ьиопе саіса^па навострить лыжи, быть гото
вым пуститься наутек.

87. аѵеге цй аііе (или  яиііе) саіса^па чувствовать ко
го-л. за спиной, чувствовать погоню за собой;

О епипо гіі поі аѵеѵа 1а виа Ьгаѵа Бсогіа. Іо его соп 
Огагг,5сі е Теггіпі... ей аѵеѵашо сіие р о ііг іо ііі а ііе  саісайпа  
(и . Сегпіапеііо, «Ье іпеіпогіе йі ии ЬагЬіеге»).



САЬ 165 С
У каж дого из нас был свой почетный эскорт. Я был 

Бместе с Грамши и Террини, и за  нами, как тени, следовали  
двое полицейских.

Р и б 8 іѵапо с о т е  зе  &іа аѵеззего 1а Оез^аро а ііе  саІса&па 
(С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).

Они беж али, как будто за ними но пятам у ж е  гнались 
агенты гестапо.

88. аѵеге іі сегѵеііо (или  1а іезіа) пеііе саіса^па (или  
псі саіса^пі) а) быть безрассудным; Ь) быть рассеянным.

89. аѵѵепіагзі аі саіса^пі (или  аггаппаге 1е саіса^па) 
сіі напасть, броситься на кого-л.

90. Ьаиеге 1е са іса^п а (или  іі саісадпо; тж. сотЬ аиеге  
соп 1е саіса^па) обратиться в бегство, пуститься наутек.

91. сасіеге сіаііе са іса^па сыпаться как из рога изоби
лия.

92. саЙеге пеііе са іса^п а исчезать.
сіііисіеге Гизсіо хиііе са1са«гпа а цсі см. 11-215.
Йаге Іа Ьепейіхіопе соп 1е саіса^па см. В-543.
93. йаге сіеііе саіса^па (или  саіса^пе) пришпорить, 

подтолкнуть.
94. гіаге 1е са іса^п а аі сіеіо полететь вверх тормаш 

ками.
сіаге орега аі саіса^пі см. С-85.
95. е$$еге (или  зіаге) аііе сака& па преследовать, 

идти по пятам, наступать на пятки:
II сар ііап о Бапёгасса зіаѵ а зе т р г е  а ііе  са іса^па сіеі 

^іоѵіпе, т е п іг е  е е і і  аііепсіеѵа а д и езіі ргоѵѵес!ітеп1:і, т а  поп 
аѵеѵа іі сога^ё*° Ыге іі Ъгиііо піизо, апгі е і і  Іасеѵапо 
шезііегі і сеппі, ^ іі игіопі е е і і  іпсогаёЕ іатепІі сІеИа т о ^ ііе ,  
рег поп ассизаг іі т а !  сіі ѵепіхе е гШгагзі іп дгапаіо  
(/. Міеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііаііапо»).

Капитан Сандракка следовал по пятам за  Лучилио, когда 
тот отдавал свои распоряжения, но у  него не хватало см е
лости принять грозный вид, и если бы не ж ена, которая 
всячески подбадривала его, он сослался бы на колики в 
ж елудке и удалился в сарай.

96. е$$еге іепега сіі са іса^п а быть слишком уступчи
вой, податливой (о ж енщине).

96а. (аге с]с соп і саісадпі делать что-л. кое-как, спу
стя рукава.

іаге чргопі йеі саіса^пі см. 5-1531.
97. Ггаса«8аге (или  іпзісііаге) іі саісавг.с а  чсі вводить 

в соблазн, соблазнять кого-л.
98. { т іг а г е  зиііе са іса^п а отказаться от собственных 

слов, передумать.
99. Іахсіагхі рогге ип саіса^по киі соііо быть под пя

той у кого-л.
100. Іеѵаге іі саісадпо сопіго... поднять руку на.., вос

стать против...
101. Іеѵаге (или  рогге) іі саіса^по «орга діі держ ать 

кого-л. под каблуком, подчинить себе.
гпепаге 1е саісарпа (или  і саісадпі) см. С-85.
102. гпепаг соііе са іса^п а пришпорить.
103. иіеііеге аііе саісадпа установить слежку, приста

вить шпика:
Сазіопе. — Ті Ьа т ех в о  ип а&епіе <’і роіігіа зеегеіа  а ііе  

саіса&па е сопозсе оепі іи о  равбо, одпі 1 по гевріго (В. Ое 
рііірро, «<3ие${і іапіазгпі»),

Г а с т о н. — Он приставил к тебе агента полиции, который 
ходит за тобой по пятам н знает о каждом твоем шаге, о 
каждом твоем вздохе.

то з іга ге  і саіса^пі (или  1е саіса^па) ст. С-85.
104. оххегѵаге ІІ саісарпо ие спускать глаз с кого-л.; 

смотреть в оба.
105. ра^аге гіі са ісадп а а) удирать со всех ног:

II річ іе апсо сЬе шіпог раига поп аѵ ‘ѵа, втеп ііѵ аіові ІІ 
гіоіоге «Зе 1а ГТ<>1 і а, сош іпсіо а ра^аг <11 са іса^па іп гпогіо 
сЬе поп загеЬЬе в іа іо  Іепиіо рег іп іе г т о  (М. ВапйеИо, 
«Моѵеііе»).

Священник не испугался и, скрывая боль в щеке, пу
стился наутек, чтобы его не приняли за  больного.

Ь) уйти, не расплатившись,
106. рагіагс соі саісадпі нести чепуху, говорить глупо

сти.
107. рехіаге іі саісадпо наступать на пятки:

Рассіаш о іп тогіо  сЬе 1а ^епегахіопе сЬе ре$1а II
са іса ёп о , поп аЬЬіа а сііге. ссзіого  игіагопо е  игіагопо, е

сі 'авсіагопо 1а ѵіа рііі ітрсгіііа  сЬе шаі (О. Сіиаіі, 
(гЕріаіоіагіо» ).

Мы должны действовать так, чтобы повое поколение, ко
торое наступает нам иа пятки не сказало бы: эти старики 
только и делали, чго чесали языками, а нам оставили 
сплошные трудности.

108. ріапіаге 1е саісаупа войти, вступить, ступить но
гой куда-л.

109. ріапіаге і саіса^пі іп... обосноваться, пустить 
корни где-л.

рогге іі саісадпо хорга см. С-101, 
гіхропсіеге соп 1е са ісар та  см. С-136.
.чіаге аііе ся іса^п а см С-95.
110. Іепеге цс хоііо іі саісадпо попирать ногами, пре

зирать.
111. ѵоі^еге 1е саісадпа а  с̂1 отвернуться от кого-л.:

II шевхег Сгапйе, вирегЬо йі аѵег Іи іш іпаіо весопйо іі 
зи о  5оШо цигІГаІІго іеисіаіагіо, ѵоіхе 1е саіса^па рег ивсіге 
а саро гіііо Йаііа ка 1а (I. Ыіеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііа- 
Ііапо»).

М ессер Гранде, гордый тем, что, по своему обыкновению, 
отчитал еще одного арендатора, повернулся и, высоко под
няв голову, вышел из залы.

ѵоі^еге і саіса^пі (тж. ѵоііаге 1е саіса^па) см. С-85, 
с’ё сНі діі сіиоіе іі саро, е «і шейіса іі саіса^по см. 

С-814,
сЬе іі (Ііаѵоіо ^ іі гойа іі саісадпо! см. Б-353.
іі Іагйо діі сахса йаііе с а ісар та  см. Ь-166.
1о «(оітіасо діі ё аггіѵаіо аііе саісадпа см. 5-1785. 

С аЬСА К Е ѵ 
саісаге 1а гпапо см. М-563, 
саісаге 1е пиѵоіе см. N-625. 
саісаге «и^іі огессЬі см. 0-542. 
саісаге 1е о г т е  сіі дй см. 0-610. 
саісаге Іе «сепе см. 5-378. 
саісаг(.чі) іі кепііего <3і... см. 5-643. 
саісаге 1а іегга см. Т-414, 
саісаге 1е Ііпіе см. Т-649, 
саісаге 1е ѵе«1і^іа йі см. Ѵ-427.

САЬСЕ іп
112. іп саісе в конце (страницы, письма):

ОзѵаЫ о Ьа ипа ргоѵѵщіопе е іеѵ аіа  аГ(агі рогіаіі
а Ьиоп ііпе, хаіѵо еггогі е отІ85іопі с о т е  ё  й еііо  іп саісе  
аIІе Іаііиге (V. Ргаіоііпі, «СгопасЬе йі роѵегі атапН»),

За удачные операции Освальдо получает солидный куш, 
не говоря уж е о так называемых оппсках и пропусках в 
конце накладной.

САЬСЕТТО т
113. аѵеге цй іп ип саісеііо  презирать кого-л.
114. саѵаге і саісеііі а цсі развязать язык кому-л.
115. теМ еге іп ип саісеііо  а) в порошок сю реть;

Ь) заткнуть за пояс кого-л., взять верх над кем-л. 
САЬСШ А [

рогге 1а ріеіга іп саісіпа см. Р-1773.
116. «епііге 1а саісіпа чувствовать недоброе, иметь 

плохие, неприятные предчувствия.
117. іі$сіге й аііа  саісіпа выйти из затруднительного 

положения, выпутаться, вывернуться.
(ё) піе;т1іо са«а а іегга, сЬе ѵепйеге а саісіпа см. 

С -1204.
С А Ь С ^А ІА  /

118. піапйаге а саісіпаіа надавать пинков.
САЬСЮ  т

119. саісіо «ЗеІГахіпо (обыкн. употр. с гл. гіаге) преда
тельский удар, удар из-за угла:

Ріпа. — С’е сЬе ші гіаппо іі са іс іо  йеІГавІпо асіевво, Геі
е 8ІЮ т а г ііо !  (С. Ѵег^а, «Ьа Ьира»).

П н н а. — Это в ы  стронте мне козни за моей спиной, вы, 
вместе с вашим мужем!

О иеі йиса ЪіГоІсо йаѵа 11 саісіо йеІГазіпо аІГІзІ!І:иіо <3і 
сиі ега ргевісіепіе (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп- 
$огіе»).

Этот хамоватый герцог наносил удары в спину организа
ции, во главе которой он стоял.



120. а  саісі (пеі «ебеге иди прі сиіо) (обыкн. употѵ. 
с гл. рідііаге, ргепйеге, е с с ) груб, пинком (в з а д ) :

— I Іасігі 5І тап сіапо  іп еа іега , о &і ргепсіопо а са іс і пеі 
си іо  (Р, Іоѵіпе, «Ье іегге йеі Засгатепіо»).

— Вбров отправляют в тюрьму или выгоняют пинком 
в зад .

Роіеѵо соггеге іі гівсНіо сіі ргепсіеге а саісі II гпіо гіѵаіе. 
Ѵиоі ероеагіо, йі? ІМоп ші /аг Іа цгиііа  (С. Ѵег@а, «Егоя»).

М ожет быть, мне стоило бы поколотить своего сопер
ника. Ты собираеш ься выйти за него зам уж , скажи? Не 
строй из себя дурочку.

121. аіиіаге а саісі е гпогбі помогать всеми силами, 
всеми способами.

122. аѵеге ип саісіо іп ^о іа  ^  держ ать камень за  па
зухой.

аѵѵепіаге саісі аІГагіа см. А -1041.
123. гіаге ип саісіо а) (на) броситься на..; встретить в 

штыки; Ь) отбросить, отвергнуть, пренебречь, отка
заться от..:

Ѵаписсі. — Зеііісі аппі! Е регсіо сгесіеіе <1і роіег йаге ип 
саісіо аііа «еиоіа! (/?. Вгассо, «Рюгі (1’агапсіо»).

В а н у ч ч и. — Ш естнадцать леті И это дает  вам право 
бросить школуі

— Сага. Каеіопіагао. АЪЬіапю Ігесепіо Ііге. О іа т о  са іс іо  
а о^пі сова е  іа с с іа т о  ип ѵ іа е е е ііо  (С. Раѵеве, «Нассопіі» ).

— М илая мои, давай подумаем. У нас есть триста лир. 
Плюнем на все и отправимся в небольш ое путешествие.

124. — гіаге ип саісіо а ііа  Гогіипа (тж. ргегаіеге а 
саісі Іа іогіипа) упустить случай, отказаться от своего 
Счастья:

— Р епзасі Ьепе, РіпоссЬіо, регеЬё іи  гіаі са іс іо  а 11 а Іог- 
іипа.

— АИа Гогіипа! — гіреіе іі С а ііо  (С. Соііосіі, «Ье аѵѵеп• 
іиге сіі РіпоссЫо»).

— П одумай хорошенько, Пиноккио, ие отказывайся от 
своего счастья.

— От счастья! — повторил Кот.
«СЬе піосіо сіі рагіаге ё  диезіо? Оіѵепіаге гпагсЬеза, гісса, 

еп.гаге іп ппа Іагпі&ііа агівіосгаііса, ога поп вага рій пиі- 
1а.-* Ма чиевіо зі сЬ іата  ргепсіеге а са іс і 1а Іогіипа (Л. Мо- 
гаѵіа, йЕе апіЬігіопі зЬа^Ііаіе»).

— Что за разговоры? Стать маркизой, богатой, войти в 
аристократическую семью, все теперь рухнет? Д а  это все 
равно, что повернуться спиной к своему счастью.

йаге саісі аІГагіа см. А -1041.
125. йаге саісі а ііа  §герріа отплатить неблагодар

ностью.
126. йаге (или  іігаге) (йеі) саісі аі ѵепіо (или  а! го- 

ѵаіо) болтаться на виселице, на перекладине.
127. йаге сіе’ саісі аі ѵа^ііо йоро аѵсг гпап^іаіо Іа 

Ьіасіа быть неблагодарным; ~  плевать в колодец.
128. йаге йис саісі іп ип ри§по завершить дело.
129. поп сіейісагс ип саісіо пеі іпизо руки марать не

охота.
екхеге с о т е  іі саѵаііо д гам о  сЬе, т а п д іа іа  1а Ьіайа, 

йа саісі аі ѵа^ііо см. С -1364.
130. Гаге а  саісі а) делать кое-как; Ь) противоречить, 

идти вразрез с.., быть в резком противоречии, быть не
совместимым с...

131. д !осаге йі саісі брыкаться (о животных).
132. іпѵііаге а саісі ипа гпиіа крарпоіа разворошить 

осиное гнездо.
133. 1а$с1аі'е апйаге (или  теп аге ) ип саісіо дать 

пинка.
134. гпапйаге аѵапіі а  саісі с трудом, «со скрипом» 

продвигать, проталкивать.
135. т а п й а ге  (ѵ*а ) а  саісі надавать пников. 
т е ііа ге  ип саігіо см. С-133.
піепаге саісі с м. С -137.
ргепйеге а  саісі 1а (огіипа см. С -124.
1Е6. гіхропйеге соп ип саісіо (или  соп Іе саісаепа) 

отбрыкиваться, отказываться:
Зси к а іет і, і.е рагіо регсііё 5 ;а т о  рагепіі... Ро циеі сЬе 

ровзо апсЬ’іо рег аіиіагѵі... Есі ога сНе ѵі 5 і оІГге Іа іогіиаа  
гі5ропИегс соп ип са іс іо ... Зсибаіеіш . іо 1а аіге: ипа рог- 
сЬегі а! (О. Ѵегци. «Егоз»),

Простите меня, ио я говорю об этом как свой человек... 
Ведь я тож е делаю  все возможное, чтобы вам помочь... 
А теперь. к;ігда богатство плывет вам в руки, отказываіься 
от него... Извините, но я считаю зто просто свннсівомі

137. «Іеггаге (или  «рагаге, Іі.аге, т еп аге ) саісі л я 
гаться (пример см. В -1438).

138. «опаге ип саісіо дать пинка.
139. Іігаге і саісі откинуть копыта, протянуть ноги, 

умереть.
140. Іігаге і саісі с о т е  ип т и іо  брыкаться, отбрыки

ваться изо всех сил:
.. зепііѵа ригго йі Ьійопаіа сіа шогіге ей ега ргопіо а 

11га[і: са іс і соше ип пш іо (С. 5 сегЬапепсо, «II сеі ІоСеШІі»).
...он чуяд, что тут пахнет надувательством, и был готов 

отбрыкиваться изо всех сил.

іігаге (йеі) саісі аі гоѵаіо (или  аі ѵепіо) см. С 126. 
Га$іпо, диапи’Ьа т ап у та іо  1а Ыайа, Ііга саісі аі сог- 

Ьеіір см. А-1230. 
сЫ ассагегга 1а т и іа ,  ЬиксЬега <3еі саісі см. М-2144
141. сііі 5І диагсіа гіаі саісіо йеііа то х са , Іосса яиеі 

Йеі саѵаііо ргоѵ. =  от мухи уберегся, а под лош адь уго
дил.

сЬі паксе т и іо  Ьіко^па сЬе Іігі саісі см. М-2161.
Іа т о х е а  Ііга іі саіс.о сЬ’еПа рио см. М-2058. 

САІХОЬО т
142. саісоіо Іеііегаіе алгебра.
143. Іепеге саісою  быть расчетливым.
144. іепеге а саісоіо дг учитывать что-л., принимать 

что-л. в расчет (пример см. С 189).
С А Ь О А і

145. Ьаііеге (или  Гаге) сіие сЬіосіі (или  Іеггі) а  ипа 
саійа ^  одним выстрелом двух зайцев убить.
САЬОАІА {

146. Іа саісіаіа т і  ЬоІІе мое терпение вот-вот лопнет.
147. а саісіаіа ѵессНіа а т т а с с а іи г а  о Ьисо на старом 

котле либо дыра, либо вмятина; =  к старости все на
пасти; старость — не радость (пример см. А-454). 
С А Ь О А М  (

148. ргепоеге ипа саійапа а) простудиться; Ь) влю
биться.
САІЛЭЕКСМЕ т

149. шеМеге пеі саісіегопе валить в одну кучу.
С А ІХ О  адд  е т

саійо сапісоіаге см. С -152. 
саісіі хргопі см. 5-1528.
150. саійо сіі сіепагі ослепленный богатством.
151 саЫ о йа (огпо ж ара, духота; жаркий, душный:

Ега ІііМо Ьиіо е ІеггіЫІшепІе саЫо. саігіо да (огпо
(С. ВссгЬапепсо, «І^озіа&ціо»).

В домике было темно и уж асно жарко, ж арко как в бане.

152. саісіо ЙЧпГегпо (или  сапісоіаге) адская жара, 
зной.

153. саійо сіі роіепга ослепленный властью.
154. саігіо (1а «егга страшная духота, духотища:

...Іи ро55ІЬіІе зесіегсі аі Ьаг поі Іге зоіе. Ега ріепо сіі 
Кепіе. Расеѵа ип саігіо гіа кегга (С. Раѵезе, «Тга йоппе 
воіе» ).

...только нам троим удалось усесться в баре. Было 
страшно тесно н душ но как в бане.

«ІиріЙо соше ІЧедиа саЫ а см. $-1980. 
са$а саійа см. С -1122.
ІеИо саІЙо см. Ь-464. 
раппісеПі саігіі см. Р-317. 
іаѵоіа саЫ а см. Т-132.
Іезіа саійа см. Т-472.
155. а саісіо по горячим следам, немедленно:

О иеііо  сЬе й еіез іо  ё апсіаге а [аггпі і тіеі ^ігі ьепга 
ипа региона ѵісіпа рег рагіаге е зсапіЬіаге 1е ігпргезыопі 
зиЬіІо, а саЫо (Л. АгЬазіпо, «РгаіеШ гі ііаііа»).

Я терпеть не могу прогулок, если нот рядом никого, с 
кем бы я мог поговорить, обменяться впечатлениями, тут 
ж е. по горячим следам .



САЬ 167 С
156. — ргепЙеге а саЫ о ловить момент:

Еіѵіга. — СЬе ѵиоі сЬе аппііНі* чіеззе іп Іиі. ргеко а 
саЫ о ...?огзе роіхеЪЪе апеЪе аппиііаге {О- ІаЬЬп. «Ьа 
Ьик<агсІах>).

Э л ь в и р а — Так он тебе и расторгнет брак! Если бы 
все зависело от него, то, застигнутый врасплох, ...он, воз
м ожно, и сделал бы это.
157. пеі (реже $и1) саісіо сіі цс в пылу, в разгар (е) 

«его-л.
158. пё саійо пё (геййо (тж. пё ГгеДйо пё саійо)

(обыкн. употр. с гл. поп аѵеге, поп еккеге, поп Іаге, есс.) 
ни ж арко ни холодно:

ІМоп ГЬо зариіо: е  а зарегіо поп пе агтеі аѵиіо пё саісіо 
пё ітегісіо (Ь. Зсіазсіа, «II діогпо йеііа сіѵеііа»).

Я згого ие знал, а если бы и знал, мне от этого не было 
бы ни ж арко ни холодно.

Р огбс сііс а Іеі поп !е Іа пё саЫ о пё ігегійо сіі Барегс сЬе Ііа 
рег Псіапгаіо ип аззаззіпо? (С. Саззоіа, «Ьа гад^агга (іі ВиЬе»).

М ожет быть вас совершенно не трогает, что вы невеста 
убиіі цы?

СІіе ога е е і і  ѵоіевзе аппипгіагіе... сЬе аѵеѵа іп апіпго бі 
Іаьсіаге И «роіеге»? Оіі, поп 1е аѵгеЬЬе ^аііо рій пё саЫ о  
пё Ггегігіо (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і &іаѵапі»).

Что он хочет сообщ ить ей теперь?.. Что собирается уйти
о  г «власти»? Ну и пусть себе уходит: ей от этого нн хо
лодно ии жарко.

159. аі саійо е аі деіо всегда, в любое время, и в 
ж ару  н р стужу

а саійі оссЬі см. 0-77. 
а  ЬоНа саійа см. В -1064. 
а кап^ие саісіо см. 5-142
аѵѵепіаг8І с о т е  1а ( а т е  а ' рап саісіо сл. А -1386. 
Ьаііеге іі Іегго т е п іг е  (или  ІіпсЬё, диапйо) ё саійо см 

Р-442.
сиосеге іі рапе т е п іг е  іі Гогпо ё саісіо см. Р-254.
160. йаге ипа саісіа е ипа (геййа неровно обращ аться 

с кем-л.; то хвалить, то ругагь.
Іи^діге ІІ гаппо саійо см. Р-112.
161. іге саісіо слишком горячо, необдуманно браться 

за  дело.
162. поп т е і іе г  саісіо п е т т е п о  «оііо 1а Ііп^иа ^  не 

иметь маковой росинки во рту.
ріап^еге а  саійе Іасг іте  (или  а  саійі оссЫ) см. Р-1490.
163. рі§1іаг($е)1а (или  ргепйегзеіа) саісіа принимать 

что-л. близко к сердцу; отдаваться чему-л. всей душой:
«Оіі, іо зопо ігапди іііо . Зоп р а зза іі і іегпрі іп си! ш е Іа 

ріспгіеѵо саЫ а» (С. Агріпо, «Ьа 5йога ^іоѵапе»).
— Н у я-то спокоен. Прошли те времена, когда я прини

мал все близко к сердцу.
рідііаге И (егго саісіо см. Р-452 
ргепйеге а саійо см. С -156.
164. ргепйеге цй саійо саісіо захватить кого-л. с по

личным, застать, поймать на месте преступления
поп харег пеапсЬе й’асциа саійа см. А -192
165. поп «ареге рій пё саійо пё (геййо (ток поп «еп- 

±Іге рій пё саійо пё &е!о) обрести вечный покой умереть.
ксаійаге іі (егго іпепіге (или  ііпсЬё, циапсіо; ё саійо 

см. Р-442.
166. хіаге (или  *епег5І) саісіо тепло одеваться.
167. Іепеге іп саійо а) держ ать в тепле; Ь) держ ать 

в запасе:
II Регго сопоксеѵа 11 Ваѵегіо йа ип рчіо й’апп! е аѵгѵа 

варило, гіигапіе іи і іо  <]иезіо Іегпро, Іепегіо, с о т е  е^іі вІеБзо 
ві ега евргекзо. 1п саЫ о рег о^мі еѵ еп іи аіііа  (А. Ма ѵіа. 
«і.а  тазсііегаіа»)

Перро знал Саверно уж е несколько лет и в с е  э т о  время 
держ ал его на всякий случай, как он сам выразился, «про 
запас».

с) разж игать пыл.
168. ігетаге  аі саісіо дрож ать как осиновый лист, 
азсіийо іі ріесіе е саійа 1а Іекіа (е пеі гехіо ѵіѵі йа

Ьехііа) см. Р -1717.
ЬаМі іі (егго (или  іі сЬіойо) гпепіге (или  чиапйо) ё 

саійо см. Р  460.
Ьі' орг.а сиосеге іі рапе ^!;аг.іо і! Гогпо ё саігіо см. 

Р-289.

169. І1 саісіо Йеііе Іепгиоіа (или  Йе’ Іепгиоіі) поп 1а 
ЬоІІіге 1а репіоіа (или  1е реліоіе) р/ов. ^  на полатях 
леж гть, так и ломтя не видать.

саМо йі рапііо, поп 1а т а і  йаппо см. Р-337. 
сапе (или  сііі Іи) хсоііаіо ііаіі асциа саісіа, Ьа раига 

(апсЬе) Йеііа (гегісіа см. А-229
170. сЬі 1а ѵиоі саісір е спі ігейсіа ргоѵ. кому что нра

вится; о вкусах не спорят.
і1оѵ’ё з іа іо  іі (иосо, сі гішап «етрге Іа сспеге саійа 

см. Р-1549.
іп ( о т о  саігіо поп рио пахсег егЬа см. Р-1094.
171. поп 5І На Іапіо саісіо Йа сиосеге ип иоѵо эй на 

этом каши не сваришь.
поп 5І рио сиосеіе ип иоѵо Ігевсо аі вио саігіо см.

11- 201 .

поп 5І кІассЬегеЬЬего пеапсЬе соіі ;:сдаа саісіа см. А  214. 
САІ.ЕІѴГ)Аі{ІО т 

діго сіі саіепйагіо см. 0-665.
172. йеі саіенйагіо ^  модный, пользующийся кратко

временной славой:
і а  тагсНеза. — 1)іпкцк-, іі Ьиоп еизіо  поп Іо аЬЬіагпо

апсога регйиіо? 5с  поп а ііго . рег !аг йізреііо  а сегіі роеіі... 
гіеі саіепсіагіо. йісо Ьепе, ЕагЪагапі? (С. Коѵеііа, «Ь'Ійоіо»),

М а р к и з а ,  — Значит, у  нас еще не забыли о  хорошем  
вкусе? По крайней мере д о  такой степени, чтобы презирать 
этих модных поэтов... Разве я не права, Барбарани?

173. аѵеге йеі саіепйагіо быть свободным от всяких 
дел, иметь сколько угодно свободного времени

174. аѵеге пеі (или  $и1) саІепЛагіо быть сытым по 
горло: ГЬо пеі саіепйагіо мне это осточертело, я сыт 
этим по горло.

175. поп аѵеге цй пеі зио (или  ргоргіо) саіепйагіо 
плохо относиться к кому-л.

176. е.чхеге пеі саіепоагіо йі дй пользова гься чьей-л. 
симпатией.

(аге ип Ьисо пеі саіепйагіо см. В -1344.
Таге (или  о«8егѵаге) апсЬе 1е ѵідіііе сЬе поп зопо йеі 

саіепйагіо см. Ѵ-564.
177. гесагкі і саіепйагі (га і йепіі ругаться послед

ними словами
178. зЬаІогйіге іі саіепйагіо ^  опережать свое время, 

идти впереди своего времени:
II ѵ ігІиоБізто сіі Кагвіап, сотипч ие, поп зЪаІопШ се зо!- 

іа п іо  і шизісіБІі т а  зо р га ііи ііо  іі саіспгіагіо (ьЬ'Езргеззо», 
27 ёш ^по 1976).

Квраян своей виртуозностью опереж ает ие только со
братьев по искусству, но и свою эпоху.

«іаге іп діогпо соі саіепйагіо см. О 591.
Нгаге дій і «апіі Йеі саіепйагіо см. 5-217
179. іі саіепйагіо діі саййе й аііа  сіп іоіа он все начи

сто забыл, у него все выветрилось из головы.
С А Ь Е \О Е  } рі

180. аііе  саіепйе ^гесЬе до греческих календ, никогда; 
эё после дож дичка в четверг (пример см. А -1295).

181. — апйаге аНе саіепйе дгесЬе тяиутьсл до грече
ских календ, затягиваться до бесконечности.

182. — (гі)іпапйаге аііе саіепйе дгесЬе отложить до 
греческих календ, на неопределенное время, в долгий 
ящик:

— Бісиго сЬе яі гІшапЛа апсога а ііе  саіепйе йгесЬе іі
гюзіго іпаігіш опіо, т а  поп ѵоггеі аѵег Гагіа йі ип Ііганпо  
ІЕ. Ое МагсЫ, «Соі [иосо поп  51 зсНегга»).

— Конечно наш брак б ез  конца откладывается, но я ие 
хотел бы выглядеть тираном.

...роі е^ іі Іогпа Ігапдиіііагпепіе а ііа  зиа саЯейга, е  1а 
сопсіизіопе ё гішапгіаіа а ііе  саіепгіе 2 гссЬе, Тігаге іп Іип&о 
со5і поп ё  Ъеііо (ІГ. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи^і Ѵагейо»),

,.,а  потом он преспокойно возвращ ается к себе на ка
ф едру, и решение вопроса отклады вается в долгий ящик. 
Такая проволочка производит плохое впечатление.

аѵеге іі сегѵеііо Тиогі йі саіепйе см С -1570.
183. саѵаге йі саіепйе лишить разума.

САЬЕРІГМО і?г
184. са іер іш  атЬ и Іал Іе  ходячая энциклоледия.



САІ. 168

САЬЕКЕ ѵ
аяреііаге сЬе саіі іі рапіегіпо йа! сіеіо см. М-433.
185. аѵеге (или  т е ііе ге )  цс іп поп саіе не думать, не 

беспокоиться о чем-л., пренебрегать чем-л.
рогге іп поп саіе (или  іп поп саіеге) см. Р-2073. 

САЫВКО т
186. ггго.450 саІіЬго а) орудие крупного калибра;

b) тяж елая артиллерия, главный калибр, главная сила.
187. — гпеііеге іп гпоіо саІіЬгі ввести в дей

ствие главные силы; пустить в ход высокие связи.
188. 50П0 4иШ сГип саІіЬго онн все одним миром ма

заны, все на один манер.
САІЛСЕ т

189. Ьеге (или ІіЬаге, ѵиоіаге) іі саіісе («іпо а ііа  (ес- 
сіа или  (іпо аП’и Ш та  кІіНа) испить чашу до дна:

Іо Ьо Ъеѵиіо Н са іісе  гіеІГеті&гахіопе цоссіа а цоссіа е 
рогіо зи і шіо согро е  п е ііа  т іа  апіша і зе&пі сіі ш оііер іісі 
сісаігісі (М. Арреііиз, «Ва тогго а зсгіііоге»).

Я испил чашу эмиграции, капля за  каплей, д о  дн а , и на 
моем теле и в моей душ е осталось немало шрамов.

ОаЪгіо ассеппо а 5иа т о ^ ііе  сіі іасеге, е йесізо о г т а і а 
ѵоіаге іі са іісе  !есе  сЬ іатаге іі зио зе&геіагіо (Я. Сазіеі-  
пиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

Габрио знаком приказал ж ене молчать и, решив испить 
чаш у д о  дн а , вызвал секретаря.

Ооп іи а п  аѵеѵа ІіЬаІо Гіпо а ііа  іессіа  іі са іісе  сіеі ріасегі, 
вепга іепег саісоіо шаі сіеііе іа&гігпе сосеп іі (М. Заѵіпі, 
«Рапіазті» ) .

Дон Ж уан испил до  дна чашу наслаж дений, нисколько не 
дум ая о горьких слезах своих жертв.

...е роі ріапдо соп 1а Іассіа пеі сизсіпо сНсепЛо сЬе ѵо^Но 
шогіге е ЛаІГагпіса сіі Іеі поп ші іа зс іо  іоссаге пеапсЬе ипа 
ітіапо, 5о1о е  огіапо Ьеѵо ііп о  а і іа  Іессіа іі т і о  са іісе  
сРа^опіа (С. Вегіо, «II таіе озсиго» ) .

...а потом я плачу, зарывшись лицом в подуш ку, и го
ворю, что хочу умереть и что я не позволю ее подруге  
прикоснуться ко мне пальцем, что готов, один как иерст, 
испить всю чашу горечи д о  последней капли.

Мі зетЬ гаѵа йі аѵег зоН егІо 0 а  т о і іо !  Репзаѵо <3і аѵег 
ріа іа й а  Іа т іа  рагіе! С о т е  т ’і1ІисІеѵо! О и еііе  іигопо 1е 
ргіпіе ^оссе, 1е ріи йоісі о 1е т е п о  а т а г е  сіі пп са іісе  
а т а г із з іт о ,  сііе йоѵеѵо Ьеге ііп о  аІГ и И іта  зШ Іа. II ргоіо&о 
йі ип с іг а т т а  йі }егго е йі $иосо (Ооп Запіе Вагіоіаі, «Оа 
Розбоіі а Маиікаизеп. Метогіе йі ип васегйоіе пеі сатрі 
йі соіісепігатепіо пагізіі»).

Мне казалось, что я уж е перенес немало страданий. Что 
я у ж е  испытал свою долю  бед  от оккупантов. Как я забл у
ж дался . Это былн только первые глотки из той горькой 
чаши, которую мне предстояло испить д о  последней капли. 
Это был лишь пролог к трагедии Италии, под огнем и м е
чом врага.

190. ешріге іі саіісе Нпо аі соігпо переполнить чашу. 
СА1ЛСШ Е /

ІІ іш по поп ііпзе т а і  саіі^іпе см. Р-1455.
САІХАІА {

191. гііогпаге іп (или  аііа) саііаіа быть, прийтись 
кстати. 
САІ^ЬО т 

резіаіа  61 саШ см. Р-І398. 
192. поп аѵеге ип саііо  а (+ ш /\)  не побояться, не по

стесняться.
193. аѵеге П саііо (и ли  і саііі) 5иІІа созсіепга поте

рять совесть, стать толстокожим.
194. с а т т іп а г е  5иі саііі а цА а) ходить по ногам, на

ступать на ноги; Ь) насолить кому-л.; спутать чьн-л. 
планы.

195. іаг  саІІо зачерстветь, огрубеть:
Іпдаппапгіові рег ѵапа зрегапга сіеііа тізегісогсііа сіі Оіо...

о ?а са ііо , о йізрега, о сііѵепіа о з ііп а іо  (О. Саѵаіса, «Ьа 
тесіісіпа сіеі сиоге»).

Обольщ ая себя тщетной надеж дой  на божественное ми
лосердие... человек или черствеет душ ой, нли отчаивается, 
или упорствует в грехе.

196. ^аге ( і і )  саііо а цс а) забыть; Ь) залечить раны;
c) стать нечувствительным к чему-л., привыкнуть, при
терпеться к чему-л., свыкнуться с чем-л.:

АЬіІаѵа... іп с іт а  ай ипа с азе ііассіа  ѵессЫа... іп ипа 
са т ег е ііа  сові роѵега е собі ріссоіа, сЬе іо Іи ііе  1е ѵоНе 
сЬе сі апгіаѵо, соп іи і іо  сЬе а ііа  т ізе г іа  с і аѵ еззі ?аЙо іі 
са ііо , т і  зеп ііѵ о зігіп^еге і і  сиоге (Л, Могаѵіа, «Ниоѵі гас- 
соаіі готапі*)ч

Рауль ж ил... на чердаке старой халупы ... в комнатенке 
такой маленькой и убогой, что я, несмотря на свою при
вычку к постоянной бедности, всякий раз, заходя к нему, 
чувствовал, как сж имается мое сердце.

ѴесІетіо 1а т іа  Іассіа а ііа г т а іа , «Ё рій ітр геззіоп е  сЬе 
аііго, зопо іи і і і  сіеі р іѵ еііі сЬе а ііе  Ъоііе с і сіеѵопо ^аге іі 
са ііо » , с о т т е п іо  Апіопіо (С. А. СіЪоііо, «Ьа ѵаса тога»).

Увидев мое встревоженное лицо, Антонио сказал: «Не 
принимай близко к сердцу, все они головорезы и у ж е, на
верное, к таким ударам привыкли».

I рагепіі сі аѵеѵапо Іа ііо  іі саНо апсЬ’еззц  аѵеѵапо 
зариіо сЬе ди еііа  гпаІаШа сіигаѵа аппі есі аппі, е  з ’егапо  
ассЬеІаіі (О. Ѵег&а, «Мазіго-йоп Оеяиаійо»),

Родственники тож е к этом у привыкли. Они знали, что 
эта болезнь на долгие годы, и успокоились.
(Пример см. тж. В-566).
197. !аге іі саііо аі сиіо согпе 1е Ьегіиссе груб, проси

ж ивать брюки.
198. ?аге і! саііо а ііа  ігопіе потерять стыд.
199. Таг рій сГип саііо зарабатывать мозоли, вкалы

вать, гнуть спину.
200. рсзіаге (5и)і саііі наступить на больную мозоль: 

Ма зе  с о т іп с і а іаг іі резіаге і са ііі, ііп ігаі сЬе і і  теііе-
гаппо апсЬе И ріейе виі соііо (5. Місігеіі, «Аііеза йі Іисе»).

Но если ты хоть раз позволишь им наступить себе  на 
мозоль, оии попросту сядут тебе на шею.
(Пример см. тж. С-700).
а ѵоіег сЬе іі т е п іо  ЬаШ, аііе т а п  ’дп а Іаге і саііі см. 

М-1178.
САЬМАРЕ ѵ 

с а іт а г е  1е асцие см. А -145. 
саіш аге і Ьоііепіі крігііі см. 5-1467.

САЬМ ІЕКЕ т  
а ргегго Йі саігпіеге см. Р-2282.

САЬМО а ц в  
201. с а іт о  согпе оііо спокойный как зеркало (о по

верхности озера и т. п.):
...бі гіігоѵо зи ііа  гіѵа йі ип Іа^о, соіог гіеііа сепеге, 

с а іт о  сош е о ііо  (С. Агріпо, «Ье тіііе е ипа Ііаііа»),
...он очутился на берегу пепельно-серого и зеркально-спо

койного озера, 
асдие с а іт е  см. А-108. 
а т е п іе  с а іт а  см. М-1125.

С А Н ) т
202. (аге ип саіо а) прийти в упадок; опуститься; 

Ь) сдать (о больном).
САЬОРЕ т

203. а  саіоге под влиянием...
204. сіаг саіоге поддержать, подбодрить.
205. еккеге іп саіоге пылать; сгорать от желания: 

«СопГекЕаті сЬе хеі іп саіоге» (Р. СІііага, «Ьа зрагіігіопе» ).
— Сознайся, что ты сгораешь от желания.

С А .Ь 0К 050  е т  
иошо саіогоко см. 11-114.
206. Гаге іі саіогоао молодиться, хорохориться. 

С А ЬРЕ5ТА РЕ ѵ
саірехіаге ипа Ъиссіа сіі И тоне (или  сіі Ьапапа) см. 

В-1318.
поп йагеЬЬе поіа пеапсЬе аП’егЬа сЬе саірезіа см.

N-397.
С А ^^N N IА К Е  ѵ 

саіиппіаге, саіиппіаге, сЬе а Нгаге сіеіГасдиа аі ти го , 
«етрге «е п’а ііасса см. А-228.
САЬѴО а д е  е т

207. саіѵо с о т е  ип ^іпоссЬіо (или  с о т е  ипа раііа  йа 
ЬШагйо) лысый, голый, как  колено, как бильярдный 
шар:

И рго!е580ге 8і Іеѵб іі Ьеггеііо е  сигѵб II саро. Ега ѵега* 
пчіГіс ипа сІеБОІаяіопе (;ік-11а іевіа Ьегпоссоіиіа. са іѵ а  согпе 
ип діпоссЬіо (5. Рагіпа, «Ье іге соттесііе йеііа ѵііа»).

Учитель снял шапку и поклонился Ж алко было смотреть 
на его шишковатую, голую как колено, голову.

А 37 аппі М еуег ё саіѵо соше ипа р а ііа  <1а ЫПягчІо 
(5. (11 Коза, «Апаістіа сіі ип регзопад&іо»),

М ейеру только 37, а он уж е лыс, как бнльярдиый шар.

208. поп Іаге дсі саіѵо й’ип сареііо волоса ка голове 
не тронуть у кого-л.



САЬ 169 С
209. ѵоі^е рге«1о іі саіѵо а сЬі Іа сЬіоша поп а ііегга

^  нельзя упускать удобный случай.
САЬ2А / 

са іга  сіеііа Ве^апа см. В-408.
210. піегга са іга человек невысокого роста, коротыш

ка, недомерок:
...Гипіса а огсІіпагБІ чие^іі вііѵаіопі сЪе аггіѵапо ви ей  

ііп о  а ііа  совсіа, ё  Біаіа ипа поіа ш егга са іга  е  сѣі за  сош е 
сііаѵоіо іага а іпНІагБеІі (С. СесІегпа, «8щпоге & зщпогі» ).

...единственной, кто заказал себе эти сапожищ и, доходя
щие почти до  ляж ек, была известная здесь коротышка, и 
никто понять не мог, как она в них будет  ходить.
211. іп саіге е ЬгасЬе (тж. іп саіге е іп ріапеііе) полу

одетый, полураздетый, почти голый.
а іе т р о  (или  аі Іе т р і)  сЬе «і іігаѵап «и 1е саіге соііе 

саггисоіе см. Т-231.
212. поп аѵег 1е саіге  не получить обещанного.
213. поп аѵег саіге іп (или  пеі) ріесіі не иметь даж е 

чулок, быть нищим.
аѵеге &1і оссЬі пеііе саіге см. 0-103.
саѵаг 1е «сагре е 1е саіге гпепіге «і согге см. 5-336.
214. еззеге Ш іо  гіі саіха сІізШ іа а) быть слабого здо

ровья; Ь) иметь много слабостей.
215. Іаг Іа са іга а) заниматься вязанием, вязать:

5 е  зеп іізве, сопіевва, соше Іосса 11 сегпЬаІо! Е роі т о і іо  
аЬіІе іп Таге 1а саіха  е роІгеЬЪе е а г еее іа г е  соп ипа сІоппа... 
(Е. Саіапйга, «Ьа Ьи[ега»).

Если бы вы слышали, графиня, как он играет иа клаве
сине! А как хорошо вяж ет, в этом он мсг бы соперничать 
с любой женщиной.

Ь) заниматься женской работой.
216. Іаг Іе саіге а плохо отзываться о ком-л., зло

словить.
217. Гаге саіхе а «сиТІіопі грубо вести себя, не цере

мониться.
218. іагеі Ігагге (или  (ігаге) Іе саіхе заставить себя 

просить.
219. поп Іазсіаг Іе^аге ипа са іга  пылиики сдувать, но

сить на руках:
№  аѵгеі ІгоѵаИ сеп іо  Аі т а г і і і .  е  Ѵаппі Р іггиіо , е  Аісіо 

МоБса, е і! си еіп о  С оіа, сЬе ті аѵеѵа сисііо аііа доппеПа, 
ргіша <Н апсіаг Боісіаіо, е поп глі Іазсіаѵа Іе^аге ипа са іга  
(О. Ѵег&а, «I Маіаѵодііа»).

Я бы нашла сотню м ужей, н Ванни ПиЦЦуто, н Альдо 
Моска, и двою родного брата Кола, который еще д о  того, как 
ушел в солдаты , цеплялся за мою юбку и не мог на меня 
надышаться.

220. Іе^агкі Іе саіге соі «аісіо чулки лыком подвязы
вать, быть бедняком.

221. гпейеге 1а са іга  а ііа  Гіпе«1га (или  а ііа  сарра йеі 
сагпіпо) ж дать крешеиских подарков.

222. іа^ ііаге  1е са іге  злословить, сплетничать.
223. Іігаге 1е саіге (или  1е саігеііе , іі саІ7іпо) протя

нуть ноги, умореть:
— Оигхо. рег езеш ріо... ргііпа йі пазсеге соп гіие в а т Ь е

е соп сіие Ьгассіа, Оигго ега БІаіо т а е а г і ип вегрепіе ѵе- 
1епо§о: ѵірега о соЪга, а Бсеііа; е  іа іе  вагеЪЬе іогп аіо  ас! 
евзеге поп аррепа, а Оіо ріасеайо, аѵевве Іігаіо 1е са іге  
(С. Ваззапі, «Оіеіго Іа рогіа»}.

— Гуццо, например, ...пр еж де чем родиться человеком с  
иогами и рукамн, наверное был ядовитой зм еей, гадюкой  
или коброй, как вам больше нравится. Когда ж е  милостью  
божией он протянет ноги, он опять превратится в такую ж е  
гадину.

— . . .т а  с о т е  сіігіо а О ііт р іо  Оиегга вепга йагціі іпіепйеге 
сЬе евза ега дівровіа а гіпипгіаге аІГегесіііа рег Бровагіі 
аррепа е&1і аѵеязе ііга іо  1е саіге?  (5 . Рагіпа. «Ье іге сот- 
тейіе йеііа ѵііа»).

...но как сказать это Олимпио Гуэрра? Он не должен  
догадаться, что она готова отказаться от наследства н 
сразу после его  смерти выйти за тебя зам уж .

ЬеІ. ѵІ^Нассаіе поп пе ^асеѵа е  пеапсТіе г е  репваѵа, рего 
ве іі Магіо ип Ъеі діогпо іігаѵа 1е с а іг е ііе , ега ипа гоЬа 
^ іизіа (Е. Іа  Віеііа, «Ьа йоісе тогоза»).

Подлости она не делала и д а ж е  ие дум ала о б  этом, но 
если бы в один прекрасный день Марио взял бы да  и 
сыграл в ящик, это  было бы только справедливо.
224. Іігаге «и Іе саіге а допытываться, пытаться 

проникнуть в чью-ѵі. тайну;

5и* т а й ге ... Ъасіаѵа а Игаг^И ей* Іе са іге  рег ровповсеге 
1а гавіопе гі’ип БІтіІе т и іа т е п іо  (С. Ыегиссі, «Зеззапіа 
поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

М ать... всячески старалась выведать у него причину та
кой перемены.

Ргоіевіаѵапо сЬе т і  сопоБсеѵапо рег ^аіапіиош о, т і  сіів— 
Бего 1е рій ЬеІІе созе сіеі топсіо, т а  іо  сопоБсепйоті іп- 
сарасе сіі Б сЬ егтігті сіа сііі 5а іігагш і ей 1е саіхе, іи і ?ег- 
т о .. .  е  т і  Іісепгіаі соп іеп іо  (О. Сіизіі, «Сгопаса йеі / а ііі й і 
Тозсапа»).

Они уверяли, что знают меня как порядочного человека, 
наговорили мне массу приятных вещей, ио я, зная свою  
неспособность уклониться от вопросов тех, кто умеет вы
ведать у меня всю подноготную, оставался тверд... и уда* 
лился довольный собой.
1’аѵаго поп (а  піаі Ьепе, «е поп диапсіо ііга 1е саіге 

см. А -1366.
Іе сіоппе а ііа  са іга  е діі и от іп і іп р іагга  см. 0-796.
225. йие ріейі поп і$1аппо Ьепе іп ипа са іга  всякому 

свое.
диаі §-агпЬа, Іаіе са іга  см. 0-190а.

САЬ2АКЕ I ѵ 
саіхаге саігагі сіі р іо тЬ о  см. Р-1828. 
саігаге а сареііо см. С-624, 
саігаге іі соіигпо см. С-3003.
226. саігаге с о т е  ип ^иапіо  облегать как перчатка:

Ога іі 0 о ѵ а п е  1а «епіе с о т е  Г агта іи га  Биа, сіі іи і Еагп- 
ЬаЫо йі КовзіеІіопе; іі р г іт о  ё іза ^ іо  ргоѵаіо а іпгіовБагІа 
ё  о г т а і іопіапо; оггпаі е і і  са іха  с о т е  ип 8 иап^° ( -̂ Саіѵіпо, 
«II саѵаііеге іпезізіепіе» ).

Теперь молодой человек чувствует себя  в доспехах удоб
но, это его. Рам бальдо Россильонского, доспехи Прошло то  
время, когда он чувствовал себя в ыих неловьо. Отныне 
они облегают его как перчатка.
саігаге а реппеііо см. Р-1193. 
саігаге іі коссо см. 5-845.
саігаге ^ іі кііѵаіі йеііе «ейе ІедЬе см. 5-1736. 
саігаге хоссоіі см. 2-70.
227. сііі 5е пе са іга , поп $е пе ѵе5Іе ргоѵ. ~  иос вы

тянеш ь— хвост завязнет (ср. тришкин кафтан). 
САЬХАРЕ II т

саігаге саігагі сіі р іотЬ о  см. Р-1828.
228. апйаге (или  сагптіпаге, ргосейеге) соі саі/аге 

(или  соі саігагі) сіі ріопіЬо действовать осторожно, 
с оглядкой.

поп е5$еге йедпо сіі «Іедаге і саігагі а  дй см. 0-78.
229. поп «ареге (Зоѵе іі саігаге р г е т а  не понимать чу

ж ой боли, чужого горя.
хсиоіеге 1а роіѵеге йаі саігагі см. Р-2011.

САЬХАТО адд  
акіпо са ігаіо  (е ѵе$1ііо) (или  ѵе.чіііо е саігаіо) см. 

А -1192.
ѵіііапо паіо е са ігаіо  см. Ѵ-572.

САЬХЕТТА }
Іігаге 1е са ігеііе  см. С-223.
230. т а  ѵасіа а (аг 1а са ігей а  (гж. загеЬЬе т е ^ І іо  сЬе 

1асе«5е 1а са іге ііа) помолчите-ка лучше, молчите уж. 
САЬ2І1МО т

Іігаге іі саігіпо см. С-223.
С А Ь20ЬА Ю  т

231. іогпаге йа саігоіаіо а сіаЬаиіпо стоять на месте, 
не прогрессировать.

232. іп сава сіі саігоіаіо  поп «і Наппо «сагре ргоѵ. са
пожник всегда без сапог.
С А Ь 20К Е  т

233. атЬ а$с іа (а  (или  поіігіа) йа саігопі приятное из
вестие.

234. а11шідаг$і (или  аііипдаге) і саігопі надеть длин
ные брюки, выйти из детского возраста:

Р оіі ега сгезсш к) 1а йепіго... е Б оііапіо яиапсіо Б^ега а і- 
Іхіп^аіо 1 са ігопі аѵеѵа р о іи іо  сііг Іа зиа е изсіг іиогі е 
сопобсеге чиаісипо пеі раеві (С. Раѵезе, «Еа Ъеііа езіаіе»).

Поли рос в сем ье... и лишь когда вырос нз детских шта
нишек, получил право иметь собственное мнение, выходить 
один из дома и завязывать знакомства в округе.

235. поп аѵеге саіхопі не иметь даж е штанов, быть 
■отодранном.

сопозссге согпе іі іопйо сі і киоі саігопі см. С-2446.



САЬ 170

236. етріг5І і (и л и . Гагкеіа пеі, зиі) саігопі груб, на
ложить в штаны (со стоаху)

237. те ііегх і (или  рогіаіе) і саігопі командовать му
жем, верховодить в доме (о ж енщине).

238. рогіа .е  і саігопі Іші^Ьі носить длинные брюки, 
быть в.іростым мужчиной.

ргепс'еГе цсі рег II Гопгіо (іеі саігопі см. Р-1019. 
«етЬгаге аі саігопі 8ап СгіхІоГапо см. С-3073.
239. іепеге рег і саігопі крепко держ ать в руках ко-

ГО-Л.
240. (ігагзі ей і саігопі (соп 1е саггисоіе) а) чувство

вать себя на своем месте; Ь) энергично ваяться за дело;
— засучить рукава:

Оег,.е согпе Т аііпо хіаѵа Ьепе іп ипа ѵі{^па а ІігагзІ м і і 
са !/о п і (С. Раѵезе, «Ьаѵогаге Біапса»).

Такие люди, как Талино чувствовали себя на месте, ко
гда работали в винограднике, засучив рукава.

йа гіоппа іп саігопі Оіо іі хсаіпрі см. 0-797.
241. поп йаге і саігопі а ііа  гпо^ііе ргоѵ. Еіе позволяй 

жене командовать в доме.
САМАКІЬЬА /

242. е«8еге (или  Гаге) ипа саш агіІІа определять поли
тику, делать поіоду.
САМВІАЬЕ / 

сатЬ іа Іе  іп Ъ іт с р  см. В-690.
— Гігтаге ипа сатЬ іаІе  іп Ьіапсо см. В-702.
243. аѵеге т о  Не сатЬ іа Іі іп діго иметь много долгов, 

быть кругом в долгах.
САМВІАМЕМТО т  

с ат Ъ іат еп іо  йі ксепа см. 5-376.
САМВІАКЕ (тж. САКОІАЕЕ) ѵ 

сатЬ іаге  ГапаргаГе см. А-687. 
сатЬ іаге  агіа см. А -1037.
сатЬ іаге  1е сагіе іп т а п о  (или  іп 1аѵс!а) см. С -1070.
сатЬ іа г  сякасса см- С-1209.
сатЬ іаге  саѵаііо см. С -1357.
с атЬ іа г  соіоге см. С-2184.
сагпЬіаге і соппоіаіі см. С-2442.
сатЬ іаге  і соппоіаіі а  чсі см. С-2443.
сатЬ іаге  і йасіі іп т а п о  см. О-З.
сат Ь іа ге  іі сіаііего соі Гісо см. 0-54.
сат Ь іа ге  йі5со см. 0-591.
сатЬ іаге  <ІІ8с0Г80 см. 0-603.
сатЬ іаге  Гассіа см. р-51
сатЬ іаге  Ггазса е поп ѵіпо см. Р-1226.
сатЬ іаге  ^аЬЬапа см. 0  2
сатЬ іаге  ійеа см. 1-17.
сатЬ іа г  т е іг о  см. М-1325.
сатЬ іаге  т і« и га  с м  М-1576.
сатЬ іаге  (Іа ) т и х іс а  см. М-2215.
244. сатЬ іаге  с о т е  1а пеЬЬіа =  быть переменчивым, 

ненадежным:
А ііепіі а ііе  тассЬ іп е! Оаппо ш оііо. т а  рі^ііагіо апсЬе 

іап іо . Е а ііеп іі а ііе  «ореге»! N 011 зопо т а і  Іе з іе ззе , с а т -  
Ьіапо с о т е  1а пеЬЬіа (В. Тесскі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Остерегайтесь машин. Они многое даю т селу, но и мно
гое забираю т. Опасайтесь арендаторов и батраков! Они Те
перь совсем другие, онн ненадежны  как погода.
сатЬ іаг  лоѵеііе см. N-504.
сапоіаге І1 реШсеІІо іп сапсгепа см. Р-1076.
сатЬ іа г  репзіего см. Р-1208.
сатЫ аг ге&Ыго см. К -187.
сатЬ іа г  го ііа  см. Н-579.
сатЬ іаге  зігагіа см. 5-1846.
с атЬ іа г  Іопо см. Т-730.
поп сатЬ іаге  (п е т т е п о )  (сіі) ипа ѵ іг^оіа см. Ѵ-621.
сатЪ іаг ѵізо см. Ѵ-656.
ѵоіег сагпЬіаге т ія е з іг а  см. М-1470.
245. іапіо рег сашЬіаге для разнообразия:

...Іа е іогпаіа ега з іа іа  резап іе ... Ё Іапіо рег сатЫ аге, 
й о т а п і а ііе  оіЧо, Іа ГаЬЪгіса, 1а ГаЬЪгіса сЬе ГазреЛаѵа 
(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

...деиь был тяжелым.., а к тому же, завтра, в восемь, 
ей надо было идги на завод.

Ега апбаіа а Ппіге сЬе циаз! ІиШ 1 т а іг іт о п і  сіі Іого 
сопоБсепха, іа п іо  чиеііі &к сопсіизі чиапіо аи еііі зи і рипіо 

сіі сопсІийегБІ, егапо р а зза іі іп газзе^па сіаѵапі! аі зиоі 
оссЬі, зиііе ргіте І а т р е ^ іа п і і  е ігаіі, роі циазі ріеіозі е 
ассогаіі, е іи ііі ,  Іапіо рег саіпЬіаге, аѵеѵап т о з іг а іо  ипа ІоГо 
рігесіза Ьасаіига (С?. Тезіогі„ «II Вгшпга е аіігі гассопіі*)_ 

В конце концов, почти все известные им браки, как уж е  
заключенные, так и те, которые должны были вот-вот со
стояться, прошли перед Д ж о  ванной. В ее глазах сначала 
отразились возмущ ение и гнев, а потом горечь и смирение. 
Все эти бракн, какой ни возьми, были с  изъяном.

с а т Ь іа іе т і  п о т е , «е поп... см, N-436
сНі са т Ь іа  1а ѵессЬіа рег Іа пиоѵа, ре^діо ігоѵа см.

Ѵ-90.
ё саіпЬіаГо іі таех іго  сіі сарреііа (или  коп сатЬ іа Іі і 

копаісгі) т а  1а т и з іс а  ё зетр ге  диеііа уили Іа 8Іе5«а) 
см. М-2221.

іі Іиро с а т Ь іа  іі реіо, т а  іі ѵігіо т а і  (или  т а  поп
іі ѵігіо) см. Ь-1012.

(циекіо) с а т Ь іа  яресіе см. 5-1340.
САМВІО т

246. сатЬ іо  йеііе §иагс1іе а) воен. смена караулов; 
Ь) ирон. смена руководства.

247. со^Неге цсі іп сатЬ іо  принимать за  коі о-л. дру
гого:

МагдНегііа. — СЬе гпаіегіеііа віа Гога... сЬс Іи теііезіі 
ріейп гіепіго а ппе^І а саха: сЬе Іи поп т е г ііа ѵ і е іа  Іп (’і 
аѵегггіі рег іпо^ііе.

Кіссіагйо. — С Пі(і1 Согпе ё роххіЬіІе :'й1о? Рег :'і Iо 
собіого т і  соі^оііо іп сашЬ:о (О. М. СессІИ, «1-(і тодііс»).

М а р г е р и  а — Будь проклят тот час.., когда Ты пере
ступил порог этого дома: уж е тогда ты не имел права 
жениться иа мне.

Р и ч ч а р д о .  — Б ож е мой! Д а как ж е это можно? Ведь 
меня принимают за  кого-то другого.

248. сіаге Н сатЬ іо  сменить, заменить:
...е  роі, іасепйоті сога@@іо... 1е аѵеѵо ііз з а іо  ип аррипіа- 

іпепіо рег §іоѵесН сЬе ега іі ^іогпо іп сиі Іа рагігопа Іе 
гіаѵа іі с а т Ы о  а ііа  сазза  сіеі Ьаг (А. Могаѵіа, «Миоѵі гас- 
сопіі готапі»).

...и тогда, осмелев* ...я назначил ей свидание на чет
в ер г— день, когда хозяйка бара сменяла ее у  кассы.

...іі &Г0580 сіеі ІейезсЬі з ’ега піе^Ііо з із іе т а іо  Іп ип &гапс!е 
сопѵепіо сіі ітаіі, іп раезе, е  рег ІІ зегѵігіо а ііе  Ъаііегіе 
апбаѵапо а гіагзі іі сапіЬіо зега е т а і і іп о  ( і .  Юаѵі, «I ргі-  
Ц і о п і е г і  Г 1 1 5 5 І» ) .

...основные силы немцев с большим комфортом располо
жились в монастыре, в самой деревне, а на батареях ору
дийные расчеты сменялись вечером и утром.

249. Гаге 1а лесопйа йі сапЫ о повторить ту ж е (са
мую) ошибку, ту ж е (самую) глупость.

250. ріепйеге іп сатЬіО  йі... а) взять взамен; Ь) при
нять за  кого-л. другого, обознаться.

261. гепйеге іі сатіЫ о платить той же монетой.
252. Іо^ііеге іп сатЬ іо  спутать одно с другим, принять 

одно за другое.
САМЕКА }

253. с а т е г а  (или  сарреііа) агйепГе комната, в которой 
стоит гроб с телом умершего перед похоронами; траур
ный зал.

254. — Гаге 1а с а т е г а  агйепіе (тж. т е ііе гр  «и ипа са
т е г а  агйепіе) установить гроб на катафалк для проше
ния с покойным, устроить панихиду:

— II гпіо Іійапгаіо гігпаБе И ІиНо іі ^іо^по, ѵехіігопо іі 
сош раепо т о г іо  е е ' і  Іесего Іа саг’ета аггіепіе пеЦа сава 
(’с 1 ророіо (С. Саззоій, «Ьа гадагга йі ВиЪеи).

— Мой ж ених пробыл там целый день. Они обрядили  
покойного г  поставили гроб с  телом в Народном доме.
(Пример см. тж. В-833).

255. с а т е г а  Ьиіа темница; тюрьма.
256. с а т е г а  т а е з іг а  государственная казна, фнск.
257. с а т е г а  кігеііа склеп.
^58. с а т е г а  йі «ісигегха камера предварительного за 

ключения
соіоге йі с а т е г а  см. С-2169, 
тае.чіго гіі с а т г г а  см. М-74.
259. іп с а т е г а  сагііаіік (обыкн. употр. с гл. сіаге, гі- 

Гегіге, есс.) в тайне, по секрету, конфиденциально.
260. ехьеге с а т е г а  сіі цс быть кладезем чего-л.
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261. !аге 1а саш ега убирать комнату.
262. (аг сагпега риШ а о ч и с т и т ь  помещение, удалить 

публику.
263. іепег сагпега составить компанию, быть вместе.
264. с а т е га  асіогпа (а  аоппа «аѵіа ргоѵ. семья делает 

женщину мудрой.
На рій ЬихсЬегаіе Іиі сЬе хапН іп с а т е г а  см. В -1488. 
пе Но росЬі йе’ «апіі іп с а т е г а  см. 5-220. 

САМЕРАТА і  
26-5. аѵеге цсі сіі саітіегаіа ж ить с кем-л. в одной ком

нате, под одной крышей.
265а. (аге (Іа ) с а т е г а іа  быть завсегдатаем:

Ооро сепа, ра$8аі а гі^егіеге II с а і іё  аМівис ѵессЬіо 
гіігоѵо й еііа  аиБіега Ъог^Ьееіа сіеііа гпіа сШа е  ігоѵаі а і-  
Іепсіепіі е рогіаогдіпі сЬе ѵі аѵеѵапо Гаііо 1а Іого саш егаіа
{С. Сотіззо, «Сіогпі йі &иегга»).

После уж ина я заглянул в соседнее кафе, где преж де  
собиралась м естная солидная бурж уазия, а теперь это м е
сто облюбовали денш ики и вестовые.

266. іепеге дсі іп с а т е г а іа  беседовать, разговаривать 
с кем-л.
САМ ЕК1ЕРЕ т

267. сагпе*-іеге (1і храйа е сарра главный церемоний
мейстер при папском дворе.

268. пе5$ішо ё дгапйе рег іі ргоргіо са т е .іе ге  ргоѵ. ~  
ин один великий человек не бывает челиким для своего 
слуги.
ОШ 1ГЛА } 

с а т іс іе  пеге см. N-188 
С ат іс іе  г о « е  см. К-549. 
с а т іс іа  йі Мео см. М-1182.

ех8еге Іипдо с о т е  1а (или  рій Іипдо сіі ііа) с а т іс іа  
сіі Мео см. М-1183.

— Гагіа Іип^а с о т е  1а (или  рій Іипра йеНа) с а т іс іа  
сіі Мео см. М-1184, 

с а т іс іа  Л  N6580 см. N-245.
Ьіапсо с о т е  1а с а т іс іа  см. В-642.
Іа ііо  с о т е  1а с а т іс іа  йеі доЬЫ см. Р  254.
269. 50ІІ0 1а с а т іс іа  в душе, в сердце, 
іп т ап іс ііе  сіі с а т іс іа  см. М-391.
270. аѵеге ипа с а т іс іа  асіёо&хо е 1’а ііга  аі (о$$о всю

жизнь проходить в одной рубашке и сменить ее только 
перед смертью; быть голодранцем, бедняком.

271. поп аѵег рііі с а т іс іа  агісіокко обноситься, обни
щать. стать нищим.

272. аѵег 1а с а т іс іа  «игіісіа иметь нечистую совесть.
273. Ьаііеі е іп с іт іс іа  медлить, не решаться.
274. саѵаг.чі (или  Іеѵагзі, ргебіаге, гіаг ѵіа) 1а с а т іс іа  

рег дсі (тж. т е ііегб і іп с а т іс ів  рег с;с!) снять с себя по
следнюю рубаш ку ради кого-л.:

...е  гГ ЬІБсіаппаги Оішіпо е  8иа ш овііе, р и а п ііт ч и е  1а 
Іого П дііо іа  гіоро аррепа іл .а ііі аппі <Іі т а і і іт о п іо  (0Б5 е 
т о г іа , в іі ѵоіе юпо іпсога Іапіо  Ьепе, сЬе бі вагеЬЬего Іеѵаіа  
1а саш ісіа рег Іиі (/.. Рігапсіеііо, «Ыоѵеііе рег ип аппо»),

...и хотя нх дочь умерла, не прожив с муж ем  и четырех 
лет, кум Лиш аннару Димино и его жена 'ѵе еще так лю 
били своего зятя. что готовы были для него снять с с е Г я 
последнюю рубаху.

...і! зіпсіасо ега ипа р зопа ГасоІіоБа сЬе рег І'ипісо вио 
ІіКІіиоІо аѵѵосаіо 5І теМегеЬЬс іп саш ісіа, зе іоБхе песез- 
гагіо (5 . Іаппа , «Ѵіѵеге рег атаге*).

...городской голова — человек зажиточный и для свое.о  
единственного сына-адвоката, если потребуется, он пож ерт
вует всем.
(Пример см. Тж. С 3061).

275. со;т!іеге С|СІ іп саггісіа застигнуть кого-л. врасплох, 
сіаг ѵіа 1а с а т іс іа  рег дсі см. С-274
екзеге сиіо е с а т іс іа  см. С-3150.
276. поп Ш агкі гіеііа с а т іс іа  даж е самому себе не ве

рить, никому не доверять:
<Шп ш евііеге йиго, іі сілегаа. Ма іПБе^па {ап*е сОБе. Оа 

ч и а п ^ о  сі б іо , п оп  іп і іісіо  р ій  п е т т е п о  г іе і іа  с а т і с і а *
(С. Реігі, «Рота оге II»).

— Кино — ремесло тяж елое. Но там м ожно многому на
учиться. С тех пор как я эгим занимаюсь, д а ж е  себе не 
доверяю .

277. §іосаг(5І) 1а сатпісіа (тж. рипіаге 1а сагпісІа виііа 
сагіа) проиграть последнюю рубашку, поставить на кар
ту последнюю рубашку:

Ё ѵего сЬе Іио Ггаіеііо бі віоса Іа с а т іс іа  сЬе Ьа іпйобэо? 
(Р. Ое РоЬегІо, «Ореге» ).

Это правда, что твой брат готов поставить на карту 
последнюю рубашку?

Оісо а ѵоі соІІееЬі: зр есіа ііггаіеѵ і, Бресіаііхгаіеѵі, диаісі.е  
соза геБІега. Рег т е ,  рш ііаі іа  с а т іс іа  Бііііа сагіа сіеііа 
Бресіаііггагіопе: е Ьо ѵіпіо (С. Ліагоііа, «Маі сіі Саііегіа»).

Мой вам, коллеги, совет: специализируйтесь, специализи
руйтесь. Что д о  меня, то я поставил последнюю рубашку 
на карту специализации и выиграл.

278. іпкапдиіпаге 1а с а т іс іа  а цо а) ранить кого-л.; 
Ь) убигь кого-л.

279. Іахсіаге іп с а т іс іа  оставить в одной рубашке, ра
зорить дочиста, ободрать как липку, пустить по миру.

Іеѵагхі 1а сашісіа рег діі см. С-274.
Іеѵагхі соііа саш ісіа а гоѵ;5сіо (или  а ііа  гоѵезсіа) см.

Р 591.
280. т а п д ’аге апсЬе Іа с а т іс іа  проесть последнюю ру

башку.
281. тейег.чі іп с а т іс іа  раздеться до рубашки. 
те1*ег5І іп с а т іс іа  рег да см. С-274.
282. то$ігаг5І Ігорро іп с а т іс іа  а) грубить, дерзить; 

Ь) бунтОваті
283. т и іа г з і йі с а т іс іа  передумать, изменить свое мне

ние.
пазееге соп Іа с а т іс іа  см. N 20.
284 регйеге апсНе 1а с а т і^ іа  потерять последнее, 

остаться без рубашки, 
рогіаг ѵіа 1а сапѵсіа см. С-287. 
ріе«1аге 1а с а т іс іа  рег цсі см. С-274 
р іт іа г е  1а с а т іс іа  хиііа сагіа  см. С-277.
285. ге^аіаге а дй 1а с а т іс іа  рег Іеѵагзеіо сіі Іог.ю 

отдать все на свете, чтобы только избавиться от кого-л.
286. гезіаге (или  гійиг^і, г ітап еге) іп с а т іс іа  (тж. 

г ітап еге  яепха с а т іс іа )  остаться в одной сорочке; дойти 
до нищеты, до крайней нужды:

— СЬе ѵепеа ип соіро гіі ѵеп(о о сЬе савсЫ »ца (аѵіііа  
е 8і ге$1а іп саш ісіа (/:’. Савіеіпиоѵо, «Ѵыюгеѵоіе Раоіо 
Ьеопіогіе»).

— Налетит вегер, упадет искра, и ты останешься нищим. 
Г гіта$Іо , соше ві (ІігеЬЬе, зепга с а т іс іа  (Л. Вопяапіі,

«Ьа Ъиса М Вап СоІотЪапо» ) .
Он остался, как говорят в таких случаях, без штянов

287. гійигге іп сатіс>а (тж. роічаг ѵіа или  Іодіісге 
1а с а т іс іа )  е* обо&рать до нитки

Ріейірарега... вігіНаѵа е  бі БІгарраѵа І сареМі сЬе 1о ѵоіе- 
ѵапо гідигге іп с а т іс іа  (С. Ѵег^а, « /  Маіаѵо^ііа»).

Пиедипапера... рвал на себе волосы и кричал, что его  
хотят пустить по миру.

288. 8а!1аге т е п о  іп с а т іс іа  сНе іп діиЬЬопе ^  по
пасть из огня, да в полымя.

289. ^ с о т т е ііе г е  Іа с а т іс іа  биться об заклад, спорить 
на последнюю рубаху:

«Ѵ оіеіе Б с о т т е ііегѵ і 1а с а т іс іа , БІдпОг собо?> (С. Агріпо, 
«Ѵп йеііііо й  опоге»).

— Хотите, поспорим на что угодно, синьор, как там вас?

290. 8ро^1іаг8І іп с а т іс іа  в лепешку разбиться, рас
шибиться, сделать все возможное.

291. зийаге ипа с а т іс іа  (или  сіие, чиаМхо, хеііе сагпі- 
сіе) работать до седьмого пота, трудиться в поте лица 
(своего), обливаться потом; стараться изо всех сил:

М ’Ьа {а ііо  зигіаге ипа с а т іс іа ! ..  Ога ѵі сіісо сЬе Іа рега 
ё таіигаі 1)п'а1іга сго11а(іпа. е ѵі сазса !га Іе Ьгассіа 
(С. Ѵсгца, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

Она заставила меня попотеть!.. Н о теперь, говорю вам, 
дело на мази; ещ е небольшое усилие, и она — ваша.

Ма сіоѵе 1а соп іезза  ега т із и г а іа  іп тогіо  рагіісоіаге ега 
п еііа  Ьогза. Ьа РаБІсгіпо йоѵеѵа зисіаге 1а біы бсоНл
йі с а т іс іе  Йпо аІІ^Нігпа рег іагз! ра^аге 1а геііа  Бетрге  
аггеігаіа (А. РаІаггевсМ, «Михісй ргоіЫіа»).

Графиня не очень-то любила раскошеливаться, и синьоре 
Пасторино приходилось немало попотеть, преж де чем ей  
удавалось получить с  графини плату за  паисион, да  и то 
всегда с  опозданием.
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С іі ега р іасіи іо ип ро’ т е п о , іиН аѵіа, сЪе іо  Іо Іа5сіа55І 
с о т р іс іа т е п іе  а ріесіі, еепга іепеге іі т іп іш о  сопіо гіеі іа і іо  
сііе  Іиі. поп аЬіІиаіо а зіиШ аге сіа зо іо , рег іо е ііе г з і гіаі 
р азііссі аѵгеЬЬе &игіа*о 1е зи е з е ііе  с а т іс іе  (С. Ваззапі, 
«Оіеіго Іа рогіа»).

Пульге, конечно, не очень понравилось, что я совсем его  
бросил, ие считаясь с  тем, что ему придется изрядно по
потеть, если он не хочет нажить себе  неприятностей: ведь 
он ие привык заниматься один

...е  гіоро бигіаіе з е ііе  саш ісіс аггіѵо а іаг&Іі (Иге <51 5І, <3а 
сосіезіо е іогп о  ѴеЪЪе рег і сареііі (В . Сісо^папі, «Ьа Ѵеііа»).

...приложив неимоверные усилия, инженер получил, на
конец, согласие шефа иа принятие его проекта и с  этого  
дня он дер ж ал  его в руках.
292. іігаге Іа ср т іс іа  сііеіго а ^іиЬЬопе (или  §іир- 

ропе] подлить масла в огонь.
Іо§1іеге 1а с а т іс іа  см. С-287.
293. Ігоѵагкі пеііа с а т іс іа  сіі цсі побывать в чьей-л. 

шкуре, оказаться на чьем-л. месте.
294. ассояіа (или  бігіп^е) рій Іа с а т іс іа  сЬе Іа 8 0П" 

п(е11)а ргоѵ. ^  своя рубаш ка ближе к телу.
295. 1а саіпісіа сіеі §оЬЬі Іар ііа іа  т а іе  іогпа Ьепе ргоѵ. 

=  ч плохо начатое дело может завершиться успешно.
296. 1а с а т іс іа  поп §1і Іосса іі ііапсо (и іи  груб, іі 

кейеге, іі сиіо) =  он от радости ног под собой не чует.
297. сЬі сисе (или  іііа , іаѵога) Ьа ипа с а т іс іа  зоіа е 

сЬі поп сисе (или  поп іііа , поп Іаѵога) пе Ьа сіие ргоѵ. 
^  от трудов праведных не наживеш ь палат каменных.

§еп!е §гапс1е, с а т іс іа  согіа см. С-367.
§иагс1а(і сіаі ѵіііапо сЬе Ьа я етр ге  с а т іс іа  Ьіапса см. 

В-686.
іі т а п ^ іа г е  ѵа 1га §іиЬЬа (или  1га §оппа) е с а т іс іа

см. М-388.
і т а іг іт о п і  50П с о т е  1е сат іс іе  сіе’ §оЬЬі: Іа^ ііа іе  

хіогіе, Іогпап сіігіііе (или  Іа^ ііа іе  т а іе ,  пеясоп Ьепе)
см. М-937.

поп ё Іе т р о  йа Ьаііеге іп с а т іс іа  см. Т-311, 
яігіпде рій Іа са пісіа сЬе 1а §опп(еІ1)а см. С-294. 
а ІГ и ото  дг0550, с а т іс іа  Іагда см. ІМ 57 .
298. ѵа 1га Іа с а т іс іа  е Іа §оппе11а ^  протекло сквозь 

пальцы; прошло без пользы (ср. не в коня корм)
299. ѵепсІегеЬЬе 1а с а т іс іа  за  деньги на все готов (ср. 

отца родного продаст).
САМ Ш ЕТТО т 

егоі йа с а т іп е ііо  см. Е-139.
САМ Ш О т  

Ьіапсо йі с а т іп о  см. В-643, 
пего с о т е  1а сарра сіеі с а т іп о  с.м. N-169. 
іи т а г е  с о т е  ип с а т іп о  см. Р-1432. 
т е ііе ге  1а са іга  а ііа  сарра сіеі с а т іп о  см. С-221.
300. сапііп сЬе І е т е  іі іи т о  ё саіііѵо сіа аЬіІаге ргоѵ. 

плоха та печь, которая дыма боится.
САММЕЬЬО т  

5 Іотасо  йі с а т т е і і о  см. 5-1762.
С А М М ІМ К Е  о 

с а т т іп а г е  а(сі) ап аіга  (или  апііга) см. А-691. 
с а т т іп а г е  а Ьеяііа см. В-623, 
с а т т іп а г е  а  (или  с о т е  ипа) Ьоііа см. В -1076. 
с а т т іп а г е  яиі саііі а  цй см. С-194, 
с а т т іп а г е  соі саігаге (или  соі саігагі) сіі р іотЬ о  

см. С-228.
с а т т іп а г е  яиі саро сіі цй см. С 742. 
с а т т іп а г е  «иііа согйа см. С-2644, 
с а т т іп а г е  сіігіііо см. 0-565. 
с а т т іп а г е  яорга ип ІіІ сіі гаяоіо см. Р-746, 
с а т т іп а г е  хорга ип Іііо йі «еіа см. Р-770. 
са іп т іп аге  киі іиосо см. Р-1506. 
с а т т іп а г е  а даііо  см. С-94, 
с а т т іп а г е  а ^ Ь т ^ о г о  см. С-411, 
с а т т іп а г е  (етопйоп) §гопйопі см. С-1080, 
сатп ііп аге  яиііа І а т а  Йеі гахоіо см. Ь-94.
301. с а т т ін а іе  с о т е  ипа Іи т а с а  (или  ипа Іагіаги^а, 

!е іагіагиеііе, ипа Іезіи^діпе, 1а ргосеззіопе; тж. с а т т і -  
паге а ракзо Йі Іи та с а )  ташнться, ползти как улитка, 
как черепаха, еле-еле двигаться.

302. с а т т іп а г е  с о т е  ип’оса переваливаться с боку на 
бок.

с а т т іп а г е  киН’ого (со іаіо) см. 0-620. 
с а т т іп а г е  рагі (рагі) см. Р-439. 
с а т т іп а г е  а ракяо Йі Іи т а с а  см. С-301, 
с а т т іп а г е  рег регйиіо с.м. Р-1290. 
с а т т іп а г е  соі ріесіі іп агіа см. Р-1636. 
с а т т іп а г е  соі ріесіі сіі р іотЬ о  см. Р-1828. 
с а т т іп а г е  с о т е  1а ргосеххіопе см. С-301, 
с а т т іп а г е  соі $есо1о см. 5-Е55. 
с а т т іп а г е  яиі (или  аі) $ісиго см. 5-753. 
с а т т іп а г е  с о т е  ипа Іагіаги ^а  (или  1е ІагІаги§Ье) см. 

С-301.
с а т т іп а г е  соі Іе т р і см. Т-252, 
с а т т іп а г е  с о т е  ипа іе${и§§іпе см. С-301, 
с а т т іп а г е  а іопо см. Т-725, 
с а т т іп а г е  яиі (гатр о іі см. Т-833, 
с а т т іп а г е  (с о т е )  киііе иоѵа см. ІЫ 83. 
с а т т іп а г е  5и1 ѵеііиіо см. Ѵ-181. 
е55еге (или  рагеге) ип т о г іо  сЬе с а т т іп а  см. М-2002. 
1е т о п іа д п е  яіаппо іе г т е  (или  і топЫ  кіаппо іе г т і)  

е 1е регяопе (или  §1і и о т іп і)  са іп тіп ап о  см. М-1851.
и о т о  кепга чиаіігіпі ё ип т о г іо  сЬе с а т т іп а  см. 

ІЫ 65.
САММШО ш

303. а іігей аге  І1 с а т т іп о  ускорить, прибавить шаг:
. . .т а  Іеі... аѵеѵа ѵ о ііа іо  Іа іе з іа  е а Я ге ііа іо  і і  с а т т іп о

(М. ВопіетреШ, «Ь‘атапіе Іейеіе»).
.но девуш ка... отвернулась и прибавила шагу.

304. е5§еге іиог  йі с а т т іп о  а) о т к л о н и т ь с я  ( о т  темы);
Ь) выйти из колеи.

305. Іаг с а т т іп о  двигаться вперед, преуспевать в 
чем-л.:

— 5 е  йі р аззаззе  аі іегго  а ііо , ргороее РаигІее.
— Мі раге сЬе созі яі Іагй росо сагпшіпо, зе  ѵоіеіе апііаг 

іп зсепа Іипесіі (V. Оіеііі, «Ооппе, иотіпі е Ьигаіііпі»).
— Н е перейти ли нам к третьему акту? — предложила  

актриса.
— П ож алуй, так мы м ало что успеем, если вы собирае

тесь играть в понедельник.

306. ^аге И ргоргіо сат іл іп о  идти своей дорогой.
307. іп^аппаге И с а т т іп о  убивать время в дороге.
308. теи ег5 І іп с а т т іп о  отправиться в путь:

II кІогпо з іе ззо  аНігіо 1а п а т т а  есі і Ггаіеіііпі а ііо  г іо  
СіроІІа... е  соп ип {а^о^еИ о іп іііа іо  іп ип Ьазіопе з і т і з е  
іп с а т т іп о  (С. Койагі, «Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо»).

В т о т  ж е день, поручив мать и младш их братьев заботам  
дядюш ки Чиполлы... Чиполлино с  узелком на палке отпра
вился в путь.

309. 5ріапаге іі с а т т іп о  расчистить путь:
р и а п іо  рій Ѵагесіо з ’ассогйеѵа сЬе 2оппіпі загеЬЬе з іа іо  

сіізрозіо а засгІІісагзі, іа п іо  т а ^ і о г  г ііііиап ха  е § 1і ргоѵаѵа 
а зріапаг&Іі іі с а т т іп о  (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи&і Ѵагейо>).

Чем больше В аредо убеж дался в г о т о в н о с т и  Дзоинини 
пожертвовать собой, тем труднее ем у становилось уступать  
ему дорогу,

310. 5ІисІіаге іі с а т т іп о  торопиться.
311. И5сіге сіеі с ат іп іп о  выйти из привычной колеи.
312. иясіге сіі с а т т іп о  прибыть на место, закончить 

путь.
со тр а^ п о  аііе^го рег с а т т іп о  1і 5егѵе рег гопгіпо см. 

С-2342.
САМО К КА }

313. а ііа  с ато гга  богатые и власть имущие. 
С А М Р А С ^  I

йа Ьоксо е сіа с а т р а ^ п а  см. В -1049.
314. іп арегіа с а т р а ^ п а  в (чистом) поле.
315. ЪаМеге 1а с а т р а д п а  а) (тж. хсоггеге 1а с а т р а -  

§па) странствовать, бродить:
Іп И аііа. раезе сііе ѵап!а 2 гпіііопі сіі сассіаіогі... (іа ГсЬ- 

Ьгаіо а т а ^ й ’О т і^ ііа іа  сіі е^агсіасассіэ е гіі ѵ оіеп іею зі 
сассіаіогі Ьаііопо 1а сапіра^па {«Ь’Езргеззо». 7 тагга 1976).

В Италии, которая гордится наличием двух миллионов 
охотников и рыболовов... с февраля до  мая тысячи лесни
ков и охотников-любитслей выезжают за город.
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b) совершать вылазку, проводить разведку:

«Оогпапі» сЬе ѵисі гііге Іга а ісипе оге йеі гезіо, е  ріи 
іа с ііе  гасссе ііеге  БОБреіІі. ЬаМеге 1а са т р а ^ п а , іп ігіаге 1е 
р г іт е  іпгіа^іпі, іп Б о т т а »  (М. Ргізсо, «ОН егейі йеі ѵепіо»),

— Завтра утром, т. е . через несколько часов, будет  легче 
собрать подозреваемы х, обследовать местность, в общ ем, 
начать расследование.

c) косить (о глазах):
«Ьо 50 сЬе поп йопо ип Агіопе: с’6 зресіаіш епіе <,„-.‘510 т іо  

оссЫо сЬе ЬаИе 1а с атр а ^п а»  {В. Сісо&папі, «Ѵіііа Веа- 
Ігісс» ).

— Знаю, что я далеко не Адонис. А тут ещ е этот мой 
косой глаз.

316. Ьиііагзі а ііа  с а т р а ^ п а  заниматься разбоем, гра
бежом.

317. Гаг с а т р а § п а  уехать за  город, в деревню, жить 
на даче.

317а. Гаг Іе «ие с а т р а ^ п е  повидать (немало) на своем 
веку, видывать виды:

КІСОІ6 ё ип яіоѵіпоЦо шаіиго, сЬе Ьа е*а Іаііо  Іе 8пе 
с а т р а б п е  (Е. Пс МагсИі. «Рагіаіепе аііа гіая).

Николо — уж е зрелый молодой человек, видавший виды.

318. Гаг с а т р а § п а  гака сіі цс смести с лица земли, 
уничтожить что-л.

319. те ііе гк і іп с а т р а ^ п а  приняться за  работу, за  
дело.

всоггеге Іа с а т р а ^ п а  см. С-315 а ).
(ё) те& ііо е55еге иссеі сіі с а т р а ^ п а  сЬе иссеі сіі 8 аЬ- 

Ьіа см. и-17.
САМ РАЬЕ а в в  

^ іогпаіа  с а т р а іе  см. С-514.
С А М Р А М  I

320. с а т р а п а  Геяка пустобрех.
321. с а т р а п а  а  т о г іо  (или  а  т о г і і)  погребальный 

звон.
50ГСІ0 с о т е  ипа с а т р а п а  см. 5-1092. 
с ат р ап ііе  вепга с а т р а п е  см. С-353, 
ргеіе йа яиопаге с а т р а п е  см. Р-2264.
322. іп с а т р а п а  наготове, начеку.
322а. 50ІІ0 ипа с а т р а п а  сіі сгікіг По (обыкн. употр. 

с гл. іепеге, ѵіѵеге, есс.) под стеклянным колпаком, 
а  зиоп гіі с а т р а п а  см. 3-2086.
323. ассогсіаге 1е с а т р а п е  примирить, внести мир и 

покой.
324. аясоИаге іи ііе  1е г а т р а п е  быть осторожным, пре

дусмотрительным.
325. аѵег т а і е  с а т р а п е  (тж. аѵег с а тр а п е  §го55е или  

іп§га55а1е; евзегс (1і с а т р а п е  дгозве) быть глухим, быть 
тугим на ухо.

326. соіаге ипа с а т р а п а  аі ргоргіо ргорояііо (тж. Тог- 
піге 1а с а т р а п а )  довести до конца, удачно завершить 
что-л.

327. сотргаге  с а т р а п е  яепга яиопо н о с и т ь  воду ре
шетом, заниматься бесполезным делом

328. екяеге 1а с а т р а п а  сіеі яио (или  ргоргіо) с а т р а -  
пііе =  прийтись по вкусу, по сердцу:

— Дсісббо 5еі Іи сЬе Йеѵі іпѵепіаге, Бсоѵаге; зоН апіо ее Іа 
с а т р а п а  вага йеі іи о  с а т р а п ііе , іи  варгаі соп ѵ еп іеп іетеп іе  е
Тасіігпепіе зиопагіа  (М. Риссіпі, «г5сорегіа йеі іетро» ).

— Теперь ты  должен что-то придумать, найти выход. 
Только если твой выбор будет  тебе  по сердцу, ты сумеешь 
добиться успеха.

329. еязеге с о т е  1а с а т р а п а  сіеі Ьаі^еІІо (сЬе 5(и )опа 
«етпге а ѵііирего) ~  вечно злословить обо всех.

еякеге сіі с а т р а п е  ^гояке см. С-325.
330. е«5еге с о т е  1е с а т р а п е  сііе сЬ іатап о  §Іі аіігі а ііа  

т е зк а  е поп епігапо іп сЬіека 22 чужими руками ж ар 
загребать.

331. еккеге ріи Іедаіо а цсі сЬе 1а с а т р а п а  аі с а т р а -  
пііе быть неразлучным с кем-л. (ср. водой не разо
льешь).

332. Гаге с а т р а п а  (аІГогессЬіо) приложить ладонь к 
уху (,чтобы лучше слыш ать).

Іаге сопіо сЬе «иопіпо Ге с а т р а п е  см. С-2539.

Гаге а чс! Іа ГехГа с о т е  ипа с а т р а п а  см. Т-554. 
Гогпіге 1а с а т р а п а  см. С-326.
333. 5сіо§1іеге 1е сатр ап е  развязать языки.
334. зепііге 1’аНга с а т р а п а  выслушать другую сто

рону:

«Осѵгеі Ьиііагіі !иогі е Ьазіа. Ма рагіа, я еп ііа т о  ГаНга 
сатр ап а»  {О. Магоііа, «Ье тііапезі»).

— Мне бы следовало выгнать тебя вой, и д ел о  с  концом. 
Н о рассказывай, послушаем, как говорится, и другую  сто
рону,

335. зепііге Іе сіие (или  1и14’е сіие 1е) с а т р а п е  выслу
шать обе стороны.

336. 5(и)опаге 1е с а т р а п е  асісіоххо поднять всех про
тив кого-л., настроить против.

«(и)опаге 1е с а т р а п е  а сіорріо см. 0-826.
5(и)опаге а Геяіа 1е с а тр а п е  см. Р-474.
337. 5(и)опаге 1а с а т р а п а  а  т а г іе ііо  бить тревогу; 

бить в набат..
5(и)опаге 1е с а тр а п е  сіі (Б ап ) РиГГеІІо см. Р.-612.
338. 5(и)опаге 1е с а т р а п е  кесопсіо 1а ѵоіопіа сіі... ду

деть в одну дуду с...
50паге ип сіорріо соп ипа саіпрапа 50Іа см. 0-828.
339. «(и)опаге Іи ііе 1е с а т р а п е  (рас)трезвонить, (раз)- 

звонить.
340. Іігаге а с а т р а п е  сіорріе а) обливать грязью 

кого-л., распространять сплетни про кого-л.:
Оііаѵіо. — Поіг.апсіаіеіі а ІГ а т ісо  Ріогіпйо. Міи т о е і іе  поп 

іа се  т а і .
Ріогіпйо. — 31, тагіге е  П^На сі Іогтеггіапо а са т р а п е  

сіорріе (С. СоШопі, «гЬе йоппе сигіозе»).
О т т а в и о .  — Спросите об этом у  нашего друга Флорин- 

до. Моя жена не ум еет молчать,
Ф л о р и н д о .  — Д а , и мать и дочь изводят нас своими 

сплетнями,

Ь) поколотить, отдубасить кого-л.
341. Іоссаге 1а с а т р а п а  звонить в колокол.
342. сЬі 5 (и )оп а 1а с а т р а п а  р г іт а  сЬе 5Іа ѵепиіа Гога, 

гісеѵе іі ЬаКадГіо яорга 1а ІехГа ргоѵ. =  не суйся в 
пекло поперед батьки.

о§пі с а т р а п ііе  яиопа Іе яие с а т р а п е  си. С-360.
343. а  яепііге ипа с а т р а п а  зо іа  зі 8 іи^іса т а іе  ргоѵ. 

надо выслушать и другую сторону.
344. 5(и)опа1е 1е сатр ап е! слава богу!, иаконец-то! 
§1і и о т іп і бі сопоясопо аі рагіаге, е 1е сатр ап е  а(

5(и)опаге см. и - 149.
С А М РА \Е Ь Ь А  ! 

а  5иоп сіі с а т р а п е ііа  см. 3-208С.
345. аііассаге ипа с а т р а п е ііа  а цй оклеветать кого-л.
346. аІГассаге і репкіегі а ііа  сапірапеііа (или аі с а т р а -  

пеііо) сІеГГизсіо (тж. Газсіаге і реп5Іегі е 1е та ііп соп іе  
аП ассаІе а ііа  с а т р а п е ііа  сіеІГихсіо) оставить все заботы, 
ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться:

Ьисійо Тоііо. — Ма ѵегіі, іо ѵо^ііо сЬе поі аНассЫ ашо I 
реП5іегі і и і і і  а ііа  саш рапеііа  йе11’іі5Сіо, е сЬе поі віашо а 
Іаѵоіа іпніпо а йогпаШпа а с]і:еа!'ога (А. Рігепгиоіа, « /  
Ьисійі»).

Л г о ч и д о  Т о л ь т о .  — Послушай, я хочу, чтобы мы 
оставили все заботы за порогом и пировали д о  утра.

аііассаге 1е ѵодііе а ііа  ся тр ап е ііа  см. Ѵ-869.
347. 5(и)опаге 1а са т р а п е ііа  сплетничать, клеветать 

на кого-л.
С А М Р А ^ Ь Ь О  т

348. арріссаге асі аіігиі ип (или  іі) с атр ап е ііо  клеве
тать на кого-л.

349. аііассаге і с атр ап е ііі привлекать к себе внима
ние.

350. а ііассаге І1 сатр ап е ііо  аі (или  аі соііо сіеі 
раіГо) попасться:

«В ііепгіо рег ога!.. апйіата айа&сЛ Йареіе согп’ё?.. а сііі 
гіеѵе р г іт а  аііассаге іі са т р а п е ііо  аі баНо! Е грпі даіап- 
іп о т о  поп ѵоггеЫх: теН еге  іі ріесіе іп Ігарроіа (С. Ѵегда. 
«Мазіго-йоп Оезиаійо»).

— Пока молчите!., осторожно! Знаете ведь как!.. К тс по
пался, тот и виноват! А кому охота попадаться.



САМ 174

аМассаге і репхіегі аі сатр ап е ііо  йеІГихсіо см. С-346, 
аііассаге 1е ѵо^Ііе аі сатр ап е ііо  йеІГиксіо см. Ѵ-869.
351. саліраге а с атр ап е ііо  жить в полном довольстве, 

ж ить припеваючи.
352. Іепеге іі с атр ап е ііо  быть в центре внимания, быть 

душой общества.
С А М РА М ЬЕ т

353. с а т р а п ііе  вепга с а т р а п е  колокольня без колоко
лов, бесполезная вещь:

.. II <1ісо е гігіісо сЬе 1а роевіа... шапсапгіопе 11 сапіаг 
роеНсо, гііѵепіа ип с ітЬ аІо  Бепга бопа^іі е ип сатр а п іі 
вепга са т р а п е  (Г Агеііпо, «Ьеііеге»).

...я готов без конца повторять, что поэзия.., лишенная
певучести, все равно что клавесин без струн или коло
кольня без колоколов.

Іип§о с о т ’ш, с ат р ап ііе  см. Ь-928.
гаго с о т е  і с а т р а п ііі рег і сопіайі см. К -120.
354. согѵо (или  согпасі:Ыа) сіа с а тр а п ііе  стреляный 

воробей.
355. йі с а тр а п ііе  мелкий, мелкотравчатый:

(Эиейіі а^ар, йеііігпапаіі. іп сиі Ь е о ^о г іе . соп 1е вие т іг е  
сопсіішііѵе. і і-соеііеѵа Іпіогпо аііа >1е55а (аѵоіа регзопе 
гііѵізе (1а ѵессНі гапсогі сіа циеБІюпі сПпІегеББе. с!а веІОБІе 
(II с а тр а п ііе , п >п роіеѵг по ргеіепйеге гіі ейвеге тоН о  гііѵег- 
ІегіІі (Е. СаБІеІпиоѵо, «V„погеѵоіе Раоіо Ьеоі / огіе» ) .

Эти еженедельны е трапезы, на которых Леоифорте, пресле
дуя миротворческие цели, собирал за столом людей вра
ж дую щ их и думаю щ их лишь о своей выгоде, о своих .мелких 
интересах, ие могли быть очень веселыми.

356. — а т о г  йі с ат р ап ііе  местничество.
357. — диезНопі сіі с атр ап ііе  узкоместнические мнте 

ресы.
йагяі Іап іо  репхіего с о т е  сіі гаййгіггаге Іа рипіа йеі 

с ат р ап ііе  см. Р-1212.
е55еге 1а с а т р а п а  йеі хио (или  ргоргіо) с а тр а п ііе  см. 

С-328.
еяхеге рій Іе^аіо а  сЬе 1а с а т р а п а  аі с а т г а п ііе  см. 

С-331.
Гаге с о т е  1 Іорі іп сатр ап ііе  с.м. Т-746.
358. Іапсіаге сатрап іН  пускать пыль в глаза, расска

зы вать невероятные вещи.
гагісігіггагс Іа р іш іа йеі сатр ап ііе  см Р-2463. 
ѵіѵсге аіі о тЬ га  сіеі ргоргіо аатр ап ііе  см. 0-352.
359. іі с а т р а п ііе  поп т ід ііо га  1а согпассЬіа ргоѵ. йё 

ворона останется вороной, на какой бы колокольне она 
ни сидела; ^  не место красит человека.

360. одпі с а т р а п ііе  хиопа 1е хие с а т р а п е  ргоѵ. 
каждый смотрит со своей колокольни.
САЛіРАІѴЮ т

когйо с о т е  іі ЬаКа^Ііо йі сатр ап о  см. 5  1092. 
САМРАКЕ ѵ

361. с а т р а г іа  кое-как сводить концы с концами, (кое- 
как) перебиваться.

сатр аге  5ііІГа§о (или  соП’а^о, йеН’адо) см. А-374.
сатр аге  гі'агіа см. А-1038.
сатр аге  йеііе яие Ьгассіа см. В-1161.
са т р а г е  а  с атр а п е ііо  см. С-351.
са т р а г е  сіі сарропі см С-866.
362. с ат р аге  с о т е  1е сісаіе очень мало есть, есть как

птичка.
с а т р а г е  а  гііесі (Іоррі см. 0-385.
— ѵоггеі сНе сатравоего а сііесі сіоррі Лі М аіихаіепі- 

( т е )  см. 0-386. 
с атр аге  а йоггіпа см. 0-899. 
с атр аге  сіі і изо см. Р-1600. 
сатр аге  а ііа  р іогпаіа см. 0-522. 
с атр аге  ріогпо рег §іогпо см. С-5593, 
с атр аге  й’іпйи$ігіа (или  зиІГіпйизІгіа) см. 1-231. 
с атр аге  іп Іасг іте  см. Ь-59. 
с а т р а г е  <11 Іисегіоіе см. Ь-841. 
с а т р а г  т а іе  см. М 265. 
с атр аге  аііа  т е д і іо  см. М-1042, 
с а т р а г е  т іІГ ап п і см. А-8923.

с а т р а г  сіі т іп ек іге см. М-1460.
с атр аге  пеііа т і$егіа  Ііп а ііа  рш ііа йеі сареііі см. 

М-1544, 
с а тр аге  соп піепіе см. N-292. 
с а тр аге  5и §1і огессЬі см. 0-543. 
с а т р а г е  соііе ргоргіе Ьгассіа см. В-1161, 
с а т р а г  циапіо М аіи5а І е т ( т е )  см. М-991, 
с а т р а г  аиапіо N06 см. N-385. 
с а т р а г  геіге геіе см. К -167. 
с а т р а г  сіі ги§1ас1е см. К-619. 
саіпраг зиііе гиоіе см. К-635. 
с а т р а г е  а ііе  храііе йеі сгосіГіхво см 5-1252. 
с а т р а г  сіі «рігііо $ап(о см. 5-1468. 
с а т р а г е  соп ипо яіессо ипіо см. 3-1674. 
с а т р а г  Іасса см. Т-9, 
с а т р а г е  йі ѵепіо см. Ѵ-253. 
с атр аге  !а ѵііа см. Ѵ-718а. 
іпйиБІгіагзі Йі с а т р а г е  см. 1-234. 
іпде^пагзі рег с атр аге  см. 1-263.
363. іігаге а  с а т р а г е  ж и т ь , поживать:

О іі ііа ііап і вопо ІггіІапН рег сеп іо  ітюііѵі... Ма ипа сегіа 
егаік іегга се ГЬаппо: ди еііа  <51 аѵеге іпе -еп а іо  аі п е т іс і а 
іігаге а са т р а ге  (А1. 5 аіѵаіаддіо. «ѴасгоЬаіал>).

Многое в итальянцах действует на нервы... Но им не 
откажешь в своего рода величии: они научили д а ж е  своих 
недругов искусству выживания.

Е іпѵесе а К о т а , 1га і со т р а б п і <1і Іаѵого. 1иІ поп ега 
йіаіо сарасе гіі Ігоѵагпе ипо сііе ІоБйе Босіаіійіа. Коп сНс 
[оййего (айсіБіі, з е т р ііс е т е п іе  іігаѵапо «а с а т р а »  \С. Са$- 
зоіа, «Езіііаіі»).

Напротив, в Риме среди своих коллег он не мог найти 
ии одного социалиста. Н е были оии и фашистами, а просто 
жили как живется.

ЬаЬЬо е т а т т а  поп с а т р а п  «етрге см. В 5 
с а т р а , саѵаііо, сЬе ГегЬа сгеяса (или  сгезсе) см. 

С -1375.
5І с а т р а  а  оге см, С  469.
5І с а т р а  Іи ііі Пп а ііа  т о г іе  см. М-1979. 
сЬі с а т р а  (1І хрегапге, пшоге сііврегаіо см. 5-1353. 
сЬі с а т р а  Іи ііо  Гаппо ѵесіе Іиііе 1е іеяіе см. А-911. 
сЬі 1а а т о й о  хио, с а т р а  сеп!’аппі см. М-1673. 
сЬі т а п ^ іа  аіоё, с а т р а  аппі сіі N06 см. А ,'04. 
сЫ сіі врегапга с а т г а ,  йКрега^о ти о ге  см 5-1353. 
йеі е<°ѵапі пе т и о г  циаісипо, Йе ѵессйі поп пе с а т р а  

пех?ипо см. С-621, 
т и о г і од§< е с а т р а  й о тап і см. 0-282. 
поп 5І с а т р а  т іс а  йі п и тег і см. N-599. 
поп Іо сатреггЬЬе Гиоѵо йеІГАзсепзіопе см. и - 199. 
поп ё т а і  $і ^гап  гпогіа сЬе поп с а т р і  сЬіссНеь^іа см. 

М-1907.
Г и о то  поп с а т р а  сіі 50І0 рапе см. Р-297.

САМ РАТО ац§
ЙІ5СОГ5І с а т р а іі  (или  рагсіе с а т р а іе )  іп агіа см. 

А -1023.
САМ РІОО СЫ О  т

364. осЬе сіеі С атр ій о^ ііо  гуси Капитолия (которые 
спасли Рим)-.

— Ыопб, Г аеііеіо  ѵейеге а рара... 8 аі с о п е  вага ОПІПІІО 
рара! Зс^ и ііа  созі, саго. й ее '.іі1’ соьі е 1га диаІсЬе аппо 
йаргаі іі Іаііпо тек Н о  сіі ип’оса ЙІ СатрМ о] Но (/.. Рігапйеі- 
Іо, «ШсНіато аІѴоЬЫі^о»).

— Покажи папе, что ты написал... Ты знаеігь, как он 
будет доволен. Работай так и дальше, дорогой, н через 
несколько лет ты будеш ь знать латынь лучше, чем гуси, 
которые спасли Рим.

3*55. — кігіНаге с о т е  ип’осэ (Йеі С атр ій од ііо ) гал
деть как гуси Капитолия; поднять шум, визг.

365°. каііге аі С атр ій од ііо  торжествовать победу.
366. йа! С атр ій од ііо  а ііа  кире Тагреа (тж. йіеіго 

или  ѵісіпо аі С атрійо^Ііо  с’ё Іа Кире Тагреа) ргоѵ. ^  
от славы до позора один шаг; от великого до смешного 
один шаг [В древнем Риме приговоренных к смерти 
сбрасывали с Тарпейской скалы , находивш ейся неда
леко от Капитолия, на который восходил триумфа
тор].



САМ 175 С
САМРО т

367. с а т р о  Ігапсо (илч  ІіЪего) (обыкн. употр. с гл. 
аѵеге, ёаге, Іавсіаге, есс.) а) свобода действий:

«Заргізіі!.. Ргігпа сЬе сарііі ипа аИга ѵоііа а Бапіо Ріоге, 
гіеѵе раййаге ш оііо  ІеглроІ» ЬогЬоМо. «N0, по, ІазсІо ГЬего
іі с а т р о  аі Ьеі тагсЬ еве» (С/. Ноѵеііа. «Маіег ііоіогова» ).

— Черт возьми!.. П ройдет немало времени, преж де чем 
я опять попаду в Санто Фьоре, — пробормотал Д ж ордж о. — 
Нет, нет, уступаю  поле боя прекрасному маркизу.

Ь) охранная грам ота:
Рег сііесі погпіпі сГагте о ііеггб. врего, ваіѵасопгіоііо е 

са т р о  Ггапсо (М. (I Аге^ііо, «Еііоге ріегагповса»).
Д ля десяти воинов я надеюсь выхлопотать пропуск и 

охранную грамоту.

368- с а т р о  сіі (о г і іт а  аварийная, запасная посадочная 
площадка.

369. с а т о о  сіі 5Іегтіп іо  лагерь смерти. 
сНзсогсІіа пеі сашро с!і А ^ гат ап іе  см А-387. 
т а е ^ іг о  сіеі с а т р і см. М-75
370. сіі с а т р о  іп с а т р о  иногда, время от времени.
371. (ІаІГаІІго с а т р о  с другой стороны.
372. аЬЬапсІопаге (или  сесіеге) іі с а т р о  (тж. сесіеге 

сіеі с а т р о ) оставить поле сраж ения, признать сеоя по
бежденным:

Боѵеѵа скксгсі зіаіа соп Аппеііа <і аісііе ГиГІе <1І5ри(а, 
<1оро 1а чиаіе 1а ріи гіеЬоІе гіоѵеѵа аЬЬапсІопаге іі сатро
и  Зѵеѵо. «ІІпа ѵііа»).

Видимо, с  Лннеттой дел о  дош ло до  ожесточенного спора, 
после которого побеж денной пришлось оставить поле боя.

А росо а росо, Гагіогагіопс сегіеііе с а т р о  аП’изига <1е11е 
т і е  ргеіейе; с о т е  ип Ьиоп зе т іп а іо г е  !о аѵеѵо са ісо іа іо  
борта і ргозБ іті гассоііі (С. Вгипаіі. «иОгіепіе ѵепегіапо»). 

М ало-помалу вместо обож ания появилась привычка к моим 
требованиям; как опытный сеятель, я полагался на урож ай  
в будущ ем .

373. апсіаге а соп сітаге  І с а т р і пойти на корм червям:
— СИ Ьо т о з іг а іо  1а р із іо іа  е  цН Ьо сіеііо сЬе зе  кН 

зсарра ипа рагоіа зи чиеііо  сЬе рио зиссегіеге диі о іиогі 
гіі сіиі, ѵаппо сНПІаіо а со п сіт а ге  і с а т р і (# . Ѵі&апд, 
« V  А&пезе ѵа а тогіге»).

— Я показала ем у пистолет и сказала, что если он скаж ет  
хоть слово о том. что ои видел здесь или вне базы , то им 
всем будет  крышка.

374. аргіге іі с а т р о  сделать почин, п олож ить начало.
375. аѵег с а т р о  сіі (или  а) (+іп$.) иметь возм ож ность 

сдел ать  что-л.:
РапГиІІа, й етр ге  аі іа іе з іа  гіе’ р г іт і..,  гоіапгіо 1а ерагіа, 

5 'ега іаііо Іаг&о; &іа йіаѵа зи і т и г о , е  іа п іо  теп а ѵ а  соірі, 
зіо сса іе  е Ьоііе гіа сіізрегаіо, сЬе рег росо &1і а ііг і аѵгеЬЬего 
аѵиіо с а т р о  а зе&иігіо (М. (1’АгеІіо, «Еііоге Ріегатовса»).

Фанфулла во главе атакую щ их.., размахивая шпагой, про
кладывал себе дорогу. Он был у ж е  на стене и так отчаянно 
колол направо и налево, что никому ие удавалось прибли
зиться к нему.

О игапіе іі «по е з іііо  ее'Іі аѵеѵа аѵиіо с а т р о  <!і іат 
Іип&Ье е егаѵі гіИеззІопі (Е. Саіапйга, «Ьа Ъи$ега»).

В изгнании у  него была возможность о многом н серьез
но подумать.

сесіеге И (или  сіеі) с а т р о  см. С 372.
376. сіаг с а т р о  предоставить возм ож ность, д а ть  волю ; 

позволить:
...апсЬе гіоппа Оіизерріпа А іозі аѵеѵа арегіо Г изсіо сіеі 

зио раісо, рег поп гіаг са т р о  а ііе  таіе Ііпцие (О. Ѵег%а, 
«Мазіго-йоп Севиаійо» ).

...доииа Д ж узепнина Алози тож е открыла дверь своей 
лож и, чтобы не давать пищи злым языкам.

сіаг с а т р о  а ііа  га^іопе см. К-59.
377. «ІідгесНге <Іа1 с а т р о  о т к л о н и т ь с я  о т  темы. 
с!І$сепсіеге іп с а т р о  см. С-390.
378. е§5еге іп с а т р о  а) вы ступить в поход, быть в 

пути:
Е Огізо сН пиоѵо іп с а т р о ; е , 1а еега гіі чиеі еіогпо  

тесіей іт о , роіё гірогіаге аі йио сіе&по рагігопе 1а поіігіа  
сіевісіегаіа (А. Матопі, «7 рготевві врозі»).

И вот Гризо снова в пути. В тот ж е  день к вечеру он 
сумел принести своему достойному господину ж еланное из- 
вес гие.

Ріп сіаііе р г іт е  оге гіеі к5огпо * зоЫ аІі егапо 1п с а т р о ,
са т т іп а п г іо , е  йарепііо <!і с а г п т т а г е  ѵегзо 1а т о г іе  (V. Вег- 
аегіо, «Кассопіі ророіагі»).

Как только занялся рассвет, солдаты выступили в поход. 
Они шли навстречу смерти и зналн это.

Ь) быгь, стать предметом обсуждения, темой разговора. 
е55еге рай/опе сіеі с а т р о  см. Р-43.
Гаге ип Ьаііо іп с а т р о  аггигго см. В -131.
379. іпѵасіеге іі с а т р о  сіі цсі вмешиваться в чьи-л. 

дела:
1'Ліі ргіпіа сіі 1 и!Ч' ега іі еепеге Йеі Іаѵого сЬе гпі иші- 

Ііаѵа... Мі рагеѵа сЛ гиЬаге ІІ рапе а ііе  роѵеге йоппе. Іо 
аѵго іогіо, т а  т і  раге сЬе п е ііо  з іа іо  а ііи а іе  сІеИа зосіеіа  
^іі и о т іп і аЪЬіапо іпѵаяо іі са т р о  аі ёеЬоІе (С. Аг-
гі&кі, «Сп созрігаіоге тапсаіо»).

Но п реж де всего работа текстильщика м не казалась уни
зительной... Как будто  я отбивал кусок хлеба у  бедны ѵ: 
женщин. М ожет быть я неправ, но, по-моему, при нынеш
нем состоянии общ ества мужчины вторгаются в сферу дея
тельности слабого пола.

380. 1а§сіаг с а т р о  давать, оставлять место для чего-л., 
допускать что-л.:

Веаігісе. — Ё ѵего, сЬе іі І е з іа т е п іо  1о роігеЬЬі  ̂ (Зізіаге, 
т а  зіпо сііе ѵіѵо іо. зага (ЗіГПсІІе. ІМоп ^іі Іавсето с а т р о  
гіі Гагіо (С. СоШопі «Ьа вегъа атогова»).

Б е а т р и ч е .  — П равда, завещ ание м ожно н аннулиро
вать, но пока я жива, это вряд ли удастся Я ему не 
позволю это сделать.

II гігаш та епігаѵа п еііа  ѵ ііа. ѵі 81 т езсо іа ѵ а  соп ипа 
зраѵепіоза паіигаіегга, сЬе Іі рег Іі поп Іазсіаѵа са т р о  
п е т т е п о  а Но зіироге (С. ОеЬспейеііі, «II п иіііто Ьасіо»), 

Д рама входила в л^изиь, перемешивалась с жизнью с 
устрашающей естественностью, которая почти что не остав
ляла места да ж е  удивлению.

381. Іеѵаге іі с а т р о  а) сняться с лагеря, свернуть ла
герь; Ь) убраться, уйти:

— Рег ога аіш епо поп с’ё  зрегапга сііе Іеѵіпо II с а т р о  е 
Ьійо&пега гісоггеге аі ѵісе сарНапо гіі Рогіо^гиаго рег гіесі- 
сІегП а теііег Іа сосіа [га Іе цатЬе ( /. Ыіеѵо, «гСоп^еззіопі 
йі ип ііаііапо»).

— Сейчас по крайней мере иет никакой надеж ды , что эти 
разбойники отправятся восвояси; придется, вероятно, обра
титься к вице-капитану Портогруаро, чтобы он им поприжал 
немного хвост.

382. шеЙеге іп с а т р о  а) вывести на арену, ввести в 
бой; Ь) (тж . рогіаге или  рогге іп с а т р о ) использовать, 
пустить в ход:

Коваига. — II еі&пог Р ап іаіопе т е  пе Ііа рагіа^о; е  чиап- 
іип^ие т іо  рагіге аЬЬіа сіаіе Ьиопе йрегапге. Іо Ьо рох^о 
іп с а т р о  Іа ІіЬегіа, сЬе ѵі ві сопѵіепе п еііа  е іегіоп  гіеііо 
й іа іо  (С. Соійопі, «Ьа ѵейоѵа всаііга» ).

Р о з а у р а .  — Мой батюш ка, синьор Панталоне, меня по
святил во все, и поскольку он дал  мне право надеяться на 
лучшее, я взяла иа себя  смелость предложить вам изменить 
ваше полож ение по вашему желанию.

Е сеп аіо  сЬе поі аѵ егето . т е і і е г е т о  1п са т р о  аісипі 
га^ іоп атеп іі собі ріасеѵоіі. сЬе а поі поп гіізсопѵеп^іііпо 
{А. Рігепгиоіа, «На&іопатепН»).

А после трапезы давайте обсудим  приятные веши, ие 
приносящие огорчения.
383. т е ііе ге  іі с а т р о  воен. стать лагерем, разбить ла

герь.
384. т е ііе ге  іі с а т р о  а ги то ге  поднять тревогу; под

нять шум, шумиху.
385. теН ег  1а соча а  с а т р о  открыть карты, открыть 

свои планы, действовать открыто.
т е і іе г  Іа Іаісе пеі с а т р о  см. Р-85.
386. т іе іе ге  Г аііш і с а т р о  пользоваться плод?ми чу

жих трудов.
387. то г іге  аі с а т р о  погибнуть в бою, пасть на попе 

битвы.
388. пеііаге іі с а т р о  сбежать с поля боя, дезертиро

вать.
рогге 1а Іаісе пеі с а т р о  с.и. Р-85.
рогге Іиосо іп с а т р о  см. Р-1539.
рогге (или  рогіаге) іп с а т р о  см. С-382 Ь).
388. ргепсіегс с а т р о  получить хождение, распростра

нение.
геяіаге (или  г ітап еге) райгопе (іеі с а т р о  см. Р-43.
390. ксепйеге ( или  гііхсепсіеге, иясігс) іп с а т р о  всту

пить в бой:
(Зиапгіо зареѵа 5 ио Гі^ііо изсііо  іп са т р о , ега ипа ѵега 

авопіа 1а зиа ( V. Вегзегіо, Шк№сЬпІі ророіагі* ).



САМ Т76

Когда графиня узнала, что ее  сын ввязался в это дело, 
ее охватила мучительная тревога.
(Пример см. тж. Ѵ-522).

391. з^отЬ гаге  і! с а т р о  ^  оставить поле боя; уйти:
...е 1е зетЬ гаѵ а сЬе Бса^Паге Тозса е  бііѵапа Гипа сопіго  

Га К га іоезе  і1 зесопсіо е  ипісо т о с іо  сЬе 1е гішапеѵа рег 
5 §оіпЬгаге іі с а т р о  гіі Йне гіѵаіі (V7, Ргаіоііпі, «І*е га^агге
ііі 8ап[ гейіапо» ).

...и Д ж и н е казалось, что поссорить Тоску с  Сильваной 
было вторым и единственно возможным средством очистить 
поле боя от обеих соперниц.
5іі(1аг5І с о т ’ а  гарраг іі с а т р о  см. 5-2022.
392. Іепеге Н с а т р о  быть лучшим, главным, первым.
393. Іігаге іп с а т р о  вовлечь в разговор:

5ІІѵіо. — Чп Ііеѵе ІіеѵіБвіто см іпо аГГегтаІіѵо йеі саро  
о еп і чпаІѵоНа іі  іігсго іп с а т р о . Е сісѵі р готеііег іш  сіі ге- 
аіаге еегіа ( /. 5 ѵеѵо, «Ьа ѵегііа»).

С и л ь в и о .  — Время от времени я буду  подавать тебе  
сигнал — чуть-чуть кивать головой, чтобы ты заговорила. 
Только обещай, что не будеш ь смеяться.
иясіге іп с а т р о  см. С-390.
394. ѵепіге іп (или  а) с а т р о  попасть в поле зрения.
395. сіаі с а т р о  Ьа а иясіг 1а іозза  ргоѵ. эй по одежке 

протягивай ножки.
іі ріесіе сіеі райгопе іпдгаяза іі с а т р о  см. Р-1727. 
ѵаі рій ип ѵессЬіо іп сапіо сЬе ип §іоѵапе іп ип с а т 

ро см. Ѵ-99.
САМ Р05АІЧТ0 /71

396. апйаге аі сатрокап іо  отправиться на кладбище, 
отдать богу душу, умереть.

397. піапсіаге аі сатрохап іо  отправить на тот свет, 
ѵморить.
САМ ОЕЛА і

398. а  сапаоііа , сап адііа  е т е і г а  ргоѵ. на плута пол
тора плуга (ср. нашла коса на камень):

«Саго Ьапгіо, ё ипа ргоіезіа. Іо геавівсо а ііа  Каіига 
ігпКапсіоІа, оѵѵего іпм ніісіапсіоті. А сап адііа , сапа&Ііа е 
т е г г а »  (О. Магоііа, «Маі йі ёаііегіа»).

— Дорогой Л андо, я протестую. Я действую, подражая  
природе, то есть ие боясь замарать рук. Как аукнется, так 
и откликнется.

соі Іе т р о  е соііа ра^ ііа  (5І) т а іи г а п  Іе хогЬе е 1а 
сап ар ііа  см. Т-334.
С АN А^Е т

399. т е й е г е  іп сапаіе пустить в ход, лать ход (дели). 
С А М Р А  і

400. ѵепіге а Ш аге 1а «иа сапара (пеі сгоссЬіо) вме
шаться в разговор; вставить свое слово.
САКАРО т

401. раяяаге (или  яаііаге) іі сапаро не знать меры, пе
реходить границы.
САМСЕЬЬАРЕ ѵ 

сапсеііаге сІаІГаІЬо йе§1і еязегі штіапі (или  гіеі ѵі- 
ѵепіі) см. А-460. 

сапсеііаге сіаі сиоге см. С-3240, 
ігеро поп сапсеііа рагіііо  см. Р-1291.

САІѴСЕІХО т
402. ѵепгіеге [сотргаге] а  сапсеііо сЬіизо продать [ку

пить] целиком (дом, имение).
САІѴСНЕРО 7/1

403. а  сапсЬего кое-как. 
ип^иепіо йа сапсЬегі см. (Л-94.
Іаге сіі ипа Ьоііа аспиаіоіа ип сапсЬего см. В-995.
404. поп роязейеге ип сапсЬего (И цс не иметь ни кап

ли чего-л.
СА1ЧСКЕ1ЧА /  

сап^іаге іі реііісеііо іп сапсгепа см. Р-1076.
СА1МСКО т  

іаге сГип реііісеііо ип сапсго см. Р-1077.
С А \О Е Ь А {

Ьіапсо с о т е  ипа сапгіеіа гм. В-642, 
хігиііо с о т ’ипа сапгіеіа см. 5-1967.
(ассіа сіа сапсіеіа см. Р-17.
4(\5. йа сапйеіа ночной, для ночи.

406. ассепйеге (Іе) сапйеіе браниться, ругаться.
407. ассепсіеге ипа сапсіеіа (сіаѵапіі) а дсі боготворить 

кого-л., молиться на кого-л.:
Саеіапо. — Іо поп гіісо сЬе іи а  шагіге глі (Зеѵе ассепйеге 

1е сапсіеіс (ІаѵапН рег Іи ііо  ф іе ііо  сЬе (ассіо пеі Био іпіегев-
ее (Е. Ое Ріііррс, «Вепе гпіо е соге тіо»).

Г а э т а н о .  — Я ие говорю, что твоя мать долж на иа 
меня молиться за все, что я для нее делаю .

408. ассеш кге ипа сапйеіа а Оіо (или  а  Сгікіо, аі яап-
іі) е ипа аі сііаѵоіо служить и богу, и черту; служить 
и нашим, и вашим.

аггіѵаге аі іштш гіеііе сапсіеіе см. Р-1440.
409. аггіѵаге дпапгіо 5І ярепдопо 1е сапсіеіе прибыть 

к шапочному разбору.
Ьгисіаге с о т е  ипа сапйеіа см. В-1259. 
сопхитаге с о т е  іі іиосо ипа сапйеіа см. С-2479. 
Йіѵепіге с о т е  ипа сапсіеіа см 0-715.
410. е55еге а ііа  сапсіеіа быть при смерти.
Гаге саппе 5оті§1іаг сапсіеіс см. С-517.
4 Л . іа г іа  ѵесіегс а  дсі іп сапскіа а) показать кому-л. 

свое превосходство, Ъ) сделать в пику, назло кому-л. 
рогіаге Іа сапсіеіа см. С-413.
412. гійигге а ііа  сапсіеіа извести кого-л.
5редпег5І согпе ипа сапсіеіа см. 5-1344. 
хіги^^егкі с о т е  ипа сапсіеіа см. 5-1959.
413. Іепеге (или  рогіаге) Іа сапсіеіа «держать свечу», 

сводничать:
— 5а п іо  гііаѵоіопе! 8 е  поп іозве реі сарреііо  со ііа  реппа, 

^Іі ^агеі іепеге 1а сапсіеіа іо, а цпеі га^аггассіо сіі М аіа- 
ѵо^ііа (С. Ѵег&а, «I Маіаѵо&ііа»).

— Сто чертей! Д а если бы ие м ое звание, я бы заставил 
этого парня Малаволья держ ать мне свечу.

поп ѵаіеге 1а сапсіеіа см. Ѵ-25.
414. ѵепйеге а ііа  сапгісіа продавать с молотка.
асі аііаге гіігоссаіо поп к’ассепйе сапсіеіа см. А-521.
415. а ііа  сапсіеіа 1а сарга раг сіопгсііа ргоѵ. ^  ночью 

все кошки серы.
1а сапйеіа ё аі ѵегсіе см. Ѵ-316.
416. сЬі Ьа т а п д іа іо  Іа сапйеіа, гіГага іі Іисі^поіо 

ргоѵ. ей сам заварил каш у — сам и расхлебывай.
пё сіоппа пё Іеіа  (поп 1а ^иагсіаге) а Ішпе сіі сапсіеіа 

см. 0-812.
І1 діосо поп ѵаіе 1а сапйеіа см. С-509.
ІеѵегеЬЬе іі Гито аііе с а т іе іе  см. Р-1457.
417. раг диеііо сЬе іпѵепіо 1е сапйеіе йі 5едо ом изо

бретает велосипед, он открывает Америку.
гиЪегеЪЪе іі іи т о  аііе с а т іе іе  см. Р-1457. 

С А N ^Е ^IЕ К Е  т 
сегсагзі і диаі соі сапйеііеге т .  0-1131. 
соііосаге цсі яиі сат іе ііеге  см. С-420.
418. е55еге яиі сапсіеііеге быть на виду, пользоваться 

известностью:
ѴШогіа (боісі). — Ма! Ьа сока ё созі ригігорроі риапгіо 

8І ё зиі сапгіеііеге, диапйо б і  ё киі ріейе (Зі зедиііаге іі 
Е'гап шопііо, ипа ѵоііа сЬе поп 8 і  р о Б Б а ,  бі аиігапо 
БсЬеггі е 1е гіегійіопі (С. СсШопі, «Ье зтапіе рег Іа ѵіііед- 
&іаіша» ).

В и к т о р и я  (одна). — Ну! Это уж  слпшкомі Когда за 
нимаешь высокое положение и ведешь светский образ жнз- 
нн, достаточно один раз оступиться, чтобы стать объектом  
насмешек и презрения.
419. Гаге іі (или  йа) сапгіеііеге (тс. зегѵіге йа сапсіс- 

Ііеге; Іепеге или  г е ^ е г с  іі сапгіеііеге) а) «держ ать све
чу», сводничать:

Ти сіоѵгевіі Йіг^ііеіо. сЬе а т е  поп тпі ріасе (51 іеп еге II 
сапгіеііеге (О. Ѵег^а, «I Маіаѵо&ііа» ).

Тебе следовало ей сказать, что я ие люблю заниматься 
сводннчесгвом.

Ь) быть свидетелем неблаговидных поступков, дел.
420. т е ііе ге  (или  соііосаге) цсі чиі сапсіеііеге превоз

носить, прославлять кого-л.:
Ма рего Гаигіасіа. Гепег&іа сЬ’ер1і зерре гіітозігаге Іп 

Чііееіа оссазіопе 1о т ія сго , с о т е  зі сіісе, 8«І сапіІеНеге, е  
е^ іі гііѵеппе іі Іеагіег «ІеІГезігегпа сіезіга (С. Коѵеііа, «Маіет 
йоіогоза»}.



с л ы 177 С
Н о смелость и энергия, которые он проявил в данных 

обстоятельствах, принесли известность Просперо, и он стал 
лидером  крайнего правого крыла в палате депутатов.

Согтііпсіаѵапо а сНтепІісагІо, е 1а т о е і і е  1о гісоііосо  ей! 
сапсіеііеге (О. Р.оѵеіІа, «Маіег йоіогоза»),

О нем уж е начали забывать, но благодаря ж ене акции 
его снова поднялись.

ге§§еге (или  іепеге) іі сапсіеііеге (тж. яегѵіге йа сап- 
ііеііеге) см. С-419.
САІУЮЕЬОТТО т

421. рагеге (или  яетЬгаге) ип сапсіеіоііо сіі сега быть, 
выглядеть очень худым (ср. от него осталась одна тень). 
С А Ш ІА

422. Іаге 1а сагііа сіі т о п п а  Сапйіа е сіі ііоп ТиЬего =
оказывать помощь с корыстной целью.
СА1УГОЮА

423. екяеге (или  хіаге) (га 1е ГогсЬе е 8апІа Сапйійа
быть, очутиться меж двух огней [Ц ерковь св. Кандиды  
во Ф лоренции находилась неподалеку от места казни]:

Аісипо (гаЯ ісо, сЬе іо аѵеѵа сіі [иогі, гп'Ьа гіізЕаІІо е ро8&о 
сі і г с сЬе іо бопо іга  1е ЕогсЬе е 5ап1а Сапгіігіа (Е. ЗассНеИІ, 
«II ігесепіопоѵеііе»).

В результате неудачи коммерческого предприятия, которое 
я имел за рубежом, я разорился вконец и теперь мне нет 
больше ходу, как из ворот да в воду.

САХОШ О а@д
424. сапгіігіо с о т е  1а пеѵе белый как снег, белоснеж

ный:
АИога іі Ьигаіііпо, регйиіозі й'апіто, [и ргоргіо зиі рипіо 

йі ееН агзі іп іегга е  гіі йагзі рег ѵіпіо, днапгіо пеі е»гаге 
йП оссЫ аІГіпіогпо ѵісіе... Ъ іапсЬ е^ іаге іп Іопіапапга ипа 
сазіпа сапгіігіа сош е 1а пеѵе (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі
РіпоссНіо» ).

Буратнно, отчаявшись, у ж е  был готов броситься на землю  
и сдаться разбойникам, но, оглядевшись вокруг.., увидел
вдалеке белоснежный домик.

е 5 5 е г е  сап сііг іо  с о ш е  ип  егш еІН п о  см. Е -1 3 2 .
С А ^  т

425. с о т е  іі сап Ьадпаіо взъерошенный, взлохмачен
ный:

Огзага. апсога 5 оппо1еп*е, 5 і всовзе іп ііо  соше ип сапе  
Ьарпаіо (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи^і Ѵагесіо»).

Еще полусонный Орсара встряхнулся как пес, вылезший 
из воды.

426. соше ип сапе Ъазіопаіо (или  зЬаНиІо) как по
битая собака:

— Сегіо сЬе Іі сі Ьиііо, — Га... Реггііпашіо, е 1о ес ііа  
сіепіто Гасдиа.

О и еііо  ^ иаггэ ип ро’, диаггіа ііпраигііо Регйіпапгіо... роі 
Іа зѵі&па соше ип сане Ьазіопаіо (А. Сегѵі, «I тіеі зеііе 

ііеіі»).
— Вот я сейчас тебя искупаю, — говорит../ Ф ердинандо и 

сталкивает его в воду.
Тот барахтается, испуганно поглядывая на Ф ердинандо... 

потом бросается наутек, как побитый пес.
Ега т ізе г о , т а ^ г о , с о т е  ип сапе зЪ аІіиіо... Рего іогзе  

ѵаіеѵа Іа репа с іі йагоіі геііа (М. Ьаііі, «Ь'аНеза»).
Он был жалкиіі, худющ ий, как бездомны й пес... Однако, 

возможно, стоило к нему прислушаться.

427. сапе дгохзо важ ная персона, шишка:
...ё  аггіѵаіо іі регш еезо йеі т іп із іе г о  рег аргіге а і Ропіе  

ипа пиоѵа А ^епгіа е  і сап! #го8$і Ьаппо іе 8іе&&іа(о Гаѵ- 
ѵепігпепіо (V. Рассо йе Iа&агйа, «СгопасНе саШѵе»).

...из министерства прибыло разрешение открыть в Поите 
новое агентство, и местные заправилы отпраздновали это  
событие.

428. сап т а з і іп о  а) цепная собака; Ь) цепной пес, 
ярый защитник.

429. с о т е  ип сапе іп сіііеза неприкаянный.
430. — ассо^Неге (или  (гаііаге) с о т е  ип сапе іп сЬІеха 

обращаться хуже, чем с собакой; встретить как послед
нюю собаку.

431. — ё ?огіипаіо с о т е  ип сапе (или  і сапі) іп сЫе.ча
ему везет как утопленшгку.

432. — ІІ сапе іп сЬіеза !и хепірге И ш аіѵепиіо ргоѵ. 
^  собака в церкви всегда некстати (ср. толкаться как 
собака на кухне).

433. с о т е  сапі е §а№  как кошка с собакой.

433я. — атаг5 І (или  езэеге а т іс і, 5Іаге, зіаге сЗ’ассог- 
еіо, ѵіѵеге) с о т е  сапі е §аШ  (тж. Іаге сапе е ^аЫа) 
жить как кошка с собакой:

...і гіие соп іиеі Іасеѵапо сапе е  д а ііа  іп іи ііа  1а ееШ шапа, 
бресіе а і ѵепегйі (6‘. й і Оіасогпо, «Рогіипаіа Іа ііогаіа» ).

...супруги жили как кошка с собакой все дни недели, а 
особенно по пятницам.

434. с о т е  ип сапе аі ^и іпга^ ііо  как цепная собака:
— Зіагеі ігезсо, еЬ, еЬ, 5е Йоѵеейі Йаге айсоііо аі гіезісіегі 

гіі іиШ! Іо, циі, сі йіо с о т е  ип сапе а і &иіпга|*Но (/И. Рис- 
сіпі. «Зсорегіа (іеі іетро»).

— Хорош бы я был. если бы выслушивал все пожелания! 
Я здесь как цепная собака.

ип сапе сіі тагИ о  см. М-851.
435. с о т е  іі сапе сіеІГогІоІапо (или  сіа радііаіо) как 

собака на сене, как собака садовника (пример см. Т-583). 
сіігіііо с о т е  1а ^ а т Ь а  й’ип сапе см. Б  556.
§га5§о с о т е  іі сапе гіеі тасе ііа іо  см. С-993.
436. паіо (или  Ндііо) с!’ип сапе сукин сын.

— Е Ьиі§і (ЗеІГОбІегіа Сгапгіе?
— ІтЬозсаІо.
— Р і^ ііо  й ’ип сапе! (А. АІЬегіаггі, «Ее $іцигіпе»).
— А Л уидж и из Гранд-отеля?
*— Окопался.
— Сукин сын!
— Снаггіа т е !  Ііп  ЬіссЬіегоІіо... ип ро’ (5і ІаЬассо... е  

бопо Г и о т о  рііі Іеіісе  сЗе! т о п  до  е  сапіо соте ип тегіо 
апсЬе ее  Іаіісо ...

— РегсЬё ѵоі іогве Гаіісаіе?
— Рі^ ііа  гіі ип сапе! Мі ѵіепе а гіотапгіаге ее Гаіісо! СЬё 

іогзе  т і  Ьаі ѵіеіо т о і і е  ѵ оііе ы ігаіаіо а рапсіа аІѴагіа? 
(5. Ма&і Вопіапіі, «Зрегапга»),

— Посмотри на меня! Опрокину стаканчик... покурю, и нет 
счастливее меня человека на свете. Д а ж е  усталый, пою как 
дрозд ...

— Значит вы тож е работаете до  усталости?
— Ах ты такая-сякая! Ты что, когда-либо видела, чтоб 

я леж ал и плевал в потолок?

гаго с о т е  ип сап ^ іа ііо  (или  с о т е  і сапі ^іаііі) см. 
К-121.

50І0 с о т е  ип сапе см, 5-984.
8о1о 5о1еііо (с о т е  ип сапе) см. 3-987.
437. соза сЬе п етп іепо  ип сапе ѵоггеЪЬе дрянь, ба

рахло (о вещ и).
Гі^Ііо й’ип сапе см. С-436, 
тех ііеге сапе см. М-1280.
^іпіопіа Йі сапі е «'аиі см. 5-818. 
кргорокііо йа сап ЬагЬопі см. 3-1532.
438. йа сапе (или  сапі) а) прескверный, собачий: с!о- 

Іоге (За сапі страш ная боль; Іаітіе сіа сапе волчий го
лод; т е з ііе ге  йа сапі собачья работа; зеіе (За сапі силь
ная ж аж да:

Ыа! пгаіш епіе... 8І ё  ш еззо  виЬіІо а іпіргесаге сопіго іі  
согптегсіо сЬе, вееопгіо Іиі, ё ип шевііеге Йа сапі (Т. Ѵагпі. 
«Метогіе йі Еи^епіо ВгаѵеШ»),

Ш урин... тут ж е  напустился на торговлю. По его мнению, 
это просто собачья работа.

Ь) как собака: йогшіге сіа сапе спать как собака; т а п -  
^іаге с!я сапе есть как собака; ѵіѵсге сіа сапе ж ить как 
собака.

— іе т р о  сіа сапі см. Т-201, 
а  Ьосса йі сапе см. В-841.
439. оѵе сап поп аЬЬаіа глухой, темный, опасный (о 

месте).
440. 1га сапі е ^ а ііі меж двух огней.
441. ііа сіаге аі сапе хуж е не придумаешь, никуда не 

годный.
442. йа Гаг $(оіпасаге і сапі тошнотворный, отврати

тельный
443. йа ііпріеІ05Іге і сапі жалкий, несчастный, 
соп Іа Ііп^иа Іиогі с о т е  і сапі см. Ь-660. 
аййігігяаге 1е § а т Ь е  аі сапі см. 0-131.
444. аН о^аге іі сапе соп 1е Іакадпе рассыпаться перед 

кем-л., быть слишком любезным.
445. а іггаге (илии  сопГогіаге) і саііі аІГегІа подстре

кать, побуж дать кого-л. к чему л
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446. аѵеге ип сапе а ііа  сосіа (или  аНе сокіоіе) не
иметь возможности отвязаться, отделаться, 

аѵеге і сапі іп согро см. С-2739.
447. Ьаііеге іі сапе аі ро$іо йеі райгопе наказывать 

невиновного, срывать зло на ком-л. (ср. кошку бьют — 
невестке наветки даю т).

448. Ьиііаге (или  деііаге) аі сапі ей отдать на рас
терзание:

«С оте?»  ^есе Апіопіо.., «аѵеіе рагіа іо  <!і диеБІе сове 
апсЬе соп ГАгсіѵевсоѵо?.. Ма сіипдие зопо зиііа Ьосса йі 
іиШ , гпі аѵеіе Ь иііаіо аі сапі гіі циеБІо раезе?.. (V. Вгап- 
саіі, «II ЬеІГАпіопіо»).

— Как? — воскликнул Антонио, — вы говорили об этом д а 
ж е  с архиепископом? Значит теперь все будут  трепать язы
ком, вы ославили меня иа всю округу.

Ьиііаге іі Іагйо аі сапі см. Ь-162.
448а. Ьиііаге Іа ѵііа аі сапі бросить свою жизнь псу 

под хвост, послать все ко всем чертям:
Ь а  гпіа а т іс а  яиаІсЬе ѵоііа сНсе сЬе е  Б і и іа  сН Іаѵогаге, 

е ѵоггеЬЬе Ьиііаг 1а ѵііа аі сапі (М. СіпгЬигд, «Ле ріссоіе
ѵігій» ).

Моя подруга иногда говорит, что пабота ей осточертела 
и она хотела бы махнуть на все рукой.

сайеге іп Ьосса аі сапе см. В-872, 
сопіогіаге 1 сапі аІГегіа см. С-445, 
соггеге с о т е  ип сап Іеѵгіего см. С-2780, 
сгераге с о т е  ип сапе см. С-3035.
449. сіаге ип сапе не прийти на свидание, на встречу
450. йаге іі сапе а ^й насмехаться над-кем-л.
451. йагзі аі сапе (или  аі сапі) приходить в отчаяние, 

отчанва1 ься.
452. сіаге аі сапі (тж. йаге а т а п д іа г е  или  іп ра$1о аі 

сапі) отдать на съедение собакам.
сіаге іі ргоргіо ^іийігіо аі сапі см. С-733.
453. йевіаге (или  то іев іаге , зѵе^ііаге, БІиггісаге) іі 

сап сЬе й о гте  (или  сЬе §іасе) дразнить собак, будить 
спящего зверя:

— Эогіёго! Оойёго? — сНззе а ііога іі Оигапіе, *— чиезіі поп 
йопо зсііеггі йа іаге а е іі  агпісі!

— Оаѵѵего? Е зіа  риге. Ѵоі, О іа со т о , іт р а г а іе  а поп 
т о іе з іа г е  іі сап сЬе сіогте (А. С. Ваггііі, «Сарііап Восіёго» ).

— Д одеро! Д о д ер о — сказал Д у р а н т е ,— так не шутят с  
друзьями!

— П равда? Л адно. Но, только, Д ж аком о, помните: ие
дразни собаку — не укусит.

<3(і)гІ22аг Іе ^ а т Ь е  аі сапі см. С-131.
454. екяеге сіеі сапі быть для кого-л. хуж е собаки 

(пример см. Р -1123).
455. еякеге с о т е  іі сапе (1і ЬаЬЬопего едва сводить 

концы с концами.
456. е.здеге сапе е §а11о быть крайностями, противо

положностями.
еккеге іп піап йе’ сапі см. М-595.
езкеге ріи дІііоМо сЬе іі сап сіі ВаЬЬо пего см. С-403.
457. саге іі сапе быть жестоким, свирепствовать.
458. (аге аі сапі пуститься бежать, пуститься наутек. 
Іаге с с т е  іі сапе йі Воігіопе см В-1057.
Гаге с о т е  іі сапе й’Екоро см. Е-192.
459. Гаге соше іі сап йа ра^ ііа іо  (сЬе аЬЬаіа йі Іоп- 

Іапо) быть храбрым только иа словах.
460. Гаге с о т е  іі сапе ііеі рейиссіаіо быть пустозво

ном, краснобаем.
Іаге ГегЬа аі сапі см. Е-102.
461. Іаге 1а діга іа (или  1а ѵоііа) йеі сап дгапйе идти 

кружной дорогой, выбрать более длинную дорогу.
Іаге йеііе раго 'е  с о т е  і сапі йеМ’асциа см. Р  528
462. Таге хрігііаге і сапі а) заливать, врать напропа

лую, рассказывать небылицы; Ь) запугивать.
деііаге аі сапі см. С -448.
2еМаге іі Іагйо аі сапі см. Ь-162.
463. Іахсічге аЬЬаіаге ип сапе не обращ ать ни на кого 

внимания.
Іахсіаге ^сі іп Ьосса аі сапі см. В-900.

464. Іаксіаге аі сапі бросать на ветер, не пользоваться 
Ьа Іі^ііа ега агпЬігіова: гіісеѵа сЬе іого соп ^ие1 рапогата

сіі_ Ногпа аѵеѵапо ип сар ііа іе  сіа зіги ііаге  е  іпѵесе 1о 1а- 
Бсіаѵапо аі сап і (А, Могаѵіа, «гКассопіі готапі»).

Дочка была с претензиями. Она говорила, что устрой они 
танцевальную площ адку с видом на Рим, у  иих была бы 
куча денег, а так все идет псу под хвост.

465. т а п ^ іа г е  рег 5еі сапі е іге Іирі есть за десяте
рых.

466. т еп аге  іі сап рег Гаіа манежить, тянуть время, 
водить за нос:

АІЬегіо аѵгеЬЬе ргеіегііо  гіеі гішргоѵегі. опсіе аѵег а^іо сН 
т е п а г е  іі сап рег З’аіа  (С . Ѵег^а, «■Егоз» ).

Альберто предпочел бы упреки, чтобы иметь возможность 
протянуть время.

...орриге і зиоі гі^Ігі. циеі те п а ге  П сап рег Г а іа , &1і 
егапо ргоргіо песеззагі е  іі гііеѵапіе рег Іиі ега диеііо?  
(Т. ЛапсІоЦі, «IIп атоге йе1. позіго іетро»).

...как раз э т и  уловки, это  хож дение вокруг да около были 
ему необходимы, и не в этом ли была для него суть?

— Е гііге сЬе ІиМа циапіа 1а соіра е Ш циезіо Бсіа&игаіо 
М іпіаіго іі диаіе  поп Ьа іпаі аѵиіо ап Іатро й’ іп&е&по. поп 
Ьа аѵиіо а ііго  сЬе ипа чи аіііа ... ди еііа  сіі Барег т е п а г е  II 
сап рег Гаіа (Е. Сазіеіпиоѵо, « /  сопіи^і Ѵагегіо»).

— П одумать только, что во всем виноват этот злосчаст
ный министр, у  которого никогда не было ни крупицы здра
вого смысла и только одно достоинство... — он в совершен
стве владел искусством волокиты.

467. т е ііе ге  і сапі іп саза тоск. внести разлад в 
семью.

т о іе з іа г е  И сап сЬе сіогте (или  сЬе §Іасе) см. С-453.
то г іге  с о т ’ ип сапе см. М-1909.
ріасеге с о т е  1е сіроііе аі сапі см. С -1956.
гагійгіггаге 1е ^ а т Ь е  аі сапі см. С 131.
гі^аге іі Іеііо аі сапі см. Ь-495.
зсассіаге с о т е  ип сапе (годного) см. 8-296.
5е^иіге с о т е  ип сапе см. 3-593.
468. §1аге а сапе соп чсі жестоко обращаться с кем-л., 

притеснять кого-л.
469. зіаге а сапе зи чс упорно работать над чем-л. 
зіаг Іопіапо гіаІГасчиа соггепіе е сіа сап сЬе т о з іг а  11

йепіе см. А-193.
5ѵед1Іаге (или  зіихгісаге) іі сап сЬе гіогте (или  сЬе 

діасе) см. С-453. 
ігаііаге с о т е  ип сапе (го^позо) см. Т-857.
470. поп Ігоѵаге ип сап (или  пё сапе пё ^аЙо) сЬе 

діі аЬЬаі а) не найти ни (одной живой) души; Ь) не 
находить ни в ком отклика или поддержки.

ѵоіег Ьепе с о т е  і сапі аІІе сіроііе см. С -1957.
Гаіа поп ё Іиодо рег сапі сіа сассіа см. А-397.
471. 5І а т а  \\ сапе рег іі райгопе (тж. ЬІ50§па П5реі- 

Іаге іі сапе реі райгопе) ргоѵ. ^  любишь хозяина, 
люби н его собаку:

<Эие&іа сіата аѵеѵа ипа сарпоПпа сіопаіаіе (5а1 саѵаііеге, 
аііа  яиаіе то зіга ѵ а  §гап<іе аі^еЦо, поп ѵоіепйо гепйег ѵапо
іі ргоѵегЬіо сЬе 8і а т а  11 сапе рег іі рагігопе (С. Кіссі, 
«Ѵііа Ьагосса»).

У э т о й  особы была собака, подаренная ей кавальере, и 
она была очень к ней привязана, как бы в подтверждение 
поговорки «любишь хозяина, люби и его собаку».
472. апсЬе іі сапе со! й ітеп аг  1а сойа 5І §иайі.рпа Іе 

бреяе ргоѵ. всякий устраивается как может.
473. іі сапе аЬЬаіа а ііа  Іипа ргоѵ. собака лает на 

луну; собака лает — ветер носит:
МаІегЬа. — Аѵеіе Гаііо гіЬеІІаге і сапі...
Іапи. — Ога рі^Ио ип регго гіі Ьаеіопе рег іе  е рег Іого. 
Сагйіііо. — I сапі аЬЬаіапо а ііа  Іипа (О. Ѵег&а, «Ла 

Лира» ).
М а л е р б а .  — Вы разозлили собак...
Я н у .  — Сейчас я возьму палку и для тебя, и для них. 
К а р д и л л о .  — На то  и собаки, чтоб брехать.

474. сап сЬе аЬЬаіа поп тогсіе ргоѵ. не та собака ку
сает, что лает:

С езіппа, т а іі^ п а , сііззе: «Сап сЬе аЬЪаіа поп тогсіе» . 
КіБрозі, аігапсіо 1а ѵосе: «Іо поп яЪЬаіо... т а  Біаіе а ііеп іі, 
сЬе зе  тогсі о, т о г  с] о зиі зегіо» (А Могаѵіа. «Ыиоѵі гассопіі 
готапі»).

Д ж езуина сказала с  ехидством: «Не та собака кусает, 
что лает». Повысив голос, я ответкч. «Я не лаю .., но бере
гитесь, если начну кусаться, то укушу всерьез».
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475. а  сапе сЬе аЪЬаіа, о рапе, о Ьазіопе ргоѵ. ^  

злой собаке либо кусок, либо палку (ср. не мытьем, 
так катаньем).

476. і1 сапе 8’аІІеНа ріи соп Іе сагегге сЬе соп 1а 
саіепа ргоѵ. по привету и собака бежит.

і сапі е і саѵаііі т а ^ г і  зоп ІгіЬоІаіі сіаііе то зсЬ е  см. 
С -1382.

477. а сап сЬе Іесса (или  ІессЬі) сепеге поп §1і Псіаг 
Іагіпа (тж. а сап сЬе Іесса зріесіо, поп §11 сіаге аггозіо) 
ргоѵ. кто хоть раз оступился, теряет доверие на- 
всегда.

аі сапі т а ^ г і  ѵаппо асІЙ0550 1е то зсЬ е  см. С-1382.
478. сапе поп т а п ^ іа  (сагпе сіі) сапе (тж. сапе поп 

тогсіе сапе) ргоѵ. ^  ворон ворону глаз не выклюет; 
волк волка не съест:

Соп Ііді ші роіеѵо Псіаге регсЬё ега йеііа тіа БІеББа гаг- 
га: ега Ьо№&ба1о  согпе т е ,  аѵепсіо ип пс&огіо <3і а ііт е п іа г і  
а Ропсіі, е  асіевйо іасеѵа Іа Ьогва пега ееаііатеггёе с о т е  
Гаѵеѵо іа і іо  іо  е, іп з о т т а ,  сош е 5І (Нее, сапе поп шоггіе 
сапе (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Ему я могла доверять: ведь мы с  иим были и з одного  
теста. Ои был лавочником, как и я, у  него был продукто
вый магазин в Фоиди, а теперь ои, точно так ж е, как и я 
п реж де, торговал на черном рынке. В общ ем, как т в о 
рится, ворон ворону глаз ие выклюет.

479. сапе т о ^ іо , е саѵаііо гіезіо ргоѵ. собаку бери 
смирную, а коня резвого.

480. сапе сЬе т о і іо  аЬЬаіа ргепсіе росЬе Іергі ргоѵ. 
^  много шуму, да мало толку.

481. іі сапе тоіч іе чнапсі е аггаЬЬіаіо ргоѵ. не дразни 
собаку — не укусит; не буди лиха, пока лихо спит.

сапе поп тог«Зе сапе сМ. С -478.
482. іі сапе поп тогсіе і! расігопе ргоѵ. собака хо

зяина не кусает:
...ипа ѵоИа а СозіапипороІІ зі віаѵа сПНопсІешЭо Гійго- 

іоЬіа; е іі зиПапо, сЬе пе аѵеѵа ипа &гапгіі85Іта раига, ві 
аіГгейо а сошргаге Іи ііі і сапі гіеііа с іііа . А сЬі е і і  сіотап- 
сіаѵа П регсЬё. гізрозе сЬе « іі сапе поп шогйе 11 рагігопе» 
(В- Мі&Погіпі, «СНе соз’ё ип ѵосаЬоІагіо? » ).

...однажды  в Константинополе распространилось бешен
ство. Султан очень боялся этой болезни и поспешил скупить 
всех собак в городе. Тем, кто его спрашивал, зачем он это  
сделал , султан отвечал: «собака хозяина ие укусит».

483. сап йа радііаіо  аЬЬаіа е 5Іа йіхсоііо ргоѵ. лает, 
а сам хвост поджимает.

484. і сапі рогіапо 1а Ь а іез ііа  =  ргоѵ. его на мякине 
не проведешь.

485. іі сапе госіе 1’0550 регсЬё поп 1о рио ігщЬіоИіге 
ргоѵ. =  видит око, д а  зуб неймет.

сале 5со(іа(о сІаІГасциа саИ а, Ьа раига (апсЬе) сіеііа 
Ггес'Ла (тж. сапе «соМаіо І е т е  Гасциа ігеіійа) см. А -229.

486. аі сап 1а Іідпа рю ѵ  ей на собаку и парша, 
а  сагпе (или  а  сіссіа) сіі Іиро, гаппе сіі сапе см. Ь -1002 
савііоа 1? са§па, спе іі сап 5Іага а саяа см. С-65.
487. са&Нда іі сапе, сах іі^а И Іиро, поп сахН^аге 

1’и о т о  сапиіо ргоѵ. =  стариков обиж ать нельзя.
488. а  саіііѵо сапе, согіо Іе^апіе ргоѵ. злой собаке — 

короткую цепь.
489. сЬі (Іогтс (или  еЬі ѵа а  Іе4*о) соі сапі бі Іеѵа 

соііе риісі ргоѵ. с собакой ляж еш ь, с блохами встанешь; 
с кем поведешься, от того и наберешься.

сЬі Ьа іі Іиро рег соіпраге, рогіі (или  Іепда) іі сап 
5оИо ІІ т а п іе ііо  см. Ь-1004. 

сЬі Иа сіеі рапе поп ^ іі т а п с а  сапе см. Р  291.
490. сЬі 5*гарагга сапі е ^ а ііі, поп Га Ьепе 1 ей’ ІаНі 

ргоо. =  кто со всеми ссорится, тот сам себе вредит.
сііі ѵа а сассіа 5епга сапі, Іогпа а  са$а зепга Іергі 

см. С-26.
491. сЬі поп ѵиоі еязег пшгхо сіаі сапе, поп 1о пюггіа

ргоѵ. не тронь собаку — не укусит; не буди лиха, пока 
лихо спит.

492. сі 50110 ріи сапі сЬе Іергі пгоѵ оолыне охот
ников, чем дьчи; ж(-пяющш. всегда попьше, чем надо.

сіоѵе поп ё гоЬа, апсЬе і сапі ее пе ѵаппо см. К 479

493. ё (или  геяіа, г іт ап е ) Іа гаЬЬіа (или  1а йі5СОГ(1іа) 
1га і сапі (тж. 1а гаЬЬіа ё или  5Іа, г ітап е  1га і сапі) 
ргоѵ. собаки всегда готовы перегрызться; они вечно 
грызутся как собаки.

494. 1а (или  1е ясиоіе) с о т е  і сапі ргоѵ. с него 
как с гуся вода; его ничем не проймешь.

іа  іо г а т е  іІ сап рег І а т е  см. Р-1036.
Іа Іерге поп «е п’Ьа а іг кегга сапі см. Ь-398.
1а Іипа поп сига ГаЬоаіаг гіеі сапі см. Ь-914.
495. т е д і іо  ргепйеге іі сапе рег 1а сойа ргоѵ. опасно

сти лучше обходить с тыла.
496. т е п іге  іі сапе Ьасіа (или  кі д .а й а , різсіа) 1а 

Іерге 5Ьіе(іа (или  8е пе ѵа, ѵа ѵіа) ргоѵ. пока собака 
чешется, заяц  убежит; всяк задним умом крепок.

1а т о д ііе , 1о 5сЬіорро, іі саѵаііо е іі сапе поп кі рге- 
5Іапо а пе55ипо см. М-1691.

497. рег піепіе пеапсЬе і  сапі тиоѵопо Іа сойа ргоо. 
даром и собака хвостом вилять не станет; даром ни
чего не делается

Сгегіеѵапо сііе яаге'эЬе сагіиіо Ь іііо  іі шоѵігпепіо соа  Га 
т іа  рагісп; а. Е іпйіпиаѵапо й е5и*^ісатеп1е: «СЬіййа диапіо  
епайа^пега а (аге І1 кевгеіагіо е іі еіогпаіівіа! Рег піспіе  
пеапсЬл I сапі "іиоѵопо 1а сосіа» (С. Саппапеііо, «Ье те- 
то~іе йі ип ЬагЬіеге»).

Полиция дум ала, что с моим отъездом  все социалистиче
ское движение перестанет существовать. При этом они ли
цемерно говорили: «Интересно, сколько ж е ему платят как 
секретарю и журналисту. Ведь даром ничего не делается».

498. поп с’ё ип сапе нет ни (одной живой) души:
«Ргоргіо сіі тпаШп; ! N011 с ’ега ш аі ип сапе, йі таН іп а  

(О. Рагізе, «Атоге е Іегѵоге»).
— УтромІ Д а утром ж е ие было ии одной ж  и кой души!

поп 5І §тісІа ш аі аі Іиро сЬе поп $іа сан Ьі^іо см 
Ы 0 1 7 .

499 поп пе тап^егеЪЬего і сапі этого и собака есть 
не станет.

500. поп іпі т о г зе  ип сапе, сЬ’іо поп ѵоіеззі сіеі 5ио 
реіо со мной шутки ПЛОХИ.

501. поп хѵедііаге іі сапе сЬе сіогпіе (тж. поп Іоссаге
іі сапе сЬе §іасе) ргоѵ. =  не дразни собаку — не уку
сит; не буди пиха, пока лихо спит

502. поп Ігоѵа ип сапе сЬе сі аЬЬаі на это ни одна 
собака не позарится.

503. ригга сіі сапе это дурно пахнет.
Ч иеіір сЬе Ьа сіа евхег сіеі Іирі поп хага шаі сіеі сапі 

см. Ь-1015.
1а гаЬЫа ё (или  ®4а, гііпапе) (га і сапі (тж. гезіа или  

гіітапе 1а гаЬЬіа или  1а гііхсоггііа Гг а і сапі) см. С-493.
504. 1о хаппо апсЬе і сапі это каждой собаке изве

стно; его каж дая  собака знает:
«Ьо каппо сЬе I сапі сЬе ГК аІіа і  П раеве гіеііе гас- 

сошапгіагіопі» ( Ргеіі. «О '.оѵіпегга. цюѵіпеггсп )
— Л ю бой собаке известно, что а Италии рекомендации — 

первое дело.

1е 5сио1е с о т е  і сапі см. С-494.
5е поп іи Іиро, Ги а іт е п о  сап Ьі§іо (ток. зе поп ё 

іиро яага или  ё сап Ьі§іо) см. Ь-1017.
(ар ііа  Іа сойа аі сапе е г іт а п  сапе см. С-2062.
505. а Іаі сапе ІаІ Іерге ргпѵ. по собаке и заяц. 
Іозіо 5І Ігоѵа іі Ьавіопе рег йаге аі сапе см. Т-805.
506. ипа ѵоИа согге іі сапе, ип’аК га Іа іерге раз на 

раз не приходится; ей и на старуху бывает проруха; 
не все коту масленица:

Еи&епіо. — 8 опо (горро яГогІчпаІо, поп ціносо рііі.
і еспйго. — Пісе І1 пгоѵегЬіо: I па о ііа  согге іі :апе, е

1’аііга  1а Іерге (С. ОоІЛопі «^о Ьоііеца йеі саЦё»).
Э у д ж е н и о .  — Нет. мне слишком не везет, я больше 

играть не оуду .
Л е а н д р о .  — Н у как говорится: раз иа раз ие прихо

дится.

С А \Е 5 Т Р О  т  
се5Й е сапе5Ігі '•и С-1641.
507- ип сапе.5Іго сІ’иѵа поп Га ѵеіісіеілші і р.1 иѵ Э5

одна ласточка вссиы не дслаег.
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САNОIАРЕ ѵ см. САМВІАКЕ 
С А М СО ЬА РЕ а в в  

саісіо сапісоіаге см. С -152.
САМІѴО аЕЕ 

арреШо сапіпо см. А-953.
І а т е  сап іпа см. р-117.
Іе т р о  сапіпо см. Т-201.

САІЧІЧА }
508. саппа Гезза никудышный, никчемный человек.
509. — ѵосе (1і саппа Іе и а  скрипучий, неприятный 

голос.
писіо Ьгисо с о т е  ипа саппа см. N-538.
510. роѵего іп саппа гол как сокол:

II расіге й с і Рогевііего, аѵеѵа ѵ іззи іо  іп сопсиЬіпаіо. да 
Зіоѵапе, соп ипа сіоппа сар ііа іа  пеі раезе а саро (Типа 
ріссоіа сотра& піа гіі сош ісі роѵсгі іп саппа {Е. Реа. «И 
Іогезііего» ).

О тец Форестьеро с  молоды х лет жил с  одной женщиной, 
появившейся в городке во главе труппы совершенно нищих 
актеров.

Е Іеі 1а гіссопа. поп іі т а г ііо .  II т а г й о  ё ип роѵего 
йіаѵоіо, сЬе аѵга зі е по сіі сЬе сагараге. ЫоЬіІе. яи езіо  8і, 
ес] ё рег ч и езіо  сЪе Іеі 8е  Г ё йрозаіо, ша роѵего Іп саппа  
(/4. Могаѵіа, «Ье атЫгіопі БЬа&Ііаіе»),

Это она богачка, а не е е  м уж . У этого бедняги разве что 
хватает, как сводить концы с  концами. Д а , он из аристо
кратии, потому она и вышла за него. Но он гол как сокол.
(Пример см. тж. 0-63).

5СССО с о т е  ипа саппа см. 3-540. 
ѵиоіо с о т е  ипа саппа см. Ѵ-975.
— кепіігяі ѵиоіо с о т е  ипа саппа см. Ѵ-976
511. а саппа Ьасіаіа с открытым ртом.
512. арріссагеі а ііа  саппа (е аііе іипі гіеі сіеіо) хва

таться за  соломинку.
поп аѵеге пё зіайега пё саппа іп саза см. 3-1569.
513. е55еге с о т е  ипа саппа (іп  Ьаііа Йеі НиШ) (тж. 

е55еге ипа саппа аі ѵепіо) быть слабым, беспомощным 
как былинка (на ветру).

514. е55еге с о т е  Іе саппе гіедіі ог^апі быть похо
жими как  две капли воды.

515. еззеге ипа саппа ѵапа ровно ничего не значить, 
не иметь никакого веса (о человеке).

516. еххеге сііеіго а цсі соп 1е саппе а^и гге  преследо
вать кого-л., не давать проходу г.ому-л.

517. Іаге саппе зо т ід ііа г  сапйеіе выдавать одно за 
другое, пускать пыль в глаза.

518. Іаѵогаге а  саппа гнаться за  количеством, а не 
за  качеством.

519. т е п ііг е  рег 1а саппа врать напропалую.
520. шІ5игаге а саппе обращать внимание только на 

внешность, судить по внешности.
521. т іки гаге  цс соп 1а саппа сіі мерить на чужой 

аршин; смотреть иа вещи чужими глазами.
522. т іки гаге соп 1а ргоргіа саппа мерить на свой ар

шин.
523. рі§1іаг5еІа (или  ргепсіегзеіа) (а )  ип іап іо  !а 

саппа не обращ ать никакого внимания; не принимать 
близко к сердцу.

524. геяіаге соп ипа саппа ѵапа іп т а п о  остаться ни 
с чем, остаться с носом.

Ігеіпаге с о т е  ипа саппа см. Т-913.
525. ѵесіеге пиапіо 1а саппа видеть все, ничего не упу

скать из поля зрения.
526. сЬі реяса соп 1а саппа, реггіе рій сЬе поп §иа- 

с!а°па ргоѵ. 5= от трудов праведных не наживешь па
лат каменных.

§1і иотіп і поп 5І тіхигапо а саппе см. 1М 60. 
САММЕЬЬА /

527. т е ііе ге  ипа саппеііа ввести, установить обычай. 
САNNЕТО тп

528. апгіаге рег і саппеіі заблудиться, потерять доро
гу, сбиться с пути.

е55еге ип йіаѵоіо пеі саппеіо см. 0-332. 
іаге іі сііаѵоіо іп ип сарпеіо см. 0-337.

САММСЖАТА I
529. сіогтіге гіа поп «ѵедііагзі пеапсЬе соп !е саппо- 

паіе спать так, что пушкой не разбудишь.
530. поп іе г т а г з і перриге соп 1е саппопаіе не оста

навливаться ни перед чем.
Іиддіге с о т е  ипа саппопаіа см. р-1419.
531. арагаге сіі саппопаіе отливать пули, врать без 

зазрения совести.
532. ё ипа саппопаіа! это потрясающе!, великолепно!, 

шикарно!, вот это да!
533. поп 5І 5ѵед1іа пеапсЬе (или  п е т т е п о )  соііе 

саппопаіе его и пушками не разбудишь, ему хоть из 
пушек пали:

II т а г е  ега ігапциіііо соте ип оііо, Іа Іипа кріепйеѵа іп 
іи ііо  іі био сНіагоге е іі Ребсе-сапе згеи ііаѵ а а гіогтіге сіі 
ип 8оппо ргоГопсІо, сЬе поп 1о аѵгеЬЬе вѵ едііаіо п е т т е п о  
ипа саппопаіа (С. Саііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпоссіііо»), 

Море было гладким как зеркало, во всю сияла луиа, и 
Акула продолжала спать таким глубоким сном, что хоть из пушек пали.

САІМІМСМЕ т  
сагпе (или  сіссіа) йа саппопе см. С-944".
(Іоппа саппопе см. 0-777. 
а  ргоѵа ііі саппопе см. Р-2363.
534. С55еге ип саппопе быть молодцом:

...поп роіеѵо }аге а тепо одп і ѵоііа сНе ІІ геківіа, соп іі 
І іп еи аеб іо  гіета§ов ісо  е ророіагезсо сЬе ё ргоргіо а т о і і і  
сіі Іого, ваНаѵа виііа зееізіо іа  езсіатапгіо: «Вгаѵо. 8еі ип 
саппопе!» <1і репзаге соп сіікргііо: «р и езіо  аѵгеі роіи іо  
іп е ііег іо  іп ип т і о  й г а т т а , іп ипа т іа  с о т т ег ііа »  (А. Мо- гаѵіа, «11 йізргегго»).

...и в с я к и й  раз. когда реж иссер, со  свойственной многим 
и з них демагогической и фамильярной манерой выражаться, 
подскочив на стуле, восклицал: «Браво! Ты молодчага!», 
я невольно с досадой думал: «А ведь это я мог бы вставить 
в одну из моих драм , в одну из моих комедий...»

Гаге 1е Іиха е і саппопі см. р-1602.
САІѴІМІССІА I

535. ге^^егхі зиііе сапписсе еле держ аться (на но
гах).
САІѴЮІМІСО е т  

ога сапопіса (тж. оге сапопісііе) см. 0-423.
536. хіаге йа (или  с о т ’ип) сапопісо ж и т ь  в достатке. 

СА1Ч058А
537. апйаге а  Сапохха идти в Каноссу, идти с по

винной.
САІМОѴАССІО т

538. сош тесііа а  сапоѵассіо комедия масок.
539. гесііаге а  сапоѵассіо импровизировать:

МоШ аппі (а, ргоргіо а В оіоепа... с'ега ип Іеаігіпо роро- 
Іаге гіоѵе аеіѵапо со т р а е п іе  <іі Ш осігагптаіісі... сЬе ааѵапо  
апсііе ореге сІабзісЬе. іп рагіе зевиепсіо і іеб іі, іп рагіе 
ігсі(агк!о а сапоѵассіо еесогкіо 1’еаіго I«ѴѴпіІа», 20 іеЪЬгаіо 
1969).

М гого лет тому назад именно в Болонье... существовал 
маленький народный театр, в котором выступали любитель
ские труппы .. Они ставили и классические пьесы, отчасти 
придерживаясь текста, отчасти импровизируя по настроению.

САЫТА1МТЕ іп 
сап іап іе ііі хроіѵего см. 5-1500.

С А М А К Е  1. ѵ
540. сап іагіа  (сіііага) а <[СІ говорить, сказать правду 

в глаза:
— Вгаѵо. Ьиса! СапІакПеІе, Ьиса, сап(а§Ііс1е (Р. Іоѵіпе, 

«Ье Іегге йеі 5асгашепіо»).
— М олодец, Лука! Скажи, скажи все.
«Осѵгѵо сап іагіо іа  сЬіага ііп  ііаі согпіпсіо. т а .  ёаіові сЬе 

его т о і іо  іпвепиа, ті і  тапсаіо іі сиоге. Т иііе чиезіе  
бсЬіѵіагіе е саіііѵ сгіе сЬе Іи т і  {аі поп вопо т іс а  ипа гоЬа 
еіияіа» (Е. Ьа Зіеііа, «Ьа йоісе тогоБах).

«Я долж на была сразу тебе Это выложить, но я быча 
наивна, и у меня духу ие хватило. Все эти подлости и пако
сти, которые ты со  мной выделываешь — все это нехорош о».
(Пример см. тж. Р-1206).

сапіаге Ьепе е гаггоіаге (или  гизраге) піаЗе см. В-513, 
сапіаге а  сЬіаге поіе см. N-458.
541. сапіаге сопіе ип сіесо ^  тянуть душу, изводить, 
сапіаге іиог ё і сого см. С-2713.
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сапіаге іі йергоГипйіь (ток сапіаге іі сііеь ігае) см. 0-233. 
сап іаге а  сПьІеза см. 0-659.
542. сапіаге с о т е  ип ІгіпдиеІІо (или  с о т е  ип т ег іо ) 

петь как зяблик, быть безработным (пример см. С-436).
сапіаге йа §а11о см. С-95.
сапіаге П Іаггагопе а  цсі см. Ь-283.
сапіаге іі т а ііи і іп о  а цсі см. М-987.
сапіаге 1е те г іех іте  рагоіе (II цсі см. Р-509.
сапіаге соше ип т е г іо  см. С-542.
сапіаге т е в я а  см М-1255.
сапіаге сіеі т іяегеге см. М-1536.
сапіаге іі іпізегеге а цсі см. М-1537.
сапіаге ип тІ5егеге аайо55о а цсі см. М-1538.
сапіаге іп т и з іс а  см. М-2216.
сапіаге т и з іс а  йа сіесНі см. С-1822.
сапіаг 1а піппа паппа (или  п іп пап ап ш ) см. N-313.
сапіаге а поіе арегіе см. N-458.
сапіагп-: циаМго см. (3-94.
сапіаге яепга іа г  иоѵо см. І_І-184.
сап іаг Іа яоііа см. 3-969.
сап іаг 1а $о1і(а см. 3-975.
сапіаге аі хогсіі см. 5-1096.
сапіаге 1а 5Іе55а яоНа см. 3-939.
сапіаге іп 1ейе5со см. Т-163.
543. сапіаге ипа е іагпе ип’аКга говорить одно, а 

делать другое.
сапіаге іі ѵезрго а  цсі см. Ѵ-422. 
сапіаг ѵіііогіа см. Ѵ-785. 
сапіаг 1а го ііа  рег Ь іто ііе  см. 2-72. 
апсіаге а вепііг сапіаге і дгіііі см. 0-1058. 
поп аѵеге ип сеп іез іто  (или  циаИппо) йа (или  рег) 

(аг сапіаге ип сіесо см. <2-55. 
іа г  сапіаге а  цсі 11 ѵеярго зісіііапо см. Ѵ-420.
Таг сопіо сііе ипо сапіі см. С-2539.
гехіаге хиІГаІЬего е (или  а) сапіаге см. А-453.
хепііг сапіаге Іа да іііп а  пега см. 0-76.
5Іаг 5и1ГаІЬего е (или  а) сапіаге см. А-453. 
ѵоіег сапіаге Гезециіе а цсі см. Е-186. 
ѵоіег сапіаге е рогіаге 1а сгосе см. С-3097, 
рій Іипро (1’ипа т е зх а  сап іа іа  см. Ь-930. 
р г іт а  сЬе іі даііо  сапіі см. 0-93.
ІІ ЬогхеМіпо сап іа  см. В-1047, 
сап іа  сап іа  Гаѵгаі П тоссо іо! см. М-1612, 
сапіо іі етаПо е (и <іі см. 0-100. 
сапіа, шегіо! см. М 1234.
544. сап іа  сЬе 1і разза ~  не унывай, все уладится; 

пой — тоска пройдет [получивш ие ш ирокое распростра
нение слова, нацарапанные одним итальянским солда
том на стенке окопа во время первой мировой войны ]

сагіа сЬе сап іа (тою. 1а сагіа  сап іа) см. С-1106, 
сагіа  сап іа  е ѵіііап сіогте см. С-1107.
1а сака поп т і  ріасе сіоѵе ^а іііп а  сап іа  е ^аНо Іасе

см. С -1197.
сЬі сап іа а Іаѵоіа е а Іеііо ё ип т а і іо  регіеііо см. 

Т-144.
сЬі 1а кега т а п д іа  іиііо, 1а т аШ п а  сапіа сиссо см.

5-663.
сЬі ѵіѵе сопіапгёо, ти оге  сапіапсіо см. Ѵ-795.
сЬі ѵіѵе хрегапгіо (или  гіі ьрегапга) ти о ге  сапіапсіо

см. 5-1353.
сіоѵе рій ^а ііі сапіапо т а і  поп 1и діо^по см. 0-101. 
ё Йа сапіаге пеііа сЬИагга см. С-1766, 
ё саШѵо аидигіо циапсіо 1а даіііпа сіі саза сап іа сіа 

§а11о см. С -1197. 
аііа  Гіп гіеі х а іт о  кі сап іа  іі ріогіа см. 5-105. 
іа даіііпа сЬе сап іа На ІаТТо 1’иоѵо см. 0-80.
іі даііо сапіа Ьепе е гаггоіа т а іе  см. 0-103. 
тІ5егісогсНа сапіаѵап і "гі!іі циапйо діі ргезе Тиосо 

Іа сараппа! см. М-1559, 
рег піепіе поп сап іа І1 сіесо см. С -1830 
поп 5І Ьа а сапіаге іі діогіа іппапгі а х а іт о  см. 

0-809.

поп 5І рио сапіаге е рогіаге 1а сгосе (или  рогіаге 1а 
сгосе е сапіаге) см. С-3103, 

одпі иссеііо поп сап іа  см. Ѵ-24.
1а р г іт а  ^а іііп а  сЬе сап! а Ьа Іа ііо  1’иоѵо см. 0-80.
іі циаіігіпо 1а сапіаге іі сіесо с.м. (2-84.
цпапсіо П Іе т р о  ё сіігіііо, поп ѵиоі сапіаге іі ріссЬіо

см. Т-315.
іп циеііа са«а с’ё роса расе, йоѵе даіііпа сап іа е 

§а11о Іасе см. С-1197, 
гізропсіе іі Ігаіе с о т е  ГаЬаІе сап іа см. Р-І246. 
вепга 50ІЙ0 іі сіесо поп сап іа  см. 5-934.
5опо 1е ЬоШ ѵиоіе циеііе сЬе сап іапо см. В-1086. 
Ігівіе ё циеііа сава йоѵе даіііпа сап іа  е даііо  Іасе см. 

С-1197.
а  иіо поп сап(а іі сіесо см. Ц-Зв.

С А М А К Е  2. пг 
а і сап іаг йеі даііо  см. 0-92.
(аг ип сап іаг а а  сіесЬі см. С-1822.

СА \ТА ТА  /
545. апйаге іп 5и соііа сап іа іа  а) стареть; Ь) пере

трачивать, тратить слишком много.
546. — 5І ѵа Ігорро іп 5и соііа сап іа іа  это уже слиш

ком.
С А М ІЕ Р Е  т  

сапііеге йе^Н ап^еіі см. А-742.
САNТI^ЕNА /

547. пюсіиіаге ипа сап іііепа тянуть волынку (при
мер см. В-1011).

гіреіеге 1а 5Іе55а сап іііепа см. 5-1710.
САІѴІТІІЧА /

Ьиіо с о т е  іп сап ііпа см. В-1410, 
бсігорро сіі сап ііпа см. 5-461.
548. аѵег 1а ѵосе іп сап ііпа (тж. апсіаге іп сап(іпа)

театр, говорить тихо, сбавить голос.
549. т е ііе г е  (рііі § ій ) іп сапііпа унижать, принижать.
550. репеігаге іп сап ііпа добиться успеха, быть луч

шим.
551. рогіаге іп сап ііпа а) выбросить, отказаться от 

чего-л.; Ь) принижать значение чего-л.
САМТІІЧО т

552. готреге  іі сапііпо а  цй надоедать кому-л.
553. готреге  іі сапііпо а ііа  сЬіІагга оборвать раз

говор.
С А М О  I т

В4. сапіо ахіпіпо плохой размер стиха, плохие стихи.
55. сапіо сіеі сі§по лебединая песнь.

556. сапіо йі т а д ^ іо  ирон. майская песнь (о крике  
осла ).

557. еа ііо  (или  ^аНеШ по, §а11еНо) сіі р г іто  сап іо
a) молодой петушок:

1*а Ѵ оіре... йоѵё сопіепіагзі гіі ипа ветр іісе  Іерге... соп 
ип Ісдяегій зіто  сопіогпс . йі к а ііе ііі  гіі р г іт о  сап іо
(С. Соііойі, «1е аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).

Л иса... ограничилась лишь зайчатиной... с легким гарни
ром из... молоды х петушков.

Е 1а I"а!а , ѵегіепгіою соггеге е гиггаге рег 1а сагаега, 
ѵівро е а ііе его  соше ип БаІІсНіпо сП ргішо сап іо . в іі ііізве:

— Иипдие 1а т іа  те іііс іп а  ('На іаііо Ьепе сіаѵѵего?
— АИго сНе ЬепеІ Мі На гітевво аі топйо!.. (С. Соііойі. 

«І.е аѵѵепіиге йі РіпоссНІо»),
Увидев Пиноккио, который бегал по комнате и резвился 

как молодой петушок, фея спросила:
— Так мое лекарство и вправду тебе помогло?
— Помогло?! Оно спасло меня от смерти!..

b) новичок; с) неоперившийся юнец, молокосос.
558. роІІа5(гіпе <1і р г іт о  сапіо девчата.
559. аі сапіо йеі ^а ііо  с петухами, на заре, на рас

свете.
560. а сап іо  вріе^аіо по весь голос.
561. еявеге аі сапіо делать самое важное, главное, 

добраться до сути.
562. Іаг сапіо е ЬаІІо прыгать от радости.
563. Таг саніо йеі ріапреге радоваться чужой беде, 

чужому горю.
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Б64. ітрогге  іі сап іо  запевать в хоре, 
іігаг зЬашоІі а сапіо гегпіо см. 8 -2 /0 .
565. іі сапіо поп х’ассогс1а соі іепоге еЁ (поют) кто 

в лес, кто по дрова.
566. гіаі сапіо 5І сопохсе ГиссеПо огоѵ. =  видна 

птица по полету.
567. аі сап іс  ГиссеПо, аі рагіаге іі сегѵеііо ргоѵ. 

птицу судят по голосу, а человека — по уму.
о«й ' *п сапіо, йопіапі іп ріапіо см. 0-284. 
ѵаі рііі ип ѵессЬіо іп сапіо сііе ип діоѵапе іп ип с а т 

ро см. Ѵ-99.
С А М О  II т  

Іогге а Іге сапіі см. Т-775.
568. Йа сапіо «Лі... с чьей-л. стороны.
569. — «Ла 1 сапіо «ио со своей стороны; в свою оче

редь:

Іп Б о т т а  поп з і ѵоіеѵа ргоргіо зЫ Іапсіаге: Т о т т а в о , гіаі 
сапіо »ио, 1е 5'ассоБІо «Тип разво, соп 1а Іассіа іи ііа  Ііпіа  
сіі г085о (Я. Р. Равоііпі, «Опа ѵііа ѵіоіепіа»).

В общ ем, Ирена не хотела дать себя  смутить. Томмазо, 
в свою очередь, приблизился к ней ещ е на шаг, весь залив
шись краской.
(Пример см. тж. Р -1307).

570. $и (или  рег) (иііі і сапіі ьезде, повсюду, на 
каж дом углу.

571. — хіаге $и (или  рег) і сапіі а  огіаге болтаться 
без дела, ш ататься по улицам, бездельничать.

572. апйаге Іехіо (или  Іаг^о) аі сапіі (тж. в -гаге- 
Іаг^о или  ѵоіцеге, ѵоііаге аі сапіі) действовать осто
рожно, искать обходных путей.

573. апоаге (или  евзеге Іазсіаіо, г ітап еге) йа (или  
іп ип) сапіо не иметь значения, быть заброшенным.

574. содиеге (или  га2^іи п 2еге) сапіо застать вра
сплох.

йаге 1а ѵоііа аі сапіо см. С -1585.
575. еххеге (или  зіаге) йа сапіо быть в стороне; 

оставаться в стороне.
еяхеге 1а$сіаіо йа (или  іп ип) сапіо см. С-573
576. Гагві (или  гііігагзі) Йа (ип) сапіо остаться в 

стороне от чего-л.
<;ігаг Іагдо аі сапіі см. С-572.
Іавсіаге іп ип сапіо см. С 578
577. Іеѵагхі дй йа сапіо избавиться от кого л.
578. іпеііеге (или  Іаксіаге, рогге) іп ип сапіо а) от

ложить в сторону; Ь) пренебречь, забросить:

— 5е іи  каревьі циапіа ріеій т ’Ьо іярігаіо ди еііа  сіі- 
Бцгагіаіа зі^пога!. Рояяе ЬгиКа, сарігеі... Ё Ъеііа! Н ѵедегБІ 
Ігаііа іа  сом , Ігагіііа, сііергеггаіа е ііа^сіаіа іп ип са г ю  1л, 
с о т е  ипо яЙассіо іп и іііе  {/-. Рігапсіеііо, «Кісіііато аИ’оЬ- 
Ы ід.од>).

— Е сли  бы ты знал, как мне жаль эту несчастную!..
I удь она некрасива, другое дело... Но ведь она хороша со- 
бо..! И чувствовать себя непригнанной, отвергнутой, отбро
шенной в сторону как ненужная тряпка.

гаддіипдеге аі сапіо см. С-574, 
гіпіапег; йа (или  іп ип) сапіо см. С-573, 
гііігагві Йа (ип) сап іо  см. С-576, 
віаге Йа сапіо см. С-575.
579. Іігаге Йаі сапіо привлечь на свою сторону, втя

нуть во что-л.
580. ѵепіге $и1 сапіо добраться до главного, 
ѵоідеге (или  ѵоііаге) аі сапіі см. С-572.
1а Ьиола ѵіа хі рідііа Йаі сапіо см. Ѵ-515. 

САNТОNАТА {
Іеппо соше ипа сап іопаіа  см. р-411.
581. а  ой»і сап іопаіа  на каждом углу. 
ассЬіарраге Іа сап іопаіа  см. С-587.
582. аІП е^еге (или  арріссісаге, аііассаге) аііе сапіо- 

паіе кричать на каждом углу.
583. аррагіге яиііе (или  пеііе) сап іопаіе быть, стать 

всем известным, приобрести известность.
584. йаге ипа саг.іопаіа наткнуться на что-л.

585 Гаг сапіопаіа выходить на две улицы, стоять на 
углу улицы (о доме).

586. рідііаге (или  ргепйеге) ипа сап іопвіа  а) на
ехать на стену, на угол дом а (о машине)-, Ь) сделать 
грубую ошибку:

— Ё ІІ (ио діГеНо: ..л:иат,с1(; Наі ргеяа ипа сал іо га іа , гоп 
гііогпі іпйіеіго. апсііе ве 1і 5І іа  псопозсеге сііе Ьаі БЬаеІіаІо 
{М. Риссіпі, «ЕЬгеі» ).

— Это твой недостаток: ...ег-ли уж  ты влип, то никогда 
не можешь отступить, хотя тебе и говорят, что ты ошибся.

с) влюбиться, втрескаться.
587. ргепсіеге (или  ассіііарраге) Іа сап іоп аіа  свер

нуть в сторону.
588. геддеге (или  кпвіепеге, Іепеге «и) ипа сап іеп аіа  

подпирать стенку, ничего не делать.
589. Бсгіѵеге ки іи ііе  1е сапіопаіе кричать на всех 

углах, на всех перекрестках.
590. Іо «аппо апсЬе 1е сап!опа‘е это всем известно. 

С А М О N 8 I т
591. йа іи ііі і сапіопі со всех сторон.
592. рег (или  а, іп) одпі сапіопе (тж. іп (иііі і сап-

10 пі) на каждом углу, повсюду, ьезде.
593. — йіге яи рег і сапіопі раззвонить на всех углах.
594. іаксіаге (или  іпеііеге) іп ип сапіопе не обра

щать внимания.
595. гііігагяі іп ип сап*опе уйти с дороги, увильнуть 

в сторону.
596. ярагдеге (или  враградііаге) аі диаііго сапіопі 

раззвонить, растрезвонить повсюду.
597. іад ііаге  ^гап  саптопі хвастать(ся).

САNТОNЕ II т
саро а сапіопі см. С-677.
598. йаге ип сапіопе удрать, смотаться.
Йаге ІІ саро пеі сапіопі см. С-750
599. Іапсіаге сапіопі врать.
600. сапіопе поп регіе  ш аі я іадіэпе ргоо. =  припас 

карман не тянет.
С А М О К Е  т  

сапіоге йі Ьаига см. Ь-242.
601. сапіоге йі ш аддіо  ирон. а) майский певец, пезсц 

мая (об о сле ) ; Ь) горе-поэт, рифмоплет.
і т а е в іг і сапіогі см. М-76.

С А М У С С Ю  т
602. т е ііе г е  (или  Іахсіаге) іп ип сапіиссіо забросить; 

избавиться.
С А М Л О  а в ё  

аппі сапиіі см. А-880.
Геіа сапиіа см. Е-232.
БІадіопе сапиіа см. 5  1576.
Іешро сапиіо см. Т-186.
пеІГеІа ѵегйе е пеііа с; пиіа см. Е-256.
аѵеге і сареііі сапиіі см. С-638.
Гаге іі реі сапиіо см. Р -1106.
савііда іі сапе, савііда іі Іиро, поп савіідаге Г иото  

сапиіо см. С-487
поп епіга іп ^аЬЬіа аидеі сапи*о е ѵессЬіо см. 0-18.
і репхіегі Гаппо т е ііе г е  і реіі сапиіі см. Р-1227. 

С А Р:20N А К ^ ѵ 
сапгопаге Іа Гіега см. Р-669.
603. Гагхі сапгопаге попасть в смешное положение, 

оскандалиться:
— 5е  сі гіексо гпі рае1іе.е(е 1а села, 8е ші {о сапгопагс  

Іа р а е’лего іо а ѵ оіаіігі (Г Маг/іпС, <хАІ Іеаіго»).
— Если я выиграю пари, вы угощаете меня ужнном, а 

если проиграю, я угощ аю  вас.
— N 0. &іпа, Іаз^іа аис'аге... Зепіі ее сіісе сіі з і Іпгіоѵіпа 

циеііо сЬе 8аі; Бе сіісе сіі по, 5І і а сапхогаге (/•’. Магііпі, 
«Рессаіо е репііепга»)

— Нет, Рина, брось это гаданье на цветке Е п н  ро
машка ответит «лю бит», она скажет .іншь то, ч ю  ты у..;е 
знаешь, а если ответит «не любит», то оОіѵЛмст.

с а м о г ^ а т и к а  I
ілеііеге іп сапгопаіига см. С 608.
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САГЧ7СЖЕ {

604. сапгопе сІеІГиссеІІіпо (или  йеГ. оса; тж. 1а 50- 
Іі4а сапгопе) старая песня; Сказка про белого бычка:

...1а сапгопе сІеІГоса. РгоѵегЬіо сЬе ві йісе а сЬі йісе  
в етр ге  1е т е с іев іт е  созе: с о т е  і а Г оса, сЬе ветр ге  !а. ип 
ѵегео тесЗ езіто . Оісебі апсога, 1а сапгопе йеІГиссеИ іпо  
(О. М. СессІгі, «Ѵаззіиоіо е йісНіагагіопе Ш тоШ ргоѵегЬі, 
йеііі е рагоіе йеііа позіга Ііп&иа»).

...«Гусиный гогот* — выражение* обозначаю щ ее бесконеч
ное повторение одного и того ж е  (ведь гогот гусыни не от
личается разнообразием ), С тем ж е значением употреб
ляется н выражение «птичье чириканье».

Коп ё  ігорро Іип^а ѵозіга сапгопе йеІГоса, ві^погІ?
(«Соггіеге йеііа вега», в поѵетЬге 1975).

Н е слишком ли затянулась, господа, ваша сказка про б е 
лого бычка?

605. — гассопіаге 1а сапгопе сІеІГоса ^  рассказывать 
сказку про белого бычка, тянуть бесконечную каннтель.

606. іп сапгопе в шутку:
Ооп М ісЬеІе... 1о еиаггіаѵа соі ^Ьі^по <Н сЫ ... зіа іпІГа 

йие, Бе сІеЬЬа ргепйег 1а сока Іп сапгопе о  зиі зегіо 
(М. й’Аге^Но, кЕііоге Ріегатозса» ).

Д он М икеле... поглядывал иа него с  усмешкой человека, 
который... никак не м ож ет решить, принимать лй эти слова 
в шутку или всерьез.

607. апгіаге сапгопе стать притчей во языцех.
608. шеііеге Іп сапгопе (или  іп сапгопаіига, Іп сапго- 

пеііа) а) воспевать; Ь) насмехаться, высмеивать (при
мер см. М-1388).

гіреіеге 1а 8Іе$5а сапгопе см. 3-1710.
609. іепеге сапгопі рассказывать сказки, истории о 

КОМ'Л.
610. С0П05С0 1а сапгопе &  это старая песня, это мне

давно известно:
«Ма 8і, 1о во, сопо5со 1а сапгопе» ЬогЬоНб Г и о то : «МІ 

ѵиоіе сіі пиоѵо аі с а т іо п »  (О. А гріпо, «Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).
— Да знаю  я это, — пробормотал он. — Старая песня: 

опять он хочет, чтоб я был у  него водителем грузовика.
С А М 2 0 іЧ Е Ь Ь А  [

611. тапгіаге (или  рі^ ііаге) іп сапгопеііа обратить 
в шутку.

шеііеге іп сапгѳпеііа см. С-608.
САРАССІО т

612. <1і §ио сарассіо по-своему.
САРАСЕ аё&

еіа сарасе см. Е-247. 
613. апгіаге (или  [агзі, гезіаге, г ітап еге) сарасе по

нять, убедиться.
поп еззег сарасе <1і Іизігаге Іе §сагре а  см. 0-78. 
еззег сарасе <Н гаНіпаге ип сареііо см. С-640.
614. !аг сарасе убедить; дать понять:

Оеі гезіо, рег !агѵі сарае! сЬе Ьо гіеііо 1а ѵегіі^, е^ агй аіе  
1а кігасіа ііоѵе Ьо 1а т іа  ЬоНеда (Л. Могаѵіа,  «Кассопіі 
готапі»).

В общ ем , чтобы убедиться, что я  сказал правду, посмот
рите на улицу, где моя лавка.

Коп И сПзріассіа авсоН агті а Іип^о, сЬе поп роігеі Іагіі 
сарасе іп росНе рагоіе йі іа п іі е  собі вігапі ассісіепіі
(М. й’АгецІіо, «Еііоге Ріегатозса»).

Наберись терпений, мой рассказ будет  долгим: я не смогу 
сообщить тебе в нескольких словах о столь многочисленных 
и странных происшествиях.

?аг$і (или  гезіаге, г ітап еге) сарасе см. С-613. 
С А Р А № А  I

11 іио сиоге е ипа сарагіпа (тою. ші Ъазіапо ипа са- 
раппа ед іі зио сиоге) см. С-3296. 

іпізегісопЗіа сапіаѵап і ^гіііі чиап^о ^ІІ ргезе Іиосо
Іа сараи па! см. М 4559. 

615. ѵепіге (или  согро) шіо ІаШ  сараппа! шутл. 
поедим!, полакомимся!:

— Тоѵа^ПоІо т іо ,  аррагессЫа Таѵоіа! Е пе изсі од;пі Ьеп 
йі Оіо\ тассііегоп і, роіреие, заів іссіа...

— Аіі! — Гесе Іиі. — Ѵепіге т іо .  ІаШ сараппа! ( / .  Саіѵіпо, 
«РіаЬе ііаііапе> ).

— Скатерть самобранка, накрывай на стол! И появилась 
на столе всякая бож ья благодать: макароны, котлеты, кол
басы...

— Ну и ну! — сказал ои. — Разину рог — іг все в живот!

САРА№№ЕЬЬО т
616. ?аг сараппеііо толпиться, окружить, собраться в 

кружок:
ТиШ &1і аИгі ёа іа п іи о т іп і Іасеѵапо сараппеііо іпіогпо 

аІГогаіоге (Р. Іоѵіпе, «гЗіёпога Аѵа»),
Все остальные окружили оратора.
И Іаѵого сопііпиаѵа, т а  вѵ оеііа іо  е соп Ігедиепіі іпіег* 

гигіоііі. СИ и о т іп і !асеѵапо сараппеііі: павсеѵапо іга Іого 
сІіБсиБзіопі е  чиаІсЬе ѵоііа бі раззаѵа а ѵіе сіі {аііо 
(5. Маді Воп[апіі, «3регата»).

Работа продолж алась, но вяло и с  частыми перерывами. 
Рабочие собирались в группы и начинались споры, иногда 
переходивш ие в потасовки.

САРДРКА і
617. ш апдіаге 1а сарагга не выполнить ряботы 

САРАТА /
618. Ьаііеге Г и Ш та сараіа испустить дух, умереть.
619. йаге ипа са р а 'а  іп... (или  а...) а) забеж ать, за 

глянуть, зайти куда-л.; Ь) взглянуть, бросить ьзгпяд 
на...

620. Гаге аііе сараіе сталкиьагься.
Гаге аііе  сараіе соі т а  го см. М-2І8Р 
Гаге а сараіе соі тигіссіоіі см. М-2176.

САРАТ^NА I
621. йаге (или  Іаге) и .іа сараііпа іп... (или  а...) за 

глянуть, забеж ать, зайти куда-л.:
Ьа Таіра, іі етіогпо ргіша, аѵеѵа ?аМо ипа сараііпа аііа  

ЁГГоііа пеІІа чиаіе яі егапо -Ии&іаіі і ргіеіопіегі е ѵі аѵеѵа 
Ігоѵаіо ип Ь іе ііе ііо  (С. Нойагі, «Ье а-юеаіиге <1І Сіроі- 
Ііпо»),

Накануне Крот заглянул в пещ еру, в которой скрывались 
б е глецы, и обнаруж ил там записку.

Іегі... Ьо роі п агіа іо  гіеПа сова аі ш іо со ііе еа , ргесапсіоіо  
іГі ѵоіег іаіч ипа сараііпа іп саБа шіа (Т.. Ѵаі пі, «Метогіе 
йі Еидепіо ВгаѵеШ»),

Вчера... я говорил об этом с  Ровани и просил его за
глянуть к нам домой.

С А ГЕ С С Н !0 т  
ѵепйег 1а Іапа рег сарессЬіо см. І_-117.

САРЕЬЬО  т  
сареііі ЬіапсЫ см. В-649.
— Гаге і сареШ ЬіапсЬі см. В-650
— іаге і сареііі ЬіапсЬі іп (или  ьи) ^с см. В-651.
— іпеііеге і сареШ ЬіапсЬі см. В -652
622. сареііі сГапреІо тонкая веомишель (для супа). 
Ъгиііо сіа Гаг шеііеге 1е ш апі пеі сарейі см. В-1279 
сапсо (или  ріепо) сіі йеЬіІі (или  ішшегяо пе’ сІеЬіІі)

5Іпо аі сареііі см. 0-63.
Гіпо соше ип сареііо см. Р  840 
Гііо Йі сареііо см. Р-742.
623. а  сареііо точно точь-в гочь, как раз:

Ьа зиа Б тетога іаё& іп е т і  вегѵіѵа іп сіб а  сар еііо  
(/, №іеѵо, «Соп$еззіопі аі ип ііаііапо>).

Ее забывчивость меня вполне устраивала.

624. — саігаге а сареііо быть кстати, очень подхо
дить.

625. — іогпаге а сареііо подход-іть, приходиться точь- 
в-точь.

626. а  ип сареііо  Йа... на волосок от...
627. — а ип сареііо йаКа т о г іе  на волосок от смерти.
628. — еххеге воярехо а ип сареііо висеть на волоске, 

быть в большой опасности.
629. Ііпо аі (или  Гіпо пеі, Ппо а ііа  рип*а йеі) са

реШ (целиком и) полностью, с головы до ног; до мозга 
костей:

Ьо $і гіісеѵа іпѵезсаіо пеі сІеЬііі Нпо аі :ареПі (А. Роцаг-
гаго, «Оапіеіе Согііз»).

О нем говорили. Что ои в долгу как в шелку.
— Ти веі іп п а т о га іо  Ііпо а ііа  рипіа <3е1 сареііі (Р. Маг- 

Пт, «Ьа тагсНеза»).
— Ты по уши влюблен.

(Пример см. тж. С-843).

— ехвеге (или  с а т р а г е , ѵіѵеге) пеііа тічегіа Нп аНа 
риг, 1а <ЛеІ сареМі см. М-1544.
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630. !іп «орга і сареШ  больше чем достаточно, боль
ше некуда:

8іЁпога МоЬеІ. — 5 іе іе  ріепі <1і ргоЪІеші.
Міпізіго езіегі. — Ріп корга і сар е ііі (С. Тег гоп, «Аѵеѵо 

рій зііта йеІѴШгоцепо» ) .
С и н ь о р а  М о б е л ь . ' — У вас очень много проблем. 
М и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л .  — Проблем по горло.

631. — аѵегпе Ііп «орга і сареііі быть сытым по горло:
Оиііп. — 5опо ип и о т о  сЪе соповсе Іе гіоппе... Е ѵекко 

сѣе Іеі поп пе рио рій: пе Ьа Пи м>рга і сареШ  (С. С. ѴіоІа, 
«II готапго сіеі діоѵапі роѵегіх).

Д у л н н .  — Уж я-то знаю  женщ ин... И вижу, что вам 
больше невмоготу. Вы уж е ими сыты по горло.
— аѵеге сІеЬііі Нп «орга і сареііі см. 0-64.
632. іп сареііі с непокрытой головой, простоволосая 

(о женщине)-.
С'егапо (Зие о іге (іоппе іп сареШ  (А. Могаѵіа, «Nиоѵі 

гассопіі готапі»).
Там былн две Й.|п три простоволосые женщины.

(Пример см. тж. 0-184).

633. йаі сареііі а ііе  ріапіе гіеі ріейі с головы до ног. 
соп іі йіаѵоіо рег сареНо см. Б-318.
(соп) 1е т а п і  пеі і.ареііі см. М-485.
— аѵеге (или  іпеііеге) Іе шапі пеі сареііі а  <}(] см. 

М-486.
— сассіагеі (или  іпеііегхі) 1е т а п і  пеі сареііі см. 

М-487.
634. рііі сііс поп 5І аЬЬіа сареііі іп саро (тж. рій сіі 

циапіі Ьа сареііі іп іехіа) больше, чем волос на голове, 
несчетное количество (пример см. Р-2445).

ассЫ арраге (или  аНеггаге) 1а Гог (и па (или  1а хогіе) 
рег і сареііі см. Р -1131.

агго58Іге Ііпо а ііа  гасіісе оеі сареШ см. К-24.
635. аііассагві а ип сареію  хвататься за соломинку.
636. аѵеге 1е Ьіххе Ііпо аГ а  рипіа (Іеі сареііі быть в 

разъяренном состоянии, беситься, неистовствовать.
637. аѵеге (или  іепегс) чсі рег і сареііі держ ать в ру

ках кого-л., держ ать за горло кого-л. (пример см. 
С-291).

638. аѵеге і сареііі сапиіі быть (седым) стариком, 
аѵеге іі йіаѵоіо рег сареііо см. 0-323.
аѵег Іе ш апі пеі сареііі а  дгі см. М-486, 
аѵег рііі согпа сііе сареііі см. С-2691, 
сопйигге а Ігизіо е а  сареНо см. Р-1385.
639. йаг сареііі получить как следует, быть битым.
640. ехяег сарасе сіі га!г:паге ип сареНо быть боль

шим ловкачом.
поп Іаг ч*Л саіѵо (Тип сареНо см. С-208.
641. Іаге і сареііі стричь.
642. Гаге аі (или  рщііагві, ргешЗегбі, Іігагзі рег і) са

реШ вцепиться друг другу в волосы, подраться:
«Ога Бі ргепдопо рег і сареііі»  репБО МісЪеІе сІіБ&изІаІо

сЬе 1і окаегѵаѵа (А. Могаѵіа, «СИ ігиЩіегепІід>).
— Сейчас они вцепятся друг другу в волосы, — подумал  

с неприязнью М икеле, глядя на них.
643. Іаг гіхгаге і сареііі вызывать, внушать уж ас:

« С ііа т і ип е зе т р іо  сіі іпиШ е 5рге:о». «Кассопіаге агі ип 
саіѵо ипа БІогіа сііс ^ассіа гіггаге і сареНі» (М. Моцііа, 
«Ье 1500 рій Ъеііе ЪаггеІІеНе»).

— Приведи мне пример напрасной траты снл.
— Рассказывать лысому историю, от которой волосы ста

новятся дыбом.
— М епсіоііа... На (іе ііо  созе гіа Іаг г і/ /а г с  I сареііі 

(/.. §сіа.5сіа, «II ^іогпо йеііа сіѵеііа»),
— М ендолия... Он говорил вещн, от которых волосы шеве

лились на голове.

644. поп Іазсіаг сареНо сЬе ѵо&Ііа Ьепе поставить в
тяж елое положение.

645. поп тиоѵеге ип сареНо палец о палец не уда
рить:

Сіиііапо. — Ма П шіо сІІгіііо іо поп Г іпіепйо сош е ѵоі 
?огзе гііепеіе. 1о поп то ѵ его  ип сареИо рег соБігіп^еге 1а 
зіепога а гііогпаге а саза еиа {/. 5 эе у о , «Ье іге йі Ош- 
Ііапо»).

Д  ж  у  л и а и о. — Но свое право я понимаю не так, как 
вы. Я ѵі пальцем не пошевелю, чтобы заставить мою супру
гу  вернуться в свой дом .

646. рідііаге (или  ргепйеге) дсі рег і сареНі схватить 
кого-л. за горло, взять кого-л. в оборот:

...роі 1а ѵііа гпі гіргеве реі сареШ е поп ш’Ьа Іазсіаіо шаі 
рій. Аѵеѵо всеііо  ипа ѵ іііе ііа , ^гапсіе с о т е  ип сіасіо, іп ипа 
с а т р а е ’па іиогі тосіа (С. А. Вогеезе, «Ле Ьеііе»).

Потом жнзнь вновь взяла меня в оборот. Я поселился в 
домнке-избуш ке на курьих ножках, расположенном в сель
ском захолустье.

рідііагяі (или  ргепсіегхі) рег і сареШ см. С-642, 
ргепйег 1а Іогіипа (или  1а вогіе) рег і сареііі см. 

Р -1 131.
647. диасігаге а  сареНо подходить как нельзя лучше, 
вегѵіге ч*Л (Іі ЪагЬа е (ііі) сареііі см. В-252.
648. поп $отід ііаге  іп ип сареНо не иметь ничего 

общего, быть абсолютно непохожим.
649. врассаге (или  іа^ ііаге) ип сареііо іп (или  рег} 

диаііго (или  іп <Лие) мудрствоваѵь, изощряться:
...поі Бісіііапі в іа т о  з іа іі  аѵѵеггі сіа ипа Іип^а. 1ип§ЬІ8- 

з іт а  еёіетоп іа  сіі ^оѵегпапіі сЬе поп егапо сЗеІІа позіга  
геІі^іопе. сЬе поп рагіаѵапо 1а покіга Ііп^иа. а брассаге і 
сареШ  іп ди аііго  (О. Тотазі йі Ьатрейиза, «II Саііорагсіо»),

...м ы . си ц и л и й ц ы , п р и в ы к л и  к о  в сяки м  у л о в к а м  е щ е  с  т е х  
п ор , к о г д а  нашн п р а в и т е л и  и с п о в е д о в а л и  ч у ж у ю  р ел и г и ю  и 
не з н а л и  н а ш е г о  я з ы к а .

Ма К аиі, ...ргіша сіі іи ііо  сі га^іопаѵа ворга, зрассапсіо 
(1 сар еііо  рег чиаііго е  ш а§агі апсЬе рег о ііо  о  рег весіісі; 
е диіпсіі, ипа ѵоНа сЬе сі аѵеѵа г а & ' і о п а і о  зорга... ега ргопіо  
а Сиііо е  сарасе <1і Іи ііо  (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі го~ 
гпапі» ).

Н о Раз'ль... преж де всего тщательно обдумывал дело, при
кидывал и так и сяк. в общ ем, всячески мудрил, а обду
мавши.., был готов на все н на все был способен.

— 5 е  ѵо& Ііато ргоргіо зрассаге ип сареНо іп чиаііго, 
р о іг е т т о  сЗіге сЬе 1а іе іе іо п а іа  ё  віаіа іа ііа  1а таШ п а сЗеІ 
5еі (Р. Сіоѵаппіпі, «Ла ЬаЬеІІе»).

— Если у ж  быть предельно точными, можно сказать, что 
звонок был шестого утром.

650. 5Ігарраг5І і сареііі рвать на себе волосы:
'Кіопі, роѵегеііо, ііпсЬё с’ега з іа іо  Ъізо^по. ега согво ё і  

циа е йі Іа зепга }іа(о, е  з'ега зігарраіі і сар еііі апсЬе ІиІ 
(С. Ѵег%а, «I Маіаѵоцііа» ) .

Бедняга Нтони, пока была необходимость, хлопотал без  
передышки. Он готов был рвать на себе  волосы.

651. зигіаге і сареііі изнемогать от усталости. 
іа§1іаге ип сареНо іп (или  рег) чиаііго (или  іп гіие)

см. С-649. 
іепеге рег і сареШ см. С-627.
652. іігаге (или  ігазсіпаге) рег і сареііі принудить к.., 

навязать силой:
ТаІѵоИа іі іе з іо  поп ё іп іезо  а !!а ііо , т а  регсЬё іі ѵосаЬоІо 

Іаііпо 5оті§1іаѵ а пеі зиопо чиаісііе рагоіа ѵіѵа сіі ип сегіо  
з і^ п іііса іо , іи ііга іо  рег і сареііі а ргепгіеге іі зепБО сіі 
Чиеііа е  собі пасчиего ѵосі е  тоШ  соп кеПБІ пиоѵі е  зігап із- 
Б іт і сЬе бопо Іопіапі тіііе ті&ііа сіаі зепво ѵего ( / .  Ыіегі, 
«Рагоіе е тойі»).

И ной раз, при полном непонимании текста, из-за схож е
сти по звучанию латинского с определенным значением ж и
вого итальянского слова, значение латинского было притя
нуто за волосы и породило новое слово или выражение, 
смысл которого, новый и необычный, отстоял на версту от 
настоящ его значения.

— 5 е  диаісііе с ііеп іе  ші ііга  рег I сар еііі а сІІБсиіеге, 
соза  (іоѵго іаге?

— КезБШіо рагіа гіі р оііііса  пеі т іо  пе&огіо (О. Сегта-* 
пеііо, «Ье тетогіе йі ип ЬагЬіеге» ).

— А если клиент припрет меня к стенке и заставит б е 
седовать с  ним, что мне делать?

— В моей парикмахерской о политике не говорят.
«N0 , ГОсііББеа йі Огпего поп ё  1а виа.., е 1е дігд Лі рій, 

ѵ ізіо  сЬе Іеі та ііга  рег і сар еііі: ГОсІізБеа ёІ О т его  т і  
іпсапіа е  1а Биа іпѵесе т і  гіри^па» (А. МогаѵІа, «II йі- 
зргегго» ).

— Нет, «Одиссея» Гомера не имеет ничего общ его с  ва
шей... С каж у больше, поскольку вы сами вызываете меня 
на это: «Одиссея» Гомера приводит меня в восхищение, а  
ваша — вызывает отвращение.

Рего Г А гтапйі поп ега іа і йоппа (1а регйеге Іа іезіа, 
Чиапііо поп ѵоіеѵа, о да Сагзі ігазсіпаге реі сар еііі іп ипа 
зііиахіопе ітЬ агаггап4е (С. Ѵег@а, «Егоз»).

Однако, графння Арманди не из тех жечщ ии, которые 
теряют голову, не ж елая этого, и даю т себя поставить в 
затруднительное положение.
{Пример см, тж, 0-681),



САР Ё85 С
Нгагкі рег і сареііі см. С-642.
653. поп Іогсаге (или  поп іодііеге, поп Іогсеге) ип 

сареііо  волоса на голове не тронуть, не причинить нн 
малейшего вреда:

ВагЪасапе. — 5 е  ІоБзе рег ше, поп р іі іоггггеі ип сареПо,
е &1і Йігеі: «ТіепіЦ 1а га&агга, сЬе іо поп бо сЬе іагш епе»  
(К. Вгассо. *Зрегсіиіі пеі Ьиіох).

Б а р б а к а н е .  — Что касается меня, то я бы его и 
пальцем не тронул и сказал бы ему: «Пусть девчонка 
остается с тобой, мне она ни к чему».

— С о т е  б о п  ивсііо ѵіѵо ('а чиев! а аѵѵепіига? РегеЬё поп 
т і  5і Іоіке ип сареПо? (М. МогеШ, «Сепіо поѵеііед>).

— Как я вышел живым нз этой истории? Почему ни один 
волос не упал с  моей головы?

КіаѵиіаБі, е ііа  гііБяе:
«№ епіе аНаІІо, 8а Ьеі поп 1ш іог іо  ип сареПо, а т іо  

ш агііо» (С. Магоііа, «Маі ііі каііегіа»).
Успокоившись, она сказала:
— Послушайте. Ничего подобного. М оего мужа вы н 

пальцем ье тронули.

ігахсіпаге рег і сареііі см. С-652 
поп ѵаіеге ип сареПо см. Ѵ-25.
654. ѵепіге аі сареііі ссориться, ожесточенно спорить:

— N 0 . поп 6 ІІ ечаггііапо; 6 іі саѵаііапіе; — БоекічпБе 1а 
Віоѵапе. — Соп Іиі с ’е зе т р г е  да ѵепіге аі сар еііі рег чиеяіа 
іпегіа (/. Ыіеѵо, «Соп[е$зіопі сіі ип ііаііапол>).

— Этэ не сторож , это конюх, — сказала девуш ка. — С ним 
всегда из-за каж дого пустяка дел о  доходит д о  ссоры.

655. і сареііі іпдгоххапо йоро сепа (тж. йоро сепа і 
сареНі іпдгоквапо) ргоѵ. ей от хорошей пищи и волосы 
блестят.

сііі 8І реіііп а соп Іе ргоргіе шапі поп к’ассогде йі 
вігаррагві і сареііі см. М-697.

сі согге диаійо ип сареПо см. С-2791.
Іе сіоппе Ііаппо і сареііі ІипдНі е іі діийіхіо согіо см. 

0-801
656. ші 5І йгіхгапо (или  5’аггіссіапо, 8і гіххапо) і са- 

рсі 11 у меня волосы встают дыбом.
1а Іогіипа ѵа аЯ еггаІа рег і сареііі см. Р-1146.
657. поп діі ё г іт а в іо  сареПо сііе ѵо^Ііа Ьепе он ока

зался в тяжелом положении; он в плачевном состоянии. 
САРЕ5ТКО т

658. иошо Йа сарехіго висельник.
659. рогге іі саревіго а дй подчинить себе кого-л. 

С А РЕ 22А ЬЕ  т
660. хіаге аі сареххаіе йі ч<1 ухаж ивать за  больным, 

деж урить у постели кого-л.
САРІКЕ ѵ

661. поп саріге іп кё (или  пеі сиоіо, пеііа рсііе) йа... 
быть вне себя от...; не помнить себя от...:

Піе^о С агсіа... поп саріѵа іп Бё (ІаІГаІІе^гегга пеі Бепііг 
циезіі р ге ііт іп аг і й’ипа зШ а  {М. і!'Агел’Но*. «ЕІІоге Ріега- 
тозса» ).

Д него Гарсиа... ног под собой не чуял от радости, видя 
все эти приготовления к турниру.

І_а Б ітоп а  поп саріѵа п е ііа  р е ііе  й а ііа  сопзоіагіопе, 
ийепйоБІ собі еп сот іаге  йаі саѵаііеге .. (Р. Рап[апі, «Сессо 
сГАзсоіі» ).

Симона была вне себя от удовольствия, слыша похвалы 
рыцаря...

поп саріг(сі) ип’асса см. А-47. 
поп саріге ип ассійепіе см. А-70. 
саріге Га1?аЬеіо см. А-465. 
поп саріге аііго Іаііпо сііе... см. Ь-213. 
саріге ГапШ опа (тж. саріге йаІГапШ опа йоѵе ѵиоі 

аггіѵаге) см. А-925. 
саріге рег агіа см. А -1052. 
саріге йоѵе са$са Гахіпо см. А-1201. 
поп сарігсі ип саѵоіо (Ігіііо ) см. С-1422, 
поп саріге ип согпо см. С-2693, 
поп саріге пеі сиоіо Йа... см. С-661, 
саріге {І5с1іі рег ііавсЬі см. Р-932. 
поп саріге ип іо іа  см. 1-385. 
саріге іі Іаііпо см. Ь-211. 
поп саріге іі Іаі го  см. Ь-212. 
поп саріге ипа тпаіейеііа см. М-294.

поп саріге пеі раппі йеііа діоіа см. Р-322. 
саріге йа сііе рагіе ііга іі ѵепіо см. Ѵ-254. 
поп саріге пеііа реііе йа... см. С-661, 
саріге диеііо сЬе ё пеІГагіа см. А-1039. 
саріге Коша рег іоіпа см. К-506. 
поп саріге ип іиЬо см. Т-967, 
саріге сііе ѵепіо ііга см. Ѵ-254. 
поп саріге ипо хего см. 2-39.
662. Іагіа  саріге а дй показать кому-л., где ракн 

зимуют.
Іо сарі$сопо апсііе і $а$5І см. 3-257. 
сЬі 1о сарі$се ё Ьгаѵо см. В-1193.
сЬі поп сарівсе 1а $иа хсгШига, ахіпо йі паіига (тж. 

ЧиеН’ё ахіпо йі паіига сііі поп сарізсе 1а 5иа хсгШига) 
см. 3  492.
САРІГА ЬЕ I ацц  

пешісо сарііаіе см. N-150. 
репа сарііаіе см. Р-1131. 
яеііе ѵіхі сарііаіі см. Ѵ-817.

САРІТАЬЕ II /
663. 1а Тегха С арііаіе третья столица (о Н еаполе)з

II Гіеііо, іі П"1І(; йа сиі іа п іо  зі аБреІіаѵа, іі зио КоЬегІо, 
Гга іі ІгашЬиБІо ѵ іоіепіо ('( *'<■. пиоѵа ѵііа п еііа  Ісг /а  Сарі- 
Іа іе, іі Био КоЬегіо ега реггіиіо! ( і .  Рігапйеііо, г] ѵессііі е
і Еіоѵапі»).

Его сын, сын, на которого он возлагал столько надеж д, 
его Роберто, поьав в водоворот жизни третьей столицы, по
губил себя.

С АРІТАЬЕ III т
664. аѵеге (или  іепеге) а  (или  іп) сарііаіе дорожить, 

ценить:
8 ’іпвевпаѵа йі т о з іг а г е  1а Баіиіе йі чиеііа КериЬЫіса 

СББеге Бріссагяі Заі Сгіяііапіязішо, аі циаіе I аѵсѵа росс а 
сар ііа іе  (В. ѴагсНі, «Зіогіа \іогепііпа»).

Он нз кожи лез вон, доказывая, что спасение республики 
заключается в ее разрыве с  христианством, к которому не 
пигал пристрастия.

еххеге іп сарііаіе см. С-668.
665. Іаг сарііаіе йі... воспользоваться; использовать 

в своих интересах:
МагсИезе. — АпсНе ѵоі, зі^пога СопІГББП, Іаіе сарііаіс <11 

т е  (С. Соійопі, <1а ІосагШіега»),
М а р к и з .  — И вы, уваж аем ая графиня, положитесь все

цело на меня.
Саѵаііеге. — Ѵі р г е т е  гішіфіе циеНа Ьіапсііегіа рій гіі т е?  
Мігапйоііпа. — Сегіо. РегеЬё (іі диеБіа Ьіапсііегіа т е  пе Ьо 

Йа Бегѵіге, е Йі Іеі поп роББо {аг сар ііа іе  <іі п іепіе (С. Соі- 
сіопі, «1а Іосапсііега»).

К а в а л ь е р е .  — Значит, для вас зто белье важней, 
чем я?

М и р а н д о л и н а .  — Конечно. Оно мне нужно для клиен
тов, а от вас какая мне польза?

666. іпейеге а  сарііаіе извлекать пользу.
667. гехііішге сарііаіе е ІгиШ расквитаться, распла

титься сполна.
668. яіаге [или  еввеге) іп сарііаіе не получить ии 

прибыли, ни убытка.
іепеге а (или  іп) сарііаіе см. С-664.

САРІТАЫО т  
сарііапо й’іпйи$(гіа см. 1-230.
669. сарйапо йі ѵепіига ист. кондотьер, 
здйісіо сош’ип сарііапо Йеі Ьапхі см. 3-2028.
сЬі поп Іи Ьиоп хоійаіо, поп вага Ьиоп сарііапо см. 

5-909.
САРІТАКЕ ѵ 

сарііаге а Ьоііе^а см. В-1089, 
сарііаге іп {гапдепіе см. Р -1214. 
сарііаге 1га Іе дашЬе см. 0-144. 
сарііаге пеі Іассіо см. Ь-47. 
сарііаг піаіе см. М-266, 
сарііаге хоііо діі оссЬі йі дй см. 0-58. 
сарііаге 1га і ріейі см. Р-1580. 
сарііаг 50ІІ0 см. 5-1175. 
сарііаге а Ііго а дй см. Т-678.



САР 186

С А Р І Т О Ь Ш О  а § §
1а Іліра С арііоііпа см. Ь-991.

САРІТОЬО т 
5спга ѵосе іп сарііоіо см. Ѵ-831. 
аѵеге ѵосе іп сарііоіо см. Ѵ-842.
670. сЬіийеге ип сарііоіо завершить, закончить ка- 

кой-л. этап, период (пример см. А -1124).
671. іепег сарііоіо держ ать совет.
672. іепег сарііоіо а 5е 5Іе550 анализировать, оцени

вать свои действия.
САРО т

673. саро ашепо (или  агтош со) весельчак, душа об
щества.

674. саро Іогаіо ды рявая голова, ды рявая память, 
саро чиагіго см. (3-14.
675. саро 5сагісо весельчак; повеса:

Ога ип ^іогпо аѵѵеппе, сЬе ш епіге і сарі зсагісЫ  раз- 
заѵапо іи і і і  іп з іе т е  іі ропіе сіі Ро... ѵійего ипа Ьеііа гаі?аг- 
га сЪе ѵепіѵа аііа  Іого ѵоііа  (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»), 

И вот однаж ды , когда эти повесы иересекали мост через 
По, они увидели красивую девуш ку, которая шла им на
встречу.

676. саро (Га55Іио1о невеж да, дурак.
677. саро а сапіопі упрямец, упрямая голова.
678. саро гіі Іа ііе  сливки, 
саро сГоса см. 0-6 .
679. саро (Горега шедевр:

МагсНезе. — Мі гаііе&го ѵедегѵі ассапіо а ііа  позіга адо- 
гаЬіІе раёгопсіпа. АЫ СЬе йііе? Коп ё  ип саро сЗ’орега? 
(С. ОоШопі, «Ьа Іосапсііега»).

М а р к и з . * -  Мне приятно видеть с  вами наш у очарова
тельную хозяюшку. А? Что вы скаж ете? Разве это не венец  
творения?

Ога сЬе П з о ^ е і і о  ё ігоѵ аіо, зіи й іа іо , е циеі сЬе ё  рій, 
зепШ о, 1а т а п о  зсоггега гар ігіатеп іе  зи ііа  іе іа , е  ѵІ ІаБсега 
зорга ип саро сГорега (О. Ѵегйі, «АиіоЫо&га$ш сіаііе Іеі~ 
іеге»).

И вот, когда сю ж ет найден, изучен и, что самое важное, 
прочувствован, кнсть вдохновенно скользит по холсту и 
оставит на нем ш едевр.

680. саро йі 5рі11о ничто, безделица, капля.
— дгапйе соше ип саро сіі вріііо см. С-963, 
іпіегеххе а  саро Й’аппо см. 1-339.
(аѵаіа сіі <-аро см. Ь-250.
Іаѵаііпа Йі саро см. Ь-253. 
піаі Йі (или  йеі) саро см. М-181.
— Іаге ѵепіге й ш аіе гіі саро а см. М-182, 
діі оссЬі йеі саро см. 0 -38
гошріпіепіо Йі саро см. К-518 
гоііига <Лі саро см. К-583.
681. а саро во главе: екзеге а саро Йі ^с стоять во 

главе чего-л. (пример см. С-510; С-718).
682. -— аіиіаге а саро начать с новой строки; начать 

сначала:
5 е  ГАІі^Ьіегі, іі М апгопі, іі Сагдиссі аі іе т р о  Іого Ьаппо

а іііп еа іо , іп !іп ііе  ѵ оііе , сіппие о ііо  ипііісі БіІІаЪе е  роі б о п о  
апсіаіі а саро, регсЬё, іі С оттеп сіа іог  ргоіеззог Ріег Ьиі&і 
О а іііт еп і, зіепгіагсіо оппіргезепіе гіеііа си ііига сШ аіііпа поп 
рио іаге аИгеНапІо? (V. Рассо йе Ьа&агйа, «СгопасНе саі- 
ііѵе»).

Если Д анте Алигиери, М андзони, Кардуччи в свое время 
по многу раз переписывали свои произведения, то почему 
ж е командор профессор Пьер Л уидж и Гаттименн, вездесу
щий столп городской культуры, не может сделать то ж е
самое?

683. — аггіѵаге а саро гіі ^с довести до  конца, за 
вершить что-л.:

— Ма сові... Гга ипа согза е ипа рагШ а с! гезіа  росо 
іе т р о , поп аггіѵ егето а саро сіі п и ііа  (Л. РаІаггевсНі, « /  
ІгаіеШ Сиссоіі»).

— При таком образе ж изни... — вечные пикники и прогул
ки — мы ничего не добьемся.

684. — евхеге а  (или  іп) саро (гіі) Нхіа а) быть пер
вым н списке; Ъ) быть зачинщиком, заводилой, запева
лой, главарем.

685. піепаге а саро редко довести до конца (дело  
и т. п.).

686. — іпеііеге а саро а) поставить начальником, по
ставить во главе; Ь) (тж. Ігагге а  саро) завершить, до
вести до конца.

687. — ѵепіге а саро й\ дс завершить, закончить 
что-л.:

— С арізсо сЬе зе  поп ѵі аіи іо, гіа зо іі поп пе ѵеггезіе а
саро (/. 8ѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

— Я отлично понимаю, что, если не помогу вам, вы сами 
никогда не кончите писать этот роман.

Мі рагеѵа сіі аѵег Ьізо&по зоргаШНо сіі рагіаге регсііё Іе 
га&іопі сіеПа шіа зсопіепіегха егапо в іа іе с о т р ііс а іе  е  іі-  
1о§ісЪе гіеі тосіо соп сиі іо 1е ргоропеѵо а т е  з іе ззо  сЬе 
аѵгеі р о іи іо  ѵепігпе а саро, сарігіе, зоН апіо соп Іип^о 
а г^ о теп іо  (Ь. Віціагеііі, «Оізапгоге»).

Я чувствовал необходимость высказаться, так как при
чины моей неудовлетворенности, как я их себе  представлял, 
бі.іли настолько сложны и несуразны, что я мог бы в них 
д о  конца разобраться и иоиягь их только в результате по
дробного анализа.
(Пример см. тж. М-540; Р-2392).

688. — поп ѵепіге а саро сіі ппііа (или  гіІ піепіе) ни
чего не добиться:

...е  іі Ьиоп шагсііезе «  ІатЬіссаѵа іі сегѵеііо а іпйа^аге... 
Іе га§іопі Йі диеі ш иіаш епіо, т а  поп ѵепіѵа а саро сІІ п и ііа  
(/•'. Магііпі, «Ѵогіоіо»).

...добрейш ий маркиз ломал себе голову, стараясь понять... 
причины этой перемены, но терялся в догадках.

Іп ^ие51о тосіо , а т іс і, поп ѵ еггето а саро <іі п и ііа  
(О. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа сіотапі» ).

— Действуя таким образом, мы никогда ни к чему не 
придем, друзья мои.

689. гіа саро сначала; снова, заново (пример см. 
С-1209; Е-133).

690. — Іагзі (или  шеИегзі) 6а саро начать все сна
чала (пример см. М -1154).

691. — гііагБІ гіа саро ^  делать над собой усилие, 
перебороть себя:

ТЛп аііго  сЬе ?ге<5иепіаѵа П Р аіагхо  ега 5ап<ігіпо Ргавсо- 
Ііпі. . . .т а  апсЬе соп 5апіігіпо. сіоро 1е зо іііе  рагоіе, 5е 
Магіа аѵеззе ѵ оіи іо сопііпиаге а сіізсогіеге, аѵгеоЬе йоѵиіо 
гіГагвІ йа саро (С. Ноѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Кроме того, в дом е часто бывал... Сандрино Фрасколинн, 
но и с  ним Мария, после обычных приветствий, если и 
поддерж ивала беседу, то делала это через силу.

692. — іогпаге 6а саро соп чс ^  завершить что-л,, 
покончить с чем-л.:

ТиИіо. — РоІгеБІі Бсе&Ііеге іи?
Сіог^іо. — В е с іза т е п іе  по.
ТиШо. — Іп о§п і тогіо  а ііе  чиаііго е  т е г г о  роігеі іогпаге 

сіа саро соп чиеііа  всеііа (С. Регіоіі, «Иоппе»).
'Г ѵ л л и о. — А ты смог бы выбрать одну из трех? 
Д ж о р д ж о .  — Конечно, нет.
Т у  л л и о. ■— Во всяком случае, ие позж е половины пя

того я смогу покончить со  своим выбором.

693. іп саро с непокрытой головой.
694. — іп саро а... через, спустя (определенный срок): 

іп саро а ип аппо через год; іп саро аІГаппо в конце 
года (пример см. Р-445).

695. (саро) рег саро один за другим, понемногу.
696. а саро а ііо  (или гіііо) гордо, с высоко подня

той головой (пример см. С-111).
697. 6а ип саро аІГаІіго (тж. а саро а саро) с од

ного конца в другой, из конца в конец.
698. а саро Ьа«80 (или сЬіпо) опустив голову, по

нурив голову:
Е і рейопі раззаѵапо а саро ЬаББО, Іпіепіі боіо а ііа  Іа ііса  

сЬе ^іа $і сііріпееѵа зиі ѵізі (/?. ВассНеІІі, «Ьа сіііа йе&іі 
атапіі»).

П рохож ие шли с  опущенной головой, всецело поглощенные 
своей усталостью, которую можно было прочитать иа их  
лицах.
(Пример см. тж. Р-1024).

699. соі саро 5п11а ЪеггеМа беспечный, безголовый 
(о человеке):

С отр аге  Собіпго, іп ^іоѵепііі, ега з іа іо  ип о т о  со! саро, 
с о т е  сіісопо а КаЬЬаіо, зи Іа Ьеггеііа (/.. Сариапа, «Ье 
раезапе» ).

В молодости кум Козимо был человеком, как говорят в 
Рйббато, с юлоьой пое^рх беретки, то есть безю ловы м.
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а  саро а саро см. С-697.
саро рег саро см. С -695.
соп іі саро іп сетЬ аІі см. С -1450.
а саро сЫпо см. С-698.
700. іга  (или  іга) саро е соПо (обыкн. употр. с гл. 

Ьаііеге, (Іаге, сарііаге, сазсаге, есс.) неожиданно, вдруг; 
как обухом по голове:

Ьа гіѵоііа сіі Тогіпо — а^овіо 1917 ~  сар ііо  {га саро е соііо
аі Р. 8 . I., іпавреЦаіа (С. Сегтапеііо, «Ье тетогіе йі ип 
ЬагЬіеге»).

Туринское восстание в августе 1917 года было ударом  
грома среди ясного неба для итальянской социалистической  
партии.

І-Іп азвісигаіоге т а г іШ т о  гассопіаѵа ді ипа сегіа аѵагіа 
сЬе §1і ега ѵепиіа а Ьаііеге 1га саро е  со ііо , іасеп- 
сіо гііѵепіаг гіссо Г аззіси га іо  (А. С. Ваггііъ «Сарііап йо- 
йёго» ).

Владелец морского страхового общ ества рассказал об  од 
ном кораблекрушеннн, которое свалилось на него как снег 
на голову и озолотило судовладельца.

Соп 1о в іаёеп іе  АЫо регве і сопіаШ  рег ип сегіо іеш ро, 
роі §Іі г ісарііо ... 1га саро е  со ііо  (А. Сегѵі, «1 тіеі зеііе 
?«№>).

На некоторое время Альдо потерял связь со  студентом; 
потом тот приехал... неж данно-негаданно.

5е рег саво Ьаі резіаіо зи і саііі аі ргезійепіе йеі ^ іигаіі, 
іт р іс с а іі,  іі іи о  с ііеп іе  ё  еісиго сіі вепіігві аггапгіеііаіа 1га 
саро е соПо ипа вепіепга сар ііа іе  вепга сігсовіапге аі> 

і е т т п і і  (Р. О. Оиеггаггі, «Ьа ЬаНа^На йі Вепеѵепіо» ).
Если ты ненароком наступил на мозоль старшине присяж

ных. твое дел о  плохо, твой клиент как пить дать  будет  
признан виновным б ез  смягчающих обстоятельств н полу
чит высшую меру наказания.
(Пример см. тж. Р-23І0).

701. — аѵегіа (или  р ід ііагіа, ргепйегіа) іга (і!) саро 
е ( іі)  соМо неожиданно попасть в переплет: Гію аѵиіа 
(га саро е соПо на меня это свалилось как снег на 
голову.

702. а саро егеЙо (или  Іеѵаіо) с высоко поднятой 
головой.

703. іл саро ПпНо (или  гіеііе Нпі) в конце концов.
704. а саро Ш1о слепо, очертя голову;

Рерсгііо соізе Іа раііа аі Ьаіго е ві сассіЬ а саро Ш іо 
п еііа  іо ііа  (ііеіго 1а «і^пога Аіові (О. Ѵег&а, «Мазіго-йѵп 
СсзиаШо» ) .

Пенерито не зевал и бросился очертя голову в самую  
гущ у толпы за синьорой Алозн.

705. йа саро а Іопгіо с начала до конца:
Но 1а ѵосе с а іт а .  ге^оіаге, вепга а ііі  пё Ьавві, га§іопе- 

ѵоіе, Пиісіа е, ке аНгоіИо ип аг^ отеп іо , 1о вѵівсего сіа саро  
а Іопсіо, іп іиЮ  і виоі авреШ (Л. Могаѵіа. «Ііассопіі го- 
топі»).

Голос у  меня спокойный, размеренный, б ез  особых оттен
ков; тон рассудительный, плавный, и, если я начинаю об 
суж дать какой-то вопрос, то я рассматриваю его от начала 
до  конца, со всех точек зрения.

— Іп ѵ егііа... ё рій Гасііе Ігоѵаге есШісі ЬіхапШіі а Ѵепе- 
гіа сііе а С озіапііпороіі.

— О ее і! е е і сарівсе... ви Ѵепегіа поп вопо разваіе соі 
[егго е соі $иосо 1е огсіе сіеі ТигсЫ.

— С ’ё равзаіа 1а тос іа ... е  Іе то<Зе агсМ іеІіопісІіе сіі зоШ о 
всопѵоіёопо іе  с іііа  да  саро а Іопсіо (V. ВгоссНі, «I іетрі 
йеі цгапсіе атоге»).

— Право... в Венеции гораздо легче найти здания в ви
зантийском стиле, нежели в Константинополе.

Это теперь! Оно н понятно... Турецкие орды не про
шли по Венеции огнем и мечом.

— Но по ней прошла м ода. А мода в архитектуре пере
ворачивает города от фундаментов д о  крыш.

а саро гіеі §іосо см. 0-478.
705а. а  (или  соі) саро іп дій (тж. а  саро аІГіпдііі, 

а саро іппапгі, а саро р'е, а саро зоііо) головой внііз, 
вьсрх ногами:

«5опо Іпгіоѵіпо, ё ип роѵегассіо Ъазіа ^иагйагіо, поп се 
Іа }а, 8І роІгеЬЬе іпШ егІо а саро а ІГ іп з іо  е поп &1і савса 
ии циаіігіпо (Л. РаІаггезсНі, «Тиііе Іе поѵеііе»).

Я ого вижу насквозь: он бедняк-бедняком, достаточно по
смотреть иа него, он ни на что больше ие голится, ві- іь 
всякому ясно, что если вытряхнуть все из него, то не вы- 
падег ни гроша.

706. а (или  іп) саро й Ч М іо  у іпголовья. 
а  саро Іеѵаіо си. С 702.

707. іп саро аі то п й о  на краю света, очень далеко:
Ма 1о гіігоѵего, іойБе риге іп саро аі топсіо! ( /. Саіѵіпо,

«11 саѵаііеге іпезізіепіе»).
Я найду его д а ж е  на краю света!
ВагЬа. — ...Е  диапгіо ві ё  т о 88і сіа диевіа сегіегга ві рио 

апгіаге іп саро аі то п й о  (О. РаЬЬп, «И сопІШепІе»).
Б а р б а. —»• ...Когда человеком руководит такая убеж ден 

ность, ои готов идти хоть на край света.
(Пример см. тж. В -1280).

— гххеге (или  ѵіѵеге) іп саро аі іпопсіо см. М-1782.
708. соі саро пеііе пиѵоіе витая в облаках:

Р о 55о йіеіго раззо, соі саро п е ііс  пиѵоіе, ееН  зі Ігоѵб іп  
огіо гіі ЬозсЬеІІо ( /. І^іеѵо, «Соп[еззіопі ііі ип ііаііапо»).

Постепенно продвигаясь вперед и уносясь мыслями вдаль, 
Карлино очутился на опушке небольшой рощн.

а саро ріё см. С-705а.
709. гіа саро а ріесіі с головы до ног:

Ь’агго1іпо.. асгиіа да саро а ріесіі і гіие сЪе Ьа йаѵапІІ, 
рег вІаЬіІіге соп сЬі еіГеІІіѵашепІе Ііа йа \аге  ( V. Іассо йе 
Ьацагйа, «СгопасНе саШѵе»).

Точильщик... с  головы д о  ног внимательно разглядывает 
стоящих перед ним двух лю дей, чтобы определить, с  кем 
ж е он имеет дело.

710. — сопоБсеге йа саро а ріесЗі основательно, до
сконально знать.

711. — гі^аге чс йа саро а ріегіі переделать от на
чала до конца.

а  саро гШо см. С-696.
712. соі саро пеі §ассо (обыкн. употр. с гл. !аге) 

вслепую, наугад; опрометчиво, неосторожно:
О иевіо ргоѵа сЬе апсЬе а п ііса т еп іе  с ’егапо ^епШ иотІпі 

сЬе Гасеѵапо 1е созе соі саро пеі вассо Саіапйга. «Ьа 
Ъи$ега»).

Это доказывает, что и в старые времена были аристо
краты, которые теряли голову.

713. — т а п д іа г е  соі саро пеі хассо с о т е  іі саѵаі 
(ЗеІІа саггсііа ничего вокруг себя не видеть:

СНега йо — N 01 (аМогі, ве Ьеп шапеіагпо, сопГІІ саѵаі 
гіеііа саггеііа , соі саро пеі зассо, диеяіо позіго рапе ё  ас- 
с о т р а ^ п а іо  гіа іа п іі (&• В. СеШ, «Ьа зрог/а»).

Г е  р а р д  о. — Мы, управляющие, если и едим  вдоволь, то 
лишь тогда, когда нам, как извозчичьим лошадям зададут  
корм. Мы едим горький хлеб.

ВіБо&па вегпрге іп іи ііе  1е созе сЫагігві.. е поп ѵіѵеге 
аі ЬассНіо\ е соше йе саѵаШ  йл  с.**гге11а виоі сіігбі, сііе, 
зеп г’аИго ѵейеге, ш апеіап соі саро псІ еассо (О. В. Раціиоіі, 
«Ргозе» ) .

Во всем нуж но видеть цель и ие ж игь наугад и не 
поступать как лош ади, которые, как говорится, ж ую т овес 
в торбе, то есть действуют вслепую.

7 1 4 . — ѵіѵеге соі саро пеі 5ассо витать в облаках, 
а саро воііо см. С-7053.
715. а саро Іаѵоіа во главе стола, на почетном месте 

за столом.
716. а саро ѵіпіо в конце концов, 
соше ипа т а г г а і а  виІ саро см. М-1005, 
соп &1і оссЫ іп саро см. 0-63.
соп §Іі оссЬі !иогі 6е\ саро см. 0-73.
рій сііе поп 5І аЬЬіа сареііі іп саро см. С-634.
717. аі чиаііго сарі на все четыре стороны.
718. 5епга (пё) саро пё сойа без начала и без конца; 

нелепый, бессмысленный:
АНсга сошіпсіаѵапо (ІіаІо&М зепга пё саро пё сойа сОіПе 

ее і сіие аѵеязего рагіаіо Ііпдие сііѵсгве (С. Рагізе, «Атоге 
е / егѵоге»).

И тогда начинались бесконечные и бесплодные пререка
ния, как будто Марчелло и его любовница говорили на 
разны х языках.

У п’аИга з і шіве а та іей іге  і зиоі Т іеіі... всіоссЬехге, Гап- 
Іазіе сіеііа теп^е. созе зепха саро пё сосіа (Ь. Сотрацпопе, 
«Ь’атага зсіспга»).

Другая женщ ина стала проклинать своих детей... повторял 
нелепые слова и бессвязные фразы б ез  начала и без конца.

— Оеі гезіо, поп іиііо іі таіе ѵіеп рег пиосеге...
— РегсЬё?
— РегсЬё циапйо 1а восіеіа Ьог&Ьезе зага всрреІШа е 1и 

загаі а саро йеі ге& іте апагсЬісо, поп іі роіга «Ііге: Ессо  
ші Е ° 'егпо 5^П2 а саро... пе с ос’а  {С/. Мсгжсііо, «Шопе йі 
іегі, ііі о е й і йиіі.ипі»).
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— Впрочем, нет худа без добра.
— А именно?
— Когда буржуазный строй будет похоронен и ты станешь 

во главе анархического режима, никто не сможет сказать: 
«Вот уж  правительство без руля... и без ветрил».

«РегсЬё сііѵепіо віирісіо сіаѵѵего?»
«Ма соше риоі Біаге а га^іопаге соп ипа рагга сіге

і а ип сіівсогво аепга саро пё сода?» (V. Вгапсаіі, «И Ьеі- 
ГАпіопіо»),

— Почему это я вдруг поглупел?
,— Да как нначе ты можешь спорить с сумасшедшей, ко

торая плетет несусветную чушь?

719. рег 8оіпші сарі вообще, в общих чертах; вкратце, 
ипа іе^оіа 5и1 саро см. Т-165.
аЬЬа58аге И саро см. С-745.
720. аІШ агзі саро е ріегіі (пеііе піапі 61 чсі) дове

риться ком у-л. целиком и полностью, отдать себя цели
ком в чьи-л. руки:

5 расса. — ...Репві а диевіо роѵегото сЬе 8і е  аУШ аІо саро 
е ріесіі, пеііе вие т а п і ,  е сЪе й’ітргоѵѵі8о всорге іп Іеі ипо 
8раѵепіо8о ^іигіісе (С. С. Ѵіоіа, «II готапго йеі ёіоѵапі 
роѵегі»).

С п а к к а .  — ...Подумайте только, каково бедняге, кото
рый целиком доверился вам, и неожиданно узнает, что вы 
беспощадный судья.

721. аіхаге (или Іеѵаге, гіггаге, зоііеѵаге) іі саро 
поднять голову, возмутиться, восстать против..,

722. а1гаг5і іі саро 6і чс довести что-л. до  конца:
Бісигаіе ѵоі е Іиі, всгіѵепйо^Іі рег рагіе т іа ,  сііе іп о&пі 

тогіо сіаѵаліі сІіе 5е пе аігі і! саро, 8І сотрега йі ваіівГаге 
аі ііезісіегіо е 8ио е ѵовіго (Р. 8аз8еШ, «Ьеііеге»).

Д ля вашего н его спокойствия иапишите ему от моего 
имени и посоветуйте, прежде чем приступить к завершению 
дела, пусть он учтет свои и ваши интересы.

апйаге а саро см. С-682, 
апгіаге а! саро см. С-747.
723. апйаге соі саро гоИо а) сломать себе шею;

Ь) уйти ни с чем.
724. аѵеге аііго рег (іі)  саро иметь другое в голове, 

думать о другом: Ьо аііго рег іі саро мне не до этого.
725. поп аѵеге апсога (или аѵеге аррепа) іі саро 

аясіиііо быть в младенческом возрасте: Ьа аррепа іі 
саро азсіиЦо у него еще молоко на губах не обсохло, 
он еще молокосос.

726. аѵеге дс іп (или рег іі) саро сосредоточиться 
на мысли о чем-л., упорно думать о чем-л.:

Рга 1е со в е  сЬе ѵі тапгіо Ігоѵегеіе аісипе роеБ іе ... гіеІГаЬ- 
Ьаіе СоН, іі диаіе Ьа іп саро 1а регзиаБіопе гіі евБеге іі 
ргішо сірпо сГНаІіа ( V. Мопіі, «Ерізіоіагіо»).

Среди моих п о с л е  ний Вы найдете н несколько стихотвор
ных произведений... аббата Гольта, который, как одержимый, 
упорно полагает себя первой лирой Италии.
(Пример см. тж. В-447).

727. аѵеге (или Іепеге) іі саро рег ЬеІІегга иметь без
мозглую башку, быть форменным болваном: Ьа іі саро 
рег ЬеІІехга у него голова для украшения, для мебели.

728. аѵеге (или іепеге) іі саро (или зіаг соп іі 
саро) а Ьоііеда поступать осторожно, обдуманно; быть 
спокойным, уравновешенным:

5опо т о і і і  ^іогпі сЬМо поп ікіо соп іі саро а  ЬоНера
(А. Саго, «Ьеііеге іатіііагі»).

Вот уж е много дней, как меня одолевают заботы.

729. аѵеге іі саро Іп сешЬаІі быть беззаботным:
О Ьійо^па аѵеге іі саро іп сетЬ аІі, о сопіійаге аііа сіеса 

пеііа  Ьопі^ гіееіі аіігі, рег іагві аѵапіі да её, а ІГ іт р а гг а іа  
(С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Н ужно быть или очень беззаботным, или слепо верить 
в доброту других людей, чтобы рискнуть самому пробивать 
себе дорогу.

730. аѵеге іі саро с о т е  ип секіопе: Ьа іі саро со т е  
ип севіопе у него голова тяжелая, у него голова как 
( п и в н о й ) котел.

731. поп аѵеге пё саро пё согіа не иметь ни начала, 
ни конца, быть без конца и без начала, быть без на
чала и (без) конца.

аѵеге іі саро пеііа (или гіепіго 1а) (05$а см. Р-1189. 
аѵеге П саро аііе ігаксЬе см. р-1223.

732. аѵеге іі саро аі дгіМі капризничать.
733. аѵеге іі саро іпсерраіо страдать головной болыо; 

чувствовать тяжесть в голове.
734. аѵеге і! саро іга 1е (или пеііе) пиѵоіе витать 

в облаках:
Ё 8і сЬе аѵеѵо ветрге ІІ саро пеііе пиѵоіе! ( /  Міеѵо,, 

«Сопіеззіопі йі ип ііаііапо»).
Я. действительно, всегда внтал в облаках!

(Пример см. тж. Р-2493).
735. аѵеге іі саро пеі ріейі быть простофилей; ду

мать не тем местом.
аѵеге іі саро ріепо сіі дгіііі см. С -1059. 
аѵеге іі саро а яедпо см. 3-580
736. аѵеге іі саро пеі хоіе га имгть место под солн

цем; быть человеком с положением:
— ...Ти Беі йіаіо Ііп (1’аііога тоИ о Ъпопо соп Іеі, поп 

репзапгіо сііе 1е ^іоѵіпеііе ріиіі-. зіо сііе сіі ип соеіапео б ’і п - 
п атогапо  Йі сііі Ііа ^ іа  іі саро пеі зоіе (V. Вгосскі, «1 іешрі 
сіеі Егапсіе атпоге»).

— ...До сих пор ты был добр к ней и не думач о том, 
что девушки чаще влюбляются в людей уже солидных, чем 
в своих сверстников.
аѵеге ип сосоіпего іп саро см. С-2011.
аѵеге 1е согпа іп хепо е гпеііегхеіе іп саро см.

С-2690.
737. поп аѵег Йоѵе розаге іі саро не знать, куда го

лову приклонить.
аѵеге йеііе Пкіте рег саро см. Р-936. 
аѵеге <Ле’ дгіііі рег іі саро с.м. 0-1059. 
аѵеге 1е піапі іп саро а дс! см. М-486, 
аѵеге діі оссЬі іп саро см. 0-104.
738. аѵег ѵіа іі саро сііеіго... думать о..:

...е віссогпе іап іо  1а Р аизііпа сЬе Іа Коза аѵеѵапо ѵіа И 
саро йіеіго і Іого Ьеііі. поп 1е тап саѵ а а#іо сіі Іогпаг Іого 
а зсарраге рег гіпіевсоіагві соп поі (/. Меуо, «Сопіеззіопі 
йі ип ііаііапо»).

...а поскольку и Фаустина, и Роза думали только о своих 
друж ках, Пизане ничего не стоило убеж ать ог них и при
соединиться к нам.
Ьаіепаге іп (или рег) саро см. С-810.
739. Ьаііеге іі саро (тж. йаге йеі саро) потерять го

лову; пасть духом.
740. Ьаііеге дс рег іі саро аіігиі продавать, отдавать 

что-л. за бесценок.
Ьаііеге іі саро пеі (или сопіго іі) ти го  см. М-2185.
741. сайеге (или ѵепіге) «иі саро свалиться на го

лову.
742. са т т іп а ге  хиі саро йі дй сесть на голову кому-л.
743. сахсаге іп саро прийти в голову.
744. саѵагкі іі саро снять шляпу, 
саѵаге (1і (или йеі) саро см. С-774, 
саѵаг 1а раххіа <Лі саро а ч*Л см. Р-925. 
саѵаге іі рагго <Ла1 саро а дй см. Р-932. 
саѵаге а дй іі гигго Йі саро см. К-646. 
саѵаге Іо хигго Йі саро см. 2-110.
745. сЬіпаге (или аЬЬавваге, ріедаге) іі саро а) опу

стить голову; Ь) смириться, покориться:
Риссіпі... 8І гісопо5се соіреѵоіе, т а  поп за апсога ріе^аге

іі саро (С. 8 агіогі, «Риссіпі»).
Пуччини... признает свою неправоту, но он еще не научил

ся смиряться.
Рего аііе ѵоііе іі Ьівоепо !а сЫпаге іі саро апсЬе ай 

аііго! (С. Ѵегда, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
Иногда нужда заставляет склонять голову и не таких! 
...йоѵеііего сЫпаге іі саро а согіевіо, сіііпаге і! саро а 

шейісі е тегіісагпепИ (О. Ѵег^а, «Мазіго-сіоп СетаіЪо»).
...им пришлось кланяться н ему и врачам н мириться 

с лекарствами.
746. сопгіаппаге пе! (или гіеі) саро приговорить к 

смертной казни, вынести смертный приговор:
...еява поп ё сЬе 1а гло^Пе сіі ип сШпю сіііагііпо. Н 

^иаіе ё сопйаппаіо пеі саро е ѵіѵе Іопіапо сіеі зио раезе... 
(А. С. Ваггііі, «ііпа поііе Ьіггагга»)

...она — жена честнейшего патриота, приговпренногг» к 
смертной казни н вынужденного жить в іа т и  от родины..,
сопііссаге іі сЬіойо (или пеі) саро с и. С-1744.
С08іаг ип оссЬіо Йеі саро см. 0-140.
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747. йаге (или апйаге) аі саро а) ударить в голову 

(о вине) ; Ь) вскружить голову, 
йаге йеі саро см. С-739.
718. йаге (іі или йі, йеі) саро іп... натолкнуться, на

лететь на.., удариться головой об..: 
И саіііѵеііо яі тізе а віпвЬіоггаге ей а БІіаррагзі і сареііі 

е а сЭаг гіеі саро пеііе е а т Ь е  гіеііа тагіге, зісиго аі поп іагзі 
йеі таіе (1. Міеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііаішпо»).

Мальчишка принялся плакать, дергаіь  себя за волосы и 
биться головой о колени матери, зная, что ему не будет 
больно.
749. йаге рег іі саро бранить, ругать кого-л.:

Іисійо роІсНеіІо. — Сііе гіігаі 1и, сііе соіевіа соя а ші епіга? 
N011 гаагаѵі&Ііа сііе т і  сіаѵа сіі Ьисісіо рег іі саро (Л. Рыеп- 
гиоіа, «I Ьисісіі»).

Л ю ч и д  о Ф о л ь к е т т  о. — Ты хочешь сказать, что это 
для меня ново? Нет ничего удивительного, что он стал меня 
поносить, как  одного из Лючидо.
750. йаге іі саро пеі сапіопі встать в облаках.
751. гіаге гіеі саро іп Согпеіо быть рогатым, быть об

манутым. 
сІаге гіеі саро пеі (или  5иІ) тиго  см. М-2185. 
752. гііріп^еге іі саро зепга Іа сойа бросать дело, ра

боту посередине, не докончив. 
епігаге пеі саро см. С-810. 
753. поп епігаге іп саро не укладываться в голове. 
е55еге с о т е  <г1і а^ іі, сЬе Ьаппо И саро Ьіапсо е Іа 

сой а ѵеггіе см. А-364. 
754. еззеге іп сар© гіі чс заверш ать что-л.
755. е55еге ип саро 6\ сЬіогіо ничего не значить, быть 

последней спиней в колеснице:
— (Ж  сііе 1е раге сЬе ип ргеіе зіа  ип саро гіі сЫойо? 

(1. І\Ііеѵо, <хСоп}еззіопі сіі ип ііаііапо»).
— Аза, вам каж ется, что священник последняя спица в 

колеснице?
е55еге соі саро пеііа Іо$5а см. р-1189. 
е$§еге ипа шо5са зепга саро см. М-2037. 
?аге ЬіПі Ы1Н соі саро см. В-748.
756. а̂г саро а... (или (ІІ...) а) быть началом, дать 

начало; Ь) быть во главе, возглавлять:
СП іпігі сіі Рогсі зопо саш резігі. Егі а1І'а^гісоІіига, сіі

соп(іпио, е§;1і гНа саро, пеі соп саіепатеп іо  сіеі ьио з із іе т а  
сіі ргойигіопе ѵегіісаІе (Е. СессЬі, «Атегіса атагсі»).

Форд начал с механизации сельского хозяйства, и здесь 
ои по-прежнему прибегает к своей вертикальной системе.

с) оканчиваться, упираться в...; впадать (о реке):
1_е позіге сНіа зопо іп сепіто апіісо гіі ІіиМе 1е согпипіеа- 

гіппі гіі ипа Іаг^а е ророіоза ргоѵіпсіа; ѵі Іаппо саро Іііііе 
1е зігасіе, ѵі Гаппо саро іиШ і гпегсаіі сіеі сопіасЗо (I.. Саі- 
іапео, «Оосіісі &іогпаіе»).

Наши города леж ат на скрещении древних дорог обшир
ной и густо населенной провинции. Сюда сходятся все пути, 
и здесь средоточие всей торговли в округе.

гі) явиться, прийти куда-л.:
— ...5опо !атпій1іаге сіі тагіоппа 1а Ъа^езза... Іа ^иаіе Іа  

зет р ге  саро а  т е  рег одпі зио Ызо^по (Р. Рап\апі, «Сессо 
й'АзсоИ»).

— ...Я близкий друг аббатисы..; она всегда ко мне за 
глядывает, если ей что-то нужно.

Е зі еиазіаѵа чиеііе оге сіі ІіЬегіа соп ип аЪЬапгіопо гіі 
га&агго іп ѵасапга іасепгіо саро о^пі Іапіо йоѵ’ега 1а т о в ііе  
(В Сісовпапі, «Ѵіііа Веаігісе»).

Он, как вырвавшийся на каникулы юнец, безрассудно 
тратил эти свободные часы, ища повсюду свою жену.

5і гісоггіо «іі еззеге зіаіо  аНге ѵоііе <1аІ зио огоіоріаіо, 
іп Р іагга  гіеі МегсапіІ, рег чиаІсЬе іпсагісо аѵиіо сіаі зірпог 
Оогпепісо: е^іі зареѵа ога йоѵе Гаг саро (О. Яоѵеііа, «Маіег 
йоіогоза»).

Сандро вспомнил, что несколько р аз по поручению синьо
ра Доменико ходил к часовому мастеру на Пьяцца деи Мер
ка нтіі. Теперь ои знал, куда ему идти.

757 Іагхі саро 61 ( +  іп{.) а) стать инициатором че- 
го-л.. Ь) придумать, предложить что-л. 

/58. ^аг саро (1і рег $ё действовать самостоятельно. 
759. іаг саро іп ^с вникнуть, окунуться с головой во 

что-л.
7С0. іаг йі саро а ц(1 а) приветствовать кого-л., сни

мать шляпу перед кем-л.; преклоняться перед кем-л.

761. Таг 6і зио саро поступать по-своему, действовать 
по своем у разумению .

II т а з за іо  йі Маг§і!е11о аѵеѵа сЬіезІо огсііпі іпіогпо а 
сегіі Іаѵогі сіа іпігаргеініеге. Ооѵеѵа аііепйеге іі расігопе»* 
Раге гіі зио саро? (Ь. Саришіа, «II тагсНезе йі Носсаѵег- 
йіпа» ).

Арендатор Марджителло ж дал распоряжений относительно 
начала работ. Должен ли он дож идаться приезда хозяина 
или действовать по собственному усмотрению?

762. !аге а дй іі саро с о т е  ипа сехіа (или соіпе ип 
севіопе, ип раііопе) заморочить, задурить голову кому-л.:

Е (іі {аііо, согпе 1а Ьиопа Б іто п а  (и ел ігаіа іп Рігепге, 
поп зарсѵа гассареггагзі зе зояпаѵа о зе ега гіезіа. созі 
пиоѵо т ігасо іо  ^ іі рагеѵа іи ііо  сіо сЬе ѵесіеа; е чиеііа Іапіа 
Гге^иепга сіі ророіо... е ріагге... е ЬоІіе^Ье гісс іііззіте сіі 
раппі е с5і зеіа, 1е аѵеѵапо ргоргіо Гаііо ип саро с о т е  ип 
се«гіопе (Р. Рапіапі, «Сессо й’АзсоИ»).

И правда, едва добрая Симона въехала во Флоренцию, 
она уж е поиягь не могла, сон это или явь — таким чудом 
показалось ей все, что она увидела. Л от множества народу... 
площадей , лавок, полных разных материй и шелков, у нее 
голова пошла кругом.

763. Гаге йеі саро сойа е йеііа сойа саро поставить 
все с ног на голову.

764. Гаге іі саро §го$5о а дй морочить кому-л. голову.
765. Гаге іі саро дгояхо йі дс ломать голову над 

чем-л. (ср. голова пухнет от...). 
7С6. Гаг саро а пахсопйегхі играть в прятки. 
767. Гаг дігаге іі саро а чй вскружить кому-л. голову:

— ...зіа а ѵеііеге сЬе ^иеI1а зсіш ипііа. чиеііа Ь атЬоІа сііе 
зі ега р егтеззо  сіі гісіеге регсііё іі т іо  райгопе горрісаѵа ип 
росЬіпо, аѵгеЬЬе роіиіо Іаг^ІІ ^Ігаге іі сароі (АІ Заѵіпі, 
«Рапіазті»).

— ...вот увидишь, эта дурочка, эта куколка, которая позво
лила себе смеяться над тем, что мой хозяин чуть-чуть при
храмывает, вполне может вскружить ему головуі

Гаг рипіо е йа саро см. Р-2539. 
Гегтаге (или Гіссаге) іі сЫойо іп (или пеі) саро см. 

С -1744.
Гіссаге іі саро іп дс см. С-781.
768. Гіддегхі іп саро дс вбить себе что-л. в голову, 

вообразить себе что-л.:
Іп іа ііі !а сопІеБва Тагчиіпіа ч’ега Іі(4а іп саро гіі [аг^Іі

йройаге ипа йі^погіпа V., Ьеііа, гісса, іп іеііі^еп іе (А. Ро@аг- 
гаго, «Ічіпіііе Согііз»).

Действительно, графиня Тарквиния решила во что бы то 
ни стало женить его на синьорине В., красивой, богатой, 
умной.
Гіяхаге іі сЫойо іп (или пеі) саро см. С -1744.
769. Ггиііаге іп (или рег іі) саро (или рег іі сегѵеііо, 

рег Іа іезіа) взбрести в голову.
770. оігаге соі саро ломать себе голову.
771. дгаііагві іі саро чесать в затылке, чесать затылок.
772. іпдго85аг8і іі саро задурить, забить себе голову. 
іп!ао1«аге 1а согпісе іпіогпо аі саро см. С-2684. 
1аксіаг5І сасаге іп саоо см. С-5.
1а$сіаг5І іпеііег 1а т ііега  іп саро см М '600.
Іахсіагхі всЬіассіаг Іе посі іп саро см. N-347.
773. Іаѵаге іі саро (соі сіоііоіі или соп Іе ГготЬоІе, 

соп і! гаппо) намылить шею, задать головомойку:
«Соше!» гііззе П ргіпсіре: «ѵ’Ьа тап са іо  йі гізреііо  соіеі! 

Ю отапі, й о тап і. 1е іаѵего іі саро соте ѵа (Л. Мапгопі, «/ 
рготеззі зрозі»).

— Как, — сказал князь, — оиа не проявила к вам долж 
ного уважения? Завтра ж е я задам ей хорошую голово
мойку.

Іаѵаге іі саро а1Га$іпо см. А-1213.
— ё с о т е  Іаѵаге іі саро аІГахіпо см. А-1214.
Іеѵаге іі саро см. С-721.
774. Іеѵаге (или ігагге, саѵаге) йі (или йеі) саро 

выбить из головы:
Ріатіпіо. — Пгіі! 5і^пог райге, 8е аѵеіе гіеііа Ьопіа рег 

ісі, яе аѵеТе гіеііа Ьопіа рег т е ...
Ооп ЯоЪепо. — N0 аззоіиіагпепіе. Ьеѵаіі гіаі саро соіезіа 

ійеа: аіігіпіепіі Ігоѵего іі то ііо  йі іаге сЬе ІІ зѵапізса 
(С. Соісіопі, «СИ атогі сіі Ееііпйа е Ыпйого»).

Ф л а  м и н н о. — О, уважаемый отец, еслн у вас есть доб
рое чувство к ней и доброе чувство ко мне...

Д о н  Р о б е р т о . * — Нет и еще раз нет. Выбрось из голо
вы эту дурь, или я найду способ заставить тебя это сделать-
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775. Іеѵагзі 6\ саро снять шляпу, обнажить голову. 
Іеѵаге і! «тіііо (или  і ^гіПі) гіа! саро см. С -1063. 
Іеѵаге а цб іі гигго  <1і саро см. К-646.
776. талоіаге 1а тіпеБІга (или Іа іогіа, 1а рарра) 

іп саро а ^6 а) быть на голову выше кого-л.:
Е роі, іп ііп  гіеі сопіі, іап іо  реддіо рог П Воссассіо, 

СЬ’ега гаегго ігапссзе рег пазсііа, ей ега ѵіззиіо Іип&о іе т р о  
пеііа согіе апеіо іпа сіі Ыароіі, зе  пеі іа ііо  сГеззег іозсапо 
5І Іазсіа тап*?іаг 1а рарра іп саро гіаі ЗассЬеШ , сЬ’ега ип 
іозсапо ѵего (С. Маіарагіе, «МаІеаеШ іовсапі»).

В конце концов тем хуже для Боккаччо, который был ло- 
лѵФранцузом по рождению и долгое время жил в Неаполе 
при Д Б о р е  герцогов Анжуйских; но происхождению ему д а
леко до  Саккетти, уж  тот-то был истинным тосканцем.

Ь) сесть кому-л. на голову.
777. — а т е  Іа рарра іп саро поп ші се 1а тап^іапо  

^  со мной шутки плохи.
шеііег 1е ЬгасНе аі саро см. В -1128.
778. іпеііеге саро а... а) быть началом, дать начало:

Ога диеі паіигаі согзо йеі Нп@иащую рагіа іо  т із е  саро 
аррипіо аі Н п^иадді пеоіаііпі (Л. ЗсЫаЦті, «РгоЫеті йві
Іеввісо ііаііапо» ).

Затем естественное развитие этого разговорного языка 
дало начало романским языкам.

Ь) оканчиваться, упираться в...; впадать (о реке):
Аѵеѵа сегіо циаісііе асеггішо пешісо... ІиШ 1 зиоі сіізсогзі 

теМ еѵапо саро а циеііо (С. Сіасова, «Ѵпа вігапа циійа»). 
Конечно ж е. у него был какой-то заклятый враг... Все 

его разговоры сводились к этому.

шеііеге а саро см. С-686.
779. т е ііе іы  (или рогзі) іп саро вбить себе в голову:

— Оаѵѵего — сИззе {га зё И ЬигаШ по... — соше з іа т о  йі- 
з^гагіаіі поіаіігі роѵегі га^аггі. ТиШ сі зётіііапо, іиШ  сі 
атто п ізсо п о , ІиШ сі гіаппо сопзі&іі. А Іавсіагіі йіге, іиШ  
зі теМегеЪЪего іп саро сіі еззеге і позігі ЬаЬЬі е і позігі 
т а е з іг і; іи ііі: апсііе і ОгіШ -рагІапІі (С. Соііойі. «Ее аѵ- 
ѵепіиге сіі РіпоссПіо»).

— Какие ж е мы, дети, все-таки несчастные, — думал Пи
ноккио. — Все на нас кричат, все нас урезонивают, все даю т 
нам советы. Дай им волю, так все заберут себе в голову, 
будто онн наши отцы и наставники, все-все, даж е говоря
щие сверчки.
(Пример см. тж. Р-1701)*
780. шеііегзі соі саро а чс приняться усердно за 

что-л.
781. піейеге (или ііссаге) іі саро іп чс соваться, со

вать свой иос куда-л.:
Веііо. — Е сііе гіотіп гіі раезе поп аЬ Ы ат по! о гт а і 

гіѵоііаіо? Е поп сі е  Ьисо, е поп сі ё іогпо. сіоѵе поі поп 
аЬ Ь іато  НІІо іі саро (Л. Рігепгиоіа, «7 ЬисШі»).

Б е т т о. — II в каких краях мы только не побывали? 
И не было гакой дыры и такого пекла, куда бы мы не 
совали нос.

теііеГ5і іп саро Гагсоіаіо см. А -1005.
782. шеііег5І іі саро іга 1е ^ашЬе поджать хвост, уйти 

с позором.
783. т е ііеге  іі саро іп ^гетЬо а чсі довериться кому-л.
784. т е ііеге  II саро а рагШо успокоиться, смириться, 

образумиться.
теііеге  1а согіа гіоѵе поп ѵа іі саро см. С-2047, 
тей егзі 1е оатЬ е іп саро см. С -168. 
т е ііеге  гіеі дгіііі іп саро а ^6 см. С -1065. 
теМеге 1а (а^Ііа 5и1 саро 61 (̂̂  см. Т-26, 
пе^аге (іі) раіиоіо іп саро (или соі раіиоіо іп саро) 

см. Р-110.
ра^аге ип оссЫо йеі саро см. 0-193.
785. разваге рег іі саро прийти в голову, на ум.
786. реггіегві 6а саро (тж. регйеге іі саро) терять го

лову:
М агсеііо зі регйеѵа йа саро а со п іетр іаг іа , соп Іо з&иагсіо 

аззісіио е Ііііо  беІГ атоге (М. Вегао, «Сиоге іп^егто»).
Марчелло терял рассудок, глядя иа нее влюбленными 

глазами.

II Ке ргоргіо аѵеѵа регзо іі саро (О. Ыегиссі, «Зеввапіа 
поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

Король прямо голову потерял.

787. реяСаге дс пеі саро аіігиі вбивать кому-л. что-л. 
в готову.

788. реяіаге хиі саро а дй преследовать кого-л., насе
дать на кого-л., не давать покоя, передышки:

Соп чиеііа ^епіе 1і, поп с’ё ип ш отеп іо  ді гірозо. Рс>* 
зіапо зиі саро... іи ііе 1е оге [Т. Ьогі, «Ви$еге зиІРАгпо»).

От э т и х  людей нет ни минуты покоя. Они отравляют мне 
существование... с  утра до поздней ночи.

ріапіаге П сЬіойо іп (или пеі) саро см. С-1744. 
рІссЬіаге 11 саро пеі т и г о  см. М-2185, 
ріе&аге іі саро см. С-745. 
рог5І іп саро см. С-779.
789. рогіаге іі саро а сіѵеііа носить замысловатую 

прическу.
гассопсіаіе а 1а сарреШ па іп саро см. С-841.
790. г ітап еге  а (или со1)сарогоі(о  сломать себе шею.
791. пЧогпаге іп (или хорга іі) саро идти во вред (ср. 

не плюй против ветра).
гіххаге іі саро см. С 721.
792. готреге  (или Іо^ііеге) іі саро а приставать 

к кому-л., мешать кому-л., морочить кому-л. голову:
Оііаѵіо (воіо циагйа ве ѵі ё певвипо е вегга Іа рогіа). —> 

Оиі пеззипо ші ѵегга а готреге Н саро. Іп циезіа сате га , 
йоѵе іо йогшо, пеззипо агсііясе ѵепіге (С. СоШопі, «II ѵего 
атісо»).

О т т а в и о (один, оглядывается вокруг и запирает 
дверь). — Сюда никто не придет морочить мие голову. В мою 
спальню иикто не посмеет сунуться.

«ЕЪ ѵіа! СЬе ші ѵепііе готреге іі саро соп ^ие8^е іап- 
сіоиіе?» (А. Мапгопі, «I рготевві вровіх>).

— Ну хватит! Зачем вы морочите мне голову вашими 
затеями?

793. готрегБІ іі саро ломать (себе) голову:
ВІзо§паѵа ргоргіо сЬ’е§ІІ апсіаззе а готрегз! іі саро рег 

ипа Ьагопе85а йі ргіпсівЬессо, рег ипа ех-сапіап1:е сіі ргоѵіп- 
сіа (Е. Ѳе Л4агскі, «Соі [иосо поп ві всНегга»).

С т о и л о  л н  ему ломать себе голову из-за этой самозван
ной баронессы, бывшей провинциальной певички.

794. готреге  іі саро аі йі^іипо утолять голод, есть.
795. готрег5І іі саро пе! т и г о  биться головой об 

стену:
Е ога т і  сіісо... сѣе Гга росЬе оге, диапйо аррепа зрипіі 

іі зоіе, іо заго то г іо , сасЗаѵеге, е т ^ з з а іе  ипа сгапде сіІ- 
зрегагіопе е ипа §гап гаЬЬіа, е ѵоггеі го т р е г т і І1 саро пеі 
т и г о  (К  Вегвегю, «кассопіі ророіагі»),

И я думаю  о том, что... через несколько часов, едва 
забрезж ит рассвет, я буду бездыханным телом, и меня охва
тывает такое яростное отчаяние, что я готов биться головой
об стену.
796. гопірег5І (или бреххагзі) іі саро соп ^6 драться 

с кем-л.:
ІисШо РоІсЪеііо. — ОеЬ, Лі рга7іа, поп ші Ібгге 1а Іезіа. 

зе іи  поп ѵиоі сЬ’іо 11 зрехгі 11 саро (Л. Рігепгиоіа, «I 
ЬисШ»).

Л ю ч и д о Ф о л ь к е т т о .  — Бога ради, не морочь мие 
голову, если не хочешь, чтобы я свернул тебе шею.

заііаге іп саро см. С*810.
797. поп «арег саро пё ѵіа не знать, за что взяться, 

с чего начать.
798. поп §арег 6о\е  5І Ьа іі саро не иметь головы, 

быть рассеянным, плохо соображать.
799. поп зарег гіоѵе Ьаііеге іі саро (или йоѵе сіаге ді 

саро) не знать, что делать, что предпринять:
11 ігіЬипаІе е 1 йесигіопі. поп зарепгіо гіоѵе Ъаііеге 11 саро, 

репзагоп ді гіѵоі^егзі аі сарриссіпі (Л. Мапгопі. «I рготев-
ві врові»).

Трибунал и декурионы были в растерянности и подумы
вали о том. чтобы прибегнуть к помощи отцов-капуцинов.

800. БсатЬіаге і1 саро рег П ѵіѵа^по спутать божий 
дар с яичницей.

зоПеѵаге іі саро см. С-721.
8ре22аг5і іі саро соп чсі см. С-796.
8С1. §іаге іп саро а ^6 жить ѵчом выше кого-л, 
§іаге соп іі саро а Ьоііеста см. С 728.
8Іаге соі саро а  5е§по см. 5-580,
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§іаге риліо е 6а саро см. Р-2539.
802. зігассіаге і і  саро аі іоггіо ^  окончательно раз

делаться с..:
ГиІЩпо. — ...СапіЪіо, сЬе Ьа саго сіі $аге іі соіро, вепіепйо 

іі готоге віагеЬЬе сНеІо. е сегсЬегеЪЬе бі вігассіаге 11 саро 
аі Іоггіо (О. М. СессиЛ, «Ьа то&ііе»).

Ф у л и н ь  о. — ...Камбио же, которому охота добиться 
успеха, услышав шум, промолчит и постарается обтяпать 
дельце.
803. іелеге іі саро аііо  быть смелым, не склонять го

ловы.
іепег іі саро рег ЬеПегга см. С-727.
(епеге іі саро а ЬоМеда см. С-728.
804. іелеге іі саро іта бие ^иапсіаіі не знать никаких 

забот, жить спокойно.
іелеге іі саро а зе^ло см. 5-580. 
іелеге 1е шапі іп саро а чсі см. М-486.
805. іігаге Іиогі іі саро гіаііа ра^ііа ^  перестать пря

тать голову, осмелеть, выйти из убежища:
Сіогпо рег еіогпо е ііа  аЯгопіаѵа іі топсіо соп вегарге 

т а ^ ё іо г  агсіітепіо, «8і зѵеггаѵа йаііа раига, Игаѵа Іиогі 
11 саро й аііа  ра&ііа», с о т е  1е йісеѵа 5апсІппо (V. Ргаіоііпі, 
кііп егое йеі позіго іетро»).

С каждым днем она все смелее смотрела на окружаю
щих и, освобождаясь от страха, как говорил Сандрино, «пе
рестала прятать голову в солому».
іоссаге Іе 5Іе1Іе со! саро см. 5-1693. 
іо^ііеге іі саро а ^6 см. С-792, 
ігагге а саро см. С-686 Ь). 
ігагге 6\ (или гіеі) саро см. С-774.
806. ігетаге 6а\ саро аііе ріаліе дрож ать как оси

новый лист, содрогаться от страха:
II ге ігегпо йаі саро а ііе  ріапіе; еЬЪе аррепа 1а Іогга гіі 

&еііаге ипо Б&иагсіо виі ^о&ііо сЬе іі ^оѵегпаіоге ^е 1 сазіеііо  
гіі 2е11 &1і іпгіігіггаѵа (М. Заѵіпі, «Рапіазті»).

Король задрож ал всем телом н едва нашел в себе силы 
взглянуть на бумагу, которую ему протягивал управляющий 
замком ди Дзель.
807. поп (гоѵагзі саро а (или йа) ( +  іп[.) не иметь 

никакого желания, не хотеть делать что-л.
поп ігоѵаг заропе сЬе Іаѵі іі саро см. 5-238.
808. игіаге И саро аі шиго делать все возможное-
809. изсіге 6і саро выскочить из головы, стереться 

в памяти.
ѵеліге а саро 6\ чс см. С-687.
810. ѵепіге (или заііаге, Ьаіепаге) іп саро (тж. Ьа- 

Іепаге рег саро; епігаге пеі саро) прийти, взбрести 
в голову:

« С о т е  Ію сіеііо поп 1а Іавсіаѵо т а і :  перриге ^иап(1о ѵепіѵа
а ігоѵагіа диаІсЬе а т іс а  о 1а тагіге; перриге диапйо !е 
8аНо іп саро, поп во регсЬё, ді ргепсіеге Іегіопі сГіп&Іе&е 
{А. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»).

Как я уж е говорил, я никогда не оставлял Аньезе одну, 
д аж е когда к ней заходила какая-нибудь подруга или мать» 
даж е когда, не знаю с чего, ей вдруг взбрело в голову 
брать уроки английского языка.

Е ^іі йіБзе соп ѵосе гівоіиіа:
— СЬе поп ѵі Ьаіепі т а і  рег саро 1'ійеа гіі ѵепйеге аі 

Регепіо $1ез5о, И сіеІШо сіі Апгігеа Регепіо (О. йа Ѵегопа,
«Ьа ѵііа сотіпсіа сіотапі»).

Он решительно произнес:
— Не вздумайте только продать самому Андреа Ференто 

тайну его преступления.

ѵепіге хиі саро см. В-741.
ѵепіге а саро гіеііа таіахха см М-926.
811. ѵиоіагхі }1 саро с ума сходить, беспокоиться.
1а Ьехіетіпіа віга> В'га- іогпа іп саро а сЬі Іа Ііга см. 

В-614.
^іі ЬоІІе ^с іп саро см. В -1004.
812. саро |*Г0550, сегѵеііо т а д го  ргоѵ. з і  велика го 

лова, да  ум а в ней мало.
813. саро яепга Ііп^иа поп ѵаіе ипа вігіпяа ргоѵ. ^  

готова  без язы ка  — что ботинок без ш нурка.
1а саха діі ё сго!!аіа яаі саро см. С-119?.
814. с’ё сЬі діі йисіе іі саро, е 8І піесііса іі саісадпо  

ргоѵ. одно лечит, другое калечит.

815. а сЬі сопхідііа (или сопіогіа) іі саро поп (діі) 
йиоіе (тж. а іЬі сопхідііа или яіііпа поп (Іиоіе іі саро
или іі согро) ргоѵ. =  советы давать легко.

сМ сопіго Оіо деііа  ріеіга, іп саро ^іі іогпа см. 0-463.
816. сЫ Ьа іі саро йі сега, поп ѵаііа аі яоіе ргоѵ. не 

лезь на солнце, если у тебя голова из воска; по себе 
сук ломи.

сЬі Иа а еяьег {апііио пахсе соі сегсіпе 1п саро см. 
Р-169.

сНі Ііеп саѵаііо е поп Ьа «^гаіпе, іп саро аН’аппо 5І 
дгаііа іі Іогаіпе см. С-1390. 

сопіа рій ипо яріссЬіо сЬе ип саро см. 8-1400. 
соха {аііа  саро Ьа см. С-2908, 
іі Йіаѵоіо сі Ьа теххо Іа соііа е іі саро см. 0-364. 
йоѵ'апйга а Ьаііеге И саро? см. А-724,
817. §11 ё Іогпаіо (или  гісасіиіо) іп саро ему это бо

ком иыш.’Ю.
іі Шо 5І готре «Заі саро ріи йеЬоІе см. Р-804. 
діі ІгиІІа і. саро см. р-1377
818. діі діга іі саво а} он не в духе; Ь) он очень оза

бочен, у него голова идет кругом.
Ьа ІІ §іі5сіо іп саро см. С -1208.
Іа тапдегеЬЬе іп саро а ип Іідпояо см. М-376.
Іа т а іі іа  Іогпа іп саро аі т а ііо  см. М 945.
819. т е д ііо  еяхеге саро сЬе сойа ргоѵ. ^  лучше 

командовать, чем подчиняться.
820. (ё) т е д ііо  (ехвег) саро Йі да ііо  (или Йі Іисег- 

Іоіа) сЬе соііа Йі Іеопе (тж. ё іпе^Ііо евхег саро Йі Іис- 
сіо или Йі кагала сЬе сосіа с!і хіогіопе) ргоѵ. лучше быть 
головой кошки, чем хвостом льва; лучше быть головой 
щуки, чем хвостом осетра; ^  лучше быть первым в де
ревне, чем последним в городе.

821. поп Ьіходпа Іахсіагяі іі саро ргіітіг. йі готрегхеіо 
ргоѵ. ей на всяхую беду страху не напасешься.

поп діі сіиоіе іі саро см. 0-746.
іі рехсе соіліпсіа а ри/згаге (или а риііге) йаі саро 

см. Р-1362.
822. диаіе іі саро, 1а!і і ^гедагі ргоѵ. каков пастух, 

таково и стадо:
N011 роіеі -ергітеге ип еекіо гі‘а т т іг а г іо п е . «Онаіе ІІ 

саро, (аіі і гз» шогшогаі (Л. Сапірапііе, «СИ азрагаві
е Ѵііптогіаіііа й е іі'ап іт а»).

Я не мог сдержать восхищения н прошептал: «Киков 
командир, таковы и солдаты».

823. циапсіо М саро йиоіе, іи ііе Іе шетЬга Іап^иопо 
(или одпі т ет Ь го  раііхсе) ргоѵ. = рыба гниет с головы.

ІІ вапдие ^іі апйо аі саро см. 3-190.
824. хор га іі саро шіо! ручаюсь головой!
825. Іаіе іі саро, Іаіе іі яароге ргоѵ. еа каковы сани, 

таковы и сами; каков поп, таков и приход.
+а.і!1 сарі, іапіе хепіепхе см. 5-642.*
Іапіо яе пе ха а тап«чаге ипо хріссНо й’а^Ио соше 

ип саро см. 8-1402.
-апіо ѵа 1а шохеа аі т іе іе  сЬе сі Іахсіа іі саро см. 

М-2065._ _
ѵаі ріи ип Іеопе а саро Йі сепіо сегѵі сЬе ип сегѵо 

а саро Йі сепіо Іеопі см. Ь-387.
САРО

сІаІРАІрі аі Саро Раххего см. А-505 
САРОРІТТО а§§

826. а сароШіо а) вниз головой:
Акобііпо, вееиепдоіі йа Іопіапо, 1і ѵійе кеНагві Гип йоро 

Гаііго. а сароіГІо с о т е  ревсі, пеІГасциа Ьа8за (Л. Могаѵіа,
«А&озііпо»).

Следя за мальчишками издали, Агостпно увидел, как они, 
один за другим, нырнули как рыбы вниз головой в воду 
залива.

Ь) очертя голову:
— 1п сегіе сове езва ё апсога ипа Ь атЬ іпа, сарргіссіоза 

е«і ітри івіѵ а: Ьіво^па зарегаі тосіегаге, е поп Ьииагві а 
сароШ іо пеі ргесірігіо! {Т. Ьогі, «Ви^еге зиП’А'по»).

В некоторых вопросах она еще совселі ребенок, капри ін « » ій  
н импульсивный, а ведь нужно уметь себя сдерживать и 
не бросаться в пропасть очерія голову.
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С АР0Ы 1Ч0 т
827. Гаг сароііпо а) слегка высовывать голову, загля

дывать, выглядывать:
АНе рогіс гіеііа ьаіа, }-,( і : 1 с (асеѵа сароііпо (С. Раѵезе, 

«Тга ііоппе воіе»).
В двери зал а  заглядывали люди.
Ье га&агге І^асеѵапо сароііио Шеіго Іе Гіпезіге, <зиапйо Іиі

ргіззаѵа (5. 8 ігаІі, «Реррапіопі»).
Когда он проходил по улице, девушки выглядывали из 

окон.
I дне аѵѵосаіі есі N тесНсо озагопо регііпо ^аг сароііпо

ай оцпі іапіо іп Ѵіа ТогпаЬиопі (Т. Ьогі, «Ви^еге виІѴАгпо»).
Оба адвоката и врач даж е  отваживались появляться время 

ог времени иа улице Торнабуони.

Ь) выявляться, обнаруживаться; появляться:
Боро іап іі шсзі, ега іі ргіпю поіігіагіо соп ип еіепсо 

пиігііо  сН іііоіі Расеѵапо апсЬе сароііпо «І_е поШ сіі СаЬі- 
гіа» сН Ресіегісо Реіііпі (/X Раоіеііа, «Ье поііі йеі сіпета»).

Через несколько месяцев появился наконец первый вну
шительный список фильмов; среди них фигурировал и фильм 
«Ночи Кабирин» Федерико Феллипн.

Оізсиззіопі 1ипеЬі55іте согзего іга  і сЗие, сіізсиззіопі сЬе 
Іасеѵапо сароііпо апсЬе а Іаѵоіа (А. Р а І а г г е в с Н і^ г а іе і і і  
Сиссоіі»).

Оба они вели долгие споры между собой. Иногда эти 
споры возникали даж е  за столом.
(Пример см. то/с. К-242).

САРОНАЬЕ т
шапіеге сіа сарогаіе см. М-416.

САРРА і
828. сарра гіеі сіеіо небосвод.
829. — 5о11о 1а сарра гіеі сіеіо (или гіеі зоіе) на белом 

свсте.
830. сарра йі ріошЬо тяж елый груз, 
пего соше 1а сарра гіеі с а т іп о  см. N-169. 
сатегіеге  йі врагіа е сарра см. С-267.
831. со т т е г ііа  гіі сарра е сіі зрагіа комедия плащ а 

и шпаги:
Оои&Іаз РаігЬапкз іг., Гегое сіі іапіі Ш т  гіі сарра е 

8райа... ё раззаіо  сіаііо зсЬ егто  а ііа  ііпапга («Ь‘Vпііа» ) .
Д углас Фербенкс младшнй, герой многочисленных филь

мов «плаща и шпаги»-., сошел с экрана, чтобы заняться 
финансовой деятельностью.

— СЬе рагіе іі сіаппо?
— ЗиЬііо сіоро Оиіпезз. Ё сарра е  зрагіа (О. Раоіеііа,

«Ье поШ йеі сіпета»),
— Какую роль тебе дают?
— Вторую после Гиннеса. Из серии плаща и шпаги.

832. иопіо гіі сарра е &рагіа а) светский человек; 
Ь) гражданский чин.

833. іп сарра т а ^ п а  шутл. при полном параде. 
5о11о Іа сарра йеі 5о1е см. С-829. 
834. саѵагпе сарра е т а п іе ііо  прийти к  определен

ному решению.
835. поп Іагзі зігассіаг 1а сарра не заставлять себя 

просить. 
т еК ег  1а саіха а ііа  сарра гіеі саш іпо см. С-221. 
836. гіѵоііаг Іа сарра изменить свое мнение; отка

заться от своих убеждений. 
837. сЬі Ьа Ьиопа сарра Іас іітеп іе  всарра ргоѵ. ^  

большой да богатый не бывает виноватый. 
рег ип рипіо М агііп регве 1а сарра см. М-886. 

САРРЕ1ХА / 
сарреііа агсіепіе см. С-253, 
іпаезіго гіі сарреііа см. М-77. 
ё сашЬіаІо іі таех іго  гіі сарреііа ша 1а шивіса ё $еш- 

рге чиеііа (или 1а зіезза) см. М-2221.
САРРЕІХАГѵЮ т

838. чиаі ё іі сарреііапо, ІаІ ё іі задгезіапо ргоѵ. 
каков поп, таков и приход.
САРРЕІХАТА {

839. а сарреііаіе в большом количестве, во множе
стве.

— еиагіа^паге гіепагі а сарреііаіе см. 0-100. 
САРРЕ1Х1МА /

840. еззеге (или  гіизсіге) гіеііа сарреіііпа быть очень 
хитрым.

841. гассопсіаге а Іа сарреіііпа іп саро наставить 
кого-л. на путь истинный.
С А РРЕ ІХ О  т

842. сарреііо сіі шаге медуза, 
сарреііо а зіа іо  см. 3-1593. 
атісіхза ді сарреііо см. Л-600, 
ашісо сП сарреНо см. А-606. 
Іо г т а  сЗеІ сарреііо см. Р-1066.
843. соі сарреііо іп ш апо (тж. ип сарреНо рег шапо) 

униженно, ннзкопоклонно:
I р іетоп іезі епігегаппо боіо соі сарреНо іп шапо рег 

гіѵегіге 1е Ессеіепге ѵозіге (С. Іогпаы йі Ьатрейиза «11 
Саііорагйо»).

В замок пьемонтцы войдут с поклоном и лишь для того, 
чтобы засвидетельствовать почтение вашему превосходитель
ству и вашей семье.

Ма а КіпаЫо ріасдие сіі гіепігаг пеііа ѵііа созі, соп 1а 
ѵізіопе ёеі зио гіѵаіе сііе сіие е^асііпі рій іп Ьаззо !о 
гіѵегіѵа и тііш еп іе , ип саррсііо  рег т а п о  (II. Оіеііі, «Ооппе, 
иотіпі е Ьигаіііпі»).

Но Ринальдо был рад, что возвращается к жизни после 
дуэли и видит, как его противник, обнажив голову, уни
женный, стоит перед ним и не решается подняться по сту
пенькам.

844. — апгіаге йа чгі соі сарреНо іп ш апо пойти с по
клоном, пойти иа поклон к кому-л.; ломать шапку пе
ред кем-л.

845. — віаге соі сарреИо іп шапо обнаж ить голову 
перед кем-л.

846. апйаге соі сарреНо іп « і̂го (тж. Іаге іі ^іго соі 
сарреНо) обойти (всех) с шапкой, пустить шапку по 
кругу.

847. аііассаге (и ли  аррепйеге, розаге) 11 сарреНо 
устроиться, приткнуться к месту:

Брозаіо е бібіепіаіо, зі ега гіпсЫизо пеііа саза йеііа 
то§1іе, аррепйепсіо— соше зі й ісе— іі сарреНо (Р. СНіага. 
«Ьа врагіігіопе»).

Женившись и устроив свои дела, ои поселился у жены 
и стал, как  говорится, домоседом.

848. айассаге (іі)  сарреИо аі сЬіойо решиться иа 
что-л. 

аѵег рій Ьізддпо йі (\с сЬе іі Іі^позо йеі сарреНо см. 
В -772. 

аѵеге іі сегѵеііо зорга іі сарреИо см. С -1566. 
849. саѵагзі гіі сарреНо ^  в ы й т и  сухим из воды, легко 

отделаться.
850. саѵагзі (и ли  Іеѵагзі) іі сарреИо (тж. Гаге І1 или  

йі сарреИо; рогіагзі 1а т а п о  аі сарреИо; іоссагзі іі 
сарреИо) а) снимать шляпу, здороваться:

— ...Тіп еіогпо іи ііі загешо а т іс і .  С іі и о т іп і е &1і огзі 
загаппо еепШ і &1і ипі соп аіігі, е чиапсіо зі іпсопігегап- 
по зі саѵегаппо іі сарреИо (С. Йойагі, «Ье аѵѵепіиге йі 
Сіроіііпо» ).

— ...Когда-нибудь мы все станем друзьями. Люди и мед
веди будут взаимно вежливы и. встречаясь, будут раскла
ниваться.

1,'аисіасіа 1’аѵеѵа зГісІаІо 1а т а І іе п К а  е, зе поп ѵіпіа гіе! 
іи ііо , Гаѵеѵа созігеііа а іасеге е а іаг  йі сарреНо іп 
риЬЫісо, а зреііеео іаге зоіо іп ргіѵаіо, е апсЬе соп сегіа 
іііозоііа  іпгіиіеепіе {Ь. Рігапйеііо, «I ѵессЫ е і ціоѵапі»).

Дерзость Николетты бросила вызов злопыхательству, и 
если не победила его совсем, то заставила людей замолчать 
и кланяться ей в публичных местах, а сплетничать только 
в частных домах, да и то с философской снисходитель
ностью.

Ь) снимать шляпу, преклоняться:
ІО поп т і  саѵо И сарреНо пё а сопіі пё а шагсііезі, а 

пеззипо (С. Ѵегйі, «АиІоЪіс%га$іа йаііе Іеііеге»).
Я не кланяюсь ни графам, ни маркизам — никому. 
...роѵегі 8і, т а  і Тгао поп з ’егапо гпаі саѵаіо 11 сарреИо 

а пеззипо (С.’ Ѵег%а, «Мавіго-йоп Севиаійо»).
...а Трао, хоть и были бедны, никогда ни перед кем не 

ломали шапку.
— Ма сегіо і тегіісі поп Ьаппо зариіо сигагіо...
_ ІМоп сгегіа чиезіо.. 5 ’ега ?аііо еза т іп аге  апсЬе гіа

Тагиззі а сиі іпі Ісѵо іі сарреНо (Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеоп^оПе»).

— Конечно, врачи ие сумели вылечить его...
— Нет, не говорите... его осмаіривал сам Тарусси, перед 

которым я преклоняюсь.
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СопНйепіІ. — Іо пе^о сЪе Біа ипа «Ьгиііига»! Апгі, ігоѵо 

;сЬе сі віа реНіпо чиаісоба... сіі...
ВагЪа. — Агіібіісоі Б іса агііБІісо, сЬе Іи ііо , аііога* ё 

5а1ѵоІ 5е с’ё ГагІіБІісо... сіоѵгешшо іаге  Іап іо  «1і сарреііо?! 
(А  ЕаЬЬгі, «II сопЦісІепіе»).

К о н ф и д е н т  и. — Я не считаю, что это «безобразие»! 
Более того, я нахожу в этом что-то... что-то...

Б а р б а. — От произведения искусства. Если в этом есть 
что-то от подлинного искусства... то всем и шляпу снимать.

851. соггеге іі сарреііо а цгі обойти, обмануть, на
дуть кого-л.

гііѵеп.аге пего согл’ип сарреііо см. N-205.
852. Гаге ип сарреііо дать нагоняй, намылить голову, 
іаге іі (или сіі) сарреІІо см. С-850.
Гаге ипа саѵаіа гіі сарреііо см. С-1402.
Гаге И діго соі сарреііо см. С-846.
853. деИаге (или гпапйаге) іі сарреііо а цй бросить 

перчатку, вызов кому-л.
Іеѵагзі іі сарреііо см. С-850, 
шапйаге іі сарреМо а цгі см. С-853.
854. огіаге И сарреііо воМо іі шапіеііо строить козни, 

затевать интриги.
рідііаге ( і і)  сарреііо см. С 856.
855. рогіаге іі сарреііо аііо высоко держать голову; 

быть уверенным в своей правоте.
рогіагві 1а т а п о  аі сарреііо см. С-850- 
рохаге іі сарреііо см. С-847.
856. ргепйеге (или  рі^ііаге) ( іі)  сарреііо а) уйти, рас

прощаться; Ь) обидеться, надуться, рассердиться:
II роѵего ѵессЬіо сошіпсіб а ргоіееіаге:
— ІпсПеІгоІ Іпсііеіго!
II ргіпсіре Ьішопе 1о БепіІ е рі^ііб  сарреііо.
— СЬе аѵеіе сіа егісіаге сіпсііеіхо, іпсііеіго»? Ѵі ёіБріасе 

Гогзе сЬе і т іе і  Гесіеіі Бисісіііі бі Гассіапо аѵапіі рег ар^ 
ріаийігші? (С. Цосіагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сйроіііпо»),

— Д а не лезьте же! — запротестовал бедный старик.
Принц Лимон услышал это и рассердился.
— Чего вы кричите «не лезьте, не лезьте»? Может, вам 

не нравится, что мои верноподданные желаю т приветство
вать меня?

І_’Аѵапіі риЬЫіса: «Ь’ог^ало сіеі 8осІа1-1іЬега1і ргешіе сар- 
реііо регсЬё аЬЫашо сопзіаіаіо  диезіа огшаі оѵѵіа ѵегііа: 
сЬе евБі зопо гіеі еепегаіі Бвпга Іігирре» (V. Вгапсаіі, «Віагіо 
готапо» ).

Газета «Аванти» пишет: «Орган социал-либералов оби
делся иа нас за то. что мы сказали очевидную д л я  всех 
правду, что оии — генералы без армии».

іоссаг5І іі сарреііо см. С-850.
857. іо^Иеге іі сарреііо ^  идти на поклон, ломать 

шапку:
Берре. — ...еесопйо Іиі, іо аѵгеІ йоѵиіо сопііпиаге а 8сгі- 

ѵеге агІісоІеШ е гассопііпі, е апйагші а іо^ііеге 11 сар- 
реііо а сіезіга е а БіпіБІга Б и  іи ііе  1е гесіагіопі (Е. й е  РіІір~ 
ро, «Міа іатіёііа»).

Б е п п е. — ...по его мнению, я должен по-прежнему пи
сать статейки и рассказики и ходить на поклон, обивая 
пороги редакций.
(Пример см. тж. 0-713).
ІиНаге іі сарреііо іп «тапа см. С-946.
858. сарреііо аііа ѵепШгё репва 5о1о рег 8ё ргоѵ. ^  

кто носит шапку набекрень, тому о других думать лень:
II ш агііо сЪе, бЬоііШ і ргігпі агсіогі ш аігіто п іа іі репзаѵа 

ЯиаБІ Боііапіо а ііа  соііегіопе сіеі БиоІ ігапсоЬоІІі Брегапйо 
ип ^іогпо сЗі ѵепгіегіа е сіі сііѵепіаг шіііопагіо; 11 ігаіеііо  
«сарреііо а ііа  ѵепШгё, репва рег 5ё»... (В. ТессНі, «Ьа іегга 
аЪЪапйопаіа» ) .

Муж, выдохнувшись после медового месяца, думал толь
ко о своей коллекции марок и о том, что, продав ее, станет 
миллионером; а брату до других и дела нет...

859. <гіи іІ сарреііо! шапку долой!
ті$ега чиеііа іевіа сЬе а Іеѵаг^іі П сарреі росо сі 

гезіа см. Т-613.
САРРІО т

860. соі сарріо аііа <*о1а ^  с ножом к горлу:
Евсіті йаі ріейі! Аѵеіе Ііпііо сіі гійеге аііе тСе враііеі 

Мі ѵоіеѵаіе то г іо , ё ѵего? соі сарріо ветр ге  а ііа  
(Ь. РігапйеИо, «Ма поп ё ипа соза зегіа»).

— Не путайтесь у меня под ногами! Хватит смеяться у 
меня за спиной! Вы что, уморить меня хотите? Пристали 

как с иожом к горлу.

861. аѵеге іі сарріо аі соііо ^  быть связанным по 
рукам и ногам.

862. согпЬіпаге іі сарріо ^  скрутить в одни узел; свя
зать одной цепью:

...ЁГІі Ьаппо сотЬ іпаіо  Ьепе іі сарріо а циеі йие сЪе ога 
бі Іаппо іепеге, е тіпассіапо  сіі Брассаге т е г г о  топсіо. е 
аігапо іі реіо с о т е  сіие Іеопі! ( V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіо- 
піо» ).

...эти двое связаны одной цепью; они держ атся друг за 
друга и грозятся растерзать пол мира как разъяренные 
звери.
863. Іаге іі сарріо а чгі ^  запутать кого-л.:

«Апіопіо ё ип регго <іі ^іоѵапе сЬе, Іи ііе  1е Йоппе 8е 1о 
ѵоггеЬЬего ас1(І0550... Р и езіа  ѵоііа іі сііаѵоіо еН Ьа іа ііо  іі 
сарріо! Ма сЬе ѵиоі сііге? іі сарріо бі рио апсЬе готрегеі 
роіеѵі аБреііаге.., поп ега 1’агіа сЬе іі  тапсаѵ а»  (У. Вгап- 
саіі, «II ЬеІѴАпіопіо» ).

— А н т о н и о  такой чудесный малый, что иет женщины, 
которая не пож елала бы упасть в его объятья... Н а этот 
раз сам дьявол завязал узелі Но что это значит? Ведь узел 
можно и разрубить! ты могла подождать, ведь над тобой 
ие капало.

864. шеиеге іі сарріо аііа ^оіа взять за горло:
Запііпі. — Е поп 1о Баі сЬе 1а т іг а  сіі Заіѵ іаіі ё  сіі Іагсі

іа іііге  рег роі ітрОББеББагБІ йеііа позіга оШсіпа?
Рапипхіо. — Е те ііе гс і іі сарріо а ііа  §оІа? (Я. Вгассож 

«Ь)ігШо сіі ѵіѵеге»).
С а н т и н и. — Ты разве ие понимаешь, что Сальвиати 

стремится довести иас до банкротства, чтобы завладеть на
шим предприятием?

П а н у н ц и о .  — И взять нас за горло?

865. ѵоіепйо всіодііеге іі сарріо Гагсі іі пойо ргоѵ. ~  
попасть из огня да в полымя.
САРРСМ Е т 

ота550 согпе ип сарропе см. С-992.
(р ідіа іі) с о т е  і сарропі пеііа вііа см. 5-1712. 
реііе йі сарропе см. Р-1017
— Іаге Іа реііе йі сарропе см. Р-1018.
— Гаг ѵепіге Іа реііе йі сарропе см. Р-1019.
— §1і ѵіеп 1а реііе йі сарропе см. Р-Ю20.
866. сатраге йі сарропі сладко есть, жить на широ

кую ногу.
і_а5саі'сі согпе ип сарропе іп репіоіа см. С-12193, 
ііаге ип риісіпо рег аѵег ип сарропе см. Р-2420.
Гаге соше і сарропі гіі Кепго см. К-234. 
рогіаге И саѵоіо іп т а п о  е іі сарропе войо см. 

С-1426.
867. іепеге іі сарропе йепіго е Гиогі прибед

няться, прикидываться бедняком.
868. сарропе поп регйе глаі віа^іопе ргоѵ. е  хорошо 

поесть всегда хорошо.
(ё ) шедііо ипа ^аіііпа а Серро сЬе ип сарропе а Ра- 

вциа см. С-79.
(ё) ше^Ііо (шапдіаге) ип 1оп]о іп расе сЬе ип сар

ропе іп ^иегга см. Т-761.
($оп) ш едііо 1е Іаѵе сЬе йигапо сЬе і сарропі сііе 

ѵепдопо піепо (или сЬе тапсапо) см. Р-318.
ѵаі рій ипа роііакіга о ^ і  сЬе ип сарропе сіогпапі см. 

Р-1958.
САРРОТТО тп

869. воііо сарроііо под полой, незаметно.
870. йаг (или Іаг) сарройо обыграть всухую:

Ассаййе сЬе Іиі е іі гаеагго  еЬЬего сагіе та&піПсЬе;
аѵгеЬЬего роіиіо Іаг сарроНо, 8епга ип еггоге Йеі гаеагго  
ргоргіо 311 иіііта тало (С. Саввоіа, «II Іацііо йеі Ьсу с х).

У него И у мальчишки оказались очеиі хорошие карты, 
и мы бы проигрались в пух и прах, еслы бы мальчишка, 
сдавая в последний раз, не ошибся

САРРІІССІІЧО т 
саѵаііо йеі сарриссіпі см. С-1340. 
йіаѵоіо сарриссіпо см 0-307  
ігіее йа шопагсЬі, епігаіе йа сарриссіпі см. 1-25. 

С А РРиС С ІО  т 
сарриссіо йі Риіідпо см. Р-1424.
871. 5о11о іі сарриссіо в монашеской одежде.
872. саѵагві іі (или Гаг гіѵегепга гіі) сарриссіо сни

мать шляпу, преклоняться.

7 Итал.-русск. фраз, сл»



САР 194

873. еопГіаге II сарриссіо надуваться как индюк, ло
паться от самодовольства.

874. пеііаіі іі сарриссіо иа себя посмотри, на себя 
оглянись.
с а р к а  {

ІиодНі «За сарга см. Ь-966. 
ровіо йа сарге см. Р-2166. 
йі Іапа йі сарга см. Ь-109.
875. йоѵе 1е сарге поп соігапо (обыкн. употр. с гл. 

апйаге, еззеге, есс.) =  места не столь отдаленные (ср. 
куда Макар течят не гоиял).

876. поп аѵег 1е сарге а) ничего не знать; Ь) притво
ряться незнающим.

аѵег шапдіаіо іі Іедаіо йі сарга см. Р-388.
877. саѵаісаг Іа сарга (ѵегво іі сНіпо или аііа сЬіпа) 

ошибаться; заблуждаться, быть неправым.
еввег ѵадо йі цс согпе 1а сарга йеі 8а1е см. Ѵ-20.
878. Гаг саѵаісаге іа сарга (йеііе ксіоссЬегге) застав

лять делать глупости.
879. Іахсіаге (или ріапіаге) сарга е саѵоіі доверить 

капусту козе, хотеть совместить несовместимое:
Бопо (іш\ Іге о цііаіігс оге йі :опіха5Іо... іо Ііпіѵа рег 

ріапіаг И 1а сарга е і саѵоіі (С?. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).
После двух, трех, четырех часов борьбы... я кончал тем, 

что доверял козе стеречь капусту.

880. регйеге 1а сарга ей і саѵоіі лишиться и козла, и 
капусты; потерять все:

— ѴесІеіеІ— сопііпиб рагіапсіо аі таг ііо . — Ріпігешо соі 
регйѳге 1а сарга ей і саѵоіі (/. Nіеѵо, «Соп[е55іопі йі ип 
ііаііапо»).

— В о т  видите! — продолжала графиня, обращ аясь к му
ж у. — В конце концов мы лишимся и козла, и капусты.

881. ваіѵаг сарга е саѵоіі (или е II Ьессо) сделать так, 
чтобы и волки были сыты, и овцы целы:

Оигапіе іі гезіо гіеі ЬаІІо апйо зегпрге Іаѵогапгіо соііа 
т е п іе  рег Ігоѵаг тосіо (іі заіѵаг, согпе зиоі сіігзі, 1а сагра 
е і саѵоіі (М. сГАге&Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

Все оставшееся время на балу Этторе мучительно искал 
способ, чтобы, как  говорится, и волки были сыты, и овцы 
целы.

«ВІзо^па заіѵаге сарга е саѵоіі* репзо апсога ЗеЬазііапо. 
«Коп ё іасііе; поп !и шаі Іасііе. Е сЗеІ гезіо Ъо Ьеп росо 
іешро» {А. Могаѵіа, «Ла тазсНегаіа»).

— Н адо сделать так, чтоб и волки были сыты, и овцы це
л ы , — подумал Себастьяно. — Это нелегкое дело, это всегда 
трудно. А у  меня времени в обрез.

аііа сапйеіа 1а сарга раг йопгеііа см. С-415
882. сЬі Ьа сарге Ьа согпа ргоѵ. нет козы без рогов; 

любишь смородину, люби и оскомину
сЬі $і 1а$сіа теІІеге іп $раІ1а 1а сарга, іпйі а росо 

ё зіоггаіо а рогіаг 1а ѵасса см. 5-1280.
ІІ Іаііе Іогпа аііа сарга см. 1,-241
883. аиапйо $а1іа ипа сарга. $аііапо іи йе 1е аКге

ргоѵ. беда о дн а  не ходит, приш ла беда — отворяй  во
рота.

884. (апіо ѵа 1а сарга аі саѵоіо с пе сі Іахсіа іі реіо
ргоѵ. повадилась коза по капусту ходить, там ей и 
голову сложить; повадился кувшин по воду ходить, 
там ему и голову сломить.

885. ѵа($$і) 1а сарга горра зе іі Іиро поп 1а іпіорра 
ргоѵ. и хромая коза дойдет, если волк не съест; все до  
поры, до  времени.
С..РКЕКА

886. іі Іеопе йі Саргега лев из Капреры, капрерскиі 
лев (о Гарибальди).
САРКЕТТО т 

ваііаге согпе ип саргеііо см. 5-111. 
аі шасеііо ѵа ріи сарге№ ^іоѵапі сЬе ѵессЬі см М-28 

САРРІ
887. апйаге а Саргі быть биржевым спекулянтом 

(игра слов, основанная на близости ві учания Саргі и 
глагола  саргіге — воровать),
САРК1СС10 т

888. а (или йі) саргіссіо произвольно, как понра
вится.

— сегѵеііо Іайо а саргіссіо см. С-1553.
889. аѵеге саргіссіо йі... (тж. епігаге іп саргіссіо; іос- 

саге ІІ саргіссіо йі...) увлекаться, иметь слабость к..:
«Коп ё ѵего... Ьа ип саргіссіо рег іе  е рагіа  рег ееіозіа*

(Л. Могаѵіа, «;Nиоѵі гассопіі готапі»).
— Н еправда... у  нее к тебе слабость, и оиа говорит так 

из ревности.

890. саѵагві (или  іеѵагзі, іо^ііегзі) ип саргіссіо удо
влетворить свою прихоть:

О аппаіа ігіеа <1і саѵагйі ип саргіссіо: зет р ге  сЪе егапо 
апсіаіі іп регНегіа, зетр ге  сЬе с’ега Б іаіо (За 'ііѵегіігйі. Ма 
циеііа зега по: іі рій сгеііпо а сііге: — «А пйіато ипа ѵоКа 
іп ип озіо ви, іп ип розіо сЬе иитііі» (/.. Оаѵі. *8оШ  

сЬгапсаіе»),
П роклятая мысль — потакать своим капризам Ведь все 

гда, когда надо было повеселиться, оии отправлялись куда- 
нибудь на окраину. А в этот вечер — нет. Д аж е самый по
следний кретин бубиил- — Хоть раз, пошли, наконец, в 
приличное заведение, в стоящий ресторан.
епігаге іп саргіссіо см. С-889.
891. (іссаг$і пеі саргіссіо вбить себе в голову 
Іеѵагві ип саргіссіо см. С-890.
Іоссагс ІІ саргіссіо йі... см. С-889.
(о^Ііег$і ип саргіссіо см С-890.
ѵагі 5опо Йеріі иотіп і і саргіссі, а сЬі ріасе 1а Іогіа, 

а сЫ разііссі см. 1.1-173.
САРКІМО а в ё  

йі Іапа саргіпа см. 1,-109.
— йіяриіаге (или чиевіюпаге) йеііа Іапа саргіпа см. 

Ь-110.
— $1ітаге т еп о  йеііа Іапа саргіпа см. М 1 1 .  

САРКІОЬА {
892. Гаге (Іе) саргіоіе изощряться:

Магіпо. — ...Ѵоі сі іепеіе а ііа  рорс а п іа?  — іо ше пе іп іі-
бсЬіо, е поп Гаго т а і  1е саргіоіе сііпапгі асі ипа Еоііа йі 
сіевроіі сгеііпі (С. Ііоѵеііа, «Ла геаііа»).

М а р и н о. — ...Вы любите популярность, а мие иа нее 
наплевать, и я никогда не стану расш аркиваться перед тол
пой самодуров и идиотов.

893. Гаге ипа (или  1а) саргіоіа а) полететь кувырком; 
Ь) изменить своим убеждениям:

Раг саргіоіе, іп {аііо сіі оріпіопі роІШсЬе, поп ё а&ШІ& 
зиЪіІа гіа иошіпі ^гаѵі (V. Ргаіоііпі, «Ло зсіаіо» ).

Сделать внезапный поворот в политических убеждениях — 
это вовсе ие проявление неожиданной гибкости ума у серь
езных людей.

894. іа^ііаге 1е саргіоіе прыгать, беситься.
САРНІОЬО т

соггеге соше ип саргіоіо см. С-2781.
САРКО т

895. сарго ешіввагіо (или  евріаіогіо) козел отпуще
ния:

...Ей ога зіаѵап Іого сіие зоіі пеііо  б с г і і і о і о . . .  Іиі іп ріегіі 
(Заѵапіі а ііа  зсгіѵапіа, Ваг^Ьі йаП’аИго Іаіо... ігерійапіе аі 
репбіего <3е1 Іе сопзееиепге сЬе Герізодіо роіеѵа саиваге 
БиІГіпсопзсіо сарго еБріаіогіо сЗі зіш ііе іассепсіа (Т. Логі, 
«Виіеге виІѴАгпо»).

...И вот только они двое остались в кабинете... Ои стоял 
у письменного стола, с другой стороны был Барги.., кото
рого охватывала дрожь при мысли о  судьбе того, кто ока
жется козлом отпущения в этой истории.
(Пример см. тж. В-445).

САРІМ
896. йагві а^Іі огі йі Сариа прожигать жизнь- 

САКАТО іп
897. йі ѵепііциаиго (или йі іиШ і)  сага и высокого

качества, самый лучший.
898. ргепйеге ип сагаіо во й т и  в пай, в долю:

Соше регб... поп роіеѵа апйаге а ревсаге пеііе Ьогве 
аііги і, аѵеѵа (рег зегѵігзі <і’ипа ѵосе тойегпе) ргезо ип 
сагаіо пеііа шегсапгіа езегсііаіа (За Ріеігассіо, е еН Іасеѵа 
зраііа  аіиіапсіоіо со’ зиоі {М. й’Аге&Ііо. «Еііоге Ріегатозса»).

Однако, поскольку Ш варцеибах... ие мог шарить по чу
жим кошелькам, он (выражаясь по-современному) вошел в 
долю с Пьетраччо и помогал ему со своими людьми.
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САКАТТЕКЕ т  1) буква, литера; 2) характер, манера.

899. сагаМеге ^гесо (2) хитрость, обман.
900. іп сагайеге (2) (обыкн. употр. с гл. екзеге, Іаге, 

тапіеііегзі, есс.) в духе, в стиле, в жанре:

— ...Роі, ѵеппе чиеііа зиа огі^іпаіе т а п іа  сіі зиопаге 
аррепа зі аппипсіаѵа ип іетрогаіе ... Рі^игаіеѵі іп чиаіе 
тап іега  аѵгеЬЬе зиопаіо соп ип Іетр о га іе  соше чиеііо Йі 
о е к і ...

— ІпГаШ, Б Іато ргоргіо !п сагаііеге (̂ Ѵ. ЗаІѵапезсЫ, «Ѵп 
ѵіоііпо, 23 йоппе е іі йіаѵоіо»).

—■ ...А потом появилась эта его оригинальная маиера 
играть, как только начиналась гроза... П редставляете, как 
бы он сыграл в такую  вот грозу, как  сегодня?..

— Действительно, эта гроза как раз для  иего.

901. а сагайегі сиЪііаІі (1) (обыкн. употр. с гл. (Иге, 
рагіаге, зсгіѵеге, есс.) четко и ясно.

902. іпсісіеге а сагаііегі сГого (1) записать золотыми 
буквами.
САНВОМЕ га 

сагЬопе Ъіапсо см. В -653.
903. сагЬопе врепіо ^  как выжатый лимон.
— рій пего сЬе сагЬопе §репіо см. N-171. 
пего соше іі сагЬопе см. N-169.
Г0550 согпе ип сагЬопе ассезо см. К-546. 
сова йа 5е^паге соі сагЬопе Ьіапсо см. С-2876.
904. §иі сагЬопі (ап іеп іі) (обыкн. употр. с гл. еззеге, 

зіаге, есс.) как на (горячих) угольях:

N00 гпі іепеге зиі сагЬопі.
— СагЬопі? Ё ип’езргеззюпе рагіап іе , апхі агйепіе (Я. Вас- 

сНеІІі. «Тге %іогпі йі раввіопе»).
— Н е держи меня иа горячих угольях.
— Н а угольях? Сказано ярко, даж е очень.
— Роѵега гпашша! — зиззиггаѵа пеП’огессЫо аі ргоІеззоге 

Ѵагесіо 1а ОІ^а. 1а га^агга  егпапсіраіа. — Е зиі сагЬош аг- 
(Іепіі рег ше (Е. Савіеіпиоѵо. «I сопіиці Ѵагейо»).

— Бедная мама! — шепнула на ухо профессору Варедо 
Ольга, эмансипированная девица. — Она из-за меня как  иа 
раскаленной сковороде.

ЗЧггщМГ: аѵеѵа 1 ріесЗі зиі сагЬопІ аггіепіі [О. Раоіеііа.
«Ье поііі йеі сіпегпа»).

Тони застыл на месте. Он почувствовал, как почва горит 
под его иогами.

а тІ5ига гіі сагЬопе см. М-1564.
— гепс!еге а шівига йі сагЬопе см. М-1565.
аѵеге Гапіта пега соше И сагЬопе (или рій пега йеі 

сагЬопе) см. N-170.
905. ве^паге соі сагЬопе пригвоздить к позорному 

столбу, пристыдить.
ѵегваге 1’асциа виі сагЬопі см. А -144.
906. іі сагЬопе о $соііа о ііг.^е ргоѵ уголь, если не 

обожжет, так замарает
сі согге чиапіо йаі Іаііе аі сагЬопе см. С-2790, 
ё а (или йа) ве^паге соі сагЬопе Ьіапсо см. В-685". 

СЛКСЕкЕ т
Гаге {гоііаге (или піеііеге а ІгоІІаге) цй іп сагсеге см.

Р-1338.
САКСІОРО т 

ип т а г г о  Йі сагсіоіі см. М-1007, 
роііііса йеііа Іорііа йі сагсіоГо см Р-1948.
907. Гаге 1а роііііса йеі сагсіоіо добиваться чего-л. 

упорно и терпеливо.
908. шапдіаге іі сагсіоіо постепенно, упорно добивать

ся цели.
909. яарег реіаге іі сагсіоГо преследовать свою вы

году, не считаясь нн с чем: за реіаге іі сагсіоіо ^  он 
охулки на руку ие положит.
САКОІМ ЬЕ I аде  

рипіі сагйіпаіі см. Р-2478.
САІШШАЬЕ II т  

Ьоссопе (или Ьоссопсіпо) йг сагйіпэіе см. В-965 
епігаге рара іп сопсіаѵе г ивсігпе сагси.іаіе см. Р-352. 

СаКЭО т 
аѵеге іі рейіпе е іі сагйо см. Р-1406.
7*

910. піейеге ип сагйо «оііо И паво отшелкать по 
носу:

■— 8е поп аѵевБі озрііі 1 т іе і си^іпі... ші ІепіегеЬЬе 1’і<іеа 
(Зі шеЙеге ип сагсіо зоііо іі пазо <11 чиаісипо ( V. ВгоссНі, 
«I іетрі йеі &гапйе атоге»).

— Е с л и  бы мои кузены не были тут гостями.., я ие удер
ж алась бы от искушения отщ елкать кое-кого по иосу.

САКЕ8ТІА {
911. аѵеге (или  іаге, Іаге а раііге) сагезііа йі (]с ску

питься иа что-л.
912. піеііеге саге$1іа а (или іп) цс злоупотреблять 

чем-л.
913. 1а сагехііа Іа Ьиопа ша$$егіа ргоѵ. з* голь на 

выдумки хитра.
іп іепіро йі сагевііа, рап ѵессіово (или йі ѵессе, йі 

«естаіа) см. Т-320.
САКГЧ2А }

914. сагегга а$іпіпа (или (ІеІГавіпо) медвежья, не
уклюжая ласка

Сгагіа (аіиіапйс Іа Ріпа ад. авсіидагзі И ѵізо іпвап^иі- 
паіо). — Ь азсіаіе ѵесіеге... Аѵеіе сіеі зап^ие 1&.

Ріпа. — МиІІа... поп ё пиііа.
МаІегЬа. — Ье сагегге йеІГазіпо! Ѵиоі сЗіге сЬе 1е ріассіапо

Іе сагегге гіеі сііаѵоіо (С. Ѵег^а, «Ьа Ьира»),
Г р а ц и я  (помогая Пине вытереть кровь с лица). — Д ай

те проверить... Здесь еще кровь.
П и н а .  — Ничего... это ничего.
М а л е р б а .  — Ласки ослиным копытомі Она хочет ска

зать, что ей нравится, когда ее бьют.

Іаг сагехге сРахіпо см. А -1206 Ь).
іі сапе в’аПеМа рій соп 1е сагегге сЬе соп Іа саіепа 

см. С 476.
915. поп ё ипа сагехга =  это не шутка, с этим не 

шутят.
САКІАТШЕ I

916. Іаге йа сагіаіійе молчать, быть безучастным. 
САКІСА {

917. йаг Іа сагіса соп 1а сЬіаѵеІІа ^  заставить кру
титься как белка в колесе:

— Ма сЪе ѵі ргепйе а ѵоі йие? — е зс іа т б  И гарагго... — 
8етЪ га сЬе ѵі аЬЬіапо йаіа 1а сагіса соп 1а сНіаѵеиа е сЬе 
йоЬЬіаіе кігаге зіпо а сЬе поп 6 Еіпііа (5. Маді ВопІапіі, 
«Зрегапга»).

— Но что иа вас обоих напало? — воскликнул Джованни- 
ио... — Похоже, что вы крутитесь как заведенные и не 
остановитесь, пока ие кончится завод.
918. іогпаге аііа сагіса упорствовать» настаивать на 

своем; делать новую попытку:
и п ’аИга ѵоИа сЬе іогпаі а ііа  сагіса, вЫ п^еп^о апсога |  

сЗепіі рег ипа поНе сЗі Міпа ші (Зізве, зоггігіепгіо
ішЬгопсіаІа: — Ти (ЗітепІісЬі сЬе іо Ьо сіеі ѵігі (С  Раѵеве, 
«Яассопіі»).

В другой раз, когда я опять стал настаивать на своем, 
стиснув зубы, после иочи терзаний от ревности. Мина ска
зала мне с недовольной усмешкой: «Ты забываешь, что у 
меня есть свои пороки».

\Уа11ег 5і к*га аііогпо зсгиіапгіоіо йІ зЪкесо. КІіогпа а ііа  
сагіса (Ь . РаЬЬгі, «Раіисіі»).

Вальтер прохаживается взад и вперед, искоса поглядывая 
иа Карло, и снова переходит в нападение.
{Пример см. тж. Р-625).

САК1САКЕ ѵ 
сагісаге йі сіЬо см. С-1796, 
сагісаге і соіогі см. С-2185, 
сагісаг 1а совсіепга см. С-2936, 
сагісаг 1а йове см. 0-848.
сагісагві йі Іедпа ѵегйе (или ѵегйі) см. Ь-333. 
сагісаг ііі Іедпаіе см. Ь-344. 
сагісаг 1а т а п о  см. М-564, 
сагісаг 1е Ііпіе см. Т-049.
аІЬего 8ре$$о (или Ігорро) ігаріапіаіо, шаі (11 Ігиііі 

ё сагісаіо см. А-456.
й’ій ее (или і1’оріпіопі) е хаяві, одпип рио сагісагхі 

см. О 421.
САК1СО 1. т

919. а сагісо (обыкн. употр. с гл. аѵеге, ргепйеге, 
есс.) на иждивении.



слк 196
920. а сагісо (Зі... по отношению к..:

— ...8е  поп шібііогегеіе Багд созігеііо а ргепйеге йеі 
ргоѵѵегіііпепіі а ѵоеіго сагісо (Т. Ѵагпі, «Метогіе йі Еи^е- 
піо Вгаѵеііі>).

— ...Если вы не исправитесь, я буду вынужден принять 
в отношении вас особые меры.

921. ііаге И сагісо (или іп сагісо) поручить, вменить 
в обязанность (пример см. С-23).

921а. ііаге (или  (аге) сагісо (или ип сагісо; тж. іпеі- 
іеге а сагісо) винить, обвинять, упрекать:

— N011 аігаг іап іо  Іа ѵосе — сііБзе Соггеа — циеі сНе ё 
зіаіо ё зіаіо а Ьиопа %иегга: е поп зі йеѵе гіаг сагісо аі 
ргі^іопіегі, пё сопѵіепе сЬе осіапо чиезіі (іізсогзі (М. й'Аге- 
ЁІіо, «Еііоге Ріегатозса»).

— Не ори так громко, — сказал Корреа, —■ то, что было, 
было сделано по законам войны; и не стоит ни в чем ви
нить пленных, и не надо, чтобы они слышали эти разговоры.

— Аѵгезіі га^іопе зе чиаІсЬесіипо 1і гітргоѵегаззе, іі Іа* 
сеззе ип сагісо.

— Ма бі сІоѵгеЬЪе Гаге апсЬе ип сагісо... (В- Сісо^папі» 
«ѴШа Веаігісе>).

— Ты была бы права, если бы тебя упрекали или обви
няли в чем-то.

— Но разве меня не в чем упрекнуть?
— Ьа Ргіпсірезза... ё аі соггепіе р е г іе ііа т е п іе  йі циезіа 

ргаііса е поп пе Га аі т а г і іо  11 рій ріссоіо сагісо (А. Раіаг- 
гезсИі, «I ігаіеШ Сиссоіі»).

— К нягиня... великолепно знает о его связях и никогда 
не обмолвится о них ни словом упрека.

САКІСО 2. а§§  
сагісо йі йеЫІі $іпо аі сареііі (или адіі оссНі, аііа  

Ьосса, аііа  доіа) см. 0-63. 
іегпро сагісо см. Т-188.
922. сагісо гіі Іегго, сагісо йі раига ргоѵ. е= тот боль

ше боится, кто больше хочет вооружиться.
САКШОІ

1га $сі11а е СагісІсЭі см. 3-450.
САК1ТА }

923. сагііа іаѵогііа истинное благодеяние, доброе 
дело.

924. сагііа ре1о$а корыстная помощь, двуличие:
«Созіиі ргоіе&ее, сіігі^е, сЬе бо 1о? ипа сопІасИпоІіа <іі 

Іа , е Ьа рег яиеБІа сгеаіига ипа сагЙй, ипа сагііа ... поп 
сіісо реіока, ша ипа сагііа шоііо зозрейоза. р егта -
Іоза» (А. Мапгопі. «I рготеззі зрозі»).

— Этот мои ах покровительствует, благоволит, как вам 
сказать, одной местной крестьяночке и проявляет к ней 
милосердие, милосердие... не могу сказать, чтобы корыст
ное, но чересчур ревнивое, подозрительное, неестественное.

925. рег сагііа а) из милости; Ь) рег сагііа! бога 
ради!; помилуй (те)!:

М опіаіе Іо ІазсІаѵа ГгесісЗо, іпсШГегепІе, 1а ѵега роезіа 
поп роіепйо Гопсіагзі зи ііа  пе^агіопе (Іазсіаззі зіаге Ьео- 
раггіі, рег сагі1&! Ьеораггіі ега ип’аНга соза...), ша, аі 
сопігагіо, зиІГаГГегтагіопе, зиі зі сйе іі Роеіа іп иіііта 
апаіізі поп рио поп Іеѵаге сопіго 1а Каіига озіііе е 1а Могіе 
(С. Ваззапі, «II ціагйіпо сіеі Р іпгі-Сопііпі» ).

Монтале оставил его холодным, равнодушным, истинная 
поэзия не может родиться из отрицания (ради бога, не 
относите это к Леопарди: у него совсем иное...); напротив, 
поэзия должна опираться на жизиеутверждение, и в конеч
ном итоге истинный поэт ие может ие восставать против 
враждебных сил природы и смерти.
(Пример см. тж. В -1117; М-1353; Р-667; Ѵ-75).

926. 5епха сагііа распоясавшись, безудержно.
927. апгіаге рег 1а сагііа просить милостыню, поби

раться:
Оі яиеі Іге Ьиопі Ггаіеііі ипо іш раггі, Г аііго  т о п  йі 

сгерасиоге, іі іегго апгіо рег Іа сагіій е ѵіѵеѵа апсога 
циапгіо ЗегаГіпо ега ^іоѵіпсеііо (А. Рапгіпі, «Еа риісеііа 
зепга риісеііа^біо»).

Из трех братьев один сошел с ума, другой умер от раз
рыва сердца, а  третий пошел по миру и был еще жив, когда 
Серафино был мальчиком.
928. аѵег сагііа йі ^с беречь что-л.
929. ?аг сагііа пировать.
930. іаг Іа сагііа а) подавать милостыию; Ь) сделать 

милость:
«...Ма т і  Іассіа 1а сагІ1&: гаі сііса аішепо а сЬе ога Іо 

розза Іаѵогаге іп 8апіа расе 1» (М. Мо^ііа, «Ее 1500 рій 
Ьеііе Ьаггеііеііе»).

«...Сделайте милость, скаж ите мне, когда, по крайней 
мере, смогу я поработать спокойно?»

Гаге 1а сагііа <1і шоппа Сапсііа е Л  йоп ТиЬего см
С-422.

931. Іа сагііа сошіпсіа ііа поі ргоѵ. своя рубашка 
ближе к телу:

Ьа сап ій  сошіпсіа Ал поі, йісе іі ргоѵегЬіо, е созі Іасеѵа 
Ь а ііа  (С. Цоѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Своя рубаш ка ближе к телу, как утверждает поговорка, 
и Л алла поступала, придерживаясь этой истины.

932. сагііа 1а сагііа (тж. сЬі Ьа сагііа, сагііа авреИі) 
ргоѵ. за добро добром (и) платят.
САК1ТАТ15 Ш.

іп сашега сагі!а1і$ см. С-259.
СЛКІЛМО тп 

іі гевіо гіеі сагііпо см. К-267.
— аѵеге іі гевіо йеі сагііпо см. К-268.
— йаге іі гевіо сісі сагііпо см. К-269.
— ессо іі гезіо йеі сагііпо см. К-270.
933. Ігэпсаге іі сагііпо =  возместить расходы; пога

сить задолженность.
САКЬО

934. Іаге чиапіо (или ріи йі) Сагіо іп Ргапсіа ирон. 
н адел ать  дел , натвори ть дел  [император Карл V в 
1525 г. при Павии разгромил французскую армию и 
взял в плен Франциска /] :

СонГ і Іге ^оЪЪеііі ниопаіогі заіігопо (Іаііа Кееіпа е пе 
іесего і]паи(і‘ Сагіо іп ргапсіа. Е 1а КЧ^Іпа, сІа^Іі а  аЬийеІ- 
Іагзі гіаііе гіза... (Л Саіѵіпо, хРіаЬе ііаЧапех).

И вот трое горбуиов-музыкаитов поднялись в покои коро
левы и такое там устроили, что она чуть ие умерла со 
смеху.

5е его іо аі 1 по робіо. (е. пе Іасеѵо рій (11 Сагіо
іп Ргапсіа {!■- Ьа Зіеііа, «Ьа йоісе тогоза»),

Я бы иа твоем месте такой там учииила разгром, что са
мому Карлу не снилось.

САКЬОЫА:
935. аііа сагіопа (обыкн. употр. с гл. сашраге, ѵі- 

ѵеге, ѵевііге, тап^'аге, са т т іп а ге , есс.) небрежно, кое- 
как:

Ьа РІога ега іпгіаНагаІа рег 1а йіаі.га с о т е  Іи ііе 1е 
т а іііп е , сііе Іеі поп 1е ріасеѵа іагс і тезііегі а ііа  сагіопа .. 
(/:. Ьа Зіеііа, «Ьа йоісе тогозо»).

Флора, как и каж дое утро, суетилась по дому. Она не 
любила делать все кое-как.

936. — согіевіа аііа сагіопа грубоватая, простодуш
ная любезность:

...ип Бі^пог Вгоѵ/п іио^оіепепіе гіеі ѵазсеііо ші Гесе ш іііе 
паѵаіі сегешопіе, пё Ги зепга Гаііса сЬе гаі сііГезі сіаііа зиа 
согіезіа а ііа  сагіопа (С. Вагеііі, «Ьеііеге іатіііагі аі зиоі 
іге Ігаіеііі»).

Некто Враун, командир корабля, устроил в мою честь 
всевозможные морские церемонии. Я с трудом защищался 
от его простодушной любезности.

САКМЕ т
937. і саппі поп сіаппо рапе ргоѵ. ^  стихами сыт не 

будешь:
Е^Іі ега гіш азіо йаІГіпГапгіа аі сопсеііо раззаіізіа  (ЗеІ 

роеіа аГГашаіо е таіе іп агпезе, іп  отащ *іо а І1а зепіепга 
сЬе і с а г т і поп сіаппо рапе (V. МогиссЫо, «5іогіе йі іегі, 
йі о&2 і... е йі сіотапі»).

Он с детства составил себе вполне традиционное пред
ставление о поэте, как о  человеке необеспеченном и голо
дающем; отдавая тем самым дань пословице; стихами не 
прокормишься.

САКЫАЬЕ а^В 
шапіо сагпаіе см. М-728.

С А І^ Е  I
938. сагпе с!ига ~  выносливый человек:

Місігеіе. — Е гаѵ ато  гііеіипі гіа сігса чиагапІоКо оге, е ші 
гогіеѵо гіепіго. поп рег т е  сі.е зопо сагпе сіига, т а  рег 
Чиеііо 1і ІН- Вгассо, «йігіііо йі ѵіѵеге»),

М и к е л е .  — Мы ие ели около двух суток. Я переживал 
не за себя, потому что был вынослив, а за  иего.

939. сагпі шогЬійе сосуд скудельный (о женщине). 
сагпе пийа см. С-942.
940. сагпе ипіса единая плогь:
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Е соп РаЪіо ё соіреѵоіе Та тай ге . Іа Ке^іпа, сЬе Ьа оНга§?« 

діаіо 1а ѵегіі^ пеі Б и о  іепіаііѵо Ш ваіѵаге іі Іі&ііо: тасіге 
е П&ііо, «сагпе ипіса» (5. Тоггезапі, «II іеаіго ііаііапо педіі 
иШпгі ѵепѴаппі, 1945—1965»).

Вместе с Фабио виновата мать, королева, которая посяг
нула на истину, пытаясь спастн сына. Но мать и сын — 
едина плоть.

941. сагпе ѵііе мерзкая плоть:
Аѵеѵа Ызо^по <3і Іиі, с о т е  Ггепо, <1оп Каѵапа, аѵеѵа Ь1- 

80БП0 йеі г іто гзо  сЬе е іі  са^іопаѵа іі ѵегіегіо БоНгіге 1С, 
зо ііо  і 51ШІ оссЫ, іп д іи зіатеп іе , рег Ігіопіаге іп зе&иііо 
сіеііа виа с а т е  ѵііе (Ь. Рігапйеііо, «Ыоѵеііе рег ип аппо»).

Да, ему, дону Раван а, был нужен Козимино, ему нужно 
было убедиться собственными глазами в страданиях, неза
служенно обрушившихся иа этого беднягу, чтобы потом 
восторжествовать над искушениями своей мерзкой плоти.

942. сагпе ѵіѵа (или пийа) живое мясо; открытая 
рана.

943. сагпе соі Ьессо птица, дичь.
944. сагпе йеііа 5иа (или ргоргіа) сагпе плоть от 

плоти:
Б а  ип аппо, о гт а і, Іеі ега 1а сіігеіігісе агіізііса Йеііа 

Саза 0 ’Вгіап, <Н сиі аѵеѵа Іа ііо  1а І а т а ,  е поп т а і  аѵеѵа 
аззізіііо  а ііа  ргезепіагіопе сіеііе пиоѵе соііегіопі, сагпе 
сіеііа зиа сагпе, зап^ие сіеі зио зап^ие (Л. йе Ап&еііз. «II 
шізіего йеііе іге огсНійее»).

В о т  уже год она была главным модельером Дома моде
лей. Она создала ему славу, но ни разу ие присутствовала 
на демонстрациях моделей, в которые она вложила всю себя.

944а. сагпе йа т а се ііо  а) убойный скот; Ь) (тж. сагпе 
или сіссіа йа саппопе) пушечное мясо:

СЬізз^ 5е ^Іі а ііі сотапсіі іегіезсЫ 5І БагеЬЬего сотрогіа іі 
аИо зіеззо  то й о  соп іхирре ргоргіе, ІесІеБсЬе, зе 1е аѵгеЬ- 
Ьего и еп а ітеп іе  іазсіа іе  ас! ипо сіезііпо сіі зісиго зіегтіп іо ... 
5о1о сііе Іга поі е Іого зсеізего поі а Гаг сіа сагпе а сап
попе (Е. Соггайі, «Ьа гііігаіа йі Низзіа»).

Кто знает, не поступило бы верховное командование гер
манской армии точно так  ж е с собственными, немецкими 
войсками, не оставило бы оно и их на верное уничтожение... 
Однако, когда представилась возможность выбора, то в 
качестве пушечного мяса использовали нас, итальянцев.

піахха йі сагпе см. М-913.
рсхго гіі сагпе (содіі оссЬі) см. Р-1442.
945. иогпо іп сагпе ѵіѵа а) ж и в о й  человек; Ь) санг

виник.
946. а сагпе (пигіа) на (голое) тело. 
946а. а сагпе Іахсіаіа после смерти. 
947. іп сагпе (обыкн. употр. с гл. еззеге, гітеііегзі, 

гііагзі, іепегзі, іогпаге, есс.) в теле:
Сосіезіа ге^іпа ега іп циеі іе т р о  то И о  іп сагпе, ріепа 

соте ип иоѵо (С. Аіѵаго, «Ѵиото ё }огіе»).
Эта королева в то время была полненькой, как  иаливиое 

яблочко.
Ьа ѵейоѵа РгізсіПа ега ипа поп Іапіо а ііа , поп Іап іо  іп 

сагпе (/. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).
Вдова Присцилла была особой среднего роста и умерен

ной полноты.

948. іп сагпе е 055а собственной персоной; лично:
Мі его агігіогтепіаіо е аѵеѵо Бо^паіо сіі еззеге БІаіо соп 

Е т іііа , 1а ѵега Е т іііа  іп сагпе е  озза (Л. Могаѵіа. «II 
йізргегго» ).

Я заснул, и мне приснилось, что со мной Эмилия, сама 
Эмилия во плоти.

— КоЬегіо Репо^Но іп сагпе ей озБа, — гізрозе РепоеНо 
(Л. С. Ваггііі, «ІІпа поііе Ьіггагга»),

— Роберто Фенольо собственной персоной, — ответил Фе- 
нольо.

II ГаИо ё сЬе гіі Вгапгіі, регБопащ*іо <іа сгеагсі іп зіете , 
Ьізо^па іппапгі Іи ііо  БІаЬіІіге сЬе іп сагпе е  озза поп езізіе. 
Се 1о зііаш о іпѵепіапйо іп з іете  (Е. Іпсогопаіо, «ІпсНіезіа 
зи Вгапйі е Апйгеіпі»).

Договоримся сразу: Бранди, как такового, нет. Мы долж 
ны создать его сами. Вот мы вместе его и придумываем. 
(Пример см. тж. 0-624; 1-357).

949. 1а сагпе зепг’оззо (обыкн. употр. с гл. аѵеге, 
ііаге, ѵоіеге, есс.) за бесценок, даром.

950. гіі сагпе е озза (или й’озза; тж. йі сагпе е зап- 
^ие) из плоти и крови (пример см. N-568).

951. — зіагло 4иМі гіі сагпе е й’озза (тж. іийі зіашо 
йі сагпе) ргоѵ. =  все мы из одного теста сделаны:

Сі йаѵато йеі іи. поп евізіеѵапо йіНегепге: егаѵ ато  ІиШ 
и о т іп і сіі сагпе е<1 озза (/-. Сіогйапо, «ІЛпІегтегіа йеііа 
Вгіцаіа» ).

Все были на «ты», все равны, все люди как люди.

йі сагпе е запдчіе см. С-950. 
952. іп сагпе ишапа в человеческом образе, в образе 

человека.
953. зепга сагпе пё зап^ие бесплотный, не от мира 

сего.
аѵеге сагпе рег і ргоргі (или  і зиоі) йепіі см. 0-201.
954. аѵеге (или гпеИеге, рогге) шока (или  ігорра) 

сагпе аі Іиосо (или а Ьоіііге, а сиосеге) её хвататься 
за все сразу, взять на себя слишком много:

«N0 , по. Но ігорра сагпе аі [иосо!.. роі поп ѵоггеі Г. е
ипо з^агЬо аі си^іпо 2ассо! (О. Ѵег@а, «Мазіго-йоп Сезиаі- 
До»).

Нет, нет, у меня много других забот. К тому ж е я бы 
не хотел делать неприятное кузену Дзакко.

II со&паіо іа%1ід согіо, с о т е  ипо сЪе Ьа т о И а  а ііга  сагпе 
а! ?иосо, е поп На іетро йа регйеге іпиШ тепІе (С. Ѵег&а. 
«Мазіго-йоп Оезиаійо»).

Шурин прервал их, как человек, у  которого много других 
дел и которому некогда терять время.

955. аѵег роса [т о ііа ] сагпе ай(Зо5во (или іпйозво) 
быть худым [толстым].

956. поп аѵег іапіа сагпе а(3с?0§50 сіа зіашаге ипа 
тагтео-^іа быть худым как палка. 

сгезсеге іп сагпе см. С-964 Ь).
957. гіаге 1а сагпе сІеІГаІІойоІа хвалить, восхвалять.
958. епігаге іта сагпе е ип^Ьіа соваться не в свое 

дело.
959. епігаге пеііа ѵіа (3'о^пІ сагпе отойти в мир иной, 

умереть. 
960. евзеге (или  гіизсіге) сагпе ^гахва ужасно надо

есть, стать невыносимым. 
961. е55ег соше 1а сагпе гіі 5Іогпе11о быть никуда не 

годным, ни иа что ие годиться.
962. е§8ег (соше) сагпе е ип^Ьіа соп быть нераз

лучными, водой не разольешь, быть кровно связанным 
с кем-л.

963. е$$еге іт р а зіа іо  йі сагпе (ЗІ5?аиа быть флегма
тичным.

964. іаг сагпе а) зверствовать, устроить резню; Ь) (тж. 
сгезсеге іп или  гпеКеге сагпе) полнеть, поправляться.

965. ішрогге сагпе становиться толстым, тучным.
966. Іахсіаг Іа сагпе рег ГошЬга гнаться за призра^ 

ком, за тенью:
БпЬіІо, іігаіо йі соіезіі ѵозігі ітр е іи о зі йезі^егі йі еіогіа, 

сЬе поп Іаясіаіе 1а сагпе рег Г о тЬ га  (В. Таззо, «Ьеііеге»).
При виде вашей отчаянной погони за славой меня р аз

дирают сомнения: не гоняетесь ли вы за призраками.

967. Іеѵаг 1е сагпі а) спустить шкуру; убить; Ь) по
носить, хулить.

968. Іеѵаг 1а сагпе йаііа репіоіа ЪоІІепіе соп 1а гашра 
йео і̂і аіігі ргоѵ. ^  чужими руками жар загребать:

Ьа сЬіеза рег аііго ега ассогіа: поп егапо Іе^бі циеііе 
сЬе сопсЗаппаѵапо аі Гиосо ^ іі егеіісі; егапо Іе^бі «Зе^іі 
ітрегаіогі <3і Сегш апіа..; е чиезіе Іе^КІ Гигопо ассеііаіе 
с о т е  сіігіио сотипе: рег Гогта сЬе 1а сЬіеза пе изсіѵа а 
Ьепе, е Іеѵаѵа с о т е  зиоі сіігзі, 1а сагпе сіаііа репіоіа Ьоі- 
Іепіе, соп Іа  г а т р а  <1е̂ 11 аіігі (Р. рапЦапі, «Сессо й’АзсоН»).

Церковь, однако, была настороже. Церковники утвержда
ли, что к сожжению еретиков приговаривают ие по их за 
конам, а по законам германских императоров.., по законам, 
которые стали общим правом. Так что церковь вышла из 
этого невредимой и ей удалось, как говорится, чужими ру
ками ж ар загрести.

шеііеге сагпе см. С-964 Ь). 
969. шеііег сагпе а ^иосо заварить кашу, лезть на 

рожон:
«Ога*, т о г т о га ѵ а  ип аііго, «оепі Бсаігасапе ѵ о г г ^  йіг Іа 

зиа; о а $игіа йі т е і іе г  сагпе а Гиосо, поп з ’аѵга іі рапе 
а Ьиоп тегсаіо сЬе ё яиеііо рег сиі сі з іа т  тозБі» (Л. Мап- 
гопі, «I рготеззі зрозі»).

— Теперь, — бормотал другой, — каждый босяк лезет со 
своим мнением. И даж е если заварить кашу, то дешевого
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хлеба, ради которого мы все это делаем, все равно не по
лучишь.
гпеНег тоН а (или ігорра) сагпе аі іиосо (или  а ЪоІ- 

Ііге, а сиосеге) см. С-954.
970. тогШ ісаге (или  пе^аге) 1а сагпе рел. умерщв

лять плоть.
оЯгіге аі іііаѵоіо роірейе Йі сагпе ишапа см. 0-345. 
рогге ш оііа (или Ігорра) сагпе аі (иосо (или а Ьоі- 

Ііге. а сиосеге) см. С-954.
971. гепйег Іа сагпе аііа іегга сойти в  могилу, уме

реть.
972. гіппоѵаг сагпе (или сіссіа) е чиаіігіпі вновь вы

годно жениться.
ГІИ5СІГ сагпе дгаяяа см. С-960.
973. 8сіодІ:ег5і йаііа сагпе отделиться от бренного 

тела (о душе)
974. віаг Ьепе йі сагпе хорошо выглядеть, быть в

теле.
975. Іогпаге пеііа сагпе воскреснуть.
ігоѵаге сагпе рег і ргоргі (или  і виоі) йепіі см. 0-201.
976. ѵевііге 1е сагпі а цй породить кого-л. 
сапе поп т а п ^ і а  сагпе йі сапе см. С-478.
977. сагпе йі діоѵейі, сагпе вігасса ргоѵ. ~  старая 

кляча (о состарившейся, увядшей женщине).
978. а сагпе (или  а сіссіа) сіі Іиро, гаппе йі сапе 

ргоѵ. как аукнется, так и откликнется; как вы (к) 
нам, так и мы (к) вам.

979. 1а сагпе поп реьа своя ноша не тянет.
980. сагпе іігапіе 1а Ьиоп {апіе ргоѵ. зё ешь мясо с 

кровью, укрепишь здоровье.
981. Іа сагпе Ига (или 1е сагпі іігапо) (е іі йіаѵоіо ё 

БоМіІе) ргоѵ. плоть слаба(, а соблазн велик).
982. 1га сагпе е ипдНіа пеквип ѵі оидпа {или рип&а) 

ргоѵ. ~  двое дерутся — третий ие мешай, свои собаки 
грызутся — чужая ие приставай; свои люди — сочтемся.

Іа сагпе поп ѵа $епг’0550 см. С-985, 
а сііі $а1ѵа 1а реііе, 1а сагпе гіпі^ііе см. Р-1070. 
сохіа рііі 11 ^іцпсо сЬе 1а сагпе см. С-757.
Іа Ііп^иа ё Та редетіог сагпе йеі топ й о  см. Ь-708. 
іі Іиро т а п д іа  одпі сагпе е Іесса 1а виа см. Н О Ю . 
( і і)  Іиро поп т а п д іа  сагпе йі Іиро см. Ь-1009.
1е т а г т е д ^ е  $іаппо яетрге пеііа сагпе кесса см. 

М  454.
983. поп ё сагпе пё сгийа пё соНа ни то ни се, ни 

рыба ни мясо.
9в4. поп ё пё сагпе пё ре$се ни рыба ни мясо;

— Ьа т і а  ріссіпа загеЪЪе йіѵепіаіа іізіса зе Іоззе г іт а з іа  
апсога циі, Ъа Іа ііо  ЬепізБішо а гііогпаге йа зиа тай ге . 
Е ога поп ё рій пё сагпе пё резсе (А. Раіаггезскі, «I Ігаіеі- 
Іі Сиссоіі»).

— М оя м ладш ая просто зачахла бы, если бы осталась 
здесь, она правильно поступила, вернувшись к своей ма
тери. А теперь она ие девица и не мужияя жена.

985. поп с’ё (или  поп ѵа) саіпе зепг'овво (тж. 1а 
сагпе поп ѵа 5епг’0550) ргоѵ =  мяса без костей не бы
вает; любишь кататься, люби и саиочки возить.

поп ё сагпе рег і виоі йепіі см. 0-212  
река рій іі діипсо сЬе 1а сагпе см. С-757
986. диаі сагпе, іаі соііеііо  ргоѵ. на жесткий ку

сок — острый нож; как аукнется, так и откликнется.
іапіо ѵіѵе іі Іиро а сагпе соше Іа іерге а егЪе см. 

Ы 0 1 8 .
САКЫЕАОЕ

987. еввеге ип Сагпеайе (чиаЫакі) быть без роду и 
племени [Карнеад — греческий философ, имя которого 
стало нарицательным благодаря «•Обрученным» Мандзо- 
ни, где дон Аббондио, выдавая свое невежество, повто
ряет на все лады: «Кто такий Карнеад?»].
САІ^ЕѴ АЬЕ ш

іассіа йа сагпеѵаіе см Р-18. 
пагіопе сагпеѵаіе см. N-123
988. сопве&иіге іі сагпе^аіе извлечь выгоду, получить 

прибыль.

989. евхеге ип сагпеѵаіе снять, иметь веселый, до
вольный вид.

990. еввеге йа сагпеѵаіе е йа чиагевіта не иметь соб
ственного лица, быть безликим.

991. Іаг сагпеѵа/е веселиться, предаваться веселью.
992. $ерре11іге іі сагпеѵаіе отпраздновать последний 

день карнавала.
993. йі сагпеѵаіе одпі ясЬегго (или Ьигіа) ѵаіе ргоѵ. 

на карнавале всякая шутка хороша.
994. сагпеѵаіе о чиагезіта рег т е  ё Іа т е й е з іт а  ргоѵ. 

по мне что праздник, что будни; мне все едино.
Г95. сЬі па сіпчиапіа сагпеѵаіі, ві рио теМеге §1і віі- 

ѵаіі ргоѵ. эё пожил и хватит; хорошего понемножку.
99о. йоро іі сагпеѵаіе ѵіеп 1а чиагехігпа ргоѵ. аг не 

все коту масленица.
диапіо іі райге (а сагпеѵаіе, аі (і^ііиоіі іосса а (аг 

Чиаге$іітіа см. Р-40.
САКО адд 

1а шіа сага шеіа см. М-1312.
997. саго соше Іе ргоргіе риріііе (тж. ріи саго йе§1і 

оссЫ ргоргі или йеііа ѵі$(а) дороже всего иа свете;
Яіепг. — Е... О іасотіпо?
Тегеза (гійепйо)» — <ЗиеІІо роззо йіге сЬе т і  ё саго с о те  

Іе т і е  риріііе!.. Мі совіа ип оссНіо йеііа іезіаі (С. Коѵеііа, 
«Цотпапіісізто» )

Р и е н ц. — А... Джакомнно?
Т е р е з а  (смеется). — О нем могу сказать, что берегу 

его как зеиицу ока. Да и обошелся он мне в копеечку.

аппаіа сага см. А-875. 
іегпрі сагі см. Т-187.
соп 1а ей а (или  соп чиеііа) сага ^гахіа см. 0-1017, 
а саго ргеххо см. Р-2284. 
ш іііе ѵоііе саго см. Ѵ-932.
998. аѵег саго сЗі ( +  іп{.) хотеть, желать (сделать 

что-л.):
N6 циеі Ьиоп ѵессЫо сіі Сегі 1е ѵоііе циезіа ѵоііа дізгііге, 

аѵепйо саго апсЪ’ееН йі ѵейег диеііа сегітопіа (Р. РапІапі, 
«Сессо й’АвсоИ»),

И добряк Джери не хотел ей иа сей раз отказывать, 
потому что ои сам ж аж дал  посмотреть на эту церемонию.

999. аѵег саго цс дорожить чем-л.:
Ьа йисЬезза... еЬЬе с а п з з іт а  1а т а і а  ітргеззіопе сЬе 

Гесего зи ІР ап іто  сіі зио т а г ііо  1е рагоіе гіеі та е з іго  
(Р. Рап^апі, «Сессо б’АзссИ»),

Герцогиню... весьма обрадовало дурное впечатление, ко
торое произвели на герцога слова маэстро.
аѵег сага 1а соіеппа см. С-2982.
аѵег саго шепо (З’ипа гпейа^ііаіа см. М-1024.
999а. аѵег саго цс ш іііе опсе й’ого (или ш іііе Ногіпі)

ценить что-л. на вес золота.
1000. Іаг саго ласкать, миловать.
1001. іаг со$іаге сага Іа ѵііа (или 1а гпогіе; тж. ѵеп- 

йег сага 1а ѵііа или 1а реііе) дорого продать свою 
жизнь:

I ІейезсЪі аѵеѵапо сарііо <Зоѵе зі апйаѵа е азреііаѵапа 
рег ѵейеге зе с’ега йа ѵепйеге сага Іа реііе орриге по 
(Л. Сегѵі, «I тіеі зеііе НёИ»)-

Немцы поняли, к чему шло дело, и выжидали, прикиды
вая, не придется ли дорого продать свою жизиь.
(Пример см. тж. 5-1455).

1002. ра^агіа сага (е заіаіа) дорого заплатить, по
платиться за что-л.:

«Ма чиезіа ІеНега ѵаіе диапіо ип Іееаіо  іезіатеп іаг іо . 
Е циаісипо, зе 1а ѵиоіе, т е  Іа ра^Ьегй сага е каіаіа. Е Йіге 
сЬе зопо зіаіо Іі И рег Ьгисіагіа, ітЬесіІІеІ» (К  ВгоссЫ, 
«7 іетрі йеі цгапйе атоге»).

«Но ведь это письмо стоит не меньше завещания. Кое-кто, 
если понадобится, очень дорого мне за него заплатит. И по
думать только, дурак я этакий, — я чуть было его не 
сж егі*.

1003. іепегвеіа сага е йа сопіо ^  беречь как зеницу 
ока.

ѵепйег сага 1а ѵііа (или Іа реііе) см. С-1001. 
ашісі сагі ( т а  раШ сЬіагі) е (1а) Ьогва (Зеі рагі см. 

А-617.
Ьиопа поііе, Севй, сЬе Гоііо ё саго см. С-378.



САК 199 С
сЫ Ъеп йопа, саго ѵепгіе, $е ѵіііап поп ё сЬі ргепгіе 

см. Ѵ-574. 
сЬі росо Ьа, саго ііепе см. Р-1920.
ІІ соп5І^Ііо ^ еттіп ііе  о ё саго, о ё ігорро ѵііе см.

С-2466.
сопіі (или  раііі) сЬіагі, ашісі сагі см. А-617. 
соха гага созіа сага см. С-2919.

САРОСМА {
1004. !аг Іа (диал. іі) саго^па а) сделать подлость, 

поступать подло, низко:
Оиеііо, огшаі газзе^па^о, т а е а г і  риге ргопіо а Гагзі і т -  

ріссаге, сопііпио а Іаге 11 сагодпа: «N0, по, воійі аііа тапо» 
гііззе (Р. Р. Равоііпі, «і^па ѵііа ѵіоіепіа»).

Тот. смирившись и, может быть, даж е  готовый дать себя 
повесить, продолжал подличать: — Нет, иет. деньги на боч
ку.

Ь) отлынивать от работы, работать спустя рукава:
Ііп ^Іогпо сЬе 5’ега ргоѵаіа а іаге Гиоѵо рій ріссоіо, 

аѵеѵа зіогіо 1а Ьосса:
— Ве? СЬе Іаѵогі зоп диезіі — 1е аѵеѵа сіеііо ассі&ііаіа 

е сіига: — іпсошіпсегезіі апсЬе іе  а Ъаііеге Іа / іасса, а 
Іаге 1а саго^па? (Л. РаІаггевсЫ, «Ротропа»).

Однажды, когда курица Помпоиа попробовала снести яйцо 
меньше обычного, хозяйка скривила рот и сказала ей резко, 
с упреком: — Это еще что? Ты тоже халтурить собираешь
ся?

1005. аііе сагодпе поп гпапсапо гловсЬе (га/с. 1е шо- 
5сЬе 5І ро$ап виііе саго^пе) ргоѵ. мухи всегда летят на 
падаль.

поп діга І1 піЬЬіо сЬе поп «іа ѵісіпо 1а саго^па см. 
N-272.
САКОМТЕ

1006. радаге ГоЬоІо а Сагопіе шутл. заплатить Ха- 
роиу за переправу, отправиться на тот свет, умереть. 
САЯОТА I

діаііо соше ипа сагоіа см. С-429.
роІіНса ііеі Ьакіопе е Йеііа сагоіа см. В-333.
1007. ^аЬеПаг сагоіе быть ротозеем, попасться на 

удочку
1008. ріапіаг (или сассіаг, (іссаг, ѵепйег) сагоіе рас

сказывать сказки, небылицы, сочинять, врать:
Ооііоге. — Іо гезіо аііоп ііо  соше соіиі, аррепа аггіѵаіо, 

аЬЬіа аѵиіо іі Іешро сіі ріапіаге диезіа сагоіа (С. Соійопі 
« // Ьи&іагйо»).

Л е к а р ь .  — Я поражен. Н е успев прийти, он уж е начи
нает рассказы вать сказки.
и$аге іі Ьавіопе е 1а сагоіа см. В-334.
ѵепйеге сагоіе см. С -1008.
1009. ѵепйеге сагоіе рег гарегопгоН выдавать одно 

за другое.
1010. 5І айасса Іа сагоіа ^  ложь оставляет след; 

ложь если ие убьет, то замарает.
САНОѴАМА }

1011. сагоѵапа д\ гіп^агі цыганский табор; кавардак.
1012. а сагоѵапа (тж. а сагоѵапе) в большом коли

честве, во множестве.
1013. іп сагоѵапа все вместе, скопом; за компанию: 

Ш рагііато  рег Тогіпо іп сагоѵапа. Козеііа соп поі; 1а
т а й ге  соп 1а сатегіега  е 1’аи іізіа  зи ііа  &го55а аиІотоЪіІе 
ѵепиіа аррозіа сіа Тогіпо (С. Раѵеве, «Ьа Ъеііа евіаіе»}.

Мы отправились в Турин все вместе. С нами Розетта, 
мать с горничной. И з Турина специально был вызван боль
шой автомобиль с шофером.

1014. іаг Іа 5иа сагоѵапа куролесить:
«Ьш?» сііззе сЗоп Когігі^о: «ше 1о ѵоіеіе Гаг гШіге: Іо 

соБпозсе, си^іпо шіо, диапіо ѵоі; поп ё ѵего, райге? Е)іса, 
сііса зе поп Ьа Іа ііа  1а зиа сагоѵапа?> (Л. М аюопі, « / рго- 
тевві врові»).

— Это дон Кристофоро не знает света? — воскликнул дон 
Родриго. — Позвольте мне сказать вам: знает, и не хуже 
вас. Не правда ли, падре? Скажите, разве вы сами не по
куролесили в свое время?

1015. рогіаге аѵапіі Іа сагоѵапа добиться успеха в 
жизненной борьбе; преуспеть в жизни:

Ме Іа вопо саѵаіа йа те, гіа зо іа Ьо зариіо  рогіаге аѵапіі 
1а шіа сагоѵапа. Аѵгеі ѵоіиіо ѵегіегіа аі шіо розіо, чиаісипа 
сіі диезіе Ъосске асегЬе: чиапіі ріа^пізіеі, сЬе зо ііа і (Л. Ра- 
ІаггезсНі, «I ігаіеііі Сиссоіі»),

Я обошлась без посторонней помощи, сама пробила себе 
дорогу. Хотела бы я посмотреть, что делали бы на моем 
месте все эти желторотые; представляю, сколько было бы 
нытья и жалоб!

САККАТА {
1016. а саггаіе в большом количестве, возами;

А саггаіе аггіѵаѵапо 1е регге сіі зІоН а е а саггаіе зе пе 
апсіаѵапо 1е ипііогші ргопіе {V. Ргасскіа. «Котапгі в 
гассопіі»).

Целыми тюками прибывали сукна, и тюками отправляли 
с фабрики готовое военное обмундирование.

Н ш аіе ѵіепе а саггаіе е $е пе ѵа (и ли  ѵа ѵіа) а опсе 
(и ли  а ріесН) см. М-252.
САККЕООІАТА {

1017. апгіаге рег 1а 5иа сагге^^іаіа  идти своей до
рогой.

1018. апгіаге рег (и ли  Ьаііеге, зе^иіге) 1а с а г г е ^ іа іа  
идти по проторенной дорожке.

1019. епітаге (и ли  т е ііе г з і)  іп сагге^^ іа іа  приступить 
к  делу.

1020. е5$еге Гиогі (Зі сагге^^іаіа  быть не в курсе дела: 
К отиаЫ о поп аггіѵаѵа а саріге: ега асісіігіиига УиогІ

сіі сагге^&іаіа {В. Сісоцпапі, «ѴШа Веаігісе»).
Ромуальдо совсем растерялся: это было как снег на голову.
шеиег5І іп с а г г е ^ іа іа  см. С -1019.

1021. рогіаге ^иогі с а г г е ^ іа іа  увести в сторону, 
гіепіхаге іп сагге^^ іа іа  см. С -1025.
1022. гіш еиеге іп сагге^^іаіа  вернуть, наставить на 

путь истинный:
Оипдие зареѵапо апсЬе Іого!.. аѵеззего аѵиіо 1а поіігіа 

сіеііа шіа зрагігіопе... Ма Іи Місоі зіезза а гітеііегш і зиЬііо 
іп сагге&діаіа (С. Ваввапі, «II ціагйіпо йеі Ріпгі-Сопііпі»).

Значит и они были в курсе дела!., и они узнали о моем 
исчезновении... Но только одна Миколь смогла быстро по
править мое положение.
1023. г ітеи егв і іп с а г г е ^ іа іа  поправить дела, снова 

стать иа ноги:
Ега сопігагіо, 1п т а п іега  гіесіза, а іпѵ езіітеп іі гіі йапаго іп 

Іеггепі («радгісоііига — зоіеѵа «Зіге — зіа  раззапгіо Бпаі ^гобзі 
е поп зі г ітеИ ега  1п сагге^КіаІа рег ога*); е регсіб ѵ^оііе 
йіге ай оцпі совіо Іа виа (В. Тесскі, «Ьа іегга аЬЬапйопа.а»), 

Никастро категорически возражал против вложения денег 
в покупку земли («Сельское хозяйство, — говорил ои, — пе
реживает период серьезного кризиса и не скоро станет на 
ноги»). Поэтому он хотел любой ценой настоять на своем.

5е<*шге 1а с а г г е ^ іа іа  см. С-1018.
1024. віаге іп сагге^^іаіа  быть на верном пути; не 

сворачивать с пути.
1025. іогпаге (и ли  гіепігаге) іп с а г г е ^ іа іа  вернуться 

к делу, к теме разговора:
Ма іо сііѵабо е іогпо іп сагге§еіа^а (А. Оііѵіегі 

сото, «Ѵаттігаігісе»).
Но я отвлекся, вернемся к теме разговора.

1026. ивсіге гіаііа (или гіі) саггед^іаіа а) свернуть 
с правильного пути; Ь) отклониться от темы.
СлПКЕТТА /

1027. апоаге виііа саггеМа дойти до нищіты, ходить 
с сумой.

піапйагс (аѵапіі) Іа саггейа см. С-1029, 
гпапдіаге со! саро пеі «ассо с о т е  іі саѵаі йеііа саг- 

геііа см. С-713, 
піапоіаге согпр іі саѵаііо йеііа саггеііа см. М-367.
1028. теН еге цй аііа саггеііа взгалить работу на 

чьи-л. плечи, заставить кого-л. трудиться в поте лица.
1029. іігаге (или  тапйаге) (аѵапіі) 1а саггеііа та

щить воз, тянуть лямку;
— Ма 1а Іогга рег іігаге аѵапіі 1а саггеііа поп ше 1а сіё 

1а ргекЬіега! (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Но ведь силы, чтобы как-то протянуть, я не от мо

литвы получаю!
...ЕзсоеИаѵапо зоііегГиеі а поп Ппіге, риг <11 поп іігаге 

1а саггеііа {Ь. Ргеіі, «Оіоѵіпегга, &іоѵіпегга»).
...Офицеры придумывали бесконечное число самых раз

личных предлогов, лишь бы не тянуть эту лямку.
Е созі іо ііго Іа саггеііа йа зоіо (С. Агріпо, *Ьа виога 

еіоѵапе» ).
Так что мие одному приходится тянуть лямку.



САК^ЕТТАТА I
1030. а саггейаіе в большом количестве, возами. 

САККЕТТ1ЕКЕ т
иЬгіасо соіпе ип саггеНіеге см. ІІ-2.

САККЕТТСМЕ т
I саѵаііі ѵессЬі яі піеііопо аі саггеМопе см. С-1385. 

САКК1ЕКА /  1) карьер (аллюр лошади); 2) карьера
1031. и о т о  Йі сапіега (2) а) государственный служа

щий, чиновник; Ь) карьерист, службист:
А пііраіісо а е іі иошіпі 61 саггіега ...гіи5сіѵа іпѵесе зіш- 

раіісо  а іиШ  &Іі аіігі е іп тосіо Бресіаіе а ііе  йоппе (А. Оеі- 
Цпі, «Р,ассопіі»).

Хотя ои был не по нутру службистам.., зато  внушал сим
патию к себе всем остальным и, в особенности, дамам .

1032. (31 (или а) саггіега (тж. йі или а іи ііа саггіега; 
Аі ^гап саггіега) (1) а) во всю прыть, быстро; спешно:

«ЬІп іпсісіепіе? М іо Оіо, сі тапсНегеЪЬе аііго: ш апсіаіе 
БиЬііо сіі саггіега ... ипа сагго гга  БиІІа ѵіа сіі М опга (Г. Зас- 
сНі, «Ьа ргітасіоппа»).

— Несчастный случай? Господи, только этого недоставало! 
Пошлите спешио... коляску в Монцу,

Ь) усердно, изо всех сил.
1033. аргігві ипа саггіега (2) расчистить себе дорогу.
1034. йаг саггіега (1) дать свободу, предоставить 

свободу действий.
1035. еввеге іп саггіега (2) служить, быть на госу

дарственной службе.
•036. Гаге ипа саггіега (1) совершить ошибку, при

нять неправильное решение.
1037. іаг саггіега (2) сделать карьеру:

«І.еі ё ип іп&епио, Іеі поп соповсе циевіе Бегрі. Мабагі 
бі ІаБсіапо Бегіигге іп ип &аЫпеНо, Боіо рег іаг саггіега» 
(С. Агріпо, «Шііте зіогіе»).

— Вы наивны; вы ие знаете этих змеюк. Ради карьеры 
они способны отдаться где попало.
{Пример см. тж. Ь-183Ь).

а гиЪаг росо «і ѵа іп ^аіега, а гиЬаг іап іо $і (а саг- 
гіега (2) см. Н-604.
САККІЕКІ5ТА тп 

саггіегі$1а соп 1е ^ЬеИе см. С-387.
САККІОЬА }

1038. іігаге Іа саггіоіа работать в поте лнца.
1039. Іігаге 1а саггіоіа а цй помогать кому-л. вести 

хозяйство, работать по дому.
— іігаге 1а саггіоіа ііоѵе ѵиоіе іі райгопе см. Р-46.
1040. ипдеге 1а саггіоіа (или 1а саггисоіа, 1е сагги- 

соіе) подмазать, дать взятку:
Рег Б?о&аге 1а Іге&оіа сіі таб&іогещ*іаге пеііа роШ іса 

раеБапа, і сопіи^і Рапасіа, оііге 1а ргора^ашЗа риЬЫіса 
зоѵгеппаггаіа, ип&еѵапо 1а саггіиоіа ргіѵаіаш епіе (О. Раі- 
йеііа, «Ье [і&игіпе»).

Чтобы удовлетворить свое страстное желание завоевать 
большинство голосов местного крестьянства, супруги П анада, 
помимо упомянутой выше открытой агитации, тайком под
мазывали кого следует.

САККО т 
сагго гіі Те$рі см. Т-469.
1а ревдіог (или 1а ^иіп(а, ГиІНша) гиоіа <3е1 сагго

см. К-630.
1041. аііо 5Іе550 сагго в одной упряжке:

Бісе а 5е БІевва: «Мі Іа  раііге, Іо осііо, ша оггпаі поп ші 
геБІа сЪе Іиі. Зіаш о аііассаіі а ііо  БІеББо сагго» (V. Ргаіо* 
Ііпі, «СгопасНе йі роѵегі атапіі»).

Аврора говорит самой себе: «Ои меня мучает, я его не
навижу, ио у  меня больше нет никого. Мы прикованы к 
одной тачке*.
1042. Іе^агві аі сагго йі связать себя чем-л.:

ІПиБі; іііиві іиШ ; апсЬе циеШ сЬе ргоІеБІапо гіі сопоБсеге 
е (Зі вареге регсЬё 1е сове, Іого, 1е Ъап зоН егіе е раШе. 
Ь ’ашоге, 1а Іісіапгаіа, 1а то& ііе, і іі&іі; апсЬе сгіеі Беііе
о о ііо  гіеііа виа еіа сЬе з ’егап Іе^а іі аі сагго аеі таігі-* 
топ іо і (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Все заблуждаются, все, даж е те, кто считает, что они 
все зиают, потому что многое пережили: кто любил, кто 
имел невесту, жену, детей. Заблуж даю тся и те семь или 
восемь его ровесников, которые связали себя браком.

САК 200
1043. піеііеге 51 сагго іппапгі (или (Заѵапіі) а! Ьиоі

=  поставить телегу перед лошадью, надевать хомут с 
хвоста, забегать вперед:

Ма біо теііепгіо  іі сагго йіпапхі аі ЬиоІ. Оиапсіо ѵеппі 
а М ііапо его Б и і  сіісіаппоѵе; чиеііо ргеББо іі Ва&1іо&а іи  іі 
шіо ргішо Бегѵігіо (С. Магоііа; «Ье тііапезі»).

Но я забеж ала вперед. Когда я приехала в Милан, мне 
еще ие было девятнадцати, и я поступила на служ бу к 
Бальога.

рі^Ііаге 1а Іерге соі сагго см. Ь-394.
1044. Іігаге іі сагго йоѵе аіігі ѵиоіе делать, как ве

лят другие; подчиняться чужой воле.
1045. ип сагго (1і (а$Нс1і поп рада ип чиаіігіп сіі сіе- 

Ьііо ргоѵ. =  горем делу не поможешь.
сЬі (а (или сЬі $а Іаге) іі сагго, 1о за с)і${аге см. 

Р-196.
Н т а іе  ѵіепе а саггс е ее пе ѵа (ѵіа) а опсе (или а 

ріегіі) см. М-252.
1а ре^й і°(г) гиоіа йеі сагго ветрге рій сі^оіа (или 

ё чиеііа сЬе зсгіссНіоІа, сЬе вігійе; тж. 1а рій саіііѵа 
гиоіа йеі сагго вегпрге сідоіа или $сгіссЬіо1а) см. К-642.

1046. регсЬё (или  а ѵоіег сЬе) іі сагго поп сі^оіі (или 
регсЬё ѵайа іі сагго), Ьі$одпа ип^еге 1е гиоіе ргоѵ. =  
не подмажешь — не поедешь.

ріссоіа ріеіга 8 гап сагго гіѵегва см. Р-1783.
САКК022А {

1047. апйаге (или  шагсіаге) іп саггогга преуспевать, 
процветать:

— АЬ рег іе  1а ѵііа ё зешрге БІаіа гиссЬего... Іегі о^Бі 
гіошапі іи  ѵаі аѵапіі іп саггогга (V. Зітопеііа, «Тігаг таі- 
ііпа» ).

— Ах. для тебя жизнь всегда была одним удовольствием... 
Вчера, сегодня, завтра — все время ты живешь припеваючи.

Е ипа сіоппа сЬе вепіе іі ригго сіеііа іегга сіоѵе ш еііе I 
ріесіі. На 1а 1:е5іа сЪе ѵа вешрге іп саггохха ( / ’. Іоѵіпе. «Ье 
іегге йеі Засгатепіо»).

Эта женщ ина твердо стоит на ногах. С такой головой 
оиа далеко пойдет.

1048. ѵоіеге апгіаге іп рага(1і$о іп саггогга хотеть 
въехать в рай в карете.

іі йіаѵоіо ѵа іп саггогга см. 0-371.
С АКК022ІЫ 0 т 

с’ё йа апгіаге а гоііа сіі соііо с о т е  і саггоггіпі йі 
Кароіі см. N-12.
САККЬІСОЬА {

Ьгойо йі саггисоіа см. В -1249.
1ігаг$і ей і саіхопі соп 1е саггисоіе см. С-240, 
ип^еге 1а саггисоіа (или 1е саггисоіе) см. С-1040.
1049. 1а саггисоіа поп (гиііа, ее поп ё ипіа ргоѵ. ^  

ие подмажешь — не поедешь.
а Іетро (или  аі Іетрі) сНе $і іігаѵап ей 1е саіхе соііе 

саггисоіе см. Т-231.
САкТА [ 1) бумага; документ, письмо; 2) (географи
ческая и т. п.) карта; 3) игральная карта 

сагіа Ъіапса (1) см. В-654.
1050. сагіа Ьоііаіа (или  йа ЬоНо) (1) гербовая бу

мага.
1051. сагіа ІіЬега (1) простая, обычная бумага (в от

личие от гербовой).
сагіа $ігассіа (1) см. С-1053.
1052. сагіа ііі Ргапсіа (или йа рагай) (1) обои:

Е11а гіішогаѵа іп ипа сашега сЗіѵіва йаііа ш іа рег ип 
Боііііе аББіІо гісорегіо йа ипа БешрІісіББіта сагіа Ш Ргапсіа 
(Р. Магііпі, «Рессаіо е репііепгад>).

Она жила в комнате, которую отделяла от моей тонкая 
перегородка, покрытая простыми бумажными обоями.

1053. сагіа йа шасего (тж. сагіа вігассіа) (1) маку
латура.

1054. сагіа йі воддіогпо (1)' вид на жительство.
1055. сагіа йеііа $ро$а (1) брачный контракт.
Ьіапсо с о т е  1а сагіа (1) см. В-642.
раііійо с о т е  йі сагіа (1) см. Р-163.
1056. 1е васге сагіе (1) священное писание, библия, 
кегіо с о т е  ип (одііо  Йі сагіа Ьоііаіа (1) см. 5-666.



1057. ігпЬгаіЫоге гіі сагіа (1) бумагомаратель, пи
сака.

1058. гіі сагіа (тж. гіі сагіе) (1, 3) построенный на 
песке, шаткий, непрочный.

— савіеііо йі сагіа (или (Зі сагіе) (1, 3) см. С-1263.
— гпейісо гіі сагіе (1) см. М-1033.
— регго сіі сагіа (1) см. Р-1443.
1059. — віотасо (ЗІ сагіа (1) больной желудок.
1060. — іщге (Зі сагіа (1) бумажный тигр, мнимая 

угроза.
1061. іп (или рег) сагіа (1) письменно, в письменном 

виде. 
а сагіе диагапічгііо: 
1062. — апгіаге а сагіе чиагапіоШ) (3) провалиться, 

пойти прахом:
Тапіо апгігй іи ііо  а  сагіе циагапіоііо , соп 1а еиегга 

(Л/. СіпгЪигё. «Ье ѵосі йеііа вега» ).
Все равно из-за войны все пойдет прахом.

1063. — аѵеге чй а сагіе чиагапіоііо (3) не терпеть, 
не выносить кого-л.

1064. — (Зіге а сагіе чиагапіоНо (3) говорить без оби
няков, высказать все откровенно.

1065. — ташЗаге а сагіе чиагапіоііо (или ци&- 
гапіапоѵе) (3) послать кого-л. к черту:

ОіГаіІі: б с г іѵ о  ипа Іеііега ІигіЬопйа а МегеШ, ега чиіпсіі 
ргоЬаЬіІе сЬе Г ітргезагіо  піапгіаБЗе а сагіе  чиагапіапоѵе іі 
Кіоѵапе таез іго : ё іі сопігагіо сЬе Биссегіе (С. Ѵегйія 
«АиісЫо(&га{іа йаііе Іеііеге» ).

Итак, я пишу яростное письмо Мереллн, Вполне возможно, 
что импресарио ко всем чертям послал бы молодого м а
эстро. А получилось наоборот.

К аіигаіш епіе чиеБІо тап г іа  а сагіе яиагап іоііо  1а Бе^ге- 
іегга <11 ѵоіо («Раезе вега», 30 адозіо 1973).

Разумеется, это означает, что с тайным голосованием бу
дет покончено.

1066. а сагіе «сорегіе (или вріе^аіе) (3) в открытую, 
открыто; без обиняков. 

а рево (Зі саг 1а (1) см. Р-1372. 
1067. аѵеге Іа саг 4а йа ^іосаге (3) иметь козырь в 

запасе, иметь в запасе аргументы:
Ега іпиіііе БІагІе а Бепііге. Сепа аѵеѵа зе т р ге  1а виа 

сагіа <Іа діосаге (С. Рагізе, «II ргеіе Ъеііо»).
Слушать нх было бесполезно. У Чены всегда были в за 

пасе аргументы.

1068. аѵеге 1е сагіе іп ге^оіа (1) а) иметь докумен
ты в порядке:

Ма іі і г а т  ё те^ П о  поп ргепсЗегІо 1п р іагга, созі поп 
сіаіе пеІѴоссЫо. йе і гезіо аѵеіе 1е сагіе іп ге^оіа (М. Ргізсо, 
«Ьа йата йі ріагга»).

Лучше ие садитесь на трамвай на площади, тогда иикто 
ие обратит иа вас внимания. Впрочем, документы у  вас 
в порядке.

Ь) чувствовать себя на своем месте, иметь чистую со
весть:

— Моп с’епіга (Пзсиіеге гіі циезіе созе, — Іа аііога ЕІІа.
— РегсЬё поп Ьаі 1е сагіе іп ге^оіа перриге 1и (Я. Вгі- 

епеііі. «Ьа йегіѵа»).
— Не стоит спорить о таких вещах, — сказал  Элия.
— Потому что и у  тебя тоже не все в порядке.

{Пример см, тж. М-1720).

1069. аѵеге Ьиопе сагіе (или ипа &го5§а сагіа) іп 
тап о  (3) иметь козырь в руках, иметь все шансы для 
успеха (пример см. Р-1211).

1070. Ьагаііаге (или сашЬіаге, ти іаге, зсатЬіаге, 
ѵоііаге) Іе сагіе іп т а п о  (или іп іаѵоіа) (3) спутать 
карты, расстроить планы, намерения; исказить чьи-л. 
слова:

Ріогіпйо. — Аѵгб гіеііо сЬе Ьо сГ апбаге рег ипа Іеііега, 
сЬе іга ііа  сіі т і о  2Іо.

Веаігісе. — № п  ші сашЬіаІе Іе сагіе іп т а п о  (С. СоШопі, 
«II ѵего атісо»).

Ф л о р и н д о .  — Я бы сказал, что мне нужно пойти за 
письмом, касающимся моего дяди.

Б е а т р и ч е .  — Н е пытайтесь морочить мие голову.
Е роі Ъазіа. Е іпиіПе сЬе сегсЬіаІе (И с а т Ы а г т і  1е сагіе 

іп Іаѵоіа (С. Тезіогі, «А те, соте те...»).
Ну, хватиті Все ваши попытки сбить меня с  пути бес

полезны.

САК 20і
І /іп ^ееп еге ега г іт а з іо  зіоггіііо: аѵгеЬЬе ѵоіиіо гіріеііаге 

іі СІІБС0Г50, т а  аѵеѵа регзо іі Іііо е поп ега Ьиопо а 
гіігоѵагіо; зоііап іо саріѵа сЬе е іі егапо зШ е сатЫ аіе  1е 
сагіе Іп іаѵоіа (В. Сісовпапі. «Ьа Ѵеііа»).

Инженер пришел в замешательство: ои хотел было про
долж ать разговор, но потерял нить и не нашелся, что ска
зать. Он почувствовал, что ему спутали все карты.

Ма сЬе поіоза регзопа, — йіззе ргіѵ аіатеп іе Аппа Сагіа 
а Б а п іатагіа . — Ессо сЬе Н сатЫ а 1е сагіе іп іаѵоіа (С. ргиі- 
іего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа йотепіса»).

— Н у и зануда, — доверительно шепнула Анна Карла 
Саитамарии. — Сразу ж е стал передергивать.
(Пример см. тж. С-1821 Ь).

Ьагаііаге Того соп 1а сагіа (1) см. 0-626. 
сашЬіаге Іе сагіе іп т а п о  (или  іп (аѵоіа) (3) см. 

С-1070.
сопіопйеге 1е сагіе (3) см. С-1086.
1071. (Заге 1е сагіе Ьав$е (3) действовать скрытно, 

исподтишка.
1072. йаге Іе са .іе  всорегіе (или  аііа ясорегіа; іЗ) 

действовать в открытую, ничего не скрывая.
1073. е$веге сагіа сопо$сіиіа (3) оыть (всем) изве

стным:
Іо ѵепгіо гоЬа Ьиопа, репиіпа, регсЬё с! іепсо а сопвегѵаге

і сііепи. 81ашо сагіе сопоэсіиіе (І>. Яеа, «II гацагго гііго- 
ѵаіо»).

Я продаю хороший товар, потому что дорожу своими 
клиентами. Нас все знают.

«Разчиа, 11 зеі Гаііо ѵессЬіо, (Зісі зегарге 1е БІеззе созе», 
е: «5еі сагіа сопозсіиіа», а^&чіпбе ({.. Сотра&попеѵ «Ь’ата- 
га зсіета»).

— А Лючия: «Ты постарел, Паскуале, повторяешь одно и 
то ж е», да еще добавляет: «Уж я-то тебя знаю».

іаге ип ЬоМо аііе сагіе (3) см. В-1116.
1074. Гаге сагіа а (1) дать письменное обязатель

ство кому-л.
1075. Гаге а(І1е) сагіе (3) играть в карты.
1076. Гаге 1е сагіе а) (3) гадать на картах:

— Ьо еареѵо сЬе (і аѵгеі гіпсопігаіо. М айаше Лпі ші На 
ІаНи 1е сагіе, т е  1о Ьа (ІеКо (V. Могеііі, «Наіаіе іп саза 
й'аррипІатепіо» ).

— Я знала, что встречусь с тобой. М адам Ж ю т гадала
иа картах и предсказала мне это.

Ь) (3) ( т ж . Гаге іи ііе 1е сагіе) держать все в своих 
руках; с) (1) выправить, получить документы:

Ргапса. — . . .т а  Іпіапіо, т е п іг е  іо бопо аззепіе, РапІего 
?а 1е зие сагіе е аггіѵа аі т а іг іт о п іо  {Е. Роззепіі, «ип 
аИго атоге»).

Ф р а н к а .  — ...тем временем, пока меня здесь ие будет, 
Раньеро оформит документы и подготовит все к свадьбе.

Ріп гіаІГаппо бсогбо пе аѵгеЪЪе аѵиіо сіігійо... 11 іпіеііог 
соііееіо е егаіи ііо , оссоггеѵа зоіо Гаге !е саНе. Иоп аіззе 
гіоситепіі, т а  1е сагіе, с о т е  ипа йоппеііа (Ь. Вопаппі, 
«ЬЧтриіаіа»).

С прошлого года ои имел право поместить мальчика в 
лучший коллеж, причем бесплатно, нужно было только под
готовить бумаги. Он сказал не «документы», а «бумаги», 
как говорят женщины из народа.

1077. ?аге (гіі) сагіе іаІ$е (3) вести нечестную игру; 
добиваться цели любым способом:

...іагеЬЪе та& агі гіі саг4е Гаізе, рег йагѵі а іпіепйеге сЬе 
бі БрессЬіегеЬЬе ѵоіепііегі пеі ѵозігі Ье^Н оссЫ, рег а&- 
^іизіагзі іі пойо сіеііа сгаѵаііа е йагѵі іі соіро йі цгагіа 
(А. С. Ваггііі, «Соте ип зоцпо»).

...возможно, он пустит в ход любые уловки, чтобы заве
рить вас в том, что он готов вечио ие сводить взора с 
ваших прекрасных глаз и даж е завязы вать перед ними гал
стук, как перед зеркалом.

?аге і савіеііі соп 1е сагіе (3) см. С -1264.
1078. іоггаге 1а сагіа (или Іе сагіе) (3) а) заставить 

противника сделать желаемый ход; Ь) продвигать, 
ускорять ход дела.

1079. ^іосаге ипа сагіа (3) а) сделать ход, проявить 
инициативу; Ь) выиграть, добиться успеха:

— Іо б о п о  регзыазо сЬе 1а ѵіііа ріасегё т о Ш з з іт о  а  Ьеі 
е а ііа  Біепога сопіезза. Е зе  зі гіезсе агі аѵегіа 5’ё еіосаіо 
ипа ^гап Ъеііа сагіа (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо 
Ьеоп\огіе» ) .

— Я убежден, что вилла очень понравится вам и госпоже 
графине. И если удастся ее приобрести, это будет огром
ным достижением.

с
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1080. ^ іосаге 1а сагіа 6\ цс (3) приступить к чему-л., 
начать что-л.:

Ё ргоЬаЬіІе сЬе диезіо зіа зШ о  іі гае іо п атеп іо  сЬе Ьа 
зріпіо Ьисіа Возе а еіосаге 1а сагіа сЗі ипа зесопйа саггіега 
(«Ъотепіса йеі СогПеге»).

Может быть, именно этот аргумент и заставил Лючию Бо
зе во второй р аз решиться начать карьеру актрисы.

1081. е*осаге 1а 8иа саг*а (3) сделать выбор, при
нять решение:

1_Іпо зсгШоге еіиоса 1а зиа сагіа !п диезіа и Ш та  Іазе, 
сЬе соіпсійе соп ипа есеііа («Ьа пиоѵа с?ие&Ііопе йеііа Ііп- 
еиа»).

П исатель принимает решение в этой последней фазе. 
Иначе говоря, он делает выбор.

1082. еіосаге а сагіе 5сорег1° (или а саг(р іп Іаѵоіа, 
соііе сагіе іп Іаѵоіа) (3) играть, действовать в откры
тую, раскрыть свои карты:

«Аѵапіі, &іосЫато а сагіе зсорегіе. О иезіа ё  ргоѵосагіопе 
рег іпіегрозіа регзопа (Ь. Сотра§попег «Ь’атага зсіета»).

— Давайте откроем наши карты. Ведь это провокация, 
подстроенная через подставное лицо.

...АпсЬе аііога, с о т е  зет р ге , репзаѵо сЬе Ьізо&па ^іосаге 
соііе сагіе іп іаѵоіа ; е сЬе &1і ечиіѵосі, е ре&&іо 1е зогргезе, 
поп іаппо аНго сЬе гіаппі (М. й’Аге^Чо, «I тіеі гісогсіі»).

...И на э т о т  раз я, как всегда, решил, что играть надо 
в открытую и что экивоки, а хуж е того неожиданности, 
кроме вреда, ничего ие принесут.

1083. ^іосаге 1а зиа ^гапгіе сагіа (или Іа сагіа ріц 
^го88а) (3) пойти с козыря, пустить в ход главный 
козырь.

1084. 2*осаг5І 1а ргоргіа сагіа $иІ іаѵоііеге реггіепіе
(3) поставить на проигрышную карту (пример см. 
В -997).

1085. ^іосаге Іиііе Іе 8ие (или 1е ргоргіе) сагіе (3)
пустить в ход все средства. 

1086. ітЬго^Ііаге (или тезсо іаге , т ізсЬ іаге, г ітезсо- 
Іаге, сопіопсіеге) 1е сагіе (3) спутать карты:

Сигіі ѵі зі аЪЬапсіопаѵа рег геа^іге а ип Ч п ііта  ііт іс іегга  
е, іп з іе те  рег ітЬго&Ііаге 1е сагіе йе^Іі а т іс і ,  рег созігіп- 
^егіі а азсоііагіо  с! а ипа розігіопе сіі іп іегіоп іа (М. 8оІйаіі, 
«Ье йие сіііа»).

Курти неизменно прибегал к агрессивному тону, прикры
вая внутреннюю робость, и одновременно старался привести 
в замешательство собеседника, чтобы дать ему почувство
вать свое превосходство.

— Ма ѵоі сЬе зіеіе, зиііапо? разсіа? Ьеу? сЬе зіеіе? 
Соѵгезіе аѵег ^іийіхіо, регсііо, е поп ѵепіге а ітЬго& И агті 
1е сагіе, диа! (Ь. Рігапйеііо, «АЪѵеііе рег ип аппо»).

— Д а Кт о  в ы  такой? султан? паш а? бей? кто? Ведь нуж 
но ж е, черт побери, соблюдать закон. Что вы пришли сюда 
морочить мне голову!

шезсоіаге 1е сагіе (3) см. С-1086. 
1087. ш еііеге іп сагіа (1) изложить в письменной 

форме, написать.
1088. т е ііеге  (1е) сагіе іп іаѵоіа (3) выложить кар

ты на стол; раскрыть свои карты, играть в открытую:
Ерриг ип &іогпо аѵеѵа т е з з о  1е саНе іп іаѵоіа: ега 

зисеезза ипа зсепаіа! (В. Сісо^папі, «Ьа Ѵеііа»).
И все ж е однаж ды он посмел сказать Велнн правду. 

И тут началась такая  сцена!
— Ыоп ѵепбо іі &іогпа1е!
— Іп з о т т а , Ооіа! М еШ ато 1е сагіе іп Іаѵоіа. 5е  поп

1о ѵепгіі, іе  1о рогіапо ѵіа (Е . Соггайіпі, «Ьа @иегга Іоп- 
іапа»).

— Я не продам мою газету.
— Послушай, ГолаІ Д авай  говорить откровенно. Если ты 

ее не продашь, у  тебя ее отберут.
«Огірра, поп апйіато рег Іе Іип§Не е поп ціоскіато а 

пазсопйегсЬ Но Ьізо&по сГаіи^о. ІІп аЯ аге... ип аН аге соте 
ип’аИго. М еііо зиЬіІо 1е сагіе іп іаѵоіа» (О. Магоііа, «Маі 
йі яаііегіа»).

— Гриппа, давай не будем тянуть н играть в прятки. 
Мне нужна помощь в одном деле... самом обычном деле. 
Буду говорить начистоту.

1089. — сагіе іп іаѵоіа! (гж. ^ій Іе сагіе!) (3) даваіі- 
(те) начистоту!

«ЗсЬегхо?» гізрозе іі саѵаііеге гоззо іп ѵізо... «Ма іо рагіо 
зегіатеп іе. Сагіе іп Іаѵоіаі..» (Ь. Сариапа, «II тагскезе йі 
Носсаѵегйіпа»).

— Какие шутки? — возразил кавальере, побагровев... — 
Я говорю серьезно. Д авайте начистоту!..

Е ѵа Ьепе Ма а Н ога 1е сагіе: сЪе зі ѵебеззе Ьепе е 
бі сіесісіеззе гпе&ііо (О. Тезіогі, «II ВПапга е аіігі гассопіі»).

Хорошо. Но тогда карты на стол, чтоб все было вндно 
и чтобы легче было решать.
шіясЫаге 1е сагіе (3) см. С-1086. 
1090. шояігаге 1е сагіе (3) играть в открытую, не 

скрывать своих намерений. 
гтшіаге 1е сагіе іп т а п о  (или іп іаѵоіа) (3) см. 

С -1070. 
1091. реггіеге 1а сагіа (За паѵі^аге (2) потерять го

лову, не знать, что делать, какое решение принять. 
1092. ргоѵаге ип’иШша сагіа (3) испробовать послед

нее средство, прибегнуть к крайнему средству:
Роі ипо рег ипо 11 сЬіийопо іп ипа зіапха 1і іпіегго&апр 

е аііге Ьоііе, ^иа1сипо... зѵіепе, е аііога і іазсіз іі ргоѵапо 
ип’иШ ша сагіа (Л. Сегѵі, «I тіеі зеііе {іёіі»).

Потом их запирают в комнате, докрашивают поодиночке 
и опять бьют. Кое-кто... теряет сознание, н тогда фашисты 
пробуют последнее средство.

рипіаге 1а сат ісіа  зиііа сагіа (3) см. С-277. 
1093. рипіаге Іиііе 1е сагіе «и чс (3) сосредоточить 

все на чем-л.:
Рипдие рег ога і гісегсаіогі рипіапо іи ііе  1е Іого сагіе 

5и11а ргоЬаЬіІііа сііе 1а ріссоіа бі зіа регйиіа сіа зоіа 
(«Ьг11пИа», 25 іеЬЬгаіо 1969).

Поэтому ведущие следствие делаю т ставку на то, что 
девочка заблудилась.
1094. гітапеге хиііа сагіа (1) остаться на бумаге, 
гітезсоіаге 1е сагіе (3) см. С-1086.
1095. гіѵоііаге 1е сагіе (3) повернуть по-другому:

II зио з&иагсіо ега езр ііс ііате п іе  озіііе. Іо гіѵоііаі еиЬііо 
1е сагіе (V. Ргаіоііпі, «Віагіо зепіітепіаіе»).

Он смотрел иа меня с нескрываемой неприязнью. Я тот
час ж е заговорил о другом.

1096. гоѵезсіаге Іе сагіе (3) открыть карты, играть в 
открытую:

Сагіо. — 5епіі: гоѵезсіато 1е сагіе. О гтаІ сопозсо іі еіосо, 
е Ьепе (О. РаЬЬгі, «Раіийі»).

К а р л о . ' — Послушай, давай откроем иашн карты. Я зиаю 
эту игру и знаю хорошо.
«арег шейег реппа іп сагіа (1) см. Р-1184. 
зсатЬіаге 1е сагіе іп тап о  (или іп Іаѵоіа) (3) см. 

С -1070. 
1097. 5Соргіге 1е сагіе (3) открыть свои карты, пере

стать скрывать свои планы:
На! зсорегіо 1е сагіе зіссоте  о гт а і, зепга іі іі^П о, поп 

тег ііаѵ а  рій Ьагаге (К  Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»).
Ты решил высказаться, поскольку, раз уж  сына не будет, 

нечего скрывать свои планы.

1098. 5иссЫеІ1аге 1е сагіе (3) а) обдумывать ход; 
Ь) попытать счастья.

1099. — §иссЫе11аге ипа ЬеІІа сагіа (3) сделать удач
ный ход, добиться успеха.

1100. Іепеге 1е сагіе Ьахзе (тж. іепеге 8и 1е сагіе) 
(3) не открывать карт; скрывать свои намерения:

Е ип и о то  зро5а ипЧпйоззаігісе, 1а саззіега ЙІ ип Ьаг? 
А тап іі зі, т а  рег зрозагзі, сі ѵиоі аііго! Візо^паѵа зетрге  
іепег зи 1е сагіе (С. Рагізе, «II / ійапгатепіо>).

Разве порядочный мужчина женится на манекенщице или 
кассирше? Стать любовником — пожалуйста, Но для женить
бы требуется нечто нное. Нужно было быть осторожнее.

1101. Іепеге 1е сагіе іп т а п о  (3) держ ать карты в ру
ках, быть хозяином положения.

1102. Іепіаге Іиііе !е сагіе (3) идти ва-банк, пустить 
в ход все средства, решиться на все:

Ма Гаиіоге т а іе г іа іе  гіеі «соіро» поп зі ё газзе&паіо. На 
Іепіаіо іи ііе  1е сагіе рег еаіѵагзі («Ѵипііа», 20 / еЬЬгаіо 
1969).

Но фактический главный преступник не смирился. Он по
шел на все, чтобы спастись.
1103. Іігаге Тиогі Іе сагіе (3) выложить карты на 

стол, сделать тайное явным:
І п з о т т а  апсЬе іиШ і ргіпсіраіі іпіегго^аН гезіапо зепга 

гізрозіа: т а  зі рио ргеѵедеге сЬе с ітап гі а Огапд Оіигі 1а 
роііхіа іігег^ Іиогі 1е зие сагіе («ѴѴпіісі», 3 йісетЬге 1969).
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В общем и допрос всех главных обвиняемых не дал  ре

зультатов, но можно предвидеть, что перед большим сове
том присяжных заседателей полиция выложит иа стол свои 
карты.

1104. іігаге ГиШ та сагіа (3) использовать послед
ний козырь:

АИога 2ѵѣп іігй Г и і і іт а  сагіа  виі сиі е ііе ііо  сопіаѵа
(5. МаЕі Воп[апИ, «Зрегапга»).

И тогда Зваи выложил свой последний козырь, на ко
торый возлагал все надежды.

1105. ѵоііаге сагіа (1) а) писать с новой страницы; 
Ъ) переменить разговор.

ѵоііаге 1е сагіе іп т а п о  (или іп Іаѵоіа) (3) см. 
С-1070.

1106. сагіа сНе сапіа (тж. 1а сагіа сапіа) (1) пись
менное доказательство, свидетельство:

— Ма Ьазіа соп 1е сЬіассЬіеге сагіа  сап іа, сагіа сапіа
(Р. Іоѵше. «8і%пога Аѵа»),

— Ну, хватит болтать, здесь черным по белому иаписано.
— (Зиезіі іеггепі зопо позігі... 0)иа сі зопо і доситеп іі. Іо 

поп сіісо сЫассЬіеге. Саг4а сапіа (Р. Реггі. «Етпіегапіі»).
— Это наша земля... Вот документы. Я не болтаю по

пусту. Черным по белому написано.

1107. сагіа сапіа (или  рагіа) е ѵіііап й огте (1)
ргоѵ. главное чтобы документы были в порядке:

— N0, сЬе Іо гт а іііа ...  саг іа  сапіа е іо д о гто  ігапдиіііо.
ОиеІГагІісоІо поп 1о ѵодііо.

Е сіоро ип ро’ гіі ііга е тоііа Гагіісоіо Іи ІоИо е іі го&іІо 
і іг т а іо  (Л. Сегѵі, «I тіеі зеііе  № /і» ) .

— Зто  не для проформы. Бумага есть бумага. Мне эта 
статья ни к чему.

И вот, после небольшой проволочки, статью сняли, и мы 
подписали акт.

1108. Іа сагіа поп аггомівсе (или поп йіѵепіа гов- 
8а) (1) ргоѵ. =  бумага все стерпит.

1109. сагіа поп ѵепеа, еіосаіог 5І ѵаліі (3) ргоѵ. 
^  удача нахрап любит

сНі На саіііѵо 2 Іосо (гі)піе5со1а Іе сагіе (3) см С 505. 
сЫ На Іогіипа іп ашоі поп 2 |иос 1̂ а сагіе (3) см. 

Р-1137.
2 Ій 1е сагіе! (3) см. С-1089.
Іеііега іп сагіа, гіепагі іп агса (1) см. і_ 456.
1110. оепипо Іер^е 1е кие сагіе (3) ргоѵ. ==; у каж

дого своя судьба.
Чиапсіо И ^иагсііапо ^іиоса аііе сагіе сока Гагаппо і 

Ігаіі (3) см. 0-1162.
гоѵіпап 1е саке піигаіе, поп диеНе Іаііе іп сагіа (1) 

см. С-1206.
1111. ѵоііа Іа сагіа е ре^е'ога (2) ^  из огня да  в

ПОЛЫМЯ.
САКТАРЕ5ТА I 

сошіпсіапо 1е таксНеге (П сагіарекіа см. М-906. 
САКТЕЬЬО т

1112. сіі сагіеііо знаменитый, известный:
СіВІі ашаѵа апгі ріеі1і1і(Геѵа сше8І’орега... т а  езогйіге 

аиш пііига гііпапхі аі Ьоіоепезі, сЬе сопомо ;міо 1'орега поп 
т е п о  (!і Іиі... Гаѵеѵало азсо ііа іа  е гіаасоМаіа сепіо ѵ^Ие 
е ветрге соп іпіегргеіі <11 с іП іі іо , ега рег 1о т е п о  ип аііо  
і!і аигіасіа (Я. йе Кепзіз, «II сспіоге йеі ророіо»),

Джильи пюбнл «Ме&тсстофе чя* Бойто больше всех опер, 
ио... выступать перед болонцами, которые знали оперу н 
хуже его... которые ее слушали сотни раз и всегда с пер
воклассны.1'  составом — это было, по крайней мере, очень 
смело.
зі^пога ді сагіеііо см. 5-770.

СА КТЕЬЬС^Е т
1113. Іепеге іі сагЫІопе театр., кино не сходить с 

афиш, идти с аншлагом:
Мепо Іа сопіезза Ьага, сЬе Ги ипа ЬеІИ ззіта боппа, іиМе 

1е аііге сЬе іепеопо, с о т е  зі «Зісе іп &ег&о сіі Іеаіго, II 
саНеІІопе, зопо іи ііе  Ьгиііе (Л. Оііѵіегі Запціасото, «Е’ат- 
тігаігісе»).

За исключением графики Лары, настоящей красавицы, все 
осталеные дамы, которые, вы раж аясь театральным ж арго
ном, не сходят со сцены, все до единой уродины.

САКТНАОО
1114. еккеге іа йеіепйа СагІНа^о йі чгі быть чьей-л. 

идеей фикс [фразой сеІеги т  СагШ адіпет йеіепйагп еззе

сепвео «Впрочем, я  полагаю, что Карфаген должен 
быть разрушен» Катон старший неизменно заканчивал 
свои реч^ в сенате].
САКТОЬША I 

сагіоііпа го^а см. К-539 
САКТОгмЕ ш

1115. сагіопі апішаіі мультиппикация.
1116. и о т о  Йі сагіопе слабохарактерный человек.
1117. іаге ип сагіопе попасть в центр мишени, в 

яблочко.
с а к ш с с і а  !

1118. и іііт а  сагіиссіа последнее средство.
1119. — храгаге ГиШша сагіиссіа (или 1е иШіле саг- 

Іиссе, Іиііе 1е ргоргіе сагоіссе) а) держаться до по
следнего (патрона); Ь) прибегнуть к последнему, край
нему средству.

1120. ё Іопіапо сЫГаѵеге врагаіо Іиііе 1е вие сагіиссе 
^  (у него) есть еще порох в пороховнице; он еще спо
собен на многое.

1121. ё ипа п егга  сагіиссіа тряпка (о человеке) 
(примео см. 0 -149).
СА8А /

11?2. сака саЫа (или ш аіейеііа) ад.
1123. сака сНіика (или е^иіѵоса. іппошіпаыіе. бс|ііі11о, 

йі таІаіГаге, сіі іоііегапга) дом терпимости, дом сви
даний:

АпсЬе іп гепіго сі сарііаѵа (51 гагіс сі апйаѵа чиаІсЬе
ѵоііа а зіоеаге, Іп ипа саза сЬіиза, ріиНозІо 1а гіізрегагіопе 
гіеІГапіто сЬе 1а Ь га т а  деі зепзі (С. Саззоіа, «ЕзШаН»),

Д аж е в центр Рима Маджорелли отправлялся все' реже, 
скорее чтобы заглуш ить в каком-нибудь доме терпимости 
одолевавшее его отчаянье, нежели чувственность.

1124. сава сошипаіе городская ратуша; муниципали
тет.

сака ециіѵоса см С-1123
1125. сака (или  са’) 2 гап^е милан. богадельня, дом 

для престарелых.
сака іппошіпаЬіІе см. С-1123, 
сака таіес! гііа см. С-1122.
1126. сака шопіаіа хорошо поставлені.оій дом, нала

женное хозяйство:
II ЬаЬЬо аѵеѵа ип пе̂ оу.Зо <1і РІоНг... аѵеѵато 1а саза 

т о п іа іа  (Л. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»).
Отец держ ал  магазин тканей... У нас был богатый дом.

1127. саза геаіе правящая династия, королевская фа
милия.

са§а е Ьоііе^а:
1128. — еззеге (или  зіаге) а саза (или а изсіо) е Ьоі- 

іе^а находиться рядом, поблизости:
5аг& II с іт ііе го  сіеі ігаіі. Саза е Ьоііеда, с о те  зі (Зісе 

(Л. Рапгіпі, «Еа зѵепіигаіа Ігтіпйа!»).
Там кладбищ е монахов. Как говорится, все под рукой.
Іо ГЪо рег ип зе^по с!і риігеіахіопе, шоЦо рій сЬе сіаі 

т а іи г о  аі те гх о  е іа т о  а изсіо е Ьоиееа (О. Сііібіі, «Ері- 
Біоіагіо>).

Я считаю, что происходящее свидетельствует скорее о 
разложении, чем о достижении хоть какой-то степени зре
лости.

1129. — Таге саза е Ьоііе^а (тж. зіаге сІі саза е Ьоі* 
Іе^а) быть своим человеком, быть завсегдатаем:

Ыеі ’27, т і  гісогсіо, с’ега диі ип тагезс іа ііо  сЬе іп саза 
т і а  Тасеѵа, с о т е  зі зиоі гііге. саза е Ь о ііе^а ( I .  Всіавсіа; 
«И ёіогпо йеііа сіѵеііа»).

В 1927 году ж ил здесь, помню, один серж ант, который 
в нашем доме был, как говорится, своим человеком.

5ап1:о М оііа, сЬе зіаѵа Н йі саза  е Ьоііе^а, зігіііаѵа с о т е  
ип оззеззо, ѵегіепгіо апсіаге а таіе Іи ііа  диеііа гоЬа (С. Ѵе^- 
%а, «Мавіго-йоп СезиаЫо» ).

Санто Мотта, который был там завсегдатаем, кричал как 
сумасшедший, видя, что гибнет все это добро.

ИЗО. — рогзі а саза е ЬоНеда поселиться где-л.
1131. — Іепеге саза е Ьоііе^а ^  работать там, где 

живешь:
АЬіІапо пеІГаІЬег^о Сегѵіа, боѵе Іеп^опо саза е  ЪоМеза: 

11 іи ііо  іп сате ге  сіі зе зеі т е іг і  рег іге (V. Ргаіоііпія 
«СгопасНе йі роѵегі атапіі» ).
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Они живут в гостинице «Червия», где и промышляют; 
каж дая  из проституток имеет комнатушку размером шесть 
метров иа три.
саза е сЬіеза: 
1132. — ёоппа сІі (или іи ііа) саза е сЬіеза домо

седка:
С еп ега ітеп іе  1е атісЬ е <1е11а ш а т т а  б о п о  гіоппе А\ саза 

е сЬіеза, зса гзатеп іе  рекіееоіе, десШе а ііа  Ъепе!ісепга 
{Р. Зраііеііі, «Езате йі гірагагіопе» )

Вообще все мамины подруги добропорядочные женщины; 
оии редко сплетничают, занимаю тся благотворительностью.
1133. — Таге саза е сЬіеза быть домоседкой, нелюди

мой; вести затворнический образ жизни:
Рііиссіо. — Оорр’ *а т о г іо  ’е рара, зі ё гііігаіа  со тр іе іа -  

т е п іе . Ра саза е сЬіеза {.Е. Ле Гііірро, «Вепе тіо е соге 
тіо» ).

Ф и л у ч ч о .  — После смерти отца оиа совсем не видит 
людей: кроме церкви, никуда ни йогой.

...1а тагіге... іа  саза е  сНіеза, сЫ еза е  саза ф . Кеа, 
«Ніігаііо йі таееіо»).

...мать... никуда ие выходит, ведет затворнический образ 
жизни.

1_Іпа регіаі ипа га^ахга сЬе поп за аііго: саза  е  сЫеза! 
(С. Ѵегца, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

Это сокровище! Она, кроме церкви, никуда не ходиті 
...поп роіё іаге а шепо сіі т о г т о га г е  Іип&о іі Іаіісозо 

ігае іііо : «о гііѵепіо со ти п ізіа  апсЬ’ю!.. оѵѵего саНоІісо, 
іи ііо  Іегіе е йеѵохіопе, саза е  сЫеза!» (V. Вгапсаіі, «II Ьеі- 
ѴАпіопіо»).

Эрменоджильдо не переставал бормотать про себя во 
время этого скорбного пути: «Я стану или коммунистом... 
или правоверным католиком, не буду выходить никуда из 
дому, кроме церквиі».
1134. сака (Н согпойо дневная гостиница, дом свида

ний.
1135. саза <Н соггегіопе (или с!і Гогга) исправитель

ный дом, тюрьма.
1136. саха (Зі сига психиатрическая лечебница:

II зио зіаіо  гіі а&ііагіопе гезе песеззагіо іі зио гісоѵего 
іп ипа саза «И сига, пеІГаиіиппо 1914 (О. Атепйоіа, «ІІпа 
зсеііа йІ ѵііа»).

Возбужденное состояние моей матери достигло такой сте
пени, что осенью 1914 года пришлось поместить ее в пси
хиатрическую больницу.
1137. 1а саха йеі сііаѵоіо жилище дьявола, ад.
1138. — а саха с!е1 гііаѵоіо (обыкн. употр. с гл. аЬіІаге, 

апйаге, ехзеге, тагкіаге, віаге, есс.) очень далеко, у 
черта на куличках:

—  ...Р е г б , йа о е е і . . .  загб Іопіапо, загб а  сака й е і гііаѵоіо 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...А с сегодняшнего дня... я буду далеко-далеко, у  черта 
на куличках.

Апйаге рег і рошобогі зіпо аі тегса іо , е рег гіие зоісіі 
гіі Іаііи&а Пп Іая&Ш, а саза гіеі сііаѵоіо! (О. Ѵег&а, «II 
таг Но йі Еіепа»).

Идти за помидорами иа рынок или за салатом иа грош 
за тридевять земель!
1139. ип сака йеі (Ііаѵоіо адский шум, грохот; скан

дал:
С’ё з4а(о ип саза сіеі гііаѵоіо... (О. Ѵегца, *Мазіго-йоп

СезиаШо»).
Был жуткий скандал...

1140. — Таге ип саза сЗе! (Зіаѵоіо поднять адский шум, 
затеять скандал:

Ооііапо е Вгапсаіо, с о т е  зеррего сЬе Гасчиізіо сЬе аѵеѵапо 
т а іи г а іо  соп іап іе  Іип^а&^іпі з^итаѵа Іого йі тапо, Іесего 
ип саза гісі гііаѵоіо (С. Ѵег@а, «II тагііо йі Еіепа»).

Когда Голиано и Бранкато узнали, что именье, которое 
они выторговывали так  долго, уплывает у  них из рук, они 
подняли крик до небес.

Ь ’агсіргеіе Та ип саза гіеі гііаѵоіо рег чиезіа Гассеп<3а сіі 
зиопаге техго^іогпо р г іт а  йеІГога (О. Ѵегца, «МазігоШоп 
СезиаШо»).

Священник поднимает шум, если авонишь к обедне рань
ше двенадцати.
1141. саза сіі Біо (или гіеі Зі^поге) а) божий дом, 

х-рам:
ЫеІІа сЬіеза — поп з! сІігеЪЪе. сЬ’ё  Іа саза сіеі §і&поге— 

т а  апсЬе пеііе сЬіезе сарііапо агіеззо і ЬігЬопі (М. Риссіпі, 
«ЕЬгеі» ).

Про церковь не скажу — все же это дом господень — ио 
д аж е в церкви, случается, встретишь теперь мошенника,

Ь) рай.

1142. саха сіі егіисагіопе закрытое учебное заведение, 
саха сіі Гогга см. С-1135.
саха йі т а іа ііа ге  см. С-1123.
1143. саха сіеі т о гй  склеп, кладбище.
1144. саха сіі репа тюрьма.
1145. саха сіі Реіигго (или Реіиссіо) лачуга, хибара 

(игра слое, основанная на близости звучания Реіигго 
и р е іо — газы, ветры в желудке, кишечнике).

1146. саха гіеііа хаіиіе частная лечебница.
1147. саха йі хаіиіе больница для душевнобольных:

Іп циеііе сопйігіопі, соп шіа шайге зетр ге  гіпсЫ иза пеііа 
саза йі заіи іе, іі К а іа іе  іи аззаі Ігізіе (О. Атепйоіа, «і)па 
зсеііа йі ѵііа»).

В такой обстановке, когда моя мать все еще находилась 
в психиатрической лечебнице, мы провели безрадостное 
рождество.

Веаігісе. — А1 т а п іс о т іо ?  іо? іо, аі т ап ісо т іо ?
Сіатра. — Ь а зс іа т о  іі т а п іс о т іо !  Іп ипа саза «Н заіи іе, 

зі^пога! Тге т е з і . Ѵ іПе^еіаіига (Ь. Рігапйеііо, «И Ьеггеііо 
а зопадіі»).

Б е а т р и ч е .  — В сумасшедший дом? меня? в сумасшед
ший дом?

Ч а м п а. — Причем тут сумасшедший дом! В лечебницу, 
синьора. На три месяца. Просто как иа курорт, 
саха гіеі 8іепоге см. С-1141.
саха хчиіііо (или  саха <1і ІоІІегапга) см. С-1123.
1148. Іа саха с!і Іиііі а) не дом, а проходной двор:

— ...Ма іпі апі о (иМе циеб4е рог (о арегіе... 1-0 заі сЬе 
(]ісо? О иезіа ѵозіга саза раг ргоргіо 1а саза (11 Іп ііі 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Все эти вечно открытые двери... Знаешь, что я  скажу? 
Ваш дом — настоящий проходной двор.

Ь) кладбище.
егапйе соше саха см. С-964.
1149. п&іо іп саха прост, здешний, нашенский, тутош

ний.
1150. Ріа Саха с!і Ьаѵого приют для нищих.
Ьисо гіі саха см. В-1335.
1а сепегепіоіа Йеііа саха см. С-1487, 
соіоппа Йеііа саха см. С-2159, 
шаехіго Йі саха см. М-78.
Іа^Ііегіпі Гаііі іп саха см. Т-32.
1151. а саха шіа по-моему, на мой взгляд.
1152. апсіаге (или еххеге) рег саха надоедать, не вы

ходить из чьего-л. дома.
1153. аргіге саха жениться; обзавестись семьей; за

жить своим домом.
аѵеге Гагте сіі саха ѴессНіеШ см. А -1097.
1154. аѵеге (или іепеге) саха арегіа жить открытым 

домом.
1155. аѵеге с]сі рег саха не иметь покоя от когс л. 
поп аѵеге пё саха пё Іейо см. Т-628.
поп аѵеге іі сегѵеііо а саха см. С-1578.
аѵеге сотра^піа іп саха см. С-2334.
аѵеге 1а ІаЬЬгіса іп саха см. р-6.
поп аѵеге пё хіагіега пё саппа іп саха см. 5-1569.
1156. сотіпсіаге 1а саха йаі Іеііо начать не с того 

конца, делать что-л. шиворот-навыворот.
1157. еххеге а саха хиа быть в курсе, знать толк в 

чем-л.
1158. еххеге (или віаге)’ гіі саха а) жить где-л.; 

Ь) быть привычным, своим где-л.:
Роі с’ё П ѵепіо ііі саза, іозсапо йаііа іезіа аі ріейі. ІІ 

ѵепіо сЬе поп На п о т е  (С. Маіарагіе, «Маіейеііі .о*сап!»).
А вот это наш родной ветер, самый что ни на есть 

тосканский, только названия у  иегс иет.
Nе 11 а Ііпеиа рагіа іа , «шегіезішо» циаз! пол езізіе; т е п іг е  

«зіеззо» ѵ! ё созі (1і саза і!а гіагсі апсЬе іі зирегіаііѵо 
(Г. росЫ, «1,’ііаі-апо іасііе»),

В итальянском разговорном языке прилагательное «шейе- 
еітпо» почти отсутствует, зато -*з1езео» до того распростране- 
но, что его даж  : можно употребить в превосходной степени.

А гіігіа Гга поі, 1а веп(і1егга з іа  б\ саза зо ііап іо  а  8іепа 
(С. Маіарагіе, «Маіейеііі іозсапі»).

Между нами говоря, вежливость сохранилась только в 
Сиене.

Е еіаіе аи еп іі пеі раззаг е гіа р іагга Зі^погіа: сі з іа  (11 
саза іі ѵепіо. С ігаіе гіа ѵіа СспйоНа!» XV Рсаіоііпі. «Сго- 
паса іатііщге»^



САЗ 205 С
— И будьте осторожны, не переходите площадь Синьории: 

там  всегда гуляет ветер, сверните лучше иа улицу Кондотта.
— Ма сіаі т о т е п іо  сЬе поп Ь а іііат о , т о з іг а іе іт ^  а іт е п о  

Чи-еі сЬе с’ё гіа атглігаге пеі ра іагго  сіеі зіпгіасо йі Н ота:
50 сЬе зіеіе йі саза (V. ВгоссНі, «I Яетрі йеі цгапйе атоге»).

— Ну, раз уж  мы ие танцуем, покажите мне, по крайней 
мере, что есть интересного в доме римского синдика, вы 
ведь здесь свой человек.
1159. — поп зареге (петш епо) гіоѵе зііа (или зіа) 

<)і саза цс не иметь ни малейшего понятия о чем-л.:
...іп геаііа Іиі Іаѵога іп Ьогза: заіѵо іі яіогпо <3оро а 

еінгаге гібепсіо сЪе Іиі 1а Ьогза поп за  пеапсЬе гіоѵе з іа  
Зі саза (V. 8ітопеІіа, «Тігаг тоШпа»).

...на самом деле он работает на бирже. Одиако, на дру
гой ж е день ои со смехом может вам поклясться, что даж е 
ие представляет себе, где эта биржа находится...

...Ргапк... сЬе, ога сЬе ега а Ыароіі, сегіо іі Ъізо&по поп
1о яареѵа п е т т е п о  сіоѵе еіаѵа г і і  саза {Р. А. Виііііа, «II 
ѵоіапііпо»).

...Фрэнк.., пока он живет в Неаполе, конечно и пред
ставления ие имеет, что такое нуж да.

еззеге рег саза см. С-1152.
1160. еззеге сіі саза аі гііаѵоіо быть мошенником.
1161. еззеге (или рагеге) сіі саоа рій сЬе 1а ^гапаіа

быть своим человеком в доме.
1162. еззеге іп саза ргоргіа быть на месте.
1163. еззеге Тиогі сіі саза не прижиться, не найти

себе применения:
...гпі раге <3і аѵег ітоѵаіо Ііп а іт е п іе  Іп т е ,  1а регзопа сЬе 

р г іт а  ега зе т р ге  іиогі йі саза  (Е. Ое МагсНі, «Со/ $иосо 
поп 8і БсНегга»).

...мне стало ясно, что я всегда чувствовала себя не на 
своем месте.
еззеге іі ^аііо с!і саза (тж. еззеге рій сіі саза сНе іі 

&аНо) см. 0-297.
1164. еззеге іи ііо саза е Іаѵого быть прилежным, тру

долюбивым:
Ьисеііа ега ргоргіо с о т е  аррагіѵа, ипа Ьгаѵа, Ьиопа, 

Бетріісе гаяахха, іи ііа  саза е іаѵого (А. Могаѵіа, «N110*01 
гассопіі гогпапі»).

Лючетта и была такой, какой казалась: хорошей, доброй, 
простой девушкой, очеиь прилежной и трудолюбивой.
1165. Таге саза устроиться, поселиться где-л.
1166. Таге саза соп чсі жить с кем-л.
Таге ^іі опогі сіі саза см. 0  381.
Таге іі рогіісо сііеіго Іа саза см. Р-2122.
1167. Таге 1иіі’ипа саза ж ить общим домом, боль

шой семьей.
1168. Тегтаге (или ргегнЗеге)' саза іп... поселиться в...
1169. Тіссагзі (или ІаррагзІ) іп саза быть домоседом; 

вечно сидеть дома.
1170. дейаге 1а саза Тиогі сіеііе Тіпезіге разбазари

вать свое добро, жить не по средствам.
Іазсіаге 1а Ііп^иа а саза см. Ь-673.
Іазсіаге 1а іезіа а саза см. Т-568.
Іаѵаге Іп саза і ргоргі раппі зрогсЬі см. Р-138.
1171. Іеѵаге 6\ саза а) выгнать из дому; Ь) выдать 

замуж .
тапйаге а саза сіі ВеІхеЬй см. В -474.
тапсіаге аѵапіі (или іппапхі) 1а саза см. А-1353.
1172. тап^іаге Тиогі саза а) обедать вне дома; Ъ) ис

кать развлечений на стороне.
1173. тагсіге (или ти Н іге) іп саза сидеть сиднем 

дома, сидеть в четырех стенах.
шеЦеге і сапі іп саза см. С-467.
1174. шеНеге (или топіаге) (зи) саза завести хо- 

зяйство:
8розагзі поп Ьазіа, Ьізо&па т е і іе г  зи саза. Ргоѵаіеѵі 

рего, а т е і іе г  ей саеа а $огга йі Ъоііщііе (Л. Могаѵіа, 
«Миоѵі гассопіі готапі»).

Жениться — это еще полбеды, надо ведь обзавестись хо
зяйством. А попробуй-ка обзаведись, если ты живешь на 
бутылки.

— Ьеі? — гііззе гігіепгіо 1а зі^пога Ѵепгі. — Ма зе ІеІ поп 
^а т а і  пиііа!

— С оте пиііаі М еііо зи саза (Ь. Рігапйеііо, ^ о ѵ е і іе  рег 
ип аппо»).

— Вы? — воскликнула, смеясь, синьора Венцн. — Да ведь 
вы инкогда ничего не делаете!

— Как это ничего! Я веду хозяйство.
(Пример см. тж. Р-795).
1175. т е ііе ге  1а саза іп согро отдать последнее, 

быть очень радушным, отличаться большим гостеприим
ством.

т е л е г е  і сепсі сіі саза аі зоіе (или аііе Тіпезіге) см. 
С -1469.

теИ егзі іі сіхаѵоіо іп саза см. Б-344.
1176. шеііегсі 61 чиеі 6а саза вдаваться в подробно

сти:
Коп сі т е ііе г о  гіі диеі сіа саза, зе поп Гоггііпе е аісип!

е зе т р і (В. ѴагсЫ, «#а@іопатепіо е Іегіопе 5орга іпѵійіа»).
Не стану вдаваться в подробности; ограничусь лишь 

приведением моих мыслей в порядок и несколькими приме
рами.

шеііег зи Гагше с!і сача ѴессНіеІІі см. А-1097.
шопіаге (ки) сака см. С-1174.
шиГГіге іп сака см. С-1173.
рагеге с!і сака рій сНе 1а ^гапаіа см. С-1161.
рагіаге с!і согйа іп сака (ЗеІГігпріссаІо см. С-2656.
1177. рог5І с!і саха іп... поселиться в... 
рогіаге 1а оЫгЬа а сака см. 0-408. 
ргепйеге сака іп... см. С-1168.
1178. гііаге (или  гНопйаге) сака продолжить свой 

род, обеспечить продолжение рода.
гірогіаге а сака 1а Ьиссіа см. В-1323 
гірогіаге 1а реііе а сака см. Р-1053. 
гііігаге я с! іп сака см. С-1186, 
гііоггшге а сака см. С-1187.
1179. кепіігкі а (или іп) сака ргоргіа чувствовать 

себя как дома.
1180. хтеііеге сака не принимать (у себя в доме), 

отказать от дома.
враггаге Гиксіо (II сака киа см Ѵ-231.
1181. 5Іаге а сака быть дома, быть на месте:

АІЬегіа. — Еассошапгіавіі гіі поп глеНеге 1а Ьосса аі розіо 
сіеІГогессЬіо. Ыоп оссогге перриг еезеге ип ріііоге рег ѵе- 
гіеге Йоѵе 8Іаппс> а  саза 1е огессНіе (/. 8ѵеѵо, «Соп Іа реппа 
ё'ого»),

А л ь б е р т а .  — Посоветуйте ему ие рисовать рот иа 
месте уха. Вовсе не нало быть художником, чтобы видеть 
где полагается быть уху.
кіаге (Зі сака см. С-1158.
1182. віаге іп сака не выходить из дому, вести замк

нутый образ жнзнп.
1183. кіаге іп сака с!і... быть прислугой у.., служит^ 

в чьем-л. доме.
к+аге сіі сака аі ЬагреІІо см. В-298, 
кіаге ѵіа йі сака см. Ѵ-540.
Іаррагкі іп сака см. С-1169.
1184. іепеге сака а) заниматься торговлей, иметь ма

газин где-л.; Ь) иметь свой дом, поселиться где-л.
Іепеге сака арегіа см. С-1154.
1185. Іепеге 1а сака соше ипо кресс!ііо содержать дом 

в образцовом порядке:
— Ти, Ѵіігпа, 1а іи а  сазіпа 1а (Іеп! ргоргіо с о т е  ипо ерес- 

сіііо (С. СазБОІа, «Ьа гадагга Ш ВиЬе»)
— У тебя, Вильма, ие дом, а загляденье.

Іепеге Іа Ііп^иа а сака см. Ь-695.
Іепеге 1е шапі а са^а см. М-Р73.
1186. Нгаге (или гііігаге) цсі іп сака взять кого-л. 

к себе в дом.
Іігаге аѵапіі (или  іппапгі) 1а сака см. А-1353.
Іігаге іі соііо а ипа сака см. С-2130.
1187. Іогпаге (или гііог іаге; а сака а) умереть

ЕІГега паіа  1о 8Іе5Бо аппо е е*°гпо 
Е гіа ѵеп!’аппі 1е Йісеѵа іі сиоге 
СЬе ГагеЬЬего іпБІете апсЬе іі гі(огпо...
Аѵеѵа 1е ^ а т Ь е  Новее, іі ііа іо  ёгозяо 
Тогпаѵа а саза (С. Разсоіі, «гРоезіе»).
Она родилась в одни день с ним 
И в двадцать лет ей сердце подсказало,
'то завершится путь их днем одним...

Она с трудом ходила зады халась 
И, наконец, скончалась.
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Ь) вернуться к теме, к обсуждаемому вопросу.

1188. Ігоѵагкі с!і сака соп дс хорошо справляться с 
чем-л., знать что-л.:

Соі п и тегі т і  ігоѵо <11 са«а {V. Ргаісііпі, гЬо зсіа іо і).
Считать я умею.

асчиа, Гито е т а іа  Г еттіп а  сассіапо Іа 2 еп1е (Зі 
сака см. Р-1453.

Ьакіа ип рагго рег сака см. Р-934.
1189. іп сака сГаІІгі Ьіко^па Ьиккаге соі ріесіі ргоѵ. 

=  идешь в гости — стучи ногами; с пустыми руками 
в гости не ходят.

1190. іп сака йеІГатісо гіссо, кетрге а т т о п ііо ;  іп 
циеііа <Зе11'атісо роѵего, кетрге 1ос!а! і ргоѵ. ~  в бога
том доме осудят, в бедном — похвалят.

1191. сака сНе Ьа Ьиоп ѵісіпо, ѵаі рій чиаІсЬе Гіогіпо 
ргоѵ. ~  дом, где хорошие соседи- стоит дороже.

іп сака сіі саігоіаіо поп кі Наппо ксагре см. С-232.
1192. 1а сака діі ё саксаіа а(1с!0550 (или ё сгоііаіа 

киі саро) с ним стряслась беда, на его голову обру
шилось несчастье:

«РоѵегеНа!», шогшогаѵа іі попгіо, еапсЬе а Ь Ъ сго ііа іа  
1а сава 8ЧІ саро, е сошраге Рогіипаіо ее пе ё апгіаіо ігегійо 
ігсчѴ.о, еепха гііг пиііа» (С. Ѵег&а, «/ Маіаѵо^ііа»)-

— Бедняж ка! — шептал дед, — и на тебя свалилась беда, 
а Фортунато ушел как ни в чем не бывало и ничего не 
сказал.

1193. сака Іаііа  е ѵі^па рокіа, пеккип ка циапіо Іа 
сокіа (или поп кі рада диапіо сокіа; поп кі ка чиеі сНе 
1а сокіа; тж. сака Гаііа е Іегга кГаИа поп кі рада циапіо 
сокіа) ргоѵ. =  себя покоить — дома не построить (ср. 
дом вести — не лапти плести).

(Зі сака 1а еаМа, іі Іоро поп ексе а согро ріепо см. 
С-269.

1194. 1е саке сЬе к’зтЫапсапо кі ѵо^ііопо аррідіопаге 
{тж. сНі ітЬіапса 1а сака, 1а ѵиоіе арріеіопаге) ргоѵ. 
если красят дом, значит хотят его поскорее сдать; под
вела натура, зови штукатура (часто о женщинах, ко
торые злоупотребляют косметикой).

1195. іп сака (И Іасігі поп сі кі гиЬа ргоѵ. у вора в 
доме не крадут; близ норы лиса на промысел не ходит.

1196. сака шіа, риг (или рег) ріссіпа, сЬе 1и кіа, (и 
т і  кетЬгі (или рагі) ипа Ьасііа ргоѵ. ^  дома и стены 
помогают.

1197. Іа сака поп т і  ріасе (или іп чиеііа саза с’ё роса 
расе, ігізіе ё чиеііа саза) (Зоѵе раіііпа сапіа е ^аііо 
іасе (тж. ё саіііѵо аи^игіо ^иапйо 1а ^аіііпа Йі саза 
сапіа (За ^аііо) ргоѵ. =  пло? тот дом, где муж у жены 
под башмаком.

іп сака покіга поп с’ё к о^ егіоп е см. 3-886.
1198. а сака йеі роКгопі (или а сака Роіігопі) ё 

вешрге Гекіа ргоѵ. в доме бездельников всегда празд
ник.

1199. іп сака <1е’ копаіогі поп сі кі Ьаііа ргоѵ, в доме 
музыканта не танцуют.

1200. сака сіі Іегга, саѵаі <ЗѴгЬа, ат ісо  с!і Ьосса, поп 
ѵаіеопо ІІ ріегіе сГипа гпокса ргоѵ. ег дом, конь и друг 
должны быть настоящими.

1201. сака соп Іеііо е ^гапо ІгеЬЬіаіо, поп сі дгапсііпа 
пё сі ріоѵе ргоѵ. =  береженого бог бережет.

сакіі^а 1а са^па, сЬе іі сапе кіага а сака см. С-65,
і сепсі кисіісі ѵаппо Іаѵаіі іп сака см. С -1176. 
сНі сЬіаша Ьгпе, іп сака діі ѵіепе см. В -497.
1202. сНі іа  1а сака іп ріагга, о 1а іа  аііа о 1а Га Ьакка 

ргоѵ. =  пересудов не избежать.
сНі Ьа ЕІигіігіо рогіа 1а ригга Іопіа.ю (За сака см. 

С-744.
сЬі ка Іаг Іиосо ка Гаг сака см. Р-1547. 
сНі ѵа а сассіа кепга сапі, Гогпа а сака кепга Іергі 

см. С-26.
сНі ѵа аііа Ге»іа (или аііе погге) е поп ё іпѵііаіо іог  

па а сака ксопкоіаіо см. Р-503.

соке согпе саке! см. С-2907, 
а соке сІі сака, Ііп^иа гака см. Ь 70',
(Зоппа іп сака е аі кио 1а"ого, поп Гарргеггі ей ё ип 

іекого см. В-798.
1203. 1а сіоппа к ад аа  (или  1а заѵіа Іе т т іп а ) гіГа 1а 

сака, 1а т а і іа  1а гіікіа ргоѵ. ^  добрая жена дом сбере
жет, а худая рукавом растрясет; хорошая жена — ка
менная стена, а ху іая  — на голову положенная беда.

ё саіііѵо ачеиг>° циапгіо Іа "аіііпа (Зі сака сапіа <1а 
еа ііо  см. С -1197.

1204. (ё )  ше^Но сака а (егга, сЬе ѵепйеге а саісіпа 
ргоѵ лучше плохой дом, да свой; =  лучше синица в 
руках, чем журавль в небе.

іі іишо, іі Ггэсо е 1а (Зоппа гіігока, сассіап Гиото с!і 
сака см. Р-1453.

Ьаі кѵаіі^іаіо чиаІсНе саза? см. 5-2112. 
іі ш іеііо шапііеп 1а Іагпе іп сака см. М-1421.
1а т о г іе  ё (Зі сака см. М-1983, 
поп сакса 1а сака ас1(Зокко см. С-1871. 
поп потіпаге 1а іипе (или поп рагіаге, поп рагіаіе 

(Зі согс!а) іп сака (ЗеІГііііріссаІо см. С-2672.
І1 рапе а сака ргоргіа, сіаксипо 1о Га с о т е  ѵиоіе см. 

Р-309.
І1 рапе (1і сака кіиГа см. Р-300.
i раппі кисіісі (или крогсЬі) кі Іаѵапо (или  ѵаппо Іаѵа- 

й) іп сака см. Р-140а.
1а репіоіа ё 1а расе Лі сака см. Р-1247.
1а рій Іип^а кігайа ё 1а рій ргоккіта а сака см. 

5-1897.
рій ѵаіе іі Гигпо сіі сака т іа  сНе іі Гиосо (ЗеІГаіІгиі

см. Р-1461.
1а рогіа сіі (Зіеіго ё циеііа еле гиЬа 1а сака см. Р-2115.
1205. диапгіо Ьгисіа 1а сака Іиііі кі ксаІ(Запо ргоѵ. ^

п о ж и в и т ь с я  на чужой беде всегда охотники найдутся 
Чиапйо Ьгисіа пеі ѵісіпаіо, рогіа ’̂ас^ла а сака Іиа 

см. Ѵ-556.
циапсіо 1а ^аііа поп ё іп сака і когсі (или і іорі) 

ЬаІІапо см. 0-308.
іп чиеііа сака с’ё роса расе, сіоѵе ^аПіпа сапіа е ^аі-

1о Іасе см. С-1197.
іп чиеііа сака, сЫесІі е с ':та і с'а (поп тап са  пиііа) 

см. С-1719.
1206. гоѵіпап 1е саке тигаіе, поп диеііе ГаМе іп сагіа 

ргоѵ. =  одно дело дом нарисовать, другое — построить; 
от слов до дела далеко.

ка т е^ ііо  і Гаііі а сака киа ип т а ііо , сЬе ип каѵіо а 
сака (З’а1ігі см. Р-299.

1а каѵіа Гештіпа гіГа 1а сака, 1а т а ііа  Іа йікГа см. 
С-1203.

1207. Іап1’ё йа сака Іиа а сака т іа , циапіо с!а сака 
т іа  а сака 4иа ргоѵ. =  нам нечего делить.

Ігікіе ё циеІІа сака (Зоѵе ^аіііпа сапГа е даііо Іасе 
Ж  С-1197.

ii ѵего Ьа іі шогЬо іп саьа см. Ѵ-382. 
іі ѵіпо сіі сака поп іп.Ьгіаса см. Ѵ-607.
ѵігГй е Гогіипа поп ікіаппо сіі сака аккіеше см. Ѵ-625. 

САЗАССА /  
сашЬіаге (или  піиіаге) сакасса см. С-1209.
1208. іп(Зоккаге 1а сакасса <1і цсі притвориться кем-л., 

рядиться в тогу кого-л.
Іа^ііаге і Ьикіі аііа шікига йеііе сакассі.е см. В-1493.
1209. ѵоііаге (или сашЬіаге, пш(аге) сакасса сделать 

крутой поворот; переметнуться в другой лагерь:
«Сегіо соіиі Ьа Іи іГ аиго  сЬе Гагіа сЗі ѵоіег сатЬ іаге  

сакасса; т а  бі риб йіге гіоѵе сотіпсіапо е гіоѵе Нпівсопо 1а 
опі а е 1а тівегісогйіа гіі Оіо? (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі 

іепгро»).
— Конечно, совсем не похоже на то. чтобы он изменил 

свое решение, но кто знает, где начинается и где кон
чается милость господня?

Іп чиев^а ^иі&а іі {игЬо Мегіу.у.і тпеііеѵа ипа риісе пеі-
I огессНіо а І-С опіОгІе сЬе зееиіѵа соп ш ГаН еп/ю пе іпчиіеіа 
іі гарМо сатптіпо йеі зио апіісо с о т т е за о , е 1о бараѵа пог.’ 
іш Ьагаггаіо <3а всгироіі, саііасіевішо й і ' ѵоііаг са іасса  е <1і
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тіпагёіі И іеггепо зоііо I ріейі (Е Сазіеіпиоѵо, «Ь’опигц- 
ѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

Таким образом хитрый Мерицци вселил сомнение в Леои- 
форте, который с беспокойством следил за своим старым 
приказчиком, зиая, что он не отличался особой щепетиль
ностью и был способен переметнуться в другой лагерь и под
ставить ему иожку.

...соше Ьаппо (гагіііо іі р г іт о  зіепоге, роззоп Ігагііге іі 
Бесопбо; е с о т е  Ьаппо ѵоНаіо 1а сазасса рег ип ѵегзо, роз- 
б о п о  ѵоііагіа гіа саро рег 1’аііго  (Р. Рап$апі, «Сессо й'Азсо-
и»).

...раз они изменили одному хозяину — изменят и другому, 
и раз уж они переметнулись к иам, то смогут так  ж е пе
реметнуться и к другим.

СА5АССІО т
1210. а сазассіо наобум, кое-как:

С оте поп ассог^егзі о Iаг ѵізіа сЬе е іі зроеіі егапо зіаіі 
іа ііі, пеі согзо ёі Іге зесоіі, (Гізоггііпаіатепіе, апгі а  сазас- 
сіо (М. ВагЬі, «Сгизса, Ііп§иа е ѵосаЬоІагі. Рег ип &гап 
ѵосаЬоІагіо зіогісо йеііа Ііпциа ііаііапа»).

Как можно не учитывать, что обработка материала для 
словаря производилась иа протяжении трех столетий бес
порядочно и д аж е случайно.

СіаСоЬеІІі. — Ріпіг^ сЬе пе рі^Пегаппо ипо а  сазассіо, 
ипо сЬе аЬЬіа іі пазо рій гіі ігаѵегзо е 1е огессЬіе рій ^гапгіі 
(Р. Вгассо, «йігіііо йі ѵіѵеге»).

Д ж а к о б е л л и .  — Ко'нчнтся это тем, что выберут кого- 
нибудь случайно: у  кого нос самый кривой и уши самые 
большие.

СА8АТА і
1211. сіі саваіа всей компанией, все вместе.

СА8АТО т
1212. сошіпсіаге іі саваіо іп... б*лть родом из...
1213. е55еге с!і саваіо быть благородного происхож 

деиия.
1214. Іаге саваіо взять фамилию какого-л. старин

ного рода.
СА8САМОКТО т

1215. Іаге іі са&сашогіо вздыхать по.., ухаживать за..:
Мігапііоііпа (Боіа). — ОпапІІ аггіѵапо а дпс.чіа Іосапгіа. 

іи ііі гіі т е  зЧ ппатогапо, Іи ііі т і  Іаппо І сазсато гіі
(С. Соійопі, «Ьа Іосапйіега»).

М и р а н д о л и н а  (одна). — Все, кто приезжает в эту го
стиницу, влюбляются в меня, и все хотят добиться взаимности.

Магсо. — СНе И йіаѵоіо зе Іо рогШ Іо еопо рипіиаіе, 
т е п іг ’ее1і ѵіепе, т і  ѵе<3е е ее пе ѵа а  Уаге І! сазсато гіо  
а диеііа... (/. Зѵеѵо, «II Іайго іп саза»).

М а р к о .  — Черт бы его подрал! Я прихожу минута в ми
нуту, а он приходит, видит меня и бежит волочиться за  этой...

— Ма ѵесігаі, іогпег^ а  Гаге іі сазсато гіо  соп Ьисіапа. 
Ѵесігаі: йатті геііа {Р. ВгіепеШ , «Ьа йегіѵа»).

— Увидишь, он еще будет увиваться за Лючано^. Верь мо
ему слову.

СА5САКЕ ѵ
1216. сазсагсі попасть впросак, в ловушку:

...е 1а Пігсе зо ііо  гіа Іаѵоіа т і  ргезе Іа т а п о  е сарі сЬе 
еі его еазсаіо, т а  о гт а і ега ігорро Іагсіі (А. Могаѵіа, «Нас- 
сопіі готапі»).

Дирче пож ала мне руку под столом, и я понял, что влип, 
ио, увы, отступать было слишком поздно.

Риг сегсапйо зет р ге . <5*еѵіІаге іі «НогепИпізто», чиі іі 
егапгіе зсгіііоге с ’ё сазсаіо (Р. РосНі, «Ѵііаііапо ^асііе»).

Хотя Мандзони и старался избегать «флорентизмов», но 
здесь это ему не удалось.
(Пример см. тж. Ь-48).

1217. савсаге сіі чсі влюбиться в кого-л.
1218. сазсаге асігіоззо а... а) наброситься (с ж ад 

ностью) на..; Ь) хорошо сидеть, быть по фигуре:
Сіогеіпа (тиоѵепйозі соте ипа іпйоззаігісе). Ё ип атоге. 

Ыоп созіа т іс а  тоИ о , Баі? С е п іо т ііа  Иге. Мепо <5і созГІ 
Ыоп ѵесіі? Nоп / а  ипа цгіпга. Мі сазса агісіозко сЬе ё ипа 
Ьеііехха (Е. Роззепіі, «С^иезіі сі ѵоеііопо»).

Д ж о р д ж и н а  (прохаживаясь по коинате. как манекен
щ и ц а )П р о с т о  прелесть! И, знаешь, совсем недорого. Сто 
тысяч лир. Сущие пустяки. Видишь, нигде ие морщит, си
дит как влитое.
сазсаге сІаІГаІІо см. А-537. 
— Таг сазсаге чс (За аИо (или йаН’аНо) см. А-538. 
сазсаге пеІГапіша см. А-781.
1219. сахсаге Ьепе [т а іе ] быть кстати [некстати]: 

«Іо поп зо ЬаІІаге». «Ыоп заі Ьаііаге?.. Роѵега т е ,  зопо
саесаіа Ьепе» (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі») .

«Я не умею танцевать» «Не умеешь танпсвать?. Бедная 
я, бедная, н> и влипла же я»

савсаге сіі Ьосса см. В-871.
поп савсаге іп Ьосса о^пі е і о г п о  с о т е  і  іісііі вессНі 

см. В-874, 
саксаге 1га 1е Ьгассіа с!1 цсі см. В -1160. 
сахсаге гіаііа Ьгасе пеі Іиого см. В-1184, 
сахсаге іп сгро см. С-743.
1219“. саксагсі соше сарропе іп репіоіа йё попасть 

как кур во щи:
...поп с’ега гіа шегаѵіеііагві сЬе Ии МагсЫся сі (о89е 

сааса(о с . л‘ Іп рспіоіа ип сарропе (/-. Всіазсіа, «II ціогт  
йеііа сіѵеііа*).

...неудивительно, что Диего М аркика попал в Л '.вуш ку 
к а к  кур ьо щи.

савсаге сіаі сіеіо см. С-1845. 
саксаге с!і соПо см. С-210-7 
саксаге (1і сиоге а цсі см. С-3241, 
саксаге сіеіго а... см. 0-390. 
савсаге с!і (З0550 см. В-854, 
савсаге пеііе ^гапііе йі чсі см. Сі-980. 
савсаге пеііе ^гіпііе сіі см. С 1070. 
савсаге іпіогпо см. 1-354. 
савсаге пеі Іассіо см. Ь-47. 
савсаге с!аІ Іеііо см. Ь-482. 
савсаге йаііа Іипа см. 1,-899. 
савсаге т а іе  см. С-1219, 
савсаге Йі т а п о  см. М-560.
савсаге іп т а п о  (или пеііе т а п і) а (или с!і) 41! см. 

М-561.
савсаг пеі т іп и іо  см. М-1505.
савсаге т с г іо  ви цс см. М-1995.
савсаге йаИе пиѵоіе см. N-626.
савсаге с о т е  Роііѵе пеі рапіеге см. 0-309.
савсаге <1аМа ра-’еПа пеііа Ьгасе см. В-1184.
савсаге а раіііпо см. Р-164.
савсаге с о т е  1е реге соііе (или та іиге) см. Р-1267.
савсаге а рехгі см Р-1462.
савсаге іп ріапа Іегга см. Т-415.
савсаге іп ріесіі (с о т е  і даШ ) см. Р-158Са.
савсаге а ріотЬо см. Р-1825.
савсаг йа роііаіо см. Р-1952.
савсаге пеІІа геіе (или  пеііе гей) см. К-281.
гавсаге гіііо с о т е  і ^айі см. Е-450.
1220. савсаге с о т е  ип вассо упасть как мешок, как 

куль:

Сіаш раоіо 1о геБріпае соп Іа ріап(а йеі ріейе е Іо Геев 
савсаге іп Іегга соше ип 8ассо (5. Зігаіі, «Реррапіопі») 

Джаь.паоло отшвырнул его ударом ноги, и тот пова
лился, как куль.

савсаге а віавсіо см. 5-714.
савсаге іп Іевіа см. Т-536.
савсаге іп ип ІгапеІІо см. Т-835.
савсаге «іеііе ипеЬіе Йі (или а) цй см. И-78.
савсаге сіі ѵеггі см. Ѵ-445.
авреііагс сНе 1а рега гавсНі (За воіа см. Р-1264.
саріге Йоѵе гавса Гавіпо см. А-1201.
Іаг савсаге іі рапе с!і Ьосса а цс! см. Р-260.
Таг савсаге іі рап с!і т а п о  а цй см. Р-261.
Іаг савсаге 1е рагоіе Йі Ьосса см. Р-523.
1221. поп Іавсіагпе савсаге ипа ничего не упускать; 

ставить всякое лыко в строку
вепііге савсагві Гавіпо см. А-1219.
Гавіпо чиапсіо с’ё савсаіо ипа ѵоііа, поп сі савса рій 

см. А -1229.
1а сава 2 Іі ё савсаіа ас!с!0550 см. С-1192.
т і  савсап 1е ЬгасНе см. В -1132.
т і  савсапо Іе Ьгассіа см. В-1179.
т і  савсапо 1е Ьисіеііа см. В-1372.
савса ип саѵаііо сНе На чиаііго гатр е  см. С-1377.
савсЬі (или савсавве) іі сіеіо см. С-1863.
И с івсЬі (или Н савсавве) іі Ііаіо! см. Р-605.
^іі ё сазсаіо Наіо (іп согро) см. с -604
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2 Іі ё сазсаГа 1а еоЬЬа см. С-822.
сазсНі (или сазсаззе) іі гпопйо см. М-1813.
ші сазсНііІ пазо см. N-69.
2 Іі сазсап і раппі сГагісІоззо см. Р-338. 
ші сазсНі 1а Гез*а! см. Т-606, 
сазсапо Іиііе асЫс ззо а т е  см. А-29Ь. 
сНе 1і сазсЬі Ги^оіа! см. ІІ-49.
1222. сНі сазса, сак - ргоѵ. =  будь, что будет.
(Іоѵе Газіпо ё сазсаіо ипа ѵоііа, поп сі сакса рій см.

А-1229.
1і Гоззе сазсаіа 1а Ііп^иа см. Ь-718.
Н ГгиШ поп сакса Іопіап (ЗаІГаІЬего см. Р-1389. 
Гіпѵійіа іа  а^іі акгі 1а Гозза е роі сі сакса (Зепіго см. 

1-368.
іі 1агс!о ^Іі сазса йаііе саіса^па см. Ь-166. 
т е^ Ііо  сазсаг гіаііа Гіпезіга сНе с!а1 Іеііо (тж. т е^ ііо  

сазсаге (ІаІРизсіо сНе гіаііа Гіпезіга) см. Р-849.
петш епо хе сакса {или ке сазсаззе) іі топе!о см. 

М-1814.
поп Ьі502па рексаге Гиііе Іе вессЬе сЬе саксапо см. 

5 535.
поп сі сазсІіегеЬЬе ип сНіссо гіі рапісо см. С-1718, 
поп сазса іі сіеіо (или 1а сака, іі топс!о асШокко) см. 

С-1871.
поп сакса іі іпопгіо см. М-1815.
1а поп ё сазсаіа (или поп 1’На Іазсіаіа сазсаге) іп 

Іегга см. Т-438.
диапсіо сазса Іа сироіа см. С-3309, 
диапгіо Іа рега ё таГига, (1а) сакса (с!а $ё) (или 

сопѵіеп сНе сазсЬі) см. Р-1279. 
циі сакса Гакіпо см. А-1246. 
аі зоМіІі сазсап 1е ЬгасЬе см. 3-1168.
Гиііѵа 2Іі ё сазсаіа пеі рапіеге см. 0 - 3 10а.

С А 8 0  т
1223. сазо регзо безнадежный случай, гиблое дело; 

неудача:
З іссо те  ІиШ циеі гіеі Ке Іо сгегіеѵапо ип сазо рег&о

(С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).
Итак, все считали, что болезнь короля неизлечима.

1224. — а сазо регзо в случае неудачи, в худшем слу
чае, на худой конец.

1225. а сазо а) случайно, редко, нерегулярно:
Зап іа  зсарро зи ііе соНіпе е зі т і з е  соі рагіі&іапі. Ыиіо 

зареѵа асіеззо зие поііхіе а  сазо (С. Раѵезе, «Ьа Іипа е і 
іаід»).

Санта беж ала в горы и присоединилась к партизанам. 
Теперь сведения о ней доходили до Нуто только время 

от времени.
b ) беспорядочно, как попало:

II іеггепо ега ипа зирегГісіе азрга е іпе^иаіе <1і гоііаш і 
е сіі соссі Ъ иііаіі 1а а сазо (Л. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»). 

Это был неровный и трудный участок земли, загромо
жденный беспорядочно сваленными обломками и мусором.

c) наобум, наудачу:
Ргезо сіі зозреііо  еззо т ег іе з іто  рег ипо з іги теп іо  <3е11а 

т а іѵ а е ііа  аііги і е теззо аііе зігеііе сіі сііге сЫ Гаѵеззе 
тап гіа іо  а йаг / иосо, сіісеѵа ип п о те  а  сазо (А. Мапгопі, 
«I рготеззі зрозі»).

Когда его задерж али, подозревая, что он действовал по 
наущению злоумышленников, и допрашивали, требуя назвать 
тех, кто его послал подж игать дома, он сказал первое при
шедшее на ум имя.

Ыоп сопозсеѵо іі п о т г  гіеііа зі&пога; т а  гізрозі <5і зі, 
а сазо (А. Могаѵіа. «Зейиіа зрігіііса»).

Я не знал фамилии синьоры, но ответил утвердительно 
наобум.

Аргіі і1 ІіЬго а сазо. Ргоза е ѵегзі. Роі ргоѵаі а Іее&еге 
(№. РаІитЪо, «Ьа тіа ипіѵегзііа»).

Я открыл книгу наугад. Проза н  стихи. Потом попробовал 
читать. т м..Лм̂ г ^  ?
— рагоіе а сако см. Р-471.
1226. — поп киопаге а сако не шутить: е поп вігопа а 

сазо ему не до шуток.
1227. аі сако (обыкн. употр. с гл. еззеге, Гаге, ѵепіге, 

есс.) кстати:
СозІ аѵѵіаіізі рег ізігагіа зе&шѵа потіпапгіо ог Гипо ог 

Г аііго  йееіі иогпіпі й’агте сЬе роіеезего Іаге а і сазо 
(М. сГАгедІю,, «Еііоге Ріегапюзса» ),

Итак, следуя по дороге, ои называл то одного, то другого 
воина из тех. что могли подойти для этой битвы.

...аІІогсЬё ипо гіі еззі гісогсіб <5і аѵег зепіііо , аісипі еіогпі 
іппапхі... ипа ѵосіпа Ыапса, тН ойіоза... сЬе Іасеѵа ргесіза- 
т е п іе  аі сазо Іого (/?. йе Кепзіз. «II сапіоге йеі ророіо»).

...вдруг один из них вспомнил, что несколько дней тому 
назад... оии слышали тонкий, мелодичный голосок, который 
им как  раз очень подходил.

1228. — гітеМегкі аі сазо ввериться судьбе.
1229. аі сако с!і... в отношении чего-л., что касается 

чего-л.
1230. рег сазо случайно, нечаянно (пример см. В-856).
1231. — еепіе паіа рег сазо никчемные люди.
1232. сазо рег сазо индивидуально, отдельно.
1233. а сазо йізрегаіо на крайний случай, в крайнем 

случае.
а сазо е а Гогіипа см. Р-1113.
1234. сазо т а і в случае, если; разве что:

Ыоп аѵеѵа гіеИо аИго. О аІІа рогіа зі ега гассотапсіаіо йі 
поп регбеге і еіогпаіі: сіі ГагІі гіаѵеге р г іт а  сіі рагііге, 
сазо т а і ,  с о т е  репзаѵа, Магсо іоззе апгіаіо а  М ііапо 
(О. Ѵег&апі, «Ыйіета а рогіе сНіизе»).

Священник больше ничего не сказал, но, остановившись 
иа пороге, попросил не растерять газеты и вернуть их до 
отъезда в случае, если, как он предполагал. Марко поедет 
в Милан.

Коп Іи т а  о чиазі; е, сазо т а і ,  зоіо зі^аге ііе  Іеб&еге 
(Т. Апіоп&іпі, «Ѵііа зе^геіа йі ОаЬгіеІе 0 ’Аппитіо»),

Ои п о ч т и  не курит; разве что легкие сигареты.
Маііійе. — СЬе а Нго е іі  ѵиоі гііге?
АЦопзо (з таг г ііо). — Ыоп зо... сазо т а і ,  ипа ргерагагіопе... 
Маііійе. — А сЬе соза?
АЦопзо. — АІГіпгіізрозіхіопе сіеііа Бі^погіпа СЬіагіпа 

(Е. Ое Рііірро, «Вепе тіо е соге тіо» ).
М а т и л ь д а .  — Что еще ты хочешь ему сказать? 
А л ь ф о и с о  (смущенно) . — Не знаю.., во всяком случае, 

подготовить его...
М а т и л ь д а .  — К чему?
А л ь ф о и с о .  — К положению синьорины Кьярины.
Ыоп сегіо сЪе 1а зиа ргезепга зегѵіззе а т ііі^ а г е  1’іга йі 

т і а  тасіге; загеЬЬе зіа іо  іі сопігагіо, сазо т а і  (М. ЗоШаН, 
«Ьа Ъизіа агапсіопе»).

Конечно, я не думал, что его присутствие смягчит гнев 
моей матери; чего доброго, это возымело бы обратное дей
ствие.
(Пример см. тж. А-769; 0-151).

1235. Тиогі (ЗеІ сазо неуместно, некстати.
1236. еззеге (или зепіігзі) іп сазо быть, чувствовать 

себя в состоянии сделать что-л.
1237. Таге сазо а... (тж. Тагсі сазо) принимать во вни

мание, обращ ать внимание на..:
І /и о т о  согіе&^іаѵа 1а СігіасІ зепга Таг ігорро сазо а 

М агсеііо (С. Рагізе, «Атоге е іегѵоге»),
Ф умагалли ухаж ивал за Джайной, не обращ ая особого 

внимания и а Марчелло.
Ма зе ипо, ^ігапйо еГассепсіаІо пеі іио^о ріи аНассепйаіо 

беі топсіо, еі іе г т а , гіаѵапіі Г ітЬоссо іп \ѴаІ1 5ігееі... е 
Іа  сазо аі с іт ііего  агііасепіе зесоп<іо Гапііса изапга, риб 
Ьеп {агзі ип’Шеа бі диапіо созіапо диеііе іо тЬ е  (/?„ Вас- 
сНеІІі, «Атегіса іп соп}Ісіета»).

Но если кто-либо, прогуливаясь без дела в этом самом 
деловом из всех мест в мире, остановится у начала Уолл- 
Стрит и, по старинному обычаю, осмотрит прилегающее клад
бище, то он легко сможет себе представить, сколько стоят 
эти надгробия.

Ыоп сі Гагето сазо зе йі рагі раззо соп Іа Тегосіій ѵе* 
сііато  гИіогіге е сгезсеге пеііа зесопгіа т е іа  гіеі зесоіо XVII, 
зи ее іі аЬизі сопіго і чиаіі зі егапо ае ііа іе  іап іе  (Зізсиззіопі 
пеі сопсіііо ігігіепііпо (С. Яіссі, «Ѵііа Ьагосса»).

Не будет ничего удивительного в том, что наряду с огру
бением нравов мы увидим во второй половине XVII века 
рост злоупотреблений, вокруг которых велись такие горячие 
споры иа Тридентском соборе.
(Пример см. тж. 0-594)^

1238. Іаг(зі) са«о йі... придавать значение, высоко це
нить:

ІМоп т і  Іасеѵа сазо сіі пи ііа (А. РаІаггезсНі, «Зіатре 
йеІѴ 800»).

Меня уж е ничто не удивляло.
Е поп зоіо 1а сіоппа поп зі Іасеѵа рій сазо гіі пиііа. т а  

а ііа  ГеЬЬге беі райгопе ае§іип^еѵа 1а ргоргіа пеі соггізроп- 
гіег^Н (А. РаІаггезсИі, «I / гаіеііі Сиссоіі»).

И Минерва не только не обращ ала внимания иа все про
исходившее, но, заразившись лихорадочным возбуждением 
хозяина, еще подстегивала его.
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1239. Іаге са$о йа... а... различать вещи, видеть раз

ницу между одним и другим.
1240. Іаге ип сазо регзопаіе принять слишком близко 

Л , к сердцу.
-  1  1241. шеИеге (или рогге) іі саво предположить.

8еп1іг5І іп сазо см. С-1236.
1242. ѵепіге а сахо гіі  т о г іе  быть при смерти.
1243. і сам 5опо йие одно из двух:

— ...апгі ^ІіеІо дісо: і саеі б о п о  йие, о 1а та ііп со п іа  <5а 
тогіге... орриге созе поп Ьеііе, Бсепе еепха рисіоге іп зот- 
ша... созе... гіоппе (С. Рагізе, «II іісіапгатепіо»).

— ...а я вам скаж у прямо: одно из двух, или тоска 
смертная, или всякая мерзость.., распутство.., эти женщины.

1244. і сазі зоп Іапіі ргоѵ. ^  раз на раз не прихо
дится; чего только не случается:

Іп чиезіо гпопбо, Тіп гіа ЬатЬіпІ, Ьізо&па аѵѵехгагзі аЬ- 
Ьоссаіі е а зарег т а п ^ іа г е  гіі іи ііо , регсЬё поп зі за  гпаі 
яиеі сЬе сі риб сарііаге. I сазі зоп іап іі!.. (С. С о ііо й і« Ь е  
аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).

В этом мире с  самого детства надо привыкать быть не
разборчивым в еде и есть все, что дают, потому что ни
когда не знаешь, что может с тобой случиться. Ведь все 
может быть!..
(Пример см. тж. 0-601).
1245. іі сазо ѵоііе сЬе... волею судьбы..; случилось 

так, что..:
II сазо ѵоііе сЬ’іо зсоргіззі сЬ’езза зі ігоѵаѵа іп саза, т а  

гіпсЫиза пеііа зиа зіап га  (/- 8ѵеѵо, «Ьа созсіепга йі 
Ъепо» ).

Случай помог мне узнать, что иа самом деле она была 
дома, но не выходила из своей комнаты.
1246. сЫ зіа Тегто іп сазі аѵѵегзі, Ьиоп а т ісо  рио 

Іепегзі ргоѵ. друг познается в беде. 
Г ітта^іпагІопе поп Га сазо см. 1-74. 
іі пазсег ^тапсіі ё сазо е поп ѵігій см. N-29. 
1247. риіа ( і і)  сазо предположим.
1248. зопо рііі і сазі сіеііе Іе^&і ргоѵ. ^  законов 

меньше, чем преступлений; все предусмотреть невоз
можно. 
СА55А /  1) ящик; 2) касса; 3) барабан 

1249. а ргопіа сазза (2) не отходя от кассы. 
1а сазза сЗеі топсНі (2) см. М-1739. 
— зага гізсоззо (или ра^аіо) аііа сазза сіеі топсНІ 

(2) см. М-1740.
— іе И йага аііа сазза гіеі топсЬі! (2) см. М-1741, 
ѵиоіо сіі сазза (2) см. Ѵ-985.
1250. Ьаііеге сазза (3) требовать денег, уплаты.
1251. Ьаііеге (или Таге) 1а (^гап) сазза (тж. Ьаііеге 

или зиопаге Іа ^гапсазза) (3) а) бить в барабан; 
Ь) поднимать шумиху; рекламировать:

...1а зіаш ра Ьаііеѵа 1а ^гап сазза ргопозіісапйо тагі 
е топіі аІГітпргеза (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогехюіе Раоіо Ьеоп- 
Іогіе»).

...газеты подняли шумиху, предсказывая новому пред
приятию золотые горы.

Сіоѵаппі. — Б і’ 1а ѵегіій: и  аѵеѵа тап сіа іо  диа рег зозіе- 
пегіо, рег Таг^Н ип ро’ <Н егап сазза... 5 іі зіпсего (5. Ве- 
пеііі, «Тідпоіа»).

Д  ж  о в а н и и. — С кажи правду: он прислал тебя, чтобы 
ты поддержал его, создал ему рекламу... Будь откровенен.

I пахіопаіізіі Ъаііеѵапо 1а егапсазза. Ьа ТгіроШ апіа <3і- 
ѵепіб пеі Іого агіісоіі Іа іегга рготезза {О. Оегтапеііо, «Ье 
тетогіе йі ип ЬагЬіеге»).

Националисты подняли страшную шумиху. Триполитания 
в их статьях стала землей обетованной.

Таг Ьаііаге 1 зогсі пеііа сазза (3) см. 3-1088.
Таге ип Ьисо іп ипа сазза (2) см. В -1342. 
1252. іаг сазза (2) делать сборы.
1253. Таг сазза сошипе (2) жить общим котлом, 
іазсіаг Ьаііаге і зогсі пеііа сазза (3) см. 3-1088. 
рагііге іп ипа сазза е іогпаге Іп ип Ьаиіе (1) см.

В -370.
1254. созіа ріи ипа сазза сіа т огіо  (1) это совсем не 

дорого; это гроша ломаного не стоит; хоть задаром бери.
і1 ге^аіо сЬе Тесе Маггіо аііа пиога: арге 1а сазза, 

е сЗіесІе ипа поссіцоіа см. К -169.

СА55ЕТТА {
1255. Таг саззеііа делать сбор:

Р ііт . . .  розбопо ѵепіге ассеііаіі зоіо зе !га &1і аііогі сі 
зопо диеі раіо гіі п о т і сЬе «^аппо саззеііа» (Ь. Скіагіпі. 
«Сіпета диіпіо роіеге»).

Ф и л ь м ы . . .  принимаются только в том случае, если среди 
актеров есть несколько имен, которые «делают сборы».
іі ігорро Ьепе зТопгіа 1е саззеііе см. В-506.

СА55ІА /  
йаге ГегЬа саззіа см. Е-98.

СА5ТАОІЧА ( 
іі ге^аіо сіеііе Раіе, іге сазіа^пе е ипа поссіиоіа см. 

К-169.
1256. саѵаге 1е сазіа^пе сіаі Тиосо рег таскать для 

кого-л. каштаны из огня.
1257. саѵаге (или іеѵаге, ргепйеге, іо^ііеге) 1е сазіа- 

§пе (гіаі Тиосо) соп 1а хатра (или соп 1о хатріпо) йеі 
^аііо (или соііа т а п о  аіігиі) ^  чужими руками жар 
загребать:

Ргапсезсо.— ...Іп  ѵегііа поп сЬе бі ріасегзего Г ипо аЬ  
ГаНга; ріасеѵапо іи ііі е с!ие а ііа  Ыаіига сЬе аѵеѵа (1а 
іо гт аге  ип та гто с с Ь іо  е ёоѵеѵа ргепйеге соп Іе іого х а т р е  
Іа саз іа^п а  гіаі іиосо (V. Вгапсаіі, «Иоп Оіоѵаппі іпѵоіоп- 
Іагіо» >.

Ф р а н ч е с к о. — ...По правде говоря, не то чтобы они 
нравились друг другу, они оба нравились матери-природе, 
которой нужен был малыш и которая хотела их руками 
ж ар загрести.

— А т а з іг о  Ѵаппі еН ріасегеЬЬе Іеѵаг 1е сазіа^п е йаі 
Тиосо соііо га тр іп о  Ріесіірарега (С. Ѵегца, « / Маіа- 
ѵодііа»).

— Мастро Ванни хотел бы загребать ж ар руками Пьеди- 
паперы.

Е зріе^о іпееііо 1а зиа Ыеа, саѵаге 1е сазіаеп е йаі Тиосо 
соп 1е г а т р е  йеі ^аЙ о; іігаг Vасдиа аі вио тиііпо, е зе 
сарііаѵа &'асскіарраге апске іі тезіоіо ип чиагіо гі’ога, е 
сіі йаге іі ^атЬеііо а іи ііі диеі реггі дгоззі сііе поп ега 
гіизсііо асі іп^гахіагзі (С. Ѵег%а, «Мазіго-йоп Сезиаійо»).

И он пояснил свою мысль: таскать каштаны из огня чу
жими руками, лить воду на свою мельницу и, если полу
чится, хотя бы на короткое время стать у  кормила и дать 
пинка всем этим тузам, которых ему не удалось задобрить.

РаЬгігіо. — (Эиезіо зі сЫ ат а  саѵаге 1а саз іа^п а гіаі Тиосо 
со ііа  т а п о  аіігиі. СЬе ѵасіа Ьіпгіого іиогі сіі саза, е ші 
сошргошеио сіі ^иайа^паге Г а п іт о  (іі 2е1іпйа (С. Соійопі, 
«ОН атогі йі Іеііпйа е Ыпйого» ).

Ф а б р и ц и о .  — Это называется таскать каштаны из огня 
чужими руками. Пусть Линдора удалят из дому, и я уж 
постараюсь завоевать сердце Зелинды.
1258. со^Ііеге (или ргепсіеге) іп сазіа^па поймать 

с поличным, застигнуть на месте преступления, разобла
чить:

«Ті !аі со^Ііеге іп саз іаеп а  соше ип ЬашЬіпо! Е зог^ 
ѵе^ііаіі, сііатіпе!» (V. Вгапсаіі, «II ѵесскіо соп %1і зііѵаіі»).

— Ты попадешься, как ребенок! Будь осторожен, черт 
возьми!

Робзі зіа іо  ргезо іп сазіаеп а, поп аѵгеі сегіо Іаііо  іі зио 
п о т е  е загеі апсіаіо іп ргщюпе; теп іге  Іиі загеЬЬе г іт а з іо  
пеі зио пе^огіеііо  а Іаѵогаге йі /іл о  сііеіго 1а ѵеігіпа, ипа 
Іепіе іпсазігаіа пеП’оссЫо (Д. Могаѵіа, «Рассопіі готапі»).

Если б меня застукали, я бы, конечно его ие назвал и 
попал бы в тюрьму, а он остался бы в своей лавчонке, с 
лупой в глазу, заниматься за витриной своей «тонкой ра
ботой» .
сошргаге посі рег сахіа^пе см. N 346. 
йаге іі (иосо аІІе саяіаепе см. Р-1511.
1259. Іаге Іе савіарте прищелкивать, щелкать паль

цами.
1260. Іаге Іе сакіа^пе а чсі показать кукиш, фигу. 
Іеѵаге (или ргепск-ге, Іо^ііегс) 1е сахіа^пе (йаі іиосо)

соп (а гаілра (или соп Іо гапіріпо) иеі (или соі-
1а ігапо аіігиі) см С-1257, 

ргепдеге іп сакіаупа см. С-1258.
126?. с о т е  1а сазіа^па (Ьсііа (1і Іиогі, сіеі/іго Іа т а -  

уа^па) ргоѵ. =  сверху шелк, а ъкутри щелк; с  ішчнка 
яичко, а внутри болтун (о пустом, фальшивом Человеке). 
СА8ТЕЬЬО гп

1262. сазіеііі іп агіа (тж. сакіеііі с!і Зра^па) воз
душные замки

Ьеі в іі ргерагаѵа іі с а ііё ,  ш е п т  Іиі зі ѵезіи а с о т е  те 
пи ііа  5і Іо88е лі врегаіс, е !е і иоѵе рго&реШѵе, іап іі  
саЕІеІІі іп агіа (V, РгаІоІМ, « іо
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Она готовила ему кофе, пока он одевался. Точно и не 

было никаких надеж д, а все будущие перспективы были 
мыльными пузырями.

ОЬ, роіегзі гірозаге аН ’отЬ га  о аі зоіе соп Ь е и т а  е 
ргоѵаге іі &гап ріасеге гііге сіеііе зсіоссЬегхе зепга 1а 
раига сіі регйеге йі дгаѵііа, е рогіаге апсЬе і т а і іо п і  а 
циеііе ^гап ГаЬЬгісЬе сіі сазіеііі Іп аг іа  гіі сиі Ь е и т а  ега 
т а е з іго  агсЫіеІіоІ (А. Рапгіпі, «Ьеита е Ьіа»),

Ах. как бы было хорошо посидеть где-нибудь в тени или 
на солнышке с  Леума, говорить всякие глупости, не боясь 
потерять авторитет, и фантазировать вместе с Леума, с  этим 
великим мастером строить воздушные замки*
{.Пример см. тж. 0-130).

1263. сазіеііо ді сагіа (или  <Н сагіе, Аі заЬЬіа) кар
точный домик:

Ьогепго. — О^пипо Ьа іі іІігіііо йі геаііггаге ипа соза 
Чиаіипдие, е сгеагсі зорга і саз іе ііі гіі сагіа, зепга гепйеге 
сопіо а пеезипо (Е. Ое Рііірро, «Вепе пгіо е соге тпіо»).

Л о р е н ц о .  — В с я к и й  имеет право создавать себе иллю
зии и строить карточные домики, не отчитываясь ни перед кем.

1_Іпа Іісепга, е циеі ^гап сазіеііо  сагігеЬЪе соше зе Гоззе 
Ш заЬЫа! (М. Риссіпі, «•ЕЬгеІ»).

Достаточно было бы одной увольнительной, н  этот вели
колепный замок рухиул бы. словно его строили на песке!

1264. іаге (или созіпііге, ТаЬЬгісагі) сазіеііі іп агіа 
(тж. Іаге савіеііі ворга чс; Іаге сіеі сазіеііі іп 8ра^па; 
Іаге 1 саяіеііі соп Іе сагіе) строить во?іушные замки, 
фантазировать:

5иЬИо 5’ІпЯашгпб ша зсіоссатеп^е, йа зсіоссо ^иаГега, 
е сотіпсіб  а ^аге і сазіе ііі іп агіа: сііѵепііато гіссЫ, ші 
сошрго 1а то!:о, а р г іа то  іпзіеше ип Ъаг е созі ѵіа (Л. Мо- 
гаѵіа, «Иассопіі готапі»).

Он тут ж е загорелся, но по-глупому, поскольку он был 
глуп, и начал строить воздушные замки: мы разбогатеем, я 
куплю себе мотоцикл, мы вместе откроем бар и так далее.

А ѵоИе Іе т і е  зрегапге 5’іппаігаѵапо е созігиіѵо сазіе ііі 
!п агіа репгапсіо аі пиоѵо іаѵого сЬе аѵеѵо іп ргозреШѵа 
е а ііа  ІіЬегіа (С. йе Іа Мог а, «и  па йоппа йі Майгій»).

По временам во мне вновь воскресали надежды, н я строи
ла воздушные эамки, мечтая о новой работе, о свободе.

Е^И © чп иошо й’еіа е іп Ропгіегіа 1о сЫ атап о  іі Роеіа. 
Ога Масізіе зі ё зогргезо а Таге і сазІеШ  соп 1е сагіе 
(V. Ргаіоііпі, «Сгопаске йі роѵегі атапіі»).

Он у ж е  п о ж и л о й  человек, а в кузнице его зовут мечта
телем. И теперь Мачисте, к  своему удивлению, начал стро
ить воздушные замки.

1265. т е ііеге  іп сазіеііо ^  заморить червяка, подкре
питься:

«ЕЬ. 5і* гізрозе 11 ^іоѵапе; «поп зоп ип зіепогіпо аѵап- 
га іо  а зіаг пеі соіопе; чиаісоза аііа Ьиопа аа  теМ еге 1п 
сазіеііо , е ип зассопе, т і  Ьазіа (А. Мапгопі, «/ рготеззі 
8розі» ).

— Н у нет, — возразил Реицо. — я ие какой-нибудь барчук, 
привыкший к удобствам, мне бы только заморить кое-как 
червячка, да устроиться на подстилке.

іге Іга іе іі, Іге сазіеііі см. Р-1253.
СА8ТІОАМАТТІ т

1266. ехзеге іі са зіі^ ат а ііі служить средством убеж 
дения, аргументом.
СА8ТІСАКЕ ѵ 

саяй^аге Іегго е Гиосо (или  Іегго е Н а т т а ) см. 
Р-434.

сазііра 1а са^па, сНе іі сапе зіага а сава см. С-65, 
савііра і сапе, савіі^а іі Іиро, поп сазіі^аге 1’и ото  

сапиіо см. С-487. 
сНі Ьеп а т а , Ьеп са$іщ а см. В-528.
1267. сЬі ипо пе сазіі^а (или  ^ахіі^а) сепіо пе т іп ас-  

сіа =  покарав одного, дашь пример многим.
СА8ТІОО т

сакІІЕО (Зі Оіо см. В-452.
СА8Т1ТА /  

сіпіига йі сав ііи  см. С-1941.
СА8ТО ацё 

сакіо Сіикерре см. 0-772.
1а сазіа Зизаппа см. 5-2103.
— еккеге (или  Іаге, рагеге) 1а савіа 5иваппа см. 

5-2104.
1е сакіе ѵегдіпі см. Ѵ-326".

САТАРА5СЮ:
1268. а саІаГаксіо вперемежку; беспорядочно, как 

попало.
1269. апйаге а саіаіавсіо =  пойти прахом, разрушить

ся, погибнуть.
САТА8ТА і 

регго йа саіазіа см. Р-1444.
1270. а са1а$(а (тж. а саіавіе) ^  кучами, грудами, в 

большом количестве:
N61 т о т е п іо  сЬе т і  ѵоізі, ешег^еѵа гіаі раѵ ітеп іо  зоіо 

іі зио саро саіѵо; рсі, изсігопо 1е зраііе сигѵе. 1а іипеа 
зоргаѵѵезіе е Вег1;о ѵеппе а роеаге і ІіЬгі, сЬе
іепеѵа а са іаз іа  сопіго іі реііо. зиі Ьапсо (С. Раѵеве. «/?ас- 
сопіі»).

Когда я обернулся, из подвала показалась сначала лы
сина, потом согбенные плечи, длинное серое пальто и, на
конец, сам Берто, прижимавший к груди стопку книг, кото
рые он положил на скамью.

С АТЕМ  {
1271. 1а саіепа аі соііо а) узы, ярмо; Ь) брачные 

оковы.
1272. — аѵеге Іа саіепа аі соііо быть в рабстве, в 

подчинении у- кого-л.
1273. — т е ііеге  1а саіепа аі соііо надеть ярмо на 

шею; взять в ежовые рукавицы:
Ма зе ѵиоіе апсіаге йа ип’аИга гііііа ѵасіа риге, Іеі ё 

ІіЬего, Огагіо, с о т е  іиШ  дііі сіепіго. Іо поп Ьо т а і  т е з з о  1е 
саіепе а  пезеипо е Іапіо шепо а ип агіізіа  соше Іеі 
(С. Рагізе, «II райгопе»).

Если вы хотите перейти и а работу в другое место, по
жалуйста, вы свободны, Орацио, так же, как и все другие, 
кто здесь работает. Силой я иикого не держ у, тем более 
такого художника, как вы.

т а ііо  йа саіепе см. М-961, 
рагго йа саіепа см. Р-930. 
геагіопе а саіепа см. К 151.
1274. а(І1э) саіепа (обыкн. употр. с гл. ргепйеге, 

зіаге, Іепеге, есс.) на привязи; в подчинении.
1275. йаге (или  ітрогге) 1а саіепа подчинить кого-л., 

заставить кого-л, ходить по струнке.
Іпігапееге 1е саіепе см. С-1277.
1276. тогйеге (или гойеге) 1а саіепа стремиться 

сбросить цепи, оковы.
1277. гошреге (или іпігап^еге, ясіоеііеге, вреггаге) 

1е саіепе (тж. ивсіге йі саіепа или  саіепе) разорвать 
цепи; сбросить оковы.

1278. ігахсіпаге 1а саіепа ^  влачить жалкое суще
ствование:

ІЛі Зіепога йа іи ѵоіре аггигга — Ч па гіів^гагіа?
II Иівпоге аі Іиііо. — ОггіЬіІе.
Ьа Віцпога йаііа ѵоіре аггигга. — І_а рге5ег=геі те^ Ііо  1а 

т о г іе . т і  сгегіа сНе ігаесіпаге 1а саіспа {Р. М. Коззо йі 
5ап 5есопйо, «МагіопеИе, сНе равзіопе!. ")

Д а м а  с г о л у б ы м  п е с ц о м .  — У вас несчастье? 
Г о с п о д и н  в т р а у р е .  — Ужасное.
Д а м а  с г о л у б ы м  п е с ц о м . - — Но поверьте, по-мо

ему, лучше смерть, чем влачить ж алкое существование.
изсіге йі саіела (или йі саіепе) см. С-1277.
И сапе в’аПейа ріи соп Іе сг.гегге сЬе соп 1а саіепа 

см. С-476.
1279. ипа ріссоіа саіепа тиоѵ е ип е гап реко ргоѵ. 

мал золотник, да дорог.
САТЕМ ССІО т

1280. Йаге іі саіепассіо держать на запоре, закрыть 
наглухо:

— Р іп аітеп іе! — гіреіё ІІ ЬапсЫеге. — АѵеѵІ йа(о 1 саіепас- 
сі а ііа  іиа рогіа {Е. Сазіеіпиоѵо. «I МопсаІѵо~)

— Наконец-то! — повторил банкир. — Ты держишь свою 
дверь на запоре.

САТЕКАТТА !
1281. а саіегаііе обильно: ріоѵе а саіегаііе дождь 

льет как из ведра.
Сиаі а сііі іп ипа сШ5 8І Іа&сіа еогргеп^еге сіа дпоріа 

ога зепга ріеіа чиапгіо ріоѵе а  саіегаКе е Іиі ё 8о1о 
(Г  Виггаі «І 'п а;п >гс» і.

Горе тому, кого в это безжалостное время застанет в 
городе дождь: « е щ е т как из ведра, а он совсем одни.



САТ і і і

1282. Іе саіегайе йеі сіеіо 8І аргопо (или кі копо 
арегіе) разверзлись хляби небесные:

СЬе ѵіаееіо; 8і егапо арегіе Іе саіегаНе йеі сіеіо, віга- 
гірб іі Ѵоііигпо, ша іі Іевого гіоѵеѵа аггіѵаге і Ыароіі е 
аггіѵо (О. Магоііа, *8ап Оеппаго поп сПсе таі по»).

Ну и поездка! Разверзлись хляби небесные, Вольтурно 
вышла из берегов, ио сокровище должно было прибыть в 
Неаполь, и оно прибыло.

САТЕКША
1283. аѵеге йі^іипаіо 1а ѵі^іііа <3і 5ап(а Саіегіпа 

быть счастливым в браке.
САТІЬШ АКІА }

Іаге ипа саііііпагіа сопіго чс! см. Р-740.
САТІІЧЕЬЬА !

1284. а саііпеііе обильно: ріоѵе а саііпсііе дождь льет 
как из ведра.

Опеки сигѵо виі соііо гіеі гіевМеге реггіеѵа а  саііпгііе 
іі &ап^ие (М. й'АгеёНо, «Еііоге Ріегатозса»).

Опустив голову на шею скакуна. Грайано истекал кровью.
— ас^иа & гаііпеііе см. А-117.
— ѵіепе 2 Ій асциа а саііпеііе см. А 252.

САТІГМО т
1285. Йаге П саііпо окатить водой

— Б ііа т о  а  ѵегіеге ее рП ііаппо іі са(і..о, — боіііо  соп 1а 
ѵосе гаиса, гійепгіо, — ѵоеію  ѵейегіо Іи ііо  а т о і іо  с о т е  
ип'оса (С. Раѵезе, «Ьа зріащііа»).

— Посмотрим как его обольют, — прохрипел он со смеш
ком, — хочется посмотреть на него в роли мокрой курицы.

Іаге соше Гакіпо аі саііпо см. А-1210.
шеНеге іі согро іп т о ііе  іп ип саііпо см. С-2758.
Ігоѵаге іі Йіаѵоіо пеі саііпо см. 0-350.
(ё) т ер ііо  акреііаге Гаггокіо, сНе (Ігоѵаге) іі йіаѵоіо 

пеі саііпо см. А-И 50.
ѵіепе 2 Ій асдиа а саііпі см. А-252.

САТОNЕ
1286. еххеге ип (или (аге іі) Саіопе а) быть вопло

щением добродетели; Ь) быть строгим критиком:
— Ыоп іаг іі Саіопе, ѵессЬіо зеіѵаіісо — ргоіезіб іі Вегеі 

(Е. І)е МагсНі, «Соі [иосо поп зі зеке га»).
— Не будь слишком придирчив, старый дикарь, — запро

тестовал Берси.

САТОТТА:
о На са іо ііа  см. 0-728.

САТТЕОКА і
1287. (ІаІІа саііейга научно, со знанием дела, 
аѵеге саНейга см. С-1289.
1288. йіксоггеге іп саііейга обсуждать что-л. аб

страктно, слишком академично, в отрыве от жизни.
еккеге іп саМейга см. С-1294.
1289. Іаге (или  аѵеге) саііейга пользоваться автори

тетом, уважением
1290. {геііаге йаііа саііей га сбросить с пьедестала.
1291. Іе^&еге йі цс іп саііейга отличчо знать что-л.
1292. піеЦеге ки (или шопіаге іп) сайейга умничать, 

важничать.
шейегкі (или рагіаге) іп саііейга см. С-1294
1293. рогіаге іп саііей .а  возвеличивать, поднимать 

на пьедестал:
Ыоп изагіа а гоѵезсіо [1а Ііп&иа]. Меііепгіо іп Ьосса а і 

зегѵііоге і тосіі сіеі расігопе. о рогіапгіо іп саііесіга 1а 
с о тт ес ііа  е 1а Іга&еШа іп сапііпа (С. Сіизіі, «Ерівіоіагіо>).

Н е следует пользоваться языком как попало: заставлять 
слугу говорить так, как это свойственно хозяину, ставить 
и а котурны исполнителей комедии или превращать трагедию 
в балаган.
1294. Іепеге саііейга (тж. еввеге или рагіаге, теііегві, 

заііге іп саііейга) говорить менторским тоном, поучать 
кого-л.; ораторствовать, разглагольствовать.
САТТІѴАКР ѵ

саШѵагкі Гапіто йі чй см А-861 
САТТІѴО 1. 088  

саіііѵе асч.іе см. А -104.
— еккеге (или  паѵі^аге, пиоіаге, ігоѵагві) іп саШѵе 

асдие см. А-106. 
саіііѵо агпеке см. А -1123.

саіііѵо аксепйепіе см. А -1179. 
саіііѵо сиоге см. С-3196, 
саіііѵа Ііп^иа см. Ь-656. 
ип саіііѵо чиагіо й’ога см. (3-43.
— раккаге (ѵли аѵеге, ѵіѵеге) ип саіііѵо ^магіо Й’ога

см. <3 44
1295. саіііѵо соше 8а1апа злой как черт:

О иезіо гіеі ргоѵегЬіо ё .1 рій ророіаге е рій И Ьеп гіеі 
т о й і і!і сопсеріге ІІ зирегіаііѵо; и оііо ^гсс;пспіе зоііо Іа 
іогтпа сіеі соп!гопіо: зогйо соте ипа гисса (о со пе ипз 
сатрапа), йігіііо соте Вогдо ТсгК, Ьиопо соте іі рапе, 
саМіѵо с о т е  Ваіапа, Ьгиііо со.пе И рессаіо... (Р. РосЫ, 
(«Шіаііапо І'ас:1с» ).

Самым простым способом образования превосходні и сте
пени следует признать народный, пословичный. Зачастую 
это делается в форме сравнения. Иапримгр: глухой как 
тетерев (или как тетеря, как пробка), прямой как кочерга, 
как коряга; добрейшей души человек, злой как сатана, как 
черт, страшный как смертный грех...
саіііѵа кіа^іопе см 5-1581. 
саіііѵа кіеііа см. 5-ІбйІ.
■— паксеге коііо саКіѵа кіеііа см. 5-1682.
рій саіііѵо йі Іге аккі (йеі ВапсЬеІІіпо) см. А-1272.
а п іт о  сьІНѵо см. А-823.
йоппа (или  Іетш іпа) <1і саіііѵі сохіиті см. 0-780. 
кіаеіопе саіііѵа см. 5-1581. 
иссеііо йі саіііѵо аи^игіо см. Ц -ІО 
ѵі^іііе йі саиіѵе Іекіе см. V 562.
1296. соп 1е саИіѵе резко, грубо (пример см. В-1438), 
сон саКіѵі аикрісі см. \  1337
йі саМіѵо сопіо см. С-2438.
йі (или іп, соп) саіііѵа Іейе см. Р 360.
йі саіііѵа Іг^а см Ь-292.
а (или іп, коНо) саійѵа Іипа см. Ь 891.
— еккеге (или ігоѵагхі, $Нге) іп саіііѵа Іипа см. Ь-892.
— паксеге (или  еккег ріапіаіо) воііо саКіѵа Іипа см. 

Ь-893.
соп Іе Ьиопе о соп Іе саіііѵе (тж. аііе Ьиопе е аііе 

саШѵе) см. В-1443, 
аѵгге 1а Ь ісса саіііѵа см. Б 367. 
аѵеге саШѵа сега см. С-1522, 
эѵеге іп саіііѵо сопсеііо см. С-2392, 
аѵег саіііѵо рагіііо (а ііе т а п і)  см. Р-687. 
аѵеге саМіѵо кап^ие соп цй см. 5-147. 
аѵег саіііѵа кіатра см 5-1610. 
гѵег саіііѵі ѵісіпі см Ѵ-557.
ЬиНагкі аі сайіѵо см. В -1494. 
сопйигкі а саШѵі Іегтіпі см. Т-379. 
г1 аге саМіѵа ѵосе см. Ѵ-844 
йаге сопіо саіііѵо йі кё см. С “?530- 
йексггѵеге (или йіріпдеге) чй соп саіііѵі соіогі см. 

С-2188.
екгогге чй а саШѵе Ііриге см. Р 714. 
еккеге іп саіііѵо сопсеііо см. С-2394, 
еккеге йі саіііѵа сисіпа см. С-3128, 
еккеге саіііѵа йо^а йа Ьоііе см. 0-732. 
еккеге саіііѵо йі пійо см. N-280. 
екхег ріапіаіо хоііо саі1!ѵа (ипа см. Ь-893.
*аг іі >еІ1с (или  Ьиопо) е іі саіііѵо Іетр о  см. Т-264. 
Іаге Ьиоп ѵ>ко а  саіііѵо еіосо (или а саШѵа Гогіипа, 

а саМіѵа когіе) см. Ѵ-658 Ь).
Гаге саіііѵа сега а цй см. С-1525.
Іаге саШѵо еІТеІІо см. Е-30.
Іаге (ипа) саіііѵа Іі^ига см. р-718.
Іаге ипа саіііѵа Ііпе см. Р-819.
Іагкі (йеі или іі) саіііѵо кап^ие см. 5-165.
^иагйаге йі саіііѵо оссНіо см 0-177.
Іаксіаге 1а Ьосса саНіѵа см. В 898. 
т е ііеге  іп саШѵа Іисе см. Ь-824а. 
т е ііеге  саИіѵа га^іопе см. К-71. 
тейегкі рег ипа саНіѵа кігайа см. 5-1862 
токігаге іп саіііѵа Іисе см. Ь-821. 
паксеге коііо саШѵа Іипа см. Ь-893. 
пакгеге воі+о саИіѵа $(е11а см. 5-1682. 
ргепйеге іп сайіѵа рагіе см. Р-і355.
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ргекепіаге іп сайіѵа Іисе см. Ь-821.
5епІіг5І 1а Ьосса саіііѵа см. В-920.
Іігаге Іе рагоіе а саіііѵо кі^пііісаіо см. Р-584.
Іоссаге іі Іазіо саШѵо см. Т-128, 
ѵейеге сіі саШѵо оссЬіо см. 0-177. 
ѵепіге іга саіііѵе т а п і см. М-684, 
асдие сЬеІе копо 1е саіііѵе см. А-204.
Ьиопа сега е саШѵі тоссоіі см. С-1518, 
іі Ьиоп тагіпаіо  (или тагіпаго) кі сопоксе аі саШѵо 

Іетро см. М-844.
Ьиоп рарего е саКіѵа оса см. Р-369.
1е Ьиопе рагоіе ип^опо, Іе саіііѵе рип^опо см. Р-592. 
са т іп  сНе (е т е  іі Гито ё саШѵо Йа аЬііаге см. С-300, 
а саШѵо сапе, согіо Іе^ате см. С-488. 
сІ’ип саМіѵо серро поп рио ѵепіге ипа Ьиопа бсЬ е^ іа  

(или поп кі Іеѵа ипа Ьиопа кіесса) см. С-1511.
Йа саіііѵо сІеЬіІог іо§1і ра^Ііа рег Іаѵог см. Б -72.
Іа саіііѵа Іаѵапсіаіа поп ігоѵа т а і 1а Ьиопа ріеіга см. 

Ь-249.
саіііѵо Іаѵогаіоге а о^пі Іегго роп са^іопе (тж. аі 

саШѵо Іаѵогаіоге о^пі гарра Йа ііоіоге; аі саШѵо Іаѵо- 
гаіоге, ога тап са  1а гарра. ога іі гарропе или ога §1і 
тап са  1а ѵапда, ога іі таггопе) см. Ь-264.

(Тип саШѵо 1е§по поп рио ѵепіге ипа Ьиопа ксЬе§§іа 
(или поп кі іеѵа ипа Ьиопа кіесса) см. С-1511.

1е саМіѵе поііхіе Ьаппо 1е аіі см. А-434. 
саШѵо всгйо ё диеііо сЬе поп ѵиоі іпіепйеге (или 

исііге) см. 8-1100.
а саіііѵа ѵасса Оіо йа согіе согпа см. Ѵ-7. 
а’ саіііѵі ѵісіпі поп діі ргезіаге чиаіігіпі см. Ѵ-558. 
сЬі Ьа саіііѵо ^іосо (гі)тексоіа 1е сагіе см. 0-505.
Іа сой а ё Іа ріи саШѵа Аа ксогіісаге см. С-2059, 
сиог (огіе ѵіпсе саіііѵа зогіе см. С-3300, 
іі сііаѵоіо ё саШѵо регеЬё ё ѵессЬіо см. 0-358. 
ё ип саШѵо апсіаге сопіго ѵепіо см. Ѵ-279. 
ё сайіѵо аидигіо диапйо Іа ^аіііпа сіі сака сапіа (1а 

даііо см. С-1197.
(ё ) те^Ііо  іі росо е Ьиопо сНе іі і п о і і о  е саШѵо см. 

Р-1921.
1а Іа т е  ё саШѵа сопкі§'.іега см. Р-125. 
поп ѵ’ё сайіѵо рапіеге, сЬе поп к’а(1оргі аііа ѵепгіет- 

т іа  см. Р-313. 
поп ѵ’ё т а е е іо г  Іасіго сГип ІіЬго саШѵо см. Ь-87. 
1а ріи саіііѵа гиоіа Йеі сагго кетрге сі^оіа (или 

«сгіссЬіоІа) см. К-642. 
копо саШѵе токке см. М-2088.
ігікіо ё чиеН’иссеПо сЬе паксе іп саШѵа ѵаііе см. І_1-26. 
іи ііо  іі г05ко поп ё Ьиопо, е іиМо іі ^іаііо поп ё саіііѵо 

см. К 561.
іі ѵіпо ё Ьиоп кегѵііоге е саіііѵо расігопе см. Ѵ-610. 

САТТІѴО 2. т
1297. Йаге пеі саіііѵо ^  ожесточить:

II Ьгіеайіеге /о Іепеѵа й'осср'' о, е созі риге Репіиссіо, 
тогіо ііі {ате апсЬе Іиі е іпІеІісІ55Ішо а саеіопе с! с 11;] 
і.іойііе ЬібЬеНса е гіеі Ііеіі ш аіаіііссі; т а  І а т е  е іп іеііска 
е іі Йаѵапо пеі саНіѵо ( і .  Ві%іагеііі, «Сагіопе. Ѵііа йі ип 
ііаіщпо»)

Бригадир не выпускал его из виду, как и беди ігу  Фен-
і уччо, тоже горемыку из-за сварливой жены и вечно боль
ных детей; но недоедание и невезение ожесточили его. 
1297°. Іаге іі саіііѵо капризничать:

— баіи іаш і риге Ьеііо  е гііеіі гіі поп Іаге іі саіііѵо 
(С. ВагЬіегі, «II рій діоѵапе рагііріапо й'НаНах).

— Передай привет Лелио н скажи ему, чтоб не каприз
ничал.
шеііегяі аі саіііѵо см. В -1455.
1298. йоро і1 саМіѵо ѵіеп іі Ьиопо ргоѵ. после не* 

настья — ведро; нет худа без добра.
ика соі Ьиопо, е кіа Іип^і гіаі саіііѵо см. В-1469. 

СА^^INО адд  
Іе ІогсЬе саисііпе см. Р-1048.
— раккаге воііо 1е ІогсЬе саисііпе см. Р-1049.

САИ8А / 1 )  причина, повод, основание; 2) дело, инте
ресы; 3) (судебное) дело.

1299. саиза регка (3) гиблое дело; дело, обреченное 
на провал.

1С00. сайка краііаіа (3) безнадежное дело.
1?0*. 1а Ьиопа сайка (2) благотворительность, филан

тропия:
Ма^піПсаѵа Іе Бие ргезіагіопі рег 1а Ьиопа сайка... ас- 

сатраѵ а 1а песеезііа йі ѵіѵеге пеі сігсоіі Ппапгіагі е роІШсі 
оѵе іиШ  Наппо Іе тапі Ьисаіе (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе 
Раоіо Ееопіогіе»).

Мериццн все щедрее жертвовал на благотворительные 
цели.., тем самым прокладывая себе дорогу в финансово
политические круги, где тратят деиьгн, не считая.

рагіе іп саиза (3) см. Р-616.
1302. а (или рег) саиза сП... (1) благодаря, из-за, по 

причине: рег саиза шіа из-за меня, по моей вине.
1303. іп саиза ргоргіа (2) что касается себя, когда 

дело касается себя.
соп со§пІ2іопе 6\ саиза (2) см. С-2083.
1304. аѵеге саиза ѵіпіа (3) настоять на своем:

Рег іі Ь аІіеБ іто  сі іиголо Іип^Ье сопігоѵег8ІеУ'Рейегісо поп 
ѵоіеѵа ігорре еоіеппііа ей еЬЬе саиза ѵіпіа (С. А. Вогцезе, 
«КиЬё» ).

В связи с крещением долго спорили. Федерико не хотел 
излишней торжественности и настоял на своем.
1305. сЬіатаге іп саиза (3) а) вызвать в суд; при

влечь к ответственности:
Іпйісб ^аіиа іі т а^ б іо ге  с о т е  рег сЫ атагІо  Іл саиза

(М. Ргі8со, «Ьа йата йі ріагга»).
Аврора сделала ж ест в сторону майора, точно призывая 

его в свидетели.
Ріеигіаш осі зе  1а зіе^ога Аплеііа, с Ь іа та іа  іп саиза, 

поп зі а іігеи а ззе  а ео л іегтаге  1е рагоіе (Зеі зио лоЬПе 
іпі:ег1осиі:оге (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь‘опогеѵоІе Раоіо Ьеоп[огіе»).

Конечно, если синьору Аннетту подвергнут допросу, она 
не замедлит подтвердить слова своего знатного еобесед-* 
ника.

Ь) вовлечь в.., привлечь к..:
Сіеііа сопііпиа а Іепегзі ип ро* Іопіапа. Ма ога ѵіепе 

сЬіаш аІа іп саиза (1а М отіла  сИе 1е зі аѵѵісіпа (Ж. Апіо~ 
піопі, «Ее атіске»).

Клелия продолжает держ аться в стороне. Но вот подходит 
Момина и заговаривает с ней.

С Ь іатаге іп саиза іі ^ іо гп а іізто  а  ргорозііо (ЗеІІа «Зізриіа 
іп1:огпо аі 1іп§иа§§іо зешЬгегеЬЬе ипа орегагіопе рій оѵѵіа 
сЬе песеззагіа («Ьа пиоѵа диезііопе йеііа Ііп%иа»).

Привлекать материал журналистики в спорах о языке —* 
дело, скорее очевидное, нежели необходимое.

А ^иезіо рипіо 8о!іа з ’ассогзе сЬе 1а сопѵегзагіопе роіеѵа 
Йе^епегаге е сегсо ап еи зііа іа  йЧпіегѵепіге: іп рагіе, апсЬе, 
зі зепііѵа с Ь іа та іа  іп саиза йа диеііа аііизіопе (М. Ргівсо. 
«Ьа бата йі ріагга» ).

При этих словах София решила вмешаться, ибо разговор 
мог принять плохой оборот. Отчасти она приняла намек 
сестры и на свой счет.

1306. йаге сайка (1) дать повод, дать основание.
1307. сіаге сайка ѵіпіа (3) а) проиграть дело; Ь) при

знать себя побежденным.
1308. епігаге іп сайка (3) выступить, высказать свое 

мнение.
1308а. — поп епігаге іп сайка (3) не иметь отноше

ния (пример см. В-1442).
1309. еккеге іп сайка соп цсі (3) судиться с кем-л.; 

быть в ссоре с кем-л.
1310. еккеге Іиогі (йі) сайка (2) быть непричастным к че

му-л.; не иметь отношения к чему-л.; не относиться к делу.
1311. Гаге сайка (3) возбудить дело (в суде)-.

Соп 10 Гассѵа сайка а Тиіі, 1о гоѵіпаѵа (й. Раоіеііа. «Ье 
поііі йеі сіпета»).

С десятью миллионами он затеял процесс с Тути и разо
рил его.
1312. Іаге 1а саиза 61 чсі (2) играть на руку кому-л., 

поддерживать кого-л.
1313. Іаге ипа саиза (2) защищать, поддерживать что-л.
1314. Гаге саиза сотипе соп... (2) быть, действовать 

заодно с..:
Магіа. Ей ога сЬе зі Ігаііа йі г а ^ и г щ е г е  1а гпіа Іеіісііа, 

зо ііап іо  регеЬё поп сиго іі ^іийіхіо йеііа &еп*е. саиза
сошипе соп езза е т і  сЬ іа т і ипа еапга {/. 5 о еш , «Е‘аѵ- 
ѵепіига йі Магіа»).



М а р и я .  — И теперь, когда речь идет о моем счастье, 
только потому, что я ие считаюсь с мнением других людей, 
ты становишься иа их сторону и называеш ь меия девкой.

Ь а саза ега сопііпиаш епіе аззесііаіа йа сгейііогі... Ьа 
зегѵа, сгейіігісе сіі рагессЪіе т е з а іе , Гасеѵа саиза со п и те  
соп Іого (С. Ѵег%а, «II тагііо йі Еіепа»).

Дом без конца осаж дали кредиторы... Служанка, не
сколько месяцев не получавшая ж алованья, была с ними 
заодно.

1315. т е ііеге  іп саиза (3) оспаривать, ставить под 
сомнение:

8е Чиеі ^іоѵапі зсгіѵопо соп рій ГасіШа, ігоѵапо пеі- 
Гезргітегзі т іп о ге  гезігіепга сН тоШ  апгіапі, ё  зе^по сЬе 
«іізроп^опо рій сіі р г іт а  сіі ипа Ііп^иа тегііа  соііа §іа 
зиШ сіеп іетеп іе т а іи г а  рег роіегпе изаге зепга ш еііегіа  іп 
саиза («Ьа пиоѵа циезііопе йеііа Ііп^иа»).

Е с л и  э т и  молодые люди пишут легко, если они с боль
шей легкостью, чем старшее поколение, находят средства, 
чтобы выразить себя, это означает, что онн лучше владеют 
средним культурным языком, уж е достаточно зрелым, что
бы не вызывать сомнений.

1316. гтшоѵеге (Іа) саиза (3) возбудить дело (при
мер см. В -999).

1317. регйеге 1а сайка (3) проиграть дело, процесс.
1318. яепНгкі іп саиза (2) быть, чувствовать себя 

причастным к..:
«АЪ?» гіврове іі сапопісо сЬе 8І вепііѵа іп саиза (О. Ѵег- 

§а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
— «А?» — откликнулся священник, — услышав, что речь 

идет о нем.

1319. вроваге 1а сайка (соти п е) (2) бороться за об
щее дело:

«Е ипа шегаѵі&ііа соше, Іга іап іе  Ъгі&Ье, гіезса а  ігоѵаге 
іе т р о  е т о й о  йі Ьайаге апсЬе аі позіго рагШо. Е соп сЬе 
ітр ееп о  пе Ьа зрозаіо 1а саиза (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі 
е і иіоѵапі»).

Просто удивительно, как прн его занятости он находит 
время и средства помогать нашей партии. И с каким рве
нием он борется за наше общее дело.

1320. іігаге іп саиза (2) втянуть в дело, в историю,
скомпрометировать:

Реаіі. — 8е  іи ассеііегаі 1а (Шеза <И Сегі^пі ѵейгаі с о т -  
рагіге іі Іио п о т е  поп зоіо чиаіе аѵѵосаіо йііепзоге. Загаі 
Іігаіо іп саиза іп ІиШ і тогіі (/. Зѵеѵо, «Ѵп тагііо»).

Р е а л  и . — Если т ы  возьмешь на себя защ иту Чериньи, 
то ты будешь фигурировать ие только как адвокат. Ты 
скомпрометируешь себя во многих отношениях.

1321. ѵіпсеге Іа саиза е регйеге Іа Іііе (3) выиграть 
процесс без всякой пользы для себя.

1322. сЬі ё саиза Йеі зио т а іе  ріап^а (а ) ®е $(е$50 
(1) ргоѵ. == сам виноват, так и пеняй на себя; зава
рил кашу — сам ее и расхлебывай.

1323. ё іп сайка... (2) дело идет о.., речь идет о..:
Ь ’аНго, арегіі е іі оссЫ, 5І еиаггід гіаІГіпІегѵепіге. N011 ега 

іп саиза (^. Вопаппі, «Ь’айиИега»).
Другой пассажир, открыв глаза, решил не вмешиваться. 

Он был тут ни при чем.
Ыпо. — О доі 5а* агреііаге, овді сЬе ё іп саиза іі 

Биссеззо йеііа іиа т и з іс а , т а  іегі диапйо ега іп саиза іі 
Биссеззо йеііа іиа ѵііа Ьаі зариіо азреііаге созі? (й. РаЬ- 
Ьгі, «ОгЬііе»).

Л и и о. — Сегодня, когда под угрозой успех твоей му
зыки, ты научился ж дать. Но еще вчера, когда под ударом 
было дело всей твоей жизни, разве ты умел ж дать?

поп с’ё е ііе ііо  хегга сайка (1) см. Е 36- 
САІІ5ТІСО а@@ 

зрігііо саикіісо см. 8-1447.
САѴАОЕІЧТІ т 

Ьидіагсіо с о т е  ип саѵасіепіі см. В-1403.
САѴАЬСАЯЕ ѵ 

саѵаісаге ГагсоЬаІепо см. А.-1001.
саѵаісаге Іа сарга (ѵегзо іі сЬіпо или аііа сЬіпа) см. 

С-877.
Іаг :аѵаІсаге 1а сарга (сіеііе зсІоссЬехге) см. С-878. 

САѴАІЛЕКС т
1324. г.аѵаііеге зегѵепіе верный** рыцарь, чичисбей, 

дамский угодник:
Ега ип саѵаііег зегѵепіе (II регііегіа, сЬе БоГіосаѵа соп 

1а Биа ЪеЦеага е  ітргопШ ийіпе, іі гЫісоІо сЗеІ 5ио гиоіо

гіезіапйо іпѵісііе, раБзіопі, а та ге гге  (V. Ргаіоііпі, «Ье га- 
&агге йі ЗапІгейіапо»).

Э т о  был провинциальный герой-любовндк. При всей сме
хотворности своей роли, он подавлял своей красотой и на
хальством, возбуждая вокруг себя зависть, страсти и го
речь разочарований.
(Пример см. тж. 0-744).

1325. — Гаге йа саѵаііеге «егѵепіе сопровождать, про
вожать (даму)-.

«ЗагеЬЬе іап іо  ееп іііе, зі^пог аѵѵосаіо, йа і а г т і  йа са- 
ѵаііеге зегѵепіе біпо а саза?» (А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа 
зепга риісеііаёціо»).

— Не смогли бы вы, господин адвокат, быть столь лю
безным и проводить меня домой?

саѵаііегі йі С іізіо см. С-3054.
1326. саѵаііег сіеі сіепіе нахлебник, прихлебатель, ту

неядец.
1327. — евзеге ип саѵаііег Йеі сіепіе уплетать за обе 

щеки.
саѵаііеге й’шйияМа см. 1-230.
1328. саѵаііеге хепга тассЬіа е зепга раига рыцарь 

без страха и упрека:
Рогзе 1а Биа Іі^ига Іе^еепйагіа <іі саѵаііеге зепга т а с -  

сЬіа е зепга ранга аіііаѵа зи ііа  ріаіеа (V. Ргаіоііпі, «Ѳіагіо 
зепіітепіаіе» ) .

Возможно, что над зрителями парила легендарная фигура 
рыцаря без страха и упрека.

А чиезіо рипіо гіігд сЪе іі Сиого ега ип 6 еП^1иогП°  Рег* 
Іеііо, ѵего саѵаііеге зепга тасс Ь іа  е Бепга раига (I/. Саіт~ 
репіа, «II Рогпагеііо йі Ѵепегіа»).

Тут я должен сказать, что Гуоро был образцовым дво
рянином, настоящим рыцарем без страха и упрека.

іі Саѵаііег Мапсе^о см. М-328.
1329. саѵаііеге ііеііа Тііяіе Рі^ига рыцарь печального 

образа, Дон Кихот.
1330. саѵаііеге сіі ѵепіига ~  рыцарь удачи, авантю

рист:
...Іп т е  с’ё (аіѵоііа 1о врігііо <1еі саѵаііеті сіі ѵепіига

(Д. йе Севрейев, «Ыезвипо іогпа іпйіеіго»).
...во мне иной раз просыпается дух рыцаря удачи.

1331 еххеге а саѵаііеге йі... возвышаться над...
1332. а Ьиоп саѵаііеге поп піапса Іапсіа ргоѵ. ^  дело 

мастера боится; на хорошее дело всегда время най
дется.

Іа сгосе поп Іа іі саѵаііеге см. С-3100 
САѴАІХЕКЕ5СО  

ітре^по саѵаііегевсо см. 1-97.
САѴАЬЬЕКІА /

1333. раккаге іп саѵаііегіа исчезнуть, испариться. 
САѴАІХЕТТА /

1334. езхеге (или Гаге) с о т е  1е саѵаііеііе (тж. еквеге 
р ебб’о гіеііе саѵаІІеМе) а) надоесть хуже горькой редь
ки; Ь) быть жадным, алчным.

1335. Іаге ипа са^аііеііа а цсі подставить ножку ко- 
му-л.
САѴАЬЬЕТТО гп 

аѵеге тоШ  аппі сіі саѵаііеііо см. А-901.
САѴАЬЬША /  

ваІШоге сіі саѵаіііпе см. 3-113.
1336. Ьаііеге (или соггеге) 1а саѵаіііпа вести бурную, 

беспорядочную жнзнь:
— Ѵоіеіе сЬе ѵі гітргоѵегі б ’аѵег согза 1а саѵаіііпа, 

й’аѵег т ап іеп и іо  диаІсЬе Ьеііа йоппа? (Р. Магііпі, «Рессаіо 
е репііепга»).

— Может быть, вы ждете от меня упреков за рассеянный 
образ жизни, за деньги, выброшенные на содержание ка
кой-нибудь красотки?

Агіеззо роі &Іі аппі сотіпсіаѵапо а резаге... е сіі Ьаііег 
1а саѵаіііпа поп ега ргоргіо рій іі  сазо (С. Тезіогі, «Ѵіепі 
циі, зроза»).

Теперь годы брали свое... и быть легкомысленным было 
уж е неудобно.

II сопіе А гтапйі ега ип иогпо роіііісо... аѵеа 1а гіриіа- 
гіопе й’аѵег согзо 1а саѵаіііпа іп ^іоѵепій (С. Ѵег^а, 
«Егоз» ).

Граф Арманди был политическим деятелем... с репута
цией человека, немало грешившего в молодости.
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Іп диеі іг.гзі поп аѵеѵа т а !  сог*о 1а саѵ аіііпа, пё тап і- 
Тезіаіо іпсііпагіопе а Іагіо (Т. ЬапйоЦі, «Ьп атоге йеі 
повіго іетро»).

Все эти месяцы он держ ался в стороне от женщин и 
д аж е не проявлял никакого интереса к иим.

САѴАЬЬШО а е е  
то8са саѵаіііпа см. М-2026.

САѴАЬЬО т
1337. іі саѵаііо с1е1Гароса1І85е (или  гіеІГаросаІізді)

кляча.
1338. саѵаііо сН Ьаііа&ііа (любимый) конек: 

і/А гіобіо ега П зио саѵаііо <11 ЪаНарИа (О. Магоііа, «Ье
Мііапеві»).

Его коньком был Ариосто.
Е 1е авіе риЬЫІсЬе? <2ие1Іе ѵеге. <!1со, диеііе 0іисНг1агіе. 

Зопо II гпіо гііѵегіітепіо, II шіо саѵаііо сН Ь а ііа^ ііа  
(С. МагоМа, «МаІ йі Саііегіа»).

А публичные аукционы? Настоящие, когда продают с 
молотка описанное имущество. Это мое любимое занятие, 
мой коиек.

— Ыоп 1а гісоггіаіе рій пеііа «Сіосопсіа*? Ега П позіго 
саѵаііо гіі ЬаНаёНа. Расеѵа Ігешаге Іа Зсаіа  е II 5ап Сагіо 
(^. Рігапйеііо, «Моѵеііе рег ип аппо» ).

— Вы помннте ее в «Джоконде»? Она была гвоздем се
зона, н стены театров Ла Скала н Сан Карло сотрясались 
от аплодисментов.

саѵаііо йеі сарриссіпі см. С -1340.
1339. саѵаііо йі гі1а$8о (или  сіі гііогпо) «обратная

лошадка», бумеранг:
5опо зіаіо ... зи ііе  ипгіісі опсе гіі Тагті гііге гедиіет 

еіегпат  рег ипа Ііега ЪгопсЬіІе, а ііа  чиаіе, рег іігагті 
ш ерііо аіі аііго топйо. з ’а&Ешпзе 1а гги^Наге. с о т е  ип 
саѵаііо  аі гііакйо (О. Сіивіі, «Сгопаса йеі \а іІі йі То- 
вс ап а»).

Я был на волосок от того, чтобы пропеть себе отходную 
из-за свирепого бронхита, к которому присоединилась, чтобы 
наверняка отправить меня на тот свет, «вернувшаяся в  свою 
конюшню лош адка*, моя старая хворь — чахотка.

«Саѵаііо гіі гііогпо». Ьосигіопе <ЗеІ Ііпеиаодіо  йіогпаіі- 
віісо: чиапгіо рег ша^&іог еНеИо, ипа поіігіа ей сова по- 
&1га. ё ІаИа ѵепіге, агі а ііе  йаІГезІего. — ‘Саѵаі гіі гііогпо* 
риг а> (іісе <іі йоппа, гігисіа а<1 ипо е роі зрова аб ип аііго; 
йі т о е і іе  іісопсіііаіа аі тагН о  гіоро диаІсЬе Іаііо . <1і 
га р агга  сЬе *і гіргебепіа асі ев а т і йі гірагагіопе, есс. С о те
І ріссіопі, I саѵаІП Ьаппо ІІ вепзо «іеІГогіелІатепІо сЬе 1і 
?а Іогпаге а ііа  сНтога аЬіІиаІе (Л. Ратіпі, *Оігіопагіо то- 
йегпо»).

«Вернувшаяся в конюшню лошадка* — это выражение из 
языка журналистов означает: происшествие внутри страны,
о котором для пущего эффекта сообщается из-за границы; 
женщина, которая, побывав любовницей одного мужчины, 
выходит зам уж  за другого; жена, примирившаяся с мужем 
после своей измены; девица, явившаяся на переэкзаменовку 
и т .  п. Подобно голубям, лошади обладают способностью 
ориентироваться и возвращаться к месту своего постоянного 
пребывания.

1340. саѵаііо йі 8ап Ргапсезсо (или йеі сарриссіпі)
а) посох; Ы хождение пешком.

1341. — апйаге (или ѵіад&іаге) соі (или  яиі) саѵаііо 
(П 8ап Ргапсезсо ходить пешком, ехать на своих (на) 
двоих, ехать на одиннадцатом номере.

1342. саѵаііо йі Тгоіа троянский конь.
т а е г о  с о т е  іі саѵаііо йеІГАросаІіззе см М-126, 
т а ііо  с о т ’ ип саѵаііо см. М-962.
1343. сегѵеііо (или  іп іеііеио) Йа саѵаііо тугодум, 
сойа Йі саѵаііо см. С-2015.

— а сойа Йі саѵаііо см. С-2016.
1344. еггоге Йа саѵаііо (тж. еггогс сЬе поп с о т т е і іе -  

геЬЬе перриге ип саѵаііо) грубейшая ошибка.
1345. йо^е (или рогюпе) йа саѵаііо (тж. йоке сіа са- 

ѵаііі) лошадиная доза:
Ё ^иаIсI^е ѵоііа, ш аіаіо. Л  зиоі глівіегіові та1е$5 вгі... 

Ргепгіе аііога ЬісагЬоі аіо  е ііярігіпа, іп йо*І йа саѵаКо... 
(Д. СіпгЬигв. «Ье ріссоіе ѵігій»).

Иногда он бывает болен от свонх таинств иных недомо
ганий... Тогда он лошадиными дозами глотает соду и аспи
рин.

ІеЬЬге ііа саѵаііо см Р 342. 
іп(е11е(іо йа саѵаііо см. С-1343.
Ііп^иа (1а саѵаііі см. Ь-642
1346. тейісіпа йа саѵаііі а) сильнодействующее сред- 

гтво: Ь) лошадиная доза.

рогіопе йа саѵаііо см. С -1345.
8ргоро5І(о йа саѵаііі см. 5-1532.
1347. а саѵаііо а) верхом; Ь) (тж. а саѵаііо 4га... или

йі„.) на рубеже, иа стыке:
Апйгеі КиЫіоѵ ё ип Іііш  ЬіоргаПсо 5и1 рій дгапйе ріііоге 

г и Б Б о .  ѵіезиіо а  саѵаііо Гга іі XV е II XVI аесоіо {«Ѵипіій», 
20 ІеЬЬгаю 1969).

«Андрей Рублев* — это биографический Фильм о  целиком 
русском художнике, жившем на рубеже XV—XVI веков.

II регіобо а сиі 1а тай й іогап га  йі чиезіі зсгІШ гіваіе і  
чиеііо а саѵаМо гіеІГиІІіта виегга пиоѵа диезііопе
йеііа Ііпеиа»).

Период, к которому относятся эти работы. — канун второй 
мировой войны.

С’ё зоіо сіа зрегаге сЬе чиеБІо гіаіо поп аЬЫа 1а 5Іезза 
аііепйіЬіІііа йі чиеііо геіаііѵо а! 71 розіі ІіЬегІ рег 1 іге 
^югпі а саѵаііо  Іга ІикНо е асозіо («Раезе вега», 15 Іи&ііо 
1977).

Остается надеяться, что эти данные более достоверны, чем 
это было с 71 свободным местом за три дня в конце июля — 
начале августа.

1348. — а саѵаііо а саѵаііо очень срочно.
1349. — еззеге а саѵаііо господствовать, быть на вы

соте положения, быть на коне:
— ...5е роБВІато яіип&еге а  Іапіо, Б Іато  а саѵаііо (Р. Рап- 

/ апі, *Сессо й Авсоіі»).
— ...Если мы это сделаем — мы иа коне.
Ьеіііо. — Іп диапіо аі бі& п о г Рапіаіопе т Ч т р е ^ п о  1о 

соііе т і е  рагоіе, соііе т іе  тап іеге  оЬЫІйагІо, е роі ее 1а 
іі^ ііа  ті ѵиоі Ьепе «опо а  саѵаііо (С. СоШопі, «Ьа вегѵа 
атогова» ).

Л е л л и о . - А  что до синьора Панталоне, то я , с  моим
красноречием и хорошими манерами, сумею его уломать, 
а  потом, если и дочь его меня полюбит, мое дело в шляпе.

1350. — еязеге (или  1гоѵаг$1) а саѵаііо рег... быть на
пути куда-л.

1351. — ез&еге (или яіагеі а саѵаііо йеі (о5*о а) си
деть прочно в седле, быть на коне; Ь) быть готовым на 
все.

1352. — е$«еге (или  ігоѵагзі) шаіе а саѵаііо попасть 
в трудное положение, оказаться в тяжелом положении.

1353. — Іеѵаге а саѵаііо ^  дать понять, намекнуть; 
поймать на уіочку.

— т е ііеге  Гаьіпо а саѵаііо см. А-1218.
1354. — т е ііеге  а саѵаііо помочь кому-л.
— теН еге ипа ^атЬа а саѵаііо йеІГаІіга см. С-158-
1355. — раг4іге а саѵаііо е Іогпаге а ріейі ехать на 

коне, а возвращаться пешком, вернуться ни с чем.
1356. — рогіаге цй а саѵаііо развеселить кого-л., по

мочь скоротать время.
а ріё е а саѵаііо см. Р-1600.
аѵеге ипа соііа  Йі т іі іе  саѵаііі см. С-2990.
Ьаііеге 1а зеііа іпѵесе йеі саѵаііо см. 3-595.
1357. сатЬіаге саѵаііо полит. =  перейти в другой 

лагерь-
...1а ргагкіс .іаргіогапга гіеііа Ьог І̂іеБіа Іогепа. (Іеіиза 

йеІНіілтоЬіІі^шо пео^оІІІБІа. ргеоссираіа рег 11 (ІесІІпо есо- 
потісо гіеГ гейіопе, Ьа иесі:о сіі сашЬІагі; саѵаііо
{«Ь'иний». зо п< ш о).

оіромное большингтро лотарингской бучжуа ши, разоча
рованное инертностью неоголлистов и " 'Тр воженное ІКОНО- 
мическим упадком района, решило перейти в другой лагерь.

1358. С0П08СІ ге і саѵаііі аііе 8еІІе видеть, распозна
вать с первого взгляда, разбираться в людях.

соггеге с о т е  ип саѵаііо см. С-2780.
1359. сгейеге (или рагеге) й’ечзеп* яиі саѵаііо й’Ог- 

Іапйо чувствовать себя на коне; важничать, задаваться. 
1360. йаге (ип) саѵаііо сделать замечание, отругать 
кого-л.

1361. йаге ип саѵаі Ьогпіо рег ипо сіесо =  сменять 
;укушку на ястреба, шило на мыло.

1362. йаге И саѵаі Ре ; ак5ео а ѵеііига сойти с Пегаса, 
перестать писать гтихн.

1363. е®8еге ей Ьиоп саѵаііо (или. корга ип саѵаі ргов- 
80) быть на коне, в благоприятном, господстьуюшсм 
положении.

еявеге соше іі саѵаііо йі СІоІІе см. С-1949.
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1364. еззеге с о т е  іі саѵаііо ^гаяко сЬе, тр п д іа іа  Іа 

Ьіасіа йа саісі аі ѵ зеііо  б ы т  неблагодарным.
1365. еззеге (или ігоѵагзі) іпіегіоге сіі саѵаііі быть 

мужланом.
поп езхеге пё а ріе-іі пё а саѵаііо см. Р -1651.
1366. Іаге йа саѵаІІо ходить на четвереньках.
(аге с о т е  іі саѵаііо йе1 СіоЧе см. С-1950.
Іаге іі Іаііпо а саѵаМо см. Ь-216.
Іаге <11 ипа т о зс а  (или Йі ипа риісе) ип саѵаііо см. 

М-2041.
Таге со т е  8ап Ьо сЬе поп іпсЬіойаѵа і саѵаШ, регсЬё 

теііеѵ а  і сЬіойі пеі ЬисЫ Іаііі см Ь-765. 
ітрипіагкі с о т е  ип саѵаііо см. 1-141 
іпіогсаге іі саѵаііо сГОгІапсІо см. С 1367. 
тапдіаге соі саро пеі зассо с о т е  іі саѵаі Йеііа саг- 

геііа см. С-713, 
тапріаге с о т е  іі саѵаііо Йеііа саггеііа см. М-367.
1367. т е ііегз і (или топ іаге) ей! (или іпіогсаге іі) са- 

ѵаііо сГОгІапйо а) принять воинственный вид:
Ѳоп Сіго. — ...Е  гісогсіаіеѵі Ьепе сЬе Чиапсіо ипо езсе сіаі 

сагсеге поп Ьа пеззип <НгіНо <іі т е ііе г е і зиі саѵаііо 
сГОгІапгіо (Е. Ие Рііірро, «Юі Ргеіоге Ѵіпсепго»).

Д о н  Ч и р о .  — Но запомните хорошенько, что когда чело
века выпускают из тюрьмы, он не имеет права задирать нос.

Ь) разозлиться, взвиться, разъяриться; полезть в бу
тылку:

и п ’іл5іпиагіопе, ипа рагоіеііа ш аіі^па, ип ассеппо гіі 
росо сопіо: Ьазіаѵа рег ш опіаге $и1 саѵаі «ГОгІапсІо, ворга- 
іи ііо іп ип регіойо <іі т а іи т о г е  е <іі пегѵ озізто соше циеі- 
1о! (Т. Ьогі, «Ви(еге зиИ’Агпо»).

Малейшее обидное слово или намек вызывали немедленно 
ссору, особенно когда кругом царило плохое настроение и 
нервозность.
1368. т о зіі аге сіі аѵеге і! саѵаііо Лі йепагі, роі аѵеге 

1а Іапіезса йі соррг выдавать себя за богача, не имея 
ни гроша.

рагеге сГ еззеге зиі саѵаііо й’Ог1апс1э см С -1359
разсегзі с о т е  іі саѵаііо йёі СіоІІе см. С-1950.
поп роіег апсіаге пё а ріейі, пё а саѵаПо см. Р 1691.
1369. рипіаге виі саѵаЬо оегііепіе ставить не на ту 

лошадь, идти на верный проигрыш:
О гта і 5І гепйеѵа сопіо, соп регіей а сЬіагегга, сЬе аѵеѵа, 

с о т е  5І йісе, рипіаіо §и1 саѵаііо реггіепіе (А. Могаѵіа, «11 
сопіогтівіа»).

Теперь он отдавал себе отчет в том, что, вне всякого со
мнения, делал  ставку не на ту лошадь.
1370. рипіаге зиі саѵаііо ѵіпсепіе ставить на верную 

карту, играть наверняка:
Ыеі зиЬсопІіпепІе іпйіапо Ги «Шіісііе рипіаге ей ип саѵаі- 

1о ѵіпсепіе п еііа  ^иегга гіеІГІпйіа соі Р акізіап  іп 1971 
(«ѴЕвргевво», 27 &іи&по 1976).

На и н д и й с к о м  субконтиненте во время войны Индии с П а
кистаном в 1971 году трудно было играть наверняка.
1371. заііаге киі саѵаііо йеі ггаііо выйти из себя, 

взвиться, взбелениться, раскипятиться.
1372. хареге чиапіо согга іі саѵаііо сіі ч<1 знать чьи-л. 

возможности, знать, на что способен кто-л.
1373. зареге циапіо согга іі ргоргіо саѵаііо рассчи

тать свои силы.
1374. іепеге саѵаііі аі ѵепіо сидеть сложа руки, ждать 

у моря погоды.
Ігоѵагм іпіегіоге сіі саѵаііі см. С-1365.
1375. акрейа (или  сатр а) саѵаМо (сЬе ГегЬа сгехса 

или сгехсе) ргоѵ. ~  улитч едет, когда-то будет:
Еіѵіга- — ...поп рио зровагіі регсЬё ё ріа зрозаіо.
ІваЬеІІа. — 8і роіеѵа ПЬегагБІ. зі роіеѵа
Еіѵіга. — С а т р а , сашра саѵаііо, апсЬе ее рио... ф . РаЬЬгі, 

«Ьа ЬиЦіаггіа»).
Э л ь в и р а .  — ...он не может жениться на тебе, потому 

что уже женат.
И з а б е л л а .  — Он мог бы освободиться, мог бы. 
Э л ь в и р а .  — Да, мог бы. Пока солнце взойдет, роса очи 

выест.*
— Рег т е ,  поп с*ё сЬе ипа сіоппа аі топгіо: 1а т іа .
— О’ассогйо, т а  зіа Іопіапа...
— Ьа гіігоѵегето Ьепе, ип ^іогпо.
— АзреИа саѵаііо... (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»).
— Для меня существует только одна женщина в мире — 
моя жена.

— Хорошо, но она далеко...
— Так ведь приедет же она когда-нибудь.
— Улита едет...

8І Ьаііе 1а веііа рег поп Ьаііеге іі саѵаііо (тж рег 
поп Ьаііеге іі саѵаііо Ьаііе 1а веііа) см. 8-603.

Ьгідііе е вргопо (аппо іі саѵаі Ьопо см. В-і234.
1а Ьи^іа шопіа а саѵаііо виі пазо см. В-1400
1376. іі Ьиоп саѵаііо (или саѵаі сЬе согге) поп Ьа Ьі- 

зоё’по сіі зргопі (тж. а Ьиоп саѵаііо поп оссогге йіг^іі 
Ігоііа) ргоѵ. хорошего коня не подгоняют; на ретивую 
лошадь не кнут, а вожжи.

1377. сайе (или  сазса) ип саѵаііо сЬе Ьа циаііго хат -  
ре ргоѵ ~  конь о четырех ногах, да и то спотыкаг- я

сатр а  саѵаііо (сЬе ГегЬа сгезса или сгехсе) см. С-1375.
і сапі е і саѵаііі т а § “і зоп ІгіЬоІаІІ йаііе товсЬе см. 

С-1382.
сапе то^ іо , е саѵаііо сіехіо см. С-47Р 
сава (И іегга, саѵАІ й’егЬа, а т ісо  <11 Ьосса поп ѵаідопо 

іі ріейе сѴипа т о зса  см. С-1200. 
сазса ип саѵаііо сЬе Ьа циаМго гатр е см. С-1377.
1378. а саѵаі Ьіасіа е хігайа ргоѵ. не гони коня кну

том, а гони его овсом.
1379. і саѵаііі 5І согозсопо аііа зеііа е р ,: акіпі аі 

Ьавіо ргоѵ. коня узнают под седлом, а осіа  под вью
ком; =  человек узнается по делам.

1380. а са- аі с,о'іа!о поп (^иагсіа іп Ьосса ргоѵ. 
дареному коню в зубы не смотрят

Сагіиссіо ё таІаН ссІо, іпаЬіІе аі вегѵігі, т а  с о т е  ?і (іісе? 
а саѵаі бопаіо... (С. Магоііа., <х$ап Сеппаго поп йісе таІ 
по»).

Кардуччо парень болезненный, непригодный к работе, но, 
как говорится, дареному коню...

5еі аллі йі с іп е т а  т і  аѵеѵапо іпзеепа^о рагессЫе сове 
зи ііа  Гассепёа ёеі саѵаі гіопаіо. Ассеіаі (1ип^ие 1а ргороБіа 
(«Рііт 1961»).

Шесть лет работы в кино многому меня научили в том 
смысле, что «дареному коню...», и я принял предложение.

1381. І1 саѵаііо 1а апсіаг Іа зіегга ргоѵ. все наоборот, 
все шиворот-навыворот.

138?. аі саѵаііі (или аі сапі) тайті ѵаппо асісіокко Іе 
тозсЬе (тж. аі саѵаііі та^ гі 8і айассап 1е товсЬе; аі 
саѵаііі та^ гі 5“тр ге яахіаіе; і сапі е і саѵаШ гпа^п зоп 
ігіЬоІаіі гіаііе тозсЬе; 1е тоБсЬе зі розапо зетрге зорга
і саѵаШ та{гп) ргоѵ. на тощую клячу все напасти; =  
на бедного Макара все шишки валятся.

1383. а саѵаііо сЬе поп рогіа зеііа, Ьіасіа поп 8І сгі- 
ѵеііа ргоѵ =  как аукнется, так и откликнется.

1384. саѵаііо сЬе зийа, и о т о  сЬе в^ига> йопра ріап- 
^е.ііе, поп §1і сге'1е(е піепіе ргоѵ. ^  не верь мужчине 
божливому, лошади потливой и женщине слезливой.

1385. і саѵаііі ѵессЬі яі т е ііо п о  аі саггеііопе ргоѵ. ^  
поц старость приходит слабость.

1386. сяѵаі ѵессЬіо поп т и іа  апсіаіпга (или  атЬіа- 
Іига; тж. саѵаі ѵессЬіо поп іт р г ет іе  ай атЬіаге) ргоѵ. 
старый конь аллюра не меняет; =  горбатого могила 
исправит.

1387. саѵаі сіі ѵеііига аІГиото росо йига ргоѵ. заез
женный конь долго не протянет.

1388. іі саѵаііо ѵиоі Ьіасіа іп согро, іі т и іо , пеііе § а т -  
Ье ргоѵ. ~  конь овсом живет, а мул — работой.

сЫ 5І )тиагс!а сіаі саісіо сіеііа п окса, іосса ягеі сіеі 
саѵаііо см. С-141

138!1. сЬі Ьа (Ьиоп) саѵаПо іп $(аІ1а поп 5І ѵегеодііа 
Йі апсіаг (или рио апсіаге) а ріейі ргоѵ. у  кого добрый 
конь в конюыне, тому не стыдно и пешком пройтись.

а сЬі Ьа ГоссЬіо сіеі Ьге ипа токса раге ип саѵаііо 
см. 0-241.

сЬі поп ла ігаѵа^Іі, 4еп§а сіе’ саѵаііі см. Т-884.
1390. сЬі 1!еп саѵаііо е поп Ьа $(гате, іп саро аІГаппо 

8І ргаііа ІІ Тогате ргоѵ. ~  если держишь коня, запасай 
корма.

сЬі ѵа аІГасциа яі Ьадпа, сЬі ѵа а саѵаііо сайе см.
А-233.
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рег ип сЬіосіо зі реггіе ип !егго, е рег ип Іегго ип са- 
ѵаііо см. С-1761, 

ё те§1іо регсіеге 1а зеііа сЬе іі саѵаііо см. 8-604.
5і Іаппо і заіаззі апсЬе а’ саѵаііі см. 3-72.
1391. іі ^аііо сіеі саѵаНі поп зіа пеііа ^горріега ргоѵ. ^  

внешность обманчива; не суди по внешнему виду.
Іе т т іп е , ѵіпо е саѵаііо, тегсапхіа сіі !а11о см. Р-404.
1392. іп тапсапха ді саѵаШ, §1і азіпі ігойапо ргоѵ. 

на безлошадье и ослы рысаки; на безрыбье и рак 
рыба.

шепіге (сЬе) ГегЪа сгезсе і! саѵаііо тиоге сіі ?ате  
(или  тиоге іі саѵаііо) см. Е-120.

1а то^Н е, 1о зсЬіорро, II саѵаііо е іі сапе поп зі рге- 
зіапо а пеззипо см. М-1691.

ипа тозса  Ьа тап^ іаіо  ип саѵаііо см. М-2054.
Іе тозсЬе зі розапо зетрге зорга і саѵаііі та&гі см. 

С’1382*
1393. пё саѵаііі пё ^іагсііпі зоп рег і роѵегіпі ргоѵ. 

бедному везде бедно.
ГоссЬіо йеі райгопе (или гіеі зі^поге) іп^газза П 

саѵаііо см. 0-250.
1394. о^пипо за чиапіо іі зио саѵаііо согге ргоѵ. ^  

каждый должен знать свои возможности; по одежке 
протягивай ножки.

ріийозіо ип азіпо сЬе рогіі, сЬе ип саѵаііо сЬе ЬиШ 
(іп Іегга) см. А-1244.

1395. чиапсіо поп зі рио Ьаііег ип саѵаііо зі Ьайе 1а 
зеііа  ргоѵ. ^  стрелочник всегда виноват; кошку бьют — 
невестке наветки дают.

1396. зе І1 саѵаііо ё Ьиопо е ЬеІІо, поп ^иагйаг гахха
о т ап іе ііо  ргоѵ. если конь хорош, не цени породу иль 
масть нн в грош.

1а зеііа  асіогпа поп 1а т і^ ііоге  іі саѵаііо см. 5-605.
1397. 1а зирегЬіа апсіб (или  ѵа) а саѵаііо е іогпо 

(или  Іогпа) а ріесіі ргоѵ. спесивый высоко мостится, да 
низко садится:

Ма 1а зирегЪіа апгіб а саѵаііо е іогпб а ріесіі, !і§игіа- 
гпосі, йиго Ьеп росо чиеііа іогіипа (О. Магоііа, «Маі йі 
^аііегіа»).

Но кто высоко метит, низко падает. Как и следовало 
ож идать, его счастье было недолгим.
а іе т р о  гіі диегга о§пі саѵаііо Ьа зоісіо см. Т-330, 
соі іе т р о  ипа т о зса  тап^ іа  ип саѵаііо см. Т-331.
1398. ігізіе ё чиеі саѵаііо сЬе ііга сопіго 1о зргопе 

ргоѵ. ^  плетью обуха ие перешибешь.
ѵіепе азіп сіі т оп іе , сассіа саѵаі сіі зогіе см. А -1248. 

САѴАКЕ ѵ
1399. саѵагзеіа (Іізсіа) выйти из положения, отде

латься; управиться:
Іо ше Гего саѵаіа, пеззипо ега ѵепиіо а  сегсагті (С. Ра- 

гіве, «II ргеіе Ьеііо»).
Д ля м ен я все обош лось, иикто за мной н е  приходил.
5опо сНѵепіаіа ш оііо рій ргаііса «іеі Іаѵого <іі саза е т е  

1а саѵо соп т о ііо  т іп о г  Ш іса е т іп ог іе т р о  (М. Зегепі, 
«I ёіогпі йеііа позіга ѵііа»).

Я стала опытней в домашних делах и управляюсь с 
ними гораздо легче и быстрее.

АНопзо, рег саѵагзеіа, соп іи ііа  зіпсегііа §1і зріеео 1е 
Бпе сопйігіопі Гіпапгіагіе (/. Зѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Чтобы избавиться от этих расспросов, Альфонсо объяснил 
хозяину квартиры свои финансовые возможности.

АпсЬе пеііе Ііп&ие тогіегпе т е  1а саѵаѵо, соте зі зиоі 
йіге, аЬЬаБІапга (/Г. ѴШогіпі, «II &аго[апо гоззо»).

С иностранными языками я, как говорится, справлялся 
удовлетворительно.

Ьа іегііа <іі АпіопеІІі ега Іе^&ега; Іа ^иапііа игЬапа, 
аѵеѵа йеііо іі ИеЬоІошо, зе 1а загеЪЪе саѵаіа іп росЬі кіогпі 
(Р. Іоѵіпе, «Зідпога Аѵа»).

Ранение Антонелли оказалось легким, н, по словам ле
каря, полицейский должен был поправиться через несколь
ко дней.

Ма ога сЬе зі ега т е з з о  а согіе^еіагеіі 1а П еііа, еЬ т !.. 
Сегіо Іізсіа поп зе 1а загеЬЬе роіиіа саѵаге (5. Зігаіі» 
«Реррапіопі»).

Но теперь, когда он стал ухаж ивать за дочкой, — нет!.. 
Так легко это у  него не пройдеті 
(Пример см. тж. В-1011; С-1015).

саѵагкі сГас!с1о55о дс см. А-286.

поп саѵаг Гаіа ай ипа ѵезра см. А-416. 
саѵаге Гапіша см. А-78^1 
саѵаге Гапіша соі аспіі см. А-783 
саѵаге іі Ьапсіоіо см В 216.
саѵаге 1е Ьазіопаіе ааііе шапі (или <іі шапо)' сіі ип 

топ со  см. В-331.
1400. саѵагсеіа Ьепе [т а іе ]  хорошо [плохо] спра

виться с чем-л. 
саѵагзі 1а ЬеггеМа см. В-589 Ь). 
саѵагзі ІІ Ьоссопе <1і Ьосса см. В-904, 
саѵаге Іе Ьисіеііа (сіі согро йі цсі) см. В-1362, 
саѵагсеіа а Ьиоп шегсаіо см. М-1202, 
саѵаге Ьиоп ѵіхо сіі цс см. V-657. 
саѵаге і саІсеШ а см. С-114, 
саѵаге сіі саіепсіе см. С-183. 
саѵагзі 1а сашісіа рег см. С-274, 
саѵаге сіі (или Йеі) саро см. С-774, 
саѵагзі іі саро см. С-744, 
саѵагпе сарра е т эп іе ііо  см. С-834, 
саѵагзі Йі сарреИо см. С-849, 
саѵагві іі сарреИо см. С-850, 
саѵагхі іі сарриссіо см. С-872. 
саѵаг5і ип саргіссіо см. С-890, 
саѵаге 1е сазіаепе сіаі (иосо рег цй см. С-1256. 
саѵаге Іе сакіадпе (йаі Гиосо) соп 1а хатр а  (или 

соп Іо хатріпо) сіеі §аМо (или соііа т а п о  аіігиі) см. 
С-1257.

саѵаге Іе сеТТаіе а ип 5 ап (о (или  а 8ап Ргапсексо) 
см. 5-212. 

саѵаге цсі сіі сегѵеііо см. С-1584. 
саѵагяі іі сіЬо йі Ьосса см. В-904- 
саѵаге сіпчие сіепагі йа ип циаіігіпо см. Б-102 
саѵагзі Йаііе согпа см. С-2694, 
саѵаге іі согро сіі дгіпге см 0-1074. 
саѵагхі сіаі сиоге см. С-3240, 
саѵагзі іі сиоге рег цй см. С -3243. 
саѵаге іі сиоге (сіаі согро) а цсі см. С-3242, 
поп саѵаг5І ип сіепаго Йі т а п о  см. Б -103. 
саѵаге сіі (или йа) Йоххо см. 0-865. 
саѵаге Й’еггоге см. Е-156. 
саѵаге іі Ііаіо а цй см. Р-582. 
саѵаге іі Ігепо Йі Ьосса см. В-875, 
саѵагзеіа Йаі Ігехсііі см. Р-1309. 
саѵаге Іиогі ип’егЬа Йеі ргоргіо огіо см. Е-97. 
саѵаге Тиогі іі ІітЬеІІо см. Ь-595. 
саѵаге Гиогі рагоіе (или  сіагіе, ѵосі) см. Р-510, 
саѵаге Іиогі і ргорп Іеггигхі см. Р-464. 
саѵагпе 1е датЬ е см. 0-162. 
саѵаге Йаі ^апдНегі см. 0-217. 
саѵаге іі ^гапсЬіо Йаііа Ьиса см. 0-958. 
саѵаге И дгапсНіо Йаііа Ьиса соііе т ап і аНгиі см. 

0-959.
поп саѵаге ип дгіііо йаі Ьисо см. 0-1061.
саѵаге с!і §иаі см. 0-1129.
саѵагзі іі еикіо см. 0-1214.
саѵаге Іе Іасгіте см. Ь-60.
саѵаге Іа Іерге Йаі Ьозсо см. Ь-391.
саѵаге Іа Ііп^иа Іиогі см. Ь-672.
саѵагкеіа Ііксіа см. С-1399.
саѵагзі І1 1и550 с!і (+ іп /.)  см. Ь-1023.
саѵагпе 1а тассНіа см. АД-15.
саѵагзеіа т а іе  см. С-1400.
саѵаге т а і  ѵі,$о сіі цс см. Ѵ-657.
саѵаг(5І) Йі т а п о  (или  сіаііе іпапі) см. М-565.
саѵаге Іе т а п і Йа цс см. М-566.
поп саѵаге 1е т а п і сіа пиііа см. М-567.
саѵаге іі тагсіо  цс см. М-756
саѵаге 1а тазсИега а цй см. М-899.
саѵаг5І 1а таксЬега см. М-900.
саѵаге ип оссНіо а цсі см. 0-128.
саѵаге ^Іі оссНі см. 0-129.
саѵагві оссЫ см. 0-130.
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саѵагзі сіа&іі оссііі см. 0-183. 
саѵаг5І іі рапе сіі Ьосса см. В-Ѳ04. 
саѵаге цп йі рап йиго см. Р-223. 
саѵаге а цсі 1е рагоіе Йі Ьосса см. Р-510а. 
саѵаг5І іі рахіо сіі Ьосса см. В-904.
саѵаг 1а рагхіа сіаііа Іезіа (или <1і саро) а ціі см. 

Р-925.
саѵаге іі рагго сіаі саро (или гіаПа (е$1а) а см. 

Р-932.
саѵаге 1е реппе т аезіге  см. Р-1170.
саѵаге Йаііа репіоіа (сіеііе поііхіе) см. Р-1235.
саѵагяеіа регНпо соі Йіаѵоіо см 0-328.
саѵаге і ріесіі Йа... см. Р-1637.
поп саѵагпе і ріесП см. Р-1638.
саѵагві сіаі ріеЙі цсі см. Р-1639.
поп саѵаге ріе сіі зо^ііа см. Р-1640.
саѵаг іі росо Йаі росо см. Р-1911.
саѵа.е ргіта  1а ігаѵе йеІГоссНіо ргоргіо сНе 1а Гезіиса 

йаІГоссНіо аіігиі см. Т-887, 
поп саѵаге ип гадпо Йаі (или Аа ип) Ьисо см. К-98.
— кепга саѵаге ип га^по Йа ип Ьисо см. К-99. 
саѵаге рег іі гоііо Йеііа сиНіа см. К-582. 
саѵаге а дсі іі гиххо сіі іезіа  (или сіі саро) см. К-646. 
саѵаг калине см. 8-157. 
саѵагзі зап^ие см. 8-158.
саѵаг кап^ие Йа ипа ріеіга (или ип заззо, ипа гара, 

ип шито) см. 8-159. 
саѵаге Іе зсагре (е  1е саіге) теп іге согге см. 5-336. 
саѵаге цсі Йі зсНегта см. 5-391. 
саѵаге ч<1 сіі зеііа см. 8-596. 
саѵаге коппо см. 8-1032. 
саѵагы іі коппо см. 8-1033. 
саѵаге іі коііііе сіаі (или (Іеі) хоііііе см. 5-1165. 
саѵаге зоИо см. 5-1176. 
саѵагзепе сіі зо ііо  см. 5-1177. 
саѵаге 1а зрасіа см. 5-1218. 
саѵаге 1е врезе см. 5-1367.
саѵаге ипа (или 1а) зріпа сіаі сиоге см. 5-1430.
саѵаге цс соііе Іападііе см. Т-60.
саѵаг(зі) Йі (или йеііа) Іезіа см. Т-537.
саѵаге цй сіі Іопо см. Т-729.
саѵагзі сіі Іогпо см. Т-768.
саѵаг ѵіа Іа Ьепсіа сіа^іі оссНі сл В-477.
саѵаге іі ѵіпо сіаііа Іезіа см Ѵ-593.
саѵагзі 1а ѵодііа см. Ѵ-871.
саѵаге 1о гигго сіі саро см. 2-110.
зрассаге 1а Іепсііпе рег саѵаге іі рігіоссЬіо см. Ь-366. 
Йа т е ііегд іі е саѵаг^іі іі Ьазіо см. В-319, 
ат іс і (1а зіагпиіі, іі ріи сНе (и пе саѵі е ип «Оіо 

1’аіиіі!» см. А-621.
саѵаіо П сіепіе, саѵаіо іі :>о1оге (или Іеѵаіо 11 сіиоіо) 

см. Б-205.
саѵа е поп т е і і і ,  одпі дгап т о п іе  ясета см. М-1874, 
саѵаті й’о§ді е т е і і іт і  іп сіотапі см. 0-282. 
сЬі 5І саѵа іі 5оппо поп яі саѵа Іа Іа т е  см. 5-1047. 
сЬі Ііпдиа На, ее Іа саѵега см. Ь-703. 
сіі! ігорро іпипре, пе саѵа іі запдие см. 5-183. 
согѵі соп согѵі поп 5І саѵапо §1і оссйі (тж. согЬо соп 

согЬо поп 8І саѵа шаі оссйіо) см С-2867, 
поп зе пе саѵа ип атЬо см. А-593. 
поп 5І рио саѵаге зап^ие Йа ипа гара см. 5  187. 
пи1гІ5сі іі согѵо е іі саѵега оссНі см. С-2870, 
о^пі Ігізіа асциа саѵа 1а зеіе см. А-249.

САѴАТА /
1401. саѵаіа сіі зап^ие а) кровопускание; Ь) крупные 

издержки.
1402. Іаге ипа саѵаіа сіі сарреііо поклониться, сняв 

шляпу.
САѴАТОКЕ т

1403. саѵаіоге сіі зрігііі заклинатель злых духов. 
САѴ ЕКМ  [

еззеге со т е  1’и о т о  сіеііе саѵегпе см. ІЫ ЗЗ.

САѴЕ22А !
1404. 5іі11а саѵегха при заключении контракта, сделки.
1405. аііепіаге а цсі 1а саѵехха ослабить узду, дать 

кому-л. некоторую свободу.
1406. йаге іп ипа саѵегга а) быть повешенным; Ь) ока

заться в опасности, быть битым.
1407. Іессаге 1а саѵехха унижаться, заискивать.
Іе^аге аііа саѵегга см. С-1411.
1408. Іеѵаге (или Іо^Неге) 1а саѵегга дать полную 

свободу.
1409. т е ііеге  1а саѵегга аі соііо (или аііа ^оіа) при

стать с ножом к горлу:
Сиаіііегі. — АпсЬе 1а вікпога Риіѵіа... поп гіоѵеѵа регб 

т е М егт і 1а саѵегха а ііа  ео іа  йі дне’ сепіо гіисаіі, сЬе Ьепе 
Бареѵа, сЬе іо поп иМ аѵеѵа (В. Ѵагскі, «Ьа зиосега»).

Г у а л ь т ь е р н .  — Синьоре Фульвии тож е не следовало 
приставлять мне нож к горлу, требуя эти сто дукатог ведь 
она отлично знала, что у  меня их нет.

регсіеге 1а т и іа  е апйаге сегсапйо 1а саѵегга см. 
М-2142.

1410. готреге (или вігарраге) Іа саѵегга а) порвать 
узду; Ь) вести беспорядочную жизнь.

1411. Іепеге а (или іп) саѵегха (тж. 1е§аге аііа са- 
ѵегга) держать в узде, держать в ежовых рукавицах.

1412. (ігаге 1а саѵехга а цсі держать в узде кого-л.:
II шіо ё шазсЬіо, е аѵгеі ѵоеПа іо йі іігаг^П 1а саѵехга!

Рогзе 1 еі Ьа иЬЬійііо а зио райге диапй’ега Іа Биа ога? 
(М. Риссіпі, «Ргіта йотепіса йі ргітаѵега»).

Ведь у меня сын, и попробуй я только держ ать его в 
уздеі М ожет быть вы в свое время слушались своего отца?

Іодііеге 1а саѵегха см. С-1403.
САѴІССНІО т

1413. а§и22аг5І (или аккоІН^Ііагзі) іі саѵіссНіо зиі §і- 
поссНіо причинять вред самому себе, вредить себе; ру
бить сук, на котором сидншь.

1411. аѵеге ип саѵіссйіо (рег о^пі Ьисо) быть удачли
вым, везучим.
САѴІСІЛА /

1415. Ьасіаге аііа саѵі^Ііа е аі раппо думать о себо, 
заботиться, печься о своих интересах.

Іедаге Гавіпо а Ьиопа саѵі^Ііа (или а Ьиопе саѵі- 
§1іе) см. А -1216.

аііасса Гахіпо а ипа Ьиопа саѵідііа см. А -1232.
С / ѵ с ы м

1416. апсіаге а Іегга Саѵоііпі отправиться на тот свет, 
умереть.
САѴОЬО т

1417. саѵоіо гізсаігіаіо старая песня; приевшаяся ис
тина.

1418. сіі (или §іогпо) сіі саѵоіі постный день.
Іекіа сіі саѵоіо см. Т-483.
1419. с о т е  іі саѵоіо а тегепйа некстати.
1419а. — епігагсі (или зіагсі) с о т е  іі саѵоіо а т е -  

гепйа не иметь никакого отношения; быть ни к селу ни 
к городу, 

рій сЬе саѵоіі а Ье^паіа см. Ь 340
1420. апсіаге аі саѵоіі (или а іпегакваге, а гіпсаігаге

і саѵоіі) отправиться червгй кормить, умереть.
1421. апйаге а ріапіаг саѵоіі а) уйти на покой, уда

литься от активной жизни; Ь) заниматься пустяками.
1422. поп сарігсі ип саѵоіо (ГгіМо) не понимать ни 

бельмеса:
— Міа вогеііа поь Ьа Іа 1е8(а рег е іі аГГагі.., поп пе 

сарізсе ип саѵоіо Тгіііо (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа 
ііоппа (‘('На сіотепіса»).

— У моей сестры голова для хозяйства ие приспособле
на... Тут она нн бельмеса не смыслит.

1423. Іаге і саѵоіі (ргоргі) заниматься своими (соб
ственными) делами:

Рего іга ?ого іасеѵапо 4цШ атегісап і, поп зі сопо- 
зсеѵапо, е сопііпиаѵапо а іаге і саѵоіі Іого, оепипо рег 
сопіо зио (Р. Р. Разоііпі, «IIпа ѵііа ѵіоіепіа»).

Все они подражали американцам, но, не зная друг друга, 
занимались своими делами в одиночку, на свой страх и 
риск.



СА2 218

КеБзипо І1 исІГ т а  еі БсашЬіагопо 1е зе&иепіі Ь аііи іе: 
•— Те іассіо <іие оссЬі созі.
— Ра№  і саѵоіі іиоі (Ю. Раоіеііа, <гЬе поШ йеі сіпета»). 
Никто не слышал, как они обменялись следующими лю

безностями:
— Я тебе еще навешу фонарей.
— Не суйся не в свое дело.

поп ііпрогіаге ип саѵоіо см. 1-126".
Іазсіаге сарга е саѵоіі см. С-879. 
іпа: «іаге іі саѵоіо соі сіесЬі см. С-1823.
1424. тап д іаге іі саѵоіо а тевеіиіа делать, сделать 

что-л. некстати.
тап^ іаге сгизса е саѵоіі см. С-3113.
1425. т е ііеге  іі саѵоіо опоздать на свидание, 
регйеге Іа сарга ей і саѵоіі см. С-880, 
ріапіаге сарга е саѵоіі см. С-879.
рогіаге саѵоіі а Ье^паіа см. Ь-343.
1426. рогіаге іі саѵоіо іп ггапо е іі сарропе зо ііс  ^  

скрывать главное.
ргепйеге саѵоіі рег Гізсйі см. Р-934.
1427. гізропйеге саѵоіі рег Іагіиіі отвечать невпопад:

СЬібвй регсЬё роі поп гізропгіопо рипіиаіі а ііе  Іеііеге... 
Вепс, Іого поп зопо рипіиаіі е диапйо 1о зопо, Іі гізропсЗопо 
саѵоіі рег Іагіп і і (С. Агріпо. «ЗіогСе <1і ргоѵіпсіа»).

Не ясно, почему оии так нерегулярно отвечают иа пись
ма . Ну, ладно. Они неаккуратны, а когда и отвечают — 
то все невпопад.

заіѵаг сарга е саѵоіі см. С-881.
зіагсі с о т е  іі саѵоіо а тегеп'За см. С-1419а.
1428. зіі.паге чиапіо ип сгѵоіо (а  тегепйа) ни во что 

не ставить.
зігатаггаге с о т е  ип саѵоіо см. 8-1910.
1429. Іепеге (а сгизса е) а саѵоіі держать впроголодь; 

плохо обращаться с кем-л.
поп ѵаіеге ип саѵоіо (или ипа Тгопсіа сіі саѵоіо) см. 

Ѵ-25.
1430. соі саѵоіо сНе Гассіо чиезіо! на кой черт мне это 

нужно!
1431. саѵоіо Іопго е сіссіа рі^іаіа ргоѵ. бупьон тогда 

хорош, когда в нем мало воды.
сйі Ьа йеі рере, пе т е  Не апсЬе зиі саѵоіо см. Р-1260. 
ГгаГе зГгаІаІо (или ргеіе зргеіаіо) е саѵоіо гізсаійаіо 

поп Ги т а і  Ьиопо см. Р-1243.
іапіо ѵа 1а сарга аі саѵоіо сНе сі Іазсіа іі реіо см. 

С-884.
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1432. Гаге а саххоііі драться.
1433. Іаѵого Іаііо а саххоШ плохо сделанная работа, 

халтура.
СЕССА [

1434. Гаг сесса дать осечку.
СЕССО

1435. Гаге іі Сессэ 5ийа (или і1 сессозийа) бесцельно 
суетиться, метаться; делать вид, что работаешь; изо
бражать из себя работягу.
СЕССОЗиП А  т 

Гаге іі сессозийа см. С -1435.
СЕСЕ т 

Ьгосіа е сесі см. В-1241.
Іаѵаіига йі сесі см. Ь-254.
1436. (апсіаге а) содііеге і  сесі соп 1а Ьгосса а) быть 

очень маленького роста, от горшка дв і вершка; Ь) де
лать что-л. нелепое, бесполезное.

апйаге а Гаг іегга рег сесі см. Т-404.
1437. аѵеге іі сесе (сіепіго 1е огессЬіе или аіГогессЬіо, 

пеІГогессНіо) (тж. аѵеге іі сесе или П соіопе пе§1і или 
а§И огессЬі) быть глухнм:

— Коп Іо зепіІ, 11 саш рапеііо, тегепйопе? На! іі сесе 
«Іепіго 1е огессЫе? (А. РаІаггезсНі, «II раііо йеі бы//**)-

— Ты что. не слышишь звонка, лодырь? Ты что, оглох?

1438. аѵеге і сесі пеііа іеяіа быть тупым, быть тупи
цей.

аѵеіе іі сиіо соИо пеі сесі гоззі см. С-3147

1439. сегсаге ип сесе іп т аге  (или іп Агпо, іп Йиото;
тж. резсаге ип сесе іп т а ге) =  искать иголку в стоге 
сена.

сопозсеге (или йізііпдиеге) іі Гадіоіо с'аІ сесе (или 
И сесе йаі Га^ісіо) см. Р-79.

1440. сиосеге і сесі зепга гаппо заниматься напрас
ным трудом, носить воду решетом, толочь воду в ступе

1441. еззеге сесе йа (-\-т/.) быть подходящим чело
веком для...

1442. еззеге (ип) сесе соііо  (сіі сисіпа) быть беспро
будным пьяницей.

еззеге с о т е  іі дідапіе йа Сі^оіі сйе Ьассіііаѵа і сесі 
соп регіісЬе см. С-189?

1443. іпзе^паге а гойеге і сесі показать, где раки 
зимуют, задать перцу.

резсаге ип сеге іп т а ге  см. С-1439. 
гіизсіге рап Йі еесі см. Р-281.
1444. поп (зарег) Іепеге (или гед^еге) ип сесе (или 

іге сесі) іп Ьосса =  не уметь держать язык за зубами, 
не уметь хранить секреты:

и п а гіоппа сЬе поп ка гей&еге «іге сесі» Іп псса поп 
роігй еззеге шаі ипа Ьиопа юшраепа (Е. Ос. Рііірро, «Ье 
Ьидіе соп Іе датЬе ІипдНе»),

Ж енщина, которая не умеет держ ать язык за зубами, не 
может быть хорошей спутницей.

1 “45. зіаге зиі сесе е зиі даіапіе быть франтом
1446. іепеге (или і^агге) рег іі сесе быть обреченным;

*— Регс’Ло: аЬ Ь іато  Іап іо  рагіаіо сіі с: .'Че оееі, е Іогзе... 
Рогзе апсЬе 1а П^ііа і Р іаѵіа, сЬе "иге Ьа соп моііа рго- 
ЬаЬіІіІ& і р о іто п і с о тр го тезз і, ѵіѵгй. [1 зоіо ВіапсЬіпо, 
ригігорро, іеггй рег іі сесе (Ж. Риссіпі. «Зсорегіа /іеі іет- 
ро*).

— Черт возьми, мы так много гопгрнли сегодня о смер
ти... Мпжет быть даж е дочь Флавии с пораженными іег- 
кими имеет шансы иа выздоровление. Толь > лесенка Ььяі - 
кнно спета.

поп ѵаіеге Гге сесі см. Ѵ-25.
1447. Ьеі сесе! хорош гусь!

СЕОЕКЕ ѵ
сейьге 1е агші см А -1100. 
сесіеге а гт і е Ьа^арП см. А -1083. 
сейеге іі (или йеі) сатр о  см. С-372, 
сесіеге 1а йез(га (или 1а йгійа) см. Б-259. 
сейеге аі Гаіо см. Р-252. 
сейеге іі Гегго (или і Геггі) см. Р-443. 
поп сейеге йі ипа Ііпеа см. Ь-619. 
сейеге іі т а іо  см. М-150, 
сейеге 1а т а п о  см. М-5Ь8 
сейеге 1а т а п о  а цс см. М-569, 
поп сейеге (йі) ип’опсіа см. 0-360. 
сейеге іі раззо см. Р-785. 
поп сейеге ип роііісе см. Р-1960. 
сейеге 1а зігасіа см. 3-1847. 
сейеге (И) Іеггепо см. Т-445, 
зепііге сейеге іі іеггепо зоііо  і ріейі см. Т-450. 

СЕРРА1А [
саѵаге 1е сеГГаГе а ип запіо (или  а  8ап Ргапсезсо) см. 

3-212.
СЕЬАКЕ ѵ

ат о г  пё іоззе поп зі рио сеіагр (тж. атог  е Гоззе или  
атог, Гиосо е іоззе поп зі сеіа) см. А-675.
СЕЬАТО

сЫ ѵиоі 1’ашог сеіаіо, 1о іепда Ьезіеіптія^о см. А-681. 
аі сопГеззоге, тей ісо  е аѵѵосаіо, поп іепеге іі ѵег 

(или поп зі Ііеп пиііа) сеіаіо см. С-2409.
01) §гап рессаіо поп рио еззеге сеіаіо см. Р-952. 

СЕЬЕВКАКЕ ѵ 
сеІеЬгаге іі п о т е  см. N-425.

СЕЬЕЗТЕ 
сеіезіе тап п а см. М-432 
тадп ап о  сеіезіе см. М-115, 
тап п а сеІезГе см. М-431, 
т іііг іа  Йеі сеіезіе гедпо см. М-1427.
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СЕЬЕЗТІМО 
аііейго соше Сеіезііпо см А-478.

СЕН А (
1448. тапсіаге (или т е ііеге) цй іп сеііа дразнить ко

го-л., смеяться над кем-л.
1449. геддеге 1а сеііа понимать шутки, обладать чув

ством юмора, не обижаться иа шутки.
СЕІХА !

тиго со т е  ипа сеііа см. М-2256.
СЕМВАЬО т

т аК о с о т е  1а Ріогіпа сНе «иопаѵа іі сетЬаІо а’ &гі1ІІ
см. М-963.

1450. соііа Іевіа (или соп іі саро' !п сетЬаМ с ветром 
в голове:

Раге сЬе 1е зідпоге поп ее пе Ігоѵіпо т а іе .  е апсо поі 
ц зс іато  гіі 1! соііа Іезіа  Іп сетЬ аІі, с о т е  зе {оззіто  Іогпаіі 

іпсііеіго еііесі аппі (С. Сіивіі, «Ерівіоіагіо» ).
Кажется, дамы там не скучали, да и у  каж дого из нас, 

когда мы вышли оттуда, в голове гулял ветер, как будто 
мы помолодели на десять лет.

1451. апсіаге іп сетЬаІі (тж. апсіаге соі сетЬаІо іп 
соІотЬаіа) рассказать всему свету по секрету, раззво
нить на всех перекрестках

Меввег ЕаЬгігіо. — .-.е іагйо рій сЬе іп тапе& ёі созГ ГаШ 
Ызорпа ргосесіеге то Н о  саи іатеп іе . е поп апгіаге соі с е т -  
Ьаіо іп соІотЬаіа, рег поп іаге о гіаппо о ѵегвокпа. о а  её
0 ай аіігі (В. ѴагсНі, «<*а виосега»).

М е с с е р  Ф а б р и ц я о .  — ...тем более, что при улаж ива
нии подобных дел нужно действовать с большой осторож
ностью и не трезвонить во все колокола, чтобы не повре
дить себе и другим.
аѵеге И саро іп сетЪаІі см. С-729.
1452. сопгіиіте аі сегпЬаІі привести к плохому концу.
1453. гіаге іп сетЪаІі потерять голову.
1454. зіюпаге И сетЬаІо мыть посуду.

С Е М  /
1455. т а і іа  сепа второй ужин.
1456. Г и іііта  сепа библ. тайная вечеря:

Ыеззипа сгосШ ззіопе, пеззип Ооі&оіа 1о аііепйеѵа, сіеі 
гезіо; т а  зо ііап іо  ип кгапсіе ргапго. сЬе поп ега Г іЛ ііт а  
Сепа, т а  ип ргапго ог^апіггаіо  йаііе топасЬ е сІеІГОгіапо- 
Ігоііо йі 5ап1а Магіа (С. Ееѵі,, «Ье рагоіе вопо ріеіге. Тге 
Віогпаіе іп Зісіііа»).

Его ожидало не распятие иа кресте, не Голгофа, а па
радная трапеза, которая не была тайной вечерей, а  всего 
лишь обедом, организованным в его честь монахннямн си
ротского приюта Девы Марии.

1457. поп ассоххаге (или поп а(іессНіге) Іа сепа соп 
1а тегепгіа (или іі йезіпаге, іі ргапго соііа сепа) не сво
дить концы с концами.

йаге 1е (гиііа а сепа м. Г -1387.
1458. (аге 1а сепа сіеі даііейо: ип $а1іо е а Іеііо (тж. 

іаге 1а сепа сіі 8аІѵіпо: огіпаге е апгіаге а Іейо) ё* лечь 
спать натощак, лечь спать без ужина; быть голодным.

1459. диасіадпагві 1а сепа зарабатывать себе кусок 
хлеба.

тапсіаге а сепа соп ріі ап^еіі см А-744.
1460. тепйісаге Іа сепа напрашиваться в гости.
1461. рі&1іаге (или рогіаге) а сепа і сіесНі созывать 

гостей по случаю какого-л. события, отмечать какую- л. 
дату за столом.

1 сареііі іп^го ікапо гіоро сепа (тж. йоро сепа і сареііі 
іпрго55апо) см. С-655.

сНі ѵа а Іеііо яепха сепа, іи ііа  (1а) поНе 5І сНіпепа 
см. Ь-501.
СЕМСОЬО т  

таезіго  <М сепасоіо см  М-79.
С Е \А К Е  ѵ

сЫ сепа а Ьиоп’ ога, поп сепа іп т а іога  см. 0-470. 
СЕІ^СЮ т

1462. сепсіо т о ііе  тряпка, бесхарактерный человек, 
ип сепсіо сіі іпагііо с г  М-851.
Ьіапсо со т е  ип сепсіо сіі Ьисаіо (или с о т е  ип сепсіо 

Іаѵаіо) см. В-642, 
раііісіо соте  ип оепсіо (Іаѵаіо) см. Р-163.

5ШОГІО сот»: ип сепсіо см. 5-342.
Ьаііа і  сепсі см, В -109. 
тиссНіо сіі сепсі см. М-2130, 
ип зассо сіі сепсі см. 5-15.
1463. Ьасіаге аі ргоргі сепсі не лезть, не совать нос 

в чужиь дела:
...Е ііва Іе ГІ5РОКС гібепШа сЬе ѵіа йеі Согпо Ьагіаззе аі 

ргорп с е т  і (V Ргаіоііпі, «СгопасНс йі роѵегі атапіі»),
Члиза с возмущением ответила Семире. чтобы вне сво

его квартала та не совала нос в чужие дела.
1464. сіаге іп сепсі а) совершить грубую ошибку; 

Ь) разориться, обнищать.
1465. поп еввеге пе виоі сепсі быть не в своей та

релке.
поп (аге (иосо а сепсіо см. Р-1522.
1466. (огЬігзі соп і ргоргі сепсі добиваѵься самому, 

собственными руками.
1467. Іазсіаге циайго сепсі не оставить ничего наслед

никам.
Іаѵаге і зиоі сепсі іп Агпо см. А-1134.
1468. Іеѵаге йаі сепсі вывести в люди
1469. т е ііеге  і сепсі сіі саза аі коіе (или аііе (іпеііге) 

выставлять напоказ свои прорехи, рассказывать всем о 
своих горестях.

1470. пеііеге іі ргоргіо сепсіо іп Ьисаіо высказать 
свое мнение.

1471. риІіг5І со! ргоргі сепсі обходиться собственными 
силами и средствами.

1472. гісатаге сепсіо стараться зря, впустую.
1473. гі(1иг5І ип сепсіо сильно похудеть.
1474. 5Іаг(5епе) пеі (или 1га і) ргоргі селсі довольст

воваться тем, что есть.
Ігаііаге цй с о т е  ип сепсіо см. Т-858.
1475. изсіге сіаі сепсі выйти из самых ииіов  (ср. из 

грязи да в князи).
1476. і сепсі кисіісі ѵаппо Іаѵаіі іп саза ргоѵ. грязное 

белье стирают дома.
1 сепсі ѵаппо кетрге аІГагіа см. А-1057.
1477. о§ііипо кііа пе’ ®иоі сепсі ргоѵ. ё і  по одежке 

протягивай іожки.
1478 м т і  і сепсі ѵодііопо епігаге іп Ьисаіо ргоѵ. еі 

каждый свой нос сует (в чужие дела).
С Е ^ К Е  [

(иосо 80ІІ0 1а сепеге см. Р 1486.
1479 іі діогпо сіеііе Сепегі день поминовения усоп

ших.
аѵеге ип ридпо <?і сепеге іп Ьосса см. Р-2395.
1480. соѵаге воііо 1а сепеге действовать исподтишка, 

Подкапываться.
1481. соѵаге (или риагсіаге) 1а сепеге а) сидеть у ка

мина, у очага; Ь) заниматься домашними делами.
1482. йіѵепіаг сепеге обмереть оѵ страха.
1483. теМчге сепеге ®и1 (иосо а) потушить; Ь) приглу

шить, утихомирить:
...Кепго аѵеѵа ассеИаіо <11 гіѵоівегві а Іііір р с , Брегапйо 

сЬе і Іип^Ьі аппі е 1а Іопіапапга аѵс= го тезв о  сеп .с  $иІ 
(иосо (Іе&ІІ апІісЬі сопІгаБІІ (В. ТессЫ, «гСИ опезіі»),

...Ренцо согласился обратиться к Филиппо в надежде, 
что дол.ие годы разлуки и дальность расстояния положили 
конец их ссоре.

1484. гісіигге іп сепеге обратить в прах, испепелить, 
уничтожить.

гісіигге цс (апдо е сепегі см. Р-157.
1485. гіпаксеге сіаііе ргоргіе сепегі возводиться из 

пепла:
І/Н аІІа  ё іі раезе сіеі ^епіо, йеііе агаЬе / епісі; регб 5І 

гіпазсе іа с ііт е п іе  гіаііе ргоргіе сепегі (О. Коѵеііа. «Ѵшоіо*).
И талия — удивительная страна, страна сказочной птицы 

феникса, возрождающейся из собственного пепла.
1486. зоНіаге зиііа сепеге ^  раздувать огонь, разду

вать страсти:
Ѵейепйо оебі сЪе $о!ІІа БиІІа сепеге в іа т о  апсог рій 

сопѵіпіі сЬе 1’ех гегіаііоге поп ега айаио а «Ѵіе Пиоѵе» пё 
«Ѵіе пиоѵе» аі видеііо 3 ціицпо 1970).
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Видя, кто теперь раздувает страсти, мы ещ е больше убе
ж даемся в том, что бывший редактор не имел отношения 
к «Вие Нуове», а «Вие Нуове» к бывшему редактору.

Вассо, іаЬассо е Ѵепеге гісіисоп Г иото іп сепеге см.
В-33.

а сап сНе Іесса (или Іессііі) сепеге поп §1і Ш аг Та- 
гіпа см. С-477.

с!оѵ’ё &іаіо И іиосо, сі гітап 5етрге 1а сепеге саісіа см. 
Р-І549.

іі Іиосо соѵа боЙо 1а сепеге см. Р-1551. 
С Е ^ К Е М Т О Ь А  /

1487. 1а сепегепіоіа йеііа саза золушка:

Ей ецгіі... іиопб П егатеп іе  сопіго іі Ооѵегпо, сЬе Ігаі- 
іаѵа чиеііа гееіопе согае 1а Сгпегепіоіа гіеііа саза  е сЪе 
аііа ііп  / т е  аѵгеЬЬе зіапсаіо Іа рагіепга йеі вапіі (Е. Са- 
Біеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

И он... обрушился на правительство, которое держ ало эту 
область в черном теле, н сказал, что и у  святых может 
лопнуть терпение.

С Е N N О  т
1488. гіаге (или Уаге) сеппо намекнуть, упомянуть 

(вскользь):
Іп!аШ  1 еіогпэіі йеііа йошепіса поп пе Іасеѵапо сеппо 

(С. Оевві, «11 ^іогпаіе йеі Іипейі»).
И действнтельео, в воскресных газетах на это и намека 

не было.
— I ЕиссЬеаі еотіпсіапо агі еззеге зІапсЫ йеііа Іігаппіа 

сН Сазігиссіо; е поѵ еііатеп іе ипо гіе’ (Зиагііеіапі... т і  Ьа 
гіаіо Іопіапо сеяіпо, сЬе... 1а сШ а <іі Ьисса ѵоіепііегі бі 
багеЬЬе а ііа  тйа Біщіогіа (Р. Р а п [ а п і «Сессо (ѴАзсоІі»).

Ж ители Луккм начинают уставать от тирании Каструччо. 
Совсем недавно- один нз Квартнджанн... осторожно намек
нул мне, что... Лукка с охотой перешла бы под мое начало.
Гаге сеппо сіі по [сіі 5І] см. Р-1813.

С Е ^ ІШ А  /
1е ІогЬісі сіеііа сепзига см. Р-1037.

С ЕМ Е 5ІМ О  т  
Ьессо сГип сеп іезіто  см. В-384.
1489. поп аѵеге ип сеп іезіто  (Йа или рег {аг сапіаге 

или  Йа ра^аге ип сіесо) (тою поп аѵеге или поп ѵейеге 
іі Ьессо Й’ип сепіекіто) не иметь ни гроша (за душой).

1490. поп аѵеге ип сеп іезіто  сіі чс не иметь ни на 
грош чего-л.

рагеге ип сеп іезіт о  яріссіоіо см. 3-1408.
Ьа Іаііо  ѵіко с о т ’ип сепіекіто см. Ѵ-672. 

СЕNТIМАNО о/;/;'
т оп со  (или  топсНіпо) аі Іегго, сепитапо аі зассйеііо 

см. М-1738.
С Е М Ш А Ю  т

1491. сііѵеаііаге сіі зеі сепііпаіа стать поперек себя 
шире; растолстеть, раздаться, раздобреть.
С Е М О  пит

і сепГоссііі сѴАг^о см. А-1018.
Ііп^иа с1»г крахга (или сНе храггегеЬЬе) сепіо (огпі см. 

Ь-649.
питего сепіо см. N-569.
1492. а еепіо (а сепіо) в огромном количестве, сот

нями.
1493. аі сепіо рег сепіо полностью, на все сто. 
а сеіііо ЬоссЬе см. В-857.
а сепіо т а п і см. М-512.
(1і сепѣо пахіопі см. N-124. 
іп сепіо регхі см. Р-1459.
1494. Рип сепіо рій в сто раз больше.
1495. ш іііе ті^На сепіо бесконечное число, очень 

много.
1496. поѵапІоКо (или поѵапіапоѵе) оег сепіо чаще 

всего, почти что всегда, в подарпяющем большинстве 
случаев, на 99%.

ипа ѵоііа ей сепіо см. Ѵ-936.
апйаге ип’опсіа іп сеп!’аппі см. 0-358.
аѵеге сепі’аппі рег ^ашЬа см. С-119.
1497. Ьиііагзі а сепіо луститься во весь дух, во весь 

опор:

Ь еііо  Е’ё  Ьиііаіо  а  с е т о  аКгаѵсгЕо (и ііа  Іа саіса, е  з ’ега 
ргевепіаіо рег ргішо (Р. Р. Разоііпі. «Ѵпа ѵііа ѵіоіепіа»), 

Лелло бросился со всех ног, расталкивая толпу, и при* 
бежал первым.

йіѵепіаге йі сепіо соіогі см. С-2177.
1498. Іагві іп сепіо разрываться на части, лезть из 

кожи вон.
Іагві іп сепіо рагіі см. Р-643.
(аге СезіЗ соп сепіо т а п і см. 0-376. 
іпо5Ігаг5І сіеііе сепіо т і^ ііа  см. М-1419.
1499. зсотіпеііеге сепіо сопіго ипо ручаться головой 

за что-л., быть уверенным в чем-л.
хоргаѵѵапхаге цй сіі сепіо сиЬіІі см. С-3116, 
ѵоіег евзеге сепіо Ьгассіа койо Іегга см. Т-434, 
іп (или йоро) сепГаппі е сепіо текі Іогпа 1’асдиа аі 

киоі раехі см. А-230.
1500. сепіо тікиге е ип Іа^ііо яоіо ргоѵ. семь раз от

мерь — один раз отрежь.
сепГосИе ашшаггапо ип Іиро см. 0-14. 
сепіо сіі чиезіі ріогпі! см. 0-594. 
сепіо ѵоііе по см. N-319.
а сНі сотрга  поп Ьазіапо сепГоссИі, а сНі ѵепйе пе 

Ьазіа ипо коіо см. 0-240. 
сНі Га а тосіо хио, сатр а  сепГаппі см. М-1673. 
сНі Іа ипа ігарроіа пе за (епйег сепіо см Т-845. 
сНі шапса а ип апіісо, пе регйе сепіо см. А-624.
150? сНі п’На сепіо 1е тагііа; сЫ п’На ипа ГаНо^а 

ргоѵ. ^  не везет, так уж  до конца.
сНі аП’опог зио шапса ип тош епіг, поп 5І гірага роі 

іп аппі сепіо см. 0-394.
сНі рег ріасеге а ипо сіізріасе а ип аііго, регйе сепіо 

рег сепіо см. Р 1469.
сЬі ипо пе сазііда (или ^авіі^а) сепіо пе тіпассіа см. 

С-1267.
с о т е  Іа еаіііпа ти^еііеяе сНе На сепГаппі е тозіга  

ип т е зе  см. 0-78.
ипа согахга зегѵе а сепіо Ьгі^Не см. С-2629, 
ип (1І50гйіпе пе Іа сепіо см. 0-634. 
ё с о т е  1а Іипа сіі Воіо^па, с Не 5Іа сепі’аппі е роі гі- 

іогпа см. В-1010.
(е) т е^ ііо  ип иссеііо іп ^аЬЬіа сНе сепіо рег агіа см. 

13-18.
ипа тас іп а  сіі зо ііо  пе сопзита рій сіі сеп(о сіі зорга 

см. М-36, 
ип т а ііо  пе Та сепіо см. М-976.
т е^ ііо  ип а т ісо  іп ріаг^а сНе сеп+о опсе іп Іахса см.

А-626.
т е я ііо  сепіо ІегИі сНе ип т о г іо  см. Р-410. 
те^ ііо  тсгіге ипа ѵоііа сЬе с е т о  см. М- >915. 
т е^ ііо  _п’опсіа Йі Іогіипа сНе сепіо ІіЬЬге сіі заг-ге 

см Р 1147а.
ип пешісо ё ігорро, е сепіо а т іс і поп Ьазіапо см. 

N-159.
ип раіо сІ огессЬі хогсіі вессап сепіо Пп^ие (ток. ип 

раіо сГогессйі кіапсап сепіо Ііпдие) см. О 593. 
ип рахго пе Іа сепіо см. Р-938.
рій ѵаіе ипа Йоппа Іііапйо сНе сепіо ѵе^ііапйо см. 

Д-817.
Йі циі а сепГаппі (апіо ѵагга іі Ипо яиапіо 1а 5Іорра 

см. А-918.
(апіо врагра^ііа ипа даіііпа, диапіо гасіипап сепіо см. 

0-89.
ііга ріи ип Ніо Йі Ьепеѵоіепга сНе сепіо рага Йі Ьиоі 

см. Р-805. 
ипо 1а т а іе  а сепіо см. М-260.
1502. ипа пе 1а, сепіо пе репва от него всегда чего- 

-нибудь жди.
1503. ипа пе ра^а сепіо ргоѵ. ^  семь бед — один от

вет.
ип и о т о  пе ѵаі сепіо, е сепіо поп пе ѵаіеопо ипо см. 

П-171.
ѵаі рій ип а т ісо  сЬе сепіо рагепіі см. А-627.
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ѵаі рій ип соіро Йеі т аезіго  сЬе сепіо йеі тапоѵаіе

см. С-2265.
ѵаі рій ипа Ігизіаіа сНе сепіо аггі см. Р-1384. 
ѵаі ріи ип Іеопе а саро Йі сепіо сегѵі сНе ип сегѵо а 

саро сіі сепіо Іеопі см. Ь-387.
ѵаі ріи ип’опсіа сіі Гогіипа сНе сепіо ІіЬЬге Йі яареге 

см. Р-1147а.
СЕ1ЧТКО т

1504. еззеге (или  Ігоѵагві) пеі яио сепіго быть, чув 
ствовать себя в своей стихии.

1505. Іаг сепіго попасть в яблочко:
Е^іі ішЬгассіаѵа іі {исііе соп 1а (ІітеБІ ісЪегга гіеі воі- 

йаіо. Аѵеѵа Іаііо  сепіго аі ргішо соіро (V. Ргаіоііпі. «Ѵп 
егое (іеі позіго іетро»).

Он взял винтовку привычной рукой солдата и первым ж е 
выстрелом попал в яблочко.

с . . .врага сіа ѵісіпо, сіісо ип те іг о , а і ш авБіто <1пе, сег- 
сагкіо гіі Іаг сепхго 5и1 рипіо говво» (О. ВсегЬапепсо, «гII 
селііоЛеШІІ» ).

— ...стреляй с близкого расстояния, ну метр, максимум 
два. и старайся попасть в красную точку.

СЕРРО т
1506. серро сіі N3(316 а) рождественский праздник; 

Ь) рождественские подарки.
раздиа Йі серро см. Р-720.
1507. іп серрі а) в ярые, в оковах; Ь) в тюрьме, в за

ключении;
— Ессоѵі іп серрі сЫ іап іо  {етеѵаіе! (/. Саіѵіпо. «II

саѵаііеге іпезівіепіе»),
— Вот и  попался тот, кого вы боялись.

1508. зссоггзге (или т е ііеге  іпкіете) іі серро е 1з 
таппаіз — валить все в одну кучу.

гезіаге (или г ітзпеге) с о т е  ип серро см. К-264.
1509. готреге і серрі разорвать цепи, разбить оковы.
1510. зіаге 1га Із т зп п а із  е іі серро быть, оказаться 

между молотом и наковальней (пример. см. А-385).
1511. (Тип саіііѵо серро («лг 1е§по) поп рио ѵепіге 

ипа Ьиопа зсНеддіа (или поп 5І Іеѵз ипз Ьиопз зіесса; 
тж. 1з 5сНе§§із гіігзе сіаі серро) ргоѵ. ~  на дубу яб
лочки не родятся; яблоко от яблони недалеко падает.

(ё) ше^Ііо ипа ^аіііпа а Серро сНе ип сарропе а Ра$- 
диа см. 0-79.
СЕКА I /

Ьіапсо с о т е  1а сега см. В -642.
{гіаііо с о т е  1а сега см. 0-429.
т о ііе  с о т е  1а сега см. М-1701.
раііісіо с о т е  Іа (или сіі) сега см. Р-163.
Ігахрагепіе с о т е  Іа сега см. Т-850.
1512. а сега регсіиіа бесполезный.
1513. аррісс(іс)а(о (или  аі(ассаіо) соп Іа сега на во

лоске, еле-еле.
1514. аѵеге 1а сега пе§1і огессНі (тою. іаррагзі §1і огес- 

сііі соп 1а сега) а) затыкать уши; Ь) делать вид, что не 
слышишь, не замечаешь.

аѵеге іі сиоге сіі сега см. С-3231, 
аѵеге іі ѵоііо йі сега см. Ѵ-961.
(Нѵепіаге с о т е  1а сега см. 0-715.
1515. еззеге іп сега наливаться (о зерне, плодах); 

быть восковой спелости.
1516. езвеге рііі ІггІІаЬіІе сіеііа сега иметь очень мяг

кий характер, быть мягким, как воск.
1517. 1аг5І сіі сега а) побледнеть; Ь) исчезнуть, уйти. 
Іаге іі ѵоііо сіі сега см. Ѵ-961.
рагеге (или кетЬгаге) ип сапсІеІоМо сН сега см. С-421 
5Ігиддег5І с о т е  Іа сега см. 3-1959.
(аррагкі §1і огессНі соп Іа сега см. С-1514.
1518. Ьиопа сега е саШѵі тоссо іі трухлявый пень; 

ненадежная опора.
1519. ипа сега сНе вегѵе а тоШ  тогіогі ^  рожа кир

пича просит (, а он о смерти ноет).
сНі На іі саро сіі сега, поп ѵасіа аі зоіе см. С-816. 

СЕКА II { 
сега йа сіергоіипсіі® см. 0-231.

1520. т а іа  сега а) дурной, непривет -ивый вид; Ь) пло
хой человек.

1521. аѵеге сега а) хорошо Еыглядеть; Ь) иметь сме
лость, дерзость.

1522. аѵеге Ьиопа (или Ьеііа) [Ьгиііа или саіііѵа] сега 
хорошо [плохо] выглядеть;

Сго2.. ■— Раі іі сіібіпѵоііо, еіі?.. Ма пегшпело іи Ьа! ЬсІІа 
сега. 8еі т о і іо  %ій ( і/. ВеШ, «Соггигіопе аі Раіагго йі 
Сіивіігіа»),

К Р о з. — Ты еще хорохоришься?.. Но у  тебя тоже хоро
шенький вид. Ты здорово сдал.

Ьа ѵегіоѵа... рогіб іі са ііё  е Іаііе аЬЬопйапіе, соп яиаііго 
раиіпі...

«ОІі, Гіпаішепіе», сіібзе РаЬгігіо, сЬе іп яиеі еіогпі аѵеѵа 
апсЬе ипа Ьиопа сега е оШшо арреШ о (В. ТессНі, «Сіоѵапі 
атісі»).

Вдова... принесла большую чашку кофе с молоком и че
тыре бутерброда- «Наконец-то!», — воскликнул Фабрицио. За 
последние дни он поправился и приобрел завидный аппетит. 

Веаігісе. — Аѵеіе ТеЬЬге?
Козаига. — ОЬ, сгейо «Гаѵегпе зетрге.
Веаігісе. — Ерриге поп аѵеіе саіііѵа сега (С. СоШопі, «Ьа 

Ііпіа аттаіаіа»).
Б е а т р и ч е .  — У вас жар?
Р о з а у р а .  — О, у меня постоянно жар.
Б е а т р и ч е . ‘—И все ж е вы неплохо выглядите.

1523. Іаге сега оказать теплый, радушный прием.
1524. !аге Ьиопа §гап сега хорошо и много есть.
1525. Іаге Ьиопа [саМіѵа или т а іа ]  сега а цсі хорошо 

[плохо] встретить кого-л.:
Тиііаѵіа е&іі ега «ЗЧпйоІе ігорро Ьиопа е т і і е  рег іепеге 

іі Ъгопсіо а сЬіссЬеззіа е іесе аі поіаіо 1а зо іііа сега 
{Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо Ьеоп^огіе»).

Однако он был слишком добр и мягок, чтобы помнить 
зло, и встретил нотариуса, как всегда, радушно.

1526. На ипа сега с!а Іаг Іи те аі т іо  тогіогіо он мог
бы быть свечкой на моих похоронах (игра слое: сега — 
воск и цвет лица, зд. явно нехороший), 

а ^гіпіа йига ЬеІІа сега см. 0-1073.
1’и от о  8І ^іисііса т а іе  аііа сега см. 11-155. 

СЕКВОТТАNА /
1527. зареге цс рег сегЬоііапа узнать что-л. по секрету. 

СЕКСА /
1528. апсіаге (или ѵепіге) аііа  сегса (тж. Гаге 1а сегса) 

попрошайничать, просить милостыню.
1529. сопсіигге іп сегса (1і ѵіоіе заговаривать зубы, от

влекать внимание:
(Зиапіо аі зозреііаге сЬе 1’оШ то Райге Гаѵеззе сопгіоііа, 

с о т е  5І йісе, іп сегса бі ѵіоіе, 1а Сопіезза пе ега Іопіапа 
Іе сепіо (/. №іеѵо, «Сопіевзіопі йі ип ііаііапо»).

Заподозрить святого отца в том, что он, как говорится, 
заговаривал ей зубы, графине даж е в голову не приходило.
Іаге Іа сегса см. С-1528.
1530. !аге 1е сегсНе ходить по святым местам, палом

ничать.
ѵепіге аііа сегса см. С-1528.
1531. ѵіѵеге аііа сегса жить на подачки, собирать ми

лостыню.
СЕКСАКЕ ѵ 

сегсаге Газрго пеі Іінсіо см. А-1252. 
сегсаге іі Ьапсісіо (сіеііа шаіазка) см. В-213, 
сегсаге ип сесе іп т аге  (или іп Агпо, іп сіиоіпо) см. 

С-1439.
сегсаге сіпчие ріейі аі топ іоп е см. Р-16403, 
сегсаге сопіо сіі цй см. С-2526, 
сегсаге Йізсгехіопе 1га 1е гіог.ле см. 0  617. 
сегсаге е ііе ііо  см. Е-27. 
поп сегсаге пё Гегіа, пё 1а зсеза см. Е-165. 
сегсаге (азіісіі соііа Іапіегпа (или соі Іапіегпіпо, соі 

(ивсеШпо) см. М-212, 
сегсаге і іісНі іп рипіа (или іп ѵе(іа) см. Р-624. 
сегсаге сіі Ргі^писсіо см. Р-1326. 
сегсаге і Іип^Ні пеІГАгпо см. А-1133. 
сегсагіа (или сегсагіе) соі Іиксеіііі о см. Р-1594. 
сегсагхі і диаі см. 0-1130. 
сегсагві і §иаі соі сапсіеііеге см. 0-1131. 
сегсаге соп 1а Іапіегпа (или соі Іаі Іегпіпо) см. Ь-140.
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сегсаге іі Іагсіо гіаііа дайа см. Ь-157. 
сегсаге ^с соі Іитісіпо см. Ь-878. 
сегсаге Іа Іипа пеі рогго см. Ь-900. 
сегсаге іі гпаіе а сІепагі соліапіі (тж. сегсаге гпаіі 

соііа Іапіегпа или  соі Іапіегпіпо, соі ІихсеІІіпо; сегсаге 
іі или (]е1 т а іе  согпе і тей ісі или с о т е  &1і «регіаіі; сег
саге іі т а і  рег тесіісіпа) см. М-212, 

сегсаге Магіа рег Наѵеппа (или рег К ота) см. М-833, 
сегсаге іі т ег іо  см. М-1231, 
сегсаге ті^Ііог рапе сЬе сіі §гапо см. Р-250. 
поп сегсаге ті§1іог рапе сііс сіі §гапо см. Р-296. 
сегсаге рег т о п іі е рег ѵаііі см. М-1866, 
сегсаге 1е т оге  йі ^іппаіо см. М-1883, 
сегсаге і посЗі (или  іі посіо, іі посіеііо) пеі діипсо см. 

0-756.
сегсаге соІГоссЬіо см. 0-131. 
сегсаге іп о^пі Ьисо см. В-1339.
сегсаге 1а РаЕЦііа іп ѵепегйі, циапсіо 5І рио аѵеге іп 

Йотепіса см. Р-725. 
сегсаге іі реіо пеІГиоѵо см. Р-1101. 
сегсаге ре5сі іп т о п іе  МогеІІо см. М-1906, 
сегсаге 1а ріеіга Іііохоіаіе см. Р-1766. 
сегсаге рипіі^Іі см. Р-2472. 
сегсаге 1а циайгаіига сіеі сегсНіо см. 0-11. 
сегсаге гадпа см. К-92. 
сегсаге (сіі) годпа см. К-494. 
сегсаге хаіе іп гисса см. 5-91.
сегсаге ипо «ріііо іп ип тиссНіо <3і {іепо см. 5-141С. 
апйагс а сггсаге і іісЫ іп рипіа (или  іп ѵеііа) см.

Р-624.
Іаге с о т е  ^иеііо с!іе сегсаѵа Га.яіпо е с’ега хорга см. 

А-1211.
іаге с о т е  циеііо сЬе сегсаѵа 1а ріра е Гаѵеѵа іп Ьосса

см. Р-1834.
регсіеге 1а т и іа  е апсіаге сегсапгіо 1а саѵегга см.

М-2142.
(ЗаІГахіпо поп сегсаг 1а Іапа см. Ь-118. 
іі Ьепе Ьіхо^па сегсагіо, е іі т а іе  ахреііагіо см. В-490а. 
сегсаѵа Гакіпо, е с’ега хорга см. Л-1233. 
сегса сНі ^іі ^гаііі 1а горта см. К-498. 
сЬі Ьиііа ѵіа ого соп 1е т а п і, Іо сегса со’ ріейі см.

0-635.
сНі сегса Іаг ітріахіго, ха сіоѵе 1о ѵиоі рогге см. 1-108. 
сЫ сегса хареге диеі сЬе Ьоііе пеііа репіоіа аіігиі, На 

іессаіо Іе хне см. Р-1243.
1532. сЬі сегса ігоѵа ргоѵ. кто ищет, тот находит, тот 

всегда найдет:
— Ессо 1а ргоѵа сЬе с’ё Б Іаіо д и а іс и п о ... Ѵегіі? Наі ѵ іеіо  

сЬе сЬі сегса Ігоѵа? (О. Цойагі, «XV Іа Заропіа!»)
— Вот доказательство, что тут кто-то был... Видишь? Кто 

ищет, тот найдет.

1533. сНі сегса Ігоѵа е сЬі йотапйа іпіепсіе ргоѵ. кто 
ищет, тот найдет, а кто спросит — поймет.

1534. сНі сегса ігоѵа е сНі гіогтс ко^па ргоѵ. её под 
лежачий камень вода не течет.

сНі рій Ьо5сЬі сегса, рій Іирі (гоѵа см. В-1051, 
ё со т е  сегсаг Іа Іапа аП’аыпо см. Ь-118. 
ё тер ііо  ітЬаМегхі сНе сегсаге арро$Іа см. 1-48. 
Чиапііо Іи риоі іг рег 1а ріапа, поп сегсаг Гегіа пё 1а 

5сеза см. Е-168.
діииніо іи ѵесіі іі Іиро, поп пе сегсаг 1е ресіаіе см. 

Ь-1014.
СЕКСН10 ш

1535. сегсЬіо (или сігсоіо) т а § іс о  заколдованный круг.
1536. сегсНіо сГаЯаппі ^  кошмар:

Е іи і і о  ега собі Іеёіо Б о  е іг ів іе  сЬ е  1о ргоѵаі р е г 1а 
р г іт а  ѵ оііа ип [.:тпп гіеБійегіо «Гизсіг гіа сікеі се гсЬ іо  гі’а і -  
(а п п і, йі а п й а г т е п е  (М. Сагіахеепа, *і'п  / іите рег соп- 
Ііпе»).

Все вокруг было так печально н уныло, что я впервые 
почувствовал сильное желание вырваться из этого кошмара 
и беж ать куда глаза глядят.
циасігаіига сіеі сегсЬіо см, 0-10.

1537. рег сегсЬіо одни за другим.
1538. іп сегсЬіо іп сегсіііо вокруг, тесным кружком.
1539. сіеі р г іто  сегсНіо лучший, первоклассный.
1540. аѵеге ип сегсіііо аііа (ехіа чувствовать сильную 

головную боль (ср. точно обручем голову стянуло):
5І Бепііѵа ип ро’ зіапсо, ё ѵего, аѵеѵа ип сегсЬіо а ііа  

іе з іа  е певзип гіезісіепо гіеііа воіііа рагіііа а сагіе (О. Виг- 
гаіі, «II йезегіо йеі Тагіагі»),

П равда, он чувствовал себя немного усталым, у него была 
тяж елая голова н ни малейшего ж елания сыграть, как 
обычно, в карты.

сегсаге Іа чиагігаіига сіе! сегсіііо см. 0-11.
йаге ип соіро аі сегсНіо е ипо аііа ЬоНе см. С-2252.
1541. ехзеге іп ип сегсіііо сіі {егго быть в окружении.
1542. іаг сегсНіо а) охотн. обложить зверя; Ь) окру

жить, устроить облаву.
іі сегѵеііо §1і ѵа а сегсіііо см. С-1617.

СЕКСШЕ гп
сЬі Ьа а е.мег {апііпо пахсе соі сегсіпе іп саро см. 

Р-169.
С ЕКС О М  гп  

йаі іпаі рараіоге, о асеіо о сегсопе см. Р-74- 
СЕКЕКЕ

1543. хепга Сегеге е Вассо ё атог йеЬоІе е (іассо лю
бовь без хлеба и вина живыми соками бедна. 
СЕР1МОМА /

таехіго сіі сегітопіе см. М-80.
1544. рег сегітопіа для виду, формально.
1545. хепга (Іаг) сегітопіе без (всяких) церемоний; 

запросто.
1546. віаге 5и1Іе сегітопіе соблюдать этикет; держать

ся чопорно, церемонно.
СЕРІМОМАЬЕ а§ ё  

т а ^ іа  сегітопіаіе см. М-106.
СЕКО гп

1547. Ьеі сего а) чурбан, болван; Ъ) франт, ферт.
1548. с о т е  ип сего ~  длинный, как жердь, 
іт р а іа іо  с о т е  ип сего см. 1-88.
1549. ассегісіеге сегі ^  поставить свечку:

«Ма сііе Гассіо, ОіоассЬіпо тпіо? Сегі, р о б б о  ассепйеге 
сегі...» (С. Агріпо, «Ѵп йеііііо й’опоге»),

— Что делать, дорогой мой Джоаккино? Поставлю свечку 
за твое здоровье...

1550. хсораге рій (Тип сего =  быть человеком опыт
ным, быть тертым калачом:

Ме$5ег РаЪгігіо. — ін:(' аісипо. рег ееБег ргаіісо (Зеі 
гпопсіо... поп Ііа ЬІБодпо »іі топ(?изЫ о, о ргосигаіоге. ...е&ІІ 
Ьа зсораіо рій <і’ип сего (В. ѴагсЫ, *Ьа виосега»).

М е с с е р  Ф а б р и ц и о .  Когда человек, чтобы знать, как 
обходиться с другими.., уже не нуждается ни в руководителе, 
ни в опекуне, он может считать себя тертым калачом.

СЕКТАМЕ т
1551. 5Іп§о1аг сег іате  поэт, дуэль, поединок.

СЕКТО 1. адд
ип сеМо агпехе см. А -1122.
ипа сегіа Іата  см. Ь-92.
циеііа сегіа еіа см. Е-255.
іп (или  рег) сегіо той о  см. М-1643.
аѵеге ипа ссгіа еіа см. Е-258.
аѵег сегіе х^гіпііе см. 3-732.
аѵеге корга 1е сиоіа ип сегіо питего і1’аппі (или сіі 

Іихігі) см. С-3167.
Йаге (или Гаге) ипа сегіа Іассіа см. Р-53.
{аге сегіе Іі^иге см. Р 7 19. 
кареге цс сіі сегіа хсіепга см. 5  447. 
іігаге сегіі кЬайі^Н см. 5-270.

СЕКТО 2. гп
1552. регёеге (или Іаксіаге) іі сегіо рег Гіпсегіо =  

погнаться за лучшим и потерять хорошее.
СЕКТ08ІГ\Ю т е ад§

Іаѵого сіа сегіохіпі см. Ь-267.
аѵеге 1а рагіепга й’ип сег(о8Іпо см. Р-912.

СЕкиЬЕО адд  
И ріапо сегиіео см. Р-1500.
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СЕКѴЕЬЬО т 

1533- сегѵеііо Ьаіхапо (или  еіегпо, тж сегѵеііо ІаМо 
а саргіссіо; іп^езпо Ьаігапо) чудак, 

сегѵеііб сіа саѵаііо см. С-1343.
1554. сегѵеііо Л  {оггпісг (или ей {гіп^иеііо, сіі ^аіііпа, 

йі ба ііо , Л бгіПо, й’оса, йі раввего, сГипо .хгіссіоіо, Л 
ІассЬіпа, йі иссеНіпо) (обыкн. употр с гл  аѵеге) кури
ные мозги, куриный ум:

...е поп йигд &гап ^аііса а гепйегзі іп іегатеп іе  рагігопе 
деі сегѵеііо йі {[ГІІІо сіеі роѵего родезіа (М. й’Аге^Ио, «ЕІ- 
іоге Ріегатовса»).

...и было вовсе не сложно затуманить куриные мозги 
бедного подеста,

1555. сегѵеііо агі ісса$(5)е ^  мозги набекрень; чудак.
1556. согіо гіі (или <3і росо)сегѵе11о недалекий (о че

ловеке) :
«...Ьа сопіігшаіо а Іепеге арегіа 1а сазза а! гіие іга іе ііі 

сЬе зрепсіопо, зрепгіопо... поп во соше, іп сЬе соза... зепга 
ѵігіі, роѵегіпі, Ьізо&па сіігіо, о Ш ті, о Ш ті ^іоѵапі, т а  йі 
росо сегѵеііо. II ^аііо ё сЬе паѵіцапо ргоргіо іп саіііѵе 
асдие» (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і ^іоѵапі»).

— ...его кошелек был постоянно открыт для обоих братьев, 
которые тратили деньги без счету... даж е сам не пойму на 
что... впрочем, ничего дурного не делалн эти прекрасные 
прекрасные молодые люди, только здравого смысла им ие 
хватало, и вот результат: оба остались на мели.

— Ѵесіі, РесІоШ, сЬе поп ега іап іо  согіо с!і сегѵеііо соше 
рагѵе а поі (/?. ВассНеШ, «Тге ціогпі йі раззіопе»).

— Как видишь, Педотти, полковник был не таким уж 
простачком, как иам казалось.

1557. іоссаіо аі сегѵеііо тронутый, чокнутый.
Іаѵ а^ іо  гіеі сегѵеііо см. Ь-247.
1558. регзопа сіі сегѵеііо человек с головой, умница.
1559. іп сегѵеііо с головой (на плечах).
1560. а ѵоііе сЗі сегѵеііо как захочется, как придет в 

голову.
1561. со! сегѵеііо а 8ра85о ^  тронутый, чокнутый:

Е ип Ьиоп га&агго, іп $опйо е поі е іі  ѵоцііат. Ьепе- 
рессаіо сЬе ѵасіа соі сегѵеііо а  зраззо (О. СаЫиссі, «Ргозе»).

В сущности, ои хороший парень, и мы его любим, ж аль 
только, что мозгн у  него набекрень.

соі реіо 5іі1 сегѵеііо см. Р-1087. 
аЬЬшсіагві 1е сегѵеііа см. С-1583. 
а^^ігаге іі сегѵеііо см. С-1581.
1562. а^^шхіаге (или а^иххаге, азБоШ^Наге) ІІ сег-

ѵеііо напрягать ум, шевелить мозгами:
— ЕЬ, ее поп іпіепсіеіе, аеихгаіеѵі ІІ сегѵеііо {/. Шеѵо,

*Соп$еззіопі йі ип ііаііапо»).
— А еслн ие понимаете, пошевелите немного мозгами.
— Аддіизіі іи  И сегѵеііо, тоссіоза. Іп чиагапіа аппі сЬе 

сопГеззо, т а і  ѵізіо ипа соза з іт і іе  (5. Маці Воп[апіі, 
«8 регата» ).

— Вправь себе мозги, соплячка. За все сорок лет, что 
я  исповедую, впервые слышу подобное.

1563. апйаге Іиогі сіі сегѵеііо потерять голову:
АпсЬ’іо зопо апсіаіо Іиогі сЗІ сегѵеііо ( V. Ргаіоііпі, «Ме- 

іеііо»).
Я тоже потерял голову.

апйаге а гопго со! сегѵеііо см. 2-8?
1564. аѵеге іі сегѵеііо а... иметь склонность к...
1565. аѵеге (іап іо ) сегѵеііо дііапіо ип’аіхіи§а быть 

безмозглым, неумным.
1566. аѵеге іі сегѵеііо іп ігіа (или ворга 1а Ьеггеііа, 

корга іі сарреііо, іп ^іго, пеііе пиѵоіе, іп ргосеккіопе, а 
Ера550, сЫ за сіоѵе) быть р ассеянным, несобранным

1567. аѵеге іі сегѵеііо пеііа Ъогеа думать только о 
деньгах.

1568. аѵеге {или іелеге) іі сегѵеііо а йоііеда не от
влекаться от дела, быть внимательным, прилежным.

1569. аѵеге іі сегѵеііо іп Ьисаіо (или пеііа Еііі?а) быть 
безмозі лым.

аѵеге і) сегѵеііо пеі саісадлі (или пеііе сака^па) см. 
С-88.

1570. аѵеге І1 сеілеііо Іііогі аі саіепйе иметь мозги на
бекрень.

аѵеге іі сегѵеііо ворга іі сарреііо см. С-1566. 
поп аѵеге И сегѵе.іо а с ах а см. С-1578, 
аѵеге іі сегѵеііо сНі ка сіоѵе см. С-1566.
1571. аѵеге сегѵеііо сіі Нсо быть недалеким, простова

тым.
1572. аѵеге іі сегѵеііо іп (опйо аі ріесЗі дѵмать не тем 

местом.
аѵеге іі сегѵеііо пеі ^агеііі см. С-240, 
аѵеге іі сегѵеііо іп діго см. С-1566.
1573. аѵеге і1 сегѵеііо іп іроіеса заложить мозги в 

ломбард, быть безмозглым.
1574. аѵеге іі сегѵе Іо пеііа Ііпдиа быть оолтуном, бол

тать, молоть, не думая.
1575. аѵеге іі сегѵеііо гпаіаіо (тж. еввеге іоссо пеі сег- 

ѵеііо) быть немного тронуть'м, чокнутым.
аѵеге іі сегѵеііо пеі пюпйо сЗеІІа Іипа см М-1756, 
аѵеге іі сегѵеііо пеііе пиѵоіе см. С-1566. 
аѵег сегѵеі диапіо ип’оса см. 0-8.
1576. аѵеге Л сегѵеііо а огіиоіі быть со странностями, 

с капризами.
1577. аѵеге Л сегѵеііо а рі^іопе а) быть безмозглым; 

Ь) жить чужим умом.
1578. поп аѵеге Л сегѵеііо а ровіо (или а сака) быть 

чокнутым (ср. у него не все дома):
Сагіопе ега ип ро’ тпаМо, е апсЬе гіі Іеі, Агвіа. гіісеѵапо 

сЬе іі сегѵеііо і юп 1о аѵевзе йеі іи ііо  (І-. ВіціагеШ,
<Сагіопе. Ѵііа йі ип ііаііапо»).

Карлоне был слегка тронутым, и о его матери Ард- 
жии поговаривали, что у нее вообще винтиков в голове не 
хватает.
аѵеге Л сегѵеііо іп ртосеххіопе см. С-1566.
1579. аѵеге Л сегѵеііо вессо быть осторожным, не те

рять головы, иметь голову на плечах.
аѵеге Л сегѵеііо а ке§по см 8-580. 
аѵеге Л сегѵеііо а врахво см. С-1566.
1580. аѵеге Л сегѵеііо сіі Ыорра иметь тяжелую, чугун

ную голову.
аѵеге Л сегѵеііо пеііа віиіа см. С-1569. 
поп аѵеге йие йЛа гіі сегѵеііо см. Ю-686. 
аѵеге сЗеІ рапсоііо пеі сегѵеііо см. Р-216. 
аѵеге сіеі рапе іп Іио^о сЗеІ сегѵеііо см. Р-247. 
аѵеге рарра пеі сегѵеііо см Р-376. 
аѵег росо хаіе пеі сегѵеГо см 5-88.
1581. аѵѵііирраге (или а^ іга ге , ітЬго^Ііаге) Л сег- 

ѵеііо заморочить голову, напустить тумана.
Ьессагві Л сегѵеііо см С-1598.
1582. Ьгисіаге (или  {гасавваге готреге, врассаге, врег- 

гаге) 1е сегѵеЛа размозжить голову, убить-
— Мапі іп аііо! Ѵі Ьгисіо 1е сегѵеііа! I и. Ьеііі, тіі

іШиѵіо>).
— Руки вверх! Или я пристрелю вас на местеі

1583. ЪшсіагБІ (или аЬЬгисіагзі, !аг5І 5аИаге, зрагра- 
^ііагзі) Іе сегѵеііа (тж. !аг заііаге іі сегѵеііо аІГагіа) 
застрелиться, пустить себе пулю в лоб:

Саѵаііеге ЕгпоШ. — Вепе. шап^егб іпіапіо іі т іо  зег- 
ѵііоге а ргепйеге 1е т і е  різіоіе. Зе пе&а сіі сіагші зосійізіа- 
гіопе, е іі  ^агб заИ аге аІГагІа іі сегѵеііо (С. СоШопі„ «Ра
щена тагііаіа»).

К а в а л е р  Э р н о л ь д .  — Отлично, я пошлю своего слу
гу за пистолетами, и, если милорд Артур откаж ется дать 
мне сатисфакцию, я всажу ему пулю в лоб.

Л йиса. — Ые б о п о  со бі регзи аБ о  сЬе зе ші Уасезз! заііаге 
1е сегѵеііа о іпдоіаззі іі ѵеіепо, поп ші раггеЬЬе <1і сотріеге 
нп зиісійіо, ша зоііап іо т і  раггеЬЬе сіі еѵііаге а т е  зіеззо 
іі Газіігііо сІеІГа^опіа (К. Вгассо, «ЗреЫиіі пеі Ьиіо»).

Г е р ц о г .  — Я уверен в том, что если бы я пустил себе 
пулю в лоб или принял яд, это не было бы самоубийством, 
а скорее способом избавиться от мук агонии.
(Пример см. тж. Ь-140).

1584. саѵаге ( или Іеѵаге, ігагге) сЗі сегѵеііо одур
манить, лишить чувств, сознания;

Мі з ’ега шезза ипа ІеЬЬге ^аеН агйа сЬе а т о т е п і і  т і  
Іеѵаѵа йі сегѵеііо (М. й’Аге%Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

У меня началась сильнейшая лихорадка; временами я 
терял сознание.
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1585. йаге (<й или 1а) Ьаііа (или ѵоііа) аі сегѵеііо 
(тж. йяге 1а ѵоііа аі сапіо) сойти с ума, потерять 
рассудок:

II Рискіпо. — Ма е спа соза сЬе тпі !а с!аге сіі ѵоИа аі 
сегѵеііо (А. ГигеIІі, «I тагііі»).

Ю н ы й  г е р ц о г .  — Вот ^то-то обстоятельство и сводит 
меня с ума.

Ѵатапіе. — Роѵего а т іс о  т іо . II сіоіоге іі Ьа Гаііо йаг 
<11 ѵоИа аі сегѵеііо (/. Зѵеѵо. «Теггеііо зреггаіо»).

Л ю б о в н и ц а .  — Бедный мой друг! От горя у тебя по
мутился рассудок.
<Пример см. тж. 1-348).
1586. сіаге аі сегѵеііо ударить в голову; вскружить го

лову:
Ьа сеІеЬгіІа &1і Ьа сіаіо аі сегѵсііо (Л. ОеЦіпі, «Кассопіі»). 
Успех вскружил ему голову.

1587. гіаге іі сегѵеііо аі с іта іоге потерять память.
1588. гіаге іі сегѵеііо а гіпірейиіаге потерять разум 

(пример см. К-536).
йаге Іе врехе аі сегѵеііо см. 5-ІС68.
1589. йі$ШІаг5І іі сегѵеііо ломать себе голову.
1590. еввеге (или зіаге) іп сегѵеііо быть в здравом 

уме.
1591. еззеге пеі сегѵеііо гіі дсі знать, читать чужие 

мысли:
—.поп РОББО шіса еББеге пеі сегѵеііо сіе&іі аіігі ( V. Ргаіо- 

Ііпі, «Меіеііо»).
...я ведь не могу знать, как думают остальные.

1592. еззеге Тиогі <іе1 сегѵеііо =  быть не в своем уме, 
помешаться:

Ціссіагйо. — Тп ші рагі ІиогІ сіеі сегѵеііо, а  ёігІІ сопГіо 
1а іпіепсіо (С?. М. Сесскі, <Ьа тпо&ііе»).

Р и ч ч а р д о .  — Насколько я понимаю, ты не в своем уме.
еззеге іоссо пеі сегѵеііо см. С-1575.
1593. ^аг ^ігаге іі сегѵеііо закружить голову, затума

нить мозги:
«Ога, апсіаіе а сііге аі гіоііогі, бсгіЬі е  ІагіБеІ, сЬе ѵі 

Іассіапо Іаг ивіігіа. Бесопсіо сЬе сап іа 1а ^гісіа; ѵі йаппо 
геііа соте И рара аі [иг[апіі: сове <іі Іаг йігаге іі сегѵеііо 
{А. Матопі, «I рготевзі зрозі»).

— Теперь пойдите и скажите этим ученым, этим киижии- 
кам м хаижам, чтобы они рассудили вас по указу; они вас 
и слуш ать не станут — впору с ума сойти.
Іагзі каііаге 1е сегѵеііа (тж. Гаг заііаге іі сегѵеііо аі- 

Гагіа) см. С 1583.
1594. {аг хаИі соі сегѵеііо быть тронутым.
Таг Іогпаге іі сегѵеііо а цсі см. С-1603. 
ігаса.«аге 1е сегѵеііа см. С-1582.
Ігиііаге рег іі сегѵеііо см. С-7ь9. 
ітЬго&Ііаге іі сегѵеііо см. С-1581.
1595. іпдговваге іі сегѵеііо попупеть.
ІатЬіссагкі іі сегѵеііо см. С-1598.
Іеѵаге цгі сіі сегѵеііо см. С-1581 
Іеѵаге іі сегѵеііо а цгі см. С-1611.
1596. Іеѵаге (или ігагге) іі сегѵеііо йі т и ііа  взяться, 

приняться за  дело.
1597. тапйаге а дй іі сегѵеііо а гопго (или а ргосев- 

зіопе) задурить кому-л. голову.
1598. тап§іаг5і (или Ьессагві, ІатЪіссагві, зііііагзі, 

віги^дегбі) ІІ сегѵеііо ломать себе голову:
«Іо ші шанс!о іі сегѵеііо рег саріге сЬе діаѵоіо ѵегатепіе 

ВЧ 6 БпссеББо!» гіреіеѵа іі біепог АИіо (V. Вгапсаіі, «II 
ЬеІѴ Апіопіо»).

— Ума ие приложу, черт возьми, что с ним случилось? — 
повторял синьор Альфио.

II ІаЦо ега аЬЬазіапга сигюБО. Маве! поп 8І ІашЬіссо 
рііі оИге іі сегѵеііо (Е. Саіапйга, «Ьа Ъи^ега»).

Факт был довольно любопытным. М азель перестал ду
мать обо всем этом.
(Пример см. тж. С-688).
1599. т е ііеге  (И) сегѵеііо а ЪоКе^а (или а рагіііо, а 

зезіо) образумить, остепенить, взять в руки:
Сіаѵаппі. — Ма ѵесИ ип росо, Соіре, Бе Іи роіеББе Ігагге 

піепіе, сЬе соп соіееіо Іио сіібсогбо Іи ші Ьаі теББО II сег- 
ѵеііо а рагШ о (А. Рігепгиоіа, «Ьа ігіпигіа»),

Д ж о в а н н и .  — Ну послушай-ка, Гольпе, р аз тебе ие 
удалось ничего сделать, ты теперь своими россказнями со
всем задурил мне голову.

РгоБрего... еІІ ассоггіаѵа ип оНтрІсо со т р а ііт е п іо , кіисіі-* 
сапдоіо Бегпрге ип га^агго  еБаііаіо, ша Іппосио. ип ро’ 
т а і іо ...  е Брегаѵа, гіаѵѵего, сЬе таіигапдоБі со^И аппі е 
соІГеврегіепга аѵгеЬЬе шехБо 11 сегѵеііо а рагШо (С. Цоѵеі- 
іа, сМаіег сіоіогоза>).

Просперо... снисходя к нему с высоты своего олимпий
ского велнчня, считал Дж ордж о экзальтированным, шэ безо
бидным молодым человеком, слегка тронутым, ио которого 
годы и опыт остепенят.
(Пример см. тж. М-1038).

1600. репзаге соі сегѵеііо сіі цгі жить чужим умом.
1601. регйеге (или ктаггіге) іі сегѵеііо потерять го

лову, лишиться рассудка:
— СЬе с ііб с о г б і  ^аі, ВаЬа? Сгесіі ргоргіо сЬе аЬЫа регзо 

іі сегѵеііо? (С. Саззоіа,.«І ѵесскі ѵотра&пі»),
— О чем ты Говоришь, Баба? Ты что думаеш ь, я совсем 

ополоумел?
1602. рогге іі сегѵеііо іп роха взяться за ум.
1603. г ітеиеге (или гіцияігаге  Гаг іогпаге) И сегѵеііо 

а образумить кого-л., вправить мозги кому-л.
1604. гігпе(іег5І іп сегѵеііо образумиться, взяться за ум. 
гііогпаге іп сегѵеііо см. С-1612.
1605. гіѵойаге іі сегѵеііо морочить голову, 
гогпрегг 1е сегѵеііа см. С-1582.
1606. гиЬаге іі сегѵеііо лишить разума, свести с ума.
1607. «сопсегіаге (или всопѵоідеге, ксігисіге) іі сег- 

ѵеііо задурить голову, запудрить мозги:
АЫ I рге іі, Г іріш оіо, 1 рге іі і і  кіаппо Бсопеегіаіо ІІ 

сегѵеііо. Ѵаппо ргейісапсіо, ё ѵего? сЬе іо поп сгесіо іп  Оіо. 
Ма ваі регсЬё? РегсЬё поп сіо іого а т а п к іа г е  (Ь. Рігапйеі- 
Іо, «Моѵеііе рег ип аппо»).

Ах! Сыиок, попы задурнлн тебе голову. Они наседают на 
тебя? за то, что я ие верю в бога. А почему? Потому что 
я  лишаю их куска хлеба.
Біпаітіге іі сегѵеііо см. С-1601.
1608. втегідііаге іі сегѵеііо прочистить мозги:

Маі сопіепіо Бе Іаѵогі, асІеБво сЬе поп ІаѵогІ апсога И 
Іашепіі? АПога ІаШ  БшегібНаге ІІ сегѵчііо (С. Агріпо, ■ Зіо- 
гіе йі ргоѵіпсіа»).

Ты всегда иедоволеи, если есть работа. Теперь ее нет, и 
ты снова жалуеш ься? Так прочисти себе мозги.

врассаге 1е сегѵеііа см. С-1582.
5рагра^Ііаг5І 1е сегѵеііа см. С-1583, 
креггаге Іе сегѵеііа см. С-1582.
1609. віатраге пеі сегѵеііо хорошо запомнить, зару

бить себе на носу.
кіаге іп сегѵеііо см. С-1590.
віаге с о т е  ип сЬіосІо іп сегѵеііо см С-1746.
5Іі11аг5і (или кігиддегхі) И сегѵеііо см. С-1598.
1610. іепеге дсі іп сегѵеііо заставить быть благоразум

ным, одернуть.
Іепеге іі сегѵеііо а ЬоНеда см. С-1568
1611. Іо^Ііеге (или Іеѵаге) іі сегѵеііо а дй (тж. 1о- 

^ііеге дй гіі сегѵеііо) лишить кого-л. разума.
1612. іогпаге (или  гііогпаге) іп сегѵеііо а) придти в 

себя, придти в сознание; б) образумиться, взятьсі. за ум
1613. Іогіигагві И сегѵеііо ломать себе голову:

— 5і, вГ. — іігіо П зіпсіасо Рейапі сНе йа ип регго 8І 
Іогіигаѵа 11 сегѵеііо рег Ігоѵаг чиаІсЬе сока йа сііге (Я. Са- 
віеіпиоѵо. Ѵопогеѵоіе Раоіо 1-еопІогіе*)

— Д а. да! — закричал мэр Федани, уже давно напрягав
ший свои мыслительные способности, чтобы вставить слово.

Ігагге с]с1 сіі сегѵеііо см. С -1584.
Ігагге іі сегѵеііо <3і шиНа см. С-1596.
1614. Ігіѵеііаге іі сегѵеііо сверлить мозг:

Кірагіі виЬіІо; Іп Ігепо іі репвіего гіргеве а ігіѵеііагеіі II 
сегѵеііо (V. ВгоссШ. « / іетрі йеі %гапйе атоге»),

Ои тут же снова отправился обратно- В поезде беспокой
ные мысли вновь начали сверлить его мозг.

1615. ивсіге сіі (или йеі) сегѵеііо потерять рассудок, 
сойти с ума.

1616. ѵепйеге іі сегѵеііо а гігагпте служить кому по
пало, первому встречному.

аі сапіо Гиссеііо, аі рагіаге іі сегѵеііо см. С-567, 
саро §Г0550, сегѵеііо гпа^го см. С-812.
И сегѵеііо §1і На йаіо (йі или Іа) ЬаКа (или ѵоі(а) 

см. С-1624.



СЕК 225 С
1617. іі сегѵеііо ^іі ё  апгіаіо а ^иагго (или а 5ра$5о; 

тж. іі сегѵеііо §1і ѵа а іогпо или а сегсНіо) он голову 
потерял; у него голова кругом пошла.

1618. И сегѵеііо %\\ ѵа іп асдиа у него разжижение 
мозгов, у  него мозги расплавились.

1619. іі сегѵеііо §Іі ѵоіа ^  он непоседливый, непо
стоянный, ветреный человек.

1620. сііі йа геііа аі сегѵейо аіігі, Ьиііа ѵіа і! 
зио ргоѵ. =  голова дана, чтобы думать; живи своим 
умом.

1621. сЫ На рій сегѵеііо, ріи пе агіорегі ргоѵ. кому 
много дано, с того много н спросится.

сЬі поп Ьа сегѵеііо, аЪЬіа ^атЪе см. С -185.
1622. сііі поп Ііа сегѵеііо, зио гіаппо ргоѵ. о* от глу

пости нет лекарств.
1623. сііі 5Іа іп сегѵеііо ип’ога ё рагго рег ип аппо 

ргоѵ. ^  чем меньше думаешь, тем лучше:

Ѵірегіпа. — N011 сіісе іі ргоѵегЫо сЬе сЬІ БІа Іп сегѵеііо 
ип’ога ё рагго? Е&ІІ. сЬе поп сі БІа пеш теп о  ш егга. Бага 
заѵіо (I. А. N6111, «II іогтепіаіоге йі зе зіеззо»).

В и п е р и н а .  — Р азве не говорит пословица: кто только 
час бывает в своем уме, тот безумен? А если и получаса 
не бывает, его что, в мудрецы записывать?

(сопіагііпі е іпопіапіпі) ьсагре дговзе е сегѵеііі Гіпі
см. 5-353.

іі сіаппи іод ііе  апсііе іі сегѵеііо см. Б-24.
1624. "1і На йаіо (гіі или 1а) Ьаііа (или ѵоііа^ іі сег- 

ѵеііо (ток. ІІ сегѵеііо ^ІІ На <1аіо гіі или 1а Ьаііа или 
ѵоііа) зё у  него ум за разум зашел:

Ма ѵі Ьа гіаіо йі Ьаііа іі сегѵеііо а  ІиШ е дие? ( V. Рга-
іоііпі, «Ьо 8сіаіо»).

Да что вы оба, с ума спятили?

Ыоп зоіо Сіаисііа, т а  пеББип аііго  с! аѵгеЬЬе сарііо  пиі- 
1а; о аѵгеЬЬе сарііо  сЬе іі сегѵеііо а ^ие1Гіп^е1ісе аѵеѵа 
сіаіо 1а ѵоііа (А. АіЬегіаггі. итогізііске»).

Не только Клаудиа, но и никто другой не способен 
был ничего понять или мог бы подумать, что бедняга не 
в себе.

— Ма ѵі Ьа ргоргіо йаіа 1а ЪаШ іІ сегѵеііо? (V. Ргаіоіі- 
пі, «Меіеііо* ) .

— Вы что, вправду с ума спятили?
ВеаШсе. — Ма іпБош та регсЬё? БеЬЬо рагііге? Боѵе гіеЬ- 

Ьо апсіаге? Ѵі Ьа сіаіо йі ѵоИа іі сегѵеііо? (Ь. Рігапйеііо, 
«II Ьеггеііо а вопа&іі»).

Б е а т р н ч е . -  Почему это? Я должна уехать? Куда я 
поеду? Что это вам взбрело в голову?

Рег Іазсіаге с о б і  й'ип ігаііо, &1і а^і е опогі... е ргеп- 
<іег 1а и щ а  соп ипо, аі диаіе р г іт а  аѵеѵа гісизаіо сГ ш і і г б і  
іп т а іг іт о п іо . ѵіа, сегіо іі сегѵеііо гіоѵеѵа аѵегіе «Іаіо ді 
ѵоііа (Ь. Рігапсіеііо, «I ѵесскі е і ^іоѵапі» ).

Расстаться вдруг с почетом и комфортом... и беж ать с 
человеком, которому она когда-то отказала в своей руке — 
значило просто сойти с  ума.

§1і ГгиІІа П сегѵеііо см. Р-1377.
Іе даіпЬе Наппо рііі іп^едпо гіеі сегѵеііо см. С -187. 
дгокха Іскіа поп Га Ьиоп сегѵеііо см. Т-612, 
ітріакіго §Г0550 е сегѵеііо «оііііе см. 1-109. 
поп ё гпіса иксііа агта іа  с о т е  Міпегѵа ііаі сегѵеііо

ііі Сіоѵе см. М-1456.
поп т і  ё рам аіо  (или поп се Гаѵеѵо) п е т т е п о  рег 

Гапіісатега сіеі сегѵеііс см. А-921.
(тіі хаіропо і Іигпі пеі сегѵеііо см. Р-1459.
1625. т і  5І «расса (или т і  кепіо крассаге или Ьоіііге)

іі сегѵеііо у меня голова раскалывается.
іапіе Іекіе, іапіі севѵеііі см. Т-615.
іекіа (га Іе храііе, т а  сегѵеііо 1га 1е пиЬі см. Т-619.
1626. іи ііо  іі сегѵеііо поп ё іп іекіа ргоѵ. ^  тяжело 

голове без плеч, худо и телу без головы; ум разуму 
подспорье.

ѵагі 50П0 §Іі итогі, ѵагі і сегѵеііі см. 11-64. 
ѵагі зопо Зедіі иотіп і і сегѵеііі; а сЬі ріасе Іэ іогіа, 

а сЬі і Іогіеііі см. 11-173.
СЕКѴІСЕ ^

1627. <3і йига сегѵісе упрямый.

1628. ріе^аге Іа сеп ісе гнуть спину, подчиняться, по
коряться.
СЕКѴІЕРО аіщ  

оссііі сегѵіегі см. 0-29.
СЕКѴО т

1629. і сегѵі поп сопіапгіаію аі Іеопі ( т а  і Іеопі аі 
сегѵі) ргоѵ. ®  командует тот, кто сильнее:

сНі акіпо ё, е сегѵо (екхег) хі сгеііе, аі каііаг йеііа 
Іокка ее п’аѵѵейе см. А -1234.

ѵаі рііі ип Іеопе а саро <31 сепіо сегѵі сНе ип сегѵо а 
саро аі сепіо Іеопі см. Ь-387.
СЕ8АКЕ

1630. сиоге <3і Севаге благородное сердце; великодуш
ный человек:

— Ыоп аѵспсіо поі (За ('аг(;іі п еш тсл о  ипа ІіБса гіі рСБсе, 
сЬе соза Ьа іа ііо  Г ат ісо  т іо , сііе Ьа сіаѵѵего ип сі оге <ІІ 
Сехаге?.. 8і ё Біассаіо соі Йепіі ипо хатреН о (Зеііе 5ііе 
Е атЬ е Йаѵапіі е ГЬа ееН аІо а цпеНа роѵег Ье5(іа. регсНё 
роІезБе йгіі"іипагкі (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»)

— Мы не моглн предложить ему даж е рыбьей косточки. 
И знаешь, что сделал мой друг, у которого и впрямь бла
городное сердце? Он откусил свою переднюю лапу и отдал 
ее волку, чтобы тот смог утолить голод.

Тиііі йісопо сЬе ѴоІ Біеіе 1а рій Ьиопа разіа й’иото Йі 
ЧиеБІо топгіо. 1 п роѵего сиог сіі Секаге (С. СоІІоШ, «Ье 
аѵѵепіиге >'і РіпоссЫо»),

Все говорят, что вы добрейший человек на белом свете. 
Благороднейшая душ а.

1631. еххеге с о т е  Іа гпо^ііе йі Сехаге быть выше, вне 
подозрений (как жена Цезаря).

1632. а Сехаге чиеі сііе ё <31 Севаге, а Біо циеі сііе ё 
й\ Оіо богу богово, а кесарю кесарево; каждому свое.

1633. о Сехаге о Мссоіо ргоѵ. либо первым, либо ни
кем либо пан, либо пропал [лат. аиі Саезаг аиі піЫІ]. 
СЕ5РІІОЫО т

1634. Іаге сехри^ііо собрать в кучу, вместе что-л.
1635. ихсіге йеі секри^ііо дать открытый бой. 

СЕ55АКЕ ѵ
сехкі іі сіеіо см. С-1864.
Іеѵаіо іі йепіе, севваіо іі йоіоге см. И-205. 
ріссоіа асциа Га севхаг §гап ѵепіо см. А-250. 
ргехо ІІ рагіііо, секваіо ГаГГаппо см. Р-712.

С Е 850  т
1636. (іп)ііі се®50 в стороне; на отлете.
1637. теМеге пеі се$50 а) забыть; Ь) ни во что не 

ставить.
1638. гійигге іп ип сехко =  смешать с грязью.

СЕ5ТА I
1639. а сехіе в большом количестве.
1640. еххеге іп севіа быть под мухой.
Гаге а цй іі саро с о т е  ипа севіа см С-762.

СЕ5ТО т 1) корзина; 2) кочан
1641. секіі е сапевігі (1) то да се, обо всем поне

многу.
1642. гіѵоііаге И сехіо (1) перевернуть вверх дном.
1643. зііілаге ип севіо й Іаііида (2) ни во что не ста

вить.
1644. ігоѵаге а одпі секіо іі хио тап ісо  (1) никогда 

не теряться находить выход нз любого положения, быть 
находчивым.

сііі поп 5І сопіепіа йеІГопевІо, реггіе іі тап ісо  е іі се- 
8Іо (1) см. 0-367. 

дгапо рекіо Га Ьиоп се$іо (1) см. 0-989.
Іосіаіеѵі, сехіо, сЬе аѵеіе Ьеі піапісо! (1) см. М-413. 

СЕ5ТО NЕ т
аѵеге іі саро с о т е  ип сехіопе см. С-730.
Гаге а (̂̂  іі саро со т е  ип сехіопе см. С-762.
Гаге а 1а 1е5Іа со т е  ип севіопе см. Т-554.

СЕТКА і
еххеге (или  Гаге) с о т е  Гакіпо аі киопо йеііа сеіга см. 

А-1204.
1645. гассопсіаге 1а сеігв приводить все в порядок.

8 Итал.-русск. фраз. сд.



1646. Іешрегаге Іа сеіга соп дсі договариваться, сгова
риваться с кем-л.
СНЕ т 

аііго сЬе см. А-553.
1647. поп дгап сНе ничего особенного:

ІЗп согѵо. пе! Ьиіо, &гЫо соше ип ЬатЬ іпо ітр агг ііо . Мі 
гіігаззі йі бсоііо гіаііа ііпевіга. йе і гевіо, сІаИа ііпезіга сіеі 
ВеасЬ Ьихигу Ноіеі поп бі ѵегіеѵа бгап сЬе (О. Раііасі, «И 
8е880 іпШіІе»).

Во тьме раздалось карканье вороны, похожее на исступ
ленный крик ребенка. Я отпрянул от окна. Впрочем, нз 
окна отеля Бич Лакшери ничего особенного видно не было.

А <1іс1оН*аппі Іе га^агге сіі аііога поп сопозсеѵапо &гап 
сЬе сіеііа ѵііа (Т. Ьогі, «Виіеге виІѴАгпо»).

В восемнадцать лет девушки в те времена мало что знали
о жизни.

А Бесіісі аппі гп’его Іаііо  ипа зресіе сИ ІЫ апгаіа, т і а  
соеіапеа есі ех со тр ар п а  сіеііе тегііе; ега Ьеііа, т а  іпіеі- 
Іей и а іт е п іе  (е апсЬе т о г а іт е п іе , яиезіо 1о саріі рій ІагсЗі) 
поп ѵаіеѵа &гап сЬе (I/. Рассо йе Ьацагйа, «I / іиті йі Маг- 
еНега»).

В шестнадцать лет я завел себе что-то вроде невесты. 
Мы былн одногодки, вместе учились в школе. Она была 
красива, но с точки зрения интеллекта (да н морали, как 
я понял позднее) — ие бог весть что.

1648. іепегві ип §тап сЬе много воображ ать из себя. 
сЬе ё (е) сЬе поп ё см. Е-210.
1649. поп с ’ё сіі сЬе не за что (благодарить):

Тогеііо ргеве і1 Бі^аго е ^гісід: «Огагіе, еЬ, рег іі Біяаго». 
«ІМоп с’ё ді сЬе» сІізБе 1'иотпо... (А. Могаѵіа, «К.ассопіі го- 
тапі»).

Торелло взял снгару и крикнул: — Спасибо за сигару!
Н е за что, — ответил мужчина.

СНЕССА 
іі ^аііо гіеііа СЬесса см. С-90.

СНЕТІСНЕЬЬА /
1650. а ііа  сЬеіісЬеІІа втихомолку, тайком:

І /и Н іс іа Іе  ЯБСоИаѵа ІгатогШ о циеііа ѵаіап^а сіі рагоіе, 
Бозрігапгіо аі т о т е п іо  гіі есІІББагзі а ііа  сЬеІІсЬеИа, Іга 
ипа раиБа е ГаИга йеІГіпеБашіЬіІе таг іаш а (Т. Ьогі. «гВы- 
/ еге 8иІГАгпо»),

Офицер в оцепенении слушал этот поток слов, выжидая 
паузы в речи этой словоохотливой дамы, чтобы втихомолку 
удалиться.

— ...е, роісЬб Біеіе піроіе гіеі ѵевсоѵо, поп ё  езсіизо сЬе 
а і іа  сЬеіісЬеІІа тоИ і саііоіісі ѵоііпо рег ѵоі ( V В го сс к і, «I 
іетрі йеі %гапйе атоге» ).

— ...а поскольку вы племянник епископа, не исключено, 
что многие католики тайно проголосуют за вас.

СНЕТО адд
1651. сЬе(о с о т е  Гоііо =  тише воды, ниже травы:

«8и, гіа Ьгаѵо. ѵспКе а Бегіеге».
«Ессотпі: віаго сііеіо сопГоІіо: (Е. Саіапйга, <1.а Ъи/ега»).
— Ну. будьте молодцом, садитесь.
— Сажусь, буду тише воды, ниже травы.

асдиа сЬеіа см. А -109.
1652. а сЬеІо мирно, спокойно,
1653. аііа сЬеІа исподтишка, потихоньку.
1654. хіаге йі сЬеіо смириться, не противоречить, 
яіаге сЬеіо с о т е  ип рогсеіііп егаііа іо  см. Р-2060. 
1’асцие сЬеіе вопо 1е саіііѵе (или воп циеііе спе іт -

т о ііап о; тж. Гасдиа сЬеіа гоѵіпа или готре і ропіі) 
см. А-204.

асдиа сЬеіа ѵегіпіпі т е п а  см. А-205.
1іп§иа сЬеіа е {аШ рагіапіі см. Ь-707.

СНІАССНІЕРА I
1655. сНіассЬіеге йі соггіЛоіо кулуарные раз.-оворы, 

слухи.
егое а сЬіассЬісге см. Е-139.
1656. а сЬіассЬіеге по слухам.
1657. ііі сЬіассЬіега іп сЬіассНіега слово за слово:

Йіссоте гаі ѵісіего, сЬіеві гіі Іиі, е 1а гіоппа... ѵеппе ЕиІІа 
рог*а е Н сЫассІііега іп сЫассЫега Ьепейі іі сіеіо сН‘іо 
соповсевзі ІІ Рио іпдиіііго (С. Раѵехе, «Ьа зріаввіа»).

Поскольку они меня заметили, я спросил о Дор’), и жеи- 
щина... вышла на порог и, слово за слово, стала благода
рить бога за  то, что я знаю ее жильца.

1658. 5епха іап іе  еЬіассНіеге ^  не мудрствуя лукаво:
«Ь’ІІа1іа ё аііа іезіа йеііе пахіопіі Оеііа Іе%%е пеі топ - 

гіо! Е роББо (Ііге сЬе апсІіЧо. собі сі  ̂ роѵего і^погапіе е 
теБсІііпо с о т е  бопо, Ьо Гаио диаІсЬе сова, Бепга іап іе  
сЬіассЬіеге (Ь. Рігапйеііо, «г/ ѵессЫ е І віоѵапі»).

— И талия стоит во главе народов! Она диктует всему 
миру! Могу сказать, не мудрствуя лукаво, что и я сам, 
бедняк, невежда и ничтожество, кое-чего достиг.

1659. аЬЬопсІаг соп сЬіассЫеге утомить кого-л. бол
товней.

1660. аѵеге ипа ^гап сЫассЬіега: Ьа ипа ^ гап сЬіас- 
сіііега у него язык хорошо подвешен.

1661. аѵеге т о і і а  сЬіассНіега быть болтливым, лю
бить поговорить.

1662. Гаге (Зие (или  диаі(го) сНіассЬіеге (тж. ^сашЫаге 
Чиаііго сЬіассЬіеге) поболтать, побеседовать с кем-л.:

Соп сЬіипчие ігоѵазБе іі саБо <1! рагіагпе, Уаг яиаііго 
сЬіассЫеге... соп Іиііі іі саѵ. Еврозііо апсіаѵа а Гіпіге 1а 
БиІГаг^опіепіо (О. Рагізе, «II ргеіе ЬеІІо»).

С кем бы кавалер Эспозито ни говорил, с кем бы ии 
останавливался поболтать, он, в конце концов, переходил 
на эту тему.

«Апсііашо а іаге дие сЬіассЬіеге, іо е  іе. ш  ргіѵаіо» 
(О. 8оаѵі, «Сіі атпісі таіаіі йі пегѵі»).

— Пойдем-ка, потолкуем с тобой наедине*
...ѵепіѵа — йіБзе — Боііапіо рег сопоБсеге сп ссоНе^а» е 

БсашЬіаге циаИго сЬіассЬіеге (О. Виззапі, «йіеіго Іа рогіа»).
...он сказал , что пришел лишь познакомиться с «колле

гой» и немножко поболтать с ним.
Ргапсезсо. — АЫ АЫ АЫ РгесіБатепІе! Оиаііго сЬіассЫеге 

рег іпіепсіегсі е ип Ьиоп Ьіссіііеге (Зі МагБаІаІ (С. Коѵеііа, 
«Ьа геаііа»).

Ф р а н ч е с к о .  — Ну вот, вот, вот! Вы попали в точку. 
В двух словах мы сможем договориться и закрепить наше 
согласие стаканчиком марсалы.

...Чиеііе поп бопо !е циаііго сЬіассЬіеге сііе аѵеіе йа рог- 
іагсі ѵоі аі ігіЬипаІе сіеііа репііепга!.. (О. Ѵег&а, «Ма- 
8іго-йоп Се8иаІсІо»).

...это не какие-нибудь мелочи, с которыми вы приходите 
исповедаться.

1663. іепеге а сНіассЬіеге вести пустой разговор.
1664. ѵоіеге 1а сНіассЬіега хотеть пошутить, шутить.
1665. 1е сЬіассЬіеге поп Гаппо Іагіпа (или поп ѵаппо 

аі шиііпо; тж. сІііассНіеге е ІаЬассЬіеге іі Ьапсо поп 1е 
ішре&па; і ёІ5С0Г5і поп Гаппо Гагіпа) ргоѵ. ^  словами 
делу не поможешь, из слов кафтана не сошьешь; со
ловья баснями не кормят:

«Е роі, дпалсіо Біеіе БІаіі цш іп іге о чиаііго а гііг т а іс  
гіеі яоѵегпо, сЬе аѵеіе сопсіизо? Ье сЬіассЬіеге поп Іаппо 
іагіпа» (С. Саззоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

— Ну и что из того, что вы собираетесь здесь втроем 
или вчетвером ругать правительство? Разговорами делу не 
поможешь.

«ОеБіі, е с о т е  Беі БизсеІііЬіІе! 5і Іа рег гііге: е (іеі гезіо 
Боп Іаііі е поп сЬіассЬіеге».

«Е 1о Бареіе. сіііассіііеге е іаЬассЬіеге іі Ьапсо поп Іе 
іпіребп 2 с о т е  бі дісе» (М. Ргізсо, «Ьа йата йі ріа%2й»).

— Ах, боже мой, какой ты чувствительный! Это просто 
так  говорится, к тому ж е это правда, а ие просто слову.

_ Вы же знаете, есть такая пословица: из слов платья
не сошьешь.
1666. Іе сЬіассНіеге (или 1е рагоіе) поп 8’іпНІгапо 

ргоѵ. собака лает, ветер носит.
СНІАМАКЕ ѵ 

сЬіатаге войо 1е а г т і см. А-1091. 
сНіатаге іп Ьаііо см. В -134. 
сЬіатаге а Ьапсо см. В -167. 
сНіатаге іп сайка см. С-1305. 
сЬіатагм іп соіра см. С-2205. 
сНіатаге а сопігопіо см. С-2426. 
сЬіатаге 1е сохе соп (і) Іого поші см. С-2890. 
сНіатаге іп сгейііо см. С-3024. 
сНіатаге пеі йехегіо см. 0-247. 
сЬіатаге а (или іп) екате см. Е-170. 
сЫ атаге і ПсЬі іісЬі см. Р-627. 
сЬіагпаге {иогі аііа гіЬаІІа см. \ і-299. 
сЬіатаг 1а д а ііа  т іс іа  см. С-258. 
сЬіатаге 1а ^аііа ^айа (е поп т іс іа )  см. С-259. 
сНіатаге аііа тассНіа см. М-13.
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сНіатагг рег гпейісо іі т а іе  см. М-212. 
сНіатаг тсгсё см. М-1215. 
сНіатаге аііа гпогіе см. М-1960.
сНіатаге пего іі пего е Ьіапсо іі Ьіапсо см. N 203 
сНіатаге ГоссНіо см. 0-132.
сНіатаге рапе ( і і)  рапе е ѵіпо (іі)  ѵіпо см. Р-251.
сНіатаге а рагіе см. Р-626.
сНіатаге а гассоііа см. К-13.
сЬіатаг а гассоііа і репкіегі см. Р-1209.
сЬіатаге аііа гіЬаІіа см. К-299.
сЬіатаге Іиііі і хапН (рег п о т е  или  гіеі кіпагіо) см. 

5-213.
сНіатаге ѵепіо іп т аге  см. Ѵ-255.
еххеге с о т е  1е сатрапс сііе сЬіагпапо §1і аіігі аііа 

техха е поп епігапо іп сЬіеаа см. С-330. 
сЫ сЬ іата Ьепе, іп саха §1і ѵіепе см. В -197. 
сЬі {ііа е іа  {ііаге, Ьиопа тавхаіа 5І Та сЬіаіпаге см.

М-915.
1667. сЫ ата е гіхропйі быть далекими друг от друга:

Ргііпа сЬе 1а іе ііега  аггіѵі, апсііе Іасепсіо соп 1а т а з з і т а  
зоііесііисііпе, гіі чиі а Коша, сЫаліа е гізропсііі (Ь. Рігап- 
йеііо, « / ѵесскі е і ёіоѵапі»).

Когда еще письмо дойдет, даж е при самой большой 
спешности, ведь отсюда до Рима так далеко!

ипа ѵігій сЬ іата Г а В а  см  Ѵ-624.
СПІАРРА /

1668. воііаге 1е сЬіарре а т а г іе ііо  дрожать от стра
ха.

аѵгеЬЬего піап^іаіо 1е сЬіарре Йі С гатоіагго сНе Гаѵе- 
ѵа сіі (егго см. С-939.
СНІАРРАМІѴОЬЕ т

1669. еккеге ип сЬіаррапиѵоІе делать что-л. непроду
манно, витать в облаках.
СИІАРРАРЕ ѵ 

сЬіарраге (апсЬе) іі піекіоіо см. М-1307. 
сЬіарраге ипЧтЬессаІа см. 1-51. 
сЬіарраге дй іп рагоіа см. Р-4°9
хрессЬіейо (или зрессЬіо, гісЫ ато) рег сНіарраг 1е 

аііогіоіе (или Іойоіе) см. А-483.
СНІАРРОЬО т

1670. Іахсіаге (или  т е ііе г е ) пеі сіііарроіо предать заб
вению.
СНІАРО 1. аее

1671. сЫаго с о т е  Гасдиа (или  Гасдиа <3і ®ог- 
деп<е, с о т е  1’атЬга, с о т е  іі діогпо, с о т е  Гоііо, с о т е  
1а Іисе гіеі хоіе, с о т е  іі 50Іе, рій «Зеі коіе, с о т ’ипо ьрес- 
сЬіо, рій (Гипо хрессЬіо) ясный, четкий; ясно как день, 
яснее ясного:

— П йоѵе рагіа соп Гап&еіо?
— Іп саза ш іа, по? — іесе 1а гпо^Ііе, о ііеза  рег чиеі 

ссіоѵе» сііе поп с’епігаѵа, еіассЬё ега сЬіаго с о т е  1’асциа 
гііе Гап&еіо сіоѵеѵа апйаге іп саза сіі Іеі (5. 5 ігаіі, «Н Ьеаіо 
сіоп Сігоіатоя).

— А где он гопорнт с  ангелом?
— У нас дома, где ж е еще? — сказала ж ена, оскорблен

ная этим явно неуместным «где», поскольку н так  яснее 
ясного было, что ангел должен был прийти к ней.

Рег т е  1а соза ё сЫага с о т е  іі зоіе (С. Саззоіа, *Ьа 
га^агга йі ВиЬе»).

Д ля меня дело яснее ясного.
Рего пеі сазо  гіеііа Регіазі ега сЬіаго с о т е  1а Іисе гіеі 

Боіе сЬ 'еяН поп роіеѵа еззегзі іпѵа&Ыіо сЬе деііа  сіоіе 
(Е■ Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

Впрочем, в случае с молодой Перласи было ясно как 
день, что его могло привлекать только приданое.

Ега сЫаго с о т е  Гасдиа ді зог^епіе сЬе іі тагсЬ езе  йіосаѵа 
а поп Гагзі Ігоѵаге (В. Тессігі. «Ьа іегга аЬЪапйопаіа»). 

Было ясно как божий день, что маркиз играл в прятки.
— Ё сЬіаго?
— Аііі рег сЬіаго ё сЫаго с о т е  Г атЬ га  (Р. Реггі, «Еті- 

цгапШ).
— Ясно?
— Ясней не бывает.

(Пример см. тж. К-158).

сіііаго апсЬе аі сіесігі см. С 1826.
1672. сЬіаго іагпрапіе яркий, ясный день.
1673. §апіа СНІага :иутл. вода

Ь*

ип по сЬіаго см. N-320.
а сЬіаге Іеііеге см. ь-447.
іп сИіага Іисе см. І.-8іЗ.
а гіігіа сНіага см. П-517.
сапіагіа сЬіага а дсі см. С-540.
сапіаге (или йіге) а сЬіаге поіе см. N-458.
сНіиіІеге іі сЫаго §іогпо см. С-579.
Лге сНіаго е пеііо (или іопйс) см. 0-496. 
ехвеге асдиа сЬіага см. А -152. 
іпІогЬаге Гасдиа сЬіага см. А -167. 
т е ііеге  аііа уили іп) сЬіагг. Іисе см. Ь-822.
1674. віаге сНіаго е й’ассогйо соп дсі иметь чисто де

ловые отношения с кем-л., быть в чисто деловых отно
шениях с кем-л.

а т іс і сагі (, іпа раііі сИіагі) е(1а) Ьогха сЗеІ рагі (тж. 
сопіі или раііі сНіагі, а т іс і сагі; ра*іі сЬіагі, атісігіа  
іипда или  е Іа Ьогка сіеі рагі; райі сЫаг!) см. А 617.

Агпо поп іп§го55а (или поп ѵіеп дговко) й’асдиа 
сіііага см. А -1135.

сЬі 5І &і.и$а хепга еххеге асспхаю, Та сЬіаго іі 5ио рес- 
саіо см. 3-519. 

сЬі ѵиоі (ІеІГасдиа сЬіагг ѵасіа аііа Іопіе см. А-234.
іі Тіит поп іп§го55а (или поп ѵіеп ^гозхо) ё ’асдиа 

сНііга см. А-1135.
СНІАКО 2. іп

1675. іга іі сЬіаго е іі То&со в сумерки, с наступлением 
темноты (пример см. М-1241).

1676. т е  Неге (или рогге) іп сЬіаго выявить, обнару
жить что-л.; пролить свет на что-л.

1677. ѵепіге іп сЬіаго стать ясным, обнаружиться
1678. росо сНіаго соп т о ііо  охсиго ргоѵ. её не на что 

надеяться; хорошего не жди.
СНІлКО 3. аѵѵ

1679. сНіаго е пеііо (или е топЛо) (обыкн. употр. с гл. 
говорения) ясно, без обиняков:

I сіоііогі аІГОзредаІе сіеііа Расе т і  ^иагігопо, бі, гла 
гііззсго сЫаго е іопйо сЬе тасіге поп загеі діѵечііаіа т а і  
рій (С. Магоііа, «Ье тііапезі»).

П равда, врачи больницы делла П аче вылечили меня, ио 
сказали ясно н определенно, что детей у меня больше не 
будет.
(Пример см. тж. А-811; С-92).

С Н ІА 550  щ
1680. ^иог сіі сЫахзо не шутя.
1681. рег сЬіазБО (обыкн. употр. с гл. Гаге, сііге, есс.) 

в шутку.
1682. апйаге іп сЬіа58о а) пойти в публичный дом; 

Ь) прогореть, разориться.
1683. аѵеге іі сЬіаззо аІГизсіо быть рогоносцем:

Ти ѵиоі риг [аг а Ѵатог зесо е ѵиоі сЬЧо аЬЬіа іі сЬіаз^о 
аІГизсІо, т а  іо поі сотрогіего  (М. Вапйеііо, «Ыоѵеііе»).

Ты хочешь амурничать с ним и сделать меня рогоносцем 
в моем собственном доме, но я этого не допущу.
аѵег рагепіі іп сЬіахзо см. Р-414.
1684. (Загіа рег (і) сЬіазхі а) скрыться, убежать; 

Ъ) обойти щекотливый вопрос, уйти от неприятной темы 
разговора.

1685. [аг сНіа550 а) поднимать шум; Ь) вызывать тол
ки; возбуж дать интерес:

Іп росЬі ^іогпі... г іи з с іт т о  а Іаг сЬіаззо зиі сазо  сіі М іт- 
т о  (М. Зегепі, «I ціогпі йеііа позіга ѵііа»).

Через несколько дней... нам удалось поднять шум по 
делу Миммо.

1686. іаге И сЫазхо шумно веселиться.
1687. Гаге ип с1ііа85о сЗеІ йіаѵоіо а) бесноваться, бе

ситься:
Ега зоіо: е іі т а ге , гіаѵапіі ей Іпіогпо, еі» Іасеѵа ип 

сЫазво йеі (Ііаѵоіо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
Он был совсем один. Море вокруг бесновалось.

Ь) скандалить, поднимать шум.
1688. Ппіге іі сЬіа55о перестать говорить, болтать о 

чем-л.
1689. іппатогагзі іп сіііазко ^  чрезмерно увлекаться, 
<Іоѵе е ип гпагсеііо е ип сМа§§о см. М-739.
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СНІАѴЕ } 1) ключ; 2) муз. ключ.
1690. 1е сЬіаѵі сіі 8ап Ріеіго (1) ключи Святого Пет

ра, власть и юрисдикция Ватикана, католической ці;
КВІІ.

1691. сМаѵе йі ѵоііа <3і дс (1) основа, гуть чею-л.:
Е ессо 1і, а  ип сегіо ш отеп іо ... сіоѵеѵа епігаге іп агіопе 

ип уаііо : ип ^а ііо  пего сііе ега роі соп МасіБІе, 1а сЬІаѵс 
гіі ѵоііа сіі іиН о ГерізсмЗіо (М. Зоійаіі, «Ье йие сіЫа»).

И вот, в определенный момент... должен появиться иа 
сцене кот, черный кот, который вместе с Мачисте играет 
главную роль в этом эпизоде фильма.

I Біпопіті зопо ипа сЫІе сЬіаѵі <1і ѵоНа сіеі 1іп&иа&&іо 
роіііісо (С. Раііоііа, «Ье рагоіе йеі роіеге»).

Синонимы — одна из основ политического языка.

1692. Іиогі сЬіаѵе (2) не к месту, некстати; не в своей 
тарелке.

1693. а сЬіаѵе (I) (обыкн. употр. с гл. сЫибеге, зег- 
гаге, есс.) на замок.

1694. — сЬіийегхі (или  $еггаг5І) а сЬіаѵе (1) зам к
нуться, близко не подпускать к себе.

1695. а зеНе сЬіаѵі (1) (обыкн. употр. с гл. сЫиёеге, 
беггаге, есс.) за  семью замками.

1696. 5о11о сЬіаѵе а) (тж. боііо ш іііе сЬіаѵІ) (1) 
(обыкн. употр. с гл. сЫиёеге, зеггаге, іепеге, ^иагйаге, 
шеііеге, есс.) под замком, в надежном месте:

Ті гассошапсіо Аигога: поп Іа регйеге й'оссЫо, ііеп ііа 
Боііо сЫаѵе (М. Ргізсо, «Ьа йата йі ріагга» ).

Смотри за Авророй, не спускай с нее глаз, держи ее 
взаперти.

СЫисІо 50ІІ0  1а сЬіаѵе гіеііа ргш іепга чиапіо гаі бсгіѵі 
іпіогпо а Зсагра ( V. Мопіі, «Ореге»).

И з осторожности держ у под семью замками все, что ты 
мне пишешь о Скарпа.

Ь) в тюрьме, за решеткой. 
1697. іп сЬіаѵе (сіі...) (2) в каком-л. ключе, в плане, 

в разрезе:
АпсЬе 1е аііге гіоппе Іеі 1е кпаггіа е б іЦ(1*са чиаБі 

еБсІиБіѵашепІе Іп сЬіаѵе сіі Беззо, аггіѵапсіо а <ЭеБсгіеѵегІе...: 
соше ІагеЪЬе 1а шайБІша рагіе гіе^іі иошіпі (С. Сейегпа. 
«Зі&поге & 8і&погІ»).

Ж енщин она рассматривает и характеризует почти ис
ключительно в плане секса и описывает их так .., как это 
могло бы сделать большинство мужчин.

1698. — іп сЬіаѵе ііі каііга (или ваіігіса) (2) в сати
рическом тоне.

1699. — евхеге іп сЬіаѵе (2) попасть в тон.
1700. аѵеге 1а сЬіаѵе гіі... (1) знать подход к...
1701. йаге 1а сЬіаѵе а цй (2) задавать тон:

«5е Іиі Біеззо 11 йа гіаіо 1а сЬіаѵе, іі  Ьа гіѵеіаіо сіі ев* 
Беге а т іс о  сіеі ^епегаіі... гпі сіотапсіо соБа аБреШ?..» 
(Л. Ога&о> «II іісіапгаіо»).

— Если он сам был с тобой откровенен н рассказал, что 
у  него друзья среди генералов.,, спрашивается, чего ж е ты 
ж деш ь?..

епігаге (или  ра5$аге) рег іі Ьисо гіеііа сЬіаѵе (1) см.
В-1348.

1702. е55еге (с о т е )  Іа сЬіаѵе е іі та іегогхо іо  (1)
жить душа в душ у, быть неразлучными (друзьями). 

1703. Іед^еге іп сЬіаѵе (2) расшифровывать.
1704. Іепеге Іе сЬіаѵі (1) быть хозяином, распоря

жаться.
1705. іоссаге 1е сНіаѵі (2) а) муз. наж ать на педаль, 

на клапан; Ь) затронуть чью-л. струну, попасть в тон, 
сказать что-л. приятное:

...е Чиі Оапііо. Бареп^о сіеі іас ііо  ашоге гіі ІЛЬопсІ! рег 
М ігеііа, рег Іаг ріасеге аІГаш ісо Іоссаѵа 1е сЫаѵі іп Бе^по 
гіі зсоп^іиго, «Іассіашо Гіроіеві сЬе М ігеііа зіа іппатогага 

Р ’Аѵо55а. Іегі Бега, рег еветр-.ю, Ьаі ѵібіо Ьепе, поп ГЬа 
геапсЬе ^иагсіаіо іп Іассіа! Ти ші «Нсі: сЫ ёізргегга сот- 
рга» (С. Рагізе, «II іШапгатепіо» ).

И тут Данило, зная, что Лнбоиди тайно влюблен в Ми
реллу, ж елая сделать приятное другу и, чтобы успокоить 
его, задеть его чувствительную струну, сказал: «Если д аж е 
предположить, что Мирелла неравнодушна к Д ’Авосса, чем 
объяснить, что вчера вечером (ты сам это прекрасно видел) 
она даж е ни разу  не посмотрела на иего. Ты скажеш ь: «кто 
хочет купить, старается сбить цену».

1706. Іогпаге іп сЫаѵе (2) быть, прийтись кстати, к
месту.

ііясігпе рег іі Ьисо Йеііа сНіаѵе (1) см. В-1351.
1707. ихсіге (1і сЬіаѵе (2) а) муз. дегопироваіь, не 

держать строя; Ь) говорить не в тон, невпопад, откло
ниться от темы; быть не к месту, некстати.

1708. ихсіге сіі сЬіаѵе е <3і Іопо (2) сбиться с правиль
ного пути.
СНІАѴЕТТА і  

йаге 1а сагіса соп 1а сМаѵеНа см. С-917. 
СН1АѴІ5ТЕЫО т

1709. Ьасіаге іі сЬіаѵіхІеІІо а) поцеловать пробой (и 
пойти домой), не застать никого дома; Ь) уйти навсегда 
(из дому).

1710. — Іаг Ьасіаге іі сЫаѵЫсІіо выгнать из дома.
1711. тейегві (или  рогм) іі сМаѵізіеІІо аііа Ьосса 

молчать, держать рот на замке.
1712. теііегві (или рогхі) ип сЬіаѵіхІеІІо адіі огессЬі 

не хотеть слушать, что говорят другие.
1713. гогіеге і сЫаѵікІеІІі исходить желчью, злиться. 
Іахіаге іі роіхо аі сНіаѵікіеІІо см. Р-1994.

СНІССА [
1714. Ігагге а сЬісса добиться своего уговорами, 

лестью.
СНІССНЕКА /

1715. апііаге аііа сЬіссЬега просить милостыню, поби
раться.

1716. теиегві іп сЬіссЬеге е ріаіііпі == разодеться в 
пух и прах:

51 т і5 е  іп сЬіссЬеге е р іай іп і іі діогпо іп сиі — Гіпаі- 
те п іе  — Іи іпѵііаіа {В. ТессНі, «Ьа іегга аЪЬапсІопаІа»).

Когда, наконец, маркиз пригласил ее к себе в дом, Ро
занна разоделась в пух и прах.

СНІССНІРІСНГ т
1717. еввеге сЗі цііеііі йеі сЬіссЬігісЬі задирать иос. 

СН1ССО Я
аѵаго а сіііссііі см. А -1364.
1718. поп сі саьсЬегеЬЬс ип сИіссо Йі рапісо ^  яблоку 

негде упасть:
«С’ё іап іа  яепіе... сЬе поп сі саБсЬегеЬЬе ип сЬіссо 

рапісо». Ь ’ішрагіпо, рег Ьеп гісоггіэге Гассеп!ахіопе сіі циеБіа 
рагоіа, соіого сііе іаппо й'о&пі егЬа ип іазсіо (Р. Роскі, 
«Ѵііаііапо }асіІе»).

«Народу столько, что яблоку негде упасть». Пусть вы
учат это выражение те, кто неправильно произносит слово 
«рапісо» и валнт все слова в одну кучу.

СН1ЕОЕКЕ ѵ 
сЫейеге іп (или сіі, рег) §гагіа см. 0-1020. 
сЬіейеге Іиті см. Ь-865. 
сЬіейеге 1а Іипа см. Ь-901.
сЬіеіІеге 1а т а п о  (или  іп ш аігітопіо, іп то^ ііе , рег 

т ор ііе , іп хроха) см. М-570, 
сіііейеге ГоЬоІо см. 0-5 . 
сЬіеоеге діі о ііо  §іогпі см. 0-583. 
сЬіеіІеге 1а рагоіа см. Р-511. 
сЬіейеге гадіопе см. К-58.
сіііегіеге всиха апсЬе аІГагіа сНе ипо гекріга см. 5-515. 
1а Ьоііа сЬе поп сіііеке поп еЬЬе сосіа см. В 1077.
1719. (іп диеііа сака) сЬіейі е йотапйа (поп тап са  

пиііа) ^  э т о т  дом — полная чаша.
поп с’ё іпіорро рег аѵеге, рій сЬе сЬіейеге е іетеге '■м.

1-352.
хеиха поп сЬіекІа, ассиха тапііекга см. 5-518. 

СНІЕКІСНЕТТО гп
1720. Таге И сЬіегісЬеІІо Йі цсі быть чьим-л. пособни

ком; быть подпевалой.
СНІЕКІСО пг

сіаіе (или сіа) йа Ьеге аі ргеіе, сЬе Н сіііегісо Ьа хеіе 
см. Р-2266.

ІиШ і ріеѵапі тепапо ип сЬіегісо см. Р-1793. 
СНІЕ5А }

1721. сЬіеха тайге кафедральный собор, 
с о т е  ип сапе іп сЬіеха см. С-429.
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— ассоу Ііеге (или ІпЦІаге) с о т е  ип сапе іп с!ііе$а см.

С-430.
— ё Гогіипаіо с о т е  ип сапе (или і сапі) іп сіііеха

см. С-431.
-— іі сапе іп сіііека Ги хетрге іі таіѵепиіо см. С 43 I. 
сака е сНіека:
— гіоппа гіі (или Іиііа) са«а е сіііева см. С-1132.
— {аге сава е сЬіека см. С-1133.
8р050 Йеііа сНіека см. 3-1517.
1722. сіі сЬіеха религиозный, набожный, 
сопхитаге іі Ьепе йі веііе сЬіеке см. В-484, 
сопхитаге 1е рапсЬе <]е11а сЬіеза см. Р-200
еххеге с о т е  Іе сатрапе сЬе сНіатапо діі аіігі аііа  

текка е поп епігапо іп сЫе; а см. С-330.
1723. Гаг сііге іп сіііека огласить (брак) в церкви. 
Гаге сЗеІІа іекіа ипа сНіека см. Т-555.
Гаге Іа ѵіхііа Йеііе кеііе сНіехе см. V-637.
1724. крокаге ипа сЬіеха принять монашеский сан, 

стать монахом.
1725. сЬіека §гаппе, йеѵогіопе роса церковь большая, 

а верующих мало:
СЕііеза Егаппе, (1 еѵо/Іопе роса. Кіі-піг сіі іггі‘;і;нгс1о';с) рег 

Іа сЬіееа е 1а йеѵогіопе. А К о т а  аі ива циевіо Зеііо  циапгіо
ІІ ріаію  ё ц іл т іе  е саріепіе е іпѵесе іі сіЬо ё БСагео авзаі 
(Л\ Сгапйі, «Моііі е йеііі готапезсігі»),

«Церковь больш ая, а верующих мало». Тут нет никакого 
неуважения к церкви и к вере. Так говорят в Риме, если 
на большом вместительном блюде подают маленькую пор
цию.
1726. іп сЬіека соі хапіі е аІГохіегіа (или іп іаѵегпа) 

соі дЬіо!1(оп)і ргоѵ. ~  в каком народе живешь, того и 
обычая держись; дома как хочешь, а в гостях как ве
лят: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Ьаі вѵаііріаіо диаІсЬе сЬіеха? см. 5-2112. 
тап^егеЬЬе іі Ьеп <1і кеііе сЬіехе см. М-378, 
аііа т е м а  іп й ііото: 1а сЬіека ё ^гапйе (или 1а ё 

сЬіека дгапііе) см. М-1261.
СНІЬО ш

1727. Гаге іі сЫІо отдыхать после обеда:
— І)іса 1а ѵегііа; 1е раге ішровзіЬіІе сЬе ипа гіоппа 

атпапіе гіі 1 пАі і виоі сотосіі, аѵѵехха Йі Іаге іі вио сЫІо 
сіоро о^пі раБІо. Біа ивсііа а чиеБІ’ога (В. Сазіеіпиоѵо, 
«1 Мопсаіѵо»}.

— Скажите правду, вам ие каж ется странным, что ж ен
щина, лю бящ ая нежить себя, привыкшая отдыхать после 
еды. вдруг вышла из дома в такой час.

1728. соха сііе [поп] Га Гаге ип Ьиоп сЫІо [не]прият
ная вещь.
С Н ^ А  і

апйаге с о т е  Гасциа аііа сЬіпа см. А-705.
1729. апгіаге рег ип’аКга сЬіпа принять неожиданный 

оборот; резко измениться:
— СаБа Б е ііа т о п іе  іп  вегарге 1 и ііп гіі Сава (’.’Лиу(ііа е 

іеііеіе аІГ ІтрегаІоге е Не, апсЬе Бе агіееБО 1е соБе бопо 
гпгіаіе рег ин а ііга  сЕііпа (і?. В а ссН еІІі«Тге Еіогпі йі рав- 
зіопе»).

— Белламонте всегда были преданы австрийскому дому и 
верны императору и королю, они остаются верны дам." те
перь, когда все пошло вверх диом.
саѵаісаге Іа сарга ѵегхо аііа сЬіпа см. С-877.
1730. ек еге  ей ипа ЬгиЙа сНіпа катиться по наклон

ной плоскости.
діипдеге аі Гопгіо сісііа сНіпа см. Р-1016.
Іахсіаге апгіаге Гасдиа аііа (или  реі 1а) сЬіпа см. 

А-168.
Гасдиа согге аііа сНіла см. А-206.
аііа сЬіпа іи ііі і хапіі аіиіапо см. 3-225.
сііеіго іі т о п іе  с’ё 1а сЬіпа см. М-1875.

СНЖАКЕ ѵ 
сЬіпаге іі саро см. С-745. 
сЬімаге іі сіоко см. 0-855. 
сЬіпаг діі отегі см 0-356. 
сЬіпаге ГогессЬіо см. 0-544. 
сЬіпаге 1о хдиагйо см. 5-737. 
сЬіпаге 1е краііе см. 5-1253. 
сНіпаге 1а Іезіа см. Т-511.

СНІЖ ) е гп 
а саро сЬіпо см. С-698, 
саѵаісаге Іа сарга ѵегхо іі сіііпо см. С-877 

СНІОССІА ?
1731. ііоѵе ѵа 1а сЬіоссіа ѵаппо (или йеЬЬопо апйаге) 

апсЬе і риісіпі ргоѵ. куда наседка, туда и цыплята; 
куда иголочка, туда и ниточка.
СНІОССІОЬА I 

ріііоге йа сЬіоссіоІе см. Р-1850.
1732. (1а -И.оссіоіа плохой, никудышный.
Ьагаііаге Іе посі іп сЬіоссіоІе см. N-345. 
ехвег іа ііо  сіі согпа сіі сЬіоссіоІа см. С-2698.
1733. Гаге соше 1а сіііоссіоіа ^  запереться в четырех 

стенах, не выходить из дому, жнть как улитка.
1734. (иогпо йіх^гагіаіо, апсНе 1е ресоге 1о гпогйопо 

е) 1е сЬіоссіоІе (или 1е ІитасЬе) 1о соггапо ргоѵ. неве
зучего н овцы кусают, н улитки бодают (ср. на бедного 
Макара все шишкн валятся). 
СНІООО /п 1) гвоздь; 2) долг. 

1735. сЬіосіо хоіаге (1) солнечный удар, 
ша^го с о т е  ип сЬіойо (1) см. М-126, 
хессо с о т е  ип сЬіосІо (1) см. 5-540.
1736. гоЬа (1а сЬ:ос1і (1) невероятная вещь;

...Іиііі соіого сііе ^Іі егапо сопіго рег ип шоііѵо о рег 
Гаііго, зоЦшѵапо аВеззо пеі Iиосо, сііселсіопе гоЬа да 
сіііоді (С. Ѵегдга, «Маяіго-гіоп СезиаШо»).

...все те, кто почему-лнбо имел что-нибудь против него, 
подливали теперь масла в огонь, говоря о нем всякую че*» 
пуху.

Рег Ѵагізіосгахіа ^геііа  е ргоѵіпсіаІеБса йі Вог^Ы^папо
іі сопіе ега ргоргіо гоЬа йа сЬіосіі (С. Коѵеііа, «Маіег 
сіоіогоза:>).

Д ля захолустной и мелочной аристократии Боргиньяно 
граф был белой вороной.
(Пример см. тж. Р-1429; Ь-923).

1737. аЬЬоссаге ип сНіогіо а гги ^ іп іго  (1) заниматься 
пустяками, ерундой, нестоящим делом.

1738. аррепгіеге (или аііассаге) цс аі сЬіойо (1) пере
стать чем-л. заниматься.

— аііассаге (іі) сарреПо аі сЬіогіо (1) см. С-848.
— аііассаге ипа ѵо^Ііа а ип сЬіогіо (1) см. Ѵ-869.
1739. аѵегсеіа II сЬіойо (1) иметь склонность, тягу 

к чему-л.:
— Ти Еіі:оге поп ееі П Ііро гіа еші^гаге іп Ргапсіа, поп 

се ГІіаі с о т е  ше іі сЬіогіо йеііа Ргапсіа (В. Репоцііо, «Ьа 
ра&а сіеі заЬаіо»),

— Ты, Зтторе, не тот человек, который может эмигриро
вать во Францию. Тебя туда не тянет, ие то что меня.

1740. аѵеге і 5иоі сЬіосІі (ІІ55І) (1) ^  иметь заскок, 
прихоть, причуды:

Моп ш ’і1Ісйо гі’ев8ег гш бсііо  а сопѵіпсегіо: ё  ІеБІагсіо. сі 
Ь а і зио» сЬіогіі ііБві с о т е  іи і і і  і ѵессЬі, ѵіѵе рег агіа... 
Ь а  т а т т а ,  ѵоіепсіо. роігеЬЬе а іи іаг іо  а Бсепйеге а  іегга : 
ё ипа сіоппа соп Іа іезіа зиііе зраііе (V. 8ітопеІіа, «Тігаг 
тпаіііпа»).

Я не обольщаюсь тем, что убедил отца: старик ои упря
мый и, как все старики, со своими заскоками; витает в 
облаках... При желании мама смогла бы помочь ему спу
ститься на землю: женщина она очень умная.

1741. аѵеге ип сЬІогіо пеііа Іезіа (1) быть озабо
ченным:

«Ма {и, гіа ип сегіо іе т р о  Іп яса, Ьаі ип сШодо пеГіа 
іев іа  сЬе поп т і  ріасе рег піепіеі соз’ё?» ( V. Вгапсаіі, «II 
ЪеІѴАпіопіо»).

— Послушай, с некоторых пор ты сам не свой. Мне это 
не нравится. В чем дело?
1742. Ьаііеге 5и1 {или И) сЬіогіо (1) бить в одну точ

ку; настаивать:
Місігеіе. — Ыеііе вие рагоіе а т е  рагѵе гіі саріге сЬе йіееве 

рег іогпаге. Е роі гіЬайеѵа Биі сЬіогіо гіеііа иг^епіе рагіепга 
рег Г А тегіса (/?. Вгассо, «ОігШо йі ѵіѵеге» ).

М и к е л е .  — И з его слов я. кажется, понял, что он возвра
щ ается и настаивает иа немедленном отъезде в Америку.

<Зие5Іі «БоЫаіі», соп ^еп іа ітеп іе  гіипШ, рагіапо, рагіапо. 
Ьаиепгіо Бетрге іі т е г іе з іт о  сЬіойо пеііа регБііавіопе гіі 
еззеге аБСоІІаІі {V. Рассо йе Ьа&агсіа, «СгопасНе саіііѵе»).

Эти «военные», собравшиеся тесным кружком, говорят, 
говорят без конца, все об одном и том же, уверенные, что 
ех слушают.
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— Ыоп репві а ііа  гіссЬегга? Ма 8С Іп ІііНа Іа Іиа ѵііа поп 
ЬаІ аѵиіо сііе ипс біішоІо. п о п  ЬаІ Ьаііиіо сЬе ип сѣіосЗо; 
іп 4и1!а 1а іиа ѵііа! (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»).

— Ты не думаеш ь о богатстве? Но ведь ты же всю свою 
жизнь стремился к одной цели, бил в одну точку, не так 
ли?
Ьаііеге йие сіііойі а ипа саЫ а (1) см. С-145. 
1743. сассіаге (или  гіЬаіІеге, всассіаге, ігагге) сИіойо 

соп сЬіосіо (1) клин клином вышибать. 
17444. сопІіссаге (или  Гегтаге, ііссаге, Ііззаге, ріап- 

іаге) іі сЬіойо (іп или  пеііа Іекіа, іп или  пеі саро) (1) 
вбить в голову; забить голову:

І_а М агіаппа 1еп(6 аіігаѵегваге соп то И е гадіопі сіі рги- 
гіепга, диекіо гіііепп- йеііа рагігопсіпа; т а  еЕ5а аѵеѵа соп- 
Ііссаіо ргоргіо ік ап ос]о; ей іо роі его созі сопіепіо ('і гіЬа- 
сіігіо, сііе гпі іагйаѵа Гога (!і ігоѵагші соп Іеі аііарегіо  
(/- Міеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііаііапо»).

Марнанна пыталась отговорить Клару от осуществления 
этих планов, приводя многочисленные разумные доводы, но 
девуш ка уже решилась, а я был очень рад ее упрямству, 
и мне не терпелось пуститься с  ней в путь.

— Ма. даі ш отеп іо  сЬе Іиа то& Ііе бі геса а ѴаІІотЬгоБа, 
поп еагеЬЬе БІаіо рій Б ітраіісо  сіі ассотра& пагіа Іи ііі іп 
сотіііѵ а? .. Е Б І а і а  ипа ісіеа сіеііа Ваг^Ні. е чиапсіо Бі іісса 
іп Іехіа ип сЬіодо а чиеііа II... (Т. Ьогі, «Ви$еге зиІѴАгпо»).

— Коль скоро твоя жена едет в Валломброза, не лучше 
ли было йы поехать всей компанией ее проводить?.. Это 
предложила Барги, а если уж оиа что-нибудь вобьет себе 
в голову...

Рн р іапіаг ип сЬіойо пеііа ІеБІа деііа Бі&пога Аппіпа; 
гіа чиеі т о т е п іо  е ііа  поп (ЗеБісіегб сЬе ипа соБа: сЬе іі 
іі^ ііо іо  ріеІіаББе то& Ііе (В. Сісо&папі, «Ьа Ѵеііа»).

Стоило Настасин подать мысль синьоре Аннине, как та 
уж е не дум ала ни о чем другом, кроме женитьбы сына.

— ...Ессо сЬе 1и т і  Ьаі Ііссаіо ип Ьеі сЬіосІІпо іп {езіа, 
Бизаппа (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»).

— ...Ну и задачку ты мне задала, Сусанна.
1745. гіі^егіге апсНе і с Ь іо с і і  (1) иметь луженый ж е

лудок. 
екхеге ип саро <3і сЬіойо (1) см. С-755. 
1746. еххеге іі сЬіойо Іівво (тж. віаге согпе ип сЬіогіо 

ш  сегѵеііо) (1) засесть как гвоздь в голове;
О исііа ІгаБе ега 1’ипіса сЬе Іо іпіеге«Ба58е, е &Ѵі БІаѵа 

с о т е  ип сЫогіо иеі сегѵеііо (V. Саітрепіа. «П Ротагеііо 
сіі Ѵепегіа» ).

Его интересовала только эта гіЬраза Она засела у него 
в голове и постоянно сверлила его мозг.
1747. еккеге (или  віаге) {егто  аі сЬіосіо (1) твердо 

стоять на своем. 
Таге (Іие сЬіосІі а  ипа саІЛа (1) см. С -145. 
Таге соше 5 ап Ьо сЬе поп іпсЬіойаѵа і саѵаііі, регсЬё 

т е ііе ѵ а  і сЬіосІі пеі ЬисЬі ІаЙі (1) см. Ь-765. 
Гегтаге (или  {іссаге, ііккаге) іі сЬіойо (іп или  пеііа 

іекіа, іп или  пеі саро) (1) см. С -1744. 
1748. П §§еге іі сіііойо а  цсі (1) надуть, обмануть ко

го-л.
1749. Іаксіаге іі сНісгіо (тж. шеНеге или  ріапіаг сЬіо- 

гіі) (2) остаться в долгу, наделать долгов:
8опо сіі чиеі 1 і сЬе поп Баппо тап&іаге а $Ьа[о; е Бе 

Іазсіапо іі сЫогіо іп ігаііогіа, іі кіогпо сіоро, рипінаіі, г=і 
ргеБепіапо а ра^аге  (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Я из тех людей, что не могут есть за чужой счет, а если 
и задалживаю т в траттории, то точно на следующий день 
приходят расплатиться.

Но ріапіаіо сЬіоді «Ьо іа ііо  гіеЬШз», еБргеББІопе сЬе пеііа 
Ііп^иа Ьа с г т а і  рсггіиіо о^пі сагаііеге итогізіісо ... (А. Ме- 
пагті, «II сіпета пеііа Ііп&иа. Ьа Ііпциа пеі сіпета»).

Выражение Ьо р іап іаіо  сіііогіі со значением «я наделал 
долгов» в современном языке полностью утратило ирониче
ский оттенок.
1750. т е ііе ге  іі (или  ип) сЬіосіо (1) пустить корни, 

укрепиться.
1751. гпеііеге і сЬіосІІ пеі Ьисо ѵессЬіо (1) следовать 

старым привычкам. 
р іап іаг с Ь іо с і і  (2) см. С -1749. 
ріапіаге іі сЬіосіо (іп или  пеііа іехіа, іп или  пеі саро) 

(1) см. С -1744.
1752. р іап іаге те§1іо  іі сЬіойо (тж. гіЪасПге ;І сіііогіо)

0 )  повторять, твердить; настаивать:
«Бісеѵо рег ріапіаг т е р Ч о  И сЬіогіо. Ма ѵоі зіеіе іі 

райгопе» (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп СезиаЫо»),
— Я ж е это сказал, чтобы было наверняка. Н о дело ваше.

1753. рогге II сЫогіо аііа гиоіа йеііа Іогііша (1) уметь
пользоваться случаем.

1754. ге&&ег8І зиі сЬіойі (2) жить долгами; жить в 
долг.

1755. ге^іаге аі сЬіоёо (1) быть на привязи, пригво
жденным к чему-л.:

«РепБі, іо аѵеѵо еаісоіаіо гіі ргепйегті ип ро’ сіі ѵасапге 
е іпѵесе геБІего аі сЬіогіо поп Боііапіо іи ііо  ІиеПо, т а  апсЬе 
рег іеггаровіо» (О. Мипіезапіо, «Ьа сироіа>).

— Только подумай, я рассчитывал немного отдохнуть, а 
вместо этого не смогу никуда выбраться ие только в июле, 
но и на праздники в августе.

гіЬайіге іі сЬіосіо (1) см. С-1752 
гіЬайеге сЬіойо соп сЬіосіо (1) см. С-1743. 
1756. гіріссЬіагІа киі т е ііех іт о  сЬіоіІо (1) долбить 

одно и то же:
Ьа таеБ Іга регб пип гі вдогпепіаѵа а гіріссЫ: Іа іп виі 

т е д е в іт о  сИіогіо... (О. Мегиссі, «Зезвапіа поѵеііе ророіагі 
топіаіезі»).

О днако учительница не уставала твердить все время одно 
и то ж е...

хсассіаге сЬіойо соп сЫойо (1) см. С-1743. 
1757. хіаге аі сЬіойо (1) усердно работать.
1758. хіаге хиі сЬіойі (1) не находить себе места, си

деть как на иголках:
Ьа зиа а т іс а  аѵга аѵиіо нпа ігепііпа гі’аппі, ипа то га  

поп ЬеІІа т а  соп нп Био іопо: т і  Ьа Гаііо зіаг  &иі сЬіогіі 
регсЬё т і  рагеѵа сЬе т і  ^иаггіазБе соп сигіоБіій Зіто- 
пеііа, «Тігаг таіііпа»).

Ее подруге было лет тридцать. Брюнетка, некрасивая» но 
в своем стнле. Я сидел как на иголках: мне казалось, что 
она поглядывает на меня с любопытством.

хіаге с о т е  ип сЬіосІо іп сегѵеііо (1) см. С-1746, 
віаге {егто  аі сЬіогіо (1) см. С-1747. 
1759. Іепеге аі сіііосіо (1) а) держать на привязи 

кого-л.; не давать воли кому-л.; Ь) заставлять кого-.ч. 
работать, трудиться. 

Ігагге сіііойо соп сЫосІо (1) см. С-1743. 
ЬаШ ІІ сЬіосіо теп іге  (или диапйо) ё саійо (1) см. 

Р-460. 
1760. сЬіосІо Іеѵа (или (®)сассіа) сЬіойо (тж. ип 

сМоЛо (в)сассіа ип аііго) (1) ргоѵ. клин клипом вы
шибают:

«Аррипіо: сЬіосІо всассіа сЬіойо. Есі Іо Ьо риге 1а регБопа 
сЬе іа рег 1а поБ іга Ьеііа Бі^погіпа» (М. Ргізсо, «Ьа йата 
йі ріагга»).

— Вот, вот. К ли н  клином вышнбают. А у меня как раз 
есть подходящий человек для синьорины.

Бі }иогі, іи ііо  БетЬга Гасііе; Гасііе апсЬе гіаг сопбікіі: 
зсарра. ргосигаіі ^иаIс11е аИго репзіего, сЫогіо Бсассіа сЬіогіо 
е  ѵіа йі зециііо  (О- Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Со стороны все кажется легко; легко давать советы: 
постарайся уйти, думай о чем-нибудь другом, клин клином 
вышибают и т. д. и т. п.

1761. рег ип сЫойо 5І регсіе ип іегго, е рег ип Іегго 
ип саѵаІІо (1) ргоѵ. из-за гвоздя теряется подкова, а 
из-за подковы лошадь (ср коготок увяз — всей птичке 
пропасть).

1762. И сЬіойо ё гіЬасІііо (1) дело сделано. 
тап^егеЬЬе і сЬіосіі (1) см. М-378. 
о§пі Ьисо Ьа И хі<о сЬіойо (1) см. В-1355. 

СНЮМА [ 
аѵеге Іе т а п і пеііа сЬіопіа Йі цй см. М-486. 
1763. Ігагге цй рег Іе сЬіогпе заставить кого-л. силой 

сделать что-л.
1764. Іа сЫ ота поп {а іі ти$ісі$іа по внешнему виду 

не судят; не всяк монах, на ком клобук. 
ѵоіре ргехіо іі саіѵо а сЫ 1а сЬіогпа поп аКегга см. 

С-209. 
СНЮ 8А і 

іігаге Гаіиоіа а ипа сЬіоха см. А-401
с н і к и р о о  т

ІагеЬЬе паикеа а ип сЬігиг^о см. N-111.
СНІТАВДА [ 

готреге іі сапііпо аііа сііііагга см. С-553.
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1765. зиопаге Іа сЫІагга предаваться любовным уте

хам.
1766. ё йа сапіаге пеРа сЬііагга её неслыханное дело, 

неслыханная вещь.
С Н Ш О Е Р Е  ѵ 

сЬіийеге Ьагасса см. В-221. 
сЬіийеге і Ьайепіі см. В-347. 
сЬіийеге іі Ьессо см. В -392. 
сНіийеге іп ЬеІІегга см. В-418. 
сЬіийеге Іа Ьосса а цсі см. В-876. 
сЫисіеге Ьойе^а см. В-1090. 
сЬіийегкі іп Ьоггоіо см. В-1121. 
сЬіийеге ип сарііоіо см. С-670. 
сЫийеге іі сЬіаго ^іогпо см. С-579. 
сЫийегеі а сіііаѵі см. С-1694, 
поп сЫийеге сі&ііо см. С-1888. 
сЫийеге іі сі§Ііо см. С-1889. 
сЬіийеге іі сопіо см. С-2527. 
сЬіийеге ип сопіо (или і сопіі) см. С-2528. 
сЬіийеге цсі аііе согсіе см. С-2652. 
сЬіисІеге і согйопі йеііа Ьогза см. В -1035 
сЫийегм цс іп согро см. С-2745. 
сЬіисІеге цс пеі с и с е  см. С-3229. 
сЫийеге ГекікІРпга см. Е-190.
сЫийеге 1а ^аЬЬіа чиапсіо ГиссеПо ё $сарра!о см С-13. 
сЫийег(зі) іп даіорро см. С -108. 
сЫийеге і (зиоі) діогпі см. С-579. 
сЫийегеі іп ип (или пеі кио) ^ихсіо см. С-1204. 
сЫийеге 1е іпіегіога см. 1-343. 
сЫийеге 1е ІаЬЬга см. 1,-37. 
сЫийеге ^іі оссНі см. О 133. 
поп сЫийеге (ип) оссЬіо см. 0-134. 
сЬіийеге ип оссЬіо (или ГоссЬіо §11 оссЫ) ки цс см 

0-135.
сЫийеге §1і оссНі а цсі см. 0-136. 
сЫийеге діі оссЬі аііа Іисе сж_0-137. 
сЬіийеге ип оссЬіо е теп аг іі Ьиоп рег 1а расе см. 

0-138.
сЫийег(5і) ГогессЬіо (или §Н огессЬі) см. 0-545.
1767. сЬіийегкі с о т е  ип’ок1гіса =  спрятаться как 

улитка, замкнуться в своей раковине:
Ай ип сегіо рипіо ТгіГегпо еі ё сіііизо соше ип’о5Ігіса.

поп Ьа соти п ісаіо  рій піепіе а певбипо (5. Зі{*погіпіЙ «Те- 
Біігпопіапга й ’ассиза»).

И вот тут Триферно замкнулся, как устрица, и больше 
никому ничего не сказал.
сНіийег іі реііо см. Р-1424. 
сЫийеге 1а рогіа см. Р-2093. 
сЫийеге 1а рогіа аі іпаіі см. Р-2094. 
сЫийеге Іа рогіа ®и1 пазо (или 5и1 піизо) см. Р-2095. 
сіііийеге 1е рогіе аііа  ѵііа см. Р-2096. 
сЫийеге іі рогго йоро сЬе ё аппедаіо іі ѵііеііо см. 

Р-2207.
сЫийеге і ргоргі діогпі см. С-579. 
сЫийегкі пеі ргоріо ^ивсіо см. С-1204.
1768. сЬіийегкі соше ип гіссіо =  свернуться как еж:

Ега Іи ііо  ип шопйо Йіѵегво... М аввіогеііі м  сіііисіеѵа іп 
соіпе ип гіссів, поп ѵоіепйо ассеііагпе пи ііа  (С. Саз- 

зоіа, «II іадііо йеі Ьозсо»),
Это был совсем другой мир .. М аджорелли замкнулась 

с себе, свернувшись как еж и не соглашаясь ни с чем. 
сіііисіеге і гиЬіпеШ см. К-606. 
сЫийеге ІІ кірагіо см. 5-825 
сЫисІеге §1і крогіеііі см. 5-1506.
сЫийеге 1а віаііа диапйо і Ьиоі ®опо зсарраіі (или 

йоро сЬе 5опо Ги^дііі, зсарраіі і Ьиоі) см. 3-1599. 
кЫийегкі іп ипа (или  пеііа) іогге й’аѵогіо см. Т-774. 
г.Ыийеге Іиііе Іе ѵіе а цсі см. Ѵ-477. 
сЫийеге Гихсіо хиііе саіса&па а цсі см. ЬІ-215. 
сЫийеге Гивсіо 5и1 ти хо  (или виі па$о) см. 1.1-216. 
сЫийеге 1а ѵосе см. Ѵ-843.
аргіге ип Ьисо рег сЬіийегпе ип а Нго см. В-1338.
Іаге (1а) §а!1а т о г іа  (или 1а &аі(а Йі Макіпо) сііе 

сЬіийеѵа діі сссНі рег поп ѵесіеге і іорі см. С-248.

*і :Л рНіийс$$е Гогііігіо! см. 0-598. 
сіо сЬе пеѵе сЫийе, хоіе арге см. N-268.
Чиапйо осіі (или кепіі) §іі аіігиі т ап сатеп іі. сЬіисІІ 

1а Ііп^иа 1га і йепіі см. М-324 
Чиатіо 1е ѵоірі $і сопвідііапо, ЬЬо^па сЬіисІеге И 

роііаіо см. Ѵ-923.
С Н ІЦ 80 I. а&ц 

сЬіико 1га циайго ахкі см. А -1259. 
сЫико соп веііе 5І§і11і см. 5-764.
— ІіЬго сЬіихо соп веііе 5І"і11і см. 5-765.
— т ей еге  воііо вейе хідіііі см. 5-766.
Ьосса сЬіика:
— а Ьосса сЫика см. В -798
— аѵехе (или іепеге) 1а Ьосса сЬіиха см. В-799.
— гітапеге а Ьосса сЬіиха см. В-800.
— іп Ьосса сЬіиха поп с’еп!гап тохсЬе (тж. поп еп- 

Ігагоп т а і тохсЬе іп Ьосса сЬіива) см. В-801
саха сНіика см. С -1123. 
т а ге  сЬіико см. М-768, 
т еп іе  сЬіи$а см. М-1119, 
ра^іпа сЬіи$а см. Р-75. 
рагШа сЬіива см. Р-667.
Іетро сЬіихо см. Т-188, 
а тавсеііе сЬіиве см. М-894, 
а оссііі с1ііи5і (тж. а сЫих’оссЫ) см. 0-64. 
а рогіе сЬіихе см. Р-2088. 
сотргаге а сапсеііо сЬіико см. С-402, 
сотргаге (1а) да ііа  (или іі §аІіо) а 5са1о1а сЫика 

см. 0-260.
(іогтіге а ридпі сНіикі см. Р-2401. 
еххеге ип ІіЬго сЫи$о см. Ь-571. 
гахсеге соп §Іі оссЬі сЬіикі см. О 19? 
гітапеге сЬіиво пеі ргоргіо ^ихсіо см. 0-1205. 
ігоѵаге рогіе сНіике см. Р-2113. 
ѵепгіеге а сапсеііо сЬіихо см. С-402, 
ѵепсіеге (1а) §айа (или іі §а'.1о) а всаіоіа сЫика см. 

С-260.
а Йаппо (айо, айо сЫихо см. 0-23.

С Н Ш 50 2. пг
1769. пеі сЬіихо в четырех стенах.

СІАВАТТА і
1770. а сіаЬаІІа ничего не стоящий, плохой, 
аѵеге ипа сіаЬаНа сіі МасЬіаѵеІІі см. М 25
1771. е$5еге іп сіаЬаіІа (тж. іагві ѵегіеге іп сіаЬаі(а) 

быть самим собой.
1772. Іессаге 1е сіаЬаііе а дсі лизать пятки кому-л. 
гігіигге соп ипо госсоіо е ипа сіаЬаКа см. 2-71.
1773. поп віігпаге ипа сіаЬаііа ни в грош не ставить.
1774. ё ипа (ѵессЬіа) сіаЬаііа старье, старый баш

мак, старая калоша (о человеке).
поп 1и т а і  5І Ьеііа зсагра сНе поп йіѵепіавке ипа 

сіаЬаііа см. 5-357.
1775. поп ѵоггеі еввеге пеііе зие сіаЬаКе я не хотел 

бы быть на его месте, я не хотел бы Зыть в его поло- 
яіении, в его шкуре.
СІАВАТТІМО пг 

иЬгіасо с о т е  ип сіаЬайіпо см. ЬІ-2.
Іогпаге йа саігоіаіо а сіаЬаІІіпо см. С-231.
1776. сіаЬаІІіпо, рагіа хоі йеі іио те5Ііеге ргоѵ. ей 

знай сверчок свой шесток (ср. суди не выше сапога). 
СІАЬОА Г

аѵеге рііі Ьеі Іетр о  сЬе сііі 1а сіаісіе см. Т-247, 
поп е5$ег Іагіпа йа сіаійе см. Р-219.
1777. Іаг сіаійа йі чсі раздавить, уничтожить кого-л.
1778. Іаг сіаійе а ^поссЬі наделать глупостей.
1779. іпсіатраге пеііе сіаійе а) о вафлю споткнуться, 

найти препятствие, где его и быть не может, быть стра
шно невезучим; Ь) еле ноги волочить (о дряхлом ста
рике) .
СІАМВЕЬЬА ^

1780. поп Іиііе 1е сіатЬеІІе гіезсопо соі Ьисо (тж. 
іи ііе  1е сіаглЬеІІе поп гіехсопо соі Ьисо) э  не вслкнй
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бублик выходит с дыркой; не все получается так, как
хочется:

Ьаѵогі сН Био е Ыбо&пэіісІо зсіирі <іеі Ыоссііі сіі т а г т о ,  
сііе Іиіііг Іе с іатЬ сІІе  поп пе^сопо со! Ьисо, т а  соп бно 
іпко^по, лі; Іо т а п ііеп е  ѵ егатеп іс ІіЬего ііі іи ііі, поп роіги 
іаіііге (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Работы Дю пре требуют трагы большие глыб мрамора, и 
не всякая попытка увенчивается удачей, но с его талантом, 
если он будет работать свободным от чужих влияний, он не 
может не добиться цели.

— 5е поп ассеііа, рагіепха. Зарга а іт е п о  сЬе Іе с іатЬ еІІе  
«іеІГіп^е^пеге поп зепірге Ьаппо іі Ьисо (О. Расі$ісо, «II 
ргапго»),

— Если инженер не согласится, неважно. Пусть знает 
что и на старуху бывает проруха.
Саго Сіоггіапо, Іа гагііо поп На гіеііо пнПа — іогзе регсііё 
1а с іатЬ еІІа  поп ё гіизсііа соі Ьисо т а  Іі <іо 1а ^гапгіе 
поіігіа (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵіпегга»).

Дорогой Джордано! По радио ничего ие сообщали, может 
быть потому, что первый блин вышел комом, но я должен 
сообщить тебе важную новость...

С ІА М Р А ^ ІХ Е  / рі
1781. йаге іп сіашрапеііе нести околесицу:

8епха Ьібо^по роі <іі зіаг а Бе&паге соі Іаріз гоббо і рипіі 
гіоѵе Гаііе&огіа йа іп с іа т р а п е ііе  (Л. Ваійіпі, «II ІіЬго йеі 
Ьиппі іпсопіп йі циегга е йі расе»).

Нет нужды подчеркивать красным карандашом все те 
места, где аллегория доведена до абсурда.

СІАЫСІА }
1782. аѵеге а сіапсіа считать шуткой, не принимать 

всерьез.
1783. йаге сіапсе а) давать пустые обещания; Ь) вы

смеивать кого-л.
рогБІ Іа 8'оі'Я‘ега йеііе сіапсе см. 0-897.
1784. ргепйеге іп сіапсіа (или іп сіапсе) подшутить.
1785. ргепйеге цс а сіапсіа (тж. кіішаге или Іепеге 

ЧС ипа сіапсіа) считать глупостью, пренебрегать чем- п.
1786. Іепеге а сіапсіа а) говорить сладкие речи, заго

варивать зубы.
Рагіо  с о т е  сЫ, аѵепсіо раига пеі Ьиіо сге<іе Йі роіег 

іепеге а сіапсіа 1с ІепеЬге е 1е Іагѵе (О. Б'Аппипгю, «Nоі- 
іигпо» ).

Я говорю как т о т ,  кто, боясь темноты, думает, что спо
собен заговорить тьму и приз'раки.

Ь) не придавать веры, значения.
1787. іепеге 1е сіапсе (или а сіапсе; тж. ѵепсіеге сіап- 

се) кормить обещаниями, завтраками.
1788. изсіге іп сіапсіа (или  іп сіапсе) не удаваться, 

поГітп прахом.
1789. Іе сіапсе гіевсоп Іапсе ргоа. слово и без ножа 

зарежет.
СІАІЧО т  

Ііп^иае^іо йа сіапо см. Ъ-721.
СІАРРО т

1790. т е  пе кЪаІІо і сіаррі ^  мне наплевать, мне это 
нн к чему:

«Репва ип ро’ аі т іе і.»
«Оеі Іиеі, т е  пе зЬаііо і сіаррі» (М. ЗоШаіі, «Ье йие 

сі11а»).
— Подумай о моих родных.
— До твоих мне нет никакого дела.

с і а к ь а  /
1791. регзопа йа сіагіа болтун, краснобай.
1792. а сіагіе на словах.
1793. аѵеге ипа сіагіа иметь хорошо подвешен

ный язык, быть красноречивым, не лезть за словом в 
карман.

саѵаге Іиогі сіагіе см. Р-510 а), 
піейеге іп ріго Ьгиііе сіагіе см. С-689.

СІАКЬАТАЫО /п 
1а Ьіксіа Ьесса (или шогйе) іі сіагіаіапо (тж !а Ьізсіа 

8І ѵоііа аі сіагіаіапо) см. В-768.
1а ѵірега пюгйе іі сіагіаіапо см. Ѵ-617.

СІАКЫЕКО а ее
1794. сіагііего сопіе ипа дагга болтливый как сорока. 

С1А5СІЛЧО ргоп

1795. а сіа5сипо (ріасе) І1 5ио ргоѵ каждому свое. 
СІВО гп

аѵеге сіЬо рег і ргоргі (или і виоі) йепіі си 0-201.
1796. сагісаге йі сіЬо обкормить, 
саѵагві іі сіЬо йі Ьосса см. В-904.
1797. йаг сіЬо а... услаждать, дать пищу: (Іаг сіЬо 

аП’оссЫо радовать глаз.
Іеѵаге а цй іі сіЬо йі Ьосса см. В-903.
Іеѵагхі іі сіЬо йі Ьосса см. В-904.
1798. регйеге іі сіЬо потерять аппетит.
1799. іо'{1іеге іі сіЬо отбить вкус, аппетит, 
іо^ііеге а цй іі сіЬо йі Ьосса см. В-903.
Іо^Ііегві іі сіЬо йі Ьосса см. В-904.
Ігоѵаге сіЬо рег і ргоргі (или  і киоі) йепіі см. 0-201. 
поп ё сіЬо рег і «иоі йепіі см. 0-212.

СІСАЬА і 
сашраге согпе Іе сісаіе см. С-362.
Іаге Іа Ппе йеііе сісаіе см. Р-821.
1800. ^гаМаге 1а рапсіа (или іі согро) йеііа (или 

аііа) сісаіа проговориться:
5іе}апо. — ...Е Іеі Ьа рагіа іо  счаг ... На &гаНаіо 1а рапсіа 

а ііа  сісаіа... (С. С. Ѵіоіа, «II готпапго с!еі ціоѵапі роѵегі»), 
С т е ф а н о. — ... Значит сегодня она заговорила... И вы

болтала свою тайку...

Іепеге іп сопіо йі ипа сісаіа см. С-2564 
поп ѵаіеге ипа сісаіа см. Ѵ-25.

СІССА /
1801. іііе22а сісса плюгавенький человечек, сморчок.
1802. поп сотргепйеге ипа сісса ничего ие понимать:

«...поп сотргепсіі ипа сісса» 1е сІіЕБе (С. Агріпо, «І.а га- 
Вагга йі ВагсеІІопа»),

«...ты ни черта не понимаешь», — сказал он.

1803. тавіісаг сіссЬе бессильно злиться, 
поп ѵаіеге ипа (т е г г а ) сісса см. Ѵ-25.

СІССІА /
1804. сіссіа Ігеййа груб, покойник, труп, 
сіссіа йа саппопе см. С-9443.
рарра е сіссіа см. Р-374.
аѵеге 1а сіссіа рег і ргоргі (или і киоі) йепіі см. 

0 -201.

1805. аѵеге гпоКа сіссіа аййо$$о быть в теле.
1806. езкеге йі сіссіа быть живым человеком.
1807. Іаг сіссіа а) добывать деньги нечестным путем, 

промышлять; Ь) укокошить, убить.
1808. Іеѵаге 1а сіссіа йаііа репіоіа соііо гашріпо йеі 

даііо  ^  чужими руками жар загребать.
гіппоѵаг сіссіа е чиаіігіпі см. С-972.
1809. Іігаге а Гаг сіссіа халтурить, делать кое-как. 
ігоѵаг 1а сіссіа рег і ргоргі (или і зиоі) йепіі см. 0-201.
1810. ѵоіег сіссіа е чиаіігіпі искать богатую невесту, 
саѵоіо Іопго е сіссіа рі^іаіа см. С-1431.
а сіссіа йі Іиро, гаппе йі сапе см. Ь-1002.
1811. ІеѵегеЬЬе 1а сіссіа йаііа репіоіа он мясо из ки

пящего горшка стащит (о ловком воре) (ср. на ходу 
подметки рвет).

поп ё сіссіа рег і киоі йепіі см. 0-212.
СІСЕКСНІА /

1812. аѵег тап н іа іо  1е сісегсЬіе быть недальновид
ным, ограниченным.
СІСЕКО

1813. рагіаге согпе Сісего рго йогпо виа говорить 
красноречиво.
С1СІ8ВЕО гп

1814. Іаге іі сісіхЬео смотреть влюбленными глазами, 
умильно смотреть.
СІЕСО е ’п

1815. сіесо йі цс лишенный чего-л., не имеющий 
чего-л.

1816. сіесо йі цй влюбленный в кого-л.: сіесо йі зе 
кіевво самовлюбленный.

1817. іі сіесо ктігпео слепец из Смноны, Гомер, 
сіесо йеІГ ап іта  см А-768.
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1818. сіесо соше ипа Іаіра слепой как крот.
1819. ЪакГопаІе (или  соірі, таггаГе) сіа сіесЬі силь

ные, зверские побои.
Ьиса сіеса см, В-1298.
1820. йие сіесЬі а Гаге (или сЬе Гаппо) аііе Ьакіопаіе 

разговор двух глухих.
Іапіегпа сіеса см. Ь-138.
Іеііега сіеса см. Ь-421. 
ти'Ч) сіесо см. М-2178. 
когШа сіеса см. 5-1121. 
ѵісоіо сіесо гм Ѵ-560.
— іп ип ѵісоіо сіесо см. Ѵ-561.
1821. аііа сіеса а) слепо, вслепую (пример см. С-729; 

М-617; ІІ-197); Ь) со всего маху, сгоряча; под горячую 
руку:

Аѵеѵа гоѵіпаіе Іе іегге, Іар ііа іо  ріі аІЬегі, ѵепсЗиІо II 
ЬеБІіате. собі, а ііа  сіеса, а Па р г іт а  оссазіопе, аі р г іт о  о!- 
{егепіе (С. Б ’Аппипгю, «Тгіап$о йеііа тогіе»).

Он запустил свои угодья, вырубил лес, распродал скот, 
и все это под горячую руку, первому попавшемуся поку
пателю.

с) наобум, как попало:
Аѵеѵа ^гап ѵо^ііа <іі сопгіигіі а рагіаге сіеі іе з іатеп іо , 

т а  поп зареѵа іп циаі то й о , е ѵі ^ігаѵа іпіогпо а ііа  сіеса 
(С. сіа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

Танкредо не терпелось завести разговор о завещании, но 
он не знал, как  это сделать, и ходил вокруг да около.

Ьиса. — ЗіссЬё іп іи ііо  циеі сЪе Гассіато загеЬЬе зетр ге  
ип ро’ апгіаге а ііа  сіеса, соп диаісипо ассапіо сЬе зЧпсагіса, 
ветрге <іі сатЫагсі Іе сагіе іп іаѵоіа (И. РаЬЬгі, «Ьа 
НЬгегіа йеі зоіе»}.

Л у к а. — Все, что мы делаем, мы делаем как-то вслепую 
н так, как будто кто-то рядом с нами постоянно старается 
спутать все карты.
поп аѵеге ип сеп іезіто (или ип циаигто) (гіа или 

рег Гаг сапіаге или гіа ра^аге ип сіесо) см. 0-55. 
сапіаге с о т е  ип сіесо см. С-541.
1822. сапіаге тивіса йа сіеспі (тж. Гаге ип сапіаг 

Йа сіесЬі) тянуть резину, говорить долго и нудно.
гіаге ип саѵаі Ьогпіо рег ипо сіесо см. С-1361, 
йагіе а '{аііа сіеса см. 0-264. 
сіагіа а токса сіеса см. М-2039.
Йаге 1е'{па1е гіа сіесЬі см. Ь-344.
еккеге соше Іа раііа  сЬе Гесе, рег 1а Ггейа, і '{аіііпі 

сіесЬі см. С-261.
Гаге а ^аГГа сіеса см. С-264.
(аге іи т е  аі сіесЬі см. Ь-867а.
Гаге а токса сіеса см. М-2039.
<;іосаге а д'аИа сіеса см. С-264, 
ріосаге а тохса  сіеса см. М-2039.
2'іийісаге с о т е  іі сіесо йеі соіогі см. С-723.
1823. тап^іаге (іі саѵоіо или  Іа гирра) соп і сіесЬі 

действовать вслепую, на авось.
1824. токігаге аі сіесЬі іі коіе слепым солнце пока

зывать, заниматься бесполезным делом.
рі^Ііаге (или рогіаге) а сепа і сіесЬі см. С-1461, 
кіапсаге 1а рагіепга аі сіесЬі см. Р-913.
1825. ѵоіеге ч«1 сіесо, коггіо е піиіо требовать от ко

го-л., чтобы он ничего не видел, ничего не слышал и 
ничего не говорил.

Гагпоге е сіесо (е  рагго) см. А-662. 
ашоге ё сіесо е ѵесіе йа Іопіапо см. А-663.
Ьсаіі і шопосоіі іп Іегга гіі сіесЬі см. С -1834.
1а са^па ГгеМоІока Га і са^поііпі сіесЬі см. С-64.
1826. сЬіаго апсЬе аі сіесЬі это и слепому видно, это 

совершенно ясно.
1827. іі сіесо "иігіа 1’огЬо (или ГаИго сіесо) слепой 

слепого ведет; =  слепой на нищем ничего не взы
щет.

1828. аі сіесо поп кі піокіга Іа хігааа ргоѵ. слепому 
пальцем дороги не укажешь.

1829. соше і сіесЬІ ііі Воіо^ла а; сначала не допро
сишься, а потом не остановишь; ^  заставь дурака богу 
молиться, так он и лоб разобьет.

Гогіипа сіеса, і виоі ассіеса см. Г -1139,

1а ^айа ГгеМоІоха Гесе і ^айіпі сіесЬі см. С-273.
1830. рег піепіе поп сапіа іі сіесо даже слепой не поет 

даром; ничто даром не делается.
1831. поп с’ё ре'{'{іог сіесо йі сЬі поп ѵиоі ѵегіеге ргоѵ.

хуже слепого тот, кто не хочет видеть:
Ргоѵаѵа ип еойііе бспбо <іі іггііагіопе сопіго 1а гогеііа 

сЬе іасеѵа епігаге 1а роііііса іп іи й і і йізсогзі.
— С о т е  гіісе іі ргоѵегЬіо? Nоп с ’ё  ре§§іог сіесо <3і сЫ поп 

ѵиоі ѵеііеге (С. Саззоіа, «II (а&ііо йеі Ьовсо»).
Он чувствовал глухое раздражение против сестры, которая 

ии о чем не могла говорить, не касаясь политики.
— Хуже слепого тот, кто не хочет видеть, гласит пого

ворка .
поп павсопо сіесЬе коіатепіе 1е Гаіре см. Т-54.
1832. чиапйо І1 сіесо рогіа Іа Ьапйіега, ^иаі а сЫ 

ѵіеп гііеіго ргоѵ. когда ведет слепой, горе идущим сзади.
іі чиаіігіпо Га сап Гаге іі сіесо см. 0-84.
1833. ее ІІ сіесо ^иійа іі сіесо, Гипо е Гаііго сайопо 

пеііа Гокха ргоѵ. =  слепой слепому ие поводырь.
кепга коійо іі сіесо поп сапіа см. 5-934.
1834. іп Гегга йі сіесЬі Ьеаіо сЬі Ьа ип оссЬіо (коіо) 

(тж. іп іегга йі сіесЬі сЬі Ьа ип оссЬіо воіо ё ге; Ьеаіі і 
шопосоіі іп іегга сіі сіесЫ) ргоѵ. в царстве слепых и 
кривой — король:

...поп ега боййіб^эііо , поп ега рацо гіеііа зиа роіепха: 
регсііё 1а <іоѵеѵа а ііа  йеЬоІегга <і’ип йо^е.

— N61 раезе <3еі сіесЫ, — е&іі гіісеѵа іаіѵоііа а зе 8ІезБо 
соп ип зоггізо ашаго, — 1’огЬо ё ге {V. Саітрепіа# «II Рог- 
пагеііо (іі Ѵепехіаѵ).

...он не был доволен собой, он не гордился властью, до
ставшейся ему из-за слабости дожа.

— В царстве слепых, — говорил он сам себе с горькой 
улыбкой. — и кривой — король.
а иГо поп сапіа іі сіесо см. 0-38.
1а ѵейгеЬЬе ип сіесо см. Ѵ-128.

СІЕЬО т
1835. сіеіо гіі Ьгопго безоблачное небо (при засухе). 
Ьиёіагйо соше ип сіеіо йі шагго см. В-1403.
сарра йеі сіеіо см. С-828.
— 5оЙо Іа сарра йеі сіеіо см. С-829,
і йие оссЬі йеі сіеіо см. 0 -51.
Гиішіпе йаі сіеіо см. р-1426. 
шаппа йеі сіеіо см. М-431, 
шііігіа гіеі сіеіо см. М-1428.
ип ве^по «1і сіеіо см. 5-577
1836. а сіеіо до неба, очень много.
1837. а сіеіо арегіо (или ксорегіо, кегепо) на улице, 

на (открытом) воздухе; под открытым небом.
1838. коІГаІіго сіеіо под чужим небом, на чужбине, 
рег (Г)ашог йі сіеіо см. А 643.
соше ип Гиішіпе а сіеі зегепо см. Р-1429.
1839. пё іп сіеіо пё іп Гегга: ^ис5^о поп 5Іа пё іп 

сіеіо пё іп іегга это не лезет ни в какие ворота (при
мер см. М-1102).

— сохе сЪе поп кіаппо пё іп сіеіо пё іп іегга см. 
С-2873.

іп поше йеі сіеіо см. N-415.
кепга сошіепоіі о сіеіі ^гі^і см. С-2298.
1840. аі кеіііпю сіеіо (тж. аі хеііе сіеіі) (обыкн. 

употр. с гл. ейвеге, апйаге, діипдеге, есс.) на седьмом 
небе:

II бі&пог Сеіезііпо гігіеѵа аі веііігпо сКЧо с  гійеѵа апсНе 
Іліі&іпо (А. РаІаггезсНі. «I /гаіеііі СиссоІі*).

Синьор Челестино смеялся, чувствуя себя ка седьмом 
небе, н Лунджкно вторил ему.

Ь/аѵѵосаІо іпѵесе БетЬгаѵа аі зеііе сіеіі рег аѵеге сГіпіогпо 
а 5ё ипа с о б і  еіе ііа  со тр а^п іа  (/. Nіеѵо, «СопІеззіопі аі 
ип ііаііапо»).

Адвокат, казалось, был на седьмом небе от счастья, по
пав в такое избранное общество.

Ьа бі&погіпа Ітш асо іа іа  ^ іипіа р а  <іа чиаІсЬе іе т р о , аі 
чеііе сіеіі, ві Іаксіо апгіаге е іпѵііб, И рег Іі ип ^гирро 
&і&погіпе а саБа 5ііа (С. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»),

Синьорина Иммаколата. давно уже будучи иа седьмом 
небе, раздобрилась и пригласила тут ж е нескольких деву
шек к себе домой-
аігаге аі сіеіо (или аі кеііе сіеіі) см. С -ІР ^
1841. апйаге іп сіеіо отправиться к праотцам, ) лн;і'еіь.
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1842. апйагпе іп (или Ііпо аі)' сіеіо рег цс прыгать до  
небес от радости, радоваться чему-л. 

апйаге соп 1а Іаша Ііпо аі сіеіо см. Р -113. 
1843. аппакаге іі сіеіо а) задрать голову; Ь) за

драть нос. 
арріссагкі аііа саппа е аііе !ипі гіеі сіеіо см. С-512, 
азреііаге (сНе ріоѵа) 1а ілаппа (іп Ьосса) йеі сіеіо 

(тж. акрейаге сНе ксепгіа или сЬе саіі іі рапіегіпо йаі 
сіеіо )с.ч. М-433. 

1844. аМассагіа а сіеі гіеі Іогпо богохульствовать, ру
гаться. 

айассагкі аііе Іипі гіеі сіеіо см. Р-1466. 
1845. сагіеге (или  саксаге) йаі сіеіо с неба свалить

ся.
1846. соггеге ѵегхо іі сіеіо часто ходить в церковь, 

быть набожным. 
гіаге 1е саІса§па аі сіеіо см. С-94, 
сіаге ри^пі (или  ип ри^по, «?еІ1а ри^па) аі (или пеі) 

сіеіо см. Р-2398. 
— ё соте йаге ип ри^по іп сіеіо см. Р-2399. 
екаііаге аі сіеіо см. С-1854.
1847. іаг сайеге йаі сіеіо спустить на (грешную) 

землю. 
Іаг ѵейеге чиапіе віеііе сі «опо іп сіеіо см. 5-1695. 
1848. Іаге ѵепіг §ій іі сіеіо ^  устроить тарарам, под

нять шум до небес:
Соше? 1е ргороп^о п іеп іетепо  с 1: п зерагагзі гіаі зио 

а т а п іе  е бііЬііо ассопкепіе е соп сйе діоіаі Іо аі 8ио розіо 
аѵгеі (аНо ѵепіг 2ій іі сіеіо (А. МогаѵСа. « іе  атЬігіопі 
вЪавІіаІех).

Как? Я предлагаю Андреине не больше не меньше как 
расстаться со своим любовником, и она вдруг охотно со
глашается. Я бы на ее месте устроила такую бучу.

1849. §іигаге іі сіеіо клясться всеми святыми, 
^іигаге рег іиШ і N111111 гіеі сіеіо см. N-567.
1850. іп^аппагеі йі іи ііо іі сіеіо крупно ошибаться, 

серьезно заблуждаться. 
іп(п)аІгаге (или Іеѵаге) аі (іегго, кеШіпо) сіеіо (тж. 

т е  Неге аі или  іп сіеіо) см. С-1854. 
т ей еге  1а Ьосса іп сіеіо см. В-911, 
т ей еге  1а Ііп^иа іп сіеіо см. Ь-680. 
1851. ітшоѵеге сіеіо е іегга стараться изо всех сил, 

из кожи лезть, пустить в ход все средства:
СаисНоп. — Роззо ога <ііг!о &иаг<1ап<іоІі пе&Іі оссЬі: іи  егі 

чп Ьиоп зоЫаІо. Виоп зоісіаіо е іпі^Пог сопгіоіііего. Таі соп- 
гіоШего егі Іи, Оіоѵаппа. сЪе ^ие5іі іпдіезі Ьап т о з з о  сіеіо 
е Іегга рег сіізіги&дегіі (В. Бопо. «Ьа цгапйе е Іа ріссоіа 
тогіе»).

К о  т о н .  — Могу сказать тебе не лицемеря: ты была хо
рошим солдатом. Хорошим солдатом и еще лучшим полко
водцем.. Таким полководцем, Ж анна, что англичане пошли 
на все, чтобы погубить тебя.

раззаге аі сіеіо см. С -1857.
1852. рі^Наге іі сіеіо а ри^пі пытаться сделать не

возможное:
Ѵоіеѵаіе рі&!іаге іі сіеіо а ри^пі... II розіо а сЫ іосса, 

саго ат ісо ! (О. Ѵег&а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
Вы хотели невозможного... Каждому свое, дорогой друг!

1853. ріоѵеге гіаі сіеіо с неба свалиться:
Зсезего гіаІГаг&іпе зи ііа  зітасіа р а зз а т іо  ассапіо аі са- 

зоііо  аЬііаіо <іа1 сапіопіеге е  гіаііа зиа іаті& ііа , 1а т о ^ ііе  
е гіие П^ііиоіі зепііпигіі сііе циагйаѵапо соп іапіо сГосскі 
АI!оп50 с о т е  зе іоззе ріоѵиіо йаі сіеіо {/. Зѵеѵо, «Ѵпа 
ѵііа»).

Они спустились с насыпи иа дорогу и прошли мимо дома, 
где ж ил путевой обходчик с семьей. Ж ена и полуголые ре
бятишки обходчика смотрели на Альфонсо во все глаза, 
точно он с неба свалился.

рогге Іа Ьосса іп сіеіо см. В-911, 
рогге 1а Ііпоиа іп сіеіо см. Ь-680. 
1854. рогіаге іп сіеіо (или аі сіеіо, аі кеііе сіеіі; тж. 

рогге іп сіеіо; аігаге аі сіеіо или аі ееііе сіеіі; іп (п )31- 
гаге или іеѵаге аі (іегго или зеШ то) сіеіо; т е ііеге  аі

или іп сіеіо; езаііаге аі сіеіо) превозносить до небес, 
всячески расхваливать:

Д̂ аіига. — Ма зиЬіІо гіоро 1а гаогіе, с о те  аѵѵеппе а<3 ипо 
сН іатаіо  С атоеп з, о... с о т е  асса<3<іе а ип аііго с іііата іо  
Міііоп, Іи загаі сеІеЬгаІа е Іеѵаіа аі сіеіо, поп <Нг6 (іа 
іиШ , т а ,  зе поп аііго, <іа1 ріссоіо пи тего  <іе&11 и отіп і сН 
Ьиоп &іи<іі2 іо (О. Ьеорагйі, «Орегеііе тогаіі»).

П р и р о д а .  — Но вскоре после смерти с тобой произой
дет то ж е, что с неким Камоэнсом и неким Мильтоном: ты 
станешь знаменита и тебя будут превозносить до небес, 
не скажу все, ко во всяком случае немногие понимающие 
люди.

I ^іогпаіі ші роНагопо аі зеііе сіеіі е 1е геріісііе сотіп - 
сіагопо. сопГегтапгіо ріепаглепіе іі зиссеззо (О. МогиссНіо„ 
«Зіогіе йі іегі, йі о§&... е йі йотапі»).

Газеты превозносили меня до небес, и появились отзывы, 
полностью подтверждавшие мой успех.

ргепгіеге іі сіеіо а циагігеШ (или  а 5сассЬі, а  5ріссЬі) 
см. С -1860.

1855. гіппе^аге іі сіеіо терять терпение, раздраж аться.
1856. гіппе&аге П сіеіо а ( +  Щ.) добиваться чего-л. 

любыми способами.
1857. «аііге аі сіеіо а) (тж. раззаге аі сіеіо) отдать 

богу душу, умереть; Ь) (тж. «аііге іп сіеіо; «аііге аі 
іегго или аі веШшо сіеіо) быть иа седьмом небе, быть 
на верху блаженства:

Ьа роѵегеііа поп 5а, поп репза рій ай аііго. П Ііеѵе 
и т о г із т о , 1а рипіа йі сгіііса ё зсотрагза : Гійоіо гізаіе аі 
іегхо сіеіо (О. Коѵеііа, «VІйоіо»).

Бедняжка Эмма больше ничего не хочет знать, ни о  чем 
не хочет думать. Чувство юмора, критический подход к мужу 
исчезли: ее кумир опять поднят на недосягаемую высоту.

1858. 8Іопс1аге П сіеіо соп ип ри^по грозить небесам, 
взбунтоваться.

іігаг ^іи ііШі і «апіі сіеі сіеіо см. 3-217.
1859. іоссаге іі сіеіо соі (или соп ип) сіііо быть 

на верху блаж енства; быть на седьмом небе:
йіапа. — АШ А тісо  т іо , ѵоі поп аггіѵаіе т а !  Ітрогіипо 

регсЬё іо ѵі ѵейо зе т р ге  соп ріаееге, соп т о ііо  ріасеге, 
регсЬё т і  зіеіе саго, то И о  саго.

Ргийепгіо (}га зё). — Моііо саго! (а Ьеопе) Іо іоссо іІ сіеіо 
соі сШо {С. Цоѵеііа, «Соііега сіеса»).

Д  и а н а. — Ах, друг мой, вы не можете помешать, так  как 
я всегда рада вас видеть. Очень, очень рада, ведь вы мне 
очень, очень дороги.

П р у д е н ц и о  (про себя). — Очень дорогі (обращаясь 
к Леоне) Я вне себя от восторга.

8е чпаісііе ѵоііа ипо т і  ге^аіаѵа ипа сіоссоіаіа. о ина 
с а г а т е ііа , т і  рагеѵа гіі іоссаге іі сіеіо соп ип сШо (С. Саз- 
зоіа, «Ьа гадагга йі ВиЬе»).

Если кто-нибудь угощал меня шоколадом или конфеткой, 
я был на седьмом небе.

СЪегиЬіпа Іоссо І іп а іт еп іе  іі сіеіо соі йііо, е зе  поп іі 
сіеіо сЬе ё ргоргіо ігорро ргеіепгіеге апсЬе <Ла ипа те*а!ога. 
а іт е п о  іі соііе^іо гіі ^иасігопио йоѵе ?и зиЬіІо іпігіаіа а ііе  
Еіоіе йеііа со ти п ііа ... («5. Рагіиа, «Ье іге сотіпейіе йеііа 
ѵііа»).

И наконец Керубина вознеслась до небес, и если не до 
самых небес (ибо это слишком рискованная метафора), то, 
по крайней мере, до коллежа Квадронно, где она сразу же 
приобщилась ко всем прелестям жизни в коплектине.

1860. ѵесіеге {или  ргепйеге) іі сіеіо (или іі зоіе) 
а чиасІгеШ (или  а всассЬі, а «рІссЬі) видеть и обо в 
крупную клетку, сидеть за решеткой, в тюрьме:

II С о т т із за г іо  ега ігігіозо. Везіеттіаѵа соте ип іигсо^ 
«Ьеі поп ѵиоіе зт е ііе ге . Ье ^аго ѵесіеге іі зоіе а зсассЬі 
рег рагессЬіо Істр о »  (О. Сегтапеііо, «Метогіе йі ип Ьаг- 
Ьіеге»).

Комиссар рассвирепел и ругался как извозчик: «Вы не
исправимы. Я упрячу вас за решетку и надолго».

— Ессо чиаі ё іі ^иаіо. Зио райге ё зе т р гс  з іа іо  а 
ргепгіеге іі зоіе а зсассЫ (/.. Веігаггі. «Соте Ьеге ип 
са}}ё» ).

— В и д и ш ь  л и  в чем беда: его отец всю жизнь видел небо 
в крупную клетку.

<3ие1 Іогезііего роІгеЬЪе аѵег ассизаіо апсііе т е ,  е ^иап<Зо 
хп^по т е  Г азреиаззі роігеі еззеге сопйоііо (Зоѵе зі ѵе^е і! 
ьоіе а зсассНі (С. АггідЫ, «Ѵп созрігаіоге тстсаіо»).

Этот иностранец мог втянуть в дело и меня, и я, ничего 
не подозревая, мог бы очутиться за решеткой.
1861. ѵіѵеге іп сіеіо =  витать в облаках:
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Ыіш ѵіѵеѵа ѵ егатеп іе ?п сіеіо, Іп ип сіеіо іі іи т іп а іо  «За 

ип 50Іе рагіісоіаге... (Ь. Рігапйеііо. «I ѵессНі е і ^іоѵапі»).
Ниый действительно витал в облаках, сквозь которые про

глядывало солнце надеж ды... 
ѵоі^еге ^Іі оссЬі аі сіеіо см. 0-236.
1862. аргііі сіеіо! =  громы небесные!, царица небес

ная!, батюшки светы!:
(ЗиеН’аКге гиЪаѵапо со&іі оссЫ і то<іеІ1і... ІЧоп аѵеѵап 

рего ііпііо гіі г іт е ііе ге  іі ріесіе зи ііе  8сс*1е, сЬе, аргШ сіеіо!, 
Ьі8о*?паѵа зепііге!: е йі сЗоѵе роіеѵап евзеге ѵепиіі і чиаіігіпі 
рег ип соггейо созі зспіиозо (Б. Сісо^папі, «Ьа Ѵеііа»).

Старухи пожирали глазами модиые платья... Но стоило 
им подняться на ступеньки, как слышался шепоток: «Ца
рица небесна яі Откуда только взялись деньги на такое 
роскошное приданое?»

Ьийоѵісо. — О^пі ѵоііа сЬе ші ассозіо а циеі ЬагпЪіпо, поп
50 сЬе іі рі&ііа; е ее гіезсо а Ьасіагіо, иЫ аргііі сіеіо! 
(Н. Вгассо, «Тгавейіе йеІѴапіта»).

Л ю д о в и к  о. — Всякий раз, когда я подхожу к этому 
ребенку, с тобой бог знает что происходит, а если я осме
люсь его поцеловать, — ух! — хоть святых выносиі 
(Пример см. тж. Р-1402; Р-1556), 
стіі ё сайиіа 1а шаппа гіаі сіеіо см. М-435
1863. саксНі (или  саксакке, ѵепіззе іі сіеіо во что 

бы то нк стало. 
Іе саіегаііе гіеі сіеіо кі аргопо (или  5І зопо арегіе) 

см. С-1282. 
1864. секкі (или іо іда) іі сіеіо ^  разрази мен?, гром 
сНі аііо&а 5’арріссЬегеЬЬе аііе Іипі гіеі сіеіо см. Р-1474. 
сЬі ё іп іепиіа, і) сіеі Гаіиіа см. А-403. 
сНі ѵа гіі Іа йаі шаге, т и іа  іі сіеіо, т а  поп т и іа  Га- 

пііпо см. М-814. 
ІІ сіеіо ё пиѵоіоко! см. N-632. 
1865. іі сіеіо сі риагсіі (или  ксатрі) е НЬегі! упасн 

бог! 
1866. іі сіеіо 1а іпапгіі Ьиопа дай-то бог, чтобы все 

было хорошо; помоги господи, чтобы все было хорошо. 
1867. сі согге чиапіо гіаі сіеіо аііа Іегга это небо и 

земля, это совершенно разные веши. 
Біо гіеі Сіеіо! см. Б-468. 
1868. гіоѵе 5і тапгіиса іі сіеі (или Оіо) сі сопйиса 

ргоѵ. =  где есть дают, мы тут как тут. 
ё 5сгШо іп сіеіо см. 5-494. 
1869. Іассіа (или Гасек5е, ѵо^Ііа, ѵоІеБве) іі сіеіо 

(тж, ріассіа аі сіеіо) дай бог, хоть бы..:
НШо1[о. — Мі соіпраіі5са, 5е ѵиоіе; е 5е поп ѵиоіе, т і  

Іеѵі 1а зиа ргоісгіопе.
Иоп Маггіо. — Те 1а Іеѵего, іе  Іа Іеѵего. І^оп сі ѵеггб 

рій а чиееіа іиа ЬоИека.
Р.ійоЦо. — ОЫ іі сіеі 1о ѵоіеззе! (С. СоЫопі, «Ьа Ьоііеда 

йеі саііё»).
Р и д  о л ь ф о. — Еслн можете извинить меня, извините, а 

если нет, лишите вашего покровительства.
Д о н  М а р ц и о. -  Я тебя лишу, я тебя лишу. Ты меня 

не увидишь больше в своей кофейне.
Р и д о л ь ф о .  — Дай-то богі

1870. гпі іиііпіпі іі сіеіо $е.« разрази меня гром, 
если..:

Нозаига. — ё  ѵего сііе ип іогезііеге ші аш а, е  сЬе т і  Ьа 
Таііа ипа зегепаіа, т а  т і  Ьа рагіа іо  ипа зоіа ѵоііа зоііо  
еіеІ Іеггахгіпо, е т і  Іи іт іп і іі сіеіо з ’е&1і Ьа розіо ріегіе 
т а і  іп диезіа саза (С. Соійопі, «II Ьидіагсіо»),

Р о з а у р а .  — П равда, один влюбленный чужеземец 
устроил мне серенаду, но он говорил со мной единственный 
раз, стоя под балконом, и да разрази меня господь, если 
он когда-либо перешагнул порог этого дома.

§епІе а11е«та, іі сіеіо Гаіиіа см. А-403. 
т а іг іт о п і е ѵеэсоѵаіі йаі сіеіо коп гіехііпаіі см. М-938. 
1871. поп сахса іі сіеіо (или 1а саза, іі топсіо) агійох- 

50 её над нами не каплет, нет причин для беспокойства. 
поп сагіе (или поп 5І тиоѵе) (о^ііа (или  поп тиоѵе 

ігопйа) сЬе іі сіеі поп ѵодііа см. 0  -479. 
ріассіа аі сіеіо см. С -1869. 
1872. ріоѵе а сіеі гоііо дождь льет как из ведра; раз

верзлись хлябн небесные. 
га^ііо й’а х т о  поп аггіѵа аі сіеіо (или поп каіе аі 

сіеіо; тж. і гаё'Н йі авіпі поп аггіѵапо аі сіеіо) см. К-90. 
1873. кііагпо коііо іі сіеіо — все мы под богом хо

дим:

ГаНо ё. 8івпог Вгиаа. сЬе гпі (гоѵаѵо аІГіпГегшегіа 
рег ипа іпГегіопсеІІа Йоѵиіа... реггіопі Гіпйесепха... а ип 
саііо  гпаі іа^ ііа іо» .

«О!', 5і^поге. Ё са^ііаіо  ипа ѵоііа апсНе а т е .  Зііапіп, 
Йісопо і Іеггопі. бойо іі сіеіо» (С. Магоііа, «Ье тііапезі»),

— Дело в том, синьор Бруза, что я попала в больницу 
из-за инфекции... простите за выражение... из-за неудачно 
срезанной мозоли.

— Господи, н со мной такое ж е былоі Все мы. как гово 
рится, под богом ходим.

іоі^а іі сіеіо см. С-1864. 
і Іоксапі Ьаппо іі сіеіо періі оссЬі е 1’іп!егпо іп Ьосса 

см. Т-799, 
ѵепікке (*іи іі сіеіо см. С-1863. 
ѵо^ііа (или ѵоіевке) іі сіеіо см. С-1869. 

СІРКА /  
1874. Іаг 'тіосаге Іе сіГге манипулировать цифровыми 

даиными, подтасовывать статистические данные. 
1875. рагіаге (или йіге) іп сііга а) говорить загад- 

ками; Ь) говорить на жаргоне. 
СЮіЛО т 

соіро гіі сі^ііо см. С-2213 
1876. соп сі^ііо аііо смотря прямо в глаза, твердо, 

прямо. 
1877. соп сі&ііо агсаіо очень внимательно, с боль

шим вниманием.
1878. а сі^ііо аксіиііо сухими глазами
1879. (а ) сі^ііа Ьакве (или гітекке, йітекзе) опустив 

глаза, с опущенными глазами.
1880. а сі^ііа ЬіесЬе с угрожающим видом.
1881. іп ип Ьгііеге (или іп ип тиоѵеге, іп ип ^ігаге) 

йі сі^ііо в мгновение ока.
1882. а^ёгоііаге 1е сі^Ііа (или 1а Ггопіе) нахмурить 

брови, рассердиться (пример см. А-830).
1883. аеигхаге (или іпіепіаге) 1е сі^Ііа а) прищу

риться, пристально посмотреть; Ь) сосредоточиться.
1884. Ьаііеге сіі сідііо бросить беглый взгляд.
1885. Ьаііеге Іе сі^ііа моргать.
1886. поп Ьаііег сі^ііо бровью не повести, глазом не 

моргнуть; оставаться невозмутимым:
Е віі 8і {егто  е іо е і  игсіаі іп ігаіісе КЬеіпвоІгі: поп Ьаі- 

Іеѵа сі^Но (А. Могаѵіа, *ІІ йізргегго»).
Баттнста умолк, и я  украдкой посмотрел на Рейнгольда. 

Он был невозмутим.
Ега ІиНо гігіііо, а ііеііго  е  БрапвЬегаІо іп гіете , е поп 

ЬаМеѵа рій сі^ііо (В. Репоцііо. «II ^іогпо йі іиосо»).
Он стоял выпрямившись во весь рост, мускулистый и в

то ж е время нескладный, и смотргл немигающими гла
зами.

1887. — кепга Ьаііег сі'{1іо а) глазом не моргнув, не
возмутимо, без колебаний.

і і  соіоппеііо атегісапо... Ьа йісіііагаіо с1’.е аѵгеЬЬе Б^ап- 
сіаіо апсога, зепга Ьаііег сі^ІІо «диаізіазі питего сіі ЬошЬе 
аІотісНе» зи «диаізіазі оЬЬіеіІіѵо сНе Іоззе іпбісаіо йаі 
зио сотап(1о» («Ѵіе пиоѵе». 1959. Л§ 16).

Американский полковник заявил, что он готов, не моргнув 
глазом, сбросить «любое количество атомных бомб на любые 
цели по указанию своего командования».

Ь) (обыкн. употр. с гл. ^иагсіаге, зе&иіге есс.) внима
тельно, пристально, не сводя глаз, не спуская взгля
да:

I П&ІіоН егапо К, ѵейеѵа «Зі сопііпио Гезргезвіопе «ЗеІІе 
Гассе, сЬе зе^иіѵа Пззагаепіе, зепха Ьаііеге с»бПо, рег поп 
регйеге ип б о і о  гіеііа^ііо (А. РаІаггезсНі, « / ^гаіеііі Сис- 
соіі»).

Его сыновья были в зале суда, и дон Челестнно при
стально, не отрываясь, следил за выражением нх лиц н, 
затаив дыхание, старался не упустить ни малейшей подроб
ности происходившего.
(Пример см. тж. С-3216).

1888. поп сЬіийеге сі^ііо не сомкнуть глаз.
1889. сЬіийеге (или сотрогге) іі сі&ііо закрыть глаза 

(покойнику).
1890. іпагсаге (или кокреікіеге) іі сі^ііо поднять бро

ви, удивиться. 
іпсЬіпаге соп .а  т а п о  корга іі сіцііо см. М-608, 
іпіег.іаге 1е сщііа см. С-1883,
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С ІС М  } см. СІЫОНІА 
СІСГЮ т 

1891. сг'{по огессіііиіо =  стихоплет,
іі сіопо йі Реггага см. Р-424.
іі сіепо йі Ьейа см. Ь-290. 
сапіо йеі сі^по см. С-555. 

СІООЬАКЕ ѵ 
1а рец|гіо(г) гиоіа йеі сагго зетр ге рій сі^оіа (тж. 1а 
рій саіііѵа гиоіа йеі сагго кешрге сі^оіа; 1а гиоіа ред'- 
^іоге ё чиеііа сНе сщоіа) см. К-642.

регсЬё (или  а ѵоіег сНе) іі сагго поп сі^оіі, Ыко^па 
ип^еге Іе гиоіе см. С-1046.
сю оіл

1892. ек5еге со т е  И ^і^апіе йа Сі^оіі (сЬе ЬассНіаѵа
і сесі соп регіісНе) быть маленького роста, от горшка 
два вершка. 
СІЬЕССА } 

1893. Іаг сііесса а) промахнуться, совершить про
мах:

Е зі Ьагіі Ьепе сЬе апсйе іі ѵапіа^віо гіеі Ігагіигге 1п 
ііаііапо ё геіаііѵо е раггіаіе: рег екетр іо , рій 5І ѵа пеІ раг- 
1а1(і, пеі ророіаге, кресіе рег 1е I іглп1 е сЬе Ьаппо ипа сіітеп- 
Біопе вег§а1е, рііі 1’ііа ііапо (а сііёсса {«Ьа пиоѵа циевііопе 
сіеііа Ип^иа»),

К тому же преимущество перевода ка итальянский отно
сительно и ие всеобще: например, если речь идет о разго
ворном языке, особенно если это перевод с языков, богатых 
жаргонизмами, итальянский дает осечку.

Ь) прыгать перед глазами, мигать:
II оиЬЫісо Іасеѵа а ііа г т а іо  йаі ргігпі е°ссіо1опі е циазі 

5ііЪі1о і Іи т і гіеііа гіЬаЦа сошіпсіагопо а Гаг сііесса 
(Е. Мопіаіе, «Ьа Іаг(а11а йі Юіпагй»),

Публика притихла, обеспокоенная первыми каплями дож 
дя, и почти тотчас же огни рампы начали мигать.

1894. Іаге ипа сііесса аііа т о г іе  обмануть смерть, из
бежать смерти. 
СІІЛСГО (тж. СІІЛ2ІО) т 

1895. іпйоккаге ип сііісіо обречь себя на муки:
Ргоѵо репа рег Іеі, собі с о т е  пеі гі&иагйі <іі іиШ  соіого 

сЬе рег репііепга ігкіовеапо ип сІІісіо (Р. ЗраІІеШ, «Евшие 
сіі гірагагіопе»).

Ему стало ж аль свою мать так ж е, как и всех тех, кто 
ради покаяния обрекает себя на муки.

1896. рогіаге сііісіо носить мученический венец, быть 
мучеником.
СІЫЕСІА /

Г055Ѳ с о т е  ипа сШе^іа см. К-546.
1897. Г ат ісо  С іііееіа (один) наш друг (когда не 

хотят называть имени).
1898. аЬЪоссаге 1а сіПеоіа приняться за дело.
1899. зрегаге Іе сіііе^е гіі сгеппаіо мечтать о вкшне 

в январе, напрасно надеяться на что-л.
1900. іепеге соп 1е сНіе&е а Ьосса ^  кормить обе

щаниями.
1901. ипа сіііе^ іа  Нга Г аііга  ргоѵ. ^  лиха беда на

чало; аппетит приходит во время еды:
Ргезе а іп& іипагтІ е  рій т і  іп&іигіаѵа е  рій ігоѵаѵа 

пиоѵе іпйіигіе, циазі сНе ипа Іігазве Г аііга , с о т е  1е сІІіе&е
(А. Могйѵіа, «Яассопіі готапі»).

Она начала ругать меня, и чем больше оиа меня обзы
вала, тем больше находила новых оскорблений, как говорят; 
аппетит приходит во время еды.

Ье і<Эсе Гаппо ргоргіо с о т е  1е сіііе&е, сЬе Гипа ііга  
1’а ііга  (Е. Саітиіга, «Ьа Ьи$ега»).

О дна мысль порождает другую.

1902. — 1е Ьи{>'іе зопо соше сіііе^е (сЬе ипа ііга 
1’аііга) ргоѵ. одна ложь за собой другую тянет.

1903. — 1е йік^гагіе «опо соше (1е) сіІіе§-е (сЬе ппз 
Ііга Гаііга) ргоѵ. =  пришла беда — отворяй ворота. 

соІотЬо равсіиіо, сіііеріа ат ага  см. С-2154. 
іиНо ІІ го85о поп 80П сі1іеі>е см. К-562.

С1Ы2Ю т см. СІІЛСІО 
СІМА /

1904. с іт а  йеііе с іт е  само совершенство, верх со
вершенства.

1905. сіша сГиоіпо выдающаяся личность:
«...апгіаіе а Ьессо; сегсаіе сіеі гіоііог Аггесса-еагЬи^Н. 

гасопіаІе^П... циеііо 6 ипа сіша д иото...» (А. Матопі, <г/ 
рготеззі 5РОЗІ»),

— Подите-ка в Лекко, отыщите там доктора Крючкотво
ра... у  этого человека ума палата...

1906. а |іе  сіше сильные мира сего; начальство, «шишки».
1907. рег сіша полностью, целиком.
1908. йа (или йаііа) сіша а іопйо с начала до кон

ца; сверху донизу; целиком:
...сегса (1і С іи я , сегса гіі Іа, Ціга е гідіга. й а ііа  с іт а  а! 

топйо, поп с’ё іп пезбші Іпоцо (А. Матопі. «г/ рготе&зі &роаі»).
...искали тут и там , обшарили все углы сверху донизу 

в  монастыре, но ее и след простыл.
Ма ргоргіо чиезіа 5іга<іа М оті Ігоѵд іп^отЪ га, сіа с іт а  

а  Іопсіо, йі ипа іо ііа  іггечиіеіа, іпзоССегепіе рег іі ігорро 
ІгаНісо (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Но Момн обнаружил, что и эта дорога вся была запруже
на волнующейся толпой, потерявшей терпение из-за скопле
ния машин.

Кепго сЬе рагеѵа гіізарргоѵаге е йіБргехгаге «За с іт а  а 
Гопйо чиапіо аѵеѵа гіеііо іі ГгаіеІІо, апбб а сЫийеге Іе 
іт р о з іе  е бі сассіб йі пиоѵо, с о т е  рег зерреШгаі, гіепіго іі 
Іеііо {А. РаІаггевсНІ, «7 [гаіеИі Сиссоіі»).

Ренцо, который, казалось, от начала до конца ие был со-* 
гласен с тем, что сказал  брат, и даж е отнесся с  презре
нием к его словам, встал, закрыл ставнн и вновь лег на 
кровать, зарывшись в одеяло.
(Пример см. тж. С-23).

1909. — сопоксеге (или вареге) йа сіша а іопйо осно
вательно, досконально знать. 

йаі ріё Нпо аііа с іт а  см. Р-1601. 
1910. аггіѵаге аііа (или заііге іп) с іт а  добиться выс

шей власти.
1911. поп езкеге ипа сіша звезд с неба не хватать:

«Ма снеі сгеііпо, Пмс 11(і с1:е Іі Бсгіѵеѵа (За Тгепіо, поп 8'ё
іа ііо  ѵіѵо?»...

«N0»...
«Моп ега ипа с іт а , т а  зітр а іісо »  (С. Агріпо, <Аііге 

віогіе» ).
— А этот кретин, что писал тебе из Тренто, так и не 

объявился?..
— Нет...
— Он был не бог весть что, но симпатичный.

1912. Іаге виа сіша йі... гордиться чем-л.
1913. шепаге цй рег 1е сіше йе^іі аІЬегі ^  водить 

кого-л. за нос.
1914. шеНеге іп сіша а) превозносить; Ь) ставить во 

главу угла.
1915. топ іаге іп сіша йі кирегЬіа возгордиться, за

драть нос. 
рагеге ипа Майоппа іп с іт а  а ип Ьакіопе см. М-51. 
1916. рогге (или іепеге) іп сіша прославлять, превоз

носить.
1917. рогкі (или кесіеге) киііа сіша (или  іепеге Іс 

сігпе) йі цс полностью владеть чем-л., быть полновласт
ным господином, хозяином чего-л.

1918. гішапеге киііе (или пеііе) аііе сіше оторваться 
от жизни:

Ьа зсіепга Гіпо аііога е  з іа іа  агіБІосгаІіса, геііеіоза е 
роііііса, г іт а з іа  пеііе а ііе  с іт е , рій іп^епіа аі т е с с а п ізт о  
зосіаіе сЬе аі т і^ ііо г а т е п іо  сІеІГиото (Г. Ие Запсіів. 
«Зіогіа йеііа Іеііегаіига ііаііапа» ).

Наука до того времени была тесно связана с аристокра
тическими, религиозными и политическими кругами и была 
оторвана от жизни. Все внимание науки было направлено 
на изучение социального механизма, а не на совершенство
вание человека, 
каііге іп сіша см. С-1910.
кейеге киііа сіша (или іепеге 1е сіпіе) йі чс см. 

С-1917, 
іепеге іп сіпіа см. С-1916. 
Тиосо с!іе агйе іп сіша, поп пе Іаге ьііпіа см. Р-1550. 
(ё ) піе^ііо сайеге йаі ріейе сЬе йаііа сіпіа см. Р-1724. 

С І ^ І Ш Е  
Іа ѵейгеЬЬе СішаЬие см. Ѵ-128. 

СІМАТО ар_(г 
Ьацпаіо е с іт а іо  см. В-74.



СІМ 237 С
СШАТОКЕ т 

гіаге іі сегѵеііо аі с іта іоге см. С-1587. 
СІМВАЬО т 

1919. апгіаге іп сітЬаІі предаваться безудержному 
веселью, потерять голову. 

1920. екзеге іп сішЬаІі быть навеселе, быть в подпи
тии, под мухой. 
СІМ ЕМ О т 

1921. епігаге іп (или  т е ііегз і а) ип с ітеп іо  испы
тывать свои силы; браться за трудное дело.

1922. те ііеге  (или рогге) а с ітеп іо  подвергать ис
пытанию, испытывать:

Ратеіа.— і-а Ргоѵѵігіепха ІаІѵоНа т е Н е  і сиогі а  сішепіо 
рег езрегітеп іаге 1а Іого созіапга (С. Соійопі, «Ратеіа 
тагііаіа»).

П а м е л а .  — Провидение нередко подвергает испытанию 
сердца людей, чтобы проверить их преданность.

Ріогіпйо. '— АЫ еіепога, поп гпі ропеіе іп с ітеп іо . 
Веаігісе. — Сііе «іеіюіегга! Кізоіигіопе ѵі ѵиоіе {С. Соі- 

йопі, «Ьа $і&1іа иЬЬійіепіе»).
Ф л  о р и я я  о. — Ах, синьора, не испытывайте меня. 
Б е а т р и ч е .  "—К чему такая робостьі Нужно быть сме

лее.

1923. — шеМеге а сіпіепіо 1а Іогіипа рисковать, бро
сать вызов судьбе. 
СІМІСЕ [ 

сиоге гіі сішісе см. С-3189. 
СІМІЕКО т  

1924. ехзеге сішіего а о§пі еІтеН о ^  быть мишенью 
для насмешек, оскорблений:

О ипо сЬе Біа іп ѵосе йеі ророіо е сісі чиаіе оргшпо 
агсІіБса гіі гііге циеИо сйе ѵиоіе е Іагвіі... гіе’ БоргиБІ, бі 
(Нее: Е еіі ё іі Загасіпо йі ріагга, оѵего, с іт іего  а оепі 
еІтсИ о (В. ѴагсНі, «Ореге»),

О том, кто стал прнтчей во языцех и кого каж ды й волен 
поносить и клеймить позором, говорят: это чучело на ри
сталище или мишень.

СІМІТЕКО т 
1925. емеге «иііа «о^ііа (или  йаііа рогіа) гіеі сішііего 

=  стоять одной ногой в могиле. 
тегіісо ^іоѵіпе Іа 1а ^оЬЬа аі с іт ііего  см. М-1037 

США 
с’ё Іа іпига§1іа гіеііа Сіпа (Іга йі Іого) см. М 2170 

с ш с ііч іѵ а т о  
1926. емеге ип Сіпсіппаіо скромничать. 

С5МСІ5СНІАКЕ ѵ 
сіпсіхсЬіаге 1е рагоіе см. Р-512. 

СІЫЕМА гп 
1927. Іаге йеі сіпепза ломать комедию:

5оІо сНс іо поп гіевсо а гіігіе БІе соке, оеііа! гпі ѵіеп йа 
гійего, гпі БетЬга сіі Гаг гіеі с іп е т а  (11. Зітопеііа, «Тігаг 
таіііпа» ) .

Только у меня эти слова не получаются, черт подери! 
Меня разбирает смех. Мне каж ется, что я ломаю какую-то 
комедию.

С1МЕ5Е адц е т 
отЬ ге сіпезі см. 0-321. 
іогіига сіпезе см. Т-790. 
1928. рагіаге (с о т е  ип) сіпезе говорить непонятно 

(ср. китайская грамота):
«...Тепеа 1е т а п і  а роБІо... сЬе рагіо сіпеБе?.. е апгі... 

т і  Іазсі БОІа... (огпі риге гіа Биа зогеііа: Іапіо соп т е  ё 
Іетр о  регзо» (А. Могаоіа, «Кассопіі готапі»),

«...Не даваііте волн рукам... Я что, неясно сказала?.. 
А еще лучше, оставьте меня... В о звр ата іітесь-ка к своей 
сестре: со мной вы только понапрасну тратите время».

СІМОЕКЕ у 
1929. сіп^егіа а сыграть злую шутку с кем-л.,

зло подшутить над кем-л.:
Оиеі ЗісіПап ше !а ѵоіеа сіп^еге (О. М. СессЫ, «гСот-

тгіІіе іпейііе»).
Этот сицилиец хотел сыграть со мной злую шутку.

1930. сіпстегзеіа затаить обиду. 
гіп«еГ5І Г еітеііо  см. Е-58 
сіп&еге іі Гегго рег см. Р-444. 
сііі^егві Іа «іопіеа см. 0-532.

СШСНІА (тж. СЮЫА) !
1931. Ьеге а сіп^Ніа ^  быть пьяным в стельку, на

питься до бесчувствия.
1932. Таге сіп^Ьіа поститься, обходиться без ж ен

щин:
Ргеоссираііззіпю аі репзісго <іі гіоѵег ^аге сіп^Ьіа рег 

аппі, аѵеѵа ргезо 1е зие ргесаигіопі е ргорозіо а СаІИегіпе 
<Н- ассотра^п агіо  Іад&ііі Ш. Ьаггагі, «Тиііо апйд ЬегііБ-
5ІШ О » .).

Весьма обеспокоенный тем. что в течение многих лет ему 
придется поститься, он принял меры и предложил Катрин 
поехать вместе с ннм.

1933. 5Ігіп&еге (или іігаге) Іа сіп^Ьіа затянуть по
туж е пояс:

«Сарізсі? Ѵагегаппо ип Ьііапсіо іп есопошіа, е ^иаIеипо 
«Зоѵга 8Ігіп0еге 1а сіпдЬіа» (С. Лгріпо, «Аііге зіогіе»).

— Понимаешь? Они примут такой бюджет, что кое-кому 
придется подтянуть поясок.

Аѵегпто сагпе рег ип раіо гіі ^іогпі, ...рег а іт е п о  веі 
с о т р а & п і е .  аііге  5І аггап^іагопо, соп ргеііеѵі пеііе сазе 
«Іеі гіссЬі. соп гпеххиссі <3’еш ег^епга о Іігапгіо 1а сіп^Ьіа 
(^. Вегцопгіпі, «Оп ^исііе рег $аЬа»).

Мяса у нас было на пару дней, ...по крайней мере, для 
шести рот. Остальные кое-как перебивались, конфискуя про
дукты в богатых домах, питаясь всем, что попадалось под 
руку, или ж е просто затягивая пояса.

Ма і ргехгі заі^опо іап іо  іп аііо  сЬе іі заіагіо  (ЗеІГоре- 
гаіо поп зегѵе перриге рій рег іі т а п ^ іа ге , с о б і  іі заіагіо 
<іе11ЧтріееаІо е поп р а г ііа т о  <іеі репзіопаіі. Б іа т о  йаѵѵего 
а і І іт і іе  сЗеІІа сіпеЬіа («Сіогпі», 1973, Л5 19).

Но цены так растут, что заработка рабочего едва хва
тает на еду. то же и у служащего не говоря уже о пен
сионерах. Приходится затягивать пояс до предела.
(Пример см. тж. В-1035).
сНі шейе аІГазіпо Іа зеііа, 1а сі^па ѵа рег іепга см. 

А-1236. 
СІЫОІІАКТА пит

сЬі Ьа сіпциапіа сагпеѵаіі, 5І рио шеііеге ^Іі «Нѵаіі
см. С-995.

ше^Ііо ип аіиіо сЬе сіпчиапіа сопхі^іі см. А-404. 
С ІЫ С Ш Е  п и т  

(іііеііо йеііе сіпцие гіііа см. 0-401. 
аѵеге Гагте йі сіпцие Іорі см. А -1097. 
саѵаге сіпцие йепагі йа ип С ]и аІІгіп о  см. 0-102. 
сегсаге сіпцие ріегіі аі шопіопе см. Р-16403. 
сопіагс сіпдие киііе гіііа см. П-687. 
1934. йаге сіпцие е сіпчиапіасіпчие задать кому-л., 

отделать кого-л. по первое число:
«Ма ога ѵеггаппо в1''Ч2ІС5і е віі ашегісапі е діі с'агаппо 

іап іі сіпцие е сіпчиапіасіпчие йа 1еѵаг§1і Гарреіііо! Оіі 
са'.ега, іі пако, аі вегагсіііі» (V. Вгапсаіі, «11 ѵессЫо соп 
ціі вііѵаіі»).

— Скоро придут англичане и американцы к зададут им 
по первое число, так что и аппеткт отобьют. Да и спесь 
с ннх собьют, с этих фашистских шишек.

теИ еге ки Гагпіе гіі стцие Іорі с,м. А -1097. 
1935. рогге сіпцие е Іеѵаге кеі воровать, заниматься 

воровством. 
ігоѵаге сіпцие ріейі аі шопіопе см. Р-1649”, 
ост і и о т о  ё иошо, е Ьа сіпцие Йііа пеііе т а п і см. 

V -143. 
СІІМТОЬА ! 

1936. Іаг^о [вігеііоі аііа сіпіоіа (или  Йі сіпіоіо, Йі 
сіпіига) щедрый [скупой]. 

соп Іе шапі аііа сіпіоіа см. М-495.
— гезіаге (или гішапеге) соп 1е шапі аііа сіпіоіа см.

М-496.
аѵеге іі шіеіе іп Ьосса, е іі гакоіо а сіпіоіа см. 

М-1400.
1937. сисігкі (или  Іедагкі, (епегяі) чсі аііа сіпіоіа

а) не отпускать от себя ни на шаг; водить, таскать за 
собой: Ь) іерж ать в узде.

1938. 5Ігіпреге Іа сіпіоіа затянуть потуже пояс, жить 
в нужде:

Ріпаійо. — Ыоі ^епіе іііо іа іа , поі ееп іе <іі реппа, зі ргапга 
а саза регсЬё Гиогі созіа ігорро. I сопітегсіапіі аНаг/тапо і 
согйопі, &1і іп іеііе ііоаіі зігіп^опо 1а сіп іоіа (С. РоьхепН, 
«ѴШеііа Іиогі рогіа»
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Р и н а л ь д о .  — Мы, аристократы, писатели, обедаем ло
ма: ресторан нам не по карману. Коммерсанты жиреют, а 

интеллигенты затягивают потуже пояс.

1939. Іепеге с]с а сіпіоіа держать что-л. при себе, 
под рукой.

іепегкі цй аііа сіпіоіа см. С-1937.
ІІ саіепйагіо еН саййе ааііа сіпіоіа см. С-179.
(І1) гпіеіе іп Ьосса е іі гакоіо (или іі соііеііо) а сіп- 

Іоіа см. М-1409.
СИМТОЬШО т 

аѵеге іі сіпіоііпо гокко см. Е-551.
1940. кІгіп'{еге і сіпіоііпі а ч<і торопить кого-л., на

жимать, наседать на кого-л.
С ІМ О Ь О  т 

1аг'{0 [ьігеііо] йі сіпіоіо см. С-1936, 
аѵеге іі сіпіоіо гокко см. К-551. 
паксеге соі сіпіоіо гокво см. N-20.

СШТІЖА і
1941. сіпіига йі сакШа а) власяница; Ь) моральная 

узда, сдерживающее начало:
5і роІгеЬЬе апгі гііге С І’.С  (]!и1Гкка ега гііѵепиіа рег Іеі 

ипа зресіе гіі сіпіига яі сааііій  (С/. Могиссійо. «Шогіе 
ёі іегі, йі оциі.... е йі <Іотапі»!.

Можно д аж е сказать, что эта навязчивая идея стала для 
нее чем-то вроде сдерживающей узды.
1аг«о [кігеііо] йі сіпіига см. С-1936.
1942. Гаге йеі Іаг&о іп сіпіига много обещать и мало 

делать, быть щедрым на обещания.
1943. кігіпйеге 1а сіпіига затянуть потуже пояс. 
Іепеге 1а Ііп^иа аііа сіпіига см. ІІ-696.
поп Іепеге 1а крайа аііа сіпіига см. 5-1224. 

СІІЧТЙКШО т
рогіаге ІІ сіпіигіпо гокко см. К-551.

С ІО С С А і
1944. а сіоссНе в большом количестве.
1944а. а сіосса а сіосса (тж. а сіоссЬе а сіоссЬе) один 

за другим.
1945. іп сіосса полностью, совсем.
1946. Іаг сіосса быть представительным, производить 

впечатление.
1947. ргепйег 1а сіосса потерять голову, потерять

самообладание:
«Наі сарііо? Роі (іпізсі соі ргепйег 1а сіосса» (С. Тевіогі,

«У/ Вгіапга е аіігі гассопіі»).
— Ты поняла? Ведь ты рискуешь потерять голову.

СЮССО т 
йогтіге соше ип сіоссо см. 0-832. 
гекіаге (или гішапеге) согпе ип сіоссо см. К-264.
1948. ѵекіі (или іаксіа) ип сіоссо, раг ип Ііоссо ргоѵ.

еб наряди чурбан, и он будет франтом; наряди пень, 
и пень будет красавчик.
С10С1А /

(ё) ип аііго раіо (или  раг) Йі сіосе см. Р-108.
СЮЬЬЕ

1949. еккеге соше іі саѵаііо йі Сіоііе быть невезучим.
1950. (аге (или  раксегкі) с о т е  іі саѵаііо йеі СіоІІе 
жить святым духом.

С ІО \С А К Е  ѵ
т і  кі сіопсаккего 1е т а п і см. М-699.

СІОКООІ.АКЕ ѵ
1951. сіо сЬе сіопйоіа поп сайе ргоѵ. хоті и качается, 

да не падает, гнется, да не ломается.
СIОN^О^ОNЕ аѵѵ

1952. апйаге сіопйоіопе слоняться, шататься без дела.
1953. Іаге чс сіопйоіопе делать что-л. как попало, 

спустя рукава.
СЮТТОЬО т 

Іаѵаге іі саро соі сіоііоіі см. С-773.
С1Р1С1ЛО т

1954. аѵег сірі§1іо быть очень серьезным; иметь важ
ный ВН~

1955. Іаг сірі§ііо сделать сердитое лицо; рассердить
ся

СІРОЬЬА !
йорріо с о т е  Іе сіроііе см. 0-822.
Гаіко соше ипа сіроііа см. Н-107.
1е^§его соше ипа кро^Ііа йі сіроііа см. Ь-328. 
соше ѵеіо йі сіроііа см. Ѵ-188. 
а рапе е сіроііе см. Р-241.
тап§1аге а"Іі е сіроііе (или рапе е сіроііа) см. Р-270.
1956. ріасеге согпе 1е сіроііе аі саиі нравиться, как 

собаке палка.
ріапіаге ип рогго іп т а п о  а цй рег ипа сіроііа см. 

Р-2081.
ріапіаге роггі е гассо^ііеге сіроііе см. Р-2082.
1957. ѵоіег Ьепе со т е  і сапі аііе сіроііе ^  любить, 

как собака палку.
сі согге циапіо ип ѵеіо йі сіроііа см. С-2791.
1958. йа^'Н, йа&Іі, 1е сіроііе йіѵепіап а^Іі ^  все хо

рошо в меру:
Ба^И! йа@Н! 1е сіроііе йіѵепіап а^Іі: а ^ие1Iа ^епіе діі 

ѵеппе а іазіійіо <і’аѵеге сіліі т о т е п іо  (піеі пек°2 іо а Іа- 
ѵоіа, регсііё ип ро’ ро’ зіп іеп й е, т а  ІІ ігор,ю еігорріа 
(/. ЛНегі. «Сепіо гассопіі ророіагі Іиссксвіх).

Но все хорошо в меру, к хозяевам надоело так часто 
слушать за столом беседы этого человека. Конечно, изредка 
никто не против, но надо и меру знать.
рапе, сіроііа е ІіЬегіа см. Р-301.
1959. рі^Ііа ипа сіроііа рег Іагзі ѵепіг Іе Іасгіте  ирон. 

ему нужна луковица, чтобы заплакать; из него слезы 
не выжать.
СІКСЕІМ5Е т 

рапе е сігсепкі! см. Р-302.
С ІЦ С 0 1 А 2 ІО №  }

1960. еззеге іиогі сігсоіахіопе а) быть изъятым из 
обращения, не иметь хождения (о деньгах); Ь) быть, 
находиться в изоляции, сидеть в тюрьме.
СІКСОЬО т 

сігсоіо т а § іс о  см. С -1535.
1961. сігсоіо т о г іа іе  замкнутый круг:

Ьа п іаіаіііа  пазсе йаііа шізегіа, <3а 1 Іе аг^іііе йІЬозсаіе. 
йеі І іи т і аЬЬапйопаіі, йі ипа аепсоііига ьепха гізогБе, е 
еепега а Биа ѵоііа 1а т ізе г іа , іп ии сігсоіо шогіаіе 
(С. Ьеѵі, «Сгібіо ві ё Іегтаіо а ЕЬоІі»).

Болезнь идет от ннщеты, истребления лесов, высыхания 
рек, первобытной обработки земли; а от болезни, в свою 
очередь, идет нищ еіа. Круг замкнулся.

1962. сігсоіо ѴІ2І050 порочный круг:
Сі а& ^гегегтш1о сіипчие іп ип сігсоіо ѵігіо&о, рег изсіге 

гіаі циаіе поп с’ё сЬе ип тогіо: зреггагіо, согпе 1’Ьаппо 
зрегхаіо, аі Іешро Іого, іі и ііх ё  е іі йігіопапо йі ОхГогд 
(«Рег ип дгапсіе ѵосаЬоІагіо б і о г і с о  йеііа Ііпциа ііаіюпа»). 

Мы попали бы в заколдованный круг, выйти из которого 
можно только разорвав его, как это сделали в свое время 
Литтре и авторы Оксфордского словаря.
чиайгаіига йеі сігсоіо см. ()-10.
1963. іп сігсоіо а) по кругу; Ь) (тж. рег сігсоіо) одно 

за другим.
1964. (аге (или  Гоппаге) сігсоіо собраться в кружок, 

вместе.
1965. іепег сігсоіо ~  быть душой общества, компа

нии.
СІКСОЫОАКЕ ѵ 

сігсопйаге ип ргосекко см. Р-2329.
СІКС05ТАК2А / 

ѵіко Йі сігсокіапга см. Ѵ-641. 
соп ипа іассіа йі сігсокіапха см. Р-33.

СІКСІЛТО т
1966. сігсиііо йі рагоіе перифраза.

С1КЕЫЕО ш
1967. Гаге іі сігепео работать за других.

СІТТА }
1968. сіНа йоіепіе ад.
1969. сіііа йошіпапіе Венеция.
1970. сШа гіисаіе город дол«?і, Венеция:

СовГ сош’ега, 1а сіНа йисаіс поп сиБІойіѵа іп Её сЬе Іа 
ріссоіа, тіБегеѵоІе реііевоіа ѵііа сіііагііпа (С. Вгипаіі, 
«Ь’Огіеп1е ѵепегі спох>).
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И  на д ел е  э_от город дож ей  заклю ч ал  в своих стенах 

средоточие затхлого , м елочного и сугубо п рови нц иятіьиого 
б ы та .
1971. сШа еіегпа вечный город, Рим.
1972. с іііа  ^еш еііаіе города-побратимы.
1973. сіііа  іеопіпа город Львов, Ватикан [имя Лььа 

носили 13 пагі\,
1974. сіііа такіга столица.
1975. сіііа  іпогіа мертвый город, Помпеи.
1976. сіііа кирегпаіе рай.
1977. сіііа  гіеііа сокіоіеііа шутл. город бифштексов, 

Мнлаи.
1978. сіііа  йеі Гіоге город цветов, Флоренция.
1979. сіііа йеі піогіі кладбище.
1980. сШа сіеі рапеМопе иіутл. город куличей, Милан.
1981. сійа гіеі гікоііо шутл. город ризотто, Милан.
1982. сіііа  гіеі кеііе соііі город на семи холмах, Рим.
іі ргішо ша^ікігаіо йеііа сійа см. М-110.
1983. іп сШа е іп окіе в мирное время и во вре

мя войны.
капііа е ІіЬегІа ѵа^Ііоп рій й’ипа сіНа см. 5-197. 
ипіопе, аііа сіііа  ё ^гап Ьакііопе см. 0-99.

СШСО ш
1984. сіисо гіипіо выскочка, 
сіисо коіеппе см. 5-966. 
реііе Йі сіисо см. Р-1016.
соше іі сіисо гіі Карра см. N-14.
1985. іі сіисо йа йеі Ьие аІГакіпо ргоѵ. дурак дурака 

дураком обзывает.
СШРРЕТТО ш 

ассЬіарраге (или аНеггаге, ргепйеге) Іа Іогіипа (илѵ 
Іа когіе) рег іі сіиНеііо см. Р -1131.

аѵеге (или  Іепеге) Іа Іогіипа рег іі сіиЯеііо см. 
Р-1132.

аѵеге (или  рірііаге, ргепйеге, іепеге) іі Іеопе рег іі 
сіиНеІіо см. Ь-379.

ргепйеге іі іеітіро рег іі сіиИеііо см. Т-279.
СШРРО ш

1986. йаі сіиПо іппапгі (или іп §ій) с головы до ног. 
ассНіарраге (или  аНеггаге, ргепйеге) Іа іогіипа (или

1а 50г1е) рег іі сіиНо см. Р -1131.
1987. аНеггаге (или ргепйеге) рег іі сіи ііо ^  вос

пользоваться чем-л., не упускать случая.
аѵеге (или Іепеге) 1а Іогіипа рег іі сіиШо (тж. ка- 

Нге 5іі1 сіиГІо аііа Іогіипа) см. Р -1132.
СІШ ЬАКЕ ѵ 

сіигіаге пеі іпапісо см. М-406.
СІѴЕТТА і 

оссНі йі сіѵейа см. 0-39.
1988. Іаге сіѵсііа (тж. Іаге или ^іосаге аііа сіѵеііа)

a) уклониться от удара, опустить голову:
Ыеі гісопоксеге 1а ѵосе. і-мса іесс- ипо з с а ііо  ітр го ѵ ѵ ізо  

рсг аНеггагІо. Оезиаігіо §1і Гесе сіѵеііа воНо Іе Ьгассіа е 
&1і 5Іив&і (^7- Іоѵіпе, «Ье іегге йеі Засгатепіо»),

Узнав его голос. Лука вскочил, намереваясь наброситься 
на Дж езуальдо, но тот нагнулся и выскользнул у него 
из-под руки.
(Пример см. тж. С-2730).

b) кивать головой.
1989. Таге 1а сіѵеііа кокетничать, заигрывать:

СЬе гіісеѵа? Ыиііа, Уасеѵа 1а сіѵеііа е ^ие1Iо сЬе гіісеѵа 
аѵеѵа іі ѵаіоге (Зеі т іа е о ііі  <іе11е е а ііе  диапбо б оп о  іп ашоге 
(Л. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

Что она говорила? Ничего. Кокетничала, а слова значили 
не больше, чем мяуканье влюбленных кошек.

Ма поп іаг 1а сіѵсі!а іп чиеііе сопйігіопі поп ега Гогве 
«ЗіНісіІе? Е поп 1о ега апсог рій Яп^ег <3і піепіе е поп 
арргоШІаге? (С. Тезіогі» «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Но разве можно было удерж аться и не пококетничать? 
Разве легко было пройти мимо и не воспользоваться слу
чаем?
(Пример см. тж. С-2156; N-52).

1990. {аге соше 1а сіѵеііа =  быть прижимистым, 
жадным, скрягой.

іаге а іиііо шіо соше 1а сіѵеііа см. Т-988.

^іосаге аііа сіѵеііа см. С-1988.
1991. ітрапіаге 1а сіѵеііа ~  провести старого во

робья (на мякине), перехитрить хитреца.
1992. рагеге ипа сіѵеііа киі шаг2(и)оІо быть слиш

ком высокого мнения о себе; быть слишком разборчи
вой (о женщине).

рогіаге іі саро а сіѵеііа см. С 789.
рогіаге сіѵеііе а (й ) Аіепе см. А -1295.
кіаге к и рег і іе ііі с о т е  ипа сіѵеііа см. Т-633.
1993. Іоссаге цй а сіѵеііа =  отколотить, отделать 

кого-л. по первое число.
1994. иссеНагр а сіѵеКа говорить тупости , нести че

пуху.
сЬ' поп рі&Ііа (или поп рио рі^ііаге) иссеііі, тап§1 

Іа сіѵеііа см. 11-13
1995. Іе сіѵеііе ѵі сасапо і т а п іе ііі гру5  манна 

падает с небес (ср. молочные реки и кисельные берега):
Мі раге сЬе зіа ѵепиіа теп о  диеІГизапха сЬе 1е ѵі^пе 

сі зі Іедаззего соп Іе ваізіссе, о сііе риге 1е сіѵеМе сі сасая- 
кего тап іеШ  (Р. 5аззеШ. «Ьеііеге»).

Мне каж ется, что все дальш е отходят в прошлое времена, 
когда виноградные лозы подвязывали сосисками, а  на го
ловы людям сыпалась манна небесная, 
ип иссеііо агтшіаіігіаіо поп йа геііа аііа сіѵеііа см. 

Ѵ-27.
с і ѵ і с о  аде

сіѵісо питего см. N-576.
с і ѵ і ь е  а ее

айипапга сіѵііе см. А-305.
СЬА55Е (

1996. йі <̂ гап или  ргіта) сіакке первоклассный, пер
восортный, отличный, высшего качества.

— ге§І5Іго йі сіакке см. К -185.
1997. Гиогі сіакве вне конкуренции.

СЫЫІСО адд
оссЫо сііпісо см. 0 -30.

СО
соше 1е погге йі Со, сЬе Іесег рег 1’аррипіо см. N-524. 

СОАТТО адд  
йошісіііо соаііо см. 0-768.

СОССА /
1998. іп сосса іп сосса а) на самом верху; Ъ) почти, 

вот-вот, близко к завершению.
1999. аѵеге (или Іепеге) іп сосса і гессе (или йагйі, 

«Ігаіі) =  держать порох сухим, держать стрелы на
готове.

2000. Гаге Іе соссЬе щелкать пальцами.
2001. ѵепіге іп сосса быть кстати, ко времени, к слу

чаю.
СОССНІЕКО аде  

токса соссНіега см. М-2027.
СОССНІО ш

2002. Іоссаге іі соссНіо идти, продолжать свой путь. 
СОССІО т

2003. ргепйеге (или  рі&ііаге) і соссі рассердиться, ра
зозлиться:

II сапе сошіпсіо а 8Ігараггагв1і соп 1 апіа роса ^гагіа 1е 
а іі. сНе Р арраваііо  ргеяе і < эссі ьні 8егіо (С. Соііойі, 
«Ореге»),

Собака начала так трепать попугая за  крылья, что он 
всерьез рассердился.

2004. ргепйеге і ргоргі соссі надуться как индюк, 
затаить обиду.

сНі гоіпре, рада е і соссі копо «иоі см. К-515. 
йоѵо сі 8опо 1е Іекіе сі «опо і соссі (тж. йоѵе сі «опо

і соссі сі 80по Іекіе) см. Р-505. 
ѵако йі соссіо сопіго ип ѵако Йі Іегго см. Ѵ-85.

соссіито аде
2005. соссіиіо соше ипа ріеіга ^  упрямый как осел:

(Зііапгіо нпа ітр геза  поп ѵа, ЪіБоепа сЬіийеге 1е рогіе. 
Зареѵа сЬе 1а Карівагйа ега соссіиіа со те  ипа ріеіга... 
(В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Когда дела идут плохо, надо закрывать лавочку. И® 
Стефано знал, что Раписарда упряма как ослица.^
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СОССО т
2006. соссо ЪеІІо милый, голубчик:

«N0 . соссо ЬеІІо, іі глаНо зеі ргоргіо іи». Е Іиі: «1,0 гігііса 
Б© сі Ьа сога^еіо... Ма Іеі ё рагго, рагго сіа Іе&аге.» Іп- 
з о т т а ,  а [агіа Ьгеѵе... аггіѵагопо аісипі раззапіі е <3ие 
Киагсііе е т і  ПЪегагопо е Іо іігагопо іиогі сіеііа тассЬ іпа 
(Л. Могаѵіа, «УѴыоіч гассопіі готапі»).

«Нет. голубчик, это ты с ума сошелі» А он: «Повтори
те-ка, если не боитесь. ...Да вы сумасшедший, вы буйно- 
помешанный». В общем, короче, ...подошли несколько про
хожих и два полицейских, меня освободили, а его выта
щили нз машины.

2007. соссо йеііа ш атш а любимчик, маменькин сы
нок.
СОСССЮКІЬШ т

2008. Іасгіте (или ріапіо) сіі соесойгіііо крокодило
вы слезы:

Сагіо. — ..Х асг іте  пеііа ѵосе: іі ріапіо йі сосойгіПо!
(V. ВеШ, «1)па Ьеііа йотепіса йі веііетЪге»).

К а р л о .  — ...Слезы в голосе. Крокодиловы слезы!
11 ргіпсіре сопѵегШо. поп аррепа &11 гііегіесопо 1а Ігізіе 

Гіпе <3е1 5110 «рагігіпо», зі т е і іе  а ріап&еге. Ма бопо Іасг іте  
сіі соссогігіііо регеЬё а циапіо раге. 1’іпіега Іассепда е 
ГітЪ озсаіа Гаѵеѵа ог§;аш22а1:а ргоргіо Іиі («Сіогпі», 30
йісетЬге 1973).

Новообращенный принц, едва услышав о печальном кон- 
пе своего «крестного отца», заплакал. Но это были кроко
диловы слезы, поскольку оказалось, что вроде бы он сам 
организовал все это дело, и засаду тоже.
2009. рогіаге соссойгШі іп Еріііо ^  заниматься бес

полезным делом, зря стараться (ср. в лес дрова во
зить) .
СОССОЬА {

Ьагаііаге (или ти іаге) Іе посі іп соссоіе см. N-345. 
СОССОЬО т

2010. іаге іі соссоіо (тж. віаге а соссоіо) нежиться, 
наслаждаться (поклонением, успехом):

Ье тііп е , 1е Ъаііегіпе. 1е сап іап іі <іа орегеііа, 1о сЫ атаѵапо 
<1о гіо», егі е^Іі §оп§о1аѵа Іиііо  а ?аге іі соссоіо, іі Ь ат- 
Ьіпопе іп піегго а циеііо зс іа т е  гіі сісаіе (С. Яоѵеііа, «Маіег
йоіогоза»).

Актрисы, балерины, опереточные дивы называли его «дя
дюшкой». н он купался в лучах славы любимчика, баловня 
этих стрекоз.

СОСОМЕКО тп
2011. аѵеге ип сосошего киііо кіогпасо (или  іп саро) 

носить тяжесть, груз в сердце.
аѵеге іі ріейе киііа Ьиссіа йі ип сосошего см. Р-1630.
2012. сассіаге (или те ііеге) ип сосошего іп согро а 

цй рассказать под страшным секретом.
2013. поп (кареге) іепеге (или поп ге*т<геге) ип сосо

шего аІГегіа ^  не уметь держать язык за зубами; 
быть страшно болтливым.

2014. іо&ііегкі ип сосошего Йі согро =  снять камень, 
тяжесть с души.
СОБА (

2015. сойа Йі саѵаМо а) хвощ полевой; Ь) конский 
хвост (прическа):

Бірпогіпеііе, зіисіепіеііе зопо іп сіізсгеіо пишего І г а т т і -  
зсЬіаіе аі гакаггі. I Іепіаііѵі роіагігяаіогі гіі чиаісііе сіѵеиа 
соп 1а сосіа гіі саѵаПо Ііпізсопо ргезіо 1га гіза*е е зріпіопі 
(II. Рассо йе Ьа&агс!а, «СгопасНе саіііѵе»).

В этой мальчишеской компании девицы и школьницы в 
меньшинстве. В ответ ка заигрывания какой-нибудь кокетки 
с конским хвостом мальчишки начинали смеяться и тол
каться.

2016. — а сойа йі саѵаііо как попало, как бог на 
душу положит.

2017. сойа йа товсНе мухобойка.
2018. сойа йеІГосеНіо уголок глаза.
2019. — соп Іа (или соііа) сойа іІеІГоссЬіо (обыкн. 

ипотр. с ел. диагйагс, о5зег\аге, хе^иіге, есс.) краеш
ком глаза, украдкой:

Е йЬігсіапіІо соііа сойа йеІГоссНіо спе гіеиігаѵа іп ва!а 
апсііе Віапса е Б и о  піапіо, сІІБзе... (6'. Ѵсгда, «■Мазіго-йіч 
СеииаШо»).

И, заметив краем глаза, что в комнату возвращались 
Бьанка и ее муж, он сказал,**

088егѵ6 Г)л 1 е соп 1а сойа йеІГоссЬіо со те  рег яія;п!Псагв1і 
сЬе гііа поп еагеЬЬе сайиіа іп пеззипа сіеііе Бие Ігарроіе 
(С. Аіѵаго, «Ѵиото ё /огіе»).

Она искоса взглянула на Дале, точно ж елая дать ему 
понять, что не позволит поймать себя в ловушку.
2020. сойа йі іоро козья ножка, цигарка, 
гаго с о т е  Іе Іисегіоіе а йие сойе см. К-121.
^аііо а поѵе согіе см. 0-287.
іі рере 5о11о Іа сойа см. Р-1253.
2021. іп (или аііа) сойа сзади, в конце; в хвосте.
2022. (соп) 1а сойа Ьазка (или іга 1е ^атЬе) (обыкн. 

употр. с гл. апсіагкепе, Г и^іге, іогпаге, есс.) с поджа
тым хвостом, поджав хвост; смиренно, униженно; в ис
пуге:

...со те  ѵігіе раззаге іі Ьагопе 2ассо соііа соііа іга  Іе ^ ап1Ье, 
ЕІі т о з іг о  1а р ізіоіа (С. Ѵегда, «Ма$іго-йоп СезиаШо»), 

...когда Мерченари увидел проходившего мимо испуган
ного бароиа Дзакко. он погрозил ему пистолетом.

Розсіа. ѵегіепгіо раезаге П си^іпо Тгао. іі чиаіе зе пе 
апйаѵа соп 1а сойа 1га 1е батЬ е , 1а Іезіа іп іоззаіа  пеііе 
зраііе, Ьагсоііапсіо. Іо Гегтб зиІГизсіо (С. Ѵег&а. «Мазіго- 
сіоп СевиаЫо»),

Потом, увидев кузена Трао, который шел. как побитая 
собака, ш атаясь и вобрав голову в плечи, она его остано
вила у двери.
(Пример см. тж. С-3257).
2023. а сойа йі гопйіпе а) с фалдами; Ь) в виде лас

точкиного хвоста.
зепга (пё) саро пё сойа см. С-718.
2024. аррогге сойа а сойа оттягивать, откладывать, 
аѵеге ип сапе аііа сойа см. С-446.
поп аѵеге пё саро пё сойа см. С-731.
2025. аѵеге цй аііа сойа действовать по чьей-л. указ

ке, выполнять чью-л. волю.
2026. аѵеге Іа сойа согіа быть недолговечным.
2027. аѵеге Іа сойа (или  ип сойопе) йі ра^Ііа иметь 

нечистую совесть, быть подозрительным:
АшогеШ, еББепйо согбо, Ьа 1а сойа йі рарііа  с о т е  Іиііі

і согзі (Р. Мопеііі, «Могіе йеі йіріогпсіісо»).
Аморетти, корсиканец, был подозрителен, как и все кор

сиканцы.
«1_Іпа ѵоііа аѵеѵо ип согіопе сЗі ра^На сііе зе т е  1о резіа- 

ѵапо а Вгіпйізі, зепііѵо т а іе  а М ііапо Іапіо его регтаіозо» 
(С. Сейегпа, «5і§поге & 5і&погі»).

— Когда-то я был болезненно уязвкм. Если меня задевали 
в Бриндизи, то я до Милана не мог успокоиться, — такой 
я был обидчивый.

Е поп зо іі зио п о те , пё а сЬе огсііпе аррагНепе ( т і  
Ъаз4егеЬЬе йотапсіагіо а ііа  рогііпаіа. 1о за <1і сегіо: есі ессо 
1а ѵегео&па, 1а ѵі^ІіассЬегіа. 1а соііа гіі ра^Иа: поп озегб 
т а і  <іотапгіаге нла сова з іт і іе  а ііа  т і а  рогііпаіа) (О. Лг- 
ріпо, «Ьа 5 йога ^іоѵапе»).

Я не анаю ни ее имени, ии того, к  какому монашескому 
ордену она принадлежит. (Я бы мог спросить об этом 
консьержку, она, конечно, знает, но — вот застенчивость, вот 
трусость, вот нечистая совесть — не мог я этого сделать). 
(Пример см. тж. 0-186).
2028. аѵеге 1а сойа рій 1ип§а йеі дтайо страдать ма

нией величия; требовать не по заслугам.
2029. поп аѵеге сойа йа кГеггаг5І быть ие в состоя

нии заставить, принудить себя:
5е поп зогее чиаісоза сЬе т і  зегѵа ді з ііто іо , іо рег т е  

поп Но рііі сойа гіа з іегхагт і с о т е  1а іі іеопе (О. Сіи&іі, 
«Ері&ІоІагіо»).

Если не появится у меня какого-нибудь стимула, то я 
сам уже буду не в состоянии подстегивать себя.
2030. аѵеге 1а сойа іассаіа йі шаі реіо быть ковар

ным, хнтрым.
аѵеге 1а Ічсегіоіа а йие сойе см. Ь-838. 
аѵеге 1а раггисса соп Іа сойа см. Р-614.
2031. Ьгисіаге Іа сойа наступить на хвост, обидеть.
2032. Ьгисіагкі 1а сойа обжечься иа чем-л. 
соіріге соі йіаѵоіо а кеііе сойе см. П-329, 
йаге ип соіро йі сойа см. С-2253.
2033. йішепаге Іа сойа а) вилять хвостом, подха

лимничать, пресмыкаться; Ь) крутить хвостом, кокет
ничать

Н аіи га ітеп іе  і еіоѵапі сЬе 1а ѵоіеѵапо зрозаге егапо ыоШ 
іп раеее. т а  езза теп іге  ііітепаѵа 1а согіа соп іи й і, ас- 
сагеххаѵа ип рго^еііо атЬ ігіозо  сНе сопозсеѵа іеі зоіа 
(і7. Реггі, «ЕтщгапН»).
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Конечно, многое в селе хотеіи бы на ней жениться, но 

она. хсть и крутила юбкой перед всеми, втайне лелеяла 
честолюбивые планы, известные только ей одной.

гііріп^еге іі саро вепга Іа сосіа см. С-752. 
е55еге соше ^ іі а^Н сЬе Наппо П саро Ьіапсо е 1а 

согіа ѵегсіе см. А-364.
2034. еззеге іп сосіа сН цгі состоять в чьей-л. свите, 

состоять при ком-л.:
— Ога сі диагйапо й’аІіо іп Ьаззо, е  зопо іп согіа <3і 

ЬеопГогІе (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп}огІ(г>).
— Теперь они смотрят на нас свысока и состоят в свите 

Леоифорте,
2035. еххеге іі Гапаііпо (или іі іап а іе ) сП согіа быть, 

прийти последним, быть замыкающим
іаге гіеі саро сосіа е  сіеііа согіа саро см. С-763.
2036. Іаге сосіа а) сопровождать кого-л., ходить сле

дом за кем-л., вертеться подле кого-л.; Ь) заключать, 
сделать вывод, заключение.

2037. [аге 1а (или ипа) сосіа стоять в очереди:
«СЫассЫеге, сНіасеЫеге, е іп іапіо іо гіотапі йоѵго Іаге 

ип’ога Ш сойа а ііа  розіа, рег 1а репзіопе» (О. Агріпо. 
«Зіогіе сіі ргоѵіпсіа»).

«Все это болтовня, а ведь завтра мне придется оттрубить 
целый час на почте в очереди за пенсией».

II рогіо ё зирегсоп&езиопаіо е созі 1е паѵі Гаппо ипа 
согіа апсЬе йі йіесі ^іогпі е а сіпсиапіа рег ѵоііа рег 
епігагсі (С. Сейегпа, «Зі&поге & Зідпогі»).

Генуэзский порт перегружен. До пятидесяти судов сразу 
стоят на рейде, ожидая своей очереди по десять дней, чтобы 
войти в порт.

Рег ргепгісге Гасдиа зап іа. Ьізо&паѵа Іаге 1а сойа 
(М. Зоісіаіі, «Ье сіие сИіа»),

Чтобы окропить себя святой водой, нужно было выстоять 
в очереди.

Гаге Іа сойа а ип Йі$сог5о см. С-2046.
2038. Гаге 1а сойа аііе Іиссіоіе быть мастером на все 

руки.
Гаге йі 4ех1а сойа с.м. Т-557.
2039. Гіпіге а сойа йі рексе сойти на нет; кончиться 

ничем:
Оепі аиіиппо ѵі Ги ип рго&еНо пиоѵо, ип пиоѵо ріапо 

шіпигіозагпепіе зІаЬіІііо, іпіхіаіо соп аизрісі та& пШ сі. е 
сЬе Ііпіѵа а сойа сіі резсе соп Гаѵѵісіпагзі (ЗеІГезіаІе 
(Л. РаІаггезсНі, «Зогеііе Маіегаззі»).

Каждую осень возникал новый проект, тщ ательно разра
батывался новый плаи, суливший блестящие перспективы, ио 
с  приближением лета все планы разлетались как дым.

2040. ^иавіаге Іа сойа йеі (или  аі) іа^іапо (или  ра- 
ѵопе) не заметить самого существенного.

ішЬгі^Ііаге Гакіпо рег Іа сойа см. А-1212.
2041. Іаксіаге 1а сойа пе<*1і агіі^іі йі цй с трудом из

бежать опасности, едва унести ноги.
2042. Іеѵаге Іа сойа =  поднять головѵ, воспрянуть 

духом:
— Моппа АІйгийа. Іеѵаіе 1а согіа, сЬе Ьиопе поѵеііе ѵі 

гесо (С. Воссассіо. сЪесатегоп»).
— Монна Альдруда. возрадуйтесь духомі Какие прекрас

ные новости я вам принес.

2043. Ііксіаге Іа сойа аі йіаѵоіо зря стараться, зани
маться бесполезным делом (ср. тешить беса).

іпапріаге іі рогго йаііа сойа см. Р-2078.
2044. шеИегві іп (ими аііа) сойа становиться в хвост, 

занимать очередь.
2045. піеНеге 1а сойа іп (или  а) цс совать свой 

иос куда-л.
2046. іпеііеге (или  Гаге) 1а сойа а ип йіксогко до

бавлять то, чего не было, выдумывать небылицы.
2047. т е ііеге  1а сойа йоѵе поп ѵа іі саро ~  ста

раться просунуть хвост туда, куда голова не лезет (ср. 
не мытьем, так катаньем).

2048. т е ііег(5 і) 1а сойа (га !е сгаіпЬе поджать хвост:
--■6(1 екіі ега гігіоНо ѵсгатеп іе с о те  цисі сапі, сііе а / игіа 

йі ЬиксагБІ гіеі саісі е йеііе завваіе Ла циезіо е йа чаеііо . 
{іпіБсопо соі теИ егеі 1а согіа і іа  1е ^аггле е ксарраге а ііа  
р г іт а  апііла сііе ѵегіопо (С. Ѵегра, «Ковко таіреіои'.

...п он в конце концоь стал похож на собаку, которую 
все бьют и гоняют и которая в результате удирает, поджав 
хвост, от первого встречного.

{Припер см. ТЖ. С-381).

глеМеге іі каіе киііа сойа см. 5-94.
2049. товігаге 1а сойа =  показать зубы, огрыз

нуться.
рі^ііаге іі йіаѵоіо рег 1а сойа см. 0-346. 
ргепйеге Гап&иіііа рег 1а сойа см. А-75І. 
ргепйеге іі рогго рег 1а сойа см. Р-2078.
2050. гед^еге 1а сойа а цй подхалимничать перед 

кем-л., подлизываться, прислуживаться к кому-л.
2051. гіггаге 1а сойа поднять хвост; осмелеть, про

явить дерзость.
кареге йоѵе іі йіаѵоіо ііепе 1а сойа см. 0-347.
2052. 5согіісаге 1а сойа сделать самую трудную ра

боту.
2053. крипіаге 1а сойа прижать, прищемить, укоро

тить хвост.
Іепеге Гап^иіІІа рег Іа сойа см. А-751. 
іепеге іі йіаѵоіо рег 1а сойа см. 0-346.
2054. іігаге 1а сойа аі йіаѵоіо =  лезть на рожон.
2055. Ігоѵагві аііа сойа плестись в хвосте, 
ігоѵаге ипа Іисегіоіа а йие сойе см. 1.-838.
2056. ип^еге 1а сойа $ре1а(а ^  зализывать раны:

Иеі ѵіііае&і. рег гіГагзі йа ипа согЬеІІаІа Ьазіа ип^еге Іа 
сойа зреіа іа  е Іазсіагіе іе т р о  сгезсеге; іп сіііа Ызодиа 
а Ьиоп сопіо гізизсііаге. іі сЬе ё т ігасо іо  е зиссегіе гіі гадо 
(/- Nіеѵо, «Сопіеззіопі сіі ип ііаііапо»).

В деревнях, чтобы оправиться после того, как  тебя вы
смеяли. достаточно переждать, пока улягутся страсти и за
рубцуется раненное самолюбие. В городе же нѵжно воз
родиться из пепла, что равносильно чуду и почти неосу
ществимо.

апсНе ІІ сапе соі йігпепаг Іа сойа кі ^иаіа&па Іе 
кргхе см. С-472.

Газіпо сНе поп Ьа Іаііо 1а сойа іп 1гепі’аппі поп Іа 
Іа рій см. А -1222.

Гакіпо пои сопоксе Іа сойа зе поп диапйо поп ГИа 
см. А -1226.

1а Ьоііа сЬе поп сНіезе поп еЬЬе сойа см. В-1077.
1е Ьи^іе Наппо сойа согі.і см. В -1400.
2057. г.Ні Ьа (1а) сойа йі радііа Ьа «ешрге раига сЬе 

Г̂Іі ріё'Н Іиосо ргоѵ. е  вечно живет в страхе тот, у 
кого совесть нечиста; на воре шапка горит.

сііі рірііа Гап^иЛІа рег Іа сойа е 1а йоппа рег 1а 
рагоіа, рио йіге йі поп Іелег пиііа см. А-754.

2058. сойа согіа поп ясассіа шоьсЬе ргоѵ. ~  по одеж 
ке протягивай ножки.

2059. 1а сойа ё Іа рій саЦіѵа (или е рііі йіСГісіІе) йа 
хсогіісаге ей легче начать, труднее кончить; конец — 
делу венец.

2060. пеІІа сойа ®1а іі ѵеіепо (ток. іі ѵеіепо 5Іа пеііа 
сойа) ргоѵ. ~  цыплят по осени считают, самое трудное 
в конце [лат. іп саийа ѵепеппт].

ІІ йіаѵоіо сі Ьа тезко Іа сойа (е іі саро или  е 1е 
ссгпа) см. 0-364.

іі йіаѵоіо сі ѵиоі сассіаг 1а сойа см. 0-373.
2061. ^иагйа. сЬе (и поп Іахсі 1а сойа пеІГиксіо ргоѵ. 

смотри, чтоб хвост но прищемили
(ё) піе^ііо (еквег) саро йі ^аііо  (или йі Іисегіоіа) 

сЬе сойа йі Іеопе (тж. і  ф и і іо  еккеге саро йі Іиссіо 
или йі кагала сЬе сойа йі кіогіоле) см. С-820. 

гпе'{Ііо екхеге :аро сЬе сойа см. С-819, 
т е д ііо  ргепйеге іі сапе рег Іа сойа см. С-495 
ррг піепіе пеапсЬе і сапі іпиоѵопо 1а сойа сп. С-4У7. 
і|ііапІо рій &і Іге^а 1а »сЬіепа аі '̂<1Щ, рііі гігга !а 

сойа см 5-423.
2062. Іа<;Ііа 1а сойа аі сапе е’ гітап  сапе ргоѵ. ^  

отсеки собаке хвост — не будет овца; собака без хво
ста еще не овца.
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2063. Іа ігорра сосіа ат т агга  Іа ѵоіре (тж. Іа ѵоіре 
На раига йеііа киа сосіа) ргоѵ. =  много пожелаешь — 
последнее потеряешь.

іі ѵеіело кіа пеііа согіа см. С-2060.
1а ѵоіре 5І сопоксе аііа согіа см. Ѵ-924.
Іа ѵоіре поп 8І аѵѵігіе сіі аѵег сосіа аііго сНе диапгіо 

ГеЬЬе регсіиіа см. Ѵ-927.
ССШІСЕ т

2064. касго согіісе священное писание, библия.
2065. арріісаге іі сосіісе «ЗеІІе шапеііе установить ре

жим насилия.
2066. Гаге (На сосіісе а дс определять, означать что-л., 

быть мерилом, критерием чего-л.:
Одпі діогпаіе 5І Ігавсіпа ип Ьададііо  ідеоіоьісо 8оШп(езо 

сііе {а йа сойісе а одпі {гаве {«Ьа пиоѵа циезііопе йеііа 
Ііпдиа»).

К аж дая газета имеет свой скрытый идеологический багаж , 
в свете которого следует понимать каждую  фразу.

2067. іпсіатраге пеі согіісе репаіе быть не в ладу 
с законом.

2068. кііогаге іі сойісе быть на грани правонаруше
ния; играть с огнем.
ССШОІЧЕ т  

аѵеге ип сосіопе с!і ра^ііа см. С-2027.
СОСНА {

2069. іп со^ііа груб, шикарно.
2070. Іаге 1а со^Ііа груб, щеголять, франтить. 

СОСНЕКЕ (тж. поэт. СОККЕ) о
2071. со^ііегіа добиться, достичь цели.
2072. со^ііегкеіа уйти, исчезнуть. 
со§1іеге Га^гекіо см. А-388. 
со§1ІЕге аііогі см. А-496. 
содііеге чгі й’аяхаИо см. А-1257. 
содііеге киІГайо см. А -1304. 
со§Ііеге іп сагпЬіо см. С-247. 
со§1іеге цб іп сат іс іа  см. С 275. 
со§1іеге аі сапіо см. С-574, 
содііеге іп сакіадпа см. С-1258. 
сорПеге і сесі соп 1а Ьгосса см. С-1436. 
со§1іеге чгі іп сопігоріейе см. С -2584. 
со§1іеге пеі гіеЬоІе см. 0-75. 
сорііеге ІІ сіекіго см. 0-268
со^Ііеге йие соІотЬі (или ріссіопі) а (или соп) ипа 

Іаѵа см. Р-312.
со§Ііеге іп (а ііо  см. Р-100. 
со§Ііеге киі (ай о  см. Р-276.
со§1іеге і (ісНі іп рипіа (или іп ѵеМа) см. Р-624а.
со§1іеге і (іогі гіеііа ѵііа см. Р-907.
содііеге іп (или  киі) Ігойо см. Р-1335.
со§Ііеге іі Ігиііо циапсіо ё таіиго см. Р-1398.
со§Ііеге чгі соі Іи т о  койо Іе кса.ре см. р-1142.
со§1іеге пеі §іикіо см. 0-785.
со§1іеге пеі ^иісіаіексо см. 0-1195.
со§1іеге аІГітргоѵѵіяо см. 1-139.
содИеге 1а т іг а  см. М-1523.
со§1іеге 1а раііа аі Ьаіго см. Р-147
со§1іеге 1е рагоіе а ѵоіо см. Р-513.
со^ііеге 1а рега гпаіига см. Р  1268.
со^Ііеге іп ріепо см. Р  1749.
со; Ііёге іі ріи Ьеі (іоге см. Р-906.
со§1іеге 1а ргіта гоза сіеі ^іагсііпо см. К-527.
со§Ііеге чгі аі рипіо см. Р-2517.
сойІіеге пеІ чиайгіпо см. 0 -61.
сог(ге) Іа гока см. Е-528.
содііеге Іе гоке е Іаксіаг хіаге 1е зріпе см. Е-531.
со^ііеге пеі (или іп, а) ке§по см. 8  581.
со^ііеге аНе краііе см. 8-1254.
со§1іеге іі іе т р о  см. Т-253.
со§Ііеге Іепіро е 5Іа<попе см. Т-254.
со^Ііеге а ігайітсп іо см. Т-821.
со^Неге 5и1 (или пеі) ѵіѵо см. Ѵ-8С7.

апгіаге а со§Ііеге і сесі соп Іа Ьгосса см. С-1436.
(аге со т е  §1і апіісііі сНе іа^ііаѵапо іі Іісо рег со§Ііеге

і НсНі см. А-924.
ѵоіег со^Пеге (или согге) Іа гока кепга рипеегкі см.

К-532
2073. сЫ (или ке е§Іі) со^ііе, соі^а что будет, то и 

будет; чему быть, того не миновать.
СОСЫСМЕ ш

2074. аѵеге і со^Ііопі «Зигі (или диасігаіі) груб, иметь 
хватку:

I вгапсіі роеіі вопо гагі соше і кгапсіі ашапЛ. Ыог Ъа- 
віапо 1е ѵеІІеКа, 1е {игіе е і бовпі; сі ѵиоіе ІІ шейііо: і 
сойііопі йигі (С. Раѵеве, «II тезііеге сіі ѵіѵеге»).

Великие поэты так же редки, как и великие любовники. 
Здесь недостаточно лишь желаний, мечтаний и упорства, 
нужно главное — хватка

2075. аѵеге і со§1іопі §оп!і (или ріепі) «Зі... груб. 
быть сытым по горло:

Біббе сііе пе аѵеѵа ріепі і со^ііопі, сЬе (?11 зіаѵапо 
бетрге айсІовБо а сіііесіегеіі (1і вио расіге, сЬі Іиі ѵоіеѵа 
біаге Ігапчиіііо, е сЬе а Іиі сіі ІеИегаіига поп пе ітрогіаѵа 
піепіе («Ь’Е$рге$зоя, 27 еіивпо 1976).

Джойс сказал, что он всем э і и" сыт по горло, что емѵ 
осточертели все эти расспросы об отце; ои хочет, чтобы 
его оставили в покое, так как совсем не интересуется ли
тературой.

2076. Іаге іі со§1іопе груб, валять дурака.
2077. Іеѵагкі сіаі со^ііопі груб, не путаться под йо

гами, убраться ко всем чертям.
2078. гошреге (или іігаге) і со^ііопі (тж. кіаге киі 

со^ііопі) груб. =  надоедать; морочить голову:
...е поп пабсопйепсіо сЬе, іп рагіісоіаге, §11 біаѵа 8ііі 

совііопі іі сіігеііоге. диеііо сЬе Іігшаѵа і согзіѵі «Агс1і1:о», 
ші аѵгеЬЬе рогіаіо с!а ип сгопізіа сіі пега сЬе. ипа ѵоііа. 
т іШ а ѵ а  іга  і  ^ іоѵ ап і 50сіа1і8іі (Е. Віа$?1, «йізопога іі 
рагіге»).

...и, не скрывая, что в особенности ему осточертел редак
тор, подписывавший статейки «Ардито», он предлагал све
сти меня с репортером уголовной хроники, который когда-то 
был активистом среди молодых социалистов.

«8а... 8а... ка сова 1е сіісо? СЬе т і  На гоііо I соеііопі 
Іе гіісо... 1е (Зісо... ессо!» (С Рагізе. «II ргеіе Ьеііо»),

«Да вы знаете.., знаете.., знаете, что я вам скаж у?.. Вы 
мне плешь проели, вот что я скаж у».

2079. ё ипа сока (или гоЬа) «Зеі т іе і  со^Ііопі груб. 
это выеденноіо яйца не стоит.

2080. т і  §ігапо і со^ііопі груб, меня душит злость.
2081. т і  Іа^ііо і содііопі! груб. =  провалиться мне 

на этом месте!, только через мой труп!:
— АІ рій аі рій кагаппо аіігі о((о т е з і .
— Е іі раіопо росЬі? Ма і а т т і  апсЗаге іп соп^ейо е Іп 

іегга сіі ріре поп гпі сі гіѵесіопо рій. Мі Іа^Ііо  1 со^Иопі, 
р г іт а  ді гіаіігаѵегбаге іі Ро (С. Саззоіа, «II іаёііо ііеі 
Ьозсо» ).

— Самое большее пробудем здесь еще месяцев восемь.
— По-твоему эго немного? Да если я получу отпуск, 

только меня и внделн на этой проклятой богом земле. 
Скорей я сдохну, чем снова пересеку По.

С0С1ЧІ2КЖЕ }
2082. іп со§пІ2Іопе «Зі с|с! в чьей-л. компетенции.
2083. соп со^пігіопе сіі самка (обыкн. употр. с гл. 

рагіаге, гібропсЗеге, есс.) со знанием дела.
аѵеге ип етрогіо гіі со^пігіопі см. Е-65.

СОСNО т 
гіоппа «За со§по см. Б-782.

СОСNОМЕ ш 
кареге п о т е  е со§п оте <3і чгі см. N-433.

СОЬАВКООО т 
Ьисаіо с о т е  ип соІаЬгойо см. В-1307.
1е т а п і с о т е  ип соІаЬгосІо см. М-458.
2084. е&кеге ип соІаЬгосІо быть болтуном, не уметь 

хранить тайну.
СОЬАКЕ ѵ

соіаге ипа сатрапа а! ргоргіо ргорокііо см. С-326, 
соіаге а ріссо см. Р-1567.

СОЬАТО 
ого соіаіо см. 0-619.
— саіптіпаге зиІГого соіаіо см. 0-620.



соь 243 С
— еккеге іи ііо  ого соіаіо см. 0-621.
-— ргепйеге рег ого соіаіо см. 0-622. 
ё (ип) ѵапдеіо соіаіо см. Ѵ-58.

С 0Ь А 2К Ж Е  I 
соіагіопе аііа (или а, іп) ІогсЬеІІа см. Р-1061.
2085. соіахіопе аі кассо завтрак на привале, на пикнике.
2086. йаге соіагіопі аі кариіі заткнуть рот боттунам.
2087. (аге соіагіспе а йідіипо клюкнуть, напиться 

пьяным.
СОЬЬА } 

аМассагкі с о т е  1а соііа см. А-1298.
2088. 8Іаге киііа соііа быть как на иголках.
1а іаѵоіа ё ипа т егга  соііа см. Т-147.

С О І Х А ^  { 
ё ре§§іо ип ѵегго сЬе ипа соііапа см. Ѵ-449. 

СОІХАКЕ т
2089. ЬиМаг ѵіа (или §еі1аге, Іазсіаге, Іеѵагкі) іі 

соііаге снять с себя духовный сан, вернуться в мир.
2090. піе4*ег5і (или ргепйеге) И соііаге стать свя

щенником.
2091. рогіаге И соііаге быть священником, носить 

сутану.
2092. ргепйеге рег іі соііаге схватить за шиворот. 

СОІХЕ т
сіііа йеі кеМе соііі см. С-1982.

СОІХЕКА { 
апсііе Іа токса Ьа 1а киа соііега см. М-2047.
2093. 1а соііега йеііа кега кегЬаІа аііа т а іііп а  ргоо.

— утро вечера мудренее.
1'іюіпо 5і сопоксе іп іге соп^іипіиге, аііа соііега, аііа 

Ьогка е аі ЬіссЬіеге см. ЦМбО.
СОІХЕТТО т 

соііейо Ьіапсо см. В-655.
2094. Іаге (или Іаксіаге) іі со ііеііо  (аі ЬіссЬіеге) на

лить неполную рюмку.
СОІХО т

2095. соПо Іогіо ханжа, лицемер.

2096. — а соііо Іогіо а) согнувшись:
II расіге ѵессіііо, зіапсо, 8е пе зіа  а соПо іогіо <3аѵап{| 

аі П&ІЮ агіоіезсепіе, сЬе поп гіезсе а Ггепаге іі ѵі^оге <3е!1е 
теш Ьга (Л. РаІаггезсЫ, «7 ігаіеііі Сиссоіі»).

Старый, усталый отец стоит, понурившись, перед юным 
сыном, который с трудом сдерживает рвущуюся нз его 
мощного тела энергию.

Ь) вытягивая шею:
«Оиапбо іо ргейісо», (Зіззе П засегсіоіе, «е ѵозіго Іі&ііо 

зі Ігоѵа зесіиіо іп Іопгіо а 11а сЬіеза. 1е сіоппе зіапло зегпрге 
а  соПо іогіо рег диаггіаге Іиі» (V. Вгапсаіі, «II ЪеІѴАп- 
іопіо»).

— Когда я читаю проповедь, а ваш сынок сидит в задних 
рядах, женщины в церкви, рискуя свернуть себе шею, по
ворачиваются, чтоб поглядеть на него.

е) с серьезным видом; осторожно, озираясь по сторонам:
5 ’ега с а т и і іа іа  сіесогозатепіе (За ргеіе 1а сіагіаіапегіа а 

Сіг^епіі, е гассоііа, еиагсіідпа, а соПо іогіо, апсіаѵа рег 
ѵіа (1*. Рігапсіеііо, «I ѵессНі е і ^іоѵапі»).

Ш арлатанство в Джирдженти переоделось в парадную 
сутану и, ханжески напуская на себя вид блюстителя нра
вов, ходило по улицам.

2097. соііо сГоса подхалим:
Ье гіѵегепге й’ип соііо  й ’оса, ипЧпсЬіпо сіі с атш е ііо , ип 

заіи іо  сіі регіапіе, ...зопо Іа баіза сіі сзиапіі іпсопігапо,
о зіапо ашісі, о сопозсепіі зоіі (Т. Саггопі, «1м ріагга ипі~ 
ѵегзаіе йі іигіе Іе рго$с&зіопі йеі топёо»).

Пресмыкательство, низкопоклонство, чинопочитание... вот 
что сдабривает отношения между некоторыми, кто общается 
друг с другом, как знакомые или даж е приятели.

2098. — а соПо сгоса коленообразный.
1а саіепа аі соПо см. С-1271.
— аѵеге 1а саіела аі соПо см. С-1272.
— теНеге 1а саіепа аі соПо см. С-1273
2099. Ііпо аі соііо по горло, по уши:

Сепіо. — С о те  8Іаі, Тсгсімаіо^
Тавьо. — Веп 8аі с о т е  зі рио біаге іп ипа югіеіопе. о 

Йепіго аі я 11пі Нпо а 1 соПо (С. Ьесрагйі, «Орегеііе тогаіі»).

Д о б р ы й  Г е н и й  Т а с с о .  — Как поживаешь, Торквато? 
Т а с с о. — Ты сам знаешь, как можно поживать в тем- 

нице или когда у тебя бед по горло.
...И  шіо ѵапіа^&іо сгезсеѵа е^трге: іі Оегчпо ега іпс!е- 

Ьііаіо Нпо аі соііо (/. Саіѵіпо. «І.е СозтісотісНе»),
...Мой выигрыш все возрастал: Декан был уж е по уши 

в долгу.
(га (или 1га) саро е соПо см. С-700.
— аѵегіа ( или рі^ііагіа, ргепйегіа) 1га (іі)  саро е (іі)  

соПо см. С-701.
(соп) 1а согйа аі соПо см. С-2636.
— аѵеге (или рогіаге) Іа согйа аі соііо см. С-2637.
— теН еге 1а согйа аі соПо а дй см. С-2638.
— теІіегБІ (йа кё) 1а согйа аі соііо см. С-2638.
— ргекепіагкі соііа согйа аі соПо см. С-2657.
— 5еп1іг5І 1а согйа аі соііо см. С-2640, 
а гоМа йі соПо см. К-569.
соп 1а іеяіа киі соііо см. Т-504.
со т е  ип ѵегго йі регіе аНогпо а соПо йі дй см.

Ѵ-443.
а§§гаррагкі аі соііо йі дй см. С-2105.
2100. аПип^аге (или Йгіххаге) іі соПо а) вытягивать 

шею; Ь) ждать с любопытством, нетерпением.
2101. — Іаге аІ1ип§аге 11 соііо а дй манежить, застав

лять волноваться.
2102. аігаге іі соііо подлить голову; почувствовать 

енлу, власть.
аііассаге іі сатрапеііо  аі соПо йеі §а(1о см. С-350, 
аѵеге ГапеІІо аг (или  аі) соПо см. А-736. 
аѵеге іі сарріо аі соПо см. С-861.
2103. аѵеге дй 5и1 соііо иметь кого-л. на шее, на иж

дивении.
2104. аѵеге іі §іо§о (или  <1 Іассіо) (іпіогпо) аі соііо 

жнть с петлей на шее, зависеть от кого-л.
аѵеге Іа таппаіа  а йие йі(а йаі соііо см. М-436, 
аѵеге Іа Іекіа киі соііо см. Т-518.
2105. Ьиііаге ( и л и  ^еііаге) 1е Ьгассіа аі ( и л и  іп) соііо 

йі ^й (тж . Ьийаг^і и л и  §еИаг5І, бозрепсіегкі, а§цгар- 
рагві аі соііо йі ^й; йагяі іп соПо а ч<3) броспг>ся в 
объятия, па шею кому-л, повиснуть на шее у кого-л.:

...е зе пе Іогпб аі Іаѵоііпо гіог-е Газреііаѵа 1а гакагга сЬе 
зиіЬііо б*' Ьиііо 1е Ьгассіа а і соПо (А. Могаѵіа, с.Кассопіц 
го т а п і» ).

...н он вернулся за столик, где его ж дала девушка, ко
торая тут ж е бросилась ему на шею.

«СЬе ѵоіеѵа Іеі сіа ип зоііозеёгеіагіо (Зі 81аіо? сЬе Іе 
Ьиііаззе 1е Ьгассіа а і соПо? (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і 
&іоѵапі» ).

— Вы что ж дали от заместителя министра? Чтобы он 
бросился вам на шею?
(Пример см. тж. С-3235).

2106. сайеге (или ріошЬаге) киі (или пеі) соПо
а) упасть на грудь, броситься на шею; Ь) свалиться 
на гаею кому-л., свалиться, как снег иа голову.

2107. сайеге (или  саксаге) йі соііо а) впасть в не
милость; Ь) потерять уважение.

2108. соггеге аі соііо йі дй броситься в объятья.
2109. йаге йі соНо а дй броситься на помощь кому-л. 
йагкі іп соПо а ^й см. С-2105.
йаге ипо кіогсіо аі соПо см. 8-1794. 
йгіггаге И соНо см. С-2100.
екзеге с о т е  тей ісо  ОгіІІо, а сііі с’ё т а іе  аііа іехіа 

тейісаг§1і іі соПо см. 0-1062.
2110. Гаге іі соПо а дй провести, обмануть кого-л. 
ііассаг(зі) іі (или Го$$о йеі) соНо см. С-2120.
^еііаге Іе Ьгагсіа аі (или іп) соНо йі дй см. С-2105.
2111. еіосагкі (или  гішеііегсі, ярепйеге) Го$5о йеІ 

соНо) (тж. йіосагяі И пойо йеі соііо) а) рисковать го
ловой; Ь) проиграться в пух и прах; разориться:

...Іиі поп сі ѵейе рій йад;11 оссНІ... $репйе Гозчо сіеі 
соНо (С Ѵег&а, «Мазіго-йоп Ое&иаШо»).

...он потерял голову... Тратиг на нее последние деньги.

Іазсіаге 1а Ьгі§1іа (или 1е Ьгі§1іе) 8и1 со.іо см. В-1226. 
Іазсіагві рогге ип саісасгпо киі соПо см. С-99.
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Іеѵагкі нп ре80 йі соПо см. Р-1380. 
т е ііеге  1а Ьгі§1іа (или 1е Ьгі&ііе) киі соііо см. В-1226. 

те ііеге  а цй 1е Ьийеііа іпіогпо аі соПо см. В-1362, 
т е ііеге  1а саѵехга аі соПо см. С-1409. 
2112. теШ ге іі соПо коііо работать, не разгибая спи- 

і і ы ; трудиться в поте лица.
2113. шеііеге іі соПо 8о11о а цй подчиниться кому-л., 

отдать себя во власть кого-л. 
теМеге Іе §атЬ е іп соПо см. 0-167. 
т е ііеге  ип ^апсіо аі соПо см. 0-211. 
теМегкі ип посіо аі соПо см. N-37' 
теМег8І соП’окко Йеі соПо см. 0-699. 
т е ііеге  (іі)  ріейе (или і ріейі) киі соПо см. Р-1670. 
теМегБІ ип 83550 аі соііо см. 5-253. 
тояігаге 1е согс'е йеі соПо см. С-2665 
2114. поп тиоѵеге соПо а  головы не повернуть, си

деть неподвижно.
2115. р'е^аге іі соііо подчиняться, покоряться, скло

нять голову. 
рі^Ііаге цсі рег іі соПо см. С-2119. 
ріопіЬаге яиі (или пеі) соПо см. С-2106. 
рогге Іа Ьгідііа (или  1е Ьгі§1іе) 5и1 соПо см. В-1226. 
2116. рогіаге цй іп соПо носить кого-л. на руках.
2117. ргепйеге іп соПо взять на руки:

N411 ега апсога раззаіо  ип ^иа^^о й'ога. сЬе 1а саггоггіпа 
Іогпо. е 1а Раіа ... ріеве іп соііо іі роѵего ЪигаШпо (С. Соі- 
Ісйі. <■ І с  аѵѵепіиге <1і Ріпосскіс»),

і і  прошло и пятнадцати минут, как карета возвратилась, 
и фея... в іяла  бедного буратино на руки.

2118. ргепйегкі цс іп соПо взять на себя что-л., нести 
ответственность за что-л.

2119. ргепйеге (или рі^Наге) цй рег іі соПо а) взять 
за шиворот; выгнать в шею:

А Рогіа Н отапа поп с'егапо саггогхе е сіесійегпгпо гіі 
ргепйеге ип Іахі. Ьа поппа еі гНіиіо. «Эоѵе ѵоіеіе апсіаге? 

Оа «Оіез*е»? Біеіс раггі. сі ргепйегаппо рег II соПо!»
(V. Ргаісііпі, «Сгспаса Іатіііаге»),

У Порта Романа не было извозчиков, и мы решили взять 
такси. Бабушка запротестовала. «Куда вы хотите ехать? 
В «Орест»? Д а вы с уыа сошли, там нас выгонят в шею».

Ь) взять кого-л. за горло, заставить подчиниться:
СІі оЬЫіёМ диоШ іапі, ип іаѵого ѵего, апсога поп 1о 

аѵеѵа ргезо рег іі соііо 10. Зоаѵі, «ГапіаЬиІоиз»),
Повседневные заботы, настоящая работа еще не захва

тили его.
Опсзіапіепіе. поп Іо Наппо ргеяо реі соПо, поп 1о Ьаппо 

ітЬгок1іа(о. ІгпЬговІіагс Аііпеі Івігіго, роі, се пе ѵиоіе 
(/.. Сстракпопе, «I,’апіага зсіета»).

Честно говоря, никто к нему не приставал, никто не пы
тался его обмануть. Впрочем, обмануть Исидро Алинеи не 
так-то просто.

II йоіісге. — СИЛ, аѵеѵо апсЬ’іо ип ЫеІіеКо, т а  роі — аі 
8оШо — гоп Ьо аѵиіо іе т р о  іГапгіаге (ип рго^опйо зсзріго). 
Бопо рге%о. согпе зі сіісе. рег іі соПо (С. Роѵеііа, «ЬЧсіоіс»).

Д о к т о р . — Да,  у меня тоже был пригласительный би
лет. по потом, кай водится, мне было некогда (с глубоким 
вздо\о і/): во 1 ь я, как говорится, нарасхват.

гішеііегсі Гокзо йеі соПо см. С-2111, 
гіясіііаге іі Тііо йеі соПо гм. Р-789. 
2120. гопірегві (или ііа ссагз і)  ІІ соПо (или Гокбо йеі 

соПо) сломать себе шею:
Ти іпіапіо с о п іт ш  1а еиегга. е іі ііаііапі 8і зГс^апо, зі 

Тіассапо іі соНо, е поі гіотапі гііогпіашо а сіагіі Іа тапо 
(С. Раѵезе. «Ргіта сНе іі &а11о сапіі»).

Ты пока продолжай воевать, а когда итальянцы выдох
нутся и сломают себе шею, мы на другой же день поможем 
тебе выкарабкаться.

...а чиезРеіа, пеііа гпіа сопсіігіопе, <1і сегіе созе поп 8е 
пе рио $аг а тепе: чисі сЬе риоі іаге ё рге&аге іі Зщпоге 
сЬе поп ші НассЬі Гоезо сіеі соііо (В. Сісоёпапі, «Ьа Ѵе- 
Ііа»).

...в моем возрасте нельзя обойтись без некоторых вещей, 
и единственное, что остается делать, это просить всевыш
него не карать меня сурово.

...поп глі еепіо гіі готрег і1 соііо  е регйег И рапе рег 
сЫ поп сопозсо... (М. (ГАгедІіо, «Еііоге Ріегато&са» ).

...я совсем не хочу свернуть себе шею и лишнтьси куска 
хлеОг ш-за незнакомых мне людей...

В аігаі Гіюгі ^иапйо Іа ѵеііига ега апсога іп гпоіо е рег 
росо поп гпі гиррі Г0550 сіеі соііо (5. Зіёпогопі, «Тезіі- 
тспіапга й’ассиза»).

Я выскочил иа ходу н чуть не сломал себе шею.
(Пример см. тж. 5-1441).
2121. гошреге іі соПо а ип аПаге испортить, погу

бить дело.
2122. гошреге П соііо іп ип ПІ йі ра^Н а споткнуться

о соломинку, крупно погореть на пустяке.
2123. гошреге (или іігаге) іі соПо а ипа шегсе про

дешевить. 
готрегБі іі посіо гіеі соПо см. N-372. 
гошреге! 1а писа йеі соііо см. N-536. 
2124. заііаге а! соПо а) броситься на шею:

Козеііа ші за Но аі соПо, Геіісе (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага•»). 
Розетта радостно бросилась обнимать меня.

Ь) схватить за горло.
5сош ш е«ег(сі) Г 0 5 8 0  гіеі соИо см. 0-706. 
808репдег8І а! соПо с!і см. С-2105. 
8репйеге Г0850 сіеі соПо см. С-2111. 
2125. 5Іаге 8и1 соІІо а... дерхеать в своей власти, 

быть хозяином:
Ргапсезсо. — І /а т а п іе  гіі т і а  шодііе ега ип и о то  гіссо, 

роіепіе, е іо б о і о  е роѵего, ші б о п о  ^гасаззаіа Іа іезіа 
іпиШ тепІе сопіго і ргіѵііееі, 1е ітр и п ііа , 1е со тр ііс ііа  сЗі 
Чиееіо топгіо ѵессЬіо, іросгііа, сіагіаіапо, сЬе сі віа ап
сога 5и1 соИо (С. Роѵеііа, «Ьа геаііа»).

Ф р а н ч е с к о .  — Любовник моей жены был богат и влия
телен, а я беден н одинок и тщетно пытался пробить лбом 
стену привилегий, безнаказанности, попустительства этого 
старого мира, где царит лицемерие и надувательство, мира, 
который давит тяжким грузом.

хіогсеге іі соПо а цгі см. С -2127.
2126. іепеге іп соііо а) держ ать на руках; Ь) удер

живать, не давать вырваться: сдерживать; с) владеть, 
держ ать в руках.

іепеге 1а т а п п а іа  виі соПо см. М-438. 
2127. іігаге (или іогсеге, зіогсеге) іі соИо а цд свер

нуть кому-л. шею; расправиться с кем-л.:
Оиапгіо 5і гіесігіеѵа а Пгаг^Н іі соИо, Іа сотріасеп іе 

расігопа? АѵтеЪЪе аѵігіо сЗі сЬе аггоіагзі Іе ^апазсе соп 1а 
зиа сіссіа, боро аѵегіо Гаііо ЬоИіге рег ипа беШ тапа 
(А. РаІаггевсНі, «Тиііе Іе поѵеііе»).

Когда ж е милая хозяйка решится свернуть шею этому 
петуху? Вот уж о чье мясо можно будет сломать зубы, 
даж е если варить его целую неделю.
{Пример см. тж. В-1022).

2128. — Нгаге іі соИо а ипа ЬоНі^Ііа открыть бу
тылку (вина):

5і гіѵоі&еѵа роі а ііа  піо^Ііе.
— Б аі, М іп^а, ііга  іі соПо а ипа ЬоШ^Па! (5 . Ма&С Воп- 

$апіі, «Зрегапга»).
Потом он обращ ался к жене:
— А ну, Минга, откупорь-ка нам бутылочку.

2129. — 4ігаге іі соПо а ипа Ьиопа оссакіопе (или а 
ип аНаге) не упустить случай, воспользоваться слу
чаем.

2130. — (ігаге іі соПо а ипа саяа (или а ип ройеге) 
продать за бесценок дом, участок.

2)31. — Іігаге іі соПо а ип Іаѵого кое-как закончить 
работу, кое-как довести дело до конца.

— Іігаге ІІ соііо а ипа шегсе см. С-2123. 
♦огсеге іі соПо а цй см. С-2127, 
ігопсагкі іі пойо йеі соПо см. N-372. 
2132. ігоѵагкі цй киі соИо посадить себе на шею ко

го-л.:
— ...4і {ассіо чиевіа ргейігіопе, сііе аррепа Ьиса йі СаЬіаІе 

Іі ѵейга 8і іппатогега апсЬе Іиі йі 4е. рег сиі а Візсоіііпі 
поп гезіега сЬе <Эаг5і (іі еиа шап 1а гаогіе, роісЬё ііп ііа 
1а З с Ь г а т т  8е пе Іп п е га  виі соПо ип'аКга! (Г. ЗассНі, 
«Ьа ргітайоппа»).

— Могу предсказать, что как только Л ука дп Кабьяте 
тебя увидит, он тоже влюбится, и Бнскоттини вынужден 
будет наложить на себя руки: ведь когда Ш рамм уйдег со 
сцены, ему придется посадить себе на і ю другую.

іі Ьиоп іешро іа  хсаѵегхаге іі соііо см. Т-291, 
с’ё йа апйаге а гоКа йі соПо. соше і саггогхіпі йі Ма- 

роіі см. N-12»
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2133. сЬі Ьа а готреге іі с о і і о , Ігоѵа Іа зсаіа а) Ьиіо 

(тж. чиапйо к’На а готреге іі соііо, кі ігоѵа іа ксаіа)
ргоѵ. кому суждено шею сломать, тот найдет подхо
дящую лестницу (ср. кому суждено сгореть, тот не 
утонет).

сЬі поп ѵиоі ріейі зиі соііо, поп «'іпсНіпі см. Р-1720.
2134. іі сііа пеі соііо! черт бы тебя побрал!, про

клятье!
в! §іосНегеЬЬе (или ѵепйегеЬЬе) іі погіо йеі соііо... 

см. N-376. 
т і  Іе^о ІІ Ьгассіо аі соііо см. В-1180, 
диапсіо Гасциа Іосса іі соііо, іиШ ніірагапо а пио- 

іаге см. А-251.
а Іиііо с’ё гітегііо, Ігаппе 1’о58о «Зеі соііо см. К-390. 

СОІХОСАКЕ у 
соМосаге цсі киі сапгіеііеге см. С-420.

СОІХОТТОЬА }
2135. (аг соііоиоіа толстеть, жиреть.
Гіш аіаіа поп (а соІІоНоІа см. 1-309.

СОиѵіАКЕ ѵ 
соііпаге ип Ьисо см. В -1349. 
соітаге [а тікига см. М-1577, 
соітаге іі кассо см. 8-25. 
соітаге Іо кіаіо см. 8-1595.

СОЬМО 1. аде  
ё со іт а  Іа тікига см. М-1593.
І1 ѵа50 с о іт о  На ІгаЬоссаІо (тж іі ѵако ё со іт о ) см.

Ѵ-88.
СОШ О 2. ш

2136. аі с о іт о  в самом разгаре:

Ьа ЬаЫогіа ега аі соіто (/. Шеѵо, «Соп[е$5іопі <11 ип
ііаііапо»).

Оргия была в разгаре.

2137. пеі с о іт о  сіі дс в разгар чего-л.; пеі соішо сіеііа 
Іезіа в разгар праздника; пеі с о іт о  (Зеііа поИе глубо
кой ночью.

2138. рег со іт о  йі сопкоіагіопе == к вящему удовле
творению, в довершение радости, удовольствия.

2139. рег с о іт о  сіі яѵепіига в довершение всех бед. 
еіпріге іі саіісе Гіпо аі с о іт о  см. С-190.
2140. еякеге аі со іт о  сіеііа гиоіа достигнуть высо

кого положения.
2141. <?ішідеге аі с о іт о  достигнуть высшей точки, 

кульминации, апогея.
2142. теМеге іі со іт о  аііо кіаіо переходить всякие 

границы.
2143. ё ІІ соіпю это уже слишком.

СОШМВА }
іппосепіе с о т е  ипа соІоігЬа см. 1-302. 
кетріісе с о т е  соІотЬа см. 8-616.
2144. апсЬе Іе соІопіЬе Ьаппо іі Ііеіе ргоѵ. ^  нет 

розы без шипов.
2145. сНі соІошЬа кі іа, іі іаісопе ке 1а т а п д іа  ег 

стань овцою, а волки найдутся.
С01.0МВА1А /  

апйаге соі сешЬаІо іп соІошЪаіа см. С-1451, 
аѵеге і соІоіпЬі іп соІотЬаіа см. С-2152.
2146. кѵіаге 1а соІотЬаіа сбивать с пути, с дороги.
2147. Іігаге яазяі (или  казваіе; іп (или  пеііа ргоргіа) 

соІошЬаіа рубить сук, на котором сидишь.
СОЬОМВАІО пг

2148. аііепегкі аі соІотЬаіо укрыться в надежном 
месте.

теНеге (или рогге) іі сиіо аі соІотЬаіо см. С-3155 
СОЬОМВЕІХА і 

214Э. а соІопзЬеІІа перпендикулярно.
соіом во пг

2150. соІотЬо сіі оеяко а; молчун.
2151. соІотЬо сіа реіагс простак, простофиля.
2152. аѵеге і соІоіпЬі іп соІошЬаіа быть хозяином 

иололМшш.

со^ііеге (или  рі^Наге, ргепйеге)' йие соІотЬі а (иди 
соп) ипа (аѵа см. Р-312. 

еккеге с о т е  ракзеге е соІотЫ  см. Р-741.
2153. іігаге аі ргоргі (или  аі зиоі) соІоіпЬі =  рубить 

сук, на котором сидишь, вредить самому себе, копать 
себе яму.

2154. соІотЬо раксіиіо, сіііе^іа атага  ргоѵ. ей мышь 
сыта, и мука горька.
соьомво

2155. 1’иоѵо с!і СоІотЬо колумбово яйцо.
2156. ксоргіге (или Ігоѵаге) Гиоѵо гёі СоІотЬо раз

решить трудную задачу:
Е сгегіеѵа (1і аѵег Ігоѵаіо 1’иоѵо йі СоІотЬо соп МігеІІа, 

соп диеііа ри ііапеііа , ^ іа , регсЬё ^иаІсI^е ѵоііа 1о ега, сЬе 
гасеѵа іап іо  Іа сіѵеііа е 1а зсЬіггіпоза аі Зіапііпо риЬЫісо 
(С. Рагізе, «II [Шапгатепіо»).

Луиджи решил, что нашел отличный способ развязаться 
с Миреллой, этой потаскушкой. Ну конечно, разве оиа не 
была иногда такой, кокетничая и выламываясь в городском 
саду?

СОЬОМЧА I
2157. соіоппа іггіате позорный столб.
2158. соіоппа т а езіга  главная опора.
2159. соіоппа гіеііа саза ^  глава семьи:

«Іо Ьо сегсаіо сіі зшоггаге; т а  ѵесіепдо сЬе Іа соза ея - 
йаѵа рег Іе Ьгиііе, 1ю сгегіиіо сЬе Гоззе тпіо гіоѵеге <і’аѵ- 
ѵегііг сіі іи ііо  іі зі^поге гіо, сЬе а ііа  Тіпе ё II саро е Іа 
соіоппа йеііа саза» (А. Мтігопі, « / рготеззі зрозі»).

— Я пытался было утихомирить его, но, видя, что дело 
принимает плохой оборот, счел своим долгом предупредить 
обо всем вас, синьор дядюш ка, ведь вы в сущности являе
тесь главой нашей семьи.

соіоппе сГЕгсоІе см. Е-125.
— аі с!і 1а сіеііе соіоппе й’Егсо1е см. Е-126.
2160. соіоппа й’ого ~  краса и гордость:

Ооѵеѵа апйаг ѵіа виЬіІо, т а  о^пі сиг I ѵоТІа ві теНеѵа 
а  рагіаге гіі диеі П&ііиоіо. Іизіго, соіоппа й’ого йеііа зиа 
саза, поп 1а зте ііе ѵ а  рій (Ь, Рігапйеііо, «I ѵесскі е і 
ё  іоѵапі»).

ѵЧеонардо Коста должен был уходить, по каждый раз, 
когда заговаривал о своем сыне, прославившем себя, красе 
и гордости дома, он никак не мог остановиться.
2161. циіпга соіоппа полит, пятая колонна.
ІеКо а іге соіоппе см. Ь-472.
2162. іппаігаге 1а соіоппа а чгі осыпать почестями 

кого-л., прославить кого-л.
2163. ѵепіге аііа  соіоппа говорить просто, не бли

стать эрудицией.
2164. ѵекіі ипа соіоппа, 1а раге ипа ЬеІІа Йоппа ргоѵ. 

еі в уборе и пень хорош.
СОЬОКЕ т

2165. соіоге Іосаіе местный колорит:
Е іп ѵегііа, пеііе с о тт ег ііе  (II Егіиаггіо, сі воп {аіі ?аНІ 

и т а п і сЬе, 5е 1а 5сспа ё а Мароіі, рег сіо сЬе ассасіе аі 
регвопавві, Рчо апсЬе ргезсіпйеге гіаі соіоге Іосаіе
(С. Мизсеііа, «Nаро^і тШопагіа»).

Действительно, в произведениях Эдуардо Де Филиппо опи
сываются такие события человеческой жизни, что. хотя дей
ствие и происходит в Неаполе, можно легко представить 
себе подобное и вне местного колорита.
2166. соіогі пагіолаіі цвета национального флага.
2167. соіог сГап&еІо светло-розовый цвет.
2168. соіог сІеІГагіа светло-голубой цвет:

ІЯ И а росо, зі ѵісіе изсіге йаііа «сийегіа ипа ЬеІІа саг- 
гохгіпа соіог іІеІГагіа (С  Соііойѵ, «ье аѵѵепіиге ііі Ріпос- 
сНіо»).

Немного погодя из конюшни выкатила прекрасная карета 
небесно-голубого цвета.
2169. соіоге сіі сатега мертвсннп-блсдиын цвег.
2170. Н соіоге сіеі сиоге любимая спортивная команда.
2171. а соіогі ( т ж . іп с о іо г і ,  соіоге) цветной, пест

ры:"!.
2172. 8ѲІІО соіоге пот предлогом, под видом:

...Е ѵоііб 1е зраііе аі соп\х ііо... соі ргорозііо сіі рагіігзі
іі ^югпо арргеззо, о «оііо ни соіоге о зоііо ип аНго 
(Р. Гап$апі. «Сессо й’ЛвсоШ).

...И  Чекко повернулся спиной к монастырю... с намере
нием уехать иа другой ж е день под тем или иным пред
логом.
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№11а Іеііега... &Іі сотапсіаззе сіі іогпаге, зоііо  соіоге гіі
ипа ^ гаѵ іззіта  Ызо^па (Р. Рап{апі, «Сессо й’АзсоИ»),

В письме инквизитор требовал под предлогом очень сроч
ного дела, чтобы Марко вернулся.
2173. йі сІиЬЬіо соіоге сомнительный, подозрительный.
2174. <3’о§пі со'оге (тж. <11 ІиШ і соіогі) всех цветов,

всех мастей.
2175. — сотЬіпагпе ( и л и  (агпе) сіі ІиШ і соіогі на

творить дел, наломать дров:
С а т і ііа  гезіо аі кгайо йі саро тап ір о іо  зоИапіо рег ипа 

зеШ тап а ... ІЧе сошЬіпаѵа сіі іиШ  і соіогі е гіоп Сазіопе іи  
созігеііо  а сіекгаііагіа (С. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

Камилла покомандовала всего с неделю... Она такое тво
рила, что дону Гастоне пришлось ее разж аловать,

...рег согпЬаіІеге 1а Ігізіегга пе аѵгеі Іа ііе  сН ІиШ  I 
соіогі; аѵгеі ргезо 1а саШѵа аЬіІийіпе сіі Ьеге аісооіісі е  
аѵгеі і^е^иеп^а1:о ІиШ чие^И а т іс і  сЬе а іеі поп ѵаппо а 
^епіо (Р. Зраііеііі, «Езате <іі гірагагіопе»),

...чтобы развеять грусть, я на все пойду: стану пить и 
встречаться с приятелями, которые ей как раз не нравятся. 
(Пример см. тж. А-219).
2176. — гіігп е  (или  іпѵепіагпе, гассопіагпе) гіі іиШ

і соіогі ^  наговорить с три короба; рассказывать бог 
знает что:

Мага сотіп сіб  а  йіг§1іепе ді іиШ  і соіогі зи і сопіо йеііа 
си&іпа (С. Саззоіа, «Ьа га^агга йі ВиЬе»).

Чего только не наговорила Мара о своей двоюродной 
сестреі

I ргщіопіегі іпѵесе, Пеигапсіозі сііе Рошойого 1і зіеззе а 
зепііге, согпіпсіагопо а рагіаге гіі Іиі е пе «Нззего сіі іи ііі
і соіогі (С. РЫагі, «Ье аѵѵепіиге сіі Сіроіііпо»).

Пленники, полагая, что синьор Помидор нх подслушивает, 
завели разговор о нем и наговорили в его адрес бог знает что.

Е гіапагі поп се п’ё: е Іого, 8і за, Іа рій рагіе зопо ^епіе 
зепха ебисагіопе е пе сіісоп (Зі іиШ  і соіогі (А. Ро&аггаго, 
«Оапіеіе Согііз»).

Денег у них нет, и сами они большей частью люди без 
образования и с дурной славой.

ЬеороШо. — N011 сі сгесіо. Зопо созе сЬе гіісопо I ргеіі. №  
іпѵепіапо <11 іиШ  і соіогі (V. Вгапсаіі, «Ьа &сѵегпапіе»).

Л е о п о л ь д  о. — Не думаю. Это говорят попы, а  они 
чего только не придумают.
2177. — йіѵепіаге гіі іиШ і (или йі сепіо, ёі т іі іе , сіі 

зеі) соіогі (тж. Іаге іі ѵізо йі ш іііе соіогі; Гагзі бі тШ е 
соіогі) меняться в лице:

Роппа М агіаппа сііѵепіаѵа сіі сепіо соіогі, е  зі тогдеѵа 
1е ІаЬЬга рег поп зріНегаге іі іа ііо  зио (О. Ѵегда, «Мазіго- 
-йсп Оезиаісіо» ).

Донна М арианна менялась в лице и кусала губы, чтобы 
не выдать своих истиииых интересов.

Иигапіе диезіа ргоГеззіопе сіі {есіе, сЬе гізропсіеѵа зГ Ьепе 
аі т іе і  Ьізо&пі, іо сііѵепіаѵо йі іиШ  і соіогі (/. ІѴіеоо, 
«Соп[еззіоаі йі ип ііаііапо»).

Слуш ая изложение его философских взглядов, которые так 
отвечали моим интересам, я краснел и бледнел.

...поп з ’асссгзе перриге сЬе дие&Н, соше соііо іп [аііо, 
Гасеѵа іі ѵізо сіі ш іііе  соіогі (в. Сісодпапі, «Ѵіііа Веаігісе»).

...она д аж е  не замечала, что Пьернно от его взгляда, 
словно застигнутый с поличным, краснел и бледнел. 
(Пример см. тж. Р-1632).
2178. — ра8загпе сіі іиШ і соіогі ^  побывать в пере

делках:
— Зе зіаі т и іа  рег зеііе  аппі, сі еаіѵі: т а  Ьагіа сЬе пе 

раззегаі сіі іи ііі і соіогі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).
— Если будешь молчать семь лет, то ты нас спасешь. 

Но помии, тебе придется очень туго.
2179. — зепіігпе сіі іи ііі і соіогі наслушаться всякой 

всячины, чего только не услышать:
Соп^ійепіе. — Ііпа гарргезепЬахіопе <1е! іеаіго  шодегпо іп 

сиі зе пе зепіопо е зе пе ѵесіопо (И 1и№ і соіогі регсЬё
5І зсп ѵагсаіі іиШ  і Іі-гпііі — 1е ѵа Ьепе созі! (О. РаЪЪгі, 
«II сопІійепіе»),

Д о в е р е н н о е  л и ц о .  — А спектакль нового театра, на 
котором чего только не услышишь и не увидишь, так  как 
все границы уж е позади, такой спектакль вас устраивает?
2180. — ѵегіегпе с!і іи ііі і соіогі видать виды, насмот

реться, навидаться:
Па^аеіе. — О иезіо раіагго  пе Ьа ѵізіо сіі іи ііі I соіогі 

(Е. Ое Рііірро, «С}ие$іі $апіазті» ).
Р а ф ф а э л е .  — Эта вилла вндала виды.

(Пример см. тж. С-2179).
— »агпе ѵеііеге гіі іиШ і соіогі см. Ѵ -ііН

2181. — пе яиссесіопо йі іиШ і соіогі ^  все может 
случиться; чего только не бывает:

Ѵото зетріісе. — Тцііі 5’іппашогапо (іеііе йоппе, е ѵа
Ьепе... е роззопо зиссегіегпе йі іиШ  і соіогі (О. РаЬЪгі, «II 
сспНйепіе»).

П р о с т о л ю д и н .  — Все влюбляются в женщин, и это в 
порядке вещей... и тут чего только не бывает.
2182. ргіѵо сіі соіоге (тж. зелга соіоге) бесцветный; 

неинтересный, скучный; лишенный колорита.
2183. поп аѵег соіоге быть бледным.
2184. сатЬіаге (и ли  т и іа г е  сіі) соіоге а) выцвести, 

полинять; Ь) измениться в лице:
Розаига. — Зага шіо раііге?
Веаігісе. — Аііго сЬе расіге...
Ксзаша. — СЬі?
Веаігісе. — Ріогіпгіо.
Розаига. — Оаѵѵего?
Веаігісе. — Ѵі т и іа іе  сік соіоге? (С. Соійопі, «Ьа 

иЪЫйіепіе»).
Р о з а у р а .  — Вы об отце?
Б е а т р и ч е .  — Вовсе нет...
Р о з а у р а .  — О ком же? с ф
Б е а т р и ч е .  — О Флориндо.
Р о з а у р а .  — Правда?
Б е а т р и ч е .  — Вы побледнели.

с) перекраситься, изменить своим убеждениям:
«ЕЬЬепе? СЬе ѵиоі сііге соп сІ6? СЬе Ьо сашЫаіо соіоге?» 
«N0, сЬе соіоге! Ьазсіа зіаге. А1 шаззішо, сазасса» (Ь. Рі- 

гапсіеііо, «I ѵессНі е і &ісѵапі»).
— Что ж е ты хочешь этим сказать? Что я сменил знамя?
— Да нет, оставим это. Скорее — просто одежду.

2185. сапсаге і соіогі сгущать краски:
Ьа те ігоро іі саШ огпіапа аѵга созі ип ^іогпаіе, іп сиі 

поп зі Ьасіа а зрезе, соп... іезіі е іоіо^гаПе сіі сіеііііі, 
ІаЙі ігисі, е іі гезіо... соп §;1і ассгезсішепіі е діі огпашепН 
гіееГішііаІогі ге іап іі сЬе сагісапо і соіогі (С. ВагЬіегі«С^иагіо 
роіеге пеціі Зіаіі 1)пШ»).

Таким образом, в главном городе Калифорнии будет га
зета, дирекция которой не посчитается с затратами на... 
хронику преступлений и фотографии преступников, на опи
сание зловещих происшествий и тому подобное... с добав
лениями н украшениями усердных подражателей, которые 
любят сгущать краски.

2186. сіаге соіоге а) карт, вмастить, попасть в масть; 
Ь) подать надежду; с) завершить, сделать последний 
мазок.

2187. йаге соіоге а дс придавать слишком большое 
значение чему-л.

2188. сіексгіѵсге (или йірілдеге) дс соп Ьиопі [саНіѵі] 
соіогі говорить хорошо [плохо] о ком-л.

2189. йіріп§еге соі соіогі іеггіЬіІі (или оггепйі; тж. 
с1іріп§еге соп ІоясЬі или пегі соіогі, а пегі соіогі, іп 
пего, а ІовсЬе Ііпіе, а ііпіе сгийе, соп пеге Ілпіе) пред- 
ставлять, показывать в мрачном свете.

сііѵепіаге сіі сепіо (или сіі т іі іе , сіі кеі) соіогі сиг, 
С-2177.

2190. Іаге соіоге карт, иметь на руках «кулер», пять 
карт одной масти (при игре в покер).

2191. Гаге сіеі соіоге влезать в детали, во все мелочи, 
Іагкі (или (аге іі ѵіяо) сіі ш іііе соІогі см. С-2177, 
діисіісаге с о т е  іі сіесо йеі соіогі см. 0-723.
2192. і^погагс (или поп вареге) сіі сНе соіоге кіа ипа 

сояа не иметь ни малейшего представления о чем л.
2193. Іаясіаге іі соіоге выцвести, 
гпиіаге сіі соіоге см. С-2184. 
219^. поп гпиіаг соіоге бровью не повести, оставать

ся совершенно спокойным. 
2195. регйеге іі соіоге побледнеть:

— Е ипа ѵоііа Ьеп іппагпогаіа 1а гакагга... согпіпсіа а 
регсіеге і соіогі е Гарреіііо, сошіпсіа а Шта&гіге, а Іап^иіге, 
а зоНгіге (С. Роѵеііа, «Ь’Ійоіо» ) .

— А влюбившись.., девушка бледнеет, теряет аппетит, 
худеет, томится, страдает.

2196. рі&ііаге (и ли  ргепйеге) соіоге осуществляться, 
исполняться; вырисовываться:

II еа ііо , сопіепііззіш о сі! ѵесіеге сЬе іі зио йізе^по сотіп - 
сіаѵа а  рі&ііаг соіоге, 3’аѵѵіо аѵапіі (С. Соііойі, «Ье аѵ- 
ѵепіиге сіі РіпсссЫс»).

Кот, довольный, что его план начинает осуществляться, 
продолжал свой путь.
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2197. ргепсіеге соіоге подражать кому-л., чему-л., 

быть похожим на к со -л ., на что-л.
2198. гіргепсіеге соіоге (или і соіогі) прийти в себя, 

вернуть себе нормальный цвет лица. 
поп зареге с!і сііе соіоге кіа ипа со$а см. С-2192. 
ѵесіеге іиМо іп соіог пего см. N-217. 
ѵейеге 4и14о (іп ) соіог (й і) гока см. К-541. 
яе поп сгесіі іі т іо  сіоіоге, ^иагсіа іі т іо  соіоге см. 

0-755. 
СОЬОКІКЕ ѵ 

соіогіге ип <Ше§по см. 0-625. 
СОЬОКІТО т 

Іаге Іогха йі соІогИо см. Р-1156. 
СОЬО ЗЗО  т 

С0І0550 «Заі ріеіЗі сГагдіПа см. Р-1577. 
аѵеге і ріесіі сГаг&іПа с о т е  іі соіоззо сіі Коііі см. 

Р-1629. 
СОЬРА } 

2199. соіра сГапіто грех.
2200. агігіокаге (или Ьиііаге, Йаге, деііаге)' Іа соіра 

(или іаг соіра) а дсЗ свалить вину на кого-л.:

«Бііе риге а іиНі. сЬе Ьо зЪаеІіаіо іо, рег ігорра Іигіа... 
§еііаіе  Іиііа 1а соіра асісіоззо а т е »  {А. Мапгопі, «7 
рготеззі 8р08і»).

— Скажите всем, что это я  в спешке ошибся... пусть 
вина ляж ет на меня одного.

5епНѵа о зси гатеп іе  сЬе М а ззіто  йаѵа 1а соіра а ІеІ 
сІеІГіпзиссеззо (О. РЫагі, «№ Іа Заропіа'»).

Ливия смутно чувствовала, что Массимо обвиняет ее в 
неудаче.

2201. сасіеге іп соіра быть виноватым. 
сНіаіпагкі іп соіра см. С-2205.
2202. «Зікіе^агкі сіа соіра оправдаться. 
{аге а птепйа гіеііе ргоргіе соіре см. А-632. 
2203. Гаге Іа соіра исповедоваться, признаваться, 

каяться в грехах. 
{аге соіра (или ^еМаге 1а соіра) а цсі см. С-2200.
2204. т е ііе ге  (или  гесаге) а (или іп) соіра (тж. іт -  

рогге ипа соіра) вменить в вину, приписать вину:

«Е с о т е  роззо іо сотЪаІІеге соп диезіе сове? Зопо зіапса. 
е Іиі диазі т і  т е і і е  іп соіра, с о т е  зе Гоззі іо а ѵоіеге П 
зио сіаппо* (С. Лгріпо, «Ѵп Аеііііо й’опоге»).

— Как я  могу бороться против этого? Я устала, а он винит 
меня во всем, как будто это я навлекла на него проклятие.

Ьа «Зоппа... ё  Іа і сіиаіе со те  поі, т а  поп рио пё ггго- 
зігагіо пе сіігіо, регсііё за, р г іт а  сіі іи ііо , сііе Іа зосіеіа поп 
ЕІіеІо сопзеп*е, гесапйо а соіра а іеі диеі сЬе іпѵесе гериіа 
паіигаіе рег Г и о т о  (Е. Рігапйеііо, «Nоѵе^^е рег ип аппо»).

Ж енщина ничем не отличается от мужчины, но она не 
может ни сказать этого, ни показать: она знает, что об
щество не позволит ей этого и вменит ей в внну то, что для 
мужчины будет считаться естественным.

2205. гепйегкі (или сЫашагеі) іп соіра признать себя 
виновным.

2206. ігакГегіге (или ігакрогіаге) 1а соіра а цй сва
ливать, перекладывать вину иа кого-л.

2207. Іа соіра ё ветрге іапсіиііа ргоѵ. никто не хочет 
брать вину на себя.

2208. а соіра ѵессіііа репа пиоѵа (или репііепга по- 
яіга; тж. рессаіі ѵессііі. репііепга повіга или пиоѵа) 
ргоѵ за давнюю вину — поздняя расплата. 
СОЬРІКЕ Ь 

соіріге іі Ьсгкадііо см. В-596. 
соіріг (соп) Іа Ьоссіа си. В-956. 
соіріге пеі гіеЬоІе см. 0-75. 
соіріге соі гііаѵоіо а веМе сойе см. 0-329. 
соіріге 1а (апіазіа см. Р-162. 
соіріге іп ріепа см. Р-1749. 
соіріге аііа всНіепа см. 3-410. 
соіріге пеі (или іп, а) ке§по см. 8-581. 
соіріге пеі (или хиі) ѵіѵо см. Ѵ-807. 
соірііа ипа ^иапсіа, кі рогде Гаііга см. 0-1139.

СОЬРО т
2209. соіро Ьа$8б а) спорт, удар ниже пояса; Ь) (тж. 

соіро еоЬЬо или шапсіпо) предательский удар; запре
щенный прием; нечестный, вероломный поступок:

Е Ьізо^пегеЬЬе еззеге ипа ѵега саго^па... рег зареге яиаі 
е іі зоШІе ріасеге сЬе ипа гіоппа гісаѵа гіа ип з іт і іе  езег- 
сіхіо: {аге ип’053егѵахіопе аррагеп іетеп іе іппосепіе... яиіпсіі 
зіеггаге ип соіро Ьаззо (С. Сейегпа, «Зі&поге & Зі^погі» ).

И надо быть настоящей дрянью... чтобы испытывать изы
сканное удовольствие, которое могут дать женщине подоб
ные приемы: сделать внешне невинное замечание.., а по
том, вдруг, нанести предательский Удар.

Іп геа ііа  ега Іиогі гіі зё. З етр ге  1а зіезза зіогіа соп 
диеііа здиаЫ гіпа. N011 с’ега ип а ііга  со те  Іеі рег іігаге 
соірі роЬЬі ад одпі т о т е п іо !  {№. Еаггагі. «Тиііо ашід Ье- 
піззіто» ).

На самом деле он был вне себя. Вечная история с этой 
потаскухой. Другой такой, способной крупно напакостить в 
любую минуту, просто не было!

— ...Еззе пе арргоННапо зиЬііо рег і іг а г т і ипо гіеі Іого 
соірі тап с іп і. Кезіо сіига, поп т і  со тти о ѵ о ?  ЗиЬіІо соп 
тегхе рагоіе есі озсиге еэзе т і  оНепйопо. т і  !аппо зепііге
іі Іого сіізргегхо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— . . . О н и  сразу ж е этим воспользуются» чтобы нанести 
мне один из запрещенных ударов. Что же мне, быть спо
койной. не волноваться? Тут ж е с помощью неясных полу
намеков они дадут мне почувствовать свое презрение.

2210. соіро сГассеііа (или гіі зеиге) а) неожиданный 
удар (ср. как обухом по голове); Ь) решительный шаг.

2211. соіро сГагіа а) сквозняк; Ь) простуда:
Пісеѵапо сЬе диеі Іаіе іоззе т о г іо  й’ип соіро й’агіа 

Ьизсаіо ЙІ зега апсіапгіо іп ^опйоіа соп Іеі (/. Nіеѵо, «Соп- 
[е88іопі (Іі ип ііаііапо»).

Говорили, что один человек умер от простуды, которую 
схватил, прогуливаясь вечером в гондоле со своей дамой.

2212. — ргепгіеге ип соіро сГагіа простудиться, 
соірі сіа сіесЫ см. С -1819.
2213. соіро гіі сі^ііо взмах ресниц:

II 5І&ПОГ Сеіезііпо поп іпіегѵепіѵа соп ип соіро Йі сі^ііо 
іп диеі гііЬаіііІо сііе 1о Іпіегеззаѵа рег зё... (Л. Раіаггезскі, 
«I ігаіеііі Сиссоіі»).

Синьор Челестино даж е бровью не повел, прислушиваясь 
к этому спору, который его, однако, интересовал...

2214. соіро гіі  ІогЬісе а) цензурные вымарки; Ь )  об
рывки сведений:

Л яиезіо  рипіо ^ іі рагѵе роіегзі ргепііеге ипа ріссоіа 
гіѵіпсііа сопіго диеі соірі гіі іогЬісе сііе Тгіск ^іі іга зт е і-  
іеѵа. Оесізе сіі поп іеіе^оііаг^іі рег ип ро’ е зе іі ЬатЬ іпо 
аѵеззе сЬ іата іо , яіііо е тозса (С. Зоаѵі, «РапіаЪиІоиз»).

В э т о т  момент ему показалось, что он может взять ре
ванш за те отрывочные сообщения, которые передавал ему 
Трик. Он решил некоторое время вовсе не звонить, а если 
мальчик станет его вызывать, он — ни гу-гу.

2215. соіро сіі ?огіипа а) поворот судьбы:
— (Эиапіе ѵоііе зо!?го Іо рій  сіі ѵоі а ѵесіегѵі раір ііап іе, 

Іге та п іе . раііійа іп а ііеза  гі’ип соіро сіі Тогіипа (Л. АІЬегІаг- 
2.1, «ЬЗоѵеІІе итогізііске»).

— Как часто я страдаю  больше вас, видя, как вы дро
ж ите, трепещете и меняетесь в лнце от волнения, в ожи
дании поворота судьбы.

Ь) неожиданный случай, неожиданное счастье, удача 
(пример см. О-бЗ).

2216. — іепіаге ип (или і і)  соіро сіі !огіипа испыты
вать судьбу:

І.исіо. — Е роі с*ё гіа а&&ііш&еге сііе іо поп зоп Г и о то  йа 
іепіаге іі соіро сіі Іогіипа, сіа Гаге ипа гарісіа саггіега 
(О. РаЪЬгі, «ОгЫіе»).

Л ю ч о. — И к тому ж е я не из тех, кто испытывает 
судьбу и добивается головокружительной карьеры.

2217. соіро (Зі Іогга насильсч венный переворот;
Коп тапсагопо  і ѵегі е ргоргі соірі сіі іогга соп си | 

сзиаісііе сіііасііпо р гітагіо , диаісЬе зі^поге (1і сазіеііо . чиаі- 
сЬе сарИапо сіі Гогхе т і і і іа г і  зЧіпрагігопі йеі ^оѵегпо 
(Е. Заіѵаіогеііі, «Рго$йо сіеііа зіогіа й‘Еигсра»).

Н е было недостатка и в самых настоящих насильствен
ных переворотах, с помощью которых некоторые отцы го
рода. владельцы замков или военачальники захватывали 
власть.
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2218. соіро гіі іги8Іа а) шок; Ь) встряска.
2219. соіро гіі іиішіпе а) гром средь ясного неба; 

Ь) любовь с первого взгляда:
Ей ега диеііо ип іа іе  соіро сН !и1тіпе, зе пе іппашогаѵа 

С05І а сопсіізсепсіеге зиЬііо аі ГЫ апгатепІо соп Мігеііа 
(С. Рагізе, «II / ійапгатепіо»).

Это была любовь с  первого взгляда, и он так был пле
нен Миреллой, что хотел немедленно обручиться с ней.

2220. — аѵеге ип соіро <Н ^иігпіпе влюбиться с пер
вого взгляда.

2221. соіро гіі ^епіо гениальная мысль, внезапное 
озарение:

АІІога Т отш азо  еЪЬе ип соіро сН депіо... (Р. Р. РазоІіпІ, 
«1/па ѵііа ѵіоіепіа»).

Тогда вдруг Томмазо осенило...
С^иеі гііегішепіо ега зіа іо  іі соіро сН ^епіо гіеііа ѵессЫа 

(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).
Эти слова были замечательной находкой старой матери.

2222. соіро іп ^гапйе зШе ловкая кража.
2223. соіро йі ^гагіа а) последний, окончательный 

удар:
II со іро  йі дг;і7Іа аггіѵо ви і (іп іге  й еІГ оІІаѵ а гіргева

(С. А. СіЪоИо, «Ьа ѵаса тога»).
Решающий удар был нанесен в восьмом раунде.

Ь) взлет гения, порыв вдохновения, вдохновение:
І/едиіІіЬ гіо гіі іге согрі, соше і ГаЪЪгісаіі гіеііа Р іахга йі 

Р іза, іі БаШ кіего, іі Оиоіпо, іі Сашрапііе, рио апсЬе еззеге 
ип сазо, о ип соіро сіі ^гагіа , о іі Ігиііо  сіі ип’етохю пе 

рій сЬе ипа Гогшиіа ш аіеш аііса (Ь. 5ІпіздаШ, «Гигог таіке- 
таіісия»).

Высшая гармония трех шедевров на Пизанской площади: 
баптистерия, собора и колокольни — скорее плод случай
ности, гениального озарения или вдохновения, а не матема
тического расчета.

2224. — гіаге іі соіро сіі ^гагіа добить, прикончить; 
нанести смертельный удар:

«...Іеі ѵіѵеѵа апсога е іо, ссі, ?иі созігеііо  а дагіе і! 
соіро сіі ^гагіа ... ипа гіоппа согаёёісза рій сіі Іап іі иотіп і»  
(А. Могаѵіа, «II сспіогтізіа»).

— ...она была еще жива, и мне пришлось добить ее. 
эту женщину, которая была храбрее многих мужчин.

— Е сигіозо, — поіб диаІсЬейипо. — О ^ і  11 соіро сіі #га- 
2 Іа 1’Ьа сіаіо іі сіізсогзо сіі Запіигі (.Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеоп}огіе»).

— Любопытно, — заметил один из присутствующих. — 
Ведь сегодня Сантури нанес ему своим выступлением смер
тельный удар.
{Пример см. тж. С-1077; В-536).

2225. соіро сіі Іипа внезапная страсть.
2226. соіро (сіа или  гіі) таезіго  ловкий, мастерской 

удар; искусный ход (пример см. Р-2240).
2227. соіро гіі т а п о  а) еоен. внезапное нападение, 

вылазка, налет:
И Сошапгіо З и р ге то  е 1о З іа іо  М акк’оге егапо іи ііаѵ іа 

огіепіаіі а геа&іге сопіго ѵіоіепха е а (Шепйеге 1а сарііаіе 
сопіго соірі гіі т а п о  (И. Мизсо, «Ьа ѵегііа зиІГЗ зеііетЬге 
1943»).

Верховное командование и генеральный штаб должны 
были не доцѵскаті. насилия и защищать столицу от вне
запного нападения.

СОоІіегІу аікіаѵа роі сііеепсіо сЬе &1і адопіі поп егапо 
сііе іи ііі циапіі егапо езрозіі а ип соіро сіі т а п о  о йі 

1е$1а сіеі регхепіі; е  сЬе іп з о т т а  пеззипо йісеззе а гега 
сГеззег зісиго Ш аггіѵаге а ііа  таШ п а  </?. ВассНеИі. «Ьа 
сШа сіе&іі атапіі»).

О’Догерти распускал слухи о том. что нх агенты люди 
ненадежные, все они находятся под угрозой нападения или 
расправы со стороны оборванцев и никто не может быть 
уверен, что доживет до завтрашнего дня.

Ь) нападение, ограбление:
I ргоіадопізіі, шогіі е  ѵіѵі, егапо ^епіе <3і Вогко Ьогеіо 

аггіссЬіІізі соі рій ігисе е гізсЬіозо шегсаіо пего а Кароіі, 
діі огеапігхаіогі сіі ргоззі соірі ёі т а п о  пеі гіерозііі гіі 
т а іег іа іе  ашегісапо... (С. Магоііа. «Зап Сеппаго поп йісе 
таі по»).

Действующие лниа. и ныне умершие, и оставшиеся в 
живых, разбогатевшие на самом бойком и опасном черном 
рынке в Неаполе, организаторы вооруженных ограблений 
складов американского имущества, были родом из Борго 
Лорето.

2228. соіро 6\ шаге шквал:
Мепіге іогпаѵо еиііа... «КаНаеІІо* со! ѵепіо е  іі т а г е  іп 

рорра, чиеііа !и соііа гіі ргиа сіаі гоѵіпозо соіро <Н т а г е  
(Я. ВассНеШ, «Атегіса іп соп^Шета»),

Когда я плыл обратно на... «Рафаэлло» с  попутным вет
ром, судно попало в предательский шторм.
2229. соіро сГоссЬіо (или бі ѵесіиіа) а) быстрый 

взгляд:
...іо зопо ѵепиіо сіиі йіѵегзе ѵоііе рег сіаге ип соіро 

сІЪссЬіо аі Іаѵогі (С. Ѵегйі, «АиіоЬіодгаІіа йаііе Іеііеге»), 
...я приезжал сюда несколько раз, чтобы взглянуть, как 

подвигается работа.

b) панорама, общий вид:
Иа! Ьаісопе, сіеі гезіо, іі соіро й’оссЫо ега т а е п іііс о , 

е іі ргіпсіре 1’аѵеѵа ргоргіо сіі ігопіе (М. Ргізсо, «Ьа йата
ііі ріагга»).

С балкона прямо перед принцем открывался отличный 
вид.

c) точка зрения:
II соіро сГоссНіо <1е’ іейезсЬі пеііе зіеззе т а іе г іе  поп ё т а і  

зісиго (С. Ьеорагйі, «2іЬаШопе йі репзіегі»).
Точка зрения немцев на эти проблемы все еще колеб

лется.

6) интуиция, чутье:
— Коп ги Ь іато  аі Ргапсезі іі Іого соир й’сеИ, е сопіеп- 

ііа т о с і сіеі позіго ассогёітеп іо , аѵѵесіиіегга, регзрісасіа. 
есс. — I тегсап іі сІеЬЬопо аѵеге ип Ьеі соіро й ’оссЫо 
( / \  1>&оІіпі, «ѴосаЪоІагіо йі рагоіе е тойі еггаіі»),

— Не будем отбирать у  французов их соир й’сеИ и удо
вольствуемся нашей проницательностью, предусмотритель
ностью. прозорливостью. — У коммерсантов должно быть осо
бое чутье.

2230. — а соіро сГоссЬіо мгновенно:
А соіро сГоссЪіо Ілпсіа зі гезе сопіо <Зе11’атЫ еп1е (Ь. Во- 

паппі. «Ь’айиНега»),
В одно мгновенье Лиида отдала себе отчет в происходя

щем.
..-1е ега зе т р ге  рагзо ип Ьгаѵо ріоѵапе, созі а соіро д’ос- 

сЬіо, регсЬё Іеі поп 1о сопозсеѵа е поп сопозсеѵа 1а Г аті^ ііа  
т а  сгесіеѵа йі поп зЬадІіагзі (С. Рагізе, «II $ійапгатепІо»)а 

...ей он всегда казался порядочным молодым человеком, 
это она решила с первого взгляда, не зная ни его самого, 
ни его семьи.

2231. соіро сіі роііісе последний мазок; завершаю
щий штрих.

2232. соіро гіі гішЬаІго (удар) рнкош ет(ом).
2233. соіро сіі 5ап^ие (апоплексический) удар.
2234. соіро сіі зеепа а) сценический эффект; трюк:

Риіпйі аЬогго йаі дгапйі іпігессі, йаі кгапёі^ соірі йі зсепа, 
йаііе с о т т е й іе  а дгапгіе іпіегеззе {Р. Магііпі, «АІ Іеаіго»), 

Я очень не люблю сложные интриги, театральные эф
фекты и слишком сценичные пьесы.

Ьа раига <1і С іасіпіа, ессо диа, т і  Ьа с.Ыизо 1а роіа е 
т ’іпзріга ип ігиссо, ип іпде^позо соіро Йі зеепа. О ѵа о 
арасса. ѴасіПо, аппазро, са<1о е ^іассіо іп ап іта іо  зи і раѵі- 
т е п іо  (С. Магоііа, «Маі сіі &а11егіа»).

Меня душит страх при мысли, что Джачинта совсем 
бросит меня, и тут меня осеняет блестящ ая идея разыграть 
комедию. Илн пан или пропал. Я начинаю задыхаться, у 
меня подкашиваются ноги, и я без чувств падаю на пол.

Ь) неожиданное событие, драма:
Ри ип соіро <31 зеепа сЬе іо поп ѵі 8іаг6 а гіезсгіѵсге е 

сегіо поп роігеі зе риг 1о ѵоіеззі (Л. С. Ваггііі, «Ыпа поііе 
Ыжгагга»).

События приняли такой оборот, который я не стану адесь 
описывать, д а , конечно, н не смог бы, даж е если бы за 
хотел.

СоІ реііо  ропГіо сГетогіопе, сіаіа 1а зиа паіпгаіе ііт ій ех - 
га . зі ргераго а !аге іі соіро сН зеепа (/1. Сатрапііе, «ОН 
азрагаці е Гіттогіаіііа йеІѴапіта»).

С бьющимся от волнения сердцем, поскольку человек он 
был робкий, Флоро д ’Авенца приготовился поразить их всех.

соіро йі зеиге см С-2210. 
2235. соіро гіі кріііо колкость, шпилька. 
2236. соіро сіі крирпа прощение (вины, долга), заб

вение, предание забвению:
Тііііо сіо ші аррагіѵа с о т е  гето іо  е зіосаіо , с о т е  зе П 

^гап соіро сЗі зри^па сіе&іі аппі 1945-4Я пе аѵеззе йііиііо і 
сопіогпі зоііо  1,’агіопе ііі ип асіііо пиоѵе», аргііе
т п .



Все это как бы расплылось и стерлось в моей памяти, 
как если бы события 1945-48 годов были преданы забве
нию, словно растворились в кислоте.
2237. -  йаге (или Саге) ип соіро йі зри^па ^  поста

вить крест, предать забвению:
Агіиго 5е пе апйо «зЬзІіепсіо 1а рогіа»; зі {газГегГ іп 

с іііа ; сііегіе ип соіро сЗІ зри^па зи ііа  ліо§Не е зи ііа  Іа т ід ііа , 
е  циез1«э 8и <3і іиі (С. Ріоѵепе, «Ье $игіе»).

Артуро ушел, «хлопнув дверью», переехал в город, вы
черкнул нз своей жнзии жену н семью, а  семья отказалась 
от него.

2238. соіро гіі §1аіо государственный переворот (при
мер см, Т-14).

2239. соіро сіі Ы Іоле а) пинок, толчок:
Ь’агІе <Н сопзібегаге Іа сіоппа соше 1а ра&поііа: ргоЫегпа 

іГазіигіа. І /а г іе  йі іоссаге Іи іт іп е а т е п іе  іі Гопдо сіеі сіоіоге, 
рег гізаііге соп ип соіро еіі іа ііопе (С. Раѵеве, «И тевііеге 
йі ѵіѵеге» ).

Искусство видеть в женщине хлеб насущный — дело умуд
ренности. Искусство вырваться на поверхность, погрузив
шись иа самое дно страданий — дело смелого рывка.

Ь) якорь спасения.
2240. соіро йі {еіеіопо разговор, звонок по телефону.
2241. — йаге ип соіро йі іеІеСопо п о зв о н и т ь  (по те

лефону).
2242. соіро йі іезіа  каприз, неразумное, сумасброд

ное решение; безрассудный, опрометчивый поступок:
...е т і  раггеЪЬе сШеИапіезсо іі соіро сН Іезіа (31 ти іа г е  

1а Гогта рег гіппоѵаге 1а зозіапга (С. Раѵеве, «II тевііеге 
сіі ѵіѵеге»).

...мне каж ется дилетантской выходкой вдруг ни с того 
ии с сего менять форму, чтобы обновить содержание.

Ма зиѣііо сіоро, ші сііззі сЬе... поп гіоѵеѵо Гаге Іе созе іп 
Ігеііа, сіапгіо Г ітргеззіопе еггаіа йі ип соіро сіі іезіа  
(А. Мсгаѵіа, «II йізргегго»).

Но тут ж е я сказал  себе, что не должен действовать 
поспешно, создавая обманчивое впечатление, будто подчи
няюсь прихоти.

Р геззаіо  (ЗаІІе сгііІсЬе, сЬе т і  зетЬгаѵапо іпіопгіаіе, 
^Лесі ип соіро сН іезіа  (С. Атепсіоіа, «Vпа всеііа сіі ѵііа»).

Предвидя возможные, пусть и необоснованные упреки, ...я 
решился на рискованный шаг.
(Пример см. тж. С-2227 а).

соіро йі ѵейиіа см. С-2229. 
2243. соіро йі ѵепіо порыв ветра, шквал:

Ьеі зіезза ргоПііаѵа 8оІо гіеІ т о т е п і і  1п сиі Гизсіо ге- 
зіаѵа еоссЬіизо о ип соіро сіі ѵепіо зоііеѵаѵа 1а іепсіа іп 
сисіпа, рег деііаге ип’оссНіаіа ѵегзо 1а саза йі ігопіе (С. Вег- 
пагі, «Соте ипа іаѵоіа»).

Сама М аддалена пользовалась лншь моментами, когда 
приоткрывалась дверь нли порыв ветра приподнимал зана
веску на кухне, чтобы бросить взгляд на дом напротив.
(Пример см. 7 ж. С-286).

2244. а соіро (тж. а ип соіро; сіі соіро, іп ип соіро;
іп (Зие или Іге соірі; Іиііо іп ип соіро) вдруг, неожи
данно; одним ударом, в два счета:

...с’егапо іге иошіпі зедиіі іпіогпо аі Іосоіаге ассезо, зі 
ѵоізего іп з іе те  сіі соіро (Я. Ѵідапд, «Ь'А&певе ѵа а тогіге»).

...у огня сидели трое мужчин. Они сразу обернулись. 
(Пример см. тж. А-847; В-1090; К-631).

2245. 8и1 соіро тут же, в тот ж е миг (пример см. Т-44).
2246. соіро $и соіро одно за другим, непрерывно, 
соп ип соіро йі ЬассНейа ^аіаіа см. В -18.
2247. соп ип соіро йі реппа одним росчерком пера.
2248. а соіро 8Ісиго наверняка, безошибочно, без 

риска; уверенно:
Ѵеппего аісипі еіогпі <Зоро а соіро зісиго... Рег аггіѵаге 

созі, с іігеііатеп іе а соіро зісиго а Вогга йеі Ьиро, поп 
роіеѵа Ігаііагзі сЬе й’ипа зр іаіа (5. МісНеІі, «II Чисііе тііга- 
ёііаіоге»).

Немцы пришли несколько дней спустя, пришли и не 
сбились с дороги... Добраться в Борра дель Лупо прямым 
путем и наверняка можно было только с помощью шпиона.

УѴол аѵеѵа ігеііа сіі ігоѵаге 1а поіігіа сЬе Іо гідиаггіаѵа. 
зеЬЪепе зареззе соп ргесізіопе 1а гіаіа е роіеззе ігоѵагіа а 
соіро зісиго (Л. Могаѵіа, «II сопіогтівіа»).

Он не спешил искать в газете касающуюся его заметку, 
хотя точно знал дату и мог найтн ее без промедления.

Сопсіизо іі Іого Іаѵого пеі (ЗерозШ шііііагі е пеі та& аг- 
гіп і сіеііе ѵіе ргіпс.іраН і ІесІезсЪі сЫейеѵапо ога ішЗі- 
П22І рег епігаге а  соіро зісиго пеі ѵісоіі: еззі поп оііеп-
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гего рего Та соІТаЪогагіопе <3е! пароіеіапі (Л. Г>е Іасо. «Ье
циаііго діотаіе сіі Nаро^і»).

Разграбив военные склады н магазины на главных ули
цах, немцы стали допытываться, где можно поживиться ь 
закоулках, но неаполитанцы не пожелали помогать им.

іп сіие соірі см. С-2244. 
2249. іп росНі соірі в одну минуту, быстро, в два счета:

Ьо зареа Иоп МісЬеІе, е соповсіиіо йі циаі ріё горрісаѵа
іі ройезіа, іп росЬі соірі... ГеЬЬе іп виа тапо (М. й’Аге- 
8Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

Дон М икеле знал это и, зная слабое место мэра, тут же 
прибрал его к рукам.

2250. зепха соіро Сегіге а) без единого выстрела; 
без боя, без кровопролития:

Е созі Кигі Еігпег, зепга соіро Іегіге, роіё оссираге 1п 
росЪе оге іі раіагхо геаіе, 1а зесіе йеі рагіагаепіо е <!е1 
^оѵегпо («Тегго НеісН. Зіогіа сіеі пагізто»).

Таким образом Курту Эііснеру удалось в течение не
скольких часов, без единого выстрела, занять император
ский дворец, здания парламента и правительства.

Соп диезіа іт р ге за  Іа 5аропіа сопдиізіо е оссирб, іп ип 
сегіо зепзо, е зепга соіро іегіге, іі іатоз іззіш о  Соіоззео йі 
К о т а  (С. койагі, Іа Заропіа!»).

В ходе этой операции Сапония в некотором смысле за 
воевала и оккупировала без единого выстрела знаменитый 
римский Колизей.
(Пример см. тж. К-50; К-437).

Ь) без всякого труда, гладко, без сучка и без задоринки: 
С о т ’ё поіо 1а еіигіа, ргезіегіиіа йа СЬіагіпі, ё сошрозіа 

сіа аііігі іге Паііапі бі Іеіігіепга тойега1:а... гіаі ге^ізіа 
зоѵіеіісо КЬеШ із (іі сиі і і і т  Еа вщпога йаі са&поІіпо, зе 
іоззе іп сопсогзо, ѵІпсегеЬЬе зепга соіро іегіге) («•Ь’Ѵпііа
8 веііетЬге 1962).

Как известно, в жюри Венецианского кинофестиваля под 
председательством Кьярини входят еше три итальянских ки
нодеятеля умеренного направления... и советский киноре
жиссер Хейфиц. (Если бы его фильм «Дама с собачкой» 
был представлен на конкурс, он бесспорно завоевал бы 
первую премию)...

іп Іге соірі (т ж . Іиііо іп ип соіро) см. С-2244,
2251. ассизаге Н соіро быть недовольным, огорчен

ным чем-л.:
Ѵаіепііпа ассиза іі соіро. Кізропсіе зіпсегіззіша (М. Ап- 

іопіопі, «Ьа поііе»).
Валентина подавлена этой неожиданностью и отвечает с 

полной откровенностью.

2252. йаге ип соіро аі сегсЬіо е ипо аііа  ЬоМе ^
убить двух зайцев (одним выстрелом):

Ма рег йаг, согпе зі гіісе, ип соіро а! сегсЫо е ипо а ііа  
Ъоие е гепсіег еН ісасі і сопзіеіі соп ип ро’ (Зі зраѵепіо, 
зі репзо апсЬе а ігоѵаг 1а шапіега <11 теііег Іе тапі аййовво 
а чиаІсЬе зесіігіозо (А. Ліатопі, «I рготевві врові»).

Но для тоіо, чтобы, как говорится, с одной стороны у д а 
рить по обручу, а с  другой — по бочке, и придать больше 
силы увещаниям, решено было для острастки схватить не
сколько мятежников.

2253. йаге ип соіро сіі сойа мысленно перенестись в 
прошлое (ср. задним умом крепок):

№епІе еН Гасеѵа ріасеге, гіі диеііо сЬе Ьиііаѵа &ій, зоіо 
ип Іе^оегіззіш о саіоге іп ігіаіе, роі ігедсіо Ш зеизіо. Рего і 
репзіегі йаѵапо ип соіро сіі соііа, е зе аѵеззе рагіа іо  і 
га& ю патепіі аѵгеЬЬего аѵиіо ип т о іо  (Зіѵегзо. Ма рагіаге 
соп сЬі? (С. Агріпо, «Зіогіе сіі ргоѵіпсіа»).

То, что он п и л ,  не доставляло ему никакого удовольствия. 
Сначала это его согревало, но потом появлялось чувство 
холодного отвращения. А он мысленно перенесся в прошлое, 
и, если бы ои заговорил, его слова приняли бы иной обо
рот. Но с кем говорить?

2254. йаге ип соіро йі йепіе отведать, попробовать:
...шепіхе еП зраепиоіі соггопо гііеіго аНе позіге отЪге, 

йаіе ип соіро сЗі сіепіе а чиезіо резсе (Н. Заі&агі, «И сог- 
ваго пего»).

...пока испанцы гоняются за нашей тенью, отведайте этой 
рыбки...

2255. йаге іі соіро аИа писа нанести удар в спину: 
Рі^игагзі зе іі йез^іпо, іі зио созі Ііеіо е іаѵогеѵоіе (Іезііпо,

роіеѵа Іазсіагзі зсарраг ипа оссазіопе соше чиеііа, ип’ос- 
сазіопе сНе ^іі аѵгеЬЬе регтеззо  сіі сілгіе диеі сЬе зі (Іісе іі 
соіро а ііа  писа! (С. Тезіогі, «II Вііапга е аіігі гассопіі»).

Разве можно себе представить, чго ее судьба, эта ша
лунья-судьба могла не воспользоваться подобным случаем, 
чтобы, как ш еорится, ие нанести ей удара в спину!

с
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2256. гіаге (или  Гаге) ип соіро сіі ксора поставить 
крест на чем-л., перечеркнуть, предать забвению; отка
заться, отречься от чего я.

2257. (аіііге іі соіро а) промахнуться; Ь) дать осечку; 
с) потерпеть неудачу (пример см А-507). 

2258. Гаг соіро произвести эффект, впечатление; по
разить.

«Ьо зареіе  сЬе аѵе*с ЬіНо соіро бііі Ьагопе?» {М. Ргівсс, 
«Ьа йата сіі ріагга» ).

— А знаете, вы произвели впечатление иа барона.
Сгесіеѵаіе сіі ^аг соіро рег Іа ѵозіга Ьсііа [ассіа?.. 

(О. Ѵег%а, «Мазіго-йоп Сезиаійо»).
А вы думали, т о  она вас полюбит только ради ваших 

прекрасных глаз?
ОІ58е е, 8еп/а аНепсІеге сііе Іа вегѵа іпоеігабзе сГаѵег 

сарііо , т а  5ісига сРаѵсг іа ііо  соіро, іот д зиі зиоі разы, 
гікісіа е іезіа (М. Риссіпі, «ЕЬгеіл>).

Высказав все это и не дож идаясь, когда служанка по
каж ет, что все поняла. Сусанна, в полной уверенности, что 
слова ее попали в точку, твердо и быстро ступая, вернулась 
к  себе.
(Пример см. гж. Т-583).

2259. Іаге Я соіро совершить иалет, нападение:
— Е зе іпѵесе Іойзего Іагігі сЬе ѵеп^опо а йаге ипа 

оссЫаіа рег іаг  роі іі еоіро? (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»),
— А если это все-таки воры, которые приходили на р а з 

ведку, чтоб потом вас ограбить?
(Пример см. тж. С-802).

Іаге ип соіро гіі §сора см. С-2256.
2260. т е п а ге  соірі аі ѵепіо зря стараться. 
оНгіге ІІ реМо аі соірі см. Р-1428.
2261. регйеге іі соіро упустить случай. 
$262. іа&ііаге ^гап соірі хвастать, хвастаться. 

^ІЙбЗ. ІІгаге іі соіро а нанести удар кому-л.:
«...Ма Іого, і 1Ю5ІГІ гіірепсіепіі, зіисііапо рег (Эие поШ сіі 

8«*§иііо іі соіро сЬе сіеѵопо Іігагт і; есі іо гіеѵо іпѵесе іпгіо- 
ѵіпаге е рагаге іп ип Ьсіііег й ’осскСо» (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Но эти наши подчиненные по две ночи подряд д у 
мают, как бы меня обставить; а я должен угадать их 
планы и с ходу защ ищ аться.

2264. ГаІЬего поп сасіе рег ип соіро (тж. аі р г іт о  
соіро поп сайе ГаІЬего или 1а диегсіа) ргоѵ. одним 
ударом дуб не свалишь.

2265. ѵаі рій ип соіро гіеі т а е з іго  сЬе сепіо сіеі та*  
поѵаіе ргоѵ. за одного ученого трех неученых дают. 
СОЬТЕІХАТА {

2266. соИ еІІаіа аі сиоге (или а ііе  5ра11е) нож в сер
дце; удар из-за угла, смертельный удар:

Одпі рагоіа <Іе1 кіоѵапс ега ипа соИеІІаіа аі сиоге сіі
Ѵіііогіа, е поп 1е Ьазід Ѵапіто сіі сіагеіі 1а пиоѵа йоіогоза 
(М. й'Аге&Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

Каждое слово юноши было для Виктории как нож в 
сердце. У нее не хватало духу передать ему печальную 
весть.
2267. Гаге аііе соііе ііа іе  взять в руки оружие (при

мер см. В -1362).
2268. ргепйеге а соИеІІаіе изрезать ножом, искром

сать:
Ргезі а  со ііе ііа іе ... ,і1 гпіо и Ш то чиадго, е гіесізі сіі поп 

Йіріп^еге рій (А. Могаѵіа, «Ьа поіа»).
Я изрезал... свою последнюю картину и решнл больше 

ничего не писать.
СОЬТЕиЛІЧО т 

2269. гепгіеге і соКеІІіпі отвечать в тон, не давать 
спуску. 
СОЬТЕЬЬО т 

Ьиіо сЬе 8’аК еН а соі сойеііо  см В -1410, 
Іііо сіеі соііеііо  см. р-744. 
^иегга сіі соИеПо см. С -1177. 
^иегга а соііеііо см. О-11770. 
Іо ііа  а соЦеПо см. Ь-793. 
2270. воііо іі соііеііо под угрозой; ііз-под палки, 
2270а. соі соііеііо  іп т а п о  ^  с оружием в руках 

(пример см. С-2492), 
а Іатпа сіі соЦеІІо см І.-93.

2271. сіа Іа§Иаг(5І) соі соИеПо очень густой (ср. 
хоть ножом реж ь):

— Ѵп пеЬЬіопе Магіа, Іиогі..! 5і іа е і іа  соі соНсІІо 
(7. Ѵагпі', «Метогіе сіі Еицспіо Вгаѵеііі»).

— Ну и туман, Мария, на улице!., ни зги не видать. 
...епігаі пеі Ьаг. С ’ега іап іо  Іипіо (За роіегіо іаб ііаге  соі

соИеПо (5. Зіцііогопі, «Тезіітопіапга й’ассиъа»).
...я вошел в бар. Там было накурено— хоть топор вешай. 

(Пример см. тж. р-117).

2272. аѵеге П соИеПо а ііа  ^о іа  ^  быть в безвыход
ном положении, быть припертым к стенке.

2273. аѵеге (или Іепеге) И соКеІІо рег іі (или гіаііа 
рагіе сіеі) шапісо ^  быть хозяином положения, поль- 
зоваться правом сильного:

Аѵеѵапо ипа раига ІеггіЪПе сЬе изсіззе Іиогі 1а Гассепйа 
гіеііа Іе&па... Аѵеѵашо поі іі со ііеііо  рег іі ш апісо (С. Ра- 
гізе. «II ргеіе ЬеІІо»).

Они очень боялись, что выплывет эта история с дрова
ми... Они были у нас в руках.

Е рег^ о&пі еѵепіепга гісоггіаіі сЬе іі соИеІІо рег іі тап ісо  
се ГЬо іо (О Тезісгі, «II Вгіапга е аіігі гассопН» ).

На всякий случай запомни, что я хозяин положения. 
5епііѵа гі’аѵеге іі соИсІІо Оаііа рагіе сіеі та п іс о  е й’ез- 

зеге іп ипа Ъоііе йі іегго (Л. Сатрапііе, «СИ азрага^і е 
ГітпіогіаШа йеІѴапіта»).

Он чувствовал себя хозяином положения и в полнейшей 
безопасности.

— Ті еиагба НогесЬ, еіі? ГЬо сарііо сЬе &1і ріасі.
— ё  ип иошо зітр а іісо .
— 855і... е роі Іиі Ьа кетрге іі сойеііо  сіаИа рагіе с!еі 

та п іс о  (А. сіе Сезрейез, «Nе$зипо іогпа іпсііеіго»).
— Как на тебя уставился Хорші Ясное дело, ты ему 

нравишься.
— Он — приятный мужчина.
— Д дд.,.аа ... Только ему палец в рот не клади.

(Пример см. тж. Р-850).
2274. йаге іі соііеііо сіаі ш апісо а дать кому-л. 

нож в руки:
*— 8ага Ьеііо Іазсіагзі аш аге. Ьо (Іісопо ІиШ. Ма еепха 

еапіа б^ассіаіад^іпе поп риб йигаге. Моп ё паіигаіе. Ё йаге 
аііа сіоппа іі соИеПо йаі шапісо (С. Раѵезе, «Рассопіі»).

— Прекрасное дело — влюбить в себя женщину. Так го
ворят все. Но если у тебя нет чертового нахальства, все ско
ро кончится. Это ж е противоестественно. Это все равно, что 
дать женщине нож в руки.
шап^іаге рапе е соііеііо см. Р-270. 
2275. теМеге іі соКеІІо аііа §о1а пристать с ножом 

к горлу. 
шейеГо ипо кіессо іп Іиоуо «ЗеІ соИеПо см. 8-1676. 
2276. ргепсіеге іі сокеііо рег Іа Іа т а  вредить самому 

себе, дать козыри в руки протншінку.
2277. поп ргепйеге іі соііеііо рег іі іа^ііо действо

вать осторожно, осмотрительно. 
яегѵіге цгі йі сорра е сіі соііеііо см. С-2617. 
(епеге іі соііеііо рег іі (или сіаііа рагіе (Зеі) гпапісо 

см. С-2273. 
2278. ѵепіге аі соііеііі пустить в ход ножи.
2279. сНі йі соИеПо іегі5се, «Зі соііеііо регіксе (гж. 

сЬі сЗі зрасЗа Гегібсе, ді арасіа регівсе) ргоѵ. взявший 
меч от меча и погибнет:

йа ’ геііа а іиа т а й г е  сЬе ё 1а зсіа сЬе ѵиоі Ьепе е 
сЬе іп іиа азеепга Ьа боГГегіо рій гіеііа Магіоппа йеі зеііе 
сіоіогі, йа’ геііа... п еііа  ѵііа ё ше^По еиЫгпе сепіо сЬе Іагпе 
ипа 50Іа... поп 1о 5аі сЬе сЫ сН зрагіа Уегівсе бі зрасіа регі- 
ьсе? (Л. Могаѵіа, «Рассопіі гопгапі»).

Послушай свою мать. Она одна тебя любит, и, пока тебя 
не было, она выстрадала больше, чем матерь всех скорбя
щих. Послушай ее... в жизни лучше сто раз стерпеть, чем 
один раз обидеть.,, ты что ж е, не знаешь, что кто прихо
дит с  мечом, от меча и гибнет?

ігайеііі, соИеШ см. р-1252. 
(іі) т іе іе  іп Ьосса е іі соііеііо а сіпіоіа (или  1п тап о) 

см. М-140Р. 
рапе сіі ігаіеііо, рапе е соИеПо (тж. рапе сіі ігаіеНі, 

рапе (]і соііеііі) см. Р-305. 
циаі сагпе, іа і сокеііо см. С-986.
2280. а Іаі соііеііо (аі ртаіпа (тж ІаІ циаіпа, Ы  

соИеПо) ргоѵ. а :  каждому свое (ср. по Сеньке и шап
ка).
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Іапіо гаггоіа 1а ^аіііпа, сііе ксорге 11 соНеІІо сНе Гагп- 

т а г г а  см. 0 -88.
СОІЛЧѴАКЕ ѵ 

соіііѵаге іі ргоргіо огіо (или огіісеііо) см. 0-658. 
С ОІЛО  а(Ш

І1 соііо риЬЫісо е Гіпсіііа ^иагпіяіопе см. 0-1163. 
СОІЛГКЕ }

2281. іігагкі аййокко ипа соііге взять на плечи тя
желый груз: гпі зопо Іігаіо ипа соііге айсЗокзо только 
этого еще мне не хватало:

— «СЬе ЬеІІа соііге ші 8опо Іігаіо айгіокзо!» вЬиІІг ІпЬіІо 
Егтепеёіісіо. «N04 т і  Ьагіапо і гаіеі ёиаі?»  ( V. Вгапсаіі, «II 
ЬеІІАтопіо»).

— Только этого еще мне не хватало, — тотчас ж е броснл 
Эрмсиеджнльдо. — Мало мне своих болячек?

СОЬТКІСЕ } 
іепеге сопѵегкагіопе а ипа соіігісе см. С-2591. 

С О М А Ш А К Е  ѵ 
сопіапйаге а ЬассЬеИа см. В-20, 
сотапйаге сіепагі а чсі см. 0-104. 
сотапсіаге 1а Гекіа см. Р-477.
і сегѵі поп сотапсіапо аі Іеопі (, т а  і Іеопі аі сегѵі)

см. С -1629.
2282. сНі сотапйа, та п й а  ргоѵ. е і кто хозяин, тот 

и командует; кто платит деньги, тот и заказы вает му
зыку:

— ...Іазбіі с ’ё робіо рііі реі роѵего сЬе реі гіссо. т а  іп- 
Іапіо <; пн дді Г: сЬі со тап й а , тапсіа , сііі ё еегѵііоге еегѵе 
(Л!. Риссіпі, «ЕЬгеів).

— ...на небе больше места для бедняков, чем для бога
тых. Но здесь, на земле, у кого власть — тот и живет 
всласть, а кому только и остается, что служить.
сНі ё а  йоггіпа, поп сотапсіа см. 0-904. 
соте 1а гадіоп сотапйа см. К-85.
соте І1 ройекіа гіі § іпі§а§1іа сНе сотапйа, е (а сіа 

ке см Р-1931. 
аі сиог поп кі сотапгіа см. С-3297, 
ё те<т|іо циеі сЬе Оіо тапсіа сЬе чиеі сЬе Гиото со

тап й а см. 0-478.
с о м а ^ а т о  а ее

еккеге ип йіеіи..о сотапйаю  см. 0-420.
Таг сіе’ гіідіипі поп сотапйаіі см. 0-421.
Іаге йеііе ѵі&іііе поп сотапйаіе см. Ѵ-563.

СОМАN^О т
2283. Ьакіопе (или т а гг а )  сіі сотапйо кормило вла

сти, бразды правления.
Іеѵе йі сотапйо см. Ь-505.
— Іепеге Іе Іеѵе йі сотапйо см. Ь-506.
2284. еккеге аі сотапйо йі чй быть в распоряжении 

кого-л.:
МагсНеве. — 5оп гііагпапіі, вареіе... Е 5опо аі ѵозіго со- 

т ап г іо .
Мігапйоііпа. — РегсЬё т і  ѵиоі еііа гіопаге чиеііі огессіііпі? 

(С. ОоШспі, «Ьа Іосапйіега»).
М а р к и з .  — Это бриллианты, поглядите... И они в ва

шем распоряжении.
М и р а  и д о л и  н а .  — А чего радн вы хотите мне пода

рить эти серьги?
2285. — аі ѵокігі (или аі киоі) сотапйі! в вашем 

распоряжении!, к вашим услугам!; что прикажете?
2286. Іаге сотапйо командовать, приказывать.
2287. іаге іі сотапйо (или і сотапйі) выполнять 

приказы, распоряжения.
СОМВАТТЕКЕ ѵ 

сотЬаИеге соп Іе саісадпа см. С-90. 
сотЬаМеге согро а со-ро см. С-2730. 
сотЬайеге соі йепіі см. О 163. 
сотЬаІІеге йа Іеопе см. І.-380. 
сотЬаІІеге сопіго і ти ііп і а ѵепіо см. М-2154. 
сотЬаІІеге ай оНгапга см. 0-314. 
поп кі пип сотЬаИеге сопіго 1е ріеіге см. Р-1782. 

СОМ ВАТТІМ ЕМ О т
2288. т ей еге  Іііогі со тЬ аШ теп іо  обезоружить; вы

вести из строя, из игры:
(Зиезіо  агеогпеп1:о гоп  рио [аге а  тепо сіі т е ^ е т т !  іиогі 

о о т Ъ а іи т е п Іо  («Ь’Езргеззо», 27 ціицпо 1976).

Этого аргумента вполне достаточно, чтобы обезоружить 
меня.

С О М И ^ А К Е  ѵ 
сотЬілаіпе йеііе (или йі) Ьеііе см. В-447. 
сотЬіпаге іі сарріо см. С-862. 
сотЬіпаге ип (1а§е11о см. Р-954. 
сотЬіпаге ипа тагасНеІІа см. М-735. 
сотЬіпаге И (или ип питего) см. N-593. 
сотЬіпаге ип Ііго (тж. сотЬіпаге Нго ЬігЬопе) см. 

Т-681 Ь).
сотЬіпагпе йі іиііі і соіогі см. С-2175. 
сотЬіпагпе ипа Йеііе кие см. 11-105.

СОМВША2 К М Е }
2289. рег ипа сотЬіпагіопе по совпадению; случайно, 

по чистой случайности; как раз:
<Зие5І:’атег ісап а , рег ипа сотЪіпагіопе, зі сЬІатаѵа Соп- 

еиеіо, сЬе роі, іп бобіапга ѵиоі йіге СопгоПпа (А. Могаѵіа, 
«№исѵі гассспіі готапі»).

Эту американку совершенно случайно звалн Консуэло. что, 
в общем-то, одио н то ж е, что Консолина.

Рег ипа сошЬіпагІопе іі ^іогпо гіоро ега 1а іее іа  <3і 5ап 
Сіизерре е 1а шо^ііе сіі Ресіегісо, аррипіо. 5і сЬ іатаѵ а 
Сіизерріпа (Л. Могаѵіа, гіѴиош гассопіі готапі»).

Случилось так, что на следующий день был праздник Свя-' 
того Джузеппе, а жену Федерико звали как раз Джузеппина.

С О М В Ш Т А  /
2290. а (или іп) сотЬиІіа вместе, кучей, всем скопом.
2291. еккеге (или епігаге, тейегкі) іп сотЬиІІа соп 

дй вступить в сговор с кем-л.
2292. ічге сотЬ ийа соп цй водить компанию, (по)- 

друж и ть(ся), бывать вместе с кем-л.:
«Оіа, іі ѵо8І"о Агсішпо... Іа ветрге рій сотЬиКа соп

Віхіо, пеѵѵего?» (К  Ргаіоійіі, «Ьо зсіаіол>)_
— Не правда ли, ваш Ардуино... бывает все время вместе 

с Биксио?

2295. Іаге цс а соіпЬиііа соп дй делать что-л. вместе 
с кем-л.; участвовать в чем-л,

2294. Гаге а (или теИеге а, іп) согпЬиМа дс сделать 
что-л. общим, пользоваться чем-л. сообща.
СОМЕ аѵѵ е гп 

.1 регсііё е іі со те  см. Р-1282.
2295. с о т ’ё, со те  поп ё (тж. со те  ѵа о со те  кіа)

вдруг, неожиданно.
2296. соте  (или регсЬё) т а і?  как же?, как?, каким 

образом?:
— Ьо зареѵо сЬе іи гаі атаѵ і.
— С о те  т а і !  (М. ВспіепіреШ, «Ьа ргоѵа йеІѴатоге»).
— Я знаю, что ты меня любншь.

Откуда?
«Месіадііа (Того? Е с о т е  т а і ,  е регсЬё? (А. йгацо, «II 

Іійат аіо»).
— Удостоен золотой медали? Неужели? По какому слу

чаю?
«Но со т іп с іа іо  ип ІіЬго.»
«АЬ, ип ІіЬго: с о т е  т а і? »
«С оте т а і? »  сііезе гіеепШо. «ЗетЬ га сЬе іи Ш тепіІсЫ 

сііе ё 1а т іа  ѵосагіопе» (С. Ріоѵепе. «Ье $игіе»).
— Я начал писать книгу.
— Книгу? С чего бы это?
— С чего? — с досадой повторил ои. — Ты, кажется, за

был, что это мое призвание.
2296а. соше по? конечно, а как же:

С о те  по?» гізропдеѵа е&!і, е рег Гаг ріасеге а 8иа 
то^П е, Іеѵаѵа ипа т а п о  (У. Вгапсаіі, «II ѵесскіо соп ціі 
зііѵаіі»).

— Да... А как ж е? — отвечал ои и, чтобы доставить удо
вольствие жене, поднимал руку.

«Ѵіепі ип ро* а Гаге 1а расігопа іп Ьоие^а, о^&і?»
«С оте по» (С. Магоііа, «Ье тііапезі» ) .
— Ты придешь сегодня заменить меня в магазине?
-— Ну конечно!
Ѵеііа. — Ьо ріисНсЬі т а іе .
Аіѵаго. — С о т е  по? Ва чиапйо ё ѵепи*о ! т ,  яиі с*ё іп 

іиШ ип’агіа йі біійисіа, гіі зозреііо (О. РаЪЪгі, «Ьа ІіЪгегШ 
йеі зоіе»).

В е л и я. — Ты плохо о нем думаешь.
А л ь в а  ро.  — Еще быі С тех пор, кчк ои появился, всѳ 

не доверяют друг другу, все что-то подозреваю!.
(Пример см. тж. В-1206).
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2297. іо соше іо что касается меня.
СОМІОІЧОЬО т

2298. 5епга сопіі^поіі о сіеіі «ті^і без крыши под
головой (ср. ни кола, ии двора):

С отіпсіо  ип регіоёо сГіпІсгтіпаЬіІі сіізсиззіопі соп кіі 
апііеі. ипа «Ьоііёіпе» аііг ІесІевса зепха соші^поП о сіеіі 
^гі^і, ріспа сіі Ііегі ііізсоггіі зи сошс гИ огтаге іі шопдо 
(«Те г го ЦеісН. Зіогіа йеі пагізто»).

Н ачался период бесконечных споров с  друзьями, богем
ной жизни в немецком духе без крыши над головой, жнзни, 
заполненной честолюбивыми рассуждениями о том, как пе
ределать мнр.

СОМІІЧСІАКЕ ѵ 
сот іп с іаге  аЬ оѵо си. А-42. 
сотіп сіаге  Іа саха йаі Іеііо  см. С-1156, 
сотіп сіагс  іі саьаіо іп... см. С-1212, 
сотіп сіаге  Іа йапга см. 0-27. 
сотіпсіаге ех аЬгиріо см. Е-279. 
сотіп сіаге  йаііа даѵ еііа  см. С-312, 
сотіпсіаге йаі тек іо ііп о  см. М-1305.
1а сагііа со т іп с іа  йа поі см. С-931, 
сііі Ьеп со т іп с іа  ё а ііа  т е іа  гіеІГорега см. В-529. 
сЬі со т іп с іа  а аѵег Ьиоп Іе т р о , ГІіа рег Іи ііа  1а ѵііа 

см. Т-296.
сотіп сіап  йа Іеопі е Ііліясопо сіа ресоге см. І.-382. 
сотіп сіап о  Іе таясЬеге сіі сагіаре$іа см. М-906, 
сот іп с іап  1е тоясЬ е см. М-2051, 
со т іл с іа  а  пеѵісаге а ііа  т о п іа ^ п а  см. М-1849, 
циапйо 8І со т іп с іа  піаіе, 5і ііпіяср ре^діо  см. М-291, 
іі рексе со т іп с іа  а риггаге (или а  риііге) Йаі саро 

см. Р-1362.
іа яегре со т іп с іа  а  «родііагяі йа^Іі оссЬі см. 5-677, 
ип 50ІСІІІЮ а сотіп сіаге  е Йие а  в те ііе ге  см. 5-911. 
Іи ііо  5Іа пеі сотіп сіаге  см. Т-994.

СОММЕОІА { 
с о т т е й іа  а сапоѵассіо см. С-538 
с о т т е й іа  йі сарра е гіі $райа см. С-831.
2299. с о т т е й іа  а код^еМо Лиг- комедия дель арте.
2300. со іп тей іа  йі іроіѵего театр, жарг. ~  пьеса «на 

галерку» (эффектная, но низкопробная).
2301. рег со п ітей іа  для вида
аѵеге рагіе пеііа со іп тей іа  см. Р-623.
2302. Гаге (или т ап й аге ) 1а со іп тей іа  ломать коме

дию, ломаться, притворяться:
Іп  виііе ргіт е 1а Ьиопа сіоппіпа сопЛпсіб соі сііге сііе Іеі 

поп ега 1а ріссоіа РаІ<з сіаі сареііі Іигсіііпі; ша роі, ѵесіепсіозі 
есорегіа е поп ѵоіепйо піапйаге рій іп Іип&о 1а соштегііа, 
Ііпі соі Гагзі гісопозсеге (С. Соііойі, <Ье аѵѵепіиге йі Рі- 
поссНіо»).

Сначала добрая женщина сказала, что маленькая фея 
с голубыми волосами вовсе не она; но поняв, что Пиноккио 
ее узнал, она перестала его разыгрывать н призналась.

Ріа&писоіаѵа, то в с іа  е ігейсіа, іа іза , сііе зі ѵегіеѵа Іоп- 
іапо ип тіёііо  сЬе ^асеѵа 1а с о тт е г ііа , е с о т е  іесі рег 
аЬЬгассіагІа, т і  сазсаѵа ога сіа ипа рагіе ога йаІГаІіга, е 
поп с’ега ѵегзо сЬе зі Іазсіаззе Ьасіаге (Л. Могаѵіа. «Нас- 
сопіі готапі»).

Она хныкала, вся вялая н расслабленная, вся фальш и
вая. За  версту было видно, что она ломается, а когда я 
попробовал ее обнять, она стала бросаться то в одну, то 
в другую сторону, и не было никакой возможности поце
ловать ее.

Гаге йие рагіі іп с о т т е й іа  см. Р-632.
2303. (аге рій Іідиге (или рій рагіі) іп с о т т е й іа  за 

нимать двойственную позицию, вести двойную игру.
т а п й а г е  Іа с о т т е й іа  с.м. С-2302.
2304. т е ііе г е  іп с о т т е й іа  высмеивать.
2305. ё іи ііа  ипа сопіпіейіа потеха, смех да н толь

ко.
2306. Гіпііа 1а с о т т е й іа  ^  кончен бал.

СОММЕІЧТО т
гатр ісагм  аі т о г іі соі с о т т е п іо  см. М-2012. 

СО/ѴШЕКСІО т
2307. аѵеге (или іепеге) с о т т е г с іо  соп имгть 

дела с кем-л.

соше сііе 8Іа см. Е-212. 2308. аѵеге сотшегсіо сіі Іеііеге переписываться:
...сотессііе поп ра)а ітргоЬаЬіІе. сііе Сессо аѵеззе с о т -  

тсгс іо  Ш Іеііеге соп Іиі... (Р. Рап$апі, «Сессо <ѴАзсоІі»).
...н тем не менее, вполне вероятно, что Чекко был в  пе

реписке о Д аш е ...

2309. екхеге іп сопнпегсіо а) заниматься торговлей; 
вести торговлю; Ь) быть в продаже, поступить в про
даж у.

Іепеге согапіегсіо соп Ц(1 см. С-2307.
С0М М Е550 т

2310. рагеге соіпіпеііо гіі Іедпате быть бесчувствен
ным.
СОММЕТТЕКЕ ѵ 

соттеН еге ипа да5Га (или ^аГіе) см. С-27. 
еггоге сЬе поп соттеііегеЬЬе перриге ип саѵаііо см. 

С-1344.
поп 5І с о т т е і іа  аі т а ге  сЬі Іете  іі ѵепіо см. М-822. 

СОММІАТО т 
соп ипа Іассіа гіі сошпііаіо см. р-34.
2311. Йаге сошшіаіо отпускать, дать разрешение уйти, 

уехать.
2312. йаге Гиіііто  с о т т іа іо  сказать последнее про

сти.
2313. рідііаге (или ргепйеге, Іодііеге) сошгпіаіо уйти; 

попрощаться:
...Е  Іпііпе диапйо рагѵе ога, іоіхего сошшіа^о ргошеііепгіо 

сЬе загеЬЬего гііогпаіі 1а зега ѵепіепіе (Л. Рапгіпі, «II ІіЬги 
Аеі тог и»).

...Наконец, когда пришло время, они распрощались с 
хозяевами и сказали, что придут па следующий день.

2314. ргепйеге соіпшіаіо сіаі топйо (или йаііа ѵііа) 
расстаться, распрощаться с жизнью, умереть. 
СОММІЮѴЕКЕ ѵ

йа сошшиоѵеге 1е ріеіге см. Р-1765.
СОМООІКО т

2315. Іаге (или кегѵіге) гіа сошогііпо служить шир
мой.
СОМООПА ?

Іа соіпойііа Га Гиошо Іасіго см. Ь-84.
СОМООО а@§ е т 

сака сіі сотой о см. С-1134.
2316. аііа сотойа удобно, с удобствами.
2317. а (или соі) сотойо а) спокойно, не торопясь:

— Ё ипа 5Іогіа Іипфі. — (Іік^е іі Ьигаи іпо— \ге 1а гас- 
сопіего а сотосіо (С. Соііоііі., «І.е сѵѵепіиге ііі Ріпосскіо»).

— Это длинная история, — сказал Пнноккно. — Как-нибудь, 
когда будет время, я ее вам расскажу.

...сіаііа са:Лона* а зрипіаѵа ііоп Маппоііа с о т е  іі сатегіеге 
ега йоргаппотіпаіо. Ѵепіѵа соі кио сотос5о... а равйі Іепіі, 
5епха сигагбі сЬе іокзе ітр а г іе п іе тс п іе  абреііаіо (/■■ Сари- 
апа, «II тагсНеве (1і Поссаѵегйіпа»).

...из-ла угла показался дон Сурок — так прозвали слугу. 
Ои шел не торопясь, медленно, не заботясь о том. что его 
с неіерпением ж дут.

Ь) на усмотрение кого-л.:
сАгіеззо ѵсгіо ип ро’... Те про іі ЫрНеНо, ѵа Ьепе?»
«Соі 5 ио соіпос5о, 1 иІІ(; іі зио Ьеі согпогіо» (С. Агріпо. вЬа 

гадагга йаііа гаШоІіпа»),
— Дайте-ка я взгляну... Я возьму билет, ладно?
— Как вам угодно. Все на ваше усмотрение.

2318. йі соіпойо полезный, нужный.
2319. рег сотойо для удобства, для простоты. _
2320. ассагіеге (или еввеге, ѵепіге) сотойо прийтись 

кстати, быть к месту.
2321. а т аге  і яиоі сотойі заботиться о своих удоб

ствах, любить комфорт, не утруждать себя.
2322. азреііаге іі сотойо (или і сотогіі) йі дгі ждать, 

когда будет удобно кому-л., когда кому-л. заблагорас
судится.

2323. аѵеге іі сотойо гіі цс иметь что-л., располагать 
чем-л.

еііеге сотойо гм. С-2320.
2324. еззеге іи сотойо быть готовым сделать что-л.



2325. Раге (или Іогпаге) с о т о г о  быть полезным, при-
годиться:

— Коп 1о Ъиііаг ѵіа: Іи ііо  іп циезіо ітюпсіо рио Іаг 
соіподо (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге йі РІпоссНіо»).

— А оірьгюк не выбрасывай, в этом мире все может 
пригодиться.

«...А т е  ^асеѵа сотоЛо ипа доппа іп сана. II ЬатЬ іпо поп 
роіеѵо гпіса согйіпиаге а  диаггіагіо іо» (О. ЗсегЬапепсо» 
*11 сепіойеШіі»).

— ...Женщина в доме меня устраивала. Не мог ж е я  все 
время возиться с ребенком.
{Пример см. тою. С-2561; 0-1140).

2326. іаге ип с о т о г о  а цсі сделать одолжение, ока
зать услугу кому-л.:

— ...Оеі гезіо Ызо&па со тр а ііге  апсЬе т е ,  регсЬё, согпе 
ѵссІ!, поп 1ю рій Іеепа... е  іи... т і  аѵгезіі Іаііо  ип &ган 
сотойо! (С. Соііосіі, сЬе аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

— ...В конце-то концов и меня надо бы пожалеть: сам 
видишь, дров у меня нет... а ты... мог бы меня здорово 
выручитьі

2327. іаге іі со то й о  (или і со то й і) гіі цгі поступать 
так, как удобно кому-л.; делать как нравится кому-л.; 
плясать под чыо-л. дудку:

-  СЬе егесіі сііе ип резсе сіі ^ие11а е г058е2 2 а ѵо^Ііа зіаг 
1І а Гаге іі со то го  іио? Аррепа з ’ё  аппоіаіо, р іб ііа  11 сЗігіг- 
/опе рег ип’аНга рагіе. е аііога сНі з 'ё  ѵібіо з ’ё ѵізю 
(С. СоІШі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо» ) .

— Ты что ж е, думаеш ь, такая рыбина так  и будет там 
плавать для твоего удовольствия? Н адоест ей, она р а з — и 
уплывет куда-нибудь; и тогда нщи-свищн.

— Оиіёо щ*аѵеѵа рготеззо  сіі ѵепіге, е СЛргіапо...
— Аѵгаппо сіесізо а ііг іте п ііі
— Бісиго... Е поі іп іапіо Іасс іато  і Іого сотосіі (Т. Ьогі,

«Ви$еге зиІѴАгпо»).
— Гвндо обещ ал прийти и Чиприано тоже..,
— Онн, наверное, передумали!
— Конечно... А мы пляшем под их дудку.

2328. Гаге И ргоргіо (или  П $ио) с о т о г о  (или  і ргоргі,
і зиоі с о т о й і) не стеснять себя, поступать по-своему, 
по своему усмотрению; чувствовать себя как дома:

...е зе аѵеіе (1а зріссіаге і ѵозігі іаШ , зріссіаіеіі іга  ѵоі,
іо поп с ‘еп1го е Го іі т іо  сотодо (С. Маіарагіе, «Маіейеііі 
іозсапі»).

...если сам надо обделывать свои делишки, делайте это 
сами, меня это не касается, я буду делать  то, что мне 
нравится.

Ьо аѵгеЬЬе гассопіаіо а іиМі, сЬе соп т е  сі аѵеѵа іа ііо
і 5ПОІ сотогіі (С. Саззоіа, «Ьа га§агга йі ВиЬе»).

Он бы всем рассказал, что добился от меня всего, чего 
хотел.

Ьеопе. — АрргоІіНо йеііа согіезіа.
Сопіе. — Гассіа іі зпо сотодо... (О. Коѵеііа, «Соііега 

сіеса» ).
Л е о н е .  — Я воспользуюсь вашей любезностью.
Г р а ф .  — Располагайтесь, пожалуйста.
Рег ип а Ш т о  8о1ті еЬЬе 1а іеп іагіопе сіі зѵе&ііаге іі 

со ііееа сЬе зе пе зіаѵа а Іеііо а іагзі I сотогіі зиоі, т а  
роі гіпипсіо аі іа саго&паіа.. (Аі. Реіізаііі-Р. Ріііоги, «Ьа 
шогіе соп Іе аіі ЫапсНе»).

Был момент, когда Сольми ужасно захотелось разбудить 
коллегу, который преспокойненько леж ал себе в постели, 
но он тут ж е  отказался от этой низости...
(Пример см. тж. А-515; Ь-973 Ь; Т-783).

2329. ргепйегяеіа сопюйа использовать в своих инте
ресах:

Оипцие, — согШпио Аішопе, — ке 1а ргепгіа сотосЗа, саго 
ат ісо  (С. С. Ривсо, «Ье гове йеі ѵепіеппіо»),

— Итак, — продолжал Аймоне, — решайте, как вам лучше 
поступить, дорогой друг.

Іогпаге со т о й  о см. С-2325, 
ѵепіге сотогіо см. С-2320. 
2330. 5Ііа (или кіаіе) сотосіо! а) присядьте!; распо

лагайтесь!; Ь) не беспокойтесь!. 
СОМРАО^А ! 

2331. с о т р а д н а  йеііа ѵііа подруга жизни, супруга. 
Іс гіоппе 5011 4иМе с о тр а^ п е  см Ц-813. 
1е піагігі аі піопгіо ьоп Іііііе сош радпе см. М-60.
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СОМРАСМА !
2332. ...е сопірадпіа ЬеІУа а) и все прочие, осталь

ные:
«Силгёа: Ьезіеіптіагс рег аЫ іікііпс ё апсііе диеііа ипа 

Гогіпа сіі Іесіе: чиапйо 1е созе ѵаппо т а іе ,  ипо зе Іа ргепйе 
соп Расігеіегпо, Сгізіо, 1а М аёоппа е  со тр аеп іа  ЪеІІаг 
(М. З о і й а і і «Ье йие сіііа»),

— Послушай, привычка богохульствовать — это тоже сво
его рода вера: когда дела идут плохо, то во всем винят 
бога-отца, бога-сына, мадонну и всех святых.

Ь) и так далее, и тому подобное:
N0 , іо сіісо 1а ѵегНа: гагеі ип сіізопехіо зе ^іигаззі сііе 

зоп диа с‘пе зса ір ііо  ё а ііа  ѵо^ііа аі апсіаге а з&оЬЬо. регб 
а сопіі }аНі, ігейсіатепіе. саіссіалсіо Ьепе іи ііо  циапіо е И 
рго е іі сопіго с со тр а^ п іа  Ъеііа зопо сопіепіо сііе зіа 
Япііа созі (С̂ . Зітопеііа, «Гігаг таіііпа»).

Я правду говорю: было бы нечестно клясться, будто я 
землю рою от ж елания каж ды й день ходить куда-то вка
лывать, но. в конце концов, рассуж дая здраво, подсчитав 
все «за» и все «против» и все такое прочее, я доволен, что 
все кончилось так.
(Пример си. тле. І_-53Іа ).
2333. соіпрадпіа сіеі гіяо (или сіеі гізоііо) театр

клака.
2334. аѵеге соіпрадпіа іп саза принимать гостей.
2335. еззеге сіеііа (или  аррагіепеге аііа) со т р а^ п іа  

йеііа Іеяіпа быть из породы скупердяев, быть ж ад
ным.

2336. Гаге (или  Іепеге) со т р ао п іа  а цсі составить 
компанию кому-л., водить компанию с кем-л., посидеть 
с кем-л., у кого-л.:

ОЪ, Апіопіо, т і  аіиіегаі, т і  іеггаі с о т р а ^ т а ?  (сг. Агріпо. 
*Ьа зйога &іоѵапе»).

Ах, Антонино, ты поможешь мне, побудешь со мной? 
«Оеѵі іепег со тр а^ п іа  а *ио расіге», т і  Ьа гіеііо (Р. Зраі- 

ІеШ. «Езате йі гірагагіопе» ).
— Ты долж ен быть с отцом, — сказала она мне.

(Пример см. тж. М-2098).
апіоге е (или  пё) зі^погіа поп ѵо§1іоп (или  поп 50Г- 

Ггоп) соіпраетпіа см. А  874. 
ЬеІІа е ГоІНа ѵаппо 5ре*5о іп с о т р а ^ п іа  см. В-473. 
2337. Іа Ьиопа с о тр а д п іа  ё іпегго рапе ргоѵ. ^  в хо

рошей компании и хлеба не надо. 
сЬі ё ітЬ агсаІо  со! йіаѵоіо, Ьа а ра$$аге іп $иа со т - 

раетціа см. 0-354. 
2338. рег с о т р а ^ п іа  ргеяе піо^ііе ип Ігаіе иіутл. за 

компанию и монах женился (когда хотят предложить 
что-то сделать вместе). 

іі Іи т е  ё ипа т е г г а  со тр а§ п іа  см. Ь 875.
2339. Іе іга іе  со тр а^ п іе  сопйисоп а ііа  Гогса ргоѵ. ^  

дурная компания до добра не доведет; с кем пове
дешься, от того и наберешься.
СОМРАСІМО ш

2340. сош радпо с!’аггпі однополчанин, товарищ по 
оружию.

2341. со тр ад п і йі яѵепіига товарищи по несчастью:
...іасеѵа Ьаігаге циеііе диаііго Іезіе зрепхоіаіе, 1е цііаП 

іпіапіо 3’іп^е^паѵапо а Ьессагзі Гипа соп Г аіігя . с о т е  
ассагіе ігорро зоѵепіе 1га со тр а^ п і «Іі хѵепіига (А. Мапгопі. 
«I рготеззі 8розі»).

...он тряс эти четыре каплуньн головы, которые все же 
умудрялись клевать друг дружку, как это слишком часто 
бывает среди товарищей по несчастью.

2342. сопірадпо аііедго рег сашшіпо 1і зегѵе рег гоп- 
гіпо ргоѵ. с веселым попутчиком дорога короче. 

1а гоЬа сіеі сошраопо іа  епііаг 1е оапіЬе см. К-481. 
зетр ге  раге рігі дгапйе 1а рагіе йеі сотрад п о  см.

Р-663.
СОМРАNАТ^СО т 

сіаге рапе е сотрап аіісо  а цсі см. Р-256. 
СОМ РАКЕ т 

2343. сотраге  сіеІГапеНо шафер:
— Рга ііп т е з е  роіга зрозагзеіа а зио ЪеІѴаёіо, ей іо заго 

сотраге йеІГапеІІо, зе ѵиоіе (Р. ОаИ'Огщаго, «Ьа ріапеііа 
регйиіа»).

Через месяц он сможет жениться на ком пожелает, к. 
если захочет, я буду шафером.
(Пример см. тж. Р-І304).

С
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согараг йі Ріі^ііа см. Р-2389.
еххеге сопіе аі Ьаііеяіто И сотраге см. В-355.
2344. С55еге (или  яіаге) со тр аге  а ипа х о т т а  сіі 

сіепаго бросать деньги на ветер.
2345. {аге іі со тр аге  покрывать кого-л., быть со

участником.
2346. гекіаге (или гііпапеге) соіпрагі не получить об

ратно одолженного.
сЬі Ьа іі Іиро рег сотраге, рогіі (или 4еп"а) іі сап 

коііо !1 тап іе ііо  см. 1,-1004.
СОМРАКІКЕ ѵ 

^аг сотрагіге іі ^іаііо рег гояхо см. 0-43 ‘1 
ГііНіто а сотчагіг Іи д а тЬ а  согіа см. С-191. 

СОМРЛК5А /
2347. Іаге с!а сотрагва а) театр, быть статистом; 

Ь) быть для мебели; молчать, быть безучастным.
2348. Гаге сотрагяа произвести хорошее впечатление, 

понравиться.
2349. Іаге ипа сотрагза юр. выступить в качестве 

свидетеля.
2350. {аге 1а ргоргіа сотраг&а явиться, прийти. 

СОМРА55ІСМЕ {
{аг сотраззіопе аі (сіеііа і(гдгіа) см. 5-249.

С 0М РА 880 іп
2351. и о то  а сотраяхо моралист, педант.
2352. а (или соі) сопіраззо точно, как  часы.
2353. аѵеге (или рогіаге) іі сопіраххо пе^іі оссЬі 

иметь точный, хороший глазомер (ср. глаз, что ватер
пас).
СОМРАТ1КЕ ѵ

(ё) іпе^Ііо (е&кеге) іпѵійіаіі сЬе сотраШ і см. 1-373. 
СОМРЕІУЮЮ пі

2354. тогіге іп сотрепсііо скоропостижно скончаться. 
СОМРЕКАКЕ ѵ см. СОМРКАКЕ
СО М РЕТЕМ Е а ёё  

тап с іа  соіпреіепіе см. М-329.
СОМР1АМТО адд

(ё) те ^ Ііо  (евкеге) іпѵісііаіі сЬе сотріапіі см. 1-373. 
СОМРІЕКЕ (или СОМ РЩ Е) ѵ 

сопіріеге 1а киа ^іогпаіа см. 0-523. 
сотріеге іі та іи го  Іепіро см. Т-255, 
сотріеге тоШ  Іетр і іп Ьгеѵе зрагіо см. Т-256, 
сопіріге 1’орега см. 0-409.
— рег сошріге Горега см. 0-407. 
аѵеге сотріи іо  1а рагаЬоІа см. Р-386. 
поп еккеге гіедпо ііі сотріеге і рій и т ііі иіГісі см. 

Б-78.
рег сотріге іі т а г г о  см. М-1009.

СОМРІЕТА [
2355. еякеге (аггіѵаіо) а сотріеіа быть на склоне 

лет, достичь преклонного возраста.
СОМРІМЕІЧТО іп

2356. а сопіріпіепіо а) полностью, совершенно; 
Ь) (тж. рег сопіріпіепіо) в довершение, в добавление.

2357. — а (или рег) сош рітепіо гіеІРорега в довер
шение всего.
СОМРІКЕ ѵ см. СОМРІЕКЕ 
СОМ РІШ О а§д  

те ііеге  цо с!і ігопіе аі Га Но сотріиіо см. Р-1364. 
СОМРІЛМЕІЧТО т

2358. рег (или іп) со тр іітеп іо  из вежливости:
«И гпаіе ё». ш егіі Ріе4го. «сЬе перриге іо 1ю Іаіпе». 
Апгігеіііа йоггібс. «Ѵегашепіе», сіотапсіб, «орриге 1о і а рег 

соілріііпепіо?» (Л. Могаѵіа. «Ке атпЬігіопі ЕЬа^Ііаіе»),
— Плохо то, что и я не хочу есть, — солгал Пьетро.
— П равда? — спросила, улыбаясь, Андреина. —■ Или вы 

это говорите нз вежливости?
2359. кепга сопіріішепіі просто, запросто; без (вся

ких) церемоний:
N0 0  аѵеѵа та ііп соп іе  зеп іітеп іа іі іі ѵессЬіо Аііогі, ега 

апсііе Іиі ип гопіагМпо; е 1е Ьевііе вопо іаН е рег Гпото , 
рег еззеге іпйгаззаіе е ігіасеііаіе. Яепга Іап іі сопірІіпи‘ПІі 
( іес^Ні, <'1хі іегги аЫшиІопаіа»).

Старый Аллори не страдал сентиментальной меланхолией, 
ведь он тоже был крестьянином. А тварн созданы на по
требу человека, чтобы быть откормленными и зарезанными. 
Без вечьих там церемоний.

2360. {аге сотріініепіі церемончгься, стесняться:
Мага геріісо сЪе о гт а і аѵеѵапо ргерагаіо апсЬе рег Іиі; 

е ВиЬе, гіоро аѵсг Іаііо  ил ро’ (ІІ сотр ііш еп іі, 8і Іаксіб 
сопѵіпсеге (С. Са$5оІа, «Ьа га^агг* йі ВиЬе»),

Мара сказала, что для него обод тоже приготовлен. Бубе 
отказывался для приличия, но потом согласился.

5е ѵиоі гез(»ге а сепа, поп (аге с о т р ііт с п іі  (С. Вазвапі.
г(. іа рогіа»),

Ислн хочешь поужинать с нами, не стесняйся.
(Пример см. тж. Л-57).

2361. піеііегіа (или  рахзагееіа) іп сотріііпепіі водить 
за нос, без конца откладывать.

2362. 8Іаге 5ііі сотрііпіепіі быть церемонным, изы
сканно вежливым.

2363. Ьеі сошріітепіо! вот так так!, хорошенькое де
ло!
СОМРОККЕ ѵ 

сошрогге Л сідііо см. С-1889, 
сошрогге іі (или  ип) пишего см. М-593.

СОМРКАКЕ (т ж . СОМРЕКАКЕ) ѵ 
сотргаге сатрапе кепга зиопо см. С-327, 
сотргаге а сапсеііо сЬіиво см. С-402, 
сотргаге а сгаі см. С-3010.
сотргаге ( 1а) {>а!1а (или  іі даііо) іп хассо (или  а 

ісаіо іа сНіиха) см. 0-260.
сотргаге соііе « о т ііа  см. 0-876.
сотргаге іі етгапо іп егЬа см. Е-94.
соіпргагві ^иаі (или  іп ітісігіа) а сопіапіі см. С-2485.
сошргагхі ет1'іпіріссі а сопіапіі см. 1-121 .
сотргаге іі Іаггіо с!аІ ^аііо  см. Ь-158.
сотргаге посі рег са5Іа§пе см. N-346.
сотргаге іі рогсо см. Р-2063.
сотргаге Іа гассоііа іп егЬа см. Е-94.
2364. сотргаге е поп ѵепгіеге слушать, да помал

кивать.
1’аГГегіопе поп кі ѵепсіе пё хі сошрга см. Л-332.
236Г сЬі Ьіахіпіа (или  сЬі гіівргегга) ѵоггеЬЬе сопі- 

ргаге (т ж . сЬі сошрга йікргегга; сЬі гіівргегга, согарга) 
ргоѵ. =  кто товар хулит, тот его и купит:

О иеііа Ьигіпа йаііе ^иапсе гпі ^иагсіб е гіврозе,
соп зирегЬіа: «СЬі ё ізр іегга , сотрега» (А. Ліогаѵіа, «Нас- 
сопіі готапі»).

Эта толстощекан баба посмотрела на меня н высокомер
но изрекла: «Кто товар хает, тот н покупает».

ЫеІ сиоге сН Ьиса ге^па іі ^івргегхо. Сгесіо <іі еззегеіі 
ёіѵепиіо агпісо апсЬе рег чиезіо: рсгсііё атш іго  1а зиа 
зирсгіогііа, зеЬЬепе сопозса огшаі іі зио іаііопе &і АсНіИе: 
СЫ Дізргехха, ѵоггеЬЬе сотргаге (Р. ЗраІІеШ , «Евате аі 
гірагагіопе»).

В душ е Луки царит презрение. Может быть мы стали 
друзьями именно поэтому; я признаю превосходство Луки, 
хотя и знаю его слабости. От ненависти до  любви один шаг. 
(Пример см. тж. С -1705).
а сЬі сошрга поп Ьахіапо сепІ’оссЬі, а сііі ѵепсіе пе 

Ьахіа ипо 8о1о см. 0-240. 
сііі сошрга сііхргегга см. С-2365.
сЬі сошрга іі шаетІ8ІгаІо, ѵепсіе 1а §іи«1ігіа см. М-111. 
сЬі сошрга ІІ рагеге гіе^іі ксіоссЬі Ьа рег еіипіа 1а 

репііепга см. Р 426. 
сЬі сошрга а Іетро, ѵепсіе поѵе рег аіігі е ип рег хё

см. Т-297.
сііі сіікргегга, сошрга (или  ѵоггеЬЬе сотргаге) см.

С-2365.
1е гіікетгагіе поп кі сотргапо аі тегсаіо см. 0-630.
Іа Гісіисіа поп «'ітропе, поп 5І сотрга см. р-647. 
рі^ііа Іетро  е сотрегаі см. Т-313.
2366. 1а (гі)ѵепсіо со те  ГНо сотргаіа (или  вепіііаі 

ргоѵ. за что купил, за то и продаю.
іі Іетро  поп 8І сотрга см. Т-332.

С О М РК Е N ^ЕК Е  ѵ
поп сотргепсісгс ипа сісса см. С-1802.
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раккаге соі гиііо сопіргеккоге см К-621.
СОМ ІІКАЬЕ а&д 

сака сошипаіе см. С-1124.
С О М 1^А К 2А  /

2367. іп сош ипапга а) вместе; Ь) в одинаковых усло
виях.

2368. Гаге сош ипапга жить вместе.
С О М Ш Е  I 1. аде

сіеіійо сопіипе см. В-83.
Іио^о сопіипе (тж. Іио§ѣі сошипі) см. Ь-957.
1а покіга тагіге  сошипе см. М-55, 
кепко сошипе см. 8-629.
2369. іп (или а) сопіипе а) сообща, вместе, сов

местно; Ь) общий, общего пользования:
Ріало ріапо, рег 1е г.есеккііа гіеііа ѵНа изсіо а ивсіо, соі 

Іогпо, іі рогсііе, 1’аіа іп  сошипе, і гаррогіі 5І егапо гііа ііі 
ргекбосЬё п о гт а іі (Й. Ѵіцапб, «Ь'Адпезе ѵа а тогіге»). 

Постепенно, в силу необходимости вариться в общем кот
ле, с печью, свинарником и выгоном общего пользования, 
отношения между соседями почти уладились.

2370. рег согпипе для всех, в общих интересах.
2371. іп сошипе е іп сііѵіка во всех отношениях, со 

всех сторон.
а  шапо сошипе см. М-488.
2372. поп сошипе необычный, выдающийся.
2373. аѵеге (й і) сошипе соп... (тж. еккеге а или іп 

сошипе соп...) иметь что-л. общее с...
Іаге Ьогка сошипе см. В-1037.
Гаге с а м а  сошипе см. С-1253, 
іаге сайка сошипе соп... см. С-1314.
2374. піейеге іп сошипе а) объединить; Ъ) (тж. рогге 

іп сошипе) отдавать в общее пользование.
2375. тей егк і іп сошипе ж ить вместе.
піеМеге (или піікигаге) (Іи й і)  а ііа  кігедиа сошипе см. 

8-1932.
рогге іп сошипе см. С-2374 Ь). 
крокаге 1а сайка сошипе см. С-1319, 
ш аі сошипе, гпегго {-аисііо см. М-237.

С О М Ш Е  I 2. те
2376. Гиогі сіеі сошипе необычный, необыкновенный, 

из ряда вон выходящий:
II Ьагопе М еіагапсіа аѵеѵа «па рапсіа Іиогі <5е1 соыипе:
соза Іо^іса, гіеі гекіо регсііё поп іасеѵа аііго сЬе тап& іаге 

гіаііа шаШ па а ііа  зега (С. Кобагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроі- 
Ііпо»).

У барона Апельсина был необычайно большой живот. 
Впрочем, это и ие удивительно, так как с  утра до ночн он 
только и делал, что ел.

2377. еіеѵагві (или іппаігагкі) корга іі сошипе воз
вышаться над массой; быть необычным, не таким как 
все.

еккеге поіо аі ророіо е аі сошипе см. N-477.
2378. Іеѵагкі (или иксіге) сіаі сошипе в ы й ти  за  рам 

ки обыденного.
сЬі п іапдіа Іа іогіа  гіеі сошипе, р а»а  1о ксѳй* іп 

р іагга см. Т-779.
гоЬа гіеі сошипе, гоЬа сіі пеккипо см. К-482.

С О М Ш Е  II /  
ророіо е сошипе см. Р-2045.

СОЛШКЕ1ХА /
2379. Гаге сопш пеііа водить компанию, знаться:

— О ШІ1 о сЬе поп гпі вріево... ё (Не І1 ѵізсопіе Сіііейіпо 
іассіа со ти п е ііа  соп )'Ч1ІІе йі соеі Ьазза езігагіопе, сіітеп- 
Іісапсіо і сіоѵегі (!еі 8ио ^гасіо (С. Яойагі, « // готапго сіі

Никак не могу понять, почему внконт Вишенка водит ком
панию с людьми такого низкого пошиба, забы вая о долге, 
который на него накладывает высокое положение.

^380. Гаге (а )  сопшпеііа гіеі {-иасіа^пі делить доход.
с о м і л ч і о ы е  {

2381. іп сошипіопе в самом тесном общении, контак
те, содружестве.

аѵеге ипа кіорра сіа сошипіопе см. 5-1788.

2382. т е й е г (« і)  іп соіпипіопе внести свою лепту; 
присоединиться.

2383. раккаге а сошипіопе пройти первое причастие.
2384. копаге а  соти піопе а) звонить по покойнику; 

Ь) прибить до смерти.
СОІМСА /

2385. сопса іекка хилы?:, болезненный человек.
2386. сіига ріи ипа сопса Гекка сЬе ипа капа (или 

пиоѵа) ргоѵ. битая посуда два века живет. 
СОІЧСЕОЕКЕ ѵ

сопсесіеге ІІ Іаіісіаѵіо см. І.-208. 
сопсегіегкі і! Іикзо йі (-\-іп{.) см. 1.-1023. 
сопсейеге а ііа  паіига см. N-100.

СОІЧСЕКТАТОКЕ т 
т аек іго  сопсегіаіоге см. М-81.

СОІЧСЕКТО т
2387. гіі сопсегіо вместе, сообща, согласно:

И Ріогеііі (соше іі С азіеІІапі, соі диаіе Ьа Іаѵогаіо йі 
сопсегіо) іш ііса Г еза ііа  ргопипсіа ( е іа  пиоѵа циеШопе йеііа 
Ііпциа»).

Фиореллн (так же как и Кастеллани, с которым он работал 
в одном направлении) указывает на точное произношение.
2388. апс!аге гіі сопсегіо договориться, согласиться.
2389. еккеге іп сопсегіо быть согласным, догово

риться.
С0ІМ СЕ880 адд, 

йаіо е поп сопс^кко см. 0-51.
СОІЧСЕТТО т

2390. сопсейо (ІеІГапігтіо аксиома.
2391. ішріеетаіо (или иошо) сіі сопсейо ответствен

ный работник, высокопоставленный чиновник:
...ргоргіо іп циеі ріогпі іі 5іепог Магіо... аѵеѵа іпкікіііо 
регсЬё... 5І 1га5{егі55е пеііо кро^ііаіоіо сіеііе іш ріе^аіе сіі 

сопсеііо (М. 8 егепі, <1 ціюті йеііа позіга ѵііа»).
...как раз в это ж е время... синьор Марио... настоял на 

том, чтобы она... перешла в раздевалку ;і>іЯ ответственных 
служащих.

Ё ип ітріе@ а(о <11 сопсеііо, а ііе  Реггоѵіе (V. Ргаіоііпі, 
«/.о зсіаіо»).

Он занимает отве.с і венный пост на железной дороге.

2392. аѵеге (или іепегс) 1п Ьиоп [саШѵо] сопсеііо 
считать хорошим [плохим].

2393. сайеге іп сопсейо сіі... прослыть, стать...
2394. еккеге іп Ьиоп [сайіѵо] сопсейо иметь хоро

шую [плохую] репутацию.
2395. Іаге сопсейо собираться, намереваться, замы

шлять.
Іепеге іп Ъиоп [сайіѵо] сопсейо см. С-2392. 

СОМСІАЕЕ ѵ
сопсіаге цсі рег іі гіі гіеііе Іекіе (или рег 1е Гекіе) см. 

Р-474.
сопсіаге ш аіе см. М-267, 
сопсіагкі соше ип т а іа іе  см. М-146, 
ипа ^оссіоіа гіі Гіеіе сопсіа іі (или ип) шаг йі шіеіе 

см. Р-658.
СОNСI^IАКЕ ѵ 

сопсіііаге іі ЬеІІо соп 1’иіііе см. В-463.
СОІМСІМАКЕ ѵ 

апсіаге а сопсішаге і саш рі см. С-373.
€© N € 1 0  1. а§§

2396. а (или іп) сопсіо в порядке.
2397. — еккеге (или кіаге) іп сопсіо сіі... быть гото

вым сделать что-л.
2398. — ш ейеге іп сопсіо подготовить, приготовить.
2399. — ѵепіге а сопсіо прийтись кстати.

СОЫСІО 2. т
ігай аге  цсі соше іі сопсіо см. Т-859.

СОКСЬАѴЕ т 
епігаге рара іп  сопсіаѵе е иксігпе сагсііиаіе см Р-352. 

С О К С Ы І8Ю К Е  /
2400. еккеге сіі сопсіикіопе быть последовательным, 

дельным.
СОNСО!>КЕN2А }

2401. а (или іп) сопсоггепга по сравнению.



с с ш 256

2402. Іаг сопсоггепга конкурировать; соревноваться, 
соперничать.
СОКОАІѴМАКЕ а 

сопгіаппаге пеі (или гіеі) саро см. С-746, 
сопііаппаге аі {еггі см. } -445. 
сопсіаппаіг аі раіо см. Р-189, 
соікіаппаге а ііа  р іагга  см. Р-1543. 
сопсіаішаге аі гешо см. К-216.

СОЫОАМЫАТО а§§ е т
2403. 1о кЬапгШо согге гііеіго (или іі ІгіЬоІаіо ѵа сііе- 

Іго) аі сопгіагпаіо где сѵма, там и тюрьма. 
ССШОШЕЫТО т

Гарреіііо (и ш  Іа іап іе) ё пііоііог сопсіііпепіо (тж. іі 
р г іт о  сопгіітеп іо ё ГарреШ о) см. А-956.
С О К О Ш С Ж Е  {

2404. йі сопсіігіопе а) занимающий высокие положе
ние в обществе, с положением; Ь) высокого качества. 
СОШ ОС1ЛАК2А /

2405. іаге 1е сопсіодііапге выразить соболезнование, 
сочувствие.

2406. Гаге сопйо^Ііапга ж аловаться, плакаться. 
С О № 1Л № Е  ѵ

сопгіигге аіГаІіаге см. А-510. 
сопйигге аІГаІІо см. А-1315. 
соіиіигге 1а Ьагса іп рогіо см. В-277, 
сопгіигге а Ьепе см. В-488, 
сопііигге цс а Ьиоп рогіо см. Р-2127. 
сопсіигкі а саіііѵі Іегпііііі см. Т-379, 
сопсіигге аі сешЬаІі см. С -1452. 
сопгіигге іп сегса сіі ѵіоіе см. С-1529, 
сопсіигге 1а соггіа киііа посе см. С-2642, 
сопсіигге аі Сгеаіоге см. С-30 Г 7. 
сопсіигге цсі пеііе ГогЬісі см. Р-1042. 
сопгіигге а ігикіо е а сареііо см Р-1385. 
сопсіигге аііе  оепюпіе см. 0-326. 
сопгіигге а ііа  ы г н а  см. М-998, 
сопйигге рег Н пако см. N-54. 
сопсіигге рег §1і огессЬі см. 0-570. 
сопйигге цс іп рогіо см. Р-2127. 
сопсіигге аИо кЬага^Ііо см. 8-278. 
сопсіигге аі кероісго см. 8-652. 
сопгіигге а кракко см. 5-1313. 
сопгёиге а  ѵепіо см. Ѵ-2438. 
еккеге согкіоііо киІГакіпо см. А-1199. 
сЬе (или  чиаіе) Ьиоп ѵепіо И сопгіисе? см. Ѵ-276. 
сіоѵе 8І ш аіиіиса іі сіеі (или Оіо) сі сопсіиса см. 

Г-1868.
1е піаіе сопіра^піе сопсіисоп а ііа  Гогса см. С-2339. 
Іиііе 1е кігагіе (или  ѵіе) сошіисопо а К о т а  см. К-509. 

С О Іч т іТ Т О К Е  а ее  
Ігоѵаге И Шо сопсіиііоге см. Р-801.

С СМ РЕ55А КЕ ѵ 
сопіеккаге іі сасіо см. С-34. 
сопГеккаге кепга ііиоі гіі Типе см. В-930.
2407. еккеге аі сопіеккаіеѵі быть при смерти. 
сЬі кі сопіекка ё Гиог (ГсЬЫідо см. 0 -2 . 
рессаіо сопіеккаіо ё іпегго регсіопаіо см. Р-953.

С О \'Р Е 58ІО К А Ь Е  пг
поп еккеге Іе^по гіі сопіеккіопаіе см. Ь-350. 
рагіаге соп ѵосе гіа сопіеккіопаіе см. Ѵ-853. 

СОІЧГЕ55ІСЖЕ /
2408. сопГеккіопе сіі Іесіе исповедание веры, кредо. 
кі^іііо йеііа сопіеккіопе см. 5-762.
— ко44о кідіііо сопіеккіопе см. 8-763. 
к и ^ е і іо  гіеііа сопГеккіопе см. 8-2046.

С 0 \ 'Р Е 5 5 0 К Е  іп 
рагіаге соітіе аі сопГеккоге см. Р-453.
2409. аі сопіеккоге, піесіісо е аѵѵосаіо, поп Іепеге іі 

ѵег (или поп ііеп пиііа) сеіаіо  ргоѵ. духовнику, врачу 
и адвокату нужно говорить только правду. 
С С ^РЕТТА К Е ѵ

сопГеиаге ипа гара см. К-115.

СОКРЕТТО ш
2410. сопіеііі сіі ш оп іа^па а) сушеные каштаны; 

Ь) камни; град падающих камней.
гіаге і сопІеШ йі рара Хікіо а дгі си. 5-829.
2411. йаге сопіеііі аі рогсі а ; метать бисср перед 

свиньями-
Согаіііпа. — РГ!гс а чиекіа еепіе іі ѵіп гіі Сапагіе, ё 

соше гіаге і сопіеШ  аі рогсі (С. ОоШопі, с [.а іподііе зад- 
Ёіа»),

К о р а л л н н а .  ■— ...Понть этих людей Канарским вином — 
все равно что кормить конфетами свиней.

2412. п іапеіаге і сопіеШ  справлять свадьбу:
ІУі.гсііаг;:. — СіиеИ58іто! Пг:1 о іі ргіпсіріо... Е I1 т а п ^ е г е т о  

ргеьіо сосіейіі сопіеііі? (/,. Рігапйеііо, «Репзасі, Сіасотіпо!»).
Д и р е к т о р .  — Совершенно справедливо! Учитывая ваш 

принцип... А скоро ли свадьба?

2413. гіоро і сопГеШ ексопо (или копо кксііі, ѵеп^о- 
по) і сІіГеІІі ргоѵ. ^  как наденут венец, так всему конец. 
СОNРIССАКЕ ѵ

сопНссаге іі сіііосіо (іп или пеііа Іекіа, іп или пеі 
саро) см. С -1744.

сопНссаге пеііа піепіе см. М-1134.
С О N Р1^ЕN 2А  /  

аЬіІо гіі сопіійепга см. А-33.
2414. гіі сопПйепга близкий, интимный: §епіе, рег- 

копе сіі сопПсІепга свои люди.
2415. іп сопНгіепга по секрету, доверительно, конфи

денциально:
Ѵоггеі сіігіе ипа рагоіа іп солТШепга (А. Матопі, «I 

рготеззі зрозі»).
Я хотел бы сказать вам несколько слов по секрету.

2416. — а гіігіа іп сопНгіепга по правде говоря (при
мер см. А-647).

2417. аѵеге іп сопіісіепга хорошо знать.
2418. ргепйег(кі) сопН^епга (тж. ргеп^еге Йеііе соп- 

Гісіепге) фамильярничать, быть фамильярным с кем-л. 
(пример см. Р  427).

2419. соп(к!епга Іо^ііе гіѵегепга ргоѵ. где близки от
ношения, исчезает почтение.
С ОКРШ АТО аее  

піаіе сопііпаіо см. М-261.
ССЖ РШ Е т

2420. йііаіаге і ргоргі сопПпі толстеть
2421. готреге  іі сопГіпе уйти раньше времени. 

СОКРІТЕМІІМ!:
2422. еккеге аі соп іііет іп і дышать на ладан, быть 

при смерти.
СОКР1ТЕОГС Іаі

2423. гесііаге іі сопіііеог признать свою вину, рас
каяться, бить себя в грудь.
СОКРСЖБЕКЕ ѵ 

сопГопйеге 1е асдие см. А -146. 
сопіопсіеге 1е сагіе см. С-1086. 
сопГопйеге ЕЬгеі е 5апіагі1апі см. Е-3. 
соиГопсІеге і Ііоіаиіі соііе Ьегіиссе см. Ь-725 
сошопйеге іі піопгіо см. М-1777.

СОКРОКМ Е а§е  
(рег) соріа сопГогте см. С-2610, 
оетпі іІКгогте Ігоѵа іі кио сопГогте см. 0-414. 

СОNРОКТАКЕ ѵ 
сопіогіаге і сапі аІГегіа см. С-445, 
а сЬі сопГоіІа іі саро поп йиоіе см. С-815.

ССЖРОКТО т
2424. Йаге іі сопГогіо Йе^іі ішріссаіі зё на тебе, 

боже, что мне негоже.
ССМРКОІЧТО т

2425. кепга сопГгопІо (тж. кепга сопГгопІі) несравни
мый, несравненный.

2426. сЬіаіпаге а  сопГгопіо устроить очную ставку.
2427. і сопГгопІі (или і рага^опі) копо ойіокі её срав

нением ничего не докажеш ь; всякое сравнение хромает
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2428. сопГизіопе ЬаЬеІіса вавилонское столпотворение.
2429. ѵепіге а сопГияіоне рассердиться на кого-л 

СОР.'ОЕСО ,п
2430. ргепйеге сопоейо прощаться.
2431. ргепйеге іі сопоейо уйти в отставку. 

СОІЧОЕТТІ.ІКАКЕ V
поп кареге сЬе Іипагі сопдеііигаге см. Ь-922. 

СОІЧСНЛЧТЦКА }
Гиопю кі сопо8се іп (ге соп^іш ііиге, аНа соііега, а ііа  

Ьогка е аі ЬіссНіеге см. 11-150.
СОІЧОІШ А (

2432. сопетіига йеі кііепгіо заговор молчания. 
С 0 ІЧ 0 К Е 5 5 0  т

2433. шеііеге іп соп^гекко обсудить, поставить на 
обсуждение.

2434. іі соп^гекко кі йіѵегіе ргоѵ. её кот из дому — 
мышкам раздолье:

...II соіі0ге85о м  Ліѵегіе, іш ріераіо о^пі Г]і:а 1 ѵоНа м  ѵесіа 
ип егирро <1і регзопе сію 5і йаппо Ьеі іетро ша коргаііиііо 
а ргорозііо сіі сіірепсіепіі сЪе, іп абвепга 1 ки^егіоге .ѵг Іа 
храБзаію: іп сакі. сіоё іп сиі 5І кагеЬЬе зепіепхіаіо: Оиапііп 
й  даііо поп с’ё, і  іорі Ъаііапо (А. Мепаппі, «II сіпета 
пеііа Ііпёиа. Ьа Ііп^иа пеі сіпетс»У

«Народ развлекается». Эта ф раза обычно употребляется 
в отношении какой- го группы чюдей, собравшихся, чтобы 
приятно провести время. Но в особенности она относится 
к служащим, которые, воспользовавшись уходом начальника, 
бросили работу, начали болтать. В таких случаях можно 
было бы сказать: «Кошка вон — мышам раздолье».

СОМ АКЕ ѵ
'асс іа  сЬе сі кі сопіегеЬЬе 1е піопеіе см. Р-19. 

СОМОЬРО т 
іігпійо сопіе ип сопідііо см. Т-642, 
сиоге сіі сопі^ііо см. С-3189.
2435. регго (или гагга) сіі сопідііо трус, трусливый, 

как заяц.
2436. апйаге йаі сопіаііо  а ііа  Іерге (или сіаііа Іерге 

аі сопідііо) =  дрож ать, умирать от страха, трусить как 
заяц.

сиог йі сопідііо е реііе йі Іеопе см. С-3190.
СОІМЮ т 

2437. пиоѵо сіі сопіо новенький, новоиспеченный, 
йоппа йа сопіо см. Ц-782.
2438. йі Ьиопо |й і Ьа®8о, йі саШѵо] сопіо а) хоро

шей [плохой] чеканки; Ь) законный [незаконный].
2439. йі пиоѵо сопіо необычный, невероятный; ново

испеченный; последнего образца; по новой моде.
2440. йеііо 8Іез8о сопіо на один лад, на одну ко

лодку.
2441. іи й і й’ип сопіо все на один покрой. 

СОМ ЧЕЗЗО т 
аппе88і е соппем і см. А-877
— соп Іи ііі етіі аппеккі е ( і)  соппезкі см. А-878. 

ССШ1ЧОТАТО т
2442. сатЬ іаге  і соппоіаіі скрываться; сменить шкуру.
2443. саіпЬіаге і соппоіаіі а  ^й избить, отлупить 

(так, что мать не узнает):
ІгіГаШ, аррепа С іат р ао іо  1о Еерре, м гіівке сЬе ;ІІі йоѵеѵа 

сашЬіаге і соппоіаіі а Г о г 7. л сН 5сЫаНі, аі Рагіа 1 Іот  
(5. Зігаіі, «Реррапіопі»).

И действительно, когда Дж ампаоло узнал об этом, он 
сказал себе, что надает ему таких пощечин, что этот баб
ник сам себя не узнает.

СОІЧОССНІА ?
2444. йа сопоссЬіа (тж. йа сопоссіііе) не имеющий 

никакой ценности, бесполезный, ненужный.
2445. еякеге Іа регетатепа гёеПа сопоссЫа е 1а сопос

сЫа йеііа р ег§ атеп а  быть совершенством, верхом со
вершенства.
С01Ч05СЕ1Ч2А /  

аІЬего йеііа сопоксепга см. А-444.
С0ІЧ08С ЕК Е ѵ 

сопохсеге «аЬ оѵо ііадие ай  піаіа» см. Д-43, 
соповсеге Гас^иегеііо йаі гтіоііо сойо см. А-255.

соповсеге іі Ьіапсо йаі пего см. В-696 
соповсеге іі саІаЬгопе пеі Гіаясо см. С-75, 
соповсеге йа саро а ріесіі см. С-710. 
сопо5сеге і саѵаіЬ аііе «еііе см. С-1358. 
сопо8сеге іі сесе йаі іа^ іо іо  см. Р-79. 
сопохсеге йа сіпіа а {опйо см. С-1909, 
соповсеге цс а  йепіго (іми йі йепіго е йі Іиогі) см. 

Б-217.
сопоксеге 8Іп йепіго (аІ)ГеІпіеНо см. р -59. 
сопоксеге іі й ігііш  е іі гоѵеясіо см. Ц-571. 
сопоксеге гіІ8со8Іо см. В 609. 
поп сопоксеге йіхіапге см. 0-656. 
соіюхсеге іі йоісе е іі Іогіе см. В -741 
сопохсеі е цй йі Іассіа см. р-52. 
соп08сеге іІ Іа^ іо іо  с!аІ сесе с.м. Р 79 
сопо8сеге йі (или рег) іаш а см. Р -111. 
сопо8сеге іп Іа8се см. Р-229. 
сопо8сеге аі Гіиіо см. Р-952.
2446. сопо8сеге сопіе іі іопйо йеі киоі саігопі (или 

с о т е  іі ІогпеІІо йеііа киа ріра, с о т е  Іа зиа реііе, с о т е  
1е ргорііе Іаксііе, с о т е  1е зие іазсЬе) знать как свои 
пять пальцев:

Сопозсо 1а гопа соше 1е тпіе іазсЬе (С. Воаѵі, «Рапіа- 
ЬиІои8»).

Я знаю эти места вдоль и поперек.
Е рі&ііаѵа а рагіаге сіеііа Зѵіхгега, с!оѵ’ега зіаіо  а  Ишдо. 

е сЬе йіссѵа сіі сопозсеге с о те  і1 (опйо сіеі аііоі саіхоп! 
(А1. СіпгЬиге, «Ле ѵосі йеііа Бега»).

И он опять рассказывал о Швейцарии, где он долго жил 
и которую, как он говорил, знал вдоль и поперек.

БоНоге, Ьа зирріісо: п§і ргоргіо 1е шіе Ггазі, побега 
ГеН еііо. Іо И с о п о б с о . . .  соше 1а ш іа реііе (С. Магоііа, «Маі 
йі Саііегіа»),

Умоляю Вас, доктор. Употребите, говоря с  ними, вот эти 
мои слова. Увидите, какой будет результат. Я их знаю... 
как свои пять пальцев.

«Ти. ѵессЬіо, 1о заі Ьепе», аѵеѵа апсііе репзаіо. регсЬё Й| 
сегіо іі ѵессЬіо ега ип сопігаЬЬапйіеге е сопозсеѵа 1а Ггопііега 
с о т е  ІІ іогпеііо й еііа  5иа ріра (/. Саіѵіпо, «I гассопіі»).

«Ты, старик, хорошо знаешь дорогу», — думал он, потому 
что старик наверняка был контрабандистом и границу знал 
как  собственный карман.

с0П08сеге ^а ііогго іе  йаі раіегпокігі см. 0-107. 
сопо8сеге 1е ^Ьіапйе йаііе посгіиоіе см. С 396. 
сопоксеге цй іп ^оппеіііпо см. С-893, 
сопохсеге іпіик еі іп сиіе см. 1-359. 
сопохсеге рег ( іі)  Іипдо е рег ( іі)  Іагдо см. Ь-938. 
сопо8сеге іі піеіо йаі рексо см. Р-1369. 
сопо8сеге а т е т о г іа  цй см. М-1084, 
сопоксеге а  т е п а й ііо  см. М 1099 
поп соповсег піі8ига см. М-1575, 
сопоісеге М пЮ8іо йаІГасциегеІІо см. А-256. 
сопоксеге рег пеЬЬіа см. N-126. 
сопоксеге Гогііса аі Іа5іо см. 0-653. 
сопоксеге киііа (или соіле Іа) раі.па йеііа іпапс с. и 

Р-170
сопохсеге іі рап йаі 5Э88І см. Р-252. 
сспо8сеге 1е 8ие ресоге см. Р-965. 
сопохсеге реіі е реііпі йі цд см. Р -1 102. 
сопо8сеге с о т е  Іа «иа реІІе см. С-2446, 
сопоксеге іі ревсо йаііа піеіа см. Р-1369. 
поп сопо8сеге рііі 1а сЬе іап іо  см. Ь-19. 
сопоксеге і 8іюі (или і ргоргі) роііі см. Р-1966. 
сопоксгге с о т е  !е ргоргіе Іавсііе см. С-2446, 
сопохсеге йі циаі ріё горрісаххе см. Р-1641. 
соповсеге 1а геіе йаііо 8Іа§§іо с.м. Н-282. 
сопоксеге цй йі 8а1и1о см. 5-131. 
соповсеге 1е 8огЬе йаі ІісНі см. 5-1085. 
соповсеге с о т е  Іе 8ие Іаасііе см. С-2446, 
соповсеге Іа і г е ^ е а  йаііа ^га^пи о іа  см. Т-910, 
соповсеге ІиНе Іе Гойеге е 1е ксисйиге йеііе І е ^ і  см. 

Р-982
соповсеге Г и то г  йеііа Ьекііа см. ІЛ-60.
соповсеге цй йі ѵІ8Іа см. Ѵ-688.
сопоьсеге ѵііа ■(, тогіе> е тігасоіі йі дй см Ѵ-гоЧ

9 Итал русск. фраз ся.
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2447. поп аѵег сопоксшіо ипа регвопа умереть во 
младенчестве.

ем еге сопо&сіиіо віпо сіаііе Іазіге см. Ь-199.
2448. еххеге сопоксіиіо (или поіо) сопіе 1а ЬеІ(1)опіса 

(тж. еввеге соповсіиіо с о т е  ГогНса или согпе Іа піаГег- 
Ьа; е85еге рііі соповсіиіо (ЗеМа Ьеііопіса или сЬе 1а 
дпаГегЬа) быть известным каждой собаке:

йоп Маггіо. — Е сііі поп т і  сопозсе? 5опо сопозсіиіо рій 
гіеііа Ъеііопіса (С. СоШопі, «Ьа Ъоііе^а йеі саЦё»).

Д о н  М а р ц и о .  — А кто может меня не знать? Меня 
здесь каж дая  собака знает.

Е чиеі ёие тазса іго п і сЪе $оп ѵепиіі а т іпассіаге, аѵгап- 
по сарііо, а диезГога, сЬе I Іого §гап зесгеіо ё  сопозсіиіо 
с с т е  іа  Ьеіоіііса. Е сііе поп зегѵе а Гаг раига п е т т е п о  а 
ип сопі&ііо (Р. СНіеза, «Тегпро йі тпагго»).

И эти два негодяя, придя с угрозами, ііоняли, что их 
великая та Гига уж е была известна каждой собаке и что им 
не удастся никого запугать.

ГаІЬего 8І соповсе йаі Егиііо («Іі иопііпі кі соповсопо 
аі {аііі) см. Р-1407. 

аііога 8і сопсвсе іі Ьепе, циапгіо 8І рег^іе см. А-494. 
агаог. (иосо е іовве ргехіо 8і соповсе см. А 675. 
апіоге поп соповсе шІ8ига см. А-669. 
сЫ ГапШ опа 8і соповсе іі в а іт о  см. А-927.
Гавіпо поп соповсе 1а сойа 8е поп диапсіо поп ГЬа 

см. А -1226.
аі Ьізо&по ві соповсе Гашісо (или  сЬі ё апіісо) см. 

А-616.
П Ьіво^по поп соповсе Іедде см. Ь-318. 
іі Ьиоп сіі (или діогпо) ві соповсе сіаі т а і і іп о  см. 

М-959.
іі Ьиоп піагіпаіо (или т аг іп аго ) кі соповсе а і саі- 

ііѵо іе т р о  см. М-844.
гіаі сапіо ві соповсе Гиссеііо см. С-566.
i саѵаііі ві сопо8сопо а ііа  кеііа е §1і акіпі аі Ьавіо 

см. С -1379
сЬі ё каѵіо ві сопоксе аі т а і  Іе т р о  см. Т-298. 
сЬі в’ё ^иагсіаіо пеііо крессЬіо 5о1о поп рио сііг сіі 

сопо8сег8І см. 5-1331.
сЬі ѵиоі сопо&сеге 1а Іеііега диап іі Іа «оргассагіа

см. Ь-455.
сЬі ѵиоі соповсег Іа тайге, ^иагсіі 1а Іідііа см. М-62, 
с о т е  с1І88е іі сиіо аІГогііса: іі соповсо таГегЬа см. 

С-3163.
рег соповсег Ьепе цсі Ьіво^пегеЬЬе т а п ^ іа г  (или Ы- 

во;тпа аѵ^гсі т а п д іа іо )  іп в іете  ип т о д д іо  (или ипо 
яіаіо) сіі 8а1е см. 8-99.

соповсо Іа сапгопе см. С-610.
Н соповсо, тавсНегіпа! см. М 909
рег соповсег ип ІигЬо сі ѵиоі ип ГигЬо е т е г  го см.

Р-1578.
ві соповсе р г іт а  ип Ьидіагйо сЬе ипо горро см. 

В-1409.
ё ип ^гап  тесіісо сЬі соповсе іі вио т а іе  см. М-1035, 
соп Геггог сГаЙгі іі ргоргіо 8і соповсе см. Е-158.
Іа Гате поп соповсе Іедде см. Ь  л 18.
1е іекіе ві соповсопо аі Іеѵаг сіеііе іепсіе см. Р-508. 
сіаі Ггиііо ві соповсе ГаІЬего (д іі и о т іп і ві соповсопо 

аі ГаШ) см. Р*1407.
пеі Іаііе  ві соповсоп т е ^ І іо  Іе товсЬ е см. Ь-240. 
аі Іеѵаг (1е'1е Іеигіе ві соповсе 1а іев іа  см. Р-508. 
т а і  ві соповсе іі Гісо см. Р-638.
ii т е гсап іе  ві соповсе а ііа  Гіега см. М -1195. 
пё ѵівіо пё соповсіиіо см. Ѵ-121.
1а песеввііа поп сопохсе Іе^де см. Ь-318. 
поп ві соповсе іі Ьепе ее поп циапсіо в’ё регво см. 

В -503.
поп соповсо та->сЬеге см. М-907.
поп о^пі иссеііо соповсе іі Ьиоп §гапо см. Ц -19.
аііе погге е а ’ то г іо г і 5і сопоксопо і рагсиіі см. і\'-533.
о^пі егЬа кі сопохсе аі (или рег іі) 8 ете  см. Е-122.
о;гпі иссеі соповсе іі дгапо см. ЬІ-21.
аі1’орега зі соповсе іі шаевіго см. 0-414.

іі ріи соповсе 51 т е п о  см. Р-1871. 
р г іт а  Йі сопоксеге дсі Ьікодпа сопвиіпаге ип т о ^ д іо  

сіі 8а1е см. 8-99 
Чиапсіо 1а Іои іапа ё кесса, кі сопохсе іі ѵаіог сіеі- 

Гасциа см. Р-1029.
1а $ іга^а сіеііа рогіа 1а сопоксі см. 5-1900. 
пеііа кѵепіига 8І соповсопо ^іі а т іс і см. А-616. 
а  (аѵоіа е аѵоііпо сопоксегаі іі Іио ѵісіпо см. Т-150, 
аі Іоссаг сіеі Іакіі кі сопоксе іі Ьиоп ог^аиікіа см. Т-130, 
гіаііе ип^Ьіе «і соповсе іі Іеопе см. П-91.
^іі и о т іп і 8і соповсопо аі рагіаге е Іе с а т р а п е  аі 

5(и)опаге см. 11-149.
Г и о то  8І соповсе сіаііе вие агіі т і  (тж. §1і и о т іп і кі 

соповсопо а тапе& §і) см. 11-148.
Гі<ото 8І соповсе іп (ге сопдіипіиге, а ііа  соііега, а ііа  

Ьогза е аі Ьісспіеге см. ІЛ-150. 
ѵіііап поЬШ1а(о поп соповсе вио рагепіаіо см. Ѵ-576. 
1а ѵоіре 8І соповсе а ііа  сосіа см. Ѵ-924. 

С 0 К 0 5 С І М Е К 1 0  т 
е іа  сіе! соповсітепіо  см. Е-247.

с о к о 5 с і и ю  ае§
еввеге сагіа  соповсіиіа см. С -1073.

С 0 N ^ ^ А 5 5 0  т
2449. т е ііе г е  а  (или  іп) сопциавво поставить, пере

вернуть все вверх дном; поднять переполох.
с о к о и і в и 5  ш

2450. ѵепіге аі сопциіЬив прнйти к концу, к заклю 
чению.
СОІЧ5ЕСІЧАКЕ ѵ 

сопве^паге іі Го^Ііо (іі ѵіа см. Р-977.
Гаге с о т е  топ в і^п ог Реггеііі сіге всгіѵеѵа Іе іеііеге е 

роі Іе апсіаѵа а  сопведпаге см. Р-1310.
С О К 5Е О ІІЕ К 2А  ?

2451. іигаге іп сопве^иепга сделать заключение, при
нять решение.

2452. ѵіепе сіі сопве^иепга само собой разумеется.
С О К 5 Е О и іК Е  V

сопвеетиіге іі сагпеѵаіе см. С-988.
СОN5ЕNТIМ ЕNТО т

2453. іеѵагві іп сопвепііпіепіо гіі вирегЬіа затеять 
недоброе.
С О ІЧ5ЕМ 1КЕ ѵ

2454. сопвепііге ё Іасеге (тж. сЬі іасе сопвепіе) ргоѵ. 
~  молчание — знак согласия.
СОІЧ5ЕКѴА }

2455. йі сопвегѵа (обыкн. употр. с гл. а^іге, апсіаге, 
еввеге, ргосесіеге, есс.) а) сообща, совместно:

Ега т е п о  <11 ип Бепііего: ипа ріссоіа Ігассіа сі _■ аррепа 
гі^аѵа іі репгііо... е роісЬё а т іл г  Лі сопкегѵа поп зі роіеѵі 
Ыога 5І аѵѵіо р г іт а  е іі Ровсіііегі 1е Іеппе Йіеіго (V. ВгоссНі, 
«I іегпрі (Іеі огап'!е ашоге»).

Э т о т  след, еле-еле в и д н ы й  на склоне, трудно было на
звать тропинкой... Поскольку подниматься рядом стало не
возможно, Нора пошла впереди, а Фоскьери за ней.

Ь) как обычно:
Роззе зіаі:о ип ІгапеІІо аѵгеЬЬе а^ ііо  гіі сопзегѵа (С. Те- 

зіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).
Если бы его заманили в сети, он бы действовал, как 

обычно.

2456. Гаге сопвегѵа хранить в памяти, помнить.
2457. іепеге іп сопвегѵа хранить, консервировать. 

СОІЧ5ЕКѴАКЕ ѵ
сопвегѵаге 1е аррагепге см. А-948.

"сопвегѵаге 1а Ііпеа см. Ь-62?. 
сопвегѵаіо віпо аЛо всгироіо см. 5-499. 

С О N 5I^Е К А 2IО N Е  }
2458. воврева сопвійегагіопе уклончивый ответ.
2459. аѵеге іп соивісіегагіоіг считаться с.., принимать 

во внимание
2460. сасіеі г іп соп5Ійегагіопе сіі дсі (тж. еввеге іп 

сопвЫегагіопе а  цй) пользовяты-я увяжением (у) кого л
2461. т е ііе ге  (или  рогге) іп сопвігіегахіопе обратить 

выи“ ! ца і і с  я,
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2462. ргепйеге іп сот ій егах іоп е  учитывать, иметь в 

виду.
С О К 5Ю Ы А К Е  ѵ 

а  сЬі соп8ІстІіа іі саро поп (^ І і)  йиоіе (тж. а  сЬі соп- 
кіетііа поп сіиоіе іі саро или іі согро) см. С-815, 

ё рій Іасііе соіі8Іет1іаге сЬе Гаге см. Р-73. 
циапйо Іе ѵоірі «і сопкі^ііапо, Ь ііо^па сЬіийеге іі 

ро ііаю  см. Ѵ-923.
іі капо сопііетііа Ьепе іі п іаіаіо  см. 5-204. 

С О К 5ІО Ы ЕК А  і
1а Гапіе ё саіііѵ а сопві^ііега см. Р 125.

ССМ5ІОІЛО т  
еккеге йі ип сиоге е сіі ил сопкі§;1іо см. С 3253. 
а т о г  поп На каріепга, е 1’іга поп Ьа сопяідііо см. ?_-671. 
сЬі роп кио пако а  сопкідііо, Гип сіісе Ьіапсо е ГаНго 

ѵегші^Ііо см. N-72.
2463. сЬі Ігоѵо іі сопкідііо іпѵепіо Іа іа іи іе  ргоѵ. =э 

добрым совет всегда впрок.
2464. сопзі^ііо Йі йие поп Іи піаі Ьиопо ргоѵ. =  со

ветчик — не ответчик.
2465. іі соп8І&1іо сіоро іі Гаііо ё ііа іо  йа ^опП аг сог- 

п ати ке  (тж. гіоро іі Іа ііо  іі сопкі^ііо поп ѵаіе) ргоѵ. 
=  после драки кулаками не машут.

2466. И со<і5І„1іо Іетп ііп ііе  о ё саго, о ё ігорро ѵііе 
ргоѵ. женский совет либо слишком дорог, либо слиш
ком коварен.

2467. аі сопкіетііо Гге1І0І080 кедие іі репііш епіо ргоѵ. 
=  семь раз отмерь, один раз отрежь.

2468. 80і1о соп8І»Ііо поп гісЬіекіо, д а ііа  сі соѵа 
ргоѵ. ~  непрошеные советы даются неспроста; непро
шеный советчик всегда внушает подозрения.

2469. іі сопь.ітііо <3е1 Ігайііоге ё соше Іа зетр ііс ііа  
йеііа ѵоіре ргоѵ. совет предателя — что проста іуш ие лисы.

2470. сопкідііо йі ѵессЬіо е аіи+о сіі діоѵапе ргоѵ. ^  
молодой на службу, старый на совет.

2471. сопкі^Ііо йі ѵессЬіо поп го т р е  т а і  Іа іекіа 
ргоѵ. совет старика всегда полезен.

2472. сопкі&ііо ѵеіосе, репііпіепіо Іагсіо ргоѵ. ~  что 
скоро, то не споро; поспешишь — людей насмешишь.

2473. сопкі^ііо іп ѵіпо поп Ьа ш аі Ьиоп Ііпе ргоѵ. 
советы с бутылкой до добра не доводят.

йопо йі сопмрііо, рій ѵаіе сЬе й’ого см. 0-821. 
іЗоро іі Іа ііо  И соіікіетПо поп ѵаіе см. С-2465.
Ше 1га расіге е іі^ ііо , поп сі ѵиоіе сопкідііо см. І.-755. 
піе^Ііо ип аіи іо сЬе сіпциапіа сопзі^Н см. А-404.
2474. поп с’ё сопкідііо сЬе ѵаі&а тут ничего не по

делаешь, тут ничем не поможешь.
1а поііе ё т а й г е  йеі (или  йі Ьиопі) сопм^Іі (тж. Іа 

поііе рогіа соикі^іі или сопкі^ііо) см. N-498.
кассо гоііо поп ііеп т і^ І іо , роѵег и о т о  поп ѵа а (или 

поп Ьа) соп^і^ііо см. 8-43.
Іетр о  йа (или йага) сопяідііо см. Т-322, 
іі ІеііірогЫг йага сопкідііо см. Т-350, 
и о т о  йеІіЬегаІо поп ѵиоіе сопкідііо см. 1.1-151. 

ССЖ80ЬАКЕ ѵ 
сопхоіагкі соп Га§1іеНо (или Га]еі(о) см. А-362. 

СОКЗОЬАТО аде
2475. р і^ ііагееіа соп$о1а(а делать что-л. не прилагая 

больших усилий.
ССМ 50ЬА 2.СЖ Е /  

рег соіпю йі сопкоіагіопе см. С-2138.
2476. Гаге сопкоіагіопе принять участие в трапезе, 

сесть за общий стол.
ССЖЗЦЕТО адд 

гісаісаге 1е кігайе сопкиеіе см. 8-1874.
с о м з і ш а  I

2477. апйаге а ііа  со п х и та  разориться, погибнуть; 
сойтіг на нет.

2478. аѵеге 1а с о п зи т а  (іп согро) (тж ѵепіге йаііа 
с о п л т іа )  быть ненасытным, вечно голодным. 
СОК51ІМАКЕ ѵ

соп зитаге  іі Ьепе аі веМе сЬіезе см. В-484.

сопзитагс іі Ііаіо см. Р-581.
2479. сопкитаге со те  И Іиосо ипа сапйеіа =  сжи

гать как свечу:
— ...Ё зет р ге  Ьеііа...; т а  псп ё рііі Іеі; кі 8 е т е  сііе Іа 

<іі80егагіопе 'а  сопвита согпе іі іиосо ипа сап<3е1а ( V. Вгос- 
сНі, «I  Іетрі йеі &гап(іе атогех).

— ...Она все еще прекрасна..: но это уж е не она; чув
ствуется, что от отчаяния она тает как свеча.
сопкитагы іп Іасгіте см. 1.-61. 
сопзитаге 1е Іакіге см. Ы 9Р . 
сопкитаге 1е Іепгиоіа см. Ь-373.
сопвитаге іі Іи те  е (или сопкитаге Гоііо рег) гі- 

крагтіаге іі коіе си. 8-943.
сопкитаге Гоііо (тж. сопяитаге рій оііо сЬе ѵіпо)' 

см. 0-295.
сопяитаге Іе рапсЬе йеііа сЬіека см. Р-200 
сопвитаге ріи ѵіпо сЬе оііо см. 0-295“. 
соплтіаге і роітопі см. Р-1980. 
соп$итаг$і Йаііа гаЬЬіа см. К-5. 
сопкитаг Іе ксаіе йі цй см. 8-303. 
сопкитаге 1а 1 агреа йі К о та  см. Т-92, 
сопвитаге іі Іетро  іп ^іп^іііо см. Т-257, 
поп диагйаге рег поп сопздтагіа см. 0-1148. 
ипа тас іп а  йі яоНо пе сопкиіпа рій йі сепіо йі корга 

см. М-36.
(ё) т е е т і іо  сопяитаг Іе ксагре сЬе 1е Іепгиоіа см. 8-355. 
р г іта  йі сопоясеге цй Ьіхс »па сопяитаге ип т о 2 В>о 

Йі каіе см. 8-99.
іі Іетр о  сопкітіа о^пі сока см. Т-321. 

С 0N 5^М А 210N Е ?
2480. ііпо аііа сопзитагіопе йеі кесоіі (или йеі то п  

йо) до скончания века:
— З а іеа , ѵіа — 50КВ*иП5е Оіапа. — 5е по, ге г ііа то  чиі Япо 

а ііа  сопзигпахіопе <!ёі зесоіі (Е. Савіеіпиоѵо, «1 сопіи&і Ѵа~
гейо» ).

— Едем, наконец, — сказала Диана. — Не оставаться же 
нам здесь до скончания века.

ССЖ51ІМО ш 
а (или рег) изо е сопзипю Йі... см. ІЛ-247. 
поп ра§а іі сопкито Йеііе зсагре см. 8-358. 

СОІЧТАОІІМО т 
Ііпо со те  Іа киоіа й’ип сопіайіпо см. Р-844.
Іип^о с о т  ип пахро ое’ сопіайіпі см. Ь-932. 
йіксгегюпе йа сопіайіпі см. Б-біО.
2481. іаге со т е  диеі соп(айіпо сНе рогіо іі сасіо аі 

райгопе одной рукой давать, а другой забирать об
ратно.

сопіайіпі е топіапіпі, ксагрр ^ гоккр е ^егѵеііі Гіпі
см. 8-353.

ка ріи ІІ рара е ип сопіайіпо сЬе іі рара $о1о см.
Р-358.

кЬа;т1іа (или  егга) іі ргеіе аІГаІІаге (или зЬа^Ііа 11 
ргеіе а йіг текка) е Н сопіайіпо аІГагаІго см. Р-2269. 
С О N Т А ^ О  т 

гаго со те  і сатрап ііі рег і сопіайі см. К-120. 
СОКТАООССЕ т

2482. рагіаге соі сопіауоссе ~  цедить сквозь зубы, 
тянуть, мямлить.
СОNТАМINАКЕ ѵ 

ипь т е іа  ГгасІгіа сопіатіпа Іиііе 1е аііге см. М-1066. 
СОNТАNТЕ адд е т 

Йепаго сопіапіе см. 0-92.
2483. а сопіапіі любой ценой, любыми путями:

Ьа росепга е іі п о т е  йеііа позіга сіН& Погіѵа <іі тап іега , 
сЬе і ге 5Ігап!егі сегсаѵапо Г а т іс іг Іа  $иа а сопіапіі 
(Р. 8егйопаіо, «Оеііе івіогіе йі Сепоѵа»).

Мощь и слава нашего города росли так, что чужеземные 
государства искали ее дружбы любой ценой.

ассейаге цс рег сопіапіі (или рег йепаго сопіапіе, 
рег то п е іа  сопіапіе, соггепіе. Ьиопа, рег Ьиопа топеіа, 
рег ѵаіиіа соггепіе) см. С-2489.

2484. аѵеге цс іп сопіапіі иметь что-л. в большом ко
личестве, располагать чем-л

сегсаге іі піаіе а  йепагі сопіапіі см. М-212.

в*
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2485. сопіргагві ^иаі (или іпііпісігіа) а соі.іапіі на
влечь на себя боду, быть виновником собственных не- 
сіастніі. 

сотргагм  рГішріссі а  сопіапіі см. I 121. 
2486. сіяге (или  зрассіаге. ѵепйеге) цс рег сопіапіі 

вн яавать  что-л. за чистую монету, за правду. 
2487. еяяеге киі сопіапіі иметь наличные деньги, иметь 

много денег.
2488. раетаге іп сопіапіі отплатить той ж е монетой.
2489. рі^Ііаге (или ргепсіеге, ассеііаге) цс рег соп- 

іап іі (или рег гіепаго соиіапіе, рег т о п е іа  сопіапіе, 
соггепіе, Ьиопа, рег Ьиопа т о п е іа , рег ѵаіиіа соггепіе) 
принимать что-л. за чистую монету:

— N011 8опо ипа зсіосса сііе ргепгіа рег Ьиопа то п е іа
о^пі Ггоііоіа... 'Ги поп ѵаі аІГезІего рег гітеіігге іп ріесіі 
ип’аН аге сЬ’ё о гт а і сайиіо 8епга зрегапга... Ти {и&§‘і. 
Р аоіо  (Е. Сааіеіпиоѵо, «Ѵопоігъоіе Раоіо Ьеоп^огіе»).

— Я не такая дурочка, чтобы принимать за чистую мо
нету всякую выдумку. Ты едешь за границу вовсе не для 
того, чтобы снова поставить иа ноги безнадежно прогорев
шее дело. Ты просто бежишь, Паоло.

...Е Б іо  гпі регйопі, гаі (Нпоссоіаѵо іп ргоіопгіі ІпсЫпі 
аі Ьгиііо сеГГо сіі Тигигй, іі циаіе зе  И рі^Наѵа рег Ьиопа 
т о п е іа  (Л. С. Ваггііі, «Сарііап Оойёго» ).

Д а  простит меня бог, но я расточал земные поклоны, 
рискуя сломать себею шею, перед этим хамом Туруру, ко
торый принимал мое поклонение за чистую монету.

Ьисіа. — Зепіа... $е сІиЬііа зоіагпепіе сЬе іо робБа ассеііаге 
1е зие рагоіе рег ѵаіиіа соггепіе... 1а зиа раззіопе сЬе 
сіпга сіа гіогіісі оге... ші сопдиггеЬЬе а сіеііе сопсіизіопі 
сопіхагіе* аі зиоі йезісіегі (С. Цоѵеііа, «Зсеііегаіа!»).

Л ю ч и я. — Послушайте... если вы сами сомневаетесь в 
том, что я могу принять ваши излияния за чистую монету, 
то ваша страсть, вспыхнувшая лишь двенадцать часов тому 
назад, приведет меня совсем не к тем выводам, которых бы 
вы желали.

Іо поп ргепйегЪ рег гіепаго сопіапіе циеііо сЪе сіеі лііо 
«Сессо й'АзсоН» зсгіззе іі зі&пог 2ассагіа (Р. Рап[апі, 
«Ргеіагіопе аііа III ейігіопе йі «Сессо й’АзсоИ»).

То. что написал о моем «Чекко из Асколи» синьор Дзак- 
карня, я никогда не приму за чистую монету.
ірассіаге (или ѵепсіеге) цс рег сопіапй см. С-2486. 

СОІЧТАКЕ ѵ 1) Считать; 2) рассказывать. 
2490. соп іагіа (2) стараться обмануть кого-л. 
2491. сопіагпе гіеііе Ьеііе (или гіеііе ^товве; тж. соп- 

іагіе ^говве) (2) рассказывать невероятные ьсщи, со
чинять, заливать. 

сопіаге і Ьоссопі іп Ьосса а  цсі (1) см. В-877. 
сопіаге сіпцие киііе (Іііа (1) см. 0-687. 
сопіаге і соггепіі (1) см. С-2772. 
сопіаге 1е сокіе (1) см. С-2957. 
сопіаге і гіепагі іп Іахса а  цгі (1) см. 0-105. 
сопіаге киііе (Ша ((Типа т а п о )  (1) см. 0-688. 
2492. сопіаге с о т е  (или сіиапіо) іі сіие а (или сіі) 

Ьгіхсоіа (или с о т е  1о зЬігго а ^ОіГо) (1) ничего не 
значить, быть пятой спицей в колеснице:

...сі доЬ Ьіато / іссаге іп тпепіе сЬе поІ 8 Іато  иШ ті- 
(Іеііа р ізіа, со п ііа т о  соше іі <3ие сіі Ьгізсоіа е і позіг- 
іпіегеззі се 1і (ІоЬЬіат (Іііепйеге сіа зоіі, соі соііеііо іп 
тапо, сопіго іиШ  (V. 5 ітопеііа, «Тігаг тпаШпа»).

...мы должны вбить себе в голову, что мы — самые по
следние в таблице соревнований, мы ровным счетом ничего 
пе стоим, и наши интересы мы должны отстаивать сами, 
с оружием в руках.

сопіаге диапіо іі {апіе (или і! ге) ёі ріссНе (1) см. 
Р-166. 

поп сопіаге ип Гісо кессо (1) см. Р-625. 
сопіаге і ^іогпі (1) см. С-580. 
сопіагпе сіеііе ^гохяе (тж. сопіагіе дгохке) (2) см. 

С-2491. 
сопіаге і шіпи(і (1) см. М-1506. 
сопіаге Іе пюясііе (1) см. М-2036. 
сопіаге киі пазо (1) см. N-44. 
сопіаге 1е оге (е і пііпиіі) (1) см. М-1506. 
сопіаге іі рапе іп Ьосса а цй (1) см. В -877. 
сопіаге Іе ресоге (1) см. Р-966. 
сопіаге Іе ргоргіе (или 1е 5ие) гаціопі аі Ьіггі (2) см.

Е -6 І.

сопіаге !а гаѵа е іа Іаѵа (2) см. Р-131. 
сопіаге соше 1о кЬігго а ;^о1 Іо (1) см. С-2492, 
сопіаге (сіцапіо) ипо криіо (1) см. 8- І554. 
сопіаге киі іашЬиго (2) см. Т 57.
сопіаге дсі соіпе іі іегго ріесіе (или іі Іегго ріё сЬе 

поп 8І Ьа) (1) см. Р-1702. 
сопіаге Іи ііе Іе сассіаіе йі (1) см. С-28, 
поп сопіаге ипо гего (1) см. 2-40. 
аѵеге сіепагі сопіаіі см. 0-98. 
кіаге а  сопіаге і ігаѵісеііі (1) см. Т-906, 
яіаге а ІеЙо а  сопіаг 1е ігаѵі (или і ІгаѵісеІІі) (1) см. 

Ь 496.
аппі т а і  сопіаіі (1) см. А-883.
со8е (или поѵеііе, віогіе) сіа сопіаге а  ѵе^ііа (2) см. 

Ѵ-143.
сЬі ѵіѵе сопіапйо, ѵіѵе сапіаініо (1) см. Ѵ-795. 
сопіап рій ^ іі ехешрі сЬе 1е рагоіе (1) см. Е-183. 
сопіа рій ипо кріссЬіо сЬе ип саро (1) см. 8-1400. 
«і сопіа хиііа рип(а сіеііе сіііа (1) см. Р-2445. 
сока ра ік а іа  поп сопіа рііі (1) см. С-2916, 
а ііа  Гіпе 5І сопіапо і д атЬ ег і (или і поссіоіі) (1) 

см. р-831.
i киоі етіогпі 50п сопіаіі (1) см. 0-597. 
пігі^го сЬе 5І сопіапо 1е окяа (1) см. М-127, 
ресоге сопіаіе, іі Іиро 1е ш ап^іа (1) см. Р-974. 
ипо, гіие, Іге, ей ессоіі сопіаіі (1) см. (Л-107.
ѵа а соп іагіа аі т о г іі (2) см. М-2024.

С О Ш А ТО КЕ т 
2493. піеИеге іі сопіаіоге а дсі тайно радоваться чу

жому горю. 
С О М А Т Т О  ш

2494. соп іа ііо  йі ^опіііо чувство локтя.
2495. — ѵіѵеге іп (і)кІге1{о сои іаііо  сіі д о т ііо  соп цсі 

друж но ж ить с кем-л.
СОМТЕСІЧО т 

2496. рег сопіе^по йі цй в чьих-л. правилах: рег т іо  
сопіе§'по в моих правилах, как я обычно делаю. 

2497. апсіаге (или  гесагзі) іп сопіедпо возгордиться, 
задрать нос.

2498. аккипіеге (или сіагхі) ип сопіе^по стараться 
скрыть смущение, замеш ательство; принять невозму
тимый, непринужденный вид:

Егаѵашо зегіиіі 8и1 еге4о е іо Ьиііаѵо і 5а88і гіепіго іі
І іи т е , рег гіагті ип сопіе^по (У. Ргаіоііпі, «ІІп егое йеі 
по8іго іетро»).

Мы сидели у реки, и я, чтобы скрыть смущение, бросал 
камешки в воду.

«Бепіі... іо сіісо. <Іісо. ша е рег «Іагті ип сопіе§по, поп
ii ассог^і?» (V. Ргаіоііпі, «/.е гаёагяе бі 8 ап$гейіапо»).

— Послушай, я  говорю н говорю, но только чтобы побо
роть смущение, понимаешь?
2499. тап іеп еге  іі сопіе^по сохранять присутствие 

духа, не терять хладнокровия.
2500. тейеГБІ іп сопіе^по встать в позу, пригото

виться.
2501. регсіеге іі сопіе^по потерять контроль над со

бой, не владеть собой. 
гесагБі іп сопіе^по см. С-2497. 
2502. Біаге іп сопіе^по держ аться холодно, на рас

стоянии, быть сдержанным:
Зе ѵиоі сііе ип ^іогпо II зі рогіі іі гізреііо сііе і і  зі 

сопѵіепе. іт р а г а  !іп й’ога а зіаг рій іп сопіе§по (А. Мап- 
гопі, «I рготеБ&і зрові»).

Если т ы  хочешь, чтобы к тебе когда-нибудь питали ува
жение, которого ты заслуживаеш ь, учись уж е теперь быть 
сдержаннее.

С О М Е М Р Ц Щ Е  ѵ 
Ьеііо е сопіепіріаге іі шаге йаі рогіо см. М-811. 

СОКТЕКОЕКЕ ѵ 
сопіеікіегкі Іа раіш а см. Р-173. 
сопіепйеге іі ракко а дсі см. Р-786.

СОКТЕЫЕКЕ ѵ 
сопіепегкі пеііа ^іияіа пііхига см. М-1578, 
сопіепеге 1а Ііп^иа см. Ь-683.
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СОІЧТЕМТАЧЕ ѵ 
сопірпіагкі сіі сіо сЬе разза П сопѵепіо см, С-2590 
сопіепіаге ГоссЬіо см. 0-86.
2503. сЬі 5і сопіепіа, догіе ргоѵ. ^  счастлив тот, кто 

умеет довольствоваться малым:
— Репзо сііс пеііа ѵііа поп з ’оШепе т а і  сіо сЬе зі ѵиоіе.
— СЬі 5 І сопіеіііа, &осІе! (у. Ьогі, «Ви}еге зиИ’А т о»).
— Мие кажется, ж изнь уж  так устроена, что никому не 

удается осуществить свои желанья.
— Надо уметь довольствоваться малым.

сЬі 5І сопіепіа аі росо, ігоѵа равіо іп о^пі Іосо см. 
Р-860.

сНі поп 8І сопіепіа йеІГопекІо, регсіе іі ш апісе ей іі 
се8Іо см. 0-367.

іі ріосо, іі Іеііо, Іа сіоппа е іі Гиосо поп кі сопіепіап 
т а і  о. росо см. 0-508.
СОМЕ1ЧТО а ё з

2504. сопіепіо с о т е  ип ЬапіЬіпо довольный, счастли
вый как ребенок:

(іемі сопіепіо с о т е  ип ЬашЬіпо 8 &атЪеМаѵа е м  БІгоріс- 
саѵа 1е тап і... СН зетЪгаѵа сііе IиШ і сіоіогі е і ш аіі с1.і 
сиі коіігіѵа іовчего 5Соіг.раг5і соте рег іпсапіо ( / ’. Реггі, 
«Епіі^гапіі»).

Джезу радовался как ребенок: семенил ногами, потирал 
руки... Ему казалось, что все его болячки и болезни вдруг, 
как по волшебству, исчезли.

2505. сопіепіо сопіе ипа Ракциа рад-радешенек:
Е . ега сопіепіо с о т е  ипа р.'1^(]па регсііё аіціаѵа <5а

ипа (Іоппа сііе гареѵа сіі а т а г е , соке (Зі сиі ега сегіо рег 
1 а р гіта  ѵоііа ( .  І)еІ/ іпі. «I гассопіі»),

II сейчас... он был рад-радешенек: ведь он шел к ж ен
щине, которую действительно любил и впервые в жнзни 
был в этом уверен.

— А поі сі Ъазіа сіі аѵегіі іпзеепаіо  іі гпойо <5і аггіссЬіге 
зепха гіигаг Іаііса, е м а т о  сопіепіі с о т е  раздие (С. Соі- 
ІоШ. «Ье аѵѵепіиге (1і РіпоссИіо»).

— С нас хватит и того, что мы научили тебя, как можно 
разбогатеть без особого труда, и мы на верху блаженства.
(Пример см. тж. Р-726).

2506. сопіепіо с о т е  ипа 8рока (тж. ріи сопіепіо сГипа 
$ро5аі на седьмом небе от счастья, на верху блаж ен
ств? 

Ьессс сопіепіо см. В-403, 
сиог сопіепіо см. С-3178.
е сЬі Л ее т а ,  іі сиог сопіепіо поп Ьа см. С-3293. 
25(17. сопіепіо іо, сопіепіі ІиМі (или сопіепіо Іиііо 

іі топсіо) ^  мне хорошо — и слава богу:
— ...А оепі то(1о, с о т е  Йісе іі ргоѵегЬіо? сопіепіа іе, 

сопіепіі (и ііі (С. Саззоіа, «Ьа гацагга (Іі ВиЬе»).
— ...Во всяком случае, как это говорится, тебе нравится — 

и слава богу.

С О М Е 5А  ?
піікііга е река, поп аѵгаі сопіека см. М-1598. 

СОМІІЧЕІАКЕ ѵ 
сопііпиаге іі р г іт о  сІеЯо см. 0-275.

СОМ ІІЧШ ТА / 
кокігіопе сіі сопіігшііа см. 5-992.
— кепга яоіигіопе сіі сопііпиііа см. 5-993.

С О М ІМ Ю  адд
ип т о ііо г іо  сопііпио см. М-2025, 
а ^еііо  сопііпио см. 0-382.
Іа ІеЬЬге сопііпиа а т т а г г а  апсЬе іі іеопе см. Р-347. 

С О М О  I пг
2508. сопіо йа хрегіаіе дутый, чрезмерный счет, 
рагео-ро сіі сопН см. Р-409. 
ге5а сіеі сопіі см. К-248.
— аііа  геяа йеі сопН см. Рѵ-249.
2509. а сопіо сіі цд в чьем-л. распоряжении, готовый 

повиноваться кому-л.
2510. аі сопіо пііо по-моему:

Ѵі сопіепіегезіе ѵоі ипа ѵоНа <11 сПгті іп сЬе зсгіііига 
е^Іі ѵі аЬЬіа баіо й'азшо? РегоссЬе, а т іе і  сопіі, о ѵе 
1’Ьа сіаіо іп циеПа Іеисга іап іс  ѵоііе п о т іп а іа . о ѵе Гііа 
гіаіо пеііо «зрессЫо сЬе поо агіиіа» 4Д. Вегііпі, «Ьа 
Іаі&ііа Бсорегіа»^

Вы решитесь накопец сказать мне, в каком своем произ
ведении он обозвал вас ослом? Потому что, как  мне ка
ж ется, он мог это сделать нлн в столь часто упоминаемом 
послании, или в «Зеркале, которое не льсгит>
2511. сіі соп(о ( іж. йа соп(о, гіа «гап соиіо. йі шоНо 

сопіо) важный, значительный: и о т о  сН сопіо важное 
лицо.

2512. рег сопіо 5ію (или ргоргіо; тою. рег ргоргіо соп-
іо) сам по себе, независимо, самостоятельно:

Е ое^і рчо гііге <1і рій: іі Воссііегіпі, іп аісипі <1екИ 
иШші зиоі диагіейі, Ьа гійоііо, рег сопіо зио, 1о «Іііе сііе 
5і рио сііге сіі сопѵегзахіспе іп ип аііго сііе ё іогзе оррогіипо 
с іііатаге  сЗі шегіііагіопе (Ь. Восскегіпі, «Епсісіорейіа ііаііа-
па» ).

А теперь можно добавить, что в некоторых из своих 
поздних квартетов Боккерини удалось совершенно самостоя
тельно добиться перехода от так называемого разговорного 
стиля к стилю, который можно назвать созерцательным.

...ип пазо гоіопсіо; Гоііе зоргассі&Па сіаі реіі сіигі; а&- 
^іип^і ипа зігаогсііпагіа ІагёЬегга <11 ііапсЬі, е і ріейі ^гапгіі 
е ріаШ  сЬе апйаѵапо рег Іого сопіо циапйо е§1і сагпшіпа- 
ѵа... (/1. ОеЦті, «I гассопіі»).

...нос картошкой, густые жесткие брови; добавь еще не
обычайно широкие бедра и большие без подъема ноги, ко
торые, когда он шел, двигались как  будто сами по себе— 

Іп з о т т а .. .  аѵгеі рге?егііо апсіагтепе рег сопіо т іо  (Т. Ѵаг- 
ш. «Метогіе йі Еицепіо Вгаѵеііі»).

В общем.., я бы предпочел прогуляться сам по себе, без 
компании.

Тге регзопа§2і зопо диі гісозігиііі, сіазсипо рег ргоргіо 
сопіо: Гігпрогіапіе регго ^ гозбо т іп із іег іа іе , ип ріссоіо 
Ъигосгаіе... е 1а то^ІЗе... («Ь’Ііпііа», 7 Іидгііо 1963).

В рассказе три героя, и каж дый действует сам по себе: 
важ ная шишка из министерства, мелкий служащ ий... и его 
ж ена...
'(Пример см. тж. С-30Э2; С-690; К-326; 8-1237 с; Ѵ-246).

2513. рег ип сопіо о ип аііто так или  иначе.
2514. рег ип сопіо.., рег ип аііго... с одной стороны.., 

с другой...
2515. сопіо Гаііо (тж. а сопіі іа і іі ;  Гаііі і сопіі) в

конечном счете; в конце концов:
3 Іе[апо. — ^Іп ш отеп іо ... Тиа гіа йіпп^ега, зіапоііе, зиі 

іагйі а Коша: рагіега соп Зрасса гіошаіііпа. А сопіі іа ііі 
зоИапіо (ІошаШпа... (С. С. Ѵіоіа, «II готапго йеі ёоѵапі 
роѵегі»).

С т е ф а н  о. — Минуточку... Твоя тетка сегодня поздно ве
чером приезжает в Рим. Завтра утром она поговорит со 
Спакка. только завтра...
(Пример см. тж. С-2332).

рег сопіо ргоргіо см. С-2512.
2516. рег сопіо Іеггі через третье лицо, при помощи

посредника:
Роі 1а зі іпсопіга 1а йоѵе 1’Ьаппо іпѵііаіа рег сопіо іегхі...

(С. Сейегпа, «Зіёпоге & 5 іёпогі»).
Потом мы ее встречаем там , куда ее пригласили через 

кого-то...
2517. а Ьиоп сопіо а) (тж. а оцпі Ьиоп сопіо) на 

всякий случай; во всяком случае:
Епіга. II сапсіеііеге ё  ассезо а ііо  зсгіііоіо йеііа зі^пога. 

Рогзе ё те& ііо зре^пегіо, ргігпа сіі Іогпаг ѵіа. Рего а Ьиоп 
сопіо, Йаі «тіогпепіо сЬе ё 1а, загеЪЬе П сазо ді ѵейеге зе 1а 
зі^пога ё ігап^иі11а {Е. 8асскі, «Ьа ргітайоппа»).

М арта входит. Н а письменном сголе синьоры горит све
ча. Может, лучше погасить ее, прежде чем уйти. Но раз уж  
она здесь, на всякий случай стоит проверить, спит ли 
синьора.

М агсеііо гіесізе <1і Таге, а о^пі Ьиоп сопіо, ипа ргіша 
гезізіепга, іп глосіо сЬе Ілпо сошргепсЗеззе сііе аѵеѵа репе- 
ігаіо  іі зйо 8 ‘осо (А . Могаѵіа, «II сопіогтізіа»).

Марчелло решил на всякий случай ответить отказом, 
пусть Лино поймет, что его игра разгадана.

Ай о§пі Ьиоп сопіо йесізе сіі гісопзе&пагП Іиі зіеззо  пеііе 
шапі Йеі ^епііогі {О. Цойагі, «ѴР Іа 8аропіа!»).

Д ля пущей верности комнссар сам решил передать ребят 
в руки родителей.
(Пример см. тж. С-2056).

Ъ) в обшем, в конце концов:
СессЫпа зоіігіѵа <5і чиеі таіѵ о іеге, т а  поп ѵоіеѵа іагіо  

зсогееге е Ігаііо  соп аііегіе іа  чиеі гіоиозі, іап іо  рій циапгіо 
а ііа  ѵессіііа з іи е е і сіеііо сЬе а Ьиоп сопіо іі Іірііо  зио 
пеііо зЬ апйатеп іо  ега ѵепиіо а саза, (іоѵе і саппеіі аѵіеЬ- 
Ъег Ьеп зариіо пазсопйегіо Ппо а ііа  ііпе ае ііа  ш аіеиеиа 
еиегга ВассНеІІі^ «Ьа сіііа йе&іі аіпапіі»^



сом 262

Чеккина страдала от неприязни хозяйки, но не показы
вала вида и держ алась в стороне от ворчливых стариков, 
в особенности после того, как у старухи вырвалось при
знанье, что ее сын после разгрома у  Капоретто в конце 
концов вернулся домой и будет прятаться в тростниках до 
окончания этой проклятущей войны.

Ѵоі іІісеБІе а  Ьиоп сопіо сЬе еареіе іі п о т е  гіеі саіхоіаіо 
сЬ’ю сегсо (Р. ОаІІОп&аго, «Ьа ріапеііа регйиіа»).

Ведь, в конце концов, вы ж е сами сказали, что знаете 
имя сапожника, которого я разыскиваю.
(Пример см. тж. К-610).

а і Іаг  Ьепе гіеі соп4і см. С-2523, 
а  Іаге і сопіі ^гахкі см. 0-996. 
ІаШ  і сопіі см. С-2515. 
а ііа  (или іп) Ііпе йеі сопіі см. Р-813. 
сіа ^гап  сопіо (тж. гіі піоііо сопіо) см. С 2511. 
сіі гпіпоге (или йі пеххип) сопіо см. С-2521. 
2518. рег (или іп, а) пеккип сопіо ни за что, ни в 

коем случае, никоим образом. 
а о&пі Ьиоп сопіо см С-2517 а ). 
2519. а  0{*пі сопіо любой ценой:

І^иігіѵа пеііе Ыее <ЗеІ1а зиа зирегіогііа, рагіаѵа та& пі- 
Т іеатепіе сіе’ зиоі сіезііпі іпіигі гіі Ьагіезза, сіі ргіпсірезза сіеі 
топ азіего , ѵоіеѵа а о^пі сопіо еззег рег 1е аііге  ип бо^- 
^ с ііо  сГіпѵісПа (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

Одержимая уверенностью в своем превосходстве, Гертруда 
с гордостью говорила о своей высокой миссии стать настоя
тельницей, повелительницей всего монастыря и любой ценой 
добивалась этого поста, чтобы быть объектом зависти для 
окружающих.

2520. 80рга о&пі сопіо сверх всего.
2521. сІі росо (или гіі ріссоіо, (іі т іп о ге , сіі пеззип)

сопіо неважный, не имеющий значения:
Іо зареѵо, сіипцие, сііе ііоро циеііа р г іт а  зсепеввіаіига А\ 

росо сопіо ВаіІіБІа зі арргезіаѵа а Іагшепе Гаге ип’аЙга, рій 
ітрогіаП іе (Л.. Могаѵіа, «II йізргегго»).

Я знал, что после этого незначительного сценария Батти
ста собирался заказать мне другой, более важный.

рег ргоргіо сопіо см. С-2512.
2522. рег яие$(о сопіо в этом смысле, в этом отно* 

шении, что касается то что д о .., то..*
а га^іопе сіі сопіо см. К-47.
2523. аііо  зігіп^еге (или аі зеггаге, аі Гаг Ьепе) сіеі 

сопЯ в заключение, в конце концов:
Ьа сопіезза... гііогпаіа а К о т а , $і ігоѵо соп росЬ іззіті 

асіогаіогі. О гта і поп ега рііі ипа поѵііа е роі соггеѵа 1а 
ѵосо сЬе а ІеІ ріасеѵа БсЬегхаге, т а  сііе а ііо  зігіп&еге гіеі 
сопіі. Іозсіаѵа ІиНі соп ип раіто йі пазо (С. Коѵеііа. «Ма- 
іег йоіогоза»).

Вернувшись в Рнм, графння... нашла лишь немногих по
клонников. Теперь, благодаря слухам, уж е не было но
востью, что она любила пошутить, а в итоге всех оставляла 
с носом.

2524. іп іиШ  (і) сопіі (тж. рег іи ііі і сопіі) во что
бы то ни стало:

Аррепа зсаѵаісаіо апгіаі а [аг гіѵегепга а топзі&пог Са- 
ресе, сЬе ш оііо т 'а с с а ге гго . е ѵоііе Іп і&іШ і сопіі Іеѵагші 
сГіп зиІГозІегіа (М. й’Аге^Ио, «Еііоге Ріегатозса»).

Сойдя с коня, я тотчас ж е отправился поприветствовать 
монсиньора Капече, который очень милостиво меня принял 
и всеми силами захотел избавить меня от пребывания в 
остерии.

2525. поп аѵеге сопіо не считаться, не иметь зна
чения.

2526. сегсаге сопіо сіі спрашивать о ком-л., ста
раться разузнать что-л. о ком-л.:

А г іе з Б о  Ьаппо тап г іа іо  Гиогі т е  регсЬё $іиіІ Гагіа, е 
сегсЬі сопіо «Зеііа Сопіеззіпа, е іогпі роі а гесаг Іого Іе 
поѵеііе (/. Иіеѵо, «Соп}еззіопі йі ип ііаііапо»).

Теперь они послали меня, чтобы я посмотрел, что и как. 
разузнал о графине Кларе и рассказал им обо всем.

2527. сЬіисІеге іі сопіо а) закрыть счет; Ь) скви
таться.

2528. сЬіпсІеге ип сопіо (или і сопіі) решить вопрос, 
покончить с делом:

...зраго 1а га іііса . Пп циапйо поп !и Бісиго сЬе ГаНго 
аѵеѵа сНіизо і сопіі соп циезіо топсЗо (С. ВсегЬапепсо, 
с Тгорро іагйі»).

...ои до тех пор давил на спуск, пока не убедился, что 
Другой, покончил счеты с жизнью.

2529. сіагкі (или гепйегзі) сопіо сН чс понимать что-л.,
отдавать себе отчет в чем-л.:

Іп з о т т а ,  поп сЬе поі сар ізз іто  тоИ о, т а  Іого поп 8І 
гіаѵапо ргоргіо сопіо сіі пи ііа (I. Саіѵіпо, «Ье созтісоті- 
сНе»).

В общем, не то чтобы мы много понимали, ио уж  оии-то 
совершенно ничего не представляли себе.
(Пример см. тж. 0-507; Р-181 а ; 5-1269; Т-637).

2530. йаге сопіо Ьиопо [саШѵо] сіі её хорошо [пло
хо] проявить себя.

2531. епігаге іп сопіо выяснить, внести ясность.
2532. еккеге іп сопіо пользоваться уважением.
2533. Іаге гопіо сЬе... учитывать, принимать во вни

мание, что..:
— Рассіа сопіо сЬе я іі віа ассапіо ип іга іе ііо  (V. ВгоссНі,

«I іетрі йеі &гапйе атоге»).
— Учтите, что рядом с вашим сыном будет находиться 

брат.

2534. Іаге сопіо сіі ( +  іп\.) рассчитывать, собираться,
намерерягься (сделать что-л.):

...е сіііеіо а чиеі ѵозіго біаѵоіо йі соіпрадпо, сНе Ьайі 
а’ [а(1і  зиоі, е сЬе поп іо сопіо 6і регйег 1а ргоѵѵізіопе сЬе 
т і  йа 1а Ьайезза, рег циеі росЬі ііогіпі; регсіо орегаіе соп 
^ішіігіо; сЬё, зе 1а соза ііпізсе т а іе ,  Ьо діа репзаіо ІІ тосіо 
<3і Ьиііаг Іа Ьгоба аййоззо а ѵоі аіігі, е сіі аѵег Іе зраііе 
аі тиго. Раііі скіагі, атісі сагі (М. й’Аге%Ііо, «Еііоге Ріега- 
тозса»).

...и скаж ите этому вашему чертову другу, чтоб ие лез ие 
в свое дело; я вовсе не намерен терять монастырские хлеба 
из-за ваших жалкнх денег. Действуйте осторожно. Если дело 
обернется плохо, я уж е придумал, как свалить всю вину 
на вас, и заранее подстраховался. Дружба дружбой, а  служ
ба службой.
(Пример см. тж. Р-362; 0-863).

2535. Гаге сопіо (или і сопіі) §и дс рассчитывать на 
что-л., иметь в виду что-л. (пример см. В -132).

2536. Іаге і сопіі (соп...) а) посчитаться, свести счеты 
с..:

— Апгііато а саза. Оиапгіо Багето а саБа, поп йиЬііаге 
сЪе Тагето і сопіі! (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге Ш Ріпос- 
сНіо» ).

— Пошли домой. И будь уверен: дома мы с тобой по
считаемся!

Ь) считаться с..:
С>иі Бі^поге^^іа... ип... ѵвіогобо сгііісо... ВіБо&паѵа Іаге

I сопіі поп соі риЬНсо... т а  соп Іиі. Оигапіе 1а поііе Оі0 Іі... 
поп сНіизе оссЫо (С. йі Кепзіз, «II сапіоге йеі ророіо»).

Здесь главенствовал... один... выдающийся критик... С ним, 
а не с публикой... надо было считаться. Всю ночь Джильи... 
не мог сомкнуть глаз.

«Ыоп аѵеіе ип’ійеа йі ^иап^о БІа йіНісіІе е°ѵегпаге ип 
ророіо саНоІісо... Іап іо  рій сЬе, іп Роіопіа, Ы зо^па ай о^пі 
раззо  Таге і сопіі соп Ѵаіісапо» (С. Маіарагіе, «Кариіі»).

— Вы не представляете себе, как трудно управлять ка
толиками.., тем более, что в Польше приходится иа каждом 
шагу считаться с Ватиканом.

2537. Гаге і зиоі сопи отдать отчет, держ ать ответ:
Зідпога іп ѵіоіа. — ...Ерриге ѵегіе, 1а Іі^ ііа  іо 1а сарізсо. 

Риг ойіапйоіа* Бопо зІпсега. Могіа. поп 1а ріап^егеі. N0  по, 
п е т т е п о  ипа Іасгіта . Кіпегаѵіегеі Іаззй  йоѵе ЗоѵгеЪЬе Ьеп 
іаге і зиоі сопіі (О. РаЬЬгі, «II сопіійепіе»).

Д а м а  в л н л о в о м .  — ...И все же я свою дочь пони
маю, хоть и ненавижу ее! Я говорю совершенно откровенно: 
если бы она умерла, я не пролила бы ни единой слезинки. 
Я благодарила бы всевышнего, перед которым ей пришлось 
бы держ ать ответ.

— Р а т т і  гігіеге, — йіззе ОіизіІ — циапйо ипа «Зоппа И 
заііа аййоззо, Ьа ^ іа  Іа ііо  і зиоі сопіі (С. Раѵезе, «Цас- 
сопіі»).

— Ты просто смешон, — сказал Джусти, — когда женщина 
сядет тебе иа шею, тут уж  пнши пропало.
(Пример см. тж. Т-595).

2538. Гаге (или гіѵесЗеге) і сопіі ас1сІ0550 а (тж. 
!аге і сопіі іп іазса а ц<1) ^  считать чужие деньги, счи
тать деньги в чужом кармане:

Моііі кіогпаіі вН Іаппо сопіі !п іаБ са ... (М  8 аІѵапезсНІ, 
«Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе е іі йіаѵоіо»).

Многие газеты подсчитывают деньги, которые Паганини 
положил себе в карман...

Ога Ш о  іі ѵозіго сопіо сЬе аІігеНапІо ассайа а  (ЗіБсірІіпа 
еЬе і Райгі рогеопо аі еіоѵапойі: регсЬб 1а Ьопій йеііе



героіе ё аппи ііаіа  ЛаІГиао сЬе зе пе Га <V. ОіоЬегіі, «Рго- 
Іед.отіпі йеі «Ргітаіо»).

Теперь намотайте себе на ус, что такое ж е нередко слу
чается с поучениями, преподносимыми святыми отцамн юно
ш ам: благое действие поучений сводится иа нет жизненной 
практикой.

2539. Таге сопіо сЬе ипо сапіі (или сЬе зиопіпо 1е 
са тр а п е ) пропускать мимо ушей, не обращ ать внима
ния на чьи-л. слова.

2540. Таге а сопіо е т е і а  нести расходы в равной 
доле.

2541. Таге і сопіі (или 1а га^іопе) зепга Гозіе =  рас
считать без хозяина, не учитывать главного [часть вы
ражения: сЬі Та і сопіі зепга озіе &1і сопѵіеп Гагіі сіие 
ѵ оііе]:

— Аіі 5І, еіі? Ма, Ьеііеххе т іе ,  ѵоі Іаіе і сопіі зепга Гозіе! 
Аіш г Іа ѵосе соп т і а  то^М е регсЬё іап іо  іі сароссіа поп 
с ’ё? (М  Риссіпі. «ЕЪгеі»).

— Так вот оно что? Но, дорогие мои, вы слишком много 
себе позволяете. Кричать на жену, когда мужа иет дома!

2542. Гаге і сопіі киііа реііе деН’огво делить шкуру 
неубитого медведя:

Едіі іесе ѵ егатеп іе  і сопіі зи ііа  реііе сІеІГогзо (Ь. А. Ми- 
гаіогі, «Оіззегіагіопі ворга Іе апіісЫіа ііаііапе»).

Он действительно хотел делить шкуру неубитого медведя.

2543. Таге іі сопіо сіеі чиаМго зоггіі не понимать друг 
Друга:

Ѵаіегіа {зрахіепіііа рег Vіпсотргепзіопе йеііа йоппа). — 
5епШе. чиа раге сЬе зііаш о Іасепгіо іі сопіо сіеі яиаііго 
.чоггіі (Е. Юе Рііірро, «Вепе тіо е соге тіо»).

В а л е р и я  (раздраоісенная непониманием Матильды) . — 
Послушайте, мы, каж ется, говорим с вами иа разных язьь 
ках.

Гаге і сопіі іп (акса а  цй см. С-2538- 
2544. Іаге і  сопіі соі іегпро рассчитать время.
2545. Гаге етап  сопіо гіі цгі высоко ставить, ценить, 

уваж ать кого-л.
2546. Гаге т а і е  і киоі сопН ошибиться в  расчетах, 

просчитаться.
2547. {*еМаге ІІ ргоргіо сопіо строить предположения.
2548. піеМеге (или  рогге) сопіо стоить, быть нужным, 

подходящим:
Кізрозі сЬе поп пе аѵеѵо т а і  рагіаіо  регсЬё, а іт е п о  Ппо 

а чиеі діогпо, поп т і  ега шаі гіизсііо гіі зсгіѵеге циаІсЬе 
соза гіі сиі т е ііе з з е  сопіо гіі рагіаге (Л. МогаѵІа, «Ь'атоге 
сопіи@аІе»).

Я ответил, что никогда об этом не говорил, по крайней 
мере, пока что мне не удавалось написать ничего такого,
о чем стоило бы говорить.

2549. теИ еге  а сопіо соп... сопоставить с...
2550. піеиеге пеі (или іп, а) сопіо а) записать в счет; 

Ъ) засчитывать, учитывать:
Иоп аѵеѵапо шеззо іп сопіо, рего, 1а йізрегаіа е ргопіа 

геагіопе йеІГогеПсе, сЬе ё гіизсііо а іегіге... ипо йеі Ъап- 
гіШ («Соггі.еге йеііа зега», 2 оііоЬге 1966).

Бандиты, одиако, не учли быстрой реакции ювелира, ко
торому удалось ранить... одного из нападавших.

2551. іпеиег5І рег сопіо ргоргіо стать независимым.
2552. р а г е ^ іа г е  і сопи а) (тж. ге&оіаге іі сопіо) 

свести счеты:
Раге&^іаіі пі чиезіо гтюсіо і Іого сопіі, зі зігіпзего 1а 

т а п о  е ^іигагопо гіі г ітап еге  Ъиопі а т іс і  рег Іи ііа  1а ѵііа 
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссЫо»).

Сведя таким образом счеты, они пожали друг другу руки 
ѵ  поклялись на всю жизнь остаться добрыми друзьями. 
(Пример см. тж. Р-^144).

Ь) уплатить разницу, 
рогге сопіо см. С-2548. 
2553. рогге сопіо соп цй сводить счеты с кем-л. 
рогіаге іппапгі іі сопіо см. С-2565. 
гецоіаге іі сопіо см. С-2552. 
2554. гепгіеге сопіо а цгі давать отчет кому-л., отчи

тываться перед кем-л. (поимер см. С-1265; Р-61; Р-794). 
гбпйегві сопіо <1і цс см. ( -?52ы. 
2555. гіігоѵаге іі сопіо <1і дс поня.ь  что-л., выяснить 

«ыо-л.
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2556. гіѵейеге і сопН а ц<\ судить о чьем-л. поведе
нии, обсуждать кого-л.

гіѵесіеге і сопН ас1(І0550 а цд см. С-2538.
2557. зареге іі $оп{о зио (или П 5.ио сопіо) знать 

свое дело:
Моп ё ип іпдедпо огідіпаіе, чиезіо по, т а  ё ипо сііе за 

П соп^о зио, ей ё ип Іаѵогаіоге іпйеГеззо (^. Сазіеіпиоѵо, 
«I сопіи&і Ѵагейо»).

Это отнюдь не оригинальный ум, но он знает свое дело 
и неутомим в работе.

2558. 8ареге рег сопіо знать наперечет. 
{епегзеіа сага е сіа сопіо см. С -1003. 
2559. {епеге соп^о а цб сіі цс быть признательным, 

благодарным кому-л. за что-л.
2560. {епеге сопіо сіі— (тж. іепегіе 6а или сіі сопіо) 

учитывать, считаться с..:
— 5е іі ассайе йі йаг йеііе Ъиззе, ргосига сіі йагіе рій 

Іогіе сЬе риоі; созі ^іі аіігі іі іеітаппо йа сопіо (С. Ѵегд_аг 
«Р.0350 таіреіо»)„

— Если тебе случится подраться, бей так, чтобы знали, 
с. кем имеют дело.
{Пример см тж. С-291; Ю-305; Р-233; Р-ЮОЗ а ; Р-490).

2561. іепег(пе) сіі сопіо дорожить, ценить, придавать
значение:

— Тепеіепе *3і сопіо, гадаххі, поп Іе Гишаіе іи ііе  зіазега... 
О отап і ѵі / агаппо сотойо (С. Савзоіа, «II Іа&Ііо йеі Ьо
зсо» ).

— Смотрите, ребята, не выкурите все сигареты сегодня. 
Они и завтра вам пригодятся.

2562. {епеге іп сопіо а) считать:
Ьа Іа ііа іа , с о т е  іиШ  пеі Ьог^о, т і  іепеѵа Іп сопіо гіі 

и о то  Іипаіісо, Ьиопо йі сагаііеге 8і. т а  йа поп доѵегзі 
ігорро сопзМегаге (УѴ. Ыбі, «VаёпеШ по»).

Молочница, как и все в поселке, считала меня человеком 
со странностями, добрым, но ие слишком-то достойным ува
жения.
(Пример см. тж. Ѵ-759).

Ь) придавать значение:
Мё тап со  чиаІсЬе аііизіопе а^П зігаіі зосіаіі іогзе іепиіі 

зіпога іп ігорро росо сопіо (Я. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе 
Раоіо Ьеопіогіе» ).

Не обошлось без намеков иа слои общества, которые до 
енх пор не получили заслуженного признания.

— С>ие! іегіезсо... е циеііа йоппейа сЬе ііепе Гопогеѵоіе 
рій іп сопіо <3і т е .. .  С о т е  зі сЬ іа та?  (Е. СоггасІіпІ, «Ьа 
&иегга Іопіапа» ).

— Этот немец... и эта женщина, которая выказывает свое 
предпочтение депутату Ламбио передо мною... Как ее зо
вут?

Ма зна т а й г е  поп гіісеѵа пиііа е сопііпиаѵа йі й іто - 
«Ігаг^Н (1і Іепегіо іп ^гап сопіо (О. йі Нобзі, «і/аййоіо- 
гаіа» ).

Но мать хранила молчание и по-прежнему старалась ему 
внушить, что оиа о нем высокого мнения.

Аѵеѵапо Іаѵогаіо Ьепе циеііе іа г т е , е пеззипо іп іапіо 
рагеѵа Іепеззе іп сІеЬіІо сопіо Іа Іог Іаііса (Л. Рігапйеііо, 
«I ѵесскі е і &іоѵапі»).

Хорошо поработали эти жучки, но никто, каж ется, ие 
оценил по заслугам их работу.

2563. Іепеге И сопіо арегіо а) не оплачивать счет; 
Ь) не кончать дела, тянуть что-л.

2564. Іепеге іп сопіо 6\ ипа сісаіа не считаться, ни 
во что ие ставить.

2565. йгаге (или рогіаге) іппапгі іі сопіо тянуть 
лямку:

СЬе ітр о г іа  а Іе сЬе эіап ѵессЬІ..? Тіга іппапгі іі сопіо... 
е іаі іі іаііо іио (С. В. Ра^іиоіі, «Ніте ріасеѵоіі»). 

Какое тебе дело до того, что оии стары..? Тяни свою 
лямку... и делай свое дело.

2566. сЬі Та і сопи зепга о$(е, сіие ѵоИе И Тага (или 
^11 сопѵіеп Тагіі гіие ѵоИе) ргоѵ. кто рассчитывает без 
хозяина, легко может просчитаться; ^  не забегай впе
ред; не спехом дело спорится, а толком.

2567. сЬі поп ііеп сопіо сіеі росо поп асдніхіа І’а58аі 
ргоѵ. ^  копейка рубль бережет.

сопи сЬіагі, ашісі сагі (тж. сопіі зреззі, аш ісігіа Іий- 
см. А-017.

С
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2568. а сопіі Іа ій , Ъеаіі і піаіН! ^  задним умом и 
Лурень крепок; после драки кулаками не машут.

ип сопіо Га іі дЬіоііо е ип аКго И Іаѵегпіеге (или 
Гояіе) см. Сі-407.

2569. йаі сопіо тш.лса хеіпрге іі Іиро ргоѵ. =  это 
только цветочки, ягодки впереди.

і! сопіо іогпа см. С-2571.
2570. ё ип а Иго сопіо! это другое дело!, это другой 

разговор!
аі хеггаг ^іі оссЬі яі ваійапо і сопіі см. 0-253.
2571. іогпа (а )  сопіо (тж. іі сопіо Іогпа) а) счет 

верен, сходится:
...сотіпсіб  а сопіаге I ргі&іопіегі; т а  зіссоте  чиезіі 

^ігаѵапс іи *опйо, &1і сарііо  гіі поп гісоггіагзі йа циаіе аѵеѵа 
соіпіпсіаіо а сопіаге е 1і сопіб йие ѵоііе.

Созі іі сопіо поп іогпаѵа, регсЬё іі іо іа іе  ега а ц те п іа іо
(С. Цойагі, «Ье аѵѵепіиге сіі Сіроіііпо»).

...он принялся считать заключенных, но. так  как они хо
дили по кругу, забыл, с которого начал считать, и сосчи
тал их дваж ды.

Разумеется, счет не сошелся: заключенных стало больше.

Ь) (это) выгодно, нужно, полезно, удобно; стоит:
Е Іе созе сЬе изсіѵап йа циеііе ЬоссЬе! йа Іигагзепе ріі 

огессЬі. зе поп Гоззе зіаіо  сЬе поп іогпаѵа сопіо <3і іагзі 
зсогееге (Л. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

Ну и ругались ж е они! Хоть уши затыкай. Но в мои 
расчеты ие входило обращ ать на себя внимание.

ѵегга Гога йеі сопМ см. 0-478.
С О М О  II аеё

е«кеге (или «Іаге, 1гоѵаг«і) а циаіігіпі сопіі см. 0-64.
ѵіѵеге а циаііпп і сопіі см. (^-80.
ресоге сопіе, іі Іиро 1е т а п ^ іа  см. Р-974.

СОЫТКАОА }
2572. Іе ЬеІІе сопігайе прекрасная страна, Италия.
2573. еккеге рег 1е сопігайе путешествовать по дал ь

ним странам.
СОІМТКАРРАКЕ ѵ 

сопігаГГаге 1а піапо см. М-571, 
апйаге а сопігаѴІаге 1е пехроіе см. N-241. 

СОІМТКАЬТАКЕ т
2574. Іаге йа сопігаііаге а  цй становиться кому-л. 

поперек дороги; действовать наперекор кому-л.:
Коп а т і а т о  1а йета&о&Іа, пеапсЬе рег Гаге йа сопігайаге 

а соіого сЬе ехійапо ад іі аіігі йі оззегѵаге аизіегііа 
(«Сіогпі», 5 йісетЬге 1973).

Мы не любнм демагогии и не пользуемся ею, даж е в 
пику тем, кто призывает других соблюдать режим эконо
мии.

СОЫ ТКАРРЕЬО т см. СОЫ ТКО РЕШ  
С 0Ы Т К А Р Р Е 50  т 

о§пі зіайега Ьа іі хио сопігаррезо см. 5-1571. 
СОІѴІТКАКІО ащ! е т

Вахііап (или Ьазііап) сопігагіо см. В-316.
— Гаге іі Ьазііапо сопігагіо см. В-317.
2575. гесагкі цй а сопігагіо считать врагом кого-л.
2576. ѵоіцегхі а сопігагіо отвернуться, повернуться 

спиной.
а ііа  паѵе гоМа о^пі ѵепіо ё сопігагіо см. N-118. 

СОЫТКА8ТАКЕ ѵ 
сопіго 1а Гогха 1а га^іоп  сопігакіа см. Р -1184. 

С О М КА ТТО  т  
1га стаіапіиоіпіпі ипа рагоіа ё ип сопігайо см. 0 -4 3  

СОІМТКО 1. аѵѵ 
соггеге сопіго см. С-2778.

СОЫТКО 2. т
іі рго е іі сопіго (тж. іп рго е іп соп(го) см. Р-2311
— ѵейеге іі рго е іі сопіго Йі цс см. Р-2312. 

С О М К О С О РК ЕЫ ТЕ }
2577. апйаге сопігосоггепіе идти против течения:

Апйаѵо ветрге  соп(госоггеп(е регсЬё / асеѵо ѵаіеге Іа 
Іееве апсЬе віщіі иНісіаІі е і цепегаіі {А. Сегѵі, «I тіеі 
зеііе [ідіі»).

Я всегда шел против течения, заставляя уваж ать закон 
даж е офицеров и генералов.

СОМ ТКОРІСІЖ А I
2578. екзеге 1а сопігоГі^ига йі чй а) быть похожим 

на кого-л. как две капли воды; Ь) быть чыім-л. дуб
лером:

II сатр іоп е о іітріопісо гіі іиПі ассеИо ип ^іогпо гіі ^аг 
Йа сопігоіі^ига а(1 ип гііѵо гіеі с іп ета  (5. В анадии , «Nиоѵа 
егат т аііса ііаііапа рег вігапіегі»).

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду однажды со
гласился быть дублером одного известного актера кино.

СОМТКОРЕЬО (тж . уст. СОЫТКАРРЕЬО) т
2579. а сопігореіо а) против ворса, против шерсти; 

Ь) наперекор.
2580. апйаге сопігореіо а  цй гладить кого-л. против 

шерсти; говорить, поступать наперекор кому-л.
2581. йаге (или Гаге) іі сопігореіо злословить на 

чей-л. счет, перемывать чьи-л. косточки:

«Аѵеіе 1а сега йі сЬі Ьа ргезо іі іегпо аі Іоііо!»
4.11 іегпо аі Іоііо? Мі Гаіе 11 сопігарреіо апсЬе?» (С. Ѵег* 

да, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
— У вас такой внд. точно вы выиграли в лотерею!
— Я выиграл в лотерею? Вы еще надо мной подтруни

ваете?

2582. Іаге Іа ЬагЬа (или іі реіо) е іі сопігореіо при
дираться.

2583. ргепйеге цй йі сопігореіо раздраж ать кого-л., 
не найти правильного подхода к кому-л.
СОІМТКОРІЕОЕ т

2584. ргепйеге (или со^Ііеге) цй іп сопігоріейе за 
стать врасплох кого-л.
С 0 М К 0 8 Т 0 М А С 0  т

2585. Іаге цс (а )  сопігохіоіпасо делать что-л. с от
вращением, нехотя, из-под палки.
СОІМТІШАСЕ а ее

2586. еккеге (или рагеге) сопіишасе соп цй быть, ка
заться виноватым перед кем-л.
СОЫѴР.ОЫО т

2587. йагхі сопѵе^по встречаться, собираться:
I і пеііа ЪоИееа, зі бк  сопѵедпо Іи ііо  іі раезе (С. Сах- 

БОІа. «Ьа га^агга  й і ВиЬеэ>).
Там, в лавочке, собирается весь поселок.

СОІЧѴЕЫЕѴОЬЕ т
2588. Гаге ( і )  сопѵепеѵоіі соблюдать приличия, фор

мальности:
Ьиі эе 1а рогіа біеіго, е Іа ііепе пазеоз^а, е диапгіо Іа 

іпсопіга 1е Ъасіа 1а т а п о  е 1е Іа 1 сопѵепеѵоіі (С. Раѵсзе, 
«Ьа $ріа@§іа»).

Он все время возит ее с собой, но скрывает от посто
ронних, а когда они встречаются, он целует ей ручку и 
оказывает знаки внимания.

ССЖѴЕМІЕМгА І 
т а іг іт с п іо  йі сопѵепіепга см. М-936.

СОІМѴЕІМІКЕ ѵ 
сЬі йие ЬоссЬе Ьасіа, ипа сопѵіеп спе ціі криіа см.

В 936.
сЬі Га і сопіі вепга окіе, е’Н сопѵіеп Гагіі йие ѵоііе

см. С -2566.
сЬі йі ё’аШпа паясе, сопѵіеп сЬе гаггоіі см. С-77. 
сЬі а Іе т р о  ѵиоі піап^іаге, іппапгі г̂іі сопѵіеп реп- 

хаге см. Т-303, 
рег Гаге ѵііа рига сопѵіепе агіе е пііхига см. Ѵ-771. 
ргіша йі ѵепйег 1а реііе сопѵіепе а т ш а г г а г  Гогхо 

см. Р-1074.
чиапйо 1а рега ё т а іи г а  сопѵіеп сЬе сахсЬі см.

Р-1279.
а ип й о т  Ьеп паіо о ип ѵіѵег ЬеІІо о ип Ьеі шогіг 

сопѵіепе см. 11-146.
соп 1а ѵоіре сопѵіепе ѵ о ір е ^ іа г е  см. Ѵ-925. 

С О \Ѵ Е М О  т
2589. а сопѵепіо вместе, общим котлом.
2590. сопіепіагйі йі сіо сЬе р358а (или хіаге а  цаеі 

сЬе йа) іі сопѵепіо (тж. ргепйеге или гпап^іаге диеі
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сЬе ра55а іі сопѵепіо) довольствоваться малым, до
вольствоваться тем, что есть:

«Зе ѵі ассопіепіаіе гіі чие! сЬе рахза II сопѵепіо...» гіівзе 
Сесіііа а^ іі иотіп і. ипа йохгіпа. сЬе тап ^ іагоп о  соп ^гап 
еизіо  (Я. ВассНеІІі, «II тиііпо йеі Ро»).

Чем богаты, тем и рады.., — сказала Чечшшя мужчинам, 
их было человек двенадцать, и онн уплетали аа обе щеки.

іі іііаѵоіо епіга пеі сопѵепіо см. 0-360. 
іі сііаѵоіо ѵа рег іі сопѵепіо см. 0-372. 
рег ипа т о п а с а  поп х’Ьа а ^иахіаг т іс а  іі сопѵепіо 

см. М-1735.
СОЫѴЕК5А2ЮЫЕ }

Гаге Іе креке гіеііа сопѵегхагіопе см. 5-1373.
2591. іепеге сопѵегхагіопе а ипа соіігісе пойти  на 

боковую, лечь спать.
СОІМѴЕКТІКЕ ѵ 

сопѵегііге іі сііаѵоіо см. 0-330. 
сопѵегіігхі іп Іи т о  см. Р-1439. 
сопѵегіігхі іп роіѵеге см. Р-2004.
Рико 5І сопѵегіе іп паіига см. 11-255.

« Ж Ѵ І Т О  т  
сопѵііо ЬапсШо см. В-205.

СОІМѴОЬАКЕ ѵ 
сопѵоіаге а  Іе&іНіте погге см. N-527.

СОРЕКСНІО т
2592. евзеге ип сорегсЬіо Йі Пахсо ^  быгь затычкой 

(р любой бочке).
2593. Іаге сорегсЬіо защищать.
2594. хоііеѵаге (или хирегаге) іі сорегсЬіо перейти все 

границы; сильно преувеличивать.
іі (ііаѵоіо іа  (или іп зе^па а іаге) 1е репіоіе т а  поп

і сорегсЬі см. 0-362.
2595. іі (или оцпі) хоѵегсЬіо (или П корегсліо) го т р е  

И сорегсЬіо ргоѵ. лишнего не бери, карман не дери; 
излишество вредно.
СОРЕКТА }

2596. 50Й0 (Іа ) сорегіа йі... а) под предлогом; Ь) под 
личиной, под видом.

еккеге іп циаМго сіоррі соп Іа сорегіа см. 0-824.
2597. Іаге сіа (или хегѵіге гіі) сорегіа а цгі покрывать 

чьи-л. грехи; служить ширмой кому-л.
2598. кіийіаге (или ѵегіеге хоИапіо) 1е сорегіе гіеі 

ІіЬгі скользить по поверхности, иметь лишь отдален
ное понятие о чем-л., иметь поверхностные знания.

2599. {ігаг5і ипа ЬгиНа сорегіа накликать на себя 
беду:

Адозііпа. — Ти, ЪеІІо т іо , 1і зеі ііга іа  ипа Ьгиііа сорегіа 
аййоБво! (V. Вгаіісаіі, «Ка[[аеІе»).

А г о с т и и а. — Ты, дорогой мой. накликал на себя беду!

СОРЕКТО е т 
зігагіа сорегіа см. 5-1821.
26іЮ. аі сорегіо (тж. а ііа  сорегіа) тайком, испод

тишка; из-под полы.
2601. — езкеге аі сорегіо =  иметь гарантию, быть 

обеспеченным от риска;
Ѳоп Маггіо. — ОН Ію ргезіаіо гііесі гессЬіпі; ѵі раге сЬе

10 яіа аі сорсгіо? (тозіга &1і. огессНіпі іп ипа сивіойіа) 
(С. ОоШопі, «Ьа Ьоііеца йеі са?[ё»).

Д о н  М а р ц и о. — Я д ал  ему взаймы десять цехинов. 
Как вы полагаете, я не прогадал? (показывает пару серег 
в футляре).

2602. зоИо (ІІ) сорегіо в укрытии, в безопасном ме
сте.

аѵеге Іе краііе ссрсгіе см. 5-1249.
2603. рагіаге сорегіо говорить обиняками, намеками.
2604. сЬі с аі сорегіо циа іііо ріоѵе, ё Ьеп іпаііо  ке 5І 

іпиоѵе; ке $і ти о ѵ е  е $і Ьа^па, ё Ьеп т а К о  ее 5І Іа^па
ргоѵ. если дождик, а ты под крышей — сиди и не хнычь, 
что промо когда вышел (ср. от добра добра ие 
ищ ут).

а  іпаі сорегіо, газоіо арегіо см. М-238.
11 рессаіо поп риг кіаге сорегіо см. Р-952.

СОР1А I !
2605. аѵеге (или  іаге) соріа <31 цгі а) говорить с 

кем-л.; Ь) использовать кого-л.
2606. йаге соріа гіі цс подробно сообщить, информи

ровать о чем-л.
2607. Іаге соріа гіі её продаваться (о женщине). 

СОР1А II (
2608. ЬеІІа соріа (тж. соріа аі риіііо) чистовик;

Ье зевгеіап е  зт а ш а п о  рег 1а розіа ассиігшіаіа зиі Іого 
(аѵоіі... е апсога йа гіЬаіІеге іп ЬеІІа соріа (С. Лгріпо, 

«Ѵіііте БІогіе»).
Секретарши беспокоятся из-за скопившихся на столах пи

сем... которые еще надо перепечатать начисто.

2609. ЬгиНа (или  гпаіа) соріа черновик.
2610. (рег) соріа сопіоппе офиц. с подлинным верно. 

СОРІАКЕ ѵ
соріаге а Ьиопо см. В-1434.

СО РІ8ТА  т
2611. Іаге 11 сорі$(а ^  подраж ать кому-л.:

...Ьо сотіпсіаіо , т а  поп агсіізсо апсіаг оііге.
— АЬ, поп г..і {аіе іі сорізіа! — Йі55’е11а, іпагсапйо 1е 

сі^ ііа е ассотра& папйо 1е рагоіе соп ип ^евіо гіі т іп ассіа  
(А. С. Ваггііі, «Соте ип зоцпо»).

...я начал было говорить, но не посмел продолжать.
— Ах, не нужно банальностей! — воскликнула она, насупив 

бровн и погрозив мне пачьцем.

СОРРА }
2612. сорра (Того золотой человек, 
ге йі сорре см. К -139.
2613. ассеппаге сорре (или  іп сорра) е йаге (іп ) Ьа^ 

8Іопі (тж . ассеппаге сорре или  ріссЬе е йаге (Іепагі или  
крайе) водить за нос, обманывать; сулить коня, а дать 
уздечку.

2614. соггеге 1а сорра состязаться на кубок.
2615. йаге сорре быть очень жадным, ж алеть мед 

ный грош.
пюхігаге <1і аѵеге іі саѵаііо <1і (Іепагі, роі аѵеге Іа 

Іапіекса йі сорре см. С-1368.
2616. гікропйеге (а )  сорре отправить ни с чем.
2617. хегѵіге цй сіі сорра е йі соііеііо сделать все для 

кого-л.
С О РРЕЬЬА  Т 

о*"о йі сорреііа см. 0-623. 
ргепйеге рег ого йі сорреПа см. 0-622.
2618. г е ^ е г е  а сорреііа выдерж ать испытание, вый

ти с честью из испытаний.
СО РРІА  }

2619. а (или  йі, іп) сорріа по парам, парами, 
аѵеге іге рапі рег сорріа см. Р-248.
2620. Іаге сорріа соп цсі не отходить ни на шаг от ко* 

го-л., быть всегда вместе, быть чьей-л. тенью.
2621. {аге сорріа {І55а ^  быть неразлучной пароч

кой.
Іахсіаге апгіаге гіие (или  іге) рапі рег сорріа см.

Р-265-
гепйеге іге рагЛ рег сорріа см. Р-280.
2622. ипа сорріа е ип раіо ргоѵ. ^  два сапога —• 

пара.
2623. іге поп (аппо сорріа ргоѵ. ^  третий — лиш

ний;
«5е сгегіі сЬе (і іепда сотрад п іа  віогпо е поііе» діі (Іісо. 

«Тге поп Гаппо сорріа» (С. Раѵезе. «Раезі іиоі»),
— Не думай, что я с тобой буду день и ночь, — говорю 

я ему. — Третий лишний.

СОРКЕКЕ ѵ
соргігві соі ш апіеііо  сіе^іі аіігі (или  сІ’а1(гі) см,

М-720.
соргіге гіеііа пойе еіегпа см. N-490.
соргіге й’о тЬ га  см. 0-333.
соргігБІ йеііе реппе сіеі раѵопе см. Р-911.
соргіге сіі 5ІІегі2Іо см. 5-795.
еззеге сорегіо йеН’егЬа см. Е-99.
г  сЬі ілапса іі раппо, поп рио Ьеп соргігві см. -Р-311,
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сЬі рогіа крайа е пол Гасіорга, Ьа Ьібо^по сіі сНі іо 
сорга см. 5-1227.

іі йіаѵоіо 1е іпке^па а  Іаге т а  поп соргіге см. 0-363. 
діі еггогі йеі т е З іс і 1а іегга 1і сорге см. Е-159. 

СОКАООІО т
2624. с о г а ^ іо  (1а Іеопе (или  сіа Іеопі) львиная хра

брость (пример см. М-1390).
2625. іаге  с о г а ^ іо  подбодрить, воодушевить (при

мер см. А-1033; В-342; С-248).
2626. Іаг5і сога^§іо осмелеть (пример см. В-69;

1-397).
2627. рі^Ііаге (или ргепйеге) іі с о г а ^ іо  а  йие т а п і

набраться мужества, храбрости:

ІТпо (11 (;іць(і ^іогпі шіо т а г і іо  ей іо рірііаш о 11 согае^Іо 
а  йие шапі е сі р гезеп ііато  а  «ТеІешаІсЬ» (О. Магоііа, 
*Маі сІС яаііегш» ).

В ближайшее время мы с мужем наберемся храбрости и 
отправимся в «Телематч».

«Боро 11 соПоошо соп 1а сатегіега , 1о ргезі іі сога^&Іо а 
йие шапі е 1е сопіеззаі (и ііс і ' шіпіші рагіісоіагі, с о те  
а  (е, гіо...» (V. Вгапсаіі, «II ЪсІѴАпіопіоя).

— После того, как горничная открыла ей глаза, я на
брался храбрости и выложил ей всю правду, со всеми по
дробностями, как тебе, дядюш ка...

СОДА22А {
2628. іо^Ііеге Іа согагга рег то& Ііе быть задирой, 

драчуном.
2629. ипа согагга вегѵе а сепіо Ьгі^Ье ргоѵ. одним 

щитом можно не один раз прикрыться.
С 0К А 22А Т 0  аии

сиоге согаггаіо  см. С-3179.
СОНВЕЬЬАКЕ ѵ 

согЬеІІаге Іа Ііега см. Р-669.
СОКВЕЬЬЕКІА  ( 

іі 5е  е П Ма $оп Йие согЬеІІегіе (За А Іашо іп циа 
см. 5-522 
СОКВЕЬЬО I т 

Іаге соше Гахіпо аі согЬеІІо см. А-1210.
Гакіпо, диапй’Ьа ш апдіаіо  1а Ьіасіа, (іга саісі аі сог- 

ЬеІІо см. А-1230.
С О К В ЕІХ О  II т

2630. (Зеі т іе і  согЬеІІі не настоящий, липовый:

Ьотиппо. — Опогеѵоіе йеі шіеі согЬеІІІ, сЬі 4е 1і Ьа [1 а( і
і ѵоіі? (О. Оатіапі, «Соп(ег'■ опе Ш ип соттіззагіо <!і 
роіігіа аі ргосигаіоге йеііа гериЬЫіса»).

Л о м у н н о .  — Депутат ты лнповый, кто тебе голоса 
обеспечил?

2631. аѵеге виі согЬсіІі быть сытым по горло 
Чем-либо

2632. го тр еге  і согЬеНі а цй въедаться кому-л. в пе
ченки.

ссгЬеІІі, шопасЬе шіе! см. М-1734.
СОКВО т см. СОКѴО
СОРХ'А ( 1) веревка; 2) струна; 3) сухожилие, ж ила

2633. соше Іа согйа й еІП тр іссаіо  (1) как веревка 
повешенного; — талисман, счастливый знак:

— Біашгпі ѵ ісіпа.— гіізее а К о зе ііа ,— іи  зеі ріепа 
Іогіипа, зеі с о т е  1а согсіа сІеІГіпіріссаіо (С. Раѵезе, «Тга 
йоппе зоіе»),

— Встань рядом, — сказала она, — ты приносишь счастье, 
как веревка с шеи повешенного.

2634. іігаіо  соше ипа согйа ш оііе (1) жадный, при
жимистый.

Ігаіе  йеііа согйа (1) см. Р-1239.
2635. а  согйа (1) перпендикулярно.
2636. (соп) Іа согйа аі соПо (1) ^  с ножом у горла.
2637. — аѵеге (или рогіаге) 1а согйа аі соПо (1)

а) быть приговоренным к виселице; Ь) быть в безвь 
ходном положении.

2638. — теН еге 1а согйа аі соНо а  цй (1) поставить 
кого-л. в безвыходное положение, пристать с ножом 
к горлу.

2639. — теН егві (й а  ®ё) 1а согйа аі соПо (I) быть 
причиной собственных несчастий, собственных бед:

5і ега т е з з а  сіа её 1а соггіа аі соііо... ОиеІІа зиа Іассіа 
гпоНе е ігізіе  поп 1а гітр іап^еѵ а пеззипо. 5е Гега ѵоіиіо 
(С. Раѵезе, «Ргіта сНе И &аІІо сапіі»).

Она сама была виновата во всех своих несчастьях... Ее 
рыхлое, печальное лицо ни у  кого не вызывало сочувствия. 
Она сама была всему причиной.

2640. — 5еп(іг5І 1а согйа аі соііо (1) чувствовать 
неизбежность расплаты, бояться возмездия.

2641. вепга согйа (1) без промедления, сразу, с ме
ста в карьер.

поп акрейаге ІгаМо йі согйа (1) см. 1 877.
2642. аѵеге (или сопйигге) 1а согйа виііа посе (1) 

эй быть почти у цели.
поп аѵеге йеі хассо 1е согйе (1) см. 5-24.
2643. ЬаІІаге киііа согйа (1) а) быть очень ловким, 

смелым; Ь) рисковать.
2644. саш ш іпаге хиііа согйа (1) а) ходить по струн

ке; Ь) ходить по острию иожа, по лезвию бритвы.
сЬіийеге цй аііе  согае (1) см. С-2652, 
сопйигге Іа согйа киііа посе (1) см С-2642.
2645. йаге согйа а... (1) а) отпустить вожж и, дать 

волю:
Оаге согйа аі регвопаіі вепіітепіі відпіПсаѵа заЪсІ-іге Іе

гіігеШѵе (Ь. Ргеіі, «Сіоѵйіегга, ^іоѵіпегга»).
П оддаться чувству дружбы в тех условиях значило 

саботировать инструкции.
Іо, рег езетр іо , поп Ьо зариіо, соп зиа тасіге. Ье Ьо сіаіо 

ігорра соггіа, т і  Ъазіаѵа сЬе Іаѵогаззе. Созі Ьа зе т р ге  со- 
тапгіаіо  іеі (С. Агріпо, «Ьа зиога ціоѵапе»),

Я. например, не сумел справиться с ее матерью. Я дал  ей 
слишком большую волю, мне было довольно, что она ра
ботает. Так вот и получилось, что она всегда командовала 

«Регсііё ГЬо Іазсіаіо апгіаге аѵапіі а ?аге Іа зігайа іп 
раіийе, — репзаѵа. — Еесо соза зиссейе а (ІагрП согйа а 
чиезіі тоссоіопі. 1Дп’а11га ѵоИа, іп раіийе, 1а Бігайа Іа 
іассіо іо (5. Маці Воп[апіі, «8регата»),

— И зачем только я дал ему идти вперед по болоту, — 
дум ал Зван. — Вот что значит дать волю этим соплякам. 
В другой раз показывать дорогу буду я.

5і асаіепаѵа. Ооѵеѵо іазсіаг раззаге 1а Ьиггазса, циезіб 
йоѵеѵо іаге. Р іпееге йі поп ийігіа, поп гіагіе согба (М. Ѵеп- 
іигі, «Ьмаррипіатепіо»).

Элена неистовствовала. Мне нужно было выждать, пока 
утихнет буря — вот что мне оставалось делать. Притворять
ся, будто я ничего не слышу, ие дать ей расходиться еще 
больше.

Ь) подстрекать, подстегивать кого-л.:
Сіеііа. — Ма АгсіЪаЫо! І^оп зеі т а і  ргопіо! Коп дагцИ 

сог<За, гіа, рег сагііа (Ц. Веііі, «II йііиѵіо»).
К л е л и я. — Арчибальдо! Ты все еще не готов! Тетя, да 

брось с ним разговаривать, пожалуйста.
Ьа Ьепа. сЬе ега ипа Ъіопгііпа зѵеііа, ріепа <1і сЬіассЬіегс 

е  іигЬеНа, аѵеѵа сарііо сЬе роіеѵа ігаг }гиііо гіа чиезі^ 
сигіозііа йеііа райгопа, е 1е гіаѵа соггіа (Р. ЗассНі, «Ьц 
ргітайоппа»).

Ее камеристка Лена, изящ ная блондинка, болтливая и 
лукавая, поняла, что может извлечь выгоду из любопыт
ства хозяйки и всячески это поощряла.

2646. йаге 1а (или  йеііа) согйа (ток. шеііеге или рог
ге аііа  согйа) (1) а) пороть, бить веревкой; Ь) пытать, 
терзать, мучить:

«АЫ ѵоі ѵоггезіе іа г т і  рагіаге; е іо поп роззо раііаге... 
поп во піепіе... Роігезіе сіагіпі 1а согйа, сЬе поп пи саѵеге- 
зіе пиііа йі Ьосса (Л. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»)ч

— А, так вы хотите заставить меня говорить, а я не 
могу говорить... я ничего ие знаю... Хоть пытайте, ни слова 
из меня ие вытянете.

II ѵессЬіо сіагіопе т і  сіаѵа 1а согйа, т і  тагхегаѵ а 1о 
зрігііо, соп ^ие1 зио Ьигіезсо йізсогзо іп т а іе г іа  (Зі апігороѵ 
Іа^іа (Л. С. Ваггііі, «Сарііап Оойёго» ).

Старый болтун терзал меня, насиловал мое воображение 
своими шутовскими рассказами о людоедах.

2647. еккеге іп (Ьиопа) согйа (2) быть в (хорошей)
форме (обычно о спортсменах).

2648. еккеге 1а согйа хиііа посе (1) быть на ма^и.
2649. езкеге йі согйа (1) а) быть ие в дух?.

«Веѵеіе циаісоза? Мауег ё  согда, зіазега, ЫаО&па
сопзоіагіо» (М. Ргізсо, «Ьа сіапіа йі ріагга»).

— Вы что-иибудь выпьете? Майер сегодня ые в духе, 
нужно его ублажить,
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Еіепа гіоѵеѵа еззеге <31 Ьиоп итоге, а ііг іте п іі поп аѵгеЪЪе 

зиопаіо 1а «Магсіа Іигса». С^иапао ега дій <Н соггіа 1а зиа 
ргеіегепга апгіаѵа а СЪоріп (М. Ѵепіигі, «Ь'аррипіатепіо»).

Элена, кажется, была в хорошем настроеннн, иначе она 
бы не играла «Турецкий марш». Когда на нее нападала 
хандра, она отдавала предпочтение Шопену.

Ыеііа саза гіі ѵіа 5ап беЪазІіапеІІо, поп ѵесіо регсііё поп 
сі ѵаі а зіаге Іи, гіаіо сЬе т і  зетЬ гі гіаііе Іеііеге то И о  &ій 
6і согсіа е аппоіаіа гіі аіаге іп с а т р а ^ п а  (ІѴ. ОіпгЬигц, 
«Саго МісНеІе»).

Я не понимаю, почему ты не хочешь переехать на улицу 
Сан Себастьянелло, ведь из твоих писем видно, что ты в 
упадке и тяготишься жизнью за городом.

Ь) плохо выглядеть, сдать:
И ^Іогпо йоро Сіогйапо 8 і гесо 1п пе&ог1о сіаі расЗге. II 

ѵессіііо ега ѵ егатеп іе  й*й <1і соггіа (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, 
діоѵіпегга»).

На другой день Джордано отправился к отцу в магазин. 
Старик, действительно, сильно сдал.

2650. еккеге Іезо (или  іігаіо) с о т е  ипа соггіа <?і ипо 
5Ігипіепіо (2) быть в большом напряжении (ср. нервы 
натянуты как струна).

Іаг ЬаІІаге цгі зи ііа согда (1) см. С-2665.
2651. Іахсіаге ип ро’ <31 соггіа (1) дать передышку:

Зіаіе ГигЪо, Іазсіаіе  ип ро’ <11 соггіа аі ѵозігі пешісі. 
1/ітрогІап і.е  ё сЬе раззіпо циезіі діогпі <31 зозреііо, ді Іигоге, 
сіі сЬіаззо (V. Веііі, «Соггигіопе аі Раіагго йі Сіивіігіа»).

Действуйте умно: дайте вашим противникам передышку. 
Главное выждать несколько дней, пока уляжется шум, ож е
сточение, подозрительность.

Іаьсіаге цсі виііа согііа (1) см. С-2665. 
теМ еге аііа  согсіа (1) см. С-2646.
2652. теК еге  (или хігіл^сге, сЬіийеге) цсі а ііе  соггіе

(1) припереть кого-л. к стене:
Ьа ^іоѵапе гіоппа {асе, ш езза а ііе  соггіе йаііе агдотеп- 

Іахіопі гіеі сотгпіззагіо (О. Оатіапі, «Соп[ез8іопе йі ип 
соттіввагіо сіі роіігіа аі ргосигаіоге йеііа гериЬЫіса»).

Молодая женщина молчит, припертая к стене аргумен
тами полицейского комиссара.

2653. теИ еге  іп соп іа (или іп согсіе) (2) настроить 
(музыкальный инструмент):

Соѵ’ё езза соісзіа ѵіа гіеі шегхо? СЫ ГЬа а зсоргіге созі 
аррипіо? СЬі ГЬа т ізи г а іа ?  т е з з а  а соггіа? розіа іга 
сопНпі сегіі? (С. Соггі, «Ореге всеііе»).

Где искать этот средний путь? Кто может найти его с 
уверенностью? Кто его изменил, вытянул в струнку? Заклю 
чил в определенные границы?
2654. пі05Ітаге Іа согсіа (или 1е согсіе) (1) а) быть 

потертым, износиться:
ТііНо Гаггесіатепіо гіеі Іеаіго сотіпсіб  а т о з іг а ге  1а 

согйа («Рапогата», 1974).
Весь реквизит театра уж е порядком поизносился.

Ь) показать свое убожество, обнаружить свою несо
стоятельность:

МоШ — {огве ІиШ — пюьігапо 1а спгсіа, зсоргопо 1а Іого 
сгера (С. Раѵе&е, «II тевііеге <іі ѵіѵегех-).

Многие — возможно все — обнаруживают свою слабую 
струну и не могут скрыть, ко іда  она рвете?..

•2655. шохігаге 1е соггіе йе! соііо (3) а) петь с на
пряжением; Ь) стареть (обычно о женщине).

9656. рагіаге сіі соггіа іп саьа йе11’ішрісса*о (1) ^  
^ыть нетактичным, говорить о веревке в доме пове
шенного (ср. в цоме повешенного не говорят о верев
ке).

рогге а ііа  согсіа (1) см. С-2646.
2657. рге&спіятхі соііа согсіа аі соііо (1) =  посы

пать голову пеплом, публично каяться в чем-л.
поп гассарехгаге (или  поп гіаѵеге) йеі зассо 1е сог- 

«1е (1) см. 5-24.
2658. г е ^ е г е  1а согсіа ( I )  быть пособником в чем-л., 

пособничать.
2659. гііоссаге ипа соггіг (2) вновь вернуться к ка- 

кому-л. вопросу.
2660. зреггаге Іа соггіа (1) убежать, унтіт
2661. кіаге іп согсіа (2) а) держ аться в границах; 

N  держ аться основной темы; повторять одно и то

2662. 5Іаге 5и11а согсіа (1) быть как иа иголках, как 
на угольях.

кігарраге (ігорро) 1а согсіа см. С-2666, 
вігіп^еге цсі а ііе  согйе (1) см. С-2652.
2663. іа^Ііаге Іа соггіа (1) смыться, сбежать, уйти:

М’ассог5 і іі репзаге зогйашепіе: поп Ьаі рій ѵепі аппі, 
іа ё ііа  1а согйа (О. Агріпо, с;I.а виога ціоѵапе").

Я поймал себя на мысли: тебе не двадцать лет, сматы
вай удочки.

«..-<2ие11о йі ргіша ё ип роѵегассіо... Аѵеіе ѵізіо соше Ьа 
іа& ііаіо 1а соггіа?» (С?. Агріпо, «Ьа га^агга йаііа гаіііоііпа»).

— ...Тот, что приставал первым, просто жалкий бедняга. 
Видали, как он рванул?

8е ші ргезепіо аі С отапйо  пеззипо сі сгегіе а ііа  іассепйа... 
Ь*ипіса соза ё 1а&1іаге 1а соггіа (Л. Сегѵі, «I тіеі зеііе
и&и»).

Е сли  обратиться в штаб, никто не поверит в эту исто
рию... Единственное, что можно сделать — смыться.

Е йіззе сНе а саза ега зет р ге  1а зоіііа зіогіа, е іеіісе 
сЬе аѵеѵа Іа^ ііа іо  1а соггіа СіпгЬигц, «Ьа зігайа сНе
ѵа іп сіііа»).

Он сказал, что дома ничего не изменилось и ои счаст
лив, что ушел оттуда.

...е аі т іо  раезе, іи ііо  гіі дгоззе Іаші^Ие, с’ё рига Гизапга 
сЬе о^пипо, га^агго  о га^агга , ^иапйо іі зио Іигпо ѵіепе 
іаяН  1а соггіа (С. Магоііа, «Ье тііапеві»).

На моей родине во всех многодетных семьях существует 
обычай: когда парень или девушка достигнут определенного 
возраста, онн отделяются от семьи.

2664. іепеге дсі іп согсіа (1) держ таь кого-л. в стро
гости.

2665. Іепеге (или Гаг Ъаііаге, Іазсіаге) цсі зи ііа согсіа
( і )  заставить волноваться, держ ать в напряжении:

— ОЬ, сЬе зіогіа сош тоѵепіе: Ьайа, всорріегд іп ріапіо.
— Ма іі сопйисепіе, сііе 1а сопозсе, зиопа, е іеі заііа ви.
— Аѵапіі. поп т і  іепеге зи ііа  сог^а (7’. ЬапйоЦі, 

атоге йеі позіго іетро»).
— О, какая  трогательная история! Смотри, я сейчас раз

ревусь.
— Но водитель знает санитарку, дает сигнал, и она са

дится в трамвай.
— Дальш е, дальш е, не томи меня.
...апсЬе Оіогдіо 8е1ті апгіаѵа іепиіо зи ііа  ссггіа (С?. Ваз- 

запі, «Юіеіго Іа рогіа»).
Да и Д ж ордж о Сельми надо было заставить ж дать. 
Бізропеѵапо йі сіие оге, е апсЬе рег чиезіо, іогзе, а  рагіе

іі сЬе сег іатеп іе  ргоѵаѵа а іе п е г т і зи ііа  согйа, Саі-
іоііса поп зі сЗаѵа пеззипа сига йі вігіпцеге і  іетрі (С. Ваз- 
запі, «Оіеіго Іа рогіа»).

В их распоряжении было два часа, да учитывая еще, 
что Каттолике доставляло удовольствие держ ать меня в 
напряжении, она не давала себе труда хоть немного по
торопиться.

2666. іігаге (или зітарраге) (ігорро) Іа согсіа (2)
перегнуть палку, переусердствовать:

Ма зіеіе з іа іі ѵоіаіігі сЪе а іигіа йі Іігаге 1а соггіа, аѵеіе 
сгеаіо чиезіо з іа іо  йі созе (V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

Это вы создали такое положение, идя напролом. 
СопіШепіе. — ...Соп ѵоі гіеѵо еззеге зіпсего, Іеаіе. Коп зі 

риб Іігаге Ігорро 1а согсіа. Сі зі сіеѵе Гегтаге аі шошепіо 
еіизіо. е зріееагзі. А ІІгітеп іі зі гізсіііа бі оііепйегѵі 
(О. РаЬЬгі, «II сопіійепіе»).

Н а п е р с н и к .  — ...Буду с  вами совершенно откровенен. 
Не следует перегибать палку. Нужно вовремя остановиться 
и объясниться начистоту. Иначе вы можете остаться в обиде.

К а іи га ітеп іе , перриге іп ^иез^о сатр о , зі рио іігаге Іа 
согйа зепга Ііпе («Ьа пиоѵа циезііопе йеііа Ііпциа»).

Конечно, д аж е  н здесь нельзя злоупотреблять.
(Пример см. тж. и-89).

2667. Іоссаге ипа согсіа а чсі (2) затронуть струну; 
растрогать:

«Е Регреіиа? поп аѵеіе репзаіо а Регреіиа»..- «Ьа сЬ іатегб
іо, е 1е іоссНегб ипа согсіа... ѵегігеіе» (А- Мапгопі, «I рго- 
те88і врозі» ).

— А Перпетуя? Про нее вы и забыли.
— Я позову ее и затрону такую  струнку... вот увидите.

2668. іоссаге Іа согйа кепзіЬіІе а  (2) нащупать 
слабую струнку; задеть за живое.

2669. іоссаге ипа хоіа согсіа (2) говорить только об 
одном, настаивать на чем-л.

поп ѵегіеге йеі зассо 1е соічіе (1) см. 5-24.
сЬі поп яа 1е поір поп іоссЬі согйа (2) см. N-470'.
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2670. сЬі ріи сЬе (п оп ) йеѵе ргепйе, Ніа 1а согйа сЬе 
Гаргепйе (I )  ргоѵ. =  кто лишнее берет, себе веревку 
вьет.

сЬі ігор^іо Ііга Іа соггіа, Іа хрегга (тж. сііі Ігорро Нга, 
Іа согсіа кігарра или ргехіо хсіііапіа; Іа согаа Ігорра 
1е®а 8І вреіга) (1) см. 5-1385.

йоѵ'ё апйаіо  іі вассо, ѵаппо (или ѵасіап) 1е согйе (1) 
см. 5-39.

2671. а  Іип§а согйа йга сЬі піогіе аКгиі йехіга (1)' 
ргоѵ. =  не рой другому яму, сам в нее попа
дешь.

2672. поп рагіаге (или поп рагіаіе) сіі согйа (или 
поп п о т іп аге  Іа Іипе) іп  сака йеІГііпріссаІо (1) ргоѵ. 
в доме повешенного не говорят о веревке.

ііга  Нга е 1а соггіа ®і «Ігарра (1) см. 5-1385. 
іге Ші (аппо іюо кра^о, Іге хра^Ьі Гаппо ила согсіа

(1) см. Р-806.
СОІШ ІАЬЕ ацв  

п ет ісо  согсііаіе (тж. соггЧаІе п ет ісо ) см. N-150. 
С О К О О ^  т

2673. ^гап  согйопе а) первая степень ордена; Ь) к а
валер ордена.

аііаг^йге (или аііепіаге) і согйопі (гіеііа Ьогза) см.
В -1032.

2674. аѵеге і согсіопі §то58І быть богатым. 
сЬіиД^ге і соггіопі гіеііа Ьогса см. В -1035.
2675. рогіаге іі согйопе а ііа  Ьеггеііа много мнить о 

себе, быть о себе высокого мнения, воображать.
2676. готреге  і соггіопі а Ц(1 надоедать кому-л., дей

ствовать на нервы кому-л.
ксіоеікге і ссггіопі сіеііа Ьогха см. В-1032, 
вігіпстеге і согй-опі йеііа Ьогха см. В -1035. 
іепеге хІгеШ і согйопі с1е!!а оогка с.м. В-1044.
2677. іігаге іі сосйопе а  цсі ^  взять кого-л. за  горло:

Е циапйо, ивсШ, іо ^Іі ііго [іпаіш епіе іі согйопе: «Ьа 
ѵегііа, йоііоге, 1а ѵегііа». зоггійе е гіврошЗе: «Тиііо Ьепе, 
яі^г.ог С ого» (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»).

II когда все ушли, я, наконец, хочу поставить вопрос 
ребром: «Скажите правду, только правду, доктор». А он 
улыбается в ответ: «Все идет хорошо, синьор Коро».

с о і ш о ѵ а ы о  а ее  
2678. еккеге йі Ьиоп согсіоѵапо а) быть крепким, здо

ровым; Ь) быть толстокожим.
2679. екзеге Іа ііо  іі (или гезіаге) согйоѵапо быть 

одураченным, остаться в дураках.
2680. і  ссгйоѵапі копе г і п и з і і  іп  Ьеѵапіе дураков 

пет; не обманешь.
СОКЕ т см. СІЮ НЕ 
СОКІСАКЕ ѵ

сЬі 8І согіса соі ЬаіпЬіпі, ®і а!га ріксіаіо см. В-154. 
СС5Ш АССНІА /  

согпассЬіа сіа с а т р а п ііе  см. С-354, 
гаго с о т е  ипа согпассЬіа Ьіапса см. К -121. 
іі с ат р ап ііе  поп іпі&Ііога 1а согпассіііа см. С-359. 

СОКЫАМЬ5А і
2681. іаге с о т а т и а 'а  а с(<3 провести, надуть кого-л. 
Я сопкі^ііо йоро іі ГаМо ё Ііаіо  йа ^опііаг согпапшхс; 

с м . С 2465.
С О І^ Е Т О  

йаге сіеі саро іп Согпеіо см. С-751.
С О К М С Е  (

2682. еякеге пеііа ^іикіа  согпісе быть на своем ме
сте.

2683. {аге согпісе а  ип с1І8сог5о (или а ипа поіігіа) 
приукрашивать рассказ, сообщение.

2684. іп іацііаге 1а согпісе іпіогпо аі саро наставить 
роі а.
2685. ѵаіе рііі Іа согпісе йеі рі айго рама дороже кар
тины; её игра не стоит свеч.
СОКМО т

2686. с о т о  йеП’аЬЬопйапга рог изобилия, 
іеліа Ді с о т о  см. Т-484.

2687. аЬЬакзаге (или гНігаге, г іте ііеге  іп (Зепіго) 1е 
согпа склонить го л о в у , с м и р и ться , у н и зи т ь с я :

— АЬ, ЪеЫ — сопсіизе зепха сопсічйеге 1о гіо, гііігапйо 
1е согпа (Т. ЬапсІоЦі> «Ѵп атоге йеі покіго іетро»),

— Ну, хорошо! — заключил нерешительно дядюшка, сме
нив гнев иа милость.

2688. аігаге 1е согпа важничать, задирать нос. 
аггіѵаге соііе іго тЬ е  е рагііге соі согпі см. Т-944.
2689. аѵеге рег 1е (или  виііе) согпа а) постоянно 

думать о..:
Ыоп во регсЬё, т а  апсІѴіо Гаѵеѵо виНе согпа... ф н і іа  

ѵізііа а  сиі ві (Іаѵа Іапіа ітрогіапга  (Л. РаІаггезсЫ, «Шат
ре сіеіі’ 800»).

Сам не знаю почему, ио мне все время не давала покоя 
мысль об этом визите, которому придавали такое значение.

Ь) не переносить, не переваривать:
II віепоге ргіпсіріо аііога, соше 5І (Іісе, асі аѵегіо ргоргіо 

5и11е согпа (/. Ыіеѵо, «Сопіеввіопі йі ип Ииііапо»),
И тогда он стал управляющему, как говорится, поперек 

горла.
...іо, ТогеІІо, Гаѵеѵо виііе согпа рег ип аііго тоііѵо: 

регсііё Йісеѵа е Іасеѵа зет р ге  1а соза вЬак'1іаІа (Л. Могаѵіа, 
«Кассопіі готапі»).

...я терпеть не мог Торелло ио другой причине: он всегда 
говорил и делал не то, что надо.
{Пример см. тж. В-397).

2690. аѵеге 1е согпа іп хепо е іпейегхеіе іп саро са
мого себя позорить.

2691. аѵеге (или рогіаге) Іе согпа (е кеііе раІсЬі) 
(тж. аѵеге рііі согпа сЬе сареііі; аѵеге 1е согпа іп Іе- 
5Іа) =  б ь гь  рогоносцем:

«Зареіс сЬе іп Са(апіа пезвшю кі оссира гіеііе согпа сНе 
Ьа 1п ІеБІа... а Іп(ІІ ^ іі ргийе іі йійіеіго!.. (V. Втапсаіі, 
«II ЬеІѴАпІопіо»),

— Знаете, ведь в Катании никого не смущает быть рого
носцем.., у всех чешется затылок!

аѵеге іі Гіепо аііе согпа см. Р-660. чѴ
аѵеге И зио іш ріссаіо е 1е кие согпа см. 1-118. 
аѵеге піагге е согпа см. М-996.
2692. поп аѵег ѴІ5ІО согпа а Ьиоі ^  быть наивным 

до крайности, ничего не соображ ать (ср. как баран 
иа иовые ворота).

2693. поп саріге ип с о т о  ровным счетом ничего не 
понимать:

Бівзі. ітпЬагаггаіо: «ВеЪ, ві сарізсе...» Ма Іеі, іпіигіаікіові 
ай ип Ігаііо: «5і сарізсе ип с о т о . N 011 бі сарізсе піепіе» 
(А. Могаѵіа, аЫиоѵі гассопіі готапі»).

— Ну понятно... — сказал я смущенно. Но она, вдруг разо
злившись, отбрила меня: — Черта с два, ровным счетом 
ничего не понятно.

2694. саѵагхі гіаііе согпа выбросить, выкинуть из 
головы, перестать думать о чем-л

2695. йаге хиііе согпа раздраж ать, нервировать.
2696. йагкі 5и11е согпа подраться.
2697. сііге (реяіе е) согпа (тж. йіг согпа е ѵіІирегі) 

поливать грязью, хулить:
Іпйігіггаіа !а ГаЬЬгІса а созігиіг зроіеііе йа ^гапаіе, 

циеііе ахіопі аіѵеппего ІапГого... Ѵепиіо іп Іісепха росо 
ргігпа сііе Ііпіззе 1а ^иегга, Агпо ѵсііе ѵепсіеге, регсЬё 
зепіі йіге согпа е ѵііирегі <3і чиеііе зроіеііе (^. ВассНеШ, 
«Метогіе йеі іетро ргевепіе»).

Переоборудовав свой завод на производство снарядных 
трубок, он открыл золотое дно... Но приехав в отпуск не
задолго до конца войны, Арно решил продать завод по
тому что из за этих трубок на него начали вешать собак.

Ма СогітЪо гіргезе, ѵоііапйозі ѵегзо іі поіаіо: — Осі ге- 
5Іо, зоп ІигЬегіе ^гоззоіапе. Соше ргезишеге сііс поп зі 
зсоргапо.^ Е чиез^'аКга с1і сііге е іаг йіг согпа йі т е ,  
шепіге роі ѵоггеЬЬе сІГіо Іо гассотапйаззі а^Н еіеііогі...
(Е. Сазіеіпиоѵо, «гѴопогеѵоіе Раоіо Ееоп[огіе»),

Но Коримбо, обращаясь к  нотариусу, продолжал:
— Впрочем, это грубое притворство. Вы думаете, это не 

бросается в глаза? Да он клевещет на меня, а потом еще 
хочет, чтобы я рекомендовал его избирателям ..
(Пример см. тж . Т-686).
2698. еьбеге сіі согпа сік сіііоссіоіа тос/с. быть 

сльыішы чувствительным^ болезненным.
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2699. Іаге 1е согпа строить, показывать «рожки» (из 

пальцев) от дурного глаза:
=..рег 1а ргіша ѵоііа ѵезіііо е пиігііо, соп ип Іеііо е ип 

іеііо, е регзіпо соп аиаІсЬе зоЫо іп зассоссіа, тпі тегаѵ ід ііа- 
ѵо е циазі поп сі сгейеѵо е т і  гіреіеѵо: «Р асс іато  согпа... 
т а  ѵиоі ѵесіеге сЬе поп сіига... іа с с іа т о  согпа» (Л. Могаѵіа, 
«Нассопіі готапі»).

...впервые в жизни я был сыт н одет, у  меня была 
крыша над головой, и д аж е  кое-что в кармане. Меня это 
удивляло, и я почти в это не верил и повторял сам себе: 
«Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить... вот увидишь, что так долго 
продолжаться не может... только бы не сглазить».

Ма Тассіо 1е согпа, поп ѵо&ііо то г іге  іізіса е діоѵапеі 
(М. Ргізсо, «Ьа йата йі ріагга»).

Надо плюнуть трн раза через левое плечо, я не хочу 
умереть от туберкулеза, молодой.
(Пример см. тж. 11,-226 Ь).

2700. ?аге (или т е ііе г е )  1е согпа а цд наставить ро
га, изменить:

«Е §1і ѵиоі Ьепе е іі ргерагі а ш еЙ егті 1е согпа» 
(А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

— И ты его любишь и уже готова наставить мне рога. 
«...№>га §1і Ьа ^аііо 1е согпа рег поі, е іо поп зоіо &1і

гиЬо 1а пю&ііе. т а  т а п д іо  іі зио рапе. » ( V. ВгоссНі, «/ 
іетрі деі &гапйе атоге»).

— ...Нора из-за нас наставляет ему рога, а я не только 
отнимаю у него жену, но и ем его хлеб.
(Пример см. тоіс. Ь-226; 5-1729).

2701. ?аге іе согпа аі ^а іа іео  оскорбить чувство при
личия, вогнать в краску:

М’ассог^о сііе 1а поѵеііа ё Лпііа. Рег поп Гаг 1е согпа 
аі ^а іа ісо  сіе&іі апіісііі сапіаГаѵоІе. загеі И Н рег арріссагѵі 
1а шогаіе (/. Иіеѵо, «Соп?еззіопі йі ип ііаііапо» ).

Итак, моя повесть окончена. Чтобы не задевать чувство 
приличия старинных баснописцев, я д аж е  постараюсь при
тязать к ней мораль.

Тіассаге Іе согпа а ^сІ см. С-2706, 
поп ітроіЧаге ип с о т о  см. 1-126а. 
2702. Іеѵаге 1е согпа сопіго чсі угрож ать кому-л.
2703. ш еііеге цс ай аііг і рег 1е согпа заставить д у 

мать кого-л. о чем-л., пробудить желание к чему-л. 
т е ііе ге  1е согпа а чсі см. С-2700, 
рогіаге 1е согпа (е 5е(іе раІсЬі) см. С-2691, 
ргепсіеге ип с о т о  рег ип 1І8сЬіо см. Р-934. 
ргепсіеге іі іого рег Іе согпа см. Т-771. 
2704. гесаг§і виііе согпа сіі... питать антипатию к..; 

испытывать раздражение. 
гііігаге (или г іт е ііе ге  іп сіепіго) 1е согпа см. С-2687. 
2705. гіххаге Іе согпа важничать, задирать нос.
2706. готреге (или  8реггаге, ііассаге) 1е согпа а дгі 

убавить прыти, обломать рога кому-л.:
— ...Моп гіпипсегб аі т іо  сотр ііо , іп о&пі тосіо\ е, ші 

гоіпра риг 1е согпа соп циезіі га^аххі, іаго 1о зіеззо  іі т іо  
гіоѵеге (М. Риссіпі. «ЕЬгеі»).

— ...Во всяком случае, я не откажусь выполнить свой 
долг. Пусть я сверну себе шею с этими ребятами, но свой 
долг я выполню.

Ма &ІІ зсодіі егап зе т р ге  И, а ѵепіі раззі: е  іиі, йа&іі 
даціі а ге тагс . с о т е  зе ѵоіеззе ргоргіо согхагсі. «5і сІігеЬЬе 
сЬе аЬЬіа ипа &гап ѵодііа гіі г о т р е гт і  1е согпа 1а зорга» — 
зі сііззе агі ип т о т е п іо  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

Скалы были в двадцати шагах. А он все греб и греб, 
как будто хотел разбиться именно иа них. «Можно поду
мать, чго мне охота сломать там  себе шею», — сказал  он 
про себя.

— МопзІепог 1о гіиса Ьа зесо ѵаіепіі сарііапі, е поп риб 
іаіііге  сЬе е^іі ЯассНі 1е согпа а чиезіо аііего ІиссЬезе 
(Р. Еап\апі, «Сессо й’АзсоИ»).

— Но у монсиньора есть доблестные военачальники, и 
не может того быть, чтоб он не пообломал рога заносчи
вому Каструччо из Лукки.
{Пример см. тж. N-585 с)»

поп 5 Іітаге  ип с о т о  см. 5-1724. 
зиопаге Н с о т о  сЛ Огіапсіо см. 0-604. 
2707. Ігоѵаге согпа а ѵепіа&ііо не найти ничего, 

остаться на бобач:
«Наі Ігоѵаіо а ііа  рогіа іі Іазсіаразсаге?», піі іесе аііип- 

^апсіо ип Го&ііеііо Ьіапсо аі &іигіісі.
«Но ігоѵаіо 1е іие согпа а ѵспіа&ІІ"?# е іі  гібрОЙ 5ІІ2ХЛІ9 

іи . А. СіЬоііоЛ «Ьа ѵаса тога»\*

«Тебе дали пропуск?— спросил Антонио, протягивая 
судьям белый листок.

«Фигу с маслом мне дали» , — ответил я зло.
поп ѵаіеге ип согпо см. Ѵ-25. 
И Ьие 8І з і іт а  рег 1е согпа е Г и о то  рег Іа рагоіа 

см. В -1385. 
2708. ип (Ьеі) с о т о !  черта с два!, как бы не так! 
а саіііѵа ѵасса Оіо сіа согіе согпа см. Ѵ-7. 
сЫ Ьа сарге Ьа согпа см. С-882. 
і1 сііаѵоіо сі Ьа ше88о 1е согпа (или  Іа сосіа е Іе сог

па) см. 0-364. 
ессо іа и о  П Ьессо аІГоса е 1е согпа аі рогіезіа см. 

В-402. 
йа ипа ти с с а  а ипа сіоппа сі согге ип раг сіі согпа

см. М-2129.
2709. поп т е  пе іт р о г іа  ип с о т о  это меня не ка

сается, мне на это наплевать.
2710. т і  ветЬ га сіі аѵеге Іе согпа я сгораю от стыда.
2711. іа п і’ё 8иопаг^1і іі согпо сЬе П ѵіоііпо ^  ему 

медведь на ухо наступил; он в этом ничего не смыс
лит. 
§̂ 1і иогпіпі 8! Іе^апо рег Іа Ііп^иа (или рег 1е рагоіе), 
е і Ьиоі рег Іе согпа см. ІІ-158. 
СОКМОѴАСЫА { 

2712. тапсіаге іп Согпоѵа^ііа зепха Ьагса наставить 
рога, сделать рогоносцем. 
СОКГ^ІЛО С188 

а г^ о те п іо  согпи^о см. А -1019. 
СО КО т  

2713. сапіаге іиог сІі сого сказать что-л. невпопад.
2714. Іаге сого а (или соп) цб вторить, поддакивать, 

подпевать кому-л.:
«Сіао. Ка^іопіеге, Ьиопа Іогіипа». То заіиіаѵапо гійепйо, 

е аі Іого заіи іі іасеѵапо сого циеііі йееіі а ііг і йеіепиіі 
(С. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

— Прощай, счетовод, счастливо, — и к их приветствиям 
присоединялись голоса других заключенных.

«Оіаѵоіо! Ѵоггеі ѵейеге апсЬе чиезіа!..» СІІ аіігі Іасеѵапо 
сого (С. Ѵег@а, «Мазіго-йоп Сезиаійо»).

«Чері возьми! Я бы хотел л  этого попробовать!..» Другие 
поддерживали его.

пюііі іп іаѵоіа, росЬі іп сого см. Т-146.
СОКОNА (

2715. согопа йі вріпе терновый венец:
...і йізсогзі йеі е ео те іга , 1а ргероіепга ѵоі&аге гіедіі ат іс і 

е е іі з^пагйі зргеггапіі е йіѵегШі сіеііа ееп іе егапо 1а 
согопа йі зріпе; сЬе йоѵеѵа рогіаге рег 1а сопциізѣа йеі гедпо 
атогозо  гіеііа Сіагісі (С. Рагізе, «Атоге е ^егѵоге»).

...речи этого землемера, грубость друзей и презрительные 
и насмешливые взгляды были терновым венцом, который 
он должен был носить за любовные победы над Чарнчи.

2716. а  (или іп) согопа кругом, в круг.
2717. йіге Іа согопа а) перебирать четки; Ь) думать 

только о себе, о своих делах.
2718. Іаге согопа а... а) окружать, стоять вокруг: 

Гасеѵап согопа а ііа  іаѵоіа зегіісі з е е ^  (М- Вопіетреііі,
«Ь’атапіе ^ейеіе»).

Вокруг стола стояли шестнадцать кресел.
Зіаѵа зейиіо аІГ отЬ га ш ип ріорро е  іпіогпо, пеІГегЬа, 

^іі іасеѵапо согопа ипсіісі ЬатЬіпі (С. Агріпо, «Ье тіііе 
е ипа Ііаііа»).

Старик сидел под тополем, а вокруг него на траве стояли 
одиннадцать ребят.

Ь) быть близким к кому-л.; составлять привычное окру
жение для кого-л.:

ф иеііі сЬе, а ііа  сарііаіе, §Іі Іасеѵапо согопа аѵеѵапо, 
зи рег дій, і ^изіі зиоі {Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо 
Ьеоп$ог1с»).

Все те, кто окружали его в столице, разделяли более или 
менее его вкусы.
2719. рогіаге согопа 80рга дсі превзойти кого-л.
2720. зШ аге ( іи ііа )  Іа согопа выговориться, выска

зать (ся) начистоту:
Е 1а Б ітоп а , сЬе циеі ^Іогпо ега /п ѵепа... 1е сотіпсіо 

а ь іііаг 1а согопа созі... (Р. Рапіапі, «Сессо й'АзсоИ*).
И Симона, которая м гот день была в ударе-., коіщі-а ей 

все выкладывать*..



2721. 1а согопа з ’ё «Гііаіа компания разошлась; кру
ж ок распался.
СОКОЫАКЕ ѵ 

согопаге Горега см. 0-409.
— рег согопаге Горега см. 0-407. 
еккеге согопаіо й а (І)  киссезко см. 5-2012.
1а (или іі) Ііпе согопа Горега см. Р-828.

СОКСЖАТО адд  
іекіа согоі*аіа см. Т-473.
іі ге поп ІеМегаІо, ё ип азіп  согопаіо см. К-150. 

СОКРАССОКРО т
2722. Гаге іі сограссогро драться врукопашную-

Соггеѵо риге іо, сі аггіѵаѵагпо агісіоззо, Іасеѵ ато  і сограс- 
согрі (V. 8 егшопіі, «Ьа ЬатЫпа Еигора»).

Я бежал ему навстречу, мы бросились друг иа друга и 
сцепились врукопашную.

СОКРО т
2723. согро іпогіо мертвый груз; лишняя обуза.

Е іп с^иезіа іпапіега 1а гіоппа з ’аѵеа зІ гесаіо іп соврите 
сіі сііге: диез.о согро шогіо, сЬе, с о те  іі т а г і іо  тапсіаѵа
о гіапагі о а Иго, созі созіеі ега аііе тапі... (Г. Засскеііі, 
«№ѵе11е» К

И вот жена взяла себе в привычку говорить о сыне: «эта 
лишняя обуза», так  что если муж посылал ему деньги или 
еще что, го ему сильно доставалось...

2724. согрі зап іі церковное имущество (не облагае
мое налогами). 

2725 согрі зирегіогі планеты, звезды. 
2726. согро е Ьепі жизнь и имущество. 
2726а. — регсіеге согро е Ьепі потерять корабль вме

сте с грузом. 
2727. согро сіеі ЛеІіНо (или сіеі геаіо) а) веществен

ные доказательства, улики:
«Ма, е 1а ргоѵа?» сЬіезе ВізсоНіпІ.
«Ьа ргоѵа ессоіа» е зс іа т б  Гіпѵірегііа гіоппа деіІагкЗо 

г іг а т т а и с а т е и іе  еиі іаѵоіо іі согро гіеі гіеІШо, 1а зсагріпа 
<!і газо Ьіапсо (/•'. 8асскі, «Ьа ргітайоппа»).

— Но где ж е доказательство? — спросил Бискоттини.
— Вот оно. вещественное доказательство! — воскликнула 

разъяренная особа, швырнув на стол белую атласную ту
фельку.

ОиеІ пиоѵо зсЬегго <5і гіо  № п п і ега гіивсііо іп ріепо.
— Сі ѵиоі рахіепга — с о тт е іг іо  Арроіопі, аН геііапйозі а 

Іаг зрагігс і і  согро гіеі геаіо (Ь. йі Раісо,  «Ѵпа йоппа
йізропзіЫІе» ).

Этсі новая проделка дядюшки Наини увенчалась полным 
успехом.

— Н ужно иметь терпение, — заключил Апполони, поспеш
но убирая следы преступления.

Ь) состав преступления, 
зрігііо сіі согро см. 8-1455. 
2728. а ип согро (тж. іп согро) в полном составе, 

коллективно. 
(іп ) согро е (іп ) а п іт а  см. А-769. 
2729. а согро а согро (тж. согро а  согро, гіа согро 

а согро, согро рег согро) а) лицом к лицу; Ь) вруко
пашную:

АПога і га^аггі, іпйізреШ іі Ш поп роіегзі т ізи гаге  соі 
Ьигаіііпо а согро а согро, репзагопо Ьепе йі теііег тапо 
аі ргоіеііііі, е... сотіпсіагопо а зса^ііаге сопіго йі Іиі... ІіЬгі 
зсоіазіісі: т а  іі ЬигаШ по... іасеѵа зетр ге  сіѵеііа а (е т р о  
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпоссігіо»).

Тогда мальчишки, потеряв надеж ду победить Пиноккио 
врукопашную, решили прибегнуть к снарядам и... стали 
швырять в него... школьные учебники, но ои... вовремя 
уклонялся от них.
2730. — (с с т )Ь а и е ге  согро а  согро а) сраж аться 

врукопашную; Ь) бороться с видимым противником, 
препятствием:

...1а Іопіапапга поп ё ип гітей іо ; зі ІоМа те& ііо  согро 
а согро, 1а йізіапха і а пиііа аі регісоіо, Іазсіа Г а то ге  
(5. Рагіпа, «Ье іге соттейіе йеііа ѵііа»).

Разлука не излечивает: лучше бороться лнцом к лицу, 
на расстоянии забываешь об опасности, а любовь не про
ходит.
2731. а согро гпогіо (или регсіиіо, ргесірііаіо) очер- 

тя  голову, без оглядки; целиком, полностью (пример 
С *  Р -1 .71 ,.

СОК 270

2732. — Ьииагхі (или йагві, реііаЫ , гпеИегк!) а сог
ро піогіо броситься очертя голову; уйти с головой во 
что-л.:

ЕгтепедІЫ о зі зраѵепіо, т а  роі, агі ип іга ііо , 5І ^еіій  
а согро т о г іо  зи циеі Ьагіип.е Лі зрегапга сЬе сопіепеѵапо 
1е сіие рагоіе (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»).

Эрменеджнльдо охватил страх, ио потом вдруг он слепо 
поверил этим обнадеживающим словам.

Ка^агга оссЫаІі. — Мі зопо ЪиЙаіа а согро т о г іо  пеі 
К іагто  Могаіе... Ё ип Іаѵого езіепиапіе, т і  сгегіа (О. РаЬЬп» 
«II сопЦйепіе»).

Д е в у ш к а  в о ч к а х .  — Я окунулась с головой в Мо
ральное Разоружение... Поверьте мне, это нелегкая работа. 
(Пример см. тж. Ь-818).

2733. а согро ріепо на сытый желудок.
2734. іп согро е зозіапга целиком и полностью.
2735. а согро ѵиоіо натощак. 
(іл ) а п іт а  е (іп) согро см. А-769.
соп веііе а п іт е  іп согро согпе і ^ а ііі см. А-773.
2736. аЬЬапгіопаге іі согро покинуть этот мир, уме

реть.
ассогпра^паге согпе Г отЬ га Н согро см. А-84.
2737. асдиі§(аге согро облечься в плоть:

Оиапгіо ип зозреііо з ’ипроззезза гіеі сегѵеііо «Тип й о т  о, 
одпі отЬ га асдиізіа согро (С. Вагеііі, «Ьа ігизіа Іеііегагіа>).

Когда умом человека овладевают подозрения, малейшая 
тень облекается в плоть.

2738. апйаге (или  (Іаге, Гаге) сіі согро (тж. іі5сіге йеі 
согро) эеф. ходить по большой нужде:

Ега іе т р о  гіі ргітаѵега, 1е егЬе зопо ЬеІІе, е апсЬе Іе 
Ьезііе ѵаппо сИ согро іа с ііт е п іе . С а т т іп  Гасепгіо... іі сіиао 
сотіпсіб  а гіаг гіі согро а іиіѴапйаге-. е Ьиііб ІиогІ ^иеі 
йапаго сЬе іі зио райгопе &1і аѵеѵа т е з з о  іп согро (/. Саі- 
ѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Была весна. Весной травы сочные, и животные гадят с 
легкостью. По дороге... ослик выпустил из зада мощную 
струю, а вместе с ней возвратил то, что хозяин вложил в 
него.

2739. аѵег і сапі Іп согро ^  испытывать страшные 
боли в желудке.

аѵеге 1а сопзиш а іп согро см. С-2478.
2740. аѵеге (или іепеге) ^с іп согро беспрестанно ду

мать, беспокоиться о чем-л.
2741. аѵеге іі согро ^тапгіе (или  іі согро іп ^оіа) 

быть в положении, быть беременной. 
2741а. аѵеге іі сіетопіо (или іі сііаѵоіо) іп согро быть 

непоседой, не находить себе места:
Аррепа І ігт а іо  іі сопігаііо, 1а Карізагйа ѵоііе зиЬіІо 

ргепсіег роззеззо. Аѵеѵа іі сііаѵоіо іп согро, е асіеззо зеп- 
ііѵа рііі <3і зетр ге , оеиі т а іі іп а  аігапсіозі, пазсег ГегЬа 
боііо і ріейі (В. ТессЫ, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Как только был подписан договор. Рапнсарде ие терпе
лось вступить во владение участком. Она жила как на 
иголках и теперь, как никогда, вставая поутру, чувствовал^, 
что и у нее растут крылья.
(Пример см. тж. Ь-880).

аѵеге іі (иосо іп согро см. Р-1501. 
аѵегс ипа Іира іп согро см. Ь-992 
аѵеге ип гапосспіо іп согро см. К-114.
2742. аѵеге гоЬа іп согро а) пребывать в  меланхо

лии, в подавленном настроении; Ь) скрывать, зат«ить 
недоброе.

аѵеге ѵеіепо іп согро см. Ѵ-169.
2743. ьиііагхі согро ей согро накинуться, обруши

ваться на кого-л.
сассіаге ип сосошего іп согро а цсі см. С-2012.
2744. сассіаге цс іп согро а ч<1 заставить кого-л. что-л. 

делать, навязать кому-л. что-л.
сагіеге соше согро піогіо см. С-47, 
саѵаге Іе Ьисіеііа (йі согро Йі чЛ) см. В-1362, 
саѵаге П согро йі ^гіпхе см. 0-1074. 
саѵаге іі сиоге йаі согро а цсі см. С 3242.
2745. сЬіисІегы цс іп согро ^  затаить что-л. в душе:

А гіиго .  —  М і 80П0 с М и зо  іп со гр о  Іи Н о  ц и е ііо  сііе, рег Іа 
саіііѵ егіа  й е е іі а И гі, о р ег гіеП сіеп га т і а ,  п оп  1о го ... т і  
ё Биссете пеііа ѵііа ІЕ. V* I іііррѵ, «Міа [атіеііа».
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А р т у р о .  — Я затаил в душ е все то, что из злого умыс

л а  других или по моей собственной вине... стряслось со 
миой в жизни.

йаге сіі согро см. С-2738.
2746. гіаг согро а претворить в жизнь, осуще

ствить:
. .е т і  сіііегіо зе поп загеЪЬе сіізрозіо а гіаг согро апсЬе 

а чиезіо Ы иІІ (С. Сазіеііапеіа, «Ѵіііа сіі сіеіігіа»).
...и я спрашиваю себя, не собирается ли профессор осу

ществить и этот блеф.
...1а ѵосе йеі т а е з іг о  Оеппіпо сіаѵа согро а ііе  рагоіе е 

пеііе зие... ргегіісЬе іи ііо  з ’ап ітаѵ а  е тиоѵеѵа <3і ѵііа 
(О. Агріпо, «Ье тШе е ипа Ііаііа»).

...голос маэстро Дженннно вселял жизнь в слова, и в 
его... речах все двигалось и жило.
2747. сіаг согро аііе отЬ ге  бояться собственной тени; 

делать из мухи слона:
— Тиііаѵіа, сгесШо. БагеЬЬе ипЧпІготіззіопе іпоррогіипа.-. 

ЗагеЬЬе ип гіаг согро а ііе  ошЬге (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь’опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

— И все ж е, поверь мне, вмешиваться было бы нецеле
сообразно... Н е нужно делать из мухи слона.

2748. е тр іг (§ і) іі согро груб, набить брюхо.
2749. епігаге а іп согро вселиться в кого-л., охва

тить кого-л. (о мысли, страсти).
е$8еге ип’аш ш а іп сіие согрі см. А-792.
2750. еззеге іп согро быть живым и здоровым.
2751. е55еге ип согро е и п 'а п іт а  (тж. ехзеге или зегп- 

Ьгаге ипо 8{е$50 согро) быть дружными, жить душ а 
В душу.

еззеге рій апііпе іп ип согро см. А-792.
*аге <31 согро см. С-2738.
2752. Таг согро соп цс быть единым целым с чем-л.:

Езза поп зі ё езіеза зоііап іо пеі зиоі епігоіегга, гіареііо 
ІІ П и те, т а  зі ё  а ііи п ^а іа . Оиагііегі орегаі Ьаппо Іаііо  
согро соп 1е апІісЬе т и г а  (V. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»).

Флоренция разрослась не только в пределах, ограничен
ных Арно, но, перешагнув через реку, раскинула новые ра
бочие кварталы вдоль старинных крепостных стси.

2753. ?аг согро сіа (или а) «ё быть независимым, са
мостоятельным :

І/Ііп еЬ егіа  Ьа т а п й а іо  а Иароіеопе ипа Бериіагіопе 
сЬіегіепйо гіі зерагагзі гіа^Н Аивігіасі е сіі Таг согро гіа «ё 
зоііо 1а ргоіегіопе гіеі ѵіпсМоге (V. М о п іі«Е р ізіо іагіо» ).

Венгрия отправила к Наполеону деиутацню с ходатай
ством об отделении от австрийцев и образовании самостоя
тельного государства под покровительством победителя.

2754. §таНаге іі согро а  чгі заставить заговорить 
кого-л.

2755. 8'га*іаг5І іі согро ничего не делать, бездель
ничать.

^гаиаге  П согро сіеііа (или  а ііа) сісаіа см. С-1800, 
гпап^іаге Гиоѵо іп согро аііа  ^аП іпа см. 11-189. 
т е и е ге  1а саза іп согро см. С -1175. 
т е и е г е  ип сосотего  іп согро а  чгі см. С-2012.
2756. т е и е г е  чс іп согро а  чй вселить в кого-л, 

(страсть, чувство и т. п.).
2757. т е и е г е  іі согро іп т о і іе  помыться, пополос

каться.
2758. теН еге  П согро іп то Н е  іп ип саііпо помыть

ся, пополоскаться дома.
т е и е ге  іі сііаѵоіо іп согро а см. 0-343. 
т е и е г е  Гіпіегпо іп согро см. 1-247. 
т е и е ге  ипа {гетагеііа  іп согро см. Т-914.
2759. тиоѵеге іі согро эвф. сх оди ть  по нужде.
2760. ргепсіег согро воплощаться в жизнь; стано

виться реальностью:
...іаіе зиррозіхіопе сЬе чиеНЧйеа На ргезо согро е загд 

іогзе Ьеп ргезіо геа ііа ... Ьа евазрегаіо (Зоппа А т а ііа  
(М. Р г іб с о , «Ьа йата йі ріагга»).

...одно лишь предположение о том, что эта мысль ста
новится все определеннее и вот-вот превратится в реаль
ность, приводило в отчаяние донну Амалию.

II Бапіиагіо гіі Аси^папо ргепйеѵа согро. Роеіе 1е Гопгіа- 
т е п іа , зі Йізе^паѵа о гт а і 1о зсЬеІеІго (О. Ріоѵепе. «Ье 
Іигіе»).

Акуньянскпй монастырь уж е становился реальностью. 
После того, как заложили фундамент, начало расти здание.

Е соз’ё 1а ѵосагіопе (Тип еззеге и тап о , зе поп 1а рій 
а ііа  езреззіопе гіеі еио агпоге рег 1а ѵііа? N01 йоЬЬіато аі- 
Іога айреиаге... сЬе 1а зиа ѵосагіопе зі зѵе&Іі. е ргепгіа 

согро (Л/. СіпгЪиг%, «Ье оіссоіе ѵігій» ).
А что такое призвание человека, если не высшее выра

жение его любви к жнзни? Нам остается только ж дать.., 
когда это его призвание проснется и обретет плоть и кровь.

2761. гепйеге іі согро а§1і еіепіепіі умереть.
2762. гісассіаге іп согро заставить взять обратно 

свои слова, заставить раскаяться.
г іт еи еге  Г а п іт а  іп согро а цгі см. А-810. 
п т е й е .е  іі Ііа іо  іп согро см. Р-595.
2763. хсапіЬіаге 1е отЬ ге  ррг согрі принимать желае

мое за  действительное, поддаваться самообману, само
обольщению:

Е Ъіеоепаѵа... поп савсаге гіепіго Гіп&ь.іпо &го88о1апо... 
(1і всашЬіаге рег согрі 1е отЬ ге (11. МоіиссНіо, тогіе
е тігасоіі <1і Созіто Сові»).

Нужно Ьыло не дать себя обмануть, не поддаться само
обольщению.

5епіЬгаге ипо чіеххо согро см. С-2751.
5еп(іг$і (ІапН ) кріііі пеі согро см. 8-1418. 
хегЬаге іі согро аі (или рег і) ІісЬі см. р-633.
2764. ктиоѵегкі іі согро очистить  желудок, 
іепеге цс іп согро см. С-2740.
2765. іепегхі цс іп согро скрывать что л. 
іостііегкі ип сосопего Йі согро см. С-2014, 
ихсіге гіеі согро см С-2738.
йі сака 1а ^ а ііа , іі іоро поп езсе а  согро ріепо си.

0-269.
іі саѵаііо ѵиоі Ьіайа іп согро, іі гпиіо, пеііе §ашЬе 

см. С -1388.
сЬі Ьа иеН’а т ь г о  іп согро (или сЫ ё апіаго іп согро), 

поп рио $ри(аг сіоісе см. А-585.
а сЬі сопхі^ііа (или з і і т а )  поп (іиоіе іі согро см. 

С-815.
сЬі ігорро аЬЬя.іа, егпріе іі согро йі ѵепіо см. А -11.
2766. согро Йі т е !  черт (меня) возьми! 
согро (1і Вассо (или  сіі Ьассо)! см. В 39 
іп согро с’е Ьиіо см. В -1425.
2767. согро йеі (Ііаѵоіо! (тж. согро й і  ипа заеііа!) 

груб, черт во зь м и !, черт побери!
Согро гіі Оіипопе! см. 0-761. 
согро іпіо, ГаШ сараппа! см. С 615. 
согро йі ипа хаеііа! см. С-2767.
2768. согро каіоЧо поп сгесіе аі (Іі^іипо (тж. сЬі ё 

ваіоііо  поп сгеёе а сЫ ё с1і"іипо) ргаѵ. сытьш голод
ного не разумеет.

^ІІ ё сахса(о гіаіо  іп  согро см. р-604. 
ггепіе капа іп согро капо см. М-1174.
2769. піогіо іі согро, гпогіо іі рогсо ргоѵ. ~  смерть — 

всему конец.
поп §1і ё г іп ах іо  Гіаіо іп согро см. р-604
0 йі ра&ііа о йі Ііепо Ьа$1а сЬе іі согро віа ріепо см. 

Р-97.
1е рагоіе поп егпріопо іі согро см. Р-601.
2770. диашіо б’ойе іі согро, ІгіЬоІа Іа хсагхеііа ргоѵ. 

ей кто широко живет, тот с сумой пойдет; расточи
тельство до краха доведет.
СО КРО К^ТІІКА  \

1 раппі поп Іаппо пшіаге 1е согрогаіиге см. Р-342. 
СОР.КЕ ѵ см. С О О ІЛ ЕЗЕ
СОККЕООЕКЕ ѵ 

согге^^еге іі Іаііпо а цй см. Ь-220.
СОККЕЫТЕ I а^Ц е т 

а рокіа соггепіе см. Р-2142.
2771. аі соггепіе (обыкн. употр. с гл. еззеге, т е ііе ге , 

іепеге, есс.) в курсе (дела):
Ргапсо. сЬе поп сі саріѵа п и ііг Ги т е з зо  аі соггепіе Іп

йие рагоіе (С. Косіагі. Іа Заропіа!»).
Ничего не понимавшему Франко коротко объяснили суть 

дела.
Рассіаіпо 4и11о іі роавіЬіІе рег Іепсгсі а і соггепіе, йісш о 

(С. Сейегпа. «ЗШпоге & Зіёг.огі» ).
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«Мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе всех 
событий», — говорят мне эти женщины.
(Пример см. тж. С -921 а ; 1-202).
ассеііаге (или  рі^Ііаге, ргепйеге) чс рег ш опеіа (или 

ѵаіиіа) соггепіе см. С-2489, 
а рі^Ііаг поп еххег Іепіе, а  ра^аг  поп е к е г  соггепіе

см. І_-369.
зіаг Іопіапо йаІГассціа соггепіе е йа. сап сИе ш озіга

іі йепіе см. А -193.
СОБЬЕМ ТЕ II т

2772. аппоѵегаге (или сопіаге) і соггепіі (1) плевать
в потолок, бездельничать:

Іп чиеБІа ргщіопіа, зерагаіо <3а1 согпшегсіо и тап о , іоі- 
І о т і  егіапсіо 1о Бсгіѵеге, гі<Зоііо а по! аге рег раБ5а1етро і 
іоссЫ гіеІГогіирІо, аппоѵегаге і соггепіі... (С. Ьеорагйі, «Леі- 
іеге»).

В этой темнице, где я оторван от общения с людьми и 
даж е лишен возможности писать, я вынужден влачить ж ал 
кое существование, прислушиваясь к  бою часов и пересчи 
ты вая балки на потолке...

С О ^ Е М Е  III  і
Шо йеііа соггепіе см. Р-743.
2773. сопіго соггепіе против течения.
2774. — апйаге сопіго (1а) соггепіе плыть против 

течения; идти наперекор:
— НоГ5е іі  огсііпего <3і пиоѵо іі Гегго.
— Ьо ргепсіа Іеі • і1 іегго, — гішЬессо Іа &іоѵіпе{Іа. і^е 

ііага Іогга рег ип*а1іга ѵоЦа... 5е йоѵга апгіаг сопіго 1а 
соггепіе (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»).

— Я, пожалуй, снова пропишу тебе железо.
— Пейте сами ваше железо, — отпарировала она. — Мо

жет быть, оно придаст вам силы.., когда вы опять выну
ждены будете плыть против течения.

2775. Іаксіагкі апйаге кесопйо Іа соггепіе (тж. ве^иіге 
Іа соггепіе) положиться на волю судьбы, плыть по 
течению.

2776. гізаііге Іа соггепіе плиіть против течения; пре
одолевать препятствия:

ОоЪЫагпо гізаііге Іа соггепіе гірагіепгіо да дД ’Па таШ п а 
(V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі роѵегі атапіі»).

Нужно восстановить весь ход событий, начиная с самого 
утра.

Но рігаг(1а(о соп іпііпііа ріеіа аі (епіаііѵі гіі гіваііге 1а 
соггепіс: зареѵо іі'.о 1е т і е  Іогге поп еагеЪЪего Ьаеіаіе 
(7‘. / г / і. «Виіеге виИ'Агпо»)

С величайшим сожалением я видел, что, несмотря на все 
мои старания, преодолеть эту грозную опасность моих сил 
было далеко не достаточно.

5е§иіге 1а соггепіе см. С-2775.
С ОККЕКЕ ѵ

2777. соггеге соше ип ассігіепіе беж ать как на пожар.
2778. соггеге аЛЛокзо (или сопіго, зорга) а) набро

ситься на кого-л.; Ь) неожиданно случиться, произойти.
соггеге Гаіеа см. А-461.
2779. соггеге с о т е  ее кі аѵевхего і Ьіггі гііеіго бежать 

сломя голову; беж ать так, будто за тобой полиция го
нится.

соггеге ГаѵѵепІига см. А -1388.
2780. соггеге с о т е  ип ЬагЬего (или с о т е  ип саѵаііо, 

с о т е  ип сап Іеѵгіего) мчаться во весь опор, бежать 
сломя голову:

. . .т а  1г Еепіе... ѵегіепгіо чиезіо ЪигаНіпо гіі Іерпо. сЬе 
соггеѵа с о т е  ип ЬагЬего, 5і (егтаѵ а  а еиагйагіо... (С. Соі- 
Іойі. «Ье аѵѵепіиге <1і Ріпосскіо»).

...а люди... при виде этой деревянной куклы, мчавшейся 
как жеребенок, осіанавлнвались и смотрели на Пиноккио...

...соггеѵа а бэііі соше ип сап Іеѵгісго (С. Соііойі, «І.е 
аѵѵепіиге Ш Ріпосскіо»),

...П иноккио бежал со всех ног.
соггеге рег 1е ЬоссЬе см. В-862, 
соггеге а Ьгі^ііа зсіоііа см. В -1222. 
соггеге а ііа  Ьикса см. В -1483. 
соггеге с о т е  ип сап Іеѵгіего см С-2780 
соггеге і! сарреііо а <|<І см. С-851.
2781. соггеге соіпе ип саргіоіо прыгать, резвиться 

К с іь  козленок:
РіпоссЫо рагІГ: е аррспа епігаіо псі Ікксо, согпіпсіо а 

соше нп саргіоіо (С. СсіІо.іі, «/.с С'.'ѵсп'а “ /Ц р;~

Пиноккио отправился в путь. Как только он вошел в лес,
он запрыгал -как козленок.
соггеге 1а саѵаіііпа см. С-1336, 
соггеге с о т е  ип саѵаііо см. С-2780, 
соггеге ѵегко іі сіеіо см. С-1846, 
соггеге аі соПо сіі цсі см. С-2108, 
соггеге сопіго см. С-2778, 
соггеге Іа солра см. С-2614, 
соггеге а ііа  ^ ‘аѵоіа см. 0-306. 
соггеге соп Йіесі ^ а т Ь е  см. 0-145. 
соггеге а ^.оппе см. 0-788. 
соггеге аП’екса см. Е-174. 
соггеге хиі (ііо йеі гавоіо см. Г-74С. 
соггеге (1а) іогіипа см. Р -1121.
2782. соггеге гііеіго а  ипа [гаке (или а  ипа рагоіа) 

цепляться, придираться к словам.
2783. соггеге сНеіго а сііі Гид^е помогать тому, кто 

помощи не желает, навязываться кому-л.
соггеге с о т е  ип §аН о Іги§аіо  (или Ігикіаіо, аггокіііо, 

хсойаіо) см. 0-292. 
соггеге іп ^іго см. 0-678. 
соггег Іа ^ іи т е п іа  см. 0-755. 
поп соггеге рег іі 50220 см. 0-909 
соггеге с о т е  іі Іапіро см. Ь-104. 
соггеге ипа Іапсіа см. Ь-127. 
соггеге 1а  зиа Іапсіа см. Ь-126. 
соггеге Йіеіго аііе  Іиссіоіе см. Ь-805. 
соггеге соп 1е т а п і  іп цгі см. М-572, 
соггеге іі т а г е  с м. М-799.
2784. соггеге с о т е  ип т а і і о  беж ать как сумасшедший:

Соггс соше ип таМ о ѵ е г Б О  1а теп за ... (М. Риссіпі, «ГЬгеі»), 
Как сумасшедший он мчится в офицерскую столовую... 

соггеге а§1і оссЬі см. 0-139. 
соггеге гііеіго Іе отЬ ге  см. 0-334. 
соггеге ип раохе см. Р-59. 
соггеге И раііо  см. Р-132. 
соггеге аі раііо  Йе^іі ахіпі см. Р-ІЗЗ. 
соггеге регісоіо см. Р-1295. 
соггеге аі регісоіо см. 1295а. 
соггеге а ріё горро см. Р-1614. 
соггеге (рег) 1е рохіе см. Р-2146. 
соггеге йі чиа е Йі 1а см. С-5, 
соггеге аі гірагі см. К-396. 
соггеге іі гіхсЬіо см. К-408. 
соггеге а  гіѵоіі см. К-467, 
соггеге с о т е  ипа зае ііа  см. 8-60. 
соггеге хорга см. С-2778, 
соггеге Йіеіго аПе іо ііап е  см. 8-1147. 
соггеге а іи ііа  Ьігга см. В-763, 
соггеге ей іи ііе  1е ЬоссЬе см. В -862. 
соггеге 5и1 ѵеііиіо см. Ѵ-181.
2785. соггеге с о т е  ип (или с о т е  іі) ѵеп^о мчаться 

как ветер:
— ...й е ііа  5Іа11а Ьо ипа саѵаііа... сЬе согге с о те  ип ѵепі:о 

(/. Саіѵіпо. «РісіЬе ііаііапе»).
— ...В конюшне у меня есть лош адь.., быстрая как ветер.

соггеге а ііа  ѵІ5І;а см. Ѵ-689.
саѵаге Іе зсагре (е 1е саіге) гпепіге согге см. 5-336.
2786. Іаге а соггеге беж ать наперегонки.
Гаг соггеге асдиа зи ипа ріеіга см. А-161.
Уагзі соггеге ^іеіго см. 0-394.
!аг соггеге іі ^іосо соііа ш езіоіа см. М-1303, 
іпѵііаге 1а Іерге а соггеге см. Ь-393.
2787. Іахсіаг соггеге позволять, ие мешать; пустить на 

самотек:
— ОІ1, М агіа. — <1і55е Ьиса, ■— со те  риоі еБвегс! с о б Г пе

ш ка?
— ^ т і с а ,  іо? Ма Іазсіишо соггеге: зоп рагоіе! (/?. Вас

ек еШ, «Тге ёіогпі <іі равзіопс»).
— О, М арта, — сказал  Лука, — как ты можешь быть та 

кой злой?
— Я злая? Но .хватит об этом Все *»то только слова.
...іп  ^епеге, е  вресіе іп Н ота, і «ЗсгиЬаіі сН Ьісісіеііе 

Іабсіапо соггеге: теп ігс  іо поп сііігпьіг-аѵо сззеге дійрпзіо 
а Іа к іа г  соггеге II. ВагіоІіпі, «Іаіігі йі Ысісіеііё*).
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Вообще, а в Риме в особенности, люди, у которых укра

ли велосипед, мирятся с этим; я же, как это было видно, 
мириться с этим не собирался.
(Пример см. тж. р-238).

Іахсіаг соггеге Гасциа аІГіп^ій см. А-168.
Іаксіаг соггеге Гасдиа аі ти ііп о  см. А -169.
Іахсіаг соггеге іі сіагіо см. 0-7.
Іахсіаг соггеге Йие коісіі рег ѵеп Іі^иа ііго гіепагі с м.

Б - 106.
5ареге чиапіо согга П саѵаііо Йі чй см. С-1372, 
зареге диапіо согга іі ргоргіо саѵаііо см. С -1373. 
аі (или соі) іе т р і  сЬе соггопо см. Т-222.
Гасциа согге а ііа  Ьоггапа (или а ііа  сіііпа, аІГіп^ій)

см. А-206.
Гасфэа сЬе согге поп рогіа ѵеіепо см. А-207.
Гасциа согге, е іі хап^ие Ііга см. А-208. 
а Иго ё соггеге, аііго  ё аггіѵаге см. А-562.
Іа Ьи&іа іі согге (или (і хі ѵесіе соггег) ей рег іі пако

см. В-1399.
саѵаі сЬе согге поп 1а Ы зо^по сіі кргопі см. С -1376.
2788. сЫ согге согге, т а  сЬі Ги§^е ѵоіа ргоѵ. одно 

дело просто беж ать, другое — бежать, когда тебя д о 
гоняют.

согпе Гахіпо сЬе согге циапсГё ѵісіпо а ііа  кіаііа см.
А -1238.

2789. сі согге это совсем другое дело; здесь боль
шая разница:

Ѵо§1іо гіаѵсге т і а  гао&ііе, 8’іпі:епс1е. Ма <3а чиезіо а т іп ас - 
сіагіа соі ігіпсеііо, сі согге (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі 
готапі» ).

Конечно ж е, я хочу вернуть жену. Но от хотення до  того, 
чтобы грозить ей сапожным ножом, еще очень далеко.

Е поп сіісо сЬе поп ші ріасезБе... т а  <ЗаІ ріасегші а 
$іпіге іп цаіег '1 рег Іеі, сі соггеѵа (Л. Мог а ѵіа, «Кассопіі 
готапі» ).

И не могу сказать, чтобы Сестилия мне ие нравилась... 
но попадать из-за нее в тюрьму — об этом не может быть 
и речи.

сі согге шоНо см. М-1714, 
сі согге ип іпопсіо см. М-1817.
2790. сі согге чиапіо <Ы Ьіапсо аі пего (или сіаі сіеіо 

а ііа  (егга, сіаі ^іогпо а ііа  поііе, іга іі ^іогпо е Іа поііе, 
сЫ Ы іе  аі сагЬопе, (Заі пего аі Ьіапсо) это небо и зе- 
мля, это совершенно разные вещи.

2791. сі согге циапіо ип сареПо (или ип ѵеіо йі сі- 
роііа) это почти одно и то ж е (ср. что в лоб, что по 
л б у ) .

сі согве ип еМе см. Е-268.
п;і согге ап ^еіо рег Іе о55а см. 0-323.
согге ѵосе (тж. соггопо ѵосі) см. Ѵ-858.
іа ііа  (или ё ііп ііа) 1а Іезіа  е согво іі раііо см. Р-507.
1а (екіа ѵа іа і іа  іі ^іогпо сЬе согге см. Р-495.
іі хио іпсЬіо5{го поп согге см. 1-167.
Іогіа іі ГоІІе е 1о Іагаі соггеге см. Р-986. 
сіа ипа іписса а ипа Йоппа сі согге ип раг йі согпа 

см. М-2129.
поп согге Ьиоп 5ап§чіе Гга йі Іого с.м. 5-186. 
поп согге ип пего Й идтіа см. N-221. 
поп сі согге ип реіо см. Р-1126. 
поп сі согге ип’ип^Ы а см. 11-90.
поп Ги т а і  ^ а і іа  сЬе поп соггеххе аі Іорі см. С-276, 
о&пип согге а іат Іе^па аІГаІЬего е е ІЫ о  іп (егга 

гіаі ѵепіо см. Ь-339. 
о<гішпо 5а чиапіо іі 5ио саѵаііо согге см. С-1394.
Іа репііепха согге гііе{г0 іі рессаіо см. Р-1159.
1о 5Ьап(Шо согге Йіеіго аі сопйаппаіо см. С-2403, 
аііа  Іегха согге іі раііо  см. Р-138. 
ипа ѵоКа согге і1 сапе, ип’аНга 1а Іерге см С-506 

СОРРЕТТО 
Гесіігіопе гіѵейиіа е соггеііа см. Е-18.

СОККЕ2Ю1ЧЕ /  
сака Йі соггегіопе см. С-1135.

С О РРШ О ІО  пі 
свггійоіо (Зеі рав5і регсіиіі см. Р-7СЛ.

сЬіассЬіеге йі соггійоіо см. С-1655.
Іаѵогі сіі соггійоіо см. 1.-268.

С О Р Р ІЕ Р Е  т
2792. а  ѵоііа с!і соггіеге обратной почтой; немедленно.
2793. Гаге йа  соггіеге сообщать новости; распростра

нять слухи, сплетни.
С О Р РО М РЕ РЕ  ѵ 

е5«еге соггоио пеііе охьа см. 0-693 
ипа ресога п іаіаіа  согготре іи ііо  1І ^ г е ^ е  см. Р-975. 

С 0Р 8А  і
2794. сог5а аІГого золотая лихорадка:

№ й1і аппі ГеЪЬгіІі гіеііа согва аІГого, ип ріссоіо тіп аіоге  
<3е1 МіББоигі 5'аггіссЬіБсе ѵегіі^іпокатепіе... Ё іі расіге 6і 
ѴѴіШат Капйоіріі Неагеі (С  ВагЫегі, «С}иагіо роіеге пе&іі 
Зіаіі ііпііі» ).

В годы «золотой лихорадки» владелец небольшого руд
ника в штате Миссури богатеет с головокружительной быст-» 
ротой. Это отец Уильяма Рандольфа Херста.

^иегга (Іі согза см. 0-1178.
2795. ^иеггіего (или зоісіаіо) йі согза е сіі Іогіипа 

^  рыцарь удачи, авантюрист:
— Мі ріасе <3і Л еи гагті сЬе ип диаІсЬе ІіісЗаІ^о, ^иеггіего 

<3і согза с гіі ^огіипа аЬЬіа зечиезітаіо ип агсЬііеІіо ді циеііі 
сЬе Ьаппо аЬЬеІІіІо 1е сіііа сіеііа Ыиоѵа 8ра^па (/?. ВассНеІ-
Іі, «1-а сіііа йе^іі атапіі»).

Я люблю представлять себе, будто какой-нибудь гидаль
го, рыцарь нажнвы, ограбил архитектора из числа тех, кто 
украсил своими творениями города Новой Испании.
2796. іп сог5а на ходу.
2797. а (или сіі) сог§а (тж. а  ра55о гіі согха; а §тап 

или  а (и ііа  согза) бегом, стремглав, во весь опор, во 
весь дух:

«Наі Ппііо? А псііато а сіогтіге?»...
«Оі согза сі ѵа<Зо» 1о <ЗегІБе іі райге (С. Агріпо, «Зіогіе 

йі ргоѵіпсіо»).
— Ты кончил? Пошли спать?..

Сейчас... Бегу, — отшутился отец.
(Пример см. тж. Ѵ-58).

а ѵіа с!і сог5а см. Ѵ-523.
2798. аггіѵаге соп Гиііііііа согза прийти к шапочному 

разбору.
2799. сіаге Іа согза а... а) послать напрасно куда-л.; 

Ь) посмеяться, подшутить над...; с) бежать, гнаться
за..:

СНіапсІо Ги... аБзаКаіо «За то Ш  саѵаііі ітр ег іа іі. е «Заіа^іі 
1а согза; т а  1а Биа Ьиопа &иі<3а Іо іесе ітЬоБсаге (Л. Л >~- 
гіпі, «Оіагіо сіеііе сове аѵѵепиіе іп $іепа (іаі 20 Іи^ііо 
1550 аі 28 &іи{*по 1555»).

Когда Марио Сфорца... подвергся нападению крупных ча
стей императорской конницы, преследовавшей его по пятам, 
верный проводник помог ему скрыться в лесу.

2800. йаге ипа соГ5а а... забежать, заехать куда-л.
2801. Гаге ипа согва побегать; пробежать.
Іеѵагві а сог5а см. С-2803.
2802. регііеге 1а согка не попасть, опоздать (на 

поезд и т. п.).
2803. ргепйеге (или вріссаге, 5Іассаге) 1а согха (тж. 

іеѵагзі а согва) пуститься бежать.
С О Р8А ЬЕ гп

Іа Гіпе йеі согваіе ё аппедаге; іі Нпе гіеі 5о1йа1о ё й ’ех- 
хеге аш ш аггаіо  см. Р-829.
С 0 К 5 0  ш

2804. І1 соГ5о іпогіаіе бренность жизни, бренная 
жизнь.

2805. а (или йі) сог5о (тж. сіі ріеііо соГ5с; а Іиііо 
согяо) бегом, во весь опор, во весь дух.

2806. іп сог5о ііі... в процессе, в ходе, в течение...
2807. іиогі согхо а) не имеющий хождения, недей

ствительный; Ь) потерявший вес, значение.
— ш опеіа (иогі согво см. М-1829. 
сЬ' ріепо (или а Іиііо) согво см. С-2805, 
аргіге ІІ сог5о а... см. С-281-1.
2808. аѵег Ьиопо согхо иметь власть, авторитет, ноль 

зоізаться авторитетом.
2809. аѵег согво а) начаться; Ь) иметь хождеыие, 

быть популярным.
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2810. аѵег согхо Іе^аіе а) иметь хождение (о пла
тежных средствах) ; Ь) быть (обще)принятым:

II Ьіапсо ега регтезБо. гарргезепіаѵа апсЬе Іа зсіссЪегіа 
йеі т о т е п іо .. .  т а  іі гоббо оМЬоі, поп аѵеѵа согзо 1е#а1е, 
поп ега ип соіоге рег Ьепе, гарргевепіаѵа 1а ѵоіеагііа... 
(А. РаІаггезсНі, «Зіатре йеІѴ 800»).

Белый цвет носили, более того, ои был очень модным... 
но красный, боже сохрани! он был совершенно не принят, 
считался неприличным, был воплощением вульгарности.

2811. аѵег согхо (Зі І е ^ е  иметь силу закона.
2812. гіаге согхо а... дать ход, дорогу...
2813. (Заге ип согхо а... сбегать, сходить куда-л.
2814. (Заге ІіЬего согхо а... (тж. аргіге іі сог50 а...) 

дать  волю, свободу чему-л.:
А сассіа, іга сапі е  сассіаіогі, роіеѵа гіаг ІіЬего согбо 

аііа  гиа паіигаіе ріасеѵоіехха (/>. Сіпеііі, «Савіі&ііоп сНе 
О і о  5 0 І  5 « ^ ) .

На охоте, среди собак и охотников, он мог дать волю 
свонм природным склонностям.
(Пример см. тж. 5-216).

2815. (Згіххаге (или ргепсіеге, ѵоі^еге) іі согхо на
правиться, отправиться.

2816. еххеге іп согво происходить, иметь место.
2817. іаге іі согхо обходить, идти по кругу; повто

ряться:
Оиевіе Ігаві о с о т р ііт е п іі  рег ип сіаіо іе т р о  Іаппо ІІ 

согво <3і *иШ і ІіЬгі, сіі іиШ  і сігсоіі... (С. Сагйиссі, 
«Ргозе» ).

Эти комплименты и фразы в определенное время пере
ходят нз книги в книгу, встречаются во всех кругах...

2818. Іаге И ргоргіо (или  іі хио) согхо а) идти  своей 
дорогой, своим путем; Ь) дать волю чувствам, разря- 
;^іться.

2819. — аѵег ІаІІо іі ргоргіо согзо прожить жнзнь, 
состариться.

2820. Іахсіагхі рогіаге <3а1 согхо (Зе!Гас^иа отдаться
на волю волн, плыть по течению.

2821. Іеѵаге (Зі согхо изъять из обращения.
2822. ш еііеге іп согхо ввести в обращение, опубли

ковать, распространить.
2823. теи егх і іп согхо а) принять участие в рыцар

ском турнире; Ь) пиратствовать на морях.
ргепйеге (или  ѵоі^еге) ІІ согхо см. С-2815.
2824. ассегіа іі согхо, е роі хріе^а 1а ѵеіа ргоѵ. пре

ж де чем поднимать паруса, проверь курс; ^  не спро- 
сясь броду, не суйся в воду.
СОКТЕ і 

согіе ё\ 5ап  О іасото  см. 0-425.
2825. согіе сіеі т ігасо іі Двор чудес:

Оие гіеііе сіоппе сЬе сіоѵеѵо апсога іпіегѵівіаге аЬііаѵапо 
аі сагпро Рагіоіі. <3а аппі г іір т іо  сЗаі &іогпа1і а гоіосаісо соп
і соіогі іобсЬі сіі ипа тосіегпа согіе гіеі т іга с о іі (Е. Реігі, 
«Нота оге 11»).

Еще две женщины, у которых я должен был взять ин
тервью, жили в П арноли— в районе, который уж е много 
лет рисовался в прессе самыми мрачными красками как 
современный Двор чудес.

2826. Іаге согіе а ч(3 окруж ать почетом кого-л., ока
зывать почести кому-л.

2827. ?аге 1а согіе а д(3 ухаж ивать за кем-л.; угож 
дать  кому-л.:

II Ваііаѣіо е5Іід ип т о т е п іо ,  роі Іесе: «Оиаггіі, сегсЫ ато 
гіі {аг іп Ігеііа. Роі т е  пе ѵагіо».

«ііѴоп <Зе5ісіего а Нго».
«Оиапіо а ^иеБ1о 1а согіе ё БІаіо Іеі а Іагіа а т е  е  поп

іо а Іеі» (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»),
Баллабко помедлил и сказал:
— Послушайте, давайте побыстрее, и я  уйду.
—Я только этого и жду.
— Но ведь это вы искали знакомства со мной, а ие я 

с вами.
Ма 1е ео5е сатЬ іагопо сіа диапгіо бі т ів е  а Гаге Іа  согіе 

а і іа  іі&ііа <3і СНатраоІо (5. Зігаіі, «Реррапіопі» ).
Но все изменилось, когда ои стал ухаживать за дочерью 

Джампаоло.
^Пример см* тж. В-316; Р-19Ш; К-291; Т-943}.

2828. *аге (или іепеге) согіе Ьапгіііа задавать пиры; 
держ ать двери дома открытыми, часто принимать го
стей:

Ііпа ѵоііа ега 5іа1а рег ипа ѵепііпа гіі ріогпі а 5ап  ВопІ- 
Гасіо, гіаі Т гетопіі. сЬе ѵі іепеѵапо согіе ЬапсШа (Е. СазіеІ- 
пиоѵо, «ЬЪпогеѵоІе Раоіо Ееопіогіе»).

Однажды она провела недели три в Сан-Боиифачо» где 
семейство Тремонти устраивало большие приемы.

Е іі Ке 5розо 1а зсЬіаѵа... Іесе согіе ЬапсШа рег оііо 
еіогпі... (/. Саіѵіпо. «ЕіаЬе ііаііапе»).

И король женился на служанке... Он закатил пир ва 
целую неделю...

2829. сЬі хегѵе іп согіе ти о ге  аііо хресіаіе (тж. сЬі 
ѵіѵе іп или хиііа согіе гпиоге іп или хиііа ра^Ііа) ргоѵ. 
кто служит при дворе, умрет в больнице или на соломе.

2830. аііа согіе (Зеі ге о^пипо іассіа рег хё ргоѵ. кто 
при дворе бывает, себя ие забывает.
СОКТЕССІА /

2831. еххеге (Зі согіессіа ^гохха выглядеть хмурым, 
замкнутым.

2832. Іаге 1а согіессіа (Зига привыкнуть к невзгодам, 
к неприятностям.

2833. Іегтагх і (или гехігіп^егхі) а ііа  согіессіа (тж. 
поп ѵегіеге или поп хареге оНге 1а согіессіа) ^  не ви
деть дальше своего носа, быть ограниченным.

2834. поп раххаге Іа согіессіа не вызывать никаких 
чувств, не производить никакого впечатления.

2835. іоссаге (или паггаге) хоіо 1а согіессіа сіі чс 
касаться лишь внешней стороны (дела), не касаться 
существа.
СОКТЕ8Е а ^ё

2836. (соп Те) Ьгассіа (или шапі) согіехі прижав 
руки к сердцу, (в знак послушания и т. п.).

Іаге іогга согіехе см. Р-1177.
2837. хіаге согіехе (или соп 1е т а п і  согіехі) сидеть 

сложа руки, ничего не делать.
іепеге 1е т а п і  согіехі см. М-674.
а т іс о  шіо, согіехе, хесопсЗо Гепігаіе, ІаШ  Іе хрехе 

см. А-618.
СОКТЕ8ІА і 

согіехіа а ііа  сагіопа см. С-936.
Іисе (Зі согіехіа см. Ь-810.
2838. рег ргоргіа согіехіа по своей воле, по собствен

ному желанию, по своей инициативе.
2839. Іаге согіехіа а ч(3 быть любезным, милостивым 

с кем-л.:
5і гісопіогіаѵа репвапгіо аі ЬеІ соБ іите сіеі 5ио раезе, 

йоѵе 1е хііеііе сЬе ѵаппо а т а г ііо  Ігоѵапо пеііе со тра^п е 
іап іе  Ш аігісі, іезваігісі е загіе егаіц ііе, е  «аѵгаппо ра- 
гіепха» гіісеѵа Іга бё зоггігіепсіо, «е т і  іагаппо согіевіа 
ип’аНга ѵоііа» (I. Ыіеѵо, «Соп[е88Іопі йі ип ііаііапо»).

Она утешала себя мыслью о прекрасном обычае в своем 
краю, где для выходящей замуж девушки всегда найдутся 
подружки-маст§рицы, чтоб обрядить ее безвозмездно с йог 
до головы. «Но нм придется подождать, •— подумала она 
улыбаясь, — чтобы иметь возможность оказать мие эту услу
гу».

2840. рег (или іп) сог4е$іа! пожалуйста!, будьте лю
безны!

2841 согіема (Іі Ьосса ам аі ѵаіе е росо созіа (или 
іпоііо ѵаіе е сокіа росо) ргоѵ. =  ничто так легко не 
хается и так высоко не ценится как вежливость.

(ІІ) гіотапйаге ё Іесііо (или ё кеппо) е гіяропйеге ё 
сог(е$іа см. Ь-289 
СОКТІЬЕ т

2842. ріссіаге пеі согіііе груб, шпионить, подсма
тривать, подслушивать.
с о к т ім  }

2843. согтіпа І и т о ^ п а  а) днмовая завеса; Ь) туман, 
казуистика:

Ма. Іо віегво, іі ргоШІо ега рпг в е т і^ г  Гиіііта ріеіга йі 
рага^опе е не пе аѵеѵа 1а ргоѵа фінпго, гіоро то И с сіівсив- 
віопі... йоро шоНе йі яиеііе сііе іо сЬіашаѵ< Іе сог4іпс .и т о -  
І?епе пі В аиівіа, 1а Бсеііа са<5еѵа іпѵагіаЬіІтепіе яорга 1ж 
зоіи і.опс р ій  еогашегбіаіе (Д, Могаѵіа, «11 ш аргегг^Ъ,
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Н о прибыль все ж е всегда была вешающим фактором, и 

доказательством этого было то, что после долгих дискус
сий... После всего, что я называл казуистикой Баттисты, 
выбор падал, обычно, на фильм, сулнвшнй большие сборы.

2844. согііпа йі Гег*ч> а) железный загіавес; Ь) барьоу; 
Ыеззипа шагіге... озаѵа «Ш аге 1а согііпа сіі ^егго сЬе <3і- 
ѵісіеѵа іі зло ріссоіо гіа чиеі 1і сіеі Ьоз Апгіез’ е <3е 1а Мога

(С. йе Іа Мога, «Ѵпа сіоппа сіі Масігісі» ).
Ни одна нз этих матерей не осмеливалась перешагнуть 

барьер, отделявший ее ребенка- от детей Лос Андес или 
Де ла Мора.

СОКТО ацд
согіо сіі сегѵеііо см. С -1556. 
согіо <3і ѵізіа см. Ѵ-678. 
т а г е  согіо см. М-769, 
ѵізіа согіа см. Ѵ-676. 
2845. аНе согіе (тж. а или рег Іаг іа  согіа) короче

говоря:
Ьъііо. — З ал о ге , іо зоп и о то  сііе іп іиН е 1е созе шіе ѵасіо 

а ііе согіе (С. СоШопі, *И Ьи&агсіо»).
Л е л и о. — Синьор, я  из тех, кто любит идти напрямик. 
Аііе согіе. Ь’и о то  ё і іп а іт е п іе  а ^ а п с іа іо . соп аиіепіісі

о ргоЬаЬіІі попіі е сіаіе (О. Магоііа, «Маі йі Оаііегіа»).
Короче говоря, человек связан т о ч н ы м и  и л и  не очень 

т о ч н ы м и  датами и фамилиями.
А іагіа согіа, СНиНо Оаіаг<Зі з ’т п а т о г о  зепга ѵоіеге 

(е ѵ егатеп іе іі зио р г іт о  ато ге )  беііа зі^пога Сіоѵаппа 
ѴагсЬі (А. АІЬегіаггі, «Моѵеііе итогізіісНе»).

Короче говоря, Дж улио Галардн влюбился против воли в 
синьору Джованну Варки, и это, действительно, была его 
первая любовь.

— Вазіа, а Іагѵеіа согіа, саго Зегаііпо т іо , іо ргепсіо Іа 
сатЬ іаІе (Л. Рапгіпі, «Ла риісеііа зепга риісеііа&ёіо»).

— Так вот, милейший мой Серафино, я принимаю вексель, 
и дело с концом.

Созіиі т1 Ьа іп іо гт а іо  йі іиііо. Рег ^агіа согіа, і сіізог- 
гііпі золо П і л і і і  (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи^ега»).

Герси информировал меня обо всем. Коротко говоря, бес
порядки кончились...

2846. а согіо (обыкн. употр. с гл. еззеге, гезіаге, 
ссс.) на мели, в стесненных обстоятельствах:

— Ма ѵесіеіе — геріісо 1а ііоппа соп ипа гізаіа  Гоггаіа, —■ 
іп яиезіо ш отеп іо , зіаш о ип ро’ а  сог(о (І7. Сіоѵаппіпі, «Еа 
ЬаЬеІІе»),

— Видите-ли, — сказала женщина, натянуто засмеяв
шись, — в настоящее время мы несколько стеснены в сред
ствах.

2847. а согіо (Зі... за  неимением:
Ь’йИго, а  согіо сіі зсизе, т а з ііс о  ип «Ьепе» тпаі зогігіі- 

зіа ііо , ріепо сіі р і^ гш а  е бі зоппо апіісіраіо (А. Ро^аггаго, 
<ОапіеІе Согііз»),

Его собеседник, не найдя чем отговориться, процедил 
сквозь зубы «хорошо», с ленивым, недовольным видом, бо
рясь с одолевавшей его дремотой.

Е зе е&Іі, а  согіо сГо^пі аііго  езресііепіе, соИ’асдиа аііа 
&оІа, іасеѵа гісогзо а ипа <ЗеІ1е апіісЬе аш апіі, чиеііа рге- 
сірііоза шеііеѵа Іиііо а гіізрозігіопе сіі Іиі (В. Сісо^папі, 
«Ьа Ѵеііа»).

И если, исчерпав все другие средства и оказавш ись в 
безвыходном положении, он обращ ался к одной нз своих 
бывших любовниц, та  всегда готова была сейчас ж е отдать 
ему все.

2?'48. — а согіо йі гіепагі (или  (1і ^иаіігіпі) (обыкн. 
употр. с гл. еззеге, Іепеге, есс.) без денег, без гроша:

Ма 1а пиога раігігіа яагеЬЬе віаіа а  сот {о (II ф іа ' Ігіпі
е Іогзе поп аѵгеЬЬе аѵиіо ргоіе, о ГаѵгеЬЬе аѵиіа ^гасііе, 
Ііпіаііса (Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»),

Но невестка из высшей аристократии, наверно, беспри
данница, если и будет иметь детей, то хилых и малокров
ных.

2849. (Зі согіо а) вскоре, тотчас, немедленно:
Ье аііге пагіопі Глаппо # іа  сопозсіиіо о 1о еопозсегаппо 

йі согіо (С. Ьеорагсіі, «Ееііеге»).
Другие народы уж е это зиают или узнают в скором вре

мени.

Ь) недавно:
Ьі гісеѵё согсііаіе, аі зоіііо, аШ Ш а <3’ип зио ЪатЬіпо 

рсг.іиіо <5і согіо (Д1. Т тп.и;со ■■Соііоцкі юп Мапгѵпі»).
Она принял- и : со сьоей оГі "ііг | ( [- ;;\!іП'исі'>ю, хотя н 

была угручеиа иедавней смертью своего младенца.

рег Іа согіа см. С-285 ! 
а  согіо апйаге см. А-73С 
йі согіа ѵесіиіа см. Ѵ-137. 
а (или рег) іа г іа  согіа см. С-2845, 
аі Геггі согіі см. р-428.
— Іой а аі Геггі согіі см. Р-42Р.
— роіегліса аі Іеггі согй см. Р-430.
— т е и е г е  аі Геггі согіі см. Р-431.
— ѵепіге аі Геггі согН см. р-459.
Йі т е п іе  согіа см. М-1126.
2850. аі рій согіо в ближайшее время.
2851. рег Іа (рій) согіа (тж. рег 1е рій согі^) самым 

коротким путем; как можно быстрее.
йаііо 5§иагйо согіо см 5-733.
2852. апгіаге рег 1е согіе добраться кратчайшим пу

тем:
ОивНеІтпг аѵгеЬЪе ѵоіиіо апсіаг рег 1е согіе..; е Се—а 

поп ега аііепо а і іи ііо  йа с]ис^1о сіівеепо (Р. Рап^апі, 
*Сессо й'АзсоИ»).

Гульельмо хотелось бы достичь цели кратчайшим путем..; 
и Чекко был, в общем, не против такого плана.
аѵеге 1е аіі согіе см. А-413, 
аѵеге Іа сойа согіа см С-2026 
аѵеге іі Паіо согіо см. Р-579. 
аѵеге іі рахко согіо см. Р-783.
аѵеге 1а ѵейиіа рій согіа 6г ипа краппа см. Ѵ-139.
2853. Гаге согііа ^с завершить, окончить что-л. 
Гаге рг0се580 согіо см. Р-2331. 
2854 поп регйегіа рег согіа добиваться успеха все

ми средствами; идти к цели напролом. 
2855. карегіа согіа быть недалеким, ие дальновидным:

Роѵего ІаІіпіБІа! С о т е  Іа варсѵа согіа! (/. Кісѵо, «Соп- 
[вБКІопі ііі ип ііаііапо»),

Бедныл знаток латыни* К ак ои был недальновиден!
2856. хрепйегіі согіі тратить неохотно, скупиться на 

расходы:
Ега риіііо, р го  (1 аI б о ііп о  йі Ьисаіо т а  ^іаііоепоіо, іііа  

еіиЬЬа ег іё іа , Іиііо йіпоіаѵа іп Іиі іі еизіо  росо а [ 1 іпаіо 
е  ІІ гіевМегіо <іі врепйегК гогіі (/. Зѵеѵо, «Ипа Ыіа»),

Он был одет чисто, но его свежевыстиранный, пожелтев
ший воротничок и серыь пиджачок говор -ілн об отсутствии 
тонкого вкуса и о жела іни тратить поменьше на свой гар
дероб.
2857. іа&Ііаге согіо (резко) обрывать разговор:

— Ѵа Ьепе, іа&ііо согіо Оагіо, — рег іі іаѵого аЬЬіагпо 
йесізо. Е  рег і1 йогшіге? (С. Ройагіл «ѴР Іа Заропіаі»).

— Хорошо, — оборвал Дарио, — с работой мы решили. 
А где он будет спать?

.. .т а  АИопзо, ^иапс1о з ’ассог§еѵа й’еззеге Йізіапіе сІІ 
ігорро сіаііа зиа рагіе еГіпгіШегепІе, іа§1іаѵа согіо а ііа  
ёізсиззіопе (/. «Ѵпа ѵііа»).

Но когда Альфонсо чувствовал, что не выдержнзает роли 
лица незаинтересованного, он тотчас ж е умолкал.
(Пример см. тж. С-954; 0-21У; Ь-764; 5-1640а).

2858. — а 1а<г1іаг согіо короче (гсворя):
А іа е ііа г  согіо ІІ <5іге(іоге іпі зоИорове а ипа шіпигіоза 

ѵівііа {А. Сатрапйе, «СИ азрагаці е 1’іттогіаШа йеІѴапі-
та») .

Короче говоря, главный врач внимательно осмотрел меня.
2359. іепегкі (рег)согіо жить очень экономно, рас

четливо.
2860. ѵепіге согіо сорваться, не удаться.
2861. ѵепіге аііе согіе =  говорить начистоту, без оби

няков:
СоІотЫпа. — Ѵ епіато аНе соіі . Ѵоі аѵгіе йеііо аі 

расігопе сЬе іі Гогеяііеге ё спігаіо іп саеа гіі поііе (С. Соі- 
(іопі. «11 Ъи&іагсіс»).

К о л о м б и н а. — Будем говорить начистоту. Вы сказали 
хоз ину, что чужеземец вошел к  нам в  дом ночью.
2862. ѵепіге рег 1е согіе прийти к заключению, 
а Ьиоп іпіепсШог іі рагіаг согіо см. I 334.
1е Ьи^іе Иаппо сойа согіа (или  Іе ^ а т Ь е  согіе) см. 

В-1400.
а  саИІѵо сапе, согіо Іе ^ а т е  см. С-488.
а саіііѵа ѵасса Оіо Йа согіе согпа см. Ѵ-7.
сііі Ьа росо раппо, рогіі іі ѵехШо согіо см. Р-340.
согіа согіа поп ксассіа тозсЬ е  см. С-2059,.
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1е йоппе Наппо і сареііі Іип^Ні е І1 §іийігіо согіо см. 
0-801. 

і ІигЬі Наппо 1а ѵіхіа согіа см. Р-1579. 
^епіе огапйе, с а т іс іа  согіа см. 0-367. 
Ііп&иа Іип^а, согіа т а п о  см. Ь-709. 
Іа теп20{7па На Іе ^ а т Ь е  согіе см. М-1181. 
Г и іііто  а сотрагіге  Іи д а т Ь а  согіа см. 0-191. 

СОКѴО (тж. СОКВО) пг 
согѵо Ьіапсо см. В-656, 
согѵо йа сапіралііе см. С-354. 
2863. согѵо гіеі та іаи ^ и гіо  (или йеііа т а іа  пиоѵа, 

йеііа т а і а  хогіе) вестник несчастья. 
пего с о т е  іі (или ип) согЬо (ѵессіііо) (тж. пего с о т е  

1е аіі Йеі согѵо) см. N-172. 
рій гаго гіі ип согѵо Ьіапсо (или гіеі согѵі ЬіапсЬі) 

см. К-121. 
2864. ахреііаге іі согѵо =  ж дать, пока рак свистнет; 

ж дать у моря погоды:
І_а Біепога СаИейга е ІиКі віі аіігі ровіі гііеііпіі, авреі- 

Іегаппо іі т іо  гіѵегіііевіто весіеге со те  N0 6  азреШ» іі 
согѵо, сіоё ігш Ш тепІе (О. Сіияіі, «Ері&іоіагіо»).

У важаемая Кафедра и все прочие высокие посты будут 
ждать моего почтенного ссдалищ а подобно Ною, ожидав
шему прилета ворона, сиречь всуе.

2865. езхеге (или Гаге) с о т е  іі согѵо (тж. еххеге или 
Гаге 1е §і4е йеі согѵо) ^  быть редким гостем. 

Таге с о т е  іі согѵо йі ІМоё см. N-386. 
2866. тапсіаге аі согѵі отправить на свалку, сдать в 

архив:
I таен іг і е і сіоШ сіеі тев ііеге  1о Іосіапо, е ^ГітЬегЬі 

гіе’ соііеёі е сіе’ 11'СІ... аргопо іі Заіѵіпі, е таги іапо аі 
согѵі Г «ІНасІе» сііѵепиіа сагоеиа (V . Еозсоіо, «Ьегіопі, 
агЦсоіі сіі сгіііса е гіі роіетіса»).

Мэтры и ученые мужи, равно как и безусые юнцы из 
коллеж е! и лицеев, расхватывают Сальпнни и готовы от
править на свалку «Илиаду» как какую-нибудь падаль.

2867. согѵі соп согѵі поп 5І саѵапо (или поп хі т а п -  
діап) ё'Н оссНі (тж. согЬо соп согЬо поп 5І саѵа т а і  
оссНіо) ргоѵ. ворон ворону глаз не выклюет.

2868. іі согѵо ріапце 1а ресога е роі Іа т а п ^ іа  ргоѵ. 
^  пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву.

2869. іі т а і  согѵо Га т а і  иоѵо ргоѵ. =  каковы ро
дители, таковы н дети.

2870. пиігіхсі іі согѵо е 4і саѵега ^Іі оссЬі ргоѵ. 
вскорми ворона, он тебе очи выклюет. 
СОЗА [ 

2871. соке ТгШе е гіГгійе общеизвестные, избитые ис
тины.

2872. соха риЬЫіса государство; республика, 
соха (или сохе) йеІГаНго топсіо см. М-1758, 
соха сНе п е т т е п о  ип сапе ѵоггеЬЬе см. С-437, 
соха сЬе [поп] Га Гаге ип Ьиоп сЬііо см. С 1728.
2873. сохе сНе поп хіаппо пё іп сіеіо пё іп іегга (тж. 

сохе йа т а і і і  и ли  гіа рагхі) странные, невероятные вещи:
«Рогбс Ьа ѵоіиіо оП епйегті?»
«Е сЬе оН еза е’е а сііге ипа сова сЬе поп зіа  пё іп 

сіеіо пё іп іегга» (V. ВгачсШі, <11 ЬеІѴЛпІопіо»).
— А может она хотела меня оскорбить?
— Как можно оскорбить, рассказывая вещи, которые ни 

в какие ворота не лезут.
{Пример см. тж. В-137).

2874. сохе сЬе поп ( ! е )  іеп^опо (или Наппо, ѵепсІо- 
по) <7Іі хрехіаіі нечто редкое, диковинное. 

сохе сіа сопіаге а ѵе^ііа см. Ѵ-143. 
сохе сіа «таггейа см. С-317, 
сохе <И ш оііа ^еіохіа см. 0-324. 
2875. соха сіа піепіе (или сіа пи 11а, сіа росо) чепуха, 

ерунда; безделица, пустяк:
— Согпе зіаіс? — «Зотапсіаі.
— N011 с ’ё т а і е .  — гізрозе т і а  тай ге . — ЪаЪЪо Ьа аѵиіо 

ипа ЬгопсЫіеІІа: е зіа іо  а Іеііо ип ра*о сіі ^іогпі; т а  ога 
зі ё гітеззо .

— и]ца соза гіапіепіе, - сопГегтб шіо расіге (С. Саззоіа, 
*П Іа&Ііо йеі Ьозсо»).

— Как бы поживаете? — спросил я.

— Неплохо, — отвечала мать. — У отца был небольшой 
броихнт, и он несколько дней оставался в постели, но те
перь все прошло.

— Пустяки, — подтвердил отец.
В азіа  ипа соза сіа пи ііа  рег Іаг^іі реггіеге Гарреіііо 

(Т. Апіоп^іпі, «Ѵііа зецгеіа йі СаЪгіеІе 0 ’Аппипгіо»).
Достаточно какой-нибудь малости, чтобы лишить его ап

петита.
Сесіііа. — Сова Іа Іеі ^иі?
Епгісо. — ОЪ... ипа соза сіэ пиііа: азреііо  (С. Регіоіі, 

«Ооппе»).
Ц е ц и л и я .  — Что вы здесь делаете?
Э н  р и к  о. — Д а ничего. Жду-
Тге ^іогпі <3оро Ріегіпо изсіѵа йі сашега С’ега з іа іо  ип 

1е&&его г ізеп іітеп іо  ЬгопсЬіаІе: соза сіа росо (В. Сісо^папі, 
« Ѵіііа Веаігісе»).

Трн дня спустя Пьернно вышел на улицу. У него был 
просто легкий бронхит — сущие пустякн.
(Пример см. тж. В-642).

соза а рагіе см. Р-620. 
со5е раххі см. С-2873, 
соха сіа росо см. С -2875. 
1е созе сіі чиа^^Іи см. 0-16. 
со5е (За гассопіаге а ѵе^Па см. Ѵ-143. 
2876. соза сіа зе^паге соі сагЬопе Ыапсо большая 

редкость, что-то необыкновенное.
2877. со§е да іигсііі (тж. созе ІигсЬе) ^  какая-то 

чертовщина, черт знает что.
2878. а со5а а соза постепенно, одно за  другим: 

Агіа^іо ип росо! А соза а  соза. Е Ьізо^па апсЬе іаге 1е
созе іп іпосіо сЬе 1а саза поп ѵасііа зоігозорга (/V. Маскіа- 
ѵеііі. «Ореге»).

Надо умернть пыл. И ие все делать сразу. Кроме того, 
позаботиться, чтобы содеянное не опрокинуло весь дом вверх 
дном.
2879. сН со§а іп соха а) со всех сторон; Ь) (тж. со5а 

рег соза) во всех деталях, подробностях.
2880. а соха Таііа (или Н пііа; тж. а сохе іа ііе  или 

ііпііе) «пост фактум», когда дело уже сделано; когда 
уже все позади:

N6118 шепіе <3і Ргапсо зі  / а  зігайа  ип рго^еНо сЬе поп 
сопГезьа а пеззипо. Ые гіага поіігіа зоІо а созе Іаііе 
(С. ВагЫегі. «II рій ціоѵапе рагіі&іапо йЧіаІіа»).

Постепенно у Франко наметился план, о котором он ни
кому не говорил. Он сообщит о нем родителям только после 
осуществления задуманного.
2881. ипа соза аІ!а ѵоііа постепенно, понемногу:

— 5с аѵеіе Ьізо^по сЬе ѵагіа іп сапіра^па, — гізрозе Оап- 
<ЗоІо и т ііт е п іе , — сі ѵасіо вепг’аИго. Е гіоѵе?

— Агіа^іо, ипа соза а ііа  ѵоііа (С?, йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа 
сотіпсіа йотапі» ).

— Если вам нужно, чтобы я поехал в деревню, — сказал 
покорно Дандоло, — пожалуйста, я  поеду. А куда?

— Ну, ну, не торопись.

2882. Гга аііге сохе между прочим, 
рег песеввііа гіі сохе см. N-134. 
рег пеххипа соха аі топсіо см. М-1771. 
2883. іп о§пі соха везде, во всем.
2884. йі ріссоіа (или сН роса) соха дешевка, недо

рогая вещь.
2885. рег р г іт а  соха первым делом, прежде всего: 

Рег р г іт а  сова сотргаі ип та ^ п іііс о  ша^Ііопе гобзо...
(Л. Могаѵіа «Миоѵі гассопіі готапі» ).

П реж де всего я купил себе отличный шерстяной свитер 
красного цвета...

2886. іп ^ие5Іе созе в это время.
2887. 5епха соза аісипа обязательно, во что бы то 

ни стало. 
2888. 5орга о^пі соха (сгеаіа) больше всего на све

те:
— ВаЬЬо т і о  Ьиопо. хо іі а т о  зорга о&пі соза сгеаіа... 

(Р. Рап^апі, «Сессо й’АзсоИ»).
— Папочка, я люблю тебя больше всех на свете...

2889. аѵеге чиаІсНе соха чувствовать себя неважно, 
пе в своей тарелке: Ьа’ ^^1а1ео5а? что с тобой?

2890. сЫагааге 1е сохе соп (і) Іого поіпі называть 
вещи своими именами.

2891. сгегіегхі ^гап (или ^иа1сЬе) соха воображ ать о 
себе невесть иха
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2892. гіаге ипа сова рег ип’а1іг<* выдавать одно за 

другое.
2893. сііге іап іе  сохе а  передать привет, наилуч

шие пожелания кому-л.
2894. еххеге соха ргоргіа (или хігейа) йі быть 

(сугубо) личным делом.
2895. еххеге ипа соха хіехха (или {иМ’ипа соха) соп 

Ч<3 быть очень близким с кем-л.
2896. еххеге Го§пі соха гіі... ^  быть главным, значи

тельным лицом в...
еххеге пеІГогЛіпе гіеііе сохе см. 0-518.
2897. поп еххеге рій соха не иметь значения:

ІііБОшта 1а сова сЪе Іи т е і і і  рег и іі іт а , поп боіо поп ё 
т а е е іо г е  <3і ІиНе ГяИго, т а  е»а сіі ип ^гап регхо поп ё 
рій сока (С. Ьео^агйі, «Роекіе е ргозе»).

В сущности, вопрос, который ты поставил последним, не 
только не важнее прочих, но уж е давно утратил всякое 
значение.
2898. еххеге диаІсИе соха что-то представлять из се

бя; быть важной персоной.
2899. Гаге 1е хие сохе (тж. Гаге ипа соха) эвф. схо

дить по нужде.
2900. Іаге сохе утапгіі наделать дел, натворить чего-л.

2901. Гаге ипа соха Іехіа (или гарісіа) быстренько 
сделать, провернуть что-л.

2902. !аге соха ргоргіа йі чгі распоряж аться кем-л., 
считать кого-л. своіім человеком.

2903. Гаге (Ѵо^пі соха ипа ргейіса быть вечно недо 
вольным, ко всему придираться; читать проповедь по 
любому поводу.

Іаге ип ріапо й’о^пі соха см. Р-1505. 
іаге риіігіа сН о§пі соха см. Р-2435.
Іаге ип р 1.220 (1і о^пі соха см. Р-2566.
і^погаге сіі спе соіоге хіа ипа соха см. С-2192
поп та іи іа ге  а йіг 1е сохе рег іі ргосассіа см. Р-2324.
т е ііе ге  Іа соха а с а т р о  см. С-385.
т е ііе ге  іп р іагга  сохе йі (аіп і^ііа см. Р-1550а.
піеііеге рій сохе іп іаѵоіа см. Т-141.
ргепйеге 1е сохе рег іі Іого сІігШо см. Б  569
поп хареге сіі сНе соіоге хіа ипа соха см. С-2192.
харег чиапіе раіа  Іап (п о ) Іге сохе см. Р-107
ігаШіге с о т е  1е сохе хапіе см. Т-860.
ѵегіеге с о т е  1а соха сасіа см. Ѵ-107.
ѵепйеге о<гпі соха Нпо а ііа  ^опп(е1І)а см. 0-892.
а ііга  соьа іі гііге, а ііга  іі Іаге см. А-561.
ахреііаге е поп ѵепіге ё соха йа то г іге  см. А 1250.
2904. ЬеІІа соха! (тж. ЬеІІе сохе!) а) прекрасно!, о т

лично!; Ь) крон, хорошенькое дело!:
— 5е тогізБі, шогшогб Севаге Іг іг іат еп іе , Іи загезіі ІіЬега.
— Веііе сове сЬе ші сіісіі (О. Ѵегца, і і і  тагііо М  

Еіепа» ).
— Если бы я умер, — печально сказал  Чезаре, — ты была 

бы свободна.
— Какне глупости ты говоришь!

2905. Ьиопе сохе! =  день добрый!, будьте ідоровіл! 
сНі ё рі^го а  (или а і) піап&іаге ё рі^го а  о§пі соха

см. Р-1809.
сЬі поп ха йіг чиаісііе ѵоііа йі по, соха Ьиопа оргаг 

поп рио см. N-318.
сНі ѵіеп гіаііа Іохха ха сНе соха ё (или хі&піПса) т о г -  

1е см. Р -1195.
2906. соха ЬеІІа ё іпогіаіе, рахха е поп Лига ргоѵ. =  

все бреішо в этом мире.
а  сохе сН саха, Ііп^иа гаха см. І.-704.
2907. сохе с о т е  сахе! тоск. ^  что  за нелепость1, к а 

кие бредни!
1а соха ё йа ^а іео ііо  а  іпагіпаго см. 0-52.
2908. соха Іа ііа  саро На ргоѵ. что сделано, то сде

лано; сделанного не воротишь:
— Е ип а ііа ге  іаМо? Вепізеіпю.
— ІЗегзі іпі з/аѵа аііе созіоіе е іо 1ю сіеііо: Сока Гайа 

саро Ьа {II. Ле МагсІіі, «Соі / иосо пои ві зсНегга»).
— Дело сделано? Прекрасно!
— Берси надоел мне своими ирисгаоавдіямн, и я сказал: 

с7Зто сделано» то сделало».

2909. сова (Ш іа )  рег Іогха поп ѵаіе ипа всогга ргоѵ.
^  силой ничего не добьешься.

2910. 1е сове Іип^Ье (Зіѵепіап зегрі ргоѵ. ^  а) хоро
шенького понемножку:

Ьа <3іѵа, іліаШ , сЬе бі ега ассогіа сіеі 5ио гаИге<1с1атепіо, 
аѵеѵа ассеиа іа  ипа всгіНига рег Гезіего, е Оіасопю пе 
зепІІ рій БоШеѵо сЬе гіізріасеге: 1е созе ІипдЬе сііѵепіаіі 
зегрі, е чиеі а т о г е  Іііагшопісо сіигаѵа гіа Іге ашіі (О. Ко- 
ѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Днна действительно почувствовала его охлаждение к ней 
и подписала контракт на гастроли за рубежом. Джакомо 
принял это со вздохом облегчения: затянувш аяся страсть 
остывает, а  эта любовь на музыкальной почве длилась уж е 
три года.

Ь) что отложено, то потеряно:
С а тр ап а  <3і Ье^по ега ргоргіо Ьеп сЦврозіо рег рагіаге 

сіі диеІГаН аге сЬе поп ііпіѵа рій, е «1е сове ІипёЬе гііѵен- 
іапо зегрі» (С. Ѵег^а, «I Маіаѵодііа»).

Кампана ди Леньо не возражал поговорить о деле, ко
торое безнадежно откладывалось, а, как известно, «на от
ложенное дело снег падает».

2911. (За соза пазсе соза ргоѵ. из одного следует 
другое:

Ротіпо гоза. — ...іо іі вееиігб сіоѵе Іи апдгаі, іо заго іиа 
Ьиопа ат іс а .

Атіісаге. — Аѵгеі а т а іо  те^Н о  іі т а іг іт о п іо . т а  йа сова 
пазсе соза (С?. СНегагйі, «II во&по йі ип ЬгШапіе»).

Р о з о в о е  д о м и н о .  — ...я пойду за тобой повсюду, я 
буду твоей верной подругой.

А м и л ь к а р е .  — Лучше бы супругой, ио лиха беда на
чало.

«Ыеііа т і а  саггіега, Іи ііо  ё Гіпігіо... роі гіа соза пазсе 
соза» (С?. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).

В моей карьере начало решило все. Дальш е пошло как 
по маслу.

Н іііег ега ип т о з іг о  т а  і іесІезсЫ е іі Ьаппо сгейиіо. 
Е ііа диезіо ё паіа 1а ^иегга е зопо т о г іе  сіпчиапіа тіііоп і 
<3і регзопе. Оа соза пазсе соза (Л. Могаѵіа, « V аііетіопе» ) .

Гнтлер был чудовищем, но немцы ему поверили. За этим 
последовала война, в которой погибли пятьдесят миллионов 
человек. Да, одно влечет за собой другое.

2912. 1е сохе лаіигаіі поп хопо Іигрі ргоѵ. все, что 
естественно, не стыдно.

2913. сохе е поп рагоіе! её меньше слов, больше дела!
2914. 1е сохе поп хоі.о с о т е  хопо, т а  с о т е  хі ѵегіопо 

ргоѵ. з і  как на что взілянешь, так и видишь (ср. =  
не по хорошему мил, а по милу хорош).

2915. іі сохе лиоѵе иоіпіпі пиоѵі ргоѵ. для новых дел 
нужны новые люди.

2916. соха раххаіа поп соіііа рііі что прошло, то про 
шло; сделанного ие воротишь:

«Оііеті 1а ѵегііа: регсгіё аѵеіе іаггіаіо іапіо асі ассоп- 
зепііге?»

«Рег гіПеНеге Ьепе; с апсііе рег...»
«Рег ^біозіа (і і... диеііа? ОЫ»
«Рогзе! Ссза развала поп сопіа рііі» (/,. Сариапа, «II 

тагсНезе йі Цоссаѵегйіпа» ).
— Скажите правду, почему вы так долго не соглаш а

лись?
— Нужно было хорошенько подумать и...
— И из-за ревности к этой..? А?
—- М ожет быть! Но, что было, то прошло.

2917. сіаііе сохе ріссоіе хі ѵіепе аііе дтапгіі ргоѵ. все 
начинается с малого.

2918. соха ргеѵіхіа, ё т е г г о  ргоѵѵіхіа ргоѵ. преду
смотреть — почти что иметь.

2919. соха гага сохіа сага ргоѵ. редкая вещь дорого 
стоит.

Іа соха ѵа сіа хё см. 8-527.
ё ипа соха гіеі т іе і  со^ііопі см. С-2079.
і т аех іг і хоп циеііі сНе Гаппо 1е сохе Ьепе см. М-91.
2920. т а і а  соха! увы'
т о і іе  сохе Н іе т р о  сига сНе 1а гаріоп поп хапа см. 

Т-309.
аі т и ііп о  е а ііа  .чроха ш апса хеіпрге чпаісііе соха см.

М-2159.
Іа песеххііа §гап сохе іпхеопа см. N 1 3 7 . 
поп ё соха рег Іа хиа ЬагЬа см. В-201.
2921. поп с’ё соха ре§8|іоге сііе іп ѵессіне т е т Ь г а  

ш г іс о г  сі аншге ргѵѵ. =  увы, что мо..;ет быть грустніл.
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чем страсти пыл на склоне дней (ср. седина в боро
ду  — бес в ребро).

поп с’ё соха с Ье хі ѵепйісНі рій сіеі {етро  см. Т-310.
2922. поп с’ё соха ѵіе{а{а, сНе поп 5Іа йехійегаіа ргоѵ 

^  запретный плод сладок.
2923. поп ё §гап соха это не бог весть что, это л у -  

стяки.
2924. поп 5І Іа  соха йі поііе сНе поп 5І гіхарріа сіі 

^іогпо (тж. поп 5І Іа  соха хоііо {егга сНе поп 5І харріа 
корга) ргоѵ. ~  все тайное становится явным, шила в 
мешке не утаишь.

поп На а хіаге іп ип Шаг Йі сохе см. Р-734.
2925. поп рио аѵег соха Ьопа, сЬі поп Іізсіа 1а ра- 

Йгопа ргоѵ. =  не подмажешь — не поедешь.
2926. о§пі соха ё соп іп^аппо аі т о п й о  ргоѵ. все — 

обман; все трын-трава.
о§ш  соха ѵа ргеха рег іі т а п іс о  (тж. а  о&пі соха ЬЬо 

§па ігоѵаге іі 5ио т ап ісо ) см. М-414.
2927. о^пі соха сі ѵаіе из всего можно извлечь вы

году; нет такой вещи, которая на что-нибудь бы не 
годилась.

2928. о^пі соха ѵиоі (или  Иа) (1а хиа) т іх и га  ргоѵ 
всему есть мера, предел; знай меоу.

2929. о§г.і соха ѵиоі гг.ойо е {етро  (тж. іп Іиііе 1е
сове сі ѵиоіе іі хио іе т р о  е іі зио гпосіо) ргсѵ. эг все
му свое время:

— Е ѵоі риге, Ъеі ігаіе, с Іогіеѵоіе Іо 7,еІ0 сЬе ѵі ас- 
сепгіе рег 1а Бапіа геііеіопе повіга; т а  о^пі сона ѵиоі югіо 
е іе т р о : ѵі ріассіа гіипчие сіі авреНаге Іе т р о  ті^Н оге .. 
(Р. Рап\апі. «Сессо й’А&соИ»),

— То, что вы так ревностно ратуете за нашу святую ре
лигию, брат мой, весьма похвально; но всему свое время. 
Так что соблаговолите подождать до лучших времен. .
рагіепза, Іе т р о  е йапагі, ѵіпсопо о§пі соха см. Р-922 
рі§Ііаг ѵапіа^діо, соха йа хаядіо см. Ѵ-69.
2930. чиапйо ипа сока х4а Ьеп сНе Ьахіа, Іахсіаіа 5Іа 

ге, ее поп 5І еиахіа ргоѵ. от добоа добра не ищут; луч
шее — враг хорошего.

2931. чиекіа ё 1а соха! вот это здорово!
2932. іап іе  (Ъеііе или Ьиопе) сохе всего наилучшегоі, 

самые лучшие пожеланияі:
— Оиапгіо гірагіі?
— Рга ипа веШ тапа.
— АІІога аѵгетгпо то<Зо <3і гіѵейегсі. Теіе^опаті. Сіао. 

Тапіе Ьиопе созе (С. Саззоіа, «II іадііо йеі Ьозсо»).
— Когда ты уезжаешь?
— Через неделю.
— Значит, еще увидимся. Позвони мне. Чао! Всего хо

рошего.
А Чиезіа с о т т о г іо п е  сопігавіаѵа з ігап атеп іе  Іа расаіег- 

ха сіеі ваіии  сііе БсагпЬіаѵапо і та г іп а і е &1і иНісіаІі соп 
а т іс і  е рагепіі гассоііі виііа саіаіа, с о т е  ее 5І рагіівзе 

рег 1а Зрегіа. — Тапіе сове. — Мі гассотапйо рег диеі рас- 
со. — Оігаі а Оіёіа сЬе іаго 1а сотгпіББіопе (Е. Ѳе Атісіз, 
«ЗиІГ Осеапо» ) .

Странным контрастом волнению провожавших было спо
койствие, с которым перекликались моряки и таможенники 
с собравшимися на пристани друзьями н родственниками. 
Как будто оии отплывали ие в Америку, а в Специю. — 
Всех благ! — Пожалуйста, передай мою посылку. — Скажи 
Д ж идж е, что я выполню поручение.
іі іе т п о  соп хита о§пі соха см. Т-321, 
іі {етро  Й ота о^пі соха см. Т-323, 
іі {етро  ё райге Йеііа ѵегі(а, е Гехрегіепга т а й ге  йеі- 

1е сохе см. Т-326, 
іі {етро  разка е рогіа ѵіа о§пі соха см. Т-335, 
іп (и ііе Іе соке сі ѵиоіе іі хио (е т р о  е іі $ио піойо 

см. С-2929.
и т а п а  соха ё еггаге см. Е-145.

С 05А  аѵѵ 
сохі о соха см. С-2949.

С-05СІЕІМ2А /
2933. сохсіепга ріепа йі $?иійаІехсНі беспокойная со-

ВГСТЬ.
е х ат е  сохсіепха см. Е-169. 
оЬіе((оге йі сохсіепга см. 0 -3  
ІгіЬѵпаіе йеііа сохсіепха см. Г-930.

2934. йі сохсіепга Іагда не особенно щепетильный, 
неразборчивый.

рег Гаг Ьиса(о а ііа  со: сіепга см. В-1308.
(соп) Іа .папо хиііа сохсіепга см. М-489.
2935. а  Сили., рег) хсагісо (или  х^гаѵіо) йі сохсіепга 

для очистки совести:
ОпішІ ОаЬгіо гіреіё соше а зсагісо (II сОБСІепга: — Яаі... 

с рег ваЬаІо... а ііе  поѵе... (Е. Ссізіеіпиоѵо. « / Мопсаіѵо»), 
Затем Габрио повторил, будто почувствовал ѵірызгния со 

вестр — Ты ведь знаешь... похороны в субботу... .ч дезлті 
часов...

2936. а{7{*гаѵаге (или  сагісагр) 1а соксіепм  брать 
грех на душу, поступать недобросовестно, нечестно

293/. апйагзепе (или  г іте ііегс і) йі сохсіепха запереть 
совесть на замок, поступать против совести

аѵеге іі саііо  (или  і саііі) $и11а соясіеПіа см. С-193.
2938. аѵеге 1а соксіепга йі ^й действовать с ведома 

кого-л,
2939. аѵеге 1а со$сіепга Іаг^а ие отличаться щепе

тильностью
2940. аѵег созсіепга реіока быть бессовестным, не 

нметь совести.
4941 аѵеге йие совсіепге быть двуличным, бессовест

ным.
аѵеге аеііе  раііе пеге зи ііа  соксіепга см. Р-146.

агісаге 1а сохсіепга см. С-2936.
2942. Іагхі соксіепга ( о і ..) раскаиваться, чувствовать 

угрызения совести:
5арепе1о диапМ оссирагіопі !а сігсопгііпо... соп га^іопе 

ші 1о совсіепга <Зі5ІигЬаге... (С. Ьеорагйі, «Ьеііеге»).
Зная, как Вы заняты, я испытываю угрызения совести, 

беспокоя Вас.

іііейеі (хі) ипа т а п о  яиііа сохсіепга см. М-629.
2945. гесагкі ^с а соясіепга считать себя виноватым 

в чем-л.. бра~ь что і на свою совесть. 
гітеМ егсі йі со&. елга см. С 2937
2944 5>-аіісаге 1а сохсіепга облегчить душу, раска

яться, очистить совесть.
2945. Іа соксіепга ѵаіе р ы  іпіііе ігхіііпопі ргоѵ, е  

чистая совесть не боится клеветы.
2946. зор і  1а сохсіепгаі честное слово!, юіянусь 

честью!
С 0 8 С К ІТ Ю  а е е  

райгі С05СГІІН см Р-31.
С 0 8 І  аѵѵ

2947. сое! (е^ созі так себе, не очень хорошо, ерьдне: 
«С оте зіаі?»
«Со^і е сое!. Ма бопо іп &га<Зо сашшіпаге. Коп ргсос- 

сырагіі» (V. РгаіоІіпІ, «Сгопаса [атіііагед>).
— Как ты себя чувствуешь?
— Так себе. Но я  уж е могу ходить. Не беспокойся. 
«ЕЬЬеие. іі^Н оІа шіа, соше Ьаі йогшііо Біапоііе?»
«Со»! со5і» гіврове Ьіяпа (Е. Саіапйга,, «Ьа Ьиіег<х»У.
— Ну, доченька, как ты спала иочью?
— Так себе, — ответила Лиана.

2948; да сові а  созі еразу:
— Іпііпе, іи  БеІ саш Ьіаіа йа собі а собі... {М. Риссіпі, 

*ЕЪгеі»).
— Однако, ты изменилась до неузнаваемости..,

..„ е  боііо ГоссЬіо Бешрге ѵіёііе гіі ОгіГопе іе се ае^і:е 
Бсоп^іигі е Бргиххо Гасдиа йеі ЬіссЬіеге Бпііе іге БІаіие; 
1е диаіі, гіа собі а  собі, Іогпаголо іп Іогша ѵіѵепіе (А. ВаІ- 
йіпі, «Ьа зігайа йеііе тегаѵщііе»).

Аквнланте произнес семь заклинаний иа глазах у  не
дремлющего Грифона н опрыскал водой из чаши три исту
кана, которые тут ж е ожнли.

2949. со5і о соха что так, что этак; все едино; что 
В лоб, Ч Т и  ПО лбу.

е сохі йіхсоггепйо (тж. е сохі ѵіа) см. Ѵ-522. 
а  (или рег) йіг сохі (тж рег сохі йіге; йіго сохіі см.

0-515. 
е ѵіа с051 см. Ѵ-522.
2950. Ьахіа сохі! хватит!, довольно! 
с о т е  Гаі, сохі аѵгаі см. Г 204.
соте ГЬо и иіа, созі ГЬо йа(а см А-1380.
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295Т. со5і {а сНі рио вольному воляі
1о (а  регсЬё со5І §1і § іга  см. С-655.
Чиапйо На (гіа) апЛаг т а іе ,  ѵаЛа со5і см. М 292 

С 0 8 0  т
2952. Сохо (а ііо  е  текко  И тоск. неотесанный тип, гру

биян.
С 0 5 Р Е Т Т 0  пг

2953. іп (или а і, пеі) совреМо <1і чй в присутствии 
кого-л., перед лицом кого-л. (пример см. А-787).

2954. — аі сокреііо гіі Б іо е гіеі капіі как перед бо
гом, как на духу:

«ЕПа ёіига, а і соБреіІО (И О іо е гіеі Б ал іі, ( і:с  8ію  
т а г ііо  ё ІППОІ спіе» (/.. Сариапа. «II тагсНезе йі Цоссоѵег- 
йіпа» ).

Она клянется всеми святыми, что ее муж невиновен.

2955. — аі сокреііо йі {иМі при всех.
2956. еххеге іп сокрейо присутствовать, быть 
сохреМо <И Ьассо! см. В -32.

С 08Т Л  I $г.
2957. сопіаге 1е сокіе пересчитать ребра.
2956. рег о§пі сокіа во всем, во всех деталях. 

С 05ТА  II /
2959. а ііе  с05{е по пятам; не отходя ни на шаг.
2960. сохіа сохіа (обыкн. употр. с гл. паѵі§аге, ап- 

сіаге, есс ) вдоль берега, каботажем.
296/. — хе^иіге (или ассоіпра^паге) соьіа сохіа сле

довать по пятам.
2962. а  (или  гіі) сохіа а (или (За) сокіа а) рядом; 

Ь) в стороне.
С05ТАІМТЕ аее  

(Іоппа аі ѵоіапіе, регісоіо сокіапіе см. 0-814. 
С05ТА К Е ѵ 

поп совіаге ип а§Ііо см. А-363. 
со5Іа. сіеі сиоіо е гіеі Ьиссіо см. С-3168. 
со5{аге ІІ сиоге см. С-3244.
совіаге ип оссНіо (йеііа іекіа или Йеі саро) см. О 140.
сокіаге 1а реііе а  чй см. Р-103]
со5Іаге рій пеііе т а п і  а  ип Іагіго см. М-573.
сокіаге ріи сНе іі Ьегсіііо а  І иссііехі см. 8-664.
сокіаге хаіаіо см. 8-74.
сокіаге ипо хргороьііо см. 8-1535.
Іаг со.чіаге сага Іа ѵііа (или Іа то г (е ) см. С-1001, 
сака ГаМа е ѵі§па ро5Іа, пе.чхип ка циапіо Іа со$1а 

(или поп 5І р а^а  чиапіо со5Іа, поп 5І 5а чиеі сНе 1а 
сокіа; тж. са5а Іа ііа  е Іегга 5Іайа поп 5І р а§а  чиапіо 
совіа) см. С-1193.

согіекіа Йі Ьо-са акхаі ѵаіе е росо совіа (или т о і іо  
ѵаіе е сохіа росо) см. С-2841, 

сова гага со5Іа сага см. С-2919. 
сохіа рій ипа са55а (1а т о г іо  см. С 1254. 
со5Іа ріи іі ^іипсо сНе 1а сагпе см. 0-757. 
со.чіа рій 1а ^иагпігіопе сНе 1а 5ІоКа см. О 1164 
со5Іа рій 1а 5аІ5а сНе іі рехсе (или сЬе Гагговіо) см. 

8-109.
2963. со5іі чиеііо сне совіі во что бы то ни стало; чего 

бы это ни стоило:
В сагпе, теІІегБі а сотргаге  сагпе, собіі диеііо сЬе собіі, 

гіаг^ііеіа «апёиіпоіепга (А. Вопаѣпі, «ЬЧтриіаІа»).
Необходимо мясо, нужно покупать мясо, сколько бы это 

ни стоило, и кормить его бифштексами с кровью.
1а «тепШегха поп совіа пиііа см. С-Зб8.
опе$іа (Зі Ьосса аззаі ѵаіе е росо созіа  см. 0-366.
2964. ^ие\ сНе созіа созіа ^  будь что будет; чему 

быть, того не миновать:
Егойіайе. — ТиМо ё &іа ассагіиіо регсЬё Іи ііо  д БІаіо реп- 

5аіо... окпі товва ... о^пі рагоіа. Оиеі сЬе собіэ со«іа... 
сіоѵевзі са ірев іагт і <3а т е .. .  ап п іеп іагт і соп Іе шіе т а п і  
(Е. Вопо, «Ьа іевіа йеі рго[еіа»).

И р о д н а  д а .  — Все свершилось так, как было задума
но... каждый шаг... каж дое слово. Чему быть, того не ми
новать. . даж е если мне придется погубить себя... наложить 
на себя руки.

С08ТІТШ КЕ ѵ 
ик Шиіге 1а рипіа аі аіаілапіе см. Р  2455.

СОХПТЦгЮКАЬЕ а§8 
■П5а1аіа сокіііигіопаіе см. 1-305.

С 0 8 Т 0  т
2965. йі со5іо ценный, дорогой.
2966. а  со5Іо йі чс ценою чего-л. (пример см. Р-1360).
2967. а  ие55ип совіо ни в косм случае, ни при каких 

условиях:
Ыіпо... 5і шІБе а соггеге гііБрегаІашепіе, соі сиоге іп 

&оІа: ...поп ѵоіеѵа а певзип собіо сЬе сзиеі йие Іо ѵесІеББего 
(Е. Раііі. «1!п Ьеііізвіто поѵетЬге»).

Ннно... бросился бежать; он беж ал отчаянно, задыхаясь; 
...он ни за что не хотел, чтобы те двое его видели.
2968. а  о§пі со5Іо (тж. а  яиаІипс,ие со5Іо; а  со5Іо гіі 

Іи ііс; а  ІиНі і со5Іі) любой ценой, во что бы то ни 
стало:

,.1і топагсЫ а йеііе Ь аііа^ ііе  іпсагпаіа пеі Кароіеопі сЗі 
т а і е  рио гіппеБІагбі іл ип Іегпро пек диаіе бі ѵиоіе 1а расе 
а одпі со5Іо (С. Сіизіі, «Ерівіоіагіо»).

...монархия сплошных войн, воплощенная Наполеоном и 
его преемником, едва ли удержится в такое время, когда 
все хотят мира во что бы то ни стало.

— II побіго со тр ііо  — ргоБе^ш Сагоііпо — еііѵіепе сіі т іп и іо  
іп т іп и іо  рій гііПісіІс. Ма поі сіоЬЬіагпо ігоѵаге і рпеіопіегі 
агі ойпі собіо (С?. Койагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

— Наш а задача, — продолжал сыщик, — становится с ка
ждой минутой все трудней. Но мы должны найти беглецов 
во что бы то ни стало.

«Рег ѵагіе га^іопі сЬе поп 1е бріе^о, тпі ігоѵо Іп ипа 
Бііиагіопе гпоііо йІНісіІе е Ьо Ьібо^ по <Зі гіепаго, а  чиаіип- 
дие собіо» (С. ЗсегЬапепсо, «Регісоіо йі ѵііа»).

— По разным причинам, объяснять которые я вам не 
буду, я оказалась в очень тяжелом положении. Мне нужны 
деньги, во что бы то ни стало.

Ё іпГаШ П глотепіо  іп сиі іі ^оѵегпо іпіепсіе а  4иііі ! 
с о б і і  гпі^ііогаге 1а гагга ііа ііапа... (С. Сесіегпа, «Зі&гоге 
& Зіёпогі» ).

Это как раз то время, когда правительство любой ценой 
стремится улучшить породу итальянцев...
(Пример см. тж. С -1023; С-500; К-494).

2969. зепга созіо бесплатно.
сНі (Зогте (3’а§05Іо, (Зогте а  зио созіо см. А-386. 
іпѵііо (3'озіе поп ё зепха созіо см. 1-381.

С 0 5 Т 0 Ь А  I
2970. аііе сохіоіе рядом, бок о бок:

Ьа Саіегіпа а циеі т о '  соі ви’ Маевіго аііе сачіоіе 
БІийіаѵа а тогіе е бі іасеѵа (Іішоііо Ьгаѵа (С?. Ыегиссі, 
«Зевзапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

Катерина с этим своим учителем, который ходил за ней 
как тень, стала заниматься день и ночь и сделала большие 
успехи.

..Лого іп пеі БепіігБеІо а ііе  сояіоіе, іиШ ітр ан г ііі, 
...Ьайагопо воііапіо а півсопдегБі йіепіго ипа іпассіііа 
(С. Мегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

...чувствуя, что Чудовище вот-вот нх настигнет, олн... 
только и думали, как бы спрятаться в кустах.
2971. — арріссісагхі (или аиассаг5І, еззеге, т е ііе гз і, 

8Іаге) аііе созіоіе (Зі ч(3 не давать  покоя кому-л., при
ставать к  кому-л., преследовать к о г о -л н а д о е д а т ь  
кому-л.:

...е іиі поп загеЬЬе БІаіо ип т а г ііо  вессапіе сіі «(иеііі 
арріссісаіі аІІе соБІоІе, Іиі соп БіаЫ Іітепіі сіа тяпсіаг 
аѵапЫ, со! Б-орргареПБІего ді ІиШ еН аП агі (Л. Сісо&папі, 
«ѴіІІа Веаігісе»).

...он не будет докучливым мужем, нз тех, что не отпу
скают ж ену ни на шаг, ведь у него заводы, которыми надо 
руководить, и дел поверх головы.

С’ега П сопіапсіапіе, с’ега И соттіБ Б агіо  роШісо, с’егапо
і сарі-БЧиайга, Бепірге а ііе  соБІоІе, рег ипа га^іопе о  рег 
1’аИга (С. Саззоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

Под тем илн иным предлогом тут постоянно околачива
лись, не спуская с нас глаз, командир отряда, политический 
комиссар и командиры отделений.

II сашріеге сЬе &1і БІаѵа а ііе  совіоіе, аппаіо зіпо аі 
йепіі, егійаѵа соше ип оббѳэбо (О. Ѵегца, «Мазіго-йоа Ое- 
виаійо»).

Вооруженный до зубов ординарец, следовавший за ним 
по пятам, кричал, как безумный.

— 5еі ип’іп&епиа — гізройе гіа Ьаигіотіа — ^ие11о ега 
іт р іе е а іо  а ііе  СаЬеІІе соше 1о бопо іо Ѵоіеѵа теііеГБІ аііе 
поБІге совіоіе рег $агсі яиаісііе Шо ( / .  ЗассНі, тіл рг* 
тайоппа»)-
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— Ты просто наивна, ■— возразила тетушка Лаудомия. — 
Этот субъект такой ж е таможенник, как я. Ои хотел при
мазаться к нам, чтобы поживиться.
(Пример см. тж. С-2908).

2972. — аѵеге цгі аііе сохіоіе а) содержать кого-л.;
Ь) быть преследуемым кем-л., не иметь покоя от 
кого-либо.

— аѵеге ип сапе аііе сокіоіе см. С-446.
2973. — т а п ^ іа г е  аііе  сокіоіе (1і цгі ж и т ь  за чей-л. 

счет.
2974. а&&іи$(аге 1е сокіоіе а  чй пересчитать ребра ко

му-л.
йІ5сепйеге (или еххеге) йаііа сохіоіа гіі Лсіашо см. 

А-269.
2975. {агкі ксіііассіаге Іе созіоіе попасть в толкучку, 

в давку.
2976. іпозігаге 1е сокіоіе быть худым как скелет (ср. 

все ребра наруж у).
пахсеге гіаііа созіоіа гіі А гіато  см. А-269.
2977. гад^іикіаге (или гіѵегіеге, готреге, кріапаге) 

Іе сокіоіе а  цсі пересчитать ребра кому-л.
2978. гірокагкі Іе сохіоіе леж ать, пролеживать бока.
2979. Іо§Ііег5І ипа со$1оІа (ІаІІа ксНіепа ^  резать по 

живому; оторвать с мясом:
Ьа Еарівагсіа піссЬіаѵа. 5 ’сга ІоІІа ипа совіоіа Йаііа 

5с(ііепа і иеі ^іогпо сііс аѵеѵа р а^аіо  іі поіаіо рег сош- 
рсгаге 1а Іегга (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапгіопаіа»),

Рапнсарда колебалась. В тот день, когда пришлось пла
тить нотариусу за покупку земли, ей казалось, что ее ре
ж ут по живому.

ѵепіге й аііа  сокіоіа йі А й ат о  см. А-269.
С 05Т 0Ь Е Т Т А  I 

Іа с ій а  (Іеііа сокіоіеііа см. С-1977.
С 05Т К Е Т Т 0  а щ

ѵако гіі соссіо сокігеііо а ѵіа^&іаге соп ип ѵако йі 
іетто см. Ѵ-85.
С 05ТК ІІЧСЕК Е ѵ

со5Ігіп<(еге 1е тахсе ііе  а цгі см. М-896.
С 05Т К Ш К Е  ѵ 

сохігиіге сазіеііі іп агіа см. С-1264, 
со.чігиіге киііа каЬЬіа см, 3-4.

С 08Т И М Е  т  1) обычай; поведение; 2) костюм, оде
ж да 

с о з іи т е  й’А й ато  (2) см. А-265. 
2980. Ьиоп [т а І ]с о 5 Іи т е  (1) правила хорошего тона, 

хорошее [плохое] поведение.
Лоппа (или Г е т т іп а )  йі саіііѵі (или сіі Гасііі) сов іи ті 

(1) см. В-780. 
іп сох (и т е  а й а т іііс о  (2) см. А-261. 
пеі сохните йі Еѵа (2) см. Е-272.
Іа гоЬа ѵа, і со к іи т і гіпіап§опо (1) см. К-487. 

С 05Т ІЖ А  /
2981. гаядіикіаге (или  хріапаге) 1е сокіиге а) р аз

гладить швы; Ь) пересчитать ребра.
СОТАЬЕ 

іаіе  е соіаіе см. Т-42.
СОТАІЧТО а§§ 

т і і іе  соіапіі см. М-1432.
С О Т Е Ш А  }

2982. аѵег сага Іа соіеппа дрож ать за свою шкуру.
2983. е.ч.чеге ипа соіеппа быть скрягоп
2984. Гаге (или теН еге «и) соіеппа жиреть.

С О Т О С М  і
йі т е іа  гока йіѵепіге т е іа  со іо^па см. М-1064. 

СОТООNО т
2985. йаге соіоупо іпѵесе йі т іе іе  т  огорчить вместо 

того, чтобы утешить.
СОТСЖЕ от

аѵеге іі соіопе пе^Іі (или. а§ іі) огессНі см. С-1437.
2986. зіаге (или ѵіѵеге) пеі соіопе жить в роскоши; 

кататься как сыр в масле (пример см. С-1265).
2987. Іепеге пеі соіопе ^  нежить, холить; хранить 

вод стеклянным колпаком.

икаге Іа ш агга  Ш апігоріса Іаясіаіа сН соіопе см. 
М-1003.
СОТТА Г

2988. й\ Іге (или йі хеі, <1і веііе) соііе а) настоящий, 
истинный, замечательный:

Ма с] и о 11Е1 сііс егапо ргоргіо ѵепегіапе йі Іге соНе егапо 
1е Бі^поге (/. А/Ѵ-ГС', «Сопіеззіопі. йі ип ііаііапо»).

Здешние дамы были венецианками до мозга костей.

b) отъявленный, прожженный, махровый:
Соі ке<;тк(г;і(ягіе е^ІІ рагѵе еиакіагні ргеніо. Ме Іо ге- 

пипсіо соше ип (игіап іе гіі (ге соКе (А. Го&аггаго. «Ь’ого- 
Іодіо ді Ыза»),

Отношения с судебным исполнителем у него быстро ис
портились, н он мне заявил, что это мошенник высшей 
марки.
(Пример см. тж. А-219).

2989. — т а іѵ а  сН іге соііе закоренелый консерватор; 
чрезвычайно умеренный политик:

Ма ега т а іѵ а  сіі іге соііе, Ріссагопе, п етісо  асеггіто  гіі 
орпі поѵііа (^. Рігапйеііо, «гЫоѵеііе рег ип аппо»).

Но Пиккароне был закоренелым консерватором, злейшим 
врагом всего нового.

2990. аѵеге ипа со ііа  (Йі т і і іе  саѵаііі) по уши влю
биться:

Ьа сапіапіе. — ...Рег ога поп ѵовііо гіівІигЬаге 1а шіа ашіса
сЬе гіроза.

/а  Ваііегіпа. ~  АІІа Іаг^а аѵгй ипа соііа ас1Й0880 сіі 
т іП е  саѵаПі! (Р. М. Роззо йі Зап Зесопсіо. «Магіопеііе, ске 
раввіопе!» ).

П е в и ц а -  — ...Я сейчас не хочу беспокоить мою подругу, 
она отдыхает.

П р н м а - б а л е р и н а .  — Н е надо! Она, наверное, стра
дает от несчастной любвн!

2991. ргепйеге (или рі^ііаге) ипа соііа  а) напиться, 
опьянеть; Ь) обессилеть:

Ио ргезо ипа соііа , зопо ітЬ ав Іііо  поп ѵагіо рій аѵапіі, 
поп пе роБво рій, <Зеііо <3а сЫ ѵа іп Ьісісіеиа (Л. Мепагіпі, 
«II сіпета пеііа Ііп&иа. Ьа Ііп^иа пеі сіпета»).

«У меня ноги отваливаются, больше не могу», — говорят 
велосипедисты.

c) влюбиться:
— Оі то й о  сЬ е— сопсіизі іо соп ип боггібо — 1и сі ргеп- 

(Зевіі ипа соііа т а іе й е и а .
— АНго сНе соііа! его впіа&гаіо; рагеѵа ипа ва!асса. сі 

аѵеѵо реггіиіо іі гоппо е ГарреШ о (С. Ыррагіпі, «Ь’оМаѵа»),
— Стало быть, ты втюрился до потери сознания.
— Еще как! я стал худой как щепка, потерял сои и 

аппетит.
Рег диеБІо га^агго . іі рагіге е гіа 5оПа Ьаппо рге.чо 

ргоргіо ипа соЦа (М. Ргізсо, «Ьа сіата йі ріагга»).
Отец и тетя София просто влюбились в этого мальчика.

(Пример см. тж. Р-1027).

СОТТО а д §  е  т 
2992. соііо  сіесоііо впавший в крайнюю нищету.
2993. соііо  зроіро (или хроіраіо, т а іе ^ е ііо )  вне себя:

Майата Іеѵге. — Іо сгегіо сЬе Іи ііе  йие віепо соііі Броі- 
раіі (С. Соійопі, «Ратеіа пиЫІе»).

М а д а м  Ж е в р .  — Думаю, что они оба дошли до белого 
каления.

соМо аі (Зепіе см. 0-143. 
2994. соііо  соше ип ешЬіісе а) (тж. соііо соше ипа 

шоппа, соше ип Іе^оіо) пьяный в доску, в дым; Ь) по 
уши влюбленный. 

соііо Ііпо аііе т іб о ііа  (тж. іп п атогаіо  соііо) см. 
1-275. 

Г0550 с о т е  ип ^атЬ его  соііо см. К-546. 
іешро (Зі т е іе  соііе см. Т-203. 
ѵа50 (Зі іегга соііа  сопіго (или созігеМо а ѵіа^^іаге 

соп) ип ѵазо (Зі іегге см. Ѵ-85. 
2995. пё соііо пё Ьгисіаііссіо: поп зарсге пё соііо  пс 

Ьгисіаііссіо (іі... ровно ничего не знать о... 
сіі соііе е сіі сгигіе:
2996. — сіігпе (или гассопіагпе) д\ соііе е <Н сгибе 

рассказывать всякую всячину, говорить бог знает чю:
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Іп Б о т т а , апгіаѵа гассопіапсіопе гіі соііе е гіі сгигіе

{С. Ѵег%а, «Мазіго-сіоп СехиаШо»).
В общем, чего только он о ней ни рассказывал.

(Пример см. тж. В-466).

2997. — іагпе гіі со ііе  е йі сгигіе наделать дел, наде
лать глупостей:

...еІГсга рег іі т а іт іт о п іо  сГатоге: апсЬе Іеі 8’ега вроваіа 
рег ато ге  е іі т а г і іо  #1іеп’аѵеѵа Іа ііе  йі соііе е  сН сгигіе, 
1е аѵеѵа іа ііо  зоНгіг репе сГіпіегпо (В. Сісо^папі, «ѴШа 
Веаігісе»),

...тетушка Корннна была за брак по любви, сама вышла 
по любви н натерпелась горя горького от супруга, который 
превратил ее жизнь в сущий ад.

Кешо сЬе пе Іасеѵа гіі соііе е гіі сгисіе, аггіѵапо вешрге 
а сотргепгіегіо (А. РаІаггезсЫ, «Зогеііе Маіегаззі»}.

Ремо они всегда все прощали, что бы он ни натворил.

2098. — ѵесіегпе й\ соНе е гіі сгигіе всего повидать (на 
своем веку), чего только не повидать:

«Сі 5ШШ0» (ііііеі Іга гае. Е враіапсаі в 'і  оссЫ, Брегапйо йі 
ѵеііегпе гіі соНе с сіі сгигіс, сЗізропепёоші а<3 азБІБІеге ай 
о&пі зогіа сіі раггіе  е гіі Бреііасоіі БІгатЬі (С. Маіарагіе, 
«МаІесІеШ іозсапі» )

«Началось». — сказал я себе н стал глядеть во все глаза, 
надеясь все увидеть, быть свидетелем всяких безумств и 
самых странных вещей.

Ьо БІиріѵа апсііе сііе... аиеі сііепіе ви ііа Бсііапііпа. рег
іі 8о1ііо зіІепгіоБО, т а  сііе, гіаіа Геіа, гіоѵеѵа аѵепіе ѵіяіе 
апсЬе Іиі гіі соііе е сіі сгигіе, роБвесЗеБзе ипа Іаіе гіБегѵа 
гіі БепіітепІаІІБ то (А. Вопвапіі, «Ьа Ьиса йі Зап Соіогп- 
Ьапо» ).

Его удивляло, что этот клиент лет семидесяти, обычно 
такой молчаливый, который в свои годы уже чего только 
нн повидал на свете, сохранил в душе такой запас чув
ствительности.
(Пример см. тж. М-1477).

— Іагпе ѵегіеге сіі соііе е гіі спігіе см. Ѵ-117.
2999. пё соііо  пё сгигіо зг  ни в каком виде, ни

как.
— поп ё сагпе пё сгигіа пё со ііа  см. С-983, 
йа ѵепйііоге йі реге соііе см. Р-1263. 
аѵеге іі сиіо соііо  пеі сесі гокхі см. С-3147. 
сайеге (или сахсаге, апйаг §ій) с о т е  1е реге соііе 

см. Р-1267. 
сопохсеге {или ЛхНп^иеге) Гас^иегеI1о йаі т о х іо  

соііо см. А-256. 
поп сгейеге пеапсНе (или перриге, ріи) пеі рапе соМо 

см. Р  217. 
еххеге (ип) сесе соііо (сіі сисіпа) см. С-1442, 
еххеге <3і ипа Гагіпа іпаі со ііа  см. р-218. 
еххеге йі т е іе  соііе см. М-1061, 
хареге іі сгигіо е іі соііо  йі ^с см. С-3112, 
ѵегхаге Гасциа ЬоІІіІа хиі соііо  см. А-199.
3000. поп ѵоіегіа рій соМа довольствоваться тем, что 

есть: поп 1а ѵо"1іо рій соііа  хватит с меня.
3001. сНі 1а ѵиоі со ііа  е сЬі 1а ѵиоі сгисіа ^  у к аж 

дого свой вкус; кому что нравится:
«СЫ Іа ѵиоі соііа  е сЫ 1а ѵиоі сгигіа» сопсЫизе. «Рагігоп 

Сіроііа авреііа Гасдиа рег Іа виа ѵівпа, е роі іі ропепіе 
іп рорра а ііа  РгоѵѵШепга» (О. Ѵег&а, « / Маіаѵоцііа»).

— Каждый думает о себе, — решил он. — Синьор Чнполла 
хочет отвести воду на свой виноградник и надеется, что 
для его «Провидения» вет^р всегда будет попутным.

гіаііа пеѵе о сой а о рек (а поп аѵгаі сЬе асяиа см. 
N-269. 
СОТТЧКА I 

3002. еххеге а  рипіо <3і соііига напиться (до черти
ков) :

Оиапгіо іі повіго а т іс о  ега а рипіо (II соМига 1о ігэбсі- 
п а -а т о  аііа тср.Ііо Іиогі Йеі сІиЬ пеі сепіго гіеііа вігайа 
гоѵе евіі 5’ітр е» іѵ а  Ьгі(аііп ісатеп(е (ш о а Йіѵепіаге 
гіеійо (М. Арреііиз, «йа тогго а БсгШоге»).

Когда наш друг бывал «готов», мы кое-как выволакивали 
его из клуба на середину улицы, где он пытался хопо ,о- 
риться с истинно британским гонором.

СОТІЖІЧО т 
3003. саігаге іі соіигпо а) писать трагедии; Ь) быть 

трагическим актером; с) становиться на котурны, вы- 
раж а гься высокопарно.

ССѴАКЕ ѵ 
соѵаге хоііо 1а сепеге см. С-1480, 
соѵаге Іа сепеге см. С-1481, 
соѵаге Іе іепгисіа см. Ь-373. 
соѵаге іі Іеііо см. І..-483. 
хоііо ІІ Ьиоп ргегго сі соѵа 1а Ггоііе см. Р-2291. 
сНі хйе<гпа поп соѵа с м. 8-520. 
хоііо сопхі^ііо поп гісНіехіо, ^ а ііа  сі соѵа см. С-2468, 
пе’ Ііогі сі соѵа 1а хегре см. Р-915. 
ІІ (иосо соѵа хоііо 1а сепеге см. Р-1551. 
1а ^а іііп а  сі соѵа см. 0-81. 
<га11а сі (или хі) соѵа см. 0-272. 

СОѴО т 
3004. а (І )  соѵо (обыкн. употр. с гл. ргепйеге, со§1іеге, 

Ігоѵаге, есс.) врасплох. 
3005. арровіаге цсі пеі соѵо застигнуть, застать ко

го-л. 
31)06. Іаг іі іі (или ип) соѵо свить . нездо, устроить 

свое жилье, уютно устроиться, 
р і^ ііаге 1а Іерге аі (или пеі) соѵо см. Ь-395 
3007. поп ихсіге т а і  йаі соѵо не вылезать из дому. 

С 022А К Е  ѵ 
соггаге со! (или сопіго іі) т и г о  см. М-2186 
Йоѵе 1е сарге поп соггапо см. С-875. 
1е хессНіе хі т с ііо п  а  гоггаг соі рогго е пе гірогіап 

1а іехіа го ііа  см. 5-537. 
(и о т о  Йіх^гагіаю, апсНе Іе ресоге 1о тогйоп о  е) Іе 

сЬіоссіоІе (или 1е ІитасНе) 1о согхапо см. С-1734. 
С 0 2 2 0  ш 

3008. гіаге ііі согхо а) удариться, столкнуться; Ь) спо
рить. 

3009. гіаге йі согго іп ип т и го  лезть на рожон; биться 
головой об стенку:

ЕІІ$а. — Е Е’аггіѵега, сом гіііі, {іпо аі кіогпо іп сиі поп 
с’ё рій гітейіо, е апсЬе а ѵоіег рагіаге, аііога, вагеЬЬе 
со те  сіаг сіі согго іп ип ти г о  (О. РаЬЬгі, «Огдііе»),

Э л и з а. — А если получится так, что мы будем мол
чать, пока уже никакие слова не помогут, тогда нам 
придется биться головой об стенку.
Гаге а соггі соі пшгіссіоіі см. М-2176. 

СКАІ аѵѵ 
ЗОЮ. сотргаге  а сгаі покупать в кредит. 

СКАІЧІО т 
3011. аѵеге іі сгапіо йиго быть тупоголовым. 
3012. хсопѵоі^еге іі сгапіо терять голову, рассудок:

— Ас! ип ^ а іа п іи о т о  сііе ргосига іі Ьепенкеге аііа 
т і^ і іа  поп е Іесііо зсопѵоі&еге іі сгапіо рег ипа сіі диеііе 
всетр іа^^ іп і сЬе !и гіеПпізсі ЬатЬіпаІсІ {'Г. «Ви\еге 
виИ’Агпо»)

— Порядочному человеку, от которого зависит благопо
лучие его семьи, не пристало терять голову из-за глупо
стей, которые ты называешь ребячествомі

3013. храссагхі 11 сгапіо а) разможх-ѵііть себе голову, 
пустить себе пулю в лоб:

— Іо ргеРеіізсо апсіаге а врассаппі М сгапіо ріиііозіо сііе 
агіаКагші а ііа  тесііосгііа (А. РаІаггезсЫ, кI ігаіеііі Сис- 
соіі» ).

— А я скорей бы пустил себе пулю в лоб, чем прими
рился с посредственностью.

Ь) ломать голову над чем л.
СКАѴАТТА I 

ІаЬЬгіса йі сгаѵаііе см. Р-4. 
ІаЬЬгісапІе (1і сгаѵаііе см. Р-7. 
3014. ?аге (1е) сгаѵаііе заниматься ростовщичеством. 

С К Е А \2 А  [ 
поп аѵеге пё ^агЬо пё сгеапга см. 0-238. 

СГСЕАКЕ ѵ 
сгеаге іі йезегіо іпіогпо а цсі см. 0-249. 
сгеаге ^агЬи^Н см. 0-23Р 
сгеаге (Іаі піепіе см. N-293. 

СКЕАТО а ж  
3015. ш аі сгеаіо неуч, невежда, 
хохіапга сгеаіа см. 5-1136. 
хорга о§пі соха сгеаіа см. С-2888.
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СКЕАТОКЕ т
3016. апйаге (или  Іогпаге) аі Сгеаіоге отдать богу 

душу, отойти в иной мир.
3017. сопйигге (или тапсіаге) аі Сгеаіоге отправить 

на тот свет, к праотцам.
СКЕОЕІМ2А 1 /

3018. Йаге сгейепха верить.
3019. йаге а сгейепга давать на веру
3020. Іагзі сгссіепга завоевать доверие
3021. Іепсге сгейепга не выдавать секретов, хра

нить тайну
Іійо ё ілогіо е сгейепга яіа іпаіе см. Р-645.

СКЕОЕІЧ2А II /
Іаге (или  Іаксіаге) ЬаІІаге і хогсі пеііа сгейепга см. 

8-1088.
СКЕІЭЕКЕ ѵ

3022. сгейег(5е)Іа слепо верить во что-л.
сгейеге сЬе ип авіпо ѵоіі (или діі ахіпі ѵоііпо) см. 

А -1202.
сгесіеге Й’аѵег рогіаіо іі коіе аі іпопіе см. 8-944.
3023. сгейеге е поп сгесіеге сомневаться, колебаться: 

сгесіо с поп сгейо что-то не верится.
сгейегхі іп сіоѵеге йі ( +  ш /.) см. 0-888.
сгейеге й’еззеге зиі саѵаііо й’Ог1апйо см. С-1359.
сгейеге й’езкеге Г ітрегаіоге см. 1-103.
сгесіеге й’еззеге іі М апдіа (сіі 8іепа) см. М-363.
сгесіеге сіі еззеге циаісоза см. <5 2 1 .
сгейегхі дгап соха см. С-2891.
поп сгейеге ипа іо іа  см. 1-386.
сгейеге сЬе сіі 1а Іе^Ьіпо Іе ѵііі соііе «аіхіссе см. 

Ѵ-775.
сгейеге! ип ІіЬго к іа т р а іо  см Ь-569. 
поп сгейеге пеапсНе аІГасеіо см. А-95. 
поп сгейеге перриге пеІГасциа ЬоІІііа см. А-146а. 
поп сгейеге перриге (или пеапсЬе, ріи) аі рапсоМо 

(или  пеі рап сойо) см. Р-21? 
поп сгейеге аііе кие огессіііе см. 0-546. 
поп сгейеге аі ргоргі оссЬі см. 0-141. 
сгейегхі циаІсЬе сока см. С-2891, 
сгесіегяі циаісипо см. 0-23.
поп сгейеге йаі ІеЙо іп ей (или рій ки сЬе іі іеііо) 

см. Т-629, 
аі Йі 1а йі одпі сгейеге см. I 8. 
аі Ьидіагйо поп ё сгейиіо іі ѵего см. В -1405. 
саѵаііо сЬе зийа, и о т о  сНе діига е сіоппа ріалдепіе, 

поп діі сгейеіе (или поп діі сгейег) піепіе см. 11-156. 
сЬі а т а ,  іі ѵег поп сгесіе см. Ѵ-373. 
сЬі акіпо ё, е сегѵо (еккег) кі сгейе, а< каКаг йеііа 

Іокка ке п’аѵѵес1е см. А-1234.
сЬі ё гео, е Ьиопо ё іепиіо, рио іаге іі т а і е  е поп 

еккег сгесіиіо см. Я-235.
сЬі ё каіоііо поп сгейе а сЬі ё йі§іипо см. С-2768. 
сЬі іа  циеі сЬе поп йеѵе, дГіпіегѵіеп циеі сЬе поп 

сгейе см. Р-197.
сЬі Ьа іі пео, е поп ке 1о ѵесіе, Ьа 1а тогіипа, е лоп ке

іо сгейе см. N-164.
сЬі поп сгейе а ііа  Ьиопа тай ге , сгейе роі а ііа  т а іг і-  

дп а см. М-58.
сЬі поп сгейе й’еккег т а і і о  ё т а і іо  крассіаіо см

М-974.
сЬі поп ѵа, поп ѵейе е сЬі поп ргоѵа, поп сгейе см.

А-718.
сЬі іокіо сгейе, іагйі зі репіе см. Т-802. 
сЬі а  ІиМі {асіі сгейе, іпдаппаіо  кі ѵейе см. Р-72 
согро каіоііо поп сгейе аі йі^іипо см. С-2768, 
сгейегеЬЬе й’ехкеге кепга пахо см. N 74. 
йепагі е капШа, сгейіпе 1а т е і а  йеііа т е іа  см 

И 128.
поп сі сгейо дгап іа ііо  см Р-265. 
оссЬіо поп ѵейе, сиоге поп сгейе см. 0-243. 
ип росо йі ѵего іа  сгейег іи ііа  Іа Ьидіа см. Ѵ-380. 
е;іШпіо рііі 5І ѵейе, е т е п о  5І сгейе см. Ѵ-125.

ее поп сгеЛі іі т іо  йоіоге, диагйа іі т іо  соіоге см.
0-755.
СКЕОІТО т

3024. сН іатаге іп сгейііо дагь  положительную оценку, 
положительно отнестись к чему-л.

3025. йаге (или Іаге) сгесМіо а... поьерить:
Б іззі сЬе т а і е  ега 5Іа{о поп йаге сгесШо а ііа  сотипіса - 

гіопе і аііа  сіигапіе 1а поііс гіаі ё епега!е Тауіог (Е. Мизсо, 
«Ьа ѵегііа зиІГ 8 зеііетЬге 1943»).

Я сказал, что было ошибкой игнорировать сообщение, по
лученное ночью от генерала Тейлора.

Е а диеііі гіі Тогіпо сЬе рагіапо Гіпо, поп §Іі гіаѵано 
сгесіііо а Мопіісеііо (С. Раѵезе, «Ьаѵогаге зіапса»).

А этим краснобаям из Турина в Монтичелло вовсе ие 
верили.
3026. Іаг5І сгейііо заручиться доверием; завоевать 

доверие.
3027. 5епііг5і іп сгейі^о соп цс не использовать что-л., 

ие воспользоваться чем-л.:
...Іиііаѵіа сопііпиаѵа а дізегіаге Іе аиіе ипіѵегзііагіе 

регсііё 8і зепііѵа 1п сгейііо соп 1а ѵііа, і гііѵегііпіепіі, іі 
&ШОСО, 1е йоппе (М. Ргізсо, «Ьа йата йі ріагга»).

...он продолжал пропускать занятия в университете, ибо 
считал, что еще недостаточно насладился жизнью, развле
чениями, картами и женщинами.

3028. (епеге цс іп сгесШо поддерживать благополу
чие, обеспечивать доход:

Мігапйоііпа. — Сііе ѵоеііо іо Гаге <1еі іогезііегі, сЬе ѵаппо е 
ѵеп^опо? 8е  &1і іга ііо  Ьепе, 1о [о рег т іо  іпіегеВзе, рег іепег 
іп сгссіііо 1а т і а  Іосапсіа (С. Соійопі, «Ьа Іосапйіега»).

М и р а н д о л и н а .  — А что мне делать с постояльцами, 
которые только и знают, что приезжать да уезж ать? Если 
я и отношусь к ним хорошо, то делаю это в своих инте
ресах. чтобы повысить доходы гостиницы.
3029. іо^Иеге сгесШо перестать верить, лишить до

верия.
сЬі поп Ііа йгЬііі поп Ьа сгейііо см. 0-09 

СКЕОІТОКЕ т 
о ^^і сгейііоге, йошапі йеЬіІоге см. 0 -28 /, .

СКЕОО т
3030. іп ип сгейо в один миг.
еп ігаг(сі) сопіе Р ііаіо  пеі (или  Іп) Сгейо см. Р-1812.
3031. іпке^паге іі сгейо а^ іі арокіоіі е  ученого учить. 

СКЕМА /
3032. 1а с г е т а  йеІГаІІа косіеіа сливки общества:

Атіісаге. — ...Іеіісі сЬе ѵі аке іга іе  іп ^иеI ѵогіісе йі іевіе. 
гіі ЬаШ, йі сопсегіі, сіоѵе поп ё сЬе 1а с г е т а  «ЗеН'аИа зосіеі^ 
(О . СНегаггіі, «II зо&по сіі ип Ъгіііапіе»).

А м и л ь к а р е .  — ...счастливчики: вы кружитесь в вихре 
празднеств, балов, концертов, где бывает цвет высшего 
общества.

СКЕМ І8І аё§
П а т т е  с іе т ік і см Р-524.

С К Е РА В иО Е ІЬА : 
гійеге і сгераЬийеІІа см. С-3037.

СКЕРА СІЮ КЕ т
3033. йаге іі сгерасиоге а  цй сильно огорчить кого-л„ 

причинить боль кому-л.:
БоѵеИі Іепегіе пазсозіо і'і еззегп.і ахгиоіаіо пеі шаго, 

рег лоп сіагіе іі сгерасиоге (V. Ргаіоііпі, *11п егое йеі по- 
еіго Іетро»).

Чтобы не огорчать ее, я должен был скрывать, что за 
писался добровольцем на флот.

СКЕРАРАІМСІА (тж. С К Е РА РЕЬЬЕ ):
3034. т а п ^ іа г е  а сгерарапсіа (или а  сгерареііе, а

сгера рапсіа, а сгера реііе) есть до отвала, объедаться:
— Ма іі гепсіі сопіо сЬе іп пеззип розіо зіагеЬЬего т е в ііо  

с1:е (]иі. (Іоѵе Ьаііііо (1а ш ап^іаге а сгерарапсіа е (и(іо іі 
гезіо? (Т. Імтіоі;і. ■ Якссоіиі ітроззіЫН»).

— А ты понимаешь, что лучше нм нигде не будет? Ведь 
здесь можно есть вдоволь, и все такое...
гійеге а сгерарапсіа (или а  сгерареііе) см. С-3037.

с к е р а к і :  ѵ
сгераге йаііа Ьііе см. В-736.
3035. сгераге с о т е  ип сапе подохнуть (сдохнуть) 

как собака.
сгераге й’огіо см. 0-739. 
сгераге йі каіиіе см. 8-126.



СКЕ 283 С
3036. зепга сііге сгера не обращ ать внимания, не 

удостоить даж е словом:
Сі з і а т  ГаШ а ріесіі Іиііо  согзо Виепоззаігез: Геіегпо 

шегсаіо ріепо сіі ^епіе а^ ііа іа  сЬе Е ^атЬеН а согге *і игіа 
гіа іи ііе  1е рагіі зепга т а і  сіігіі п е т т е п о  сгера... ((/. Зіто- 
пеііа , «Тігаг таіііпа»).

Мы прошли пешком весь проспект Буэнос-Айрес, этот 
вечный рынок, полный возбужденных людей, которые вечно 
куда-то спешат, бегут, толкаю т тебя со всех сторон и даж е 
к черту не пошлют...

тап^іаге а сгера рапсіа (или реііе) см. С-3034.
3037. гійеге йа сгераге (или а сгераЬиаеІІа, а сгера- 

рапсіа, а сгерареііе) хохотать до упаду, до колик-
А вішііе рю ровіа ІиШ гівапо а  сгераЬийеІІа (С. Негиссі.

«Ѣеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).
От такого предложения все стали хохотать до  колик в 

животе.
А ргорозііо сіі Іеііеге ессоіепе ип’аИга сЬе ші Ьа зсгШо 

оп и ото  Ъіггагго росЬі ^ісгпі ог зопо, е іа  сіі І е ^ е г іа  шепіге 
гііогпі а саза, регсЬё 1а зігагіа ё гіезегіа е роігаі гігіегпе а 

сгерареііе (Е. Ое МагсНі, «II зщпог йоііогіпо»).
— Кстати о письмах — вот тебе еще одно, я получил его 

от какого-то чудака несколько дней тому иазад. Почитай 
его по пути домой: дорога пустынна, и ты сможешь от 
души посмеяться.

...іи ііа 1а сопѵегзагіопе гігіеѵа а сгерарапсіа е  1о зЬеГ- 
іаѵапо а Ъопо іі Маііаги&іоіо (С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе 
ророіагі топіаіезі»).

...все общество надрывало животики со смеху и измы
валось как могло иад дурачком.
(Пример см* тж. 5-399).

3038. сЬе р055а сгераге! провались!, будь проклят! 
сгері іі Іиро! см, Ь-1005. 
а ііа  §аИіпа іщгоггіа сгера іі §0220 (тж. аІГиссеІІо іп- 

0огйо ^ іі сгера іі 00220) см. 0-83. 
С Е Е 5 С Е ^ А  / 

ІеЬЬге сіі сгезсепга см. Р-343. 
— Іп ІеЬЬге 6\ сгезсепга см, Р-344. 

СКЕ8СЕКЕ ѵ 
поп сгезсеге 5іі&11 аІЬегІ см. А-451- 
сгезсеге іп сагпе см. С-964 Ь). 
3039. сгезсеге с о т е  Іип^Ы (или с о т е  ^ г а т і^ п а , с о т е  

1е егЬассе, с о т е  1а т а і а  егЬа, с о т е  Іа та ІегЬ а) растн 
как грибы, как сорная трава:

Ш а  сіеііе сіие Пдііиоіе ега сіа шагііо, 1'аИга сге-
зсеѵа зи с о т е  1а т а і а  егЬа (/. Иіеѵо, *Соп[еззіопі йі ип 
ііаііапо» ).

Одна из двух дочерей была уж е на выданье, а  другая 
ее быстро догоняла.

Рій Іагсіі апсога сііѵеппе ип Іио^о сотосіо рег ргепйеге 
ип соскіаіі, ргігпа сіі апйаге іп ипо Йі іап іо  о і і іт і  е созіозі 
гізіогапіі сЬе егапо сгезсіиіі с о т е  Іип^Ьі іп зіете  а 11а сШа 
(Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Еще позднее клуб превратился в удобное место, где 
можно было выпить коктейль, прежде чем отправиться в 
один из многочисленных великолепных и дорогих рестора
нов. что как грибы росли вместе с городом.
(Пример см. тж. 5-711).

сгезсеге а оссЬіо см. 0-142. 
сгезсеге соп Іе оге см. 0-458. 
сгезсеге яиі ѵеііиіо см. Ѵ-182. 
сгмсеге а ѵізіа іГоссЬіо см. Ѵ-682. 
зепііге сгезсеге ГегЬа (зойо і ріейі; см. Е-110. 
паіо е сгевсіиіо см. N-89. 
3040. аі сгевсег сЗеІГегЬа ранней весной. 
акреііа (или сатира) саѵаііо сЬе Гегоа сгезса (или 

сге®се) см. С-1375. 
сЬі іозГо сгезсе, Гозіо та п са  см. Т-803, 

і сге5сопс 1е огГісЬе см. О 656. 
сЗепагі іаппо сге$сеге Іе ип^піе аііе ІитасЬе см. 

Б -124. 
ё соте 1а тІ5егіа: рій $і ѵа іп 1а е рій сгех е с.м. 

М-1550. 
0 Іі ё сгезсіиіа ГегЬа асісіоззо см. Е-113. 
8 Іі ё сгезсіиіо рій іі реіо сЬе И ^іисіігіо см. Р-1125. 
ГегЬа ѵоеііо поп сгезсе перриге пеі ^іаг^іпо гіеі ге 

см, Е-116.

аІГіпѵІсІіозо 0 Іі 5! аГГіІа іі ѵізо е ^іі сге«се ГоссИіо
см. 1-374.

Іа таГ егЬ а  сгехсе ргехіо см. Е-118. 
т е п іге  (сЬе) ГегЬа сгевсе іі саѵаііо ти огр  Йі і а т е  

(или ти о ге  іі саѵаііо) см. Е-120. 
сі хага сгевсіиіа 1а т и і і а  см. М-2136, 
хсіе^по сгезсе а т о г е  см. 8-521.
И ѵепіо Іа  сгезсеге іа і і а т т а  см. Ѵ-286.

С КЕ8ТА I
304Г, зи ііа  сгекіа сІеІГопсІа на гребне волны:

Ье оррозігіопі !игопо Іапіе е <іі 1:а1е паіига сЬе поп 
гііѵепіо ЭіНісіІе рогіаге і зиоі зіезбі сгеаіогі а іп ііт е  сгіві 
сгеаііѵе... Р азза іо  іі регісоіо. Ьі зі гісопсіисе зи ііа  сгезіа 
сІеІГопаа іп ѵегіе ассаает іса  («Рііпг 1961»),

Противники нового были так многочисленны, и их нападки 
носили такой характер, что нетрудно было довести самих 
создателей этого искусства до внутреннего творческого кри
зиса... Но вот прошла опасность — они вновь на гребне вол
ны. и их рядят в академические мантии.
3042. аЬЬа55аге (или саіаге) 1а сгезіа склонить го

лову, покориться, смириться (пример см. С -3044).
3043. — Іаг аЪЬаззаге 1а сгезіа а сбить спесь с 

кого-л.
3044. аігаге (или йгіггаге, Іеѵаге, шеііеге 5и, гіггагс, 

Іепеге аііа) 1а сгехіа важничать, задирать нос:
Ега іп іо гта іо  йа ІиІГаІіга рагіе, сЬе а Ѵепегіа аѵеѵапо 

а іга іо  1а сгезіа, рег 1а зотгпозза <іі М ііапо (А. Мапгопі. 
«I рготеззі зрозі»).

Дон Гондзало узнал из совсем других источников, что 
венецианцы замышляют поход д л я  покорения Милана.

Іп іапіо і диаііго іі&іі... зопо сгезсіиіі; Е іеііга е Мах, і 
гіие т а ^ ^ іо г і, Ьаппо т е з з о  зи 1а сгезіа, ойіапо 1а зсиоіа, 
зопо Ьеііі е поп Ьаппо ѵо&ііа (іі Іаѵогаге (С/. Рассо йе Ьа- 
цагйа, «СгопасНе саіііѵе*).

Все четверо детей уж е подросли. Старшие, Электра и 
Макс, стали проявлять характер, терпеть не могут школу, 
оба красивы и не обнаруживают ж елания трудиться.

Рій іі ргішо іепеѵа а ііа  1а сгезіа е рій іі зесопйо аЪ~ 
Ьаззаѵа Іа зиа , 1а Іазсіаѵа сіопйоіаге іап іо  <іа зешЬгаге сіі 
поп аѵегіа рій (А. РаІаггезсЫ, «Мизіса ргоіЪііа»).

Чем больше хорохорился однн, тем более приниженно 
чувствовал себя другой, точно вовсе не было у него ника
кой гордости.
саіаге 1а с іе з іа  см. С-3042. 
сЗгіггаге Іа сгезіа см. С-3044.
3045. Гаге Іа сгекіа $и11а (или пеііа) $реяа прикар

манивать (хозяйские) деньги (о прислуге)-.
Еіепа. — 5і ё ассогіа сЬг Ѵапа (а 1а сгезіа пеііа зреза? 

(V. Вгапсаіі, Ниа цоѵегпопіе»).
Э л е и а. — Бы заметили, что Яна прикарманивает сдачу?

іеѵаге (или теМ еге «и, гіггаге, іепеге а ііа ) 1а сгезіа
см. С 304ч.

3046. ^ іі аѵапга іі ^іиііігіо (или іі веппо) с о т е  1а 
сгейіа аіі осЬе он умом не блещет.
СКЕТА (

3047. Іа сгеіа т о г іа іе  поэт, бренная глина, человек, 
т а п і  сЗі сгеіа см М  458.

СК1ССНІАК.Е ѵ 
поп 0 ІІ сгіссЬіа іі Гегго см. Г-463.

СКІМ ІКА ЬЕ 1 . а§§
Г ейта сг іт іп а іе  см Р-380.

СРІМІІМАЬР 2. т
3048. рІ0 Ііаг(8е ) 1а іп сг іт іп а іе  обижаться:

С отраге Ріесіірарега зі (ііѵегііѵа а зрагіаге <іі чиезіо о йі 
Чиеііо, согпе сарііаѵа; т а  созг гіі сиоге, е зепга т а і іг іа , сЬе 
поп с’ега ѵегзо (іі ріеПагзеІа іп с г іт іп а іе  (О. Ѵегца, «I 
Маіаѵоцііа» ).

Пьедипапера развлекался: злословил то об одном, то о 
другом, но делал ои это так искренне и бесхитростно, что 
на иего нельзя было обижаться.

С Е ІІЧ О  ш
3049. р і^иаге цй рег і сгіпі поступать грубо с кем-л. 

С К І5І }
сгіхі Ьіапса см. В -657. 
сЗоппа сгіхі см. Б-783.

С КІ8 МА т
3050. соп Гийі і сгіхті ирон. со всеми аксессуарами: 

Гаге ^с соп іиШ і сгівші делать что-л. по всем прави
лам.
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СКІ5ТА Ы .О  т 
Іігпрігіо соітіе ип сгіхіаііо см. Ь 606. 
хойо ипа с а т р а п а  йі сгіхіаііо см. С-322*.

СКІ5ТІАІЧО ш 
апипаггаге Ьехііе е сгііііапі см. В-620, 
т а п я іа гс  Ьехііе е сгіхііапі см. В-627.

СКІ5ТО
3051. СгІ5Іо хрігапіе живые мощи.
3052. ип роѵего сгіхіо бедняга, бедолага, горемыка.
3053. хецпаіо гіа С.гіхіо (или гіа І)іо) убогий, немощ

ный.
3054. саѵаііегі <1і СгіхГо ист. крестоносцы.
3055. іга іе ііі іп Сгіхіо братья во Христе (пример см. 

М -1491).
3056. т а гг іе ге  гіі Сгіхіо смерть.
3057. — аі п іаг2Іег(е) <1і Сгіхіо поп хі Ііеп т а і  рогіа 

ргоѵ. ~  перед смертью двери не закроешь; смерть ни
кого не пощадит.

Іа т іі іх іа  ііі СгіхГо см. М-1429.
3058. крова сіі (Сехи) Сгіхіо христова невеста, мона

хиня.
ѵі^па <1і Сгіхіо см. Ѵ-565.
3059. т а і  йа СгЫ о (или йа. Б іо) ~  никогда, ни в 

коем случае.
3060. яё рег Сгіхіо пё рег (і) хапй ни за что на

свете, нн под каким видом.
3061. зепга Іап іі сгікіі не церемонясь, бесцеремонно:

Е віі Ьагіаѵа аеН аНагі виоі, е<1 аѵ~еЪЬе ргехіаіо апгііе 
Іа сатісіа; т а  роі ѵоіеѵа еззеге раеаіо , зепга Іапіі сгізіі 
(О. Ѵег%а. <г/ Маіаѵовііа»).

Он занимался своим делом и г о т о в  был отдать последнюю 
рубашку, во после бесцеремонно требовал вознаграждения.

ассепгіеге ипа сапаеіа а  С гИ с  е ипа аі Йіаѵоіо см.
С-408.

3062. сЗаге агі іпіепсЗеге сЬе Сгіхіо ё т о г іо  йі хоппо 
(или (Іаі Ггейсіо) втирать очки.

3063. еххеге зепга пё Сгіхіо пё сііаѵоіо быть одино
ким, не иметь никого из близких на белом свете.

еххеге с о т е  Ьогепгіп (Зе’Мес1ісі: поп Іо ѵиоі пё Сгіхіо 
пё іі іііаѵоіо см. Ь-790.

3064. поп Гаге ип сгіхіо ничего не делать:
...роі рагііаш осі сЪіаго: со?’ё сііе рио ігоѵаге сіі сііѵегзо 

ипо с о те  іе  сЬе поп Ьа т а і  іа ііо  ип сгізіо іп ІиЙа 1а 
зиа ѵііа? {V. Зітопеііа. «Тігаг таіііпа»}.

...а потом, давай начистоту: что еще может найти тип 
вроде тебя, который в жизни ничегошеньки ие делал?

3065. ^аЬЬаге Сгіхіо е і хапй ^  плевать в колодец.
3066. рагеге цііеііо сЬе іііеііе (или Нго) ипа Іапсіаіа 

а  Сгіхіо иметь мрачную, злую физиономию.
3067. іепеге іп сгіхіі держ ать кого-л. в узде.
3068. сЬі ѵиоіе Сгіхіо хе 1о рге^Ьі ргоѵ. ей на бога 

надейся, а сам не плошай; под лежачий камень вода 
ие течет.

3069. Сгіхіо Іе^по! черт возьми!, елкн-палки!, елки 
зеленые!

3070. поп йагеЬЬе ип Сгіхіо а Ьасіаге ^  у него з и 
мой снега не выпросишь.

3071. поп с’ё (или поп сі хопо) сгіхіі никоим обра
зом, ніі в коем случае:

5е іі шагсііезе іаіѵо ііа  а іті.чсіііа (М!аК'1іе йізсогвеііо ип 
ро’ ѵіѵасе, ё виЬио гісЬіапіаІо аіГогсІіпе е, поп с ё сгізіі, 
гіеѵе зш еііеге (Ь. Рігапйсііо, «Моі>еІІе рег ип аппо.").

Иной раз маркиз рискует фривольничать в разговоре, но 
его сразу же призывают к порядку, и ничего н ■ поделаешь, 
приходится смиряться.

3072. хе Сгіхіо ё Ьиопо! йё клянусь богом! 
СК18ТОРА1ЧО

3073. хепіЬгаге аі саігопі 8ап СгіхіоГапо носить очень 
короткие брюки.
СРІ5ТО РО К О

3074. й о тап й аге  хе 5ап Сгіхіоіого Ги папо задавать 
бесполезные вопросы.

СКІѴЕЬЬАЯЕ г 
а саѵаііо сЬе лоп р о п а  хеііа, Ьіасік поп хі сгіѵеііа

см. С -1383.
СГСОССНЮ т

3075. аігіаге (или агіипагхі. піеііегхі, гехіаге, хіаге, 
ігаГіепегхі) а  сгоссЬіо собраться поболтать.

3076. еххеге а сгоссЬіо быть в своей компании.
3077. Гаге (или Іепеге) сгоссЫо заниматься разгово

рами в тесной компании:
И ѵепеггіі 1е ргобШиІе Іаѵогапо а ііа  Іисе сіеі зоіе Іп 

р іахга Зіёпогіа, О гзаптісііеіе. 1е Ьо§&е сіеі РогсеИіпо, оѵе 
іаиогі е  зепзаіі іепдопо і сгоссЬі (іеііе сопігаііаеіопі...
( V. Ргаіоііпі, «Сгопаске йі роѵегі атапіі»).

По пятницам проститутки работают при свете солнца 
на площадн Синьорин, у Орсанмикеле и лоджий Порчеллн- 
но, где управляющие и маклеры собираются в кружок для 
заключения сделок.

3078. іепеге цсЗ а сгоссЬіо держ ать кого-л. за пуго
вицу, отнимать у кого-л. время (пустыми разговорами).

ѵепіге а Шаге 1а хиа сапара пеі сгоссЬіо см. С-400. 
СКОСЕ /

Іа сгосе З ап іа  см. С-3080, 
сгосе е Іеііеге см. Ь-436.
3079. сгосе е хріпе одни неприятности, сплошное му

чение:
І е в ііе  іпіогпо а Коша’ Сгосе е зріпе (Л. Могаѵіа, «Нас-

сопіі готапі»).
Прогулки в окрестностях Рима? Это одно мучение.

3080. 1а З ап іа  сгосе (тж. тоск. 1а сгосе 8 ап іа ) азбука 
\В  старину в итальянских букварях на первой странице 
изображался крест\

3081. — еххеге а ііа  Зап іа  Сгосе начинать с азов, 
едва начать.

3082. — гііагхі сіаііа 8 ап іа  Сгосе начать сначала. 
1е$1а е сгосе см. Т-485.
соііе Ьгассіа іп сгосе см. В -И 14. 
а оссНіо е сгосе (тж. а  оссЬі е сгосі/ см. 0-65.
3083. аЬЬгассіаге 1а сгосе принять христианство, пе

рейти в христианскую веру.
аігаге іі сШо (іп сгосе) аііе ІаЬЬга см. В-685.
3084. аѵеге 1а сгосе аІГихсіо иметь в доме покой

ника.
аѵеге йие (или  Ігь, есс.) сгосі хиііе храііе (тж. аѵег 

раххаіо 1е сіие или 1е іге, есс. сгосі) см С-3086.
3085. Ьапсііге (или  гіаге, дгігіаге, іігаге) Іа сгосе асі- 

(Іоххо а... (или сопіго.., (Зіеіго...) проклинать, призывать 
проклятия на..:

АпсЬе диеІН сЬе рій 1е Ьап йаіо Іа сгосе аскіо.чйо пиііа
Ьап зариіо шаі ессеріге зи ііа  опезіа йеііа роѵега Ігшіпйа 
(Л. ВаШіпі, «II ІіЬго йеі Ьиопі іпсопігі»).

Д аж е те, кто больше всех ее ругал, пе могли сказать 
дурного слова о честности бедняжки Ирмииды.

Тиііі вігіііаѵапо. Іи ііі Еігерііаѵапо; певвипо ега сопіепіо, 
рег певзипо ега зіа іа  Гаііа я*и5Іігіа, е іи ііі а ^іШагсі Іа 
сгосе асЗ<1о85о (/. Міегі. «Сепіо гассопіі ророіагі (исскезі»).

Все кричали и шумели, все были недовольны, иикто не 
признавал справедливости этого поступка, и все призывали 
громы небесные на паши головы.

еххеге іі йіаѵоіо е Іа сгосе см. П-309.
3086. еххеге а1!’е!а гіеііе сЗие (или іге, есс.) сгосі (тж. 

аѵег рахзаіо 1е гіие или 1е іге. есс. сгосі; аѵеге сіие или 
іге, есс. сгосі хиііе храііе) иметь более двадцати, три
дцати и т. д. лет.

3087. іаге сгосе а) (тж. Гагхі Іа сгосе или іі хе^по 
(ІеІІа сгосе; Гаге хедпі ііі сгосе) креститься, осенять 
себя крестом:

Ѵесіепйоіа Гагкі іі м\щпо сіеііа сгосе, М азБітіио... ві верпо 
Іііі риге ( V. ВгоссЫ, « / іепрі сіеі ^гагиіс атоге»).

Увидев, что она крестится, Массимино... и сам перекре
стился.

Ь) страдать от голода, влачить голодное существование.
3088 Гаге (Іа ) сгосе сіі цс а ч<1 просить, умолять ко

го-л. о чеы л.
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3089. [аге 1а сгосе сіі цс $и цс окропить, сбрьпнуть 

что-л. чем-л.:
РетПпо диеі росо гіі заіагіо, сЬе поп Ъазіа а (аг^Іа сгосе 

гіеІГоІіо зиі Іа&іоіі сП ІиШ і йіогпі, се 1о сіаппо Гп ііогіпі 
(Гаг&епіо ЬагаШеге ред^іо сГии ІиссЬезе (С. ВаЫгіпі, 
«Веііо Ѵагйітепіово» ).

Д аж е эти ж алкие гроши, которых не хватает на масло, 
чтоб заправить фасоль, что мы едим каж дый день, даж е 
их нам выдают фальшивым серебром, похуже луккского.

3090. !а г е  (или  зрассаге) и п а  сго се  ^  поставить кре
с т и к  вместо подписи.

3091. !а ге  (или шеііеге, іігаге) и п а  (или 1а) сгосе
а ... (или хорга .., 5и ...) поставить крест на...; перечерк
нуть, аннулировать:

...диеі росо сііе роіеѵо [аге Гаѵеѵо ?аіІо е а циеі риліо 
поп с’ега сііе іігагсі ипа сгосе зорга (II. Зітопеііа, «Тігаг 
таіііпа»).

...то немногое, что можно было сделать, я сделал, и мне 
ничего другого не оставалось как поставить на всем этом 
крест.

51, сі Ьо Іаііо  1а сгосе... ЬепсЬё іі росіеге зоіо, $а, ё 
зіаіо  ра^аіо  е іл ип то й о  сЬе Га гійеге {I ,. Рігапйеііо, 
«I ѵессМ е і ціоѵапі»).

Да, я уж е поставил иа этом крест.., хотя оплачена была 
только земля и притом до смешного дешево.

«Ма агіеззо йоѵеіе іігаге ипа сгосе зиі сІиЬЪі. і р а іе т і, 1е 
ап&озсе» (О. Агріпо, «1)п йеііііо й’опоге»).

— А теперь вы должны поставить крест на сомнениях, 
волнениях, страхе.

(аге а іез іа  е сгосе см. Т-556. 
Іи^діге с о т е  іі іііаѵоіо сІаЧа сгосе (тж. І и ^ і г е  рііі 

сЬе іі ііетоп іо  или  іі йіаѵоіо, і йіаѵоіі Іа сгосе) см. 
0-312. 

!*гіс1аге 1а сгосе асісіоззо а (или  сопіго, Ліеіго)... см. 
С-3085. 

Іеѵаге а  ц<1 ипо кріссЬіо Йі сгосе см. 5-1398. 
т еп аге  ипа ѵііа іп сгосе см. Ѵ-743. 
т е ііе ге  ипа (или 1а) сгосе а (или  корга, «и)... см. 

С-3091. 
3092. т е й е г е  сці іп сгосе а) распять кого-л. на кресте:

II (а ііо  зіа  сЬе йі Сезаге іп ^иапіо Сезаге поп те пе 
ітрогіа ип //со; е рег сопіо тіо 1о роіеѵапо ш еііеге іп 
сгосе о зчиагіаге іп сатЬ іо  <іі ри&паіагіо, сЬЧо гае пе гіаѵа
1о зіеззо  репзіего (С. Ееорагйі, «Орегеііе тогаіі»).

По правде говоря, участь Ц езаря мне совершенно без
различна. и если бы его ие закололи, а распяли на кресте 
или четвертовали, мие бы от этого не было ни холодно ни 
жарко.

Ь) казнить, терзать, мучить кого-л.:
Епгіса. — Мі т е і і і  іп сгосе.
Геііегісо. — Е іи поп Ьаі т е з з о  т е ?  (Е. Ро88епіі, «І~а 

позіга іогіипа»),
Э и р  и к а . — Ты меня истязаешь.
Ф е д е р и к о .  — А ты меня нет?
...О іапігапсо ега ип іп п атога іо  гезріпіо Йаііа зиа ЬеІІа... 

сегсаѵа ипа ѵегііа сараее йі т е ііе г е  іп сгосе іі зио п етісо  
(V. Ргаіоііпі, «Ье га&агге Ш Зап[ге<1іапо» ) .

Джанфранко, отвергнутый Сильваной, в которую был 
влюблен, искал способ стереть в порошок своего соперника.

3093. р а г іа г е  іп сгосе  нести околесицу, говорить не
понятное.

3094. р о г іа г е  1а зиа сгосе  нести свой крест:
Ма циеііа Гоіііа аѵеѵа ргезо Магіа іиіІо ай ип ігаііо? 

Оиаіс Ігепезіа 1е аѵеѵа ітресНІо йі сопііпиаге а іасеге, е!і 
сопііпиаге а «рогіаге 1а зиа сгосе» с о т е  зі сіісе іп раезе?.. 
(Л. йе Іасо, «Ьпа зіогіа йі еті&гапіі»).

Но разве э т о т  приступ безумия случился с Марией вне
запно? Что за исступление помешало ей молчать и продол
жать, как говорится, нести свой крест?..

рге^аге ясі соп Іе Ьгассіа іп сгосе см. В-1172, 
крассаге ипа сгосе см. С-3090. 
3095. 5Іаге іп (или хиііа) сгосе терзаться, мучиться. 
3096. Іепеге цсі іп сгосе держ ать кого-л. в тревоге, в 

мучительном ожидании. 
Нгаге 1а сгосе асЫоххо а (или сопіго, йіеіго)... см. 

С-3085. 
Іііаге ипа (или  Іа) сгосе а (или  «орга, «и)... см. 

С-3091.

3097. ѵоіег сапіаге е рогіаге 1а сгосе пытаться сов
местить несовместимое, ро н яться  яЬ д в у м я  зайцами

3098. сіаксііпо Ьа 1а хиа (или  репсіе (ІаІІа хиа) ггосе 
(т ж . отпило Иа или  рогіа 1а виа сгосе) ргои. у каж дою  
свой крсст.

3099. 1а сгосе е і Іапіегпспі іоссап «епірге а ’ рій пііп- 
сЬіопі ргоѵ. ®  где тонко, там и рвется (ср. на бедного 
М акара все ш и ш к и  валятся).

3100. 1а сгосе поп ?а іі саѵаііеге ргоѵ. ^  не всяк мо
нах, на ком клобук; не все то золою , что блестит.

3101. 1а сгосе поп §1і т а п с а  несчастья так н сып
лются на него.

3102. Іа сгосе ѵа (или  йіга) смерть косит людей; 
пришло моровое поветрие.

3103. поп 5і рио рогіаге 1а сгосе е сапіаге (или  сап
о г е  е рогіаге 1а сгосе) ргоѵ. =  нельзя делать два дела 
сразу; за двумя зайцами погонишься - - ни одного не 
поймаешь:

«Е і тісЬеІсИ і?» I іпісІіеІеИі аѵеѵап Іа саза сЫ ѵісагіо 
ііа еиаг<1аге: поп 5і рио сапіаге, е рогіаге 1а сгосе (Л. Маи- 
гопі, «I рготеззі зрозі»),

«А что ж е охранники?» А охранники должны были охра
нять дом внкария: нельзя ж е делать два дела сразу.
одпипо Ьа (или  рогіа) 1а хиа сгосе см. С-3098, 
раг сЬе §1і аЬЬіап ргезо ипо зріссЬіо сіі сгосе! см. 

3-1401. 
циап^о іі іііаѵоіо ѵиоі апйаге іп ргосеквіопе, поп діі 

т а п с а п о  т а і  1е сгосі см. 0-377. 
С К 0С ІР І550  т 

сатр аге  аііе враііе сіеі сгосіГІ55о см. 8-1252. 
С Р О С ІО \Е  т 

3104. (аге і сгосіопі голодать. 
СКООЮЬО т 

3105. рі^ ііаг іі сго^іоіо греться, нежиться (на солнце, 
у огня). 
СРОЦЬАКЕ ѵ 

3106. сгоііаге с о т е  ЫгіІІі сЗі Іецпо рухнуть как кар
точный домик. 

1а саха §1і ё сгоііаіа яиі саро см. С-1192. 
СРОІХО т 

3107. аѵеге (или  <1аге, Іаге) ип сгоііо а) рухнуть; 
Ь) потерять равновесие, хладнокровие. 

3108. сіаіе іі сгоііо а а) разрушить, уничтожить; 
Ь) перейти, преодолеть (горы, реку).  

йаге іі сгоПо а ііа  Ьііапсіа см. В-729. 
3109. Іаге Г и іііто  сгоМо испустить последнее дыха- 

ппе, умереть. 
СКО\АСА } 

сгопаса пега см. N-189 
ГаМо ііі сгопаса см. Р  262 

СК08ТА } 
3110. Іе сіиге сгохіе сіеі рапе аіігиі горький чужой 

хлеб:
Ти сЬе еаревіі 1е (Ічге сгозіе сіеі рапе аіігиі е соп.ропе.ч!і

іі р о е т а  5асго, іпзеепа Іого сЬе 5І рио еззеге тіБегі е егапйі 
(О. Разсоіі, с і.іііі п  ай ЛЦгесІо Савеііі»).

Ты, познавший горечь чужого хлеба и создавший боже
ственную поэму, научи их, что можно быть великим и в 
несчастьн.

С ІШ С ІРіаЕ  Іаі 
раххаге сІаіГохаппа аі спісіП<>е см. 0-664. 

С РЦ С ІЗ ш  
ѵіа сгисіх см. Ѵ-452. 

СКиСЕЬТА  і 
а т о г  іа  а т о г  е сгиііеііа Га «сіе^по (или  Іігаппіа) см  

А-665. 
СКІЛОО ащг 

3111. спійо, шчкіо (тж. пигіо е сгигіо) а) голый и босой:
К’оп сі Ьаппо піепіе. поп сі Ііаппо .епгпоіа, сорегіе, 

сизсіпі .поп сі Ііаппо ріаііі, репіоіе, ЫесЫегі. поп сі Ьаппо 
Бсагре, ѵевіііі, зопо пийі е сгисіі, гіпеагеііі (Л. Могаѵіа, 
«і\'иоѵ[ гассопіі гопіапі» ).

Ничего у них иеі ни простыней, ни одеял, ни подушек; 
у них нет ни тарелок, ни горшков, ни стаканов, ни обуви, 
ни одежды; и каждый нз этих цыганят гол и бос.
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Ь) (тж всЬіеіІо е сгисіо) во всей наготе, неприкрытый:

Сі ѵоііе 1а сопозсепга пигіа е сгигіа гіеііа гоѵіпа іп сиі 
егаѵагпо ріошЬаІі рог Іеѵагті Іи Ьепйа йа^іі оссііі е Гагті 
ргепйеге ипа г із о ііт о п е  (/1. Рапгіпі, «Ьа сацпа пега»).

Только когда я  узнал голую правду о нашем разорении, 
с моих глаз упала пелена, и я стал искать выход.

пё соііо  пё сгийо см. С-2999.
— поп ё сагпе пё сгигіа пё со ііа  см. С-983, 
писіо (или  зсЬіеііо) е сгигіо см. С-3111.
— гііге (или рагіаге) писіо е сгисіо (тж. сіігіа пікіа е 

сгигіа) см. N-544.
«Зі соііе е ііі сгигіе:
— Йігпе (или гассопіагпе) (Зі соііе е сіі сгисіе см.

С-2996.
— Іагпе (Зі соМе е (Зі сгисіе см. С-2997.
— ѵейегпе (Зі соМе е ііі сгисЗе см. С-2998.
— Гагпе ѵесЗеге (Зі соііе е ііі сгисЗс см. Ѵ-117.
Л ріп^еге а Йпіе сгисіе см. С-2189.
3112. зареге іі сгисіо е іі 'соМо (Зі ^с знать что-л. вчопь 

и поперек, знать всю подноготную.
сЬі 1а ѵиоі со ііа  е сЬі 1а ѵиоі сгийа см. С-3001. 

СКІІ8СА / 
рапсіа сН сгизса см. Р-204. 
а  т ів и га  сіі сгі-вса см. М-1566.
3113. піап^іагс сгикса е саѵоіі пнта'гься как попало, 

есть что придется.
3114. зсгіѵеге соп 1а сгизса іп т а п о  =  быть пуристом; 

педантически придерживаться строгих правил.
іепеге а сгихса е а саѵоіі см. С -1429.
3115. ѵепсіеге сги$са рег іагіпа =  обманывать, вти

рать очки.
1а {агіпа сіеі сііаѵоіо ѵа (Іи ііа ) Гп сгихса см. р  .216. 

СІЛЛТАЬЕ аде  
а сагаііегі сиЬііаІі см. С-901, 
а  Іеііеге сиЬііаІі см. Ь-443.
— риЬЬІісаге а Іеііеге сиЬііаІі см. Ь-444.

СЧВІТО т
3116. коргаѵѵапгаге цсЗ (Зі сепіо сиЬііі быть на голову 

выше кого-л., превосходить кого-л.:
— Ма зе ё ипа роѵега ійіоіа! Ма ее (и 1а зоргаѵѵапгі 

«II сепіо сиЬііі! Соза і  аѵгеЬЬе іа ііо , іпГіпе? (М. Риссіпі, 
«ЕЬгеі» ).

— Но она ж е просто дураі Ведь ты на две головы ее 
выше. Что плохого она моэ . I тебе сделать?

С ІХ С А С К А  /
3117. ипа ѵега сиссадпа =  Эльдорадо, райская 

жизнь.
аІЬего сЗеІІа сисса^па см. А-445. 
п .асса е сисса^па см. М-3.
Н рае$е сіеііа Сисса^па (или  (Зі сисса^па) см. Р-54. 

С иС С Н ІА ІО  т
3118. (За гассо^ііегкі (или (За гассаНагкі, да. рі^Ьагяі) 

со! сиссЬіаіо еле ж и в о й :

«Ма іо зопо со8і ѵессЬіо сііе Гга росо гпі розвопо гас- 
со&Неге соі сиссЬіаіо» (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіотгіо»).

— Но я уже так стар, что скоро из меня песок будет 
сыпаться.

3119. ішЬоссаге (или разееге) соі сиссЬіаіо ѵиоіо 
плохо учить, халтурить (об учителе).

3120. т а щ г іа г ( іа )  соі сиссЬіаіо сЗеІІа гаЬЬіа с трудом 
выносить, еле сдерживаться.

тап& іаге 1а іогіа соі сиссЬіаіо см. Т-777.
5І рі^Иапо рііі тохсЬе соп ип сиссЬіаіо ш т іе іе  сЬе 

соп ип Ы{гопсіо (Зі асеіо см. М-2062.
с и с с о  т

3121. ѵесспіо сиссо старая развалина, старая переч
ниц;.

рій ѵессЬіо Йеі сиссо (тж. ѵессЬіо с о т е  іі сиссо) см.
V 42.

сЬі 1а «ега т а п § іа  Іиііо, 1а т а і і іп а  сап іа  сиссо см. 
5 - Ш .

СІІССІІМ А I
3122. аѵеге 1а си сси та  злиться, беситься.
3123. аѵеге ціі «иііа си сси та  ие выносить кого-л.
3124. готреге  1а си сси та  а  ^сI надоедать кому ли

бо.
3125. ѵепіге зи ііа си сси та  опротиветь, осточертеть.

с и с і м  /
3126. аѵапгаге ѵегзо Іе сисіпе идти на попятный.
3127. езхеге ііі Ьиопа сисіпа а) иметь хороший х а 

рактер; Ь) быт- влюбчивым
3128. ем еге сіі саіііѵа сисіпа ішеѵь плохой характер. 
е®5еге Сип) сесе сойо гіі сисіпа см. С-1442.
3129. а  ^гахха сисіпа (или  а ^гам е  сисіпе) роѵегіа 

(ё) ѵісіпа (тж. 0 гая$а сисіпа, т а ^ .о  Іе з іа теп іо ) ргоѵ. 
=  кто любит пиры задавать, тому нечего завещ ать.

(і)  ігоррі сиосЬі ^иакіапо (или ітЬ гаііап о ) 1а сисіпа 
см. С-3164.
С и С ІМ К Е  ѵ 

сисіпаге соп !*Іі 5{гиагсЗі см. 8-738. 
сисіпаге іп ІиНе 1е заізе см. 8-108. 
сисіпаіо соп іи ііі і в асгатеп іі см. 8-53. 

с и с ір Е  ѵ 
сисіге 1а Ьосса а цсі см. В-876, 
сисігм 1а Ьосса см. В 878. 
сисіг5І цсЗ а ііа  сіп іоіа см. С-1937, 
сисіге а  (Зорріо Шо см. Р-771. 
сіісігхі 1е ІаЬЬга см. Ь-37. 
сисігві а  зио геГе см К -164. 
сисіге а геіе (Зорріо см. К -160. 
сисіге а геіе (или (По) зе е т р ю  см. К -165. 
сисіге іп іге (Зоррі см. 0-823.
еххеге (или  5Іаге) сисію  а ііа  ^оппепа (или а ііа  50І- 

іапа) сіеііа т а т т а  см. М-315.
3130. яіаг сисііо а дсі не о тх о ди ть  от кого-л ., быть 

как пришитым к кому-л.
сЬі сисе Ьа ипа с а т іс іа  50Іа е сЬі поп сисе пе Ьа осіе 

см. С-297.
сЬі поп сисе ЬисЬіпо, сисе Ьисопе см. В-1329. 
сЬі іад ііа , Іа^Ііа ; е сЬі сисе г а ^ и а ^ Н а  см. Т-27. 
іа&Ііа Іип^о е сисі чігеНо см. Ь 955.

СІЛСІТО а§§  
соп 1е ІаЬЬга сисііе см. Ь-30. 
аѵеге (или  Іепеге) 1а йосса сисііа см. В-799.

с и с і т ш А  /
3131. {іпііа 1а сисііига, кі (а  іі посіо ргоѵ. =  кончил 

дело — гучяй смело.
с и с іл л )  т

3132. Іаге с о т е  іі сисиіо заставлять других работать 
на себя.

3133. іі сисиіо (а  Гоѵа пеі п!<Зо (ЗеІІа кіегра^поіа ргоѵ. 
кукушка всегда яйца в чужое гнездо кладет, он любит 
загребать ж ар чужими руками.

3134. (ё) с о т е  іі сисиіо (сНе ё) іи ііо  ѵосе е реппе 
орег и орет, не переставая.
СѴ С Ѵ ТІА  I 

иЬгіасо с о т е  ы іа  сисигга см. Ѵ-2.
С иГ РІА  /

3135. а 1гаг5І соп Іа си іііа  (Зі ігаѵегіо быть не в духе, 
встать с левой ногіг

саѵагхеіа ^или  ра$5аг$епе, иксіге) рег іі гойо сіеііа сиі- 
Ііа см. К-582.

3136. іаге  сиНіа перевернуться, опрокинуться, 
каіѵагкі рег іі гойо Леііа сиГГіа см. К-582.
(гіі и о т іп і ѵаппо ѵе<3иіі іп ріапеііо, е Іе (Зоппе іп сиГ- 

{іа см. 11-172.
с и с і к о  іп

аЬЬі риг ііогіпі, сЬе Ігоѵегаі си^іпі см. Р-921. 
с и ю  т

3137. (ё) Гііішпіпагіопе (31 Ігаіе (или  (Зі ргеіе) сиіо 
ГсЬе соп т о і і і  Іи т і іасеа Ьиіо) ргоѵ. тоск. ~  раньше 
было неясна, а  теперь так а совсем не понять.
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3138. Гаге сиіаіа а) топорщиться (о широких брю
ках)- Ь) хмуриться (о погоде).
СШ.АТТАРЕ ѵ 

сиіаііагр Іе рапсЬе см. Р-198.
с і л х а  /

іі ге5Іо сіеііа саііа см. К-271.
3139. (Ііп) гіаііа сиііа с колыбели, с рождения; с са 

мого начала.
3140. сіаііа сиііа аііа ІотЬ а (или аііа Ьага) с колы- 

оели и до конца дней; с начала до конца.
3141. тогіге іп сиііа оказаться недолговечным (ср. 

не успев родиться, приказать долго ж и ть ),
СІЛХАКЕ у

сиііагві іп ісіеа см. 1-18.
СІЛ О т

3142. сиіо сЗі ЫссНіеге «стекляг ка» (о фальшивых 
бриллиантах).

3143. сиіо <1і кассо дыра, берлога
Агіевво, в’ега гісіоНо, Іиі, а ѵейеге сііе Гассіа аѵеввег Іе 

Біогпаіе йаі сиі <31 зассо гіі ипо 5Іийіо поіагііе (/?. ВассНеІ- 
Іі, *Тге ціогпі йі раззіопе»).

А теперь он вынужден коротать век в этой ды ре — но
тариальной конторе.

3144. — а сиі йі зассо а) в тупике:
Ьа ѵіа ріссоіа е а сиі сіі зассо, ега с о т р іе іа т е ій е  де

б ета  (О. Тезіогі. Вгіапга е аіігі гассопіі»).
М аленькая улочка в тупике была совершенно пустынна.

Ь) в безвыходном положение 
реіаіо соше II сиіо гіеііе с і т т іе  см Р-1012, 
а саісі пеі сиіо см. С-120.
3145. а сиіо рагі удобно (сидеть).
ассЬіарраге цсі рег Іа реііе сЗе] сиіо см Р-1051.
3146. аѵег сиіо груб, иметь счастъе, везение, быть 

счастливчиком.
3147. аѵеге іі сиіо со Но пеі сесі говкі гриб быть хит

рым, пройти огонь, воду и медные трубы.
аѵеге ип гіаіо питего іі апі.і пеі сиіо см. А-900.
3148. Ьапеге И сиіо іп іегга (или  $и1 1а$ігісо, яиі Іа- 

Бігопе) груб, а) плюхнуться, шлепнуться; Ь) ударить 
лицом в грязь, опростоволоситься, просчитаться

3149. епігаге пеі сиіо а цгі груб, прьставать к кому-л., 
надоедать кому-л. (ср. пристать как баиный лист)

епігагсі соше іі сиіо сап 1е циагапіогс гм. Е-72.
3150. е«5еге сиіо е сатіс іа  груб, быть неразлучными: 

...Соп т е  ѵа т о й  о й’ассогйо. сиіо е сатісіа* Іе ѵайо
а %епіо сіаѵѵего (С/. Зітпопеііа, «Тігаг таіііпа>).

.Со мной она очень ладит, живем душа в душу, и я  
впрямь очень ей нравлюсь.

3151. еззеге сиіо а Іегга груб, сесть в луж у, потерпеть 
катастрофу:

')епс1:і' ветЬгаѵа сЬе іи(ІС) апйавзе ррг ІІ т іевііо  рег 
НіНег е МизБоІіпі, Сагіопе Гесе ип Ьгіп<Ші аііеигаіе:

Но саш раіо зеззапГаппі 
Зетр ге  іп ш егго а &иаі е  аНаппі 
Р і п і г о  і  вевзапіасіие
Йагаппо сиіо а іегга іиШ  е гіие (I.. ВщІагеііі, «Сагіопе. 

Ѵііа йі ип ііаііапо»).
...хотя казалось, что дела у Гитлера и Муссолини шли как  

нельзя лучше, Карлоне провозгласил такой тост;
Я прожил шесть десятков лет.
Полных лишений, лихих бед.
Еще год-два, и — тут как тут*—
Обоим фюрерам капут.

3152. езяеге сиі сіі іогсіо а) быть цветущим, ' полным; 
Ь) процветать:

N 01, ессосі оиі... роігеттпо евкеіс сиі <11 іггиі е пиоіиге 
пеІѴаЬЪопйаю ( /. Шегі, *СепІо гассопіі ророіап Іис- 
сНехі»),

И вот мы здесь.., а могли бы процветать и как сыр в 
масле кататься...
{аге 1а Ьосса а  сиі <1і роііо см. В-888.
{аге іі саііо аі сиіо со те  1е Ьегіиссе см С -197.
3153. іаге іі сиіо - груб, обойти, обмануть кого-л.
3154. {ггаИагкі іі сиіо груб после драки кулаками ма

хать.

3155. пісНеге (или рогге) II сиіо а ііа  Нпезіга (или 
аі соІотЬ аіо) груб, потерять всякий стыд.

3156. реіаге іі сиіо а  цй груб, ободрать кого-л. как 
липку.

рогге іі сиіо а ііа  ііпекіга (или а і соіотЬ аіо) см.
С-3155.

3157. ргепйеге (или р ідііаге) рег іі сиіо груб, моро
чить голову:

— Ма сіаі ріап іаіа  Сіаппеііа!.. зеі ш аіаіа  іп іезіа іе  Іо 
азвісиго іо, іаШ  сигаге! е тпйсЬеІа йі ргепйеге рег II сиіо 
ІІ ргоБьігпо! (V . 5 ітопеііа, «Тігаг таіііпа»).

— Кончай, Д ж аннетта, хватит!.. Подлечись, у  тебя что-то 
с головой ие в порядкеі И кончай пудрить мозги своему 
ближнемуі

ргепйеге цЛ рег Іа реііе гіеі сиіо см. Р-1051.
3158- га^іопаге соі сиіо груб, не тем местом думать.
3159. зіаге киі сиіо груб: надоесть, опротиветь.
3160. іігаге іпсЗіеіго іі сиіо груб, унести ноги, смыть

ся, смотать удочки.
3161. ігоѵаге сиіо рег іі ргоргіо пазо груб, найти дело 

по себе, найти что-л. по своим зубам, по своим воз
можностям.

Газііо епіга іп сиіо аііе  ^аіііпе см. А-1288.
1а сагпісіа поп §1і іосса іі сиіо см. С-296
3162. сЬі Ьа іі сиіо пеІГогііса ярехзе ѵоііе §1і Гогшіса 

ргоѵ: ^  на воре шапка горит.
3163. с о т е  сііззе іі сиіо аІГогІіса: 1і с о т к с о  таГегЬа 

^  груб задним умом крепок.
СІЮ СЕКЕ у 

сиосеге пеі кио ЬгосЗо см. В-1251, 
сиосеге іі Ьие см В -1379. 
сиосеге і сесі 5еп /а  гаппо см. С -1140. 
сиосеге а  іиосо Іепіо см. Г 1507. 
сиосегс іі рапе т е п іг е  іі Г о то  ё саісіо см. Р-254. 
сиосеге пеі ргоргіо ЬгосЗо см. В -1251. 
сиосеге а  рипіо см. Р-2518.
аѵеге (или т е ііе ге , рогге) т о К а  (или ігорра) саш е 

а сиосеге см. С-954.
поп е5$еге Ьиопо пё <1а сиосеге пё (За «егЬаге см. 

В -1450.
Іаг Ьоіііге е т а і  сиосеге см. В-1002.
$епііг5І сиосеге іі Іе^а іо  см. Г -393
Ьіво^г.а сиосеге іі рапе чиапйо іі Гогпо ё саісіо см.

Р-289.
сЬі 5І кепіе сиосеге, (ігі а её і ріесЗі см. Р-1721. 
поп 8і Ьа Іап іо  саійо (1а сиосеге ип иоѵо см. 

С-171.
поп 8І рио сиосеге ип иоѵо Ггезсо аі «ио саійо см.

ІІ-201.
сі ѵиоі іогіипа апсЬе а  яарег сиосег 1’оѵа см. Р -1150. 

СІЮСО т
3164. ( і )  ігоррі сиосЬі ^иавіапо (или ітЬ гаі(апо) 1а 

сисіпа (или Іа т іп ек іга) ргоѵ. =  у семи нянек дитя без 
глазу.

3165. ипа пе репка іі сиосо, ипа іі ^оіохо ргоѵ. ей 
двое спят в одиой постели, да видят разные сны. 
СІЮ ІО  т

3166. аѵеге 1е сиоіа йиге иметь дубченую кожу, быть 
толстокожим.

3167. аѵеге $орга Іе сиоіа ип сегіо п и тего  (Гаппі Іи л ч
ііі іивігі) быть в преклонном возрасте, иметь немрло 
лет за плечами.

поп саріге пеі сиоіо йа... см. С-661.
3168. сохіаге сіеі сиоіо е сіеі Ьиссіо обойтись дорого.
3169. іііхіепгіеге Іе сиоіа умереть, протянуть ноги. 
3170 ехзегсі рег іі сиоіо е рег іі реіо погрязнуть в

чем-л.
3171. 1а8сіаг(сі) (или гіпіеНегсі) іі сиоіо (или Іе 

сиоіа) поплатиться собственной шкурой:

...ей ега хіаіо а ип реіо йі ІачсіагсІ іі сиоіо аисіі^ 1Ш 
(С. Ѵегда, «I Маіаѵоцііа»),

...ог сам чѵть не поплатился жизнью.



3172. регйеге (или  гіріе^аге, Іігаге) 1е сиоіа (тж гі- 
ріе^аге іі сиоіо) протянуть ноги, загнуться:

5 аіо/пё. — Заі сііс кіі Ьа т а т З а Іо  іі зио шесіісо регвопаіе?
Егснііасіс.— АІі. Тіга 1с сиоіа іі ргоТсІа? (Е. Вопо, «Ім  

1с8Іа іісі ргоісіа»).
С а л о м е  я. — Ты знаешь, что отец к нему отправил 

своего личного врачи?
II р о д  и а д  а. - АІ Пророк собирается дать дуба?
«...е аііога согбі аі рагсо соі Мапбоііпо сііе Ъ езіетт іаѵ а  

е ші іпаікіаѵа зи ііа  Гогса е зетЬ гаѵ а Іігазве іі сиоіо И, 
знЬііо» (С. Лгріпо, «Аііге ъіогіе» ).

«..лі тогда мы побежали в парк вместе с Мандолино, 
который чертыхался, посылал меня к дьяволу и, казалось, 
вот-вот сам отдаст концы».

3173. (Гаг) гірохаге Іе сиоіа отправиться на боковую, 
лечь спать.

3174. гІ5с(ііаге Іе сиоіа рисковать собственной шку
рой.

3175. хіепгіеге 1е сиоіа а) (при) лечь отдохнуть; Ь) за 
гнуться, сыграть в ящик.

Іігаге 1е сиоіа см. С-3172.
СІЮ РЕ (тж. СОКЕ)

3176. сиоге арегіо а  сіие Ьайепіі душ а нараспашку.
3177. — а сиоге арегіо (тж. а сиог Іагдо) с чистой 

душой, с открытым сердцем, откровенно.
3178. сиог сопіепіо легкий, веселый характер; без

мятеж ная душ а:
Оиеі сиог сопіепіо гіеііа си^іпа Аппа іпѵесе Іа ргепйеѵа 

аііедга (С. Ѵегца «/ Маісѵодііа«).
Кузину Анну с ее легким характером это, напротив, раз

веселило.

3179. сиоге согаггаіо жестокое, каменное сердце.
3180. сиоге ігеЛгіо хладнокровный, невозмутимый че

ловек.
3181. — сиоге Ігесісіо соше іі ііаяо с1’ип ^ а ііо  иіутл. 

сердце, холодное как кошачий нос; сердце, как 
льдышка.

3182. — а сиоге (гесісіо хладнокровно, невозмутимо:
Мі в[оггаі а  сиоге ігесЫо рег сарігіа Ьепе (М. Вопіетреі-

II, «Ѵатапіе ]еііеІе» ).
Я попытался хладнокровно разобраться в том, что она 

говорит.
3183. сиоге ^иакіо ожесточенный, озлобленный человек.
3184. сиог ІіЬего чистое, искреннее сердце; честный, 

искренний человек.
3185. — а сиог ІіЬего с чистым сердцем, откровенно, 
сиоге пего см. N-190.
3186. сиоге (1’асдиа робкое сердце; робкий, пугливый 

человек.
3187. сиоге (1і Ьгопго твердокаменный характер.
3188. сиоге Йі Ьие а) добряк; Ь) смельчак, отважный 

человек.
сиоге сЗі Сехаге см. С-1630.
3189. сиоге Л  с іт ісе  (или (1і сопі^Но, гіі риісіпо) мел

кая душонка, трус.
3190. сиог сіі сопідііо е реііе ііі Іеопе зайчишка в 

львиной шкуре.
3191. сиоге Йі Іегго (или <1і ш аі.іапіе, Йі ^Ьіассіо, гіі 

т ас ід п о , сіі т а г т о ,  (1і ріеіга, сіі какзо, сіі з т а і іо )  хо
лодное, каменное сердце.

3192. сиог гіі Іеопе львиное сердце, великодушный, 
отважный человек (пример см. 0  111)

сиоге (1і т ас ід п о  (или гіі т а г т о )  см. С-3191.
3193. сиог сГого золотое сердце, прекрасной души че

ловек.
сиоге Йі ріеіга см. С-3191.
сиоге (1і риісіпо см. С-3189.
сиоге Йі яазхо (или (1і ыпаКо) см. С-3191.
3194. сиог Л  хокіаіо честная, открытая душа.
3195. сиоге соп іап іо  ііі реіо черствое сердце:

№ сі зозрігапгіо... Ма гіаІГизсіо біЬііо:
— Ьеі Ьа ип сиоге соп іап іо  <Л реіо зорга! (М. Риссіпі, 

«ЕЪгеі» ).
Она вышла вздыхая... Но у  порога прошевталда х 

Бы так жестокосердны!
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3196. Ьиопо [саіііѵо] сиоге добрая [недобрая] душ а' 

добрый [зл о й ] человек (пример см. Р-1732).
3197. огап сиоге великодушный человек:

...е ипа ісгга Іи ііа  сіа зсоргіге: азрга е ііоісе пеііо зіеззо 
істр о . Роѵега, ё ѵего, т а  соп ип цгапііе сиоге (С. О3Ацаіа, 
«Ім зсорегіа іІеІѴІіаІіа»).

...земля тут суровая, но в то же время податливая. 
Бедная землн, это верно, но у  люден здесь открытые сердца.

3198. Іаг^о сІі сиоге великодушный, щедрый:
О иезіе Іоіе 1а тай ге  1е гассопіаѵа зетр ііс і, регеЬё ѵоіеѵа 

т зе ^ п а г е  а гізреііаге &1і аіігі е агі еБзеге 1аг0іі гіі сиоге 
(Л. Сегѵі, «I тіеі зеііе іі&іі»).

Мать рассказывала детям сказки. Это были простые 
сказки: ей хотелось, чтобы ее сыновья уваж али других и 
были великодушными.

аЬЬопсІапга «Зеі сиоге см. А-20.
— рег аЬЬопйапга сіеі сиоге см. А-2*
3199. а т іс о  сіеі (или сіі) сиоге а) близкий, закады ч

ный друг; Ь) (гас. а т а п іе  сіеі сиоге) любовник, интим
ный друг.

іі соіоге гіеі сиоге см. С-2170, 
со ііе ііа іа  аі сиоге см. С-2266, 
сіііо сіеі сиоге см. 0-669. 
ііоппа йеі сиоге см. 0-784.
Ш іа аі сиоге см. Р-938.
Іасіго сіі сиогі см. Ь-77.
ріапіо пеі сиоге см. Р-1527.
ріаііо  ііі Ьиоп сиоге см. Р-1534.
зріпа (ІіМа) пеі (или а і) сиоге см. 3-1424.
— соп ипа кріпа пеі сиоге см. 3-1125.
3200. иопіо іи ііо  сиоге ей душ а нараспашку; щедрая, 

открытая натура:
...іо вопо иошо 1_ио сиоге, (іі сііе поп сгегіопо аі

т а Іе  (А. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»).
...у меня душ а всегда нараспашку, в зло я не верю.

3201. а (или (1і, (За) сиоге сердечно, от всего сердца, 
всем сердцем, всей душой.

3202. аі (или зесопсіо іі) сиоге Йі цсі по сердцу, по 
д у л е , по нраву кому-л.; п о дх о дя щ и й  для кого-л.

”>203. — зіаге (или  еххеге) а  сиоге нравиться, быть 
по сердцу; интересовать, быть важным:

...а 5о5Іап2а,а * зргетегпе іі зи^о, віаппо рій а сиоге 
е іі  а т о г і йі йие ^іоѵапі, сЬе Іа ѵііа й ’ип роѵего засегдоіе 
(А. Мап2оШ, «I рготезяі зрозі»),

...в сущности говоря, им куда важнее любовь этих двух 
юнцов, чем жизнь бедного священнослужителя.

— Ё ип агр о теп іо  сЬе т і  з!а а  сиоге зи іиШ  (V. ВгоссМ, 
«/ іетрі ііеі ёгапйе атоге»).

— Ваша поездка интересует меня больше всего.
...е^іі поп ѵепіѵа со! гіізсогзо а сіо сЬе Іе 5Іаѵа іап іо  

а сиоге (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи^ега»).
...отец не начинал разговор о том, что ее больше всего 

волновало.
3204. соі сиоге 6і ( +  іп(.) твердо решив, намереваясь 

сделать что-л.
3205. соігіго сиоге против воли, против желания, не

охотно.
3206. гіі (Ьиоп или &гап, іи (іо) сиоге добрый, сердеч

ный, великодушный; от всей души, от всего сердца, 
великодушно:

— Ме Іе Іагезіе зсгіѵеге йае рагоіе а т іа  зогеііа е  1е 
Ьийегезіе ѵоі а ііа  розіа?

II сагсегіеге, и о то  гіі сиоге, йіззе: — Рассіа... (/. Саіѵіпо, 
«РіаЬе ііаІіапе»)г

— Можно я напишу пару строк сестре, а вы опустите 
это письмо?

Тюремщик, человек добросердечный, сказал: — Пишите... 
...диапсіо еЬЬе зепШ о сЬе еі ігаііаѵа <іі іаге ип ріасеге 

аі зог ХиссЬіпа, асееиб сіі Ьиоп сиоге (С. Койагі, «І.е 
аѵѵепіиге сіі Сіроіііпо»).

Как только Черника узнал, что нужно оказать услугу 
дядюшке Кабачку, он с радостью согласился.

АЪЪіато гассоЙо чиезіі ®оЫі... рег опогаге 1а т е т о п а  
гіеі роѵего РаШ а... Моп зопо то Ш , т а  гіі Ьиоп сиоге 
(Я. Ѵіцапд, «Е'А&пезе ѵа а тогіге»).

Мы собрали эти деньги, чтобы почтить память бедияги 
Па литы... Немного, но от чистого сердца.
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Ргапсезсо ега аііе^го  е ді Ьиоп сиоге е ргезе а Ьеп ѵоіеге 

II гаеагго  (Р. Сіаіепіе, «СогШе а Сіеораіга»).
Франческо был веселым и добрым, и он привязался к 

парню.
Іп росо рій сГип’ога іи ііі і зиоі а т іс і іигопо іпѵііаіі. 

АІсипі ассеНагопо зиЬіІо е  <Н егап сиоге... (С. Соііойі, «Ье 
аѵѵепіиге йі РіпоссЫо»).

За какой-нибудь час Пиноккио удалось пригласить на 
праздник всех друзей. Некоторые приняли приглашение сра
зу  ж е и от всего сердца...

3207- й’ип (боіо) сиоге единодушно, как один чело
век. 

3208. іп сиоге зио в глубине души (пример см. Ь-402). 
3208а. пеі сиоге (1і цс среди, в разгар чего-л.: пеі сиог 

йеІГіпѵегпо среди зимы; пеІ сиог сіеііа поііе глубокой 
ночью:

N61 сиог сіеііа поііе Оивііеішо Ги зѵевііаіо гіаІГигавапо
(С. Саззоіа. «II іащііо йеі Ьозсо»).

Глубокой ночью Гульельмо был разбужен ураганом.

3209. 8епга сиоге бессердечный, злой, 
со! сиоге іп Ьосса см. С-3211.
3210. соі сііоге а Ъгапсіеііі с истерзанным сердцем, 

с измученной душой:
Е Гіп сЬе сіигб іі Іио ріапіо зе&геіо, іі зеп іізіі агііз іа  созі 

сЬе о&пі соза іі  еешЪго ріссіпа гіаІРаНига а сиі егі аггіѵаіо 
соі сиоге а ЬгапйеШ (5. Рагіпа, «Ье іге соттейіе йеііа 
ѵііа» ).

И пока ты проливал невидимые никому слезы, ты чув
ствовал себя художником. С тех высот, иа которые ты воз
несся истерзанной душой, все казалось тебе ничтожным.

3211. соп (І1) сиоге іп (или а ііа ) ^о іа  (тж. соі сиоге 
іп Ьосса) а) в спешке; запыхавшись:

Е^іі ѵіпве ГоггіЬіІе ПассЬегга е зі т і з е  а соггеге рег 
га^еіипеегіа, соі сиоге а ііа  еоіа (С. 0 ’Аппипгіо, «II 
Іиосо»),

Преодолев гнетущую слабость, он бросился вслед за ней 
с бьющимся сердцем.
(Пример см. тж. В-849).

Ь) зам ирая от страха, от волнения:
Азреііаі соп сиоге іп §о!а 1а тасс іііп а  ѵеггіе (С. Раѵезе. 

«Тга йоппе зоіе»),
Я с замиранием сердца ж дала эту зеленую машину.
Моп роіеѵа ітресііге чиеі ѵіащ^і, т а  сі ѵесіеѵа рагііге соі 

сиоге іп доіа (Р. СНіага. «Соп іа Іассіа рег іегга»).
Моя мать не могла помешать этим поездкам, ио каж дый 

раз она очень волновалась.
(Пример см. тж. С-2967).

3212. соі сиоге § о п ііо  (<1і Гіеіе) с горьким сердцем, 
с огорчением. 

соі сиоге яиііе ІаЬЬга см. С-3214а). 
а  сиоге Іаг^о см. С-3177. 
3213. а  (или соі) сиоге Іед^его с легким сердцем:

. . .т а  аі таШ по... т і  Бѵе^Наѵо соі сиоге 1ее§его е соп 
1а зіезза еЬЬгегга «ТСога з іа  рег §іипдеге» (V. Вгосскі, « / 
іетрі йеі дгапйе атоге»).

...но поутру... я просыпался радостный с одной и той ж е 
пьяняшей мыслью: «Вот-вот приедет Н ора».
(Пример см. тж. Ѵ-754).

3214. соі сиоге іп т а п о  а) (тж. соі сиоге зиііе ІаЬЬга) 
положа руку на сердце; честно, откровенно, чистосер
дечно:

Сіагісе. — Тегпо, сЬе гпі сіеіисііаіе.
Веаігісе. — N 0 , Зідпога, поп !іп§о. Рагіоѵі соп II сиоге 

зиііе ІаЬЬга (С. Соійопі, «II зегѵііоге йі йие райгопі»). 
К л а р и ч е . -  Боюсь, что вы вводите меня в заблуждение. 
Б е а т р и ч е .  — О нет, синьора, я не притворяюсь. Я го

ворю это с  открытой душой.
— ОЫ — бЬоііо іі іепепіе. — З ітр а ііс а  а т іс іг іа : сі сгейегб, 

ее Іеі ѵиоіе; т а  ѵізіо сЬе зіато іп ѵепа йі віпсегііа, т і  
соПБепІа сіі сіізсоггеге соі сиоге іп т а п о ?  (Г. Ьогі, «Ви$еге 
зиІѴАгпо»).

— Ага! — живо сказал  лейтенант, — прнятная друж ба. Ну 
что же, я готов поверить; но если уж  дело пошло на от
кровенность, позвольте мне сказать все начистоту.

ЕІІа ега ипа ГапсіиІІа «со! сиоге зи ііе  ІаЪЬга», сопсеріѵа 
1а ѵііа ип зиззе^иігзі сіі ГаШ іи ііі Бріе^аЬіІі е езріісііі 
(V. Ргаіоііпі, «Ье га^агге йі 8ап$гейіапо»).

Тоска была девушкой «с душой нараспашку» и восприни
мала жизнь как непрерывный ряд понятных и объяснимых 
фактов.

Ь)' с ж аром, с энтузиазмом, с увлечением:
АпсЬе 1а ^иегга, беѵе аѵегіа сошЬаІіиіа, гпепіге эрагаѵа 

8ііі іесІезсЫ, ее зрагаѵа, соі «сиоге іп та п о »  (Ѵщ Ргаіоііпі, 
«Ьо зсіаіо» ).

Он, очевидно, участвовал и в войне и, уж  если бил нем
цев. то бил «от души».

3215. соі сиоге т о г іо  равнодушно, бесчувственно:
Ма пё Іиі пё 1а га^агга ігоѵапо 1’епегеіа е 1а ІЫисІа 

зиН ісіепІі а рогіаге аѵапіі 1’аѵѵепіига, а ііа  ^иа1е Іа то^П е 
аззізіе  соі сиоге т о і іо ,  зепга ^еіовіа {«Рііт 1961»).

Но ни у него, ни у девушки иет ни сил, ни веры, чтобы 
продолжать любовную игру, и, хотя жена видит все это, 
она равнодушна, в ее сердце нет места ревности.
3216. соі сиоге (Іп) 505ре50 с замираннем сердца:

Ѵа риге, е іі 5!§поге 11 Ьепейіса, е гісоггіа сЪе поі 
з і іа т о  чиі ай азреііагіі соі сиоге зозрезо (I. Міеѵо, «Соп- 
Іеззіопі йі ип ііаііапо»).

Иди, да благословит тебя бог, и помни, что мы с  не
терпением ждем твоего возвращения.

АН ога гііее&е іи ііа  1а іеііега, соі сиоге возрезо, зепга 
Ъаііег сіціі-о, зепга гезрігаге (С. Ноѵеііа, «Ь’Іаоіо»).

Тогда Эмма перечитала все письмо, затаив дыхание, не 
останавливаясь ни на миг. с комком в горле.

Но Ппііо рег ассеііаге, т а  іі т іо  сиоге ё зет р ге  г іт а з іо  
ип росо іп зозрезо (Т. Ѵагпі. «Метогіе йі Еицепіо Вгаѵеі- 
іі» ).

В конце концов я согласился, но на сердце было как-то 
неспокойно.

3217. соі сиоге зігеііо  с замиранием сердца (пример 
см. В-793). 

<1’а п іт о  е йі сиоге см. А-831. 
соп Іа Ьосса зІгеМа а сиоге см. В-851. 
(1і Ьиоп сиоге см. С-3206. 
3218. соп сіие сиогі терзаясь сомнениями, с душой 

полной сомнений. 
соп 1е ІіЬге йеі сиоге см. Р-614. 
сіі §гап  сиоге см. С-3206. 
пеІГ іп Ііто  сіеі сиоге см. 1-348. 
3219. а (или сіі) т а і  сиоге а) затаив злобу в сердце; 

Ь) неохотно, против воли, желания. 
ипа т а п о  аі сиоге см. М-489, 
соп 1а т о г іе  іп сиоге см. М-1955, 
соі реіо зиі сиоге см. Р-1088.
3220. Йі росо сиоге малодушный; малодушно, трус

ливо.
3221. сіі ргоргіо сиоге от души, охотно, 
с о т ’ ия га$оіо аі сиоге см. К -122. 
й’ип 5о1о сиоге см. С-3207. 
с о т ’ипа ярайа аі сиоге см. 5-1211. 
сіі Іи ііо  сиоге см. С-3206. 
3222. а^^іи^іаге іі сиоге привыкнуть, свыкнуться, 

приспособиться.
3223. апйаге а(1) сиоге нравиться, прийтись по серд- 

ЦУ- 
аггіѵаге аі сиоге см. С-3272. 
3224. аѵег сиоге быть смелым, отважным:

(Зиі по, гіеі розіо пип се п’ё; т а  ее 1и Ьа’ сиоге, і’ II 
та п й о  іп ип Ьеі ра іагго  (О. Иегиссі, «Зезвапіа поѵеііе 
ророіагі топіаіеві» ).

Здесь ночевать негде, ио если ты не трус, я отведу тебя 
в прекрасный дворец.

3225. аѵеге (іі)  сиоге Йі ( +  'іп(.) отважиться, решить
ся сделать что-л., иметь смелость сделать что-л.:

Оі Іеѵаге іі Іепгпоіо йа зё, ргоргіо соп 1е я и е шапі, Тап- 
сгегіо поп аѵеѵа сиоге (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа 
йотапі»).

Приподнять собственной рукой простыню, прикрывавшую 
мертвеца, у Таикредо не хватило мужества. 
іПример см. тж. Ѵ-935).

3226. аѵеге іі сиоге а цс привязаться сердцем к че- 
му-л., чувствовать большую склонность к чему-л.

3227. аѵег цс а сиоге а) принимать что л. близко к 
сердцу; Ь) любить всей душой.

3228. аѵеге іп сиоге иметь намерение.
3229. аѵеге (или сіііисіеге) ^с пеі сиоге хранить что-А 

в сердце.

10 Итал.-русск. фраз. сл.
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3230. аѵеге чй пеі сиоге (тж. аѵеге сиоге рег чгі) но
сить в сердце, очень любить кого-л.

3231. аѵеге іі сиоге сіі сега быть мало«ушным.
3232. аѵеге іі сиоге Іегпю быть твердым, непоколеби

мым.
3233. аѵеге іі сиоге Гос1ега4о ііі Іа т.іега (или <1і Ьгоп- 

20 ) быть бессердечным, бесчувственным. 
3^34. а \  гге И сиоге іп § о іа  а) задыхаться, запыхать

ся; Ь) быть в сильном волнении:
Сопіілиаѵо асі аѵеге П сиоге іп #о1а, соше 5 6  Іоззі іп 

аііева гіі ип аѵѵепітепіо т о і іо  ітр о г іап іе  (Р. Зраііеііі, 
«Езате йі гірагагіопе»).

Сердце у меня к о л о т и л о с ь  т о ч н о  в ожидании очень 
важного события.

3235. аѵеге іі сиоге допПо (или ^го58о) глубоко, ис
кренне переживать:

Оерреііо сЬе, зеЪЪепе Іасевве іі ѵіво сіі іігаппо, аѵеѵа 
ВН оссЫ ріепі сіі р іапіо е іі сиоге ^тоззо сіаііа раззіопе 
гіі ѵесіеге іі зио роѵего РіпоссЬіо іп чиеііо з іа іо  со тр ае - 
Біопеѵоіе (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

Джеппетто, хоть и напустил на себя строгий вид, сам 
чуть не плаіуіл, сердце у него разрывалось нрн виде бед
ного Пиноккио в  таком плачевном состоянии.

...іпѵесе аѵеѵо И сиоге допііо е е іі аѵгеі цеііаіо  ѵоіеп- 
Ііегі Іе Ьгассіа аі соііо {Т. Ѵагпі, «Метогіе йі Еп&епіо Вга- 
ѵеШ» ).

...а у меня сердце было полно благодарности, и я  готов 
был броситься ему на шею.
аѵеге іі сиоге сГип §ті11о см. 0-1060. 
3236. аѵеге іі сиоге хиііс ІаЬЬга (или зи ііа Ііп^иа, іп 

гпапо) говорить искренне, быть откровенным:
АпсЬе 1 іп.[еепег Васіоіаіі, сЬ’ё іі рій вгоьзо. е вешЬга 

аѵеге 11 сиоге іп т а п о , аѵеіе ѵізіо іп ^иез^а оссазіопе сЬе 
&і (гаііаѵ а гіі ѵепіге аі Бойо, с о т е  8і ё ііга іо  іпгііеіго апсЬе 
Іиі.-' ( V. Ргаіоііт, «Меіеііо»).

Возьмите хотя бы инженера Бадолати. Он крупнейший 
предприниматель и. казалось бы, душа нараспашку, а ви
дели. когда дошло до дела, так он в кусты?
3237. аѵеге И сиоге еП тара быть трусоватым, нереши

тельным.
3238. аѵеге іі сиоге 505ре50 (или 8Ігеііо) волноваться, 

беспокоиться:
О і(а№  СІ&1 аѵеѵа 11 сиоге зозрезо; е рег поп ігасііге Іа 

ргоргіа ІгерпЗагіопе рагіаѵа ѵоІиЬіІтепіе (V. ВгоссНі, « / 
іетрі йеі ^гапйе атоге■»).

В действительности Д ж идж н был робкого десятка, но, 
чтобы не выдать своей трусости, говорил без умолку.

ТиШ е сіие аѵ еѵато И сиог зігеііо  е Іа т е п іе  оссираіа. 
е  с а т т іп а ѵ а т о  гарігіатеп іе е іп вііепгіо (Е. Саіапйга, «Ьа 
ЪіЦега» ).

У нас обоих было тяжело иа сердце, нам было о чем 
подумать, мы шли быстро и молча.

3239. аѵеге іі сиоге пеііо гиссЬего растаять от вос
торга, умилиться. 

аѵеге Гезса аі сиоге см. Е-175. 
аѵеге Гіпіегпо пеі сиоге см. 1-243. 
аѵег Іа шогіе іп сиоге см. М-1957, 
аѵеге іі реіо аі (или 5и1) сиоге см. Р -1097. 
аѵеге ип йі!!о аі сиоге см. С-3284. 
3240. сапсеііаге (или  саѵагзі, Іеѵагзі) сЫ сиоге вы

бросить. вырвать из сердца:
...зе іпѵесе т е  пе ѵо зепга гіігпе 1а са^іопе... 1а т е т о г іа  

гіі т е  тезсЬ іп а  {?1і вага ргевіо сапсеііаіа  гіаі сиоге 
(М. й Агецііо, «Еііоге РіегатоБса» ).

...если ж е я  уйду, не объясняя причин.., память обо 
мие, несчастной, ои скоро вырвет из своего сердца.

3241. сдзсаге йі сиоге а <]сІ потерять чыо-л. любовь, 
расположение.

3242. саѵаге і1 сиоге (сіаі согро) а 4(3 а) завладеть 
чьим-л. сердцем. Ь) зверски расправиться с кем-л., 
убить кого-л.

3243. саѵагзі іі сиоге рег ц.1 душ у отдать за  кого-л., 
пожертвовать всем ради кого-л. 

саѵагхі ііаі сиоге см. С-3240.
сйѵаге ипа (или 1а) яріг.а сіаі сиоге см. 5-1430.
сИіиіІеге пеі сиоге см. С-3229.

3244. со&іьге іі сиоге стоить очень дорого.
3245. гіаге сиоге воодушевить, подбодрить:

— Ьа т і а  Іопііапапга вага Ьгеѵе: пеі с а т р о  е пеііа ті&сМа 
І1 іио асіогаіо поте т і  сіага сиоге а т а е п а п іт е  ітргеве 
(Р. Ьапіат, *Сессо й'А5СоІі»).

— Н аш а разлука будет недолгой; иа поле боя и в пылу 
сражений твое обожаемое имя будет вдохновлять меня на 
благородные подвиги.

ЕПа теп ііѵ а  соп ипа іас ііііа  зогргепсіепіе, сопѵіпсепсіозі 
гіі іаг орега Ьиопа, е сІісетЗоІо а зе зіезза рег сіагзі сиоге, 
т а  іп Іопйо рег йііепйеге зё сіаііа зиа соіра (С . йа Ѵегопа„ 
«Ім ѵііа сотіпсіа йотапі*).

Она лгала с поразительной легкостью, убеж дая себя в 
том, что поступает справедливо, и мысленно повторяла 
это. чтобы подбодрить себя, хотя в глубине души созиава^ 
ла. что пытается оправдаться перед своей совестью.

3245а. гіаге пеі сиоге огорчать, печалить. 
3246. сіаге іі сиоге а ^  быть готовым на все для 

кого-л.:
Оіеіго (іі Іиі, рег 1а вігагіа, ві то гто га ѵ а  1а рагоіа 

«роіепіе» «Е ип §іоѵапе роіепіеі» «И сопіе К. с і і  багеЬЬе
іі сиоге!» (V. Вгапсаіі, «Н ЬеІГАпіопіо»).

За с п и н о й  А н т о н и о ,  когда он проходил по улице, шепо
том произносили: «Это — сила», «Это влиятельный молодой 
человек», «Для него граф К. готов разбиться в лепешку».

3247. сіаге іі сиоге іп гіерозііо а отдать кому*л. 
сердце.

3248. гіііаіаге II сиоге снять груз, тяж есть с  души, 
вздохнуть свободно. 

гіі5*ассаге іі сиоге сіа... см. С-3263. 
3249. гіопаге іі сиоге отдать свое сердце, полюбить 

всем сердцем.
3250. епігаге пеі (или іп) сиоге тронуть, растрогать. 
е§5еге а п іт а  е сиоге см. Л-791.
3251. е55еге іі сиоге гіі быть чыім-л. близким Дру

гом:
Ыоп ега воНапІо Ьеііа... ега II сиоге сіі іи ііа  1а роѵега

депіе ( V. ВгоссЫ, «/ іетрі йеі цгапйе атоге»).
Она была не только красива... Она была настоящим 

другом всех этих бедняков.
е58еге а сиоге см. С-3203. 
3252. еззеге іп сиоге (И ( +  іп/.) быть в  состоянии, 

решиться сделать что-л.
3253. еззеге ді ип сиоге е А\ ип соп5І§Но быть едино

душными.
3254. Ыг Ьаігаге іі сиоге іп ^о іа  сильно взволновать.
3255. Іаг($і) (Ьиоп) сиоге набраться храбрости:

Біеііе рег іогпаге б і і і  ргоргі раззі, роі Іесе сиоге е  йоро
езвег раззаіо  рег 1о віапгопе епіго пеііа сарреііа (Р. Маг- 
ііпі, «Ьа тагскева»).

Он уж е готов был вернуться, но, набравшись мужества, 
пересек зал  и вошел в капеллу.

— Р і^ііиоіа т і а ,  іаШ  сиоге, іі 5ідпоге іі  регдопегі 
(Р. Рапіапі, *Сессо й'АзсоИ»).

— М ужайся, дочь моя, бог тебя простит.
РіпоссЬіо... зі Іесе сиоге е Ьизво ипа зесопйа ѵоііа, е 

Ьизво рій Гогіе (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»), 
П и н о к к и о . . .  решился и постучал в дверь еще раз, теперь 

посильнее.

3256. Іаге сиог сЗиго упрямиться, не признавать своей 
вины.

3257. Іаге (іі) сиог <]і (или гіеі) Іеопе набраться му
жества, храбрости:

АпсЬе чиеііа зега Іоссд аі сарііапо Запгігасса е  а *ге 
бе’ зиоі авгівіепіі Іаге іі сиог гіеІ Іеопе, е изсіге а ііа  зсо- 
регіа. Ма поп развагопо сіпцие т іп и іі сЬ'езз! егапо ріа 
Іогпаіі соііа сойа / га Іе &атЪе {/. Ыіеѵо, *Соп?е5Біопі йі 
ип ііаііапо»),

В т о т  вечер капитану Сандракка и трем его помощникам 
опять пришлось набраться храбрости и выйти за  ворота 
замка. Однако, не прошло и пяти мннут, как оин вернулись, 
точно побитые собаки.

3258. Гаге гіеі сиог госса вьстоят'>, не струсить, 
ігаге Ге^аіеііі сЗе! сиоге Йі цсЗ см. р-382. 
Гаге пісіо пеі сиоге см. N-281 
3259. (егтггхі іп сиоге решить (ся). 
326С. шреппаге іі сиоге воодушевить. 
3261. 1е{гаг5і цс аі сиоге запомнить, запечатлеть в па

мяти, сохранлть в сердце что-л.
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3262. к ^ е г е  пеі сиоге Йі <]<3 читать в чьем-л. сердце 

(пример см. В -180).
3263. Іеѵаге (или сіізіаесаге) іі сиоге Йа... перестать 

дум ать о..., выбросить из сердца:
— Регдопо! ... йчпдие веі репШа; с’ ЦПІ,і:г ші ргояіеШ йі 

Іеѵаге іі сиоге Йаі са\а1іеге вігапіего... (Р Рапіапі. «Сессо 
й ‘ Аесоіі»).

Простить! ...значит, ты раскаиваеш ься, значит, обе' 
щ аеш ь отвратить сердце от этого чужестранца...

Іеѵагзі гіаі сиоге см. С-3240.
Іеѵаге ипа (или  1а) зріпа <1а1 сиоге см. 5-1430.
3264. Іітаге  іі с и о п  терзаться, 
т а п ^ іа г з і ип а іа  сіі сиоге см. Р-390.
3265. т а п ^ іа г з і іі сиоге мучиться, терзаться:

Огаііепіда. — Л1: {іпаітеп іеі Іо т і  '  зпщіаѵо іі сиоге, 
е іи  поп ѵгпіѵі, поп ѵепіѵі... (С. О’АппипгСо, кТиіІо іі 
іеаіго»),

Г р а д е и н г а .  — Наконец-то! У меня все сердце избо
лелось. а ты все не идешь, ие идешь...

т е ііе ге  іі Ь-ипо аі сиоге см. Ѣ-1'270.
3266. теП еге іі сиоге а  (или іп) чс отдать сердце 

чему-л., вложить душу во что-л., всем сердцем, всей ду
шой отдаться чсму-л.

3267. т е і іе із і  цс іп (или пеі) сиоге вбить себе что-л. 
в голову.

3268. т е и е г з і (или  рогеі) іп сиоге а і ( +  іп(.) ре
шиться на что-л., решиться сделать что-л.

3269. теМ еге іі сиоге іп а ііо  [іп Ьаззо] любить воз
вышенное [низменное].

іпеііегзі іі сиоге »п расе см. Р-17. 
т е ііе г ( з і)  ипа т а п о  зиі сиоге см. М-629. 
теН еге гаЛ се пеі сиоге см К 26.
3270. т о п г е  пеі сиоге Йі ч<1 потерять чыо-л. лю

бовь, привязанность.
оНгіге 1а т а п о  е іі сиоге см. М-641.
3271. рагіаге аі сиоге трогать сердце.
3272. разхаге (или  аггіѵаге) а> сиоге д о й ти  до са

мого сердца, тронуть душ у
3273. регйеге іі сиоге е іі зап^ие разориться, потерять 

все.
3274. рехаге зиі сиоге леж ать на совести, тяготить.
3275. р і^ ііагзі (или ргепсіегві) цс а сиоге принимать 

что-л. близко к сердцу:
Сій, с ега (За Ьяреііагзеіо, ЕЛіпчие, а  сЬе кегѵе ріеііаг&еіа 

а сиоге? ( II. I)е Атісіз. «Ь'огйтапгаг)
Что ж, ведь это так и должно было быть. Зачем ж е 

принимать это так близко к сердцу?
Саеіапп. Ргоіезго’, 5е ргеп > а ецэге іі саво сіі шіо піро(е, 

е рег сопзе^иепга чиеііо сіі ѵовіга зогеііа, роіеіе евзеге 
зісиго сііе 1о (ассіо зоіаш епіе пеі Іого іпіегезке {/: Ие Рі- 
іірро, «Ёепе тіо е соге тіо»),

Г а э т а н о .  — Профессор, если я принимаю близко к 
сердцу судьбу моего племянника, а. г._ало быть, и вашей 
сестры, іоверьте, я это делаю  только в их интересах
рог5І іп сиоге сіі ( +  іп/.)  см. С-3268. 
ргепгіег(5І) цс а сиоге см. С-3275.
3276. ргепйеге §го55о сиоге огорчаться.
3277. гісІег(5е1а) сН сиоге смеяться от всей души:

Ьа рагоіа 1і іесе гШеге <11 сиоге е Іигопо е Іт тес ііа іа -  
т е п іе  йі Ьиоп итоге е іл Ьиопа агшопіа {/. Зѵеѵо, «8епі- 
ІІіа»).

Эти слова рассмешили их до слез и привели всех в хо
рошее расположение духа.

Р і іапіо іп іапіо... сапгопаѵа і зиоі сош ра^пі гіта&іі 
а ипа Ьеііа сііеіапга... е соп Іап іо  сіі ііп^иа Гиогі, ее 1а 
гігіеѵа ргоргіо сН сиоге (С. Соііойі, «Ее аѵѵепіиге йі Ріпос- 
сНіо» ).

Время от времени он поддразнивал своих порядком от
ставших товарищей, показывал им язык и до слез потешался 
иад ними.

3278. гісіигге іі сиоге а ЪгапсіеШ а чс! разры вать, тер
зать чье-л. сердце:

Аѵеѵа Іеііо  т о И із з іт о  е з! ега гШоНо і1 сиоге а  ЬгапгіеШ, 
зизсеіііЪіІе сіеііа рій ріссоіа етогіоп е (А. ОеЦіпі, «/ гас- 
сспіі»).

Теодоро очень много читал и, будучи чрезвычайно впе
чатлительным, вконец истерзал себе сердце.

3279. гіргепгіеге сиоге ободриться, воспрянуть духом.
3280. готреге  (или  зсЬіапіаге, зсорріаге, зеггаге, 

креггаге, зігарраге, зігагіаге, зііпдеге) іі сиоге =  раз
рывать сердце на части, терзать душу:

Маййаіепа. — Віго&паѵа зігаррагсі іі сиоге, т а  аззісигагсі 
1а ІіЬегІа. іпгіізрепзаЬіІе а ііа  Іоііа «Зеііа позіга езізіепга 
(Д. Вгассо, «II йігіііо йі ѵіѵеге»).

М а д д а л е и а .  — Нужно было любой ценой обеспечить 
себе свободу, необходимую для борьбы за существование.

Аррепа 5о1а, зі павсозе іі ѵоііо 1га 1е т а п і  е ріапве. Ье 
рагѵе сЬе іі расіге зі іоззе (ііѵегіііо а вітагіагіе 11 сиоге» 
с о те  соі іоро (Ь. Рігапйеііо, «I ѵесскі е і ціоѵапі*).

Оставшись в одиночестве, Диаиелла закры ла лицо ру-> 
ками и расплакалась. Ей казалось, что отцу доставляет удо
вольствие терзать ее, играя ее сердцем как кот мышью.
3281. 5еп1іг5І іі сиоге ( +  іп{.) чувствовать себя в 

с о с т о я н и и  сделать что-л.
зепііге іі сиоге сН ^Ьіассіо см. 0-389.
3282. 5епііГ5І іі сиоге Іе^^его чувствовать облегчение; 

вздохнуть с облегчением:
II РозсЬіегі епіго... е 8і Б е п і і  іі сиоге 1е§еего с о т е  ве гіі- 

гоѵаззе 1а зиа саза (V. ВгоссНі, «I іетрі йеі ^гапсіе атоге»).
Фоскьери вошел... н почувствовал такую легкость иа 

сердце, как будто он вернулся к себе домой.

3283. 5епІіг5І іі сиоге ѵиоіо ^  чувствовать себя опу
стошенным:

СозГ {и ѵегзо саза сЬе т і  сНгеззі... зепіепйоті іі сиоге 
ѵиоіо (А. Ое Іасо, «Спа зіогіа <іі еті&гапіі»).

Я направился к дому, чувствуя себя совершенно опусто
шенным.

3284. хепііге (или аѵеге) ип ІиГІо аі сиоге сильно 
взволноваться, почувствовать, что сердце обрывается:

Р ’ип ігай о  вепіі Ьиззаге соп ѵіоіепга а ііа  рогіа. ЕЬЬе 
с о т е  ип ІиН о аі сиоге (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ціоѵіпегга»).

Вдруг сильно постучали в дверь, У него чуть сердце не 
оборвалось.
кепаге іі сиоге см. С-3280.
3285. зоіѵеге іі сиоге лить бальзам на душу 
зреггаге іі сиог“ см. С-328С
зігарраге (или хігагіаге, зігіпдгге) іі сиоге см. С-3280
3286. Іоссаге іі сиоге Л  цс затронуть (самую) суть 

чего-л.
Іоссаге 1е іп і іт е  (или  1е ріи гірозіе) ІіЬге Йеі сиоге

см. Р-615. 
іо^ііеге ип резо сіаі сиоге см. Р-1389. 
іо^ііегзі ип резо гіаі сиоге см Р-1390 
ІОгГІіеге ипа (или 1а) зріпа Йаі с-іоге см. 5  1430
3287. Іогпаге аі ргоргіо сиэге прийти в себя.
Ігоѵаге 1а ѵіа <ЗеІ сиоге (1і цсі см. Ѵ-512.
3288. изсіге «Заі сиоге забываться, быть забытым.
3289. ѵепіге <3г1 сиоге и дти  от (самого) сердца.
3290. ѵиоіагзі іі сиоге облегчить душу

Е Іеі, И воіа .зепга певвипа ѵ егатеп іе соп сиі ѵоіагчі
II сиоге [Ь. Рігапйеііо, «7 ѵессііі е і ціоѵапі»).

И она здесь одна, и рядом нет ішкого. с ком она могла 
бы облегчить душу.

3291. іп аИо іі сиоге! выше голову!, не падать духом!:
Ьогепго (:аік'Л. ■ Ыоп Іг т е іе . Іп а ііо  іі сиоге! (С. [)'Аг:- 

пипгіо, «Тиііо ІІ іеаіго»).
Л о р е н ц о  Г а д д и .  — Не бойтесь! Выше голову!

зиН’агепа зепііпа сЬі зие зрегапге ропе іп сиог Л  (е т -  
т іп а  см. А-1012.

Ьасіо сЗі Ьосса зреззо іі сиог поп іосса см. В 44. 
т і  Ьазіапо ипа сараппа есі іі змо сиоге см. С-3296.
3292. 0 Іі Ь а ііа  іі сиоге (1і ( +  1п{ ) у него достаточно 

мужества, чтобы.., он достаточно решителен, чтобы ■
АІІога поп іі азіі іа іі сиоге сіі Іазсіаге іі раезе (іоѵе 

ве. паіо е сгезсіиіо (О. Ѵегда, «I Маіаѵсдііа»).
Тогда у тебя иё хватит духу покинуть край, где ты 

родился и в», рос
Ьеііа Іассіа іі сиог аііассіа см. Р-67 
Ьосга сН т іе іе , сиоге сіі {>е1е см. М-1409.
3293. е сЬі Йісе т а ,  И сиог сопіеніо поп Ьа ргоѵ. кто 

сомневается, тот не может быть довольным.
3294. 11 сиоге ші зі а ііа ід а  у меня душ а радуется:

10*
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— 5е пе Бага апсіаіо ѵіа сЗі саза. ^гагіе а ОьоІ е зс іа т б  
1а ёоппа; е еепіі і! сиоге 1е $1 а ііаг^аѵ а  (5. 5 ігаіі, «II 
Ьеаіо йоп Сігоіато»).

— Слава тебе, господи? Он, каж ется, ушел из дому! ~* 
воскликнула ж ена н почувствовала, что на сердце у нее 
стало легче.

іі сиоге т і  Ьаііе  іп сгоіа см. С-3303. 
3295. II сиог піі сагійе у меня душа замирает:

О епіго йі т е  таіесііззі МогеШ е т і  зепШ сайеге іі сиоге 
(С  Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

Про себя я проклинала Морелли и чувствовала, как у 
меня замирало сердце.
3296. П іио сиоге е ипа сараппа (тж. піі Ь азіапо ипа 

сараппа ей іі зио сиоге) ргоѵ. с милым рай и в ш а
лаше:

РаЫо. — «Ііла сараппа е іі зио сиоге» е  ипа Ъеііа Ггазе, 
т а  Гііаппо іпѵепіаіа і роеіі; е і роеіі ѵіѵопо пеі топйо 
йеііе пиѵоіе (А. ТогеШ, «I тагііі»).

Ф а б  и о. — «С милым рай в шалаше» это красивая 
ф раза, выдуманная поэтами, но поэты витают в облаках.

3297. аІ сиог поп зі с о т а п й а  ргоѵ. сердцу не при
кажеш ь:

•— ...А] сиоге, зареіе, поп &І1 зі сотапсіа ... (Р. Рап$апі, 
«Сессо й'АзсоИ»).

— ...Сердцу, знаете ли, не прикажешь...
3298. іі сиоге піі йіесіе ип Ьаіго у меня сердце з а 

мерло. 
іі сиоге (Иіѵісіе см. 0-719. 
3299. И сиог Йеііе Йоппе ё Таііо а  кріссЬі согпе іі ро- 

ропе ргоѵ. ~  сердце красавицы склонно к измене. 
3300. сиог іогіе  ѵіпсе саіііѵ а когіе ргоѵ. смелое сердце 

злой судьбы не боится.
3301. іі сиоге §-оссіа (или  §топс!а) кап§ие сердце 

кровью обливается:
— Его зіи[о Ш Іеі — гізрозе диезіі соп агіа гіа Сазапоѵа 

поѵесепіо. Ма іі зио сиоге ^оссіаѵа зап&ие (Т. Маіепоііі, 
«Ьа поѵеііа Ьит»).

— Она мне осточертела, — сказал Альдино с  видом К аза
новы двадцатого века. Но сердце его обливалось кровью.
3302. іі сиоге поп кЬа^На ргоѵ. сердце не обманет.
3303. іі сиоге піі заіе (или піі каііа, ші Ъа(іе) іп §ч)1а 

у меня (учащенно) бьется сердце:
Иі пиоѵо, іі сиоге 1е за іі іп &о!а, ргіша апсога <31 роіег 

Йіге а зе зіезза Іа га&іопе ( V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).
У нее опять забилось сердце, преж де чем она смогла 

объяснить себе причину.
— СЫ ега? СЫ ега чиеІРаІіго? — гіотапгіо М аззіто , т е п -  

Іге 11 сиоге &Н заііаѵ а іп ^оіа рег Гессііагіопе (О. Койагі, 
«Ш Іа Заропіа!»).

— К т о  э т о  был? Кто? — спрашивал Массимо, и от волне
ния сердце готово было выскочить у него из груди.

Са Іопіапо... ѵігіі Ігепе зоііо  ип Іатр іоп е е т і  за ііо  II 
сиоге Іп ^о іа  5Сог&ешЗоІе аі Ъгассіо 1а Ъогзеііа (А. Могаѵіа, 
«Миоѵі гассопіі готапі»).

Еще издали я увидел Ирен, стоявшую под фонарем, и у 
меня прямо комок подкатил к горлу, когда я заметил у 
нее в руках эту сумочку.

А тогеееіаѵ а соп Іе га^агге, а ііе  диаіі заііаѵ а іі сиоге... 
сііё, а рагіе  іи ііо , ега ип Ъеі ^іоѵапе (5. Ѣігаіі, «Реррап- 
іопі»).

Он любезничал с девушками; у  них сердце так н зами
рало.., ведь, что ни говори, Пеппантони был красивым 
малым.

Могіеііа. — ...Е  і1 сиоге іі ЬаНе 1п ёо іа , Кошііпіпа 
(С. [)’Аппипгіо, «II [егго»).

М о р т е  л л а. — ...И ты запыхалась, милая Ласточка.
3304. И сиоге піі ѵіепе іп Ьосса а) у  меня сердце го

тово выскочить; Ь) у меня одышка. 
Ггаіе е коге, соге е соге см. Р-1244. 
Іопіап сіастіі оссЬі, Іопіап сіаі сиоге см. 0-243. 
3305. ші піапса (или піі ѵіепе шепо) іі сиоге я не 

могу этого вынести; у меня не хватает духу:
. . .т а  8реззо 1е тап са ѵ а  11 сиоге сН ргоНегіг чиезіа зесопда 

ргееіііега (М. й’Аге&Но, «Еііоге Ріегатозса»),
...но часто у  нее не хватало духу произнести эту вторую 

часть молитвы.
А сиеііа  поіігіа АІЬегІо зі зепіі тап са ге  іі сиоге (О. Ѵег- 

д;а, «Егоз»).
Прн этом известии у Альберто сердце упало.
«.Зе репзо сЬе т а т г а а  Иа диагапі'»плі, е роігеі ѵіѵеге 

апсІѴіо Ііпо а цие1Геі&, т і  ѵіепе т е п о  Ц сиоге (V. Ргаіо- 
Ііпі. «II аиагііеге»).

— Когда я  подумаю, что маме уж е сорок лет и что я 
тоже могу дожить до такого возраста, мне просто дурно 
становится.
(Пример см. гж. С-540).

(И) т іе іе  іп Ьосса е сиоге сіі Гіеіе (или е Неіе іп 
сиоге; тж. т іе іе  «иііе ІаЬЬга е ІІ ѵеіепо пеі сиоге) см. 
М-1409. 

поп 8І рио сіеііаг 1е§-§і аі сиоге см. Ь-323. 
3306. поп т і  ге^'ё'е іі сиоге а... у  меня духу не хва

тает... 
оссЬіо сЬе поп ѵесіе, сиоге сЬе поп сіекісіега (ток. оссЬіо 

поп ѵесіе, сиоге поп сіиоіе или поп сгесіе; оссіііо поп 
ѵесіе е сиог поп к’аггаЬаМа) см. 0-243. 

3307. ші ріапсте іі сиоге у меня сердце кровью обли
вается:

Мі гіівріасеѵа е т і  ріап^еѵа іі сиоге сіі Іазсіаге чиеііа 
саза іп сиі аѵеѵо раззаіі ^ Іі и іііт і  ѵепі’аппі (Л. Могаѵіа, 
«Ьа сіосіага»).

Мне было так  ж аль, у меня сердце кровью обливалось 
от того, что приходилось оставлять дом, где я прожила по
следние двадцать лет.

Ме пе ріап&е 11 сиоге, т а  поп сі роззо Гаг пиііа 
(Е. Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»),

У меня сердце кровью обливается, ио я ничего ие могу 
сделать.
3308. рій ѵаіе іі сиоге сНе іі кап§-ие ргоѵ. сердечная 

привязанность дорож е кровного родства. 
ші ѵіепе шепо іі сиоге см. С-3305. 

СШ РШ ІСІА (тж. Ш РГО ІТА ) } 
Іа сирісіііа (или Іа сирійі§іа) гогпре 21 кассо см. 5-38. 

Ш Р О Ь А   ̂
піапстегеЬЬе 1а сироіа сіеі сіиошо см. М-378. 
3309. чиапсіэ сакса Іа сироіа ег когда рак на горе 

свистнет:
«ВасЗа, ВоЪ, гіаѵѵего т і  зрозо>.
«Зі, зі, чиапйо сазса 1а сиро 1а» (V. Ргаіоііпі, «Ье га^агге 

(іі Запігейіапо»).
— Послушай, Боб, я действительно выйду замуж.
— Когда рак на горе свистнет.

С Ш А  } 
сава сіі сига см. С -1136. 
3310. аѵеге -цсі іп сига заботиться о ком-л. 
3311. аѵеге цс іп сига беречь что-л.
3312. аѵеге цс іп ргоргіа сига стремиться к чему-л.
3313. йаге (или Гаге, ріоііаге) сига слушать, прислу

шиваться, обращ ать внимание. 
Іаге 1а сига сіеі 5иссі см. 5-2017. 
3314. 1а Ьиопа сига всассіа 1а ш аіа  ѵепіига ргоѵ. ^  

терпение и труд все перетрут; на бога надейся, да сам 
не плошай. 

аіігі іегпрі, аііге сиге см. Т-290. 
С иК А КЕ у 

сигаге і Гаііі яиоі см. Р-283 Ь) 
поп сигагкепе ипа го ііа  (или іге гоііе) сіі цс см. 

2-77. 
апсіаге а  сигаге і роііі см. Р-1964. 
сіепагі е аш ісігіа поп сигапо Іа §іи8Іігіа см. 0-123. 
1а Іипа поп сига ГаЬЬаіаге сіеі сапі см. Ь-914. 
шесіісо, сига (е кіекко! см. М-1036, 
сіе’ пііпіші поп сига іі ргеіоге См. М-1485. 
шоНе соке іі (ешро сига сНе Іа га§іоп поп капа см. 

Т-309. 
СШ КЕМ Т1 САЬАМО Іос. Іаі. 

3315. ксгіѵеге сиггепіі саіаш о писать бегло, не заду
мываясь. 
С Ш Н О  т 

3316. еккеге виі сигго сіі ( +  іп{.) быть готовым сде
лать что-л. 

3317. теН еге  рсі киі сигго сіі ( +  іп{.) побудить кого-л. 
сделать что-л. 
С Ш Ѵ А К Е ѵ 

сигѵаге Іа ігопіе см. р-1357. 
сигѵаге 1а ксЬіепа см. 5-411. 
сигѵаге !а іев іа  см. Т-538.



С ІІ5 293 О
СиЗТООЕ т 

апдеіо сикіойе см. А-738.
сизтооікЕ ѵ

сизіойіге согпе Іа риріііа йеІГоссЬіо см. Р-2548. 
сЬі ка асчш$іаге е поп сизіойіге рио ііе а ліогіге см. 

А-258.
СІ_!ТЕ I

3318. ІогЬіге 1а сиіе а  чй высмеивать кого-л.

О
^А В В ЕN Е аѵѵ 

и о т о  [сіоппа] гіаЬЬепе см. В-482. 
БАССАРО аѵѵ 

1. апгіаге гіассаро начать с новой строки.
2. зіаш о гіассаро опять то ж е самое, опять двадцать 

пять. 
В А В О  т 

пеііо  сопГип гіагіо см. N-253. 
риШо соше ип гіагіо см. Р-2424. 
— Іагзі (или гепгіегзі) риіііо соше ип гіасіо см. Р-2425.
3. сагпЫаге (или  зсатЫ аге) і  гіагіі іп т а п о  =  спу

тать карты, нарушить планы. 
е58еге ве^геіо соше ип гіагіо см. 5-590. 
Іаг гіісіоЙо соп іге сІаШ см. 0-382. 
4. деііаге (или Іігаге, Ігагге) іі гіагіо принять реше

ние, решиться, рискнуть:
Апбгеа Реггепіо аѵеѵа зсЫеге «ГиотіпІ ргопіі а доНаге II 

йагіо рег Іиі, а (Шепгіеге іп Іиі циеі ргіѵііееіо сЬе зіпеоіаг- 
піепіе отпило рег ее зіеззо ашЬіѵа (С . йа Ѵегопа. «Ьа 
ѵііа сотіпсіа йотапі»),

У Андреа Ферренто было много сторонников, готовых 
связать с ним свою судьбу, чтобы в его лице защ ищ ать 
идеал, к которому каждый из них горячо стремился.

5. деііаге * ^агіі іп аз$о (тж. деііаге ІпсІІеІго іі сіасіо)
попасть в затруднительное положение.

6. "іосагеі ^с аі гіагіі поставить что-л. на карту:
II (іезііпо в! сіиоса зет р ге  аі ЛасН 1а позіга аогіе е а 

поі ё сЫ езіа воИапіо 1а ѵігій Ъазіапіе рег ассеИагпе 1е 
сопзееиепге (Р. ЗраІІеИі. «Езате йі гірагагіопе»).

Судьба играет нашей жизнью, н от иас ничего другого 
не требуется, как уметь подчиняться ей.

7. Іазсіаг соггеге іі сіа^о положиться на естественный 
ход событий.

8. Іеѵаге іі йайо заложить первый камень, сделать 
почин.

ра<таг(5І) іі Іигпе е і йайі (или  <]е1 Іи те  е йеі <3а<]7)
см. Ь-870.

9. ріоііаге (или Іепеге) і йайі а чй вырвать инициа
тиву из чьих-л. рук; помешать кому-л.

зсатЬіаге 1 сіасіі іп т а п о  см. 0-3.
(ігаге (или (гагге) И <1асІо см. 0-4.
10. іігаге (или  Ігагге) рег (іі) йайо приступать к делѵ: 

йогті. — Іо рег т е  поп сопозсо 11 таее*оге  Іпіегпо рег
ип зегѵііоге. сЬе зіаге соп ип раігопе Іппатогаіо , е ог сп Т  
репзаѵа чиезіі (11 г ірозагті, е ’ 5І ігае  рег йайо {А. Рігеп- 
гиоіа, «Ьа Тгіпигіа»).

Д  о р м и. — По-моему, для слуги сущий ад иметь влюб
ленного хозяина, и теперь, когда я надеялся отдохнуть, так  
на иего зуд напал.

Іігаг (или {гагге) йісіоііо соп іге йасІІ см. 0-382.
1 1 . і йайі Ьаппо сіаіо 1 Іого питегі аг все тайное 

стало явным, судьба вынесла свой приговор:
Сотш щ ие рег іе 1 <1а<1і Ьаппо «Іаіо 1 Іого пи тегі.

Рег т е  апсога ѵогіісапо пеі Ьиззоіоііо (/. Саіѵіпо. «II 
саѵаііеге іпезізіепіе» ).

Как бы там и и  было, а  твоя песенка спета, моя же по
весть еще не досказана.

12 . II сіасіо ё ІгаМо (или ё (геііаіо; реже іі сіасіо ё яиі 
Іаѵоііеге) жребий брошен:

11 ЛаЛо ега (гаііо  гіеГіпіІіѵатепІе. е<1 аѵеѵа соірііо пеі
5е%по\ і р г іт і раззі Іасеѵэпо іп(гаѵ<ч1еге соп зісигегга ип 
с а т т ш о  поп сошипе (Я. йе Кепзіз, «II сапіоге йеі ророіо»).

Жребий был брошен. И удачно. Уже первые шаги Джильи 
говорили о том, что его путь в искусстве будет необычным.

О гта і II сіасіо ега іга ііо  е а і Ваггеііа ветЬгвѵа ёІ роіег 
о гт а і геаііггаге іі зио зоепо (5. Рацапі, «II іеаіго тііа- 
пезе»).

Теперь решение было принято, и Баррелле казалось, что 
его мечта близка к осуществлению.

ОАШО т 
ѵеіосе с о т е  ип сіаіпо см. Ѵ-197.

ОАМА /
13. (Пата сіі ріагга синьора, первая дама:

А ѵоііе П райге 1е йісе: «Мі зетЬг! ипа г іата  сіі рівгга» , 
е ѵиоі Іпіепбеге, соп чиеііа ѵессіііа йепотіпагіопе ророіаге. 
ипа Йоппа сіеііа поЬПід (М. Ргізсо, «Ьа йата йі ріагга»). 

Иногда отец говорит ей: «Ты ѵ меня точно барыня», под
разумевая под этим принятым в народе словом женщину 
аристократического происхождения.

аі. Ьиіо, Іа ѵіііапа ё ЬеІІа чиапіо Іа сіата см. В-1422. 
ОАМА5СО

14. еззеге киііа ѵіа сіі Оатаксо а) бь:ть на пути к 
раскаянию; Ь) быть на правильном пути; найти свое 
истинное призвание [согласно евангельскому преда
нию, по пути в Дамаск святой Павел уверовал в Хри
ста].
В А М ІС ІА М  I

15. (аге ипа сіатідіапа сесть в лужу, в калошу, опро
стоволоситься; потерпеть фиаско.
ОАМОСЬЕ

16. Іа «расіа сіі О атосіе дамоклов меч:
Тиііо циезіо вепга сопіаге ргоЫ ет! рій 8Со11ап!1 сЬе СІЗ 

сі репсіопо с о т е  ипа зрасіа (11 О атос іе  зи ііа  іезіа: 1а 
Бресиіагіопе; ^іі іт т ів г а п і і . . .  (сСіогпі»и 9 хеІІетЬге 1974).

И все это, не счнтая более острых проблем, которые как 
дамоклов меч уж е внсят у  нас вад  головой: спекуляция, 
иммигранты...

О А ^ Ш Е
17. 1а ЬоНе (или іі ѵазо} сіеііе Оапаійі бочка Данаид, 

бездонная бочка, нескончаемый труд.
О А М Р О  т см. О Е М К О  
^А N IЕ^Е

еяяеге с о т е  Оапіеіе пеііа І055а йеі Іеопі см. р-1190. 
^АNNАРЕ о 

сіаппагкі Г ап іта  см. А-784. 
сІаппаг8І Гевікіепга см. Е-188.
Ьеп сііге е т а і  Іаге поп ё сЬе $ё соп виа ѵосе сіаппа.е 

см. 0-521.
^АNNАТО а § § е  т 

ас^иа сіаппаіа см. А-117. 
а п іт а  сіаппаіа см. А-757.
— со те  ип’а п іт а  сіаппаіа см. А-758.
— е55еге Г ап іта  сіаппаіа йі см. А-759. 
ігесісіо сіаппаіо см. Р-1266.
раига сіаппаіа см. Р-894. 
ріапдеге со те  ип сіаппаіо см. Р-1491. 
коНгіге со те  ип сіаппаіо (или  со те  ип’апйпа Лаппаіа) 

см. 5-872.
О А Ш А 2 І О ^  I 

Іио^о <Н сіаппагіопе см. Ь-967.
^А^^NО т

18. асциІ5Іаг$і 11 сіаппо навлечь иа себя беду.
19. адоіип^еге Іе Ь^іГе аі йаппо зло посмеяться.
20. аѵеге іі йаппо е 1е ЬеМе (тж. геяіаге или гіша- 

пеге соп іі йаппо е соп 1е Ьеііе) остаться ни с чем, 
на бобах:

Коп ріі сгейа; ё ипа іезіа саійа, ип Шдео. 5е апсЬе рагіе
1о гітапсіегаппо. Роѵгй еіаге чиі апсЬе Іиі. Ке аѵгД И Йап- 
по е 1е ЬеІ^е (С. Ріоѵепе, «Ѵіав&о Наііа»).

Не верьте ему, он — горячая голова, романтик. Д еж е если 
он н поедет, его вернут обратно. Придется и ему присут
ствовать при этом и испнть чашу до диа.

21. Іазсіаге цсі соі йаппо е соііе ЬеГТе сыграть с 
кем-л. злую шутку.

екяеге Іга Рагіо, сЬе гііасеѵа і йаппі см. р-338
22. гезіаге іп йаппо йі чс лишиться чсго-л., потерять 

что-л.



БАМ 234

саійо йі раппо, по., іа  т а і  йаппо см. Р-337. 
сЬі йівве сіоппа, йівке йаппо (тж. сЫ Ьа ііоппе Ьа 

йаппі) см. О 794 
сЬі ё т іп сЬ іоп е, ё кио сіаппо см. М-1450 
сЫ поп аггіусЬ іа— кио сіаппо см А -1140. 
сЬі поп Ьа сегѵеііо, «ио сіаппс см. С-1622
23. а  сіаппо іа ііо , диайо сЬіико ргоѵ. =  после драки 

кулаками не машут.
24. іі сіаппо іо^ ііе апсЬе іі сегѵеііо ргоѵ. горе и разу

ма лишить может.
® Реё8Іо  1а ѵег^о^па сЬе П сіаппо см. \'-335.
Т а т т і  {аііоге ип аппо, «е каго роѵего, шіо сіаппо см. 

Р  303.
Іа ѵоіре іп ѵісіпаіо поп Іа  т а і  с’аппо см. Ѵ-929. 

О А М Е 5С О  а&8 
«гігопе йапіексо см С-694.

ОАІѴІ.Л /
25. Йапга сіеі т о г і і  (тж. Йапга тасаЬ га ) пляска смер

ти.
26. ЬаПаге 1а й апга іпіоі по аі рогго играть с огнем, 

искушать судьбу
27. сотіп сіаге Іа сіапха начать бой, войну, сражение.
28. (огпіге 1а й апга покончить с делом.
29. т е п а ге  Іа й апга а) распоряж аться, верховодить; 

Ь) плести интриги, махинации.
іі Ьаііо ё а ІГ и Іііта  й а гг а  см. В 136.

О А Х А К Е  ѵ
(Іапгаге аі 8иопо сіі см. 8  2091.

О А РРЕД ТиТТО  аѵѵ 
й о т а п й а і іо  $і ѵа й&ррегіиііо см. 0-75"7 
поп Іісе сЬе йрррегіиііо іі д і^ ію  аЬліа гасіісе см. 

С-446.
ЮАРРОСО

Іеііо е (иосо Іаппо Гиошо Йарросо см. Ь-502. 
ОАКОЕЬЬАКЕ у 

йагйеііаге а  Йепіе а  Йепіе см. 0-164.
ОАКОО т

аѵеге (или  (епеге) іп сосса сіагсіі см. С -1999.
ОАКЕ ѵ

30. Йагіе (тж. йагпе; йагіа а  цй; Йагпе Іапіе) нада
вать тумаков, показать, задать кому-л.

— . . . іе  1а йагй іо бе 1о гЫісі ип’аИга ѵоііа (Е. Реа, «II
ІогеБііего»).

— ...только повтори это еще раз, я тебе покажу. 
(Пример см. тж. N-547).

31. йагхі а  цс предаться, отдаться чему-л. (пример см. 
А-483; Р-1296; С -1 і50).

32. сіагіа с_п... быть похожим, походить на...
33. йаге йі... называть, обзывчть (пример см. В -5/0; 

С-2510; Ь-142; N-37; 5-12; 8 ЗЁ Ѵ-322).
34. йаг$і йі... называть, обзывать друг друга (пример 

(■м. С 951).
35. с!аге іп цс впадать во что-л.: йаге іп Еіпапіе 

впасть в неистовство.
36. йаге «и цс выходить на... (об огмах, дверях), 
йаге ГаЬЬгіѵо см. А-29.
поп йа е ип’&сса см. А 48
Йагзі йеІГассеіІа пеііе §аіпЬе (тж. сіагкі ГассеНа виі 

ріейі) см. Р-1642
йаге Гасдиа а ііе  ш апі см. А-147. 
йаге асдиа аі шаге см А -148.
Йаге аййіо см. А 275.
і!аге (! »и йагкі, йагіа) аййо$$о а... см А 287. 
йаге ай ііо  а  цс :м А-300. 
йаге айіш  а  цй йі ( + іл(.) см. А 301 
йагзі а ііап п о  см А 308
йаге ип а^о  рег (гі)аѵеге ип раю  (Йі (ггго) см А-375.
йаге Гаіге см А-399.
йаге іе аіі (тж. йаге аіа) см. А 417.
йаге йеІГаІа а  цй см. А-417а.
йаге а1Ьег§о см. А 443.

йаге ип’аНга т а п о  а чй см. М-574.
йаге й ’апсЬе см. А-694.
йаге а п іт а  см. А-785.
йаге Гапіш а а  чй см. А-786
йаге Га, ііша рег «;й см. А-787.
йагкі аМ’а п іт а  см. А-788.
йаге Г а п іт а  аі йіаѵоіо см. А-817.
йаге ЦТ рег ■ а п іт а  йеі т о г іі  см Д-789.
йаге йеЛе агсаіе см. А 988 Ь) с).
йаге (Г )агіа  а... см. А-1040.
йаге Гагіа а... см. А -1066.
йагкі Гагіа йі... см. А -1067.
йагкі агіа (или агіе; тж. йагзі йеііе агіе; йагзі агіа 

й’ітр о г(ап га ) см. А-1068. 
йаге а ІГ агте  см. А-1101. 
йаге ип’а г т а  іп т а п о  а  чй см. А-1102. 
йаге ип аггозіо см А -1146.
Йаге ип’а$сіаіа см. А -1 184.
„аге Гакрег^ек см. А-1249.
Йаге а ііо  см. А -1308.
Йаге а ііо  а цс см. А -1309.
Йагкі а і.огпо (или  й’аію гпо) см. А-1319. 
йаге ип амі аи і см. А -.338 
Йаге аѵѵаііо см. А 1383.
Йаге Гаѵѵіо см А -1393
йаге 1а ЬассЬеі.а а  цй см. В-25.
йаг5і аі Ьа^огйі см. В 8С
йаге 1а Ьаіа а  дй см. В 81.
йаге (1а) Ьаііа  а  дс см. В-144.
йаге (йі или 1а) ЬаІіа аі сегѵеііо см. С 1585.
йаге а ііа  йапйа см. В 185.
йаге Ъг пйо см. В 200.
йаге іі I а лйоіо рег всіо^Ііеге Іа та1а$$а см. В-217.
саге пеі Ьаг^еііо см. В-2К7.
йаге а  Ьессаге аіі оса см. 0  -9.
йаге а  1 ессаге аііе  риііе см. Р-2556,
йаге ‘„ессаге аИ’и т с г е  см. Іі-61.
Йаге Йі Ьессо а... см. В 393. 
йаге йі Ьессо пеі юпйо см. В-394, 
йагзі 1а Ье^а см. В 409. 
йаге ип Ьеі Йа (аге см. р-189. 
с агкі (а і)  Ьеі Іе т р о  см. Т-2У7.
Йагкі аііа ЬеІІа ѵ ііа см. Ѵ-/22.
йаге 1а. Ьепейігіопе см. В-542
йаге 1а Ьепей;ЕІопе сог. 1е са іса^п а см. В-543.
йаге 1а Ьелейігіопе йеі рара шопсо см. В-544.
йаге іі Ьепкегѵііо а  цй сЖ В-555.
ааге іі Ьепѵепиіс см. В-557.
саг іа  а Ьеге см. В-570
йаге пеі Ьег$а^1іо см. В 597.
саге 1а Ьогіа а  ца см. В -60.
йагкі а ііа  Ьегіиссіа (или а ііе  Ьегшссе) см Е -606
Йаге 1а Ьіайа аП’аы .ш  см. В -638.
оагіа  Ьіапса см. 3  677.
оаге йі (или  іі) Ьіапсо см. В -697.
оаге іэ0850ІеНі см. В -1053.
й аіе  ип Ьо Чо см. В-1114.
йаге 1е ЬгасЬе а ііа  і по^Не сг. В 1125.
Йаге іі Ьгассіо а  цй см. В -1162
йаге (й і) Ьгассіо а  цй см. В-1163.
йагкі пеііе (или іп , огассіа а цс см. Е-1165.
йаге іп Ьгассіо а  цй см. В 1168
йаге огассіо ІІЬего а  цй см В-.164.
йаге ип Ьгеѵе ге^піг о см. К 257.
Йагкі 1е Ьгі^Ье й еаГ ітрагс і см. 1-85.
йаге 1а Ьгі^ііа см. В 1223.
йаге іп Ьгосса см. В-1238.
йаге ЬиЬЬоІе см. В -1297.
чаге іпіогпо аііе  ЬисЬе а дй см В-1299.
йаге іп Ьийеііа см. В -’ЗбЗ
йаге пеі Ьие см. В-1380.
йаге 1а Ьиопа см. В-М46.
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йаге 1а Ьиопа Іогіипа см. Р -1 122. 
гіаге (а )  Ьиоп <яосо см. С-482, 
сіаге 1а Ьиопа т а п о  см. М-575, 
сіаг Ьиоп о Логе сіі её см. 0-261. 
сіаге іі Ьиопо рег 1а расе см. Р-8, 
гіаг Ьиопе рагоіе см. Р-514.
Йаг Ьиопе рагоіе е ;ті§{*“ ге см Р '515. 
гіаг 1а Ьиопа ракциа см. Р-726. 
йаге іі Ьиоп рго см Р  23)4. 
гіагхі (а і)  Ьиоп іеглро см. Т-207, 
сіаге ипа Ьиопа и«сі!а см. ІІ-244 
сіаге 1а Ьиопа ѵепіига см. Ѵ-290 
Йаге Ьиопа ѵосе см. V $4 4.
Йаге (Іеі Ьигго см. В-1480.
Йагкі а ііа  Ьизса см. В-1483, 
сіаге 1а сассіа а... см С-16, 
сіаге 1а сассіа аі т е г і і  см. С-20.
Йаге пеі саіарріо см. С-76.
Йаге 1а саіса см. С-81.
Йаге сіеііе са іса^п а  (или  саІси§пе) см С-93, 
сіаге 1е са іса^п а аі сіеіо см. С-94, 
йаге ип саісіо см. С 123.
Йаге саісі аІГагіа см. А-1041 
ііаге ип саісіо а ііа  (огіипа см. С-124 
йаге саісі а ііа  дгерріа см. С-125 
сіаге (Йеі) саісі а і гоѵаіо см. С-126, 
сіаге ііе саісі аі ѵа^ііо Йоро аѵег ш ап^іаіо  1а Ыайа 

см. С -127.
сіаге (сіеі) саісі а і ѵепіо см. С-126 
Йаге ипа саійа е ипа (геййа см. С 160 
гіаге саіоге см. С-204, 
поп Йаге і саігопі а ііа  то@;1іе см. С-2з1.
Йаге И сатЬ іо  см. С-248.
сіаг с а т р о  см. С-376.
сіаг с а т р о  а ііа  га§ ісле см К-59.
Йаге ип сапе см. С-449, 
сіаге іі сапе а цй см С 150.
Йагхі аі сапе {или аі сапі) с.м. С-451
йаге аі сапі см. С-452.
йаге ипа сап іоп аіа  см. С-58'?.
йаге ип сапіопе см. С-598.
йаге ипа сар а іа  іп... {или а...) см. С-619.
Йаге ипа сараііп а  іп... {или а...) см. С-621.
сіаге сареііі см. С 639.
гіаге аі саро см. С-747.
йаге сіеі саро см. С 739.
гіаге ( іі или сіі, сіеі) саро іп... см С-748.
сіаге рег іі саро см. С-749.
(Іаге іі саро пеі сапіопі см. С-750, 
йаге сіеі саро іп Согпеіо см С-751.
(Іаге йеі саро пеі (или виі) і.іиго см. М-2185 
сіаг сарроМо см. С -870.
Йаге 1а сагіса соп 1а сіііаѵеііа см. С-917, 
сіаге іі сагісо (или іп сагісо) см. С-921, 
сіаге (ип) сагісо см. С 021°.
Йаге 1а сагпе йеІГаІІойоІа см. С-957.
Йаг саггіега см. С -1034. 
сіаге 1е сагіе Ьаячг см. С-1071.
Йаге Іе сагіе 8Сорегіе (или а ііа  хсорегіа) см. С-1072.
йаге 1а саіепа см. С-1275
йаге іі саіепассіо см. С-1280
Йаге іі саііпо см. С-1285.
йаге пеі саіііѵо см. С 1297.
Йаге саіііѵа ѵосе см. Ѵ-844. 
йаге сайка см. С-13С6.
Йаге сайка ѵіпіа см. С-1307.
Йаге (ип) саѵаііо см. С-1360.
Йаге ип саѵаі Ьогпіо рег ипо сіесо см. С-1361 
йаге ІІ саѵаі Ре^аккео а  ѵеііига см. С -1362. 
йаге іп ипа саѵегга см. С-1406.
Йаге іп сетЬаІі см. С -1453. 
йаге іп сепсі см. С-14С4.

Йаге сеппо см. С-)488.
Йаге ипа сегіа іассіа см. Р-53.
Йаге а і сег еііо см. С 1586
Йаге іі сегѵеііо аі с іт а іо ів  см. С-1587
Йаге іі сегѵеііо а  г ітргй и іаге  см. С -1588.
йагіа рег ( і)  сНіа88і см. С-1684.
йаге 1а сЬіаѵе а  цй см. С-1701.
йаге іп с іа тр ап е ііе  см. С-1781.
йаге сіапсе см. С -1783.
йаге сіЬо а... см. С -1797.
й ап  сіпчие е с ^ и а п іа с іп ф іе  см. С -1934.
йаге соіагіопі аі 8ари(і см. С-2086.
йаге йі соНо а  цй см. С-2109.
йаг8І іп соПо а  цй см. С-2105.
йаге соіоге см. С-2186.
йаге соіоге а  цс см. С -2187.
йаге Іа соіра а  с,й см. С -2200
йаге ип соіро аі сеісКіо е ипо а ііа  ЬоЙе см. С-2252.
Йаге ип соіро йі сойа см. С-2253.
йаге ип соіро Йі йепіе см. С-2254
йаге іі соіро йі ^гахіа см. С-222^
йаге іі соіро а ііа  писа см. С-2255.
йаге ип соіро Йі 8сора см. С-2256.
йаге ип соіро Йі зри ^п а см. С-2237.
Йаге ип соіро Йі іеіеіопо см. С-2211.
йаге іі соИеІІо йаі т а п іс о  а  ^й см. С-227’4.
йаге с о т т іа іо  см. С-2311.
йаге і сопГейі йі рар-і 8І5Іо а  цй см. У-вгЭ.
йаге сопіеііі аі рогсі см. С 2411.
йаге іі сопіогіо сіедіі ітр іс с а іі см С-2424.
йаге цс рег сопіапЧ см. С 2486.
йагві ип сопіеппо см. С-2498.
Йагві сопіо йі цс см. С-2529
йаге сопіо Ьиопо [саМіѵо] Йі 8ё см. С-2530.
йаге іі сопігореіо см. С-2581.
йагкі сопѵе^по см. С-2587.
йаге соріа йі цс см. С-2606.
йаге сорре см. С-2615.
йаге согйа а... см. С-2645.
йаге Іа (или йеііа) согйа см. С 2646.
йаге киііе согпа см. С-2695.
йагві 8иІ1е согпа см. С-2696.
йаге йі согро см. С-2738.
йаг согро а  цс см. С-2746.
йаг8І а  согро т о г іо  см. С-2732.
йаге согро аііе о тЬ ге  см. С-2747.
йаге 1а сог8а а... см. С-2799.
йаге ипа согва а... см. С-2800.
Йаге согво а... см. С -2812.
Йаге ип согхо а... см. С-2813.
Йаге ипа сова рег ип’аЦга см. С-2892.
Йаг со(о§по іпѵесе Йі т іе іе  см. С-2985, 
йаг йі согхо см. С-3008, 
йаг йі согхо іп ип т и г о  см. С-Зід)0 
йаг сгейепга см. С-3018, 
йаге а  сгейепга см. С-3019, 
йаг сгейііо а... см. С-3025, 
йаге іі сгерасиоге а  ^й см. С-3033, 
йаге 1а сгосе аййо8$о а... (или сопіго.., йіеіго.., $о- 

рга...) см. С-3085, 
йаге ип сгоііо см. С-3107.
Йаге ІІ сгоііо а  цс см. С-3108.
Йаге іі сгоНо а ііа  Ьііапсіа с.м. В-729.
Йаге сиоге см. С-3245.
Йаге пеі сиоге см. С-3245а.
Йаге іі сиоге а  чй см. С-324Р
Йаге И сиоге іп йеро$ііо а  чй см. С 3247.
йаге сига см. С-3313.
Йагкі йаііогпо см. А-1319.
йаге іі йепіе см. 0-165.
йагві аі йепіі йі цй смс 0-166.
йаге йі йепіе (или йеі йепіі) см. О 167.
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йагпе іпііпо аі йепіі см. Б - 169.
йаге Гип сіепіе виП’аКго см. 0-168.
сіагсі (или  Йаге, Йагіа) йепіго см. 0-218.
йаге йепіго йа Ьиіаіо см. 0-219.
йаге 1а йеггаіа е іі 8орга$$е1Іо см. 0-239.
йаге Іа йекіга см. 0-260.
йагкі аі йіаѵоіо см. 0-331.
йаге йіеіго а  ^й см. 0-391.
йаге 1а й ітох ігагіопе см. 0-446.
йаге 1а йігШ а см. 0-260.
йагіе й ігіііе е тап с іп е  см. 0-551.
йаге йі$а^іо см. 0-582.
йагкі йіхадіо см. 0-583.
йаге йікЬгі^о см. 0-590.
йагкі а  йіксгегіопе см. 0-615.
йагкі йеі (или ип, іі) Йііо пеіГоссЬіо см. 0-672.
йаге ип Йііо (или ип йіііпо) а  ІиШ см. 0-689.
йаге іі йііо е ѵейегкі ргепйеге 1а т а п о  см. 0-690.
йаге 1а йоссіа см. 0-730.
йаге йойісі опсе рег ІіЬЬга см. 0-731.
йагіа йоісе см. 0-740.
йагкі йоіоге см. 0-750.
йаге іі Й0Г80 см. 0-846.
йаге йі Й0880 см. 0-856.
йаге іі Й0550 см. 0-857.
йаге йоіігіпа см. 0-882.
йаге йие саісі іп ип ри^по см. С -128.
йаге йие т а п і  Йі Ыапсо см. В-697.
йаге ессегіопе а... см. Е-11
йаге еН еііо см. Е-28.
йаге еН еііо а  цс см. Е-29.
йаге ГегЬа (са$8іа или циавма) см. Е-98.
йаге ГегЬа 1га«(и11а см. Е-89.
йаге іп еггаіісо см. Е-148.
йагіа аІГегіа см. Е-166.
йаге (Г)е8са а... см. Е-177.
йаге еяса (а і (иосо) см. Е-178.
йаге екрегіепга Йі кё см. Е-194.
йаге Геккепга см. Е-204.
йаге [’еккеге а  цй см. Е-218.
йаге Г екігето гекріго см. К-254.
йаге іі кио {адіоіо см. Р-80.
йаге іп {аііо см. Р-98.
йаге іп (аіко см. р-109.
Йаге ( а т а  сопіго цй йі дс см. Р-114.
йаге пеі Гапуо с о т е  пеііа т о і а  см. Р»151.
йаге йа Таге см. р-189.
йагкі ( і і)  йа (аге см. Р-1893.
йаге пеі (агпеіісо см. Р-226.
йаг іа$(ійіо см. р-234.
йаге 1а (аѵа см. Р-308.
йаге пеііа іаѵ о іа  см. Р-329.
йаге (ейе см. Р -367Ь ).
йагкі 1а {ейе см. Р-364.
йаге ип (е г т о  а... см. Р-415.
Йаге іі {егто  а... см. р-416.
Йаге іі (еггаі(и )о іо  см. Р-420.
Йаге а  {екіа см. р-478.
Йаге ипа ііап са іа  см. р-541. 
йаге (Йі) Папсо см. р-546. 
йаге іі Паіо см. Р-583. 
йаге Гіаіо а ^й см. р-584. 
йаге (іаіо  а  цс см. р-585. 
йаге іі (іа іо  ^гокко а дй см. Р-567. 
йаге Ііаіо  а ііе  ІготЬ е см. Р-586. 
поп йаге ип {ісо см. р-626. 
йаге іі (іепо аііе осЬе см. р-661. 
йаге (і^ига см. Р-713.
Йагкі іііо  а ііа  Ьосса см. р-772. 
йаге (йеі) ПІо йа іогсеге см. Р-773. 
йаге Ппе см. Р-817. 
йаге ипа (іпекігаіа а  ^Й см. Р-850.

йаге іі ІІПІ5 см. р-857.
йаге ПпоссЬі см. Р-861.
йаге пеііе Ш іт е  см. р-935.
йаге іопйо см. р-1010.
йаге {опйо а... см. р-1011.
йаге 1а Іогіипа см. р-1122.
йаге {гаксЬе рег (одііе см. Р-1229.
йаге 1а (гессіа см. Р-1259.
йаге ипа (гессіаіа а  цй см. р-1263.
Йагкі ипа Ігедаііпа Йі т а п і  см. Р-1287.
йаге йі Іге^о а... см. Р-1289.
йагві (ге ііа  см. Р -1318.
йаге йі (гопіе іп... см. Р-1358.
йаге іі (ги ііо  см. р-1399.
йаге а  {гиііо см. р-1400.
йаге 1е іги ііа  а  сепа см. р-1387.
йаге (ш по педіі оссЬі см. Р-1443.
йаге йеііа (ипе см. р-1468.
йаге (иосо а  цс см. Р-1508.
Йаге іі Іиосо см. р-1509.
Йаге Іиосо а ип а{(аге см. р-1510.
Йаге іі (иосо аііе  сахіадпе см. Р-1511. 
йаг {иосо а ііа  ^ігапйоіа см. р-1512. 
йаге {иосо а ііа  т іс с іа  см. р-1513.
Йаге (иосо а ііа  т іп а  см. Р-1514.
Йаге {иосо аііе  роіѵегі (или а ііа  роіѵеге) см. 

Р-1515.
Йаге {иосо аі ѵекраіо см. Р-1516.
Йаге іп (или  йі) (иогі см. р-1561.
Йаге (иогі йі зё см. р-1555.
йагзі аі (иг(ап(е см. р-1582.
йагкі 1а даЬеІІа й е§Г ітрассі см. 1-85.
йаг($е)1а (или йагкі) а  д а т Ь е  см. С-148.
йаге а ііе  д а т Ь е  см. С-146.
йаге аііе  д а т Ь е  а  ^й см. 0-147.
йаге Іа ^ а т Ь а іа  см. 0-192.
йаге іі ^агпЬеІіо а  дй см. 0-197.
йаге д атЬ о п е  см. 0-200.
йаге ип дапаксіпо см. 0-208.
Йаге ип ^ап^Ьего см- С-218. 
йагіа а  ^ а і іа  сіеса см. Сі 264.
йаге ^ а ііе  йа (или а) реіаге (или йа реШпаге) см.

0-253.
йаге Іе кие депегаіііа  см. 0-330.
Йаге пеі (или  рег іі) «гепіо см. 0-347.
Йаге пеі «гегипйі см. 0-372. 
йаге іі ^екво см. 0-373. 
йаге іі ^ іа т Ь о  а  цй см. 0-437. 
йаге пеііе ^ігапйоіе см. 0-648. 
йаге пеііе дігеііе см. 0-659. 
йаге іі "іго  а  ^й см. 0-679. 
йаге см- 0-702. 
йаге ЁГІ№ІІ2Іа соп ГассеМа см. А-58. 
йаге ип еи зіо  ш аііо  см. 0 -1 2 1 1а,
Йаге іі реко см. Р-1376.
йаг Йа дтаМаг го&па см. К-495.
Йаге іі "г ііо  см. 0-1049.
Йаге іі диахіо см. 0-1166.
Йаге Гійеа см. 1-19. 
йаге 1а іеН аіига см. 1-35. 
йаге 1’іпіЬессаіа см. 1-50. 
йаге ипЧпсаппаіа см. 1-144. 
йага Гіпсепкіеге киі па«о см. 1-157. 
йаге Гіпсеп80 см. 1-158. 
йаге Гіпсеп8о аі т о г і і  см. 1-159. 
йаге іп с іатр і см. 1-169. 
поп йаге Г іпсотойо см. 1-172. 
йаге іп сгетеп іо  а  цс см. 1-182. 
йаге іпйіеіго см. 1-208. 
йаге а  іпйоѵіпаге (іп  гиіііе) см. 1-222. 
йаге іппапгі см. 1-284. 
йаге ип іпІаваГейіпе см. 1-323.
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сіаг(іа) а (й )  іпіепйеге см. 1-327.
(Іаге ай іпіепйеге сЬе Сгікіо ё іпогіо йі «оппо (или 

сіаі Ігейсіо) см. С-3062.
йаге асі іпіепйеге §го55е (гоііоіе см. Р-1373. 
йаге ай іпіепйеге Іиссіоіе (или ѵезсісЬе) рег Іапіегпе 

см. Ь-143. 
сіаге іп іеп й ітеп іо  см. 1-332.
поп йагееіа рег іп іека (тж. поп сіагзепе рег іпіехо) 

см. 1-347. 
йаг$і іпіогпо см. 1-355. 
поп йаге ип іо іа  см. 1-387.
Йаге іі 1а см. Ь-1.
Йаге пеі Іассіо см. 1,-47.
Йаге Іасгіше см. Ь-74.
Йаге 1а ІаМи<та іп ^иагй іа аі рарегі см. С -1155.
Йагкі Іа Іаѵаіа Йеі д а ііо  см. Ь-251.
Йаге Іедпаіе йа сіесЬі (или  огЬі, оііо капіо) см. 1,-344. 
йаге іі ІешЬо іп т а п о  см. Ь-360. 
йаге Іеѵа ки... см. Ь-507. 
йаге ипа Іегіопе см. Ь-523.
Йаге ІіЬего согко а... см. С-2814.
Йаге Псепга см. Ь-580.
Йаге 1а Ііп^иа аі іаЬЬго см. Ь-669а.
Йаге а ііа  Іисе см. Ь-816.
Йаге Іисе а  цс см. Ь-817.
Йаге іп Іисе см. Ь-820.
Йаге Іи т е  см. Ь-866.
йаге Іа (или  ипа) Іипда см. Ь-947
Йаг Іиодо а... см. Ь-979.
й аг(іа ) рег ип Іио^о см. Ь-980.
Йаг Іио^о а ііа  паіига см. N-100.
Йаге іі 1и$іго аі т а г т і  соі оіпоссЬі см. Ь-1024.
Йаг$і а ііа  тассН іа см. М-14.
йаге 1а т а й г е  й’ОгІапйо а  ^й см. 0-601.
йаге ІІ т а іо  см. М-150.
йагкі т а іа іо  см. М-162.
йаге (а )  т а і  ^іосо см. С-482.
йаге т а і а  т а п с іа  см. М-332.
йагкі т а і а  т а п с іа  см. М-333.
йаге іі т а і  йі т а г е  см. М-189.
йаге т а і і  тегіН  см. М-1227.
йаг 1а т а і а  рахциа см. Р-727.
Йаге 1а тапйгіМ а а  цй см. М-353, 
йаге т а п іо г іе  см. М-359, 
йаге а т а п д іа г е  аі сапі см. С-452, 
йаге (й еііа) т а п о  (тж. йаге йеііе т а п і)  а  (или іп, хч, 

аййок5о а) цс см. М-576, 
йаге (ипа или 1а) т а п о  а  цсі см. М-577.
Йагкі Іа т а п о  см. М-578, 
йаге йі т а п о  (или  йеііе т а п і)  см. М-579, 
йагкі 1е т а п і  айогпо а  цс см. М-580, 
йаге ипа т а п о  Йі Ыапсо см. В-697.
Лагкі пеііе т а п і  йеі йезііпо см. М-581.
йаге т а п  (огіе см. М-582.
йаге ипа т а п о  Йі тогй еп іе  см. М-583.
йаге т а п о  е раз$о см. М-584.
йаге 1а т а п о  йі 5ап Сіоѵаппі см. С-624.
йаіе Іе та г^ Ь ег ііе  (іппапгі) аі рогсі см. Р-2064.
йагкі йеі т а г іе ііо  пеііе ип^Ьіе см. М-869.
йаг пеі (или іп) т а  Но см. М-968.
йаге іі т а і іо п е  а  ^й см. М  Э82
йаг 1е т е іе  а  цй см. М-1060.
йаг ~іепіе а  см. М-1135.
йаг т е п іе  а  цс см. М-1136.
йаге рег іі т е г г о  а  цс см. М-1341.
йаге реі т е г г о  см. М-1342.
йаг^іі пеі т е г г о  а... см. М-1343.
йаге іі т іга ііед го  см. М-1532.
йаге Іа гпіхига см. М-1579.
йаг т о й о  а  цс см. М-1658.
йаге 1а т о ііа  а  ^й см. М -1700.
йаге а і то п й о  см. М-1778.

йаг Іа т о л п а  см. М-1840, 
йаге і то п п іп і см. М-1843, 
йаге йі ПЮГ50 см. М-1928, 
йаге ип то гко  см. М-1929.
Йаге (а )  гпогіе (или 1а т о г іе )  см. М-1961.
Йагкі 1а т о г іе  см. М-1962, 
йаге пеііа гпогіе см. М-1963, 
йагкі рег т о г іо  см. М-1994, 
йагіа а  то « с а  сіеса см. М-2039, 
йаге 1а то к ка  см. М-2070, 
йаге 1е ток ке  см. М-2071, 
йаге пеі то з іасс іо  см. М-2089, 
йагкі т о іо  см. М-2110, 
йаг ип т о і іо  Йі... см. М-2119, 
йаг ипа т и іа  см. М-2140.
Йагы а ііе  Мике см. М-2206.
Йаге пеі ти$(ассЫ о см. М-2251.
Йаге пеі пако іп... см. N-43.
Йаг Йі па5о а  цй см. N-45.
йаг йі пако іп цс см. I41 46
йаг пеі пако см. N-47.
йаге і п а іа іі а  ей см. N-87.
йаге іі пего рег Ыапсо см. В-704.
йаге аі (или «иі) пегѵі см. N-231.
йаге пекроіе см. N-242.
поп йаге іп п 'еп(е (или іп пиііа) см. N-555.
йаг йеііе поссЬе (или йеііа посса) см. N-327.
йаг поіа см. N-395.
йаге поѵеге (аііеп іе  см. N-514.
йаге И пиііа 05Іа см. 0-717.
йаге і пи т е г і см. N-585.
Йаге і п и тег і Йеі Іоііо см. N-586. 
йаге ип’оссІі!а(а см 0-25. 
йаге ип оссЬіо а  цс см. 0-143.
Йаге і киоі оссЫ рег... см. 0-144.
Йаг й’оссЫо см. 0-145.
йаге пеІГоссЬіо (или аІРоссЬіо, пе^Іі оссЫ) см.

0-146.
йаге йе^Іі иссЬі іп цс см. 0-147.
йаге ГоНа см. 0-269.
йаге оііо йі § о тН о  см. 0-289.
йаге о т Ь га  см. О 335.
йаг діі опогі см. 0-376.
йаге орега аі саісаопі см. С-85.
йаге огессЬі (или о-ессЫо) а  цс см. 0-547.
йаг Г о гта  (или Іе о г т е )  а  цсі см. 0-611.
йаг Г огте  аі іорі см. 0-612.
йаг Гогго а  цсі см. 0-660.
йаге огго аііе  Ье$ііе см. 0-661.
йаг йеІГоккіоепо см. 0-674.
йаге оккіеепо см. 0-675.
йаге Г окігасікто см. 0-725.
йаге діі о ііо  <гіогпі а  ^й см. 0-581.
йагкі а"П  огі йі Сари а  см. С-896.
Йаге 1е рассЬе а  цсі см. Р-2.
йаге расе см. Р-9.
йаг 1а расе ѵіпіа см. Р-Ю.
йаге 1а ра<га а  цй см. Р-70.
йаге а ііа  ра ііа  циапс'о Ь аіга  см. Р-147.
Йаге раііа  Ьіапса [пега] см. Р-140.
Йаге 1а р а іт а  см. Р-1-74.
йаге іі рапе соп 1а Ьаіезіга см. Р  255.
йаге рапе е сотрапаН со а  цй см. Р-256.
йаге И рапе е 1а (или соп 1а) $а$$а(а см. Р-255.
йаг рагоіа см. Р-516.
йаге 1а рагоіа см. Р-517.
йаг рагоіе см. Р-518.
йаге рагіе см. Р-627.
йаге Іа рагй іа  рег регйиіа см. Р-669.
йаге рагШ а ѵіпіа см. Р-673.
йаг рагіііо  а  ^й см. Р-688.
йаге ра&соіо см. Р-718.
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йаге ип разза^д іо  см. Р-733. 
йаге ра8$о а  цс см. Р-787 
гіаге ра880 а  цй см. Р-788 
йаге ип ра83о см. Р-789.
Йаге ІІ ра8зо см. Р-790. 
йаге ра$(о см. Р-854. 
йаге рег ип разіо  см. Р-855. 
с!аге іп ра«іо аі сапі см. С -152- 
йаге іп ра$(о аі риЬЫіси см. Р-856. 
гіаг 1а раіеп іе сіі... см. Р-869.
Йаге іп раггіа  см. Р-926.
Йаг Іе ресоге іп ^иагйіа аі Іиро см. 0-1155.
йаге ипа рейаіа си. Р-983
йаге Іа репа см. Р-1136.
йагкі репа а... см. Р-1137.
йагкі репа йі... см. Р-1138.
йаге йі реппа см. Р-1171.
йаге йа репзаге см. Р-1198.
йаг репзіего см. Р-1210.
йагві репвіего см. Р-1211.
йаг Іе реге а  ^й си. Р-1269.
йаг Іе реге іп ^иагй іа аН’огзо см. Р-1270,-
йаге Іе регіе аі рогсі см Р-2064.
йаг8і рег регво см. Р  1312.
йаге 1е рексЬе см. Р-1334.
йаге іі рево ^іикіо см. Р-1376.
й аг(зі) йі реііо  см. Р-1425.
йагві ріасеге йі ^с см. Р-1474.
йаге ііі р іаііо іе  см. Р-1538.
йаге йеі ріейі (или йеі ріейе) іп цс см.. Р-1643
йаге йеі ріейі іп іегга см. Р-1644.
йаге йі рі<?Ііо см. Р-1805.
йаге рег ипа ріра йі (аЬассо см. Р-1833.
йаге іі йі рій см. Р-1864.
йаге ип ро’ Йі гпапіпо см. М 430.
йаге (й е і) іа  роіѵеге педіі оссЬі см. Р-1998.
йаге іі рошо см. Р-2021
йаге Іа рогіа см. Р-2097.
йаге йаІІа рогіа е іо^Ііеге йаНа іт еи іги  см. Р-209С.
йаг(8І) 1а ро8Іа см. Р-2155.
йаге чй іп ргейкаіо  см. Р  2234
йаг ргека (или Іе ргехе) см. Р-2250
йаге 1а р г іт а  т а п о  а  цс см. М-585.
йаг 1а р г іт а  реііе си. Р-1032.
йаге іі ргоргіо ^іиЗігіо аі сапі см. С-733.
йаге ри^пі см. Р-2397.
йаге ри^пі (или  ип ри§по, Йеііа ри епаі аі (или пеі) 

сіеіо см. Р-2398. 
йагкі йеі ри^пі іп 1ек4а см. Р-2400. 
йаге ііп риісіпо рег аѵеге ип сарропе см Р-2420. 
йаге іі рипіо см. Р-2519. 
йаг йеі рипіі а  цй см. Р-2520. 
йаге пеі рипіо см. Р-2521. 
йаге йеі рипіі аі йіаѵоіо см. Р-2522 
йаг Іа циасіга см. (^-8. 
йаг циагііеге см. С}-40. 
йаге пеі циаК ппо см. С?-61. 
поп йаге ип циаНгіп Ьисаіо см. О) 62. 
йаге циаНго ті<г1іа йі « іип іа си  Л1-1416. 
йаге дс рег циеі сЬе ѵаіе см. Ѵ-34. 
йаг гадіопе а  цй см. К-60. 
йаге пеііа га^п а  см. К-91 
йаге гедоіа см Р-201. 
йаг йеі г е т і  (іп асдиа) см. К-217. 
йаге 1е гепі см. К-228. 
йагкі гециіе см. К-247. 
йаге іі ге8Іо йеі сагііпо гм. К-269. 
йаг(8і) пеііа геіе см. К-281. 
йаге гейа см. К-291. 
йаге ге ііа  а ііа  ііаіига см. К-292. 
йаге гегго а  цй см. К-294. 
йаге гіііеѵо см. К-373.

йаге гіріедо см. К-400. 
йаг пеііе гі«а см. К-415. 
йаг гіііі е гоѵексі см. К-451. 
йаге ип гіѵеіііпо см. К-460.
Йаг Йа гойеге см. К-492.
йаге го й а  см. Р-571.
йаге ип гоѵексіо а ^Й см. Е-589.
йаге пеі гиііі см К-620
йаге іі «ассо см. 5-26.
йагпе ип зассо е ипа хрогіа см. 5-20.
йаге іі 5ап«гие а... см. 5-160.
Йаге іі хио 8ап^ие см. 5-161.
Йаг ІІ (или йеі) 8аропе а  дй см. 5-237.
йаге зсассо а  цй см. 5-300.
йаге 8сассо< таМ о см. 5-299.
йаге зсапйаіо см. 5-319.
йаге $ сагатап 2Іа см 5 329.
йаге пеііе ксагіаіе см. 5-362.
йаг8і 1а «сиге (или Йеііа ксиге) хиі ріейі см.

Р-1642. 
йаге іп 8ессо см. 5-546. 
йаге пеііе 8ессЬе см. 5-530. 
йаге пеі (или іп, а) зе^по см. 5-581. 
йаге 8е«гпо (или зеопі) йі ^с см. 5-582. 
йаге зеі т і§ 1 іа  йі ^ іип іа см. М-1416, 
йаге «епіепге соІГассеііа см. А-59. 
йаге 8еп1епге соІГавсіа см. А -1181. 
йаге (іі)  8ек1о а цс см. 5  693. 
поп йаг пё іп 8е((е пё іп 8еі см. 5-704. 
йаге вТо^о см. 5-719. 
йаге в іо^о а  ^с см. 5-720. 
йаге іо 8«*атЬеНо а  цсі см. 5-726. 
йаг 8і1епгіо а ііа  диегга см. 5-796 
йаге пеііе (или іп) ктапіе см. 5-835.
Йагіе 80Йе см. 5-858.
йаге 8о«*ее2іопе см. 5-881.
йаге (1а) коіа см. 5-899.
поп йаге ип з о ій о  (Ьпсаш ) см. 5-924.
йаге аі яоіе см. 5-945.
йагві аі 80ГЙ0 см. 5-1097.
поп йаге козіа а ^й см. 5-1135.
йаге 8о(1о см. 5-1178.
йаге « й іо  а цс см. 5-1179
йаге ^й рег крассіаіо см. 5-1208.
йаге (йеііо) кра^о а  ^й см. 5-1231-
йаге йі «раііа а цй см. 5-1255.
йаге Іе зраііе (іп  іасс іа  а  цй) см. 5-1256.
йаге пеііо храпіг (о см. 5-1288.
йаг8і ао іі $ра88і см. 5-1310
йаге 1е 8ре8е аі сегѵеііо см 5-1368.
йаг «рейасоіо йі «ё см. 5-1382.
йаге Іо 8ріапо см. 5-1394.
йаг Іо зріапо а  цй см. 5-1395.
йаге ипа 8ріп(а см. 5-1440.
йаге крігііо см. 5-1469.
Йагкі а ііо  крігііо см. 5 -И 70. 
йаге 1а зро^Н агга см. 5-1491. 
йаге ипа 8ро{гІіа22а  см. 5-1492. 
йаге Йі вргопе см. 5-1530. 
йаге йі криепа а  ^с см 5-1542. 
йаге 1о $рип(о см. 5-1549.
йаге а ііа  к іа т р а  (или а ііе  віаіпре) см. 5-1611. 
йаге ипа я іап д а іа  а  ^Й см. 5 1628. 
йаге ипа зіоссаіа см. 5-1746.
Йаге аііо  к іо тасо  см. 5-1775.
Йаге Йі (или йеііо) 8Іоіпасо см. 5-1776. 
йаге ипо кіогсіо аі соііо си. 5-1794.
Йаге пеііе 8ІоѵіѵІіе см. 5 1802 
йаге ипо в іг а т а гг о  см. 5 1911.
Йаг&і аііе «(ге^Ье см. 5-1927 
поп йаге ипа хігіп^а см. 5-1944.

Йаге Іо 8ІГ0220 см. 5 1908



ОАК 299

йаге 1а 5Іига (а...) см. 5-1981.
гіагхі «и рег Гипдѣіе соі гпагіеііо см. М-869.
йаге 1а кѵе§1іа см. 8-2114.
йаге ІІ (аЬассо йеі поппо см. Т-2.
йаге ип Іа^ііо (а  ип Йіхсогко) см. Т-37.
йагпе іап іе  см. 0-30.
йагкі іап іо  репмего с о т е  йі гаййгіггаге 1а рмпіа й°1 

с а т р а п ііе  см. Р-1212.
йаге ип (акіо іпіогпо а  цс см. Т -і23.
йаге {егпрехіа см. Т-177.
йаге II (ешро см. Т-258.
йаге (ешро аі Іегпро см. Т 259.
йаге 11 (ег$то см. Т-373.
йаге а ііа  Іегга см. Т-415®.
йаге а ііа  (или іп) іе${а см. Т-539.
Йаге Йі Іехіа см. Т-540, 
йагкі зи ііа {екіа см. Т-541.
йаге йеііа Іезіа  пеі (или зиГ) т и г о  см. М-2145. 
йаге ипа ііга{(іп )а  «ГогессЬі а  <̂1 см. О 548.
Йаге іі Іоссо см. Т-698.
йаге ІІ (опо см. Т-726.
йагсі ип (опо см Т-727.
йаге ип Іогйо е ипа $а5$аіа см. 8  246.
йаге (іі)  іогіо  см. Т-787.
Йаге іогіо т а г с іо  см. Т-788.
Йаге іі ігасоііо  см. Т-і>.'6.
Йаге іі ІгасоІІо а... см. Т-817.
Йаге ІІ (гасоііо (или  іі іг а ііо 1 а ііа  Ьііапсіа см. 

В-729.
Йаге 1а ігаѵе см. Т-888, 
йаге а  ігаѵегхо см. Т-901.
Йаге а  ігаѵегко а  цй см. Т-902.
йаге йаі Ігейісі пеі ігепі ипо см. Т-908.
поп Йаге ігедиа см. Т-9і2.
йаге {гепо а  ^с см. Т 916.
йагм (гепо см. Т-Э17.
йаге іі (гепіипо а  цй см. Т-922.
йаге пеі (или іп) ігсчіипо см. Т-923.
ііагкі аі ІгЫ о см. 1 339
йаге 1е іг о т о е  см. Т-945.
йаге И (или ип* іиНо см. Т-970.
йаге іиШ і Шоіі см. Т-685.
йаг«1 (иНо ип іопо см 1-727.
Йагіе {ийе ѵіпіе а  ій  см. V 612 
йаге и ед іь  см. Ц-40. 
йаге Г и .ііт о  аай іо  см. А-27І 
йаге Г иШ то сотгп іаіо  см. С-2312.
Йаге ГпКЗто сгоііо см. С-3109, 
йаге Р и іі іт а  т а п о  см. М-586.
Йаге Г иШ та реііе см. Р-1033 
йаге Г и іііт о  гекріго см. Р  254. 
йаге ГиІН та «ега см. 5-659 
Йаге Г и Ш та кріпіа см. 8-1441.
Йаге Г и іііт а  зігеМа см. 5-1936. 
йаге пеІГитоі е см. Ь-62 
йаге пеііе ипдЬіе а  цй см. Ѵ-7&. 
йаге йеІГипдиепІо см. 1_І-98. 
йаге Гипіо а  ^й см. Ш 1П  
Лаге ипа ѵ а^ ііа іа  см. Ѵ-16. 
йаг(8І) ѵапіо см. Ѵ-70. 
йагкі (И) ѵапіо йі... см. Ѵ-72. 
йаге а  ѵейеге см. Ѵ-115.
— поп йаге а  ѵейеге сЬе... см. Ѵ-116. 
йаге Іе ѵеіе а іп а  крегапга см Ѵ-157. 
йаге 1е ѵеіе аі ѵепіі см Ѵ-158. 
йаге іі ѵепй см. Ѵ-229. 
сіа*-е ѵепіі г.іідііа йі «тіипіа см. М-1416, 
йаге іп ип ѵепіипо см. Ѵ-291.
Йаге ѵегко а  чс см. Ѵ-396 
Йаге 1а ѵег(і«тіпе а  цсі см. Ѵ-412. 
йаге пеі ѵеіго см. V 439.
Йаге и ѵіа см. Ѵ-о43

Йаге 1а ѵіа см. Ѵ-478. 
йаге ѵіа цс см. Ѵ-531.
Йаге ѵіа 1а с а т іс іа  рег цй см. С-274, 
йаге (1а) ѵіа ІіЬега см. Ѵ-479. 
йаг ѵіа цс рег ріасеге см. Р-1475. 
йаге іі ѵіпо см. Ѵ-594
йаг($е)1а ѵіпіа (тж. йагсі рег ѵіпіо) см. Ѵ-611. 
йаге ѵікіа см. Ѵ-690. 
йаг» ѵі(а а цс см. V 719.
«Іаге 1? ѵііа рег... см. Ѵ-720. 
йяге а ііа  ѵііа см. Ѵ-72і. 
с а т  а ііа  ѵ ііа см. V -122. 
йаге ипа ѵосе а  ^Й см. Ѵ-845. 
ііаге (8иІ1а) ѵосе см. Ѵ-846. 
йаге ѵоііа см. Ѵ-947. 
йаге ипа ѵоііа см Ѵ-948.
Йаге (Йі или 1а) ѵоііа а і ссгѵеііо (тж. йаге 1а ѵоііа 

а і сапіо) см. С -1585 
йаге ипа г а т р а іа  а  цй см. 2  9. 
йагкі 1а гарра киі оіейі см. Р-1642. 
йаге йі гопа см. 2-80. 
йагкі а ііа  2022," см. 2  88.
ассеппаге сорре (или іп сорра) е йаге (Іп) Ьахіопі 

(тж. ассеппаг сорре или ріссік е йаге йепакі или зрайе) 
см. С-2613.

37. іаге  а  йаг^І»: дратьсг.
(аге сЬе іі іогйо поп йіа йіеіѵо см Т-759, 
іаге циеі сЬе йа а п іт о  см. А-849. 
еіосаге а йагзеіі (или  а  (и т е  Іі Йаі) см. С  462. 
рагеге циеПо сЬе йіейе ипа Іапсіаіа а  СгЫ о см. 

С-3066.
рагеге цисііо сЬе йа Іе т с зх е  аі іег е т о і і  см. 

М-2074.
поп «ареге йоѵе йаге йі саро см. С 799 
поп кареге йоѵе йаге 1а іехіа см. Т-593, 
зіаге а  диеі сЬе йа іі сопѵепіо см. С-2590, 
ип ІіЬго Йа Йаге а  реко аі к а іи та іо  см. \_ -559. 
реяо сЬе йа іі ігасоііо  а ііа  Ы іапсіа см. Р-1371. 
а Й ігіа а ііа  см. А-528. 
йа йаге аі сапе см. С 441.
38. йа йаге е йа кегЬаге в большом количестве, сколь

ко душ е угодно.
кепга йагкі ііпрогі^пга см. 1-126.
ай аІЬего сайиіо, йа^іі, йа^іі, см. А-454.
апсЬе іа  іе^па ч.іогіа йа (і-ого йгШо см. Ь-338.
Ьікостпа йагкі аі іе т р і см. Т-293.
Іа Ьоііе йа (50І0 или коііа.ііо) йе! ѵіпо сЬе Ьа см. 

В-П8<
а сап сЬе Іесса кріейо, поп діі йаге аг^овіо см. С-477.
i сапп« лоп йаппо рапе см. С-937.
аі сайіѵо іаѵогаІоге одпі гарра  йа йоіоге см. 

Ь-264.
а  саійѵ а ѵасса Оіо йа согіе согпа см. Ѵ-7.
ii сегѵеііо діі Ьа йаіо (йі ѵли 1а) Ьаііа  (или ѵоКа) 

см. С -1624.
сЬе К йіа ипа каеііа! см. 5-65. 
сЬі т і  Йа рій, іо ѵоііего т а п іе ііо  см. М-721. 
сЬі Йа геИа аі сегѵеііо Йедіі аИгі, Ьиііа ѵіа іі хио см. 

С -1620.
сЬі ^іасе хі йа расе (тж. іі т о г іо  діасе е іі ѵіѵо кі йа 

расе; сЫ ти о ге  ^іасе е сЬі ѵіѵе или гекіа кі Йа расе) 
см. С-422. 

сІЛ т іп а с с іа  поп ѵиоі йаге см. М 1444. 
сЬі а  т о і і і  йа іеггоге, йі т о К і аЬиіа И тоге 

см. Т-464.
сЬі поп рио Йаге аІГазіпо Йа аі Ьахіо см. А-1237. 
сЫ поп рио Йаге аѵѵепіа см. А -1387.
39. о сі Йа о сЧпсіаіпра! что в лоб, что по лбѵ!
11 сіисо Йа Йеі Ьие а1Га$іпо см. С 1Э85.
с о т е  ГЬо аѵиіа, сові ГЬо й а іа  см. А 1380. 
іі с. огі. т і  йіейр ип Ьаіго см. С-3298,
і  і Іайі Ьапло й аіо  і  іого п и тег і см. 0 -11 .
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40. гіадіі [тж. йа^Н, сіа^іі; гіа! е гіаі; сіаііі; сіаііі, 
сіаііі) давай, давай; дай как следует:

Созі, <]&8ІІ е гійрН, аііа Ііпе тп! газзеепаі е гііззі а ііа  т а т -  
т а  сЬе загеі рагШо, диезіа ѵоИа зиі зегіо, 1а р го ззіта  
йотепіса (А . Могаѵіа. «Nиоѵі гассопіі готапі»).

И аот. после всей этой канители, я смирился и сказал 
маме, что на этот раз уеду окончательно в ближайшее вос
кресенье.

Іпзоіппіа, сІА&ІІ «ІАеІІ е 1ап*о Іасешшо сЬе 1а т а -
пісга <31 Реіісеііо рег еиасіа^паг диаііпп і ѵеппе Іиогі... 
(А. Могаѵіа. *Ыиоѵі гассопіі готапі»).

В общем, расспрашивали мы его расспрашивали, и, на
конец, узнали, каким образом Феличетто зарабаты вает 
деньги...

«О отапб аіо  а йоп С агіопе, озііаі О іІ, <Ш, й отап й аіо  
(С. Рагізе. « // ргеіе Ьеііо»).

— Спросн у Дона Гастоне, черт возьми! Д а, да, спроси 
у него.

Коп Ітрогіаѵа; ригсЬё <ШІі е <Ш11, рипе* й! ^иа е рипеі 
сіі 1й, 1а соза ,1а Іассепгіа, ессо... зетЬ газзе  за ііаг  {иогі... 
(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Все это было неважно, лишь бы не давать передышки, 
жалнть со всех сторон, постараться, чтобы это событие, 
дело, так сказать... предстало в натуральном виде...

РАШ е сШІі, ипа вега іп сиі С іиііо йезіпаѵа <Іа1 ѴагсЬі, 
гШ еІІепйо зиі ігіПо аЬЬгисіаІо е 1’аггозіо ша! соііо  сЬе 
йоѵе гекпа 1а Ы ісІІй сопіидаіе ё іпіеіісе зіп 1а сисіпа, 
АНопзо з ’аЬЬапбопб а ип іп іегтіпаЬП е з р г о ^ и іо .. .  (А. Л/- 
Ьегіаггі. «Моѵеііе ишогізііске»).

Дальш е — больше: однажды вечером, когда Джулио обе
дал в семье Варки, Альфонсо, глядя на подгоревшее и не
дожаренное второе, подумал, что в счастливой семье кухня 
ие в почете, и разразился длиннейшей тирадой.

Кедпа е еиеггеевіа. диеггееріа е геепа. <Ш е <Ш, рагеѵа 
пп ро’ іпѵессЫаІо. й а ІГ и Іііта  ѵоііа сЬе Гаѵеѵапо ѵізіо яиеі 
Виеггіегі (/. Саіѵіпо. «11 саѵаііеге іпезізіепіе»).

Королевские заботы и войны, войны и заботы — одно к 
одному... Карл, как показалось воинам, немного постарел 
с тех пор, как они видели его в последний раз.
(Пример см. тж. С-2706).

41. гіа^Іі соп цс и дался же ему, оставь ты..:
«5Г. гіо.»
Репзаі: «Е’Л&еИ соп диезіо: зі гіо» (А. Могаѵіа, «Миоѵі 

гассопіі готапі»).
«Да, дядя» .
Я подумал: «И далось ж е тебе это «да, дядя».
«РегсЬё поп ргоѵі ас! апгіаге а Мііапо?» 0&&11 соп диезіа 

М ііапо (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»),
«Почему бы тебе не поехать в Милан?» Д ался ей этот 

Милан.

йа (или  йаіе) сіа Ьеге аі ргеіе, сііе іі сЬісгісо Ьа ве(е
см. Р-2266.

1е 1і йага а ііа  са$$а йеі топсЬі см. М-1741, 
іі йіа пеі соПо! см. С-2134.
йа^іі. йа«*Іі, Іе сіроііе сііѵепіап а§іі см. С -1958. 
а  йаг^Н ип Йііо, ргепйе (іи ііа) Іа та п о  (тж. Йаіедіі 

ип Йііо, ѵі ргепйоп 1а та п о ; &1і Йаі ип йііо е «і ргепйе 
Іа та п о ; ее <тіі Йаі ип (Шо, іі ргепсіе апсЬе іі Ьгассіо) 
см. 0-711.

сІагеЬЬе Гопсіо а (или  сіі) ипа паѵе Аі зи^Ьего см. 
Р-1012.

іі сііа Іа Маййаіепа! см. М-41.
(е Іа Йо іп т і і іе  см. М-1436.
(і сіагб гпостііе см. М-1689.
сІагеЬЬе поіа аііа поіа (или  аІГотЬга, аІГагіа) см.

N-396.
42. Йадіі (или йаі) о&§і (е) йа§Іі (или Йаі) сіотапі 

не переставая:
Nаіи га іт еп іе , рег ип регго поп Іе сге -ІеКі; е т е  1і Гасеѵо 

гіреіеге, диезіі сііксогкі... Ма сІАрІі о&ді, сіоіпапі,
сошіпсіаі. 1о сопіеззо, а топіагті Іа Іезіа (А. Могаѵіа. 
*Кассопіі готапі»).

Конечно, какое-то время я ей не верил и просил Иду по
вторять мне эти веши... Но слуш ать одно и то же день, 
два... Откровенно говоря, я начал зад и раіь  нос.

Е с051. йМ е гійі (Іопіаі, Іо Іи&іп^аѵапо соп рагоіе
е іпѵШ. соше зе поп езізіезге сЬе 1 иі (О. Зоаѵі, .Гапіа- 
Ьиіоиз»).

И так, изо дня в день, его баловали приглашениями и 
только о нем и говорили, точно он один и существовал ва 
свете.

сіаіе рапе е рапе аѵгеіе см. Р-292.
43. сіа^іі, ріссЬіа е т а г іе ііа  давай, валяй, бей в одну 

точку, добивайся своего
ЕІі сіаго іі гекіо! см. К-279. 
йагеЬЬе іі хароге аі каіе с*. 5-239.
Віо Н йіа іі т а іа п п о  см. 0-469. 
ё с о т е  йаге Гіпсепко аі ^гіііі см. 1-160. 
ё с о т е  йаге ип ри^по аі сіеіо см. Р-2399. 
ип екетр іо  поп Йа ргейіса см. Е-184.
1а (огіипа поп Йа т іе іе  $епга Неіе см. Р -1 144. 
діі Ьа йаіо (сіі или Іа) Ь аііа  (или ѵоііа) П сегѵеііо 

см. С -1624.
Іерге ѵессЬіа сіа дапдЬегі е ^апдЬегеІІі см. Ь-399. 
т а і  рег сЬі 1е сіа, ре^-діо рег сЬі Іе гісеѵе см. М-288, 
а  т а і  ѵіііапо поп йаг ЬассЬеІіа іп т а п о  см. Ѵ-575. 
1а т а іг ід п а  т і  Йа ІІ рапе, е гі^па см. М-934, 
т е ^ і іо  сіаг 1а Іапа сЬе Іа ресога см. ^-120. 
іі т о г іо  ^іасе е іі ѵіѵо кі Йа расе см С-422, 
пё сіі іе т р о  пё сіі 8і^погіа поп 1і сіаг т а ііп со п іа  см. 

Т-339.
44. пе88ипо рио сіаг циеі сЬе поп Ьа ргоѵ. ни кто  не 

может дать того, чего не имеет; =  выше головы не 
прыгнешь. 

поп сІагеЬЬе Ьеге а  кессЬіа см. 5-536. 
поп сІагеЬЬе ип Сгікіо а  Ьасіаге см. С-3070, 
поп Йаге! >е іі Гіаіо см. Р-610.
поп йагеЬЬе поіа а ипа іпокса (или пеапсЬе аМ’егЬа 

сЬе саІре$(а) см. N-397.
поп Йаіе Іе регіе аі рогсі см. Р-1301. 
поп ка Йопаге сЬі іагйа а  Йаге см. 0-772. 
рег Гаіпог йі Оіо пеззипо Йа пиііа {или піепіе) см. 

А-644.
ро85опо гіаг8І 1а т а п о  см. М-708.
циаі Э8Іп йа іп рагеіе, 1а1 гісеѵе см. А-1245.
циапсіо Іа ра ііа  Ьаіга, сіа8сип 8а йагіе см. Р-162.
іі 8ап^ие еіі йіейе ип (и ііо  см. 5-190.
аі 8апіі ѵессЬі поп «і йа рііі іпсепко см. 5-223.
8аріепга ѵессЬіа йа іги ііо  пиоѵо см. 5-236.
іі 5ідпоге йа іі рапе а  сЬі поп Ьа йепіі см. 5-787.
іі 5оІе йа Іипіе апсЬе йіеіго і пиѵоіі см. 5-962.
іі (е т р о  йа (или  йага) соп8І§Ііо см. Т-322.
іі (еіпрогаіе йага сопкідііо см. Т-350.
І05І0 8і Ігоѵа іі Ьаяіопе рег йаге аі сапе см. Т-805, 
ип иссеііо а т т а і і г і а іо  поп Йа ге((а а ііа  сіѵеКа см.

ІІ-27.
а  ѵіііапо поп ^ аг ЬассЬеКа іп т а п о  см. Ѵ-575.

О АТ А /
45. йі ап ііса (или йі іип^а, йі ѵессЬіа) й а іа  старый, 

давний, давнишний.
46. йі (ге$са (или йі гесепіе) й а(а недавний, свежий, 

новый.
47. йі чиехіа й а іа  подобный: рагоіе йі ^ие^іа йаіа 

подобные слова.
48. йеііа 8(е$$а й а іа  одной породы, одного попроя, 

одного пошиба. 
йі ѵессЬіа й а іа  см. 0-45. 
49. еххеге іп й а іа  йі ( +  іп{.) быть склонным (сделать 

что-л.).
50. (аге йа(а оставить слсд в источии, стать знамена

тельным:

И р аззаееіо  йі Магіо іі Оіоѵіпе ега йипцие гіш азіо Га- 
шозо, е аѵеѵа ІаНо «іаіа, іп раеве (К. Васскеііі. «I ігв 
зсНіаѵі йі Сіиііо Сезаге» ).

Поход М ария Младшего был крупным событием, оста
вившим след в истории.

ОАТО арк е т 
51. йаіо е поп сопсеззо несостоятельная гипотеза; 

фикция.
52. йі (или іп) Ьиоп Йаіо в большом количестве, мно

го.
рег йаіо е рег ІаМо йі дй см. Р-270.
аѵеге (или ргепйеге, іепеге) ипа сіаіа Гассіа см. Р-45.
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аѵеге ип сіаіо пишего сІ’аппі пеі сиіо см. А-900.
сЬі сіеі «ио кі <Зі$рос1е$(а, діі апсІгеЬЬе ііаіо ип ша^Но 

«иііа іекіа см. М-114.
53. о^пі сіаіо ѵиоі іі піапсіаіо ргоѵ. =  долг платежом 

красен.
ЬАТТЕКО т

54. сатЬ іаге  І1 сіаііего соі (ісо (тж. врассіаге ипа кис- 
с іоіа рег ип Йа(іего) выдавать одно за  другое, вводить 
в заблуждение; втирать очки.

55. гепйеге (или гіргепсіеге) йайего рег Іісо (или  рег 
росо) отплатить той ж е монетой.
ОАТТ<ЖІ\ІО аѵѵ

56. апйаге йаКогпо (или  сГаКогпо) слоняться, ездить, 
бродить по свету.

56а. апсіаге йаНогпо а  цсі бегать за кем-л., болтаться 
под ногами у кого-л.

57. аѵеге й а Н о т о  (или  сГ аН о то ): ГЬо зетр ге  
сіаііогпо он вечно путается у меня под ногамн, он не 
оставляет меня в покое.

сіагкі йаМогпо см. А-1319.
еккеге (или  кіаге) йаііогпо а  цс см. А-1320.
еккеге (или  кіаге) йаКогпо а  цсі см. А-1321.
Іеѵагкі сіаііогпо см. А -1323.

О А Ѵ А М І аѵѵ е т 
теН еге 1е ш апі йаѵапіі см. М-627.
58. рі^ііаге (или  ргепйеге) іі йаѵапіі сделать почин, 

взять инициативу в свои руки.
59. 1о<7Ііег5і йаѵапіі цсі избавиться, отвязаться от 

кого-л.
іп (егга сіі Іасігі, ѵ аіі^іа йаѵапіі см. Ь-88.

ОА2ІІМО т
сЬі поп На йагіо, поп Іе т е  і сіагіпі см. 0-62. 

ОА2ІО т 
іі сіагіо сІе^ІЧпірассі см. 1-84.
— рі^1іаг8і іі багіо йе^Гішрассі см. 1-86.
60. (аге Гакіпо (или Гіпсііапо, 1о «сепю) рег поп ра- 

&аге іі сіагіо прикинуться дурачком, простаком.
61. рі^ііагві ІІ сіагіо уносить ноги, улепетывать.
62. сЬі поп Ьа йагіо, поп (еше і сіагіпі ^  у кого со

весть чнста, тот спит спокойно.
Іе рагоіе поп ра^ап  сіагіо см, Р-606.

ОЕВІТО 1. т
63. ріепо (или сагісо) сіі сІеЬііі (или іш тегко  пе’ гіеЬі-

іі) 8Іпо аі сареНі (или ад іі оссЬі, а ііа  Ьосса, а ііа  доіа)
весь, кругом, по уши в долгах; в долгу как в шелку: 

...ип саѵа^ііеге сіеііо Реігопіо... Ііепеѵа ип ^гап ігепо 
зі&погііе, (асеѵа йеііе зрезг ба т а і іо  е ііп і сЬе пип ^іі 
г іт ап е ііе  И Ьессо й 'ип диаіігіпо, роего ’п саппа е ріепо гіі 

( ЛеЬШ рег Іпвіпо а@1і оссЬі (С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе
ророіагі топіаіезі»),

...один кавалер, которого звали Петронно... ж ил на ши- 
г рокую ногу, швырял деньги, как сумасшедший и кончил

тем, что ни гроша у него не осталось, а сам спустил все
4 до последней рубашкн, да еще и по ушн в долгах увяз.

64. аНое'аге (или іпдоііагхі) пеі йеЬіМ (гас. аѵеге рій 
, се')Ш Йеііа іерге или сЬе Іа Іерге, сЬе реіі; аѵеп йеЬіІі

ііп  корга і сареііі; аѵеге ипа ^гап $о$1а сіі сІеЫН)
быть в долгу как в шелку, погрязнуть в долгах:

э СЫ сіісе, рег езешріо, сЬе іі іа іе  ё зирегіпгіеЬііаіо, ріапо
ріапо реггіе 1а со^пігіопе зіезза сіеі роіег сНге сЬе <}ие1 Іаіе 
«Ьа (ІеЬііі ііп  Борга і сареііі» , о сЬе «аНо&а пеі сІеЫіі» 
(Г. РосЫ, «ЬЧІаІіапо [асііе»).

Н азы вая кого-либо супердолжником, забывают, что про 
этого человека можно сказать: «он в долгу как в шелку» 
илн ж е «ои по горло в долгах».
65. {аге йеЬііо а  цсі упрекать кого-л.
66. теН еге (или Есгіѵеге, 5е§;паге) цс а  сІеЬііо йі цсі 

вменять что-л. кому-л. в вину.
67. ра^аге іі йеЬііо сіеііа т о г іе  (или сіеііа паіига) от

дать долг природе, умереть.
68. рогге (или  гесаге) а  сІеЬііо приписывать кому-л. 

что-л.
ксгіѵеге (или ке^паге) цс а  «ІеЬііо сіі дй см. 0-66. 
ип сагго <3і (ааіісіі поп ра<та ип циі (ігіп сіі йеЬііо см. 

■ С-1045,

69. сЬі поп Ьа йеЬіІі поп Ьа сгесГііо эё нет долгов 
у того, кому в долг не дают.

70. сЬі ргоіпеііе, іп йеЬііо кі шеИе ргоѵ. =  обещать- 
то легко, да думай исполнить; давши слово — держись.

сіиетііа ІіЬЬге сіі релкіего поп радапо йие опсе сіі 
сІеЬііо (тж. піип репкіего поп ра«*6 т а і  сІеЬііо; ип «ассо 
гіі репкіегі поп радапо ип циаіігіп  сіі йеЬйо) см. Р-1226. 

еггоге поп р а^ а  сІеЬіІо см. Е-162.
одпі рготе88а ё сІеЬііо (тж. {иНе 1е рготекве копо 

сІеЬИІ) с г  Р-2345.
71. рег сІеЬіІо поп 8’ітр ісса  за  долги не повесят; из-за 

долгов вешаться не стоит.
вЬадІіо поп рада  сІеЬі(о см. 5-273.

ОЕВІТО 2. а т  
а ііа  сІеЬііа ога (тж. іп ога сІеЬі(а) см. 0-441. 

ОЕВІТОКЕ т
72. сіа саіііѵо сІеЬііог (о^'.і раоііа рег Іаѵог ргоѵ. ~  

с паршивой овцы хоть шерстн клок.
73. сЬі ё йеЬіюге поп гіро8а согпе ѵиоіе ргоѵ. долг — 

тягостное бремя: отнимает сон и время.
0&&І сгесНіоге, сіогпапі сІеЬііоіе см. 0-284.

ОЕВОЬЕ е т
74. сІеЬоІе с о т е  ипо 8Ігассіо в полном изнеможении:

«Ьа і а т е  сопііпіш, е іо т і  ігоѵо ^еЬоІе с о т е  ипо яігас- 
сіо> (С. СотІ550, «Заііге ііаііапе»),

— Голодовка продолжается, н я еле держусь на ногах.

Іаіо (ІеЬоІе см. Ь-223.
— Іоссаге іі Іаіо сІеЬоІе см. Ь-223а. 
ошЬга сІеЬоІе сіі цс см. 0-326.
75. со^Ііеге (или  соіріге, ргепйеге, (оссаге)" пеі йеЬоІе

задеть за живое, затронуть слабое место:
ОН паггаѵа 1е Іого раггіе, ріі мнГ'.'егК-а іі т о й о  со те  

гііяашагіі со те  ргепйегіі ііа 1 Іого <]еЬи1е ( / .  Бе ЯоЬегіо. «I 
Ѵісегё»).

Он ряссказывал ему об их бесчинствах, советовал как 
отделаться от них, как найти их слабое место.
(Пример см. тж. А-1167).

ё рій йеЬоІе іі рипіеііо сЬе 1а (или Йеііа) Ігаѵе см. 
Р-2470.

іі (Но 8І гошре Йаі саро (или гіаі Іа(о) рій йеЬоІе см. 
Р-804.

8епга Сегеге е Вассо ё ашог йеЬоІе е (іассо см. С-1543. 
П Е С Е Т А  I 

ѵаво Йі Йесепха см. Ѵ-86.
ЮЕСІМО 

Іа Й есіта Мива см. М-2202.
ОЕСШ А I

76. сЬі 8Ьа§1іа пеііе гіесіпе, хЬадІіа пеііе т і^ ііа іа  ргоѵ. 
то т , кто ошибается в малом, ошибается и в большом. 
ЭЕСО РО  т

77. 8Іаге 8и1 8ио йесого (тж. Іепегкі пеі кио гіесогс)
держ аться с достоинством, соблюдать приличия:

Веаігісе. — РагМ ато.
Ріогіпйо. — ОЬ с.пе.чіо по, поп (Ііато  зейпо <1і і іт о ге . 8іа4е 

риг 5іи ѵозіго Йесого, е поп йиЬіІаіе (С. ОоШопІ, « / йие 
цетеііі ѵепегіапі»),

Б е а т р н ч е .  — Уйдем.
Ф л о р и н  д о .  — Ну нет, не надо показывать, что мы 

боимся. Соблюдайте достоинство и не сомневайтесь.
Огіепзіа. — Ма ѵіа, Сопіеяяіпа, (епеіеѵі ип росо пеі ѵпкіго 

Йесого (С. Соійопі. «Ьа Іосапсііега»).
О р т е н з и я .  — Что вы, графинюшка, старайтесь по воз

можности соблюдать приличия.

ОЕСОТТО а ®  
соМо йесоііо см. С-2992.

О ЕС РЕ РІТ О  ае& 
еіа йесгерііа см. Е-234.

ОЕОІСАКЕ ѵ 
поп йейісаге ип саісіо пеі т и з о  см. С -129. 

ОЕОІСАТОКІО а вв  
Іеііега йесіісаіогіа см. Ь-422.

О Е О и Р Р Е  ѵ 
йейигге ипа репа см. Р-1139.
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ОСРАЬСО т
іаг  іага  е гіеТаІсо см. Т-80.

ОЕСІ^О а§8  
гіе^по сіі п о іа  см. N-457. 
гіе^по (И (или  сіеііа) Іогса см. С-53.
78. поп еззеге гіедпо гіі аііассіаге (или йі Іе^аге, йі 

Іш ігаге, дІ рог^еге, ді рогіаге) 1е «сагре а чсі (или сІІ 
согпріеге і ріи шпііі иГІісі, гіі рогіаге і ІіЬгі сііеіго, сІі 
«Іе^аге і саіхагі а чгі; тж. поп еззеге гіе^по 6\ Ьасіаге 
гіоѵе ра«5а ^гі; поп еззег аііо  а рогіаге і ІіЬгі гііеіго а 
Ч(І; поп еззег Ьиопо рег Іе^аге 1е зсагре а дсі; поп ез- 
зеге сарасе сіі Іизігаге 1е зсагре а чсі) не стоить чьего-л. 
мизинца, быть недостойным целовать пыль у чьих-л. ног; 
в подметки не годиться кому-л.:

— Ё ріепа «ГіЛее, іиШ  роезопо сЫегіегІе аіиіо, поп зіеіе 
де^по сіі 1іі5ІгагІе 1е зсагре... (С. Агріпо, «II гацагго сііе 
поп ѵоіеѵа ітрагаге»).

— У нее всегда масса идей, любой может обратиться 
к  ней за помощью, вы и в подметки ей не годитесь...

— Ѵегіе, зі^пог В іаеіпі... А ^ігаг іиН а Рігепге поп с’ё  ип 
сопіаЬПе сіе^по <11 Іе^аг 1е зсагре аі зі^пог О аііа і (В. Сі- 
со&папі, «Ьа Ѵеііа»).

— Видите ли, синьор Бьяджиии, хоть обойдите вдоль и 
поперек всю Флоренцию, вам не найти счетовода, которого 
можно было бы хоть как-то сравнивать с  синьором Гаттаи.

«Іпзошша! Ьисіо О’Ауозба, агсЬіІеіІо, чиазі агсЫіеИо, ипа 
ЪеІІізбіша регзопа, ипа сіі циеііе <1а Ьасіаг сіоѵе разяапо» 
(С. Рагізе, «II іійататепіо»)..

— В общем, Лючио Д ’Авосса, архитектор, ну почти архи
тектор, прекраснейший человек, на такого молиться надо.

II Сигсі поп ега сіе^по <11 рогіаг аі СоЬегіі і ІіЬгі сііеіго 
(С. Агііа, «Ьеввісо ііеІѴ іп\іта о соггоііа ііаііапііа»),

Курчи в подметки не годился Гоберти.
— СИе сі зопо сіеііе Ьеііе га&агге соше диі, а Кароіі?
— Ье Ьеііе гадагге сіі циі поп зопо сіе&пе <3і рогІаг^И 1е 

зсагре, а ^ие11е гіі Кароіі. Іо пе аѵеѵо ипа... (С. Ѵег%а, «I 
Маіаѵо&ііа»).

— А в Неаполе есть красивые девушки как у нас?
— Наши девушки в подметки не годятся неаполитан

ским. У меня была одна...
«Ма апсЬе сіа поі, іп БапГгейіапо, Регпапсіо шеШагпо, пе 

езізіспо ессогпе йі ёіоѵапоііі а сиі ВоЬ поп іе&а пешшепо 
1е йсагре. 5е пе езізіопо!» гіреіё (V. Ргаіоііпі, *Ье гацагге 
йі 8ап[гейіапо» ).

— Но даж е у иас, в Санфредиаио, есть парни, например, 
Фернандо, да. парни, которым Боб в подметки не годится. 
Д а есть такие. — повторила Биче.
(Пример см. тж. Ь-710; N-30).

БЕІ т рі
Н пеиаддіо йе^Н йеі см. Ь-722.

^ Е ^ Е N ^ А і 
еххеге 1а йеіепйа СагІЬадо сіі см С-1114. 

БЕЬРИЧО т
79. йеШпо іп Іегга предвестник беды, плохой знак.
80. Іаге соше іі йеШпо (сЬе т е і і е  і Іоппі пеііа геіе 

е роі 5сарра) ^  нашкодить и убежать, бросить в беде 
кого-л., поставить другого в трудное положение, а са
мому скрыться.
О ЕЫ ВЕКА КЕ у

81. гпаі (ІеІіЬега сЬі Іго^ро І е т е  ргохз. страх — пло
хой советчик.

иогпо йеІіЬегаІо поп ѵиоіе сопкідііо см. Ц-151. 
СЕЫ САТО е т 

Ьосса (Ісіісаіа см. В-796, 
аѵеге 5Іошасо сіеіісаіо см. 5-1771.
82. ехкеге сіеіісаіо соше ип Іііо сіі 5е1а быть непроч

ным (о положении):
Ѵоі гіоѵеіе сарасііагѵі, Бегаііпо, йеііа гпіа роеігіопе циагііо 

ега сіеіісаіа, с о т е  ип Шо <1і веіа  (Л. Рапгіпі. і.Ьа риісэііа
зепга риІсеІІад,д,іо»).

Вы даж е не можете себе представить, Серафино, в каком 
щекотливом положении я оказался, все висело иа волоске.

ОЕІЛТТО т
83. сіеііііо соіпипе уголовное преступление.
84. (Іеііііо й’опоге кровная месть.
85. ргіпіо йеііііо  первородный грех, 
согро сіеі (Іеііііо см. С-272”
іп Н адгапіе сіеііііо см. р-955.

«6. сЬі сІеШіо поп Ьа, Г0550Г поп 5еп(е ргоѵ. =  
чистая совесть — лучш ая подушка.
ОЕМОМО т

87. аѵеге ип сіетопіо ас1сІ0550 (тж. сііѵепіаге или Іаге
іі (Іетопіо) беситься.

88. аѵеге іі сіетопіо іп согро быть непоседой, не на
ходить себе места.

89. аѵеге іі сіешопіо пеііе шапі а) быть чертовски, 
дьявольски сильным; Ь) быть ловким вором.

Тиддіге рій сЬе іі й ето п іс  1а сгосе см. Б-312. 
іп п о т е  сіеі (Іешопіо! см. N-438.

О Е\А КО  (тж. БАМАКО) т
90. (Іепаго аггиНіапаІо деньги, нажитые нечестным 

путем.
91. (Іапа.о Ьаііапіе (тж. сіепаго или т с л е іа  вопапіе) 

звонкая монета.
92. (Іепаго сопіапіе (или Іічиісіо, 5ессо, уст. шапевсо; 

тж. (Іепаго или бсісН а ііа  шапо) наличные (деньги):
Саеіапо. — Рііиссіо Ьа регсерііо ипо зіірепгііо а<1е§иа1о а ііа 

іипгіопе сНе зѵоі^е іп Ьоііе^а. е сіоё зеззапіагпііа Иге аі 
т е з е  зессЬе зессЬе (Е. йе  РШрро, «Вепе пгіо е соге тіо»).

Г а э т а и о .  — Филуччо получает жалование, соответствую
щее его положению в лавке, а именно шестьдесят тысяч лир 
в месяц наличными.
(Пример см. тж. С-1004).
(Іапагі д ід ііа іі см. С-443.
93. йепзго т о г іо  мертвый капитал, 
саісіо сіі (Іепагі см С 150.
94. Ігепіа оспагі библ. тридцать сребреников.
(Іеггаіа рег сіепаго см. 0-236.
а согіо сіі (Іепагі см. С-2848, 
а Ііге, 50Іс1і е сіепагі см. Ь-728.
95. сіа ^иа11^о (или йа рос Ѵіі) йепагі «дешевка», не

стоящий: регБопа йа сіиаііго (Зепагі нестоящий человек.
96. ассеппаге сорре (или ріссЬе) е йаге йепагі ~  

сулить коня, а дать уздечку.
ассеііаге ^с рег йепаго сопіап іе см. С 2489.
97. ахсіицаге іі йапа.'о а  дй обобрать кого-л.
98. аѵеге йепагі сопіаіі иметь денег в обрез, быть 

небогатым.
99. аѵег йеі йепагі соп ш а г а л а  денег не считать, 

иметь денег навалом.
100. аѵег йепаго а ра іэ іе  (тж. ^иайа^лаге йепагі а 

сарреііаіе; гарраге і йепагі или і ^иа^^^і^1I) грести деньги 
лопатой.

ЬаІІаге кесопйо іі киопо йеі йепагі см. 5-2089.
101. Ьиііаге (или ^еііаге, зраг^еге) іі йепаго (тж Ьиі- 

іаге ѵіа йепагі или і зиоі ^иаЦгігц; іаг  заііаге іі йепаго 
или і сіиаіііігіі; цсііаге іі йепаго или і чиаіігіпі йаііа 
Ііпекіга, ^е ііаге  іі йепаго а йие гпапі) бросать деньги 
г а  ветеи; быть щ-гдрым, расточительным (пример см. 
А 882).

102. саѵаге сіпчие йепагі йа ип ^иаН^іпо =  извле
кать выгоду:

...е Іи Ргозрего гпейезішо, а ііа  Ііпг, сЬк гіизсі ай аііо^аге 
С ш ііа  й аііа  ВегШ е й аііа  Саіапйгй, сЬе зі егапо гівоііе 
а ^гепгіеге іп а П’і 1 і о ип сайіпеііо (1і саш ра^па е сЪ» іп 
Чиеііе репе е іпіспіс йегпрге а саѵаге сііцпк1 Лепагі сіа ип 
Піісііігігіо, ассоізего 1а Оіиііа а Ьгиссіа арегіе (О. Коѵеііа. 
«Маіег йоіогоза» ),

...наконец самому Просперо удг лось пристроить Джулию 
у дам Берту и Каландра, которые решилась снять дачу, 
а при подобных хлопотах и одолжениях эти дамы никогда 
ие оставг гись в накладе и потому приняли Джулию с рас
простертыми объятиями.

103. поп саѵагві ип Йепаго йі шапо ие истратить ни 
гроша.

сегсаге іі ш аіе а  йепагі сопіапіі см М-212.
104. сош апйаге йепагі а  цй собирать дань с кого-л., 

заставить кого-л. платить дань.
105. сопіаге і  йепагі іп іавса а  дй считать чужие день

ги, заглядывать в чужой карман.
е$5еге согпра.е а ипа кш п та  Йі йепаго см. С-2344, 
іаге ипа Ьеііегга Йі йепагі см. В-416.
Іаг каііаге іі йепаго см. Б-101.
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деііаге іі йепаго сіаііа Іі іея(га (или  а чие гпапі) см.
0 - 101.

диагіадпаге йепагі а  сарре!Іа*е см. 0-100. 
іт р о гге  й е п а п  а  цсі см. 0-108
106. Іазсіаг апгіаге Лосіісі сіепагі аі яоігіо (или рег ип 

5оМо; тж. Іазсіаг апгіаге или соггеге йие 50.Л рег ѵеп- 
^ и а і і г о  сіепагі не принимать близко к сердцу, не реа
гировать, принимать все как есть.

107. поп ахсіагр рег сіепаго не упустить чего-л., не 
пож алеть расходов.

10Ь. Іеѵаге (или ішрогте, рогге) оепаго а  за 
ставить кого-л. платить.

109. шеііеге сіепаго а Ггиію отдлть деньги в рост. 
Ш05Ігаге А\ аѵеге іі саѵаііо гіі (Іепагі, роі аѵеге 1а

(апіекса гіі сорре см. С 1368.
110. пиоіаге іп (или пеі) сіепаго купаться в  деньгах, 

в золоте (пример см. Ѵ-238),
111. радаге іп сіепаго копапіе платить звонкой мо

нетой, наличными.
112. рідііаге сіепагі а  регйііа брать деньги у ростов

щика.
113. рі^ііаге (или  ргепйеге) ^с рег йепаго сопіапіе 

принимать за  чистую монету.
рогге йепаго а  дсі см. 0-108.
114. геддеге аі гіапаго не брать взяток, быть непод

купным.
гепйеге гіеггаіе кесопЛо 1 гіепагі см. О 242. 
гіепігаге пеі киоі йапагі см. 5-2037.
5сіираге Іешро е йепаго см. Т-287 
5рагдеге іі йепаго см. 0-101.
115. кріііаге (или вргешеге) Лепагі вымогать ^еньгн, 

заниматься вымогательством.
кіаге со т р аге  а ипа 5 0 т т а  гіі йепаго см. С-2344.
116. поп з ііт а г е  ип Йе.іаго ни в грош не ставить. 
Ігаііаге іі йепаго с о т е  ас^иа гіі дгслгіаіа см. Т-861.
117. поп ігоѵаге рег йепаго не аостать ни за  какие 

деньги.
Ігоѵаге 1а т а і а  гіеггаіа а ріё гіеі т а і  йепаго см. 0-243.
118. иссеііагс а йепагі добывать деньги, не гнушаясь 

ничем.
гарра ге і йепагі см. 0-100.
119. сНе (і сі пахсопо а  (е і йепагі іп Іазса! ты деньги 

печатаешь, что ли?
120. сИі ё роѵего е поп Иа гіепагі, поп аЬЬіа ѵодііе 

ргоѵ. =  по одеж ке протягивай ножки.
121. сИі Иа йепагі е ргаѵі, лоп зопо т а і  ітр іс с а іі ргоѵ. 

=  тот силен, у кого кар м ан  ядрен.
сНі Иа огессНі, іпіепйа, сИі Иа йепаго, крепсіа си. 0-591.
122. сНі поп Иа йепагі, ксагіа Ьеііа ргоѵ. =  нет де

нег — нет женщин.
сНі р ід ііа  т о д ііе  рег гіепагі, врехоО 5ро$а Іііі е диаі 

с г  М-1687.
сИі І е т р о  Иа е іс т р о  ахреііа, регйе ГапЛсо е гіепагі 

поп Иа т а і  см. Т-301.
123. йепагі е а т іс іг іа  поп сигапо 1а діикіігіа ргоѵ. её 

иеньгн и друж ба закона не знают; у денег и друж бы 
свои законы.

124. іі йепаго арге Іи ііе 1е рогіе (тж. і оепагі сГаг- 
депіо хреггапо 1е рогіе йі Гегго; йепагі Iаппо сгексеге 
1е ипдИіе аііе ІитасИ е; іі таг іе ІІо  гі’агдепіо зрегга  1е 
рогіе гіі Іегго) ргоѵ. =  деньги все запоры открывают; 
перед серебром и железные ворота не устоят; золотой 
» олоток и железные ворота прокует:

Риттагоіа, — (Зиаіиіо гіоппа Ѵігеіпіа рогіб 1е сапсіеіе цйа 
Борга, ...(Іоп рііиссіо аѵезае ѵоіиіо шигі ? Е гіегаге рго!е$- 
80',  Іаппо сгеасеге 1е ипдЬіе а ііе  Іи тасЬ е (Е. Ве Рііірро. 
«Вепе тіо е соге тіо»),

П у м м а р о л а .  — Когда донна Вирджнння понесла с в р ч і  
туда, наверх, ...то дон Филуччо хотел покончить с собой. 
Но деньги, профессор, могут и мертвого ожичить.

125. ІІ гіепаго поп 1а 1а Іеііска ргоѵ. а  не в деньгах 
счастье.

126. і йепагі поп II в іа т р о  1о! я  их ие печатаю! (в от
вет на просьбу дать денег).

127. і йепаіі поп кі (гоѵапо рег 5Ігайа (или поп 51 
всаѵапо) деньги на улице не валяются.

*28. гіепагі (или ^иа11^:пі) е вапіііа, (сгейіпе 1а) піеіа 
гіеііа ш еіа ргоѵ. =  тому, кто хгастает богатством н 
святостью, можно верить только наполовину

129. і гіегагі коп Іа ііі рег врепйеге ргоѵ. деньги суще
ствуют для того, чтобы их тратить.

130. і Лепагі зопо іі пегѵо йедіі а^гагі ргоѵ. =  без 
денег не сделаеш ь дела.

131. і йепап вопо іі брсопйо вапдие ргоо. =  без денег 
далеко не уедешь.

132. і Аг.пагі коп Іопйі е гиггоіапо ргоѵ. деньги — пух: 
дунь на них, и нет их.

133. і Лапагі ѵаппо ѵіа сэш е Гасдиа Ьепейеііа ргоѵ. 
деньги текут как вода.

134. і сіелагі ѵепдопо А\ р а м о  е яе пе ѵаппо сіі да- 
Іорро ргоѵ. деньги приходят шагом, а уносятся галопом; 
деньги трудно даю тся, да легко тратятся.

діі еггсгі йеі тесіісі копо гісорггіі йаііа *егга | или 1а 
Іегга Іі сорге) циеШ сіеі гіссИі йаі Іепаіі см. Е-159.

а ііа  диегга 5І ѵа ріепо сіі й ага  'і, е &і Іогпа ріепо сіі 
ѵігі е К  рійоссИі см. 0-1192.

Іаѵого Га^о, сіепагі авреііа  см. Ь-277.
іі Іаѵого гівоіѵе іі Іе т р о  іп Лепаго см. I Т278.
Іеііега іп саг.а, йепагі іп агса см. Ь-456.
135. д іі пагсопо і йепагі іп (акса у него денег куры 

не клюют.
рагоіе Гап тегса іо , е і йеп- гі рад аго  см. Р-5РР. 
рахіепгя, Іе т р о  е сіапагі, ѵіпсопо одлі сока см. Р-922.
136. 5епга йепагі поп кі 1а 1а диегга ргоѵ. а*, без де

нег не навоюешь
137. 5епга йепагі поп 5і Иаппо і ра1егпо5Ігі ргоѵ. ро

дись, крестись, женись, помирай — га все деньги давай.
1а 5регапга ё т а і  йапаго см. 5-1357.
іі Іе т р о  ё йепаго см. Т-325.

О ЕМ А КЕ ѵ
138. сНі ргевіо сіепіа, ргехіо кгіепіа иіутл. много бу* 

деігь знать, скоро состаришься.
О Е М А Т ІІК А  і

139. гіі Ьиопа (Зепіаіига с большим аппетитом, с удо
вольствием.
О Е М Е  т

іеп іі ЬіапсИі с о п е  тап й о гіе  «Ьиссіаіе см. В-658.
140. йспіе йеі діиііігко а) зуб мудрости, Ь) разум, 

здравый смысл:
...е ^11а1^п^ие еіа аЬЬіапо га^^ іи п іа  поп шеЙопо шаі іі 

гіепіе сіеі ^.іисіігіо пё йізагшапо (Е. Реа, «II [огезііего»).
...и даж е по мере гого, как онн становятся взрослыми, 

оии все равно ие преобретаюг здравого смысла и не желаю т 
утихомириться.

141. — Таге іі гіепіе сіеі ^шсіігіо возмужать, стать 
взрослым:

Наппо Гаііо И сіепіе гіеі &іис!І2 Іо іии*е Йие, е поп с’ё 
регісоіо сііе &і регйапо рег 1а вігагіа (Е. Сазіеіпиоѵо, «I 
сопіи&і Ѵагейо»).

Оба они уж е достаточно взрослые, я им не грозит опас
ность заблудиться.

І1 йепіе йеІГіпѵійіа см. 1-367.
142. іі і?еп1е сИе т а д д іо г т е п ір  сіиоіс больное место; 

трудная задача.
а г т а ю  Нпо аі йепіі см. А-1119. 
саѵаііег йеі сіепіе см. С-1326.
— евкеге ип саѵаііег гіеі сіепіе см. С -1327.
Іеііега соі йепіе см. 1.-430.
05У0 йиго рег і сіепіі см. С -677
143. (соііо) аі гіепіе чуть (-чуть) недоваренный, ж ест

коватый.
144. 1га і гіепіі (обыкн. употр. с гл. (Зіге, рагіаге, есс.) 

невнятно, сквозь зубы; нехотя
145. 1га гіепіе е йепіе про себя, тихо, 
а  «Іепй азсіиііі см. А -1186.
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146. соі сіепіі Іаг^Ьі йеі реіііпе без подробностей, в 
общих чертах. 

146а. а йепіі зессЬі на бобах, нн с чем, не солоно хле 
бавшн:

Соіре. — ...поп Ьа иогпіпі іп саза, ...гісса, а&іаіа, е соп 
росЬі репзіегі, е сгесіеіе сііе 1а 5і ѵо^Па зіаге а гіепіі зессЬі? 
(А. Рігепгиоіа, «Ьа Тгіпигіа»).

Г о л ь п е. — ...у нее в доме нет мужчин... она богата, 
свободна, лишена забот, и вы думаете, что она долго будет 
коротать свой вдовий век одна?

Е поп с’ега перриг Ъізо§по гіі сіаг ГаззаИ о аі роНаіогі: 
Чиеііі сііе, рег Іого (ііздгагіа, зі Ігоѵагопо іп §іго, ѵі8іа Іа 
гпаіа рагаіа, роеаѵапо ѵ оіопіагіатеп іе іі сагісо, е ѵіа а 
&агпЪе. Соп Іи ііо  сіо, соіого сЬе гітапеѵ апо  а  гіепіі зессЬі, 
егапо зепга рага^опе і рій (А. М а п г о п і«I рготеззі 8ро8і»).

Не было даж е необходимости набрасываться на разносчи
ков хлеба. Те, что на свою беду уже вышли из булочной, 
увидев, какая им грозит опасность, добровольно побросали 
свой груз и давай бог ноги. При всем этом людей сидевших 
совсем без хлеба было большинство.

147. а гіепіі 5ІгеШ стиснув зубы, против воли, скрепя 
сердце, нехотя:

Зетрге іі Ъгиііо га^агго о з б о з о  с о п  Іе зсароіе Іііогі... 5і 
Іазсіа ѵізііаге а сіепіі 8ІгеШ... (Ь. Вопаппі, «Ь’айиНега»).

И  опять э т о т  противный костлявый парень с выступающими 
лопатками... Пассажиры, стиснув зубы, дают себя обыскать.

I т іе і  сегіеііего, рег сенеге, т а  а  сіепіі зігеііі (О. Магоі- 
іа, «Ье тііапеві»).

Мои родители все ж е согласились на наш брак, но с 
большой неохотой.

Іп Гііозоііа, зеЪЬепе а йепіі зігеііі, поп зі іга!і:6 сЬе сЗІ 
іеяяеге (Е. Ѵіііогіпі, «II &аго}апо Г0880»).

По философии приходилось читать и читать, хоть тресии. 
(Пример см. тж. Ь-572). 
соИо аі сіепіе см. 0-143. 
соі Наіо аі сіепіі см. Р-572. 
а  Гіог гіеі сіепіі см. р-899 Ь). 
148. (иогі сіеі сіепіі (обыкн. употр. с гл. сііге, рагіаге, 

есс.) откровенно, открыто, во весь голос:
«Ооѵеѵа йіге іі {аііо .‘-'по Гиог йеі гіеіШ». виввиго іі Ъаг- 

Ьіеге а ип ѵісіпо (Е. Саіапйга, «Ьа Ъи\ега»).
«Он должен был сказать все без обиняков», — шепнул 

парикмахер соседу.
ссп 1е ипцЬіе е соі гіепіі см. ІІ-75. 
149. ассотосіаге аі ргоргіо сіепіе приспособить, сде

лать по себе.
150. аІГопсІаге іі гіепіе гнаться за большим заработ

ком.
151. ади ггаге  і сіепіі а) показать зубы, оскалиться; 

Ь) утолять голод.
152. аіи іагзі соі гіепН стараться изо всех сил, лезть 

из кожи вон, пустить в ход все средства.
153. а ііедаге і сіепіі вызывать оскомину, отвращение: 

Е аррагіепеѵа апсЬе а ііа  т а й ге  цпезіо топгіо (іеГогте,
Таізо йа а ііе^аге  і ЛепІІ... (Л. Могаѵіа, «Сіі іпйЩегепіі»).

И мать тож е была частью этого ничтожного и до тош
ноты фальшивого мирка...

1-54. аііипцаге і сіепіі ~  груб, разевать рот на что-л.
155. аггоіаге і йепіі (или іі Ьессо, 1е гаппе) (о) ска

лить зубы.
156. аііассаге і йепіі откусить, вонзить зубы. 
аѵеге сагпе (или сіЬо, Іа сіссіа, рапе, равіа, равсоіо, 

Іагіпа) рег і ргоргі (или і киоі) гіепіі см. 0-201.
157. аѵеге сІепМ рег цс быть подготовленным, способ

ным к чему-л.
158. аѵеге (га і гіепіі почти сделать, придумать, со

чинить; иметь в голове.
159. аѵеге ип сіепіе (или  іі Йепіе аѵѵеіепаіо) сопіго 

цсі иметь зуб на кого-л.:
..Ла зогеііа... аѵеѵа зет р ге  іі гіепіе аѵѵеіепаіо сопіго іі 

Ггаіеііо (/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).
...сестра... все время имела зуб на брата.
— Ма чпезіо Ѵоііего... зеі ргоргіо зісиго сЬе поп аЬЬіа И 

йепіе аѵѵеіепаіо? СЬе поп аЪЬіа еза&егаіо рег те ііе г е  іі 
С а т р і пеі ^иаі? (С. РгШіего е Р. ЬисепЧпі, «Ьа йоппа йеііа 
йотепіса» ).

— Но э т о т  Воллеро... ты у вереи, что он ие точил зубы 
на Кампи, что он не переборщил, стараясь наделать ему 
пакостей?
(Пример см. тж. Р-1354).

160. поп аѵеге піепіе (или паііа) (й а  шеНеге) воііо
і сіепіі положить зубы на полку, быть в крайней нужде.

161. поп аѵеге ріи і р г іт і Эепіі а) быть не первой 
молодости, пожилым; Ь) быть умудренным опытом, му
дрым.

аѵеге Іа гоха пеі сіепіі см. К-525.
162. Ьаііеге і сіепіі стучать зубами (от холода, стра

ха , в лихорадке)-.
8расса. — Кісогйа і іигпі гіі по1!е... й’іпѵегпо? СЬе. ГгеййоІ 

...е сегіе пойі поп ип’апіта ѵіѵа... е поі Ппо аІГаІЬа, а 
ЬаИеге і гіепіі, е а сазсаге йі зоппо е гіі поіаі (С. С. Ѵіоіа, 
«II готапго йеі Щоѵапі роѵегі»).

С п а к к а. — Вы помните ночиые дежурства знмой? Ка
кой холод!.. Иногда н вовсе ни одной живой душн не 
было... И мы до рассвета стучали зубами от холода и уми
рали от скуки и ж елания спать.
(Пример см. тж. 5-20).

саѵаге 1’апііла соі гіепН см. А-783.
163. сотЬ аІІеге (или (Шепйеге) соі сіепіі вцепиться 

зубамн, бороться до последнего:
5і іе г т о  ип т о т е п іо . йесіза с о те  Гіп 1Г поп ега т а і  з іа іа  

а  сіііепсіег соп іи ііо , апсЬе соі гіепіі, і йігіШ йеііа зиа ѵііа 
(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Она на мшіуту замолчала, решившись наконец всеми си
лами бороться за свон права.

Ма о гт а і іі т е ё і іо  сЬе 1е гезіаѵа ёа  Гаге ега япеііо: 
сіі^епсіег соп ІиШ і т е г г і ,  апсЬе соі гіепіі, 1а зісигегга сЬс 
зі ега сопчпізіаіа а ип ргегго согі гізсЬіозо (С. Тезіогі. *II 
Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Но теперь самое лучшее, что ей оставалось, это защи- 
щ ать всеми доступными средствами то прочное положение, 
которое досталось ей такой дорогой ценой.

164. гіаггіеііаге а гіепіе а сІепіе стучать зубамн, дро
жать. 

йаге ип соіро гіі йепіе см. С-2254. 
165. гіаге іі йепіе зарнться на что-л., покушаться:

АІІога сотіп сіаі а йаге іі йеп^е апсЬе пе§Н од^еііі рій 
песеззагі (/. №іеѵо, «Соп$е88іопі йі ип ііаііапо»).

Тогда я начал зариться на вещи, без которых мне было 
трудно обойтись.

166. с1аг5І аі сіепіі А\ дсі отдать себя иа съедение 
кому-л.

167. йаге й\ (Зепіе (или сіеі йепіі) а) откусить; вон
зить зубы; Ь) злословить.

168. йаге Гип йепіе хиІГаИго а) стучать, лязгать зу
бами; Ь) напрасно стараться, делать что-л. впустую.

169. йагпе іпГіпо аі оепіі а) отколотить, разд елай  
ггод орех; Ь) оскорбить; отругать, задать головомойку, 
взбучку.

«Шепгіеге соі йепіі см. 0-163. 
170. сіі^гіепаге (или сііги^^іпаге) і сіепіі скалить зубы,
171. Таге а г г и ^ іп іг е  і йепй набить оскомину.
172. Іаг Ьаііаге і <ЗепН а) хлеб ж евать; Ь) дать в 

зубы.
173. Гагсі Н сіепіе привыкнуть, приспособиться к че

му-л.
174. Іаг піеііеге і йепіі аііе гапоссЬіе ждать, пока 

у лягушек зубы вырастут; ^  ж дать у моря погоды.
Гаге соше 1а гапа (или іі гапоссЫо) сйе поп т о гй е  

регсЬё поп Ьа гіепіі см. К-107.
175. Іахсіагсі (или Бреггагві) і йепіі обломать себе зубы.
176. Іаѵогаге соі сіепіі работать зубамн, уминать, 

уплетать.
177. Іеѵагві ип Лепіе решиться покончить с чем-л.:

Рег ^иап^о а шаііпсиоге диеііо гіепіе ЬіаоЕпб Іеѵаг&еіо: 
(Іоіеѵа ігорро. (А . Ваійіпі, «Ки&апііпо»).

Хочешь — не хочешь, а с этим, уж  слишком наболевшим 
вопросом, нужно было покончить.

Іеѵаге ІІ рапе йа воііо і гіепіі см. Р-267. 
т а з ііс а г  1е рагоіе Гга і сіепіі см. Р-541 с). 
178. т е п а ге  і йепіі ж адно есть.
179. піеііеге аі сіепіе откусить, попробовать на зуб.
180. т е й е г е  і гіепй а ): іі ЬатЬ іпо т е і і е  і сіепіі у  ре

бенка реж утся зубы; Ь) поумнеть, набраться опыта.



181. ш еііеге воііо П сіепіе перекусить, заморить чер
вячка:

Е&11 рег Іщ & іге чиеііа ѵезра, апсіаѵа сегсапгіо іп сисіпа 
Чиаісоза сіа т е ііе ге  зоііо  11 гіепіе, сіоро ипа еіогпаіа з іт і іе  
(С?. Ѵег(*а, «Ма8Іго~йоп Сезиаійо»).

С тараясь избеж ать встречи с этой злюкой, он шел иа 
кухню и искал там  что-нибудь пожевать после такого тя 
желого дия.

182. теН еге іі гіепіе іп а т о ге  вызвать интерес, любо
пытство.

183. т е ііе ге  і гіепіі а зессаге прост. загнуться, уме
реть:

«...Но чиагапіасіпчие аппі, &е пе разао апсога іге  іп 
Гопйегіа поп ші сі ѵогга т о ііо  а т е ііе г е  і сіепіі а  зессаге» 
(С. Агріпо, «II ргосе85о* ).

— ...Мне сорок пять. Если я еще года три поработаю в 
литейном — немного мне останется до того, как я сыграю 
в ящик.

184. т о з іга ге  і гіепіі а) оскалиться; Ь) показать зубы, 
огрызнуться.

185. р ід ііагіа  (или ргепгіегіа) соп і йепіі зубами вы
рвать, добиться любой ценой.

186. р і^ ііагіа  (или  ргелсіегіа) соі гіепіі сопіго чсі ^
придираться к кому-л., точить зубы на кого-л.:

Сіатра. — СЬе зі^п іііса  сЬе циа « іа т о  ІиШ расігопі. зепга 
йізііпгіопе, шіа т о в і іе  сотргеза?  5опо іо соп Іа сосіа йі 
ра&ііа о ё іеі ріиНозІо сііе 1а ѵиоі рі^Ііаге, поп зо  регсЬё, 
ргорпо соі гіепіі сопіго гіі т е ?  (Ь. Рігапйеііо, «II Ьеггеііо 
а вопа&іі» ).

Ч а м п а. — По-вашему в ы х о д и т ,  ч т о  здесь мы все — хо
зяева. не исключая и моей жены? Но ведь моя честь под 
угрозой, а вы, по непонятной мне причине, точите зубы на 
меня.

187. ргепгіегзі рег і гіеліі вцепиться друг в друга: 
Зирегіпо 1о ассизо бі аѵег гіппе^аіо, іі риагШ ассіа паіи-

гаітпепіс пс^о е іп ип а і і іт о  зі ігоѵагопо рге$І рег 1 йепіі 
(В. Репо%Ііо, «Зирегіпо»).

Суперино обвинил его в предательстве. Стражник, конеч
но. отпирался, и в ту же минуту они вцепились друг в 
друга.

ргеш1ег5І 1а Ііп^иа Гга і гіепіі см. 1.-684.
гесаг5І і саіепгіагі Іга і йепіі см. С-177.
гедреге Г а п іт а  соі гіеп4і см. А-815.
гепЙеге оссЬіо рег оссЬіо, сіепіе рег йепіе см. 0-200.
188. гісіеге соі йепіі смеяться во весь рот.
189. гітеМ еге і п  (Іепіе воспрять, радоваться жизни.
190. гііепеге соі <3еп4і цепляться зубами, не упускать.
191. гіѵоИаге і йепіі сопіго чсі выступить против ко

го-л.
192. готрег5і і сіепіі сломать, обломать себе зубы, по

терпеть поражение
193. 5Ьа44еге іі гіеп4е есть, жевать.
194. всаігаге іі сіепіе а Î  ̂ вырвать секрет у кого-л. 
$сЬіассіаге ипа Іисегіоіа 4га і Йепіі см. Ь-842.
195. поп вепііге сіиоі сіі <3еп4і не знать нужды.
196. 50ггійеге соі Лепи улыбаться во весь рот. 
5реггаг5І і сіепіі см. Б - 175.
кіаге Іопіапо сІаІГасчиа соггепіе е гіа сап сЬе то х іга

іі гіепіе см. А-193.
197. 5Ігарраг5І дс соі йепіі вырвать зубами что-л., 

'(обиться чего-л. любой ценой.
198. 5Ігіп}хеге і йепіі стиснуть зубы:

...сззі зі загсЬЪего аіапсаіі е аііога, ріи ііозіо сЬе ітр аггіге , 
ГаѵгеЬЬего Іазсіаіа апсіаге аі зио ёезііпо. Ма Нпо а чиеі 
^іогпо, аігіпдег і сіепіі, Ігаііепег і пегѵі е гезізіеге (С. Те- 
зіогі. «II Вгіат а е аіігі гассопіі»).

...вовсе они не сойдут с ума, а просто перестанут ей ме
шать идти навстречу своей судьбе. А пока ей нужно стис
нуть зубы, сдержать нервы и не сдаваться.

199. 5Іиггісаге і <3еп4і а) ковырять в зубах; Ь) воз
буждать аппетит.

4епеге Гапіпіа соі сіепіі гм. А-815.
4епеге іі 4іа4о соі йеп4і гм. р-600.
4енеге Іа Ііп^иа Гга (или <1еп4го) і йеп4і см. Ь-695. 
4ігаге Г ап іта  соі сіеігіі см. А-815.
200. іігаг(іа) соі йеп4і =  притянуть за  волосы. 
Іігаге іі Іги44о соі <3еп4і см. Р-1404.
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іігаге Іа ѵііа соі гіепіі см. Ѵ-764. 
іоссаге сіоѵе іі сіепіе йиоіе см. 0-745 
поп ігагге 1а ѵосе ѵіѵа аі гіеліі см. Ѵ-856. 
Ігаііепеге Г а п іта  соі сіеліі см. А-815. 
201. ітоѵаге (или аѵеге) сагпе (или сіЬо, 1а сіссіа, 

рапе, ра§1а, разсоіо, Тагіпа) рег і ргоргі (или і зиоі) 
гіепіі найти что-л. себе по зубам, по снлам:

Ѵіепе іі 1 ш аееіо  е  ип іш ріе^аіо... сі гееа іа  ипа тассЬ іпа 
гіа зсгіѵеге. Ьисіа Ьа рапе рег і зиоі гіепіі е о^пі поііе зі 
з іа т р а п о  гпапііезііпі соп еѵѵіѵа аІГ А гтаІа Козза е соп 
рагоіе гі’ог^іпе сопіго 1а епегга (А. Сегѵі, «I тіеі веііе
Нин*).

Н аступает 1 мая, и один служащ ий дарит нам пишу
щую машинку. Лючия находит занятие по себе, и каждую 
ночь печатаются листовки, в которых написано; «Да здрав
ствует Красная Армия* и «Долой войну».

С отіпсіаѵо рего а сІиЬіІаге Ега т е  беііа ѵапіаіа ошпіроіеп- 
га йеі т іо  Ооп Оіоѵаппі. 5 ’ерН ѵіеп циі, репзаѵо, Ігоѵега 
рапе ре* зиоі гіепГі (Т7. БаІѴОп^аго. «Ыоѵеііе»}.

Я уже начал было сомневаться в хваленом всесилии 
моего Дон Ж уаиа. «Если он заявится сюда, — размышлял 
я, — ему придется туго».
(Пример см. ТЖ. 0 -6 8 7 ) .

202. ип^еге іі гіеп4е а) вкусно; жирно есть; Ь) сеть 
за чужой счет.

203. ипцеге ІІ Йеп4е а а) кормить кого-л.; Ь) дать 
на чай ; подмазать кого-л.

204. ивсіге <3аі с!еп4і сорваться с языка.
Іе Ьиопе рагоіе поп го тр о п о  і <3еп4і см. Р-591.
205. саѵа4о іі <3еп4е, саѵаіо іі сіоіоге (или 1еѵа4о іі 

сіиоіо; тж. (1еп4е кігарраіо поп ііиоіе рій; Іеѵаіо іі 
Йепіе, сеззаіо іі гіоіоге) ргоѵ. ~  перемелется — мука 
будет.

206. сНі Ьа (1еп4і поп Ьа рапс, е сЬі Ьа рапе поп Ьа 
і ір п 4і ргоѵ ^  когда зубов не стало, так и орехов при
несли.

207. сЬі поп рио шогйеге поп іпо$4гі і (1еп4і ргоѵ. не 
каж и  зубов, коль укусить не можешь.

сіо сЬе пол ро4ё дгапГіа йі Іеопе ро4ё йепіе сіі Іоро 
см. С-981.

208. і йеп4і {*1і ЬаІІапо іп Ьосса у него уже зубы во 
рту не держ атся; =  из него уж е песок сыплется.

209. о (Іеп4е о цапахсіа ргоѵ. ^  не мытьем, так ка
таньем, во что бы то ни стало.

ё рій ѵісіпо ІІ гіепіе сЬе пехкип рагел4е см. 0-214
210. (іпсЬё ипо Ьа і Йеп4і іп Ьосса, поп $а диеі сЬе 

біі 4осса ргоѵ. ^  чему быть, того не миновать; никто 
не знает, что ему готовит судьба;

Ма сіісе іі ргоѵегЬіо: ііпсЬё сі зопо гіепіі іп Ьосса, поп 
зі за  циеі сЬе 11 Іосса. Ессо сЬе аі расіге зиссеззе (іі регйеге 
ип Ь азіітеп іо  соп іи ііе  1е зие тегсапгіе  е іп росо Іе т р о  
апсіо іп гоѵіпа (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Но, как говорит пословица: если б знал, где упал, то 
соломки подостлал. И вот купцу случилось потерять целый 
корабль с товарами и вскорости он совсем разорился.

Ьа апсога і! 1а44е киі сіепіі см. Ь-239.
Іеѵаіо іі (Іеп4е, се55а4о іі сіоіоге гм. 0-205.
Іа Ііп^иа Ьа44е сіоѵе іі йепіе йиоіе см. Ь-706.
Іа Ііп^иа ип^е е іі гіегйе рип^е см. Ь-711.
211. поп ціі (Іоі^опо рій і с1еп4і а  зубная боль ему 

больше не угрожает; он умер.
212. поп ё Ьоссопе {или сагпе, сіЬо, сіссіа, рапе) рег

і киоі (1еп4і это ем^ не по зубам, не под силу:
«Ме Іо гіоѵеѵо іш ш аріпаге сЬе сі аѵеѵі циеііа гарагга 

рег 1а Іеа^а, ішЬссіІІе, соше »е Іозве рапе рег і іиоі депіі» 
(/■’. Сіаіепіе, «Согіііе а Сіеораіга»).

— Мне следовало понять, что тебе, дураку, эта девушка 
вскружила голову. Эта девица не про тебя.

Ма гіоро гіаіі і р г іт і шогбі. чиеі рсзсі ^ЬіоПопі зі ассог- 
8его зиЬііо сЬе іі Іерпо поп ега сіссіа рег і Іого йепіі 
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпсссНіо» ).

Но попробовав укусить Пиноккио, жадные рыбы тут ж е 
поняли, что дерево им не по зубам.

«БіесПіі чиі, Іи, іогіпезе <1е1 сагго! Оиі с’ё рапе рег і іііоі 
гіепіі» (М. Зоіііаіі. «Ье аие сіііа»).

— Садись сюда, чертов туринеці Тут есть чем насытить 
твою утробу.
(Пример см. тж. Т-526).

о
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поп Ьа апсога газсіи ііо  И іа ііе  ей’ <3гп(і см. Ь-239. 
поп ціі ти о ге  1а рагоіа Гга і сіепіі см. Р-605.
213. поп ІиКе 1е ѵоііе сЬе кі ѵейоп і йепН к’Ьа раига 

йеі ШОГ5І ргоѵ. не всегда тот кусаемся, кто показывает 
зубы (ср. не та собака кусает, что лает).

оссЬіо рег оссЬіо, Йепіе рег сіепіе см. 0-248.
Іа рагоіа поп діі шиоге 1га см. Р-605.
214. ргіш а і йепіі, роі і рагепіі (тж. ё р.й ѵісіпо іі 

Йепіе сЬе пеззип рагепіе) ргоѵ. =  своя рубаш ка ближе 
к телу:

...е аііога «Іа саза т іа »  ѵоггй гііге поп 1а Іиа, о «ГаІІгі,
е сов! рег і «рагепіі Іиоі», е  рег 1а «заіиіе зиа» (Іа зоіа сЬе 
ргеше а сЫ аЬЬіа рег то Н о  « Р г іт а  1 гіепіІ е роі I рагепіі») 
{Г. РосЫ, «Ѵііаііапо іасііе»).

...и, стало быть, «мой дом» — значит ие твой и не чей-то 
еще. То ж е самое можно сказать и о сочетании «твои 
близкие» и «его здоровье» (единственная вещь, о которой 
заоотится человек, чей лозунг — «своя рубашка ближе к 
телу»).
Чиапио осіі (или ®епіі) діі аіігиі т а п с а т е п і і ,  ііепі 1а 

Ііпдиа Йепіго і йепіі (или  сЬіийі Іа Ііпдиа (га і Йепіі)
см. М-324.

ке Іе гапе аѵеквего і йеліі... см. К-110.
ІІ Зі^поге йа іі рапе а сЬі поп Ьа Йеп4і см. 5-787.
(аі рега (или иѵа) т а п д а  іі расіге, сЬе аі Гідііиоіо аі- 

1е§а і іе п іі см. Р-1231.
діі ѵіепе Г а п іт а  аі сіепіі см. А-820 

О Е М К О  аѵѵ е ргер
215. о сіепіго о Іиогі а) одно из двух; д а  или нет; 

Ь) решайся, не медли.
216. апсіаге (или  Ііпіге, гііогпаге) гіепіго сесть, по

пасть в тюрьму, угодить, попасть за  решетку:
«Ессо 1а еіизіігіа.»  ^гісІо теп іге  іо ші аѵѵіаѵо ^ій рег 1е 

зсаіе , «ЬеІІа ёіизіігіа ... іап іі сЬе т а ^ а г і  Іазсіапо шогіге 
(31 І а т е  1а іа т щ ііа , 5іаппо а 8ра$8о. Ьиі сЬе а ііа  { а т і^ ііа  
сі репзаѵа ѵа сіепіго (А. Могаѵіа, «Nиоѵі гассопіі гртапіх>).

— РазЕе это справедливость, — кричал он, когда я  спу
скался по лестнице, — хороша справедливость... Тот, кто дает 
своей семье умирать с голоду, разгуливает на свободе, а 
его, который только и думал о своей семье, упрятали за 
решетку.

217. сопоксеге чс а йепіго (или  йі сіепіго е йі іиогі)
знать что-л. как  свои пять пальцев. 

218. йагсі йепіго а) попасть куда-л. (пример см. 
Р-1279); Ь) догадаться, попасть в точку; с) (тж. йаг- 
или йагіа йепіго) стараться изо всех сил, трудиться 
в поте лица, не ж а петь своих снл.

219. йаге йепіго гіа ЬіЛаІо работать как вол:
Аѵѵегго а ііе  ГаіісЬе е а^ іі зіепіі ^ іі  рагеѵа, соі розіо іп 

шіпіега, ёі аѵег г а ^ іи п іо  Іи ііо  сіб сЬе роіеѵа зо^паге. Рег 
чиез*о сі гіаѵа сіепіго сіа Ьиіаіо (5. Міскеіі, «Аііева йі 
Іисех>).

Привыкший к тяжелой работе и лишениям иа шахте, он. 
казалось, достиг всего, о чем мог мечтать. Поэтому он и 
работал как вол.

220. епігаге сіепіго засесть в голове.
221. еззеге (или  зіаге) гіепіго а) сидеть за  решеткой, 

в тюрьме:
...Ма іп іап іо  его гіепіго е Гаггіѵесіегсі, чиезіа ѵоИа, 

1’аѵеѵо гіеНо а ііа  ІіЬегіа (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).
Но я сидел в тюрьме и на этот раз я сказал «до сви

данья» свободе.
«5опо 8Іаіо оНо шезі йепіго... !і§игаіі» (Ь. Рігапсіеііо, 

«I ѵесскі е і ёіоѵапі»).
— Я отсидел восемь месяцев, ты представляешь себе...

Ь) влипнуть (пример см. В -138). 
222. еззеге (или зіаге) гіепіго а... разбираться в.., хо

рошо знать что-л.:
...поп ѵаіе зріееагеіі сЬе рег рагіаге «Типа соза Ьізо^па 

сопозсегіа Ьепе, еззегсі 8ІаІо сіепіго (Ь. Віапсіагйі, «АНе 
диаііго іп Ріагга йеі Оиото»).

...ему бесполезно объяснять, что надо хорошо знать тему, 
прежде чем говорить о ней, ее надо прочувствовать са
мому.

223. е55еге сіепіго е ?иогі сидеть между двух стульев; 
угождать и вашим, и нашим.

224. Таге сіепіго е Іиогі сомневаться, колебаться, быть 
в нерешительности. 

Ппіге гіепіго см. И-216. 
^еііаге ѵіа Гасчиа зрогса соі Ь ат Ь іпо сіепіго см. А -165. 
225. т е й е г е  (или тапгіаге, рогіаге, зсНіаНаге) гіепіго 

посадить в тюрьму, упрятать за решетку:

«...с’ё  11 Ріпіп, 11 іио ассизаіоге, чиеііо сЬе іі Ьа шапйаіо 
гіепіго» [С. ЗсегЬапепсо, «II сепіосІеШШ).

— ...а там Пинин, твой обвинитель, тот самый, что тебя 
упрятал в тюрьму.

ТатЪигіпі. — Коп И Ьаппо апсога шеззо бепіго?
Рерре. — Ме? Е регсЬё? (Ь. Зциаггіпа, «Ь'е8ро8ігіопе 

ипіѵегваіе»).
Т а м б у р и н  и. — Тебя еще не посадили?
П е п п е. — Меня? За  что?

піейеге ріеЛе сіепіго см. Р-1672. 
рекссге й еп і.о  см. Р-1339
226. ріапдег сіепіго огорчаться, переживать, 
рогіаге сІЕпІго см. С -225.
гіш еііеге іп йепіго 1е согпа см. С -2687. 
гііогпаге йепіго см. Б  216.
5сЬіаНаге йепіго см. Ъ 225 
.чіаге йепіго см. 0-221. 
кіаге йепіго а... см Ю 222.
Іемеге іі сарропе йепіго е діі адіі (иогі см. С-867.
227. Іігаге сіепіго манежить, держ ать в напряжении, 

в неизьестности:

ІваЬеІІа. — А сНе &іосо ^СосНіато? Ва<1а, сЬе зе ші ѵиоі 
Іігаг гіепіго зо ііап іо  соп сіеііе сЬіассЬіеге, Іі зЪа^Іі (С. РаЬ- 
Ьгі, «Ьа Ьиціагііа»).

И з а б е л л а .  — Мы что, в игрушки играем? Смотри, если 
ты собираешься заговорить мне зубы, тебе это не удастся.

с о т е  Іа сав іа^па, ЬеІІа гіі Гиогі, сел .го Іа т а ^ а ц п а  
см. С-1261.

сЫ Ьа йепіго а т а г о , поп рио 5ри(аг йоісе см. А-585. 
сЬі ксаѵа 1а ( 055а  ац іі аіігі, ѵі сасіе сіепіго едіі яіез$о 

см. Р-1194.
Гіпѵісііа Іа  а^Іі аНгі 1а Іокяа е роі сі са$са <1еп(го см.

1-368
ѵіпо Йепіго, веппс Гиогі см. Ѵ-608.

ПЕРОКР.Е ѵ 
Лерог'е ГаЬііо см. А-35. 
сіерогге Іе г г т і  см А-1100. 
й ;рог_е Іа ЬассЬеІІа см В-26, 
сіерогге іі т а п іо  см. М-731.
Йерогге П ѵеіо см. Ѵ-189.

0 Е Р 0 5 1 Т 0  т 
Йаге іі сиоге іп йеро$і(о а чсі см. С -3247.
228. Гаге іі йеро^ііо отдать в залог.
229. те+іеге іп йерокііо о т л о ж и т ь .
230. пецаге іі йерохііо отказаться от обязательств, от 

платеж а долга. 
Э Е Р к о ь и м л з  (или О ЕРК О РИ К О І8) юс. Ш.

231. сега (или  Гассіа) йа йерго(ипйі5 мрачный вид.
232. Гога аеі «Ое ргоГилсІіх» (обыкн укотр. с гл. аі- 

іепйеге, г а ^ іи п ^ е г е , есс  ̂ смертный час.
233. сапіаге (или йіге, іпіопаге, гесііаге) II йергоіип- 

ЙІ5 (тж. сапіаге іі гі.ез ігае) а) петь отходную: ^іі кі 
рио сапіаге П йергоГипйіз его песенка спета; Ь) поста
вить крест иа чем-л.

234. 5иопаге іі «Ое рго(ипйі5» киііа всЬіепа а  бить 
кого-л. смертным боем, избивать кого-л.
ОЕКЕТАІЧО т

ЬаКеге іі йегеіаго яиі Іахігісо см. Ь-203 
ОЕКіѴА і

235. апйаге (или еггаге, евкеге рогіаіо) аііа (или іп) 
йегіѵа а) дрейфовать:

і| гоі хіо йеІГеІіса 8і аѵѵісіпаѵа, 8І аііопіапаѵа, егі а ійо 
аііа гіегіѵа зи ііе  Іип^Ье опйе йеі ѵепіо поііигпс (С. Мс'а- 
рагіе. «І-а реЧе»).

Шум мотора то приближался то удалялся, так как са
молет относило в :торону поднявшимся к ночи ветром.



Ь) плыть по воле волн, без руля и без ьгтрил:
Ѵоіеѵа зепіігзі воіа пеі Іеио... 5о1а. зозрез- іоНаІа 

а ііа  «Іегіѵа пеііа пеЬЬіа поііигпа ипо а ііа  т о і іе  заиоіа сіеі 
воппо (Е. ѴШогіпі. «Ріссоіа Ъог%кеыа»),

Ей хотелось оказаться одной в постели... Одной, свобод- 
ной, и чувствовать, как волиа уносит ее в  ночной туман и 
погружает в мягкий песок сна.

о е к к а т а  і
236. Леггаіа рег гіепаго 5* деньги на бочку, расчет на

личными.
ипа ёіи п іа а!1а (или рге.мо 1а, ворга Іа) сіеггаіа (тж. 

рег ^іипіа, поп рег Й епаіа) см. О 763.
237. а цгап (или  а  Ьиопа) Йеггаіа дешево, за бесце

нок.
238. аѵеге Ьиопа (или п іоііг) сіеггаіа а) хорошо за 

рабатывать; Ь) быть удачливым, везучим.
аѵеге 1а <*іипіа е 1а йеггаіа см. 0-766.
239. йаге 1а йеі га іа  е іі воргаххеііо полностью сдер

ж ать слово, сделать больше, чем обещано.
240. Таге йеггаіа гіеііа ргоргіа ре.’хопа унизиться са

мому до чего-л.
241. рараге а  сіорріа йеггаіа отплатить сполна.
242. гепсіеге йеггаіе весопсіо і гіепагі воздать по 

заслугам.
243 ігоѵаге Іа ш аіа  йеггаіа а ріе сіеі т а і  сіепаго

отплатить той же монетой. 
244. ё (или ѵаі) рій Іа шовіга (или 1а е 'ип1а) сЬе Іа 

Леггаіа ргоѵ. ~  овчннка выделки не стоит.
ОЕ8СО пг

245. сіевсо пюііе легкая еда (чаще на свеэюем воз
духе)-, ПНКНИК-

сЬі поп Ьа ІеМо е сіевсо, п іагц і іп Іегга е г іогта  аі 
Ігексо см. Ь-500.

246. сЬі пол т а п ц іа  аі йехсо, Ьа т а п ^ іа іо  сіі Тгевіо 
ргоѵ. за столом не ел, значит только что поел.
ОЕ5СКІѴ ЕКЕ ѵ

сіевсгіѵеге чй соп Ьиопі [саИіѵіІ соіогі см. С-2188. 
ОЕ5ЕКТО т 

йіаѵоіо (Іеі йевегіо см. 0-314.
247. сЬ іатаге  (или §гі Ігге, рагіаге, ргеаісаге) пеі 

гіезегіо (тж . ргейісаге аі гіезепо) напрасно взывать, 
зря стараться:

«Іо ргс(1 с і іп йекегіо, (1а аппі егі аппі! 5опо ип оѵего 
тегіісо, поп Ьо аиіогііа...»  (Ь. Сариапа, « //  тагсНезе сіі 
Коссаѵепііпа» ).

— Мон призывы вот уж е сколько лет остаются гласом 
вопиющего в пустыне. Я просто лекаришко, не пользую
щийся авторитетом...
(Пример см. тж. 5-1100).

сгеаге іі йекегіо іпіогпо а чсі см, 0-249.
248. Гаге іі (или  ип) Йеке^о стереть с лица земли.
249. Гаге (или  сгеаге) іі йевегіо іпіогпо а ча создать 

вакуум, пустоту вокруг кого-л.
егійаге пеі сіехегіо см. 0-247.
250. іаксіаге іі сіекегіо сііеіго сіі её сеять мрак и з а 

пустение:
О иеііо сЬ’ега ’п(га1о іп саза ега ипа соза пега, Іеіга, 

Іиіпоза, аѵѵоНа Йі шізіего е Йі раига, сЬе Іазсіаѵа іі сіезегіо 
е 1о зацаіісге гііеіго <1і зё (А. РаІаггезсШ. «Віатре ііеі- 
1'800» ).

В дом вошло что-то черное, мрачное, неясное, полное 
тайны и страха; оно сеяло круго  ̂ мрак и запусіенне,

раг'а.-е (или  ргесіісаге) пеі сіехегіо (тж. ргейісаге аі 
йекегіо) см. 0-247.
ОЕ5Ш ЕКА КЕ (тж. ОС5Щ АКЕ) ѵ 

251. Іазсіаге (а )  сіевігіегаге остав іять  ж елать луч
шего:

СЬіейо ип аііго  ш агііпі, іі Ьагіз*а. [а }іпіа  гіі поп 
-■еіШге, Гокрііаіііа іп чьезіа  сіМа Іазсіа аіциапіо а гіезі- 
гіегаге {Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»),

Я заказываю еще одни мартини. Бармен... делает вид, 
что ие слышит. Гостеприимство в этом городе явно остав
ляет желать большего.

«Ьеі ё ип’оШгпа іп^егтіега.., т а . . ,  ((іеѵо гіігіе Ігапсашепіе) 
сЬе 1а зиа сопгіоііа Іа&сіа т о і іо  а гіа&іДегаге» (О. ЗсегЬапеп- 
со, «Ь’іп}егтіега іпатоѵіЫІе»).

Э Е К  307
— Вы великолепная сестра, ...но.., должен вам сказать 

откровенно, ваше поведение в клинике оставляет ж елать 
много лучшего.
252. — поп Іавсіаге шаі пиііа а йезі^егаге быть без

упречным, безукоризненным.
253. сЬі а5каі гіехігіеіа, аклЛега ргоѵ. многого поже

лаешь — последнее потеряешь.
сЬі рій Ьа, рій сіевісіега см. А -1378. 
а Іип^а согсіа Ііга сЬі шогіе а іііи і йекіга см. С-2671, 
поп с’ё сова ѵіеіаіа, сЬе поп 5Іа сіекійегаіа см. С 2922. 
оссЬіо сЬе поп ѵесіе, сиоге сЬе поп сіехісіега см. 0-243. 

О Р.5Ю ЕКЮ  т
254. Іа5СІаге Йекігіегго <3і её оставить добрую память 

по себе (о покойнике).
ОЕ81МАКЕ 1. ѵ 

тап Л аге  ч<3 а сіебгпаге соп діі апцеіі см А-744. 
О Р З ^ А К Е  2. т 

поп ассоггаге (или пол аііессЬіге) іі йехіпаге соМа 
сепа см. С-1457.

255. Таге чс рег іі сіекіпаге делать что-л. из-за нужды 
или ради заработка.

Гога йрі Иемпяге ре’ гіссЬі чи алё’Ьаппо іагпе, рег ро- 
ѵегі чиапй’Наппо сіа ш апдіаге см. 0-473.
О Е5ІКА КЕ ѵ см. О ЕЗІО ЬК А К Е 
О Е5ТАКЕ ѵ

сіевіаге іі сапе сЬе ііогшс і или сііе ^іасе) см. С-453, 
гіекіаге і хейе (Іогтіепіі см. 5-705.

О Е 5 Т І \А К Е  ѵ 
т а іг іт о п і  е ѵехсоѵаіі йаі сіеіо 50п Лекіілаіі см. М-938. 

ОЕ5ТІ1ѴЮ т
іі НЬго <3е1 йехііпо см. Ь-551.
— ё 5Сгі(1о пеі НЬго Йеі (Іезііпо см. 8-494 
1а т а л о  Йеі ЛевНпо см. М-459.
(Загхі (или шеііегкі) пеііе т а п і  <3е1 (іекііпо см. М-5М.
256. ке^паге іі сІе^Нпо <3і... решить, определить судьбуз

И зио сіезііпо ега зе^паіо , е 1а ргорозіа деІ ѵосаЬоІагі 
(ііаіеііаіі Г и Іа Ьиссіа зи сиі зйгиссіоід (М. ВагЫ, «Сгизса. 
Ііп&иа е ѵосаЬоІагі. Рег ип &гапйе ѵосаЬоІагіо зіопсо йеііа 
Ііп^иа ііаііапа»).

Судьба словаря Круска была решена, н камнем преткно
вения оказалось предложение об издании диалектальных 
словарей.

1а Гогіипа (или П Таю) е іі гіевііпо лоп ѵодііопо ип 
Чиаітгіпо см. Р -1140.
С Е8ТО  а§§

5Іаге йекіо хиііе аіі см. А-430. 
сапе шодіо, е саѵаііо а  :5Іо см. С-479.

ОЕ5ТКА ( 
арегіига а  сіекіга см. А-939.
257. а (Зевіга е а  зіпЫ га (или е а  шанса; тж. а йі- 

гіііа  е а ш апсіпа или а  т а п с а )  повсюду, со всех сторон, 
везде; тут н там, там  и сям: 

Е^іі Ігассіа а, пеі сашгптаге, ,‘̂ гаи Гепйепіі соі Ггизііпо
сЬе Іа§Паѵа Гагіа, зіЪіІапйо; е  а гіезіга е а т а п с а  Іап- 
сіаѵа оссЬіаѣе ргеро*епіі, ^^іа8і асі ітрайгопігзі, іп ип Зоі 
Ьоссопе, ёеі то п б о  іпіего (Т. Ьогі, «Ви$еге зи іі Агпо»).

Венутн продолжал идти, размахивая хлыстом, со свистом 
разрезавшим воздух, и бросал по сторонам торжествующие 
взгляды, точно готовясь одним махом завладеть всем миром. 

Е апсЬе чиі, рег атоге йі Ьгеѵііа Игегето йі Іип^о. Езі-* 
Біепйо соп іаі п о те  раезі а сІігШа е а  т а п с іп а , зорга е 
зойо, рег поі поп Ьа ітрогіапга  зіаЬШге соп езаИегга ^иа1е 
зіа іі СавіеИгапсо сЬе йеііе і паіаіі а ііа  зі^пога Разіогіпо 
(А. Раіаггезскі, «Мизіса ргоіЬііа»).

Не будем вдаваться в подробности, чтобы не утомлять 
читателя. Ведь городков с таким названием видимо-невидимо 
и там, и сям, а для нас ни малейшего значения не имеет, 
какой ж е из ннх тот самый Кастельфранко, где родилась 
хозяйка нашего пансионата.

С’ё  1а т а іа ііп ^ и а , ип рОБІііѵізіа гіі еі^ Іпсегіа, сЬе ^іга 
гіаррегіиио с о т е  ипа Гіега іп ^аЪЬіа е  Іапсіа заеііе а «Згіііа 
е а т а п с а  (II. Рассо йе Ьа$*агйа, «СгопасНе саШѵе»).

Есть здесь один оппортунист неопределенного возраста, 
злой на язык. Он мечется, как зверь в клетке, и пускает 
ядовитые стрелы направо и налево.

АІІгаѵегЕб 1а сЬіеза соп раззо  езаЬегапіе, заіиіапсіо а 
гіезіга е а  т а п с а  соп сеппі гіеііа т а п о  (О. Рагізе; «II ргеіе 
Ьеііо»).

Он прошел по церкви бодрым шагом, приветствуя жестом 
всех стоявших по сторонам.

ъ
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258. Ьасіаге 1а йезіга поцеловать руку.
259. сегіеге 1а гіезіга (или 1а (Згіііа) а) дать, уступить 

дорогу:
Сегііашо 1а сіезіга, апйіашо, з і зщпогі, пеі *оззо. Р азза  

5иа М аезіа іі гпоіоге (Л. Рапгіпі, «Цотапгі й’атЬо і зеззі»).
Посторонимся, господа, пусть даж е в кювет. Прибли

жается его величество — автомобиль.

Ь) признать превосходство.
260. йаге 1а гіезіга (или 1а (Іігіііа) посадить по пра

вую руку; посадить на почетное место, оказать почте
ние:

Апгіаѵа гіа саза а зсиоіа, гіа зсиоіа а саза соп ипа га§аг- 
гопа сіаі §гоззі Напсііі (іеііа зиа сіаззе, сЬе 1е сіаѵа зешрге 
1а йезіга е рагеѵа 1а зиа зегѵа (Е. ѴШогіпі, «II &агоіапо 
гоззо»).

Она ходила из дома в школу и обратно в сопровожде
нии широкобедром девицы из своего класса, которая отно
силась к ней с неизменным почтением, словно была ее 
служанкой.

261. йізргегхаге Іе сіехіге нарушить договор, не сдер
ж ать слова, обещания.

262. рогдеге 1а сіехіга протянуть руку помощи.
263. ргедаге (или всопдіигаге) рег 1а киа сіехіга 

умолять, просить кого-л.
264. Іепеге 1а сіевіга держ аться правой стороны.
поп варріа Іа віпівіга сіо сЬе 1а Іа <1е5Іга (тж. 1а Іиа 

5ІпІ5Іга поп варріа циеі сЬе іа  1а <1е5Іга) см. 5-821.
265. 5Іа с іітеп іісаіа  Іа т і а  йекіга пусть у меня рука 

отсохнет.
О Е5ТКО  1. а§§

іі Ьгассіо йехТго см. В-1134.
266. апсіаге сіехіго быть осторожным, осмотритель

ным.
аѵеге дсі аі Гіапсо йекіго см. Р-543. 
аѵеге ч<і аі Іаіо сіекіго см. Ь-224.
епігаге (или  ргосейеге) соі ріесіе йекіго см. Р-1692. 
е55еге ГоссЬіо сіехіго гіі чсі см. 0-154.
1а т а п о  5Іпі5(га поп 5арріа циеі с Не 1а Іа йехіга см. 

5-821.
267. всатЬ іаге 1га йевіго е віпівіго перепутать все на 

свеге, заблудиться в трех соснах:
Мі гіотапгіб т і і і е  зсизе, е т і  зі^ш іісб (Гаѵег ргезо ип 

зоіеппе ечиіѵосо. Но зсатЪіаІо Гга сіезіго е зіпізіхо, зо^- 
^ іипзе, диазі ѵоіепйоші гаЪЬопіге соп ипа ріасеѵоіегга 
(Р. ОаІГОп^аго, «Ьа ріапеііа регйиіа» ).

Он рассыпался в извинениях н признался в своей ошибке. 
«Я заблудился в трех соснах» ,— добавил он, как бы ж елая 
задобрить меня своей любезностью.

ОЕ5ТКО 2. іп
268. со0 Ііеге іі гіевіго воспользоваться удобным слу

чаем:
Ь’иогтто зе пе апйо Йоро Йі Іеі. Аѵгеі роіиіо апсЬ'іо 

соцііеге іі сіеаіго рег апйагтепе, іпѵесе т і  ігліісппі... 
(С. Саззоіа ,«11 Іа&ііо Леі Ьо5со»).

Мужчина вышел вслед за ней. Я тоже мог бы восполь
зоваться случаем и угіти, ио задерж ался.

269. ѵепіге а  сіевіго быть к месту, кстати. 
ОЕТЕКМ Ш АКЕ ѵ

ип 50І0 е ч 5Іо поп сіеіегшіпа кароге см. 0-1219. 
ОЕТТАКЕ ѵ 

сіеііаг 1е^«*е см. Ь-313. 
поп 5І рио сіеііаг 1ед«п аі сиоге см. Ь-323.

ВЕТТО а§§ е іп
270. а  (или  рег) Леііо гіі с̂1 по чьей-л. воле, по чье- 

му-л. приказу.
271. іп сіеііо на словах.
272. гіаі гіейо аі Іа ііо  сразу, очень быстро, 
рег гіеііо е рег Іа ііо  А\ дс) см. Р-270.
273. аѵеге рег сіеііо считать за правило.
274. аѵеге рег поп йеііо считать недействительным.
275. сопііпиаге іі р г іт о  йеііо  продолжать разговор.
276. т а п с а ге  аі ргоргі йейі не сдерж ать слова, обе

щания.
277. 5Іаг5епе аі сіеііо сіі дсі поверить (на слово) ко- 

му-л.

278. Іепеге рег ЛеНо учесть, зарубить себе на носу:
Сошргезе Г ітрогіап га  беІГаѵѵепішепіо е зе 1о Іеппе рег 

гіеио: ба аііога, е рег рагессіііо Іешро, о§пі зега рогіо 
диаІсЬе ргоѵа сіі аѵег Іаѵогаіо о репзаіо рег іі го тап го  
(1. 8ѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Альфоисо понял, какое значение для него нм ее г случив
шееся, и учел это: с тех пор, в течение довольно долгого 
времени, он каж дый вечер подводил итоги того, что Он сде
лал для своей книги.

— ...ІІ сопзщ ііо — <1і58е Ьиса зіап сатеп іе  — гіі поп сЫ ейегті 
поіігіе ёеі зі^пог Оакраго, ПпсЬё іе  1е сіаго іо.

— Ме 1а іеп^о рег гіеііо (7?. ВассНеШ, «Тге {*іогпі йі 
раззіопе» ).

— Советую тебе, — устало произнес Лука, ие задавать мне 
вопросов о синьоре Гаспаро, пока я сам тебе не скаж у.

— Хорошо, договорились.

279. рег ип Ъеі гіеЙо §і реггіе ип’апн'со ргоѵ. ^  для 
красного словца не жалею т й родного отца; от одного 
слова да  на век ссора.

280. сіаі гіеііо аі Ш іо  с’ё ип ^гап (или ЪеІ) ігай о  
(или ё ігорро т а і а  ѵіа) ргоѵ. ^  от слов до д^ла далеко.

іі т а і  Таііо 5І гітесііа т а  іі т а і  Йеііо по см. М-242, 
рагоіа гіеііа е 8а550 Іігаіо поп Іогпапо іпсііеіго (или 

поп гііогпа; тж. хаззо ігай о  е рагоіа сіеиа поп Іогпапо 
іпгііеіго) см. Р-597.
ОЕУ§ ЕХ МАСНШ А Іос. Іаі.

281. еззеге іі (1еи5 ех тасН іпа п о я в и т ь с я  как нельзя 
более кстати; спасти положение:

Сі зопо і сошісі, I іга^ іс і, I ІігісІ, ріі зсегѵеііаіі, §1і 
огіеіпаіі е а &есоп(іа беі шотеп1:о, зі ргесірііапо сіаі раІсЫ 
а зозіепеге і іого Ь епіатіпі с о т е  ргоіаропібіі е соп ?ип-* 
гіопе, оііге сііе йі сого, апсЬе сіі гіеиз ех тасЬ іп а  {«Ь’ІІпіІа»я 
22 &іи@по 1962).

Тут и комики, и трагики, и лирики, и простаки, и ори
гиналы, которые по ходу действия бросаются нз лож на 
подмогу своим любимцам, являясь не только действующими 
лицами и хором, но и спасителями положения.

ОЕѴОТО т е адд  
гіеѵоіо аІГарокІоІо сіеі Іісо см. А-943.
282. йеѵоіо йеі Ігиііопе пурист, буквоед.
(Зеѵоіо а ііа  цгерріа см. 0-1035.
283. гіеѵоіі а ііа  гесса алчные, скупцы.

ОЕѴОХІОІМЕ }
284. сііге 1е ргоргіе сіеѵогіопі соп ^с доказать свою 

правоту чем-л.:
Іо Іе шіе гіеѵогіопі зо сіігтеіе соп чиевіо чиіі сіісеѵа 

Р ігги іо  гпозігатіо  11 газоіо (С. Ѵег^а, «I Маіаѵо&ііа»).
« я  свою правоту сумею доказать вот этой штукой!» — го

ворил Пиццуто, показывая бритву.

285. Таге Іе гіеѵогіопі исповедоваться и причащаться.
286. готреге  1а йеѵогіопе а чгі приставать к кому-л.,

мешать кому-л.:
И піроіе іпѵесе, рег еѵііаге 1е ргейісііе, ѵепіѵа а саза 

соііа іассіа зсига; созі поп §1і гошреѵапо Іа гіеѵогіопе соп 
1е зоіііе ргедісЬе (С. Ѵег%а, * / Маіаѵо^ііа»),

Племянник же, чтобы избежать нотаций, приходил домой 
мрачный, и к нему никто не приставал с нравоучениями.

сЬіеза ^гаппе, йеѵогіопе роса см. С-1725.
О І т

гіГ сіі саѵоіі см. С-1418.
287. гіі (И ^іисіігіо день страшного суда:

«Ап^еіо ш іо», — 1е сНззе Ьгизсо сЬе рагеѵа И гіГ <3і 
2 Іо.., «Гезізіепга езі§е йа сіазсипо (іі поі зсеііе ргесізе..
(Ё. Ьа 8іе11а, «Ьа Ъеііа тогоза»).

— Аигел мой, — сказал  он ей громовым, как в  день страш 
ного суда, голосом, — жизнь требует от нас четкого вы
бора...

1ип<?о рій й\ ип сІГ кепга рапе см. Ь-929.
П поѵІ55Іпю йі см. N-518.
5Іе11а сіеі сіі см. 5-1680. 
аі й\ ЛеІГаІІеІиіа см. А-480.
288. а ’йі сіеі паіі редко в памяти людей.
289. гіі е поііе (тж. п ьйе е гіі) день и ночь, все время, 

беспрерывно.
290. аі цгап сіі летом.
291. рій ип Аі сЬе 1’аііго  с каждым днем все больше, 

все си чьнее.
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<3і чиі а о ііо  йі см. (3-110.
ассотобаге  (или ассопсіаге, айдіизіаге, сопсіаге) цгі 

рег іі <3і сіеііе Іекіе см. р-474.
292. еккеге (или рагеге) ип гіі пролететь очень быстро 

(о времени).
(аге (или радаге) іі <3і сіі 8ап Віпсіо см. В-751, 
кареге а  чиапіі сіі ё кап Віадіо см. В-639,
іі Ьиоп йі зі сопоксе (или  кі ѵесіе) сіаі т а И 'п о  см. 

М-959.
сапіо іі ^а ііо  е Ги йі см. 0-100.
сЫ кдиагга рег 1е Іекіе, кіепіа іі ЛГ Йі Іаѵогаге см.

Р-502.
ГаМоге лиоѵо Іге <3і Ьиопо см. р-304.
293. одпі гіі пе ѵа ип сіі ргоѵ. =  время не ждет, 

жизнь коротка.
294. одпі сіі ѵіеп кега ргоѵ. вечер приходит каждый 

день.
К о т а  поп 5І Гесе іп ип гіі см. К 508.

ОІАССІАКЕ ѵ 
поп пеѵіса е поп сііассіа, сЬе іі коіе поп 1а сіізіассіа 

см. N-270.
ОІАССІО т

295. еккеге сіі (Ііассіо тоск. быть бесчувственным, ж ес
токим, иметь ледяное сердце.

296. Гагхі сіі (Ііассіо леденеть от страха.
297. гошреге іі йіассіо сломать лед:

Іп’и§пі т о ’, Ги гоИо іі сііассіо, зіссЬё Ьазіаѵа сЬе Оіоѵап- 
па зі Ігоѵаззе іп ргезепгіа ёе ііа  Ргіпсірезза, сЬе а  !огга Ш 
сапіі, сН Ьаііі... е йі гассопіі гійісоіі, Оіоѵаппа ега сарасе 
сЗі зсо т ти о ѵ ег іа  а ііе  гіза гіаііа т а і і іп а  а ііа  зега (С. Ыегис- 
сі, «Зеввапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

Во всяком случае, лед тронулся, потому что стоило Джо- 
ванне появиться перед принцессой, как своими песнями, 
танцами... н смешными историями она заставила ее хохо
тать с  утра до вечера.

ШАМАІЧТЕ т 
сиоге <Іі г ііатап іе  см. С-3191.
созШ иіге (или еззеге) 1а рипіа гіі сН атапіе см. Р-2455. 
298. еззеге А\ с ііатап іе  быть сильным духом.

О ІА №  [
299. аІІа ЬеІІа сПапа под открытым небом.
300. Ьаііеге Іа гііапа а) (тж. зиопаге 1а й іапа) бить, 

играть зорю; Ь) (тж. зиопаге 1а (Папа) будить, призы
вать к действию; с) дрож ать от холода.

301. Ьаііеге 1а Оіапа 5и1 Іипагіо ^  стучать зубами 
от холода.

302. рег гііапа! черт возьми!:
Р іп а ітеп іе  ші ѵіепе ипа Ьиопа іёеа: «Рег сііапа! поі 

аіігі ти ге ііе з і з іа т о  п о т іп а іі іп іиііго іі топсіо рег 1а позіга 
іезіа гг іа^ іп е !»  (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»),

Наконец мне пришла в голову хорошая мысль: «Черт 
возьми, ведь мы. жители М урелло во всем мнре известны 
как большие упрямцы!»

ОІАТКІВА {
Таге ипа йіаігіЬа сопіго см. Р-740.

ЮІАѴОЬА і
303. Ьиопа гііаѵоіа добрая женщина:

Ъа ѵессіііа... зіссоше ега ипа Ьиопа сНаѵоІа, ргошізе 
<Гаіи1аг1о (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Поскольку старуш ка... была женщиной доброй, она обе
щ ала ему помочь.
304. роѵега сііаѵоіа бедняга:

КійоЦо. — 5е роззо, ѵодііо ѵегіеге йі *аг гіеі Ьепе апсЬе а  
дие&іа роѵега гііаѵоіа (С. Соійопі, «Ьа Ьоііеда йеі са[}ё»).

Р и д о л ь ф о .  — Н адо попробовать, нельзя ли помочь и 
этой бедняжке.
305. а ііа  сііаѵоіа как попало, как  бог на душ у по

ложит:
РоіЧипа сЬе пеі ргегго «Гасдиізіо ега віаіо іепиіо сопіо 

йеііе сопйігіопі ёі аЬЬапйопо іп сиі, йа іге о чиаИго зіа^іопі, 
еіасеѵапо і Іеггепі, ...е 1е ѵШ е &1і оііѵі роіаіі зі о по, іп 
циаісііе рагіе зокап іо , е а ііа  сііаѵоіа (В. Тессііі, «Ьа іегга 
аЬЬапсІопаіа»).

Хорошо еще, что в объявленной цене земли учитывалось 
состояние запустения, в котором она находилась уж е трн 
или четыре года, ...виноградники ж е и оливковые деревья 
были подрезаны кое-где и кое-как.
306. соггеге а ііа  сііаѵоіа беж ать во всю прыть.

ОІАѴОЬО т
307. йіаѵоіо сарриссіпо ( или гопіііо) лицемер.
308. йіаѵо'.о іпсагпаіо сущий дьявол, дьяволенок, чер

тенок.
іі йіаѵоіо е Гасдиа капіа:
309. — еквеге іі сііаѵоіо е Гасдиа кап(а (или е 1а 

сгосе) быть несовместимыми.
310. — тексоіаге іі йіаѵоіо е Гасдиа хапіа путать бо

жий дар с яичницей:
...Дпіопіо аѵеѵа іпіиііо сііе Іа га^аггіпа, 1а аііа Зсаіі. 

ргеГегіѵа $аг $іпіа сіі поп сопозсегіо: чиазі рег ипо зсгироіо 
гіі риіігіа, іогзе, рег поп шезсоіаге іі гііаѵоіо е Гасциа зап іа 
(О. Виггаіі, «Ып атоге»),

...Антонио смутно чувствовал, что девочка, там в Л а Ска
ла, предпочитала делать вид, что она его не знает: ну, 
что-то у нее вроде остатков чистоплотности, а может, она 
не хотела путать божий дар с яичницей.
311. — с о т е  іі йіаѵоіо Гасдиа зап іа  (обычн. употр. с 

гл. а т а г е , ойіаге, Іетеге , аѵег іп ойіо, есс.) её как черт 
ладана, как собака палку:

«Ш и зіг іззіта  зі^пога, іо роззо ?аг Іезііто п іап га  сЬе чиез!:а 
шіа Гі^Па аѵеѵа іп ойіо ^ие1 саѵаііеге, с о т е  И сііаѵоіо 
Гасдиа зап іа , т а  т і  реггіопег^ зе рагіо т а іе ,  регсЬё поі 
зіаш  цепіе аііа Ьиопа (А. Мапгопі, к/ рготевві 5розі»).

— Сиятельнейшая синьора, — сказала она, — я могу под
твердить, что дочь моя терпеть ие могла этого кавалера, 
боялась его как черт ладана... Уж вы меня простите, если 
я нескладно говорю, ио мы люди простые.

312. — І и ^ і г е  (или «сарраге) с о т е  іі гііаѵоіо гіаІГас- 
Чиа зал іа  (или сіаііа сгосе; тж. і и ^ і г е  рій сЬе іі (Іегпо- 
піо или сЬе іі сііаѵоіо, сііе і гііаѵоіі 1а сгосе) бежать 
как черт от святой воды, бояться как черт ладана.

313. — «іаге соі йіаѵоІо е (апсЬе) соп Гас^иа зап іа  
стараться всем угодить; служить и нашим и вашим:

«Тиа т а й г е  Ьа зе т р ге  ѵоіиіо зіаг  соі гііаѵоіо е апсЬе соп 
Гасциа зап іа . Nоп за сЬе ріаеписоіаге» (Л. Ро^аггаго, «Оа- 
піеіе Согііб»),

Твоя м ать всегда старалась угодить всем и каждому, Оиа 
только и зиает, что хныкать.

314. сііаѵоіо сЫ гіезегіо пыльная буря.
315. гііаѵоіо йеІГіпІегпо злодей, дьявол (пример см. 

М-877).
316. Ьиоп Ліаѵоіо добрый малый:

Виоп сііаѵоіо ё ііі т а г ііо  сіі С іага.., Ьгаѵ’и о то  і! зио зосіо, 
Егсоііпо, ріепо йі Ьиоп зепзо, сопѵіпіо йеі зиоі І іт ііі  е 
зетр ге  ргопіо а сіаг ипа тапо пеііе сііГГІсоІіа... («РіЛт 1961»).

М уж Клары — добрый малый.., его компаньон Эрколино 
тоже порядочный человек. Он полон здравого смысла, знает 
себе цену и всегда готов помочь в трудную минуту.
(Пример см. тж. Ь-230 а).

ТигЬо с о т е  іі сііаѵоіо (тж. рій ІигЬо <Іе1 гііаѵоіо) см.
ГМ577. 

317. роѵего гііаѵоіо бедняга:
— Оиеі роѵего сііаѵоіо ё з іа іо  бегиЬаіо (1і чиаііго то п е іе  

гі’ого (С. Соііоііі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНСо»).
— У этого беднягн утащнлн четыре золотых.
Бороіиііо , диеі роѵего Йіаѵоіо аѵеѵа і сареШ ЬіапсЫ е 

апсога ега Ьагізіа іп ип Іосаіе зепха перриге 1а йесепга сіі 
ип Іаѵоіо, вігеііо соте ип Ъийеііо (С. Агріпо, «Аііге зіогіе»).

В конце концов, бедняга был уж е сед, а все еще служил 
барменом в забегаловке, где и столов-то настоящих не 
было, а само помещение было узким, как кишка.
(Пример см. тж. А-139Ь; С-510; Ѵ-939). 
аѵѵосаіо гіеі сііаѵоіо см. А -1398.
— Гаге Гаѵѵосаіо сіеі сііаѵоіо см. В-1399.
ЬеМегга сіеі сііаѵоіо см. В-414.
1а сака йеі йіаѵоіо см. С-1137.
— а саха <3е1 сііаѵоіо см. С-1138, 
ип са$а <3е1 сііаѵоіо см. С-1139.
— {аге ип сака сіеі йіаѵоіо см. С-1140.
Гагіла Йеі Йіаѵоіо см. Р-215.
ІиоёОіепепІе йеі Йіаѵоіо см. [,-989.
318. соп іі йіаѵоіо асісіокко (или  рег сареііо) взбе

шенный:
Ь’Ьо Іазсіаіа зиі сазіе ііо  сон ип сііаѵоіо рег сареііо! 

(Ь. ЗЬгапа, «Ьа раига йі ЕІігаЬеІк»).
Я оставил ее в бараке. Элизабет была чертовски зла. 
Ваз^а, ипа (іі диеііе таШ п е сііе зсігоссо зі 1а§1іаѵа соі 

соНеІІо, изсіі соп іі (Наѵоіо агігіоззо (А. Могаѵіа, «Нассопіі 
готапі»).

О
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Ну так вот, однажды утром, когда дул свирепый сирокко, 
я вышел из дому злой как черт.
319. аі гііаѵоіо ѵеггіе (обыкн. употр. с гл. апгіаге, 5Іа-

ге, еззеге, есс.) ^  у черта на куличках:
Апгіаі а ргепгіегіо соп 1а т іа  В аІІІІа , 1о ігазсіпаі зіпо а 

ѵіа Реугоп сНе ё ип ро‘ а і сііаѵоіо ѵегсіе (О. Тотазі йі Ьагп* 
рейиза, «Кассопіі» ).

Я заехал за сенатором на моей Балилле и привез его на 
улицу Пей рои, а это у черта на куличках.

хепга сііге пе а Оіо пё аі сііаѵоіо см. 0-459. 
ассепгіеге ипа сапсіеіа а Сгіхіо (или а  Оіо, аі хапіі) 

е ипа аі сііаѵоіо см. С-408.
320. ассопіосіаге аі сііаѵоіо посыпать ко всем чертям, 

проклинать.
321. апЛаге аі сііаѵоіо потерпеть крах, вылететь в 

трубу, полететь ко всем чертям.
32г. — ѵа аі (или соі) сііаѵоіо! проваливай!, (иди) 

к черту!
аѵеге іі сііаѵоіо пеІГашроІІа см. 0-327. 
аѵеге іі сііаѵоіо пеііе Ьгассіа см. В-1157.
323. аѵеге іі (Ііаѵоіо асісіоххо (или  рег сареПо, пеііа 

реііе) быть вне себя, неистовствовать:
Ье т а з з е , согі ей огсЬезІга, Ьаппо езевиііо  соп ипа рге- 

сізіопе егі ип Іиосо іпсЗезсгіѵіЬіІ 1. Аѵеѵапо ип «Ііаѵоіо ай- 
с1о5Бо. Вепе, аззаі Ьепе (С. Ѵегйі, «АиІоЬіоега}іа йаИе Іеі- 
іеге»).

Статисты, хор и оркестр были необычайно точны и тем
пераментны. В них будто бес вселился. Хорошо, очень хо
рошо.

«Мі гіеѵі регйопаге* еііа (ііззе «Біазега Но ип «Иаѵоіо рег 
сареПо. Е рагіапбо гпі зГо^о» (V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі 
роѵегі атапіі» ).

— Ты должен меня простить. — сказала М узетта. — Сегодня 
вечером в меня какой-то бес вселился, и когда я выгово
рюсь, становится легче.,

аѵеге іі гііаѵоіо іп согро см. С-2741®,
324. аѵеге іі гііаѵоіо леііе ^ а т Ь е  быть неутомимым, не 

знать усталости.
325. аѵеге іі гііаѵоіо іп ^горра не сидеть на месте; 

быть как на иголках.
аѵеге іі гііаѵоіо пеііа реііе см. 0-323.
326. аѵеге іі гііаѵоіо соп зё (или гіаііа 8иа) быть 

счастливчиком.
327. аѵеге іі сііаѵоіо іп {езіа (или  п еІГ атроІІа) знать 

секрет, волшебное слово.
аѵеге ип рипіо рій сіеі гііаѵоіо см. Р-2514.
Ьаггісаге со! гііаѵоіо е соп і «апіі (или е соп і Тгаіі) 

см. Б -349.
сагіеге пеі ^іийіхіо йеі гііаѵоіо см. 0-732.
328. саѵагзеіа (или іо^ііегзеіа) регТіпо со! гііаѵоіо ^  

не бояться д аж е  черта; не страшиться ни бога, ни чер
та; быть хитрее самого черта.

329. соіріге со! сііаѵоіо а  «еііе согіе нзбить до бес
чувствия:

Ті Ігоѵаі соше зе 1і аѵеязего соірііо іп Іц ііо  !І согро соі 
йіаѵоіо а зеііе согіе (V. Ргаіоііпі, «Сгопаса {атіііаге*).

Ты выглядел так, как если бы тебя избили до  потери 
сознания.

330. сопѵегііге И сііаѵоіо добиваться невозможного, 
сіаге Гапіпіа а! гііаѵоіо см. А-817.
331. с1аг5І аі сііаѵоіо выйти из себя, потерять тер

пение:
йогѵаі. — ...апгі гпі Іа іе  ип опоге сиі поп тегііо .
Сегопіе. — Ьа ѵозіга то й ез ііа  іп чиезіо гпошепіо т і  

ІагеЬЬе гіаге а і сііаѵоіо (С. СоШопі, «II ЬигЬего Ъепе$ісо»).
Д о р в а л  ь. — ...и вы оказы ваете мне честь, которой я 

не заслужил.
Д ж е р о н т е .  — ...Ваша скромность в данной ситуации 

способна вывести меня из себя.

йаге сіеі рипіі аі сііаѵоіо см Р-2522. 
еххеге сіі сака аі йіаѵоіо см. С-1160, 
еьхеге хепга пё Сгіхіо пё (Ііаѵоіо си. С-3063.
332. еххеге ип (Ііаѵоіо пеі саппеіо шуметь, вносить 

неразбериху.
еххеге соше Ьогепгіп йе’ Мейіи. поп 1о ѵиоі пё СгЫо 

о 4 11 Йіаѵоіо см. Ъ79ѵ

333. еххеге ріи ахіиіо (или ГигЬо) <ЗеІ сііаѵоіо быть 
хитрее самого черта.

334. еххеге рогіаіо гіаі йіаѵоіо нестись во весь опор.
335. еххеге ргехо йаі сііаѵоіо впасть в грех.
Таге ип сЬіаххо <ЗеІ сііаѵоіо см. С -1687.
336. Іаге іі «Ііаѵоіо рег... стараіься изо всех сил, лезть 

из кожи вон:
Сопіе. — N011 віеіе шаі з іа іо  Іппатогаіо?
Саѵаііеге. — Маі. пё гпаі 1о Еаг~ Наппо ІаНо II Ліаѵоіо рег 

гіагті т о я ііе , пё шаі Гію ѵоічіа (С. Ооійопі, «І.а Іосап- 
іііега» ).

Г і  „ ф — И вы никогда ие влюблялись?
К а в а л ь е р е .  — Никогда, и никогда не влюблюсь. Они 

из кожи лезли, чтоб ыеия женить, а на кой черт мне 
жена?

337. Таге іі гііаѵоіо (іп ип саппеіо или іп т о п іа ^ п а , с  
1а ѵегзіега) п о д н я т ь  адский шум, бесноваться:

«Оиапбо 1е рагоіе зоп сІеИе. II сигаіо риб зігШ аге, зіге- 
рііаге, !аге II сііаѵоіо; ё іпиіііе; зіеіе ш агііо е  шо^Не» 
(А. Матопі, «7 рготезві зрозі'»).

— Раз слова произнесены, священник может кричать, шу
меть. беситься — все бесполезно: вы — муж и ж ена.
(Пример си. тж. В-1226).

338. Таге іі гііаѵоіо е ре^^іо  а) поднять страшный 
шум; Ь) стараться изо всех сил.

339. Таге И сііаѵоіо а чиаііго а) поднять дьявольский 
шум:

Ё Іогпаіо РізІаІП сіа Кошя. С’ё апсЬе II Ггаіеііо. Аррепа 
аггіѵаіі, 5І зопо шеззі а Іаге II йіаѵоіо а  диаііго (Р. 1оѵіпет 
«Ье іегге йеі 8асгатеп1о»).

Вернулся Писталли нз Рима. Брат тоже. Как только оии 
появились, они перевернули все вверх диом.

ІзаЪеІІа. — Веііо. еЫ Е сЫ ГЬа іпзе^паю  а <і!г созі? 
АіЬіпо. — РегеЬё? Ті загеЬЬе ріасІШо <11 рій сЬ*1о ѴасеззІ

11 сЗіаѵою а чиаііго? Ье зсепаіе Ш ееіозіа, е іі  зсЫ аНопі, 
еЬ? (й. РаЬЬгі. «Ьа Ьи&іагйа»).

И з а б е л л а .  — Ах. вот как! Кто это тебя научил так 
разговаривать?

А л ь б и и  о . — А что? Ты предпочла бы. чтоб я поднял 
тарарам, закатил сцену ревности, надавал пощечии, а?

Ь) пустить в ход все средства:
Раоіо поп 5І сито гіе! шіо Іігіапгаіо е  Іесе іі Йіаѵоіо а  

чиаііго рег аѵ егті (С. Магоііа, «Ье тііапезі»).
Паоло не посчитался с тем, что я была невестой, и 

приложил все усилия, чтобы заполучить меня.

340. Таге 1а рарра (или 1а рап аіа) аі йіаѵоіо ^  но
сить воду решетом, толочь воду в ступе, заниматься 
бесполезным делом.

Таге Іа рагіе (или Іе рагіі) сіеі гііаѵоіо см. Р-641. 
іпсарриссіагзі соі т а п іе ііо  гіеі сііаѵоіо см. М-716. 
Іазсіаге Г а п іт а  а  Оіо е Іе хсагре аі гііаѵоіо см. А-798. 
Іізсіаге 1а сойа аі йіаѵоіо см. С-2043.
341. тап гіаге  (или  Іазсіаге) аі йіаѵоіо послать к чер

ту:
«Зі^пог таез іго , Ьиі^іпо т і  Ьа шапсіаіо а і сііаѵоіо!» 

(М. Мо^ііа. «Ье 1500 рій Ъеііе ЪаггеИеНе»),
— Снньор учитель, Луиджино послал меня к  чертуі 
(Пример см. тж. N-230).

342. т е ііе г з і аі йіаѵоіо продать душ у дьяволу.
343. т е ііе г е  11 сііаѵоіо (агіЙ0550 или  *п согро) а

вызвать крайнее возбуждение, вывести из себя:
А1 р гіт о  аппипгіо сіеііа Іг ізіа  поѵіій СІ Ргазсоііпі ега 

г іт а з іо  с о т е  Гиігпіпаіо, т а  роі, а росо а росо гіпѵеппе. &і 
ас^ше1;о е пе зепіі с о т е  ип зепзо (іі зоіііеѵо... поп аѵгеЬЬе 
рій зоНегІо диеііа деіозіа е диеііа Ъ гата оси!а, рипвепіе, 
сЬе 1о зігагіаѵа, сЬе ^ІІ т е и е ѵ а  II йіаѵоіо асісіоззо (С. /?о- 
ѵеііа. «Маіег йоіогоза*).

Первое известие о смерти Лаллы поразило Фрасколини 
как громом, но постепенно он пришел в себя, успокоился и 
даж е почувствовал некоторое облегчение..; теперь он больше 
не будет страдать от ревности, избавится от мук страст
ного желания, которые терзали его. сводили его с  ума.

Рагеѵа іпѵесе сЬе 1а зісигегга е 1а Ьсіисіа <1і МозІаШпо 
1е аѵеззего т е з з о  II гііаѵоіо асЫоззо (Л. Могаѵіа. «Ѵатапіе 
іп! еіісе»).

Напротив, самоуверенность и доверие к ней Мосталлино 
выводили ее из себя.

Ьа Ыепа... сотіпсіаѵ а... а зрегаге сЬе И Н іо й гат та іісо  
аѵеззе беі іепего рег Іеі: соза сЬе 1е сіаѵа ипа кгапсіе з т а -  
піа, е 1е теН еѵ а 11 йіаѵоіо аййоззо, регеЬё диеі ^іоѵапоио
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1е ега зешрге ріасіиіо, е піасіиіо аззаі (С. Цоѵеііа, Ш аіег  
<ІоІого$а.я).

У Нены... появилась надежда, что С андро питает к ней 
нежный чувства, и ьго вскружило ей голову, так как юно-
ша всегда ей нравился, и даж е очень.

«М’1тта&1по сЬе поп зарріа сЬе Когігіео ё т іо  піроіе». 
«5е 1о за! Апгі чиезіо ё диеі сЬе діі т е і і е  рш і\ аіаѵоіо 

асЫоззо» (А. Мапгопі. « / рготевзі врові»).
— Я полагаю, он не знает, что Родриго мой племянник.
— Как бы не такі Зиает, н именно зто подогревает его.

(Пример см. тж. Т-956).
344. теН егзі іі йіаѵоіо іп саза пригреть змею, 
ойіаге с о т е  іі йіаѵоіо Гасдиа зап іа  см. 0-257.
345. оТТгіге аі йіаѵоіо роіреііе сіі сагпе и т а п а  устро

ить побоище, резню.
346. р і^ ііаге (или  іепеге) іі йіаѵоіо рег 1а сойа =  

схватить черта за хвост; сделать трудное дело, не спло
ховать; Ь) разочароваться (пример см. Ь-379).

347. зареге йоѵе П йіаѵоіо ііепе Іа сойа =  быть очень 
хитрым:

Магіопеііе. — Іо ѵеЛо, сЬе іп Ргапсіа, іп Іп^ЬіИегга, іп 
І іа ііа , е рег іп ііо  іі гпопсіо, Іе гіоппе заппо т о і іо  Ьепе 
сіоѵе 11 йіаѵоіо ііепе 1а согіа (С. Соійопі, «Ьа ѵейоѵа зсаі- 
ігад>).

М а р и о н е т т а .  — Я вижу, что во Франции, в Англии, 
в Италии, да и на всем белом свете женщины отлично 
знают что почем.

Аіігаѵегзо і ІгапсоЬсИі аѵеѵа іглрагаіо созі Ьепе 1а зіогіа 
е 1а ^ео§га5іа гіа зарег гіоѵе іІ гііаѵоіо іепеззе 1а сосіа 
(А. Раіаггезскі, «Мизіса ргоіЬііа»).

Собирая марки, он так хорошо изучил историю н геогра
фию, что знал их назубок.

— Зроза Іа «і^пога Апзрагго... 5оп Ш ап га іі Ті зіирізсі 
сііе іо 1о зарріа? Ма іо зо іи ііо . 8о сіоѵе іі йіаѵоіо ііепе 
1а соба (Е. Соггасііпі, «Ьа &иегга Іопіапа»).

— Лаыбио женится на синьоре Анспарро. Оии обручены. 
Ты удивлен, что мне это известно? Но мне все известно. 
Я знаю все, что делается, все закулисные интриги.

348. варегпе ипа ріи (или  ип рипіо рііі) сіеі сііаѵоіо 
^  быть семи пядей во лбу, быть умнее самого черта.

349. 5Іаге »или Ьаггісаге) соі гііаѵо'о е соп і 5апІі 
(или е соп і Ггаіі) её сидеть меж ду двух стульев; слу
жить и нашим и вашим. 

Іепеге іі сііа/оіо рег 1а сойа см. 0-346. 
Іі.-аге Іа согіа аі сііаѵсіо см. С-2054. 
Іігаге ГогессЬіс аі сГаѵоГ в см. О 587 
(ігаге <т1і огессЬі аі (Ііаѵоіо см. 0-588. 
Іосгііегвеіа реггіпс соі йіаѵоіо см. 0-328. 
350. Ігоѵаге іі йіаѵоіо пеі ріаНо (или пеі Ііазсо, пеі 

саііпо) =  уйти не солоно хлебавши; прийти к шапоч
ному разбору. 

ѵепйеге Гапіш а аі сііаѵоіо см. А-817. 
апдеіо яиііа д іоѵ іпм га, сНаѵо.о киііа ѵессНіегга см. 

Л-746. 
'а  сагпе Ііга (или 1е сагпі (ігапо) е іі сііаѵоіо е 50І- 

іііе см. С-981, 
с’ё 50ІІ0 чиаісііе (Ііаѵоіо см. 5-1192. 
с’епіга іі ы аѵоіо см. 0-378. 
351. сііе йіаѵоіо! что за черт!; подумать тольіго!; ну 

и ну!
352. сЬе іі йіаѵоіо (ке) 1о рогй! черт бы его побрал!:

Ро55опо аггезіаго тпе е аіігі гііесі сопіасііпі рег оі г л о .  
геві5Іеіі7.а а ііа  Іогга риЬЬГіса Іевіопі о а ііго спе іі сііаѵоіо 
бе 1о рогіі ( / .  Іоѵіпе, «Ье іегге йеі Засгат епіо»),

Онн могут арестовать меня н еще десяток крестьян аа 
применение насилия, сопротивление властям, членовредитель
ство и еще черт-те за что.
(Пример см, тж. С 1215).

353. сНе П йіаѵоіо &И гойа іі саіса^по! ^  ни дна
ему, ни покрышки!

354. сЬі ё ітЬ агса іо  соі йіаѵоіо, Ьа а р а 58аге іп 8иа 
со тр ао п іа  ргоѵ. если с дьяволом связался — не развя
жешься.

355. сЫ Ьа раига Йеі йіаѵоіо поп аггіссЬі$се ргоѵ. ^  
черта бояться, так и богатым не бывать; не обманешь — 
не продашь.

сі Ьа ше550 Іо хатр іп о  іі йіаѵоіо см. 2-13. 
согро йеі йіаѵоіо! см. С-2767.
356. аі (или ѵіа соі) йіаѵоіо! к  черту!, проваливай!
357. рег іі йіаѵоіо! (тою. рег іиііі і йіаѵоіі!) черт бы 

побрал!, черт побери!
358. іі йіаѵоіо ё саіііѵо регсЬё ё ѵессЬіо ргоѵ. ^  с 

годами человек становится мудрее, хитрее и коварнее.
359. іі йіаѵоіо ё зоііііе  е Тііа ^Г0850 ргоѵ. как вере^ 

вочке не виться, а концу быть; как ни крои, а швы 
наруж у выйдут.

360. П йіаѵоіо епіта пеі т е ііо п а іо  (или пеі топ азіего , 
пеі сопѵепіо) черт везде пролезет.

361. іі йіаѵоіо 5і Та е г е т ііа  черт в монахи подался:
МаІегЪа. — Сиаггіа, 1а Р іпа сЬе раіізсе 11 зоііеіісо,

айевбо! Ѵноі йіге сЬе іі гііаѵоіо зі іа егеш ііа, айеззо! 
(С. Ѵег^а, «Ьа Ьира»).

М а л е р б а .  — Посмотри на тетушку Пииу, теперь оиа 
даж е дает себя пощекотать. Н е иначе, как черт анахоретом 
заделался.

362. іі йіаѵоіо [а (или іпзе^па а  Таг) Іе репіоіе т а  
поп і сорегсЬі ргоѵ. ^  как ни крои, а швы наружу 
выйдут.

363. іі йіаѵоіо 1е іпзе^па а Таге т а  поп соргіге (или 
т а  поп йізіаге, т а  поп 1е іпзе^па а  пазсопйеге; тж.
іі йіаѵоіо іпзе^па а гиЬаге т а  поп пазсопйеге) ргоѵ. ^  
дьявол добру не научит.

364. іі йіаѵоіо сі Ьа т е з з о  1а сойа (или Іе согпа, Іа 
сойа е іі саро, 1а сойа е 1е согпа) тут что-то нечисто:

Ессо, ога поп гезіаѵапо сЬе диіпйісі рп^іопіегі, діесі, 
поѵе, оііо, зеііе.

II Ь ітопассіо , зЬаІогйііо, сопііпиаѵа шессапісашепіе а 
знопаге іі ІатЬиго.

— Он! 11 сііаѵоіо с! Ьа т е з я о  1а сосіа — репзаѵа здошепіо 
!га зё — асі о^пі е*го пе зсотрагѵ е ипо (С. Койагі^ «Ье 
йѵѵепіиге йі СіроШпо»).

Вот осталось пятнадцать узников, потом десять... девять.^ 
восемь... семь...

Ошеломленный стражник-лимончик машинально продолжал 
бить в барабан.

— Тут ч го-то нечисто, — рассуж дал он, — что ии круг, то 
на одного меньше!

АпсЬе е іі  изнгаі сЬе іаііізсопо! (Эиапгіо 11 йіаѵоіо сі 
ѵиоі ш еііеге 1а сосіа! (С. Ноѵеііа, «ЬЧііоІо»).

— Д аж е ростовщики подвержены банкротству, когда сам 
черт вмешивается в дело!
(Пример см. тж. 0-670).
365. іі сііаѵоіо поп (сі) эпйггЬЬе рег ип’а п іт а  (тж. 

поп сі апсІгеЬЬе іі йіаѵоіо рег ип’а п іт а )  сюда даже са
мого черта не заманишь.

366. ІІ ёіаѵоіо поп ё со5і (или (апіо) ЬгиМо (с о т е  1о 
5І сііріп^е или соіпе арраге) ргоѵ. не так страшен черт, 
как его малюют:

«БспШе, Гіеііиоіе; (2.а 1 е геііа а те,» Йівве... Авпеве «Іо 
5оп ѵепиіа аі топсіо р г іт а  <іі ѵоі, е іі гпопйо 1о сопозсо 
ип росо. Ыоп Ьізо^па роі зраѵепіагзі іапіо: іі гііаѵоіо поп 
ё Ьгиііо циапіо зі сііріп&е* ГЛ. Матопі, «I рготезві вроаі»).

— Вот что, детки, послушайте-ка меня, сказала... Аньезе.— 
Я ведь на свет божий раньше вас появилась и людей не
множко знаю. Не стоит так пугаться: не так  страшен черт, 
как  его малюют.

МагёНегііа. — Виоп ^іогпо. гадоггі т іе і. АИе&гі, аііе^гі, 
Ьиопе пиоѵе. II гііаѵоіо поп ё зі Ьгиііо соше зі йіріп^с,
іиііо И таіе поп ѵіеп рег пиосеге (С. СНегагйі, «Ь'апеИо 
йеііа тайге»).

М а р г е р и т  а . — Добрый день, мои мальчики. Смотри
те веселей: есть хорошие новости: не так  страшен черт, как 
его малюют, и нет худа без добра.

— Ѵ а, Ьепе с о з і? — е^Іі сЬіезе а 5ап С іизііпо шозігап-
Доеіі 1а т іп и іа .

— ВепіБзіто. Е М еѵ і апіто. II аіаѵоіо поп зага іап іо  
ЬгиЙо с о т е  раге (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи&і Ѵагейо»).

_ Так годится? *— спросил он у Сан-Джустино, показывая
ему протокол.

— Вполне. И не бойтесь: не так страшен черт, как его 
малюют.
367. іі йіаѵоіо поп Іеііса т а і  §о1о ргоѵ. черт везде 

свою лапу всунет.
368. ип йіаѵоіо р а^а  Гаііго ргоѵ. ^  как аукнется,

так и откликнется.
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369. сііаѵоі рогіа е сііаѵоі геса ргоѵ. е  краденое доб
ро впрок не идет; трудовая денежка плотно лежит, 
шальная ребром торчит.

370. ип сііаѵоіо (5)сассіа ГаИго ргоѵ. ^  клин клином 
вышибают.

371. И сііаѵоіо ѵа іп саггохха зё дьявол едет на огнен
ной колеснице, гром гремит.

372. іі сііаѵоіо ѵа рег іі сопѵепіо все наоборот, все 
шиворот-навыворот.

373. И йіаѵоіо сі ѵиоі сассіаг Іа сойа ^  тут кроется 
коварная интрига, коварный план:

«Ѵесіеіе гіипцпе сЬе зЪаеІіа апсЬе 1и1. саго аѵѵосаіо».
«Ма зе Н сііаѵоіо, сгегіа, сі ѵоііе ргоргіо сассіаг 1а согіа, 

Чиезіа ѵоііа!» гіргезе Сароііпо (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е
і діоѵапі»),

— Так вы видите, дорогой мой адвокат, что и дон Флами- 
иио ошибается.

— А что если на этот раз он только старается скрыть 
хитро задуманные планы? — возразил ему Каполино.

374. Н сііаѵоіо ѵиоі (епіаг ЬисіСего ргоѵ. =  мошен
ник мошенника провести хочет.

1е йоппе Ііаппо ип рипіо рій (ІеІ сііаѵоіо см. 0-802.
375. ё епігаіо іі сііаѵоіо Іга (сіі) Іо-о е* дьявол зате

сался между н и м и ; между н и м и  пробежала черная ко
шка.

1а (агіпа сіеі сііаѵоіо ѵа (4иНа) іп сгизса см. Р-216. 
Іа І е т т іп а  пе 5а ип рипіо рій сіеі сііаѵоіо см. Р-403. 
іпіегеззе ё іі^ ііоіо йеі йіаѵоіо см. 1-342.
(ё ) т е^ ііо  азреМаге Гаггозіо сНе (ігоѵаге) іі сііаѵоіо 

пеі саііпо см. А-1150. 
поп сі апйгеЬЬе іі йіаѵоіо рег ип’апйла см. 0-365. 
поп Ьіяо^па Іаг іі сііаѵоіо рій пего сНе поп ё см. 

N-220.
376. поп Іи№ і сІіаѵоГі ЬаІІапо а ип виопо ргоѵ. е  

знал бы, где упал, так соломки бы подстелил.
поп 1о ѵиоіе пё Оіо пё іі сііаѵоіо см. 0-480.
377. диапііо іі (Ііаѵоіо ѵиоі апсіаге іп ргосезвіопе, поп 

8Іі шапсапо шаі 1е сгосі ргоѵ. пришла беда — откры
вай ворота.

378. (циі) с'еп1га іі сііаѵоіо черт попутал; здесь дело 
нечасто:

Ма ^и| спіга II <]іаѵо1о: іиКі чиеі Іаѵогі. №ІаІе Іі
аѵеѵа реггіиіі регсЬе, а чиапіо рагеѵа, ай ип сегіо рипіо  пе  
сѵеѵа $аііа циаісипа ^гозза  аззаі, с о т е  сііге зегаШ &паге, 
ітЪ гоеІіаге, гиЬаге (Л. Могаѵіа. «Йассопіі гот апі»).

Но тут ие иначе как черт поработал. Все эти места, как 
видно, Н атале потерял потому, что в какой-то момент он вы
кидывал одну из своих штучек: то ли тянул, что плохо 
лежит, то ли обманывал, то ли грабил.

5ап(о рег Іа ѵіа, йіаѵоіо іп шаввегіа см. 8-224.
Іга яиосега е пиога іі сііаѵоіо сі Іаѵога см. 5-2081. 
рег ІиШ і сІіаѵоП! см. 0-357.

ШСЕР1А /
Іаг 1а йісегіа аі роггі см. Р-2076.

Ш СНІАРАРЕ ѵ 
сІісНіагаге Гогіаіі см. Р-1064. 
ашісо ЬепеПсаІо, пегпісо (ІісНіагаІо см. А-615. 

^1СIАNNОVЕ пит  
а йісіаппоѵе воісіі рег Ііга см. 5-917. 
еззеге Іга сПсіоКо е гіісіаппоѵе см. 0-381. 
рідііаге і пароіеопі рег (Іісіаппоѵе Ііге сѵ. N-9.
Іепеге Гіпѵііо сіеі гіісіоКо (е  (ІеІ (Іісіап.юѵе) см. 1-380. 
ріі шапсапо сіісіаппоѵе воійі рег Іаге ипа Ііга см. 

М-327.
ШСІОТТО пит

379. сіісіойо о ѵепіі (тж. ріи 6\ сіісіоі(о) немало, д о 
вольно много, порядочно.

380. аѵеге гіісіоііо іп ѵоііа быть в опасности.
381. еззеге Тга гіісіоііо е гіісіаппоѵе быть хилым, бо

лезненным.
382. Іаге (или іігаге, (гагге) гіісіоио (соп (ге гіагіі)

быть счастливчиком, быть везучим:
т е  в іі гіігаі сЬе «а рег е ій  т і  роззо сЬ іатаг  сопіепіо. 

е  сЬе диапгіо репзо с о т е  апсіо Гіпѵегпо гіеІГаппо раззаіо  е

с о те  Ьо зЬагсаІо циеііо гіі чиезГаппо, сЬе ё зиІѴипйісі о псе 
А'апйаге пеі питега йеі рій, т і  раге гі'аѵег Іаи о ... «Исіоііо 
соп *ге «Іасіі (С. Оіизіі, «Ерізіоіапо»).

О себе могу сказать, что в общем нельзя ж аловаться, осо
бенно вспоминая прошлогоднюю зиму и то, как прошла для 
меня эта зима, когда я собирался отправиться на тот свет, 
теперь мне кажется, что я вытянул счастливый билет в 
лотерее.

(епеге ГіпѵИо йеі сі ісі оМ о  (е  гіеі гіісіаппоѵс) см. [-380. 
Нгаге (или  Ігагге) (Іісіоііо (соп 4ге йайі) см. 0-382.
383. (Іісіоііо ііі ѵіпо! опять за свое!, опять двадцать 

пять!
Б ІЕ С І пит  

ип еа ііо  е йіесі ^аіііпе см. С-91.
384. апсіаге Йіесі рег ивсіо быть заурядным, встре

чаться на каждом шагу:
(^иезіо Сгаіапо гі’Азіі ега Аі чиеЧаІі сЬе пе ѵаппо «ЛесІ 

рег изсіо, пё Ьеііо пё Ьги^о, пё Ъиопо, пё саіііѵо {М. й'Аге- 
ЁІіо, «ЕІІоге Ріегатозса» ).

Этот Грайано д ’Асти был из тех заурядных людей, что 
встречаются иа каждом шагу: ни красавец ни урод, ни доОр 
пн зол.

аѵег сііесі Іирі пеііо $(оіпасо см. Ь-996.
385. сашраге а йіесі гіоррі жить вечно, тысячу лет.
386. — ѵоггеі сНе саіпраззего а гііссі гіоррі сіі Ма(и$а- 

Іеш(ше) желаю им жить веки вечные.
соггеге соп сііесі §атЬ е см. 0-145. 
шапсіаге Іоиіапо (Ііесі гпі^ііа гіі циі см. Ь-788. 
8Іі гпапса поѵе а ?аг (Ііесі см. М-327. 
ше^Ііо игГопсіа гіі ІіЬсгІа сНе сііесі ІіЬЬге й’ого см. 

Ь-548.
ѵаі рій ип (евіішопіо сіі ѵівіа сНе (Ііесі гі’игіі4а см.

Ѵ-698.
Ш Е5 1РАЕ Іос. Ш .

сапіаге іі сііев ігае см. 0-233.
ШЕТА /

387. Іепеге яй а йіеіа а) держать на диете кого-л.; 
Ь) морить голодом, брать измором кого-л.
ШЕТРО аѵѵ е ргер  

паіига сіі сііеіго см. N-98. 
іп яиа сііеіго см. ()-3 а).
388. апііаге йіеіго отступать.
389. апііаге сііеіго а дй а) следовать за кем-л.; и д т и  

по стопам; Ь) ненадолго пережить кого-л., уйти в мо
гилу за кем-л.

апсіаге (Ііеіго а ягі соше ип са^поііпо см А-707. 
аѵеге §1і оссНі гіі іііеіго см. 0-105. 
аѵег ѵіа іі саро Йіеіго... см. С-738.
390. саясаге йіеіго а... е* увлечься:

Сопііпиб іпѵезіепгіо Аппа: — Ма поп ѵегіі сЬе сахса сііеіго 
а І.исіапа? (/?. Вгіцпеііі. «Ьа йегіѵа»).

Н аседая на Анну, Джованна продолжала: — Ты что, не 
в и д и ш ь , как он увивается за Лючаной?
(Пример см. тж% 0-56).

соггеге (Ііеіго а ипа (газе (или  а ипа рагоіа) см.
С-2782.

соггеге с о т е  ее 5і аѵеввего і Ьіггі сііеіго см. С-2779.
391. йаге гііеіго а цй преследовать кого-л., гнаться за 

кем-л.
392. гііге сііеіго а дсі наговаривать на кого-л. за его 

спиной.
393.е55еге сііеіго а ( +  іп[.) усердно, долго делать 

что-л.
394. Іагяі соггеге сііеіго заставить просить себя.
Таге И рогіісо сііеіго 1а сава см. Р-2122.
Іагві іігаге 1е шеіе сііеіго см. М-1063.
Іаге сНе іі Іоггіо поп йіа йіеіго см. Т-759.
395. §еНаге <1іе(го (а ііе враііе) яс не вспоминать о 

чем-л.; забыть о чем-л.
поп шапііаге а гііге гііеіго см. 0-509. 
теН еге яс сііеіго іі йо^чо см. 0-861. 
теМеге (или  рогге) і ріегіі сііеіго (Іе огіпе сіі) дй см. 

Р-1689.
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396. рогіагзі (или  гесагзі) сііеіго дс унести с собой; 

стащить что-л.
397. зіаге гііеіго а я с) (согпе Іа зиа огпЬга) а) следо

вать за кем-л. (как тень):
N□1 йоЬЬіашо 8ІагеН Йіеіго с о т е  1а 8иа о тЬ га  (О. Агріпо, 

«ІІп йеііііо й’опоге»).
Мы должны следовать за ним как тень.

Ь) ухаживать за кем-л.:
...поп ё т іс а  11 аоіо еіоѵапоііо сЬе ші з іа  «ІІеіго (С. Саз-

воіа, *Ье гаеагга йі ВиЬе»).
Не он одни волочится 8а мной.
Ма Іе ГЬо сіеііо сепіо ѵоііе, ОігаЫаТ Міса 1е зіаѵо йіеіго 

биі зегіо (Е. Ѵіііогіпі, «Ье йоппе (іі Меззіпа»).
Но я же тебе сто раз говорил, Д ж иральда, я  вовсе не 

ухаживал за ней всерьез.

398. Іепеге гііеіго а... следовать за..., следить за...:
Ь ’А^пезе поп гіизсіѵа а іепег сІіеіто аі Іого (Зізсогзі 

(Я. Ѵіеапд, «ѴАепезе ѵа а тогіге»).
Аньезе никак не удавалось уловить нить нх разговоров. 
Ьа Ьагопезза сопііпиаѵа а гігіеге, е СіоУа 1е іепеѵа 

сііеіго, ІиШ  е сіие ^иагсіапсіозі іп ѵізо соеіі оссЬі зоіі 
г іт а з і і  вегіі (С. Ѵег%а. «Мазіго-йоп СезиаШо»)а

Баронесса все смеялась, а с ней и Чолла. Они смотрели 
друг на друга, и только глаза их были серьезны.

ѵоКаге <Не(го соІГоссНіо см. 0-238.
сіаі Ьие (Ііпапгі; сіаі шиіо (1і сііеіго; е йаііа (Іоппа сіа 

Іиііе 1е раг(і см. В -1382.
сЬі гісіе (ІеІ т а !  гіе^іі а1(гі, На іі зио сііеіго Гизсіо см. 

М -230 .
сЬі ѵіеп сііеіго, зеггі Гиясіо см. ІІ-236.
§атЬ е т іе , ѵ епііет і сііеіго! см. 0-186.
1’опоге ѵа сііеіго а сЬі 1о (и§§е см. 0-397.
1а рог(а сіі сііеіго ё яиеііа сЬе гиЬа 1а саза см. Р-2115. 
ее (и ѵиоі ѵіѵег 1іе(о поп (і ^иапіаге іппапгі піа сіі 

сІіе(го см. Ь-584.
(аі (і гігіе іп Ьосса сЬе Йіеіго (е 1’ассосса см. В-940. 

Ш Р Е Д Е Р Е  ѵ 
(Шепсіеге соі йеп(і см. 0-163. 
йііепйеге іі ргоргіо зап^ие см. 5-162. 
гііГепсІеге і ргоргі зоппі см. 8-1034.
(Шепсіеге а зрасіа Ігаііа см. 5-1213.

Ш РЕ5А }
(Шеза асі оКгапга см. 0-313.
399. 5и11е іШезе (обыкн употр. с гл. теі(ег5І, зіаге, 

Іепегзі, есс.) начеку, настороже.
400. гассотапсіаге 1а ргоргіа (Іі.еза аі ріесіі =  обра

титься в бегство, убегать со всех ног.
ОІРЕТТО т е а § §

401. сІііеКо сіеііе сіпяие (1і(а клептомания; склонность 
к воровству.

402. сіііейо (И (ге ѵепепіі зи диаКго двадцать два не
счастья (о калеке).

403. сііге т і і іе  (ШеНі сіі... сплетничать о...
404. ітри(аге (или  гесаге) а сІі(е((о вменять в вину, 

винить, обвинять.
405. теН егзі іп (ШеМо жаловаться:

Ка/Ыеіе- — Е чиезіо ѵі ѵоіеѵо йіге, гіі поп шеііегѵі 1п 
сііТеіісі ее по іо регсіо іі розіо (Е* Ос Рііірро, «Сіиевіі }ап- 
іазті»).

Р а ф ф а э л е .  ■— Я хотел вам сказать, чтобы вы че ж а
ловались, а  то я потеряю место.

406. (гоѵагзі іп сІі(е((о быть виноватым.
407. сЬі ё іп сШе((о ё іп зозре((о ргоѵ. =  на воре 

шапка горит:
СЬі 6 іп гііісНо 6 Іп зозреііо, гіісе іі гоѵ(тЬіо шііапеге: 

аП’ипо е аІГаІіго іи гіап іе  рагѵе гіі зепНге іп цпе' Іоссо II 
зио п о те , со^п оте  е еоргаппоте... (А. МапгопС, « / рготез-
5І 8Р 05І»).

«На воре шапка горит», — говорит миланская пословица; 
каждому из двух пройдох в этом звоне почудилось его соб
ственное имя и прозвище.

сЬі ё 5спга <Н(е((о 5са§1і 1а ргіта  ріе(га см. Р-1781.
408. сЬі Ьа сІі(еі(о е поп (асе, осіе $оѵеп(е яиеі сЬе 

§1і (і)і)$ріасе ргоѵ. ^  никто бы про тебя не знал, когда 
бы сам ты не болтал.

409. іі сІі!е((о ё пеі тап ісо  зло тут в самом корне, 
сіоро і сопіеііі езсопо (или  зол иясііі, ѵ^п^опо) і йі-

(е« і см. С-2413.
410. пе55ііпа (или  піипа) регяопа вепга сіііеііо (тж. 

о§пішо Ьа іі і1і(е((о йеііа зиа ѵігій) ргоѵ. ~  никто ие 
без греха, грех да беда на каждого живут.
ШРРАМАТО а§§

411. сЬі ё сШ іатаіо ё піегго ітргеса(о ргоѵ. ~  кле
вета, что уголь: не обожжет, так замарает.
Ш РРЕКІКЕ ѵ

412. яиеі сЬе ё сІІИегіІо поп ё регйиіо ргоѵ. ё і  что от
ложено — не потеряно.
БІРРІС ІЬЕ а§ §  е т  

сІіШсіІе ра550 см. Р-758. 
йі «ЗіГіісіІе ассе$80 см. А-56. 
аѵеге іі по іІШісПе см. N-321.
413. (аге іі ЛіЯісіІе быть несговорчивым, упрямым:

— Бі* ип росо: Іаі іапіо 1а сІііНсіІе апсЬе соп №по? 
(С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі Ьозсо»).

— Скажи мне, ты и с  Нино так ломаешься?
Іп саза гіеѵі аѵегсеіа 1а гіоппа. Рег Іиі регб іп саза поп 

с’ега п е т т е п о  ипа зегѵа, сііе т а ^ а г і,  зиііе ргіте, іа  Іа 
зозіепиіа т а  роі роі расігопе поп риб сегіо т е ііе г з і а іаге 
1а сііііісііе, іап іо  сЪе сегіе ѵоііе рег ип иогпо ё ше&Ііо 
аѵегсі 1а зегѵа сЬе 1а ш оеііе... (Р. А. Виііііа, «II ѵоіап- 
ііпо»),

В доме нужна женщина. У него, однако, не было даж е 
служанки, которая, конечно ж е, поначалу не очень под
дается, но ведь с хозяином долго не покочевряжишься, так 
что чаще для мужчины даж е лучше, чтоб в доме была 
служ анка, а не ж ена...

1а согіа ё рій (ННісіІе (За 5со. (ісаге см. С-2059. 
о§пі ргіпсіріо ё сІіНісіІе см. Р-2309.
іі р г іто  равво ё іі рій гііНісіІе см. Р-836.
іі р г іто  8сиі1о ё іі рій гііКісіІе а (аге см. 5-506.
И ѵегіеге ё (асііе, е іі ргеѵегіеге ё гііШсіІе см. Ѵ-134. 
1а ѵіг(и 5(а пеі <1і((ісі1е см. Ѵ-626.

ШРРОКОЕКЕ ѵ 
гііКопгіеге (ипа) ѵосе см. Ѵ-847.

ШРРОКМЕ т
414. о&пі (1і((огте (гоѵа іі вио соп(огте ргоѵ. каж

дый урод находит свою уродину
ШСА {

415. готреге (или  аргіге) 1е гіі^Не а) преодолеть пре
пятствия, разрушить преграды (пример см. Р-132);
b ) перестать сдерживаться, высказать все начистоту. 
Ш ОЕКІКЕ ѵ

йі^егіге апсЬе і сЬіогіі см. С-1745.
(Крейге Іа Ьііе см. В-737, 
йі^егіге іі (егго см. р-446. 
йі^егіге ипа зЬогпіа см. 5-286.
5(отасо сЬе йі^егіксе і вавві см. 5-1762. 
гЬі Ьа тап § іа (о  і ревсі (или  іі резсе), йі^егівса 1е Іі- 

всЬе см. Р-1359. 
йі^егігеЬЬе апсЬе Іе тасіп е см. М-35.
(Іі^егігеЬЬе і яаяяі см. 8-258.

ОЮ Е5ТІОКЕ /
416. еввеге (1і (асііе гіі^езііопе быть доступным для 

читателя (о книге, авторе и т. п.)
Ш ОШ КАРЕ ѵ 

аѵег (1і§іипа(о 1а ѵі^іііа (1і 5а.і(а Саіегіпа см. С-1283. 
сЬі зрПІиггіса, поп (Іі^іипа см. 8-1420. 
сЬі ѵиоі §0(1ег 1а (ев(а (іі^іипі 1а ѵі^іііа см. Р-504. 
ип еіогпо 5І 5Іеп(а, е яиеі аКго зі гіі^іипа см. С  600. 

ОІСШМО а§§  е т  
рій Іип^о йеі (іі^іипо см. Ь-930.
417. а (Н^іипо а) натощак; Ь) неожиданно, вдруг;

c) не солоно хлебавши.
418. — еззеге а йі^іипо соблюдать пост, поститься:

Ш а чиапіо Іетр о  зеі а гіібіипо» — сЫеві, зігіггапйо ип 
оссЬіо. «М апаееіо 1а піізегіа, сіа чиапгіо зопо паіо> 
(I). Рігго, «Ье зоШаіеззе»).

— И  давн о  ТЫ ПОСТИШ ЬСЯ? — спросил я  подмигнув.
— Черт возьмні С самого рождения.
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— Саге сс.агіопе а йі^іипо см С-2087.
— Гаг шіё«іа яиагіо іі (или  іаге рііі т і§1іа  й’ип) Іиро 

а йі^іипо см. М -14,_ .
— ті<г1іо сНе Га іі Іиро а Йі^іипс см. М-1414.
419. агтаг.м йі сіі^іипо умерщвлять свою плеть, не 

поддаваться соблазнам.
420. еввеге ип йі§іипо сопіапйаіо быть очень набож

ным.
421. Іаг йе’ йі^іипі поп сопічпиаіі эё поститься в 

скоромные дни, голодать, влачить голодное существо
вание.

•тиазіаге іі йі^іипо см. 0-125  
422. іпііітіаге іі йі^іипо заставить поститься.
423. Іеѵаге (или  Ігагге) йаі й і^ тл о  спасти от нищеты.
424. ргейісаге іі йі&іипо а рапсіа ріепа набивши брю

хо, проповедовать пост. 
готреге іі саро аі йі^іипо см. С-794.
425. готреге (или  всіо&ііеге, зоіѵеге, ^иавіаге) ІІ йі- 

(гіипо а) перестать воздерживаться, нарушить пост, 
обет; Ь) заморить червячка, поесть:

Регрсіиа аіззе *і’аѵег соп аё чиаісоза гіа гошреге іі 
ііідіідпо (А. Мапгоп., «I рготеззі зрозі»).

Перпетуя заявила, что у нее есть чем заморить червячка. 
Е (.иапгіо 1а таШ п а , рег ггтр еге  ІІ гііуіипо апгіаѵа іп 

ип саКеиссіо... е іі  ѵе..іѵапо іп і і - 1' :с 1е егокзе Геііе гіі 
Чиеію зио раііе гіі саза... (А. Р апгііі, <гЬа оиІсеЧа зепга 
пиісе 7  авеіо»).

И когда утром он отправлялся поесть в скверное кафе, 
он вспоминал 5о..ьшне лом .и  свеж ею  домашнего хлеба.-
(гіігге йаі йі^іипо см. 0-423. 
сНі ё ваіоііо поп сгейе а сЬі ё «і^іигю (тж. согро 5а- 

Іоііо поп сгейе аі йі^іиг.о) см. С-2768 
ѵепіге йі^іипо поп ойе (или  поп вепіе) пе&зипо см.

Ѵ-290.
ОІСКРО ІР2 ѵ 

гіі^г^йіге ііаі сатро см. С-377.
Ш С іи С К А К Е  ѵ

йі^гі^паге і йепіі см. 0-170.
ОІССІА22АРЕ ѵ 

йіоцаггаге пеі тап ісо см. М-406.
ш с і л з а с н ё  аѵѵ

426. йіге йі^ішасНё сказать как полагается, надле
жащим образом:

Іп ріегіі а ііе  зие зра іе Ьіпгіа аппиГ, ^ іи іісапйо  сЬе 5і 
ега езргеззо соп ^горгіеіа е аЪіШа ріс)іс.;іюпа1і- На сіеііо 
ргоргіо гіі&иізасЬё (/.. Б лаппі, «Ѵайиііега»).

Стоя за его спиной, Лннда подтвердила его слова, считая, 
что он выразился с профессиональном точностью и яснос ыс 
Надлеж ащ им образом.

ОІЬАОАТО а д §
427. аііа йііа^аіа стремительно, бурно.

ШЬАТАРЕ ѵ
йііаіаге П сиоге см. С-3248, 
йііаіаге Іа т е п іе  см. М-1137, 
йііаіаге &1і осспі см. 0-148. 
Йііаіаге ГогессНіо см. 0-549. 
йііаіаге іі реііо см. Р-1426. 
йііаіаге і ргоргі сопііпі см. С 2120 
йііаіаге Іе риріііе см. Р-2549. 
й.іаіагг іі гевріго см. К-258 
йііаіаге 1о $<гиагйо см. 8  739.

ШЬЕТТЕѴОЬЕ т  
5р05аге (или  ипіге) Гиіііе аі йііеііеѵоіе см. І.І-26І. 

ОІЁЕТТО а цц  е т  
Іе іііига ЗіІеЙе см. М-2179.
428. а (Ьеі) йіІеМг в свое удовольствие; просто так.
429. Гаге йііеііо сіеі 1 а песе$5ііа (тж. іаге йеііа песез- 

8і1а йііеііо) уметь находить радость во всем.
430. пиоіаге пеі сНІеМо блаженствовать; наслаждать

ся жизнью.
131. ргепйеге а (или  іп) йі1е((о (тж. ргепйегзі йПейо 

йі...) любить, наслаждаться.
432. ѵепіге а йііеііо нравиться, вызывать симпатию.
433. ѵіпсеге о^пі йіісі о превзойти все, быть вне вся

кого сравнения.

ШІЛСЕКХА /
434. йіИ^епга разка хсіепга ргоо. ^  старание и труд 

свое возьмут, терпенье и труд все перетрут.
1г _!оп апапга 5і тап ^ іа  Іа (Иіі^епга см. Ь-782.
"35. Іа. р-іса йШ^епга ра^а іі Ігодо ргоѵ ^  сама 

себя раба бьет, коль нечисто жнет.
о і ь и ѵ ю  ш

(Шиѵіо гіі Nоё см. N-382.
436. а ііііиѵіо а) лиьневый, как из ведра; Ь) в огром

ном количестве, массой.
рі^Наге (или ргепйеге) Іе т о м е  гіаі йііиѵіо см. 

М-2076.
Ш .Ѵ ^ А К Е  ѵ

гіітепаге 1а сойа см. С 2033. 
оітепаге 1е ^апавсе см. С-207. 
ііітепагві пеі тап ісо  см. М-406, 
йітепаге 1е тавсеііе см. М-895 Ь). 
й'тепаге огессНі см. 0-550.
апс?і« іі сапе соі й’теп аг Іа сойа 5І ^иайа^па Іе яреве

см. С-472.
сНі ѵа а Іеііо зепга сепа, ІиНа (1а) поііе 5І й:теп а  

см. Ь-501.
ШМЕКТІСАРЕ ѵ

і ЬепеПгі йеі т о г іі 5ого ргевіо йітепіісаіі см. В-547. 
5іа йітепііса^а 1а т іа  йезіга см. 0-265. 

ОІМ2МТІСАТРІЭ ,г
437. теН еге (или Іаге апйаге, Іавсіаге) пеі йітепііса- 

Іоіо предать забвению, забыть; пренебречь.
0 ІМ Е 5 5 0  а§§

а сіеііа й іт ем е  см. С-1879.
ОІМРЗТ.САЯЕ V 

йітеяіі-агві зепга тапйогіе см. М-350. 
Ш М Е5ТІСНЕ22А /

438. Іепеге аітевІісНегга быть свонм человеком, дру
гом.
ОІ/МОНА от

439. евігеіпа (или и іііт а ) й ітога последний приют, 
могила, кладбище.

440. вепха йітога немедленно, незамедлительно.
441. Гаге й ітога а) (гж р.-епйеге й іт  га; хІаЬіІіге 

1а 5иа й ітога) поселиться:
С епіе пиоѵа ргезе йішога іп ^иезіа саза, е і1 ѵессіііо 

рагѵе поп ассогеегзепе, аззогіо сого’ега а Гіззаге іі ѵиоіи 
зепга сіаг зеепі сН ѵііа (С. Вегпагі, «Соте ипа  / аѵоіа»).

Новые люди поселились в доме, а старик, каж ется, и 
не заметил этого. Целыми днями он сидел, всматриваясь в 
пустоту, и не подавал признаков жизни.

Ь) медлить, задерживаться.
442 т е ііе -е  а йііпоіа акклиматизировать.
443. рі^ііаге (Итога керга дс слишком долге распро

страняться о чем-л.
444. 5Іаге а й ітога жить, проживать.

ШМОКАйЕ ѵ
йітогаге іп ѵіпо см. V 595 

ОІЛЮ5ТРАКЕ ѵ 
йітовігаге спе Гасеіо 5І Га соі ѵіпо см. А-96.
4^5. сіс сНе ё ѵаіво рег Йітохігаге чте> и требовалось 

доказать.
^ IМ 05Т Р А 2I0N Е  {

443. сіаге 1а йітохігагіопе подтверждать, доказывать,
показывать.

446а. Гаг«“ йітохігагіопе а) демонстрировать, явно по
казывать, Ь) делать вчд, показывать 
Ш КАК2І аѵѵ е ргер

447. Іеѵагзі гііпапхі прогнать кого-л.з
Ѵе^Б^псІо іп іап іо  Сазігиссіо сЬе і пешісі зиоі поп йог- 
шіѵапо, е іепеѵапо о^пі е і° гп°  іііѵегзе ѵіе ііа Іеѵагзеіо 
іііпапгі, 8І йіейе... а  ргосассіаге 1а ѵепіііа сіеі Ваѵаго,.. 
(Р. Рап$апі, «Сессо й*АзсоІІ»),

А между тем Каструччо, видя, что враги его не дремлют 
и каж дый день придумывают новые способы убрать его 
с дороги, изо всех енл старался... ускорить приход Б а
варца...
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448. Іеѵагэі (или  іо^ііегзі) й па л і  а убраться с 

п  » долой.
449. теііеге цс йіпапгі показывать, предлагать что-л. 
5(аг йіпапгі йа&И оссЫ см. 0-212
ііаі Ьие йіпапгі; сіаі ілиіо Л  йіеіго; е Йаііа йоппа йа 

1и*1е Іе рагіі см В -1382.
іп Іегга иі Іаіігі, ѵаіі&іа Йіпапгі см. Ь-88.

0 1 0  (тж. ЮОЮ) т  
іі Сіо (И СіасоЬЬе см С-425
450. іі Бю сіі Ьеппо миф  Лемносский бог, Вулкан.
451. Оіо аеііа Іисе миф. бог света. Феб, Аполлон, 
і^пийо соше Оіо 1о Геге гм. 1-39
Іаг&о циапіо Іа тівегісогйіа сіі Оіо см. Ь-І68*. 
пийп соше Оіо Гпа Іяііо си. N-539.
5е«*па1о йа Оіо см. 5-576.
асдиа соше Біо 1а тап й а  см. А-117.
ЬагЬа ГаМа рег іт о г  йі 0:о см. В-231.
Ьосса Іагста с о т е  1а тізепсогйіа Л  Оіо см. В-809, 
сака Л Ь т  см. С -1141.
452. са5Іі|?о (или  (Іа^еІІо, даь(ідо) Л  Ьіс а) кара 

і5ожия: Ь) стихийное бедствие.
іі Йііо Йі Оіо см. 0-670. 
іассіа сЬе Оіо $і яцагйі см. Р-14.
^іийігіл Йі Ріо см. С-726.
453. егагія (ими о^пі Ьеп) йі Оіо изоби іне, богатство:

— ..С оп  Іш іа  (]исБІа :іа сіі Оіо Ьо ро*ию сапір ге (■ ПС 
аппі; т а  о ее і зопо адіі и іііт і  зцоссіоііі обе* пеііа сіізрепза 
поп с’ё рій пиііа (С. Соііойі. «Ье аѵѵепіиге сіі Р іпосскіо»).

— ...Благодаря такому изобилию я смог продержаться 
два года, но сегодня у меня последние крохи и а исходе; 
в чулане ничего не осталось.

Аѵеѵа ѵізіо 1е зіапхіпе, зиЫІо сіі 1й гіеІГепігаІа, ей егапо 
аззо іи іа теп іе  таепіП сН е. ргоргіо соп о^пі Ьеп <11 Оіо перН 
Б р а г і  (С. Агріпо, «АИге зіогіе») .

Он видел эти комнатки рядом со входом; они были про
сто великолепны, со всеми мыслимыми удобствами.

Ма іпіапіо АЫо гірагіе, е Іа тагіге §1і іій о§пІ Ьеп <11
Оіо (А. Сегѵі, «1 тіеі зеііе іі&іі»).

Между тем Альдо уж е должен ехать, и мать дает ему 
с собой всякой всячины.
(Пример см. тж. С-615; М-1336).
454. — сЬе (ггагіа аі Оіо! какая прелесть!, какое оча

рование!
— соп Іа ^газіа Л О'о см 0-457.
Іис^оіепепіе Л  Оіо см. Ь 390. 
та^ іопе Л  Ріо см. М-108.
1а т а п о  йі Біо см. М-459, 
тіпівіго Л Оіо см. М-1491, 
п етісо  Л  Оіо см. N 151. 
о^пі Ьеп йі Оіо см. О -153. 
ре<.2о й’іга йі Оіо см. Р-1445. 
гедпо йі Оіо см. К-1о9.
1а ьрайа йі Оіо см. 5-1210.
455. эроза йі Біо церковь.
Іітоге Л В.о см. Т-643.
— яепга (іыоге Л  Біо см. 1 -Ь44.
(оссо й’іга Л Оіо см. Т-701.
456. и о т о  (или  яегѵо) Л  Оіо раб божий, божий че

ловек.
Іа Оіо тегсё см. М-1214.
457. соп Гаіиіо (или гоп Іа ^гахіа, соп 1а зрегапга, 

соі п от е) Л Оіо (тж. пеі п о т е  Л  П)іо) с божьей по
мощью, с богом (пример см. Р-2129)

рег (Г )ат ог  (или  рег егагіа) Л Оіо см. А-643
— рег Гатог Л Оіо пе« л. гіо йа пиііа (или  піепіе) 

см. А-644.
аі сояреКо Л Оіо е йеі вапй см. С-2954, 
а йіяреМо йі Оіо см. 0-648.
«иііе оіпоссНіа йі Оіо см. С  150.
т а і йа Оіо см. С-3059
піегсё йі Ріо см. М-1214.
пеапсЬе рег Іа т іхег іт гй іа  йі Оіо см. М-1553.
458. п ет т еп о  рег Оіо (тж. пеапсЬе ®е Оіо ѵоІе58е) 

ын за что, ни в коем случае, ни боже моіі.

іп п от е  йі Біо сч. N-415.
соп (или пеі) п о т е  йі Оіо (тж. соп Іа врегьпха йі 

Піо) см. 0-457.
459. 5епга Лге пё а Оіо пе аі йіаѵоіо никому ничего 

не сказав.
ассепйеге ипа сапйеіа а Оіо е ипа аі йіаѵоіо см. 

С-408.
апйагс рег іі п от е  Л  Ыо см. N-419. 
ап^а^е соп 1а расе йі Оіо сл Р-7.
460. аііассагаеіа соп Оіо (или соп і 5ап(і) винить 

всех и вся.
^іигаге рег і Іио&Ьі Л Оіо см. Ь-982.
Іавсіаге 1 а п іт а  а Біо (е 1а гоЬа а сЬі 5’аррагііепе) 

см. А-797
Іазсіаге Гапіта а Оіо е Іе всагре аі йіаѵоіо см. А-798.
461. Іавсіаг іаге а Ріо понадеяться на бога, на судьбу 

(пример см. Р-769).
462. тогіге іп Оіо умереть по-христиански.
рі^ііаге (или  ргепйеге) іі іеі.іро сЬе Біо тап й а см. 

Т-280.
ріоѵеге с о т е  Оіо 1а т а . і .а  см. Р-1831*. 
гассотапйаге Г апіта а Сю см. А-808. 
гепйеге Гапіта а Сю см. Л-800, 
гепоеге 1а ѵііа а Ьіо см Ѵ-749. 
ѵепйеге 1е ЬийеІІа а Оіо см. В-1368, 
ай ё йі Піоі см. А-327
йаціі апіісі т і  ^иагйі Піо, йаі пет ісі т і  Ёиаг^° <°

см. О 464.
а т іс і йа віагпиіі, іі рій сЬе (и пе саѵі ё ип Юіо Гаіи-

-м. А-621.
іі Ьепе ѵа ргево циапйо Біо Іо тап й а  см. В-495, 
а с^Міѵа ѵасса Оіо йа согіе с о т а  см. Ѵ-7. 
а Сеі г - гиеі сЬе ё йі Сеяаге, а Оіо циеі сЬе ё йі

Оіо 'м  С-1632. 
сЬ̂  Оіо 4і ЬепеЛса! см. В-541, 
спі 8’ліиСа, Оіо Гаіиіа см. А-403.
463. сЬі сопіго Оіо &еіга ріеіга, іп саро ^Іі (оіла 

ргоѵ. как аукнется, так и откликнется.
сЬі ё ір Іепи.а, Счо Гаіиіа сл. А-403.
464. йа сЫ т і  Гійо т і  §иагЛ Оіо, йа сЬі поп т і  Іійо 

т і  і іі гйо іо (тж. йа^іі а т іс і т і  ^иагсіі Оіо, йаі пе- 
т іс і  пи ^иагйо іо) ргоѵ. упасн, боже, от друзей, а от 
врагов я как-нибудь сам уберегусь.

46Ь. сЬі поп Ьа йа Іаге, Оіо р-ііепе тап й а  ргоѵ. ~  
была бы шея — хомут найдется

466. с о т ’ё (или ^иапГе) ѵсго Оіо (или  іййіо)! как 
бог свя і, ей-оогу, честное слово:

«Ѵі ѵейгешо віпііасо, а АѵеІІіпо. циапГё ѵего Ігійіо!» 
сопсіизе Киззо {С. Агріпо, «Ѵп йеИИо сі опоге»).

— Как бог свят, вам не миновать быть городским голо
вой Авеллнно, — заключил Руссо.

— Ма іо іі  гіепипсіо аі сагаЫпІегі... ТІ аѵѵеіепо, с о т ’ё 
ѵего Оіо (5. Зігаіі, <гРеррапіопі» ).

— Я заявлю  о тебе карабинерам... Я, клянусь богоц, от
равлю тебя.
{Пример см. тж. Ѵ-233).
467. со т е  Оіо ѵоііе (или  ѵиоіе; тж. 8е Иіо ѵиоіе; а

Оіо ріасепсіо) с божьей помощью:
. . .т а  риг аііа Гіпе. с о т е  Ріо ѵоііе, іі согро Іи іззаіо е 

со тр о зіо  зиі Іеііо (В. СісОЕпаш. «гЬа Ѵеііа»).
...в конце концов с божьей помощью тело покойной уда

лось поднять с пола и уложить на кровати.
О иезіа Іеііега ё зсгіЦа ип т е з е  е т е г г о  Га, е роі з іа іа  

1і а сапсііге іп ипа сагіеііа. оѵе с о т е  Ою ѵиоіе 1'Ьо 
гіігоѵаіа о^е» (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Я только сегодня, с божьей помощью, обнаружил зате
рявшееся в одиой папке это письмо, написанное полтора 
месяца тому назад.

Візо^па зарег сотргаге; е зе ИІо ѵиоіе, чиаісііе ргеххо 
сотіпсіа  а «Іітіпиіге {А. Саііі. «Ьа зреза йеі зідпог Скі- 
йопі»).

Покупать надо уметь, а там, глядишь, с божьей помощью 
и цены понизятся»

Р г іт а  ѵепіѵа рег азсоИаге і! го т ап го  «Роіепіа е ѵеіепо» 
т а  агіеззо зе Ріо ѵиоіе ё (іпііо №. ОиігЬигд, «Саго ЛН- 
скеіе>).
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П режде Освальдо приходил послушать роман «Полента и 
яд», но теперь, слава богу, чтения кончились.
(Пример см. тж. С-223; Р-182).

Оіо ГаЬЬіа іп ^іогіа см. Сі-805.
Оіо сі аіиіі см. 0-471.
Оіо Ьассо! см. В-32.
468. Оіо сісі Сіеіо! господи боже мой!:

Сі&іа поп аѵеѵа гіпсЫизо Гизсіо. Епігаі е зріаі, Оіо «Іеі 
СІеІо (О. Магоііа, «Маі йі Оаііегіа»).

Д ж идж а ие заперла двере. Я вошел и заглянул в ком* 
нату: царица небесная!

469. Оіо (і сііа іі та іап п о (или  (і Гассіа йоіепіе) будь 
ты прокляті

470. Оіо 1о (или  ѵе 1о) йіса представить себе труд
но.

Оіо Іі (а е роі И ассорріа см. 0-477.
471. Оіо (сі) ^иагсіі (или  сі <тиап1і е ІіЬегі, сі ІіЬегі, 

сі ксагпра е ПЬегі, сі аіиіі, се 1а тапгіі Ьиопа: тж. а Оіо 
поп ріассіа; Оіо поп ѵо§;Ііа; іі сіеіо сі ^иаггіі или 
зсатр і е ІіЬегі) сохрани бог, помилуй бог:

А Оіо поп ріассіа сііМо т і  ргеѵаі^а сіеііа Ігеййехга 
й’Ейоагйо— т а  поп 80 с о т е  5І розза БІаг^Іі Іопіапо ип 
5о1о яіогпо ді рій (11. Ровсоіо, «ІЛІІтпс Іеііеге йі іасоро 
Огіівг).

Не дай бог, чтобы Эдоардо ко мне охладел: я  не в силах 
прожить и дня без него.

472. Оіо Н ^иаггіі йа диеііа ^аііа сНе Лаѵапіі (і Іесса 
е гіі сііеіго 1і ^гаіііа ргоѵ. е* в глаза ласкает, а за глаза 
лрет, избави нас боже от льстивых лицемеров.

Біо Н риаггіі йаі ^іогпо йеііа Іогіе см, С-546.
473. Оіо Іаксіа (аге, т а  поп зоргаНаге ргоѵ. ^  все 

хорошо в меру.
010 сі ІіЬегі (или се Іа таг.Л  Ьиопа) см. 0-471.
474. Оіо гпапгіа іі ^гесісіо весопгіо і раппі ргоѵ. “  

каждому свое; большому кораблю — большое плавание.
475. б іо  поп шапііа 5е поп чиеііо сЬе 5І рио рогіаге 

ргоѵ. ^  кому много дано, С ТОГО много и спросится.
476. Оіо поп ра^а іі (или  аі) $аЬа(о (тж. Ьіо поп 

ра^а о§пі 5аЬа(о вега, т а  циапйо р; §а  гіа іаопеіа іп- 
іега) ргоѵ. =  бог правду видит, да не скоро скажет:

— ОІо поп раба П заЬаіо... егі а си! Оіо ѵиоі ш аіе е іі 
{о^ііе ІІ зеппо (Р. Рап[апі, «Сессо й’АзсоИ»).

—- Бог правду видит, и, чтобы наказать человека, лишает 
его рассудка.

«Оіо поп ра^а  аі заЪаЪо!» Е созі йісепйо іі ргеіе аіхаѵа
11 сШо е 1а ѵосе, сЬе і і а ^ іо іа п і  диазі іи ііі зепііѵапо 
(А. Раюіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііад&іо» ) .

«Вор ворует до поры до времени!» — говорил священник, 
угрожающе поднимая перст, повышая голос, который могли 
слышать все ж ители Фаджоли.

а Біо поп ріассіа (тж. Оіо поп ѵо^ііа) см. 0-471. 
а Біо ріасепгіо см. 0-467.
477. Оіо (ргіша) И (а, е роі И ассорріа ргоѵ. ^  оба 

друг друга стоят; два сапога — пара:
Ѵігдіпіа. — ... сі п а п Г с Ьгиііо аѵеге а сЬе Іаге соп 1а

еепіе соше ѵоі е с о т е  т і а  піроіе. СЭиеІІо ісісііо р г іт а  II Га, 
е роі 11 ассорріа (Е . Юе Рііірро, «Ьа раига пшпего
ипо» ).

В и р д ж и н и я .  — ...как плохо иметь дело с  такими 
людьми, как вы и как моя племянница. Ведь оба вы — два 
сапога пара.

Магіа. — Р іп а ітеп іе . гіо М аііео ііа гіаіо II сопзепзо а і т іо  
т а іп т о п іо .. .

Ѵіг&піа. — АПога 1ю га л о п е  іо чиапсіо йісо: «Оіо ргіша 
II іа  е роі 1і ассорріа» (Е. РіІірреГ, «Ьа раига питего 
ипо» ).

М а р и я .  — Наконец-то дядюш ка Маттео дал согласие иа 
мой брак...

В и р д ж и н и я .  — Значит, я была права, когда говорила, 
что вы оба одним миром мазаны.

Біо сі зсатр а  е НЬегі см. 0-471.
гіа гіоппа іп саігопі Оіо 1і зсатр і см. 0-797.
гіоѵе с’ё ипіопе, с’ё Оіо см. ІІ-99.
гіоѵе 5І тапйиса Біо сі сопгіиса см. С-1868.
478. ё те<*Ио чиеі сНе Оіо тапйа сНе диеі сНе Гиото  

согпапсіа ргоѵ. ^  то, что получилось случайно, всегда 
лучше того, на что рассчитывал.

Еепіе аііе^га, Оіо (или  Іййіо) Гаіиіа см. А-403. 
шап^іа іи сНе шап^іо апсЬЧо: шап^іашо іи ііі соі 

п от е  гіі Оіо см. М-379, 
тізегісогсііа сіі Оіо! см. М-1560.
(оН,) п о т е  Аі Оіо! см. N-439.
479. поп сайе (или поп 5І тиоѵе) Іо^ііа (или  поп 

тиоѵе ігопгіа) сЬе Оіо (или  сНе іі сіеі) поп ѵо^ііа ргоѵ. 
бог не захочет, так и листок не шелохнется; без бога и 
лист не упадет:

«Коп 5і ти о ѵ е  Го^Иа сЬе Иіо поп ѵо^ііа», гіісеѵа а ее 
БІеззо... (С. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

«Все в воле божьей», — говорил он себе...
— Ріе1'іа т іа . . .  Ьа рагоіа ё гіаіа; Ьізо^па тап іеп ег іа ... 

Ма, роісЬё поп зі шиоѵе !о§1іа сЬе 11 СІеІ поп ѵобИа, 
Ьізо^па сгесіеге сЬе диезіо т а іг іт о п іо  5іа зіа іо  Іа ііо  ргіша 
Іаззй е роі чиаерій  (С. Вавііе, «Ьо сипіо йе Іі сипіі»).

Дочь моя... Я дал  слово и надо его держать... Но раз уж  
все в руках божьих, то, надо думать, брак твой был свер
шен сначала там. на небесах, а потом уж здесь, у  нас.

...сііе іиШ  зарріапо Ьепе сЬе, аішепо 1п озрегіаіе, поп 
сасіе (о^ІІа сЬе іі РгоГеззоге поп ѵо^ІІа (В. Сазрегіпі. 
«Н0550 йі 5ега»).

...как всем известно, по крайней мере в больнице, без 
ведома и приказания профессора никто не посмеет и паль
цем пошевельнуть.

480. поп 1о ѵиоіе пё Оіо пё іі гііаѵоіо ни богу, нн 
черту не нужен; ни богу свечка, ни черту кочерга.

о^пі ^іогпо сЬе Біо тап й а іп Іегга см. С-566.
481. о^пип (репзі) рег зё е Оіо рег іиііі ргоѵ. каж

дый за себя, один бог за всех.
482. рагоіа (или  ѵегЬо) ді Оіо! истинная правда!, 

клянусь богом!
483. чиапсіо Оіо сі ѵиоі рипіге ѵего «еппо сі Іа 

изсіге ргоѵ . кого бог хочет наказать, у того отнимает 
разум.

ЧиапГё ѵего Оіо (или  ІгісНо)! см. И-466. 
ее Оіо ѵиоіе см. 6-467.
484. зіа соп Оіо с богом, ладно.
а Іеіа оггіііа Оіо тапгіа іі !ііо см. Т-170.
Гиото ргоропе, е Оіо сіізропе см. ІІ-164.
486. ѵіѵа БіоІ ей богу, ради бога!:

ѴоггеЬЬе ѵепіге апсЬе іі роеіа Іпсопіго аІГопогеѵоІе... 
а ііа  зіахіопеі

— АЬ по!.. VIѵа ОІо! (С. Коѵеііа, «ЬЧйоІо»),
— Может быть и поэт пожелает явиться на вокзал встре

тить господина депутата!
— Ах нет, бога ради!
Оіог^іо 1е рагіб Ьгеѵетепіе, гіигатепіе. ЬаИа гізрозе 

Ьа1Ье(1;апс1о, роі зсорріб іп Засгіте, е іигаП(1о е зрегеіигапгіо 
1а ргоргіа іппосепха.

«АЬ, ѵіѵа Оіо, сгесіо Ьепе!» гізрозе ГаИго, вешрге ріи 
айігаіо (С. Яоѵеііа. «Маіег сіоіогоза»).

Дж ордж о говорил с ней коротко и резко. Л алла отве
чала, запинаясь, а потом залилась слезами, божилась и кля
лась, что она не виновна.

— Ах, слава богу, я верю тебе! — отвечал ей муж, все 
более горячась.

ѵосе риЬЫіса (или  ііеі ророіо), ѵосе гіі Оіо см. Ѵ-862. 
О ІО О Е \Е

486. сі ѵиоі 1а Іапіегпа сіі Оіовепе ргоѵ. =  днем с ог
нем не сыщешь.
О Ю 8С Ш О  т

487. е58еге соше і йие йіовсигі быть неразлучными. 
Ш Р А М К Е  ѵ

ііірапаге Іа гпаіахха см. М-923.
ОІРЕКОЕКЕ ѵ 

гіірепгіеге гіа ип Іііо см. р-774.
О ІР ІК О Е Р Е  ѵ 

сііріп^еге цсі соп Ьиопі [саНіѵі] соіогі см. С-2188, 
йіріп^еге І1 саро вепга Іа сойа см. С-752, 
йіріп^еге соі соіогі ІеггіЬіІІ (или  оггепйі; тж. гііріп- 

реге соп (овсНі или  пегі соіогі, а пегі соіогі, іп пего, 
а ГовсЬе ііпіе, а ііпіе сгийе, соп пеге Йп4е) см. С-2189, 

йіріп^еге соі Паіо см. Р-587. 
йіріп^еге соп 1а ^гапаіа см. С-950, 
сііріп^еге ип іпісгпо (или  Гіп(егпо, іп іп(егпо) см.

I 214.
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(1іріп(геге йаі ѵего см. Ѵ-369.
І1 (Ч,*о1о поп ё сокі (или  (апіо, ЪгиМо согпе 1о 5І 

гііріп^е см. 0-366.
о^пі ріНоге Ліріп^е её см. Р-1851.

ОІРШ ТО адд
488. пеапсНе (или  перриге) Ліріпіо ни под каким ви

дом:
«...Сошрега ип Шго, рада соп зоігіі сЬе сЬізза с о т е  На 

теззо іп 5 іет е ,  регеЬё чиеі сіетопі іі біюі ІіеМ ипа Ига поп 
ВІіеІа іаппо ѵейеге пеапсЬе сііріпіа...» (С. Аг[1по. сЗіогіе йі 
ггоѵіпсіа»).

«...Купнл он лнтр вина, заплатил своими. Как уж  ему 
удалось скопить эти деньги — неясно. Ведь от этих его чер
товых детей лиры-то и во сне не увидишь...»

489. яіаге (с о т е )  іііріпіо очень хорошо сидеть, си
деть как влитое (о платье)-, быть как с иголочки. 
ОІРЬОМАТІСО адд

т е іго  гііріогпаіісо см. М-1369.
Ш РЕ 1. ѵ

490. поп гіігзеГа соп чй не иметь ничего общего с..:
...ша соза ѵиоі, поі іозсапі поп се 1а гіісіато Ігорро 

соп 1і сіеііа Вазза (С. Саззоіа. г іо  гадагга (1і ВиЬе») 
...но что ты хочешь, мы, тосканцы, не очень то знаемся 

с южанамн.

491. (Ііге чс іп цгі завещать кому-л. что-л. 
поп сііге пё а пё Ье см. А-2.
гііге аіійіо см. А-277.
— поп ѵі (или  Н) сіісо ісісііо см. А-278.
— йі^Іі аЛгііо! см. А-279.
поп сііге пё аі пё Ьаі см. А-393.
— вепга гііг пё аі пё Ьаі см. А-394. 
сііге асі аІ(а ѵосе см. Ѵ-848.
аіг а Иго сНе шевьггс см. М-1272.
йіге Гапішо а ч<1 см. А-836.
йіге агі агіа см. А-1069.
сііп 1 аѵеілагіа (Іеііа всітгпіа см. А-1371.
сііге іп ЬагЬа а цгі см. В-240.
492. (Іігіа ЬеІІа (тж. сіігіе или  гііге Іе ЬеІІе; сіігпе йеііе 

ЬеІІе) наговорить бог знает чего.
493. гііге Ьепе хорошо подходить (о цвете).
494. сііге Ьепе [т а іе ] а ч<1 говорить вежливо [грубо] 

с кем-л.
495. сііге Ьепе [гпаіе] сіі чй говорить хорошо [плохо]

о ком-л.
поп сііге Ьоссаіа см. В-949, 
гііге соііе ЬгизсНе см. В-1273, 
сііге Іа Ьиопа Гогіипа см. Р-1122. 
гііге чс іп Ьиоп Іаііпо см. 1.-214. 
йіг Ьиоп рипіо см. Р-2523. 
йіге іп Ьиоп ѵоі^аге см. Ѵ-896. 
йіге а сагіе чиагапіоііо см. С-1064.
496. сііге сНіаго е пеііо (или  е Іопгіо; тж. гііге пеііо  

е Іопгіо) сказать прямо, без обиняков:
— Ѵа Іп іи а  ш аіога, — ргісіб — е Лі&ПеІо риге пеііо  е 

Іопгіо сЬе поп ші репіігеі сіі зри іагеііе іо  іп (ассіа. Е ип 
ігі8Іо агпеве... {V. Вегвегіо. «Кассопіі ророіагі»).

— И ди на свою погибель. — воскликнул он, — и скаж и ему 
коротко и ясно, что я готов высказать все это ему в лицо. 
Он просто негодяй.

гііге а сНіаге поіе см. N-458.
гііге іп сНга см. С -1875.
сДіге согпа (е ѵИирегі) см. С-2697.
гііге 1а согопа см. С-2717.
гіігпе Аі сойе е 6\ с гиде см. С-2996.
сііге і( гіерго!ипгіІ5 см. 0-233.
сііге гііеіго а цА см. 0-392.
гііге гіі^иізасНё см. 0-426.
497. гііге е поп гііге не решаться сказать.
497а. «Нге рег гііге говорить просто так, без опреде

ленной цели, намерения:
«Ма зе іи ГЬаі сіеііо: 1е соэе зі шеііегаппо ш аіе 1га сі! 

поі».
«І/Ьо гіеііо, іап іо  рег сііге... е ога Іаес іат І апііаге» 

(Л. Могаѵіа, « //  йівргегго»).

— Но ты же сама сказала, что наши отношения испор
тятся.

— Я это сказала просто так... А теперь оставь меия в 
покое.

Оісо иП ісіо рег гііге, соп 1а еепіе, ша бопо орегаіа сіі 
ипа §го55а агіепгіа Ііро^гаііса, циі а Мііапо; зіо  соп аііге 
снщ иапіа га^агге іп Іееаіогіа, піі зріедо? (С. Магоііа, «Мс/ 
Л  Саііегіаа*).

— Это я говорю для фасона «в учреждении», чтоб не 
стыдно было перед людьми, а работаю я в большой типо
графии, в Милане, вместе с пятьюдесятью девушками в пе
реплетном цехе. Теперь ясно?

«Аѵгеі гіоѵиіо эееиіге ргоргіо іе диеііа зега*.
сЬо сіісі со5і рег гііге» (V. Ргаіоііпі. «II циагііеге»).
— Я как раз должен был пойти за тобой сегодня вечером.
— Это ты только так говоришь.

{Пример см. тж. 0-22; N-48).,

сііге аі йівігейо см. 0-665.
(Іігпе гіие см. 0-916. 
сііге гіие рагоіе см. Р-476а.
йіге сіие рагоіе {или рагонпе) пе^Іі огессНі см. Р-519.
поп йіге ип еііе см. Р-266.
сііге ех аЬгирІо см. Е-279.
йіге іі Іаііо вио а ч<1 см. Р-277.
гііге іі Псо Іісо см. р-627.
йіге аііа (і^ііоіа регсНё Іа пи ога іп*епі1а см. N-601.
сііге Гівсііі рег ііаясНі см Р-932.
сііге Іогса йі... см. р-1051.
сііге Гогіе см. Р-1107.
йіге 1а (огіипа см. Р-1122.
(Іігіа (Гиог) Іиогі см. Р-1562.
йіге аііа ^аііа §а41а е поп т іс іа  см. С-259.
гііге ипа ^іасиіаіогіа см. С-428.
гііге ип ^іогпо рапе, ГаКго ѵіпо см. 0-582.
йігіа ^іивіа см. С-786.
— а (или  рег) сіігіа діивіа см. 0-787. 
йігіе (или йігпе йеііе) дговхе см. 0-1098. 
йігіа Ег055а сл. 0-1099. 
сііге §г0550 іі 5оНіІе см. 0-1100.
(Ііг^ііеіа виі ^ги^по см. 0-1113. 
іііге аіі іпсапіо см. 1-151. 
гііге а ІеЙеге піаіивсоіе см. Ь-446. 
йіге т а іе  а ч<1 см. 0-494.
Йіге т а іе  сИ ч^ см. 0-495. 
сііге т а іе  йі СагіЬаШі см. 0-243. 
сііге т а і  рипіо см. Р-2523. 
сіігпе йеііе тагсНіапе см. М-741, 
сііге т а г і е т о п іі см. М-800, 
сіігпе йеііе шаввіссе см. М-916, 
гііге ІІ шаШпо см. М-957, 
гііге т е а  сиіра см. М-1020, 
гііге И вио тевііеге см. М-1287, 
гііге т е г г а  рагоіа см. Р -179 
сііге т і і іе  (ІіГеШ йі... см. 0-403.
(Іігвеіа (или йігві) гпоНо си. М-1710, 
лоп йігвеіа (й і) т о ііо  соп чгі см. М-1711 
Йіг ип топ ііо  (1і Ьепе см. М-1769. 
йігіо виі іпо5(ассіо см. М-2089, 
сііге іп шивіса см. М-2216.
Йігіе 5и1 тихІассНіо см. М  2251 
гііге пеііо е Іопсіо см. 0-496.
(Иге <11 по см. 0-501.
іііге іі п о т е  гіеііа іеяіа а цсі см. N-420.
йіге а поіе арегіе см. N-458.
гііге пигіо е сгигіо (тж. сіігіа писіа е сгисіа) см. N-544.
498. (Іігпе ді о§пі ^епеге говорить бог знает что:

«Бопо Іи ііе саіш ш іе гіеііе шіе соііевііе. N6 йісопо <11 оепі 
Вепеге. Ьісопо апсЬе сЬе іо азрсііо  ип ЬашЫпо (1а Іеі...» 
(О. ЗсегЬапепсо, *1*'іп{егтіега іпатоѵіЫІе»).

— Все это ложь моих подруг по работе. Чего только они 
не говоряті Говорят даж е, что я ж ду от вас ребенка...

йіге Іе оге см. 0-466.
сііге Гогагіопе сіеііа Ьегіиссіа см. В-607.
йіге рапе (а і) рапе е ѵіпо (а і) ѵіпо см. Р-251.
йіге чс аііа рараіе см. Р-360.
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йіге ипа рирега см. Р-367. 
сіігпе рагессНіе см. Р-408. 
гііге 1а виа рагіе см. Р-628 
гііге ип рахвегоИо см. Р-744.
сііге іі ра(егпо5(го йеііа Ьегіиссіа (или  (ІеІІа всіш тіа) 

см. Р-872. 
гііге ревіе гіі... см. Р-1402. 
гііге реяіе е согпа см С-2697, 
сііге рій о т еп о  см. Р-І865.
499. сіігееіа (или  сіігві) росо (или  рип(о) не иметь 

дела с..., не иметь ничего обшего с...
сііге Іе ргпргіе йеѵохіопі гоп дс см. П-284. 
сііге 1е ргоргіе га^іопі аі Ьіггі см. К-62. 
сіігпе циаИго а чй см. ($-95. 
сііге циаііго рагоіе см. Р-482. 
сііге аі циаМго ѵепіі см. Ѵ-246.
500. сіігпе (!і циеііе наговорить дерзостей, 
гііге Іа галопе см. Р-61.
сііге Іе вие га^іопі аі Ьіггі см. Р-62. 
сііг гео см. К-236.
гіігпе им хассо е ипа 8-іогіа см. 5-21. 
сііге всНіеііо е (опсіо см. 5-425.
Йігпе йі ьеііе резіі (тж. сііге 1е веНе резіі сіі...) см. 

Р-1402.
501. (Ііге сіі 5і [гіі по] согласиться [отказаться]; от

ветить утвердительно [отрицательно]:
сѴиоІ гііѵепіаге шіа шовЧе. Н ргево?» «81. т а  цпезіа ё 

Г и ІІ іт а  ѵоііа сЬе іі сіісо <11 $і!» (М. Мо&Ііа, «Ье 1500 рій  
Ъеііе Ъаггеііеііе»).

— Хочешь стать моей женой?
*— Д а. Но я  соглашаюсь с тобой в последний раз.
...(Нсеѵапо сіі по, аѵеѵапо іге ііа . гіп^гагіаѵапо е апйаѵапо 

ѵіа (/?. Ѵіеапд, «Ь'А%пезе ѵа а т огіге»).
Они ответили отказом, заторопились, поблагодарили и 

ушли.
(Пример см. тж. 0-472а : Т-457; 2-64).

602. — йіг А\ 5І а цс примириться с чем-л.:
Ма гіепіго т і  аѵеѵа соірііо чиеІЬа зіогіа йеі сііг сіі зГ... 

(С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).
Но в глубине души меня поразила эта история о все- 

примирении...

(Иге 8о11о 5І5 ІІІ0 см. 5-768. 
поп сііге вііІаЬа см. 5-802. 
сііге виі 50СІ0 см. 5 855. 
гііге Іа зогіе см. 5-1112. 
сіігіа зріаМеПаІа см. 5-1397. 
сііге врірроіаіо см. 5-1445. 
гііге 5и си. 5-1988. 
сііге яи рег і сапіопі см. С-593, 
сііге 1а виа см. 5-2061.
гііге а хиосега регсЬё 1а пиога іпіепйа см. N-601.
603. сіігпе Іапіе наговорить с трл короба:

Іо, аііога, йІ:епе ЙІ88І (ап іе е іап іе  сЬе ип’аНга. рег Іо
тепо, загеЬЬе зсорріаіа іп  ріапіо (А. Могаѵіа, «Цассопіі 
готапі>).

Тогда я такого ей наговорил, что другая на ее месте, по 
крайней мере, могла бы расплакаться.

гііге Іапіе созе а цд см. С-2893. 
гііге Тіхіо е Саіо см. Т-688, 
гіігпе гіеііе ІигсНіпе см. Т-974.
«Иге іиНо Гапішо а цд см. А-836. 
гіігпе гіі іиШ і соіогі см. С-2176, 
гіігпе А\ ЫИе !е зресІе см. 5-1337. 
гііге ХиХХо зрірроіаіо см. 5-1445. 
сііге Ѵап^еіо см. Ѵ-56. 
сііге ѵег^о^па см. Ѵ-330.
апгіаг(зепе) зепга гііге пё азіпо пё Ьезііа см. А-1200.
504. аѵеге сНе (или а сНе, 6а) сііге соп... (или соп- 

іго..., §и...) иметь что-л. против; спорить, ссориться с..:
Іп т а іі іп а іа  1а ОіѵЫопе Ріаѵе 5’ега ксопігаіа соі рага- 

сасіиіізіі ^есІезсЬі а Мопіегоіопгіо е а Мепіапа. Иаііапі е 
іегіезсЬі аѵеѵапо аѵиіо а сЬе «Иге е сопііпиаѵапо асі аѵеге 
а  сЬе гііге {О. Раоіеііа, «Ье ііаііапе / игіозе»).

Утром дивизия Пиаве вступила в бой с немецкими па
рашютистами в Монтеротондо и Ментане. Столкновения ме
ж ду итальянцами и немцами продолжались.

поп аѵегпе ипо сЬе йіса йие см. 0-915.
505. Іаг сііге вывести из себя, рассердить.
506. іаге а ііігзі (или  а йігзеіе) перебраниваться.
507. Іаге рег сііге сказать к слову:

— Ѵп соіро гіі гіѵоііеііа, ессо II гітегііо регсііо яиапйо 
5і аггіѵа а сзиезіі езігеті! Рассіо рег «Иге, зі соггеззе. — Ьеі 
поп зага Іапіо тіпсЬіопе. Ьо за соз’ё 1а реііе, зе пе гепйе 
сото? Е 5і ^ойа 1а ѵііа, Іі^ііоіо! Ье зсоиа сіаѵѵего Іа Іегга 
зоііо і ріегіі? I чиаК пш  сіеііа зиа бі^пога 1е ііаппо ргоргіо 
іап іо  поіа^ {М. Риссіпі, «ѣсорегіа йеі іетро»).

— Пуля в лоб — вот, черт побери, единственный выход, 
когда человек дошел до точки Ну, это так. к слоау, — по
правился он. — Вы не так глупы, чтоб рисковать своей шку
рой. Нужно пользоваться жизнью, сынок! Вас, что, действи
тельно приперло? Или деньги вашей жены до такой степени 
вам иадоелн?
[Пример см. тж. В-458; Т-583).

іаг гііге іп сНіеза см. С -1723.
поп [агзеіо сііге бис ѵоИе см. Ѵ-949.
іаге соше і ргеіі сНе гіісоп зетрге а т е  е т а і а&іі

аіігі см. Р-2265.
508. 1а$сіаг деіХо велеть, просить, передать (просьбу 

и т. п.):
Ьазсіаі гіеііо ді гііге сегіе созе а РеЬо е іи і ІіЬега

(С. Раѵезе, «Тга гіоппе зоіе» ).
Я сказала, чтобы передали кое-какие распоряжения для 

Фебо, н освободилась от дел.
«Спагсіі Бірпогіпа сЬе іі 5ію гіо Ьа Іазсіаіо деііо  сЬе 

сіоѵеѵа рагііге, бі зсиза йі поп аѵег роіпіо авреііаге...» 
(О. Виггаіі, «Ѵп атоге*).

«Видите ли, синьорина, ваш дядя велел вам передать, 
что он уезж ает и извиняется, что не мог подождать вас...»

— На Іазсіаіо гіеНо чиаісова, аітпело? (Лі. Риссіпі, 
сЕЬгеі»).

— Она хоть просила что-нибудь передать?

508а. Іазсіаге Лге а) дать (возможность) сказать; 
Ь) не обращать внимание на толки, сплетии, пересуды, 
на то, что говорят:

№ссо16 зоггійе е Іазсіа сііге, роісііё за йі поп йеіийеге
і риЬЫісі {№. Заіѵапезскі, «Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе е іі й іа- 
ѵоіо»).

Паганини улыбается и не обращ ает внимания на слухи. 
Он знает — ие стоит разочаровывать публику.
(Пример см. тж. С-779).

509. поп шапйаге а сііге (йіеіго) выложить все начи
стоту, резать правду-матку, сказать прямо в лнцо, на
зывать вещи своими именами.

поп шапсіаге а біг Іе созе рег И ргосассіа см. Р-2324. 
варег сЬе ѵиоі сііге іі гпи(о см. М-2260.
510. ігоѵаге а сІіге суметь сказать, найти предлог.
511. ѵепіге а сііге росо (или пиііа) ничего не значить. 
тобо  сіі гііге см. М-1624.
— а т о ’ 6\ сікге (тж. рег піогіо 6\ іііге) см. М-1625.
512. с о т е  (а ) сііге (тж. с о т е  загеЬЬе а гііге) как, на

пример, так сказать, как будто:
11 сіиаіе (іі сапіо Ле&И пссеііі) .соше а сііге, ип гізо, 

сЬе Гиссеііо Га диапйо е^Н зі зепіе зіаг Ьепе е ріасеѵоі- 
піепіе (С. Ьеорагйі, «Орегеііе піогаіі»).

А пенье п т и ц  — это своего рода смех, который говорит
о том, что птица радуется жизни и приволью.

«Ти Ъаі Іогзе ргезо циевіо ѵііііпо рег ип Іио всоро рге- 
сізо'1*»

«Соше загеЬЬе а (Иге?» (Л. Могаѵіа. «Ье атЬігіопі зЬа- 
цііа іе» ).

— Ты. может быть, уже остановила свой выбор иа этом 
особнячке3

— Что ты хочешь этим сказать?
{Пример см. тж. В-1073).

512". соше (5і) яиоі сііге (тж. соше яі сіісе) как го
ворится (пример см. А-706; С-968, С-1399; Е-101; Р-451; 
М-648 М 938; М 1308: N-87; К-537: 5-211; Ѵ-14С. Ѵ-315 Ь).

513. йа поп сіігві (тж. йа поп 8І гііге; оііге о^пі йіге) 
невыразимый, неописуемый; невыразимо, неописуемо:

Ьа гіотепіса сі { гоѵ атто  аІГога Гіззаіа а ііа  БІахіопе йі 
5ап Раоіо. ♦га ипа іо ііа  сіа поп бі сііге {А. Могаѵіа, «Кас- 
сопіі гопгапі» ).
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В воскресенье в назначенное время мы встретились на 

станции Сан-Паоло, где царила невообразимая толкотня.
С’ега Ъиіо сошріеіо е  чиазі ип саШ ѵо огіоге е 1о сі аѵеѵо 

агіеззо ипа раига <1а поп зі сііге (А. Могаѵіа, *Ыиоѵі гас- 
сопіі готапі»).

В комнате было совершенно темно и довольно скверно 
пахло, н меня мучил невообразимый страх.

Оипяие ееіі рагГаѵа Ьепе, Іап іо  Ьепе!.. СЬе ш! а т а ѵ а  
оііге оепі шге; сЬе Іга чиапіе Іапсіиііе аѵеззе т а і  ѵізіо, 
пеззипа еіі ега р іасіи іа соше ё іі  ріасеѵо іо... (V. Вегзегіо>, 
«Яассопіі ророіагі»).

Уж очень ои сладко говорил. Он уверял, что любит меня 
так , что словами не передать, и что в жизни он ие встречал 
девушки, которая ему нравилась бы больше, чем я.
(Пример см. тж. А-923; N-252).

513”. рег сіігіа соп ягі соглашаясь с кем-л.; как гово
рит, как считает кто-л.

514. а сііге Ьепе [т:-Іе] в лучшем [худшем] случае, 
а сііге (или  а гіігіа) Ь.еѵе (тж. рег сіігіа Ьіеѵетепіе)

см. В -1201. 
а сіігіа сЫага см. 0-517. 
а сііііа іп сопПсІепга см. С-2416.
515. а  (или  рег) гііг созі (тж. рег созі сііге: (Ііго созі)

так сказать, можно сказать:
...аѵеѵо гіізровіо (11 ип сгесШо, рег собі аіге, ііііш ііаіо  

(Л. М апгопі, «1 ргот еззі зрозі»).
...я пользовался, так сказать, иеоірэииченным доверием 

(Пример см. тж. К-9). 
а сіігіа Іізсіа см. Ь-740. 
а гііге шаіе см. 0-514.
516. рег сііг т е^ ііо  (тж. рег т е^ ііо  йіге) вернее, ина

че го в о р я , точнее говоря (пример см. Р -1 4 4 3 ) .
а йіг шоііо см. 0-518.
517. рег гіігіа зсЬіеМа (тж. а (Іігіа сЬіага или  зіпсега, 

Іаіе е яиаіе; а сіігіа с о т е  5Іа) откровенно говоря:
«Сеі т а г е  т і  загеі апсііе БІіЛаІа а  СІІІІа сЬіага. I ѵессМ 

аі шаге / аппо зепзо. о іігеіи ііо , гіоѵге&Ьего ргоіЬігрІіеІо» 
(С. Агріпо, сАИге зіогіе»).

«По правде говоря, мне и іп р е  бы иадог ю. Старики иа 
море мі ого рассуждают. 11 а я  бы запретить им этог.
618. а сНге іапіо (или  шоііо) самое большее:

«Коп ё Іип^а, Ппо а ііа  зіахіопе. Ѵепіі т іп и іі , а  сііг іапіо» 
(С. Агріпо , «Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).

«До станции тут недалеко. Д вадцать минут самое большее. 
И «іоро» роіеѵа аѵеге 13-14 аппі, о Д5 а  <Иг шоИо 

(/?. ВагЬіегі, <11 Торо»).
.«Сорванцу» было лет 13-14. от силы 15.

а сііге 1а ѵегііа см, Ѵ-341. 
а (или  рег) сііг  ̂ іі ѵего см. V 368. 
рег ілапіега сіі сііге см. М-421, 
рег т е^ ііо  (Ііге сѵ, 0-516.
518а. а диапіо сііге... иначе говоря.
519. рег 5епШо сііге как говорят, по слухам, пона

слышке:
А сЬі сопозсе зоіо рег зепШ о «Иге соше ѵагіапо 1е созе 

пеі Піпі... а зсорі ргораеапсіізіісі, ^ие5Іа Пгіисіа пеІГорега аг- 
ІіБіапаІе сіеі гее із іа  зетЬгега а ззо іи іа теп іе  оѵѵіа (<РіІт 1961»).

Тем» кто знает только понаслышке, как делаю тся филь
мы... в пропагандистских целях, эта уверенность режиссера 
в его ремесленной поделке может показаться совершенно 
естественной.

— 5іа шоИо еза ііа пеііа зиа йерозіхіопе: Іеі гіеѵе зоИапіо 
сііге сіб сЬе Ьа ѵізіо е поп диеііо рег зепШ о сііге (/VI. Мо~ 
%1іа,.«1е 1500 рій Ьеііе Ь аггеііеііе»).

— Будьте крайне точны в даче показаний. Говорить надо 
лишь о том. что вы видели, а не о том, что знаете пона
слышке.
(Пример см. тж. Р-847).

1 зепга сііге сгера см. С-~ЮЗГ .
зепга (Іігс пё а Оіо пё аі йіаѵоі^ см. 0-459. 
кепга гііг пё ипо пё гіие см. 1.1-104. 
зепга гііг ѵегЬо см. Ѵ-304.
520. зепга зіаге а сііг (аМго) без л и ш н и х  слов:

Е И, кепга БІаге а  діт ьііго, Р поссЬіо заНб 5 и11а вгорра 
аі соіошЬо (С. Соііойі. «Ье агѵепшге йі РіпоссЬю*).

) И тут, без лишних слов, Пиноккио вскочил голубю на
спину.

Іі (Пример см. тж. Е-2І0).

е ѵіа гіісепйо см. Ѵ-522.

аййіо 5і сіісе а сЫ шиоге см. А-280. 
аііго ё йіге, аііго ё іаге см. А -56І.
521. Ьеп йіге е шаі (аге поп ё сЬе зё соп зиа ѵпсе 

ііаппаге рго’к добро говорить и зло творить — самого 
себя приговорить; кто красно говорит и худо посту
пает, тот сам себя невольно обличает.

1е ЬігЬе гіісого... см. В-759.
Ьосса ипіа поп Ліззе шаі шаіе (или  поп рио сііг сіі по)

см. В-935.
а Ьиоп саѵаііо поп оссогге (1‘гріі ІгоЛа см. С-1376. 
Ьигіапііс ьі йісе іі ѵего см. Ѵ-372.
522. сНе йіг зі ѵо^Ііа что кому не лень, все что угодно.
523. сНе поп сіісо (тж. поп зо сііге, поп гііззі) невоз

можно описать;
» Тга Іе аііге ѵоі^агііа, Мііопе аѵеѵа ипа сапхопе іп сиі. 

...рег гепгіег рій гісіісоію іі рег5опа^е*о. іасеѵа соп 1а Ьосса 
ип сегіо г итоге сЬе поп Йісо (Л. Могаѵіа, *Яассопіі го- 
т апі»).

Среди других непристойностей, в одной из своих песен... 
Мнлоне, чтобы сделать посмешней своего героя, производи-. 
ртом такие звуки, что трудно описать.

сНе сіотіпе йісі? см. 0-770.
е сНі сііі_е ша. іі сиог сопіепіо поп Ьа см. С-3293.
сНі йіззе сіоппа, (Ііззе с1 аппо см. 0-794.
сНі сііззе іі^ііоіі іііззе гіиоіі см. Р-703.
сНі іііззе паѵі^аге йіззе ііізадіо см. 0-588.
сНі йіззе иошо, йіззе т ізег іа  см. и - 138.
сЬі сіісе іі ѵего поп з ’аі(аііса см. Ѵ-374.
сНі йіззе ѵііеііа, йіззе ѵііа сч. Ѵ-780.
524. сНі поп рио Ьепе сііге, поп рио іпаіеіііге ргоѵ. раз 

ие благословлял, так и проклинать не имеешь права.
сНі поп за (Ііг яиаІсИе ѵоКа сіі по, соза Ьиопа оргаг 

поп рио см. N-318.
сНі реп зио пазо а сопзідііо, Гип сіісе Ьіапсо е ГаИго 

ѵеппі^Ііо см. N-72.
сЬі Іасе, ассопзеп(е е сНі поп рагіа, поп Йісе піепіе 

см. Т-19.
сЬі ѵиоі ийіг поѵеііе, гіаі ЬагЬіег зі гіісоп Ьеііе см. 

N-507. 
сіоё а йіге см. 0-543.
625. соше поп аеііо  (тж. віа рег поп Леііо) беру свои 

слова обратно; забудем то, что было сказано:
«5е ё созі, соше поп гііЛІо. Ьо риг̂ егб аііа М.» е Ііа поші-

паіо ипа егапііс гііНа сош тегсіаіе (С. Р апзе, «11 райгопе»).
— Е с л и  так, то будем считать, что ничего не было, а 

рекламу я передам фирме М., — художник назвал крупную 
торговую фирму.
(Пример см. тж. Р-568; Р-1799).

соше сііззе 1а ЬоМа аІГегрісе см. В -1078.
соше сііззе іі сиіо аІГогІіса: (і сопозсо шаГегЬа см.

С 3163.
526. йеНо (е) Іаііо сказано — сделано:

Оеііо Уаііо, і! ргіпсіре изсі, е апгіб ѵегашепіе... йаі гіеііо 
ѵісагіо (А. М апгопі. «1 ргот еззі зрозі»).

С казан о— сделано, и князь в самом деле отправился к 
этому викарию.

Оеііо е Іаііо , ші ассозіо, е 1о Гегто соп 1а зоШ а Ша- 
зігосса: «Оиаггіа сЬі зі ѵесіе* {А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі 
гот апі»).

Сказано — сделано, я подхожу и останавливаю его с  обыч
ной присказкой: «Кого я вижу!»
(Пример см. тж. 5-1984).

Оіо Іе Іо (или ѵе 1о) гііса см. 0-470.
527. а гііге сНе (или  ее)... подумать только!
528. гіісо Ьепе а) вот именно, так и есть:

— Баѵѵего зігапо сЬе ІеІ Іассіа ип бо^ по зішііе, зіепог 
Раоііпо!

— Е, рій зігапо апсога. сЬе зі гіреіа: ипа 5о1а ѵоііа зі 
зріееЬегеЬЬе. т а  Іапіе!

— ОІсо Ьепе (/VI. РиссСпі, «Зсорегіа сіеі іетро»).
— И впрямь странно, что вам приснился такой сои, 

синьор Паолино.
— Еще более странно, что он повторяется; одни раз — 

куда ни шло... но несколько раз подряді
— Вот именно.
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Ь): гіісо Ьепе? (тж. сіісо гпаіе?; рагіо гпаіе?) не так ли?, 
не правда ли?:

— ОН. іо поп Но ѵоіиіо Ьепе а пеззип раезе с о т е  а 
ЧиеНо; іогзе, зе ѵе<1еззі 1а 5е1ѵа N6 18 . гезіегеі ііеіизо. ореі; 
іп іопсіо, зага ип раезе с о т е  ип аііго, (Нсо Ьепе? (М. Рис- 
сіпі, «Зсорегіа сіеі іетпро»).

— Нн один край не нравился мне так, как этот. П ож а
луй, доводись мне теперь попасть в Ш варцвальд, я  был бы 
разочарован. Ведь, в сущности, н там  не лучше, чем всюду, 
ие так ли?

II зио сотрарпо. зсизі. ргепйеге ип овдгеііо е те ііе гзе іо  
іп Іазса. поп т і  раге Ьеііа соза .. (Іісо Ьспс? (С. СаввоІа. 
«/1 іад ііо  ё е і  Ьовсо»).

Чтобы ваш товарищ. простите за  откровенность, взял 
вещь и прикарманил ее — мне каж ется, не очеиь-то краси
во. Не так ли?

«Ма зе Іаѵога а&іі зреііасоіі сіі зрорІіагеІІѴэ гіоѵгезіі ез
зеге аЫ ІиаІо сііс 1а ѵегіапо ип ро’ зѵезШа. о сИсо т а іе ? >
іо . Зсегйшіспсо, «Я сепюисШ іі>).

Но если она участвует в стриптизе, ты должен был при
выкнуть к тому, что ее видят не совсем одетой, ие так лн? 
(Пример см. тж. Ѵ-43).

529. йісо Ьепе о йісо шаіе? я прав или неправ?; так 
или нет?:

«ІЛпа за на есопотіа е ип запо со тт егс іо , зеппд зопо 
диаі Оісо Ьепе о (Нсо т а іе ? *  (Ь. Сотра^попе. «Vат ага  
зс іеп га » ).

— Н адо соблюдать разумную экономию и вести разумную 
торговлю, иначе беды не оберешься... Разве я  иеправ?

530. с ііт т і соп сНі ЬаггісНі (или соп сНі ѵаі, соп сЬі 
ргаКсНі) е іі гііго сНі зеі ргоѵ. скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу, кто ты:

...е апсЬе чиеііо соз’ега зе поп и п 'еп п езіта  ргоѵа сіеі 
«(Птіпі соп сЫ ѵаі е II (Нгб сЫ зеі?» (С. Тевіогі, « //  Вгіап- 
га  е а іігі гассопіі»)

...разве это ие доказывало в сотый раз справедливость 
пословиды «скажи мне, кто твой друг, и я скаж у, кто ты»?

с ііт т і (или й ііет і) ^оЬЬо см. С-826, 
йісо гпаіе? см. 0-528 Ь).
а йіг т іе іе  поп 8’іпйоІсі$се 1а Ьосса см. М-1407.
8І сЗІсе іі рессаіо е поп іі рессаіоге см. Р-949.
531. йіса ип ро’! скажите-ка!
532. е йісо росо! это еще что!
йіго соше Рііаіо: сНі На зриіаіо, газсіи^Ьі см. Р-1815. 
йіііо аііо хрессНіо см. 5-1332.
Л ’ іі ѵего ай ипо, ей ё 4ио пешісо см. Ѵ-376. 
йотапйо е йісо см. 0-756.
1е йоппе йісопо зетрге іі ѵего; т а  поп Іо йісопо ІиНо 

іпіего см. 0-799.
533. ё а йіге (тж. ё циапіо или ё с о т е  йіге) то есть, 

значит.
ё с о т е  йіге аі т а г т о  см. М-856.
ё с о т е  йіге аі ти го  (или аііа тига^ііа) см. М-2199.
534. ё ип 8і йісе е пиііа рій это одна болтовня, и 

больше ничего.
діі ё іі т а іе  йі Гаге а йігяепе циаК о см. М-235.
(ё ) ргевіо йеііо см. Р-2262.
535. ё Гийо Йіге этого достаточно, этим все сказано:

Ьа Іого сопгіігіоре есопошіса ега созі ргаѵс сЬе регБІпо іі 
С отК аІо  гіі МоЬіШахіопе — 4 іи ііо  СІІГС - йіейе Іаго гадіопе 
Чиапгіо еззі ргезепіагопо 1а гісМеБІа (С. Сегтапеііо, «Ье 
тетогіе йі ип ЬагЬіеге»),

Экономическое положение рабочих было столь ужасно, 
что даж е мобилизационный комитет признал их правоту 
(а этим многое сказано), когда они предъявили свои тре
бования.

5І Га ргехГо а йіге см. Р-2262.
ГигЬо ѵиоі йіг тіпсНіопе см. Р-1581. 
т ’На йеііо ип т и іо іо  см. М-2262.
536. т а п с о  а  йігіо страшно сказать:

И соіро с'і ёгагіа тле 1о сііесіе. т а п с о  а  СІІГІО Гіп^ерпеге. 
т іо  (га іе ііо  <1і 1 а 11е (А. Могаѵіа, «АІиоѵі гассопіі готапі»), 

А уж совсем доконал меня, страшно сказать, мой молочный 
брат, инженер.

Ьисіапо. — Ьа т і а  саза зерреііііа гіаі Іеггето{о Ігаѵоізе 
1а (Іоппа іпГейеІе іпзіеше соп 1’а т а п іе  сііе, т ап со  а  гіігіо. 
ега т іо  а т іс о  іпііпіо (/,. Апіопеііі, «Ѵиото сЬе тсопігд зе 
аіехао*).

Л ѵ ч а н о. — Мой дом обрушился во время землетрясения 
вместе с моей неверной женой н ее любовником, который, 
страшно сказать, был моим близким другой
іп гпепо сНе (поп) $і йісе (или 5і йіса) атеп  см. 

А-594.
пеапсЬе а йіг 5е (иопа см. Т-715.
поп Ьіхо^па йіг ^аМо Гіпсііё поп ё пеі зассо (тж. поп 

Ьіво^па йіг ( иаііго ГіпсНё іі ^айо поп ё пеі вассо; поп 
йіг чиаііго ее поп ГНаі или ее поп ё пеі вассо) см. 5-40.

537. поп ё йеИо еще не известно, необязательно:
— Аггіѵегі апсііе віаѵоііа?
— МаН. поп Ь ш аі (ІеИо (/. Саіѵіпо, с / і  саоаііеге іпезі- 

з(спІе>).
— А он придет сегодня?
— Кто его знает.

538. поп ё а йіг росо это уже кое-что, это немало, 
достаточно.

539. поп с’ё йа йіге нечего сказать, что уж  тут ска
жешь, нечего говорить.

поп яегѵе йіге: рег ГаІ ѵіа поп развего, пё йі ГаГасдиа 
поп Ьеѵего см. Ѵ-519. 

поп во Йіге (тж. поп йівві) см. 0-523. 
о^пі ясаігасапе ѵогга йіг Іа 5иа см. 5-314. 
о^пі ѵего поп ё Ьеп йейо см. Ѵ-379 
оИге о^пі йіге см. 0-513.
1а райеііа йісе аі раіиою: Га((і іп 1а сЬе 1и піі Гіп§і

см. Р-28.
ргеіе Рео, йі ГгепСаппі йі55е шевва, е йі циагапіа поп 

1а вареѵа рііі йіге см. Р-1252.
540. яиеі сН’ё йеііо ё йеііо ргоѵ. сказанного не воро

тишь.
вЬа^Ііа ІІ ргеГе а йіг тезва  (е іі сопіайіпо аІГага(го)

см. Р-2269.
хе ипо йісе рега, е диеІГаІіго йісе рега е т е іа  см. 

Р-1280.
вегѵе риге 1а то іііса , Йівхе 1а Іогтіса см. М-1706.
5Іа рег поп йеНо см. 0-525.
$іа йеГГо вепга оГГева йеі ргевепГі см. 0-271.
541. Н во йіге уверяю тебя.
50 циеі сН’іо йісо циапйо йісо Іогіа (или гирра) см. 

Т-780.
542. зіо рег йіге... как бы сказать извините... 
ипо йісе рагі, ГаКго саГГо см. Р-446.
543. ѵаіе а йіге (тж. сіоё а йіге) то есть, значит, озна

чает (пример см. А-647).
544. ѵиоі йіге значит, означает:

5е Іиі йогтіѵ а ѵоіеѵа (Ііге сЬе Іе созе ашіаѵапо Ьепе 
{М. Ьаііі, «Цаііева»).

Если уж  он спал, то значит, все было в порядке.
(Пример см. тж. В-1124: С-2289; С -1001; Ь-6І4; М-126; 0-675;
Р-538; Р-668; Р-2031; Р-2398).

ѵоіеѵо Ьеп йіге! см. В-540.
ОІРЕ 2. т  

аііга соха іі йіге, аііга іі Гаге см. А-561.
545. йаі йіге аі Гаге с’ё йі глегго іі т аге  (тж. йаі Гаге 

аі йіге. с’ё сНе іге) ргоѵ. =  от слов до дела далеко. 
ОІРЕТЮ  адд

546. йі йігеТіо прямо, непосредственно.
547. іп йігеііо а) медленно, не торопясь; Ь) на пря

мой. на одной линии.
548. рег йігеГГо непосредственно, самым коротким пу

тем.
549. рег Іа йігеіГа по прямой, самой короткой доро

гой, самым коротким путем.
іп гагіопе йігеГГа см. К-48.

ОІРІОЕРЕ ѵ
йігі^еге і ргоргі равві ѵегво... (или а...) см. Р-791. 

ОІРІТТА (тж. ОКІТТА) і  
а йігійа е а тапсіпа (или а тап са) см. 0-257.
550. аѵеге 1а йігШа сидеть на почетном месте, 
сейеге Іа йгШа см. 0-259.
йаге Іа йігіМа см. 0-260.
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551. сіагіе гіігіііс е тап с іп е  р а п а в а т ь , сыпать удары 

направо и патово.
552. Іемегчі 5ііИа гіігіНа держ аться правой сто

роны.
553. ѵоіеге веілрге Іа гіігіііа яи цгі всегда добиваться 

привилегий.
554. Іа гігіііа ё кегѵа йеііа ш апсіпа ргоѵ. ^  сильным 

іолж он помогать слабому.
М РІТТО I (тж. 13К1ТТ0) а§д, аѵѵ е гп 

сіігіііо соше Вог&о Тог^о см. В-102.3.
535. гігіііо соше ип Гихо а) прямой как стрела; 

Ь) прямо, прямехонько, прямиком:
«Ма пе Ьа Іапіі, Іиі, сіі ІіЪгі».
«Тапіі о росНі, Іи поп сіеѵі Іоссагіі... е зіа  аііеп іа ... сЬе, 

зе и гірі&ііо ,1е пе Іогпі аі раеье. (МКи сопіе ип іи*о» 
(А. Могаѵіа. «Цассопіі гоіпапі»),

— Но у профессора так мною книг.
— Много или мало, ты не должна их трогать... и бере

гись, потому что. если еіце ра^ гебя поймаю, в два счета 
отправлю тебя а деревню.

556. гіігіПо с о т е  1а ^аш Ьа й’ип сапе ирон. прямой 
как собачьи лапы.

557. сігіНо с о т ’ип і (или  соше ип раіо, с о т е  ипа рег- 
Ііса) прямой как пачка (ср. словно ж ердь проглотил}.

сігіНо с о т е  ип ріиоіо см. Р-1877.
558. сІігШо с о т е  ипа красіа непреклонный, непоиоле 

бнѵый.
558*. —  апсіаге гігіКо с о т е  ипа крайа и д т и  как нель

зя лучше, как по маслу.
559. сЗігШо соше ипа ярі^а а* стройный, как тополь:

Гга зіа іа  соіра зиа .. ііі Іагіо Іаѵогаге ип зі Ьеі еіоѵапе 
соше Моші сііе рагеѵа ип Гіоге, сііііііо соше ипа зрі&а, 
аіісззо ега ип зсіапсаіо, ип іпи іііа іо  ТессЫ, «1а іегга  
аЪЬапйопаіа» ).

Она виновата в том, чго заставила работать на тракторе 
такого прекрасного юношу, как Моми. который был красив, 
как цветок, строен, как тополь, а теперь стал кривобоким 
калекой.

Іипа сІгіНа см. 1.-881.
56і>. іп сігіііо сіі хё что касается себя самого, в отно

шении себя, за себя
561. а  йігіііо (е а  га^іопе) точно, ясно и четко, 
рег ЛігШа г і^а  см. К-341.
562. а  (или  рег) сІігШо е а  (или  рег) гоѵевсіо так

и сяк, всячески, всеми средствами, (пример см. Р-1098).
563. а  (ІігШо о а  (ог(о а) правпіьно или неправильно:

ЬЧггезоІиіехха йе! сотап ііап іе  е ГіттоЫ Ш Зі сіе’ зоігіаіі 
рагѵе, а сіігШо о а Іогіо, раига (.4 Мапгопі,  «/ рготезм
зрп&і» ).

Нерешительность командира и бездействие солдат бы іи  
сочтены, правильно или неправильно, за страх.

Ь) так или иначе, любыми средствами; во всяком слу
чае:

— Ога Ьізоепа, тагй аг іі.
— 5е по іагеЬЬе ипо зсапсіаіо ГСеІ раезе, а гіігШо о а 

іогіо, ра«зо реі саро <11 саза, е іі ѵезсоѵо ші ІоцІіегеЪЬе Іа 
теяяа (С. Ѵег&о, «II таг Но ё і Щ епа»).

— Нужно ич скорей поженить
— Иначе не миновать ск ж д ал а  Зчесь. так или иначе, 

меня счнгаюі главой дома. н епископ отлучит меня от 
церкви.

564. рег сігіііо е рег Ігаѵегво вкривь и вкось:
То з іі  гассопіаѵо сііе ипа ѵоііа его зіаіо  а сассіа соп ип 

зо іііаіо  іп Іісеига: рііеіо гассоп^аі Іапіе ѵоііе, рег дгіііо  е 
рег Ігаѵегзо (С  Ра^еье. «Цассопіі*).

Я ему рассказывал, как однажды ездил на охоту с от
пускным солдатом, рассказывал неоднократно и всякий раз 
с разными подробностями.

565. апгіаге (или сап ітіп аге , іігаге) (ЗігШо а) идти 
прямо; идти напрямик, прямым путем:

РІпзі сіі поп ѵесіегіо е ІІгаі <1ігіііо рег Іа пііа зігасіа 
{[) кеа. «II га^агго  гіігоѵаіо» ).

Я сделал аид. что его не заметит, и пошел своей дорогой. 
5и11а рогіа. печвшю. 8иЫ іо аОІіо Гапгігопе. ипа рогіісіпа 

іііи т іп а іа  Сарн еііе ега сіеі сизіогіе, е Нгаі гііпЧІо (А-. Ра- 
ІитЬо, «I а тіа ипіѵегчііЛ»).

В дверях инкого. Сразу ж е при входе —  освещенная двор
ца. Я понял, что это сторожка, и пошел напрямик.

b) идти быстро, не останавливаясь, не задерживаясь;
Сегсаі (И 'т а г  гігіііо... регсііё поп иѵсѵо ѵо^ііа <11 ѵсіісг 

Еепіе... (В. Саьрегіпі. *Яохзо йі зега»}.
Я старался идти побыстрее, чтобы ан с кем не ві гре- 

чаться.

c) действовать, поступать прямо, честно; выполнять 
свой долг.

ап<]аг5епе с]гійі сігіііі а 5іепа см. 5-758.
566. апііаге гігіію іп рагасііво соп Іиие Іе ксагре а  

попасть в рай живым:
— Ып гапіо! — гіісеѵапо. — ОЬ! Апсід сегіо іігіііо (п р а п -  

(Ііад соп ІиНе Іе ксагре, чиеііоі ( Рігашіеііи. л.\иие11е рпг 
ип апп з»).

— іо святой человек. — гпнорпли о нем. — О] он достоим 
попасть в рай живым.

567. агаге гіігіМо работать добросовестно; выполниіь 
свой долг.

аѵеге іі ЬиіІеІІо (ІігіКо с и. В -13.Ж
568. поп аѵеге пё сігіііо пё гоѵезсіо быть скользким, 
аѵеге Іа т а п о  йгіЛа см. М 547.
саш тіпаге сіігіКо см. 0-565. 
сопоісеге іі гіігіііо е іі гогехсіо см. 0-571. 
еххеге 1а т а п о  йгіИа (!і цй см. М-596. 
е5$еге Госсіііо (І(і)гіііо (1і цо см 0-154.
Гаг Шаге (ІііКо цй см. Р-736.
569. ргепйеге 1е сохе рег іі іого (ІігШо шшкать в с> гь 

дела, смотреть в корень.
570. гі^аге сіігНіо вести себя безупречно; ходить .ю 

струнке:
0 и е з і’ез1а1е 1а зрозо. Рег ога 1а Іазсіо ІіЬега. т а  аррепи 

Гаѵгб ргезепіаіа а ііа  іипйдііа, и^ѵга гіеаі*е «Іігіііа (/4. Ліо- 
гаѵіа. *Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Этим летом я на ней женюсь. Пока она свободна, но как 
только я познакомлю ее с родителями, придется ей Ис
правиться.

— Оппчие, з іа т о  іпіезі о по? Мі рісіі о поп ші рІ#?1* 
1а киегга. поп ѵі зсоггіаіе, саге ііоппе, сЬе чиі з і (Іеѵе 
гі^аг сіігіііо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі* ).

— Итак, договорились? Возьмут меня ити не возьмут иа 
фронт, не забывайте, дорогие женщины: тут надо ходить 
по струнке.

571. вареге (или  сопозсеге) іі сіігШ о е іі гоѵевсіо 
зьать всю нодноготную, знать все до тонкости.

Іепеге Іа Ііпеа сІгШа см. ^-627.
(ігаге сіігісіо см. 0-565.
Іогсеге гіаііа ѵіа гігШа сѵ. Ѵ-50°
апсііе Іа Іе^па $(о. (а Ак іа с .о  а .іііо  с І.-338
Ьие ѵессНіо, хоісо (ІгіКо см. В-І.І83.
Ьиоп ѵессНіо, зоісо гіігіііо см. V 9Я 
сНі Ьигіа 1о горро, Ьасіі а еихег ЛігіНо см. 2-86. 
таіесіеио іі рапсіо сііе чі ігоѵа Йігіііо см. С-213,
і піаігітопі ѵоп с о т е  1е сапіісіе с!е’ цоЬЬі: (а§1іа(е 

5Іог1е, Ісгиап гіігіііе см. М-937.
о^пі (ІігіПо Ьа іі вио гоѵехсіо см. К-593. 
циапио іі Іетро ё (ІігіКо, поп ѵиоі сапіаге іі ріссКіо 

см. Т-315.
ОІКІТТО II т

572. сЧгіііо та іегпо ист. матриархат.
573. сНгШо сіеііе ^спіі международное право.
574. а (или  рег) сіігіііо (тж. а или  <1і Ьиоп сІігіНо: 

а огап сіігіііо) по праву, с полным основанием:
Ма диапсіо !и І"ога сіеііа тегепгіа ІиШ а Ьиоп <11п((о 

5» гіігоѵа опо а ііа  ьо^Ііа сіі Пеі Іегга. ха а сош етріаге
1 оьрііе (М. Вопіетреііі, «Ѵатапіе }рі1еІе»).

Но когда пришло время полдничать, вс** с полным прачоч 
собрались на пороге терр.ісы. чт^бы полюбоваться на гостя

575. а іпі^ііоге (или  піаст^іоге) гіігіКо тем более.., тем 
больше оснований..

576. Гаге сіігіііо судить; творить праьосѵтие. 
ОІРІ22АКЕ а см. ОК12/*ѴКЕ 
Ш К І 2 2 0 \ Е  т

577. ргепйеге (или  рі^ііаге) іі (или  ип) сіігіг70пе ^  
сесть в лужу, в катошу, опростоволоситься.
ОІРОССАКЕ ѵ

ай аНаге (Нгоссаіо поп ь’ассепйе сапйеіа см. А-521.

11 И .ь.і -р > і:ск фра.', сл.
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БІКОТТО а е ё  
асі.иа сПгоІІа (тж. асдиа а гіігоііо) см. А 117.
578. а гіігойо безудержно:

Ма аі зесопсіо сііііотпеіго іі сіеіо ві Гесе пего е сотіпсіб 
а ріоѵеге а  сіігоЦо (Л. Могаѵіс, «Кассопіі готапі»).

Но на втором километре небо нахмурилось и дож дь хлы
нул как из ведра.

— Ьабсіагпі, Іагс.аші, Іьбсіагпі.,. Ога ріапде ви і вегіо, 
ріап&е <іі. а  сіігоііо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Оставь меня, оставь, оставь... Теперь Сусанна запла
кала по-настояш^му. почти навзрыд.

Ш К и С С Ш А К Е  ѵ 
йіги§§іпаге і йепіі см. 0-170.

Ш 5АСІО т
579. а (или  1п) гіі$а<>іо плохо, в тяжелых условиях; 

неудобно.
580. соп гііха§іо йі дгі против чьей-л. воли, чьего-л.

желания.
581. рег гііхаоіо нехотя, с неохотой.
582. с!аге (или  Іаге) йі$а<?іо мешать, быть помехой.
583. йагзі (или  шеііегзі іп, рі^ііаге) (ЗЬа^іо хлопо

тать,-стараться, беспокоиться.
584. еххеге (или  вепіігві, зіаге, іхоѵагві) а йіза^іо 

быть не в своей тарелке, чувствовать себя неловко, не
удобно:

Саѵаііеге. — Ѵоі 8Іа1е іп (Ііка^іо. Ѵоіеіе бесіеге? (С. Соі-
сіопі, «Ьа Іосапіііега>).

К а  в а л ь е р е .  — Ведь вам неудобно стоять. Садитесь, по
ж алуйста.

ЕеН 8І зепіГ Гіп йаі ргігпо ш о теп іо  а сЗіва^іо, е  еегсб <3і 
а ззи т е ге  ип іопо гіізіпѵойо гііпапгі а ііе іпчиізіігісі е реіиіапіі 
іпіегго^агіопі сісііа 5 і|то га  (Г. Ьогі, «Ви$еге виІѴАгпо»).

Он с самого начала почувствовал себя неловко, ею ста
рался держаться непринужденно и отвечать на нескромные 
и настойчивые вопросы синьоры.

Ві Ггопіе а ип іозсапо, 4иШ зі зепіопо а сііза&іо (С. Ма- 
ІараПе. «М аіеііеііі іозсапі»).

Лицом к лицу с тосканцем всякому становится не по себе. 
Саѵаііеге. — $е аѵеіе сііе Гаге поп Ы аіе  а  ііізадіо рег гае 

(С. СоІсІопі, «Ьа Іосапсііега»),
К а в а л ь е р е .  — Если вы заняты, не беспокойтесь из-за 

меня.
585. Гаге іі хио йі$а§іо эвф. оправляться
586. т е ііеге  (или  Іепеге) а йІ5а°'іо дй поставить ко

го-л. в неудобное положение.
піеііегхі іп (или  рі°Ііаге) гііхаоіо см. 0-583.
587. ргепйегзі іі йі?а§іо йі ( +  іп{.) взять на себя труд 

сделать что-л., взяться за что-л
яіаге (или  зепіігзі, Ігоѵагеі) а йіза^іо см. 0-584. 
Іепеге а сіі$ауіо дй см. 0-586.
588. сНі йі55е паѵі^аге йі5$е сііха^іо ргоѵ. в плавание 

пуститься — неприятностей не избежать.
589. іі т а § ° іо г  йі$а<гіо рег і ЬагЬегі ё «Іаг зиііе шо5- 

ке ргоѵ. =  хуж е нет, чем ждать и догонять
с§пі а§іо рогіа «есо ип Йіза^іо см. А-360. 
іі ѵіііапо пеііе р іи те ѵі $1а а гііха§іо см. Ѵ-577. 

Ш 8ВКІСО т
590. Йаге гііхЬгіоо разделаться, покончить с чем-л.:

Ііп ’а11га ѵоііа Ѵіпсепго Магііпі гассоізе пе* сііѵегзі иГГісі 
1е сагіе соп 1е диаіі зі сіаѵа гіівЬгІро а ііе  Гассепйе гіеііа 
діогпаіа е 1е рогіо а Соп5І#1іеге... (Г. М агііпі, «АІ іеа ігох).

13 другой раз Винченцо Мартини собрал в разных отделах 
бумаги, из которых было видно, что ои сделал за день, и 
поЕіес советнику.

Ш З С Е № Е № А  !
йізсепйепга й’А йато см. А-266.

Ш 5 С Е ^ Е К Е  у 
йізсепйеге сооіі аппі см. А-904. 
гёізсепйеге пеН’агепа см А-1009. 
йізсепйеге пеііа Ьа Іа^Ііа см. В-343, 
йізсепйеге іп сатр о  см. С-390, 
йізсепйеге йаііа созіоіа йі А й ато см. А 269 
йіксепйеге пеііа Іозза см. Р-1188. 
йівсепйеге пеі топ й о см. М 1779 
йіксепйеге Гга і т о гіа іі см. М-1939, 
йі&сепйеге пеі зеооісго см. 8  653.

Гаге 1а диіпіа рег йівсепйеге см. <3-123.
Ш5СЕРМЕКЕ ѵ 

йіксегпеге ІІ (опйо йі дс с'м. Р-1013. 
йіхсегпеге іі ргипо йаі іпеіагапсіи см. Р-237 7 
поп яарег йіясегпеге 1а Іерге йаііа Іерга см. Ь-389. 

018СЕЙ.М1МЕМ0 т  
еіа йеі йізсегпітепіо см. Е-247.

Ш 8СІОСЫЕКЕ ѵ 
гііхсіооііеге §1і оссЬі іп Іасгіте см. 0-149.

0 1 8 С 0  т
591. сатЬіаге йіхсо га переменить пластинку, переме

нить тему (разговора):
СопІІпиаі рег ип рехго а гіреіеге чисзіа ігазе. Іп о^пі 

оссабіопе, ГіпсЬё Сіапсагіо Разеііа т і  сопбі&Но сіі сатЬ іаге 
гііьсо (С. Атепйоіа, «Ыпа всеііа  сіі ѵі(а»).

Некоторое время я продолжал повторять эту фразу при 
любом удобном случае, до тех пор пока Д ж анкарло Гіайет- 
та не посоветовал мне переменить пластинку.
592. рагеге ип Йіхсо гойо ^  хрипеть, с(кр)ипеть, как 

испорченный граммофон.
593. гіреіеге іі хоіііо йіхсо повторять одно и то же, 

петь старую песню.
ОІ8СОКША /  

йіксогйіа пеі сашро йі А^гашапіе см. А-387.
594. Іа Іасе (или  іі роітю) йеііа йіксогйіа яблоко раз

дора.
ё (или  гезіа, гітапе) Іа йі$согйіа ^га і сапі см. С-493. 

Ш8СОККЕКЕ ѵ
595. йівсоггегзеіа соп цй а) беседовать с кем-л.; 

Ь) сговариваться, быть заодно с кем-л.
йіхсоггеге соп іа ЬоШ§Ііа см. В -1107. 
йіхсоггеге іп саііейга см. С-1288. 
йіясоггеге йеі пюгіі а Іаѵоіа см. М-2011, 
йізсоггеге йеі Іешро е йеііа ріо§оіа (или  йеііа ріо^- 

§іа е йеі Ьеі Іетро) см. Р-1823.
596. е ѵіа (или  е созГ) йіксоггепйо и тому подобное. 

Ш 5 С 0 К 8 0  т
597. йІ5сог5І іпіапіііі детский лепет, 
йіксогкі (саш раіі) іп агіа см. А 1023.
598. ЙІ5С0Г50 (Іа ііо ) а рега (тж. йІ5сог5о й’Аг!ессЬі-- 

по) нелогичная, бессвязная речь, бессмыслица.
599. а Иго йІ8С0г$0 другое дело.
600. іп ЙІ5СОГ50 упомянутый выше: ГаГІаге іп гіізсогао 

дело, о котором идет речь.
601. 4га ип Йіксогко е Гаііго между прочим, между 

делом"
1 сазі гіеііа ѵііа зопо іапіі. е Ігоѵапгіоті ипа Бега іп 

Ігаііогіа соп ЗІеГапіпі, созі, іга ип сііясогзо е 1’аНго, ^Іі 
гіотапгіаі ее 5і «епііѵа сарасе гіі зсгіѵеггаі ипа Іеііега 
(А Могаѵіа, «Цассопіі готапі» )

В жнзнн всякое бывает. И вот, ендя однажды вечером 
в траттории со Стефаннни, я между делом спросил у него, 
не сможет ли он написать мне письмо.

602. $епга іапіі сНзсогзі без лишних, без дальних 
слов:

5епга іап іі гіівсогзі. соі гаіеііогі аидигі I гаіеі іп^е^пегі 
гаі аЬЬапгіопагопо 1і аИ ’іпдге580 гіеііа Ьаіа (̂ *. Сиегга, «Ьа 
Ьаіа (Іі таіаіі»).

Вез лншннх слов и с нанлучшимн пожеланиями мон ин
женеры оставили меня у входа в бухту.

603. сашЬіаге (или  гпиіаге) йіксогко переменить тему 
разговора, перевести разговор на другую тему.

йаге ип (а^ііо а ип йізсогзо см. Т-37.
{аге (или  гпеііеге) 1а сойа а ип йіксог$о см. С-2046, 
(аге согпісе а ип йіксогко см. С-2683 
Іаг Іа §іш ,іа а ип йіксоі^о см. С-767.
5Ігіп§еге іі йіясогяо закругляться.
604. хѵіаге іі (или  «ѵоІІаге соі) йі$согко переценить 

тему разговора.
і с] І8СОГ5І поп {аппо {агіпа см. С-1665.

0 1 8 С 0 8 Т 0  е аѵѵ
605. йа ( и .м  йаі, йі) йІ8со$(о издали, издалека.
606. — Гаг5І йа йі$со$1о начать издалека.
607. іп йІ5со5Іо в стороне.

йізсепйеіе іп {егга см. Т-416.
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608. апсіаге сіізсозіо быть многословным, тратить мно

го лишних слов.
609. сопо5сеге сіІ5со5Іо предвидеть что-л., предуга

дать.
сап сіа ра§ііаіо  аЬЬаіа е 5Іа СІІ5С05І0 см. С-483, 
ё рій (іІ5со8(о сЬе поп ё ^еппаіо гіаііе т о г е  см. М -1884. 

О І5С КЕ2ІС Ш Е /
610. сіІ5сгегіопе сіа сопіасііпі (или сіа ТгаТі) бессовест

ность, нескромность.
611. оіі аппі (или Геіа) сіеііа гіізсгегіопе зрелый воз

раст (пример см. Ѵ-85).
ге5а а сіізсгехіопе см. К -250.
612. а ііІ5Сге2Іопе а) сколько угодно, вволю; Ь) по 

усмотрению, по желанию.
613. а сШсгехіопе сіі ясі на поводу у кого-л., служ а, 

подчиняясь кому-л.
614. аМоо^іаге (или ѵіѵеге) а сііхсгегіопе стоять на 

постое; жить у кого-л., в чьем-л. доме, в чьей-л. квар
тире.

615. (аг)гепсіег5І (или (Загзі) а сШсгехіопе капитули
ровать, сдаться на волю победителя;

Вовсо гіриіапсіоіі Ігорро ^гаѵі есі апсо ідпотіп іозі, 1і 
гіПиІо, еіигапсіо сЬе р г іт а  сіі гепсіегві а сНзсгегіопе, «аргеЪ- 
Ье Гаг га ііаге  іі саз іе ііо  е 5ё е іиШ  і $иоі {О. Вапйі, 
«I МШе сіа Сепоѵа а Сариа»).

Боско, считая слишком тяжелыми и унизительными усло
вия сдачи, отверг их, поклявшись, что он скорей взорвет 
замок со всеми его защитниками и себя самого, чем сдастся 
на милость победителя.

616. аѵеге (ііхсгехіопе сіі дс снисходительно судить
о чем-л., подходить к чему-л.

617. сегсаге гііясгегіопе Тга 1е сіоппе ^  искать скром
ности у женщин, заниматься бесполезным делом.

сіагхі а  гііясгегіопе см. 0-615.
618. іпіепсіеге (или іпіегргеіаге) а  (или рег) гііясге- 

гіопе понимать, толковать по-своему, по собственному 
разумению:

II рагег т іо  іі га&іопегеі ее іозбі ргезепіе а іе: ога 
Іпіепгііті а сіівсгехіопе (С. Сагсіиссі. «ЬеН еге»).

Свое мнение я бы высказал тебе, если бы был рядом, 
а теперь постарайся понять меня.

619. 1гоѵаг5І а сіізсгехіопе сіі ясі зависеть от чьего-л. 
произвола, чьей-л. воли.

ѵіѵеге а сШсгехіопе см. 0-614.
620. сЬе (іівсгегіопе! (тж. сіізсгегіопе Шагпіпе!; с1І$- 

сгегіопе сі ѵиоіе!; сНясгегіопе $е с’ё!) не может быть!, 
да ну?!, подумать только!, вот это да!

621. 1а (Шсгехіопе ё тагіге сіе^іі азіпі ргоѵ. ^  всяк 
задним умом крепок.

о§пипо Ьа оріпіопе, ш а поп сШсгегіопе см. 0-420. 
О І5С ІІТЕК Е ц 

с1І5си1еге зе пасдие р г іт а  Іа §аШ па о Гиоѵо см. С-73. 
(Ііхсіііеге зиі 5е58о с1е§1і ап ^еіі см. 8-690. 
сШсиІеге а ѵиоіо см. Ѵ-980.

0 І5 0 Е Т Т А  !
622. аѵеге 1а (или еззеге іп) сіізсіеііа потерпеть не- 

УДачу: Й кк, *
Іо поп Ьо Гаііо рег 1о т іо  аЦсипа сова, регсЪё зоп іп 

гіізсіеііа соп гпоппе Мизе (Ь. Сгоіо, «Ьеііеге іат іііагі»).
Я ничего не написал своего, поскольку не пользуюсь ми

лостью муз.

сЫ Та іп ТгеМа Ьа сіізсіеиа см. Р-1320.
0!5Е0ГѵЮ т

623. а (или рег, соп) сіізеопо нарочно, (пред) наме
ренно; по заранее задуманному плану; с задней мыслью.

624. аѵеге іп сіізеопо иметь намерение сделать что-л.
625. аѵеге іі ргоргіо сіізеопо (тж. соіогіге или іпсаг- 

паге ип сіізеопо) осуществлять, проводить в жизнь.
626. Таг сіізе^по зи... иметь виды, рассчитывать на...
627. ѵепіге а (іізеопо быть, прийтись кстати.
628. сіеі сШеопі пе хоп ріепе 1е глига ргоѵ ^  благими 

намерениями вымощена дорога в ад.

іі ѵіііапо ѵіепе зетрге соі сіізедпо ?аЙо см. Ѵ-578. 
ОІ5РАКЕ у 

сІіяТаге 6а\ гпошіо см. М-1780.
(іізТагзі іп ріапіо см. Р-1528.
629. сІіяТаге е гіТаге (тж. Таге е сІЫаге) а) делать ц 

переделывать:
Ега аввиеіаио  а репзаге е гіѵоі^еге Іип^о іешро пеііа 

гпепіе ип Іаѵого, авреиапсіо сЬе ѵепіББе Гога, е аррепа 
ѵепиіа, а «сгіѵеге сГітреіо... Іогпапсіо ш іііе ѵоііе іп ип 
^іогпо а іаге е гіізіаге соп ипЧгпрахіепга (О. Сіизіі, «Ері- 
віоіагіо» ).

Я привык долгое время перемалывать в уме свою работу 
в ожидании того часа, с наступлением которого я  начинал 
судорожно писать... и тогда я тысячу р аз с нетерпением пе-» 
ределывал написанное.

Ь) быть совершенно независимым; делать все, что взду
мается; быть полновластным хозяином:

Ье віп^оіе оШ сіпе Ъаппо ип саро сЬе. а 8иа ѵоііа, 5І 
сопБісІега ІіЬего «і^поге; ІіЬего (1і Іаге е сіівіаге а зио 
іа іеп іо  (С. О’А ппипгю , «Ргове йі Псегса. й і Ш іа, йі со- 
тапсіо» ).

Каждым отделом ведал особый шеф, который считал себя, 
в свою очередь, неограниченным владыкой, вольным творить 
суд и расправу по собственному усмотрению.

І/аН гопІо  сЬе ^ іі ѵіепе «сіаііа виа сагпе», Ьа всопѵоііо
іі сагЬопаіо, «Іо 1 Ьо і"айо е іо 1о сіібГо!» гіісе а зе біеззо 
( V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі роѵегі ат апіі»).

Обида, нанесенная родным сыном, «собственной плотью 
и кровью», взволновала угольщнка. «Я его породил— и его 
и раздавлю »,-— говорил он себе.

•— ІіЬего йі Гаге е йі йізіаге см. I. 5о9.
— зроіісо йі Гаге е ЗізГаге см. 5  1521.
<1і5Іаг5І іп хигіоге см. 5-2035. 
ѵоіег гіЫаге іі піопгіо см. М-1812. 
сЫ 1а, йіяіа (тж. сЫ рио Іаге, рио апсЬе йі^Гаге; сЬі 

Га или  сНі «а Гаге Н сагго, Іо 5а гіізіаге) см. Р-196. 
іі (Ііаѵоіо Іе іп5е§па а  Гаге, т а  поп (Іізіаге см. 0-363. 
Іа Йоппа «а^Ё'т {или  1а заѵіа Г еттіп а) гііа 1а саха, 

1а та^іа 1а йііГа см. С-1203.
Гаге е йізГаге ё іиМ’ип (или  ё іі реоошг) Іаѵогаге см. 

Р-206.
іі Гаііо (ё  Гаііо е) поп 5І рио (ІікГаге см. Р-296.
т о г іа  1а ѵасса, оікГаЛа 1а 5оссі(1а см Ѵ-10.
поп пеѵіса е поп (Ііассіа, сЬе П $оІе поп Іа <1і$(ассіа

см. N 270.
диапсіо і ге Йеііе поѵеііе Гасеѵапо е гііхГасеѵапо іі 

топсіо см. К -146.
1а ігорра Ігеііа, ѵоіепгіо Гаг, гііхГа см. Р-1324 

018РА Г Т 0 адд  
еххеге ГаНо гіі саіяа гііхГаІІа см. С-214, 
еххеге ітрахіа іо  Йі сагпе (ІіхГаНа см. С-963. 

Ш5СКАОАКЕ ѵ 
гііхогагіагпе Га;ді>а Йеііе ^іи^^іоіе см. А-149.
Гате Йа йіх^гайагпе ип Іиро см. Р-117.

Ш 8СКА2ІА } 
питего Йеііа гііхогагіа см. N-574.
1е гііхогахіе Ьаппо 1е аіі см. А-434.
630. 1е Йіх^гагіе поп хі сотргапо аі тегса іо  ргоѵ. 

беду никто не ищет, беда приходит сама.
631. 1е (Ііх^гагіе вопо хетрге ргопіе ргоѵ. её берегись 

бед, пока их нет; беда не заставит себя ждать.
632. 1е гіізогагіе хопо со т е  (Іе) сіііе^е (сЬе ипа (Іга 

ГаНга) (тж. ипа Йіх^гахіа поп ѵіеп т а і  хоіа; 1е (ІІ5- 
^гахіе поп ѵеп^опо т а і хоіе; ипа «Зік^гахіа пе Ига ип’а1- 
1га) беда никогда не приходит одна; пришла беда — 
отворяй ворота:

«...Роі, 5іссопіе 1е гіізегагіе поп ѵеп^опо гпаі зоіе, ші 
аѵгеЬЬего аіігіЬиііо апсЬе Готісісііо» (А. Могаѵіа, «Кассопіі 
готапі» ).

— ...А так  как беда никогда не приходнт одна, мне при
пишут н убийство.

Со8І, аі 8оШо. ипа гііз&гагіа пе іігаѵа ип’эига: ГАсІаІяіза 
поп аѵеѵа ѵоіиіо варегпе сіі т е ;  е асіегзо его апсЬе дІБОс*- 
сираіо (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

И вот, как всегда: прншла беда — отворяй ворота. Адаль- 
дж иза знать обо мне не хотела, а теперь я еще был и без
работным.

’п*
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И ^іийігіо ѵіепе соп Іа йізотагіа см. 0-747. 
ОІ8СКА2ІАТО а т  

езхеге рій гі.^гагіаіо сііе Іе (гейісі оге см. 0-460  
а сііі ё <ЗІ5Ё'гагіа4о, §1і Іетрезіа  іі рапе пеі Гогпо см.

Р-290.
сщатГипо ё сііз^гагіаіо, ІиМі МгіІІапо (или  ^гійапо) 

аі Іиро см. Ь-1013.
и о т о  йі$г>га2Іа(о, апсііе 1е ресоге Іо тогйопо е 1е 

сЬіоссіоІе (или  Іе іатасііе) Іо соххапо см. С-1734. 
Ш 8ЬЕСАКЕ ѵ 

йЫееаг*1 Йа соіра см. С-2202.
О ІЗ О К О ^ А Р Е  ѵ 

сЬі Йізогііігіа сіа ^іоѵапе зе пе репіе Йа ѵессЫо см. 
О-618.
йІЗО ІШ ІЫ Е  п

033. ехяеге іи сііхогсііле быть в трудном положении, 
сидеть на мели.

634. іі.ч йі$огсНпе пе Га сепіо ргоѵ. Я  одна ошибка 
может повлечь за собой много других.

635. йа ип йізогйіле пазсе ип огйіпе ргоѵ. эе на 
ошибках учатся.

Гогйіле ё рапе, іі йізогйіпе ё Гдте см. 0-524.
015 РА Р 5 в с »

Іаге рагі е йікрагі см. Р-444.
Ш 5РАЛТЕ аѵѵ

636. іп йікрагіе (обыкн употр. с гл. яіаге, Іігаге, іе- 
пегві, есс.) в стороне; обособленно; отдельно:

Іп «ііепхіо, соі 51Ю Іаг&о ѵіво втогіо ... гіизсіѵа а Іепегзі 
1п гііярагіе (к. Ѵі^апд, «і.\1 &тіезе ѵа а тогіге»).

Крупная, с широким невыразительным лицом, она помал
кивала и умела держ аться в тени.

...ѵа 5іі «За Ьисіа, (ігаіа іп сіізрагіе, е йШе аІГогессЬіо... 
т а  сЬе пе55ііп зепіа, не $озреПі сіі пи ііа (Л. М ап гот, «г/ 
ргот езз і зроз і»),

...иди к Лючни, отведи ее в сторонку и шепни ей на ухо.., 
но так, чтоб никто ничего не слыш ал и ничего не запо
дозрил.

637. 1а$сіаг іп йіхрагіе а) оставить в стороне:
11 С0Г50 гіе&іі еѵепіі 1і Іахсіо Іп сіізрагіе; е роіеѵа сарііаг 

Кіго с!і ред&іо, ее іі са5о 1і аѵеззе ?аШ іпсоггеге пеііа йогіе 
сіеі яігопдіпі (Го&пі Іетр о  (Н. ВассНеІІі, «0&&І, йотапі е 
таі» ).

Ход событий обошел их стороной, а могло быть и хуже, 
если бы по воле случая нм приш юсь разделить судьбу 
жирондистов всех времен.

Ь) отложить.
638. т е и е г е  (или рогге) іп сіізрагіе а) о т л о ж и т ь  (в 

сторону); сохранить; отодвинуть; Ь) оттеснить, отте
реть:

(^иапіо а ііа  тагіге роі? Рагіаг&ііепе? Кіп^ассіагіе сііе рег 
1а іі^ііа- т іп о ге  е рег і піроіі аѵеѵа те&зо іп гіізрагіе Іеі, 
е сЬе іп гіізрагіе сопііпиаѵа а Іаясіагіа? (О. Тезіогі, «П 
Вгіапга е аіігі гассогЛ»).

А мать что? Говорить с ней? Упрекать ее в том. что ради 
младшей дочери н внуков она пренебрегла своей старшей 
дочерью и продолжает пренебрегать ею?

ВсопШІо пеііе еІехіопі регсіеііе іи ііе  Іе 5ие сагісііе е ?и 
те^во  і і і  сПкраПе соп ргаш 'е еіоіа сіеі зиоі атпісі (О. Ріо- 
ѵепе, «Ьа цаггеііа пега»).

Потерпев поражение на выборах, мой отец потерял все 
свои посты, и его друзья с превеликой радостью отказались 
от него.

639. іпе11ег$і іп сіЬрагІе а) уединиться; Ь) отойти от 
дел.

рогге іп йізрагіе см. 0-638.
015РЕ К А Т 0 адд' е т 

апіпіа йізрегаіа см. А-760.
С40. аііа гіізрегаіа а) (тж. а йізрегаіа) отчаянно; 

Ь) кое-как, наскоро; с) (тж. аііа рііі йіярегаіа) в (са
мом) крайнем случае.

641. — Іаѵогагс аііа йізрегаіа выбиваться из сил, из
нурять себя работой.

& сахо йізрегаіо см. С-1233.
642. Гаг тогіге йіхрегаіо дй изводить, сживать со 

света кого-л.

643. оіосаге йеі (или  іі) йізрегаіо все поставить на 
карту, идти на большой риск.

644. ѵейегзеіа сііхрегаіа потерять надеж ду, огчаѵгься. 
сЫ сатр а  йі зрегапхе, итоге (Нврегаіо (тж. сііі (Зі хре-

гапга сатра, йіярегаіо тисге) см. 8-13 іЗ 
циапйо іі т а іе  ё йікрегаіо, 1а ргоѵѵійепха ё ѵісіпа 

см. М-257.
Ш 5РЕТТО т

645. рег (или  а) Йіхреііо назло (пример см. А -1021).
646. а йіхрейо йі... несмотря на.., вопреки . 
а  йі5ре11о йеі йіѵіеіо см. 0-721.
647. а йіхреНо йеі іпопйо (или  йі т аге  е йі ѵепіо)

вопреки всему и вся, любой ценой; во что бы то нн 
стало.

648. а йіхреио йеі капіі (или  йі йіо) несмотря ни на 
что, не слушая никого, вопреки мнению всех.

— епігаге іп рагайі$о а йіхреііо гіеі хапіі см. Р-389.
— 5Іаге іп рагайіко а (Зізреііо сіеі яаиіі см. Р-395.
— іп рагайіко поп 8і епіга (или  поп «і рио епігаге іп 

рагайі$о) а Йіхреііо йеі запіі см. Р-396
649. а (или  іп, рег) тагсіо  йіѵреііо йі... назло, на

рочно, ЕОПріКИ.
гіяреііі, йі$ре!(і е 50$реШ ^иакіапо іі топ й о см К ^34 

0»ЯРЕАСЕКЕ 1. о 
сЬі Ьа йііеііо е поп Іасе, ойе «оѵепіе чие 1 сЬе §Іі 

йі$ріасе см. 0-408.
сЬі рег ріасеге а ипо Йікріаге а ип аИго, регйе сепіо 

рег сепіо см. Р-1469.
Ш 5РІАСЕКЕ 2. т

650. і йізріасегі поп ѵепдопо т а і  яоіі ргоѵ. беда одна 
не ходит.
ОІ8РООЕ5ТАКЕ у 

сііі йеі яио 8І йікройекіа, <?1і апйгеЬЬе йаіо ип піа^ііо 
хиііа Іеяіа см. М-114.
ОІ5РОРКЕ ѵ 

с!і5рогге гіеііа тап о  см. М-587.
Гиото ргоропе е Оіо Йізропе см. (Л-164.

Ш 8РОЗТО о іф  
!е тегсі Ьеп йікрокіе Наппо рій оссЬіо см. М-1213. 

ОІ8РКЕ22АКЕ ѵ 
йіхргеггаге 1е йеяіге см. 0-261.
сііі сотрга йіяргехха (тж. сііі йі$ргегга сотрга или  

ѵоггеЬЬе сотргаге) см. С-2365.
[)15РКЕ2гО  гп

651. а (или  іп, рег) йізргегго назло; из презрения. 
Ш 5РІІТА [

652. ѵепіге іп йі$ри(а соп $е «Іеххо бі.іть в глубоком 
раздумье, размышлять; вести внутренний спор с самим 
собой.

653. поп ё йізриіа не в ■этом дело, не об этом речь. 
Ш5РІ_ІТАКЕ ѵ

йіхриіаге гіеііа Іапа саогіпа см. Ь-110. 
йікриіаге йеІГотЬга йеІГаяіпо см. 0-336. 
гіеі §и8Іі поп хе пе йі$ріі1а см. 0-1218.

ОІ5ТАССАКЕ ѵ 
(1і5Іассаге іі сиоге йа... см. С-3263.

Ш § Т А ^ А  Г
654. а йі$(апга а) на расстоянии, далеко, в стороне;

Ь) через определенное время.
655. — (епеге а йіяіапга держ ать на расстоянии.
656. поп сопойсеге йізіапге не знать преград.
657. (тап )іеп еге  (или  оххегѵаге) Іе йіяіапхе дер

ж аться на (почтительном) расстоянии:
И сарііапо іепеѵа Іе сІЫ апге соп ІиШ, Ігаппе соп 1_иі- 

^іпо (Е. Біаі.і і, «Иівопога іі райге»).
Капитан сторонился всех, за исключением Луиджино. 
БеЬЬепе рій ^іоѵапе, сіоп Лгіі:іо ега 8оШо гісіііатаге Мі 

аіігі ігаіеііі асі океегѵаге 1е сіівіапге (С. Вегпагі, «Рег саизе 
ітргесізаіе»).

Хотя дон Артуро был млрпшіш из сыновей, он имел 
обыкновение внушать братьям, чтобы они держалнсо по
дальш е от сомнительных знакомств.
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А 0 ’Аѵозза, Ъогіозо, ргезипіиозо, регзопа сЬе іепеѵа Іе 
гіізіапхе, аѵгеЪЬе ргоѵѵейиіо іп ип аііго тосіо. Ме^Но <3ип- 
цие 1а Іоііа арегіа (С. Рагізе, «II іШ апгат епіо»).

С этим тщеславным фанфароном Д ’Авосеа, который за 
носится слишком высоко, он бы котел разделаться по-иному. 
Лучше — открытая война.

0І5Т Е № Е Ц Е  ѵ 
йіхіепйеге Іе сиоіа см. С-3169, 
гііхіепгіеге 1е ^агпЬе см 0-134.

Р18ТЕ5А {
658. а(І1а) гіізіеха а) беспрерывно, долго: Ь) подроб

но, со всеми подробностями (пример см. Ь-54.3).
659. — сапіаге а гііяіеха петь во весь голос.
660. — зиопаге а(І1а) с!і$1е$а а) громко бить в коло

кола; Ь) звонить во все колокола:
Р іп а ітеп іе  Іа т и з іс а  сеззо... т а  зиЪіІо сігро Іе сатр ап е  

йеііа сіііеза іпсолііпсіагопо а зиопаге а «Іізіеза (С. Сегта- 
пеііѵ. «гіе тетогіе й і ип ЬагЬіеге»).

Наконец музыка умолкла, и тотчас начался громкий пе
резвон колоколов.

с) надавать колотушек, отдубасить.
660а. - - Іігаг оііі а (Шіеьа говорить без умолку, без 

остановки.
У І8Т Е 80 а в е

661. сайс-г 1і:ноо йіяіехо растянуться во весь рост:
II роѵего РіпоссЫо. сііе аѵеѵа зет р ге  &ІІ оссЫ / га ІІ 

воппо, поп з ’ега апсога аѵѵіеіо сіеі р іій і, сііе еі егапо 
ІііЦі Ьгисіаіі.., зсЬжхб сіаііо зёаЬеІІо... т а . . .  Йоро сіие
о Іге ІгаЬаІІопі, сасігіе й і р ісікіо  іи ііо  Іш і^о (Іізіезо зиі 
раѵ ітеп іо  (С Ссііоді, «1.е аѵѵепіиге ііі РіпоссНіо»).

Бедный Пиноккио, совсем еше сонный, не заметил, 
что ноги у него обгорели... Он спрыгнул с табуретки ., 
но.., покачн>ншнсь два-трн раза, упал н растннугчя на 
колу.

01$ ГІЬЬАКЕ ѵ 
гііхШІагм И сегѵеііо см. С-1589.
<Іі$1і11аг5І Гіп»е§по см. 1-264.

01§ТШ Си)ЕРЕ ѵ 
гіізііп^иеге Гасдиегеііо (ЗаІ пюхіо соііо  см, А-256. 
поп (1І5Ііп}>иеге Гациііе гіаі іпохсегіпі см. А-970. 
гіі5Ііп§иеге Ьассеііі йа раіегпохігі см. В -15. 
гіііііішиеге іі Ьіапсо йаі пего см. В-698, 
поп Лівііп&иеге і Ьиіаіі йаІГосЬе см. В-1390. 
йі5ІіпЁ'иеге іі Гаоіоіо Йаі сесе (или  іі сесе «Заі Га^іоіс) 

см. Р 79.
Йіхііп^иеге іі §гапо Йаі Іодііо см. 0-986.
<1І5Ііп{>'иеге М пю5Іо сІаІГасдиегеІІо см. А-256. 
поп іііяііп^иеге іі пего Йаі Ьіапсо см. В-699.
4ІІ5Ііп|>иеге іі рап гіаі 5Э55І см, Р-252.
662. Іаг5І гііхііпоиеге выхваляться.
«арег гіІ5ІіпЁ'иеге і Га^іапі Йаііе іисегіоіе см. 

Р-77.
015ТКЕТТА {

663. Іепеге а йЫгеЦа держать взаперти.
ОІ8ТКЕТТО I

664. аі с!і|1геІІо в конечном счете.
665. йіге аі гііхігеііо сказать в заключение.

Ш 5Т Ш В О  от
666. Іеѵаге (чаще Іооііеге) іі (ІіхІигЬо уйти, чтобы не 

мешьть ё ога сіі Іеѵаге іі йізіигЬо пора уходить, пора 
и честь знать.
ОІЗІШ ІКЕ у 

сЬі огіе, поп (Іізоііе см. 11-29.
ОІТШО т 

«Заге ип гііііпо а ІиШ см. 0-689.
ОІТО т

667. гіііо ітригіісо (или  ЗпГате) средний палец.
668. гіііо рипіаіо перст указующий:

Еёге^іо ОоИоге, Іеі зЪавііа зе сгейе сііе ІиНі, Іи ііо  іі 
топсЗо, 1е еііа агісіоззо соі «Шо рипіаіо (С. Агріпо кѴШте
зіогіе»).

Уважаемый доктор, вы ошибаетесь, если думаете, будто 
все, весь свет, указывают на вас пальцем.

«...Оіо 1е ?и1тігіі!, е Іого іп іапіо іі іеп^опо іі гіііо рипіаіо 
сопіго, яиеаіе ц а ііе  тогіе^ е 1а М агіиссіа рій  зегрепіе Ш

іи ііе , аррепа разаа йаІГаИга рагіе ёеі соггігіоіо 50 іо соза 
діга сіі т е ,  вриіега ѵеіепо, ѵиоіега іі вассо, Іи ііе (апіЗопіе 
сегіо, т а  іпіапіо Іе ѵосі сотіпсіапо а соггеге, 1а сіііа 
ё ріссоіа, Іа ^епіе то гто га ...>  (О. Агріпо, «Ѵ іііт е  і7о- 
гіе» ).

«...Они, эти притворы, чтоб их разразило, будут тем вре
менем указы вать иа тебя пальцем, и больше всех ^та злюка 
Мариучча. Стоит ей перейти на другую сторону коридора, 
уж  я знаю, что она обо мне наплетет: будет язвлгь, обли
вать меня грязью. Все это, конечно, пустая болтовня но 
слухи-то ползут, городишко у нас маленький, люди шушу
каются...»

669. «Шс сіеі сиоге безымянный палец.
670. іі йііо йі Оіо перст божий, воля божия:

Ьеопе. — Мі ігоѵо т о і іо  сіівріасепіе йі... (спггец&епііизі). 
Моііо іиБіп^аіо сіоё гіеііа ѵозіга Ьиопа т е т о п а . .  {?га .чё). 
Ё іі сіііо гіі Оіо, о Іа сойа йеі йіаѵоіо? (О. Яоѵеііа, «СоНега 
сіеса» ).

Л е о н е .  — Я очень огорчен (поправляясь), весьма польщен 
вашим любезным вниманием... (Яро себя) Что это? перст 
божий или козни дьявола?

«Ша йі іаіа см. 0-675.
671. ІІ ййо пеІГоссЬіо не в бровь, а в глаз.
672. — йаг5і йеі (или  ип, іі) йИо пеІГоссЬіо ^  вре

дить самому себе, делать что-л. на свою голову
673. — е« еге  (или  агміаге) с о т е  ип  гіііо пеІГоссІііо

быть некстати, не подходить, быть как бельмо на гла
зу:

Ма с*ега Іі апсЬе іі Вгассіеге сЬе а Ооп Сіизерре 
апгіаѵа зет р ге  с о т е  ип йііо 1л ип оссіііо {/. Саіѵіпо, «РіаЬе 
ііа ііапе» ).

Но крутился тут еіце этот «каваіер» , который для Дона 
Джузеппе был что бельмо на гла \у.
674. — Іогпаге горро соі сШо пеП’оссЫо уйти ни с 

чем, уйти не солоно хлебавши.
675. йііа й’ого (или  ёі Гаіа; тж т п п і йі Гаіа) золо

тые руки.
— аѵеге Іе йііа йі Іаіа см. Р-237а.
676. аИо йие (Ша от горшка два вершка:

« ...ипа ѵоНа азкаіі апсЬе ипа с а з е гт а  іегіеяса (іа зоіо...» 
«ОиеІ ссТзіпо 1і? А і і о  гіие сіііа?» &і зіирі Ьисіа.
«8і, ргорііо Іиі» (О. Агріпо, «гЗіогіе сіі рт ѵіпсіа»).
— ...А однажды ои один напал на немецкую казар

му...
— Этот-то коротышка? — удивилась Лючия.
— Ои самый.

677. Іе йие «Ша большой и указательный пальцы
678. Іип^о ип (Шо ^  короче воробьиного носа:

ѴШопа. — Іо ?ассіо зет р ге  ѵоіепііегі іі гіеЬііо, е сііе сіб 
зіа 1а ѵегііа. оззегѵаіе: з іссоте  1а рагіе, сЬе т і  ё Іоссаіа 
пеііа с о т т е д іа , сііе окёі 8* ргоѵа, ё Іип^а ип сіііо (С. Соі- 
йопі. «II іеаіго сотісо»).

В и к т о р и я .  — Я всегда охотно выполняю с е с и  обязан
ности, и вы сами видите, чго я говорю правду: моя роль 
в пьесе, которую мы сегодня репетируем, короче воробьи
ного носа.

(Шеііс йеііе сіпдие іШа см. 0-401.
679. а ип аііо (тж. а йие «Ша) ей на волосок, на 

краю.
Ьа гіисііезза, сегіе ѵоііе. зі ігоѵаѵа а йие й ііа  «Зі регйеге 

.1а рагіепга (С. Яоѵеііа, «Маіег сіоіогозал>)
Уже несколько раз герцогиня была близка к тому, чтобы 

потерять терпение.

680. соп аррепа йие гіііа одной рукой, одним паль
цем.

5и11а рипіа йгііе (Ша см. Р-2444.
— 5І сопіа яиііа рипіа йеііе йііа см. Р-2445.
681. аЬЬа55аге (или  гіѵоііаге) іі (Шо §то55о ^  заар 

тачиться, заупрямиться:
...1а С о т т ізз іо п е  аррозіа іпсагіса!‘а Гііа тапгіаіо  а сіііа- 

т а г е  рег сопозсеге ^иа1і іоззего 1е зие оріпіопі іп ?аііо ді 
роііііса е зе рег сазо «Ъаііехзе 1а зігайа  сіі зио расіге». 8е 
поп 1а ЬаНеѵа, регсЬё поп зі ега ігггіМо аі Разсіо^ АПога 
Вгипо Ьа аЪЬаззаіо іі сіііо ^гоззо (V. Ргаіоііпі. «СгопасНе 
сіі роѵегі. а /пап іі» ).

...специально выделенная комиссия вызвала Бруно и учи
нила ему допрос: каковы его политические взгляды, и не 
идет ли он по той же дорожке, что и его отец, а если не 
идет, то почему не записывается в фашистскую партию? 
Тут-то Бруно и уперся.
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С’ё риге яиаісипо сЬе іігаісѵі рег I сареШ, 1І &езіо сіі 
гіѵоНаге іі <Шо егохзо 1о Ьа іа « о  аііа  Іисе йеі $оІе. Вгипо 
ас! езетр іо  (V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі рсѵегі ат апіі» ).

Некоторые же, когда нх прижали к стенке, пошли на 
открытый протест. Вот Бруно, например.

682. аііассіагзеіа аі гіііо завязать узелок (на память); 
запомнить.

683. акгаге іі «Шо а) грозить пальцем; Ь) пальцем по
шевелить; с) поднять руку.

684. — поп аігаге (или  поп ггшоѵеге) ип «Шо паль
цем не шевельнуть, палец о палец не ударить:

...о^пі {апіо &иаггіаѵо Іа тасс іііп а  сіа зсгіѵеге е піі сіісеѵо 
сііе йоѵеѵо гіргепсіеге іі Іаѵого, т а  поп сі гіизсіѵо е поп
шиоѵеѵо ип сШо (.1. Могаоіа, *П йізргегго»).

...я то и дело посматривал на пишущую машинку и убе
ж д ал  себя приняться за работу, но не мог и пальцем по
шевелить.

— Апгіго іо а рагіаге а Сіоѵаппа Ооеіх. гпа Ш сіеѵі 
рготеНегпіі сіі поп тиоѵ еге ип <Шо зепга іі т іо  р егтеззо  
{И. Ое МагсНі, «Нейіѵіѵп»).

Я сам поговорю с Джонанной Гец, но ты должен обещать 
мне, что пальцем не пошевельнешь без моего разрешения. 
(Пример см. тж. Р-1517; N-54; 5 -Ш / с).

— поп аѵег Гогга «1’аігаге ип сШо см. р-1168.
685. аігаге іі «Зііо (іп сгосе) аііе ІаЬЬга (тж. шеИеге 

П ёі(о зиііе ІаЬЬга или  зиііа Ьосса) приложить палец 
к губам (в знак молчания)-.

Носсо &1і гізрозе шеКспйо ип сШо іп сгосе зи ііе ІаЬЬга 
соше рег гііге сЬе 8і вигеЬЬе сисііа  Іи Ьосса (Л. Могаѵіа, 
«\'иоѵ і гассопіі гогпапі»),

Рокко в ответ приложил палец к губам в знак того, что 
он будет держ ать язык за зубами.

686. поп аѵег «Іие ііііа сіі сегѵеііо быть безмозглым, 
глупым.

аѵег Іа таппаіа а «Зие «Ша Йаі соііо см. М-436, 
аѵег чиаііго «Ша «Зі реіо зиііо «іошасо см. Р -1100. 
аѵег іи ііо  ГаЬЬасо зиііе {Ша см. А-8.
С87. сопіаг сіпцие зиііе «Ша быть малограмотным:

Ьа іогіипа Ьа согзо зетпрге гііеіго а Маг^иИе, а і чиаіе 
поп ё шаі гіи?сіІо сіі сопіаг сіпчие зиііе сіііа (С. Скегагйі, 
«I ’апеИо йеііа  т айге»).

Маргутте всегда везло, хотя он не умел д аж е сосчитать, 
сколько у него пальцев иа руке.

688. сопіаг §иІІе сіііа («Типа т а п о ) (пере)считать по 
пальцам:

— 8оп раезі ріссоіі е 1е регзопе сіѵііі зі сопіап зи ііе  гіііа 
(Е. Сазіеіпиоѵо , «Ь*опогеѵоІе Раоіо Ьеоп[ог(е» ).

— Это малюсенькие городишки, и образованных людей там 
можно по пальцам пересчитать.

РегсЬё 1е сове йа Гаге бопо зет р ііс і е (За сопіагзі Іи ііе  
зи ііе  гіііа сГипа т а п о  (Ь. Рігапйеііо, « / ѵесскі е  і  ё іоѵапі»).

Ведь нужно было делать лишь то, что полагается, а это 
вещи простые, их все можно было пересчитать по пальцам.

689. йаге ип <Шо (или  ип йіііпо) а ІиМі её служить 
и нашим, и вашим, всем понемножку.

690. йаге іі «Шо е ѵейегзі ргепйгге 1а т а п о  дать па
лец и потерять всю руку.

691. еззеге с о т е  1е <Ша й’ила т а п о  быть похож им и 
как цве капли воды.

692. еззеге «Ша «Зеііа зіез^а т а п о  ^  быть на один 
манер, быть сделанными из одного теста.

693. еххеге хеопаіо а «Шо пользоваться дурной сла
вой репутацией.

694. Іессагхепе (или  Іессагеі) Іе гіііа облизать паль
чики:

РаЬгігіо. — Ра Ьепе; іп с а т е г а  зиа ѵі ё циеі зессаіоге сіеі 
зі&пог МагсЬезе. Сагіпоі Ра Г іп п атога іо  «ІеІІа расігопа; т а  
рио Іессагзі 1с гіііа. Мігапсіоііпа гіеѵе еззеге т і а  т о д ііе  
(С. Соійопі, «Ьа Іосапйіега»).

Ф а б р  и ц и  о. — Ладно, в комнате у графа сейчас этот 
нахал маркиз. Бедняга! Он влюблен в хозяйку, но ему при
дется лишь облизнуться. Мирандолииа будет моей женой.

— Ьа Се&іа ё ипа сіоппіпа, ипа зіоНеШ па, сіоё по, ип 
Ьоссопсіпо зарогііо  <3а Іессагзепе 1е сШа (5, Рагіпа. «Ье іге  
соттейіе йеііа  ѵііа»).

Д ж едж а такая  прелесть, такая штучка, такой лакомый 
кусочек — пальчики оближешь.

695. Іеоагзі чс [и л и  Іе^агзеіа) аі сШо ^  зарубить себе 
на носу, запомнить хорошенько:

...поп гНи^&іаѵа сіаііе тіп ассе :
«Ме 1а Іецііегб а і гіііо! Аггіѵа ип т о т е п іо  сЬе іп циезіо 

т о т і о  зі Ьа Ьізо^по (1і чиаісипо. Ыоп ѵі іа^паіе  зе аі- 
Іога...» (Ь. Сариапа. «II тагскезе йі Цоссаѵегйіпа»).

...он не гнушался даж е угрозами: — Я вам это припомню. 
Бывают в жизни такие минуты, когда без помощи не обой
тись Тогда улс не жалуйтесь...

(^иеі Ьгіссопі я’егапо Іс^аИ аі сіііо 1е рагоіе гіі расе 
сЬ’ееИ зі ега Іазсіаіо зГиёёіге іп Чііеі Ггап^епіе (О. Ѵег@а. 
«Мазіго-йоп С езиаійо»).

Эти разбойники запомнили слова примирения, которые 
вырвались у него в тог момент.

5озрігаѵа зе зрагагзі ип соіро іп ^ез^а о Іазсіагзі саііи- 
гаге е чиазі сег іатеп іе  Гисііиге гіаі іе<]езс1іі сЬе оиеііа 
гезізіепга сіоѵсѵапо еззегьеіа Іе^аіа аі гіііо (О. 0 ’А&аіи, 
«Ь 'езегсйо й і Исіріопе»),

Он не решался пустить себе пулю в лоб или отдать себя 
в руки немцев, которые прекрасно помнили о его участии 
в сопротивлении и которые, конечно, расстреляют его.

696. т е ііеге  (или  Іелеге) іі сШо іп дс =  сунуть свой 
нос, вмешаться, влезть куда-л.

697. -— поп т е ііеге  ип «Шо іп цс и пальцем не притро
нуться к чему-л.

теН еге іі ііііо хиііе ІаЬЬга (или зиііа Ьосса) см. 
Б -685.

698. теН еге іі йііо «иііа ріа§а (раз)бередить рану, 
задеть за живое:

Аѵеѵа ргоргіо т е з з о  іі іШо зи ііа  ріа^а е созГ, Ітрозіо  
йа аіігі. АНопзо поп роіё зограззаге зепха п зр о зіа  циеі 
сНклпта сЬе ^ій  сіаііа таШ па ціі іогіигаѵа іі сегѵеііо 
(/. Зѵеоо, «Ѵпа ѵііа.»).

Уайт коснулся больного месга. и Альфонсо пришлось все- 
такн искать ответ на мучительный вопрос, с утра сверливший 
его мозг.

699. тогйегхі Іе <Ша (или  ІІ йііо) локти кусать (от 
досады, злости, раскаянья).

700. іпокігаге а сіііо показывать, указывать пальцем, 
поп тиоѵеге ип йі4о см. 0-684.
701. пазсопііегзі 8оНо іі йИо спрятать голову, как 

страус.
702. ріссЬіагсі соп ип Йііо 1а (гопіе постучать себе 

пальцем по лбу (показать, что у  кого-то не все дома)
703. поп роіег Іеѵаге ип (Шо ослабеть, не мочь и 

пальцем пошевелить.
гіѵо!4аге іі йііо §го5«о см. Б Ь81
704. поп варег диапіе йііа ипо Ьа пеііа т а п о  не

знать сколько пальцег на руке, быть круглым дураком.
705. поп зарег Іо^Ііеге ип «Шо Йаі яейеге груб, быть 

никуда не годным, ни на что не способным, никудыш
ным:

«ТоШ сіаі ѵоБІго Іаѵсго, аѵеіе Ьіво^по сіеі рорраіоіо, поп 
ѵі зареіе Іоеііеге ип й і і о  гіаі яесіеге» (V. Ргаіоііпі, «М еіеі- 
/ о » ) .

Отними у  вас ваш у работу, и вы, сосунки, ничего ие 
см ож ете сделать.

706. 5соІіаге 5о11о 1е «Ша пробиваться наружу, заяв
лять о себе, колоть глаза:

«С^иі поп 5І іг а й а  сіі сІіГепсІеге циеІН сіі 8іпі ііга о сіі С 
8Іга, Ш! Іа ѵегііа сііе всоМа 8оН 1е ііііа  (С. Зоаѵі, <гСИ 
аписі т аіаіі (1і пегѵі»),

— Речь вовсе не о том, чтобы защищать писателей пра
вого илн левого толка, а о том, чтобы говорить правду, ко
торая коле" глаза.

707. хесгпаге а «Шо указывать пальцем:
— Ті сЬіегіе сіі оссирагіі сіеііа сога, с о т е  аѵѵосаіо.
— С о т е  аѵѵосаіо, по, — гізрозе зессо 11 СгаіеІІо... Бопо 

^іа аЬЪазіапха зеепаіо  а «ІЙо (С. Саззоіа, «II (а^ііо  йеі 
Ьозсо» ).

— Он хочет, чтобы ты выступил защитником по этому 
делу.

— Защитником? Н е т ,— сухо ответил брат... — Я и так уже 
как бельмо на глазу.

Ри Рероса гіеііо зсапйаіо ^епегаіе, рег 1а сІЙагііпа сЬе
1о зе^паѵа а  гіііо, рее і ЬітЬі сЬе поп 1о роіеѵапо аѵѵісіпаге 
{А. ОеЦіпі, «Нассопіі»).

Это было во время скандального происшествия, когда все 
в городке показывали иа него пальцами и не позволяли 
детям подходить к нему.
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Іепеге іі <Шо іп чс см. Б 696.
4оссаге і) сіеіо соі (или  соп ип) (Зііо см. С-1859.
708. поп Іоссаге соп ип гіііо а) пальцем не тронуть;

Ь) не иметь ничего общего:
Ьиі соп і ргеіі поп сотіпегсіа, поп 1і іосса соп ип <ДОо 

(С. Агріпо, «і/п (Іеііііо й’опоге»).
Руссо не разговаривает со священниками, ои не ж елает 

иметь с ними никакого дела.
(Пример см. тж. Р-790).

Іоссаг Іа ріа^а соі <Шо см. Р-1482.
709. поп іогсеге ип <Шо пальцем не тронуть, волоска 

на голове не тронуть.
710. ѵіпсеге зиііе *Ша одним пальцем свалить, побо

роть:
Ега ипа іапсіи ііа  гіаі Ьоссоіі пегі... АпсЬе аН гопіагІа, 

1а ргппа зега Ли вепіріісе, с о т е  ега зіа іо  ѵіпсегіа аиііе 
сіііа (V. Ргаіоііпі, «ГЛагіо згпіапепіаіе»).

Это была черноволосая девушка... Сойтись с нею в первый 
же вечер было проще простого.

711. а сіаг^іі ип сіііо, ргепгіе (Іи ііа) Іа шапо (тж. <]а- 
іе&іі ип <Шо, ѵі ргенсіоп Іа шапо; §1і сіаі ип сіііо е 5І 
ргепсіе 1а шапо; ее §1і с!аі ип сШо, Іі ргепгіе апсЬе іі 
Ьгассіо) протяни ему палец — всю руку откусит.

712. ше^Ііо регіІеге ип <Шо сЬе 1а шапо ргоѵ. лучше 
потерять палец, чем руку; из двух зол выбирай меньшее.

713. 1га шо&ііе е т а г ііо  поп теМеге іі гіііо ргоѵ. муж 
с женой ругайся, а третий не мешайся; муж и жена — 
одна сатана:

— Е соз'ега Іи ііа  циезіа Егеііа сіі ргепйеге то ^ ііе ?  Те
Іо йісо іо соз'ега: Гаг ріасеге а іиа 2іа_...

— Ма по, т а  по, рагіге Реіісе, апсііато, соза «Іісе т а і!
— Зі іпѵесе. Рег сагііа , іпіепсііатосі: 1га то&Пе е т а г ііо  

поп піеііеге ип гіііо (О. Рагіхе, «АШ ітрцгі>).
— Почему же ты так заторопился жениться? Я прямо 

тебе скаж у, в чем дело: тетке своей ты хотел угодить.
— Нет, нет, отец Феличе, с чего вы это взяли?
— Да я же знаю. Только запомни, пожалуйста: муж и 

жена — одна сатана.

08'пі иогпо ё иошо. е Ьа сіпчие <Ша пеііе т а и і см.
1Ы43.

і чиаіігіпі поп зрогсапо 1е Йі4а см. 0-88.
ОПТА I

714. еззеге іп сІІИа (или Іепеге ііі(іа) соп иметь 
общее дело с кем-л , быть компаньоном кого-л., делать 
что-л. сообща.
ОІѴЕМКЕ (тж. ОІѴЕШТѴКЕ) ѵ

715. йіѵепіге с о т е  ипа сапйеіа (или  соіпе Іа сега) 
побледнеть.

(ііѵепіаге сепеге см. С -1482. 
сііѵепіаге сіі сепіо соіогі см. С-2177. 
сЗіѵепіаге іі Йетопіо см. 0-87.
гііѵепіаге 1а Гаѵоіа гіеі раезе (или  гіеі топсіо, Йі ІиШ) 

см. Р-330.
Йіѵепіаге Йі Л а т т а  см. Р-535.
Йіѵепіаге ип Тісо зессо см. Р-621.
(ііѵепіаге ёі Іиосо см. р-1517. 
сііѵеиіаге ип §Ьіассіо см. С-389.
Йіѵепіаге оіаііо е ѵепіе см. 0-433.
716. йіѵепТаге с о т е  ип §га1іссіо иссохнуть, стать ху

дым как жердь.
іііѵепіаге ипа Іиссіоіа см. І.-806.
Йіѵепіаге ип ІисіГего см. І_-848. 
гііѵепіаге гіі т і і іе  соіогі см. С-2177, 
гііѵепіаг пего соп дсі см. N-204. 
іНѵепіаге пего с о т ’ип сарреИо см. N-205. 
гііѵепіге ип ргоѵегЬіо см. Р-2372.
Йіѵепіаге чиаісоза см. 0-22.
(ііѵепіаге <3і зеі сепііпаіа см. С-1491, 
гііѵепіаге сіі зеі соіогі см. С-2177.
Йіѵепіаге ип зогЬеІіо см. 8-1086.
сііѵепіаге (или  Йіѵеніге) ипа зри^па см. 5-1543.
гііѵепіаге ипо хіессо см. 5-1675.
Йіѵепіаге Йі зи§Ьего см. 5-2050. 
сііѵепіаге йі 4иШ і соіогі см. С-2177.

гііѵепіаге ѵегйе Іп ѵізо см. Ѵ-319.
Гаг Шѵепіаге Ьіапсо іі пего см. В -700. 
ого <]і Воіо&па сЬе гііѵепіа г о ііо  ііаііа ѵег§о§па см. 

В-1009.
1а сагіа поп <1іѵеп(а гозза см. С-1108.
Іе со«е ІітдЬе іііѵепіапо хегрі см. С-2910.
(За§Іі, Йа§іі, 1е сіроііе іііѵепіап ае'П см. С-1958.
1а Іезіиса Йіѵепіа Ігаѵе см. Т-892.
Ш т е іа  гоха Йіѵепіг т е іа  соіо^па см. М-1064, 
поп хі Йіѵепіа таехігі іп ип §іогпо см. М-93. 
поп Іи т а і ы Ьеііа ясагра сЬе поп іііѵепіа^ііе ипа сіа- 

Ьа(1а см. 5-357.
о§пі егЬа йіѵіеп ра^ііа см. Е-123.
5е Іойі іі Ьиопо, Йіѵегга ті^ ііоге, 5е ІоЛ іі ІгЫо, й\- 

ѵегга реооіоге см В-1467.
Іиііе 1е хихіпе йіѵепіап ЬоггассЬі см. 5-2106.
Тихо іііѵепіа паіига см. ЬІ-255
Риѵа Йіѵепіа а^гевіо см. ЦІ-263.
соі Ѵап^еіо 5І рио біѵепіаге егеіісі см. Ѵ-59.

0ІѴ Е К 50 а ц е  
еззеге (паіо) йі йіѵегзо Іе§по см. 1_-349. 
ѵейег цс соп оссЬі «Зіѵегяі см. 0-230.

ОІѴЕКТІКЕ ѵ
717. <1іѵегиг$і с о т е  іі §аио соі іоро играть как кошка 

с мышкой:
«Со?'1іаі сіеііо?» 8ІЫ16 1а согпеііа. ^ие1 Ьазіагсіо сі &іо- 

саѵаг рагоіа ітііа 8І гііѵегііѵа соше іі ;,.і 1 и> соі іоро (л. 5і-
цпогопі, «Техіітотапга й'ассива»)

«Что ты сказал?», — прошипела трубка Этот выродок из
девался над нами, честное слово, он играл нами как кошка 
с мышкой.
йіѵегіігхі т е г г о  топгіо (или  ип топйо) см. М-1781.
718. (Ііѵегіігіі со т е  ипа в с іт т іа  (раз)веселиться во

всю, чтобы чертям стало тошно:
А ЬЬіато іп соти п е чиезіо, сііе Іа т а іііп а , 5Іа іі ^іогпо 

сііе віа е Гассіа іі іе т р о  сііе !ассіа, о^пипо гіі поі гіарге 
^іі оссііі сНсепсІо$і: « О ^ і  т і  ѵо^Но сііѵегііге с о т е  ипа зс іт -  
т іа »  (С. Магоііа, «МаІ сіі Саііепа»).

У нас есть одна общ ая черта: в любой день и в любую 
погоду, все мы, продрав глаза, говорили себе: «сегодня я 
повеселюсь на славу».

іі сопё'гезхо 5І гііѵегіе см. С-2434.
ипо &і Йіѵегіе а огаііагсі е ГаІІго яі ргепгіе Іе $ие 

риісі см. Р-2412.
ШѴЕКТІТО ад§  

соп ип оссЬіо йіѵегШо см. 0 -66  
ОІѴЮ ЕКЕ ѵ 

гііѵійеге Гагіа см А -1042.
«Ііѵійег 1а реііе гіеІГогхо см. Р-1066. 
гііѵійеге іі хоіе см. 5-946. 
гііѵігіеге Іа Іогіа см. Т-778.
719. Г апіта (или  іі сиоге) (ііѵіііе сердце разрывается.
720. йіѵісіі е ігпрега разделяй и властвуй [Іаі. сііѵійа 

еі ітр ега ].
БІѴІЕТО т

721. сопіго (или  попозіапіе) П йіѵіеіо (тж. іп оп{а 
или  іп ЬагЬа аі іЗіѵіеіо; а (Нзрейо йеі сііѵіеіо) несмотря 
на запрет, вопреки запрету, запрещению.

722. зепга сііѵіеіо беспрепятственно, без всяких за
труднений.

723. аѵег іііѵісіо соі шазіісаге йё положить зубы на 
полку, жить впроголодь, голодать

§1і іпгіиоі Гаппо сііѵіеіо см. 1-226.
О І Ѵ ^ О  ацц  

іі йіѵіпо Іаііоге см. Р-301. 
іі йіѵіп Реггагехе см. Р-425.
ІІ йіѵіпо гпаезіго см. М-88, 
іі Віѵіпо МагсЬеке см. М-740.
1а (Ііѵіпа хохіапга см. 5-1140.
ІіІохоГо іііѵіпо см. Р-808. 
т а е ііг о  йіѵіпо см. М-68, 
ясіепга йіѵіпа см. 5-439.

ОІѴІ5А }
724. а сііѵіха сіі цсі по мнению кого-л.
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725. аііа йіѵі^а а) разнообразно, неоднородно; Ь) не
обычно; необычный.

726. хепга Лѵіха (целиком и )  полностью, 
іп сотипе е т  Йіѵіза см. С-2371.
727. 'аг Йіѵіза разойтись, рассориться
728. Гаг Іе йіѵіэе произвести раздел урожая (между 

владельце и зем ли и крестьянами).
Ш Ѵ І50 а%§ 

пешісо гііѵі-,о, т егго  ѵіпГо см. N-157.
т ѵ О Р А К Е  ѵ

йіѵогаге соп ріі оссЬі і и. О 185. 
йіѵогаге Іо краііо с и. 5-1321. 
сііѵогаге 1а зігасіа см. 5-1848.

01Ѵ 02І0К Е  ;
ііЬго сіі йіѵогіопе см. 1.-Ь52.

ОіХІТ
рііі ѵессЬіо йеі йіхіі см. Ѵ-92.

ОІ2ІОКАКІО т
729. йі/шпагіо атЬиІапіе (или  ѵіѵепіе) кооячий 

словарь (о человеке, отшчно знающем какой л. 
язы к).
ООССІА {

730 йаге Іа йоссіа облить (водой) кого-л.
ОСШІСІ пит

731. гіаг йосіісі опсе рег ІіЬЬга продавать точло по 
весу.

Іамгіаге апйаге йоііісі йепагі аі зоійо (или  рег ип 50І- 
Йо) с и. П-106.

1а.чсіаг ракзаге січсіісі піе&і оу пі аппо см М 1248. 
рио апйаіе а рі^Ііаіе іі тассо  аііе й о й іс і  см.

М 26
Ііга рій ип реі Йі здМапа, сііе й о й і с і  раіа Йі Ьоѵі іп 

ипа ріапа см. 5-1153.
РОСА і

732. ехзег саКіѵа йо^а йа ЬоЙе тоск быть непоклади
стым, «ершистым».
Б О С А ^  Г 

аѵег заіе іп сіооапа см. 5-89
733. ра^аг йо^апа платить за фанты (в игре).

БОС Е от
■ 734. поп ѵоіегпе хареге ріи йеі йо^е не ломать себе 
головѵ ни о чем не беспокоиться.
ООСІ.1А [ 

сЬі Ьа шог>'Ііе, Ьа йсідііе см. М-1684 
735; йо^Ііа йі Іеыа ѵиоі шіпезіга ргоѵ а; от голошюй 

боли хлебушка б поболе.
ООІХЕ е 1/1 

іі йоісе Гаг піепіе си N 286
736. йоісе с о т е  іі ^іиІеЬЬе сладкий как мед.
737. йоісе іп«аппо поэт, сладостный, упоительный об

ман, любовь.
йоісе іпііпетоіо см. 1-349 
1а шіа сіоісе іпеіа см. М 1312.
738. йоісе соіпе іі шіеіе а) сладкий как мед; Ь) мяг

кий как воск:
“Ьііісг соше М т іе .е  «сзва.» Гесе Наі^апизіі соп Іе зие 

ІаЫ га ргеггапіі «іпа іо ѵі гіісо сЬе поп $і Іазсега 5ро8аге 
рег Тогга» (і Сіаіѵпіе, «Согіііе а Сіеораіга»).

— Она мягкая как воск, — презрительно бросила Хайга- 
нѵш. — но я вим говорю, она не позволит себя выдать 
з.і ѵѵж ннсильно.

('«'оп тпі его вЬа ;1іаІо: сиійаѵа циа?і Ьепе: е ші Ьазіб 
(Іагіе арріша ипа г ір ізза ііп а  соп Іа Ііпіа сііе кі™. е 1а рогіа 
8і аргі, сіоісе сопіе II т іе іс  (Л. Могаѵіа, Л ассопіі готапі»), 

Я ие ошибся Ключ почти что потходнл. Стоило мне 
с іегка  поіточить его напильником, и он і івернулся Цверь 
открылась мягко, как по маслу.

Іа йоісе петіса  см. N-149. 
гіоісі пойі см. N-363. 
йоісі &рго.іі гм. 5-1528. 
ііоісе ѵііа см. Ѵ-708. 
асдиа сіоісе і м. А-110.
— Й’асс]иа йоісе см. А-111.
- іііагіпаіо й’асдиа йоісе см. М-843.

Ьосса с!о1се:
— соп іа (т и  соііа) Ьосса ііоісе см В-802.
— а Ьосса йоісе см. В-803.
— Іахсіаге а Ьосса йо!се см. В 61)4.

— птапеге а Ьосса йоісе см. В-805.
— Іепеге а Ьосса йоісе см. В-806.
— Гаге Іа Ьосса сіоісе см. В-807.
739. апйаге йоісе сіоісе быть очень осторожным, дей

ствовать крайне осторожно
аѵег Гатаго іп Ьосса е криіаг йоісе см. А-587 
аѵеге ипа ѵепа Йі йоісе см. Ѵ-204. 
соповсеге іі йоісе е іі Гогіе сч. 0-741.
740. йагіа йоісе казаться, быть мягким, податливым, 
еххеге йоісе сош’ипа тап п а см. М-434.
еѵ,еге йоісе йі $аІе см. 5-92  
Гаг йоісе Гог/а см. Р-1177.
Гаге йоісе ѵіоіепга см. Ѵ-613. 
іп^ЬіоІІіге атаго  е $ри(аг гіоісе си. А-588.
741. «ареге (или соповсеге) іі йоісе е 11 Гогіе знать что 

почем, быть хитрым осторожным.
742. ъриіаг йоісе (рег поп іп^оііаге Гатаго) де.іагь 

вид, что все хорошо; целать хорошую мину при плохой 
игре.

743. хіаге соі йоісе іп Ьосса радоваться, наслаждать
ся радостью, быть довоіыіым.

Ігоѵаге I асдиа сіоісе е і) Іеггсм Іепего с и А -1913. 
ихагс йоісе ѵіоіепга см Ѵ-613.
ЬеІІа іподііе, йоісе ѵеіепо см. ЛА-ІЬ83- 
сЬі ё атаго  іп согро (н ш  сііі Ііа йеН’ашаго іп согро, 

сЬі Ьа йепіго аіпаго), по:і рио ьриіаг Йоісе см. А-585. 
сЬі Ьа ѵіп йоісе, поп ішЬоІіі а^геьіо см. V 603.
744. йоро іі йоісе пе ѵіепе Гатаго рго.к нет веселья 

бе і похмелья.
»иагйаГі йа асеіо йі ѵіп йоісе см. А 97. 
іпахііса атаго  е ^рчіа йоісе ем. А о90-. 
іі шіеіе 5І Га Іессаге регсЬё ё йоісе см. М-1 110. 
ра^заіа Іа Гаііса, ё йоісе іі гіро5о см. І'-250. 
йеі ѵіп йоісе &і Га Гасеіо Гогіе >м Ѵ-609 

О О ЬЕМ Е а(г% 
сіііа йоіепіе сл С -1968.
010 4і Гассіа йоіепіе см. 0-469.
ога іпсотіпсіап Іе йоіепіі поіе г:;. N-471.

ООЬЕКЕ ѵ 
йоіегзі гіі ^ашЬа хапа см. О 159.
745. {оссаге ипо йоѵе ^Іі йиоіе (или йоѵе іі ііепіе йио- 

1е; тж. Госсаге іі рішіо сііе йиоіе) затронуть больное ме
сто, задеть ■ і живое

с’ё сЬі діі йиоіе іі саро. е ьі тей іса  і! саіса^по см.
С-814.

а сЬі соп8І§1іа (или сопІогГа) іі саро поп («П) йиоіе 
(тж. а сЫ соп5І^1іа или $1іта поп йиоіе іі саро или іі 
согро) см. С-815.

11 йепіе сЬе та<тй':°ггпеп1е йиоіе см. О 142. 
йеп(е «Ггарраіо поп йиоіе рііі см. 0-205.
а Гаг рег тап о  аКгиі «рехво сі хі йиоіе см. М-701. 
Рігепге поп кі тиоѵе $е Іиііа поп &і йиоіе см. Р-922. 
1а Ііп^иа ЬаКе гіоѵе іі Йепіе йиоіе см. Ь700
746. поп §1і йиоіе іі ЬогхеІІіпо (тж. поп ^Іі йиоіе іі 

оаро или  Іа ІезГа) ему хоть бы что, ему безразлично:
— А Іиі поп гіиоіе рій II саро... Коп Ьа огшаі піепіе сіа 

реггісге (С. Сазіеіпиоѵо. «■Ь ’опогеѵоІе Раоіо 1.еоп[огІе» ).
— Его это больше ие волнует... Ведь ему уже нечего 

терять.
поп оіі сіоі^опо ріи і с!епІі см. 0-211. 
оссЬіо поп ѵесіе, сиоге поп (іиоіе см. О 243. 
диапсіо іі саро сіиоіе, о^пі тешЬго раіі^се (или  Іиііе 

1е шешЬга Іап§иопо) см. С-823.
ООЬСЖЕ тп

747. (іоіоге ЬіЫісо ^  проклятие Евы, родовые муки:
5е ѵеп^опо а сіііейеге зріе^агіопі а ііа  гпагпта виі «сіоіоге 

ЪіЫісо.» 1а шагіге гівропсісга (е гііга 1а ѵегіІ«і): «8і. іп аіігі 
іе т р і  1е сіоппе воГггіѵапо тоИ о рег йаге и ііа  Іисе і Ьагп- 
Ьіпі...» [Е. АКаѵіІІа, «Ргосеззо аі Ёепіісгі»).
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Если дочери просят у мамы объяснения насчет проклятия 

Евы, то м ать говорит им п рав іу : «Да, в те времена ж ен
щина в муках производи та детей на свет».

748. сіоіоге <іі ^ о т і іо  невелика беда, небольшое 
горе.

749. гіоіоге д\ гпогіе тяжкое, тяжелое горе, переж ива
ние, смертельная боль.

рапе сіеі гіоіоге см. Р-233, 
ѵаііе 6\ сіоіоге см. Ѵ-43.
750. сіаг5і (или  Тагзі, рогьі) сіоіоге отчаиваться, огор

чаться, горевать:
751. шепаг (іоіоге ж аловаться, плакаться.
752. теИеге дсі іп сіоіоге а) огорчить, обидеть кого-л.; 

Ь) поставить в затруднительное положение.
пазсеге Гапио сіеі гіоіогі см. А-908. 
рагег Масіоппа ііеі сіоіогі см. М-50, 
рег агпоге поп $і непіе сіоіоге см. А-684. 
аі сайіѵо Іаѵогаіоге о^пі гарра сіа сіоіоге см Ь-264. 
саѵаіо іі (іепіе, саѵаіо іі сіоіоге (тж. Іеѵаіо іі сіепіе, 

се^ьаіо Я (іоіоге) см. 0-205.
753. пеячип піа^ріог сіоіоге сЬе гісогсіаг5І с!с! Іепіро 

Іеіісе пеііа шізегіа ргоѵ. печальней ничего не может 
быть, чем вспоминать о счастье в днн несчастья [Дан
те] :

Рііа — 5ел1і. Е іп та ... Іга іи ііі поі се п’с зоИапІо нпа 
ргесНІеіІа сІаПа Гогіипа... е зеі іи* Е іи поп Гассогеі сіеі Іио 
Ьепе... М а аііс-піа. ЕгптаІ Васіа сЬе Іи поп аЬЬіа а гісог- 
сіагіі йсі Іе т р о  іеЬсе пеііа т іь е г іа  (-1. ТогеШ, «! гѵагііі»), 

Р и т а. — Послушай, Э м м а ., средн нас есть только один 
баловень судьбы... и это ты! Но ты не ценишь своего 
счастья... Есрегнсь. ^мм а! Как бы тебе ие пришлось стра
дать высшей мукой, вспоминая радостные времена.

754. одпі сіоіоге іогпа а Ьоссопе ргоѵ. нет худа без 
добра:

...Ѵагсііеііо.. 5і зЬгасо виѣііо е ?і вегіеііе «иііа соѵаіа; 
т а . . .  1л гі(Іи55е а (гіи аіа . Ѵіьіп сііе ерП I аѵеѵа іа ііа  Йорріа 
<1і іі^ига, 1и чиі рипіо сіі йаг Іа іезіа пеііе тига. Ма, роісііё 
т і іп е  ойпі гіоіоге Іогпа а Ьоссопе, 5еп*епс1о ипо в ііп ітеп іо  
а 11 о « іотасо , 5і гібоізе а сассіагѵі гіепіго 1а сіііоссіа 
(6 . Вавііе, «-/.о сипіо йе Іі сипіі»).

...В арднелло.. спустил штаны н тут же сел на яйца вме
сто наседки. Но... ийца превратились в яичницу. Увндев, что 
д о ю  стало вдвое хуже, ои чуть не начал биться готовой 
об стену. Но поскольку, в конце концов, нет худа без доб
ра, а в животе у него было пусто, он решил, что хорошо 
бы туда забросить и наседку.

755. 5е поп сгесіі іі пііо гіоіоге, диапЗа іі шіо соіоге 
ргоѵ. =  не веришь в мою обиду, поверь могму виду 
(пример см. Р-952).
0 0 1 .0 К 0 5 0  аді?

(І0 І0 Г 0 5 0  ра»;о см. Р-758.
Гішрегаіоге йеі (Іоіогоьо ге^по см. І-І02 
сіі сіоіогоха шегпогіа см. М-1082,.

С О М А ^А К Ь  1. ѵ 
гіопіаікЬіге Іа іпапо сч  М 570 
(Іошапсіаге аІГозІе зе Ьа Ьиоп ѵіпо с". 0-719  
поп ііоіпапсіаге аІГо&Іе ке Ьа Ьиоп ѵіпо см. 0-722. 
сіотагкіаге ріі оНо ^іогпі см. 0-583. 
сіотапгіаге Іа рагоіа см. Р-511. 
йотаийаге гадіопе см. Р-58.
(Іотапсіаге ье 5ап СгЫоГого (и паио см С-3074, 
сіеиіашіаге Іа 1е$(а гіі діі см. Т-543. 
сЬі сегса Ігоѵа е сііі (Іопіапііа іпіепсіе ст. С >533. 
сЬі ѵиоі карсге Іа \егі(к, 1а <]ота:і(!і аііа ригііа сч.

ѵ-мя.
756. <]отап(]о е Йісо я спрашиваю, зачем же:

Е роі сЫ 1і аѵеѵа йі-'(о сіі *огпагг сіа т е  з іа т а п е 5 СЫ 
Іе Іо аѵеѵа гіеііо. сіотапгіо е сіісо (.1. Мога 'іа. «1*а поіах).

Кто т^бя просил пріілодпть кс мне сею для уіром, кто, 
я спрашиваю?

ііошапгіаіо а Погпепсйй'о сч. 0-763. 
сіопіапііаріі хе аьреЯа іі тез'чо см. М 1277.
757. йотаініипгіо іі  ѵа а К ота (и ш чі ѵа гіаррегиіНо) 

ргпѵ. -  іпык до Рима доведет; =  язык до Киева д о 
ведет.

іп диеііа са^а сЬіейі е 'Іошапгіа (псп тапса т іі іа )  г̂и. 
С-17111
ООЛ\А\ОАКЕ 2. т

(И) (]отапс1аге ё Іесііо (или  ё ьеппо) е іі гіхропИеге 
ё согіехіа см. 1.-289.
ООМА1М1 аѵѵ е т

758. (Зотапі Гаііго (тж. гіоро йотапі) нос іезавтра. 
й'ой§і (Ш и йа оіГІГІ) а гіптяпі см. 0-274.
<ЫГо^<?і аі <]отапі (тж. й’о5 <ті ііі сіопіапі) см. О 275- 
Іга о^«і е сіотапі см. 0-276.
ле поп ё о^§і ё сіотапі см. 0-287.
759. с!аІІ’о^§і аі сіотапі (т.»с. гіі циі а гіопппі) очень 

скоро, на днях.
760. іпіогпаге (Зотапі тоск. кормить «завтраками», 
гіпипгіаге аІГиоѵо гі о^^і рог !а даіііпа сіі йопів пі . ".

У -193
саѵапіі й’од5 і е т е і і іт і  іп (Зотапі сч. 0-282.
йодіі (или  Заі) о§ді (е ) сіасіі (или  йаі) йотапі см.

0-42.
гіотіа е Іипа. с кегепа, оотап і ё Ьгііпа см.

В-1266.
(ё) тестііо ип (огііо гЬе ипа даіііпа Йотапі см. 

Т-762.
(ё ) шр"1іо ип иоѵо ор?і сііе ипа даіііпа ііоіпапі г и.

и - 187.
піиогі о&^і е сатр а  (Іоташ  см. 0-282
761. поп гііпапсіаге а сіопіапі диеііо сНс риоі (аге оррі 

ргоѵ. не отьладываіі на завтра то, что можно сделать
сегодня.

оц{гі а т е , (Іотапі а 1е гм. 0-283
о^^і іп сапіо, (іошапі іп ріапіо (тж. о}т§і сгейііоге, 

ііоіпапі іІеЬіІоге; орчгі Гаѵе, сіоіпапі {ніпе; о^^і іп Іі^ига, 
(Іотапі іп яероііига; орді тегсап(с, (Іоіпапі ѵіапйапіе)
см. 0-284.

5І регйе е ііотапі 5І і. иасіаі .іа см. 0-286. 
ѵаі рій ипа роііа&іга од^і сЬе ип сарропе (Іотапі см. 

Р ■ 1958.
ООМАРЕ ѵ 

іі 4етро Йота одпі со-,а см. Т-323.
ООМЕКЕЭПІО т

762. апйаг^спе а Оотепеікііо отправиться на тот свет.
763. (Іотапііаіо а О отеп ей діо  спроси у господа 

бога:
— Ма риге ё Іе^Ш іта  1а тп»а сіотапгіа: регсііё ч?іе*-4а 

рагіісоіаге сІізроБігіопе сіеі виопо, регсііё іп зотш а еаівіе 
ІІ зиопо?

— ОЬ. ЪаН. гіопіапсіаіо а Оотспегісііо (Г. ЬапйоЦі, «Кас- 
сопіі ітроззіЫІі» ).

— Ведь я вправе спросить: в чем особенность звука, ио- 
чему вообще существует звук?

— Ишь чего захотел! что за странный вопрос3

764. Іо 5а Оошепесісііо бог его знает, кто его знает. 
ПОМЕМСА /

765. Іа сіошепіса сІеИе Р а іт е  вербное воскресенье.
766. паіо (или  Ьаиеггаіо) сіі сіотепіса а) счастлив- 

ч нк, сч а ст л и вый:
Коп ё сЗаІІг Іие ІазсЬе сЬе 5і «сисіопо I ^иаи^іпі, іи зе! 

паіо гіі гіопіепіса. «еі Іогіипаю  аі ^ о с о  е іп ашоге (^ . Рга- 
іоііпі, «Ь.е гакагге йі Запігейіапо» ).

Дело не в том, что у тебя деньги водятся Ты счастлив
чик, тебе везет и в иіре, и в любви.

Ь) простофиля, 
аѵеге 1л ра^ иа іп сіошепіса см. Р-721, 
сегсаге 1а Р а^ и а  іп ѵепегсіі, диэпсіо 5І рио аѵеге іп 

сіотепіса см. Р-725.
767. Іаг сіошепіса отдыхать, не работать:

Тіго Іиогі >1 рассііеііо е ^іі до сіа ^итаге: ассепсііато е 
г ід іато . Ѵіпѵегга ѵів^о сЬе Іа сс іато  гіотепіса, Ігаѵсгва... 
ІІ согіііе (С. Раѵеае. <гРае$і іиоі»),

Я вынимаю пачку сигарет и даю  закуоіпь Эрнесто. Мы 
закуриваем и смеемся. Заметив, что у нас «перекур». Вин- 
верра... идет через двор.
рагіаге 1а Ііп*уиа сіеііа сіопіеіііса см. Ь-687. 
сИі гіііе іі заЬаІо [или ѵепегсіі) ріап^е 1а сіопіепіса 

см. 5-2,
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§Іі ѵіеп Іа р а^ и а  іп гістеліса гм Р-730. 
ООМЕ8ТІСО 1.

4га Іе тига (ІотекІісЬе см. М 2182.
ООМЕ5ТІСО 2. т 

пе$&ип огаікГиото ё Іаіе рег іі «ио гіошехіісо см.
0-974.
ООМІСІЫО т

768. ііогсіісіііо соаМо а) ссылка на поселение; Ь) пре
бывание под надзором полиции.

769. Іаг «Зотісіііо поселиться, жить где-л.
Гаге §1і оиогі <1і со т іс іііо  см. 0-381.

ООМІІЧАІЧТЕ а/?,ц 
сШа йопііпапіе см. С-1969.

ООМІІЧАКЕ ѵ 
йоіпіпаге Іа ріагга см Р 1544.

ООМІМЕ т  
ргепсіеге іі «іотіпе А§ох4іпо см. А-385.
770. сііе гіотіпе йісі? груб, что ты плетешь, черт тебя 

подери!
ООМІМО т  

Іаге 8Іі опогі сіі (Іогпіпіо см. 0-381.
ООМО 1 Ш

рагіаге соіпе Сісего рго сіошо $иа см. С-1813.
ООМО II т см. ОШ М О  
^ОN т

Ооп А діаіо см А-3>49.
Іаге Іа с&г.іа оі тонна Сапсііа е ііі ііоіі ТиЬего см.

С-422.
ООІМАРЕ ѵ

йопаге іі сиоге см. С 3249.
а саѵаі (Іопаіо поп зі ^иаггіа іп Ьосса см. С -1380. 
сЬі Ьеп йопа, саго ѵепсіе, зе ѵіііап поп ё сЬі ргепсіе см.

Ѵ-574.
771. сНі «Іопа Іо5Іо, гіопа Йие ѵоііе ргоѵ. вовремя 

дать — вдвое дать (ср. дорого яичко к христову дню).
772. поп 8а «Зопаге сЬі Іагііа а сіаге ргоѵ. поздно 

дать — все равно, что отказать.
ООіѴЮЕ аѵѵ

773. аѵег (Ьеп) ііопгіе иметь полное основание. 
РОІЧООЬАРЕ ѵ

774. ііопгіоіагяеіа болтаться, слоняться без дела. 
(Іоп(1оІаге Іа Маііеа см. М 942.

0 0 \О О Ь О  т
775. апгіаге а ііопгіоіо шататься из угла в угол, бол

таться без дела.
776. 5Іаге а йопсіоіо бездельничать.

О О ^ А  !
ііоппа аііедга с«. 0-780.
777. сіоппа саппопе толстуха: не женщина, а тумба.
778. йоппа Іаііа вполне зрелая, взрослая женщина.
779. йоппа Іог4е а) добродетельная женщина; Ь) сим

вол мадонны и воинствующей церкви.
780. сіоппа (или  Іе т т іп а ) раіапіе (или  аііе^га, {*епе- 

гіса, Іерк(*)ега’ регсіиіа, риЪЬІіса. гі’аЯагі, йі саіііѵі со- 
кінггсі, гіі Іасііі со зіи т і, йа Ііпезіга. йі т а і  аНаге. йі т а -  
ІаНаге, гіі шаіа ѵііа, гіі топйо. ііі ип’ога, гіі рагіііо, гіі 
ріасеге, йа ргеххо, гіі ьігагіа, сіі ѵііа) женщина легкого 
поведения:

Рег 1а р г іт а  ѵоііа гпі копо ассогіо <3і р і |)(1 ісяге Ігі® соп 
т а іа п іт о ,  т ь п іге  р г іт а  т і  рагеѵа ипа в ітр а ііса  со тр а^ п а . 
іи іГаН го сЬе ипа сіоппа гіі саіііѵі совіиіпі (О. Агріпо, «Ьа 
зиога &іоѵапе»).

Впервые я заметил, что плохо думаю об Ирис: тогда как 
раньше оиа казалась мне симпатичной приятеіькицей и, 
уж  конечно, не развратной женщиной.

...поп 5І ега крозаіо, поп аѵеѵа іісгіі. поп аѵеѵа перриге 
агпісі, пё гіоппе, ее поп йепегісЬе, СОше Сіигііііа (С. 8сег- 
Ъапепсо, <*Кейітеге ип іі^ге» ).

...он не был женат; у него не было ни детей, ни даже 
друзей, нн женщин, еслн не считать таких как Джудитта.

1 реггі ^огіі егапо 1е ргероіепге йе! ргоіеііоге $иІІе гіоппе 
с!і ѵііа Сгапйі, «М оііі е йе ііі готапезсНі»).

Самыми сильными номерами Тотб были сценки, изобра
жавшие, как «покровитель* измывается иад уличными ж ен
щинами.

Ываига. — Рагіо  61 чиеііа реііееппа, 1а диаіе ё йоппа Ш 
ш аі аН аге (С. Соійопі, «Ьа Ъоііе%а беі саЦё*).

Л и з а у р а .  — Я говорю о паломнице, которая на самом 
деле является особой легкого поведения.

боргаііи ііо  ^ іі гітргоѵегаѵа Гіпіебеііа а ііа  (а т ід ііа . яие- 
біа Ігіѵоіа гісегса гіі сіоппе. шегсепагіе о поп, т а  1е&Ееге» 
т а  гіоппе йі ип’ога (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

Особенно упрекал его Карло за неверность семье, за его 
пошлую погоню за женщинами легкого поведения» женщи
нами на час.
(Пример сч. тж. М-578).

гіоппа сіа Ьепе см. В-482.
781. (іоппа сІі Ьогйо ^  пароходная девка:

...іп циеі т о т е п іо , И рег И, 5е аѵевве ^гоѵаіа ипа віапга 
Йеі іи ііо  Ьиіа„ т і  яагеі сотрогіа іо  соп Г агт а іг ісе  с о т е  ?і 
иеа соп Іа гіопиа гіі Ьогйо, аІІогсЬ^ 8і гоѵевсіапо 5оѵга ип 
тиссЬ іо  гіі согсіаті (С. йа Ѵегопа. сЬа тіа ѵііа іп ип 
га&зіо йі 5оІе>).

В эту минуту, если бы я оказался в совершенно темной 
комнате, я бы поступил с женой пароходовладельца как с 
любой пароходной девкой, которая ложится на бунт каната.
сіоппа сіі са$а е сЬіеза см. С-1132, 
гіоппа д\ саИіѵі соэіи т і см. 0-780.
782. сіоппа гіа сопіо (или со^ло) груб, шлюха, прости

тутка.
783. (Іоппа сгІ5І не женшина, а щепка.
784. сіоппа «ЗеІ сиоге дама сердца:

...АпсЬе ипа ге^іпа с5і согопа 8і опогегеЬЬе (31 е85еге 
Іа сіоппа «Іеі ѵозіго сиоге СР. Гап$апі. «Сессо й’АвсоН*).

...Д аж е королева почла бы за честь быть вашей дамой 
сердца.

сіоппа <]і Іасііі со5Іигпі (или  сіа (іпе^іга, сіі шаі а!Таге, 
ді іпаІаНаге, <іі т а іа  ѵііа) см. 0-780.

785. сіоппа с!і т егго  прислуга за все. 
гіолпа (ІІ т о п  с! о см. 0-780.
786. йоппа гіеі піопгіо светская женщина:

ЕІГё п аіа  іп Ьеѵапіе, ё кагасіпа сегіатеп іе, ё ріи йігіЦа 
е Іеаіе есі атогеѵоіе сЬе сіоппа гіеі топ й о  (М. й'Аге^Ио, 
сЕііоге Ріегатовса»).

Родилась она иа Востоке, она наверняка сарапинка, но 
кѵда как прямее, откровеннее и приветливее любой свет
ской женщины.

сіоппа гіі ип’ога (или  гіі рагіііо, гіі ріасеге, (1а ргегго, 
6і хігайа) см. 0-780.

^оппа ІпНа саха е сЬіе&а см. С 1132.
787. ііоппа 1и((а [атпі§Ііа женщина, целиком отдаю

щая себя семье.
йоппа йі ѵііа см. 0-780  
ип іііо  сіі Йоппа см Р-750 
рашЬе йеііе йоппе см. С 109 
ипа «іапоопа <1і сіоппа см. 8-1630. 
ип Іоссо Йі сіоппа см Т-702.
788. апйаге (или  соггеге) а гіоппе бегать за женщи

нами, искать любовных приключений.
сегсаг «іізсгегіопе Іга Іе «Зоппе см. 0-617.
789. е**еге (или  (аге) йоппа е тагіоппл (тж. е а е г  

теззеге  е тайоппа) быть полновластной хозяйкой 
(дома).

790. Гаге Іа сіоппа аййохко угрожать, запугивать.
Гаге іі §гаІІо соп 1е гіоппе см. С-98.
791. ^ойегкі йоппа е Ьоііе^а пользоваться всеми бла

гами, иметь и лавку и лавочницу (пример см. С -104).
792. шепаге йоппа ввести жену в дом, жениться.
793. аЬЬ; йоппа ііі Іе шіпоге, ке ѵиоі е*«еге ьірпоге 

ргоѵ. если хочешь быть хозяином в доме, бери жену 
помоложе.

<1а! Ьие сііпапгі; <1аІ спиіо Л с1іе(го; е йаііа Йоппа 
<іа Іиііе Іе раг4і см. В -1382.

сагпега асіогпа іа  ііоппа хаѵіа см. С-261, 
саѵаііо сНе хийа, иошо сЬе ^іига е ііоппа ріап^епіе, 

поп §1і сгейеіе (или  поп діі сгейег) піепіе см. 11-156.
794. сЬі сіізіе сіоппа, Йі55е сіаппо (тж. сЬі Ьа ііоппе Ьа 

Ьгі§Ье или  Йаппі) ргоѵ. вся беда от женщин, от жен
щин одни неприятности:

ЛЦопзо. — Но іпіево іі іи ііо  СЫ сііззе гіоппа, ѵоІІ? 
сііге йаппо о гиіпа йедіі иотіп і (С. М. СессНі, «Ьа то- 
&1іе»).
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А л ь ф о н с о .  — Теперь мне все понята". От женщин все

напасти и погибель для мужчин,
сНі рі§Ііа Гап >иі11а рег Іа сойа е Іа йоппа рег 1а ра- 

гоіа, рио йіге йі поп іепег пиііа см. А-754 
сНі ѵиоі ѵейеге ипа Йоппа йі рос о, 1а т е і іа  а ассеп- 

Йег іі (иосо см. Р 1548.
іі сиог йеііе йоппе ё (аііо а «ріссНі с о т е  іі роропе см. 

С-3299.
795. Іе скшпе &’а1(ассапо (или  $’аррід1іапо) кетрге аі 

реидіо ргоѵ. женщин привлекает все дурное.
йоппе е Ьиоі іеі рае&і іиоі см. В-1386.
796. Іе йоппе аііа саіга е § 4  иотіп і іл ріагга ргоѵ. 

=  добытчик мужчина, а жена у камина:
Ё ѵего сНе е ііа  ега з іа іа  аЫ1иа(а а поп 5'оссираг (іе&11 

аП агі. сііе поп 50п соке гіа гіоппе: Іе гіоппе а ііа  са іга  е в 1* 
иопііпі іп ріахга (В. Сісо&папі. «Ьа Ѵеііа>).

Праьлй, ома не имела обыкновения вмешиваться в дела 
мужа не женское это дело.

797 йа йошіа іп саі^опі Оіо 1і $сатрі ргоѵ. =ё беда, 
коль жсіпцшіа верховодит.

798. йоппа іп саьа е аі кио Іаѵого, поп Гарргеггі ей 
ё ип іского ргоѵ. добрую жену взять — ни скуки, ни 
горя не знлть; без жены дом — содом.

799. Іе йоппе йісоио «етрге іі ѵего; т а  поп 1о й сопо 
Іиііо іпіего ргоѵ. женщины всегда говорят правду, но не 
всю.

800. Іе йоппе *оп Гі^ііоіе йеі. іпйиуіо ргоѵ женщи
ны дочери медлительности.

йоппа сНе ^иійа, Ьеаіо сЫ 5І (ійа см. 0-814.
801. Іе йоппе Наппо і сареііі Іип§Ні е іі ріий /іо  согіо 

ргоѵ. у женщин волос долог, да ум короток.
802. Іе йоппе Ьаппо ип рипіо рій Йеі йіаѵоіо ргоѵ. 

женщины ііітрее самого черта.
803. Іе йоппе Ііаппо кеііе 5рігіІі соше і раііі ргоѵ. г= 

женщины как кошки живучи.
804. йоппа ігасопйа, т а ге  ьепга ьрппйа ргоѵ. гнев 

женщины — безбрежное море.
йоппа е Іипа, о^ді ё кегепа. йотап і ё Ьгипа см. В-1266.
805. Йоппа соп т о іі і  ат іс і На т о ііе  Ііп&ие тогйасі 

ргоѵ. у женщины столько языков, сколько у нее прияте
лей

805. йоппа пе^огіапіе пё нн ьііе пё апіапіе торговка 
ни в любовницы, ни в жгны не годится:

Оеііе ІаЬассаІе регб поп раге сЬе пезвипо поп пе вѵе$8е 
ѵоіиіо вареге е Баіѵаіоге 8і ега гіреіійо сіо сіте е іі аѵеѵапо 
іпзерпаіо «За гарахго; сіоппа пееогіапіе пе шо^Пе пе а т а п іе  
(Я. Л. ВііІШа. «II ѵоіапііпо»).

Однако габачницами. казалось, никто не иитересоватся, 
и Сальваторе повторял про себя пословицу, известную с 
детства: торговка нн в любовницы, ни в жены не годится.

807. сіоппа оссираіа, сіоппа ^аіѵаіа ргоѵ. занятой жен
щине не ло глупостей:

8 іссо те  1а гацагга ега вагіа НпНа. асіевзо р і^ ііа  апсога 
ЧиаІсЬе 1 іѵогсііо іп саза .. Іо поп т і  орроп^о, вагеЬЬе сіа 
5ССШІ гіиипгіаге а ип ^асііе риасіабпо. Іпоііге, гіоппа ос- 
сираіа сіоііпа ваіѵаіа (О'. М агоча. «М аі <1і СаЧегіа» ).

Поскольку она была искусной портнихой, она и теперь 
еще берет кой-какую работу на дом... Я не возражаю, было 
бы глупо отказываться от легкою  заработка. К тому же, 
когда женщина нрн деле, ей не до глупостей.

808. йоппе е осііе (іеппе росНе ргоѵ женщин да гусей 
много не з іводн.

809. йоппа сНе ргепйе, м ѵепйе ргоѵ. если женщнна 
подарки берег, она и себя продает.

810. йоппа сНе ге^де аІГого, ѵаі рііі й’ип ^гап (е&ого 
ргоѵ. та, что на богатство не целится, дороже злата це
нится.

Іа йоппа 5а§§іа гііа Іа саха, Іа таН а Іа йікіа см. 
С 1203.

811. йоппе кепга ѵейеге е ѵіпо зепга «епііге поп зе пе 
ргепйе рюѵ. вино и женщину заглазно не выбирают.

812. пё йоппа пё іеіа (поп Іа ^иагйаге) а Іите йі сап- 
йеіа ргоо. жену да полотно при свечах не выбирают; 
жену выбирают не в хороводе, а в огороде.

813. Іе йоппе хоп ІиИе сотрадпе ргоѵ. все женщины 
одинаковы:

АІІа га^агга  (зі 8а, Іе <1оппс 5011 1 и М е соіправпе) ^исIIе 
рагоіе сісііа ѵессЬіа к*» т е з за и ч  |1 іоси ’п соі |>о рег Іа 
мня і сГаѵеге циеі гедаіо (О. 1\Іегиссй «8е$$апІа поѵеііе 
рплоіап топіаіезі» ) .

Девица от слов старучи прямо-таки загорелась, тспько бы 
получить такой подарок (известное д е л о — все женіцчны Оди
наковы).
814. йоппа аі ѵоіапіе, регісоіо соіірп іе (тж. йоппа 

сЬе ^иійа, Ьеаіо сНі кі Іійа) ргоѵ. женщина за рулем — 
опасность за плечами.

815. йоѵе &ОП йоппе е §а(1і $оп рііі рагоіе сЬе ІаКі 
ргоѵ. где мною женщнн и кошек — толку мало.

816. йие йоппе е ип Іи-Ш е ип’оса) ё іі піегсаіо 
ЬеН’е ІаМо (или  Іаппо ип тегсаіс; тж. Іге Йоппе е ип 
роііо Гаппо ип тегса іо) ргоѵ. три бабы да кот или  гусь, 
курица — уже базар.

іі (иіпо, іі (иосо е 1а Йоппа гіігоза, сассіап Гиопю Йі 
са«а см. Р-1453.

і( «іосо, ІІ ІеКо, Іа йоппа е іі (иосо поп 5І сон [епіап 
т а і Йі росо см. 0-508.

та іаппо е йоппа кепга гаріопе, &і Ігоѵапо іп о^пі 
Іио^о е й’одпі $(а^іопе см. М 156.

йа ипа тисса а ипа йоппа сі согге ип раг Йі согпа см. 
ЛѴ 2129.

817. рій ѵаіе ипа Йоппа (ііапйо сііе сепіо ѵедііапйо 
ргог. =  іучіие одна рѵі.одсльница чем сто бездельниц.

іепіро, ѵепіо, яі^пог, йоппа, (огіипа, ѵоКапо е (огпапо 
с о т е  (а Іа Іипа <л- Т-34ГІ

іге йоппе е ип роііо Гаппо ип піегсаіо см. 0-816.
818. (ге йоппе (аппо ип тегсаіо  е диаііго (Йоппе) 

ипа Гіега ргоѵ. три б<ібы - базар, а четыре — ярмарка.
ЁІі иопііпі ѵаппо ѵейиіі іп ріапеііе, е 1е йоппе іп 

сиНіа см. Ы-172.
и о т о  сНе §іига, е йоппа ріап^епіе, поп ^Іі сгейеіе (или  

поп §1і сгейег) п іе т е  см. ЬТ-156
ип и от о  йі ра^ііа ѵиоіе ипа йоппа й’ого см. Ы-163. 
ѵе$(і ипа соіоппа, Іа ррге ипа Ьеііа Йоппа си. С-2164 

^ОNО т
819. ІІ йопо йеііа зссопйа ѵівіа ее шестое чувство:

Аѵеѵа диеііо сЬе зі сіісе і1 йопо гіе!1а весопйа ѵІ5Іа рег 
іпсіоѵіпаге 1е аНІігіопі аНгиі (/. іѴ/е^о. «Сопіезвіопі й і ип  
ііаііапо»).

Она обладала тем. что называют шестым чувством, и 
понимала горести людей.
Ь20. регйеге іі йопо (или  Гиво) Йеііа (аѵеііа (или  йсііа 

рагоіа; тж. регйеге 1а Гаѵеііа или  1а рагоЬ) потерять дар 
речи, онеметь:

(^иапгіо Іо сопоЬЬі зетпЬгаѵа аѵе&5»е рсігіиіо іі гіопо (Іеііа 
рагоіа (7?. МагсНі, «Хіогіа йі СаІіЬапо»).

Когда я  познакомился с  ним, ои, казалось, потерял дар 
речи.

І-а Бапііпа.- сопипио а рготеііеге рег В а іііз іа , сЬе 
5’іпсіигіла 5о11о Іе сагегге (Зеііа іепегегга, Ппо а реггіеге
I иво гіеііа ІаѵеІІа (Е. Ое МагсНі, «Сгапсіі гопіапгі»).

Сантнна... продолжала улещивать Батіиста, который до 
того ошалел от ее нежных ласк, что потерял дар  речи
821. йопо йі соп5І)тІіо, рііі ѵаіе сНе й’ого ргоѵ. добрый 

совет дороже золота.
ООГМЯЕЬЬА /  

аііа сапйеІа Іа сарга раг йопгеііа си. С-415. 
О О РРІО  а ? я  е т

822. йорріо с о т е  Іе сіроііе двойственный; двуіичный. 
йорріо (опйо см. Р-998.
— а (или  йі) йорріо (опйо см. Р-999. 
йорріо §іосНІ5то см. С-467.
йорріо ^іосо см. С-475.
тайге а йоррю см. М-53.
роііііса й* I йорріо біпагіо см. Р 1947.
ігаііаіо йорріо см Т-866.
и от о  йорріо см. Ы-115.
и ото  а Йорріа (ассіа см. Р-43.
а йорріо 1а§1іо см Т-36.
— а гт а  а йорріо (адііо см. А -1085. 
а ге(е йорріо см. К-159.
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— сш ігс а ге(е сіорріо сі>. К-160.
— гпапеіаге а ге(е йорріо си. К-161.
— зрепйеге а геГе йорріо см. К-162.
— зопо сисііі а геіе сіорріо см. К-163
а^ регаге (или  аѵеге) йорріо резо е сіорріа т ізи га  см. 

Р-1375.
эѵеге і пегѵі Йоррі си. N-228. 
сапіраге а гііесі йоррі с п. О 385
— ѵоггеі сііе сатр а^ его  а гііесі сіоррі йі М аіизаіет- 

(піе) см. 0-386.
сисіге а Йорріо Шо см. Р-771.
823. сисіге іп Тге (іоррі вести двойную игру, 
еззеге гіі пегѵі сіоррі си. N-228
824. еззеге іп чиаііго йоррі соп Іа сорегіа быть не

вероятным, ИСѴЫСЛИ 'ЫМ.
825. Гаге ( і і)  йорріо е '°со  (тж (аге йорріа (ассіа; 

?і(и)осаге сіеі йорріо или  а рагіііа йорріа) вести двой
ную игру, двурушничать:

СіІІез Іасеѵа сіорріо Ріосо, е сош.псі иѵа а грсгагг пеі зио 
Быстрее (А’. ЬассНеШ. « іа  сіііа сіеёіі атапіі»).

Ж ніп  вел двойную игру и уже имел основания надеяться 
па успех.
Га-е сіорріо ре$о е йорріа ті$мга см. Р-1375.
Іе^аге а йорріо ПІо см. I--771. 
тепаг Іе т а п і а йорріо см. М-622. 
раі;аге чгі а йорріа йеггаіа і и. Г) 241 
рогіаге сіорріо т ап іе ііо  си. М-719.
826. зопаге а (Іорріо а) звонить; сплетничать злосло

вить на чей-л счст; Ь) (тж. ь(и)опаге Іе сатрапе а йор- 
ріо) отколотить, вздуть к ак  следует.

827. зопаге ип йорріо веселиться, гулять вовсю.
828. зопаге ип йорріо соп ипа сатрапа зоіа заранее 

ликовать, трубить победу прежде времени.
Іепеге йорріо резо е йорріа т ізи га си  Р-1375.
829. Іігаге ^ій а йорріо зтословить, распускать слухи. 
Іігаге (кііі) а сатрапе йорріе см. С-340.
(ігагіа і‘ій а геіе йорріа см. К-288.
830. ѵейеге сіорріо: ѵе(1о йоррт у меня двоится в гла

зах.
ООКАКЕ ѵ 

йогаге 1а ріііоіа (а т а га ) см. Р 1С17. 
зе 1а ріііоіа аѵеззе Ьиоп зарогс, Йогаіа поп загеЬЬе 

р.ег Йі Гиоге см Р-1819.
ООКАТО 

ріоѵепій йогаіа см С-637, 
заіе Йогаіе см. 5-67. 
зо^по Йогаіо см. 5-894.

ООРМІЕГЧТЕ аца  
Йечіаге (или  зраѵеп(аге) і зеііе Йогтіепіі см. 5-705. 

ООГСМІРЕ ѵ
831. (Іогіпігзеіа с іадко спать, 
сіогпііге аІГаййіассіо си. А-272.
йогтіге аІГаІЬегіго йеііа Іипа (или  (ІеІІа зіеііа) см.

А -112.
(Іогтіге апсНе пеІГасчиа і и. А-150.
-— е^Іі .йогтігсЬЬе пеІГасциа см  А - 15 1.
Йогтіге со т е  ип ал^іоіеііо см 0-834. 
сіогтіге зи ип Ьагііе Йі роіѵеге см. В-300.
832. Йогтіге с о т е  ип сіоссо (или  шасі^по) спать как 

убитый.
сіоппіге 1га йие ^иапсіаіі сч. С -1110.
(Іоппіге Геіегпо зоппо см. 5-1037  
сіоппіге зорга іі Гаііо зио см. Р 278.
(1огпіі"е аііа Ггазса см. А-442.
833. Йогшіге с о т е  (или  чиапіо) ип дЬіго (или  ипа 

т а г т о і і а ,  нп ог5о, ипа Іа ір а , ип Іаззо ) слад к о  спать, 
спать к ак  сурок

Кепго поп гіепігаѵа сЬе <Зоро 1е Іге сіеі т а іііп о  чиапсіо і! 
І г а і е і і о  с г а  і т т е г Б О  п е і  рій ргоГслісІо б о п п о ,  е  д и а п ^ о  д и е ь і і  
аііе веііе ваИаѵа гіаі Іеііо, ГаНго сіогтіѵа с о т е  ип ^Ыго 
(.1 Раіаггезсііі, «7 ігаівШ  Сиссоіі»).

Ренцо возвращался домой только в четвертом чяоѵ когда 
его брат крепко спал К о г а  же. в > ^мь у гра, ю і  иодни- 
Ы*лся с ц о с т с л і і ,  Рснцсі спал как сурок.

Сарігеіе сііе Г и ип Ьгиііо гізѵееііо рег іи ііі. Ега діогпо 
сНіаго; зе^по. рег сЬі аѵеззе аоиіо а%ю гіі поіагіо, сЬе аѵе- 
ѵатпо гіогтііо с о т е  еЬігі (Л. С. Вагпіі, «Сарііап йоЛёго»).

Вы понимаете, каким тяжелым для всех было пробужде
ние. Было совсем светло, и все, кто это заметил, поняли, 
что спали мертвым сном.

...1а 5оі1о гіоггпіѵа апсНе Іиі со те  ипа т а г т о Н а  (М. Воп- 
іетреШ, «Ь’атаЫ е (есіеіе*).

..там, на ковре, ои тоже спал как сурок.
...ѵі Баіігоп йие ріоѵіпоііі сЬе аѵеѵапо боппо. е рге?1о 
асісіогтепіагопо со те  Іаіре (С. ііа Ѵегопа. *.іа ѵііа сотіп- 

сіа сіотапі»).
...в вагон вошли двое сонных молодых людей, которые тут 

ж е заснули как убитые.

гіогіпіге а ^іасеге т .  С-421.
834. (Іогшіге со т е  ип ^іизіо (или  ип ап^іоіеііо) спать 

сном праведника:
Раоіо. — Іо гіогтіѵо регб со те  ип ^іихіо е іап іо  Ъазіо 

рсп-Ьё 1а зірпога сппзогіе йі ессі^аБзе сопіго Іа гпіа іпБеп- 
ьіЬіІііа (/. Зоеѵо, «Ип тагііо>).

П а о л о .  — Все же я спал гном праведника, и этого 
было достаточно, чтобы моя супруга напустилась иа меня 
и і-за  моей бесчувственности.

сіоппіге іп ліггіа см. С-799.
(Іоппіге Іа (или  (ЗеІІа) рго-.^а см. О-К/Ю.
(Іоппіге соп 1а ^иапсіа зиііа тап о  см. С-1137.
(Зоппіге пеі ІеИо йеі рессаіо см. Р-9-16. 
йогшіге зорга ип Іеііо Йі гозе см. Ь-470. 
поп йогтіге пеі Іо^ііо см. Ь-776.
835. Йогтіге с о т ’ип Іорро спать бет задних ног:

Ьа М агіа... «'агігіоппі соше ип Іорро (С. Мегиссі, «5вл- 
5апіа  поѵеііе ророіагі т опіа іезі» ).

М ария... заснула беспробудным сном.

йоппіге с о т е  ип пасі^по см. П-832.
(Іогтіге со т е  (или чиапіо) ипа тагтоН а см. 0-833. 
(Зогтіге с о т е  ип шаззо см. 0-839.
(Іогтіге зиііа таіегазза см. М-932.
836. Йоппіге со т е  (и іи  чиапіо) (1е) піаІегаБзе (сНе 

зіаппо зетрге зиі ІеЙо) спать без просыпу, постоянно 
спать.

Йогтіге зепга піппа паппа (или піппапаппа) см.
N-312

Йогтіге ай (или  соп ^Іі) оссЬі арегіі см. 0-150. 
сіогпііге а оссЬі арегіі сото  Іа Іерге (тж. Йогіпіге 

соп ип оссЬіо зоіо со т е  И р~Но) см. 0-151.
(Зогіпіге с о т е  (шш  чиапіо) ип огзо см. 0-833.
Йогтіге аІГозІегіа Йеііа Іга^а см. А-442.
Йогтіге іп расе см. Р-11.
Йогтіге зиііа рг^ііа см. Р-87.
(Іогтіге пеі рессаіо см. Р-946.
Йогіпіге іп реііе (іп реііе) см. Р-10'М 
Йогтіге Йа ріейі см. Р-1615
837. Йогтіге со т е  ріеіга (или  с о т е  ип ріотЬо) спать 

мертвым сном
«і5 "'евзо ѵасіо,» 808р т 6  С авіі^ ііа «Зрегіато  сЬе поп &іа 

вѵері.аіа».
«Оііеііа.» гійе Іа (Іоппа: «г опи рісіга Йогте, с о т е  Гаѵеа- 

8его іпсапіаіа» (С. Агріпо, «Цп йеііііо й’опоге»).
— Я ухожу, — со вздохом произнес Кастилья. — Будем на

деяться. что она не проснулась.
-— Она-то, рассмеялась жеищнна, — она спит как сурок, 

п о в н о  закопдованная.
Ппгг іі с о т е  ип ріотЬо; пиапгіо т і  еѵ 'РІіаі. СіисІіКа ега 

ріа игсііа рег 1а ь р о а  (.1 . Л\пга*. а «Клссппіі готапі^).
Я с п а і как убигын. Коі іа  я проснулся, Д ж удн іта уже 

вышла за покупками.

йоппіге а роіпіопі ріепі см. Р-1977. 
сіогпііге зоііо  і ропіі см. Р ‘1031. 
йогшіге і ргоргі чоппі іп расе г и. 5-1036. 
йогтіге а рирпі сЬіизі см. Р 2401. 
йогшіге 1га циаНго риапсіаіі см. С-1110, 
сіогчііге зиііе гозе см. К-529.
(Іоггпіге зиі зассопе см. 5-50
838. Йогпііге чиапіо і засюпі і ю  і м.
Йогпііге іп запіа расе с « Р-11.
Йогпііге 1а заіоііа см. 5-261.
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8^9. сіогтіге с о т е  ип 5а$$о (или ип та55о) спать 

мертвым сном.
Гагаппо Іе дие, Іе Іге, роі сіаьсипо гісеѵега 1а зиа ІекпаТа 

сіі Бонно е. рег Іегга о зиі сапарё. сіоппііа Ііпо а піегго- 
Йіогпо со те  ип ваззо (С. Магоііа. «Ье тііапезі* ).

Они развлекаются до двух, до трех часов ночи, а потом 
каждый валится с ног и то ли иа диване, то ли прямо 
на полу будет спать мертвым сном до полудня.

йогтіге аііо кЬага^Но см. 5-277. 
йогтіге пеі 5іу поге см. 5-785. 
йоппіге койо см. 5-859.
йогтіге іі 50ПП0 еіегпо (или  іі коппо йеііа тогіе) 

см. 8 1037.
(Іоггпіге іі коппо йсі ріикіо см. 5-1035. 
йогтіге ІІ 50ПП0 йеІГітюсепіе см. 5-1035*. 
йогтіге 50ППІ (гапдиіііі (и іи  ріасійі) с и. 5-1036. 
йогтігсі іорга см. 5-1057. 
йогтіге ьоііоіегга см 5-1158. 
йогтігсі ки см. 5-1989.
йогшіге йа поп кѵе^Ііагкі пеапсЬе соп Іе саппопаіс 

см. С-529. 
йогтіге сіі (а^Ііо см. Т-38.
йогтіге со т с  (и а фіапіо) ипа Іаіра (или  ип іакко) 

см. П-833.
(Іоппіге {гапфііііо см. Т -8^ .
(Іогіпігс ІиШ і ргоргі коппі см. 5-1036.
Йогтіге ГиНіпю коппо см. 5-1037.
Йогтігг ки ип ѵиісапо см. Ѵ-974. 
йекіаге іі сапе сЬе Йогте см. С 453.
Гаг Йоппіге ипа ргаНса см. Р-2219.
л40. Іаксіаге Йогіпіге п о л о ж и т ь  п о д  сукно, забросить 

(д ело ):
...диеі Ьгаѵі роіігіоііі гіі Маіега Іог^е вареѵапо зоііап іо  

і-Ье с Ьиопа иьл.’га Іазсіаг йоггпіге а іт е п о  Іге т е к і Іч ііе  
1е ргаіісііе (С. І.сѵі, *Сгізіо &:і е Іегта,о а ЕЬоІі>).

...эти славные блюстители порядка в Матере, вероятно, 
знали только, что лучше не браться за д ета по меньшей 
мере три месяца.

811. піеііеге а йогпііге цс положить под сукно, отло
жить в доліий ящик.

піеііеге а йогтіге ипа ргаііса см. Р-2219. 
тоіекіаге (или .чіиггісаге, кѵе^Ііаге) ІІ сапе сііе Йогте 

см. С-453.
842. Ігоѵаге ипо а Йогтіге ^  найти дурака. 
аЬЬі (огіипа е йогпіі! см. Р-1134.
сагіа сапіа (или  рагіа) е ѵіііап йогте см. С-1107, 
сііі Ьепе кігипіепіа (иги  ік ігитепіа), йоггпе кісиго (е 

Ьепе к'аййогтеп(а) см. В-531. 
сЬі сегса Ігоѵа е сНі й огте корпа см. С-1534 
Ніі (Іогіпе й’а(*ок1о, йогте а кио сокіо см. А-386. 
гЬі ііоппе соі сапі кі Іеѵа соііе риісі си. С 489.
843. сЬй йогте т а п ^ а  ргоѵ. кто спит, обедает, спя

щий хлеба не просит:
«Ь тоИ о ѵсссЫо?»
«ОісюІГаппі- ин  нгап сапе. И огта, ее ѵцоі йогтпіге; 

сЬі сіогте тап й іа>  (Л. СиШ. *[ йие роѵегі»).
— Он очень стар?
— Восемнадцать лет... Он добрый пес. Пусть егшт. ско іь  

ко хочет. Кто спит, тот обедает.

сНі йогте, поп рі^Ііа рексі ім  Р-1358. 
сЬі Ііа ассогйаіо I окіе рио апйаге а Йоппіге си. О 721. 
сЬі Иа ай аѵег Ьепе, йогтепйо діі ѵіепе см. В-498. 
сЬі поп Ьа ІеНо е Йексо, тап ^ і іп іегга е гіогта аі 

ігексо ім. I -500.
сЬі ѵа аііа ^иегга, піап"іа піаіе е Йогте іп Іегга см. 

С-1188.
сі йогте ки іі раИо см С-305.
(огіипа е йогті! см. Р-1134.
1а Іогіипа ѵіеп Йогтепгіо см. Р-1147.
іпап^іо Йі тастго, е Йоггпо сіа ріесіе см. М-132.
844. поп с’ё <1а сіогтііе! а) негде лечь спать; Ь) непего 

терять время.
поп ^ѵе^ііаге іі сапе сЬе гіогте см. С-501.
1а ргаііса гіогпіе см. Р-2223.

1о ісогріопе Логптр 5оНо одпі Іа^іга см. 5 479. 
ѵоіре сЬе Йоіпіе, ѵіѵе кетрге  т а р г а  см. Ѵ-926.

оок.дтмА і
845. ксИіассіаіе ипа ііо гт іііо а  соснѵть, вздремнѵть. 

0 0 К 5 0  т
84Ь. Йаге (или  ш оіігаге, ѵоі^еге) іі йогьо показать 

спину, пуститься на>т?к, бежать.
847. 5§гаѵаге іі йоп,о йі ип реьо снять камень с души. 

ГЮ5АРЕ ѵ
сЬі поп Оіа поп йока см. 0-665.

РОХЕ /
йоье йа саѵаііо (и ш  йа саѵаііі) см. С-1345.
848. саг Ісаге Іа йоке переборщить, пересолить.
849. гіпсагаге Іа йоье усугублять, добавлять, усили

вать (чаще о неприятном)'.
СоггасІІпо гіт ав е  іпІегіІеИо. Е киЬіІо гіпсагй Іа сіояе е 

81 пііье а 5 рІг‘Е агт і сііе іі зио поп ега деіісіегіо 1‘ 5 і- 
5* етаг8і. сіі заііге сіі угадо, Йі сапіЬіаге ііі (аѵоіо аі ргог- 
паіе Йоѵе Іаѵогаѵа (С. Раѵеве, «Кассипіі*).

Коррациио эагялся . И вдруг еще больше погалил нас, 
принязши-ь уверять, что ои вовсе не намерен делать карье
ру, добиваться повыше!!' я в должпости и покивать сьое 
меѵло в редакции газеты.

0 0 5 5 0  пі
850. а пііо ііі ш  іио, ьио, есс.) йокьо подходящий, по 

плечу.
851. йі (или  йа) йоььо >_.ади, со спины.
852. ай а ііа гч  аі йо?«<іо хорошо сидеть (о платье).
853. аѵеге іі йпчьо рег іі Ьаьіоме заслуж итьнаказаннс 
сассіаге (или  саѵаге) йі (и ш  йа) йо^ьо см. 0-865.
854. саьсаге йі йо»ъо сваливаться с плеч, бытв не по 

размеру, не по плечу; висеть мешком.
855. сЬіпаге (или  ріе^аге) іі йо ііо  гнуть спину, уни

ж аться перед кем л.
856 йаге йі йокко схватить, взять.
857. йаге іі йозхо а) отвернуться; Ь) убегать, улепе

тывать
858. Іаге іі йохбо гіі ЬиІІопе разыгрывать шута.
859. Іеѵагьі йі йоіьо цй избавиться, о ^ я эат ься  от 

кого-л.
Іеѵаге йі (или  і4а) йо:^о см. 0-865.
Іеѵаге іі Ггойо йі йоььо см. Р-1337, 
поп Іеѵаге ^Іі оссЫ йі йоььо см. 0-184 
Іеѵаге і реіі йі йокко см. Р-1112.
860. т а г іе ііа ге  корга И (или  піепаге 1е т а п і рег іі,

всиоіеге 1а Ь атЬ ае іа  5и1) йокко о т к о л о т и т ь ,  надавать 
тумаьов.

861. гпеііеге дс йіеіго іі йокко не обращ ать внимания, 
не считаться с кем-л., чем-л.

862. іпеііег(кі) іп йокко надеть.
863. ріап^еге іп йокко (или аййогко) а цй плоѵэ си

деть на ком-л., не подходить кому л.
ріе&аге іі йокко см. 0-855.
рогіаге ип реко корга іі Йокіо см. Р-1382.
рокаге ип реко киі йокко а "]й см. Р-1383.
864. готреге  іі йочіо а чй сломать хребет, сломить 

гс іротивление.
ксиоіеге Іа ЬаіпЬа^іа киі йо^ко см. 0-860. 
чсиоіеге ^а роіѵе^е йі йокко а чй см. Р-2010.
865. (о.оіііеге (или  сассіаге, саѵаге, Іеѵаге, кігарраге) 

йі (или  йа) йокко а) снять с кого л. что-л.; Ь) ограбить, 
раздеть.

866. Іо^Ііегкі йі йокко цс сбросить с себя что-л., изба
виться от чего-л.:

Ма роісііе гіі ригге 1а сохсіепга поп пе гіа со5І с о т е  ппп 
Йа рго^иті, іп сЬе тосіо аѵгеЬЬе ро^иіо іоркіегхі с!» гіо$«э 
сіб сЬе о гт а і цМ 5’ега ІгабГизо йаррегіиііо? (С. Тезіогі. 
«И Вгіапга е а іігі гассопіі»).

Но поскольку совесть не пахнет ни хорошо, ии плохо, как 
же ему избавиться от того, что он чувствоват в.ггм своим 
существом?

поп Іо^ііеге >;1і оссЬі йі йок?о см. 0-181
867. ихсіге йі йокко родиться, появиться.
868. ѵоііаге іі сіо&ко показать спину, удрать.
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Іа Ііп^иа поп На 055о е гошре (или  е Іа гошреге) іі 
Й0550 СМ Ь-710.

орпі Ьакіо поп &'айа((а ай о^пі йо5ко (или  а іиМі і 
й о х і і ) см. В 329.

869. диекіо раге Іаііо а Іио йо$5о это как раз для тебя, 
по тебе.
ООТЕ /

870. зроъаге Іа йоіе жениться на деньгах, по расчету. 
Р и Т Т А  і

871. а йоііа в свое время.
872. а Іиа (или  т іа , киа, есс.) йоМа когда вздумается, 

захочется, заблагорассудится.
873. іп роса йо(1а в одно мгновение, быстро.
874. гітеИеге (или  гЫогаге) 1е йоМе наверстать упу

щенное.
ООТТО 

Ііприс йоііе см. Ь-630.
875. йо4іо соше ипо БсаНаІе ~  холячая энциклопедия, 

ходячая библиотека.
ООТТОКЕ т  

йоііоге йеП’асдиа Йоісе (или  Ігезса) см. А-121 
йоНоге іп егЬа см. Іі-93. 
йоНог (ассепйа см. Р-10.
876. йойог йеііа 5огЬопа иіутл. грамотей, знаток.
877. Гаге іі йоііоге поучать всех.
878. Іаге іі Оо1(ог 5оі(і1е умничать; быть педантом.
ё тс^ Ь о ип акіпо ѵіѵо сНе ип Йоііоге тог4о см. А-1241. 
соііе т а п і іп т а п о  поп 5І ѵа йа. йойогі см. М-497.
1а ѵекіе поп (а іі йШ оге см. Ѵ-425.

О О ТТК^А  [
Ь79. йі йоМгіпа образованный (человек); ученый:

II ргеіе ега. соше Ьо гіеііо иошо ш поп т о Н а  <ЗоНг!па 
(Р. Рап\апі. «Сессо гі'АвсоІі»).

Священник, как я уже говорил, большой ученостью не 
отличался.

Ега ргіоге йі БеШ теІІо.. О' ѵаппі йа ѴіссЪіо..; ргопіо е 
ѵ іѵ асіэзіто  рагіаіоге, ЬепсЬі (II ріссоіа сіоііііпа (Р. рап- 
Іапі. «Сессо й’А$соІі»).

Приором Сеттимелло был... Джовании да Выккьс . на
ходчивый и живой оратор, хотя и малоучка.
880. апйаге аііа йоіігіпа ходить на уроки закона 

божьего;
N011 51 і  глаі йіѵегШа соше ІоссЪегеЪЪе аі гаепггі (Іеііа 

віы е іа . Ыеапсііг іі Іетр о  (1і а йаге а ііа  (ІоМгіпа... (5. М а% і 
Вопіапіі, «Зрсгапга»).

Она никогда не играла, как это свойственно детям ее 
лег. Д а и ходить на уроки к священнику ей было некогда.

881. аѵеге іп йоНгіпа знать в совершенстве, доско- 
на іьно.

882. йаге (или  рог^еге, ргехіаге) йоКгіпа быть знато
ком, специалистом чего-л.

883. ітрагагс (или  ргепйеге, рі^Ііаге. ѵепіге а) йоі- 
Ігіпа научиться, выучиться; стать образованным

884. поп кргегхаге 1а йоМгіпа йеі рагепіе ргоѵ. не 
лезь поперед батьки в пекло, яйца курицу ие учат 
ООѴЕКЕ I ѵ

Гасдиа с Не йеѵі Ьеге ^иагйа аг поп ІпІогЬійігІа см.
А 209.

Ьа$1а (или  Ьіхоцпа) ѵіпсеге е поп кі йеѵе кігаѵіпсеге
см. Ѵ-583.

сііі {а диеі сЬе поп йеѵе ^Гіпіегѵіеп циеі сЬе поп 
сгейе см. Р-197.

сЫ сі іойа 5І йее {ид&іге, е сЫ с’іп^іигіа (или  с іп^ап- 
па) 5І йее хоКгіге см. Ь-767.

сііі рій сКе (поп) Йеѵе ргепйе, 1.1а Іа согйа сНе Гар- 
репйе см. С-2670.

сііі ѵиоі Гиоѵо, йеѵе кепііг 1о ксЫатагго йеііа даі- 
Ііпа см. 11-196.

іп оіоѵепій Йсѵі асдиікіаге диі I сііе іп ѵессНіаіа 1і 
рио оіоѵаге см. 0-6-*0.

ІІ топйо ё Іигцо е йеѵе Ьа$(аге а ІиЩ см. М 1819. 
раг сііе 5І йеЬЬа тиоѵеге ип топ іе... см. М-1878, 
раге сНе ріі 5І ЙеЬЬа гііаге іі ге$4о см. К-280.
І1 рагспіайо йеѵ'е55еге рагі см. Р-412.

885. а  (или  аі, весопйо Н) йоѵеге (тж. йі или  со т е  йі) 
й_)ѵеге как следует, как полагается (пример см. Ь -1023).

886. сопіго одпі (или  іі) аоѵеге вопреки всему, во
преки здравому смыслу.

887. рег йоѵеге по долгу, как повелевает долг, 
сайеге ѵ ііііт а  йеі йоѵеге см. Ѵ-784.
888. сгейегъі (или  гііепегы) іп йоѵеге йі (+ ш /.)  счи

тать своим долгом:
5ареѵа сЬе соза ега, а сііе сова б“гѵіѵа; зі сгейеНе іп 

(Іоѵеге йі аѵѵегіігіі (/?. Ѵі&апд. сЬ'Адпгчг ѵа а тогіге>).
Аиьеэе знала, что это и зачем, и посчитала своим дол

гом предупредить их.
889. Іаге ип йоѵеге (тж. Іаге или ргезепіаге ьиоі йо- 

ѵегі) засвидетельствовать свое почтение:
Пісе сЬ’ё аррепа аггіѵаіо е сіі’г ѵепиіо а Іаг ип (Іоѵеге 

(Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп}огІс»),
Он говорит, что явился засвидетельствовать свое почтение 

сразу как приехал.
890. Іагкі ип йоѵеге взять на себя обязательства, счи

тать своей обязанностью.
891. Іаге 5Іаге (или  теИеге, гійигге, іепсге) а (І) йо- 

ѵеге заставить выполнять свой долг, свои обязанности.
— Ьа позіга ппр^ііппр: піеНеге аі йоѵеге іі (иіоге е аш- 

шіпІ8(га(оге йі поэіго рагіге ( /  . СЫеза. «ѴШасІогпа >).
— Наша задача — поставить а свое место опекуна и рас

порядителя состоянием нашего отца.
ргекепіаге киоі йоѵегі см В-889. 
гі(епег5І іп йоѵеге йі (+ іп[.) см 0-888.
892. Іа іі (Іио) йоѵеге е поп (етеге ргоѵ. за правое 

дело стой смело.
893. диапіо ё йоѵеге столько, сколько нужно; в д о м 

ной мере.
894. II 5Іа а (или  іі) йоѵеге поделом тебе:

— Зсіаёнгаіо  {і^іюіо! Е репваге сЬі Ьо репаіг {ап^о а 
Іагіо ип Ьигаиш о регЬепе! Ма ші $(а 11 гіоѵеге! Ооѵеѵо 
репі.агсі ргіша!.. (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

— Несчастный! И подумать только: я-то столько лгретер 
пел, чтобы мой сынок стал порядочным буратино! Так мне 
и надо! Раньш е надо было думать!..

ООѴІ2ІА /
895. а сіоѵігіа а) в изобилии; Ь) щедрой рукой, широ

ким жестом:
...ейіі поп ега паіо рег іі Іагііе. рег іі сотогіо, поп ега 

1а сотосШ а сЬе апйаѵа сегсапгіо, пе аѵеѵа Ьиііаіо ѵіа а 
4оѵі2Іа е соп ёіоіа іпПпііа. іі тейю сге поп ега іі іа ію  зио 
(А. Раіаггезскі, «I \гаІеИі Сиссоіі» ) .

.. он ие был рожден для легкой и привольной жизни, ои 
ие искал комфорта и, щедрой рукой бросая на ветер на
житое состояние, испытывал при этом детскую радость. 
Серенькое существование было ему не по душе.

0 0 2 2 Ш А  [ 
пе&огіо а сіоггіпа см. N-143.
896. а йоггіпа (тж а йоггіпе) десятками, в большом 

коіичестве (прим -р см. В-853).
897. йа (или  йі) йоггіпа ничего не стоящий, пустяко

вый, обыкновенный, заурядный:
...пе55ііп 5І репві сЬе диеі Сгі5Іо!ого Гогве ип Ггаіе <31 

сіоггіпа. ипа соза йа зігарагго. Ега апгі и о то  гіі гпоііа 
аиіогііа (Л. Мапгопі, «I рготсззі 5р05і»),

...иикто ие считал Крнстофоро заурядным монахом, обык
новенным человеком. Напротив, ои пользовался большим 
авторитетом»
898. апйаге (или  е55еге, 5Іаге) іп йоггіпа ничем не 

выделяться, быть заурядным, как все.
8У9. сатраге (или  ѵіѵеге) а йоггіпа влачить жалкое 

существование, перебиваться:
— Ог гіипдие, йісеѵо... сЬе іо е іі шіо зесоіо зіато ип 

росЬіпо аііе гоііе. Іо сі ѵіѵо а сіоггіпа, зепга іпірассіагші 
пе’ ІаНі еиоі... (А. С. Ваггііі, «Соте ип ьо^по»),

— Так вот, я говорила, ...что я и мой в е к — мы чуточку 
разошлись во взглядах. Я живу скромно, нисколько не вме
шиваясь в его дела.
900. епігаге іп йоггіпа соп цй тягаться с кем-л., стать 

на одну доску с кем-л.
ек5еге іп йоггіпа см. 0-898.
901. т е ііете  а (или  іп) йоггіпа ставить (всех) на одну 

доску, мерить на один аршиг
рг ,.іи“і. а йо^гіпа см Э 903.

ООѴЕКЕ II п
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хіаге іп йоггіпа см. 0-898.
902. 5Іаге а йоггіпа жить на полном пансионе.
903. Іепеге (или ргепйеге) а сіоггіма держать жильцов, 

сдавать комнату, принимать на пансион.
ѵіѵеге а йоггіпа см. 0-899.
904. сНі ё а йгггіпа, поп сотапйа ргоѵ. ^  со своим 

уставом в чужой монастырь не ходят.
905. пе ѵапііо росКі рег йоггіпа такого не каждый 

день встретишь.
ОКАММА ] т  

(Ігапила сіа агепа см. А 1008.
906. ехкеге аИ'аЧегга йеі ргоргіо й г з т т а  быть на вы

соте положения.
ОКАММА II і

907. а с ігат та  точно, как раз.
908. а (Ігашіпа а й г а т т а  понемногу, потихоньку; по

степенно, незаметно, капля по капле.
909. а ипа Йгаіпта рег... чуть-чуть неЛІ)Э 
ѵепйеге іі сегѵеііо а Йгатіте см. С-1616.

О К т  А I  см. ОІКІТТА 
ОКІТТО а е ^ , аѵѵ е т см. ОШІТТО I 
ОКІ22АКН (тж. ОШ 122АКЕ) ѵ 

Йгі/гаге іі соПо см. С-2100.
Йгіггаге іі согхо см. С-2815.
Йгіягпге Іа сге5Іа см. С-3044.
Йгі//аге (Іа) Гассіа см. Р-65.
Йгіггаге Іе “атЬ е аі сапі см. С-131.
Йгіггаг Госсіііо см. 0-152.
Йгіггаге огессНіе см. О 55С*.
Йгіхгаге Іа мипа см. 5-995.
Йгигаге 1е іст р іе  іп ѵапііа см. Т 180. 
т і  5і йгіггапо і сареііі см. С-656.

ОІІВВІО 1. т
іі Іагіо йеі (ІиЬЬіо см. Т-87.
910. аррепйеге іп йиЬЫо оставить нерешенным, откры

тым (вопрос, проблему).
ШІВВІО 2. а&в 

йиЬЬіо ра550 см. Р-758.
Ді йиЬЬіо соіоге см. С-2173, 
іпеііеге іп Іисе ДиЬьіа см. Ь-823.

ОІІСАЬЕ ап/у 
сіііа йисаіе см. С-1970.

ОШЕ пит е т
911. іі йие іп Ьгіксоіа: С5кеге іі Йие іп Ьгіксоіа быть 

иіічтожест ісм.
Іе йие йііа см. 0-677. 
йие Ііпее см. Ь-609.
— Гаге (или  ксгіѵеге^ йие Ііпее см. Ь-610
і йие піагі г«. М-790.
і йие пюпйі см. М-1764,
і йие осгЫ Йеі сіеіо см. 0-51.
Йие рлгоіе с у . Р-476.
— Йіге (Іие рагоіе см. Р-476".
Йие р ак і см. Р-759.
— Гаге Йие ра55І см Р-760. 
сіие х о і й і  см. 5-915.
аііо  Йие Йі(а см. 0-676.
гаго соіпе Іе Іисегіоіе а Йие сойе , «. К-121. 
сиоге арсгіо а Йие Ьаііепіі см. В-346, 
егое Йі Йие піопйі см. Е-140.
Гіріі иі Йие ІеШ см. Ь-473.
^атЬе сНе раіопо Йие гоНапеІІі см. С-112.
ІІ іпаіаіе а Йие ратЬе см. М 145. 
гпаіе йеІГіпГга Йие см. М-183, 
тохіго а Йие ^атЬе см. М-2108, 
и ото  а Йие Гассе см. Р-43. 
иопю (Іі Йие Ііѵгее см. Ь-759.
912. аііе йие (во) второіі раз.
Гга Іе Йие асдие см. А -128.
— паѵі^аге (или  пиоіаге) 1га Йие асдие см. А-129.
— 5Іаге (или  е5$еге, Іепегкі, Ігоѵагкі) 4га Йие асдие

см. А -130.

— Іепегхі Гга Іе Йие асдие см. А-131. 
іп сіие ЬаІІеКі см. В-128.
іп йие ЬаМиІе см. В-363, 
іп йие Ьоссаіе см. В -948. 
іп сіие Ьоссопі см. В-970, 
іп йие соірі см. С-2241 
соп йие сиогі см. С-3218, 
а с!ие йііа см. 0-679.
913. йие а йие (тж. а йие рег йие) по два сразу; че

рез раз:
ОіиЬЬіпо іп ііід  1а рогіісіпа сіі зоііораісо, е баІГ а гіие 

• рег гіие р!і зсаііпі беііа ргігпа бсаіа сііе іпсопігд сіі Іассіа 
{Е. Реа, « // [огезііего»).

Джуббино проскользнул в дверь под рампой и, пере
прыгивая через ступеньки, стал подниматься по первой ока
завшейся перед ним лестнице.

Ма МагсеІІо, сЬе е іі  ѵепіѵа сііеіго, ѵігіе сЬе заііѵа 1е 
йсаііпс гіие а гіие диаьі ѵоіапгіо (Л. Мога^іа. *ІІ сопіог- 
т ізіая).

Но следовавший за ним Марчелло увидел, как тот взбежал 
вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, к<ік бы 
перелетая через них.
а гіие Гассе см. Р-42.
соп (Іие ГогЬісіаіе см. Р-1046.
1га ііие Гиосііі см. Р-1492. 
а йие іпапі см. М-513, 
а Йие раіші (ІаІ паьо см. Р-180. 
іп (или соп) (Іие рагоіе см. Р 491. 
а Йие рахкі см. Р-775.
5и сіие ріегіі см. Р 1619.
— Гегтагіі ей Йие ріейі см. Р-1620.
— ^іаге іи  Йие ріейі см. Р-1621. 
іп йие каКі см 5-120.
соп Йие 5СПІ22І (Зі реппа см. 5-435.
Йа сіие коійі см. 5 910. 
рег Йие 50ІЙІ см. 5-920. 
іи е  ѵоііе т егг о  см. Ѵ-957. 
соп аррепа Йие Йііа см. 0-680.
5епга Йіг пё ипо пё гіие см. О -104.
&епга Йие коісіі сіі дс сл. 5-921. 
соп 1и11’е сіие Іе т а п і см. М-524, 
ассотойагкі йиё иоѵа пеі ріаііо см. 11-17? 
айорегаге Йие рекі е Йие тіхиге см. Р-1375. 
апйаге рег Йие ѵіе см. Ѵ-471.
914. поп ахреііаге Іе Йие действовать не мешкая, 
аккопіі^ііагкі соше йие росс(іоІ)е й асдиа см. 5-1001. 
поп аНессІііге Йие рагоіе см. Р-503.
аѵеге Йие Ьгассіа коіе см. В -1158.
аѵег Йие соксіепге см. С-2941.
аѵеге Йие сгосі киііе краііе см. С-3086.
поп аѵеге йие Йііа йі сегѵеііо см. 0-686.
аѵег йие рьхі е Йие Піікигь см. Р-1375.
аѵеге 1а Іисегіоіа а Дие сойе см. Ь-838.
аѵеге Іа таппаіа а йие Йііа йа> соііо см. М-436.
аѵег раккаіо 1е йие сгосі см. С-3086.
915. поп аѵегпе ипо сНе Йіса йие не иметь ни гроша 

за душой, быть без копейки.
ЬагаМаг йие рагоіе соп чй см. Р-508.
Ьаііеге йие сіііойі (или Геггі) а ипа саійа см. С-145. 
Ьепейіге соп іиІГе йие Іе т а п і см. М-559. 
со^Ііеге йие соІотЬі (или Йие ріссіопі) а (или соп) 

ипа Гаѵа см. Р-312.
сопіаге со т е  (или диап(о) іі Йие а (или ЙІ) Ьгіксоіа 

см. С-2492, 
йаге йие саісі іп ип ри^по см. С-128.
Йаге Йие т а п і йі Ьіапсо см. В 697.
916. йігпе йие сказать пару теплых слов:

«СІіепе гіігі. йие аі сошгпеп^аіоге» [А. ВетйсШ,
«// раззо йеі Іоп&оЬаггіі»),

Я скаж у этому шефу пару теплых слов.
(Пример см. тж. 0-71).

йіге Йие рагоіе см. Р-476а.
йіге йие рагоіе (или рагоііпе) педіі огессЬі см. Р-519. 
Йогтіге 1га йие диапсіаіі см. С-1140.
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епігаге рег сіие ѵіе см. Ѵ-47І.
еьвеге ип апіша іп сіие согрі см. А-792.
е&5еге ип сасІо 1га сіие ^гаии^(і)е см. С-35.
917. поп еьБеге сіие быть одним целым.
918. еь5еге (или ьіиге) 1га (или <га, іпіга) (Іе) сіие 

сомневаться, колебаться; не решаться:
Со5і, зеіпрге 1га сіие, аІГіБОІа: поп аѵеѵа апсога

гіеоііііо пиііа <Л1. й ’Аге&ію. *ЕИоге Е іею т озса»).
Итак, все еще сомневаясь, ничего не решив, он достиг 

острова.
81с№ іпѴга гіие (1і поп (агпе аііго, т а  сопоЬЫ сЬе оіаш аі 

поп роіеѵо гіігагші соІГоіюг гпіо; е іпі !и Іогга... езе^ш ге 
1а т і а  та іа и ^ и га іа  раг!еь^а...(Л?. й'Аге&Ііо, «Е ііоге Ріега* 
тохса» ).

Я заколебался и чуть было ие переменил намерения; но 
я  знал, что моя честь не позволит мне отступить от пер
воначального плана II я был вынѵжден... уехать, хо ія этот 
отъезл. н начался с дѵрных предзнаменований.
{.Пример см. тж. С-606).

еккеіе сіие апііпе іп ип поссіоіо см. А-792. 
езкеге со.пе і Йие гііоксигі см. 0-487. 
еккеге сіие е'Ыо4Н а ип Іа§Ііеге см. С-405, 
еккеге <1і Йие Ііпдие см. Ь-670. 
еккеге іп йие раекі см. Р-60. 
еккеге аііе (или  1га Іе) сіие гарре гл 2-20. 
еккеге аІГеІа Йсііе Йие сгосі си  С-3086, 
еккеге соі ріейе іп (или  ки) <1ис кІаГГе (или  іп <1ие 

ксагре) см Р-1652.
919. еккеге ипо іп гіие жить душа в душу.
{аге I Агіессійпо кегѵНоге (И Йие расігопі см. А-1077. 
поп Тагкеіо гііге гіие ѵоИе си. Ѵ-949.
Гаге <1ие еІііассЬіеге см. С -1662.
Гаге Йие сіііосіі (или  іеггі) а ипа саійа см. С-145. 
Гаге Йие рагіі іп сотпісгііа см. Р 632.
Гаге Йие рекі е гіие тікиге см. Р-1375.
Гаг сіие реггі гіі чгі см. Р-1465.
Гаге гіие каііі см. 5-121.
Гаге ип ГаИо е Йие кегѵігі см. Р-284.
Гаге 1а репюіа а сіие тапісЫ  см. Р-12363.
Гаге ипа ѵіа а Йие кегѵиі см. V -185.
Гаге ип ѵіа^й'0 а Йие кегѵігі см Ѵ-517 
^еИаге іі Йепаго а сіие шапі см. 0-101.
«іогаге іі п от е  рег Йие к о і й і  см. N-426. 
ітЬіапсаг <1ие тигі соі іпесіекіпю аІЬегеІІо см. М-2192. 
Іаксіаге апсіаге Йие рапі рег сорріа см. Р-265.
Іаксіаге апсіаге (или  соггеге) сіие коігіі рег ѵепІічиаИго 

гіепагі см. 0-106.
тасіпагс а (Іие раІшепГі си. Р-176.
іпапоіаге гіие Ьосюпі см. Р-980.
шапдіаге рег <1ие еггі см. Е-151.
тапріаге а сіие ^апаксе см. 0-207.
тап^іаге сіие а ип іа̂ » Ііегс см. 0-405.
тап{>іаге а гіие раітеп іі см. Р-176.
тепаге 1о краііопе а Йие "апіЬе см. 5-1228
т е ііеге  Йие ігмпі киі (или  пеі) Гиосо см. Р-1534.
репкагсі (ьорга) Йие ѵоііе см. Ѵ-952.
— кепга рсп$агсі <1ие ѵоііе ем. Ѵ-953. 
рі^Іілге іі согар^іо а Йие піапі см. С-2627, 
рі^іаге фше соІотЬі (или  гіие ріссіопі) а (или  соп) 

ипа Гаѵа см. Р-312. 
рірііаге Йче гі^о^оіі а ип Гісо см. К-359. 
ргепсіеге іі согад^іо а с!ие піапі см С-2627, 
ргепсіеге сіие Ьоссопі см.. В -980.
ргепсіеге с!ие с о іо іп Ь і  (или  Иие ріссіопі) а (или  соп) 

ипа Гаѵа см. Р-312. 
ргепйеге цс соп гіие шапі см. М-649, 
ргепсісге «Іие гіцо^оіі а ип Гісо см. К-359.
920. гітапеге пеі Йие быть посредине.
поп кареге ассодеаге іп ип аппо гіие шапі ді поссіоіо 

см. М-657.
921. ксоіптеИеге гіие сопіго ипо ручаться за что-л., 

быть уверенным в чем-.і.
кепііге Іе «іие (или  ІиГРе Йие Іе) сатрапе см. С-335, 
кегѵіге а Йие расігопі см. Р-45.

Й'ип к о і с і о  Гагпе Йие см. 5-9о5
когпіоііагкі соше сіие цосс(юІ)е Й’асдпа с.'-! 5-1001. 
коіпірІІ.іге а чсі с о т е  Йие иоѵа см. 5-1002. 
крассаге ип сареііо іп Йие см. С.-649.
922. крассагкі іп с!ие разры ваться на части:

— Иа віисіепіе. іпі крассаѵо Іп (Іис рег (аге сопіепіо ип 
сптр^цпо... (ЛІ Риссіпі. *5>сорег1и іісі іетро» )

Еще студентом я разрывался нз части, чтобы помочь то
варищу...

кіаге Гга (или  4га, іпіга) йие см. 0-918. 
кіаге соп сіие ріейі іп ипо кііѵаіе см. Р-1700. 
кисіаге і!ие сашісіе см. С 3^1.
Іарііаге ип сареііо іп Йие см. С-649.
Га&Ііаге Гга 1е Йие Іегге си. Т-431.
Гепеге іі саро 1га гіие ^иапсіаіі см. С 804.
Іепеге Йие рекі е гіие тікиге см. Р-1375 
Іга Йие т а іі ргепсіегкі іі т іпоге см. ЛТ.-219.
(гоѵагкі кігейо Гга сіие аккі см. А-1261. 
поп ѵаіеге Йие ГігНі см. V 2э 
ѵейеге Йие раііпі коііегга см. Р-І28. 
горрісаге іп Йие рагіі см. Р-060.
і сакі копо Йие см. С-1243.
сЬі сисе (или  Гііа, Іаѵога) Ііа ипа сат ісіа  м>1а е сНі 

поп сисе (и ш  поп Гііа, поп Іаѵога) пе Иа сіие см.
С-297.

сііі Йопа 1оѵ*о. гіопа Йие ѵоііе см. 0-771.
сЫ Йие Ьоссііе Ьасіа, ипа сонѵіеп сКе діі крпіа сп.

В-936.
сііі сіие Іергі сассіа Типа поп рЦтІіа е ГаКга Іаксіа см.

Ь-397.
сЫ Га і сопіі кеп7а окіе, сіие ѵоКт Іі Гага (или  ріі соп- 

ѵіеп Іагіі (Іие ѵоііе) ( ц. С-2 збб
сііі Ііепе іі ріейе іп с!ие кІаНе, кр̂ ^̂ ^̂  ̂ Ігоѵа Іиогі и .  

Р-1722
923. со т е  Йие е (Іие Гаппо диаКго ь.ііч ыкги(дм два  

четыре, соверш енно исмо.
Ьа зіоп а ега зешріісе е апсііе Баіѵаіогі Гаѵеѵа с< шііѵі і 

киЬіІо, Іапіо ріі ега рагза сІ:іага « ш ш ^ао ііе . соше сіие риі 
(Іие Гаппо чиаиго (Р Л. ВШШа, «И ѵоіапііпп»>.

История Сила простая, и даж е СпЛі.ваторс гй поверил, до 
того всі- бі.іло ясно и неоспоримо, как диаждм два четыре.
сопкі^Ііо (Зі йие поп Ги т а і Ьиопо см. С-2164.
924. е Йие! вот беда!; только 4того не хватало!
(Зие сіесііі а Гаге (или  сНе Гаппо) аііе Ьакіопаіе см. 

С -1820.
(]ие сіоппе е ип ^а(іо (или  е ип’оса) ё іі іпегсаіо ЬеІГе 

Гаііо (или  Гаппо ип іпегсаГо) сч. 0-816.
і гіие ^аІІеИі чі Ьессагопо см. С-67.
1га гіие Іііідапіі іі іег/о ройе см. I -756 
♦га сіие іпаіі (ксеріі) іі іпіпоге см М-233 
гіие тіпекГге а ип ракіо поп Гаппо Ьчопо см. М 1471 
(Іие поссЫегі аГГопЛапо іі Ьакіітепіо С.м. N-329. 
с!ие ріегіі поп ікГаппо Ьепе іп ипа саіга см. С-225.
925. о гіие о рипіі ргоѵ. и іи двоих, или ни одного (о 

детях).
йие іекіе Гаппо ип ^иагі^еIIо см. Т-61С.
Йие ѵоііе т егг о  см. Ѵ-957.
»1ие уоИе поп кі іпиоге см. V -958
сіиешііа ІіЬЪге (Іі релкіего поп рарапо »1ие опсе гіі йе- 

Ьііо см. Р-1226.
926. т а і  йие кепха Іге (тж. поп с'ё сіие ксп/.а Ігг) 

ргоѵ. =  бог троицу любит:
« Т о і і !  р и а г с і а  Л п й г е і п а ! »  е в і  і а ш б  Ѵ а І ^ п І і п а . . .  Р г і п  а  ё  

а і а і о  С а г і і п о  а  т е і і е г с і  і п  с и г ?  ■'81ІЙ . р о і  е с с о  а г г і ѵ а  Л п Н г с і п а .  
М а і  с іи с  ь е п г а  і г е .  Б с о т г г е і і е г е і  е й е  1 г а  р о с о  а г г і ѵ е г а  д и а і -  
с и п о  с Ь е  п о п  а б р е Ш а т о  р е г  п и і і а  (Л  М о га ѵ іа . *І-е а т Ы .  
г іо п і  з Ь а ё І іа І е » ) .

— Ба! да это Аидреина! — воскликнула Е.ілентина. . Сна
чала вдруг заявился Карлино. а теперь и Лндреннр 1 1 > 
бог троицу люОнт. Держу пари, іо с минуты на мниугѵ 
ябигся еще кто-то, кого мы вовсе не ждем.

ипа піапо Іаѵа ГаКга е (и(і’е сіие Іаѵапо іі ѵёко (или 
е Гиііе сіие дгаИап іі Гіі сіеііе гепі) см. М  705. 

поп с’ё сіие кепга Іге см. 0-926.
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поп ьіапппс Ьепе йие (*аЧі іп ип роііаіо см. С-106.
927. регсііё Йие поп 1а (и іи поп хопо) Іге (тж. рег- 

сНё Іе Йие поп Іаппо іге) ^  потому, что кончается на
у»:

Ѵ&иссіопе. — Виопо рег Б іо ' Е пиезіо регсЬё?
Ьогті. — РегсЬё 1е Йие поп Іаппо іг і {.4. Рігепгшзіа, «Ьа 

Ггіпигіа* )
У г у ч ч о и е. — Черт возьми! Почему?
Д о р  м н. — Потому, что кончается иа «у».
«Огагіе йеі репвіего... т а  поп ё роБеіЪіІс»,
«•ГѴгсІіё?»
«Регсііё сіие поп (а Іге» (-1. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).
— Спасибо за мысль... ио это невозможно.
— Почему?
— Потому, чго кончается на «у».
«Е регі Ьё 1а риегга ё {іпііа?»
«Рггсіір с]ие поп (а Ігс» (Л. Могаѵіа. «II сипіогт зіа»)
— А почему война все-таки окончилась?
— Не задавай ие іеных вопросов.

(Прииер см. тж. О 304).
Чиайгі.ю гікрагпн і4о йие ѵоііе ^иайа^паіо см (^-85 
1е га^агге рілмооп соп ип оссіііо, Іе тагііа іе  соп Йие

см. Р 34.
928. ьаппо рііі йие сНе ипо коіо ргос ум хорошо, а 

два лучик
іі 5е е іі Ма >оп йиг согЬсІІегіе Йа Айашо іп диа см.

5-5Г2.
ип 50 ІЙІП0 а сотіпсіаге е йие а хтеНеге см. 5-911. 
ип иссеііо іп т а п о  пе ѵлі !ас пеі Ьохсо с <. 5Л 18. 
ипо Йие (ге гй ессоіі сопіаіі см. Ы-107. 
ѵсйопо рій диаНг’оссЫ сііе Йие см. 0  2М.

ПЬСМІЬА пит  
Йиешііа ІіЬЬгс йі реп .іего поп радапс йие опсе Йі йе- 

Ы'о 4м. Р-1226.
N 0 1 ІЕ т

929. аггіѵаге (или  ѵепіге) аі йчпдие дойти до су тм:
5е^иігого йие ріогпаіе іп іегп ііі сіі йсігоссо іп сш гіѵійі 

іе боіі*с Іассе аг.поіліе е поп 8 і ѵспіѵа шаі аі сіипаііе 
(С. Ра\ с.5 с, «Тга сіоппе зоіе»).

Прошло еще два ужасных дня, когда дул сирокко. 
Я снова перевидя а вес те же надоевшие ф іисноМіііі а ни
чего конкретного так и не проп,->шло

Егапо аггіѵаіі аі йііпцііс, е с'еглпо воіо йие зігайе 
(С. ІгиІІего с Г Ьиссцчи. «і п йоппа ііеііа йотепіса»).

Они добрались до 1 суш  д ета. Оставалось лишь 
дв. решения.

ПІЮЬО гп
930. сопіехваге 5сп'а йиоі йі Ііпе выложить все начи

стоту, при шатьсп чіістосердсчно.
931. ргепйеге іі йиоіо надеть траур, 
поп 5еп1іге йиоі йі йепіі см. О 195.
932. ахреііа йкоіі сНі ІіЫп^а і (і^ііоіі ргоѵ. кто детей 

балует, тот потом горюет.
саѵаіо іі йепіе, Іеѵаіо П йиоіо см. 0-205. 
сНі На Іірііоіі Иа йиоіі (тж. сНі йіч-̂ е 1іі;ІіоІі йіххе 

йиоіі) см. Р-703 
рап йі ііуііиоіі репс е йиоіі см Р-304.

ПІ.ІОМО (или  ОО'Ю ) т  
сегсаге ип сесе іп йиошо см С -1439. 
е$$еге соіпс Іа іаЬЬгіса йеі Оиопю см. Р 5 
іпапиеіеЬЬе Іа сироіл йеі йиото сѵ  М-378 
аііа тю ка іп йиоіпо: Іа сНіе'-а ё ^гапйе (или  Іа ё сіііе- 

53 егапйе) ©и. ЛЛ-11̂ 61 
ЫЛ*АКЕ у

933. йигагіа пс сдаваться, быть упорным, 
йигаг Іііііса а (+<"/■) с я. Р-243.
йигаг Іаііса рег ітроѵегіге см. Р'-244 
йигаге йаііа т а іііп а  аііа яега си. М-948, 
йигаге Йа N ііаіе а 5ап 51е?а'іо см. N 85 
поп йигаге Йаііа кега аііа т а іііп а  см. М-949, 
йигаге Іо храгіо Й ип іпаіііпо см. М-918.
Йигаге 1о кіогто см. 5-1800.
Р34. Йигаге с о т е  іі ІгоМо йеІГаъіио а) не иметь на- 

. тойчмвости, не иметь вы хержки (в начатом деле) ; 
Ь) бить преходящим быи протечным

ашісо йі ѵепіига, т о ііо  Ьгіуа е росо йига см. А-622.

іі Ьеі Іггпро поп Йига зетрге с и. Т 291. 
саѵаі Йі ѵеііига аІГиопю росо йига см С-1387.
935. сИі 1а йига Іа ѵіпсе (тж. ѵілсе соіиі сНе 50ІІге е 

Йига) ргоѵ. =  терпение и труд все перетрут.
сНі ё йі (или  рег) паіига ііпо аііа (055а йига см. 

N -102.
сііі іа Ьепе (или  сЫ іа Іиііо) рел- рзы а, піепіе ѵаіе е 

росо Йига см. Р-900. 
сЬі іпйига, ѵаіе е йига см. 1 229. 
сЬі 5І тІ5ига Іа Йига ем. М-1596. 
сЬі поп 5І гпікига поп йига см М-1597, 
соьа ЬеІІа ё тогіа іе , рдкіа е поп йига гм. Р-1241. 
Йига рій Гапсийіпе (или Гіпгийіпе) йеі (или сЬе іі) 

тагіеМо см 1-188. 
йига рій ипа сопса Гекіа сЬе ипа кача ' и  Р 1244. 
ьі Йига рій Іаііса а Іасеге сЬе а рагічге ім . Р-247. 
Йига ріи ипа репіоіа {сьха сЬе ипа пиоѵа (или  капа) 

см. Р-1244.
а Йигаге ип ро’ Йі (аііса поп 5І т оге  тіса! см. р 248. 
Гехіаіе йі 5ап Магііпо йига Іге уіогпі е ип рогэііпо 

(или  росЬіпо) см. М-885.
(иосо Йі ра^Ііа йига росо см  Р-15с2. 
до44а пеН’о^ка Йига (іпо аііа І055а см, 0-902. 
т а і  сЬе Йига, ѵіеп а поіа аііе гпига см. М 2.39. 
піерііо Іе Іаѵе с Не Йигапо сНе і сарропі сНе ѵепропо 

теп о  (или  сііе тапсапо) см Р-318.
пеккипа іпегаѵідііа Йига ріи йі Іге ^іогпі см. М-1192. 
Іа поѵеііа йеііо Зіепіегеііо сНе йига Іапіо Іеіпро см. 

5-1697.
о^пі Ьгі ріосо йига росо сч. 0-510. 
одпі поѵііа Йига іге ^іогпі см. N-52! 
рапе е Ьисаіо поп Йигап хетрге см. Р-29° 
рапе (іпсііё йига, т а  ѵіпо а шіздга см Р-303 
рій сНе іі піапіеііо Йига ГіпсНіочго см М 7^4. 
оиеі сНе ргекіо та(ига, росо Йига с м. М ЧЬ8 
хоп теітііо 1е (аѵе сііе Йигапо сНе і сарропі сНе ѵеп- 

^опо теп о  (или  сНе тапсапо) см. Р-318. 
ѵіпсе соіиі сНе 5оНге е Йига см. 0-935.
іі ѵігіо Йі (или  рег) паіига Ііпо аііа Іочьч йига см. 

N -102 .
ОІ.ІКО 0 ‘тд е ш

936. йигс соше іі Ьгопго (и іи  іі ^гапНо, Іа (осаіа, і 
Іе^по. іі т а г т о , ип такко, ип регго йі рНіассіо, Іа ріе- 
1га, ип 5а&&о) твердый как камень, как гранит, как 
скала:

II ѵессЬіо Ѵіііапі... поп аѵеѵа вшепіііо Іа Іаш а й и ото  
сапагЬіо, 8Іге‘(о (3. іияса е сіиго с о т е  іі Ьгопго, т а  сіі 
Іе(*аІо (С. ЯаШгіпі. «Веііо I агйітепіозо»).

Старик Виллаии не посрамил своей славы человека упря
мого. прижимистого, ио одновременно и смелого

М апеіаіиосо, зи! ргіпсіріо, гішаве гіиго е іт т о Ь іІе  сопіе 
ип регго сіі ^Ыассіо (С. С.оііо.іі, «Ье аѵѵспіиге сіі Ртос- 
сНіо» ).

С самого начала Манджафоко был тверд и неприступен 
как скала.

С отипоие еііа Гоз^е. Іа ѵіѵапйа Ги <гайі(а е ѵенпе геса^а 
іп ІБІоѵікііе Йі Ісгга а Іюг е соп ип те г гп  саеіо ресогіпо 
(Іиго с о т е  ип 5аз$о ( VI і і  ме&ііо. <ГЛ<:ге Ріегатозса»).

Как бы там ни ^ь; тс. а угощение 5н ^о принято н его 
нодалн в глиняных расписных мисках... вместе с полок.шой 
головки твердого как камень овечьеі о сыра.

Іе йиге сго5Іе йеі рапе аИгпі см. С-3110
937. йиго с о т ’ип тасі^по твердокаменным, твердо.го- 

оыіі, у’прямец; тупнцч
938. йиго соше ип піиіо упрямый как осел.
Іа йига пиігісе см. N-620.
939. Йиго со т е  Іе храггоіе жесткий как проволока (о 

волосах).
940. Йиго а хрепйеге скупой, нелегко раскошс ніваю- 

ілимся.
сагпе йига см. С-938 
^гіпіа йига см. 0-1071.
— а (или  соп ипа) |гіп1а йига с.ѵ 0-1071". 
тигіссіоіі Йі ріеіга йига см. М 2174,
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Грико йиго см. М-2222.
— а ти х о  Йиго см. М-2223.
0550 Йиго (Йа гойеге или  а го&іссЬіаге, рег і Йепіі) см.

0-677. 
рапе йиго см. Р-222.
— саѵаге (или  Іеѵаге) цй йі рап йиго см. Р-223.
— іііогпаге аі рап Йиго см. Р-224.
— иксіге Йі рап йиго см. Р-225.
— ѵіѵеге Йі рап йиго см. Р-226. 
реііе Йига см. Р-1013.
— аѵеге 1а реііе Йига см. Р-1014.
— (аге Іа реііе Йига см. Р-1015 
роіко Йиго см. Р-1989.
іе5Іа йига см. Т-474.
941. аііа Йига сурово, тяжело.
Йі йига сегѵісе см. С-1627.
942. аііа іпеп йига по меньшей мере, самое малое, 
соііе 055а йиге см. 0-682.
Йі 5согга йига см. 5-481. 
аѵеге Іа Ьиссіа Йига см. В-1316, 
аѵег іі сгапіо Йиго см. С-3011, 
аѵеге і сорііопі Йигі см. С-2074.
аѵеге хорга Іе сиоіа ип сеііо  п и т е .о  й'аппі [или йі 

Іияігі) см С-3167, 
аѵег Іе сиоіа йиге см. С-3166, 
аѵег Іе 055а Йиге см. 0-687. 
е5зеге Йі Ьиссіа йига см. В-1316. 
е55еге Йиго й’огессЫо см. 0-553. 
е55еге йиго Йі 5сЫепа см. 5-412. 
е55еге рій Йиго йеІГапіта йеі Іессіо с.м. Ь-287
943. Іаге йига а) д л и т ь с я ;  Ь) противиться.
{аг 1а согіессіа йиіа см. С-2832.
{аге сиог гіиго см. С-3256.
Іаге 1а іассіа Йига см. Р-56.
Іаг ти хо  Йиго см. М-22238.
рі^Ііаге а гойеге ип 0550 Йиго см. 0-700.
944. кіаге аііа Йига с т о я т ь  на своем, не сдаваться.
945. 5Іаг Йиго не сдаваться, сопротивляться.
946. Іепег йиго прочно удерживать свои позиции; 

стоять на своем, не уступать:
(Зиаісоза СІІ55І, йі ІиМо диезіо, а Могеііі... диапй'ега и іайі 

таШ по  е 5І Ьеѵеѵа е Йізсоггеѵа зІгассЫ, рег Іепег сшго 
апсога ип росо (С. Раѵезе, «7>а йс.гпе Боіе*).

Я кое-что рассказала об этом Морелли... когда уж е почти 
рассвело и все уж е говорили лениво, были ызмотаиы и 
пили, чтобы как-то еще немного продержаться.

Ма іо Іепеѵо сіиго зи ііа  :і{га йі сіпдие шіііопі сЬе ега кіа 
еп огте . (ап іо  ё ѵего сЬе і сотргаіогі, аррепа 1а зепііѵамо, 
поп 5і іасеѵапо рій ѵесіеге (А. Могаѵіа. *Г{ассопІІ готапія).

Но я твердо стоял на пяти миллионах. Это Зыло  неве
роятно много. Да и покупатели, как только слышали эту 
иену, больше не показывались.
(Пример см. тж. В-338).

Ігоѵаге іі Іеггеп йиго см Т 459.
т і  5І аррісса (а ііа  т е п іе )  с о т е  1е Іаѵе іессііе а ’ Йигі 

т а г т і  см. А-960. 
а^іпо йиго, Ьакіоп йиго см. А -1224.
947. йиго соп йиго поп Іа Ьиоп тиго  ргоѵ. ш  нашла 

коса на камень.
а ргіпіа Йига ЬеІІа сега см. 0-1073. 
а Іедпо Йиго, ассеііа Іа^ііепіе см. 1.-355.

Е
Е В А \0  т  

пего с о т е  ГеЬапо см. N-173.
■пегсапіе й’еЬапо см. М 1193.

ЕВКЕО ш
1. ЕЬгео Еггапіе вечный жид:

Іпѵессіііб ргесосетепіе, соггепао реі топйо  соше 1 гЬгео 
Егіапіе, гріпіо сіа поп 50 диаіе іініиіеіисііпе (а іа іе  (С. Ѵегца, 
«Егоз»),

Он согтарился преждевременно от бесконечны': скптаииП 
по белу свету, терзаемый каким-іи роковым бесіюкогістгом, 
подобно вечному жиду.
2. — е55еге (с о т е )  ГеЬгео еггапіе быть бесприютным, 

вечным странником.
3. тезсоіаге (или  сопіопйеге) ЕЬгеі е ЗатагМапі ва

лить все или  вс -х в одну кучу.
ЕССЕЬЬЕ\2А /

4. ай (или  іп) есгеііепга в высшей степени, отлично, 
превосходно; исключительно, особенно.

5. рег ек-сеііепга преимущес-венно; исі лючитсльно. 
Е С С Е 550 т

6. ессевхо йі т еп (е  а) экстаз; Ь) сохранность, сосре
доточенность.
ЕССЕТЕКА т  

аѵег т а гге  ессе(ега см. Л1-997.
7. диагйаіі йаціі ессеіега йеі поіаі ргоѵ. берегись су

дейских уловок.
ЕССЕ2ІОГМЕ [

8. тадц іоге й’одпі ессегіопе выдающийся, исключи
тельный.

9. Іиогі йі ессегіопе бесспорно, несомненно.
10. аѵеге (или  Іаге) ессегюпе а) сделать исключение; 

быть исключением; Ь) открываться от чего-л., кого-л.;
Е роі регсЬё СіиЬЬіпо поп ГаѵгеЬЬе сопіепіаіа?, поп аѵеѵа 

т а !  ІаИо ессегіопе аі зиоі саргіссі (Е. Реа. * // )огезІіего»\.
И почему ж е Джуббино не исполнит ее ж елание?.. Ведь 

он никогда не отказывался удовлетворить ее прихоти.

11. йаге (или  зоііеѵаге) ессехіопе а... критиковать:
5 ’іо т і  Го55і ип рагіі&іапо арразвіопаіо сіеііа Ііпеиа Ггап- 

севе, с о т е  ѵеп&о ^ га іи ііа т е п іе  зирровіо, т і  вагеЬЬе Іасііе 
ГіпгіеЬоІіг сіі т о ііо  1’аиіогііа ді ІІ.Ш циевіі і е з и т о т ,  е 
гіаг апсЬе Гессегіопе а рій Й’ипо (М. Сезагоііі. *За&2 Ю 
зиііа [Иозо[іа йеііе Ііп&ие»).

Е с л и  бы я действительно был страстным почитателем 
французского языка, как это голословно заявляют некото
рые, я бы без труда показал необоснованность всех этих 
свидетельств и даж е отвел бы многие из них.

о^пі ге^оіа Иа (или  раіізсе) 1а зиа ессегіопе (или  1е 
5ие ессегіопі) см. Н-212,
Е С О  /

12. хоИ’есо тихо, вполголоса.
13. аѵеге есо найти отклик; иметь успсх.
14. Іаге есо (или  Гесо; тж. Гагхі Гесо) а) раздаваться, 

отдаваться (о звук а х ):
5і сопіепіа. іогпаіо а С атр ій оеііо  сіі огіііпаге сЬе 5І 

зиопі іі сатр ап о п е  йеііа Тоггг. аі диаіе ^аппо есо Іи ііе 
1е с а тр а п е  сіеііа сШй (М. й’Аге%Ііо, */ тіеі гісогсіі»).

Вернувшись в Капитолий, он ограничился тем, что при
казал звонить в большой колокол башни, которому вторят 
все колокола Рима.

Ь) повторять чужие слова, поддакивать:
Ё зет р ге  Іиі а гііѵегіігзі рій йі іи ііі гіеііе зие ігоѵаіе е 

КІі Ьазіа сИе е іі  аіігі Гассіапо есо а ііа  виа ііагііа  (Р. 5раІ- 
ІеШ, «Езате йі гірагагіопе»).

Отец всегда больше всех сам смеется над с в о и м и  шут
ками и доволен, когда другие смеются вместе с  ним.

«А1 побіго йериіаіо, гіипциеі» евсіашб йоп Вогіоіо. ТиШ 
Іесего есо (Л. Роцаггаго, «Оапіеіе Согііх»),

— Итак, за здоровье нашего депутата! — воскликнул дон 
Бортоло. Все подхватили тост.

— Іо рег сопіо шіо сі віагеі а іогпаге а ііа  т а с с Ы а .— 
е (Зі пиоѵо іі бііепгю йеі со тр аеп і Гасеѵа есо а ііе  рагоіе 
(С. Саззоіа, «И іаеііо йеі Ьозсо>).

— Что касается меня, то я за то, чтобы опять уйти в 
партизаны. И снова молчание товарищей было ответом на 
его сю ва.
(Пример см. тж. М-326).

15. ігоѵаге есо найти отклик, сочувствие; вызвать сим
патию.

16. поп с’ё есо сіі... и речи иет о—
ЕСОГЧОМ ІА і

17. есопошіа ап іта іе  физиологические законы.
Іаге есопотіа ііпо аІГо550 см. 0-681.

Е О ІР ІС А Н Е  ѵ 
есІіНсаге 5иІІа огпЬга см. 0-337. 
есііПсаге зиііа ріеіга см. Р-1767.



ЕРІ 339 Е
есШісаге хиііа гепа см. К-219. 
есШісаге зиііа госсіа см. К-491. 
есШісаге 5и11а заЬЬіа см. 5-4.

ЕОІРІСІО [тж. Е Ш Р Ш О ) т  
авдіип&еге (или  розаге) ипа пиоѵа ріеіга аІГеЛііісіо 

см. Р-1777.
рогіаге 1а 5иа ріеіга аіГесШігіо см. Р-1776.

ЕП12ІСШЕ /
18. Гегііхіопе гіѵегіиіа (е соггеііа) улучшенный, го

раздо лучше;
Кігпавіа ѵейоѵа апсог еіоѵапе. поп апйаѵа апсога оНге

і ігепГаппі. е 1а 5иа Ъеііегга гіПогіѵа гіі іи ііо  іі ріепо 
5ѵі11ирро сіеііа зесопсіа с іа , сЬе пеііе ѵа#1іе йоппе ё сіі 
50ІІІ0 ипа есіігіопе гіѵссіиіа, а и т е п іа іа  е ш ікііогаіа 
(Е. Ое МагсНі, «АгаЬеІІа»).

Она овдовела, ие достигнув еще и тридцати лет, в рас
цвете красоты, свойственной зрелому возрасту, который у 
прелестных женщин не только не уступает, но значительно 
превосходит красоту молодости.

ЕОѴСА2Ю Ы Е } 
сака йі ейисахіопе см. С-1142.

ЕРРЕ [
19. соп Ге((е обманутый, надутый.

ЕРРЕТТО т
20. а (или  йа) е((е(4о эффектный, бросающийся в 

гла.*а:
I ЬатЬ іп і Ьаппо Ьіьо^по йі Іеіісііа рег сгевсеге. Nоп ё 

ипа Ігаее асі еНеМо (Е. АІіаѵШа. «Ргосезво ах депііоп»).
Дети нуж даю тся в счастье, чтобы расги. Это не громкая 

фраза.

21. аІГеііеНо (тж. сГеііеіІо) реальный, фактический, 
действительный.

22. іп еНеІІо ( тж. іп е ііе ііі)  на самом деле, в дей
ствительности, действительно:

«Сопозсспгіо 1а ѵовіга йеЬоІегга е і ѵозігі «Іоѵегі. аѵеіе 
ѵоі реп&аіо а ргерагагѵі аі раззі сШПсііі а сиі роіеѵаіе 
ігоѵагѵі, а си! ѵі ьісіе Ігоѵаіо іп еН еііо?» (Л. Мапгопі, 
«I рготевві вро5і*)_

Зная свою слабость и свой долг священнослужителя, поду
мали ли вы. как подготовить себя к преодолению трудно
стей, с которыми вы столкнулись в действительности?

23. рег еТТеКо йі... благодаря, из-за; в результате:
Ма ѵоі сЬе поп сгейеіе чисііо сЬ’іо гіісо Іо ѵегігеіе рег 

еііеН о диапйо Сагіо ѵегга іп А зрготопіе (Л. йа ВагЬеппо, 
«А зргатопіе» ).

Но хотя вы и не верите моим словам, вы убедитесь в нх 
справедливости, после того как К арт вступит в Аспромонте.
24. а 4аІе е((е14о с этой целью; іля этого; поэтому.
25. а 4и41і діі е((е(1і а) при всех обстоятельствах; 

Ь) (самый) настоящий, подлинный, истинный- ип со т -  
Ьаііепіе а Іиііі ріі еІГеІІі (самый) настоящий борец

26. аѵеге с((е44о йі ( +  іл/.) иметь причину! повод для 
чего-л.

27. сегсагс е(Іе(4о бить на эффект
28. сіаге ( или  іаге, ргойигге) е((е44о а) оказывать 

действие; давать результат; Ь) производить впечатле
ние, эффект:

...е И ( т е  и іі іт о  гевіапйо Іа гіЬНІіопе ае іі віигіі, Іліса 
сегсо Ьеп ргезіо пиоѵе ѵіе рег т а п б іг іа  аб еНсІІо (А. Мо- 
гаѵіа. «Ьа йівиЬЪШіета* ).

...и. поскольку конечной целью был буит против занятий. 
Лука стал немедленно искать новые средства, чтобы осу
ществить его.

«ОгапсІіо5а 1а Рогіегга? N0 по, ё ипа гіеііе ріи ріссоіе. 
...ё гіа Іопіапо сііе !а ип се ііо  еіісМо» (О. Ѣиггаіі, «II 
йезегіо йсі Тагіагі»).

— Огромная крепость? Да нет, одна из самых незначитель
ных... Это издалека она производит некоторое впечатление.

29. йаге е ііе ііо  а чс (тж. тапйаге или  рогіаге яс ай 
еНеІІо) осуществлять, приводить в исполнение что-л.:

30. (аге Ьиопо [саіііѵо] е((е44о послужить на пользу 
[во вред]

(аге е((е44о см. Е-28.
31. (аге Ге((е44о йі цс быть похожим на что-л., ка

заться чем-л., напоминать что-л.
тапйаге дс ай е ііе ііо  см, Е-29.

32. т е іісге  а (или  Іп) еМеНо довести до конца, до
биться желаемых результатов; привести в исполнение.

рог4аге яс ай еНеІІо см. Е-'ЗЭ. 
ргойигге еИеІіо см. Е-28.
33. Ігагге а еНеііо закончить, заьерлить.
34. ѵепіге а^іі еІІе41і перойти к делу, действовать:

...Іазсіапііо 1е рагоіе, те пе ѵеггб Іссо асіі еііеііі (Л. /Ч-
гепгиоіа. «Ка&іопатепіі*).

.. оставив в стороне разговоры, я сразу перейду к сути 
дела.

35. ѵепіге іп еНейс юр. вступить в действие, в силу.
36. по'п с’ё е ііе ііо  кепга сайка нет последствий без 

причины.
ЕОЕКІА }

37. піпіа Ерегіа миф. а) нимфа Эгерия, советчица и 
покровительница; Ь) вдолиовительннца.
ЕОША /

38. еккеге коііо Гедійа йі яй бь’ть под эгидой, под за
щитой кого л.
ЕСІТТО

рогіаге соссойгіііі іп Е діііо -и. С-2005
39. сНе... й’Еріио! что за..!, какой к черту..!:

— Ма чиезіа ё ипа ргероіепга!
— СЬе ргероіепга (1'Ебіио! (ЛІ. Риссіпі. «ЕЬгеІ»).
— Но ведь это насилие?
— Какое там к черту насилие!
Іёпагіо. — 5еі сегіа сЬе &е аѵе55і йеНо а Сагіо соп 1а 

зо іііа  ГгапсЬегга: Но Ыбо^по сіі сііесітііа ігапсНі... сгесіі 
Іц сЬе т е  1і аѵгеЪЬе сіаіі?

Сагіа. — 5 і. ша...
Іёпагіо. — СЬе т а . . .  сЬе т а  «ГЕ^Шо! (/. Зѵеѵо. «II Іайго 

і п  саза»).
И г и а ц н о . — Ты уверена, что если бы я с полной от- 

кроцеиностью сказал Карло: «Мне необходимы десять тысяч 
франков»... ты уверена, что он бы мне их дал?

К а р л а .  — Д а, но...
И г и а ц и о .  — Почему «но»? Как это вдруг «но»!
— Рог5е П т е е ііо  загеЬЬе сЬе т іа  зогеііа ти іааве  роБІо...
— СЬе т и іа г  роьіо сГЕеІИо?.. Іо 5Іо Ьепіьы то гіоѵе вопо 

(Е. Сазіеіпиоѵо, */ сопіиеі Ѵагейо»),
— Может быть моей сестре следовало бы перейти на 

другое место...
— С какой стати переходить на другое место? Мне и 

здесь хорошо.
(Пример см. тж. В-762).

Е 0 І 2 І А С 0  а § §
^іогпі е^ігіасі см. С-536.

Е О ІМ Ь Е  ад&
40. е^иаіе а 5е §1е55о верный сам себе, неисправимый:

«АЬ, МісЬеІе. іц 5еІ еетрге ееиаіе  а іе  біевьо... апсНе 
іп ип е і о г п о  с о т е  чие5Іо, поі ріогпо іп сиі ё паіа 1а Іиа 
зогеііа... Іи іпѵесе рагіі сіі зсЬіаІІі, йі Іііі^і» (Л. Могаѵіа, 
«СИ іпйіЦегепіі»).

— Ах. Микеле, ты совершенно неисправим. Д аж е в такой 
день, в день рождения твоей сестры... ты говоришь о поще
чинах, о ссорах.

Тапіо рій арргеггаѵо Ігепе гіі еззеге г іт а з іа  е^и аіе  а ье 
5Іе55а т  диеііа вігайа Йоѵе іи ііі ргепйеѵапо Гапа  атег ісап а 
(А. Могаѵіа, «.Ѵиоѵі гассопіі готапі»).

Тем больше я ценил Ирен за то, что она смогла остаться 
сама собой на этой улице, где все старались подделаться 
под американцев.

Е Ю О К А О О  т
41. еккеге ип еійо.айо быть золотым дном, золотой 

жилой.
ЕЬЕРА М Е т

42. еіеіапіе йеііа кігайа большой автопоезд.
(тгокко согпе ип еіеіапіе см. 0-1092.
аѵеге іі 4а44о Й’ип еіеіапіе см. Т-131.
43. еккеге согпе ип еІеіап4е іп ип пе^огіо Йі рогг?11апе 

быть неуклюжим как слон в посудном лайке
(аге йі ипа токса (или  Йі ипа риісе) ип еІе(ап4е (тж. 

рі^Ііаге ипа гпокса рег ип е1е(ап4е) см. М-2041. 
гпе44еге ассап4о ипа (оггпіса а ип еІе(ап*е с« Р-І077.
44. ГеІе(ап(е поп ассМарра іі 4оро ргоѵ. слон мышей 

не лоьит.
45. Ге1е(ап4е поп кеп4е іі тогко йеііа риісе ргоѵ. слон 

не чувствует укуса блохи (ср. как слону дробинка).
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пог. $і кагіа т еп о  ипа Іогтіса рег ип ^гапеііо йі ^га- 
по, сЬе ип еіеіапіе рег йіесі кіаіа см. Р-1і)78.
Е ЬЕО А \2А  7 

агЬИго <ГеІе<тапге см. А-984. 
піасяіго <1і еіедапге см. М-82.

Е1.ЕССЕРЕ ѵ 
еІео{геге гіеі т а ! раг(і(о іі піепо см. Р-689.

ЕЬЕМ ЕМ О т  
4С. іі Іідиісіо (или  ГіпПйо) е іет еп іо  поэт водная с т и 

х и я ,  м о р е .
47. іі тоЬПе еіепіепго поэт воздух.
48. іі чиіпіо еіеіпепіо крайне необходимый, необхо

димый, Как воздух ехлге іі яишіо е іетеп іо  быть край
не насущно необходимым.

49. ѵогасе е іетеп іо  по.-п. огонь.
Гіга йестіі е іетеп іі см. 1-393.
50. екхеге (или  ігоѵэгбі) пеі ргоргіо е1етеп{о быть, 

чувствовать себя в своей стихии (пример см. Р-1351).
51. езхеге (или  ігоѵагкі) Іиогі гіеі ргоргіо еіетеп іо  

быть не в своей стихии; бьпь выбитым из колеи.
гепгіеге іЦсогро арП е іетеп іі см. С-2761.
52. (огпаге аціі еіеіпепіі обратиться в прах; умереть. 

Е Ь Е М О ЗіМ  і
53. гігіи:^ (или  еххеге) аІГеІетохіпа пойги по миру 

христарадничать; обеднеть, впасть в нищету.
ЕЬЕТТІѴО а еи

аіПшІа еіеіііѵа о н .  А-334.
ЕЬЕТТОРАЬЕ ии I 

«аггагга е!еМога!е см. 0-315.
ИЬкіІШМО адо  

Шіііего еіеиыпо см. М-1562.
ЕЬЕѴЛКЕ ѵ 

еіеѵагчі корга іі сотипе гм. С-2377.
ЕЬЕ2ІО\'Е I 

ѵа5о сГеІегіопе см. Ѵ-87.
54. Іаге еіегіопе сделать выбор, принять решение.
55. сЬі егга пеІГеІегіопе, егга пеі кегѵіхіо ргсѵ  кто 

не способен сделать выбор, тот и с делом не справится. 
ЕЫ5АВЕТТА

56. 1а ѵІ5ііа сіі ЗапГЕІізаЬеМа долгий, затянувшийся 
визит.

57. Іаге Іа ѵіяНа <1і ЗапГЕІізаЬеІіа слишком долго за
держаться в гостях, злоупотреблять гостеприимством:

. . .т а  Ьо Ьіковпо гіі к іагтепе сог ѵоі, е Ьеаіо те зе ѵі 
ро езьі іа іс  1а ѵі&ііа сНе (и іа ііа  а 8ап(а ЕІІ5аЪеиа 
(С Сіизіі, «ЁщШюІигшѵ).

...ро я нуждаюсь в Вашем обществ* н как бы я был 
счастлив, сс.іи бы ічи і проаесги с Ь « -иі столько недель, 
(.чолько дева Мария со свитой Елизаветой.

Е' МЕТТО т
58. сіпоег5І ГсііпеМо вооружаться, готовиться к войне.
59. сопохсеге 5Іп гіепіго (аі)ГеІтеІІо =  знать всю 

пе ^юготную о ком-л., знать чьи-л. сокровенные мы
сли.

Іо 1і сопоісо ічНп ік п ііо  аІГеІшейо
Г 50 циапіо Іи рееі ай ип ііапіо 

опіе ГНо 5СПІЮ гпоііе ѵоііе е гіеМо (Я Е Огаггіпі. 
-пе ЬигІезсЬе»).

II письменно и усгно заявляю:
Ькю подиоі 07н>ю твою я знаю, то би:иь 
Могу сказать, чьп; ты, братец, стоишь.

еххеге сііпіего а о^пі е іт е і іо  см. С-1924.
ЕЬСЩ ІІЕ^А {

Тіогі <1і еіочиепта см. Р-886.
І іи т е  сГеІофіепга си. Р-945.

ЕЬ5А /
Іепеге 1а т а п о  (или  5іаге соМа тап о) киІГеІка см.

М-675.
ЕМАСІАРЕ ѵ

60. етасіагхі с о т е  ип'отЬга похудеть, превратиться 
в тень:

Ос5іі еиагсіаѵа Іа ргссс58іопе аѵалгаге соп ип І е ^ с г о  
Ігет ііо  пеііе т а п і, ріі оссЬі ріа циазі зепга з^иагдо, епіасіаіо 
саше і т  отЪга (/', /  <іп і, *.Пті&гапІі»)%

Д ж езу следил за приближающейся процессией. Руки его 
слегка дрожали, взгляд почти потух. От него осталась одна 
тень.

ЕМВКІСЕ т 
сойо со т е  ип етЬгісе см. С-2994. 
аррог5І а ип Гііаг ^'етЬгісі см. Р-732.
^иаггіагіа іп ип Тііаге с1’егпЬгісі см. Р-733.
61. Бсоргіге ип етЪгісе открыть тайну, секрет:

II гпагііо согпіпсіб 1а ргііпа соза а 5ёгие паге е баг сегіі 
Ъоііопі а 11а йоппа, 1а циаі Іасепгіо ѵізіа сіі поп іпіепйеге, 
е іпіепсіеѵа, зозреііо сНе диаісипо с!і саза зсоргіззе циаІсЬе 
етЬ гісе (Л. Р, Оопі, «Ыоѵеііе»).

Муж сначала обругал жеиу и пустил в ход кулаки, а 
та, понимая, но делая вид. что не понимает причины, 
заподозрила, чхо кго-либо из прислуги выдал ее тайну.

ЕМЕКСЕГМТЕ адд  
аппо еіпегстепіе см. А-881.

ЕММЕГМ2А і 
етіпепга &гі^іа см. 0-1054.

ЕМІ55АКІО а ^ д  
сарго етіхкагіо см. С-895.

ЕММА^8
62. апсіаге іп Е ттаи х  библ. быть рассеянным, не ви

деть происходящего вокруг.
ЕМР1ЕКЕ ѵ 

езхеге ипа ЬоМе сЬе поп 5’етр іе  с.м. В -1079. 
сііі коНіа пеііа роіѵеге, ке п е т р іе  е*' оссМі см. Р-2017. 
сііі Ігорро аЬЬаіа, ст р іе  іі согро <1і ѵепіо см. А-11. 
а ргапеііо а ^гапеііо 5'етріе 1о кіаіо е кі Га іі шоніе 

см. 0-979.
Іе рагоіе поп етріопо И согро см. Р-601.

ЕМРІКЕ ѵ 
етріге (З’аппі см. А-905. 
етріге Іа Ьосса а чсі см. В-879 
етріг(5І) Іа Ьосса соп рагоіе см. В-880, 
етріге Іа Ьосса <1і гіхо см. В-881. 
етр іг(5 і) Іа Ьогка см. В-1036, 
етрігкі Іе Ьийеііа см. В-1364. 
етріг5І Іс ЬисІеІІа Йі ііогіпі см. В-1365, 
етрігкі іі Ьигго см. В -1497. 
етріге іі саіісе Ііпо аі соігпо см. С-190, 
етрігкі і саігопі см. С-236. 
етріг(5І) іі согро см. С-2748, 
ешрігсі іі ^огго см. 0-912. 
етріге ипа Іасипа см. 1.-76. 
еіпрігяі Іе т ап і гіі дс см. М-588, 
етріге Іе оге см. 0-459.
епіріге діі огессЬі (или  1е огессіііе) а ч<1 см 0-551. 
етр іг(х і) 1а рапсіа см. Р-208. 
етріге 1е кассоссе а чсі см. 5-48. 
етріге Іо 5Іаіо см 5-1595. 
етріге іі Іепіро см. Г-242, 
етріге 1а іеяіа сіі дсі см. Т-544, 
етріге Іа ігірра см. Т-932, 
етріге цй ііі ѵспіо см. Ѵ-256. 
поп ГеіпрігеЬЬе Агпо (соп Іа ріепа) см. А-1136. 

ЕМРОРІО т
63. етрогіо сГегигііхіопе (или  (Іі ксіепга) ходячая эн

циклопедия, кладезь премудрости
64. етрогіо сіі тосіе модный журнал.
65. аѵеге ип етрогіо сіі со^пігіопі обладать большими 

^по) знаниями.
Е\С1СЬОРЕШ А (

66. епсісіоресііа атЬиІапІе ходячая энциклопедия. 
Е \Ш С Е  т

67. геяіаге (или  гітапеге) рег епйісе ничего не до
биться, остаться на бобах, уйти несолоно хлебавши. 
ЕМГІАРЕ ѵ

1а гоЬа сігі сотрадпо (а епііаг 1е ^атЬе си. К-481 
ЕNNЕ (

68- еппе еппе некто, кто-то, неизвестный,
і, еппе, оппе см. 1-2.
о еззе, о еппе см. Е-201.
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Е № Е 5ІМ О  а ё ё  

аІГеппеьіта роіепха см. Р-2184.
ЕІЧОКМЕ а$8  

5ргоро5ІІо епогше см. 5-1532.
ЕІЧТРЛКЕ ѵ

69. епігагсі иметь отношение, касаться, относиться:
Ма 1а шабге зі оНе-е* «Сола с’си1гі Іи?» дігзе ѵоікепгіо&і 

аі Іірііо, « і о  поп резво рагіаге циапйо т і  раге сіі созе гпіе 
а М егитссі, вепга рег диеаіо іи  сіеЪЬа теііег Ьосса>
I і Могаѵіа, (Ні иг Щ іегспи»).

Но мать обиделась: «При чем тут ты? — спросила она у 
сына — Разве я ие имею права говорить с Мсрумечи о 
том. что меня интересует, без твоего вмешательства?»

1 исіііо с! епігаѵа поп росо іп Іиііі диеі боьрігі, е(3 ерИ
Іо зареѵа (/. Ыіеѵо, «Соп[ез§іопі ііі ип Н аііапо»).

Л>чилио был не последней причиной всех этих вздохов, и 
он уіо знал.

Оо\еѵа гізрагіпіаге циеі ш іііопе е гпсгго. І/а іп іе іг іа  поп 
сЧ-пІгаѵа (О'. Лгріпо. «Лііге 5Іигіе»).

Он должен был сэкономить эти полтора миллиона. Д руж 
ба тут была ни при чем.
(Пример см. тж. А-523).

69а. — поп епігагсі пё іпоііо пё росо (или  пё росо пё 
шоііо) быть абсолютно ни при чем, быть сбоку припека.

70. епігаге іп дс начать говорить о чем л.
71. епігаге іп кё прийти в себя, 
епігаге пеІГапіто <іі цсі см. А-841. 
епігаге пеІГагепа см. Л-1009, 
епігаге (3 ЬтІІа см. В-115, 
епігаге іп ЬаІІо см. В-129, 
епігаге пеі ЬегіиеІІо си. В-611, 
гпігаге іп Ьекііа см. В 621. 
епігаге пеі Ьисіпе см. В-1330.
спігаге рег іі Ьисо (гіеііа сіііаѵе) см. В -1348. 
епігаге пеііа саіса (а или  рег іагкі рі&іаге) си  С-82. 
с$$еге соіпе Іе сатрапе сЬе сЬіатапо ціі аіігі аііа 

техьа е поп епігаі.о іп сЬіека с.м. С-330, 
епігаге пеі саро см. С 810. 
поп епігаге іп саро си. С-753, 
епігаге іп саргіссіо см. С-889, 
епігагс 1га сагпе е ипріііа см. С-958, 
епігаге іп саггед^іаіа си С-1019, 
епігаге іп сайка см. С-1308, 
поп епігаге іп сайка см. С-1308*, 
епігагсі соше іі саѵоіо а тегепсіа см С-1419а 
епігаге іп ип с іт еп іо  см. С-1921. 
епігаге іп сотЬиЙа соп д<1 см. С-2291, 
епігаге іп сопіо см. С.-2531. 
епігаге а ц<1 іп согро см С-2749, 
епігаге пеі сиіо а ясі с.и. С-3149.
72. епігагсі с о т е  іі сиіо соп 1е чиагапіоге сруб, не 

иметь отношения к делу.
епігаге іп (или  пеі) сиоіе см. С-3250.
епігаге сіепіго см. Е>-220.
епігаге іп Доггіпа соп с̂і си  О 900.
епігаге рег йие ѵіе см. Ѵ-471.
сппаге ааііа (или  рег Іа) Ііпекіга см. Р-846
епігаге іп 1ге"а см. р-1283.
епігаге іп Іге^оіа см. р-1292.
епігаге іп (или  пеііа) раЬЬіа гм. 0-11.
епігаге іп (или  пеі) ^іосо сіі см. О 483.
епігаге пеііе ^гагіе см. 0-1021.
епігаге іп шес1іа& гсх с.м. 1-274.
епігаге іппапгі а... см. 1-285.
епігаге іппапгі си. 1-286.
епігаге боііо Іе Іепхиоіа см. 1.-374.
епігаге а Іеііо с.м. I -481.
епігаге іп (или  пеііа) Іігга си  І.-763.
ег.ігаге іп іппіа іесіе соп д<1 < і. Р-365.
епігаге пеі піагго см. М-1011.
епігаге (Іі іпегго см. М 1314.
епігаге пеі питего си. N-587.
епігаге іп огЬіІа см. О !87.
епігагс <іа ип огессЬіо е иісігс йаМ’аИго ^ 352.

епігаге рара іп сопсіате е иксігпе саггііпаіе см. Р-352.
епігаге іп рага<Зі$о а Йізреііо сіеі хапіі см. Р-389
епігаге іп рагоіе с и. Р 520.
епігаге а рагіе гіі цс си. Р 629.
епігаге пеі ресогессіо см. Р-976.
епігаге пеі ресогопе см. Р-978.
епігаге пі репкіею см. Р-1202.
епігаге ьорга репкіего см. Р-1223.
епігаге пеі ріейі с!і ч<1 см. Р-1646.
епігаге 1га і ріейі см Р-1581.
гпігаге соі ріейе Йекіго с к Р-1692.
епігаг(сі) со т е  Рііаіо пеі {или і11; СісИо си. Р-1812.
епігаге рег Іа рогіа с.и. Р-20^9.
73. епігаге с о т е  іі ргеггетоіо пеііе роірсііе быть 

лишним, мешать.
епігаге іп чиекН ѵепіісіпдие (^оісіі) си Ѵ-232. 
епігаге пеііе ко^ііе Йеііа ѵііа см. 5-889. 
епігаге коккорга см. 5-1196. 
епігаге пеііе краііе см. 5-1219. 
епігаге а крогіеііо см. 5.-1507.
епігаге пеііа Іапа сіеі Іеопе (или  ІеІ Іиро) сч. Т-58 
епігаге іп Іахса а ч<1 см. Т-106.
— поп т і  епіга пиііа (или піепіе) іп Іахса ім. Т-107.
епігаге Ігорро іппапгі см. 1-286
епігаге іп Іиііе 1е ѵеггісоіе см. ,Ѵ-4Ц
епігаге рег Гизсіо см. иі-217.
епігаге іп ѵаіі^іа см. Ѵ-40.
епігаге пеііа ѵіа (1’о^пі сагпе см. С-959.
епігаге пеі ѵіѵо <1і цс см. V 808
ехкеге Гиксіо йеі Ігепіа сНі ехсе е сііі епіга си. Т-920, 
поп Ігоѵаге (іі)  Ьаыо сКе епігі см В-328.
Га^ііо епіга іп сиіо аМе раіііпе см. А-1288. 
іп Ьосса сЬіика поп с’еп!гап токсЬе (тж. іп Ьосса хег- 

гаіа поп епіго т а і пю$са) с.и В 801. 
с’епіга сіі т егго  ипа коКапа см. 5-1152 
сЬі <1е1 кио ѵиоі еяхег ъі^логе, поп епігі таііеѵагіоге 

см. 5-786. 
сі 5’епіга соп Іе ^ о т ііа  см. 0-883  
сіо поп піі епіга іп (или  пеііа) іеьіа см. Т-609,
іі сііаѵоіо епіга пеі теііоп аіо  (и ш пеі топазіего, пр| 

сопѵепіо) с.и 0-360.
ё елігаіо ІІ сііаѵоіо Гга (Йі) Іого см. О 375. 
ё Гиьсіо ДеІ Ігепіа: сЬі е^се е сЬі епіга с.и. С-237. 
Іа^сіаіе о^пі крегапга ѵоі сЬ’еп4га1е см. 5-1355. 
поп епігі 1га іиьо е госса сЫ поп ѵиоі е^&ег іііаіо см 

Р-1603.
поп епіга іп раЬЬіа аи^еі сапиіо е ѵессЬіо см. С-18, 
поп с’еп!гаѵа ип ^гапо с!і т і^ ііо  си. 0-983. 
поп епігагоп т а і  тоэсЬе іп Ьосса сЬіи$а см. В-801, 
поп с'еп1га пё т о ііо  пё росо (или  пё росо пё т о ііо ;  

см. М 1718.
поп 5І рио епігаге іп рагасііхо а сіікреііо сіеі 5апіі 

(тле іп рагасііко поп 5І епіга а (Ііярсііо Йеі 5ап1і) 'см. 
Р-396.

ипа риісе ^Іі ё епігаіа пеІГсгессЬіо см. Р-2413.
(диі) с’еп1га іі сіічѵоіо си. 0-378.
^агеЬЬе епігаіо іп ип еивсіо (Іі посе см. N-356.
^Іі ьопо епігаіі і сассЬіопі см С-11.
Іиііі і сепсі ѵо^ііопо епігаге іп Ьисаіо си. С-1478 

ЕNТКАТА } 1) вход; 2) до .ог  поступления
74. епігаіа <1і Іаѵоге (1) контрамарка, бесплатный би- 

пет в театр.
ійее йа топагсЬі, епігаіе сіа сарриссіпі (2) си. г-25.
75. пеііа ргіта  епігаіа (1) с первого взгляда, на пер

вый взг ляд.
76. аргігс Гепігаіа (1) дать доступ, позволить.
77. аѵеге епігаіа соп (іп и  р) дй (1) иѵеть свобод

ный доступ к кому-л быть на дружеской ноге с кем-л.
78. т е ііеге  а епігаіа (2) записать в актин, вменить 

в заслѵгѵ.
70. Іепсге (или  Іодііеге) Геп*га*а а діі (1) не допу

стить кого-л., не позволить воііти.
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апіісо іпіо, согіехе, хесопсіо Гепігаіе, Гаііі Іе хре^е (2) 
см. А-618.

80. Ьіхорпа Гаге Іа хрехэ хесопйо Геп(га(а (тж. Ьіхо- 
{*па хрепііеге хесопйо 1е епігаіе) (2) ргоѵ. по одеж ке  
протягивай ножки.
ЕМРАТСіКА /

81. аѵеге епігаіига соп ці] быть в друж еских отнош е
ниях с кем-л.
ЕРІСО адд  

ІгогпЬа еріса см. Т-942.
ЕРІОКАРЕ I

(тиаггіаге со т е  хі ^иагсіа игГерііггаГе Іаііпа см. 0-1150. 
ЕРІТАЬГІО пг 

Ьиріагйо согпе ип ерНаНіо (тж. рій Ьи^іагсіо аі ип ері- 
ІаНіо) см. В -1403.
ЕРОСА /

82. аргіге (или  (огтаге) ип’ероса пиоѵа (тж. хеетаге 
ипа пиоѵа ероса) положить нэчало новому, вписать, 
написать новую страннцѵ

83. Іаге ероса (тж. херпаге ип’ероса) сделать эпоху, 
составить эпоху, стать эпохой:

II (ІІ5СОГБО ега $ісигагпеп1е сІеБІіпаіо а Іаге ероса 
(/.. Ргеіі. .Сюѵіпегга, “ оѵіпегга»).

Речь несомненно должна была остаться в веках.

ЕРРІ/РЕ аѵѵ 
ерриг 5І тиоѵе! см. М-2167.

ЕРІЛЛЖЕ т
84. Гаге Гериіопе быть сибаритом, жить на широкую  

ногу.
Е О ІіА Т О РЕ ш 

ЬаКещпо гіеіі^иаіоге см. В-353 
Е01Л1М021А1.Е сяй’ 

аѵег раххаіо Іа Ііпеа едиіпогіаіе см. І.-С17. 
ЕОЫѴОСА/ІОіМЕ /

85. ргепйеге е^иіѵосагіопе неправильно сориентиро
ваться, ошибиться.
ЕОІЛѴОСО е ш 

сака ециіѵоса см. С-1123, 
ітіго ециіѵосо см. О 661.
86. а хсапхо сі^иіѵосі во избеж ание недоразумений. 

ЕРА і
87. ега ѵоіраге наша эра, после рож дества христова:

Ьа5сшт<-> апйаге сЬе Гагдош* піг і  ѵессЬіо диагі соше іі 
Іеаіго е сііе &и Ігаііаіо  сіа ип роеіа іпсііапо пеі Бесопііо Бесоіо 
ЛеІГега ѵоійаге (Р. Магііп: *ЛІ іеаіго»).

Оставим в стороне тот факт, что тема сДамы с камелия
ми* почти так же стара, как театр, и уж е была исполь
зована одним индийским поэтом во втором веке нашей эры.

ЕКВА I
88. егЬа ІгазіиІІа пустые слова, пустые разговоры:

— Ти 5аре55І. р а р і, іі сііясогво с!іе пй Ьа Гаііо!
— Ьі СОПС8С і а шо і зиоі сІібсогБі. ЕгЬа Ігахіиііа! (Л1. Рис- 

сіт. «Ьсорегіа йеі іет ро» ).
— Если бы ты знал. пала, как он со мной говорил!
— Знаем мы этн разговоры. Это все пустые бредни.

89. — сіаге ГегЬа ІгазіиІІа (тж разееге 6і егЬа *га5- 
ІиІІа) кормить завтракам и; тянуть, волынить, водить за 
нос.

90. егЬа сіі т а ^ д іо  молодежь.
91. егЬа с!е!1а ге^іопе табак.
Піо (ГегЬа см. Р-743.
— рій Ігадііе (Тип Шо сГегЬа см. Р-754.
1и$се11о іп егЬа см. Р-1596.
92. іп егЬа а) зеленый, незрелый; ^гапо іп егЬа хлеб 

на корню; Ь) подающий надежды; будущий, начинаю
щий:

Ье аИге рагіі <3і гиоіо егапо а розіо: Ьиопо II Ьа55о: 
т ік ! іпге іі Іепоге. сЬ’ега Іо зіиёеп іе М алііо ІігЪапі: оН ітп. 
регсііё сапіапіе іп егЬа (/? Ае Яепзіч. « // сапіоге ёеі
ророіо»).

Остальные роли были уже распределены. Был хороший 
бас. Еще лучше быч тенор, студент Манило Урбанн Он 
был великолепен и уже в то время счніался подающим на
дежды певцом.

— Е ргоГеззоге Іп егЬа апсЬе т !о  піроіе, —- $ок&Іііп$е 
ОаЬгіо Мопса Іѵо (Е. Сазіеіпипѵо. «I Мопса Іѵо»).

— Мой племянник тоже будущий профессор, — добавил 
Габрио Монкальво.

93. — с! о Ноге іп егЬа а) будущий доктор; Ь) шут л. 
многообещающий ребенок.

94. — та п д іа г е  (и л и  сотргаге) іі дгапо (и л и  Іа гас- 
со ііа) іп егЬа а) съесть хлеб на корню, прожиться; 
Ь) предварять события, забегать вперед:

— Вепе, Ьепе. — іпіеггирре 11 соп іе .— С’ё Іе т р о  сіі реп- 
загсі... N011 т а п е іа т о  іі дгапо іп егЬа (Е. Сазіеіпиоѵо, 
«І-‘опогеѵоІе Раоіо Ьеоп[огІе»),

— Ладно, ладио, — прервал его граф. — Еще есть время 
подумать. Не будем предварять события.

95. — гпі&игаге іі ргапо іп егЬа суднть преждеврр. 
менно о чем-л., судить о том, чего не знаешь (ср. цып
лят по осени считают).

аі сгехсег (ІеІГегЬа см. С-3040.
96. апсіаге рег ГегЬа косить траву
97. саѵаге іиогі ип’егЬа сіеі ргоргіо огіо сказать что-л. 

свое, оригинальное.
сге$сеге с о т е  Іа т а іа  егЬа см С-3039.
98. сіаге І’егЬа (сах іа или  циаьма) выгнать, прогнать.
99. еххеге сорегіо (ІеІГегоа лежать в земле, в могиле, 
еххеге сопохсіи4о с о т е  1а т а  ГегЬа (тж. еххеге рій со-

похсіиіо сНе !а таГегЬа) см. С-2448.
100. поп еххеге рій Йеі ГегЬа с1’о ее і быть не первой 

молодости.
101. (аісіаге ГегЬа хоНо і ріесіі а подрезать крылья 

кому-л.; подкапываться под кого-л.:
Ва1а. — Саго соПе^а. поп іе т іа іе  сііе іо ѵо^Ііа соте зиоі 

(ІІГ5І. Гаісіагѵ! ГегЬа воііо і ріейі (V . ВеШ, «Соггигіопе оі 
Роіагго йі С іизіігіа»).

Б а т а . — Дорогой кол тега, не бойтесь, я вовсе не соби
раюсь, как говорится, под вас подкапываться.

102. !аге ГегЬа аі сапі заниматься бесполезным де
лом; зря стараться.

103. іаге сГодпі егЬа (ип) ^азсіо (гж. Уаге Тахсіо 
(Го&пі егЬа) ^  валить все в одну кучу, быть неразбор
чивым в средствах, не брезговать ничем:

Е ѵоггеЬЬе аііийеге а дііеііо сЬе Га ^ ’одп! егЬа ип Гавсіо. 
с о те  $і гіісе диі, сЬе поп На пё агіе пё рагіе (Е. Реа. «II 
Іогезііего» ).

Он имел в виду того, кто не очень-то разборчив, как 
самый что нн иа есть никудышный человек.

Аѵеѵо ргап ѵорііа <іі сіагті Гагіа с1’ип ата іо ге  «Ы азё», 
ипо сП чиеі (аіаіі «Ьогптез а Г етте з»  сТіе ш ш аіегіа сГаѵ- 
ѵепіиге [ешгпіпііі пе Ьаппо ріа Га^іе й'одп! егЬа ип Газсіо.. 
(О. йа Ѵегопа, «Ьа тіа ѵііа іп ип гаккіо гіі зо іе»).

Мне очень хотелось казаться пресыщенным успехом у 
женщин, типичным ловеласом из числа тех. к ю  в любовных 
похождениях своего не упустит.
(Пример см. тж. С-1718).

104. Іаге сГоітпі егЬа іпѵаіаіа говорить что на ум взбре
дет, нести околесицу, чушь.

105. тапріагхі ГегЬа е 1а ра^ііа хоііо ^  рубить сук, 
на котором сидишь.

106. гпеМеге егЬа опустошить, разорить.
107. т е ііеге  егЬа іп... поселиться в...
108. т е ііеге  (или  іепеге) а егЬа (или  аIГегЬа) поса

дить на поцножный корм, держать на подножном корму.
109. ргепйеге ГегЬа іитагіа  смыться, исчезнуть.
110. хепііг сгехсеге (или  павсеге) ГегЬа (хоііо і ріесіі)

а) обладать тонким слухом; Ь) ч}гвс гвовать, что почва 
горит под ногами (пример см. С-27418).

111. Іа^Ііагхі ГегЬа хоііо і ріесіі рубить сук, на кото
ром сидишь:

Іо поп !о гпіБІегі. С іиосЫ ато а (а^Нагс! ГегЬа яоііо I 
ріеді (га йі поі сЬе аЬ Ь іато  циаісоза да регсіеге (С. Ѵегса. 
«М азіго-йсп СезиаШо» ).

Я ничего не скрываю Мы, кому есть что терять, поста
вили на карту все.
(епеге а егЬа (или  аIГегЬа) см. Е-108.
112. ѵоіег шеііеге іп іи ііе 1е іпхаіаіе (ІеІІа хиа егЬа 

совать везде свой нос, лезть не в свое дело.
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азреііа (или  гатра) саѵаііо, сЬе ГегЬа сге5са (или  

сгехсе) см. С-1375.
іі Ьие тапітіа іі ііепо регсЬё $і гісогсіа сЬе ё &4а1о 

егЬа см. В -1384.
Саха Йі Іегга, саѵаі (ГегЬа, а т ісо  (1і Ьосса, поп ѵаі^опо 

ІІ ріесіе (1’ипа то5Сэ см. С -1200.
с о т е  (1І55е іі сиіо аІГогІіса, іі сопоьсо таГегЬа см. 

С 3163.
И З. віі ё сгеьсіиіа ГегЬа айсІ0550 его могила уже тра

вой поросла, о нем уже и думать забыли.
114. ё егЬа сіеі 5ио огіо это его рук дело.
115. — поп ё егЬа сіеі ргоргіо (или  хис) огіо это т е г о  

работа, это позаимствовано у кого-то, это попахивает 
плагиатом.

116. ГегЬа ѵорМо поп сгехсе перриге пеі {тіаггііпо гіеі 
ге (и іи  поп 5І Ігоѵа п е т т е п о  іп ВоЬоІі) ргоѵ. == иа 
всякое хотение надо иметь терпение [Боболи — парк во  
Ф лоренции]:

<-АпсЬе Іеі с о т е  Сіиііо гіісе зет р ге  ѵо^Но. 5а с о т е  гі- 
зропсіеѵо а Оіиію? I. егЬа ѵо([Ію поп $1 Ігоѵа п е т т е п о  Іп 
ВоЬоІі!» (V. Ргаіоііпі. «СгопасНе йі роѵегі атапіі»).

— Вы тоже, как Д ж уіи о , всегдв говорите «хочу». Знаете, 
как я отвечал ему? Трава «хочу» не растет даж е в ска
зочном саду.

117. ё Іопіапа ГегЬа (1а1 Ье*:со (тж. ГегЬа ё Іип^і (Ы 
Ьессо) ргоѵ. =  близок локоть, да не укусишь; видит 
око, да зуб неймет.

іп !огпо саігіо поп риЬ паксег егЬа см. Р-1094.
118. 1а таГегЬа сгексе ргехіо ргоѵ. сорная трава бы

стро растет.
119 1а таГегЬа поп тиоге т а і! ргоѵ. сорная трава 

живуча.
120. теп іге (сНе) ГегЬч сге$се іі саѵаііо тиоге (1і 

Іа т е  (или  іпиоге іі саѵаііо) ргоѵ. а  пека солнце взой
дет, роса очи выест.

поп (ІагеЬЬе поіа пеапсНе аІГегЬа сНе саірсхіа см. 
N-397.

121. поп (сі) т е і іе  егЬа ^  ои даром времени не те
ряет.

122. оітпі егЬа &і сопохсе аі (или  рег іі) кете =  чело
века узнают по его делам.

123. овпі егЬа «Ііѵіеп рарііа ргоѵ. зё вссму бывает ко
нец, все стареет. \мираеі

Іа ра/іепга ё ипа Ьиопа егЬа, т а  поп па$се іп (и((і ^Іі 
огіі см. Р 918 

ріеіга сНе гоіоіа поп т е і іе  т а і егЬа см. Р-1784.
5І рио ат а г  Іа 5аІьа ѵсгсіе 5епга тапріаг 1е Ыасіе іп 

егЬа см. Ѵ-324.
Іа 5ІгаНа (Ь.іі(иіа) поп т е ііе  егЬа см 5-1899.
Іапіо ѵіѵе іі Іиро а сагпе с о т е  іа Іерге а егЬе см. 

Е-1018.
ЕРВЛССІЛ {

^гсхсеге с о т е  Іе егЬассе см. С 3039 
РРВОЬША /

124. апйаге соп 1'егЬоІіпа іп т а п о  соп д«1 действо
вать осторожно, быть осторожным с кем-л., остерегаться 
кого-л.
ЕРСОЬЕ 

іогіе со т е  ип ггсоіе см. Р-1102.
125. соіоппе (1’Егсо1е геркучесовы столбы.
126. — аі (1і 1а сіеііе гоіоппе (1'ЕгсоІе а) безграничный, 

огромный; Ь) за тридевять земель.
127. Іе ІаІісНе іГЕгсоІе подвиги Геракла
128. е55еге (соіпе) Егсоіе аі Ьіѵіо быть на распутье, 

быть нерешительным; не знать, на что решиться 
ЕРЕОЕ т

129. ѵоіег Гаг гіііеге &1і егегіі быть жадным.
ЕРЕМІТА т

ІІ йіаѵоіо 5І Га е іе т і іа  см. П-361.
ЕРЕТІСО т  

соі Ѵапвеіо 5І рио Йіѵепіаге егеіісі см. Ѵ-59.
ЕРЕТТО а$е  

а саро егеІІо ем. С-702.

ЕРО АЯОЬО т
130. депіе Йа егеаьіоіо презр. каторжники, висельники. 

ЕРСЕРЕ ѵ
ег^еге Іа Ігопіе см. Р-1361.

ЕР СО Іаі
131. ѵепіге аІГег^о дойти до сути.

Е Р 1С Е Р Е ѵ
егі(тег5І а &іиі1ісе см. 0-725.

ЕКМЕЬЫГЮ т
132. е55еге (сапсіісіо с о т е ) ип егтеІГпо иро.і. быть 

«чистеньким», незапятнанным.
ЕРЛИМІ

1а тихіса «Іегіі Егтіпі см. М-2209.
ЕРОГЕ  

Іассіа (1а Рі э(1е см. Р-20.
133. апгіаге (1а Егогіе а Рііаіо обивать пороги, мытар

ствовать:
І ' і ш 1сіггі:і Іеі Ісгпаѵа йа саро, йісеѵа сЬі поп роісѵа 

апЛаге сіа Егогіе а Р іігіо , &і озііпаѵа а Гагеіі сои* .гр Іе 
іеНе сіі сагпе, рггсЬ.ё поп Іа Іе.іе5 5его іп сопіо (1І Іаііга 
(О. Ѵег%а. *П тагііо гіі I Iт а » )

На другой день служанка опять говорила одно и то же, 
ж алсватась иа то. что ей приходится обивать пороги лавок, 
застартяла его пересчитывать кускн мя» а. что^ы не сочл.і ее 
воровкой.

134. ез'-рге 1га Егогіе е Рііаіо быть между двух огней.
13о. (гі)піап(іаге сіа Егогіе а Рііато посылать от Ирода

к Пилату; отсылать от Понтия к Пилату; посылать от 
одного к другому; волынить, манежить:

Соіа. сіоро аѵегіо гітап йа(о  рег ип регго гіа Егогіе а 
Рііаіо, 5і т ізе го  в ??ор1іаге сегіі ІіЬгассі е а сегсаге со! 
<іі(о зи ііа  1і5іа сіеі глогіі (О. Ѵег&а. «•/ М аіаѵоеііа»).

Там. после того как его гоняли из одного места в другое» 
начали искать в каких-то книгах имя Луки в списке умер
ших.

А циезГаНга гіі <іоп Ыипгіо I гіѵоИпзІ 5І риагдагопо іп 
Тассіа Гип I аііго. — 5еп(і1е дневка ога! Сі %іосапо аііе Ьос- 
сеііе ' — Сі тапсіапо гіа Егосіе а Рііаіо! (С. Ѵегца, «И тагііо 
йі Е іепа»),

На эту новую отговорку дона Нунцно его просители пе
реглянулись.

— Вы только послушайте! С нами играют в бирюлькиі 
Нас водят за нос!

136. хетЬгаге іі ге Егогіе і л о , сердито смотреть на 
кого-л.

137. іопо с о т е  і 5оІ(1аіі йеі ге Еіххіе е  это всякий 
сброд, это отребье человеческое
ЕРОЕ т

138. егое те1а$іа$іапо герой из меіодргмь1
139. егое йа саГіі (или да сат іп еііо , а сНіассЬіеге, <]а 

роіігопа. (ІеІІа ^оІШіа) герой на сповах, хвастун.
140. егое (1і йие іп о п й і  ^  герой Нового и Старого 

Света (о Гарибальди, герое борьбы за зосгоедітенье  
Итааии и участнике гражданской войны в Бразилии и 
У ругвае).

141. еххеге ип егое (іеііа хевіа віогпаіа е  выезжать 
за счет других.

142. Іагіа гіа егое (тж. Іаге Іа рагіе (ІеІГегое) зади
раться, вести себя агрессивно.
ЕРОІСО а@@ 

арреШо егоісо см. А-954.
ЕРРІСЛРЕ ѵ

поп 5’ага со т е  Ѵегріса см. А-980.
ЕРРІСЕ т 

с о т е  (Іііхе Іа ЬоІІа аІГегрісе см. В-1078.
Е Р Р А М Е  а р з

ЕЬгео Еггапіе г«. Е-1.
ех'еге (с о т е )  ГеЬгео еггапіе см. Е-2.

ЕРРАРЕ і. ѵ 
еггаге аііа (или  іп) (Іегіѵа см. Б-235. 
еггаге іі ра$5п см. Р-792. 
еггаге хиІІе рогіе см Р-2100. 
сНі егга пеІГеІе7Іопе, егга пеі зегѵігіо см. Е-55. 
сНі І05І0 егга а ЬеІГа^іо 5І репіа см. Т-804.
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143. ё піедііо етаге  соп пюНі сН’екхег $аѵіо 5о1о ргоѵ. 
лучше ошибаться вместе со всеми, чем быть правым 
одному (ср. на миру и смерть красна).

144. еггапгіо 5’ітрага ргоѵ на ошибках учатся.
егга іі ргсіе аІГаІІаге (е іі сопіасііпо аІГагаІго) см. 

Р-2269.
Е Р Р А Р Е  2. т

145. Геггаге ё сІеІГиошо (тж. итапа соха ё еггаге) 
че ювеку свойственно ошибаться [хат еггаге Іш тапит  
еьі].

146. Геггаге іп$е«тпа е іі таехіго кі ра&а ргоѵ. ^  раз 
ошибся -  на всю жизнь памятно; ошибся, что ушибся: 
вперед наука.

147. еггаге поп Га р адатеп іо  ргоѵ. ошибка — не об 
мин; Лево іьная ошибка прощается.
ЕРРАТІСО о/уд

148. йаге (или  апсіагс) іп еггаГісо обезуметь.
Е Р Р Е  Iп, [

тіпехГга (ІеІІе Іге егге см М-1459.
НО. аггоГаге Гегге грассировать

\о Іа і  сЬе рргіаѵа Гі(а1іапо ітрегГеМ атепІе аггоіапйо 
6ІІ егге, с о т е  Іаппо і (гапсезі (А Могаѵіа, «Ьа готапа»).

Я заметил, что он говорил по-итальянски с акцентом, 
грассируя, КйК француз

150. тапсаге Гегге а) не произносить «р», картавить; 
Ь) потерять рассудок.

151. піап^іаге рег ііие еггі есть за двоих.
152. реггіеге Гегге а) напиться пьяным (ср. язык за 

плетается) :
— ..Мапйіо Ьсѵѵе соп ип арреШ о гНе лоп Гаѵеѵо шаі 

і5Іо; сгі ип ііа^сь сіі чиеі Ьиоп ' іпо... е’ ве 1о ші&е аі-
Г а п іг п а  І и і і о  сіа ь с ; с Ь ё  п е  а ѵ е ѵ а  ы п  рсгБ О  1 а  е г г е  (Р. Гап- 
[апі. «Сессо в ’АзсоИ» ).

— ...Он поел и выпил с аппетитом, какого я у него рань
ше не замечала. II бутылку того доброго вниа... он всю 
вытянул, так что опьянел.

Ь) спѵтаться, сбиться; с) іі вдхо кончить.
ЕРРО К Е  т

153. еггоге шаіегіаіе ошибка по невниманию, описка, 
еггоге йа саѵаііо (тж. еггоге сііе поп соттеМегеЬЬе

перриге ип саѵаііо) см. С-1344.
154. еггоге гіі Ііп^иа обмолвка
155. еггоге (1і зіапіра опечатка.
156. саѵаге (1'еггоге избавить от ошибки, показать пра- 

ви .ыіыи иугь
157. оггііге ип еггоге іамышлять обман; поймать в ло

вушку.
158. соп Геггог сГаІІгі іі ргоргіо 5І сопохсе ргоѵ. ^  на 

чужих ошибки\  учатся.
159. &1і еггогі йеі тей ісі 50110 гісорегіі сіаііа іегга (или 

Іа Іегга Іі сорте) (циеііі ііеі гісгііі сіаі сіепагі) ргоѵ. 
ошибки враче-Гі покрывает земія (, а ошибки богачей 
покрывают деньги).

160. Геггоге На хси-.а 'й невольная ошибка прощается.
161. еггоге поп ё Ггоііо ошибка — не обман.
162. еггоге поп рара сірЬііо (тж. Геггоге поп Га рара- 

іпепіо) рю ѵ. ~  что с возѵ ' пало, то пропало.
163. ^иагсіаіі гіаі ргіпіо еггоге ргоѵ. ^  ошибка начи

нается с ма гаго; раз маху дашь -  год не оправишься. 
ЕРТА і

164. аІГегіа (обыкн. употр. с гл. ечхеге, кіаге, есс.) 
начеку, настороже:

АПеггб іі сагпрапеііо. е Іо 5со55е соп ѵіоіепга. С отрагѵе 
виЬіІо П Сгіво, іі диаіс віаѵа аІГегІа (4. Мапгопі, «I 
рготе55і зрсьі»).

Дон Родрмгп схпатнл колокольчик и с силой потряс его. 
Грию  был іычеку и явн іся тотчас же

Оиапсіо с’егя іі 5 рпог Баппео ѵі 5і БІаѵа $епфге а і-  
Гегіа регеЬё сарііаѵа іпаІІеБо с о т е  ипа ЬотЬа (/. 8ѵеьо, 
«ипа ѵііа* ) .

Когда Саннео бывал в банке, все постоянно были на
чеку, так как он влетал неожиданно, как бомба.

I ЬашЬіпі ч*аплп рігі аІГегіа сіі диаг^о і ргапгіі п ^ тар і-  
піпо: іі м ьрі і а -мі? г іп Іого ипа іпсіапсотса аьіигіа 
(О . Ѵі.г%ши, «ий-.енги а риг 1с сіцизе*).

Дети і.оиимают гораздо больше. Чем это могут предста
вить сеое взрослые: подозрение оСосіряет их способность 
видеть печальные стороны жизни.

(Зиеііа БІгапегга йі ВагЬага пип ріасдііе іп саза РивПезІ. 
е г пап а'и асШігіІІига іп Ьезііа іі поіаіо сНе віаѵа 5вп рге 
а іі егіа сопіго Іе зігапеххе ( V. Вгапсаіі, «П ЬеІГАпіопю*).

Это странное любопытство Барбары вызывало недоволь
ство в доме Пульези н приводило в ярость самого йота 
рнуса. который всегда с величаіішим подозрением относился 
ко всяким странностям.
(/7 пи игр си. тж. В-1060; Ѵ-29).

— соп діі огессНі аІГегІа см. 0  526
— аіггаге (или  сопТогІаге) і сапі аІГегіа см. С 145.
165. поп сегсаге пё Гегіа, пё Іа 5се$а (тж. Гир^іге 

['егіа е Іа ксеха) довольствоваться малым, ни к чему 
не стремиться.

166. йагіа (или  Гие^іге) аІГегІа пуститься наутек.
167. регсісге Гегіа а) споткнуться на подъеме; Ь) по

терять присутствие духа.
поп (яарег) Гепеге (или  поп геддеге) ип сосошего 

аІГегіа см. С-2013.
168. ^иап(1о (и риоі іг реі Іа ріапа, поп сегсаг Гег(а 

пё Іа 5се5а ргоѵ. =  от добра добра ие ищут. 
Е РІШ І2К М Е /

епзропо (1'еги(1І2Іопе с.м. Е-63. 
та^аггіп о йЧгіісІігіопс см. М-95, 
ип рогго сіі егийігіопе см. Р-2204.

С5АСЕРАРЕ ѵ 
е«аеегаге Іе Ііпіе см. Т-649.

Е 5А Е А Р Е ѵ 
езаіаге Гапііпа см. А-800.
еьаіаге Геьігето (или  Г иіііто) гехріго гм. К-254. 
екаіаге іі Гіаіо (или  ГиНіто Гіаіо) см. Р-583. 
езаіаге Іо ьрігііо см. 5-1471. 
ехаіаге Іа ѵііа см. Ѵ-723.

ЕЗАЬТАРЕа  
е^аііаге аі сіеіо см. С-1851, 
е^аііаге аііе ііе ііе  см. 5-1690.

Е5АЛ1Е га
169. е&аіпе сіі соксіепга е  самоанализ, < уд согесть:

— 5і сіісе апгі сНе ргепгіа т о р ! іе  е Гогзе ргерагагкЗозі 
аІГаІіо соп ип Ьгаѵо е з а т е  йі созсіепга (А. С. Вагпіі, 
«Сарііап Ооііёго» ).

— Говорят, что он собирается жениться и готовится к 
Этому сооытию, стараясь очиститься от грехов молодосін.

Си$і. — Сіб сЬе ѵі соп5ібПот саго Ѵапап. е ип Іипрп 
т іп и гю 5о  ех ате  «11 созсіепга. Егріогаіеѵі. зсгиіаіеѵі, апгіаіесі 
а Іеііо  соі ѴО5ІГ0 гіиЬЬіо, рогіаіеѵеіо а 5равзо (V. ВеШ, 
«Соггигіопе ѵі Раіагго сіі Сіизіі^іа^ )

К у с т .  — Единственное, что я могу вам посоветовать, ми
лейший Ванан, это подвергнуть свою совесть тщательному 
анализу. Хорошенько испытайте и проверьте себя постарай
тесь как стедует разобраться в своих сомнениях и провен
тилировать их.

...гіоЪЬіато Гиге ип е за т е  сН созсіепга, гіоЬЬіагпо сЬіегіегсі 
ее аЬЬіагпо ГаИо іі позіго (іоѵегі! (С. Ьеѵі, «Сііхіо зі ё 
Іегпгаіо а ГЬоІі»),

...мы должны обратиться к своей совести, должны спро
сить себя, исполняем ли мы свой долг.

II роѵег’и о то  ега гігіоііо а [аг5і 6а 5ё Г евате  Л  совсіепга 
(С. Ѵегца, «Маьіго-йоп Ое$иаІ(іо»)

Бедняге пришлось самому задуматься над происходящим.
(Пример см. тж. 0-597).

170. сНіатаге а (или  іп) ехате (тж. ріеііаге или  ргеп- 
сіеге іп ехате; гесаге а ехате) учитывать, принимать во 
внимание
Е5АТТО «ЯЯ

171. екаііо соше діі ахГгі точный как хронометр: +
«Согпе ѵа?» (5155’ееП роі. зіепсЗепйо Іа т а п о  а Огі^іоіо. 

«Ьеі ё еваііо  с о т е  діі а^ігі» (Л. Ро&аггаго, «Оапіеіе Согііз*).
— Как дел а3 — спросил он, протягивая руку Гриджоло. — 

Вы точны как хронометр.

Е5СА [ 
агійо со т е  Ге'-са см \  1074.
ахс'нГ^о со т е  Геьса (тж. рій аьсіиііо (ІеІГезса) Ьм. 

А-1160.
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172. аЬЬоссаге (или  ргепйеге) Гезса поддаться со

б л а зн , клюнуть на что-л
173. аітстіипстеге ехса ай ехеа разжигать, усиливать 

(чувства, страсти).
а^іт ипреге ехса аі (иосо см. Е-178.
174. апііаге (или  соггеге, гітапеге, ѵепіге) аІГекса по

пасться на удочку.
175. аѵеге Гехса аі сиоге быть влюбчивым.
аѵеге Іа &о!а а$сіи44а с о т е  ип рехго Й’езса см А -1187.
176. Ьгисіаге сопіе Гекса а) быть вспыльчивым; Ь) си 

деть без гроша в кармане, не иметь ни гроша за ду
шой.

соггеге аП’езса см. С-174
177. йаге (или  рогреге) (Г)е$са а... поощрять:

Р отрео  Аегй. сіаіа созі Гечса а ііа  сиги ;і1й, БІеМе ип 
регго соп 1е т а п і враіглаіе... (Ь. Рігапйеііо. «I ѵессНі е і 
^ іосап і» ).

Помпео Ліро, подстрекаемый любопытством, стоял неко
торое время, стиснув руки...

178. (Іаге (или  а^ ііш р еге) ехеа (аі (иосо) (тж. т е і-  
4еге Гезса ассапіо аі Гиосо) подстрекать, возбуждать, 
подливать масла в огонь:

О пеііа . - В га\о  рарл. і п б і б і і  Эй е5са аі ?иосо (С. Роз- 
зепіі. «З іе ііе  аіріпс»)

О р ь е т т а .  — Молодец, папа? Продолжай в том же духе. 
Подливай масла в огонь.

сМоп зареіе іі раііо? N011 сіоѵеѵа Іоесагіа перриге соп ип 
сЗііо... Рег дие$1о іі тагсЬезр 1о Ьа а т т а 2 7 а Іо »

аАѵсѵа те550 Гезса ассапіо аі Іиосо...» (Р. Сариапа, «И 
іиагскеье йі Коссаѵегіііпа» )

— Вы знаете, какой между ними был уговор5 Муж не 
имел права дач;е пальцем к ней прикоснуться... Поэтому 
маркиз его и убнл.

— Что ж, он поднес запал к пороховой бочке...

179. Гаге ехса рег ^с пускать в ход хитрость, доби
ваться чего-л. хитростью.

те44еге Геяса ассапіо аі (иосо см. Е-178 
рістііаге (или  ргепйеге) (иосо со т е  Гекса см. Р-1537.
180. ргепйеге (или  рі^ііаге) аІГе&са поймать иа удоч

ку, надуті), обхитрить.
ргепйеге Гехса см. Е-172. 
рогдеге(Г)е5са а... см. С 177. 
гіпіапеге (или  ѵепіге) аП'езса см. Е-174. 
іпѵап 5І рехеа зе Г ато поп Ьа Ге$са см. 1-360. 

Е5ЕМРІО т
181. е«еіпр:о риЬЫІсо казнь.
а са^іопе Йі ехетріо см. С-60.
182. соІГехешріо аііа т а п о  на коикретііом примере, 
а (или  рег) піо’ й’е$епіріо см. М 1640.
183. сопіап рій ^іі еястрі сНе Іе рагоіе ргоѵ. ^  доб

рый пример лучше ста слов, нет ничего убедительнее 
примера.

184. ип ехешріо поп Йа ргейіса случай еще не обы
чай.

185. поп ракчі іп ехеіпріо! чтобы этого больше не 
было!, чтоб это больше не повторя юсь!

Іа га^іоп ѵиоі Ге;,етріо см. К-88.
Е5Е01ІІЕ /  рі

186. ѵоіег сапіаге Ге5е^^1Іе а чй желать чьеи-л смерти, 
'оронить ко.о-л. заживо.
Е„ЕКСІТАРЕ ѵ 

ехегсііаге Іе аіі см А-418.
Е5ЕРС1ТАТО ацд

І.іпдиа ехегсііаіа см. 1.-631.
Е5ЕРСІТО ш 

еьхеге Гехегсііо йі РгапсехсЬіеІІо см. Р-1205. 
Е5ЕКСІ2ІО ш 

пеіі ехегсіхіо йеі кио іпіпЫего см. М-1489.
187. еххеге (иогі й’е5егсігіо а) потерять, утратить на

вык; Ь) быть не в форме:
— Зиопаѵо ѵоіепііегі. ессо іиИо... Оггпаі зоп Іиогі «Ге^ег- 

сігіо (В. Сазіеіпиоѵо, «Ь’опоге\іоІе Раоіо Ьеоп^оПе»).
— Я. правда, охотно играла, но уже давно не >пражня* 

лась.

Е515ТЕГ^2А [ 
сНіийеге Гехікіепха см. Е 190.
188. йаппагзі Гезізіепга отравить себе жизнь, озло 

биться.
189. ітіосаг5І Гехіхіепга рисковать жизнью:

КоЬегіо. — Есі іо ГЬо іп^аппаіо. Ма Іиі Ьо іпбаппаіо. поп 
1е, регсііё поп іп^аппа ип и о то  сЬе рег равБіопе зі еіоса 
Гс5ІБІеп2а (Р. М. Коззо йі 5ап  Ьесопао. «Ьа. іипізіпа*).

Р о б е р т о .  — Д а. я обманул твоею  отца. Его. но не тебя, 
потому что не может обманывать мужчина, который ради 
любви к тебе поставил на карту свою жнінь.
190. Ігопсаге (и ли  сЫиііеге) Гехіхіепга покончить с 

СОбО'І.
191 4гоѵаге 1а ргоргіа ехЫепга найти смысл жизни, 

ианти себя.
^ І З Т Е Р Е  ѵ 

то й о  й’с5І5Іеге см. М-1626, 
пераге сЬе іі $о1е е5Іх4е см. 5 953.

ЕЗОРО
192. (аге с о т е  іі сапе й’Ехоро погнавшись за лучшим, 

по л рять хорошее; погнаться за большим.
Е5/ЕОІЕМТЕ ш

193. ѵіѵеге й'е“5рейіеп4і перебиваться, изворачиваться. 
Е5РЕКІЕіМ2А {

194. йаге (и ли  (аге) езрегіепга йі 5ё показать себя, 
еяхеге аІ!е кие ргіше ехрегіепге іп... см. Е-197.
195. (аге ехрегіепга Йі... испытать, узнать, познако

миться с...
196. (аге 1е 5ие еірегіепге приобрести жіинеиный опыт:

...ега ипа га^агга  б.гіа. сопіргег.-іѵа гівегѵаіа сЬе сіоѵеѵа 
аѵсге апсНе Іеі 1е 5ие еьрегіснге е диезіе еврегіепге
поп веіпЬгаѵа {овзего в а іс а ііг^ іг  . (А . Могьѵіа, «Ыиоѵі 
гассопіі гопіапі»).

.іжн была девушкой серьезной, понятливой, замкнутой, 
не без жизненного опыта, который, как казалось, был не н .і 
веселы х
197. іаге Іе (или  еззеге аІ!е) $ие ргіпіе ехрегіепге іп... 

делать первые шаги в..:
Ѵ ега...пп к гирро біоѵапічгіті... сЬе іп Вгіраіа аѵеѵапо 

Іаііо  1а I о т  р г іт а  езрегіепіса. Роі і сотпп58агі... Іиііі 
сагісЬі сіі езрегіепха гіі Іоііа апіі{а5сі$1а (Ь. Вегцопгіпі. <сѴп 
/ исііе рег ЗаЬа»).

Там была... группа совсем молодых парней , которые в 
бригаде сделали лишь первые шагн. Былн и комиссары.., 
умудренные опытом антифашистском Оорьбы ..
198. еярегіепга ё тайге йі хсіепга (тж. Геірегіепха ё 

ипа б гап таехіга) ргоѵ. опыт лучший учитель; опыт — 
отец познания.
іі 4еіпро ё ра.іге йеііа ѵегИа, е Гекрепепга тайге йеііе 
сохе см. Т-326.
Е5РЕРІМЕІМТО ш

199. ѵепіге аІГехрегітеііІо йеІГагті взяться за ору
жие, начать войну
Е5Р1АТОРІО а я я  

сарго еіріа4огіо см. С-895.
Е5РОККЕ ѵ 

е^рогге аііа (и ли  іп) Ьегііпа см В-582, 
еярогге яй а са44іѵе (ідиге см. К 714. 
екрогге (иогі см. Р 1561 Ь). 
ехрегге аііе детоп 'е  см. 0-326. 
екрогге Іа іпепіе йі чй см. М-1138, 
екрогьі а регісоіо ст. Р-1295. 
ехрогге Іа ѵі4а < и Ѵ-724.

Е5РКЕ55IО NЕ /
200. 4оссаге 1а т а ^ х іт а  езргеххіопе достигать совер

шенства, нанвы-шей точки.
Е55Е [, т

201. о екке, о еппе либо да, либо нет:
Раоіо. ■ Ма сііі Гіпхеепб а сгейеге а ііе  оссЫаІе йеііе 

(Зоппе^ 5и чисзіо рагіісоіаге іо вопо р-івП.ѵо: о еязе, о еппе, 
поп іпі 1а$сіо іпсаіарріаге. Б ісе 1а Магеііегйа- Ѵахіпо ііоѵе 
ё сайиіо шіи ѵоііа поп с; сазса рій : і:і! іо сохіо (1І еззег 
а^іпо... (С. иЬегагіІі, <-/_ ппеііи йеііа тайге»),

П а о л о .  — Но ѵ кого ты научился верить женским аван
сам 3 По этой части я тертый калач и. в любом случае, 
не дам себя заарьаннть. Как гозорит ДОаргерита, там, где 
осел упал, в другой раз ие упадет, а ііедь н тож . в неко
тором роде осел ..
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202. а (Гогта сіі) ехзе извилистый, напоминающий по 

форме латинское 5.
— (татЬе ай езхе см С -110.
203. Гаге ип ез$е в и т ь с я ,  извиваться (о дороге, тро

пинке) .
Е 5 5 Е ^ А  /

204. йаге Реззепга породить, создать.
Е55ЕРЕ 1 ѵ

205. еззегсі а) приехать, прибыть куда-л.:
Б іззе 1а сіоппа: «Сі з іа т о .»  11 Ігепо апсіаѵа Іепіо Іоп- 

ГалсЗо. «Сі 5іашо. Иоѵеѵа аѵегіа вѵееііаіа 1а Біепогіпа. 
Е Коша.» (Ь. Вопаптгі, «Ь'айиНега» ).

— Приехали, — сказала жениш ка. Поезд с грохотом за 
медлял ход.

— Приечали. Вы просили вас разбудить, синьорина. Вот 
и Рим.

b) попасться; попасть в затруднение:
Ооп КоЬегіо. — Апгіаіе ѵіа, ѵі сіісо. Но 6а рагіаге соп шіо 

ІіЕІіиоІо.
Ооп Рішпіпіо. — АЬ с! б о п о !  (С. СоШопі, «гС іі атогі й і 

Хеііпйа е Цпгіого»).
Д о н  Р о б е р т о .  — Уходите, я повторяю. Мне нужно по

говорить с моим сыном.
Д о н  Ф л а м и и и о .  — Я попался!
Ьеопе. — Ь а соіра ё гіеі іа ііо , саго гпіоі 5опо паіо. 

Е диапгіо ип Іаііо  ё ГаНо, гезіа 1а. согпе ипа ргібіопе рег іе.
Іо сі ьопо (і.. Рігапйеііо, «II %іиосо йеііе рагіі» ).

Л е о н е. — Виной всему тот факт, что я родился на свет. 
Д а, милейший мой. А когда факт остается фактом, от него 
никуда не уйдешь, как из тюрьмы. И я как за  решеткой.

c) быть готовым, согласным:
Ооп Маггіо. — СЬе ѵоіеіе ѵоі іаге сН чиезіі зеі хессЫ пР 
Еиеепіо. — 5е ѵоіеіе сЬе 1і т а п е іа т о ,  іо с! ьопо (С. Соі- 

йот, «Ьа Ьоііеца ііеі са[[ё»).
Д о н  М а р ц и о .  — Что вы собираетесь делать с  этими 

шестью дукатами?
Э у д ж е н и о .  — Если вы хотите их проесть, я к  вашим 

услугам.
Ега 1а таШ п а  сГипа гіотепіса диапйо Ііпаігпепіе. Мепісо 

5еіі5Сі6 пеііа сате га  гіеі сопііпо... е еН сііззе зоііоѵосе...
— С1 5Іато!.. 5і рагіе чиезіа поііе (V. Вегяегіо. «Нас- 

сопіі ророіагі»).
В одно воскресное утро.. Меннко проскользнул в комнату 

молодою  графа и... прошептал;
— Все готово!.. Сегодня ночью уезж аем .
«Баѵѵего йеѵо зсарраге... Ма поп ѵодНо ІавсіагІІ соі Ьгоп- 

сіо. Ігоѵіашосі чиапсіо егсо. ѵегзо іі Іоссо. сІ ее!?» {V. Рга~ 
іиііпі. «Ье гацагге ііі Запігейіапо»).

— Правда, мне пора... Но я не хочу, чтобы ты на меня 
сердилась. Давай встретимся, когда я  выйду, около двена
дцати. Договорились?
С П ример см. тж. С-2998; 0-251; М-205).
2(36. еззеге іп Ьеі (ѵоі, Іиі, есс.) быть на вашем (его, 

и т. д.) месте:
Сивгііі зе 1о роігззі, зе Іоззі Іп Іеі, поп сі репзегеі ип 

тпіпиіо (С. Рагізе. «II рагігопе»).
Знаете, если бы я мог, если бы я был иа вашем месте, 

я  бы даж е не задумывался.
— ...А евічпео. сІ:е зе ІоззІ Іп 1е, іі Вгіапіі поп Іо зро- 

зегеі... ( V. Ьгиссііі, «I Іетрі сіеі (^гапііе атиге»).
— ...Добавлю: будь я >.іа твоем месте, я бы не вышла за

муж за Брнанти...
Соп іі регісоіо сЬе диезіа розза еззег Гиіііш а оссазіопе 

сI:е і зі іЛГге. Іоззі іп іе, Іо... (О. Тезіогі. «II Вгшпга е 
аіггі гассопіі»).

Учитывая опасность того, что ІЛЯ тебя это может быть 
последним удобным случаем, я бы на твоем месте...

207. еззегсі рег дс стоить чего-л. 
еззеге аІГа см. А-3. 
еззеге а е г см. А-4.
еззеге аІГаЫаІіѵо (аззоіи іо) см. А-41. 
евзеге рег асса см. А-49. 
еззеге ассопсіо с о т е  і ререгопі см. А 87. 
еззе.'е АсЬіІІе зоііо  Іа Іепсіа см. А-101. 
еззеге іп асци^ Ьаззе см. А -105. 
еззеге асдиа сіііага см. А-152. 
еззеге с о т е  Гасдиа е іі (иосо см. А-153. 
еззеге аІГасдиа е аі зоіе см. А-154. 
еззеге пеІГасдиа зоргассаро см. А -155. 
еззеге аіі асдиа е аі ѵепіо {или рег асдиа е рег ѵепіо) 

см. А -137

еьвеге ип асдиаіо см. А-254. 
еззеге асісіоззо а... см. А-287. 
еззеге іп аііаге см. А -316. 
еззеге іп аріо сіі {+ іп(.) см. А-357. 
еззег со т е  ітіі а^Іі, сНе Наппо іі саро Ьіапсо е Іа согіа 

ѵегйе см. А-364. 
еззег Іад о  (ІеІІа Ьііапсіа Йі дй см. А-376. 
еззеге а Іа раре см. А 439. 
еззеге с о т е  ГаІІого см. А-497. 
еззеге аІГаііегга Йі цс см. А-524. 
еззеге аІГаІіег/д сіеі ргоргіо (Ігаіпта см. Б-906. 
еззеге іп аИо т аге  см. М-785, 
еззеге йаІГаНга рагіе сіеііа Ьаггісаіа см. В-305, 
еззеге пеІГаКгиі тегсё см. М-1216, 
еззеге аіпісі с о т е  сапі е ваШ см. С-433а. 
еззеге ип А т іе іо  см. А-628 а), 
еззеге с о т е  Гапсога см. А-699. 
поп еззеге апсога аІГіпзаІаІа см. 1-306. 
еззеге ип АпПІіюпе см. А-737. 
еззеге Г апіта ііі цс см. А-790. 
еззеге а п іт а  е сиоге см. А-791. 
еззеге Гапіта Йаппаіа сіі см. А-759. 
еззеге ип’а т 'т а  іп (Іие согрі см. А-792. 
еззег ип’ап іта  Йі Іессіо ги. 1 -̂287. 
еззеге с о т е  ип’ап іта  сіеі ІііпЬо см. А-793. 
еззеге аІГапіто см. А-842. 
е>зеге с1'апіто см. А-843. 
еззеге йеІГапіто Йі дгі см. А -844. 
еззеге а’ип а п іто  см. А-845. 
еззеге а^іі ьпііросіі см. А-930. 
поп еззеге ип адиііа см. А-971. 
еззеге агаЬо см. А-974 
еззеге ип агсоіаіо см. А -1002. 
еззеге соіпе Гапгепіо ѵіѵо см. А-1015. 
еззеге пеК’агі? {или рег агіа) см. А-1043 
еззеге ип Агізіагсо см. А 1075. 
еззеге ип АгІессНіпо см. А -1076. 
еззеге іп а г т е  (или  зоііо  Гагте) см. А-1103 
еззеге ип Аградопе см. А-1137. 
еззеге зепга агіе пё рагіе см. А -1168. 
еззеге ип агіісоіо сіі Іейе см. А -1177. 
е^іеге іп азсоНо см. А-1189. 
еззеге Газіпо см. А -1203.
еззеге Газіпо аііа Ііга (іж . еззеге со т е  Газіпо аі зиоп 

сіеііа Ига или  сіеііа сеіга) см А-1204. 
еззеге Газіпо сНе ѵоіа см. А-1205. 
езвеге Газзо сіі Ьгізсоіа см А -1279. 
еззеге азво Ііззо іп... ігл*. А-1267. 
еззеге аііе азіе см. А-1286.
еззеге со т е  Газігоіо^о Йі Вгоггі сЬе іпйоѵіпаѵа Іе 

тегОе аі Іазіо см. А -1293. 
поп еззеге а ііо  а рогіаге і ІіЬгі йіе4го а дгі см. Б-78. 
еззеге а((огпо а дс см. А-1320. 
еззеге аііогпо а цсі см. А-1321. 
еззеге аѵапіі іп (или  соп) цс см. А-1350. 
еззеге а \ап (і пепіі (или  соп ріі) аппі см. А 906 
еззеге І’аг2есса” агЬи^1і см. А -1401. 
еззеге Ьайезза е ѵоіег рагеге поѵі/іа см. В-57, 
еззеге 4га Ьаіапіе е іеггапіе см. Е 84 
еззеге а Ьаііа см. В -103. 
еззеге гіі ЬаІІа см  В-116, 
еззеге іп ЬаІІа см. В-1163, 
еззеге іп ЬаІІо см. В-130, 
еззеге а Ьапсо см. В -172.
еззеге со т е  Іа Ьапйіега (ІеІ ріоѵапо АгІоНо см. А -1078.
еззеге Ьапсііега (1і гісаііо см. К-308.
еззеге аі {или  іп) Ьапсіо * м. В-207.
еззеге іп Ьаззо с:м. В-310.
еззеге йі Ьазза Іе?а см. Ь-293.
еззеге сіа Ьазіо е сіа з^Иа см. В-321
еззеге со т е  аі ЬаКезіто іі сотраге см. В-355.
еззеге Іга і Ьеаіі см. В -377.
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еххеге Ьессо см. В -404.
еххег Ьессо е Ьахіопаіо см. В-405.
еххеге пеі хио Ьеііо см. В-464.
еххеге йі Ьеііа еіа см. Е-251.
еххеге ЬеП’е Ггіііо см. Р-1333.
еххеге ЬеП’е ко см. 1-397.
еххег с5сІ ЬеІ питего см. N-589.
еххеге Ьепе іп агпехе см. А-1125.
еххеге Ьеп Іойегаіо см. Р-965.
еххеге Ьеп° іп цатЪе см. С-149.
еххеге Ъепѵейиіо сіа Й̂ см, В-556.
еххеге И Ьепѵепиіо см, В-558.
еххеге (1і Вегпагйо см. В-585.
еххеге іп ЬегпессЬе см. В -587.
еххеге іі Ьегхау ііо йі цсі см. В -598.
еххеге іі Ьегіиеііо Йі яй см. В-612.
еххеге пеііа хиа Ьеѵа см. В 632.
еххеге іп Ьііісо см. В-745.
еххеге іі ЬШі см. В-747.
еххеге йі Ьосса Ьиопа см. В-797.
еххеге Йі Ьосса Ьиопа соп цй см. В-797а.
еххеге іі Ьоіа Йі см. В-990.
еххеге іп ЬаЧеІіа см. В-1000.
еххеге ипа ЬоКе сЬе поп х’ет р іе  см. В-1079.
еххеге іп ипа Ьоііе йі (егго см. В 1080.
еххеге а Ьоііеда см. В -1091.
еххег Ьгаѵо рег і питегі см. N 590.
еххеге Йеііа Ьгі^аіа см. В-1215.
еххеге а ^й со т е  ип Ьп.хсо1о іп ип оссЬіо (тж еххеге 

ип Ьгихсоіо пеі*!і оссЬі рег или  а см. В-1276, 
еххеге іп Ьгиііе асцие см. А -106. 
еххеге хи ипа Ьгийа сЬіпа см. С-1730, 
еххеге іп ип Ьгиііо !гап§епіе см. Р-1216. 
еххеге с!і Ьиссіа сіига см. В-1316, 
еххеге іп Ьиопа см. В-1417, 
поп еххег Ьиопо а... см. В-1448, 
еххеге хи Ьиоп саѵаііо см. С 1363. 
еххеге іп Ьиоп сопсеііо см. С-2394, 
еххеге іп Ьиопа соійа см. С-2647, 
еххеге йі Ьиоп согйоѵапо см. С-2678, 
еххеге Йі Ьиопа сисіпа см. С-3127.
поп еххеге Ьиопо пё Йа сиосеге пё Йа хегЬаге см. 

В -1450.
еххеге Ььопо аііа Іевіа йеі тасті см. Р-473. 
еххеге пеііе Ьиопе дгахіе Йі цй см. С-1022, 
поп еххеге Ьиопо а Іеххаге Гасдиа см. В -1449. 
поп еххеге хиі Ьиоп ІіЬго йі цй см. Ь-572. 
еххеге іп Ьиопа Іипа см. Ь-892.
поп еххеге Ьиопо пеапсЬе а хоНіагхі іі пахо см. 

В-1449.
еххеге Йі Ьиоп оххо см. 0-692  
еххеге Йі Ьиоп рахіо см. Р-857 
еххеге а Ьиоп рогіо см. Р 2128.
поп еххеге Ьиопо а хсассіагхі пеапсЬе Іе тохсЬе см. 

В-1449.
еххеге Йі Ьиоп хепхо см. 5-633'.
еххеге хиііа Ьиопа хігайа см. 5-1849.
еххеге іп Ьиопі Іегтіпі соп Й̂ см. Т-380.
поп еххеге Ьиопо а іігаг 1е ЬгасЬе Йа хоіо см. В -1449.
еххеге ип Ьигго см В-1481.
еххеге аііа Ьихса см. В -1483.
еххеге ип сасіо іга Йие дгаМЩ"(і)е см. С-35
еххеге іі саИо Йі... см. С-55.
еххеге іп садіопе см. С-61.
еххеге аііе саісадпа см. С-95.
еххеге пеі саіепйагіо йі ^й см. С-176
еххеге Ін саіоге см. С-205.
еххеге ипа сатагіПа см. С-242.
еххеге сатегг. Йі цс см. С-260.
еххеге (йог йі с а т т іп о  см С-304.
еххеге со т е  1а сатрапа йеі Ьаг^еііо (сЬе х(и)ола хет- 

рге а ѵііирего) см. С-329.

еххеге со т е  1е сатрапе сЬе сЬіатапо ЦІІ аКг! аііа 
техха е поп епігапо іп сЬіеха см. С-330, 

еххеге йі сатрапе ^гэххе см С 325. 
еххеге 1а сатрапа йеі хио (или  ргоргіо) сатрапііе см.

С-328.
еххеге іп сатр о  см. С-378.
еххеге аііа сапйеіа см. С-410.
еххеге хи! сапйеііеге см. С-418.
еххеге сапйійо с о т е  ип егтеПіло см. Е -132.
еххеге Йеі сапі см. С-454.
еххеге с о т е  іі сапе йі Ьа%оіг“го см. С-455
еххеге сапе е ^аііо см. С-456.
еххеге со т е  ипа саппа (іп оаііа Йеі ПиШ) см. С 513.
еххег со т е  1е саппе Йедіі ог{>апі см. С-514.
еххеге ипа саппа ѵапа см. С-515.
еххеге ипа саппа аі ѵепіо см. С-513.
еххеге ип саппопе см. С-534.
еххеге аі сапіо см. С-561.
еххеге йа сапіо см. С-575.
поп еххеге сарасе йі .ихігаге 1е хсагре а цй см. С-78, 
еххеге сарасе йі гаіііпаге ип сареііо см. С-640, 
еххеге іп сарііа!е см. С-668, 
еххеге іп саро Ді цс см. С-754, 
еххеге ип саро Йі сЬіойо см. С 755. 
еххеге соі саро пеііа Іохха см. Р-1189 
еххеге а (или  іп) саро (йі) Ііхіа см. С-684, 
еххеге іп саро аі топ й о см. М-1782, 
еххеге йеііа сарреіііпа см. С-840, 
еххеге сагпе ргахха см. С-960, 
еххеге с о т е  1а сагпе йі хіогпеііо см. С 961. 
еххеге (сог.іе) сагпе е ип^іііа соп цй см. С-962, 
еххеге ип Сагпеайе ^иаіхіахі) см. С-987, 
еххеге ип сагпеѵаіе см. С-989, 
еххеге йа сагпеѵаіе е йа чиаге^ігпа см. С-990 
еххеге Іиогі йі саггед^іаіа см. С-1020. 
еххеге іп саггіега см. С-1035. 
еххеге сагіа сопохсіиіа см. С-1073. 
еххеге рег саха см. С-1152, 
еххег а саха хиа см. С-1157. 
еххеге Йі саха см. С-1158, 
еххеге іиогі йі саха см. С-1163, 
еххеге а саха е ЬоМеста см. С 1128. 
еххеге йі саха аі йіаѵоіо см. С-1160, 
еххеге йі саха рій сЬе 1а ^гапаіа см. С-1161, 
еххеге іп саха ргоргіа см. С-1162. 
еххеге Йі сахаіо см. С-1213, 
еххеге іп сахо см. С-1236. 
еххеге Іа сахіа 5ихаппа см. 5-2104. 
еххеге іі сахІі^атаШ  см. С-1266 
еххеге ип Саіопе см. С-1286, 
еххеге іп саііейга см. С-1294. 
еххеге іп саШѵе асдие см. А -106. 
еххеге іп саіііѵо сопсеМо см. С-2394, 
еххеге Йі саіііѵа сисіпа см. С-3128, 
еххеге саіііѵа йода йа Ьоііе см 0-732. 
еххеге іп саіііѵа Іииа см. Ь-892. 
еххеге саМіѵо йі пійо см. N-280. 
еххеге іп саиха соп цй см. С-1309, 
еххеге Гиогі (йі) са^за см. С 310. 
еххеге а саѵаііеге йі... см. С-1331, 
еххеге ип саѵаііег Йеі йе.ііе см. С-1327, 
еххеге с о т е  Іе саѵаііеііе см. С-1334. 
еххеге а саѵаііо см. С-1349, 
еххеге а саѵаііо рег... см С-1350, 
еххеге с о т е  Н саѵаііо йі Сіоііе см. С 1949. 
ег,хеге а саѵаііо йеі Іоххо см. С-1351. 
еххеге с о т е  іі саѵаііо дгаххо сЬе, тапітіаіа 1а Ьіайа, й і  

саісі аі ѵарііо см. С 1364. 
еххеге хорга ип саѵаі ргоххо см. С 1363. 
еххеге сесе Йа ( + т / . )  см. С-1441, 
еххеге (ип) сесе соІІо йі сисіпа см. С-1442, 
поп еххеге пе’ хиоі сепсі см, С 1465.
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еккеге пеі кио сепіго см С-1504
еккеге іп сега см. С-1515.
еькеге іп ип сегсіііо (1і Ге/го см. С-1541.
еккеге іп сегѵеііо см. С-1590.
еккеге пеі сегѵеііо Йі цй см. С-1591
еккеге Іиогі йі-1 сегѵеііо см. С-1592.
еккеге іп секіа гт: С-1640
еккеге ип сНіаррапиѵоІе см. С-1669.
еккеге іп сіііаѵе см. С-1699.
еккеге (с о т е )  Іа сНіаѵе е іі піаіегоггоіо см. С-1702
еккеге іі сіііосіо (ікко см. С-1746.
еккеге іп сіаЬа(1а см. С 1771.
еккеге Йі сіссіа см. С-1806.
поп еккеге ипа гіша см С-1911.
еккеге іп сішЬаІі см. С -1920.
еккеге сішіего а орпі е іт е й о  см. С-1924.
еккеге ип Сіпсіппаіо см. С-1926
е-кеге Іиогі сігсоіагіопе см. С-1960.
е->кеге іп сойа йі цй см. С-2034.
еккеге ип с о і р Ь г о й о  см. С-2084.
еч^еге аі соішо Йеііа гио(а см. С 2140.
еккеге аі сотапйо с5і цй см. С 2264
еккеге іп соіпЬиЙа соп дй см. С-2291.
еккеге іп со т т ег с іо  см. С-2309.
еккеге сотой о см. С-2320
еккеге іп сотоііо  см. С-2324
еккеге йеііа сотрарпіа сіеііа Іекіпа см С-2335
еккеге сотраге а ипа к с т т а  Йі Йепаго см. С-2344.
еккеге а сошріеіа см. С-2355.
еккеге а (или  іп) сотипе соп... см. С-2373.
еккеге іп сопсегіо см. С-2389.
еккеге іп сопсіо йі... см. С-2397.
еккеге сіі сопсіикіопе см. С-2400.
еккеге аі сопТеккаіеѵі см. С 2407.
еккеге аі сопШ етіпі см. С-2422.
еккеге іп сопкійегагіопе а цй см. С-2460.
еккеге киі сопіапіі см. С 2487.
еккеге іи сопіо см. С-2532.
еккеге рег 1е сопігайе см. С-2573.
еккеге 1а соп4го(ірига (1і см. С-2578.
еккеге сопіиіпасе соп цй см. С-2586.
еккеге ип сорегсНіо с]і (іаксо см. С-2592
еккеге аі сорегіо гм. С-2601.
еккеге іп согйа гм. С-2647.
еккеге Іа согйа киііа посе см. С-2648.
еккеге іп согро см. С-2750.
еккеге ип согро е ип’а т т а  см С-2751.
еккеге соггойо пеііе окка см. О 693.
еккеге ііі сог>о си  С-2816.
еккеге сіі согіессіа ргокка см. С-2831.
еккеге с о т е  іі согѵо і и. С-2865.
еккеге сока ргоргіа см С-2894
еккеге сока кіекка соп цй см. С-2895.
еккеге сока кігейа йі цй см. С-2894.
еккеге іп сокрейо с» . С-2956.
еккеге аііе сокіоіе йі цй см. С-2971.
еккеге йаііа сокіоіа йі А йато см. А-269.
еккеге ипа соіеппа см. С-2983
еккеге хепга пё Сгікіо пё Йіаѵоіо см,. С-3063.
еккеге а сгоссіііо см. С-3076.
еккег сиіо е сат іс іа  см. С-3150.
еккеге сиіо а Іегга см. С-3151.
еккеге сиі йі Іогйо см. С-3152.
еккегсі рег іі сиоіо е рег іі реіо см. С-3170.
еккеге а сиоге см. С-3203.
еккеге іі сиоге Йі дй см  С-3251.
еккеге іп сиоге Йі см. С-3252.
еккеге йі ип сиоге е Йі ип сопкіеііо см. С-3253
еккеге киі сигго Йі (4*іп } ) см. С-331С
еккеге со т е  Папіеіе пеііа (окка йеі іеопі і.іі. Г 1! ’0.
еккеге іп йа(а йі ( + т / ) см П 49.
еккеге йайогпо а <іс см А -1320.

еккеге йайогпо а ^й см. А-1321.
поп еккеге йе°;по йі аііассіаге (а іи йі Іе^агс, йі Іикіга- 

ге, йі рогреге, йі рсгіаге) Іе ксагре а дй (или  йі сотріеге
і рій и т ііі и((ісі, Йі рогіаге і ІіЬгі йіе(го, йі кіедаге і 
саиагі а цй; тж. поп еккеге йе^по йі Ьасіаге йоѵе раька 
ЯЙ) см. 0-78. 

еккеге 1а йеіепйа СагіНа^о йі цй см С-1114, 
еккеге йеіісаіо с о т е  ип (ііо Йі кеіа см. 0-82. 
еккеге йспіго см. 0-221. 
еккеге йепіго а... см. 0-222. 
еккеге йеп'го е (иогі см. 0-223  
еккеге іі йеик ех іпасНіпа см. 0-281. 
еккеге ип Йі см. 0-292. 
еккеге йі йіассіо см. 0-293. 
еккеге йі й іатап іе см 0-298.
еккеге іі йіаѵоіо е Гасциа капіа (или  е Іа сгосе) см.

0-309.
еккеге ип йіаѵоіо пеі саппеіо см. П-332.
еккеге (га йісіойо е Йісіаппоѵе см. 0-381.
еккеге йіеіго а ( +  іп[.) см. 0-393.
еккеге йіеіго а дй соп Іе саппе ади /ге  см. С 516.
еккеге а Йі^іипо см. Б-418.
еккяге ип Йідіипо сотапйаіо  см. 0-420.
еккеге а йіка^іо см. 0-584
еккеге іп йікйейа см. 0-622.
еккеге іп йікогйіпе см. 0-633.
еккеге с о т е  Іе <Ша й’ипа т а п о  см. 0-691.
еккеге с о т е  ип йИо пеІГоссЬіо см 0-673.
еккеге йііа йеііа кіекка іт п о  см. 0-692.
еккеге іп йійа соп чсі см 0-714.
еккеге йі йіѵегко Іедпо см Е-349.
еккеге йоісе с о т ’ипа іпаппа см. М-4 І4
еккеге Йоісе йі каіе см. 5-92
еккеге йоппа е тайоппа см. О 7С9.
еккеге іп йоггіпа см. 0-898.
поп еккег йие см. 0-917.
еккеге (га (или  (га, іпіга) 1е Йие см. 0-918
еккеге 1га Йие ас^ие см. А -130.
еккеге Йие а п іт е  іп ип поссіоіо см. А-7Р2
еккеге со т е  і Йие Йіоксигі см. 0-487.
еккеге йие ітЫ ойі а ип (аеііеге см. 0-405.
еккеге Йі йие 1іп<?ие см. Ь670.
еккеге іп ііие раекі с-л, Р-60.
еккеге аііе (или  (га 1е) гіие гарре см. 2-20
еккеге Йиго й’огессЫо см. 0-553.
еккеге йиго Йі ксНіепа см 5-412.
еккеге (с о т е )  ГеЬгео еггапіе см. Е-2.
еккеге койо Гедійа сіі ^й см. Е-38.
еккеге ип еійогайо см. Р-41.
еккег соіпе ип е!е(ап(е іп ип пе&огіо Йі рогсеііапе см.

Р-43.
еккеге аІГеІетокіпа см. Е-53.
еккеге (с о т е )  Егсоіе аі Ьіѵіо см. Е-128.
еккеге ип егтеіііпо см. Е-132.
еккеге (га Егойе е Рііаіо см. Е-134.
еккеге ип егое йеііа кек^а ітіогпаіа см. Е-141.
еккеге Гекегсііо йі РгапсексНіеІІо см. Р-1205.
еккеге (иогі й’екегсІ2Іо см. Е-187.
208. еккегсі е поп еккегсі быть человеком, на которого 

нельзя положиться, быть ненадежным человеком
еккеге адіі екігеті (или  аІГекІгето, іп екігето) см.

Е-226.
еккеге аІГекІгегпо рагШо см. Р-682. 
еккеге іП ек(го см. Е-230.
еккеге аІГеіа йеііе йие (и іи 4ге, есс 1 сгосі гѵ. С ЗОЬО 
еккеге с о т е  1а (аЬЬгіса Йі 5ап Ріеіго (или  йеі Иос 

т о )  см. Р-5. ’
еккеге (асііе ай аІ?аге Іе т ап і см. Д\Гі89. 
еккеге йі (асііе йі"ек1іопе см. 0-416. 
еккеге іі (ас(о(ит ( и Р-75. 
еккеге іп (аИо см. Р-101 
еккеге сіі (ат і^ ііа  <.м Р-132.
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еххеге іп Гагпідііа см. Р-133.
і-якеге іі (апаііпо (или  іі (апаіе) сіі сосіа си. Р -141. 
поп екхеге (агіпа с а (Іаг) оПіе (или  йа с.аійе) см. 

Р 219.
ехкеге сіі ипа (агіпа т а і соііа  см. Р-218. 
еккеге пеі Гаіі см. Р-253. 
еххеге аі Гаііо (или  аі Ш іі) см. Р 279 
еккеге Іа іаѵоіа сіеі раехе (или йе\ пюпсіо, Йі Іиііі) см. 

Р 330.
еккеге Гга Рагіо, сЬе гііасеѵа і Йаппі см. Р-338.
еххеге іп Гагіопе см. Р-339.
еххеге <1і [агіопе см. Р-340.
еххеге Гесіеіе аііа киа Ьапйіега см. В -195
еььеге іег т о  аі сНіосіо см. С -1747.
еххеге а Іеггі см. Р 447
е^кеге сіеііа {ехіа см Р-479.
екхеге аі ііапсЬі см. Р-547.
еххеге іп Яаіо см. Р-588.
екхеге ип Паіо см. Р-589 а).
ехкеге іі Псо йеЛ'огЮ сіі ясі см. Р-628.
еххеге іп Ііегі см. Р-673.
еххеге Н<т|іо (ІеІІа ^аіііпа (и іи  йеІГоса) Ьіапса см.

Ь 078
екхеге Гиог Йі ( і^ ііо іо  см. Р 701. 
еххеге іп ноге см І--У08. 
е^еге Ііогі е ЬассеІІі соп ііО см. Р-909. 
еххеге іп (или  аі) (опііо см. Р-1014. 
еххеге іп Іопгіі см. Р-1027а.
еххеге аі (или  іп) (о т іо  ііеі (или  Й’ип) р о /2о см.

1-1015
ехяеге ипа Топіапа ем. Р 1028.
еккеге 1га Іе Іогсйе е 5ап1а Сапгііііа см. С-423
ехьегсі соше Іе Іогтісііе см. Р-1076.
ехіеге іі Іогтісоіопе сіі хогЬо см. Р-І082.
ехкеге сіеііа (огіипа см. Р-1123.
еххеге пеііа Іохха сіеі Іеопі см Р-1190.
еххеге Іа Гга§о1а іп Ьосса аП’огко см. В-882.
еххеге іп (іапітепіе сіі (+ іл /.)  см. Р 1215.
еькеге іп {гахса см Р-1227.
еч^еге рег Іе Ігаііе см. Р-1254
еххеге іп ігесісіо соп цй см. Р-1272.
е>хегс іп {геда см. Г 1283.
і-ххеге іп Ігедоіа см Р-1292.
еяхеге Ггехса соше ипа хроха см. 5-1513.
ехкеге Ігіііо см. Г-1332.
еххеге іп Ігосіо см. Р-1336.
еяхеге ип [гиіііпо сл: Р-1378.
еиеге аііе (гиііа ги. Р-1388.
еххеге Ггиііо (йог. кіа^іопе см. 5-1589.
еххеге соп Іа іипе аііа роіа см. Р-1469.
ехкеге со т е  іі {иосо е Гасциа і ч. А -153
е«еге  (иосо е ііапипа см. Р-1518
еххеге Іисгі см. Р-1503.
еххеге ип (ихсеііо см. Р-1598.
еххеге ііі ^аЬЬапеІІа ем. 0-3.
ечхеге Йі наЬіпеІІо см. 0-25.
еьхегс хиі (или  пеі) радііагсіо см. 0-30
еьхеге ^аіо а рготехке см. 0-34.
еххеге іп раіа см. 0-3(;.
еххеге а <?аІ1а см. 0-59.
еххеге соше іі раііо Іга Іе даіііпе (тж. екяеге іі даііо  

пеі роііаіо) см. О 96 
еьхеге Гиогі (Іеі дап^Ьегі см. 0-219. 
еххеге ип цапітесіе см. 0-224. 
еххеге со т е  іі °а11о е Гасциа ЬоННа см. А-153. 
еххеге іі §;а14о сіі сььа см. 0-297.
ехкеге со т е  Іа да ііа  сЬе Іесе, рег 1а ГгеКа, і раШпі 

сіесЬі см. 0-261. 
ехкеге ипа (таггеЛа атЬиІап(е см 0-319. 
еккеге ип ^аггеіііпо с и. 0-320. 
ехкеге сіі реіо см. 0-321 
сяхеге а: Беп<о а см 0-347.

еххеге ип депоѵеяе см 0 -3 5 1 
екхеге гіі ^Ьіассіо і « 0 -3 9 1 Ь). 
еііеге іп ^Иіп^Негі см. 0-402.
е*іхеге со т е  іі 8 І°ам*е Сіроіі (сЬе ЬассНіаѵа і сесі 

соп регіісИе) см. С-1892, 
еккеге іп ё'шоссЫо гіаѵапіі (или ёі Ггопіе) а (̂1 см.

0-453
еьхеге ип ^іосаііоіо пеііе іпліі сіі см  0-465.
екхеіе іп е іосо с.и 0-484.
еххеге іі діосо сіі цс! см. 0-485.
екхеге діосо Йеііа (огіипа см. 0-486.
еххеге сіі ^іогпаіа см. О 524.
е55еге аііа {'іогпаіг ЛеІГагІісоІо см. 0-525
екхеге а «іогпо см О 581
ехкеге іп ^іогпо см. 0-588.
евкеге іп ^іогпо іп яіогпо см. 0-585.
екхеге с о т е  ІІ діоѵегіі см. 0-633.
е$5еге іп 8Іг° си. 0-675.
е$5сге Іиогі сіеі «іго см. 0-580.
екхеге сіі ^іго іп см. 0-681.
екіеге пеі діго см. О-082.
ехяеге 1е рііе сіеі согЬо см. С-28С5.
еььеге дій Йі согйа см. С-2649.
е55еге^ій (1і т а п о  см. М о90.
еккеге рій (сіі т ога іе ) гМ. 0-703.
еккеге ип ^іиІеЬЬе см. 0-751.
еккеге пеі о і̂иІеЬЬе см. 0-752.
еккеге пеі діи^іо см. 0-788.
еккеге пеііа ^іикіа согпісе см. С-2682.
е55еге іп ^Іогіа см. 0-800.
еккеге діогіоао сіі ^с см. 0-811.
еккеге ипа роіа (Гасчиаіо см. А-254.
еххеге ргаЛю аІГоссІііо см. С  86.
е^^еге а цгасіо а цсі см. 0  925.
еккеге іп ргасіо (1і ( + т / . )  см. 0-926.
еккеге ип ргаНікапіі см. О 933.
еххеге ргап Іарроіа см. Ь-155.
екхеге ип е гап тісгоЬіо см. Лі 1386.
еххеге ипа 2 гап ті§па41а см. М 1423.
еккеге сіі ргапсіе оріпіопе см. 0-416.
еккеге (1і ргап рахіо см. Р-858
еь^еге ип ^гап рірііа см. Р-1798.
еьхеге ип дгап хіпсіасо см. 5-816.
е55еге іп ргапіе кіаіо (ргекхо цй) см. 5-1655.
еккеге виііа дгаіісоіа см. 0-1007.
еккеге а (или іп) ^га^о а цсі см  0-1010.
еккеге ^гаіо аІГоссІііо см. 0-86.
е55еге рг0550 соп ці5 см. 0-1101.
еххеге киііа ргиссіа (или  хиііе ргиссе) см. 0-1111. 
ехкеге с о т е  іі циапіо е Іа т а п о  см. 0-1143. 
е$5еге (1і ип’іс!еа (или  ьеПЧйеа)... см. 1-20.
С'.кеге Гійеа Йі... см. 1-21.
ехкеге ітра$(а1о Ьепе |та1е] см. 1-94.
е55еге ітра«.Іа4о с5і сагпе ^і$!а((а см. С-963.
ехкеге ітрахіа іо  (1і 5от іо  см. 5-1038.
е5$еге ітрей ііо  пеііа Ііп^иа см. Ь-671.
еккеге Й ітріссіо см. 1-122.
поп ехкеге сЬе ип іпсіісе см. 1-204.
ехкеге іпсііеіго см. 1-209.
екхеге кепга іпУатіа е кепга ІоЛе см. 1-238.
ехкеге іпіегіоге сіі саѵаііі см С -1365.
ехкеге аііе іпіеггіаіе см. 1-251.
емеге іппапгі соп (или  пе^Іі) аппі с і/. ^-906 
екхеге іпіогпо а  Ім. 1-356. 
еькеге іп І5Іап (е см. 1-108.
еккеге іггециіеіо с о т ’ипо хрігііо ІоІІеіІо см. 5-1449. 
еккеге Ио см. 1-397.
ехкеге іп Іа соп діі (и ш  пе§1і) аппі см. А-906. 
еххеге соше і Іасігі (1і Ріка (сНе (1і когпо 5І Іеіісапо 

или  сЬе іі еіогпо 5І Іеѵап діі оссііі, е Іа поііе ѵаппо (а) 
гиЬаге іпхіеіпе) см. Ь-82 

еххеге ип іагсіо см. ^-159.
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еххеге пеі Іаггіо (или  пеііе Іахадпе) см. Ь-163.
еххеге Іагдо іп... см. 1,-174.
еххеге Іагѵа (1і хе хіеххо см. Ь-190
еххеге іп Іайе см. Ь-232.
еххеге пеі Іаііе е іпіеіе см. Ь-233
еххеге ип ІаѵаНсо см. Ь-252.
еххеге ип Ьаггаго ихсііо Йі хероііига см. Ь-282.
еххеге сіі Іе^де см. Ь-314.
еххеге пеііа Іерре см. Ь-315
еххеге Іеі^его Іахса см. Т 108.
поп еххеге Іерпо сіі сопіеххіопаіе см. І.-350.
еххеге Іехго ь хоісаге см. Ь-416.
еххеге (га ( і і)  ІеНо е ( і і)  Іеііиссіо см. 1.-498.
еххеге 1і см. Ь-531.
еххеге 1І 1і (рег + іп{.) см. 1.-532.
еххеге ип ІіЬго арегіо см. Ь 570.
еххеге ип ІіЬго сйіихо см. Ь-571
поп еххеге Ііріо аііа  ргоргіа рагоіа см. Р 521.
еххеге Гиогі сіі Ііпеа см. Ь-620.
еххеге хиііа Ііпеа Йі (иосо см. Ь 621.
еххеге іп іігга см. Ь-764.
еххеге хойо 1е Іорде см. Ь-774.
еххег сіі Іоііа см. Ь-777.
еххег с о т е  Ьогепгіп йе’ Мейісі (поп Іо ѵиоі пё Сгіхіо 

пё И Йіаѵоіо) см. Ь-790. 
еххеге аі Іитісіпо см. Ь-879. 
еххеге а Іипе см. Ь-902. 
еххеге пеііа Іипа см. Ь-903. 
еххеге 1ип(то а (+ іп[.) см. Ь-942. 
еххег Іип^і гіа (+ ш /.)  см. Ь-927. 
еххеге Іип^о со т е  1а сатісіа  Л Мео см М-1183, 
еххеге Іипіто с о т е  ипо хіоііо см. 5  1757. 
еххеге іп Іиоро гіі ѵегііа см. Ѵ-342. 
еххеге аііа тасіп а  (с о т е  Запхопе) см. М-34, 
еххеге ипа талон а см. М 124 
еххеге а та^ го  сіі яс см. М-130, 
еххеге іп т а іе  асс,ие см. А -106. 
еххеге т а іе  іп агпехе см. А -1125. 
еххеге т а іе  а саѵаііо см. С-1352, 
еххеге т а іе  іп даіпЬе см. 0-149. 
еххеге а т а і  рагіііо см. Р-690. 
еххеге а т а і  раххо см. Р-793. 
еххеге а т а і  рог4о см. Р-2128. 
еххеге Іа т а т т а  гіеі (гегігіо см. М-316, 
еххеге пеііа тап іса Йі цгі см. М-395, 
еххеге Йі піапіса хІгеНа (или  сіі тапісНе хігеііе) см 

М-396.
еххеге хойо 1а таппаіа  см. М-437, 
еххеге аііа т а п о  см. М-591, 
еххеге аііе т а п і см. М 592. 
еххеге сопіго т а п о  см. М-593.
еххеге іп т а п о  (или  пеііе т ап і) гіі цсі см. М-594.
еххеге іп т а п  гіе’ сапі см. М-595.
еххеге 1а т а п о  Лгіііа Йі дсі см. М-596.
еххеге пеі т а г е  см. М-801.
еххеге Іа Магіа ріеіоха см. М-834.
еххеге с о т е  И т а ііо  Йеі (или  пеі) (агоссНі (или  сіеііе 

тіпсНіаІе) см. М-969, 
еххег аі тесіех іто  (или  аііе тегіехіте^ см. М-1027, 
еххеге (Типа т ей ех іт а  ЬоНе см. В-1081, 
еххег Леі т  гйехіто Іипагіо см. 1.-919. 
еххег с о т е  тесіісо СгіІІо (а сНі с’ё т а іе  аііа Іехіа ше- 

Лісаг&Іі II соііо) см. С-1062, 
еххег <]і т ер ііо  см. М 1048  
еххеге ы ерііо сНе іі (или  сіеі) рапе см. Р-257. 
еххег (1і т е іе  соИе см. М-1061, 
еххеге с о т е  ипа т е іа  храссаіа см. М-1062, 
еххег Іиогі сіеііа т е т о г іа  см. М-1085.
209. еххег гіа т е п о  [сіа рій] быть хуж е [лучше]:

сЫё віашо Йа шепо <11 ѵоі яиапіо аі гіссЫ еѵаіогі. А егар- 
роіі пе аЪЬіато» (С. Сейегпа, шЗі^поге & $і&погі»).

— А по числу разбогатевших и покинувших Катанню мы 
Милану ничуть ие устуиаем, У нас так** - - хоть пруд пруда.

— Е аіш епо вепІІ5 5 е ип росо <11 гізреііо рег сЫ 6 гіа рій
(1і Іеі {М. Риссіпі. «ЕЬгеі*).

— Вы бы хоть немного уважали того, кто много вас 
выше по чипу.
(Пример см. тж. Р-1693).

еххеге с о т е  а іпепха (1а иІМто іі ГіпоссЫо см. М-1117.
еххеге ипа т еп іе  см. М-1139.
еххеге ип Мео см. М-1185.
еххег аііа тегсё с5і см. М-1216.
еххеге пеі т ехе  см. М 1247.
еххег с о т е  Іа техха (Іеі ѵепегсіі хап(о (сИе поп На 

ргіпсіріо пё Япе) см. М-1256
еххеге теххеге е тасіоипа см. Б-789. 
еххеге ^с сіі техііеге см. М-1288, 
еххеге с]і техііегі см. М-1298, 
еххеге (II теггапа еіа см. Е-259. 
еххеге Лі т егг о  см. М-1344, 
еххеге рег і т е г г і см. М-1345, 
еххеге т егг о  іп ріагга см. Р-1545. 
еххеге ип т іссо  см. М-1381, 
еххеге хепга тігіоЧа см. М-1392, 
еххеге с о т е  ипа ті<?па((а см. М-1423, 
еххеге тіпоге Йі цс см М-1497, 
еххеге т іп о іг  сіі хе хіеххо см. М-1498, 
еххеге пеііа тіхегіа ііп а Па рипіа с5еі сареііі (тж. ех

хеге соііа тіхегіа а ^оіа) см. М-1544, 
еххег аііа (или  ЛеІІа) тіхига см. М-1580 
еххеге с о т е  Іа то^Пе Йі Сехаге см. С-1631, 
еххеге т о ііе  Йі ѵіпо см. Ѵ-596. 
еххеге (1і т о т е п іо  см. М-1727, 
еххеге [иогі гіеі топЛо см. М-1782, 
еххеге пеі топгіо с5е11а Іипа см. М-1756, 
еххег топ еіа  (оха(а (или  саіапіе) см. М-1833 
еххеге а т о п іе  см. М-1863
еххеге с о т е  Іа тогіе ііа  (сЬе ё рег ІиНе 1е Іехіхіпе) 

см. М-1990, 
еххеге ип т о г іо  сНе с а т т іп а  см. М-2002, 
еххеге ипа тохеа хепга саро см. М-2037, 
еххеге со т е  ипа тохеа  пеі ІаИе см. М-2038, 
еххеге ип тохсНіпо см. М-2066, 
еххеге хиііе тоххе см. М-2072, 
еххеге ип ти ііп о  а ѵепіо см. М-2152, 
еххеге с о т е  ип ти го  см. М-2186*, 
еххеге тихопе соп цсі см. М-2247, 
еххеге хоМо Іа паіа (или  паіа) см. N-4. 
еххеге гіі пахо см. N-48.
еххеге со т е  Іа пеЬЬіа сНе Іахсіа І1 Іетро сЬе Ігоѵа см. 

N-127. 
еххеге пего см. N-206. 
еххеге пего соп ціі см. N-207. 
еххег соі пегѵі см N-232. 
еххеге (]і пегѵі Йоррі см. N-228. 
поп еххег пеххипо см. N-248. 
еххеге хойо Іа пеѵе см. N-265. 
еххеге пеііс хиа піссЬіа см. N-275. 
еххеге (1і пійо см. N-280. 
еххеге іп ип пігѵапа см. N-315. 
еххеге іп поіа см. N-398. 
еххеге (1і п о т е  см. N-421. 
еххеге іп поіігіа ргеххо см N-475. 
еххеге поіо «Іірріх е( 4опхогіЬих> (тж. еххеге поіо аі 

ророіо е аі сотипе) см. N-477. 
еххеге с о т е  1а поѵеііа йеііо 81еп(еге11о см. 5-1698. 
еххеге пеі питего см. N-587. 
еххеге хорга питего см. N 588 
еххеге пиоѵо Л... см. N-613. 
еххеге ип’оса см. 0-10. 
еххеге пе^Іі оссііі см. О 153.
еххеге ГоссНіо а(і)гіЙ о (или  гіехіго) Йі цД см. 0-154. 
еххеге ип оссНіо сіі хоіе см. 5-947 
еххеге іп ойоге с5і хапШа см. 0-262. 
еххеге Го^пі соха йі... см С-2896.
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еххеге оііо йа ЬасЬі см. О 296.
еххеге аІГоІіо хап4о см 0-297.
еххеге оііге іп цс см. 0-318.
еххеге оііге пе^Іі (или  со^Гі) аппі см. 0-319.
еххеге ГотЬга ііі ч<1 см. 0-338.
еххеге со т е  ГотЬга с5і Вапсо см. В-159.
еххег ГотЬга (1і хе хіеххо см. 0-339.
еххеге Гогасоіо см. 0-485.
еххеге с о т е  Гогсіоіо сіе’ роѵегі см. О 494.
еххеге аІГогсІіпе см. 0-516.
ехчеге аріі оггііпі (!■ ч 1 см. 0-517.
еххеге пеІГогйіпе сіеііе сохе (или  пеІГопііпе паіигаіе)

см. 0-518. 
поп еххеге хепга огессНі см. 0-554. 
еххеге хиІГогІо сіеііа (охха (г/ и сіеі хероісго) см. 0-607. 
еххеге ип огоіодіо см. 0-643. 
еххеге аІГохсиго Йі 4и44о см. О 660. 
еххеге охрі4е іп чс см. 0-671 
еххеге аІІ оххі^епо см. 0-676. 
еххеге аІГоххо см. 0-694. 
еххеге ип оххо іп ^оіа см. О 695 
еххеге ип оіге допііо сіі ѵеп4о см 0-727. 
еххеге райгопе сіі хё см. Р 12
еххеге рагігопе гіеі ЬассеІІаіо (или  ііеі сатр о; см.

Р 43.
еххеге хиііа ра&Ка см. Р-87.
еххеге с о т е  іі раіоіо сИе Ііп^е о хсо44а см. Р-109.
еххеге сіі рліаіо ітгоххо см. Р-124.
еххеге ип раііпхехіо см. Р-129.
еххеге іп рсііа см. Р-148.
еххег раііа е сассіа см. Р 119.
еххеге ипа раііа (Н Іагсіо см. 1.-159.
еххеге а ип р а іт о  (1а чс см. Р-185.
еххеге рапса <1а 4епеЬге см. Р-201.
еххеге (с о т е )  рапе е сасіо соп ч<1 см. Р-258.
еххеге рапі (1’ипа тегіехіта рах(а см. Р ‘259.
еххеге р«пе сіі гісаііо см. К308.
еххеге іп раіша см. Р-315.
еххеге ип рарраіасі см. Р-385.
еххеге рагеп4е рег рагіе сіі А й ато см. А 268
еххег рагі см. Р-440.
еххег рагі аІГеѵеп4о см Б-276.
еххеге рагі пеі ^іосо см. Р-441
еххег раг(і) рагі см. Р-442.
еххеге сіі рагоіа см. Р-522.
еххег рагіе «1і чс см. Р-630.
еххеге а рагіе йі чс см. Р-631.
еххеге (ІеІІа р-г4і4а см. Р-673*.
еххеге а рагіііо сіі (-)-іп[.) см. Р-691.
еххеге а ’ рагШі см. Р-692.
еххеге с о т е  раххеге е соІотЬі см. Р 741.
еххеге а ип раххо см. Р-794.
еххеге йі рах4а ГгоІІа см. Р-845.
еххеге пеі рах4іссі (или  іп ип рах(іссіо) см. Р-850.
еххеге іп раііо і ч. Р-887.
еххеге рагго Йі чс см. Р-93І.
еххеге ипа рейіпа пеііе іпапі гіі ч^ см. Р-987.
еххеге йі рердіо іп чс см. Р-999.
еххеге рерріо Йеі «гіоѵегіі см. 0-633.
еххеге ре^ріо Йеі тасір п о  см. М-33.
еххеге реітдіо (сіеі)іа т а т іп а  (1і 5ап Ріеіго см. Р-1788.
еххеге рерріо (ІеІІе т ід п а ііе  см. М-1423.
еххеге ре^яіо Йі 54орра см. 5-1792.
еххег {Тип р еіате  см. Р-1011.
еххеге пеііа реііе Йі ч<1 с л - Р-1035.
еххеге а ип реіо ііі... см. Р-1103.
еххеге (Тип реіо е (Типа Ьиссіа (и ш (1'ипа Іапа) см.

Р-1104 
еххеге іп репа см. Р-1140. 
еххеге іп репа рег... см. Р-1141. 
еххеге іп репйоіо см. Р-1155. 
еххеге ипа Репеіоре см. Р-1156.

еххеге хорга репхіего см. Р-1223. 
еххеге с о т е  ип репіоііп «Іеііе іаха^пе см. Р-1249. 
еххег йі рере см. Р-1256. 
еххеге іп реічіііа см. Р-1289. 
еххеге сіі регсіиіа хрегапга см. 5-1350. 
еххеге 1а рег&атепа сіеііа сопоссИіа е Іа сопоссНіа сіеі- 

Іа рег^аіпепа см. С-2445, 
еххеге регроіа см. Р-і293  
еххеге (1і регтапепга іп... см. Р-1303. 
еххеге іп регпіо см. Р-1305. 
еххеге рег^о іп чгі см. Р-1313.
еххеге ип (или  с о т і  іі) рехсе Іиог о'асчиа см. Р-1351. 
еххеге (Тип рехо е (1’ипа Ьиссіа (или  (1'ипа іапа) см 

Р 1104.
еххеге хиііе рехіе см. Р-1394. 
еххеге пеііе рехіе см Р-1395. 
еххеге а (или  іп) реггі см. Р-1460. 
еххеге іп ріагга см. Р-1544. 
еххеге ипа ріссоіа Іпгііа см. 1-198 
еххеге ип Рісо сіеііа Л"ігапйоіа см. Р-157.1 
еххеге ріе(1е Йі ч(1 см. Р 1647. 
еххеге а ріегіе см. Р-1648. 
еххеге (1а ріегіе см. Р-1649 
еххеге іп ріегіі см. Р-1587. 
еххеге пеі ріегіі (1і ч«1 см. Р-1656. 
еххеге 4га і ріегіі см. Р-1582. 
поп еххе.-е пё а ріейі пё а саѵаііо см. Р -1651 
еххеге соі ріейе пеііа хІаНа см. Р-1653. 
еххеге соі ріегіе іп (или  хи) йие х4аНе (или  іп сіие 

хсагре) см. Р-1652 
еххеге ріепо (1і чс см. Р-1752. 
еххеге ріепі, Япо аі 50220 см. С1 910. 
еххег ріеп й’оссНі см. 0-155. 
еххеге ріепо (1і хё см. Р-1753. 
еххеге ипа ріе4а см. Р-І757. 
еххеге ип рі&ііа рі^Ііа см. Р-1798
еххеге со т е  іі ріоѵапо АгІо44о сііе хареѵа іер^еге хоіа- 

т еп іе  пеі хио ІіЬго (или  Ьгеѵіагіо) см А 1079. 
еххеге пеііа хиа ріхсіпа см. Р-1843. 
еххеге гіа рій см. Е. 209.
еххег ріи пеІГаИго топгіо сНе іп чиех4о см. М-1761, 
еххеге рій ап іте  іп ип согро см. А-792. 
еххеге рій ах4и4о Йеі (Ііаѵоіо см. Б-333. 
еххеге рій аѵап4і Йеі іепірі см. Т-262’, 
еххеге іі рій ЬеІ (ісо Йеі рапіеге см. Р-629. 
еххеге рій (1і саха сНе іі да44о см. 0-297. 
поп еххеге рій соха см. С-2897, 
еххеге рій Йіхдгахіаіо сНе Іе (гесіісі оге см. 0-460. 
еххеге рій (Іиго (1еІІ’апііпа сіі Іессіо см. Ь-287. 
поп еххеге рій йеІГегЬа й’о^е* см. Е-100. 
еххеге рій ІигЬо с5еІ (Ііаѵоіо см. 0-333. 
еххеге рій §Ніо4іо сНе іі сап (1і ВаЬЬо пего см. 0-403. 
еххеге рій вЬіо44о Йі чс сНе (или  чиапіо) Гогхо «ІеІ 

т іе іе  см. 0-404.
еххеге рій ргоххо гіеІГасциа (или  сНе Гасчиа) сіеі т а с -  

сНегопі см. А -156.
еххеге рій ітріссіа4о сЬе ип риісіп пеііа х4ор?а см. 

Р-2421.
еххеге рій іпс5іе4го Йеііа таг4іпісса (или  <кІ1а сойа сіеі 

іпаіаіе) см. 1-210 . 
еххеге рій сіі Іа сНе Йі чиа см. ^-20. 
еххеге рій сііе Іе 1е4апіе гіе' 5ап4і см. ^-752 
еххеге ріи Іева4о а чй сНе Іа сатрапа аі сатрапііе  

см. С-331.
поп еххеге рій пеі ІіЬго Йеі ѵіѵеп4і см Ь-573.
еххеге рій Іипро Йеііа сатісіа йі Мео см. М 1183.
поп еххеге ріи (1і оррі см. 0-281.
поп еххеге рій (1і ргіто реіо см. Р-1093.
поп еххег рій Йі чие5 о̂ топгіо см. М-1784.
еххеге рій хсето  сНе і егапсНі Іиог йі Іипа см. 5-374.
еххеге рій 4га44аЬіІе (Іеііа сега см. С-1516.
еххеге рій ѵессЫо сіеі ргеггепюіо см. Р-2275.
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еххеге йі р іи та  см. Р-187Р.
еххеге сіі росо рахіо см. Р-858.
еххеге росо каіаіо см. 5-75.
еккеге сіі роса хрека см. 5-1369.
еххеге ип ро' хѵіаіо см. 5-2123.
еххеге ип рос'еге см. Р-1930.
еххеге а роііаіо см. Р-1953.
еххеге с о т е  і роііі сіі тегсаіо  см. Р-1967.
еххеге а роііо рехіо см Р-19С8.
еььеге рогсеііапа см. Р-2059.
еххеге (Іаііа рогіа сіеі с іт ііего  см. С-1925.
еххеге аііа рогіа со’ хаххі см. Р-2101.
екхеге іп рогіо см. Р-2129
еххеге рох(о пеІГиКіто хрігііо см. 5-1472.
еххеге ип р о /іо  хессо см. Р-2208.
еххеге іп ргейісаіо см. Р-2235.
еххеге аііе ргехе соп... см. Р-2251.
еххеге ргеххо 1а Ьосса сіі С]СІ см. В 883.
еіхеге ргехіо аііа  (огіипа см. Р-1124.
еххеге с о т е  іі ргеггетоіо см. Р-2274.
еххеге аііе ргіте а г т і см. А-1087.
еххеге аііе 5ие ргіте ехрегіепхе іп... см. Е-197
ех&еге іл ргіта гііа (или  пеііе ргіте Ше) см. Р-729.
еххеге сіі ргіто іт р е іо  см. 1-105.
еххеге гіа рго см. Р-2315.
еххеге іп ргосіпіо см. Р-2332.
езхеге іп (или  аі) ргорохію см. Р-2350.
еххеге пеі ргорохіСо см. Р-2351.
еххеге пеі ргоргіо е іет еп іо  см Е-50.
еххеге Іиогі гіеі ргоргіо е іет еп іо  см. Е-51.
еххеге сіі ргоѵа см. Р-2366.
еххеге соіпе ип ргипо пеП’оссЫо сіі чй (или іп ип ос- 

сЬіо а чй) см. Р-2378
еххеге ип Риісіпеііа см. Р-2417.
еххеге Іа рипіа сіі Й іатапіе см. Р-2455.
еххеге іп рипіеііі см. Р-2469
еххеге а (или  іп) рипіо см. Р-2524.
еххеге 5иІ (или іп) рипіо сіі... см. Р-2525.
еххеге а рипіо сіі соііига см. С 3002.
еххеге аі рипіо ^іихіо см. Р-2526.
еьхеге а рипіі сіі Іипа см. 1.-904.
еххеге Гиогі сіі риріііо см. Р-2550.
ех^еге ипа чиа&Ііа хоргаКіпа см. ($-\7.
е«5еге циаісііе соха см. С-28Ч8.
еххеге циа.сипо см. Р-24
еххеге іп циаісипо см. (*)-?5.
еххеге циапіі 1е Іеіапіе сіе’ 5апІІ см. 1.-752.
еххеге цііапіо сіі чиі а Іі см. 114.
еххеге а циагіі сіі Іипа см. 1.-904
еххеге іп диа'1. Зпі см. (^-63.
еххеге а чиаіігіпі сопіі см. <3-64.
е55еге іп циаИго іо р р і соп 1а сорегіа см. 0-824.
еххеге (іп) яиа'Лго еаЦі см. 0-290.
— сі 50110 чиаКго см. 0-291. 
еххеге чиаііго е чиаИг'оНо см. (̂ )-97. 
еххеге сіі чиеііі сіі сЬксЫгк-ііі см. С-1717, 
еххеге іп цисііа Ііхіа см. І.-749. 
ехчеге а циехіі Геггі см. Р-447. 
ехіеге ипа гара см. К-116.
еххеге с о т е  і га50І сіе1 ЬагЬісгі, сЬе хоп хетрге іп Гііо 

см. К-124.
еххеге аі гест^ітепіо см. Р-175. 
еххеге а ге^йпе см. К-180. 
е.чхеге Йі ге^оіа гм. К-202. 
сххеге п о а цА см. К-237. 
еххеге іп гіЬаххо см. К-303.
поп еххеге (пё) іп гі^а, пё іп іхрагіо см. К-344.
еххеге аііа  гоііа (или  аііе гоііе) см. К-572.
еххеге іп гоііа соп см. К 573.
ехкеге рег 1е гоііе см. К-574.
еххеге гіі гиЬгіса сч. К-608
еххеге сіі гиоіо см. Р 626.

еххеге іп гигго см. Р-645.
еххеге аііа 8ап(а Сгосе см. С-3081.
еххеге ип 5ап Ьаггаго см. Ь-282.
еххеге Іа яапіа Зикаппа см. 5-2104.
еххеге с о т е  5ап Т о т т а х о  см. Т-709.
еьяеге іі хапІіПсеіиг см. 5-206.
евхеге пеііе ісагре й) С]СІ см. 5-337.
еххеге с о т е  1е хсагре сІі раіассопе см. 5-33^
е85еге Іиогі сіі ксікгіпа см. 5-392.
ехзеге а хсЬіепа сіі цс см. 5-413.
поп еххеге хсІііеЦа Іагіпа см. Р-220.
еххеге аі ясоііа см. 5-466.
евхеге ипо хсогхезе см. 5-484.
ехвеге хе^геіо соіпе ип Йасіо см 5-540
езхеге ^еогеіо соше ина ІотЬа см. 5-591.
еввеге хетрге іп Піо см. Р-756.
е55еге хетрге 1і см. Ь-531а.
еххеге хетрге пеііе пиѵоіе см. N-627.
еххеге хегпрге 6а ріё (с о т е  і Іипаі или  іипаіоіі) см.

Р-1654.
еххег хетрге хиііе гиоіе см. К-636.
еххеге хетрге аііе хіеххе см. 5-1709.
еххеге хегѵііо е гіѵегііо см. 5-681.
еххеге а§1і з^оссіоіі см. 5-731.
еххеге сіі і^и гооіа  см. 5-743.
еххеге 1га (іі)  хі е (іі)  по см. 5-748.
еххеге хісиго Йеі Іаііо хио см. Р-280.
еххеге іі хі^пог Ргиііепгіо см. Р-2375.
еххеге хиііа хо^Ііа Йі... см. 5-890.
еххеге хиііа ЕО^Ііа Йеі с іт ііего  см. С-1925.
еххеге с о т е  і аоісіаіі Йеі рара (сЬе іп хеііе поп &оп

Ьиопі а «ЬагЬаге ипа гара) см. 5-907. 
еххеге аі хоійо см. 5-925. 
еххеге ип хоіе см. 5-947. 
евхеге іі коііагго Йеііа §еп!е см. 5-978. 
еххеге хорга сіі хё см. 5-1067. 
еххеге хогсіо ііа С]ііеІ1’огесс1ііо см. 0-555. 
еххеге хоххорга см. 5-1197. 
еххеге хоііегга см. 5-1158. 
еххеге сіі храііа Іопйа см. 5-1257. 
еххеге а «раяхо см. 5-1311. 
еххеге ипо хрессЬіо Йі... см. 5-1327. 
евхеге ипа хресіе сІЧпсІіа см. 1-198. 
еххеге хидіі хріііі см. 5-1417. 
еххеге Гиогі (Йі) ^найга см. 5-1558. 
еххеге Іиогі хіауіопе см. 5-1589. 
еххеге хіапсо сіі Іеѵаіа см. Ь-517. 
еххеге Іа хіапда сіі т егг о  см. 5-1626. 
еххеге сіі хіапга а... см. 5-1С34. 
еххеге пеііа $(апга сіеі Ьоиопі см. 5-1635. 
еххеге а хІессЬеНо с и 5-1671. 
еххеге Іа хіеііа роіаге Йі с̂̂  см. 5-1689. 
еххеге ипо хіепіегеііо см. 5-1700. 
е5«еге аііе хіезхе см. 5-1709. 
езхеге пеііа (или  хиііа) хіехха Ьагса си. 3-278. 
ехвеге ипо хіехяо согро см. С-2751, 
еххеге Йеііа хіехха гахга см. К-132. 
еххеге ипо хііпсо (1і хапіо см. 5-1729. 
еххеге ипо хіоссаЯххо см. 5-1745. 
езхеге хіопаіо см. 5-1787. 
еххеге Гиогі Йа^іі хігассі см. 5-1814. 
еххеге Гиогі (сіі) «.Ігайа см. 5-1850. 
ехзеге аііе хігеііе см. 5-1934. 
еххеге хігеііо сіі піапісЬе см. М-396, 
еххеге іп ипо хігеііоіо см. 5-1943. 
еххеге хігитепіо сП см. 1960. 
еххеге кігигпепіо рег чй см. 5-1961. 
еххеге «.ІгиЙо а... см. 5-1968. 
еххеге Йі хіиссо см. 5-1970. 
еххеге хіиссо Йі... см. 5-1973. 
еххеге хіийіоьо ѵег«о чй см. 5-1977. 
еххеге іп хиссіііо см. 5-2015.
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еххеге хи^Ьега см. 5-2048.
еххеге хиосега е пиога см. 5  2080.
еххеге Іа 5ихаппа см. 5-2104.
еххеге іі хиххі см. 5-210'.
еххеге .хоііо іі іассопе см. Т-17.
еххеге соше ТаДДео е ѴепегапДа см. Т-23.
еххеге Іауііаіо рег с̂ с <.«. Т-30.
еххеге а ип Іа&Ііеге соп чД см. Т-31.
еххеге ипа Іаіра см. Т-53.
еххеге Іапіо &Ьіо((о Ді чс сЬе (или  чиап(о) Гогхо ДеІ 

шіеіе см. 0-40-1 
еххеге хиі іарреіо см. Т-71, 
еххеге Іага е іагаіа см. Т-77, 
еххеге іагДі аііа Пега Ді Ьапсіапо си. І_-135. 
еххеге хиі Іаѵоііеге см. Т 151. 
еххеге со т е  П Іеаіго Деі ЬгіасЬі см Т-157, 
еххеге ипа ТеЬаіДе см Т-159, 
еххеге а іепіро а ( + іл /  ) см. Т-261 
еххеге сіеі Іеіпро см Т-262 
еххеге іп Іепіро см. Т-263.
поп еххеге аі Іетр о аііа Пега (11 Ьапсіапо си. Ь-135.
еххеге Іепега Ді сяісазпа см. С-96.
еххеге а (или  іп) Іегга см. Т-417.
еххеге Іегга іегга см. Т-402.
еххеге іп іегга Ді ТигсЬі см. Т-418.
еххеге Ді (хиа) Іехіа см. Т-545.
еххег соііа іехіа Гиогі ДеІ т о п  До см. М-1783
еххеге 1а іехіа Ді Іигсо а цД см. Т-492.
еххеге сіі Іітрапі ^гоххі ім . Т-646.
еххеге Іиогі (ДеІ) ііго см. Т-679.
еххеге Іоссо пеі сегѵеііо см. С-1575.
еххеге Іоссо пеі потіпе раігіх см. N-443.
еххеге ипа іотЬ а см. Т-705.
еххеге хоііо іі ІогсЬіо см. Т-757.
еххеге ип Іогіо Д’иоѵо см. Т-765.
еххеге ипа Іогге сГаѵогіо см Т-773.
еххеге пеі (огіо см. Т-789.
еххеге іп ігассіа см. Т-812.
еххеге аі ігашопіо см. Т-831.
еххеге іп (гапхііо см. Т-842 с).
еххеге іп (ипа) Ігарроіа см. Т-843.
еххеге іі ІгахіиІІо ДеІІа ^епіе см. Т-852.
еххеге Ігіаса Ді цй см. Т-928.
еххеге ігорро іп Іа соп 1а ѵіхііа см. 1.-12.
еххеге с о т е  іі Ігоііо ДеІГахіпо см. Т-959.
еххеге Іиііо саха е Іаѵого см. С-1164.
еххеге {иП’ипа соха соп чД см. С-2895.
еххеге хи Іиііе 1е Іигіе см. Р-1588.
еххеге Іиііо Сехй е Магіа см 0-375.
еххеге Іиііо іп уіогіа см. С-800.
еххеге Іиііо I іДеа Ді... см. 1-21.
еххег іи ііо  т іе іе  см. М 1401.
еххеге ІиіГоссЬі (е іиІСогессЫ) см. 0-156.
еххеге ІиіІ’огессЬі см. 0-556.
еххеге Іиііо ого соіаіо см. 0-621.
еххеге ІиИо рапе е сасіо соп цД см. Р-258.
еххеге Іиііо хріроіі см. 5-1414.
еххеге ГиЬі сопхіхіат см. 13-1.
еххеге пе^іі и іііт і Іегіпіпі см. Т-381.
еххеге сГитог пего см. N-208.
еххеге сГипсІісі опсе см. 0-361.
еххеге хиІГипДісі опсе см. 0-362
еххеге ипо іп сіие см. 0-919.
еххеге 1га &Іі иопііпі с.м. ІЛ-132.
еххеге с о т е  Гиото ДеІІе саѵегпе см. 11-133.
еххеге с о т е  Гиоѵо Ігехсо Ді о^іГі е Ді іегі см. 11-185.
еххеге ир Іо Даіе см. 11-205.
еххеге іп игіо соп С]СІ см. 11-209.
еххеге а ихсіо е Ьоііе^а см. С-1128.
еххеге Гихсіо Деі Ігепіа (сііі ехсе е сііі епіга) см. Т-920.
еххеге 1а ѵассиссіа см. Ѵ-12.
еххеге ѵа^о Ді чс со т е  Іа сарга йе! хзіе см. Ѵ-20.

еххеге іп ѵаіі&іа см. Ѵ-40.
еххеге сіі ѵаіиіа іпіеха соп чД см. Ѵ-50.
еххеге ѵессЬіо ДеІ техііеге (или  сіеі Іаѵого) см. Ѵ-93.
еххеге ип ѵессЬіо раііпхехіо см. Р-129.
еххеге аііе ѵеДеІІе см. Ѵ-135.
еххеге сіі ѵеДеІІа см. Ѵ-136.
еххеге хоііо ѵепіо см Ѵ-257.
еххеге ѵегдіпе а (или  Ді) цс см. Ѵ-327.
еххеге аі ѵегдоепа см. Ѵ-331.
еххеге аііа ѵегііа см. Ѵ-342.
еххеге ипа ѵега тап п а см. М-434.
еххеге ипа ѵега т і^ п а ііа  см. М-1423.
еххеге ипа ѵега рассЬіа см. Р-3.
еххеге рег ѵіа см. Ѵ-480
еххеге іп (и ги рег) ѵіа Ді (или  а) чс см. Ѵ-481. 
еххеге хиііа ѵіа Ді Оатахсо см. 0-14. 
еххеге хиі ѵіаіе ДеІ (гатопіо см. Т-831, 
еххеге Гиогі Деі ѵіоііоіо см. Ѵ-615. 
еххеге ипа ѵіа е ипа т о г іе  см Ѵ-725. 
еххеге іп ѵода Ді ( + т / . )  см. Ѵ-864. 
еххеге со т е  Іа ѵоіре е іі ^аііо см Ѵ-919. 
еххеге ѵох сіатап ііх  іп Дехегіо см. Ѵ-973. 
еххеге аііе (или  1га 1е) гарре см. 2-20. 
еххеге ип гарраіегга см. Ъ-2ч 
еххеге аііо гего аххоіиіо см. 2-41. 
еххеге 1о гітЬеПо см. 2-51. 
еххеге ипа гирра е ип рап т о ііе  см. 2-104. 
сгеДеге (или  рагеге) Д’еххеге хиі саѵаііо Д’ОгІапДо см. 

С-13 >9.
с/еДег Д’еххеге Гітрегаіоге см. 1-103. 
сгейеге Й’еххеге іі Мапдіа (сіі Зіепа) см. М-363 
сгеДег Ді еххег чиаісоха см. 0-21. 
іііисіег(хі) Ді еххеге ГотЬеІісо Деі топДо см. 0-323. 
ѵоіег еххеге (сепіо Ьгассіа) хоМо Іегга см. Т-434, 
ііюііо Д’еххеге см. М-1626, 
га^іопе Д’еххеге см. Р-40. 
а Ьеп еххеге см. В-509, 
с’ё Да аНодаге іі ти еп а іо  см. М-2139, 
с’ё Да апДаге а гоііа Ді соПо с о т е  і саггоггіпі Д N8- 

роіі см. N-12.
с’ё сЬі Ьасіа Іа т а п о  сЬе ѵоггеЬЬе ѵеДег гпогга см. 

М-695, 
с’ё Де. Ьиіо см. В-1424, 
се п’ё (агіпа Да Іаг рапе см. Р-222. 
с’ё сЬе НсИі Іаге! см. Р-636. 
с’ё сЬе іге см. 1-402.
с’ё сЬі Ьа 1е ѵосі е сЬі (хсЬіассіа или  рарра) Іе посі

см. Ѵ-857.
с’ё Да (аг апсога пюКа хІгаДа см. 5-1892. 
с’ё ІІ ^аііо пеі Іиосо см. 0-302. 
с’ё репіе е ^епіе см. 0-364. 
с’ё ГІпДіе см. 1-200. 
с’ё Да іпдгаххаг(сі) см. 1-271 
с’ё хоііо 1а таіахха см. М-927 
с’ё Іа тига^Ііа ДеІІа Сіпа (Іга Ді Іого) см. М-2170, 
се п’ё рег іі тап ісо  е рег Іа тех іо іа  (тж. се п’ё рег ’.а 

т ех іо іа  е рег іі тап ісо) см. М-412, 
с’ё піепіе? см. N-301. 
с’ё пиііа Да тогДеге? см. М 1905. 
с’ё Деі пиѵоіо! см. N-632.
с’е оДог Ді ГгіНаІа (или  Ді Ьгисіа(о) см. 0-267. 
с’ё оііо апсога аііа  Іисегпа см. 0-305. 
с’ё раппо Да Іаеііаге см. Р
с’ё ипа раггіа сЬе ё ип 2 гап ^іисіігіо см. Р-927. 
с’ё рехсе Да Нгаг хи см. Р-1357. 
с’ё Ді рій см. Р-1867. 
с’ё рій хи^о а гаДег ип оххо см. 5-2055. 
с’ё рій (гарроіе сЬе Іорі см. Т-844, 
с’ё чиаІсЬе ^гоххег7а 1га Ді Іого см. 0-1091 
с’ё чиаісоха хоііо (тж. с’ё хоііо чиаісоха или  циаісііе 

Діаѵоіо, Деі тагсіо) си. 5-1192 
с’ё чиеііо сЬе хеіпіпа е с е  чиеііо сЬе т іе іе  см. 5 609.

12 Ит рѵсск. ф р а ’., ел
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с’ё гоЬа іп репіоіа см. Р-474.
с е  и.іа і г д  с і і  і о г о  с м .  К-615.
с'с ьешрге і і о с і о  см. М-1672.
с ё иа ьоііеггагзі! см. 5-1 ІчО.
с’с сіа ьіаг росо а (аѵоіа см. Т-143.
с ’е сіа хисіагхі! см. 5-І024
с'ё Йеі кисіісіо см. 5-2032.
с ’с іі Іеііо Ьакзо см. Т-634.
с е  Йеі ІогЬісІо см. Т-756.
с ’ё ипа ѵессЬіа ги$*Е>пе 1га сіі Іого см. К-615.
с е  гіеііо го ..о  4га сіі іого см. 2-74.
с ’ега ипа ѵоііа... см. Ѵ-955.
с'ега ипа ѵоііа Магсо Кіѵоііа см. М-765.
210. сЬе ё (е) сЬе поп ё а) одним махом, сразу, тот

час:
Рівигаіеѵі ГаІІеегегга сіі РіпоссЫо диапгіо зі зеп іі ІІІіЛо. 

Зеп. и ыаге а йіге сііе ё е сЬе поп ё, изсі 8иЬіІо (иогі (іеііа 
с іііа (С. СиЫойі, г 1_е аѵѵеп:иге йі РіпоссНіо»).

Гіредс авьте себе, как был рад Пиноккио, оказавшись на 
своооде. Не говоря лишнего слоі.а, он іут же ушел из города.

Ь) откуда ни в о з ь м и с ь ;  н и  с т о г о  ііи с  сего, вдруг, не
ожиданно;

...аІГііпргоѵѵізо, сЬе ё сЬе поп ё, АгІессЬіпо з т е і іе  <3і 
гесііаге. е... сотіп сіа  а игіаге (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге 
йі РтоссЫо»),

вдруг, ни с того ни с сего. Арлекин перестал деклами
ровать и... закричал.

СЬе ё, сЬе поп ё г ай ип іга ііо  іі Іегосе Саѵаііеге зі зепіі 
ип ігешепѵіо ріггісоге а е іі  оссЬі... {С. Койагі, «Ье аѵѵепіиге 
йі Сіроіііпо»),

Вдруг, ни с того ни с сего Помидор почувствовал страш 
ную резь в глазах...

сЬе с циеі пе^огіо? см. N-144. 
сЬе ё эоппііо^и.о см. 5-1023. 
сііе ё ипа «ІаІ.а см. 5-1601.
сііе ё яиссе55о? ип ^аііо  На (а ііо  ргосе$8о см. С-304, 
сііе ^ихіо с'ё а... см. О 1217.
сНе гпапіега ё ^ие51а? (тж. сЬе таліеге коп ^ие5(е?) 

см. М -126. 
сііе іпихіса ё ^ие51а? см. М-2219. 
сЬе кага, хага см. Ь-217. 
сЬі 1е Ьихса, хоп хие см. В -1487. 
сЬі ё Ьи&іагсіо ё Іасіго см. В -1407.
сКі ё саиха сіе1 &ио гпаіе ріап&а (а ) $е хіеххо см. 

С -1322.
сЬі ё аі сорегіо циапйо ріоѵе, ё Ьеп т а ііо  хе 5І гпиоѵе; 

5е 5І тиоѵ е е хі Ьадпа, ё Ьеп т а ііо  ке кі Іадпа см. 
С-2604.

сНі ё йеЬіІоге поп гіро$а со т е  ѵиоіе см. 0-73.
сЬі ё іп сШеКо ё іп $о$ре(1о см. 0-407.
сііі ё сШІатаІо ё т егхо  ітргесаіо см. 0-411.
а сЬі ё сШдга/.іаІо, (хіі Іетрехіа іі рапе пеі (огпо см.

Р іУО
сНі ё а Йог/.іпа, поп сотапсіа см. 0-9^4.
сііі ё деіоко, хтоссоіі, е сЫ ё іппатогаю  крепеа см.

С 325.
сЫ ё іппосепіе хсадіі 1а ргігпа ріеіга см. Р-1781. 
сЫ ё Іезіо а тап діаге ё Іехіо а Іаѵогаге см. Ь-417. 
сЬі ё тапсіпо Іа т а іііп а , ё шапсіпо апсЬе 1а «ега см. 

М 339.
сЬі ё іп таге , паѵіса; сЫ ё іп Іегга гайіса см. М-812. 
сНі ё пііпсіііопе, ё «ио гіа.по см. М-1450, 
сііі ё сіі (или  рег) паіига Гіпо аііа (охха Йига см. 

N 102 .
сііі ё рі^го а (или  аі) т эп д іаге  ё рі^го а Іаѵогаге 

(или  а оепі соха) см. Р-1809.
сііі ё роѵего е поп На Йепагі, поп аЬЬіа ѵо^Ге см. 

0-І20 .
сНі ё ( іі)  ргіто аі ти ііпо, ргіто  (или  ргігпа) тасіпа  

см. Р-2293. 
сНі ё диеі педохіо? см. N-145.
сНІ ё гео, е Ьиопо ё Іепиіо, рио Гаге іі т а іе  е поп е5- 

5ег сгейиіо см. К-235. 
сНі ё 5апо ё (За рій сіеі зиКапо см. 5-201.

сНі ё хаіоііо поп сгейе а сНі ё Йідіипо см. С-2768 
сЬі ё $аѵіо м сопоісе аі т а і Іспіро см. Т-298. 
сНі ё $епга йіГеиі 8са§'1і 1а ргі па ріеіга с у .  Р-1781. 
сНі ё 5и<1ісіо, 5І пеііі см. 5-^033. 
сій ё іп іепиіа, Оіо (или  Л сіеі) Гаіиіа см. А-403. 
сНі ё ѵегдоепоіо, ѵасІа $1гасс.о$о см. Ѵ-337. 
сЬі поп ё іп Іогпо ё іп (или  &иІІа) раіа см. Р-1093.. 
сНі поп ё таггоііпо хага гаѵід^іоіо см М-893. 
сНі поп ё хаѵіо, рагіспіе е іогіе, 5І Іагпсп(і Л. &ё, поп 

гіеііа яогіе см. 5-264.
сНі поп (и Ьиоп коігіаіо, поп Бага Ьиоп сарііапо см 

5-909.
211. сі ё 5оі1о С]С здесь что-то кроется, здесь что-то 

есть, здесь что-то не то.
сі копо рій сапі сНе Іергі см. С-492.
сі 50П0 рій крагѵіегі сНе сиа І̂ѵе* см. 5-1303
с'о сНе ё Іаііо ё гехо кл«. Р-257
сіо сНе ё ѵаіхо рег сіітохігаге см. 0-445.
212. с о т е  сНе хіа как бы то ни было, 
с о т ’ё, с о т е  поп ё си. С-2295.
с о т ’ё $тгапсІе іі таге , ё дгапйе 1а ѵетрехіа см М-816, 
с о т ’ё ѵего Ріо (или  Ісісііо)! см. 0-466. 
соіпе ё ѵега Іа ѵегйа см. Ѵ-350.
213. со т е  хагеЬЬе ай ехкеге? что?, что вы хотите ска

зать?
214. со т е  (хе) пиНа! (или  піепіе) Іоххе (х іа іо) как ни

в чем не бывало:
Ьа (Регреіиа) ѵеппе Ііпаіш епіс. соп ип кгап саѵоіо зоііо

іі Ьгассіо, е соп 1а (ассіа іозіа . с о т е  чс іш ііа  іохле ііа іо  
(А. Мапгопі. *1 рготе5$і $ро$і»).

Наконец, появилась Перпетуя с большим кочаном капу
сты под мышкой и с таким вызывающим видом, как будто 
она тут ни при чем.

ѴіІІогіа ё езіеггеіаііа. Ма Еіссагйо ё сохі воггійепіе, созі 
Ігапииіііо іп аррагепга. с о т е  5е пи ііа (о^5е ассасіиіо, сЬе 
Іеі Бі вепіе (Іікагтаіа (А!. Апіопіопі, « Ѵ е с ііле » )

Виктория в ужасе, но Рнккардо такой спокойный, так 
\ льіСа.’гея. буді ) ничего не случилось. И она вдруг чув- 
, гвует себя обезоруженной.

Рагіа  соп ипо, соп ГаИго соше піепіе Іо88е, поп яі 
сарізсе зе Ьа сарііо соп сЫ 5Іа ѵ іаеііапЛ о (1 . Огозо. «// 
Іісіапгаіо»)

Она заговаривает то с одним, то с другим пассажиром, 
как ни в чем не бывало, и непонятно, знает ли ока, с кем 
вместе едет.

«Оипдие — гіргезе 1а ш а т т а  — поі апіігото 1га росо, 
с о т е  рег ипа ра88е^^іаіа, заіиіегепч: 1с кі^поге с о т е  зе 
пи ііа 055е е гііоп егето  Іогве сіотаіііна (Іота іі 8ега, поп 
вс...» Ьа ЬатЫ па іесе й і &і соі сапо {К. Ѵіцшю. .Ь а  Ъат- 
Ьоіа ЬгиКа»),

— Значит, — продолжала мама, — через некоторое время 
мы выйдем, как будто на прогулку, по-ідороваемся с жен
щинами как ни в чем ие бывало и вернемся, может, зав іра 
у ір о ч . может, завтра вечером — не знаю...

Девочка согласно кивнула.
Міа та й ге  гіаргі ГаІІо^цю (11 ріазга Вогіопг е айезяо 

гісотіпсіаѵа, с о т е  ке піспіе Тоззе, а й ігіеегті, а сопігоі- 
Іа гт і, а о р р г іт е гт і (М. Зоісіаіі, гЬа Ьи$іа агапсюпе»)

Моя мать снова перебралась на квартиру на пю щ ади 
Бодони ... и принялась как ни н чем не бывало вертеть 
мною, проверять и притеснять меня.
(П ри.іер см. тж. В-1080. Р-970, 0-158).

соѵе с’ё Іи т о  с’ё Гиосо см. Р-1460.
Йоѵе ё ип тагсеііо  ё ип сЬіаххо см. М 739. 
сіоѵе с’ё ті^Ііо, ріі иссеііі ѵо1?по см. М-1420.
Йоѵе ё іі рара, 1а ё К ота см. Р-356. 
йоѵ’ё хіаіо іі (иосо, сі ха хетрге сіі Ьгисіаііссіо (или 

сі гітап  хетрге Іа сепеге саісіа) см. Р-1519 
Йоѵе с е  ипіопе, с’ё Оіо см. 0-99.
Йоѵе ё иотіп і ё тос'о см. и-139. 
сіоѵе поп ё т а ііг іа , поп ё рессаіо см. М 306. 
гіоѵе поп с’ё ге^оіа, поп с’ё (гаіі см Р 211. 
сіоѵе поп с’ё г^тейю, іі ріапіо ё ѵапо см Р-387. 
гіоѵе поп ё гоЬа, апсНе і сап! хе пе ѵаппо см. Р-479. 
гіоѵе поп с’ё хап^ие поп хі рио Іеѵагіо см. 5-181 
сіоѵе поп г ё пог пе іодііе пеапсЬе Іа ріепа см. Р-1742. 
сіоѵе поп ё ипіопе, Іогга ѵега поп ё см. 13-99.
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йоѵе 5оп сіоппе е ^аііі зоп рій рагоіе спе га4(і см.

0-815.
йоѵе зоп (е т т іп е  е осЬе поп ѵі хоп рагоіе росНе см. 

Р-401.
ііоѵе сі 50110 Іе Іе$(е, сі ко по і соссі (тж. йоѵе сі зопо

і соссі сі 5оп (ехіе) см р-505 
ё асдиа $иІ т а г т о  см. А-236. 
ё ип а((аг сіі пиііа! см. А-323. 
ё ип аііго соп(о! см. С-2570, 
ё ип аИго т е  см. А-569. 
ё ип аііга тихіса см. М-2220.
ё ип аііго раіо (или раг) иі тап ісііе (или  йг сіосе) 

см. Р-108.
ё агйііо іі даііо хорга іі хио Іе іатс  см. С -102. 
ё ип ЬаМеге аі ти го  см. М-2199, 
ё ЬеІГе (іпііа см. Р-859.
ё ЬеІГе Ііциісіаіо! (тж. ё ЬеІГе $рассіа(о; ё ЬеІГе 

кріссіаіо) см. В-435, 
ё ЬеІ тосіо см. М-1671, 
ё Іа Ьосса йеііа ѵегііа см. В-826, 
ё ипа ЬгиМа Ьезііа см. В-630, 
ё ипа ЬгиМа таіа$$а см. М-928 
ё Ьиопо а іпапйагіо рег Іа т о г іе  см. В -1466. 
ё ипа саппопа(а! см. С-532, 
ё (Іа сапіаге пеііа сНіГагга см. С-1766. 
ё ип саіііѵо апйаге сопіго ѵепіо см. Ѵ-279. 
ё іп саиха... см. С -1323. 
ё іі со іт о  см С-2143, 
ё со іт а  Іа ті$ига см. М-1593, 
ё с о т е  Гасдиа $иІ (иосо см. А-235. 
ё с о т ’апйаге а ргепсіеге іі рапе аі (огпо см. Р-293. 
ё с о т е  Ьаііеге іі ти го  см. М-2199, 
ё с о т е  Ьеге ип ЬіссНіег Й’асциа (или ип са((ё, ип иоѵо, 

ип іогіо (І’иоѵо) см. В-575, 
ё с о т е  іі сасіо сіі (га 8(сГапо см. 5-1678. 
ё с о т е  сегсаг Іа Іапа аІГаяіпо см І_-118. 
ё с о т е  іі сисиіо (сНе ё) 4иНо ѵосе е реппе см. С-3134, 
ё с о т е  Йаге Гіпсепхо аі ^гіііі см. 1-160. 
ё со т е  Йаге ип ридпо іп сіеіо см. Р-2399. 
ё с о т е  сііге см. Е)-533. 
ё с о т е  сііге аі т а г т о  см. М-856
ё с о т е  Йіге аі ти го  (или аііа тига&ііа) см. М-2199, 
ё с о т е  (аг ипо $(агпиіо см. 5-1648. 
ё со т е  (агіа аііа гіа см. 2-49.
§11 ё с о т е  іі ГаГоге Йеііе топасНе (, ѵа аѵапіі а Іигіа 

Йі ЬівсоНіпі) см. Р-302. 
ё с о т е  Іа Ііега Йі 5іпі§ад1іа: сНі На аѵиіо, На аѵиіо

см. А-1376. 
ё с о т е  Іа ^гаті^па см. 0-935.
ё соіпе іпйоѵіпаге ип Іегпо аі Іоііо см. Т-390, 
ё с о т е  Іаѵаге іі саро аІГазіпо см. А-1211. 
ё со т е  Іессаг т а г т о  см. М-857, 
ё с о т е  Іеѵаге цс Йі хиІРаІіаге см. А 522. 
ё с о т е  т е ііе г  Гоііо пеі Іите см. 0-306. 
ё с о т е  Іа тікегіа: рій 5і ѵа іп ІЙ е рій сгезсе см. 

М-1550.
ё с о т е  ргепйег ипа Іітоп аіа  см Ь-600. 
ё с о т е  рагіаге а) ти го  (или аііа тига&На; тж. ё с о т е  

^тиоѵеге іі тиго) см. М-2199, 
ё с о т е  1е (аѵоіе зіогіе см. Т-145.
0 І1 ё с о т е  ^Іі иссеііі, ога циа, ога 1а см. ІЛ-15. 
ё с о т е  ѵіпсеге ип Іегпо аі ІоЙо см. Т-390, 
ё сопіго И ^аіаіео см. С-46, 
ё ипа соха Йеі т іе і  со&ііопі см. С-2079, 
ё ип 5І Йісе е пиііа рій см. 0-53 і. 
ё а Йіге см. 0-533. 
ё Іа йізсогйіа (га і сапі см. С-493, 
ё егЬа Йеі хио огіо см. Е-114.
ё ип (аг$і т а д д іо г  т а іе  іі 1ахсіаг$і ѵіпсеге йеі т а іе  

см. М-234.
Іиі ё Іідііоі йеііа т а іа  та ігі^ па см. Р-707. 
ё  (ІпІІа см. Р-859.

ё (огіипаіо с о т е  ип сапе (или і сапі) іп сЫе&а ся,
С-431, 

ё (огга см. Р -1181.
рег Іиі ё ип ^іосНегеІІо (или &іосНеііо) йа пиііа см.

С-466, 
ё а діогпаіа см. С-519.
ё діогпаіа йі ^ ігатепіо йі пиѵоіопі см. С-530.
ЕІі ё ип діогпо! см. С-595.
ё діогпо аНо (или (аііо, Йа ип регго) см. С-596, 
ё ип діоѵейі см. 0-635. 
ё іі ѵохіго діго см. С-693, 
ё ип &іиЬіІео см. С-719, 
ё ипа діиддіоіа! см. С-750.
ё ип {ггап тсй ісо  сНі сопоксе іі хио т а іе  см. М-1035, 
ё 1а ^гапйіпе хиііа кіорріа см. 0-977. 
ё ип ій ет  рег ій ет  см. 1-26.
ё ГіІІитіпагіопе йі (гаіе (или йі ргеіе) сиіо (сНе соп 

т о іі і  Іиті (асеа Ьиіо) см. С-3137, 
ё ип ітЬаМегзі см. 1-47. 
ё Йа ітЬоіІаге см. 1-60. 
ё Гігптадіпе йеііа т о гіе  см 1-79 
ё Іайго сНі гиЬа е сНі (іепе ІІ $ассо см. Ь-85 
ё Іопіапо йаІГаѵеге храгаіо ІиМе Іе хие сагіиссе см. 

С -1120.
ё Іопіапа ГегЬа йаі Ьессо см. Е 117.
ё ип Ьиса (а’ ргезіо см. І_ 799.
діі ё іі т а іе  сіі (аге а Йіг$е..е чиаНго см. М-235.
ё іі т іо  тягіеііо! см М-877.
ё гпаііо рег 5еі ріогпі йеііа «еШіпапа см. М <’75. 
ё 1а т ей е$ іт а  тіпехіга см. М-1475, 
ё т е д ііо  сайеге йаі ріейе сЬе йаііа ѵеМа (или йаЛІа 

с',та) см. Р-1724. 
ё те^Ііо  са$а а іегга. сНе ѵепйеге а саісіпа см. С -1204. 
ё т е д ііо  сНе сі ѵеп§а іі (окпаіо сЬе іі тей ісо  см. 

Р-1087.
ё те&Ііо сопяигпаг Іе $сагре сНе Іе Іепгиоіа см. 5-355. 
ё т е^ ііо  еггаге соп тоК і сЬ’ехкег «аѵіо хоіо см. Е-143. 
ё те^Ііо  еххег саро йі ^аКо (или йі Іисегіоіа) сНе сойа 

йі Іеопе (тж. ё гпедііо е$$ег саро йі Іисгіо или йі загара 
сНе сойа йі 5(огіопе) см. С-820.

ё т с д ііо  екяег іпѵійіаіі сНе сотраШ і (или сотріап(і) 
см. I-373.

(ё ) т ер ііо  скхег йі т а п о  Ьа((и(о сНе йі Ііп§иа (егиіо
см. М-707.

ё т е^ ііо  еххег тепйісапге сНе і^погапіс см. М-1100, 
ё іпе^Ііо С55еге $оІі сНе т а і ассотрадпаіі см. 5-990. 
ё іпедііо е$$еге иссеі йі Ьохсо (или йі сатра&па) сНе 

иссеі йі даЬЬіа см. Ы-17.
ё т ср ііо  ипа даіііпа а Серро сНе ип сарропе а Ра- 

5циа см. С-79, 
ё те&ііо ип даго(апо сЬе ип ^атЬо Йі рега см. С-244, 
ё т е д ііо  1тЬа(1ег$і сЬе сегсаге арро$(а см. 1-48. 
ё те^Ііо  іпаіе сЬе т а іе  е ре^^.о см. М-287, 
ё т е д ііо  (тап д іаге) ип (огйо іп расе сНе ип сарропе 

іп ^иегга см. Т-761, 
ё іпедііо поп паіо сНе поп іп$е^па!о см. N-25. 
ё т е д ііо  регйеге Іа реііе сЬе іі ѵііеііо см. Р-1072. 
ё те^Ііо  регйеге 1а $еІІа сНе II саѵаііо см. 5-604. 
ё т е д ііо  ріё Ьа&па(о сНе (е$1а гоііа см. Р-1724. 
ё т е д ііо  ріедаг сЬе готреге см. Р-1734. 
ё терП о ріедагхі сНе хсаѵсггагхі см. Р-1735. 
ё те^ Ііо  іі росо е Ьиопо сНе іі тоК о е саШѵо см. 

Р-1921.
ё те^ Ііо  риггаг Йі рогсо, сНе йі роѵего см. Р-2067. 
ё т е д ііо  чиаісока сЬе пиііа см. М-1054, 
ё т е^ ііо  циеі сНе Оіо тапйа сНе чиеі сНе Гиото со- 

тапйа см. 0-478. 
ё т е е ііо  «саІЬаІга сНе пиііо резсе см. 5-310. 
ё те^Ііо  зйгиссіоіаг соі ріейі сНе соііа ІІпдиа см. 

Р-1724*.
ё т е^ ііо  ип «оійо йі Ьиоп асциі&іо сНе т іі іе  і  ітЬго- 

еіі см. 5-932.

12*
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ё тчеуііо «шіаге сЬе (гетаге см. 5-2025. 
ё те&Ііо ип Іоггіо ор&і сЬе ипа раіііпа сіоітінпі см.

Г-7Г>У
е тс^ Ііо  ип иссеііо іл даЬЬіа сНе сепіо рег агіа і м.

і_-і&
ё те&Ііо ип иоѵо одді сііе ипа ^аіііпа (Іогпапі (или 

а ра^ иа) см. ЬІ-197. 
ё ип т ег іо  <1аІ Ьессо ^іаііо см. М-1236, 
ё ипа т егг а  сагіиесіа см. С-1121, 
ё да  т о е ііе  см. М-1690, 
ё пега Іа Ьгасе! см. N-21°. 
ё... соп поссіоіі сЬе... см. N-336. 
ё рег ГосЬе см. 0-15.
ё ип 0550 сЬе гііпапе іп (или  сЬе ѵа сіі Ігаѵегчо)

см. 0-712. 
ё рапе гіі Іиііі і ^іогпі см. Р-294.
ё рессаіо сИе 5е пе ѵа соІГаі^иа Ьепейейа см. Р-950. 
ё р е ^ іо  >1 гітесііо Йеі т а іе  см. Р-389. 
ё ре^^іо Іа ѵег^о^па сЬе іі с! ап по см. Ѵ-335. 
ё ре^^іо ип ѵегго сЬе ипа соііапа см. Ѵ-449. 
ё рій ЬеІІа 1а ѵехіе с!іе Іа крова см. Ѵ-424. 
ё рій (ІеЬоІе іі рипіеііо сЬе 1а (или  сіеііа) Ігаѵе см. 

Р 2470.
с рій сіізсохіо сЬе поп ё деппаіо сіаііе т оге  см. М 1884. 
ё ріи Іасііе сопмцііаге сЬе (аге см. Р-73. 
ё рій іасііе [аге Іе ріа^Ие сЬе хапагіе см. Р-І485. 
ё рій Іасііе (аге И т о т о  сЬе іі т і т о  сѵ. М-1733, 
ё ріи (асііе Іііохоіаге сЬе Іасопіггаге см. Р-807. 
ё рій (асііе сііе тогіг запіі см. Р-74. 
ё рій Іа сЬе ( +  ац%) см. Ь-28.
ё рій Іопіапо сЬе поп ё ^еппаіо сіаііе тоге  см. № 1884. 
ё рій 1а тозіга  (или  1а діипіа) сЬе 1а сіеггаіа см.

И 344.
ё рій Іо 5сарііо сНе 11 ^иасіа^по см. 5-323. 
ё рій 1а зреза сЬе Гітргеха (или  гіеІГііпргеха) см. 

5-1378.
ё рій ѵісіпо іі сіепіе сЬе пехзип рагепіе см. 0-214. 
ё ип ро’ таіеіпаіісо  см. М-931, 
ё ип роѵего хасгііісаіо см. 5-56. 
ё ргезіо йеМо см. Р-2262. 
ё ргекіо Іаііо! см. Р-258 
ё сП хио ри^по см. Р-2410. 
ё циапіо гііге см. 0-533. 
ё 1а гаЬЬіа Іга і сапі см. С-493.
ЕІі ё рег га^іопе сіі то.ісіо см. К-86. 
ё ипа гоЬа «ЗеІ т іе і содііопі см. С-2079, 
ё 1а «сагра рег іі 5ио ріесіе см. 5-356. 
ё а (или  гіа) хеяпаге соп сагЬопе Ьіапсо см. В-685а. 
ё хетрге т е^ ііо  Гасциа сНе ѵа сЬе Гасциа сНе х(а см. 

А-237.
ё хетрге х(а(а рій ѵісіпа 1а реііе сііе іі діиЬЬопс см. 

Р-1071.
ё хетрге Іа хіехха хо'Га! см. 5-971. 
ё хогсіо Йа ип огессЬіо (, е іп чиеІГаНго сі Ьа ип реп- 

пессЬіо) см. 5-1099. 
ё ипо храссаіеепа сЬе Іа 1о храссатопіі см. 5-1205. 
ё ипо хіепіо а хепіігіо см. 5-1702. 
ё 1а хіехза тіпехіга см. М-1475, 
ё гіеііа хіезха раппіпа см. Р-318. 
ё хиЬНо Іаііо! см. Р-258.
ё да (аіога иссеі пеііа гацпа, сНе ё Гиддііо сіі ^аЬЬ^а 

см. Ц-14.
ё іеіпро Йі хтеНег іі діосо см. 0-507.
Гё хиі ѵоьіго ІеЙо! см. Т-635, 
ё (о т о  сіа Іаге циеііо е аііго см. Т-712, 
ё ІІ іопо сЬе Га Іа тихіса см. Т-738, 
ё (иК’аИга тіпехіга см. М-1476, 
ё Іиііа ипа соттесН а см. С-2305, 
ё Іиііо сііге см. 0-535. 
ё Іиііо (аѵа см. Р-317. 
ё Іиііо (Йі) ^иайастпаіо см. 0-1119. 
ё (иМ’ипа шаіакка см. М-928.

ё 4иЙо циеі йеі топсіо см. М-1818
ё ІиНа ясепа см. 5-383.
ё ІиІГипа хогіа см. 5-1107.
ё 4и14а $1га4а см. 5-1893.
ё ипа сіеііе іие Гогіипе см. Р -1138
ё ипа Йеііе хие коіііе! см. 5-976.
ё Ги$сіо Йеі Ігепіа: сЬі ехсе е сЬі епіга см. С-237.
ё (ип) ѵапдеіо (соіаіо) см. Ѵ-58.
ё ипа ѵега уаіапіегіа см. 0-42.
ё ип ѵего рессаіо! см. Р-951.
ё ипа гіггоіа! см. 2-69.
ё ипа гирра е ип рап т о ііе  см. 2-106.
(іпсЬё се п’ё, ѵііа (Іа ге см. Ѵ-769.
ГіпсЬё с’ё Гіаіо (или  ѵііа) с'ё врегапга см 5-1351. 
Гоххі (^іаіо) тіпсЬіопе! см. М-1451.
(05хе ѵего! см. Ѵ-377.
^іа ега тіпсЬіопе! см. М-1451.
1а ё ЬеІІа! см. В-458, 
т а  хе ё ѵего см. Ѵ-378. 
т е і і іа т о  сНе ма см. М -1-329.
пс55ипо ё дгапсіе рег іі ргоргіо сатегіеге с к. 0-974
а пезхипо ё пахсохіо см. N-33.
пе&і>ипо ё ргоіеіа іп раігіа см. Р-2338.
піипо ё ріи сЬе и от о  см. и - 140.
піипо ё хаѵіо й’оепі (ет р о  см. 5-265.
Іа поЬіКа ё с о т е  гего см. N 326. 
поп с’ё аѵеге сЬе ѵаі^а хареге см. 5-233. 
поп с’ё ЬагЬа Й’и от о  сЬе... см. В-262, 
поп с'ё Ыко^по Й’аѵег хіисііаіо ГаЬЬасо см. В-779, 
поп с’ё Ьі5»о0 по Й’екхег іпйоѵіпі см В-780, 
поп с’ё Ьі$о0по й’іпѵеп1агіо см. В-781, 
поп с’ё Ьіхо^по сіеііа Іапіегпа см. В-782, 
поп с’ё Ьоссоп Йеі пеііо см. В-986, 
поп с’ё Ьиоп зап^ие (га сіі Іого см. 5-186. 
поп с’ё ип сапе см. С-498, 
поп с’ё сагпе $епг’0$50 см. С-985, 
поп с’ё сіі сНе см. С-1649. 
поп с’ё... сЬе Іепда см. Т-362, 
поп с’ё сНе ип^еге см. ЦІ-69. 
поп с’ё соп$і^1іо сНе ѵаі^а см С-2474, 
поп с’ё сока сНе кі ѵепйісЬі рій <1еІ іет р о  см. Т 310. 
поп с’ё соаа ре26'оге °Ье іп ѵессЬіе тетЬ га  ріггісог 

(1’аіпоге см. С-2921.
поп с’ё соха ѵіеіаіа, сНе поп хіа йехійегяіа см. С-2922.
поп с’ё (или  поп сі хопо) сгіхіі см. С-3071
поп с’ё сіа сііге см. 0-539.
поп с’ё да сіогтіге! см. 0-844.
поп с’ё сіоѵе піеііеге ипо хріііо см. 5-1419.
поп с’ё Йие $епга Іге см. 0-926.
поп с’ё есо сіі... см. Е-16.
поп с’ё е ііе ііо  хепга сайка см. Е-36.
поп с’ё Гито хепга (иосо см. Р-1460.
поп с’ё да ііо  пеі (иосо см. 0-303.
поп с’ё 2 гаксіа см. 0-991.
поп с’ё іпіорро рег аѵеге, рій сЬе сЬіейеге е Іетеге 

см. 1-352. 
поп с’ё Іеііеге зепг’ихо см. Ь-459. 
поп с’ё Ііпо кепга гехіа см. Ь-724.
поп с’ё пё Икса (или  1і$с1іе) пё оххо (или оххі) см. 

Ь736.
поп с’ё т а  сНе Іепда! см. М-1.
поп с’ё гпаг^іпе рег ( + т / . )  см. М 832.
поп с’ё т егго  см. М-1376.
поп с’ё рег т ег г і см. М-1367.
поп с’ё т іе іе  хепга тохсЬе см. М-1412.
поп с’ё ті&ііоге хрессЬіо сЬе Гатісо ѵессЬіо с ,і 5-1333.
поп с’ё тосіо (пё ѵегко) см. М-1677.
поп с’ё гпоНо см. М-1717.
поп с’ё отЬга сіі... см. 0-353.
поп с’ё рапе хепга репа см. Р 265.
поп с’ё реяй!ОГ хоггіо сіі сЬі поп ѵиоі исііге см. 5-1100.
поп с’ё реьса ьепга Ііхса см. Р-1360.
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поп с’ё ріесіе см. Р-1725.
поп с’ё рііі ЬеІ ітіе$«,о сНе ке віех.чо см. М-1278, 
поп с’ё рііЗ т егг о  см. М-1368.
поп с’ё рохіо пепипепо рег Ъехіеітшііаге см. Р-2І83.
поп с’ё циекііопе см. С}-107.
поп с’ё гісеііа аі іаі т а іе  с и. К-320.
поп с’ё гііпесііо см. Р-388.
поп с’ё гіраго см. К-398.
поп с’ё гоха хепга хріпе см. К-534.
поп с'ё пё хсгіііа пё (ехіітопі см. 5-488.
поп с’ё херо... см. 5-2056.
поп с’ё храгадпо сіі... см. 5-1294.
поп с’ё хігасіа см. 5-1895.
поп с’ё хігоіпЬо см. 5-1953.
поп с’ё хиссо см. 5-2020.
поп с’ё иоѵо сНе поп диаггі см. 0-200.
поп с’ё ѵегхо см. Ѵ-410.
поп с’ё ѵіа (Іі т егго  см. Ѵ-4С0
поп ё Ьоссопе рег і хиоі йепН см. 0-212.
поп ё Ьиоп ге сЬі поп г е ^ е  хё см. К-148.
поп ё ипа сагегга см. С-915.
поп ё сагпе рег і хиоі сіепіі см. 0-212.
поп ё пё сагпе пё рехсе см. С-984.
поп ё сіЬо (или  сіссіа) рег і хиоі сіепіі см 0-212.
поп ё соха рег 1а хиа ЬагЬа см. В-261.
поп ё Йеііо см. 0-537.
поп ё а Йіг росо см. 0-538.
поп ё сііхриіа см О 653.
поп ё егЬа гіеі ргоргіо (или  хио) огіо см. Е-115. 
поп ё (агіпа пеііа см. Р-223. 
поп ё сіеі т іо  ^епеге см. С-335, 
поп ё &іогпа(а см. С-531, 
поп ё сГип діогпо см. С-602, 
поп ё іі пііо діогпо см. С-603, 
поп ё ^гап соха см. С-2923, 
поп ё ітЬессаіа гіа раххегоНі см. 1-53. 
поп ё т а і  хі §тап т огіа  сЬе поп сат р і сНіссНеххіа см. 

М-1907.
поп ё т а іе  сіі т о г іе  (иги  сіа шесіісо; поп ё т а іе  сНе 

ргеіе пе дойа) см. М-254.
поп ё Йеііа т е^ ііо  х іо ііа  см. 5-1754. 
поп ё т іс а  со т е  теН ег Гоііо пеі Іите см. 0-307. 
поп ё пе^огіо см. N-146. 
поп ё піепіе (или  пиііа) см. N-306. 
поп ё ого іи ііо  циеііо сііе Іисе см. 0-637. 
поп ё рапе рег і хиоі йепН см. 0-212. 
поп ё циеііо сЬе іпѵепіо Іа роіѵеге см. Р-2018. 
поп ё Йеі т іо  герегіогіо см. Р-239. 
поп ё Іетро 6а Ьаііеге іп сат ісіа  (или  сіі сіаг Ііепо 

аііе осііе) см. Т-311.
поп ё (еггепо сіа рогсі (или  гіа ріапіаге ѵі^па, ѵіепе) 

см. Т 461.
поп ё ііггопе сНе поп аЬЬіа іі хио Гито см. Т-690, 
поп ё ІгасШоге хепга хохреііо см. Т-822, 
поп ё (Іі іи ііі і ^іогпі см. С-604.
поп ё ІиІГого чиеі сііе Іиссіса (или  гііисе) см. 0-637.
поп ё іийо гоха см. Р-535.
поп ё иоіпо Йа иссеііаге а Гаѵе см. 13-141.
поп ё Іа ѵіа сІеІГогІо см. Ѵ-463.
поп ё ѵіад^іо хепга роіѵеге, е еиегга хепга Іаегіте  

см. Ѵ-551.
поп Ги т а і  хі ЬеІІа хсагра сНе поп йіѵепіаххе ипа сіа- 

Ьаііа см. 5-357.
поп Іи т а і %аІіа сНе поп соггеххе аі іорі см. 0-276.
поп Ги т а і  уіогіа хепга іпѵісііа см. С-807.
поп хага т а і сіа техха см. М-1263.
поп хагеЬЬе сіеііе т іе !  см. М-1513.
поп хі ё т а і ѵессНі рег ітрагаге см. 1-92.
поп хіат  йі та^&іо см. М-101.
поп хіато т іс а  хІаЛ а Ьаііа іпхіете см. В-107.
поп хіеіе іп ипа хіаііа см. 5-1602.
поп «оно 5ап1’Апіопіо см. А-932.

поп хоп рій т іо  см. М-1512, 
поп хопо (Іиііе) гохе см. К-535. 
поп хопо и^иаіі Іиііі і ^іогпі см. 0-605. 
поп ѵ’ё саіііѵо рапіеге, сЬе поп х'ас1оргі аііа ѵепсіет- 

т іа  см. °-313. 
поп ѵ’ё тад^ іог  Іасіго сГип ІіЬго саіііѵо см. Ь-87. 
циаіе сНе хіа см. 0-26. 
циапііо ё .ет р *  ё іет р о  см. Т-314. .■
Чиапіо ё сіоѵеге см. 0-893  
ЯиапГё Іип^о е Іа(о см. Ь-939. 
циапГё ѵего Г.іо (или  Ісісііо)! см. 0-466. 
циеі сЬ’ё сіеііо ё сІеМо см. 0-540.
С]иеІ сііе ё Іаііо ё Гаііо см. Р-259.
Чиеі сііе ё Гаііо ё гехо см. Р-257. 
циеііо ё Іа хріпа см. 5-1431.
215. С]иеІ сНе ё хіаіо ё хіаіо что было, то било, что 

было, то прошло (пример см. С-921а; М-2020).
216. циеі сііе Ьа Йа еххеге хага ргоѵ чему быть, того 

не миновать.
Чиеі сНе хагеЬЬе ^геѵе Га рагіепга Ііеѵе см. 0-1041. 
Чиехіа ё ЬеІІа! см. В -458 
циехіо ё іі ЬихіІІіх см. В -1489.
Чиехіа ё Іа соха! см. С-2931.
Чиехіа ё ^гохха см. 0-1110.
ЧиехГ’ё таіихсоіа! см. М-152.
Зиехіа ё Іа піапсіа! см. М-336.
С]ие$іа (хі сЬе) ё тагсНіана! см. М-744 
^иеx1а ё соі тап ісо  им. М-415, 
циехіа ё Іа т іа !  см. <2-109. 
цлехіо ё сіа кё см. 5-528.
^иеxіа ё ГиНіта (сНе т і  (аі) см. 13-56.
^иеxіо поп с’ё хоііо Іе хіеііе см. 5-1696.
Зиехіа поп ё ипа Ьиссіа (или  ипа (гопйа) сіі рогго 

см. Р-2083.
Чиекіа ё ігорро Гогіе! см. Р-1105. 
циекіі хопо ІаНі т іе і см. Р-298.
217. хага чиеі сНе хага (тж. сііе «ага, «ага; зіа со т е  

«і зіа; 8Іа ^ие1 сііе віа) будь что будет:
— Ма ё 1а Іиа гоѵіпа, ё Іа повіга гоѵіпа.
— ОЬ іпБошша, — іпіеггирре СогішЬо. — Баг^ циеі сЬе 

вагі... Іо поп пе Ьо соіра (^. Са&іеіпиоѵо, *Ь'опогеѵоІе 
Раоіо Ьеоп[огІе»).

— Но это же твой крах, наш крах.
— А, — сказал Корим бо,— будь что будет... Я здесь ни 

при чем.
— „Тапіо шееііо! Апгіегд а гагсіи^агш ! е а гІБСаІйагшІ. 

е роі?.. е роі вагй циеі сЬе яагй (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге 
йі РіпоссНіо*).

— ...Тем лучше! Пойду обсохну и согреюсь, а потом?.. 
Потом — будь что будет!

§іа соше 5і Біа, чиевіо сошшеББО ѵіае&іаіоге о зоійаіо
о аііоге аѵеѵа сошрегаіо а ііа  зіагіопе йі Зігасиза ип НЬго 
сЬе діі ега шоИо ріасіиіо (V. Вгапсаіі, «И ѵессНіо соп  
е і і  вііѵаіі»).

Как бы то ни было, но этот коммивояжер или солдат, 
а может, актер купил на вокзале в Сиракузах книгу, кото
рая ему очень понравилась.
Іа загеЪЪе см. С -1005.
загеЪЬе ше^Ііо сЬе ^асеззе Іа саігеііа см. С-230.
§е &1і ё посіо, ѵегга аі реіііпе см. N-379. 
зе піепіе ё... см. N-308.
5е поп ё о%%\ ё гіошапі см. 0-287. 
зе поп ё ѵего? ё Ьеп ігоѵаіо см. Ѵ-381. 
хе поп ё гирра, ё рап Ьа^паіо (или  Ьоііііо, Іаѵаіо, 

шоііе) см. 2-106.
$е 5агап(по) гозе, Погігаппо (хе ^агаппо вріпе, рип- 

^егаппо) см. Н-537.
5еі ип ЬеІ ^епеге! см. С-337.
5Іа соп Оіо см. 0-484.
1і зіа Іе^рега (или  Ііеѵе) 1а (егга! см. Т-440.
5Іа соше 5І 5Іа (тж. 5Іа циеі сЬе 5Іа) см. Е-217.
БІагпо іп аііо шаге, Ьі^о^па пио^аге см. М-789. 
5Іато йассаро см. Э-2.
5 І а т  Іехіі! см. Ь-418.
5Іато  5етрге а (егпро а тогіге см. Т-317.
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кіагпо аііе 50Іі(е! см. 5-977.
5Іат  4и44і й’Аиашо см. А-270.
з іа т о  4и44і (ЬеІІі) а ип т о й о  см. М-1679.
5Іато 4и44і Йі сагпе е Й’охха см. С-951.
«оно Ьиопе [саНіѵеІ т о х 5е см. М 2088.
50П0 с о т е  і 50Ійа4. сіеі ге ЕгьЙе см. Е-137. 
пе 50по ^опПо е гі^опііо см. С 889.
50п те&Ііо 1е Гаѵе сИе Йигапо сЬе і сарропі сНе ѵеп- 

00110 т еп о  (или  сЬе таисапо) см. Р-318.
50п йеііе пііе! см. М-1513.
50по рій і са5І сіеііе Іеееі см. С-1248.
50Т рій 1е ѵосі сЬе Іе посі см. Ѵ-860.
50П0 го5е е Ііогі (или  е ѵіоіе) см. Р-538.
50іі 5ап{і сЬе піап^іапо см. 5-226.
50.Ю Іиііі Й’и:і саІіЬго см. С-188.
5оп 4и44і Іііаіі а ипа госса см. Р-490. 
коп 4и44і іпіогпо а чие$4’0550 см. 0-715.
4аІ ^іа (Йі яй) см. Т 45.
Іап іе  см. Т-67.
(и хеі тахсіііо! см. М-912.
♦иііі 5Іати <Іі сагпе см. С-951, 
ѵоі 5Іе4е іі райгопе см. Р-51.

Е85ЕРЕ II т 
т аге  йеІГе55еге см. М-776.
сапсеііаге йаІГаІЬо Йе^іі е55егі иіпапі см. А  460.
218. Йаге 1’е55еге а чй создать кому-л. положение, вы

вести кого-л. в люди.
219. Ігоѵагяі Іиогі йеі ргоргіо е55еге быть выбитым из 

колеи.
220. Ге55еге ё петісо  йеі рагеге ргоѵ. а* одно дело 

есть, другое — кажется.
221. рііі йе1Ге55еге соп4а і! рагеге ргоѵ. эё по одежке 

встречают.
Е5ІЛ ГЕ [ 

ех4а4е сіі 5ап Маг4іпо см. М 879.
— Гевіаіе йі 8ап Магііпо йига 4ге я ‘<*гпі е ип росоі по 

(или  росЬімо) см. М-885.
222. т егга  евіаіе а) разгар лета; Ь) мочодые годы, 
ти іаг  раг4е Йа11’е54а4е аІГіпѵегпо см. Р-650.
223. Гех4а4е ё 1а тайге йеі роѵегі ргоѵ. лето — мать 

бедняков.
Е8 ТЕРІМО а(>В 

рег изо евіегпо см. 13-213.
Е8 ТКАККЕ ѵ 

е*4гагге ип (или  іі) пишего см. N-597.
Е5ТРЛ2ІОІЧЕ [

223а. Йі Ьахха е54гагіопе низкого происхождения (при
мер см. С-2379).
ЬХТРЕМІТА /

224. апйаге 5и11е е5ІгепііІа (тж. ргепйеге или  рі^ііаге, 
зе&иіге (Г )е54гепіі4а) дойти до крайности, переборщить, 
не знать меры, переходить всякие границы.
Е8ТКЕМО 1. адд

ев^геіга сіітога см. 0-439. 
е54гета  Ппе см. Р-812.
§Т ехігеті тогхі см. М-1927. 
е54гет і опогі см. 0-371. 
е54гето  рг.г4і4о см. Р-681.
— е55еге а 1Ге54гето  раг4і4о см. Р-682. 
е54гето  гехріго см. Р-252.
— йаге (или  тапйаге, гепйеге. ехаіаге) Гехігето ге- 

хріго см. Р-254.
Ге54гето  ѵаіе см. Ѵ-24.
Гевігеіпо ѵіа^діо см. Ѵ-545. 
ога е54гет а  см. 0-424  
раііге о^пі е;>4геіг.а Іог4ипа см Р-1129. 
гепйе.е Ге54гето  о т а е р іо  см. 0-322. 
а т а іі  е54геті, гітейі е54гет і (тж. а’ т а іі е54гепіі 

С 5 4 г е т і  гітесіі) си. М-240.
Е5ТРЕМО 2. ш

225. а1Ге54гето  (тж. іп е®4гето) а) крайне, до край
ности; Ь) наконец, в конце концов.

226. еххеге а§-{і ех4геті (и ііі аІГесІгето, іп ех4гето)
быть при последнем ш д ы а л н ш і , быть при смерти.

— С к т е  1І кепіі Аг*й- — пю гтоіаі Гга і ііеші, іп гіг і 
5ІВ — ЕИ, зопо а е іі сгігсші... Маіегіігюпе' ( і .  Мша.

ізоіа ііі Агіиго»).
— Как ты себя чувствуешь, Арт>'р? В ответ я пробор

мотал сквозь зубы: — Ох, мне очень плохо... проклятнеі

227. діі ехігеті $і іоссапо ргоѵ. ^  противоположно
сти, крайности сходятся:

Тапіо ё ѵего сііе е іі ев ігет і 8і іоссапо с о т е  гіісе іі 
ргоѵегЬіо, е сііе Ьегічігіо асеѵи гицюпе сіі зрегаге т а р -  
уюгЛиепіе іі Бегепе йигапіе іа ріоѵа (I Міеѵо. *Соп[ѵ&5 іопі 
йі ип ііаііапо»).

Правильно говорит пословица: противоположности схо
дятся, н Бертольдо быт прав, когда надеялся, что и в не
настье проглянет солнышко.

228. іиНі діі ехігеті 5оп ѵігіохі ргоѵ. ^  крайности до 
добра не доводят.
Е81КО ш

229. аѵеге йеІГе5(го быть умным.
230. еххеге іп ехіго иметь, чувствовать вдохновение.
231. §Н рі^Ііа (или  діі ргепйе, ^Іі §а1*о, ѵешіе) 

Ге$(го ему взбрело в голову:
— ...Зареіе... сЬе сошропеѵа соп іі ѵіпііпо 5и11е ^іпоссіііа 

е Іа сНаагга а | реза аі соііо? Оиапсіо 1 екіго Іо ріепсіеѵа, 
Ьиііаѵа Іа сііііагга сііеіго Іе зраііе  е аНеггаѵа іі ѵюііпо 
соп ип пю ѵітепіо созі гаріііо сЬе Іаіѵоііа бі БагеЬЬе Йеііо 
зиопаззе і сіие в іги тсп іі соп ипа зоіа піапо (Л/. Ьаіѵапе- 
зсНі, *Ьп ѵіоііпо, 23 сіоппе е И сіісыоіь»)

— ..А знаете.., что Паганини сочинял музыку, положив 
скрипку на коленн и повесив гитару на перевязь? Когда 
его посещало вдо ̂ новешіе, он брал скрипку в руки и так 
быстро забрасывал гитару за плечи, что иногда казалось 
будто он играет одной рукой сразу на двух инструментах.

— ...Оі чисБІе еа іііпе . ипа 1а гіагето я іе, а  сопгіігіопе, 
5'іпіепгіе Ьепе сііе 1и [асе а Ііпіа сіі сіогтігі» е поп Іі ѵеп^и 
іпгіі 1 еьіго сіі аЬЬаіаге {С. Соііоііі, «1~е агсспіцге сіі Ріпос- 
скіО » ).

— ..Из этііч кур . одну мы отладим тебе с усчовисм. 
само собой, что ты 6} іг  ііь притворяться спящим и что тебе 
не взбредет в голову залаять.

ЕТА }
232. 1'еіа апііса (и іи  еапиіа, Іип^а, 1а рііі Іип^а; тж. 

1а Ггеййа или  ГиІНпш, 1а ѵессіііа еіа) старость.
233. е4а ЬеІІа (или  Гіогііа, Ггекса, репіііе, гійепіе) луч

шие годы, м о ч о д о о т ь  ю н о с т ь  (пример гм. С-1218).
234 е4а сайеп4е (или  йесгері4а) преклонный возраст. 
І’е4а сапиіа см. Е-232. 
е4а сарасе см. Е-247.
е4а Ііог.іа (или  ігехса, |теп4і1е) см. Е-233.
235. е4а іп(тга4а неблаі одарный, пере.\о 'ііый возраст:

...поп ё Гасііе ра~заге 1е иіііпіе Ггопііеіі.- сіі яиеііа  реігіпіа 
еій. іпсгаіа  8епг’аѵег ѵісіпо певяипо а сиі сопГіііагзІ: ие ип 
ат іс о , пё ип рагепіе' (С. Могапіе, сЬЧчоІа (іі Агіип ») 

...нелегко переживать последний, самый трудный период 
переходного возраста, не имея никого, кому можно было 
бы довериться: ни друга, ни родственника.

е4а ІееіМіпіа см. Е-247
Геіа Іип^а (или  1а рііі Іилса) см. Е-232.
236. е4а іпадЕ'0Ге совершеннолетне: ш еіа т а ее іо ге  

совершеннолетний.
237. Ге4а шідііоге (или  поѵеііа) молодость.
238. е4а тіІИаге призывной возраст.
23В. е4а тіпоге несовершенно аетие. 
е4а поѵеііа см. Е-2 А.
е4а гійеп4е см. Е-233.
240. е4а 5Іпойа1е ка.чоническніі возраст (минимальный 

возраст для  служ анки священника  — 40 лет)'. сГеІа 8І- 
погіаіе не моложе сорока, не первой молодости (о жен
щине) .

е4а ѵегйе см. Ѵ-310.
е4а йеі сопохсітеп4о (или  йеі йІ5сегп'теп4о, йеі ^іи- 

йігіо) см. Е-247.
Ге4а йеііа йІ5сгегіопе см. 0-611.
241. е4а йеііа іогга зрелый возраст, зрелость.
242. е4а йеііа іипа фаза луны.
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243. Реіа гіеііа т а ііг іа  опасный возраст (о подрост

ках).
Геіа сіі М а1и5а1ет(те) см. М-990.
244. Геіа сП т егго  а) средний возраст; Ь) средние 

века.
245. еій сГого золотой век:

Ега ипа гіоппа аззаі Ьеііа: іі зио согро аѵгеЬЪе роіиіо 
вегѵіге сіа тогіеііо  рег і сопіогпі агі ипо зсиііоге гі’еій 
оГого, е рег іі соіогііо, асі ип ріііоге гіеііа Зсиоіа ѵепегіапа 
(С„ коѵеііа. «Маіег йоІогоза»).

СолеЙ была довольно красивой женщиной. Ее формы могли 
бы служить моделью скульптору золотого века, а цвет кожи — 
художнику венецианской школы.

246. еіа сіеііа ріеіга каменный век.
247. еіа сіеііа га^іопе (или  гіеі ^іисіігіо, (5е1 гіізсегпі- 

т еп іо , сіеі сопозсітепіо; тж. еіа сарасе или  Іе^ііііша) 
зрелый, сознательный возраст; совершеннолетие:

— Ьеѵа йі тегго циеііа рогсЬегіа — ееіі гііззе Іггііаіо поп 
аррепа ѵігіе іп тпапо а гиа та й ге  1а іо^о^гаПа гіі циапйо 
ега ѵезіііо сіа апееіо.

— ІЛпа аиіепііса ѵіоіепга еЪе т і  иваѵапо рег іі зет р ііс е  
іа ііо  сЬе поп аѵеѵо апсога Г е і і  сіеііа га л о п е  {Ь. йі Раісо, 
«Ьа йоппа йівропІЬіІе»).

— Убери эту дрянь. — с раздражением сказал он, увидев 
у матери в руках фотографию, где он был сият в виде 
ангела.

— Меня просто заставили так  сниматься, пользуясь тем, 
что я  еще был ребенком.

«...Но ІгепГаппі е пе Ьо равзаіеі Ерриге. сі сгегіі? т І  
5етЬ га  гіі еззеге епігаіо зоНапІо ога пеІГеіа сіеііа гакіопе»
( V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

Мне тридцать лет. и я много пережил. А все ж е, знаешь 
что? Мне каж ется, что я только сейчас становлюсь взрослым.

248. еіа сіеііо $ѵіІирро отрочество.
249. аѵапгаіо іп еіа пожилой, старый.
ЬеМа е(а:
250. — аггіѵэге (или  ^іипееге) асі ипа ЪеІІа е(а (тж. 

аѵеге ипа Ьеііа еіа  или  ип'еіа гібреІІаЬіІе) дожить до  
старости, хорошо сохраниться.

251. — е$$еге сіі ЬеІІа еіа  быть юным и беззаботным 
1а Ігесісіа ега см. Е-232.
252. кгаѵе еіа преклонный возраст.
252*. дгаѵе сіі еіа (или  сіі аппі) отягощенный гсдами, 

очень старый.
253. йГ055а еіа эпоха варварства.
254. поѵеііа е й  (тж. еіа поѵсііа) отрочество.
255. чиеііа сегіа еіа переходный возраст.
Г и іііта  (или  1а ѵессНіа) еіа см. Е-232. 
ѵегсіе еіа  см. Ѵ-306.
256. іеІГе(д ѵегсіе е пеііа сапиіа всю жизнь
257. сіі дгапсіе еіа (тж. іппапгі сіі е(а) в преклонном 

возрасте.
258. аѵеге ипа сегіа еіа быть пожнлым, в годах, на 

возрасте.
аѵеге игГеіа гіхреНаЪіІе см. Е-250.
еххеге аІГеІа Йеііе Йие (4ге, есс.) сгосі см. С-3086.
259. ехзеге сіі шеггапа еіа быть еще совсем ребенком.
260. шепаге Геіа жить.
261. рякхаге Геіа ргехепіе оставить по себе добрую  

славу.
262. ѵепіге іп рій еіа стариться.

ЕТЕКМТА ;
оіігера: заге Іе рог1е йеІГеІегпЧа см. Р-2105.

ЕТЕКІМО а ц в  
Геіегпа шаг^НегіІа см. М-827.
1’еіегпо іпопіе см. М-1855 
еіегпо геГгі^егіо см. К-168.
Гсіегпо 8іге см. 5-826. 
ссгѵеііо еіегпо см. С-1553. 
сШа еіегпа см С -1971.
11 іиосо еіегпо см. Р-1483.
1а шогіе еіегпа см. М-19401 
пешісо еіегпо см. N-150.
ГошЬга еіегпа см. 0-325.
расе еіегпа см. Р-4.
соргіге йеііа поііс еіегпа см N-490.

(Іогпііге іі 50ПП0 еіегпо (или  Геіегпо коппо) см. 
5-1037 
ЕТІСНЕГТА

263. аШЬЬіаге ип’еіісНеііа а Ч«1 приклеить, прилепить 
ярлык кому-л.

264. $4аге киІГеІісН Йа соблюдать этикет, быть цере
монным, вести себя сдержанно.
ЕТТЕ т

265. поп аѵеге ип еііе ^  ровным счетом ничего не 
иметь:

М апгіаіеті і ѵозігі бсгіШ. сЬё т і  ѵегео^по гіі поп аѵеге 
«п сі^е йі ѵобіго (С. Сш5/(, *Ері$ІоІагіо*).

Пришлите мне Ваши работы, ведь к стыду моему, у 
меня нет ии строчки.
266. поп сііге ип еНе ничего не сказать:

II Оеііа Ѵаііе арргоѵб Боггійепйо. е поп Л58е ип еііе 
сопіго іі ѴЬаге (С. Яоѵеііа. жМаіег йоіогоза»).

Делла Валле ответил улыбкой одобрения и не вымолвил 
ин слова против Вари.

267. поп топ іаге ип еііе  оказаться абсолютно беспо
лезным, никому не нужным, никчемным.

268. сі шапсо (или сог8е) ип еКе чуть-чуть не..:
А циеііа ѵізіа іі роѵего РіпоссЬіо еЬЬе ип'аН евгегга со$1 

іп азреиаіа , сЬе сі шапсб ип еЙе поп садевве іп гіеіігіо. 
Ѵоіеѵа гігіеге. ѵоіеѵа ріапкеге, ѵоіеѵа гііге ип т о п іе  ЙІ ссяе.^ 
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

При виде отца Пиноккио чуть с ума не сошел от востор* 
га. Ему хотелось смеяться, плакать, рассказать кучу раз
ных вещей...

поп іігрогіаге ип еііе  см. І-126а. 
поп ѵаіеге ип еііе см. Ѵ-25.

ЕѴА
269. іі ГаІІо сіі Еѵа первородный грех.
270. Н^Ііе сіі Еѵа дочерн Евы, женщины.
271. (І&ІІ (Іі Еѵа сыны Евы, мужчины.
272. пеі сохіише сіі Еѵа в костюме Евы:

— ...е япсЬе регсЬё 1а гподеііа 8Іе$за поп ѵо!»ѵа еззег 
ѵівіа да оссЬі ргоГапі пеі сохіипіе с. Еѵа (А. СатрсиШе. 
«С1 аврага^і е 1'іттогіаШй йеІѴапіта»).

— ...к тому ж е натурщица не хотела, чтобы профаны ви
дели ее в костюме Еды.

ЕѴАІЧСЕІЛ5ТА
273. іі чиіпіо еѵапдеІЫа пятый евангелист (о чело

веке, пользую щ емся незаслуж енным доверием):
— Оогті. — РегсЪб ѵоіеіе ѵоі С08І сЬ’“  ѵі сгосін ■* 5іеіе ѵоі

ІІ диіпіо еѵапееіівіа? (А. Г іігт иоіа. *1а Тгіпигіа»).
Д  о р м и. — Почему вы хотите, чтобы я вам поверил? 

Разве вы пятый евангелист?

ЕѴЕІЧТО т
274. а (или  рег) чпаіипцие еѵепіо (тж. рег одпі еѵеп- 

іо) а) что бы там ни было, что бы нн случилось; Ь) на 
всякий случай.

275. іп одпі еѵепіо в любом случае, при любых об
стоятельствах.

276. е$5еге рагі аІГеѵепіо быть на высоте положения.
277. гітеііегхі аІГеѵепіо вести себя по обстоятель

ствам, не теряться.
ЕѴтЕІЧТЕ а в е

278. еѵісіепіе соше 11 8оІе ясный как день; очевидный:
СЫ сопозсе ип т іп іш о іі побіго раезе за сііе чиезіе сове впп э 

еѵісіепіі со те  II зо!е сіі еіогпо («Сіогпі», 9 ^еппаіо  1974).
Кто хоть мало-мальски зиает Италию, скаж ет, что все 

эти предсказания сами собой разумелись с самого качала.

ЕХ АВКІІРТО Іос. Іаі.
279. рагіаге (или  сііге, сошіпсіаге) ех аЬгирК сразу, 

неожиданно приступать к чему-л., к главному.
ЕХ САТНЕОКА Іос. іаі.

280. рагіаге ех саіНесІга говорить безапелляционно, 
тоном, не допускающим возражений.
ЕХ ІѴЮѴО Іос. Іаі.

281. Гаге с]с ех поѵо начать заново.
ЕХ Т К ІРО Рс Іос. Ш .

282. коіііаге ех (гіроііе вещать, разглагольствовать.
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I АВВКІСА }

1. (аЬЬгіса топйапа (или  сіеі топсіо, йеІГітіѵегво, йеі 
П гтатеп іо) вселенная, мир

іаЬЬгіса сіі (или  йесгіі) апдеіі см. А-742.
2. (аЬЬгіса йеІГарреШо ненасытная утроба.
3. — Іаѵогаге рег 1а (аЬЬгіса йеП'арреШо зарабаты

вать на жизнь.
4. іаЬЬгіса сіі сгаѵаііе а) лавка ростовщика; Ь) рос

товщик.
іаЬЬгіса сіеі Пггпаіпепіо (или  йеі топсіо, йеІРипіѵегхо) 

см. Р-1.
іаЬЬгі^а йі 8ап Ріеіго см. Р-1786.
5. — еккеге со т е  1а {аЬЬгіса сіі 8ап Ріеіго (или  йе! 

О иото) быть нескончаемым (о каком-л. деле).
6. аѵеге Іа (аЬЬгіса іп саха фабриковать ложь 

РАВВКІСАІЧТЕ гп
7. іаЬЬгісапІе йі сгаѵаііе ростовщик.

РАВВКІСАКЕ ѵ
ІаЬЬгісаге сахіеііі іп агіа см С-1264.
ГаЬЬгісаге хиііе пиѵоіе см. N-628.
{аЬйгісаге хиііа гепа см К-219. 
іаЬЬгісаге хиііа хаЬЬіа см. 5-4.

РАВВКО т
8. (аЬЬго сГітро5Іига (или  йЧпдаппі) обманщик.
9. іаЬЬго сіеі рагіаге мастер слова (об ораторе, ак

тере) .
йаге Іа Ііпдиа аі (аЬЬго см. Ь-669®.

РЛССЕN^А /
10. йоііог (или  кег) іассепйа хлопотун, суетливый че

ловек.
аѵеге 1е іассепсіе а ^оіа см. С-849, 
аѵеге рііі Іассепйе сЬе ип тегса іо  см. М-1206. 

РАС СЕN ^О N А [
Іа тайге Гассепйопа Іа 1а Іі^ІіоІа т-^ега см М-59. 

РАССЕТТА {
11. {аге ипа Гассеііа (или  Іе, Йеііе ГассеИе) осканда- 

лнтьея; сыграть жалкую роль; иметь жалкий вид. 
РАССНШО тп

Іаѵого йа іассЫпо см. І.-269.
Ііп(тиа йа ІассЬіпо см. Ь-643.
іпойі йа ГассНіпо см. М-1627.
ѵііа йа ІассЬіпо см. V 703
аѵеге Іе зраііе йа ГассЬіпо см. 5  1245.
Іаѵогаге с о т е  ип (ассЫпо см. Ь-258.

РАСС і А }
12. іассіа арреха вытянутое лкцо, постное лицо, груст

ная, недовольная мина:
«СЬе». Іе роі Агіиго... «Оееі поп Ьаі арреШ о’

РегсЬё Гаі циеііа Іассіа арг«я<1?» (М. Ргіксо, «г Ьа (іата <!і 
ріагга»).

— Что с тобой? — спросил ее Артуро... — Ты не хочешь 
есть? Почему у тебя такое постное лицо?

іассіа Ігехса см. Р-15.
13. (ассіа іпѵеігіаіа нахал, наха іьная физиономия.
14. іассіа ргоіЬіІа (или  іойегаіа йі Іатіега, й’аххах$іпо, 

йі Іайго, сЬе Оіо 5І ^иагйі) свирепая физиономия, бан
дитская рожа.

15. (ассіа йі Ьгопго (тж іассіа 1ох4а или  Ггезса) на
хал, бесстыжая рожа:

І и і , регб. поп б1 БСотрояе, регсЬё ѵеѵа ипа Тассіа <11 
Ьгопго питего ипо, е гіярояе аігапгіо 1е Браііе: «СЬе 
с 'е п ! т  .. Нота поп ё кіаіа \аііа іп ип віогпо» (А . Аіогаѵі... 
«Нассопіі готапі»).

Однако он не растерялся, потому что это был нахал пер
вейшей марки. Он сказал, пожимая плечами: «А что яі 
Рнм ие один день строился».

—  Ма 8ІС 11ГО . 1е ѵегіій ворга Іиііо: диеііе Ьиопе рег с Н  
іпкепиі есі і роѵеп иі зрігііо: 1е аііге  5е 1е рогіа ѵіа 1а 
іассіа <11 Ьгопго <!і сЬі Іа ха йаге асі іпіепйеге (Т. І.огі. 
<гВиіеге зиІѴАгпо»).

Но, конечно, превыше всего — истины, такие истины, ко

торые особенно хороши для простаков н нищих духом. Со- 
всем другие устраивают нагчецов, которые умеют обвести 
чокруг пальца кого угодно.
{Пример см. тж. Р-2299).

16. — соп (ассіа йі Ьгопго (тж. а Іассіа Іохіа или  
Ігехса) нагло, нахально:

Мепіге іі ЬигаІІіпо Б(іІаѵа а (ассіа ігсзса Іиііе цие.^іе 
Ьи^іе.., Бі ассогБе сЬе 11 паБО ^Іі ега аііипкаіо ... (С. Соі- 
Іойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссЫо»),

Пока Пиноккио все врал И врал н даж е не краснел... он 
заметил, что нос у него стал длиннее...

КіяроБІ а I і]1Іс 1е іпіеггоеагіопі соп іассіа сіі Ьгопго, аЬ- 
Ьопсіапсіо іп рагіісоіагі сош тоѵепіі {М. Арреііик, тогго  
а зсгШ оге»),

Я отвечал иа все вопросы не сморгнув, приводя множе
ство трогательных подробностей.

-  гѵеге 1а Іассіа (Іозіа) сН (+ ш /.)  см. Р-46.
17̂  Гассіа йа сапгіеіа восковое лицо.
18. іассіа сіа сагпеѵаіе цветущее лицо.
19. Іассіа сНе сі 5І ЬайегеЬЬе виііе шопеіе (или  сі 5І 

сопіегеЬЬе Іе топ еіе) наглый, бессовестный тип (ср. про
бы ставить негде).

іассіа сЬе Оіо 5! диагйі см. Р-14.
Іассіа сіа йергоІипйіз см. 0-231.
20. Іассіа йа Егойе (или  с!а ропгіорііаіо) непроницае

мая физиономия, невозмутимое, каменное лицо:
8 'ега циазі іп^иіеі:аіо, е Іапіо рій Лі Ігопіе а1Гіпйі!!егепга 

Йі С іеіпо, сііе сІісЬіагаѵа соп ипа іассіа сіа ропгіорііаіо: «АЬ.
іо огшаі 5іо йіѵепіапйо Бсеііісо. зи сегіе созе» {М. Ргізсо, 
«Ьа йат а сіі р іагга»).

Альфредо не мог успокоиться, в особенности от равно
душия Джнджино, который с непроницаемым лицом говорил: 
«Ах, я теперь к некоторым ьещам отношусь скептически».
21. !ассіа сіа даЬеІІіеге противная морда.
Гассіа йі ^гаііи^іа см. С -1012.
22. Тассіа сІЧшрегаіоге широкое, полное лицо.
Іассіа й’ітр ісса іо  см. 1-117.
Іассіа гіі Іасіго см. Р-14.
іассіа гіі Іипа (ріепа или  іп чиіпіайесіта) см. Ь-888. 
Іассіа йі шегеігісе см. Д1 1220.
Гассіа сіа ропгіорііаіо см. р-20
23. Іассіа сіа хсотипісаіо подозрительная, темная лич

ность.
24. и от о  зепга Уассіа (или  сЬе поп На Іассіа) бессты

жий человек.
25. аііа Гассіа йі назло кому-л.
26. йі ^ассіа напротив (пример см. В -1254).
27. іп іассіа а... а) (тж. а или зиііа ^ассіа а...) (обыкн. 

употр. с гл. гііге, Ьиііаге, ^еііаге, есс.) в лицо, прямо 
в лицо:

ЬатЪегіі. — 8Г, Гаш іса е {аіза. е ипа іпГатіа, т а  іиШ
1о сгегіопо рег ^еиагпіеіо іп іассіа (С. Коѵеііа. *Котапіі• 
сі&то»).

Л а м б е р т и .  — Д а, моя подруга не верна, это позор, ио 
все считают нужным бросать мне это в пицо.
(Пример см. тж. В-1280).

Ь) перед лицом: іп іассіа а 11а І е ^ е  перед лицом закона.
28. — диагйаге іп іассіа смотреть в глаза, в лицо:

Е аііога Іиі, сЬе б і  ега сге^иіо ип и ото , сарасе сН а!-* 
?гопіаге диаі сЬе 5і Іовзе іі гіезііпо. е  сіі диагсіаге Ьепе іп 
іассіа 1а геа ііа ... б і Б о г р г е п й е ѵ а . . .  ( V. Вгоссііі, « / іет рі йеі 
Вгапсіе атоге»).

И тогда он. считавший себя за мужчину, способного не 
покориться превратностям судьбы и смело посмотреть в 
глаза реальности... сам себе удивлялся...
29. — поп ^иагйаге іп іассіа а пезхипо не обращать

ни на кого внимания:
Апсіб а Ппіге сЬе, шіо шаіргайо. ші ропПа! е  ші рег- 

зиазі йі евгеге сіаѵѵего ип ргсроіепіе, Йі циеііі сЬе поп 
риагсіапо іп (ассіа а пеззипо е рег орпі поппиііа шепапо 
зепга гі^иагйі (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Кончилось тем. что я невольно заважничал и убедил сам 
себя, что я один из тех нахалов, которые никого не боятся 
и из-за каж дого пустяка пускают в ход кулакн.

ЕЬ. аѵеѵа іі ѵепіо іп  рорра, М агсеііа; Піаѵа йігіііа рег 
1а зиа БІгагіа: поп ^иагсіаѵа 1п Іассіа а пеь5ипо {А. Могаѵіа, 
«Киоѵі гассопіі гот апі»).
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Эх. и везло же этой Марчелле! Она прямо шла своим 

путем и ни перед кем не заискивала.

— йаге 1е храііе іп іассіа а см. 5-1256.
30. — гісіеге іп (или  зиііа) Гассіа сІІ смеяться в 

лицо, насмехаться над кем-л.
31. — 50паг1е іп Іассіа выложить прямо в лицо.
32. а Іассіа арегіа (или  зсорегіа) с поднятым забра

лом; прямо; откровенно, без обиняков.
соп іассіа сіі Ьгопхо см. Р-Іб.
33. соп ипа іассіа сіі сігсохіапга с важным видом:

—  АсІеззо сЬе Ге Б и с с е з з о ?  5ешрге г і і і о ,  з е т р г е  соп ипа 
Іассіа сіі сігсозіапга... Іі бі ё зессаіа Іа Ип&иа? (М. Ргізсо, 
«Ьа Пата Ш ріагга»).

— Что с тобой случилось? Ты вечно молчишь с важным 
видом... Что, у тебя язык отсох, что ли?

34. соп ипа !ассіа сіі сошшіаіо приветливо, радушно:
— Розеііа. — сіібзі. — поп Ьа Ьеѵиіо іі ѵегопаі рег Сагіе 

гііБреІіо.— Оіббі циеііо соп ип боггібо е ипа Іассіа гіі со т -  
т іа іо  (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»),

— Розетта. — сказала я. — выпила веронал ие вам назло... — 
Я сказала это с улыбкой, н даже приветливо.

35. (а ) (ассіа а Гассіа лицом к лицу:
II т іо  р г іто  іпсопіго Уассіа а Тассш соп ип сепзоге аѵ~ 

ѵеппе іп ІпеЬіКегга, ипа сіесіпа сГаппі ?а {«Рііт 1961»).
Моя первая встреча лицом к лицу с цензором имела ме

сто лет десять тому назад в Англии.
Зареѵо сЬе поп аѵгеі аѵиіо Гогга БиНісіепІе рег гігіі- 

Бсепгіеге Іе зсаіе . гіігоѵагті Іассіа а (ассіа соп 1а рогііпаіа 
е роі с а т т іп а г е  Ппо а ііа  Іе гт а іа  сІеІГаиІоЪиз (Р. Зраі- 
ІеШ, «Езате йі гірагагіопе»),

Я знал, что у меня не хватит сил спуститься по лест
нице. вновь встретиться с консьержкой и дойти до автобус* 
ной остановки.
(Пример см. тж. А-54І; N-379).

36. соп ипа іассіа Тіпіа ^  с притворным видом, при
творяясь:

...гіипчие 1а В еііа СіигііНа соп ипа Тассіа ііп іа  е Іи іГаІ- 
Іерга зе  п ’апйіейе іп сашшега гіеііа Магіа (О. Кегиссі, 
«Зеззапіа поѵеііе ророіагі т опіаіезі»).

...итак. П рекрасная Дж удитта напустила иа себя весе
лость и пошла в комнату к Марии.

37. а Іассіа Ігапса без зазрения совести, 
а [ассіа зсорегіа см. Р-32.
38. аііа Гассіа сіеі §о!е публично, во всеуслышание, прн 

веем честном народе:
...Іа Тозсапа іпіега ргоѵб а ііа  Тассіа сіеі зоіе сЬе поп ріі 

аѵеѵа Іазсіаіі Гаге зе поп рег диеі зепзо гіі зЦіроге сЬе 
іітірі^Ііа Г а п іто  а ііа  ѵізіа (Типа соза іпазреН аІа (О. Сіизіі, 
«Сгопаса йеі ІаШ  й і Тозсапа»).

Всем на свете понятно, что если Тоскана не оказала 
должного отпора всему этому, то лишь в результате оцепе- 
нения, сковывающего душу под влиянием неожиданного удара.

39. а (или соп Іа) Гассіа рег іегга (обыкн. употр. с гл. 
ргедаге) на коленях, коленопреклоненно; смиренно, по
корно:

Ма Гогзе Ьаі гаріопе: іп чиезіа с а т е га  Ызо^пегеЪЬе 
гірагаге і ѵеігі гіеі Ьаісопе; т а  гіоЪЬіато Тагіо йа поі, іі 
ѵеігаіо поп ѵіепе п е т т е п о  а рге^агіо а (ассіа рег Іегга 
{V. Вгапсаіі, «11 ѵессНіо соп &ІІ з ііѵ а іі» ).

Но, может быть, ты прав. В этой комнате надо вставить 
стекла в окна, выходящие на балкон. II сделать это самим. 
Стекольщик ие придет, даж е если просить его на коленях.

«На гіеііо соп Іа Іассіа рег Іегга. Наі зепШ о?» т і  гііззе 
Віа&іо.

«Соп 1а іассіа рег іегга» зЧ пІготізе зиа зогеііа Вогіпа 
«сі Б іато  ІиШ іп циезіо топсіо* (Р. СНіага, «Соп Іа [ассіа 
рег іегга»).

— О и сказал «смирение и покорность». Ты слышал? — 
спросил меня Бьяджо.

— Все мы иа этом свете живем в смирении и покорио- 
ѵти, — добавила его сестра Борйна.

40. рег Іа зиа ЬеІІа іассіа ради его прекрасных глаз:
«Е циеііі ріи зи регсЬё сІоѵгеЪЪего а іи іа г т Р  Рег 1а т і а  

ЬеІІа Іассіа?» (С. М опіезапіо. «Ьа сироіа»).
— А те, кто выше, чего р<ідн должны шіі- помогать* 

Р ади  моих прекрасных глаз?

хПри.Нер си. іж. С-2258).

41. соп Ьиопа Гассіа а) открыто; Ъ) уверенно.
42. а Йие Гассе лицемерно, притворно.
43. — иоіпо а йие Гассе (или  а йорріа Гассіа) двулич

ный человек, двурушник.
44. а (или  аііа, сіі) ргіпіа (ассіа а) с первого взгляда; 

Ь) судя по внешности, по виду.
45. аѵеге (или  ргепйеге, іепеге) ипа Йаіа Гассіа при

дать своему лицу соответствующее выражение
46. аѵеге (1а) (ассіа (Іохіа) йі (-\-іп{.) иметь нахаль

ство, наглость сделать что-л., осмелиться сделать что-л :
— Ѵіііапо Бсгеапгаіо— еИ ргісЗб сііеіго Ма^іго иѵ еііа  — 

ЬаІ апсЬе Іа Іассіа іозіа сіі ргепсіегсі іп  %іго {С. Косіагі, 
«Ье аѵѵепіиге еіі СіроИіпо»)

— Н евежа, — крикнул ему вслед мастер Виноградина, — 
ты еще смеешь смеяться над иамиі

— Ти а т і  1а ріогіа гіеі Ріогепііпі? есі Ьаі іассіа <Іі Йіге 
іа і соза..? (Р РапІапі. «Сессо ё ’АзсоИ»).

— Тебе дорога слава флорентинцев? И тебе ие стыдно 
говорить такое..?

— ...Сгейеіе сЬе аѵгеі іассіа сіі ргорогѵі ипа гіЬаІйегІа 
с о т е  сойеБІа? Коп т і  сопозсеіе (М. &Аге&Ііо, «Еііоге 
Гіегатозса»).

— ...И вы думаете, что я бы набрался нахальства и 
предложил вам подобный грабеж? Вы плохо меня знаете.

47. аѵеге Уассіа сіі... быть похожим на.., иметь сход
ство с...

48. — поп аѵеге Гассіа йі ѵего казаться неправдопо
добным, не внушать доверия.

49. аѵеге $а!ѵа (или  каіѵаге) 1а Гассіа спасти лицо, 
сохранить свой престиж, свою репутацию:

«ІтрагІ а поп тегаѵ і^ ііагзі гіі пиііа, саго Ваігіопі. <2иеІ 
сЬе сопіа. рег іі поѵапіа рег сепіо йеііе регзопе ё аѵеге 
заіѵа Іа Гассіа (С. М опіезапіо, «Ьа сироіа»),

— Научитесь ничему не удивляться, милейший Бальдонн. 
Единственное, что важно почти для всех людей — это со
хранить престиж.

СобГ II репегаіе зі заіѵб 1а іассіа е 1о т і  Іесі ипа зеі- 
І іт а п а  а саза (Л. Сегѵі, «1 т іеі зе ііе  № /<>).

Вот так генерал сохранил свое достоинство, а я провел 
неделю дома.
(Пример см. тж. Р-63).

50. — рег заіѵаге Іа Іассіа для очистки совести:
Пііе. — ...киагбаіі Ьепе іп [огміо: гіЬеІІі. іап іо  рег заі* 

ѵагіі 1а Гассіа с!і ігопіе а т е  е а Іе зіезво (С. С. Ѵіоіа, 
«11 готапго йеі ^іоѵапі роѵегі»),

И л ь д а .  — Загляни себе в душу: ты бунтуешь для очист
ки совести передо мной и перед самим собой.

51. сатЬ іаге  (и л и  т и іа ге ) іассіа измениться:
«СЬе с’ё?» сНгзі іггііаіа. «Но Іогзе сатЬ іаІо  Рассіа?» 
«Зі» іесе соп ігіз іегга «Ьаі сатЫ аіо  сіі то ііо ; поп 

зо ііап іо  1а ?ассіа> (О. Ріоѵепе. «Ьа ва гге ііа  пега»).
— Что такое? — спросила я сердито. — Может быть я ста

ла другой?
— Д а. — ответила она печально, — ты очень изменилась, и 

не только внешне.

52. сопозсеге чсі сіі Іассіа знать кого-л. в лицо, 
гіаге ипа сегіа іассіа см. Р-53.
сігіхгаге (1а) іассіа см. Р-65.
!аге гіорріа Іассіа см. 0-825.
53. іаге ^ассіа (тж. Гаге и л и  йаге ипа сегіа ^ассіа) оп

ределить свое отношение, занять определенную позицию.
54. Іаге ипа !ассіа сіі... принять вид чего-л., кого-л.: 

строить из себя, представляться:
/о  50 регГеІІатепІе И [аііо тіо. Коп ё т іс а  Іапіо йіГГісіІе 

Гаге ипа ^ассіа сЗі та зса іго п е  (I. Зѵеѵо, «Соттегііе»).
Я отлично знаю свою роль, и мне совсем не трудно 

разыгрывать негодяя.

55. Іагзі ипа Гассіа строить из себя, обращать на себя 
внимание:

Мі а*го іп ріейі е т і  т е і іо  а гЫеге рег Тагті ипа Гас- 
сіа (С. Раѵезе, «Ьаѵогаге зіапса» ).

Я встаю и начинаю смеяться, чтобы обратить иа -ебч 
внимание
56. іаге (а Іассіа сіига упорствовать стоять на своем; 

занимать непримиримую позицию.
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57. Таге 1а Тассіа Іип^а скиснуть:
Агіеззо, гірепяапйоск ші рагеѵа йі гісогсіагті сЬе <]ие1 

« іи ііа 1а ѵііа» поп Гаѵеѵа гаРекгаІа, аі сопігагіо: аѵеѵа 
Іаііо  Іа Іассіа Іип^а е 5 і ега аггіШ іа (А. Могаѵіа, *кас- 
сопіі готапі»)

Теперь, когда я все вспоминаю заново, мне каж ется, что 
лти слова «на всю жизнь» вовсе не обрадовали Аньезе: 
у нее вытянулось лицо, и она замолчала.

58. — Таг ипа Тассіа Іип^а соше Іа диагезіта сделать 
постное лицо:

« ...т а  ё сЫаго сЬе апсЬе іи зеі ип та ісоп іеп іо , аИ гІтеп іі 
поп іагезіі циеііа іассіа іипда сошс Іа ц и агезіта»  (А. Мо~ 
гаѵіа. «Сіі іпсіі{Іегеп іі» ).

— Но ясно, что ты тоже недоволен, иначе у  тебя не было 
бы такого постного лица.

59. Таге 1а Гассіа 5сига относиться недружелюбно, не- 
прив* т.'шво:

1 гіие ѵессЫ, сЬе ріі аѵгсЬЬего роіиіо Іаг Іа Тассіа зспга, 
ѵегіспо іп \иі с о т е  іі іого Прііоіо ( V Ргаіоііпі, «М еіеііо»).

Старики, которые моглн бы его возненавидеть, относятся 
к нему как к сыну.

Іаясіаг сайеге Іа Іассіа см. Р-63.
піап^іаге іі рапе пе! зисіоге сіеііа ТассІа см. Р-273.
€0* тозігаге 1а іассіа показать СБое истинное лицо, 

раскрыть свою суть:
Сс5 І поп тап саѵ а пё т а е з іг і оШ ті. еІеШ ззІті, сііе т о -  

зігаѵап 1а іассіа. е піяі 1 іігргопіа. гіеіі еіочиепга (В. Оа- 
ѵапхаіі. «Оеііа паіига йеі ѵиоіо Лі Егопе аіеззапёгіпо, ѵоі- 
ц а т г а іо » ) .

гало быть, не было недостатка в прекрасных, бесподоб
ных мастерах слова, которые могли показать истинные при
меры, а не подобие подлинного красноречия.

61. — роіег тс8Ігаге 1а іассіа не бояться смотреть в 
глаза людям.

62. — карег токігаге Іа Іассіа уметь постоять за себя, 
іпиіаге іассіа см. Р-51.
63. регйеге (или Іаксіаг сайеге) 1а Тассіа а) потерять 

лицо, запятнать честь, репутацию:
«Регсіег 1а (ассіа», ѵепіг т е л о  а (НдоКа. Ьосигіопе гіеі- 

Г Е з ігето  Огіепіе. II сопігагіо ё заіѵаг Іа /ссс іс  (А. Рап- 
гіпі. <гй ігіспагіо  тосІегп о » ).

«Потерять лицо» значит уронить достоинство — выраже
ние восточного происхождения. Его антоним: спасти лицо.

ЫеІ с о т т е г с іо  аѵеѵа ѵаіоге 1а рагоіа гіаіа е сЬі поп 
Гоззегѵаѵа регсіеѵа 1а Іассіа соі гізи ііа іо  йі поп роіег рій 
езегсііаге іі с о т т е гс іо  (О. Сотіззо, «Ее т іе зіадіопі»).

В торговле аажную  роль играло данное слово, и тот, кто 
его нарушал, терял доверие и лишался возможности про
долж ать свою деятельность.

Вопаѵіа. — II р г іт о  сЬе Іазсіаѵа іі с а т р о  аѵгеЪЪе регзо 
Іа іассіа. Кігго 1о зареѵа (О. йатісіпі, «Сопіеззіѵпе сіі ип 
сѵттіззагіо сіі роіігіа аі ргосигаіоге йеііа гериЬЫіса»).

Б о н а в н я .  — Т о т . к т о  первым покинул бы площадь, счи
тался бы побежденным. Риццо это знал.

Ь) прийти в замешательство, смутиться, оробеть, 
рогге (1а) іассіа см. Р-65. 
ргепсіеге ипа сіаіа іассіа см. Р-45. 
ргепсіеге чсІ а ре§сІ іп Іассіа см. Р-1354. 
ьаіѵаге 1а ^ассіа см Р-41)
5раггаге ѵіа сіаііа іассіа сіеііа Іегга см. Т-429.
Іепеге ипа ііаіа Іассіа см. Р-45.
64. Іепеге іассіа а ясІ возражать, сопротивляться, не 

поддаваться кому-л.:
— Іо зопо ѵессНіо. Сгоііо о гта і... 1ю поѵапГаппі... е т і  

зепіо апсога гіі ІепегЁІІ іассіа а циееіо сапе (Л. В еіігат еііі, 
«і_ отЬга ііеі тапйогіо*).

— Я стар и уже стою одной ногой в могиле... мие девя
носто лет... и все же я еще чувствую себя в силах дать 
отпор этой собаке.

ІгаНаге цй а ре$сі 1п Іассіа см. Р-1354.
(гдНаге а ріегіі іп іассіа см. Р-1711.
65. ѵоі^еге (или ѵоііаге, йгіггаге, рогге) (Іа) іассіа 

переменить взгляды, убеждения.
66. Ьеііа іассіа! ну и нахальство!

67. Ьеііа Іассіа П сиог аііассіа ргоѵ. красота — ключ 
к сердцу:

N011 аѵег раига. ВеІІа Гассіа II сиоге аііасс іа  (Е. Саіапйга,
«гЕа Ьи}ега»).

Не бойся. Красота — ключ к сердцу.

ЬеІІі іп Іассіа, ЬгиШ іп ріагга см. В-453.
68. (ассіа а Іегга! =  на колонн!, руки вверх!:

«Гассіа а Іегга!» ііріса Іосигіопе (іеі Кегео  Ьгійапіевсо 
рег сиі зі іп ііт а  аіГ аззаІііо  Іа зо ііотіззіопе со тр іе іа  зе 
ѵиоіе заіѵа 1а ѵііа [А. Рапгіпі, «гйігіопагіо тосіегпо»).

«Ни с места!» — характерный возглас разбойничьего лек
сикона при нападении на жертву — требование беспрекослов
ного повиновения ради спасения жизни.

ОаІІа сЫ езеіІа <1еІГА<1<1о1огаіа зп іп с іт а  &И аггіѵагопо 
Іепіі е Ыапгіі і гіпіоссЬі (іеІГАѵетагіа. аПсгсЬё. йЧтргоѵ- 
ѵізо, а ипа Ьгизса зѵоііа гіеііо зігайопе:

— Гассіа а іегга!
Е гіеІГотЬга зі ѵігіе заііаге аййоззо 4ге аррозіаіі, соп Іа 

?ассіа Ьепгіаіа, а г т а іі  (іі Іисііе Ц. Рігапйеііо. *ЛІоѵеІІе рег 
ип аппо» ).

С колокольнн церквушки богоматери на вершине холма 
к нему доносился нежный н тягучий призыв к аечерне, как 
вдруг из-за крутого поворота тропинки выскочили нз тьмы 
и набросились на него три замаскированные с ружьями в 
руках фигуры и крикнули: «Руки вверх!»

Іа ілогіе поп ^иагсіа |П Іассіа а пе$$ипо см. М-1987. 
ГАССІОІЧЕ т

69. !аге (ассіопе иметь наглость, нахальство.
РАСЕ I

Іа Іасе йеііа сііхсогсі а см. 0-594.
РАСЕІХА !

ѵепйеге Іиссіоіе рег ІасеІІе см. Ь-143.
РАСНІКО т

70. (аге с о т е  ІасНігі =  жить в долг, без гроша в кар
мане.
РАСІЬЕ

йоппа {или іешпііпа) сіі (асііі со$іиті см. 0-780.
Іілеа йі агіопе (асііе см. Ь-608. 
йі (асііе аЬЬогйо см. А-25. 
йі (асііе ассе$5о см. А-56.
71. Іасііе с о т е  пиііа (или с о т е  Ьег ип иоѵо) легче 

легкого, нет ничего легче
аѵеге 1е Іа^гіше (асііі см. Ь-57. 
аѵег рагоіа (асііе см Р-505. 
ехьеге Іасііе ай аігаі Іе т а п і см. М-589, 
евіеге йі Іасііе йі^еіііопе см 0-416.
72. сНі а Іиііі Іас і сгейе, іп^аппаіо 5І ѵейе ргоѵ. т  

доверяй, да проверяй.
73. ё рій (асііе еот і^ ііаге  сНе Іаге ргоѵ. легчі совето 

вать, чем делать.
ё рій Іасііе Іаг іі т о т о  сНе іі т іш о см. М 1733 
ё рій [асііе Гаг Іе ріаеНе сНе капагіе см. Р-1485. 
ё рій Гасііе ШокоГаге сНе Іасопіггаге см. Р-807.
74. ё рій іасі'е сНе тогіг запіі это легче, чем умереть 

святым; это легче легкого.
ІІ ѵейеге ё Іасііе, е II ргеѵейеге ё йіИісіІе см. Ѵ-134.

РАСіиѴІЕІЧТЕ аѵѵ 
сНі На Ьиопа сарра Іасіітеп іе  ісарра см. С-837.

РАСТОТІШ т
75. е ііеге іі іа с іо іи т  браться за все без разбора.

РАЕІМ2А
76. Іаге с о т е  Іаппо а Гаепга “  мириться с неизбеж

ными лншени.іми.
Р А С ^ ^ О  т  

&иа$іаге Іа сой а йеі {или аі) Іаріапо см. С-2040.
77. карег йііііпеиеге і Іа^іапі йаііе Іисегіоіе уметь 

отличить фазана от ящерицы, знать что к чему.
зоіііаге ІІ пако аі іаеіапі см. N-64.

РАСІ(1))ОЬО т  
іппвсепіе с о т е  Іа Ьгойа йеі (аціоіі см. 1-303.
Іаѵаіига йі іа^іоіі см. Ь-254.
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78. апсіаге а ^а^іоіо приходиться по вкусу по душе:

(^иеіі іп іеіііееп іе  Ьезііоіа... 5і ѵоКаѵа сіаііа рагіе гіеііа 
со^а.. овііі ци«*1 ѵоііа ѵегіеѵа ипа регвопа сЬе поп діі ап- 
гіаѵа а іабіо іо  (Л. Рапгіпі. «Ьа риісеііа ьепга риісеііакеіо»).

Это умное животное поворачивалось хвостом всяким раз, 
когда к нему подходила особа, которая приходилась ему не 
по вкусу.

79. сопо5сеге (или  сНзіІп^иеге) іі Та^іоіо гіаі сесе (или
ІІ сесе сіаі Іа^іоіо) знать толк в чем-л., знать что к чему.

80. (Іаге іі зио Іа^іоіо отдать свои голос, 
тап&іаг рахіа е (а^іоіі соп см. Р-846.
поп Но т іса  тап ^ іа іо  і іа^іоіі соп 1е см. М-381, 
чиапсіо а роііі, циапсіо а іа&іоП см. Р-1974.

РА ООТТ О гп
81. Таге іа&оНо а) собрать свои пожитки, уйти, уехать:

МІ53 Меггігіеп гіоѵеКе іаг аиЬііо ^аеоііо е гпіа тагіге, 
ргоіопгіатепіе 5С055а, гіоѵеііе ссгсагті ипа ассош ра^паігісе 
(С, (Іе Іа Мога, «Спа ёоппа ё і  Масігіс!»).

Мисс Мер;-- ген пришлось немедленно собирать саои по
житки. а мБсП матери, глубоко потрясенной случившимся, 
искать мне новую компаньонку.

Е (іі йіогпо іп ціогпо {асеѵапо 1а гіоіогога сопзіаіагіопе 
гіеі гіітіпиііі іпсаззі. о гт а і іпацШ сіепіі рег ѵіѵеге: іпсаззі 
гіа сопеікНаге і со т іс і а Іаг ІадоМо е апгіаг ѵіа (Я. Реа. 
«II [оге$пего»).

Каждый день актеры с огорчением убеждались в падении 
сборов, выручки им на жизнь не хватало, и они уже поду
мывали о том. -чтобы собрать пожитки н покинуть гор*

10 риге поп І5І6 Ьепе е 1’арреШ о сотіпсіа  а Іаг ГадоНо 
(С. Ѵ^гйі. с Л иІоЬ іоцга [іа ёаііе Іеііеге>).

Я тоже чувствую себя неважно, и аппетит у меня про
падает.
{Пример см. тж. В-1261).

I)) сыграть в яшик, умереть:
О гта і т і  его гіейо: «Роѵего Ргапсезсо ВаЫиіпо. зеі ЬеІГе 

йрассіаіо. Ргерагаіі а Іаг ?а#оііо е гассогпапгіаіі а 11а Оіѵіпа 
Мікегісоггііа!» (А. ВеІІгатеИі. «Ореге» ).

11 тогда я сказал  себе: «Бедный Франческо Бальдуино. 
твоя песенка слета. Готовься отдать концы и положись на 
милость всевышнегоі»

г) плохо сидеть (о платье).
1 АІ.АІМОЕ [

82. М алке тасейопе а) ист. македонская фаланга 
(известная своей несокрушимостью), Ь) отряд храбре
цов; с) неотразимый довод.
ГА1.СЕ ^

83. 1а іаісе йеііа т о г іе  коса смерти.
84. Іа {аісе сіеі (егпро коса времени.
Ііп^иа сНе іадііа  с о т е  ипа іаісе см. Ь-651. 
с о т е  ІІ (а&Ііо й’ипа Іаісе к Т-33.
85. теН еге (или  рогге) Іа Іаісе пеі гатр о  (или  пеііа 

Ъіайа аіігиі, пеііа те..ка аКгиі, аІГаІігиі т е м а )  совать 
нос в чу.кне депа.
РАІХІАРЬ ѵ 

Іаісііге ГегЬа коііо і ріейі а цй см. Е-101.
РАІ.СО гп 

аѵеге ^Іі оссЫ йі (аісо см 0-100.
РАГ.ССЖЕ т

86. ^еііаге іі Гаісопе забросить удочку, делать авансы, 
обхаживать кого-л.

сНі соІотЬа кі (а, іі Гаісопе 5е Іа тап ^ іа  см. С-2145. 
РАЬ 0А }

87. йі ГаІсЗа іп Гаійа с одной стороны на другую.
88. аііассагьі (или  к(аге) аііе іаійе йі цй ходить за 

кем-л. по пятам.
85. Гагк; ргепйеге (или  Ііга^е) рег 1е Га'йе попасть в 

руки кредиторов; запу.'лться в долгах.
90. Іігаге цй рег Іе Іаійе долать знаки кому-л. испод

тишка 
ГА! 1.А I

9!. Гяге ипа ТаІІа а) давать течь; Ъ) потерпеть не- 
\  ~ачу, проваіиться:

Сі т е і і е т т о  Йие рег рагіе. с о т е  вепііпеііе. е а з р е ііа т т о . 
т а  Сіизеррс поп зсепгіеѵа гпаі. 5е. рег е«еті'іо , ?с5кр гігпа- 
к 'о  а Лі п  іг. Ііпо а гпег7 ''йіогпѵ'-‘ II повіго ріапо Іасеѵа 
ипа і .111 (['. Могсііі, «[.'огоіс&іГ'» ).

Мы стали по обеим сторонам подъезда, как часовые, и 
принялись ж дгть но Лл^у іепле все не воі^одил. А что если 
он будет спать до полодий? Наш план сорвется.

ГАІХАСЕ апд  
Іа Іе-Ле йе^іі иотіпі, іі ко^по е іі ѵепіо, іоп сохе ГаІ- 

Іасі см. Р-376.
РАІХАРЕ ѵ 

сНі т о ію  рагіа, 5ре$$о ?а11а см. М-1713.
92. сНі пОіТ Га, поп Іаііа (е  іаііапсіо 5’ітрага) (тж. сЫ 

Іа Іаііа, е сЫ поп Іа. 5Іаг(а1Іа) ргоѵ. ие ошибается тот, 
кто ничего не делает; на ошибках учатся.

93. сНі поп іаііа  поп Іет е  ргоѵ. кто не ошибается, тот 
и не бонтся; а  у кого совесть чнета, у того подушка 
под головой не вертится; чистая совесть — самая л>ч- 
шая подушка.

сНі поп рагіа поп [аііа см. Р-459.
сНі (05І0 іаііа  а ЬеІГадіо $і реп(а см. Т-804.
іі ргоѵегЬіо поп (аііа см. Р-2373.
диапсіо 11 Ьиоп реісе ѵіепе а ке поп 5І рекса,

крехко 5і іа ііа  см. Р-1366.
РА ^^Е N Т Е а д е  

Йаге поѵего ІаІІепіе см. N-514.
РАЬиМЕІЧТО пі

94. гііпапеге (или  геііаге) а ип (аІІі:пеп(о быть не
оплатным ДОЛЖНИКОМ.
РАИиКЕ ѵ

95. іаііігіа потерпеть порал.енне.
(аіііге а Ьиоп Ііпе см. Р-837.
ГаІІіге іі соіро см. С-2257, 
іаіііге ип ог“іпе см. 0-519.
іі Тіпе йеі тегсапіе ё іаіііге, е іі ііпе Іеі Іайго ё киііе 

ГогсНе тогі.-е см. р-830.
рагіа рисо е аксоКа аккаі, е ^іапішаі поп (аііігаі см. 

Р-462.
РА^^IТО

96. (аііііо  Йі шепіе умалишенный, 
тегсе (аііііа  см. М-1210.
тегсап іе ІКі^іоко, о (аііііо о рійоссНіоко см. М-1196. 

РА^^С т
іі ГаІІо йі Еѵа см. Е-269.
97. 5епга {аііо непременно, обязательно (пример см. 

А -635).
98. апйаге (или  йаге) іп ГаІІо промахнуться (в игре); 

провалиться.
99. сайеге іп ІаІІо впасть в заблуждение.
100. со§1іеге (или  рі^ііаге. ргепйеге, ігоѵаге) Іп іа ііо  

застигнуть врасплох; поіімать на месте преступления:
Тапсгегіо воЬЬаІго согпе *е Гаѵе,,.,ег соНі, Іп ІаІІо е. сова 

сііі: поп ега 8оШа іп Іиі, сііѵеппе Іеееегтеп іе  Г0550 
(С йа Ѵегопа, *Ьа ьііа  сотіпсіа гіоіт пі ).

Таикредо вздрогнул, ьак б' лто «го иастали иа месте 
пресгуі і  г ни я, и, „опреки своому обыкноаению, слегка по
краснел.

«N0 . по. Когіпа» гіЬаіІё зт а гг ііо  ІІ сіоКоге. е аггозвепсіопе 
с о т е  ргеяо іп а̂ 11 о (М. Ргізсо. *СІІ егегіі ё  1 ѵепіо»).

— Нет. иет, Норина, — возразил смущенный доктор Да- 
миано и покраснел как проаинившиЛся юнец.

Мапе>ак’8са зі ега ігпша^іпаіо сіі рідііаггпі іп Ьіііо. р 
Іогве регсіо аѵеѵа аѵиіо 1 агіа йі ^іиііісе (5. Гагіпа, сѴіѵеге 
рег атател).

М анджалеска вообрьзнл, что застал меня врзсплох, и 
потому, воромтно. сміл р л на м і ’ Н я к ч» су .ыі.

II 5о1с 5аріепіе сЬ’іо тлаі поп аЬЬіа ігоѵаіо Іп ТаІІо, пё 
аііога пё сіоро пё т а і .  Іи диоі т іо  ѵессіііо. ѵессНіввіто 
о іт о . с Не рагіаѵа аі т іо  ярігі I о соп ипа ѵосе сові регниа- 
5іѵа е сЬе Іи іі ріи (Іеіігіозо Іга і т іс і  таег іг і. — яиеяіі 
сЬе пГаі ге?е а вокпаге (О. йа Ѵсгопа. « I а ,піа ѵіій іп ип 
г с  у! К’о йі зоіе»)

Единственный из в( еч мудрецов, который всегда, н пре
жде. и теперь, остается для меня непогрешимым, — это мой 
стврьій. др ‘аний вчз. разговтрнв ’ю тнй со мной таким про
никновенным голосом, самый восхитительный из всех мі их 
учителей, научивший меня мечтать.
(Пример см. тж. С-2177; 5-1081).
101. еккеге іп ГаІІо быть виноватым.
102. Гаге ІаІІо а с;й ппнчишіть вроц. ущерб, повредить 

кому-л.: ш’Иа Гаііо Гаііо 1а теш огіа памяти мне юме- 
нила.
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те44еге (или  рогге, ро$аге) ип ріейе іп Гаііо см. 
Р-1673.

рірііаге (или  ргепсіеге, Ігоѵаге) іп ГаІІо см. Р-100.
103. (о^Ііеге іп іа ііо  обменить, заменить.
сНі рог4а іі йіаііо, ѵаеНе§еіа >п іа ііо  см. 0-436. 
Г еттіпе, ѵіпо е саѵаііо, тегсапгіа сіі ГаІІо см. р-404.
104. о§пі Гаііо а$ре44а іі $ио Іассіо ргоѵ. где спотк

нешься, там и попадешься.
РАЬО т

105. Гаге ип Гаіо йі цс промотать, растратить (имуще
ство, состояние и т. п.).
РА1.5АРЕ ѵ 

ГаІ$аге 1а гпіхига см. М-1581.
РА1.5АК1СА [

106. апсіаге 5иІ1а Гаізагі^а сіі (рабски) подражать 
комѵ-л.
Р А Ё 5 0  е т

107. Гаіко с о т е  ипа сіроііа а  неискренний (человек). 
Гаіхо согпе Сіисіа см. 0-720.
(аІ5а $4гайа см. 5-1826. 
іііо  ГаІБо см. Р-741. 
ра$50 (аіхо см. Р-748.
— {аге (или  тиоѵеге) ип ра$$о (аіко см. Р-749.
108. аііе^аге іі Гаіко лгать.
ЬаНеге Гаіза топеГа рег цй см. М-1832.
109. Йаге іп (или  ЬаНеге, регсиоіеге пеі) ГаЬо промах

нуться, не попасть в цель.
іаге йі Ьиоп гпеіаііо Гаіка т о п еіа  см. М-1323.
Гаге (Йі) саг4е Гаіке см. С-1077.
110. §іигаге іі Гаіхо давать ложную клятву; давать 

ложные показания под присягой.
теМеге (или  тохігаге, ргекепіаге) іп Гаіка Іисе см. 

1,-821.
іоссаге ип (а5Іо Гаіко см. Т-129.
Йаі Гаіко Ьепе ѵіепе іі ѵего т а іе  см. В-501, 
рег чиекіо (или  чиеііо) іагеЬЬе т оп еіе  Гаіхе см. 

М-1837.
РАМА ( 

рег Гата:
111. — сопохсеге Йі (или  рег) Гата знать понаслыш

ке (пример см. Р-185).
112. — Іаѵогаге рег (Іа) Іапіа работать бесплатно.
113. апйаге соп Іа іаш а Гіпо аі сіеіо завоевать миро

вую славу.
114. йаге Гата сопіго чй йі дс публично обвинять 

кого-л. в чем-л.
115. Іеѵаге §гап (а л а  йі кё заставить много говорить 

о себе, наделать шуму.
116. оісигаге Іа (аша подорвать репутацию, очернить. 
сНі 4ете Іа шог4е, поп $4іта Іа Гата см. М-1980, 
орпі Ьепе аіііп  $ѵапі$се, т а  Іа (аша т а і  регізсе см.

В-504.
РАМЕ [

117. Гате азкаккіпа (или  сапіпа; тж. Гате йа Іеопе 
или  йа Іиро, йа йів^гайагпе ип Іиро) волчий голод, ап
петит:

Ма 1’арреШ о пеі гаеаггі с а т т іп а  ргезіо: е <Ша№ гіоро 
росЬі т іп и іі ГарреШ о гііѵепіо Гате, е 1а іа т е .  йаі ѵейеге 
сі поп ѵейеге, зі сопѵегІІ іп ипа Гате сіа Іирі, ипа Тате 
йа 1а%ІІаг5і соі соііеііо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпос- 
сНіо»).

Но аппетит у ребят растет быстро. И вот, через не
сколько минут аппетит у Пиноккио превратился в голод, 
а голод — в волчий голод, прямо хоть бери нож и зарежься.

118. Гате йеІГого жажда наживы.
1ип§о яиапіо (или  со т е) Іа Гате (и ш  со т е  Гаппо 

йеііа Гапіе) см. Ь-9^9.
ріи Іип^о йеііа Гате с и. 1,-930.
ша^го соше Іа Гате см. '1 126.
ші<>1іо с Не Га іі Іиро яиапйо На Гате см. М-1 114.
шогіо (Іі Гаше см. М-1999.
ра«а Йі Гате см. Р-67.
ргегго йі Гате см. Р-2278.
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ргегго йа §гійаг Гате см. Р-2280.
аѵѵепіагкі с о т е  1а Гате аі рапе саійо см. А -1386.
119. тогіге йі Гате іп АІІораксіо (или  іп ип Гогпо 

йі рапе, іп ипа т ай іа  йі рапе, іп ип Гогпо Йі ясНіасгіа- 
4іпе) умереть от голода в хлебном амбаре: тогігеЬЬе 
йі Гате іп ип Гогпо (или  іп ипа тай іа ) йі рапе =  да 
он и в полной квашне с голода помрет.

рагеге іі гі4га41о йеііа Гате см. К-442.
120. хрігііаге (или  поп ѵейегсі, поп ге^ егк і) йаііа 

Гате умирать с голоду, падать от голода.
а5Іп сНе На Гате, тап^ іа  й’о^пі $4гате см. А-1221. 
сНі 5І саѵа іі коппо поп 5І саѵа Іа Гате см. 5 1047.
121. а сНі На Гате ё Ьиопо о§пі рапе ргоѵ голодному 

все вкусна.
122. сНі На Гате поп На хоппо ргоѵ. голодному и сон 

не в сон.
Га Гогате іі сап рег Гате см. Р-1036.
123. Іа Гате аГГода (а т е  ргоѵ. а  голод и лжет и кра

дет.
124. 1а Гате сассіа (или  е п і й э ,  Іеѵа, Га иксіге) іі Іирс 

йаі Ьозсо ргоѵ. голод и волка из лесу гоннт:
Мі сгеЬЬе 1а поппа раіегпа гіоппа Е гтіп іа  Саііепсіо, 

Г іп іегтіега... Ііп ’ог&апеІІа а сагісо с ип'огГапеПа а сагісо; 
е 1а Гате, гіісіато а Ыароіі, злісіа 1 ІирІ гіаі ЪозсЫ (О. Ма- 
тоііа, «Ье тііапе&і*).

Меня вырастила бабка, мать отца, донна Эрмнния Каль- 
ендо, медсестра... Сиротство, оно всегда еиротство, но, как 
говорят в Неаполе, голод н волка из лесу выгоннт.

Ма 1а І а т е  !а иасіге іі Іиро <3а1 Ьохсо е ге П Кібіогі 
1а озрііа зійпіПса сНе іі зио т а іе  поп ё сопіаеіозо (V. Рга- 
іоііпі, «СгопасНе йі роѵегі атапіі»).

Но голод заставит и волка в ы й т и  нз леса, н если 
Ристори приютил у себя Аду, значит ее болезнь не за 
разна.

125. 1а Гате ё саШѵа соп5І§1іега ргоѵ. ^  голод — пло
хой советчик:

с$агЗ ипа глаГаппаіа ре^&іоге гіеііа ргесесіепіс!»
«I ріссоіі Іигіі поп 5І сопіапо рій!»
«СЬе ѵоіеіе? Ьа Гате ё саШ ѵа сопзідііега» (Ь. Сариапа. 

«II тагсНезе йі Яоссаѵегйіпа»).
— Будет неурожай, почище прошлогоднего.
— На мелкое воровство теперь смотрят сквозь пальцы.
— Что и говорить, голод — плохой советчнк.

Іа Гате ё т ід ііо г  сопйітепіо см. А-956.
1а Гате поп соповсе (или  поп На) Іееве см. Ь-318.
^иегга ѵісіпа, (а т е  Іопіапа см. 0-1193.
теп4ге (сНе) ГегЬа сгехсе іі саѵаііо тиогс йі Гате см.

Е-120.
іі т і^ Ііо  іпап4іеп Іа Гате іп сака см. М-1421. 
о^§і Гаѵе, йотапі Гате см. 0-284.
Гога йеі йекігаге ре’ гіссНі чиапй’Наппо Гате, рег 

роѵегі чиапй’Наппо йа тап^іаге см. 0-473.
Гогйіпе ё рапе, іі йіздгйіпе ё Гапіе см. 0-524.
126. чиапйо Іа Гате а$5а1е, піикіса поп ѵаіе ргоѵ. 

соловья баснями не кормят.
РАМІСІЛА [

127. Іа тикіса Гаті^ііа редко  певчая братия (о пти
цах).

128. Гопогаіа Гаті^Ііа стражи порядка, полицей
ские:

Боп Маггіо. — СЬі зопо соіпго?
Тгарроіа. — Мі раге 1'опогаіа Іа т і^ І іа  (С. С о ій о п і«Ьа 

Ьоііеёа йсі са[[ё»).
Д о н  М а р ц и о .  — Кто эти люди*
Т р а п п о л а .  — Должно быть почтенные стражн порядка. 

аІЬего сіі Таті^ііа см. А-446.
129. агіа сіі Іат і^ ііа  фамильное сходство: зі зо т і-  

^ііапо ІиШ, Ьаппо ип’апа (іі іаті^Н а они все очень 
похожи, как родственники.

гіоппа іиііа Тагпірііа см. 0-787.
130. П^На сіі таті^Ііа дсв\шка нз .хорошей семьи 1
131. !і^1іо сіі іат і^Ііа  маменькин сынок:

І^оп аѵеѵо пеззипа ѵоеііа гіі сопііпиаге а Гаге іі Гідііо 
гіі Глпіі^ііа (М. Арреііи.5, «Иа тогго а зсгШоге

У меня не было ни малейшего желания оставаться м а
менькиным сынком.
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Іа^Ііегіпі (а(1і іп Раілідііа см. Т-32.
132. «.ззеге йі ?ашіцііа быть другом семьи, быть своим 

человеком (пример см. В-406).
133. еззеге (или  зепіітзі) іп (аші^Ііа чувствовать себя 

как дома.
{аге іі Ьисаіо іп [аіпі^ііа см. Р-138.
134. іаге цс іп іа т ід ііа  делать что-л. шито-крыто:

Сссе. — Ога, Ьі5 оепегеЬЬе, соше <11 Іекее. дат 1а ш а5 5 і т а  
риЬЬІи-Іа а ііа  сов» Іпѵесе  ̂аг сНе *і (ас а ІиМо іп іаші- 
4>'1 іа (Р. ЛГ Коззо і!і $ап Иесопііо, «Ьа Іипізіпа»).

Ч е ч е. — Нужно было бы. как полагается, широко объ
явить об электрификации ю рояа. Однако же. как видно, 
все это хотят сделать взихомолку.

135. Іаге (аті^Ііа  соп чгі а) сожительствовать с кем-л.; 
Ь) жить общим котлом, делить расходы с кем-л.

136. Іаге (или  Іагзі ипа. шеііеге зи) (аші§!іа женить
ся, обзавестись семьей.

137. Гагзі {агпідііа сіі цй поступать на службу к ко
му-л.

138. Іаѵаге (или  Гаге) И Ьисаіо іп Гатідііа (тж. 1а- 
ѵаге і раппі зрогсНі или  зийісі іп (апііѵііа; Іаѵаге іп 
саза і ргоргі раппі зрогсЬі) =  не выносить сор из 
избы.

піапйаге аѵапіі (или  іппапгі) Іа (а т ід ііа  см. А-1353. 
т е ііеге  іп р іл іг л  сохе сіі іаіпі^Ііа см. Р-1550а. 
т е ііеге  ки Іа т ід ііа  см. Р-13С. 
зепіігзі іп (а т ід ііа  см. Р-133.
139. зіаге іп іаш ідііа а) быть в кругу своей семьи; 

Ь) жить у кого-л. в семье; с) иіутл. быть вшивым, обо
вшиветь.

140. Іепеге (а т ід ііа  держать прислугу.
Іігаге аѵапіі (или  іппапгі) Іа Гаті§!:а см. А-1353. 
140а. і раппі зийісі (или  зрогсііі) зі Іаѵапо (или  ѵап- 

по Іаѵаіі) іп (а т ід ііа  (или  іп саза) ргоѵ. грязное белье 
следует стирать дома; не выноси сор из избы:

N011 в ігіііаіе іапіо. сЬ’е реідао! I раппі зрогсЫ $1 Іаѵало 
іп сака (Г  Ѵсгда. «Мавіго-йоп СезиаШо»).

Не кричите так, вам ж е будет хуже! Не выносите сор 
из избы.

РАМІЫАРЕ а щ  
Іеііеге Гагпіііагі см. Ь-423.

Р А М 050  
ипа іа т о за  ГогсНеІІа см. Р-1060.

РА\А1,Е  т  
еккеге іі (апаіе Йі сойа см. Р-141.

РАКАиіМО /я
141. еззеге іі Гапаііпо (или  іі Гапаіе) Йі сойа быть, 

приііти последним; быть замыкающим:
Е АИіІіо: — Ма аш т а п с а  ипа сіоппаі 
СІп зиЬЬи^Но гіі гіза еН Іесе есо.
— 5е зон о П ргіто . іі Іапаііпо гіі сосіа гіоѵгеЬЬе еззеге 

ипа гіоппа, — гііззе апсога АШІіо (Я. Вгі%пеііі, «Ьа еіегіѵа»).
Оглядывая танцующих, Аттилно произнес: — Тут не хва

тает одной дамы.
Ему ответом был дружный смех.

— Если я открываю процессию, то в хвосте долж на быть 
женщина, — добавил Аттилио.
(Пример см. тж. В-678)

РА М Т І5М О  т
142. аѵеге (или  {аге, ргойигге) (апаіізіпо иметь успех 

(чаще об опере):
...Іегі зега іи 1а еіапгіе гарргезепіагіопе гіеі «МасЪеіЬ», 

диаіе. зесопгіо іі зоШ о сіеііе ореге сіі Ѵеггіі. На ргойоііо 
ип ігпгпепзо Іапаіізш о (С. Ѵегйі, «АиІоЬіо(*га[іа йа ііе  Ш - 
іеге»).

...Вчера вечером состоялось большое представление «Мак
бета». которое, как обычно бывает с операми Верди, имел 
огромный успех.

РАГ^СІІ)ИХ22А /
143. іапсіиііег/а аЬЬапсІопаіа беспризорные, безотцов

щина.
РАІМСІІЛХА {

Іапсіиііа тайге см. М-56.
144. Гапсіиііа сіі пеѵе снегурочка

145. т еп аге  ипа ГапсіиІІа ухаж ивать за девушкой, об
хаживать девушку.

Іа соІра ё Бепірге іапсіиііа см. С-2207.
Г А І\С 1 1 Л Х О  т

146. ІапсіиІІо сНе пе ГагеЬЬе сІе^Н аИгі ^  далеко не 
ребенок.

ьетріісе со т е  ип іапсіиііо см. 5-616.
147. Гаге а іапсіиііо (или  а ІапсіиІІі) не держать сло

ва» нарушать договор.
1 А М О О М А  /

148. ьрагаге ІапсІопіе заливать, отливать пули, врать. 
ГАаМСіО т

149. ЬиНаге (или  ^еііаге) пеі Іап^о втоптать в грязь:
— Сіазсипо Ьа ѵіЕзиіо рег зё е пеззипо рег Іиііі! Ога роі 

зіг іііа іе  рег 1а Ьапсііега Ьиііаіа пеі ^ап^о (Ь. Соггасііпі. «Ьа 
%иегга Іопіапаѵ).

— Каждый жил для себя и никто — для всех! А теперь 
вы вопите при виде того, как наше знамя втаптывают а 

грязь.
...ега И зио зоіо е ѵего раіагііпо.., поп езііаѵа перриге 

ил ізіапіе а пе* Іапуо Іиііе 1е аііге  (С. ТезіоП,
«II Вгіапга е а іігі гассопіі»).

Он был ее единственным верным рыцарем... Он готов был 
не задумываясь смешать с грязью всех остальных.

150. сасіеге пеі Іап§о иизко пасть, опуститься; вести 
распутный образ жизни, распутничать.

151. йаге пеі іап^о сопіе пеііа гпоіа попасть в грязь, 
вляпаться.

152. {аге Гапдо йі цс смешать с грязью, охаять, очер
нить что-л., пренебречь чем-л.

153. — Гаге [апдо йеііе (ргоргіе) рагоіе э  бросать 
слова на ветер, не держать слова.

154. (аге ( і)  1ап§Ні принимать грязи, лечиться гря
зями.

^еііаге пеі Гапдо см. Р-І49.
^еііаге Ігессе е Іапоо см. Р-1260.
155. гассоеііеге дй йаі Гап§о вытащить кого-л. из 

грязи.
156. гаѵѵоііагкі пеі Гапдо а) валяться в грязи; Ь) ве

сти безнравственный образ жизни.
157. гійигге цс Гап§о е сепегі ^  стереть с лица 

земли:
Іп езесигіопе сіі циезіе т ізи ге  ега ріипіо йа Вегііпо а 

Ыароіі 1’оггііпе «гігіигге 1а сііій Іанбо е сепеге»
(А. Ое Іасо. *Ье диаііго %іогпаіе сіі Мароіі»).

Во исполнение ^тих мер из Берлина поступил приказ 
«стереть Неаполь с лица земли».
158. Ігаксіпаге пеі Гап*>о втоптать в грязь:

И Моііёге Іи П пешісо рій сгигіеіе гіеі роѵег! е гіеі 
гіеЬоІі. еззо 1і Ігахсіпо пеі Гап^о, іі соргі сіі оЬЬгоЬгіо е  гіі 
зсііегпо (Т7. М агііпі. «АІ іеаіго*).

М отьер был заклятым врагом бедных и слабых, он сме
шивал нх с грязью, он высмеивал и поносил их.
159. изсіге йаі Гап^о а) выйтн из низов, из просто

народья; Ь) подняться наверх, встать на ногн (об опу
стившемся человеке)

сНі рио апйаг йі ракзо рег ГазсіиКо, поп ігоііі рег іі 
(апдо см. Р-834.
РА \Т А 5ІА  [

160. Іапіазіа йеііа паіига чудо природы. 
раг(о йі (апіакіа см. Р-714.
161. апйаге а Іап.азіа прийтись по вкусу, понравиться.
162. соіріге (или  Іегіге) Іа (апіазіа поразить вообра

жение, пленить, очаровать:
ЕЛ апсЬе 1а 5іглопа, аііа циаіе ()П 1 ЬсІ еіоѵапоііо аѵеѵа 

Іегііо Іа (ап(а$іа, ві 5ігиде^ѵа йі ѵеііегіо да ѵісіпо (Я. Рап- 
}апі. <■'Сессо А’АзсоИ»).

И даж е Симона, у которой прекрасный юноша вызвал 
огромное любопытство, измучилась от желания увчдеть его 
поближе.
163. ^іийісаге йі Гапіакіа судить по первому впечатле

нию.
Іаксіаг таг§іп е аііа (аліакіа см. М-830.
164. Іепеге Іапіакіа быть озабоченным, беспокоиться 

о чем-л.
(етр о  е (апіазіа кі ѵагіа креззо см. Т-327.
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РАІЧТА5МА т  
ѵаісеііо Іапіакта см. Ѵ-83.

Р А М Е  т
165. Гапіе (1і ріссНе а) валет пик; Ь) бахвал.
166. — сопіаге чиап(о іі Гапіе (или іі ге) гіі ріссНе 

быть пятой спицей в колеснице
167. — рагеге іі Іапіе <1і ріссНе много миить о себе, 

чваниться.
Іоссо сіі Гапіе см. Т-700.
(т о ^ п о  (а Ьиоп Гапіе см. В-776, 
сагпе (ігапіе {а Ьиоп Гапіе см. С-980.
ІеНега іа ііа , Гапіе ахреііа см. Ь-457.
168. хсЬегга со’ (апіі е Іахсіа 5Іаге і запіі ргоѵ. ^  

шути, да осторожно, а то в беду попасть можно:
Е сові Іегшіпб ( |и е^э  ;ас< Іа; сЬе і | роіігйо пе ѵеппе ргев- 

80 а то г іе ... II ГапЦ: 1и рег регйегпе 1а д а т Ь а . 5ап(о 
А п іо то  Гесе чиевіо тігасо іо , е регб сіісе: — 5сЬегга со’ іап іі 
е 1< м  іа 5Іаге I вапіі (Р. 5ассНеиіш «■Сепіо ппѵеііс )

Итак, окончилось »то побонше: подагрик чуть не лишился 
жіізн і... а слуга его чуть не потерял йогу. Сие чудо свершил 
святой Антоний: ведь недаром говорится: шути с теыи. кто 
из простых, но ие задевай святых.

зспгіге 1а ѵосе е поп ѵесіеге П Гапіе, поп 5І сІігеЬЬе, 
Чиеьіо ё ип ^гап {р&ап(е? см. Ѵ-859.
РАІМТЕ5СА I

тозігаге сіі аѵеге іі саѵаііо <1і сіепагі, роі аѵеге 1а ?ап- 
*е§са сіі сорре см. С-1368.
РАІМТІІМО т

169. сНі На а е5§ег Тапііпо па§се соі сегсіпе іп саро 
ргоѵ. 2* солдат, он в каске и родится; чему быть — 
того не миновать.
Р А М О С С І О  т  

іапіоссіо сІі пеѵе см. N-262.
^оѵегпо іапіоссіо см. С-903.

РАІШЕІХО т
170. іі ргоргіо Тагсіеііо реза росо ргоѵ. своя ноша не 

тянет.
Р А К Е  I ѵ

171. Іагсеіа (тж. Гаг^ііеіа) выдерживать; мочь, справ
ляться, быть в состоянии:

...II сагго сагісо гіі ріеіге зі ега іпіеггаіо аі раззо  сіеі 
сапсеііо е 11 саѵаііо поп се Іа  Гасеѵа рій (А. Мотаьіа, 
«Яассопіі гопіапі»),

...телега, груженная камнями, увязла при въезде в ворота, 
и лгш адь никак не могла ее вытянуть.

— Но ип аррипіагпепіо, — сегсб гіі (ШепсІегзІ ІЛѵІо. — N011 
Ьо іешро.

— Ь ’иП1с1о ё аиі гііеіго.
— N011 се Іа (ассіо. Но ип аррипіаш епіо аІГЕхеЫ ог 

(/5. Раоіеііа. «Ье поііі йеі сіпета»).
— У меня свидание, попытался оправдаться Лнвио. — Мне 

некогда.
— Контора здесь, рядом.
— Я не успею, у меня свидание в Экселъсиоре.
Ри ргезо гіа ип’іга ігге^гепаЬПе е зі т із е  а йаг ри%пі пе! 

ти го . — 1о поп се Іа іассіо рій. іо т і  а т т а г г о і  — игід 
(С. Саззоіа. «II іацііо йеі Ьѵзсо»).

Охваченный безудержной яростью, он принялся молотиті» 
кулаками по стене. «Не могѵ больше, я убью себяі» — орал 
он.

Ай орпі тогіо а оМоЪге аѵгеі зепг*аИго роіиіо Іагсеіа: 
зопо. зесопгіо Іе!. ип га^агго  зѵояііаіо т а  іпіеШ&епІе 
(Р. БраІІеііі, «Езате йі гірагагіопе»).

В октябре я. безусловно, с экзаменом справлюсь, по ее 
мнению я ленивый, но умный мальчик.

Апсога ип раіо сГезІаІі, е ѵорііо ѵесіеге сЫ се Іа  іл 
сопіго гіі т е :  зі ргезепіаззе риге ип сатр іоп е іпіегпагіопаіе! 
(і: Могапіе. «ЬЧзоІа йі АПиго»).

Еше два лета, и тогда посмотрим, кто сможет тягаться 
со мной, хоть мировой рекордсмен пусть пробует.

I Іого ѵоШ аррагіѵапо сопігаііі пеііа іепие Іисе сіі оЬ 
іоЬге.

— С ііеіа іа і, Ыѵіо?
— Сегіо, сЬе ^ПеІа То (О. Раоіеііа, «Ье поііі йеі сіпета»). 
В слабом свете октябрьского дня их лица, казалось, были

вскажены грнмасой. — Провернешь это дело, Ливио?
— Разумеется, проверну.

{Пример см. тж. В-648; В-1438; 1.-729; Р-1049).

172. Іагіа (или  Таг^Непе) а ч<1 а) справиться с кем-л.:
— ...МНІе ѵоііе Ьо сіигаіо  гіі еззеге рій Іогіе гіеііа Ье?На 

сЬе Ьо йепіго гіі т е ;  е ІиИаѵіа Іа ЬезНа т е  1а Іа циані 
зетр ге  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі» ).

— ...Тысячу раз клялся я себе пересилить зверя, который 
сидит внутри меня; и. все-таки, почти всегда этот зверь 
оказывается сильней меня.

Ь) сыграть злую шутку с кем-л.; надуть, обмануть 
кого-л.:

Ргапсезсо, — N0. по 1и поп т е  1а (аіі (V. Вгапсаіі. *Оол
Сіоѵаппі іпѵоіопіагіо»).

Ф р а и ч е с к о .  — Нет, нет, ты меия не проведешь!
«Ѵаі ѵаі» сіісеѵа «поп Н сЫесІо <Геззеге циеііо сЬе поп 

зеі. зоНапіо поп Іепіаге сіі (а гт е іа , Іпіезі?» (С. Ріоѵепе, 
«Ье Іигіе»).

— Полноте, — говорила Тереза, — я ие требую, чтобы ты 
стал не тем, кто ты есть, только ие пытайся меня обмануть, 
понятно?

...теп іге  1о гіісеѵо Ьо репзаіо: поп зопо ип сопіеііо... 
іе ГЬо іаііа (А. Могаѵіа. «II сопіогтізіа» ).

...говоря это, я думал: «Нет, я ие тряпка.., я тебя про* 
вел».

Таііпо... т і  зігіггаѵа ГоссЬіо со те  зе гМеззе апсога рег 
аѵ егтеіа  Гайа (С. Раѵезе, «Раезі іиоі»),

Талино... подмигивал мне, как будто радуясь, что так лов
ко меня провел.

173. іагзеіа соп водиться, быть в близких отноше
ниях с кем-л.:

Мі Ьаппо гіеііо сЬе ѵа! іи ііі 1 еіогпі рег I раіаггі. Те 
Іа ілі соп Іа репіе поЬіІе, е і і  / аі %иавіаге іа іезіа 
(Е. Іоѵіпе. «Ье іегге йеі Засгатепіо»).

Мне говорили, что ты целыми днями торчишь в богатых 
домах. Ты связался с  аристократами, и они капаю т тебе 
на мозги.

Рсго, ІеІ. іп чиезіа ѵаііе, пфп ее Іа ?а соп 1 сопіасііпі 
о йН орегаі, ІеІ зе 1а Іа соп і1 зеегеіагіо «Ісі Газсіо... 
(Л. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Но вы здесь, в эти-х местах, водитесь не с крестьянами 
или рабочими, вы водитесь с  секретарем фашистской орга
низации.
<Пример см. тж. 0-308).

174. Таг(5і) сопіго... восставать, противиться, проте
стовать против...

175. Іаге рег чс! подходить кому-л., быть подходящим 
для кого-л.:

— ...ІЛп иШ сіо гіоѵе поп зі 1 а пиііа... Кеззип репзіего, 
пеззипа гезропгаЬіШ З... Ерриге поп Іа  рег т е ,  ессо (М. Рис- 
сіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Контора, где ничего не делают... Никаких забот, ни
какой ответственности... И все же это не по мне. Вот.

Е циеі сЬе Га рег т е ,  репзб Регіго (А. СатрапіІе, «СИ 
азрага^і е ѴіттогіаШй йеІѴапіта>).

Вот ои мне и нужен, — подумал Педро.

Гаге (ип) аЬЬа&Ііо см А-10.
Гаге ГаЬЬаіаіа см. А-12.
Гаг аЬЬа$5аге Іа сгекіа а цсі см. С-3043.
Гаг аЬЬа$5аге Іа (екіа см. Т-512.
Гаг аЬЬа$$аге М (опо а чсі см. Т-728.
Гаге ГаЫГо а... см. А-36.
Гаге (сІеІР)ассасІетіа (или 1е ассай»>тіе) см. А-54.
Гаге ассарропаге 1а реііе см. Р-1036.
Гаге соп Гассеііа см. А-57. 
поп Гаге ип ассісіепіе см. А-71.
Гаге асяиа см. А-157.
Гаге асяиа Йа оссНі см. А-159.
Гаге (І’)асциа сіі рараѵего см А-160.
Гаге асчиа сіа Іиііе Іе рагіі см. А 158.
Гаге (Г)асчиа пеі ѵа^ііо см. А-186.
Гаге асяиа Йа ѵагіе рагіі см. А-158.
176. Гагхеіа асісіоххо (или зоііо) груб, обделаться, на

ложить в штаны:
Апкеііпа раірервіапйо 11 сиІІеНо гіеі пеопоіо е, соп ип 

Еезіо гіезсгіНіѵо гіеііа т а п о  сіекіга. Іазсіа іпдоѵіпаге сЬе 
і'1 т агто ссЬ ю  «зе 1 ё ?аио асМоззо» (Е. Ое РіІіррош «Ье 
Ьиеіе соп Іе ^атЬе Іип.%1іе»).

Анджелина ощупала новорожденного и многозначительным 
жестом правой рукн дала понять, что младенец обделался.

— ѴоггеІ ѵесіег іе, — 1е бівзе Аппа, — зе сарИаззе гіаѵ- 
ѵего, ип Іиро.
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— Ыоп т і  тиоѵегоі п е тте п о .
— Ма Іе Іа Гагехіі зоііо (С. СаввЫа. «11 іацЧо йеі 

Ьовсо»).
— Хотела бы я видеть, если б ты напоролась иа волка, — 

ска и л а  Анна.
— Я бы и не пошевельнулась.
— С тобой бы случилась медвеж ья болезнь.
— 5е ѵе 1а Іаіс зоМо йііеіо зиЬіІо... (I7. Раітіегі, «Ье 

ресоге пеге»)
— Если у вас трясутся поджилки, лучше сознайтесь сра

зу...
II гарагго  зе Іа іасеѵа асігіоззо гіаііа раига. е зі пазсозе 

іп ипа тассЪіа. 11 &іоѵапе іпѵесе аііезе  іі Ма&о а ріё 
/■ гщо (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Мальчишка обделался со страну н залез в кусты А юноша 
смело остался ж дать мага

177. іаг5І агісіозво а чсі ^  угрожать кому-л., нападать 
на кого-л.:

Егапо аглісі, зі гіаѵяпо гіеі «Іи», т а  Тагшіпі зепііѵа 
Г аііго  ІагеІіБІ асісіозьо (С. 1 гріпо .«А ііге віогіе»).

Д рузья были на «ты», но Тармиин чувствовал, что прия
тель его подсиживает.

Мі зешЬгб гіі зепііге іі зиопо гпеіаііісо гіеі со ііе ііо  зиі 
.теісіаіо шепіге 1а ^сп іе с! зі Іасеѵа асШоззо игіапгіо сира- 
те п іе  {А. Ое /ясо , «Ъпа віогіа йі ет -дгапіі»).

Мне показалось, что среди угрожающих криков иа дви
гавшейся толпы я услышал металлический звон ножа, упав
шего на брусчатку.

(аге аГа с.«. А-ЗОб.
Гаге ип аГГаге см. А-317.
Гагпе ип аГГаге Йі 5Га1о см. А-318.
(аге а $ио адіо см. А-351.
(аге ип’а&ПаГч см. А-361 
Гаге ГА&пиксЗёі см. А-371.
Гаге Га&геяіо см А-388.
(аге аіа (Лаѵапіі) а... см. А-419. 
ііагіа а іііа  см. А-470.
(аге соп Гаіііо см. А-472.
Гаге ГаІІоссо см. А-482.
іаге аііипдаге іі соПо а ц«І см. С-2101.
(аге аііпапассііі см. А-500.
(аге (аІ)ГаІіаІепа см. А-507.
Гаге аИаге сопіго аНаге см. А-511.
(аге аИ (о) см. А-548.
Гагіа аНа см. А-529.
Гаг (Г)аІ(о е ( іі)  Ьакко см. А-539.
(аге аііо Іа см. А-549.
Гаге ип’аІга!ассіа см А-579.
ІЙГС ГАтІеІо см. А-628.
Гаге а т т еп й а  (Йеііе ргоргіе соіре) см. А-632 
Гаге (а I) Гатоге см. А-649.
(аге аП’апюге соп чс си. А-650.
Гаге апсНе 1е ѵі^іііе сМе поп бопо Йеі саіепсіагіо см. 

Ѵ-564.
Гаге апсіаге 1а Ьагса см В-279.
(аге апсіаге пеі сіігпепіісаіоіо см. 0-137.
(аге апсіаге рег Гііо см Р-776
(аге апсіаге цй аі раііо см. Р -131
поп Гаге сііс апгі іге е ѵепіге см. А-715.
Гаге Гап^еіо см. А-743.
Гаге ап іто  а дгі см. А -846.
Гаг$і ап іто  см. А-847.
Гаге ип а п іто  гікоіиіо см. А-848.
Гаге апіісапіега см. А-919.
— Гаг (аге апіісатега а цй см. А-920.
Гаге с о т е  апІісЬі (сЬе (адііаѵапо іі Псо рег со^Ііе- 

ге і ГісНі) см. А-924.
Гаге аІГарсгІа см. А-938.
Гагхі арегіига см. А-941.
Гаге Гарохіоіо см. А-945.
Гаге аррагіге іі Гопгіо а... (или  <Н...) см Г-1025.
Гаг аррагіге (ІиМо) го5ео см К 513.
Гаге агсо «ІеІІа региона см. А-997.
Гаге агсо сіі кіотасо см. ^-998.
Гаге ГАгізІагсо см. А-1075.
Іаге ГАгІессЬ.по см. А -1076.

Гаге ГАгІессЬіпо іегѵііоге сіі гіие расігопі см. А-1077. 
Гаге ип аггоі.о см. А-П46.
Гаге аггидділіге і сіепіі см. 0-171.
Гаге Гаги сіі Місііеіассіо (А■и тісЬеІассІо, МісЬеІаз- 

50) (: тапріаге, Ьеге е ап іаге а 5ра$$о) см. М-13о2. 
Гаге соп Газсіа см. А -Ь 82.
Гагіі а$іпа см. А-1190.
Гаге Гаьіпо см. А-1206.
Гаге со т е  Гак.по аі саііпо (или  аі согЬеІІо, аііа 5ес- 

сіііа) см. А-1210.
Гаге с о т е  Га5:по (сІеІГогІоІапо) сііе рогіа іі ѵіпо е Ье- 

ѵе Гасчиа см. А 1209.
Гаге Гакіпо рег поп ра^аге іі дагіо сч. 0-60. 
е'дге с о т е  Га$іпо гіеі репіоіаіо см. А -1208 
Гаге с о т е  Газіпо аі 5иоп гіеііа Ііга (или  йеііа ( еіга) 

см. А 1204 
Гаге а$$аНо см. А -1258.
Гаге Іе азіе см. А -1286.
/аге ^іі аііі см. А-1310.
Гаге Гаііо см. А-1311.
Гаге Гаііо Л\ (-\-іп(.) см. А 1312.
Гаге а14о (1і Гейе см. Р-366.
Гаге аИо ііі ргехепга сч  А -1313.
Гаге ип аКо (1і ^(ігга см. А-1314.
Гаге ип аиГосІаГё см. А-1341.
Гагіі аѵапіі см. А -1351.
Гаге ГаѵѵосаГо «ІеІ (1 іѵоіо см. А-І399.
Гаг Ьассапо см. В -14.
Гаг Ьасіаге іі сНіаѵі$(еІІо см. С-1710.
Гаг Ьисо а ясі см. В-49.
Гаг Ьасо Ьасо см. В-50.
Гаге ип ЬаГГо а см. В-66
Гагкі ЬаГГі (или  ип ЬаГГо) сіі цс см. В-67.
Гагіа 50ІІ0 і ЬаГГі а 4(1 см. В-63.
Гаге і Ьа^а^Іі см. В-72.
Гаге ип Ьа^по а ѵароге см. В-79.
Гаге 1е Ьаіе см. В 82.
Гаге іі Ьаіопе см. В-85.
Гьге іі Ьаіопе а ці! см. В-86.
Гаге Ьаісіогіа см. В-97.
Гаге Іе ЬаІІе см. В -117.
Гаге сіі ЬаІІа см. В-118.
Гаг ЬаІІаге см. В-124.
Гаг ЬаІІаге і Ьигаі* пі см. Е -1470.
Гаг ЬаІІаге цй хиііа согйа см. С-2665.
Гаг ЬаІІаге і «ІепГі см. 0-172.
Гаг ЬаІІаге Іе ^апахсе см. С-207.
Гаг ЬаІІаге іі т еп іо  см. Л\-117.6.
Гаг ЬаІІаге цй с о т е  ип раісо см. В-125.
Гаг ЬаІІаге і чиа.ігі іі см. Р-65.
Гаг ЬаІІаге чй ки (или  корга) ип чиаіігіпо см.
Гаг ЬаІІаге і когсі пеііа са55а (или  пеііа сгесіепг" 1 м. 

5-І388.
Гаг ЬаЧаге $епга $иопі см. 5-Г092.
Гаг ЬаІІаге іі Ігехсопе см. Т-927.
Гаге ип ЬаІІо іп сат р о  аггигго см. В-131.
Гаг Ьаігаге іі сиоге іп ^оіа см. С-3254.
Гагкі (1а Ьапйа с/ В-176.
Гаг Ьапіііега см. В -196.
Гаг Іа Ьапіііега см. В-197.
Гаге Ьапсііега йі гісаАо сч. К-308.
Гаг Ьагасса см. В-222.
Гаг($і) Іа ЬагЬа см. В-241.
Гаге ЬагЬа см. В-242.
Гаге Іа ЬагЬа а цгі см. В -243.
Гаге Іа ЬагЬа Ьіапса іп (или  $и) дс см. В-651.
Гаге 1а ЬагЬа е іі сопігореіо см. С ?58Г 
Гагіа іп ЬагЬа сіі ^аНо (и >и сіі т іс іо ) см. В-244.
Гаге Іа ЬагЬа аі тигі см. В-245.
Гаге Іа ЬагЬа <1і зіорра а цй см. В-246.
Гаге Іа ЬагЬа а Іиііі см В 9 47.
Гаге йеі ЬагЬагексо см. В-265.
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Гагкеіа с о т е  і ЬагЬіегі с и В-269.
Гаге Іе Ьаггісаіе см. В-306.
Гаге іі ЬаяГапо сопігагіо см. В 317.
Гаге і Ьаиіі см. В-369.
Гаге Іа Ьаѵа см. В-373.
Гаг Ьессо см. В-406.
Гаге ипа ЬеІІегга сіі Йепагі см. В-416.
Гаге іі ЬеІІітЬикіо см. В-424.
Гаге іі ЬеІІіп (ЬеІІіпо) см. В-426.
(аге Іа Ьеііа см. В-446.
Гагпе йеііе (или  гіі) ЬеІІе (тж Гагіа ЬеІІа) см. В 147. 
(аг5і ЬеІІо см. В-448.
Гагкі ЬеІІо Йі дс см. В-449.
(аге ІІ ЬеІІо см. В-465.
Гаге іі ЬеІІо ЬеІІіпо (или  Іе ЬеІІе ЬеІІіпе) си. В-426. 
Гаге іі ЬеІІо е іі ЬгіШо (или  іі саНіѵо) (етр о  см. 

Т 264.
(аге Ьеііа Гі§ига см. Р-717.
Гаге ипа ЬеІІа (іпе см. Р-818.
Гаге Іа ЬеІІа дашЬа см. С-150.
Гаге іі ЬеІ §іоѵапе см. С-617.
Гаге іі ЬеІГішЬи$(о см. В-424.
Гаг ЬеІІа піоііга («Іі 5ё) см. М-2098.
Гаге іі ЬеІІо киі тихо а чй см. В-466.
Гагкі ЬеІІо соп Іе реппе йсі раѵопе см. Р-911.
Гаге ЬеІІа Іа ріагга см. Р-1546.
Гаге іі ЬеІІо іп ріагга см. В-467.
Гагкі ЬеІІо йеі (или  соі) хоі <Л адо ііо  (или  йі Іидііо) 

см. 5-918.
Гаге ип Ьеі (іго см. Т-680.
І.'г !а ЬеІІа ѵііа см. Ѵ-726.
Гаге іі ЬеІІишоге см. В-472.
Га-е Ьепе см. В 514.
Гагсі Ьепе см. В 515.
178. Гаііа Ьепе [шаіеі иметь удачу [неудачу] в чем л. 
Гаг^еіа Ьепе см. В-516.
Гаг Ьепе а дй см- В-485.
Гагкі Ьеп ѵоі^ге (или  Ьепѵоіеге) йа дй см. В-559.
Гаг Ьепгіпа см. В -562.
Гаг Ьеге см. В -571.
Гаг ЬегІіс(сЬе) (е) ЬегІос(сНе) (тж. Гаг ЬегІоссЬе) 

см. В-580.
Гаге сіі Ьеггейа см. В-589.
Гаге соше Вегіоійо см. В-604.
Гаге Іа Ьегіиссіа а цсі см. В-608 
Гаге Іа Ье$1іа см. В-624.
Гаге ипа Ьеѵиіа см. В-633.
Гаг Ьіапсо цй см. В-679.
Гагхі Ьіапсо см. В-680.
Гаге Йеі (или  іі) Ьіапсо пего см. В-700.
Гаг Ьійопаге чй см. В -719.
Гаге ип Ьісіопе см. В-719а.
Гаг(хі) іі Ьі^ІіеКо см. В-721.
Гаге іі Ьііапсіо Йі чс см. В-734.
Гаге ЬіІІі Ьіііі соі саро см. В-748.
Гаге іа ЬігЬа см. В-757.
Гагсі Іа Ьігга см. В-764.
Гаге аі ЬІ5одпо см. В-773.
Гаге (Йі) Ьіко^по см. В-771 
Гаге і хиоі Ьі&о^пі см. В-775.
Гаге Іе Ьігге (или  Іа Ьігга) см. В-786.
Гаге ЬоссНе см. В-884.
Гаге 1е ЬоссНе см. В-885.
Гаг(сі) (или  Гагзі) 1а Ьосса а... см. В-886 
Гаге а Ьосса е Ьогза см. В-887.
Гаг Іа Ьосса а сиі Йі роііо см. В 888 
Гаге Іа Ьосса йоісе см. В-807 
Гаг Ьосса Й огсіоіо см. В-889. 
гаге Ьосса Йа гійеге см. В-890.
Гаге Іа Ьосса кГогІа см. В-891.
Гаге Іа Ьосса 5ІгеИа см. В-892.
Гаге 1а Ьоссассіа В-944.

Гаге Іе Ьоссассе см. В-945.
Гаге Ьоссаіе сіі кап§ие см. В-950.
Гаге іі ЬоссНіпо ((опйо) см. В-955.
Гаге ип Ьоссопе Йі цс см. В -975.
Гаге Ьоссопі сіі чй см. В-976.
Гаге Ьпссиссіа см. В-989.
Гаге іі Ьоіа <1і цй см. В-990.
Гаге Л  ипа ЬоІІа асчиаіоіа ип сапсНего (или  ипа Гі- 

5(о1а) см. В-995.
Гаг ЬоШге е т а і сиосеге см. В -1002.
Гаг ЬоІІіге 1а репіоіа см. Р-1236.
Гаге (іі)  Ьогйопе а... см. В-1021.
Гаге Ьогка (соп и те) см. В-1037.
Гаге Ьогкопе см. В -1048.
Гаге ип Ьохсо а Ьассапо см. В 1050.
Гаге а ЬоіГе см В -1070.
Гаге Ьо11е§а Йі цс см. В-1092.
Гаге рег Іа ЬоМеда см. В-1093.
Гаге Ьоіііпо см. В-1108.
Гаге іі Ьо(1о см. В-1115.
Гаге ип ЬоИо аііе сагіе см. В-1116.
Гаге аііе Ьгассіа см В-1166.
Гаге іі Ьгассіо сіі Гегго см. В-1137.
Гаге ип Ьгассіо сіі тихо а цй см. В -1167.
Гагхі Йі Ьгасе см. В-ІІ85.
Гаге іі Ьгаѵо см В-1191 и В-1194.
Гаге Ьгессіа см. В-1198.
Гаге іп Ьгісіоіі см. В-1211.
Гаге Ьгі^аіа см. В-1216.
Гаге Ьгі§а1е см. В-1217.
Гаге Ьгосіо см. В -1252,
Гаге іі Ьгопсіо а цй си. В -1254.
Гаге Й’ип Ьгиксоіо ипа Ігаѵе см. Т-889.
Гагіа Ьгиііа а цй см В -1283.
(агхі ЬгиМо см. В-1290.
Гаге (ипа) ЬгиНа Гі^ига см. р-718.
Гаге ипа ЬгиЙа Гіпе см. Р-819.
Гаге іі ЬгиНо тихо см М-2237.
Гаге ип ЬгиКо Ііго см. Т-681.
Гаге Ьгиііига см. В-1295 
Гаге Іа Ьиса а чй см. В -1300.
Гагсі Ьиса см. В-1301.
Гаге ипа Ьиса см. В -1302.
Гаге ипа Ьиса іп... си. В ІЗОо 
Гаге 1е ЬисНе пеііе до4е см. С-899.
Гаге іі Ьисаіо см. В-1309.
Гаге іі Ьисаіо іп Гаті^Ііа см. Р-138.
Гаге Іа Ьиссіа а чй см. В-1319.
Гаге іі Ьиссіо а чй см В-1328.
Гаге Ьисо см. В -1340.
Гаге ип Ьисо іп чс си. В -1341.
Гаге ип Ьисо пеП’асчиа (или  іп асчиа) см. В-1334. 
Гаге ип Ьисо пеі саіепсіагіо см. В-1344.
Гаге ип Ьисо іп ипа сазза см. В -1342.
Гаге ип Ьисо аііа Іе^^е см. В-1343.
Гаге ип Ьисо псІГогагіо см. В-1344.
Гаге ип Ьисо іп ип раігіпюпіо см. В -1345.
Гаге ип Ьисо пеііе ге§о1е (или  пеі ге§оІатеп(о) см. 

В 1346.
Гаге іі Ьие см. В-1381.
Гаге ЬиГега см. В-1393.
Гаге Ьи^іагйо ч<1 см. В-1404.
Гаг Ьиіо см. В-1414.
Гаг Ьиіо а чй см. В-1415.
Гаге сопіе і Ьиоі Йі ІМоГегі см. N-389.
Гаге ІІ Ьиопо е іі Ьгиііо (ила  саі(іѵо) (етро  см. Т-2і>4. 
Гаге Ьиопа сега а ч^ см С-1525 
Гаг(5І) Ьиоп сиоге см. С-3265 
Гаге Ьиоп еГГеНо см. Е-30.
Гаге Ьиопа Гекіа а... см. Р-164 
Гаг Ьиоііа (ірига см. Р-717.
Гаг ипа Ьиопа Гіпе си  Р-818.
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Гсге а Ьиоп Ііпе см. Р-838.
Гаге (а ) Ьиоп ^іосо см С-482.
Гаг Ьиопа §гап сега см. С-1521.
(аге сіі Ьиоп теГаІІо Гаіха топ еіа  см. М 1323.
Таг Ьиопа ргеха соп чй см. Р-2252.
!аге Ьиоп рго см. Р-2316.
(аге Ьиоп хап|гие см. 5-163 
Гагхі Ьиоп хаприе см. 5-164.
!аге ипа Ьиопа хсиоіа см. 5-510.
Гаг ипа Ьиопа іаѵоіа см. Т-138.
(аге Ьиоп ѵіхо (а саНіѵа Гогіипа или  а саіі .о  ^іосо, 

а саКіѵа хог(е) см. Ѵ-658.
(аге іі Ьигго ем. В -1497.
(аге Іа саЬаІа (или  1с саЬаІе) см С-1.
Гаге цсі сасаге ѵегйе см. Ѵ-320.
Гаге Іа сассіа а... см. С-16.
Гаг сасіага см. С-30.
поп Гаге сасіо соп цсі см. С-36.
Гаг сайеге 1е аіі см. А-420.
(аг сайеге Йаі сіеіо см. С-1847.
Гаге саГГо о рагі см. С-56.
Гаг садпага су С-66.
Гаг саіса см. С-83.
Гаге чс соп і саіса^пі с у  С-96*.
Гаге а саісі см. С -130.
(аг саііо і „ С-19Г).
(аге (іі)  саііо а чс гм  С-196.
Гаге іі саНо аі сиіо соше 1е Ьегіиссе см. С-197.
(аге іі саііо аііа Ггопіе см. С-198 
Гаге ип саіо см. С-202.
Іаге іі саіогохо см. С-206.
поп Гаге чй саіѵо «Тип сареНо см. С-208.
Гаге 1а саіга см. С-215.
Гаге Іе саіге а чй см. С-216.
Гаге саі^ге а хсиГГіопі см. С-217.
Гагхеіа псі (или  хиі) саігопі см. С-236.
Гаге ипа сатагіііа  см. С-242 
Гаге Іа сатега  см. С 261.
Гаге Іа сатега  агйепіе см. С-254.
Гаге сатега риІИа см. С-262 
Гаг (Іа) сатегаГа см. С-265а.
Гаг с а т т іп о  см. С-305.
Гаг сатра^па см. С-317.
Гаге Іе хие сатра^пе см. С-3173.
Гаг сатрадпа газа йі чс см. С-318.
Гаг сатрапа (аІГогес^Ніо) см. С-332.
Гаге И (и ш  йа) сапйеііеге см. С-419.
Гаге іі сапе см. С-457.
Гаге аі сапі см. С-458.
Гаге с о т е  іі сапе йі Воігіопе см. В -1057.
Гаге с о т е  іі сапе й’Ьхоро см. Е-192.
Гаге сапе е еаМы см. С 133а
Гаге соіпе іі сап йа ра^Ііаіо (сНе аЬЬаіа йі Іоп іаю )

см. С-459.
Гаге с о т е  іі сапе йеі реймссіа о см. С-460.
Гаге саппе ^ошідііаге сапйеіе см. С-517.
Гаг ип сапіаг <2а сіесНі см. С-1822.
Гаг сапіаге а чй іі ѵехрго хісіііапо см Ѵ-420.
Гагхі йа (ип) сап(о см. С-576.
Гаге сапіо е ЬаІІо см. С-562.
Гаге сап(о Йеі ріапреге см. С-563.
Гаг сапіопаіа см. С-585.
Гагіі сапгопаге см. С-603.
Гаг сарасе см. С-614.
Гагхі сарасе см. Г 613 •
Гаг сараппеііо см. С-616 
Гаге аііе сараіе см. Г 620.
Гаге а сараіе соі тигіссіоЬ гм. М-2176.
Гаге аііе сараіе соі тиго гм  М-2188.
Гаге ипа сараііпа іп... (и ш  а...) гп  0 6 2 1 .
Гаге і сареііі см С-641.
Гаге аі сареііі см. С-612.

Гаге і сареііі ЬіапсЫ с«  В-650.
■аге і сареііі ЬіапсН іп (или  хи) чс см. В-651.
Гагіа саріге а чй см. С-662.
Гаг сарііаіе йі... см. С -665 
Гаг саро а... уили йі...) см. С-756.
Гагхі саро йі (+ ш /-) см. С-757.
Гаге саро йі рег хё см. С-758.
Гаге саро іп чс см. С-759.
Гагхі йа саро см. С-690.
Гаге йі саро а чй см. С-760.
Гаге йі хио саро см. С-761.
Гаге а чй іі саро с о т е  ипа сехГа (или  с о т е  ип сехГепе, 

с о т е  ип раііопе) см. С-762.
Гаге Йеі саро сойа е йеііа сойа саро см. С-763.
Гаге іі саро дгоххо а чй см. С-761.
Гаге іі са^о §гоххо йі чс см. С-765.
Гаг саро а пахсопйегхі см. С-766.
Гаг сароііпо см. С-827.
Гаге іі (или  йі) сарреііо см. С-850.
Гаге ип сарреІІо см. С-852.
Гаге со т е  і сарропі сіі Репго см. р-234 
Гаге іі сарріо а чй см. С-863.
Гаге сарроііо см. С 8^0.
Гаг (Іе) саргіоіе см. С 892.
Гаге ипа (или  1а) саргіоіа см. С 893.
Гаге сагехііа йі чс см. С-911.
Гаге сагегге й'ахіпо см. А -1206 Ь).
Гаге йа сагіаГійе см. С-916.
Гаге (ип) сагісо см. С-921а.
Гаг сагііа см. С-929.
Гаге Іа сагііа см. С-930.
Гаге 1а сагііа Йі топ п а Сапйіа е йі йоп ТиЬего см.

: 422.
Гаге чиапіо Сагіо іп Ргапсіа см С-934.
Гаг сагпе см. С-964.
Гаг сагпеѵаіе см. С-991.
Гаг саго см. С-1000.
Гаге 1а (или  іі) сагодпа см. С-1004.
Гаге 1а хиа сагоѵапа см. С-1014.
Гаге ипа саггіега см. С-1036.
Гаг саггіега см. С-1037.
Гаг сагіа а чй см. С-1074.
Гаге а(11е) саг(е см. С-1075 
Гаге 1е сагіе см. С-1076 
Гаге (йі) сагіе ГаРхе см. С 1077 
Гаге ип сагіопе см. С-1117.
Гаг саха см. С-1165.
Гаг саха соп чй см. С-1166.
Гаге саха е Ьоі(е§а см. С 1129.
Гаге саза е сНіеха см. С-1133.
Гаге ип саха Йеі йіаѵоіо см. С-1140.
Гаг сахаГо см. С-1214
Гаге іі сахсатогіо см. С-1215.
Гаг сахсаге чс йа аИо (или  йаІГаІ(о) см. А-538.
Гаг сахсаге іі рапе йі Ьосса а чй см. Р-260.
Гаг сахсаге іі рапе йі т а п о  а чй см. Р-261 
Гаг сахсаге Іе рагоіе йі Ьосса см. Р-523.
Гаг сахо а... (тж. Гагсі сазо) см. С-1237.
Гаг(хі) сахо йі... см. С-1238.
Гаг сахо йа... а... см. С-1239.
Гаге ип сахо регхопаіе см. С-1240.
Гаге Іа сахха см. С-1251.
Гаг сахха см. С-1252.
Гаг сахха сошипе см. С-1253.
Гаг саххеПа см. С -1255.
Гаге I.) сахіа Зихаппа і и. Я-2101 
Гаге 1е саѵіакпе с ч С -1259.
Гаге Іе сахіа^пе а чй сѵ. С -1260.
Гаге сахіеііі іп агіа <тж Гаге сахіеііі хорга цс; Гаге йеі 

сахіеііі іп 5ра°па; Гаге і сахіеііі соп Іе сагіе) см С-1264. 
Гаге ипа саііііпагіа сопіго чй гм. Р-74С.
Гаге :1 Саіопе гм С-1286.
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(аге саМейга см. С-1289.
(аге іі сайіѵо см. С-12973.
(аге саіііѵа сега а чй см. С-1525.
(аге саШѵо еИеііо см. Е-30.
(аге (ипа) саМіѵа (і§ига см. Р-718.
Іагс ипа саіііѵа {іпе см. Р-819.
(агкі (йеі или  іі) саіііѵо кап{гие см. 5-165.
(аг сайка см. С-1311.
Гаге Іа сайка Йі цсі см. С-1312.
(аге ипа сайка см. С-1313.
(аге сайка сошипе соп... см. С 1314.
(аг саѵаісаге 1а сарга (Йеііе ксіоссНегге) см. С-878. 
Гаге (1а саѵаііеге кегѵеп(е см. С-1325.
(аге соше іе саѵаІІеНе см. С-і334.
(аге ипа саѵаііеііа а цй см. С-1335.
(аге і!а саѵаііо см. С-1366.
(аге сопіе іі саѵаііо Йеі С'.оПе см. С-1950.
(аге ипа саѵа(а сіі сарреНо см. С-1402.
(аге і саѵоіі (ргоргі) см. С-1423.
(аге а сагхоШ см. С-1432.
— Іаѵого Гаііо а са270ІІі см. С-1433.
Гаг сесса см. С-1434.
(аге іі Сессо ЗиЛа (или  іі сессокийа) см. С-1435.
(аге 1а сепа Йеі "аПеНо: ип каііо е а Іеііо (тж (а- 

ге 1а сспа (11 5а1ѵіпо: огіпаге е апсіаге а ІеМо) см. 
С-1458

(аг сеппо см. С -1188.
(аге сеппо Йі кі [Йі но] см. Р-181-*.
(агкі 'ѵ, сепіо см. С-1498.
(агъі іп сепіо рагіі см. Р-643.
(аг сепіго см. С-1505.
(аг сеіа см. С-152С 
(агкі (1і ссга си  С-1517.
(аге 1а сегса см. С 1528.
(аге 1е сегсНе см. С-1530.
Гаг сегсіііо см. С-1542.
(аге ипа сегіа (ассіа см. Р-53.
(аге сегіе I ^иге см. Р-719.
Гаге секрирііо см. С-1634.
Гаге (іі)  сНі ѵа Іа см. Ь-26.
(аг сНіакко см. С-1685.
(аге ІІ сНіакко см. С-1686.
(аге ип сНіакко йеі йіаѵоіо см. С-1687.
Гаге іі сНіегісІіеКо Йі чй см. С-1720.
Гаге іі с Ні і о  см. С-1727.
Гаге соше 1а сМіоссіоІа см. С-1733.
(аг сіаісіа Л чй см. С-1777.
(аге сіаійе а §поссНі см. С-1778.
(аге с ссіа см. С -1807.
Га.'е ІІ сісікЬео см. С-1814.
Гаг сііесса си. С-1893.
(аге ипа сііесса аііа т о г іе  см. С-1894.
Гаге киа с іт а  Йі... см. С-1912.
(аге Йеі с іп ета  :м. С-1927.
(аг сіпдНіа см. С-1932.
(аге сіссса см. С -1946.
(аге цс сіопйоіоле см. С-1953.
Гаге сіріяііо см. С-1955.
(аге сігсоіо см. С-1964.
(аге ІІ сігепео см. С-1967.
Гаге сіѵеііа (или  аііа с ‘ѵе((а) см. С-1988.
(аге Іа сіѵеМа см. С -1989.
(аге с о т е  Іа сіѵе(4а си. С-1990.
(аге Іе соссНе см. С-2000.
Гаге іі соссоіо см. С-2010.
Гаг сойа см. С-2036.
Гаге 1а (или  ипа) сойа см. С-2037.
Гаге 1а сойа а ип сііксогко см. С 2046.
(аге Іа сойа аНе Іиссіоіе см. С-2038.
(аге Йа сойісе а цс см. С-2066.
Гаге Іа сорііа см. С-2070.
(аге іі со^Ііопе см. С-2076.

(аг соіагіопе а Йі^іипо см. С-2087.
(аге іі соііеііо (аі ЬіссНіеге) см. С-2094.
(аге іі соііо а цй вм. С-2110 
(аг соііойоіа см. С-2135.
(аг соіоге см. С-2190.
(аге Йеі соіоге см. С-2191.
(аге Іа соіра см. С-2203.
(аг соіра а чй см. С-2200.
(аг соіро см. С-2258.
(аге іі соіро см. С-2259.
(аге ип соіро сіі ксора см. С-2256.
(аге ип соіро.йі кри^па см. С-2237.
(аге аііе соІІеПаіе см. С-2267.
(аг сотапсіо см. С-2286.
(аге іі сотапйо (или  і сотапйі) см. С-2287.
(аг сотЬиМа соп чй см. С-2292.
(аге чс а сотЬиІіа соп чй см. С-2293 10 
(аге а сотЬиНа чс см. С-2294.
(аге Іа сотпіейіа см. С-2302.
(аге Йа соіпойіпо см. С-2315.
Гаг сотойо см. С-2325.
(аг ип сотойо а ч«3 см. С-2326.
(аге П сотойо (или  і сотойі) йі ч  ̂ см. С-2327.
‘аге іі кио сотой о (или  і киоі сотойі) см. С-2328, 
(аг сотра^піа а чй см. С-2336.
Гаге іі сотраге см. С-2345.
(аг сотрагіге іі ^іаііо рег гокзо см. 0-434.
(аге йэ сотрагка см. С-2347.
(аг сотрагка г  и. С-2348.
Гаге ипа сотрагка см. С-2319.
(аг сотраккіопе аі каккі (Йеііа кігайа) см Ь 249.
(аг со т р ііт еп іі см. С-2360.
(аг сотипапга см. С-2368.
(аг сотипёііа  см. С-2379.
(аге (а) сотипеііа  Йеі ^иайа^пі см С-2380.
(аг сопсеМо см. С-2395.
(аг сопсоггепга см. С-2402,
Гаге Іе сопйо^Ііапге см. С-2105 
Гаг солйо^Ііапга см. С-2406.
Гаг сопкегѵа с и. С-2456.
(аг сопкоіггіопе см. С-2476.
(аге с о т е  циеі сопіайіпо сНе рогіо іі сасіо аі райгопе 

см. С-2481.
(аг соп4о сНе... см. С-2533.
(аг сопіо йі (+ іп (  ) см. С-2534.
(аге сопіо (или  і сопіі) ки чс см. С-2535.
(аге і сопіі соп... см. С-2536.
(аге і киоі сопіі см. С-2437.
(аг сопіі аййокко а чй см. С-2538.
(аг соп(о сНе ипо сапі* (или  сЬе киопіпо 1е сатрапе) 

см. С-2539.
(аге а сопіо е т е іа  с.и. С-2540.
Гаге і сопіі келга Гок(е см. С-25 Я .
(аге і сопіі киііа реііе йеІГогко см С-2512.
(аге іі сопіо йеі чиаііго когйі с и. С-2543.
(аге і сопіі іп (а^;а а цй см. С-2ЬЗ>і.
Гаге і сопіі соі Іегг.ро см. С-2544.
(аге йа сопІгаКаге а ч«3 см. С-2574.
(аге ип соп(г’аІ(аге см. А-512.
(аге ІІ сопігореіо см. С-2581.
(аге чс (а ) сопігокіотасо см. С 2585.
(аг (і) ссііѵепеѵоіі см. С-2588.
(аг сорегсНю см. С-2593.
(аге Йа сорегіа а цй см. С-2597.
(аг соріа Йі чй см. С-2605.
Гаг соріа йі кё см. С-2607.
(аге іі сорікіа см. С-2611.
(аг сорріа соп цй см. С-2620.
(аге сорріа (ікка см. С-2621.
Гаг сога§діо см. С-262-5.
(агкі сога&&іо см. С 2К06.
(аге 1е со. ла см. С :’699.
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Гаге 1е согпа а цй см. С-2700.
Гаге Іе согпа аі ^аіаіео см. С-2701.
Гаг согпатика а цй см. С-2681.
Гаг согпісе а ип Йіксогко (или  а ипа пэіігіа) см.

С-2683.
Гаг сого а (или соп) чй см. С-2714.
Гаг согопа а... см. С-2718.
(аге іі сограссогро см. С-2122.
Гаге Йі согро см. С-2738.
Іаг согро соп цс см. С-2752.
Гаг согро йа (или  а) кё’с.м. С-2753.
Гаге а соггеге см. С-2786.
Іаг соггеге асдиа ки ипа ріеіга см. А-161.
Гагкі соггеге Йіеіго см. 0-394.
Гаге соггеге іі ^іосо соііа т е ііо іа  см. М-1303.
Гаге йа соггіеге см. С-2793.
Іаге ипа согка см . С-2801.
Гаге іі согко см. С-2817.
Гаге іі кио согко см. С-2818.
Гаг согіе а цй см. С-2826.
Гаге Іа согіе а цй см. С-2827.
Гаге согГе Ьапйііа см. С-2828 
Гаг 1а согіессіа йига см. С -2832.
Гаг согіекіа а цй см. С-2839.
Гаг согіа цс см. С-2853.
Гаге со т е  іі согѵо см. С-2865.
Гаге с о т е  іі согѵо йі N06 см. N-386.
Гаге ипа сока (или  1е зие соке) см. С-2899.
Гаг соке {ггапйі см. С-2900.
Гаге ипа сока Іеііа см. С-2901.
Гаг сока ргоргіа Йі цй см. С-2902.
Гаг ипа сока гарійа см. С-2901.
Гагкі соксіепга (йі...) см. С-2942.
Гаг сокіаге сага 1а ѵііа (или  Іа тог(е) см. С-1001. 
Гаг соіеппа см. С-2984.
Гагпе йі со ііе  е йі сгийе см. С-2997.
Гагкі іі (или  ип) соѵо см. С-3006.
Гаге а соггі соі тигіссіоіі см. М-2176.
Гаге (Іе) сгаѵаііе см. С-ЗОИ.
Гагкі сгейепга см. С-3020.
Гаге сгейііо а... см. С-3025.
Гагкі сгейііо см. С-3026.
Гаг Іа сгекіа киііа {или  леііа) крека см. С-3045, 
поп Гаге ип сгікіо см. С-3064.
Гаге сгоссНіо см. С-3077.
Гаге сгосе (тж. Гагкі Іа сгосе) см. С-3087.
Гаге (Іа) сгосе Йі цс а чй см. С- Ооа 
Гаге Іа сгосе йі цс ки цс см. С-3089.
Гаге ипа сгосе см. С-3090.
Гаге ипа (или  Іа) сгосе а... (или  *орга - ки...) см. 

С-^091
Гаге 1 сгосіопі см. С-3104.
Гаге ип сгоііо см. С-3107.
Гаге с о т е  іі сисиіо см. С-3132.
Гаг сиГГіа см. С-3136.
Гаг сиіаіа см. С-3138.
Гаге ІІ сиіо а цй см. С-3153.
Гагкі сиоге см. С-3255.
Гаг сиоге Йиго см. С-3256.
Гаге (іі)  сиог Йі (или  йеі) Ісопе см. С-3257.
Гаге йеі сиог госса см. С-3258.
Гаг сига см. С-3313.
Гаге 1а сига Йеі Зиссі см. 5-2017.
Гаге ипа Йаті&іапа см. 0-15.
Гаге а йагкеіе см. 0-37.
Гаг йа(а см. 0-50.
Гаг йеЬііо а чй см. 0-65.
Гаге с о т е  іі йеІГіпо (сНе т е і іе  і Іоппі пеііа геіе е роі 

ксарра) см. О 80.
Гаге іі йетопіо см. 0-87.
Гагсі іі йепіе см. 0-173.
Гаге 11 йепіе йеі ^іийігіо см. 0-141.

Гаге йепіго е Гиогі см. 0-224.
Гаг< іі йерокііо см. 0-228.
Гаг йеггаіа йеііа ргоргіа регкопа см. 0-240.
Гаге іі (или  ип) йекегіо см. 0-248.
Гаге іі йекегіо іпіогпо а цй см. 0-249.
Гаге яс рег 11 йекіпаге см. 0-255.
Гаге Іе йеѵогіопі см. 0-285.
Гаге іі йі йі 5ап Віпйо см. В-751.
Гагкі йі йіассіо см. 0-296.
Гаге ипа Й аІгіЬа сопіго цй см. Р-740.
Гаге іі йіаѵоіо рег... см. 0-336.
Гаге И йіаѵоіо (іп ип саппеіо или  іп топіа^па е Іа 

ѵегкіега) см. 0-337.
Гаге И Йіаѵоіо е р е ^ іо  см. 0-338.
Гаге ІІ йіаѵоіо а яиаііго см. 0-339.
Гаге 1а йісегіа аі роггі см. Р-2076.
Гаг йісіоііо (соп іге йайі) см. 0-382.
Гаге іі йіГГісіІе см. 0-413.
Гаг йе’ йі&іипі поп сотапйаіі см. 0-421.
Гаг йі.еііо йеііа песеккііа см. 0-429.
Гаг йітога см. 0-441.
Гаг йітокігагіопе см. 0-446".
Гаг йіге цй см. 0-505.
Гаге а йігкі (или  а йігкеіе) см. 0-506.
Гаге рег СІіге см. 0-507.
Гаг йіге іп сНіека см. С-1723.
поп Гагкеіо йіге йие ѵоііе см. Ѵ-949.
Гаг йігіНо см. 0-576.
Гаг йіка^іо см. 0-582.
Гаге іі кио Йіка^іо см. 0-585.
Гагкі йа йіксокіо см. 0-606.
Гаг йікедпо ки... см. 0-626.
Гаге е йікГаге см. 0-629.
Гагкі йікііп^иеге см. 0-662
Гаг йіѵепіаге Ьіапсо іі пего см. Ь-700.
Гаг йіѵіка см. 0-727.
Гаге Іе йіѵ‘ке см. 0-728.
Гаге йоісе Гогга см. р -1177- 
Гаге йоісе ѵіоіепга см. Ѵ-613.
Гагкі йоіоге см. 0-750.
Гаг йотепіса см. 0-767.
Гаг йотісіііо  см. 0-769.
Гаге 1а йоппа аййокко см. 0-790.
Гаг йоппа е тайоппа см. 0-789.
Гаге (іі)  йороіо ^іосо (тж. Гаг йорріа Гассіа) см. 

0-8.?5.
Гаге йорріо реко е йорріа тікига см. Р-1375.
Гаг йогтіге ипа ргаііса см. Р 2219.
Гаге іі йокко йі ЬиГГопе см. 0-858.
Гаге іі йоНоге см 0-877.
Гаге іі РоПог ЗоМіІе см. 0-878.
Гаге ип Йоѵеге (или  киоі йоѵегі) см, 0-889.
Гагкі ип Йоѵрге см. 0-890.
Гаг Йие сНіассНіеге см. С-1662
Гаг Йие сНіойі (или  Геггі) а ипа саійа см. С-145.
Гаг йие Ііпее см. Ь-610.
Гаг Йие рагіі іп с о т т е й іа  см. Р-632.
Гаге йие раккі см. Р-760.
Гаге Йие рекі а Йие тікиге см. Р 1375.
Гаг йие рег7І Йі чй см. Р-1465.
Гаг йие каНі см. 5-121.
Гаг Йига см. 0-943.
Гаге ессегіопе см. Е-10.
Гаге (Г)есо (тж. Гагкі Гесо) см. Е-14.
Гаге есопотіа  Гіпо аП’окко см. 0-681.
Гаге еГГеІІо см Е-28.
Гаге ГеГГеІіо йі чс см. Е-31.
Гаге еіехіопе си. Е-54.
Гаге ероса гм. Е-83.
Гаге Гериіопе см. Е-84.
Гаг ГегЬа аі сапі см Е-102.
Гагіа йа егое см. Е-142.



РАК 372

(аге е$са рег ^с см. Е -179- 
Гаге еьрегіепга сіі хё см. Ь-194.
Гаге езрегіепга йі... см. Е-195.
Таге Іе кие еьрегіепге см. Е-196.
(аге ип е$5е см. Е-203 
(аге ^с ех поѵо см. Е-28І.
(аге ипа (ассеііа (или  Іе, ііеііе ІассеЦе) см. Р-11.
(аг (ассіа см. Р-53.
(аге ипа (ассіа Л... см. р-54.
(аг5і ипа (ассіа .м . Р-55.
(аге Іа (ассіа «Іига см. Р-56.
(аге Іа (ассіа іип^а см. Р-57.
(аге ипа (ассіа Іипда соше Іа диагехіта см. Р-58. 
(аге Іа (ассіа зсига см. Р-59.
(аг (ассіопе см. Р-69.
(аге сопіе (асііігі см. Р-70.
(аг (а^оііо См. Р-81.
(аге ипа (аііа см Р-9І.
(аг (аііо а цс] см. Р-102.
(аге ип (аіо сіі дс см* Р 105.
(аге (апііпііа (гж  (агяі ипа (а т ід ііа ) см. Р-136.
(аге (аіпідііа соп ціі см. Р-135.
(аГ5І (а т ід і іа  сіі (̂] см. Р-137.
(аге ^с іп (апіідііа см. Р-134.
(аге (апаііьш о см Р-142.
(аге а (апсіиііо (или  а (алсіиііі) см. Р-147.
(аг (і) (ап<гІіі см. Р-154.
(аг (ап^о *]і ^с см. Р-152.
(аг (апро сісііе (ргоргіе) рагоіе см. Р-153.
179. (аге а (агзеіа (со т е  і ЬагЬіегі) дать себя обма

нуть.
(аге с о т е  (аппо а Раепга см. Р-76.
(аге соп со т е  (а Іа даііа  соі Іоро см. 0-262.
(аг (зге ипа ( іа т т а іа  а см. Р-539.
(аг (аге Іапіе Іасгііпе см. Ь-62.
(аге іі (агтасЫ а см. Р-225.
(аге Гаясіо іГодпі егЬа см. Е-103.
(аге аі (а ііо  гіі см. Р-281.
(аге і (а((і сіі с̂1 см. Р-282.
(аге іі (ай о  хио (или  і (аш  киоі) см. Р-283.
(аг (а ііо  іГагте см. Р-261.
(аге ип (а ііо  е ііие хегѵіхі см. Р-284.
(аге Іа (аНига см. Р-305.
(аге Іа (аѵа Лі дс см. Р-309.
(аге (аѵіііе см. Р-322.
(аге (аѵоіа см. Р-332.
(аг (еііе см. Р-367.
(аге сіі (ейе дс см. Р-368.
(аг (ера(е11і іе !  сиоге «1і см. Р-382.
(аге ип (егѵогіпо см. Р 465.
(аг (ехьо см. Г-469.
(аге іі (ехво см. Р-470.
(аг(®і) (е$(а см. Р-481.
— (аі (или  (а’) (е$1а! см. Р-482.
(аге (ехіа а... см. Р-481.
(аге 1а (ехіа а ^с см Р-485.
(аге 1а (ехіа а см. Р-487.
(аге 1а яиа (е®1а см. Р-488.
(аге Іе (ехіе а... см. Р 489.
(аге ипа (е$1а см. Р-480 
(аге (екіа Іеддега см. Р-483.
(аге Іа (ехіа а ип раігітопіо см. Р-486.
(аге 1а (екіа яепга см. Р-491.
(аг (е$(а е ѵідіііа аі ѵоіеге сіі см. Р-490.
(аге (а ) (еКе сч. Р-515.
(аге ипа (іатш аіа  см. Р-537 
(аге ипа (іат іп а іа  сіі ^с см. Р-538 
(аге (іапсо см. Г 548.
(аге (іа$со см. Р-558.
(аге ІІ (іаксо см. Р-559.
(аг (ісо см. Р-630.
Іаге (ісііі а дсі см. Р-631.

(аге (іега см. Р-670.
(аге (іега *1і ^с см. Р-671.
(аге ип (ід ііо  см. Р-692.
(аге Іі^ііоіі см. Р-702.
(аге (ідига см. Р-715.
(аге 1а (і^ига Л... см. Р-716.
(аге (1а *иа) (ідига см. Р-715.
(аге Іа ііуига <Гип аііоссо см. А 482.
(аге Іа (ііа см. Р-730.
(аг (ііаге ( с і г і Ц о )  цс] см. Р-736.
(аге ипа (ііірріса сопіго см. Р-740.
(аге іі (ііо см. Р-777.
(аге 1е (ііа см. Р-778.
(аге цс хиі (ііо Л... см. р-779. 
іаг (іпе см. Р-817.
(аге Іа (іпе сІеІГахіпо см. Р-820.
(аге а (іпе с)і Ьепе см. Р-838.
(аге Іа (іпе ііеііе сісаіе см. Р-821.
(аге Іа (іпе <1с1 то&сопе іГого см. Р-822.
(аге Іа (іпе <Лі 5ап4о Зіеіапо см. 5-1677.
(аге Іа (іпе сіеі Іоро см. Т-745.
(аге ипа (или  1а) (іпеяіга киі іе ііо  а см Р-847. 
(аге ипа (іпезігаіа а цсі см. Р-850.
(аге ипа (іпегга см. Р-851.
(агіа Гіпііа соп... см. Р-858.
(аг (іп(а см. Р-863.
(аге іі (іп(о Іопіо см. Т-739.
(аге іп (іоссо см. Р-870.
(аге ^с соі (іоссііі е соі (е$(опі см. Р-871.
(агхі (ип) (іоге (И яиаИгіпі см. Р-892.
(аг (іогіге Іе гохе (ІаІ діпергаіо см. К-530.
(агхі (ізсНіаге см. Р-927.
(аге ип (Іа^еІІо см. Р-954.
(аге (ІапеІІа см. Р-956 
(аге іі Ріогіпііо см. Р-958.
(аг (осе см. Р-961.
(аге і (одіі см. Р-978.
(аге (одо см. Р-981.
(аге (опсіатепіо $и... см. Р-992.
(аге (огса см. Р-1052.
(аге (Іа) (огса <1а... (или  а...) см. Р-1053.
(аге Іа (огса см. Р-1054.
(аге Іе Гогсііе см. Р-1055.
(аге (огса а &сио!а см. Р-1052.
(аге іі (огтісоіопе сіі $огЬо см. Р-1082.
(аге (огпо см. Р-1090.
(аге (огпо сіі ^с см. Р-1091.
(агхі (огіе Л... (или  хорга...) см. Р-1103.
(аге (Іа) (ог(ипа см. Р-1125.
(аге 1а (огіипа с*і ціі см. Р-1126.
(аг (оглпа соп (или  (га) см. Р-1127.
(аг (огга см. Р-1109.
(аг (огга а см. Р-1170.
(аге (огга а ^с см. Р-1171.
(агхі (огга см. Р-1172.
(аг (огга 5и дс см. Р-1173.
(аг 1е (огге см. Р-1174.
(аге (огга сіі соіогііо см. Р-1156.
(аг (огга сог(ехе см. Р-1177.
(аг (огга гіі дотШ  см. Р-1175.
(аг (огга сіі гет і см. Р-1176.
(аге (огга (И гіііеѵо см. Р-1156.
(аг (огга (И ѵеіе е сіі г ет і см. Ѵ-160.
(аге Іе (ояхе пеііе до(е см. 0-899  
(аге (гасаххо см. Р-1200.
(аге (гасакзо сіі... см. Р-1201.
(агзі (гапсо ііі... см. Р-1210.
(агіа (гапса см. Р-1211.
(аге (гарра см. Р-1219.
(аге П (гаіе см. Р-1242.
(агхі (гесісіо см. Р-1270.
Іаге 1е (гедЬе см. Р-1284.
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Гаге ип Ігеуо а дй см. р-1290.
(аге (геііа см. Н-1319.
(аге ипа (или  Іа) (гіііаіа см. Р-1327.
Гаге (гоііаге дй іп сагсеге см. Р-1338.
(аге Ггопіс а... см. Р-1360.
(аге (ги(ги см. Р-1376.
(агхі Іа (гихіа рег Іа хсНіепа (или  рег іі хейеге) см. 

Р-1382.
Гаге (гийо см. Р-1402.
Гаг ГидЬіпо см. Р-1423.
Гаг Гитаге Іа Іехіа см. Т-546.
Гаг Гшпо см. Р-1444.
Гаге сіеі (и т о  см. Р-1445.
Гаг Іипгіопаге Іе іпепіпді см. М-1102.
Гагхі сіі іиосо см. Р-1517.
Гаге (Йеі) Гиосо сч. Р-1519.
Гаге (иосо а (или  сопіго, аййоххо а) дй см Р-1520. 
(аге Іиосо хо((о... см. Р-1521. 
поп Гаг (иосо а сепсіо см. Р-1522.
Гаг (иосо е (іа іп та  (или  Н а т т е )  см. Р-1504.
Гаге ип (иосо сіі (ііа см. Р-1524.
(аг (иосо Йа<*1і оссЬі см. Р-1523.
(аг (иосо пеІГогсіо см. Р-1525.
(аг (иогі дй см. Р-1564.
(аге (иогі дс см. Р-1564".
Гагхі (иогі см. Р-1565.
(аг (игоге см. Р-1590.
(аге Іе Гиха (или  Гихе) см. Р-1601.
(аге Іе Гиха е і саппопі (тж. (аге Іе Гиха или  Гиое 

(ог(е) см. Р-1602.
(аге Й’ип (ихсеііо ипа Іга ѵе см. Т-889.
(аге даЬЬіа см. 0-12.
Іаге 1а даЬЬіа яиапйо ГиссеІІо ё хсарраіо см. 0-13. 
Гагхі (или  (аге а) даЬЬо Йі дй см. С-21.
(аге ипа да(Ге (или  да((а) см. 0 -27 .
(аге П (или  йеі) дадііагйо см. 0 -31.
(аге дадііагйо см. 0-32.
(аг даіа см. 0 -37.
(аге П даіапіе (соп дй) см. 0-39.
(аге іі і>аІІейо см. О Сб-
Гаге со т е  1а даіііпа пега (сНе (а Гиоѵо Іа $ега) см. 

N-209 
(аге іі даііо  см. 0 -97.
(аге іі даііо  соп 1е йоппе см. 0-98.
(аге дй іп дапіЬа см. 0-151.
(аге дс (й і) хоііо дашЬа см. 0-152.
(аге Іе датЬ е аііе ргоѵѵіхіопі см. 0-153  
(аге со т е  і дапіЬегі см. 0-193.
(аге датЬеІІа а дй см. 0-195.
(аге (И) датЬеІІо а дй см. 0-197.
(аге йеі дапсі см. 0-210.
(аге ип дальнего см. 0-218.
(аг дапдЬіге дй см. 0-222.
(аге дапдоіа см. 0-223.
(аге іі дап ітейе см. 0-224.
(аге іі дапго см. 0-225.
(аге а дага см. 0-231.
(аге а да На сіеса см. 0-264.
(аг Іа даііа  іподіа см. О 263.
(аге (Іа) да(4а т о г іа  (или  Іа да На йі Махіпо) (сНе 

сіііийеѵа діі оссНі рег поп ѵейеге і Іорі) (тж. (аге 1а 
дайаіпогіа) см. 0-248.

(аге іі даііопе см. 0-309.
(аге 1а даѵеііа с.м. 0-312.
(аге 1а дахгагга см. 0-310.
(аге іі даг/еіііп о  см. 0 -320  
(агхі йі деіо і м. О 322.
(аг детеге і Іогсііі см. Т-758.
(аге хесопйо іі депіо см. О-Зчб.
(аге йі хио депіо см. О 319.
(аг депіе см. 0-363.
(аге іі дегепііа см 0-370.

(аге Се$й соп сепіо (или  соп Іге) т ап і см. 0-376  
(аге деКо см. 0-385.
(аге ип деііо  см. 0-386.
(аге ип дЬеио см. 0-388.
(агхі ип дНіассіо см. 0-389.
(аге дЬідпа рЬідпа см. 0-399.
(аге дНігІапйа іпіогпо а дй см. 0-412.
(аге дНігІапйа й'одпі (іоге см. 0-413.
(аге ипа діасиіаіогіа см. 0-428.
(аге Іа діагйа см. 0-440.
(аг діосаге Іе сі(ге см. С-1874.
(аг діосо а... см. 0-487.
(аге іі діосо йі дй см. 0-488.
(агхі діосо йі дй см. 0-489.
(аге іі Сіогдіо см. 0-513.
(аге йі діогпо поііе см. 0-580.
(аге Іа діохіга см. 0-614.
(аге а діоѵа діоѵа см. 0-626.
(аг дігаге Гапіта см. А -794.
(аг дігаге Гаггохіо см. А -1147.
(аг дігаге іі саро а дй см. С-767.
(аг дігаге іі сегѵеііо см. С-1593.
(аг дігаге тоК о Іо хріейо см. 5-1409.
(аг дігаге Іа раіііпа см. Р-165.
(аг дігаге 1а Іехіа а дй см. Т-547.
(аге Іа дігаіа йеі сап дгапйе см. С-461.
(аге ип дігейо см. 0-660.
(аге іі діго см. 0-683.
(аге і дігі см. 0-683*.
(агхі і хиоі дігі см. 0-684.
(аге іі діго соі сарреііо см. С -846.
(аге іі діго йеііа тохса см. 0-684*.
(аге іі діго йі 4ийі см. 0-685.
(аге 1е ді4е йеі согѵо см. С-2865.
(аге дІиЬЬа гіѵоІ4а4а см. 0-713.
(аге И діиЬЬопе а дй (тж. (аге діиЬЬопі соп Іа ІІп-

диа) см. 0-717.
(агхі діийісе см. 0-725.
(аге с о т е  і диійісі йі Райоѵа см. Р-30.
(аге діийігіо см. 0-734.
(аге (или  (агхі) діийігі (или  ип діийігіо) см. 0-735. 
(аге 1а діипіа а ип Йі&сиг50 см. 0-767.
(агг. діиго й’а5хз<;<»іпо см. 0-771.
(аге ^іихіігіа см. 0-778  
(аге діикіігіа йі дс см. 0-779.
(агхі діи&іігіа йа яё см. 0-780.
(аге діи&іігіа соп ГассеШ см. А-58.
(аге Іа діи&ііхіа соІГа&сіа см. А-1183.
(аге Іа діохха хи... см. 0-813.
(аге Іе діоххе см. 0-812.
(аге Іо дпоггі см. 0-816.
(аге Іа доЬЬа хи дс см. 0-817.
(аге доЬЬо см. 0-823.
(аге ип доЬЬо см. 0-824.
(аге йа доЬЬо рег поп радаг даЬеІІа (или  Гозіе) см.

0-23.
(аге а до((і см. 0-838.
(аг доіа см. 0-852.
(аге а д о т ііа іе  см. 0-870.
(аге ипа 2><мпі(а1:а См. 0-871.
(аге соііе допіііа (или  соі доіпііі) см. 0-872.
(аге И долго рег поп радаг даЬеІІа (или  Го$4е) см

0-23.
(аг ^оѵегпо Йі... с и. 0-907.
(аге іі огайа- *о см. 0-916  
Гаге а дгаНі см. 0-932.
(аге соше і дгапсііі см. 0-960.
(аге аііа дгапйе <м. 0-970.
Гагхі «гапйе см. 0-971.
(аге іі (или  йеі) дгапйе см. 0-972  
(аге Іа дгап са$ха см. С-1251.
(аге дгап сопіо йі дй см. С-2545.
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Іаге §тап Іехіа а... см. Г-484 
{аге іі «тгапсіе е іі дгоххо см. 0-972.
Іаге ип дгап роііаіо см. Р-1954.
{аге чс іп ргапііе $1і1е ьм. 5-1718.
(аге ип <*гап ІиПо с.». Т-971.
Гаге йеі дгапсГиопю см. 1.1-134.
[аге (1а) ргап ѵ'1а см Ѵ-727.
Іагіа {тгахза см. С-997.
Гагзі <тга550 см. С-998.
{аге ипа ^га іеііа  см. О 1006.
Іаге {т-ерро см. О 1038.
Іаге Іе {тгіпге см. 0-1075. 
поп Іаге ипа дгіпга см. 0-1076.
Іаге дгорро см. С-1085.
Іаге {ТГ0Х50 см. 0-1102.
Іагіа дго55а см. 0-1103.
(аг(п )е  йеііе дго$$е см. 0-1104.
(аге іі «ТГ0550 *]і ^с см. 0-1105.
Іаге ( іі)  {тгидпо см. 0-1114.
Іаге іі дгиііо см. 0-1116 
(аге а диапсіаііпо см. 0-1141.
Іаге Іа диагсііа см. 0-1156. 
іаг <тиа$1аге 1а іехіа см. Т-548.
Іаге Іа ^иегга см. 0-1185.
Іагхі ип'і(1еа см. 1-22.
Іаге Гішргопіо см. 1-135.
Таге іпасегЫге (или  іпасісііге) іі хапдие а см. 

5-1 ОС.
Іаге гіеігіі іпсЬіпі см. 1-163.
Іаге іп с іатр і см. 1-169.
Іаге ІѴпсопІго см. 1-176.
Іаг5І іпсопіго см. 1-179.
Іаге Гіпсііапо см. 1-202.
(аге Гіпсііапо рег поп ра^аге іі сіагіо см. 0 -00 
Іаге іпііідехііопе а ^̂ 1 см. 1-216.
Таге ГіпшгЛгіапІе см. 1-233.
Іаге ип іпГегпо (или  Гіпіегпо) см. I-245.
Гагхі іппапгі см. 1-287.
Іаге Гіппапгі см. 1-300.
Іаге ип’ пьаІа(а гіі дс см. 1-307.
{аге іп х іете  ипа ЬіЬЬіа см. В-707.
Іагхі іпіспгісге см. 1-328.
Іаге яГіпІегеххі Йеііа ргоргіа раггоссЬіа см. 1-340.
Гаге Ие с ѵепііе см. 1-398.
Іаге (Іа ) іей а іи га  см. 1-36. 
іаг$і іп 1а . и. Ь-13.
Іаге іі ІаЬЬго см. Ь-38. 
поп Га^е ипа Іасг іта  сч. Ь-63.
(аге с о т е  і Іаіігі сіі і 8а (сЬе іі ^іогпо Іеіісапо или  

сНе ІІ д іо т о  хі Іеѵап ггП оссЬі, е Іа пойе ѵаппо (а )  ги- 
Ьаге іпмегпе) см. Ь-82.

(аг іГипа Іапсіа ипо гіроіо (или  ип рипіегоіо) см. 
Ь-128

Іаге Іарре Іарре см. Ь-153.
Гагхі іі Іаггіо см. Ь 1С0.
Іаг Іаг^о см. Ь-182.
Іагм  Іагдо см. Ь-183.
Іаге гіеі Іаг^о іп сіпіига см С-1942.
Таге ІагдЬі дігі см. 0-С85а.
Іагм  Іаг^о пеі гпопсіо см. Ь-184.
(аге а Іа«;с'а роііеге (или  а Ільсіапогіеге) см Ь-193. 
(аге гіеі Іаііпі см. Ь-“?15.
(аге ІІ Іаііпо а саѵаііо см. 1.-216.
Таге і Іаііпі рег раххіѵо см. Ь-217.
Таг Іс?а соп (̂̂  см. Ь-296.
Таге Іе Іерді сч. Ь 316.
{агхі ипа Іер^е с]і дс см Ь-317.
(аге Іед п ате  {или Іе^по) гіа Ьоііе см. В -1082.
Іаге іі Іеопе см. Ь-381.
Іаге (Йа) Іерге ѵессЫа см. І.-392.
{аге іі Іергопе есі іі ріссіпасо см. Ь-403.
{аге Іечіо ". Г.-414.

Гаге сіеііа (еііеіаіига см. Ь-462.
Таге Іеііо см. Ь - 185.
{аге іі ІеМо Ь-48ч 
(аге іі ІеИо а... см. Ь-487.
Гаге іі Іеііо аііо  <>Іоі..,.со см І.-488 
Іаге Іеѵа хи... см. Ь-507.
Таге ипа Іеѵаіассіа а ^̂ 1 см. Ь-518.
Іаге ІіЬго поѵо см. Ь-574.
Іаге Іа ІіІІога с.м. Ь-587.
Іаге І іт а  І іт а  см. Ь-589.
Іаге рег Ііпеа см. Ь-622.
Іаге Іиогі Іа Ііп^иа см. Ь-672.
Гаге дс соп Іосіе см. Ь-772.
і^ге с о т е  сЬі Іосіа іі т о п іе  е х’аШепе аі ріапо см. 

М-1867.
(аге ка ІотЬ аг^аІа  см. Ь-778.
Іаге і ІотЬ і см. Ь-781.
Таг Іисе (хи цс) см. Ь-8І8 
Іаге с о т е  Іе Іисегіоіе см. Ь-839.
Іаге Іи т е  см. Ь-8С7.
Іаг Іи т е  аі сіесЬі см. Ь-867а.
Іаге Іи т е  с о т 'и п а  Іапіегпа см. Ь-147.
Іагзі Іи т е  соііе т а п і  см. Ь-868.
Іаг Іипа с.м. Ь-905.
Іаге 1а Іипа см. Ь-906.
Таг (гіеі) Іипагі см. Ь-920.
(аге ипа Іипе^іаіа (или  Іипеіііапа) сч. Ь-925.
(агіа Іипда см. I  -943.
— рег поп Гагіа (Іап іо) Іип^а см. Ь-94 4.
Іагіа Іип<га с о т е  Іа с а т іс іа  ііі Мео см. М -1184.
Іаг 1ио<?о а... см. Ь-979.
Іагхі 1ио<го см. Ь-981.
Іаге с о т е  іі Іиро аІ1’а^пеІІо см. Ь 997.
Іаге И Іиро ресогаіо см. Ь.-998.
Іагпе ипа піасассіа см. М-2.
Іаг тассЬ іп а  іпЛеІго гч . М-20.
Іаге (1а Ма(1ЛаІепа см. М 10.
Іаге с о т е  Маехіго РіаІІіпо сЬе іі’ипа Ігаѵе Іесе ип 

поііоііпо (тж. іаге с о т е  т а е з іг о  К оііоіа сііе (1’ипа ігаѵе 
Іесе ипа ігоі(оіа) см. Г 890.

Таге іі та<гіо см. М-107.
Іаге соі т а ^ І іо  см. М-113.
{аге іі т а ^ п іііс о  см М-120.
Іаге (Л т а § г о  см АЛ -131.
Іаге (и п а) ш адга Пігига см. Р-718.
(аге і т а іа ііп і см. М 148.
Іагсі т а іа і і і а  см. М-170.
(аг (ІІ или  (ІеІ) піаіе см. М-213.
Іагіа т а іе  см. Р-І78.
Іаг т а і е  і хиоі сопН см. С -2516.
поп Іаге т а і е  а ипа то$са  (тж. поп Іаге т а іе  п ет - 

т с п о  аі рапе) см. М 214.
Іаг т а 'а  сега а ціі см. С -1525.
Іаге (а )  т а і  ^іосо см. 0-482
(аге ипа т а і а  ріипіа а ипа т а і а  (и іи т а іѵ а^ іа ) ^ег- 

га4а см 0-765.
Гаге т а і  доѵегпо Йі... см. О 907.
Іаге (гіеііе) т а іе  #гагіе а чсі см. 0-1023.
Гаге т а і а  ггапсіа а см. М-334.
{аг т а іе  аііо  БІоігасо см. 5 1777.
(аге ип т а і  {іго си  Т-681 Ь).
Іаге т а і  ѵіхо см. Ѵ-65Ч 
Гаге ілаі ѵоИо см. Ѵ-962 
Іаге Іа т а т т а  т і а  см М-317.
{аге аііе т ч п іт и с с е  см. М-323.
Іаг тапсіхН о см М 340.
Гаге (1і т а п с о  *]і ^с см. М-345.
{аге ип т а п е к р іо  см. М-357.
{аге Іа т а п іг іп а  см. М .^60 
{аге ІІ М апріа с]і 5іепа см. А\ 364 
Іаге т ап д іа ге  ѵеіепо с ч. Ѵ-1_ '>.
Іаге ип тап іс ііе ііо  (и.ш  ип тап ісЬ іпо) см 101



(аге а (хиа) т а п о  см. М-599.
(аге іе т а п і  см. М-597.
(аге Іа т а п о  а яс (тж. (агсі или  Іагчі Іа т а п о )  см. 

М-598.
(аге т а п  Ьазха см. М пОО.
(аге Іа Мапоп см. М-710.
(аге с о т е  М ао тей о  соп Іа топ(а& ла (или  а ’ т о п іі)

см. М-734.
(аге т а г а т а о  (или  т а г а т е о )  см. М-736.
(аге ипа т а г а іо п а  см. М-737.
(агіе тагсН іапе см М-742.
(аг т а г с іа  іпсііеіго см. М-746.
(аг та гс іге  см. М-76?
(аге с о т е  іі т а г е  см. М-802.
(аге Іа М агіа см. М-835.
(аге (1а М агіа е сіа МасЫаІепа см. М-836.
(аге Іа т а г іасс іа  см. М-838.
(аг т а г іп а  см М-842.
(аг т аг іп аге  см. М 845.
(аге Іа т а г т о й а  см. М-859.
(аге ип (или  іі) т а гго п е  см. М-860.
(аге (1а М агіа е МасМаІе іа см. М-861.
(аге т а г ііг е  я<! см. М-887.
(аге іі піагНге см. М-888.
(аге ііеі тагго ссо  см. М-892.
Іаге Іа та^сЬ ега  см. М-901.
(аге (1а тахсН ега см. М-902.
(аге (Іа ) т а х х а  см. М-914.
(агпе сіеііе тахбіссе см. М-917.
(аге іі т а з і іп о  см. М-920.
(аге И т а й о  см. М-970.
(аг ііа т а й о  см. М-971.
(аге іі т а ггеШ п о  см. М-1006.
(аге іі п іагго см. М-1012.
(аг т а г г о  сіеі хио; хаісі см. М-ІОіЗ.
(аг т е а  сиіра см. М-1020.
(аг ііеі (хио) т е д ііо  см. М-1049.
(аг те іа гап се  см. М-1067.
(аг і!’ип теіагапг.іо  ип ргипо см. М-1068.
(агхі т е іа г е  см. М 1071.
(агхі 1е т е іа іе  см. М-1072.
(аге т е ііп а  см. М-1073.
(аг а  (или  гіі) т е п о  ііі... см. М-1112.
(аге т е п іе  Іосаіе см. М-1140.
(аге іі Мео см. М-1186.
(аге ип т е г с а іо  см. М-1207.
(аг т е г с а іо  гіі яс см. М-1208.
(аге іі т е г іо й о  см. М-1240.
(аге іі теххеге см. М-1274.
(аге іі техМеге см М-1289.
(аге іі тех ііеге  сіі МісЬеІассіо (или  тісЬеІассіо, МІ- 

сііеіаххо) (: т ап р іа ге , Ьеге е апгіаге а  храххо) см. 
М-1382.

(аге іі тех ііеге  йеі хаісіо см. М 1290.
(аге тех ііег і см. М-1299.
— т і  (а тех ііегі см. М-1300 
(аге іі тех іо ііп о  см. М-1306.
(аге а  т е ( а  сіі яс см. М-1314.
(аг  Іа т е іа  гіі поппиііа см. М-1315.
(аг т е й е г е  і гіепіі а ііе  гапоссНіе см. 0-174.
(аг іі теи сс і см. М-1330.
(аге а гпехго см. М-1346.
(аг д\ т е г г і  см. М-1347.
(агхі іп т е г х о  см М-1348.
(аге а т ісс іп о  сіі яс см. М-1379.
(аге т і^ І іа  яиапіо іі Іиро а  сіі&іипо см. М-1417.
(аге т і^ І іа  яиапіо іі репхіего см. М-1418.
(аг ііеііе т і і іе  (тж. (агхі т і і іе )  см. М-1434.
(аге т і і іе  ассо^Ііепге см. А-81.
(аге т і і іе  хасгатеп іі см. 5-55.
(аге т і і іе  ѵегхі см. Ѵ-397.
(аге іі тіпсНіопе см. М  1448.
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(аге іі т іпсЬ іопе рег поп ра^рге ^аЬеІІа (или  Гох(е)
см. С-23.

(аг 1е тіпе«{ге см. М -1461.
(аге Іа т .п ех іга  рег і д а й і см. М-1463.
(агяі 1а т іп ех іга  с о т е  ріасе см. М-1462.
(аге ип тіпех(гопе см. М-1479.
(агіа  хиііа т іг а  см. М-1524.
(аге т ігасо іі см. М-1529.
(аге іі т ігасо іо  сіі М ао т ей о  см М.-734.
(аг іпігасоіі а гоѵехсіо см. М-1530.
(аге іі т іга ііед го  см. М-1532.
(аг а т іх ег іа  іп яс см. М-1545.
(аг хепга т іх ег іа  см. М-1542.
(аге (ипа) т іх ега  (ідига см. Р-718.
(агхі а ііа  хиа т іхи га  см. М 1583 
(аге а т о ’ е а  Іо’ см. М 1661.
(аг тоЬ іІе  см. М-1605.
(аг (1а тоЬ іІіа  см. М-1606.
(аге а тогіо  ргоргіо (или  а хио то й о ) см. М-1659, 
(аге яс соп т о ііо  е іпіхига см. М-1660.
(аге т о і іо  рготеххі хрохі см. 5-1519 
(аг т о т е п іо  см. М-1728.
(аге с о т е  Іе топасНе сЬе сіаппо ип адНеЙо рег аѵеге

ип «гаііейо см. А-347.
(аг я<1 топ осо іо  см. М-1844.
(аге с о т е  топхі<гпог РеггеІІі (сНе хсгіѵеѵа 1е Іейеге

е роі Іе апйаѵа а сопхедпаге) см Р  1310.
(аге с о т е  1а топ4а<*па сЬе рагіогі іі Іоро см. М-1Й47. 
(аг т о п іа г е  Іа (охха а  я<1 см. Р-1191.
(аг тіопіаге Іа то х са  (или  і тохсегіп і) аі паха см.

М-2042.
(аг т о п іа г е  ипа хаейа а яй см. 5-С1.
(аг т о п (аге  Іа хепаре аі паьо см. 5  618.
(аге іі т о п іе  см. М-1868.
(аг ип т о п іе  іГохха см. М-1869.
(аг і іпопіі е 1е ѵаііі см. М-1870.
(аге іа т о г а іе  а  я<1 см. М-1892.
(аг пюгіге сііхрегаіо я^ см. 0-642 
(аге а іпогхі см. М-1930.
(аге Іа т о г іе  гіеі хогсіо (или  гіеі (^ро) см. Т-745.
(аге іі т о г іо  см. М-2003.
(аге і т о г іі  см. М-2004
(аге 1а то х са  агаігісе см. М-2040.
(аге а то х са  сіеса см. М-2039.
(аге <1і ипа то х са  ип еІе(ап4е (или  ип саѵаііо) см.

М 2041
(аге іі тохсопе см. М-2068.
(аг т о х й а  гіі (+ ш /.)  см. М-2096.
(аг т о х іг а  сіі яс см. М-2097.
(аг т о х іг а  сіі хё см. М 2098.
(аг яс рег то х іга  см. М 2099.
(аге ііеі т о (о  см. М-2111.
(агь т о й о  а  я^ см М-2120.
поп (аг пё т о й о  пё (ойо см. М-2121.
(аге Іа іпогіопе гіе^Іі а ((ей і см. М-2126.
(аг Іа т и і( а  см М-2133.
(аге ип т и іо  см. М-2160.
(аг Іе т и п іт іе  см. М 2164.
(аге т и г о  см. М-2189.
(аге т и г о  йеі ргоргі рей і см. М-2190.
(аг пшхсНіо см. М-2208.
(аг ти х іса  см. М-2217.
(агіа  хиі т и х о  см. М-2238.
(аге (іі)  т и х о  см. М-2239.
(аге ип ггшчо Йа._ см. М-2240.
(аг ти х о  гіиго см. М-2223а.
(аге И ти х о  Іип^о см. М-2225.
(аге іі ти хопе см. М-2248.
(аге а ти хопі см. М-2249.
(аге а ііа  іпиіоіа см. М-2261.
(аге Іа паіа (или пи}а) см. N-4,
(аге 1а папиа см. N-5.
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іаге  іі № п п і см. N-8.
Таг пахсеге см. N-22.
Таг пахсеге ип Тип<*о см. Р-1477.
(аг паксеге іі погіеііо (или  іі подо, і посН) пеі §іипсо 

см. 0-756.
Гагсі іі пахо (тж. Гаге И пахо а...) см. N-49.
Таг паМе см. N-92.
Таг Іа паііа  аі ѵегтіп і см. N-93.
Таге іі паіигаіе см. N-108.
Таг паиГгадіо іп рогГо см. Р-2130.
Таг Іа паѵеііа см. N-120.
Іаге іі пессі см. N-131.
Таг (1е'пессі см. N-132.
Таге йеІІа песеххКа гііІеМо см. 0-429.
Таге (1і (или  (ІеІІа) песехзПа ѵігГй см. N-135.
Таге іі перго см. N-148.
Тагяі п ет ісо  іі топгіо  см. N-154.
Іагпе яиапіо № т о  см. N-161.
Таге пего цсі см. N-210.
Таг (1і пего см. N-211.
Гагпе йеііе пеге (тж. Гагпе сіі пеге е <1і Ьі^е) см. N-212. 
Таге И пехсі см. N-240.
Таге рег пеххип Гіпе см. Р-838“.
Тагіа пеИа см. N-254.
Таге а ііа  пеѵе см. N-266 
Гаг пійо пеі сиоге см. N-281.
Тагхі (ІаІ піепіе см. N-254 
(аге іі піГГоІіпо см. N-309.
(аг 1а піп(а см. N-311.
Таге Іа пііш а паппа (или  піппапаппа) см. N-313.
Таге сіі по см. Р-181а.
Таг аі поссіоіі см. N-331
— поп {аг аі поссіоіі см N-332.
(аг ип посіо (а ііа  или  іп ^о іа ) см. N-366. 
іаге  ип посіо пеі (или  аі) ГаггоІеНо (или  а ііа  реггоіа) 

см. N-365.
Таге іі поііо аі ПІо см. N-367.
Таг погіо а ііа  т а іе г іа  см. N-368.
Таге іі пойо аі пахо см. N-369.
Таге іі №Гегі см. N-388.
Гаге поші см. N-422.
Гаге іі п о т е  см. N-423.
Гагхі ип п о т е  см. N-424.
Гаг Іе попе см. N-445.
Гаг 1а поппа см. N-446.
Гаге поіа см. N-464.
Гаге по(1а(а см. N-478.
Гаг (Лі) поііе см. N-491.
Гаге ипа (или  іа) поііе Ьіапса (или  іп Ьіапсо) см. 

В-667.
Гаге сіі поі(е віогпо (е сіі «іогпо поНе) см. 0-586.
Гаге іі поѵего с "  \'-515.
Гаг поѵііа сомГго чс! гм. N-520.
Гаге 1е погге соі ТісЬі хессЬі (или  соі Гип^Ііі) см. 

N-528.
Гаге пиш и о см. N-591.
— рег Гаг п и тего  см. N-592.
Гаге іі (или  ип) п и тего  см. N-593.
Гаге і п и тсгі см. Х-594
Гаг ип (или  іі) пипіего (опгіо см. N-595.
Гагпе гіеііе пиоѵе см. N-61“
Гаге іі пиоѵо (тж. Тагхі пиоѵо гіі чс) см. N-615.
Тагхі ип оссНіеІІо пеі ѵепіге см. 0-26.
Гаге РоссЬіеМо см. 0 -27.
Гаг ип’оссНіо см. 0-157.
Гаге сГоссНіо (тж. Гагсі (1’оссНіо) см. О-С 58.
Гаге Г оссіі о а чс см, 0-159.
Гаге оссЬі а... см. 0-160.
Гаге оссЬі (1і Ьаыііхсо см. 0-102.
(аге ^Іі оссНі цголхі см. 0-161.
Гаге {гіі оссНі Іихігі см. 0-162.
5аге оссЬі со-г.е т асса іе ііе  а  ЧЙ см. 0-163.

Гаге ип оссНіо пего см. N-213.
Гаге діі оссііі аііе риісі см. 0-164.
Гаге ^ іі оссЬі гохкі см. К-556.
Гаге ГоссЫо гіі яагсіа т о г іа  см. 0-165.
Гаге діі оссЬі хсаппаіі см. 0-166.
Гаг ГоссЬіо (или  ^Іі оссЬі) сіі (гі&Ііа см. 0-167.
Гаге ГоссНіоІіпо см. 0-256.
Гаге ГоГГегіа сіі Саіпо см. С-72.
Гаг (Го<гпі соха ипа ргегііса см. С-2903.
Гаге (1’о <т п і егЬа (ип) Тахс.е см. Е-103.
Гаге (Годпі егЬа іп&аіаіа см. Е-104.
Гаге (Годпі Ги&сеІІо ипа Ігаѵе см. Т-889.
Гагпе (Годпі депеге см. 0-334.
Гаге (Го<тпі Іапа ип рехо см. Ь -115.
Гаге (1’одпі Іапсіа ипо гіроіо (или  ип рипТегоІо) см. 

Ы  28.
Гаге о^пі рагШ о см. Р-693.
Гагпе Эі о^пі хогіа см. 5-1106.
Гаг Гоііо гм. 0-298.
Тагхі оИге см. 0-320.
Гап о т Ь га  см. 0-340.
Гагхі о тЬ га  хидіі оссЫ см. 0-341.
Гаге опоге а... см. 0-377.
Гагхі опоге см. 0-378.
Гаге опоге а цсі сіі чс см. 0-379.
Гагяі опоге сіі чс см. 0-380.
Гаге ^Іі опогі сіі саха (или  сіі сіоіпісіііо, гіі гіотіпіо)

см. 0-381.
Гаге опоге а ііа  (ргоргіа) Г ігта см. 0-382.
Гаг опоге аі ргоргі оЬЫі^Ні см. 0-383.
Тагхі опоге йеі (или  соі) хоіе сіі Іидііо (или  сіі а&озГа) 

см. 5-948.
Гаге оп іа  а ч^ см. 0-402.
Гаг Горега (ІеІІа паіига см. N-101.
Гаге орега сіі гадпо см. К-97.
Гаге Гога ііі... см. 0-462.
Гаге Іе оге ріссоіе см. 0-430.
Гаг ГогессЬіо а ягі см. 0-557.
Гаге огессЬі (или  1е огессНіа) см. 0-558 
Гаге огессНі гіа (или  сіі) тегсапГе см. 0-559.
Гаге Огіапсіо Гигіохо см. 0-602.
Гагхі Й’ого см. 0-627.
Гаг Го&хо (или  Іе охха) а яс см. 0-696.
Гагяі 1е 055а см. 0-697.
Гаге 1а рассНіа см. Р-3.
Гаг расе см. Р-12.
Гаге расе соп 5ё см. Р -ІЗ.
Гаг расіеііа см. Р-27.
Гаге с о т е  расіге КоНоІіпо сЬе (1’ипа (гаѵе Гесе ип Ги$о

см. Т-890.
Гаге с о т е  рагіге 2арра(а сЬе ргейісаѵа Ьепе е гахраѵа 

(или  гахгоіаѵа) т а іе  см. 2-23.
Гаге ІІ (или  ііа) расіголе см. Р-44
Гаг ра^аге Іа Ііга ѵепіип хоігіо см. Ь-730.
Гаге іі раіо соп см. Р-106.
Гаг раіа  сіі чс см. Р -115.
Гаг а ііа  ра ііа  ііі... см. Р-І50.
Гаге а раііе е 5апГі см. Р-151.
Гаге ип р а іт о  сН пахо а чгі см. Р-186 
Гаге (1а (или  іі) раіо см. Р-190.
Гаге Іа рап аіа  аі (Ііаѵоіо см. Б-340.
Гаге рапсіа см. Р-209.
Гаге рапе сіі гісаііо  см. К-308.
Гагчі рара см. Р-353.
Гаге Іа рарра аі Ліаѵоіо см. Б-340 
Гаге рарра^аііо  см. Р-382 
Гаге (1і чс 5ио рагайіхо см. Р-390 
Гаг рагаіа см. Р-400.
Гаге 1а рагаіа  см. Р-403.
Гаге (1а рагаѵепіо см. Р-407.
Гаге ип рагепіайо соп чй см Р 111.
Гаг рагепк-»і см. Р  415.



поп (аге пё рагі пё саГГо см. Р-443.
(аге рагі е Ліхрагі см. Р-444.
Гаге рагі е р а ііа  см. Р-438.
(аг (ипа) рагоіа см. Р-524.
Гаг рагоіе см. Р-525.
(аг Іа рагоіа сіі см. Р-526.
Іаге 1е рагоіе см. Р-527.
Гаге гіеІІе рагоіе с о т е  і сапі (ІеІГасяиа см. Р-528.
(аг 1а рагіе сіі яс] см. Р-633.
Гаге 1е рагіі гіі яд см. Р-634.
Гаге ипа рагіе а  ягі см. Р-635.
Гаге р а п е  а... см. Р-636.
(аге рагіе Л  ^с см. Р-637.
Іаге рагіе (1і цс а я с] см. Р-638.
Гаге а рагіе гіі яс соп я с] см. Р-639.
Гагхі ііа рагіе см. Р-640.
(аге Іе рагіі соп ГассеМа см. А-60.
іаге 1а рагіе сіеі Ьиоп З а т а г ііа п о  см. 5-138.
Іаге Іа рагіе (или  Іе рагіі) сіеі Ліаѵоіо гм. Р-641. 
(аге Іа рагіе (ІеІГегое см. Е-142.
Іаг рагіе рег ее хіеххо см. Р-642.
Гаге 1а рагШ а см. Р-674.
Іаге іі рагШо сіі ^с а  ягі см. Р-694.
Іаге ип рагШ о см. Р-695.
(аг р а ^ и а  см. Р-728.
(аг Іа р а ^ и а  см. Р-729.
Гагхі раххаге і ЬоІІогі см. В -1007.
(аг раххагіа Ііхсіа а ясі см. Ь-744.
Гаг раххаге ясі хоМо ип ропіе сіі Іе^по см. Р-2036. 
Гаге раххаге Іа ѵодііа апсЬе аі д ай і іп деппаіо см. 

Ѵ-872.
(аге ип раххегоНо см. Р-745.
(аге раххіопе (или  раххіопі) см. Р-716.
(аге ип раххо аѵапіі см. Р-795.
(аге ип раххо аѵапіі е ипо іпсііеіго см. Р-796.
(аге ип раххо (аіхо см. Р  749.
(аге іі раххо хесопйо Іа д а т Ь а  см. Р-798.
Гаге раххі ііа д і^ап іе  см. Р-753.
Гаге ип раххо іппапгі см. Р-795.
Гаге іі раххо ііеііа то х са  см. Р-797.
Гаге іі раххо рій Іип<*о йеііа ^ а т Ь а  см. Р-757.
Гаге ип раххо а ііа  ѵоііа см. Р-799.
Гаге рахііссі соп см. Р-851.
Гаге Іе раіегпаіі см. Р-870.
Гаге іі раШ о см. Р-878.
Гаге іі раііо  соп Іа т о г іе  см. Р-888.
Гаг раига а ііа  т о г іе  см. Р-898.
Гаг ііеі (или  іі) раѵопс см. Р-911.
Гаге ип рессаіо сіі ^о іа  см. Р-943.
Гаге 1а ресога см. Р-967.
Гаге іі рейа^о^о см. Р-982.
Гаге ипа ресііпа а с̂̂  см. Р-988.
Гаг ресіиссіо см. Р-992.
Гаге а ( іі)  ред^іо сЬе Гаг хі рохха см. К -1000.
Гаге ип редпо см. Р-1004.
Гаге ип ре^по аі Мопіе сіі Р іеіа см. Р-1005.
Гаге Іа реііе а  ягі см. Р-1037.
Гагсі Іа реііе см. Р-1038.
Гаге яс соп Іа реііе ііедіі аіігі см. Р-1039.
Гаге Іа реііе гіі сарропе см. Р-1018.
(аге Іа реііе с]ига см. Р-1015.
Гаг Іа реііе Іихіга см. Р-1107.
Гаг реііе пиоѵа см. Р-1040.
Гаг Іа реііе й’оса см. Р-1018.
Гаге Й’ип реііісеііо ип сапсго см. Р-1077.
(аг реіо см. Р-1105.
(аге ІІ реі сапиіо см. Р-1106.
(аге іі реіо е іі сопігореіо см. С-2582.
(аг іі реіо Іихіго см. Р-1107.
(аг репа см. Р -1 142.
Гаге іі репаіе см. Р -1148.
Іаге репііепга см. Р -1 157.

Р А К  377

(аге дс а  (или  соі) реппеііо см. Р -1194.
(аг репхіего (или  репхіегі) см. Р-1213.
Гаге хио репхіего см. Р-1214.
Гаге 1а репіоіа а  (Іие тапісНі см Р-12368.
Гаге ^с (И рере см. Р-1258.
Гаг рере (И Іидііо см. Р-1259.
Гаге Іа рега а цсі см. Р-1271.
Гаг репіеге Іа (гато п іап а  см. Т-830, 
іа г  рего сѵ. Р-1306.
Гаг рехса іп ип (опГапо см. Р-1337.
(аге іі рехсе см. Р-1352.
(аге іі рехсе іп Ьагііе см. Р-1353.
(агхі сіі ип рехо см. Р-1378.
(аге рехо гіііо  см. Р-1377.
Гаге ^с а  (или  іп) реггі см. Р  1463 
(агхі а реггі см. Р-1464 
(аге ип (или  іі) ріасеге см. Р  1 - 73 
(аг ріап^геге Іе ріеіге см. Р -1768.
Гаг ріапдеге і хаххі (гіеііа хігасіа) см. 5-249.
Гаге ип ріапо «Годпі соха см. Р  1505 
Гаге іі ріапіо йі... см. Р-1529.
Гаг(пе) ип ріапіо (е ип Іаіпеіііо) ііі... см. Р-1530. 
(аге р іагга ри іііа  см. Р-1547.
(аге а рісса см. Р-1559.
(аге Іе ріссЬе см. Р-1560 
(аг ріейе см. Р-1672 Ь)
(аге цс соі ріейі см. Р-І655.
(агхі <Ла ріеііі см. Р-1656.
(аге і ріё д іаііі см. Р-1657. 
поп Гаге ипа ріеда см. Р-1731.
Гаг ріепа см. Р-1739.
Гаге с о т е  1а ріепа см. Р-1740.
Гаге И ріепо сіі ^с см. Р -1754.
(аге іі ріепо Йі Ьепгіпа см. В-562.
(аге ріепа Іисе см. Ь-818.
(аге ріеіа см. Р -1757.
(аге с о т е  і ріГГегі сіі т о п іа ^ п а  (сЬе апсіагопо рег зио- 

паге е Гигопо хиопа(і) см. Р  1794.
Гагхі рі^Ііаге іп Іахса см. Т-109.
Гаге іі рі&го см. Р-1810.
Гаге іі рііахіго см. Р-1811.
(аге 1а р іод^іа  е іі Ьеі Іепіро см. Р-1824.
(аге а і р іотЬ о  см. Р-І829.
(аг ріоѵеге (іепо см. Р-662.
(аг ріоѵеге сісі Гіепо а цс] см. Р-663.
(аге ип ріхоііпо см. Р-1844.
(аге іі рИосси см. Р-1849.
Гаге рій гі’ип саііо  см. С-199.
Гаге рій (1і Сагіо іп Ргапсіа см. С-934.
Гаге рій Гі^иге (или  рій рагіі) іп соп.іпсгііа см. С-2303. 
Гагіа ріи Іип^а сіеііа саілісіа *1і Мео см. М-1181 
Гаге рій т ід і іа  і!’ип Іиро а  сіі^іипо см. М-1417.
Гаге ип ро’ (1і Іагдо см. Ь-182.
Гаге ип ро’ сіі т о іо  см. М-2111.
Гаге ип ро’ (1і гіаИо см. К-297.
Гаге ип ро’ (1і ѵе^Ііа см. Ѵ-146.
Гаге ро іет іса  а  ѵиоіо см. Ѵ-980.
Гаге 1а роІКіса см. Р-1950.
Гаге 1а роііііса ііеі сагсіоГо см. С-907.
Гаге сісі роііаіо см. Р-І954.
Гаге іі роііо (іп даіап(іпа) см. Р-1969.
Гаг роіреііе (1і ясі см. Р  1984.
Гаг р о т р а  сіі яс см Р-2024.
(аг (гіа) ропіе см. Р-2032.
(аге іі ропіе см. Р-2033.
Гагхі ип ропіе а  яс см. Р-2034.
(аге іі ропіе гі’ого а см. Р-2029.
(аге (с о т е )  Ропгіо Рііаіо  см. Р-1813 
(аг ророіо см. Р-2050.
(агхі рогіаге рег Ьосса (ІаІ (огпаіо сп  В-893.
(аге іі рогіісо сііеіго Іа саха см. Р-2І22.
(аге іі рогІо^Ьехе см. Р-2133.

Р



РАК 378

(аг  1а рохіа а ціі см. Р-2153.
(аге іі роіеге см. Р -2І90.
(аге (Іе или  сіеііе) ргаіісЬе см. Р-2217.
(аге ипа (или  Іа) ргегііса а ягі см. Р-2227.
(агхі ргепйеге рег 1е (аігіе см. Р-89.
(агхі ргепгіеге іп Іахса см. Т-109.
(аг ргеха см. Р-2253.
(аг ргехепіе а ягі см. Р-2257.
(аге ргехіо см. Р-2260.
(аге соше і ргсіі сНе сіісоп хстрге а  т е  е т а і  адіі аі-

ігі см. Р- 2265.
(аге с о т е  ргеіе Рего см. Р-1308-
(аге соше ргеіе Рімо сЬе (1’ипа (гаѵе (есе ип поМоІіпо

см. Т-890.
(аг(х і) іі ргегіохо см. Р  2271.
(аге ргідіопе см. Р  2292.
(аге Іе р г іт е  а г т і  см. А -1087.
(аге Іе хие ргіпіе ехрегіепге іп... см. Е-197.
(аге 1а ргіша Гідига см. Р-720
(аге ргіпіа іі т о г іо  е роі ріапдегіо см. М-2005.
(аге і р г іт і раххі (или  И р г іт о  раххо) см. Р-800. 
(аге (хио) рго см. Р-2317.
(аге іі ргосеххо агісіоххо а  і̂ іі см. Р-2330.
(аге ргосеххо согіо см. Р-2331.
(аге і ргоргі Ьіходпі см. В-775.
(аге іі ргоргіо с а т т іп о  см. С-306.
(аге іі ргоргіо сотой о  (или  і ргоргі сотосіі) см.

С-2328.
(аге Іа ргоргіа сотрагка  см. С-2350.
(аге іі ргоргіо согхо см. 2818.
— аѵег (а ііо  іі ргоргіо согхо см. С-2819.
(аге сіеі ргоргіо т е д ііо  гм  М-1049.
(аг ргоѵе гіі хсгіѵегпе аі раехе см. Р-2367.
(аге аі ридпі см. Р-2402.
(аге (Іі ипа риісе ип еІе(ап1:е (или  ип саѵаііо; см.

М-2041.
(аге іі Риісіпеііа см. Р-2417.
(агіа ри іііа см. Р-2429.
(агві риКіо с о т е  ип йайо см. Р-2425 
(аг риіігіа см. Р-2434.
(аг  риіігіа с]і одпі соха см. Р-2435.
(аге йе! риірііо Іеаіго см. Р-2437.
(аге ( іі)  рипіо см. Р-2527.
(агхі іп рипіо с.м. Р-2528.
(аге рипіо е йа саро гм. Р-2539.
(аг рип(о (е г т о  см. Р-2480.
(аге рипіо е Ггецо см. Р  2502.
(аге іі рипіо ііеііа хі(иагіопе см. Р-2529.
(аге рипіо е ѵігроіа см. Р-2502.
(аге яс а рипіо е ѵігдоіа см. Р-2503.
(аг сочіе 1е риКе аі Іаѵаіоіо см. Р-2557.
(аге ип ригго сіі одпі соха см. Р-2566. 
поп (агхепе пё іп яиа пё іп 1а см. (3-6.
(аг яиаІсЬе тохха см. М-2073.
(аге іі я и а іг^ и а т  см. (^-27.
(аге ип ^иагап(оио см. (^-35.
(агіа (1і ^иагіа см. (3-38.
(аг ^иа^і^іпі xиIГас^иа см <3-66.
(аг диаКгіпі а ра іаіе  см. (^-67.
(агхі іп яиаііго см. (^-98.
(аге яиаМго сЬіассЬіеге см. С -1662.
(аге яиаНго Ііпее см. 1,-610.
(агхі іп яиаМго рагіі см. Р-643.
(аге чиаМго раххі см. Р-760.
(аге циаИго хаііі см. 5-121.
180. (агпе сіі чиеііе наделать неприятностей
(аге соше яиеііо сЬе сегсаѵа Гахіпо е с’ега хорга см.

А -1211.
(аге с о т е  ^иеIIо сЬе сегсаѵа Іа р іра е Гаѵеѵа іп Ьосса

см. Р-1834.
(аге яиеі сЬе ііа а п іт о  см. А-849.
(рге с о т е  ^ие1Iо сНе (охаѵа і рогсі см. Р-2065.

(аг яиегсіоіа см. С-104.
(аге ^иеx(іопі Ьігапііпе см. С-105.
(аге Іа яиіпіа рег Йіхсепсіеге см. С-123 
(аг гаЬЬіа а ^сі см. ГС-6.
(аг гассоИа см. К -14.
(аге (1а) гадіопе см. ГС-63.
(аг гадіопе ііа ^с см. К-64.
(аг іі ипа га&іопе см. К-65.
(агхі гадіопе см. ГС-66 
(агхі гадіопе йа хё см. ГС-67.
(аге Іа гадіопе хепга Гохіе см. С-254!.
(аг Йеііа га^іопе іогіо е Йеі (огіо гадіопе см. Р-68. 
(аге с о т е  1а гапа (или  іі гапоссЬіо) (сЬе поп то гй е  

регсЬё поп Ьа і гіепіі) см. ГС-107.
(аге ипа гара см. ГС-117.
(аге гагга см. ГС-133.
(аге гагга соп см. ГС-134.
(аге гагга а хё см. ГС-135.
(аге гагга сіа хё (тж. поп (аге гагга соп пеххипо) см. 

К -136.
(аге іі ге&аіо сЬе (есе М аггіо аііа пиога см М-890, 
(аге а геддегхі см. ГС-174.
(аг гедоіа см. ГС-203.
(аге ип (или  іі) гериііхіі см. К-244.
(аг гехха см. ГС-263.
(аге іі гех(о см. ГС-276.
(аге гіеі гехіо см. ГС-277.
(аг сісі гех(о сіеі діогпі см. ГС-278.
(аг геМа см. ГС-293.
(аге ип гіаііо  см. ГС-297.
(аге гіЬгегго см. ГС-306.
(аге гісогЛо см. ГС-321.
(аг гісіеге ГоссЬіо а я<] см. С -168.
(аг гійеге Іе рапсЬе см. Р-202.
(аг гісіеге 1е ріеіге см. Р  1768.
(аг гійеге Іе іеіііпе см. Т-171.
(аге гіеііе гі((е см. ГС-336.
(аг гідиагсіо см. ГС-370 
(агхі гі^иаггіо см. ГС-371.
(аге а гітапсіагхеіа см. ГС-375.
(агхі гіпсоггеге гіаі (огпаіо см. Р-1086.
(аге а  гірідііпо см. ГС-403.
(аг гірохаге Іе сиоіа см. С-3173.
(аге ипа ^і$сіас^иаи а ясі см ГС-409.
(аге Іе гіха дгаххе см. ГС-416.
(аге гіхихсііаге ип т о г іо  см. М-2006.
— 11а (аг гіхихсііаге і т о г іі см. М-2007.
(аг гНогпаге а т а п ^ іа г  роіепіа см. Р-1939.
(аг гіІгаНо сіі яс см. ГС-441.
(аге ип гіѵеіііпо а я<1 см ГС-461.
(аг 1е гіѵегепге см. ГС-464.
(аге гіѵегепга сіі сарриссіо см. С-872.
(аг гіггаге і Ьогсіопі см. В -1023.
(аг гіггаге і сареііі см. С-643.
(аге гіггаге Іа рипіа см. Р  2456.
(аге гоЬа см. К 471”.
(аге Н о та  е (о т а  см. ГС-502.
(аге а ііа  г о т а п а  см. ГС-510.
(аге ип го та п го  см. ГС-511.
(аге го тЬ о  см. ГС-513
(аге Іа гопсіа см. К-520
(аг Іа гопгіа (іп(огпо) а... см. ГС 821.
(агхі гоххо см. ГС-557.
(агхі гоххо е раііійо см. ГС-558
(аге а  (или  іі) гоѵехсіо (или  а ііа  гоѵехсіа) гл. ГС-590, 
(аге (а )  ги((а га((а см. ГС-610.
(аге гида (или  гидЬе) см. ГС-613.
(аг 1а гиоіа см. ГС-637.
(аге 1а гиоіа (аііогпо  или  іп(огпо) а  дс! см. ГС-638, 
(аге ип гиггоіопе см. ГС-648.
(аге хассіа см. 5-8.
(аге іі хассеп(е см. 5-11.



Гаге (іі)  хассо см. 5  27 
іаге іссо е рапс.а ..и. 8  28.
Іап  ип ■ -о  Йі &ОІСІІ , м. 8-1 I 
Гагпе ип .ассо е ипа хрогіа л  5-22. 
і.! с хаІапіеІессЬі см. Ь Ъ9 
Іаге ии хаІа5--.о см. 5-71.
(зге іі хзійо см. 5-пО
Іаг -аіігг Іа хспаре аі пзхо см. 5-618.
{аге ха1оі(о см. 5-107. 
іаге яаіііссіа йі чй см 5-110.
Гаг хаііаге іп агіа см. А-1055.
{аг хаііаге іі Ьапсо см. В-168.
Гагьі ха Йаге Іе сегѵеііа (тж. Гаг 5а I {аге іі сегѵеііо 

аІГагіа) см. С-1583.
(аг хзіізге іі Йепаго (или  і яиаНгіпі) см. 0-101.
(аге хзіізге  Іа піоьсз аі пзхо см. М-2042.
(аг хзМзге Іа хепзре аі пахо си. 8-618.
{аг хаііаге 1а іехіа см. Т-549.
{аге ип хаКо см. 5-122.
(аге іі хаііо см. 5-123.
{аге ип хзііо  пеі Ьиіо см. 5-115.
{аге ъаШ соі сегѵеііо см. С -1594.
(аге ип хаііо йеііа чиа^-іа см. 5-117.
{аге хаіиіе см. 5-127.
{аге 5аіі{тие см. 5-167.
{аге соіпе 5ап (’АІо сЬе Іахсіо іі то п й о  с о т е  1о .гоѵо 

см. А 501.
{аге с о т е  5ап{’Л1о сЬе р г іт а  т о п  е роі 8’а т т а і о  см.

А 502.
{аге Іа хапіз Гейе г и. р-369.
(аге іі 5ап Оіиьерре а ч^ см. С-775.
(аге с о т е  5ап І_о сЬе поп іпсНіойаѵа і саѵаііі, регс!іё 

теК еѵ а  і сНіойі пе Ьисііі (а ііі см. І^-7Ь5.
(аге іі 5ап  І_иі<гі см. Ь-855.
(аге 5ап М згііпо ем. М-882 
(аге іі 5ап  М згііпо см. М-883.
(аге 5ап МісЬеІе см. М-1383.
(аге 5ап  Ріеіго см. Р-178Э.
(аге 1а хапіа Зихзппз см. 5-2104 
(аге соше 5ап Топннахо см. Т 709.
(аге іі хзпіііісеіиг см. 5-206.
(аге а ^зххі см. 8 -2 5 а  
(аге йеі .аіигпаіі см. 5-262.
(аг йеоіі хЬай ^Іі см. 8-269.
(аге ад іі хЬіггі см. 8-284.
(аге 1е хсаіе см. 8-304.
(аге ипа хсаіз а чс см. 5-305.
(аге Іе хсзіе Йі 5ап Г А тЬ гояіо  см. А-593”.
(аг хсзрраге 1е рапсЬе см. Р  -202.
(аге Іа хсзгатап гіа  см. 5-329.
(аг а хсзгіса Ьагііі (тж. (аге а хсзгіс іЬагіІі или  1о 

хсзгісзЬзгіІі) см. 5 332.
(аге хсагре а ч<1 см. 8-339.
(аге хсагре йеііа ргоргіа реііе см. Р-1041.
(аге а хсзНі см 8-372
(аге чс а хсзііо  йі т о і іа  см. 8-369.
(аге Іо х сето  рег поп ра^аге іі й згіо  см О 60.
(аге хсетр іо  ііі чс см. 8-375.
(аге ипд хсепз і и. 5-379.
(аге ипа хсепз т а й ге  см. 5-380.
(аге хсепз(е см 5-384 
(аге ипа хсепаіа см. 8-385.
(згхі хсНізссізге 1е сохіоіе см. С-2975.
(аге хсНИо см. 8-427.
(аг Іа хс;т т і з  а чй см. 8-451 
(аге (ипо) х с іт т іо Ц о  см. 8-454.
(аге 1е хсойеііе см. 8-462.
(аге Іа хсоМз см. 5-466.
(аМз хсопіаге а чй см. 5 -469.
(аге а ііа  хсорег(а см.
(аге хсийо йі чс см. 5-50 5.
(аге хси((із см. 5-507.

(аге хсиоіз см. 8-511.
181. (агхі йа хе а* самому выбраться в люди, быть 

всем обязанным самому себе:
«Іпгіизігіаіс! ип и ото  іпІеШ д и с епсгек >. ё I пиіо 5и 

<1аІ пиііа. 51 ё  іа ііо  сіа хе» ( 1  М^га.іа. п<!і[ /  епіі»)
— Он фабрикант! Ч ювек умный и энергичныі. в лк  ш 

выбился из ннчтож* ст .ш и і бяоан этим тс. вко самому себе

(аге с о т е  1е хессЬіе см. 8-534.
(аг іі хессо см. 5-547.
(аге Іа хесопйа йі сатЬ іо  :ц С-249 
(аге хейііс йі ЬоЛе см. 5 >71.
(аге хедпі йі сгосе (и іи іі хедпо йеііа сгосе) см. 

С-3087.
(аге Іа хет іп а (а  см. 5-611.
(аге хетрге чиеі іпейехіто ѵегхо см. Ѵ-398 
(аг хеппо см. 5-622.
(аг а хио хеппо си. 5-619.
(аге хепхо см. 8-635
(аге яепіепге соІГассеПа см. А-59.
(аг Іа хеіі(іпеіІа см. 5-649 
(аге хега апгі ѵехрго см. 5-661.
(аге хега е хзЬзіо сч. 5 боО.
(аге Іа хегре іга 1е ап^иіііе  см. 5-072.
(аг ип хеііе а Іеѵаге см. 5  702.
(аге хГі^гигаге см. 5-715.
(аге х(од<гіо Йі чс с и. 5-718.
(зге ипо х(о{то соп чй см. 5-721.
(агхі 5<тзЬе11о йі чй см. 5 724 
(зге йа х<таЬеІІо а чй см. 5-725.
181а. (зге (сеппо) йі хі [йі по] согласиться [отка

заться] :
Оого Гесе сіі 5Г соі саро (С. Раѵезе. *І.а хріав5іа»).
Доро утвердительно кивнул готовой.
II тагевс іа ііо  Іесе сеппо Оі 5І соше рег сопГеглагйІІ сЬе 

5і гепііеѵа сс/піо сііе пеі 1901 Іиі йоѵеѵа ,ч.істч: пюііо ^юѵапе 
(О. ЗсегЬапепсо. «II сепіойсіііи■»).

Фильдфебель утвердительно кивну і  головой, как будто 
хотел сказать, что он вполне отдает еДе отчет в том, что 
в 1901 году старик, должно быть, был оц^і.„ молод.
(Пример см. тою. Е-214).

(зг іа  хісига см 8  752.
(аг хіере й: ргоргі реШ см. 5-760 
(аге Іа хі^пога см. 8-773.
(зге аііе  хірпоге см. 5-774.
(зге іі хі^поге см. 5-782.
(зге аі хі^поге см. 5-783.
(аге х ітп іеігіа  см. 5-811. 
іагхі хіпсего йі чс см. 5-813.
(аге Іо хтаг^іаххо см. 8-837.
(зг із  х т е х із  см. 5-840.
(згхі хойо іі пойо см. N-370.
(зге а  хоНіпо см. 5-869.
(зге аорде^іопе см. 5 -882.
(зге хоійі см. 5-926.
(зг  хоІессНіо см. 5-964.
(зге іі хоіііагіо см. 5-974.
(аге іі хоІ1е(ісо а ч^ см. 5-980 
(аге ип хоппеіііпо см. 8-1022.
(аге ип х о т ,о  см. 5-1039.
(агхі хорга чй см. 8-1058.
(аге іі хоргассіо см. 8-1071.
(зге  ип хоргзііио^о см 8-1074.
(зге іі (или  Йеі) хогйо (тж (зге йз когйі) см 5 1097. 
(зге  Із хогйз огессЬіз (или  і хогйі огессЬІ) см. 0-559. 
(зге іі хох(епи(о см. 5-1145.
(аге іі хоі(іІе см. 5-1166.
(агхі хоНо см. 5-1180.
(згхеіз хоііо см. Р-176.
(зге (й і) зойостатЬа см. 5-С1ЭЗ.
(зге хоѵегсіііо см. 5-1203.
(аге хра^о см. 5-1234.
(аге «раііа з  чй см 5-1258.
(зге (Іё.) храііиссе см. 5-1284.
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Гаге ипа краііиссіаіа ім . 5-1285.
Гаге ипа зрапсіаіа см. 5-1287.
Гаге траппа сіі яс см. 5-1291.
Гаге храгіге ^с] см. 5-1299. 
ілг Іо ьраяіінапіс см. 5-1304.
Гагьі ^рессНіо см. 5-1328 
Гагяі &рессЬіо гіі... с.м. 5-1329.
Гаге зрессНіо гіеііе гепе а ясі см. 5-1330.
Гаге яресіе см. 5-1338.
Гагхі ьресіе (іі... см. 5-1339.
Гаг(5І) Іе креке (тж. Гаге Іа 5рр$а) см. 5-1370. 
Гаге Іе крехе а см. 5-1371.
Гаге Іе зрехе сіі ^с см. 5-1372.
Гаге Іе хрехе НеІІа сопѵегхагіопе см. 5-1373.
Гаге Іе ярехе ііі ипа яегаіа си  5-1374.
Гаг Іа хріа си. 5-1389.
Гаг Іо зріаио см. 5-1394.
Гаг 1о зріапо а цсі см. 5-1395.
Гаге аііе  зріпіе см. 5-1442- 
Гаг зрігііаге і сапі см. С-462.
Гаге гіеііо зрігіГо см. 5-1473.
Гаге Іо &рігі(о&о см. 5-1482.
Гаге Іо кріепсіісіо см. 5-1485.
Гаге Іо зро^Ііо Йі... см. 5-1495.
Гаге Іа яроіа см. 5-1496.
Гаге 1а зро іеііа  см. 5-1497.
Гагіе хрогсЬе (тж. Гагіа хрогса) см. 5-1502.
Гаг зроха см. 5-1514.
Гагхі зрока см. 5-1515.
Гаге соше 1а $ро$а см. 5-1516. 
іаге  &ро8(а1ига(ссіа) см. 5-1520.
Гаге зргопі сіеі саіса^пі гм. 5-1531.
Гаг ипо 8рипГіпо см. 5-1548.
Гаг ипо эдиагіатепГо см. 5-1563.
Гаге (1о) зіассо см. 5-1568.
Гаг кіапсаге регГіпо і хапіі см. 5-214.
Гагхі хіап^опе см. 5-1631.
Гаг хіаге а(1) гіоѵеге см. 0-891.
Гаг яіаге хиііа «ггаіісоіа см. С-1008.
Гаг хіаге яіі аІГи&сіо см. ІЛ-218.
Гаге кіаіо см. 5-1656.
Гаг5І ипо кГаГо см. 5-1657.
Гаге 8(есса см. 5-1665.
Гаге ипа (или  Іа) зіесса см. 5-1666.
Гаге а $1ессІіе14о см. 5-1671.
Гаг 1е $4іта4е см. 5-1726.
Гаге з іо т а с о  см. 5-1777.
Гаге $4орра сіі ясі см 5-1789.
Гаг кіогіе см. 5-1796.
поп Гагкі ^(гассіаге 1а сарра см. С-835.
Гаг5І зГгассіаге і раппі см. Р-323. 
поп Гагхі зігассіаге і раппі см. Р-324. 
поп Гаге хГгассіо см. 5-1815.
Гаг Іо зігассо см. 5-1819.
Гаг(кі) 5(гас1а см. 5-1851.
Гаге зГгагіа а см. 5-1852.
Гаге ипа кіга^е см. 5-1908.
Гагкі 8Ігоггаге см. 5-1956.
Гагхі зГгишепГо сіі ясі см. 5-1962.
Гаге с о т е  ^іі кГгиггі см. 5-1909.
Гаг зийаге ясі см. 5-2023.
Гаг кисіаг 1е Гетріе см. Т-181.
Гаге гіеііе 5ие см. 5-2002.
Гаге іі &иГГіс(і)епіе см. 5-2042.
Гаг іі киІГапо см. 5-2057.
Гаге Іа киосега см. 5-2079.
Гаге Іа 5и$аппа см 5-2104.
Гаг 1о вѵо^ііаіо см. 5-2125.
Гаге ІаЬиІа гака см. Т-5.
Гаг($і) ипа (асса хиі пахо см. Т-10.
Гаге а Га<?Ііа см. Т-25.
Іаге ипа Іар-ІіаГа см. Т 28.

Гагхі іа^Ііаге Іа ГехГа см. Т-550, 
іаге ГапГо сіі Ьос-а см. В-894 
Гаг 4ап(о іГоссНі см. 0-169.
Гагпе 1ап(е (е Іап іе) см. Т-66.
Гаге (сі^) Іарреггегіа до. Т-76.
Гаге іага см. Г-78.
Гаге Іа Гага см. Т-79.
Гаг (ага е аеГаІсо см. Т-80.
Гаг (ап іі г и. 'Г-83.
Гагхі Іаггіі а ііа  ііега сіі Ьапсіапо см Ь-135 
Гаге Іаѵоіа см. Т-139.
Гаге іі Гаѵоііпо с.м. Т-154.
Гаге яс аі (аѵоііпо см. Т-155.
Гаге Іеаіго см. Т-158.
Гаг Іесо шесо см. Т-162.
Гаг Геіа см. Т-168.
Гаге Іеіа сіі гаппо см. ГС-97.
Гаг (етрек іа  см. Т-178.
Гаге іі 8ио Гетро см. Т-265.
Гаге іп іе т р о  а (+ іп [ .) см. Т-266.
Гаг Іетроп е  см. Т-346
Гаге 1е іепеЬге агісіокзо а ясі см. Т-356.
Гаг Іепег Гоііо а с̂̂  см. 0-299.
Гаге іі Гепоге см. Т-367.
Гаге Гегга ііа рідпаМе см. Т-419.
Гагхі Гегга Гегга см. Т-403.
Гаге Гекого гіі... см. Т-468.
Гаге ГекГа см. Т-551.
Гаге Іа ГекГа см Т-552.
Гагсі 1а Гехіа а дс слі. Т-553
Гаге а дс] 1а Гекіа с о т е  ипа с а тр а п а  (или ип сезіопе, 

ип раііопе, ип (атЬ игІапо) см Т-554.
Гаге Йеііа Гекіа ипа сНіека см. Т-555.
Гаге (II (е$4а сосіа см. 'Г-557.
Гаге а 4ех4а е сгосе см. Т 550.
Гаге Іа 4ез4а ^гохха см. Т-558.
Гаге 4е$4о см. Т-625.
Гагхі 4е44о ад іі оссЬі (соп 1а іпапо) см. Т-630.
Гаге іі 4іГо рег... см. Т-637.
Гаг Іа 1і<тпа см. Т-638.
Гаге Ііга е іпоііа см. Т-658.
Гаге а 4іга 4іга см. Т-660.
Гаге а 4іга а 4іга см. Т-661.
Гаге іі іігаріесіі см. Т-651.
Гаг5І (ігаге Іе саіге см. С-218.
Гаг5І Гігаге рег іі Геггаі(и)оІо сч. Р-421.
Гагкі Гігаг Іе шеіе (сііе(го) см. М-1063.
Гагхі Гігаге 1е рпіаіе см. Р-868.
Гаге іі (или  ип) ііго (или  ііго ЬігЬопе) см. Т-681. 
Гаге ип Гіго тап с іп о  см. Т-667, 
і.іге аі Госсо см. Т-699 
Гаге ГоіпЬоІа см. Т-707.
Гаге Гопіі см. Т-710.
Гагіа іопгіа см. Т-720.
Гаге (оппіпа гіі {̂1 см. Т-723.
Гаге іі Гопіо (ГіпГо) см. Т-739.
Гаге с о т е  і Горі іп с атр ап ііе  см. Т-746.
Гаге с о т е  і іорі (1е<гІі зрегіаіі сНе Іессапо і ЬагаГіоІі 

см. В-230.
Гаге сіі ціі Горре йа ксагре см. Т-750.
Гаге сЬе іі (оггіо поп сііа сіісіго см. Т-759.
Гаг (огпаге іі сегѵеііо а  ясі см. С-1603.
Гаг Гогпаге ип Г іите аі топГе см. Р-947.
Гаг (огпаге іп (или  а ііа ) ѵііа см. Ѵ-728.
Гаге ГогГо см. Т-790.
Гаге сіеі Гогіі а ііа  т о ^ ііе  см. Т 791.
Гаг ІгаЬоссаге Іа т ік и га  см. М-1584.
Гаге ІгасоІІо см. Т-818.
Гаге (га<ге(1іа см. Т-826.
Гаге ипа Ггадсгііа (тж. Гаге Т 827.
Гаге гіа ігатр о ііп о  а ціі с.». Г-8.52.
Гагьі Ггагге Іе саігс сѵ С 218.



Іаге ГгаНа см. Т-856.
Гаге (Типа Ігаѵе ип поКоІіпо см. Т -890 
(аге іге Ііпее см Ь-610.
Гаге (ге раххі хи ипа Іахіга (или  хи, іп, хорга ип піаі- 

Іопе) см. Р-801.
Гаге Ггепіипо рег Гогга см. Т-924.
(аге Ігіхіа Гідига см. Р-721.
Гагіа Ггорро дгохха см. 0-1106.
Гаг Ігорра т о і і г а  сіі хё см. М-2098.
Гаге а (и т е  ГЬаі см. Т-966.
Гаге а 1и іпі т іг і  см. М-1534.
Гагпе ііеііе (игсНіпе см. Т-975.
Гаге гіі Гиііо см. Т-986.
Гаге (1і ГиШ см. Т-987.
Гаге ГиКе 1е сагГе см. С-1076 Ь).
Гаге ГиМ'ипа саха см. С -1167.
Гаге а Іиііо т іо  (с о т е  1а сіѵейа) см. Т-988 
Гагпе (1і ІиМі і соіогі см. С-2175.
Гаг Іиііі і тех ііегі см. М-1291.
Гаг іиІГипа т іп еь іга  см. М-1464.
Гагхі іп ГиІГо рипіо см. Р-2528.
(аге Гиііо ип ^олпо см. 5-1040.
Гаге ип'иссе11аіа см. 1.1-4.
Гаге Г и іііто  раххо см. Р-802.
Гагпе ипа ііеііе хие см. иі-105.
Гаге Г и о то  асМоххо а ціі см. 0 135.
Гагхі (ІаІГиоѵо см. ІМ 87.
Гаге иоѵа (йа Ггіддеге) см. и - 186.
Гаге ихсіге сіаі дапігНегі см. 0-217.
Гагіа ихсіге гізді оссііі а цсі см. 0-226.
Гаг ихсіге і ріесіі сіі Гиогі см. Р-1658.
Гаг ихсіге сіі 4опо с і Т-736.
Гаге иьо сіі чс см. и -250.
Гагсі Гихо а цс см. 1.1-251.
182. Гаге с о т е  ѵа Га44о поступать как следует.
Гаге ѵасапга см. Ѵ-2.
Гаге Іа ѵасса см. Ѵ-6.
Га.-е ип ѵадГа а яіі см. Ѵ-14.
Гаге чі) ѵадо сіі чс см. Ѵ-21.
Гагхі ѵаіеге см. Ѵ-35.
Гаг ѵаіеге чс см. Ѵ-36.
Гаг ѵаіеге 1е ргоргіе гадіопі см. К-69.
Гаге Іе ѵаіідіе см. V 41.
Гагхі ѵапо см. Ѵ-62.
Гаге 1е ѵесі гіі чіі см. Ѵ-102.
Гагіа (или  Гагіо) ѵеііеге (тж. Гагпе ѵеііеге (1і ЬеІІе е 

сН Ьги44е) см. Ѵ-117.
Гагхі ѵегіеге см. Ѵ-118.
Гаг ѵейеге іі Ьіапсо рег пего см. В-704.
Гаг ѵесіеге рег (или  (1а) ип Ьисо Йі {тга44и§іа см. 

В 1347.
Гагіа ѵесіеге а чіі іп сапсіеіа см. С-411.
Гагві ѵеііеге іп сіаЬа44а см. С -1771.
Гагпе ѵейеге сіі со44е е сіі сгигіе см. Ѵ-117.
Гагхі ѵегіеге іп діго см. 0-686.
Гаг ѵейеге Ілісса см. Ь-801.
Гаг ѵеііеге Іиссіоіе рег Іапіегпе см. Ь-143.
Гаг ѵеііеге Іа Іипа пеі рогго см. Ь-909.
Гаг ѵеііеге іі пего рег Ьіапсо см. В-704
поп Гаге ѵегіеге Іа рипіа сіеі пахо см. Р-2457.
Гаг ѵегіеге чиапіе хГеІІе сі хопо іп сіеіо см. 5-1695. 
Гаг ѵеііеге і хогсі ѵегііі см. Ѵ-321.
Гаг ѵегіеге 1е хіеііе Йі ^іогпо см. 5-1695.
Гагпе ѵейеге сіі ГиШ і соіогі см. Ѵ-117.
Гаг ѵеііеге іі ѵоіо гіеІГапдеІо см Ѵ-908.
Гаге Іа ѵедііа см. Ѵ-І44.
Гаге йі чс Іе ѵедііе а ііе  рапсассе см. Ѵ-145.
Гаг ѵеіа см. Ѵ-159.
Гаг ѵеіепо см. Ѵ-170.
Гаге ѵеіо см. Ѵ-1892.
Гаг ѵепсіеііа сіі чіі см. Ѵ-213.
Гаг ѵепіге Гассісііа см. А-77.
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Гаг ѵепіге Гасчиоііпа іп Ьосса (и іи  Гасчиа аІГидоІа)

4 » В 395.
Глгхі ѵепіге Гасчиоііпа а ііа  (или  іп) Ьоіса см. В-865. 
Гаг ѵепіге агсо ііі ^ іо тасо  см. А-998. 
іаг ѵепіге Іа ЬагЬа см. В-248.
Гаг ѵепіге Іа Ьаѵа а ііа  Ьосса см. В-371.
Гаг ѵепіге Гиогі Іа Ье&ііа см. В-625.
Гаг ѵепіге і Ьогсіопі см. В -1023.
Гаг ѵепіге 1а сасііегеііа см. С-7.
Гаг ѵепіге Ггесісіо см. Р-1273.
Гаге ѵепіг дій ІІ сіеіс см. С -1848 
Гаг ѵеміге Гіпсйіа аі тогГі с и. 1-235.
Гаг ѵепіге іі Іаііе аііе ЁІпоссЬіа (или  аі »оті1і) см. 

Ь 234 .
Гаг ѵепіге Іе Іисегіоіе (пеііо х іо тасо ) см. Ь-840. 
іаг ѵепіге іі т а і  сіі саро а чі) см. М-182.
Гаг ѵепіге іі іпаіе гіеі т іхеге іе  см. М-191.
Гаг ѵепіге 1а тохіагс^а аі па->о см М 209С
Гаг ѵепіге Іа реііе гіі сарропе (или  іГоса) см. Р-1019.
Гаг ѵепіге аііа  га^іопе см. К-70.
Гаг ѵепіге Іа ьепаре аі пахо см. 5-С 18.
Гаг ѵепіге і ѵарогі а чгі см. Ѵ-77.
Гаге ѵепіо а чс см Ѵ-258.
Гаге ѵепіо а  ясі см. Ѵ-259.
Гагхі ѵепіо см. Ѵ-2С0.
Гаге Іа ѵепіига см. Ѵ-297.
Гаге ѵегоодпа см. Ѵ-332.
Гаге ип ѵегхо см. Ѵ-398.
Гаге а ѵегхо Л  ціі см. Ѵ-399 
Гаге чс регіі ѵегхо см Ѵ-400.
Гаге ІІ ѵегхо а  цсі см. Ѵ-407
Гаге Іа ѵехіе хесопсіо іі раппо см. Ѵ-423.
Гаге ип ѵеьго а ((й см Ѵ-446.
Гаг(ьі) ѵеггі си. Ѵ-447.
Гаге ѵеггі а ясі см. Ѵ-448.
Гаге гіеі ѵеггохо см. Ѵ-450.
Гаге ѵіа см. Ѵ-482.
Гагхі ипа ѵіа см. Ѵ-483.
Гаге 1а ѵіа (ІеІГадпо.о а  чсі см. Ѵ-484.
Гаге ипа ѵіа а гіие хегѵігі см. Ѵ-485.
Гаге ип ѵіаддіо е ііие хегѵі/і см. Ѵ-547.
Гаге іі ѵісіпаіо см. Ѵ-555.
Гаге ііеііе ѵіріііе поп сотапс!аіе см. Ѵ-563.
Гаге (Йе! или  іі, сіа) ѵіііапо см. Ѵ-573.
Гаге Іа ѵіхііа Л  5 ап і’ ЕІіхаЬеКа см. Г 57.
Гаге Іа ѵіхііа гіеііе хеГ»е сЬіехе см. Ѵ-С37.
Гаге іі ѵіхо й еІГагті см. Ѵ-660.
Гаге ІІ ѵіхо ЬгиКо а чсі см. Ѵ-661.
Гаге ѵіхо сіі таГгідпа см. Ѵ-662.
Гаге іі ѵіхо пего см. N-206 Ь).
Гаге іі ѵіхо гоххо см К-557.
Гаге іі ѵіхо ѵегііе см. Ѵ-319.
Гаге (1а) ѵіьіа (или  Іе ѵіхіе) см. Ѵ-691.
Гагхі 1а хиа ѵііа см. Ѵ-730.
Гаг Іа ѵіГа (Іеі Ьеаіо рогсо см. Ѵ-731.
Гаге 1а ѵііа сіі МісНеІассіо (или  тісііеіассіо, МісЬе- 

Іаххо) (: т а п д  аге, Ьеге е апсіаге а храх;о) см. М-1382. 
Гаге ипа ѵі4а т іхега  см. Ѵ-732.
Гаг Іа ѵііа і)а то п а с о  гм. Ѵ-733.
Гаге ѵііа гііігаіа см. Ѵ-734.
Гаг 1а ѵііа ііа 5аг(іапараІо см. 5-242.
Гаг ѵііа хсеІГа г-н. Ѵ-735.
Гаге ипа ѵііа <11 хГгара/гі см. Ѵ-736.
Гагхі ѵіѵо см. Ѵ-809.
Гаге ѵіѵа Магіа с и М -837.
Гаге Іа ѵосе «ггох^а см. Ѵ-849.
Гаг ѵоіаге хепг’аП см. А-421.
Гаге іі ѵоіо сіеі саІаЬгопе с и. Ѵ-909.
Гаге ІІ ѵоіо сіі Ісаго см. 1-7.
Гаге с о т е  Іа ѵоіре аІГиѵа см. Ѵ-920.
Гаге ипа ѵоИа см. Ѵ-948.
Гаге Іа ѵоИа ііеі сап дгапйе г«. С-461.

Р
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Гаге Іе ѵоИе гіеі Іеопе см. Ѵ-950.
Таг ѵоНаге чгі зи ііа Ьага см. В-220.
Таг ѵоііаге ип Тіите аі т о п іе  см. Р-947.
Таге чс зепга ѵоііагзі пё іп чиа пё іп 1а см. (^-6.
Таге ІІ ѵоНо сіі сега см. Ѵ-961.
Таге ип ѵоіо см. Ѵ-969.
Таге ѵоіо (или  ѵоіі) см. Ѵ-970.
Таге і ѵоіі см. Ѵ-971.
Таге хего см. 2-42.
Таге 1о хіо см. 2-50.
Таге хіго хіго см. 2-59.
Таге 1а хоІТа рег ЬішоІІе см. Т-12.
Таге хоііе 6\ ^с см. 2-78.
Таге аііе  гиссаіе соі т и го  см. М-2188.
Таге с о т е  діі /иГоІі 61 топТ а^па (, сЬе апсіагоп рег 

зопаге е Тигопо зопаіі) см. 2-102.
Таге 1а хирра пеі рапіеге см. 2-105.
183. апгіаге а Тагзі ЪепесГге (или  і г і^ е г е ,  5^^а^^аге, 

груб. Гоііеге) п о й т и  к  чертям (собачьим):
ВиопагоЪа. — Ьо зсийо ё ѵозіго.
Іасоріпа. — Ога. сЬе Ьо еи ай арп аіо  і0 зсигіо, апйаіеѵі 

а  Іаг здиагіаге (С. СоШопі, «II га&цігаіоге» ) .
Б у о н а р о б а .  -  Щит ваиі.
Я к о п и и а. — Теперь, когда я выиграл щит, убирайтесь-ка 

вы подальше.
— Б с и зат і, КасеШ, поп ѵокПо зт іп и іге  1а іиа орега 

йі гекізіа . Коп с’ега Гісіеа, поп езізіеѵапо 1 регзопаее*. 
Ріпіегргеіагіопе апйаѵа а  Гагзі ЬепейігеІ (Р. Раоіеііа, «Ъе 
поШ йеі сіпета»).

— Прости меня, Рачетти. я не хочу преуменьшать твою 
режиссерскую работу... но в фильме не было ии идеи, ни 
живых людей, и потому он с треском провалился.

...1е сПгб 1а ѵегііа оззіа сЬе поп роз? о е Ъазіа орриге 1е 
сііго сЬе Ьо т а і  йі іезіа  е сЬе ѵайа а  ІагзІ ІгівСеге 
(С?. Вегіо, «II таіе озсиго»).

...я скаж у ей правду, скаж у, что не могу больше и все, 
или скажу ей. что у меня болит голова и пусть она уби* 
рается ко всем чертям.

«Е Н педго?», Тесі ІпйІсапйо соп 1а іезіа  1а саЬіпа 
йі енісіе, сЫІа чиаіе поп изсіѵа рій пеззип зедпо 6\ ѵііа.

«СЬе ѵайа а Іагві ІоМеге», ші гізрозе вГГгеІіапгіо іі раз- 
80.. (О А. СіЬоіІо. «7 а ѵаса тога»).

— А негр? — спросил я его, ки вая  головой н а  каби ну  во- 
д н іс . іуі. о и ^ д а  ніікю  не п одаарл  признаков ж нзнн.

— А пошел он подальше.., — ответил он мие, ускоряя ш аг...

апгіаге а Таг(зі) ипа Ъеѵиіа см. В-634.
апгіаге а Тагзі ТоМеге (или  Т гі^еге , ^ и а г іа ге )  см.

Р-183.
апгіаге а Таг роііі см. Р-1965. 
апгіаге а Таге іі зогсіпо см. 5-1087. 
апйаге’ а Таг Тегга рег сесі см. Т-404, 
аѵеге аИго сЬе Таге см. А-560.
184. аѵег ип ЬеІ 6а Таге иметь много дел, хлопот:

ЕсІ екіі аѵеѵа аигаѵегеаіо ип регіойо Й’е?аНагІопе геіі- 
Е і с з а  сіигапіе іі чиаіе зиа тасЗге е топзійлог бе ЬиссЬі 
аѵеѵапо аѵиіо ип Ъеі йа Гаге а ітреЙігеП «3’епігаге іп ип 
сЬіозІго (Е. Сачіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

И он пережил период религиозной экзальтации, в течение 
которого его матери и монсиньору де Лукки пришлось нема
ло потрудиться, чтобы помешать ему постричься в монахи. 
(Пример см. тж. А-1189; 0-260; 0-527; Р-475).

185. аѵеге 6а (или  а, а сЬе, сЬе) Таге соп цб иметь 
дело, дела с кем-л.:

Коп сопозсеѵа йоп Ко<Зг!{?о сНе АІ ѵізіа е йі іаша, пё аѵеѵа 
ш аі аѵию  сЬе іа г  соп Іиі Мапгопі, «I рготе*зі зрозі»).

Дона Родриго он знал лишь с виду н понаслышке, но 
никогда ие имел с ним никаких дел.

«Ьі На ѵізіі», 5 і гіі5?е іі В гіапга «е ѵиоі [агті [еззо. 
роѵегіпа, поп за соп сНі Ііа а  сЬе ІагеІ* {С. Тезіогі, «II 
Вгіапга е аіігі гассопіі»).

«Она видела деньги, — подумал про себя Брианца, — и 
хочет меня одурачить. Бедияж ка, оиа еще не зиает, с  кем 
имеет дело»,
(Пример см. тж. М-2181; 5-1688).
186. — поп аѵег (піепіе или  пи 11а) а сЬе Таге соп... 

не иметь ничего общего с..:
Іо сопБійего 1е аѵапеиагсііе ип іеп отеп о  тоН о  гііеѵапіе 

т а  псп Но пи ііа  а сЬе іаге соп Іого («Ьа пиоѵа диезііопе 
йеііа Ііп%иа»).

Я считаю авангардистов значительным явлением, ио у 
ценя с ними нет ничего общего.

РегсЬё 1 ргаіезі зоп Іозсапі а то й о  Іого. е поп Ьап 
пи ііа  а сЬе Іаге соп К ота е со! го тап і (С. Маіарагіе, 

«Маіейеііі іозсапа»).
Жители Прато тосканцы на свой манер и ничего общего 

ие имеют ни с Римом, ни с римлянами.
(Пример см. тж. Р-1575°).

187. — аѵеге а сЬе Таге соп чс с о т е  Іа Іипа соі ^гап- 
сЬі не иметь никакого отношения к чему-л.

188. аѵеге сЬе Таге іп... быть замешанным в.., иметь 
отношение к...

аѵег рій 6а Таге сЬе а ип раг гіі погге см. N-526. 
сапіаге зепга Таг Гиоѵо см. 1_М84. 
сапіаге ипа е Тагпе ип’ап га см. С-543.
189. баге (ип ЪеІ) 6а Таге доставить много хлопот:

5ио расіге ріи й’ипа ѵоііа аѵеа Йаіо йа Іаге а ііа  Роіігіа .^  
(С. Коѵеіш. «Оиіпііпо е Магсо»),

Е го отец не раз доставлял много хлопот полиции...
„.е йаѵа йа Гаге аі р г іт і  йіепогі йеі раезеі (С. Ѵегда, 

<г,МазІго-сіоп СезиаШо»).
...он за д а л  хлопот сам ы м  важ ны м  тузам  городка!
АпсЬе іі сІисЬіпо Мапгіагіпо сііесіе ип Ьеі гіа Іаге а і  

Са?1е11о.
Ьа роѵега Р гаео іеиа... поп Ппіѵа т а і  сіі йІігагвН 1е 

сат ісе  (С. Косіагі, «Ье аѵѵепіиге сіі Сіроіііпо»).
Герцог Мандарин тоже причинял массу хлопот прислуге. 
Бедняжка Земляничка., без конца гладила ему рубашки. 

(Пример см. тж. М-681).

189а. гіагхі (іі)  6а Таге а) трудиться, стараться:
N0 ! (ЗИепзогІ, 5 ’іпіепйе, сі гіагето йа Іаге регсЬё е!а 

сеІсЬгаІо р г іт а  роззіЬіІе (С. Саззоіа, «Ьа гадагга йі ВиЪе»\ѣ 
Мы, я имею в виду защитников, сделаем все возможное, 

чтобы процесс состоялся как можно раньше.
Ма ГаПіѵіІй рій ргаііса, аііога. ега диеііа Йеііа гассоНа 

йеііе а г т і е Газзізіепха аі ргіеіопіегі аііеаіі зсарраИ йаі 
с а т р і <Іі сопсепігатепіо. I т іе і  П&ІІ зі егапо й** (ЗаІІ Йа 
Іаге рег 1е а г т і, Ы зоепаѵа ае іге  рег і ргіеіопегі (Л. Сегѵі, 
«I тіеі зеііе Іі^Іі»).

Но самым насущным делом был сбор оружия и оказание 
помощи бежавшим нз концлагерей союзникам. Мои сыновья 
уже занялись оружием; надо было заняться военнопленными.

Сагііпо соггеѵа 1га 1е аіиоіе, е Мейого 5 І йаѵа ип кгап 
йа Іаге, заііапсіо аигаѵегго і ііогі Йіеіго іі райгопсіпо 
(Т. Ьогі, «Ви!еге зиИ’Ато»).

Карлино бегал между клумбами, а пес Медоро суетился, 
прыгая через цветы вслед за хозяином.
(Пример см. тж. Р-1436; Р-121; Ы-209). ■ < _ і, ^

Ь) ухаж ивать за женщинами:
...йагзі йа Таге ё сотипе а Н ота е яіа ЙіГГопйепЙоз! оѵип- 

дие зрес іа ітеп іе  соі зспзо ііі «согіедеівге 1е Йоппе* (Л. Ме- 
пагіпі, «II сіпета пеііа Ііп&иа. Ьа Ііп%иа пеі сіпета»).

...выражение йогзі ііа Іаге употребитеіы ю  в Риме и рас
пространяется повсюду, особенно в смысле «ухаживать за 
женщ инами».
епТгаге пеііа саіса а (или  рег) Тагзі рі^іаге см. С-82.
еззеге ТаМо 6і саіха йіхТаіІа см. С-214.
еззеге Тайо іі согйоѵапо см. С-2679.
еззеге Тайо 6\ согпа 6\ сЬіоссіоІа см. С-2698.
еззег Тайо 6\ Тіаіо см. Р-589.
еззеге Тайо 6\ т а гга р а п е  см. М 889.
190. Тагзі Таг зи... дать  себя подчинить, оказаться в 

подчинении:
Беі гезіо диапсіо ипо зі Та !аг зи йа зиа токН е, ѵиоі 

сііге сЬе а зио Іетр о  Ьа сесіиіо І1 іи ііо  (С. Тезіогі, «И 
Вгіапга е аіігі гассопіі»).

К тому ж е. когда мужчина под башмаком у своей жены, 
значит он уже давно от всего отказался

ітр ап сагзі а Таге іі т а ^ іо г с іо т о  см. М-102, 
іпзе^паге АппіЬаІе а Таг 1а ^иегга см. А-879.
191. Іазсіаге Таге позволять, не мешать; пустить на 

самотек; смотреть сквозь пальцы:
— М отіпа за чиеііо сЬе ѵиоіе. Ьазсіаіеіа Таге (С. Раѵезе. 

<гТга йоппе зоіе»).
— Момина знает, чего ей надо. Не мешайте ей.
Но сарііо зиЬію сЬе Ьізогпаѵа Іазсіагіа Іаге, е з іссоте  1а Ьепе 

1е Но сіаіо сагіа Ьіапса (А. РаІаггезсНі, «I / гаіеііі Сиссоіі»).
Я сразу ж е поняла, что ие нужно ей мешать; и гак как, 

прийдя в наш дом. Минерва приносила только пользу, я 
предоставила ей полную свободу действий

Магсеііо Іазсіаѵа Іаге. Е кіі зі Ігоѵеѵа 1п ипо Йі циеі 
регіойі Й1 зІапсЬегга сЬе аггіѵапо «.етрге. йоро сЬе 81 ё Іа іір  
ип егапйе зсіиріо йі іогге (Мч 5 егао, яС и ^е  іпІегто»)*



Марчелло оставался в стороне. Ои переживал один из 
тех периодов упадка, которые всегда следуют после уси
ленной тр а .ы  физических и духовных снл.
(Пример см. тж. В-566; М-62Ь; N-379; К-50; 2-64).
Іазсіаг Гаге ч<3 соп аЬЬапйопаІе гесііпі см. К-157- 
іазсіаг Гаге а Оіо см. 0-461.
Іавсіаг Гаге аІІа паіига см. N 101 .
192. тапгіаге а Гаг$і Ьепесііге (или  ЬизсЬегаге, ?гі§§еге, 

зчиагіаге, зІгаЬепегііге, груб. Гоііеге) послать ко всем 
чертям:

и л  Ье! ріогпо, циапгіо зі загеЬЬе зессаіо, аѵгеЬЬе ш алйаіо 
іи ііі — Мипісіріо. Сопзі&ііо. еІеМогі — Іи ііі а  Іагзі ЬелегіІге! 
{Ь. Сариапа, «II тагсНезе сіі Коссаѵегсііпа» ).

В один прекрасный день, когда вся эта затея ему надо
ест, он пошлет и \  всех — муниципалитет, советников, изби
рателей — ко всем чертям.

С)иеі Ьгірапіі ѵоріюпо Гаитпепіо <3і ра^а , е іо II Ьо 
тап гіа іі а Іагзі Гоііеге (Р. Іоѵіпе, «Ье іегге еіеі Засга- 
тепіо»).

Эти разбойники хотят, чтобы я им больше платил, а я 
послал их подальше.
(Пример см. тж. М-860).
шапсіаг цй а  {аг гійег 1е ріа44оІе см. Р-1539. 
те44егхі пеііа саіса а (или  рег) Гагхі р і^іаге см. С-82, 
гпогйеге с о т е  (а 1а ресога см. М-1904, 
реіаге Іа ^аП іпа (или  Іа ^ агга ) хепга (агіа хГгійеге 

(тж реіаге илѵ  реІассКаге іі роііо хепга {агіо :>4гійеге) 
см. 0 -75

реіаге Іа чиауИл хепга (агіа ^гійаге см 0 -18  
ргоѵаге с о т е  чиаііго е циа{4го {аппо о44о см. 0-102.
193. харег(Іа) Гаге знать дело; быть ловким, хитрым: 

Е зі сгсгіоп сЗеі Гог 11. зіі со&Попі, зі сгегіоп сіеі ЬеІП, соп-
ѵіпіі сЗі зарегсі Гаге соп Іе гіоппе... ( і /. Зітопеііа, <гТігаг 
таііиіа»).

II думают, что они сильные, эти дураки, что они кра
савцы. что они знаюг, как обращ аться с женщинами. 
{Пример см. тж. Р-1636).
поп харег {аге ип О пеапсНе соі ьіссНіеге см. 0 -1 . 
поп хареге рій Йі с]і<а 1 Іедпо (аг тгессіл см Ь-353. 
гіхапаге ип реііісеііо е (яге ипа ріа&а см. Р  1078. 
хареге ^иап4е раіа (ап (п о ) (ге Ьиоі (или  (ге сохе) см. 

Р-107.
хареге яиеі сЬе Та 1а р іагга см. Р-1552.
(Тип хоісіо (агпе йие см. 5-935.
х4аге а яиеі сЬе (а 1а р іагга  см Р-1553.
4ігаге а Таг сіссіа см. С -1809.
ѵэіепйо хсіо^ііеге іі сарріо {агсі іі пойо см. С-865 
ѵоіеге (аг 1а Ігі44а4а хепга готреге  Іе иоѵа см. Р-1329. 
ѵоіеге {аг гійеге діі егейі см. Е-129.
Ьги(4о сіа {аг те44еге 1е т а п і  пеі сг о ;11і см. В -1279. 
Ьиопо рег Таг Іи т е  аі тог4і см. Ь-858. 
і<гпийо с о т е  Оіо 1’Ьа Га44о см. N-539.
ІіЬею йі (аге е Йі йіхГаге см. Ь-539. 
т а д г о  сНе (а Іи т е  см. М-127.
писіо с о т е  Оіо (или  1а т ай ге , Іа т а п іт а )  ГНа СаНо см.

N-539.
хроіісо Йі {аге е йіхТаге см. 5-1521.
соха сЬе [поп] Та Таге ип Ьиоп сЬіІо см. С -1728.
Йие сіесНі а Таге (или  сНе Таппо) аііе ЬахГопаГе см. 

С -1820.
ипа т а іе г іа  Йа {агпе (то14і) ІіЬгі см. Ь 566 
ті<?1іо сНе (а  іі Іиро а сіі^іипо (или  сНе (а іі Іиро 

^иа-^^,о Ьа ( а т е ,  сЬе (а  іі Іиро Іа по44е) см. М-1414, 
т о й о  «За {аге см. М-1628.
ого йі В оіоапа сЬе хі (а  гоххо сіаііа ѵег^о^па см. 

В -1009. 
и о т о  4и44о {аге см. Т-980, 
а (или  рег) (аг!а Ьгеѵе см. В-1201, 
рег {аг ЬисаГо а Па сохсіепга см. В-1308, 
рег {аг Ьиопа Ьосса см В-855, 
а (аге і сопіі §,-аххі см. 0-996. 
а (или  рег) (агіа согГа см. С-2845, 
а {агіа см. 0-996.
Йа {аг ітраіІісііге Іе хГеІІе см. 5-1687. 
рег Гагіа ІехГа см Ь-413.
194. а {агіа Мхсіа [т а іе ]  в лучшем [х' ' іш рм ] случае.
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рег {агіа ріи Ііхсіа см. Ь-738. 
йа {аг гаЬЬгіѵіс ге см. К-8.
да  (аг гійеге Іе ^аіііпе (или  і ЬапсЫ, і ^а ііі, 1е рап- 

сЬе, і раррасгаііі, і роПі, і 4орі) см. >\-326.
Йа (аге йгііе хсограссіа4е см. 5-478.
йа {аг х4отасаге і сапі см. С-442
с о т е  1а т а й г е  ГЬа Га44о см. М-57.
с о т е  а  (агіо  а рох4а см. Р-2152.
рег поп гех4аге хепга (аг пиііа см. К-265.
хеп :а {аг сегітоп іе  см. С-15-'5.
хепга (аг (4ап4і) тіх4егі см М-1563
хепга (аг пю44о см. М-2117.
хепга (аг п о т і см. N-417.
хепга (аг х4ог е  см. 5-1795.
$4гайа (асепйо см. 5-1831.
ГаЬіІо поп {а іі то п а с о  см. А-40.
І ассіиэ (а Іе (ипі см. А 210. 
а Иго ё йіге, а Иго ё (аге см. А-561. 
а т о г е  (а апіоге е сгийе14а (а  хйедпо (или  4ігаппіа) см 

А-665.
Ьайа йі поп (аг тох5е! см. М-2087.
Іа ЬагЬа поп (а  И іііохоТо см. В-255.
Ьеп йіге е т а і  *аге поп ё сЬе хё соп хиа ѵосе йаі.паге 

см. 0-521. 
іі Ьеп (аге поп рог4а тегі4о см. В-526, 
іі Ьеп гепйеге Га іі Ьеп ргех4аге см. К-222.
Ьіходпа (аг 1а (ех4а ці апйо гісогге (или  е) іі 5ап4о см. 

Р-495.
Ь.ходпа (аг 1о всіоссо рег поп радаге іі хаіе и. 5-458. 
Ьіходпа (аге Іа хреха хесопйо І’еп4га4а см. Е-80. 
Ьіходпа р г іт а  репхаге е роі (аге см Р -1 199.
Ьіхосгпо (а ргой’о т о  (тж. Ьіходпо (а Ьиоп (ап(е; іі 

Ьіхо^по (а  Г и ото  іпде^похо; іі Ъіходпо или  іі Ыходпіпо 
(а (Іа ) ѵессЬіа 4го44аге, (а 4го44аге Іа ѵессЬіа) см. В-776. 

Ьисо ѵіа Ьисо, (а Ьисо см. В-1353.
Ьиіо ѵіа Ьиіо, (а Ьиіо (или  4епеЬге) см. В -1423. 
і1 Ьиоп тагі4о (а Іа Ьиопа т о ^ І іе  см. М-853.
Ьиоп ргіпсіріо (? Ьиоп [іпе см. Р  2308.
Ьиоп рго 4і (ассіа! см. Р-2322.
Ьиоп хо((іе(4о іа  Ьиоп (иосо см. 5-868. 
іі Ьиоп 4етро  (а  хсаѵеггаге іі соііо см. Т-294, 
іі Ьиоп ѵіпо (а Ьиоп хапдие см. Ѵ-601.
1а Ьигіа поп ё ЬеІІа хе поп ё (а44а а 4етро см. В-1477, 
саійо йі раппо, поп (а т а і  йаппо см. Р-337.
1а сагехііа (а  ииопа таххегіа  см. С-913. 
сагі4а (а сагі4а см. С-932, 
сагпе 4ігап4е (а Ьиоп (ап4е см. С-980, 
іі саѵаііо (а апйаг 1а х(егга см. С-1381, 
соі саѵоіо сЬе (ассіо цпех4о! см. С -1430 
с’ё йа (аг апсога п>оІ4а х4гайа см. 5-1892. 
с’ё сЬе (ісЬі (аге! см. Р-636.
195. сЬе хі (а  (йі ЬеІІо)? что нового?, как дела?:

II Ке оепі Іапіо сіііі сісѵа 1а тоцГи- — Е позіга Гівііа. 
с о т е  эха? СНе {а <11 ЬсІІо? (/. Саіѵіпо, -кріаЬе '.Шііапе»). 

А король каж дый раз все спрашивал у жены:
— Как поживает наша дочь? Что хорошего поделывает?

сЬе хі (ассіа Ьепейіге см. В-541.
сЬі ЬепеПгіо іа, Ьеле(ігіо ахре'4і см. В-548.
сЫ сегса (аг іітіпіахіго, ха йоѵе 1о ѵиоі рогге см. І-І08.
сЬі соІотЬ а хі (а, іі (аісопе хе Іа тап<?іа см. С-2145.
сііі ё аѵѵегго а  (аге, поп хі рио хіаге см. А -1391.
сЬі 1а (а, Гахре44і см. Р-20-1
сЫ Га Ьепе Ьа Ьепе (или  Ьепе ахре44а) см. В-494, 
сііі (а Ьепе рег раига, пісп4е ѵаіе е росо Йига см.

Р-900.
сЫ (а Ьепе ^иеI сЬе Ьа Йа (аге, поп ё т а і  4агйі см.

В-533.
сЬі (а іі сагго, Іо ха йіх(аге см. Р-196. 
сЬі Га Іа саха іп ріагга, о Іа (а  а!4а о 1а Га Ьахха см. 

С-1202.
сЬі Га і сопГі хегга ох4е, рМ  сопѵіеп ГагІІ йие ѵоІ4е 

(или  Йие ѵо14е 1і Гага) см. С-2566.

Г
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196. сНі Га, гііхГа (тж. сііі рио Гаге, рио апсііе сІізГаге; 
сЬі Га или  сііі ка іаге іі сагго, 1о за (ІізГаге) ргоѵ. кто 
ѵмгет депать, умеет и переделывать.

сНі Га і Гаііі хиоі поп 5’іпіЬгаНа Іе т а п і  см. Р-295. 
сИі Га Іа Ге$1а поп Іа $>ойе іл .  Р-490, 
сііі т і  Га Ге^іа рій сііе поп т і  киоіе, т ’На Ьизсііегаіо

о ЬиісЬ“гагпіі ѵиоіе (или  т 'Ь а  іпдаппаГо о іп ^ап п агт і 
ѵиоіе) см. Р-497. 

сЬі Га іп ГгеГГа Ьа сШсІеГГа см. Р-1320. 
сЫ 5І Га Іагсто йеІГопоге аіігиі, гіехсе Гаіра сіеі кио 

см. 0-392. 
сНі Га т а іе ,  азреГГі т а іе  см. Р-204. 
сНі Га т а іе  Га рег кё см. М-227. 
сНі Га а тоЛ о хио. с а т р а  сепГаппі см. М-1673 
сНі Га Іе раііе, поп 1е Ііга см. Р  158.
197. сНі Га яиеі сНе поп <Іеѵе дГіпГегѵіеп ^иеI сНе поп 

сгесіе ргоѵ. когда делаеш ь не то, что должно, с тобой 
может случиться то, чего ты не ожидаешь.

сНі Га іі зариіо, хГоІГо ё ГепиГо см. 5-241.
198. сНі Га 6а (или  рег) кё, Га рег Гге ргоѵ. =  тот, 

кто делает сам, работает за троих; от хозяйского глаза 
конь добреет.

сНі Га іі $егѵІ2 Іо аі ѵіііапо, 5І $риГа іп т а п о  см. 5-684. 
сНі Га ипа Ггарроіа пе яа ГепЛег сепГо см. Т-845, 
сНі Га ГиИе 1е ГехГе, роѵего хі ѵекГе см. Р-498. 
сНі Га ГиГГо рег раига, піепГе ѵаіе е росо гіига см. 

Р-900.
сііі Гаг сіі ГаГГі ѵиоіе, 5иоІ Гаг росМе рагоіе см. Р-291. 
сНі Гііа е Га Гііаге, Ьиопа та$ 5 а іа  5І Га сН іатаге см.

М-915.
199. сНі ГНа ГаГГа, Іа Ьеѵе ргоѵ. ^  ум еі ошибаться, 

умей и поправляться.
сЫ На ГаГГо іі т а іе  Гассіа Іа репіГепга см М 225. 
сЬі На ГаГГо ГгепГа, рио Гаг ГгепГипо см. Т-921. 
сНі Іаѵога, Га Іа ^оЬЬа, е сНі гиЬа Га 1а гоЬЬа см. 

0-820.
сНі Іаѵога, Га Іа гоЬа а сНі поп Іаѵога см. К-477. 
сНі т а і  Га, т а іе  аьреШ см. Р-204. 
сНі т а і  Га, т а і  реп$а см. Л1-228. 
сНі т е ^ Ііо  піі ѵиоіе, ред^ 'о  т і  Га см. М-1052. 
сНі поп Га Ьепе іп ^іоѵепій, $ГепГа іп ѵессНіаіа см. 

0-638.
сЫ поп Га, поп ГаІІа (е ГаІІапсІо яМ трага) (тж. сНі 

Га ГаІІа, е сНі поп Га, 8ГагГаІІа) см. Р-92. 
сНі поп Га Іа Ге$1а ииапсіо ѵіепе, поп Іа Га роі Ьепе

см. Р-500.
сНі поп Га іі погіо регсіе іі рипГо см N-375.
200. сНі поп 1е Га поп 1е Гете ргоѵ. ^  как аукнется, 

так и откликнется; что посеешь, то и пожнешь.
сНі поп Га Іе раггіе  іп діоѵепГи, 1е Га іп ѵессНіаіа см.

Р-928.
201. сЬі поп Га яиапсіо рио, поп Га диапсіо ѵиоіе 

ргоѵ. ^  перед смертью не надышишься.
сНі поп ііа да Гаге, Оіо <*1іепе иіапсіа см. 0-465. 
спі поп На ріа^Не 5е Іе Га см. Р 1483. 
сНі ресога кі Га, іі Іиро ке Іа (или  ее Іо) п іаіш іа см. 

Р-971.
сНі ріасеге Га, ріасеге гісеѵе см. Р-1476.
202. сНі рііі Га, т е п о  ргехите ргоѵ. кто больше делает, 

у того меньше претензий; кто больше делает, тот мень
ше критикует.

203. сНІ рио Гассіа (е  сНі поп рио Гассіа Ьоссассіа) 
ргоѵ. =  на всех не угодишь.

сНі рио Гаге, рио апсНе (!і$Гаге гм. Р-196. 
сНі ха Гаг Гиосо ка Гаг сака см. Р-1547. 
сНі Гаггіі Га і яиоі Іаѵогі, ГагсГі гассо^Ііе і 5иоі Іісогі 

см. Ь-279.
сНі ѵиоі Гаг 1'аНгиі текГіеге, Га Іа гирра (или  Гас^иа 

аГГіп^е) пеі рапіеге см. М-1295.
сНі ѵиоі Гаге іі тегсапГе сіеііа Іапа, поп Ьізодпа §иаг- 

сГаге а одпі реіигго см. М-1194.
1е сНіассНіеге поп Гаппо Гагіпа см. С -1665.

Іа сН іота поп Га іі ти$ісІ5Іа сѵ. С-1764, 
сіо Га е'0Іа см. 0-805.
с о т е  сІие е сіие Гаппо ^иаГГ^о см. 0-923.
204. с о т е  Гаі, сокі аѵгаі (тж. сііі Га т п іе , азрсііі таіе: 

сНі іпаі Га, т а іе  азреііі; сЬІ 1а Га, 1 а-феііі) ргоѵ. ііак 
аукнется, так и откликнется.

сопіе Га ргехіо а Гаге Гаггіі! см. Р-2261.
согро шіо, ГаГГі сараппа! см. С-615.
а ііа  согіе гіеі ге о^пипо Гассіа рег хё см. С-2830.
со51 Га сНі рио см. С-2951.
Іа сгосе поп Га іі саѵаііеге см. С-3100, 
іі сисиіо Га Гоѵа пеі пійо сіеііа хіеградпоіа см. С-313? 
іі сиог <ІеІІе Лоппе ё ГаГГо а хріссНі с о т е  іі роропе см. 

С-3299.
іі гіепаго поп Га Іа ГеІісіГа см. 0-125.
сіепагі Гаппо сге$сеге Іе ипцНіе аііе  іи тасЬ е см.

0-124.
i сіепагі коп ГаГГі рег хрепйеге см. 0-129.
ii Йіаѵоіо 5І Га егетіГа см. О-ЗОі
іі сііаѵоіо Га ^или  іп$е^па а  Гаг) Іе репГоІе т а  поп і 

сорегсНі см. 0-302.
Оіо Іі Га, е роі 1і ассорріа см. О 477.
Оіо Гі Гассіа сіоіепіе см. О 469.
Оіо Іахсіа Гаге, т а  поп коргаГГаге см. 0-473.
Г)іо ргіп.а Іі Га, роі Іі ассорріа см. 0-477. 
ип сііздгсііпе пе Га сепГо см. О 631
і (1І5С0Г8І поп Гаппо Гагіпа см. С-1665.
Йие ГехГе Гаппо ип ^иас]^е1Iо см. Т-610.
(Іиго соп (Іиго поп Га Ьиоп т и г о  см. О 917. 
ё с о т е  Гаг ипо $ГагпиГо і м. 5-1048. 
ё с о т е  Гагіа а ііа  гіа см. 2-49.
ё ип Гагзі т а д д іо г  т а іе  іі Іа$сіаг$і ѵіпсеіе сіаі т а іе  

см. ЛѴ-234. 
е ип Ьиса Га’ргехГо см. Ь-799. 
діі ё іі піаіе йі Гаге а Йігвепе циаИго см. М-235, 
ё рій Гасііе іаге іі т о т о  сНе іі т і т о  см. М-1733, 
ё рій Гасііе Гаге 1е ріа^Не сНе хапагіе см. Р-1485. 
ё ипо $рассаІесгпа сНе Га 1о храссатопГі см. 5 1205 
ё Гото гіа Гаге циеііо е аИго см. Т-712, 
ё ІІ Гопо сНе Га Іа ти к іса  см. Т-738, 
еггаге поп Га р а д а т е п іо  см. Е-147.
Геггоге поп Га радатепГо см. И 162.
Га 4Іе1 Ьепе е аѵгаі хетрге Ьепе см. В-500.
Га’ сНе 1а ЬоІГе кріііі! см. В-1087.
Га с о т е  і сапі см. С-494.
Га с о т е  Гиоѵа: рій ЬоМопо е рій а 5 >с За по см. 11-198.
Га’ іі (Гио) Йоѵеге е поп Гетеге см 0-892.
Га Гогате И сап рег Г ате  см Р-1036.
Га т а п е  см. М-355.
5І Га піепіе? см. N-302.
діі 5І Га поГГе іппапгі 5ега см. N-496.
1о Га регсНё С 05І »1і «іга см. 0-655.
5І Га ргекіо а сііге (или  а  рагіаге) см. Р-2262.
Га яиапіо Гіпсепхо аі тогГі см. 1-160.
Га Іо 5Іе550 см. 5-1711.
Гассіа іі сіеіо см С-1869.
Гассіа сЬі рио р г іт а  сНе іі Гетро т и (а  сНе (и((е іе 

ІаксіаГе яоп регйиіе см. Р-2294 
Г ассіато а сНі іпГіІа т е ^ І іо  Іе таг^НегИе см Л\-829. 
Гассіато  то п іе ! см. М-1876.
Гасепгіо т а іе ,  ярегапйо Ьепе, іі Гетро ѵа, е Іа тогГе 

ѵіепе см Т-304.
205. Гаі Гаі ^  не мытье,м, так катаньем,
Іа Г ате Га ихсіге іі Іиро Йаі Ьоксо с и Р-124.
Г а т т і  ГаГГоге ип аппо, ке каго роѵего, т іо  сісппо см. 

Р-303.
Г а т т і  іпсіоѵіпо, Гі Гаго гіссо (или  е поп 5аго т е -  

8сНіпо) см. Г-224.
8І Гаппо і $а1а$5і апсЬе а ’ саѵаііі см. 5-72.
5І Гага Гаппо $апГо см А-885.
рег Гаге ип агго$Го с)1 Іерге оссогге (рег 1о т е п о ) Іа 

Іерге с.и. Л -1149.
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а Гагві 1а ЬагЬа сі ѵиоі «оіиі: а  Гагеі тіпсН іопаге 

поп сі ѵ ііо і  пиііа см. В-260.
206. іаге е гііхіаге ё іі ред^іог Іаѵогаге (или  ё (иК’ил 

Іаѵогаге) ргоѵ. шеіі да пори, не будет пустой поры.
Р а’ е й Ы а циапіо ѵиоі т а  поп ргеіегкіргс сЬе іо Іі аічН

(С. Агріпо, кЬа 8иога ціоѵапе»).
Сам заварил кашу, сам ее и расхлебывай и не надейся 

на мою помощь.
§е Гаге е гііз!аге ё іиМо ип Іаѵогаге, іо Ьо Іаѵогаіо то И о  

іп циезіі сіпчиапіа еіогпі сіі с а т р а ^ п а , шІеггоШ сіа оііо
о сЗіесі согзе а Ѵісепха (Л. Ро%аггаго, «Ьеііеге зсеііе> ).

Если, как говорится, терпенье и труд все перетрут, то 
я немало потрудился за эти пятьдесят дней в деревне, от
куда я только раз восемь или десять съездил в Виченцу.

а  Гаге і (а ііі 5иоі, поп сі 5’ітЬ га ІІа  Іе т а п і  сл Р-295 
а  Гаг рег т а п о  аЦгиі 5ре5$о сі 5І сіиоіе см. М 701 
а Іа Г 5 І  тіпсН іопаге сі ѵиоі росо (или  пиііа) см 

Ь \-1445.
Гаг то5са! см. М-2053.
рег Гаге ѵііа рига сопѵіепе агіе е т із д г а  см. Ѵ-771. 
ГагеЬЬе асісіогтепіаге ип иссеііо іпепіге ѵоіа см. 1.1-16. 
Іа ГагеЬЬе апсНе а 5аІагс1о см. 5 70.
ГагеЬЬе паихеа а  ип сНігигдо см. N-111.
ГагеЬЬе а радаг соі топсНі см. М-1742.
ГагеЬЬе яііххіге ип т и г о  см. М-2200, 
т і  Гагеі ріиМохГо (а^Ііаге іі пахо см N-75. 
т і  Гагеі ргіпіа «согіісаге см. 5-480.
1е Іо Гаго ѵегіеге (или  (и ѵейгаі) а сЬе ога ё т е г го -  

еіогпо! см. М-1377.
(аіе  тоН о! см. М-2124.
ГаШ адпеііо , веі тап& іа(о; ГаШ іі^ге, гівреііаіо  см

А -369.
іі іа((о  ё Гаііо е поп 5І рио <ІІ5[аге см. Р-296.
(а((і иі т іе іе  е (і т ап ^ егап п о  товсп е см. М-1408.
іі Гіаіо поп Га Ііѵісіі см. Р-606.
ип Гісо поп Гага т а і  <Іе11е пеъроіе см. Р-637.
Іа ГіГа Га поѵапіа см. N-500. 
ип Гііо поп Га Іеіа см. Р-803.
Гіпііа 1а сисііига, 5І Га іі поЛо см. С-3131, 
ип Гіоге поп Га дНігІапсІа см. Р-916. 
ип Гіоге поп Га ргітаѵ ега см. Р-2297.
Іа Гогіипа Га сіеі 5а1І5сепсІі см. Р -1141.
Іа Гогіипа поп ѵиоіе Гаге а п ііс атега  см. Р-1143.
рег Гогха 5і Га Гасеіо см. Р-1183.
ипа Ггопсіа поп Га ргітаѵ ега см. Р-2297.
(иосо сНе агсіе іп с іт а ,  поп пе (аге 5 І іт а  см. Р-1550. 
Іа ^а іііп а сНе сап(а Иа (аМо Гиоѵо см. С-80.
Іе раіііпе Гаппо Гиоѵа рег іі Ьессо см. С-82, 
даіііпа сНе 5сНіаіпа22а На іа ііо  Гиоѵо см. С-85, 
даіііпа ѵессНіа (а  Ьиоп Ьгосіо см. С-86.
Іе сгатЬе ^Іі Гаппо ^ іа с о т о  ^ іа с о то  (или  Іасоро 13- 

соро) см. О -188.
^еппаіо Га іі рессаіо, е т а д д іо  п’ё іпсоіраіо см. С-352, 
іа <гш5ІІ2Іа ё Гаііа с о т е  іі пако: (Іоѵе (и 1а іігі ѵіепе 

см. С-783.
&іи5(о Гасеѵа і ГіазсНі е Іа т о ^ І іе  Іі гіѵекііѵа см. Р-562. 
ип ?оЬЬо рег Гаг іі яагіо поп 5’а(](]ігІ22а 1е храііе см.

0-827"
1а ^иегга Га і Іагігі е Іа расе ^Г ітр ісса  см. С-1189.
Іа диегга Га рег і зоІЛаіі см. 0-1190.
На ипа сега Йа Гаг Іи т е  аі т іо  т о г іо г іо -с л . С-1526. 
Ііаі Гаііо ип Ьеі Іаѵого! см. Ь-276.
На (а ііо  Ѵ І50 с о т 'и п  чиайгіпо (или  с о т ’ип сеп іехіто)

сл: Ѵ-672.
На 1е ^атЪ е сНе Гаппо Іасоро Іасоро см. С-188. 
Гіпипадіпагіопе поп Га сазо см. 1-74.
<*1і іпйи(,і Гаппо Йіѵіеіо см. 1-226.
Гіп5аІа(а поп Га соііо ііо іа см. 1-309.
1’і п ѵ л і і а  Га а д і і  а і і г і  Іа ( 0 5 5 а  е роі сі сакса Лепіго см.

I 368.
Іасго ѵіа Іасіго Га Іасіго см. Ь-86.
ІІ Іессіо поп Га иііѵе см. Ь-288.
1е Ііпю5Іпе 5оп ГаМе см. Ь-605.

Іосіа іі ГоІІе е 1о Гага! соггеге см. Р  986 
Іа Іипа Га Іи т е  аі Іагігі см. Ь-915.
i тае5Ігі 80п циеШ сНе Гаппо Іе соке Ьепе см. М-91, 
а і т а і  Гадіі т а і е  см. М-241.
ii т а і  согѵо Га т а і  иоѵо см. С-2869. 
іпапдегеЬЬе сНі Іо Гесе с.м. М-377
іі т а г е  Іа  (огіипа е поп 1е Гопіі см. М-818, 
ип таМ о пе Га сепіо см. М-976.
іі іпіеіе 5І Га Іессаге регсНё ё гіоісе (тж іі пііеіе 5І Га 

Іессаге, іі Гіеіе 5і Га криіаге) см. М-1410. 
піІ5егіа Га поѵапіипо см. N-501. 
іі т с і і о  (а Г и о то  5ІоНо см. М-1715.
(а і)  т о і і і  росНі Гаппо ип (<?гап(1е) аяяа! см. М-1710. 
Н то п й о  поп Ги ГаКо іп ип ^іогпо см. Н-508.
М топЛ о поп ё Гаію рег і тіпсН іоп: см М-1823, 
іі ш о п й о  ё ГаГІо а  хсаіе: сНі Іе ігепйе е сНі 1е ^аіе 

см .М-1824.
т о г іо  ип рара, хе пе Га ип аііго см. Р-357.
Іа песе55І(а Га Іа ѵессНіа (гоііаге (и ш  Га Іі о!*аге Іа 

ѵессНіа) см. В-776, 
іі п ет ісо  4і Га каѵіо см. N-160. 
соп піепіе поп яі Га піепіе см. N-305. 
рег піепіе пеккип Га піепіе см. N-304. 
поп Ьізодпа Гаг іі пего (или  іі сііаѵоіо) рій пего сНе 

поп ё см. N-220. 
поп ё ГаПо іі Гіепо рег 1е осНе см Р-664. 
поп 5І Га со$а с)і поііе сНе поп 5і гі^арріа ііі діогпо 

(тж поп 5і Га со$а воііо 1с. га спе поп 5І ьарріа 5орга) 
см. С-2924

207. поп Га пё (или  е поп) Гісса ни то, ни се; ни два, 
ни полтора.

поп Га Гогіипа соп пе55ипо см. Р-1148.
поп 5І Га Іа ігШ аІа 5епга готреге  1е иоѵа' см. Р-1330
поп 5І Га ип т а п іе ііо  рег ип'асциа 50Іа см. М-722.
поп Га піепіе (или  пиііа) см. N-306.
поп 5е пе Га піепіе см. N-307.
поп 5І Га рій Іип^а хігасіа сНе циапйо поп $і ма сіоѵе 

5і ѵасіа см 5-1896. 
поп Гаі т іс а  1о 5рс/іаІе! см. 5-1383. 
поп Гаг гіа піопсо! см. М-1743, 
поп пе Гагеі ип Гото іп 5иІ1а ра^Ііа см. Т-713, 
поп 1о Гаго а ѵепіі 50І<Іі см. 5-933. 
поп 5І Гесе т а і  Ьисаіо Йі поііе сНе поп аксіи^а55е 

(Іі ріогпо см. В-1311, 
поп 5І Гесе т а і  Ьисаіо сНе поп ріоѵ^55е см. В-1312 
поп ^ііеіо  Го ѵесіеге Йа ип Ьисо сіі д га ііи ^ іа  см. В 1354. 
поп Ги т а і  ГаКа Іап іа  ІІ5СІа гіі поііе, сНе поп 5І гі- 

5аре55е (Іі діогпо см. Ь-748. 
поп Но а Гаге соп огЬі см 0-491.
поп одпі Гіоге (а  ГгиЙо (тж. поп о&пі ѵегсіе Га Гіоге)

см. Р-919.
поп 5І рио Гаге а т о й о  а! 1и№ см. М-1678, 
поп гітапсіаге а с іотап і циеііо сНе риоі Гаге о^^ і см. 

0-761.
Іе погге 1е Гаппо і тіпсНіопі, е і ГигЬі 5е 1е т а п ^ іа п о  

см. N-532. 
соі пиііа поп 5І Га пиііа см. N-563.
Госса5Іопе Га Іа ЬагЬа с!і 5Іорра а Пе рег50пе см. 0-20. 
о^пі ргипо (а =>.ере см Р 23&2 
одпі иссеііо Га Ге5Іа аі хио пігіо см 11-22. 
о§пі иссеііо Га (или  На сіа Гаге) іі 5ио ѵегво см. Ы 23 
одпип согге а (аг Іе&па аІГаІЬего « е ііа іо  іп іегга Йаі 

ѵепіо см. Ь-339. 
одпип рио Гаг й аііа  5иа ра$(а ^поссНі см. С-815. 
Гогго поп ё ГаГіо рег діі а5Іпі см. 0-663.
Гохіо поп (а соп Іа ѵігіи Іе^а см. 0-741.
і раппі поп Гаппо т и іа г е  Іе согрогаіиге см. Р  342. 
рагоіе Гап гпегсаіо, е і сіепагі ра^апо  см. Р  599. 
рагоіе поп Гаппо ГаМі см. Р-602.
Іе рагоіе поп Гаппо Ііѵісіі см. Р-603.
Іа раига Га і ра55і ІипдНі см. Р-906. 
раига Га ѵессНі ІгоНаге см. Р-907.
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1а раига Га ѵепіг Іе Ігаѵе^доіе см. Р-908. 
ип рагго  пе Та сеп(о см. Р-938.
іі р а іхо  Іа Іа Іе8Іа е іі $аѵіо 5е Іа досіе (тж. іі рагго  

Іа Іе погге е іі яаѵіо 5е 1с дойе) см. Р-939
іі ре^еіо  сМе рэзка (агхі ё сіі псп (аг пиііа см. Р-1003.
i репьіегі (аппо шеИеге і реіі сапиіі см. Р-1227. 
регсЬё гіие поп 1а (ге (тж регсЬё 1е аие поп (аппо

Іге) см. 0-927. 
рід ііа <ІеІ Іе^по е (а! (или  (аппе ипо (и!) см. Ь-358. 
росо (іеіе (а  а т а г о  аххіа (или  т о і(о )  т іе іе  см. 

Р-658.
роса ога Га см. 0-455.
ип росо е ип росо (а  ип (оссо см. Р-1928.
ип ро’ рег ипо поп 1а т а іе  а  г.е аипо см. М-256.
ип росо сіі ѵсго Іа  сгесіег (и((а Іа Ьи^іа см. Ѵ-380.
роѵегіа 1а ѵіКа см. Р-2199.
роѵегіа поп Іа (Іа ) ѵег^о^па см. Р 2202.
1а ргесііса Іа  с о т е  1а пеЬЬіа, іахсіа іі (е т р о  сМе ігоѵа 

см. Р  2230.
ii ргипо поп 1а те іа гап с і см. Р-2383. 
риоі апЛаге а Таг(і яо((еггаге! см. 5-1161.
циапсіо іі рагіге 1а сагпеѵаіе, аі Гі&ІіиоІі (осса а Таг 

1а ^и аге$ іта  см. Р 40.
циапсіо і ге гіеііе поѵеііе Іасеѵапо е гіЫ асеѵапо іі 

топсіо см. Р  146.
Яиапіі ГісЬі 1а іі т іо  рег-о! см. Р-642.
ІІ чиаНгіпо 1а сап (аге іі сіесо см. 0-84. 
а чиаМгіпо а чиаіігіпо хі 1а іі хоійо (или  іі Погіпо) 

см. 0-85.
i чсіаіігіпі гиЬаіі поп іаппо т а і  1ги((о см. 0-86.
208. циеі сНе поп Іа а  ипо, 1а а ип аИго ргоѵ. “  что 

не подходит одному, подойдет другому; на вкус и на 
цвет товарища пет.

^ие1 сЬе к’ияа поп 1а $си$а см. 5-517.
1е циегсе поп Іаппо Іішопі (тж Іа чиегсіа поп 1а иіі- 

ѵе) см. 0-103.
^ие$1а ё ГиИіпіа сНе т і  Іаі! см. 11-56. 
рег циекіо (или  циеііо) ІагеЬЬе т о п е іе  Таізе см. 

М-1837.
^ие8Іо топ Л о  ё Та((о а  хсаіе: сНі Іе «сепсіе е сЫ 1е 

5аІе см. М-1824.
дие^іо раге ІаНо а (ио сіохчо см. 0-869.
ii гіхо Іа Ьиоп запдие см. Р-420.
1а гоЬа 1а к(аге іі Попово а ііа  (іпея(га см. Р-483. 
Р и т а  поп 1и (а((а іп ип ^іогпо (или  поп кі Іесе іп ип 

Л ) см. К-508. 
ипа гопсііпе поп Га ргітаѵ ега  см. Р-2297.
5а чиапіі реіі сі ѵоцііопо а іаге ипа ЬагЬа см. Р-1129.
іі кап^ие діі Гесе ип (и(То см. 5-190.
кагеЬЬе т е д і іо  сНе Іасеззе Іа саІгеНа см. С-230.
И хагіо 1а іі т а п іе ііо  хесопсіо іі раппо см. 5-244. 
$а$50 сНе го(о1а поп 1а ти& с(Ы )о см. 5-260.
209. хе 1е Іа е 5е Іе хиопа у него все при ием, чу

ж ого не надо; а  сам сел и сам съел.
$епга сіепагі поп *і Га Іа ^чегга см. 0-136.
і 50ІСІІ 80П0 (а((і рег Гагіі гигхоіаге см. 5-937.
1а яогіе ё с о т е  о^пипо ке 1а Га см. А-1175.
ипа $ріда поп 1а тап п а  см. 5-1412.
рег к(аг Ьепе яі Га сіеі Іе т ід і іа  см. В-537.
<1і 5Іорра поп 5І (а ѵеііию ем. 5-1791.
(е т р о  Га см. Т-223,
і Іе т р і 5І Гаппо §го55І см. Т-328.
(ге гіоппе Гаппо ип т е г с а іо  е циаМго (гіоппе) ипа 

Ііега см. 0-818.
(ге Гііі Гаппо ипо чра^о, (ге зра^М  Гаппо ипа согсіа см.

Р-806.
(ге (іо іі поп Гап дііігіапсіа см. Р-916.
(ге поп (аппо сорріа см. С-2623.
(»е регхопе (аппо (о ііа  см. Р-984Ѵ 
(горра (ог(ипа Га іпдаггиІПге см. Р-1149.
Іа (горра Гге((а, ѵоіепсіо Іаг, сІіхГа см. р  1324.
1’ипіопе Га Гогга см. 1Т-99

ипо Га т а і е  а сепіо см. М-260.
ипо Та і тоссо іі е циеіГаіІги 1і гассодііе см. М-1614.
210. ипа пе (а е ипа пе репза (тж. ипа пе Га, сеп(о пе 

репха) от пего всегда чего-нибудь жди.
і т о  поп (а пшпего см. N-600.
&П и о т іп і (аппо Іа гоЬа, ьоп Іа гоЬа ^Іі и о т іп і см. 

Ы 154.
Г и ото  (а іі Іиодо, е іі Іиодо Г иото  см. ЬІ-153. 
Гизапга (а тае$1го см. 1_І-211.
Гико 1а Іе88е см. ІІ-257. 
ѵа а  (агіі (га(е! см. Р-1248. 
т а  ѵасіа а Іаг 1а саІ2г>((а см. С-230, 
іі ѵеп(о 1а сгезсеге Іа ( і а т т а  см. Ѵ-286. 
ѵепіге т іо ,  (а((і са раппа! см. С-615.
1а ѵегі(а $і (а  х ігага да $ё см. Ѵ-356.
1а ѵек(е поп (а  іі (ІоКоге см. V 425
Іа ѵі(а ё (а((а а ясаіе (, с’ё сНі Іе 5сепс1е е с е  сЬі Іе 

каіе) см. Ѵ-773.
гего ѵіа гего (а гего см. 2-46.

РАКЕ II гп
211. Гаге $оІсШе$со грубые, солдатские маиеры. 
іі гіоісе Гаг піеп(е см. N-286.
аі Гаг Ьепе <1еі соп(і см. С-2523.
8и1 Гаг (ІеІ 8 '0Гп0 см- 0-569.
212. киі Гаг <ІеІ1а Іипа а) на восходе луны; Ь) редко 

под горячую руку, не вовремя, не ко времени.
соп ип Гаг? ш (или  <1а) т е п іт р ір о  см. М-1101, 
апсіаге іп Ігакса пеі Гаге ^с см. Р-1222. 
аКга соза іі сііге, аКга іі (аге см. А-561. 
сіаі (ІІге аі (аге с’ё сіі т е г г о  іі т а г е  (тж. сіаі (аге аі 

Йіге, с’ё сНе іге) см. 0-545.
213. іі (аге іп$е§па Гаге ргоѵ дело делу учит.
(и((о 5(а пеі (аге і ргііпі рахяі см. Т-99‘1.

РАКРАЬЬА і  
Іе^дего соше ипа ГагГаІІа см. Ь-328. 
апсіаге а сассіа сіі ГагТаІІе см. С-17.
214. іп$есгиігс Іе ГагГаІІе гоняться за призраками; за 

ниматься пустяками; зря стараться:
.-Х а О егтап іа  сЫГОѵезІ... Ьа Ызодпо гіі ип Ьа^по 

ге а іізто , гіоро ѵепГаппІ сііе Іп«;сдие Іе Іа г іа ііс  зоііо  1а 
рогіа гіі ВгапсіепЬигео е іііисіе сіі еззеге 1'отЬеІісо сіеі 
топйо («Ѵ1)пі(а», 17 зеііетЬге 1970).

...Западная Германия... вот уже двадцать лет гоняется за 
призраками у Бранденбургских ворот н воображает, будто 
она — пуп земли. Ей необходимо помыться в ванне реализма.

Р аК Ш А  (
215. Гагіпа <1е1 сііаѵоіо: ё Гагіпа (ЗеІ йіаѵоіо это тем

ное, нечистое дело.
...ессоѵі 1а гіссЬегха ассиіпиіаіа гіа позіго райге. N00 

Ьагіаіе сЬе ё ^агіпа «іеі гііаѵоіо (Р. СЫеха, «ѴШайогпа»).
...вот добро, нажитое нашим отцом. Пусть вас не сму

щает, что оно приобретено нечистым путем.

216. — Іа Іагіпа сіеі гііаѵоіо ѵа (ІиК а) іп сгизса ргоѵ. 
краденое добро впрок не идет:

ЯігіоЦо. — Ыоп ѵЧппатогазІе т а і  6\ диезіо еиагіа/?по, 
регсЬе Іа Іагіна «іеі иіаѵоіо ѵа Іи ііа  !п сгизса (С. ОоШопі. 
«Ьа Ьоі1е(*а сіеі са//^д>).

Р и д о л ь ф о .  — Не льститесь иа легкий заработок. Дур
но нажитое идет коту под хвост.

— Агісііо, шаБсЬегіпе! Кісогсіаіеѵі сіеі ргоѵегЬіо сЬе сіісе: 
«Ьа Іагіпа йеі йіаѵоіо ѵа іи ііа  іп сгизса» (С. СоІІосІІ, «Ье 
аѵѵепіиге сіі РіпоссЫо»).

Прощайте, маски I Помните поговорку: краденое добро 
впрок не идет.

217. Гагіпа <Іе1 ргоргіо (или  сіеі *ио) вассо; ё Гагіпа 
йеі зио зассо это его рук дело.

Ооп ЛЬЬошІіо. ргееаІг 1а Іиі <11 Гівзаге іі ргегго. *Г Іесе
аѵапіі; е боро ип ро’ сіі сегетопіе е гіі зсизс, е сЬе поп 
ега »иа іагіпа, е  сЬе поп роігеЬЬе аііго сЬе апгіаге а Іа- 
зіопі... ргоГегі, а рагег зио, ипо зргорозііо (А. Матопі, « / 
рготе55і 8розі»).

Дон Аббондио, которого синьор просит назвать цену, вы
шел вперед и после некоторых церемоний и извинений, что 
это, мол, не его ума дело и что он может тут лишь идти 
ощупью.., назвал, как ему самому казалось, уж  совсем 
несуразную сумму.
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Е в с іатб  II Ке, аі зепііге чиеІІа гізрозіа: — С а ііап іи о то , 

Чиезіа поп ё {агіпа «Зеі іио зассо. Ти зеі з іа іо  а солзідііо 
сЗаІІа Кееіпа (/. С.аіоіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Услышав подобный ответ, король воскликнул: — Благород
ный человек, да ведь это ие твои словаі Ты, конечно, со
ветовался с королевой.

— Ё Іагіла йеі іио зассо, чпезіа зіогіа?
— Эа с іт а  а Гопгіо {Р. О іоѵаппіп і«Ьа ЬаЬеІІе»),
— Ты сам придумал всю эту историю?
— От начала и до конца.

аѵег Гагіпа рег і ргоргі (или  і зиоі) сЗопіі см. 0-201.
218. еззеге сІі ипа ?агіпа гпаі соііа  быть недотепой:

II гіоііог Аіщеіо ега <31 ипа Іагіпа рег 1о
т е л о  аззаі т а і  соііа, ЪепсЪё іт р а з іа іа  «За оііге сіпчиапГал- 
пі (А. Ро%аггагоЛ «Ь’огоІо%іо сіі Ыза» ).

Желтолицый доктор Анджело был, что называется, недо
тепой. хотя ему уж е перевалило за пятьдесят.

219. поп еззег Гагіпа да (!аг) озііе (или  с!а сіаісіе)
ирон. не б и ть  верхом  соверш енства:

Ьа Ыпгіа поп ега Тагіпа гіа Іаг озііе... е Іа Ііпциа 1а 
Іепеѵа аЦіІаІа соте ипа Іапсеііа (Я. Іепа, «Ьа Ьосса йеі 
Іиро»).

Линда не была верхом совершенства, да и язычок у нее 
был острый как бритва.

ЭеІ гезіо аіиіо іиНі I зиоі рагепіі. зогеііе. содпаіі. 
піроіі, е поп зет р ге  егап Іагіпа <3а Іаге озііе (УѴ. 8аІѵапе- 
зсНі, «Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе е И йіаѵоіо» ).

Одним словом. Паганини помогал всем родственникам: 
сестрам, невесткам и зятьям, племянникам и племянницам, 
а ведь многие из них были далеко ие дар  божий.

220. поп еззеге зсНіеіІа Уагіпа быть неискренним, 
т а п ^ іа г  рапе гіеІГаІігиі Тагіпа см. Р  269.
221. т е ііе г е  1а Іагіпа пеі зассЬі зіопсіаіі вредить делу, 
зрассіаге з е т о іа  рег Гаппа см. 5-615.
ігоѵаг іагіпа рег і ргоргі (или  і зиоі) депіі см. 0-201. 
ѵепсіег сгизса рег іагіпа см. С-3115, 
а сап сНе Іесса (или  ІессЬі) сепеге поп діі Ш аг  Іа- 

гіпа см. С-477.
222. се п’ё Гагіпа сіа Іаг рапе ^  это редкая находка, 

это настоящее сокровище:
— ...ассасЫе рег т е г о  сазо сЬе. арегіа ипа зіапга «Зеііа 

ВіЫіоІеса ѴіЦогіо Е тап н е іе  іп К о т а , ѵі гізсоргіззе ип 
Іезого: Іа ЪіЫіоІеса сіеі СоІІе&іо го т а п о  с5еі везиііі, е соп 
езза ипа егапгіе чиапШ& сіі р егеатеп е , сіеііе чиаіі Ьеп 
3194 аррагіепкопо аі то л азіе го  Ш Ріазіга, е пе «Зоситепіапо 
1а зіогіа.

— Се п’ё іагіпа йа Таг рапе! (V. ВгоссНі, «I іетрі йеі 
егапйе атоге»).

—...чисто случайно, когда открыли одну комнату в рим
ской библиотеке Витторио Эмануэле, обнаружили настоя
щее сокровище — библиотеку римской коллегии иезуитов с 
большим числом пергаменгов, из которых 3194 принадлежат 
монастырю во Фьястре и посвящены его истории.

— Это целый кладі

сНі Іидде Іа іпоіа, $сап$а Іа Іагіпа см. М-1695, 
сііі ѵіпсе 1а ргіша, піаіе іпйоѵіпа (регсіе іі зассо е 1а 

(агіпа) см. Р-2295.
Іе сЬіассЬіеге (или  і сііхсогкі) поп Гаппо Іагіпа см.

С -1665.
223. поп ё (агіпа пеЛа тут дело не чисто.
224. поп 5І рио Іепеге (агіпа іп Ьосса е зоіііаге ргоѵ. 

нельзя делать два дела сразу; за  двумя зайцами пого
нишься — ни одного не поймаешь.

Яііапсіо РапЬіапсо поп ѵиоі Іаѵогаге ігоѵа Іа &си$а сЬе 
поп Ііа [агіпа см. Р-197.
РАКМАСІА /  

роііііса сіа іа г т а с іа  см. Р-1946.
РАКПЛАСІ5ТА т

225. іаге іі (ап п ас із іа  отмерять, отвеш ивать как на 
аптечных весах, быть скупым:

...іі Ъагізіа еіоѵапг гііеіго аі Ь апсо .. а сіаг ѵіа 1а гоЬа 
соп ип агіа Бессаіа с о т е  зе Гоззе 5иа е Га гіоѵшзе (ІізІгіЪиіге 
а цгаііз-. е зет р ге  диапгіо іі ѵегза диаісоза (а  II Гагшасі- 
«Та' (11. Зітопеііа, <■ Ти  1 '  таНіпа ).

...моюдой багмен... за стойкой., выдает заказы  с гаким 
кислым видом, будто все это принадлежит ему и он вы
нужден раздавать все бесплатно. Но всегда, когда он 
что-то тебе наливает — доза меньше аьітечиойі

13*

Р А І^ Е Т ІС О  т
226. йаге пеі Тагпеіісо впадать в неистовство:

С^иапёо зі Іее&оло 1е сгопасЬе ти п іс іраіі гіеі зесоіо XVII, 
5 ’епіга пеі йиЬЬіо сЬе діі и о т т і  сГаІІога Гсззего зіаІІ соИі 
«За раггіа о аѵеззего гіаіо, с о т е  зі сіісеѵа, пеі Іагпеіісо 
(С. Яіссі, «Ѵііа Ьагосса»).

ІСогда ч и та еш ь хрон и ки  и та л ь я н с к и х  г о р о д о в -го с у д а р с т в  
Х Ѵ ІІ стол ети и , в озн и к а ет п од о зр ен и е, н е бы ли л и  л ю д и  т о го  
века н ен о р м ал ьн ы м и  или, к а к  го в о р и тся , о дер ж и м ы м и .

РА Р5ЕТТО  т
227. зро<т1іаг5І іп ІагзеНо из кожи лезть вон.
Ігагге 1а Ьаш Ьа^іа де\ Сагзейо см. В-152.

РА5СІА }
228. іп (или  пеііе) Тазсе в младенческом возрасте.
229. — сопозсеге іп Іазсе знать с пелеиок:

Сіпо. —  Ь е і п оп  п е ри о гізропсЗеге.
АзйигЬаІе. — Ь 'Ь о  с о п о з с іи іа  1п Іа з с е  (О. Сіасоза, «ІІ 

тагііо атапіе йеііа тоцііе»),
Д ж  и н о. — Она не отвечает за это 
А с д  у р б а л . — Я знаю ее с пеленок.

230. ?іп (или  зіпо) гіаііе Тазсе с (самых) пелеиок, 
с раннего детства:

Сіб сііе аѵеѵа ѵесіиіа ііп й аііе  (азсе, Іе аѵеѵа ітргеззо  
пеііа т е п іе  ип сопсеііо та&піПсо е іеггіЬПе Йеі роіеге де' 
зиоі рабгопі... (Л. Матопі, «I рготеззі зрозі»).

То, что ей пришлось видеть и слышать с самых пелеиок, 
внушило ей величественное н устрашающее представление
о могуществе ее хозяев.

ЬгиКа іп Таксе, Ьеііа іп р іагга  см. В-1294.
РА 5СІА РЕ ѵ 

(аксіаге іі іпеіаі апсіо см. ЛѴ1069.
(аксіагкі Іа іекіа ргігпа с1’аѵег!а (или  аѵаггіі сЬе $іа) 

гоМа см. Т-559 
икаг 1а т а г г а  (ііапігоріса іа зс іа іа  аі соіопе см.

М-1003.
іаксіа ип сіоссо раг ип (іоссо см. С -1948. 
поп Ьікодпа іаксіагкі іі саро р г іт а  сіі гьшрег >і 1о см. 

С-821.
Р А 5 С І \А  /

231. ксаісіаікі а  ипа Ьиопа (или  ЬеІІа) Іахсіла
а) гретьс; у очага; Ь) питать несбыточные надежды; те
шить себя надея.„ой.

231". а  согіекіа (или  а  ^иеx1а) Іахсіпа поп ші 5саІ(К> 
у этого очага не согреешься.
РА 5СЮ  т

232. апсіаге іп (азсіо рушиться, разваливаться на ча
сти.

Іаге сГодпі егЬа (ип) (а$сіо (тж. Гаге [а$сіо сГоепІ 
егЬа) см. Е-103.

233. шапсіаге іп (или  а) (а$сіо разрушать:
Ма. е 5с*п а  іепег сопіо йеііа шіа ргезепга, 1а циаіе 

роіеѵа ша..(1аге а  Іазсіо ип ріапо зішііе. сМ. апсЬе і. ч рій 
зрегіш епіаіі сапіогі. загеЬЬе гіизсііо а гіргойигт і зиопі 
ешеззі Йа Оіоѵаппі? (Т. ЬапсІоІЦ. *ОтЬге»).

Но не говоря уж о моем присутствии, которое могло 
расстроить подобные ^амгле.'^л, кто, лаж е из самых масти
тых певцов, смог бы поспорить с искусством Джованни?
ріссоіе гиоіе рогіап дгап Іахсі см Р-643.

РА 5ТШ 10 т
сегсаг іакіісіі соііа Іапіегпа (или  соі Іапіегпіпо, соі 

ГиксеШпо) см. М-212.
234. йат !а$іі(]іо мешать, причинять беспокойство:

— Роззо ащ іаге асі аЬіІаге зоііо ипа рапсНіпа аі кіагсііп! 
риЬЫісі, іа поп «ЗагЬ (аз11«Зіо а пеззипо (О. Койагі, «Ь* 
аѵѵепіиге сіі СіроШпо»),

— Я ведь могу жить под любой скамейкой в городском 
парке. Там я никому ие помешаю.

М а  а Егіиагсіо гіаѵа іа зіісііо  іп іаѵ о іаге и п а сопѵ егзахіопе  
^ а іа п іе  іп р ге з е п га  сіі чиеі іе з і і т о п і  г и т о г о з і  е зр гекіи сІЬ  
саІі.»= (А. Сатрапііе, «ОН азрага^і е ѴіттогіаШй сіеі- 
Гапіта» ).

Эдуардо было неудобно начинать ухаживать за своей 
спѵтннцой в присутствии эіих шумных и бесцеремонных 
свидетелей...
235. Іеѵагзі ип ТазКсНо избавиться от мороки, неприят

ности.
236. рі^Ііаге іп Іазіігііо питать отвращение.
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237. ѵепіге іп (или  а) (аяШ іо надоесть, приесться, 
опротиветь (пример гм  С-1958).

ГаЬЬопйапга депега іахіісііо см. А-24.
ип сагго сіі (ах(іс!і поп рада ип ^иа((^іпо сіі ЛеЬіІо см.

С -1045.
сНі На (ах(іс1іо <Іе1Іе тоясНе хе 1е сассі сіа яё см.

М-?049.
(ідііоіі ріссіпі, /ах(іс1і ріссіпі, (ід ііо іі дгапсіі, (азіісіі 

дгапсіі сч. Р-709.
Р А 5 Т Ш Ю 5 0  а е в  

рій (ах(іс1іохо іГипа т о я с а  см. М-2031, 
хе ё ЬеІІа, ё ѵапі(оха; ее ё Ьгиііа, ё Іаяіісііояа см. 

В -100.
РА Т а I

237 . аѵеге Іе сіііа (или  1е ш апі) <1і (а(а (тж. аѵеге Іе 
Га(е пеііе шапі) иметь золотые руки:

— На 1е іа<е пеііе т а п і ,  циезЕа гадагга! — коіеѵа сЬге 
йопп'Аппа.. .(С. Ѵег^а. *П тагііо сіі Еіепа»),

— У этой девушки золотые руки, — говаривала донна Анна.

І1 гедаіо (ІеІІе Раіе  (ге сах(адпе е ипа поссіиоіа см.
К -109.
РАТАЬЕ а§§  

оггііпе (а(аІе см. 0-501. 
рЛТнТО  

ЬассНе((а та(а(а см. В -17.
— соп ип с с р о  сіі ЪассІіеМа Іа іа іа  см. В-18.
т а п і  (а(а(е см. М-440.
аѵеге Іа ЬассНе((іпа (а(а(а  см. В-28.

РАТІСА /
238. (а(іса Ьи((а(а (или  яргесаіа, ясіира(а; тж. Іаііса 

де(іа(а  аі ѵеп(о) напрасный труд; тщетные усилия:
— 5еп(а. 5 І5ШОПСІ], 5е Ьа йеі таЛ гіеаІі Ьеііі е Іаііі. ё

Кіизіо сііе Іі з т а іііз с а  рег поп рогіагіі соп зе а і роіо 
агіісо: т а  зе Іі сіеѵе ?аге аррозіа, Іазсі соггеге; соп т е  ё 
іа ііса  ЬиНаіа [Г. Магііпі. «гѴогіоіо>).

— Послушайте, Сисмонди, если у вас есть совершенно 
готовый панегирик, стоит сбыть его с рук. чтобы не тащить 
с собой на северный полюс, но если вам приходится сочн- 
иить его специально, бросьте это дело, со мной это пропа
щий труд.

Іо сегсаѵо сЗі Ггепагіо, гіреіепсіоріі сЬе поп ѵоіеѵо ІпГгап- 
&еге Іа Іедде; т а  зі Іаііса зргесаіа... (Л. Могаѵіа, «ІЯиоѵі 
гассопіі готапі»).

Я пытался остановить его, повторяя, что не хочу нарушать 
закон. Куда там: напрасный труд.

— ...Іп сотрепзо ... сіб сЬе ё ѵего зреззо раге Уаізо, е 
рсгниасіегпе сЬі поп ѵиоі сгегіеге е іа ііса  зсіираіа (V. Вгост 
сЫ, «I іетрі еіеі %гапсІе атоге»).

— ...К тому же... настоящее часто каж ется фальшивым, 
и переубеждать в обратном тех, кто в это не хочет верить, — 
напрасный труд.

Зоііап іо  т і  рагѵе сііе... аісипі Ъгеѵі сеппі ЬіокгаНсі поп 
загеЬЬего Г^ііса ке ііа іа  аі ѵепіо {С. А. Зсагіаггіпі, *Сеппі 
зорга Ріеіго Рап[апі»\.

Мне просто показалось, что привести... кое-какие биогра
фические данные о П. Ф анф ани— труд далеко не напрасный. 
{Пример см. тж. М-2199).

239. Таііса гіа ЬиІаІо тяжкий труд.
Іе іаіісНе сГЕгсоІе см. Е-127. 
іа ііса  сІі 5і$іГо см. 5-827.
240. и о т о  д\ Гаііса подсобный рабочий; чернорабочий.
241. аггіссЬігБІ соп 1е Іагіге ТаіісНе разбогатеть нечест

ным путем.
242. аѵеге іап іе  Ш ісНе зиі ^горропе нметь забот по

дои рот.
243. гіигаг іаііса  а ( +  іп[.) делать что-л. с большим 

трудом; прилагать усилия:
Мопвіеиг Іе Веаи: — СЬі т а і  риб еззег созіер  1_Іпа Ггап- 

сезе ѵепиіа рег т е  а Ѵепегіа? Ыоп ё сЬе поп 1о т е г ііі,  
т а  диго іаііса  а сгесіегіо (С. СоШопі. «Ьа ѵесіоѵа всаііга»).

М с ь е  л е  Б о. — Кто ж е эта особа? Ф ранцуженка, при
ехавшая из-за меня в Венецию? Не могу сказать, что я 
недостоин такой чести, но мне трудно этому поверить.

I сіие ГгаІеПі поп аѵеѵапо сіигаіо Гаііса а Ігоѵаге сіб 
сЬе сегсаѵапо... {Е. Савіеіпиоѵо, «1 Мопсаіѵо»).

Оба брата без труда иашли то, что искали...
Тогпб росо ёоро теггоріогпо. Айгіапа согзе Іпсопіго 

е б 1* аѵѵіп^Ьіо аііе еатЬ е . е Сш дііеіто сіоѵеііе гіигаге поп 
роса ГаІІса рег ІіЬегагзепе (С. Сазвоіа, «II іа^ііо сіеі Ьовса»).

Он вернулся вскоре после полудня Адриана выбежала 
ему навстречу и обхватила его ноги, и Г>льельмо стоило 
немалого труда высвободиться.
{Пример см. тж. С -1554; Р-690).

244. (Іигаг (а ііса  рег ііпроѵегіге работать на чужого 
дядю, за  одно спасибо, за так.

де((аге іі (ешро е Іа Гаііса см. Т-267.
245. $сап$аге 1е Іа(ісНе отвиливать от работы.
246. вргесаге (а(ісНе зря стараться; зря работать; ра

ботать впустую.
5(гопсаг5і 1е шапі (ІаІІа (а(іса см. М-667, 
а т о г е  поп *еп(е ?а(іса см. А-672.
247. 5І (Іига рій (а(іса а (асеге сЬе а рагіаге ргоѵ. про

молчать труднее, чем сказать.
248. а йигаге ип ро’ (Іі (а ііса  поп 5І т о г е  т іс а і не 

помрешь, если чуть поработаешь!
249. одпі іа(іса шегі(а ргешіо ргоѵ. всякий труд дол

жен быть вознагражден.
250. рз5$а(а 1а (а(іса, ё сіоісе іі гіро$о ргоѵ. кончил 

дело - гуляй смело.
РАТЮ ІСО 

Іаіісіісо хрігііо см. 5-1461.
РАТО т

251. и іі іт о  (а іо  смерть.
а Іа іо  е а іогіипа см. Р -1 113.
252. сасіеге (или  сегіеге) аі 1а(о почить, умереть.
253. еххеге (хсгі((о) пеі Іа(і быть записанным в книге 

судеб.
ё хсгШо пеі Га(і см. 5-494.
И (а(о  е іі сісхппо поп ѵодііопо ип 4иа((гіпо см. 

Р -1140.
РАТТО I е р. р.

ІаК о сіі Ьигго см. В -1479.
254. Га((о соше 1а саш ісіа 4Іеі доЬЬі «  неладно скроен, 

да крепко сшит; на вид неказисто, а иа деле хорошо.
Га(іо соГіе (огЬісі см. Р-1039.
Іа((о а дапдНегі см. 0-214.
ІаК о яи гпіхига см. М-1568.
?а((о соп 1о яри.о см. 5-1552. 
іа ((о  а  я(гассіо см. 5-1812.
(а((о соп (и((е 1е ѵігдоіе (или  соп (и((і і рип(і е ѵіг- 

доіе) см. V 619.
ЬеіРе Іа1(о см. В-430.
■— ЬеП’е Іа((а  Іа т іп ех(га  см. М 1471.
— (гоѵаге Іа т іп ея(га  т а г і(а (а  ЬеН’е 1а((а см. 

М-1469.
— Йие (Іоппе е ип да((о (или  е ип’оса) ё іі тегса іо  ЬеІ- 

Ге Іа((о см. 0-816.
па(о (е ) ?а((о см. N-90. 
па(о ІаКо рег... см. N-90“.
ЬагЬа Іа((а рег а т с г  сіі Оіо см. В-231, 
сегѵеііо Іа((о а саргіссіо см. С -1553. 
сііясогяо 1а((о а рега см. 0-598. 
сіоппа Іа((а  см. 0-779.
Ігаяі Іа((е см. Р-1236. 
ісіеа (а((а  см. 1-9.
Іаѵого ІаМо а саггой і см. С -1433. 
т а п і  (а((е а ипсіпо см. М-460.
(адііегіпі іа((і іп саха (или  іп (а т ід ііа )  см Т-32.
(е т р о  Іа((о см. Т-189.
и о т о  Іа((о см. ІЛ-116.
ѵеп(о ?а((о см. Ѵ-235.
ѵіяо аі іегі (а(іо  а рапіегі см. Ѵ-644.
255. о Іа((а о диах(а =  во что бы то ни стало; ие 

мытьем, так катаньем.
Та((і і сопЛ (тж. соп(о Іа((о; а  сопіі ІаШ ) см. С-2515, 
а  сояа Іа((а ( ш .  а сояе Іа((е) см. С-2880, 
а  діогпо Іа ііо  см. 0-557.
а роя(а Га((а см. Р-2150. н
Іаге с о то  ѵа 1а((о см. Р-182.
256. те ((еге  рег Іа((о 4с сделать вид что все в по

рядке.
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рагеге (а ііі соііа $1аіпра см. 5-1613.
(гоѵаг(8І) іі Іеііо (а(1о си  Ь-499. 
ѵоіег Іа рарра (аН а см. Р-379.
ЬагЬа Ьадпаіа ё т е г г о  (аМа см. В-254.
Ьосса сіі іегі (а і іа  а рапіегі см. В-818. 
са$а (а ііа  е ѵі^па рохіа, пеззип ха циапіо Іа со$4а 

(или  поп 5і р а^а  сціапіо сокіа, поп кі ка яиеі сНе Іа 
сохіа; тж саза (а ііа  е (егга &(аМа поп $і ра^а  ^иапіо 
со..(а) см. С -1193.

257. сіо (или  циеі) сНе ё (а(4о ё гезо ргоѵ. за добро 
добром и воздается; долг платежом красен:

— <2пап1о іі гіеЪЪо гіпегагіаге! — гііззе іі Ъигаіііпо.
— Ыоп с 'ё  ЬіБоепо: — геріісб іі сапе — іи  заіѵазіі т е ,  е 

диеі сЬе ё Іаііо , ё гезо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпос- 
сНіо»).

— Как тебя благодарить? — сказал Пиноккио.
— Никак — ответил п е с .— Ты спас мне жизнь, я сделал 

то же самое.
— АсЫю, РіпоссЬіо, — гізрозе іі сапе — т і і іе  егагіе 

аѵ егті ИЬегаіо сіаііа то г іе . Ти т і  Ьаі !аШ> ип кгап зегѵі- 
хіо; е Іп диезіо топе! о диеі сНе ё Іа ііо  ё гезо (С. Соііойі, 
«Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Прощай, Пиноккио, — сказал пес, — большущее тебе 
спасибо за то, что спас меня от смерти. Ты оказал мне 
огромную услугу. А долг должен быть красен платежом.

МагцНегііа. — Ѵесіеіе зе сІісе Ьепе іі ргоѵегЬіо: «С15 сЬе 
ё Іаііо  ё гезо... сНі [а йеі Ьепе поп аѵга репе?..» (С ОЬе- 
гагйі, «Ь’апеИо сіеііа тайге»).

М а р г е р и т а  — Разве не правильно говорится в посло
вице: «За добро добром воздается», «как аукнется, так  и 
откликнется» ?

С оте сіісе іі ргоѵегЪіо^ (}иеІ сЬ’ё Іаііо  ё гезо (К  Ргаіо- 
Ііпі. «МеіеІІо»).

Знаешь пословицу? Как аукнется, так  и откликнется.

а сопіі (а ііі, Ьеаіі і гпаііі! см. С-2568, 
соха (а ііа  саро На см. С-2908.
соха (а(1а рег (огга поп ѵаіе ипа зсогга см С-2909. 
С01.0 (аИо е гпехіо Іі см С-2952, 
а сіаппо (аі(о , ^иасіо сНіияо см. 0-23. 
сіеііо (е ) (а ііо  см. 0-526. 
ё діогпо (а(1о см. 0-596.
ессо (а ііо  іі Ьессо аІГоса е Іе согпа аі росіезіа см.

В-402.
(аИ а 1а (е$1а е согзо іі раііо  (тж. (аМа Іа Іехіа, »аЬ- 

Ьаіо іі запіо) см. Р-507.
ІаЙ а Іа Іе^ве, (гоѵаіо Гіпдаппо (тж. (аМа Іа Іе^&е, 

репзаіа или  (гоѵаіа 1а т а ііг іа )  см. І.-319.
(аМе Іе погге, е (іп ііа  Іа (еяіа см. N-531.
Іа (екіа ѵа (а!4а іі діогпо сНе согге см. Р-495.
ІаѵоГо (аНо, сіепагі азреііа см. Ь-277.
Іеііега (аМа, Гапіе азреМа см. Ь-457. 
іі шаі (а((о 5І гігпесііа т а  іі т а і  гіеііо по см. 

М-242.
пігіо (а Но, д агга  (или  даггега) т о г іа  см. N-283. 
орега (а ііа , т а е з іго  іп рогго см. 0-415.
258. (ё) ргехіо (или  зиЪііо) (а((о! легко сказать!
259. сщеі сНе ё Іа ііо  ё (а((о что сделано, то сделано; 

сделанного не воротишь;
«5и, — ЙІ55 І. — циеі сііе ё Іаі4о 4 ІаНо; апгііато  а  шо- 

зігагіо а 1 но рагіге» (О. Ріоѵепе, «раѵоіейа тогаіе»).
«Ну, — сказал я. — что сделано, то сделано; пойдем по

кажем птичку твоему отцу».

циеі сНе ё (а ііо  ё гехо см. Р-257. 
іі ѵіііапо ѵіепе кетрге  соі сііхедпо (ай о  см. Ѵ-578 
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260. (а ііо  (1’ап пе (или  сГаппі) вооруженное столкнове

ние, стычка.
261. — (аге (а ііо  {|’а г т е  сраж аться.

■ 262. (аМо сіі сгопаса происшествие.
263. (аМо йі вап^ие а) ранение; Ь) убийство.
264. дгап (а41о очень, в большой степейи (пример 

см. М-1136).
265. — поп сі сгесіо ^гап  Іа й о  я не очень-то этому 

верю.
т а іе г іа  (а((о см. М-933.

ѵіе сіі Гаііо см. Ѵ-455.
— рег ѵіа сіі (аМо см Ѵ-456.
— (1га)$сепс1еге (или  ѵепіге) а ѵіе сіі (а ііо  см. Ѵ-457.
266. аі (а(1о а) тотчас же, сразу;

Сі ѵоііего гіие оге сіі сЬіассЬіеге, пеі сопігаііо, ?га іі 
рагігопе гіеііа шисса сЬе аѵгеЬЬе ѵоіиіо ѵепгіеге, рего зоі- 
Іап4о а саго ргегго. е ГАІІогі сЬе гіі ІаНо поп аѵгеЬЬе 
ѵоіиіо сотргаге... (В. ТессНі, «Ьа Iегга аЪЬапйопаІа»).

Понадобились битых два часа препирательств из-за дого
вора между хозяином коровы, который хотел ее продать, но 
за  очень высокую цену, и Алл ори, который не хотел ее поку
пать вот так, сразу.

Ь) (тж. іп іаН о; іп Іай і)  в действительности, действи
тельно, на самом деле:

Коп роіеѵа сЬе гаііеегагзепе е, <ІІ Гаііо, зе пе гаИе^тб 
(С. Сазвоіа, «Раизіо е Аппа»)

Ему это ие могло не прийтись по душе, и действительно 
ои был обрадован.
267. іп Іа ііо  (Іі... в отношении, по отношению к.»
268. зиі Гаііо в тот ж е миг.
269. соп ?аі(і а ііа  гпапо ^  учитывая факты, с доказа

тельствами в руках:
Ма чи езГ иИ іта іроіезі з е т р ііс е т е п іе  ега ІшроззіЬіІе, 

аззигсіа. іпсопсеріЬіІе сіаіо іі ^гапсіе ашоге, ргоѵаіо соп 
іа і і і  аІІа  та п о , сіі Мігеііа рег Іиі (О. Рагіве, «II / Шап- 
гатепіо» ).

Но это последнее подозрение было попросту невозмож
ным, абсурдным, непостижимым, если считаться с неопро
вержимыми доказательствами любви к иему Миреллы.
да\ сіеііо аі ГаНо см. 0-272.
270. рег Леііо (или сіаіо) е рег іа і іо  сіі цс! по чьей л. 

вине.
ассНіарраге §и! ^аііо см. Р-276.
271. аііипоаге іі !а ііо  ^  приукрашивать истину, при

вирать.
272. апгіаге аі ІаНо приступить к делу, обратиться к 

существу дела:
— О и езіо— йіззе М агіа — бі сЬіаша рагіаг сЬіаго. Ма 4и 

гігіі, Ьиса?
— 5і сЬ іата  — сііззе Ьиса гЫепгіо— апгіаг сЗІгіШ аі Іаііо  

{Я. ВассНеШ, «Тге ціогпі йі раззіопе»).
— В от это называется, — сказала Марта, — говорить откро

венно! Но ты смеешься. Л ука?
— Это называется, — отвечал со смехом Лука, — взять 

быка за рога.

273. апгіаге рег і ІаШ  зиоі а) заниматься своими де
лами:

Рііе <3і ^іоѵапоШ е сІІ сіоппе зі те ііеѵ ап  йіеіго ипа 
Ьапсііега, о ипо зігассіо. апхі т а р а г і а ипо сІіе апйаѵа рег
I Гаііі зиоі а раззо Іезіо (Я. ВассНеШ, Ьа сііій сіееіі 
агпапіі»).

Вереницы молодых людей и женщин выстраивались под 
знаменем или транспарантом и следовали за первым по
павшимся прохожим, который спешил по своим делам.

5е пе апсіагопо апсЬ’еззе реі ГаНі Іого гіі циа е* <3і 1а 
(С. Ѵегеа. «I Маіаѵоцііа»).

Они тоже ушли по своим делам, каж дая куда ей было 
надо.

Ё 1а соза сЬе ргеГегізсо іп циеііа зсЬііоза сііій , і! 
П ите. Упа соза Ггезса, ітр е іи о за . сЬе за йоѵе ѵа, зсго- 
зсіа ѵіа рег I ІаШ  «иоі іга і заіісі... {В. Сазрегіпі. «Козхо 
йі вега»).

Больше всего в этом дрянном городе я люблю реку. 
Прохладная, стремитеіьная, она знай себе бежит и, бурля, 
прокладывает себе дорогу меж плакучих ив.
{Пример см. тж. В-1193).

Ь) двигаться своим ходом: л
...сіоро ип росо Гаиіосізіегпа зе пе Ь апйаіа рег 1 ІаШ  

зиоі аитепіапгіо  гіі ѵеіосііа Гіпо а сііѵ^п^аге ипа зресіе ё і 
т із з і іе  сЬе Ьа ргезо с о т е  Ьегза^По П раіаххо іп Іопйо а ііа  
гіізсеза {«Ь’ОпИй», 10 тагго 1969).

...немного погодя автоцистерна двинулась своим ходом 
вниз и, постепенно развивая скорость, как ракета, устре* 
милась иа находившийся в конце спуска дом.

айепсІеге аі зиоі (или  ргоргі) см. Р-283 Ь).
274. аѵеге (или  Ігоѵаге) іі ^аііо зио добиться цели:

•— Оиеі діоѵапе Ьа 11 (аі(о  зио; Ьа ргезо 1а Іаигеа сГаѵ- 
ѵосаіо. е поп 1е Гага тап саге  пи ііа а зиа т о ^ ііе  (О. Ѵеща. 
«II тагііо йі Еіепа»).

— Этот юноша добился своего; он получил диплом адво
ката. и его жена ии в чем не будет знать нужды.
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275. аѵеге ип ІаН о соп цгі иметь зуб на кого-л., не
взлюбить кого-л.:

Ма С а іч т і  Ьа соп т е  ип апіісо Гаі*о регкспаіг. і  ип 
и о то  зеКагіо. е іі зио в т й іг іо . <11 сЬіипцие еіийісМ, <11 
СііЧ. сН Ргоизі. о <1і т е ,  пе гізепіе (С. Маіарагіе, сЬа 
р с ііс »)

Не Кайюми уж е давно настроен против меня лично; это 
узколобый человек, это сказывается а его суждениях, будь 
то о Ж иде, Прусте илн обо мие.

аѵег ип ро’ сіі пако іп Іа ііо  сіі ^с см. N-41.
Ьасіаге аі ІаШ киоі (или  ргоргі) см. Р-283 Ь).
276. со^Пеге (или  рі§1іаге, ассЬіарраге) киі Іа ііо  (тж. 

ігоѵаге іп или  ки) іа ііо ) застигнуть врасплох, иа месте 
преступления, поймать с поличным:

Еіеопога (хо/о) - ОЪ Ьеііаі Оиегіе зопо 1е сЬіаѵі йеі 
Іиоцо іорісо. Сііе Ьеііа соза загеЬЬе гиЬагеІіеІеІ е роі аі- 
Гітргоѵѵіво кп.іагіі а Ігоѵаг киі ІаМо! (С. Ооійопі.
сіоппе сигіозе»).

Э л е о и о р в  (одна). — Вот это удача! Ключи от их убе
жища! Как хорошо было бы их прибрать к рукамі Тогда 
можно, доучив момент, застигнуть их врасплох.

ТшпЬигіпі. — Ргека іі запіо сіеі еоЪЪі сЬе поп 11 сокііапо 
зиі Іаііо . Коп ѵиоі теііеге іп Іезіа сЬе соза БіепНіса 
(Ь. 5 циаггта, «Ѵезрозігіопе ипіѵегзаіе»).

Т а м б у р и н и , -  Молись заступнику простаков, чтобы 
тебя не застигли с поличным. Ты не хочешь понять, чем это 
пахнет.

РеПиссіа репзаѵа соп ипа сегіа етогіопе: «51а сотЬі* 
папсіо чиаісііе соза, диезіа ё  Іа ѵоііа сііе 1о рірііо зиі Іаііо  
(Ь ВіціагеШ, «Сагіопе. Ѵііа гіі ип ііаііапо»),

Фегтучча не без волнения думал: «Карлоне что-то зате
вает. но иа этот раз я его застукаю».
(Пример см. тж. Р-870).

сигаге і !аШ  зиоі см. Р-283 Ь).
277. гііге іі Іа ііо  зио а цй сказать правду в глаза, ска

зать кому-л. все, что думаешь о нем.
278. сІоггпіге зорга іі іа ііо  зио пренебрегать собствен

ными интересами; забросить свои дела.
епігаге пеі ТаШ сіі цд вмешаться в чьи-л. дела.
279. еззеге аі іа ііо  (или аі !а№ ) оказаться на месте:

5е а 5иа 5апііІ& Іоззе ассагіиіо сН аѵег Ызодпо Лі 30 000 
аѵѵосаіі. ега Бетрге а і Іаііо  йі зегѵігіо (Л. Огатзсі, «Раз- 
за!о е ргезепіе»).

Если бы его святейшеству понадобились 30.000 заступни
ков, они бы оказались тут как тут к его услугам.

280. еззеге зісиго сіеі ГаИо зио быть уверенным в себе; 
знать свое дело:

[1 ТоІЬи7Іп гіоѵеѵа еззеге зісиго «іеі ІаИо зио, зе гіизсі 
а ѵіпсеге 1е гезізіепге гіеі агсІіНеІІо ііаііапо е а рогіагіо 
соп зе а Мозса. гіоѵе аггіѵагопо пеііа ргішаѵега гіеі 1475 
(Е. Ьо Саііо, «Киззі іп Паііа»),

Толбузии должно быть был отличным дипломатом, если 
ему удалось уговорить итальянского архитектора и при
везти его с собой в Москву, куда они прибыли весной 
1475 года.
IПример см. тж. С-251).

281. !аге аі іа і іо  гіі цсі подходить, быть кстати: (при
мер см. Т-580).

282. ?аге 1 ГаШ д\ чсІ лить воду на чью-л. мельиицѵ, 
действовать в чьих-л. интересах; оказывать услугу 
кому-л.

283. [аге іі іа і іо  зио (или  і іа ііі зиоі) а) заниматься 
своим делом:

Еицепіо. — Но диаІсЬе аНга ргети га; зе роззо ѵепсЗеге 
сіие реггі сіі раппо, ?о іиШ  1 ІаШ т іе і  (С. СоМопі, «Ьа 
Ьоііеда йеі саЦё»),

Э у д ж е н и о .  — У мени другие заботы. Если я смогу 
продать две штуки сукиа, все мои дела будут в порядке.

Сіі аееп іі іп іеіа какі е сазсо соіопіаіе аѵеѵап іаН о 1 
ІаШ  Іого соп ргезіегга (/?. ВассНеПі, *Ьа сШй с1е@1і 
атапіі» ).

Полицейские в форме цвета хаки и в колониальных ш ле
мах поспешили помочь вновь прибывшим устроиться иа 
острове.

Еіепа — Е роі циеі Ѵепегіапі сЬе Гаппо іиШ  I УаІІІ Іого 
іп БІгай а .  Ѵі сіогшопо регзіпоі ( / .  8ѵеѵоі «1/па сопшесііа 
іпейііа»)9

Э л е н а . — И к тому же этн венецианцы буквально все 
делают иа улице, даж е спит.

Ь) (т ж . аііепсіеге или  Ьасіаге, репзаге аі ?аШ зиоі или 
ргоргі; сигаге і Гаііі зиоі; оссирагзі сіеі Гаііі зиоі; зіаге 
аі ГаШ зиоі) заниматься своими делами, не вмешиваться 
в чужие дела:

5 і  сНгеЬЬе сЬе поп киагйа е поп ѵесЗе: соше и о то  сЬе 
зіа аі ІаііІ зиоі, е  сіі чиеііі аіігі поп зЧ тріссіа (С. Маіа- 
рагіе. «Маіеііеііі іозсапі»).

Кажется, будто ои никуда не смотрит и ничего ие видит, 
как человек, который думает только о своих делах, а до 
других ему и дела нет.

Е перриг ссі Ьайаге а ’ ГаШ 5иоІ, соп 1о зіаге а зё. ипо 
поп роіеѵа гішапеге іпй іретіеп іе  гіа Іиі (А. Мапгопі. «I 
рготеззі зразі»).

И даж е не выходя за рамки собственных дел. занимаясь 
только своим домом, нельзя было чувствовать себя в безо
пасности от тирана.

Едіі поп ѵоіеѵа ішріссіагзі сЗі роііііса. пё сГатгліпізІга- 
гіопе сопшпаіе. пё гіеі рара, п 4 гіеі сопѵепіі! «Вайо аі ІаШ 
т іе і ,  зідпог сапопісо!» (Ь. Сариапа, «II тагсііезе сіі Кос- 
саиегсііпа»).

Он не хотел вмешиваться ин в политику, нн в дела мест
ного самоуправления, ни в дела налы, ни в выборы «У меня 
своих дел достаточно, синьор каноник».
(Пример см. ТЖ. А-287; С-2534; С-2565; М-214).

284. [аге ип ГаМо е гіие зегѵігі ^  одним выстрелом 
двух зайцев убить.

285. ^иазіаге (или  іпсогпосІаге, іпіогЬісІаге) і !ай і зиоі
скомпрометировать себя, повредить себе:

Серреііо, рег поп диазіаге 1 ІаШ 5иоі, Гіпзе 61 поп аѵ^ 
ѵегіегьепе (С. СоПосІі, «Ье аѵѵепіиге Л  РіпоссНю»),

Джеппстто. чтобы не скомпрометировать себя, сделал вид, 
будто он ничего не замечает.

286. гпеііеге (или  гісіигге) аі Гаііо а) претворить в 
жизнь, осуществить, выполнить; Ь) ввести в курс дела, 
ознакомить.

теМ еге цд !гоп!е аі ?айо (сош ріиіо) см. Р-1364.
оссирагзі де\ Гайі зиоі см. Р-283 Ь).
раззаге сіаііе рагоіе аі іа ^ і см. Р-290.
репзаге аі ІаШ зиоі (или  ргоргі) см. Р-283 Ь).
рі^ііаге зиі [а ііо  см. Р-276.
гісІигге аі ІаЙо см. Р-286.
гііогпаге аі Га^о см. Р-289.
287. зареге іі ІаК о зио знать что к чему; знать свое 

дело:
Кісагсіо зі аНгеіІо а гассодііеге і7 /Г/о рег арріссаге II 

сіібсогбо. е гіа и о то  сЬе Ба 11 (а ііо  зио аггіѵо тап тапо 
яі Іеіпа ргесШеЦо сіеі зио ОБрііе (5. Рагіпа, «Ргиііі ргоі- 
Ьііі*>).

Рикардо поспешил поддержать разговор и, как человек, 
знающий свое дело, постепенно подошел к излюбленной 
теме своего гостя.

Іо сЬе поп б о п о  ип раззего зопо В. Ріеіго. пекогіапіе ЙІ 
Гегго аІГіпегозБо: ип оте іііп о  сЬе іі ІаНо ьио Іо за: 
Ігоѵ аіеті ип аііго сЬе іп циаііго е <7иаіІг’оііо зіа з ‘а(о 
Ьиопо а в иасіаепаге Іиііі іп ипа ѵоИа сіпяие т і ію т !  
{М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»),

Я не какой-нибудь вертопрах, а Пьетро Б., оптовый тор
говец скобяными топарамп, человек, знаюіш.й чго к чему. 
Найдите мне второго, который смог бы подобно мне в два 
счета нажить пять миллионов!

Апгіо сЗігіііо с о т е  сііі яа 11 ІаИо зио аё  ипа рііа йі сагіе 
(Р. 5ассНі, кЬа ргітагіоппа» ).

Он решительно направился к груде бумаг, как человек, 
знающий, что ои собирается делать.
(Пример см. тж. Р-54; Ь-357; Р -121).

зіаге аі іаН і зиоі см. Р-283 Ь).
287а. зіаге іп Іа ііі юр. быть доказанным, 
ігоѵаге іп (или  зиі) Тайо см. Р-276. 
ігоѵаге іі Таііо зио см. Р-274.
288. ѵесІеге гіеі ІаШ  гіі чй наблюдать за кем-л., под

сматривать:
5реззо, сіаѵапіі а диезіе т і е  бзегсііагіопі агІізІісЬе. игііѵо 

рег Гапйііо И раБзо ргисіепіе сіеііа Магіа, 1а т а з за іа  гіеі 
Ріоѵапо. сЬе ѵепіѵа а ѵегіеге йеі ІаШ  т іе і  а 11а Іорра йеііа 
сЬіаѵе (/. І^іеѵо, «СопІеззіопі йі ип ііаііапо»).

Часто, когда я был занят своими «художествами», в 
коридоре раздавались осторожные шаги Марии, экономки 
Пиовано. Она подглядывала ^а мной в замочную скважину.
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289. ѵепіге (или гііогпаге] аі Іай о  подойти к глав

ному, к сути:
Аѵеѵо Іаііо  Гиііо чиеі ргеіисііо Гга циегиіо е іросгііо. рег 

ѵепіге а ип Гаііо сопсгеіо (М. 5егао. «Могв іиа ѵііа теа»).
Я сделал это вступление, полужалостливое, полулицемер- 

ное, чтобы узнать, наконец, главное.

290. ѵепіге (или  раззаге) (сіаііе рагоіе) аі Іа й і от
слов перейти к делу:

Е гізсаійапсіозі зегарге рігё. ѵеппего й аііе  рагоіе аі ГаШ, 
е ассіиПаіізі Іга сіі Іого, зі егаН іагопо, зі тогзего  е зі 
зЪегІиссіагопо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге Л  РіпоссНіо>).

Распаляясь все больше и больше, приятели перешли от 
слов к делу: вцепившись друг другу в волосы, они стали 
царапаться, кусаться и н а с а ж д а т ь  друг друга тумаками.

Зреззо ассагіеѵа сЬе 1е йие зогеііе, ЪеІІе Галсіиііе ѵідо- 
гозе, д а ііе  рагоіе раззаззего аі ГаШ (Л. Могаѵіа, «Ѵері- 
Иетіа»).

Часто случалось, что сестры, красивые и рослые девицы, 
от угроз переходили к потасовке.

ГаІЬего 5І сопоксе сіаі (ги(іо, ^Іі иошіпі 5і сопохсопо 
аі {аііі сн. Р 1407.' 

іі ЬеІ діиосо ё Іаг сіе’ !аШ  е рагіаг росо см «3-503.
Іе Ьиопе рагоіе ассопсіапо і ш аіі Іа ііі см. Р-590. 
сЬі !а і іаШ  хиоі поп 8’ішЬга(1а Іе іпапі см Р-295.
291. сЫ (аг (11 (аШ  ѵиоіе, 5ио1 (аг росНе рагоіе ргоѵ. 

е  больше «ела — меньше слов.
292. сНі $’ітр ісс іа  «Зе’ (аШ аіігиі, гіі (ге іпаіаппі дііепе 

іоссап гіиі ргоѵ. две собаки грызутся, третья не приста
вай.

сНі §(гара?га сапі е даК і, пип Та Ьепе і ки’ іаШ  см.
С 190

І1 сопкідііо гіоро іі Іа ііо  ё (іа іо  сіа §оп!іаг согпашихе
см С-2485

сіаі сіеііо аі !а(1о с’ё ип ^гап (или  Ьеі) ІгаЧо (или  ё 
ігорро ш аіа ѵіа) см. 0-280. 

сіоро іі Іа ііо  іі сопмдііо поп ѵаіе см. С-2465.
293. Лоро ІІ ІаМо о&пипо ё заѵіо (и ли  о^пипо ка 

Іаге) ргоѵ. всяк задним умом крепок.
294. гіоѵе Ьізосгпап ГаМі, 1е рагоіе поп Ьа$1апо ргоѵ а* 

от слов до дела далеко; где нужно дело, словом не по
можешь.

(Іоѵе 50п Лоппе е ^аШ  яоп ріи раго 'е сЬе ІаМі см. 
0-815.

295. а  (аге і Іа ііі яиоі, поп сі (или  сЬі (а і ГаШ виоі 
поп) 8’ішЬгаІІа 1е піапі рю ѵ. своими делами никогда не 
замчраешься; аг своя ноша ие тяиет.

іі Іа ііо  сіеі саѵаііі поп яіа пеііа ^горріега см. С-1391.
296. іі Іа ііо  (ё (а і(о  е) поп $і риі> с1і$Іаге ргоѵ. эё сде

ланного не воротишь; что с возѵ упало, то пропало.
297. і ГаШ зопо шахсНі е Іе рагоіе зопо І е т т іп е  (тж 

1е рагоіе зоп Г е тт іп е  е і ІаШ  хоп та зсЬ і)  ргоѵ. ^  дела 
постоянны, как мужчина, а слова переменчивы, как ж ен
щина:

Аііго ё іііге, аііго ё [аге: 1 ГаШ зоп тазсЫ  е 1е рагоіе 
Гетіпіпе; е ІиШ сіаі рій аі шепо Іо зар р іато ... (О. Сіизіі. 
«Ерізіоіагіо»).

Одно дело сказать, другое — сделать. Одно дело факты, 
д ругое— слова. И всем нам это более или менее известно...

Гайо зіа см. Р-300.
с!а1 ІгиЙо зі сопозсе ГаІЬего, и от іп і зі сопозсопо 

аі ІаЙі см. Р-І407.
Іаг^о а рагоіе, зігей о  а ІаЙі см. Г.-168.
Ііпо-иа сЬеІа е ГаШ рагіапіі см. Ь-707.
рагДІе поп Іаппо (или поп зопо) іа й і см. Р-602.
Іе рагоіе §оп Г е тт іп е  е і іа ііі 8оп шазсЬі см. Р-297.
298. чиезіі зопо іаИ і іпіеі это мое дело:

«Ма зиа ш о^ііе поп ё деіоза?»
«Тиііе 1е гпоеП зопо кеіозе*.
«Созі Іеі 1а Ігагіізсе?» Ееіі зоІІеѵЬ II гаяоіо е диагйап- 

йоші іп Тассіа йіззе:
«5сиз1, зіепоге ВаЫезсЫ, тпа диезіі зопо ГаШ шіеі» 

(А. Могаѵіа, «V атоге сопіидаіе»).
Но ваша жеиа не ревнива?

— Все жены ревнивы.
Значит вы ей изменяете?

Парикмахер поднял бритву и, глядя мне в глаза, сказал;
— Простите, синьор Бальдески, но это мое дело.

(Пример см. тж. 0-895).

299. за те^ П о  \ ТаШ а саза зиа ип таМ о (или  пе за 
рій іі раххо а саза зиа), сЬе ип заѵіо а саза сГаНгі 
(тж. за те^П о  іі т а И о  или  іі рагго  і ІаШ 5иоі? сЬе 
іі заѵіо чиеііі сіе^іі аіігі) ргоѵ. &  чуж ая душа — по
темки:

Ірроіііо. — Е ѵоі ѵі зіеіе ГаНо ипа ітш а^іпахіопе, Іа 
диаіе ё Іаіза; реггіопаіеші.

Еесіегі^о. — Е за т е ^ ііо  II рахго ГаМі зиоі, сНе ’1 заѵіо 
диеііі й аіігі (С. М. СессНі, «Ьа сіоіе»).

И п п о л и т  о. — Простите, но вы создали в своем вооб
ражении нечто такое, что совершенно не соответствует дей
ствительности.

Ф е д е  р и г  о. — Что ж, чуж ая душа — потемки.

300. зіа  д\ ?аМо (тж. Гаііо зіа) ^  дело в том что...
51а йі ГаМо сЬе Іа й отапйа йеі йепаго.. сопііпиаѵа а 

іо г т е п іа г т і  (Т. Ѵагпі, «Метогіе сіі Еи^епіо Вгаѵеііі»). 
Э т о  факт, что вопрос о деньгах... продолжал меня мучить.
Р аііо  5*а сЪе 1п чиезіі иіііші Іешрі іі раіагхо Сагікпапо 

ега. соше йісеѵа Оагопіз, ріепо йЧпіехіопе кІасоЬіпа 
(Е. Саіапсіга, «Ьа Ьи[ега>).

Фактически в последнее время дворец Кариньяно был. 
как говорил Гаронне, заражен якобинством.
(Пример см. тж. 0-703; N-61; 0-96; <2-30).

ГАТТОКЕ гп
301. ГаКо (или  іі шаззііпо, іі зо тш о , іі сііѵіпо) Іаііоге

всевышний, создатель, бог. 
рііі Іасіго д ’ип Гайоге т а г е ш т а п о  см. Ь-89.
302. ^Іі ё согпе Н Гайоге йеПе топ асЬ е (, ѵа аѵапіІ а 

!игіа ді Ь ізсойіпі) кое-как, ни шатко ни валко [Выраже
ние основано на игре слов : в Тоскане Ьізсоіііпі — ука
зательный и третий палец, ими ударяют по стрелкам, 
остановившихся часов. Візсоіііпі бисквиты, которые 
мастерски пекут монахини].

303. Гагпші ?айоге ип аппо, зе заго роѵего, шіо сіаппо 
ргоѵ. глупо не воспользоваться тем, что само в руки 
плывет, идет.

304. Іайоге пиоѵо іге гіі Ьиопо ргоѵ. новая метла 
чисто метет.
РАТТЫРА /=

305. Гаге 1а ГаЙига ворожить, колдовать:
Ьа хігееа. — ТиШ ѵепіѵапо а т е  рег Гагзі Гаге 1а Гаі- 

Іига: шо^П. ^ ап^е. согпиіі, со таг і сЬе аѵеѵапо Ііііеа іо  рег 
ипо зессЬіо й’асчиа зрогса (^ . Вопо, «Ьа ^гапсіе е Іа 
ріссоіа тогіел ).

В е д ь м а .  — Все приходили ко мне, чтобы я им колдо
вала: жены, любовницы, рогоносцы, кумушки, поссорившиеся 
из-за ведра помоев.

РАѴА {
Гаѵа Ьіапса см. В-659.
306. Іе іаѵе сіеі т о г іі  поминальное сухое миндальное 

печенье.
ѵізо д\ Таѵа см. Ѵ-642.
307. аѵеге (Іа дгап) Гаѵа быть тщеславным, спесивым, 
со^ііеге дие соІошЬі (или  йие ріссіопі) а (или  соп)

ипа Гаѵа см. Р-312. 
сопіаг 1а гаѵа е 1а Таѵа см. Н-131.
308. сіаге (или  гепсіеге) 1а Гаѵа подать голос, голосо

вать:
5 ’ассо22аѵа едіі пеі ргіогаіо соп Іге аіігі 1 чиаіі іпзіеше 

зе^геіаш епіе.. заегаш епіагопо сіі поп гепйег т а і  Іе Гаѵс 
Іого зе поп й'ассогйо (С. Сарропі, «ЬеКеге»).

Он сошелся с тремя другими членами приората, и они 
тайно сговорились отдать свои голоса только сообща.
309. ?аге 1а Таѵа д\ чс кичиться чем-л.
310. ^ей аге  ипа а̂ѵа ш Ьосса аі Іеопе ^  дешево от

делаться:
Аісипа ѵоііа 1а зойізіасеѵа т а  зі ега гіі гайо. сЬе аііго 

поп ега, сНе ^ійаге ипа Гаѵа 1п Ьосса аі Іеопе (С. Воссас- 
сіо. «Оесатегоп»).

Иногда Рустико удовлетворял ее. но чаще это было все 
равно, что кормить льва фасолиной.

311. т е ііе г е  а ііе  Іаѵе ставить на голосование.
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312. рщ ііаге (или  ргепсіеге, со^ііеге) сІие соІотЬ і (или  
ріссіопі) а (или соп) ипа Іаѵа г  одним выстрелом двух 
зайцев убить:

...е Іиі а Нога, іпѵесе гіі аііагш агбі. за сЬе соза ші гізробе? 
сііе ѵоіеѵа ргепсіеге сіие ріссіопі а и п а  Іаѵа, зопо 1е 5ие 
рагоіе... е теЦ егсі атЪесІие а ііа  ргоѵа (Л. Могаѵіа, 
«Ь’атѵапіе іпіеіісе» ).

...а он, вместо того, чтобы испугаться, знаете, что мне 
ответил? что хотел убнть двух зайцев одним ударом, сразу 
испытать нас обоих.

...сЬ6, со5І, Гаппо т о И і Іасігі: т а п г іа п о  аѵ ап іі I Іого 
Іщ ііи о іі со іцоп о  сіие ріссіопі соп ипа Іа ѵ а ...  (1. Вагіоііпі, 
«Ьайгі аі Ысісіеііе»).

...именно так поступают многие воры, они посылают во
ровать свонх детей и, тем самым, одним выстрелом уби
вают двух зайцев.

Тге ріссіопі соп ипа Іаѵа: чиезіо іі соіро рогіаіо а зедпо 
ЕіоѵесН 22 поѵешЬге соі ѵаго сіеі созісЫеІіі «ргоѵѵегіітепіі 
Еоѵегпаііѵ і гіі аизіегііа реігоіііега» {«Сіогпі», 5 йісетЬге 
1973).

Три зайца зараз: таков результат выстрела, который по
пал в цель 22 ноября после принятия правительством так 
называемых «мер по экономии нефтепродуктов».

313. роіеге апсіаге рег 1а Гаѵа аНе (ге оге (или  а ііа  
т е г га п о ііе )  её ничем не рисковать.

гепііеге 1а Гаѵа см. Р-308.
314. гелііеге 1а зиа Гаѵа подать свой голос, вмразитъ 

свое мнение.
315. поп з і іт а г е  ипа (аѵа ни во что ие ставить, не 

ценить ни в грош.
поп ѵаіеге ипа Гаѵа см. Ѵ-25.
316. аййіо Іаѵеі а ;  вот и влипли!, дело табак!
т і  зі аррісса (а ііа  ш епіе) с о т е  1е Іаѵе аі т и го  (или  

с о т е  1е* Таѵе зессНе а ’ сіигі піаггпі) см. <Ѵ-960.
317. ё Іиііо (или  4и4Гё) Іаѵа это одно и то же. 
іо іт е п іо , Іаѵа е Гіепо поп зі ѵоізего т а і  Ьепе см.

Р  1075.
поп ё и о то  Йа иссеііаге а Іаѵе см. ІМ 4 І . 
оігігі Гаѵе, ііо тап і Г ате  см. 0-284.
318. (зоп ) т е д ііо  Іе (аѵе сНе Йигапо сііе і сарропі сНе 

т а п с а п о  (или  сНе ѵепдопо ггепо) ргоѵ. ие сули ж у 
равля в небе, дай  лучше синицу в руки.
РАѴЕЬЬА I

регііеге іі <1опо (или  Гизо) йеііа ГаѵеІІа (тж. регйеге 
1а (аѵеііа) см. Р-553.

319. гепйеге іаѵ еііа а чй помириться с кем-л.
320. Іепеге (1а) ТаѵеІІа а цй дуться иа кого-л., не р аз

говаривать с кем-л.:
Ьа Веісоіоге. гііпа^іа ксогпаіа, ѵеппе Іп негеііо соі неге, 

е ІепперІІ 1а іаѵ еііа  і п б і п о  а ѵепсіетпшіа (С. Воссассіо, *і)е- 
сатегоп»).

Бельколоре. обиженная на его преподобие, надулась на 
него и не разговаривала с ним до сбора винограда.

321. поп т а п с а  сНе Іа іаѵеііа только что не говорит 
(напр, о выразительном портрете, об умном жисотном).

Ьиоп ѵіпо, іаѵ еііа Іипца см. Ѵ-Ь02 
РАѴ ЕИ .А КЕ ѵ 

ТаѵеІІаге іп іпазсНега см. М-903.
РА-ѴІІАА I

322. Гаге Гаѵіііе произвести фурор, вызвать восторг:
Міо райге Ьа ІаНо ІаѵіІІе, сіоё Іаш а е диаіігіпі, соп йеі 

(Іііі сіі йіесі сепіііпеігі (С. Е. Оаййа * / ѵіаееі— Ьа 
тогіе»).

Мой отец, обладатель длиннейших пальцев пианиста, 
имел бешеный успех, завоевал славу и богатство.

323. піапйаге (или зсНіххаге, зргі ігаге) (аѵіііе йа§Іі 
оссЬі е  метать искры из глаз, сверкать глазами:

Мео 2егга.„. е сіоп РіІіЪегІо Ріогіппапгі... Ігетеп іі. апві- 
шапіі ьсЬіггапсІо ТаѵіПе Ла^Н оссНі гіреіепсіо... чиеііо: — 
5ріа, зріа... — е диезіо: — І-чс1го... Іадго... (1. РігапйеІІо. 
«Моѵеііе рег ип аппо*).

Мео Дзецца н дон Филиберто Фьориннанци, трясущиеся от 
злобы, вспотевшие, готовы былн нспепепить друг друга взгля
дом и все время повторяли, один: «Шпик, шпик», а вто
рой: «Вор, вор».

324. шеМеге а  (Іиосо е) іаѵіііе испепелить, сжечь до
тла

325. зо іііаге зиііе іаѵіііе раздувать пламя; разжигать 
страсти.

326. роса іаѵ іііа  ” гап (іапкпа ьссопііа (или ассепііе 
ш ока рац ііа) ргоѵ ^  от искры сыр-бор загорелся; ог 
малой искры да большой пожар.
РАѴО т  

с о т е  Гарі ай ип Гаѵо см. А-934.
РАѴОЬА I

327. 1а (аѵоіа йеІГиссеІІіпо ^  сказка про белого быч
ка; нескончаемая и гіустая болтовня.

ѵессНіо с о т е  ипа Гаѵоіа см. Ѵ-92.
Іа т о г а іе  сіеііа (аѵоіа см. М-1891.
328. и о т о  йа. (аѵоіе (или Гаѵоіа) н и ч т о ж н ы »  человек, 

ничтожество:
ІІОШО с]а Іаѵоіа, сіоё, иото йа пиііа, и о то  (1а ЪеГГе 

(С. йа Роза, «РгейісНе зиііа Сепезі»).
Притчей во языцех называют ничтожного, достойного пре

зрения человека.

329. йаге пеііа ГаѵоІ? дать волю фантазии.
330. еззеге (или йіѵеп(аге) Іа ГаѵоІа ііеі раезе (или 

йеі гпопііо, с)і ІиШ) быть, стать притчей во языцех:
Капп' — А Іе! . е  а ѵоі ригеі Моп ѵоіеіс Ііпігіа? 8 опо Іа 

(аѵоіа йеі раеьс (С. Ѵегца. «Ьа Ьира»).
Н а н н и — Вот теб е... в тебе тожеі Хватит! Меня уже 

ославили на всю деревню.

Гаге іаѵ оіа см. Р-332.
331. іпеМеге іп Іаѵоіа высмеять, осмеять, сделать по

смешищем.
332. раззаге іп Гаѵоіа (тж. {аге Гаѵоіа) =  стать по

смешищем, притчей во языцех:
Ри іпѵего ипа 5Ігапа сорріа Іа повіга. а росо сі тпапей 

сЬе ра85а58Ішо іп (аѵоіа е ргоѵегЬіо (А. Ваійіпі, *Міскеііас- 
сіо») .

И впрямь наша пара казалась странной, и мы чуть не 
стали предметом насмешек.

іі Іиро (или 1а Іира) ё пеііа (аѵоіа (тж. ессо іі іиро 
іп (аѵоіа!) см. Ь-1007.
РАѴОРЕ ш  

еп ігаіа  йі Гаѵоге см. Е-74.
ІеНега йі Гаѵоге см. Ь-431. 
ргеххо с)і Гаѵоге см. Р-2279.
333. соі Гаѵоге йі... благодаря чему-л.
334. — соі Іаѵоге йеііа поНе под покровом темноты, 

ночи.
5оргак&іипее 1а поііе, соі Таѵоге сіеііа циаіе ГАтпшІ- 

га^ііо равва іі і іи т е  е бі гіііга {А. С. йаѵііа. «-Зіогіа йеііе 
диегге сіѵііі іп [ гапсіа* ).

Наступила ночь. Под прикрытием темноты адмирал пере
правляется через реку и отступает.

335. — соі Іаѵоге йеі іе т р о  при благоприятной по
годе

336. рег Гаѵоге пожалуйста, сделайте одолжение; ока
жите любезность:

«Рег іаѵоге» гісоіпіпсіб: «N011 рогіаіеіпі а ііа  ракзеееіаѴа. 
N0 . 5 (а5ега* (С. Агріпо. «1!п йеііііо й’опоге»).

— Ради бога, не выводите меня на прогулку сегодня ве
чером, — попросила она.

зреггаге ипа Іапсіа іп (или а) іаѵоге <11... см. 1.-133.
337. ѵепіге іп Гаѵоге сіі цй приобрести чью-л. благо 

склонность; войти в фавор.
РАѴОРІТО е тп 

Іаѵогііо йеііе Мизе см. М-2204, 
сагііа {аѵогі4а см. С-923.

РА 210
338. еззеге Гга Рагіо, сНе гііасеѵа 1 ііаппі о ідувать;я  

за других.
РА2 IОNЕ I

339. еззеге іп Гагіопе суетиться. 3
340. еззеге йі (или те((егзі іп, то п іа ге  1а) Гагіопь

а) быть в карауле, стоять на часах; Ь) быть занятым:.
Рпро йие Е>огпі Йі іпа((іѵІІ&, Си^ІіеІшо Ги шоНо сопСепю 

сіі гіргепйеге іі Іаѵого АІРаІЬа ега *п ^а7 Іоце. 5 і 4гл*-
.аѵа сіі аЬЬаЛеге еІ> и іііт і  ріпі іп а Но (С. ■ оіа, 
іацііо йеі Ьозсо*).



893 Г
После двух дней бездействия. Гульельмо был очень рад 

взяться за дело С рассветом он уж е работал, не покладая 
рук. Нужно было срубить две сосны на вершине холма.

РгезІ, йипаие, ГаЬііисНпе, Іапіо рег поп ааге пеІГоссНіо, 
гіі рагсаге 1а тассЬ іпа 1і ѵісіпо, сіоѵе ега 1а Біагіопе сіеі 
Іахі е роі сіі апйаге а т е і іе г т і  іп іагіопе йаѵапіі а саза 
5 ііа... (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

Так, чтобы не бросаться в глаза, взял я себе в привычку 
оставлять машину рядом, там, где была остановка таксн, 
а потом шел стоять на часах перед ее домом.

Р А 2 2 0 Ь Е Т Т 0  т  
Ьіапсо с о т е  ип ГаггоІеИо см. В-642, 
аѵег (или  Гаге) ип посіо пеі (или  аі) ІаггоІеМо см.

N-365.
341. хѵепіоіаге іі ГагхоІеНо выкинуть, поднять белый

флаг; сдаться:
«VI *іеІе гісорегіі (Гопоге. 5е ога кѵепіоіаіе II (агго)еНо, 

пснБипс ѵі роіга гішргоѵегаге сіі аѵег т а п с а іо  іі с а г а ііе го  
(V. Ргаіоііпі. «Меіеііо»).

Вы покрыли себ я  с іл во й , т а к  что, если вы сейчас подни
мете белы й ф л аг , НІІкто нг упрекнет н аг  в м алодуш ии.

РЕВВКЕ I
342. ІеЬЬге ііа саѵаііо (или  сіа Іеопі) сильный ж ар, 

очень высокая температура, сильная лихорадка:
МІ ровего а Іеііо соп ипа (еЬЬге йа саѵаііо  (С. Воііо,

«Масскіа %гІ%іа» ).
Меня уложили в постель с сильным жаром.
Агіиго. — Іо, зіапоііе , Ьо аѵиіо ипа іеЬЬге сіа саѵаііо  

(Е. Ое Гііірро. «Міа [аті&ііа»).
А р т у р о .  — Прошлой ночью у меня была сильная лихо

радка.
(Пример см. тж. М-369).

343. [еЬЬге сіі сгезсепга болезнь роста.
344. — іп I еЬЬге сП сгезсепга в полном разгаре, в пол

ном расцвете, в расцвете сил.
345. ТеЬЬге сІеІГого золотая лихорадка, ж аж д а  иа- 

живы:
....е а ііо  зрігііо сіі васгііігіо ега зиссесіиіа Іа сассіа арН 

оиогі е а ііе  зіпесиге, Іа з т а п іа  сіеі досіітепіі, 1а ГеЬЬге 
деіГого сЬе поп сопозсе зсгироіі е ігепі! (Е. Сазіеіпиоѵо, 
«7 сопіиеі Ѵагейо» ).

...дух самопожертвования вскоре был вытеснен погоней 
за почестями и синекурой, страстью к удовольствиям и ж а 
ждой наживы, не знающей ни угрызений совести, ни удержу.

ГеЬЬге сіі 5ап  Раоіо см. Р-349.
^ іаііо  с о т е  Іа ІеЬЬге см. 0-429.
346. аѵеге (или  віаге соп) Іа ІеЬЬге асійоххо быть в 

боіьш ом волнении, в большой тревоге.
аѵеге ^иаIсНе Ііпеа сіі ІеЬЬге см. Ь-616.
347. 1а ГеЬЬге сопііпиа а т и и ./ ./а  апсНе И Іеопе ргоо. 

=. от мелких укусов и умереть можно.
хе Гахііо Іоххе іеЬЬге, ІиНо іі гпопііо Гаѵгі ЪЬе см. 

А -1289.
ке Гіпѵісііа Іоххе ГеЬЬге, (и ііо  іі гпопііо 1’аѵьеЬЬе (или  

Іа ѵеіігеЬЬе) см. 1-372.
РЕВО

348. Іа хогеііа сіі РеЬо поэт. Л уна, Селена, Д иэна.
349. 1а хіеііа РеЬо поэт. Феб, солнце.

РЕССІА }
350. 1а Іессіа ііеііа хосіеіа п о д о и к и  (общ ества), чернь. 
Ьеге (или  ІіЬаге, ѵиоіаге) іі саіісе хіпо а ііа  Іессіа см.

С -189.
351. ітЬ оН аге хорга 1а Іессіа лепить ошибку за  ошиб

кой; ошибаться, стараясь исправить ошибку.
352. гіѵоііагхі хорга Іа Гессіа попасть из огня да в по

лымя.
353. Ьеѵа Іа Гессіа сНі На Ъеѵиіо іі ѵіпо ргоѵ. —  лю

бишь кататься, люби и саночки возить; любишь сморо
дину, пюби и оскомину.
ГЕССМОІТА }

Я:54. йгап ІесопсШа поп ѵіепе а т а іи г ііа  =  не всегда 
зрелый возраст приносит зрелые плоды.
РЕ С О М Ю  яггя

355. рае>і Тесопсіі гепсіоп т о і і і  ѵараЪппіІі ргоѵ. 2== бо
гатство порождает бездельников.

356. Іа Ьиопа Іесіе искренность (гриѵер см. В 525).
357. — хогргепсіеге Іа Ьиопа ГесЗе обмануть доверие, 
агіісоіо сіі Гесіе см. А-1176.
— еххеге ип агіісоіо зі !ейе см. А-1177. 
сопіехзіопе ііі Іегіе см. С-2408, 
іпрепио іп Ьмопа Іесіе см. 1-268. 
ргоіеххіопе с!і Іегіе см. Р-2337.
358. аПа и  гіе а) (тж. хиііа, хоііо Іа Гейе) под чест

ное слове; Ь) і.оистине, взаправду, действительно.
359. іп Геііе т і а  честное слово:

— Ма сііе ЬеІ Ьа Г П. Іп Іегіе ш іа, іп Іи ііо  II Ооѵегпаюгаіо 
поп 1ю т а і  ѵівіо ип раіо гіі ЬаНі с х»| ЬеІІІ, сові Іип е 
с о б і  Ьеп реНіпаіі (С. Ногіагі, «І.е аѵѵепіиге (іі СірсИіпоі).

— Какие усыі Клянусь честью, во всем губернаторстве я 
не видал таких прекрасных, таких длинны; и так хорошо 
расчесанных усов!
(Пример см. тж. Р-І39І).

360. аі (или  іп, соп) Ьиопа [ т а іа ,  саШѵа] {еііе [не]-
добросовестно; [не] искренне:

— Ыоп 8о сЬі 1о репві апсога, т а  ае ѵе п’ё япс’оср!, 
бЬарІіапо о іп Ьиопа о іп саШ ѵа іейе {Г. Ъогі.  иТеге 
зШГАгпо»).

— Не знаю, вернт лн в возможность счастья без денег 
кто-нибудь и теперь, но если вернт, то заблуждается, кто 
искренне, а кто — обманывая себя.

...циеі сагп. диеі Ьгаѵо и о то  &І ргерага а  гоѵіпаге сіеі 
Іи ііо  т е  е 1 е, ов !і е й о тап і покіго Іі^Ііо, вио піроіе. Іч 
Ьиопа іссіс, поп 1о пе^о; роісЬё Іа оГв ѵсгіій кі сЬ іата  
гіссЬехха... (М. Риссіпі, «Зссрегіа сіеі іетро»).

. . . э т о т  милейший и честнейший человек сегодня собирается 
погубить нас, а впос іедствин погубит и нашего сына, своего 
племянника. С самыми лучшими намерениями, ие отрица», 
но он служит своему божеству, нмя которому богатство. 

ЕътЪіегі. — І)і сііі загеЬЬе 1а соіра? Аѵапіі, сііса.
Ргапсеясо. — І)е11а сгівіі ЕЫ Віво^па ена. те іп ш аіа (і й 

рег поп гісопоксегіо (/;. Роззепіі, гСиезіІ сі ѵоціюпо ). 
Б а р б ь е р и .  — "іак кто же виноі ат.' Ну, выкладывайт 
Ф р а н ч е с к о .  — Кризис! Нужно быть недобросовестным, 

чтобы это отрицать.
(Пример см. тж. 0-2; Р-867).

361. хепха Гесіе пё Іедде (тж. хепга І е ^ е  пё Гесіе) ^  
без стыда и совести:

ОЫ ип ЬеІГаЬаіеІ 5рогсо, вепга Іерре п6 Гесіе, роіігопе, 
ЕеІОйо, Іасіго, іт р а з іа іо  сіі Іи ііі і ѵігі (Р. СЬ,іе&а,, « Ѵіііа- 
йогпа» ).

Не аббат, а просто чудовище! Грязнуля, без чести и со
вести. трус, завистник, вор, вместилище всех пороков.

362. аігаге 1а !егіе поклясться, подняв руку:
А чиезіе т і е  рагоіе Г  Оиса аігб  1а Іеііе е Йіззе: «Га 

сопіо сіі аѵегіе вероііе іп ипа сазкеиіпа <11 (Ііатапіо* 
(В. Сеіііпі, «/ ігаііаіі йеІѴоге\ісегіа е йеііа всиііига*)- 

В ответ иа эти слова герцог поднял руку и сказал: 
«Учти, что твои творения хранятся в бриллиантовой ш ка
тулке».
363. поп аѵеге пе [егіе пё Іе^де (или пё Іед^е пе Гесіе) 

не иметь ничего святого, не иметь ни совести, ни чести.
гіаге !егіе см. Р-367 Ь).
364. сіагзі Іа ^есіе обменяться обручальными кольцами.
365. епігаге іп піаіа Гесіе соп потерять доверие к 

кому-л., не доверять кому-л.
366. [аге а ііо  с!і Іесіе слепо верить.
367. !аге ^есіе а) доказать, гарантировать, дать га

рантии:
Е сок! ВеПавог іогпаіо іп ІпГегпо Іесе Іесіе йе* та И  сЬе 

сопсіисе іп ипа саза 1а шокііе... (ІѴ. МасЫаѵеШ, «ВеЦа^ог 
агсШіаѵоІо» ).

Так Бельфагор. возвратившись в ад, подтвердил, что жена 
приносит в дом одни несчастья...

МІ На гассопіаіо сЬе »1 аггашрісаѵа е ро! с.авсаѵа е!й. 
е 1е зие іпапі сЬе зегпЬгапо ргаН іаІе сіа ип раііо  пе Іаппо 
іесіе (С. Ѵегаі, «АиіоЬіоцгаІіа (іаііе Іеііеге»).

Он рассказал, как карабкался наверх, потом падал вниі, 
а его руки, будто бы их кошки исцарапали, — лучшее тому 
подтверждение.

Ь) (тж. йаге Іегіе) обещать:
— ...іо ѵодііо, сЬе гпі сіезіі (еде гіі диезіа рготекза ІиогГ 

гіеііа рогіа. с о б т  йіпапхі а Іи ііо  іі ророіо т і  сііа Іейе сіеііа 
Іиа р го т е 55а... («РіогеШ ііі 5ап Ргапсезсо»).

— ...я хочу, чтоб как обещал ты мне за городом, тая 
перед всем народом повторил бы это обещание...

РЕОЕ I



368. Гаге йі Гейе цс облечь доверием.
369. Гаге Іа хапіа Гейе грабить на большой дороге, 

разбойничать [1а хапіа Гесіе ист. реакционные банды в  
Н еаполе].

370. ітр ед п аге  (Іа ) Гейе клясться верой и правдой.
371. Іаѵогаге ріь рег Гейе сНе рег раига работать не за 

страх, а за  совесть.
372. Іедаге 1а Гейе дать слово, связать себя обещ а

нием.
373. ІіЬегаге 1а Гейе сдерж ать слово, выполнить обе- 

шанне.
374. шеКеге дй пеііа Гейе (тж. гірохаге пеііа Гегіе йі 

Ч«І) довериться кому-л.
376. Іепеге Гейе а цс сохранять верность (присяге 

и т. п .); сдерж ать (слово, обещ ание); выполнить (обя
зательство и т. п.):

— Ей іо ѵеггй соп Іе — (ИсЫагб 5еІ(е е т е г г о  — Ьо рго- 
т с 88о а Іио си&іпо сіі апгіагіо а Ігоѵаге е ѵо^ііо іепег Тейе 
а ііе  т іе  р готеззе  (С. Яоііагі. «Ье аѵі =піите ііі СіроШ по).

— Я тоже пойду с тобой. — сказал Семь-с-половиной. — я 
пообещал твоему кузену навестить его и хочу выполнить 
обещанное.

376. 1а (ейе йе(*Н иогпіпі, іі ходпо е іі ѵепіо, хоп сохе 
Гаііасі ргоѵ. вера людей, мечты и ветер — вещи недолго
вечные.

а т а р д іо г  ГеІісНа т іп о  • Гейе см. Р-400
ле’ рсгісоіі хі ѵейе сНі (Гаіпісо Ьа ѵега Гейе см. А-616.
377. чиеі сНе хі ѵейе поп ё йі Гейе ргоѵ. =  ие верь 

глазам своим.
а  ѵехГе Іо^ога роса Гейе ѵіеп ргезіаіа  с.м. Ѵ-426. 

РЕ О Е ЬЬ
378. Гейсіе рій сЬе 1а т о г іе  вернее смерти, преданный 

до гроба.
одпі ГейеІ тіпсЬіопе... см. М-1447, 
еххеге (или  гехіаге) іейеіе а ііа  хиа Ьапйіега см. В -195. 

Р Е О І М  /
379. іейіпа пеііа свидетельство о благонадежности; чи

стый паспорт; незапятнанная, безупречная репутация, 
соьесть.

380. Гейіпа репаіе (или  сг іт іп а іе ) свидетельство, от
метка о судимости.

381. Гейіпа хрогса отметка о судимости, волчий билет 
РЕОА ТЕІХО  т

382. Таге ТедаіеПі йеі сиоге йі цй заставить кого-л. по
любить себя.

іп ііігаге согпе ип Те^аіеііо см. 1-256.
383. Іапсіаге і [едаіеііі бросать деньги на ветер, тран

жирить.
384. рагеге ип ГедаіеІІо пеііа геіе чрезмерно кутаться, 

слишком бояться холода.
РЕСАТО т

385. Іе^а іо  запіо смелый, отважный человек:
Ерриге БіеГапо Со^оіеіо е ип ра іап іи о то , ип дгап ^аіап - 

іиогпо, ип раігіоіа е, рег Ріо, ип Іе^аіо Бапіо (С. Иоѵеііа, 
«ЬЧйоІо»).

Однако Стефа но Коголето джентльмен, настоящий 
джентльмен, патриот и, черт возьми, не робкого десятка.

386. с!і Ге^аіо ^  сильный, смелый:
Ьа §і%псга Ѵап Ьаег. — Рег Іиі сі ѵиоіе ипа гіоппа іп 

ёатЬа, ипа сіоппа сН Іе^а іо  сЬе зарріа апсЬе аш іагіо  
(А. й е  Вепейеііі, «Виопапоііе, Раігігіа»).

С и н ь о р а  В а н  Л е р .  — Ему нужна сильная и смелая 
женщина, которая была бы ему в помощь.
(Пример см. тж. Р-936).

387. аѵеге іі (или сіеі) іе^а іо  быть смелым, дерзким:
Кіѵоіі. — Е регсЬё поп сіоѵгеі апсіагсі?
Заіѵеііі. — Аѵеіе ип Ьеі Ісдаіоі (Р. Вгассол «Ьа Ііпе 

йеі 1’атоге»).
Р и в о л  и. — А почему бы м не не пойти?
С а л ь в е т т и .  — Вы слишком смелы!
8о1о Когга еЬЬе II Іеваіо сіі а ігагзі е сіі гезіаге іт р а іа іо  

пеі Вапсо (й. Реа, «Ріігаііо йі та^еіо^).
Только Роцца осмелился всгать и молча стоял у своего 

места.

РРЭ 894
«...Ье в г т і аиІоглаІісЬе ѵаппо гіаіе а е еп!е сЬе за агіо- 

регаг 1е е сЬе Ьа сіеі Іебаіо» (Ь. Вегцотіпі. «Ѵп іисііе рег 
ЗаЬа»).

— ...Автоматическое оружие будет выдаваться смельчакам, 
которые умеют им пользоваться.
(Пример см. тж. Ѵ-210).
388. аѵеге ш апдіаіо 11 Те^аіо сН сарга не уметь хра

нить секретов.
388. {теііаге іі ргоргіо Гедаіо оііге ип охіасоіо е  лезть 

на рожон.
390. тап р іагх і іі Гедаіо (или  ип’а1а Йі Гееаіо, ип’а1а 

йі сиоге; тж. гойегхі или  хтапдіагхі іі Гедаіо) злиться, 
задыхаться от злобы:

ІЛІіапа поп овй рій йіг пиііа. ша Іа вспіі сашЬіаге розі-
хіопе рагессЬіе ѵоііе. «Мап^іаІІ Н Іскаіо, ѵаі», репкаѵа 
Мага. Іазсіапсіозі зсіѵоіаге 5о«іс1і5Іаііа пеі зоппо (С. Саз- 
зоіа. «Ьа га^агга йі ВиЬе»).

Лнлнана ничего больше не сказала, но М ара слышала, 
как она несколько раз переворачивалась с  боку на бок. 
«Можешь лопнуть от злости » ,— думала удовлетворенно 
Мара, засыпая.

— Ѵоі йоппе іаіе Нпіа сіі піепіе... ша роі ѵі госіеіе іі 
Геяаіо (С. Саззоіа, «Ьа га^агга йі ВиЪе»).

— Вы, женщины, делаете внд, что ничего не случилось, 
а сами желчью исходите.

II зег^епіеііо  поіаѵа сЬе і шосіі йеі !гапсе5е Іасеѵапо ип 
Егапсіе еГГеІіо 5и шоііі сіеі ьиоі зоЫаіі е 5І госіеѵа 11 Іеваіо  
гіаііа гаЬЬіа (Р. Іоѵіпе, «§і&пога Аѵа>).

Сержантнк заметил, что поведение француза производило 
большое впечатление на многих из его солдат, и это очень 
злило его.

5і ІаБсіаѵа кичгйаге, ЬеІІа Ігапчиіііа, зепга пеапсЬе 
ііВигагзі соше 5І Бгпап^іаѵа II (е^аіо Іа с о т т е з з а .. .  
(Е. Ьа Зіеііа, «Ьа ііоісе пюгоза»).

Она спокойно разреш ала себя рассматривать и д аж е не 
подозревала, какая зависть гложет продавщицу...

391. шагсіг5І іі Тедаіо измучиться, исстрадаться.
392. ргепсіегіа соп ^е^аіо проявить мужество:

Рег сопзоіаге іі кіоѵапе сиі зиссесіе ипа сіізвгагіа. кН 
б і  сНсе: «5еі ?огіе, ргепсіііа соп Іебаіо, загаі согагіа іо  рег 
Гаѵѵепіге» (С. Раѵеве, «II тезііеге йі ѵіѵеге»).

Чтобы утешить юношу, которого постигло несчастье, ему 
обычно говорят: «Крепись, наберись мужества, закалн себя 
против грядущ его».

госіегхі (или  хтап ^іагх і) іі !е^а іо  см. Р-390.
393. ^елііг&і сиосеге іі Гедаіо испытывать крайнее раз

дражение.
зриіаге ип’а1а гіі (е^аіо  см. А-429.
394. сНе ші зіа іг іііо  іі [едаіо! ^  провалиться мне на 

этом месте!; пусть у меня отсохнет язык!:
Оогті.— Г ѵо* сЬе т і  5Іа ІгІІіо (I Іедаіо, зе Іа поп Ьа 

ипа з ітП е  іг а т а  аііе гпап соп Оіоѵаппі (А. Рігетиоіа, «Ьа 
Тгіпигіа» ).

Д  о р м и. — Пусть у  меня отсохнет язык, еелн я  не до
бьюсь. чтобы вы не перехитрили Джованни...

Р Е С А Т 0 5 0  а е е
395. Іедаіоъо с о т е  ипа гііе ііа  раздражительный как 

старая дева:
АПо зсатр ап е ііаге  сЬе !есего, апгі іи ііо  гізрозе іі 

гіпкЬіо азшаНсо сіі Ѵоіарик, ип сіссгерііо сап ЬагЬопе, 
Іераіохо сопіе ипа хііеііа е ігзиіо согпе ип іБІгісе (С. йа Ѵе- 
гопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

На их продолжительные звонки прежде всего отозвался 
астматическим рычаньем Волапюк, дряхлый пудель, щети
нистый, как дикобраз и раздражительный, как старая дева.

РЕ Ы С Е
396. (еіісе с о т е  (ипа) раэдиа сияющий, счастливый:

. . .т а  Сеіезііпа ііга с і г Н іо  Іеіісе с о те  ипа раздиа (С. Са- 
зіеііапеіа, «Ѵіііа йі йеіігіа»).

...но Челестнна нажимает на педали, сияющая от радост
ного чувства.

— РегсЬё, зе поп раззаѵо гіі И, поп II аѵгеІ ІпсопігаіІ, 
ей о^пі соза загеЬЬе гітаБ Іа с о т е  р п т а ,  е пеззипо сі 
аѵгеЬЬе репзаіо, е ІиШ  Іеіісі с о те  раздие.1 (Г. Ьогі, «Ви- 
}еге зиІѴАгпо>).

— Значит, если бы я не шел через мост н не встретил 
их, все бы осталось по-старому, никто бы и не заподозрил 
их, н все были бы счастливы и довольны.

Ібпаго, йоп Сазіопе зсоггахгаѵа рег I соІН, Теіісе, с о т е  ипа 
Раздиа пеііа Б и а  В аііііа атагап іо  (С. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо» ).

Ничего не ведая, Дон Гастоне колесил на своей вишневой 
машине марки Б ал нлл а по окрестностям, радуясь, как ребенок.
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Р а  диеі еіогпо 5е пе зіеііего іп зіете ... е сашрагопо 

Іеіісі с о т е  раздие (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).
С того дня зажили они вместе... и прожили счастливую- 

пресчастливую жнзнь.

397. Геіісе чиапіо ип ге счастливый как король.
(1і Геіісе теш о г іа  см. М-1081.
аѵеге Іа т а п о  Іеіісе см. М-548.
Іеіісе поКе! см. N-493
пехзип т а д ^  ог йоіоге сНе гісоНагхі йеі Іе т р о  ІеЧсе 

пеііа т іхегіа  с м. Э-753.
пеі (е т р і Геіісі (гоѵегаі т о і і і  а т іс і  см. Т-329. 

Р Е Ы С Е М Е М Е  аѵѵ 
ріип^еге Іе іісетеп іе  іп рогіо см. Р-2131.

I і ІЛСІТА / 
іі ііепаго поп 1а Іа (еіісііа см. О 125.
398. пеііа Теіісііа діі аКагі поп Гшпапо ргоѵ. эё счаст

ливые о боге забывают.
399. пеііа іеіісііа гаріопе, пе1Гіп(еІісі1а рдгіеп /а  ргоѵ 

не терям голову от счастья и не отчаивайся в беде.
400. а  та^& іог Теіісііа т іп о г  Іесіе ргоѵ. чем боіьш е 

веленья, тем больше осторожности.
Р Р И .О  а§§

ЬеІІо е ГеІІо см. В-454.
РЕММІКА (

(епшііпа аІ1е§га (или  ^я іап іе , вепегіса, Іедд(і)ста, 
регйиіа, риЬЫіса, сГаІІагі, сіі саіііѵі сох іи ті, сіі іасііі 
сохішпі, йа Ппех(га, СІі шаі аііиге, СІі т і І а Н  іге, йі т а іа  
ѵі*а. йі то п й о , сіі ип’ога, сіі рагШо, сіі ріасеге, сіа ргегго, 
Йі хігайа, сіі ѵі(а) см. Ц-780.

( е т т .п а  йа ^иаііа^по  см. 0-1120. 
аѵег п о іі/іа  соп Г е т т іп а  см, N-474. 
асдиа, Гито е т а і а  {етіп іча сассіапо Іа депіе Йі са:>а 

см. Р -1453.
хиІГагепа х ст іп а  сНі хие хрегапгс ропе іп сиог сіі І с т -  

т іп а  см. А -1012.
401. ііоѵе 5оп (еп іт іп е  е осЬе поп ѵі хоп рагоіе росНе 

ргоѵ. где много женщин, там всегда базар
i Гаііі хопо тахсН і е Іе рагоіе хоп т е т т іп е  (тж. 1е 

рагоіе 5011 іе т п ііп е  е і Іа ііі хоп таі.с ііі) см Р-297
402. І е т т іп е  е ^аіііпе рег апйаг (горро хі регйопо 

ргоѵ. женщин, как и кур, лучше держ ать дома.
403. Іа (е тп ііп а  пе за ип рипіо рій сіеі С аѵоіо ргоѵ. 
женщина хитрое самого черта.

404. ( е т т іп е ,  ѵіпо е саѵаііо, т егсап г іа  <3і ІаІІо ргрѵ. 
выбирая женѵ, вино и лошадь, легко ошибиться.

405. Іа т а іа  Г е т т іп а  ё ссіпе іі ѵіьсіііо, поп 1о юс :а 
иссеііо сНе поп сі Іахсі реппе ргоѵ. плохая жена до 
добра пе доведет.

1а хаѵіа Гетгліпа гііа Іа сака, Іа іла ііа  Іа йіхіа см. 
С -1203
РЕ М М ІМ Ь Е  адк

ii со ілЦ Ііо  ( е т т іп і іе  о ё саго, о ё (горро ѵііе см 
С-2466.
Р Е П Е Р Е  ѵ 

Ііп<гиа сНе (а^Ііа  е (епсіе см. Ь-651.
РЕ М С Е  і

406. агаЬа Гепісе а) феникс, возродившийся из пепла:
Аббэі псіі і ѵегві йеі Меіавіавіо- «С оте 1'агаЬа Іепісе, 

Сіі ѵі Біа сіаБсип Іо гіісе, Юоѵе 5 Іа пеееип 1о 5а» 
(В. М іеііогіпі, «ѴосаЬоІагіо аеііа  Ііпвиа Ііаііапа»).

В известны* стихотворных строках Метастазно говогится: 
:Как птнца-феннкс, говорят везде.

Но никто не знает где».
Аббі^пзбі аІГаиІоге <1і диевіа тавеЬійа ипа тео ак ііа ... 

іп !.и! - ^ 11а 1е Бага (іригаіа 1 агаЬа іепісе йі МеіаБІаБІо 
(С. ЬеораЩі. *О регеііе т огаіі*).

Изобретателю чтой машины присуждаете медаль. , на 
которой будет выбито... изображение райской птнцы Мета- 
стазио.
іПример см. тж . С -1485).

Ь) редкостная вещь, редкость:
— ...поі Репіакога соп 1е гпо^іі поп аЬЬіашо Гогіипа... 

Ма іи  сгегіевіі (1’аѵег Ігоѵаіо 1’агаЬа іспісе (1, Рігапйеііо, 
*Ь'е5сІи5а»),

— ...нам, и* семьп Пентагора, не везет с женами... А ты 
думаешь, что нашел чудо из чудес.

с) ирон. чудо-юдо, чудеса в решете.
РЕКІА /

Іа песеззНа поп На іегіе см. N-138.
Р Р К ІР Е  ѵ 

Гегіге 1а (ап іаз іа  см. Р-162.
Іегіге ГогессНіо см. О 560. 
хепга соіро Гсг.ге см. С-2250.
сНі йі соМеІІо (егіксе, йі соКеІІо рггі^се (тж. сЫ сіі 

зрайа 1егІ5се, йі зрайа регіхсе) см. С-2279.
(ё ) т е д і іо  е$$ег йі т а п о  Ьа((и(о сНе сіі Ііп^иа (егиіо 

см. М-707.
РЕРІТА  /

айнпаге Гегго (е І і а т т а )  пеііа Іегііа см. Р-449.
407. а^діипреге 1ег.(а ісрга Іег.Іа (тж. гіаргіге ипа Ге- 

гііа) разбередить, растравить рану.
408. Іессагкі Іе Гегііе ^  зализывать раны, приходить в 

себя от страданий, огорчений, неудач:
Ьа сІаББе орсгьіа. сі ор о 1а ксопПНа сіеі 1921—1922, $1 

Ісссаѵа апсога 1е .,.ѵ: Гегііе (О. Атспйоіа, «Ѵпа зсеііа йі 
ѵііп»).

Рабочий класс еще пытался поправиться и залечивал 
раны, нанесенные ему во врелія поражения 1921 —1922 годе...

т е ііе ге  ип іпіріа$(го гіпѵе поп с’ё Гегі(а см. I 1 07. 
гесаге (или  ихаге) Гегго (е П а т т а )  пеііа 1егі(а см.

Р 149.
гіаргіге ипа Іегііа  см. Г 407.
409. т е р ііо  ё Гегііа Йі Гегго сНе Йі Ііп^аа ^  не ножа 

бойся, а я.зыка.
т е ^ І іо  ипа $а$$а(а пеііа (е$(а сНе ипа 1егі(а пеІГопоіе

см. 5 -248.
р іі хігассі тей ісап о  Іе Іегііе см. 5-1818.

РЕ РІТ О  т
410. т е ^ І іо  сепіо Гегііі сНе ип т о г іо  ргоѵ лучше сто 

раненых, чем один мертвый; из двух зол нужно выби
рать меньшее.
РЕКМАКЕ о 

Гегтаге Г ап іто  см. А-850 
Іегглаге Гаг.іто  іп... см. А 851.
Гягтаге іп ахяо см. А -1280.
Грг т а ге  саха іп... см. С -1168.
Гегпіаге іі сНіосіо (іп или  пеііа (ехіа; тж. Іегтаге  іі 

сНіойо іп или  пеі саро) см. С -1744.
Іегтагх і а ІІа сог(ессіа см. С-2833.
Гегтагхі іп сиоге см. С 3259.
Тегтагзі хи йие ріейі см. Р-1620.
Гегтагхі (рій) а Іипро хи дс ся:. Ь-945.
Гегтагхі а піехха хігасіа см. 5-1853.
поп Гегтагхі перриге соп Іе саппопаіе см. С-530.
Іе гтаге  ГогессНіо см. 0-561.
Гегтаге іі рахзо см. Р-803.
Тегтаге і раххі см. Р  80'1 
(егміаге іі репхіего см. Р-1215.
Іе гт аге  пеі репхіего см. Р - 1216.
Гегтаге Іе ріапіе а чіі см. Р-1514.
Іегтаге  іі ріесіе см. Р-1659.
Іегтагх і аі р г іт о  аііордіо  см. А-487.
Гегтагхі а ііа  р г іт а  Ьо(1ера см. В -1094. 
іегтагх і а ііа  р г іт а  охіегіа см. 0-723.
Гегтаге іі рип(о сіі дс см. Р-2530 

РЕРМ О  1.
411. Г егто с о т е  ипа сапіопаіа (или  соіт’ип т а д ію , 

с о т ’ипа т и га р ііа , с о т ’ип тигіссіо іо) твердый как скала 
(о характере, воле и т. п.).

412. Гегто с о т 'и п  рііахіго неподвижный, застывший 
и а месте.

{егто  с о т е  ип ріиоіо см. Р-1877. 
іе г т о  (или  Гегта) іп рохіа см. Р-2143. 
асдиа Іе г т а  см А -112. 
аххо Теппо см. А 1266. 
роі&о Гегто см. Р-1989.
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рипіо Іеггпо см. Р-2479.
— Гаге рипіо Іе г т о  см. Р-2480.
Іегга Іе г т а  гм. Т-391, 
гехіа іе г т а  см. Т-475.
413. аі іе г т о  а) твердо, уверенно; Ъ) несомненно, 
а  раііе Гегіле см. Р-143.
э (или  йі) ріё Іе г т о  см. Р-1602.
аѵеге іі сиоге Іе гто  см. С-3232.
поп аѵег розіа Іеппа см. Р-2154
поп аѵеге Іегга Гегта см. Т-408.
поп аѵеге Іеггеп Іеггло см. Т-444.
ехяеге (или  хіаге) Іе г т о  аі сНіосіо см. С 1 747.
хіаге Іе г т о  с о т е  ип рогсеіііп ^ га ііа іо  см. Р  ?060
414. іепеге Іе г т о  а) держ ать крепко, привязывать:

N01. ГаЬіІи<1іпе, Гейисагіопе, Іа песевьііа, сі (еп&опо ап- 
сога Іеггпі аііе позіге оссирагіопі е Гипгіопі сЬе арраіопо 
а ѵоііе 5ргоѵѵі5Іі сіі зепко (С. Аіѵаго, «II позіго іетро е Іа 
ярегапга»).

Ведь наши привычки, воспитание, необходимость наглу
хо приковывают нас к нашим занятиям и поступкам, ко
торые подчас каж утся нам лишенными всякого смысла.

Ь) (тж. іепеге іі Гегто) твердо держ аться, стойко со
противляться, стоять на своем.

Іепеге рокіа І е г т а  см. Р-2165.
Іігаге хЬагіірІі а  сапіо Іеппо см. 5-270. 
сНі $1а Іеггло іп сахі аѵѵегхі, Ьиоп а т іс о  рио (епег$і 

см. С 1246
іі Іерпи ѵегйе поп 5Іа т а і  Іе г т о  см. Ь-356.
I т о п іа д п е  яіаппо (егпіе (и іи 1 пюпіі яіаппо Гегті) е 

1е регхопе (или  ^Іі и о т іп і) с а т т іп а п о  (или  5’іпсопіга- 
по; тж. ^Іі и от іп і 5’іпсопігапо, е і т о п іі  $(аппо Іегт і) 
см. ,М 1851.

1е раііе поп хоп Гегте см. Р-160.
РЕРМ О  2. т

415. ііаге ип Гегто а... установить условия для...
416. ііагр іі Гегто а... остановить, задерж ать.
417. гпейеге іі Іе г т о  а цс положить конец чему-л.:

Ьа 5сіепха ргодгесііга, ргоегесііг^ зешрге гіі рій: е ѵегга 
Еіогпо сЬе шеііегй іі Тегто Іеі, 1а Бсіепга а Іи ііе  1е 
роІііісЬе. аііе циегге. а іиііо! (М. Зоійаіі, «I гассопіі»).

Наука будет неуклонно идтн вперед, и наступит день, 
когда она положит конец политике, войне и всему прочему.

Іепеге іі Гегто см. Р-414 І^).
418. Іепег рег Іе г т о  дс считать что-л. несомненным, 

неоспоримым, бесспорным.
РЕРОСЕ, адд

419. Іегосе соше ипа Іідге ргоо. свирепый как тигр. 
РЕРРА С С ІО  т

•еггассіо сіі Ь оііеда см. Р-427 Ь).
Р Е к Р А І(ІІ)О Ь О  т  

ассісіепіе а (сггаі(и )о іо  см. А-68.
4*0. йаге іі 1еггаі(и)оІо проиграться в пух и прах-
421. 1аг5І Іігаге рег іі (еггаі(и)оіо оттягивать уплату 

долга.
422. Іа&Ііаге іі (еггаі(и )о іо  сііеіго Іе зраііе а чсі сплет

ничать о ком-л.; наговаривать на кого л за  его спиной. 
РЕРРА1ЧТЕ

еіхеге 4га Ьаіапіе с Іеггапіе см. В-8?
Р Е Р Р А Р Е  ѵ

423. сЬі пе Гегга, пе іпсНіосІа ргоѵ. не ошибается 
тот. кто ничего ие делает.
РЕ РРА РА

424. іі сірпо сіі Реггага феррарский лебедь, Ариосто. 
Р Е Р Р А Р Е 8Е  т

425. іі «Ііѵіп Ргггагеяе божественный феррарец, Арио
сто:

...е ѵісіі П 50ГГІ50 сН чиеііа Ьосса ѵ егті^ ііа , сЬе Іазсіаѵа 
Іпсіоѵіпагс 1е «йие Шхе сіі регіе е1еІ!е> ассопсіатеп іе поіаіе 
<1аІ с і і ѵ і п  РеггагеБе (А. С. Ваггііі, «Соте ип 50%п0»)„

. . . и  я  увидел улыбку э т и х  алых губ, приоткрывших «две 
нити жемчужных зубов», как сказал божественный феррарец.

РЕККАѴЕССНІО т
і т а ^ п а п о  Ш і§а соі ІеГгаѵессЬіо см. М-117.

Р Е РР Е О  а§&
Іеггео 5оппо см. 5-1025. 
роі&о Іеггро см. Р-1989.

Р Ь Р Р О  т
426. (егго пиііо поэт, обнаженный меч. булат.
427. Іегго сіі Ьойеда а) (тж. Іегго <1і Іаѵого или  сіеі 

тех ііеге) орудие труда, орудие производства:
Аѵеѵа ігеііа йі ргепйеге сопіійепга соп і іеггі сіеі те*  

бііеге, регсЬё Г езате ... ега ѵісіпо (/-. Ргеіі, «Оіоѵіпегга, 
еіоѵіпегга» ).

Джордано так и рвался поближе заняться своим делом: 
ведь экзамен... надо было вот вот сдавать.

Ь) (тж. Іеггассіо гіі Ь оііе^а) шпик, шпион.
Ьосса с)і Іегго см. В-816.
Ьгассіо сіі Іегго см. В -1136.
— Іаге іі Ьгассіо сіі Іегго см. В-1137.
согііпа сіі Іегго см. С-2844.
сиоге сіі Іегго см. С-3191
т и г о  сіі Іегго см М-2180.
яесоіі с)і Іегго см. 5-553-
$ (отасо  (Іоііегаіо) сіі Іегго см. 5-1762.
Іегпрі с)і Іегго см. Т-200.
Іехіа с)і Гегго см. Т-486.
ѵазо с)і соссіо (или  сіі іегга соііа) сопіго (или  

со$іге(іо а  ѵіаддіаге соп) ип ѵа$о ііі Іегго см.
Ѵ-85.

428. аі Іеггі согіі на ножах, в ожесточенной борьбе; 
ожесточенный, острый:

Сові. а Гогга гіі йізсиіеге, егаѵагпо оггпаі. соше *І (ІІсе, 
аі іеггі согіі (А. Могаѵіа, «•Кассопіі готапі»)

И потому, из-за постоянных препирательств, мы все вре
мя были, как говорится, на ножах.

Оиеі ГііобоН сЬе сгесіопо аІГаззоІиІа ІорІса гіеііа ѵегііа, 
поп Ьаппо т а і  аѵиіо а сЬе сіізсоггеге а Іеггі сог(І соп ипа 
йоппа (С. Раѵезе. «II тезііеге йі ѵіѵеге*).

Философы, которые свято верят в абсолютную истину, 
очевидно сами никогда не вступали в словесный поедннок 
с женшиной.

АІ іеггі согіі іп СаІаЬгіа ^ІисіІсІ е сіаззе роШіса. ОиаНго 
аНі т а е із іг а іі  Ьаппо гезріпіо Гіпѵііо ад аззізіеге аі 4аѵогі 
йеі сопѵеепо («Соггіеге йеііа вега», 13 аргііе 1976).

Острый конфликт в Калабрин между судебными властями 
и общественностью. Четверо главных членов суда отклонили 
приглашение присутствовать на конференции.

429. — Іоііа аі Іеггі согіі ожесточенная борьба.
430. — роіеіпіса аі Іеггі согіі острая полемика.
431. — теН еге аі Іеггі согіі выступать против кого-л.
432. а  Іегго Ігесійо нанося удар, разя наповал:

Магіа сІіББе, а Тегго ігесісіо:
— Е зе Іиа піоеііе Гоззе іппатогаіа? ?оз5е к іа  »иа? 

(Л. ВассНеШ, «Тге еіогпі йі раззіопе»).
— А если твоя жена влюблена и уже принадлежит ему? — 

спросила Марта, точно воіізив в него кинжал.

433. а Гсгго е (а ) іиосо (тж. соі Іегго е соі ^иосо) ог
нем и мечом; каленым железом:

— С іп ргйпо Іио%о т і  ріассгеЬЬе йі Бареге рег яиаі 
ѵегБО еііа  зирропда с̂ і сопозсеге і т іе і  Гапіавіісі аѵѵегвагіі.
о т і  ргезіі ГЫеа <іі ѵоіегіі зЬагарІіаге а Іегго е Іиосі^ 
(С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

— А прежде всего мне хотелось бы знаіь, откуда вы 
взялн этих моих воображаемых врагов н почему вы думаете, 
что я намерен избавиться от них и уничтожить их физиче
ски?

Оиезіа ігекса поп риб рій гіигаге. Оеѵі Ігопсагіа соі 
Іегго е со! Гиосо, ве Ьізо^па (Е. Ое МагсНі, «Нейіѵіѵо»).

Эта любовная интрижка не может дольше длиться. Надр 
покончить с ней, выжечь каленым железом, если понадо
бится.

Коп с’ега рій іе т р о , сегіо, рег Гаг с11 .^ароіі «!ап&о е 
сепеге» , т а  с’ега апсога Іетр о  рег !аг радуге соп 1а гар- 
ргезавЬа і со т Ь а Іііт е п и  йі *иі*а 1а еіогпаіа, с 'ега апсога 
іе т р о  рег раяяаге а Тегго е Тиосо Іе гопе ргіпсіраіі сіёііа 
сіііа (Л. Эе Іасо, «Ье циаііго %іогпаіе йі Nаро^і»).

У немцев не хватило, конечно, времени «сравнять Неаполь 
с  землей», но в теченйе суток онн подвергали город крова
вому террору и успели предать огню и мечу его основные 
районы.
(Пример см. тж. С-189; С-705).



РЕК 397 Г
434. — гпеЦрге (или  теГІеге а, са^ііраге, тапсіаге, иха- 

ге) іегго е (иосо (или  Гегго е П а т т а )  предать огню и 
мечу, камня на камне не оставить, стереть с лица земли:

М іП гс іп аи есч ік ) сіеіепиіі іп аМеБа сіі ргосеББО е  БІапсЫ 
сіі аііепсіеге ип ве з іо  сіі с іе т с п х а  да р аг іе  сіеІГаиІогіІа 
ракіБ Іапе Ь ап по  і і^ббо а Іегго с (иосо іі р еп ііеп гіаг іо  сеп- 
Ігаіе (!і Кагасі (<ги і іп і іа », 9 %еппаіо 1972).

1500 заключенных, дожидавш ихся суда и отчаявшихся 
получить амнистию от пакистанских властей, взбунтовались 
и разгромили центральную тюрьі.у в Карачи.

435. а Іеггі риІИі открыто, откровенно, искренне; 
лояльно.

аііипаге Гегго (е  П а т т а )  пеііа Гегііа см. Р-449. 
аГГіІаге іі (егго см. Р-439.
436. адиггаге і киоі Геггі приложить все усилия, ста

раться изо всех сил, лезть из кожи вон.
апсіаге соі диайго Геггі аІГагіа см. А -1034.
437. арріссаге Іеггі асІсІ0550 а С]СІ очернить, о к л р в р т з т ь  

кого-л.
438. аггіѵаге а  (диехіі) іеггі =  дойти до крайности-

5(, саго № по. БІашо аггіѵаіі а  диезИ Іеггі. Сі Ьиііапо 
Іиогі аі саБа (К  Ргаіоііпі, «II аиагііеге»).

Д а, дорогой Нано, мы уже дошли до предела. Нас вы
брасывают на улицу.

439. аггоГаге (или  аГПІаге, Іетргаге ) іі (егго 
взяться за оружие, готовиться к бою.

440. аѵѵепіагві пеі Гегго ввязаться в схватку, вступить 
в бой.

ЬаНеге йие Геггі а  ипа саісіа см. С-145.
441. ЬаЙеге іі Гегго (тж. зсаігіаге і Геггі) упорно доби

ваться цели, бить в одну точку; энергично приняться за 
дело:

Оиеі раггосо ега іп дапіЬа. Ваііё II Іегго Гіпсіотапі сН- 
сепсіо ипа гпезза рег і роѵегі т о г іі, рег і ѵіѵі сЬ 'егапо 
апсога іп регісоіо, рег диеііі сЬе сіоѵеѵапо пазсеге (С. Ра- 
ѵезе, «Ьа іипа е і /а /6 » ).

Этот священник был жох. На другой день он взялся за 
дело и отслужил обедню сразу н за упокой усопших, и за 
здравие живущих, но пребывавших в опасности, и даж е за 
младенцев, еще не появившихся на свет.

442. ЬаНеге (или  зсаігіаге) іі Гегго т е п іге  (или  (іпсНё, 
Чиапііо) ё саігіо ргоѵ. ковать железо, пока горячо:

Мапсіб а сііге а Сегігисіе сЬе ѵепівзе 6а Іиі; е авреиап- 
гіоіа, 5і сПзрозе а ЬаНег іі [егго, теп1г 'ега саісіо {Л. Мап- 
гопі, «I ргогпеззі врозі»).

Князь велел сказать дочери, чтобы она пришла к нему 
и, поджидая ее, решил ковать железо, пока горячо.

Ооѵгекіе соггеге аі раезе е зсаігіаге іі Іегго тпепіге ё 
саісіо {О. Ѵег%а, «Мазіго-еіоп СезиаШо»).

Вам нужно бы поспешить в деревню н ковать железо, 
пока горячо.

443. сесіеге іі [егго (или і Іеггі) сложить оружие, ка
питулировать, сдаться на милость победителя.

444. сіп^еге іі [егго (или  1а зрасіа) рег чсі сраж аться 
за кого-л.

445. сопйаппаге аі [еггі приговорить к каторге.
сіаге ип а^ о  рег (гі)аѵеге ип раіо сіі [егго см.

А-375.
446. сіірегіге (или  згпаіііге) іі [егго иметь луженый 

желудок.
еззеге ай гай о  с о т е  іі [егго сіаііа с а іа т і іа  см. А -1326. 
еззеге іп ипа ЬоЙе сіі [егго см. В -1080. 
еззеге іп ип сегсНіо сіі Іегго см. С -1541.
447. еззеге (или  ѵепіге, ігоѵагзі) а (чиевіі) [еггі быть 

в затруднительном положении, в стесненных обстоятель
ствах:

— 5іато сІщЕіа а чиезіі Іеггі?!—езсіатб ѴеІІегіа гісіепдо 
(С. Ѵег&а, «Егоз»).

— Неужели мы уж е дошли до этого? — спросила, смеясь, 
Велледа.

[аге йие !еггі а ипа саісіа см. С-145.
448. іпсгосіаге і Іеггі скрестить шпаги, скрестить ору

жие.
449. т е й е ге  (или іепеге) іі [егго (тж. гесаге, а^цпаге, 

и5аге Іегго (е І і а т т а )  леііа  іегііа) а) выжечь каленым

железом; прибегнуть к крайним средствам; Ь) принять 
трудное и смелое решение.

450. т е й е ге  іп [еггі заковать в кандалы, 
т е й е г е  т а п о  аі [еггі см. М-630.
451. то г іге  зойо і [еггі ^  умереть под ножом:

...ша іо сгесіо сЬе репзаѵа апсЬе аііа Ьгиііа Неаг.а сНе 
гіі БсШо т а е а г і  а іогіо ип сЬігигдо / а  ^иапс1о іі рагіепіе 
ЕІі шиоге 5оЦо і ІеггІ соте &і йісе (б . Вегіо, «11 ггіаіе
05С11Г0»).

. .но я уверен, что он думал о том, как ж алко выглядит 
хирург (часто не по своей вине), когда пациент умирает 
у него, как говорится, под ножом.

іпозігаге і [еггі іп агіа см. А 1034.
452. рі^Ііаге іі [егго саісіо взяться за опасное дело, 
гесаге [егго (е П а т т а )  пеііа [егйа см. Р-449.
453. г ітап еге  зойо і [еггі побывать за решеткой, си

деть в тюрьме:
5оНапІо ІІ бі^пог Рере сЬе «ега гішакіо койо 1 ІеггІ» 

поп ш апііезіо іі 5ио зепіішепіо ( V. Ргаіоііт, «Сгопаса 
Іатіііаге»).

Только синьор Пеле, который «побывал за решсткой>, не 
проявил никакого сочувствия.

454. гіігоѵагзі аі Іеггі попасть в тнекн. 
зсаісіаге і [еггі см. Р-441.
зсаШаге іі [егго т е п іге  (или  ІіпсЬе, диапсіо) ё саісіо

см. Р-442. 
зшаЙіге іі [егго см. Р-446.
455. зрегхаге і [еггі сбросить цепн, освободиться от 

рабства.
Іешргаге іі Тегго см. Р-439.
(спеге іі Іегго см. Р-449.
456. Іоссаге [егго «взяться за железо» (от дурного 

гл а за ):
1/аІЬего БішЬоІееша 1а ѵііа, 1а Тогга гіеііа паіига е Іос- 

саге ип аІЬего, о іоссаге Іе^по, сЬе да поі ё 5іаіо дівіогіо 
іп «іоссаге Іегго», Ьа іі роіеге гпа^ісо сіі ргезегѵаге сіа ип 
регісоіо («Сіогпі», 30 йісетЬге 1973).

Дерево — это символ жнзни, символ силы природы, и 
.подержаться за дерево, т. е- за деревяшку (у нас это пере
делали в «подержаться за железку») значит магически 
оградить себя от несчастья.

ІЧоп егапо еаНі пегі. Ілпсіа зозіеппе сЬе Ьізодпаѵа Іос- 
саге Іегго (Е. Вопаппі, «Ѵайиііега»).

Перебежавшие дорогу кошки не были черными, но Линда 
сочла нужным нлюнуть через левое плечо.

...А X. диапсіо Іа ѵесіопо іоссапо Іегго (0 . Леа, «Кіігаііо 
йі та%%іо»).

...Встретиться с ней считается дурной приметой.

457. — Іосса [егго! тьфу-тьфу — не сглазить?, плюнь 
через левое плечо.

458. Ігагге і [еггі рег Гагіа (или  іп агіа) прийти в ис
ступление, в бешенство.

Ігоѵагзі (или  ѵепіге) а (диезіі) [еггі см. Р-447. 
изаге '!егго  (ё [іаш ш а) пеііа [егііа см. Р-449.
459. ѵепіге аі [еггі (согіі) а) взяться за оружие; всту

пить в бой, схватиться:
I сіие С гаіісі зопо Гипо сіі [гопіе аІГаІІго, е р г іт а  <!1 

ѵепіге аі Іегго, зі ^иагсіапо агсіепіешепіе (С. О'Аппипгю, 
«Зоепо йі ип Ігатопіо й'аиіиппо»).

Оба Гратичн стоят друг против друга и пожирают друг 
друга глазами, прежде чем схватиться врѵкопашную.

РоісЬё 5І ега ѵепиіо аі Іеггі согіі ѵоіеѵа а т іс і (ісіаіі, 
«ііБсгеІК.. сЬе поп еП Іайсіаззего /аге ипа саіііѵа [фига 
( Е. Ое МагсНі, «Соі [иосо поп зі зскегга»).

И поскольку дело дошло до открытой вражды, он почув
ствовал необходимость в верных и преданных друзьях, ко
торые не дад ут ему осрамиться.

b) дойти до предела, до крайности:
...Еііза ѵіепе аі Іеггі согіі соі зио сиоге, е іі с ат іп е ііо , 

іп сашега сіеііа Зікпога, агсіе іпіліеггоііаш епіе ( V. Ргаіо- 
Ііпі, «СгопасНс йі роѵегі атапіі»).

Элиза мучается со своим сердцем, а в комнате Синьоры 
непрерывно горит камни.

c) прийти к заключению, к выводу.
Гассіаіо зі го т р е  е іі [егго зі р іе^а см. А*66. 
аѵгеЬЬего т а п д іа іо  1е сНіарре (или  Ганса) <11 Сгашо-

Іагго сНе Гаѵеѵа йі [егго см. 0-939.
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460. Ьаііі іі Тегго (или  іі с) іойс) гпепіге (или  диапсіо) 

ё саіііо ргоѵ. куй зчелезо, пока горячо, 
сагісо йі Тегго, сагісо сіі раига см. С-922. 
саКіѵо Іаѵогаіоге а одпі Тегго роп садіопе см. Ь-264. 
4С1. сііі ее пе ігеда аі Тегго, §1і 5’аК асса 1а гиддіпе 

ргоѵ. ~  с кем поведешься, от того и наберешься.
рег ип сіііосіо хі регсіе ип Тегго, е рег ип Тегго ип са- 

ѵаііо см. С-17С1.
і (Іепагі іГаг^епІо хреххапо (или  П т а .  Іеііо іГагдепІо 

брегга) 1е рогіе аі Тегго см. 0-124.
462. іі Тегго І іт а  іі Тегго ргоѵ. клнн клином вышн 

бают.
а іпсиіііпе сіі Тегго, т а г іе ііо  сіі р іотЬ о  см. 1-190. 
т а п о  аі Теггі! см. М-704. 
т а п о  (1і Тегго е ^иапіо  ііі ѵеііиіо см. М-461, 
т е д і іо  ё Тегііа оі іегго сНе <1і Ііпдиа см. Р-409. 
топсНіпо (или  піопсо) аі іегго, сепііпіапо аі 5ассНеМо 

см. М-1738.
463. поп §1і сгіссНіа ІІ Тегго а) он не робкого десятка;

Ь) он мастер на все руки.
поп Іад ііаге іі Тиосо со! Тегго см. Р-1553.
Іа ги^діпе т а п д іа  іі Тегго см. К-616.
Іа гарра іГагвепТо, ГагаТго с!і Тегго см. 2-21. 

Р Е К К ІІ2 2 0  т
464. айорегаге ІиЙІ 1 хиоі (или  адиггаге і хиоі, са- 

ѵаге Тиогі і ргоргі, кіиггісаге і 5иоі) Теггиггі п' стить 
в ход все средства, наж ать на все пружнны 
Р Е р Ѵ О п ^ О  т

465. Таге ип Тегѵогіпо задать головомойку.
Р Е 5 8 0  1.

с а т р а п а  Техха см. С-320, 
саппа Тезка см С 508.
— ѵосе сіі саппа Текха см. С-509.
сопса Техьа см. С-2385.
рогге Гасяиа педіі огсіоІІ Геххі см. А-186.
4С6. $(и)опаге а  Теххо издавать глухой звук; звучать 

надтреснуто (о посуде).
467. 5(и)опаге сіі Техко лишиться чувств, быть при 

смерти.
йига ріи ипа репіоіа (или  ипа сопса) Те$$а сЬе ипа 

пиоѵа (или  $апа) см. Р-1244.
Р Е 5 5 0  2. т

468. Тех50 іі’ого шут гороховый.
469. Таге Теххо дгі обмануть, надуть, обставить кого-л.:

1 «Наі раига рег Соіапіиопі, сгесіі і ,е ѵокіи ІагМ іез50, 
боПіагІі іі беЕЕІоІіію» (С. Агріпо, «гѴп йеііііо й 'опс-е-).

— Ты боншься, что Колантуони хочет обскакать тебя, 
сесть на твое место.
(Пример см. тж. В-626: I 185).
470. Таге И Теххо прикидываться простаком, валять д у 

рака:
— Соп!е*заге? Е гіге сова гіеѵо сопГеяваге’’
— N011 іассіа II (евьо Ьа сНтоБІгагіопе 11 іегі сЬі Гііа 

ргерагаіа? (С Сегтапеііо, «Ье тетогіе (іі ип ЪагЪіеге»).
— Сознаться? В чем я должен сознаться?
— Не валяй дурака. А кто подстроил вчерашнюю демон

страцию?
РЕ5ТА /

471. Ге$1а сНе поп ё пеі Іипагіо шутл. праздник, не от
меченный в календаре; прогул.

472. 1а Гезіа сіеі т а д і  церк. богоявление.
473. — еззеге Ьиопо а ііа  Гезіа сіеі т а ^ і  быть никчем

ным, никудышным.
Іа Гезіа гіеі Могіі см. 0-542.
Гезіа сіі 5ап Зи^Ьего см. 5-2049. 
ѵі^іііе сіі саШѵе Гезіе см. Ѵ-562.
474. ассотосіаге (или  ассопсіаге, а^д іизіаге, сопсіаге) 

ЧсІ рег іі сіі сіеііе Гезіе (или  рег 1е Гезіе; тж. з(и )оп аге  
а Гезіе 1е са тр а п е ) дать кому-л. как следует, показать 
где раки зимуют:

...I зіюі егапо зр ес іа ітеп іе  іігііеге БаіігісЬе пеііе ^иа1І, 
сіаі зіпсіасо а ІГ и ІІіто  зрассаіерпа е Ьагсаіоіо, о^пипо ега 
сопсіаіо рег 1е Іезіе, $епга г е т і55Іопе (Л. Ме&гі, «Ьа сас- 
сіаіога»).

...Его специальностью были сатирические побасенки, в 
которых он не давал пощады никому, начиная с городского 
головы и кончая последним дровосеком н лодочшіком.

Ога с’ё сЬі 1о сопсіа рег 1е іеаіе, іі ргсіе.. (С. Саззоіа, 
«Ьа га^агга йі ВиЬе»).

Вот теперь он отделает его как следует, этого попа...
«Апіопіо?» ягЫб ІІ райге..., «Ога 1о авд іи зіо  рег Іе Іе- 

5Іс!» ( V. Вгапсаіі, .11 ЬеИ’Апюшо»).
— Антонно? — закричал отец.., — вот сейчас задам перцуі
Аббзі (іегагпепіе... 5СП55е сопіго іі Рапівпі Ѵіпсепго Ыап- 

писсі псііа ргеСагіопе аі... зио «М апиаіе», сіоѵе едіі Іе 1о 
ассопсіа ргоргіо реі сІІ сіеііе Гсьіе (С?. Л. 5 сагіаггіпі, «Сспяі 
зорга Ріеіго Рап}апі»).

Довольно смело... нападал Вннченцо Наннуччн на Фан- 
фани в своем предисловии к «Учебнику», где он от Фаи- 
фани прямо-такн не оставил камня на камне.

МаііШе (ріапёе). — Ѵесіі, Ьисіа, віагп е^піе гоѵіпаіа. 
Етіііо. — Ога зіашо сопсіаіі рег 1е ?езіе (/. Зѵеѵо, «Ье 

Сге йі Сіиііапо»).
М а т и л ь д а  (плачет). — Теперь мы разорены вконец.
Э м и л н о. — Д а, теперь мы знаем, почем фунт лнха. 

(Пример см. тж. К-82).

475. аѵеге (или  рі^ііаге) ?е§іа развлекаться, весе
литься, праздновать.

476. аѵеге Іа іе з іа  а) попасть за  решетку, быть при
говоренным к тюремному заключению; Ь) быть убитым.

477. сотапсіаге Іа [езіа  навязать свою волю, свое мне
ние; командовать, заправлять.

сопсіаге цй рег Іе ^езіе (или  рег іі сН сіеііе Гезіе) см. 
Р-474.

478. сіаге (или  Бсашрапаге, з іо гте^д іаге , ііппіге) а 
[езіа а) трезвонить, звонить во все колокола; Ь) хулить, 
порицать, бранить.

гііге іі п о т е  сіеііе [езіе а дсі см. N-420.
479. еззеге сіеііа Іезіа быть в числе приглашенных.
480. Гаге ипа Гезіа праздновать, справлять праздник.
481. [аг(з і) [езіа отдыхать, веселиться:

Аѵеѵапо ѵо^ііа <іі Іаг іе з іа , сІІ ясЬеггаге... (і?. ВП^пеШ, 
«Ьа йегіѵа» ).

Им хотелось веселиться, шутнть...
51 ѵесіеѵа іга 1е ріапіе 11 Іеііо гоббо йсііа ѵіііа е ѵепіѵа 

6\ Іаккй ип сЬіассЬіегіо сіі е^піе сЬе &1 Іа ісаіа  (С. Раѵезе, 
«Нассопіі»).

Сквозь листву деревьев виднелась красная крыша виллы, 
и оттуда доноси інсь голоса развлекавш ихся гостей.

Епігагопо (̂ 1̂п^ие і Іге. е  Гесеге зареге сЬе егапо ѵепиіі 
сів РокБіо-Тегше соп ип Ріаі 1400. Оікзего: — АЬЫашо аариіо 
сЬе диі бі Іа (еьіа (Н. Вгі%пе11і, «Ьа ёегіѵа»).

Вошли трое и заявили, что приехали на «Фиате 1400* 
из Поджо-Терме. «Мы слышали, что здесь веселятся»,— 
сказали они.

Г^оп во сЗіге сЬі сіеі йие Ги ріи Геіісе: з ’аЬЬгассіагопо, зі 
Ьасіагопо, бі Гесего Іапіе ІеБІе (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Не могу сказать, кто из двух был более счастлив. Они 
обнялись, расцеловались и вообще были очень веселы. 
(Пример см. тж. Т-274).

482. — [аі (или  Га’) Іезіа! отстань!, хватит!, убирайся!
483. Гаге Гезіа І е ^ е г а  прогулять, не выйти на работу.
484. Гаге (Ьиоп или  §тап) [езіа а... почтить внима

нием; оказать внимание:
і/а ѵ е іе  ѵібіо, еЬ, БІазега?.. сЬе Гсяіа ѵЪаппо Гаііо?^ 

(С. Ѵсгца, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
Видели, что было сегодня вечером?.. Какой хороший прием 

они вам оказали?..
5і соповсеѵапо аррепа, ша бі Гесего дгапсіі Іезіе (С. Саз- 

зоіа. «Ьа гадагга аі ВиЬе»).
Онн были едва знакомы, но очень обрадовались друг 

Другу.
5и1 Іеііо ѵеппего а ГагшІ Іе54а апсЬе 1е т іе  зогеИе... 

(О. Кеа, «Кіігаііо йі та&&іо»).
К кровати, поздравить меня, подошчи и мои сестры... 
Оісеѵо йипчие сЬе 1’ашісо атЬазсіаІоге т і  1а Гевіа, т і  

Лее, іо поп зопо с о т е  1 т іе і  соІІерЬі сЬе поп арргеггапо 
Г ітр о гіап га  сіеііа Б Іатра, ѵоеііо сІагИ ип ргапго ді Ъеп- 
ѵепиіо (Р. МопеШ, «Могіе йеі йіріотаіісо» ) .

Я сказал, что мой друг посол ценит меня и говорит мне: 
«Я не такой, как мон коллегн, которые недооценивают ролн 
прессы, я хочу отметить твое возвращение званым обедом».

Ьеі 5І іе гт б  е 5-1 сЬіпо а Таг Тезіе аі сапе е роі с1і55в 
гігіепгіо: «АЦога се 1о сіаі іі сапе?» (А. Могаѵіал «КассѵпЦ 
готапі» ),
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Она остановилась и наклонилась, чтобы приласкать со

бачку, а потом, смеясь, спросила: «Ну. так ты отдашь нам 
ее?»

..Іиііі т а п е іа т п ю  гагіопе сіорріа сіі разіазсіи ііа , шепіге 
аІ!а сагпе зі гесе роса 1е5Іа ( і .  Вег^опгіпі, «Ѵп / исііе рег 
ЗаЬа» ).

...все мы съели по двойной порции спагетти, а к мясу 
почти и не притронулись.

Роі епіго пеііа зиа сашега, оѵе іі зио осіоге сіі сіпдис 
апгіі аѵапіі рагѵе іаг^ іі шШе Ісйіе (V. Вгапсаіі, «II Ьеі- 
ГАпіопіо»).

Затем он вошел в комнату, где запах, тот ж е, что 
пять лет назад, овеял его роем сладостных воспоминаний.

485. Гаге 1а Гевіа а дс а) украсть, присвоить, прикар
манить; Ь) воздать должное чему-л., какой-л. еде.

486. — Гаге Іа Гех4а а ип раігіпю піо проесть, проку
тить состояние.

487. Гаге 1а Гехіа а дс! а) укокошить, убить кого-л.:
І_Іп аШшо сіоро... ипа ЬошЬа а шапо зсорріб ргоргіо 

зорга 1е позіге Іезіе...
«Бі диі Ьізоепа зіоееіаге  зиЬіІо, а ііг іт е п іі сі Іаппо 

1а Сехіа (Р. I .  Веіііпі сіеііе Зіеііе, V. Ьаггаго, *Ооп&о 
иіііта агіопе»).

Немного погодя... над нашими головами взорвалась бом
ба...

— Надо смываться отсюда поскорей, не то нам крышка. 
(Пример см. тж. 8-1312 Ь).

b) разделаться с кем-л., отделать кого-л. по первое 
число:

Ье со таг і аррепа ѵігіего ГассЬіаррарогсІ... [игопо
аййозво соп 1е госсНг е ѵоіеѵапо ІагрН 1а !езіа рег іи ііі
і рогсі е ка іііп е  сЬе аѵеѵа зи ііа  созсіепга (С. Ѵег%а, «йоп 
Ьіссш Рара»).

Как только кумушки увидели похитителя их поросят.., 
онн набросились на нею  с прялками в руках, ж елая рас
считаться за всех кур и свиней, которые были у него на 
совести.

«1_Іпа ѵоііа сЬе зеі сНѵепІаіо Ъеііо дгаззо, Тоссі И Іа  Іа 
іеБіа (Л. ЛІогаѵіа. «Миоѵі гассопіі готат»).

«Теперь, когда ты стал таким красивым и толстым, Точчи 
тебе покажет».

ІЛп аііго ро’ Іасеѵапо 1а 7ез4а а  т е  риге!.. (О. Ѵег^а, 
«Мавіго-сіоп Севиаійо»).

Еще немного, и мне бы не сдобровать!..
c) лишить девственности:

АпсЬе зи ііа  зиа ѵегсіпііа... зі гіиЫіаѵа... ѵіѵепсіо пеі 
^гапсіе аІЬег^о сН Ьопага чиаІсЬе т е г іо  ді рахзад^іо 1м 
іе т р і  ге то іі сіоѵеѵа аѵегіе іа ііо  1а Іезіа (А. РаІаггевсНі,
«Нотапгі вігаогёіпагі» ).

И в том, что она девуш ка.., онн сомневались .: когда она 
в давнне времена жила в большом лондонском отеле, ка
кой-нибудь заезжий шалопай, конечно же, лншил ее невин
ности.

МоИо рій сіі яиапіо роіеззе гіп^а11игг1г5і сГаѵег Гаііо 
Іа іезіа  а ипа зіирісіа га^агга сіі са тр ап п а  (М. Ргізсо, 
*ипа врігаіе йі пеЬЬіа»).

Это куда лучше, чем задирать нос, лишив невинности 
какую-нибудь деревенскую дуру.

488. Гаге 1а зиа Гезіа праздновать, ш ататься без дела:
Иа диі ѵепеопо чиеі боісЫі ріссоіі е Ьгипі, сЬе зі 

ѵесіопо 1а сіотеш са пеііе позіге с іііа  зеііепігіопаіі. огко- 
СІІ05І <іе! Іого диапіі ЬіапсЫ Таге Іа Іого іезіа  виаггіапдо 
1е ѵеігіпе сіеі пееогі... (С. Сотізво. «Ьа Іаѵогііа»).

Отсюда явіяю тся эти низкорослые и смуглые солдаты, 
которые проводят воскресные дни, красуясь в белых пер
чатках на улицах наших северных городов, разглядывают 
витрины магазинов.

489. !аге 1е Уезіе а... восторженно, радостно встре
тить (о животных) :

Ма 1е аззісііго сЬе аііога. рег т е ,  епігаге пеііа т іа  саза... 
соп яиеі Ьеі ріагсііпо. іі ЬагЬопсіпо Ъіапсо сЬе т і  ѵіепе 
іпсопіго а іа г т і  Іе Іезіе; 1о сЬаиНеиг. 1а сатегіега , Іа 
сиоса... Ьазіаѵа (М. Зоійаіі, «II ѵего Зііѵевігі»).

Уверяю вас, что в то время вернуться в мой дом... 
с прекрасным садом, с  белым пуделем, который беж ал мне 
навстречу, радуясь моему появлению, с шофером, горничной, 
кухаркой... было для меня всем.

Ега ипа сисіпа ріепа сіі раШ  е сіі сапі сЬе бі аІГоІІаѵапо 
іпіогпо аііа ѵессЬіеіІа, Іасепсіоіе Іе Іезіе е 1е іиза (/. Саі- 
ѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

На кухне было полно кошек и собак. Все они сгрудились 
вокруг старушки, радостно мурлыкали и лаяли.

Гаге 1а Гезіа зепга чгі см. Р-491.
490. іаге іез іа  е ѵі^іііа аі ѵоіеге гіі дсі всецело подчи

ниться чьей-л. воле.
491. Ііпіге (или  іаге) 1а !ез |а  зепга цсі обойтись без 

кого-л., обойти кого-л.
492. Ппіге (или  Іегтіпаге) 1а !езіа довести дело до 

конца, разделаться с чем-л.
493. ^и азіаге  Іа Гезіа испортить обедню, расстроить 

веселье, компанию.
рі^Ііаге Гезіа см. Р-475.
зсатр ап аге  (или  з іо гте^^ іаге , Ііппіге) а Іезіа см.

Р-478.
494. з із іе т а г е  рег 1е Іезіе отделать по первое число:

Сопзісіегіато сіипчие сЬе Ріггисо пагіа: е Магіапо Ь
Б із іетаіо  рег 1е іезіе (Ь. 5сіавсіа, «И щ ом о йеііа сіѵеі- 
Іа>).

Представим себе, что Пиццуко признался. Тогда дела 
Мариано плохи.

Соп ипа ресіаіа аѵеѵа зресШо іі соііеііо  зоііо  1 сіНпдгі:
— Ога ріапшіа. 5е по Іі зІБІешо рег 1с Іезіе (Ь. Вегіаг- 

21, «Соте Ьеге ип с а //^» ).
Ногой о н  отбросил нож под машину.
— А теперь кончай. А то вздую, света не взвидишь.

$(и)опаге а Гекіе Іе с а т р а п е  см. Р 471.
Іегт іп аге  Іа Гехіа см. Р-492.
495. Ьізодпа Гаг 1а Гехіа ди іпііо гісогге (или  ё) іі 

5апІо  (тж. 1а Гевіа ѵа іа(.1а іі дю гпо сЬе согге) ргоѵ. 
всякому овощу свое время; дорого яичко к красному 
дню.

а саха РоИгопі (или  а са5а ііеі роі(гопі) ё зет р ге  Ге- 
хіа гм. Р-1996. 

сНі с а т р а  Іиііо Гаппо ѵеііе Іиііе 1е Ггхіе см. А-911.
496. сНі Га 1а Ге$(а поп 1а досіе ргоѵ. э* сапожник 

всегда ходит без сапог.
497. сНі т і  Га Ге$іа ріи сЬе поп т і  5іюІе, т ’На ЬихсНе- 

гаіо о ЬихсНегагті ѵиоіе (или  т ’Ьа Іп^аппг о о іпдап 
п а г т і ѵиоіе) ргоѵ. =  покормил калачом, да в спину 
кирпичом.

498. сНі Га Іиііе Іе Ге$1е, роѵего &і ѵехіе ргоѵ. кто все 
праздники отмечает, у того на одеж ду не хватает.

499. сНі ( іт )р г е я іа , Іетрек іа  е сНІ ассаНа, Га Іа іе$(а 
ргоѵ. =  в долг д а в а — друж бу терять.

500. сііі поп Га Іа Ге$(а диапйо ѵіопе, поп Іа Га роі 
Ьеле ргоѵ. все хорошо в свое время, дорога ложка к 
обеду.

501. сЬі поп ѵиоі ЬаІІаге поп ѵаЛа а ііа  Ге$іа ргоѵ. ^  
не хочешь танцевать — не ходи на праздник; в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят.

сНі поп ѵиоі Іа ГехГа Іеѵі ГаІІого см. Р-509.
502. сНі всіаіасдііа 1а іе$(а, 5Іепіа і діогпі сіі Іаѵого 

(тж . сНі зд и агга  рег 1е Гевіе, $(еп1а іі сі Лі Іаѵогаге; 
ракхаіа 1а Іезіа, іі рагго  іп Ьіаг.со гевіа) не б у іь  рас
точительным— не б>дешь нуждаться; береги копейку 
про черный день.

503. сНі ѵа а ііа  Гехіа (или  аНе погге) е поп ё іпѵі- 
іа іо  іогпа (а  саха) $соп$о1аіо ргоѵ. ^  придешь незва
ным, уйдешь драным.

504. сНі ѵиоі доііег 1а Гехіа сіі^іипі Іа ѵі&іііа ргоѵ. хо
чешь настоящего праздника, попостись накануне.

505. сіоѵе сі зопо Іе Гехіе, сі хопо і соссі (тж. сіоѵе сі 
зопо і соссі сі 50по Гехіе) ргоѵ. где пьют, там и льют:

АПога Іа сивіпа Аппа... с шіпсіб а кг.йаге: — АІІевгіа! 
АІІедгіа! <[Зоѵс сі чопо 1 соссі сі коп (е$(е», е іі ѵіпо сЬз 
5і Брапгіе ё сіі Ьиоп аиригіо (С. Ѵгг^п. «г/ Маіаѵоеііа») 

Тогда кѵзнна Анна., подняла крик. « 3 1о к добру, к доб
ру! Где пь от. там н льют. Пролитое внно — хорошая при
мета».

506. е Ге$(а! и точка!, хватит!, довольно!, и дело с кон
цом!

507. Гаііа (или ѣ Гіпііа) Іа Гехіа е согхо іі раію  (тж . 
Гаііа или  р азза іа  Іа Гех4а, ^аЬЬаІо іі хапіо; ракзаі^ !а 
Іезіа, ІеѵаІо Гаііого; аѵиіа 1а ^гагіа  и іи разкаіо іі ре- 
гісоіо, ^аоЬаІо 1о вапіо) ріоѵ. нуж да миновала — свя
того побоку:



РЕ8 400

ЬіЬго гіі ЬаНаеПа е 6 і ароБІоІаіо, циаі ега пеі 5иоі 
іта ііі рготіпепіі, диезіо сіеі Оиіпеі. а ЬаІІа^ііа ѵіпіа рагѵе 
сЬе поп сІоѵезБе рій іпіегеззаге: рачБаІо Н регісоіо, БаЪЬаіо 
і і  б э п і о  (В.  Сгосе, «Сопѵегвагіопі сгіііске» ) .

Книга Эдгара Кннэ {«Дух религий», 1842 г .), воинствую
щ ая н отступническая в своих главных положениях, после 
того как была одержана победа, уж е перестала вызывать 
интерес: опасность миновала, и святого — побоку.

{а((е Іе погге, е Ппііа Іа Гехіэ см N-531.
508. 1е {ех(е хі сопозсопо аі Іеѵаг ііеііе (спсіе (тж.. аі 

Іеѵаг ііеііе (еп<1е $і сопохсе 1а Гехіа) ргоѵ. не хвались 
нача юм, хвались і.онцом; конец венчает дето.

509. Іа Іехіа поп ё хетрге і!оѵ’ё ГаІІого (тж. сЬі поп 
ѵиоі 1а Іевіа Іеѵі Гаііого) ргоѵ. ^  наружность обман
чива.

1а {е5(а ѵа Іа ііа  іі >іогпо сНе согге см. Р-495.
Іа песеззНа поп На (е5(а см. N-138.
510. о^пі ^іогпо (или (и((і і ріогпі) поп ё Гехіа ргоѵ. 

^  ие все коту масленица.
о^пі иссеііо Га Іех(а аі хио пісіо сч. Ѵ-22. 
раххаіа Іа Гехіа. даЬЬа(о іі $ап(о (или Іеѵаіо ГаІІого) 

см. Р-507
ра$$а(а Іа Іехіа, іі рагго іп Ьіапсо ге^іа Р-502. 
іі рагго  (а  Іа Іех(а е іі $аѵіо хе Іа досіе см. Р-939. 
рег і роКгопі ё хешрге Гех(а см. Р-1996. 
іі (горро апіеп диа$(а 1а (е$(а см. А -595
511. (горре (е$(е, (горре (е$(е, (горре (етрех(е ргоѵ. =  

слишком большое веселье кончается дракой. 
РЕ 5ТЕ С С ІА К Е  о

1е$1ерк'аге И п о т е  см. N-425.
{еч(едріаге іі хапіо см. 5-215 

РЕ5ТІСПѴІА /
езхег с о т е  1а т о г іе ііа  сНе ё рег 1и(1е 1е Іе^Нсіпе см 

М-1990 
Р Е 5 Т (Ж Е  пі 

Гдге чс соі ПоссНі е соі Ге5(опі см. Р-871.
Р Е З У С А  I

512. а^дгаррагеі аііе и И іте  Іех(исНе цепляться за со
ломинку, за последнюю надежду.

саѵаге ргііпа 1а (гаѵе сІеІГоссНіо ргоргіо сНе 1а іе$(иса 
сіаіі/ксіііо  аіігиі см. Т-887.

ѵесіеге Іа Гехіиса пеІГоссНіо аНгиі (или  гіедіі аИгі, ііеі 
ргп ігпо) е поп хепНге Іе (гаѵі (или  е поп ассогреі ;і 
сіеііа (гаѵе) пеІГоссНіо ргоргіо (или  пеі вио, пеі ргоргі) 
см. Т-891.

Іа Гех(и ,а гііѵепіа (гаѵе см. Т-892.
РРТТА [

513. Іа ІеК а (ІеІІа (огіа ^  лакомый кусок, «кусок пи
рога», доля добычи:

Гиб сЬе Ьа зріпіо а іс іт е  саБе гіі ргігпо ріапо а пекаге 
іі Іого аррокяю  аПа щапіГезІагіопе <И деппаіо ё ГеБрегіепга 
гіеііс ргесесіспіі зсопПііе. т а  апсЬе іі Іа ііо  сЬе. Пп сіаііа 
рагіепга, 1а Іеііа сісііа Іогіа ѵ іг іпаітеп іе Іого оНегіа ега 
азБаі рій ріссоіа гіі яиеііе сопсеззе ай аіігі рпіррі («ЬЧІпі- 
іа*. 14 поѵетЬге 1965).

О тказ ведущих фирм грамзаписи поддержать январский 
фестиваль — это итог нх предыдущих неудач, но одновре
менно и дока іательство того, что с самого начала «кусок 
пирога», который им посулили, показался им много меньше 
того, что предложили друінм.
514. — рі^ііагзі ипа ТеИа сН (оНа п о ж и в и т ь с я  чем-л.
515. Гаге (а ) ТеМс (тж. гпеііегс а или іп УсИе; іа&ііаге

а ГеНе) искромсать, изрубить на куски:
Сагте1а{ — 1>п и о то  шаББіссіо... соп ипа Баіиіе <!і (еггс .. 

Оиапсіо Гіпсолігаѵо рег 1е Бсаіе. рег ?аге сіеііо зрігііо, зареіе, 
с о т е  бі иза {га іпяиіііпі, аПигіепсІо а <іие1 соіогііо запо сЬе 
аѵеѵа Іиі. е сЬе ііі роіеѵа *а#1іаге а Іеііе: «Ооп Сеппаго, 
Біеіе иБСііо гіаІГозрейаІе?» (Е. Ье РШрро, «1 тогіі поп \аппо 
раига»),

К а р м е л а .  — Ну прямо мастодонт... здоровый как бык... 
Когда сталкиваюсь с ним на лестнице, вижу, что такого 
хватило бы на двоих, и, как принято между соседями, 
шутливо спрашиваю его: «Дон Дженнаро, вы только что 
вернулись из санатория’ »
516. ь(аге а ііа  Ге((а экономить на св-чных огарках. 

РЕІЮ АТАКІО т
517 іеи<1а(агіо Лсііа Ьагііа сіі 5ап  5 ітр Ііс іап о  ^  про

стофиля.

Ьиоп ѵіпо, ІіаЬа Іип^а см. Ѵ-602.
РІАССА [

518. Ьа(1еге Іа Пасса работать медленно, еле-еле; спу
стя рукава:

II еіогпо сЬе Іа Карізагсіа гіоѵё {огпаге й е ііт ііѵ а т е п іе  
іп с і і і а = зи ип Ігепо сЬе Ьаііеѵа 1а ііасса... бі т із е  зиЬЙо 
аі Іеііо, ЬепсЬё Іоззе аггіѵаіа сНе ега апсога 1а таШ па 
ѵегБо 1е йіесі (В. ТессНі. «Ьа іетга аЬЬапйопаіа»),

В т о т  день, когда Рапнсарде пришлось окончательно пе
реехать в город... поездом, который тащился, как черепаха., 
она, по приезде, тотчас улеглась в постель, хотя было уж е 
около десяти часов утра.

...циапсіо Био П^По сотрГ і диаііоггіісі аппі. репзб сіі 
т е ііе г іо  а зсиоіа. регсЬе ітрага^зе  іі т ід ііо г  з із іе т а  рег 
ЬаНеге 1а Пасса (/. Саіѵіпо, «ЕіаЬе ііаііапе»).

...когда сыну и с п о л н и л о с ь  четырнадцать лет, надумал 
турок отдать его в учение, чтоб тот выучился, как лучше 
работать спустя рукава.

Сі Гигопо БиЪЙо і гізиН аіі, регсЬё 1а га&агга пеі Іаѵогі 
Ьаііеѵа 1а Яасса, зисіаѵа. е Биа тай ге  сарі сЬе ега т с іп іа  
(-4. Сегѵі, «[ тіеі зеііе [іЕІі»).

Тут же п о я в и л и с ь  и  результаты: депѵшка стала работать 
еле-еле, потела, и  мать поняла, что она беременна.
(Пример см. тж. С -1004 Ь).

РІАССАСОЬЬО т
519. а ПассасоПо а) очень быстро, с томя голову, без

удержно:
Іп сагго2 2 а. гпепіге іі соссЬіеге вГегхаѵ* I саѵаІН а Ііас- 

сасоііо, Г л т іса  5І ісппе аЬЬгассіаІа ад Айа (С. Яоѵаги, «Ьа 
Іл .а і й'ого»).

В коляске, в то ьремя как кучер беспрестанно нахлесты
вал лошадей, подруга тесно прижималась к Аде.

.. е55а 5І ее ііо  л ііассасоііо  пеі йіѵегііпрп^ е сНѵепІб 
1а ^іѵіпііа (Іеі ЬаІІі е сіеііе шегепйе (С. Раійеііа. «Касс оп.іі 
Ыеііа 8саріцІіаІига ріетоШезе»).

...она очертя голову бросилась в вихрь развлечений и 
стала королевой вечеринок и балов.

Ь) кое-как, вкривь и вкось, плохо: Гаге ^с а Ьассасоііо, 
делать чте -л. спустя рукава, кое-как.
РІАССАКЕ у 

П ассаг(м) іі соПо (или  Гоьзо гіеі соПо) см. С-2120. 
Нассаге Іе согпа а дй см. С-2706.

РІАССО а$8
Ьие (іассо $ (а т р а  рій Гогіе іі ріё іп (егга см. В -1383. 
хепга Сегеге е Вассо ё а т о г  сІеЬоІе е (іассо с ч, 

С -1543.
РІАССОЬА {

520. Пассоіа Й’а.поге поэт, очи, глаза.
Іе Пассоіс й Т теп ео  см. 1-71.
521. Іа Нассоіа $оі(о іі т о д ^ іо  зарытый в землю, за 

губленный та іан т .
РIАССОNА /

522. аѵег ипа ргап (іассопа асісіоя^о сильно остаб-'ть; 
чувствовать сильную слабость.

523. ЬаНеге Іа Ііассопа бить баклуши, бездельничать. 
Р1АММА [

524. Н а т т е  сгеті^ і «красные петлицы» (берсальеры)
525. Я ап іте  р іаііе «желтые петлицы» (таможенная по

граничная стража).
526. 1е Н а т т е  (раЧе финансисты.
527. І і а т т а  пахіопаіе национальный флаг, вымпел.
528. П а т т е  пеге «черные петлицы» (штурмовые год- 

разделения).
529. П а т т е  ѵеміі «зеленые петлицы» (альпийские 

стрелки).
530. П а т т а  (1і ^иегга лор. вымпел
531. а і і а т т а  е а  {иосо (тж. а  (иосо е Т іа т т а )  огнем 

и ме^ом.
(и((о (иосо е (иііо П а т т а  см, Р-1493. 
асіипаге Гегго е П а т т а  пеііа (егі(а см. Р-449. 
а^ріипдеге П а т т е  аі {иосо см. Р-1494.
532. апйаге іп (или  а) { іа т т е  а) вспыхнуть, заго

реться, сгореть; Ь) разозлиться, разъяриться.
533. апйаге а П а т т е  е іиосЬі беж ать сломя голову.

Р1АВА /
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534. а41епйеге аііа  П а т т а  е Іахсіаге апсіаге іі ги то

эй сосредоточиться на сути, не обращ ая внимания на 
форму.

Ьиііаге (иосо е П а т т а  (или  { іа т т е )  см. Р-1504. 
Ьиііаге (или  ее ііаге) оііо хиііе ііа іп т е  см. О 294. 
сахіідаге (егго е і іа іп т а  см. Р-434.
535. іііѵепіаге сіі П а т т а  залиться краской, покрас

неть.
еххеге {иосо е П а т т а  см. Р-1518.
(аге (или  деМаге) [иосо е П а т т а  (или  П а т т е )  см. 

Р-1504.
тапсіаге (или  теП еге, іпеііеге а) !егго е П а т т а  см. 

Р-434.
теП еге  Гіатпіе аі Гиосо см. Р-1494. 
гесаге (иды ихаге) Гегго е І і а т т а  пеііа (егііа см. 

Р-449.
ихаге (егго е ( і а т т а  см. Р-434 
ѵегхаге (иосо е П а т т а  см. Р-1546. 
сііеіго ІІ Г ито ѵіепе Іа (іаіпіиа см. Р-1452. 
роса (аѵіііа ргап Папппа хесопЛа см. Р-326. 
іі ѵепіо !а сгехсеге Іа П а т т а  см. Ѵ-286.

РІАММАР^ТЕ 
пиоѵо ( і а т т а п іе  см. N-611.

РІАМ М АІА I
336. аѵеге 1а ( і а т т а і а  Іип^а долго сердиться, не от

ходить:
5ирегіпо 5 І ассепгіеѵа іп ип піепіе е аѵеѵа Іа (іаш ш аіа 

Іипда (В. Вепо^ііо, <гЗирегіпо»).
Суперино вспыхивал из-за пустяков и долго кипел него 

дованнем.

537. Гаге ипа ( і а т т а і а  заж ечь костер.
538. (аге ипа Г іа т т а іа  сіі дс сжечь что-л.
539. Гаг Гаге ипа П а т т а ( а  а діі застрелить кого-л.:

— № Іі Савассіо ё ГигЬо. Сассіаіоге гіі іп ^ ііеге : Гівигіа- 
іпосі! Ма ё врассопе, Іа Ііп%иа Іипда. «ОІі іассіо Таге ипа 
ііаш та іа !»  (Зиапсіо а ііа  т іп асс іа  вс^ие іі ГаМо, сЬе сока 
5 і рио сЫегіеге сіі рій? (А. Сариапа, «II тагсНезе йі Рос 
саѵепііпа» ).

— Ііелн Казаччо прохвост. Профессиональный охсгник, по
думаешь! Но он бол гун и не умеет держ ать язык за зу
бами. «Я его пришлепну!» говорит. А когда за угрозой 
следует и действие, чего же еще ждать?

РІЛМ М ІГЕКО т
ассепсіегзі с о т е  ип гіаішпііего см. А-55. 
рірііаге [иосо с о т е  ип Ііап іт ііе го  см. Р-1538. 

РІАМСАНЕ у
540. Ііапсагіа а дсі высказать в лицо кому-л. неприят

ную правду.
РІАІМСАТА /

541. сіаге ипа П апсаіа а) ударить в бок; Ь) уязвить, 
уколоть,
РIАNСО т 

[гессіа пеі Папсо см. Р-1256
542. аІ7аге іі Папсо а) много есть; Ь) радоваться, тор

жествовать:
Соп аісипі рій сгейиіі... зі Іа<>сіа\а апйаге а сопіійепге 

. гпізіегіозе: сЪе іі ргіпсіре сіоё, т а і  ѵібіо рег Іе зие ійее 
йаі воѵсгпп ііаііапо, іі ц и а іе — Гі&игагзі!— аѵгеЬЬе а іга іо  
ІІ ііапсо а зарегіо шогіо азва&мпаіо (Ь. Рігапйеііо. «I 
ѵсссНі е і віоѵапі»).

. . С некоторыми, более доверчивыми, он пускался в из тая
ния н загадочно намекал, что итальянское правительство 
недолюбливает князя за его ндеи и что оно, подумать 
только!, обрадовалось бы, если бы ему сообщили об убий
стве этого человека.

543. аѵеге дсі аі Папсо ііехіго опираться на кого-л., 
чувствовать чью-л. поддержку; пользоваться чьей-л. п о і 
держкой.

544. ЬаИеге іі (іапсо (или  і ГіапсНі) тяж ело дышать.
545. сассіагкі аі Гіапсо напялить, надеть на себя.
546. ііаге (ііі) Гіапсо оказать поддержку, помощь.
547. ех5еге (или  віаге) аі ГіапсНі а) сопровождать: 

Ь) давать советы, побуждать; с) подстегивать, пг>обод
рять.

548. (аге (іапсп г )  сопровождать; Ь) помогать.

549. Іедагхі аі (ІапсНі учесть, намотать на ус. 
т е ііе гх і Іе ліапі аі (или  хиі) (іапсНі см. М-631.
550. ргехіаге іі (іапсо а... подставлять себя под удар:

Ё ип т о т е п іо  ’п сиі ІиШ віі оссЫ *оп ііезі Борга Й1 ІиІ 
е поп сіеѵе ргслінг ІІ Папсо а ііа  таіі& пііа (Е. Сазісіішоѵо, 
« / сопіи/?:. Ѵагеііох)

В такой момент, когда все глаза устремлены на него, ои 
не должен давать пищу злословию.

551. хсохіагхі сіаі (Іапсо удалиться, покинуть кого-л. 
хіаге аі (іапсНі см. Р-547.
хіаг(зепе) соп 1е т а п і  аі (или  іп) (іапсо (или  аі, хиі 

ПапсН) см. М-665.
552. (епег&і і (іапсНі (сіаііе гіха(е) надрываться (от 

см еха):
Н шоНі. аі рагі (!і Іиі, 5 І іепеѵапо 1 (іапсМ йаііе гізаіе 

(С. Ѵег%а, «Ма5ігс-йоп Се^иаШс^).
И многие, подобно ему, хватались за животики от смеха.

(Пример см. ТЖ. Р-2418).

1а с а т іс іа  поп діі Іосса іі Папсо см. С-296. 
сНі Ьа агпоге іп хепо, хетрге На діі хргопі аі (іапсо см 

А-679.
I ІАІѴЮКА

Іахсіаге Іе роіре іп Ріапйга см. Р-1982.
РІА5СО т

553. (іахсо т о г іо  пустая бутылка.
Іаѵаіига сіі (іахсНі см. Ь-255.
554. арріссаге (іахсНі совершить грубый промах, дате 

маху.
555. арріссаге іі (іахсо а дс) обмануть, иадугь кого-л.
556. аііассаге іі (іахсо открыть торгов чю вином
557. Ьасіаге іі (іазсо (или  іі Ьагіоііо, іі Ьоссаіе) при

кладываться к бутылке, выпивать.
саріге (или  іііге) (іхсНі рег (іахсНі см. Р-932 
сопохсеге іі саІаЬгопе пеі (іахсо см. С-75, 
еххеге ип сорегсНіо сіі (іахсо см. С-2592.
558. (аг ііахсо потері.еть фиаско неудачу, провал:

Ма ОеБігіегіо (есе (іазсо регеЬё ега созГ еш огіопаіо сЬе 
поп зі гісогйаѵа рій піепіе (С. Рагіве, «II ргеіе Ъ е ііо ).

Но Дезидерно провалился, он так разволновался, что все 
позабыт.

...РіпоссЬіо, ^иапсіо зі аѵѵійе да Іопіапо гіеі сагаЬіпіеге... 
5’іпвеепо йі рлББагвП, рег зогргеза, Ігашгпехго а ііе  ^атЬ е. 
е іпѵесе Гесе Ііаьсо (С. Соііойі, аѵѵепіиге Ш Ріпос-
сНіо»).

Заметив издали карабинера... Пиноккио попытался про
скочить у него между ног, но не туг-то было.

559. (аге іі (іахсо бросать жребий, кочу платиіь га 
выпивку.

560. Іеѵаге іі ѵіп (или  Іеѵаге, (о^неге Гоііо) сіаі (іа- 
хсНі покончить с затруднительным, опасным положе
нием; выйти нз затруднении, избежать шума:

I Бспіішепіі ді Товса. аі сопігагіо, егапо... апішоБі е 
биеггіегі, Ьесегі диапсіо Іеі ега Ьесега, егі ега Ъеііа, іппа- 
шогаіа ей оП'еза, ріп сЬе т а і  гіесіза а ейідеге йа ВоЬ ипа 
йісЬіагагіопе сЬе іобИеззе ипа ѵоКа рег аетрге  «Гоііо йаі 
ЯазсЬі» (V. Ргаіоііпі, «Ье гаеагге йі 8ап[гЫіапп»)

Напротив, Тоска была охвачена враждебными н воин
ствующими чувствами и иа грубость Боба отвечала гру
бостью. Влюбленная и оскорбленная красотка решилась 
больше чем когда-либо потребовать от Боба объяснения, 
которое положило бы конец переливанию из пустого в по
рожнее.

561. ргепгіеге (іахсНі рег (іхсііі принимать одно за дру
гое.

хсгіѵеге (іясНі рег (іахсНі см. Р-932.
Ігоѵаге іі Л аѵоіо пеі (іахсо см. 0-350. 
ѵесіеге Іа Іепа аі Гіахсо см. Ь-364.
562. діихіо Гасеѵа і ГіахсНі е 1а шо&ііе И гіѵехііѵа ргоѵ. 

^  и так и этак можно.
563. а циехіо Гіахсо хіа а Ьеге ргоѵ. хочешь не хочешь, 

а делать надо.
циехіо (іахсо хизпа а пюгіо см. М 202-3’.

Р1А5СОМ  
апсіаге а т о п іе  Ріахсопі см. М-1864.
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РІАТАКЕ ѵ
564. 5епга Ііаіаге молча, не говоря ни слова;

Ги созі сЬе ипо 1га I ріссіпі сЬе бе пе зіаѵа Гегто... іп 
р г іт а  іііа  гісеѵеііе ип игіо рег сиі ргесірііб іп асчиа. Ъп 
игіо ассотра^п б  іі іиН о: ГигІо гіеі ѵісіпі. II ріссіпо по. Ега 
сазсаіо зепга ііа іаге (5. Ма%і Вопіапіі, «Зрегапга->).

Случилось так, что один из малышей, стоявших неподвиж
но в первом ряду, от толчка, полученного напиравшими 
сзади, упал в воду. Все кругом закричали от уж аса, ио 
мальчик полетел вниз, даж е  не пикнув.

(^иапгіо Іе вегѵіѵа чиаІсЬе соза... іо его зе т р ге  ргопіо: 
апсіаѵо соп Ісі рег і пе^огі, зсекііеѵо соп Іеі Гагіісоіо. 
рараѵо зепга Паіаге (А. Могаѵіа. «Кассопіі готапі»).

Когда Аньезе хотела что-то купить.., я всегда был готов 
помочь: я шел с ней по магазинам, выбирал вместе с ней, 
что надо и платил без лишних слов.

РІАТО т
565. Ііаіо §то55о одышка.
566. — аѵеге И !іа!о е Г088°  тяж ело дышать, зады 

хаться;
Но апсога П Ііаіо  ^гоззо рег ѵіа гіеііе зса іе (V. Ргаіоііпі. 

«Ьо 5сіаіо» ).
Я запыхалась, поднимаясь по лестнице.

567. — гіаге іі Ііа іо  ^ гобзо а ягі заставить попотеть 
кого-л.:

Аггіѵапо чиерИ аиіогі сЬе гезізіопо а соггеге Ііпо а йаге 
аі сгііісі іі ііа іо  ^гоззо, оЪЫі&апгіоІі а Іазсіаге Гіпзекпа- 
шепіо (С/. МогиссНіо, «Ѵііа, тогіе е тігасоіі йі Созіто 
Сохі»).

Появляются писатели, которые упорно ие желаю т подчи
няться и доводят критиков до седьмого пота, заставляя нх 
отказываться от поучений.

568. Гіаіо вргесаіо напрасный труд:
АІЬегіеМ  (5 рагіепіаіо). — Е аііога зіа соте поп йеііо. 

О иапіо ііа іо  зргесаіо (/. Зѵеѵо, «Іпіегіогііа» ).
А л ь б с р и г и  (теряя терпение). — В таком случае будем 

считать, что мы не договорились. Зря потеряли время.

569. (гі5(о (или  шаі) Наіо зловонне. 
перогіапіе сіі (или  йа) Паіо см. N-142.
570. й’ип Ііа іо  (тж. іп или  соп ип Ііаіо , Іи ііо  (Тип 

Ііаіо , іи ііо  іп ип Гіаіо) подряд, без перерыва, за один 
присест; не останавливаясь, залпом, единым духом, в 
один м и г :

...таіегіісеѵо Аигога: регсЬё чиеІГігіеа Ьгіііапіе <І1 поп 
Тегтагзі І т о  а Саппез е сіоё гіі Іаге сігса Ігесепіо с ііііотеігі 
(II ип ііа іо , т і  ега ѵепиіа соп 1'ізііпіо гіі (ивдіге сіа Іеі 
(М. Зоіёаіі, «II ѵего Зііѵе&ігід>).

...я проклинал Аврору: эта потребность беж ать от нее 
внушила мне б честящую мысль мчаться ие останавливаясь 
до Канн, проделать, не переводя дыхания, иа машине почти 
триста километров.

— Ё ѵепиіо Міпчто циезіа т а іі іп а  — сЗіззе. — Ега т о ііо  
аеііа іо . за!. Тапіо ар ііаіо  сЬе гпі Ьа гесііаіо «Тип Ііа!о іі 
зио гіізсогзо... (М. Зегепі, «/ %іогпі йеііа позіга ѵііа»).

— Сегодня утром приходил Миммо, — сказала м а м а .— 
Знаешь, он был очень взволнован. Так взволнован, что еди
ным духом выпалил все, что хотел сказать.

Ьа поііе сЬе зе^иі. Сірі сіоггпі «Тип Иаіо Нпо аІГаІЬа 
(V. Вгосскі, «I іеіпрі йеі %гапйе атоге»).

Следующую ночь Дж идж н проспал всю напролет, до са
мого рассвета.

571. соп Паіо тщательно, старательно, кропотливо.
572. соі Ііа іо  аі гіеггіі (или  а ііа  ^оіа, іп ^оіа, пеііо 

5Іогпасо) задыхаясь, запыхавшись:
Ѵі ^іипзе соі Ііаіо  а ііа  #о1а... е  циапгіо 1а ѵессЬіа 1е 

гіеііе ІІ Ьиопеіогпо... ёеііе іп ріапіо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»), 
Задыхаясь, Сусанна вбежала в сад.., а когда Бастиаиа 

поздоровалась с ней.., она вдруг расплакалась.

573. соі Наіо (іп) 5о$ре5о дрож а от страха:
Ьа гііз^гагіаіа тай ге , пеі Ггаііетро. Іо азреМаѵа со! Ііаіо  

зозрезо. Сегсаѵа гіі йогтіге. пга поп 1е гіизсіѵа ді сНіийеге 
оссНіо (5. 5 ігаіі. «Реррапіопі» ) .

А тем временем, несчастная мать, замирая от страха, 
ож идала его. Она пыталась заснуть, ио ей ие удавалось 
сомкнуть глаз.

Тапіо Іа Маіизаггіі сЬе т іа  піроіе Еіепа егапо з іа іе  рег 
ѵагіе зеШ тап е  соі ііа іо  іп зозрезо о^пі ѵоііа сЬе зиопаѵа 
іі ІеІеГопо (О. Ѵег%апі, «Ѵйіета а рогіе сНіизе»).

И синьора М алузарди, и моя племянница Элена в тече
ние нескольких недель буквально дрож али от страха ка
ж дый раз, когда раздавался телефонный звонок.

574. а  шеххо Гіа*о (обыкн. употр с г '  сапіаге, Йіге, 
есс.) вполголоса.

а  регсіііа сі і Ііаіо  см. Р-1287.
575. кепга (гірі^ііаге или  гіргепйеге) Ііаіо  не переводя 

дыхания, одним духом (пример см. С-650).
іііііо Л ип (или  іп ип) Гіаіо см. Р-570.
576. айгагге іі ііа іо  (тж. Іігаге іі Ііаіо  а зё) созна

вать свою вину; не сваливать свою вину на другого.
577. аѵег Ііаіо  быть смелым, мужественным; быть дерз

ким, нахальным:
Ма ога Ьа апсЬе ІиІ Іапіо гіі Гіаіо. Ьо зіеззо  !іаіо  сЬе 

Ьаппо ІиШ ІМ. Риссіпі, «Зсорегіа ііеі істро»).
А теперь ои тоже сумеет постоять за себя. Д а , сумеет, 

не хуже кого другого.
«Ей ога 1а зісаге ііа .»  «АЬб, II ІІаіо се 1’Ьаі?» риге, 

з іссоте  сі Ьо Ьиоп сиоге еІі рог^о іі рассЬеІіо. (Л. Могаѵіа, 
«Nиоѵі гассопіі готапі»).

— А теперь дай сигарету.
— Еще что, как у тебя хватает нахальства?
Но. поскольку я человек добродушный, я протягиваю ему 

всю пачку.

578. аѵег (или (гоѵаг) Ііаіо  гіІ (или гіа) (~\~іп[.) иметь 
мужество, смелость сделать что-л.; набраться духу сде
лать что-л.:

— 5е іо аѵеззі іап іо  ііа іо  гіа аггіѵаге !іпо а чиеііа саза, 
Гогзе загеі заіѵо. — сіібзе ііепіго сіі зё (С. Соііойі, «Ье ал- 
ѵепіиге Аі РіпоссНіо»).

— Если бы у меня хватило духу добежать до  того до
мика. я был бы спасен, — подумал Пиноккио.

579. аѵеге іі Ііаіо согіо а) страдать одышкой:
Оггпаі ега РоЫіпо а сопсіигге 1а сагоѵапа е іо ѵепіѵо рег 

ііНішо, апсЬе регсЬё сі Ьо П Ііаіо  согіо е  Іого асіеззо апгіа- 
ѵапо гіі ѵоіаіа (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Теперь уж е Польдиио был во главе процессии, потому 
что у меня одышка, а они прямо летели на своих велоси
педах.

Ь) быть не на высоте, быть не в состоянии сделать 
что-л.:

II гекізіа Іѵе МазоІісЬе оНге Іи ііо  з с іт т іо ІІа  II р г іт о  
КісЬаггі Ьезіег. На іі [іаіо  согіо («ЬгѴпіІй»ш 2 а%оѣІо 1970).

Режиссер Ив Мазотиш прежде всего копирует молодого 
Ричарда Лестера, но ему далеко до  оригинала.

580. аѵеге ип Ііа іо  пеі пазо иметь нюх.
581. Ьиііаге (или  ^еііаге) (ѵ іа) (или  соп5итаге, рег

йеге, зсіираге, вргесаге) іі Паіо (тж. деііаге іі Гіаіо аі 
ѵепіо) напрасно тратить силы, зря стараться:

— СЬе соза сопсіигіопо циеі ^опгі сЬе зі аН оІІапо гііеіго 
а сіоп 5і1ѵіо, гесііапсіо іі гозагіо сіеі 5асгатеп іо , соп 1а 
сгосе. іп ргосеззіопе рег 1е ѵіе? 5с1ирапо зсаго^ е  Ііаіо 
(Ь. Сариапа, «II тагсНеье йі Коссаѵсгйіпа»).

— Что получат эти простофили, которые идут толпой вслед 
за доном Сильвио крестным ходом, распевая молитвы? Они 
зря губят силы и подметки.

ЗоГГгіѵо ѵоіепііегі егі аѵгеі зоИ егіо орпі к гап соза ригсЬё 
роіеззі а циапйо а циапйо ѵегіег Іеі. соііа чиаіе... поп еЬЬі 
гпаі рагоіе й 'ато ге . е зареѵо сЬе загеЬЬе з іа іо  ип
ЬиНаге И Гіаіо, регоссЬё ігорро Ьепе 1а сопозсеѵо 
(М. й‘Аге%Ііо, «Еііоге Ріегатозса» ).

Я безропотно страдал и готов был на любые муки, лишь 
бы время от времени видеть ту, которой... я ни разу не 
сказал  слова любви. Я понимал, что труд этот напрасный — 
слишком хорошо зиал я Джиневру.

Мапіпа. — Ѵіепі риге зе ѵиоі. т а  поп сІ гісопсШ егето: 
зргесЬегаі іе т р о  е *іа*о (Я. Вгассо. «1?по ёе%Іі опезіі»).

М а н н и а. — Можешь прийти, если желаешь, но все равно 
мы не помиримся, только зря будешь стараться.

5 ’ега сотр о г іа іо  с о т е  гіоѵеѵа рег гігіаге 1а чиіеіе ас! 
А т а ііа  егі еѵііаге ІазШ і а ІГ атісо . Ь’а1іго Іасчие сотргеп- 
гіепгіо гіі деііаге ІІ Ііа іо  аі ѵеп!о (/. Зѵеѵо, «ЗепіШй»).

Он вел себя так. чтобы успокоить Амалию и ие обидеть 
друга, а тот молчал, ие ж елая бросать слова иа ветер.

«Рагіге, поп роігеі рагіаге іо соп чиезіа зап іа Гіеііиоіа?* 
гіотапгіб.

«5е ѵиоіе. !о Гассіа! Ма сі регйегй 11 Иаіо. О г т а і чиеІП 
пагісі зопо ріепі гіеІГогіоге гіеі зоійі» (К  Вгстсаіі, «П 
ЬеІГАпІопіо» ).

— Падре, а не поговорить ли мне с зтой особой?— спро
сила синьора Розария.

— Поговорите, если хотите Но зря потеряете время. Те
перь у иее раздуваются ноздри от запаха больших денег.
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КоЬегіо. — Е зе іо ІелІазБІ гіі сопѵілсегіі?

* Ггапса. — БргесЬегезІі іі І іа іо  (Е. Ро&зепіі, «ІІп аііго
атоге» ).

Р о б е р т о .  — А что если я попробую тебя убедить?
1 Ф р а н к а .  — Напрасный труд.

582. саѵаге іі Ііаіо  а дгі выпустить дух из кого-л., 
убить кого-л.

сопкишаге іі Ііаіо  см. Р-581.
583. Йаге (ѵли езаіаге) іі Иаіо (тж. еваіаге, тапгіагс, 

зрігаге, Іігаге, Ігагге Г и іііт о  Ііаіо) испустить дух, уме
реть:

Оиапгіо ВоІЬу еЬЬе іігаіо  Г и іііт о  Ііа іо  еиаггіаі ізііпііѵа- 
т е п іе  пееіі оссЬі (ГеЬгео е ѵі ІеББі Гіпіепгіопе сГип гіеШІо 
(/М. Арреііиз, «йа т о г г о  а всгіііоге» ) .

Когда Ботби испустил дух. я пристально посмотрел еврею 
в глаза и прочитал в них преступный замысел.

584. гіаге Наіо а дать передохнуть кому-л.:
Ега Іеслісо <Н аиеііе  сове е вареѵа сЬе Ызо^па йаге 

ііа іо  а На ѵШіліа (Р. СНіага. «Ьа. 5 рагіігіопе»).
Он зиал толк в этих делах и понимал, что надо дать 

жертве передохнуть.

585. сіаге Ііа іо  а ^с способствовать, содействовать 
чем у-л.

586. гіаге Тіаіо аііе ІгопіЬе раструбить:
Ма іпіапіо іі Іаііпо зі ё ргезо (и№  і Ш оіі гіеі еіогпаіі, 

Ьа топ оро іігга іо  1е гіісЫагагіопі Гаѵогеѵоіі е  сопігагіе Ш 
иогпіпі роіііісі Біпгіасаіізіі. т зе^п ап И ... е Ьа гігіаіо Ііаіо  
а ііе  ІготЬ с гіеііа гіізси55іопе ассайетіса («Раезе 5ега». 8 а%о- 
&іо 1972).

Тем временем вопрос о преподавании латыии запестрел 
в заголовках всех газет, стал притчей во языцех — за и 
против — политических и профсоюзных деятелей и педагогов 
и раздул пламя дискуссии.
587. гііріп^еге со! ііа іо  рисовать легкими штрихами, 
езаіаге іі (или Гиіііш о) Паіо см. Р-583.
588. е5§еге (или  5епііг5І) іп Ііа іо  быть в духе;

II т а і е  а ііа  Іезіа е іі  ега чиазі разБаІо... II быо Брігііо 
ега Ігевсо, ВоЬ зі зепііѵа «іп Тогта е іп ііа іо » , с о т е  поп 
т а і  (V. Ргаіоііш, «Ье га%агге йі 8ап[гесІіапо»).

Головная боль почти прошла, его ум прояснился, и Боб 
чувствовал себя «в форме» и в отличном, как никогда, 
расположении духа.

«БіепіІісЬегеЬЬе сЬе іо поп аѵгеі соп іаіо  пи ііа рег Іе...
— Ыоп т е и е г т і  апсога а) 1 а ргоѵа .. Nоп зопо апсога іп 
Наіо, сарізсі? Nоп Но іі рипіо йі раііа... (V. Ргаіоііпі, *Ѵп 
егое ёеі позіго іетро»).

•— Стало быть, я для тебя ничего не значила...
— Не торопись осуждать меня. Вндишь ли. я еще ие 

пришел в себя и не стал как следует на ноги.

589. ехвеге іа ііо  гіі На*о а) (тж. еккеге ип Ііа іо) быть 
легким как пух; Ь) быть нежиым, хрупким:

Сі зетЪгаѵа ипа сгеаіигіпа Іа ііа  «Л Ііаіо, гіа іга ііаге  соп 
гі^иагсіо с о те  ип оддеііо  сЬе 5і розза готреге  рег ітр ег іг іа  
( V. Ргаіоііпі, «И циагііете»).

Она казалась эфирным созданием, которое требует бе
режного обращения, как хрупкая вещь, которую можно сло
мать по неосторожности.

^еКаге (ѵ іа) іі Паіо (тж. ^еііаге іі Каіо аі ѵепіо)
см. Р-581.

Іеѵаге іі Наіо а цгі см. Р-592. 
тап гіаге  ГиНігпо Ііаіо  см. Р-583.
590. теН еге ііа іо  беспокоиться, заботиться.
591. іпогіге рег глапсапха сіі Тіаіо умереть естествен

ной смертью.
592. т о г га г е  (или  Іеѵаге, іа^Паге, іодііеге) II Наіо а 

не давать дыш ать кому-л., мучить кого-л.:
С иеІГагіа ееіігіа сЬе тпоггаѵа И Ііаіо  сеззб сГепІгаге а

Іоіаіе (А. Вопзапіі, «I саргіссі йеІѴАйгіапа»).
Ледяной воздух, от которого перехватывало дыхание, пе

рестал врываться в комнату.
— Сіпдие рег 1а Гапаііса. ип т а г ^ о  гіі Погі сЬа Іе Іеѵо 

іі Ііаіо... (0 . Могеііі, <гУѴа/с/е іп саза й'аррипіатепІо»).
— Пять тысяч лир набожной дам е и букет, от которого 

у  нее в зобу дыхание сперло...
«Ѵо^Но еззеге Іазсіаіа іп расе. Е сЬіаго чиеііо сЬе Шсо?» 
«Оіогіа...»
«Мі ІоеНеіе И Ііаіо. Ьабсіаіеші гіа зоіа» (С. Зоаѵі, «СИ 

атісі таіаіі йі пегѵі»).
— Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Понятно?
— Глория...
— Вы мне дыш ать не даете. Оставьте меня.

— ОЪ Іі сарізсо Ілгііа, диезіі гіоіогі іоі^опо II Наіо, сі 
Іаппо гіібргеггаге поі біеьзе (С. Раѵезе, «Кассопіі»).

— О. я понимаю тебя, Л ндня, эти страдания терзают 
иас и заставляю т презирать самих себя.
(Пример см. тж. М-484), 

реггіеге іі Паіо см. Р-581.
593. ргепйеге (или  р і^ііаге) Па(о (тж. іігаге іі Ііаіо) 

отдышаться, передохнуть; перевести дыхание:
Егсоіе. — Раіге АНапІе, Оіоѵе т і  тап гіа , е ѵиоіе сЬе іо 

1і заіи іі гіа 5иа рагіе, е іп сазо сНе Іи !об5і бігассо сіі 
соіезіо резо. сНе іо т с  1о агігіозБІ рег ^иаІсЬе ога... іапіо 
сНе Іи рідіі На!о е Іі гірозі ип росо (С. Ееорагйі, «Орегеі- 
іе тогаіі»).

Г е р к у л е с .  — Отче Атлант, Юпнтер посылает меня при
ветствовать тебя от его имени и предложить, в случае если 
ты устанешь от такого груза, чтобы я взял его на свою 
спину хоть на короткое время, чтобы ты мог отдохнуть и 
перевести дыхание.

5 і сопсіизе гіі 5Іаг 1Г ип росо а ргепйег {іаіо; е, зіссоте 
ега Гога гіеі гіебіпаге, «Зікпогі,» гіі55е іі багіо: «сіеѵопо 
опогаге 1а т і а  роѵега іаѵоіа аііа Ьиопа: сі вага ип ріаііо 
йі Ьиоп ѵі5о» (Л. Матопі. «I рготехзі зрозі»).

Решено было здесь остановиться, чтобы немного передох
нуть, и, так как было время обеда, портной сказал: 
«Синьоры, прошу вас почтить мою небогатую скромную 
трапезу. Я предлагаю  ее от чистого сердца*.

Еисіо. — Ьаьсіа сЬе ргепгіа ііаіо . 5оп зеі га т р е  «11 зсаіе 
е 1е и іі іт е  ріи ііозіо гірігіе {О. РаЬЬгі, «ОгЪіІе»).

Л ю ч и о. — Д ай мне отдышаться. На этой лестнице шесть 
пролетов, и последние довольно крутые.

Міпі5іго езіегі. — Сі ЬазіегеЬЬе 1а сотипісагіопе. Езза сі 
регтеІІегеЬЬе йі іігаге II Наіо 1п аіезза сіі ипа зоіигіопе 
(С. Теггоп, «Аѵеѵо рій зііта йеІѴШго%епо» ).

М и н и с т р  и н о с т р а н н ы х  д е л .  — Достаточно будет 
коммюнике. Оно даст нам возможность выиграть время в 
ожидании решения.

Іп ипа т іп и зсо іа  арепгііпа гіеі Согро сі А гта іа  аіріпо сЬе 
апсога сопзегѵо, Ігоѵо зсгіііо а 11а сіаіа гіеі 2 я епгт ° : «5і 
іпсотіпсіа а Іігаге іі ііаіо» (Е. Соггайі, «/.а гііігаіа ёі 
Киззіа»).

В крошечной записной книжке, которую я сохраняю с 
тех пор, как служил в альпийском корпусе, нахожу запись 
от 2 января: «Н аступиіа  передышка».
(Пример см. тж. Ѵ-23; Ѵ-268)* 

г іс о п о 5 С е г е  а і  ! і а * о  см. Р-598.
594. ге§іаге (или  г ітап еге) §епга [іаіо  быть вне себя, 

остолбенеть:
Ш та5І зепга Ііаіо. Оипчие Соггагіо ега то г іо . М т іо  

а т іс о  е іо 1о арргепгіеѵо собі. рег сазо, гіа ип ^іогпаіе 
(С. Оеззі, «// віогпаіе йеі Іипеііі»).

У меня дыхание перехватило. Итак, Коррадо умер. Мой 
лучший друг скончался, и я узнаю это случайно, из газеты.

595. г іт ей еге  іі Наіо іп согро ободрить, дать воспря
нуть духом.

596. гІБрагтіаге іі ііа іо  хранить молчание, не тратить 
слов даром:

— Коп гізропгіі, Босвіипзі; Бе^по сЬе поп 11 (Іісо пиііа 
гіі пиоѵо; іі Ьаппо іп(огшаіо; Іапіо те ^ Ь о ; собі т і  
робБО гіхрагшіаге И Ііаіо  (5. Рагіпа. « Ѵіѵеге рег атаге»)„

— Не отвечаешь, значит я не сообщил тебе ничего нового. 
Тебя уж е информировали, тем лучше, я могу ие трвтить слов.
(Пример см. тж. С-378).

597. гиЬаге соі На4о быть ловким вором; быть нечи
стым на руку.

Бсіираге іі Наіо см. Р-581.
598. вепііге (или  гісопо5сеге) аі П аіо узнавать по за

паху.
5еп(іг5І іп Гіаіо см. Р-588.
Брігаге ГиІІішо (іа іо  см. Р-583. 
вргесаге іі Ііаіо  см. Р-581
599. кігарраге іі Ііаіо  еле дышать, дыш ать на ладан, 

быть при последнем издыхании.
іа^ ііаге  іі Ііа4о а см. Р-592.
600. Іепеге іі На4о соі йепіі дыш ать на ладан, быть 

очень слабым, быть слабого здоровья.
іігаге ІІ Ііаіо  см. Р 593.
Іігаге іі ііа іо  а зё см. Р-576.
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601. — Ига И (іа іо  а  іе! не суйся ие в свое дело!, не 
вмешивайся!

(ігаге ГиКішо Паіо см. Р-583.
Іо^ііеге іі П аіо а  цсі см. Р-592.
602. Ігагге іі Паіо глубоко вздохнуть.
(гагге Г и ІІіто  Ііа іо  см. Р-583.
Ігоѵаге (іа іо  сіі (или  (1а) (4 - т / .)  см. Р-578.
603. е іі * апйаіо іі Паіо а) он лишился чувств, ои 

потерял сознание; Ь) (тж. д;1і ё изсііо іі Ь аіо) он испу
стил дух, скончался.

604. (гіі ё сазсаіо (или  поп д;1і ё г іт а з іо )  [іа іо  (іп 
согро) ^  он пал духом.

605. іі сахсНі (или  (і саксавве, іі тап сЬ і, Іі тап савве) 
іі Паіо! груб, чтоб ты провалился!, чтоб тебе пусто 
было!

іі сопкі&Ііо сіоро іі Гаііо ё Наіо гіа ^опііаг согпатихе 
см. С-2465.

606. іі Паіо поп Іа Ііѵіііі ргоѵ. =  от слов не остается 
синяков; собака лает — ветер носит.

607. Тіпсііё с’ё Ііа іо  с’ё крегапга ргоѵ. пока есть 
жизнь, есть надеж да.

608. НпсЬе ші ге^ее  (или  ГіпсМё аѵго) іі ііа іо  пока 
ж ив буду, до последнего вздоха.

609. е іі п іапса іі Паіо у него перехватило дыхание, в 
ообу дыханье сперло; он онемел, лишился дара речи:

Тегезіпа (сиі т а п с а  іі Паіо). — Ма сНі Ьа роіиіо гііге 
ипа сова з іт ііе ?  СЬі? (/. Зѵеѵо, «Соп Іа реппа й'ого»), 

Т е р е з и н а  (у которой перехватило дыхание). — Но кто 
мог сказать такое? Кто?

4і шапсНі (или  (і шапсаххе) іі Паіо! см. Р-605.
610. поп ЛагеЬЬе іі ііа іо  у него снега среди зимы не 

выпросишь.
611. о^пі Наіо Гарраппа он слишком тонкокож, слиш

ком чувствителен, легко раним
612. Гопоге овпі Паіо Гарраппа ргоѵ. доброе имя лег

ко запятнать.
ѵіп оаі егга іо  поп ѵа!е ип Паіо см. Ѵ-606.

РІВВІА /
613. поп іпірогіаге ипа (іЬЬіа нисколько не интере

совать, не волновать.
РІВКА /

614. соп Іе ГіЬге гіеі сиоге (тж соп 1е ріи іп і іт е  П- 
Ьге) всем существом, всеми фнбрами души.

615. іоссаге 1е іпіііпе (или  1е рііЗ гірок(е) ПЬге сіеі 
сиоге растрогать, взволновать до глубины души. 
РІССАКЕ ѵ

616. Ігссагіа (или  Нссагпе) а чсі надуть, обмануть 
кого л.

Пссаге ип Ьакіопе (га 1е ^агпЬе см. В-338.
Пссаге іі саро іп ^с см. С- 781 
ПссагБІ пеі саргіссіо см. С-891.
Пссаге сагоіе см. С -1008.
Пссагкі іп саха см. С -1169.
Пссаге іі сИіосІо (іп или  пеііа іезіа , іп или  пеі саро) 

см. С -1744 
Пссагсі Іе дапіЬе 1п цс см. С-154 
ііссагБІ іп ип ІаЬігіпІо см. Ь-45.
Пссаге іі ІітЬеІІо  іп... см. 1.-596.
(іссаг&і іп т е п іе  ^с см. М-1141.
Пссаге іі па$о іп... см. N-55.
Пссаге ^ іі оссНі іп с̂1 см. 0-170.
Пссаге ^ іі оссНі ас1с1о$$о а... см. 0-171.
Пссаге іі рогго а росо а  росо см. Р-2077.
Пссагкі чс іп Іахса см. Т-110, 
ііссаге іп Іевіа см. Т-573.
Пссагзі іп Іехіа см Т 574.
Пссаге 1о гаіпріпо іп цс см. 2-11.
617. пог хареге Йоѵе Нссагзі не знать, куда деваться 

(от смущения, от стыда).
поп 1а пё (или  е поп) Іісса см Р-207.

РІСО  ш
618. Псо ІС550 груб, дурак набитый.

619. Іісо «ессо а) плохая штопка, плохая заплата;
b) пустяк, ничтожная вещь:

«СепГоп/е, есссіепга!» II тагсЬеке гііё ипо зсаііо.
«Рег Сагті ріасеге?.. Ѵі раіопо іісЫ $ессЫ сепГопге* 

{/,. Сариапа, «II тагсНезе йі Коссаѵегйіпа»).
— Сто монет, ваша милость.
Маркиз подскочил от возмущения:
— И это называется одолжением? Такие деньги на дороге 

не валяются.

c): Псо зессоі эё отстань! (надоедливому в ответ на 
его вопросы).

620. — поп аѵеге ип Псо «ессо не иметь ни гроша за 
душой.

621. — гііѵепіаге ип Псо кессо стать худым как 
щепка.

— поп ітр о г іаге  ип Іісо кессо см. 1-126*.
Гаро5ІоІо гіеі Псо см. А-942.
— сіеѵоіо аІГарокіоІо сіеі Псо см. А-943.
Ьиссіа сіі Псо см. В-1313.
(о^Ііа йі Псо см. Р-968.
622. апсіаге рег (ісЬі е Іогпагкі соп 1с 5оІе ксогге =  

погнаться за многим и остаться ни с чем.
623. апЛаге а  гіпсаіхаге ип іісо п о й т и  на корм чер

вям, протянуть ноги, умереть.
624. (апЛаге а )  сегсаге і іісііі іп рипіа (или  іп ѵе(Іа) 

=  лезть на рожон; взяться за  опасное, трудное дело.
аѵеге сегѵеІІо гіі Псо см. С-1571. 
сашЬіаге іі Лаііего соі Псо см. 0-54. 
поп саксаге іп Ьосса о&пі ^іогпо согпе і ПсНі ьессНі 

см. В -874. 
сіііагпаге і ПсНі Псііі см. Р-627.
624э. со^Ііеге і (ісііі 1п рипіа (или  іп ѵеііа) заниматься 

бесполезным делом, напрасно тратить силы, 
сопохсеге 1е вогЬе йаі ПсНІ см. 5-1085.
625. поп сопіаге (или  поп то п іа ге ) ип Псо (вессо) 

гроша ломаного не с т о и т ь :

...е а ііа  Ііпе, ѵегіепйо сЬе Іе сЫассЬіеге поп сопіаѵапо 
ип іісо... 5 ’ е г а  ргорозіо гіі рагііге е іогпаге аііа сагіса соп 
Ьеп аіігі а гео теп іі сЬе 1е рагоіе (/. АЧеѵо, «Сопіеззіопі 
йі ип ііаііапо»).

...в конце концов, видя, что перегоры с ними совершенно 
бесполезны... он решил уйти, чтобы вернуться н добиться 
своего не только с помощью словесных аргументов.

626. поп гіаге ип Псо ни во что не ставить, считать 
ничего не стоящим, ничтожным.

627. сПге іі Іісо Псо (тж. сЫ атаге  і ПсЬі ПсЬі) на
зывать вещи своими именами, говорить без обиняков.

628. еззеге іі ?ісо (ХеІГогіо (1і цб быть любимцем, ф а
воритом КОГО'Л.

629. еззеге іі ріи ЬеІ Псо гіеі рапіеге быть мололиом. 
[аге с о т е  #1і апіісНі сНе Іа^ііаѵапо іі Псо рег со^Ііеге

і іісЫ см. А-924.
630. Іаге [ісо потерпеть неудачу, провалиться, пого

реть.
631. [аге НсМ а яс] ^  льстить, угож дать кому-л., об

хаж ивать кого-л.:

Моііѵо рег сиі іі піроіе М а п ііе .. 1е !асеѵа ипа соИе 
азхігіиа е зареѵа 5ресіа1гпеп1е йагіс Ьигго е [агіе ІІсЫ, 

диапгіо д іі оссоггеѵа (Іі Іеѵагіе гіі боііо гіе’ диаіігіпі (МеіНо- 
йе 5 сНІіетапп, с ИаІіепізсН» ).

Поэтому ее племянник Манлио... усиленно подмазывался 
к ией и старался особенно угодить и польстить, когда ему 
нужно было раздобыть у тетушки деньжат.

[аге 1е погге соі ПсЬі зессйі см. N-528.
632. т а п ^ іа г е  Псо рег Псо знать настоящую цену че- 

го-л., знать что к чему; не поддаваться обману.
поп т о п іа г е  ип Псо (зессо) см. Р-625. 
рідііаге (или  ргепсіеге) Лие гідоеоіі а ип Псо см. 

К-359.
гепгіеге (или  гіргепйеге) гіаііего рег [ісо см. О 55.
633. заіѵаге Іа рапсіа (или  зегЬаге іі согро, Іа рап- 

сіа, 1а реііе, Іа Ігірра) аі (или  рег і) [ісЬі прост, тряс-
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тись над своей шкурой, оберегать себя от малейшей 
опасности.

634. зсгіѵеге НсНі е І е ^ е г е  Ьассеііі понять все на
оборот; перепутать все на свете.

5оті;>]іаге а цй с о т е  Псо а Іісо см. 5-1002. 
поп зН таге  ип Псо (вессо) см. 5-1724.
635. ігоѵаге йе’ ПсНі Ногі рег чгі раздобыть птичье 

молоко для кого-л.
поп ѵаіеге ип Нсо (или ип Псо (гехсо, ип !ісо вессо, 

Йие ПсНі) см. Ѵ-25.
636. с’ё сНе ПсНі Гаге! это еще когда будет!, ж ди у 

моря погоды.
637. ип іісо поп (ага т а і  йеііе пекроіе ргоѵ. =  на 

вербе груши не растут.
е38. т а !  кі сопохсе іі Псо наружность обманчива.
639. т а п ^ іо  іі іісо, т а  ^Іі (есе пойо =  вкусен был 

плод, да  стал поперек горла.
640. поп т е  пе іт р о г іа  ип іісо (вессо) мне на это 

наплевать.
641. ^иапйо іі Псо хегЬа іі (ісо, Ьиоп ѵіііапо кегЬа іі 

рапісо ргоѵ. =  бережливость лучше богатства.
642. ^иап(і НсЬі (1а іі т іо  ревсо)! зачем столько це

ремонии!, что за  церемонии!, без церемоний, пожалуй
ста!

643. (горро аііі 50П0 і НсНі ргоѵ. ^  видит око, да зуб 
неймет.

644. ^ іі ѵеггеЬЬе ѵо^І:а йе’ ІісНі Погі ему только 
птичьего молока подавай; у него вечные причуды. 
РЮАІЧ2АТО т

т а іе  йа Нйапхаіо ё Пеіе йа тагИ аІо  см. М-243, 
т іе іе  йа іій апгаіо  ё Ііеіе йа п іагііаіо  см. М-1411. 

ГШ АКЕ ѵ 
поп Пйаг5І йеііа с а т іс іа  см. С-276.
(Ьайа йі сЫ Н ай і,) (ійаг$і ё Ьепе, т а  поп Пйагкі ё 

гпе^Ііо см. В-535.
а сап сНе Іесса (или  ІессЬі) сепеге поп ^ іі Ш аг іа~ 

гіпа см С А П .  
сЫ 5І Іійа іп Ьи^іа, соі ѵег регівсе см. В-I 102. 
йа сНі т і  Пйо т і  ^иагйі Оіо, йа сНі поп піі Нйо іпі 

риаггіо іо см. 0-164.
сНі (гаМа т а іе  ип ^иа(1^іпо, іійаг поп діі ві йеЬЬе 

ип Ногіпо см. 82.
Йог па сЬе диійа, Ьеаіо сНі хі Пйа см. О 814.
^аЬЬаІо ё кетрге  ^иеI сНе рій ві Нйа см. С-6, 
поп ЬІБО^па Іійагві гіеІРасциа т о г іа  см. А-241. 
поп Пйагхі соі ре^по (іп т а п о )  см. Р-1006.

РШ О  1. адЦ 
іі Пйо Асаіе см. А-46.

РЮ О  2. т  
ріосаге а  Пйо см. С-462.
645. Пйо ё т о г іо  е сгейепга 5Іа т а іе  ргоѵ. ^  кре

дит приказал долго жить.
Н О С С ІА  }

646. и о т о  йі (ійисіа надежный человек; человек, на 
которого можно положитьси

647. Іа Пйисіа поп 5’ітроп е , поп 5І со тр га  ргоѵ. ш  
доверие нужно завоевать.
РІЕЬЕ т 

со! сиоге ^оііНо Йі Пеіе см. С-3212.
648. поп аѵеге Пеіе быті слишком незлобивым.
64*). аѵеге іі Неіе пеііа Ііприз быть ж етш ы м , язви

те іьным.
650. ЬиПаге Гиогі (или  ѵіа) іі Ііеіе изливать желчь, 

злобу.
.651. імдНіоНіге Ііеіе 5= проглотить горькую пилюлю, 

обиду:
Реррапіопі ІпдЬіоШ Гіеіе; т а  поп еЬЬе іі соіардіо (И

гіьропсіеге а іопо (5. Зігаіі, «Реррапіопі»).
Пеппантони молча проглотил горькую пилюлю, но отве

тить в том же ду хе не решился.

652. іпііпдеге 1а реппа пеі Іісіе писать в злобном 
тоне.

653. ш ап^іаге і і е і е  а) страдать, мучиться:
«Но ѵІ5Іо ігорре ІпгшбШ Іе. Ьо т а п е іа іо  Ігорро Неіе, рій. 

ргезіо ше пе гіітепіісо т е к ^ о  ё» (К  Ргаіоііпі, *Меіеііо»).
Я видел слишком много несправедливостей, я хлебнул горя 

полной чашей и, чем скорее я об этом забуду, тем лучше.

Ь) исходить желчью:
«...по! Б ІИ ГС ІТ Ю  С]і:і. Е ІиМе гіоѵгаппо сгсраг е «Гіпѵісііа. 

Сгераге лоііе е ^іогпо. М апдіаге Яеіе гіоѵгапло» (С. Агріпо, 
«ІІг ОЫШо Я опог е» ).

— Мы останемся здесь. И пусть онн все лопаются от за» 
висти с утра до ночи, Пусть захлебнутся от злост* .

654. так іісаге  (или  хриіаге) Ііеіе злиться, беситься.
655. так іісаге  Пеіе е криіаге т іе іе  ргоѵ. э* говорить 

крестом, а глядеть пестом; на устах мед, а на сердце 
лед.

656. рогіаге т а і  Пеіе сопі.о... питать ненависть к... 
Бриіаге Ііеіе см. Р-654.
апсМе 1е соІотЬ е Ьаппо іі (іеіе см. С -2!4Л 
Ьосса йі т іе іе , сиоге йі Пеіе см. М-1409.
657. сНі такН са (іеіе поп рио вриіаг т іе іе  ргоѵ. как 

аукнется, так и откликнется.
Іа Іогіипа поп йа т іе іе  хепга Пеіе см. Р -1144.
658. ипа ^оссіоіа Йі (іеіе сопсіа іі (или  ип) т а г  Йі 

т іе іе  (тж. росо Пеіе Га а т а г о  ахкаі или  т о і іо  т іе іе ; 
ип росо Йі (іеіе ^иа5Іа пю ііо т іе іе )  ргоѵ. в і ложка 
дегтю портит бочку меду.

т а іе  йа (ійапгаіо  ё Пеіе йа т а г ііа іо  см. М-243 
(ІІ) т іе іе  іп Ьосса е сиоге Йі Пеіе (или  е Пеіе іп 

сиоге) см. М-1409, 
іі т іе іе  5І Іа  Ісссаге, іі Неіе ві Га криіаге см. М-1410, 
г  Геіе Йа П йапгаіо ё Пеіе йа т а г ііа іо  см М-1411. 

Р ІЕ М Ь Е  т  
а^о  1п ип (или пеі) Пепііе см. А-372.

РIЕN О  ш  
а п іт а і  йа Пепо см. А-822.
659. и о т о  Йі Пепо подставное лице.
660. аѵеге іі Пепо аііе  согпа: Ьа іі Пепо аііе согпа ^  

прямо на лбу написано, что от него добра не жди.
сегсаге ипо кріііо іп ип тиссНіо йі Пепо см. 5-1416.
661. йаге іі Ііепо аііе осНе ^  бить баклуши, сло

няться без дела.
662. !аге ріоѵеге Ііепо показать свою глупость, быть 

круглым дураком.
663. іаге ріоѵ?ге (или  ^еНаге, Іігагеі <!е! Пепо а  яй 

^  обозвать невеждой
ахіпо сЬе гадііа  т а п ^ іа  росо Пепо см. А-1223.
ІІ Ьие т а п ^ іа  іі Пепо регсЬё ві гісогйа сЬе ё 5*а1о 

егЬа см. В-1384.
Гогтепіо, Іаѵа е Ііепо поп ві ѵоііего т а і  Ьепе см. 

Р-1075.
664. поп ё 1аНо іі Пепо рег Іе осНе гусей сеном не 

оф орм иш ь (ко всему надо руки приложить).
поп ё (е т р о  йі йаг (іепо аііе осНе см. Т-311,
о йі ра^Ііа о йі Ііепо Ьакіа сНе іі согро (или  риг^Нё

іі вагсо) 5іа ріепо см. Р-97.
Р1ЕКА [

665. Нега Ігеййа оп^сгевшин рынок, закончивший тор
гов ію  рынок.

666. Нега гоНа а) дело табак, провалившееся, неудав
шееся дело; Ь) обида, ссора.

р г е т ііо  с о т е  ипа Нега см. С-1034.
667. гоЬа йа Пега дешевка, барахло.
668. іп Ип йеііа Нега =  в довершение всего, в конце 

концов:
Ыеііа зрессЫега арраппаіа ргоѵаѵа а диагсіагві соп вЧ 

оссЫ йеі КоЬегіо, Гасеѵа апсНе 1а 5 иа Ьгаѵа сгНіса... т а ,  
і п  Ііп Леііа Ііега, ега сопзоіаіа (Е. Ьа ЗІеЧа, «Ьа Аоісе
тогаза»).

В -затуманенном зеркале она смотрела на свое отражение 
глазами Роберто и даж е критиковала себя... Но, в конце 
концов, осталась довольна.

669. сапгопаге (или  согЬеІІаге) Іа Нега не прини
мать всерьез, высмеивать, пренебрегать чем-л.
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езхеге іагйі (или  Іагхі Іагсіі, поп ех^еге аі Іе тр о ) аііа 
Ііега сіі Ьапсіапо см. Ь-135.

670. Гаг !іега а) рчздобыть что-л.; Ь) быть заводи 
лей:

.. ё Іеі Іа Ь епіат іпа , Сеіе гіі П'.. Сеіе (!і 13, Іеі 1а р г іт а  
а іаг Гіега (С. Сазіеііапеіа. «Ѵіііа ііі йекгіа»),

...она — люСимыца семьи Челестина нарасхват. Она — 
первая зачинщица всех игр.

671. {аге Ііега йі дс ^  показывать товар лнцом. 
іпіепйегм согпе і Іайгі а ііа  Пега см. 1-325.
ё соітіе 1а Пега сіі З іп і^а^Ііа : сЫ Иа аѵиіо, На аѵиіо 

см А 1376.
672. 1а Пега раг ЬеІІа а сНі ѵі ^и айа^п а Р^оѵ. яр 

марка тому мила, кто на неіі наживается.
іі шегсапіе 5і сопохсе а 11а Гега см. М-1195.
Іге сіоппе (аппо ип т е г с а іо  е диаііго (Йоппе) ипа 

Нега см. 0-818.
РІЕК І Іаі

673. евзеге іп Пегі быть в самой начальной стадии, 
в проеме.
РІРА (

Ь74. аѵеге ПІа (или  Іа Ша аййо®5о) испугаться, 
сдрейфить:

«I ргс>{е550Гі т і  Ьаппо зозрезо Гіпо а сЬіизига сіеііе 
зсиоіе. 5оІо циебіо. ѴиоІ іЗіге сЬе Ьаппо ІІѴа сіі Вапгііега 
пега. . Ма зі сарізсе сЬе рог сі его Гаппо» (/;. Ѵіііогіпі, « // 
цагоіопо говно»).

Преподаватели исключили меня до конца учебного года, 
не более. Значит, они испугались черного флага... Конечно, 
я потеряю год.

675. т е ііе г е  ипа в гаі1 аййо5®о нагнать страху. 
Іа (На 1а поѵапіа см. N-500.

Р1ССЕКЕ ѵ 
І і^дег іі іп саро цс см. С-768.
Іід^еге іі сЫоііо а чй см. С -1748 
Прреге і ріейі см. Р-1660.

РІО Ы А  }
П^Па сіі АІЬіопе см. А-458.
Іір ііе Йі Еѵа см. Е-270.
Іі^Ііа  Л  (апіідііа см. Р-130. 
ге^іхіго а т а й г е  е П^На см. К -186. 
сНі Йі да ііа  максе, вогсі рі^Ііа (или  ^ га іііа ) е хе поп 

^ іі рі^Ііа поп ё виа іід ііа  см. С-270.
676. сНі ѵиоі Іа (і^Ііа, ассагеггі 1а т а й г е  ргоѵ. ^  

путь к сердцу дочери лежит через сердце матери.
сЬі ѵиоі соповсег Іа т ай ге , ^иагііі Іа П ^ііа (тж. 

диаі Іа ітіайге, 1аI Іа Н^Ііа) см. М-62.
677. чиаі ѵиоі 1а Іідтііа, Іаі т о ^ і іе  рі^Ііа ргоѵ. какова 

мать, такова и дочь; какова жена, такова и дочь.
іа і 1а (і^Ііа, диаі 1а т а й ге  (тж. Іаі т а й ге , (аі 1і- 

ІВІіа) см. М-62.
Р ІС Ы О  ш

678. ГІ^Ііо паіигаіе (или  й’ато ге ) внебрачный сын.
679. Н^ііо р о ^ іи то  сын, родившийся после смерти 

отца.
680. Ііріі вригі незаконные дети.
П^Ііо й’А й ато  см. А-266.
Іідііо  й’а т о г е  см. Р-678.
681. П^Ііо йеІГагІе потомственный актер.
Н{гІіо й’ип сапе см С-436.
Іід іі Йі йие Іеііі см. Ь-473.
П^Іі Йі Еѵа см. Е-271.
Н^По Йі Тапііоііа см. Р-131.
682. Іі^Ііо йеііа Іогіипа баловень судьбы, счастливец.
683. Іідіі йі ^іапйиіа пьемонтцы [оіапгіиіа — маска 

пьемонтского народного театра].
684. Н{гІіо йедГірпоІі сын неизвестных родителей,
іі Іі^ ііс  йі М аіа см. М-144.
685. Іідііо йі ш а ш т а  маменькин сынок; неженка:

...е 1ш сег іатеп іе  сі аѵгеЬЬе ріигіісаіо гіеі «И#ІІ <1і тагп -
т а »  сЬе, піепіегіітепо, апсіаѵапо апсога а зсиоіа (й. Кеа, 
«Кіігаііо йі тад,%іо»).

...он, конечно, станет считать иас маменькиными сынками, 
к о т о р ы е ,  подумать только, еще в школу ходят.

1і§1і йі М агіе см. М-863.
686. Ііе ііо  йеііа іпопіа^па а) сын гор, горец; Ь) иіутл. 

мышь, рожденная горой.
П^По йі пе55ішо см. N-247.
687. Іі^Ііо йеііа N011? поэт Мсрфей, сыи Ночи.
688. Іі(гІіо йі рара папенькин сынок:

УЯоп заі соба 5 е і ?  ^ п  ЯдІІо <1і рар і, ша ип ГіеПо азіпо! 
(О Яса. «Кіігаііо <іі та&%іи»)

Знаешь ты кто? Ты самый настоящий папенькин сынок, 
да еще и осел.

ПяЦ йі ргішо |Чесопйо, есс.\ Іеііо см. Ь-474
689. Н{гІіо йеііа хегѵа тебеііское  отродье, кухаркин 

сын.
690. Нрііо йеііе ІепеЬге церк. нераскаявшийся греш

ник, обреченный на вечные муки.
ІІЁІІО ипісо йі т а й ге  ѵейоѵа си. Р-698.
691. іі Н^ііо йсМ 'иото сын человеческий, Иисус Хрис

тос.
йі райге іп Іідііо см. Р-35.
ехвеге Пдііо йеііа раіііп а (и ш йеІГоса) Ыапса см. 

В-678.
692. Іаге ип Іідііо  родить ребенка:

...рег Іаг ип Н к'ю  Ьізодпаѵа рог(аг5е1о гіепіго, гіі.епілге 
с о т е  садпе, запеиіпаге е тогіге  — діг і і  а Іапіе сове
(С. Раѵезс, <хТга йоппе воів» ).

...чтобы родить сына, надо выносить его. стать похожей 
иа суку, истечь кроиью и умереть, т. е. смириться со мно
гими вещами.

аи^игі е П"1і тахсЬі! см. А -1333.
693. сііі іі зио Г^Ііо (горро ассагегга поп пе ^епііга 

аііе^гегга  ргоѵ- балованное дитя — одно огорченье
694. Н^Ііо (горро ассагеггаіо поп (и піаі Ьепе аііе- 

ѵаіо ргоѵ. ^  у семи нянек дитя без глазу.
Іі(е 1га райге е Іі^Ііо, поп сі ѵиеіе сопкі^Ііо см. 1.-755.
695. о^пипо (или  сіазсипо) ё {ірііо (или  П^ІіоІо) 

йеііе хие (или  ргоргіе) агіопі ргоѵ. всяк кузнец своею  
счастья.

диаі (іі) райге, ІаІ (іі) П&Ііо (тж. (аіе іі райге, (аіе
іі П^Ііо) см. Р  39.

5аІиІе е Ііеіі шаксНі! см. А-1333.
р ю ы ( и ) О Ь А  [

йіге а ііа  (і :Ііо!а регсііё Іа пиога іпіеікіа см. N-601. 
Іе йоппе зоп (ідііоіе йеІГіпіІи^іо см. О 800.
1а т а й ге  {эссе ійопа (а Іа (і^ іі(и )о іа  ппЧега см. М 59. 
Іа ѵегііа ё (ід ііо іа  йеі (е тр о  см. Ѵ-351. 

Р ІС Ы (ІІ )О Ш  іп
696. {і^ііиоі ргойі^о библ. блудный сын:

Сіип^опо Іо&ісі і р гет і е Іе еьаИагіопі с"іІісЬе, іі зиссеззо 
гіі риЬЬІісо... Візорна ассо^Іісге іі ЯуНио! ргогііро о Ьгас- 
сіа арегіе («•Рііт 1961»),

Естественно, вручаются премии, критика неумеренно вос
хваляет фильмы; есть успех у публики... Надо принимать 
с распростертыми объятиями и блудного сына.
697. [і^ііоіо $рігНиа1е крестник.
698. Пеііоіо {или П§1іо) ипісо сіі т а й ге  ѵсгіоѵа иіутл. 

самое дорогое, свет очен (пример см. 0 -271).
699. П^ііиоіо гіі ^іЬегпа а) сын солдата, Ь) сыи 

полка.
700. поп аѵеге пё Гі^ІіоІо, пё са^пиоіо не иметь род

ных и близких, не іш еть близких людей, быть одино
ким:

Ьа зікпога Вгідігіа, іі б і ^ п о г  С азраге яііо тагЦ о, е Та 
Гікііиоіа... 5’егапо оПегіі гіі ассошрарпаге іі роѵего Ьисіпі, 
іі циаіе, поп аѵепгіо я М ііапо пе Іісііиоіо, пс с а у тю іо , 
аѵгеЬЬе гіоѵиіо апгіаге (ийо б о і о  ііпо аі с іт ііего  (Е. Ое Маг- 
сНі, «йие апіте іп ип согро»).

Синьора Бриджида. сниьор Гаспаре, ее муж и нх дочь... 
предложили проводить в последний путь беднягу Лучини. 
который жил в Милане один как перст, и некому было идти 
за его гробом.
701. е$5еге Гиог гіі Пр!іо!о быть престарелым.
702. [аге Іі^ ііо іі рож (д)ать  детей.
а^реііа йиоіі сЬі Ііш п^а і П^ііоіі см. П-932.
703. сНі гіІ55е Іі^ІіоІі гііххе гіиоіі (тж. сііі Ьа Ііоііоіі Ьа 

гіиоіі; сЬі Ьа П^ііоіі, ІиШ і Ьоссопі поп 50П 5иоі) ргоѵ.



=  у кого есть дети, тот себе не хозяин; у кого дети, 
у того и заботы.

704. сНі На ип (і^ііоіо коіо 1о риахіа (или Іо (а 
гпаііо) ргоѵ. единственного ребенка всегда портят.

705. сіаБсипо ё іі^ ііо іо  сіеііе ргоргіе агіопі ргоѵ. аг 
всяк кузнец своего счастья.

706. і (і&ішоп і ^ а й і рі^ ііапо і (орі ргоѵ. =  каков 
батька, таковы и детки; яблочко от яблони недалеко 
падает.

707. (Іиі ё) (і^ііоі гіеііа т а і а  піаігірпа а  ему не
жданно-нага панно привалило счастье; не былс бы сча
стья, да несчастье помогло.

708. П&ііоіі т а Ш , иошіпі ваѵі ргоѵ. =  трезвость при
ходит со зрелостью.

709. П ^ііоіі ріссіпі, ^иаі (или  іаыіісіі) ріссіпі, (І^ІіоІі 
ЁТапіІі, {гиаі (или  (эбіісіі) ^гапсіі ргоѵ. маленькие дет
ки — маленькие бедки, большие дети — большие бе
ды.

іп(еге55е ё (і^ііоіо йеі сііаѵоіо см. 1-342.
Іа шасіге ріеіоьа ?а іі (і^ііиоі см. М-61,
а расіге аѵаго, (і^ ііо і ргойі^о см. Р-38. 
рап йі (і^ііиоіі репе е сіиоіі см. Р-304.
^иапс1о Іа Іерге (или  Іа т а т іт іа )  На раккаіо II роддіо- 

Іо, поп 5І гісоггіа рій гіеі (®и') (і^ ііо іо  см Ь-401.
^иап(^о іі рагігс (а  сагпеѵаіе, аі іі^ ііио іі (осса а  (аг 

^иаге5І^па см. Р-40.
Баіиіе е ип гі^ііоі та&сНіо! см. А-1333.
Іаі рега (или иѵа) т а п ^ іа  іі рагіге, сНе аі іі&ііиоіо 

а ііе^а  і гіепіі см. Р-1281.
р і с і ж а  і

саѵаііеге йеііа Тгіхіе Рі^ига см. С -1329.
710. рег 1і?ига для вида, для украшения, для ме

бели.
711. ш егга Іідига ни то ни се; ни рыба ни мясо.
712. аѵеге іідига  иметь вес, быть шишкой.

5есоп<Зо т е  ип орегаіо ГаѵгеЬЬс Гаііо. Ма ип ітр іед а іо : 
Ііа Ігорра іі&ига, сі Ііепе Ігорро аі топ й о  (С. Агріпо, «І-СІ 
$иога ціоѵапе-’).

По-моему, рабочий иа это решился бы. а вот служащ ий — 
слишком важ ная птица, для иего много значит, что скажут 
люди.

713. йаге іі^ига служить примером.
714. еврогге цсі а  саМіѵе Іідиге выставить на посме

шище, представить в неблагоприятном свете.
«5е Іеі поп аѵеѵа іпіепгіопе сіі !аге 5 и1 5егіо... поп Лоѵоѵа 

теііеге •!: тсгго  (!еі даіапіиопііпі ей езрогіі а  саШѵе іі- 
&иге» {/-. Раііі, «йоппе»),

— Если у вас не было серьезных намерений... не следо
вало впутывать порядочных людей и выставлять их иа по
смешище.

714а. евхеге с!і (і^ига иметь хорошігй вид (о вещ ах).
715. Іаге (Іа виа) Н^ига произвести хорошее впечат

ление; хорошо выглядеть:
«Ѵосііо ргеьіо Гек4а*е» гііззе: «М теп о  чиаіипдие ѵебіііо 

Та ІІрпга» (О. Агріпо, «ііп йеііііо ё'опоге»).
— Хоть бы лето скорее, — сказала Сабина, — в любом 

летнем платье прилично выглядишь.
— С оггатіо  ип ѵеБІІагІо гіі егап Іизбо соі диаіе ро: бэ 

(аге Іа т і а  ііви га  а Согіе (А. Ваійіпі, -Ьа зігайа йеііе 
тегаѵіе\іе* )

— Хочу иметь роскошное одеянье, в котором я мог бы 
показаться при королевском дворе.

Мапопеііе. — Ѵоі аѵеіе гіеііо арігйо, е, сЬі На йеііо 
зрігііо, іп Г-гапсіа !а Іа еиа Ііоцга (С. СоШопі. * і а  ѵесіоѵа 
зсаііга»).

М а р и о и е т т а . — У вас острый ум, а во Франции 
остроумных людей ценят в обществе.
( Пример см. Т Ж .  М  6 2 8 ) .

716 Іаге 1а [ідига гіі... производить впечатление че
го-л., быть похожим на..:

Ргапсезсо (аі СаІаЬге&е) . — М'Ьаі іа ііо  Іаге Іа іі&ига гіеі 
регасоііаго {V. Ве Иіса. «II іеію»).

Ф р а н ч е с к о  (обращаясь к калабрийцу). ■*— Ты поставил 
меня в дурацкое положение.

Р І С  407

Іаге 1а Н^ига с1’ип аііоссо см. А-482.
717. Іаге ЬеІІа (или Ьиопа) Гірига отличиться, выде

литься, производить хорошее впечатление, хорошо вы
глядеть; не ударить лицом в грязь:

Е поі (Зир сЬе рагіаѵашо 5етр ге  рег (аг ЬеІІа іі&ига
гіаѵапіі а ІиіІ (V. Зегтопіі, «Ьа ЬатЬіпа Ьигора»).

А мы-то старались вести умные разговоры, чтобы ие 
ударить лицом в грязь!

Ма сЬе ггшоіа сіоро сНе 1и Ьаі Іа ііо  1а ргошезэа е ргіша 
сЬе Іи 5Іа собігсііо а тап іеп егіа ; т  пю^о гіа Гагіі Іаге, 
соіпе 5і (іісе, Ьеііа Пдига соп роса 5ре$а... (Л. Могаѵіа, 
«Ь’аИетЮпе»).

Пусть бы Кора умерла после того, как ты даш ь ей обе
щание, но до того, как тебе придется его выполнить, так. 
чтобы тебе, как говорится, и невинность соблюсти и капи
тал приобрести...

Аппеііа гіп^гагіб гіоро аѵегіо а іи іаіо  а сош ріеіаге 1а 
Ггабе егі е^Іі гіоѵеііе гісопозсеге сЬе ега Ьепе іасііе !аге 
Ьиопа И#ига соп регбопе сЬе поп Ьаппо Гіпіепхіопе <1* 
Іагсеіа /аге саіііѵа (/. 5ѵеѵо, <сі!па ѵііа»).

Аннетта поблагодарила его, исправив иаписанную им 
фразу, н он вынужден был признать, что довольно легко 
не ударить лицом в грязь, когда имеешь дело с людьми, 
которые не намерены тебя подвести.
(Пример см. тж. В-1160).

718. іаге (ипа) ЬгиКа (или сайіѵа, ш а^га, піі$ега) 
іірига сыграть жалкую  роль, произвестч плохое вгечат- 
ление:

«...Е Іеі ѵиоіе о поп ѵиоіе7* 5е  поп ѵиоіе, согго оііге 
аі гезіо іі регісоіо гіі ^агсі ипа Ьгиііа Яйига; е 5е ѵиоіе, 
ре^&іо апсогаI регсЬё, іпѵесе сіі !агсі ипа саШѵа !1^ига, 
5і ІагеЬЬе ииа саіііѵа агіопе> (V. Вгоссііі, «/ іетрі йеі 
цгапсіе атоге»).

«...А она? Хочет она этого и л и  нет? Если не хочет, то 
есть опасность, что я буду играть жалкую  роль в этой 
истории; а если хочет — тем хуже! — вместо жалкой роли 
я сыграю дурную шутку».

ОеЬЬо аН ге и а гт і а гібротіеге, апсЬе рег поп Іагсі ипа 
Ігорро саНіѵа іі^и га ... (Т. Ѵагпі, «Метогіе Ш Сицепіо Вга- 
ѵеШ»).

Я должен поскорее ответить, хотя бы для того, чтоб не 
выглядеть слишком ж алко...

Сотіпсіагопо собі і р г іт і епіизіазіісі Ь асіатап о  е іі поппо 
Іесе ипа ш адга Нрига (О. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»),

Начались первые восторженные лобызания руки, и де
душка выглядел бледно.

Соше іи ііе  1е Кегі Сгобб е і 1е \Ѵас5 гіеІГеБегсіІо ашегісапо, 
сЬе о&пі ріогпо ^іипееѵапо іп ѵоіо гіа^іі 5іаІІ ип ііі соп Іа 
Брегапга гіі епігаге ѵіІіогіОБе а Н ота о а Рагіді іп Іиііо
1о Бріепйоге гіеііа Іого е іекапга, е сіі поп Гаг Ьгиііа Прига 
а ііе Іого гіѵаіі ^'Еигора. апсЬе Мга. Р іаі аѵеѵа рогіаіо соп 
Бё ип ѵевШо гіа Бега... (С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).

Как и все сотрудницы американского Красного креста и 
Вспомогательного женского корпуса, ежедневно прибывав
шие по воздуху из США в надежде победоносно вступить 
в Рим и іи  Париж во всем блеске своих элегантныч наря
дов и ие осрамиться перед своими европейскими соперни
цами, так и миссис Флэт привезла с собой вечерний туалет.

АПа Нпе йіббі: «іо рег т е ,  сі 5/о», е Іиііі е і і  аіігі рег 
поп !аг Ьгиііа Прига, ассеііагопо (А. Могаѵіа, *Яассопіі 
гогпапі»).

Наконец я сказал: «По мне — так я согласен», и все 
остальные тоже согласились, чтобы не ударить лнцом в 
грязь.
(Пример см. тж. Р-451; Р-459; Р-717; Ѵ-591).

719. Іаге сегіе Іі^иге произвести неважное впечатле
ние.

(аге рііі Іідиге іп согпгпе^іа см. С-2303.
720 Іаге 1а р г іт а  іідига играть первую роль, прр- 

ву.о скрипку.
721. Іаге (гіхіа (ідига плохо выглядеть, иметь пла

чевный, жалкий вид:
—  Рагіаѵі г іі гіоппе, ЕНоге?..
—  АИго сЬе йоппе... бі  рагіаѵа гіі и п а  гіапга пеііа чиаіе 

поі аііге І а г е т т о  ІгЫ а Іірига (/М. й'Аге&Ііо, «Еііоге Ріега- 
піозса»).

— Ты говорил о женщинах, Этторе?..
— Вовсе нет, — сказала Д ж и н евр а .— мы говорили о тан

це, где мы, женщины, имелн бы неприглядный вид.

722. (о гтаге  іі^ига иметь большое влияние, боль
шой вес.

723. то5(гаге 1а ргоргіа іі^и га  показаться в истин
ном свете.

р



п о 40Ѳ

724. рагіаге іп (і&ига говорить загадками.
725. Ьеііа (іеига! ну и хорош!
сНі Иа раига й’о?пі іі^ига, хреххо іп с іатр а  пеІГошЬга 

см. Р-903.
оррі іп (ідига, Й отапі іп хероКига см. 0-284. 

РІСШРАКЕ ѵ
726. 5і П8гигі! а) ну что вы!, конечно!:

— 81 ІІеигІ! — еас іат б  1 ’аііго, сопіепіо соте ипа Ра- 
ядиа. — 5ага ип опоге рег т е  (Е. Сазіеіпиоѵо, «1 сот их і
ѴагсіІ >»).

— Ну что выі — воскликнул ои, просияв, — это Судет для 
меня большая честь.

Ь) не стоит благодарности, не за что.
РІЬА I 

(иосо сіі (ііа  см. Р-1487.
72Ѵ. а  (или  а ііа , сіі, іп, рег 1а) (ііа по очереди, под

ряд, один за другим (пример см. 0 -357).
727а. іп (ііа іп (ііа  непрерывно,
728. іп іііа  іпйіапа гуськом:

N61 ш егго гіеііа ѵіа ра55апо Іп (ііа  іпЛІапа, ип ро’ 
ясоппе55а, 1е і аіпIрі іе гагігеііа іе ... (С. ЭеЬепейеШ, * и  п 
иШто Ьасіо»).

Посреди улицы в довольно нестройной колоние по одному 
идут с^мьи, захваченные во время облавы.

сссо, а ип ігаііо вЬисапо і гіссі... Іл (На ІпЛІапа бі 
яогіо аѵѵіаіі ѵегво і т е іі .. .  (Л Сгатзсі. «1-еІіеге йаі саг- 
сеге»).

Ьдруг п о я в и л и с ь  ежи... Друг за другом они направились 
к яблоням...

аргіге ип (иосо сіі (ііа  сопіго дй см. Р-1498.
729. еххеге (или  ігоѵагзі) іп р г іт а  (11а (или  пеііе 

р г іт е  (ііе) быть в первых рядах.
730. (аге 1а (ііа строиться, выстраиваться; стоять в 

очереди:
Сегіе таШ пе гпі іосса Іаге Іа Іііа а Па іго т Ь а . авреНаге

іі т іо  Іигпо ( I .  Мазігопагсіі, «Е’Асдиа»).
Иногда по утрам мне приходится подолгу стоять в оче

реди у колонки, ж дать, когда подойдет мой черед.
Одпипа пе аѵеѵа чиаісипа гіа гассопіаге. 5! Ітр ага  шоііо 

а Іаг Іе Іііе рег сегсаге Іаѵого (Е. Реігі, «Нота оге 11»).
Каждой из них было о чем рассказать. Когда толчешься 

в очередях, чтобы получить работу, многое можно узнать.
Р г іт а  гіеііа 5иа и Н іта  Ъеѵиів гіеііа таШ п а Іа  іі ^іигіісе 

сіоѵеѵа іаге ип ро’ гіі Ша (Е . Раііі, «Ее сіоппе»).
Перед тем, как выпить утреннюю порцию целебных вод, 

судье приходилось немного постоять в очереди.

(аге ип (иосо йі (ііа  <'м. Р-1524.
731. рагег Іа (ііа  сіеііе осНе и д т и  гуськом.
(гоѵагхі іп ргігпа (На (или  пеііе ргіше (ііе) см. Р-729.

РІЬАГЧТКОРІСО 
ихаге Іа п іагга (іІап(горіса (ахсіаіа сіі соіопе см. 

М-1003.
РІЬАКЕ I т

732. аррогхі а  ип (ііаг  йѴтНгісі быть близко к ис
тине, слегка ошибиться.

733. ^иагсіагіа іп ип (Наге сГетЬгісі придираться к 
мелочам; вдаваться в подробности, вникать в детали.

734. поп На а  х(аге іп ип (ііаг Йі соке это не суть 
важ но; это не требует тщательного выполнения. 
РІЬАКЕ II ѵ

(ііаге Г атоге  (или  іі рег(е((о а т о г е )  см. А-651.
(ііаге сГатоге е й’ассогйо см. А-646.
(ііагхеіа а ііа  (гапсехе см. Р-1206.
(ііаге а ^опНе ѵеіе см. Ѵ-151.
(ііаге {ггоххо см. С-1107.
(ііаге ГійіІІіо см. 1-29.
(ііаге (или  (ііагхеіа) аІГіп^Іехе см. 1-270.
735. (ііаге с о т е  ип гахоіо х о д и т ь  по нлточке.
(ііаге гіеі ві^поге см. 5-784.
(ііагсі хор га см. 5-1059.
(ііаге хоШІе см. 5-1167.
(ііаге рег Іа (апреп(е см. Т 62
(ііаге а ѵеіе р о а ; іг (і-ч / «ісіоИе, хріе^а(е) ск. Ѵ-151. 
Шаге рег іі ѵегхо (гіихіо см. Ѵ-401.

736. Іаг Шаге (йгіНо) цй заставить ходить по струн
ке кого-л.

ѵепіге а (ііаге Іа хиа сапара (пеі сгоссНіо) см.
С-400.

аі (е т р о  (или  аі (? т р і)  сНе В егй (ііаѵа (гае. диапйо 
Вег4а (ііаѵа) см. В-601. 

сНі (На е (а  (ііаге, ьиопа таххаіа  хі (а  сН іатаге см.
М-915.

сНі Ша На ипа с а т іс іа  хоіа е сНі поп (ііа пе На сіие
см. С-297.

сНі рій сНе (поп) Йеѵе ргепйе, (ііа Іа согйа сНе Гар- 
репйе см. С-2670,

іі йіаѵоіо ё хо((і1е е (ііа  ^гоххо см. 0-359.
(ііа  ііхсіо (с о т е  Гоііо) см. Ь-746. 
поп ё рій (іі)  (е т р о  сНе Вегіа (ііаѵа см. В-602, 
поп епігі 1га (ихо е госса сНі поп ѵиоі еххег (ііаіо  см. 

Р-1603.
рагеге е поп еххеге (ё с о т е )  (ііаге е поп (еххеге см. 

Р-421.
рій ѵ ак  ипа Йоппа (ііапсіо сНе сепіо ѵе^Ііапйо см. 

0-817.
циапйо Іа ЬоНе (ііа, росо рій хе пе Ііга см. В-1088, 
хоп ІиКі (ііа іі а  ипа госса см. Я-490.

РІЬАТО а§§  
рег ип’ога (ііа іа  см. 0-442.

РІЫ ЕКА  (
737. раххаге рег ипа (іііега пройти через сито, пройти 

через ряд испытаний.
738. Іігаге рег (іііега а) утончать; Ь) тщательно вы

полнять работу.
Р ІЫ Р Р І

739. сі гіѵейгето а  Ріііррі ^  все там будем, страш
ного суда никому не миновать.
РІЬ ІР РІС А  I

740. (аге ипа (ііірріса (или  саііііпагіа, йіаЫ Ъа) соп- 
(го дй разразиться грозной речью против кого-л. 
РІЫ 5Т Е О

(ога сНе хоп аі (іп йеі ^іогпі т іе і )  т о іа  5апхоп соп 
(и((і і (іііхіеі см. 5-205.
РІЫѴІ ш 

( і і т  а 50^ве(іо см. 5-873".
РІІ-О т

741. (Но (аіхо тупая сторона (лезвия, ноже)
(ііо йі Агіаппа см. А -1073.
742. (Но йі сареПо =  нечто тончайшее, непречног, 

ненадежное:
Аёеіе. — Ьа шегпогіа ё ип Іііо йі сареПо (V. Вгапсии, 

«Ѵпа йоппа йі саза»).
А д е л ь .  — Память — вещь крайне ненадежная.

743. ПІо гіеііа соггепіе фарватер, 
ип П1о сіі гіоппа см. р-750.
744. Шо й’егЬа (или  гіі рад ііа) ^  самая малость, ни

чтожное количество; ничтожество; пустяк.
Іііо гіеі газоіо:
745. — а (или  5иІ) НІо гіі газоіо рискованно, опасно: 

МоНе соБс 5І ассоп(агопо а П1 гіі Ііпеиа е йі газоіо, а
ргорозКо гіі циеііа топ асагіоп е (/1. Л/е^Ы, «Рго$е»).

В связи с этим пострижением в монастыре рассказывали 
немало убийственных подробностей.

Ма Гопогеѵоіе, іп ип сегіо б с п б о ,  гіеіизе Іе авреііаііѵе. 
Ебіі Іеппе іі й і б с о г б о  виі ПІо гіеі гахоіо гіі ипа ігопгіа 
гіізсгеіа №. 5аІѵаІа%%іо, «Е’асгоЬаіа»).

Но почтенный депутат в некотором смысле обманул ожи
дания. Ои вел свое выступление довольно остро, но в духе 
умеренной перепалки. ^

746. — с а т т іп а г е  хорга ип НІ гіі ^а^оіо [тж. соггеге 
5и 1 НІо гіеі гахоіо) ^  х о д и т ь  по острию нож а, играть 
с  огнем:

Оиехіо поп ё гіегпосгагіа тогіегпа: чиі 5І согге сопіірр^. 
т е п іе  зиі Іііо  йеі гачоіо гіеііа гіетакойіа (Р. СоЪеііі. кЬф 
гіѵоіихіопе ІіЬегаІе»).

Это не новая демократия, когда она все время держ игсі? 
на з ы б к о й  о с н о р с  демагогии.
(По сіі -.райа:
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747. — апііаге а (или  рег) Іііо йі ^райа быть уничто

женным, подвергнуться полному истреблению.
748. — тап гіагг  (или  т ей еге , раззаге, Іадііаге) а Ііі 

йі $рааа предать мечу, истребить:
II сазіеііо  гіе С агтіп е , сЬе гіотапгіаѵа і раШ , Іи ргезо 

рег а55аІІо. е іи ііо  іі ргезігііо зепга ріеіа рабваіо а  Ііі <31 
брагіа (С. Воііа, «5іогіа йЧіаІіа ёаі 1789 аі 1814»)

Замок Кармине во время переговоров о перемирии был 
взят приступом, а весь гарнизон безжалостно казнен.

Ьіоп Бареіе сНе і боігіаіі ё И Іого т е з ііе ге  гіі ргепгіег 1е 
Гогіегге? Nоп сегсап аііго; рег Іого, гіаге ип авБаКо ё с о т е  
апгіаге а погхе; регсЬё Іи ііо  диеі сНе ігоѵапо ^ рег Іого, 
е ракзапо 1а яеп іе  а Ш гіі зрагіа (Л. Мапгопі, «1 рготеззі
З Р О З І»  ) .

— Разве вы ие знаете, что настоящее занятие солдат в 
том и состоит, чтобы брать крепости? Другого им ие надо. 
Д ля них пойти на приступ — все равно что пойти иа свадь
бу. Все, что они найдут, достается им, а людей они просто 
приканчивают.

749. Шо сіі зрегапга проблеск надеж ды:
Ма а ІГ и Іііт о  т о т е п іо , рег ип Шо йі зрегапга сЬе т і  

гезіаѵа апсога... ѵоііі ргоѵаге (Л. Могаѵіа. «Кассопіі го
та пі»).

Но в последний момент, из-за того, что у меня ещ е оста
лась слабая надеж да.., я решил попробовать.

750. ип Шо сіі и о т о  [сіі сіоппа] худой н высокий муж 
чина [худая и высокая женщина].

751. ип Шо сіі ѵосе слабый, едва слышный голос.
752. — соп ип Ш сіі ѵосе чуть слышно, шепотом:

— РегсЬё ші <3аіе сіеі ѵоі?.. — т о г т о г б  1а Іапсіи ііа соп 
ип Ш (1і ѵосе (С. Ѵег%а, «Егоз»).

— Почему вы называете меня на «вы»? — чуть слышно 
прошептала девочка.
753. іі іііо  гіеііа ѵііа ннть жизни.
754. ріи іга§гіІе сі’ип іііо  сГегЬа хрупкий, как  тро

стинка, как былинка:
Е іеі зиа П&Ііа ипа сЬе та і^ гаг іо  Гаррагепга ега рій 

ІгаеПе сГип Шо «ГегЬа, зоііо, б о і і о  а чиеі Ьеі ііро  (О. Те- 
БІогі, «II Вгіата е аіігі гассопіі»).

И это она, ее дочь, которая, несмотря на внешний вид, 
была хрупкой, как былинкаі И она в постели с этим 
типом.
Ьиіо ейе з’аНеМа соп Шо см. В -1410.
755. іп Шо а) в полном порядке; Ь) на правильном 

пути.
756. — еззеге зетр ге  іп (ііо  обладать завидным ап

петитом.
757. — іі іе т р о  ё іп Шо погода установилась:

И Іе т р о  5І т а п ііеп е  іп Шо, — гііббе 2а1еЬі ѵоі^епсіо ДІі 
оссНі рег Гагіа (Л. ВеІігатеШ. «Тиііі і готапгі»).

— Погода благоприятная — сказал  Дзалеби, устремив взор 
на небо.

758. гіі П1о (тж. іі і  П і о )  непрерывно, друг за  дру
гом:

Ье гіие саѵаісаіиге іепеѵап сііеіго III Гііо— (Л. Мапгопі, 
«/ рготеззі зрозі»).

Всадники следовали друг за другом...
759. а ПІо а Шо понемногу, постепенно, мало-помалу.
760. (Ш о) рег Шо подробно, детально:

-51атаШ па рет Іе т р о  іі Мегохіо ші ѵеппе а ігоѵаге сіі 
Ьиопога, е т і  гассопіб Шо рег Іііо  Іи ііо  циеііо сЬе &1і 
ега аѵѵепиіо гіассііё 1о ІазсіаІ іп М ііапо (С. ВагеШ, «Ьеііеге 
Іагпіііагі аі зиоі іге / гаіеііі Рііірро, Сіоѵаппі в Атейео»), 

Сегодня утром спозаранку Мерозио пришел ко мне и 
рассказал подробнейшим образом обо всем, что случилось 
с ним с тех пор, как я покинул его в Милане.

761. гіаі Шо аІГ а^о  очень подробно, со всеми дета
лями.

762. а Шо гіі р іотЬ о  отвесно.
763. соі Ш гіеііе гепі усердно, нзо всех сил.
764. рег Шо е рег зе^по очень подробно, во всех по

дробностях.
765. пеапсЬе (или  п е т т е п о )  ип Іііо  абсолютно, ров

ным, счетом ничего.
76Б. апсіаге рег Шо гіеііа зіпоріа а) следовать по 

верному пути, не отклоняться в сторону; Ь) не откло
няться от темы.

767. аппосіаге И іііо (или  1е Іііа) закругляться.

768. айассагзі а ип Шо гіі р а^ ііа  хвататься за со
лом ннку> за крайнее средство.

769. аѵеге ип (По іп т а п о  ^  держ ать в руках нить, 
напасть на след:

...Іазсіа }аге а Ьиі, Кепго, е заррі... зарріаіе іиШ сЬ’іо 
Ьо е іа  іп т а п о  ип Шо, рег аіиіагѵі (Л. Маюопі, « /  рго- 
теззі зрозі»).

...положись иа волю господню, Ренцо, и знай.., знайте все, 
что у меня в руках уже есть ключ к тому, как помочь вам.

аѵеге іі Шо го5§о см. К-551. 
аѵеге зетр ге  а^о  е Шо см. А-373. 
аѵеге іі ѵепіо іп ііі сіі гиоіа см. Ѵ-238.
770. с а т т іп а г е  зорга ип Шо сіі §е!а быть очень осто

рожным, внимательным.
771. сисіге (или  Іе^аге) а гіорріо Шо: Іе^аіі а йор- 

ріо іііо ^  водой не разольешь:
Агіиго. — І п з о т т а ,  ипа регбопа сЬе біа сисііа а Шо «іор- 

ріо соп іі Саро гіі Ооѵегпо (Е. Ое РШрро, «Ьа раига питего 
ипо» ).

А р т у р о .  — В общем, это человек, который запанибрата 
с самим главой правительства.

N011 аѵеѵа ргеѵі5Іо сЬе гііѵепіабзего асМігіііига ашісопі, 
іпзерагаЬіІі, Іе^аіі а Шо йорріо (Л. Могаѵіа, «Nиоѵі гас- 
сопіі готапі»).

Он не мог даж е подумать, что они сойдутся и станут 
близкими приятелями, о которых говорят: водой не разо
льешь...

сисіге а Шо §сетр іо  см. Н -165.
772. гіаГ5І Шо аііа  Ьосса придержать язык:

Раоіо. — зиа Ііеііпо іа  гіоѵгеЬЬе йагяі ип роѵ гіІ Шо 
а ііа  Ьосса ( V. Вгапсаіі, «(^иезіо таігітопіо зі йеѵе [аге»).

П а о л о .  — Вашей дочери следовало бы попридержать 
язык.

773. гіаге (сіеі) Шо гіа Іогсеге наделать хлопот, за 
дать кому-л. задачу:

II зег^епіе. — Ё ип ііро то И о  геіісепіе, хідпог сопбіеНеге. 
Мі Ьа <1аіо гіеі іііо  гіа Іогсеге (С/. ВеШ, «і/па Ьеііа йоте- 
піса (1і зеііетЪге»).

С е р ж а н т .  — Это очень скрытный человек, господин со
ветник, он задал мне задачу.

Риг Ігорро 1а т іа  Іпіиігіопе поп т і  Ьа Іпраппаіа Сіа- 
с о т о  рабва гіеі ігібіізбігпі т о т е п і і  а саиха гіеііа р іетоп іезе 
1а чиаіе е 1* й а г і гіеі Шо а іогсеге (С. 5 агіогі, «Риссіпі»).

К сожалению, моя интуиция меня не обманула. Джакомо 
переживает тяжелые минуты из-за этой особы из Пьемонта, 
которая еще попортит ему немало крови.

«Оесібі а іиііо!» іпіеггиррі іо... «Сі гіагаппо II Шо Ла 
(огскге... сі 1ге§1іегаппо о^Ш ѵоііа сЬе 1о ѵоггаппо». (5. 5 і- 
(*погопі, «Тезіітопіапга й’ассиза»).

«Они на все пойдут! — прервал я разговор... — Они еще 
зададут нам жару... и обведут нас вокруг пальца в любой 
момент, когда пожелают».

774. сіірепгіеге йа ип Шо (тж. еззеге аИ ассаіо а ип
Шо) висеть на волоске, быть в критическом, опасном 
положении:

Е гіШісіІе, рег ип и о то  сох! ебрапзо, саріге регсЬё Ъеііег- 
ге с о те  чиеііе сіі гіоппа 5о1іа яопо ргоргіо аііассаіе  а ип 
Іііо (С. Магоііа, «Ь’ого йі Nаро^і»).

Такому экзальтированному человеку трудно понять, почему 
красота таких женщин, как донна София, недолговечна.

еззеге сіеіісаіо с о т е  ип Шо сІі зеіа см. П-82.
774а. еззеге (или  5Іаге) а ип Шо (1і~. быть на воло

сок от...
АгаЬеІІа рег сіпдие о зеі б і°тпі Б^еііе а  ип Ш о гіі ѵоііаг 

ѵіа апсЬе Іеі, аЬЬгисіаІа гіа ипа іеЬЬге <3і циагапіа вгаШ 
(Е. Ое МагсНі, «Сгапйі готапгі»).

Арабелла тоже в течение пяти или шести дней была на 
волосок от смерти: у нее температура доходила до сорока.

Иоп С атШ о  сЬе 5’аНісІаѵа іи ііо  пеііа зрегапга гіі оііе- 
пеге ип егегіе, ѵегіепсіові ігаисіаіо апсЬе гі’ип Іаіе  соп!огіо, 
сагігіе іп Іаі те іап со ііа , сЬе 1о гігіиббе іп Ьгеѵе а  Ш йі 
то г іе  (/. УѴіеі»о, кСоп^еззіопі йі ип ііаііапо»).

Дон Камилло, возлагавший все надежды на появление 
наследника, когда н эти надежды рухнули, впал в такое 
отчаянье, что в непродолжительном времени уж е стоял од
ной ногой в могиле.

Роі Ызо&пб сЬ іатаге  іі тегіісо, е роі апсЬе іі ргеіе, 
^іассНё Гега ргоргіо 1п Ш сіі ѵііа (/. Міеѵо, кСоп$ез8іопі 
йі ип ііаііапо»).

П о т о м  пришлось позвать врача, а вслед за ннм и свя
щенника, так как больной был при последнем издыхания.
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еззеге с о т е  I газоі сіе’ ЬагЫегІ, сЬе зон зетр ге  Іп 
Іііо см. К -124.

775. еззеге гігіоНо (а ) ип Іііо а) сой ти  на нет; Ь ) пре
вратиться в щепку, сильно исхудать.

776. [аге апгіаг рег [По заставить ходить по струнке.
777. іаге И Н1о флиртовать, кокетничать, строить 

куры:
СИ гіаѵапо іі іе  соі ЪізсоНі, дііеіо  гіаѵа зет р ге  5і1ѵіа, 

т а  Іиі іі Іііо 1о іасеѵа а Ігепе (С. Раѵезе, «Ьа Іипа е і 
[аіо»).

Чай с печеньем ему неизменно подавала Сильвия, ио он 
отдавал предпочтение Иреие.

778. [аге Іе Ша а) испортиться (о вине); Ь) тянуться 
(о сыре и т. п.).

779. [аге ^с зиі Шо сіі_сделать что л. по образцу, в
стиле, в духе чего-л.

[аге іі погіо аі Шо см. N-367.
780. ^оѵегпагзі соп ип [ііо быть послушным; быть 

шелковым.
781. ^гаН аг іі [іі (ІеІІе гепі а) стараться изо всех 

сил, работать не покладая рук; Ь) поколотить, нада
вать тумаков.

782. ^иісіаге соп ип Ш 6\ зеіа вести на поводу, з а 
ставлять ходить по струнке:

— ...М ар ата , іі ророіо Погепііпо е Ьиопо: я! ^иігіа, с о т е  
сіісезі. соп ип Шо сІІ зе!а (Р. Рап[апі, «Сессо й'Л8соІі»).

— М адам, флорентинцы — народ мирный; им, как гово
рится, твердой узды не нужно.

783. іп сіатраге  іп ип П1 сіі ра^Н а ^  упасть на ров
ном месте, ошибаться в простых вещах.

Іе^аге а гіорріо Шо см. Р-771.
784. тап іеп еге  іі [ііо поддерж ивать определенный по

рядок, придерживаться определенной линии.
785. реггіеге (или  5таггіге) іі Шо потерять нить (раз

говора), сбиться:
— Но гесііаіе ѵепіі рагіі пеііа со тт егііа , зепга т а !  

реггіеге іі Шо (С. Аа Ѵегопа, «Ьа ѵііа соіпіпсіа гіопгапі■»).
Я исполнял двадцать ролей и ии разу не сбился. 
сОЪ зс и за т і, Іогзе Ьо регзо 11 Шо! Тгорре рагоіе Но 

те55о  аі [иосо. Коп ѵоггеі іи  репзаззі сЬе 1а (Эізргегго 
(Е. Ѵіііогіпі, «II 8аго*апо гоззо»).

— Прости, если я кажусь тебе непоследовательным. 
Я слишком разоткровенничался. Н е подумай, что я ее прези
раю.
(Пример см. тж. С -1070).

786. ргепсіеге (или  Ігоѵаге) іі Шо найти способ; при
няться за дело.

787. гассооііеге і! [ііо вмешаться (пример см. 
Р-287).

788. гіаппосіаге (или  гіргепгіеге) іі [ііо сіі цс возоб
новить что-л.

789. гізсНіаге іі (По сіеі соПо рисковать жизнью.
790. гіігоѵаге (или  гірі^Ііаге, гіргепйеге) іі Шо вновь 

подхватить нить (рассуж дений, разговора и т. п.)
Ма іо т і  ассогео... сЬе ГаГГегіопе а ііа  т і а  сШ а т і  

рогіа ип росо Іопіапо сіаі ргорОБііо; е зепга іпсіиеіо гірі&Ііо 
11 Шо гіеі гассопіо (Р. Рап[апі. «Сессо ё ’АзсоИ»).

Но я замечаю... что любовь моя к родному городу не
сколько уводит меня от цели, и незамедлительно возвра
щаюсь к нити рассказа.

Кізего; е гіргепгіепсіо іі Шо сіеі зио сіібсогзо іі РозсЬіегІ.., 
зоё^іипзе: — Іпѵесе поп зо рій пиііа гіеііа тагсЬезіпа 
( V. ВгоссНі, «I іетрі сіеі {*гап(1е атоге»).

Все засмеялись. Вновь вернувшись к предмету разговора, 
профессор Фоскьерн... добавил: — И все-таки я больше ни
чего не знаю о маркизе.
готреге  іі соііо іп ип Гіі гіі р а^ ііа  см. С-2122.
791. зе^иіге іі ргоргіо [ііо ^  продолжать свою мысль:

Ріеіго Іпѵесе (ГазсоИагІо зееиіѵа 11 ргоргіо Ш о... 
(/М. Вопіетреііі. «Ь‘атапіе (еііеіе»).

Но вместо тою  чтобы слушать. Пьетро продолжал свою 
мысль...
зтаггіге  іі Шо см. Р-785.
792. зіаге а [ііо держ аться прямо, стоять, точно ар 

шин проглотив.

зіаге а  ип Шо б!... см. Р-774*.
793. зіаге гіііо соп і [ііі еле держаться на ногах.
794. зігіп^еге 1е [Па сомкнуть ряды, сплотиться: 

Аррипіо рег сіо ё песеззагіо сЬе 1*оррозігіопе рагіатеп іаге
бігіп^а 1е яие Ш а е іеп&а 5аійа Іа 8иа Ъапйьега іп т е г г о  
а! 1а со тр іи іа  сііззоіигіопе гіе^Іі аіігі рагіііі (і7. й е  8апсІіз. 
«II тегго^іогпо е Іо віаіо ипііагіо»).

Именно поэтому необходимо, чтобы парламентская оппо
зиция сомкнула свои ряды и высоко держ ала свое знамя 
среди полного разброда в стане правящих партий.

795. [а^Ііаге іі Шо положить конец, покончить с.., по
рвать с..:

— N0, по, поп гіеѵо зесіеге! Коп гіеѵо! О г т а і Ьо {а&1і.ііо 
Л Ш о... (М. Риссіпі, «8сорегіа ёеі іетро»).

Нет, нет, мне нельзя садиться. Нельзя! Я уж е сжег эа 
собой к о р аб л и ..

Соп 1 со тр а^п ! «Ьа (ад ііа іо  I Ш і». ЕкЬ' ё сопѵіпіо сЬе 
рег іі т о т е п іо  поп зіа рій іі сазо сіі іпіегеззагзі с!і роііііса 
(К  Ргаіоііпі, «СгопасНе сіі роѵегі атапіі»).

С товарищами Уго, как говорится, порвал. Он убежден, 
что в данных условиях не время заниматься политикой.

796. [епеге іі [ііо действовать по порядку, не нару
ш ать порядок.

797. Іспеге 1е [ііа быть в курсе дела:
II кепегаіе СазіеІІапо Ьеп сопозсеѵа 1е регріеззіій е ! 

І іто г і сііе іигЬаѵапо і зоппі гіеі росЬі «іпігіаіі» сііе іепе- 
ѵапо 1е Ша а К о та  {Е. Мизсо, «Ьа ѵегііа зиІГ 8 зеііетЬге. 
1941»),

Генералу Кастеллано были хорошо известны тревоги и 
сомнения, которые не давали  спать тем немногочисленным 
«посвященным» в Риме, которые были в курсе дела.

798. Іепеге іп Шо а) поддерживать; сдерживать:
5е ІІ зіепог Ріогіапо сі ііепе Іп [Но созі з іге ііатеп іе  

іп іапіо сЬе гіітога а Сепоѵа, Оіо за чиапіо ре^К«о апгігеЬЬе 
1а Ьізоепа ипа ѵоііа сЬе е&іі Іоззе гі! 1а йеі т а г е  (/. Кіеѵо. 
«Соп[е58іопі Лі ип ііаііапо»).

Если синьор Флориано так скупо содержит нас, находясь 
в Генуе, то одни бог знает, насколько хуж е нам придется, 
когда он отправится за океан.

Ь) держ ать в повиновении, в ежовых рукавицах.
799. [еззеге Іе зие (или ргоргіе) Ша а) обосноваться, 

осесть, устроиться на жительство; Ь) воцариться, уста
новиться:

Зрепіазі Гесо гіеі соірі, іі зііепгіо гііеззё Іе зие [На 
пе!1а с а т р а ^ п а  (Р. Іоѵіпе. «8і%пога Аѵа»).

Когда эхо выстрелов замолкло, в деревне вновь воцари
лась тишнна.

800. Іігаге ясі реі ШІ заставить кого-л. ходить по 
струнке; прибрать к рукам кого-л.:

Ь ’АгіеІе, риг гісопозсепгіоіе ипа ЬеІІа [ассіа, чиеііа сіс- 
сіоза И поп 1а зепііѵа пеапсЬе ип ро’. О^пі тап іега , іі 
^іосо ё віосо, е 1 Ші Іе ріасеѵа а ІІгагІІ іеі (Е. Ьа 81е11а, 
«Ьа йоісе тогоза»).

Адель хотя и признавала, что мордочка у нее симпатич
ная, все-таки не очень-то симпатизировала этой толстушке. 
Во всяком случае, игра игрой, но заставлять его ходить по 
струнке она хотела сама.

ігоѵаге іі [По см. Р-786.
801. Ігоѵаге і1 Шо сопйииоге найти ведущую нить, 

напасть на след:
II кіигіісе ізігиМоге, гіарргіта, ега апгіаіо Іазіопі, зепга 

Іи т е , зепга ^иігіа. Аѵеѵа роі ігоѵаіо II Шо сопгіиііоге, е 
1е ргоѵе егапо Ьаігаіе  [иогі. сЬіаге е Іа тр а п іі (Ь. Сариапа. 
«II тагсНезе (1і Коссаѵегйіпа»).

Следователь поначалу шел ощупью, впотьмах, ие вндя 
цели Потом он вдруг напал иа след, и улики посыпались 
одна за другой, ясные и неопровержимые.

802. [гоѵаге (і1) Шо гіа Іоісеге найти причину разду
мий; оказаться перед трудной задачей:

йоп РШйи. — Мі раге сЬе Ѵоззіепогіа поп зсЬеггІ... гіі 
диезіі аГГагі 5’іпіепйе те ^ І іо  сіі т е  е гіі Іого!.. С отіпсіо 
а регзиасіегті сЬе зіаѵоНа іі С о ттеп б а іо ге  8саппоссЬіо 
Ьа Ігоѵаіо іі Шо гіа іогсеге (Р. М. Коззо сіі 8ап 8есопйот 
«Ьа іипізіпа»).

Д о н  П и д д у .  — Мне кажется, ваша милость ие шутят... 
в этих делах вы разбираетесь лучше меня и лучше ик!.. 
Я начинаю думать, что на этот раз командору Сканиоккио 
придется поломать голову.

сНі кіа рег а(іо§аг$і 5’аМасса а ип ііі <1і ра&Ііа см. 
А-1299*.



803. ип Ніо поп (а  (еіа ргоѵ е і  одна нитка — не по
лотно (ср. одна ласточка весны не делает).

804. і1 (По 5І гошре йаі саро (или  гіаі Іаіо) рііі сіе- 
Ьоіе ргоѵ. где гонко, там к рвется.

ипа т а п о  Іаѵа ГаНга е ІиіГе сіие ^га ііап  іі П1 сіеііе 
гепі см. Д1 705. 

а  Іеіа огсіііа Оіо піапііа іі (ііо см. Т-170.
805. (іга рій ип іііо  сіі Ьепеѵоіепга сНе сеп(о рага сіі 

Ьиоі ргоѵ. а* добрая воля сильнее принуждении; где 
есть воля, есть и возможность.

806. (гс ПИ іаппо ипо крадо, (ге кра^Ні Іаппо ипа 
со.'йа ргоѵ. три нити — шпагат; три шпагата — веревка, 
е в  единенин сила.
РІЬОХОРАЬЕ а§8  

сегсаге Іа ріеіга (ііозоіаіе см. Р -1766.
РІЬО ЗОРА РЕ ѵ

807. ё рііі (асііе Іііохоіаге сНе Іасопігхаге ргоѵ. в і 
легче разглагольствовать, чем дело говорить. 
ІТЬОЗОРО т

808. Іііоьоіо гііѵіпо теолог.
1а ЬагЬа поп (а  іі ііісзо іо  см. В-255.

Р ІЫ К О  т
809. ПИго сГапюге (или  апюгозо, а т а (о п о )  любовный 

напиток, приворотное зелье:
N6 Ргапг Ьі52І пё Міссоіб Радапіпі Ііаппо цпіпсіі соіра ве 

1а ілизіса 5і (газГогто іп ГіИго й 'а т о г е  5аІ-'апг$сЫ,
«Сп ѵіоііпо, 23 сіоппе е  И йіаіюіо»).

Ни Ференц Лнст. ни Никколо Паганини, собственно, не 
виноваты ,что их музыка превратилась в нечто вроде любов
ного напигка.
(Пример см. тж. Ѵ-298).

РІЫ ІМ С ІІЕЬЬО  гп 
тецН о ё (или  ѵаі рііі) (ип) (ііип^иеііо іп ^аЬЬіа (или  

іп т а п о )  сЬе (ип) (огсіо іп (газса (или  сЬе іп ігазса 
(огсіо, сНе ип (огсіо іп кіере) см. С -17.
РІЬ2А [

810. а П іга а ПІга по одному, один за другим. 
РШ АЬЕ адд

іі ^іогпо Ппаіе см. С-537.
^іисіігіо {іпаіе см. С-728.

РІМЕ 1 /  (іп уст.)
811. Іа Ппе йеі топсіо конец света, светопреставле

ние:
Рііиссіо. — Е сЬе Іа? Рег иг росо гоп ё Іа Нпе Йеі

шопйо (Е. Ое Рііірро. «Вепе тіо е соге гпіо»).
Ф и л у ч ч о -  — Ч ю  за важность? Ведь еще не конец 

света.
— Ыоп заг& гпіса Іа Нпе <1е1 шопгіо! Неззипо ти о ге  ее 

Іа Ь ітЬ а зіа ѵів ип ро '... Е роі Іогиег& ргезіо (5. Ма%і 
Вип/апН. *5регата»).

— Нечего поднимать трееогуі Ннкто не умрет от того, что 
девочка немного .задержалась вне дома. Она скоро вернется.

Візоепаѵа аззізіеге аі заІашеІессЬі сіеі рагігопе е гіеі 
Іаѵогапіі. (^и ат іо  роі зі гіеііпеаѵа 1а !і^ига гіеі соіоппеііо 
ега Іа Ппе сіеі шопгіо (О. Сегтапеііо, «Ье тетогіе сіі ип 
ЬагЬісге»).

Нужно было присутствовать при обмене любезностями 
между шефом н работниками. Когда ж е появлялась фигура 
полковника, начиналось светопреставление.

...ипа ѵоНа яЪаІіё 1а іезіа  сопіго іі сашегіеге. віі гоѵе- 
зсіб іі р іаіо, ѵіпо. за іза  е (еііиссіпе апгіагопо а Ппіге 5и1 
Іаѵоіо <іі Ьигіоѵісо сЪе зіаѵа соп и п 'а те п с а п а , зиссеззе Іа 
Ппе гісі гпопгіо, поп с 'ега рій ип ѵеіго запо яиапгіо аггіѵо 
1а роіігіа (I). Могеііі, «/Ѵа/е/е іп саза й’аррипіатепІо»).

.. однажды он наскочил на официанта, опрокинул поднос 
с вином, закусками и лапшой, и все это вывалилось на стол 
Людовнко. ужинавшего с одной американкой. Что тут былоі 
Когда явилась полиция, в баре ие осталось ни одного це
лого стекла.

Мга ега р іееаіа іп «іие е гійеѵа, зоНосапсіозі.
— N0 ... — гіизсіѵа а гііге— по, ё Ігорро... ё 1а Ппе (Іеі 

пюпгіо... (ІІ_ МогеШ. чѵУѴс/о/е іп саза й аррипіатепіи» ) .
Соінувшнсь в три погибели, Ннра захлебывалась от 

см е\а:
— Нет... нет. это слишком... — с трудом повторяла она, — 

просто умора...
( Пример си. тж. СЗ-І067).

812. екігепіа (или  и і( іт а )  Ііпе кончина, смерть, 
іп Сііро сіеііе Ііпі см. С-703.
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813. іп ііпе а) (тж. Іп виііа ііпе; !п Ііп й\ ш огіе или 
(11 ѵііа) при смерти:

Оиеі сЬ’іо ѵоіеѵо гііге ё сЬе Кепго ргезе апсЬе ІиІ 1а 
резіе, 5 і  сиго гіа её. сіоё поп Гесе пиііа; пе Си іп Нп йі 
гпогіе, т а  1а зиа Ьиопа сотр іеззіопе ѵіпзе 1а Іогга сіеі 
т а іе  (Л. Мапгопі, г /  рготеззі зрозі»).

Я только хотел сказать, что Ренцо тоже подхватил чуму 
и вылечился сам собой, ничего не предпринимая. Он был 
на волосок от смерти, ио его здоровый организм победил 
болезнь.

Иоро т а п е іа іо  1а гіа бі гесб іп раезе а Гаг ѵізііа а ипа 
ѵессНіа сопозсепіе. сНе ега Іп Ііп <11 ѵііа (С. Саазоіа, 
«Раизіо е Аппа»).

После обеда тетка пошла в деревню навестить свою ста
рую знакомую, которая леж ала при смерти.
(Пример см. тж. М-277; М-162Б).

Ь) (тж. а ііа  Ппе; а ііа  Ііп  Нпе) а ііа  !іпе сіеііа Нпе: 
а ііа  или іп Ііпе гіеі соп4і) в конце концов:

Іп Ііп гіеі сопіі, риг сЬе поп зиссейеБзего Йізоггііпі, сЬе 
ітрогіаѵ а Іого сіі СогітЬо о сіі Ьеопіогіе.^ (Е. Сазіеіпиоѵо. 
«^опогеооіе Раоіо Сеоп^огіе»).

В конце концов, карабинерам было одинаково безразлич
но, кто победит — Коримбо или Леонфорте, лишь бы ие 
было беспорядков.

Созі а ііа  Нп йеі сопіі 1а еиегга Іеііегагіа Іесе егапгіе 
опоге аі РапСапі... (О. А. Зсагіаггіпі, кСеппі зорга Ріеіго 
Еапіапі»).

Итак, литературную баталию вынграл, в конце концов. 
П. Фанфани с великой для себя честью..

АИа Ип Ппе, поп загеЬЬе ипа согЬеІІегіа то г іге  й’атоге? 
(А. АІЬегіагхі. «Nоѵе^^е итогізіісНе»).

Но. в конце концов, разве не глупо умереть от любвн?
— Репзаіе сЬе зе ѵі а т т а і а і е  заг^ апсЬе рекК«о рег Іе 

ѵозіге П^ііиоіе — сііззе соп ѵосе с а іт а . — Аііа Ііп Гіпе поп 
ё т о г іо  пеззипо (С?. Ѵег%а, гII тагііо йі Еіепа»).

— Подумайте сами, если вы заболеете, вашим дочерям 
придется плохо, — спокойно сказала она. — Ведь, в конце 
концов, еще иикто не умер

...гіоситепіагі то зігап о , а ііа  ІІп Нпе, созе е аѵѵепітепіі 
геаІі... («Рііт 1961»).

...документальные фильмы, в общем, показывают реально 
существующие вещи и события.
(Пример см. тж. В-890; С-776; С -1487; С-733; Ь-304; М-524; 
N421; 0-347; Р-І605с); Р-2322Ь); Ѵ-952-.

іп Ппе гіеііа Тіега см. Р-668. 
а 11а Ппе гіе! ^іосо см. С-478.
814. а Нпе іегга на краю света.
815. а Ііеіо Гіпе со счастливым концом:

Егі ессо, 1о зсапгіаіо з! сЬіигіеѵа соп ип іпязрсНаІо Ппаіе 
го тап іісо  с о т е  зі иза пеі г іг а т т і  а  Ііеіо Нпе (Е. Реа, «И 
[огезііего■*).

И вот, скандал совершенно неожиданно закончился ро
мантическим финалом, как в пьесах со счастливым концом.

816. поп аѵеге пё Ііпе пё іопйо (или  пё ргіпсіріо пё 
Ппе) не иметь ни начала, ни конца; ^іыть чрезмерным, 
непомерным.

сопіевваге кепга йиоі с!і Ппе см. 0-930
817. сіаге (или  Іаге, теН еге) Ппе покончить, положить 

конец.
еххеге соше Іа шехка йеі ѵепегйі ьапю сЬе поп На 

ргіпсіріо пё Нпе см. М-1256.
818. Гаге ипа Ьеііа (или  Ьиопа) Нпе умереть д о с т о й 

н о й , славной смертью; умереть со спокойной совестью.
819. іаге ипа Ьги((а (или  са((іѵа) (іпе плохо кончить 

(пример см. Р  ?259)
820. Іаге 1а Ііпе сІеІГааіпо пасть жертвой своей нере

шительности; умереть, боясь сделать выбор:
Рег т е  сарізсо сЬе зе гіоѵеззі зсекііеге, .«.геі Іа Ііпе 

ЛеІГазІпо сНе, т е з з о  1 га йие [аксі (1 І [к и о , 5і ё Іазсіаіо 
ш опге (П Гаше (Е. Ое МагсЫ. «Рагіаіепе аііа хіа»).

Ес.пи бы мне предстояло выбирать, я бы кончил как 
тот осел, которыП, стоя между двумя охапками сена, подох 
с голоду.

821. Гаге 1а Ппе йеііе сіса 'е порхать по жизни и 
плохо кончить (подобно стрекозе из басни).

822. Іаг*- Іа Нпе йеі тоБсопе й’ого кончить как шмель 
в навозной к’ че (о слишком разборчивой невесте и іи  
слишком разборчивом ж енихе).

іаге 1а Ппе сіі Ьап(о 5(е(апо см. 5-1677.
Гаге Іа Ііпе йчі (оро см. Т-745.

Р
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823. і ш р о г г е  і і п е  аііа  ѵііа покончить с жизнью.
824. татк іаге  (или роііаге) а Ьиоп Ііпе довести до 

благополучного завершения, до хорошего конца:
...зерре тап гіагіе  Іиііе а Ьиоп Ііпе е агіипаге Іп росо 

{етро чиаісоза рій гіі ип т іііо п е  {Р. Магііпі. «Ьа таг- 
сНева» ).

...он сумел доаестн все этн спекуляции до благополучного 
завершения и выручил более миллиона лнр.
(Пример см. тж. С-112).

т е ііе г е  Гіпе см. Р-817.
825. т е ііе г е  а Гіпе а) довести до конца; достичь цели,

Ь) (тж. іігаге а Ппе) прикончить, убить.
рогіаге а Ьиоп Гіпе см. Р-824.
826. ѵепіге а Гіпе а) окончить свои дни; Ь) зачах

нуть.
827. ѵоіег ѵейеге Іа Ппе (И чс ^  небрежно обра

щаться с чем-л., ие беречь что-л.
Ьиоп ргіпсіріо Га Ьиоп Ппе см. Р-2308. 
соп5І^1іо іп ѵіпо поп На шаі Ьиоп Ппе см. С-2473.
828. Іа (или  іі) Ппе согопа 1 орегр (тж. 1а Ппе Іойа 

Горега) ргоѵ. конец венчает дело, конец — всему делу 
венец; все хорошо, что хороню кончается:

Сіоѵаппі. — В азіа, зериііа роі сЬе 1и Ьаі сотіп сіа іо . е  іа 
сЬе '1 Ііпе Іосіі іі іи ііо  (А. Рігепгиоіа, «ьа Тгіпигіа»).

Д  ж о в а н и и. — Не спорь, продолжай начатое н помни, 
что конец венчает дело.

829. (Іа Ппе йеі согкаіе ё аппе^аге) іі Ппе йеі *о1- 
йаіо  ё сГекхеге а т т а г г а і о  ргоѵ. солдат кончает смертью; 
конец солдата — смерть.

830. іі Ппе (ІеІ піегсапіе ё Гаіііге, е іі Ппе йеі Іасіго 
ё киііе ГогсНе то г іге  ргоѵ. =  удел торговца — прого
реть, удел вора — в петле висеть.

а ііа  Гіп <1е1 $а1піо 5І сап іа іі ^Іогіа см. 5-105.
831. а ііа  (іпе кі кріотЬеІІа (тж. аііа  (іпе 5І сопіапо

і датЬ ег і или  і поссіоіі)ргоѵ. =  цыплят по осени счи
тают.

832. поп На пё (іпе пё Гопсіо (тж. пол 5І ѵейе 1а 
Ппе) конца (-краю) нет, конца (-краю) не віідно.

ога сНе 50п аі Гіп сЗеі ^іогпі шіеі шоіа Зап50п соп 
ГиШ і Г:ІІ5Іеі см. 5-205.
РШ Е  II тп

833. Гіпе зиргешо (йли  к о т т о ,  и іі іт о )  высшее суще
ство, всевышний, бог.

834. Ппе а ее зіеззо  самоцель.
835. ип 5егоп()о Гіпе задняя мысль; зепга 5е:оп(Зі Ппі 

без задней мысли.
«Ога чиеііо сЬе ѵоггеі зареге ё сЬе зресіе <11 іпіегеззе 

ІеІ ргоѵа агіеззо рег т е » .
«СЬе зресіе <1і іпіегеззе!» — гізрозе Ріеіго соп Го^а е 

зепга гіПеІІеге. «Ма і т  іпіегеззе геаіе е зепга зесопгіі 
ІіпІ» (Л. Могаѵіа, «Ье атЪігіопі вЪа^Ііаіе»).

— Но я хотела бы знать, какого рода интерес вы питаете 
ко мне?

— Какого рода интерес! — ие задумываясь, с жаром отве
чал Пьетро. — Самый подлинный интерес, без всяких задних 
мыслей.

Ьа «зсатрап віа»  ё ипа Ьигіа зепга зесопгіі (ІпІ (V. Рга- 
Іоііпі, «СгспасНе йі роѵегі атапіі»).

«Скампаната» — флорентийский карнавал — это шутки без 
злого умысла.

Ессейиіо йі сЬе? рег ипа Ігепііпа, 5І е по, гіі {іазсМ 
сГоІіо? зе поп аѵеѵапо т а і  аѵиіо зесопйі ііпі, е іі ѵессЬіо 
аѵеѵа а&ііо <Іі зиа зропіапеііа зепга т а і  Іагіо  саріге? 
(С. Л. Вог^еве, «Ье Ьеііе»).

В чем ои провинился? в том, что растратил каких-нибудь 
трн десятка бутылок оливкового масла, да и то  не наверно? 
А если они действовали без скрытой цели н старик ие от
давал себе отчета в своих поступках?

836. а ІиИі і ііп і е ргорозШ как бы то ни было, во 
всяком случае:

ІпІаШ  аііе ... ргорозіе... ЪгіІаппісЬе \УазЫп^1оп оЬіеііаѵа: 
«А Іи ііі ііпі е ргорозШ, г ііеп іато  сЬе ГИ аІіа ё О0 0 і е ііе і-  
і іѵ атеп іе  оссираіа йаі іейезсЬі» (Я. Мивсо, «Ьа ѵегИй 
ви іі’8 веііетЬге 1943»).

Действительно, на все... английские предложения Ва
шингтон возражал: «Как бы то ии было, Италию в настоя
щее время следует считать находящейся под немецкой ок
купацией».

837. [аіііге а Ьиоп Ппе потерпеть неудачу, провал в 
расчете на успех в бѵд; щем.

838. Гаге а Ьиоп Ппе (или  а Ііпе (Н Ьепе) делать, по
ступать с благой целью, с добрыми намерениями.

838а. Гаге рег пеззип Ппе делать бескорыстно.
839. іі Ппе ^ іизііііса  і т е г г і  цель оправдывает сред

ства:

— Ііп езетр іо  рего поп <3а ргегііса— зіи& еі гіеііо аі Ьиоп 
ргеіе — 11 Ппе поп 'I тегго .

— Ьо еіизШ іса циаісііе ѵоИа, зе поп зе т р ге , с о т е  аС- 
Іегта п о  і тасЫ аѵеІІісі (Л. АІЬегІаггі, «Ыоѵеііе итогіьіі- 
сНе»),

— Случай еще ие обычай. — вырвалось у добрейшего свя
щенника. — и цель не оправдывает средств.

— Иногда оправдывает, если не всегда, как утверждают 
последователи Макиавелли.

Р Ш Е  ( т ж . РШ О ) III а § §  е аѵѵ
840. ііпо соше ип сареНо (или  ипо зріііо) тончай

ший, тонюсенький.
841. Ппе соше ип ^ашЬо (П НпоссНіо худоп как 

шепка.
842. Ппе соше ип Іисі^поіо тонкий как спичка
843. Ппе соше 1а 5е1а тонкий как шелк.
Ііпо с о т е  ипо кріііо см. Р-840.
Ппе с о т е  ипо зіессо см. 5-1673.
844. Ппо с о т е  Іа киоіа Й’ип сопіасііпо ирон. тонкий 

как подошва у крестьянина.
Ьосса Ппе см. В-796.
ГогсНеНа Ііпе см. Р-1060. 
ого Ппо см. 0-619 а), 
ѵоіре ііпа см. Ѵ-918. 
аѵеге іі раіаіо  Ппо см. Р-122.
845. Іаѵогаге сіі Ппе а) делать тонкую работу (при

мер см. С -1258); Ь) работать тоі ко, ловко обделывать 
свои делишки.

(сопіасііпі е т о п іа п іп і)  ксагре ^Г055е е сегѵеііі Ппі 
см. 5-353.

іп раппо Ппе 5Іа 1а (а г т а  см. Р-343.
РШ Е5ГКА  г 

доппя (или  Ге. іпііпа) йа ГіпекГга см. 0-780. 
аѵеге і ГгаГі аііе Гіпезіге см. Р-1241. 
йаге йаііа рогіа е (о^Ііеге йаііа Гіпекіга см Р-2098.
846. епігаге йаііа (или  рег Іа) Гіпекіга действовать 

окольными путями.
847. Гаге ипа (или  Іа) Гіпезіга хиі (еііо а чй насолить 

кому л.; сыграть злую шутку с кем-л.:
5е Ьо (Іаіе 1а а риЬЫісаге цііеііе зігоГе, іт т а к іп і  зе поп 

ѵоггеі гіагіе а іеі, т а  о гт а і загеЬЬе ип Іаге а чиеШ 1а 
Ппехіга зиі іеііо , е зеЬЬепе іо поп зопо віаіо т а і  аііе 
ргеве, ^гагіе а Оіо. соі іірокгаіі, с о п о б с о . рег вепШо йігеш 
Г и тог сіеііа Ьезііа (С. Сіивіі, «Ерівіоіагіо»).

Если уж я отдал нм для публикации свои строчки, то 
можете себе представить, как бы я хотел отдать их Вам, 
но теперь это могло бы выглядеть выпадом против тех. 
Хотя я, слава богу, никогда ие имел дела с печатниками, 
я слышал, что это за вредная порода.

Ма гезіаѵапо е ^ и а ітеп іе  <1е11е регзопе сЬе зоНгіѵвпо рег 
соіра еиа: аііе циаіі, Іеі е іі зио ЬатЪіпо, соп 1а Іого зоіа 
ргезепга. тіпассіаѵ апо гіі Іаге «1а ?іпезіга зиі іеИо» 
(V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі роѵегі атапіі»).

И все же были люди, страдавшие по вине Авроры, для 
которых она и ее ребенок уже своим существованием были 
как бельмо на глазу.

реНаге Іа саза Гиогі йеііе Гіпезіге см С-1170.
^еііаге  іі йепаго (или  і чиа^ г' п') сіаііа Гіпезіга см.

0 - 101.

теН ег  Іа са іга а ііа  Гіпе&іга (или  а ііа сарра а .І  са 
т іп о )  см. С-221, 

т е ііе г е  і сепсі сіі саяа аііе Гіпекіге см. С-1469. 
теН еге  (или  рогге) іі сиіо аііа  ГіпекГга см. С-3155, 
т е ііе г е  і (арреГі а ііе  Гіпехіге см. Т-73, 
рогге 1а т о л п а  аііа  Ппе5(га см. М-1842.
848. гіепігаге сіаііа Ппезіга упорно преследовать.^'.не 

оставлять в покое.
848°. зГагзепе аііа  Гіпекіга ж дать у моря погоды 

(пример см. В -193).
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аргі Іа Ііпезіга! см. А 969.
сЬі поп ГНа аІГихсіо, ГНа а 11а Ппехіга сч. 0-235.
іі ота.ч50 поп ѵіепе йаііе Г .іехіге см. С-1004,
о т а п ^ іа ( г )  циеьіа тіпе&іга о 5аІІа(г) цие^іа (іпе- 

кіга см. Л1 1477.
849. т е ^ ііо  саксаг йаііа  Мпехіга сНе йа) (е(іо (тж. 

т е ^ І іо  саксаг йаІГи&сіо сНе йаі а ііпекіга) ргоѵ. =  
лучше вылететь через дверь, чем через окно; из двух 
зол выбирай меньшее.

диапйо іі Ьізо^по ріссНіа аІГиксіо Гопекіа 8І (геііа 
йаІІа (іпекіга см. В 783.

Іа гоЬа (а 5(аге іі (і^поко а ііа  Ппекіга см. К-483. 
ГШ Е5ТКАТА }

850. Йаге (или Іаге) ипа (іпе&ігаіа а дй захлопнуть 
окно перед чыім-л. носом; отвадить кого-л.
Р1К Е22А  }

8В1. Іаге ипа (іпегга сделать одолжение, оказать ус
лугу: піі Гассіа 1а Гіпегга йі... будьте любезны... 
РІГМСЕКЕ ѵ 

(іп^егкі ^гиііо с о т е  рара 5І5ІО см. С-1117. 
РІГМ ІМ О ^О  т

852. ё ксорріаіо (или киссехко) іі [іп ітоп й о  =  что 
тут было; поднялась целая буча:

Ые55і т а  йотап й а р егтезза , пеззипа аііизіопо аІГ атЬ іви о  
зіаіо  гіі созе: циапгіо 1а то^Н е, ітреп зіег ііа , ргорозе Ппаі- 
те п іе  сіі сЫ атаге  ип тегіісо, ега ксорріаіо 11 І іп іт о т іо  
(Л. СіаШ, «II ѵессНіо е Іа тогіе»)

Он ие допускал никаких вопросов, никаких намеков на 
свое внушающее опасения состояние, а когда встревоженная 
жена предложила, наконец, вызвать врача, поднялась целая 
буча.

Риапйо Іо ѵеппе а зареге 1 а Карізаггіа, зиссеззе іі Ііпі- 
топгіо. Аѵеѵа зет р ге  зозреііаіо . ега віаіа  зе т р ге  іп реп- 
віего... (В. ТессЫ, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Когда о поведении дочери узнала Рапнсарда, началось 
настоящее светопреставление. Она уже давно подозревала 
неладное и терзалась подозрениями...

Г ІМ К Е  ѵ
853. ііп ігіа: Нпізсііа! (тж. Іа Ппі&сі!) хватит! до

вольно!:
Ріпа. — Наі ранга сТіе Іе 1о т а п ^ і  Іно ІІ0 ІІО?
Мага. — РегеЬё гіоѵгезіі ш ап ^ іагтеіо? .. Рогзе сЬе I сгі- 

зііапі 5і т а п к іа п о  1га гіі Іого агіехзо?
Л/аппі (шіпассіово а Мага). — Ьа ііп ізсі?.. С о т ’ё ѵего 

БіоІ (С. Ѵегва. «І~а Ьира»).
П и н а .  — Ты боишься, что я  съем твоего сынка?
М а р а .  — А зачем тебе его есть?.. Разве христиане те

перь пожирают друг друга?
Н а н н н (Л!аре, угрожающим тоном). — Хватиті Клянусь 

богом I
— Ьа Ппівса (11 сЪіассЬіегаге, зі^пог ОіРоНіпо. ЬеІ Ьа ипа 

Ііп^иа сЬе поп Ппізсе шаі. МІ Йіса ріиііовіо гіа сЬе рагіе 
Йеѵо зсаѵаге (С. Косіагі. «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

— Кончайте болтать. синьор Чиполлино. — проворчал 
Крот. — Язык у вас хорошо подвешен... Лучше б  сказали, 
где мне рыть.

854. ііп ігіа соп... покончить с..., порвать с...:
— Коп еііепе ішрогіа піепіе, — гіізье іпйісапйо іі воі- 

йаіо. — Ріпіхсііа соп диезіе зіогіе (К. Ѵі%апд. «V  А&певе ѵа 
а тогіге»).

— Ему же все равно, — сказала она, указы вая на солда
та. — Кончай эти бесполезные разговоры.

Ппіге іп ассогйаіиге см. А-88.
Ііпіге коІГасдиа см. А 162.
Ііпіге соп Гаіііо см. А-472.
Кпіге йаі Ьасі см. В-42.
Тіпіге іп ЬеІІегга см. В-418.
Ііпіге іп ипа ЬоІІа йі ьаропе см. В-998.
(іпіге ЬгиІІа см В 1284.
(іпіге іі сНіа$50 см. С -1688.
(іпіге а сосіа сіі рексе см. С-2039.
Нпіге Йепіго см. 0-216.
Тіпіге Іа Іекіа см. Р-492.
(іпіге Іа Іехіа кепга см. р-491. 
ііпіге киііа (огса см. Р-1050.

Нпіге іп даіега см. 0-Е6. 
ііпіге і (зиоі) ^іогпі с.м. С-579.
(іпіге іп ^іогіа см. С-808, 
ііпіге а Іе^паіе см. Ь-345.
Ііпіге т а іе  см. М-268.
Гіпіге (Зі т а п ^ іа г е  рапе см. Р-262.
855. (іпіге с о т е  ип тоссо ііп о  (или  тоссою ) таять 

как свеча.
ііпіге аі т и г о  см. М-2191.
Ііпіге іп піепіе (или  іп пиііа) см. N-555.
апйаге а ііпіге с о т е  1е погге Йі Р и іс т е ііа  см. Р-2416.
апйаге а Ііпіге киі тигіссіо іі см. М-2175.
856. а (или  Йа) поп (іпіге до бесконечности; в изо

билии, сколько угодно:
...рег іаг  ріасеге ай Айеішо 8І йаѵа сіргіе е Ыасса а  поп 

[іпіге (Л. ОеЦіпі. *КассопІіг).
...чтобы понравиться Адельмо, она ие ж алела пудры и 

белил.
...е. Іга пие5(1 гіііи іі... 0 аШ е сапі (1а поп ііпіге, (иШ 

ЬгиШ е Ьабіагсіі (Л. Могаѵіа, хйиоѵі гассопіі готапі»),
...и среди этих отбросов., бесконечное количество кошек 

и псов, все безобразные н беспородные.

ГА тегіса (іпіѵа (или  ё ііп і(а) см. А-599. 
сотіп с іап  йа Іеопі е Г пі сопо йа ресоге см. Ь-382. 
ё Ііпііа Іа Іезіа  е сог&о іі раііо см. Р-507.
ГаМе Іе погге, е Гіпііа Іа Іехіа см. N-531.
(іпсИё поп ё (іпііо іі пюссоііпо (или  іі тоссо іо ) см. 

М-1607.
Ппііа 1а с о т т е й іа  см. С-2306.
Ііп ііа  Іа сисііига, 5І (а іі пойо см. С-3131.
1е і.то з іп е  50п Ііпііе см. Ь-605.
т а п с а п  5еі піехі а Ппіг Гаппо см. М-1250.
Іе т05сНе коп Ііпііе см. М-2057, 
о^пі 5 а Іто  ііпіксе іп ^Іогіа см. §-105 
Чиапйо 5І со т іп с іа  т а іе .  8І Ііпіхсе р е ^ і о  см. 

М-291.
(ге Ьгассіа йі Іегга Нпіксопо (и((е 1е кирегЬіе йеІГио- 

т о  см. Т-439, 
іи ііо  ё Ьепе цие! сНе (іпіксе Ьепе см. В-538.
(иШ і к а іт і ііпіксопо іп &1огіа см. §  105.

Р Ш І5  Іаі
857- Йаге іі Нпів объявить об окончании урока. 

Р1М ТО  а щ  
5Іапсо Ііпііо см. 8-1623. 
и о т о  (іпііо см. ГІ-117. 
іп саро Ііпііо  см. С-703.
а соза Ііп ііа (тж. а соке ПпНе) см. С-2880.
ЬаКегкі а ^иегга Нпііа см. С-1184.
858. Іагіа  Ііп ііа  соп... поставить точку, прекратить, 

перестать:
— 8еп1і, іа і іа  Ііпііа со! іноі ІтЬго^Іі е 1е Іие со тр ІЬ  

сагіопі (Т. ЬапсіоЦі. «Цассопіі ітроввіЬИі»).
— Послушай, пора кончать! Хватит путаницы и каверз!
— 5 е п іі., Гассіато со5(. Іо готро  іі т іо  заіѵвйапаіо, 

й іс іато  сЬе аЬ Ьіато гіігоѵаіі і зоігіі е 1а іассіаліо Ііпііа 
(О. Койагі, «ѴР Іа 8аропіаг»).

— Послушай... Сделаем так: я разобью свою копилку и 
мы скажем, что мы нашли эти деньги. И давай  покончик
С ЭТИМ.

859. ё (ЬеІГе) Ііпііа кончено, конец.
РІГЮ а§§ см. Р Ш Е  III а§§  е аѵѵ 
РІГМОССНІО т

(іпе с о т е  ип & атЬо Йі ТіпогсИіо см. Р-841.
860. 5Іпо аі НпоссНіо до самого конца.
861. йаге ІіпоссНі (тж. раксеге йі ІіпоссНі) н щувать, 

обманывать, втирать очкн.
е&5ег с о т е  а теп к а  йа иШ то іі НпоссЬіо см. М-1117, 
поп ѵаіеге ип (іпоссНіо см. Ѵ-25.

Р 1 \Т А  /
862. рег Нпіа нарочно, в шутку:

5і роІгеЬЬе сгейеге т і  зіа йаіо т а іа іо  рег (1п(а (Г. Рга- 
Іоііпі. «2.о всіаіо»).

Могу, подумать, что я притвори<і^л иольыыи.



РІЫ
863. Таг Нпіа притворяться, делать вид, что..:

— Ё ипа з іи р ій а . Іо сегсаѵо <11 рогіагіа / иогі, е Іеі зі 
05Ііпаѵа а поп саріге.

— О Іасеѵа Ѵіпіа, — гііззе Агпсйео (С. Саззоіа, *ІІ іацііо
йеі Ьозсо» ).

— Она дурочка. Я хотел повести ее гулять, а она никак 
не могла меня понять.

Или притворялась, — сказал Амедео.
Аѵеѵа сарііо сЬе егаѵ ато  соти п ізіі т а  іасеѵа Нпіа Ш 

піепіе (А. С е г ѵ і I  тіеі ьеііе
Он понял» что мы коммунисты, но и внда не подавал.

(Пример см. тж. В-1452; 0-251; 0-310; Е-231; Р 390; С-328; 
М-602; М-613; Т-581).

Р 1 М  О а§§
Нпіо п о т е  см. N-412.
соп ипа Г&ссіа Тіпіа см. Р-36.
Гаге іі Япіо іопіо (или  іі іопіо Ііпіо) см. Т-739. 

Н О  ш 
йаІГа аі По см. А-1.
864. ра^а.-е (или ьсопіаге) іі Но получить заслуж ен

ное наказание, получить по заслугам:
Ыоп ега роі іап іо  іп^іизіо... сЬе агіеззо ра#а$5его Іп 

циаІсЬе тосіо 11 Но гіеі ргіѵііееі бі сиі аѵеѵапо ^огіиіо рег 
Іапіі аппі (С. Ваззапі, « //  &іагйіпо йеі Ріюі-Сопііпі»).

Было вполне справедливо, чтобы теперь онн в какой-то 
мере возд аіи  должное за привилегии, которыми пользова
лись столько лет.
865. ра^аге 11 Но сіеііа Ігорра Ьопій поплатиться за 

чрезмерную доброту.
РІОССАКЕ ѵ

866. Поссаге соше реге ігасПсіе свалиться как зрелая 
груша:

— Ма і Ьегзаеііегі поп зоп таг іп агі, е поп заппо с о т е  5і 
і а а зіаге пеі за г ііа т е  соі ріесіе Сегто... т еп іге  і со тр а^п ! 
ѵі Іюссапо гі’аІІогпо с о те  реге ігайісіе (О. Ѵег^а. «I Маіа- 
ѵоеНа»),

Но берсальеры не морские волки и не умеют держаться 
на ногах под парусами.,, когда ваши товарищи могут по
сыпаться на вас как перезрелые груши.

поп сі ріоѵе е поп сі ііосса см. Р-1832.
РІОССНЕТТО т

867. пазсеге соп ип ПоссНеііо Іп (еьіа быть «голубой 
крови», быть благородного присхождения.
1 ІОССО т

868. Поссо сіі ЬашЬа^іа ничтожная частица, капля 
в море:

Ма екіі Гасеѵа іи ііо  соп іап ія іп^епиіі^, соп Іап іа  рег- 
зиазіопе <Іі [аг Ьепе е <1і Саг к^из^о. с^е окпі 5иа соіра 
ё аррепа ип Поссо Л  ЬапіЬа^іа пеііа Ьііапсіа <1еі рессаіі 
(Л1 . Арреііиз, «йа тогго а зсіііоге»).

Но он делал все с такнм простодушием и такой уверен
ностью в своей правоте, что каждый его проступок был лишь 
ничтожной каплей в море грехов.
869. со! ПоссЬі отличный, превосходный: боііоге соі 

ГіоссЬі врач что надо; Ьгіссопе соі ПоссЬі отъявленный 
негодяй; Гезіа соі ПоссЬі праздник на славу.

Ооп Маггіо. — 5епШ е (/о ііга іп йізрагіё). Ё чиі іп цие$*а 
Іосапсіа соп ип регго  сіі реПе^гша; т а  со’ ИоссЫ (С. Соі- 
сіопі. « Ьа Ьо1іе$а йеі саЦё»).

Д о н  М а р ц н о .  — Послушайте (отводит Викторию в сто
рону). Он в этом доме с одной эдакой паломницей, но пре
хорошенькой.

— Ё ипа Іассепба с о т е  зиоі гіігзі соі НоссЫ, регсЬё Іп 
раезе... 5і тогпю га сЬе кН вЬЬіап гіаіа ипа зріпіа рег 
врейігіо аі піопйо йі Ій (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа 
йотапі» ).

— Это, Как говорится, дело верняк, так как здесь все 
шепчутся о том. что они помогли твоему сводному братцу 
отправиться на тот свет.

Апіопіо. — Г^оп Іе ГЬо гіеііо сЬе 5е тап со  1а согза <11 
тегган о ііе , с о т р г о т е ііо  ип аНаге соі НоссЬі? (/?. Вгассо, 
«Оігіііо йі ѵіѵеге» ).

А н т о н и о . — Разве я тебе не сказал, что если я опоз
даю на ночной поезд, я провалю золотое дело?
(Пример см. тж. В 338; 5-1919).

870. Таге іп ііоссо жарг. обчистить, обворовать.
871. Іаге дс соі (іоссііі е соі (екіопі делать что-л. «на 

большой».

(азсіа (или  ѵехіі) ип сіоссо, раг ип ііоссо см. С -1948.
РІО КЕ пг 1 ) цветок; 2) отборнейшая часть; цвет, слив
ки.

Ноге аііеѵаіо іп зегга (1) см. 5-680.
872. ііоге шогіиагіо (1) надгробная речь:

Ьек^епйо чиеІГеІокіо т ’ё БетЬгаІо <11 зепііге, а і п о т е  
<1е 1 зі^поге Сеог^іо. ип сегіо осіоге й’арПо (га чиеі ІІогі 
тог іиагіі (V. Ровсоіо. «1 ^іогпаіі еіасоЬіпі ііаііапі»).

Чнтая этот панегирик, я почувствовал, как при упомина
нии имени синьора Д ж ордж о от этих цветов надгробного 
красноречия исходит нечто вроде чесночного запаха.

873. Поге ѵег^іпаіе (тж. р г іто  Поге) (1) девствен
ность.

874. іі Поге ді... (2) а) (+ сущ . конкретное или соби
рательное) лучшая часть:

Борга 5Іаѵапо Пог <11 іп0е§пегі, агсЪіІеШ, райгопі
ті5 іегіозі55 іті, е со те  ^ е о те іга  Іиі поп роіеѵа ёесіііеге 
ип т е п іе  гіі піепіе (С. Агріпо, «Аііге зіогіе»).

Н ад ним командовали известные инженеры, архитекторы, 
стояли таинственные хозяева, а он как планировщик ничего
шеньки не мог решить сам.

1 тегсал іі, і Ьоие^аі поп зоіо поп аѵеѵапо сЬіихо, т а  
{епеѵапо іп т о з іг а  іі Гіоге <1е1 1е тегсі е беііе йеггаіе, соп- 
Іапгіо 5и ип таее*ог п и тего  <3і сотргаіогі (Е. Саіапйга, 
«Ьа Ьи}ега»),

Торговцы и лавочннкн не только не закрыли магазинов, 
но выставили свои лучшие товары и продукты, рассчитывая 
на рост числа покупателей.

b) (-{-сущ. с нейтральной или положительной характе
ристикой лица) прекрасный, цветущий; отличный;
c) ( + СУЩ- с отрицательной характеристикой лица) 
отъявленный, отпетый: Ііоге сЗі ЬігЬапІе (или  (И Іигіапіе, 
(Зі ѵіііапо, сіі ш азсаігопе) отпетый, прожженный него
дяй; Пог (Зі ІіЬегііпо ужасный ловелас:

5ош'а. — Оиапйо 5і ѵейе ип и о то  Йеііа зиа еій... ргечеп- 
Іаіо Йаі гіоііог С і іт і  рег ипа регзопа рег Ьепе... сЫ роІгеЬ- 
Ье зиррогге. боіі:о диезіа зсогга аП и тіса Іа  Йі те іеп во  
тогаіігга іоге . ип !іог <1і НЬегііпо? <Ь. Апіопеііі, «Ь'иото 
сНе іпсопігд зе  зіеззо»).

С о н я .  — Когда перед тобой мужчина его возраста... ко
торого доктор Климт представил тебе как порядочного че
ловека, кто бы мог подумать, что под этой обманчивой 
оболочкой наивного поучнтеля кроется чудовище разврата? 
(Пример см. тж. Ь-108а).

875. — Ііог (1і {таіапіиото (2) честнейший человек.
876. — Пог сіі ^іоѵапоііо (2) красавец.
877. — Поге сіі (или  сЗеІ) ІаПе (2) а) сливки; Ь) цвет, 

отборнейшая часть:
Ѵосі езіазіаіе. — О Логе ді іа ііе! 5р1епйоге йеі позігі 

оссНіІ (V. ВеШ, «ЬЧзоІа тегаѵі^ііоза» ).
В о с т о р ж е н н ы е  г о л о с а .  — О величайший из людей, 

свет очей наших!

878. — Поге сЗі Іейегаіига (2) избранные отрывки.
879. — И Поге сН поЫНа (2) ^  цвет аристократии: 

Іасоріпа. — Р аіе іо  ѵепіге іппапгі, сЬе Ьо сигіозіі^ йі
ѵесіегіо.

ВиопагоЬа. — Ѵейгеіе іі Ііоге <1і поЫШ^ (С. Соійопі, «II 
га&§ігаіоге*).

Я к о п и и а . -  Пусть он покажется, мне охота на него 
поглядеть-

Б у о н а р о б а . -  Вы увидете цвет аристократии.

880. — Ноге сіі га^агха [сіі га^аххо] (2) цветущая 
девушка [цветущий юноша]:

— Могіо, то г іо ! — гіреіё 1а йоппа, т а  с о т ?  ее рагіазве 
{га зё. — 1)п Ноге <1і га^агго! (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі 
Іетро»),

— Умер, умері — повторяла она как бы про себя. — Умер 
такой цветущий молодой человек!

881. — Поге деНа (или  сН) (егга (2) плодородней
шая земля:

(Зиезіо ё Яоге <11 (етга, е поп зі риб Іазсіагіа собі. кепга 
агагіа (Р. Іоѵіпе, «Ье іегге йеі 8асгатепіѵ»).

Это отличная земля, и нельзя оставлять ее невозделанной.

882. — Ііог сіі ѵігіи (2) воплощение добродетели:
Тгарроіа. — ОЬ диеі бікпог Сопіе ё ип Ьеі Ног <І1 ѵігій 

(С. Соійопі. «Ьа ЬоНееа йеі саЦё»).
Т р а п п о л а .  — О, этот господин граф — сущее воплоще

ние всех добродетелей.

р
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883. Тіогі сГагапсіо (1) флердоранж.
884. Ноге іп Ъоссіа (1) ^  нераспустившийся бутон; 

юная, незрелая девуш ка:
Мі гізоѵѵеппі гіеііа зогеііа йаііа саза раіегпа.

Ноге апсога Іп Ьоссіа, сгеаіига сіі ѵегіі^іпе... (С. Вгипаіі, 
«ѴОгіепІе ѵепе2іапо»).

Я вспомнил о сестре, бежавшей из отцовского дома, о еще 
не распустившемся бутоне, экзальтированном создании...

885. Пог 6\ Ьи^іа (1) одуванчик.
886. Погі (1і еіочиепха (2) цветы красноречия:

Бсіогіпаѵа 1 Ногі <3і зи а  еіочиепга Ьигосгаііса (М. 8егао, 
«Могз (иа ѵііа теа»).

Он не жалел цветов своего бюрократического красноречия.

887. Ног Ноге сіі... (2) цвет, сливки, отборнейшая 
[асть чего-л.:

С ’ега 11 !іог Поге йеііа поЬіІІ:^ (О. Ѵег%а. «Мазіго-йоп 
Сезиаісіо»).

Здесь собрались сливкн аристократии...
Мепіге, рег сагепга гіі огсііпі е іпсарасіі^ гіі сарі, зі 

гііБзоІѵеѵа іп К о т а  11 Ног Логе йеііе кгапгіі ипіі^ <1е1- 
ГЕзегсііо Цаііапо, еепаі зогіе зиЬігопо п и те го з ізз іте  аііхе 
ипііа ііа ііапе пеііе аііге  зсассЬіеге орегаііѵе (Е. Мизсо. «Ьа 
ѵегіій зиІѴ в зеЛІетЬге 1943»).

В то время как из-за нераспорядительности и бездарности 
начальства в Риме происходило разложение отборнейших 
соединений итальянской армии, такая же участь постигла 
и многочисленные части иа других театрах военных дей
ствии.

СП агіізіі зопо П Пог {іоге сіеі тегса іі гіі Іи ііе 1е пагіопі... 
(/?' йе Кепзіз. «11 сапіоге сіеі ророіо»).

Деятели искусства — сам ая большая ценность на между
народном рынке...

888. Ііоге сіеі Погі (2) несравненная, непреходящая 
красота.

889. Гіоге йеііа {роѵепііі (?) цвет молодежи.
890. Ноге (ІсІГіппосевд а (1) а) девственная плева; 

Ь) воплощенная невинность.
891. ііог аі чііаигіпі (2) приличная, солидная сумма; 

солидный куш;
СЪі 1а Ггепо йаі сотргаге  ипа тіеШ геЬЬіаігісе, сЬе загеЪ- 

Ье созіаіа  Ног <11 чиаМгіпі, ...іпсгегііЬіІе а сгегіегзі, рго- 
ргіо М оті (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапііопаіа»).

Единственный, кто останавливал ее от покупки комбайна, 
который стоил уйму денег, был как раз Моми.

«N0! ра^Ы ато , саго агпісо, Ног <11 диаіЫ пІ а оепі Нп йі 
т е з е  е аЬ Ь іато  іі гіігШо йі ргеіепйеге сЬе і позігі т о г іі  
зііапо Ьепе!» (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпІопіо»)

— Мы платим в конце каждого месяца порядочную сум
му за то, чтобы наши мертвецы покоились в хороших условияхі

892. — Гагкі (и п ) Ноге <3і диаМгіпі (2) сколотить со
стояние; накопить, заработать кучу денег:

Е с051 іп росЬі аппі аѵеѵа ІаЛо Ног Л  диаіігіпі ей е іа  
гііѵепіаіо шііюпагіо (С. Соііоііі, «гіе аѵѵепіиге йі Ріпос 
сйіо»).

Таким образом, за короткое время он нажил огромные 
деиьгн н стал миллионером.

(іоге (1і 5ап  Магсо см. 763.
Ноге йі зегга (1) см. 8-680.
893. і| Ііоге гіеііа крегапга (2) радуж ные надеж 

ды.
р г іт о  Ііоге (I )  см. Р-873.
Г0550 с о т е  ип Ііог <3і т е іо д гап о  (1) см. К-546. 
сіНа сЗе! Поге (1) см. С -1978.
Н ^а ііо  <3і т о п п а  Ріоге (1) см. 0-90. 
кіііе соп Ігоррі Погі (1) см. 5-1716.
894. а  Ііоге Йі... а) на поверхности; Ь) поверхностно, 

неглубоко.
895. — а Ног сГасдиа на поверхности воды:

Іо гіиЪіІапсЗо Іогіе т і  гіггаі. . . .т і  рагѵе ѵесіеге поп 50 
сЦ  Ьіапсо арііагзі а  Ног (Гасциа... (М. й'Аге^Чо. «Еііоге 
Еіегато^са»)

Заинтригованный, я вскочил на ногн, ... мне показалось, 
что что-то белое колышется на поверхности моря...

ЫеІ сіеіо йі оІІоЬге. циазі а Ііог йеііе асдие, 1а Іипа 
рн па репіІеѵа (С. й ’Дппипгіо, «Ье поѵеііе сіеііа Ревсага»), 

В октябрьском небе, почти касаясь юла, висела луна.

896. — ашісі а  Ноге (Гасдиа ненадгжные друзья.
897. — 1епег5І а Ног сГасциа держаться в грани

цах дозволенного, не рисковать:

Р аН ’аПекгегга «Іітозігаіа е зепіііа ѵегатепіе <1а Ь а ііа , 
поп зі гіеѵе сгейеге сЬе іі саргіссеііо рег 5апйгіпо Гоззе 
з \а п і 1о, ІиІГаНго. Ь аііа  сопііпиаѵа апхі а зсЬеггаге соп 
іиі, т а  Іепепйозі зетрге  а Йог й’асчиа, те п іг е  іі к*оѵапоио 
с’ега (Зепіго Гіп зорга 1а іезіа  (С. Коѵеііа, «Маіег йоіо- 
гоза»).

И з того, что Л алла развлекалась и не скрывала своего 
удовольствия, не следует, будто ее капрнз к Сандрнно 
улетучился. Напротив, она продолжала флиртовать с ним. 
но всегда держ ала его в границах, тогда как юноша с го
ловой окунулся в свою страсть.

898. — а Пог сіі ^іогпо на рассвете.
899. — а Ііог 6\ ІаЬЬга а) (тж. а [іог сЗеі гіепіі) еле-еле, 

чуть-чуть:
— 5і Ьа рій раига сЬе ип ЬатЫ по, — йіззе А теН а а Ііог 

йі гіепіі (С. Раѵезе, «Ьа Ьеііа езіаіе»),
— Так бояться не может даж е ребенок, — чуть слышно 

прошептала Амелия.

Ѵеііегіа аѵеѵа зт е ззо  йі зиопаге; С е т т а і і  зіаѵа а Йі- 
зсоггеге соп Іеі зоііоѵосе, еі 1 а ГазсоНаѵа, зоггійепсіо а Ног 
сіі ІаЬЬга... (С. Ѵег&а, «Ьгоз»).

Велледа перестала играть. Джемматн продолжал гово
рить вполголоса, и она слуш ала его, слегка улыбаясь.
(Пример см. тж. N-426).

Ь) холодно, неохотно, нехотя
Е зза ѵ іа^еіа, ё ѵего, пеі ѵа^опе гізегѵаіо ша зіпо 

аІГ иШ то ізіапіе На гіоѵиіо зоррчгіаге... 1а зіг іп^аіа  еіі- 
сЬеііа, і {геййі с о т р ііт е п іі  а Ног йі ІаЬЬга... (М. Зегао, 
«Сиоге іпіегто»).

П равда, она разъезж ает в специальном вагоне, но до 
последней минуты долж на терпеть требования этикета, хо
лодные комплименты, произнесенные через силу.

900. — а  ііог реііе на самой поверхности; яв
ный:

СозіссЬё зиог А&аіа ега апсога соп чиеііа сигіозіі^ а 
Ног (11 реііе; е іаіѵоііа зі йотапйаѵа, соп апзіа, зе Іоззе 
з іа іа  гіаѵѵего Іеі а заіѵаге циеі... чиеі тазсаігоп е... 
(М. Риссіпі, «Всорегіа йеі іетро»).

Таким образом, сестру Агату снедало ужасное любопыт
ство; время от времени она в страхе спрашлвала себя, дей
ствительно ли она занималась спасением души эю го... этого 
негодяя...

Аппа заііб  іпсііеіго ітр аи г ііа .
^  На і пегѵі а Ног гіі реііе, — ЬаІЬеНб Мапгісо (/?. Вгі- 

ёпеііі, «Ьа йегіѵа»).
Анна в нспуге отпрянула назад.
— У вас нервы ие в порядке, — пробормотал Маирико.
Наппо рогіаіо чиі іі шіо а т іс о  КагІ ипа зеШ тапа Та..; 

Роігезіе гіігті со те  зіа?  — ^есе Н е гта п  соі сиоге а Ног 
реііе (Ь. ЗЬгапа, «Сіі асдиагеііі ііі Негтап»).

— Неделю назад  сюда привели моего друга Карла. Не 
моглн бы вы мне сказать, как ои себя чувствует? — спросил 
Герман, с сильно бьющимся сердцем.

900а. — оссНі а Ног 6\ реііе глаза навыкате.
— аѵеге і пегѵі а Пог сіі реііе см. N-230.
901. — а Пог (1і Іегга чуть возвышающийся над 

землей:
Чп регзопаееіо тоИ о т іп и іо , зоШІе, ип Іідигіпо ріекЬе- 

ѵоіе е заИ еІІапіе сЬе ргосесіеѵа реі соггіёоі а Ног Лі іегга...
(Е. ѴШогіпі, «Ріссоіа ЬогеНезіа»).

Э т о  был крошечный человечек, изгибающаяся н подпрыги
вающая фигурка, двигавшаяся по коридорам, почти не вн* 
димая над полом.

902. пеі Поге й е^іі аппі (2) во цвете лет:
Ьа та й ге  <1і А ^озііпс ега ипа егапгіе е Ъеііа .оппа ап

сога пеі Ноге гіедіі аппі... (Л. Могаѵіа. «Лдозііпо»).
Мать Агостино была крупная красивая женщина еще во 

цвете лет.
Іо вопо ѵессЫпо, т а  т іе і Ііе іі віоѵапі. 4и«і пеі Іігге 

йедіі аппі (А. Сегѵі, <г/ тіеі зеііе {Іеіі»)
Я старый, но мои сыновья молоды, в расцвете лет.

903. пеі Ноге гіеііа ѵііа (2) в расцвете сил:
5 ’егап Іазсіаіі віоѵапі, пеі Ііоге йеіі; ѵііа, е зіаѵапо рег 

гіѵейегсі, поп ѵессЬІ, т а  а і ѵоівеге <Іі диеііа зесопгіа е і і
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сЬе риб й і г б і  іі БеііетЬге Аеііа ѵііа (Е . Ре МагсНі, « Соі 
/ иосо поп 5і БсНегга»).

Онн расстались молодыми, в расцвете сил, и снова встре
тились еще не старыми, но вступив в ту пору, которую 
можно назвать осенью жнзии.

904. аррагіге Тіогі е ЬассеІІі (1) иметь цветущий вид.
905. поп аѵеге (іоге йі зеппо (2) не иметь ии кру

пицы здравого смысла.
906. со^Ііеге іі рій ЬеІ (іоге (2) выбрать самое луч

шее.
907. соеНеге і Ногі йеііа ѵі(а (1) срывать цветы удо

вольствия.
908. е55еге іп (іоге (1) а) цвести; Ь) быть в соку;

с) процветать, преуспевать.
909. езкеге (іогі е ЬассеІІі соп ч<3 (1) быть в тес

ных, дружеских отношениях с кем-л., жить душ а в 
душу.

(аге ;?НігІапйа й 'о^пі (іоге (1) см. С-413.
910. рогіаге іі ііоге корга цй (1) а) принести цветы 

на чью-л. могилу; Ь) превосходить кого-л.
911. рогіаге ип (іоге аІГогессНіо (1) быть веселым, 

жизнер а достн ым.
912. ксе^Неге (іог (1а Поге (2) ирон. попасть паль

цем в небо, ошибиться в выборе.
913. (огпаге іп (іоге (1) поправиться, выздороветь, 
(гоѵаге йе’ (ісНі (іогі рег чй (2) см. Р-635.
914. (іогі соп Ііогі (1) а  цветы цветам (говорится 

при подношении цветов молодой женщине).
915. пе’ Тіогі сі соѵа 1а хегре ргоѵ. (1) =  в тихом 

омуте черти водятся
Й16. ип (іоге поп (а (или  (ге (іогі поп (ап) (гііігіапйа 

(1) ргоѵ. из одного цветка не сделаешь венка, 
ип (іоге поп (а ргішаѵега (1) см. Р-2297.
917. ип (іоге ѵаіе ип циа((гіпо, т а  поп к(а Ьепе 

а (и((і (тж. ип Поге или  ип т а г г о  йі Ногі апсНе ее 
ѵаіе ип чиа((гіпо поп $(а Ьепе а (и((і или  а ре((о Йі 
(и((і) (1) ргоѵ. ^  цветок пригож, да не всякому гож;

В6Ш зопо I ІіогІ е ѵе2205і. т а  согпе йісе іі ргоѵегЬіо, 
іп ш апі сіі ІиШ поп І5Іап Ьепе (А. М. Заіѵіпі, *Ргове 
засге»).

Как ни прекрасны я ни благоуханны цветы, но, как 
гласні поговорка, цветок пригож, да не всякому гож.

918. Иа (гоѵа(о іі (іоге аі зио пазо (1) ирон. так 
ему я надо, поделом ему.

919. поп 0 {тпі Ноге Га (ги((о (тж. поп о^пі ѵепЗе (а 
Поге) (1) ргоѵ. а* не все то золото, что блестит

50П0 Г05е е (іогі (1) см. Р-538.
920. е іі ё ѵепиіо ип Гіоге аІГогессНіо (] )  он пре

успел.
§Іі ѵеггеЬЬе ѵодііа Йе’ ІісЫ Погі (1) см. Р-644. 
гисса о (іогі? (1) см. 2-95.

РІОРІІЧА
піайо соше 1а Ріогіпа сНе зиопаѵа іі сетЬ аІо  а ’ ^гіііі 

см. М-963.
РЮКІГМО пг 

аѵег саго чс т і і іе  Ногіпі см. С-999 . 
етр ігк і Іе ЬийеІІа йі Погіпі см. В -1365.
921. аЬЫ риг Т іо г іп і ,  сНе (гоѵегаі сидіпі ргоѵ. были 

бы деньги, а родня найдется.
сака сііе На Ьиоп ѵісіпо, ѵаі рій чиаІсНе Ногіпо см. 

С-1191.
сНі (га((а т а іе  ип чиаМгіпо, Нйаг поп ^Іі ы йеЬЬе ип 

Ногіпо см. 0-82.
а чиа((гіпо а чиаМгіпо кі (а  іі (іогіпо см. 0-85. 

РЮ К ІК Е ѵ 
азреМаге т а ^ і о  сНе (іогізса см. М-97.
(аг (іогіге 1е гоке Йаі ^іпергаіо см. Р-530. 
поп (іогІ5се гоза хепга хріпе см. Р-534. 
ье кагап(по) гоке, (іогігаппо (хе хагаппо зріпе, рип- 

Бегаппо) см. К-537.
РІОКІТО а§ё  

еіа (іогИа см. Е-233.

Р ІК Е \2 Е
922. Рігепге поп 5І піиоѵе ке (и((а поп 5І йиоіе ргоѵ 

ист. =  пока опасность его не коснется, спящий не про 
снется; гром не грянет — мужик не перекрестится.

^ іі оссНі сііе ^иагйапо Гипо ѵегзо № роП е Гаііго 
ѵегхо Рігепге см. 0-40.

1а зсогсіаіоіа йе’ МопНегіпі сНе рег апйаг а Рігепге 
разлап йа Рга(о см. М-1880.
Г-ІКМА I

923. 5о((о 1а ( іг т а  за подписью
(аге опоге аііа  (ргоргіа) Гігпіа см. 0-382.
924. ше((еге 1а ( і г т а  дать согласие;

— 5е сі Го55е аЬЬопгіапха апсЬе гіі йіьгагеНе. сі шеИегеІ 
Іа Іігша, гіі Гаге іі рагіівіапо рег Іи ііа 1а ѵііа (С. Са$5оІа. 
«II ІаеІ о йеі Ьозсо»),

Если бы и сигарет было вдоволь, я бы согласился пар
тизанить всю жизнь.

Г ІР М А М Е М О  т 
(аЬЬгіса Йеі Н гт а т е п (о  см. Р-1.
925. 5(е11е (или  пиші) йеі (ігш атеп(о! ^  а) силы не

бесные!, бог ты моні:
С отіп с іа  а игіаге іп Іопо г ігаттаіісо : МитІ йеі П гта- 

теп іо !  Зо^по о 5оп йевіо? Ерриге чиеііо Іавдій ё РіпоссЬіо 
(С. Соііойі, с.іе аѵѵепіиге йі РіпоссНіог).

Он закричал вне себя от волненья: «Силы не 5есные! Не 
во сне ли я это вижу? Нет, это Пиноккио».

Ь) ирон. помилуй господи, пронеси господи!:
А ип іга ііо  зепіо ип развіпо Леіісаіо... сЬе 5 і Геггпа гііеіго 

1е т іе  8ра11е: й с о т т е и о . сіісо іга т е ,  сЬе е е*оѵапе, сііе 
ё Ьеііа, сЬе ё Ьіопйа... Мі ѵоііо, е... віеііе <1еІ И гш аш ето ' 
(/Г Ое МагсНі, «Ореге»).

Вдруг я слышу легкие шаги... они останавливаются эв 
моей спиной. «Держу пари. — говорю я себе. — чго это мо
лодая особа, красавица, блондинка.» Оборачиваюсь и... ах, 
пронеси господиі
ѵейеге Іе 5(еІІе йеі (ігташ еп(о  см. 5-1694.

Р1КМАКЕ ѵ 
Н гтаге  іп Ьіапсо см В-701.
Пгшаге ипа сатЬ іаІе  (или  ип а&кедпо) іп Ьіапсо см.

В -702.
РІ5СНІАКЕ ѵ

926. (ізсНіаге с о т е  ип Ьіассо (или  с о т ’і ЬіассНі, ріи 
Й’ип Ьіассо) сидеть без гроша, быть на мели, свистеть 
в кулак, положить зубы на полку.

(ізсНіаге ипа Ьо((а а чй см. В-1071.
(ізсНіаге аі (огйі см. Т-760.
927. (агзі (іксНІаге стать посмешищем; опозориться, 

провалиться.
928. іп(епйеге а ип (.ксНіаг йі гиГоІо понять с полу

слова.
5еп(іг5І (іксНіаге ^іі огессНі см. 0-573. 
поп 5І рио Ьеге е Гіхсіііаге см. В-576, 
чиапйо і Ьоѵі поп ѵо^ііопо агаге, поп кегѵе СіксНіаге 

см. В-1119.
РІ5СНІАТА (

929. (ігаге Іе (І5СІііа(е а чй осмеивать, резко крити
ковать кого-л.
РІ5С Н ІО  т

930. соі НзсНіо а) (тж. соп ип (івсНіо) отнюдь нет, 
нисколько, никоим образом; Ь) с блеском, отлично, ве
ликолепно:

11 соггейо ГЬап ЪеІѴе Іаііо. ГЬаппо ІаМо 1п саза йа 54 , 
ша раге сЬе Іе ріасегеЬЬе йі аѵеге, рег сошріеіагіо а іт е п о  
ип веі сагпісіе сіі іизво, (’і диеііе 1 а((е ргоргіо соі (ІзсЫо 
(А. РаІаггезсНі, «ЗогеІІе Маіегаззі»),

Приданое Пегги было совершенно готово, сшитое иа 
дому, но оказалось, что в дополнение ей хочется иметь 
по крайней мере полдюжнны роскошных сорочек нанмод- 
нейшего фасона.

931. саіаге аі (І5сНіо попасться на удочку.
932. саріге (или  йіге, хсгіѵеге) (ізсНі рег пахсііі на

путать, перепутать, наделать ошибок
933. поп ішрогіаге ип (і$сНіо нисколько не интересо

вать, не волновать.



4І7 Р
934. ргепсіеге Ті5сНі рег Пахсііі (и іи  ІіазсЫ рег Гі- 

5сНі, ип согпо рег ип (іксНіо; тж. р гет іеге  саѵоіі рег Н- 
8сНі) спутать божий дар с яичницей, принять белое за 
черное:

Сііе соіра пе Ію іо... 5е ѵоіаііге аѵеіе ргезо саѵоіі рег 
НчсЬі? (/?. БассНеЧі. «Ьо за іі іоппо»).

При чем тут я . .  если вся ваша братия путает божий дар 
с яичницей?

Соше 5е поп Ъазіаззе йесіГгагс 1а шіа всгіііига. аѵеіе 
ѵоіиіо аНгопІаге апсЬе диеііа <1і циеііо зіоггіііопе сіеі шіо 
Капіегі. іаіпово... рег ргепгіеге ІізсНі рег ІіазсЫ (Л. Ваі- 
іііпі, «И зог Ріеіго, Созіто РарагелсЫ е ТиіІсиІііиШ»).

Мало вам было расшифровать мои каракули, вам захо
телось напечатать и писанину этого моего путаника Ранье- 
ри. известного своей способностью принимать белое за 
черное.

поп ѵаіеге ип ПвсГііо см. Ѵ-25.
РІ5ІМ А  (

935. апЛаге іп ііп п іа  (тж. <3аге пеііе ТІ5іте) прихо
дить в ярооті

936. аѵеге ЛеІІе П х іте  (рег саро) иметь причуды, 
фантазші:

— Ма сЬе раига аѵеіе? Сііе ЬеопГогІе поп 8Іа ІіЬегаІе?.. 
Р сііе поп 5 іа ип иошо йЧігсЗіік* 5ага апгі ип апаг '..ісо. 
ип реігоііегс. Іиі с1і’ё 1’апііпа (Типа Ьапса... З етр ге  аѵеіе 
Йсііе Ііаіпіе реі саро, П т ю  саго СогішЬо (Е. Са^іеіпиоѵо, 
«Ѵопогсѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»),

— Чего вы боитесь? Что Леонфорте либерал? Что ои не 
сторонник порядка? Д а пусть он будет хоть анархистом или 
поджигателем, чтот глава банкирского домэ . Вечно у вас 
какне-то фантазии, милейший Коримбо.

РІ55А К Е  ѵ
(І55аге іі сіііойо (іп или  пеііа 1е5Іа, іп или  пеі саро) 

см. С -1744.
Кххаге Іа п -акхіта І т іп іт а ]  р. 5Іа см. Р  2157. 
(ізкагкі іп Іекіа см. Т-574.

РІ55А ГО  ш 
5Іаге 5а1с1о пеі (І55а(о см. 5-79.

Р І5 5 0  аёВ
3550 ІІ550 СМ. А-1266.
— ехвеге а550 (І5ко іп... см. А-1267.
— ё аььо ГІ550! см. А -1268.
^іогпо Шло см. С-538.
аѵеге і 5иоі с Ніосіі ГІ55І см. С - 1740. 
е5кеге іі сНіосІо ІІ550 см. С-1746.
Іаге сорріа ТІ55а см. С-2621.

РІЗТОЬА [
(аге Лі ипа Ьоііа асчиаіоіа ипа Іікіоіа см. В-995. 

РІ5ТО ЬО  от
937. аѵеге іі Ііхіоіо асІсІо$50 быть беспокойным, быть 

нсвоседон
РІТТА і

938. ііИ а аі сиоге а) острая боль в сердце; Ь) удар 
в (самое) сердце.
РІТТО I 1. а в в  

ПШ согпе Іе ассіи^Не (іп ип Ьагііе или  іп $са<'о!а, пеі- 
1а 5аІагпоіа) (или  со те  кагйіпе, со те  Іе т05СІіе) см. 
А-78.

Ьиіо НМо см. В-1410, 
поііе ПИа см. N-479.
кріпа НПа пеі (или  аП сиоге см. 5-1424. 
а саро ІШо см. С-704, 
аѵеге дс ІіИ а пеІГо55а см. 0-685. 
ріоѵеге Ш іо ППо см Р -1831а.
939. 5Іаге Пііо аа^э550 г  цй =  пристать к кому-л. 

как банный лист.
5Іаге (Шо пе^Іі оссііі см. 0-213.
Іепеге {тіі оссгі ПШ см. 0-220.

Р1ТТ0 1 2. т
940. пеі ННо сІеІГіпѵегпо глубокой зимой:

Ьиі шоѵеѵа 1 а Іевіа, зріЛаѵа е сопііпиаѵа а харраге... е 
5 ийаѵа. Зийаѵа апсЬе пеі НИо йеІГіпѵегпо (5. 81гаІі. «Ьо 
Яиссопе»),

Он оборачивался, с т е в ы в а л  и пподолжал работать тяп- 
к“ Г н Ок 'птс-* -а кг р разгар зимы.

941. пеі Ііііо <3е11а поПе во тьме ночной, темной 
ночью.
РІТТО II т

9-12. а сНі поп ріасе т і  гіпсагі іі ІіИо ргоѵ. ^  мче 
все равно; меня это не касается.

943. (ЗеІ Ш іо поп не Ьессап Іе ра55еге ргоѵ. =  это 
дело верное, это верные деньги.
РІЪМ Е пі

914. (іигпе іпірегіаіе река со всеми притоками.
945. ( іи т е  сіі рагоіе (или  (1’еіодиепга) поток слов, 

словесный фонтан, фонтан красноречия:
II 5ог Огезіе ега <1іѵепиіо ип Ііипіе й ’е1одиепга {Р. Рао- 

Ііегі, «ЫоѵеЧе іозсапе»).
Оресте превратился в фонтан красноречия.
Мо55і циаІсЬе оЪЪіегіопе, іап іо  рет іпіеггогарсге диеі 

Ііигпе «11 рагоіе (Л. Могаѵіа. «Кассопіі готапі»).
Я пытался что-то возразить, лншь бы заткнуть этот фон

тан красноречия.

іі ге сіеі (іиілі см. К -140.
946. Ьииагзі а ( іи т е  римск. ^  покушаться на свою 

жизнь, пытаться покончить жизнь самоубийством:

сЕ ѵегіі чиа?» Б О ^ и п зе , іпгіісапйо 1 а сісаігісе зи ііа  
^оіа. «Оиапгіо гпі ЬиНаі а (іипіе. с о те  йісопо а К ота» 
(Ь. Рігапйеііо, «•/ ѵессНі е і еіоѵапі» ).

— Посмотри сюда, — добавил Прёола, показывая на 
шрам. — Это когда я хотел наложить на себя руки, как 
говорят в Риме.

947. Таг Іогпаге (или  ѵоііаге) ип К и те  аі т о п іе  по
вернуть реку вспять, свершить невозможное, делать чу
деса.

ргепйеге ип гі^а^поіо  рег ( іи т е  см. К-356.
948. ѵегхаге і Пш.іі (1і 5ап^ие проливать реки крови. 
сНі На (1а т о г іг  сіі іогса, рио ЬаІІаг %иі І іи т е  см.

Р-1058.
І іи т е  1игіо5о, І05І0 гІ5сНіага см. Т-801.
949. іі ( іи т  поп іп^гокка (или  поп ѵіеп ^гояко) Й’а- 

сдиа сЬіага (или  ее поп іпІогЬісІа) ргоѵ. =  трудом пра
ведным не наживешь палат каменных.

950. а  П и те  ІогЬісІо ^и аиа^п о  <1> ре5са(оге ргоѵ. эй 
л е г к о  л о в и т ь  рыбку в мутной водице.

951. ІиШ і Н и ті ѵаппо аі т а г е  ргоѵ. все реки впа
даю т в море; =  деньги — к деньгам.
РШ ТАКЕ ѵ 

ііи іаге Гагіа см. А-1044.
Пиіаге пеІГагіа см. А-1045.
(іиіаге Іо хіегсо аіігиі см. 5-1703.
Пиіаге іі ѵепіо см. Ѵ-261.

Р ^ Т О  т
952. соповсеге (или  ^іисіісаге) аі Гіиіо нюхом чуять; 

сразу распознать.
РЬА С ЕІХ О  т 

ИастеІІо ііі Оіо см. 0-452.
953. а (Іа^еІІо в изобилии.
954. Іаге (или  сстЫ п аге) ип Ііа^еІІо устроить побои

ще, резию:
Ьо 5раго рагеѵа іі ііпііппіи!о е 5ре58о (асеѵа ип ИаееІІо 

(Д'. ВассНеІІі, «II тиііпо йеі Ро*).
Выстрел воспринимался как катастрофа и часто жамеііо. 

вал соиоП начало побоища.

Р '.А О К А М Е  а в в
955. іп Н а^гапіе ((ЗеІіМо) (обыкн. употр. с гл. со- 

ЁІіеге, зогргепйеге, есс.) на месте преступления, с по
личным:

— АЪ!.. — егійаі, — 1і Ьо соііо Іп (Іая  іпіе (ІеІІНо й’аш- 
Ьіхіопе: сіипяие, репзайіі 1и риге а ііа  ріогіа... {М. 5аѵіпі. 
крапіавті» ).

— Ну вот, я поймал тебя с поличным! — воскликнул я. — 
Ты честолюбец, и ты тоже мечтал о славе.

...ей іо. 50ІІ0 <|ие ;Іі зкчаггіі, сошіпс^аѵо ай аѵег Ѵагіа 
йі сЪі ѵепка соііо іп Ііартап іе (С/. МогиссЫо. «5іогіе М 
іегі. йі оцёі е йі сіотапі»),

..н преследуемый этимн в зп я д ам и , я уже чѵвсгвовал 
себі так. словно меня заж гли  на месте преступления....

и  ! л . і  .-Рі'-ск. фраз. сл.



РЬА 418

Р Ц ^ Е Ь Ь А  /
956. іаг  (ІапеІІа прост, а) фланировать, шататься без 

де:.а. Ь) жарг. побывать в публичном доме из любо
пытства:

Р гаііап іо  йіеіго 1е 5ие 5ра 1 1е ега врипіаіо іі т и з о  гіа 
Іаіпа сіеііа Іепиіагіа. «ВеЬ», Ьгопіоіо, « т і  раге сЬе апсЬе 
Чиі іа с с іа т о  сіеііа Егап Н апеііа*.

«Ма по» ргоіезіо ОівеІІа, хоггігіепіе е іпгіісапгіоті, «Оиеі 
сеіезііпо 1а Ьа гіеііе іпіепгіопі зегіе. Ѵ о еііато  апгіаге?» 
(С. Ваззапі, «П діагйшо йеі Ріпгі-Сопііпі»),

Тем временем за их спиной появилась куничья физиономия 
бандершн. «Ну, — пробормотала она. — этот тоже, каж ется, 
забрел сюда поглазеть*.

«Вовсе нет, — возразила Д ж нзелла, улыбаясь и показы
вая на меня, — у этого голубоглазого серьезные намеренья. 
Ну как, пойдем?»

РЬЕММА {
957. аѵеге ііеш ш а диал. иметь терпение, быть терпе

ливым, потерпеть, подождать.
гьокш оо

958. ?аге іі РІогіпгіо ^  быть влюбленным, обож ате
лем [Флориндо — юный воздыхатель в комедиях Голь- 
дони\:

йогіпа. — Г^оп 1о р0550 зоГігіге.
ІзаЬсІІа. — Іпѵесе Гішргсзагіо 1е ІагеЬЬе И Ріогіпдо ѵо- 

Іепііегі (О. /?оѵеііа, «Ьа ігііодіа йі йоппа»).
Д о р и н а .  — $1 его просто не выношу.
И з а б е л л а .  — А импресарио готов стать вашим поклон

ником.

Г Ш 5 С ІО  а%8 
аѵеге (или  Іспеге) Іе аіі (или  Гаіі) Иозее см. А-4І2. 

Р Ь и $ 5 0  т
959. (ІІІ550 е гіПіі5$о ^  столпотворение:

Ш оІІо. — Т иііа 1а сопІгаОа 1а ііепе рег ипа йоппа йа 
Ьепе.

йоп Маггіо. — Ѵпа йоппа йа Ьепе/  Ѵпа йоппа йа Ьепе/  
ЦійоІІо. — 1 о 1е Йісо сЬе іп саза зиа поп ѵі ѵа пеззипо. 
Ооп Маггіо. — Рег 1а рогіа Й1 Йіеіго. ііивзо е гіИиазо 

(С. Соійопі, «Ьа Ьоііе&а йеі са[Іё»)
Р и д о л ь ф о .  — Все наши соседн считают ее порядочной 

женщиной.
Д о н  М а р ц н о .  — Порядочной женщннойі Порядочной 

женщиной!
Р и д о л ь ф о .  — А я говорю вам, что у нее никто не 

бывает.
Д о н  М а р ц и о . - С  черного хода входят.

Р Ы Л Т О  т
ехзеге соше ипа саппа іп Ьаііа Йеі НиШ см С-513.
960. паѵідаге пеі ііи ііі гіеііа ѵііа плыть по морю жи- 

■ тейскому.
РОСАССІА /  

гепсіеге рап рег {осассіа см. Р-279.
РОСАІА ( 

йиго с о т е  1а (осаіа см. 0-936.
РОСЕ і

961. т е и е г е  (или Іаге) іосе впадать (о реке). 
РОСО т см. РІЮ СО
РООЕКА і

932. сопохсеге ІиКе 1е Іогіеге е Іе зсисііиге Йеііе І е ^ і  
зиять все лазейки законов.
РООЕКАКЕ ѵ

'0<1егаге 1е рагоіе см. Р-529.
РО ЭЕРАТО  а§§

963. Іойегаіо сіі т о п е іе  денежный мешок.
964. (осіегаіо гіі ѵепіо на рыбьем меху, подбитый 

ветром
Ьие Іийегаіо і і  ]иаигіпі см. В -1371.
Іассіа іойегаіа сіі Іапііега см Р-14. 
ро іа  (ойегаіа йі гіпсо см. С-841, 
к іо тасо  Госіегаіо сІІ Іегго см. 8-1762. 
аѵеге іі сиоге Іойегаіо Йі Іа т іе га  (или с)і Ьгопго) см 

С-3233.
аѵеге і пегѵі (ойегаіі см. N-229. 
аѵеге еіі оссНі іосіегаіі (Йі раппо) см. 0-106. 
аѵеге оссНі ІпсЭегаІі сіі ргозсіиііо см. 0-107. 
аѵеге {гМ огессЬі ІоЛегаІі (сіі ргозсіиНо) см. 0-536. 
аѵеге Іо з іо т а с о  (ойегаіо Йі ІаН еІІа см. Ь-1773.

966. еззеге Ьеп іойегаіо бьггь всегда при деньгах, 
иметь туго набитый кошелек. 

Іа ѵесІкеЬЬе сНі На (гіі оссНі Іо^егаіі сіі раппо см. 
Ѵ-128. 
РООЕКО т 

апііаге с о т е  іі (ойего а ііа  «райа см. А-708. 
966. аѵеге (или теѵіеге) іі (оЛего пеі Ьисаіо =  со

верш ать нелепые поступки, сумасбродствовать. 
(г і)т е ііе ге  1а $ра<1а пеі Ш его  см. 5-1221.

РОСІЛА і
967. (ое'На гі аііого а) лавровый лист; Ь} лавры, 

слава.
968. 7о|г1іа аі Нсо фиговый листок:

N011 ѵейіашо регсііё іі позіго ІеИоге йеЬЬа Іаге ип 
п іегіл іеп іо  р о іет ісо  а ііа  по^ща ргезипіа ри(1іс)к.іа, ч,;і Іе 
Іо.іііе Лі (ісо загеЬЬего о11ге(иі(о авзоіиіаш епіс іпиіііі 
(«О ііпііа», 27 веііетЬге 1969).

Нам непонятно, почему чнілте.іь ссылается на приписан
ную нам стыдливость. Здесь фнговые листочки были бы 
совершенно бесполезны.

Іег^его  с о т е  ипа (о^ ііа  см. Ь-328. 
тоЬ іІе  с о т е  (о^Ііа а о^пі ѵепіо см. М-1601. 
роііііса (Іеііа іо^ ііа  (1і сагсіоіо см. Р-1948. 
Іа гока соп т о і іе  (о^Ііе е росНі Ьоссіоіі см. Р-523. 
96Р. рій сНе іо^Ііе сіі т а ^ ^ іо  в огромном количестве, 
поп аѵег Іогга (И тиоѵ ег ипа іо^Ііа см. Р-1168. 
Йаге ігазсНе рег ю рііе  см. Р-1229. 
970. т а п ^ іа г е  (или Ьессаге) 1а то^Ііа (тж. тап д іа ге

іі іо д ііа т е )  смекнуть; знать что к чему, знать где со
бака зары та:

«Сопііпиа а іізхагіо соте зе пиііа /о55е», іглріогй Апіо- 
піо Іга і гіепіі. гісассіапйо ип ргорро гіі ааііѵа, «аИгітеШ і 
циеііі ш ап^іапо 1а іо^ііа»  (С. А. СіЬоіІо. «Ьа ѵаса т о г а » ).

«Смотри на него, как будто ничего ие случилось, — про
цедил сквозь зубы Антомно. заглаты вая слюну, — иначе по
лицейские могут что-то заподозрить».

— 5 і55 і|*погі, — гізрозе Говіе е зігігго ГоссЫо а ііа  Ѵоіре 
е аі С айо , соше гііге: «Но ш ап^Іаіо Іа іо^Н а е  сі віашо 
іпіезі!» (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Хорошо, синьоры, — ответил трактирщик и подмигнул 
Лисе и Коту, как бы говоря: «Ясно что к чему. Дело будет 
в шляпеі»

« ..ЕЬ, сагі т іе і, 1а іодііа ГНо т а п ^ іа іа  !іпо аі кагпЬо: 
йие аппі іп ип 5отш егеіЬ і1е зопо зіаіо ... Бие аппі іп ип 
ІиЬо 5о1Гасчиа а теііег тиЦа» (О. Агріпо, «8іогіе йі 
ргоѵіпсіа»).

«Э, дорогие мои. я воробей стреляный-перестреляный: два 
года отслужил на подлодке... Два года я гиил в железной 
трубе под водой».
(Пример см. тж. Р-1517).

гепсЗег ТгазсНе рег Іо^ііе см. Р-1229. 
гіѵо11аг5І соше ипа (о^Ііа  см. К-468.
971. хігарраге Іа іо ^ ііа  порвать любовную связь, 
ігешаге с о т е  ипа Іо^ііа см. Т-913.
972. іо^Ііе е ІгазсНе! ^  пустое!, (рассказывайте) 

сказки!:
Ма, Іо^Ііе-е-ГгазсЬе! Іазсіапгіо йіг іиШ . ІіІовоПсагпепІе 

гиззаѵо (С. Ѳоззі, «Ореге»).
«Рассказывай сказки!», — решил я, и, предоставив людям 

болтать, что им вздумается, продолжал спать сиом правед
ника.

973. поп 5І ти оѵ е Іо^ ііа  лист не шелохнется; все за 
мерло: поп 5І шиоѵе іо^ ііа  пеііа зиа ѵосе его голос 
остается бесстрастным; он не повышает голоса.

Его арроекіаіо  а ип аІЬего е ѵейеѵо 1а зігайа. N00  5І 
шиоѵеѵа пеапсЬе ип’о тЬ га  йі (о^ііа (С. Раѵезе, «Ьаѵогаге 
зіапса»).

Прислонившись к дереву, я наблюдал за улицей. Не было 
заметно нн малейшего движения.

...ѵепиіо іі т іо  Іигпо, !и й! ип’езггета кепШ егга; іі 
!аііо  сЬе поп 5і шиоѵехзе ТорПа, пеііа 5иа ѵосе Сеггпа е 
ргаѵе, т і  (ІеИе іі соіро йі цгагіа (С. Магоііа. «Ье тііа- 
пезі»).

...когда наступил мой черед, ои был необычайно снисхо
дителен ко мне; уж  одно то, что он не повысил голоса, 
меня совершенно доконало.

соііа рагіепга е соі (е т р о  1а (од ііа (П ^еіво йіѵепіа 
ѵекіе сіі >>еІа см. Р-923.
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диапсіо 1а гасіісе ё (а^ ііа іа  1е (о^Ііе $е пе ѵаппо см.

К 29.
974. кігеііа (ё) Іа Іо^ ііа  е Іаг<*а 1а ѵіа; гіііе 1а ѵо- 

кіга сНе Но йеііо 1а т і а  ^  и я там был, мед-пиво пил, 
по усам текло, а в рот не попало.
РОС1ЛАМЕ т 

т а п я іа г е  іі Іо^Наіпе см. Р-970.
РО С І.ІО  т  

іо^ ііо  Ьіапсо ім . В-654.
Іо^Ііо гоха см. К-540.
975. !о|гІіо ѵоіапіе листовка, листок.
976. Го^Ііо (1і ѵіа а) путевой лист; подорожная; Ь) по

лицейское предписание (о выезде на жительство).
977. — сопхе&паге іі {о^ііо сіі ѵіа отправлять домой 

по этапу (пример см Р-1211).
зегіо соіпе ип (о^ііо  сіі сагіа ЬоІ1а(а см. 5-666.
978. Таге і Іо^іі оформить документы.
979. ітр іа$ (гаге  (или  іпсНіозІгаге) Го^Іі презр. м а

рать бумагу, пописывать.
980. ѵоНаге Го^ііо переменить тему разговора. 

Р О О М  і
таясНегопе йа (о^п а см. М-910.

РООО т
981. Гаге (или  теН еге) То^о подавиться: сНе Іі Гассіа 

Горо* чтоб ты подавился!
РОІЛ /

932. Іа Іоіа ае ііа  дисгга военный псьхоз 
РО ьС О РЕ  [

983. 1е Іоідогі сіеііа ^иегга пожар волны 
РОЬЬА і

984. изсіге сіаііа ІоІІч возвыситься над другими, под
няться над толпой:

Лтіісаге. — ^гіеіе... поп зепіі Іи іі гіезійегіо Й'іппа1гаг 1 і, 
сіі іі5сіг иа11а Тоііа? (С. Скегагііі, «11 ходпо йі ип Ьгіі- 
Іапіе»\.

А ы и л ь к а р е .  — Адель, неужели у тебя нет желания
ВОЗВЫСИТЬСЯ, ПОДНЯТЬСЯ над ТОЛПОЙ?

984*. Іге регзопе (аппо (оііа три человека уже толпа:
Іѵіоп ега рег т е  ипа поѵііі сііе ріи гіі Іге рег^опе Гаппо 

(о ііа , е пи ііа 5 І рио Йіге аііога сЬе ѵаіда Іа репа (С. Ра- 
ѵсзе, «Ьа зріаееіа:*).

Д-ія меня не новость, что три человека — базар, н потому 
тут ничего толком не сі зжешь.

ГОЬЬЕ 1. адд  
Іа (оііе кіапіопе см. 5-1582 
а ЬагЬа Іоііе гакоіо іпоііе см. В-256.

РО ІХ Е  2. гп 
т а г с іа  іп ГоІІе см. М-747.
985. іп іо ііе на холостом ходу (о работе двигателя).
986. Іосіа ІІ ГоІІе е Іо Іагаі соггеге ргоь дурень 

думкой богатеет.
987. ра5ка$і іі Гоііе соп Іа $иа (оіііа, е р а к а  ип іе т -  

ро, т а  поп (и ііаѵіа ргоѵ =  за безрассудство рано и л и  
поздно приходится расплачиваться.
РОІЛ.ЕТѴО а<з§ 

крігііо ГоІІеМо см. 5-1448.
— е55еге іггециіеіо с о т ’ипо врігііо (оІІеМо см. 5-1449. 

РО Ы .ІА  I
ЬеІІа е ІоІІіа ѵаппо 5ре550 іп с о т р а ^ п іа  см. В-473.
988. 5о^пі 1и (оіііё сРатоге? 5одпа ресоге И р; $4оге 

ргоѵ. ~  всякому свое; кто мечтает о любви, а пастух
о своем стаде-

Бісе ІІ ргоѵегЬіо: Зс *ПІ (и {оіііе сГатоге? 5о| па ресоге 
П равіоге! {Е. Реа, «11 Іогевііего»),

Ведь говорится в пословице: всякому свое. Один мечтает
о любви, а пастух — о своем стаде.

разкакі ІІ »оЧе соп Іа «иа іо іііа , е разка ип іе т р о , 
т а  поп ІиНаѵіа см. Р-987.
РСИЛГО ш

989. пеі ТоИо Йеііа тіхсН іа в пылу, в разгаре сра
жения.

990. пеі Іоііо гіеііа поНе глубокой ночью.

РСЖОАМЕ1ЧТО т
991. кепга іоп ііатеп іо  без основания, необоснован

ный, несостоятельный: иошо зеп^а Гопйаіпепіо бесприн
ципный человек.

992. {аг іопбаш епіо ки... полагаться на...
993. хіаге т а іе  а іоп гіатеп іі а) быть беспринципным; 

Ь) быть недостаточно подкованным, быть недоучкой. 
Р е \ О Е Ь Ь О  т

994. ргепіЗеге рег і (опсіеііі жарг. (сильно) надуть, 
разыграть:

...поп сі аѵеѵа шезйо шоЦо агі ассогвегзі сЬе 1о аѵеѵапо 
рігс5с рег I іопйеіл , регсііё циеБІо 5ио1о аѵсѵа гіБОгзе, рга- 
( ісатеп іе  іпеваигіЬіІі іп чкапіо а йоппіпе... №. Ьаагагі, 
«Тиііо апйд Ьеп*55ігпо>).

...он сразу же догадался, что насчет женщин его крупно 
надули. Местная почва в этом отношении представляла прак
тически неиссякаемый источник...

Р О \Э О  I т
995. Іопгіі сіі Ьоиссга (или  бі ш а^аггіпо) непродан

ные товары, заваль, залежавшийся товар:
Ропйі с]і ЬоНеба гіеііа ^гап Ііяиійагіопе го тап ііса , ^иап^о 

йаіе а репзаге! (С. Сагсіиссі, <гОреге>)„
Залеж алы е остатки романтизма, сколько с вами хлопоті

996. (опсіі сП Ь оііі^ ііа  отбросы, дешевка:
. . .т а  пеі еіисіісаге Іа гаГГіпаіегга Босіаіе о сіі со зіи те , 

5І зЬарІіаѵа, е зсатЫ аѵа рег сгіз іаііо  йеі ^опйі гіі ЬоШ ^ІІа... 
(М. СіпвЪигё. «Се ріссоіе ѵігій»).

...ио в суждениях о чистоте общества или нравов ои оши
бался и принимал простые стекляшки за настоящий хру
сталь...

Іопйі аі т а ^ а г г іп о  см. Р-995.
997. Ьа55І (опсіі а) мелководье; Ь) (тж. Ьа55І (опсіі 

йеііа косіе(а) низы общества:
— Оиапгіо ѵ о е і і о п о  езхеге іпзоіепіі е т а іе  ейисаіе поп 

с*ё регБопа гіеі Ьазхі Іопйі сарасе йі зирегагіе ап йе5Іге?га 
(А. РаІаггевсНі, «1 Ігаіеііі Сиссоіі»).

Когда аристократке вздумается быть иаглой и не воспитан ной, 
то ни одна женщина из простонародья с ней ие сравнится.

Іпѵапо зі аггаЬЬаііаѵа пеі Ьа55І Іопді е гіеііе ап іісатеге  
йеііа С іизііхіа, іп т е г г о  а репіе сепсіоза е соііа ЬагЬа 
Іип^а... (С. Ѵегда. <г// тагііо сіі Еіепаэ ) .

Тщетно он погружался в гущу судейской черни и обнвял 
пороги суда, толкаясь среди немытых и небритых завсегда
таев палаты.

Ѵепіѵа соіеі йаі Ьа55І іопсі» сіеііа зосіеій, т а  гіоіаіа йі 
5саИгі55іт о  іпке^по (С. Коѵапі. «Л Ьаііо йеі рара»).

Она вышла нз самых низов общества, но была одарена 
исключительной изворопивостью .

998. сіорріо Іопсіо а) двойное дно; Ь) двуличие, ли
цемерие:

С’егапо. 20ІІ0 окпі ?газе йі С іетеп іе... йеі йоррі Іопді 
(М. Зоійаіі, «Ьа сопіеззіопе»).

В каждой фразе, сказанной Клементе, чувствовалось ли
цемерие.

999. — а (или  йі) скѵрріо (опсіо а) с двойным дном;
Ь) лицемерно.

1000. а  (опсіо а) до дна; Ь) глубоко, основательно 
(пример гм. Р-1708).

1001. Нпо іп Іопсіо до конца; целиком и полностью;
— В іБо^па еззеге  иош іпі Л ргоргіо І е т р о  О иапгіо 5І ё  

ѵІ0 Ііасс)и, Ьізо^па еззеге ѵіеИассЫ Ііпо 1п Іопсіо (С. Маіа- 
рагіе, «Ьа реііе»).

— Н адо быть человеком своего времени, и если уж  быть 
негодяем, так негодяем до конца.
(Пример см. тж. В-749; Р-2322).

1002. — апгіаге Нпо іп Гопгіо а) идти на все, дойти 
до конца, до предела:

...роі II т іп із іго  СиагікНа гііззе сііе орпі йІБсиззіопе ега 
о гт а і іпиШ е, сЬе поп ега розвіЬіІе іпйізіеге пеііа гісЬіевІа 
сіі ргогора, сЬе поп гезіаѵа сЬе апйаге Ипо іп Іопсіо е 
т а т с п е г е  1а рагоіа йаіа (Е. Микса, «Ьа ѵегііа зиІѴ 8 зеі- 
іегпЬге 1943»).

Затем министр Гварилья сказал, что всякие дебаты бес
полезны, что настаивать на дальнейшей отсрочке невозмож
но и что не остается иного выхода, как идти до конца и 
сдержать данное союзникам слово.

Іо ргеіегізсо 1 а гоѵіпа, бі, сарізсі? 1 а гоѵіпа.. а Іи ііе  
диезіе созе .ргеГргібсо апсіаге ііпо іп іопсіо (Л. Могаѵіа, 
*СИ іпйЩегепіі»).

14*
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Я предпочту разорение, да. разорение, понятно5., всему 
этому, предпочту вынести улары до конца

Ь) пасть, опуститься.
1003. іп (опйо (а і сиоге) в г іѵбине души (пример см. 

С-1561; С-3245; С-852; Р-555. 'Р-838; Р-1351; Р-1732; 
Р-2299; 5-1209; 5-1984; Т-872: Ѵ-983).

10038. іи (опйо іп іопйо по сути дела, по существу: 
К еш тепо  йеі Пеііо Сагіо аѵеѵа іепиіо соп(о, ііпсігё поп 

ега йіѵспіаіо ипо йе#1і иотіп і е т іп еш і йеііа Ёгапйе сШ а; 
е, іп Іопйо іп Іопйо, поп рег 1а гіссЬегга о 1а роіспга 
р гіпсіраітеп іе Г а т т іг а ѵ а . піа рег 1а іогга е 1а ЪеІІегга 
ѵігііе (Л Саііі. «И ѵессіио е Іа тогіе»).

Но и о сыне Карло не думал, пока т о т  не стал большим 
человеком в с т о л и ч н о м  городе, но в конечном счете он на
чал уваж ать его не за богатство и видное положенно, а за 
силу характера и мужественную красоту.

1004. зепга (опйо а) бездонный; Ь) пустой, ничтож
ный: регвопа зепга Гоікіо ничтожество.

1005. — іпаге (или  рогго) кепга (ог.йо бездонная 
бочка.

сіа саро а (опйо с и. С-705.
йа (или  ііа ііа ) с іт а  а (опйо см. С-1908.
— сопо5сеге (или  зареге) йа с іт а  а іопйо си. С-1909.
1006. апйаге а (или  аі, іп) {опйо а) пойти ко дну, за 

тонуть (пример см. М  771); Ь) разориться, потерпеть крах;
с) постигнуть, понять до конца, целиком и полностью:

В'с11а е ип ріссоіо типйо  сіііизо: гіБегѵаІо е сотрІезБО; 
5о11апю  ип ріепюпіезе роІгеЬЬс апйаге а Іопйо а йезсгі- 
ѵегіо (С. Рй ѵепе. «Ѵіацёіо іп Ііаііа»).

Ььелла — это целым мнрок, замкнутый н сложный. Толь
ко коренной пьемонтец в состоянии понять и описать его 
до конца.

сі) дойти до (благополучного) конца, завершиться:
Ига 1а ^іоіа ішгпепза йеі йізаБігі, диапйо 8і зепіе сЬе о&пі 

позіга зрегаП2 а, соііБІБІа псІГ апйаге іп (опйо (С. Ріоѵепе, 
«Рісіа сопіго ріеіа»).

было исступленное любопание катастрофой, когда 
люди чувствуют, что единственная их надежда — идти до 
конца.

1007. апйаге аі (опйо йі... старательно изучать что-л., 
доікіпываться до сути.

1008. аггіѵаге іп (опйо а  цс (или  (іпо іп (опйо йі 
^с) довести что-л. до конца.

аѵеге іі сегѵеііо іп (опйо аі ріейі см. С -1572. 
поп аѵеге пё (іпе пё (опйо см. Р-816.
1009. сассіаге (или  ^ейаге, тап й аге , теМ еге, (ігаге) 

аі (или  іп) (опйо а) разорить, погубить; Ь) очернить, 
унизить.

сассіагсі іп ип (опйо йі Іеііо см. Ь-480.
сопохсеге с о т е  іі (опйо йеі 5іюі саігопі см. С-2446.
йаге йі Ьессо пеі (опйо см. В-394.
1010. йаге (или  р і^ііаге) (опйо а) мор. стать на 

якорь; Ь) обосноваться:
Р г іт а  йі Бсоѵаге йоѵе аѵез.че йаіо Іопйо іп Капо, йоѵеі- 

Іего еігаге ила т е  22 а йоггіпа й’озіегіе (О. Ѵег^а, «СІпа 
рессаігісе»).

Прежде чем обнаружить, где можно остановиться в Нано, 
нужно было обой г и пол десятка гостиниц.

Ооѵеѵо соггеге. репБаге іо а Іиііо, йаг (опйо а Тогіпо 
(С. Раѵеве, «Тга йоппе зоіе»),

Я должна была все обегать, все сама продумать и обо
сноваться в Турине

1011. гіаге Топдо а... растратить, промотать, пустить 
по ветру:

.. .т і  рагеѵа сГаѵег йаіо Іопйо а ІиШ ^Іі аг^о теп іі 
РоббіЬііі... (N СіпгЬигв, «І_е ріссоіе ѵігій»).

...мне казалось, что я уже до конца исчерпала все воз
можные темы...

II сизіойе зе 1о Ігоѵб... а Іаѵоіа е !о БегѵІ... йапйо Топйо 
аііе 5Сог(е йі ипа Беііігпапа (Р. СЫага, «П Ваіогйо»).

Сторож у вид ап его... уж е за столом н покормил.., истра
тив при этом недельный запас продуктов.

«Сгейо сііе аЬЫ ато йаіо Іопйо а іиШ  діі агЕотепІі, рго 
е сопіго (М. ЗоШаіі, «II ѵего Зііѵезігі»),

— Думаю, что мы исчерпали все аргументы за и против. 
«Ѵсрііо сЬе саза Коссаѵегйіпа гіііогібсз. Тио гіо ё ипо 

зсюрегаіо. На ріа йаіо Іопйо а Іиііо іі Био раігітопіо; е Бію 
Гірііо ё рій т а і іо  йі Іиі (/.. Сариапа, «II пшгскезе йі Кос- 
саѵегйіпа*>).

— Я хочу, чтобы дом Роккавердииа снова процветал. Твой 
дядя — бездельник. Он уж е промотал свое имение, а сын 
еще безумнее дядюшки.

Ма іо зіезза, поп ргоѵаѵо Гозсиго. ГіпезрІісаЬіІе ітриІБО 
Йі еіиБ Ш ісагтР  О іизШ ісагті: поп іи іііт е п іе  рег ип т іо  
ѵіоіаіо гііе^по; аі сопігагіо, [аг сегіо т ю  СгаіеІІо сЬе аѵеѵо 
йаіо Уопйо, е вспга \гиііо , а ііа  т іа  ПЬегІа о Іісепга... 
(7". ЬагиіоЩ, «•Ѵп атоге йеі позіго /етро»).

А я сама, разве не чувствовала я совершенно необъяс
нимую потребность оправдаться-* Оправдаться не за какие- 
то свои проступки, а убедить своего брата, что я без всякой 
пользы для себя пожертвовала своей свободой...
(Пример см. тж. А-41).

1012. — йагеЬЬе (опйо а (или  йі) ипа паѵе Йі хи- 
^ііего он и пробковый корабль способен потопить; он 
страшный мот.

1013. йівсегпеге (или  іоссаге) іі (опйо (или  іосслге 
Гопсіо) йі цс добраться до сути чего-л..

Ега со те  1а зрегапга и ІН та йі іоссаге іі Іопйо ѵего 
йеііа ѵііа циоіійіапа (С. Цаітопйі, «Ьа ѵаіі&а сіеііе Іп- 
йіе»).

Это было как бы последней надеждой проникнуть в самую 
суть повседневной жнзни.

1014. еззеге іп (или  аі) (опйо быть в опасности, в тя
желом положении; сидеть на мели.

езъеге іп ип (опйо йі Іеііо см. 1.-484.
1015. езхеге аі (или  іп) (опйо йеі (или  й’ип) рогго ^  

быть глубоко зарытоіі, похороненной под спудом (обыч
но о правде, истине)-.

Сіаппіпа. — Сегіо, сЪ’ё тек Н о  Іасеге, сЬе йіге йеііе 
Бсіоссііегіе.

Сгевріпо. — Е ѵиоі езБеге Г и Н іта
Сіаппіпа. — ОЬ, бі апсЬе »п іопйо й ’ип рогго (С. Соі- 

сіопі, «II ѵепіадііо»).
Д ж а и н и н а .  — Конечно, лучше молчать, чем говорить 

глупость.
К р е с п н н о .  — Пусть эта будет последней.
Д ж а н н и  и а. — О, даж е еелн за ней скрыпается прав

да.
(Пример см. тж. В-1449).

(аге аррагіге іі (опйо а... (или  йі...) см. Р-1025.
{теііаге (или  тап й аге , т еЬ еге ) аі (или  іп) (опйо см. 

Р-1009.
1016. діип^еге аі (опйо йеііа сНіпа дойти до послед

ней черты:
8 і ега сінпіі аі Гопйо йеііа сіііпа Іп ^иезіі аппі регсогзІ,

оелі т е з е  т ап ^ іаге  йі теп о , о^иі теБ е тар р ю гі засгШсі, 
1а то г іе  іп а(1е5а орпі поііе е ай окпі ога (Л. Ое Іасо, «Ье 9 
циаііго кіогпаіе йі Ыароіі»),

Неапопитанцы за годы оккупации дошли до крайнего 
предела: с каждым месяцем все усиливался голод, каждый 
месяц уносил все больше жертв, каждую  ночь и каждый 
час их подстерегала смерть.

1017. {гиагйаг5і іп (опйо заглянуть себе в душу (при
мер см. К-50).

1018. теН еге а (опйо довести до конца, 
рехеаге а (опйо см. Р-1339.
рістііаге (опйо с к. Р-1010.
1019. ргепйеге чй рег іі (опйо йеі саігопі е  выста

вить на осмеяние, сделать посчешишем кого-л.
зсоргіге і! (опйо а... (или  йі...) см. Р-1025.
1020. зрепйеге а (опйо регзо а  тратить деньги не 

считая, бросать деньги на ветер.
1021. эдііайегпаге іі (опйо йеііе гепі груб, показать 

зад.
1022. зігоіостаге 5иі (опйі йеі са((ё гадать на кофей

ной гуще (пример см. Ѵ-298).
1023. Іепеге а (опйо скрывать что-л.
Іігаге аі (или  іп) (опйо см. Р-1009.
Іоссаге (ІІ) (опйо йі чс см. Р-1013.
1024. Іоссаге іі (опйо =  дойти до предела, до край

ности:
ІП Ботта, циеііа йотепіса йі поѵетЬге Аигога Бепі! йі 

аѵег Іоссаіо іі іопйо, йі поп роіегпе рій {М. Зоійаіі, «II 
ѵего Зііѵезігі»).

В общем, в это ноябрьское воскресенье Аврора дошла до 
точки, и терпение ее лопнуло.
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1025. ѵегіеге (или  ксорп'ге, Гаге аррагіге) іі Іопгіо а... 

( и м  сіі...) а) выпить, опустошить до дна:
— Оиаггіа! — гірі^Ііо іі Ьагопе, ассеппапйорП йие оссЫеІ- 

Н итігіі е з а п и ш е т , сЬе гіісеѵапо гіі еззег зо іііі а  ѵегіеге
11 іопгіо сіі т о і і і  Ьіссіііегі (/. Міеѵо, «Сопіеззіопі йі ип 
і іаііапо»).

— П осм отриі— и барон показал на свон влажные красные 
глаза, свидетельствовавшие о том, что их владелец часто 
заглядывает в рюмку.

Ь) довести до конца; обнажить, раскрыть:
N61 ѵіпо 1а ѵегііа ѵіепе а даііа  е гаге ѵоИе аѵѵіепе сЬе 

сііі зсоргс 11 Іопгіо а т о і іе  Іагге, поп зсорге іі Іопйо аі 
ргоргіо сиоге (В. Могагкіо, «Ьа Козаііпйа»).

Что у трезвого на уме. то у пьяного на языке, и редко 
случается так, чтобы тот, кто часто прикладывается к бу
тылке, не обнажил до конца свое я.

1026. сНі поп ѵегіе іі Іопгіо поп разхі Гасциа ргоѵ. з* 
не зная броду, не суйся в воду.

поп На пё Ііпе пё Гопйо см. Р-832.
і рехсі дго55і 5Іаппо іп Іопгіо см. Р -1364.
Іа ѵегііа ё пеі Топііо сіі ип рогго (или  іп (опсіо аі 

рс/.го) см. Ѵ-353.
1е гиссНе ріепе ѵаппо а Гопйо, 1е ѵиоіе 5Іаппо а  ^аі- 

1а см. 2.-97.
РОГМІЮ II т

1027. -а (опсіо реггіиіо безвозвратно:
Ога регсЬё Гаѵѵосаіо Йеззе 1 С]иа1 1гіпі а .опйо регЛиіо 

а С|ііе1 тогіо, Ьізо&паѵа сЬе аѵевзс ргево. с о т е  зі «іісе, ипа 
соііа гіа регсіег іа Іезіа (В. Сісодпапі, «Ьа Ѵеііа»).

Чтобы адвокат стал давать деиьгн в качестве безвозврат
ной ссуды, он, как говорится, должен был втюриться и по
терять голову.

1027а. еззеге іп СогкЗ» быть при деньгах.
Р О \Э О  III а е в

поііе Гопсіа см. N-480.
РОNТАNА і  

тазсН егопе йа (опіапа см. М-910, 
ѵіпо (Іі (оп іапа см. Ѵ-586.
1028. екзеге ипа (оп іапа а) быть плаксой; Ь) быть 

транжирой, мотом.
ріапо-еге с о т е  ипа Гопіапа см. Р -1492.
«сіо^ііегзі іп Іасгіте  с о т е  ипа Іопіапа см. 1.-68.
1029. диапсіо 1а (опіапа ё зесса, кі сопохсе іі ѵа- 

Іог сІеІГасциа ргоѵ. зё что имеем — не храним, поте
рявши — плачем.
РОNТЕ } (редко т)

1030. Іопіе аМепгііЬіІе (или  кісига; тж. Ьиопа (опіе) 
=  надежный источник:

Магоссо. — ...поп зі Ьаппо поіігіе сегіе. Ма Гопіі аііеп- 
гііЫІІ рагіапо сіі ипа ророіагіопе аЬЬопгіапІе гіі іосЬе гпо- 
пасііе пеііе созіе іпагоссЬіпе («Ь'Езргеззо», 27 #ш #по 1976).

М а р о к к о . — ...хотя точных сведении не поступало, но 
нз осведомленных источников известно, что у марокканских 
берегов появилось стадо тюленей.

1031. Іопіе іпезаигіЬіІе неисчерпаемый, неиссякаемый 
источник.

Гопіе (ГІрросгепе см. 1-391. 
таксНегопе йа (опіе см. М-910, 
ѵіпо гіі Іопіе см. Ѵ-586.
1032. Іеѵаге аі засго (опіе л чествовать в крещенни. 
рогіаге асдиа а ііа  (опіе см. А-183.
1033. ѵейеге цс іп (опіе видеть что-л. в истинном 

свете.
сНі ѵиоі сІеІГасциа сНіага ѵагіа а ііа  Іопіе см. А-234.
1034. 5І іпап&іа (или  5І ргапга) а ііа  Іопіе тут боль

ше воды, чем ві.на.
ІІ т а г е  Та (огіипа е поп 1е Іопіі см. М-818. 

РОГМТЕВКА^А 
Ьеге Гасциа сіі РопІеЬгапйа см. В-565.

РОКАМЕ т
1035. ^га((аг5і іі (или  пе1 )(огате  хорошенько поду

мать. пошевелить мозгами:
N011 Ьаі гіапагі? С гаііаіі іі Гогаіпе (С. ВигсЫеІІо, *5о-

пеііі» ).
У тебя нет денег? Попробуй найти выход.

сНі (і пе саѵаііо е поп На к ігате , ііт саро аІГаппо $1 
^ га ііа  іі (о г а т е  см. С-1390.

1036. (а іо г а т е  іі сап рег Г ате  ргоѵ. а* голод не 
тетка
РОКАКЕ ѵ 

еззеге Іогаіо с о т е  ии ѵа^Ііо см. V -17. 
оссНіаІе с гіе іогап 1е зіері см. О 21 
1е а г т і  сіе’ роіігопі поп (а^Ііапо пё (огапо см. А-1118. 

РОКАТО 
саро (огаіо см. С-674, 
т а п і  (огаіе см. М 441.

РЗК В ІС Е  і
2037. Іе ТогЬісі сіеііа сепзига цензурные вымарки.
1038. (огЬісе (огЬісе а) закадычные, неразлучные 

друзья (ср. водой не разольешь):
Е поіа 1а зіогіа йеііа гіоппа сЬе зоіеѵа зіаге, іогЬісе 

ІогЪісс, а Іи рег іи, соі шагііо (Ь. Ѵіапі, «II папо е /с 
віаіиа пега»).

Рассказываю т об одной женщине, которая жила душа в 
душу со своим мужем и была с ним неразлучна.

Ь): ТогЬісе, ГогЬісе! «  хватит упрямиться!
1039. ІаМо соііе (огЬісі сделанный с помощью ножниц 

и кчея, состоящий из одних цитат (о ститье, ѵаѵоте).
соіро (Іі (огЬісе см. С-2214.
1040. асЪ р(е)гаге (или  изаге) Іе ТогЬісі обкорнать (о 

цензуре).
1041. аѵеге пеііе (огЬісі держ ать в ежовых рукавицах; 

заж ать в тиски.
аѵеге іі раппо е Іе (огЬісі см. Р-321.
1042. сопйигге ц<і пеііе ІогЬісі поставить кого-л. в 

затруднительное положение, подвергнуть кого-л. опас
ности:

О иеііі ашісі йа Ьиоп Іетро . 1о аѵеѵапо сопйоііо Іп 
Чиезіе ІогЬісІ (А. Гігепгиоіа, «Каеіопатепіі»)

Э т и  друзья его счастливой поры... и довели его до бед
ственного положения.

1043. т еп аге  1е (огЬісі подвергать жестокой критике:
Ти заі с о т е  ііегатеп іе  сі т е п а з зе  1е ІогЬісІ Й’аиогпо іі 

Рагіпі (С. Сагйиссі. «Ореге»).
Ты знаешь, с какой резкой критикой он обрушился иа 

Джузеппе Парини.

1044. поп гііі5Сіге аНе ГогЬісі не соответствовать сво
ему назначению, дать или  получить обратный эффект.

ихаге 1е ТогЪісі см. Р-1040.
1045. диі сі ѵиоі 1е ТогЬісі ^  здесь слишком много 

іюяы; это слишком растянуто.
ГОРВІСІАТА }

1046. соп йие ТогЬісіаіе в два счета, вмиг:
— Г^оп заг^ т іс а  іізіса, е ѵего?
— МассЬёІ тассЬё! Ё ип т а і е  сЬе зі ^иагізсе соп дие 

(огЬісіаіе (В. Сісо&папі, «5еі віогіеііе йі поѵо сопіо»).
— А она, часом, не туберкулезная?
— Какое там туберкулезнаяі Ведь эта болезнь излечи

вается в два счета.

РОРВІСІІЧО
1047. Гагіе сіі РогЬісіпо хитрость:

Ега ріссоіа, т а  аѵеѵа ітр ага іо  Гагіе йі РогЫсІпо сЬе 
Іа^ ііа  1е гагіісі йеііа саіііѵегіа (А. Сегѵі, «1 тіеі веііе [іёіі»).

Она была маленькой, но уж е умела хитрить и научилась 
подрезать корни зла.

ГОКВІКЕ ѵ 
[огЬіге 1а сиіе а см. С-3318.
ГогЫгзі соп і ргоргі сепсі см. С -1466.

РОНСА {
1048. Іе ГогсНе саисііпе тяжелое ярмо [в ущелье Кав- 

дия римская армия , разбитая в 321 году до нашей эры 
саннитами, прошла под ярмом]:

...ЕеиаіІ гіепагі ей Іпсотіпсіаіа чиезіа ігасіигіопе <1е 1 
«Тгоѵаіоге>, Ьізо^па Ьеп сЬе т і  зо ііо те ііа  аНе РогсЬе 
Саийіпе гіеііе іие сопйігіопі (С. Ѵегсіі, <гАиіоЬіо%га[іа йаііе 
Іеііеге»).

...раз уж  деньги выброшены и перевод «Трубадура» на 
французский начат, придется мне пойін под тяжкое ярмо 
твоих условий-
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5опо тпоНо рій ігедиепіі ! ГаШтпепІІ <5е1 бебіо-веИіпю 
вппо, Іапіо сЬе апсйе леІГоріпіопе сошипе Іаіе регіоёо ё 
сопзісіегаіо ипа зресіе сіі «іогса сашііпа» ёе ііа  ѵіів а дие
(«Раезе вега», 2Ь ІеЬЬгаю 1963).

Гораздо чаше браки распадаются на шестой-седьмой год. 
Сѵшествѵст даж е общее мнение о том что этот период 
совместной жизни — нечто вроде кавдинского ярма.

1049. — ра55аге зоМо Іе іогсЬе саигііпе пройти под 
кавдинским ярмом, подвергнуться крайнему унижению.

аѵапяо (или  и о то ) гіі (или  гіа) [огса (тж. гіе^по <Н 
или  сіеііа іогса) см. С-53, 

депіе йа Іогса см. С-54.
1050. апгіаге зиііа Іогса а) (тж. апсіаге а ііа  или  Іі- 

піге 5иІ1а іогса) плохо к о н ч и т ь , к о н ч и т ь  на виселице:
Ваііопо 1е зігагіе гіі поИе, е ... ѵаппо роі а Ііпіге, рег 

езепіріо. виііа іогса (/. Міеѵо, «Соп^еввюпі йі ип ііаііапо»).
Они шатаются по улицам ночи напролет н... кончат, по

верьте мне, на виселице.
Ь) убраться ко всем чертям:

Сгегіеіе сЬе Iиііі аЬЬіапо ѵоеііа (II сіаге азсоііо а ііе  ѵозіге 
зсіоссЬегге? С’ё с)і піееііо. сіа Гаге. Апёаіе зи ііа  Іогса 
(А. Вопзапіі, «Ьа Ьиса йі $ап СоІотЬапо»).

Вы думаете, всем охота слушать ваши глупости? У людей 
есть дела поважнее, убирайтесь к черту!

апгіаге с о т е  іі Іагіго а 11а Іогса см. А-710.
1051. гііге Іогса гіі... хулить, бранить, поносить:

II рій ІпсгегііЬПе ёі СиШ ега РеЬо. ЗоНапІо 1’а ііго  еіогпо 
сіісеѵа Іогса «Іеііа Кепе е ёеі зиоі (С. Раѵезе. «Тга йоппе 
зоіе»).

Самым лицемерным оказался Фебо. Ведь еще вчера он 
всячески поносил Нене и ее близких.

е$$еге іга Іе ІогсЬе е 5ап іа  Сапгіігіа см. С-423.
1052. Таге іогса (а  &сиоІа) пропускать уроки, прогули

вать:
«51атапІ Тассіо Гогса: орі?І апсігето ІиШ , ѵеггеіе апсЬе 

ѵоі, а ѵізііаге 1е сопсегіе; з іа т а п і, гіагеіе ип’оссЬіаіа циі, 
аі гіотіпі ёі Вісе* (В. Сісо^папі, «ѴШа Веаігісе»).

— Сегодня дела побоку, сегодня мы все и вы вместе 
с нами, пойдем осматривать кожевенный завод; сегодня вы 
будете обозревать владения Биче.

1053. Іаге (1а) іогса а... (или йа...) причинить боль
шом вред, ущерб:

— Ти *еі ип а т т о е і іа іо  сЬе й ГаНо рег ип’ога Іогса Йаі- 
Іа ш овііе (В. С.соь-шп.’. «/.о пиогс*)

— Ты — .енатый человек, который на короткое время 
предал собственную жену.

На П зозреііо  сНе апсііе іі с ік п іе  ѵісіпо зі хепіа Бевгеіа- 
іті піе т і 5сопозсіи(о е гіаппеее*аІо сі; р ] іп!гі^Ьі (’і аІІГі сЬе 
ціі [пипо іогса (А. Сшпрапііе. СИ ахрагаві е I піпогіаШа 
гісІГ апапа»).

Он подозревает, "то м рядом с ним сидящий клиент тоже 
в глубине души чуаствует себя обиженным н обоі",леннь,м 
в результате интриг тех, кто против него.

«Ма ее Гояяе ипа сЬіассЬіега те5$а іп Ч-ГО аіеі.
сіа циеІІІ сЬе ѵоеііопо Іаге Іа іогса а Магсеііо» (< Рагіве. 
*Атоге е іегѵоге■ ).

— А может быть это клевета, пущенная в ход безбож
никами. которые хотят погубить Марчелло...
(Пример см. тж. М-550).

1054. іаге Іа іогса быть наглым, дерзким, слишком 
развязиым-

1055. Таге Іе іогсііе притворяться ничего не знающим, 
наивным, иростачю м.

1056. тапгіаге а ііа  (или киііа) (огса а) послать на 
виселицу; Ь) послать ко всем чертям.

1057. гіггаге 1е ІогсЬе ставить рогатки, тормозить, з а 
держивать.

хіаге 1га Іе ІогсЬе е 8ап (а  Сап<1і(1а см. С-423.
1058. сЬі Ьа (1а п огіг  <1і (огса, рио ЬаМаг киі Ііише 

ргоѵ. ~  кому суждено быть повешенным, не потонет.
сЬі гиЬа рег аИгі, ѵа аііе  іогсііе эег 5ё см. А 568.
ІІ {іпе (ІеІ т е гсап іе  ё Іаі.іге, е іі (іпе сіеі Іааго ё виііе 

ІогсЬе то г іге  см. Р -Й Р
1059. іогсэ ѵессЬіа, 5ріа пиоѵа ргоѵ. шпион новый, 

а виселица все та же.
1е т а 'е  с о тр а^ п іе  согкіисоп а11а (огса см. С-2339, 
рге&о <Іі Іагіго поп ра$$а 1е (огсЬе см. Р-2239.

РОРСНЕТТА [
1060. ипа Ьиопа (или  ( а т с з а )  (огсЬеНа (тж. (огсЬеІІа 

(іпе) хороший едок; любитель хорошо поесть, большой 
гастроном:

ВеЬЬепе [оззігпы (иШ бо(1о I (гепСаппі, пеззипо <11 по) 
резаѵа шепо сіі оКапІа. поѵагіа сНііі: ІиМІ Ьиопе ІогсЬеІІе, 
гоіііе зі ёісе (А. Могаѵіа, *КассопІі го/паш т*)

‘'.оі я каждому из нас не было и тридцати, никто не 
веснл меньше восьмидесяти-девяноста кнл< граммов. Все мы, 
как говорите!,, были не дураки поесть.
IПример см. тж. 5-1762).

1061. соіагіопе а ііа  (или  а, іп) ГогсЬеІІа завтрак на 
скорую руку

1п рипіа _і (огсЬеМа см. Р-2446.
— рагіаге іп рипіа <1і (огсЬеКа см. Р-2447.
1062. ітри& паге Іа (огсЬеіІа шут л. наброситься иа 

еду.
1063. т а п д іа г е  со1!а (огсЬеЛа й’А й ато  (или  йеі Ьаі- 

(е$гто) шитл. есть рухами.
г ітап еге  с о т е  ип рпоссо киііа ІогсЬеНа см. Р-379. 
п';^ЬегеЬЬе іі ракіо аІГо&Іе соііа (огсЬеЙа іп т а п о  

см. N ■ 140.
РОРЕ5ТА (

(іі Ьіопсіо) ітрегаіоге  йеііа іогекіа см. 1-101.
1ед2е йеііа (оге$1а см. Ь-304.
рогіаге (гопсіа а ііа  (огехіа см. Р-1340.

РОКРАІТ Іт пс
1064. (Іісіііагаге (ог(аН отказаться от состязания, от 

дальнейшей борьбы (обыкн. с уплатой пени).
1065. ѵіпсеге рег (огіаіі ^  одерж ать победу ігадппо- 

тивником, отказавш имся от соревнования, от дальней
шей борьбы.
РОКМА і

1066. (о г т а  йеі сарреііо шутл. голова.
1067. пеііе (о гт е  35 вылитый, точь-в-точь как:

«Боп ЗІеГапо1® езсіагпі «ОН Гіеііо пііо! Ооп 51еІапо 
псРе Когпіе... ТиНо, Іи ііо  1 иіI. I е зіезза Іе.сгіа... 1о зіевзо 
согро...» (/.. РігапгіеІІо, «■/ ѵесспі е і ^іоѵапі»),

— Дон СтефаноІ — воскликнула она. — О сын мой! Кыли- 
гыГі дон Стефано . Совсем, совсем он... То ж е лицо... Та же 
фигура...

1068. іп ((тгап) іогпіа в отличной форме, в отлич
ном состоянии:

..ега созігеііа а піо5(гагзі зепірге іп (о гта , боггі-
(іепіе, [ (іисіоьа пеііа ргоргіа агіе (О. Агріпо, <11 гсцс. го 
сНе поп ѵоіеѵа ітрагате»)

...она должна была постоянно быть в отличной форме, 
улыбаться н верить в свое искусство.

а (о г т а  (1і е$хе см. Е-20.9
1069. т ап саге  <Іі (о г т а  (или  (1і (о гт е ) быть плохо 

воспитанным.
$1аге (или  ѵіѵеге) с о т е  ип 4оро іп ипа (о г т а  <1і са- 

сіо си. Т-749.
1070. ѵіоіаге Іе (о г т е  нарушать этикет, установлен

ный порядок.
РОКМ АССІО т

1071. и с т о  <1і (о г т а е ^ іо  (гехсо слабовольный, мг.ло- 
душиый, трусоватый человек.

с о т е  П (о г т а ^ ^ іо  5иі тассЬегопі (или  виііа іпіпе- 
5Іга) см. С-31.

$4аге (или  ѵіѵеге) с о т е  ип Іоро пеі (огіпа^^іо см. 
Т-749

1072. іі Іо гтай Ё Іо  ё капо, ве ѵіеп <І’аѵага т .  лс ргоѵ. 
все хорошо в меру.

1073. а Іг кГІіаге іі (о г т а ^ ^ іо  сі ѵиоіе ип т а і і о  е ип 
к ар д '0 ргоѵ. =  и простое дело ие просто делается. 
РО РМ АРЕ ѵ

(о гтаге  сігсоіо см. С-1964.
(огп аге ип’ероса пі.оѵа см. Е-82.
(о гтаге  (і^ига см. Р-722.
(о гт а ге  Еіийіхі (или  ип ЁІийігіо) см. С  735.
(о гтаге  іі (или  ип) п итего см. N-593. 
поп зарег (огпшге диаііго Іеііеге см. Ь-452.
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РОРМЕ1ЧТО т

1074. ве ііаге  а (егга іі (о гтеп іо  п о д г о т о в и т ь  почву 
для прибыльною д і іа.

1075. (о гтеп іо , (аѵа е Пепо поп хі ѵоіхего піаі Ьепе 
ргоѵ. ^  не все можно совместить.
НОРМІСА / 

сегѵеііо сіі (огіпіса см. С 1554. 
а  раххі <Іі іоптііса см. Р-764. 
аѵеге іогга  чиапСипа (о гт іса  см. Р -1167.
1076. еххегсі с о т е  1е ІогтісЬ е кишеть как муравьи.
1077. т е ііе ге  ассапіо ипа Іо г т іс а  а ип еіе(а.ііе со

поставлять несопостав.іяемое.
1078. поп хі хагіа ітіепо ипа (о гт іса  рег ип (ггапеііо 

<5і бгапо, сяе ип еіе іап іе  рег йіесі хіаіа ргоѵ. =  вся
кому свое.

№79. о«пі (е г т іс а  а т а  іі хио Ьисо ргоѵ. а* вс як ку
лик свое бо-иото хвалит.

1080. 1о разлапо Іе (о г т  с іе тут и муравей вброд пе
рейдет (о м елководье).

хегѵе риге Іа пю іііса, Йіхье Іа Іо гт іса  см. М-1700. 
РОРМ ІОАІО (чж .'О РЛ И С О ІА ІЭ ) т

1081. хіиггісаге (или  хге&Ііаге) і| Іо гт іса іо  (или  (ог- 
т ісо іа іо ; разворошить муравейник, нарушить покой:

[.а&сіаіе віаг 11 сап циапііо гіогше. поп зіигхісаг іі Іог- 
шісаіо (Я. Магііпі, «Атог хсоіазіісо»).

Не будите спящего пса и не пытайтесь разворошить му
равейник.

РО РМ ІСА РЕ V 
сНі Ьа іі сиіо пеІГогІіса хреххе ѵоііе в іі (о гт іса  см.

С З І С 2 .
РО РМ 'С О ЬЭ 'ЧЕ т

1082. еххеге (или  Гаге) іі (огтісо іопе <Іі хоіЬо а? не
обращ ать внимакил на подскис толки.
РОРЛ'.Ы  А і

1083. Іогіпи^а ітргесаііѵ а проклятие, слова прокля
тия.

1084. аѵеге 1а Іо г т и іа  іпа§іса знать секрет, волшеб
ное с юво.
РО РМ ІЛ .А РІО  т

1085. гіреіеге іі хио Іогіпиіагіо повторять прописные
ИСТИНЫ.
ГОІШАІО т 

аххісигагхі іі (огпаіо см. Р-246.
(агхі рогіаге рег Ьоссй йаі (огпаіо см. В-893.
1086. (агхі гіпсоггеге (или  еххег гіпсогхо) Йаі (огпаіо 

иметь кучу долгов, не платить долгов.
1087. (ё ) те§1іо  сЬе сі ѵеп&а іі (огпаіо сЬе 11 т е -  

йісо ргоѵ. ^  сэкономишь на еде, разоришься на лекар
ствах.
Р О Р ^ І Л О  т 

сопохсеге соше іі (огпеііо йеііа хиа рірэ см. С-2446. 
Р О Р М С А РЕ  ѵ

1088. сЬі Ііа Гогпісг^о, (огпісЬегд ргоѵ. =  кто согре
шил хоть ра^, соі решит опять:

Е§Іі 5а, сгейе гіі зареге? сЬе сііі Ьв іогпісаіо, іо п  ігЬег&.
II ЬгійаЛіеге ё і'П сіпісо. ип р е зз іт із іэ  созі ѵиоіе іі зио 
іпсзііеге (V. Ргаіоііпі. «•СгопасНе йі рсіѵегі атапіі>).

Он знает, он уверен, что «кто согрешил .хоть раз, с о п е  
шит опить». Бригадир пессимист и циник, как это свой
ственно его профессии.

Р О Р М Р Е  ѵ 
іогпіге Іа Ь аііа іа  см. В 127.
(огпіге 1а с а т р а п а  см. С-326.
(огпіге Іа с; пга см. 0-28.
(огпіге і (хиоі) ^іогпі см. С-579.
(огпіге 1о хрипіо см. 5-1549.
аѵег 1е Іахсііе Ьеп (огпііе см Т-101.

РОРNО т
Іегсіо чиа.ііо (гисіапйсіо йеі (огпо см. Ь-404.
Ьосса Іаг^а с о т е  ип (огпо (или  сЬе раге ип ( о т о )  

см В-809, 
саійо Йа (огпо см. С 151.

Нпдиа сЬе храгга (или  храгхегеЬЬе) ип ( о т о  (или  
зеИе, сепіо (огпі) см. І.-64Ч.

1089. апйаге (или  Гіссагхі, пахсогкіегхі) іп ип (огло 
провалиться в тартарары, отправиться ко всем чертям: 
ѵа іп ип (огпо! пошел к чертуі

аЙ ассагІа а сіеі йеі Іогпо см. С-1844.
сиосеге іі рапе піепіге іі Іогпо ё саійо см. Р-254.
1090. (аге Гог по театр, играть при пустом зале:

N0  вегво Іеаігаіе «Іаг Іогпо. зі^пЛ іса гарргезепіаге а 
Іеаіго ѵиоіо циазі согпе ип Іогпо (Л. Рапги I, гѴігюпагіи 
тосіегпо»).

На геи.рапьиом жаргоне «погореть» означает играть при 
пустом зале, похожем на отв-грстие пусгой печи.
1091. (аге іогпо йі чс предать огню, сожжению; пре

вратить в костер.
Пссагхі іп ип Іогпо см. Р-1089.
піогіге йі Г ате іп ип ( о т о  йі рапе (или  йі хгЬіассіа- 

Ініе) см. Р -119.
1092. іпигагхі іп ип ( о т о  вредить самому себе, 
пахсопйегм іп ип (огпо см Н-І089.
Іеітірехіаге іі рап пеі (огпо а ^й см. Р-287.
а т іс і  йі Ьиоп ^іогпо, хоп иа т е ііе ге  іп (огпо см. 

А-6І6.
Ьіхо^па сиссег іі рапе ч и ап іо  іі (огпо е саійо см.

Р-289.
а  сЬі ё йіх(гга2 Іа(о, ^ іі (етр ех іа  іі рапе пеі (огпо см.

Р-290.
1093. сЬі поп ё іп (огпо ё іп (или  хиііа) раіа ргоѵ. — 

беда не за горами; от сумы да от тюрьмы ие заре
кайся.

ё с о т ’апйаге а  ргепйеге іі рапе аі (огпо см. Р-293.
1094. іп (огпо саійо поп риб пахсег егЬа ргоѵ. &  

гнев до добра не доведет; гнев — плежой Сивет-шк.
гіі рег Іа Ьосса хі хсаійа И іогпо см В-938
1095. а ріссоі (огпо роса Іе^па Ьах(а ргоѵ. ^  хо

рошо тому, кто довольствуется малым.
РО РО  т

1096. (ого іпіегіоге (или  іпіегпо) совесть.
1097. іп хио (ого іпісгіоге в глубине души.

РО Р 5Е  т
І^&в. іп (огхе (обыкн. употр. с гл. еххеге, зіаге, гі- 

тап еге , есс.) в сомнении:
I (аШ ... зопо Гіп Ігорро сНівгі... гіаіо сНе Іо поп ргеіепгіо 

ѵіпсоіаге пекеипо аііг т і а  іпіегргеіагісле (аѵогііа атпіевво 
сЬе ога пе аЬЬіа ипа Йоро еззеге гіш азіо Іип^а пепіе Іп 
Іогзе (О Вег'о. г іі  таіе о8сиго»).

Проіссходяшее — яснее ясного после того, как я отка
зался от мыелн приобщить кого-лнбо к моему н.ілюбленн<і ѵ 
замыслу н примирился с тем, что теперь он недолю оста 
иется положенным в долгий ящик.

(Зиапгіо іи  зоіа зіе ііе  а Іип^о Іп пгм ?е тпеііегзі а Іеі^о
о азреііаге Еппсо ѵезіііа... (Р. Іоѵте. *Ье Іегге йеі Ъасги- 
тепі о»).

Когда Клелня осталась одна, она долго не могла решиться, 
лечь ли ей в постель нлн ж дать Энрико ие раздеааясь...

Сиагйа, т і  (іісо аііога, сііе рессаіо сіі зирегЬіа зіаѵо рег 
сошшеііеге зепг ассогеегтепе! Ма роі Іогпб іп [оі*е 
(Я РПЁвхгаго, <І.еІісге зсеііе»).

«Подумай. — сказал я себе, — кекс.', грех гор-ынн ты ю- 
тов был совершить, сам тою  не сознавая!» Но тут в. 
меня сомненье.
(Пример си. тж. А-1090, 5-1Р35).

1099. (огхе е хепга (огхе почти наверняка.
1100. іп (огхе йеііа ѵііа на волосок от смерти.
поп Іахсіаге іі росо рег Гаххаі, сЬе (огхе Рипо е 1’аИго 

регйегаі см. Р-1925.
1101. Іепеге хиі (или  іп) . 'сх е  держ ать в неопреде

ленном положении.
іі 5е, іі Ма, ІІ Рогхе ё іі р а(г ітоп іо  йері ітЬесіІІі 

(или  йеі т іпсЬ іопі) йа Айаіпо іп циа см. 5 522. 
Р С к Т І  1. а $ ё

1102. (огіе с о т е  ип Ьие (или  с о т е  ип егсоіе, с о т е  
два чиегсіа) силен как бык, как Геркулес:

— ...ІІ певго ё !ог1е сот** ип егсоіе е ші загй (II к га т іе  
аіиіо... (Е. 5 аіцагі, «Н согзаго Него").

— ...негр силен как Геркулес и будет мне очень по ей... 
(Пример см. тж ЛІ 309)
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а п іт о  Іогіе см. А-824.
— соп а п іт о  Іогіе см. А-825.
(Іоппа іогіе см. 0-779. 
угапа Іогіе см. С-940.
іа Іе§де йеі рііі Іогіе см. І.-305. 
реііо  Іогіе см. Р-1407.
11 регго Іогіе см. Р-1439. 
р іай о  Іогіе см. Р-1533.
5рігііо Іогіе см. 5-1450. 
кіеііа Іогіе см. 5-1679.
1е$1а Іогіе см. Т-476, 
соп Іогіе реМо см. Р-1415. 
соп т а п о  Іогіе см. М-490, 
а рііі Іогіе гадіопе см. К-49. 
сіаге т а п  Іогіе см. М-582.
1103. Іагзі Гогіе йі... (или  5орга...) опираться на..., 

черпать силу в..:
Вогпіеіа рег йііепйегіо 5І Га {ог(е йі (,м:еяк: аН егтахіопі, 

сііе регаііто поп зопо аѵ аііаіе  йі пеззипо (С. Саззоіа. «II 
іаёііо сіеі Ьозсо»).

Борииджа, защ ищ ая его, ссылается на эти слова, которые, 
однако, никто не подтверждает.

Сагпеѵаіе 5І (есе (огіе йеііа Іевве, е сЬіеве сНе іі гас- 
еоііо йеііе оііѵе іоззе аН ійаіо а&1і віеззі сопіайіпі сЬе соі- 
ііѵаѵапо іі егапо (С. Ьеѵі, «Ье рагоіе зопо ріеіге. Тге 
Еіогпаіе іп ЗісШа»)

Карневале иа законном основании потребовал, чтобы сбор 
урож ая оливок был поручен тем ж е крестьянам, которые 
убирали хлеб.
1104. рагеге Іогіе казаться невероятным, 
ргезіаге т а п  Іогіе см. М-582.
и$аге 1а т а п іе г а  Іогіе см. М-424, 
иваге 1а т а п о  іогіе см. М-681.
Ьие Ііассо к іа т р а  рій Іогіе іі ріё іп Іегга см. В-1383. 
сЬі поп ё $аѵіо, рагіепіе е Іогіе, кі іа т е п іі <1і $ё, псп 

Йеііа 50г1е см. 8-264. 
сиоге Іогіе ѵіпсе саіііѵа когіе см. С-3300.
1105. чиезіа ё ігорро (огіе! эй это уж  слишком! 
йеі ѵіп йоісе $і 1а Гасеіо іогіе см. Ѵ-609.

РОКТЕ 2. пі
1106. пеі Іогіе йі... в разгаре, в п ы л у :  пеі Іогіе сіеііа 

Ь а ііа^ ііа  в разгаре сражения, боя; пеі Іогіе (Зеііа ЙІ5- 
сиквіопе в пылу спора.

сопозсеге (или  хареге) іі йоісе е іі іогіе см. 0-741. 
Іогіипа і Іогіі аіи іа (е і ііпіійі г іііи іа) см. Р-1142. 

РОКТЕ 3. аѵѵ
1107. йіге Іогіе а) сказать громко, громким голосом;

Ь) сказать откровенно.
1108. рагіаг Іогіе а) громко говорить; Ь) говорить 

смело; сказать во весь голос, сказать во всеуслыша
ние.

1109. іепег іогіе  не сдаваться, настаивать на своем; 
быть твердым.
Р О К Т І^ А  і

1110. Іогіипа йеііе а г т і  военная удача, военное 
счастье.

1111. (огіипа сіі т а г е  буря, шторм.
1112. гпаіа Іогіипа невезение.
ВІі аШ е Ьа55І йеііа Іогіипа см. А-535.
1112а. Ьасіаіо (іп Ггопіе) й аііа  Іогіипа счастливчик,
і Ьепі йі Іогіипа см. В-480.
Ь еп іат іп о  йеііа Іогіипа см. В-553.
Ьег&а&ііо йеііа Іогіипа см. В-595, 
с а т р о  йі Іогіипа см. С-368, 
соіро <1і Іогіипа см. С-2215.
— іепіаге ип (или  іі) соіро сіі Гогіипа см. С-2216. 
Іірііо сіеііа Гогіипа см. Р-682.
^іосо Йі Іогіипа см. 0-469.
диеггіего (или  зоійаіо) Йі сог&а е сіі Гогіипа см. 

С-2795.
іпйиістепга гіі (огіипа см. 1-228.
ІийіЬгіо (ІеІІа іогіипа см. Ь-852.
1а гиоіа йеііа Рогіипа см. Р-628.
і $а!і$сепйі сіі Іогіипа см. 8-101.

1113. а Тогіипа (тж. а  сако е а Іо г ііт а ; а Ш о е а 
Іогіипа) случайно, по воле случая, судьбы.

1114. <1і Іогіипа случайный, попавшийся под руку:
1-а р г іт а  поііе сГоссирагіопе тоШзБІтпі гіеріі оссирапіі 

П іаппо разза іа  зи &іасіё1і сіі !огіипа, зи циаІсЬе та іегаззо  
е сорегіа («иі)піІа», 7 поѵетЬге 1970).

Зту  первую ночь в  занятом и м и  ломе вселившиеся про
вели на случайно подвернувшемся леж аке или просто иа 
подстилке.

1115. рег Іогіипа к счастью:
АІІа Гіпе, е рег Ьиопа ^огіипа, сарііб ип сагаЬіпіеге...

(С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»),
К счастью, наконец, попался карабинер...

(Пример см. тж. А-1189; В-1107), 

а Ьепеіігіо <1і Іогіипа см. В-545.
ассИіарраге (или  аНеггаге) Іа іогіипа рег і сареііі 

(или  рег ип сіиНеІІо, рег іі сіиНо) см. Р-1131.
1116. аііі<1аг5і а ііа  іогіипа отдаться на волю случая, 

п о л о ж и т ь с я  на случай.
1117. аѵеге Іогіипа иметь удачу, успех:

Аѵеѵа аѵиіо ипа Ьеііа [огіипа пеііа ѵііа. Ріп <3а11а па- 
зсііа соп циеі пазо шозігиозо сЬе ега зет р ге  з іа іо  1а зиа 
сгосе; огіапо сЬе поп аѵеѵа апсога сііесі аппі; роѵего; іп- 
сагсегаіо; ріссЬіаіо е резіаіо  зепга ріеіа (С. Саззоіа, «II 
іацііо йеі Ьозсо»).

Ну н везло же ему в ж и з н и ! С самого рождения его 
огромный нос был его тяжелым крестом. Он осиротел, ко
гда ему еще не было десяти лет; его ж дала нищета и 
тюрьма, и судьба была к нему беспощадна.

РгеГегіѵо Іазсіаг сгегіеге а^И агпісі сЬ’аѵеѵо іогіипа, е 
раззаге сегіе поШ — зр ес іа ітеп іе  пеііа Ьеііа зіа^іопе— а 
Сіпезіга зраіапсаіа пеііа зрегапга сЬе зі гіесіёеззе Іеі а 
епігагші іп с ате га  е ё е ііа г т і  1е Ьгассіа аі соііо (С. Раѵезе, 
«Кассопіі» ).

Я предпочитал оставить приятелей в заблуждении, будто 
у меня любовная связь, и часто, особенно в летние ночи, 
оставлял окно раскрытым в надежде, что хозяйка сама 
решится войти в мою комнату и броситься мне на шею.

— С’ега гіа азреМагзеІо: ё ип саго га&агго..; ша ё 
«зсгііегіаіо» гіаііа пазсііа; е 1е Ьиопе іогіипе 1о Ьаппо 
^иазіаіо  (V. ВгоссНі, «7 іетрі йеі ёгапсіе атоге»).

— Этого следовало ожидать. Гвидо — милый юноша..; но 
он без царя в голове с самого рождения, а успех у жен
щин совсем его испортил.

«Оісопо» сопііпиб іі ^егагса, «сЬе ЬаІ ипа б гап^е Іогіипа 
соп 1е гіоппе» (V. Вгапсаіі. «II ЬеІѴАпІопіо»).

— Говорят, — продолжал фашистский главарь, — что ты 
пользуешься огромным успехом у женщин.
(Пример см. тж. N190).

1118. аѵеге ипа Іогіипа быть богатым.
1119. аѵеге 1а іогіипа сІаМа &иа: І.аі 1а (огіипа сіа 11 а 

іиа тебе везет.
аѵеге 1а іогіипа рег іі сіи ііе ііо  (или  сіи?Го) см. 

Р-1132.
аѵег іі ѵепіо (ІеІІа Іогіипа іп (или  а ііа) рорра см.

Ѵ-238.
1120. сайеге іп Ьа$$а іогіипа разориться.
1121. соггеге (или  іш е^иіге) (Іа ) Іогіипа а) попасть 

в бурю (на море)\ Ь) подвергаться опасности, риску.
йаге ип саісіо аІІа Іогіипа см. С-124.
1122. Йіге (или  Йаге) 1а (Ьиопа) Іогіипа гадать, пред

сказывать будущее
1123. еккеге йеііа Гогіипа оказаться в тяжелом поло

жении:
*8агеі йе* сапі,» «загеі <ЗеМа Іогіипа,» шапіеге гіі гііге 

поп оззегѵаіе сіаі ѴосаЬоІагіо, ша аззаі сошипі е ѵо^Ііопо 
гііге: «ші Ігоѵегеі а саШѵо рагШо, загеі ш аіігаиаіо» 
(О. Магіпі, «Ьатепіо йі Сессо да ѴагІип%о»)^
«5агеі сіе* сапі» «загеі гіеііа ?огіипа»— эти часто упо
требляемые выражения, не фигурирующие в Словаре, озна
чают: «я окажусь в тяжелом положении, мне придется 
плохо».

ехкеге діосо йеііа Іогіипа см. 0-486.
1124. екьгге ргезіо а ііа  іогіипа стойко переносить 

превратности судьбы.
Іаіе  Ьиоп ѵізо а саіііѵа Гогіипа см. Ѵ-658 Ь).



РОК 425 Р
1125. ?аге (1а) Тогіипа разбогатеть, составить состоя

ние:
«Зареіе чиапіе ѵоИе Вагіоіо шіо сиріпо т ‘а Гаііо 5о!- 

іесііаге й’апйаг а зіаг соп Іиі. сНе ІагеІ іогіипа. сопГа 
ІаПо 1 ііі.. » (Л. Ліапгопі, «г/ рготв88і 8розі»).

— Вы ведь знаете, сколько раз Бартоло, мой двоюродный 
брат, сманивал меня уйти туда жить с ним; там бы я раз
богател, как он...

Сотіпсіо апсЬе а сгейеге сЬе іп сотш егсіо 8іа то И о  т а  
то И о  сШПсіІе гіі Іаге ІоНипа (/. Зѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Я начинаю такж е понимать, что, занимаясь коммерцией, 
очень трудно разбогатеть.

Раззагопо ріі аппі. 1о те п’его апйаіо рег Іа тіа 8ігайа. 
Мі во л о з ІаЫ іІо  іп риезіа с іііа , соп 1а т о д ііе  е Пріі. е 

Ьо іа ііо , с о т е  5І сіісе, Іогіипа (С. А. Вог^езе, «Ье Ъеііе»).
Шли годы. Я следовал по избранному пути, обосновался 

в этом городе с женой н детьми и. как говорится, составил 
себе состояние.

1126. Іаге 1а іогіипа сіі цй приносить счастье кому-л.
1127. ?аге Іогіипа соп (или  іга) цй приспособиться, 

войти в милость к кому-л.
іп§е&шге (1а) іогіипа см. Р -1121. 
теН еге а с іт е п іо  Іа ?ог!ипа см. С -1923.
1128. те(Іег5І а ііа  іогіипа положиться на волю слу

чая, на судьбу.
1129.‘раІіге о^пі е з іг е т а  іогіипа сдаться иа милость 

победителя.
рогге іі сЬіойо аііа  гиоіа йеііа Іогіипа см. С -1753.
1130. рогіаг іогіипа приносить счастье:

— СЬе п о т е  ріі т е ііе го , — (іізве 1га 8ё е вс. Ьо ѵорііо 
сЬ іатаг Ріпоссіііо. О иезіо п о т е  ріі рогіегй ІоНипа. Но 
сопозсіиіо ипа Іа т і^ ііа  іпіега гіі РіпоссЬі.., е Іи ііі 8е Іа 
ра88аѵшю Ьепе (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Как бы его назвать? — подумал про себя Джеппет- 
то- — Назову-ка я его Пиноккио. Это имя принесет ему 
счастье. Знал я одну семью, где все были Пиноккио.., и 
все они жили неплохо.

1131. ргепйеге (или  ассЬіарраге, аНеггаге) 1а Тогіипа 
(или  1а 5огіе) рег і сареііі (или  рег ип сіиПеШ), рег
іі сіиНо) ловить момент, воспользоваться счастливой 
возможностью, не упустить своего счастья;

...іп Гопгіо оятшпо, циапгіо репза сП йоѵегзі аггапріаге 
гіа её, ѵегіе 1а зогіе іп циеііо іп сиі ітр е^ п а  о&пі .ф о т о  
1а ргоргіа аіііѵіій е, іп ипа рагоіа, сегса сГаНеггагІа реІ 
сареііі 1а виі розіо. зепга апсіагіа а сегсаге ігорро Іопіапо 
(С. Мопіеііа. «Іпсепйіо аі саіазіо»).

...по сути каж ды й, кто думает, как бы ему устроиться 
получше, внднт свой шанс в своем повседневном занятии и 
пытается схватить фортуну за чуб, не сходя с места, а нг 
пускаться за нею вдаль.

Ьа гарагга сгегіё рег ип ізіап іе  сН аѵег ассЬіарраІа 1а 
^огіипа рег Н сІиНо аШгапсІопе 1 ’аііепгіопе е сіі Іі а росо 
іиИа 1а Гаті&На езиііо  гісеѵепгіо іі тагсЬеБе пеі ргоргіо 
^ гетЬ о  риаіе рго теззо  зрозо гіеііа Іір ііа  (А. РаІаггезсНі. 
«Зіатре ііеІѴ 800»)

Когда маркиз обратил на нее внимание, девѵшке пока
залось. что счастье улыбнулось ей; через некоторое время вся 
семья ликовала, принимая маркиза в качестве жениха до
чери.

Росо сіоро сойічі гіісеѵа: «Собі Ъеііа соггГё гіоѵгеЬЬе &іа 
аѵеге ргсхо 1а іогіипа рег 1 сареііі ( V. Ргаіоііпі. «Оп егое 
іісі поз (го іетро»).

Немного позже он говаривал: «С такой красотой она уж е 
давно должна была найти свое счастье».
ргепйеге ип т е г г о  йі Іогіипа см. М-1375, 
ргоѵаге Г и іііт а  Іогіипа см. Р-11333.
1132. іепеге (или  аѵеге) Іа іогіипа рег іі сіиНеЙо 

(или  сіиНо; тж. ьаііге 5и1 сіи([о аііа  Тогіипа) быть ба
ловнем судьбы:

5і&пога МісШо (о[[е$а). — СЬе ѵиоі іпзіпиаге?
Еіепа. — РегсЬё Ііепі іогіипа сііе іа 8сЬі!о.
Зівпога Місіііо. — И т іо  §іосо ё ге^оіаге. 5е Іепро !ог- 

Іипа зопо а ііаг і т іе і  (Я. Ѳе Рііірро. «Міа [атІЕІіа» ) .
С и н ь о р а  М н ч и л л о  (огкорбленная). — На что ты на

мекаешь?
Э л е н а .  — На то, что от твоего везения плочо пахнет. 
С и н ь о р а  М и ч и л л о. — Я играю честно Если мне ве

зет, это никого не касается.
1133. Іепіаге Іа Іогіипа (или  Іе Гогіипе) попытать 

счастья:
Коп 50 со те , т і  гіігоѵаі іп Сопгіо а ѵіа Соіа (ІІ Кіепгі... 

е, аё ипа ѵосе сЬе егігіаѵа: «Ессо 1 а іогіипа... сЬі ѵиоі

іепіаге 1а Іогіипа?,» т і  ѵоііаі ріепо <Іі зрегапга {А. Мо-*
гаѵіа. «Кассопіі готапі»).

Не зиаю как, но я очутился в глубине улицы Кола ди Ри- 
енци, ...и. полный надежды, обернулся на голос. «Вот 
счастье! Кто хочет попытать счастья?»

Соп 1а расе, іогпо а Ке'У Ѵогк а іепіаг 1а Іогіипа
(Я. ВассНеШ. «Атегіса іп сопНйета»).

После заключения мира он вернулся в Нью-Йорк, чтобы 
попытать счастья.

1133а. іепіаге (или ргоѵаге) Гиіііш а Іогіипа сделать 
последнюю попытку, чтобы добиться успеха, победы.

1134. (аЬЬі) Тогіипа е йогті! ^  кто счастлив, мо
жет спать спокойно:

СгіебП. сЬе гіа чиеі еюгпо аѵгеЬЬе т а п р іа іо  а бие егер- 
ріе, аЬЬаІІиІо іі ти г е ііо  гіі сіпіа сЬе зерагаѵа іі росіеге <11 
МагаЬіІо сіа циеііо сіеі роѵего Расе. Когіипа е гёогті! 
(Ь. РігапсІеІІо. рег ип аппо»).

Григоли сосал бы двух маток с того дня, как будет 
снесена ограда, отделявшая участок М арабнто от земли 
бедняги Паче. Удача даж е к спящему привалит, когда ему 
повезет.

1135. аххаі Ьеп ЬаІІа а сЬі Іогіипа хиопа ргоѵ. ^  он 
в рубашке родился; ему во всем везет.

Ьепі сіі [огіипа раххапо с о т е  Іа Іипа си. В-481.
1136. Ьиопа Іогіипа! всего вам хорошего!, удачи! 
Ьиопо $Іи(!іо го т р е  (е  ѵіпсе) геа Іогіипа см. 8-1976.
1137. сНі Иа (огіипа іп а т о г , поп {гіиосЬі а сагіе 

ргоѵ. кому везет в любви — не везет в игре.
сНі Ьа іі пео, е поп хе Іо ѵегіе, Ьа 1а Тогіипа, е поп 

хе 1о сгегіе см. N-164.
1138. ё ипа йеііе іие Іогіипе ^  это твой шанс; этот 

случай упускать не следует.
1а Іогііш а аіи іа  &1і аисіасі см. Р -1142.
1139. Іогіипа сіеса, і $иоі ассіеса ргоѵ. =  счастье 

разум отнимает.
1140. 1а Іогіипа (или  іі Гаіо) е іі йеяііпо поп ѵо- 

^Ііопо ип ^иа(1гіпо ргоѵ. =  против судьбы ие пойдешь, 
от судьбы не уйдешь.

1141. 1а Іогіипа 1а йеі заіізсепсіі ргоѵ. счастье об
манчиво, непостоянно.

1142. Іогіипа і (огіі а іи іа  (е і (ітісіі гіПи(а) (тж. 
1а Іогіипа аіи іа §1і аигіасі) ргоѵ. ^  храброму счастье 
помогает.

1143. 1а іогіила поп ѵиоіе Гаге а п іісат ега  ргоѵ. =  ие 
упускай своего счастья, счастье дваж ды  не приходит.

1144. Іа Гогіипа поп гіа пііеіе хепга Ііеіе ргоѵ. ^  нет 
розы без шипов.

1145. Іа Іогіипа ^Іі (50г)гійе счастье ему улыбается 
(пример см. Р-1359).

1146. Іа Гогіипа ѵа аГГеггаІа рег і сареііі =  лови 
момент, сіучай!

1147. 1а Гогіипа ѵіеп й огтепйо ргоѵ. ^  удача при
ходит неожиданно

іі т а г е  1а Іогіипа е поп !е Іопіі см. М-818.
1147а. т е ^ і іо  (или ѵаі рій) ип’опега йі (огіипа сЬе 

ипа ІіЬЬга (или  сЬе сепіо ІіЬЬге) <1і хареге ргоѵ. ка
пелька счастья дорож е пудов учености.

1148. поп Іа Іогіипа соп пехзипо он никому не по 
душе, он никого не привлекает.

о(?пипо ё агіеіісе йеііа ргоргіа Іогіипа си. Л -1175. 
каприе <1і роЬЬо рогіа Іогіипа см. 8-191.
Іепіро, ѵепіо, яідпог, Йоппа. Гогіипа, ѵоііапо е Іогпапо 

соіпе Іа  1а Іипа см. Т-345.
1149. Ігорра Іогіипа Га іп^аггиіііге ргоѵ. =  излиш

ня 5 удача портит.
Г и ото  оггіівсе е Іа Іогіипа Іехзе см. У -162.
діі и о т іп і 50по Іа раііа гіеііа Іогіипа см. У-168.
ѵігій е Іогіипа поп іхіаппо <1і саха азх іете  см. Ѵ-625.
1150. сі ѵиоі Іогіипа апсЬе а 5?рег сиссег Гоѵа ргоѵ. 

^  мало ѵменья, надобно и везенье.
РО КТ^NАТО

ё (огіипаіо с о т е  ип сапе [иля  і сапі) іп 'Ьіеха см. 
С-431.

Іогіипаіо іп ато ге , ьіогіипаіо аі ^ і(и )осо  см. А-683.
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кіогінпаіо іп аггоге Тогіипаіо аі 2 І(и)осо см. Л-68б. 
и о то  сіа пекзип іпѵісііаіо ё и о т о  поп іогіипаіо си.

и - 159.
Р 0 К Т Ш 0 5 0  

Іегирі Іогіипо$і см. Т-190.
РОР2А  }

1151. Іогга тад& іоге форс-мажор, непреодолимое 
препятствие; чрезвычайные обстоятельства:

Ё сегіо сЪе о§пі и о то  сегса сН Ііззаге диапіі рій е іе т е п іі 
ё роззіЪіІе гіі гіГегітепІо сегіо пеііа зиа сопйоііа. гіі І іт і-  
іаге  іі «сазиаіе» е 1а «?огга т а ^ і о г е »  (А. Сгатзсі, «Раз- 
заіо е ргезепіе»).

Несомненно, каждый стремится по мере возможности как 
можно больше оправдать свое поведение и ограничить ко
личество случайных и непредвиденных обстоятельств.

1152. Іогге паіигаіі силы природы.
1153. Гогга риЬЫіса (тж. Іогге риЬЫіс іе; Гогга 

сІеІГоггііпе) полиция, ж андармерия.
1154. Іогга ѵіѵа а) ж ивая сила; Ь) движущ ая сила.
1155. Іогга <1і гіііеѵо выразительность.
1156. — Іаге Іогта йі гіііеѵо (или  йі соіогііо) под

черкивать, выделять.
1157. Гогга йеііа Іегга плодородие.
Ььапсіо йеііе Іогге см В-733, 
саза <?і Іогга см. С-1135.
соіро йі Іог?:а см. С-2217, 
е іа  йеііа Іогха см. Е-241.
«тага йі Іогу.а см. 0-227.
1158. а (ѵіѵа или  ^гап, Іи ііа) Іогга а) изо всех сил:

Оіиііо ё гіі итоге  пего, тапгіа зи е &ій 1а т а п ііс е  а  
іи ііа  іогга (V. Ргаіоііпі, «Сгопаске сіі роѵегі атапіі»). 

Д ж улио сильно не в духе н изо всех сил раздувает мехи.

b ) насильно, силой:
МаМціогйото. — (Зиаісипо ё  ^іа аггіѵаіо, аіігі зопо Іп 

с а т т іп о  циезіа ѵоИа. ЫеІІа саіееогіа «аіігі» ѵа сотргезо  
апсЬе Г іпяш еіапіе ргоіеззог МоЬеІ, зі:гарраі:о в ѵіѵа Іогга 
а ііе  зие іп іаи зіе  гісегсЬе (С  Теггоп, «Аѵеѵо рій зііта йеі- 
ѴШгоёепо»).

М а ж о р д о м .  — Некоторые уж е прибыли, другие нахо
дятся еще в пути. Ко второй категории принадлежит такж е 
беспокойный профессор Мобел, оторванный насильно от 
своих злополучных исследований.

Зо сЪе поп ѵ'ё гіігіііо іп аісип и о т о  ді еззеге аш аіо 
а ^огга (Ь. Вагіоііпі, «II теггапо Аііріо»).

Я знаю, что никто не имеет права заставлять себя любить 
насильно.

c) со что бы то ни стало:
Ѵоііе сесіеге а ііШ а іогга аііа № па е аі !і&1іио1о йие

гіеі зиоі т а іе г а з з і  (/. Ыіеѵо, «Ье Іеііеге ^агіЬаЫіпе»).
Она хотела во что бы то ни стало отдать два тюфяка 

Нене и ее сыну.
(Пример см. тж. В-1437).

1159. а іогга гіі... в результате, при помощи; благо
даря:

Аггіѵаѵа іаІѵоНа, а ^огга <1! диеііе гіпсаісаіе аі сарреі- 
Іассіо, а поп роіегзеіо ріи зігарраге гіаііа писа е сіаііа 
ігопіе (Ь. РігапЛеІІо, «Ьа ціага»).

Усиленно хлопая себя по голоЕв, дон Лолло так нахло
бучивал шапку, что уж  не мог ее стащить.
(Пример см. тж. С -1174; Т-506; Т-578).

1160. іп ^огга в силе, в действии:
«Иа ога іп роі Іеі ё іп Гогга пеііа позіга 5егіопе Зре- 

сіаіе, т э гезс іа ііо  Ѵаіепііпі» (5. 8щпогопіш «Тезііпгопіапга 
й'ассиза»).

«С сего дня вы, старшина Валентини, зачисляетесь в 
наш особый отдел».

1161. рег Іогга обязательно, непременно:
Ерриге Ызо&паѵа сЬе т ’ассо5Іаз8і а Іегга, агіеззо. Рег 

Іогга! (Я. Сиегга, «Ьа Ъаіа йеі таіаіі»).
И все-такн теперь надо было пристать к берегу. Хочешь 

ие хочешь!
І^еііа ѵііа роззо еззеге ип ігиМ аіоге о ип ітЪгоеІІопе, 
ша пеі І і і т  по. II Шш сН ип и о то  ё с о т е  ип и о то  пигіо: 
поп с’ё пи Па сЬе розза еззеге пазсозіо. № і т іе і  і і і т  деѵо 
е»зеге зіпсего рег Іогха («Рііт 1961»),

В жизни я могу быть мошенником или обманщиком, во 
в фильмах — нет. Фильм о человеке — это обнаженный че
ловек: тут ничего нельзя скрыть. В моих фильмах я неиз
бежно должен быть искренен.

«СЬе сіісі. т е  1о сопгіаппегаппо?»
«ВеЬ, рег Іогха, сгегіо гіі зі» (А. Могаѵіа, «МиоѵІ гас- 

сопіі готапі»),
— Как ты думаешь, его будут судигь?
— Ну. конечно же, я думаю, обязательно.
Яозаига. — Ѵиоі ргепсіег то&Пе?

СогаШпа. — Сопѵегга сЬГеі, Іа ргепйа рег !огга. Е Іі^Но 
ипісо, зио расіге ё ѵессЫо е гіссо (С. СоШопі, «Ьа зегѵа 
атогоза» ).

Р о з а у р а .  — Он хочет жениться?
К о р а л л и и а .  — Выходит так, что он волей-неволей дол

жен жениться. Он — единственный сын богатого и престаре
лого отца.
(Пример см. тж. М-1112; 8-857; 5-1316; 5-1729; 5-2001; 
Т-573).

1162. рег Іогха гіі... в силу, по причине:
...егаѵ ато  зііп ііі е чиазі іи ііі соірііі гіа ргіпсірі гіі соп- 

е е іа т е п іо . О иаісоза Іиііаѵіа зі Гесе. іп рагіе рег Іогга <31 
созе (Е. Соггасіі, «Ьа гііігаіа сіі Низзіа»).

Мы были обречены, большинство из нас уж е было обмо
рожено. И все ж е, в силу обстоятельств, солдаты еще 
вынуждены были сопротивляться.

а Іогга сіі аг§апі см. А -1013. 
а  Гогга <1і дош ііаіе см. 0-869.
1163. ре.' (огга й’іпег.;іа по инерции, по привычке.
1164. а  I вг2а <Іі зсЬіепа тяжелым трудом, 
а Іогга <1і зріпіе см. 5-1438.
рег а т о г е  о рег Іогга см. А  ”47.
0 рег етгайо о рег Іогга см. 0-921. 
а ^гап [огга см. Р-1158.
1165- а т г г с іа  Іогга вопреки воле, наперекор желанию.
1166. (И р г іт а  іогга  а) высшего качества; Ь) отъяв

ленный, махровый: ип ЬігЬопе <іі р г іт а  Гогга отъявлен
ный негодяй.

ВеІГагпоге циапйо гіа гіагпе ргоѵа пе ѵіепе іі ргоргіо 
ѵапіаееіоі Ѵаі, ѵаі, 5еІ ип іп^гаіо <11 р г іт а  {огга (С. Сіизіі,, 
«Ерізіоіагіо» ).

Ч то ж  это за любовь, когда ты приносишь в доказатель
ство то, что выгодно тебе самому! Ну нет, ты неблагодг р- 
ный человек каких мало.

а іиМа (или ѵіѵа) ю . га см. Р-1158.
1167. аѵеге (огга диапі’ипа Гогтіса быть бессильным.
1168. поп аѵеге Іогга й’аІ2аге ип Йііо ( или  сіі глио- 

ѵеге ипа Іо§1іа) быть не в силах пошевельнуть паль
цем, быть в полном изнеможении.

1169. Іаге Іогга прилагать усилия:
Ьо врогіеііопе сіі Іе^по е сіі Іегго гевізіеѵа, БетЬгаѵа 

сЬе сііесі сепіо Ьгассіа 1о ІгаІіепсвБего гіа11’іп1егпо, сііе
1 рі'ІЕгіопіегі Гасезвего іогга рег ітресііг сЬе 5і аргійзе 
(С. Маіарагіе, «Кариііж).

Обшитая железом деревянная калитка сопротивлялась; 
казалось, ее удерживают изнутри десятки, сотни рук, что 
заключенные прилагают неимоверные усилия, чтобы поме
шать ее открыть.
(Пример см. тж. В-1437).

1170. Іаге (огга а  цсі а) принуждать, заставлять 
кого-л.; Ь) ободрять кого-л.

1171. Іаге Іогга а  чс искажать, неверно толковать 
что-л.

1172. Іагзі (огга а) не падать духом, бодриться:
«Іп диезіо т о т е п іо  т і  Уассіо Іогха, т а  рос’ апгі... 1 о 

сгейегезіе? Ьо аѵиіо раига гіеІГаиассараппі (5. Рагіпа, 
«Ргиііі ргоіЫіі»).

— В эту минуту я подбадриваю себя, но незадолго перед 
тем.., поверите ли мне? В темноте я боялся даж е вешалки*

Ь) принудить себя, сделать над собой усилие, переси
лить себя:

Зрего гіі роіег Гапиі Іогга е йі роіег ѵіпсегші (О. Ѵег.
%апі, «Ѵіііепга а рогіе скіизе» ).

Надеюсь, я смогу взять себя в руки и совладать с  собой.
— Ма іізи га іі! — сііззе Оазраго риазі ^аіаш епіе... — Іегі, 

зиІГизсіо, т і  ргезе ип Іаіе аІГаппо е зіги^& ітепіо. сЬе 
ёоѵеѵо !а г т і  Іогуа рег поп Іи ^ іг іп е п е  гіа доѵ’его ѵепиіо 
(/?. ВасскеШ, «Тге д,іогпі йі раззіопе»).
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— Представь себе* — п^чти весело воскликнул Гаспаро... — 

Вчера, входя в дом, я почувствовал гакое волнение и такой 
страх, что должен был сделать огромное усилие над собой» 
чтобы не убежать.

Ьеопе. — 6  ипо зсЬегго, поп ё ѵего?.. Вагіаіе. А^пезе, ё 
ип’ога сЬе ші іассіо Іогга... сНе ші Ігепо... (О. коѵеііа, 
«Соііега сіеса/» ) .

Л е о н е .  — Это ш утка, не так ли?.. Послушайте, Аньезе, 
в этот час я сдерживаю себя... стараюсь себя обуздать.

1173. Таге Тогга зи цс настаивать на чем-л.
1174. Таге 1е Тогге бороться, состязаться, мериться 

силой.
Таге Тогга гіі соіогііо см. Р -1156.
1175. Таге Тогга <Н воліііі работать локтями, проло

ж ить себе дорогу локтями.
1176. Таге Тогга гіі г е т і  налегать на весла, грести изо 

всех сил:

Ьиі Іасеѵа ^огга <Іі геші е И га^агго  а ѵиоіаг Іа еоН агга.
— Рогга, Мошо. С)ие5 .а ѵоііа Іа гассопіегепю Ьеііа 

(/?. МагсЫ, *8іогіа <Хі СаІіЬапо» ).
Калнбано нажимал иа весла, а мальчик вычерпывал 

воду.
— Давай, Момо. На этот рай у  нас будет что рассказать.

Таге Тогга (И ѵеіе е гіі г е т і  см. Ѵ-160.
1177. Таге йоісе Тогга (тж. Таге Тогга согіезе) уго

варивать, вежливо убеждать.
Таге Ігепіипо рег Тогга см. Т-924.
1178. т е и е г е  Тогга придать сил, придать силы.
1179. ЬеІІа Тогга! подумаешь!, большое дело!, нашел 

чем хвастать!:
«Веііа Іогга,» Нзрозе ^иIе*атепіе СІизерре, «ѵ! Ьо гіеНо 

1о сЬе пгі / а  таіе, е ші аѵеіе зепШ о Іоззіге» (А. Оаііі. 
« / йие роѵегі»).

— Хорошенькое дело! — спокойно ответил Джузеппе. — 
Ведь я же вам сказал, что мне это вредно, вы сами слы
шали, как я кашляю.

— Коп ѵоггаі шіса сЪе 1а Л ^ііа «И Вегіо зі зрозі соше 
т е  соп 1а гіоіс сЬе т і  зіаѵа іп ип зассЬеіІо...

— Іо регб і ’1ю ргезо 1о зіеззо.
— Веііа ?ог2 а ... (5. М а^і Воп[апН. «5регата»).
— Н е захочешь ж е ты выдать дочь Берто так, как вы

ходила я сама: все мое приданое было в одном узелке...
— Но ведь я все равно на тебе женился,
— Тоже сравнил!..

{Пример см тж. N-19).

1180. Ьиопа 1а Тогга, іледііо Р іпееепо ргоѵ. сила 
хорошо, а уѵ  лучше.

сЬі саЛе пеіГас»]иа ё Тогга сЬе зі Ьа^пі см. А-233 
соза Таііа рег Тогга поп ѵаіе ипа зсогга см. С-2909.
1181. ё Тогга необходимо, приходится: ё Тогга сге- 

(Зеге приходится верить.
...ѵіѵе ійо 1п гпегго а еепіе '*а<Шога, Гогга ё  сЪе евз' 

риге Ігайівсопо (С. Маіараие, «Ма'еЗеШ іозсат»).
...живя среди предателей, они поп . ноле сами становятся 

предателями.
(Пример см. тж. Р-1296).

1182. а ііа  Тогга сГатоге зо^йіасе о{*пі ѵаіоге ргоѵ. ей 
любви все возрасты покорны.

1183. рег Тогга зі Та Гасеіо ргоѵ. =  через силу и 
конь не прянет или  не скачет

1184. сопіго 1а Тогга 1а гадіоп соп ігазіа (или  поп 
ѵаіе; тж. ѵіпсе 1а Тогга е 1а га^іоп  поп Ъазіа) ргоѵ. — 
сила ра.*ум ломит.

рег Іогга Зіепа! см. 5-759.
і т и і і  Ьаппо Тогга пеііе д а т Ь е  см. М-2162.
Лоѵе поп ё ипіопе, Тогга ѵега поп ё (тж. Гипіопе Та 

Тогга; пеІГипіопе з іа  1а Тогга) см. Ц 99. 
ѵіпсе 1а Тогга е 1а гадіоп поп Ьазіа см. Р -1 184.
1185. сі ѵиоі ипа ЬеІІа Тогга! какова наглость!, к а

ково нахальствоі
РО Р2АКЕ ѵ 

Тоггаге Іа сагіа (или  Іе сагіе) см. С-1078.
Іоггаге іі ^іосо см. С  490.
Тоггаге 1а т а п о  а см. М-601 
Тоггаге 1а поіа см. N-459.

ІОР7АТЭ 
а Ьосса Тог^аіа см. В-842. 
ргосеЛеге а  т а г с е  Тоггаіе см. М-749.

Р 0 8 С 0  а/зц е т  
4га іі сЬіаго е іі Гозсо см. С -1675. 
йіріп^еге соп ТозсЬі соіогі {или  а  ТозсЬе Мпіе) см. 

С -2189.
1186. теМ егзі зиі Тозсо обернуться, кончиться плохо: 

...сіоро Іи ііо  (1а рагіе сіі Іиі роіеѵа езвег б о і о  ипа гр^аг-
га іа  е поп ѵаіеѵа ёипчие Іа репа гіі ІазсіагеН саріге сЬе 
рег Іеі іпѵесе 1а ^ассепгіа роіеѵа т е ііе г з і зиі (озсо (О. Те- 
зіогі, кII Вгіапга е аіігі гассапіі»).

...в конце концов, с его стороны это могло быть просто 
легкомыслием, и нельзя было надеяться, чтобы он понял, 
какой трагедией все это могло стать для нее.
ѵейеге іиКо йі Йпіа То^са см. Т-650а.

Р 0 8 5 А  /
1187. То55а йеі Іеопі шутл. шкиперская каюта.
Тіпо аІГогІо йеііа Тозха см. 0-606.
соп ип ріегіе пеііа То55а см. Р-1603.
1188. апйаге аііа  (или «ІІзсепсІеге пеііа) То^ха сой ти  

в могилу, умереть.
1189. аѵеге і ріегіі (или  ип ріейе, іі саро) пеііа (или  

гіепіго 1а) То55а (тж. еззеге соі саро пеІІа Товза; аѵеге 
ип ріесіе зи ііа  Ьага) быть одной ногой в могиле, ды
шать на ладан:

Ма а т е ,  сЬе Ьо ип ріеёе пеііа Тозза, сЬі сІ репза?
(С. Агріпо, «Ѵп йеііііо й’опоге*).

А обо мне кто подумает? Ведь я уже одной ногой в 
могиле.
(Пример см. тж. Р-1450).
1190. еззеге (с о т е  Оапіеіе) пеііа Тозза гіеі Іеопі под* 

вергаться смертельной опасности.
еззеге зиІГогІо йеііа Тозза см. 0-607.
Таге 1е Тоззе пеііе ^о іе  см. 0-899.
1191. Таг т о п іа г е  1а Тозза а цй груб, взбеленить, 

взбесить кого-л.
1192. зсаѵаге 1а Тозза а цй рыть яму кому-л.:

Ргапцірапе. — Ма чиапгіо т і  зопо ассогіо сЬе, йепіго И 
т іо  зіеззо  рагіііо, с ’ега сЬі з ’агіорегаѵа а ясаѵагті 1а 
Іозза: еЬ по, аііога іо зсепдо а сотЬ аііеге соп 1е ѵозіге 
зіеззе а г т і  ( І . Зсіазсіа, «Ь’опогеѵоІе»).

Ф р а и д ж и п а и е . -  Когда я обнаружил, что в рядах 
моей партии есть человек, который роет мне яму, что ж, 
тогда я начал бороться с ним его же Оружием.

1193. зсаѵагзі 1а Токка соп 1е ргоргіе т а п і  (или  (1а 
5е) рыть себе могилу, готовить себе погибель.

гіаІ с а т р о  Ьа а и5сіг 1а То$$а см. С-395 
сЫ акіпо ё, е сегѵо (екхег) хі сгеЛе, аі каКаг йеііа 

т05:»а хе п’аѵѵейе см А-1234 
сЬі ё (И (или  рег) ІЧаІига Гіпо а ііа  Тозза Лига см. 

N-102.
1194. сЫ ксаѵа Іа Тозза ад іі аКгі, ѵі сайе йепіго е^іі 

зіеззо ргоѵ. не рой другому яму, сам в иее попадешь.
1195. сЫ ѵіеп сіаііа То^за ка сЬе сока ё (или  зі^пі- 

Тіса) т о г іе  ргоѵ. обжегшись на молоке, будешь дуть и 
на воду; пуганая ворона куста боится.

^оМа пеІГозза сіига Тіпо а ііа  Тозза см. 0-902. 
^Гіш^иі Іаѵогапо а  зсаѵагзі Іа Тозза см. 1-273.
Гіпѵі<Ііа Та ад іі аКгі 1а Тозза е роі сі са&са йепіго см.

1-368.
зе іі сіесо ^и ійа іі сіесо, 1’ипо е ГаКго саЛопо пеііа 

Тозза см. С -1833.
гіеі зеппо <1і роі пе зопо ш'епе 1е Тоьзе см. 8-626.
іі ѵігіо сМ (или  рег) п аіи .а  тіпо а ііа  Тозза Лига см. 

N-102 
Р 0 5 5 0  ?ч

аѵеге ипа с а т іс іа  аЛЛоззо е ГаИга аі Тоззо см.
С-270.

еззеге а  саѵаііо Леі Тоззо см. С 1351.
1196. заКаге (или  раззаге) іі Тоззо а) перешагнуть 

границу, черту:
«РегсЬё, диалгіо 5іа ео1га(о пеііа еоБСІепга риЬЬІІса іі 

сопсеііо г!іе 1а сошипііа сіеѵе оссирагзі .1| со ого сііе , ;;Г 
іпаЬіШ а Тізіса пог. розгопо Іаѵогаге, ё  (асііе заііаге 11 1о5$о



РОТ 428

сНе сі зерага гіаііа гаріопе ѵега гіеі зосіаіізто ...»  (Ь. Рі- 
гапйеііо, «I ѵессЫ е і %іоѵапі»).

— Ибо когда в сознание общества проникнет убежден
ность, что оно должно взять на себя заботу о тех. кто из-за 
физических недостатков не может работать, будет легко 
перешагнуть границу, отделяющую нас от социализма в 
настоящем смысле слова...

Ь) принять трудное решение, решиться после долгих 
колебании:

Зіеіапо. — Е аііога? На іа ііо  те^П о , Щ е, сЬе Ьа за ііа іо
И  І 0 І . 5 0 ? . .

ІШе. — N0... (С. О. Ѵіоіа, «II готаюо йеі діоѵапі ро~ 
ѵегі» ).

С т е ф а н  о. — Ну что, И льда? Правильно поступила, сде
лав выбор?

И л ь д а .  — Нет...

1197. ьаііаге гіі 1а гіаі І0550  вернуться с того света, 
воскреснуть:

— /Ѵоп с ё ѵіа Ш тегго, сага зіепога!.. Е соп іи ііа  1а 
зіпсегііа е Гаіш сігіа гіі диезіо шопгіо, поп з ’аггіѵа а заііаге 
сіі 1а ёа і І0550 (Т. Ьогі, «Ви^еге зиІГАгпо»).

— Тут третьего не даио, уваж аемая синьора.. И как бы 
искренни и человечны мы ии были, возврата с  того света 
быть не может.

кіаге а саѵаііо йеі Іозко см. С-1351.
сііі зе^ие іі го$ро, саде пеі ?0550 см. К-545.
ипа аййо$зо е ГаЙга аі Іоххо см. А-296.

РОТТЕКЕ ѵ
1198. Іоііегхепе груб, плевать на..:

Зіаѵо рег сНг^Н «е сЬе т е  пе ТоНо іо зе Ьа т а п е іа іо
о поп Ьа тап к іа іо ?»  т а  рег егіисахіопе гізропсіо «поп 1о 
&о» (Ь. Зсіазсіа, «II діогпо йеііа сіѵеііа»).

Я хотел ему сказать; «А мне плевать, кто ел, кто не 
ел». но воспитание не позволило мне, н я сказал: «Не 
знаю ».

апйаге а іагхі ГоМеге см. Р-183.
РКАСА58АКЕ у 

Ігаса55аге іі саіса^по а яй см. С-97.
Ігасаззаге 1е сегѵеііа см. С-1582.
1гаса$&аг$і 1а іехіа см. Т-560.

Г К А С А 880 т
1199. ип ігаса&50 Йі {*епІе масса народу, множество 

народа.
12С0. Гаге (гаса$50 а) поднять шум; Ь) иметь шум

ный успех; нашуметь, произвести сенсацию, фурор (о 
книг*, и т. п .).

1201. Іаге ігасаз$о йі... устроить побоише, резню, уни
чтожить:

Оиеьіі поп Ігоѵапйо рій Йа Іаг ргейа, соп Іапіо рій 
Іигог* іасеѵапо зрегрего е ігасабйо Йеі гезіо, аЬЬгисіаѵапо 
тоЬІмі. ііпрозіе. Ігаѵі. ЬоШ, Ііпі (А. Мапгопі, « / рготе&зі 
ЗроБІ» ).

Ііо  когда грабить \ же было нечего, они наводили страх 
яростью разрешения, предавая огню всю обстановку и обо
рудование пекарен.

1202. іпапйаге (или  іпепаге, теііеге) іп (или  а) Гга- 
са5$о разгромить, уничтожить.

Гіпсийіпе ё а$$ие?а((а аі Ігасазко см. 1-18Э. 
РРА СЮ О  (тж. РК А РІС ІО ) 

ігайісіо (іп аііе  т ій о ііа  см. М-1389, 
іппаіпогаіо Ігайісіо см. 1-275.
Ііпдиа {гайісіа см. 1.-631.
$ийа(о {гайісіо см. 8-2026.
иЬгіасо ігайісіо см. Ц-3.
аѵегпе §1і огессЬі ігайісі см. 0-537.
{іоссаге с о т е  реге Ігайісіе см. Р-866. 
ипа т е і а  Ігасійа с о п іа т іп а  Іиііе 1е аііге см. М-1066, 
ипа рега (гайісіа пе ^иа&Іа ип т о п іе  см. Р-1278. 

РК А С ІЬЕ а ц в  
&е&&0 Ггарііе см. 5-687. 
рій ІгаріТе Й’ип [ііо й’егЬа см. Р-754.

РРАСОЬА /
Г0&50 с о т е  ипа Іга^оіа  ім . Р-546.
Ілііе е ігад о іа  см. Ь-229.
1в гиссЬего киііе [га^оіе см 7.-98.
е.«>-еге 1а Іга^о іа  іп Ьосса аИ’огко см. В-882.

Р К А \А  I
1203. ігапа Йеі іе т р о  стихийное бедствие:

Апсога ипа ѵоііа Рііірро зі тегаѵ і^ ііо  ё і чиеі «ѵиоіо» Йі 
<3ие11а зресіе сіі «Ігапа «іеі Іетро» сЬе рогіа ѵіа ІиЦо, е 
іп з іе те  «поп сатЬ іа  пиііа» {В. ТессНі, «ОН опезіі»).

И вновь Ф и л и п п о  был ошеломлен э т и м  «вакуумом», э т и м  
« с т и х и й н ы м  бедствием», которое уносит прочь все на своем 
пути и все же «ничего не меняет».

РРА1ЧСАКЕ ѵ 
{гапсаге іі сагііпо см. С-933.

РКА1ЧСЕ5СА1ЧО
1204. а ііа  ігапсе$сапа =  иа пище святого Антоиия, 

впрр.-о.юдь; бедно, скудно.
РК А N С Е8С Н IЕ ^^О

1205. еххеге Гехегсію йі Ргапсе&сЬіеІІо быть недис
циплинированным (ср. кто в лес, кто по дрова). 
РРА1ЧСЕ5СО

саѵаііо йі 5ап  Ргапсехсо см. С -1340
— апйаге (или  ѵ іа^^іаге) соі (или  хиі) саѵаііо йі 

§ап  Ргапсехсо см. С -1341.
саѵаге 1е сей а іе  (или  і ридпі сіі т а п о )  а 5ап1о 

Ргапсезсо см. 8-212.
РРА !^СЕ5Е е т 

т а і  Ігапсезе см. М 174.
Ьасіо а ііа  Ігапсехе см. В-38.
1206. апйагхепе (или  П1аг$еІа) а ііа  (гапсеяе уйти не 

попрощаьшись.
1207. рагіаге (іі)  Ігапсехе с о т е  ипа (или  ѵас- 

са) $радпо1а очень плохо говорить по-французски 
РРА М Н А

сагіа йі Ргапсіа см. С -1052.
Гаге циапіо (или  рій Йі) Сагіо іп Ргапсіа см. С-934.
1208. Ргапсіа о 5ра^п а, Ьа$(а сЬе ке т а ^ п а  ргоѵ. ^  

где хорошо, там и родина:
— 5епіі(е а  т е :  ЕІІ ипісі сііе ьі заппо і аге, бопо е іі 

атег ісал і.
— С о т е  5 і йісе? «Г іапсіа о Зра&па Ьазіа сЬе 5е т а ^ п а !»  

(й. Раоіеііа, «Ье поііі сіеі сіпета»).
— А я вам скажу единственно, кто знает что к чему, 

это американцы.
— Как это говорится? Где хорошо, там и родина.
Ь’осп1 і5Іа, ргоГезхог Оігіпсіопе... с іп ісатеп іе  ѵоііе. йа 

ѵапіі а т іо  райге, ^іиБІіПсаге 1 а 5 иа гесепіе айезіопе аі 
г е в іт е . «Ти, Сіоѵаппі, зеі ип егое о ип запіо. іо поп 1о 
зопо». Ега 1*е5ргев5іопе зсорегіа Йеі ѵессіііо ІгавІогт іБ то  
оррогіипізіісо. цне 1 1а сЬс сотипйаѵа йі .чіаге зет р ге  йаііа 
рагіе йеЛ ѵіпсііоге: «Ргапха о 5ра{;па ригсіі? хе іпа^па» 
(О. Атепйоіа. «Ѵпа ксеііа ді ѵііа»).

Окулист, профессор Джнриичоне.., ж аоая цинично оправ
дать свое недавнее приобыеине к фашистскому режиму, 
сказал моему отцу: • Ты, Джованни или герой или святой 
а я нет». Это было открытым проявление*, исконного оппор
тунизма реформистов, всегда проповедовавшего переход на 
сторону победителя под лозунгом: «Страна — страной, а 
мошна — мошной».

1а іпогіе поп зрага^п а ге йі Ггапсіа пё йі Зра^п а с и. 
М-1986.
РКА1ЧСО а§ §

1гапсо ти га іо ге  см. М-2172.
ІіЬего е Ігапсо (тж. (гапсо е ІіЬего) см. Ь-540.
— рагіаге Ггапсо е ІіЬего см Ь-541. 
саіпро Ігапсо см. С-367.
а Іассіа (гапса см. Р-37.
1209. апйаге Ігапсо а... смело взяться за что-л.
1210. Іагкі {гапсо (іі... а) осмелиться, дерзнуть; Ь) при

обрести навык.
1211. Гагіа ігапса (тж. ивсігпе Ігапсо) остаться без

наказанным, легко отделаться, выйти сухим из воды:
№ і ІиовЬі рій 1оп(ап1 т і  Йоѵеѵо г :с іге Іп 4гепо. Ега 

т о ііо  йіНісіІе. ша диапйо гіивсіѵо а Іагіа Ігаг са т і  ргеп- 
йеѵапо виі ровіо е йоро чмаІсЬе кіогпо сіі ргіеіопе, Пи^.ійо 
апйаѵа Ьепе, ті сопкеѵпсоапо іі ііі ѵ іа .. (С. Сігта-
пеііо. «Метопе сіі ип ЬагЬіеге*).

В более отдаленные пункты мне приходилось добираться 
поездом. Это было опасно, и даж е когда мне удавалось бла 
гополучно попасть к месту назначения, меня арестовыьлли 
там и, продержав несколько суток в тюрьме, в лучшем -.іу 
чае отправляли домой по этапу.



РКА 429 Р
«ип Іагіго.» аззісигб, «ё сарасе сі? реііаге Іа геГигііѵа 

рег Іагіа Ігапса* (Ь. Вопаппі, «Ь'адиИега>).
— Вор может бросить краденое, чтобы аыйти сухим из 

ьоды. — заявил он.
Бесопгіа гіотапгіа: регсЬё Ьа сегсаіо гіі Іепегз! і зоЫі? 

Іроіезі: ...сгесіеѵа сЗі а^еге йеііе сагіе іп тапо рег іагіа  
!гапса... Тегга сіотапгіа: с о т е  роіеѵа зрегаге гіі Гагіа ?гап- 
са? 5и сЬе сова сопіаѵа? (М. Реіізаііі. — Р. Ріііоги, «Ьа 
тогіе соп Іе аіі ЫсіпсНе»).

Второй вопрос: почему он пытался сохранить деньги у 
себя? Предположим. ...он думал, что у него в руках все 
карты, чтобы выйти сухим из воды... Третий вопрос: почему 
он надеялся так легко отделаться? На что он рассчитывал?

РКАІѴСЕМЕ т
1212. іп пеззип Ггап&епіе ни при каких условиях, ни 

при каких обстоятельствах.
1213. іп о&пі Тгап^епіе в любых обстоятельствах, при 

всех обстоятельствах.
1214. сарііаге іп Гга.п^епіе попасть в затруднитель

ное положение:
ЗіІѵіо. — АЬ! Ти гігіі ЪігісЫпа! 5е зареззі соше репзо соп 

гапсоге а іе. РегсЬс зе Іи аѵеззі ѵоіиіо поп загеі сарііаіо  
іп яішііі Ігапрепіі (/. 5ѵ еш , «Ьа ѵегііа»)

С и л ь в и о .  — АхІ Ты смеешься, плутовка \ Если б ты 
знала, как я на тебя зол. Вечь если бы ты пожелала, я бы 
не попал в такую  переделку.

1215. еззеге іп ігап ^епіе  гіі ( +  ш /.) быть вынужден
ным сделать что-л.

1216. ез$еге (или  ігоѵагзі) іп ип Ьгиііо !гап*еп{е
быть, находиться в затруднительном положении, испы
тывать большие затруднения:

Ьа гаГПпаІегга е  іі ріасеге сН ѵіѵеге яопо оее* *п 11 п 
Ьгиііо Ігап^спіе (О. Ріоѵепе, «Ѵіа^щіо іп Ііаііа»).

В нашн дни утонченность н радости жнзии не очень-то 
в моде.

ГКАІѴТІШЕ т
1217. апгіаге (или сагіеге, &аНаге, ѵоіаге) іп Т гапічті

разбиться (на мелкие куски); развалиться; лопнуть, по
терпеть полный крах:

Соше тоИ і аѵеѵап ргеѵегіиіо, II ра ігіто п іо  <3і Кепго 
апгіо ргсзіо Іп (гап іііт і {В. ТессНі, «СИ опезіі»).

Как это многие предвидели, полученное Ренцо наследство 
скоро пошло прахом.

О иезіо ѵиоі гііге... сЬе а іт е п о  ип т а іг іт о п іо  зи 10 ѵа 
1п ігапіигпі («Раезе зега», 26 / еЬЬгсіо 1963).

Это означает.., что по крайней мере одни брак нз де
сяти кончается разводом.

1218. т ап й аге  іп іг а п іи т і а) разбить вдребезги; 
Ъ) сорвать, расстроить (планы, намерения и т. п.). 
РРА РРА  {

1219. Іаге Ггарра злословить.
РРА8СА }

іпоЬіІе соше ипа Ігазса аі ѵепіо см. М-1601.
1220. а ііорріаге (или  ііогпііге) а ііа  (га&са (или  аІГо- 

хіегіа гіеііа (газса) спать под открытым небом:
Поппіѵп в ііа  (газса. а з іо т а с о  ѵиоіо {М. йЛгецІіо, «I

тіеі гісоггіі»).
Он спал под открытым небом, с пустым желудком.
...чиапгіо зі риб апсіаг а ЬеІѴаёіо, ё тпаііо сЫ согге; 

Чиапсіо зі рио гіогтіг а! сорегіо... ё рагхо сЫ сіогте а ііа  
ігазса... (М. й'АгецЧо, «Еііоге Ріегатозса»).

...если не надо спешить, только сумасшедший будет бе
жать; если можно спать под крышей... только дурак ляж ет 
под открытым небом...

1221. апгіаге сііеіго аііе  ?га$сЬе ра$сеп<іо<>і с!І ѵепіо
терять премя на пустую болтовню.

1222. а пгіаге іп іга§са пеі іаге цс запутаться в ка
ком-л. деле.

1223. аѵеге Тга$сЬе рег 1а 1е$іа (тж. аѵеге іі саро 
аііе ігазсЬе) быть легкомысленным; быть без царі« я 
голове:

(Эиезіо 5і, ё ип Ьгаѵо кіоѵапе, со таге  Лапа? ІЧоп Ьа 
ігаясНе рег Іа іечіа (Ь. Сариапс. «Ье раезапе»).

Это хороший парень, кума Яна, не из тех, у кого ветер 
в голове.

1224. аѵѵііирраге ГгахсИе е ѵіоіе ьа .ш іь  все в одну 
кучу.

1225. Ьиііагзі виііа Гга$са гіі чй броситься на шею 
кому-л.:

...К а^агга ЬеШ ззіта апсог ІіЬега, ргопіа а ЪііМагзІ ьиііа 
Ігаяса с!е1 р г іт о  сарасе тсап іа іо ге  (Л. Ьопа. «/ сіеіо е Іа 
Ьеііопа»).

...Очень красивая и еще незамужняя особа, готовая бро
ситься на шею первому лоакому соблазнитечю.

1226. сатЬ іаге  (или т и іа ге ) ?га$са е поп ѵіпо в шть 
старое вино в новые мехи, сменить вывеску:

I зиоі ^оѵегпі. 1е вие С а теге  Ьаппо соше з 'иза сііге 
ѵ о іеагтеп іе. с а т Ь іа іа  Ігаяса ша поп сатЬ іаІо  ѵі.ю 
(М. й’АгееНо. «ЗсгіИі е йізсогзі роіііісі»).

Правители и парламент страны, как говорится в народе, 
сменили вывеску, оставив ту же лавочку.

йаге ІгазсЬе рег Іодііе см. Р-1229.
1227. ехкеге іп (или  віаге киііа) (га$са а) быть на 

выданье:
— Ьа погіга Бісе, овііпа^я а зіаг зи ііа  Кгазса...
— Саріга: зепга сіоіе е соп 1е евікепге гіеііа ѵйа а сиі 

еПа е оггпаі аЬіІиаіа (В. Сісо^папі. кѴИІа Веаігісе»)
— Наша Беатриче упорно остается девицей на аыданье...
— Понятно. Без приданого и с со то привычками и тре

бованиями.

Ь) искать невесту.
піапсіаге іі Ьасо аііа  хиа (гакса см В-51, 
те п а ге  <]і раіо іп Ггахса см. Р-193.
1228. рогіаге ІгахсЬе пеі Ьозсо (или  Іерпа аі Ьоксо, 

аііа веіѵа; тж. рогіаге аІЬегі а ііа  кеіѵа) до.шть дров.і 
в лес, зря стараться, заниматься никчемным делом:

М1 гіоіро сЬе ѵоі реггііаіе іі Іегпро а рогіаге (газсЬе пеі 
Ьоксо (I . Ро5соІо, «Ерізіоіагіо>).

Обидно, что вы теряете время на никчемное занятие.
(Пример см. тж. Ь-815).

1229. гепгіеге (или  йаге) ІгахсЬе рег Іо^ііе ргоѵ. ^  
платить той же монетой.

гітагкіаге іі Ьасо аііа  хиа Ггавса см. В-51.
хаііаге йі раіо іп Ггакса см. Р-І95.
кіаге яиііа Ігахса см. Р-1227.
хіаге с о т е  Риссеііо зи ііа Ігазса см. Ѵ-12.
1230. Іепеге іп (или  хиііа) (га5са держ ать в неиз

вестности.
іі Ьиоп ѵіпо поп Ьа Ьі$о^по ЙІ Ігакса см. Ѵ-600.
1231. сЬі &’ітр ісс іа  (или  ііпрассіа) соііе (гахсЬе, Іа 

ігі(1а(а (или  1а т іп ек іга ) ха гіі Іи т о  ргоѵ. ^  с кем по
ведешься, от того и наберешься.

сЬі поп ѵиоі Гохіегіа Іеѵі Іа іга$са см 0  724.
Іо^ііе е ІгаксЬе! см. Р-972.
1232. т е ^ І іо  ё (или  ѵаі рій) (ип) (гіпдиеііо (или  Н- 

ІиприеІІо, ріссіопе, ріпсіопе, иссеііо) іп §аЬЬіа (и іи 
іп т а п о )  сЬе (ип) Іогйо іп Ігакса (или  сЬе іп (гакса 
Іогйо, сЬе ип Іогйо іп хіере) ргоѵ. лучше синица в руки, 
чем ж ѵравгь в небе.
РРА 5СО NЕ т

1233. рогіаге і Ігазсопі быть слабого здоровья, с тру
дом передвигаться.

1234. рогіаге і (гахсопі а ѴаІІотЬгоха ргоѵ, =  во
зить дрова в лес, делать ненужную работу.

1235. кетіпаге і Ггавсопі еле ноги волочить.
Р РА 5Е  [

1236. Ігакі Іа14е общие места, штампы, клише.
1237. Ігахі йі кри^па цнтаты, набранные с бор} да 

с сосенки.
1238. и о т о  ІиМо Ігакі фразер, 
соггеге сііеіго а ипа Ігаяе см. С-2782.

РРАТЕ пі 
Ігаіі ЬіапсЬі е пегі см. В-660.
1239. Ггаіе пііпоге (или  йеііа согйа) францисканец, 

францисканскии монах.
1240. Ігаіе т с в с а  надоеда; зануда. 
сПхсгегіопе йа Ігаіі см. 0-610.
1241. аѵеге і Ігаіі аііе Ііпехіге ходить в башмакьх, 

которые просят каши.
Ьаггісаге соі йіаѵоіо е .оп  і Ггаіі см. О 3-10.



РКА 430

1242. Іаге И Ггаіе жить отшельником, 
віаге соі йіаѵоіо е соп і (гаіі см. 0-349.
рег соглра^піа ргезе т о ^ І іе  ип Ігаіе см. С-2338, 
гіоѵе поп с 'і  героіа, поп с’ё Ігаіі см. К-211. 
ё Г іП итіпагіопе <ІІ (гаіе сиіо (сЬе соп т о і і і  Іигпі Іа- 

сеа Ьиіо) см. С-3137.
1243. Іга іе  зГгаІаіо (или  ргеіе бргеіаіо) е саѵоі гі- 

хсаісіаіо поп Іи т а і  Ьиопо ргоѵ. попу-расстриге, что 
разогретой капусте — грош цена:

...есі еззо ё іі гпапгіб а сііге сЬе і саѵоіі гізсаігіаіі о ашоге 
гііогпаіо поп !и шаі Ьиопо, е сЬе поп ѵ’ега 1 ей ого сЬе
ра^аззе  1а ІіЬегІа (О. С. Сгосе. «ВегІоШо»).

...и монах послал ему сказать, что попытка освежить 
вчерашнее блюдо или давно остывшую любовь никогда не 
прицедила к добру и что нет сокровища дороже свобод!..

1244. (гаіе е коге, соге е соге ргоѵ. брат с сестрой — 
душ а с душой:

Цпа зроза ё ипа Ъеііа соза: ша ипа зогеііа ё ш оііо (1і 
р і й і — Ргаіе е зоге, со. е е соге (С. Ьеѵі, *СгШо 5 і е 
Іеітаіо а ЕЪоІІ»),

Жена — хорошее дело, но сестра куда лучше Брат И се
стра — душа н душ а.

іі Іиро й’еззег Ігаіе Ьа ѵо^Ііа аггіепіе, шеп(г’ё іп іегто , 
т а  $апо ке пе репіе см. Ь-1008.

1245. па$се ип (гаіе е= монах родился; тихий ангел 
пролетел (говорится при внезапной паузе в общей бе
седе) .

Іа ратіепга Іа рогіапо і Ггаіі (тж. Іа рагіепга ГЬаппо
і Ггаіі пеііе іпапісЬе; 1а рагіепга 5Іа пеііе тап ісЬ е  гіе’ 
Ігаіі) см. Р-921.

Чиапгіо іі ^иагйіапо §іиоѵа аііе сагіе сока іагаппо і 
Ігаіі см. 0-1162.

1246. гікропйе іі іга іе  с о т е  ГаЬаіе сап іа  ргоѵ. ^  чей 
слуга — того и песенку поет.

1247. 5Іо соі Ігаіі е гарро Рогіо ргоѵ. делаю то, 
что мне прикаж ут (ср. моя хата с краю).

1248. ѵа а Іагіі Іга(е! пошел ты к богу в рай! 
РРА ТЕЬЬО  т

1249. ігаіеііі х іатех і а) сиамские близнецы; Ь) не
разлучные друзья.

1250. Ггаіеііс сГагті соратник; боевой товарищ (при
мер см. Р  30 Ь).

ІгаІеІП іп Сгікіо см. С-3055.
1251. рагеге ип Ггаіеііо Йеііа лііхегісогйіа одеться во 

все черное, как монах
1252. ігаіеііі, соКеІІі ргоѵ. брат мой — враг мой:

ІпГаШ, поп зоіо іі ргоѵегЬіо « іга іе ііі, соИеІІі» зі аррііса 
аі Іе&аті сіі аНеНо, т а  апсЬе аі Іееатпі созіііи ііі гіа оЪ- 
Ыі&ііі Іе^аіі (А. Сгатзсі, «Раззаіо е ргезепіе»).

II действительно, пословица «брат мой — враг мой» при
менима не только, когда речь идет о человеческих чувствах, 
но и когда речь идет об отношениях, скрепленных законом.

рапе йі Ігаіеііо , рапе е соііеііо (тж. рапе <1і Ігаіеііі, 
рапе йі соііеііі) см. Р-305.

1253. іге Ігаіеііі, іге сазіеііі ргоѵ. ^  брат он мой, 
а ум у него свой.
РКАТЕК1ЧО айК  

^иегга (ггіегпа см. 0-1170.
РКАТТА /

1254. еккеге рег 1е ІгаМе быть на мели, быть в иужде.
1255. ісага ісаге  о?п і Іга ііа  ~  пуститься во все тяж 

кие:
Ргезіо о ІагсН «чиаІсЬе саргіссіо* зе Iо загеЪЪе Іеѵаіо, 

т а  агіеззо ѵоіеѵз аѵеге Іа іезіа а ровіо, поп ега рій Іа 
саѵаііа т а і і а  гіі чиапіо еіаѵа іп с а т р а е п я , ргопіа а зса- 
ѵаісаге о^пі іга ііа , а \аг Гатоге апсЬе зиІГогІо сіі ип ргаіо 
(Д. Тесскі, «Ьа іегга аЬЪапсІапаІа»),

Рано и л и  поздно она нет д а  н выкинет какую-нибудь штуч
ку, но теперь она хотела держ ать себя в руках, оиа уже 
перестала быть бешеной кобылкой, какой была в деревне, 
всегда готовой пуститься во все тяж кие и предаваться люб
ви даж е и а лугу.

ГКЕССІА і
1256. Ігессіа пеі {іапсо больное место, бельмо на 

г л а ^ .

1257. Іа Ігессіа йеі Рагіо миф. парфянская стрела.
1258. соше ипа Ігессіа пулей, стрелой:

Ма 1а Іерге поп азреНб іі гезіо, е рагіі с о т е  ипа ?гес- 
сіа; Іесе ипо зсагіо, ип аііго, е ^ іа  ега зрагііа пеі т а с -  
сЬіопе (Р. 8і55а, «Сассіа аііа Іерге»).

Но зайчиха не ж дала, что будет дальш е. Она сорвалась 
как стрела; петля, еще петля — и она исчезла в зарослях.

аѵеге іп сосса Ігессе см. С -1999-
1259. гіаге 1а (или зса^ііаге, іігаге ипа) ігессіа

a) брать взаймы, не намереваясь вернуть взятое;
b) поддеть, уколоть, уж алить кого-л.:

— О о тап і зега герІісЪегето &1і «А тапіі».
— Н гіеі «Ѵепіо іп рорра» поп 5і рагіега рій.
— Ые рагіегаппо зрейаіогі... сегіі зреиаіогі... соп 

гітр іап іо , — е сііззе іга зё: — Ье Ьо зсае ііа іо  ипа Ігессіа 
(С/. 0]'еШ, «йоппе, иотіпі е ЪигаііШ») .

— Завтра вечером мы повторим «Влюбленных».
— А о «Попутном ветре» вы ничего не говорите?
— Об этом будут говорить зрители... некоторые зри гели... 

с сожалением.
А про себя он подумал:«Кажется, стрела попала в цель».

1260. сгейаге ігессе е Тап^о облить грязью, очернить: 
Сегіе ѵоИе аггіѵаѵа ві ^іосо сН рагоіе... ^е ііаѵ а Ггессе

е (ап^о е іпзіпиахіопі сопіго е іі аіігі (О. Мигеііі, «г/Ѵй/с/е 
іп саза й*аррипішпепіо»).

Иногда она играла словами.., обливала грязью и чернила 
других.

1261. Іапсіаге Іа ?гессіа (йеі Рагіо) пустить парфян
скую стрелу:

5е пе зопо апгіаіі Іапсіапсіо 1а !гессіа Гіпаіе, Ьепе аг- 
хессаіа апсЬе чиезіа: «Вепе, гга сііе сі з іа т о  сопозсіиіі. 
поп сі Іавсегето  рій, Ііпо а ііа  тогГс» (С. Аіѵаго, «ІІп 
ігепо пеі вид»).

И  онн ушли, метнув последнюю стрелу прямо в цель: 
«Ну вот, теперь мы познакомились и больше не рассга- 
иемся до самой смерти»
поп зареге рій гіі циа! Іе^по ?аг Ігессіа см. Ь-353. 
5са^1іаге (или іігаге) ипа Ггессіа см. Р-1259. 
іепеге іп сосса Ігессе см. С -1999.
1262. Иа чиаІсЬе Ігессіа іп 8ио агсо ^  есть еще порох 

в пороховнице:
«II еоѵегпо 51 зіа  Іс^огапйо рій ргезіо гіеі ргеѵізіо», 

с о т т е п іа  ргеоссираіо... Іеасіег сіеііа зіпізіга гіетосгізііапгі. 
Рего... Ьа диаІсЬе ігессіа аі хио агсо... («Сіогпі», 30 (Іі~ 
сетЬге 1973).

«Правительство выдыхается раньше, чем это можно было 
предположить», — озабоченно комментирует... левый лидер 
демохристианекой партии... Но... у правительства есть еще 
порох в пороховнице...

Р Р Е С С ІА Т А  /
1263. йаге (или ассоссаге) ипа [гессіаіа а цгі взять 

деньги в долг и не отдать их.
РКЕООАКЕ ѵ

1264. поп Іа&сіаг Тгегігіаге цс не откладывать что-л. 
в долгий ящик.

1265. — поп Іазсіаг Тгеййагс Госсазіопе не упустить 
удобный случай.
РРЕООО ац% е т

1266. ігеййо (Іаппаіо (или Іасіго, 6а Ѵирі) собачий хо
лод:

— Наі а іт е п о  Гаііо Ьиоп ѵіа^еіо?
— Оеііхіозо, Ъеііа т і а .  Уп Ігегісіо ёа  Іирі, іі сііе ё ЪеІ- 

Ііб зіто  чиапгіо зі Ьапио деііе реіііссіе (М. Зегао, «Сиоге 
іп}егто»).

— По крайней мере, это было приятное путешествие?
— Восхитительное, милочка. Хотя холодниа был страш 

ный, но это так чудесно, если закутаеш ься в меха.

1а ?гейс1а еіа см. Е-232.
1267. Ігегігіо с о т е  іі ^Ьіассіо (или іі т а г т о ,  1а пеѵе, 

ип $а550, іі зегрепіе, ипа ЬапсЬіза) холодный как  лед, 
как камень:

(Зиезіо Іа ііо  рего Іазсіаѵа іі саро 1ге<1<1о с о т е  ипа Ьап- 
сЬіза ^N. Ьаггагі, «Тиііо апйд Ьепіззіто»).

Однако, несмотря на это обстоятельство, начальство оста
валось холодно как айсберг.

Ое Ьиса аѵеѵа 1а Іассіа сіига теп іге  рагіаѵа а ііа  зиа 
^епіе. Ь ’аІГаЬі1е зі&поге... аѵеѵа Іазсіаіо іі розіо ас! ип 
іеспісо (гегігіо со те  іі зегрепіе... (5. 5і&погопі, «Тезііто- 
т ат а й'ассиза»),



Де Лука сохранял суровое выражение лица, когда говорил 
со своими подчиненными. Любезный синьор превратился 
в хладнокровного как змея технического исполнителя.

1268. ігегігіо сош’ип піог*о холодный как смерть, как 
мертвец.

1269. і! Ігеойо йеі роіо полярный холод.
Ігегігіо сЬе рогіа ѵіа 1е ^апазсе см. С-205, 
сіссіа Ігегісіа см. С -1804
сиоге Ігегійо см. С-3180.
— сиоге Ігеайо с о т е  іі пазо «Тип (таііо см. С-3181.
— а сиоге (геййо см. С-3182.
Ііега Ігегіаа см. Р-6о5.
^иегга Ігегійа см. С-1171, 
роііо Ігегійо см. Р-1962. 
зап^ие (гесісіо см. 5-140.
пё саігіо пё Ігей іо  (тж. пё Ігесігіо пё саійо) см. С-158, 
поп зареге рій пё саИ о  пё Ігеййо см. С -165. 
а  Іегго [гесісіо см. Р-432. 
а  т е п іе  Ггеасіа см. М-1127, 
а зап&ие Ігесісіо см. 5-143.
1270. апгіаге (или  Гагзі) Ігеййо подвигаться медленно, 

вяло (о делах):
Оіззі сіі бі. Ма іо поѵоііі йіге с п іа іе  еѵігіепга й і 

гіриепапга сЬе 1а соза апсіо !ге(1гіа... (М. <1’АгевІіо, «I тіеі 
псогШ»).

Я отвечал утвердительно, но должен был признать ие без 
сокрушения, что дело не двигалось вперед.

1271. ЬаНеге Ігеййо (или  ЬаМегіа Ігегійа) а дй
а) оказать кому-л. холодный прием Ь) охладеть к ко
му-л.:

ВаМеѵа Ггескіо соііа «роза е хі {асеѵа і'гаг Іе огессЫе 
рег Іогпаге іп саза сіі Іеі (О. Ѵег&а. «II тагііо йі Еіепа»).

Он охладел К жене и просто ичсиловал себя, когда нужно 
было возвращаться домой.

гіаге ипа саІ<1а е ипа Ігейгіа см. С -160.
йаге ад іпіепйеге сНе Сгізіо ё шогіо сіаі Ггегісіо см.

С-3062.
1272. еззеге іп Ігеййо со*і ясі быть в плохих отноше

ниях с кем-л.:
С іа, соі Б і^аггі з іа т о  іп ігесіііо (V Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»). 
К тому ж е, с семьей Бигацци мы в прохладных отноше

ниях.
еззеге Іа т а т т а  «Іеі Ггегігіо см. М-316, 
іагзі Ігесісіо см Р-1270.
1273. Іаг ѵепіге ( или  т е й е ге )  Ігеййо леденить душу, 

внушать ужас, нагонять страх:
I сапі сопііпиаѵапо а игіаге... ипа -осе .. шеИеѵа Гі.'сЫо 

е гііз&изіо (С. Раѵезе, «Ьа Іипа е і Іаіо»)
Собаки выли не переставая, и этоі вой нагонял страх и 

тоску.
ЗиІГизсіо ега ип иошо тпаего. зіепіо, соп ипа еІассЬеІІа 

Ье теН еѵ а (геййо а ѵегіегіа (В. Сісовпапі, «5еі віогіеііе 
сіі поѵо сопіо»).

На пороге появился мужчина, тощий, изможденный, в 
пиджаке, иа который было страшно смотреть.
Іаѵаге соІРасчиа ігегігіа см. А -171. 
т е й е г е  і зигіогі Ігегігіі а см. 5-2039. 
рагеге 1а т а т т а  гіеі ігеййо см. М-316.
1274. ргепйеге ігеййо простудиться; продрогнуть:

— ...Аѵго ргезо Гогзе пп ро’ сіі Ггегісіо... (Т. Ѵагпі, «Ме
топе йі Еиеепіо Вгаѵеііі»).

— ...Возможно, я  немного простыла...

1275. ргепгіегзеіа ігесігіа откладывать в долгий ящик.
1276. гізсаійаг^і а Тгегігіо изображ ать волнение:

И аіо МегіхяІ сопІеззаѵа сапсНеІатепіе.,. сЬе ѵі зопо сіеііе
сігсозіапяе... рег 1е чиаіі ип риЬЫісІзіа гіеѵе чиаІсЬе ѵоНа 
гі5са1ёвг5і а  Ігеййо (Е. Сазіеіпиоѵо, <*Ь’опогеѵоІе Раоіо 
Ееоп$огіе»).

Итало Мерицци откровенно признавался..* что бывают 
такие обстоятельства, когда... журналисту лучше изобразить 
возмущение.

1277. зевіігзі Ігесійо пеііа зсЬіепа чувствовать, как 
мороз подирает по коже, как мурашки бегают по спине:

Рег<Ь, чиапгіо зе 1і ѵесіеѵа ёіпапхі а Іиі, пгагЙо е т о б ііе . 
5І зепііѵа Ігеб<1о пеііа зсМепа (О. Ѵег%аг «Мазіго-йоп Ое- 

з і ш Ш о » ) .

Когда они, муж и жена, приходили к нему, мороз про
бегал у него по спине.
1278. 5рігі*аге гіаі ігеййо помирать от холода.
1279. 5іігіаге Ігеййо обливаться холодным потом:

(Зиапгіо сарііаѵа ип сгесіііоге гізепШо, СіиЬЬіпо вийаѵа 
^гегійо рег іпгіигіо а рагіаге зоііоѵосе (Е. Реа. «II }огез(Сего»)щ 

Когда появлялся возмущенный кредитор. Джуббино, об
ливаясь холодным потом просил его говорить шепотом.

•— Ма ё  зісиго сЬе ші сЫ атегй , 1а сошшіззіопе?
— Бісиго сот’ё зісига Іа тогіе: е іо Біагеі а регйеге 

іетро соп іе , зе поп іоззі зісиго? Ті сЬ іа тега .
— Зиёо Ігеёйо, а репзагсі (Ь. 5 сіазсіа, «II таге соіогв 

йеі ѵіпо»).
— Ты уверен, что меня вызовут в комиссию?
— Вызовут, вне всякого сомнения. Чего бы я стал во

зиться с тобой, если бы я сомневался? Будь уверен.
— При одной мысли об этом меня бросает в ж ар.

1280. ІгаМаге а Ігегійо чгі холодно обойтись с кем-л. 
сапе (или сЬі Іи) зсо ііа іо  йаИ’асдип саМ а, Ьа раига

(апсЬе) йеііа Ігегійа (тж. сапе зсоМаіо і е т е  Гасяиа 
Ігеййа) см. А-229

сЬі 1а ѵиоі саИ а е сЬі Ігесісіа см. С-170.
Віо т а п ^ а  іі Ігейгіо зесопйо і раппі см. 0-474.
1281. в іі ё ѵепиіо іі Ігеййо он похолодел (от страха, 

уж аса):
Мі ѵеппе ігесісіо я с]иеяГіс!е;і сЬе Іа соіра Іоззе шіа 

(С. Раѵеее, «II сотрацпо»).
При мысли, что это моя вина, я весь похолодел.

1282. ё ѵепиіо іі Ігеййо іппапхі і раппі ^  свалился 
как снег на голову.

т і  ѵепдопо і зиііогі Ігейсіі см. 5-2041 
РРЕСА Г

1283. ап<1аге (или  епігаге, еззеге) іп Ігеда загореться 
желанием, страстно желать.

1284. Іаге Іе Іге&Ье а) высмеивать; Ь) избивать.
РКРСАКЕ ѵ

1285. Іге^аг{зе)пе плевать, чихать на что-л.:
— Ѵі ргепііеіе ^ій ип ргіѵііееіо ворга і ѵовігі озрііі гЪе 

поп роБйопо Іаге аигеііап іо , — оззегѵо І\е 1/ 0 .
— Е сЫ зе пе (гева? — е іі гізрозего Гипо соп 1а Ьосса 

е Г аііго  соп оссЬі і {гаіеііі (А. РаІаггехсНі, «I / гаіеШ 
СиссоІі»).

— Вы злоупотребляете своим правом хозяев, тогда как 
ваши гости не могут ответить вам тем же, — заметил 
Реицо.

— А кого это трогает? — ответил ему один из братьев 
вслух, а другой про себя.

1286. Іге^агзі іпіогпо а  цсі тереться, вертеться вокруг 
кого л.

сЬі зе пе Іге^а аі Іегго, а п  з’аііасса 1а гив^іпе см.
Р-461.

диапіо рій зі іге^а  1а зсЬіепа аі &а((о, рій г ігга 1а 
согіа см. 5-423.
Р ^ Е ^ А Т INА (

1287. йагзі ипа Ігеваііпа <1і т а п і  удовлетворенно по
тирать руки.
РКЕСМА /

1288. аѵеге 1е Гге^пе быть в плохом настроении:
Ѵосе йі Сезаге. — 5е поп ші рНассіаѵо зіаѵа ассеза (ііі^а 

1а пойе...
Ыаіаіе (ѣоііоѵосе). — Оиеііо Ьа зетр ге  1е Ігевпе 

(V. Ое 8ісг, «II іеііо»).
Г о л о с  Ч е з а р е .  — Если бы я не выглянул в коридор , 

свет горел бы всю ночь...
Н а т а л е (вполголоса). — Вечно ворчит.

РРЕСО от
1289. йаге йі Іге^о а... отменить; избавиться от..:

Ма Шегіі ёі Ігедо а  ^ие5{о зсгироіо соп зо тш а  ргети га  
(/. Кіеѵо. «Соп[еззіопі <1і ип ііаііапо»).

Но я поспешил подавить в себе это угрызение совести.

1290. Іаге ип Іге^о а чй угрож ать кому-л.; оскорбить 
кого-л. без умысла, невольно.

Іаг риіііо е Іге&о см. Р-2502.
1291. Ггеро поп сапсеііа рагіііо  ргоѵ. ^  что напи

сано пером, того не вьрубиш ь топором.
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РКЕООЬА /
1292. апсіаге (и ли  епігаге, еккеге, гпеііегкі) іп Ігедоіа 

(тж. гпопіаге іп ки Іа {гедоіа; іоссаге 1а (ге^оіа) з а 
гореться желанием, страстно ж елать чего-л.

1293. §1і ё ѵепиіа 1а Ігег/оіа сіі... ему очень захоте
лось...
Р Р Е ^ Р Е  ѵ 

{гепаге 1а Нп^иа см. Г -683.
— кареге {гепаге Іа Нп^иа см. Ь-689. 
сііі ігорро Ттепа ^ іі оссЬі, ё ве^по сііе §1і зопс всар- 

ра іі см. 0-242.
РРЕМО пі

1294. а Ігепо ксіоііо закусив удила, без удержу, во 
весь опор.

1295. аііаг^аге (и ли  аііепіаге, гаііеп(аге) іі Ггепо
а) отпустить поводья; Ь) ослабить дисциплину, 

саѵаге іі Ігепо сіі Ьоіла см. В-875.
1296. т е ііе ге  (и ли  рогге, кігіп^еге) ип {гепо (и ли  і 

Ігегі) обуздать, сдержать, удерж ать; попридержать; за 
тормозить:

БоѵгеЪЪе йагзі аііа  роШ іса, ргейісаге соп ГеБетріо 1а 
Ьеііегга йі гіивсіге а ѵіпсеге Бепга йоѵег т а і  БІгіп^еге I 
ітепі (V. 0 \е ііі , «Зеззапіа»)

Ему бы следовало посвятить себя политической деятель
ности и показать на собственном примере всю прелесть 
успеха, завоеванного без применения насильственных мер.

Ма іпѵесе... 1’иШсіо йі сопйоШего... гпі со тап й а  сіі рогге 
ип Ггепо аі ѵобіго ѵаіоге, е т'ё іогха іі сіігѵі сЬе іиШ  поп 
роігеіе сотЬ аііеге (М. й’ Ахед,Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

Но... долг военачальника... велит мне сдерживать ваши 
доблестные намерения, и я вынужден сказать, что не все 
вы сможете принять участие в сражении.

АІЬегіо. — Е сііе йоѵгеі {аге?
Агіиго. — Мозігагіі иошо е БІгіп&еге і ^гепі (Е. Ое Рііір- 

ро, «Міа Іаті&ііа» ).
А л ь б е р т о .  — А что я должен был делать?
А р т у р о .  — Действовать как мужчина и крепко сж ать

кулаки.

1297. тогйеге  (или  гойеге) ІІ ?гепо грызть удила, 
сдерж ивать недовольство:

Соп 1а Бііа Бі&тюгіа ПІиБІгіБЗіта поп 1а рио ргепйеге 
сЪе ё ип регго ^гоззо сіі Іпі, И ЪІБо^пега гойеге іі Ггепо 
(А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

С его преосвященством архиепископом дону Родриго не 
по силам тягаться... придется сдерживаться.

Іо шоггіеѵо 11 ігепо. СошргепсІеѵо... сЬе с ’ега іи ііо  ип 
топсіо а ііе  шіе Браііе сіа сиі йоѵеѵо ігоѵаге іі т о й о  йі 
йіБІассагті (С. Атепйоіа, «1)па зсеііа йі ѵііа»).

Я был в отчаянии. Мне было ясно... что за  моей спииой 
оставался целый мир. от которого я долж ен был найти 
способ оторваться.

ЕЪЪепе, зарріапо сЪе апсЬе поі, пеііа ^гапйе т а ^ іо г а п г а ,  
іаѵогіашо е, іп іпоШ сазі, «егѵіашо диаісипо шоггіепгіо іі 
Ігепо (А. Сатрапііе, «СИ азрага^і е Ѵіттогіаіііа йеі- 
Ѵапіта» ).

Что ж е, пусть они знают, что и мы в подавляющем боль
шинстве работаем и часто служим кому-нибудь из-под 
палки.

1298. іепеге а !гепо а) держ ать в узде, в повинове
нии:

ЕПа бі ега теББа соп МоБІаШпо регсЪё, ѵейепйоіо собі 
ігеййо е расігопе сіі 8ё, аѵеѵа Брегаіо сЬе 1а іепеББе а  {"гепо 
(Л. Могаѵіа, «Ь’атапіе іпреіісе»).

Моника сошлась с Мосталлино, так как надеялась, что 
он, такой холодный и владеющий собой, будет держ ать ее 
в узде.

Ь) тормозить, сдерживать:
Оііпйо РазБаІасчиа... йа сігса йие оге сегсаѵа іп іиШ

і т о й і сЗІ іепеге а *гепо 1а т и іа  гаЬЪіоБа ітпрагіепга ЙІ 
А ійопіо  ОеІ Ке (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессЫ е і ^іоѵапі»).

Олиндо П ассалакуа... в течение двух часов всеми спо
собами пытался сдерживать немое негодование Антонио 
Дель Ре.

С іеііа сіа раііійа Б’ега Іа ііа  ігѵійа; ассешю а іп^Іип- 
^еге: «Ьа зтеііа, рег Іаѵоге», т а  1а Ьіопйопа БчиШепйо: 
«Ё ЪиНа, сопііпиі» 1а іеппе а Ігепо (С. Магоііа, «Ее 
тііапезі»).

Бледное лицо Клелнн посерело, и она решительно вос
кликнула: «Замолчите, пожалуйста!» Но блондинка осадила 
ее. заявив: «Нет, продолжайте, это любопытно».

іепеге а ?гепэ Іа Нл&иа (или Іа Пп^иа а !гепо) см. 
Ь-695.
РРЕ8С О  а ц ц  е т

1299. !гезсо й* (~\~сущ.) новоиспеченный, недавний:
Соп ^ІІ аіігі ипйісі БОІіоІепепІі, с о т е  т е  ІгеБсЬі сіі по

топа, і и т т о  теББі а^ іі огйіпі й’ип Бег^епіе ІБІгиІіоге соі 
ЬаІ!опі е ипа Іип^ЬІББІта ІгиБІа сіа Йігеііоге йі сігсо едие- 
зіге (А . РгаігШ, «1о е И саѵаііо»).

С одиннадцатью как и я новоиспеченными лейтенантами 
мы попали в распоряжение сержанта-инструктора с огром
ными усищами и с длиннющим хлыстом как у  циркового 
шталмейстера.

1300. — !ге5со йі т а іа і і і а  недавно поправившийся 
после болезни.

1301. — !ге5Со сН зіийі а) только что кончивший 
учиться; Ь) новоиспеченный специалист.

1302. !ге5со согпе ип ЬіссЬіег сГасчиа свежий как 
огурчик:

РгеБсо соше ип ЬіссЬіег сГасчиа, диеі тазіго-йоп  СевиаЫо 
сЬе 5е пе апйаѵа а саБа, соііе т а п і іп іаБса... (С. Ѵгг&а, 
«Мазіго-йоп ОезиаШо» ).

Невозмутимый мастро дон Дж езуальдо шел домой, засу
нув руки в карманы.
1303. Ггезсо согпе ипа гоза ^  свеж, как роза, как 

маков цвет; кровь с молоком.
іп^епио соше Гасдиа ?ге5са см. 1-267.
5апо е Ггевсо сош’ипа Іазса см. 5-200.
аііе^гехха йі рап ^гезсо см. А-476.
сЫіоге (или шейісо) йеІГасдиа Тгевса см. А-121.
еіа Ггевса см. Е-233.
іассіа !гезса см. Р-15.
— а Гассіа !ге5са см. Р-16. 
шаге Тгевсо см. М-770.
8р05а !ге8са см. 5-1511.
иошо й\ Гогшаяя»о 1ге§со см. Р-1071.
1304. йі !ге5со недавно: ^иагііо  Йі Гге5со недавно по

правившийся.
— ип поЬіІе іпѵегпісіаіо Йі !гезсо см. N-325.
1305. іп ?ге5Со за решеткой.
1306. !гевсо е Ьеііо нел^данно-негаданно, вдруг:

— Аіі. йпіопе... аЬ, БІассіаіо... зепіі циа сЬе соБа т і  Ьа 
ргерагаіо ВібсоШпі: Ьа аппипсіаіо (гевсо е Ьеііо рег з^азега 
1а Зетігатійе, е т і  йісе йі апйаге а М ііапо а сапіагіа! 
{Р. Засскі, «Еа ргітайоппа»).

— Ах, лицемер... ах, нахал, ты только послушай, какой 
сюрприз мне преподнес нежданно-негаданно этот Бнскот- 
тини: сегодня вечером петь в «Семирамиде» и для этого 
отправиться в Милан.

сіі {гехса сіаіа см. Б-46.
1307. {гехсо ексо только что..:

йаі сапіо тіо, аѵеѵо 1о аіпісігіа соп ипо (к'і аеЕГгеІагі 
гіеі Ооѵегпаіоге. ип сег*о Ритпе55... изсііо Ігсвсо Ігезсо йаі 
ІаЬогаіогіі сіеі Соіопіаі ОНісе (М. Арреііих, «Оа тогго а 
зсгШоге» ).

Со своей стороны я подружился с одним из секретарей 
губернатора, неким Фэрнесом.., только что вышедшим из 
школы министерства колоний.

а шепіе !ге5са см. М-1127а.
1308. апйаге а! ?ге5со попасть в тюрьму:

*Мі ё ѵепиіо іп тепіе» , ІеІ йіббѳ ...еоссіоіапіе вийоге йаі 
ѵібо, «сЬе іп ііа ііапо  бі , йісе апйаге аі Угевсо рег йіге 
апйаге іп ^аіега. Іо аі Іио розіо апсігеі БиЬііо аі Ігексо...» 
(С. ЗсегЬапепсо, «Ь'озіа&&іо» ).

— Мне пришло в голову, — сказала она... истекая по
том, — что по-итальянски говорят «проветриться» вместо того, 
чтобы сказать «отправиться в тюрьму». На твоем месте 
я бы тут же пошла проветрилась...

аѵеге ррига сіеІРасчиа [гехса см. Р-896.
1309. саѵагхеіа (или  Іеѵагхі) гёаі {гехсЬі вы й ти  сухим 

из воды:
— ё  ип е^оіБІа... АІІа р г іт а  йі!Гісо1іа бі Іеѵа Йаі ІгевсЫ 

(Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь^погеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»).
— Он эгоист... При первом ж е затруднении он выйдет 

сухим из воды.

еззег Ггезса соше ипа зроза см. 5-1513.
езхеге соше 1’иоѵо ігехсо гёі е Йі іегі см. 11-185.
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1310. ^осіеге іі Гге5со наслаждаться свежим воздухом, 

свежестью.
1311. т е ііе г е  іп ^гезсо поставить на холод.
1312. гпеііеге аі Ггезсо упрятать за р е ш е т у , поса

дить (в тю рьм у):
«...5е 1а сепзига &1і ргеіеѵа 1а Іеііега, 1о гпеііопо аі

Ігезсо» (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга. ціоѵіпегга...»).
— ...Если его письмо попадет в руки цензуры, то его 

упрячут.

рі&Ііаге іі Ггевсо см. Р-1314 а).
1313. ргепйеге сіеі !ге5со простудиться.
1314. ргепйеге І1 !гезсо а) (тж. рідІіаге іі Ігезсо) ды

шать свежим воздухом:
Оі сіогпепіса, гпіо расіге е іпіа т а й г е  гпі рогіаѵапо аі 

Сіапісоіо е ге зіаѵ ато  зесіиіі би ипа рапсЬіпа а ргетіеге ІІ 
Ігезсо (Р. Раітпіегі, «Ье ресоге пеге»).

В воскресенье отец н мать х о д и л и  со мной на Яникуль- 
ский холм, там  мы сидели н дышали свежим воздухом.

Ь) (тж. зіаге Ігезсо) попасть в затруднительное поло
жение, попасть в переплет:

Нозаига. — Но сгейиіо сЬ’еі іасеззе аІѴапготе соп ѵоі. 
Согаіііпа. — 5і, «е Iасеззе аІѴатоге соп т е ,  БіагеЪЪе а 

ргепйеге іі Ггексо!.. Е роі ѵе 1о йісо Н Ьегатепіе ё іппатогаіо 
тогіо сіі ѵоі (С. Соійопі, «Ьа зегѵа атогоза»).

Р о з а у р а . — А я всегда думала, что он неравнодушен 
к вам.

К о р а л л и н а .  — Если бы попробовал ухаж ивать за мной, 
он остался бы с носом!.. И потом, скаж у вам откровенно: 
он по уши влюблен в вас.

Зе сгейе сЬе 1е ргерагіашо ип гісеѵігпепіо іп ге^оіа з іа  
ітекса, роѵегеііа (А. РаІаггезсНі, «Зогеііе Маіегаззі»).

Если она думает, что мы примем ее по всем правилам, 
то ей придется горько разочароваться, бедняжке.

Айато. — Ра ргевіо ГАп&еІо а сііге сііе іо бо п о  і! ге сіі 
ЧііеБІо ге&по. II іа ііо  ё сЬе поп 1ю а  сЫ сотапйаге. А диеі- 
1е іаг іа ііе?  Зіо ігезсо, соше йісе Еѵа (С. Раѵезе, «Нас-
сопіі» ).

А д а  м. — Легко говорить ангелу, что я  — владыка вселен
ной. Но дело в том, что мне не над кем владычествовать. 
Н ад зтнми бабочками, что ли? Я влип, как говорит Ева.
(Пример см. тж. С-434; М-2247; Р-1028). 

ьіаге {гексо см. Р-1314 Ь).
1315. 5Іаге аі ігехсо сидеть за  решеткой, в тюрьме, 
поп ѵаіеге ип {ісо {гексо см. Ѵ-25.
сЬі поп Ьа Іеііо е гіеясо, іпапці іп іегга е сіогп.а а! 

ігевсо см. Ь-500.
сЬі поп т а п д іа  аі сіексо, Ьа т а п ^ іа іо  сіі {гексо см. 

0-246.
йаі шаг ьаіаіо  паксе іі ревсе ?Г“.5СО см. М-820, 
поп 5І рио сиосеге ип иоѵо ігехсо аі ьио саігіо см.

и -г о і.
іі рехсе ѵа тап § іа1о  диапгёо ё ігезсо см. Р-1365 

РКЕ5СОЫЕ гп 
рогіаге {гексопі а ѴаПотЬгока см. Ѵ-45.

РРЕТТА /
1316. іп ігсМа (е іигіа  или  е іп {игіа) впопыхах, 

сломя голову:
Іп (геііа  е іигіа, соп лтоііо йівоггііпе гіі рагоіе, і гіие 

Бегѵі арргеБего а і йоііогіпо 1о БІаіо йеііе соке (&’. Рагіпа, 
«Ье іге соттейіе йеііа ѵііа>).

Перебивая друг друга и путаясь, оба слуги объяснили 
молодому доктору положение дел.

Сіоііа Боіеѵа йезіпаге іп Ігеііа е іп іигіа соі сарреііо 
іп ІеБІа е іі Ьазіопе іга  Іе ^агпЬе... (С. Ѵегца, «Мазіго-йоп 
СезиаШо»).

Чолла имел обыкновение обедать наспех, не снимая 
шляпы и держ а палку между колен.
(Пример см. тж. В-1020; С-2827; С-237; К-546).

1317. аѵег {геііа торопиться, спешить (пример см. 
С-2248; Р-427 Ѵ -І73).

1318. сіагяі іге ііа  создавать видимость спешки, 
еззеге соше 1а сЬе ?ссе, рег Іа ѵгеМа, і §аШ пі

сіесЬі см. С-261.
1319. {аге [геііа  торопить.

1320. сЬі {а іп Ігейа Ьа йізгіеМа ргоѵ. делано на
спех — сделано на смех; поспешишь — людей насме
шишь.

1321. сЬі Ьа ігеііа . іпйи«і ргоѵ. =  поспешай, не торо
пясь.

1322. сЬі 5І гпагЧа іп Ігеііа , кіепіа асіадіо р п ѵ . ж е
нился на скорую руку, да на долгую муку.

1323. іп Іге ііа  е Ьепе поп ѵаппо іп к іете  ргоѵ. по
спеш иш ь— людей насмешишь.

1324. Іа ігорра {геііа, ѵоіечсіо Іаг, гёікГа ргоѵ. ~  хо
рошо и скоро не бывает.
Р К Е Т Т 0 Ш 5 0  

1а садпа ітеііоіока {а і садпоИпі сіесЬі см. С-64, 
аі сопзі^Ііо ?ге+І0І050 зе^ие іі репііш епіо см. С-2467. 
сЬі ігеііоіоьо ё, іпсіарра і ріейі см. Р -1719.
1а ^ а ііа  {геііоіока {есе і ^а іііп і сіесЬі см. 0-273. 

РКЮ О ЕКЕ у
1325. ігі^^егвеіа  не нуждаться в чем-л., выбрасывать 

что-л.
Ггі§2 еге соп Гасдиа с.м. А -163.
(гід^егхі пеі (или  а<) кио Іагйо см. Ь-161.
апЗаге а Іагкі {гі^деге см. Р-183.
сіаг Ьиопе рагоіе е Ігідгтеге см. Р-515.
Гаге иоѵа сіа {гг^деге см. 11-186. 
пі ап с! аге а ‘агхі {гі^деге см. р-192. 
сЬе гпі зіа ГгШо Н {едаіо! см. Р-394.
іі кеі {гіііа 1а гпешогіа? см. М-1096.

РКІО ІО  а§§
Ьеггеііо Ігідіо см. В -592 

РРІОЫАКЕ у 
{гі^паге виі д ііе і см. 0-447.

р р і о ы и с с ю
1326. се.хаге сЫ Ргі^писсіо лезть на рожон; прини

маться за опасное дело, не считаясь с последствиями 
для себя.
Р Р Ш О ІІЕ ІХ О  т  

сегѵеііо йі ігіприеііо см. С-1554, 
сапіаге согпе ип {пп^иеНо см. С-542, 
піегтііо ё (или  ѵаі ріи) (ип) {гіп^иеііо іп ^аЬЬіа (или 

іп т а п о )  сЬе (ип) іогйо іп (гахса (или  сЬе іп {газса 
іогйо, сЬе ип ІогОо іп хіере) см. 0-17.
РКІТТАТА /

^ іаііо  согп’ипа {гШаІа см. 0-429.
1327. !аге ипа (или  !а) {гіііаіа а) сделать яичницу 

(тж . иіутл.):
Созіапга. — Ьа Ітіііа іа  ГЬо Іа ііа , ГЬо шеБйа аі саЫо. 
НоЪегіо і...азрго). — Ргоргіо собі: аѵеіе «Гаііо Іа ІтШ аіа», 

Біепогіпа Созсапга (Е. Ое Рііірро, «Ье Ьи^іе соп Іе ^атЬе 
Іип%ке»).

К о с т а н ц а .  — Яичницу я состряпала и поставила в 
теплое место.

Р о б е р т о  (...с горечью). — Вот именно, «настряпали», 
синьорина Костанца.

Ь) ирон. испоргить дело, совершить ошибку, промах:
— Р и ап іо  а ѵоі. гевіаіе риг диі, 8е ѵоіеіе, ^ІассЪе аѵеіе 

^аііо 1а ітіііаіа. Коп роббо Іазсіагѵі іп ш егго а ііа  Бігайа 
(О. Ѵег&а, «II піапіо йі Еіепа»).

— А вы оставайтесь все ж е здесь, если ж елаете, хотя вы 
сами все погубили. Н е могу ж е я бросить вас на улице.
(Пример см. ток. А-1186).

132сі. гіѵоКаге (или  гоѵексіаге) 1а ігШ аіа а) перевер 
нуть яичницу; Ь) перевести разговор на другую тему, 
сменить пластинку; с) перевернуть все вверх дном.

МісЬеІе т і  гоѵезсіаѵа, с о т е  зі сіісе, Іа  Іг ій аіа  зоііо И 
пазо... е 1і с іііатаѵ а Іи ііі диапіі, зепга ессегіопе, Ьапйііі 
(Л. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Микеле, как  говорится, спутал все мои карты у меня под 
носом и обозвал их всех бандитами.

1329. ѵоіег {аге 1а ітШ аіа кепга гошреге !е иоѵа пы
таться сделать яичницу, не разбив яиц; стремиться 
совместить несовместимое, 

с’ё ос! о г (1і (г іііа іа  см. 0-267.
сЬі 5’іш ріссіа (или  іш рассіа) соііе (га&сЬс, Іа (гіі- 

1аіа ха йі {игпо см.. Р-1231.
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1330. поп 5І Іа 1а іг іЙ аіа  зепга гогпреге Іе иоѵа ргоѵ. 
^  не разбив яиц, яичницу не сделаешь; кто не рискует, 
тот не выигрывает:

Ма Біссогпе поп бі Іаппо 1е (гШ аІе Бепга гошреге сіеііе
иоѵа, сов! поп бі роіга ргепйеге П р ге т іо  Бепга Брепйеге 
ЧиаІсЬе сова (А. Оііѵіегі &ап&іасото, «Ь'аппіѵегзагіо»),

Но как нельзя сделать яичницу, не разбив яиц, так точно 
нельзя добиться успеха, не затратив сил.

РКІТТО сцу§
1331. ігй іо  е п іт іііо  жевано-пережевано, сказано-пе- 

ресказано.
1332. созе Ігіііе е гіігШ е общеизвестные, избитые ис

тины.
поп сарігсі ип саѵоіо ІгШо см. С-1422.
1333. е5‘,еге (Ье11’е) ігШ о попасться, влипнуть:

Іп іапіо бі сегсаѵа ип га^агго  всогпрагБО йі СаБІеІІашаге. II 
БОБреІІо Ьаіепо ай ип ѵісе-согштББагіо. Ей іо Іиі ігіііо  
(М. Арреііиз, «йа тогго а зсгШоге»),

Тем временем было объявлено, что разыскивается мальчик 
из Кастелламаре. У помощника комиссара возникли подо
зрения, и я попался.

Ьа га&агга бі т іБ е  а  гійеге е йіббс: « З іа т о  ІгіШ» 
{А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Девушка засмеялась и сказала: «Вот и влипли».
— Баіѵаші, АІігіого! 8е поп ші ваіѵі, зоп ігіііо! (С. Соі- 

Іойі„ «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссЫо» ).
На помощь, Алидоро! — закричал Пиноккио. — Если ты мне 

ие поможешь — я погиб!
(Пример см. тж. В-1236; М-576 Ъ).

1334. сЬі 1а ѵиоіе ітШ а, сЫ аггозй іа ргоѵ. ~  о вку
сах не спорят.

гиссЬе ітШе! см. 2-96.
РКООАРЕ ѵ 

{гогіаге 1а ѵегііа см. Ѵ-343.
Р К О О Е I

50«0 іі Ьиоп ргегго сі соѵа 1а Ігогёе см. Р-2291. 
РКООО пі

1335. состііеге (или  вогргепгіеге) іп (или  зиі) Ігогёо 
поймать с поличным:

ЬисШо РоІсНеІіо. — ...е рег поп еззег соііо іп ігогіо...
аііепйеѵа а йіг бі о  по, Бесопйо сЬе іо ѵейеѵа ргосейеге Ц 
зио рагіаге, рег роіегші Баіѵаге... {А. Рігепгиоіа, «I Ьисійі»).

Л ю ч и д о  Ф о л ь к е т т о .  — ...и чтобы не попасться с 
поличным и как-нибудь выкрутиться, я старался на его во
просы не отвечать ии да, ни нет...

1336. еззеге іп {гогіо подвергнуться штрафу за  кон
трабанду.

1337. Іеѵаге іі ігойо <іг гёоззо сбыть краденое, 
ра^аге Іа §аЪе11а е іі {гойо см. 0-24. 
когргепосгс іп (или  зЩ) {гогіо см. Р-1335. 
еггоге поп ё Ію гіо см. Е-161.
1а роса сШі§епха р а§ а  И ігогіо см. 0-435.

РКОЁЬАКЕ ѵ
1338. Іаге {гоііаге (или  теМ еге а  {гоПаге} цсі іп саг- 

сеге гноить кого-л. в тюрьме.
1339. іспеге а  Ігоііаге мариновать, тянуть.

Р К О Ы О  адц
евзеіс гіі р аз іа  ІгоІІа см. Р-845.

Р^ОГЛСОЬА }
Іаѵаге іі саро соп 1е {гоіпЬоІе см. С-773.

РКСЖОА } 
ѵспіо гіі [гопгёа см. Ѵ-236.
1340. рогіаге ігопйа аІСа іогезіа  в лес валежник но

сить, делать бесполезное дело, зря стараться.
ігеш аге соше ипа {гопгёа см. Т-913, 
поп ѵаіеге лпа ігопгіа йі (или  гёеі) рогго (или  сіі са- 

ѵоіо) см. Ѵ-25 
ипа ігопгіа поп іа  ргішаѵега см. Р  2297. 
поп хпио^е !гопс!а сЬе Оіо (или  сЬе И сіеі) поп ѵо- 

^ ііа  см. 0-179.
поп ё ипа ігопгіа гёі рогго см. Р-2083.

РРОМТЕ /
1341. ітопіе іпсаІІНа (или  іпѵеігіаіа) нахал, наглец.
1342. — аѵеге 1а Іго.ііе іпсаНііа потерять всякий стыд.
1343. ігопіе ригІ55Іша благородный ум.

і344 Ігоп^е гіі Ьгопго наглец, нахал, 
ігоп іе гіі шеге(гісе см. № 1220.
Ьасіаіо іп Ігопіе сіаііа Іогіипа см. Р-11123.
1345. а  {гопіе (обыкн. употр. с гл. рогге, кіаге, Іго- 

ѵагкі, есс.) лицом к лицу:
...диапйо бі Ігоѵо а Ігопіе сіеі сіие даіапіиош іпі... Бі 

?егшо 5и йие ріейі (А. Мапгопі, «/ ргопге88і зрозі»).
...очутившись лицом к лицу с двумя молодчиками... дон 

Аббондио остановился как вкопанный.
Ьа ѵегііа ё сЪе 1о Іешеѵо апсога ип росо е поп аѵгеі 

Іогее зариіо  зіагдіі а ігопіе (С. Раѵеве, «Цассопіі»).
Но истина заклю чалась в том, что я его все еще боялась, 

у меня не хватало духу оказаться с ним лицом к лицу.

1346. а ігопіе сЗі... по сравнению с...
1347. йі !гопіе перед лицом, против.
1348. сіі [гопіе а... напротив, перед.
1349. — йі ?гопіе аі шопсіо перед лицом общества.
1350. а (или соп 1а) Ігопіе а ііа  (или арегіа, всорегіа^

а) с чистой совестью, с высоко поднятой головой (при
мер см. 5-448); Ь) бесстрашно, смело.

1351. соп (или а) !гоп(е Ьа5$а опустив голову, по
весив голову, повесив кос.

1352. — 5*аге а (или іепеге 1а) !гоп*е Ьазза заду
маться; повесить голову, повесить нос, упасть духом.

1353. а (или сН ) Іггопіе а 1топ*е лицом к лицу;
Сіі иотіп і із іт і іѵ а т е п іе  Гесего сігсоіо, пеі ш егго 1 йие 

аѵѵегкагі гішаБего Ггопіе а Ігопіе (Г. ЬапсІоЦі, «Ьа врайа»).
Толпа и н с т и н к т и в н о  сгрудилась вокруг двух противников, 

которые стояли лицом к лицу друг против друга.

1354. а ргіша Ігопіе с первого взгляда, 
соі (или  а) зисіоге гіеііа {гспіе см. 5-2034.
1355. аЬЬаззаге 1а ігоп іе а) понурить, склонить го

лову: Ь) смириться, подчиниться:
Ьа роѵегіа поп д іі !есе е  поп ^іі Гага аЬЬайБаге 1а ігопІе 

(О. Сагйиссі, «II Рагіпі»).
Бедность не заставляла и никогда ие заставит его уни

жаться.

а§§го ііаге  1а Тгопіе см. С-1882.
1356. аѵеге Ігопіе иметь смелость, дерзость, наглость:

— Согпе!.. Ей Ьа ігопіе Іапіо еісига сЬе обі йі ѵепіге а 
Рігепге? (Р. Рап^апі, «Сессо (1’АзсоІі»).

— Как!.. И он до того самоуверен, что рискует показаться 
во Флоренции?

Ѵоеііо ргоргіо ѵейеге чиеііо сЫ аѵгй. Іа  і^гоп^е йі гізроп- 
й егт і {А: Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Хотел бы я посмотреть, кто посмеет мие возражать.

1357. сигѵаге 1а Ігопіе склонить голову, повиноваться.
1358. йаге йі Ггопіе іп... наскочить, наткнуться на... 
ег^еге 1а Ігопіе см. Р-1361. 
езвеге іп ^іпоссЬіо йі Ігопіе а см. 0-453. 
1359. еззеге зсгШо іп ^гопіе быть написанным на лбу;

Ьа йіБ&гагіа діі кіаѵа Бсгіііа іп Ггопіе; е Іа \оНипа поп 
зоггШеѵа Бе поп рег іепйег&іі ип ігапеііо е Гагіо сарі- 

ІошЬоІаге рій іп іопйо а ііа  й ізягагіа (А. Могаѵіа, «Нас- 
сопіі готапі»).

У Сильвано на лбу было написано, что он несчастный че* 
ловек. Счастье улыбалось ему лишь д л я  того, чтобы за
манить в ловушку и заставить его ринуться очертя голову 
навстречу еще худшим бедам.

!аге іі саііо  аПа Ігопіе см. С-198.
1360. !аге Ігопіе а... достойно встретить справиться

с..., смело идти навстречу:
МеІІе сопйігіопі сііе бі ігоѵапо аііиаігпепіе і іеаіг!.., і 

роѵегі Ітргезагі поп ровБопо іаг Ггопіе а ііе  еві^епге йе^Н 
агіІБІі е йеі риЬЫісо (О. ѴегсІі, «АиіоЫо§га}іа йаііе Іеі- 
іеге» ).

При настоящем положении дел в театре... бедные им
пресарио не могут противостоять требованиям актеров и 
публики.

Иеі сог80 йеііа гіипіопе аісипі рагіесірапіі аррагіѵапо 
репБОБі БОІіапіо йеІГішроББіЬіІіІа йі Іаг Ігопіе аІРигіо йеі 
ІейезсЬі... іЕ Мизсо, «Ьа ѵегііа зиіі' 8 веІІетЬге /943»).

Во время совещания некоторые из присутствовавших по- 
видимому былн озабочены, так как не верили в возмож
ность дать отпор наступлению немцев.

Мі йізБе сЪе бі БІаѵапо гассо^Непйо 1е агіопі й ’ипа ѵес- 
сЫа ітргева , сЬе ѵоіеѵа гіппоѵагзі рег Іаг Ігопіе а^П аппі 
раШѵі (Е. йе  МагсНі«Не(ІіѵІѵо»)а
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Он сказал  мне, что они скупают акции одного старого

предприятия, которое модернизируется, чтобы выдержать 
удары нескольких лет кризиса.

ІпоИге с’ета Іи ііа  ипа ^иеБиопе йі гіі^піій а сиі Іа 
зщ погіпа Ітгпасоіаіа, а созіо йі ѵепгіеге Гіпіего раіагго  
е Гого сіі саза, іпіепйеѵа іа г  ^гопіе (С. Рагізе, «II ргеіе 
Ъеііо» ).

Кроме всего прочего, речь шла о престиже, которого 
синьорина Иммаколата никак не собиралась лиш аться даж е 
ценой продажи дома и всех золотых вещей.
(Пример см. тою. Ѵ-840).

{гиагёа^паге соі 5ііс'«іе сіеііа Ігопіе см. 3-2037. 
йиайа^.іагхі іі рапе соп іі хийоге йеііа {гопіе см

Р-264.
1361. іп(п)а1гаге (или  ег^еге, хоііеѵаге) 1а ігопіе вос

прянуть духом.
1362. іпйигаге Іа Ігопіе упрямиться.
1363. т е ііе г е  (или  рогге) а (или  йі) {гопіе столк

нуть, поставить друг против друга:
Меззе сіі Ггопіе 1а т а й г е  е 1е ёие іі&Ііе, ѵеппе Сиогі сЬе 

1е гіие га&агге рогіаѵапо іі іги ііо  сГипо зіеззо  и о то  
(С. Аіѵаго, «II по8іго іетро е Іа зрегапга»).

Когда матери и двум дочерям устроили очную ставку, 
обнаружилось, что девуш ки забеременели от одного и того 
ж е мужчины.

1364. теИ еге  чй с!і ігоггіе аі № (о  (с о т р ш іо )  поста
вить кого-л. перед свершившимся фактом:

АІ^опзо. — РегсЬё поп зі ш еііе ип и о то  сіі Ігспіе а! 
Іа ііо  сотр іи іо . Соп ип сегіо ^агЬо ^Іі зі ргерага Іо зіа іо  
сГапіто (Е. Ое Рііірро, «Вепе тіо е соге гпіо»).

А л ь ф о н с о .  — Н ельзя ставить человека перед свершив
шимся фактом? Можно, действуя осмотрительно, подгото
вить его морально.

ріссЬіагзі соп ип сНіо Іа Ггопіе см. 0-702. 
рогге а  (или  (Зі) ітопіе см. Р-1363.
1365. ргепйеге сЗі ^гопіе а) предпринять лобовую ата

ку; Ь) взять за живое, попасть не в бровь, а в глаз:
Ргезо созі сіі Ігопіе МагсеІІо Ьагсоііб ип п ю теп іо  

(5, Рагіпа, «Ье іге соттейіе йеііа ѵііа»).
Получив удар не в бровь, а в глаз, Марчелло на минут? 

заколебался.
Ь ’аггоІіпо, ргезо сіі ігопіе, діга іі дізсогзо (V. Рассо йе 

Ьадагйа, «СгопасНе саШѵе»).
Точильщик, задетый за живое, поспешил переменить тему 

разговора.

ргепйеге іі ѵепіо йі {гопіе см. Ѵ-271. 
ьоііеѵаге іа ігопіс см. Р  1361.
1366. хріапаге Іа {гопіе: Ьа зріапаіо  1а ігогйе лицо 

его прояснилось.
1367. поп (роіеге) кіагс а Ггопіе не иметь себе равных.
1368. іепегс {годіе а) выйти навстречу; Ь) сопротив

ляться, противиться, стойко держ аться:
Ѵотіпі йі ёгійо е ^атозі... сЬе Іеппего ігопіе аІГаѵѵегзіІа 

іасепсіо іі т а е з іг о  сіі зсиоіа (А. Рапгіпі, «Котапгі й’атЬо і 
зеззі»).

Были выдающиеся, и д аж е  знаменитые, люди, которые 
в борьбе за существование работали школьными учителями.

с) (тж . іепеге {гопіе хсорегіа) держ ать высоко голову, 
ходить с высоко поднятой головой.

1369. ѵоісгег 1а ітопіе повернуть оглобли.
5370. !гоп*е аИа! выше голову!, мужайтесь!:

«Ѵоі, сЬе зіеіе з іа іо  іп А тегіса, сЬе роігезіе, оцці соте 
теііегѵ і зо ііо  сіиесепіо сіеііе рій Ъеііе сіоппе сЗі N3- 

роіі! Ргоітіе а ііа , аііога!» (С. Агріпо, «Ѵп йеііііо й’опоге»).
— Ведь вы побывали в Америке и могли бы хоть сейчас 

иметь любую из двухсот самых красивых женщин Неаполя! 
Так выше головуі

РКОМ ТЕ5РІ2Ю  от 
хри^па йі {гопіехріхі см. 5-1540.

РР0ІѴ 20Е 0 т
1371. зепга ігопгоіі без прикрас.
1372. гпеКегхі іп Ігопгоіі рег... в лепешку разбиться 

для..:
— Айезко сі п іеііегето  іп Ігопгоіі рег Іиі, — 50й?іиПБе 1а 

таг іге рггшепйо іі Ьоііопе еіеіігісо рег сЫ атаг 1а сашегіега 
(Е. Оазігіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»),

— Сейчас мы его порадуем, — сказала м ать, наж имая 
кнопку, чтобы вызвать горни'мую.

РКОТТОЬА }
1373. йаге ай іпіепсНге §тоххе ТгоНоІе (тж. гассопіагс 

ігоііо іе) врать, рассказывать сказки.
1374. т е ііе г е  (или  сассіаге) іп ІгоНоІа осчеять, вы

смеять, сделать посмешищем.
1375. ѵепйеге [гоііоіе ж  кормить обещаниями; су

лить золотые горы.
РКІІСІАІѴООИ) т  

Іегсіо диапіо {гисіапйоіо йеі (огпо см. Ь-404. 
РКІІРКЦ т

1376. Іаге !гц{ги делать наспех, халтурить 
Р Р ІЮ А Р Е  ѵ

{ги^агві Г а п іт а  см. А-795.
РКЫОАТО 

^ а ііо  {гисгаіо см. С-260.
— а п іа г  (или  соггеге, (цд^іге) соше ип цаі^о Іги- 

сгаіо см. 0-292. 
р р и ь ь л р Е  ѵ

{гиііаге іп (или  рег і!) саро (или  рег іі сегѵеііо, рег 
1а іехіа) см. С-769.

1а саггисоіа поп Ігиііа, ее поп ё ипіа см. С -1049.
1377. ^іі (ги ііа іі саро (или  іі сегѵеііо, 1а Іеь(а) он

капризничает.
Р к и ь ь А т о  а в е

аѵеге йеііа рарра Гтиііаіа пеііа Іеьіа см. Р-376. 
р к и ь ь ^ о  т  

хѵеііо с о т е  ип {гиіііпо см. 5-2119.
1378. еххеге (или  рагеге) ип {гиіііпо а) быть прыт

ким; Ь) быть ветреным, непостоянным.
Р к и ь ь о  т

1379. рі^Ііаге а  Ігиііо а) схватить на лету:
Сгчсіі а т е :  сЬе сегіе созе 1е рі^ііо а іги ііо  (О. Саг- 

сіиссі, «Ьеііеге»),
Поверь мне: есть вещи, которые я схватываю на лету.

Ь) захватить кого л. врасплох.
РК 'Л Х О М Е  т

йеѵоіо йеі {гиііспе см. 0-282.РкизтА \
со!ро гіі Ігихіа см. С-2218.
1380. айор(е)гаге 1а ігихіа подвергнуть суровой кри

тике; критиковать с пристрастием
1381. Ьаііеге 1а {гихіа а ;  выйти на панель, заниматься 

проституцией.
1382. Іагхі Іа ігихіа рег 1а хсЬіепа (или  рег іі хейеге) 

вредить самому себе.
1383. харег іпапец^іаге 1а {гихіа а) хорошо владеть 

пером; Ь) резко критиковать.
Р К ІіЗ Т А Я Е  У 

{гихіаге а хап^ие см. 5-168.
{гихіаге іпопйо см. М-1785,
ра^аге іі Ьоіа сЬе іі ітихН см. В-991 
^ а і іа  (или  § а ііо ) йа (или  а) ітиьіаге см. С-250. 

11Ш8ТАТА /
1384. ѵаі ріи ипа {гихіаіа сЬе сепіо аггі ргоѵ. удар 

кнута полезней сотни понуканий.
ГПІІ5ТАТО аЦЦ 

апйаге (или  соггеге, Іи^^іге) с о т е  ип ^ а ііо  {гихіаіо 
см. О-292.
Р К и 5 Т О  т

1385. сопйигге а {гих.о е а сяреію  довести до ни
щеты, пустить по миру.
Р Р ІЛ Т А  /

1386. аггіѵаге аііе іги ііа  а) прийти к десерту;
Ь) прийти слишком поздно.

1387. йаге 1е {гиііа а  сепа проучить как следует.
1388. еххеге аііе  Іги4іа а) кончать обецать; Ь) подхо

дить к концу:

Согащ*іо, (Зипчие, зі^пог СЬізІапгопі: з іа т о  а ііе  ^гиііа; 
ЕІІа а іт е п о  Ѵейа айипцие зе Іп пиезіа ассогга^ііа йі 
рагоіе зепга г іт а ,  сЬе Ье тапсіо, рио іа г т і  <3еі Ьиопі ѵегы" 
со т 'Е И а  пе Ьа ІаШ  іаій і (О. Ѵегйі, «АиІоЫо^га}(а йаііе
Іеііеге»).
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Итак, мужайтесь, синьор Гизланцони: мы подходим к 
концу работы. По крайней мере Вы. Так что посмотрите, 
нельзя ли из мешанины слов без рифмы, что я Вам посы
лаю, сделать приличные стнхи, как Вы это делали не раз.

1389. 1а ітиК а сагіе поп Іопіапо сІаІГаІЬего (тж. іі 
іги іір  поп савса Іопіап (ІаІГаІЬего) ргоѵ. яблоко от 
яблони недалеко падает.
РК Ш Т А К Е  ѵ 

{гиііаге іпіапііа см. 1-239. 
аІЬего сЬе поп {піНа іад ііа , 1а"Ііа  см. А-455. 

Р К Ш Т ІР ІС А Р Е  V
1390. поп ТгиііШса сЬі поп пюгШіса ргоѵ. без труда 

не вытащишь и рыбку из пруда.
РРШ ГЮ  ш

1391. Ігиііо  ргоіЫІо (или  ѵіеіаіо) запретный плод.
1392. Ігиііо йеІГашоге =  плод любви, внебрачный 

ребенок.
1393. іп іШ  йеІГіпѵегпо зимние простуды.
1394. {гиііі сіі шаге дары моря (о съедобных мол

люсках и т. п .).
1395. Ггиііі сіеі кигёогі плоды упорного труда.
1396. росо Тгиііо незначительный, ничтожный резуль

тат.
1397. 5епга (или  соп пеккип) ІгиМо безрезультатно 

(пример см. Р-1011).
1398. сооііеге ІІ ІгиЙо ц и а т іо  ё іпаіиго делать что-л. 

своевременно.
1399. йаге іі ГгиМо давать доход.
1400. йаге (или  т е ііе ге ) а Ігиііо  а) давать (деньги) 

в рост; Ь) выгодно использовать, применить:
Мепіге авреііа 1а Іа т ів ііа ,  1а 5. репза (!і теН еге  а (ги(4о 

1а Б и а  агпісігіа соп і ііие еоігіаіі рег ѵ е г і е г е  гіі к а і ѵ а г е  
чиаісііе ѵісіпо (С. ОеЬепейеііі, «11п иіііто Ьасіо»).

В ожидании семьи синьора С. думает использовать свое 
знакомство с двумя солдатами, чтобы попытаться спасти 
кого-нибудь из соседей.

II сІІБсероІо ііі КгаГГІ-ЕЪЪіпй РгоГеБвоге Карр, аѵеѵа 
шсббо а  ^гиііо &П аппі (Зоро 1а (ІітіББІопе <3е1 т а п іс о т іо , 
Біисііапсіо 1а рагге БІогіса <3е11а Биа т а іе г іа , е 1а Іеііегаіига 
геіаііѵа (К. ВассНеШ, «Ьа сШа сіедіі атапіі»).

Ученик Крафта-Эббинга профессор Капп выгодно исполь
зовал годы после выхода из дома умалишенных, изучая 
историю своей специальности и соответствующую литературу,

1401. еззеге іги ііо  Еиогі зіа^іопе быть несвоевремен
ным, прийти некстати.

1402. Гаге Ггийо приносить плоды, доход; идти впрок:
Ьо «регіаіс, іі поіаіо е дН аіігі ^Іі аѵеѵап сіеііо рій 

ѵоііе: Веп Іеѵаіо б і ^ п о г  росіезіа; іпа ѵеёеп<Зо сііе Гасеап 
росо ігиМо, е сЬе аррепа гізропсіеѵа. з і іепеап іп гівреііо, 
рагіапйо іга  Іого б о і і о  ѵосе... (.М. й'Аге&Ио, «Еііоге Ріега- 
тозса» ).

Аптекарь, нотариус и другне уж е несколько раз привет
ствовали его: «Доброе утро, синьор подеста!», но, видя, что 
все без толку, что он едва снисходит до ответа, стали иа 
почтительном расстоянии и заговорили меж собой впол
голоса.
гпеііеге йепаго а іги ііо  см. 0-109. 
т е ііе г е  а іги ііо  см. Р-1400.
1403. гассо^Неге і !ги1іі пожинать плоды:

Его ип ѵессЪіо е^оізіа. Согпіпсіаѵо а гассо^ііеге I ІгиіН 
деііа ш іа рі^га е саи іа ѵігііііа (М. Зоійаіі, «II ѵего Зіі-
ѵевігі» ).

Я был старым эгоистом и начал пожинать плоды своей 
холостяцкой инертности и осторожности.

гезіИшге сарііаіе е ігиііі см. С-667.
1404. іігаге іі ТпіНо соі гіепіі зубами вырвать, из 

горла вырвать:
— Р а іе  ѵепіге апсііе сепіо регііі, зе  ѵоіеіе. 8агаппо Іи ііе 

зрезе ЪиНаіе. Оиезіо ё ип !опгіо сГесопотіа, йа іігагпе 
іги ііо  соі гіепіі (С. Ѵег^а, «II то г Но йі Еіепа»).

— М ожете пригласить хоть целую сотню специалистов, 
если желаете. Зря  ю лько  деньги истратите. А на этом 
можно много сэкономить.
1405. Ігаг іги ііо  извлечь выгоду (пример см. 

С-2645 Ь).
1406. ѵепіге а і"и1(о принести плоды; дать эффект, 

принести успех.

1407. ГаІЬего ві сопоясе гёаі ?гиі(о (или  йаі {гийо 
5і сопоксе ГаІЬего) (§1і иопііпі кі сопоксопо аі ІаШ ) 
ргоѵ. о дереве судят по его плодам (а о человеке по 
делам).

аІЬего 5ре55о (или  ігорро) ігяріапіаіо, щаі йі {гиііі ё 
сагісаіо см. А-456.

іі іги ііо  поп сакса Іопіап (ІаІГаІЬего см. Р-1389.
1408. ІгиИо ргоіЬііо ё рій харогііо ргоѵ. запретный 

плод сладок.
поп о^пі Ііоге Га {гійіо см. Р-919.
1409. о^пі ІпШ о ѵиоі (или  Ьа) 1а хиа віа^іопе ргоѵ. 

всякому овощу свое время:
Оепі ІтпНо Ьа Іа киа кіавіопе, ша 1’еБІаІе ё іпа БІавіопе 

зресіаіе, аіш епо сіаііе позіге рагіі (Р. А. Виііііа, «II ѵоіап* 
ипо» ).

Всякому овощу свое время, но лето — время особенное, 
по крайней мере, в наших краях.

і чиаіігіпі гиЬаіі поп {аппо іпаі {гиКо см. (5-86. 
харіепха ѵессЬіа с!а Ігиііо  пиоѵо см. 5-236.
1410. іа іе  аІЬего, Іаіе Ігиііо  ргоѵ. каково дерево, та

ковы И плоды.
Р ІіС и А Т А  /  

апсіаге ѵіа соше ипа Гисііаіа см. Ѵ-525.
Р ІІС ІЬЕ  т 

а  ргоѵа гіі {исііе см. Р-2364. 
апйаге соше ипа раііа  сіі {исііе см. А-711.

РЫСША /
1411. {исіпа іп(егпаІе преисподняя, ад.
1412. іисіпа сіі т еп го ^ п е  фабрика лжи.
1413. Тисіпа йі каіиіе кузница здоровья.

РЫОА і
1414. йі Іи ^а  в спешке, мимоходом: рагіаге гіі Ги^а 

соп дс! перекинуться несколькими словами с кем-л. 
Р ІЮ А рЕ  ѵ

{и^аге ^ іі крігііі см. 5-1479.
р и о о і р и с о і  т

1415. а І и ^ і іи й ^ і  стремительно, сломя голову.
1416. — піап^іаге а  {и§§і{и§§і перекусить на скорую 

руку.
1417. пеі {иццііист^і в суматохе. 

р и о о і р Е  ѵ
!и§§іге 1’асциа хоМо Іе ^гопйаіе см. А 164.
1418. Ги§§іге соше ип аррезіаіо  лететь как угоре

лый.
Іик8*ге чиапіо аѵегпе пеііе § а т Ь е  см. 0-155.
{и{г§іге с о т е  ип Ьіассо см. В-637.
{и^^іге сіі Ьосса см. В-896.
1419. І и ^ і г е  с о т е  ипа саппопайа (или  с о т е  ипа 

раііа  Йі іисііе) бежать, нестись пулей; пуститься пу
лей.

{и§йіге соше іі йіаѵоіо йаІГасциа хапіа (или  йаііа 
сгосе) см. 0-312.

{и§{гіге аІГегіа см. Е-166. 
іцочтіге Гегіа е Іа хсеха см Е-165.
1420. {и§й'ге соше іі {иосо бояться как огня, как 

черт ладана.
І и ^ і г е  а  §ашЬе Іеѵаіе см. С -156.
{и^^іге с о т е  ип §а ііо  ігицаіо  (или  {гихіаіо, хсоііаіо, 

аггохНіо) см. С-292.
{и^^іге с о т е  іі І а т р о  см. Ь-104 
І и ^ і г е  с о т ’ип ІеЬЬгово см. Ь-281. 
іиетаіге аІГоссЫо см. 0-172. 
іиогтіге а^ іі оссЬі йеі іпопйо см. 0-173.
{ и ^ іг е  с о т е  ипа раііа гёі Гисііе см. Р-1419.
Іи^^іге 1е рагоіе см. Р-530.
Іи д р ге  1а ріепа с.м. Р-1741.
І и ^ і г е  рій сііе іі сіетопіо (или  іі Йіаѵоіо, сЬе і сЗіа- 

ѵоіі) 1а сгосе см. 0-312.
Іи 2 й 'ге >1 гаппо саійо см. К -112.
1421. {и^й*ге с о т е  ип гагхо беж ать что есть духу, 

лететь пулей.
{иддіг(5І) а  (или  іп) гоііа см. Н-575.



РЬ'О 437 Р
(иетціге с о т е  ипа «аей а см. 3-60.
1422. іиу^іге с о т е  іі ѵепіо нестись как ветер:

— ...1а Ѵоіре е іі О аііо... Ьаппо ргезо 1е то п е іе  й ’ого... 
е роі копо соше П ѵепіо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге 
йі РіпоссНю»).

— Лиса с Котом взяли мои золотые... и припустили что 
есть духу.
(Пример см. тж. Р-18С1).

сЫисІеге (или  яеггаге) 1а 5іа11а гёоро сЬе зопо Іи^- 
§ііі і Ьиоі см. 5-1599. 

соггеге гёіеіго а сііі іи ^ ^ е  см. С 2783. 
а ксарра е іистаі см. 5-326.
— тапстіаге а зсарра е Іи^й і см. 5-327. 
а 5(гарра е Іид^і см. 5-1916.
іп а т о г е  ( или  пеііа диегга гё’ат о г е )  ѵіпсе сііі іиц&е 

см. А -677.
сііі согге согге, т а  сЬі іи ^ц е ѵоіа см. С-2788 
сЬі {и§§е 1а т о іа ,  хсапва 1а {агіпа см. М-1695. 
сЬі сі Іосіа кі сіее {идйіге, е сііі с’іп§іигіа (или  с’іп- 

§ап па) 5і сіёе зоіігіге см. Ь-767.
ё сіа іаіога иссеі пеііа га^па, сЬе ё іисгаііо йі ^аЬ- 

Ьіа см. ІЛ-14.
стапіЬе т іе ,  поп ё ѵег^о^па, іі Іи&^іг циапгіо Ъізо^па 

см. 0-189.
а  п ет ісо  сЬе іііц ^е  ропіе гё’ого (или  сГаг^гп!*})! см. 

N-158.
Гопоге ѵа гёіеіго а  сЫ Зо і и ^ е  см 0-397.
і роѵегі о^пипо 1і см. Р-2197.

РІЮ НІМ О пг
1423. (аге іЧі^Ыпо прогуливать занятия:

Раг іиеЬіпо зі&пШса, а Воіо^па, піагіпаге Іа зсиоіа 
(А. Мепагіпі, «II сіпепіа пеііа Ііп^иа. Ьа Ііп&иа пеі сіпегпа»).

Выражение Гаг Іи&Ьіпо в Болонье означает прогуливать 
занятия.

РШ ЛССДОЕ I  
пего с о т е  1а іи іі^^ іп е  см. N-174.

РШЛСІЧО
1424. сарриссіо гёі Ри'.і§по виселица.
1425. апгіаге а Риіідпо быть повешенным.

Р І Л .М ^ А К Е  V
{иітіпаге ип а п а іе т а  см. А-690. 
т і  Гиііпіпі іі сіеіо «е... см. С-1870.

р і л .м і м а т о  а в е
сайеге с о т е  { и іт іп а іо  см. С -46.

Р Ш Ѵ ^ ІЕ  т
1426. іиіпііпе <]аІ сіеіо гром небесный:

Ьа кііа та Іа Ш а  поп ега з іа іа  аііго  сііе ип ѵеіепо (Заіоіе 
гіаі Ѵ аіспііпо... Роѵега іпіеіісе! Коп воп созе диезіе Йа сЫа- 
т а г е  і {и ітіп і сіаі сіеіо? (М. й’Аге%Ііо, «Еііоге Гіегатовса» ).

Э т о  была не болезнь: ее отравил Валентиио... Бедняжка! 
Разве можно тут не призывать громы небесные?

1427. Тиітіпе йі ^иегга талантливый военачальник, 
соіро йі іи іт іп е  см. С-2219.
— аѵеге ип соіро Йі Іи іт іп е  см. С-2220.
Іа т р і е іи іт іп і см. Ь-98.
1428. с о т е  ип !и !т іп е  молниеносно, быстро.
1429. с о т е  ип !и1тіпе а сіеі вегепо (обыкн. употр. 

с гл. апсіаге, аггіѵаге, есс.) как гром с ясного неба:
Ьа поіігіа гіеііа ѵепсіііа е (ЗеІІа сошрега гіеІГ «О тпіЬиз» 

зсорріб с о т е  ип Іиііпіпе а  сіеі зегепо: і шойегаіі, циеі 
сіеІІа Сіипіа зр ес іа ітеп іе , егапо зЬі&оШіі е еіісеѵапо гоЬа 
йа сіііойі аІГех дігеііоге сіеі ^іогпаіе... (О. Коѵеііа, «Маіег 
йоіогоза» ).

Известие о продаж е «Омнибуса» в другие руки поразило 
как гром среди ясного неба умеренных, особенно членов 
Джунты. которые, в полном смятении, поносили иа чем 
свег стоит бывшего редактора газеты.

тіп ассіаге іиопі е (и іт іп і см. Т-973.
1430. ьсаіепаге іи іт іп і метать громы и молнии. 

Р ІЖ А К Е  ѵ
1431. (ишагкеіа исчезнуть, смыться:

«ВезІіа, Ьезііа, Ьезііа» §гіі1о 1о гіо, «Ъезііа сЬе іе  1о 
сіеѵо сііге сЬе зіа Ьезііаі е поп Іе пе ассогді сЬе іі 0о сап о  
соше ип ЬатЬіпо соп 1а іоп іапеііа  арегія? Ьа Іиа регзріса- 
сіа, чиеі тагр іоп і, зе Іа Іи тап о  ш  йие Ьоссаіе» (V. Вгап- 
саіі. «II ЬеІГАпіопіо»).

— Остолоп, остолоп, остолопі — кричал дядюшка. — Я тебе 
прямо скаж у: ты остолоп! не видишь, что они тобой играют 
как малым ребенком? Да эти хитрецы от твоей предусмот
рительности не оставят и мокрого места.

1431.а. — т е  1а !и то ! мне наплевать!
1432. Іи т а ге  с о т е  ип с а т іп о  д ы м и т ь , как печная 

труба:
...ві те ііеѵ а  И ассоссоіаіо, соп Іа ріра іп Ьосса, е іи т а ѵ а , 

з ііеп гіозатеп іе , іиш аѵа соше ип сат іп о  (В. Сісо§папі, «Ѵіі- 
Іа Веаігісе»).

Он садился на корточки с трубкой в зубах н молча ды
мил, дымил как печная труба.
?и таге  Н пазо см. N-50.
1433. ?итаге с о т е  ип Іигсо курить как турок, много 

курить:
Ьиі ега ріссоіо, зешрге ѵезШо соі гіорріо реііо Ыи.., 1а 

іассіа раііійа..: іи т а ѵ а  соше ип іигсо (А. Могаѵіа, «Киоѵі. 
гассопіі готапі»).

Он был маленький, всегда в двубортном синем пиджа
ке... бледный... Курнл ои как турок.
поп БІихгісаге Гогбо ^иапс^о ^іі Іи т а  іі пахо см. 

0-651.
!аг {и таге  Іа іехіа см Т-546.
пеііа іеіісііа ^ іі аНагі поп іи тап о  см. Р-398.
1434. оййі 1е іи т а  сегодня он не в духе.
Іи ііі ^іі 5ігоп2І (и т а п о  см. 5-1954.

г и м А к ю  а в е
р-елгасге ГегЬа (и т а г іа  см. Е-109.

РЫ М ІСАРЕ ѵ 
{итісаге іі пако см. N-50.

РОМО т
1435. Іи т о  й’агго5Іо безделица, ничего не стоящая 

вещь.
ѵепйііоге гёі (игле см. Ѵ-215.
1436. с о т е  іі іи т о  пе^іі (или  а^Іі) оссЫ как бельмо 

на глазу:
Ьа іопгіахіопе йе] ^гирро Ги вепга йиЬЬіо ипа ^гапсіе 

ѵіііогіа <1і йоп Савіопе... киі ѵевсоѵо іп регзопа сЬе ѵейеѵа 
циезіе іпігіаііѵе с о т е  іі Іпіло пе@1і оссЬі... (С. Рагізе, «II 
ргеіе Ьеііо»).

Создание этой группы было, без сомнения, большой побе
дой дона Гастоне... над самим епископом, для которого 
эта идея была бельмом на глазу...

«Кісоггіаіі сііе пеііа ^тлгдіе сіИа сЫ *>/ йа іап іо  йа / аге 
ё ѵ і б і о  соше' И ІШпо п .^ Іі оссЬІ» (С. Рагізе, «II райгопе»)* 

-Запоили, чго в большом городе не очеиь-то любят лю
дей, которые слишком стараются».
1437. — ашаге соте (или ^иаI11о) іі (и то  пе^ІІ оссііі

любить как собака гіалку:
— Оеі гезіо... чиеі КоізсЬіЫ. соп 1а Іого поЬіІЪ <3і 

ргіпсізЬессо, поі йоѵгешшо атагП  с о т е  11 !и т о  пе§1і оссЫ 
{&. СаБіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп[огІе»).

— Впрочем... этих Ротшильдов, с их фальшивыми титу
лами, мы не должны подпускать к себе на пушечный вы
стрел.

Тапіо рег поп ѵепіг тепо аі йоѵеге, гізропйеѵа ога аі- 
Гіпѵііо (іеЗРА&гд, сГип сапопісо, Іиі сЬе ашаѵа і ргеГі 
диапіо іі іи т о  пе^Н оссЫ (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і 
ёіоѵапі» ).

И з чувства долга он отвечал согласием на приглашение 
каноника из Агро, хотя любил попов как собака палку.

1438. — аѵеге (илѵ аѵегхеіа, рі^ііаге, ргепйеге) а поіа 
соше (или рій сЬе) іі { и то  пе^іі оссЫ смертельно не
навидеть.

1439. апйаге (или  сопѵегіігзі, 5СІо§1іег8І, іогпаге) іп 
іиіпо а) рассеяться как дым, сойти на нет:

А1 гііогпо. вагеі ѵепиіо созіл а гіаЬЬгассіагѵі іиЬг, т а  
Оіпо т і  сопйиззе зесо. е і шіеі рго^еііі зе п ’апйагопо іи 
Ігито (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо» ).

На обратном пути я хотел приехать, чтоб обнять вас 
всех, но Джиио Каппони забрал меня с собой, н все мои 
планы рассеялись в дым.

5е пе іогпб іпсііеіго зоіо, ип ро’ ігізіе , теп іхе  ^ іі рагеѵа 
сЬе диаісоза йі дііеііа Іог ГгаіеІІапга іоззе апсіаіа іп Гито..» 
(С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

Он вернулся из свадебного путешествия бпата один, 
слегка опечаленный, и ему казалось, что какая-то часть их 
братской привязанности улетучилась, как дым.

Ьо зо... іі шаігігаопіо ега апгіаіо іп ?ипю... (С, Гезіогі^ 
«II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Знаю... брак расстроился.^



Р ІШ 438

«...Е (иНа Горега т і а  ё апгіаіа Іп Іи т о . Ма!е, регеЬё 
поп зопо гіизсііо аііо  зсоро... ѵоіеѵо т а г ііа г  Ьепе т іа  
іі0 ІшоІа» (Ь. Рігатиіеііо, «I ѵесскі е і ^іоѵат»)

И все. что я сделал, рассеялось как дым. Плохо, что я 
не достиг цели.., но я хотел хорошо выдать замуж  свою
ДО ЧЬ.

О иаісііе ѵоИа, р г іт а  сЬе 1а Іезіа т і  апсіазхе 1п Іи т о , 
пзсіѵо (іаііе сазе сопіогіеѵоіі е апгіаѵо а і аг йие оавзі рег 
іі &іагйіпо о пеііа зігагіа (О. 5оащ, «РапіаЬиІоиз»).

Иногда, боясь, что у меня лопнет голова, я уходил из 
этих удобных квартир и гулял по саду или по улице.

Ь) вылететь в трубу, разориться.
1440. аггіѵаге аі Іи т о  йеііе сапйеіе явиться к шапоч

ному разбору, прийти в гости с опозданием.
аНепсЗеге аііа  І і а т т а  е Іазсіаге апйаге іі іи т о  см. 

Р-534.
1441. поп аѵеге іи іпі не обольщаться:

Іо поп Ьо іипіі, егагіе  а Оіо! Іо зопо ііл іазіа  диаіе ші 
Ьаппо Гаііо шіо рааге е т і а  таг іге (О. Ѵег^а, «Мазіго-йоп
СезиаШо» ).

О, у меня, слава богу, нет ж елания стать аристократкой. 
Я осталась такой ж е, какой меня произвели на свет отец 
и мать.

Іо Ъагіо аі т іе і  іпіегеззі, с о т е  ѵоі... Моп Ьо І Іи т І  сЬе 
Ьаппо іап іі аіігі (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп Сезиаійо» ).

Я забочусь о своей выгоде, так ж е как и вы... Я не питаю 
иллюзий, как другие.

Ьійіаге !шпо пе^іі оссЫ см. Р-1443.
1442. со^ііеге цсі соі г шло зоИо 1е зсагре ^  поймать

на месте преступления, взять тепленьким:
«Оі пиоѵо а зрагаг 1а роіазза?» сі (Зіззе. «Васіаіе сЬе 

«ІаѵоИа іо іеіеіопо аі сагаЬіпіегі... ОиеІН аггіѵапо соп 1а 
тассЬ іп а  е ѵі соібопо апсога соі іи т о  зоііо  1е зсагре 
(В. Реподііо, «ЗиреПпо»).

— Опять стреляете?— сказал он нам. — Смотрите, на этот 
раз я позвоню в полицию... Они приедут на машине и 
возьмут вас еще тепленькими.

сопѵегіігкі іп /ишо см Р-1439
1443. йаге (или  Ьиііагз, деііаге, т е ііе ге )  іи т о  пе^іі 

оссііі а) пускать ііыль в глаза, втирать очки:
— Міо саго, іп диезіі раекі рег еззеге зН т а іІ  е гізреііаіі, 

Ъізодпа сіаге тоН о іи т о  пееН оссЬі. 8е по.., зе  по іі 
топіапо виі ріейі (А. Рапгіпі, «Ьа са&т пега»).

— Дорогой мой, в таких городишках, как этот, надо 
уметь пускать пыль в глаза, если хочешь добиться уваж е
ния и почета: в противном случае тебе не дадут жизни.

«Ти, Заііпа, сгегіі а іи ііо  диапіо 1 і гассопіапо; о, рег 
те^ііо йіге% Ьаппо ѵоіиіо бе ііаг  гіеі Іишо пе&И оссЫ сіеі 
іио  іт р іе е а іо  гіеѵ’еззеге ип Ееззо* (О. Тотазі йі
Ьатрейива. «II таіііпо сіі ип теггайго»).

— Ты, С алииа, веришь всяким россказням. Вернее всего 
твоему приказчику хотелось втереть очки; он просто болван.

Ь) льстить, хвалить.
1444. Гаге Гито д ы м и т ь .
1445. іаге Йеі іиш о стрелять:

...ІЛзсі соп 1а зсЬіорра.
— Васіаіе сЬе ё сагіса а раііеііопі.
— Ё диеііо сііе ѵо^ііоі
АП ога Рігоп сЫезе зоііоѵосе: — С’ё Йа Іаг гіеі іи т о ?  

(Л. ВеІІгатеЦі, «Тиііі і готапгі» ).
...Он вышел с ружьем.
— Смотрите, оно заряж ено.
— Это меня устраивает.
Тогда Пирон тихо спросил: — Вы собираетесь стрелять? 

^еііаге Ішпо пе^Іі оссЬі см. Р-1443.
14-іб. ігпЬс Наге Ішпо бездельничать, притворяясь 

очень занятым.
1447. ігапЛаге іп Гипю развеять, рассеять, свести на 

нет; погубить:
— N0, Ооп Раѵопіо, поп ѵоггеі т а !  еззеге Іиа зроза, 

регеЬё іп ип ^іогпо зеі сарасе ді тап г іагт!  іп Іи т о  іиЙ а 
1а сіоіе (I. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

— Нет, дон Фавонио, я ни за  что не хотела бы быть 
твоей женой, потоку что за  день ты способен профинтить все 
мое приданое.
т е ііе г е  і к т о  пе^іі оссЫ см. Р-1443.
1448. ргепгіеге Іи т о  пропахнуть Дымом.
1449. поп зареге пё (й і) іш по пё (д і) Ьгисіаііссіо 

ничего не знать.
5сНіхгаге !игпо йа^Іі оссЫ см. 0-204.

5сіо§1іег$і іп Гито см. Р-1439. 
зрагіге с о т е  іі Ішпо см 8-1^98.
1450. Іепеге аі ^и то  цепляться за иллюзии:

I ѵозТгі ІгаГеіЬ іеп^опо аі Ѵишо регеЬё зопо ѵессЫ каппо
і ріеШ пеііа /о5за, Іого!.. (0 . Ѵегд-а. «Мавіго-йоп Севиаі- 
с?о») .

Вашн братья так цепляются за аристократические пред
рассудки только потому, что стары и уже стоят одной ногой 
в могилеі

Іогпаге іп іипю  см. Р-1439.
1451. ѵепсіеге Гигпо а) обманывать; Ь) хвастаться, 

пускать гіыль в глаза, втирать очки:
—  Іп Гопгіо Іа Бііа а г іе  ѵега ё р го р гю  п г  _ 11 ;і <11 ѵеЬЯеп 

{шчо: еіапа 0(1 ітепйеге. ессоі (V. Вгосскі, « /  іетрі йеі 
Етгііе атоге* ) .

— В общ ем , его настоящ ее призвание — пускать пыль в 
глаза, втирать очки!

с) обещать протекцию за взятку.
асдиа, іи т о  е т а і а  і е т т і п а  сасйапо 1а ^еп іе гіі саза 

см. Р -1 І53
i Ьепеііхі йеі т о г і і  ѵап ргехіо іп Іи т о  см. В-547. 
сапЛп сЬе іе т е  іі І и т о  ё саіііѵо йа аЬііаге см. С-300. 
сНі 5,'ітріссіа (или  ітр асс іа ) соііе Ігаксііе, 1а Іг іііа іа

(или  Іа т іп ек іга) ка ііі Іи т о  см Р-1231.
1452. гііеіго іі Іи т о  ѵіепе Іа Н а т т а  ргоѵ. ей нет 

дыма без огня.
гіоѵе с’ё Гипіо с’ё {иосо с а:. Р-1460.
1453. іі (шло, іі іиосс : 1а йоп.іа гіігока, сассіап Гио

т о  Йі сака ( т ж . асциа, Гито е т а іа  і е т т т а  ассіапо 
1а депіе Йі сака) ргоѵ. добрая жена хозяйству на
учает, а злая от дома отучает.

1454. Ішпо с!і ^іогіа поп ѵаі Іи т о  йі ріра ргоѵ =  
слава рассеивается как дым:

VI ё ип сЗеМо сеіеѣге: « Р и то  «5і еіогіа Поп ѵаі Іи т о  <31 
ріра» (О. Ѵег(*а, «Ыпа рессаігісе»).

Ведь недаром говорится: «Фнмиам славы рассеивается 
быстрее табачного ды ма».

1455: іі і и т о  поп ііпке т а і  сэіі^іпе ргоѵ. дым сажи 
не испачкает; саж а уго,пь не замарает.

1456. і і и т і  гёеііа кЬогпіа кіаппо раькапйо ргоѵ. дур- 
ман проходит как туман.

1457. ІеѵегеЬЬе (или  гиЬегеЬЬе) іі іи т о  аііе сапйеіе 
( т ж . гиЬегеЬЬе И Гигпо а ііа  ксіііассіаіа) он и дым со 
свечки стащит Iо ловком  воре).

ii т а і  асдиікіаіо че пе ѵа іп Тито см. А-257.
1458. т о і іо  (и т о  е росо аггокіо (или  роса Ьгасе; тж. 

рій {ишо сЬе агговіо) ргоѵ. шуму много, да толку 
мало:

— Ей ё ип гізропгіеге ігіопГаІтепіе а сііі гіиЪііаѵа сЬе 
пеііе гіссЬегге сіеі сопіе ЬеопГогіе с! Іоззе рій ?и то  сЬе 
аггозіо (Е. Савіеіпиоѵо, «Цопогеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»).

— И это послужит достойным ответом тем, кто ставил 
под сомнение финансовое положение графа Леонфорте н 
утверждал, что он не так богат, как думают.

СІасіпіа. — Ьа гіоіе ё ігШ а; сЫ ГЬа йа ргепйеге? сіоѵеѵап 
т а п р іа г  те п о , гіоѵеѵапо іга ііаг  теп о . О иеііо  сЬе зі ѵегіеѵа, 
ега іи т о , поп ега аггозіо (С. Соійопі, «Ье втапіе рег Іа 
ѵіііеё&іаіига» ).

Д ж а ч и н т а .  — Приданое испарилось, а кто возьмет за
муж бесприданницу? Пришлось отказывать себе в еде, жить 
скромнее. От былой роскоши остался один дым.
(Пример см. тж. 5-938).

1459. ^ іі пю піапо 1 Ішпі (тж. діі ѵэ іі Гито аі пазо; 
діі заіуопо і { и т і пеі сегѵеііо) а) ои разозлился, рас
сердился; Ь) он возгордился:

Аѵеѵа сгебиіо зні зегіо сЬе сіа чііеі т а іг іт о п іо  р іі Іоззе 
сіегіѵаіо чиазі ип іііо іо  <іі поЪіІіа; е і рій зігапі іи т і  §ІІ 
егапо заіііі пеі сегѵеііо (Ь. Рігапйеііо. «Тиііі і гогпапгі»).

Он вполне серьезно думал, что, женившись, ои как бы 
получил дворянский титул, и чего только он не воображал.

1460. поп с’ё Гито зепха !иосо (тж. сіоѵе с’ё іи т о  с’ё 
Іиосо) ргоѵ. нет дыма без огня:

Іппосепіе зі, т а  зі роіеѵа т а і  за реге? Ооѵе с ’ё Уито с’ё 
Тиосо... (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа йоте- 
піса» ).

Невииовный-то ои невиновный. Но как знать? Нет дыма 
без огня.



поп ё ііхгспе сЬе поп аЬЬіа іі зио іиш о см. Т-690, 
о^пі Іе^по Ьа іі кио (ш по см. Ь-357. 
ші ріасе Гаггокіо, т а  іе і  (и т о  поп зо с!іе (агпе см. 

.А-1151.
рій кино сЬе аггокіо см. Р-1458.
1461. рій ѵаіе іі (и т о  гёі саза т і а  сЬе И (иосо гісІГа - 

ігиі ргоѵ. =  в гостях хорошо, а дома лучше.
гиЬегеЬЬе іі (и т о  аііе  сапгёеіе (или  а ііа  БсЬіассіаіа)

см. Р-1457.
^Іі ваідопо і ( и т і  пеі сегѵеііо (тж. ѵа іі (и т о  аі 

па$о) см Р-1459.
1462. ѵа-іа іі (и т о  гіоѵе ѵиоіе апйаге ргоѵ. э* от 

судьбы не уйдешь.
РШ Ю ОЕМ О  а§§  

согііпа (и то ^ е п а  см. С-2843.
Р Ш А І ( 0 Ь ) 0  пг 

евьеге кетрге  гёа ріё с о т е  і іи п а і(о іі) см. Р -1654. 
Р ІШ Е  /

1463. соп 1а (ипе а ііа  §о!а в мучительном ожидании.
• 464. агтцгаѵагкі киііа (ипе поступать вопреки своим

интересам.
1465. аііип^аге 1а (ипе дать отсрочку
арріссагзі а ііа  саппа е аііе (ипі гёеі сіеіо см. С-512.
1466. аііассаг5і а ііе  (ыпі гёеі сіеіс цепляться за  соло

минку.
1467. аѵеге сіеііа (ипе подвергнуться пытке:

...е іп саро ді росііі т е з і  егіапйіо іи ргезо т е ззе г  А^поіо 
Ассіаіиоіі. еЬЬе сіеііа ?ипе е іи сопііпаіо іп Огесіа (Р. Оиіс- 
сіагйіпі, «8іогіе Цогепііпе» ).

...а через несколько месяцев мессер Аньоло Аччайуоли 
был арестован, подвергнут пытке н сослан в Грецию.
1468. йаге гіеііа (ипе помочь выіітн из затруднения.
1469. еккеге соп Іа (ипе а ііа  ^о іа  (тж. кіаге киііа 

(ипе) пребывать в мучительном ожидании.
1470. іа^Ііаге 1а (ипе а) сняться с якоря; Ь) поло

ж ить начало.
1471. іепеге киііа (ипе держ ать в неизвестности; му

чить, манежить.
1472. іепеге Іа (ипе аііа  §оІа а  держ ать в ежовых 

рукавицах.
1473. іігаге Іа (ипе делать все возможное, стараться 

изо всех сил.
Гасдиа (а  1е (ипі см. А -210. 
асдиа аііе (ипі! см. А-221.
1474. сЫ а(?огта к’арріссЬегеЬЬ" аііе (ипі сісі сіеіо 

ргоѵ. её утопающий за соломинку хватается.
1475. те& ііо  т о г іг  <]і (ипе сЬе гёі кіспіі ргоѵ. =  луч

ше воровать, чем голодать.
поп поп.іпаге 1а (ипе іп саза йеІГішріссаіо см. С-2672.
1476. ип ро’ рій гёі (ипе! эё не затягивайте петлю, 

дайте передохнуть (просьба об отсрочке долга). 
Р І^ Е Р А Ь Е  пг

а рі.5^0 с!і (ипегаіе см. Р-765.
РІЛѴСО пг 

сегсаге і (ип^Ьі пеІГАгпо см. А-1133. 
сгевсеге с о т е  (ип^Ьі см. С-3039.
1477. (аг паксеге ип (ип^о найти, придумать, выду

мать предлог.
(аге Іе поххе соі (ип^Ьі см. N-528.
1478. павсеге с о т е  ( і )  (ипггііі (тж. ѵ етге  зи с о т е  

й т д Ь і)  расти как грибы (пример см. Т-963).
1479. ргепйеге (или  рі^Наге) іі (ип§о вспылить, рас

сердиться; обидеться.
ѵепіге ей с о т е  (ипдЬі см. Р-1478.
1480. іп гп а  по*іе (или  іп ип’ога) паксе іі (ип§о ^  

в о т - ь о т  что-то может случиться, вот-Вот что то случится.
1481. іап іо  ріоѵе сЬе пасдие ип (ип^о =  наконец-то 

дождались.
Ри \2 ІО ІЧ А К Е  ѵ 

(аг (ип2Іога.-е Іе т с п іп ^ і см. М-1102.
Р І^Х ІО М Е  /

1482. аккоіѵеге ипа (ипгіспе а) исполнять обязанно
сти; Ь) играть роль.

Р І І М  439

гпеі(рге іп (ипгіопе 1е т е п іп ^ і см М-1102.
РІЮ СО (тж. РОСО) то

1483. іі (иосо еіегпо ад.
1484. (иосо Іаѵогаіо бенгальский огонь, фейерверк. 
1484а. — рагеге ип (иосо Іаѵогаіо быть непоседой,

вертеться как волчок (о ребенке). 
!485. (иосо яагго (тж. еасго (иосо) а) священное 

пламя (любви и т. п .); Ь) вдохновение.
1486. (иосо 50ІІ0 1а сеіеге затишье перед бурей.
1487. (иосо гёі (ііа  стрельба очередями; перекрест

ный огонь:
II зепзо сіі ѵиоіо сііе пе пазсеѵа поп зоіо ргойисеѵа 

шаііпсопіа е іазИсНо, іпа гісЬ іатаѵа зи 5і1ѵапа ип іпсгосіо 
оЪЬІі&аіо йі з&иагсіі, сЬе йоѵеѵапо аззо& деиагіа ас! ип 
іпіоІІегаЪіІе іиосо гіі І ііа  (7. Ьогі, «ВиЦеге зиІѴАгпо»).

Сознание пустоты от свободного рядом с ней места за 
столом не только удручало и расстраивало Сильвану, но и 
привлекало к ней взгляды всех сидевших, пронизывающие 
ее нестерпимым перекрестным огнем.

1488. ГиосНі йі ^іоіа салют, фейерверк.
1489. іиосо сіі ра^На кратковременная вспышка, ми

молетная страсть:
II шіо п о т е  аиіепіісо ё В агіо іотео, ^иезіо Ьап!гапсо, т е

Іо зи&^егігопо, Ги іі т іо  поте й’агіе рег ип т е з е  о гіие пеііа 
С о тр а^п іа  гіі Агтапсіо Раісопі, аѵеѵо зі е по ѵепі’аппі іп 
циеі регіойо. ^)п Іиосо гіі ра^ ііа , 1а т і а  ѵосагіопе (О. Ма- 
гоііа, «Маі йі Саііегіа»).

Мое настоящее имя Бартоломео, а Лаифранко — это мое 
имя в искусстве в течение одного-двух месяцев, когда я 
играл в труппе Армандо Фалькони. В то время мне и 
двадцати лет ие было. Мое призвание открылось как крат
ковременное увлечение.

Е§1і з ііт а ѵ а  сіоѵег зио, іпѵесе, зегѣагзі созі ігі^М о іп т е г 
го  а Іапіе і і а т т е  ^іоѵапііі; сЬе диезіе поп егап ІиосЬі йі 
ра^ ііа , аІІа ііпе зі загеЬЬе зсаЫ аіо апсЬе Іиі, е зе  егапо. 
Іасеѵа іі Ьепе йі іиШ , зре^пепйоіі (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі 
е і ёіоѵапі»).

Он считал своим долгом сохранять хладнокровие среди 
всей этой ребяческой пылкости; если это не кратковремен
ная вспышка, может быть, в конце концов, он и сам распа
лится; в противном случае всем будет лучше, если он по
тушит ее.

$асго ?іюсо см. Р-1485. 
Ьаііе5ігпо сіі (или  йеі) !иосо см. В-354. 
Ьосса йа Тиосо см. В-817.
Ііп&иа сЗі !иосо см. Ь-644.
гпе55а а  ?иосо йі чс см. М-1267. 
рере е !иосо см. Р-1254. 
ргоѵа Йеі ^иосо (е йеІГасдиа) см. Р-2361. 
иссеііо Йі !иосо см. 11-9. 
1490. с о т е  іі Іиосо ассапіо аІГійгоІіііпа ^  как огонь 

рядом с порохом:
...е 1а ргезепга сіі диеііо Магсеііо Тга диеііе «Зоппе: сЬе 

ега с о т е  гііге іі Уиосо ассапіо аІГійгоІіііпа (Р. 8апіі, «II 
зароге йеііа тепіа»).

Марчелло среди этих женщин — все равно, что огонь ря
дом с порохом.

а !иосо е Т іаш та (тж. а Н а т т а  е а Іиосо) см, 
Р-531. 

1491. (За Ьиііагзі зиі !носо бросовый, никудыш
ный.

1492. іга йие !иосЬі между двух огней:
Баіегпо ё ?га «5ие ІиосЬі, ^ГІп^Іезі сіа т а г е  Іа тіпассіапо,

і Ргапсезі сіа іегга (С. де //ісо/а, «Оіагіо пароіеіапо»).
Салерно оказался между двух огней: англичане угро

ж аю т ему с моря, а французы с суши.
— Тга гіие ІиосЫ, — гіісеѴа іга зё сіоп АЬЪопдІо*— рго- 

ргіо іга  сЗие іиосЫ. Ооѵе т і  зопо Іазсіаіо іігаге! (А . Мап- 
2опі, «I ргопіеззі зрозі»).

— М ежду двух огней, — повторял про себя дон Аббои- 
дио, — прямо меж  двух огней. Вот до чего меня довели!

« Іп з о т т а » , гіргезе 1а сопіезза, «а сЬе зіат о ?»  « З іато  
іга гіие ІиосЫ», гізрозе іі тагс ііезе  (Е. Саіапйга., «Ьа 
Ъиіега»).

— И что ж е, — продолжала графиня, — как дела?
— Мы между двух огней, — ответил маркиз.

а Гегго е (а ) ?иосо (тж. соі !егго е соі ^іюсо) см.
Р-433.

— т е ііе г е  (или т е и е ге  а, савіі^аге, тапгіаге, изаге) 
Іегго е [иосо см. Р-434.
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1493. іиМо (иосо е іи ііо  ( іа т п іа  ^  охваченный пла
менем, пламенный (о чувстве):

II т іо  зрігііо, сопіизо, репіііо, ѵег&одпозо, іогпо Іп т е п о  
сіі ип чиагіо а*ога Ьеаіо й’ипа Ьеагйийіпе іи ііа  ^иосо е 
іи ііа  і і а т т а  (С. Воііо, «Мепо йі ип ціогпо» ).

В моей душе смятение, раскаяние, стыд за эти несколько 
минут уступили место несказанному блаженству, вспыхнув
шему ярким пламенем.

а ^ іи п р е г е  екса аі {иосо см. Е-178.
1494. акВ*ипВеге (или  т е ііе ге ) {иосо киі {иосо (или  

{ і а т т е  аі {иосо) подлить м асла  в огонь:
5е Іи ѵиоі зсгіѵеге апсога рег т е і іе г е  Гиосо зиі Гиосо 

Бсгіѵііі (С. Сагйиссі, «Ьеііеге»).
Если ты еще хочешь писать, чтобы подлить масла в 

огонь, дело твое.

апйаге а П а т т е  е (иосііі см. Р-533.
1495. апйаге а {иосо сгореть (пример см. В -1108).
1496. апйаге виі {иосо броситься в огонь, рисковать 

жизнью:
11 зепаіоге. сЬе рег доппа ЕІепа е риг <3і поп теііег 

Іиогі циаіігіпі загеЬЬе аш іаіо зиі Гиосо, зі розе соп йеѵо- 
гіопе с о т т о з з а , а^П огсііпі зиоі (А, Ро^аггаго, «Оапіеіе 
Согііз»),

Сенатор, готовый броситься в огонь из-за дониы Элены, 
лишь бы не раскошеливаться, с глубокой преданностью от
дал себя в ее распоряжение.

арріссаге і) (иосо а ііа  т іс с іа  см. Р-1513.
1497. аргіге іі {иосо начать военные действия; высту

пить с обвинениями, с критикой против кого-л.:
ЫісоІІіпо... Ііа ш ГаІгаІа сіі зраііе  согпе рег сііге: «ОЬ 

іпГіпе, ^іассЬё зопо зоіо Ьізодпа аргіге іі Гиосо» (С. Ноѵеі- 
1а, «Ьа ігііо&іа йі йоппа»).

Николлиио... пожимает плечами, как бы ж елая сказать: 
«В конце концов, раз я  один, придется начать борьбу».

1498. аргіге ип {иосо Йі {ііа сопіго дй начать кампа
нию против кого-л

1499. ай іхгаге іі {иосо а) мешать дрова, уголь; 
Ь) разж игать( страсти и т. п.); подстрекать:

— РозкіЪіІе о по, і ргіші ай а іііггаге іі Тиосо копо БІаіі 
ргоргіо Іого (М. Риссіт, «ЕЬгеі» ) .

— Так и л и  иначе, а первыми разожгли страсти они.

аѵеге іі {иосо см. Р-1517.
1500. аѵеге іі {иосо аййокво проявлять большую 

прыть:
«Оотапсіо зе  е диі, соіиі*.
«ОЬ зап іо  сіеіо! Рагіаіе т е ^ ііо . РоззіЬіІе сЪе аЬЫаіе 

апсога асісіоззо іи ііо  чиеі Гиосо, сіоро Іапіе созе!» (А. Мап- 
гопі, «I рготеззі зрозі»).

— Я спрашиваю, э т о т  человек здесь?
— Истинный богі Образумьтесь. Возможно ли после всего 

пережитого сохранять такую прыть?

1501. аѵеге іі {иосо іп согро а) быть горячим, пыл
ким; Ь) проявлять недовольство, нетерпение.

1502. аѵеге {иосо а ііо  з іо тасо  чувствовать изжогу, 
аѵеге т о і і а  (или  ігорра) сагпе аі {иосо см. С 954. 
аѵег Іа репіоіа аі {иосо см. Р-1233.
1503. Ьоііаге аі {иосо заклеймить; очернить, смешать 

с грязью:
Ь’а г т а  сіі Ь и іза ё Іа Іеііега пеііа диаіе іі Ги іпагсЬезе 

Ьоііа зиа то& ііе а Гиосо егі е зр г іте  іі зозреио сЬ’еНа зіа 
сарасе сіі Гаг зсошрагіге, ...іі зио Іе з іатеп іо  (А. Ро&аггаго^, 
«Ьеііеге зсеііе»).

Оружие Луизы — письмо, в котором покойный маркиз 
клеймит позором свою жену и подозревает ее в том, что... 
она может уничтожить его завещание.

Ьиііаге (йеН’)асдиа яиі (или  пеі) {иосо см. А -144. 
Ьиііагкі пеі Гиосо см. Р-1534.
Ъиііаіы  пеі Гиосо рег цсі си. Р-1532.
1504. ЬиМаге (или  іаге, деііаге) (иосо е ( іа ш т а  (или  

{ іа т т е )  метать громы и молнии:
«(^иапсіо іиШ  ѵі Ы азітаѵапо регсЬё Іепеѵаіе іп саза 1а 

8о1шо, ѵі (іііетЗеѵо, зоіо соШхо іиіЬі і рагепіі. Міо зиосего, 
ѵозіго 2Іо, Ьиііаѵа Гиосо е Н а т т а  сіаііа Ьосса е сіаріі 
оссЫ: 1а гіа Ьагопезза, реееіо» (Ь. Сариапа, «II тагсНезе 
йі Яоссаѵегйіпа»).

— Когда все вас порицали за то. что вы держали в своем 
доме Агриппину Сольмо, я один защ ищ ал вас от всех

родственников. Ваш дядя, мой тесть, тот просто метал громы
и молнии, а  ваша тетка-баі ѵиесса негодовала еще больше.

«Зрего сЬе поп Ьа ѵо^ііа, 1а ПЬегіа, диі Гассіа Гиосо е 
і і а т т а  рег поп ѵоіегіа...» (В. Сазрегіпі, «Коззо йі зега»).

«Надеюсь, что он не хочет этой свободы, что ои будет 
метать громы и молнии, чтобы не нарушить данного сло
ва...»
(Пример см. тж. 0-195).

Ьиііаге оііо хиі {иосо см. 0-294.
Ьиііаге р а^ ііа  виі (иосо см. Р-86.
1505. сассіаге {иосо поджечь, сжечь.
1506. с а т т іп а г е  хиі {иосо ~  ж и т ь  как на вулкане:

Тапсгейі. — Ма поп сарізсе, сііз^гагіаіо, сЬе ІеІ сашшіпа 
зиі ^иосо! (А. йе  Вепесіеш, «11 ІіЬегііпо»\.

Т а н к р е д и .  — Разве вы не понимаете, несчастный, что 
живете как ка  вулкане!

сахсаге гёаііа Ьгасе пеі {иосо см. В-1184, 
саѵаге 1е сакіа^пе Йаі (иосо рег цс! см. С -1256. 
саѵаге Іе савіа^пе сіаі (иосо соп Іа гаш ра (или  соп

1о гатр іп о ) йеі ^ а ііо  (или  соііа т а п о  а1*гиі) см. 
С -1257.

сопхитаге с о т е  іі (иосо ипа сапйеіа см. С-2479.
1507. сиосеге а {иосо Іепіо гореть на медленном 

огне; долго болеть, мучиться:
Ріпа. — ...Мі іогпа іп Ьосса зетр ге  диеііа... регсЬё Пе Ьо

іі сиоге ріепо! Р іп іа сііе поп 1о зареіе, ѵоіі Р іп іа сЬе поп 
т і  ѵейеіе сиосеге а Іиосо Іепіо (С. Ѵег@а, «Ьа Ьира»), 

П и н  а . — ...Я все твержу об одном и том же, потому 
что оно меня мучает. Не притворяйтесь, что вы ничего не 
знаете! Не притворяйтесь, будто не видите, что я горю на 
медленном огне.

(Заге е$са аі !иосо см. Е-178.
1508. дате !иосо а цс а) зажечь, поджечь что-л.; 

(пример см. С -1225 с); Ь) называть вещи своими име
нами, говорить без обиняков; с) приступить энергично 
к.., взяться с энтузиазмом за..:

Оеііего зиЬііо ^иосо а ііа  бізсиззіопе е іиШ  сотіпсіагопо 
а ргепйеге розіо зиі ЬапсЬі (Р. Р. Разоііпі, «Ѵпа ѵііа 
ѵіоіепіа»).

Сразу ж е разгорелся спор, н все парии начали рассажи
ваться по скамьям.

1509. йаге і1 ?иосо вдохновить, вдохнуть энергию:
— Зі^пога, іо зопо г іт а з іа  ѵесіоѵа ^іоѵ апіззіта, соп 

диезіе диаііго ЬатЬіпе. Иоп тпі зопо реЫиіа й ’апіто, іі 
роѵего соіоппеііо т і  аѵеѵа гіаіо іі зио Гиосо, ^иапёо то г і 
поп аѵеѵо іап іо  йепаго рег Іаг^Іі іі Іипегаіе... (Л. Раіаг- 
гезскі, «I [гаіеііі Сиссоіі»).

— Синьора, я осталась вдовой, совсем еще молоденькая, 
с этими четырьмя девочками. Но я не пала духом. Мой 
бедный супруг, полковник, передал мне всю свою энергию. 
Когда ои умер, у  меня не было денег даж е на похороны...

1510. йаге {иосо а ип аК аге продвинуть дело, по
мочь осуществлению дела.

1511. йаге іі {иосо аііе гахіайпе =  наводить скуку, 
надоедать.

1512. йаг (иосо а ііа  рігал<]оІа строить козни, интри
говать.

1513. йаге {иосо (или  арріссаге іі (иосо) а ііа  т іс с іа  
дать сигнал восстания, поднять восстание.

1514. йаг {иосо а ііа  т іп а  кон чить , покончить; по
рвать.

1515. Йаге (или  т е ііе ге ) {иосо аііе роіѵегі (или  а ііа  
роіѵеге) ~  подливать масла в огонь:

Ь ’агіісо1о { ігта іо  «Ег^о» аѵеѵа гіаіо ^иосо а ііе  роіѵег!
(С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

Статья, подписанная «Эрго», еще подлила масла в огонь. 
Ьа зега іппапгі ега аггіѵаіа ипа Іеііега гіа Р а іе г т о  сЬе 

т із е  Іиосо а ііа  роіѵеге (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп Сезиаійо»).
Н акануне вечером пришло письмо из Палермо, оно под

лило масла в огонь.

1516. сЗаге іиосо аі ѵевраіо разогнать, заставить 
уйти.

1517. йіѵепіаге йі (иосо (тж. аѵеге <1 {иосо гіі..; Іагзі 
Йі (иосо) а) покраснеть, залиться краской:

— ОЬ!.. е з с іа т о  Агіеіе іігапйозі Ьгизсатеп іе іпйіеіго е 
іасепгіозі сіі Тиосо (С. Ѵег&а, «Егоз»),

— АхІ — воскликнула Адель, попятившись назад и залив- 
шись краской.
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Ь) разозлиться, разъяриться:

Ьа шостііе 5і тапдід зиЬііо Іа [о&Ііа\ е Іа таШ п а  арргеззо 
апсіб іп с а т р а ^ п а , рег ѵесіеге іі Іаѵого «іеі т а г ііо . С о т е  
ѵійе сііе 1 иі поп аѵеѵа тоззо йііо, бі Гесе гіі Гиосо е рег 
іге діогпі поп діі гіеііе йа тап ^ іаге ; е кН ^гігіаѵа іп 
ѵ іб о  гіі апйагееііе сіа чиеііа саза, регсЬё поп ѵоіеѵа аѵегіо 
іга і ріейі {8. Зігаіі, «II Ьеаіо йоп Сігоіато»).

Ж ена тут же сообразила что к чему и иа другое утро 
пошла в поле посмотреть, чем занимается муж. Когда оиа 
увидела, что он и пальцем не шевелит, она разъярилась и 
три дня не давала ему есть. Она орала, чтоб он убирался 
из дому и не путался у нее под ногами.
еззеге согпе Гасдиа е іі Гиосо (или  с о т е  Н Гиосо е 

Гасдиа) см. А -153.
1518. еззеге Гиосо е Н а т т а  ^  метать громы и мол

нии; дать волю гневу, неистовству.
еззеге зиііа Ііпеа сіеі Гиосо см. Ь-621.
Гагзі гіі Гиосо см. ГМ 517.
1519. Гаге Гиосо а) стрелять: Ь) (тж. Гаге йеі Тиосо)

прилагать усилия, стараться изо всех сил:
Ооп Оопгаіо... ега іогзе диеііо сЬе Гасеѵа рій Гиосо, регсЬё 

чиевіа ^иегга зі сПсІііагайзе (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).
Чтобы началась война, пожалуй, больше всех постарался 

дон Гонзало.
1520. У аге Гиосо а (или  сопіго, аёдоззо а ) дд а) стре

лять в кого-л.; Ь) выступать против кого-л.:
«Ыоп с’ё ітре&пі Гогіі сопіго сойезіо діоѵіпе?»
«N0, по; поп егегіегеі. С іі Ьаппо іа ііо  ^иосо асШоззо пеі 

ргішо т о т е п іо ;  ша ога сгесіо сііе сі зіа рій аііго  сЬе 1а 
зет р ііс е  Іо гта іііа »  (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

— Против этого юноши нет серьезных обвинений?
— Нет, не думаю. В первую минуту его взяли в оборот, 

но теперь остается лишь уладить кое-какие формальности.
1521. Гаге Гиосо зоііо... подзадоривать, подстрекать.
1522. поп Гаге Гиосо а сепсіо ^  палец о палец не 

ударить.
Гаге Гиосо е Г іа т т а  (или  П а т т е )  см. Р-1504.
1523. Гаге Гиосо гіа&Н оссЬі испепелять взором, свер

лить глазами:
С ігітЬгізсоІа, й ітш і гіоѵе зопо — сотапгіо іі Ке Гасепсіо 

Іиосо сЗа^Іі оссЬі {А. Ваійіпі, «Ьа зігайа деііе тегаѵі&ііе»).
— Чиримбрискола, скаж и мне, где я, — приказал ей ко

роль, испепеляя ее взором.
1524. Гаге ип Гиосо Йі Ша ке давать  передышки.
1525. Гаг Гиосо пеІГогсіо замышлять что-л. в тайке, 

обделывать свои дела.
І и ^ і г е  с о т е  іі Гиосо см. Р-1420-
стеііаге (сІеІГ)асдиа зиі (или  пеі) Тиосо см. А -144.
1526. ^еііаге Гиосо а) извергаться (о вулкане ); 

Ь) метать громы и молнии.
1527. сгеііагзі зиі Гиосо рег дгі броситься в огонь ради 

кого-л,:
— Сигіозо ^и зіо  йі аѵег одпі т о т е п іо  ип ргеіе [га і ріейі.
— ЕЬ, саго т іо ,  поп з іа т о  т іс а  іп іоііегапіі, поі. <3ие1 

ргеііпо зі ееііегеЬЬе зиі Гиосо рег т е  (Е. Сазіеіпиоѵо, 
«I Мопсаіѵо»).

— Странное желание иметь постоянно попа на шее.
— Эх, милый мой, мы чужды нетерпимости, а этот попик 

готов ради меня броситься в огоиь.
— Мі сотапгіі, зет р ге , зі^пог ргоГеззоге. Рег Іеі іо т І  

ееііегеі апеііе зиі іиосо (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»).
— Приказывайте, прошу вас, синьор профессор. Ради вас 

я готов броситься в огонь.
ЗеНаге Гиосо е П а т т а  (или  Н а т т е )  см. Р-1504. 
^е ііаге  оііо зиі Гиосо см. 0-294. 
сгиапіагзі с о т е  <1аІ Гиосо см. 0-1149. 
іт р г іт е г е  соп поГе <іі Гиосо см. N-460.
1528. іпіеЫ іге (или  іо^Ііеге) Гиосо е асдиа (или  ас

диа е Гиосо) отлучить от церкви, предать анафеме:
КозБеШ ѵиоіе зеоти пісаге Регсііпапгіо іо^ііепйоёі* асциа 

е Гиосо, с о т е  аѵгеЬЬе іа ііо  ип ропіЦех тахітиз (Р. Ое Зап~ 
сііз, «Ьа зсиоіа ІіЪегаІе е Іа зсиоіа йетосгаііса»).

Россетти пытается отлучить от церкви Фердинанда, ли
шив его огня и воды, как сделал бы папа римский.

1529. іпіегіііге йаІГасдиа е сіаі Гиосо ист. казкить 
гражданской казнью; выслать, изгнать.

Іеѵаге 1е савіа^пе йаі Гиосо соп 1а г а т р а  (или  соп
1о гатр іп о ) сЗеІ ^а ііо  (или  со ііа  т а п о  аіігиі) см. 
С -1257.

т е ііе ге  (йеН’)асдиа зиі (или  пеі) Гиосо см. 
А -144.

те й е ге  сагпе а  Гиосо см. С-969.
т е ііе ге  сепеге 5иІ Гиосо см. С -1483.
т е ііе ге  йие т а п і  §и! (или  пеі) Гиосо см. Р-1534.
т е ііе ге  Гевса ассапіо аі Гиосо см. Е -178.
те ііе ге  Н а т т е  аі Гиосо см. Р-1494.
1530. т е и е г е  Гиосо поджечь.
1531. теГІеге а Гиосо а) физ. взять в фокус; Ь) пре

дать огню и мечу, уничтожить; с) наглядно показать, 
выделить, подчеркнуть:

Аѵѵіпсепіе з а ^ і о  сіі іпітозрегіопе рзісоіо^іса, пеі диаіе 
1е сопІгасШігюпі (ЗеІГапіто е гіеііа ѵііа Ьог^Ьезе соп іет- 
рогапеа зопо т е з з е  а іиосо соп т а е з іг іа  («Рііт 1961»).

«Ночь» Антониони — это захватывающее психологическое 
исследование по внутреннему самоанализу, в котором ма
стерски показаны душевные противоречия и противоречия 
современной буржуазной жизни.

...іі ргосеззо Ьа тез5 0  а іиосо 1а зііиагіопе йі сЬаоз 
пеііе позіге зІгиШіге запііагіе... («Сіогш», 30 йісетЪге 1973)* 

...на процессе, как в фокусе, выявился весь хаос в орга1- 
низацни нашей службы здравоохранения...

РЦиссіо. — Аѵеіе т е з з о  а Гиосо 1а диезііопе соп диеі 
зепзо йі и т а п ііа  сЬе йізііп^ие ^іі и отіп і деііа ѵозіга 
Іеѵаіига (Е. Ое Рііірро, «Вепе тіо е соге тіо»).

Ф и л у ч ч о .  — Вы поставили этот вопрос с таким пони
манием человеческой природы, какое свойственно лишь лю
дям с вашим умом.
(Пример см. тж. Р-785).
1532. теІГегзі (или  Ьиііагзі) пеі Гиосо рег дё пойти  

в огонь за кого-л.:
А^пезе... ега ип дгап Ьиопа гіоппа, е 5І загеЬЬе, с о те  

з1 йісе, Ьи ііаіа  пеі Гиосо рег чиеІГипіса іп сиі
аѵеѵа гірозіа іи ііа  1а зиа сотр іасеп га  (А. Мапгопі, « / 
рготеззі зрозі»).

Аньезе... была очень доброй женщиной и, как говорится, 
пошла бы в огонь и в воду за свою единственную дочь, 
в которой души не чаяла.

т е ііе г е  а Гиосо е ГаѵіІІе см. Р-324. 
т е ііе ге  Гиосо §иІ Гиосо см. Р-1494.
теіГеге Гиосо аНе роіѵегі (или  а ііа  роіѵеге) см,* 

Р-1515.
1533. т е и е г е  а  Гиосо е іп (егга сравнять с землей, 

предать огню и мечу.
т е и е г е  1а Ііп^иа виі Гиосо см. Ь-681.
1534. т е и е г е  1а т а п о  (или  Йие т а п і)  5и1 (или пеі) 

Гиосо (тж. ЬиііагБІ пеі Гиосо) ^  отдать руку, голову 
на отсечение:

— С’ё ^еп іе сЬе репза а Іиііо, сЬе ргоѵѵегіе а ІиГІо... 
^епіе зісига рег сиі т е і іо  1е гіие т а п і зиі Гиосо ( V. Вег- 
зегіо, «Нассопіі ророіагі»).

— Есть л ю д и ,  способные все предвидеть, все предусмот
реть... надежные люди, за которых можно поручиться го
ловой.

«Иоп ё соіра зиа, іиШ  &1і иотіп і зопо с о з і.. роігеі 
^іигагіо... сі те ііе г е і 1а т а п о  зиі Гиосо> (А. Могаѵіа, 
«СИ іпШНегепіі»).

— Это не его вина, все мужчины таковы.., я готова по
клясться.., дать голову на отсечение.
{Пример см. тоіс. А-1071).

т е ііе ге  т о И а  (или  ігорра) сагпе аі Тиосо см. С-954, 
т е ііе ге  Іа ьіорра ассапіо аі Гиосо см. 5 1790.
1535. то г іге  а Іиосо Іепіо гореть на медленном огне 

(пример см. А-784).
1536. рісгііаге (или  ргепйеге) {иосо а) зажечься, заго

реться, вспыхнуть; Ь) выстрелить; с) влюбиться
*— Л іт т у  ё ип Ьгаѵо га ^ а г го — йісеѵа Ласк— т а  поп 

Ьізо^па ргоѵосагіо. Рі^Па зиЬііо Гиосо (С. Маіарагіе, «Ьа 
реііе»).

— Джиммн — славный парень, — сказал  Д ж ек, — ио не 
надо его подстрекать. Он очень влюбчив.

Ргапса. — Ма  сЬе с ’ё? Наі ргезо ^иосо іиіѴа ип Iгаііо? 
Аійо. — Соіра іиа. Мі Ьаі зігеёаіо . Иоп зо с о т е  поп ГЬо 

ргезо а зЬегІе. ...Візо^па ргоргіо сЬе аЬЬіа регзо Іа іезіаі 
(Е. Роззепіі, ...Ѵп аііго агпоге»).

Ф р а н к а .  — В чем дело? Ты вдруг загорелся?
А л ь д  о. —  Это т в о я  вина. Ты меня околдезала. Не знаю, 

как я сдержался... Должно быть я просто поверял голову.
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(і) прийти в раж , в исступление; е) покраснеть, вспых
нуть:

«МісЬеІе, зсЬегяі? Баѵѵего репзі сііе іо?..»
«5і, Іи. Огасіізсі ипо зрессЬіо? Бгисі, Рііірро шіо, рі§1і 

Іиосо, поп заі т е п ііге  (О. Магоііа, «Маі сіі Саііегіа»).
— Ты шутишь, Микелз? Ты вправду думаешь, что это 

писал я?
— Д а, ты. Посмотри в зеркало. Ведь ты весь покраснел, 

ты не умеешь лгать.
1537. рідііаге (или  ргепйеге) (иосо согпе Гекса (или  

соше гоіііпо, с о т е  1а роіѵеге, с о т е  ип воііапеііо, с о т е
1о гоіГо) вспыхнуть как порох.

1538. рі^ііаге {иосо соше ип ( іа т т і іе г о  а) быть как 
порох, быть очень вспыльчивым; Ь) быть очень застен
чивым.

1539. р о т е  (иосо іп сагмро сеять раздор.
рогге т о і і а  (или  ігорра) сагпе аі (иосо см. С-954, 
ргепйеге 1е сазіадпе йа[ {иосо соп 1а гаіпра (или  

соп Іо г а т р іп о ) ііеі ^аК о (или  соііа т а п о  аіігиі) см. 
С -1257. 

ргепйеге {иосо см. Р-1536. 
ргіѵаге Й’асаиа е (К (иосо см. А -188.
1540. «сііеггаге соі (иосо шутить, играть с огнем; 

Вагеііі. — Ьа 5ра<іа ё віаіа  есеііа й’ассогйо. Ьа різіоіа
ё з іа іа  ип <1 і рій; собі, соше рег ипа ё а іа  . рег г/аге 
апсЬе т а .е г іа іт е п іе  соі (иосо! {Ь. Рітапйейо. «II ц'иосс 
йеііе рагіі»).

Б а р е л л и .  — Дуэлянты остановились на шпагах. Писто
леты будут в запасе на всгкий случай... чтобы поиграть 
с огнем в прямом смысле слова.

І /іп ее еп еге  зоггізе, ега ип Іоііаіоге а сиі ріасеѵа всЬег- 
гаге соі іиосо ( V. РгаіОІіпі, «МеіеЫо»).

Инженер угыонулся, он был из тех, кому нравилось 
играть с огнем.

1541. всіііггаге (іі)  Тиосо Йадіі оссЬі быть в бешен
стве (пример см. М-619).

1542. 50((іаге пеі (или  зиі) (иосо а) раздувать пламя 
Ь) разж игать страсти;

С’ега іі сазо сЬе .ѵг Іа ргепйрввего соп поі... Е I ‘а.г;;ігі 
апсЬе <іі аѵег іпѵепіаіо іи ііо , іап іо  рег шапіепеге і гар- 
рогіі, рег зоШ аге пеі {иосо ёе ііа  сигіозііа аІІо зсоро <іі 
гасііпоіаге циаісііе зоМо (О. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

Может быть, о н и  и  разозлятся на нас. Скажут, что мы 
все придумали, чтобы сохранить наши отношения, разжечь 
их любопытство и заработать кое-что.

Сіі а п іт і  егапо ессііаіі е зі аНепйеѵа ип огбіпе гіаі 
Зіпгіасо. Соп МісЬеІіпо. соі сарреііо зи ііа  писа е  1’езігаііо  
гіеі сіосишепіі йешапіаіі іп агіа, зоШ аѵа пеі іиосо 
(Р. Реггі, «Вті&гапіі»).

Страсти накалялись. Все ж дали появления синдика. Дон 
Микелино, сдвинув шляпу на затылок, размахивая выдерж
ками из документов о земельной собственности, еще пуще 
распалял страсти.

...і раігіоіі зе  1а ^огіеѵапо е зоШ аѵапо зиі Іиосо (Е . Са- 
Іапйга, «Ьа Ьиівга»).

...патриоты радовались и подливали масла в огонь. 
(Пример см. тж. С-1736).

1543. зредпеге (или  зрепдеге) іі (иосо соііа зіорра
паклей пламя гасить; разж игать страсти; подливать 
масла в огонь.

1544. вриіаге (иосо источать яд.
1545. 5Іги§§ег8і а {иосо Іепіо сгорать иа медленном 

огне, мучіпъся, терзаться
(о^Ііеге 1е саьіаопе сіаі {иосо соп 1а гагпра (или  соп

1о гат р іп о ) аеі даМо (или  соііа т а п о  аіігиі) см. 
С-1257.

іодііеге (иосо е ас^иа (или  асдиа е (иосо) см. Р-1528. 
ивсіге Йаііа (или  сіеііа) Ьгасе е гіепігаге пеі {иосо 

см. В-1184.
ѵегзаге (йеІГ)асчиа хиі (или  пеі) (иосо см. А-144.
1546. ѵегкаге {иосо е { і а т т а  метать громы и молнии, 
йа сііе ІІ (иосо ксаійа е 1’ас^иа Ьа§;па см. А-132
ас" іа Іопіапа поп вре^пе іі (иосо см. А-214. 
а т о г , {иосо е (озхе ргеьіо 8і сопозсе (или  поп $і 

сеіа) см. А-675.
а т о г  йі дапга, {иосо <11 рад ііа  см. А-666. 
апсііе Іа ?1е§па $іогіа Йа {иосо йгіііо см. І.-338.
Ьиоп зо ій еііо  (а Ьиоп {иосо см. 5  868.

с’ё И д-аііо пеі (иосо см. 0-302.
сііі Ьа (1а) сосіа сіі радііа  Ьа кетрге  раига сЬе дП 

рі§1і іі {иосо см. С-2057.
1547. сЬі 5а *аг {иосо 8а (аг саза ргоѵ. кто умеет раз

жечь очаг, тот сумеет и создать очаг.
1548. сЬі ѵипі ѵеііеге ип и о т о  [ипа ііоппа] гіі росо,

1о [Іа] т е і і а  а ассепйег ІІ (и«со р. оѵ. ~  не у всякого 
есть искра божия.

йоѵе с ё  Іи т о  с’ё {иосо см. р-1460.
1549. йоѵ’ё ьіаіо  іі (иосо, сі ка яеіпрге Йі Ьгисіаііссіо 

(или  сі г іт а п  ветрге 1а сепеіе саійа) ргоѵ. нет дыма 
без огня.

ё с о т е  Гасциа зиі (иосо см. А-235. 
іі (и т о , Н (иосо е 1а йоппа гіігока, сассіап Г и ото  Йі 

саяа см. Р-1453.
1550. (иосо сЬе агйе іп с іт а , поп пе (аге в і іт а  ргоѵ. 

если дрова загорелись сверху, это еще не значит, что 
горит костер (ср наружность обманчива).

1551. іі іиосо соѵа ьоііо 1а сепеге ргоѵ. ~  в тихом 
оіѵ:уте черти водятся:

«На іепіаіс- (1і ашгпахгаге 1а шагсІіезЕ...»
«АН! О иезіа роі!..»
«5сагпЬіаП(!о1а рег 1а Зоігпо... Гиосо сЬе ё  *:оѵа1о б о і і о  

сепеге» (Ь. Ссриапа, «II іпагсНезе йі Ксссаѵегй па»),
— Она покушалась на жизнь маркизы...
— Ну и нуі
— Она спутала ее с Сольмо... Вот так тихоня!

1552. (иосо <1і рад ііа  Йига росо ргоѵ. =  солома бы
стро сгорает.

іі діосо, іі Іеііо, 1а Йоппа е іі (иосо поп 5І сопіепіап 
шаі йі росо см. С-508.

Іа дігапйоіа діі Ьа ргезо (иосо см. С-651.
Іеііо е (иосо (аппо Гиопю Йаррс.ч (или  йа росс) см.

1. 502.
тіяегісогйіа сапіаѵап і дгиТі чиапсіо §іі ргезе (иосо 

1а сараппа! см. М-1559
поп Ьізо^па те К е г  т а і  Іа рад ііа  ассапіо аі (иосо см. 

Р-96.
поп с’ё (и т о  кепга (иосо см. Р-1460. 
поп с’ё д а ііо  пеі (иосо см. С-303.
1553. поп іа^ ііаге  іі (иосо соі (егго плетыо обуха не 

перешибешь.
одпі асциа кредпе іі (иосо см. А-248 
одпі Іиссіоіа поп ё (иосо см. Ь-809. 
ріссоіо ѵепіо ассепс’е (иосо, е іі §гапйе 1о 5іпогга см. 

Ѵ-284.
рій ѵаіе іі (и т о  Йі сака т і а  сЬе іі (иосо йеІГаІігиі

см. Р-1461.
р и о к і  аѵѵ е ргер

1554. іиог (Н 8ё (обыкн. употр. с гл. е5§еге, те ііеге , 
есс.) вне себя:

— Іо поп сарізсо ргоргіо... регсЬё шаі 1а зі^пога зіа созі 
Тиогі сіі зе! ІЛі росо сіі рагіепха, сЬе гііашіпеі (С. Мііапезі. 
«Ьа ѵосе йеі ^опсіо»).

— Я, собственно говоря, не понимаю, почему синьора вы
ходит из себя. Немножко терпенья, черт возьми?

Согзі а ііа  зіере (и ііа  Уиог йі т е  ( V. Вегзегіо, «К.ассопіі 
ророіагі» ).

Вне себя, я ринулась к забору.
— Оіапа! — зиррПсо Іиі аІІіЪііо.
— СЬе! — (Зіззе 1а зі^пога соп ип зоггізо загсіопісо. — 

51а’ ігапаиіііо: пгиіа соте ипа іотЬа.
Ма И Іиссісоге сіееіі оссііі ігасііѵа сов! 1е зие іпіепхіопі, 

сЬе Гаѵѵосаіо апгіб іиогі гіі зё (Т. Ьогі, «Ви^еге зиІѴАгпо»).
— Диана! — побледнев, взмолился он.
— А что? — с едкой улыбкой спросила жена. — Н е бойся, 

я буду нема как могила. Однако, огоньки в ее глазах так 
ясно выдавали ее намерения, что адвокат вышел из себя.

1555. — йаге іиогі йі 5ё ^  беситься, бесноваться, бу
шевать:

Сопііпиа а гіаг $иог! гіі зё: — Ьазсіаіеш і сЬе Г а т т а х х о  
циеііа Ігоіа! (I). Зітопеііа, «Тігаг таШпа»).

Она продолжает бесноваться: — Пустите, я прибью эту 
шлюху!

1556. (а і)  йі (иогі извне, снаружи (пример см. 
С -1 7 6 0 ).
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1557 — 11 <31 Іиогі наружная сторона; наружный вид 
ип Іиогі І е ^ е  *--« Ь о07 
Іиог сГоіа см О 440.
Іиогі (Йі) розіо см. Р-2169.
Іиоп сік ргороыю см. Р-2.І48.
{иогі йі зеп іітеп іо  см. 5-647.
о ііепіго о (иогі см. 0-215.
соі ^оіпііі {иогі см 0-873 .
соп 1а Ііп^иа (иогі (с о т е  1 сапі) см. Ь-660.
соп ип р а іт о  йі Ііп§иа іиогі см. Р-178.
)55а. а.іііаге Іиогі в ы й т и  на воздух, прогуляться, 
апсіагзепе Іиогі йаі ріесіі см Р 1626. 
апііаге Іиогі хігайа см, 5-1838 
аѵеге Іапіо <1і Ііп^иа {иогі см. Ь-669.
1559. ЬиНаге Ігогі а) выгнать вон (пример см. С.-334;; 

Ь) выложить все начистоту.
Ьиііаге {иогі іі Ііеіе см. Р-650.
1560. сассіаге Іиогі а) высунуть, показать- сассіа 

Іиогі і 50Іс1і! выкладывай деньги!, гони монету!;) Ь) стош
нить, вырвать.

саѵаге Іиогі ип’егЬа Йеі ргоргіо огіо см. Е-97. 
саѵаг Іиогі іі ІішЬеІІо см. Ь-595. 
саѵаге 1а Ііп^иа Іиогі см. Ь-672. 
сіііаітіаге (иогі а ііа  гіЬаііа см. Н-299 
сопо.чсеге цс (1і йепіго е иі {иогі см. 0-217.
1561 Йаге і п  (или  Йі) {иогі а) т о ш н и т ь :

«ВоЬ Ііа ип а т іс о  соп сиі 5І сопГісіа? ЗагеЬЬе ип иошо 
соти п е зе 1о аѵеззе... Ье гіоппе 1о гіешріопо Ііпо а гіаг гіі 
іиогі» (V. Ргаіоііпі, «Ье га&агге йі Запігейіапо»).

— У Боба есть друг, с которым он откровенен. Если есть, 
то человек простой... Женщины его одолели до тошноты.

Ь) (тж. езроггі (иогі) произвести на свет, родить.
1562. сіігіа ((ног) {иогі сказать открыто, в лицо, 
еззеге йепіго е (йог! см. 0-223
еззеге ігиМо (иогі зіа^ іопе см. 5-1589.
1563. еззеге (или  зіаге) Іиогі быть на улице, вне дома;

Оиезіо іпаіІеБо зио гітргоѵего... т і  Іесе регсіеге Іи ііа  1а 
шіа ѵо^ііа сГеззег Еиогі (Е. ѴШогіпі, «И цагоіапо гоззо»).

Этот ее неожиданный упрек... лншил меня всякого ж ела
ния продолжать прогулку.
(Пример см. тж. А-938 а ).
еззеге Іиогі (И риріііо см. Р-2550. 
еззеге Ыогі (<1і) 5^иас3^а см. 5-1558. 
еззеге ^иогі гіадіі зігассі см. 5-1814. 
еззеге ^иогі (гіі) зігагіа см. 5-1850. 
еззеге Ігиог (йеі) Цго см. Т-679, 
еззеге ^иогі гіеі ѵіоііоіо см. Ѵ-615.
Таге йепіго е Іиогі см. Б-224.
1564. Гаге ^иогі а) выставить вон, выгнать кого-л.: 

Зигіаѵапо. шагсіѵапо, сііѵепіаѵапо іізісі, аррепа ипо саріѵа
циаісоза іі райгопе Іо Іасеѵа Уиогі іп ип Іашро (О. Агріпо, 
«Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).

О н и  потели, г н и л и  живьем, заболевали чахоткой, а как 
только кто-нибудь начинал что-то понимать, хозяин тут ж е 
выставлял его за ворота.

Ь) прикончить, пришить:
«Оиаггіа зе іи ііі циеііі сЬе вопо зіаіі ІаОД Іиогі, гіа сііе 

ё ііп ііа  1а ^иегга, аѵеѵапо чиаісоза зи ііа  созсіепга о по?» 
(М. Сагіазе^па, «Оп \іите рег соп$іпе»).

— Еще вопрос, был ли какой-нибудь грех на совести 
всех тех, кого убили по окончании войны?

Ргехгоііпі, сЬе пеі 1921 гіігщеѵа а Рігепге «Ьа Ѵосе», ега 
зіаіо іга і р г іт і есійогі сіі М аіарагіе... А ип сегіо рипіо 
М аіарагіе гііззе: «Ті гісогйі а Рігепге циапсіо... Іі сегсаѵапо 
рег іагіі іиогі. Риі іо сііе іі  заіѵаі циеііа ѵоііа» (Р. Ѵе%1іапі, 
«Маіарагіе»).

Преццолиии, в 1921 году редактировавший «Ла Воче», 
был первым издателем М алапарте, который говорил: «По
мнишь, когда во Флоренции тебя разыскивали, чтобы убить, 
в тот раз я тебя спас».

...ша асі ипо сЪе аѵеззе аѵиіо 1’іпіепгіопе йі іагіо  Іиогі, 
циезіо Іаііо поп роіеѵа з Г и ^ ’ге (Ь. Зсіазсіа. «II ціогпо йеііа 
сіѵеііа» )

...ио тому, кто собирался его укокошить, этот факт не 
мог быть неизвестен.

КіІШа е 8оггі<іепІе, сіазсипа І^погаѵа 1а ргоргіа Ігаеейіа: 
Іа ріссоіа Сіагеііа, іі сиІ райге Іп «Іаііо  ^иогі» гіаі Іа- 
5СІ5ІІ (С. Магоііа* «Зап Сеппаго поп сііѵе таі по»).

Как и остальные девочки, маленькая Кларетта, чистень
кая, улыбчивая, не подозревала о постигшей ее трагедии,
о том. что ее отец был убит фашистами.

с) спорт, побить, обыграть, переиграть соперника.
1564а. іаге  Іііогі цс стащить, утащить что-л. (пример 

см. М 602).
— Іаге ^иогі 1а Ііп^иа см. Ь-672.
1565. 1аг5і Іиогі а) достать, (раз)добыть:

— 5е гіизсіашо а Іагсі іиогі іі Ігазрогіо Ііпо а Зап іа Ре% 
сі аггіѵіашо соп Гіпсаззо риіііо (ІІ. Могеііі, «Ыаіаіе іп 
саза йаррипіатепіо»).

Если нам удастся добраться каким-нибудь транспортом до 
Санта Фе’,  у нас будет хорошая выручка.

Ь) покончить с собой, лишить себя жизни:
Зопо аѵѵегха а зепіігпе, пе! позіго пе^огіо, зсапйаіі е 

реие^оіеггі сіі Іи ііа  К о та , ша циезіо ЬаШЬессо йі ат ісЬ е 
регсЬё ипа іегга поп ега гіизсііа а ІагзІ Іиогі, т і  соірі 
(С. Раѵезе. «7га йоппе зоів»).

В нашем магазине я привыкла слышать о всевозможных 
сплетнях и скандалах в Риме, но эта перепалка двух подруг 
нз-за третьей, которой ие удалось покончить с собой, меня 
просто убила.
{аг изсіге і ріегіі йі {иогі см. Р 1658
1566. Іазсіаге (иогі а) оставить снаружи; Ь) выпу

стить, опустигь (слово, ф разу).
1567- піапйаге (или  т е ііе ге ) Іиогі а) вьп аши гь наружу, 

извлечь; Ь) издать, опубликовать (пример см. Р-727). 
т а п й а ге  (иогі Г а п іт а  см. Л 800. 
т а п д іа г е  (иогі саза см. С-1172, 
т е ііе г е  {иогі со тЬ аШ теп іо  см. С-2288, 
поп ш еііеге {иогі 1а рипіа оеі пазо см. N 57. 
т е ііе г е  (иогі с^иаИі іпі см. С^-69. 
т е ііе г е  (иогі зігаьа см. 5-1863. 
т е ііе г е  Іиогі Іе ип§Ые см. 11-81. 
т е ііе г е  {иогі изо см. Ц-252. 
т е ііе ге  іиогі Іа ѵосе см. Ѵ-851. 
ш еііеге іі пазо {иогі см. N-56.
1568. рогіаге {иогі вести гулять (пример см. Р 863). 
рогіаге {иогі сагге^д іаіа  см С -1021.
рогіаге {иогі (1 з іга^а см. 5  1868. 
гезіаге (йог (сіеі) ііго см. Т-679.
1569. гезіаге (или  г ітап еге) Гиогі остаться за  бортом, 

не попасть куда-л.
1570. заііаге {иогі а) рыпрыі нуть (пример см. В-1107); 

Ь) броситься в глача.
1571. зЬисаіЁ іиогі неожиданно появлятьсл, объяв

ляться.
1575?. зриіаге Іиогі а) выкладывать; выбалтывать; 

Ь) бросить в лицо (товар и т. п.). 
зіаге (иогі см. Р-1563.
іепеге іі сарропе сіепіго е діі а§Іі (иоп см. С-867.
1573. (ігаге Іиогі а) вытащить, достать, Ь) пустить 

в ход, прибегнуть к .:
Роі, соше 5е оЪЪегііззе а ип ріапо ргезіаЫШо е іігапгіо 

[иогі ипа всива 8Іирі(1а е неі съ вепко, іі ргбп в’ега аіга і 
е сорегюБІ Ьепе, ега изсііо (С. Техіогі, «П Вііапга е аіігі 
гассопіі» ).

Затем отец, точно по заранее намеченному плану, приду
мал какой-то глупый предлог н, тепло одевшись, ушол.

К( Ьо е іа  Іігаіі іш л': апсЬе ігоррі рег ЫіпеЦо... (С. Те- 
зіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Я и так истратил слишком много денег иа Ннпетто... 
(Пример см. тж. 5-37).

Іігаге (иогі іі саро йаНа ра^На см. С-805.
Нгаге (иогі 1е сагіе см. С -1103. 
іігаге (иогі Іе д а т Ь е  см. 0  -183.
Іігаге (иогі 1а дгапа см. 0-945 
(ігаге {иогі 1е ип§йіе с.м. ІІ-81.
1574. изсіге {иогі а) выйти из дома (пример см. 

С-234), Ь) вырваться иа свободу (пример см. Р-1674*.
изсіге (иогі йеііа г і^а  см. К-353. 
изсіге (йог <1і з іга^а  см. 5-1891.
1575. ѵепіге {иогі а) выскочить с чем п., вы ч  .ти: 

Ь) с^ать известным, явным:
Е іп со тр іеззо  зі сопзіаіа сЬе поп & апсога ѵепиіа іііОі ; 

ипа диаіипдие сіѵііій пиоѵа пеІГІІаІіа розіГазсізі;,.



Р У К т

поп ё  ѵепиіа Тиог! ш аісипа пагіопе гіеІГЕигора оссЫепІаІе 
(«Ьа пиоѵа циезііопе йеііа Ііпдиа» ).

Можно, в общем, констатировать, что новой цивилизации 
в послефашистской Италии еще ие появилось, как и ип 
в какой другой стране Западной Европы.

1575ч„ ѵепіг Еиогі соп... огорошить, ошеломить, по
разить:

«Коп гпі ѵепіг Гиогі со! іегпрегашепіо сЬе поп сі ка 
пиііа ске Іагеъ (Р. Магііпі, «Рессаіо е репііепга»).

*— Н е пытайся оправдываться передо мной темперамен
том: твой темперамент тут ни при чем.

ѵепіг Іиогі йеі ьешіпаіо см 5-613. 
сЬі ііепе іі рісйе іп сіие кіаііе , крекко кі ігоѵа Іиогі 

см. Р-1722.
соше 1а савіадпа ЬеІІа сі Іиогі, испіго 1а т а д а ^ п а  

см. С - 1261.
а ргішаѵега ѵепдоп Іиогі ( іи ііе ) 1е т а ^ а ^ п е  см. 

Р-2298.
ке 1а ріііоіа аѵекке Ьиоп кароіе, сіогаіа поп вагеЬЬе 

рег Йі {йоге см. Р-1819.
ѵіпо сіепіго, зеппо Іиогі см. Ѵ-608.

РИКАКЕ V
{игаге 1а то к к а  (или  1е токке) см. М-2080.

РИКВО а д в  е т
1576. ІигЪо ЬоМаіо е Ігіпсаіо (тж. ІигЬо та іг ісо іа іо )

отъявленный плут, продувная бестия:
Иеі гезіо, ІІ йиса, а ііа  биа шапіега, аѵеѵа то И а к ііт а  

сіі Раоіо ЬеопГогІе.
— Ё ип ІигЪо. ип ІигЬо т а іг ісо іа іо  — едіі ибаѵа гіреіеге 

соп сотр іасепга (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп- 
Іогіе»).

Впрочем, герцог относился к Паоло Леонфорте по-своему 
с уважением.

— Это продувная бестия, — говаривал он снисходительно.

1577. ріи ^игЪо гіі ип Ьігго (тж. ріи ^игЬо или  азіиіо 
сіеі сііаѵоіо; іигЪо со т е  іІ (Наѵоіо) хитрее самого черта, 
хитрый как черт:

СоБІеі, ІигЬа согпе іі сііаѵоіо, ргезе дгапгіе 5ра55о да 
іа іі гііБровігіопі (/. N16110, «Соп [ езз іопі Ш ип ііаііапо»), 

Сенаторша Фрумиер, коварная как дьявол, любила под
шутить над таким преклонением.

. . . І І  ^оЬЬо... ега іигЬо с о т е  іі гііаѵоіо (/. Саіѵіпо, *РіаЬе 
И аііапе»),

...горбун... был хитер как сам черт.
1578. рег сопозсег ип ІигЬо сі ѵиоі ип !игЬо е т е г х о  

ргоѵ. на каж дого хитреца —- полтора хитреца.
1579. і УигЬі Ьаппо 1а ѵізіа согіа ргоѵ. ^  на всякого 

мудреца довольно простоты.
1580. ^игЬо іі іпіпсЬіопе! ирон. ну и схитрил!; вот 

так хитрец!
1581. ГигЬо ѵиоі <Нг тіпсЬіопе ргоѵ. ^  раз хитер, 

значит ума не хватает (ср. хитрость— второй ум).
1е поххе Іе ^аппо і лпіпсЫопі, е і ^игЬі зе Іе іпап- 

^іапо см. N-532.
і рій §гап тіпсЬ іопі зопо роі і рій іигЬі см. М-1453. 

ГиРРАІЧТЕ тп
зсЫ ита Йі ІигГапІе см. 8-432.
1582. ^еііагзі (или  гіагзі) аі Іигіапіе стать мошенни

ком.
іе іа  <1еІ №&еііі соп ГогсШо сіі §оНо е іі гіріепо й\ 

Іигіап іе см. N-310.
Р ІЛ ^ Р А М ІМ  {

1583. Ьаііег 1а ТигІапГіпа (тж. $опаг Іа ІигГапІіпа)
а) стучать зубами от холода; Ь) положить зубы на 
полку; жить впроголодь.
г ^ р і а  Г

1584. <1і Іигіа спешно; очень быстро; в большой 
спешке.

1585. а Еигіа (51... благодаря тому что.., в силу того 
что..:

— Ьа сгеаіига сЬе паБсега 1а Таг§ Геіісе. 1а сопсіПега 
соі топйо , 5е іи ііі чиеііі сЬе 1е ѵо^ііопо Ьепе Баргаппо 
сіітоБІгагІе, а ^игіа йі Іепегегха. с о т е  Біа еггаіа ипа сзп- 
сехіопе созі репова сіеііа та іегп ііа  (Г. Ьогі, «Ви]еге зиі- 
1’Агпо»).

Ребенок, который должен родиться, сделает вас счастли
вой, примирит с жизнью, н, благодаря душевному участию 
к вам тех, кто вас любит, вы поймете, как ошибались, не 
ж елая с та іь  матерью.

А Іигіа гіі гісіеге, ф іаісиио сіеі риЬЪПсо (оббіѵэ, БІгохгап- 
гіозі (С. ЗсегЬапепсо, «(^иаісшю поп яі сііѵегіе»).

Ііз-за  приступов смеха кое-кто в публике стал кашлять 
и задыхаться.

ЗІІора, сЬе о га т а і а Гигіа сіі У!а§>’§>1 е сіі ІгасЗигіопі Ьа 
регБо іо іа іт е п іе  1а ѵосе е поп рио рагіаге, ргеіегігеЬЬе 
сЬе, аі Боіііо, апсЬе рег ^иеI т іп іт о  регсогво, ргепйеББіто 
1а 2іб (С. Ьеѵі, «II {иіиго ка ип сиоге апіісо»).

Степа, полностью потерявший голос и способность гово
рить после бесконечных переводов л  поездок по стране, 
предпочел бы, чтобы мы, даж е  такое маленькое расстояние, 
проехали, как всегда, на «ЗИСе».
(Пример см. тж. В-1060; С-969; С-2048; М-126).

— а ?игіа гіі ^оіпііаіе см. 0-869.
— а Іигіа йі ророіо см. Р-2048.
8ре11аг5і Іе іпапі а Іигіа йі арріаийіге см. М-663, 
а Іигіа гіі $ріпіе см. 8-1438. 
іп Ігеііа  е (іп) Іигіа см. Р-1316.
1586. апс!аге а ^игіа быть нарасхват (о товаре).
1587. апсіаге зиііе Іигіе (или 8и іи ііе Іе ^игіе; тж. 

то п іа ге  іп іпгіа или зи іи ііе  1е іигіе) прийти в ярость, 
в бешенство:

Сгезріпо. — Айа^Іо, асіа^іо. Nоп апйаіе виЪііо БиІІе Іигіе 
(С. СоЫопі, «II ѵепіа^ііо»).

К р е с п и и о .  — Спокойно, спокойно. Нечего зря беситься. 
Зепіепсіо п отіп аг Б іо, Г и іііс іаіе  топ№  ки ЫЙе Іе іигіе 

(/.. Рігапйеііо, «Коѵеііе рег ип аппо»).
При упоминании имени божьего офицер пришел в ярость.
А ѵеёег циезіо, іі райгопе апйй 5и Іи ііе 1е ?игіе сіісетіо 

езяеге ргап ѵіііапіа ргезепіаге аі рагігопе 1е сіііе^е а  яиеі 
тосіо (Л. ВаШіпі, «Ьа зігайа сіеііе пгегаѵі^ііе»).

При виде этого господин пришел в ярость и заявил, что 
это большая наглость подносить таким образом вишни хо
зяину.

АНога епігб іп Ъоііееа ип ѵессЬіейо Іиііо  аггіііо, іі чиаіе 
аѵеѵа п о т е  ОерреЙо; т а  і га^ахгі гіеі ѵісіпаіо, циапсіо 1о 
ѵоіеѵапо Іат то п іаге  аи іиНе Іе Іигіе, 1о сЬ іатаѵапо соі 
Боргаппоте йі Роіепсііпа, а то ііѵ о  сІеЯа зиа раггисса ргіаііа 
сііе Боті^Наѵа гпоіііббігпо а 11а роіепйіпа сіі ^гапоіигсо 
(С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).

И вот в мастерскую вошел совсем еще бодрый старик. 
Звали его Джеппетто, но все соседские малыишки, когда 
хотели вкоиец разозлить его, называли его Мамалыга, так 
как его желтый парик очень походил на кукурузную ле
пешку.

1588. еккеге ки іи ііе  1е {игіе быть вне себя (от гнева 
и т. п .) :

Иа бие Біогпі ега со тіп сіа іа  1’аЪЬассЬіаіига гіеііе оііѵе, 
е гіоп Ьоііо ега зи Іи ііе 1е {игіс ( Рігапсіеііо, «Ьа ціага»). 

Два дня назад начался сбор маслин, и дон Лолло был 
вне себя.
гпопіаге іп іигіа (или  ки іи ііе  Іе Гигіе) см. Р-1587. 
діі ё с о т е  іі ^аііоге гіеііе топ асііе , ѵа аѵапіі а  Іигіа 

(]і Ьіксоіііпі см Р-302.
Р 1 Ж 1 0 5 0  аё §

Іаге Огіапйо {игіоко см. 0-602.
{ іи те  {игіоко. іокіо гіксЬіага см. Т-801.

РУ К О РЕ іп 
а {игог Йі ророіо с-ч. Р-2048.
1589. апсіаге (или  то п іаге ) іп (игогс прийти в бе

шенство, в ярость (пример см. М-576).
1590. іаге Іигоге производить фурор, вызывать вос

торг:
— (Зиезіа Бега ^агй Іигоге соп (іиг^іо аЬЪі^Ііашепіо 

(Р. йаІѴОіщаго, «гЬа ріапеііа регбиіа»).
— Сегодня вечером в этом платье я буду иметь большой 

успех.

РИКТО т
1591. Іигіо Іейегагіо плагиат.
1592. соі Іигіо іп іпапо а) с краденым, с награблен

ным в руках: Ь) с поличным.
1593. т е ііе г е  рег Іигіо обвинить в воровстве. 

РУ 8С Е ЬЫ .^О  т
1584. сегсагіа (или  сегсаіе) соі Іиксеіііпо 22 искать 

повод для ссоры, затевать ссору.
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сегсаге {азіісіі (или  ш аіі) соі ІизсеІІіпо см. М-212. 

РИ 5СЕІХ О  т
1595. (изсеііо йа агйеге щепка.
1596. Іизсеііо іп егЬа молодая, свеж ая поросль:

Ме 1’аѵеѵа р ге зеп іа іо  іп  ип с а Н ё  ип ^іоѵ ап е Іе ііега іо . 
аііога Ігизсеііо іп егЬа, о^ё* т іпассіозо  аІЬего сЬе Б^иа55а 
1а зиа сЬіоіпа зиі сашрі поп Ігорро НшіігоП гіеі ^ іо гп а іізто  
е гіеііа рго5а Іігіса (0 . Рассо сіе Ьа%агйа, «СгопасНе саі- 
ііѵе» ).

Он познакомил меня в кафе с начинающим писателем, 
тогда еще молодой порослью, а сегодня гигантским дере
вом, раскинувшим свои ветви как на поприще журналисти
ки. так и лирической прозы.
1597. рег о^пі *и$се11о <1і ра^На из-за каж дого пу

стяка.
1598. еьзеге ип ^изсеііо быть худым как щепка.
Таге (Тип Іизсеііо ипа ігаѵе см. Т-889.
поіаге і! ТизсеІІо пеП’оссЫо аіігиі е поп ѵегіег 1а 

ігаѵе пе! ргоргіо см. Т-891.
1599. г е ^ е г 5 і зиі іи$сеІІі держаться на волоске. 

Р ІІ5 0  т
сігШо с о т е  ип Іизо см. Э-555.
1600. с ат р аге  сіі Тіі50 а) ж и т ь  на заработок с пряде

ния; Ь) жить бедно.
1601. Гаге 1е іи за  (или  Гизе) мурлыкать:

II раНо риг зепга іпіеггошреге гіі Іессаге іі Іаііе, ргезе 
а Гаг 1е Ьіхе (Л. Могаѵіа, «II соп}огтШа»).

П родолжая лакать молоко, кот начал мурлыкать.
Вісе Гасеѵа 1е іи за  соше ипа іп ашоге (Р. Сіоѵап-

піпі. «Ьа ЬаЬеІІе»).
Биче мурлыкала как влюбленная кошка.
II сашіоп іпШ о II ѵ іаіе сЬе сопгіисеѵа а і сапсеііо, ѵі 

аггіѵо ріасігіапіепіе гопГапйо соше ип д а ііо  сЬе іа  1е іи за  
(О. ЗсегЬапепсо, «Ѵиогпо сНе поп ѵоіеѵа тогіге»).

Грузовик двинулся по аллее, ведущей к воротам. Он тихо 
подъехал к воротам, мурлыча как кот.

1602. (аге 1е Іиза (или  Іике) Іогіе (тж. Іаге 1е Гика 
е і саппопі) наставить рога:

«Ма сЬе роззо ргоргіо гіііопіапагші аі зісчго СІІГ 1а ші' 
зроза пип т і  іага і< [ива Іогіе?» (С. Л ігиссі, «Зеззапіа по- 
ѵеііе ророіагі топіаіезі»).

— К ак я могу отправиться в это дальн ее  путеш ествие, 
будучи уверен, что ж ена не иаставит мне развесисты х ро
гов?

{аге соше райге І^оМоНпо сііе й’ипа Ігаѵе Гесе ип Іизо 
см. Т-890.

рагеге Й’аѵег т а п д іа іо  ипа гліпекіга (1і Іикі см. 
М-1466.

1603. поп епігі іга {изо е госса сЫ поп ѵиоі екяег Н- 
1а(о ргоѵ. =  свои собаки дерутся, чуж ая не приставай. 
РИ5ТО т

1604. Ьеі Гикіо красивый болван.
р і і т ш о  т

іі ІіЬго йеі Гиіиго см. Ь-553.
1605. — 1е§§еге пеі (ІіЬго йеі) Іиіиго читать в книге 

судеб, предвидеть будущее.

С
О А В В А ^  I

1. Іаьсіаге Іа даЬЬапа уйти на покой, выйти в от
ставку.

2. іпиіаге (и ли  сашЬіаге, ѵоііаге) ^аЪЪапа изменить 
своим убеждениям, перейти в лагерь противника, пере
метнуться:

Ра5сі8Іі гіі піепіе аііго  сЗезійегозі, сагіиіо іі Ке&іте, сЬе 
сЗі Іаг ^іип^еге аі Ке ІЧезргезвіопе гіеііа Іого іпсопсіігіопаіа 
іесІеНа», е іп зош та, соше зі Шее, гіі ѵоИаг ^аЬЬапа іі 
рій ргееіо роззіЬіІе... (О. Ваззапі, «Сіпдие зіогіе Іеггагезі» ).

После падения фашистского режима единственным стрем
лением фашистов было довести до сведения короля «заве
рения в своей безграничной преданности» или, попросту 
говоря, как можно скорее перекраситься.

«ОІі иошіпі, ѵоІиЬШ рег паіига, ѵоііапо ^аЬЬапа т
Ьиопа !есіе...» {Ь. Ргеіі, «Оіоѵіпегга, ціоѵіпегги» >.

— Люди, неустойчивые по натуре, меняют убеждения с 
исключительной непосредственностью..-

ОАВВАі̂ ЕЬЬА {
3. еккеге (1і §аЬЬапеІ1а быть дежурным, дежурить (о 

медперсонале).
ОАВВАІМО т

4. рокаге іі ^аЬЬапо а) уволиться со службы; Ь) вый
ти в люди из ничтожества (ср. из грязи да в князи).

5. кіаге іп (ип) даЬЬапо жить в деревне. 
САВВАКЕ ѵ

даЬЬаге Сгі$4о е і хапіі см. С-3065. 
даЬЬаге 5ап М агііпо см. М-884 
^аЬЬаге 5ап  Ріе4го см. Р-1790.
Ш іа  (или  ра$5а1а) Іа Іекіа, §-аЬЬаіо іі <>ап(о (тж. 

аѵиіа Іа дгагіа  или  раяхаіо іі регісоіо, даЬЬаІо 1о кап- 
іо) см. Р-507.

6. ^аЬЬаіо ё кетрге  чиеі сЬе рій кі іісіа ргоѵ. ~  до
верчивость часто подводит.

7. ее ее п’аѵѵе(1е ше 1’аЬЬо, ее поп ке п’аѵѵейе т е  1а 
^аЬЬо ргоѵ. =  попытка — не пытка.
САВВ1А I

8. ^аЬЬіа (Іі т а і і і  а) сумасшедший дом; Ь) осиное 
гнездо.

9. рагго  (или  т а і іо )  йа даЬЬіа буйнопомешанный.
10. аргіге Іа даЬЬіа выпустить на свободу, освободить 

узника, заключенного.
11. епігаге іп (или  пеііа) даЬЬіа впутаться в исто

рию, попасть в переделку, влипнуть.
12. Іаге даЬЬіа совокупляться.
13. Іаге (или  сЬіисІеге) Іа ^аЬЬіа циапсіо Гиссеііо ё 

$сарра(о закрыть клетку, когда птичка уже улетела (ср. 
после драки кулаками не маш ут).

14. шеііегкі іп даЬЫа попасть в переделку, в пере
плет.

15. теН еге  (или  ргепйеге, гіпсЬіийеге) іп даЬЫа за 
ключить в тюрьму, посадить за решетку:

Ьиі роі гіоѵеііе зсарраге іп Ашегіса, і виоі !игопо ргеві 
іп ^аЬЬіа, рій сіі сепіо... (/ .̂ ВассНеШ, «II йіаѵоіо а Роп~ 
іеіип&о» ).

Ему пришлось беж ать в Америку, а членов его шайки — 
их было более сотни — упрятали за решетку.
16. 1а Ьеііа даЬЬіа поп пиігіхсе ГиссеІІо ргоѵ. ^  не 

рада птица золотой клетке; хорошо птичке в золотой 
клетке, а еще лучше на зеленой ветке.

(ё ) іпедііо еккеге иссеііо (1і Ьо&со (или  (1і саш ра^па) 
сііе (иссеі) ііі оаЬЬіа см. іі-17.

(ё) піе"Ііо ип иссеііо іп §аЬЬіа сііе сепіо рег агіа 
см. 0-18.

17. піе^ііо ё (или  ѵаі ріи) (ип) {гіп^иеііо (или  (і- 
ІипдиеІІо ріссіопе, ріпсіопе, иссеііо) іп ^аЬЬіа (или  іп 
т а п о )  сНе (ип) 4огі1о іп (гакса (или  сНе іп Ігакса 1ог«1о, 
сНе ип Іоггіо іп кіере) ргоѵ. ^  лучше синицу в руки, чем 
ж уравля в небе

ё сіа (аіога иссеі пеііа га^па, сНе ё {иддііо сіі ^аЬЬіа 
см. 11-14.

18. поп епіга іп у^аЬЬіа аіщ еі сапиіо е ѵессЫо ргоѵ. 
~  стреляного воробья на мякине не проведешь 
ОАВВІАТА і

1В. даЬЬІаІа йі шаНі (или  <1і раггі) сборище поме
шанных, сумасшедший дом 
С А В В ІО \Е  т

20. шеііеге пеі даЬЬіопе обмануть, одурачить.
ОАВВО т

21. {аг5І (или  Іаге а) даЬЬо (1і цсі насмехаться над 
кем л.

22. шепаге (или  рідііаге, ргепйеге, Іепеге) а ^аЬЬо
относиться легкомысленно, несерьезно; недооценивать; 
высмеивать;

— Юісо рег йіге\ ша зоп роі Гепошепі сЬе 5і роззоп 
ріЕІіаге ргоргіо а  йаЬЬо? (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»)

— Это я к слову. Но ведь нельзя ж е все это просто 
высмеивать?
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Рга ип діоѵіпеііо <іі ігейісі аппі е ипа іап сіи ііа  сіі ип- 
гіісі соіаіі іпігіеЬеШ  поп зоп рій соза ба ргепйегзі а  ^аЪ- 
Ьо (/. Nіеѵо1 «Соп[е58Іопі Ш ип ііаііапо»).

На подобные взаимоотношения тринадцатилетнего под
ростка и одиннадцатилетней девочки нельзя смотреть сквозь 
пальцы.

СА ВЕІДА  і 
1а даЬеІІа йе^Гіпірассі см. 1-84.
— (1аг5І 1а даЬеІІа йе§Г ітрассі см. 1-85.
— рідііагві 1а даЬеІІа й едР ітрассі см. 1-86.
23. {аге йа §оЬЬо (или  іі §опго, іі тіпсН іопе) рег 

поп радаг даЬеІіа (или  Гозіе) прикидываться дурач
ком.

24. ра^аге 1а даЬеІІа е іі (гойо поплатиться за обман,
і ^оЬЬі поп радапо даЬеІІа см. С-828.
і репвіегі поп радапо  даЬеІІе см. Р-1228.

САВЕІХАКЕ ѵ 
даЬеІІаге Іи § іе  см. В-1398.
§аЬе1Іаге сагоіе см. С-1007.

САВЕЫ ЛЕКЕ т 
(ассіа йа даЬеІІіеге см. Р-21.

САВШ ЕТТО т
25. еккеге йі ^аЬ іпейо быть приобщенным к полити

ческим тайнам.
ІІАВКІЕЬЕ

26. пеапсЬе ее ѵепікке Гагсап^еіо СаЬгіеІе =  ни за 
что на свете, ни под каким видом.
САРРА (тж . САРРЕ) і

27. согшпсііеге (или  {аге, ргепйеге) ипа даНе (или  
§ а ((а ) сделать промпх, глупость; совершить, допустить 
бестактность:

5ега?іпо зіаѵа іп репзіего сііе Сіагасіа с о т т е Н е ззе  чиаі- 
сііе 5иа & аііе зраѵепіоза (А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга 
риісеііав&іа»).

Серафино все время беспокоился, что Чарача сделает ка
кую-нибудь одну из своих глупостей.

Ьеороіао.— ...Но сош теззо  &аНе, ипа д а ііе ... (V. Вгап- 
саіі, «Ьа доѵетапіе»),

Л е о п о л ь д е »  — Я допустил бестактность.
САССІА {

апйаге соп 1’іпведпа хиііа ^ад ^ іа  см. 1-311.
С А С С Ю  т  

реппа а даддіо  см. Р -1 162.
САСІЛАКОО е т

28. ^ад ііагй о  с о т е  ипа зрайа отважный как лев.
29. а ііа  ^а§1іагйа а) смело; отважно; усиленно, усер

дно:
I Соіоппезе е &1і Огзіпі Іаѵогаѵапо аПа ^а^ ііагй а

(О. 0 ’Аппипгіо, «Рег ипа рій дгапйе Иаііа»),
Колоннезе и Орсини работали не покладая рук.

Ь) в большом количес гве. в изобилии; с) стремительно, 
очень быстро.

30. евзеге (или  гесагкі) киі (или  пеі) ^ад ііагйо быть 
дерзким; самоуверенным, настойчивым.

31. (аге іі (или  йеі) ^а^ііагйо вести себя дерзко, на
хально.

32. Гаге (или  гепйеге) да^Н Л ’йо способствовать росту, 
развитию; укреплять, оздоровлять.

33. врепйеге ^ад ііагйо  тратить шедро, быть щедрым 
не считать денег.
САЮ

1а д а іа  ксіепга см. 3-442. 
аѵеге 1а Ьогза §а іа  см. В-1034 
аѵеге 1е ІавсНе §аіе см. Т-104.
34. евкьге ^аіо а  ргошекке быть щедрым иа посулы, 

на обещания.
САЬА }

35. іп дтап §а1а празднично, нарядно одетый, прина
ряженный:

С отрагѵ е йаѵапіі а <1оп АЬЬопсІіо, іп йгап 8 аІа, соп 
реппе (1і ѵагіо соіоге аі сарреііо (А. Мапгопі'. «I рготеззі
5 Р 0 5 І » ) .

Ои предстал перед доном Аббондио разодетый в пух и 
прах, с разноцветными перьями не шляпе.

36. е$5еге (или т е ііе га і, рог^і) !п <*а!а одеться по- 
праздничному, нарядно; нарядиться, разодеться:

Маг^Негііа. — Мііагіу, ессогпі асі іпсотогіагіа.
Віапса. — Мі  іа іе  ип ріасеге. АГіё, с о т е  ѵі зіеіе розіа Іп 

^ а іа  (С. ОНегагйі, «Ь’апеИо йеііа тайге»).
М а р г а р и т а .  — Миледн, простите, если я вам поме

шала.
Б ь я н к а. — Напротив, мне очень приятно вас видеть. 

Бог мой, какая вы нарядная!
(Пример см. тж. Т-400).

37. {аге д а іа  а) праздновать, пировать, торжество
вать:

Зігаѵоііо Гопііпе сіеіін гериЬЫіса, ...бі іасеѵа 2 а 1 а іѴ  
ш ізіаШ , 1'гііі апгіозі сог.іе ргосіегге і йеііііі ( / .  Сог&іпі, 
«Ізіогіа йеііа сопс/иШа (іеі Меззісо»),

После свержения республиканского строя в Мексике во 
царилось беззаконие, и преступления рассматривались как 
проявление доблести.

Ь) жить припеваючи.
38. віаге яиііе §-а!е вырядиться, шикарно одеться (о 

ж енщине).
САЬА N ТЕ сі@@ е т  

йоппа (или  (ешіпіпа) даіап іе  см. 0-780.
38. {аге іі даіап іе  (соп цй) ухаживать, волочиться 

за кем-л.:
Ма СЫзоІа Г.1 і ріасеѵа, е сі Іасеѵа іпѵесе апсЬе іі ^аіап іе  

(Г. Тоггі, «I гопгапгі»').
Но Гизола нравилась ему, и он даж е ухаж ивал за ней.

кіаге киі сесе е зиі да іап іе  см. С-1445.
САЬАІМТЕКІА I

40. віаге виііа даіап іегіа  кокетничать.
41. Ьеііе даіапіегіе! ирон. ей ничего себе любезность!
42. ё ипа ѵега даіап іегіа  это очень любезноі 

САЬАІМТМА і
(аге І1 роііо іп даіап ііп а  см. Р-1969. 

СА ЬА ГЩ ІО О М О  тп 
{іог йі ^РІапіиоіпо см. Р-875.
43. іга ^аіапіиош іпі ипа рагоіа ё ипо кігишепіо (или  

ип сопіггиіо) ргоѵ. =  слово джентльмена — верное 
слово.

одпі раезе аі даіапіиош о ё р а іг а  см. Р-65.
П іе т р о  ё ^ а іа п іи о т о  см. Т-323а.

САЬАТЕО пТ
44. ге^оіе Йеі С аіаіео правила вежливости.

АПога сііѵепіб репзіегозо е, сіітепіісапгіо Іе ге^оіе сіеі 
О аіаіео е сіеііа Ъиопа сгеапга, ііго {иогі ипа шапо гіі Іазса 
е б і  гіеііе ипа Іип^ЬіЗБіша г̂і гі!1 а ііга  ііі саро (С. Соііоёі, 
«Ье аѵѵепіиге (1і Ріпоссіііо» ).

Тогда он задумался и, позабыв правила вежливости и 
хорошего тона, вытащил руку из кармана и стал задум
чиво чесать себе в затылке.

(аге 1е согпа аі даіаіео  см. С-2701.
45. поп кареге (ими поп аѵеге кіийіаіо) іі ^аіаіео

быть не (благо) воспитанным.
46. ё сопіго іі ^а іа іео  это неприлично, это невежливо 

САЬЕА I
47. шапйаге (или  шеііеге, рогге) іп (или  а ііа) даіеа

а) заключить в тюрьму, приговорить к каторжным ра
ботам; Ь) обмануть, надуть.

ішЬагсагзі (или  п.еМеге, шеііегві) іп даіеа вегга Ьі- 
ксоііо см. В-770.
С А ЬЕМ С О  а§8  

агіе даіепіса см. А -1154.
САЬЕОТТА /  

йа ^а іео ііа  а шагіпаго (или  таг іп а іо ) см. С-50.
48. ѵодаге аПа д а іео ііа  =  стараться изо всех сил:

ІЧоп зопо рій  Ьагопі, пі сопіі: зопо иотіп і а т о ё о , Ъепе- 
те г ііі  ёі сЫ сотапсіа, о гіі сЬі ѵоггеЬЬе сотапбаге... агіиіаіогі 
гі’ип роіеге о сГип аііго, ^епіе сііе ѵо§а а ііа  ^ а іео ііа  сЬе 
ііга а зе, сгесіе іп зё, поп репза сЬе а зё  (А. С. ВаггШ* 
«Соте ип зо^по» ).

Теперь это ие бароны и не графы, а просто светские люди 
с состоянием, они стоят у командных высот или рвутся к 
ним, ...пресмыкаясь перед власть имущими, люди, которые 
из кожи вон лезут для своей выгоды, верят только в  себя, 
думают только о себе.
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49. *иііі ѵо^апо а!1а ^ а іео й а  ргоѵ. ^  всякий выкру

чивается как может; каждый несет свой крест. 
ОАЬЕОТТО т

50. сіа ^а іео ііо  (или сіа даіео ііа) а шагіпаго (или т а  - 
гіпаіо) ^  одно и то же; два сапога — пара; их водой 
не разольешь:

Ега аррипіо «роііііса гіа зап іо», <Іі ип &ап*о сЬе пеі- 
1’а ііиаге і зиоі ііп і зап іі ві ѵаіеѵа (гіа &а1ео**о а ш агіпаго) 
гіеі боіі шехгі геаіі сіі аііиагіопе, сЬе егапо ^ие&1і оНегІщІі 
гіаііа роііііса (В. Сгосе, «Еііса е роШіса»).

То была именно «святая политика», верней, политика свя
того, который, преследуя святые цели, пользовался (будем 
называть вещи своими именами) единственными реальными 
средствами, предоставляемыми ему политикой.

51. — апгіаге сіа даіео ііо  а т а г іп а іо  =  попасть из 
огня в полымя.

52. — Іа сока ё сіа ^аіео ііо  а шагіпаго её рыбак ры
бака видит издалека.

Іаѵогаге с о т е  ип ^аіео ііо  с.м. Ь-258.
САЬЕКА і 

агпеке Лі (или  сіа) ^а іега см  А -II20.
53. аѵапго (или  реггп) йі ^а іега  (тж. аѵапго или  

и о т о  сіі или  йа {огса; аѵапго Зеііе раігіе ^аіеге; Йе^по 
гіі или  ёе ііа  Іогса; аѵапг.о сіі гіГогтаіогіо) висельник:

&гі<1аі іп Гассіа, ргоргіо соп огііо: «Ма сЫ сгейі (!і 
еззеге? сапа§>ііа, іагаЬиііо, аѵапго сіі даіега» (А. Могаѵіа, 
«Нассопіі готапі»).

...я с ненавистью крикнул ему прямо в лицо: «А ты кто 
такой? Мерзавец, мошенник, висельник!»

— ѴаЦепе гіаііа гпіа саза, ѵа*1епе, йе^по йі Іогса! 
С5. Зігаіі, «Реррапіопі» ).

— Убирайся из моего дома, убирайся прочь, висельник!
— Ма поп за  сЬе сойезю  аѵапхо <3е11е раігіе ^аіеге Ьа 

II согаееіо, піепіе «И т е п о  сіі Іаг 1а согіе а ііа  Гі&ііоіа йі зог 
Рііасіе, (ІгодЬіеге? (Р. Раоііегі, «і/отіпі Ьезііе е раезі?).

— Д а разве вы ие зиаете, что этот каторжннк имеет наг
лость ухаживать за дочкой сииьора Пилада, нашего аптекаря?
54. ^епіе йа ^аіега (и ли  сіа [огса) мошенники, воры, 

негодяи, висельники.
гіііиіо (И ^аіега см. К-338.
55. апйаге іп ^аіега пойти на каторгу; попасть в 

тюрьму:
Е іо рег ^ие11а зосМі^Гагіопе т е  1а зепііѵо апсЬе ді апгіаге 

іп еаіега (А. МогаѵІа, «Яассопіі готапі»),
А я ради такого удовольствия, был готов пойти даж е на 

каторгу.
(Пример см. тж. Р-1308).
56. Ііпіге іп ^аіега а) попасть в тюрьму; Ь) плохо 

кончить.
57. ш ейеге (и ли  тап й аге ) іп ^аіега посадить в 

тюрьму:
— СЬе соза зіеіе біаіі сарасі сІІ Іаге, ѵоіаіігі?.. Коп зіеіе 

зіаіі сарасі сЬе сіі Іагѵі т е ііе г е  іп ^аіега сіа чиеі ЬиіГопе 
<1і М иззоііпі (С Маіарагіе, «Ьа реііе»).

— А что сделали вы, вы и вам подобные? Разве что 
дали запрятать себя в тюрьму этому шуту Муссолини.
а гиЬаг росо зі ѵа іп ^аіега, а  гиЬаг іап іо  зі 1а саг- 

гіега см. К-604.
САКЛ2ІА 

5ап і’1асоро йі О аіігіа см. 1-3.
САЬЬА {

58. а §аІ1а на поверхности (жидкости).
59. — еззеге (или гітапеге, зіаге, іепегзі) а ^ а ііа

a) держ аться на поверхности, плавать:
Магіа ѴаІІеіо аѵеѵа ѵіпіо іі р г іт о  р ге т іо  іп ипа дага 

і е т т іп і іе  сіі пиоіо а Р огіи^аіеіе Г езіаіе  ргесейеп^е есі іо 
гіизсіѵо а зіепіо а іеп егт і а &аНа (С. йе Іа Мога, «гІЗпа 
йоппа йі Майгій»),

Прошлым летом в Португалете М ария Валлехо получила 
первый приз на чемпионате по плаванию для женщин, а я 
с трудом умела держ аться на воде.

b) занимать видное положение, быть на виду:
Іп о§пі сазо 1а зиа розіхіопе а Мароіі ё аррагза поіе- 

ѵоішепіе іпгіеЪоШа пе^іі и іі іт і  іе т р і, ай опіа йеііа зиа 
гаЬЬіоза ѵо^ііа сіі гезгаге а е а ііа  («Раезе зега», 23 $еЬ~ 
Ьгаіо 1968)

Во всяком случае его положение в Неаполе за последнее 
время пошатнулось, несмотря на яростное желание удер
ж аться на поверхности.

60. — рогіаге а ^ а ііа  разоблачить, вскрыть, обнару
жить:

Зіцпога МоЬеІ. — (^иаісипо з*а іепіапгіо йі рогГаге а  ^а ііа  
т іо  т а г ііо  (С. Теггоп, «Аѵеѵо рій зііта йеІѴійго&епо»), 

С и н ь о р а  М о б е л ь .  —  К т о -т о  пытается очернить моего 
мужа.
61. — гіѵепіге (или  гізаііге, іогпаге, ѵепіге) а ^а ііа

a) всплыть на поверхность; обнаружиться:
Апсіаѵа, соп іа тс п іе  Ніііо зоііозорга ё а ііе  созе (31 ^ие1 

діогпо; т а  гіі зо ііо  Іе т ізег іе , оггогі, і регісоіі, ѵепіѵа 
зе т р ге  а еаИ а ип репзіегіпо: ГЬо ігоѵаіа; ё диагііа; ё т іа !  
(Л. М атопі, «I рготеззі зрозі»).

Он шел, совершенно потеряв голову от событий этого 
дия, но иад всеми этими горестями, ошибками и опасно
стями парила одна радостная мысль: я нашел ее, оиа здо
рова, она моя!
(Пример см. тж. М-922).

b) вспомниться (о давно забытом прош лом):
I т іе і  а т іс і т і  Ьаппо іпзе^паіо а іи т а г е  сегіе зіёагеііе. 

е а ѵоііе зоііо  чиеІГіпИиепга Іогпа а ^ а ііа  ип раззаіо  сНе 
а тепіе $гезса ё то г іо  е зерреШіо (Ѵ. Ргаіоііпі, «Ье га~ 
еагге йі 5ап[гейіапо»).

Друзья научили меня курить сигареты с наркотиками, 
и иной раз, когда я накурюсь, в моем воображении воз
никают картины прошлого, которое в обычном состоянии 
я считаю давно похороненным н забытым.

Ьиса (ип ро' іогЬійо). — Сі зопо гіеі репзіег!... сЬе зі 
рогіапо сіепіго рег аппі.

Ргапсезсо. — Е ргоргіо о ^ і  іі ѵеп^опо а 
іі, «Ьа саза зиИ’асциа»).

Л у к а  (смущенно). — Есть мысли, которые годами но
сишь в себе.

Ф р а н ч е с к о .  — И именно сегодня они пришли тебе в 
голову?

Е Гіпѵійіа ё с о т е  ипа раііа  сіі ^ о т т а  сЬе ріГі 1а зріп§>і 
80*1 о е рій И іогпа а е поп с’ё ѵегзо йі гісассіагіа пеі
Іопсіо (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапіъ).

А зависть — как резиновый мячик: чем сильнее стараешь
ся ее скрыть, тем быстрее она выскакивает на поверхность, 
и никак невозможно загнать ее внутрь.

К ізаіі риге а ^ а ііа  Г ітргеззіопе гіеііа зсепа зѵоііазі росо 
р г іт а , е 1а зі^пога гаііепіо іі раззо... (Т. Ьогі» «Ви[еге 
зиіі Агпо»).

В ее воображении вновь возникла происшедшая только 
что сцеиа, и она замедлила шаг.
(Пример см. тж. Р-1025).

— зіаг (или  іогпаге) а ^а ііа  с о т е  Гоііо см. 0-304.
62. — зіаге а ^ а ііа  с о т е  ип зи^Ьего быть очень лег

комысленным.
63. — іігаге а ^ а ііа  вызвать, пробудить, проявить: 

Зііѵапа. — Коп егаѵаіе а Аіаззіо?
Епгісо (зозрігапйо). — Ѵі его.
Зііѵапа. — ЁсЗ ё зіаіо  охіапсіо зи циеііа зріа^діа сЬе аѵеіе 

іігаіо  а  е а ііа  Г а п іт а  гіі роеіа? (С. Регіоіі, «Сгеризсоіі» ) . 
С и л ь в а н а .  — Вы не были в Алассио?
Э н р и к о  (вздыхая). — Был.
С и л ь в а н а .  — И  от безделья на пляж е в вас пробу

дилось поэтическое вдохновение?

64. Ьага(іаге §аІ1а а т ім сіііо  ргоѵ. эй дать мало, 
чтобы получить взамен много.

циапгіо ІІ Ьиоп рексе ѵіепе а  ^а ііа , ее поп 5І ре$са, 
8ре880 8І ІаІІа см. Р-1366.

1а ѵегііа Іогііа (или  ѵіеп) кетрге  а  ^ а ііа  см V 360 
1е гиссЬе ріепе ѵаппо а  гопйо, іе ѵио е 8(алпо а ^ а ііа  

см. 2 97
0 А Ь Ь Е Т Т І\0  т  

даііе іііпо  <1і р г іт о  сапіо см С-557.
ОАЬЬЕТТС т

65. ^а ііе ііо  т а гг(и )о 1 о  задира, буян.
^а ііе ііо  (1і р г іт о  еапіо см. С-557.
Г?ге 1а сепа йеі да ііе ііо : ип яаНо е а  Іеііо см. С-1458.
66. Іаге іі да ііе ііо  а) быть дамским угодником, го

няться за каждой юбкой; Ь) петушиться; быть наглым, 
дерзким, задиристым:

— ЕЫ, РіпоссЬіоІ.. N011 ѵепіг <)пі а / аге Іо зтагціазво-, поп 
ѵепіг (іі:і а (аг Іаш о іі §а11еііо!.. (С. Соііойі, ~1- аѵѵешиге 
аі РіпоссНіо»),

— Эй, Пиноккио!.. Не очень-то хвастайся. Не очень-то 
петушисьі

Гаге соп.е 1е шопасЬс сЬе йаппо ип а^ЬеНо рег аѵеге 
ип ^ а ііе ііо  см. А-347.
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67. і сіие ^аПеМі зі Ьессагопо ®  о&г они петушатся. 
САЫЛСО

пюгЬо {?а11ісо см. М-1899.
С АІХШ А  {

Ьосса а ^ессо (1і даПіпа с . В-815, 
сегѵеііо сіі да іііпа  гм. С-1554, 
ип &а!Іо е гііесі даШ пе см. С-91.
Іаііе  <1і ^а іііп а  см. Ь-226.
— согпе ее поп т а п с а ззе  іі ІаМе <1і §аІ1іпа см Ь-227. 
газраіига (1і ^а іііп а см. И 128. 
іе з іа  сіі даіііпа см. Т-487, 
гаіпре Йі даіііпа см. 2-3.
68. Йа Гаг гісіеге 1е ^аіііпе курам на смех.
69. асиіогтепіагзі (или  гііігагзі) соп 1е ^аіііпе (тж. 

апсіаге а Іеііо согпе или  соп, яиапгіо 1е §а11іпе или  і 
роНі, аІГога гіеі роііі) л о ж и т ь с я  спать с курами:

«Іо а ііа  зега ѵагіо а Іеііо соп 1 е &а1 1 іле».
«Іо поп роззо. Ьо зоііап іо  ріссіопі». (А/. Мо^Ііа, «1,е 

1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).
— Вечером я ложусь с курами.
— Я этого не могу. У меня только голуби.

70. аіжагзі соп 1е ^аіііпе вставать с петухами:
«Ти, шашша» 1е «Зісеѵа «зеі іап іо  Ьиопа, іап іо  Ьиопа, т а  

соп і Іиоі Ііогі, і іиоі сопіі, іі Іио а ігагіі соп 1е ^аІІіпе... 
зеі апсііе ипа ^гапгіе е&оізіа» (С. Ріоѵепе, «Ье $игіе»).

— Ты, мама, очень, очень добра, — говорила Д ж ован н а,— 
но со своими цветами, вечными рассказами и вставаньем 
вместе с курами ты все же большая эгоистка.

71. а т т а г г а г е  1а даіііпа рег т а п § іа г е  Гиоѵо убить 
курочку ради яичка; принести ненужную жертву, по
ж ертвовать большим ради меньшего.

72. апсіаге а  даіііпа а) отправиться на тот свет, уме
реть; Ь) разориться, вылететь в трубу.

апсіаге а 1еі(о соп (или  соше, сціапсіо) Іе даіііпе см.
О 69.

73. сПзси^еге ее пасшие р г іт а  1а даіііпа о Гиоѵо рас
суждать, что было раньше, курица или яйцо; вести бес
полезные споры.

еззеге Гідііо йеііа даіііпа Ьіапса см. В-678, 
еззеге с о т е  іі §а11о 1га 1е даіііпе см. С-96.
Гаге с о т е  Іа даШг.а пега (сНе Га Гиоѵо 1а зега) см. 

N-209.
74. іпапйаге а  даіііпа довести до разорения, до ги

бели.
т а п ^ іа г е  Гиоѵо іп согро а ііа  даіііпа см. У -189.
75. реіаге 1а даИіпа (или  1а ^ агга ) зепга Гагіа зігі- 

йеге ( т ж .  реіаге или  реІассЬіаге іі роііо зепга іагіо 
іі ік к г е )  ободрать как липку.

ргеіепйеіе (1і аѵеге 1е иоѵа зепга гісоггеге а ііа  §аІІіпа 
см. І.М92.

га^іопаге (1і ^аН е е йі даіііпе см. 0-267 
гігшпгіаге а1І’иоѵо сГод^і рег 1а даШ па <1І ііоіпапі 

см 1Л-193. 
гііігагзі соп Іе даіііпе см. С-69.
76. вепйге сапіаге 1а даіііпа  пега получить недобрый 

знак, дурное предзнаменование (ср. не к добру курица 
петухом запела).

зоГГіаге іі пазо аііе  даіііпе см. N-61.
Газііо епіга іп сиіо аНе ^аіііпе см. А -1288.
1а саха поп ші ріасе сіоѵе даіііпа сап іа е ^а ііо  {асе 

см. С -1197.
77. сііі йі §а11іпа пазсе, сопѵіеп сНе гаггоіі ргоѵ. ее 

куда матушка, туда и дитятко; яблоко от яблони не
далеко падает.

сЫ ѵиоІ Гиоѵо, «Іеѵе зепііг Іо зсЫ атагго  йеііа ^аі- 
Ііпа см. и - 196.

78. с о т е  1а даіііпа т и д е ііе зе  сііе На сеп1’аппі е т о -  
зіга ип т е з е  ргоѵ. ~  маленькая собачка до старости 
щенок.

ё саіііѵо аидигіо циарГо 1а да іііп а  гіі сака сал іа  (1а 
даііо  см. С -1197.

79. (ё) т е ^ І іо  ипа ^а іііп а  а Серро сНе ип сарропе а 
Раздиа =  дорого яичко к красному дню1

(ё) т е ^ і іо  ип Іогйо о§ді сНе ипа еа іііп а  сіотапі ~м. 
Т-762. 

(е) т е д ііо  ип иоѵо сНе ипа ^аіііп а  (іотап і (ими 
а  раіциа) см. 1_М97. 

Іетп ііп е  е даіііпе рег апсіаг Ігорро «і регйопо см. 
Р-402. 

80. 1а (р г іт а )  §а!1іпа сЬе сап іа На Іай о  1’иоѵо ргоѵ. 
курочка кудахчет — яичко сиесла (ср. на воре шапка 
горит):

*Іо поп по сЗеНо штНа», гізрозе Запііпа, «ша 1о за іі 
РГоѵегЬіо? Ьа р г іт а  ^а іін іа  спе сапіа Ьа іаіісі 1’иоѵо» 
(Л. іѵіогаѵіа, «Ыиоѵі гасс ііі готапі»).

«Я ничего не сказала, — отвеТш.а Сантина, — но вы знае
те пословицу? Курочка кудахчет — яичко сиесла».

81. Іа ^а іііп а  сі соѵа =  тут дело нечисто; тут пах
нет жареным.

82. 1е цаіііпе Іаппо Гиоѵа рег іі Ьессо (тж. 1а ^а іііп а  
ё ЬеІІа е Ьиопа, (1і рег Ьессо Га Гиоѵа) ргоѵ. га не
подмажешь — не поедешь.

83. а ііа  даіііпа іпдог^а сгера іі догго (тж. аІГис- 
сеііо іп§оі(іо ^ іі сгера іі §0220) ргоѵ. ^  у прожорли
вой курицы зоб может лопнуть; многого пожелаешь — 
последнее потеряешь:

Зареѵа диеі сЬе гііѵікаѵапо рипіо рег рипіо т а  а ііа  еаІНпа 
іп^огсіа сгера іі ^огхо! ВасскеШ, «II тиііпо йеі Ро»),

Он знал имущество, подлежащ ее разделу, до мельчайших 
деталей... ио, кто иа многое позарится — своего лишится.
84. 1а ^а іііп а  5і р іи т а  (Іоро т о г іа  ргоѵ. ^  живых 

кур не ощипывают; не говори «гоп», пока не перепрыг
нешь:

...е сотіпсіо  а зігіііаге сііе 1а 5І р іи т а  йоро т о г іа ,
е іпѵесе Іого егапо апсога іп ѵііа, Іеі е 5ио тагі{о, е поп 
іпіепгіеѵапо зро^ііагзі а Ьепеіісіо сіі ип’іп§таіа сЬе 1і аѵеѵа 
р іап іаіі а чиеі т о д о  (О. Ѵег&а, «II тагііо йі Еіепа»).

...и давай кричать, что живых кур не ощипывают, что 
они с мужем еще не умерли и не намерены снимать с себя 
последнюю рубашку ради неблагодарной твари, которая так 
их подвела.

85. да іііпа  сНе в сЬ іатагга  На Гаііо Гиоѵо ргоѵ. ку
рица яйцо снесла д а  кудах-тах-тах!

86. ^аІІіпа ѵессНіа Га Ьиоп Ьгойо ргоѵ. из старой ку
рицы добрый бульон; ^  старый конь борозды не ( и с 
портит.

ип §аІ1о іп ип роііаіо даіііпе а^ іі аіігі поп Іа$сіа см. 
С -104. 

т е д і іо  екхеге ип §іогпо даііо  сііе зетрге  даіііпа см. 
С -105.

87. одпі даіііпа  гагго іа  рег ®ё (или  гаера а  «ё) ргоѵ. 
^  каж дая курица под себя гребет; каждый блюдет 
свои интересы.

іг циеііа саза  с’ё роса расе, гіоѵе даіііпа  сап іа е даі- 
1о Іасе см. С-1197.

88. 1ап(о гагго іа  1а ^аіііп а, сЬе зсорге іі соііеііо сЬе 
Г а тш а гг а  ргоѵ. ~  повадился кувшин по воду ходить, 
тут ему и голову сложить; рано пташечка запела, как 
бы кошечка не съела.

89. іап іо зраградііа  ипа даіііпа, циапіо гасіипап сепіо 
ргоѵ. одна курица столько крошек разбросает, сколько 
сотня не соберет:

еТап(о зрагра^ііа ипа ^а іііпа , іиапіо гасіипап сепіо!» 
еБсІашо ВагеЬі, ассеппапгіо аІГіпгіезсгіѵіЬіІе всіиріо Йі сіЬо 
(ІіБЗетіпаіо {га і сагіоссі зѵепіга^і е і ГіазсЫ йі ѵіпо 
гоѵевсіаіі (Т. Ьогі, «Ви{еге эиИ'Агпо»).

— Одна курица столько крошек разбросает, сколько сотня 
не соберет! — і.оскликнул Барги, указывая на неописуемый 
беспорядок — остатки еды среди разорванных пакетов и 
опрокинутых бутылок.

ігізіе ё ^ие11а саза <1оѵе ^аіііпа сап іа е даііо  {асе 
см. С -1197. 

Гиоѵо пе ѵиоі зареге рій сіеііа ^а іііп а  см.
Ц-204.

діі ѵіеп 1а реііе сіі ^а іііп а  см. Р-1020. 
1а ѵоіре зодпа 1а ^аіііпа см- Ѵ-928. 
г іііа , даіііпа, Іа ѵоіре ё ѵісіпа см 2-65.
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90. И ^а ііо  йеііа СНесса (или  йі іпоппа Ріоге) лове
лас, дамский угодник, бабник.

91. ип даііо  е Йіесі даИіпе один петух на десять кур 
(ср. восемь девок, один я ).

оаііо  йі ргішо сапіо см. С-557.
рій ои$?іагйо йі ип даііо  см. В -1403
гокко соше (или  аі рагі йі) ип §а!Іо см. К-546.
ѵікро соше ип даііо  см. Ѵ-674.
92. соп іі §а11о ( т ж . а і сап іаг или  аі сап4о йеі даі-

1о) с петухами, на рассвете, на заре, 
йа (аг гійеге і ^аП і см. К-326.
83. ргііпа сНе іі ^а ііо  сапіі до петухов, очень рано, 

до рассвета.
94. апсіаге (или  с а т т іп а г е )  а ^а ііо  петушиться, хо

рохориться, выступать, задрав нос:
Сашшіпа а ^а ііо  соп 1е зсагре зігеііе, е ітреіШ о с о т е  

зе іоззе іі зіпсіасо сіеі раезе (Е. Реа, «II ?огезііего»).
Он ходил в узких штиблетах, задрав иос и выпятив 

грудь, как будто он был самим местным синдиком.

95. сапіаге йа даііо  ликовать, торжествовать.
96. еккеге іі §аІ1о пеі роііаіо (тж. еккеге соше іі ^аі-

1о Гга 1е даіііпе) быть первым парнем на деревне.
97. Іаге іі даііо  петушиться, красоваться; зазнаваться, 

чваниться.
98. — Іаге іі §а11о соп 1е йоппе волочиться за ж ен

щинами.
99. шеНеіе ки ^аііо  задирать нос, зазнаваться, чва

ниться.
100. сапіо іі даііо  е (и Йі ^  поставим на этом точку 

(говорится, чтобы прервать неприятный раігоьор).
Іа сака поп ші ріасе <1оѵе даіііпа  сап іа е даііо  іасе 

см. С -1197.
101. йоѵе рій даііі сапіапо ш аі поп Іи діогпо ргоѵ. 

ег у семи нянек детя без глаза.
102. ё агйііо іі даііо  корга іі кио іеіаш е ргоѵ. её на 

сьоен улочке и курочка храбра.
ё саІНѵо аидигіо циапйо Іа даН іпа йі сака сап іа  Да 

^аііо  см. С-1197.
103. іі даііо  сап іа Ьепе е га г /о іа  т а іе  ргоѵ. ^  хо

рошо поет петух, д а  не летает (ср. славны бубны за  
горами).

104. ип ^аііо  іп ип роііаіо даіііпе адіі аіігі поп Іаксіа
ей всяк в своем доме хозяин:

Сі загеЬЬе з іа іо  гіі сЬе с а тр а ге  ІгапчиіІІі а цойегзі йоппа 
е Ьоііеда е Гогзе, сЬізза, гіоппе е Ъоііе^а, регсЬё ип ^аііо  
Іп ип роііаіо §аШ ле а#1і аіігі поп пе Іазсіа (Р. Л. ВиіШа, 
«II ѵоіапііпо»).

Можно было бы ж и т ь  себе спокойно, пользоваться, как 
говорится, и лавкой и лавочницей, а может лавкой и ла
вочницами, потому что петух в курятнике другому не 
уступит.

105. ш едііо еккеге ип діогпо даііо  сЬе зетр ге  даіііпа 
ргоѵ. лучше день петухом, чем всю жизнь курицей.

106. поп кіаппо Ьепе йие даііі іп ип роІІаіо ргоѵ. 
двум петухам в курятнике не ужиться.

іп (.і.еіа сака с’ё роса расе, йоѵе даіііпа сап іа е ^аііо . 
Іасе (тж. ігі.чіе ё ^иеіІа сака йоѵе даіііпа сап іа е §а11о 
Іасе) см. С -1197.
ОАЬЬОІЧАТО а в е  

ідпогапга д аііоп аіа  см. 1-37.
САІАОІ^Е т

аѵеге шоНі (или  Іап іі) аппі киі даііопе см. А-901. 
С А ІХ 0 2 2 0 Ь А  /

107. сопойсеге {заііоггоіе йаі раіегпокігі знать что 
л чему.
О А ЬбРРА РЕ ѵ

^иапйо 1а кирегЬіа даіорра, Іа ѵегдо^па кіейе іп 
<тгорра см. 5-2098.
ОАІ.ОРРО ш

103. сЫийег(кі) іп даіорро скакать во весь опор
і Йепагі ѵеп^опо Йі ракко е ке пе ѵаппо Йі ^аіорро 

см. Б - 134.

ОАМВА }
109. дагпЬе Йеііе гёоппе «женские ножки»- (число 77 

в  игре в лото) :
«ВеЬ, ^ іосЬ іато... іо іпсотіпсіо... зіеіе ргопіі іиШ? Ессо

іі ргіто" питего : зе^ап іазе ііе , 1е § а т Ь е  ёеііе  йотіе> 
(А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гопгапі»).

«Так, сыграем... Я начинаю... Все готовы? Вот первый но
мер: семьдесят сем ь— женские ножкн».
110. даш Ье ай екке (или ай іссакке, а іккііоп, а  1е- 

ѵап{е е а ропепіе, а  гопсоіа, а  геіа) кривые ноги.
111. д а т Ь а  (1і Іерге а  быстрый как ветер:

«Оипяие.» гірі^ііо !гап сатеп іе іі Огізо, теззо созі аі
рипіо, «сіипсіие ѵоззі^погіа Іассіа сопіо сЬ’іо поп аЬЪіа раг- 
Іаіо: сиог йі Іеопе, ^ а т Ь а  гіі Іерге, е зоп ргопіо а рагііге» 
(Л. Мапгопі, «I рготе&зі зрозі»),

— Стало быть, ваше сиятельство, — подхватил с воодушев
лением Гризо, подхлестнутый доном Родриго, — считайте, что 
я ничего не сказал: я готов идти смело в путь. Одна йога 
здесь, другая — там.
112. даіпЬе сЬе раіопо йие гоііапеііі не ноги, а 

спички.
113. дашЬе с о т е  кіап^Не не ноги, а палки
114. датЪ е йі хіорра ноги как ватные, слабость в но

гах.
Ьеп р іап іаіо  киііе §аіпЬе см. Р-1526. 
йігіі о соше 1а дашЬа й’ип сапе см. 0-556. 
ітр іак іго  ки ипа §;аітіЬа йі Іедпо см. 1-106.
115. Іекіо йі дашЬе быстроногий.
П ш аіаіе а йие даіпЬе ел. М-145 
гпокіго а  Йие ^аш Ье см. М-2105.
рак^о рііі Іипдо Йеііа даш Ьа см. Р 756.
— {аге іі ра^ко рій Іип^о Йеііа даш Ьа см. Р-757.
116. йі даіпЬа ( т ж . йі д атЬ е ; а іи ііе  ^ а т Ь е )  во весь 

опор, во всю прыть, стремглав:
АІРигІіо Б’аГіассіа 1а сатегіега  е... согге а іи Ііе  §атЬ е  

«ІаІІа расігопа (О. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топ- 
іаіезі» ).

На крик высунулась служ анка и... со всех ног бросилась 
к хозяйке.
117. іп ^ атЪ а  отличный, отменный:

— Иоп т і  пе^Ьегаі 11 іио  аіиіо, зрего; Ьо Ьібо^по сіі ип 
рго!еззоге Іп ^ а т Ь а , апхі іп ^ а т Ъ ізз іт а  (М. Риссіпі, «8со~ 
регіа сіеі іетро»).

— Надеюсь, ты не откажеш ься помочь мне Мне нужен 
учитель первого сорта, даж е  первейшего.

N10016. — ...Риоі равзаге апсога рег ип діоѵапоііо іп 
^ а т Ь а , т а .. ,  чиа е 1а сотіп сіа  а зрипТаге чиаІсЬе сареііо 
те п о  пего с!ев'1і аіігі (Е. Юе МагсЫ, «Рагіаіепе аііа гіа»), 

Н и к о л о .  — ...Ты еще можешь с о й т и  за совсем молодого 
человека, но кое-где у тебя начинают пробиваться не со
всем черные волосы.

«Ессеііепга, чиезіо ё... гіоііог Ооѵопі: ип §іоѵапе іл ^ а т -  
Ь іязіта...»  ( і .  Ргеіі, «Сіоѵіпегга, %іоѵіпегга»).

— Ваше превосходительство, э т о .. доктор Говони .. пре
отличнейший молодой человек...
(Пример см. тж. Р-386; Р-2169).
118. рег датЪ а с хвостиком (о возрасте):

— Аѵга ІгепГаппі?
- 5і, ігепіа рег ^ а т Ь а .

— Ему тридцать лет?
— Д а, но с хвостиком.

И 9. — аѵеге сепГаппі рег ^ а т Ь а  быть очень ста
рым.

120. а д а т Ь е  арегіе (или Іаг^Ье) а) широко расста
вив ноги:

«Тогпо а зегіеге» е ііа  гііззе зіапбо іп ріесіі, а ^ а т Ь е  Іаг^Ье, 
1е т а п і  а ^ г а р р а іе  а ііа  зраііа  гіеі іі^Ііо  «зе т і  р готеііі 
гіі еззег Ьиопо» (А. Могаѵіа, «Ацозііпо» ).

— Я сяду, если ты обещаешь вести себя хорошо, — ска
зала  она, стоя, широко расставив ноги и положив руки на 
плечи сына.

Ь) занимая твердую позицию.
121. а  сташЬе аІГагіа (тж. а  й'ашЬе аіга іе  или  1е- 

ѵаіе) вверх ногами, вверх тормашками
122. дагпЬа дагпЬа шаг за шагом, помаленьку, поле

гоньку:
5е пе ѵепіѵа ^ій  ^атЪл ^ а т Ь а  (/. Nіе^і, «Сепіо гая* 

сопіі ророіагі ІиссНезі»).
Он спускался осторожно, помаленьку, подешаь&^

15 Итал,-русск. фраз. сл.
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123. — аш іаг дашЪа дагпЬа идти пешком.
124. а  (или  соп) ^аш Ье іпсаѵаісаіе положив ногу на 

ногу.
а дашЬе !аг§Ье см. С -120.
125. соп 1е §аіпЬе гойе ^  подорванный, подкошер 

ный:
М о тІ репзаѵа сЬе Іа техт.асігіа ега оггпаі соп Іе & атЬе 

гоііе е с1е$іта*а а Ііпіге (6 . Тесскі, «Ьа іегга аЬЬапйо- 
паіа»).

Моми подумывал о том, что отиьше испольщине нанесен 
такой удар, что дни ее сочтены.

126. ^ а т Ь е  іп 5ра11а ^  ноги в руки; одна нога здесь, 
другая — там:

— А зреііаіе сТіе ѵі іассіо ѵейеге іо, — е аНегго 1а сотаге ... 
І/аИ га , § а т Ь е  іп зраііа , е зсарро (/. Саіѵіпо, «РіаЬе На- 
Папе» ).

— Ну, сейчас я вам задам!, — и она схватила кумуш
ку... — А та — ноги в рукн — и бежать.

127. сЗі Ьиопа ^аш Ьа (тж. йі Ьиопе ^аш Ье) а) во
весь опор, во всю прыть:

II саѵаііо пего сагпгпіпаѵа гіі Ьиопа ^атЪ а, зіа рег оггііпі 
гісеѵиіі, зіа рег поп всіираге іі раззо  зоіеппе сіеі Гипегаіі 
гіі ргіша сіаззе... (Е. Юе Магскі, «Юие апітпе іп ип согро»).

Вороная бодро шла вперед, то ли повинуясь возничему, 
то ли не ж елая нарушить торжественность похорон но пер
вому разряду.

Ь) охотно, с энтузиазмом; успешно:
...тпа попгіітепо чиезіо сЗезігіегіо сЬ’е’ Тасеззе 1а паііѵііа 

гіеііа ріссоіа Оіоѵаппа, гіоро йие аппі гіеііа зиа пазсйа, ^Іі 
зареѵа ип росо гіі зігапо, е поп ѵі апсіаѵа ігорро сіі Ьиопе 
&атЪе (Р. І:ап}апі, «Сессо й’АзсоИ»).

...ио тем не меиее, желание герцога, чтобы он, Чекко, 
сделал гороскоп для маленькой Джованны через два года 
после ее рождения, показалось ему несколько подозритель
ным. К герцогу он отправился без особой охоты.

(соп) 1а сойа іга 1е дипЬе см. С-2022.
128. сіі §гап даш Ьа очень быстро, поспешно.
129. (1І ш аіа §агпЬа (тж. (1і ш аіе дашЬе) неохотно, 

против воли:
Іо, а йіг ѵего, поп ші согпшоззі рій сЬе іап іо , е ші соп- 

«Зиззі сіі т а і а  &ат Ь а  а йаг^іі <іе’ т іе і  зсгіШ (О. Сагйиссі, 
«Ореге» ).

По правде говоря, я не принял это близко к сердцу, но 
потерял желание отдавать мои статьи в  эту газету.

а іи ііе  даш Ье см. С -116.
130. соі ѵеііигіпо даш Ьа шутл. на своих (на) двоих, 
е ѵіа а  д а т Ь е  см. Ѵ-523.
131. асісіігіггаге (или  й (і)гіггаге, гагёгігіггаге) 1е д а т -  

Ье аі сапі горбатого к стене приставлять — зря время 
терять; заниматься пустым делом:

Зорга іи ііо  роі, (Зесіатаѵа сопіго чие* зиоі сопігаІеИі 
сііе, а Іого гізспіо, ргепйеѵап Іе рагіі гі’ип сІеЪоІе орргеззо, 
сопіго ип зоѵегсЬіаіоге роіепіе. (^иезіо сЫ атаѵа ип сот- 
ргагзі ^Ѵітріссі а сопіапіі, ип гаййгігхаг 1е ^ а т Ь е  аі сапі; 
гіісеѵа апсЬе зеѵ егатеп іе, сЬ’ега ип т ізсЬ іагзі пеііе созе 
ргоіапе, а сіаппо гіеііа сіі&пііа гіеі засго тіпізіего (А. Мап- 
гопі, « / рготеззі зрозі»).

Больше всего дон Аббондио негодовал на тех своих со
братьев, которые, себе во вред, выступали в защиту сла
бых, угнетаемых всесильными обидчиками. Он называл это 
стремлением накликать беду на свою голову, желанием 
прошибить лбом стену; он даж е утверждал, что это значит 
вмешиваться в мирские дела, подрывая тем самым высо
кое достоинство церкви.

Боп Бііѵезіго, Іиі. зі гііѵегііѵа а ѵесіеге соше зі &иазіа- 
ѵапо іі зап^ие  рег гаййгіххаге 1е ^агпЪе аі сапі (О. Ѵег^а, 
«1 І^аіаѵо^ііа»),

Дон Сильвёстро потешался, видя, как они из-за пустяка 
портят друг другу кровь.

132. а^§тарраг$і аііе ^аш Ье <1і цб идти по пятам, 
вслед за кем-л.:

А зіезе поп аѵеѵа гпаі аѵиіо пеззипо йеі [гетШ  е гіеі 
зо&пі <1і Ьеиша, апхі зі сііѵегііѵэ а сопіешріагпе Іо зреі- 
іасоіо  іп Ь е и т а : Іаіѵока апсЬе 8І а ^ г а р р а ѵ а , рег собі сГіге, 
а ііе  ^ а т Ь е  сіі 1 иі; т а  а репа зі зепііѵа ип ро’ Іопіапо «За 
іегга, 1о рге^аѵа <5і Іогпаг ^іи  е Іаг іі ріасеге йі теііеге И 
ріейе зи і зосіо (А. Рапгіпі, «Ьеита е Ьіа»).

Астезе не испытывал ничего подобного полетам фантазии 
Леума. Ему очень нравилось наблю дать за  своим другом, 
иной раз ои даж е  мысленно следовал за ним, но когда

мечты уносили их слишком далеко, и Астезе чувствовал, что 
увлекается этой погоней за призраками, он возвращал Л еу
ма на грешную землю.

аііаграге  Іе д а т Ь е  см. 0-164.
133. аііипдаге 1а д атЪ а  ускорить шаг, спешить.
134. аііипдаге (или  гіівіепііеге, зіепсіеге, віігаге, іігаге) 

1е §ашЬе протянуть ноги, умереть:
— N011 гііса зсіоссЬегге, вщпога Тесіаі — герПса Рогго. — 

Ыапгіо, іігаге 1е ^атЬ е ! (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»).
— Н е говорите глупостей, снньора Т ек л аІ— воскликнул 

Поццо. — Чтобы Нандо да отдал богу душу!

135. апйаге сііеіго аііе дашЬе (или  йоѵе 1е дашЬе рог- 
іапо; тж. яе^пііге 1е ^апіЬе) идти, куда глаза глядятг

5оПо апсіаіо зепга йігегіопе зевиепйо 1е ^апіЬе (Іезіііегозе 
йі тоѵіш епіо (Л. РаІаггевсНі, «Ореге ціоѵапШ»),

Я шел без определенной цели, куда глаза глядят, пови
нуясь желанию размять ноги.

136 апйаге (или  сагіеге) а  §ашЬе аІГагіа (или  а 
дашіуе а Не, гіЦе, Іеѵаіе) а) упасть, полететь кувырком, 
вверх тормашками; Ь) пойти прахом, погибнуть.

137. апйаге (или  ігавсіпагзі) шаі іп д а т Ь а  ^  прозя
бать, хиреть, не оправдывать себя:

Ье «Ьеііиге гіі Гяпіідііа»... зі (гаьсіпчѵапо аѵапіі т а і  іп 
^ а т Ь а , сіоро аЬЬапгіопаІе йа поі (С. Сагсіиссі, «Ргозе»)

«Семейное чтение» после нашего ухода стало хиреть и 
с трудом сводило концы с концами.

138. поп аггіѵаге а тех 7 а  д а т Ь а  сіі С]<1 а) быть го
раздо ниже ростом; Ь) значительно_уст} пать кому-л.

аѵеге іі йіаѵоіо пеііе дашЪе см. 0-324.
139. аѵеге даш Ьа а цс а) иметь опыт в чем-л.;

Ь) иметь призвание, склонность к чему-л.
140. аѵеіе ипа даітіЬа іп ип рохіо, ипа іп ип аііго 

всюду поспевать, заниматься несколькими делами сразу 
(ср. одна нога тут, другая — там ).

141. аѵеге Іе дашЬе Іокіе быть богатым.
142. аѵеге ігопсНе Іе даш Ье с трудом держаться на 

ногах: Ьо ігопсЬе 1е ^аіпЬе у меня ноги подкаши
ваются.

143. поп аѵеге (или  поп вепііге, поп зепіігзі) (рій) 
1е §аіпЬе ног под собой не чувствовать, не чуять, еле 
держ аться на ногах (от усталости).

сассіагм 1а ѵіа (или  1а кігасіа) 4га (или  (га) Іе дашЬе 
см. Ѵ-493.

сайеге а дашЬе аІГагіа (или  а  дапіЬе аііе, гіііе, 1е- 
ѵаіе) см. 0-136.

144. сарііаге 1га 1е дашЬе попасться под руку, 
саѵагпе 1е дашЬе см. 0-162.
145 соггеге соп сііесі дашЬе беж ать со всех ног. 
сіагзі йеИ’ассеНа пгііе д а т Ь е  см. Р-1642.
146. йаге аііе  ^ а т Ь е  ударить в ноги ( о  вине).
147. йаге аііе ^аш Ье а ^й вредить кому-л.
148. йаг(зе;1а (или  йагзі) а  д а т Ь е  дать тягу, пу

ститься наутек.
І_!п ^іогпо ип ^гирро (Зі орегаі... ѵіьіо ип аііго орегаіо 

аггезіаіо ^еііагопо ипо гіеі сагаЬіпіегі іп ип сапаіе теп іге  
ГаНго зе Іа гіаѵа а &атЪе. (С. ОегтапеИо, «Ье тетогіе йі 
ип ЬагЫеге»).

Однажды несколько рабочих, увидев, что полиция аре
стовывает их товарища, сбросили одного полицейского в 
канал. Другой полицейский пустился наутек.

Ма іі Ма&о йеНе ипо зІгаНопе: е Іазсіапйощіі Іа ЬагЬа 
іп тпапо яе 1а гіеііе а ^ а т Ь е  Г йог гіеІГизсіо (Л. Ваійіпі, «Ьа 
зігасіа йеііе тегаѵіёНе»)-

Но колдун вырвался и, оставив свою бороду в руке у 
рыцаря, бросился к выходу.
(Пример см. тою.

йізіепйеге 1е §аіпЬе с.м. 0-134. 
й (і)гІ22аге Іе дапю е аі сапі см. 0-131. 
йоіегкі йі дапіЬа хапа см. 0-159.
149. ехяеге (или  віаге, Ігоѵагзі) Ьепе [т а іе ]  іп д’а т Ь е

а) быть крепким, сильным; устойчивым [слабым, хи
лым; неустойчивым] (пример см. Р-1650); Ъ) быть [не-] 
знающим, [не]компетентным:



САМ 451 С
«Ё 1п еатЪ а ѵегатепіе? Ті Ьо йеііо сЬй поп сегсо тегге 

сагіиссе?» (5. 8і&погопі, «Т езіітопіата й’ассиза»)
— Он и впрямь такой толковый? Я ведь тебе сказал, что 

всякая дрянь мне не нужна.
(Пример см. тж. Р-441).

с) быть [не] в форме.
150. Таге 1а ЪеІІа д а т Ь а  бить баклуши, бездельни

чать:
Ега ип о т е ііо  поп ѵессЬіо, соп ип ЬагЬопе Ьіопйо е дна 

е 1а іпсоіоге, 1а Іезіа ргесосетепіе саіѵа. Расеѵа 1а ЬеІІа 
^ а т Ь а  (/. Зѵеѵо, «С'па ѵііа»).

Это был еще не старый мужчина с русой бородкой, ме
стами выцветшей, и с преждевременно полысевшей головой. 
Ои ничем не занимался.

151. Іаге дгі іп ^ а т Ъ а  ^  полагаться на кого-л., дове
ряться кому-л.:

— Э ’ога іп роі Іаѵогі чиі, гепйі йі рій  е 1:і Но зоііо тапо. 
Іпиіііе тап й аг іі іп §іго. Сазо таі, зе сарііа, апйіатО  іп- 
з іе т е . Рессаіо, П Гасеѵо рій іп ?аш Ьа (Ц. Могеііі, «Ыаіаіе 
іп сача й'аррип1атепІо»).

— Ты останешься работать здесь, будешь более полезна 
и всегда у меня под рукой. Нет смысла отпускать тебя. 
Б случае нужды мы поедем вместе. Досадно, что так выш
ло, я дум ала, что у тебя больше выдержки.

152. Іаге ^с (сіі) зо ііо  ^аш Ьа а) делать что-л. кое- 
как, левой ногой; Ь) делать легко, без труда.

153. Іаге Іе ° а т Ь е  аііе ргоѵѵізіопі проталкивать свои 
предложения.

Таге іі раззо весопгіо ?а ^агпЪа см. Р-798.
Тіссаге ип Ъа$іопе 1га 1е датЪ е с и. В-338.
154. Ііссагсі Іе § а т Ь е  іп цс вмешиваться, впутываться 

во что-л.:
Расеѵа Іа ёаііа тогіа рег Гагзі ргепйеге, ^ие5Іо ГигЬас- 

сЬіопе, ога сЬе с{ Ьа Пссаіо 1е & атЬе Ьа йеііе езі§епге 
(А. РаІаггезсНі, «Нотапгі зігаогйіпап»).

Этот прохвост прикинулся простачком, чтобы втереться, 
а теперь, когда ему удалось навязать им себя, ои предъ
являет требования

155. І и ^ і г е  чиапіо аѵегпе пеііе ^аіпЬе беж ать не чуя 
под собой ног, беж ать со всех ног:

Тиііо П ророіо... Ги ѵіпіо гіаііо зраѵёпіо, е... Ги^еігопо !иШ 
циапіо пе аѵеѵапо пеііе яатЪ е... (Р. Рапіапі, «Сессо й ’А$соІі»), 

Все были объяты страхом... и пустились беж ать, не чуя 
под собой ног.

156. І и ^ і г е  (или зсарраге) а ^аіпЬе Іеѵаіе беж ать со 
всех ног, во всю прыть, сломя, очертя голову:

Ьа раига йеі райге Ги ипо йеі в еп іітеп іі сЬе ассотипо
і гіие ГгаіеІІі, іап іо  йіѵегзі. Ри&біѵапо іи ііі е йие Іп зіете , 
а ^ашЬе Іеѵаіе, ^іи  рег 1е зса іе  йі 1е&по, пеі &іагйіпо 
(В. ТессНі, «СИ опе&іі»)

Страх перед отцом был одним из переживаний, сблизив
ших братьев, столь непохожих друг иа друга. Онн убегали 
вместе в сад, сломя голову* спускаясь вниз по деревянной 
лестнице.

— Ь а зс іа іет і зсарраге! АМе апйісі йеѵо апйаге а ргепйеге 
Р о тр еа : аЬ Ь іато  сЬіезіо ип’ийіепга аі Запіо Райге.

Е Сагііпо 5^го Бсарро ѵіа а еатЪ е Іеѵаіе (/.. Рігап- 
сіеііо, «Ыоѵеііе рег ип аппо»).

— Отпустите меияі В одиннадцать часов я должен зайти 
за Помпеей: мы просим аудиенции у Папы.

И  Карлино Сгро помчался прочь во весь дух.

о-еМаге 1е ^ атЪ е см. 0-164.
157. ^іосаг(5І) йі §ашЬа (или 1е ^ашЬе) дать тягу, 

удрать (пример см. Т -636).
158. іпсгосіаг 1е ^апіЬе (или т е ііе ге  ипа ^ а т Ь а  а са- 

ѵаііо сіеІГаИга) п о л о ж и т ь  ногу на ногу:
— Риг ігорро ип тіпиГо йоро іі йіаѵоіо гпізе ипа д а т Ь а  а 

саѵаііо йеИ’аНга, е чиеііа йі зорга сотіпсіо  а йопйоіаге созі, 
соте зе піепіе /оззе (А. АІЬегІаггі, «Ыоѵеііе итогізІісНе» ).

— Но, увы, минуту спустя дьявол положил ногу на ногу 
и принялся покачивать ею, будто ничего не случилось.

159. Іагпепіагм (или Іа^пагзі, гіоіегзі, г а т т а г іс а гз і)  
сіі §;аіпЬа §апа а) плакаться, ж аловаться на судьбу без 
оснований:

МоШ сЬе поп зопо т а і  сопіепіі йеі Іого БІаіо, тиГапо 
е гігпиіапо... е аі і а Ппе... зопо созігеШ  а сопГеэзаге сЬе 
зі егапо Іатеп іаІІ йі е а т Ь а  запа (/. Ыіегі, «Сепіо гассопіі 
ророіагі ІиссНеаі» ).

Многие и з тех, кто вечно недоволен своим поЛожеЕшем,
хватаются то за одно, то за другое, ио в конце концов бы
вают вынуждены сознаться, что понапрасну плакались иа 
судьбу без достаточных оснований.

«Ѵесігеіе, соп чиезіа р іо ^ ^ а  апсЬе 1е г а т р е  гіеііе Ріеіге- 
пеге ргогіиггаппо. І\!оп 1е аѵеіе зсе ііе  шаіе диеііе га тр е ; 
ѵі Іа^п а іе  й ’ипа д а т Ь а  Бапа, рег поп регсіеге іі т а і  ѵегго» 
(^. Сариапа, «II тйгсНезе йі Носсаѵегйіпа»).

— Вот увидите, после такого дож дя даж е виноградники 
в Пьетренере дадут урожай. Вы не прогадали, выбрав этот 
участок, и ноете только по дурной привычке

Ь) симулировать болезнь.
160. Іа^сіаге хепга ^аілЬе прервать на полуслове, пе

ребить:
Коп сІеѵо Іазсіаг Бепга ^ атЬ е  Іа т і а  зіогіа 1а циаіе 

ргесірііа а 11 а !іпе (/. Міеѵо, «Соп[вззіопі сіі ип ііаііапо»).
Нет, я не должен прерывать на полуслове свою повесть, 

которая уж е подходит к концу.

161. 1а5сіаг5і ігазсіпаге сіаііе дагіЬе ~  плестись куда 
ноги ведут, куда глаза глядят:

МІ Іазсіо ігаясіпаге гіаііе ^атЬе? поп бо п е т т е п о  сЗоѵе 
ѵагіо (Т. Ѵагпі, «Метогіе <іі Еидепіо ВгаѵеШ»).

Я плетусь, куда ноги несут. Не зиаю даж е куда.

162. Іеѵагпе (или саѵагпе) Іе §;атЪе выпутаться, вы
крутиться, выйти сухим из воды:

Рге& іаН ззіто Зі^пог РапГапі. Ьа ІосЗо йеі Био Оіогпаіе, т а  
поп роззо рготеііеге  пп ііа рег ога, регсЬё Ьо т о і іе  созе гіа 
Гаго е поп зо соше Іеѵагпе 1е ^ а т Ь е  (О. Оіизіі, «ЕрШоІагіо»).

Драгоценнейший синьор Ф анфаии. Я высоко ценЮ Вашу газе
ту, но пока ничего не могу обещать для нее, так как завалей 
разными делами, из которых сам не знаю, как выпутаюсь.

163. іпаікіаге а ^ а п іЬ е  аІГагіа ( или  а  § а т Ь г  аііе, 
1еѵа4е, гіГ.е) а) опрокинуть, повалить:

^ие51:о Ьа гезо рШ сЬе сопГизе 1е т і е  ргеѵізіопі е роз- 
5ІЫІІ Іроіезі, тап сіа  а е а т Ь е  а!1'агіа 1е 1е§'^і сЬітІсЬе зиі 
т а іг іт о п іо  е апсЬе ^ие11е зіогісЬе е апсЬе циеііе есопоті- 
сЬе... (С. Рагізе, «II райгопе»).

Э то привело в полное расстройство все Мои предположе
ния и догадки; это опрокидывает вверх тормашками все 
физические законы, касающиеся брака, а вместе с ними 
законы исторические и экономические.

Зі аіхо, сегсо гіі ргепйеге ипо йеі ѵазі йі Іегга соМа сЬе 
зегѵопо аі ргі0 іопіегі рег ЬіссЬіе^е, т а  ип аИго ри^по 1о 
тапсіо апсога а е « тЬ е  аІГагіа (О. Сегтапеііо, «Мѳтогіе йі 
ип ЪагЬіеге»).

Он встал н пытался схватить глиняную кружку, из кото
рой пьют заключенные, но в это время второй удар кула
ком сбил его с ног.

Ьо зсорріо та п й о  Ротойого а ^ а т Ь е  аІГагіа... (С. Когіагі, 
«Ее аѵѵепіиге сіі СіроШпо» ) .

Взрывом синьора Помидора перевернуло вверх тормаш
ками...

Ь) разорить; погубить. 
164. т е п а ге  (или  аііаг^аге, ^еііаге, ріе^аге, рипіаге, 

§ріп^еге) 1е ^ а т Ь е  а) болтать ногами, разминаться; 
Ь) идти быстрыми ш агами; с) улепетнуть, задать тягу:

«Ѵейе ога, зі&пог райгопе,» ^іі йіззе Регреіиа, «зе с’е 
йеііа Ьгаѵа депіе ^и^, сЬе сі зарга йіГепйеге. Ѵеп^апо ога і 
зоійаіі: яиі поп зопо с о т е  чие’ позігі зраигііі, сЬе поп зоп 
Ьиопі сііе а т е п а г  Іе ^атЬ е»  (Л. Матопі, «I рготеззі зрозі»).

— Вот видите, синьор хозяин, — сказала ему Перпетуя, —« 
есть же тут храбрые люди, которые сумеют нас защитить. 
Пускай придут солдаты: тут народ не тот, что наши тру
сишки, которые только и умеют, что показывать пятки.

сі) танцевать:
Тѵа рег 1а Ѵоеііа сЬе аѴеѵайо йі те п а г  1е &шпЬе, (га

рег ГатЬ іхіопсеІІа... ІиНе 1е Гапсіиііе е  т о і іе  йеііе т а г ііа іе  
риг апсо о соп ип воггізо о соп ип’оссЬіа!:іпа Ігоѵагопо 
то й о  йі Гагзі іпѵііаге (/. Йіеѵо, «Соп[еззіопі йі ип ііаііапо»).

Кто из ж елания потанцевать, а кто просто из самолю
бия, но все Девицы и даж е замужние дамы, одна улыбкой, 
другая — стрельнув глазами, ухитрялась иайти себе кавалера.

т еп аге  Іо красіопе а сіие §атЪ е см. 5-1228. 
глейеге ип Ьазіопе 1га 1е ^ а т Ь е  см. В 338. 
теи егх і іі саро іга  1е д а т Ь е  с.м. С-782. 
теі1ег(8І) 1а гойа іга  Іе д а т Ь е  см. С-2048.
165. теМегкІ а д а т Ь е  улепзтывагь со всех ног.
166. іпеііегкі іп ^аіпЬе а) собраться, отправиться в 

путь; Ь) (тж. гііпеіісгзі іп ^агпЬа) встать не ноги, по
правиться.



шеНегві Іе ^аш Ье 1п саро см. О 168.
гпеМеге ипа ^аш Ьа а  саѵаііо йеІГаІіга см. 0-158.
167. іпеііегс 1е ^апіЬе іп соііо торопиться, спешить:

1с е а т Ь е  Іп соііо, Іогпа рій ргезіо сЬе риоі
(У. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

Одна нога здесь, другая — там , возвращайся как можно 
быстрее.

Р щ ііа іі і Ьг&апШ Мізего 1е е а т Ь е  іп соііо  е  ѵіа (/. Саі- 
ѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Поди-ка поймай этнх разбойников! Ноги на плечн — и 
ходу.

168. т е ііе гз і 1е ^ атЪ е іп зраііа  (реже іп саро) бро
ситься наутек, пуститься бежать:

Ё <Іе] гезіо чиеііо сЬе а поі ассагіе рій сГипа ѵоііа, е 
І и т т о  созігеШ а тей еге! 1е е а т Ь е  іп ізраііа , рій сііе іп 
ігеііа, іпйе^иііе сіаііе іпеіигіе е гіаііе зазза іе  ёі і т  та іс г е а іо  
раезапо (С. йа Ѵегопа, «Ьа тіа ѵііа іп ип г а ^ іо  йі зоіе»).

Впрочем нам не р аз приходилось бросаться наутек, спа
саясь бегством от насмешек и камней преследовавшего нас 
невоспитанного мужлана.

I] Іаёго 5і & ше550 1е ^ашЬе іп зр а ііа  е зі ё йаіо а ііа  
Іиеа («Ѵпіій», 22 %еппаіо 1961).

Вор сорвался с места и попытался спастись бегством.

169. т е й е г е  1е ^ атЪ е боііо Іа Іаѵоіа сесть за  стол 
приняться за еду.

170. те ііегх і 1га 1е ^ а т Ь е  сіі ^  путаться под но
гами у кого-л., мешать, надоедать кому-л.

те11ег5і 1а ѵіа (или  1а БІгасІа) 1га (или  Іга) 1е ^ а т Ь е  
см. Ѵ-493. 

т ізи гаге  іі раяяо а ііа  ^ а т Ь а  см. Р-810.
171. тиоѵеге 1е ^ а т Ь е  шевелить ногами, идти: гпио- 

ѵ іа т о  ип ро’ 1е ^ а т Ь е  давайте немного пройдемся.
ріе^аге 1е ^ а т Ь е  см. С -164.
172. р і^ ііаге 1е ^ а т Ь е  е апсіагяеле дать тягу, задать 

стрекача.
173. ргепйеге (или  рі^ііаге) (й і) §о11о ^ а т Ь а  ^  а) з а 

ткнуть за  пояс; легко справиться с..., одолеть, прев
зойти; Ь) (тж. ігаііаге сіі боііо д атЪ а) пренебрегать; не 
считаться с кем-л., игнорировать:

...1о поп ГЬо йеііо пеапсЬе а Регег регсЬё с! ѵиоі ш оііо 
Гееаіо е зоргаииііо  зегіеій. Е і гаеагг і соше Регег р іеііапо  
Іе созе йі зоііо  е а т Ь а  (Е. Ѵіііогіпі, «II %аго[апо гоззо»).

...я  об этом ничего не сказал даж е Пересу, так  как дело 
требует мужества и самого серьезного отношения. А парни 
вроде Переса слишком легко смотрят на вещи.

— Візоепа зогѵееііаге а ііе п іа т е п іе  чиезіе ІегЙе, поп ё 
соза сіа ргепгіегзі зоііо ^ашЬа, регсЬё е іе т е п іі езігапеі поп 
ѵі ргогіисапо ипЧпІегіопе..,, (Л, РаІаггезсНі, «I \гаіе11і Сис- 
соіі»).

— Такие раны требуют тщательного ухода, с этим нельзя 
шутить, важно не допустить инфекции.

ргепйеге 1а ѵіа (или  1а «Ігасіа) (га (или  Гга) Іе ^ашЬе
см. Ѵ-493

рипіаге 1е даш Ье см. 0-164.
174. гассотагкіагзі а ііе  (ргоргіе) ^аш Ье убежать, 
гасісігіггаге 1е §аіпЬс аі сапі см. 0-131. 
гагптагісагзі йі р а т Ь а  капа см. 0-159.
175. поп гее&егхі (или  г е ^ е г х і іпаіе) іп (или  хиііе) 

§ а т Ь с  еле, с трудом держ аться на ногах.
176. гішейеге іп р а т Ь а  вылечить, выходить, поставить 

на ноги:
Ё {егііо е Іе (Іоппе Іо гіте ііо п о  іп ЕаніЬа (А. Сегѵі, *І 

тіеі зеііе ).
Он ранен, и наши женщины выхаживают его.

гітеМ егві іп § а т Ь а  см. С -166 Ь).
гітеМ егві 1а ѵіа (или  1а вігайа) 1га (или  Гга' 1е ^ а т -

Ье см. Ѵ-493.
177. готреге  Іе ^ а т Ь е  а  дсі а) подкосить, нанести тя 

желый удар; Ь) надоедать, наскучить, осточертеть ко- 
мул-л.:

Боѵе 1о ігоѵо іі 8егѵ1гІо, ога? ЫеІГоѵіІе йеі йіаѵоіо? — 
Бійги, Г0 ВП080, поп гошрегші 1е ^ атЬ е ! (О. Ѵеіеййа, 
тапгі е поѵеііе»).

Где теперь я найду слуг? У черта в зубах? Сидру, пар
шивец ты эдакий, не стой у меня над душойі 
зсарраге а  ^ а т Ь е  Іеѵаіе см. 0-156.
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зе^иіге Іе ^ а т Ь е  см 0-135.
178. зепіігзі 1е ^ а т Ь е  хігопсііе изнемогать, быть без 

задних ног от усталости, выдохнуться.
поп зепІІге (или поп зепіігзі) (рііі) 1е еаіпЬе см. 

0-143.
179. БепІІгзі т а і е  іп ^аіпЬе ^  а) чувствовать себя 

неуверенно (пример см. М-2041); Ь) чуять опасность.
180. 5^гапсЬіг5І 1е ^ а т Ь е  размять ноги, размяться, 
зріп^еге 1е ^аш Ье см. 0-164.
5іаге Ьепе [т а іе ]  іп § а т Ь е  см. 0-149. 
хіепсіеге (или хіігаге) 1е ^апіЬе см. 0-134.
181. Іа^ііаге (или іо^ііеге, Ігопсаге) 1е «•атЪе а чі! 

подрезать крылья, подставить подножку кому-л.; выве
сти из строя, выбить из седла, парализовать кого-либо:

Ма іі ѵіпо ші іарПб зоіо Іе е а т Ье (С. Соѵопі, «Рге^Ніега 
аі ігі[о%Ііо» ).

Но от вина у  меня только отнялись ноги.
Ьа сепзига загеЬЬе з іа іа  гішесііо еНісасе, аѵгеЬЬе ігопсаіо 

1е еашЬе а ііа  Кііогша (Р. Ве Запсііз, «Ьа 8сиоІа ІіЪегаІе 
е Іа Зсиоіа йетосгаііса»).

Радикальным средством было бы введение цензуры, ко
торая парализовала бы проведение реформы.

ІЛпсІесізіопе <Іеі ІегіезсЬі ега ёигаіа росЬе оге, ега Ьазіаіо 
роі ип еіогпо зоіо регсЬё еззі зі ассогееззего сЬе 1а раига 
іа^ ііаѵ а  1е е а т Ь е  аі позігі сотапсіі (Л. Ое Іасо, «Ье диаі- 
Іго діогпаіе йі Яароіі»).

Замеш ательство немцев длилось недолго. Н е прошло и 
дня, как они поняли, что у  нашего командования поджилки 
дрож ат от страха.

С’ё реееіо  а ^ие5^о топгіо: ГіпѵМіа рег езешріо, За 
Гаізііа, е  чиеі сегіо тогіо сіі іаеП аге 1е ^ашЬе а^Н аіігі 
зепга рагеге (В. ТессНі, «Сіоѵапі атпісі»).

В этом мире есть вещи и похуже: аависть, фальшь, на* 
пример, н особенно искусство подставлять незаметно ножку 
своему ближнему.

182. іепегхі іп ^ а т Ь а  быть на ногах, быть в полном 
здравии:

Веііадіоіа. — Вгаѵа, Ьгаѵа... Ьізоепа Іепегзі Іп сапгЬа рег 
Іаге аІГашоге (Е. Роззепіі, «кізѵе%Ііо»).

Б е л л а д ж о й я .  — Отлично, отлично... нужно беречь саое 
здоровье, чтобы заниматься любовью.
Іігаге 1е ^ а т Ь е  см. 0-134.
183. іігаге Іиогі 1е ^ а т Ь е  выйти из затруднительного 

положения, выкрутиться, выпутаться; выйти сухим из 
воды:

ОНогіпо Іо епагйб соп си гіо з і^ :
— Е согпе Гаі а ш апіепегіа?
— Іп чііаІсЬе т о ё о  іагб. — «5е Иго ІиогІ 1е ^ а т Ь е  йа 

ЧиезІ’а{іаге, поп Ьо рій раига сіі піепіе», репзаѵа (С. Саз- 
зоіа, «II іа%Ііо йеі Ьозсо»),

Отторино посмотрел на него с  любопытством:
— А на какие средства ты собираешься ее содержать?
— Как-нибудь выкручусь.
«Если я смогу выпутаться из этой переделки, — подумал 

он, — то мне уж е нечего бояться.»

Іо^Неге (или  Ігопсаге) 1е ^ а т Ь е  см. 0-181, 
1га§сіпаг5І т а і  іп § а т Ь а  см. 0-137.
Ігаііаге сіі зоііо  д атЪ а  см. 0-173 Ь).
Ігоѵагзі Ьепе [т а іе ]  іп §атЪ е см. 0-149.
184. (аіІепГ)аІІе §атЪ е! берегись!, осторожно!
1а Ьосса рогіа 1е ^ а т Ь е  см. В-933.
1е Ьи^іе Ьаппо Іе д а т Ь е  согіе см. В-1400. 
іі саѵаііо ѵиоі Ьіагіа іп согро, іі ти іо , пеііе § а т Ь е  см. 

С-1388.
185. сЫ поп Ьа 1а Іезіа (или  сегѵеііо, ^іисіігіо), аЬЬіа 

^■атЬе ргоѵ. ^  у кого голова слаба, тому нужны креп
кие ноги; дурная голова ногам покоя не дает:

...е зио раёге, іі реіііссіаіо, ёісеѵа: сЫ поп Ьа іезіа  аЬЫа 
^ашЬе (Р. Сіаіепіе, «Согіііе а Сіеораіга»).

...а і  ее отец, скорняк, говорил: «Дурная голова ногам 
покоящие дает».
сЫ р і^ііа т о ^ Ііе , е поп 5а Гизо, аззоШ ^На 1е ^атЬ е  

е а ііи п^а іі ти х о  см. М-1688.
186. §атЪ е а іи іа т і!  (тж. ^ а т Ь е  т іе ,  ѵ еп ііеті сНе-

Іго!) ^  давай бог ноги:
Ьиі сгейеие <11 аѵегеН Тіссаіо II соііо <Іі пеііо; аееиапіа 

1а рій соНа е ^ а т Ь е  т іе ,  ѵ еп ііет і сііеіго! (/. «Сепі^
гассопіі ророіагі ІиссНезі»).
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Решив, что он отрубил ему начисто голову, он бросился 

кратчайшим путем... и давай бог ноги.
...е йа 50**0 Іа ріеіга изсі ипа Ьізсіа. Ьа га^агга Іазсіо

іі сезіо е, еашЬе аіиіаш і!, зсарро ѵіа (/. Саіѵіпо, «РіаЬе 
ііаііапе» ).

...и из-под камня выползла змея Девушка бросила кор
зинку и — давай бог ноги! *— припустилась беж ать

187. 1е ^агпЬе Ьаппо ріи іп^е^по сіеі сегѵеііо ргоѵ. ^  
шевелить ногами научаются раньше, чем мозгами.

188. 1е ^атЪ е ^ іі Гаппо ^ іа с о то  ^ іа с о то  (или Іасоро 
Іасоро; тж. Ьа 1е ^агпЬе сЬе Гаппо Іасоро Іасоро) у 
него ноги подкашиваются; он еле ноги волочит:

...е Іиі 81 зеп іі 1е е а т Ь е  сЬе Гасеѵапо § іасо то  е іасо то , 
е поп еі іепеѵа рій гШо (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

...и он почуял, что ноги у него подкашиваются и он 
вот-вот упадет.

189. ^атЪ е т іе ,  поп ё ѵег^о^па, И Г и ^ іг  чиапсіо Ы- 
5оо"па ргоѵ. ^  когда нет подмоги, давай бог ноги.

Ьа Іе ^ атЪ е сЬе Гаппо Іасоро Іасоро см. 0-188. 
іі т а і  6\ т о г іе  асісіігігга 1е ^ а т Ь е  а сЬі ГЬа зіогіе

см. М-245. 
190. ^ іі тап сагоп о  1е ^ а т Ь е  у него подкосились ноги:

Магіо ЬогепгІ аггіѵо а Ѵоііегга іі 13, соп Г и Н іто  Ігепо. 
Аггіѵо а саза йоро теггап о п е .

— СЫ ё? — Гесе 1а ѵосе а і іа г т а іа  йеііа то§1іе.
А Магіо тап сагоп о  1е е а т Ь е  (С. Саззоіа, «II Іа%Ііо йеі 

Ъозсо»).
Марио Лоренци вернулся в Вольтерру тринадцатого по

следним поездом и добрался домой после полуночи.
— Кто там? — послышался испуганный голос жены. У Ма

рио подкосились ноги.
II ^іогпо зе&иепіе М иззіа зі гесо ай аііепйеге Ьиі&і ?иогі 

йаІГиШ сіо. Оиапйо 1а ѵійе Ьиіеі зі зепіі шапсаге 1е еашЬе 
(С. Рагізе, «II Іійапгатепіо»).

На другой день Муся отправилась подж идать Луиджи 
у выхода из конторы. Когда Луиджн ее увидел, у него 
подкосились иоги.

Ьизіп&аіо йаі йезійегіо агйепііззілю, ега созі зісиго ЙІ 
ігоѵаге ^ие1 зе^по аПа ііпезіга сЬе іі поп ігоѵагіо Ги рго- 
ргіо ипа гпогіе рег Іиі. 8і зеп іі ш апсаг 1е еашЬе ( і .  Рігап- 
йеііо, «КіскІато аІѴоЬЫщо»).

Подстегиваемый страстным желанием, он был так  уверен 
найти условный знак под окном, что не увидеть его было 
для него хуж е смерти. Он почувствовал, что теряет почву 
под ногами.

1а теп х о ^п а  Ьа Іе датЪ е согіе см. М-1181,
і т и і і  Ьаппо Гогха пеііе ^ атЪ е см. М-2162.
190а. ^иаі § а т Ь а , Іаіе с а к а  ргоѵ. по йоге и обувка 

(ср. по Сеньке и ш апка).
чиезіо ріесіе (или  ріё) поп ѵа сіа дие$1а ^ атЪ а  см. 

Р-1729.
1а гоЬа сіеі с о тр а ^ п о  Га епГіаг 1е ^ а т Ь е  см. К-481.
191. Г и іііто  а с о т р а п г  Ги ^ а т Ь а  согіа опоздав

шему — КОСТИ.
САМ ВАТА /

192. йаге 1а ^атЪ аІа  а) дать пинка; Ь) вышибить 
(кого-л. откуда-л.)
ОАМВЕКО тп

Г0550 с о т е  ип ^атЪ его (агго$Шо, ЬоІШо, соііо) см.
К-546.

193. Гаге с о т е  і ^ атЬ ег і а) (тж. апсіаге, тиоѵегві, 
ргосесіеге, рго^гесііге, іогпаге, ѵ іад^іаге с о т е  і § а т -  
Ьегі) п я т и т ь с я  как рак, п я т и т ь с я  назад:

Могаіе е е іи зііг іа  ргосейопо, пеііа сШ&, сіі рагі раззо: 
а гИгозо соше і еатЬ егі (Ь. Вагіоііпі, «II теггапо Аііріо»).

Нравственность и справедливость идут в нашем городе 
в ногу: только, как  раки, пятятся назад.

Ь) стоять, топтаться на месте; загнивать, деградиро
вать. 

194. рщііаге (или ргепсіеге) ип ^атЬ его  дать маху, 
попасть впросак, сплоховать:

СЪе іо аЬЬіа ргезо ип датЬего, е сііе 1а тагтгіоШ па поп 
зіа іпѵесе аііго  сііе ипа !аш оза сіѵеііа? (С. Коѵеііа, 
«V  Ійоіо» ) .

А может быть я просто дал  маху, и эта девчонка не 
что иное, как завзятая кокетка?

«8о1о ші*ійеа?»
«О ісіато  ип зозреііо...»

«Зісиго ЙІ поп ргепйеге ип ^атЬего, тпагезсіаііо?» (5.
&ПОГОПІ, «Тезіітопіапга й’ассиза»).

— Только идея?
— Ну, скажем, подозрение...
— А вы уверены, сержант, что не сядете в калошу?

аііа  Ііпе сопіапо і ^атЬ ег і см. Р-831.
САМВЕТТА і

195. Гаг ^ а т Ь е ІІа  а цА подставить ножку, дать под
ножку кому-л.

196. ^іосаге сіі ^ ат Ь е ІІа  плясать.
САМВЕТТО т

197. сіаге (или  Гаге) (іі) ^атЪ еІІо  а фі подставить 
ножку, дать подножку кому-л.:

Ьа Ьагопезза КиЬіега Ьа сегсаіо йі йаге іі еатЪ еІіо  а 
ше ригеі (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

Баронесса Рубьера пыталась и мне подстааить ножкуі
— Беѵо йііепйеге і шіеі іпіегеззі... зсизаіе... Зе ^іосЬіашо 

а Тагсі П еатЬ е іІо  іга йі поі (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп Се
зиаШо»).

— Я должен защ ищ ать свои интересы, с вашего позво
ления... раз уж  мы с вами столкнулись вплотную.

Ь’Меа йі йаге И ^ашЬеЙо аі зио саг ізз іто  а т іс о  поп 
ега Іип%і йаі зоггійеге аі Ьиоп ^оппіпі; рего е^Іі Гесе іі 
шойезіо е іі гіігозо (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіиёі Ѵагейо»).

Н ельзя сказать, чтобы желанне подставить ножку своему 
лучшему другу не улыбалось добряку Дзоннини, но он 
старался играть в скромность и несговорчивость.

АПа плогіе Ызо&па, зе т а і ,  еідагйаг йі йаге іі еатЬ еІіо  
(Т. ЬапсІоЦі, «ОтЬге»).

Что касается смерти, то нужно всегда стараться и ей 
подставить ножку.
(Пример см. тж. С -1257).

САМВО т
198. р г іт а  йі ѵейег $рипіаге ип д а т Ь о  йі Іа ііида ^  

в мгновение ока, в два счета.
ііпе соше ип даіпЬо Йі ііпоссЬіо см. р-841.
(ё) ш едііо ип дагоіапо сЬе ип даіпЬо Йі рега см.

О 244.
199. (Годпі дагпЬо поп павсе дщ'Но ргоѵ. з* не все 

ожидания оправдываются.
САМ ВО № Ет

200. йаге (или  ргепйеге) ^аПіЬопе идти наперекор, 
проявить неповиновение.

201. кіаге аі д атЬ оп е  ссориться, спорить с кем-л. 
САМ ЕІХА /

202. роііаге Іа (или  іпагщіаге аііа) §ате11а быть 
солдатом.

203. ѵепіге йаііа §аіпе!іа а) выслужиться из рядовых 
в офицеры; Ь) выйти из низов.
С А іЛ Е Ш лЮ  т

204. рогіаге іі §ап.е11іпо а) занимать незначительную 
должность:

«Ьог зі^погІ сошѣаііегаппо; іо рогіегб 11 е^гпеШпо» 
(Ь. Рігапйеііо, «I ѵесскі е і діоѵапі» ).

— Пусть господа дерутся, а я останусь на своем скром-* 
ном месте. ^

Ь) принадлежать к низам общества.
О А Ы А 5 С ІА 7

205. ѵепіо [Ігесісіо] сЬе рогіа ѵіа Іе ^апазсе страшный 
ветер [мороз].

206. агго1аг5І 1е ^апахсе сломать себе зубы о... (при- 
мер см. С-2127).

207. сіітепаге (или  Гаг ЬаІІаге, зЬаіІеге) 1е ^апазсе 
(т ж . Іаѵогаге Аі или  соііе ^апазсе; т а п ^ іа г е  а Йие или  
а чиаііго ^апазсе) уплетать за обе щеки, работать че
люстями:

II созрігаіоге поп гізрозе е сопііпиб а ш ап^іаге а  диаГ-< 
Гго еапаксе (С. Аггі^Ні, «1)п созрігаіоге тагісаіо»).

Заговорщик не ответил и продолжал уплетать за обе 
щеки.

Б і 1а, йтіапіо, пеііа за іа  йа ргапго, циеі шазсаігопі: 
ѵиоіаѵапо Ьоиі^ііе йі ѵіпо йіеіго ЬоШ еІіе е ш апеіаѵапо а 
йие еапазсе... (Ь. Сариапа, «II тагскезе йі Яоссаѵегйіпа»), 

А тем временем в столовой эти негодяи опустошали одну 
бутыль вина за другой и пожирали все без остатка.

Ыаіигаішепіе, а т т е Ш  сііе іі рііі ойіозо йеріі иошіпі т а п ^ !  
а чиаііго е ап^зсе е зе Іа %ойе. О иезіа іі раге 1а зоііоііпеа- 
іига йеііа зиа ойіозіі^ (С. Раѵезе, «II тезііеге йі ѵіѵеге»)*



САМ 454

Разумеется, ты считаешь, что нет отвратительней лю
дей, для которых вся радость жнзни состоит в обжорстве. 
Именно в этом ты видишь наивысшее проявление их мер
зости.

о сіепіе о дапазсіа см. Б-209.
С А № 8С ІІЧ О  т

208. р і^ ііаге рег іі (или  йаге ип, рігхісаге іі) ^апа- 
5СІПО потрепать по щечке.

209. зігіггаге іі ^апа^сіпо деланно улыбаться, при
творяться любезным:

[п яиапіо аі гезіо, ё паіигаіе сЬе зреззо іи сІеЪЬа з и г 
заге іі дапахсіпо ргоргіо аі т и з о  зи сиі зриіегезіі рій 
ѵоіепііегі (V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

Что же касается остального, то само собой разумеется, 
что часто приходится гладить по головке того, кому с 
большим удовольствием плюнул бы в рожу.

САЫСІО т
210. !аге сіеі ^апсі писать каракулями.
211. іпеііеге ип ^апсіо а ііа  ^о іа  (или  аі соііо) взять 

за горло, пристать с ножом к горлу.
212. поп зареге а циа\ ^апсіо аЦассаг^і быть в нере

шительности, колебаться, не знать, что выбрать.
213. таІесІеМо И ^апсіо сЬе 5І ігоѵа сіігіііо ргоѵ. о* 

беда тому крюку, который не загибается; горе тому, 
кто не может приспособиться к обстоятельствам. 
САЫ СНЕКЕЬЬО т

Іерге ѵессЬІа йа дапё'Ьегі е ^ап^ЬегеШ  см. Ь-399. 
САNСНЕК.О т

214. ?аі(о а ^ап^Ьегі с причудами, капризный, строп
тивый: и о т о  [аііо  а ^ап^Ьегі человек с причудами, 
странный человек, чудак.

215. апсіаге Ыогі <1і (или  изсіге гіаі) ^ап^Ьегі ^  вый
ти из себя, потерять равновесие, терпение:

0>иапс1о репзаѵа а^ іі аНгі (аііе  «ореге» еіогпаііеге, а! 
те /гас ігі. аі сгейііогі, аі Ьапсііі) е зоргаіиііо  репзаѵа аііа 
І о г и т а  ігасШога, апсіаѵа іиогі ді ^апепегі... (В. Тесскі, «Ьа 
іегга аЬЬапйопаіа»).

Когда Раписарда думала о другом: о каждодневной ра
боте, об арендаторах, кредиторах, банках, а в особенности 
когда раздумывала над превратностями коварной судьбы, 
она теряла покой.

Зсоро та іш іо ге  сІеІГітргеза ега сіі тапйаге іп Ьезііа іі 
Т атозо Гигіеге таё&іоге е ѵедегіо изсіг Іиогі ипа Ьиопа 
ѵоііа <1і іиИі 1 ^апеЬегІ (М. Арреііиз, «Ра тогго а зсгіі- 
іоге» ).

Главной целью этой затеи было взбесить старшего капте
нармуса и вывести его из себя.
(Пример см. тж. Р-727; 3-1787 а ).

216. аѵеге р:й ^ап^Ьегі «Зеііа Іерге петлять, как заяц.
217. саѵаге ( или  тап й аге , ето п іаге , іаге изсіге) гіаі 

^апо-Ьегі вывести из равновесия, вывести из терпения, 
вывести из себя:

Регсііё поп регйеѵа ѵоіепііегі, е 1а діоіа *п&епиа (ЗеІ 
ІісЗапгаІо ^иапс1о ѵіпсеѵа, 1а шапйаѵа аскіігіііига Іиогі даі 
еап^Негі (А. Могаѵіа, «Согіідіапа зіапса»)

Так как она не любила проигрывать, а жених, выигрывая, 
ликовал, то играя с ним в шашки, она выходила из себя.

Е циаІсЬе ѵоііа 8і риб кшопіаге гіаі ^ап^Ьегі ипа регзопа 
8епга П регісоіо, еЪ, зепга іі регісоіо сіі аііегагзепе і ЬаІ~ 
Ші гіеі роізо (Е. ѴШогіпі, «Ріссоіа Ьог&Иезіа»).

А иной раз можно вывести из себя человека, не рискуя, 
д а , не рискуя тем, что у  тебя самого участится пульс.

218. йаге (и ли  Іаге) ип дапдЬего а) отскочить (на
зад , в сторону); Ь) улизнуть.

219. еквеге {иогі сіеі ^апдЬегі а) быть вне себя; выйти
из себя:

Ооп СевиаЫо, [иогі йеі еапеЬегі, іаціід согіо а циеі 
сІізсогБІ зсіоссЫ іО. Ѵег&а «Мазіго-сіоп СезиаШо*).

Дон Дже:’уальдо, выйдя из себя, покончил с этими глу
пыми речами.

Ь) быть тронутым, быть ие в своем уме.
Гаге ип дапдЬсго см. 0-218.
Гаге иьсіге (и ли  піапсіаге, хшопіаге) аа і еапйЬегі см.

О 217.
220. зіаге іп дапдЬего застрять, засесть в голове, 
иьсіге Йаі рап ^п еп  см. 0-215.
Іерге ѵессЫа «За §апдЬегі е дапдЬегеШ см. Ь-399

САЫСНІКЕ у
221. віаге а дапдЬ'ге быть в напряженном ожидании; 

мучительно ж дать, ж дать ке дождаться.
222. іепеге а  (и ли  Гаге) дап^Ьіге чй держ ать в на

пряженном ожидании.
САМОЫО т  

іі т а г с іо  йеі м п § І і  см. М-753.
САІМСОЬА і

223. Гаге дапдоіа  делать назло; злить.
САЫ Ш ЕОЕ т

224. Гаге іі (и ли  екхеге ип) § ап ітей е  быть хлыщом:
— р и е ііа  діассЬеііа 1! т е  1а шізі асМоззо... ІгепІазеМе 

аппі ог зопо... Зепга саѵ агте іа  т а і  сіі <!оззо ^есі і1 О апІтейе 
іи ііа  Гіпѵегпаіа, регсЬё ега сН раппо рег циеі іе т р і аззаі рге-

^ іа іо  е регсЬё, поп зо с о т е , т е  Гаѵеѵапо... іп с іатр а іа  ііізсге- 
Іа т е п іе  йі Іадііо... (/?. Рисіпі, «Ьа ціасскеііа гіѵоііаіа»).

— Эту куртку я надел... тридцать семь лет назад... Ни 
разу  не снимая ее, я прокрасовался в ней всю первую 
зиму, потому что сшита она была из материала по тем 
временам дорогого и потому что (сам ие знаю, как это 
вышло) сшили ее довольно удачно...

ОАМ2А }
а т о г  йі {г&п^а, Риосо Л  рад .іа  см. А-666 

С/4 N 2 0  т
225. {аге іі §ап го  гоняться за каждой юбкой, быть 

бабником.
САКА /'

226. дага й’арраИо торги; продажа с молотка, аук
цион.

227. ^ага  <Н (огга проба сил, борьба турнир:
Мі рагеѵа сііе Іоззе арегіа іга т е  е т і а  тагіге... диазі 

ипа &ага йі іогга, іп сиі ѵоіеѵо а оцпі созіо т о з ігаг іе  сііе 
аѵеѵо ѵіпіо пеііа ѵііа (О. Ріоѵепе, «Ьа цаггеііа пега»).

Мне казалось, что между мною и моей матерью нача
лась постоянная упорная борьба; мне хотелось во что бы 
то ни стало доказать ей, что я одерж ал победу в жизни.

228. атЬ Н а дага вожделенная цель:
Рег і рій ітрогіапЦ  гарргезепіаѵа чиазі ип йоѵеге Йеііа 

согіезіа, е рег &1і аИгі ип’атЬ И а дага, 1а сопчиізіа 
(А. Раіаггезскі, «I / гаіеШ Сиссоіі»).

Д ля важных персон принять это приглашение было что-то 
вроде долга вежливости, а для других —- вожделенной 
целью, большим достижением.

229. а §ага наперебой:
Ри аііога сііе і зиоі оссЫ зі розагопо зорга ипо §с іате  

^аіеііо  гіі зіепогіпе, сЪе зесЗеѵапо а ип Іаѵоіо сіеі сепіго 
е гійеѵапо а еага  аНе Гасегіе сЬе Йоѵеѵа гассопіаге ип 
Кіоѵапоііо (V. МогиссНіо «Ѵііа, тогіе е тігасоіі йі Сдзіто 
Сдзі» ).

Тут его взгляд остановился на оживленной стайке синьо
рин, сидевших за столом в центре и наперебой отвечавших 
взрывами смеха на шуточки, которые, по-видимому, отпу
скал им молодой человек.
(Пример см. тж. 0-1147).

230. — апйаге а ^ага вступить в соревнование, всту
пить в конкуренцию:

Р геп й іато  а та п с іа іе  іегга (Заі Еоззо е 1а зс а й П а т т о  соп 
ѵісіепга сопіго іі то іоге. 8і апсіаѵа а егга  а сЬі пе егеііаѵа 
сіі рій (С. Сотіззо, «Сіоті йі диегга»).

Мы выгребали руками землю из канавы и забрасывали 
ею горящий мотор с таким рвением, как будто состяза
лись: кто сможет набрать больше.

Е ^Г ітргееагі сН РгапсоГогІе апйагопо а §ага, рег соп- 
іепйегзі Гопоге сіі а ііезііге іі сароіаѵого (С/. Могисскіо, 
«Зіогіе й’іегі, йі од§і... е йі сіотапі»).

Все франкфуртские антрепренеры ринулись в бой. оспа
ривая друг у друга честь постановки этого шедевра.

231. — іаге а ^ага состязаться, соревноваться:
— Ессо роі іогпаіа ііп а іт е п іе  ГаЬЬопйапга — ргозе^иіѵа 

Кепго пеііа зиа іап іазіа: — гіпазсе 1а Іигіа сіі Іаѵого: і 
рагігопі ?аппо а &ага рег аѵег гіе§1і орегаі т ііа п е з і, сЬе 
зоп чиеііі сЬе заппо Ьепе іі тезііеге; &1і орегаі т ііап ез і 
аігап Іа сгезіа (А. Мапгопі, «I рготезві зрозі»).

— А когда вернется пора изобилия, продолжал мечтать 
Ренцо, — опять наступит горячее время: хозяева будут го
няться за миланскими рабочими, которые знают свое дело, 
и рабочие задерут нос.

Іп раезе, аісипі іасеѵапо а еага, рег аѵеге 1о 2иссоле 
("5. 8 ( г а і і «Ьо 2 иссопе»).

В нашем городе все наперебой старались заполучить себе 
Дзукконе.



232. ѵепіге а ^ага вступить в соревнование.
233. рі^ііаге іп ^ага чс а) покупать нарасхват; Ь) до

биваться чего-л.
САКАМІКЕ ѵ 

дагапШ о аі Ііто п е  см. Ь-601.
САНВО т

234. а (или <Н) ^агЬо отлично, как следует:
Сіиііапо. — Ма... циевіа ѵозіга ѵііа тпі и т іііа ...  гпі ап-*

пісЬіІізсе...
Оиса. — N 0.-  іі Ню сагаііеге!.. Оа чиапсіо Ііаі Іазсіаіо  іі 

ІіЬгаіо ОоппеІІа, поп пе Ііаі ^аііо ипа а  §агЬо (5. ВепеШ, 
«Тіцпоіа» ).

Д ж у л и а н  о. — Нет, эта жизнь, которую вы застав
ляете меня вести, униж ает, уничтожает меня...

Г е р ц о г. — Н е жизнь, а твой характер. С тех пор, как 
ты оставил книжную лавку Гоннелла, ты ничего не сделал 
как следует.
(Пример см. тж. В-32).

235. — рагіаге а  ^агЬо говорить красиво; говорить 
комплименты:

...Оаѵа іі Ьиоп езегпріо ргоргіо ІиІ сЬе поп зареѵа рагіаге 
а ^агЪо, регсіеѵа іі Іите сіедіі оссНі е сііѵепіаѵа г із а т е  
рег пи Па (Е. Реа„ «II [огезііего»).

...И  хотя он не умел красно выражаться, легко терял 
самообладание и попадал в смешное положение из-за пу
стяков, его поведение могло служить примером.

236. — ѵепіге а ^агЬо прийтись по вкусу.
237. §епха ^агЬо пё дгагіа грубо, бесцеремонно:

...I роѵегіпі диапсЗо зопо аііе зігеііе, 1е агіорегапо іп 
$геііау аІГііпраггаІа, зепга ^агЬо пё ^гахіа (Л. Мапгот, 
«I рготеззі зрозі»).

...бедняки, доведенные до крайности, прибегают к этим 
уловкам второпях, очертя голову, не заботясь о приличиях.

238. поп аѵеге пё дагЪо пё сгеапга (или пё ^агЬо пё 
^гагіа) быть мужланом, ие уметь себя вести.

о^пі рае$е ё раігіа  аІГиош сіі ^агЬо см. Р-65. 
С АКВІІСЫ О  т

239. шеКеге іп ^агЬи^Ііо (тж. аггессаге или сгеаге, 
зизсИаге) дагЬи^Іі ^  вносить беспорядок, путаницу:

— Ье егійе зоп іапі^! — репзаѵа е II йоііоге поп ё ипа
оса: ^иа1со5а сЬе Іассіа аі сазо шіо зарга ігоѵаге, ^иаісЬе 
дагЬи^Ііо сіа аггессаге а циеі ѵіііапассіо (А. Мапгопі, «I 
рготеззі зрозі»).

— Законов целый ворох! — думал дон Родриго, — ио адво
кат не дурак: сумеет найти зацепку, чтобы запутать в свои 
сети этого нахала.

САКЕТТО (тж. САККЕТТО) т
240. аѵеге іі сегѵеііо пеі дагеШ см. а) думать не тем 

местом:
« В о т  й’ип топйо! Б ісо - іо сЬе {и Ьаі іі сегѵеІІо пеі 

еаггеШ ... Ма соз’Ьаі іш рагаіо аІГІЛпіѵегзіІа?» (Ь. Ргеіі, 
«Оіоѵіпегга, §іоѵіпегга» ).

— Черт тебя побери! Я всегда говорил, что у тебя мозги 
набекрень... Чему только тебя учили в университете?

Ь) говорить невпопад; с) действовать, поступать на 
авось.
ОАНСАЫА {

241. а ^агдап а зр іе^аіа  во всю глотку.
САКСАМЕЬЬА

242. а ^аго-апеііа (обыкн. употр. с гл. Ьеге) залпом, 
разом, в один присест:

...<2иеІ гізегЬо сЬе репзо, йеЬЬапо аззишеге е іі  азіегпі 
циапйо Ьаппо 1а саШѵа ѵепіига сіі ігоѵагзі дотііо а §отііо 
соп гіе^іі іпсііѵіёиі сііе заппо зсоіаге а еагдап еііа , ипо 
гііеіго Г аііго  гіие е іге ііазсііі сіі ѵіпо (М. Риссіпі, «Зсорегіа 
йеі іетро»).

Такую осторожность, мне кажется, должны соблюдать 
трезвенники, которым на их беду пришлось оказаться бок
о бок с типами, способными за один присест опорожнить 
несколько бутылок вина.

САШВАІЛЗІ
243. сііге ш аіе сіі СагіЬаІсІі говорить, критиковать не

взирая иа лица:
...поп рагіа ш аіе сіі СагіЬаІсН, т а  зі І іт і іа  а рагіаге сИі 

ОагіЬаІсЦ с о т ’ё. Ьа геа ііа  поп ё Ьиопа о саШѵа. Е зоіо 1а 
геаііа («Сгагіа», 22 оііоЬге 1978?.

...он не выступает против устоев, он описывает все, как 
есть. Действительность не хороша и не плоха. О н а — дей
ствительность.

С А Р  455

САРОРАМО т
244. (ё ) т е д і іо  ип дагоіапо сЬе ип д ат Ь о  Йі рега уж

лучше гвоздика, чем хвостик от груши (ср. из двух 
зол выбирай меньшее).
САККЕТТО т  см. САКЕТТО 
О А К г О й Е т

245. Ьіко^па е х ^ е г е  ргііпа дагхопе е роі таек іго  ргоѵ, 
~  сначала побудь подмастерьем, а после уж  станешь 
мастером; все должно идти своим чередам
СІА8 т

246. а  (иНо дах во весь опор, во весь дух (пример см. 
Т-69).
СА5ТІСА КЕ ѵ см. СА5ТІОАКЕ 
САТТА /

247. д а ііа  шоНа (тж. д а ііа  сіі Ма^іпо) продувная бес
тия, хитрец, хитрая штучка:

— ...іо т і  ѵегеоепо сЬе зіа т іа  зогеііа. Ѵа сііеепсіо сііе 
зеі ипа ^аМа т о г іа . Ти зеі Іапіо зіирісіо «1а ргепгіегіа зиІ 
зегіо (V. Ргаіоііпі, «Оіапо 5епіітепіаіе»).

— ...Мне стыдно, что она моя сестра. Она говорит, что 
ты продувная бестия, а гы настолько глуп, что прини
маешь ее всерьез.

Зрасса. — Е Іеі, сіоро аѵег зсгШо 1а р гіт а , 1а зесопйа, 1а 
іегга Іеііега, т і  Ьа ѵівіо ѵіѵеге, т і  Ьа зігеііо  1а тап о , т і  
1а сіеііо «Ьиоп ^іогпо»... Есі ё  г іт а з іа  ітраззіЬП е, есі Ьа 
іпзізШо, соп ипа регѵегзііа, соп ипа регѵісасіа, соп ипа 
іегосііа... Оа-ііа т о г іа , 8І, е а і іа  т о г іа ..,  (С. С. Ѵіоіа, «И 
готапго йеі ціоѵапі роѵегі»).

С п а к к а .  — А вы, написав мне первое, второе, третье 
письмо, видели, как я живу, здоровались со мной, пожи
мали мне руку... И, оставаясь совершенно бесстрастной, пре
следовали меня упорно, жестоко, свирепо... Какое при
творство, какое вероломство!

«ЕЬ, поп 11 Не)аге сіі Озсаг, ё ипа ^ а ііа  т о г іа . Ма 
^ііе іе  зо зігарраге іо 1е сопіісіепге, зо 1о чиеі сЬе сотЬіпа!» 
(М. Ргізсо, «■Ьа йата йі ріагга»).

— Ты не очень-то доверяй Оскару, он прикидывается тихо
ней. Я*то выведу его на чистую воду, заставлю его рас
крыть свои карты.
(Пример см. тж. 0-668).
248. — Іаге (1а) &аНа т о г іа  (или 1а ^ а ііа  сіі Ма&іпо) 

(сЬе сЬіисІеѵа §1і оссЬі рег поп ѵесіеге І іорі) (тж. іаге 
Іа ^ а і іа т о г іа )  прикидываться простачком; хитрить:

«0>ие1 !га1е,> сопііпиб, «соп диеі зио Іаге йі ^ а ііа  пгагіа, 
е соп чиеПе зие ргорозігіоп! зсіоссЬе, Іо 1’Ьо рег ип 
сІігШопе, е рег ип ітріссіопе* (Л, Мапгопі, «I рготеззі 
зрозі» ).

— Монаха этого, — продолжал граф Аттилио, — с его ма
нерой прикидываться простачком и этими глупыми претен
зиями, я считаю хитрецом и мошенником.

Ма аііога, зе поп М ріасе, регсЬё поп ^ІіеІо сНсі Іп ?ас- 
сіа? Іпѵесе аиапсіо зіа! соп іиі, !аІ Іа ^ а ііа т о г іа  (Л. 'Мо- 
гаѵіа, «ІѴиоѵі гассопіі готапі»).

А если тебе это не нравится, то почему ты не скажеш ь 
ему об этом прямо? Почему ты в его присутствии делаешь 
вид, что тебе все равно?
(Пример см. тж. 0-154).

249. — изсіге сіі даН а т о г іа  перестать притворяться.
250. ^ а ііа  (или ^а ііо ) сіа (или а) реіаге (или (1а 

Тги^іаге) трудная задача, головоломка:
«Ма чиапсЗо зі рипізсе 11 Іигіо сЬе соза зисседе? Зис- 

сегіе сЬе іі зеп іітеп іо  сіі гиЬаге ѵіепе гергеззо е  чиеііо Лі 
поп гиЬаге езаііа іо ...»

«СЬе д а ііа  ба реіаге!» ЫзЬідІіб 11 Р еіа^гиа (Е. Ѵіііо- 
гіпі, «II цаго^апо гоззо»).

— Что ж е происходит, когда наказывают за воровстзо? 
А то, что склонность к краж ам  подавляется, а отвращение 
к воровству поощряется...

— Ну и работенка, нечего сказать, — проворчал Пелагруа. 
Б е  Ѵіпсепгі зі гіігоѵб іп ш егго а ііа  зігайа... соп ип’іп-

йісагіопе сЬе, зе риге іогзе зіепііісаііѵа, созШиіѵа сег^а- 
т е п іе  рег Іиі ипа д а ііа  аггаЬЪіаІа сіа реіаге (Л. Ое Апцеііз, 
«II тізіего йеііе Іге огсНійее»).

Де Винчеици очутился посреди улицы... с предчувствием, 
которое если что и означало, то только одно: дело будет 
весьма неприятным.

Ега о гт а і вогіа ГаІЬа диапсіо 1 йие сагаЬіпіегі Ігоѵагопо 
ІІ сасіаѵеге... Егапо іп іігіггііі е<1 аѵеѵапо зоппо: {огзе рег 
^ие5Іо то ііѵ о  поп ітт а § іп а г о п о  сі’іпсарраге іп ип сайаѵеге 
сЬе гарргезепіаѵа ипа Ьгиііа ^ а ііа  сіа реіаге... (5. 8іёпогопіЛ 
«ТезіІтопіапга й'ассиза»).

Уже рассвело, когда два карабинера нашли труп... Они 
замерзли и хотели спать, может по этой причине и не по
дозревали, что влипли в препакостнейшую историю...

о



С  АТ

251. — аѵеге (или  ргепйеге, рі^Наге) ^ а ііа  (или  даі- 
іо) йа (или  а) реіаге (или йа реШ паге) взяться за 
трудное, неблагодарное дело; ввязаться в скверную ис
торию:

Мі ассогдо сЬе аѵгб ипа зііхгоза д а ііа  гіа реіаге, е  Ьгаѵо 
зе сі гіезсо (/. Ніеѵо, «Соп^еззіопі йі ип ИаІІапо»).

О казывается, она — крепкий орешек, и хорошо, если я че
го-нибудь добьюсь.

«Р і^и гіатосі I позігі іпёііБігіаІі. Соп 1е е а ііе  сЬе &іа 
Ьаппо йа реіаге» (О. Агріло, «Аііге зіогіе»).

«А уж  чго говорить о наших предпринимателях, у  них 
своих дел по горло».

Ма^ГшоІо. — О гата і. зопо зісиго йеі }а11о тіо. Но ипа 
розігіопе, е, а ііа  ііпе сіеі т е з е , сгері ГіпѵіЙіа, іо ргепсІо 
апсЬе гпо&ііе.

Рапитіо. — АИа іиа еіа?!
Запііпі. — Е сЬі ё 1а й із^гагіаіа сііе зі р іе ііа  чие&іо 

8аНо а реіаге? (/?. Вгассо, «йігіііо сіі ѵіѵеге»).
М а л ь о л о. — Теперь я знаю, что мне делать. У меня 

есть прочное положение, и чьрез месяц, назло всем, я ж е
нюсь,

П а н у н ц и о .  — В твои-то годы?
С а н т и н и .  — И кто ж е эта несчастная, которая полезет 

в такую петлю?
— Те 1а йісо іо 1а га§іопе: Ьаппо раига е сегсапо ипо 

зПірійо соше іе  сііе 8І р іеіі Іе даі*е Йа реіаге (С. Саззоіа, 
«Н іадіііо йеі Ьозсо»).

— Я скаж у тебе почему: они боятся и ищут дурака вроде 
тебя, который вместо них полезет в петлю.

«Ѵіѵе аііа зраііа йеііа  Зі&пога.»
«Ессо: сі зіато, 1а Зідпога. Ё § іа циаісоза. А іио рагеге, 

регсЬё 1а Зі^пога зі загеЪЬе ргека чііеяіа ^ а ііа  йа реіаге?» 
(V. Ргаіоііт, «Сгопаске йі роѵегі атапіі»).

— Ей помогает Синьора.
— Вот мы и добрались до сути дела. Синьора? Это уже 

кое-что значит. Как по-твоему, почему вдруг Синьора взяла 
на себя и такую заботу?

252. — аѵеге ип’аЙга ^ а ііа  Йа (или  а) реіаге иметь 
другие, более важные дела:

«Зе зі роіеззе аігаепо гіѵепёісаге 1а гериіагіопе йеі ро- 
ѵегеііо гпогіо іп сагсеге!. »

«Ыоп аѵеіе а ііга  е а ііа  реіаге, ѵоі?» (Ь. Сариапа, «II 
тагсііезе йі Коссаѵегсііпа»).

— Если бы можно было по крайней мере реабилитировать 
бедиягу, умершего в тюрьме!..

— Чго у  вас нет других дел, поважнее?
Рег ІогН та роі т і  гісопо§се Агга|*Ііі ип зосіаіізііа т а ^ г о  

соі ЬаГГеШ, е ѵіепе аі зоссог&о, апсііе регсЬё іі 8е§ге1:апо 
Ьа аИге ^ а ііе  гіа реіаге е іогпа іп зесіе (Ь. Віапсіагйі, 
«А Не циаііго іп Ріагга сіеі Оиото»).

К счастью, меня узнал Арцаги (худой социалист с уси
ками) и пришел мне на помощь. У секретаря были свои 
дела, и он долж ен был вернуться в комитет.

253.— йаге ^ а ііе  йа (или  а) реіаге (или  йа реіііпаге)
задать трудную задачу, поставите в тупик.

254. адііе (или  Іехіо, зѵеііо) с о т е  ипа ^ а ііа  (или  
с о т ’ип даНо) Йі р іотЬ о  ирон. ловкий как мед
ведь.

255. с о т е  ипа ^ а ііа  (или  с о т ’ип «И ееппаіо зй 
как мартовский кот:

«,..ё ѵего о по сЬе 1а соп1ез8а Карріоіі, соше зі сіііа- 
т а ѵ а ? .. іі ѵепіѵа а зігизсіагзі зи ііа  рогіа соше ипа §аі1а 
сіі ^еппаіо? (V. Вгапсаіі, «II ЪеІѴАпіопіо»).

— Это правда, что графиия Каппиоли или как ее там 
звали?., приходила мяукать у твоего порога, как мартов
ская кошка?

256. апйаге а §аН а груб, пойти к девочкам, 
апйаге а ііа  § а ііа  рег іі Іагйо см, Ь-157.
257. апйаге Іе § а ііе  іп госсоіі ^  кататься как сыр в 

масле; жить как у Христа за пазухой.
аѵеге ип оссЬіо аііа  ^ а ііа  е ипо аііа  райеІЕа (или  

репіоіа) см. 0-108.
аѵеге і хеііе &рігі(і йеііа д а ііа  см. 8-1465. 
сегсаге іі Іагйо йаііа ^ а і іа  см. Ь-157.
258. с Ь іа т а г  1а ^ а і іа  т іс іа  называть кошку киской, 

вилять, не говорить прямо.
259. сМ атаге  Іа (или  йіге а ііа) ^ а й а  ^аК а (е поп 

т іс іа )  называть вещи своими именами.

260. соінргаге [ѵепйеге] (1а) ^аИ а (или П ^а ііо ) Іп 
зассо (или а зсаіоіа сЬіи^а) купить [продать] кота в 
мешке:

— ВасН: е ііа  согпрга еаН а пеі зассо: рег ше чнееіі зопо 
Іаѵогі піюѵі (Р. Гап[апі, «Ріе}агіопе аііа III  ей. йеі «Сессо 
й’АзсоИ»).

— Смотрите, вы покупаете кота в мешке: для меня это 
совершенно незнакомая работа.

ОН иошіпі аѵеѵапо аѵиіо ип §гап йа Таге Іи ііо  і! ^іогпо, 
соп чиеІГизигаіо йеііо хіо СгосіЯбзо. іі циаіе аѵеѵа ѵеп- 
йиіо 1а %аііа пеі зассо, е і Іиріпі егапо аѵагіаіі (С. Ѵегда, 
«I Маіаѵоцііа»).

Мужчинам работы было по горло на весь день из-за 
этого ростовщика дяди Крочифиссо, который продал им 
кота в мешке, а эти волчьн бобы были подпорченные.

йагіа а  д а ііа  сіеса см. 0-264.
261. екяеге соше 1а д а ііа  сЬе Гесе, рег 1а Ігеііа, і даі- 

Ііпі сіесНі а ; поспешишь - людей насмешишь:
Оі§іпо йісеѵа: «Саігаа е  рагіепга. Иоп <ІоЬЬіагпо езкеге 

соше 1а д аііа  сЬе Гесе, рег 1а {гейа( І даіііп і сіесЬі»
(С. Магоііа, «Ье тііапезі»).

Джиджино бывало говорил: «Спокойствие, прежде всего 
спокойствие. Не стоит уподобляться кошке, которая впопы
хах народила слепых котят».

Гаге сапе е д а ііа  см. С 433а.
262. Іаге соп цй соше {а 1а да ііа  соі Іоро играть с 

кем-л. как кошка с мыи кой.
Гаге а д а ііа  сіеса см. 0-264.
263. Гаге 1а д а ііа  т о д іа  прикидываться простаком, 

валять дурака.
264. оіосаге (или  йагіа, іаге) а да ііа  сіеса играть в 

жмурки.
пиоіаге соше ипа д а ііа  йі ріоіпЬо см. N-603. 
рагіаге (іі)  {гапсеке с о т е  ипа д а ііа  кра^поіа см. 

Р-1207.
265. рогіаге (или  Іепеге) д а ііа  пеі $ассо хранить 

тайну.
266. — поп рогіаге ^ а і іа  іп зассо говорить без оби

няков, напрямик.
гассошапйаге іі Іагйо а ііа  даМа см. Ь-164.
267. гадіопаге йі дай е е йі §аІ11пе вести фривольные 

разговоры.
гиЬаге іі іагйо а ііа  ^аИ а см. Ь-165.
268. кеіпЬгаге ипа д а ііа  сЬе Ьа регзо і ^аШ пі быть 

в полном расстройстве, в отчаянии.
кіаге іп Ьа^Ьа йі р а ііа  см. В-253, 
іепеге д а й а  іп хассо см. 0-265.
ѵепйеге (1а) даМа іп $ассо (или  а ксаіоіа сЬіиха)

см. 0-260.
іп акхепха йеііа даК а і (орі Ьаііапо см. 0-308. 
а і Ьиіо Іи ііе Іе §аі1е 50п Ьідіе см. В -1422.
269. йі с а м  1а раН а, іі іоро поп евсе а согро ріепо 

ргоѵ. кошка дома - мышке сытой не быть.
270. сЫ йі ^ а і іа  гіа5се. когсі р і^ ііа  (или  дгаГГіа), е ее 

поп діі р і^ ііа  поп е киа Гідііа ргоѵ. ^  яблоко от яб 
лони недалеко падает.

271. сЬі па«се йі д а ііа , рі^ ііа і Іорі аі Ьиіо ргоѵ. кто 
кошкой родился, тот мышь и в темноте поймает; не учи 
кота мышей ловить, не учи ученого.

5о11о сопкідііо поп гісЬіезІо, д а ііа  сі соѵа си. С-2468.
Оіо Н ^иагйі йа чиеііа даК а сЬе йаѵап(і 1і Іесса е йі 

йіеіго 1і дга іііа  см. Е)-472.
272. д а ііа  сі (или  х і )  соѵа тут дело нечисто, тут 

что-то кроется:
— Ѵоі с а т ]  акпиоіо? — БовдіипБе О іітр іа  (епіеппапйс іі 

саро. — О аііа  б і  соѵа Бісигатепіе (Е. Сизіеіпиоѵо. «Ь'опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

— Вы — деревенский житель? — заметила Оли.лпия. — 
Право, тут что-то неладно.

Р а  сіп<;ііе о зеі беге, ОіапГгапсо Мапіоѵа Іазсіа ^ !: ашісі 
ргіша йеііа зоіііа ога... І.а р г іт а , 1а зесопйа кега Ьаппо 
дЬі^паІо: ° Г:а 1 ‘н сі соѵа»; т а  роісЬё О іапігапсо поп Иа 
ассизаіо Іа Ьоііа, 1а (егха е 1е аііге, гіііі (М. Риссіпі 
«Зсорегіа йеі іетро»).

Вот уже пятый или шестой вечеп, как Джанфранко Ман- 
това покидает товарищей ранее обыѵного... В первый и ©о 
второй раз они ехидно подсмеивались: тут дело нечисгіо.
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но коль скоро Джанфранко не обращ ал иа это внимания, 
они замолчали.

Сіапгра. — Зі^пог РіГі, диа еоіііо е а ііа  8і соѵа! Васіі сЬе 
зиа зогеііа Ьа диаісііе дгШо рег Іа іезіа (Ь. Рігапйеііо, 
«II Ьеггеііо а зопадіі»).

Ч а м п а. — Синьор Фифи, тут дело нечисто! Смотрите, 
как бы ваша сестрнца не задум ала недоброе.
(Пример см. тж. М-2215; 5-1787 а ).

273. Іа д а й а  Ггейоіоха Тес? і дай іп і сіесЬі ргоѵ. =  
поспешишь — людей насмешишь.

274. д а й а  іп ди ап іа іа  поп ргехе т а і  іоро ргоѵ. =  в 
перчатках кошке мышки не поймать; не всегда стоит 
строго следовать этикету.

275. д а й а  р іай а , сЬі поп (а ѵейе, дгаГГіа ргоѵ. =  в 
тихом омуте черти водятся.

276. поп Ги ш аі д а й а  сЬе поп соггекке аі іорі ргоѵ. 
р.іце не было кошки, чтоб за мышами не бегала; у к аж 
дого свой нрав.

гіі пойе Іийе Іе д ай е  коп Ьідіе см. В -1422. 
ип оссНіо а ііа  ра Іеііа е ипо аПа д а й а  см. О 249. 
одпі д а й а  Ьа і) хио деппаіо см, 0-353.
277. одпі д а й а  ѵиоі іі зопадііо ргоѵ. ^  каждый по- 

своему с ума сходит.
а ііа  репГоІа сЬе ЬоІІе поп х’ассо«іа 1а д а й а  см 

Р 1245.
аиапйо Іа д а й а  поп ё іп саха (или  іп раехе) і хогсі 

(или  і Горі) Ьаііапо см. 0-308.
278. Іапіо ѵа Іа д а й а  аі Іагсіо, сЬе сі Іахсіа 1о хаіп- 

ріпо ргоѵ. ^  повадился кувшин по воду ходить, тут 
ему и голову сложить.

Е рара: «Тап(о ѵа Іа д аііа  аі Іагсіо сЬе сі Іазсія 1о 
гашріпо».

0,тепапсІ05і ІзЫго <1а1 {горро гісіеге: «Ьагйо М агеііо — 
сопйіпіепіо рсгіеііо» { /. Сотра^попе, «Ѵатага зсіета»). 

Папа: «Не все коту масленица!»
Исидро, фыркая от смеха: «Масленица всем нравится».

САТТАМОРТА [
Іаге 1а д а й а т о г іа  см. 0-248.

САТТЕ5СО а е е
279. апсіаге іп дайехсо пойти в публичный дом, пойти 

к лсвочкам.
САТТІІМО и,

еххеге с о т е  Іа д а й а  сЬе Гесе, рег Іа {гейа, і дай іп і 
сіесЬі см. 0-261. 

хетЬгаге ипа д а й а  сЬе Ьа регхо і дай іп і см. 0-268. 
Іа д а й а  ГгеЙоІоха Гесе і д ай іп і сіесЬі см. 0-273. 

ОАТТО т
280. д ай о  Ггидаіо чрезмерно осторожный человек 

(ср. пуганая ворона).
281. дай о  та іш п оп е  бука.
282. д ай о  т а п іп о  кот-ворюга.
283. дай о  хсогіісаіо безголосый певец (ср. орет как 

драная кош ка).
284. д ай о  хііѵаіаіо а) кот в сапогах; Ь) франт, хлыщ.
285. д ай о  йі т а г е  а) морской кот, скат; Ь) химера.
286. дай о  йі т а г т о  рохля, размазня.
287. д ай о  а  поѵе сосіе плетка, кнут; девятихвостка. 
д ай о  сіа (или  а) реіаге (или  йа ГгихГаге) см. 0-250.
— аѵеге (или  ргегсіеге, рідііаге) д ай о  йа (или  а)

реіаге (или  сіа рейіпаге) см. 0-251. 
іппаш огаіо с о т е  ип д ай о  см. 1-276. 
адііе (или  Іехіо) с о т ’ип дай о  йі р іотЬ о  см. 0-254.
288. т а і  д ай о  пройдоха, плут; вор.
289. циайго д ай і а) совсем небольшая компания; 

Ь) семейный кружок.
290. — еххеге (іп ) диайго д а й і быть в небольшом ко

личестве;
Пор о ееііе аппі егапо гіідбсііі, іп цішНго раііі сіі соти - 

гіібіі, а регзиасіеге ік і (іиесепіо орегаі а ііо  зсіорего 
(С. Агріпо. «II ргосеззо»).

Чергз семь лет этой горсточке коммунистов удалось убе
дить две сотни рабочих объявить забастовку.

291. — сі хопо диайго д а й і а) здесь совсем пусто;
Ь) здесь совсем мало народу; раз, два и обчелся.

хѵеКо с о т ’ип даЙо йі р іо тЬ о  см. 0-254.
Ьисо Йа д ай і см. В -1335. 
сегѵеііо сіі д ай о  см. С-1554.
сиоге Ігеййо с о т е  іі пахо Й’ип д ай о  см. С-3181, 
т е т о г іа  сіа д ай о  см. М-1078, 
ти х іса  йеі д ай і см. М-2210.
(ип) хассо йі д ай і см. 5-16. 
хіпГопіа сіі сапі е д ай і см. 5-818. 
соше сапі е д ай і см. С-433
— а т агх і (или  еххеге а т іс і , хіаге, хіаге й’ассогйо, ѵі- 

ѵеге) с о т е  сапі е д ай і см. С-4333.
{га сапі е д ай і см. С-440. 
с о т ’ип д ай о  йі деппаіо см. 0-255.
292. апсіаге (или  соггеге, Гід^іге) с о т е  ип д ай о  Гіида ■

Іо {или  Ггмхіаіо, хсойаіо, агговіііо) беж ать сломя і олову.
293. апйаге аі д ай о  рег 1а кидпа просить одолжения 

у того, кто не хочет или не может это сделать; зря ста
раться.

айассаге іі сатр ап е ііо  аі д ай о  (или  аі соііо йеі даі- 
іо) см. С-350.

294. аѵеге сіепіго йі «.ё (или  йепіго іі капдие) ип даі-
іо сЬе д гай іа  йё чувствовать тревогу, беспокойство (ср. 
на сердце кошки скребут):

«8е поп іассіо чиаісоэа, репБаѵо, согпіпсіо а соггеге 1е 
зігасіе е а  рагіаге <іа воіо». Аѵеѵо ип еа ііо  гіепіго іі вап^ие» 
сЬе е га^*аѵа (С. Раѵезе, «II сотра&по»).

«Если я  не возьмусь за дело, — думал я, — то начну ме
таться по улицам и разговаривать сам с собой». На сердце 
у  меня кошки скребли.
295. аѵегсі іі д ай о  пеііа т а й іа  жить беднее церков

ной крысы.
аѵеге хейе а п іт е  с о т е  і дай і см. А 778. 
аѵеге і 5ейе арігііі с о т е  і д а й і см. 8-1465.
296. сайеге (или  сахгаге, заИаге) гійо (или  іп ріейі) 

с о т е  і д ай і а) упасть на ноги, как кошка; Ь) легко от
делаться.

саѵаге Іе сааіадпе (йаі Іиосо) соп Іа г а т р а  (или  соп
10 г а т р іп о ) йеі д ай о  см. С-1257.

сотргаге  (іі)  д ай о  іп яассо (или  а  ясаіоіа сЬіияа)
см. 0-260.

сотргаге  іі Іагйо йаі д ай о  см. Ь-158. 
соггеге с о т е  ип д ай о  Ггидаіо (или  1гич{а{о, «сойаіо, 

аггокіііо) см. 0-292. 
сіагхі 1а Іаѵаіа йеі д ай о  см. Ь 251. 
йіѵегіігзі с о т е  іі д ай о  соі Іоро см. 0-717. 
й огтіге  соп ип оссЬіо хоіо с о т е  іі д ай о  см. 0-151. 
евяеге сапе е д ай о  см. С-456, 
еквеге с о т е  іі д ай о  е Гасдиа ЬоІІИа см. А-153.
297. еяяеге іі д а й о  йі сака (тж. еххеге рій сіі са«а сЬе

11 д ай о ) быть своим человеком в доме, 
еххеге с о т е  1а ѵоіре е іі д ай о  см. Ѵ-919.
{агіа іп ЬагЬа йі д ай о  см В 244.
Гаге 1а т іп ех іга  рег і д ай і см. М-1463.
Гаг раххаге 1а ѵодііа апсЬе аі д ай і іп ееппаіо см. 

Ѵ-872.
Гиддіге с о т е  ип д ай о  ГгидРІо (или  Ггп^ГаГо, хсойаіо, 

ап о ь іііо ) см. 0-292.
298. діосаге а  д ай о  е Іорі (или  аі д ай о  е аі Горо) 

играть в кошки-мышки:
8іе$апо. — Іо во регсііё ші Іісепгіа: регсЬё іо «опо ипа 

рсгбопа іпсопюсіа... Ма сііе, роі, сІеЪЬа апсЬе гііѵегііг^і а 
Кіосаге аі даііо  е аі Іоро (С. С. Ѵіоіа, «II готапго йеі 
(гіоѵапі роѵегі»).

С т е ф а н  о. — Я знаю, почему вы меня увольняете. По
тому что я неудобный для вас человек. И кроме всего, 
вам хочется поиграть со мной как кошка с мышкой.

299. іпхедпаге аі д ай і ай аггаіпрісагхі (или  а г а т р і-  
саге, а ргепйеге і Горі) учить кошку по деревьям л а 
зить, мышей ловить; учить ученого.

Іаѵагхі іі ѵіхо с о т е  і д ай і см. Ѵ-665.
Іеѵаге Іа сіссіа йаііа  регіо іа соііо хатрііпо йеі дай о  

см. С -1808.
300. рагеге ип дай о  сЬе т а п д іа  1е Іисегіоіе быть ху

дым, как драная кошка.
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301. рагіесіраге гіеііа паіига сіеі §аі(о  иметь кошачьи 
повадки.

заііаге г ій о  (или  іп ріесН) с о т е  І §аЙІ см. 0-296. 
поп Ігоѵаге пё сапе пё ^ а і іо  сЬе ^ іі аЬЬаі см.

С-470.
ѵепсіеге (П) ^а ііо  іп зассо (или  а зсаіоіа сЬіиза) см.

0 - 260.

іп аззепха сіеі ^а ііо  і Іорі Ьаііапо см. 0-308.
302. с’ё П ^а ііо  пеі ^иосо в этом доме гостеприимства 

не ж ди; тут тебе ие обрадуются:
«С’ё ІІ ^аИо псі Іиосо» ѵіѵо гпосіо Ъоіодпезе рег гііге 

«сисіпа Брепіа, роса оерііаіііа» (Л. Рапгіпі, «Вігіопагіо то- 
йегпо»).

«Тут кот спит в  очаге» — образное выражение, идущее из 
Болоньи. Оно значит: плита погашена — гости не в пору, 
т. е. тут гостям не рады.

303. — поп с’ё д ай о  пеі Шосо ^  дома еды хватает, 
без хлеба ие сидим.

Е пеі ѵейеге 1а роѵегіпа а гіаѵегБі а оепі сиссЫ аіаІа, ві 
соп^гаіиіаѵа ас! аНа ѵосе соп зе бісббэ сЬе 1а соза іозве 
ассасіиіа іп ип еіогпо іп сиі, с о т ’езза сіісеѵа, поп с ’ега И 
^аііо  пе! Іиосо (Л. Матопі, «I  рготеззі зрозі»).

Видя, как с  каждой ложкой супа к Лючин возвраща
лись силы, добрая женшииа вслух выражала свою радость, 
что это случилось в такой день, когда, по ее словам, ей 
было что поставить на стол.
304. сЬе ё $иссе$50? ип ^ а ііо  Ьа [а ііо  ргосеззо шутл. 

что случилось? кошка окотилась:
«Ма сЪе ё еиссеззо?»
«Уп ^а ііо  Ьа ГаМо ргосезяо... сЬе ѵиоі сііе Біа зиссеБзо? 

п и ііа» .
«Ма аііога регсЬё поп ё діогпаіа?»
*.Регс№ йие поп / а  іге* (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).
— Но что случилось?
— Кошка окотилась... Что могло случиться? Ничего.
•— Тогда почему ж е сегодня нельзя?
— Пегому, что кончается на «у».

сііі яігарагха сапі е да ііі, поп Га Ьепе і <ш’ ГаШ
см. С-490.

1е йоппе Ьаппо іе ііе  крігііі с о т е  і даШ  см. 0-803.
305. сі <3пгпе »и іі § ай о  дело ■ груба, дело глухо, 
сіоѵе 5 0 п  йоппе е §аШ  5 о п  рГи рагоіе сЬе Гаііі см.

0-815.
Йие Йоппе е ип §аі1о (или  е ип’осл) ё іі шегсаіо 

ЬеП’е ГаКо (или  {аппо ип іпегса(о) см. О 816.
(ё ) т е д і іо  (е^кег) саро Йі д а ііо  сЬе сосіа сіі Іеопе см.

С-820.
і (і^ ііиоіі сіеі §аШ  рідііапо і іорі см. Р-706.
306. д а ііо  1о ха ргоѵ. черт его знает, черт его разбе

рет.
307 а  д а ііо  ѵессЬіо 5огсі (еиегеііі ргоо, ^  седина в 

бороду, а бес в ребро; связался черт с младенцем (о 
старом муже и молодой жене). 

т о і іо  ха іі гаііо , т а  рій іі д а ііо  см. К -130. 
поп Ьізодпа йіг д а ііо  ГіпсЬё поп ё пеі кассо (тж. поп 

ЬЬодпа <3іг циаііго ІіпсЬё іі да ііо  поп ё пеі зассо) см. 
5-40.

одпі даІГо Ьа 51 «шо деппаіо см. С  353. 
а ііа  репіоіа сЬе ЬоІІе ип д а ііо  поп 8’ассо5Іа см. 

Р-1215.
308. диапгіо поп с’ё іі даМо, і іорі ЬаІІапо (тж. циап- 

йо т а п с а  іі да*1о і вогсі ЬаІІапо; рагіііо  іі даНо і епгсі 
ЬаІІапо; іп аззепга Йеі ^ а ііо  или  (ЗеІІа ^ а ііа  і іорі Ъаі- 
Іапо; ^^Iап(^о 1а ^аГЗа поп ё іп саза или  іп раеке і вогсі 
или  і іорі Ьаііапо) ргоѵ. ^  кошка из дому — мышкам 
раздолье:

А Р гаііа  егаѵ ато  гітаБІі рій сопІ:епіі сЬе шаі регсііё 11 
раЙо ега рагіііо е 1 богсі Ьаііаѵапо (/. Шеѵо, «•Сопреззіопі 
йі ип ііаііагю»),

В замке Фратта мы остались одни и были очеиь до
вольны: кошка из до м у — мышам раздолье.

Ссзі. чиапсіо циеі бо 1і*і агпісі сіеі Ьаг тзіп и агоп о  сЬе, 
сигапіе 1а шіа а&зепга. 8егаПпо Vега }а(іа соп 5езШ іа, 
ѵейепдо, сЬе ші ^иаічіаѵатіо согпе рег сііге: «Ога собз іага?» 
апсог ргіша сЪе сі аѵеББі репзаіо, піі пбсі йі Ьосса: «81 за, 
циапгіо іі ^аііо  поп с’ё, і іорі Ьаііапо... т а  айеБЗо Г аееінзіо  
іо» (Л. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

И так, когда эти знакомые из бара намекнули, что. пока 
меня не было, Серафино спутался с Сестилией, они смот
рели на меня как бы спрашивая: «Что он теперь сделает?», 
у меня вдруг как-то вырвалось: «Известное дело, кот из 
дому — мышкам раздолье... но теперь-то он получит».
(Пример см. тж. С-2434).

4иап(о рій 5І Іге^а 1а ясЬіепа аі д а ііо , рій гігга 1а 
сойа см. 5-423.

іагйі 5’аѵѵейе іі гаМо уили іі Іоро), ^иапйо 5І ігоѵа 
іп Ьосса аі д а ііо  см. Т-86.

ипдіііа йі Іеопе е Ііпдиа йі ^аііо , диагіксопо іі іпаііо 
си. иі-92.
С А Т Т С ^Е  ш

309. Гаге іі ^а ііоп е  строить из сеоя дурачка, притво
ряться простаком.
САТТОМ  АѴѴ 

'310. иксіге ^аііоп  ^аііоп і выйти украдкой, поти
хоньку.
С А иЭЕА ЛШ З Іаі

311. 5Іаге (или  ѵіѵеге) іп даис1еаши& жить припе
ваючи; наслаждаться жизнью.

яі ш апдіаге ^аисіеашик, аі радаге ^ихрі -а пив см. 
М-384.
С А і;0 1 0  т 

піаі сошипе, т е г г о  ^аисііо см. М-237.
САѴЕТТА і

312. ѵепіге (или  сотіп сіаге) сіаііа даѵ еііа (тж. Гаге 
Іа {гаѵ еН а) а ) вы й ти  и з  р я д о в ы х ; п р о д в и г а т ь ся  п о  с л у 
ж е б н о й  л е ст н и ц е , н а ч и н а я  с  с а м о й  н и зк о й  с т у п ен и :

«Сій, регсЬё Іеі гіі доѵ’ё? Іп сЬе розіо ё паіа? Ыеііа 
ЬатЬадіа? Ыоп ГИа Гаііа апсііе іеі 1а даѵеііа?» (С. Тезіогі, 
«И Вгіапж е аіігі гассопіі»).

— Д а она-то кто такая? Где она родилась? Во дворце, 
что ли? Разве и она ие вышла из самых низов?

Зопо і §тозз! ІпсІиБІгіаІ! сЬе ѵеп^опо рег 1о рііі сіаііа яа - 
ѵейа, ...сііе / аппо И Ъеііо е И Ъгиііо іепіро зесопгіо 1’ишоге 
(С. Сейегпа, «8і&поге & 8і&погі»).

Это крупные промышленники, в большинстве своем под
нявшиеся из самых низов... Они делают погоду в зави
симости от собственного настроения.

Ь) знать почем фунт лиха.
САѴ І С М  /

313. рідііаге аііе даѵідпе взять за ж а б р ы ,  В о я т ь  за 
ш к и р к у .
ОА22Л (или  С А 22ЕК А ) і  

сіагііего соше ипа дагха см. С-1794, 
поіоко соше ипа ^ агга  см. N-400
314. реіаге Іа д агга  $епга Гагіа яігійеге ободрать как 

липчу.
пісіо Заііо, д агга  (или  даггега) пюгіа см. К 283

о л г г д к к А  /
315. даггагга сіеііогаіе избирательная шумиха, раз

нузданная избирательная борьба.
{тіогпо йі даггагга см. С-543.
316. Гаге 1а даггагга ^  п о д н я т ь  ш у м ,  г в а л т :

Тга Тоіегіо е іі КеНіШо, рег чиаІсЬе ога сгапо раББа^т 
^гиррі іпсаігапи йі еат іс іс  пеге, зс§иііі йа согіеі сіі иошіпі 
іп Ьог^ЬеБе. сіаі га&ахгі сіеііе зсиоіе сЬе, Іазсіаіе Іе Іегіопі, 
іеп^аѵапо сіі Гаге ІитиІіію Ба е ішропепіе 1а даггагга (Р. / о- 
ѵіпе, «Ье іегге йеі Засгатепіо»).

По дороге Толедо — Реттифило в течение нескольких ча
сов шли группами чернорубашечники, за иими толпа людей 
в штатском и мальчишек, которые, сбежав с уроков, пы
тались превратить все это в веселое развлечение.

СА22ЕКЛ I см. П А22А 
СА72ЕТТЛ I 

Ьиоіагііо соше ипа д агге ііа  см. В-1403.
317. сохе Йа дахгеііа  газетные утки, вранье, выдумки.
318. Ьаііеге 1е ра/геИ е дрож ать от холода.
319. еяяеге ипа д аггей а  агпЬиІапіе быть ходячей га

зетой, разносить новости, сплетни.
САг^ЕТТІІМО т

320. Іаге іі (или  езхеге ип) да»ге4ііпо а) разносить 
сплетни; Ь) ловить слухи.
СЕМАКЕ ѵ

Гасчиа хслІйа(л, рій Іовіо деія іа  см. Т 301.



СЕЕО т
ВаЬЬо Оеіо см. В -2. 
аі саісіо е аі ^еіо см. С-159.
321. еккеге йі деіо быть холодным, хладнокровным.
322. іагкі йі деіо застыть, закоченеть, сильно озяб

нуть.
поп хепііге рій пё саійо пё деіо см. С -165.
323. іпі согге ип деіо рег 1е 055а у меня мороз по 

коже подирает:
Іп чиезіа зЧкіі го то ге  аі ріапо (1і зорга, т і  слгве ип о 

рег Го^.ка, сІиЬНгпсІо (1'еББеге зсорегіо... (М . А с с ц іі і), ‘У . -  
Юте Р іе г а т о $ с а » ) .

В этот момент с верхнего этаж а донесся какой-то шум 
Я похолодел при мысли, что меня обнаружили...

Оегі а чиеБІе рагоіе зі зепіі соггеге ип ^еіо рег 1е оя- 
за... (Р. Рап^апі, «Сессо й'АзсоЦ»).

При этих словах кровь застыла в жилах у Джери.
С Е Ш 8 ІА  і

324. сохе йі ш оііа ^еіохіа хрупкие вещи.
СЕЬОЗО

325. сНі ё деіоко, мпоссоіі, е сЬі ё іппагпогаіо «репра
ргоѵ. ревнивец пусть нагар снимает со свечи; вію блен- 
ному неплохо и в иочи [игра слов-, згпоссоіаге — сни
мать нагар и злиться, беситься, сквернословить.]
СЕЬ8А  /

1е т о г е  деіке! см. М 1885.
С Е Ь 8 0  /и

соііа рагіепга е ссі Іепіро Іа Годііа сіі деіко сііѵегіа 
ѵехіе йі веіе см. Р-923.
СЕМ ЕЬЬАТО а цц  

с іііа  ^еш еііаіе см. С-1972 
СЕМ ЕЬЬО а ц е  

апіш е д е т е ііе  см. А-761.
ОЕМЕКЕ ѵ 

{аге §егпеге і (огсЬі см. Т-758.
С ЕМ О М Е  /  рі

326. ехрогге (или  сопйигге, Ігаксіпаге) а ііе  депюпіе 
обесчестить, опозорить.

327 Егеііаге сіаіІе дешопіе предать позорной казни. 
СЕМЕАЬОСІСО а$д  

аІЬего речеаіодісо см. А-446.
ОЕМЕКАЬЕ т е [

328. алг'аге (или  крассіаге) рег 1е депегаіі (тж  крас- 
сіаге рег іі депегаіе; кіаге или  ІепегьЗ киііе, <;иі депегаіі, 
пеі депетаіе) говорить общими словами, отделыватьсч 
общими фразами; ходить вокруг да около:

Боп Вазііапо зі Іепеѵа 5іі11е еспсгаіі. Іогіапсіо іі раезар- 
(Зіо, іі сііш а, е іі аЬіІапІі ( С .  Ѵ е г ц а ,  « М с ѣ іг о -сіоп О е > и а Ій о »).

Дон Бастиапо говорил иа общие темы, хвалил окрест нр 
сти, климат, жителе».

...1е сЬіасс]ііеге сіеі ѵісіпі е рііі сЬе ІиИо 1 шішіпепха сіеі 
регісоіо т і  сопзікііагопо а зіпг зи ііе  ееп ;гаіі е а Гаге 1о 
біогйііо (Е. Ие МагсЫ, «Оие апіте іп ип согро»).

.. болтовня соседей и, в особенности, неотвратимость опас
ности, вынуждали меня отделываться общимч фразами и 
прикидываться простачком.

Репво сЬе ега іпевііо т а п іе п е г$1 зи ііс  е епега ||, Іасеп.іо 
Ііпіа йі піепіе (С. Рагізс, «II ( ійапгатеШЬ»).

Он подумал, что лучше отделаться общгми фразами, де
лая вид. что ничего ие произошло.

329. рагіаге зиііе (или  зи 1е) ^епегаіі говорить в об
щих чертах, намеками:

Ье аііге  ѵоііе 1а 2 Іа &1і аѵеѵа рагіа іо  бы 1е еепегаіі. 
Ога аѵеѵа ргесізаіо, раг потіпапгіо соіеі еЬе ега зШ а Іи 
ве^геіа азрігагіопг деі зцоі зейісі аппі.. (Ь. Сариаиа. «II 
тагскезе 4і Носсаѵегйіпа» ).

Прежде тетка говорила с ним лишь намеками. Теперь 
она уточнила свою мысль и назвала по имени ту, кто была 
тайной мечтой его с шестнадцати лет...

СЕ^К А ІЛ ТА  і
330. сіаге 1е хие депегаІИа назвать свое имя, фами

лию и место рождения.
О Е \Е К А К Е  ѵ 

ГаЬЬопсІапга депега Іакіійіо см. А-24. 
пеііе Ьеііе іпигадііг 5І вепега іі яегре см. М-2169.

Ьіходпо депега Ьіходпо см. В-777.
егапде аш ісігіа депега дгапс1’ос1іо см. А-602.
)а іпопіадпа Ьа §епега4о іі Іоро (или  іі Іороііпо) см. 

М-1850.
СЕІЧЕКА2ІСМЕ /

331. 5іпо а ііа  кеШіпа депегагіопе до седі мого колена. 
ОЕЫЕКЕ т

пешісо йеі депеге игпапо см. N-152.
332. іп делеге вообще.
333. іп (>епеге і і і . . .  что касается... 
сіігпе сіі одпі депеге см. 0-498.
334. Гагпс с1’одпі депеге наделать глупостей, натво

рить дел.
335. поп ё сіеі т іо  депеге это не в моем вкусе, духе.
336. о^пі §епеге іпиьісогшп ^  всякой твари по паре.
337. 5еі ип Ьеі депеге! ну и чудак (ж е ты)!; хорош 

гусь!
338. іи ііі і {гепегі копо Ьиопі {иогсЬё іі поіоко все

виды искусства хороши, кроме одного — скучного. 
ДЕЫЕКІСО 1. а ё ё  

сіоппа (или  Гепігпіпа) ^епегіса см. 0-780. 
С Е ^ К І С О  2. т

339. Іепегві $и! депегісо отделываться общими ф ра
зами:

Соше аѵеѵа зіаЬіШ о <І’ассоггіо соп Оегпша, 1а шасіге 5І 
іеппе зиі ^епегісо (А. Могаѵга, «Согіі&апа зіапса»).

По уговору с Джеммой ее мать отделывалась общими ф ра
зами.

СЕК!ЕКІ8 Іаі
340. 5ііі ^епегіз оригинальный, незаурядный. 

О Е ^ К О З О  ац ц
341. ^епегозо с о т е  ипо зѵіхгего ирон. щедрый как 

швейцарец, жадный:
...ша рег ога іі депііоге поп ѵиоі $еп^іге рагіаг йі ѵ іа ^ і :  

йа ип рсгго іп циа з ’ё іа ііо  ^епегозо с о т е  ипо вѵіхгего 
(Р. Магііпі, «Ьа тагскеза»).

Но теперь родитель не хочет и слышать о путешествии: 
с некоторых пор он стал щедр как скупец.

С Е М А Ь Е  
ІеМо ^епіаіе см. Ь-465.

С Е М О  /7і
342. §епіо Іиіеіаге ангел хранитель, 
соіро сіі ^епіо см. С-2221.
Іа т р о  депіо см. Ь-99.
343. соп депіо с удовольствием.
344. сіі депіо а) приятный, симпатичный; Ь) блестя

щий, шикарный:
Мігапйоііпа. — (^иапсіо т і  аЬЬіа а тагИ аге, ѵо§1іо Гаііо 

соп региона сіі §епіо, соп регзопа сЬе ші Іассіа ип росо 
ЬгіІІаге (С, Соійопі, <гЬа Іосапйіега»),

М и р а н д  о л и н а. — Когда я решу выііти замуж, то уж, 
конечно, выберу незаурядного человека, который мне обес
печит положение в обществе. ш

с) охотно, с охотой, с удовольствием:
II Ііпе сЬе зі ргоропе гіаѵѵего, ё гіі йіге чисііа сЬе 

раг 1а ѵеЖ а, е сіі йігіа Іапіо рій ёі "епіо, чиапіо рій ё 
соп ігазіаіа {Л. Мапгопі, «I  рготеззі зрозі»).

На деле он ставит себе целью заявить о том, что ему 
каж ется истиной, и заявить тем более ясно и определенно, 
чем больше эту истину опровергают.
345. §есопс1о іі зио ^епіо по своему усмотрению.
346. — Таге зесопсіо іі ^епіо сделать что-л. охотно, 

по настроению.
347. апііаге (или еззеге, гіиясІге) сіі "епІо а (тж. 

апгіаге а ^епіо; баге пеі или рег іі ^епіо; іпсолігагпе 
или ^иагіа^пагпе іі е еп^°) понравиться, прийтись по 
вкусу, подходить кому-л.:

Мігапйоііпа. — Аѵгеі ріасег сіі зепііге, зе чиеі ріаііо 1е 
йа пеі §епіо (С. Соійопі, «Ьа Іосапйіега»).

М и р а н д  о л и н а  . — Мне было бы приятно услышать, 
что вам пришлось по вкусу это блюдо.

Мігапйоііпа. — Іо поп зо !аг п іекіе гіі Ьепе; ша Ьгашегеі 
зарег іаге, рег йаг псі бспіо ай ип саѵ аікт 5І со тр ііо  
(С. Соійот, а-Ьа Іосапйіега»).

М и р а н д о л и н а . - Я  ничего толком не умею делать, 
но мечтала бы научиться, чтобы угодить столь совершенно
му кавальере.



ОЕЫ 460

Сегігиііе ѵегіеѵа Ьепе сііе !аг чиезіа всеНа ега йаге ип 
пиоѵо сопзепбо... Ресе сіипчие апсЬе чиеі раззо; е погпіпб 
1а гіаша сЬе, іп циеііа зега, 1е ега апйаіа рій а  еепіо... 
(А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі» ).

Гертруда отлично видела, что выбор крестной лишний 
раз доказы вал ее согласие постричься. И она решилась и 
на этот ш аг, назвав даму, которая больше других пришлась 
ей по душе.

— 5е ігоѵо ипа га^агга  сЬе т і  ѵа а  ^епіо, 1 а $розо 
(С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі Ъозсо»).

— Если встречу девушку, которая придется мне по нраву, 
я женюсь на ней,
(Пример см. тж. С-2175; С-3150; 0-961; Ь-543; М-394).

348. аѵеге (или  Ігоѵаге) депіо рег цс иметь склон
ность к чему-л.: Ьа ^епіо рег 1а ріііига у него склон
ность к рисованию.

йаге пеі (или  рег іі) §епіо (тж. еквеге йі депіо а  чсі) 
см. 0-347.

349. !аге сіі 5ио депіо а) делать по собственному ус
мотрению; Ь) самовольничать, самоуправничать.

5 "айа§пагпе (или  іпсопігагпе) іі ^епіо (тж гіиксіге 
йі §епіо а  чй) см. С-347.

Ігоѵаге §епіо рег чс см. 0-348.
350. і  §епі 5’іпсопігапо ргоѵ. родственные души схо

дятся.
СЕЫЫАІО тп

с о т е  ипа даН а (или  с о т ’ип ^аИ о) ііі деппаіо см. 
0-255.

аѵеге і риісіпі Йі деппаіо см. Р-2419. 
сегсаг 1е т о г е  Йі деппаіо см. М-1883.
{аг ракваге Іа ѵодііа апсЬе аі даШ  іп деппаіо см.

Ѵ-872.
зрегаге 1е сіііе^е Йі уеппаіо см. С-1899.
351. зийаге Йі деппаіо (с о т е  й’адо$(о) а) стараться, 

выбиваться из сил; Ь) быть очень озабоченным.
ё рій Іопіапо (или  рій Йізсикіо) сЬе поп ё ^еппаіо 

ЙаМе т о г е  см. М 1884.
352. ^еппаіо (а  іі рессаіо, е т а д д іо  п’ё іпсоіраіо ргоѵ. 

в январе согрешил, а в мае обвинили (о чем-то затя
нувш емся) .

353. одпі д а ііа  (или  § ай о ) Ьа іі 5ио ^еппаіо ргоѵ. 
у каж дого кота бывают мартовские дни.

1е раиге е 1е 5сіа§иге {аппо $ийаг Йі деппаіо см. 
Р-909.
СЕІМОѴЕ8Е т

354. еххеге ип ^епоѵехе быть жадным.
СЕІМТЕ }

355. ^еп іе п ііпиіа простой народ, мелкая сошка, 
депіе йеІГаІіго топсіо см. М-1759.
репіе сГагте см. А -1088.
356. ^еп іе сЬе хийа тап д іап й о  ирон. работяги за сто

лом; дармоеды.
^епіе йа ег^акіоіо см. Е-130.
депіе йа оаіега (или  йа {огса) см. 0-54.
репіе йі Іазкй см. 1.-197.
§еп(е Йі таІа{{аге см. М-153.
§епіе йі піекііеге см. М-1284.
^еп іе  п аіа  рег са$о см. С -1231.
357. §епіе йі р іагга  обыватели.
^еп іе  йі г е т о  см. К-214.
}гепІе йі киііа каіа см. 5-68. 
деп іе сіі ксаггіега см. 5-360.
§епіе йі іаѵоііпо см. Т-153.
358. ЬеІІа репіе светские люди, высший свет.
359. ріссоіа депіе мелкая сошка, 
й ігіііо йеііе депіі см. 0-573.
ип {гаса$$о Йі депіе см. Р -1199. 
іпагеа йі ^еп іе  см. М-824.
іп Ьосса аПа §еп1е (тж. зи ііа Ьосса йеііа депіе) см.

В -853.
360. апйаге йі депіе іп деиіе странствовать, ски

таться по свету.
361. аярейаге §еп!е ж дать гостей.

362. поп а{{ассаге соп 1а депіе не уметь подойти к 
людям.

еяяеге іі коНагго йеііа ^епіе см. 8-978. 
еххеге іі (газіиііо  йеііа депіе см. Т-852.
363. {аге §еп1е а) собирать вокруг себя толпу; Ь) на

бирать рекрутов, набирать солдат:
Рій «Типа ѵоііа... %1і ега ваііаіо II дгіііо  сіі Іагкі гоЫаІо. 

е ііп ігіа: е Госсазіопі поп шапсаѵапо, сЬё, аррипіо іп 
ЧиеІГіпІегѵаІІо <1і Іетр о , 1а гериЬЫіса аѵеѵа аѵиіо Ьізо&по 
гіі Гаг ^епіе (Л. Мапгопі, сI рготевві врозіх).

Не раз ему приходила в голову мысль завербоваться в 
солдаты и покончить со всеми надеждами, а за возмож
ностями дело бы не стало; как раз в это время Венециан
ская республика нуж далась в пополнении своей армии.

асциа, Гито е т а і а  Гетгпіпа сассіапо 1а депіе Йі са$а 
см. Р-1453.

364. с’ё депіе е депіе =  люди разные бывают, есть 
люди н люди.

365. {га сЬе депіе ё паіо? ^  да он что, с луны сва
лился, что ли?

депіе аііедга, Іййіо (или  Эіо, іі сіеіо) Гаіиіа см. 
А-403.

366. ^е .ііе  а$$аі, {аппо а$$аі, т а  т а п ^ іа п о  Ігорро 
ргоѵ. =  чем больше рабочих рук, тем больше едоков.

367. депіе дгапйе, с а т іс іа  согіа шантрапа; бедняки 
8Іті1і соп 8ІтіІі, е деп іе йі 5ио рагі см. 5-810.

СЕІМТІЬЕ а@д 
депШ $е$$о ( т ж . яекко §еп4і1е) см. 8-687. 
ріа депШе см. Е-233.
Г ій іо та  ^еп іііе  см. 1-30.
Іеііеге ^еп іііі см. Ь-424.
сЬі ѵиоі Іаѵого §епііІе, огйікса §г0550 е іг а т і  $ойі!е 

см. Ь-280.
СЕЫТІЬЕ22А /

368. 1а ^епШ ехга поп со$(а пиііа ргоѵ. ^  вежли
вость ничего не стоит (, ио дорого ценится):

«Ыоп (Іітепіісаге, саго га^агго  с !е  1 а ^епіііегха ё 
Гипіса соза а і шопсіо сЬе поп созіа іш ііа...»  «Ьо йісі 4и..; 
т а  ргоѵа ай аееічп§еге циаІсЬе рагоіа вепіііе іп «п 
(еісрг;:гпіпа е 1е пе ассогеегаі» (М. Мо&ііа, 1500 рій
Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Не забывай, мой мальчик, что вежливость — единствен
ная вещь в мире, которая ничего не стоит...

— Легко сказать... А попробуй-ка... добавить несколько 
любезных слов в телеграмме, вот тогда и увидишь.

роѵегіа поп ^иахіа депШ егха см. Р-2202.
СЕКЬМІА т

369. іатеп іах іоп і сіі С егет іа  иеремиады, слезные ж а
лобы, сетования.

370. {аге іі ^ е г е т іа  петь Л азаря, жаловаться, сето 
вать.
ОЕКМІМІ

371. ІІ ѵепіоііо йе’ С егтіп і рогоносец [этим, в ста
ринной игре <минквятэ» на карте №  28 был изображен 
козел].
С Е К Ш О ІО  ш

372. йаге пеі дегипйі (с ума) с п я т и т ь ,  свихнуться, 
тронуться, рехнуться.
С Е 8 8 0  т  

соІотЬ о  йі декко см. С-2150, 
ійоіо йі девхо см. 1-32.
Іехіа йі рт$50 см. Т-488.
373. йаге іі декко привести в изумление, в оцепене

ние.
рагеге ип ріссіопе Йі дехко см. Р-1566.
374. гііпапеге (или  гекіаге) йі ^ехяо остолбенеть.

С Е8К
8ро$а йі Сехи Сгікіо см. С-3058.
375. еякеге Іиііо Оекй е Магіа быть святошей, кор

чить из себя святого.
376. {аге Секіі соп іге (или  сспіо) іпапі а) клясться 

всеми святыми: Ь) быть счастливчиком.
377. крокаге Секи принять монашеский сан, стать по

слушницей, монашенкой.
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378. Ьиопа поііе, Сехи, сііе Гоііо ё саго ^  и дело 

с концом, и кончен бал:

«Вопапоііе Сезй, сЬе Го]о ё саго» (Виопа поНе Севй, сЬе 
Гоііо ё саго). Ьа Ггазе е апсога іп изо оеді, чиапсіо сі 

ассог^е сііе Гіпіегіосиіоге поп рио о поп ѵиоі аНеггаге 
біі агеогпепіі сопѵіпсепіі сііе § 1і ві ргороп§опо: 5 і сЬіигіе 
собі 1’агёоглепіо, рег гізрагтпіаге поп Гоііо гпа іі ііаіо 
(К. Сгапйі. «Моііі е йеііі готапезскі»).

«Спокойной ночи, боженька — лампадное масло дорого!» 
И сегодня эту фразу употребляют в случае, если собесед
ник ие может или не хочет понять смысл убедительных 
аргументов. Так обрывают разговор, не для того. ч»об 
сэкономить масло, а чтоб не тратить слов впустую.

СЕТ О т
379. Ьессагві і деіі зря, напрасно стараться.
380. раксеге <1і деіі ^  держ ать кого л, в нужде, в тя

желом положении.
СЕТТАКЕ ѵ

деГГаге (сІеІГ)асдиа 5і>1 (или  пеі) Гиосо см. А-144. 
деііаге (Г )асчиа пеі іпогіаіо (или  зиі ти го , пеі ѵа- 

ЁІіо) см. А -186.
§е(1аге Гаіпо см. А 635.
{ГеКаге ип’а г т а  (или  Іе а г т і)  см. А-1101. 
деііагс Гагіе см. Л 1169.
{іеііаге 1а ЬассЬеМа см. В-2о.
«гсііаге іп Ьгассіо а  чй см. 3-1168.
деііаге 1е Ьгассіа аі (или  іп) со!1о сіі чсі см. С-2105.
ееііаге Іа Ьгосіа эйсіохбо а чсі см. В-1244.
йеііаге аі сапі см. С-448.
деііаге іі сарреИо а чй см. С-853.
деМаге 1а саза Гиогі сіеііе Гіпехіге см. С-1170.
<гсИаге ІІ соПаге см. С-2089, 
деііагхі аі соііо Йі цсі см. С-2105.
^еГІаге 1а соіра а  цсі см. С-2200. 
деИ агіі а согро т о г іо  см. С-2732. 
деІГаге іі сіасіо см. О 4 
^еііаге і ііасіі іп акко см 0-5.
8'сНаге іі Лепаго (сЫ Іа Гіпезіга или  а  сіиг пічпі) см. 

Б  101
"еііаге йіеіго чс см. О 395. 
деМаге іі Гаісопе см. Р-86.
^еііаге пеі Гап^о см. Г-149.
^еІГаге ипа Гаѵа іп Ьосса аі Іеогт-г см. Р-310 
•теііаге ІІ Гіаіо (аі ѵепіо) см. Р-581.
^еііаге  Йеі Тіепо а дй см. Р-663. 
деііаге аі (или  іп) Топсіо см. Р 1009. 
деііаге Ггессе е Гапдо см. Р-1260.
^еііаге Тито пе§Іі оссЬі см. Р-1443.
§е11аге Гиосо см. Р 1526.
§е11аг5і киі Гиосо рег чсі см. Р-1527.
деііагс (иосо е і і а т т а  (или  Н а т т е )  см. Р-1504.
^еи.ѵ-. аі ГигГапІе см. Р-1582.
деііа.ч; Іе ^ а т Ь е  см. 0-164.
^еііаге сіаііе «гетопіе см. 0-327.
«•еііаге іі діассЬіо см. 0-417.
•геМаге іі діассЬіо виііа зіере см. 0-418.
{геііаге іі діассЬіо а Іопсіо см. 0-419.
ЯеЙаге іі діассЬіо пеі ІогЬійо см. 0-420.
деііаге дій цс см. 0-699.
деМаге §ій Йаііа саііейга см. С -1290.
деііагзі іп дгетЬ о  а чсі см. 0-1033.
дейаге ІІ ^иапіо  см. 0-1144.
деМагхі киІГітЬгаса см. 1-61
^еііаге Г іпсапіекіто  см. 1-145.
Яеиаге іпйіеіго іі сіайо см. 0-5.
^еііаге Іасг іте  см. І.-74.
Кеііаге іі Іагсіо аі сапі см. Ь-162. 
реііаге 5иІ (или  іп) Іахігісо см.. І.-204. 
цеМаге Іедпа аі (или  хиі) Гиосо см. 1.-334. 
стеііаге Іисе (зи цс) см. І_-818. 
рсііаге Іисе хіпізіга ки чй см. Ь-819. 
деііаге 1а т а і і а  см. М-298.
^еііагсі ІІ та1осс1і:о см. М-310.

§е11агя іі т а п іс о  йоѵ’ё  апсіаіа 1а ксиге (или  йіеіго іа 
8сиге, сііеіго 1а хсора) см. М-407

{геііаге Іе тагоН егіІс (іппапгі) аі рогсі см. Р-2064. 
деііаге Іа таксЬ ега см. М-904, 
ре ііаг ип т о К о  см. М-2122.
^еііаге цс іп т и к о  а  дй см. М-2241, 
ёе ііаге  ип’оссЬіа1а см. 0-25.
^еНаге ГоссЬіо ей... см. 0-174. 
деііаге ГоНа см. 0-269.
деііаге оііо киііе І і а т т е  (или  5иІ Гиосо) см. 0-294. 
деііаге оііо зиііе оп(1е (или  хиііе асдие адіГаіе) см.

0-300.
оеііагс дс пеііе огІісЬе см. 0-654.
деііаге Іе рагоіе (ѵіа или аі ѵ е т о )  см. Р-531.
Кеііаге ред&іо сЬе а850 см. А-1281.
^еПагр реіо см. Р -1105.
деііаге іе регіе аі рогсі см Р-1300.
2е11аг5і аі ріесіі сЗі цй см. Р-1625.
КеЙаі ріеіге пе1і’аІігиі о_1о см. Р-1769. 
деііаге ип ро’ д’оНо яиііе отсіе (или  іи ііе  асдие аді- 

Іаіе) см. 0-300.
деііаге Іа (или  «Зе!Iа) роіѵеге педіі оссЬі см. Р-1998. 
деііаге і1 ргоргіо сопГо см. С-2547, 
деііаге іі ргоргіо Ге^аіо оІГге ип о: Іасоіо см. Р-389. 
оеііагс ипа (или  іл) риісе пеІРогессЬіо (или  сіепіго 

ГогессЬіо) а  ч<1 си. Р-2411.
,?е11аге і диаіігіпі сіаііа Гіпевіга см. Б-101.
деііаге ІІ г а .т о  е іі харопе см. Р-113.
деііаге Йаііа гире Тагреа см Т-93.
деІГаге іі ваіо аііе огІісЬе см. 0-655.
деііаге іі яакяо е паксопйеге Іа іпапо см. 5-251.
деНаге яаякі іп ипа раіисіе см. 5-252.
$геКаг5І аііо  кЬага^Ііо см. 5-276.
^еііаге  1о ксисіо см. 5-504. 
деМаге Іа к о та  зорга ч<1 см. 5-996. 
деііаге Іа ьогіе см. 5-1113. 
деііаге Іе (или  рег) яогіі см. 5-1114.
"е ііаге  іі хогіііе^іо см. 5-1120
деііаге сііеіго аііе враііе чс см, 0-395.
деііагві чс сііеіго (а і) іе  краііе см. 5-1251.
•геКаге 1а кридпа см. 5-1544. 
деМагяі а ііа  кігасіа см 5-1854 
оеГІаге1 іі Іе т р о  е Іа Гаііса см. Т-267, 
деііаге а іегга см. Г-412, 
деііаге а іегга іі Гогтепіо см. Р-1074. 
деііаге іп Іевіа а С)«Л сж. Т-561, 
деііаге 1а (опаса аііе  огІісЬе см. 0-655. 
реііаге 1а 1ге§оеа а ’ рогсі см. Т-911, 
деііаге аі ѵепіо см. Ѵ-252.
^еііаге  ѵіа см. Ѵ-532.
§еПаг5і ѵіа см. Ѵ-533.
оеііаге ѵіа Гасдиа ярогса соі Ь атЬ іпо  йепГго см. 

А 165.
§еІ(аге ѵіа іі Ьахіо рег 1а хеііа см. В-322, 
деііаге ѵіа Іа тахсііега см. М-904, 
деііаге іп ѵоііо а чй см. Ѵ-963.
«.сгіѵеге соіт.е 1а реппа §е11а см. 5-493.
ГаГіса д е ііа іа  аі ѵепіо см. Р -238.
сЬі сопіго Піо д е ііа  ріеіга, іп саро діі (огпа см.

0-463.
с о т е  т е ^ і іо  §1і § е и а  см. М-1046 
с о т е  Іа реппа д е ііа  см. Р 1166. 
іі Йасіо ё деііаГо см. 0-12.
орпип согге а Гаг Іедпа аІГаІЬего р е ііа іо  іп іегга сіаі 

ѵепіо см. Ь-339.
яиапсіо іі Ьіводпо ріссЬіа аІГихсіо Гопекіа 5І деііа  

йаііа Гіпекіга см. В-783.
ОЕТТО т

381. (1і §е!1о а) сразу; только что:

Сапіб соше поп аѵеѵа шаі сапіаіо. Ресе 1е {^гап(ІІ всепе 
сІеІГиІІішо ;і(іо, соп ипа Ігаеіса ічгіа, соше 8е Іі рег И *іаѵ« 
ѵего 1е ѵіѵеаве <1 і (/'. ьассііі, «Ьа ргітайоппа>)«
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Она пела так, как никогда. Главные сцены последнего 
действия она провелв с такой трагической страстью, как 
будто сама ее только что пережила.

b) непроизвольно, стихийно; с) внезапно, мгновенно:
Ш сопчшвШ е собі «Тип деКо 1е Ггопііеге сГНаІіа е геп- 

гіеіе Іо біскбо Бегѵігіо а ііа  пагіопаіііа {С. Маггіпі, «Зсгіііі 
ейііі е іпейііі»).

Внезапным ударом вы овладеете Италией и тем самым 
сослужите службу возрождению итальянской нации.

382. а  де ііо  сопііпио непрерывным потоком:
Ье соггигіопі ашшіпіБІгаііѵе егапо а ^е ііо  сопШшо, 

Гевегсііо ега БоЬіІІаІо гіаі боѵѵсгбіѵі, іі доѵегпо поп Бареѵа 
Би чиаіі рагШі ге&еегві... (С- Сотіззо, «Заііге іісіііапе»).

Коррупция в верхах достигла апогея, армию подтачивали 
изнутри, правительство не знало, на какие силы опереться... 
(Пример см. тж. N-321).

383. сіі ргігпо деНо импульсивно:
Ьа ргеіагіопе ё іи ііа  іаііа сіеі ргішо ееііо , т а .  ѵесіе, рег 

ога поп р05Б0 соггец&егіа е соріагіа (С. Сагйиссі, «Ьеііеге»).
Предисловие написано единым духом, но поймите, сейчас 

я не в состоянии ни выправить его, ни переписать набело.

384. пеі р г іт о  деііо  сначала.
385. Гаг а) выбросите за  борт балласт; Ь) вы

бросить за  борт, отделаться, расстаться:
...1 е гіоппе егапо віоѵгпі віепоге соп і Іого ш агііі, Іе 

га ^а 2 2 е гіеііе ті&ііогі [аіпі^ііс е риге аррепа іт т е г Б е  пеі- 
Гаттаовіега гіеііа ірбіэ егапо іи ііе  ргопіе а реігісгзі, а [аг 
^еііп  <Н ригіоге е гіі гііеепо... (Я. Мопеііі, «Могіе йеі Шріо- 
таіісо» ).

Это были молодые дамы с мужьями и девицы нз лучших 
семей, и все ж е как только они окунались в эту празднич
ную атмосферу, оии все были готовы пасть, отбросив в 
сторону стыд и скромность...

c) тошнить, рвать.
386. Гаге ип ^еі*о залож ить основу.

СНЕКСЖ Е т
Чііеі сЬе поп ѵа пеііе тап ісЬ е ѵа пеі дЬегопі см. 

М-399.
СІІЕТТА I

387. саггіегіхіа соп 1е дЬеМе отчаянный карьерист. 
С Н Е Т Ю  т

388. Гаге ип дЬеІІо груб, поднять гвалт, шум 
СНІАССІАКЕ ѵ

діі хі ё дЬіассіаІо іі запдие см. 5-185.
СНІАССЮ  т  

(5иго с о т е  ип регго сіі дЫассіп см. 0-936.
Ггссійо с о т е  іі дЬіассіо см. Р-1267. 
сиоге гіі діііассіо см. С-319), 
еххеге йі дЬіассіо см. С 391 Ь).
389. Гагхі (или  Йіѵепіаге, гехГаге) ип діііассіо (тж. 

кепНге іі дЬіассіо пеііе ѵепе; кепііге іі сиоге или  іі кап- 
дие Лі дЬіассіо) чувствовать, как кровь стынет в ж и 
лах.

390. піеііеге йе! дЫассіо Гга дгі вызвать охлаждение, 
враждебность друг к другу:

Ьип&о іі ѵ іа^еіо  всашЬіагопо ипа гіогхіпа Йі рагоіе, рагоіе 
іпгііНегепІі сіеііе соп ассепіо расаіо, еѵііапгіо гіі риаггіагбі, 
рагоіе гіі ^Ьіассіо сЬе те ііеѵ ап о  Йеі ^Ьіассіо іга  <5і Іого 
(С. Ѵег&а, «Л тагііо йі Еіепа»),

Во время путешествия, избегая глядеть друг на друга, они 
обменялись несколькими ничего не значащими холодными 
словами, порождавшими отчужденность.

391. г ітап еге  сіі ^Ьіассіо а) оцепенеть; Ь) (тж. ез- 
§еге 6\ ^Ьіассіо) остаться равнодушным;

Іппапхі аііа роеБІа... іі ророіо Иаііапо, ргаіісо, рОБІііѵо, 
тасЬ іаѵеІІісо... гішапе гіі &Массіо (С. Сагйиссі, «Ореге»).

Итальянский народ, практичный, положительный, проник
нутый духом макиавеллизма, равнодушен к поэзии.

392. готреге  (или зсіо^ііеге) П ^Ьіассіо сломать лед, 
преодолеть препятствия; устранить натянутость в отно- 
тен и ях :

Оіі иНісі... аіи іапо 1 йериіаіі поѵігі ей іпеБрегіі а раг- 
Іаге іп риЬЫісо, 1і аіиіапо а готреге  іі ^Ьіассіо гіеІГогаІогіа 
р аг іа теп іаге  (С. Раійеііа, «И раезе йі Мопіесііогіо»),

Эти учреждения помогают новым неопытным депутатам 
научиться произносить речи и преодолеть смущение прн 
выступлении в парламенте.

Рег БСІо&Пеге II ^Ыассіо, ЬіЬб оНг! аі сагаЪіпІеге і! 
ІіЪпссіпо, іап іо  сЬе 5е пе іасеѵа? II сагаЪіпіеге 1о іпіаБсб 
іп Бііепгіо (й. Раоіеііа, «Ье ііаііапе / игіозе>).

Чтобы сломать лед, Либб предложил книжечку караби
неру: ведь она ему не нужна. Карабинер молча сунул ее 
в карман.

Е&іі ега іпсІесіБо Бе гесагьі аі сопѵе^по Ііббзіо соп 1а 
т о я ііе  о гіБаІіге гіа Р ап ііпеііі, соі чиаіе аѵгеЬЬе сіеБісІегаІо 
сіі БсатЬіаге чиаІсЬе рагоіа, ѵібіо сйе о г т а і  іі бЬіассІо ега 
гоііо іп ^гагіа с5і чиеі аѵѵепітепіо іпаііезо  сЬе 1і аѵеѵа 
ЬиЙаЦ Г ипо пеііе Ьгассіа (ЗеИ’аЦго (Т. Ьогі., «Виіеге виі- 
V Аг по» ).

Барги колебался: идти ли ему на встречу с женой или 
отправиться к Фаитинелли, с которым ему особенно хоте
лось поговорить, теперь, когда лед был сломан благодаря 
непредвиденному обстоятельству, бросившему их в объятия 
ДРУГ друга.

ОотапгіаІ, собі, іап іо  рег готреге іі ^Ыассіо: «А сЬе 
сова репзі?» (А Могаѵіа. «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Просто так, чтобы как-то сломать лед молчания, я спро
сил: «О чем ты задумалась?»

Ѵоіеѵо бпЬііо іп чиаІсЬе гпогіо готреге П бЬІассІо, т а  
ргоргіо поп Бареѵо сііе гііге (ЬК Рігго, «Ье 8оШаіе58е»).

Мне хотелось сразу сломать лед, но я не знал, что ска
зать.

393. — готреге  іі ^Ьіассіо а ^  расчистить путь 
перед кем-л., облегчить кому-л. выполнение задачи, до
стижение цели:

ТиЩ ^ие5Іі б с г і і і о г і , сЬе гіеі Сагйапо Ьап Іаііа т е т о г іа , 
сопѵеп^опо сЬе соБІеі ега ип !о11е егі ип Гапаіісо. Ма... 1о 
БіеББо Сагйапо Ьа гоііо іі ^Ыассіо зи чиеБіо рипіо а циеііі 
сЬе Ьаппо б с г і і і о  гіоро Іиі; е поп Ьа аѵиіо гіЬгехго гіі 
сопІевБаге, Бепха т о і і і  сігсиііі сЬ’е^И ега ип рагго  (А. Вио- 
па$ейе, «КШаііі роеіісі е 5іогісі»).

Все литераторы, упоминавшие о Кардано, сходятся на 
том. что ои был безумцем и фанатиком. Но ведь этот Кар
дано сам нашел в себе смелость признать, не обинуясь, что 
он был безумен, не оставив никаких сомнений иа этот счет 
у  тех. кто писал после него.

394. готреге (или  готрегхі) іі дЬіассіо Гга дй покон
чить с враждебностью меж ду ксм-л.; возобновить дру
жеские отношения.

ксіо§1ісге И ^Ьіассіо см. С-392.
ЗОЕ хийаге дЬіассіо обливаться холодным потом:

СЬе се ііо  аѵеѵа соіиі! сЬе а ііа  гі! т а т е о Ы с ' . 1? ліеп/.іо 
«игіаѵа ^Ьіассіо (А. С. Са%па, «Аіріпізіі сіаЬаііопі»).

Ну и рож а была у иегоі Ну и вид!.. Гауденцно покрылся
ХОЛОДНЫМ ПОТОМ.

А пБіто; іпйоѵіпаі сЬе зигіаѵа ^ЫассІо (С. Магоііа, «Ье 
тііапезі»).

Он тяжело дыш ал, и, мне показалось, от страха у него 
выступил холодный пот.

СНІАШ А /
ахреНаге іі рогсо аііа  §ЬіапіЗа :м. Р-2061.
396. сопохсеге Іе дЬіапгіе гіаііе поссіиоіе =  знать 

толк, зиать что к чему.
397. х ііт а ге  т е п о  сЬе ипа дЬіапйа ни во что не ста

вить, совершенно не считаться.
поп ѵаіеге іге дЬіапйе см. Ѵ-2Ь 
ІІ рогсо ходпа дЬіапйе см. Р-2070.

СНIОNА {
398. аѵеге дЬідпа (1і ( +  іп].) иметь наглость, нахаль

ство.
399. Гаге дііідпа дЬідпа насмехатися, глумиться, из

деваться.
400. теМ еге хи дЬідпа дуться, сердиться. 

СНINСНЕКI:
401. апйаге іп дЬіпдЬегі впасть в амбицию, возгор

диться.
402. ехзеге (или  піеііегхі) іп дЬіп^Ііегі изысканно, 

элегантно одеваться; наряж аться; вырядиться, прина
рядиться:

Ри Іегі ш аіііпа, ѵегво Те ипйісі е техха; іасеѵо Іа вреза 
е, гіаі гіго&Ьіеге, тЧ тЬ аІІе і пеІГоБІеІгіса Ь отоп іі. Ега іи ііа  
і п  еЬіп^Ьегі (С. Мсігоііа, «Ье тііапезі» ).

Это- было вчера утром около половины двенадцатого.
Я пошла за покупками н в аптеке наткнулась на акушерку 
Ломонтн, разодетую в пух и прах.

«Ьа поппа бі ё гпеБва іп &№п&ЬегІ» йіБве 5 ет іга  
(V. Ргаіоііпі, «Сгопаса (атіііаге» ).

— Бабуш ка расфуфырилась, — сказала Семира.



С Н І 463 (і
ОН!ОТТО 1. а о л  

ип Ьоссоіісіио (или  ип Ьоссопе) '['ГоНо см. В 964. 
ріаШ по §Ьіо11о см. Р-1532.
403. еххеге рій ^ЬіоНо сЬе іі сап ііі ВаЬЬо пего ^  

быть слишком жадным, ненасытным.
404. еввеге рій (или  іап іо) ^ш оКо ііі с)с сЬе (или  

диаиіо) Гогхо ііеі гг.іеіе ^  облизываться, как кот на 
сметану.
ОНІОТТО 2. т

405. еххеге (или  т а п д іа ге ) гіие §ЫоШ а ип 1а§Ііеге 
=  не поделить что-л.; быть соперниками (ср. два едока 
на один кусок).

іп сЫе$а соі &апІі е аІГохіегіа (или  іп іаѵеі па) соі 
^ЫоКі см. С -1726.

406. іі дЬ&Ло хсопіа і Ьиоп? Ьоссопі ргоѵ ^  по де
лам нору и мука.

407. ипа пе репва іі ^ЫоІІо, ип’аИга іі Іаѵегпіеге 
(тж . ип сопіо Іа  іі ^ІііоМо е ип аНго іі Іаѵегпіеге или  
Гохіе) ргоѵ. одно думает посетитель таверны, а дру
гое — хозяин; =  у каж дого свое на уме.
СНІОТТСМЕ т

іп сіііеза соі хапіі е а1Го«1егіа (или  іп Іаѵегпа) соі 
рЫоІІопі см. С 1726.
ОНІКВ/Л I

408. рогіаге Іа рЬігЬа а саха вернуться целым и не
вредимым.

409. хаіѵаге 1а ^ЫгЬа воен. жарг. спасать шкуру.
сшківігго т

410. ріі ё ѵепиіо іі ^Ы гіЬігго ему пришло на ум, 
стѵкпуло в голову.
СКІКІООКО т

411. сатп ііп аге  (или  апйаге) а ^Ьігі^ого выписывать 
крен теля, ходить зигзагами.
С Н І& Ц Ж О А  /

412. Гаге ^ЬігІапйа іпіогпо а цй окружить кого-л..
413. Гаге <:;Ыг1ап(іа гі’о§пі Гіоге валить все в одну 

кучу.
414. то г іге  соііа ^ЫгІапгіа умереть девственницей, 
ип Гіоге поп Га (или  іге ГіогІ поп Гап) рііігіапсіа см.

Р-916.
СНІКО т

гіогтіге с о т е  (или  диапГо) ип е;Ьіго см. 0-833.
ОІА аѵѵ

415. поп <?іа сЬе... ие то, чтобы...
Іе тр о  ^ іа  1и см. Т-224.
аі Іе т р о  йі {{іа см. Т-225.
^іа сгП ега тіпсМ опе! см. М-1451.
§Іа сіі дгап  регга см. Р -1 137.

СІАГСА I
416. ^іасса а ѵепіо спортивная куртка, штормовка:

Ыоп іпсІоБваѵа рій і саігопі ^гі&іоѵегсіі пё іі гпа&Попе, т а  
ипа еіасса а ѵспіо соп всіагра е іа ііа  (С. Раѵезе, «Тга йоп~ 
пе зоіе» ).

Иа нем уже не было серозеленых брюк н футболки, он 
был в спортивной куртке с желтым шарфом на шее.

Сі аѵѵіаілто  рег іі ѵіаіе. Кі&атопіі (и ііо  аііецго спе ші 
гіа\а 1е зоШ е т а п а іе  ргоіеіііѵе виііе 5ра11е, е іо гі&йо, Іа 
т а п о  аі рсііо. виііа рІБІоІа сЬе іепеѵо ге ііа  іазса  іпіегпа 
гісііа фасса а ѵепіо (А. Могаѵіа, «Рассапіі готапі»).

Мы пошли по бульвару. Ригамонти был весел и, как 
обычно, покровительственно похлопывал меня по плечу. 
Я был мрачен н держ ал руку на грудн, где во внутреннем 
кармане моей не промокаемой куртки леж ал пистолет.

СІАССНІО т
417. ^еііаге іі ^іассЫо забросить сети:

Еіі! саго шіо, іо ГЬо гіа Гаге соп т е г іі  ассіѵеНаіі; регд 
б^о Іі И рег зе ііаге  *,і ^іассЫо, е Гагпе ипа геіаіа 
(Р. Г). Сиеггаггі, «Огагіопі }ипеЬгі Ш іііизігі ііаііапі»).

Друг мой, у меня хватает хлопот разоблачать ловких 
перебежчиков, но я собираюсь скоро забросить сеть и вы
тащить большой улов.
418. ^еііаге іі ^іассЫо хиііа х!ере делать бесполезную 

работу, зря стараться.
419. §е11аге іі ^іассліо а  іопгіо разоблачать, невзирая 

на лица.

420. деііаге іі ^іассМо пеі ГогЬійо ловить рыбку в 
мутной воде.
СІАСЕКЕ ѵ 

діас?ге а Ьгассіа арегіе см. В-1143.
§іасеге воііо ип вероісго см. 5-654. 
ёехіаге (или  то іех іаге , кѵедііаге, хіиггісаге) іі сап 

сЬе ^іасе см. С 453.
421. сіогтіге а діагеге хорошо спать, спать ьа удоб

ной постели.
ѵесіеге йоѵе діасе 1а Іерге (или  1а Іерге діасс) см. 

Ь-396.
422. сЬі ти о ге  ^іасе е сЬі ѵіѵе (или  гезіа) $1 сіа расе 

(т ж . сііі діасе 5і гіа расе; іі тогГо діасе е іі ѵіѵо 5і с!а 
расе) ргоѵ. жнзнью пользуйся живущий, мертвый спи 
спокойным сном:

«...5е іо те пе Іаѵо Іе тапі, гіітаппо: «А! тагсЬ “ве поп 
ёІіегГё ішрогіпіо піепіе еі роѵего Коссо. СНІ т и и іе  &>асе 
е сЫ ѵіѵе 5 І расе» {Ь. Сариапа «11 тагсНезе йі Яосса- 
ѵегйіпа» ).

— Если я умою рукн, могут сказать: «Маркизу и дела 
иет до бедного Рокко. Мертвого не воскресишь, а живому 
надо подумать о себе*. 
поп іоссаге іі сапе сЬе ^Іасе см. С-501.
Чиі аіасе 1а Іерге! см. Ь-402.
Чиі §іасе Nоссо см. N-338.

СІАСОВВЕ
423. Н Оіо йі ОіасоЬЬе бог Иакова, иудейский бог.
424. 1а $са1а гіі СіасоЬЬе библ. дорога в рай; рай зем

ной:
Ьисіа. — ...З о іатеп іе  гаііе^гегаппо Іа позіга воіііигііпе I 

т іе і  ЬагпЬіпі сЬе ашегеіе... чиаііго ап^іоІеШ . Е ѵегга соп 
ше, а Тоіовапа. апсЬе гпіа шагіге.

Сіпо (/га 5ё) . — Апсііе 1а зиосега?.. Тоіовапа, сага, сііѵеп- 
іега Іа зса іа гіі СІасоЬЬе (С. Ноѵеііа, «Зсеііегаіа»).

Л ю ч н я. — ...Наше одиночество там будут скрашивать 
лишь мои дети... четверо ангелочков. Рі моя мать, которая 
тоже поедет со миой.

Д ж и н  о (про себя). — Рі теща тоже!.. Да в этой Толосане 
будет просто рай земной!

СѴАСОМО
425. согіе (Н $ап  О іасото  двор святого И акова, ан

глийский королевский двор:
Іп агсЬіѵіо сопзегѵаѵа Іа ГоІо^гаЯа гіі чиапйо, іп ипі- 

іоггпе гіі гііріошаіісо, апгіаѵа а ііа  согіс гіі 5ап ОІасошо 
(Е. ВІО&І, «Оізопога іі райге»).

В архиве у него хранилась фотография, на которой он, 
в мундире дипломата, присутствовал на приеме в коро
левском дворце в Англии.

426. хігагіа гіі §ап  С іасо то  Млечный Путь.
427. апгіаге С іасо то  С іасо то  еле держаться на йо

гах.
1е д а т Ь е  §1і {аппо §1°.сото ^ іа с о то  см. С-188. 

ОІАСиЬАТОКІА /
428. гііге (или  Іаге, гесііаге) ипа діасиіаіогіа а) рев

ностно молиться; Ь) богохульствовать; сквернословить. 
С1А1.И) а,д% е т

429. {гіаІІо с о т е  ипа сагоіа (или  с о т е  1а сега, с о т ’ип 
роропе, с о т ’ип т о г іо , с о т е  Того Йі гессЬіпо, согп’ипа 
ГгШаІа, с с т е  1а ІеЬЬге, с о т е  Гоі о) =  желтый как
ЛИМ ОН .

гаго с о т е  ип сап ^ іа ііо  (или  і сапі діаііі) см. К -121. 
Н а т т е  ^ іа ііе  см. Р-525.
Іаііго іп риапіі §іа11і см. Ь-78.
430 ЬіЬго §іаІ1о «Ж елтая книга» (собрание диплома

тических документов А нглии или Ф ранции).
431. ІіЬго ^ІаІІс а) французский роман \в конце 

X IX  — начале X X  века французские романы издавались 
в желтых облож ках]; Ь) (тж. г о тап го  ^ іаііо) детек
тив, детективный роман:

Капіего ѵепіѵа соп по! е зі рогіаѵа вешрге ип ІіЬго 
^іаііо  (Р. Раітіегі, «Ье ресоге пеге»).

Раньеро приходил всегда вместе с нами и приносил с со
бой детектив.

СЗие5і’и Ш та сопдейига поп ргоѵепіѵа гіаі ІіЬгІ 0 а!Н т а  
сіаі 1 а виа паіига <1і сіоппа (IВ о п а п п і ,  «Цасіиііега»).

Это последнее настроение имело своим источником не 
детективные романы, а ее женскую природу.



432. Б Іатр а  д іа ііа  бульварная пргсса
433. сііѵепіаге д іаііо  е ѵеггіе позеленеть со злости, 

от досады и т. п.
434. Гаг сотрагіге  іі діаііо  рег го55о ^  выдавать чер

ное за белое.
Гаге і ріё д іаііі см. Р-1657.
435. гігіеге діаііо  смеяться через силу, притворно:

АпсНе Іиі боггізе ип ро’ ^ іа ііо ,.. (М. Ьаггагі, «Тиііо апйо 
Ьепі58іто»)-

Ои тоже кисловато улыбнулся...

ІгаНаге соі диапіі д іаііі см. Сі-1147.
436. сЫ рогіа і і  діаііо, ѵадЬеддіа іп Гаііо ргоѵ. ^  

желтый цвет цвет разлуки.
е ип шегіо гіаі Ьегго діаііо  см М-1236.
1и хеі ип Ьеі т е г іо , т а  Я т а п с а  П Ьессо діаііо  см. 

М-1230.
Іиііо іі Г0550 поп ё Ьиопо, Іиііо іі д іаііо  поп ё саі- 

Яѵо см. К-561.
ОІЛ МВО т

437. гіаге іі д іа т Ь о  а дсі (тж. ѵоіеге іі д іа т Ь о  (іі цсі)
вышучивать кого-л., издеваться над кем-л.
6ІАМВОГЯЗ т

438. аѵеге ип д іатЬ о п е  чи^Іі оссЬі страдать куриной 
слепотой; быть близоруким:

«Ма Іеі, Б ііа т о е ііе ,  аѵга т іс а  іі ^ іатЬ оп е виеіі оссЫ?>
(С. Са$1е11апе1а, «ѴШа ііі йеіігіа»)

— Ч то с его женой? Неужели ж е она ничего не замечает?

СЛАММА1 аѵѵ
рагіа росо е &$со14а азхаі, е д іатгп аі поп Гаііігаі см.

Р  "162
С.АГШ ІЛА т 

Гідіі сН діаініиіа см. Р-683.
ПІАІЧО

439. Оіапо Ьіігопіе миф. двуликий Янус.
С ІА Р Е 2Ю

іі С іаре/іо  іоіо см. 792.
С ІА РРС М Е5Е а§а  

регіа діарропезе см. Р-1297.
01А КРА  I

440. Іаге Іа діаггіа высмеивать, вышучивать. 
О ІА К О ^ О  /га

441. іі діагіНпо йе! шопгіо всемирный сад (об Ита
ли и ).

діагйіпо (1і Ѵепеге см. Ѵ-217. 
содііеге 1а ргіш а гока гіеі діаггііпо см. К-527. 
пё саѵаііі пё діаггііпі коп рег і роѵегіпі см 

С -1393.
ГегЬа ѵодііо поп сгексе перриге пеі діагіііпо гіеі ге 

см. Е -116. *
С ІВ Е І^ А  }

Гідііиоіо сіі діЬегпа см. Р-699.
442. ѵепіге гіаііа діЬегпа выйти, рыслужиться из ря

довых.
одпі 5о1(іа1о Ьа іі Ьазіопе йа піагексіаііо пеііа кия 

діЬегпа см. 5-910.
ОЮАМТЕ т  

раккі йа д ідап іе  см. Р-751.
— а ра«5о За д ідап іе см. Р-752.
— Гаге ракві <1а дідап іе см. Р-753.

еввеге соше ІІ д ідап іе гіа Сідоіі (сНе ЪагсЬіаѵа і сесі 
соп регІісЬе) см. С -1892.

хепГіге 1а ѵосе е поп ѵейеге іі Гапіе, поп 5І йігеЬЬе, 
циехГо ё ип дгап дідап іе? см. Ѵ-859.
ОІСЕІАТО а щ

443. диаіігіпі (или  сіапагі) д ід ііа іі верное, выгодное 
дело, верные деньги.
СІОІЛО /га

444. дідііо  ѵегдіпаіе невинность, девственность.
Ьіапсо с о т е  ип дідііо  см. В-642.
іппосепіе с о т е  ип дідііо см. 1-302.
441і. діосаге а  дідііо е капіі играть в орла и решку.

01А 464

446. поп Іісе сЬе ёаррегІиМо іі дідііо аЬЬ г гагіісе
ргоѵ. =  прекрасное — редкий цветок; прекрасный цве
ток взрастает не на всякой почве.

сГодпі д а т Ь о  поп па&се дідііо см. 0-199.
СН.ЕТ т

447. Ггідпаге хиі діІеГ плакаться в жилетку (пример 
см. 5-1737).
С М Е РК А Ю  т

448. сассіаг$і іп ип діпергаіо =  броситься головой в 
омут.

Гаге Гіогіге 1е гохе гіаі дш ергаіо см. К-530.
449. ихсіге гіаі (или  й’ип) діпергаіо выпутаться из 

неприятной истории.
ОІМОІЫ.О т 

сопхишаге іі Гетро іп діпдіііі см. Т-257.
енгмоссню т

саіѵо с о т е  ип діпоссЬіо см. С-207, 
пигіо с о т е  ип діпоссЬіо см. N-540. 
реіаіо с о т е  ип діпоссЬіо см. Р-1012.
Гехіа мисіа с о т ’ип діпоссЬіо см. Т-430
450. киііе діпоссЬіа сіі Оіо в руках провидения:

— Ь аѵѵепіге ё л іііе  гіпоссНіа гіееіі Иеі — геріісй Ѵагейо 
спп сігсоврегіопе (/: Сазіеіпиоѵо, «I сопіиеі Ѵагейох).

Грядущее — в руках божьих, — осторожно возразил Ва-
редо.

451. аЬЬгассіаг&і Іе діпоссЬіа бить баклуши, бездель
ничать, праздновать лентяя.

адиггагкі (или  аххоШдІіагхі) іі саѵіссЬіо зиі діпоссЬіо 
см. С-1413.

адиггагкі іі раіо хиііе діпоссЬіа см. Р-І88. 
аѵеге Іе ЬгасЬе Гіпо аі діпоссНіо см. В-1123.
152. ЬаНеге і1 діпогсЬіо =  ударить по рукам (ѳ знак  

согласия).
гіаге іі Іихіго аі піапиі соі діпоссііі см. І.-1024.
453. еххеге іп діпоссЬіо (іаѵапіі (или  сіі Ггопіе) а  ці]

пресмыкаться перед кем-л.:
Ѵега... — Е роі іі ргоГезБОге поп ѵиоіе.
Зідпогіпа. — II ргоГевзоге1 5іеі:е ІпНі іп зеІпоссЬіо гіі ігопіе

а Іиі (5. Сіоѵапіпеііі, «Ь’аЫззо»).
В е р а .  — И потом профессор не желает.
С и н ь о р и н а .  — Профессор! Все вы пресмыкаетесь пе

ред ним.

Гаге ѵепіге іі ІаКе аііе ^іпоссЫе см. Ь 234.
454. іп8іісНсіаге і ^іпоссНі пресмыкаться, унижать

ся.
455. шеііеге іп ^іпоссНіо поставить на колени, заста

вить покориться:
Сепегаіе. — Ыоп сарііе? Ьі аЬЬіашо діа т езе !  іп §1поссЫо.

Ье Іого ЪотЬе поп зсорріапо рій.
Сііёа. — Віво&пега ѵейеге ве сопііпиегаппо а зсорріаге 

1е позіге.
Сепегаіе. — Сі тапсНегеЬЬе аШо! (С. Теггоп, «Аѵеѵо рій 

з/іша йеІѴісІго^епо» ).
Г е н е р а л. — Вы не понимаете? Мы уж е поставили их 

на колени. Больше их бомбы не взрываются.
Г и л ь д а .  — Еше неизвестно, будут ли взрываться наши.
Г е н е р а л. — Только этого не доставало!

(Пример см. тж. Р-2189).

456. тох ігаге  і діпоссЬі протереться на коленях (о 
брю ках).

457. гадіопаге соі діпоссЬі нести околесицу, не тем 
местом думать.

458. т і  т ап сап о  1е діпоссіііа у меня ноги подкаши
ваются:

...егі аПа Ііпе Ги {аіе 1а вігеііа, сЬе бі зеп іі ш апгаг 1е 
ріпоссЬіа е сіоѵеііе Бегіегзі (М. й’ Аге^ііо, «Еііоге Ріега-
гпозса» ).

..и. наконец, сердце так сжалось, что у нее подкосились 
ноги, и ей пришлось присесть на ступеньку.

. . .т а  роі, іпѵесе гіі гіаіхаг іі саро, Гигоп ѵійіе тапсаг^И  
1е еіпоссЬіа, сасігіе гоѵевсіо іп Іегга (М. й’Аге&Ио, «Еііоге 
Ріегатозса»).

...но он так и не поднял головы Все увидели как ноги 
его подкосились, он запрокинулся и упал.

3
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ОІОВВЕ

459. роѵего соше СіоЬЬе белен как Иов, очень бед
ный.

Ега роѵего соше СіоЪЬе, т а  іій іаѵ іа роеБегіеѵа ип ого- 
Іо^іо гіі з іт ііо го  рій Ьеііо сНе Г о г о (О. йа Ѵегопа, «Ьа 
ѵііа сотіпсіа йотапі»).

Он был беден как Иов, но у него были часы из сими- 
лора, необыкновенной красоты.
. . Сіссіо Міібоііпо, сііе ега рагШо роѵего с о т е  ОІоЬЬе, з і  
ега ^аііо сОБІгиіге ѵпа саза (Р. Реггі, «Етідгапіі»).

...Чнччо Музолино уехал в Америку бедным как церков
ная крыса, а теперь посярш л себе дом.

•460. апіісі гіі СіоЬЬс плохие, надоедливые советчики, 
аѵеге Іа рагіепга іН ОіоЬЬе см. Р-912.

СІОСАКЕ (тж. СШ О СА К Е) ѵ
461. {ті(и)осаг5І (й і) цй вертеть кем-л., водить кого-л. 

за нос.
^іосагкі Г а п іт а  см. А-796.
(тіосаге гі’а г т і  см. А-1105.
ЕЙосагс а Ьіхса арегіа см.. В-766, 
ріосаге а Не ЬоссеМе см. В-952.
§іосаге Іе ЬгасЬе см. В -1126.
^іосаге ип ЬгиИо §іосо см. С-491, 
еіосаге ип ЬпШо Ііго см. Г-681 Ь).
^іосаге гіі Ьиопо см. В -1451. 
ігіосаге гіі саісі см. С-131. 
еіосаг(5і) 1а с а т іс іа  см. С-277.
^іосаге ипа сагіа см. С-1079.
Е;іосаге 1а сагіа  сЗі дс см. С-1'080. 
діосаге !а виа сагіа см. С-1081, 
ріосаге 1а сагіа рій §го®ка см. С -1083. 
йіосаге а сагіе «сорегіе (или  а сагіе іп Іаѵоіа, соііе 

сагіе іп Іаѵоіа) см. С -1082.
^іосаге а ііа  сіѵ еиа СМ. С-1988, 
ріосагхі дс аі йагіі см. О 6.
462. ^іосаге а гіагвеіі (или  а  Іи т е  !і йаі, а іи т е  

ГЬаі, а Іігіо, виііа рагоіа) играть на мелок.
^іосаге гіеі (или  іі) гііврегаіо см. 0-643. 
р і(и )осаге гіеі йорріо см. 0-825.
^іосагві Гевіхіепга см. Е-189. 
дю саге а Гісіо см. 0-462.
діосаг(яі) гіі § атЪ а  (или  1е ^ а т Ь е )  см. 0-157.
^іосаге с!і ^атЬеМ а см. 0-196.
Е;іосаге а §эі1о сіесо см. 0-264.
^іосаге а раМо е іорі (или  а! у ай о  е аі (оро) см.

0-298.
^іосаге а йіе;ііо е хапіі см. 0-445.
^іосаге а §іоѵа §іоѵа см. 0-626.
^іосаге а §оНі см. 0-838.
^іосагві сіі д о т і іо  см. 0-877.
ЕІосагс Іа хиа §гап(3е сагіа см. С-1083.
§іосаге гіі т асса іе ііе  см. М 7.
^іосаге (Зі т аех іг іа  см. М-67.
{гіосаге ип т а і  Ііго см. Т-681 Ь).
§іосаге Лі т а п о  (или  гіі т а п і)  см. М-602, 
ріосаге а т о в с а  сіеса см. М-2039.
463. ріосаге а  паясопйсге (или  а пахсошіегкі, а па- 

$сопйеге11а) нграть в прятки (пример см. С-1088).
Е;іосаг пеііо см. N-258,
^іосаге а поссіоіі см. N-333.
діосагхі іі пойо (или  Го85о) гіеі соПо см. С-2111, 
{гисаге іі п о т е  рег йие воійі с.м. N-426.
^іосаге сіі пиііа см. N-556. 
ріосаге а ііа  ра^ііисоіа см. Р-100. 
ріосагс а раііе е капіі см. Р-151. 
ріосагяі іі рагагііхо см. Р-391.
^і(и)осаге а рагі е саНо см. Р-444. 
стіосаге хиііа рагоіа см. 0-462.
Еаосагс а рагШа гіорріа см. 0-825. 
ріосаге 1а реііе см. Р-1042.
— сі ^іосЬегеі Іа реііе! см. Р-1043.
^іосаге І.е ргпргіе саг 1с см. С-1085.

§іосагхі 1а ргоргіа сагіа хиі Іаѵоііеге реічіепіе см. 
С-1084.

^іосаге гіеі гехіо см. Р-273.
Е;іосаге аі гіЬаххо см. К-304.
Е;іосаге а «сагіса Ьагііі (или  а  ксагісаЬагіІі) см. 

5-332.
^іосаге сЗі хсЬіепа см. &-414.
^іосаге хсорегіо см. 5-474.
^іосаге 5іі' кісиго см. 5-753. 
ріосаге аі хі^поге см. 5-783. 
ріосаге 1а Іезіа см. Т-562.
(тіосаге ип Нго (или  Ііго ЬігЬопе) см. Т-681 Ь).
ріосаге ип Ііго ітіапсіпо см. Г-667.
ріосагс а 1и т е  Іі гіаі (или  а  1и т е  ГЬаі) см. 0-462,
Е;іосаге ді 1и№ см. Г-987.
ріосаге іи ііе  1е «ие сагіе см. С -1085.
ріосагс рег ІиЙе 1е гиоіе см. К-639.
Е а о с а г е  (іі) Іи ііо  рег Іи ііэ  см. Т-989.
§іосаге киі ѵеііиіо см. Ѵ-183. 
діосаге а гисса гоНа см. 2  94 
аѵеге 1а сагіа йа діосаге см. С -1067.
Гаге ^іосаге 1е сііге см. С-1874, 
акзаі ѵіпсе сЬі поп ^іиоса см. Ѵ-582. 
а  сЬе §іиосо ®і §іиоса? (тж. а  сНе діиосо ріиосіііа- 

т о ? )  см. 0-504. 
сНі діоса рег Ьіяорпо, реггіе рег песекхііа см. В-778. 
сЬі Е;іоса аі Іоііо ё ип §гап т е г іо ііо  (или  іп гоѵіпа 

ѵа гіі Ьоііс) см. 1^-796.
сЬі Ьа (огіипа іп а т о г , поп §іиосЬі а сагіе см. 

Р -1137.
сЬі поп ѵиоі регйег, поп §іосЬі см. Р-1285. 
ігіосЬегеЬЬе а ііа  т о г а  гіі поііе см. М-1886.
5І §іосЬегеЬЬе іі пойо Йеі соііо... см. N-376. 
поп сі ігіосЬегеі сіі поссіоіі см. N-337. 
с.иалсіо іі ^иаггііапо ^іиоса аііе сагіе соха Іагаппо і 

Ггаіі см 0-1 і 62.
циі поп сі діоса Іа т іп а  см. М-1442.

СІОСАТОКЁ іп
464. ^іосаіоге сіі т а п о  а) фокусник: Ь) ловкий об

манщик, ловкач.
сагіа  поп ѵспра, Епосаіог 5І ѵапіі см. С-1109. 

Ш ОСАТТРЬО гп
465. екхеге ип ^ іосаиоіо  пеііе т а п і  сЗі дй быть иг

рушкой, послушным орудием в чьих-л. руках. 
О ІО СП ЕКЕІХ О  т

466. рег Іиі ё ип ріосііегеііо (или  ^іосЬеКо) сЗа пиііа 
это ему ничего не стоит, это для него игрушки, это ему 
раз плюнуть.
ОІОСНЕТТО т  

рег Іиі ё ип §іосЬе41о гіа пиііа см. 0-466. 
С Ю С Н 'ЗМ О  т

467. сіорріо {гіосЬіхто двойная игра, двурушниче
ство.
СІОСО (тж. О Ш О СО ) т

468. §іосо коШагіо пасьянс.
469. 0 о с о  сЗі Гогіипа игра случая.
470. еіосо сіі т а п о  ловкость рук.
471. §іосЬі (или  всЬеггі) сіі т а п о  грубые шутки. 
§іосЬі гіі М агіе см. М-864.
472. ріосо ді росЬе Ірѵоіе простое дело.
473. ^іосііі гіі ргекіі^іо фокусы, жонглерство:

5ареѵа Таге р,іп°<:1іі гіі ргезіі^іо, евегсіхіі і Гогга, ігпі- 
^агіопі е п и тегі (’і ѵчміігіііч.ціо (М. Арреііиз, «йа тогго 
а зсгіііоге»).

Паскуале Чнрилло умел показывать фокусы, демонстри
ровать силовые трюкн н номера чревовещания.

474. §іосо гіеііе гіе игра в дочки-матери.
475. сіорріо ріосо двуличие, вероломство:

«Согпе еіи(ііс1іі циеііі сЬе Гаппо іі гіорріо ^іиосо?» 
«Оепіе гіівопевіа» ( / .  Ргеіі, «Сіоѵтегга, ^іоѵіпегга»).
— А как ты смотришь на тех, что ведут двойную игру?
— Бесчестные люди.



с ю 466

«Ѵе'іі, роІгеЬЬего ассогдегзі сЬе іо Гассіо іі «Іорріо ^іосо 
соп іе, е а Нога гпі ІогІигегеЬЬего рег зареге гіоѵе зеі пазсо- 
зіа...» (О. ЗсегЬапепсо, «Оорріо ціосо» ).

— Видишь ли, они могли заметить, что мы с  тобой ведем 
двойную игру к стали бы меня пытать, чтобы узнать, где 
ты скрываешься...
— Гаге (П) гіорріо ^зосо см. Б-825.
476. рег іі §іосо «ІеІІе аррагепхе для отвода глаз: 

...зе, рег П &іосо сіеііе аррагепге, оссогге агігіігШига иіі-
Ііххаге Іа Ьоиіідие, АІЬапа 'уиеі р о тег іее іо  саіа  зііепгіо- 
заш епіе Іа загасіпезса е ске в’ё ѵізіо, в'ё ѵівіо (V- Рассо 
йе Ьаёагйа, «Сгопаске соіііѵе»).

...если для отвода глаз нужно сейчас ж е использовать 
лавочку, то сегодня вечером Альбана тихонько опустит же
лезные жалюзн и все будет шито-крыто.

477. а (или  сіі) Ьиоп ^іосо с усердием, старательно; 
успешно.

478. а  саро (или  а ііа  Нпе) гіеі §іосо в заключение, в 
конце соицов.

а г і^о іа  ^іосо см. К-195. 
ассеііаге іі діосо гіі цй см. С-498.
479. ашЭаге іп §іосо идти к своей гибели.
4Е0. аѵеге цс іп ^іосо поставить на карту, идти на 

риск:
5е ГАизігіа Ьа іп ^іосо Іе зие ргоѵіпсіе ііаііапе, поі, е 

^огзе Г ітрегаіоге  Ыароіеопе, аЬ Ь іато  іп §іосо Іи ііо  (Л. Ро-
^аггаго, «Ріссоіо топсіо апіісо» ).

Если Австрия ставит на карту свои итальянские провин
ции, то мы и, может быть, император Наполеон рискуем 
всем.
481. аѵеге Ье! (или  Ьиоп) §іосо (іп т а п о )  (тж. аѵеге 

ІІ ргоргіо ^іосо; аѵеге іі ^іосо ѵіпіо; аѵеге іі ^іосо іп 
т а п о )  иметь шансы (на успех).

482. гіаге (или  Іаге) (а )  Ьиоп [ т а і ]  р:осо быть, ока
заться полезным [вредным, бесполезным]-

Аѵеѵа ігоѵаіо 1а Гогга іпсгегііЪіІе гіі пазсопгіеге і зиоі 
зеп іітепН  рег поп іпзозреШ іе іі т а г ііо , рег поп сіаге Ьиоп 
^іосо аі пегпісі (Р. Ое НоЬегіо, «Ореге»).

Она нашла в себе силы скрыть свои чувства, чтобы не 
вызвать подозрений у мужа и не сыграть на руку врагам.

483. епігаге іп (или пеі) ^іосо гіі чсі вступить в ка* 
кое-л. дело, взяться за дело; играть на руку кому-л.:

Ма, ргоргіо циапсіо 1а Іоііа рег 1а зиргеш агіа зи ііа  зо- 
сіеіа  іеисіаі-сгізііапа зі гіеііпеа іга СЫеза е Ігпрего, епігапо 

іп ^іиосо аіігі е іетеп іі гіі сііѵегзо сагаиеге. і чиаіі ргоПІ- 
Іапо  сіеі сііззійіо рег }агві вігаііа (Ь. ЗаІѵаіогеІІі. «Рго^ііо 
йеііа віогіа й ’Еигора» ).

Но в  то самое время, когда разгорается борьба за гос
подство над феодальным обществом христианского мира ме
ж ду церковью и империей, вступают в действие различные 
другие силы, которые пользуются этими распрями, чтобы 
проложить себе дорогу.
(Пример см. тж. В-1443).

484. еззеге іл ^іосо а) действовать; Ь) быть постав 
ленным на карту:

— Рег атог йеі сіеіо, зі§пога тагсЬ еза: еѵііаіе аШ іп- 
сопзиШ; репзаіе сЬе ё іп ^іосо 1а Геіісііа е Гопоге. . гіі 
ѵозіго іпагііо (V. Вгосскі, «/ Істрі йеі ^гапйе атоге»).

Ради бога, синьора маркиза, не делайте необдуманных 
шагов. П одумайте— ведь дело идет о счастье и чести... ва
шего мужа.

485. ехкеге іі §іосо сіі цй быть посмешищем для ко- 
го-л., быть мишенью для насмешек.

486. ехкеге діосо гіеііа (огіипа быть игрушкой в ру
ках судьбы.

еххеге рагі пеі ріосо см. Р-441.
Гаге (а )  Ьиоп [Чпаі] ліосо см. 0-482 
Гаге Ьиоп ѵіво а саіііѵо ріосо см. Ѵ-658 Ь).
Таге соггеге іі §*осо соііа т е я іо іа  см. М-1303
487. [аге діосо а— быть лолезным, подход,іть, го

диться
Ыоп Гесего іпзізіепха... цііезіа зоіигіопе Іасеѵа §іосо 

апсЬе а  іого (М. 5 оійаіі, *Ье йие сШа»).
Они не настаивали.., это решение их такж е устраивало.
— Бие о Іге розе, диаісііе гпііюпе, е изі іі п о т е  йі 

Ое 5іса іп сагіеііопе. Ьиі 1о ѵиоіе ^гапсііззіто. Оіизіагаепіе. 
Е а по! Іа  ^іосо (О. Раоіеііа, *Ье поііі беі сіпета»).

Две, три съемки, несколько миллионов, фамилия Д е Снка 
не афише. Ои этого очень хочет, и нас это устраивает.

488 Гаге іі ^іосо гіі цб а) стать орудием в чьих-л. 
руках; I)) играть на руку кому-л.

489. (аг5І §іосо йі цй смеяться над кем-л., сыграть 
шутку над кем-л.:

II Ъагопе сгедеііе сЪе теп ііззе ; сЬе Іеі зио гіо. зиа 
тагіге зі іоззего ассогйаіі рег Гагзі ^іиосо сЗі Іиі (Л. Ро&аг- 
гаго, «Оапіеіе Согііз»).

Барон решил, что она лж ет и сговорилась со своей ма
терью и дядей, чтобы посмеяться над ннм.

490. Гог7аге іі §іосо идти ва бата, рисковать в^см.
491. ріосаге ип Ьгиііо стіосо сыграть злую шутку.
492. іпѵііаге цд аі хио ^ ‘осо бросить рыбу в воду.
493. Іеѵагхі гіаі ^іосо выйти из игры, устраниться от 

какого-л. дела.
494. іпеііеге цА іп §іосо впутать кого-л. во что-либо:

— Зіпсего зопо іо, поп ѵоі: іо сііе т е ііе ге і Іп &1осо, 
ѵо^По гіреіегіо, апсЬе 1а т іа  ѵііа риг рег аП егтаге  1а т іа  
ѵоіопіа йі Ьепе... (М. Риссіпі, «ЗсореПа йеі Іетро»).

Откровенен я, а не вы; я, повторяю, я готов пожертво
вать жизнью ради добра.

495. шейеге а (или  рогге іп) ^іосо чсі осмеять, вы
смеять кого-л.:

...регсіб 1’А сайетіа гіеі 5і1І0й;гаП гсриіа еззеге езрейіеп- 
І ізв іто  сЬе е іі и отіп і зі гіпшоѵапо <1аі пееохі (іеііа ѵііа . 
зоііепігапйо 1е тассЬ іпе іп Іого зсатЬіо... Ь’іп(епІо... зага 
сіі Iаге Іе рагіі е 1а регзопа гіі ип ат ісо , іі «іиоіе поп 
Ъ іазіті е поп т о и е ^ і  ип а т іс о  аззепіе; поп Іазсі ііі зо- 

^&іепегіо циапйо Госіа гіргепгіеге о рогге Іп ^іиосо... (С. Ьео~ 
рагйі, «Орегеііе тогаіі»),

...поэтому Академия Силлографов тщнтся в скорейшем 
времени освободить іюдей от всякого проявления жизне
деятельности и заменить нх труд машинами. Назначение 
(первой машины) будет — заменить личность и функции 
друга, который не стал бы хулигь и Еілсмеинать своего 
друга за его спиной и не персстакал бы поддерживать его, 
даж е узнав, что тот неуважительно или насмешливо отзы
вается о нем.

496. р і ^ і і а т  (или  ргепгіегзі) ^іосо сІі... посмеяться, 
надсмеяться над..:

Тегезо. — АІІога ѵиоі ргепсіегзі #к>со т е .  Ма те Іа
радкегй, оЪ, зе те Іа ра^кегаі (Л. Могаѵіа, «Ьа тазске- 
гаіа»).

Т е р е з о. — Так, она хочет посмеяться надо мной. По 
она заплатит мне за это, еще как заплатит!

Бие ѵоНе 1а зогіе з ’ега ргеза е і° со Іиі... (/?. йі І?еп- 
5ів, «И сапіоге йеі ророіо»).

Уже дважды судьба надсмеялась над ним.
(Пример см. тж. М-2223).

497. ргепйеге §іосо расшататься.
498. рге5Іаг5і аі §;осо (тж. ассеііаге или  міЬіге іі 

^іосо гіі ^(^) поддерживать чьн-л. начинания; участво
вать в интригах, кознях; стать орудием в чьих л. ру
ках:

Раге сЬе 5іигго зіа з іа іо  оррі гіеГіпіііѵатепіе ІгаѵоИо 
е сЬе аЬЬіа зиЬИо іі ьіі Ѵаіісапо гіа ипа рагіе, гіеі
іа з с іе т о  (ІаІГаНга (Р. СоЬеШ, «Ьа гіѵоіигіопе ІіЬегаІе»).

Кажется, Сгурцо уже потерпел поражение и стал жерт
вой игры с одной стороны Ватикана, а с другой — фашистов.

гесаге а рагШ о іі (ті(и)осо ѵіпіо см. Р-706.
499. хрооіііге аі §іосо вчистую обыграть.
500. «{аге а(1) §іосо быть согласным, принять участие

в..:
...циаісипо зі озііпаѵа а ѵоіеге іп еаіега. а іи ііі і созіі: 

е Боіітіі гіоѵеѵа тацгіагеЬ еІо  е зіаге а §іосо ё і диезіо чиг.!- 
сипо (А1. РеІізаШ-Р. РіЦогги, «Ьа тогіе соп Іе аіі Ьіап- 
ске» ).

...некто упорно, во что бы то ни стало, старался попасть 
на каторгу, и Сольми должен был его туда отправить, 
подыграть этому «некто».
(Пример см. тж. С -1138).

виЬіге іі «гТосо сіі цА см. С-498.
501. Іеиеге іі р.осо карт , держ ять банк, іѵетлть.
502. іепеге а §іиосо пренебрегзт:. кем-л., презирать 

кого-л.
503. іі Ьеі ^іиосо ё Іаг гіе’ ІаШ  е р аг іа г  росо га боль

ше дела, меньше слов.



с ю 467 О
504. а  сЬе ^іиосо кі §іиоса? (тж. а  сЬе ^іиосо §Іио- 

сЬіагао?) =  тут не до шуток; пора кончать:
«II поппо 5Іа Ьепе» ІеІ «Зіззе. Р і^игагзі зе т і  аѵеѵа 

сЬ іа та іо  рег гіігті циезіо. Соп іи ііа  диеІГагіа сіі т із іе го  
е ераѵепіо, роі... а сЬе ^іосо *?ІосМато? репзаі (В. Сазрегіпі, 
«Коззо йі зега»),

«Дед чувствует себя хорошо», — сказала она.
Подумать только, нз-за этого она и вызвала меня. 

И сказала с таким таинственным и испуганным видом, чгэ 
я подумал: «Когда ж е этому придет конец?»
(Пример см. тж. Э-227).
505. сЬі Ьа саіііѵо §іосо (гі)піеяссіа 1е сагіе ргоѵ. 

тот, кому не везет, готов смешать все карты.
506. сіо ра55а іі осо сй это уж е слишком, это уже 

не шутка.
507< ё іеіііро сН «шеііег іі §іосо (тж. поп г іс о т іп с іа т о  

іі діосо) пора кончать, пора закругляться.
{огіипаіо іп а т о г е , к іогіипаіо аі § і(и )осо  см. А-683. 
Р08. іі діосо, іі Іеііо, 1а сіоппа е іі Гиосо поп 5І соп- 

Іеп іап  т а і  сіі росо ргоѵ. =  игра и сон, женщина и огонь 
не довольствуются малым.

509. іі §іосо поп ѵаіе 1а сапйеіа ргоѵ. игра не стоит 
свеч.

поп гісошіпсіашо І1 ^іосо см. С 507.
поп Іо ѵоггеі аі ріосо гіеі поссіоіі см. N-337.
510. о§пі Ьеі діссо гіига росо ргоѵ. хорошенького 

понемножку:
«АЬо, ріапііатоіа ипа Ьиопа ѵоііа... ойпі Ьеі ё'чсо гіига 

росо...» (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).
«Ну, давай кончать... хорошенького понемножку».
Н о ргоѵаіо, ^иагсіапгіоіа, ип зеп іітеп іо  ітргоѵѵізо гіі 

іггііахіопе, 1о зіезео сЬе росо із  т і  аѵеѵа ізрігаіо 1а зиа 
ріасісіііа ітригіепіе, е Ьо Леііо диазі т іо  таі&гасіо: «Ѵегііато, 
ВаЬа, о^пі Ьеі ^іосо гіига росо» (А. Могаѵіа, «I/аііет іопе» ).

Я смотрел на нее, и меня охватывало чувство разд ра
жения, такое же, какое некоторое время назад  у меня вы
зывало ее невозмутимое спокойствие, и я сказал  ей, почти 
против собственной воли: «Смотри, Баба, доиграешься».
511. циайгіпі гіі діосо ш ейііі іп іаяса, сі «іаппо росо 

ргоѵ. =  игрой нажитые деньги скоро разойдутся
^іогіипаіо іп агпоге Гогіипаіо аі &і(и)осо см. А-686 
іі Ігорро е іі росо ^иазіапо  іі д!(и)осо см. Т-955. 

ОЮ ОАЬЕ а § е  
посіо Е;іоЕ;а1е см. N-357,

СІОСО /га
аѵеге іі д іо^о (ігіогп о) аі соііо см. С-2104.
512. рахьаге 5оІіо іі д іодо подвергнуться унижению, 

быть опозоренным.
СІОІА і  

ГиосЬі гіі § іоіа см. Р-1488. 
поп саріге пеі раппі йеііа § іо іа см. Р-322. 
рег ип §іогпо Йі ^іо іа  ее п’На т і і іе  йі поіа см. 0-598. 
всЬегго, гі5о е ^іо іа  циапсГё ігорро аплоіа см. 5-401.

сю кочо
513. Таге іі Оіогдіо бахвалиться, фанфаронить. 

С ІО І^А Т А  і
514. ^іогпаіа  с ап р а іе  а) ж аркий бой; Ь) трудный, тя

желый день:
...Раеап іп і Г іпаітеп іе сагіе а зесіеге ви ипа роіігопа е. 

віапсо гіеііа ^іогпаіа саш раіе, ргепгіе пеііе т а п і  о55иІе ІІ 
зио ѵіоііпо (А. ЗаІѵапезсНі, аііп ѵіоііпо, 23 сіоппе е іі 
йіаѵоіо» ).

...Наконец Паганини падает в кресло и, уставший после 
трудного дня, берет в костлявые руки свою скрипку.
515. ^ іогпаіа  іпарга скудный дневной заработок, 
^іогпаіа пега см. N-191.
516. ^іо^паіа (II і і і е;1ю  а) очень жаркий день; Ь) длин

ный день.
917. 1е 5еНе ^іогпаіе гіеі то п й о  библ. семь дней тво

рения.
518. а ^іогпаіе день так, день сяк.
519. — ё (или  ѵа) а  діогпаіе у него семь пятниц на 

неделе.
520. апгіаге а ^іогпаіа ходить на поденную работу:

Ма г.;иі... Б іато  сеп+.іпаіа вепга ип ри§по йі Іегга. е ап-
ІІІ.ЧПЮ а 8іогпа4а сшпе реггепіі { /. Іоѵіпе, «Ье іегге йеі 
Иасгатепіо» ).

Нас здесь... сотнн без клочка земли, и мы ходим на по* 
деащину, как за милостыней.
(Пример см. тж. К ГІ62).

521. аѵапгаге а дгапііі ^іогпаіе быстро продвигаться
Еяеред.

522. с а т р а г е  а ііа  ^іогпаіа перебиваться со дня на 
день.

523. сошріеге 1а виа ^іогпаіа поэѵ. кончить свои 
дни.

С5®еге ип егое (ЗеІІа хехіа §іогпа4а см. Е-141.
524. еххеге сіі й і^гнаіа дежурить, быть на деж ур

стве:
Ііпа гіі диеііе сІотепісЬе сИе Сопзоііпа ега сіі 2 іогпаіа..« 

апйаі пеііа зиа сашега (А. Могаѵіа, ^ и о ѵ і  гассопіі го- 
тапі»).

В одно нз воскресений, когда Консолнна была на деж ур
стве я зашел в ее комнату.

525. еххеге а ііа  Е;іогпаіа гіеІГагІісоІо быть в курсе 
событий:

Ье ш іе  райгопе Іаѵогаѵапо іп гашшепгіаге е аггіссіаге 
сашісі е соііе сіі Ба^гезиа е о^пі т а Ш п о  рег іешро воіеѵаію 
ѵ іБ ііа ге  1е Іого сНіеБе, ргіша рег гііѵогіопе е а п с Ь е  рег ез- 
Беге, с о т е  бі сіісе, а И а  ^іогпаіа сІеІГагІісоІо (Е. Ое МагсЫк 
«Оие апіте іп ип согро»).

Мои хозяйки работали над починкой и отделкой риз и 
других предметов облачения и каждое утро имели обыкно

вение посещать церковь, во-первых, из благочестия, а во- 
вторых, чтобы быть, как говорится, в курсе событий.

526. іпіассаге Іа ^іогпаіа испортить день (неудачно 
начав его).

527. 5Іаге (и ли  іепегзі) іп ^іогпаіа быть в курсе 
дела:

II таеБ Іго  Ргесііапі, Ьоіо^пезе, сЬе аііога ега іп Мііапо, 
БОІеѵа, рег собІ гііге, БІаге іп ^іогпаіа ви іиНо диеііо сЬе 
ргогіисеѵазі іп І іа ііа  іп чие51:о ^епеге... (О. Коѵапі, *8іогіа 
Ае^іі аѵѵепітепіі йі Ооппа Раоіа Ріеіга»).

Мастер Предиани из Болоньи, находившийся тогда в 
Милане, имел обыкновение быть, как говорится, в курсе 
всего, что создавалось в Италии в этой области.

Ё §іа ип Ьеі сіа [аге, ші зешЬга, Іепегзі 1п ^Іогпаіа гіі 
Чиепіо сарііа аЬЬаззо (С. Ооззі, «Коѵапіапа» ).

Мне каж ется, все время держ аться в курсе всего, что 
происходит в нашем мире, нелегкое дело.

528. ѵіѵеге аИа ^ іогпаіа  а) жить беззаботно, жить 
сегодняшним днем:

...ѵіѵеѵапо а ііа  ^іогпаіа, еѵііапйо (11 рогзі чиезііі ігорро 
іш Ьагахгапіі (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ёіоѵіпегга»).

...офицеры жили сегодняшним днем и старались избегать 
слишком сложных проблем.

Ь) кое-как перебиваться, терпеть нужду:
Іп чиеІГ аррагІатеп іо  МаИіпог с! зоіІосаѵа сіа аппі, йа 

^иапсЗо, тогха 1а зиа Гатііцііа е регйиіо о§пі зио аѵеге, 
ргезе а ѵіѵеге аПа ^іогпаіа (А. ОеЦіпі, «Кассопіі»).

В этой квартире Мальтинор прозябал уже несколько лет; 
с тех пор как умерли его родители, и все состояние было 
потеряно, он привык жнть, кое-как перебиваясь.

Ѵіѵеѵапо аПа ^іогпаіа регсЬё іі ^оѵегпо ігапсезе сЗігГі- 
с ііт е п іе  сопсегііеѵа іого ип регтеззо  сіі Бо^ё*°гпо зіаЬіІе..^ 
(М. Зегепі, «I ёіогпі йеііа позіга ѵііа»).

Они ж и л и ,  не имея уверенности в завтрашнем дне, т а к  
как французское правительство неохотно выдавало им раз
решение на право постоянного жительства.

529. ѵіѵеге 1а (ргоргіа или зиа) сггатЗе ^іогпаіа чув
ствовать себя героем дня, переживать великий день в 
своей жизни:

Еѵійепіешепіе зіаѵа ѵіѵепйо 1а зиа ^гап ^іогпаіа (С. Саз- 
зоіа. «Раизіо е Аппа»).

По-видимому, это был одни из знаменательных дней в 
его жизни.

530. ё ^іогпаіа сН ^ігаш епіо (И пиѵоіопі дело серьез
ное, что-то будет.

531. поп ё ^іогпаіа не время, не место:
Аѵеѵа ѵо&ііа сіі гассопіаге ип реііедоіегго Би сегіі виса 

рібіопаіі... Иіссоіо Іо аеёгегіі: — СЬе ѵиоі? N00 ё ^іогпаіа 
о^^і! (Р. Тоггі, «Тге сгосі»).

Ои хотел было рассказать какую-то сплетню о своих 
жильцах.., но Николб его оборвал: «Уволь, сегодня мне не 
до того».
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532. аГНЬЬІагві іп (или  с?п§ег8І Іа) §іогпеэ говорить

с апломбом.
533. тейег&З іп ^іогпеа облачиться в тогу ученого, на

пустить на себя важность.
534. теМ егхі Іа ^іогпеа гіі... рядиться в тогу... 

СІОКІЧО т
535. ^іогпо аиьрісаіе первый день года.
536. ^іогпі е ^ ш ас і черные, печальные дни.
537. іі ріогпо { паіе день страшного суда, судный 

день.
538. §іогпо ІІ580 журфикс, постоянный день:

Моііе Іііі 8опо апсЬе ргоѵосаіе гіаііа рагШ а сіі саісіо 
гіотепісаіе... собі Іа гіошепіса гііѵепіа іі ^іогпо ііббо гіеііе 
зсепаіе («Рссеве 5сга», 27 }еЪЬгаіо 1963).

Много ссор происходит из-за воскресных футбольных мат
чей.., так воскресенье превращается в постоянный день для 
семейных ссор.

539. §!огпо Іикігаіе крестины.
540. §іогпо т а  ого (или  гіі т а ^ г о )  а) постный день; 

Ь) черный день:
Іо копо рсѵего. бі сарівсе, бопо тпаІѵсвШо е пеі еіогпі 

сіі іпаего, ронво апсііе БетЪгаге ип ѵа^аЬопбо.. (А. Мо- 
гаѵіа, «Рассопіі готапі»).

Я, само собой, беден, плохо одет и в трудное время 
могу сойти за бродягу... 
діогпі пегі см. N 192 .
— аѵеге ип с;іогпо пего см. N-202
541. оіогпо хіапсо поэт. угасающий день, вечер, 
•тіогпо йі саѵо'і см. С-1418.
542. іі ^іогпо йеііе Сепегі (тж. іі ^іогпо или  1а {е$1а, 

ра5^иа Йеі М огіі) день поминовения усопших.
543. діогпо <!і ^аггагга безумный день; буйное ве

селье:
СЭиагкГеББІ сарііаѵапо ега ^іогпо с!і ^агхггга (/. №іеѵо, 

«Соп^еввіопі бі ип ііаііапо»).
Когда онн приезжали в гости, в замке шел дым коро

мыслом.

^іогпо с!і Оіоѵе см. Сі-627.
544. іі ^іогпо сіеі «хіисНхіо (тж. іі ^гап  ^іогпо) день 

страшного суда, судный день.
’Ыбгеа ё іі ЬапсіЦоге гіеі сошипе; Ьа іа ііо  іі Ьегза^ііеге 

е рокБіесІе ипа ІгошЬа соп ип виопо сЬе іі Бѵе&ІіегеЬЬе і 
шогЦ іп сатпрОБапіо іі §іогпо сіеі ^шсНгк) (С. Ріогі, «Соп- 
воііпа»).

Андреа — местный глаш атай Он служил в берсальерах, 
и у него такая труба, что мертвых из могилы подымет 
в день страшного суда.

545. і( ^іогпо гіеііа Іосіе день славословий, день по
хорон.

546. — Оіо і\ риагсіі гіаі ^іогпо (Іеііа ІосІе дай бог
тебе долгой жизни.

547. ІІ ^іогпо рій !ип§о (іі чсі ^  критический, ре
шающий день.

{тіогпо гіі т а д г о  см. С-540.
іі ^іогпо сіі т а і  (или  <1і 8ап Маі) см. М -136.
іі ^іогпо гіеі Могй см. 0-542.
548. іі ^Іогпо гіі 5ап Іа  Р а ^ а  день получки.
549. Н ^іогпо сіеі 5і<*поге воскресенье, воскресный

День.
сЬіаго с о т е  іі ^іогпо см. С -1671. 
іі ^гап ^іогпо см. 0-544.
Іип^о рій сіі ип ^іогпо «епяа рапе см. І.-929.
550. ріепо 6і ^Іоглі престарелый.
551. іге діогпі гіеііа т е г іа  последние дни января (са

мые холодны е на севере Италии) :
(^иапіе ѵоііе... Ьо ѵ і^о , соше іп ипа пеЬЬіа сЬе Б?ита, 

гШеіІегБі і соіогі сІеИа ріагхеііа , Ьіопсіа іп э^обіо е НѵЫа 
пеі «^іогпі гіеііа т е г іа »  (С. Магоііа, «Маі сіі Саііегіа»), 

Сколько раз перед м о и м и  глазами точно в дымке тумана 
проплывала панорама маленькой площади золотистой в ав
густе и поблекшей в холодные январские дни.

агэМо гіеі ^іогпо см. А-978. 
аиіоге гіеі см. А -1343.
аиіоге сіеі діогпі см. А-1344.
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поіігіа йеі діогпо см. N-472. 
огіНпе йсі ^іогпо см. 0-505.
— аІГогйіпе гіеі §іогпо см. 0-506.
— шеііегс аІГоггііпе гіеі ^іогпо см. 0 -5 0 7,
— раххаге аІГоггііпе йеі ^іогпо См. 0-508.
і хапіі сіеі §іогпо см. 5-207.
552. а 2 'огп* а ) вскоре, на днях; Ь) иногда.
553. а  {*і°гпо а) ажурный:

АПа Ппевіга с’ега ипа іепгіа ігаГогаіа а  ё*огпо— М°~ 
гаѵіа. «Миоѵі гассопіі гопіапі»).

На окне внеела ажурная занавеска...
Ь) горн, открытый (о разраоотке).

554. аі гпіеі е;іогпі в мое время; в дни моей юности. 
Ппо аі ^іогпо іІеІГаІІеІиіа см. А-480.
555. ип 2*ОГІ,п °  ГаІІго а) не сегодня-завтра, очень 

скоро; Ь) в один прекрасный день.
556. сіа ип §іогпо аІГаІІго не сегодня-завтра, вот-вот.
557. а діогпо Іаііо  поздно днем:

5і Бѵе^ііо а ^іпгпсі {аНо, ві вігоріссій і;1і оссЫ... (/. Саі-
ѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Сандрино проснулся поздно, протер глаза...

558. ііі 5П° ГП0 <п §іогпо а) изо дня в день, каждый 
день (пример см. Р-81); Ь) со дня на день, в любой 
момент (пример см. Т-674).

559. яіогпо рег §іогпо каждый день, день за днем. 
559а. — сашраге ;;іогпо рег діогпо перебиваться со

дня на день.
560. а ітіогпо ^гапііе в разгаре дня:

Б’асЫогтеп^й е поп б і 8ѵе§1іЬ сЬе а ^іогпо е гап^ е 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Она заснула н проснулась, когда уже совсем рассвело.

561. ^іогпо е пойе беспрерывно, день и ночь; днем 
и ночью.

аі ^іогпо іГо§ді см. 0-280.
562. ип <гіогпо 8І е ип ^іогпо по через день.
563. Гаііго §іогпо а) на днях, недавно; Ь) позавчера.
564. ип Ьеі ^іогпо е один прекрасный день (пример 

см. с-223; Ь-538).
5и1 Гаг йеі ^іогпо см. С-569, 
а Ног гіі "іогпо см. Р-898. 
а ^гап <х‘огпо см. 0-568.
565. т а і  гіеі т іе і  ^ і о т і  ни за  что иа свете, никогда 

(в жизни).
566. о(тпі 0 ІОГПО сЬе Оіо т а п г іа  Іп {егга каждый бо

жий день.
567. Гга (или іп) о ііо  ^іогпі через неделю, в течение 

недели.
568. іп ріспо (или  а ^гап) ^іогпо среди бела дня:

СопоБсеѵа і ѵіоНоіі іп ігісаіі... (Іеі ЬобсЬ і , соше поі сопо- 
БСіагпо 1е сазе  гіеі раеве, о Іе БІгагіе й е ііа  с і і іа .  е с а т т іп а ѵ а  
БѵеНо с о т е  1п р!«?по ЗІогпо (5. З іга іі,  <гРеграпіопі» ).

Он знал запутанные... лесные трспннки, как мы знаем 
наши дом а или улиц ы , н по ночам ходил по лесу быстро, 
как средь бела дня.
(Пример см. тж. Р-180).

5іі!Іа рипіа гіеі ^іогпо см. Р-2448.
569. 5иІ рипіаг (или  аііо врипіаг, зиі іаг) гіеі §іогпо

на рассвете:
РІапБе Іи ііа  1а поііе, е Іа ш айіпа гіоро, яиі іа г  йеі 

§іогпо, ріап^еѵа вешрге... (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі 
РіпоссЫо»).

Он проплакал всю ночь и на другое утро, на рассвете, все 
еще продолжал оплакивать фею..,.

570. 6а чиеі ріогпо іп роі с того времени, с тех пор: 
Ьа поБІга віогіа поіа езргеББашепІе сЬе, да диеі ^іогпо

іп р о і ,  чиеі зі^поге іи ип ро’ т е п  р г е с ір ііО Б О , е ип р о ’ р і й  
аііа тапо (А. Матопі, «1 рготевві врові» ).

И з нашего рассказа явствует, что с той поры сей синьор 
стал менее вспыльчивым и более покладистым.

571. а чиекіі 2 'огп< теперь, в настоящее время
572. іп циехіі діогпі в ближайшее время. 
а!!о 5рші1аг гіеі (тіогпо см. 0-569.
573. іге ^іогпі соп о§§і нечто мимолетное, непостоян

ное.
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574. Іиііо іі (хап іо) діогпо (тж. ІиГГо іі діогпо циап- 

4’ё 1ип<го) весь (божий) день, день-деньской:
Сі а іга ѵ а т о  соі 5о1е е в іассіііпаѵ ато іп !оге5Іа іиНо іі 

вапіо §іогпо (М. Арреііив, «Ба тогго а зсгіііоге»).
Мы вставали вместе с солнцем и гнули спину в лесу 

ведь день напролет.
(Пример см. тж. Ь-198; К-99).

575. аЬЬгеѵіаге і діогпі йі <]с1 ускорить смерть, кон
чину:

Е ип іе т р о  аѵеѵа рге^аіо іі Бщпоге регеЬё Іе аЬЬгеѵіахзе
I дюгпі; т а  ви ІГ и ІІіто  іпѵесе о^пі еіогпо соп рій враѵеліо 
р. пваѵа сЬе і зиоі геврігі еі апо сопіаіі (В. Сісодпапі, «І.а 
Ѵеііа»).

Прежде бывало синьора Аннина молила бога, чтобы он 
лрибрал ее поскорей, но в последнее время, охваченная 
страхом, она все чащ е думала, что дни ее сочтены.
576. апйаге а діогпо а) затянуться, длиться слишком 

долго; Ь) быть неуравновешенным, непостоянным.
577. поп аѵеге ип ^іогпо хріссіо ни дня без работы, 

быть все время занятым.
5 /8 . поп аѵеге ІиМі і хиоі діогпі а) быть недалеким, 

неумным; Ь) быть немного не в себе.
поп сахсаге іп Ьосса одпі діогпо согпе і ГісЬі хессЬі 

см. В-874.
сЫейеге діі ой о  діогпі см. С-583.
579. сЬіийеге (или  (іпіге, Гогпіге) і (хиоі) діогпі (тж. 

сЬіийеге іі сЬіаго діогпо или  і ргоргі діогпі) покончить 
счеты с жизнью, умереть:

Каеіопатеггіо таііпсопісо ... іп диеііа ѵессЪіа Гагтасіа 
гіоѵе бі ега ЪеііБІ арро§&іаі:о гпа гіоѵе репваѵа, !е г т а т е п іе  
репБаѵа, гіі поп !1піге і бііоі §іогпі (М. Риссіпі, <ѵ5сорегіа 
йеі іегпро»).

Печальные размышления... в этой старой аптеке, которая, 
правда, служила ему опорой, но где он решнл, да, твердо 
решил, не оставаться до конца своих дней.
580. сопіаге і діогпі считать дни. гореть нетерпением.
581. йаге §1і ой о  діогпі а цй уволить кого-л. с вы

платой недельного заработка.
582. йіге ип діогпо рапе, ГаІГго ѵіпо (тж. ип діогпо 

Йіге рапе е 1’аІГго ѵіпо) ргоѵ. е  говорить то одно, то 
другое (ср. семь пятниц на неделе)

583. йошапйаге (или  сЬіесІеге) §1і о(1о діогпі про
сить расчет, уволиться с работы (с выплатой вперед 
недельного заработка):

Рег Гагйі ашпепіагс Іа ра&а ѵепеопо о^пі іап іо  гіаііа 
рагігопа а ІІсепхіагві е сіопіалсіаге §1і о ііо  ^іогпі (А. Мо- 
гаѵіа, «Ь.е аіпЬігіопі зЬа^Ііаіе»).

Чтобы добиться повышения оплаты, они время от вре
мени приходят к хозяйке просить об увольнении с оплатой 
вперед за неделю.
584. е$5еге (или  5(аге, гпеііегзі) а ^іогпо быть, дер

ж аться в курсе чего-л.:
«Е поп с’ё сЬе гііге, ё  &еіпрге а  ^іогпо (V. Ргаіоііпі, 

«Меісііо» ).
— Ничего не скажешь, она всегда все знает, 

еххеге іп діогпо см. 0-588.
585. еххеге іп діогпо іп діогпо быть на сносях, вот- 

вот родить.
еххеге (или  Гаге) соше і Іайгі йі Ріха сЬе іі діогпо Іе- 

іісапо (и іи  сЬе іі діогпо хі Іеѵап діі оссНі) е іа поіГе 
ѵаппо (а )  гиЬаге іпх іете см. Ь-82.

586. Гаге (с!і поМе діогпо е) йі ріогпо поМе (тж. 
Гаге йі поііе діогпо) превращ ать день в ночь.

Гаг йеі гехіо йеі діогпі см. К-278.
Гаге ѵейеге 1е хіеііе йі діогпо см. 5-1695.
Гіпіге (или  Гогпіге) і (хиоі) діогпі см. 0-579.
587. т е й е г е  с>й а діогпо ввести кого-л. в курс дела, 

информировать кого-л.:
Ѵізіо сііе пе Ігаііаѵа Іапіо Іед&егтепіе, бі саріѵа сЬе е&іі 

гоп ега БІаіо гпсббо а ^іогпо йеііа га^іопе рег сиі ѵепіѵа 
гіотапгіаіо диеі реппеББО (/. Зѵеѵо, «Ѵпа ѵііа» ).

Из того, как непринужденно начальник Альфонсо гово
рил с ним об отпуске, было ясно, что никто ему не сказал
о действительных причинах отъезда Альфонсо.
теМегхі а діогпо см. 0-584.
588. те ііегх і (или  еххеге, хіаге) іп діогпо идти в ногу 

с веком.

шеііеге аПа Іисе йеі діогпо см. Ь-824. 
гехШиіге аПа Іисе йеі діогпо см. Ь-828.
589. п т е ііе г е  іі §іогпо отсрочить, отложить, пере

нести на другой срок.
590. гішеііеге іп діопю  а) возместить расходы, за 

траты; Ь) уточнить, выяснить что-л.
хареге а циап(і §іогпі ё 8ап Віа^іо см. В-639, 
хіаге а ріогпо см. 0-584. 
хіаге іп ріогпо см. 0-588.
591. хіаге іп §іогпо соі саіепйагіо уметь жить, не 

бояться трудностей жизни.
592. Гепеге цй а  §іогпо систематически осведомлять 

кого-л.
ихсіге аПа (или  ѵейеге 1а) Іисе йеі діогпо см. І_ 831.
593. поп ѵейеге §Іогпо іп  цс ничего не понимать, 
ѵейеге 1е хіеііе йі §іогпо (или  іп ріепо діогпо) см.

5-1694.
ашісі йі Ьиоп §іогпо, хоп Йа піеііеге іп Гогпо см.

А-616.
ЬеІІегга рег ип ^іогпо е Ьопіа рег хетрге см. В -421. 
іі Ьеп гі’ип аппо хе пе ѵа іп ип §іогпо см. В-490. 
Ьіхо^па хе-Ьаге 1е т о п е іе  ЬіапсЬе рег і ^іогпі пегі см.

В -685.
іі Ьиоп е ; іо г п о  х і сопохсе (или  хі ѵейе) йаі т а іі іп о

см. М-959.
594. сепіо йі диехіі §іогпі! многих счастливых дней!:

«Сепіо сіі 0іогпі, Сіеііа!.. Но іаггіаіо, гпа...», (ЗІ55І
аЬЬ. ассіапгіо 1’іпегаіа е Ьасіапгіоіа аѵ ігіатепіе іп еп ігатЬе 
1е |»иапсе (О. Магоііа, «Ье пніспези).

«Многие, многие лета, дорогая Клелия! Я опоздала... 
но...», — и я бросилась обнимать неблагодарную н жадно 
целовать ее в обе щеки.
(Пример см. тж. Р-І304).

сЫ хсіаіасциа Іа ГехГа, хіепіа і §іогпі йі Іаѵого см.
Р-502.

сі согге гіаі §іогпо а ііа  поГГе см. С-2790.
йоѵе ріи ^а ііі сапГапо т а і  поп Ги діогпо см. 0-101.
595. д іі ё ип ^іогпо! это было давным-давно; это 

было и быльем поросло.
596. ё діогпо аііо  (или  Гаііо, йа ип регго) день уже 

в разгаре; солнце уже в зените.
ё т а Н о  рег хеі § ’огпі йеііа хеН ітап а см. М-975, 
ё ргпе йі ГиШ і §іогпі см. Р-294.
1’ехіаіе й і  5ап М агііпо йига Гге е ; іо г п і  е ип росоПпо 

(или  росЬіпо) см. М-885.
1а Гехіа ѵа ГаГГа іі §іогпо сЬе согге см. Р-495.
597. і хиоі діогпі хоп сопіапі дни его сочтены, жить 

ему осталось недолго:
Ма сіа чиапгіо Ьо сарііо сИе, гпеве ргііты, гпеве йоро, і 

т і е і  зеіоті б о п о  сопіаіі, Ьо іа ііо  ип езапхе сіі созсіепга... 
(О. Ѵег&апі, «ѴШепга а рогіе скіизе»).

Но когда я понял, что дни мои сочтены и что конец 
мой — вопрос одного-двух месяцев, я отдал себя на суд 
своей совести.
(Пример см. тж. 0-675).

598. рег ип діогпо Йі ріоіа хе п’Ьа т і і іе  йі поіа ргоѵ. 
за днем радости идет тысяча печальных дней; за  ві:е 
надо платить.

599. і діогпі хрехі Ьепе (аі Іаѵого) хопо і піедііо і т -
ріедай ргоѵ. лучшая трата времени — труд.

600. ип діогпо хі хіепіа, е циеІГ аііго хі Йідіипа ^  он 
перебивается с хлеба на квас.

іі діийіхіо ѵіеп Гге діогпі йоро 1а т о г іе  <.м. 0-748. 
і1 §іихіо сайе (или  ресса) хеІІе ѵоііе аі діогпо (е роі 

гіхогре) см. 0-790.
(1а) дгапаіа  пиоѵа храгха Ьеп іге діогпі см. 0-954.
601. діі т а п с а  ип діогпо Йеііа хеШ тапа (тж. ріі 

т& пса ип ^іоѵесіі или  ип ѵепегйі) у него не все дома; 
у него винтика не хватает:

Веаігісе ^иаггіаѵа іі гіоііоге согпе б і  ^нагсіа ипо а сиі 
шапсЬі ип е*огпо ^е ііа  яеіііш апа (5. Сісо^папі, «ѴШа 
Веаігісе»).

Беатриче посмотрела на доктора так, как смотрят на 
человека, у которого не все дома.



ОІО 470

(Заі т аШ п о  хі ^іж ііса іі Ьиоп дісгпо см. М-959. 
піе§Ііо еххеге ип діогпо «гаііо «_ііе хетрге  ^а іііп а  см.

Сі-105.
ІІ топгіо  поп Ги Тайс іп ип ^іогпо ргоѵ. см. К-508. 
пеххипа тегаѵі§1іа сіига рій ііі (ге «хіогпі см. М-1192, 
поп хі сііѵепіа ілаехігі іп ип діогпо см. М-93.
602. поп ё <3’ип <гіогпо это не ново, это старо.
603. поп ё ІІ т іо  <тісгпо а) мне сегодня не везет;

Ь) я сегодня не в духе.
604. поп ё сіі іи ііі і §іогпі это что-то из ряда вон 

выходящее, это что-то необыкновенное.
поп хі (а соха сіі поііе сЬе поп хі гіхарріа іЗі {гіогпо

см. С-2924.
поп 5 і Гесе іпаі Ьисаіо гіі поііе сЬе поп х і  ахсіи2а55е

г]і ^іогпо см. В-1311.
поп {и ш аі ГаМа Іап іа  ІІ5СІа сіі поііе, сЬе поп хі гіха- 

реххе <3і іт іо г п о  см. 1.-748.
605. поп хопо ириаіі іиНі і ^іогпі ргоѵ. день на 

день пе приходится.
о§ш  ^іогпо поп ё Гехіа см. Р-510.
606. о^пі ^іогпо пе рахха ипо (тж. одпі ^іогпо рахха 

ип діогпо) ргоѵ. ^  день я  ночь — сутки прочь.
ой 'П і поѵііа сіига Іге <;іопіі см. N-521.
ога сЬе хоп аі Гіп <3еі 2 <огш  шіеі, тпоіа §апхоп соп

Іиііі і І іііхіеі см. 5-205.
Гохрііе е іі рехге Ооро (ге ріоглі риггапо (тж. Го- 

хрііе с  с о т е  іі рехсе, гіоро іге е '°гп і ригга) см. 0-672. 
рап (1і ип ^іогпо е ѵіп Й’ип аппо см. Р-306.
607. раге ип ^іогпо кажется, н дня не прошло; ка

ж ется, совсем недавно это было.
Рош а поп Іи Гаііа іп ип ^іогпо см. К-508.
608. сі хріссегето а ^тіогпо а  это затянется надолго. 
Іи ііі і (тіогпі поп ё Гехіа см. Р-510.
609. Іиііі і діогпі 8опо хиоі неизвестно, сколько он 

проживет; сколько проживет, столько и прожизет; не 
умрст, так жив будет.

610. ѵаі рііі ип Ьиоп ^іогпо соп ип иоѵо сЬе ип т а і  
аппо соп ип Ьие ргоѵ. =  лучше хлеб с водою, чем пи
рог с бедою.

611. хі ѵеііе с о т е  с!і діогпо светло как днем:
— СЭиезІо ё іі ѵего гпошепіо йі всарраге... II Ревсесапе 

сісггпе соте ип цкіго, іі шаге ё ігапцшііо е сі м ѵе«1е согпе 
ГІІ ^іогпо (С. Соііосіі, «I-е аѵѵепіиге сіі РіпоссЫо»),

— Сейчас самое время бежать... Акула крепко спит, на 
море штиль и светло как днем.
612. ѵегга іі похіго діогпо наше время еще придет; 

бѵдет и на нашей улице праздник.
СЮ 5АРАТ

613. ра§аге пеііа ѵаііе ііі СіохаГаІ откладывать пла
тежи до страшного суда, ие платить.
0ІО 5Т К А  /

614. Гаге 1а {тіоБІга поднять, затеять шумиху; носить
ся как угорелый.

615. іп дад^іаге 1а ^іохіга начать турнир.
ОЮ 8ТКАКЕ ѵ

§іох!гаге соі т и ііп і а  ѵепіо см. М-2154.
о Го т т о

616. Іопііо с о т е  ГО сіі СіоМо (тж. ріи Іопйо іІеІГО сіі 
С іоііо) ^  круглый дурак, простофиля:

Р ара Вепегіеііо IX... тапгіб  іп Тозсапа ип зио соіЧі^іапо 
а ѵегіеге сНе « о т о  іиззе (Зіоііо е циаіі Гиззего Гореге §ие... 
II циаіе согііёіапо... ѵеипе а Рігепге, е агкіаіо ипа таИ іп а  
іп ЪоИе&а сіі О іоііо... еврозе Іа тепіе гіеі рара, е . §1і 
сіпезе ип росо йі сНзе&по... СНоііо.., ргезе ип Іо^ііо, еб іп 
диеііо, соп ип реппеііо ііп іо  ді гоззо, ^егта іо  іі Ьгассіо 
аі Папсо рег іагпе сошраББо, е ^ігаіо а та п о . !есе ип 
Іопгіо 5І рагі сЭі зезіо е сіі рго^ііо сЬе !и а ѵегіегіо ипа 
ш агаѵі^ііа. Сіб ГаПо, еЬіеоапгіо гііззе аі согіі^іапо:

— Азкаі е риг Ігорро ё чиезіо... О іѵоі^аіазі ігоі чііезіа 
сгза, пе пасцие іі ргоѵегЬіо сііе е апсога іп и<>о йігяі а^іі 
иотіп і (Іі &го$$а газ 1а: «Ти зе' рій ІопсЗо сЬе ГО гіі СІоііо»,
II диаі ргоѵегЬю поп боіо рег 1о сазо гі’опс1е пасдие зі рио’ 

сііг Ьеііо, т а  піоИо рій рег Іо зио зі^п ііісаіо , сЬе сопзізіе 
пеІГ атЬ іеио , ріеііапгіозі ІопсЗо іп Тозсапа, сЛіге а ііа  Л^ига 
сігсоіаге регіеПа, рег іаггіііа е еговзехга сІ’іпееепо (С. Ѵа- 
вагі. «Ѵііе»),

Пагіа Бенедикт IX... послал в Тоскану одного придворного, 
чтобы тот посмотрел, что за человек Джотто и каковы его 
картины... Царедворец этот... прибыл во Флоренцию и от
правился однажды утром в мастерскую Джогто... расска
зал ему о планах папы... и попросил дать несколько ри
сунков... Джотто взял лист и, уперев руку в бок, красной 
кистью, как циркулем, очертил такой круг, что любо было 
поглядеть. Сделав это, он улыбнулся н сказал царедворцу:

— Этого больше чем достаточно...
История эта стала известной и от нее пошла пословица, 

которую и поныне применяют к людям недалеким, просто
ватым: «Да ты круглей, чем О, что нарнсовал Джотто». Не 
только из-за истории хороша пословица эта, но н потому 
что двусмысленна, поскольку в Тоскане слово «круглый» 
применяется не только в отношении совершенной окружно
сти. но и по отношению к скудоумию.

ОІОѴАМЕ (тж . СііОѴШ Е) а§§, т е }
§іоѵапе іі’аппі е сі’іп§еепо см. А-913.
^іоѵапе Миха см. М-2203, 
іі ^іоѵапе Іе т р о  см. Т-209.
617. Гаге 11 Ьеі ^іоѵаяе красоваться, фасонить:

Мап^іаѵа е изсіѵа а ?аге іі Ьеі ^оѵ апе рег 1е зігагіе 
(5. Зігаіі, «Реррапіопі»),

Он ужинал и выходил на улицу покрасоваться.

618. сііі іІіхопНпа «1а діоѵапе хе пе репіе гіа ѵессЫо
ргоѵ. ег в чем молод похвалится, в том стар покается; 
смолоду прорешки — под старость дыра.

619. сЫ йа діоѵапе Ьа ип ѵі?іо, іп ѵессіііаіа Га х е т 
рге яиеі иГГігіо ргсѵ. горбатого могила исправит.

сопхі^Ко іЗі ѵессЬіо е аіи іо сіі ^іоѵапе см. С-2470.
620. аі ріоѵапі і Ьиопі Ьоссопі, аі ѵессЬі е;іі хігап- 

дидііопі ргоѵ. лучшее — молодым, а старикам — что ос
танется.

621. ііеі ^іоѵапі пе т и о г  циаісипо, Йе’ ѵессЬі поп пе
с а т р а  пеххипо ргоѵ. в молодости только некоторые 
умирают, а в старости никому от смерти не уйти.

622. ріоѵапе огіохо, ѵессЬіо Ьіхо^похо ргоѵ. кто смо
лоду бездельник, тот в старости в нужде.

аІ т а с е ііо  ѵа рій саргеііі ^іоѵапі сЬе ѵессЬі см. М 28. 
тесіісо ^іоѵіпе Га 1а ^оЬЬа аі с іт ііе го  см. М-1037, 
ѵаі рій ип ѵессЬіо іп сапіо сііе ип ^іоѵапе іп ип 

с а т р о  см. Ѵ-99.
іі ѵессЬіо г ітЬ атЬ іхсе  е іі ^іоѵіпе ітраггіхсе см. 

Ѵ-100.
010V А N ^'I

623. аѵеге рагессЬі 8ап Оіоѵаппі аскіоххо быть не пер
вой молодости.

624. ііаге Іа т а п о  <1і 5ап  Сіоѵаппі поклясться всем 
святым:

АПога, ее ші гіаіс 1а шапо <3і 8ап СіоѵаппІ (1і поп ^агкН 
пеБйип гпаіе, ѵі Іассіо ѵегіеге ип сгійііапо іп сагпе е оз&а 
(/. Саіѵіпо. «ГіаЬе ііаііапе»).

Если в ы  п о к л я н е т е с ь  н е  п р и ч и н и т ь  е м у  з л а .  я покажу 
вам и с т и н н о г о  х р и с т и а н и н а .

ё піе§1іо ип ахіпо одоі, сііе ип ЬагЬего а 5ап Оіо- 
ѵаппі см. А-1240.

625. 8ап Оіоѵаппі поп ѵиоіе іп^аппі ргоѵ. ^  неправ
дой ж ить - - бога прогневить.
ОІОѴАМОТТО т

Гіог с!) §іоѵапо11о см. Р-876.
ОЮѴАКЕ ѵ

626. Гаге (или  §іосаге) а діоѵа §іоѵа помогать друг 
другу (ср. рука руку мост).

гіоро (1а) т о г іе  поп ^іоѵап Іе тегіісіпе см. М-1982, 
іп ^іоѵепій с!еѵі асциіхіаге циеі с Не іп ѵессЬіаіа Н 

рио «іоѵаге см. 0-640.
поп ®е пе «гіоѵегеЬЬего і т а іа і і  см. М 147. 
поп т с  пе діоѵегеі соі т е г іо  см. М-1237.

ОіОѴЕ
627. гпогпо (1і Сіоѵс четверг.
628. исс^І сіі (ііоѵе орел.
629. гепдеге а г т е  а Оіоѵе сдаться, сложить ору

жие.
630. гепсіеге 1с агпіі а  Оіоѵе выйти в отставку.



сю 471 О
поп ё пііса и іс ііа  аггпаіа с о т е  Міпегѵа йаі сегѵеііо 

сіі Оіоѵе ел. М-1456.
631. рег Оіоѵе! клянусь!

ОІОѴЕОІ т
632. діоѵегіі д г а к о  четверг на масляной неделе.
633. еххеге с о т е  діоѵеііі (или  реддіэ гіеі діоѵесіі) на

доесть кому-л. хуж е горькой редьки.
634. регйеге ип (или  і) діоѵегёі быть не в себе, тро

нуться.
сагпе <іі е;іоѵссіі, сагпе хігасса см. С-977.
635. ё ип діоѵесіі это было давным-давно.
іі діоѵесіі ё рагепіе гіеііа гіотепіса ргоѵ. от четверга 

воскресенье близко.
діі т а п с а  ип діоѵейі см. 0-601.

О Ю Ѵ Е М С  !
636. діоѵепій Ьгисіаіа потерянное поколение (о мо

лоды х лю дях, утративших веру в идеалы после I  ми
ровой войны).

637. е;:оѵсп(іл гіогаіа золотая молодежь.
Гіоге гіеііа діоѵепій см. Р-889.
638. сЫ поп 1а Ьепе іп діоѵепій, яіепіа іп ѵессЬіаіа 

ргоѵ. =  смолоду прорешки — под старость дыра.
сЬі поп Га іе раггіе іп діоѵепій, 1е Га іп ѵессЬіаіа см. 

Р-928.
639. сЬі гісіе іп діоѵепій, ріапде іп ѵессЬіаіа ргоѵ. кто 

смолоду смеется, тот в старости плачет.
640. іп діоѵепій гіеѵі а^и іБ Ігге  циеі гЬе іп ѵессЬіаіа 

(і рио ріоѵаге ргоѵ. учись смолоду — не умрешь с го
лоду.

641. Іа діоѵепій ё ипа ЬеІІегга а  $ё ргоѵ. молодость 
хороша сама по себе.

642. діоѵепій поп Ьа ѵігій ргоѵ. =  молодо-зелено — 
погулять велено.

643. циеі сЬе ё реггпеххо іп діоѵепій, поп ё регтеххо 
іп ѵессЬіаіа ргоѵ. то, что позволено в молодости, не 
позволено в старости.
С ІО Ѵ М Е  а р р  е т  см. СІОѴАМЕ 
С ІО Ѵ Ш Е22А  I 

апдеіо виііа діоѵіпегга, сііаѵоіо киііа ѵессЬіегга см. 
А-746.
ОІО VI [МСТИМО гп

644. діоѵіпоШ по хіапііо ^  перезрелый жених. 
ОІКАМЕМТО т

645. д іга теп іо  сіі хсаіоіе скука, досада.
646. — аѵеге ІІ д іга те п іо  сіі хсаіоіе иметь завихре

ния, чудачества.
ё с іогпаіа (Зі д іга те п іо  Лі лиѵсіолі см. 0-530. 

ОІКАМ ІОЕА /
647. апйа.'е іп дігапс'оІа рассуждать, разглагольство

вать.
гіаг Гиосэ а ііа  дігапйоіа см. Р-1512.
648. йаге пеііе дігапйоіе тронуться в уме, поме

шаться.
6^9. «оГПаге киііа дігапііоія меняться:

...1е регвопе йі віигіігіо іепеопо гііе(го а ііа  то й а  соп ипа 
сегіа ропгіегаіехга: е пеі ігаМ етро та& агі, 1а тогіа Ьа 
воНіаіо $иІІа іиа дігапсіоіа (С. Е. Саййа, «Ье сепегі йеііе 
ЬаИа^Ие»).

Разумные люди ие торопятся следовать моде, а тем вре
менем н мода меняется.

650. йоррінаге Іа дігаг.гіоіа плести интриги.
65*. Іа дігапгіоіа Ьа ргезо Ігосо он как с цепи 

сорвался.
ОкК^ КЕ 1. ѵ 

(тігагс соше ип агсоіаіо см. А -1003. 
дігаге гіі Ьоггіо см. В-1018, 
дігаге хиііе саісадла см. С-98, 
дігаге соі саро си  С-770, 
дігаге (а і) Іагдо гіа... см. Ь-187 
дігаге Іагдо аі сапіі см. С-572, 
дігаге т а іе  см. М 269. 
дп аге пеі т ап ісо  см. М -106.

дігаге ІІ т а п іе ііо  кесопйо іі ѵепіо см. М 715
дігаге а одпі т а п о  см. М 603
діга іе  і роііісі см. Р  1961.
дігаге с о т е  ипа гиоіа см. С-652
дігаге 1о хсодііо см. 5-465.
дігаге Іа кііиагіопе см 8-830.
дігаге циапіо іі 5о1е см. 5-949.
дігаге і ІассЬі см. Т-15.
652. дігаге с о т е  ипа ігоМоІа (или  с о т е  ипа гиоіа) 

крутиться как волчок; вертеться как белка в колесе:
...в’ега ІоНо рег гпо^Ііе ипа Йоппіпа... сЬе §ігаѵа ветрге 

аіасге рег саза соше ипа ІгоНоІа (Г. Раяіопсііі, «Візоцпа 
ргеёаге» ).

...он взял в жены маленькую женщину... которая по
стоянно крутилась ііо дому к а к  волчок.

...&ігаѵа ви ве віевво с о т е  ипа ІГОІІОІа, ргево |]а ипа 
вресіе гіі йріігіо... {Р. Реггі, «-Е т ідгапіі» ).

...охваченный каким-то непонятным восторгом, танцор кру
тился как волчок...

дігаге а ѵиоіо см. 98,
Гаг дігаге І’а п іт а  см. А-794.
Гаг дігаге Гаг гоя 1о см. А-1147.
Гаг дігаге іі саро а чгі см. С-767.
Гаг дігаге іі сегѵеііо см. С -1593.
Гаг дігаге т о і іо  1о хріейо гм. 5  1405 
Гаг дігаге Іа раіііпа см. Р  165.
Гаг дігаге іа іехіа а ціі см Г-547.
653. 5«“Сопі1о с о т е  1а діга по настроению.
Гаггохіо, рій діі ё ипіо, е т е д і іо  діга см. А -114}
1а Ь е х іе т т іа  діга, діга, Іогпа іп саро а сЬі 1а Ига 

см. В-614
654. сЬе (і діга? ты что спятил?
Іа сгосе діга см. С-3102.
655. Іо Га регсЬё сом’ §г1і діга он девает это потому, 

что так ему взбрело в голову.
ші діга 1'апіпіа см. А-Й19
гпі діга іі Ьоссіпо см. В-958.
діі ^ іга іі Ьоссіоііпо Леііа ІеБІа см. В-959.
діі діга І1 саро см. С-818.
т і  дігапо і содііопі см С 2080.
Іа дігі Іагда! см. Ь-181. 
діга ти ііл о ! см,. М-2157.
656. діга е гідіга... как ни как, как ни крути.., как 

бы то ни было:
<СовІ, Еіга <■' гіеіга, Іиііі і еіогпі іо Гіпіѵо циа (Е. Мо

га р е  «Ь'ілОІа йі Агіиго»).
Так что, как бы то ни было, я, в конце концов, попадал 

в этот дом.
«Ма регсЬё 1е Ьаі гігііе аііога?*
І-:г 1і гіврове І е т а т е п іе :  «РегсЬё 5 І рагіа іп 50|»П0? Гогве 

гіогпііѵо. т а  ога ші вопп вѵееііа^о».
С051, §іга і. гі^іга, 5! Іогпаѵа Бетрге аПо зіевво рипіо 

(Л Могаѵіа, «Ьа го папа')).
— Но почему ты ему все рассказал?
Он ответил, взвешивая слова
— Почему люди говорят во сне? Может быть я спал .. 

и тглько т перъ ппоснулся. Вот так, куда ни к и н ь , все клнн, 
н он все возвращался к  этой мысли.
(Пример см. тж. С-1908).

1і діга 1а х тап ід ііа ! см. 5-836. 
діі діга Іа хіапга см 5-1638.
діі діга Іа Іехіа ( с о т ’ип ти ііп о  а ѵепіо) см. Т-611.
657 дігаіеіа с о т е  ѵоіеіе (или  с о т е  ѵі ріасе) тол

куйте это как вам угодно, изображайте это как хотите.
658. діга е ѵоііа (все) возвращ ается на круги своя:

«Ыоп ѵегіеіе сЬе ё Іи ііа ипа Ііпіа. ва іо Оіо? О іт а п і кі 
іа  1о вроваіігіо е, Еіга е ѵоИа, а ! 1а Ппе Іиііо  гііогпегй 
риі» (/. Рігапйеііо, «I ѵесскі е і ціоѵапі»)

— Разве не ви "Иі е, что все это, боже правый, только 
одно притворство. Завтра состоится свадьба и, как ни 
верти, все вернется на круги своя

іі ітюпгіо діга рег 4и(1і см. М-1821, 
поп діга іі піЬЬіо сЬе поп кіа ѵісіпа Іа сагодпа см. 

N-272.
циапіо рій ё ѵессЬіо Гагсоіаіо, т е д і іо  діга см. А 1006
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(И РАКЕ 2. т 
іп ип дігаге Йі сідііо см. С -1881.

ОІРАТА [
(аге 1а д іга іа  сіеі сап дгапйе см. С-461.

ОІКЕЬЬА /
659. Йаге пеііе дігеііе (с ума) сп яти ть , рехнуться, 

свихнуться.
О ІРЕТТО  т

660. іаге ип дігеМо прогуляться.
С ІРО  т

661. {тіго 1о5со (или  ечиіѵосо) =  темное, подозри
тельное дело.

662. діго Ѵ І2 І0 5 0  порочный круг:
Сов! 1е ітр гезе  іаппо ип <Зорріо а ііаге , т е п іге  1е позіге 

радЬе гезіапо зе т р ге  идиаіі, орриге о§ді іе  1е аи теп іап о  
е й отап і аи теп іап о  іі ргегго Йеі ѵіпо. Е ип ё*го ѵігіозо 
(V- Ргаіоііпі, «II циагііеге»).

Так предприятия наживаются, а наша зарплата остается 
прежней, и даж е  если сегодня ее повысят, завтра вино 
подорожает. Это порочный круг.

«Зопо 1’іпдедпег С иеггі? N0. 5опо ГаН агізІа  Сиехгі? N0. 
Зопо П ргойиііоге сіпетаіо^гаП со Сиеггі? N0. З р и іа т і  іп 
іассіа, Пага. Зопо іі ^іосаіоге Сиехгі, іі Ьеѵііоге е іагаЬиІІо 
Оиегхі. Но і ѵігі йі ип ^іго ѵігіово» (С. Магоііа, «Ье тііа- 
певі» ).

«Кто я ? Инженер Гвецци? Нет. Коммерсант Гвецци? Нет. 
Кннопродюсер Гвецци? Нет. Плюнь мне в лицо. Д ара. 
Я игрок Гвеццн, пьяница и негодяй, носитель всех семи 
смертных грехов».
663. ^іго сіе&іі а ііа г і оборот дел.
664. ^іго сіі Ьоа ^  критический, решающий перелом, 

поворот событий.
665. ^іго сіі саіепйагіо (или  гіі зоіе) год.
666. ^іго сіеі гполйо путешествие вокруг света, круго- 

светнос путешествие: іаге іі ^іго гіеі топсіо объехать 
весь свет.

667. ^іго ііеііа гпогіе ав. мертвая петля.
668. ^іго сіі рагоіе парафраз, описательное выражение.
669. ^іго йеі регіойо закругленная ф раза, оборот 

речи.
670. дігІ е гі&ігі уловки, увертки, крючкотворство. 
^іго Зі БОІе см. С-665.
671. діго <\і ѵііе «завинчивание гаек», суровые меры: 

N011 с ’ё регісоіо — оз5егѵаѵапо І рій ргийеіШ — сЬе Гор-
ро5І2іопе, ропепйо 1а чиезііопе гпогаіе о, аййігШ ига, ^іисіі- 
гіагіа  рег 1а гезропзаЬіШ а іпйіѵійиаіе Йі Миззоііпі пеііа 
ргерагахіопе йеі га р ітеп іо  е йеІГаззаззіпіо йі МаіІеоШ, поп
10 созіхіпда, рег заіѵагзі, а сотріеге, зсаіепапйо 1о зчиа- 
й гізто , ип пиоѵо е йеГіпіІіѵо 8*го йі ѵііе? (С. Атепйоіа, 
«6 'па всеііа йі ѵііа»).

Н е существует опасности, утверждали наиболее «благо
разумные», что если оппозиция поставит в парламенте во
прос о моральном нли, прямо говоря, криминальном соуча
стии Муссолини в похищении и убийстве Маттеотти. то это 
заставит его, развязав движение чернорубашечников, еще 
туж е заж ать  страну в клещи.

Ье зіаіізіісЬ е... й ітозігап о  іпоііге сЬе І іогіпезі зрепйопо
11 7,95 рег сепіо іп рій рег іі ѵезііагіо, т е п іг е  1е зрезе рег 
Г аіітеп іаг іо п е , соп ип за ііо  йеі 6,12 рег сепіо, Ьаппо і т -  
ргеззо ип аііго  8>го йі ѵЙе аі заІагі е ад іі зІірепсЦ 
(«Ѵ Ѵ пііа»).

Цнфры показывают.., что туринцы тратят на одежду иа 
7,95% больше прежнего, а цены и а продукты, подскочив на 
6,12%, серьезно ударили по заработной плате рабочих и 
служащих.

ргеза іп ^іго см. Р-2245. 
672. іп §іго на людях, среди людей:

8е !оззе ѵіѵо, р г іт а  о росо <ЗоѵгеЬЪе еззеге по іаіо  !п 
2 іі*о йа диаісипо («Ь’1Іпііа», 5 т а§0о  1970).

Если бы он был жив. то уж  кому-нибудь попался бы 
на глаза.
(Пример см. тж. Т-483).
673. пе! ^Іго сіі... в течение, через...

...аѵеѵа ргезо іп Ьгассіо 11 № пеііо, ^ іі аѵеѵа т е з з о  
аййоззо раіеіо , зсіагра, диапіі е ѵіа. зріе&апйо сЬе йоѵеѵа 
/с г  Іа вреза, регсЬё «ай аггіѵаг іагйі поп зі ігоѵа рій 
піепіе»; загеЪЪе гіепігаіа пеі діго сіі т е г г ’ога (О. Тевіогі, 
«II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

...она подхватила Нинетто, надела ему пальто, шарф и 
перчатки и уш ла, сказав, что ей нужно в магазин, потому 
что: «Если поздно придешь, там  уж е ничего нет» и что 
оиа вернется через полчасика.

674. йі {тіго іп діго мало-помэлу,
675. апйаге (или апйагкепе, евзеге,' гевіагс) іп діго

a) выходить из дома, показываться на людях:
ІваЬеІІа. — N011 Ьа {ипгіопаіо, с о те  зрегаѵо 1а біогіа (!(11а 

т а іа і і іа .  Ь ’аѵоѵз іпѵепіаіа рег зіаге диаісЬе ^іогпо іп ІіЪегіа 
е апйаге ип ро’ іп 2 *го рег зрезе (О. РаЬЬгі, «Ьа Ьи&агйа»).

И з а б е л л а .  — С болезнью вышло не так, как я на
деялась. Я это прндумала, чтобы освободиться на несколько 
дней и выйти в  город за покупками.

...о гтаі Сагіопе апсіаѵа росо іп епч>* сѣі ѵоіеѵа і зиоі 
ререгопі епігаѵа пеі гесіпіо йеІГогіо (Ь. Віціагеііі, «Саг- 
Іопе. Ѵііа йі ип ііаііапо»)

...теперь Карлоне редко выходил из дому, кто хотел ку
пить у него перец, должен был идти к нему на огород.
(Пример см. тж. 0-146а ).

b) бродить по свету, путешествовать:
«Мі сопозсеіе?»
« ^ п  ѵі Ьо шаі ѵізіо. Ма а сЬі ѵа іп ^іго сарііапо іапіе 

аѵѵепіиге, сЬе ё Ъеііо зепііге» (А. ОаііІ, «Ьа іегга»).
— Вы знаете меня?
— Никогда не видел. Но с тем, кто бродит по свету, 

всякое случается, и мне интересно вас послушать.
— Е іи? — <ііззе Іеі.
— ОЬ, 5опо апдаіо  1п &1го. Зопо сарііаіо  іп ипа сШа 

(іоѵе с’егапо зоііап іо  йоппе: ^и^п<іісіті1а, — діззе Еііа 
(Я. Вгщпеііі, «Ьа йегіѵа»).

— А ты? — спросила Джованна.
— О, я поскитался по свету. Я попал в город, где оста

лись одни женщины — пятнадцать тысяч, — сказал  Элия.

c) бродить, ходить, быть на ногах; прогуливаться:
— Зопо 1п діго йа з іат аШ п а , — йіззе іиі а Ъосса ріепа 

с о т е  рег зсизагзі (/?. Ѵід;апд, «Ь’Адпеве ѵа а тогіге»).
— Я с утра на ногах, — сказал  он как бы в свое оправ

дание, уплетая за обе щеки-
— СЬе іа с с іа т о  циі? — йотапйагопо іи ііі.
— II Ьадпо.
— Соп диезіо сіеіо!
— З іа т о  ѵепиіі аррозіа Е роі поп Іа т іс а  Ігеййо, — йіззе 

Еііа.
Ьисіапа йіззе: — Іо т е  пе ѵайо іп ё ‘го (/?. Вгщпеііі, «Ьа 

йегіѵа»).
— Что мы здесь будем делать? — раздались голоса.
— Купаться.
•— В такую погоду?
— Мы ведь сюда для этого и прншлн. И потом вовсе не 

холодно, — заметил Элня.
— Нет, я пойду прогуляться, — сказала Лючана.

гі) иметь распространение:
N61 іе т р о  йеііа зиа ^ іоѵігегга апйаѵапо 1п §1 го чиеііё 

сапгопі ип росо топоіопе е зоаѵі (А. ВеІігатеШ, «ТиШ і 
готапгі»).

В дни его ю н о с т и  были широко распространены этн за
унывные и слащ авые романсы.

«<Зиапйо зі ^іийісаѵа циаісипо Іп аіігі Іе т р і егапо т а ) -  
іа ііогі е сападііе . О ^0 і 1е сападііе копо іп ^іго» (С. Оегта- 
пеііо, «Мегпогіе ііі ип ЬагЬіеге» ) .

Прежде преступников и мерзавцев обычно сажали на 
скамью подсудимых, а теперь мерзавцы повсюду.

676. апйаге зи ^ігі а) развить большую скорость 
(об автомашине) ; Ь) прийти в возбуждение, распа
литься:

АпсЬе 1а РІога зі зепііѵа зи йі ипа ^іогпаіа ііііега
йаѵапіі, йа раззаге соше ипа зіепога. Е, іп рій, ега іпіепе- 
гііа  зиі Іаііо  йі аѵеге ип’агтса  с о т е  поп се п’ё аНге аі 
топйо . ЗагеЬЬе а йіге 1а зиа Айеііпа (Е. Ьа Зіеііа, «Ьа 
йоісе тогова»).

И Флора была в приподнятом настроении: целый день 
впереди, и проведет она его как настоящая синьора. А к 
тому ж е ее умиляла мысль о том, что у нее есть лучшая 
на свете подруга, ее Аделина.

677. апйаге іп діго с о т е  ипо гіпдаго много х о д и т ь ,  
бродить.

апйаге соі сарреііо іп діго см. С-346 
аѵеге іі сегѵсІІо іп діго см. С-1566, 
аѵеге іпоііе сашЬіаІі іп діго см. С-243.
678. соггеге іп діго шляться, таскаться:

— І пи садпа 5еі. Те пе соггі іп 1а поііе йа чііеііа 
са^па сѴіе кеі (Л;. СіпгЬиг/?, «Ьа тасіге» ).

— Сука ты. И как сука шляешься всю ночь напролет.
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679. йаге іі ^іго а ч<! подвести, бросить на произвол; 

предать кого-л.:
5е Р аЫ з гігпегііа іі пеёогіо. ѵі йа ІІ ё*г°  е <3іѵеп‘а 

іазс із іа  апсііе Ніі (С. Раѵеве, «II сотра§по» ).
Если Пабло удастся поправить дело, он бросит вас и 

тоже станет фашистом.

680. еззеге іиогі гіеі §іго быть вне чего-л.:
Оиаі зе  ипо Ііеига пееіі еІепсЬі Йеі Іайгі <іі рогІаГо^Іі. 

Ай о^пі оЪезо рогіа^о^іі сЬе зѵапізсе 1о авдиаШ апо е, аІіЬі
о поп аііѣі, 50п <3о1огі. Е^ійіо 2 а іІ і по,*ё іпсепзигаіо, ё ип 
еа іа п іи о то , ё Гиогі гіеі е*го (6 . Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).

Плохо тому, кто занесен полицией в списки кармаиннков. 
Стоит исчезнуть пухлому кошельку, и беднягу зацапают, и 
никакое алиби ему не поможет. Но Эджидио Цаффн, не 
имевший судимости, почтенный гражданин, вне всяких по
дозрений.

681. еззеге сіі ^іго іп дс а) быть в курсе дела:
Иоппа ріасепіе, йі врігііо, сГаШѵііа, сіі 2гап б*го пеііе

созе йі Босіеіа е сіі роііііса (М. й’Лге&ііо, «I пгіеі гісогйі»).
Приятная, остроумная, энергичная женщина. Она пол

ностью в курсе дел общественных и политических.

Ь) иметь вес, влияние в какой-л. области, 
еззеге ім (или  а) ^іго см. 0-675. 
682. еззеге пеі ^іго участвовать в деле.
683. Гаге іі ^іго обойти, совершить обход (пример 

см. А-290). 
683а. !аге і ^ігі отправляться в путешествие. 
684. іаг5І і зиоі ^ігі гулять, прогуливаться (пример 

см. С -155). 
684а. іаге іі ^іго сіеііа гпозса уйти, убраться.
685. іаге іі ^іго сіі ІиНі ходить по рукам:

Паѵапо йіеіго а ііе  йоппе... гаа зе ипа зіаѵа йига... Ьаі- 
іеѵапо іп гШгаІа, ассопіепіапйозі йі циеііе рій іасііі... сЬе 
огшаі аѵеѵапо Іаііо  іі ё 'то йі ІиШ (і?. Ѵіцапд, «Ь'Аёпезе ѵа 
а гпогіге» ).

Немецкие солдаты приставали к женщинам.., но если те 
упрямились.., тут ж е оставляли нх в покое, довольствуясь 
более доступными женщинами легкого поведения.

685а. Іаге Іаг^Ы ^ігі ходить вокруг да около, начи
нать издалека (пример см. В-582). 

686. Іагзі ѵесіеге іп §іго ^  показываться, бывать на 
людях:

Іліі ё циеі ііро Ъгипо, аііо, сііе зіаѵа зе т р ге  соп т е  а 
МопІаІЪапо Гаппо ьсогзо. 51ийіа тесіісіпа. Ма поп сгейо сііе 
зі ^ассіа ѵейеге іп ^іго рег ип ре гг  о (Е. ѴШогіпі, «11 
&аго}апо говво»).

Это высокий брюнет, который жил вместе со мной в 
прошлом году в Монтальбано. Но не думаю, что с неко
торых пор он показывается иа людях.

687. Іазсіаге іп ^іго разбрасывать, распространять:
Ь а т а й ге  Іепеѵа і саззеШ  іп йізогйіпе е Іазсіаѵа іи ііе  

Іе сове Іп б»го е О іотіга аі таШ п о  циапйо гііасеѵа 1а 
з іап га  Ьгопіоіаѵа сопіго сіі Іеі («V. СітЬиг%, «Ьа тайге»).

Все ящики стола мать оставляла в беспорядке, а вещи 
разбрасывала там и сям. И по утрам, убирая комнату, 
Диомира вечно ворчала на нее.

688. т а п й а ге  (и ли  т е и е ге )  іп діго пустить в оборот, 
в обращение; распространять.

689. — піеиеге іп діго Ьгиііе сіагіе распространять 
сплетни

690. теііегеі іп діго принять участие, включиться во 
что-л.:

Е еопо то Ш  апсЪе I сіііайіпі сЬе диапйо роззопо рагіе- 
сірапо іп р г іт а  регзопа а ііе  гісегсЬе аШ апсапйозі аі 
роІігіоШ о теМ епйозі іп 8 ‘го рег ргорпо сопіо («Ь’С/пИа»,
5 тац&о 1970).

Находится немало частных лиц, которые по мере возмож
ности участвуют в розысках, помогая полицейским или 
включаясь в это дело на свой страх н риск.

Аѵеѵа репзаіо йі т е ііе г з і іп {*іго е сегсагіа, т а  &Іі 
зетЪгаѵа сііе чиезіо ^іосо 1о зіогйіззе. Ё ипа Іассепёа 
ісііоіаі — егісід ітргоѵ ѵ ізатеп іе  пеі Ъиіо (і?. Вгі&пеііі, «Ьа
йегіѵа» ).

Он думал включиться в общую игру н отыскать Лючану, 
но почувствовал, что этот спиритический сеанс ему проти
вен. — Это идиотское занятнеі — крикнул ои внезапно из 
темноты.

691. рогіаге \п ^Іго а) вывозить кого-л., выходить с
кем-л.:

Еіѵіга. — Ьа сопѵаіезсепха... іі ѵіаеёіо, іі сатЪ іатеШ о 
<і’агіа... Асіебзо, ее ѵиоі, 1і риоі !аге апсЬе іі ѵіаеееПо <Іі 
І1022е.

ІваЬеІІа. — Ти поп <1оѵеѵі регте ііег іі <іі рогіаге іп біго... 
а т о г е  т іо ...  поп <1оѵеѵіІ {О. РаЬЬгі, «Ьа Ьи^іагйа»).

Э л ь в и р а .  — После выздоровления... путешествие, пере
мена атмосферы... Теперь, если хочешь, я готова даж е на 
небольшое свадебное путешествие.

И з а б е л л а .  — Ты не должна позволять себе кружиться 
по свету, дорогая, не должна!

Ь) носить, выставлять напоказ:
Сгесіеіе сЪе ^ие5іа  гоЬа Іа рогіі іп §іго регсЬё т і  ріасе? 

N0: рег евбеге всгіііоге е сопІгаЬЬап<1іеге. гіссо е Іогіипаіо, 
Ьгіііапіе е Іатово , е рег Гагѵі сгераге йі гаЬЬіа (А. ОеІ[іпі, 
«Кассопіі»).

Вы думаете, я всюду ношу эту штуку потому, что она 
мне нравится? Нет, чтобы стать писателем нлн контрабан
дистом, богатым, удачливым, блестящим и знаменитым и 
чтобы другие лопнули от зависти.
692. ргепйеге (или  рі&Ііаге) іп §іго вышучивать ко

го-л., подшутить над кем-л.:
— Ма ога Ъазіа, іо поп т і  Іазсіо рій ргепйеге іп &іго, 

Ъаі сарііо?.. Ти сі ѵіепі а Іеііо  соп т е ,  е зеппо а<1<1іо, Іі 
баііііо, риоі апйагіепе іп таіога, — е 1а гезріпзе (С. Сав- 
воіа, «II іа§ІСо йеі Ьовсо»).

— Хватит, я больше не позволю смеяться надо мной. 
Поняла? Или ты переспишь со мной, или прощай, и точка, 
можешь убираться ко всем чертям. — И он оттолкнул ее.

Верре 1о ^иаггіб впсога пе&іі оссііі соп ипо Бёиаггіо Іоп- 
Іапо Іга зегіо е (ііѵегіііо. Сгейеѵа Йі еззеге ргезо іп (**г0 
(5. МісНеІі, «Аііева йі Іисе»).

Беппе снова посмотрел в его глаза с каким-то отсут
ствующим и недоверчиво-насмешливым выражением. Он ду
мал, что его разыгрывают.

N011 &Іі ріасеѵа т а п ^ іа г е  зепга іі га^агго  йаѵапіі. Ш і- 
^аѵапо е зі ргепсіеѵапо іп §іго а / іог йі ІаЬЬга, т а  д іі ега 
песеззагіо ѵегіегзеіо 1і (О. Агріпо, «Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).

Он не любнл есть без сына Они ссорились, добродушно 
подшучивали друг над другом* но он не мог без того, чтобы 
сын не сидел напротив.

N011 аѵеѵо сегіо Гіпіепгіопе <1і оііепгіегіо, пё йі ргепсіетіо 
іп ё>го, е п е т т е п о  сіі тап са г  <іі гізреМо а І 1’езегсііо атегі- 
сапо... (С  Маіарагіе, с-Ьа реііе»).

Конечно, у меня не было намерения его обидеть, под
трунить над ним н тем более — проявить неуважение к аме
риканской армии.

N011 аѵгеЪЪе аѵиіо іі с о г а ^ Іо  йі ргезепіагзі ай ОІ0а 
зепга йі Іиі. «Репзега с Не пн зопо іа ііа  ргепйеге Іп еіго» 
(Ь. йі Раісо, «ипа йоппа йівропіЫІе»).

У меня не хватило бы духу появиться перед Ольгой без 
него. Она бы подумала, что я дача себя пронести.
(Пример см. тж. В-915; Р-46; Ь-509; Ь-532; Р-480; Р-І665;
Т-569; Т-602; Ѵ-658).
гехіаге іп (или  а) діго см. 0-675.
693. ё іі ѵозіго {тіго =  дело за вами, эго ваше дело. 

СИРОИЕ т
694. {тігопе сіапіехсо дантовский круг 

О ІК О М  аѵѵ
695. апсіаге (или  8Іаге) (а )  дігопі шататься, бол

таться без дела.
01ТА /

еквеге (или  Гаге) 1е дііе сіеі согѵо см. С-2865.
ОІС аѵѵ

696. ^ііі ді И примерно, приблизительно, что-то около 
этого. 

соі (или  а) саро іп ^ій см. С-705а. 
сіаі сіиііо іп ^іи см. С -1986.
(іп) зи е (ім) ^іи см. 5-1982. 
зи рег ^ій см. 5-1984. 
іеііо  іп ^ій см. Т-626.
697. апйаге ^ій а) опуститься, ослабеть:

«Ноп 1о заі сЬе Ызо^па сигаге 1а реііе рег ріасеге а! 
таг ііо ?  Е іо поп зопо <іі диеііе, саго Магсеііо, сЬе зі 
Іазсіапо апйаг ё^н» (О. Рагіве, «Атоге е [егѵоге»).

— А ты не знаешь, что надо ухаж ивать за своей кожей, 
чтобы нравиться мужу? Я не из тех женщин, которые поз
воляют себе опускаться.

ІпѵессЫа е сотіпсіа  ай апйаг ё 'й  (Р. Рапапіі, «Ореге»). 
Ои стареет н начинает дряхлеть.
— Іпѵесе йі йіге зсіоссЬегге, Ъайа ріиНозЮ аі Ь ітЬ о сЬе 

ё ітр а ііій ііо .
— Ма зе е з іа іо  зетр ге  созіі
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— Ыоп ё ѵего: ГаНга зеШ тап а ега рій соіогііо... Ті 
гіреіо, сЬе ё апсіаіо еій (•$. Маеі Воп[апіі, «5регата»).

— Вместо того, чтоб молоть вздор, ты лучше последи за 
ребенком, ведь он совсем побледнел.

— Да он всегда был такой.
— Неправда. На прошлой неделе он был розовенький. 

Я тебе опять говорю: ребенок хнреет.

b) прийти в упадок:
Еззепсіо агіипцие алгіаіа {*1й 1а ргоргіа ргопипсіа Йеі

(Ш іопёо... зі сопіспіагопо і розіегіогі Іаііпі сіі сіагпе воііо 
Ьапсо ип зетр іісе  сеппо (А. М. 3 аіѵіпі, «Ргозе іозсапе»).

Итак, поскольку основное произношение днфтонга было 
утрачено, позднейшие поколения латинян удовлетворились 
лиш ь намеком на него.

698. поп апсіаге ^іи а дсі не нравиться кому-л.:
N011 т і  гезіб «ЗШісіІе Гассог&егті сЬе і с о т р ііт е п іі поп 

1е егапо апсіаіі дій (А. РаІаггезсЫ, «8іатре йеІѴ 800»).
Легко было заметить, что комплименты ей не понрави

лись.
Е ^пагйаѵо Таііпо... е поп ші апгіаѵа сЬе, сіі росо...

зо т щ ііа з зе  а О ізеііа (С. Раѵезе. «Рае$і іиоі»).
А я глядел на Талнно.., и мне не нравилось, что он не

много... похож на Д ж изеллу.
(Пример см. тж. 5-12).

апсіаге ^ій соше Іе реге соііе (или т а (и ге ) см. 
Р-І267.

агаге іп ей е іп оіи см. 8-1983.
699. Ьиііаге (или ^еііаге) ^іи дс а) разрушить, лик

видировать; Ь) делать что-л. быстро, на скорую руку;
c) перехватить чего-л, на ходу (пример см. С-2253).

700. Ьиііаге дій ягі обескураж ить кого-л.; унизить, 
дискредитировать кого-л* (пример см. А -5І4).

Ьиііаге ^іи сГапіто см. А-840.
ЬиМаге ^іи ип Ьоссопе см. В-978.
Ьиііаге ^ій (Іа) ЬиНа см. В-І395.
701. ЬиЙаге ^іи с о т е  ипа рорраіа ^  присосаться как 

младенец:
5иІ іаѵоіо с’ега 1а ЬоШдІіа, зе пе ѵегзб апсога ип Ьіс- 

сЬіеге е 1о Ьи1*6 е*й соше ипа рорраіа (М. Сагіазецпа, 
«ІІп / іите рег сопите»).

На столе была бутылка вина, он налил себе еще стакан 
и с жадностью присосался к нему.

Ьиііаге ^ій (1а) ѵізіега см. Ѵ-636.
702. сіаге &ій а) упасть, свалиться; Ь) пасть духом; 

опуститься, разориться.
703. е§$еге ^ій (сіі т о г а іе )  быть в плохом настрое

нии, не в духе:
8опо ип ро’ ^ій е 5Іо а репзаге зе яиаісипо <іа іиогі 1а 

арге е епіга пеііа шіа саза? Зопо зоіа е Ьо раига (С. 8оаѵі, 
«РапІаЬиІоиз» ).

Я в плохом настроении и думаю: а не войдет ли кто- 
нибудь с улицы ко мне в комнату через окно? Я одна н 
боюсь.

Роззе Іа Ьоііа е 1а іегііа, Гоззе сЬе яиапіо  діі ега зис- 
сеззо ^ іі сарііаѵа іп ип ш отеп іо  гіі бергеззіопе. зіа йі $аііо 
сЬе іі с о т т із з а г іо  5о1ті ега йаѵѵего ёій (М. РеІізаШ.-Р. Ріі- 
іоги. «Ьа тогіе соп Іе аіі Ыапске»).

Может из-за потасовки и этой раны, может потому, что 
все это случилось в то время, когда он был в подавленном 
настроении, но факт тот, что комиссар Сольмн действитель
но был как в воду опущенный.

еххеге дііі сіі согйа см. С-2649, 
еххеге дііі ііі шапо см. М-590.
(аге ѵепіге дііі іі сіеіо см. С -1848
^ ей аге  дій цс см. 0-699.
дей аге  дій сіаііа сайесіга см. С-129С
704. т а п й а ге  дій а) глотать (пример см. С 51, 

Р -1462); Ь) проглотить (обиду и т. г?.) (пример см. 
8-972); с) разорить.

тапсіаге дій ип Ьоссопе см. В -978. 
тапсіаге дій ип Ьоссопе а т а г о  см. Е-963. 
шапсіаге дій (1а) Ь иііа см. В -1395. 
тапсіаге дій (1а) ѵівіега см. Ѵ-636.
705. т е й е г е  дій а) убить (о горе, болезни, не

счастье) ; Ь) отбросить, оставить: т е Й іа т о  ^ій 1а зи- 
регЬіа! оставим гордость!

т е й е г е  *е а г т і  см. А 1100.

т е й е ге  рій §ій іп сапііпа см. С-549.
706. рогге оставить, отказаться.
707. рогкі {тій слечь (в постель).
708. гітапсіагіа  дій сдержаться, промолчать, прогло

тить обиду.
кепіігхеіа (и ли  хйгиссіоіаг) дій рег 1е гепі см. К-232.
709. іігаге §ій а) набросать (на бумаге); Ь) прогло

тить (обиду); с) действовать, говорить необдуманно; 
(3) взывать, призывать:

...1а З іт о п а , ...зеггаіазі іп сашега, бі гаізе 1п аг<іеп*е 
огагіопе, Іігапгіо ІиШ і запЦ <іеі рагасіізо [Р. Рап[апі, 
«Сессо й ’АзсоИ»).

...Снмона, ...запершись в комнате, принялась истово мо
литься, призывая в помощь всех святых.

710. іігаг(іа ) дій а об л ітать  грязью кого-л., резко 
и несправедливо осуж дать кого-л.

іігаг §ій Ьеггейа см. В-591.
Нгаге дій ип ЬіссЬіеге (іі ѵіпо см. В -715. 
іігаг дій Ьойе см. 0-711.
Іігаге ріи (Іа ) ЬиНа см. В-1395.
Іігаг {тііі а  с а т р а п е  ііорріе см. С-340.
Іігаге дій а сіізіеха см. іЗ-660а.
Іігаг дій а  (Іорріо см. О 829.
711. Іігаг дій Іедпаіе (или  Ьоііе) осыпать ударами, 

избивать.
(ігагіа рій а  геіе сіорріа см. К-^88.
(ігаге ріи ІиЙі і хапіі сіеі саіепііагіо (или  сіеі сіеіо, 

йеі рагайіхо) см. 5-21/
712. ѵепіге дііі прийти в упадок, в негодность; раз

рушиться; развалиться:
«Репзаѵо яй ип Ііазсо — сі На сопГеееаІо — т а  а ііа  Гіпе 

сіі оепі сап/оііс, ѵепіѵа рій іі іеаіго»... («ѴѴпіійѵ, 6 оі- 
ЮЬге 1962).

«Я уж думал — провал, — признавался Модуньо. — но по 
окончании каждой песнн, казалось, театр вот-вот обрушится 
от аплодисментов».

ѵепіг дііі а  Ьосса сіі Ьагііе см. В 837. 
ѵепіг дій Йаііе пиѵоіе см. N 626.
сЬі ё рогіаіо дій сІаІГасциа в’айасса а ’ гахоі (или а 

одпі 5ріпо) см. А-1299а. 
дій іі сарреііо! см. С-859.
&ій 1е сагіе! см. С -1089. 
дій Іе т а п і!  см. М-702.
{гій 1а таксЬега! см. М-908.
1е Іасг іте  діі ѵеіщопо ^ій (а )  диайго а  чиайго см.

1-75.
і Ігаѵадіі Іігап дін Гаппо см. Т-886, 
ліі ѵаппо дій 1е іпіегіога см. 1-344. 
ѵепіхве дій іі сіеіо см. С -1863.
ѵіепе дій асдиа а саііпі (или  а  саііпеііе; тж. ѵіепе 

{гій ип’асдиа ае ііа  піасіоппа) см. А-252. 
о іи в в А  /

713. гіѵоііаге 1а діиЬЬа (тж. іаге  діиЬЬа гіѵоИаІа)
переметнуться в лагерь противника, переменить убежде
ния, стать ренегатом.

«Ма іо поп атш еГ о  сііе ипо сапгЫ ійса. Ро5ге г іт аз іо  
гериЬЫісапо, ті іо^Негеі Іапго Йі сарреііо. Ма сНе ип Ьоі 
т о т е п іо  гіѵоііі 1а е*иЬЪа е 5і т е і іа  а іаге іі Босіаіівіа...» 
(С. Саззоіа, «II іа^ііо с'еІ Ьозсо»),

— Я не допускаю, что можно изменить свои убеждения. 
Если бы он остался республиканцем, я бы не перестал 
уваж ать его. Но в один прекрасный день повернуться на 
180 градусов и стать социалистом...

714. Іад ііаге (или  Ігіпсіаге) Іа діиЬЬа а<Мо$$о а цгі
злословить, сплетничать за спиной о ком-л.

715. поп пе ѵоіег $и11а діиЬЬа отлынивать, уклоняться 
от работы.

І1 т а п д іа г е  ѵа Іга діиЬЬа е с а т іс іа  см. М-388. 
ОШ ВВЕКЕЬЬО т

716. ітЬ о й іге  іі діиЬЬегеІІо вздуть, надавать тума
ков.
ОШВВСМЕ т

717. (аге (или  іадііаге, Ігіпсіаге) іі діиЬЬопе а д і
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(тж іаге ^іиЬЬопі соп Іа Ііп^иа) злословить о ком-л. 
в его отсутствие, 

ваііаге піепо іп сашіс^а сНе іп діиЬЬопе см. С-288.
718. зродІіагБІ іп оіиЬізопе из кожи лезть вон. 
іігаге 1а сашісіа гііеіго а  ёіиЬЬопе см. С-292.
ё зетр ге  ь іаіа  рій ѵісіиа іа реііе сЬе іі діиЬЬопе см. 

Р-1071.
С Ш ЗІЬ Е О  пг 

аппо сіеі ОіиЬіІео см. А-884.
719. ё ип «іиЬпео это иыло давным-давно.

С НЮ Д ,
720. іаіьо соше Сіисіл фальшивый, вероломный, как 

П уда:
«....Ега ипо <1і ^иеі Іірі сііе іп ргіпсіріо зетЬ гапо  в іт -  

раіісі е іпІеІІі&епЦ, е роі бопо 1 оррозіо, Гаі&і согпе Шшіа. 
СоБі I Но пшпааіо а цііеі раезе ргоргю 1а вега ргіша сЬе
іи ѵепіазі аІГиІіісіо» (лі. Зоиіап. «ье аие сіііа»),

— Он был из тех, кто поначалу каж ется симпатичным и 
интеллигентным, а погом выходит совсем наоборот — ф аль
шивый, как Иуда. И я его послала подальше как раз на
кануне тою  вечера, когда ты пришел к нам в бюро.

«СЫ есгіѵе созі Ьа ёие розБІЪіШа: о ё ІГаІзо с о т е  Сіигіа
о Іен іа сіі Ьагаге» («Ь\ Хідпогопі, «Тсзіітошапга й ассиза»).

— Кто пишет подобные вещи, тот или лицемерен, как 
Иуда, или пытается смухлевать.
721. Ьасіо сіі Сіисіа поцелуй ІІуды; предательство: 

Сі Ьасіаішпо, 5'іпіепсіе... т а  пои {и, іш с сіийсііе 5ріе§?аг1о,
ип Ьасіо іт е г о . Сопіе ^ие11о сН Оіисіа. рег еззеге ип Ьасіо 
]о ега. (С/. Магоііа, «Ье пиіапезі»).

Конечно, мы расцеловались... но, мне трудно объяснить по
чему, э іо  был поцелуй не оі сердца. Скорей всего э ю  было 
нечю  вроде поцелуя Иуды.

722. §аіщие сіі Сіисіа! ^  чтоб тебе пусто было!; про
вались ты в тартарары!:

&апіигга. — Зі, Гію іа ііо  аррозіаі 
7 ипйііи. — Аіі 1 ьап^ие сН Ошсіа:
Ъапіиггл. — А іш паггатіІ (Сг. Ѵег^а, «Саѵаііегіа гиъіі- 

сапа»).
С а н т у ц ц а  — Д а , я  сделала это нарочно.
Т у р и д д у .  — Ах, будь ты проклята!
С а н т у ц ц а .  — Убей меня!

СИШ ІСАКЕ ѵ
§іис1ісаге агі а л а  см. А -1069.
<?іиЛсаіе а Ьгассіа см. В-1140.
72'Л. ^іисіісаге с о т е  іі сіесо сіеі соіогі рассуж дать о 

вещах неизвестных, о которых не имеешь представле
ния.

діийісаге 2Й (ап іа$іа см. Р-163.
Еіийісаге аі (іи4о см. Р-952.
{тіисіісаге а  Іише сіі пахо см. Ь-863.
о.исіісаге а ііа  ргоргіа 5Іге<тиа см. 5 -1931 
сЬі І05І0 дііііііси, юхіо репіе см. 'Г-804. 
сіаі т а іі-п о  хі ^іиіііса іі Ьиоп діогпо см. М-959, 
поп діигіісаг 1а паѵе хіапйо іп {егга см. N-119. 
поп ^іисіісаг Г и ото  пё іі ѵіпо, зепга дихіагпе хега е 

т а Н іп а  см. 1_Ы42. 
а  $епііге ипа с а т р а п а  коіа 5і діиіііса т а іе  см. С-343. 
Гиоіпо 5І діигііса т а іе  а ііа  сега см. ІЫ 55.

О Ш и і С Е  т
724. І1 Сішіісе сіі 1а$$й всевышний судия.
725. (аг5І (или  егідегіі а) діисіісе стать в позу судьи; 

выступать в роли судьи.
(аге соше і діисіісі сіі Расіоѵа см. Р-30.

с н ю ш о  т
^іис1І7Іо (іпаіе (или  хиргето, ипіѵегхаіе) см. С-728.
726. діийігіо сіі Оіо ист. суд божий (испытание ог

нем, водой, поединок).
727. §іщ]І2Іо 4Іі дгасіиагіопе конкурсный отбор, 
іі ДШІІІ7І0 сіі Рагійе см. Р-447.
«іікіігіо сіі 5а1ошопе см. 8-106.
728. іі хиргето діисіігю (тж. ^іийігіо хиргето или  

ипіѵегзаіе, ііпаіе) страшный суд
Ьеопе. — Ьа сопіевва Апсігеапі! ( /га $&) Апсііе Іеі! Ма 

Чиезіо ё іі ^іогпо сіеі Сіисіігіо Ыніѵегзаіе! (С. Ноѵеііа, 
«Соііега сіеса»).

Л е о н е , — Графиня Андреани! (про себя) И она тож е' 
Д а эго и впрямь день расплаты за грехиі

гіепіе йеі ^іийігіо см. Э-ІчО. 
— іаге іі сіепіе йеі ^іисіігіо см. 0-141.
Аі «И {ѵіисіігіо см. 0-287. 
е іа  гіеі рисіігіо см. Е-247. 
іі діогпо йеі діисіігіо см. С-544.
729. регяопа сіі діисіігіо благоразумный человек:

— 5і&пога Таіра, 8е Іеі ё ипа регвопа сіі ^іисіігіо... ё (епіро 
сЬе Бсаѵі ргоргіо (За чиеііа рагіе 1а (С. Носіагі, «Ье аѵѵеп- 
іиге йі Сіроіііпо»),

— Госпожа Кротиха. если в вас есть хоть капля благо
разумия.., то не теряйте времени, роите вот с этой стороны.

(гогтіЬа сіеі Сіисіігіо см. Т-943, 
аргіге іі дііісіігіо а  чй см. С-736, 
аѵеге діі аппі гіі діікііхіо см. А-898.
730. аѵег «іигіігіо =  быть осторожным, благоразум

ным:
«Тогпаіе риге а сава, е аЬЬіаІе ^іисіігіо», гіргезе іі поіаіо 

(А. Ліапгопі. «/ рготе&зі зрозі»),
— Так возвращайтесь домой и будьте осторожны, — по

вторил нотариус.

731. аѵеге іі ^іигіігіо ім іроіеса залож ить мозги в лом
бард, быть безмозглым.

поп аѵеге ип диаМгіпо йі ^іигіігіо см. (3-56.
732. сасіеге пеі ^іийігіо гіеі йіаѵоіо продать душу 

дьяволу; обречь себя на вечные муки.
733. йаге іі ргоргіо ^іийігіо аі сапі выжить из ума:

Кіопі Б05Іепеѵа сЬе 1о хіо СгосіПббо аііа $іп / іпе ега 
сгіБІіапо, е поп аѵеѵа сіаіо аі сапі іі зио &іи<1і2Ю. рег 
апсіаге а зроваге 1а ііб ііиоіа <іі зио ГгаіеІІо (О'. Ѵегца, 
«I Маіаѵо&ііа»).

Нтони считал, что дядя Крочифиссо все же был христиа
нином и не выжил еще из ума настолько, чтобы жениться 
на дочери собственного брата.
734. Гаге (или  т е ііе ге )  діисіігіо стать на путь истин

ный, исправиться, образумиться, начать новую жизнь:
Ега іпвегѵіепіе рге550 ип даЬіпеИо бі Іеііига е еетЬгаѵа 

зіеббе рег іаг ^іисіігіо пеі пиоѵо розіо (/. «Ѵпа
ѵііа»).

Он поступил уборщиком в читальню и, казалось, взялся 
за ум на новом месте.
(Пример см. тж. 0-1067).
735. Гаге (или  (аг$і, (огшаге) ип ^іисіігіо (или  діи- 

сіігі) полагать, считать, предполагать:
Оігаѵапо іп сегса <1і ГаШ оейегѵапбо соп оссЫ Пзеі е 

аііепіі іп сиі іп з іе те  соп ^иеПо сЬе ѵейеѵапо рагеѵа йі 
іееееге і гісоггіі соп сиі 1о га!!гопІаѵапо рег іагеепе ип 
ёіиЗіхіо (С. Аіѵаго, «Оепіе іп Азрготопіе»).

Немые мальчики следили за окружающим их миром вни
мательными на все глазами, в которых вместе с увиденным, 
казалось, можно было прочитать и то, что они видели 
раньше и что запомнилось как основа для их представления
об окружающем, 
гпеііеге ^іисіігіо см. 0-734.
736. т е ііе ге  (іі) (и ли  аргіге іі) оіисіігіо а дсі на

ставить на путь истинный, образумить кою-л.:
— Ма саріі сЬе поп роіеѵо пеш тепо рій рге^аге, 1а зега. 

...соп ^ие1Гас^иа сЬе сайеѵа. Е аііога сіоѵеѵо шеНеге еіи- 
<1іхіо а! райгопе зе поп соп Іе Ьиопе, соп Іе саіііѵе (Л. Сегѵі, 
«I тіеі зеііе

— Но я поняла, что по вечерам не смогу даж е молить
ся... из-за этой дырявой крыши. И тогда я решила образу
мить хозяина, хоть так, хоть этак.
737. регйеге (или  хшаггіге) іі ^іисіігіо потерять ра

зум, благоразумие; лишиться рассудка.
738. гіпѵіаге а ^шсіігіо предать суду, отдать под суд.
739. 5*аге іп ^іисіігіо сопіго с̂ сі судиться с кем-л.
740. ігіпсіаге ^іпйігіо высказывать легкомысленные су

ждения
741. асісііо $тіікН2Іо! ^  помина Л как звали! пиши про

пало!:
I йоісгі, е іі аѵѵііітепіі, і йізіпдаппі еі асситиіапо  яиі 

сіепіго... ііпсЬё ип Ьеі ^іогпо іі ѵазо ІгаЬосса е асісііо ^іи- 
сіігіо (/. Міеѵо, «Соп^еззіопі сіі ип ііаііапо» ).

Горести, унижения, разочарования — столько всего наки
пело в душе, что в один прекрасный день чаша перепол
нилась и — тут уже не до утешений!

діі аѵапга іі ^іисіігіо сотіе 1а сге$іа аМ’ое'лс см, 
С-3046.
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742. Ьеі (или  сЬе) діигіігіо! ирон. вот так приду
мал!

с’ё ипа р аггіа  сЬе ё ип дгап «іиііігіо см. Р-927
743. сЬі Ьа рій діисіігіо (е ) рій п’айореп ргоѵ. ~  

кому больше дано, с того больше и спросится.
744. сЬі Ьа діийігіо рогіа Іа ригга Іопіапо йа сава =  

благоразумный человек должен прежде всего оберегать 
свой дом:

ВеаігІсе. — Ѵо&ііо сЪе зіа іе  ѵоі іі ітііо саѵаііег вегѵепіе. 
Рсігопіо. — II сіеіо т е  пе ІіЬегі.
Веаігісе. — Рег чиаі са&іопе?
Реігопіо. - Іп р г іт о  1ио@о, іо поп зол созГ рахго сЬе 

ѵо^На зо ^ д еи агт і аІГіішоге зЪгаѵадаіие <3і ипа (Зоппа. Іп 
зееопёо, ее ѵо1е55і Іагіо, 1о іагеі іиогі гіі согпра^піа, сііе 
сЫ Ьа е іи^і2Іо рогіа 1а рыхха Іопіапо гіа саза (С. СоШот. 
«II іеаіго сотісо» ).

Б е а т р и ч е .  — Хочу, чтобы вы были моим верным ры
царем.

Г Т е т р о н н о .  — Сохрани меня, боже,
Б е а т р и ч е .  — Это почему же?
Г І е т р о н н о .  — Во-первых, потому, что я не хочу быть 

ж ерівой ветреной женщины. Во-вторых, даж е  если бы я за
хотел. то не избрал бы себе повелительницу в нашей труппе. 
Ведь человек благоразумный должен прежде всего обере- 
ІЛІЬ свой дом.

745. сЬі поп Ьа діисіігіо аЬЬіа § а т Ь е  ргоѵ. дурная го
лова ногам покоя не дает.

іе сіоппе Ьаппо і сареііі ІипдЬі е іі оіікіігіо согіо см.
0 - 801.

діі ё сгевсіиіо рій іі реіо сЬе іі діисіігіо см. Р -1125.
746. сіеі дішШ іо одпип пе ѵепсіе ргоѵ. её советы д а 

вать легко (ср. чужую беду руками разведу).
747. ІІ діисНгіо ѵіепе соп 1а йіхдгагіа ргоѵ. горе учит 

уму-разуму.
748. іі ё іч^і^ іо  ѵіеп (Іге діогпі) йоро Іа шогіе ргоѵ. 

всяк задним умом крепок.
749. 8Іаі іп діиаігіо! будь благоразум ен! 

О ІІІО С Ю ЬА  і
апйаге іп Ьгосіа (или  іп Ьгоііо) сіі ^ іи^^ іо іе  см. 

В -1243.
сііхдгасіагпе Гасциа йеііе діиддіоіе см. А-119.
750. ё ипа діиддіоіа! это пустяки!

СШ ОМО т
ѵепіге 1га т а д д іо  е діидпо см. М-100.

С Ш ЬЕ В В Е  т  
сіоісе с о т е  іі діиІеЬЬе см. 0-736.
751. еххеге (или  рагеге) ип діиІеЬЬе быть очень вкус

ным, объеденьем: ё или  раге ип діиІеЬЬе =  восторг и 
умиленье; просто сахар медович.

752. екхеге (или  ІиНагхі) пеі діиІеЬЬе б л аж ен ство 
вать.
СШ М ЕЬЬА  \  

аѵеге циаіігіпі а  д іи т е ііе  см. (2-57.
01И М Е М А  /

753. а ііассаге (или  Іедаге) 1а д іи т е п іа  крепко ус
нуть.

754. аѵеге (или  іепеге) 1а діиш епіа Іедаіа крепко 
спать, спать как сурок.

7Й5. соггеге Іа д іиш епіа гоняться за каждой юбкой, 
быть бабником.
ОІІІІЧСО т 

ге сіеі діипсЬі см. Р-141
756. сегсаге (или  Ігоѵаге, ?аг пахсеге) іі подеііо (или  

І1 поііо, і поііі) пеі {тіипсо а) заниматься крючкотвор
ством; Ь) придираться к мелочам.

ріедагхі согпе ип діипсо см. Р-1733.
Ігетаге  с о т е  ип діипсо см. Т-913.
757. со5Іа (или  реха) рій іі ^іипсо сЬе 1а сагпе “  о в 

чинка вы делки не стоит.
С ІШ С Е К Е  ѵ

^іип^еге аі Ьапсіоіо йеііа т а іа х х а  см. В-215. 
діип§еге ай ипа Ьеііа е іа  см. Е-250. 
діипдеге аі с о іт о  см. С-2141, 
діипдеге {еіісетрп+е іп рогіо см. Р-2131. 
діипетеге аі (опгіо йеііа сЬіпа см. Р-1016.

діипдеге іппапгі см. 1-288.
діипдеге т а п о  (или  гіеііа т а п о , гіеііе т а п і)  а (или 

іп, хи, асІсІо$$о а) дс см. М-576.
{гішщеге 1е т а п і  см. М-604, 
діипдеге аІГогессЬіо см. 0-589.
Еіипдеге рег 1е ровіе см. Р-2147. 
діипдеге аііе $1е1!е см. 8-1688. 
діипдеге аі Іга^иагсіо см. Т-828, 
ё о іип іа Гога см. 0-471. 
діі ё д іип іа 1а ріепа асІсІо$$о см. Р -1 /43.

СІІШ О ЬА  і  
Іедде сіеііа д іипдіа см. Ь-304.

с і і ш о к е
758. іі те$$о сіі Оіипопе радуга.
759. хасегс1о1е$$а <31 Оіипопе ревнивая жена.
760. иссеііо сіі Оіипопе павлин.
761. Согро сН Оіипопе! черт возьми!

С ІШ Т А  /
762. рег (или  сіі, іп, рег пиоѵа, зорга) діипіа вдоба

вок, кроме того, к тому же:
Кісогйаі сНе а риеІГога шіа виосега... Бі гесаѵа іп сНіева; 

е С051 тпіа іпо^ііе ега 50Іа іп саза, рег ^ іип іа а Іеііо, 
регсЬё ега рідга е 1е ріасеѵа гіогтіге 1а та Н іп а  (Л. Мо- 
гаѵіа. «Миоѵі гассопіі гогпапі»).

Я вспомнил, что в это время моя теща... уходила в цер
ковь; так что моя жена оставалась одна в доме, да вдоба
вок валялась в постели, потому чго она была леннва ь ей 
нравилось долго спать поутру.
(Пример см. тж. А-112Б).

763. ипа діип іа  аРа (или  ргезхо Іа, зорга 1а) сіеггаіа 
(тж. рег діипіа, поп рег ііеггаіа) с походом; в допол
нение к основному, к существенному; вдобавок:

Ессо, согпе г?*ип(а а ііа  гіеггаіа, сііе ішргоѵѵіБатепІе, йа 
ип шотепіо аИ'аИго, е^іі 5І ѵегіеѵа гпезйо а ііа  рагі соп 1е 
р іи ^гоиеесЬе ѵііііше сіеііе апіісііе ЪеіIг паггаіе йаі поѵеі- 
Ііегі Биоі апіепаіі, Биііе диаіі в'ега аііга  ѵоііа &ЬеІІісаіо 
йаііе П5а (А. ЗѵЦісі, «Ореге»).

Вдобавок ко всему он совершенно неожиданно оказался 
в положении еще более смешном, чем герои, описанные в 
старинных новеллах, над которыми он смеялся до колик в 
животе.

Ѵі Бопо апсііе соше рег ^ іи п іа  еорга Іа Пеггаіа аие 
сапгопсіпе {V. Розсоіо, «Ерізіоіагіо»),

Есть такж е еще две песенки в придачу.

764. а (или  сіі) р г іт а  діип іа а) на первый взгляд, 
сначала; Ь) сразу, тотчас после.

765. ад§'іип;теге (или  {аге) ипа т а іа  діипіа а  ипа 
т а і а  (или  т а іѵ а ^ іа )  сіеггаіа сделать хуже, подлить 
масла в огонь.

766. аѵеге 1а д іипіа е Іа йеггаіа получить все сполна, 
быть полностью удовлетворенным.

йаге циаііго (или  $еі, ѵепіі) т ід і іа  сіі діипіа см. 
М-1416.

767. (аг 1а д іипіа а  ип іШсогхо =  разукрашивать 
рассказ, привирать.

сЬі со т р га  іі рагеге сіедіі всіоссЬі Ьа рег діипіа Іа 
репііепга см. Р-426. 

ё (или  ѵаі) рій Іа діипіа сЬе Іа сіеггаіа см. 0-244.
о іим о  аце

а т а п і  діипіе см. М-491.
ОШ ОСАі^Е ѵ см. ОІОСА РЕ 
ОІІЮ СЭ  т  см. аюсо 
О іи Р Р О \Е  т  

іігаге 1а с а т іс іа  Йіеіго а. діирропе см. С-292. 
О іи Р А М Е \Т О  т

768. д іи гатеп іо  сіа та г іп а іо  легкомысленные обеща
ния:

«Ьо 50! 1о во! д іи гатеп іі сіа тагіпаіо!» (С. Ѵегда, «Ма- 
8Іго-йоп ОезиаШо»).

— Ах, я знаю, знаюі Таким клятвам нельзя верить!

СШ КАКЕ у
769. {тіигагіа а Ціі поклясться отомстить кому-л. 
{тіигаге рег хиа ЬагЬа см. В-249.
{тіигаге іі сіеіо •см. С -1849.
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діигаге іі ІаЬ о  см. Р -110. 
діигаге зиІГірзе сііхіі см. 1-392. 
д іш аге рег і Іиодііі сіі Іііо см. І.-982. 
діигаге Іа пюгіе сіі (или  а) ціі см. М-1965, 
діигаге кидН оссЬі сіі дй см. 0-175. 
іпигаге киГГопоге см. 0-384.
770. {тіигаге е хрегдіигаге клясться, божиться всеми 

святыми.
^іигаге рег Іи ііі і Гѵіипіі сіеі сіеіо см. N-567.
(саѵаііо  сЬе зийа.) иошо сЬе діига е йоппа ріапдепіе 

поп діі сгейеіе (или  поп діі сгейег) піепіе см. С 1384. 
сНі {тіига ё Ьидіагйо см. В-1408. 
сЬі хрехзо {тіига, $ре$$о регдіига см. 8-1381. 

ОШ РАТО ащ* 
пешісо діигаіо см. N-150.

СІІЩ О  т
771. Гаге діиго (Гаххаввіпо торжественно по

клясться.
С ІІІ5 Е Р Р Е

772 са$1о С іизгрре библ. Иосиф прекрасный:
...1а раггисса Ьіопгіа гіеііа ргіпсірезеа ега а ѵоііе {.ТС'Н а(п 

<3і I аѵегзо с о т е  (Зоѵеѵа езнеге іі т а п іе ііо  Неі сазіо Сіизер- 
ре П еіогпо сЬ’е^Н 1о Іазсіо іга Іе Ьгассіа сіеіиве <3е11а 
іпоеііе (!і РиШ агге (/:. Савіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп- 
іогіе»).

...Белокурый парнк принцессы иной раз съезж ал набе
крень, подобно плащу Иосифа прекрасного, когда он вырвал
ся из рук жены П огифара.

773. аппі (11 §ап Оіихерре глубокая старость:
Ѵоі сі аѵеіе Іетр о , ѵоі; т а  зе сгесіеіе сЬе 8 Іі аіігі ѵоеііопо 

Гаг ѵепіге ёіі аппі сіі 8 ап СІИБерре рег тагііаггіі? . 
(С. Ѵегца « / Маіаѵодііа»),

Вам конечно не к спеху, но не думайте что другие хотят 
дож идаться старости, чтобы выйти замужі

774. п іагга сіі 5ап  Оіихерре олеандр.
775. Іаге ІІ 8 ап Оіи$ерре а Цсі ублаж ать, ублаготво

рять кого-л., исполнять чьи-л. ж елания:
^  5е ё рег Іагѵі ріасеге, ѵі йігб апсНМо сЬе ІпІІо ѵа 

Ьепе...
— 8еп1і. поп ші (аге іі 5ап Оіизерре іі 5 апЩісеіигІ Ти 

р г іт а  I' а і ііеііо сЬе т і  Ьаппо Ігееаіо  (Л. Рапгіпі. « іс  риі- 
сеііа вепга риісеііацаіо»). %

— Если ты хочешь услышать приятное, я тоже могу тебя 
заверить, что все идет как по маслу.

— Послушай, не пытайся меня ублаж ать. Ведь ты раньше 
мне сказал, что меня оставили в дураках.

О Ш 8ТІРІС А К Е ѵ 
іі {іпе дііі&Шіса і ш еггі см. Р-839. 

С Ш 5 Т І2 ІА  [
776. діизіігіа кошпіагіа а) высшая мера наказания, 

смертная казнь; Ь) короткая расправа без суда, само
суд.

діивіігіа Іигса см. Т-976.
Іе Ьііапсе сіеііа діивіігіа см. В-725. 
шае$1го сіі діихіігіа см. М-83.
ІІ т іп іх іго  йеііа діихіігіа см. М-1492.
777. а т т іп Ы г а г е  1а діивіігіа вершить правосудие, 

суд.
йаге (или  (аге) діивіігіа соп Рассеііа см. А-58.
778. іаге діивіігіа расправиться; наказать.
779. (аге діихіігіа сіі дс раскритиковать что-л.
780. іагві {тішіігіа сіа её свести счеты с кем-л., рас

правиться; наказать; отомстить за  себя.
Гаге 1а діихіігіа соІГазсіа см. А-1183.
781. рідііаге 1а діивіігіа гіі цгі покарать кого-л. по з а 

слугам.
782. гепйеге 1а діи$1ігіа воздать по заслугам.
сЬі сошрга іі ш адіхігаіо, ѵепйе Іа діизіігіа см. М-111, 
йепагі е аш ісігіа поп сигапо 1а діихіігіа см. 0-123.
783. 1а д ііш іг іа  ё Гаііа с о т е  іі пазо: сіоѵе іи 1а іігі 

ѵіепе ргоѵ. ^  закон — что нос: куда повернешь; з а 
кон — что дышло: куда повернешь, туда и вышло.

іпоііе ѵоііе 5І регйе рег рідгігіа циеі сЬе $і ё диайа- 
дпаіо соп діи$ІІ2Іа см. Р-1807.

циаіігіпі е а т іс іг іа  го.проп Іе Ьгассіа аПа діихіігіа
см. (3-83.
С Ш 5Т О  1. ацц

784. аггессагіа діизіа не ошибиться.
785. содііеге і.еі діи$1о попасть в точку, угадать:

сАІІога ѵиоі гііге сНе р еГегібсі Епгісо... аггіѵегіегсі». 
Е гаѵ ато  зи ііа  БІгг йа, аі боЫо; т і  аііопіапаі е Іеі поп паі 
ігаііеппе: ве^по с Ь р  аѵеѵо соііо пеі ^іи^іп (Л. Могаѵіа. 
«Миоѵі гассопіі готапі» ) .

«Значит, ты предпочитаешь Энрико... До свиданья!» Мы 
как всегда стояли на дороге; я отошел, и она не удержи
вала меня. Значит, я попал в точку.
сопіепегкі пеііа д іизіа т ік и га  см. М-1578.
йаге іі рехо §іи$Іо (или  іі діихіо рехо) см. Р-1376.
786. йігіа діивіа резать правду-матку.
787. — а (или  рег) сіігіа діи$1а по правде говори; 

точнее говоря.
788. еххеге пеі діихіо быть правым:

...аііога а езвеге гііпозаиго еі аѵеѵа Іа созсіепга сІ’е8- 
зеге пеі еіиеіо, е сі еі іасеѵа гізреііаге (/. Саіѵіпо, «Ье 
Совтісотіске» ).

...в ту пору быть динозавром значило быть таким, как 
все, и к тебе относились с уважением.

еззеге пеііа діизіа согпісе см. С-2682, 
ехвеге аі рипіо діихіо см. Р-2526. 
іііаге рег іІ ѵегко діивіо см. Ѵ-401. 
шеііеге виііа ѵіа ріивіа см. Ѵ-492. 
рідііаге іі рипіо діивіо см. Р-2535.
Іепегхі іп діиьіі Ьіпагі см. В-750.
Ігоѵаге 1а поіа діи$1а см. N-468.
Ігоѵаге 1а хігасіа діивіа см. 8-1890.
789. Ьа аѵиіо іі «ио діихіо так  ему и надо; поделом 

ему.
ш едііо ресога діихіа сЬе Іиро дгаххо см. Р-972. 

С Ш 5Т О  2. т 
айсіогтепіагхі йеі зоппо йеі діихіо см. 8-1027.
(Іогпііге с о т е  ип діихіо см. 0-834.
Йогтіге іі коппо Йеі діихіо см- 8-1035.
790. іі діикіо сасіе (или  ресса) хеііе ѵоііе аі діогпо (е 

роі гіхогде) ргоѵ. и праведник семь раз в день падает; 
конь о четырех ногах и то спотыкается.

діихіо (асеѵа і (іахсЬі е Іа т о д ііе  Іі гіѵехііѵа см. 
Р-562.

791. іі ^іивіо 5о?Іге реі рессаіоге ргоѵ. праведник 
расплачивается за  грешника.
ОЬАОІАТОКІО а ё ё  

роза ^ІаіНаіогіа см. Р-2134. 
оьовиіьо т

792. аѵеге т о И і ^ІоЬиІі го58І быть полнокровным, 
крепким, сильным.
ОЬОКІА I і

793. ^Іогіа е ѵапіо краса и гордость, честь и слава:
II яіпйасо баіігіо ІЧНивІге йе!ипіо, ^ о г іа  е ѵапіо Ах 

8ап(’Абпе5е Савіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп[огіе»).
Городской голова воздал должное заслугам покойного, на

звав его красой н гордостью Сантаньезе.

794. аЬЬиіаге 1а ^іогіа  опорочить.
795. аігаге Іа «■Іогіа ^  напиться до положения риз.
796. апсіаге іп ^іогіа приходить в восторг, в экстаз.
797. апсіагзепе іп ^іогіа скончаться, умереть:

Шписсіа. — Магагп^ ш’Ьа ргеео а зс1ііа?П. Г аііга  зега... 
регеЬё поп (Зогшіѵо... е поп Ьо ѵоіиіо тап д іаге ... е поп 
іпап&іо

Рогііега. — Н созі іе пе ѵаі іп ё*огіа (Е . Ве Рііірро, «Ое 
Ргеіоге Ѵіпсето»).

Н и н у ч ч а .  — Мама прошлым вечером надавала мне по
щечин, потому что я ие спала... не хотела есть и не стану 
есть...

П р и в р а т н и ц а .  — Этак ты доведешь себя до могилы.

798. а$реі(аге а ^іогіа ж дать с нетерпением, гореть 
желанием:

— ТІ азреиаѵаш о а  §!огіа, — 1е йіззе Мога яиапсіо ?іпа1- 
ш епіе Іигопо зоіе (С. Савзоіа, «Раизіо е Лппа»).

— Мы ж дали тебя с нетерпением, — сказала ей Нора, ко» 
гда они, наконец, остались одни.
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799. йогшіге іп д іо п а  почивать на лаврах,
800. еххеге іп ^Тогіа а) (тж. еххеге іиМо іп діогіа)

быть вне себя от восторга, ликовать; Ь) быть под му 
хой, быть пьяным.

801. Іаѵогаге рег 1а діогіа іиут л  работать бесплатно; 
работать задаром:

Ьаѵогаге рег 1а ^Іогіа, бі йісе соп зепзо Іасеіо ей Ігопісо 
циапгіо аі Іаѵого поп соггівропйа іі сошрепво (А. Рапгіпі. 
«Вігіопагіо тпосіегпо» ).

«Работать за спасибо» говорят шутливо и иронически 
тогда, когда оплата не соответствует работе.

802. Іосіаге а ^іогіа восславить, вознести хвалу.
803. 5(и)опаге (и ли  8Іогте^^ іаге) а ^Іогіа звонить 

во все колокола:
А1 побіго аггіѵо, Іе са т р а п е  зиопаѵапо поп 50 5е а  §1о- 

гіа о а Гіігіа (О. С. АЪЬа, «Ье гіѵе йеііа Вогтісіа»).
Прн нашем прибытии затрезвонили колокола, не знаю 

уж  во славу или в набат.

804. Ьеііа діогіа! ирон. хорошенькое дело'
805. Біо ГаЬЬіа іп ^ІоЛа царство ему небесное.
Іипю сіі ^ іогіа  поп ѵаі (и т о  сіі ріра см. Р-1454.
806. 1а т а д д іо г  діогіа сіеі ѵіпсеге ё рвгйопаге аі 

ѵіпіо ргоѵ. ^  нет выше славы для победителя, чем по 
щ адить побежденного

807. поп Ги т а і  діогіа кепга іпѵісііа ргоѵ. нет славы 
без зависти.
О ЬО РІА  II т

808. Гіпіге іп діогіа иметь эффектный конец, завер
шиться как следовало ожидать.

аПа Гіп сіеі $аІшо $і сап іа Н д іопа см. 5  105.
800. поп 5І Ьа а  сапіаге И діогіа іппапгі а  $а!шо ргоѵ. 

=  не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.
одпі з а іт о  (іпі$се (или  Ги^іі і ваіші !іпі$сопо) іп е 'о -  

гіа см. 5-105- 
С Ш К І 0 5 0

810. т а  Но (или  рагго) діогіово одержимый манией 
величия.

реппа діогіова см. Р -1160.
811. апйаге (или  еххеге) ^Іогіохо сіі цс гордиться 

чем-л.; хвастаться чем-л.
С Ь 0 5 5 А  [

812. (аге Іе діоззе комментировать.
813. (аге Іа ^Іохха ки... едко, критически отзывать

ся о...
СМОССО т  

(аге сіаійе а дпоссЬі см. С -1778.
814. ргепйеге (или  рі§1іаге) Іо дпоссо разозлиться, 
гішапеге с о т е  ип дпоссо хиііа ГогсЬеПа см. Р-379.
815. одпип рио Гаг Йаііа 8иа рахіа ёпоссііі ргоѵ. ^  

каждый волен делать то, что ему нравится (ср у вся
кого барона своя ф антазия).
ОІМОККІ т

816. Гаге 1о «тпоггі прикидываться простачком"
N011 піі Таіе 1о НП' ІГ'І . <Зоп АІГопбоі [О. Ѵег%а. «Мавіго- 

сіоп СехиаШо»).
Не прикидывайся дурачком, дон Альфонсо!
— Е еЫ ё ^ие5(о РіпоссЫо? — йошапгіб іі Ьигаіііпо 

Іпіспсіо 1о гтпо. г[ (С. Соііосіі, • Ье аѵѵепіиге сіі Ртосскіо»).
— А кто он этот П иноккио? — спросил Пиноккио, сделав 

внд, что такого не знает.
(Пример см. тж. Р-1799).

С М Ш О  а§8  см- N 1100 
ООВВА I

817. Гаге 1а доЬЬа хи дс корпеть над чем-л.
818. гаіігігіггаге (или  хріапаге) 1а доЬЬа а  чсі отду

басить, исколотчть К О ГО -Л .
819. сЬі Ьа Іа доЬЬа поп хе Іа ѵегіе ргоѵ. горбатый 

своего горба не вилит.
820. сЬі Іаѵога, (а  Іа доЬЬа, е сЬі гиЬа Га Іа гоЬа 

ргоѵ тоск. =  от трудов праведных не наживеш ь па
лат каменных

821. ё апйаіа  доЬЬа не повезло.

822. {гіі ё савсаіа 1а доЬЬа ои отдал богу «ушу. 
піеііісо діоѵіпе Га 1а доЬЬа аі сішііего см. М-1037.

ООВВО а8 8 е т  
Гаііо соше 1а саш ісіа йеі доиЬі см. р-254. 
соіро ^оЬЬо см. С-2209, 
аѵеге 1а вепіепга пеі доЬЬо см. 5 640.
823. (аге доЬЬо коробиться.
(аге сіа доЬЬо рег поп радаге даЬеІІа (или  Говіе) см.

С-23.
824. Гаге ип доЬЬо (тж. шеііеге цс іп ^оЬЬо) тоск. 

отнести в ломбард, заложить.
825. хріапаге (или  храггаге) іі ^оЬоо а  с̂1 поколо

тить кого-л.
Іа саш ісіа йеі доЬЬі Гадііаіа гпаіе Іогпа Ьепе см.

С-295.
826. й іт іп і (или  сШеітіі) ^оЬЬо =  провались я на 

этом месте!
827. ип {тоЪЪо рег Гаг <1 вагіо поп 8’аййігІ22а Іе $ра11е 

ргоѵ. ^  горбатого могила исправит.
828. і дооЬі поп рарапо ^аЬеІІа ргоѵ. ^  никто не не

сет ответственности за свои физические недостатки.
i т а іг іт о п і  хдп согпе Іе с ат іс іе  йе’ диЬЬі: Іад ііаіе 

віпгіе, Іогпап йігіііе (или  Гадііаіе т а іе  гіехсоп Ьепе) см. 
М-937.

5ап«ие йі доЬЬо рогіа Гогіипа см. 5-191.
СОСС1А /

829. ипа доссіа (или  ^оссіоіа) пеі т а г е  (или  пеі- 
Госеапо) капля в море:

РіпсЪё б і  1 г аі (а \  а йеі діоіеГі поп Ьо аѵиіо езИахіопе. 
А Іеі поп Гасеѵо а к и п  т а іе . е рег 1е зие гіссЬегге ега со те  
Іовііеге ипа ^оссіа .1 ■*! р.аге (А. Мигаѵіа. «Ье аіпЫгіопі 
зЬи^І-аІе»),

Пока дело шло о драгоценностях, у меня сомнений не 
было. Ничего плохого я ей не делал, а что до ее богат
ства — это было все р а Е н о  что к а п л я  в море.

830. Іа (или  Гиііігпа) доссіа (или  ^оссіоіа) сЬе Га 
1г;.Ьоссаге іі ѵахо (последняя) капля, переполнившая 
чашу:

— Моп СІІ55І ппііа, т а  диапгіо іпсопігаі 1а т а т т а ,  е Іезні 
пеі зио ѵі5о ГаПзіеІа сЬе 1'аѵеѵа ап^игііаіа , ?и 1а ^оссіа 
сііе іесе ігаЬоссаге іі ѵазо с1е!Гатаг?гга (Я. БиссКеІІі, «Тге 
Ёіогпі йі развіопе» ).

1 Я ничего не сказвла, но. когда увидела маму и прочла 
на ее лиае печать терзавшего ее стра: а, это было последней 
каплей, переполнившей чашу горечи.

— Рогее ё Ми(а 1а ^оссіа сЬе Ьа іа ііо  ІгаЬоссаге ІІ ѵаьо, 
т а  б о п о  т а іа і і іе  сЬе 5і Іогтап о  Іеп іатеп іе  (/. Зѵеѵо. 
*аѴпа ѵііа»).

Может быть, это потрясение стало последней каплей, пе
реполнившей чашу, но, вообще, эти болезни развеваются 
исподволь.

831. {тоссіа а  россіа (тж. ипа доссіа Йоро Гаііга) 
капля за каплей, (капля) по капле (пример см. С-189).

832. Ьеге ипа доссіа выпить капельку.
833. Ьеге хіпо а ІГ и ІІіта  ^оссіа испить чашу (страда

ний) до конца (пример см. 5-494).
зопіідііагзі (или  ахіопіідііагзі) соше йие §оссг Й’ас- 

циа см. 5-1001.
Б оті^Ііаге а  цсі соіпе ипа доссіа й’асциа см. 5-1002.
834. Та ^оссіа іпсаѵа (или  всаѵа) Іч ріеіга (тж. а  

{госсіа а доссіа ві ксаѵа или  5’іпсаѵа Іа ріеіга) ргоѵ. 
капля камень точит, капля по капле и камень долбиг. 
ОСССІАКЕ ѵ

ii сиоге доссіа капдие см. С-3301.
ООССІОЬА I

ипа ьоссіоіа пеі шаге см. С-829.
1а (или  ГиНіша) доссіоіа сЬе (а  ІгаЬоссаге іі ѵахо

см. С-830.
835. рівсіаге а  доссіоіе груб, дрож ать над каждой 

копейкой, быть скаредным, скаредничать, скуперцяйнн- 
чать.

5отІдІіаг5І (или  ахвоші^Ііагхі) согпе йие ео сг<°Іе 
Й’асдиа см. 5  1001.

836. ипа доссіоіа Ьавіа а (аг ІгаЬоссаге іі ѵахо ргоѵ. 
^  одной капли достаточно, чтобы переполнить чашу.
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ипа ^оссіоіа сіі ?іе!е сопсіа іі (или  ип) т а г  гіі т іе іе

см. Р-658.
8І ргепсісп рій то^сЬе соп ипа ^оссіоіа йі ш іеіе сЬе 

соп ип Ьагі! й асеіо см. М-2062.
СООЕКЕ ѵ

837. ^осіегзеіа ж и т ь  в свое удовольствие, жить без
заботно, беспечно:

Ма ипа ѵоііа ессоіі сарііа йассаро 1а те<3езіта Зігоіа&а 
«ІаІГОзІезза е §1і гассопіа идпі сова гіеііа 5иа Пдііоіа, сЬе 
пип ега шіса гпогіа, сііе 'пѵесе ее 1а ^осіеѵа аііа &гапйе, 
зроза сіеі Ке іп ип раіагго  іпсапіаіо (О. Ыегиссі, «Ьехаапіа 
поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

Но вот однажды, та же предсказательница появилась 
перед Хозяйкой Гостиницы и рассказала ей все о дочке, 
которая вовсе, не умерла, а стала женой короля н жнла 
себе припеваючи в заколдованном замке.
{Пример см. ток. 0-207).

дойегхі сіоппа е ЬоНеда см. 0-791.
{тоЛеге іі [ге%со см. Р-іЗІО .
догіегхі (или  дойегхеіа) ип т о п й о  (или т егго  т о п -  

Йо) см. М-1781, 
дойеге іі рараіо  см. Р-361. 
сіеі Ье.і гіе^іі аіігі хе пе дойа ІиШ см. Е 189. 
сЬі хі сопіепіа, досіе см. С-2503. 
сЬі Іа  1а Іехіа поп 1а дойе см. Р-496. 
сЫ поп ха Іасеге, поп ха досіеге см. Т 18. 
сЬі ѵиоі дойеге Іа Геьіа йідіипі 1а ѵідіііа ст. Р-504.
1га Йие Іи ідапіі іі іітхо дойе см. Ь-756. 
ші дойе і апіш о см. А-871. 
поп ё т а і е  сЬе іі ргеіе пе {?ойа см. М-254 Ь) 
іі рагго  іа  1а (е$(а е іі хаѵіо ге 1а ^ойе (тж. іі рагго  

(а Іе погге е іі хаѵіо ее Іе дойе) см. Р  939. 
соі росо хі дойе е соІГа^ьчі $і ігіЬоІа см. Л 1254. 
циапйо дойе іі согро, ігіЬоІа 1а хсагхеііа см. С-2770. 

ООГРО
838. (аге (или  діосаге) а доШ  прикидываться дурач 

ком.
сопіаге с о т е  Іо хЬігго а доІГо см. С 2492.
Іеіа йеі ІМідеІіі соп Гогйііо йі ^оЯ о е іі гіріепо йі 

іи гіап іе  см. N-310 
СОСА

апйаге (или  ѵіаддіаге) іп С ода (е) М адода см. 
0-272.
О О О М  /

839. т е ііе ге  а ііа  до§п а поставить к позорному стол
бу, выставить на позор.
ООЬА /

840. доіа й’асциаіо ненасытная утроба, обжора.
841. доіа іойегаіа йі гіпсо (тж. до іа  Іахіі-ісаіа) луж е

ная глотка.
сагісо (или  ріепо) сіі йеЬіІі (или  ітш егхо пе’йеЬШ) 

хіпо а ііа  до іа  см. Б-63.
Ьиіо с о т е  іп ^о іа  см. В-1410, 
дгорро іп до!а см. С -1084. 
пойо іп (или  аЧа) доіа см. N-359. 
рессаіо сіі ^о іа  см. Р-942.
— (аге ип рессаіо йі §о!а см. Р-943. 
ѵігіо йеііа ^о іа  см. Ѵ-816.
842. (іпо а (Ч а ) й ° Іа ( о б ы к н .  уп о т р . с гл. еззеге, зіа- 

ге, есс.) по горло, по уши:
Соза ѵиоі? 8 іо п еііа  роііііса ііпо а йоіа е т і  сі ^иазіо

1 то й і е 1о БІІІе (/!- Ро^а гаго. «йапіеіс Согііз»).
Что поделаешь? Я погряз в политике и порчу себе язык 

и стиль.
— Соше сіісеѵа Ьепе Гаѵѵосаіо, е ііа  ё поѵіхіо а^іі аГсогі,

іо сі зон йепіго (іпо а ііа  ёиіа ... (В. Сісп&папі, «Ьа V' На»),
— Как правильно заметил адвокат, вы новичок в дел;1 к. 

а я увяз в них по уши.
Ѵііоіе апйаге іп ип. ^иаг1іеге Йі Ыароіі сЬе апсЬе аііа 

Іопіапа аЬЬіа риаіссза сН ипа сіІ‘.э  Йеі погй. ип диагііеге 
пиоѵо... поп ѵиоі рій ѵесіеге Рогіа, Беіпрге Рогіа. диеі'а  
Ыгайа Іагра. риеііа Іоіія іиеі §іагйіпе(1і. ГОгІо Воіапісо, 
но, пе ё 5ІиГо іі 11о а ііа  |?о1а { /. Іпсогопаіо, «Іпскіевіа зи 
Ііі апсіі е Лпйгеіпі»).

ІЗранди хочет переселиться в какой-нибудь новый квар
тал Неаполя, чтоб о:і хоть немного полидил на кварталы

северных городов... Ему надоела эта улица, все та же Фо- 
рия, эта широкая улнца, эта толпа, этн скверики. Ботаниче
ский сад ■ хватит, он этим сыт по горло.

А сепа, 5І Бсиео соп Йоп Созшо Йеііа зГигіаІа Йеііа т а і-  
Ііпа, Йі55е сЬе п аѵеѵа І т о  а ііа  во*а, йеііе іптііпсгеѵоіі 
зессаіиге сЬе егапо сі1и\іа1е Йа диеііе хоПате й’Ага(?ліа 
е сііе аѵеѵа йесізо ('.і сЬіийеге ( / .  Рігапііеііо, «I ѵессій е
і аіоѵапі» ).

Во вре~ія ужина Фламинио Сальво извинился перед до
ном Космо за свою утреннюю вспышку, сказал, что он 
сыт по горло бесчисленными неприятностями, которые ва 
лятся на него из-за серных рз дников в Арагоне, и что 
он решил нх закрыть.

843. — іт т е г х о  Нпо а ііа  доіа по горло ушедший (в 
дела и т. п.):

— І п з о т т а ,  ега ип еззеге аНаНо аззепіе Йаііа ѵііа, і т -  
те г зо  Лпо а ііа  Нпо ы  сареШ, пеі зодпо (Л/. Рис- 
сіпі. «ЕЬгеі»).

— В общем, это был человек полностью оторванный от 
жизни, с головой ушедший в мир фантазии

— ріепо Тіпо а ііа  ^оіа см. Р-1744. 
а ^о іа  ахсіииа см. А -1186.
844. а ^о іа  ді Іиро ^  иа краю бездны; на волосок 

от гибели:
II ѵег<3е огіісеііо соп Г іп заіаіа  е 1е огіепзіе^ зіаѵа гас- 

соііо 1га 1е а ііе  шига^Не а ё°1а сЗі Іиро... (/.. Сопіі, «йіііо 
а ІѴіпі»).

Огород, где средн грядок салата цвели гортензии, на
ходился на самом краю бездны...

845. соп 1а &о1а хеггаіа с комком в горле.
846. а ^о іа  Бріе^аіа (тж. а ріепа ^о іа) во весь голос, 

во всю глотку:
Роі, соше а ип зедпаіе, ^Іі иссеііі гісотіпсіагопо а сап- 

іаге, ргіша зоМоѵосе, роі а зр іееа іа  {Л. Саііі, «1а
іегга»).

Потом, точно по сигналу, птицы снова запели, сначала 
под сурдинку, а затем — во весь голос.

со1Гас^иа а ііа  до іа  (тж. пеП’асциа Ппо аііа доіа) 
с,и. А -122. 

соп Гасциа іп до іа  см. А-123. 
соі сарріо а ііа  ^о іа  см. С -860. 
соп (іі)  сиоге іп (или  а ііа ) до іа  см. С-3211, 
соі (іа іо  а ііа  (или  ш) еоІа см- Р-572. 
соп Іа типе а ііа  до іа  см. Р-1463.
— еххеге соп 1а іипе аііа  доіа см. Р-1469. 
ріепо іпхіпо а ііа  до іа  см. Р -1744.
а ріепа доіа см. С 846.
847. — т а п д іа ге  а ріепа доіа ж адно есть.
848. — $ріестаг&і а ріепа до іа  заявить о себе во все

услышание:
I еепМтепІі поп Ьяппо еѵііирро пё ^гаНагіопе, т а  па- 

ксопо ^ іа  ро1:еп2 іаіі аі таз.-зіто е 1'МкІоію а нріс^агзі а 
ріспа ^оіа (С. РиШпі, «Теаіго ііаііапо Іга йие зесоііг 
1850—1950»).

Чувства (в драм ах Верга) даны не в развитии и нара
стании, они рождаются уже в максимальном напряжении и 
заявляю т о с~бе в полный голос.

апсіагхеі.е рег 1а доіа йеІГасциаіо см. А 253. 
аѵеге Гасциа ((іпо) а ііа  доіа см. А-139. 
аѵеге ип саісіо іп до іа  см. С-122, 
аѵеге іі соііеііо а ііа  доіа см. С-2272, 
аѵеге іі согро іп до іа  см. С-2741, 
аѵеге іі сиоге іп е ° Іа сл. С-3234.
849. аѵеге Іе Гассепйе а  до іа  ^  быть -занятым поверх 

головы; иметь забот по ю н рот.
850. аѵеге (или  зепііге) доіа йі цс сильно желать 

чего-л.
851. аѵеге 1а т о г іе  а ііа  доіа быть на волосок от 

смерти.
аѵеге 1а §оІа ахсіійіа соше ип рег/о  і ’е$са см. 

А -118/.
аѵеге рій ІагдЬі 0 ІІ оссііі йеііа доіа см. 0 -93 . 
еххеге ипа {гоіа Й’асциа^о см. А-254 
еххеге соііа т іх ег іа  а е ° ’а  см- М-1544, 
еххеге ип оххо іп доіа см. О 695.
Іаге Ьаігаге іі сиоге іп «оіа см. С-3254.
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852. іаге о-оіа вызвать сильное желание; разжечь ап
петит:

З р ес іа ітеп іе  1е ргидпоіе гпі Гасеѵапо ео іа  (С. Раѵезе,
«ІЫссопіі»).

Особенно соблазняли меня терновые ягоды.
Рогіаѵа іп доіе ІІ сіігіііо, рег і Гідіі, гіі зиссеззіопе а! 

Іііо іо  <іі ип !еийо, сЬе ^асеѵа аІГаггіссЫ іо рег йесогагпе
іа зиа ргозаріа (-/?. ВассНеіІі, «Тге ціогпі йі раззіопе»).

В качестве приданого она принесла для мужского по
томства наследственное право владения на поместье, на ко
торое зарился разбогатевший сосед, стремившийся просла
вить свой род.

I ёіогпаіі 1е Іасеѵапо зетр ге  доіа: 1і гиЬаѵа с о т е  іоззего 
зіа іі созе ргегіозе (О. Ѵег^апі, «Ѵйіепга а рогіе сНіизе»).

Уборщица испытывала пристрастие к газетам: она при
карманивала их, как если бы онн имели особую ценность.

Ооро іи ііо  поп Ьа пиііа, пеііа ѵііа, ё ^іоѵапе, сЬе с’ё 
гіі зігапо сЬе 1а іеііс ііа  1е Гассіа §о1а? (А. Могаѵіа,, «Нас- 
сопіі зиггеаіізіісі е заіігісі»).

В конце концов, у нее ничего нет в жизнн, она молода, 
и разве странно, что ей так хочется счастья?

— Е іп [опгіо е е іі поп Ц регйопа й’еззег гіи&сііо а  !аг 
циаигіпі.

— ОЬ!.. а Іиі і циаіігіпі поп Гаппо (Е. Сазіеіпиоѵо,
«I Мопсаіѵо»).

— В глубине души он не может тебе простить, что ты 
сумел наж нть состояние.

— ОІ Деньги для него не существуют.

(аге (ѵепіге) посіо а ііа  (или  іп) доіа см. N-366. 
т а п й а г е  Іийо рег 1а доіа сІеІГасциаіо см. А-255.
853. теп (іге  рег Іа до іа  =  нагло врать, лгать:

...іо... (іісо... сЬе... сЬІип^ие гііга аѵег еззі і іт о ге  со ІГ агті 
іп гпапо йі сЬІссІіеззіа, ей е?зег, с о т е  йііе, роИхопі е 
ігайііогі, т е п іе  рег 1а ^о іа  (М. й'Аге^Ио, «Еііоге Ріега- 
тозса» ).

...я... говорю.., что каждый, кто посмеет назвать их тру
сами, боящимися выйти на врага даж е с оружием, или, как 
вы сказали, лентяями и предателям и— тот наглый лжец.

— ...ОЬ т а іп а іо  Азсоіапо! ііі пе т е п іі  рег 1а ^о іа: зоп 
Ъидіагйе 1е *ие зіеііе! (Р. Рап[апі, «Сессо й’Азсоіі»).

— ...О презренный асколанеці Ты нагло лжешь. И твои
звезды тоже лгуті

т е й е г е  іі сарріо а ііа  доіа см. С-864, 
т е й е г е  1а саѵегга а ііа  доіа см. С-1409, 
т е й е г е  ІІ соііеііо а ііа  до іа  см. С-2275, 
т е й е г е  ип дапсіо а ііа  до іа  см. 0-211.
854. то г іге  іп (или  пеііа) доіа застрять в горле (о 

слове, словах).
т о г г а г е  Іа рагоіа іп доіа см. Р-548.
855. рагіаге іп доіа говорить едва слышно, неразбор

чиво, невнятно.
856. рі<!Ііаге (или  ргепйеге) рег Іа доіа (или  а ііа  ^о- 

1а) взять за горло, схватить за глотку; заставить под
чиниться грубой силе:

«Рій заззі сЬе іегга. Боѵгй раёагіо а резо й'ого?»
«<3ие1 сЬе ѵаіе, ессеііепга».
«ОЬ, зе іпіепгіеіе йі ргепсіегті рег 1а еоіа...»
«N0, ессеііепга!» (^ . Сариапа, «II тагсНезе йі Цосса- 

ѵегйіпа» ).
— Здесь больше камней, чем земли. И за это я должен 

платить на вес золота?
— Сколько стоит, ваша милость.
— Ах, так вы хотите взять меня за горлоі
— Нет. ваша мнлость.
Ё чиі іп диезі’а?а тогЬ ійа, сЬе 1а рій іеіга&опа <ІеІ!е 

сііепіі зі зепіе ргепсіеге а ііа  доіа. Ё ипа т е іа іо г а , зЧпІепйе 
(0. Рассо йе Ьа&агйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Здесь, в этой ужасной духоте, даж е самая выносливая 
из клиенток чувствует, как будто ее душат. В метафориче
ском смысле, конечно.
857. гісассіаге іп ^о іа  а ягі заставить взять назад; 

отомстить за  что-л.:
«Іпзотпта, зеі о поп зеі паіа іп ѵіа беі Сарриссіо? Роз- 

зіѣііе іи  поп зіа сГассогдо рег гісассіаг^И іп §о!а і! зоргизо 
сЬе сі Ііа Іаііо?..» (V. Ргаіоііпі, «Ье га^агге ді 5ап[гесІіапо»).

— В общем, разве ты  не родилась на виа дель Каппуччо? 
Неужели ты не согласна отомстить за причиненное тебе 
оскорбление?
858. гісассіаге а цгі іп доіа Іе ш е  рагоіе заставить 

кого-л. взять свои слова обратно.

859. г ітап еге  а  т е г г а  доіа застрять в горле (о сло
вах) :

. . .т а  диеІГога 1е ега зсарраіа ѵіа созі ргетигоза , іі Ьиоп 
Расіге Гаѵеа 1гаиепи!а соп зі іпіегеззапіі йізсогзі, сЬе рго- 
ргіо іі гіізсогзо ргіпсіраіе 1е ега г іт а з іо  а  т е г г а  §о!а 
(/. Nіеѵо, «Соп[е88іопі йі ип ііаііапо»).

. .но э т о т  час так быстро прошел; н святой отец вел с ней 
такую интересную беседу, что как раз о главном она н не 
успела поговорить.

г ітеи еге  1е рагоіе іп ^о іа  см. Р-564. 
зепііге ^о іа  ді ^с см. С-850. 
860. 5(аге іп ^о іа  (с о т е  им Ьоссопе) а  дсі стать по

перек горла:
«ІМоп сіеѵі сгейеге сЬе поп а т і  СІага. Ма іи  т і  зіаѵі Іп 

ёоіа с о т е  ип Ьоссопе» (К  Ргаіоііпі, «СгопасНе йі роѵегі
атапіі» ).

— Не думай, что я не люблю Клару. Но ты у меня торчал 
как кость в горле.

${аге пеІГого а ^оіа см. 0-633.
861. поп іа^1іаг8І Іа ^оІа соііа Ііп^аа уметь вовремя 

промолчать; знать пену слову.
іепеге Іа іипе а ііа  ^о іа  а см. Р-1472.
862. іепегзі іп ^о іа  умалчивать, замалчивать:

Ма пеззипо Ііаіо, пеззипо зі то ззе , іиШ  аппісЬіІіІі йаі- 
1’агіопе <іе! ^иагйіассіа сЬе... поп зі ега регйаіо  ді зриіаге 
^иеііо  сЬе еззі іепеѵапо іп ^оіа йа рій <1і чиіпсЭісі аппі 
{В. Реподііо, «Зирегіпо»).

Но н и к т о  пикнуть ие посмел, иикто с места не двинул
ся — все были ошарашены поступком этого мужлана, ко
торый посмел ляпнуть то, о чем все вот уже пятнадцать лет 
упорно молчали.

863. іігаге 1а ^о іа  а ясі ^  мучить, терзать кого-лі:
Регб поп / есі сопіо сіі диапіо аѵеѵа рготезео  зиі 1а- 

зс іа гт і саза е іегга: ега ип агео теп іо  сЪе т і  іігаѵа 1а 
^о іа  т а  пеііо зіеззо  Іе т р о  поп т і  ріасеѵа {М. Сагіазеёпи, 
«Ьп {іигпе рег соп[іпе»).

Однако я не воспользовался обещанием оставить мне 
дом и землю: эта мысль не давала мне покоя и в то же 
время думать об этом мне было неприятно.
864. п’а т т а г г а  ріи 1а ^о іа  сЬе 1а $раі1а ргоѵ. от об

ж орства гибнет больше народу, чем от войны.
865. сіо іа  ^о іа  от этого слюнки текут.
іі сиоге т і  ЬаМе (или т і  заіе, т і  §а1(а) іп ^о іа  см. 

С-3303.
ё ип 0880 сЬе г іт а п е  іп ^ о іа  см. 0-712.
1а <го!а іа  іарре Іарре (или іаррі Іаррі) см. Ь-154. 
іі посіо т і  8егга (или т і  8Ігііще) аііа о^оіа см. N-377.
866. рег 1а ^оіа! ^  ни за что!:

— Іпіегргеіе! — ^гігіо Р ітЬаІйо. — Соза йісе?
— Оісе сЬе Іазсі ІІ раззо.
— N0, рег 1а доіа! {/. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).
— Переводчик! — вскричал Римбальдо, — что он говорит?
— Чтобы ты уступил ему дорогу.
— Ни за что!

ші іогпа іі Ьоссопе а ііа  доіа см. В-988.
ООЬРО т

867. рег Іапсіаіо доНо прямо, по прямой.
868. апйаге (или  паѵідаге) а доКо Іапсіаіо идти, 

плыть по прямой.
С 0 Ь 0 5 0  т

ипа пе репва іі сиосо, ипа іі доіово см. С-3165. 
СОМІТАТА /

869. а  (игіа (или  (огга) гіі д о т ііа іе  а) проталкиваясь, 
толкаясь; Ь) отметая препятствия, помехи.

870. (аге а  д о т ііа (е  а) работать локтями, проталки
ваться через толпу; Ь) добиваться своего, пробивать 
себе дорогу, не стесняясь средствами.

871. (аге ипа ^ о і ф і а  заворачивать, сворачивать; из
виваться (о реке, дороге и т. п .).
ООМІТО ш

872. (аге соііе д о т і(а  (или  соі <готШ) делать хал
турно, тяп-ляп.

сопіайо сіі д о тК о  см. С-2494.
(Іоіоге сіі очкпИо см. ГЗ-748. 
оііо сН догпЛіі см. 0-288.
— гіаге оііо (Зі дшпКо см. 0-289.
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873. соі § о тШ  Тиогі с локтями наружу, с продран

ными локтями-
874. §ош ііо а  § о т іІо  бок о бок:

«Сага, поі Іаѵогіато  (*отііо а  ёо тН о  аппі, сі йіато
сісі іи» (С. Магоііа, «Ье тііапезі»).

— М илая моя, мы уж е много лет работаем бок о бок и 
говорим друг другу «ты».

Боро сНсіоііо аппі сЪе ѵіѵіашо ^ о т ііо  а  ^ошііо, раге сЬе 
т а п с о  гпі соповсапо, сегіе ѵоііе (В. Сазрегіпі, «&оззо йі 
зега» ).

Хотя мы с этими парнями живем бок о бок вот уж е 
18 лет, нной раз мне кажется, что они совсем меня не 
знают.

А ѵоііе сарііаѵа сііе іп ипа іпсіабіпе «соІІаЬогаѵапо 
т і іо  а ё о т ііо »  роіігіа, сагаЬіпіегі, ^иаггііа <1і ііпапга, іп~ 
іегроі {М. Реіізаііі-Р. Ріііоги, «Ьа тогіе соп Іе аіі Ыап~ 
сНе»).

Иногда случалось, что в ходе расследования, «в тесном 
взаимодействии работали» полиция, карабинеры, финансовая 
полиция, Интерпол.
(Пример см. тж. С-242),

875. аігаге Н ^ о т ііо  питать пристрастие к спирт
ному, заклады вать за галстук, выпивать:

И ргеіе гіоро Іа сегішопіа, поп іи рій ѵізіо: Іогзе §1і 
аѵеѵап іа ііо  аігаге іі 2 ° ,п^ о  Ігорро ргезіо іп сопігопіо а 
яиапіо ега з іа іо  ргеѵізіо (В. ТессНі, «СИ опезіі* ).

После освящеиия новой церкви священника больше не 
видели: может быть, ему дали раньше, чем было преду
смотрено, хлебнуть горячительного.

Оипяие іі сопциіЬиз рег аігаге П ^ о т ііо  е рі&1іаге ипа 
зЬогпіа поп шапса перриге пеііе и і і іт е  сіаззі гіеііа зосіеій 
(МеіНойе ЗсНІіетапп, «Ьекііоп»).

Стало быть, презренного металла, для того чтобы опро* 
кинуть стаканчик, и даж е  заливать за галстук, хватает 
даж е беднейшим слоям населения.

876. сошргаге соііе д о т Н а  выгодно ю  пить.
Гаге (огга гіі дошіН см. Р-1175.
іаг  ѵепіге іі Іайе аі дош ііі см. Ь-234.
877. ^іосагві сіі д о т і іо  работать локтями, протиски

ваться через толпу.
878. Іаѵогаге йі &отШ работать локтями, проталки

ваться; пробивать себе дорогу (к успеху); пускать в 
ход все средства.

879. піап^іаге і дош ій кусать локти, досадовать, огор
чаться:

Сагісо сіі Ьішіпііи! Запіо сЬе 8 Іі Іасеѵа т а п ^ іа г е  і во- 
шііі 5 Іп й’аНога; Зрегапга сЬе сошіпсіаѵа а ѵоіег ш агію  
(С. Ѵегда, «Мазігс-сіоп СезиаМо: ).

У него была семья на плечахі Санто, который уж е давно 
приносил ему одни огорчения, Спераица, которую надо было 
выдавать замуж .

880. пюхігаге Іе д о т і іа  (или  і  д о т ііі )  порваться, про
тереться на локтях (об одежде)-, показывать локти.

881. радаге соі догпіН (или  соііе дош ііа) скудно, ма
ло платить за что-л.; платить неохотно.

882. гадіопаге соп 1е д о т і іа  плести околесицу, не
сти чушь.

ѵіѵеге іп (і)84геио сопіаМо сіі допіііо соп см.
С-2495.

883. сі $’еп4га соп 1е дош ііа  ^  это дело верное, до
ходное, прибыльное.

діі оссІіі 5І 5*мг; ісапо (или  я’Ьаппо а іоссаг) со!1е 
д о тК а  см. 0-251.
ООММАТО а {У[г 

т ехгі р о т ш а іі см. М-1370.
ССШ РА'ХЖ Е гг-

884. рогіаге П §оп(а!опе возглчвлять что-л., быть 
признанным вождем, руководителем.
ООМРІАКЕ ѵ 

{топііаге і Ьагдідіі см. В-299. 
ропПаге іі сарриссіо см. С-873.
885. еопііаг$і соше ип ш апіісе =  взорвал ся , выйти  

из себя (от гнева, негодования):
II сог.іеезіопаіе рагѵе ідопііагзі сояіе ип шапіісе.
“  На.‘-[а! — игій ііоп С аеіапо. —■ (^иебіо ё ипо 5рго1ос[иіо 

(5. Маці Вопіапіі, «8регапга»і«

Исповедующий кажется готов был ЯЪпнуть от негодо
вания.

— Хватит! — заорал на нее дон Гаэтано. Это псос-о ко
щунство.

&оігііаге діі огессЬі а цй см. 0-562. 
допііаге И Іогасе см. Т-755.
! '0пПаге Іе ѵеіе см. Ѵ-161.
іі сопхідііо гіоро іі іа ііо  ё Ііа іо  сіа допііаг согпати$е

см. С-2465.
ОСШРІАТО а^Ё  

ш агіпа доп ііа іа  см. М-839, 
ѵехсіса допН аіа см. Ѵ-414.

0 0 N Р 1 0  о р т
386. допііо соше ип піЬЬіо важный как индюк:

...е <1а11а ^аЬЬіа ІІ шег1©, ^опііо соше ип пІЬЬіо. Гас- 
сотра^п аѵ а соп ип сапіо (!і Ігіопіо (А. Саііі, «Ьа іегга»), 

А дрозд, надувшись как иидюк, сопровождал его из 
клетки победными звуками.

887. допііо соше ипа гапа надутый как лягушка, 
чванный.

допііо (1І ѵепіо см. Ѵ-242.
888. доп{іо соше ипа гаш родпа ^  полный до краев, 

полнехонький:
Ѵодііо 1а саѵаііегееза 1)іііа ОігаЫі... ^аі.Ііа йі епегегга 

соше ипа /аш ро^пп а Каі а к'... (С. Ма^Ыіа. «Ье тііапезі>).
Я хотел бы видеть жену кавалера Дину Джиральди, пе

реполненную нежными чувствами.

раііопе допііо см. Р-166. 
а допііе ѵеіе (тж. а  ѵеіе доп(іе) см. Ѵ-150.
— апсіаге (или  Шаге, паѵідаге) а &оп{іе ѵеіе (или  

а ѵеіе допііе) см. Ѵ-151. 
соі сиоге еоп ііо  (д і ііеіе) см. С-3212, 
аѵеге і содііопі дгп (і йі... см. С-2075, 
аѵеге іі сиоге допііо см. С-3235 
екхеге ип оіте доп?іо сіі ѵепіо см. 0-727.
889. пе 50ІЮ ^оп ііо  е гі^опПо мне это осточертело, 

с меня хватит.
О О М \І(Е и .)А  і  

ехяеге (или  $іаге) а ііассаіо  (или  сисііо) а!1а ^оппеііа 
йеііа гпагпта см. М-315.

890. ішрапіагві іііеіго ипа доппеііа уЬязаться за  пер
вой встречной юСкой.

891. іігаге а ііа  ^оппеііа бегать за каждой юбкой, 
быть бабником.

892. ѵепсіеге одпі со^а Гіпо а ііа  §опп(еІ1)а продать 
все до последней рубашки.

поп ивсіге т а і  сіі воііо Іа §опп(еІ1)а гіеііа т а т т а  
см. М-315.

ассохіа (или  кігіпде) ріи 1а саш ісіа сЬе 1а ^опп(е11)а
см. С-294.

И т а п д іа ге  ѵа (га доппа е сашісіа см. М-388, 
ѵа іга 1а с а т іс іа  е 1а ^оптіеПа см. С-298. 

0 0 \ \ Е Ь Ь Ш 0  т
893. сопохсеге цсі іп ^оппеіііпо знать кого-л. с ран

него детства.
0 0 \ 2 0  т

894. іаге і1 долго рег поп ра§аге ^аЬеІІа (или  Гохіе) 
прикидываться дурачком.
С 0 к Ь і А \ 0  г[?Я

895. посіо догйіапо гордиев узел:
Раоіо. — Ега ѵегашепіе іі посіо @ог<1іапо... йоро (а§Ііа(о

(I. Зѵеѵо, «Ѵп тагііо*).
П а о л о .  — Это и впрямь был гордиев узел.., но его уда

лось разрубить.

896. — всіодііеге (или  іааііаге) ип поііо доггііапо раз
рубить гордиев узел, ре'нить, распутать трудный воп
рос.
СОКСІЕКА }

897. рогхі Іа догдіега гіеііе сіапсе рассказывать небы
лицы, говорить глупости.
(ЮТА I 

гиоіасіа йеііе дсіе см. К-617.
898. Ьа^паге 1е §о4е обливаться слезами, плакать.

16 Итал.-русск. фраз. сл.
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89Ѵ. (аге Іе Гоххе (или  Іе ЬисЬе) пеііе 50 ІС похудеть.
900. (аге Іе е с іе  поправиться, пополнеть.

СОГГА /
901. аѵеге Іа 50  Ма аііе гпапі быть скрягой.
902. ^ о ііа  пзіГо55а сіига (іпо а ііа  Гоььа ргоѵ. =  гор

батого могила исправит.
СОѴЕШМАКЕ ѵ 

^оѵегпаге а  ЬассЬеііа см. В-20.
^оѵегпагхі соп ип іііо см. Р-780. 
оііо сіі Іисегпа о^пі т а і  ^оѵегпа см. О 308. 

СОѴЕКМО т
903. ^оѵегпо (апіоссіо марионеточное правительство 

(пример см. 0 -905)
904. ^оѵегпо Іаг^о либеральное правительство.
905. §оѵегіо  о т Ь га  теневое правительство:

...зі рагіа гіі боѵегпо отЬ га, сіі ^оѵегпо Тапіоссіо... сЗі 
гіесгеіі саіепассіо.. сіі еаЬЬіе заіагіаіі (С. Раііоііа, «Ье 
рагоіс йеі роіеге»),

...говорят о теневом кабинете, о марионеточном прави
тельстве... о запрещающих постановлениях правительства...
о тарифных сетках.

Іе гесііпі сіеі ^оѵегпо см. К -155.
906. рег хио цоѵегпо к вашему сведению, 
рег гз^о іа  е ^ о ѵ е т о  см. К-196.
хепга ѵеіа е хепга ^оѵегпо см. Ѵ-153.
907. (аге (ш а і) доѵегпо сіі... а) плохо обращ аться 

с...; Ь) обратить во зло, злѳупотребить; плохо ото* 
зваться:

БегпЬга сЬе сі зіа ип ГоІІеіІо сЪе ІассІа т а і  б ° ѵегпо йеііе 
ѵозіге зіаіие (Р. Ое Запсііз, «5а&&і сгігісі» )

Кажется, есть такой непутевый критик, который плохо 
отзывается о ваших статуях.

908. т е ііе ге  а ^оѵегпо упорядочить, привести в по
рядок:

Рег Ъепеіісаге Га сііій іи ш еііі а ^оѵегпо і і іи т і
(С. В ’Аппит ю , «ТгацесІіе, зодпі е тізіегі»).

Чтобы дринести пользу городу, приведи в порядок реки.

0 0 2 2 0  іп
909. поп апйаге (или  поп соггеге) рег іі 50220  не тер

петь, не выносить (оскорбление, обиду, несправедли
вость) .

аигаѵегкагхі пеі 50220  см. С-914.
910. аѵеге ріепо іі (или  евзеге ріепо ііпо аі) 50220  

быть сытым по горло:
ЗагеЪЪего зіа іі ѵепІічиаІ{г’оге сіібшпі рег оНгіге а Іиі ип 

ргапго доѵігіоБо е зі загеЪЬего зепШі ріепі Ипо а і 50220 
(А. РаІаггезсНі, «Нотапгі зігаогйіпагі»).

Они готовы были поститься целые сутки, лишь бы уго
стить его пышным обедом, и, накормив его, они чувствовали 
себя так, словно сами пообедали.

911. аѵеге цс пеі ^огго: Ьа цс пеі ^0220 ему очень хо
чется, не терпится что-то сказать.

поп соггеге рег іі &0220 см. С-909.
912. е т р іг з і И ^0220 наесться до отвала:

Ѵиоі сііге сЬе ші 8ро&1і іо рег е т р іг е  іі 50220  а ѵоіаііхі 
сЬе поп аѵеіе іа ііо  пи ііа? (О . Ѵег^а, «Мазіго-йоп Сезиаі- 
йо»).

Ты хочешь сказать, что я должен снять с себя последнюю 
рубаш ку, чтобы набить брюхо вам, которые ничего ие д е
лали?
913. шогіге а ^0220 зігеііо  быть повешенным, кон

чить на виселице.
евзеге ріепо !іпо аі §0220 см. 0-910.
914. г ітап еге  (или аіігаѵегзагзі) пеі ^0220 застрять 

в горле; быть непереносимым, нестерпимым:
Зоргаіи ііо  сіоіеа сіі раззаге реі зиЬогпаІоге сіеііа га- 

^агга , е іи ііе  1е аііге  роіеѵа іп§ЫоШге т а  диезіа ргоргіо 
§1і 8і аіігаѵегзаѵа пеі 50220  (/. Ыіеѵо, «Соп$ еззіопі йі ип 
ііаііапо»).

Больше всего он страдал от того, что его принимали за 
доносчика на девушку; все остальное он мог вынести, но 
это подозрение было нестерпимо.

915. поп аарег Іепеге пиііа пеі 50220  не уметь мол
чать.

а ііа  5 аІ1іпа іп50 г<5а сгера іі 50220  (тс. аІГиссеІІо іп- 
50 .4І0 5 І1 сгера іі 50220) см. 0-83.
ІІР А 0 А 8 8 0  т

916. (аге іі 5гайа850 бахвалиться, похваляться:
— Ыоп егі 1и сЬе іасеѵі іап іо  іі ^ ай аяб о  ргіша е айеззгэ 

8еі 1і сЬе іге т і?  іи ііі и^иаіі ѵоіаііп  Зітопеііа. «Тігаг
гпаіііпа»).

— Н е ты ли это тогда хвастался, а  теперь дрожишь со 
страху? Все вы одинаковы.

С К А О ІШ  щ
917. 5а1іге ип етасНпо подняться на (одну) ступеньку.

с к а о і к е  у
еззеге ^гасіііо аІГоссНіо см. 0-86.
§тас!і§са чиезіе шівегіе см. М-1551.

СКАОО I т
918. а  §тас1о а §тас!о (тж. сН §тас1о іп §тас!о, ^гасіо 

рег ^гасіо) мало-помалу, постепенно.
919. іп ^гагіо §иргешо (тж. іп виргешо ^гадо) в выс

шей степени.
аѵеге Іа сосіа рій Іип^а гіеі ^гадо см. С-2028.
920. іепеге іі ^гагіо сохранять достоинство, держаться 

солидно, авторитетно.
СКАОО II ш

921. о рег §тас!о о рег іогга  (тж. о Ьиоп §тас!о о шаі- 
^гагіо) волей-неволей:

Аііапіе. — О рег ^гагіо о рег Іогга, ші сопѵеггй Таге а 
іио тойо', регсЬё 1и зе5 еа&Пагс1о е соІГ агте е  іо гіізагшаіо 
е ѵессЬіо (С. Ьеорагйі, «Орегеііе тогаіі»).

А т л а и т. — Волей-неволей мне придется поступить по- 
твоему. Ведь ты полон сил и во всеоружии, а  я  стар и 
обезоружен.

922. гіі Ьиоп ^гагіо охотно:
...диеііа т аШ п а  сіеі диіпйісі, ч и а т іо  Тогеііо... глі іпѵйб 

а апсіаге соп Іиі... ассеиаі йі Ьиоп дга<1о (А. Могаѵіа, 
«Кассопіі готапі» ).

...пятнадцатого августа, когда Торелло ...приглашал меня 
поехать с ним, ... я  охотно согласился.

Сизі (соп ипа зресіе сіі (егосііа) — Рего ё регзіпо со тісо  
сЪе ѵоі ѵі Іазсіаіе зерреіііге Іапіо йі Ьиоп е га^о (^ -  Веііі, 
«Соггигіопе аі Раіагго йі Оіизіігіа»).

К у с т  (с остервенением). — Однако, разве это не комич
но, что вы даете себя похоронить с такой охотой?

— Соше ассо^ііеіе ѵоі іі ѵозіго йезііпо, сіиса? Ьо ас- 
се ііа іе  гіі Ьиоп ^гадо, 1о 8иЫ1е. о ѵоіеіе гіЬеІІагѵісі? 
(М. Зегао, «Сиоге іпіегто»),

— Как вы принимаете свою участь, герцог? Миритесь 
с ней или собираетесь сопротивляться?

923. сіі т іо  Ьиоп 5 гайо с моего согласия.
924. т іо  т а і  5 гас1о против моего желания, вопреки 

моему желанию, против моей воли.
925. апсіаі е (или  ем еге) а ^гасіо а  нравиться ко

му-л., быть по вкусу, по нраву.
аѵеге 5 гас1о сіі ^с см. С-929.
926. еккеге іп 5 га<Зо сіі (+ іп /.)  быть в состоянии сде

лать что л.
927. т е  Неге іп 5 га<Зо предоставить возможность.
928. кареге (или  хепііге, Іепеге) 5 гас1о (или Ьиоп 

5 га<Зо, 5 гайо е 5 гагіа) а <з<3 отдавать должное, бІіть 
признательным:

Мі рагеѵа сЬе П о п ііа  іш зарекзе бгайо апсііе сіі ГІПСІІС 
по+іхіе со5і егі^ іе іпіогпо аі т іе і  ргоіензогі (А. ВаШіпі, 
«Веаіо (га Іе йоппе»).

Мне казалось, что Доретта была мне признательна даж е 
за эти, такие серенькие сведения о моих преподавателях.

929. хареге (или  аѵеге) 5 гас1о <3і быть довольным 
чем-л.; быть благодарным за что-л.

930. поп хареге пё 5 га<Зо пё 5 гагіа проявлять чер
ную неблагодарность.

931. Іепеге И ^гасіо сохранять достогінство; держ ать
ся солидно, авторитетно.
С КА О ІМ 2Ю М Г /

5 іи(1і2іо сіі 5 гас1иа2Іопе см С-727.
С ЕА РРІА КЕ ѵ 

аѵеге сіепіго йі 8ё (или  йепіго іі 5ап5 ие) ип 5 аМо 
сЬе 5 га!(іа см. С-294.



СКА 483 О
сЬі йі ^ а і іа  пазсе, зогсі ^гаГііа, е ке поп ріі рі&ііа 

поп ё виа Іі^ ііа  см. 0-270. 
сЬі поп т і  реіііпа поп ѵо^ііо сЬе т і  ^ га ііі см. Р-1405.
Оіо И ^иагсіі йа сиеііа ^ а ііа  сЬе сіаѵапіі іі Іесса е сіі 

гііеіго Н §та((іа см. 6-472.
даМа р іа ііа , сЬі поп 1а ѵейе, ^гаЕііа см. С-275. 

СКА РРЮ  т
932. (аге а ^га ііі царапаться.

С К А Р Р І5 А М І |т
933. е$5еге ип §та((і$ап(і быть святошей, корчить из 

себя святого.
СКАСМІЮ ЬА { 

сопохсеге 1а Ігед^еа йаііа ^га^пиоіа см. Т 910. 
киосега е пиога, Іешре5Іа е §та§тикіІа см. 5-2081. 

С К А М ІС М  /  
аііассагхі сопіе Іа д г а т і^ п а  см. А-12С8.
934. хепііге пахсеіе 1а §тат і|гп а  ^  слышать как тра

ва растет; обладать тонким слухом.
935. ё с о т е  Іа ^ г а т іц п а  это ничтожная вещь, ни

чтожный человек, ничтожество.
Гахіпо а т а  1а ,;иа д г а т і^ п а  см А -1220.
936. сі пахсс Іа ^ г а т і^ п а  тут только сорная трава 

растет, тут нет ни единой жнвой души; это совсем без
людное, пустынное место.
СКАЛША .1СА {

937. рег дгагпш аііса по всем правилам, как следует, 
как надо (пример см. С -67)

аѵеге ргаііса е ^ г а т т а і іс а  см Р-2216.
938. гіхропіісге іп §та іп та ііса  ответить в рифму. 
аКго (ё) 1а ргаііса, аІМЬ (ё) 1а § т а т т а ( іс а  см.

Р-2222.
Іа ргаНса ѵаі рііі йеііа д г а т т а Н с а  (тж. ѵаі рііі 1а 

ргаііса сЬе 1а ^ гатгга ііс а ) см. Р-2224.
С К А М 0Ь А 220

939. аѵгеЬЬего тап § іа4о  Іе сЫарре (или  Гапса) йі 
С гато іа гго  сЬе Гаѵеѵа (Іі (егго шутл они бы закусили 
окороками Грамолаццо, хотя те и железные (об изголо
давш ихся лю дях, ср. они и отца ройного бы съели). 
СКАМА I 1) зерно, частица; 2) прост, деньги; 3) крас
ная краска; 4) неприятность, огорчение.

940. §тапа Іогіе (4) =  большая неприятность, зав а 
руха:

— Іо ѵеп§о а ргепйеге т і а  т о ^ П е — сііззе аі Ъгі&агііеге.
— Ѵасіа: зе сі гіезсе... Е ш а^агі ѵепіззего ІиШ і тагШ  

а ргепйеге 1е Іого то ^П ... (Зиезіа ё ипа ^гап а іогіе, саго 
Тгісо (Ь. Зсіахсіа, «И таге соіоге йеі ѵіпо»).

— Я пришел за своей женой. — сказал он карабинеру.
— Попробуй пройти, если удастся... Может и все осталь

ные мужья придут за своими женами, чтобы вытащить их 
из церкви... Тут настоящ ая заваруха, дорогой Трико.

941. йі §тапа ^гохха (1) грубый, невоспитанный.
942. аѵеге дгапе соп... (4) иметь неприятности с..:

«Ьа саріБсо,» — сііззе іі т іп ізіго . «Сарізсо сЬе поп ѵо&Ііа 
Егапе соп 1а роііііса» (М. Заіѵаіа^діо, «ѴасгоЬаіа*).

— Я понимаю вас, — сказал  министр, — понимаю, что вы 
ие хотите неприятностей из-за политики.

943. ріап іаге ипа (или Іа) §тапа (4) причинить не
приятности; устроить скандал; поднять шум, гвалт:

...еррегсіо согзі йаііа 5йога сН зегѵігіо е  роі сіаі тегіісо 
йі ^иагсііа ріапіапсіо ипа бгапа регсЬё поп &1і Гасеѵапо 1а 
то г ііп а  (С. Вегіо, «II таіе озсиго»).

...поэтому я помчался к дежурной сестре, а потом к де
журному врачу и пожаловался, что ему ие делают укол 
морфия.
944 ргепсІегБІ ипа §тапа (4) нарваться на неприят

ность.
945. Бсисіге (или Іігаге Іиогі) 1а §тапа (2) раскоше

литься:
«Оіа, ша зе іиШ  {оззего соше поі, сЫ іігегеЬЬе ІиогІ 1а 

^гапа?» с о т т е п іо  ГаНго (С. Тевіогі, «II Вгіапга е аіігі 
гассопіі»).

— Да, но если бы все были такие как мы, кто бы тогда 
выкладывал денежки? — отпарировал приятель.

946. іиНаге іі сарреііо іп ^гап а  (3) стать кардина
лом.

947. піепіе §тапе соп Іиі (4) не порти с ннм отноше
ний.
С К А М ІО  т

апгіаге е ѵепіге с о т е  іорі іп ип §гапаіо см. Т-744.
948. аѵеге іі ^гапаіо ѵиоіо быть чокнутым:

— Тешо сЬе чиеі роѵегеііо аЬЬіа ѵиоіо 11 е г^паіо — т о г -  
т о г б  ріссЬіапйоеі іі саро соі поссо йеІГіпйісе {/. N^еѵо. 
«Соп}е83іопі йі ип ііаііапо»).

— Боюсь, что у этого бедняги здесь винтика не хва
тает, — прошептал он, постучав указательным пальцем по 
лбу.

СКАМАТА (
949. а5сіидаге іі зисіоге соп Іа §тапа*з а (тж. Ъс- 

пегііге соі т ап ісо  гіеііа ^гапаіа  или  сіеііа §сора) от
делать по первое число, отдубасить.

950. гііріп^еге соп 1а §тапаіа пачкать, мазать ( о  ху 
дожнике) .

е55еге (или  рагеге) сіі са§а рій сііе Іа ^гапаіа  см. 
С -П 6 І.

951. рі^ііаге 1а (или  зсассіаге, зеораге, зраггаге соп 
1а) §тапа1а выставить за дверь, уволить, выбросить на 
улицу:

Росііі йериіаіі гезШ, да зеораге со ііа ^гап аіа , ...зоппес- 
сЬіапо зиі сагіе^е іо  (С. Раійеііа, «II раезе йі Мопіесііѵгіо»).

Немногие упорствовавшие депутаты, которых потом вы
гонят из парламента... в сонной неподвижности склонились 
над своей почтой.

рипіеііаге Гизсіо соі т а п іс о  сіеііа §тапа!а см. ІІ-226.
952. §а11аге 1а §тапаіа выйти из-под опеки; стать 

совершеннолетним, самостоятельным:
Оа сЬе заИ аі 1а ц гап а іа  Ьо соѵаіо зегпрге ипа пійіаіа 

с1’ашогі {Ь. ЗеііетЪгіпі, «Ьисіапо, і йіаІо^Ні е &1і ері- 
ёгапипі» ).

С тех пор как я стал взрослым, у меня было много 
любовных похождений.
ксассіаге (или  зеораге, храггаге) соп Іа §гапа!а см. 

С-951.
953. ѵоііаге Іа ^тап а іа  йаііа рагіе сіеі іпапісо перейти 

в  наступление
954. (Іа ) (^гапаіа пиоѵа храгга Ьеп 4ге ^іогпі ргоѵ\ 

новая метла чисто метет.
СКАГ\ІСА55А /

955. Ьаііеге (или  зиопаге) Іа §тапсаг.5а а) бить в ба
рабан; Ь) поднять шум, устроить шумиху 
СКАГМСНІО т

956. рій Іипаіісо йеі ^гапсЬі вспыльчивый; перемен
чивый, непостоянный, капризный; экстравагантный, с 
причудами.

аѵеге а сЬе Іаге соп <зс с о т е  1а Іипа соі §гапс1іі см. 
Р-187.

957. аѵеге іі дгапсіііо а ііа  Ьогка (или  аі Ьогхеіііпо, 
а ііа  5саг«е11а, а ііе  т а п і)  быть прижимистым, скаред
ным, скупым.

958. саѵаге іі §тапсЫо й аііа  Ьиса =  вытащить на 
свет божий.

959. саѵаге іі ^гапсЬіо <1а11а Ьиса соііе т а п і  аіігиі её
чужими руками ж ар  загребать.

екхеге рііі хсеіпо сЬе і ^гапсЬі (йог йі Іипа см. 5-374.
960. (аге с о т е  і §тапс1іі пятиться назад.
961. ргепйеге (или  рі^Ііаге) ип ^гапсЬіо (а  хессо) 

ошибиться, обмануться, попасть пальцем в небо, сесть 
в калошу, дать маху:

«Аѵеіе врагаіо цговво, габаггі!» йіззе зиа ЕссеІІепга. 
«Зісигі сіі поп аѵег ргезо ип бгапсЬіо?» (5. 5  і&погопі, 
«Тезіітопіапга й’ассиза»).

— Н у и наворотили вы дел, мальчики, — сказал его пре
восходительство. — А вы уверены, что ие сели в калошу?

«Оиагйа сЬе зіаі ргепсіепсіо ип егапсЬіо» сііззі !геййа- 
шеп^е^ «5е ѵо^Ііо изсіге Іи ііе 1е зеге ё регсііё іі поппо 5Іа 
піаіе» (5. Сазрегіпі, «Ковво йі зега»).

— На этот раз ты ошибаешься, — возразил я спокойно. —■ 
Уж если я и ухожу каж дый вечер, так это из-за деда, ко
торый Солеи.

— VI Ьо дій гіеИо сЬе ѵі зЪаеЬаіе. Е чиапсіо зі епіга 
а чиезГога пеііа сапіега йі ипа зіепога, е зі ргепйе ип 
з іт ііе  е гапсЫо, зі Ьа а іт е п о  іі гіоѵеге сіі Іоеііегзі іі  сар- 
реІІо {V. В го ссН іс /  гетрі йеі цгапйе атоге»).

16*
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— Я ж е сказала, что вы ошиблись. И, кстати, раз у ж  вы 
допустили бестактность, ворвавшись в номер к дам е в такое 
время, то хоть снимите шляпу.

Магёкегііа. — К а^агго  г.ііо, іс т і  ега Іизіп^аіа сііс о ѵоі о 
Раоіо , іп з о т т а  ипо сіеі сіие [озве апсіаіо а д,епіо а Мііасіу, ша 
аѵсѵо ргсзо ип 6'гапсЫо а зессо. (Зиеііо сііе езза а т а  Ги сіа 
Іеі сопозсіиіо зеі аппі Га... (С. Окегагсіі, «Ь'апеИо йеііа тайге»), 

М а р г а р и т а .  — Мальчик мой, я  льстила себя надеждой, 
что или вы или Паоло придетесь по вкусу миледи, но тут 
я  села в лужу. Она любит одного человека уж е шесть лет.

962. о^пі §тапсЬіо Ьа 1а хиа Іипа ргоѵ. у каж дого 
свсгі неприятности.
ОКАМОЁ а§ §  е т

&гап Ьассаіаге см. В -12.
963. §тапйе г о т е  ип саро с!і хріііо с булавочную го

ловку.
964. дпіпйе с о т с  саха =  ни в какие ворота не лезет:

— Кіогіе, шіа саг і; сЬіасспіеге е Ьивіе ^гаш іі соше саза 
(7'. 1-0гі 5\иіІ Агпо»),

— Все это зыдумки, мой милый, болтовня и ложь, это 
ни в какие ворота не лезет.
поп... дгап сЬе см. С -1647.
§тап согйопе см. С-2673, 
дгап сиоге см. С -3197.
§тан ГаіГо см. Р-264.
— поп сі сгейо ^гап  ГаМо см. Р-265.
іі {>тап діогпо см. 0-544.
1а ^тапйе «иегга см. С-1181.
965. ^гапйе с о т ’ип ^ихсіо сіі посе эй от горшка два 

вершка.
^гап  Іаііпо см. Ь-210.
Сгап ІіЬго см. Ь-565.
ІІ §тап Ь отЬ агйо см. Ь-779.
1а дгап т а й ге  см. М-55.
СіГап т а е х ію  (или  іпа"І5Іего) см. М-89,
іі §гап гпапіоѵапо см. М-733.
Огап М аііео см. М-943,
іі §гап то п й о  см. М-1747,
іі ^гапйе іпиіо см. М-2259,
іі Огап піггагйо см. N 317. 
ип §гап регго см. Р-1452.
966. §гапйі е ріссіпі богатые и бедные,
і ^тапйі хасегйоіі см. 5-52.
§тап хі&поге см. 5-778
967. ^гапйе <зиапі’ипо хріссЬіо й’адНо ничтожный, не

значительный, мельчайший.
§тап ѵоііа см. Ѵ-931.
са’ ^гапйе (тж. саха ^тапйе) см. С 1125.
соіро іп §тапйе хШе см. С-2222.
&іа йі §тап регго  см. Р-1437. 
п аіи гаіііа  дгапйе см. N-109.
968. іп §тапйе а) (тж. а  §тапйе) в большом мас

штабе:
БеЬЪепе т а з іг о  Сепіо бі Тоззе з^оггаіо (1І Гаге 1е созе 

іп ^гапгіе, Ы сегітоп іа сіеііо зрозаіігіо (и таііпсоп іса 
{/■ Реггі, «ЕтіЕюпІі»).

Хотя мастер Дженио н старался сделать все с размахом, 
свадьба получилась все-таки грустной.
(Пример см. тох. Р-491).

Ь) оптом
969. а ііа  §тапйе на широкую ногу:

ЬЧгпріапІо йеі сазеііагі ё ГаНо а ііа  &гап<1е, соше рег ип 
ѵазіо сошшегсіо (Е. Сесскі, «Регіріо сІеИ А$гіса»).

Оборудование магазина было сделано с размахом, как для 
широкой торговли.

Е іі сіиса апсога аззаі ^іоѵапе е Ъ еІІіззіто йеііа регзопа. 
8і ітаііа а ііа  ^гапгіе, ѵезГе е т а п ^ іа  соп Іиззо (Е. Мада- 
Іоііі, «Ьеііеге [атИіагі сопіго Ѵаіеізто>>).

Герцог еще довольно молод и очень хорош собой Ои 
живет на широкую ногу, роскошно одевается и любит изы
сканные блю да.
(Пример см. тж. 0-837).

970. — Гаге а ііа  дгапйе (тж. яіаге іп зиі дгапйе) 
много мнить о себе, строить из себя важную персону.

йі дтапйе аЬЬогйо см. А-26. 
йі §тапй’аГГаге см. А-314.

а ^гапйе а§ іо  см. А-355. 
йі ^гап саггіега см. С -1032. 
йі ^гап  сіаххе см. С -1996. 
йа дгап сопіо см. С-2511, 
а ^гап  согха см. С-2797. 
йі ^гап  сиоге см. С-3206, 
а §тап йеггаіа см. 0-237. 
аі §тап йі см. 0-290. 
а дгап йігіііс см. 0-574. 
йі ^гапйе е іа  см. Е-257. 
іп цгап Г огта см. Р-1068. 
а  §тап (огга см. Р -1158. 
іп ^гап  д а іа  см. С-35, 
йі §тап ^ а т Ь а  см. 0 - і2 8 . 
а  §тап ціогпо см. 0-568. 
йі ^гап  Іепа см. Ь-361. 
йі цгапйе Іеѵаіига см. Ь-519. 
а ^гапйі Ііпее см. Ь-611. 
йі ^гап  Іип^а см. Ь-940. 
аПа ^гап  шегеігісе см. М-1221, 
йі дгапйе то ш еп іо  см. М-1725, 
ііпо а  §тап пойе см. N-486. 
рег ипа §тапйе ога см. 0-450. 
а  5>гапйе о 11а см. 0-731. 
а дгап раххо см. Р-776. 
а  §тап репа см. Р -1134. 
йі §тап кап^ие см. 5-144. 
іп  дгапйе хіііе см. 5-1717.
— Гаге чс іп §тапйе 5Іі1е см. 5-1718.
йі ^гап  іеігро см. Т-233.
а ^гап ѵіа см. Ѵ-469.
а ^іогпо §тапйе см. 0-560.
аш аге іп §тапйе Іио^о см. Ь-976.
аггіѵаге аі ^гап  рипіо см. Р-2512.
аѵапгаге а  ^гапйі ^іогпаіе см. 0-521.
аѵеге іі согро ^гапйе см. С-2741.
аѵеге ипа §тап сЬіассЬіега см. С -1660.
аѵеге ипа §тап сіагіа см. С -1793.
аѵеге Іа §тап Гаѵа см. Р  307.
аѵеге ипа &гап Гіассопа аййокко см Р-522.
аѵеге ^гап гпегсаіо йі чс см. М-1205.
аѵеге ипа ^гап кокіа йі йеЫІі см. 0-64.
аѵеге ^гапйе ііа іо  (ргехко чй) см. 5-1655.
сгейегзі ^гап соха см. С-2891.
еххеге §тап Іарроіа см. Ь-155.
еххеге ип §тап тісгоЬ іо см. М-1386.
еххеге ипа дгап гпіцпайа см. М-1423.
еххеге йі §тапйе оріпіопе см. 0-416.
еххеге йі дгап рахіо см. Р  858.
еххеге ип §тап ріп ііа см. Р-1798.
еххеге ип §тап хіпйасо см. 5-816.
Гаге Ьиопа §тап сега см. С -1524.
Гаге сохе ^тапйі см. С-2900.
Гаге 1а §ігаГа йеі сап ^гапйе см. С-461.
971. Гагхі ^гапйе хвалиться
972. Гаге (или  врассіаге) іі (или  йеі) ^гапйе (тж. 

Гаге іі дгапгіе е іі дгочко) корчить важное лицо, пу
скать пыль в глаза:

Риогі саш тіп аѵ а а 4ез{а гіНа, пеі піегго гіеііа зігайа, 
іасепгіо іі ^гапсіе ( / .  Тоггі. «Тге сгосі»).

На улице он вышагивал, высоко подняв голову, посреди 
дороги, точно важ ная персона.

Гаге 1а §гап сахха см. С-1251.
Гаге §тап согіо  йі ^й см. С-2545.
Гаге ^гап  Гехіа а... см. Р-484.
Гаге іі §тапйе е іі §тоххо см. 0-972.
Гаге ип дгап роііаіо см. Р-1954.
Гаге ип §тап іиГГо см. Т-971.
Гаге ЛеІ цгапй’иогпо см. Ц-134.
Гаг (Іа ) §тап ѵіГа см. Ѵ-727.
Гаге 1а ѵоііа йеі сап §тапйе см. С-461.
^іосаге 1а хиа ^гапйе сагіа см. С -1083.
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іеѵаге §тап { а т а  йі её см. Р -115.
973. те ііе гк і хиі ^гапйе возгордиться, вознестись. 
теН еге  ипа §гап (іГа ас1Й0550 см. Р-675. 
теМ еге рег §гап рессаіо см. Р-948.
т е ііе г е  ^гап  Іішоге асісіоххо см. Т-645 
рагеге ип §тап піиііпо а  ѵепіо см. М-2153, 
крассіаге іі (или  йеі) §тап<3е см. 0-972. 
кіаге іп 5иІ §тапйе см. С-970.
4а§ііаге ^гап  сапіопі см. С-597. 
іа^Ііаге дгап соірі см. С 2262.
Іепеге иіі §тап сасаге см. С-6, 
іепегхі ип §тап сНе см. С -1648. 
іепег §тап рокіо см. Р-2180.
Іепеге цсі іп ^гап  ргегго см. Р-2289, 
поп Іоссаге Іегга рег іі ^гап ріасеге см. Т-432, 
ѵіѵеге Іа (ргоргіа или  хиа) §тапйе § іогпаіа см. С-529, 
ѵоіеге ип Ьепопе дгапйе а чй см. В-554.
i Ьоссопі дгапйі 5опо ф іеііі сЬе аііо&апо см. В-984, 
саѵа е поп шеШ, о^піі дгап т о п  (с « сета  см. М-1874, 
с’ё ипа раггіа  сЬе ё ип §тап §іийІ2Іо см. Р-927. 
сЬе Ьепе е т а і  поп рио хоНгіге, а  §тапйе опоге поп

рио ѵепіге см В-496. 
сЫ ^іоса аі ІоМо ё ип §тап ш егіойо см. Ь-796. 
сНі ре их а іппапгі Ігаііо, §тап хаѵіо ѵіеп іепиіо см. 

Т-881.
сЬіека §таппе, йеѵогіопе роса см. С-1725, 
сош ’ё ^тапйе іі шаге, ё §тапйе Іа Іегпрехіа см. М-816. 
Йаііе сохе ріссоіе 5і ѵіепе аНе §тапйі см. С-2917, 
сіаі Йеііо аі (аМо с’ё ип е гап 1га Но см. 0-280. 
ёоппа сЬе ге§^е аН’ого, ѵаі рій Й’ип §тап Іекого см. 

П-810.
ё ип ^гап п і’йісо сЬі сопохсе іі хио т а іе  см. М-1035. 
Гехрегіепга ё ипа {ггап т а е з іг а  см. Е-198.
Ііоііоіі ріссіпі, риаі (или  (а${ійі) ріссіпі, (і§1іоіі §гап- 

Йі, ^иаі (или  Іахіісіі) §гапйі см. Р-709. 
депіе §гапсіе, саш ісіа с о п а  см. С -367.
^тапйе ііпісігіа ^епега §тапй’ойіо см. А-602. 
дгап (есопйііа поп ѵіепе а п а іи г ііа  см. Р-354.
Й'гап паѵе, §тап репхіего см. N 117.

§тап рессаіо поп рио екхеге сеіаіо см. Р-952. 
&гап ргогпеШІоге — гаго тап іеп ііо гс  см. Р-2346.
51  ап гопіЬагго е роса Іапа см. К-512.
8тап  8огйо ё циеііо сЬе поп ѵиоі іпіепйеге см. 

5-1100.
ii §тап Іегпро а ’ §тап поіпі ё ^гап  ѵеіепо см. Т-305. 
Іеѵа е поп ш еііі, одпі §тап гпопіе в с е т а  см. М-1874. 
Іа Іоп іапапга о§™ дгап р іа^ а  капа (или  ьаійа) см.

Ь-783.
а ііа  іпекха іп сіиото: Іа сЬіека ё ^гапйе (или  Іа ё 

сЬіеза ^тапйе) см. М-1261.
(й і) то Ш  росііі (аппо ип дгапйе азхаі см. М-1718,
іі пахсег §тапйі ё сахо е поп ѵігій см. N-29.
Іа паіига, И (етр о  е Іа рагіепга копо Іге §тапйЗ т е -  

йісі см. N-105.
Іа песехкііа ^гап  созе іш едп а  см. N-137.
974. пеззипо ё §гапйе рег іі ргоргіо сатегіеге  (тж. 

пехкип §гапй’и о т о  ё Іаіе рег і! хио йоіпехіісо) ни один 
великий человек не бывает великим для своего слуги.

поп ё §тап соха см. С-2923.
поп ё іпаі 5І §тап іпогіа сЬе поп саш рі сЬіссЬе$$іа см. 

М-1907.
і рехсі дгапйі т а іщ іа п о  циеііі ріссіпі см. Р-1363. 
ріссоіа асдиа (а  сеххаг ^гап  ѵепіо см. А-250. 
ипа ріссоіа саіепа шиоѵе ип §тап рехо см. С-1279, 
ріссоіа ріеіга дтап сагго гіѵегха см. Р-1783. 
ріссоіе гиоіе рогіап ^гап Гаксі см. К-643. 
ріссоіо ѵепіо ассепсіе Іиосо, е іі ^гапйе 1о хіпогга 

см. V -І84.
і рій р іап  П1І11СІ1І011І бопо роі і рій іиіЪі см. М-1453, 
роса (аѵіііа ^гап  { і а т т а  хесопйа см. Р-326. 
роса т о іе  — ^гап ѵаіоге см. М-1696, 
роѵегіа Ііеіа ё дгап гіссЬегга см. Р-2201.

заѵіо йа ріссіпо, т а і і о  йа §гапйе см. 5-267.
ІІ 5е е іі М а коп ^гап  тіп си іоп і сіа Асіаіпо іп чиа см.

5-522.
хетрге раге рій ё'і апйе 1а рагіе Йеі со тр а^ п о  см. 

Р-663.
И іе т р о  Ьепе &ре$о ё ип §гап  ^и айа^п о  см. Т-318,
іі Іе т р о  с ип ^гап  таек іго  см. Т-324,
іі Іегпро ё ип ^гап  піесіісо см. Т-323.
Іи ііі 5і г іЬ гп а  а ііа  ^гап т а й г е  см. М-63, 
ипіопе, а ііа  сіМа ё дгап Ьакііопе см. Ѵ-99. 

СКАМО.МАКЕ ѵ 
974а. поп сі ^гапйіпа ворга ^  над нами не каплет, 
сака соп (еііо  е §тапо ІгеЬЬіаІо, поп сі ^гапсііпа пё 

сі ріоѵе см. С-1201.
О К А Ш Ш А Т А  /  

ргапго йі рагаіа, ѵгйі ^гапсііпаіа см. Р-2209. 
С К \М О ^ Е  /

975. іегпеге Іа ^гапйіпе йоро і  Іиопі предчувствовать, 
предвидеть крупные неприятности.

976. с ’ё Ь аііи іа  (или  раакаіа) 1а ^гапЛіпе ~  здесь 
не осталось камня на камне.

977. ё 1а ^гапйіпе зи ііа  зіорріа это пустая шу
миха; много шуму из ничего.

іі Іа т р о  ѵа сііпапгі а ііа  ^гапйіпе см. Ь-106. і
С К А ^ Ь Ь О  т  '

978. ^гапеііо  йі каЬЬіа капля, песчинка (в море)'.
979. а ^гапеііо  а §гапе11о 5’егпріе 1о ктаю е хі (а  іі 

гпопіе ргоѵ. эё курочка по зернышку клюет, да сыта 
бывает; терпенье и труд все перетрут

поп 5І 5а7Іа т е п о  ипа (о г т іс а  рег ип ^гапеііо йі 
^гапо, сЬе ип еіе іап іг  рег Йіесі хіаіа см. Р-1078. 
СКАМРІА [

980. сайеге (или  сахсаге) пеііе §*мі{іе йі цй попасть 
кому-л. в лапы, в когти:

(.Іцпіиіо ипо ё саксаіо г 11с бгапііс Йі чисііа еепіе!
(Ь. Сариапа, «СИ Атегісапі йі НаЪЪаіо»).

Ну, уж  если попал этим людям в когти!

981. сіо сНе поп роіе ^гап ііа  йі Іеопе роіе йепіе йі 
Іоро ргоѵ. чего нельзя достигнуть силон, можно до
стичь упорством.
С КА М ТО  т  

йиго соше іі ^гапію  см. 0-936.
СКАМО т

982. с о т ’ип ^гапо (или  с о т е  ^ іап і) Йі т і^ і іо  кро
хотный, малюсенький.

983. — поп с’еп!гаѵа ип дгапо Йі ш і^ііо яблоку негде 
упасть.

984. соп ип ^гапо Йі рере остроумно, «с перцем»:
Соп гіие дгапі йі рерс іі біепог Раііп  рип(аѵа II ргоргіо 

Б о ^ е К о  ■)гіі::а і:і іпігаргепсіеге іі сИзсогно (Л. РаІаггезсЪі, 
« / Ігаіеііі Сиссоіі»),

Прежде чем заговорить, синьор Палин постарался сделать 
свою речь блестящей н остроумной.

985. «сига ип §тапо Йі «аіе пресный, безвкусный; не
остроумный.

Ьгисіаге іі ^тапс йЧпсепхо см. Т-158, 
сегсаге гпі^Ног рап сЬе йі ^гапо см. Р-250. 
поп сег саге т і^ і іо г  рапе сйе йі ^гапо см. Р-296. 
сотргаге  іі ^гапо іп егЬа см. Е-94. 
йізііп^иеге іі ^гапо йаі 1о§1іо см. С-986, 
піап&іаге іі ^гапо іп егЬа см. Е-94.
985а. тіхсЬ іаге іі ^гапо соі Іо^ііо валить все в одну 

кучу.
тіхи гаге  іі ^гапо іп егЬа см. Е-95.
986. хсегпеге (или  йізііпдиеге) іі §тапо йаі Іо^Ііо 

отделять зерна от плевел, понимать что к чему.
987. {та іі Ьиоп §тапо ё іі Іо^ііо ргоѵ. ~  в семье не 

без урода.
сака поп 4е(1о е §тапо ІгеЬЬіаІо, поп сі §тапйіпа пё сі 

ріоѵе см. С -1201
988. сііі Ьа ІІ §тапо поп Ьа 1е аасса ргоѵ. =  дорога 

яичко к красному дню.
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989. §гапо рехіо Га Ьиоп сехіо ргоѵ. нет ничего лучше 
хлеба.

поп о^пі иссеІІо сопохсе іі Ьиоп §тапо см. Ц-ІЭ. 
поп хі хагіа т е п о  ипа Іо г т іс а  рег ип §гапе1!о Йі 

отапо, сЬе ип еіеіап іе рег Йіесі хіаіа см. Р-1078. 
о^піі иссеі соповсе Н ^гапо см. рГ-21. 
іегга пега Іа  Ьиог. §тапо см. N-222.

СКА5С1А /
990. пио'аге пеііа §тахгІа как сыр в масле кататься
991. поп с’ё §тахсіа нечему радоваться.

С К А 8 5 0  а в в  е т
99?. §таххо соше ип ЬессаНсо (или  ип сарропе, ипа 

циа&ііа, ип огіоіапо, ипа регпісе, ипа рахчиа, ип рогсо, 
ип Іогйо) жирный как каплун, как свинья:

Сагсііііѳ е ѵессЫо е Ооп С агіо ё егаззо  согпе ип сарропе 
(Р. Іоѵіпе, «Зщпога Аѵа»).

Кардилло старый» а Дон Карло жирный как индюк.

§та$$о согпе ип Ьі см. В-635.
993. дгаххо соше іі сапе сіеі ш асеііаіо жирный как 

собака мясника:
Ьа т о д ііе , о регсЬё аѵеѵа іа і іа  ипа ѵііа т е п о  зіеп іа іа  

сіі Іиі, о регсЬё тап&іаѵа <1і пазсозіо а Іиі... ега ^газза  
с о т е  і і  сапе гіе! тасе ііа іо  ( V. В^апсаіі, «11 ЬеІѴАпіопіо»).

Жена — или потому, что вела менее беспокойную, чем он, 
жизнь, или потому что ела тайком от него... — была толста 
как собака мясника.

994. ^гахзе зріеіаіо  немилосердно, безобразно тол
стый.

995. Іаѵаіо соі ргаххо перемазанный, замурзанный, 
аппі дтаххі см. К 882.
^іоѵейі §таххо см. 0-632.
регіойо (или  Іегпро) с*е11е ѵассле §таххе см. Ѵ-3. 
ророіо ^таххо см. Р-2041.
Іе т р о  §гаххо см. Т-191.
996. а іаг іа  §тахха (тж. а Іаге і сопіі §таххі) самое 

большое, в лучшем случае.
еххеге сагпе §тахха см. С-960
еххеге с о т е  іі саѵаііо ^гаххо сЬе, т а п ^ іа іа  Іа Ьіасіа, 

йа саісі аі ѵа^ііо см. С 1364.
997. (аг іа  ^гахха заговаривать зубы, грубо работать:

А сЫ сі ѵиоіе іп&аппаге соп зие ^гапгііозе р готеззе , соп
зие т е іа іе  рагоіе й іс іат  сЬе се 1а Іа ігорро бгазза 
(Т7. Рапапіі, «Ореге»).

Тому, кто хочет нас обмануть заманчивыми обещаниями, 
сладкими речами, мы отвечаем: грубая работа.

998. Іагхі ^таххо наживаться, богатеть.
Іаг 1е гіха §таххе см. К-416.
Іатеп іагх і а Ьгосіо ^ г а « о  см. В-1253.
999. т а п § іа г е  йі §таххо есть скоромное (пример см. 

К -297).
1000. т а п § іа г  §таххо е гпадго шутл. съесть с мясом 

(говорится, когда кто-то ест порченые или червивые 
фрукты).

пиоіаге пеі ^тахзо см. 0-1003.
1001. рагіаге ^гаххо грубо выраж аться, злоупотреб

лять просторечием:
«...Рег циеііа ^епіе «^аге ! йетссгаіісі»  ѵиоі йіге еіаг 

зепга еіасса. рагіаге §газзо е т ап ^ іаге  іі роііо соп 1е т а п і»  
(Ь. Вегдопгіпі, «Ѵп ^исііе рег ЗаЪа»).

— ...Для этих людей «быть демократами» значит ходить 
без пидж ака, грубо изъясняться и есть цыпленка руками.

1002. 5сНі22аге іі §таххо й аЛ і оссЫ быть очень тол
стым.

иссійеге іі ѵііеііо ^гаххо см. Ѵ-782.
1003. ѵіѵеге (или  пиоіаге) пеі ^таххо кататься как 

сыр в масле.
сЬі Ьа рагіепга, Ьа і Іогйі §таххі а  ип ^иаіігіп  Гипо

см. Р-915.
(ё) т е ^ і іо  ип т а § т о  ассогсіо сЬе ипа ^газза хепіепга

см. А-90
а угахха сисіпа (или  а §таххе сисіпе) роѵегіа (ё) ѵі- 

сіпа {тж. ^ іахха сисіпа, т а р о  Іех іатеп іо ) см. С-3129.
1004. іі §таххо поп ѵіепе йаііе {іпехіге ргоѵ. от од

ного воздуха не поправишься.

гпе^Ііо ресога гпаота сЬе ’иро ^гаяхо см. Р  972.
1005. 1а хагеЬЬе дтахьа было бы недурно. 
хетЬга ипа Ьа!епа ІапІ’ё {>таххо см. В-98.

ОКАТЕІХА г
1006. Іаге ипа §таіе11а перечеркнуть написанное 

крест накрест.
хессо соше ипа §гаІеІІа см. 5-540.

СКАТІССІО т  
Йіѵепіаге соше ип §та!іссіо см. 0-716.

СКАТІСОЬА /
1007. еххеге хиііа §таіісо1а сидеть как на иголках; 

быть в состоянии крайнего беспокойства:
фиапгіо гНепетгпо с!іс 1 а ѵесіоѵп о гт а і 8и 1 1 а ^гаіі-

соіа, ипа Іеиега (1' ! Оаѵопі зирріісб: «ѴІепі. АЬЫ согаейіо 
рег епІгатЪі. То^І гпі соп ип аЬЬгаесю (ІаІГіпГе^по сіеііа 
іішісіегга» (С. Магоііа, «Маі йі Оаііегш»).

Когда мы решшш что вдова была уж е доведена до 
крайности, она получила умоляющее послание от Г; они 
«Приходи, наберись смелости иа двоих. Пусть твой поцелуй 
избавит меня от адских мук робости».

1008. іепеге (или  зіаге) §и!1а ^гаіісоіа  держать 
в волнении, на горячих углях:

«Ма поіаіо, апсііато! поп т і  ?аіе з^аге зи ііа  і^гаіісоіа! 
Б і сЬе зі іга ііа?  Міо Пеііо е  {огзе т а іа іо ? »  (К  Вгапсші, 
«II ЪеІѴАпіопіо»).

— Пойдемте, нотариус, не томите меня! Что случилось? 
М ожет быть мой сын болен?

КаЦаеІе (а Заѵегіа). — 2 ііІа , зс ітип ііа!.. Оип^ие, А^о- 
зііпа. рагіа ііеГІіа т іа !  поп т і  іепеге зи ііа  е**аіісо1а!.< 
(1/. Вгапсаіі, «Яа}}аеІе»'.

Р а ф ф а э л е  (Саверии). — Молчи, дураі Ну, Агостина, 
говори, дочкаі Не испытывай моего терпения!

СКАТО а в в  е т
• 009. а  (или  йі) ^гаіо  (тж. Лі Ьиоп ^таіо) а) охотно:

Ьо ге (1і Ргапсіа рег то з іга ге  зиа та^ п ііісеп га , зорга
1 раШ сіеііа расе гіі е гаіо  йопб аі ге й’ІпеЬі11:егга 1а Косеііа 
(О. ѴШапі, «Сгопіса» ).

Король Франции, ж елая показать свою щедрость, вели
кодушно уступил по мирному договору Ларош ель англий
скому королю.

Ь) бескорыстно; с) беспристрастно.
1010. еххеге а  (или  іп) §та!о а  цй боль в милости, 

в фаворе у кого-л.
еххег ^таіо  аІГоссЬіо см. 0-86.

СКАТТАКЕ ѵ 
§та((агхі іі саро см. С-771.
^таііаге  іі согро а  цсі см. С-2754, 
ртаііагхі іі согро см. С-2755.
§га(1а.'е І1 согро йеііа (или  а ііа ) сісаіа см. С-1800, 
^гаііагхі ІІ сиіо см. С-3154.
^гаМаге іі й і сіеііе гепі см. Р-781.
^гаііагхі ІІ (или  пеі) Іогагпе см. Р-1035.
^гаііагхі іі пахо см. N-51.
^га ііаге  чй о Ііге аррагепга см. А-949.
^гаііаге  &1і огессЬі а чй см. 0-563. 
ртаМ аг(хі) 1а рапсіа см. Р-210.
^гаііаге  Іа рапсіа йеііа (или  а ііа ) сісаіа см. С-ІоОО. 
іігаііагхі Іа рега см. Р  1272.
1011. ^гай аге  йоѵе ріггіса поддакивать, подмазы

ваться.
^гай аге  іі ріггісоге см. Р-1885.
^га ііаг  (Іе) гоуге (или  1а го^па) см. К-496.
^ га ііаг  Іа хсаЬЬіа см. 5-293.
^гаііагхі 1а Іехіа см. Т-563.
§таі(аге 1а Іі^па  а чй см. Т-639.
§га1(агхі 1а іі^п а  см. Т-640, 
аѵеге а  Иго йа ^гаііагхі см. А 560. 
йаге йа ^гаМаге горпа см. К-495. 
сегса сЬі ^ іі ^гаШ  1а го^па см. К-498. 
сЬі хі д га ііг  іі пахо Ьа ѵоуііа гіі Н іі^аге см. N-71. 
сЬі Ьа ргигііо хі ^гай і см. Р-2384. 
сЬі Ьа 1а го^па хі ^гаШ  см. К-499. 
сЬі Ііеп саѵаііо е поп Ьа хігаше, іп  саро аІГаппо хі 

^ га ііа  іі Іо г а т е  см. С -1390.
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гпепіге іі сапе $і &гаі(а, Іа Іерге зЪіеИа (или  ее пе 

ѵа, ѵа ѵіа) см. С-496.
ипо 51 йіѵег(е а дгаНагсі е ГаИго зі ргепйе Іе «ие 

риісі см. Р-2412.
ОКАТТАТО ац % 

хіаге (еггпо (или  сНеіо) с о т е  ип рогсеіііп ^ гай а іо  
см. Р-2060.
СКАТТ1Л31А I

1012. (ассіа (или  ѵіво) сіі ^таЙ и^іа рябое, изрытое 
оспой лицо.

1013. апсіаге а ііа  §таІ(и§іа ндти на исповедь, идти ис
поведоваться.

ехксге ип сасіо (га Йие ^ га ііи ^ (і)е  см. С-35.
(аг ѵесіеге (или  тох ігаге) рег (или  Йа) ип Ьисо гіі 

§га14и&іа см. В 1347.
поп ^ІіеІо (о ѵейеге (или  гпохіго) йа ип Ьчсо йі §га(- 

(идіа см. В-1354.
ОКАѴАКЕ ѵ 

^гаѵаге Іа т а п о  «и чй см М 605. 
дгаѵаге 1е краііе см. 5-1259.

СКАѴЕ е т  
§таѵе Ьгипо см. В-1267, 
ргаѵе е іа  см. Е-252.
§гаѵе сіі е іа  (или  Йі аппі) см. Е-2528.
(епеге коКо і §гаѵі рехі см. Р  1386.
§гаѵе ё 1а (гіз іегга сЬе хе^ие Г аііе^гегга см. Т-937. 

ОКАѴІ ГА I
1014. регйеге сіі ^гаѵііа потерять авторитет (пример 

см. С -1262).
СКА2ІА (

^гагіа  йі Э’о см 0-453.
— соп Іа ^гахіа йі Б іо  см. 0-457.
— рег ^гагіа  йі Б іо  (илѵ  йьі сіеіо) си. А-643.
— сЬе угагіа  йі Оіо! см 0-454. 
соіро сіі §тагіа  см. С-2223.
— йаге ІІ соіро йі §тагіа см. С-2224.
Іа Ь е ^ е  йі ргагіа  см. Ь-ЗОЗ. 
огйіі.е йеііа ^гагіа  см. 0-509.
$(аІо йі ^тагіа  см. 5-1650.
1015. йі ^ гагіа  пожалуйста:

Різісо. — Оі бгагіа , Іа зс іа т о  соіезіа та іе г іа , сЬе ё ігорро 
таііпсоп іса; е зепга іапіе зоІіщИегге, гізропсііті зіпсега- 
гпепіе: зе Г и о т о  ѵіѵеззе е роіеззе ѵіѵеге іп еіегпо, сіісо 
зепга гпогіге, ...сгегіі іи  сЬе поп е іі ріасеззе? (С. Ьеорагйі, 
«Орегеііе тогаіі» ).

Ф и з и к .  — Пожалуйста, оставим эту материю, уж е слиш
ком она плачевна, и не мудрствуя лукаво, отвечай мне 
чистосердечно: если бы человек мог жить вечно, не зная 
смерти... как ты  думаеш ь, пришлось бы это ему по вкусу?
(Пример см. тж. 1-297; Ѵ-293).

1016. соп Ьиопа ^гагіа  <Н чсі с любезного разреш е
ния кого-л.

зепга ^агЬо пё §тагіа  см. 0-237.
1017. соп 1а зиа (или соп ^иеI1а) сага §та7,іа ирон. 

с ловкостью медведя, с медвежьей грацией.
1018. соп т а і а  §тагіа невежливо, грубо, 
поп аѵеге пё ^агЬо пё §тагіа см. 0-238.
1019. аѵеге іп (или сН) ^ г а /іа  любить кого-л., пи

тать дружеские чувства к кому-л.
1020. сіііегіеге іп (или сіі, рег) §таяіа просить об одол

жении.
1021. епіхаге пеііе ^га^іе войти в милость:

Ресего іи ііо  риг Йі ріасеге, епігаге пеііе &гагіс, гепгіегзі 
Ьепе ассеііі, (аг сПтепіісаге Гогі^іпе егоззоіапа сйеііе гіс- 
сЬегге... (Л. Ига^о, «II [ійаѵгаіо»).

Они делали все, лишь бы нравиться, лишь бы войти в 
милость, сделаться своими, заставить забыть грязное про
исхождение накопленных богатств.

Е ип еіогпо 1’атЪ азсЫ оге (ГІІаІіа сііззе а диеі зио #іо- 
ѵапе іипгіопагіо, «СегсЬі сіі епігаге псііе Ьиопе ^гагіе  йеііа 
Н о П та п п » ... (Р. МопеИі, «Могіе йеі йіріотаіісо» ).

И в один прекрасный день итальянский посол сказал 
своему молодому подчиненному: «Постарайся втереться в до
верие к госпоже Гоффманн».

1022. еззеге пеііе Ьиопе ^гаяіе <Н <]СІ быть в  мило
сти у кого-л.:

Саріѵа Ьепе сЬе о гт а і е&іі поп гітапеѵа іп сагіса сЬе 
рег Ьеперіасііо сіі ЬеопІогІе е  сЬе рег аѵеге іп ро* «Гіп- 
Пиепга е іі сопѵепіѵа еззеге пеііе зие Ьиопе егагіе (Я. Са~ 
зіеітгиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп\огіе*).

Синдик Федани понимал, что если он и останется на 
своем посту, то по милости Леонфорте и, чтобы иметь хоть 
какое-то влияние, ему нужно расположение Леонфорте.

1023. (аге (йеііе) т а іе  §гагіе а  цсі эё повредить, на
портить кому л.:

Соп КоЬегІо (соп ігопіа). — ОЪ, но сЬе Ѵонзівпогіа ё ип 
ёіоѵапе р; эргіо е сіѵііе, сііе поп ё сарасе сйі Гаг шаіс 
бгагіе (С. СоІЛопі, «СІ, атогі йі Ееііпсіа е Ілпйого")

Д о н  Р о б е р т о  (насмешливо). — О, я знаю, что вы, 
синьор Линдоро. порядочный и учтивый молодой челові к и 
неспособны иа недостойный поступок.

1024. ш еііеге іп ^гагіа  помиловать.
1025. гепйеге (или  гі(егіге) 51 а /іе  отб іагодарить, воз 

Олагодарить.
поп хареге пё ^гайо пё ^гагіа  см. 0-930. 
хареге (или  $еп(іге, (епеге) ^гаііо е §  а^іа а см.

0-928.
1026. Іогпаге іп ^гагіа  йі вновь обрести чье-л. бла

говоление.
аѵи(а 1а §тагіа, ^аЬЬаіо іі хап(о см. Р-507.
^гагіе  йеііа ксорегіа! см. 5-471. 
остпі т о т е п ( о  ё §тагіа см. М-1730
1027. Ігорра ^гагіа  (хапСАпІопіо)! ирон. =  слишком 

жирно!
ОКЕСО е т  

сагаМеге ^гесо см. С-899, 
т е г й а  йі ^гесо см. М-1219, 
тек к а  ^геса см. М-1252, 
а ііе  саіепйе ^гесЬе см. С -180.
— апйаге аііе  саіепйе ^гесЬе см. С 181.
— (г і)т а п й а ге  аііе  саіепйе ^гегііе см. С 182.
1028. рагіаге §гесо =  говорить непонятное, нести та

рабарщину:
Оіпо — . «рего поп ІиіЦ' 1 е піроіі 8Іап ѵейоѵе.
АзсіигЬаІе. — П а \\* го  сЬе Іеі т і  рагіа "іхчо (С. Сіасоза, 

«II гпагііо атапіе йеііа іпоцііед>)
Д ж  и и о. — Надеюсь, не все внучки овдовели. 
А с д у р б а л .  — Поистине, вы несете какую-то тарабар

щину.

■ СКЕСАКІО т
Чиаіе іі саро, (аіі і ^ге^агі см. С 822.

С К ЕС С Е т
1029. с о т е  ип ^ г е ^ е  йі ресоге как стадо Саратов:

... кЬа йотеп іса т а и іп а  айипаіа, ІиШ 1п ГіІ; , е ѵіа іп 
сарреііа... с о т е  ип 2 ге§ее <11 ресоге»... («ѴѴ пііа», йісетЬге 
1965).

«Каждое воскресное утро — построение Все в строй, и в 
капеллу, как стадо баранов».

ипа рессга т іЛ а(а  согготре (и(ю  іі §ге&|ге см. Р-975.
1030. (а іе  ё іі ргер^е, ^иаі ё сЬі 1о ге^^е ргоѵ. каков 

пастух, таково и стадо, каков поп, таков (и) приход. 
СКЕМВО от

1031. а ^геіпЬо арег(о с распростертыми объятиями, 
соп 1е т а п і  іп ^ гетЬ о  см. М 495.
1032. сайеге іп §тегпЬо аііо  гіо прийтись как нельзя 

(более) кстати
1033. ^еКагхі (или  т е й е гз і)  іп ^ гетЬ о  а цй вручить 

кому-л. свою судьбу, слепо довериться кому-л.
теМ еге іі саро іп ^гегпЬо а ^й см. С-783, 
іекіаге (или  г ітап еге) соп 1е т а п і  іп ^гетЬ о  см. 

М-496.
СКЕЛіІТО

1034. §теіпі{о с о т е  ипа (іега многолюдный, как яр
марка:

С іге ііаш то  воііо I рогіісі, сЬе 1а йотепіса зопо ргешііі 
с о т е  1а Ііега (С. Магоііа, « Іе  тИапезЫ).

Мы прогуливались в галерее, где по воскресеньям было 
людно как на ярмарке.
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6 К Е Р Р ІА  I
1035. йеѵгіо а ііа  ^герріа любящий деньгу, корысто

любивый.
1036. аігаге 1а §терріа а чй а) скудно угощать ко- 

го-л.; Ь) урезывать заработную плату, содеожание;
о) держ ать в ежовых рукавицах кого-л.

сіагс саісі а ііа  дгерріа см. С-125.
1037. т а п § іа г е  а ііа  ^герріа йеііо 81аІо а) иметь до

ходную службу; Ь) поживиться за счет государства. 
СКЕРРО т

1038. (аге §терро сморщиться (о детях, собирающихся 
заплакат ь):

Ріап&і, гіа т іа ?  — гіотапйб іі ЬатЬ іпо  іасепгіо іі егерро 
(V. ВгоссНі, «I іетрі ёеі цгагиіе атоге»),

— Ты плачешь, тетушка? — спросил мальчик и сам смор
щился, собираясь заплакать.

СКЕТОЬА I
1039. ігоѵаге 1а §те1с!а вывернуться, найти выход из 

положения.
СКЕТТЕ22А {

1040. сайеге пеііа §теиегга морально опуститься. 
СКЕѴЕ а§@

рій ^геѵе сГипа гпасіпа см. М 38.
1041. ф іеі сЬе загеЬЪе §теѵе (а  рагіепга Ііеѵе ргоѵ. =  

терпение и труд все перетрут.
СГСЮАКЕ ѵ 

§тійаге а г т е  см. А-1106.
§гійаге (іі)  сЬі ѵа 1а см. Ь-26.
§тійаге 1а сгосе аййокко а... (или  сопіго.., йіе<то...)

см. С-3085.
§тійаге пеі йехегіо см. Э-247 
§тійаге аі Іиро см. Ь-999.
^гійаге аі циаііго ѵепіі см. Ѵ-246. 
дгісіаге а  Іеаіа см. Т-564.
^тійаге іп Іехіа а  цй см. Т-565.
Ё'г'йаге соі Іиопі см. Т-972.
§гійаге рег ѵіа см. Ѵ-486.
реіаге 1а циа^ііа зепга (агіа §тійаге см. 0-18. 
ргегго йа §тійаге Іаш е см. Р-2280. 
поп 5і §тіЗа т а і  аі Іиро сЬе поп кіа сап Ьі&іо (или  

сЬе е^Іі поп 5Іа іп раехе) см. Ь-1017.
ф іапй’ипо ё сііх^гдгіаіо, іи ііі ^гійапо аі Іиро см. 

Ь-1013.
СКЮ О  т

1042. ГиШ ио ^гійо (йеііа то с іа ) последний крик, 
писк моды:

...циіпсіі Іе Ьеііе гіеІГ «іпіегпаііопаі з т а г і  зеі» гісопозсіЫН 
гіа11’агіа созіоза е <3аі Іого Ьеі ѵезШі ііН іто  8 1о 
(С. Сеііегпа, ѵЗівпоге & зівпогт).

...чуть подальш е в партере сидели красавицы, «между
народного м асш таба», которых можно бьіло узиать по их 
шикарному виду и прекрасным туалетам — последнему крику 
моды.

1043. йі §тійо известный, модный, нашумевший:
РІаеШа. — 5е  Іозіе ѵоі ипа ѵігіиоза сіі дгісіо, поп ѵег- 

гезіе а оіігігѵі а  сппіпге ^ГіпІеггпеггі пеііа согшпесііп 
(С. Соійопі, «II іеаіго сотісо»),

П л а ч и д а .  — Еслн бы вы были знаменитой певицей, вы 
не пришли бы с предложением выступить в антрактах мс -кду 
актами драмы.

Езізіопо, пеііа сіНа ѵессЬіа, соггозі раіаггеііі сііе роІгеЬ- 
Ьего ѵапіагзі сіі аѵег озрііаіо  ^іигесопзиііі е роеіі гіі ^гісіо 
(О. Магоііа, «1/ого сіі іХироІіх).

Есть в старой части города полуразрушенные особнякн, 
которые могли бы похвастаться тем, что там живали вы
даю щ иеся юристы и поэты.

Ріііррс — Созі ішрпгег, і соше зі зсгіѵе аі СПІІІПІІІІ <11 
егіЛо (Г). РаЪЬгі, «ОгЫіе»),

Ф и л и п п о : — Так ты научишься, как следует обра
щ аться в письмах к знаменитым певцам.

5ио рас'.ге Іи ип ріМоге <1і ^гігіо... (V. Вгоссііі. «I іетрі 
ііеі цгапйе атоге»).

Отец ее был очень модным художником...
(Примео см. ТЖ. Р-1368). 

а  ^тісіо сН ророіо см. Р-2048.

1044. аѵеге §гіс!о (про) слытьт
Еііоге Р іегатозса... аѵеѵа (З’еззег іі ргішо йеІГевег-

еііо  пеі ш а п е ^ іа г е  ип саѵаііо  (М. й’Агецііо, «Еііоге Ріега~ 
тоаса» )

Этторе Фьерамоска,,. прослыл первым наездником во всей 
армии.

1045. Іеѵаге §тійо стать известным, модным.
1046. іпеііеге а  ^гісіо вызвать смуту.
1047. ітіеііеге іп ^тійо а) сделать рекламу, расхва 

лить; Ь) опубликовать, обнародовать.
ОКІРО т

1048. аггіссіаге іі §гі(о воротить нос, относиться с 
пренебрежением, с презрением.

1049. йаге іі §тііо подмазать, дать взятку.
1050. Іеѵаге іі ^гііо  разозлиться.
1051. т е ііе г е  зи ^гііо груб, запирать нос, зада

ваться.
1052. Іогсеге іі ^гііо  груб, воротить нос, рыло.
1053. ипеегхі іі ргііо гриб, есть за чужой счет. 

С К іО ІО  а§§
Ьеііо соше ипа регіа §ті|гіа см. В-440.
1054. еш іпепга {тгі§іа а) «серое преосвяшечство», «се

рый кардинал» [отец Ж озеф  — монах-францисканец, 
подручный и тайный агент кардинала Риш елье] ; Ь) тай
ный советчик (высокопоставленного лица), человек, об
ладающий властью, но предпочитающий оставаться в 
тени:

II Регго репзаѵа сЬе іп сегіе еігсозіапге сЬі еоѵегпа поп 
зопо і т іп із іг і Ьепзі 1а роіігіа. Е^Іі азрігаѵа аі розіо йі 
саро йеііа роіігіа рег сііѵепіаге ипа зресіе йі іпзозіііиіЬіІе 
етпіпепга егіб іа а Тегезо іпѵессіііаіо е зіапсо (А. Могаѵіа, 
<сім тазсііегаіа»).

Перро полагал, что при известных обстоятельствах не 
министры правят страной, а полиция. Он мечтал о посте 
начальника полиции, чтобы стать чем-то вроде незамени
мого серого преосвященства при стареющем и дряхлеющем 
Т ере зо.

1055. гпаіегіа §гі§1а а) сырье; Ь) анат. серое веще
ство мозга; с) мозг, разум.

1056. ога ^г і^ іа  грустная пора.
кепга сош і^поіі о сіеіі §ті&і см. С-2298. 

С К ІС ІО Ѵ Е Іф Е  тп
1057. іпйозхаге іі §ті§іоѵегйе стать солдатом. 

С КІЫ .О  ш
піаііо  соше 1а Ріогіпа сЬе киопаѵа іі сешЬаІо а ’ §гіЧі

см. М-963, 
кѵе^ііо соше ип §тіІ1о см. 5-2117. 
хѵеііо соше ип ^гіііо  см. 5-2120. 
ѵіхро соше ип ^гіііо  см. Ѵ-674. 
сегѵеііо Йі ^гіііо  см. С-1554, 
апйаге а ііа  сассіа йеі §ті11і см. С-18.
1058. апйаге а хепііг сапіаге і ^ г і і і і  пойти на корм 

червям, отправиться на тот свет, умереть.
аѵеге іі саро аі ^гіііі см. С-732.
Т059. аѵеге іі саро ріепо (или  Іа Іехіа ріепа) йі ^гіііі 

(тж. аѵеге йе’ §тіІ1і рег іі саро или  рег 1а 4ез4а) быть 
с причудами, со странностями:

РегсЬё, роі, зі іоззе іап іо  іпіідпаіо а ѵоіеге рег сашегіега
ипа га&агга сіеі шіо раезе, рег т е  ега ип т із іего . Оісеѵа 
сііс егапо рій опезіе е поп аѵеѵапо Р^г Іа  іезіа
(Л. Могаѵіа, «Кассопіі гопгапі»),

А к чему ему так уж  понадобилась в горничные девушка 
из нашей деревни, для меня так и осталось тайной. Про
фессор утверж дал, что деревенские честнее и у них меньше 
дури в голове.

II саш іопізіа поп беѵе аѵег пегѵі, пё бНШ рег 1а Іезіа, 
пё позіаі&іе, пё аіігі зепіішепіі сіеіісаіі: Іа зіхасіа ё еза- 
зрегап^е е аттаггегеЪ Ь е ип Ьие (А. Могаѵіа, «Нассопіі 
готапі» ).

Шофер грузовика должен быть без нервов, без дури 
в голове, без грустных мыслей или каких других нежных 
чувств; дорога безжалостна и может вымотать хоть быка.

— К іто п іа  риге а саѵаііо е поп аѵег раига. С>иеІ сіисЫпо 
аѵеѵа циаІсЬе бг*Но рег іі саро: т а  іо ^іі Но йеііо йие 
рагоііпе пе&Н огессЫ е зрего йі аѵегіо гезо т ап зи е іо  е 
гаеіопеѵоіе (С. Соііойі. яЬе аѵѵепіиге йі РіпоссНіо» ).
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— Садись верхом и не бойся. Этот ослик был немного 

с придурью, так я шепнул ему пару ласковых слов на ухо. 
Думаю, теперь он поумнел и стал послушным.
(Пример см. тж. 8-1795).

1060. аѵеге 11 сиоге й’ип §тП!о быть трусливым.
1061. поп саѵаге ип §тіІ1о йаі Ьисо не уметь ничего 

делать как следует.
1062. е$5еге с о т е  тей ісо  СгіІІо (а  сЫ с’ё т а іе  аПа 

іезіа  тей ісаг^Н  іі соНо) быть как Грилло-врач (лечить 
шею тому, у кого болит голова).

1063. Іеѵаге Н &гі11о (или  і  §тШі) йаі саро выбить 
дурь из головы:

— О поп загеЪЬе зиШ сіепіе созігіпеегіо а сіагсі ипа 
гірагагіопе іа іе  сіа гіаН егш аге зо іеппетеп іе Іа позіга аиіо- 
г ііа  е Іеѵаг^Іі ипа ѵоііа рег еетрге гіаі саро іі бгіНо <3і 
гісогпіпсіаге? (Р. Засскі, «Ьа ргітайоппа»).

— Разве не достаточно заставить его извиниться и дать 
торжественное обещание признать наш авторитет и раз и 
навсегда выбить себе дурь из головы?

Іеѵагкі соі ^гіію  а  .оѵексіо (или  а ііа  гоѵексіа) см. 
Я-591.

1064. ш ап^іаге циапіо ип огіііо поклевать как птичка; 
есть как воробей.

1065. т е ііе г е  йеі ^ г і і і і  іп іекіа (или  іп саро) а  дсі за 
дурить кому-л. голову;

— Ё ІеІ, сопіе Раоіо, сЬе т е і і е  чиезіі бгіНі іп саро а 
Бііа то ^ Ііе ?  (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп?огіе»).

— А вы, граф Паоло, забиваете голову своей жены такими 
фантазиями?

Наі іаііо таіе а гезіаге іп Ьагасса ЕІігаЪеШ! 5*агезіі 
{итапсіо апсЬе іи а циезГога, зе поп іі аѵеззего т е з з о  гіеі 
дгіііі іп іеяіа.! (Ь. ЗЬгапа, «Ьа раига йі ЕІігаЬеік»).

Зря  ты осталась в бараке, ЭлизабетІ И ты бы сейчас ку- 
рила, если бы тебе не замутили мозгов!

1066. рІ&Ііаге іі §ті11о дуться, сердиться.
1067. зсассіаге і ^гіІН йаііа іезіа  выбросить дурь из 

головы:
«Ѵесіеіе!» сопііпио сіоп АЪЪопсІіо: «е поп ё Ппііа. 8е 

диеііі сЬе гезіапо поп теііоп еіийігіо  ^иееіа чюііа, е зсассіап 
іи ііі I бгПІі гіаііа іез іа , поп с’ё ріи аііго сЬе Іа $іпе йеі 
топсіо» (А. Мапгопі, «I рготевзі зрові»).

— Вот видите, — продолжал дон Аббондио. И это еще 
ие все. Если те, кто на этот раз уцелел, не образумятся и 
не выбросят всякую дурь из головы, не иначе как быть 
светопреста влению.

ё согпе йаге Гіпсеп80 аі §ті11і см. 1-160.
1068. §И ё т о п іа іо  (или заІШ о, ѵепиіо) И §тШо ему

взбрело в голову:
Согііз поп рагеѵа піепіе а !!а ііо  сигіозо гіі зареге сЬе 

егШо Іозке заИ аіо а зиа та й ге ... (А. Ро&аггаго, «Ьапіеіе 
Согіів» ).

Кортис, казалось, нисколько не интересовался тем, что 
взбрело в голову его матери..*
(Пример см. тж. 0-363).

1069. іпйоѵіпаіа, §тіІ1о! кто его разберет!; кто его 
знает!; поди-ка разбери!

пшегісогсИа сапіаѵап і §гі11і ^иапйо §Н рге$е іиосо 
Іа сараппа! с.м. М-1559.

Чиапйо а Іогйі е ч«апйо а  §тіИі см. Т-763.
СКШ РІА /

1070. сайеге (или  сазсаге) пеііе §тіпНе йі попасть 
в лапы кому-л.
СКШТА {

1071. §тіп(а йига упрямый человек.
1071®. а  (или соп ипа) ^гіп іа йига бесстыдно, на

хально:
А сЬе Тегева аѵеѵа гізрозіо аи іо п іап а  сЬе Іе &аШне егапо 

р ас іго тзз іте  йі гігіеге т а  сЬе !еі, іп саза зиа. іасеѵа 
диеііо сЬе сгейеѵа Ьепе ЙІ Іаге. Кіреі:ё ип « т іа »  ^пагсЗапЙо 
йие ѵоИе Іеі а  б**іпіа гіига (Л. Раіаггевскі, «8огеІІе Маіс- 
газзі» ).

На это Тереза резко возразила, что, пусть кому-иибудь 
это и каж ется смешным, но она у себя в доме вольна по
ступать так, как считает нужным. И она, бросив на сестру 
вызывающий взгляд, дваж ды  повторила «у себя».

1072. аѵеге 1а §тіп!а йі... быть похожим на..:
Ега Гаѵегіі ѵізіі зет р ге  е зоііап іо (За ргіеіопіегі сТіе 

сі гепсіеѵа йі!Псі1е іі гаГП^игагсеН йіѵегзатепіе, рего егапо 
апсЬе зіа іі сотЪаИепІі, е т о і і і  егапо а поп аѵеге Іа  
б ііп іа  сіеі сотЪ аІІепіе есі еззег 1о и2 иа 1т е п 1е... (Ь. Оаѵія 
«I ргіціопіегі ги$8іх>).

И з-за того, что мы постоянно видели их в качестве 
пленных, трудно было представить, что это бойцы. Но среди 
них бьілн настоящие военные, хотя и не похожие на бойцов, 
ио все-таки бойцы.

1073. а §тіп іа йига ЬеІІа сега ргоо. ~  мягко сте
лет — жестко спать.
С КШ 2А  і

1074. саѵаге іі согро Йі ^гіпхе разгладить морщины 
на животе, горошо поесть, наесться, насытиться.

1075. (аге 1е ^гіпге стареть, стариться
1076. поп іаге ипа ^гіпха быть безупречным, отмен

ным:
II ргоееііо  ціі апйсѵа а зап^ие. О аІГапеоІо йеІГогІойоз- 

БІа, ей сиі ега зсгироіозо, поп іасеѵа ипа & г і п 2 а  (С. ріси 
ѵепе, <■/*< }игіех>).

Проект пришелся епископу по вкусу. С ортодоксальной 
''тороны, а в этом он был большой дока, проект был 
безупречен.

— Ей ессо ипа гіврозіа сЬе поп е роі ніирійа Йеі іиі!ч. 
Ма ГЬо Йаіа іо зіеззо .. Е рег диеніо ё ѵега, ё іизіа , поп іа  
ипа ^гіпха... (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»),

- - И вот ответ, не такой уж  глупый. Но это мой ответ... 
Именно поэтому он в,, рен и точен — комар иоса не под
точит.

II гае іоп аіпеп ^  поп Гасеѵа ипа бгіига (Л. Сатрапііе, 
«СИ азрага^і е ѴіттогіаШа йеІѴапіта»).

Его рассуждения были абсолютно безупречными.
(Пример см. тж, С-1218).

1077. ^Іі 8оп ѵепиіе 1е ^гіпге он постарел.
СКІ58ІМ О  т

1078. хешЬгаге ип §тІ55Іпо быть очень худым. 
С К О N ^А IА  }

іи ^^ іге  (или  ксапхаге) Гасциа хоііо 1е ^гопйаіе см, 
А -164.

рагеге М а^оппа йеііе ^гогкіаіе см. М-Ь0.
ѴаМаге іі йепаго согпе асдиа сіі ^гопйаіа см. Т-861. 

С К О N ^А К Е ѵ
^гопйаге Йі Іасг іте  е йі кап^ие см. Ь-64.
^гопйаге 5ап§ие см. 5-169.
^гопгіагс хийоге см. 5-2036.
іі сиоге ^гопйа кап^ие см. С-3301.
107В. ^ іоп й а  асдиа с о т е  рапіеге ьіоийаіо вода течет 

как сквозь решето:
Е еіа  8І Гіеигаѵа сЬе Гозбего ЬеН’е аІГоеаій чиапсіо іп- 

ѵесе, ѵоііапгіозі а ^і:;мс1аге, бі ассогзе сЬе 1 і соггеѵапо 
(:іеі іч) 1:иШ е Йие... ^гопйапіі асдиа соше Йие рапіегі б?оп- 
(1 а 1 і 4С. Соііові, <'!<’ аѵѵепіиге йі РІпсссНіо»),

Пиноккио решил, что разбойники уже Давно утонули, как 
вдруг, оглянувшись назад, заметил, что оба гонятся за ним— 
и с них в три ручья течет вода.

С К О Р О М ! аѵѵ
1080. апйаге (или  сатш іп аге) (§тоіійоп) ^гопйопі

идти медленно, согнувшись и опустив голову; плестись, 
брести.
С КО РРА  (

1081. аѵеге іп ^горра с[с а) иметь что-л. лишнее, не
нужное; Ь) тоск. прост, получить что-л. задаром, ни за 
понюшку табаку.

аѵеге іі йіаѵоіо іп ^торра см. 0-325.
аѵеге т о Ш  (или  Іачіі) аппі киііа «горра см. А-901.
1082. поп рогіаг (или  поп Іепег) іп §торра не давать 

себе садиться на шгю.
1083. гехіаге іп ^горра стать обузой.
ѵепіге іп ргорра дс получить в придачу что-я. 
сЫ Ьа іі Іиро пеііа Ьосса. ГЬа зи ііа ^горра см. 

Ы 0 0 3 .
гціапсіо 1а вирегЬИ ^аіорра. 1а ѵегдоепа віе^е ік 

егорра см. 5-2098.
ОКО РРІЕКА  /

31 {аію  йеі саѵаПі пог в4а пеііа ^горріега см. С -4391.



с н о 490

СК О РРО  т
1084. §торро іп ^оіа  (обыкн. употр. с глаг. Гаге) ком 

в горле:

Ма ипа зега е ііа  поп геззе рій аііо  зігагіо... 1о зігіпзе 
іга 1е зие Ьгассіа е поп роіё рагіаге регсЬё ГаН аппо 1е 
(есе егорро іп ео іа  е зі зсіоізе іп Іаегігпе зііепхіозе 
(V. ВгоссНі, «7 іетпрі йеі цгапйе атоге»).

Но однаж ды  вечером она не смогла больше вынести этой 
муки... Она молча сж ала его в своих объятиях. От вол
нения ком подступил ей к горлу, н она беззвучно запла
кала.
1085. ^аге е г0РР° запутать; поставить в тупик; запу

таться; оказаться в тупике.
ОКОРРОМ Е т  

аѵеге т о і і і  (или іап іі) аппі §и1 ^горропе см. А-901. 
аѵег тоШ  іпѵегпі зи! §горропе см. 1-365. 
аѵеге Іапіе іайсЬе §и! ^горропе см. Р-242.
Ьаііеге 1а Іапа зиі §горропе см. Ь-114.
1086. ріе^аге іі §горропе гнуть спину, усердно рабо

тать.
1087. 50І1е1;ісаге іі ^горропе огреть, протянуть по 

хребту.
1088. поп пе ѵоіеге зиі ^горропе отлынивать, укло

няться от работы.
1089. сііі ѵиоі т а п ^ іа ге , сіеѵе ріе^аг И дгорропе 

ргоѵ. кто хочет есть, должен трудиться.
С К 0 5 5 А  /

1090. сіогшіге 1а (или  гіеПа) §то55а а) находиться в 
состоянии зимней спячки (о ш елковичных червях):

«Ыоп зо: аѵеіе ип поп зо сЪе, сЬе поп ѵі гісопозсо ріи. 
Аѵеіе сагпЪіаІо 1а реііе соше і ѵ егтісеііі сіа зеіа, сіоро «Ье 
Ьап йогшііо йеііа &г-э58а* (А  Рапгіпі^ «Ьа риісеііа зепга 
р и ісе ііа ^ іо » ).

«Не знаю, что-то в вас появилось такое, отчего я  просто 
не узнаю вас. Точно вы сбросилн с себя кокой, кок шел
ковичный червь после спячки».

Ь) спать мертвым сном, спать как убитый:
Зиопаѵа Іа шезза йеІГаІЪа а 5ап Оіоѵаппі, т а  і1 раезеііо  

гіогпііѵа апсога сіеііа бгозза... (О. Ѵег^а, «Мавіго-йоп Се- 
еиаісіо» ).

Уже звонили к заутрене в церкви Сан-Джованни, а в 
местечке все спали крепким сном...

Іп циаііго заШ іі Ке Ги пеі Іеііо Ппеепгіо 61 гіогтіге 1а 
^гозза... (С. Мегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

В два прыжка Король очутился в кровати н притворился, 
что крепко спит.

I] ріссоіо гіогтіѵа апсога гіеііа б**озза; з ’а1го іагсіі.., 
(/• Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Малыш еще крепко спал. Проснулся ои поздно..*

С К 0 8 8 Е 2 2 А  {
1091. с’ё фіаІсЬе {ггоххегга іга йі Іого у них что-то 

неладно, что-то не так.
С К 0 8 8 0  ацц, т е аѵѵ

1092. §гоххо с о т е  ип’а т е п п а  (или ипа Ьаіепа, ип еіе- 
(ап іе , ип т о п іе , ип ра^Ііаіо, ип раіо , ипа ^иегсіа) ог
ромный, громадный.

§тоххо саІіЬго см. С -186.
— ш еііеге іп шо4о §тоххі саІіЬгі см. С 187.
§тохха е іа  см. Е-253.
агіе §то5ха см. А -1155.
Ьі§ііеІІо йі 5Г0550 (а^ііо  см. Т-34, 
сапе §тоххо см. С 427.
(іа іо  ^гоххо см. Р-565.
— аѵеге іі Ііаіо  §тоххо см. Р-566.
— йаге іі Тіаіо §тоххо а <з<5 см. Р -567. 
шаге &Г05.50 см. М-771
региона соп §1і агпіопі ^гоххі см. А-1130 
рехсе §тоххо см. Р-1342. 
регго дгоххо см. Р-1440.
ВрГОрОЗ І̂О 2Г0550 см. 5-1532.
Іеіпро ^тоххо см Т 192.
1093. а ііа  ^тохха а) грубо; Ь) в (общем и) целом:

Рівісо. — Репзо сЪе поп т і  регзиасіе; е сЪе зе 1и агаі Іа 
т е іа й з іс а , іо т'аЦ еп& о а 11а Іізіса: ѵо^Но Йіге сЬе зе іи 
%иагсІі рег зоШІе, іо ^иагсіо а і іа  §гозза, е т е  пе сопіепіо 
(С. Ьеорагйі, «Орегеііе тогаіі»).

Ф и з и к .  — Думаю, что ты меня йе переубедил и что если 
ты любишь метафизику, то я предпочитаю ей физику. Дру
гими словами, ты вдаешься в мельчайшие детали бытия, 
а я рассматриваю мир в целом и довольствуюсь этим.

1094. йі ДТ0550 (тж. йеііа §тохха) много, очень; 
сильно.

1095. — іп^аппагхі (іп ) йі ^гоххо (тж. хЬадІіаге йі 
ртохчо ѵли  йеііэ ^гохха) глубоко заблуж даться, жесто
ко ошибаться.

1096. іп §гоххо а) оптом; Ь) в общем.
(іп ) §го55о т о й  о см М-1644.
йі §го55а рахіа см. Р-843. 
йі ^гапа §го55а см. С-941.
<Н рахіа ргохка см. Р-841.
аЬЬаккаге іі йііо ^гоххо см. 0-681.
аѵеге §Іі агпіопі §то55і см. А-1131.
аѵеге с а т р а п е  §го55е см. С-325.
аѵеге і согйопі ^гоххі см С-2674.
аѵеге іі сиоге ^гоххо см. С-3235
аѵеге ипа ^гохха сагіа іп т а п о  см. С-1069.
аѵег §Т055а Іа реііе см. Р-1029.
а /е ге  1а Ііп^иа ^гогха см. Ь-666.
аѵеге 1а Іехіа ^гохха см. Г-525
109/. Ьеге §ти5!>о (тж. Ьегіе ^гокке) быть слишком 

доверчивым.
сопіагпе йеііе ^гоххе (тж. сопіагіе ^гоххе) см. С 2491. 
йаге ай іпіепйеге ^гоххе іго ііо іе  см. Р-1373.
1098. йігіе (или  йігпе йеііе, гассопіагіе, прост. кЬаІ- 

іагіе, врагагіе, іад ііагіе) ^гоххе (тж. зсЬіапіагІа дго5«а) 
молоть вздор, врать, заливать:

— 5( гаГіпо пе сошЬіпа зревно рег Іа Биа гпапіа сіі арагіагіе 
егоеве (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапіх).

...Серафнно часто откалывает всякие штучки из-за своей 
страсти отливать пули.

Iлю  [1і с]пеі еіогпі сЬе Гасеѵапю аі 8оШо а сЬі Іе воа- 
гаѵа рій ^гозве зссо сЬе і ' се&ріі^1іі аІГіпегезео 5 І арге 
е 5 І аН асгіа ип ѵізо (1і ѵессЬіеІіо (/1. МЬгаѵіа, гас-
сопіі готапі»).

Однажды, когда мы, как обычно, наперегонки старались 
переврать друг друга, кусты у входа вдруг раздвинулись, 
и появилось лицо старика.

Ье іа&ііаѵа апсЬе ■уговяе е, рег гіпапіо Іешиіо, псп ііи- 
нсіѵа рего ай еьзеге іГіісіепІетепІе аЦеік1 іЬіІе... ( і .  Вег- 
еопгіпі, «Ѵп Іисііе рег ЗаЬад>)

Иногда он отливал довольно солидные пули, но, хотя его 
н гобаивались, к рассказам его не очеиь-то прислушива
лись...
{Пример см. тж. С-961).

1099. йігіа ^-055? сказать что-л. невпопад:
...зі сЬе іо. поп озего Яаіаге, іешепсіо й ’аѵег!а гіеііа ^гозза 

(Л. Сатрапііе, «Оіі азрагаці е I іттогіаЫа йеіі апипй»). 
...я уже и пикнуть не смогу, боясь сказать что-то ие так,

1100. йіге §то5$о іі ьоМНе порочить, хулить то, что 
заслуж ивает уважения

еххеге йі согіессіа ^гохха см. С-2831.
1101. еххеге ^гоххо соп ^й быть не в ладах, не ладить 

с кем л.
еххеге йі раіаіо  ^тоххо см. Р-124.
еххеге рій ^гохіо йеП’асциа (или  сЬе Гасдиа) йеі т а с -  

сііегопі см. А -156. 
еххеге хорга ип саѵаі §гоххо см. С -1363. 
еххеге йі Іігпрапі охкі см. Т-646, 
іаге  іі саро ^гоххо а цй см. С 7Ѳ4.
(аге іі саро §тоххо й: цс см. С-765, 
іаге ІІ §тапйе е іі дгоххо см. 0-972.
1102. (аге ^гоххо писать слишком толсто (о пере).
1103. ^агіа ^гохха наделать дел, набедокурить, сде

лать глупость:
— АЫ с'.ипгдц' с Еіаіо Іеі ас! Ігпргс<ніагп'і сіі пиезі’ойоге1 — 

евсіашо Зііѵапа...
— І/Ь о Іа ііа  бгозва, ѵего, віепогіпа? {Т. Ьогі, сВи}егз 

зи іі^гп о » ).
— А, так это вы надушили мой шарЛ бензином? — спро

сила Сильваиа...
— Значит, я плохо сделал, не правда ли, синьорина? 

{Пример см. ТЖ. П-378).
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1104. ?аг(пе) сіеііе ^говзе наделать, натворить глу

постей:
«Роѵего біоѵіпе! рег чиапіо Ьо роіиіо іпіепсіеге <11 ѵозігі 

гіі8сог5і ѵе п'Ьаппо іа ііо  гіеііе ^гоззе» (Л. Мапгопі, «I рго- 
теззі зрозі» ).

— Бедный юноша! Насколько я могу судить по вашим 
словам, вам здорово досталось.

1105. {аге іі §то«5о (1і цс сделать основную часть ра
боты.

{аге § 1і оссЬі ^тозбі см. 0-161.
(аге 1а Гевіа §то55а см. Т-558.
1106. Іагіа  Ігорро §Т055а хватить через край, пересо 

лить:
— Гідііа оаіа. гіиеі-Іп ѵоіі п 1 Ііаі іа і іа  . о ро вгозна! И

Ке, іешро сіосіісі оге, ѵиоіе сііе Іі ргезепіі а 11а К е ^ іа  пё 
писіа пё ѵезШа, пё а ріесіі пё а саѵаііо. О роѵег‘а поі сЬе 
Ьаі іа ііо і (Л. ВаШіпі, «Ьа зігайа (іеііе тегаѵі&ііе»).

— Ну. дочь моя, на этот раз ты уж  хватила через край. 
Король приказал, чтобы ты через 12 часов явилась ко 
двору не голая н не одетая, не пешком и не верхом. О, горе 
нам, что ты наделала!

{аге Іа ѵосе §то55а см. Ѵ-849.
1107. (Лаге §то55о быть неразборчивым в средствах, 

не отличаться щепетильностью
^ю саге 1а сагіа  рій §то55а см. С-ІОгіЗ.
1108. іг §Т0550 идти целой компанией, 
ргепсіеге §т0550 сиоге см. С-3276.
гассопіагіе (прост $ЬаМаг1е, храгагіе, іа^ ііагіе) 5Т05- 

«е (тж. 5сНіапіаг1а §то55а) см. О -1098
1109. хепіігпе гіі §то55е =  терзаться, мучиться, стра

дать:
З ііѵ іо . —■ Роѵегеііа (]п(Н; іиа {і&ііиоіа; (1е\с БепНгпе с]і

егохзе (/. 8ѵеѵо, «Ьа ѵегіій»),
С и л ь в и о .  — Бедняж ка твоя дочь, уж  она настрадалась.

Агпо поп ѵіеп §Т0550 сГас^ча сіііага (или  ее поп іп- 
іогЬійа) см. А-1135. 

саро §то55о, сегѵеііо гпа^го см. С 812.
(сопіайіпі е ш опіапіпі) хсагре §то55е е сегѵеііі {іпі

см. 5-353.
сЬі ѵиоі Іаѵого ^епіііе, огйізса эххо е ігаш і 50ІШе

см. Ь 280.
іі йіаѵоіо ё 5о Іііе е {ііа §го55о см. 0-359.
ІІ {іигп поп ѵіеп §тог>50 й’ас^иа сЬіага (или  хе поп іп- 

іогЬійа) см. А 1135. 
дго55а Іехіа поп (а  Ьиоп сегѵеііо см. Т-612.
„тазхо ѵепіге, росо іп&е&по см. Ѵ-239 
ішріакіго &Г0550 е сегѵеііо (и/м  ип^иепіо) см.

1-109.
Іарроіа Йі ріапо сЬе 5’аррісса а^ІІ кііѵаіі §Т058І см.

I  156
пеі шаг §Т0550 5І ріоііапо і рехсі §то55І см. М-819,
і резсі §то55і ш ап^іапо циеШ ріссіпі см. Р-1363.
І реХСІ §ТО$5І 5 (аппо іп Го п 1о см. Р-1364
1110. циекіа ё ^гохха это уж  слишком, это чепуха, 

это вранье:
«ОЬ чиекіа ё бгозяа!» йіБзе іі сопіе АШІіо. «Мі регсіопі, 

рвсіге, ша ё &гоз$а. 8і ѵеёе сЬе Іеі поп сопозсе іі то ш іо  
(Д. Мапгопі, «I ргопгеззі зрозі»).

— Это уж  слишком, — сказал граф Аттилио. — Простите 
меня, падре, ио это слишком. Сразу видно, что вы не 
гиаете света.
і Іешрі 5І (аппо §ток5і см. Т-328. 
аІГ иото  ^Г0550, с а т іс іа  Іаг^а см. 0-157.

ОКІІССІА {
1 1 1 1 . ге^^егхі (или  апйаге, еххеге) хиііа §тиссіа (или  

5и11е ^тиссе) находиться в крайне тяжелом положении, 
состоянии.

1112. Іепеге чй зи ііа егиссіа (или  5и11е §тиссе) кор
мить кого-л. завтраками, водить за нос; держ ать в не
известности.
ОК11СС1АТА і  

адіі горрі ^гиссіаіе см. 2-87.
С К І ^ О  т

1113. йіг^ііеіа 5п 1 §тидпо отчитать, обругать кого-л.

1114. (аге (или  Гепеге) (іі)  ё'гид'по дуться, сердиться.
1115. шеііеге 5и (или  гіггаге П) ^ги^по груб, рыло 

горотить.
СКЬІЬЬО адд е т

піегіо ^гиііо см. М-1228.
ѴІ50 иі ^гиііо см. Ѵ-643.
1116. Гаге іі іггиііо =  свалять дурака, опростоволо

ситься:
Сегіо, і зиоі репяіегі егап (;пс!1і сіі сЬі загеЬЬе ѵо!еп1іегі 

а ііогшіге іпѵесе (1і ніаге а  ̂ іі с 1 ргиііо іп ш егго асі ипа 
нігайа (Р. Запіі, «И запоге (іеііа теша»).

Конечно, он только н думал о том, чтобы поскорее печь 
спать, а не стоять как дурак посреди улицы.

1117. Гіп^егхі §.чі1.о соше рара 8І5ІО прикидываться 
простофилей вроде папы Сикста.
(ЮАОАСМАКЕ ѵ

поп ^иайа^паге (перриг) Гасдиа рег Іаѵагхі 1е шапі 
см. А-166.

§иайа§паг5І Гапішо йі чй см. А-861.
^иайа^пагхі ип Ьоссоп гіі рапе см. Р-263. 
диайа^пагкі 1а сепа см. С-1459.
^и айа^паге йепагі а  сарреііаіе см. О -100. 
^иайа^пагие іі &еп:о см. 0-347. 
еиайа^паге ипа шапо см. М-606.
^ай а§гаге  1а т а п о  см. М-689 Ь).
§иайа|гпаг5і іі рапе см. Р-263.
§иайа§паге іі рапе соп іі 5иаоге йеііа Ггопіе см. Р-264. 
^иайарпагхі ип регго Йі рапе см. Р-263.
^иайа^паге соп ■! ргоог о «иаоге см. 5-2037 
^иайа^пагхі 1е 5раПіпе см. 5-1283.
^иайа^паге Іа хрека см 5 1375.
^иайадпаге 5иИа зрогіа см. 5-1504. 
диайа^паге соі хийоге Йеііа ^гоп^е см. 5-2037. 
{шайа^паг Іе т р о  см Т-268.
§иай„^паг (еггепо см. 1 -446.
^иасіа^пагьі ип іогго  Йі рапе см. Р-263.
^иайа§паг(5І) 1а ѵі(а см. Ѵ-737.
аггізсЫаге ип ио» о рег ^иайа^паге ип Ьие см. О 180. 
апсЬе іі с.апе соі й ітеп аг  1а сойа 5і ^иаояцла 1е 

креке см. С-472. 
сЬі рехса соп 1а саппа, регйе рій сЬе поп ^иайа^па

см- С-526.
Іа Гіега раг ЬеІІа а  сЬі ѵі ^и ай а^п а  см Р-672.
Іііе іп ігі^аіа , т е г х а  ^и ай а^п аіа  см. Ь 754. 
т о і іе  ѵоііе хі регйе »ег рі§гігіа ^иеі сЬе 5І ё ^иайа- 

§паіо  соп ^іизіігіа см Р-180/.
5І регйе е г істап і 5І ^іігійадпа см. 0-286. 

Чиаіігіпо "Ь раппіаіо  йііе ѵоііе ^и айа^п аіо  см. Р-85. 
С и А ОАОМАТА Г

1118. ра5->аге 1а ^и-.йацпаіа хватить через край, по
терять чувство меры.
СІІАОАСМАТО т

1119. ё ІиКо (й і) ^и айа^п аіо  н то хлеб.
С иА Р А О Л О  т

1120. Гешшіпа йа ^и айад то  продаж ная женщина.
1121. Ьессаг5і ип (или  5ріссаге) ^иайаупо подзара

ботать, подлататься:
...аііога шезБе Ісго Іа саѵе22а е 11 соп^и5Бе зи ііа  ріагга 

сіеі пА‘Гса(о, соп 1а ярегапга і;і ѵепгіегіі е (1І Ьессаг; ип 
Йіьсгеіо ^паіиі^пп (С. Соііойі, сі.с аѵѵепіиге иі Ріпос- 
сЫо» ).

...тогда он их зануздал п отвел на рыночную площадь 
в надеж де продать и прилично заработать.

Гаге (а )  сош ипеііа йеі §иайа§пі см. С-2380, 
ё рііі 1о зсарііс сЬе II ^иайа^по см. 5-323 
а  Гмше іо г Ъ ій о  ^иайа^по  йі рехсаіоге см. Р-950. 
шІ8ига і! Іегпро, Гагаі Ьиоп ^иаг'а^по см. Т 308. 
и  22. 1о врага^по ё іі р г іт с  ^и айа^п о  ргоѵ. береже

ная копейка рубль бережет.
іі Іе т р о  Ьепе 5резо ё ип §гап ^и ай а^го  с.м. Т-318. 

С иА О О  т
1123. готреге  іі ^иайо а) первым перейти вброд;

Ь) разбить, сломать лед.



1124. Іавіаге (или  іеп іаге) Н ^иасіо а) промерить, 
проверить брод; Ь) прощупать почву.

1125. сЬі Ьа ра55аіо іі ^иасіо, за диап4’асдиа ііепе 
ргоѵ. =  опытный реже ошибается; чтобы водолазом 
быть, надо по дну походить.

а  сіаппо іа ііо , диасіо сЬіиьо см. 0-23.
1126. поп іеп іаг іі {тиасіо вепга зарег диапі’асдиа іеп- 

«а  ргоѵ. не спросясь броду, не суйся в воду.
СШАІ €5С 

^иаі аі піегіо! см. М-1235.
1га 1а расе е Іа Іге^иа ^и аі а  сЬі 1а Іеѵа см. Р-24. 

СІІА Ш А  /
(г і)теН еге  Іа «расіа пеііа ^иаіпа см. 5-1221. 
а  іа і соііеііо 4а1 ^и аіп а (тж . 4а1 "ііаіпа. 4а1 соііеііо) 

см. С-2280.
СШАІО ш  

т а г е  йі §иаі см. М-779.
1127. а ііо^аге  пеі §иаі: а!Го§а пеі §иаі =  на него все 

шишки валятся.
1128. сассіагйі пеі ^иаі ^  попасть в беду:

Рга 1е га^агге  сЬе бі сассіапо пеі ^иаі, т о Н е  зопо ^иеИе 
! сиі еепііогі аѵеѵапо гіеЦо: «Бі диезіе созе поі поп раг- 
З іато  аі (Е. Аііаѵіііа, «Ргосевзо аі депііогі»).

Среди девушек, которые попали в беду, немало таких, 
чьи родители сказали себе: «Об этих вещах мы не станем 
говорить с детьми».

1129. саѵаге сЗі ^иаі выручать из беды.
1130. сегсаге і ^иаі лезть на рожон; напрашиваться 

на неприятности.
1131. сегсагзі і ^иаі соі сапгіеііеге быть себе врагом, 

лезть на рожон.
сотргагзі ^иаі а сопіапіі см. С-2485.
1132. теК егз і пеі §иаі нарываться на неприятности, 

лезть на рожон:
—  ѴІ теМ еІе пеі е  роі ріап^еіе —  сНббѳ іі соіоппеііо 

Е ііоі (С. Маіарагіе; «Ьа реііе»),
— Вы сами лезете на рожон, а потом плачете, — сказал 

полковник Злиот.

1133. Ігагге ^иаі ж аловаться, плакаться.
1134. Ігоѵагзі леі диаі попасть в беду, оказаться в 

бедственном положении:
— Тиііо рег соіра тіаі
— Е регсЬё т а і  БагеЪЪе соіра ѵобігэ?..
— 5е іо поп ші іоббі обііпэіо а ѵоіег чііеііа саза, поп 

сі іго ѵ егет то  пеі биаі (О. Цойагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроі- 
Ипо» ).

— Это все из-за меня!
— Почему же из-за вас?
— Еслн бы я не вбил себе в голову строить этот дом, 

мы бы не попали в беду.
сЬі р ід ііа  т о ^ І іе  рег сіеиагі, зреззо зроза Ші е ^иаі 

см. М-1687.
1135. соти п ч и е Іа гі^ігі, ё зетр ге  ип ^иаіо  как нн 

крути, все выходит плохо; куда ни кинь, все клин.
Н&ІіоІі ріссіпі, ^иаі ріссілі, іідііоіі дгапгіі, §иаі ^гапгіі

см. Р-709.
пё реіі, пё ^иаі поп т а п с а п  т а і  см. Р - 1128.
1136. поп іиНі і ^и аі ѵеп^оп рег пиосеге ргоѵ. беды 

мучат, да уму учат; нет худа без добра.
чиапгіо I! сіесо рогіа 1а ЪапсЗіега, §иаі а  сЬі ѵіеп сііе- 

Іго см. 0 1 8 3 2 .
(Ш А М ІА  /= 

ги^іагіа гіеііе ^иапсе см. 1^-617.
1137. сіогтіге соп 1а ^иапсіа зи ііа т а п о  спать спо

койно, ни о чем не беспокоиться:
— ...ѵоБІга Богеііа ё ипа Ьиопа еіоѵапе е БІа гііігаіа; 

ЬаБІега сііе 1а гассотапсііаіе а ііа  сатегіега , е роігеіе сіог- 
шіге соп 1а ^иапсіа БиІІа т а п о  (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

•—* ...ваш а сестра прилнчиая девушка и жнвет отшельни
цей. Пусть за ней присматривает служ анка, и спите себе 
спокойно.
1138. рог^еге Га Ига ^иапсіа библ. подставить левую 

щеку: сносить обиды, напасти:
ЫеББипо <Іеі соірііі, оБаѵа ІатепіагБ епе, іогбс регсЬё 1*11- 

Іизіго ргоіи^о ега <31 тогіа. е риг йі поп реггіегіо і сіііагііпі 
рог^еѵапо Іиніпеаіі таібгагіо  іи ііо  Г аііга  зиапсіа , зіаѵапо

С Ш А  492

аііеегаш епіе аі ёіосо, йа рагі а рагі, риг бі роіег діге й*аѵег 
сейиіо аіш епо рег ипа поііе іі ргоргіо Іеііо  аі гошапгіеге 
(А. йга&о, «II {ійапгаіо»).

Н икто из пострадавших не смел ж аловаться, возможно 
потому, что знаменитый скиталец был в моде. Чтобы не 
потерять его, польщенные его присутствием горожане, не
смотря ни иа что, готовы были жертвовать всем, охотно 
подыгрывали ему, лншь бы иметь право рассказывать, как 
они хоть на одну ночь уступили свою постель знаменитому 
писателю.

Ьа Біепогіпа І т т а с о Ы а  оЬіеіІб сііе ІеІ поп ега іі Про 
гіа рог^еге Га Ига ^иапсіа (О. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

Синьорина Иммаколата возразила, что она не такой че
ловек, чтобы подставлять левую щеку, если ее ударили по 
правой.

1139. соірііа ипа ^иапсіа, бі рог§е Г аііга  ^  если 
тебе ударили по (одной) щеке, подставь другую:

Ѵоі Іт т а е іп а іе  с о т е  ѵаппо а Гіпіге диеБІе сове. Соірііа 
ипа ^иапсіа, бі рог^е Гаііга {V. Рассо йе Ьа&агйа, «Сго* 
паске саіііѵе» ).

Вы представляете себе, чем кончаются такие делаі Если 
тебя ударили по одной щеке, подставь другую.

О ІІА Ы С ІА ЬЕт
1140. гіогтіге 1га дие (или  чиаііго) ^иапсіаіі быть 

совершенно спокойным; иметь чистую совесть:
Оиапіо а ііа  ЬагопеББа КиЪіега роббо сіогтіге Іга гіие 

^иапсіаіі (О. Ѵегда, «Мазіго-йоп Сезиаійо»),
Что касается баронессы Рубиера, я могу быть совершенно 

спокоен.
...поп }а т іс а  сотойо а ипа 5*игіеп1е55а ді Ьиопа Іа т І^ І іа

о а ипа Бі^пога соп і а т о  <іі т а г ііо  е П&П, поп [а сотойо 
рег еБ етріо  еББеге Богргезе йі рипіо іп Ыапсо пиде іп 
Іеііо  соп ипо сЬе поп сопобсопо пеапсЬе (іі поте..- Мепіге 
соп Іеі Е гте ііп а , роіеѵапо йогтіге іга  сіие ^иапсіаіі... ЬеІ 
ё опезій іп регзопа... Іеі ^ с о т е  ипа т а т т а  рег Іе &ие 
саге ЬатЬ іпе. Оиаі регб зе зі аітіБсЬіапо а / агіе ип Ьійопе 
(й . Виггаіі, «Ып атоге»).

...ведь неудобно же, если студенточку из порядочной 
семьи нли порядочную замужнюю семейную женщину, ведь 
не очень удобно* если ни с того ии с сего их застаю т го
лыми в постели с мужчинами, которых они н по имеии-то 
не знаю т... А за ней, за  Эрмелиной, они могут спать себе 
спокойно... Она — сама честность... она как мама для своих 
девочек. Н о ие дай-то бог попытаться ее надуть.

Ыоп сіевіа іпѵісііа а пеББипо; пеББипо ѵеггй т а і  а рогіаг- 
т е іа  ѵіа: роззо гіогтіге !га гіие ^иапсіаіі (Р. 8раІІеШи
«Езате йі прагагіопе»).

Это мое чувство ии у  кого не вызывает зависти, никто 
у  меня его не украдет. Я могу спать спокойно.

Іепеге И саро 1га гіие ^иапсіаіі см. С-804. 
С І ^ С І А Ь Ш О  т

1141. Іаге а ^иапсіаііпо нести кого-л. вдвоем на скре
щенных руках.
О и А Ш О  т

1142. ^иапіо 1110220 митенки, перчатка с отрезанными 
пальцами.

Іагіго іп ^иапіі ^ іа ііі см. Ь-78. 
апгіаге с о т е  ип ^иапіо  см. А-709. 
саіхаге с о т е  ип ^иапіо см. С-226.
1143. еззеге с о т е  ІІ ^иапіо  е 1а т а п о  ^  ж и т ь  душа 

в душу:
ІП Б отта , !га Магііпо е т е  егаѵ ато  со те  іі е Іа

т а п о  (/. Nіеѵо «Сопіевзіопі йі ип ііаііапо»).
В общем, с Мартино мы жнли душа в душу.

1144. <*еМаге іі ^иапіо  бросить перчатку, бросить вы
зов.

1145. Іаѵогаге соп і ^иапіі работать в перчатках; быть 
осторожным, не оставлять следов:

— Ти каі ип зассо йі зоійі. Оеѵі аѵег ігоѵаіо ипа т іп іе - 
га, — зЧ тт ізсЬ іб  Бапііо.

— Ті Беі теББО іп саве е іеггепі? оее*Фогг*о геп<1опо рагес- 
сЬіо.

МассЬё іеггепі: т ’Ьа! ргезо рег ип сопіасПпо? N011 
гісогді сЬе Іаѵогаѵо соп і ^папіі? (Ь. Ваѵі, «8оІйі а Ьгап- 
саіе»).

— У тебя куча денег. Ты, видимо напал на золотую 
жилу, — вмешался в разговор Д яи и ло .— Занимаеш ься до
мами, землей? Сейчас это довольно доходное дело.

— К акая там земля? Ты что, за  крестьянина меня при
нимаешь? Ты ж е помнишь, я всегда занимался чистой 
работой.
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1146. гассодііеге іі ^иапіо  поднять перчатку, принять 
вызов:

— Ра^Ьегаі сагі яиееіі іпбчііі! — іепіапгіо гіі Гаг а^іге Іа 
веггаіига. ша &епга гіизсігѵі — Кассоі^о 11 іио ^иапіо. N011
іі Іазсего ѵіѵеге... (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іегпро»),

— Ты поплатишься за оскорбления! — Он пытался открыть 
замок, но безрезультатно. — Я принимаю твой вызов. 
Я сживу тебя со света...

1147. Ігаііаге чгі соі ^иапіі (^ іа ііі)  обращ аться с 
кем-л. вежливо, учтиво, деликатно:

«Реггііо», ^гійаѵа ип тагеесіа ііо  й’аѵіагіопе, т е п іг е  
5’іп іііаѵа пеі пе^огіо гіеІРІІпіопе МіШ аге, «1і Ігаііапо  соп
і е иап *̂ е іа ііі. Іп І іа ііа  зсіорегі поп бопо регте55і. 
регсЬё ч и і  б і? »  ( Ц .  Р і г г о ,  « Ье воійаіе,§&е»).

«Черт возьми! — кричал летчнк-старшина, входя в воеи- 
иый магазин, — с ними еще церемонятся. В Италии-то за
бастовки запрещены, а здесь почему можно?»

Вііопіі. — Ьа т і а  р г іт а  сііепіе ѵа іга ііа іа  соі §гиап11. 
Ь ’аррипІатепІо  ё Пббэіо рег 1е 10 (і:. Роззепіі. «(диевіі сі 
ѵо^ііопо»).

Ь и т о н т н . — С моей первой клиенткой иужно обращ ать
ся обходительно. Она долж на прийти в 10 часов.

I сошапгіі т і іі іа г і Ігаііаѵапо 1а ророіагіопе соп і ^иапіі, 
т а  ^ іі зІеББі и іііс іа іі е зоігіаіі... апсіаѵапо а дага пеі 
тоБІгагБі егіисаіі е гізреІІОБі (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ціоѵі- 
пегга» ).

Командование обращалось с населением осторожно, но и 
сами офицеры и солдаты... наперебой старались показать 
свою воспитанность и корректность,

т а п о  сН ?егго е диапіо  сіі ѵеіііхіо см. М-461.
1а раііа  ^ іі Ьаіга §и1 ^иапіо  см. Р-159.

СЬАНОАНЕ ѵ 
§иаггіаг5І айгііеіго см. А-273.
^иаггіаге сГаИо (или  гіаІГаКо) іп Ьаззо см. А-540. 
^иаічіаге соп (ип) аііго  оссЬіо (или  соп аііг і оссЫ) 

см. 0-176.
§иаггіаг§і аНогпо см. А -1322.
^иаггіаге сіаі (или  сН) Ьаззо іп аііо  см. А-541. 
^иаггіаге соі Ьіпосоіо а ііа  гоѵезсіа см. В-752, 
^иаггіаге (гіі) ЬгиНо см. В -1285.
^иаггіаге гіі Ьиоп оссЫо см. 0-177.
^иаггіаге іп са^пезсо см. С-67.
^иагсіаге сН саКіѵо оссЬіо см. 0-177.
^иаггіаге 1а сепеге см. С -1481.
1148. поп ^иаггіаге рег поп со п зи т аг іа  ^  беречь как 

зеницу ока.
^иаггіаге іп ?ассіа см. Р-28.
— поп ^иаггіаге іп Іассіа а  пе§5шю см. Р-29. 
^иагсіагіа іп ип іііаге (ГетЬгісі см. р-733.
^иаггіагхі іп ?опс1о см. Р-1017.
1149. ^иаггіагзі с о т е  гіаі ^иосо бояться как  огия, как 

черт ладаиа.
1150. ^иагсіаге с о т е  5І ^иаггіа ип^ері^гаіе І а і т а  бес

смысленно смотреть, смотреть и не понимать; ^  смо
треть как баран на новые ворота:

Е Іеппі гіиго, рагіепга зе Іиі, іоссаіо пеі ѵіѵо т а  іпсарасе 
гіі геа^іге еШ сасстепІе, 8і йеііе аі ѵіпо. Веѵеѵа іп саза 
ёиаггіапгіоті с о т е  5І ^иагсіа ип’ері^гаГе іа ііп а  (О. Магоііа,
«Ье тііапезі»),

И я не сдавалась, я оставалась невозмутимой, когда он, 
задетый за живое, но бессильный что-либо предпринять, 
начал пнть. Ои пил дома, глядя на меня бессмысленными 
глазами.

§иаггіаге аі Іисіргпоіо е поп аГРоІіо см. І.-850.
{тиагсіаге 1е Іипе см. Ь-907.
поп еиагсіаге чй чиап4’ё Іиидо см. Ь-946.
^иаггіаге ш аіе см М-270, 
уиаггіап сіі ш аі оссЬіо см. 0-177.
{тцчпіаге ѵргяо піегсоІесН см. М-1217, 
диаггіаге аі пііпиіо см. М-1507.
§иаггіаге іі ітюг4о см. М-2008.
«?иа«1аге Іе шоксЬе сііе ѵоіапо см. М-2036 
§иаггіаге (гіі) 5о44’оссЬіо см. 0-178.

ѵ Л аіт 1а ра^П игга пеІГоссЬіо аНгиі е поп ѵегіеге 
1а 4гаѵе пеі ргоргіо см. 'Г-891, 

диаггіаге іі реіо пе11’иоѵо с.м. Р -1101.

диагсіагзд аі ріегіі см. Р-1661.
1151. поп §иаг(Заг5І рій поссориться, рассориться, 
^ и ап іа . е йі яЬіесо см. 5-283.
ді аггіаге а ііа  5054апга см. 5-1143.
^иаг^аге рег іі 5о44і1е см. 5-1164 
§иаг^аг5І (а і) іе  яраііе см. 5-1260. 
йчагііагс гіі (или  а) 4гаѵегяо см. Т-903.
§иаггіаге 4и44о соп оссЬі гіі Ьэѵе см. 0-37.
^иаггіаге а  іи44е 1е ѵіг^оіе см. Ѵ-622. 
риагсіаге 1е ѵіе гіеі 5і§поге см. Ѵ-487.
§цагйаге іп ѵіяо см. Ѵ-663.
поп ^иаггіаге іп ѵіяо (а ) пе55Шіо см. Ѵ-664.
§иагсіаге чй а  ѵійіа см. Ѵ-692.
1152. я4аге а  §иагЛаг5і бездельничать.
^ассіа сЬе Оіо 5І ^иагсіі см. Р  14.
§Іі оссЫ сЬе {тиагсіапо Гипо ѵег$о Кароіі е Гаііго 

ѵегяо Рігепге см. 0-40.
Гасчиа сЬе гіеѵі Ьеге ^иаг(3а сіі поп іпіогЬісЗігіа см. 

А-209.
Ьійо^па ^иаггіаге а ііе  піапі е поп а^ іі оссЬі см.

М-693.
а саѵаі сіопаіо поп 5і ^иаггіа іп Ьосса см. С -1380. 
сЫ Ьеп 5І ^иаггіа, Ьеп яі ьаіѵа см. В-530.
Ла сЬі т і  ІИ о т і  ^иаггіі Г5іо, ііа сЬі поп т і  {ійо т і  

«тиапіо іо (тж. йлд'Н а т іс і  т і  ^иаггіі Оіо, гіаі п ет іс і 
т і  2 иаI^о іо) см. Б -л64 

сЬі 5І ^иагсіа гіаі саісіо гіеііа тояса , 4осса циеі гіеі 
саѵаііо см. С-141.

сЬі оиаггіа а  о§пі пиѵоіо, поп Іа  т а і  ѵ іа^^іо см. 
N-633.

сЬі {гцагсЗа а  о§пі реппа, поп Іа  т а і  1е14о см. Р -1188. 
сЬі 5’ё ^иаггіа4о пеііо ярессЬіо 5о1о поп рио сНг сіі 

сопо5сег5І см. 5-1331 
сЬі поп ^иагсіа іппапгі, г іт а п е  іп(Зіе4го см. 1-299.
1153. сНі поп ^иаггіа, поп ѵеііе ргоѵ. не в и ди т  то т , 

кто  не сготрит.
сЬі поп 4еше, поп 5І ^иаггіа; сЬі поп 5І ^иаггіа, 5І 

реггіе см. Т-172.
сЬі ѵиоі сопойсег 1а Іе44ега ^иаггіі Іа 5оргассаг4а см. 

Ь-455.
сЬі ѵиоі сопо5сег 1а шагіге, ^иагсіі Іа Н§'іа см. 

М-62.
сЬі ѵиоі Іаге іі шегсапіе гіеііа Іапа, поп Ьійо^па 

^иаггіаге а  о§пі рсіигго см. М-1194.
сЬі ѵиоі ѵеііеге іі рагігопе, "иаічіі іі яегѵііоге см. 

Р-49.
Оіо (сі) ^иагсіі (или  сі ^иагсіі е ІіЬегі; тж. іі сіеіо сі 

^иагЛі е Моегі) см. В-471.
І)іо 4і {тиагсіі да. цисМа ^а44а сЬе сіаѵапіі 4і Іесса е с!і 

сііс4го 4і §гаІІіа  см. В-472.
Оіо 4і еиапіі ііаі §іогпо гіеііа ІосЗе см. 0-546.
^иаггіаіі гіа асе4о гіі ѵіпо гіоісе см А-97.
^и агааіі гіа§1і ессе4ега ііеі по4аі см. Е-7.
{тиагсіаіі гіа ип пешісо яоіо см. N-155.
^и ап іа  сЬе 1и поп Іазсі Іа соііа пеІГіійсіо см. С-2061. 
§иагс1а4і гіаі ргішо еггоге см. Е-163.
1154. {тиагсіаті чиеі сЬе вопо, е поп цисПо сЬе Іиі 

ргоѵ. принимайте нас такими, какие мы есть:
С и а Щ а т і  ц и е і с і іе  боі о , е  п оп  д и е ііо  с Ь е  Іи і сіісе і! 

ргоѵегЬіо... (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп СезиаШо»}.
«Принимайте нас такими, какие мы есть», — говорит по

словица.

Ёііагсіаіі гіаі ѵіііапо сЬе Ьа веілрге с а т х іа  Ьіапса см.
В -686.

сІеІГімѵісЗіозо ^иаггіаіі с о т е  ііа 4і^поко см. 1-375.
1а тог4е поп ^ичггіа іп (ассіа а пс55ііпо см. М-1987. 
1а тог4е поп о-иагсіа йОІагпепіе (или  йоііапіо) пеі 

(или  а і) ІіЬго гіеі ѵессЬі см. М-1985.
пё сіоппа пё 4е1а поп Іа ^ьап іаге  а  Іи те  сіі сапсісіа 

см. В-812.
аі рап 5І ^иаггіа р г іт а  сЬе 5’іпіогпі с.м. Р  307. 
каіі И іпопіе, е ^иаггіа іі ріапо см. М-1879.
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$е іі саѵаііо ё Ьиопо е ЬеІІо, поп ^иаггіаг гагга о 
шапіеііо см. С -1396.

®е поп сгегіі іі гпіо сіоіоге, риагсіа іі гпіо соіоге см 
Б-755.

ее 4 и ѵиоі ѵіѵеге Ііе4о, поп 4і диаггіаге іппапгі т а  сН 
гііеіго см. 5Ь4.
СІІАКОІА і 

сатЬіо сіеііе риагсііе см. С-246.
1155. (Загс 1а 1а41и§а іп ^иагсііа аі рарегі (тж. дате 

Іе ресоге іп ^иагсііа аі Іиро, сіаге или  Іавсіаге 1е реге 
іп «иагсііа аіі огйо) доверить медведю груши стеречь; до
верить козлу капусту.

1156. {аге 1а ^иагсііа охранить, сторожить; присма
тривать, следить;

«Раі Ьиопа ^иаггііа аі Іаііе сЬе Ьо Іазсіаіо  зиі Іогпеііо»
(М. Мо^На, «Ье 1500 рій Ъеііе Ьаггеііеііе»).

— Хорошенько следи за молоком, которое я оставила на 
плитке.

1157. т е 44еге сіі ^иагсііа поставить на пост.
1158. теііеге іп риагсііа насторожить; предостеречь 

(пример■ см. Р-652).
1159. піеііепі іп ^иаггііа сопіго цс принять меры пре

досторожности, обе.ю пасіпь себя от чего-л.:
Тиіііо .— А1 регісоіо гіі ш аігітопіо? Ыоп с’ё сіа шеііегві 

іп диагсПа соіііго йі евзо. Ѵаіе іі репсоіо  сіеі сеІіЬаІо 
(С. Регіоіі, «Боппе»).

Т у л л и о. — Опасность брака? Нет, этой опасности не 
надо бояться. Н адо бояться риска остаться холостяком.
гіі55аге соше ипа диагсПа зѵігхега см. К-644.
1160. 5Іаге іп ^иаггііа быть начеку, настороже:

Аісіо (8ог%епйо йіеіго Ргапса, соп іга). — ІѴоп діі йаг геііа 
Т’ш&аппа.

/  іапса. Ма с о т е  іі регшеШ?
Аійо. — 5іаі іп диаггііа. Ті аѵѵегіо. (Е. Розвепіі, «Ѵп аііго 

атоге» ).
А л ь д о  (появившись за спиной Франки, гневно).*— Не 

верь ему. Он тебя обманывает.
Ф р а н к а .  Как ты смеешь?
А л ь д о .  — Берегись. Я предупредил тебя.

1161. Ьиопа еиагіііа 5сЬіѵа гіа ѵепіига ргаѵ. тоск. =* 
на бога надейся, а сам не плошай; береженого бог бе
режет.
ОУАКОІАІМО пі

1162. циапс о іі ^иагсііапо §іиоса аііе саг4е сова 1а- 
гаппо і (га(і ргоѵ. ^  каков поп, таков и приход. 
ОІІАКІКЬ ѵ

сііі пахсе піаііо поп ^иагі$се т а і  см М.Ѵ73. 
сНі паьсе рагго поп диагіясе т а і  см. Р-935. 
поп Іо ^иагігеЬЬе Гиоѵо сІсІГАасепвіопе см. 11-199. 
ип§Ніа сіі Іеопе е Ііп^иа <11 §а14о, ^иагі&сопо <3е1 т а 44о 

см. У -92.
СЬАКІТО 

оеІГе еиагі4о см Е-431.
С и А К ІМ ІС ІО ^  I

і іоЗ. іі соііо риЬЫісо е Гіпсіііа сиагпі^іопе -= все 
горожане.
ОЬДКМ і2ІО Ы Е I

1164. со$4а рій 1а ^иагпігіопе сЬе 1а 54оі(а ргоѵ. ов
чинка выделки не стоит.
ОС А5ТАКЕ ѵ 

§иа54аг5і 1а Ьііе см. В-738.
^иакіага !а Ьосса см. В-897.
§чіа54аге 1а сойа гіеі (или  аі) Іа^іапо (или  раѵопе) 

см. С-2040.
§иа54аге іі гііріипо см. В-425. 
циахіаге і Га44і ьиоі см. р-285.
§иа54аге 1а Іей4а см. Р  493.
^иакіаге Гіпсапіевіто см. 1-146.
§иа«4аге Гіпсапіо см. 1-149.
{тиаі.аге Іа тіпеч4га а дсі см. М-1465.
§иа54аге Гоѵа пеі рапіеге а чгі см. 11-188.
{гиай4аге іі яапдие см. 8 -170.
іаг риазіаге 1;’ 4ея4а см. Т-5ч8
Гавзаі Ьа$4а е іі 4горро ріач4а см. А-1254.

сЬі Ьа ип Пцііоіо ?оіо 1о ^иа$1а см. Р-704.
1165. поп диа&іа! ничего, пожалуйста! 
ого хгоп §иав4а Іаѵого см. 0-638.
ипа ресога т а г с іа  пе &иа®4а ип Ьгапсо см. Р  975. 
ипа рега ігасЦсіа пе §иа54а ип топ4е см. Р-1278. 
ип ріггісо с!і ваіе рио ^иаяіаге 1а т іп ей іга  см. Р-1883. 
ип росо сіі Ііеіе ^и акіа  то14о т іе іе  см. Р-658. 
роса тассЬ іа  ^иа$4а ипа ЬсІІегга см. М-11. 
роѵег4а поп "и аь іа  деп іііегга см. Р-2201?, 
циапсіо ипа сока 5Іа Ьеп сЬе Ьа$4а, Іавсіаіа >Гаге, ее 

поп 5І диа$4а см. С-2930.
гІ5ре44і, (Зі5ре41і е 5о$реШ §иа$іапо іі топгіо  см. 

К-434
іі 4горро л т с п  диа$4а Іа Іевіа см. А-595.
(і) Ігоррі сиосЫ §иа$4ап 1а сисіпа (или  1а т т е з і г а )  

см. С-3164,
іі 4горро §иа$4а см. Т-954.
іі 4горро е 11 росо §иа54апо іі ^ і(и )осо  см. Т-955.
И 4горро хиссЬего §иа$4а Іе ѵіѵапсіе см. 2-100. 
гиссЬего поп ^иаяіо т а і  ѵіѵапсіа (тж. гиссНего е ас- 

Чиа го$а, поп ^иаьіа  т а і  аісипа со$а) см. 2-101. 
С1М8ТО а§ §  е т  

сиоге §иа$4о см. С -3183. 
теп 4е ^иа$4а см. М-1120, 
аяреііагс 1е реге 5иая4е см. Р-1265. 
аѵеге іі яап^ие ^иа54о см. 8-148. 
аѵеге іі вапдие ^иа$4о соп чгі см. 5-149.
1166. гіаге іі ^иахіо грабить, мародерствовать, 
тапсіаге (или  те44еге) а  $ассо е а {тиа«4о см. 5-31.
1167. те14еге а  ^иаяіо і.эломать, испортить, 
о іа44а о {тиазіа см. Р  255.

О ІіА 72А Ь Ь Е Т Ю  
1а гісеііа с!і текяег Сиа22аІ1е41о см. Р-319. 

ОІІА22АКЕ ѵ 
^и аггаге пеЧ аЬЬопгіапга см. А-22.
^и аггаге пеК’ого см. 0-628.
поп с’ё иоѵо сЬе поп § и гг г і см. 0-200.

СІІА22ЕТТО т
1168. апсіаге 1п ^иагге44о приходить в телячий вос

торг.
С І І А 2 2 0  т

1169. рахкаге а  ^иагго  чс обойти молчанием, не к а 
саться какого-л. предмета.

іі сегѵеііо ^ іі ё апсіаіо а ^и агго  см. С-1617.
С Ц Е К К л  (

1170. ^иегга (гаіегпа междоусобная война.
1171. §иегга Ггеййа холодная война (пример см. 

В-397).
1172. §иегге іпІгіпкесЬе междоусобицы, распри, 
диегга Іаггро см. Ь-100.
1173. ^иегга т а ^ і а  война на истощение, изнурите іь- 

ная война:
Соповсеѵа іі ѵаіоге ішреіиово сіе' Ргапсеві. рій аНо а 

ѵіпсег ипа еіогпгііа с 1:е : БОБІепеге і Іакіісіі сЗі ипа ^иегга 
п іа^га е Іппуа (М й ’АгецИо. «ЕНоге Ріегатозса»),

Он знал стремительность и бесстрашие французов, спо
собных скорее победить в трудной, но одно >,невьой битве, 
нежели выдержать лишения затяжной и изнурительной 
войны.

1174. {тиегга $ап4а крестовый поход.
1175. ^иегга яоггіа тайная война.
1176. §иегга сіі Ьоясо партизанская война.
1177. §иегга с!і соііеііо поножовщина.
1177а. ^иегга а  соііеііо  а) смертельная схватка (в ру  

копашной борьбе) ; Ь) ожесточенная борьба.
1178. диегга гіі согяа а) пиратские действия; Ь) ка

перство.
1179. {тиегга сіі Іаѵоііпо политические или  рчтепатур- 

ные споры.
1180. Ьиопа ^иегга =  честная, справедливая борьба:

Тгасііге ип пешісо ё оиопа диегга: е поп ео сЫ ро58і БО- 
віепеге сЬе ип пеп.ісо ,.;СтІо ё шевИо сГип пешісп ігаііііо 
(С. Маіарагіе, «Маіейеііі іовсапі»).
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Предать врага — законный прием, и я не представляю 

себе, как можно утверждать» что мертвый враг лучше, чем 
преданный вами враг.
(Пример см. тж. С-921 а ).

1181. 1а {тгаімЗе ^иегга 1-я мировая война.
1182. ріссоіа {тцсгга іартизанская, малая война, 
і і а т т а  сіі ^иегга см. Р-530.
Іа Іо іа гіеііа ^иегга см. р-982.
1е Іоі^огі гіеііа диегга см. Р-983. 
іи іт іп е  сіі ^иегга см. Р- 127. 
піассЬіпа гіа ^иегга см. М-19, 
тасігіпа с!і ^иегга см. М-64, 
п о т е  сіі ^иегга см. N-411. 
опогі с!і {гиегга см. 0-368.
1183. диегга рег ^иегга ударом на удар:

...ееіі а виа ѵоНа гіІгоѵегеЬЬе 1а виа БсЬіега, т іп о ге  
Іогве йі пшпего. т а  Іетегагіа  е ргопіа. Сиеі га рег рпстга... 
(С. йа Ѵегопи, :Ьа ѵііа сотіпсіа йотапіѵ).

Он в свою очередь мог бы собрать своих сторонников, 
может быть меиее многочисленных, ио готовых дать отпор, 
и ответить ударом на удар.

5іі1 ріегіе гіі §иегга см. Р-1604.
1184. ЬаНегхі а ^иегга ііп ііа  биться, драться не на 

жизнь, а на смерть:
Но Ъеп циеііа й*аѵег исШо гііге. сЬе іп Іп^ЬіІіегга іиШ

і депегаіш епіе аЬЬіапо диезіо ^епіо Йі ЪасіегзІ а ^иег-
га Ііпііа (Ь. Маёаіоііі. «%и$$е сіі

Слышал я, что в Англин все петухн обычно способны 
биться до  смерти.

йаге 5ІІСП7ІО а ііа  §иегга см. 5-796.
1185. Гаге 1а ^иегга а) вести воину, воевать; Ь) пре

следовать кого- п., бороться с кем-л.:
— І е і  поп 1о 5а, ВгаѵеШ... ша ВІІ іасеѵапо Іа рпеггл.

ОІіеІо сіісо іо (Т. Ѵагпі. «Метогіе йі Еи&епіо Вгаѵеііі»).
— Вы этого не знаете, Браветти, ...а его пытались вы

жить со службы. Я вам это говорю.

іпзе^паге а  АппіЬаІе рег (или а ?аг) 1а диегга см. 
А-879.

1186. іпНшаге Іа ^иегга объявить войну.
1187. тиоѵеге (или рогіаге) 1а ^иегга начать войну, 

начать военные действия; пойти войной:
— Рего, а т е  р ге т е  апгііи ііо  гіі Гаг Іого ипа йісЬіагагіопе, 

есі ё диезіа: сЬе пеазип то ііѵ о  сГапітозКа ргіѵаіа... гпі 
зріп^е сопіго ^иеБІ’иошо сиі Іого ві ргороп^опо сіі тиоѵ ег 
^иегга (О. сіа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

— Однако, прежде всего я должен вам заявить, что у 
меня личио нет никаких причин относиться неприязненно 
к человеку, которому вы собираетесь объявить войну.

ІП (га ііап іо  ип 8оргапо сЬе 5Іаѵа 1! ѵісіпо, т о ѵ ё  1а &иег- 
га а чиезіо Ке (С. Мегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топ- 
іаіезі»),

А тем временем соседний король пошел на нашего вой
ной.
сЫ Ьа раига поп ѵасіа а ііа  ^иегга см. Р  902. 
сЬі Ьа Іегга, Ьа диегга см. Т 435.
1188. сЬі ѵа а ііа  ^иегга, т а п ^ іа  гпаіе е сіогше іп іегга

ргоѵ. на войне сладко не поешь, да на мягком не по
спишь.

ё т е д ііо  (т а п ^ іа г е )  ип Іогсіо іп расе сЬе ип сарропе 
іп {гиегга см. Т-761, 

пеііа ^иегга сГатог ѵіпсе сЬі Г и ^ е  см. А-677.
1189. 1а {гиегга іа  і ІасЗгі е 1а расе ^Г ітр ісса  ргоѵ. =

война плодит воров, а в мирное время их вешают.
1190. Іа §иегга іа  рег і воіііал ргоѵ. война — для сол

дат.
1191. ечегга іп со т іп с іа іа  іптегпо «саіемаю  ргоѵ. е :  

пожар войны — адское пламя.
1192. а ііа  §иегга 5І ѵа ріепо (Зі сіапагі, е $і Іогпа 

ріе.ю гіі ѴІ2І е гіі рісІоссЬі ргоѵ. ей на войну — с день
гами. а с войны — со вшами.

1193. {тиегга ѵісіпа, (аше Іопіапа ргоѵ. =  следом за 
войной приходит надолго голод.

поп ё ѵіае&іо йепга роіѵсге, пё §иегга $епга Іа& гіта 
см. Ѵ-551.

ее ѵиоі 1а расе, ргерага 1а ^иегга см. Р-25.

зепга сіепагі поп ві 1 а  Іа ^иегга см. 0-136. 
а Іе т р о  гіі ^иегга о^пі саѵаііо Ьа яоігіо см. Т-330, 
и о т о  іп (егга псп ?а ^иегга см. (_М6Е 

О ІІЕРК ІЕКО  т  
^иеггіего гіі согка е с!і (огіипа с.м. С-2795.
1194. 50§пг іі ^иеггіег 1е зсЬіеге, Іе яеіѵе іі сагсіаіог, 

е 50{тпа іі резсаіог 1е геіі е Г а т о  ргоѵ. солдату снятся 
войска, охотнику — леса, а рыбаку — сети (ср. голод
ной куме все хлеб на уме).
СШ О А ЬЕЗС О  т  

соксіепга ріепа сіі ^иіЛаІевсЫ см. С-2933.
1195. Іоссаге (или  со^ііеге) пеі ^иі^аіе&со задеть за 

живое, наступить на любимую мозоль.
С ІІШ А К Е ѵ 

{тцісіаге 1а Ьагса см. В-280.
^иісіаге соп ип Гіі йі яеіа см. Р-782. 
диіііаге а ііа  т а г г а  см. М-998.
^иігіаге рег іі пако см. N-54.
{тиісіаге 1а паѵе гіеііо 54а4о см. N 113.
§иігіаге і ракяі сіі дгі см Р-805.
іі сіесо ^иіііа ГогЬо (чли  Гаііго сіесо) см. С-1827. 
Лоппа сЬе риісіа, Ьеаіо сЬі кі Н(3а см С-814, 
ее ІІ сіесо §иігіа іі сіесо, Ги*іо е Гаііго сасіопо пеііа 

Г05за слС С -1833.
О и і\2 А О Ы О  т

1196. ш еііеге іі ^иіпга^Н о а... надеть узду на.., обуз
дать.

1197. 5(аге Ьепе іп ип {гиіпгадііо сойтись характе
рами.

1198. ьіаге іп ілі.пга^Ііо терпеливо ждать.
1199. Іепеге цсі а  ди іпга^ііо  держ ать кого-л. в ежо

вых рукавицах.
с о т е  ип сапе аі оц іпга^Ііо см. С-434.

О Ш 5А  (
1200. а §иі5а гіі... на манер, наподобие..
1201. іп ^ш ха сЬе (таким образом,) чтобы:

«...гівеггаіе іі вероісго, ей апс1а(еѵепе іп ^иіка сЬе іо 
то га »  ( і .  йа Рогіо, «Сіиііеііа е Котео»)

— ...закройте склеп н уходите, дайте мие умереть

С Ш 22А К Е  ѵ
^ш гхаге гіі т а п о  с о т е  ип’ап^иШ а см. А-752. 

О и 8С Ю  т
^иксіо сіі посе см. N-341.
— яіаге іп ип ^ивсіо с!і посе см N-351.
— яагеЬЬе епігаіо іп ип ^ивсіо сіг посе см. N-356.
1202. ^ивсіо сГиоѵо а) яичная скорлупа; Ь) комна

тушка, келья.
— I ргігаі (ешрі ( іаві гпі сі регйеѵо. Іо его аЬіІиаІа сіа 

га^агга  аі ^ивс сГоѵо йеііа саБа ^ 'о іа ; е диеБІе Баіе, 
([Пе.ч!а саіпега роі Бресіаішепіе. сЬе еГГеііоІ {Б. Сісо^папі, 
«VI По Іеаігісе» ).

— На первых лорах я просто боялась заблудиться. До 
замужества я привыкла к комнатушкам в тогдашнем доме, 
а теперь эти талы, в особенности эта комната, как все это 
иеобычио!

1203. аррепа ксЬіико сіеі §и$сіо только что вылупив 
шийся из яйца, только что родившийся на свет.

^гапгіе с о т ’ип ^иксіо с!і посе см. 0-965.
1204. сЬіис1ег5І (или  гіНгагзі) іп ип (или  пеі кио, 

ргоргіо) &и$сіо замкнуться в своей скорлупе (пример 
см. М-14).

1205. г ітап еге  сЬіи$о пеі ргоргіо ^иясіо жить замк
нуто, ничем не интересоваться, вариться в собственном 
соку.

1206. гііігагві пеі яио "иксіо прятаться в свою скор
лупу.

1207. иясіге сіаі ^иясіо вылезти из своей скорлупь 
сЬі Ьа тап § іа4 о  і Ьассеііі, враггі і {тиксі см. В-16. 
сЬі Ьа піапспаіо 1е посі г-рахгі і ^ивсі см. N-352. 
сЬі ѵиоі 1а посе всЬіассі іі диксіо см. N-353.
1208. Ьа іі ^иксіо іп саро он еще не совсем вылу 

пился нз скорлупы; =  у не.о еще молоко иа губах не 
обсохло.
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С Ч8ТА К Е г
сЬі Ьа ргоѵаГо іі т а іе ,  ^икіа т е д ііо  іі Ьепе см. М-226, 
поп {тіийісаге 1’и о т о  пё іі ѵіпо, ьепга ^ияіагпе «ега 

е таШ п о  см. 11-142.
поп ^аяіега ріи іі «ароге (Зеі «аіе см. 8-240.

СІІ5ТО т
1209. &115ІО т а § г о  непритязательный вкус; пошлый, 

низкий вкус.
1210. {тцй4о п іайо странный вкус.
1211. — аѵегсі ип п іаііо  а) испытывать огром

ное удовольствие; Ь) быть помешанным на чем-л.
1211а. — гіаге ип ^икіо таМ о доставить удовольствие, 

позабавить (пример см. В-890)
1212. аѵегсі ^ивіо быть довольным чем-л., кем-л.;

Асіеіе. — Апсіаіе риге а Іеііе, ш аш ш а... 1’а|реЦ его іо. 
ОиеІІо Е с а р а і о  сіі А тіісаге  Бетрге бі бсоггіа с!і ргепсіег 1а 
сЪіаѵе. Оа ип Іаіс. сі Ьо ^и^Іс регсЪё соеі ео чиапйо іртпя 
а сава (С. СНегагйі, «II зодпо (1і ип Ьгіііапіе»).

А д е л ь ,  — Ложитесь спать, мама, я буду ж дать его. 
Этот пустоголовый Амнлькаре всегда забывает взять ключ. 
С одной стороны это меня устраивает: по крайней мере, 
я знаю, когда он возвращается домой.

Саріі сЬе поп ега іппаш огаіа йі ше... Оіебі вессо: «5еі 
іп п ато га іа?  Сі Ьо рп.чіо. Ма сЬе РОББО іагсі іо?» (Л. Мо- 
гаѵіа. «Миоѵі гассопіі гстапіх>).

Я понял, что она г ’поблека не в меня... Я сухо сказал: 
«Ты влюблена? Очень приятно. Но я-то тут при чем?»
саѵагзі іі <тц§(о см. 0-1214.
1213. іпсопігаге іі прийтись по вкусу.
1214. 1еѵаг5І (или  саѵагзі) іі удовлетворить ж е

лание.
1215. ргелсЗеге (или  рі^Ііаге) іі йі... (или  а...) 

пристраститься, приохотиться к..., войти во вкус:
ІІп Іаѵого сЬе ра&а т а і е  ІаБсіа 1а Ьосса атага. На 

ргеко Н &ІІ8ІО гіі Іеддеге. ЬіЬгі гіі Про йіѵегБО (Ь. Іпсого~
паіо, «Іпскіевіа зи Вгапсіі е Апсігеіпі»).

От работы, если за нее мало платят, на душе бывает 
кисло. Он пристрастился к книгам. К разным книгам.

...е циапгіо роі ѵегіопо сЪе сі Ьа ргезо ^іібіо, сЬе с! бі 
ігоѵа Ьепе, рі&ііап 1а реппа іп шапо е <Зісопо: «...гаіпо іп 
БраІІа е  ѵаі апсііе іи  а сгераге іэбби» (М. Риссігіі, «ЕЬгеі»).

...а когда они видят, что ты вошел во вкус этой спо
койной жизни, оии берут перо и говорят тебе: «Вещмешок 
на плечи — и на фронт, подыхать».
(Пример см. тж. В-582; М-576 Ь).
1216. гісіеге гіі смеяться от души:

КісопоЪЪе БиЬііо аісипе гіеііе вие сопіагііпе ей аііога бі 
т і з е  а гігіеге сіі еиэіо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

Он тут ж е узнал кое-кого из своих крестьянок и стал хо
хотать от всего сердца.
1217. сЬе с'ё а... какое удовольствие в том, 

чтобы...
1218. сіеі «уцзіі поп зе пе гі*5ри(а (тж. ей’ ^и зіі поп 

сі 5і зри іа; Іи ііі і §оп ^изіі) ргоѵ. о вкусах не 
спорят:

Аіі! боп паіо ігорро іагсіі... ЕЫ яиеі ЪепесІеіГиото <іе1 
зі^пог рагіге... іиИі і ^цбіі боп ^цбіі... т а  апсЬе авреііаге 
гіі еББеге аггіѵаіо аПа / гевса еіа <іі БеНапГаппі рег теііеге 
ип Н&ііоіо аі гпопсіо (Г. Магііпі, «Рессаіо е репііепга» ).

Увы! Я родился слишком поздно... Что за счастливый че
ловек мой почтенный родитель... О вкусах, конечно, не 
спорят, но дожидаться «зрелого» возраста — семидесяти лет, 
чтобы произвести на свет сына...

«Ма гіоѵ’ё?»
«№ і еіагсііпі.»
«А ^иеБГо^а? Апігпа шіа! ГиШ I ^изіі боп еіібіі» (д  р0._ 

^аггаго, «Вапіеіе Согіів»).
— Где же он?
— В саду.
— В такую пору? Подумать только! Впрочем, у каждого 

своя фантазия.
Веііадіоіа, — ВаЪ, іиШ  і боп ^ибіі. ОиеБІе ѵоггеЪ-

Ъего еББег ргеве рег Бідпоге, е  ^^IеI1а іпѵесе (Е. Роззепіі, 
«Нізѵедііо» ) .

Б е л л а д  ж  о й я. — Ба, кому что нравится. Эти хотят, 
чтобы нх принимали за настоящих дам. а та наоборот.

1219. ип 5о1о §и5Іо поп гіеіегтіпа зароге а? о вку
сах не спорят.

іап іе  ЬоссЬе, іап іі ^икН см. В-941.

НАЫОІСАР т
1. аѵеге ип Напсіісар быть в трудном, невыгодном по

ложении.
НІС Ш

2. Ьіс е і :шпс а) здесь, тут; Ь) сразу же, немедленно
3. аѵеге ГЬіс е ГЬос быть мастером на все руки: Ьа 

1’Ьіс е ГЬос он дошлый парень.
НОС Іаі

4. агі Ьос для данного 'яупая; подходящий, 
аѵеге ГЬіс е ГЬос см. И-3

НОІМОКЕМ Іаі
5. а(3 Ь опогет а) в честь; Ь) почетный (о  членах ака

демии) .
И 05Г .Т Е  Іаі

апсіагйепе (или  рагіігхепе) ііі5аІи4а<о Ьоьрік с.м. 
0-670.

I
I т, {

сігі44о согп’ип і см. В-557.
1. теМ еге і рип4і (или  і рип4іпі) «иНе і поставить 

точки над «і»:
«Ма зеі Бісига сіі поп аѵеге Іа ІеЪЬге?» гіотапгіаі сег- 

сапйо <іі раБзагІе ипа т а п о  БиІІа !гоп1е. ЕНа б і  всЬегті 
е роі гіБрозе соп іПБоНегепга: «Ма 8ІІѵіо, соп іе  ЬіБо^па 
Бетрге т е ііе г е  і рипіі зи^іі I... поп еіо Ьепе, ессо іиііо» 
(А. Могаѵіа, «Е’атоге сопіи&аіе»).

«А ты уверена, что у тебя нет температуры?»— спросил я 
и попытался дотронуться до ее лба. Она отпрянула и не
довольным тоном сказала: «Но Сильвио, тебе обязательно 
надо поставить все точки над  «і»... мне нездоровится, вот 
и все».

Ѵоі со тіп с іа іе  соп Іе сІаББІіісЬе, ѵоіеѵаіе т е ііе г е  і ріш- 
ііпі Біідіі і (О. Зоаѵі, «ЕапіатЬиІоив»).

Вы начинаете раскладывать всех по полочкам, хотите 
поставить все точки над «і».

Ьа гіоппа ё Бсопсегіапіе е атЬі& иа. сЬі поп 1о ва?, т а  
С іеііа... Ьа ессейиіо, оЬЫ іёапгіоті а те ііе г е  і рипіі ьиёіі і 
йеІГорега т і а  (О. Магоііа, «Ее тііапезі»).

На женщин вообще трудно надеяться и полагаться, это 
все знают. Но Клелия... превысила меру возможного и вы
нудила меня поставить точки над «і».

2. і, еппе, оппе тоск. ну, значит, стало быть, вот... (о 
запутанной речи).
ІАСОРО (тж. ЛАСОРО)

3. ^апГІасоро сіі С аіігіа =  проходной двор, тол
кучка.

4. 1е § а т Ь е  §1і Гаппо Іасоро Іасоро (тж. Ьа Іе § а тЬ е  
сЬе Гаппо Іасоро Іасоро) а) у него коленки дрожат, 
поджилки трясутся; Ь) он еле ноги волочит.
•ВЬЕО ад§  

гпіеіе іЬІео см. М-1396.
ІСАНІТІОЕ а§§

5. 4е1а ісагі4ійе миф. ткань Пенелопы.
ІСАКО

6. ѵоіо сГісаго миф. а) полет И кара; Ь) рискованное 
предприятие.

7. — Гаге іі ѵоіо гіі Ісаго взяться за непосильное 
дело, переоценить свои возможности.
ІС С А 5(5)Е  т (тж. ІСС Н Е5Е га, 

сегѵеІІо а(3 ісса5(5)е см. С-1555. 
датіЬе асЗ іссаййе см. С -110.

ІССІО Іаі
8. а  ігсіо а  іссіо тоск. кое-как, через пень ' олоду. 

Ш АЬСО га
Гісіаідо М апсе^о см. М-328.

ІОАСІО а щ  
аяіго ісіаііо см, А-1291.
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Ш ОІО т  см. Б Ю  
Ш ЕА [

9. ігіеа ГаМа предрассудок, 
т а п с о  рег і(3еа см. М-342.
10. а  ігіеа на память, по памяти: йіріпдеге а ійеа ри

совать по памяти; Еопаге а ійеа играть на слух, без нот; 
подбирать.

«Реваіо рего поп 1’Ьаі реваіо іі ЪатЪіпо».
«С оте 1о реБо, сЬе поп Ьо Ъііапсіа? сіеѵо Гаге а  ісіеа» 

(Л' СіпгЬигц, «Саго Міскеіея).
— Взвесь его. ты ведь еще не взвешивала ребенка.
— Как я могу это сделать, когда у меня нет весов? При

ходится довериться чутью.

11. гпеггМйеа (нетвердое) намерение.
12. — аѵеге ипа п іегга ігіеа думать, подумывать, на

мереваться: Ьо ипа теггМгіеа йі рагЫге я почти решил 
уехать.

13. петіпепо  (или  пеапсЬе, перриге) (рег) Гігіеа ни
сколько, ии чуточки; иикоим образом; и в мыслях не 
было.

14. ей диекПсіеа (что-то) в этом духе, вроде этого.
15. ас!с1огшеп4аг5г іп ип’ігіеа примириться с мыслью.
16. аѵеге (Г)ісіеа гіі... а) иметь представление, пред

ставлять себе:
N00  Ьо авзоІМ атеп іе ійеа йі сЬі $Іа ([пеііа М агка

( V. Зітопеііа, «Тігаг таШпа»).
Я инсколечко себе не представляю, кто такая, эта Ма- 

риза.
— СЫ ега?
— N011 пе Ьо 1а рій раІІШа ісіеа (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа 

ЬоЪеІІе»).
— Кто это был?
-— Не имею об этом ни малейшего представления.

{Пример см. тж. М-1131).

Ь) намереваться, хотеть:
Р аііо  ё сііе і Іаѵогаіогі поп Ьаппо ісіеа гіі ассеиаге 1е 

ішоѵе ргоробіе сІеІГашгпіпібігагіопе («•ѴѴ пііа». 29 аргііе 
1977).

Фактически рабочие не намерены соглашаться на новые 
условия, выдвинутые администрацией.

аѵеге ісіее а^Іі апііросіі см- А-930.
17. сатЬ іаге  ігіеа передумать:

Епгіса. — Коп 5І езсе рій.
ресіегісо. — СаглЫаіо ігіеа {Е. Ро85епіі, «Ьа поьіга /ог- 

ішга» ).
Э н р и к а. — Мы никуда не идем.
Ф е д е р и к о .  — Я передумал.
Сова ё зиссевзо йі пиоѵо, іп циебіе росііе БеШшапе, рег 

іаг сашЬіаге ігіеа а і таеіБ Ігаіо? (^иаіі иііегіогі іп<1а#іпі
1о Ьаппо сопѵіпіо а $аг тагсіа іпсііеіго, пеі сопГгопіі сіі іга ' 
Магіо? (Ѵ Ѵ пііа», 16 оііоЪге 1968).

Что ж е нового произошло за эти несколько недель, что 
заставило суд пересмотреть свое решение? Благодаря каким 
новым расследованиям он пошел на попятный в отношении 
фра Марио?
{Пример см. тж. 0-713; Ѵ-611).

18. сиііагзі іл ісіеа тешить себя мыслью, обольщаться.
19. йаге Гісіеа напоминать, походить; представлять:

Собі сі сіаппо ѴогессНіо Бепга рагіепга... Бееиііапгіо а 
ѵегвагБі да Ьеге е чиапсГаЪЬіагп ііп ііо  іі Ріего поп йй ГіЛеа 
сіі ипо сЬе Б’ё т о і іо  сошшоббо (V. Зітопеііа. «Тігаг таі- 
ііпа»).

Они беспокойно прислушивались к нам... продолжая под
ливать друг другу внна, а когда мы кончили, Пьеро вовсе 
не напоминал слишком расстроившегося человека.

...а ше іпѵесг ші Іапіо Гігіеа сЬе йіа зсарраіо е 1і 
аЬЬіа ріапіаіі іп азво ІиШ  диапіі (С/. 5 ігпопеііа, «Тігаг 
таіііпа» ).

...а мне как раз показалось, что отец взял д а  всех их 
просто-напросто бросил.

20. е$5еге сіі ип’Меа (или  (ІеІГісІеа)... быть, придер
живаться (какого-то) мнения, склоняться к (тому) мне
нию, что...

21. еззег (Іи ііо ) Гісіеа гіі... быть вылитым.., (как две 
капли) походить на...

22. !агзі шіЧсІеа представить себе:
-Боіо ѵі сіісо сЬе Г А тегіса ё ип раеве рггапйе сЬе ѵоІ 

поп роіеіе іагѵі ипЧгіеа...» {Р. Регги «Етіцгапіі» ).
«...скажу вам только, что Америка такая большая страна, 

что и представить себе трудно...»
{Пример см. тж. А-1300; С-1237).

23. з т е ііе г е  ГісЗеа отказаться от мысли:
М а р ате  Іи И И рег сопѵосаге апсЬе РеЪо, роі бшібс 

1’і<1еа (С. Раѵезе. «Рга йоппе $о1е»).
М адам уж е совсем было хотела позвать Фебо, но потом 

отказалась от этой мысли.

24. 5ро5аге ипЧйеа стать горячим стооонником, при
верженцем какой-л. идеи:

I с’.пе ашісі... іпзіеше врова по 1 ’ігіі а е 1 а вегѵігопо іп 
ѵііа (А. Визіпсо, «II тейісо рсиіі^іагю^).

Оба друга .. вместе стали горячими .горлинкам и Сопро
тивления и служили ему до конца своих дней...

25. і(3ее гіа топагсЬ і, епігаіе сіа сарриссіпі ргоѵ. рас
ходы королевские, а доходы нищенские (ср. по одежке 
протягивай нож ки).

с)і ігіее е сіі =аьаі о^пип рио сагісаг$і см. 0-421. 
Ш ЕА ЬЕ а§§  

Ьеііо ісіеаіе см. В-461. 
Ю ЕМ  Іаі 

ип Ьік іп ісіет см. В-765.
26. ё ип іг іет  рег іг іет  это все одно н то же.

Ш ЕО
27. рая^с-е ігіео миф. Парис.

Ш І т рі
28. ісіі с!і т а г г о  а) мартовские иды, Ь) день роковых 

событий, день рока.
Ш ІЬ ЬІО  т

29. Іеккеге (или  Шаге) ГісНІІіо продаваться беззабот
ной любви.
Ш ІОМ А т

30. Гісііопіа ^епШ е итальянский язык.
31. іс ііота т а іе г п о  родной язык.

Ш ОЬО т
32. ігіоіо иі §е550 обман чувств, иллюзия. 

ГГКОМ ТШ А [
-.оше іі іиосо агсапіо аІІЧгігоШіпа см. р-1490. 

ІЕКІ аѵѵ
Ьосса йі іегі (!а((а  а рапіегі) см. В-818, 
ип поЬіІе ііпіо гіі іегі см. N-325.
ѴІ50 сіі іегі (Ш іо  а  рапіегі) см. Ѵ-644
33. поп еззег лаіо  іегі не вчера родиться, не с неба 

свалиться:
Ме пе ѵегео|*по рег т е ,  т е  пе ѵег^о&по рег !е, іп 

ат о г е  поп сТё ргоѵа сііе ѵаі^а, гіоѵгеБіі Барегіо, поп ее! 
паіа  іегі (А. йга&о, «II Цйапгаіо» ).

Мне стыдно за себя н стыдно за тебя. Ведь ты уж е не 
ребенок и должна знать, что заверения в любви ничего не 
стоят.

ОІі а т іе і, іи ііа  ^епіе зсіоііа, сЬе поп ё паіа іегі, <!! 
тассЬ іпе пе Ьаппо ѵегіиіе... а сепііпаіа (Л. Могаѵіа, 
сопіі готапі»).

Эти друзья, все людн ловкие, не вчера родились, и таких 
машин они видели... сотни.

— Ыоп Гаіе 1о Бсето. ІѴоп бопо паіо іегі. Мі аѵеіе йаіо 
ипа тапо е іо бо евзеге гісопоБсепІе {Р. Сіоѵаппіпі, «•Ьа 
ЬаЬеІІе»).

— Н е глупите. Я пе маленький. Вы мне помогли, а я 
умею быть признательным.

34. — ипа л а іа  іегі новорожденная, зелененькая:
Кеі Ш т  N аіа іегі (1951), 1а іі&ига беІГ іпеіІаЬіІе Бсегѵеі- 

Іаіа іпіегргеіаіа <1а Лисіу НоІІЫау сііегіе огі^іпе аН ’е^ргея- 
Біопе ё ипа п аіа  іегі рег {іейідпаге ипа ^іоѵапе поп Ьгиііа 
т а  аіяиап іо  БІирісЗа (Л. Мепагіпі, «Н сіпста пеііа Ііпциа. 
Ьа Ііпдиа пеі сіпета»).

В фильме «Вчера родилась» (1951) образ глупышки, роль 
которой исполняет Джуди Холлидей, породил выражение 
«вчера родивш аяся». Оно относится к хорошенькой, но не
далекой девѵшке.

езкеге соше Гиоѵо Ггексо сіі оц«і е сіі іегі см. У -183. 
Гога сіі іегі а  диеяі’ога см. 0-474.

ІЕ Т іЛ Т и Р А  (тж . .ІЕТТАШ КА) і  
35. йаге Іа іеііа іига сглазить.
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36. гаге (или рогіаге) (1а) іе ііа іи га  иметь дурной 
глаз:

«5е !аіе собІ...» ЪаІЬеНо іі сапопісо; «зе ші Уаіе апсЬе 
!а іе ііа іи га ... аііога, Ьиопа поііе!» (С. Ѵегца, «Мазіто-йоп 
ОевиаЫо» ).

— Р аз вы так ... — пробормотал священник, — раз я при
чина всех зол, тогда прощайтеі

«(ЭиеМа гіоппа рогіа іеН аіага!» репБо Іга т е . . .  (Г, Ѵагпі, 
«Меіпогіе сіі Еидепіо Вгаѵеііі»).

— У этой женщины дурной глаз, — подумал я про себя...

ІСЫА2ІАІЧО а ее  
ог Ііпе і^пагіапо  см. 0-502. 

ІСМОКАІѴІТЕ т 
регго сГі^погапІе см. Р-1441. 
(ё ) т е д і іо  еккег тепгіісап іе  сЬе і&погап4е см. М-1100. 

ІОЫОКАЫгА /
37. і^погапга "а ііо п а іа  титулованный болван
38. Ьеа4а (или зап4а) і^рогапха святая простота. 
1а І е ^ е  поп а т т е М е  і^погапга см Ь-320. 
Іа яирегЬіа пюкіга і^погапга см. 5-2100 

ІОІМОКЛКЕ ѵ 
і{тпогаге сіі сЬе соіоге 5Іа ипа соза см. С -2192 

ІСІѴІОТО т 
іііизіге і^поіо  см. 1-42. 
Іі§Ііо (Зе^Гі^поН см. Р-684.
Іеііега і^пигіа см  Ь-425.

іс.ыіюо
39. іс^писіо паіо (тж. па4о і^писіо; ідписіо с о т е  Оіо

1о (есе) голый, в чем мать родила.
40. Ьгисо §пш1о гол как  сокол. 
1е44ега ірписіа см. Ь-425. 

ІЫ ЛВЕКАЬЕ а§д  
аг4і ШіЬегаІі гм А-1Г56. 

ІІХ ІС П  Іаі
41. іііісо е4 ішпіесііаіе быстро, в одно мгновение, тут 

же. 
ІЬЫ ІО ЕК Е  ѵ 

іііік іег(м ) гіі еккеге ГошЬеІісо (Зеі шопсЗо см. 0-323. 
11Х ІІМ Ш А 2ІО КЕ і 

(ё ) Гіііиш іпагіопе гіі Гга4е (или  с!і ргеіе) сиіо (сЬе 
соп то14і Іи т і Гасеа Ьіііо) см. С 3137. 
ІІХ ІІ5ТК А К Е  ѵ 

іііичігаге іі ргсргіо п о т е  см. N 427. 
ІІХ ІІ5Т К Е  ацц

42. іііикіге іепо^о (или  «сспойсіиіо) выскочка, неожи 
данно появившаяся знаменитость

ѵ о '^аге іііикіге см. Ѵ-895. 
Ш В А іХ А Т О  а ве  

ЬеІГе іш ЬаІІаІо см В 432. 
ІМ В А К А 220 пі

43. ітЬ а га гго  йеП’аЬЬопйап^а (или гіеііа зсеііа, гіеііа 
гісегса) затруднение от избытка:

N011 аѵеѵо ІгеИа йі т а г і іа г т і ,  ап гііи ііо  регсЬё ші йоіеѵа 
Ігорро йі ІаБсіагІо зоіо, е роі пагсЬё Бареѵо сіі поп аѵеге 
сЬе Г ІтЬ агагго  й еііа  БсеІІа... (Л. Оііѵіе-і Зипдіпсото, «Ѵат - 
тігаігісе»).

Я не торопилась выйти замуж, прежде всего потому, что 
мне тяжело было покинуть отца, а такж е и потому что 
женихов у меня было хоть отбавляй.

Т е т о  сЬе 1о віогісо Г пі пгс аѵга боіі о диевіо азреНо 
ГіпіЬагагго йеІГаЪЬопйапга, аедгаѵяіо рег сіо сЬе а ііа  с|па' - 
іііа  поп ві рио Йіге сЬе соггІБропйа 1а диа1і(а (К  Е. Ог- 
Іапйо, «Метогіе» ).

Боюсь, что у будущего историка в этом вопр'Х'е будут 
затруднения от избытка материалов, качество когсі ь:х, к 
сожа іению, не соответствует количеству.

ОиаІ ё 1 орегі сепігаіе йеі 1927? ПХГГісіІе ипа гівроБІа, 
апсЬе регсЬё ѵі ё іп с|ие^Саппа(а 1’іш Ьагагго Йеііа
гісегса («Аітапассо Іеііегагіо», 1928).

Какое же из произведений 1927 года следует считать глав
ным? Ответить на этот вопрос трудно, отчасти потому, что 
в этом году наблюдалось так много талантливых вещей, что 
трудно отдать какой либо из них пальму первенства.

5е аѵеіе аИгі еиБІі, поп регйеіеѵі й ’апіто. Ье з(гагіе 
арегіе аі ѵоІопіегоБі б о і ю  ргеяБосІіё іпііп ііе К’оп сгё ргс • 
ргіо — сгейеіеші — сЬе 1’ітЬ агагго  сіеііа ьсеііа \«Оотепіса  
йеі Соггіеге», 15 оііоЬге >9(8). ^

Если вам другое по вкусу, не ра-страивайтесь. Перед 
ищущими открыты почти безграничные возможности. Затруд
нение выбора будет лишь от избы .ка.

44. іеѵаге сГітЬагагго вывести из затруднения, из за 
труднительного, неудобного положения:

Ма :пг5е М отіпа сЬіассЬіегаѵа собі рег аіисагіа, рег 
Іеѵаге іеі е поі гіЧтЬагагго (С. Раѵеве. «Тга йоппе зоіех).

Но, может Момина так болтала, чтобы помочь ей, чтобы 
как-то вывести ее и нас из неудобного положения.

1а Іезіа  ^ іі ё а'йпЬагагго см. Т-616. 
ІМ ВАКСАК5І ѵ 

ітЬ агсагкі іп ^а іеа  (или  іп  т а г е , іп паѵо.) зепга Ы- 
8Со44о см. В-770

45. еккеге ітЬагса4о влюбиться
сЬі ё ітЬагса4о соі сііаѵоіо, Ьа а ракяаге іп зиа с о т -  

ра^п іа  см. Б-354. 
1МВАТТЕК5І ѵ

46. ітЬа44ег5і Ьепе [т а іе ]  удачно [неудачно] уст
роиться; попасть в хорошие [плохие] у :лдр.ия.

47. ё ип ітЬа44ег5і это чнстп случайно, это простая 
случайность.

48. ё т е ^ і іо  ітЪа44ег$і сЬе сегсаге арро$4а ^  лучше 
случай, но счастливый. 
ІМ ЬЕССАКЕ ѵ 

ітЬ ессаге ра^Ііа  см. Р -8? 
іПіЬессаге ( і)  4е$4ітопі см. Т-623. 

ІМВЕССАТА I
49. аяррііаге ГітЬеі са4а ж дать подсказки. 
сЬіарраге ип’і'пЬесса1а см 1-51
50. Йаге ГітЬесса4а а) кормить птенца (о птице) ,

b) дать взятку:
«Те ГЬа гіаіа Г ітЬ ессаіа . С и в ііе іто » . І гі поп ві оГГе*е 

е гіБроБе..: кСІі1 ітЬессаІа? 8опо аіпісо йі і иі(і е йие... 
ѵоггеі сЬе [асезіе расе... ессо гиііо» (А. Ыогаѵіа. «Кассопіі 
готапі» ).

«Он дал  теое взятку, Гудьельмо». Гульельмо не оби
делся и сказал..: «Какая там взятка? Я друг вам обоим... 
и хотел, чтобы вы помирились... вот и все».

c) подстрекать, подстегивать:
— 5опо игдепІібБіше рег 1а Б Іатра . Р ш  р-езіо  1е -оп- 

Бе^по е рій ргеБІо і ^ісгп к  а т іс і  розбопо рагіагпе е Й; :е
I ітЬ есса іа  (С. Коѵеііа, «ЬЧйоІо»),

— Эти экземпляры моей книги нужны срочно для прес
сы. Чем раньше их получат дружелюбные мне газеты, тем 
скорее они заговорят о ней и дад ут ей путевку в жизнь.
(Пример см. тж. Р-2496).

51. р і^ ііаге (или ргепйеге, сЬіарраге) ип’ітЬесса1а
а) подхватить простуду; Ь) брать взятки (пример см. 
N-54).

52. я4аге а1Рітоесса4а с о т е  і ра$$его44і ^  быть легко
верным, поддаваться чужому влиянию.

сМ 5Іа со-1 Ьессо апегіо, Ьа Г ітЬ ессаІа гіі ѵеп4о см. 
В-401.

53. поп ё ітЬ ессаІа  гіа ра$$его44і это не так-то про
сто; это не так просто, как кажется.
ІМ В Е С ІІХ Е  а§§

54. ітЬесіІІе с о т е  ип п и т е  глуп, как языческий бо
жок; глуп как истукан:

«ОіІаШ  (е 1о бсгіѵо зоііо  1а Іиа йейаіига ве ѵиоі, сЬе веі 
ітЬ есіІІе  согпе ип п и те»  (Е. ѴШогіпі, «Л цагоіапо гозво» ).

— Впрочем, если хочешь, я готов написать под твою дик
товку, что ты глуп как пробка.

4егга ітЬесіІІе см. Т-392. 
II Зе, іі Ма, И Рог е ё іі р а іг ітоп іо  гіе^Іі ітЬесіІІі сіа 

АсІато іп ',иа  см. 5-522 
ІМ ВЕКСІАКЕ ѵ

55. поп ітЬегсіагпе ипа всегда попадать впросак. 
ІМВЕѴЕКЕ г 

ітЬеѵеге соі Іа14е та4егпо (или гіеііа тагіге, гіеііа Ьа- 
Ііа) см. ^  235, 
іт іА ІЧ С А К Е  V 

ііпЬ апсаг гіие т и г і соі тес’евчто аІЬегеІЗо см. М-2192. 
ітЬ іапсаге зероісгі см 5-655.



ш в 499 1
Іе саке сЬе 5’ііпЬіапсапо 5І ѵо^ііопо аррі&іопаге (тж. 

сЫ ітЬ іап са  1а сака, Іа ѵиоіе аррі^іопаге) см. С -1194.
56. ее 1’ітЬ іапсо  &1і е опог т іо ;  ке Н гопіро поп 4’Ьо 

Іа44о іо ргоѵ. если белье отбелилось — честь мне и хва
ла, если протерлось — не моя вина.
ІМВІАМСАТО а§е

йероісгі ітЬ іапса4і см. 5-651.
5рс5аіо, ітЬ іапса4о е 54іга1о см. 5-1379. 

ІМВІАІМСАТІІКА }
57. ітЬіапсаГига (Зі кероісгі лицемерие, ханжество. 

ІМВОССАКЕ ѵ
ітЬ оссаге соі сиссЬіаіо ѵио4о см. С-3119. 
ітЬ оссаге ип пиоѵо йепііего см. 5-644. 
ітЬ оссаге 1а к4гас!а гіеііа ваіиіе см. 5-1855.
58. еккеге ітЬосса4о петь с чужогс голоса.
сЫ рег а14гиі т а п о  5’ітЬ осса, 4аггіі 5І 8а4о11э см. 

М-696.
ІМВОССАТІІКА }

59. поп аѵегсі ГішЬосса4ига а... не иметь склонности, 
не питать симпатии к...
Ш ВОТТАКЕ ѵ 

ітІ:о44а-е Ьиіо см. В-1416. 
ішЬо41аге корга 1а (ессіа см. Р-351. 
ітЬо44аге Г шло см. Р-1446. 
ішЬо41аге пеЬЬіа см. N-128. 
ішЬо44аге ѵепіо см. Ѵ-262.
сЬі Ьа ѵіп сіоісс, поп ішЬо44і а^геьіо см. V 603.
60. ё гіа гтЬоН аге это несомненно, это не вызывает 

сомнений.
ІМ ВОТТІКЕ ѵ 

ітЬо44іге іі §іиЬЬегеІІо см. 0-716.
ІМВКАСА /

61. Ьи41аг5І (или  ^е44аг5І, те44ег5І) йііІГітЬгаса отлы
нивать, увиливать от раооты.
ІМВІЩМОІКЕ ѵ 

іт іга ш ііге  1е а г т і  см. А -1099.
ІМВКАТТАКЕ ѵ 

ішЬга44аге т и г і  см. М-2193. 
іпіЬ*-а4іаге 1е 4еІе см. Т іе9. 
сЬі Ьага44а, іпіЬгаІІа см В-228.
сЫ Га і Гэ44і киоі поп к’ітЬга44а 1е т а п і  см. Р-295.
62. сЫ ітЬга44а, краггі (тж. сЫ ё ітЬга44а4о, 5І пе4- 

4І) ргоѵ. сам заварил кашу, сам и расхлебывай.
сЬі 4осса 1а ресе 5’ітЬга44а (или  5І 502га) см. Р  Г57. 
а Гаге і Га41і виоі, поп сі 5’ітЬга44а Іе т а п і  см. Р-295. 
(і) 4горрі сиосЬі ітЬга44апо 1а сисіпа (или 1а т іп е -  

54га) см. С-3164.
1МВКАТТАТОКЕ гп 

ітЬга44а4оге сіі саг4а см. С-1057.
63. ітЬга44а4оге сіі 4еіе (или т и п )  горе-художник, м а

зилка, пачкун.
11Ѵ ВКІАСАКЕ ѵ

ІІ ѵіпо сіі сака поп ітЬ гіаса  см. Ѵ-607.
ГМВКЮ ЫАКЕ ѵ 

ітЬ гід Ііаг Гаяіпо рег 1а согіа см. А-1212. 
1МВКОССАКЕ ѵ

64. поп ітЬгоссагпе ипа всегда попадать впросак
65. ГЬа ітЬгосса4а! попал!, угадал!, попал в точку!:

— Міо расіге рагіаѵа Бешрге созі.
— Рег... согпе 5і сіісе?
— Рег БітіШ исІіпі...
— Ргесіво. Е Г іт Ь т с с а ѵ а  чиаві ветрге  (М. Риссіпі, 

еЕЪгеі»).
— Мой Сіец по чти  всегда вы раж ался так.
— А... как это?
— Аналогиями.
— Вот именно. И почти всегда попадал в точк>

(Пример см. тж. В-762).

ІМВКСШАКЕ ѵ
сЫ 5І Іогіа, 5’ітЬгогіа см. Ь-768.

ІМ ВКОрѢІА
66. 5ег (или Мая4го) ІтЬ го ^ Ііа  шутл. а) путаник;

Ь) пройдоха; плут, мошенник.

ІМВКООЫАКЕ ѵ 
ітЬ го^Ііаге  1е саг4е см. С 1086. 
ітЬ го^Ііаге іі сегѵеМо см. С-1581. 
ітЬ годІіаге 1а та4а55а см. М-^2?. 
ітЬ го^Ііаг 1а 5ра§п а см. 5- .230. 
ііпЬгоргІіаге 1а 4ея4а см. Т-566. 
ітЬ го^Ііаг  1а ѵеіа а ііа  рап гап а см. Ѵ-162.
67. евкеге Ьеп ітЬго§1іа4о попасть, влипнуть в пре

скверную историю.
68. ѵегіегіа т а іе  (или  тоН о) ііпЬго^1іа4а не наде

яться на хороший исход, не видеть ничего хоро- 
шего-
1МВКООЫО га

69. а  рагго  іпіЬго^Ііо в худшем случае.
(ё ) т е р ііо  ип ьоісіо с!і Ьиоп асдиікіо сЬе т і і іе  сП т- 

Ьго§1і сл- 5-932.
ІМРКЧШ КЕ ѵ 

ітЬгипіге 1а кро^ііа см. 5-1490.
ІМВІІ5СНЕКАК51 ѵ 

ітЬивслегагві гіеІГагіа 4огЬа см. А-1046 
аѵег Гагіа ііі т е  пе ітЬивс^его см. А -1065.

ІМ ВІІ5ТО т 
Гаге іі Ье1ГітЬи5Іо см В-424.

ІМ ЕІІТО т
70. т а п ^ іа г е  со1ГітЬи4о (тою. рірііаге ГітЬиІо) упи

сывать, уплетать за обе щеки, есть как в прорву. 
ІМ ЕКЕО т

71. 1е (іассоіе сГІтепео а) свадебные факелы;
Ь) свадьба, бракосочетание.

72. і Іассі сГІтепео узы Гименея.
IММАОINАТIVА /

73. о14ге оеп і Ітіпа{тіпа4іѵа сверх всякой меры; во
преки ожиданиям:

Е 1е сіоппе 1’аѵеѵапо вегѵііо оііге оепі іш ш аеіпаііѵа
(В. Сісоцпапі, «Ьа Ѵвііа»).

А  женщины ухаживали за инм так, что просто не ве
рилось.

ІМ МАСШ А2ІОЫЕ ?
74. Г іт т а й -п а г іо п е  поп іа  сако воображение не в 

счет.
75. пеапсЬе (или  перриге) рег ііп таеіп агіопе! ни за 

что на свете!
ІМ ЛіАОІКЕ і

76. ііппіа^іпе раг1ап4е точная копия, живой портрет.
77. агі іт ш а ^ іп е  е к о т і^ ііа п га  по образу и подобию:

. . . т а  ё ев а ііате п іе  Іаііо  а і т т г д іп е  е БотІ&Ііапга іісдіі 
аіігі (С. С&іегпа. «Зіёпоге & Зідпогі» ).

...но он такой же, как и все, сотворен по их образу н 
подобию.

78. рагеге (или зетЬ гаге) и п Ч т т а ^ іп е  быть писаной 
красавицей.

79. ё Г іт т а ^ іп е  (Зеііа тог4е =  краше в гроб кла
дут.
ІММАТШЮ а§§  

реггіі4а іт т а 4 и г а  см. Р -1286. 
то г іге  сіі тог4е іт т а 4 и г а  см. М-1971.

і м м е і ) і а т о  а её
іПісо е4 ііпіпеіііаіе см. 1-41.

ІММЕМОКЕ а§8 
1а кро^ііа і т т е т о г е  см. 5-1486.

ІМ МЕКСЕКЕ ѵ 
іттег{гег5і пеі ѵігіо см. Ѵ-818.

ІМ М Е К 50  адд  
іт т е г к о  Ііпо а ііа  §о1а см. 0-843.
іт т е г х о  пе’ с!сЬі4і кіпо аі сареііі (или  а§Іі осгііі, а ііа  

Ьосса, а ііа  ргоіа) см. В-63.
1М М ОЫ АКЕ ѵ 

Гагчие сЬе4е коп диеМе сЬе іт т о і іа п о  см. А-204. 
поп 5І рио аѵеге гіе’ резсі кепга іішпоНагкі см. 

Р-1361.
ІММСЫОІХІА I

80. іт т о п г ііг іа  гіеііа Ііприа скворногловие.
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ШМОІМОО а§8  
апііпаіі ііптопсіі см. А-821.
Іиоро іт т о п с іо  см. І.-959. 
зрігі4о іт т о п с іо  см. 5-1451.

ІМО т
сіа 50ШШ0 ай ііпо см. 8-1010.
81. зсешіеге а ІГ іт о  всплыть:

Г1 іап ^о  зсепгіеѵа аІГіпіо, Гапігпа Іасеѵазі то п й а  
(О. О’А ппипгю , «II ріасеге»).

Вся грязь всплыла иа поверхность, и душа очистилась.

82. зріпдег ^с! іп ішо столкнуть кого-л. на дно 
(ж изни).
ІМ РАССІАКЕ ѵ 

еззеге ітр асс іа іо  с о т е  ип риісіпо пеііа з4орра см.
Р-2421.

сЫ ітр асс іа  соііе ІгазсЬе, 1а (гі44а4а (или Іа тіпез4га) 
за гіі іи т о  см. Р-1231.

сЬі з ’іт р асс іа  соі ѵепіо, зі Ігоѵа соііе т а п і  ріепе 
сГагіа см. Ѵ-277.

83. сЬі (горро з ’ітр асс іа , поп ё зепга Іассіа ргоѵ. =  
кто много говорит, на том шапка горит.
ІМ РАССЮ  т

84. іі ёагіо (или 1а ^аЬеІІа) гіе^Гітрассі бесполез
ность.

85. сіагзі Іа сгаЬеІІа (или 1е Ьгі^ііе) й е^Г ітрассІ
ввязаться ь ш п орит, ь.іипну іъ.

86. — рі^ііагзі іі &Л7ЛО (или 1а «аЬеІІа) йеоГішрассі 
расхлебывать (каш у), пыпутыватьси из затруднения. 
ІМРАЬАТО а§е

87. іт р а іа іо  с о т е  ип Ьассаіа как столб, вросший в 
землю:

81аѵо И а ^иаггіагіа, т и іо  е іп іраіаіо соше ип Ьассаій
(В. Саврегіпі, «Яоьво йі 8ега»).

Я стоял и смотрел на нее, безмолвный и точно вросший 
в землю.
88. іт р а іа іо  с о т е  ип сего прямой как свечка (ср. 

точно аршин проглотил).
89. гсзіаге ітра1а4о а) остолбенеть; Ь) вытянуться 

в струнку.
90. зіаг(зепе) іпіраіаіо а) с т о я т ь  столбом, стоять как 

столб:
«ОЬ. Гчсгп’.р.. сі бопо ш іііе соае йа Гаге. N0*1 зіагпіі собГ 

іп іраіаіа , рег Іаѵоге» (С. Сазвоіа, «раизіо е Аппа»>.
— Ах, Норма, ведь нужно еще так много сделать. Ради 

бога, ие стой передо мной как столб.
Ь) молчать, быть безучастным.

ІМ РА Ы ЛО ІКЕ ѵ 
гіа Гаг ііпраПісПге 1е з4е11е см. 5-1687.

ІМ РА Ы Ю А КЕ ѵ 
ііпраіисіаге пеі ѵігі см. Ѵ-818.

ІМРАМСАК8І ѵ 
іш рапсагзі а  1'аге іі т а § § іо г с к т о  см М-102 

ІМРАІМІАКЕ ѵ 
ііпрапіаге 1а Ьогьа см. В -1038. 
ітр ап іаге  Іа сіѵеііа см. С-1991, 
іш рапіагзі гіісіго ипа ^оппеііа см. С-890. 

ІМРАІМТАЫАТО а^В
91. іт р а п іа п а іо  с о т е  ип гепаіоіо по ушн в грязи:

— Боро?.. СЫ пе за піепіе? Ь’Ьо гіѵегіиіо, а ііо  зсгШоіо, 
Ітр ап іап а іо  с о т е  ип гепаіоіо... (Т. Ьогі, «В и}еге зиІѴАгпо»).

— А потом?.. Кто его знает? Я опять увидел его в кан
целярии грязного как мусорщик.

ІМ РАКАКЕ у 
іш раіаге а Ьосса см. В-921, 
іт р а г а г е  іі Ьие а т е п іе  см. В -1381а. 
іт р а г а г е  сіоіігіпа см. С-883, 
поп іт р а г а г е  ипа зае ііа  см. 5-62. 
іт р а га ге  а  кие (или ргоргіе) врезе см. 5-1376. 
а ііе  ЬагЬе гіе’ раггі іі ЬагЬіеге іт р а г а  а  гагіеге см. 

В-257.
сЬі Ьаггіса (или ргаііса, ргаііса соп, ѵа соп) 1о гор- 

ро іт р а г а  а горрісаге см. 2-85. 
сЬі поп іа , поп ЕаІІа е іа ііап й о  з 'кпрага см. р-92.

сНі рга4іса соі Іиро (пщи соі Іирі, сЬі 54а, сЬі ѵа со! 
Іиро, сЬі ѵіѵе 4га і іирі) іт р а г а  а игіаге см. Ь-1004.

ё г о т е  Гапсога, сЬе 5Іа зетр ге  пеі т а г е  е поп ітр ага  
т а і  а  пиоіаге см. А-70.?. 

еггрпгіо 5’іт р а г а  см. Е-144.
92. Пп аМа Ьага зе тр ге  зс п Ч трага (тж. поп зі ё  т а і  

ѵессііі рег ігпрагаге) ргоѵ век живи, век учись.
ІіпсЬё поп 5І т о г е  зе п Ч трага см. М-1912, 
іт р а г а  Гаг4е е те44іІа с!а раг4е (ток. іт р а г а  агіе е 

ѵігііі, е ее Ьізо^по ё, саѵаіа 5и) см. А-1173. 
поп 5І ё т а і  ѵессЬі рег ітр агаге  см. 1-92. 
диапсіо Гасдиа іс_га іі соііо, 4и44і іт р агап о  а  пио4аге 

см. А-251. 
зЬа^Ііап^о зЧ трага  см. 8-272. 
ѵіѵепйо зЧ трага  см Ѵ-798.

ІМ РАРАТІССЮ  т
93. риггаге с"ітрага4іссіо =  производить впечатление 

неточности, небрежности:
І /іп 8 іе т е  Ігазисіа 1о зіепіо е рихха «Гіпірагаііссіо 

(С. Раріпі, «ЗсгСііогі е агіізіі»).
От всего этого отдает убогостью и бьет в нос неряшли

востью.
ІМ РА5ТАТО 

ітраз4а4о сіі т іе іе  см. М-1398.
94. еззеге ітрая4а4о Ьепе [т а іе ]  быть крепкого [сла

бого] сложения.
еякеге ітра$4а1о гіі сагпе гіійіаііа см. С-963, 
еккеге іт р а к іа іо  й\ яоппо см. 5-1038.

ІМ РА5ТОІАТО 
рагеге ип’оса ітра5Іоіа4а см. С -12.

1МРАТТАКЕ ѵ
95. поп (гіиксіге агі) Ітра44аг1а соп ^сі не прийти к 

соглашению с кем-л.
ІМ РА ггА К Е  ѵ 

й іпѵессЬіа е 5’іпірагга см. 1-362.
ІМ РА22АТА {

96. аІГ ітра22а4а очертя голову, опрометчиво, необду
манно:

...і Г.'іьсіе(і.. гиЬапо сітпі сова е бі ш еііопо а Ьеге ѵіпо 
ІіпсЬё сііѵепіапо иЬгіасЬі. 5е пе ѵаппо БсЬіашаггапсІо е 
БрагассЫапсІо аІГ Іш раггаіа  (/1. Сегѵі <г/ тіеі веііе НеН») 

...фашисты... разграбили все, что могли, и стали пить 
внно, пока не напились. Потом оии ушли н по дороге 
страшно шумели и стреляли куда попало.
(Пример см. тж. 0-237'

ІМ Р А 22ІР Е  ѵ 
іі ѵессЬіо ггпіЬатЬізсе е іі ^іоѵіпе іт р агг ізсе  см. 

Ѵ-100.
ІМ РЕСІАКЕ ѵ 

ітресіаг.чі {г'і оссЬі см. 0-109.
ітресіагяі ^Іі огесслі (или 1е огессЬіе) см. 0-538. 

ІМ РЕСІАТО 
аѵеге р!і оссЬі іпіресіаіі см. 0-109.
г.ѵег діі огессЬі ітр ес іа іі (или Іе огессЬіе ітресіаіе) 

см. 0-538.
ІМ РЕО ІК Е ѵ 

ітрей іге  іі ракко см. Р-806. 
поп аѵеге !а 1іп§иа ігпрегіііа см. Ь-гібб*1. 
еззеге ітрегіі4о пеііа Ііп^иа см. 1,-671,

1МРЕОКАНЕ ѵ 
іт р е^ п аге  (1а) ІеиЗе см. Р-370. 
ітр е^ п агз і діі оссЬі см. 0-179.
іт р е^ п аге  Гопоге (тж. ітр е^п агз і зиІГопоге) см.

0-385.
іт р е^ п аге  ипа (или 1а) рагоіа (тж. ітр е^ п агз і гіі 

рагоіа) см. Р-532. 
ітр е^ п аге  Іа ѵі4а см. Ѵ-738
сЬііссЬіеге е 4аЬассЬіеге іі Ьагісо поп 1е ітр е^ п а  см. 

С -1665.
ІМРЕОІМО т

97. іт р е ^ п о  саѵаііегезсо дело чести (чаще о дуэли).
98. зеп2’ітре<хпо если позвсллт обстоі.тельства, если 

будет возможно.



ІМ Р Е ^ А К Е  ѵ 
ітреп п аге  1е аіі см. А-422. 
ітр еп п аге  іі сиоге см. С-3 260. 
ітр еп п аге  іі ріе^е см. Р-1662.

ІМ РЕК5А ТО  а§§
99. аІГіпірепьаІа неожиданно, внезапно, вдруг, ни с 

того ни с сего-
100. заѵіе а ІГ ітреп заІа  е р а м е  а ііа  репкаіа ргоѵ. == 

не подумавши — мудры, а подумавши — глупы (чаще
о женщинах)
ІМ РЕРА КЕ ѵ 

яаіаіо  ей іт р е р а іо  см. 8-73.
1МРЕКАКЕ ѵ 

йіѵійі е іт р е г а  см. С-720.
1МРЕКАТОКЕ т

101. (іі Ьіопсіо) ітр ега іо ге  йеііа іогезіа  поэт, царь 
зверей, лев.

102. Р ітрегаіоге  йеі йс іогозо ге^по поэт, повелитель 
царства печали, скорби, Люцифер, Вельзевул (у Д ан
те). „

(ассіа й’ітрега4оге см. Р-22.
103. сгейеге й’езкеге Гіпірегаіоге важничать, зад а 

ваться.
ІМ РЕКІА ЬЕ ад§

(ішне іпірегіаіс см. Р-944.
104. аІГ ітрегіаІе  а) властно; Ь) торжественно 

ІМ РЕТО т
105. езкеге йі р г іт о  іт р е іо  быть порывистым, импуль

сивным:
МаеБІго Оіпо со тргезе  іі ѵеіепо сІІ чиеі сіівсогво, е с о т е  

соіиі сііе ега... сіі р г іт о  ітр е іо ... зепіі ассепйегБі гіі зиЪііа 
іга (Р. Гапіапі, «Сессо й ’АвсоІіх>).

Маэстро Дино понял ядовитость этой речи и как чело
век... порывистый сразу же разъярился.

ІМ РЕТКАРЕ ѵ 
ітр е іга ге  1а ѵііа с.м. Ѵ-739.

ІМТМА5ТКАКЕ ѵ 
ітр іаз ігаге  Го^іі см. Р-979.

ІМ ГІА5ТКО т
106. іт р іа з іго  ки ипа ^ а т Ь а  сіі 1е§по ^  бесполезное 

дело (ср. мертвому припарки).
107. теМ еге ип іп.ріазіго Йоѵе поп с’ё Гегііа =* ки

даться в крайности:
«Сіоё ЬіБО^па іпзіпиаг^іі соп рплйепга... РегсЬё поп ѵог- 

геі а ііе ѵоііе сЬе шеііевзіпіо ип ітр іазіх о  сіоѵе поп с ’ё  
іегііа» (А. М ат опі, «I  рготе88і 8ро8і»).

— Н ужно внушить ему необходимость перевода с осто
рожностью. Я бы не хотел, чтобы мы вдруг пересолили; 
берегись бед, пока их нет.

108. сііі сегса (аг іпіріакіго, за йоѵе 1о ѵиоі рогге
ргоѵ. =  каж дый знает свое больное место.

109. ітр іак іго  5Г0550 е сегѵеМо (или ип^иепіо) зоі- 
4і1е ргоѵ. =  и под грубым сукном может биться нежное 
сердце.

110. тапдегеЬЬе ^Г ітр іавІг і рег поп зрепйеге ои
жмот, это сквалыга каких свет не видал.
ІМ РІССАКЕ ѵ

111. а  іш ріссагіа Ьепе а) по правде сказать (го-зеря); 
Ь) самое большее; с) всего-навсего; й) в лучшем слу
чае.

сЬі Ьа гіспагі е ргаіі, поп копе ш аі іпіріссаіі см. 0-121.
112. сЫ поп Ьа 5’ішріссЬі ргоѵ. =  хоть вешайся; хоть 

в петлю лезь.
сЬі гиЬа рег а14гі ё ітр ісса іо  рег (или йа) её см 

А-568.
сЬі крісса Гіиіріссаіо, 1’ііпрісса4о іт р іс а  Іиі см.

1-119.
рег йеЬі*о поп 5 'ітр ісса  см. П-71.
1а диегга Га і Іайгі е 1а расе дГііпрісса см. 0-1189. 
хЧтрріссапо і Іайгиссі е поп і Іайгопі см. Ь-90.
113. пеапсЬе а  іт р іс іа г т і  хоть повесьте, 
іі гіссо ішрісса 1а Ьогза см. Н-312.

іМР 501

ее I та4і1 поп еггаззего, і каѵі 5’ітріссЬегеЬЬегс см. 
М-977.

5е і заѵі поп рессаякего, і іпаШ 5’ітріссЬегеЬЬего см. 
5-268.

114. ѵа(4’ітр ісса ! (тж ѵа’ 1 ’ітр ісса!) груб, чтоб ты 
сдох!, чтоб тебя повесили!
ІМ РІССАТО 1. а ёё

115. яіаге іт р іс с а ю  чувствовать себя неудобно (из-за 
узкой одежоы, воротничка и т. п.).

116. іепеге іт р іс га ш  держ ать кого-л. за пуговигу, 
за  фалды; не отпуекчть кого-л.
ІМ РІССАТО 2. іп

117. іасс іа  (или ѵіко) сГіпіріссаіо разбойник, разбой
ничья рож а, висельник.

ѵосе а т т р іс с а іо  см. Ѵ-823.
с о т е  1а согйа йеІГітрісса4о см. С-2633.
118. аѵеге іі $ио іт р ісса іо  е 1е вие согпа (тж. аѵеге 

іі зио іт р ісса іо  аІГиьсіо) иметь забот полон рот (при
мер см. В-575).

йаге іі сопіогіо йе§Гі ітр іс с а іі см. С-2424, 
рагіаге йі согйа іп сака йе11’ітрісса4о см. С-2656.
119. сЬі крісса Г ітр іссаіо , Гітрісса4о іт р ісса  Іиі 

ргоѵ. ^  не вступайся за виноватого, чтоОы не разде
лить с ним вину.

поп рагіаге (или поп рагіа(е) сіі согйа (или поп 
п о т іп аге  1а Гипе) іп сака йгІ1Гітрісса4о см. 
С-2672.

120. о^пипо Ьа іі кио ітр ісса іо  аІГизсіо ргоѵ. у каж 
дого свои заботы, горести; под каждой крышей свои 
мыши.
ІМ РІССІАКЁ ѵ 

екяеге рій іпіріссіаіо сЬе ип риісіпо пеііа в(орра см. 
Р-2421.

сЫ 5’ітр ісс іа  (Зе’ ІаШ а14гиі, Йі 1ге т а іа п п і ргПепе 
іоссап Йиі см Р-292.

сЬі 5’ітр ісс іа  соііе ІгаксЬе, 1а ГгШаІа (или Іа т іп е - 
5Іга) ва Аі іи т о  см. Р-1231,
ІМ РІССІО  ш 

Ьагса сГітріссі см. В-273.
121. сотргагк і ^Г ітр ісс і а  соп іап іі нажить себе хло

пот ни з а  что, ни про что (пример см. 0-131).

122. еззеге сГіпіріссіо мешать, быть препятствием:
«8е ѵеггаппо і ІегіезсЬі іі иссігіег=..псі... поп Іешеге с’і 

С55егсі йЧ тріссіо: ѵіепі сои поі» (/-. Вггдрпгіпі, «Ип {исііе 
рег 8аЬад>).

— Если придут немцы... они тебя убьют... Не боііся, нам 
ты ие помеха. Идем с нами.

123. Іеѵагйі (или (о ^ ііега) сГітріссіо выйти из затруд
нительного положения:

Тгавсог8о диаІсЬе т іп и ю , сіаі М авігоіиопео іш ріееаіо а 
врегаге ѵаваш епіе ассасІеЕБе диаісоза сЬе 1о іоеІіеБке йа 
диеІГішріссіо, іі ѵессЬіо Бі^поге сошіпсіо а гіаѵегБІ... 
(В. ропгі, «I ріопіі йеііа  ЫЪегагюпе»)

Прошло несколько минут. Мастролуонго все еще смутно 
надеялся, что как-то выпутается из этой неприятности, а 
между тем старый синьор уж е начал приходить в себя...
сЬі ей се сіі зрегапга, ексе іГіпѵріссіо см. 8-1352. 

ІМ РІЕСА К Е ѵ 
аіпог т а іе  іт р іе ^ а іо , ѵіеп т?1  гішипегаіо см. А-668.
і 2 'огпі брезі Ьепе (а і Іаѵогс) «опо і те§1 іо  ітп іе - 

^а іі см. 0-599.
1МР1ЕОАТО т  

іт р іе ^ а іо  йі сопсеііо см. С-2391.
ІМ РІЕС О  т

124. ;4 атр аге  ип іт р іе ^ о  а <)<) сразу ж е найти работу 
кому-л , тут же пристроить кого-л.
ІМ Р ІЕ Т О іІК Е  ѵ 

йа іпірісіозіге і сапі см. С 443.
1МР1ЕТК1КЕ ѵ 

ішріеігіге ГіпВе^по см. І-26о.
ІМ Р Ш С и А Р Е  ѵ 

ітр іп д п аге  Іе ІазсЬе см. Т-111.

I



ІМР 502

ІМ Р ІО М ЗЛ Р Е  ѵ 
ітріош Ь аге 1о віоггасо см. 5-1777.

ГМРІРАРЕ ѵ 
иѵег Гагіа <1і т е  пЧ тріро см А -1065.

ІМ Р Ш М А вЕ  ѵ 
і т р іи т а г е  1е аіі см. А-422. 
іт р іи т а г е  Н ріейе см. Р  1662.

Ш Р О Ш Т О К Е  т
125. ігпропііоге сі! рессаіо а) библ. клеветник; Ь] пед- 

ко обвинитель.
ІМ Р О К РЕ  ѵ 

ігпрогге іі сапіо см. С-564, 
ігпрогге сагпе см. С -965. 
ігпрогге 1а саіепа см  С -1275. 
ігпрогге ипа соіра см. С-2204 
ішрогге иепаго а я<1 см. 0-108. 
іт р о іге  (іпе а ііа  ѵііа см. Р-823. 
ішрогге 1е т а п і  см. М-607, 
ітрогге  ипа репііепга см. Р -1 158. 
ігпрогіа Ігорро а ііа  см. А-530.
Ітротге Г и іііт а  см. ЬІ 55 
ішрогге Г иШ та т а п о  см. М-586.
1а Ш исіа поп 8’ітр о п е , поп 5І со т р га  см. Р-647 

І М Р О Р Т А ^ А  [
126. кепга йагкі іт р о г іа п га  (как бы) меж ду прочим:

— Зсиві 1а т і а  сигіовНй, — дотапгіа соп ѵосе кепНІе, 
5епха гіагхі іт р о г іа п га — — ^^Iапс1о аІГеІіо Г апдш ііа т а г і-  
паіа? (Л. СаШ, «Ьа вреза йеі віцпог СЫйопі»).

— Извините за любопытство, — спрашивает он как бы ме
ж ду прочим... — сколько стоят сто грамм маринованного 
угря?

ЙРГ5І аг:а  іГ ітрогІапга см А-1068,
Ш Г О Р Т А К Е  ѵ

126а. лоп ітр о г іаге  ип’асса (или ип ассігіепіе, ип а§о,
д.? саѵоіо, ип с о т о , ип е(1е, ипа ІіЬЬіа, ип іісо ьессо, 
*п ІіхсЫо ипа «аеііа; тж. поп ітр о г іаге  пё росо пё 
іап іо  или пё т о і іо  пё росо) нисколько не интересовать, 
не волновать:

Саѵаііеге. — II шагсЬеяе аѵга ^СІОРІП, сііе $іа1е ѵісіпа 
а ше.

Мігапсіоііпа. — N00 пГіѵпрогІа йі Іиі пё росо пё т о і іо
(С. Соійопі, «Ьа Іосапйіега»),

К а в а л ь е р е .  — Маркнз будет ревновать вас за то, что 
вы рядом со мною.

М н р а н д о л н н а .  — Это мне решительно все равно.
ІѴоп 8ІІ ітрогіаѵ а пё росо пё іап іо  сНе а вріл^егіо іп 

дііеІГіпсЫезІа іоззе 1а ^еІоБіа (С. Тевіогі, «И Вгіапга е 
аіігі гассопіі» ).

Ему совершенно безразлично, что задуматься над всем 
эгим его побудила ревность.

— Тю  Иапп} ^ие8Іа т а іі іп а  поп ѵиоі таП Еіаге...
— Ыоп т е  пе ітр о г іа  ип с о т о  — гізрозе Е гтап п о  

(Ь. йі Раісо, «Ѵпа йоппа йівропіЫІе»).
— Сегодня утром дядюшка Наннн не хочет есть.
— А мне на это начхать, — отозвался Эрманно.
— Ме пе гіпсгезсе ргоргіо рег Іе — сііззе — сЬе зеі еіоѵапе. 

Рег т е  поп ше пе іт р о ііа  ип саѵоіо (С. Оовві, «Коѵа- 
піапа» ).

— Мне тебя ж алко, — сказал  он, — больно уж  ты молод. 
А что до меня — чнхать я на это хотел,

Ье Ііо сіеііо сЬе Іого 1а азреиаѵапо чиі. На гізрозіо сЬе 
поп ^ііепе ітр о г іаѵ а  ипа ваеііа  ((/. Оіеііі,  «Воппе, иотіпі 
е ЬигаШ пі»),

Я сказала Пеппине, что сестры ее ждут. Она отвечала, 
что это ее н н ск о ^к о  не интересует.

— А т е  сіеііе сЬіассЬіеге сіеііа ^епіе поп т е  пе Ітр о г іа  
ип Нсо зессо: Ьаі сарііо? (С. Саввоіа> «Ьа гацагга йі 
ВиЪе»).

— Мне наплевать на то, что болтают люди, понял?
5е іи  еН йісі сЬе іі «Ооп Сагіоз» поп ѵаі піепіе поп 

е ііепе Ішрогіа ип Нсо, т а  зе 1и ^ іі сопігазіі 1а зиа аЬіІііа
пеі Гаге іі т а ^ и і  ве п’На а т аіе ... (С. Ѵегйі, «ЛШоЬіо%га[іа 
йаііе  Іеііеге»).

Если ты скажеш ь ему, что «Дон Карлос» ничего не 
стоит — ему на это просто наплевать, но если усомнишься в 
его способностях каменщика — разобидится...

«Роіга зиссесіеге, зі» гізэ саШѵа 1а га^агга: «Е а т е  
Ітр о гіа  ип Ьеі іісо!» (С?. Агріпо, «Лііге віогіе»)л

«Может статься, конечно, — ехидно рассмеялась девуш
ка, — а мне все это до лампочкні»
(Пример см. тж. С-3092; М-613; Р-333).

іпірогіаге циапіо сіеііа Іисе сіе^іі оссЬі см. 0-53. 
сНе іп рогіа пазсег диі о 1а, р г іт о  о весопйо? см. N-23. 
поп іт р о г іа  апсіаге а Р о т а  рег 1а репііепга с.м. К-507. 

Ш Р О К Т ^N О  а в в  * т 
с о т ’ипа т о к са  ітр о г іи п а  см. М-2028.
127. Г ітрогіипо  (или Г ітргопіо) ѵіпсе 1’аѵаго ргоѵ. 

^  нахал и скрягу уговорит, нахал хуж е скряги. 
IМ Р 0 5 !2 I0 N Е  [

128. ітровігіопе йеііе т а п і  рел. рукоположение.
129. ітроБІгіопе гіеі п о т е  рел. крещение, имянарече

ние.
ІМ Р 0 5 5 ІВ ІЬ Е  т

130. аІГітроБЕІЬіІе піипо ё (епи(о (тж. пеккипо ё 1е- 
пиіо аІГітрозБіЫ Іе) ргоѵ. нельзя ни от кого требовать 
невозможного, на нет н суда нет.
ІМ Р 0 5 Ю К А  [

ІаЪЬго с1’ітро5(ига см. Р-8.
ІМ РОѴ ЕШ РЕ ѵ 

аНаІісагві рег ітроѵегіге см. А-324. 
йигаг (а(іса рег ітроѵегіге см. Р-244. 
ип гіссо 5оІо ітроѵегівсе т о К і см. К-318. 

1М РРЕСАРЕ ѵ
131. ітргесаге  с о т е  іпіейеіе (или с о т е  ип Іигсо) ру

гаться как сапожник, как извозчик.
ітргесаге т а іе  сопіго ^сі см. М-215, 
ітргесаге  т о г іе  а  цгі см. М-1966. 
сНі ё сІіНаіпаІо ё т е г г о  ітр геса іо  см. 0-411. 

ІМРКЕСАТІѴО а88  
іо г т и іа  ітргес<"1іѵа см. Р  108?.

IМ Р К Е N ^Е К Е  ѵ 
саѵаі ѵессЬіо поп ітргеп<1е ай атЫ аге см. С -1386. 

ІМ РКЕ5А  і
132. а ІиЛе ітргеве  постоянно, беспрерывно, непре

рывно.
133. Ьеге ип’ітрге$а  преодолеть препятствие, затруд

нение.
(ё) рііі Іа 5ре$а сНе Г ітргеха (или йеІГітргека) см.

5-1378.
ІМ РРЕ 5Т А РЕ  ѵ 

сЫ ітргек іа , (етр ек іа  (е сНі ас :а((а, 1а Іа Іекіа) см.
Р-2258.

поп к’ітрге5Іа  сНе аі гіссНі см. Н-315.
ІМ Р Р ІМ Е Р Е  ѵ 

іт р г іт е г в і пеІГ а п іт о  см. А-852. 
іт р п т е г е  соп поіе ііі Іиосо см. N-460.

ІМ Р П О М О
134. ітр го п іо  с о т е  ипа т о з с а  навязчивый как муха.
135. Іаге Г ітргоп іо  нахальничать; быть назоиливым, 

нахальным.
Г ітргоп іо  ѵіпсе Гаѵаго см. 1-127.

ІМ РРО РРІЕ Т А  I
136. рессаге іГ ітргоргіеіа грешить неточностью (о ре

чи)', допускать погрешности (е речи).
ІМ Р К 0 Ѵ \І5 0  а80 е пг

137. аІГ ітрю ѵѵіяа (тж. гіЧтргоѵѵіво) неожиданно, 
врасплох.

138. іи ііо  ітргоѵѵіво вдруг, неожиданно.
139. со^ііеге (или ргепйеге) аІГ ітргоѵѵьо захватить 

врасплох.
то г іге  йі т о г іе  ітргоѵѵіка см. М-1972.

IМ РК^N А ТО  а88  
ігоѵаге Гивсіо ітр ги п а іо  см 1_!-234.

і м р и ш с о  088
йііо ітри й ісо  см. 0-667.

і м р и с м Р Е  ѵ
ітр и ^ п аге  іе а г т і  см. А -ІІ07. 
ітр и ^ п аге  1а ІогсНеНа см. Р-1062. 
ітр и § п аге  ип рагіііо  см. Р-696.
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ІМ РУСІЧАТОРЕ т

140. ітр и д п аіо ге  йеі ѵего лгун.
ІМ Р Ш Т А Р Е  ѵ

141. ітр и п іа гз і согпе ип саѵаііо встать на дыбы (при
мер см. Р-2127).

ітр и п іа ге  асі одпі р а ^ о  см. Р-807.
ІМ РІІТ А РЕ  ѵ 

іт р и іа г е  а  Йііеііо см. 0-404.
ІМ РІЛ А Т О  т

142. ігприіаіо а  ріесіе ІіЬего подсудный, не взятый под 
арест.
Ш А С С Е 580 088  

Іиодо іпассе550 см. Ь-958. 
ііліАСЕРВІРЕ ѵ 

іпасегЬіге Іа р іац а  см. Р-1478.
Гаге іпасегЬіге іі 5ап§ие а цй см. 5-166.

ГОАСЮ ІРЕ ѵ 
іпасісііге іі кап^ие а  я<1 см. 5-166.

М А Ь В Е РА РЕ  ѵ 
іпаІЬегаге 1а Ьапсііега (или Гіпзедпа) йі дс см В 198 

^ А Ь Т А Р Е  ѵ см. Ш КАЬХАНЕ 
ШАМЮ АТО а ё ё

143. раге (или  зегпЬга) іп агт ііа іо  будто аршин 
проглотил.
Ш А Р Р А М А В ІЬ Е  088  

п о т е  іпарраппаЬіІе см. N-406.
Ш А РСА РЕ ѵ 

іпагсаге іі сі^ііо  см. С-1890.
ШАРСЕГМТАРЕ ѵ 

іпаг^епіаге 1а р іііо іа  ( а т а г а )  см. Р  1817.
Ш А 5 Р Р ІР Е  ѵ 

іпакргіге 1а р іа^а  см. Р-1478.
Ш АІЛСІІРАРЕ ѵ 

іпаи^игаге Іа віа^іопе см. 5-1590.
ІГМСАІХПѴАТО а§8 

ѵІ5о іпсаісіпаіо см. Ѵ-639.
ІГМСАІЛЛРЕ ѵ 

іпса11іг(5І) пеі рессаіо см. Р  947 
іпсаіііг(кі) пеі ѵігіо см. Ѵ-818.

ІГМСАЫЛТО 088  
(ю п(е ілсаІІІІа см, Р-1341.
— “ѵеге 1а ітопіе іпсаІШ а см. р-1342.

ДОСА^ОРІРЕ ѵ 
іпсаіогіге іі кап^ие см. 5-171.

ЦЧСА^ХАРЕ ѵ 
іі Іе т о о  ілсаіга  см. Т-340.

ІГМСАММІГЧЛРЕ у 
іл с а т т іл а г к і а ііа  гоѵіпа см. Н-596.

ІГМСАМЬАРЕ ѵ 
іпсапаіаге ип аН аге см. А-319.

ІМСАМСЕШѴВІЬЕ 
тассЬ іа  іпсапсеІІаЬіІе см. М-9.

ІГМСАШАТА /
144. йаге ип’іпсаппа(а облапошить, одурачить, н а

дуть.
11МСАМТАРЕ ѵ 

іпсапіаге 1а пеЬЫа см. N-129. 
ілсапіаге 1е в с іт т іе  см. 5 -452.

ІГМСАГМТАТО 088  
соп Іа Ьосса іпсап(а(а см. В-843.

І1ЧСАГМТЕ5ІМО т
145. §еМаге Гіпсаі ііе з іто  околдовать, очаровать.
146. §иакіаге (или готреге) ГіпсапіеБІто разрушить 

чары, рассеять нллюзин.
ІІЧСАГМТО I т

147. (Гіпсапіо (тж. с о т е  рег іпсап+о) как по волшеб
ству, как по мановению волшебной палочки:

Еісогйо, регб. сЬе іі Іешро раззаѵа зѵеііо: регііпо 1а 
ІеНиссіа йі Теггасіпа, сЬе <]і гоШо поп (іпізсе шаі. апЛаѵа 
ѵіа соше й іпсапіо (Л. Могаѵіа, хкассопіі готапі»).

Однако, помнится, аремя летело быстро. Д аж е кусок пути 
до Террачина, которому обычно конца не г-дно , мы грслг 
телн, как по волшебству.

Ьа рій аггаЬЫаІа ега ГАгіеІе сЬе се Гаѵеѵа соп Таііпо, 
регсЬё, (Зісеѵа, диапд'егапо зоіі зі ѵіѵеѵа сГіпсапІо (С. Ра 
ѵезе, «Раезі Іиоі»),

Больше асего злилась Адель, потому что у нее был зуб 
на Талино и потому что, как она говорила, без него все 
жнли себе преспокойненько.

N011 с’ега пеззипо е 8І БІаѵа (П псапіо (С. Раѵезе. «Раезі 
Іио іі).

В кухне никого не было, и я  преотлично ;гстроглся.
(Пример см. тж. А-108; С-2504).
148. — апйаге (или зіаге) йЧпсапіо быть очень к 

лицу, хорошо сидеть.
апйаге с о т е  1а Ьізсіа (или 1а зегре) аІГіпсапІо см.

Р -706.
149. ^и азіаге (или готреге, "іреггаге, Іо^Ііеге) Гіп- 

сапіо ™ рассеять иллюзии:
РегсЬб е ііа  ѵоіеѵа рагііге? РегсЬё е ііа  ѵоіеѵа зреггаге 

Гіпсапіо? (С?. 0'Л ппш ігіо  «РагаЪоІе е поѵеііе»).
Почему она хотела уйти? Почему она хотела разрушить 

мон нллюзни^
Ыпо. — Ти Ьаі диазі га л о п е  сіі поп сгесіеге а ііа  шіа ёеіі- 

саіегга гіаі тогпепіо сііе Ьо гоііо Гіпсапіо. О&еІ 1а іиа 
ти зіса  т і  Ьа гіаіо іап іа  ^іоіа... (О. РаЬЬгі, «ОгЬІіе»).

Л и н о. — Можно сказать, ты аправе не верить в мои? 
деликатность, раз я сам разрушил очароаанне. Но сегодня 
твоя музыка доставила мне большое удовольствие.

Ьо зареѵ ато , т а  егапо ргоргіо 1е т опіацпе гиззе. Роззе 
е шопіадпоіе, ЬисЬе е е°^Ье, поп бі зареѵа сЬе соШѵаге 
соп чиеі іеггепо. АЫо рег іо^Неге ГІпсапіо ёіззе: — СЬе 
ѵоіеіе Гаге, апсЬе ГІІаПа ё созі, ріапига е шопіі, Іегга 
зігапа (Л. Сегѵі, « / т іеі зеііе ііёИ »).

Мы знали, что это за участок, но это былн настоящие 
американские горы. Оарагн, холмики, выбонны, горбины — 
неизвестно, что можно было вырастить на такой земле. 
Чтобы отвлечь нас от этого зрелища, Альдо сказал: — А что 
поделаешь? И талия вся такова: низменности и горы — уди
вительная земля.

ШСАМТО II т
150. апйаге аІРіпсапІо пойти, быть проданным с аук

циона, с торгов.
151. йіге аІГіпсапіо предлагать свою цену на аук

ционе.
152. т е Ш г е  аІГіпсапІо продавать с аукциона, с мо

лотка:
...ед апсііе і ІеШ. 1а шепва. 1е віоѵібііе Іигопо, рег 

аѵѵепіига, т е я зе  аІГіпсапіо е роі (Ііѵіре Ега ееп іі іепоіе 
(Л. Рапгіпі, «II ІіЪго йеі тогіі»).

...и даж е кровати, стол, посуда были і.родаиы с молотка 
и погали в чужие руки.

НМСАМГПРЕ ѵ 
Іевіа йі рагго  поп іпсапиіі ;се іпаі см. Т-618. 

^ С А Р Р А Р Е  ѵ 
іпсарраге пеііа геіе см. Н-28І.
сНі а ссо т р а^ п а  1а репіоіа соі раіиоіо, циапйо 5’іп- 

саррегаппо 5І го тр ега  1а репіоіа см. Р-1242. 
ІМСАРРІІССІАРЕ ѵ 

іпсарриссіагві соі т а п іе ііо  йеі йіаѵоіэ см М-716. 
IN С А Р N А Р Е ѵ 

іпсагпаге ип йІ5е§по см. 0-625.
ІГМСАРМТО 0 8 8  

йіаѵоіо ш сагпаіо см. О 308.
^ С А Р Р и С О Ь А Р Е  ѵ

153. Іахсіагві іпсаі гисоіаге 1п цс дать себя втянуть 
во что-л.
ШСАРТАРЕ ѵ

154. іпсагіагіа Ьепе попасть прямо в самую точку, 
угадать.
ІГМСАРТОССІАРЕ у 

іпсагіоссіаге 1е ѵессе рег рере см. Ѵ-101.
ШСА5ТРО т

155. рагоіе ай іпсавіго кроссворд.
ІГМСАѴАІХАТО о ц 8

а (или соп) § а т Ь е  іпсаѵаісаіе см. 0-124.
^С А Ѵ А РЕ ѵ

Іа я°ссіа  іпсаѵа 1а ріеіга (тж. а ^оссіа а §оссіа 5'Іп- 
саѵа 1а ріе(га) см. 0-834.
1N С Е N ^Е РЕ  ѵ 

сНі поп агйе, поп іпсепйе см. А-1007.
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ІГМСк^ОІАКЕ ѵ 
іпсепйіаге Іе лаѵі см. N-114 

ІІЧСЕШ ІО т 
Ьосса й’ілселйіо см. В-819.
156. а ііт е л іа г е  Гіпсепйіо раздувать пожар, 
рогіаге 1е§па аІПпсепіІіо см. Ё-334.

І І Ч С Е ^ Р І Р Е  ѵ
іпсепегіге соп ипо з^иагйо см. 5-740.

Ю С Е ^ І Е Р Е  т
157. Йаге Гілселзіеге виі лаво грубо, откровенно (по)- 

льстить.
І М С Е ^ О  т

158. Ьгисіаге Гіпсепво (или іі §гапо й’іпсеп5о; тж. 
йаге Гіпсеп50) воздавать хвалу, курить фимнам, 
льстить:

Регсііс а зиоі ріейі ві рговігагопо ргіпсірі е (1і:с!іі. агіівіі 
сЦ е еп>°» Іеііегаіі сеІеЬгі, ЪапсЫегі, Біигіепіі, «ЗірІотаІІсІ... 
Ьгисіапйо іі Іого ^гапо сГіпсепзо; а Іи ііі Іазсіаѵа зрегаге I 
зиоі Іаѵогі, ша, роі, диазі ветрге, 1і ріапіаѵа соп ип  раіт о  
йі пазо... (5. Ра&апі, «И іеаіго т ііапезе»).

Ведь у ее ног были герцоги, выдающиеся артисты, зна
менитые писатели, банкиры, ученые дипломаты — все курнли 
ей фнмнам, н всем она подавала надеж ду на свою благо
склонность, но потом, почти всегда, оставляла их с  носом.

159- йаге Гіпсепзо аі гпогіі кадить мертвецам, зани
маться бесполезным делом (ср. мертвому припарки).

160. ё соше йаге Гіпсепзо аі §гі11і (тж. Га циапіо 1’іп- 
сеп5о аі гпогіі) ^  это все равно, что мертвому при
парки.

аі зап іі ѵессЬі поп 5І йа рій іпсепво см. 8-223. 
ІГМСЕРРАТО адд  

аѵеге іі саро іпсерраіо см С-733.
161. гезіаге іпсерраіо стоять как пен о, стоять пень 

пнем.
ІГМСЕРАТО т

162. евкеге ѵезШо й’іпсегаІо быть неуязвимым; не об
ращ ать внимания, не реагировать на...
ІІМСЕРТО адд е т

4етро  іпсегіо см. Т-193.
регйеге (или Іавсіагс) іі сегіо рег Гіпсегіо см. 

С -1552.
ІГМСЕ5РАРЕ ѵ 

іпсевраге пеі га^паіеіі см. Н-95.
Ш Г Н ^ А Р Е  ѵ 

ілсЬілаге соп Іа ш апо зорга іі сі^Ііо см. М-608, 
поп іпсЬілагкі а пезкипо см. N-249. 
ілсЬілаге Іе огессЬіе (или §1і огессНі) а да см. 0-564. 
сЬі поп ѵиоі ріейі зиі соііо, поп $’ілсЬілі см. Р-1720 

ІГМ СЫ \0 т
163. Гаге йе§Іі ілсЬілі клевать носом.

ІГМСНІООАРЕ ѵ
іпсЬіойаге а Іеііо  см. Ь-490.
—  еззеге іпсНіойаІо а (или пеі) ІеНо см. Ь-48^!. 
ілсЬіойагкі пеііа т е п іе  дс см. М-1141. 
іпсЬіойаге іі І е т р о  см. Т-269.
Гаге соше 5ап  Ьо сЬе поп іпсЬіойаѵа і саѵаііі, регеЬё 

т е ііе ѵ а  і сНіойі пеі ЬисЬі Гаііі см. I  -765. 
зареге йа диаі ріё іі іпапіксаісо ілсЬіойі I оса см.

Р-1696.
сНі пе Гегга, пе іпсЬіойа см. Р-423 

ІГМСНЮ5ТКЛРЕ ѵ 
іпсЬіокігаге Іоріі см. Р-979.

ІГМСНЮ8ТРО т  
т о г о  рій йе!ГіпсЬіо5іго см. М 1918. 
пего с о т е  ГілсЬіокіго см. N-175. 
орега йЧлсЬіокІго см. 0-405.
164. йі Ьиоп іпсЬіобіго а) (обыкн. употр. с гл. ксгі- 

ѵеге) откровенно, резко, открыто, не стесняясь в вы ра
ж ениях; Ь) (обыкн. употр. с гл. гассошапйаге) горячо, 
охо' но, ото всен л ѵ’іпи.

ріи сЬе і1 т а л іе і іо  йига ГіпсЬіобіго см. М-724
165. Ьиііаге ѵіа (или вргесаге) ГіпсЬІ05Іго зря чер

нила тратить, переводить.

166. риггаге (или зареге) й’ілсМо5Іго пахнугь черні>« 
ламн, быть взятым под расписку, в долг: гоЬа сЬе за 
йЧпсЫовіго вещь, взятая в кредит.

167. іі 5ио іпсЬіовІго поп согге ему нельзя доверять. 
^ С ІА М Г А Р Е  ѵ

іп с іатраге  пеііе сіаійе см. С-1779, 
іп с іатр аге  пеі сойісе репаіе см. С-2067, 
іп с іатр аге  іп ип Гііо йі ра^ ііа  см. Р-783. 
іпсіаш раге пеі га^паіеіі см. К-95. 
сЬі Ггеііоіозо е, іпсіаш ра і ріейі см. Р -і719.
168. сНі іп с іа тр а  е поп сайе, Ьиоп 5едпаІе ргоѵ. 

споткнулся да не упал — к добру.
сііі Ьа (или сЬі ё) іп с іатр а іо  пеііе кегрі Ьа раига Йеііе 

Іисегіоіе см. 8-673.
сЬі Ьа раига й’о§пі Гідига, врекзо іп с іа тр а  пеІГотЬга 

см. Р-903.
о сі йа о с’іпсіагпра! см. 0-39.

Ш СІА М РО  пг 
ріеіга й’іпсіагпро см. Р-1760.
169. йаге (или Гаге, т е ііе ге )  іпсіагпрі создавать труд

ности, мешать.
Ш С Ш ЕК Е  ѵ 

іпсійеге а сагаИегі й’ого см. С-902.
Ш С І5ІѴ О  адд  

орега іпсівіѵа см. 0-403.
ІГМСІ50 адд

170. рег іпсІБо мимоходом, между прочим:
Е п о ііа т о  рег іпсіво сЬе апсЬе <іі:і Равоііпі озсіііа 

пиоѵа (]иезііопе йеііа  Ііп&иа» ).
Заметим кстати, что н здесь Пазолинн колеблется.

н м с и м р Е  ѵ
ілсііпаге Іе огессЬіе (или огессЬі) см. 0-565. 

ІГЧСІЛТО адд  
іі соііо риЬЫісо е ГіпсШа §иагпі§іопе см. С-1163. 

1МСОСМ1Ю адд  
Іегга іпсо^пііа см. Т-393.

^С О Ь Ь А Т О  адд
171. зейеге іпсоііаіо с места не двигаться, сиднем си

деть:
5іагао гішябіі вейиН вепга перриге репвагсі, іпсоііаіі 

а ііа  зсЛіа, теп іге  Іи ііо  іі риЬЬІісо 5і аігаѵа арріаисіепйо 
(С. Ліѵаго, сШІІто йіагіо»).

Мы снделн неподвижно, точно приклеенные к месту, тогда 
как все присутствовавшие аплодировали.

ЦЧСОЕРАРЕ ѵ 
деплаіо Га іі рессаіо, е т а ^ ё іо  п’ё іпсоіраіо см.

0-352.
ІГМ СОМ тСІАРЕ ѵ 

іпсошіпсіаге йаІГиоѵо см. 1_М87.
§иегга іпсош іпсіаіа, іпГегпо ксаіеііаГо см. С  1191. 
ога іпсошіпсіап 1е йоіепй поіе см. N-471. 

ІГМСОМООАРЕ ѵ 
іпсошоі аге і Гаііі зиоі см. Р-285.

Ш СОМООО а^/У 
іетхо іп сотой о  см. Т-466.
172. пол йаге Гілсогпойо не надоедать, не приставать, 

не мешать, не затруднять:
Саѵаііеге. —■ ...іо ѵі рагіего іп риЬЫісо. поп ѵі йагб 

1’іпсотойо (Зі ѵепіге пеііа т і а  са те га  (С. СоШопі, «Ьа 
Іосапсііега» ).

К а в а л ь е р е. — ...я буду говорить с вами при всех и 
не стану обременять вас просьбой зайти ко мне в комнату.
173. Іеѵаге (или (о^ііеге) Гіпсоіпогіо а) закончить ви

зит, уйти:
...поп Гаѵеѵапо Іа ііо  аррозіа. Ега, аі зоШо, Г «ашЪіепіе>.
— Вівоепега сЬе т і  сіесігіа а іо^ііеге 1’іпсотойо, — дівбе 

еоп ип БОБріго (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа  
йотепіса» ).

...они делали это не нарочно. Это был их обычный «круг 
избранных».

— Ну, пора и честь знать, — сказал он со вздохом.
Ь) не мешать:

Апгііапю ѵіа Іиііі е іо^ііашо Гпсотодо [Ь. Рігатіеііо, 
«Ь’еБсЫва»).

Пойдемте отсюда, не будем мешать-



505 I
174. ргепсіегві (или  рідііагзі) ГіпсотоЛо взять на себя 

труд.
ИЧСОГМТРАКЕ ѵ 

іпсопігагпе И депіо см. С-347, 
іпсопігаге И ^и зіо  см. С-1213. 
сЬі зі ѵиоі Ьепе 5’іпсопіга см. В-499,
і вепі 5’іпсопігапо! см. С-350.
1е гпопіа^пе віаппо Іе г т е  (или і т о п іі  кіаппо Гегші) 

е 1е регкопе (или е §1і иогпіпі) 5’іпсопігапо (тж. §Іі 
иошіпі кЧпсопігапо, е і т о п іі  кіаппо Гегті) см. М-1851.

і заприі 5’іпсопігапо см. 5-192.
ШССШТКО I т

175. аі ргігпо іпсопіго на первый взгляд.
176. Гаге Гіпсопіго отплатить тем же.

ІГЧСОМТРО II аѵѵ
177. аІГіпсопІго наоборот, напротив
178. апсіаге іпсопіго рисковать, идти на риск.
179. Гагві іпсопіго выйти навстречу:

Ма ессо сЬе виііа вігасіа 1е ві Іасеѵа іпсоп(го аііга  
Кспіе, е Іеі аііога с о т е  іпѵазаТа соггеѵа ѵег$о іі позіго 
с а ііё  (Л. 1)с Засо, «ІІПи зіогіа Ш е.іііцгстіі»).

Но вот наперереп ей выскочнли какне-то люди, и она 
как сумасшедшая бросилась к нашему кафе.

180. ѵепіге іпсопіго а чй пойти навстречу, проявить 
готовность помочь кому-л.:

Зрасса. — Ма іо ѵо^ііо ѵепігіе іпсопіго; іо ѵорію саіагті 
пеі зиоі раппі: ѵоеііо сотргепйегіа... Ессо... 5і Ігаііа  йі 
БІірепгііо? Е ігорро росо ф іеі Іо сііе Іе (16 (С. С. Ѵіоіа, 
« // гот апго йеі ^іоѵапі роѵегі»)

С п а к к а. — Но я хочу пойти вам навстречу, хочу войтн 
в ваше положение, понять вас... Короче говоря, все дело 
в жалованьи? Этого недостаточно, что я плачу?

ШСОРСШАі^Е ѵ 
іпсогопаге і ЬіссЬіегі см. В-712, 
іпсогопаге соп Іаиго см. Ь-244. 
іпсогопаге сіі рараѵегі см. Р 365.

Ш С О РРО К А ^Е а88  
505Іапге іпсогрогаіі см. 5-1137.

МСОРНОЯАРЕ ѵ 
іпсогрогаге 1’агіа см. А -1047.

11ЧСРЕАТО аё8  
505(апга іпсгеаіа см. 5-1138.

НМСРЕМЕМО т
181. аѵеге (или ргепйеге, рі§1іаге, гісе\еге, іо^ііеге, 

ліЬіге) іпсгешепіо получить развитие, возрастать:
Ьа віаіівііса йеі геаіі Ьа виЫ4о ип іпсгешепіо вЬаІоггііІіѵо 

(С. Вегпагі, «Рег саизе іт ргесізаіе»).
Статистика указы вает на ошеломляющий рост престуи 

ности.

182. йаге (или ргевіаге) іпсгепіепіо а цс способство
вать развитию, продвигать:

Оаі сапіо Іого іиШ  еіі епіі риЬЫісі Іаппо іі Іого йоѵеге 
рег йаге іпсгепіспіо аі Тсаіго (<гАіт апассо Іеііегагіо», 1928).

Со своей стороны все общественные организации, выпол
няя свой долг, содействуют развитию театра.

ІІЧСКОСІАРЕ ѵ 
ысгосіаге 1е Ьгассіа см. В-1169, 
іпсгосіаге і Геггі см. Р-448. 
іпсгосіаге 1е ^агпЬе см. С -158.
!псгосіаге 1е «райе см. 5-1220.

ІгіСКОСІАТО и$8  
всіорего йеііе Ьгассіа іпсгосіаіе см. 5-459.

ІІЧСРІІЕІѴТЕ 
Ьаііадііе іпсгиепіі см. В-340.

ІІЧ С РШ А РЕ ѵ 
іпсгипаге Га§о см. А-377.

ІМСЬЮШЕ (тж . АМСІЮПМЕ) {
183. 1га Гіпсийіпе (или Гапсийіпе) е ІІ т а г іе ііо  ме

жду молотом н наковальней, меж ду двух огней:
«N01 роѵегі сигаіі 5 іато  іга ГапсисНпе е іі т а г іе і іо :  ѵоі 

ітрагіеп іе ; ѵі со траи зсо , роѵего біоѵіпе...* (Л. Мапгопі. 
<Г/ рготезБі зроБі»).

— Мы, бедные священники, находимся между двух огней. 
Вам не терпится, и я сочувствую вам, молодой человек...

Меззо іга  ГіпсиЛіпе е  И ш агіеііо , іга !а зсеТіа <іе?Т Іеііо 
е (Зеі ѵіоііпо, ргеіегі 1о з іги теп іо  {Ь. Ѵіапі, «Р агі^і»).

Оказавшись перед дилеммой — лечь спать или слушать 
скрипку — я выбрал второе.

С08і, іга іи1і’е дне й  роѵего Васо <Н зеіа зіаѵа 1га 
Гіпсисііпе е іі п іагіеііо (С. Ѵег@а, «I М аіаѵоцііа»).

Между ними двумя бедняга шелковичный червь чувство
вал себя как  между молотом и наковальней.

I п о т і ргоргі сіі с іііа зі Ігоѵапо, рег созі Шге, Іга 
іпсидіпе е т а г іе ііо : сіое Іга Гизо ророіаге сНе... іа  іе т -  
т іп і і і  Іи ііі чиеПі іп -а, е тазсЬ іІі ІиШ чиеііі іп -о, е 1а 
поіа ге^оіа сііе, воіііпіепйепсіо 1’арреііаііѵо «сііій» 1і іа  
Іи ііі { е т т іп ііі  (Р. РосНі, «Ь’йаЫапо іасііе»).

Н азвания городов находятся, так сказать, между молотом 
и наковальней. С одной стороны, по народной традиции они 
женского рода, если оканчиваются на -а, и мужского, если 
оканчиваются на -о. С другой, есть известное правило о том, 
что прн названии подразумевается слово «сіНа», и, следова
тельно, все они должны быть женского рода.

184. ЬаКеге 1’іпсийіпе сопротивляться.
185. езьег те550 рег апсийіпе попасть под удар; быть 

мишенью для нападок.
186. віаге виІГіпсийіпе быть под ударом.
187. Ьиопа іпсийіпе поп і е т е  т а г іе ііо  ргоѵ хорошей 

наковальне молот не страшен.
188. Лига ріи 1’іпсийіпе (или Гапсийіпе) йеі (или 

сЬе іі) ш агіеііо молоток износится скорей, чем нако
вальня.

189. Гіпсийіпе ё акзиеГаНа аі Ггасакво ргоѵ. ^  нако
вальне шум не страшен; закаленному любая опасность 
не страшна.

190. а іпсийіпе йі ^егго, т а г іе ііо  йі ріошЬо ргоѵ. на 
железную наковальню — свинцовый молоток; с упрям
цами надо действовать осторожно.
ІГМСиКАВІЬЕ 088  

т ей ісо  ріеіоко Іа 1а р іа§а іпсигаЬіК» см М-1038. 
МОАСО т

191. раг сііе реві іпйасо! словно на аптекарских ве
сах взвешено (ср. кот наплакал к
ІШЕОГМО а88  

ГПІПІ5ІГО іпйедпо см. М-1490.
Ш ОЕЬЕВІЬЕ а88  

тассН іа іпйеІеЬіІе см. М-9.
IN^ЕNТАКЕ ѵ

192. сЫ ргевіо іпйепіа ргевіо храге.ііа ргоѵ. если 
у ребенка слишком быстро реж утся зубы, значит, он 
слаб; что скоро, то не споро.

аѵѵ
193. рег іпгіі в той стороне.
194. іпсіі іп  1а (тж. іпсіі а росо; іпгіі арргеззо) не

много погодя, некоторое время спустя:
...зебШіегд паггапйо і ѳиоі ІаШ е 1 зиоі сазі е зие 

Іогіипе гіа іпіН іп роі, Ппо а чиезіо іе тр о  ргезепіе 
(С. Ьеорагйі, «Орегеііе т огаіі»).

...я прослежу его развитие, изменения и превратности 
судьбы, начиная с истоков и до настоящего времени.

195. йа іпйі іп диа с тех пор, до сих пор:
Оа іпгіі іп чиа поп ё раззаіо  тогпепіо сЬе іо поп ші зіа 

сопіогіаіо соп 1а гісоггіапха гіі диеііа зега (С/. Розсоіо, 
«Ш ііте Іеііеге сіі Іасоро Огіів»).

С т о й  поры не было минуты, чтобы я не утешал себя, 
вспоминая об этом вечере.

ІШ ІА
196. Іпсііе Ва$5е фольк. диал. тридесятое царство:

— ...аѵеѵо ипа ип  оссНіо йі воіе, т а  т і  ё  то г іа ... 
Е поп Ьо пеапсііе ѵізіо 1а зиа іошѣа, регсЬб ё зероііа іп 
ип сопѵепіо гіеііе Іпйіе Ваззе (/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).

— ...у меня была дочь-красавица, но она умерла... И я 
даж е могилы ее не видел, потому что она похоронена 
где-то за тридевять земель, в каком-то монастыре.

197. и о т о  ііеііе Іпсііе низкорослый человек; карлик.
198. е5$еге ипа ріссоіа (или ипа Бресіе сГ)1пс!іа быть 

Индией в миниатюре, отличаться изобилием, богат
ством.

199. ѵепіге гіаііе Іпсііе а) приехать издалека; Ь) с лу
ны, с неба свалиться.
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200. с’ё Г І п г і іе  там всего хоть отбавляй, там полная
чаша.

201. о сЬе сі Ьо 1е Іпсііе ^  я не индийский набоб; я 
ж е их не печатаю (в ответ на просьбу о деньгах). 
І№0ІАГ40 ацц е пг

іп Іііа іпсііапа см. Р-728.
202. Таге Гіпсііапо притворяться простачком:

— ТЛгга, Ьеі еіоѵіпе, — Іесе II М еіеііо; — зопо аі соггепіе 
апсЬ’ю, заі!

— А1 соггепіе? Ма ді сова?
— Ра риг Гіпсііапо, зе  И еагЬа (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа

еотіпсіа йоіпапы ).
— Ура, мнлейшийі — воскликнул Метелло. — Теперь и я 

в курсе делаі
— Какого дела?
— Прикидывайся простачком, если тебе угодно.
Ега созіиі ипо з&Ьегго <ГЕеЫ1о; ега з іаіо , іасепдо ГІп- 

сііапо, 8и1Іа рогіа йеі зио расігопе, рег ѵесіег циапгіо Ьисіа 
изеіѵа сісі гпопазіего... (Л. М апгопі, «I  ргот еззі зрозі»).

То был один нз подручных Эджидио. Он стоял с  при
творным равнодушием в дверях дома своего хозяина, чтобы 
проследить, когда Лючия выйдет из монастыря.

Гаге Гіпсііапо рег поп радаге сіагіо см. Б-60.
Ш О ІС Е  т

203. аігаге Гіпгіісе ^  а) поднять руку (о школьнике)', 
Ь) погрозить пальцем.

204. поп евзеге сЬе ип іпсіісе а) быть сухой, скучной 
(о книге)-, Ь) быть ходячим справочником (в отриц. 
смысле — о человеке, кроме дат, ничего не знающем).

205. теН еге  аІГіпсІісе а) внести в индекс; Ь) запре
тить.

206. теН еге  Гіпсіісе виііа Ьосса прижать указатель
ный палец к губам, сделать знак молчать.
Ш Ш Е Н О  аѵѵ

т а г с іа  іпЛіеіго см. М-745.
— ?аг т а гс іа  іпсііеіго см. М-746, 
ип ра55о іпсііеіго см. Р-750.
пё іппапгі пё іпсііеіго см. 1-280.
— поп апсіаге пё іппапгі пё іімНеІго см. 1-281.
207. апсіаге іпсііеіго соп ^іі аппі молодеть с каждым 

годом:
«ЗетЬ га  ипа еіоѵіпеііа, т і  ѵиоі Діге со те  Іа ай апйаге 

іпёіеіго соп к іі аппі?» (С. Сейегпа «8і&поге & Зіцпогі»).
— Вы прямо девочка. Не моглн бы вы мне сказать, как 

это вам удается молодеть с каж ды м годом?

207а. поп аѵеге И т и з о  (или іі ѵізо) ѵо1і(аі)о 
(аІГ)іпгііе(го быть недурным собой, иметь благообраз
ный вид

сассіаге іпсііеіго Іе Іасгіте  см. Ъ-58.
208. сіаге іпсііеіго прекратить, отказаться:

Аѵеѵа со т іп с іа іо  а Іер&еге іі Таззо, е іі ѵозіго соп- 
зі^ііо  іпіогпо а Не ргозе сЬе ѵаппо іеііе, ш’ё аггіѵаіо ор- 
рогіип іззіто , регсЪё &іа диеііе зие зсоІазІісЪегіе е зоГізіі- 
сЬегіе ші Іасеѵапо йаге іпйіеіго (С. Ьеорагйі, «Ьеііеге»).

Я начал было читать Тассо, но Ваш совет насчет прозы, 
достойной чтения, оказался как нельзя более кстати, и 
его схоластические хитросплетения заставили меня сложить 
оружие.
209. е$5еге іінііеіго а) отставать, плестись в хвосте:

(Эиезіо р егтеззо  Іиі т е  1о гііегіе рег йізрегагіопе регсЬё 
его іпсНеіго аи аііго  аппі о г т а і  (Л. Могаѵіа, «N1101)1 гассопіі 
готапі» ).

Отчаявшись, отец разрешил мне не ходить на занятия, 
потому что я и так уж е отстал на четьше года.

Ь) быть умственно отсталым
Согпе т а і ,  Іі< еѵа 1а еепіе, равва тяпіо 4ешро іп

с іт а . . .  іпѵесе гіі ^іосаге соп зио (гаіеііо? Ьа зріе^агіопе 
ѵеппе (іиапйо 1а тагіге зі Іазсіо зігарраге й і Ьосса сЬе 
Апееіа ега «ип ро* Іпгііеіго* ((?. В. Иі Цоззі, «Ь'аййоІогаіа»).

Чего радн, говорили люди, она проводит столько времени 
наверху, вместо того, чтобы играть с братом? Объяснение 
дала сама мать, когда она проговорилась, что ее Андже- 
л з  — отсталый ребенок.
210. е8$еге рій іпЛіеіго сіеііа тагііп ісса  (или гіеііа 

соііа гіеі т а іа іе )  быть отсталым»
іаге тассЬ іп а  іпЛІеіго см. М-20.
Таге ип ра$$о аѵапіі е ипо іпсііеіго см. Р-796.

^еііаге іпгііеіго іі бадо см. 0-5.
211. гезіаге іпгііеіго отставать, не и д ти  вперед, не раз

виваться.
2 1 2 . іепегзі іпсііеіго держ аться в стороне.
213. Іігаге іпсііеіго тянуть, затягивать.
214. іігагзі іпсНеіго отступить, огойти на задний план; 

идти на попятный:
ВаШ зіа агіеззо рагеѵа Іггііаіо, «Іеі Ьа зет р ге  сісііо сЬе 

сіезігіегаѵа Іаѵогаге Іп ип Н іт  бі чиаШЙ... т а  ога сЬе К^іепе 
оііго 1а роззіЬіІііа, Іеі зі {іга іпсііеіго» (А. Могаѵіа, «II 
йізргегго» ).

Баттиста был явно раздражен: — Ведь вы всегда утвер
ждали, что хотели бы работать над стоящим фильмом.., 
а теперь, когда я предоставил вам такую возможность, 
идете на попятный.

іігаге іпсііеігс іі сиіо см. С 3160.
215. іогпаге іпйіеіго отказаться от чего-л., пойти на 

попятный, дать задний ход.
іогпаге ип ра&ко іпйіеіго см. Р-829. 
ѵоііаге іпсііеіго 1е шапіспе см. М-397 
поп Ьо іі іпизо ѵоііо аІГіпсІіеІгс см. М-2245.
Гоге поп іогпапо іпсііеіго см. 0-477. 
рагоіа сіейа е заззо  (ігаіо поп (огпапо іпсііеіго {тж. 

5ав5о (га((о е рагоіа сіеііа поп іогпапо іпсііеіго) см. 
Р-597.
1NШ ОЕ5ТIОNЕ /

216. Гаге іпсіі^екііопе а ^сі ^  осточертеть, надоесть, 
стать невыносимым кому-л.:

Ьа Іеііига т !  іа  іпсіі^езііопе, іі репзаге т і  гойе 1е ѵізсеге 
(С/. Ровсоіо. «Ргозе ѵагіе й а г іе » ).

От  чтения мне нехорошо, а от дум меня воротит.

Ш Ѵ ІШ 2 2 0  гп
217. зЬа^Ііаге Гігкіігігго а) перепутать адрес; Ь) оши- 

бі^ься  адресом, обратчться не по адресу.
М Ш Ѵ І80 с&§

218. рег (или  рго) іпйіѵіхо вместе, совместно. 
Ш О І2Ю  т

219. риг^аге §1і іпсіігі ист. не ііризнаватьси под пыт
ками (и тем доказать свою невиновность, добиться оп
равдания) .
Ш ОО

йаі шаг Іпсіо аі Маиго см. М-793.
Ш Б О С И Е  а@0 

Ііп^иа іпгіосііе см Ь-632. 
т а п о  іпсіосііе см. М-442.

Ш О О ЬС ІР Е  ѵ 
а йіг т іе іе  поп 5’іпсіоісічсе 1а Ьосса см М-1407. 

ІШ О К А К Е  ѵ 
іпсіогаге іі Ьоссоле см. В-977, 
іпсіогаге 1а р іііо іа ( а т г г а )  см Р  1817.

Ш 0 0 5 5 А К Е  ѵ 
іп<І055аге Іа сазасса сіі огі см. С -1208. 
іпс1о55аге ип сііісіо см. С -1895. 
іпсіозкаге іі ^гіріоѵеггіе см. 0-1057. 
іпсіоззаге 1а іора  см. Т-703 
іпсіоккаге 1а Іопаса сж. Т-714. 

аѵѵ
аѵеге роса [т о і іа ]  сагпе іпсіоззо см. С-955. 

^ О О Ѵ І \А К Е  ѵ
220. іпііоѵіпагіа (Ьепе) [т а іе ]  преуспеть [потерпеть 

неудачу].
221. поп іпсіоѵіпагпе ипа все время попадать впро

сак, говорить невпопад.
222. йаге а  іпгіоѵіпаге (іп пііііе). ѵе 1о йо а іпгіо- 

ѵіпаге (іп т і і іе )  ни за что не догадаетесь:
...сашшіпа сашшіпа, а ііа  Гіпе аг^іѵ^: е чиапгіо Ги аг- 

гіѵаіо... сЬе соза Ігоѵо? Ѵе 1о сіо а іпйоѵіпаге ?п т і і іе . . .  
(С Соііойі, сЬе аѵѵспіиге йі РіпоссИіо»).

...шел он, шел и, наконец, пришел... А когда пришел, 
...знаете, что он увидел? Ни за что не догадаетесь...

ев5еге с о т е  Газігоіо^о сіі Вгоггі сНе Ігйоѵіпаѵа 1е 
теггіе аі 1?5Іо см. А -1293.

223 іігаге а  іпйоѵіпаге думать да гадать.
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сНі сНсс т а іе  Гіпйоѵіпа ветрге  см. М-284. 
сЬі Гіпсіоѵіпа ё Ьгаѵо! см. В-1193.
сНі ѵіпсе 1а ргігпа, т а іе  іпііоѵіпа (регсіе іі зассо е 1а 

Гагіпа) см. Р-2295. 
ё соше іпііоѵіпаге ип [ с т о  аі ІоНо см. Т-390, 
іпсіоѵіпаіа, §гі1Іо! см. С -І069. 
а  репзаг т а і е  сі $’іпі1оѵіпа см. М-284.

ШООѴІГМО 1. 088  
2?4. Г а т т і  іпсіоѵіпо, Іі Гаго гіссо (или е поп $аго 

тезсЬ іпо) ргоѵ. ~  кабы знать, где упасть, соломки б 
подостлать.

и о т о  5о11есі(о ё т е г г о  іпііоѵіпо см. ІЛ-167. 
ІМЮѴЧ^ІО 2. т 

поп с’ё Ьі50§п0 сГеввег іпсіоѵіпі см. В-780. 
Ш Ш Ю ІА К Е V 

еЬі На ГгеНа, іпсіи^і см. Р-1321.
і і ш і і с ю  т

ип ѵезіііо сіі уепП пйи^ю  см. Ѵ-431.
225. поп а т т е Н е г е  іпсіи^і не терпеть отлагательства. 
1е сіоппе 5оп 'і^ ііо іе  сІеІРіпсІи^іо см. 0-800.
226. діі іпсіиді Гап.ю сііѵіеіо промедление смерти 

подобно.
227. Гіпсіи^іо р і^ ііа  ѵігіо ргоѵ. ^  от мсдлителы.ости 

до лени один шаг.
ІЕМ2А /

228. іпгіиідепга сіі Гогіипа (случайное) везение. 
Ш Ш Л*АКЕ ѵ

іпйигаге 1а Ггопіе см. Р-1362.
229. сЬі іікіига, ѵаіе е йига ргоѵ. ®  за битого двух 

небитых дают; со временем человек ко всему привы
кает.
ш ф і л ш ш  ѵ

■кіипгы пеІГогессЬіо см. 0-566.
ІІЧОиррЕ ѵ 

іпсіигге а ііа  га^іопе см. К-70.
і іч о и з т к іА  і

230. саѵаііеге (или сарііапо) сПпсІивігІа авантюрист, 
проходимец, мошенник:

— Рег сотр іасеге а’ т іе і  п ет іс і аѵеіе озаіо ІгаН агтІ 
соте  ип саѵаііеге гііпдизігіа... (Я. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе 
Раоіо Ьеоп}ог1е»),

— В угоду моим врагам вы осмелились обращ аться со 
мной, как с каким-то проходимцем.

— Ьа хіа сгейеѵа сЬе іозіе ип созрігаіоге — сііззе т а і і -  
х іозатеп іе Созіапга — ип созрігаіоге е саѵаііеге сПпдизігіа 
зресіаііххаіо пеі регзе^иііаге гіе (Р. 5  ассНі «Ьа ргіта- 
йоппа» ).

— Тетя дум ала, что вы заговорщик, — лукаво улыбаясь, 
сказала Костанца. — заговорщик и авантюрист, специализи
рующийся на преследовании тетушек.

I Еоѵегпапіі поп егапо сЬе тагіо п еи е ; е I Ші Іі Іігаѵапо
I сарііапі сГіпгіизІгІа, гіеіепіогі гіеі ѵего роіеге (Ь. Ргеіі, 
«Оіоѵіпегга, ц іоѵ іпегга»).

Правители были просто марионетками, а за ниточкн дер
гали проходимцы, которые и были настоящими хозяевами 
страны.

231. сагпраге сПпйивГпа (или  зиІГіпсІизІгіа) ж ить об
маном.

232. Гіпсіизігіа сассіа 1а роѵегіа ргоѵ. ремесло — вен
ный кормилец.
І1Ч№8ТКІА1ЧТЕ т

233. Гаге Гіпсіизігіапіе крутиться, ухищряться (чтобы 
прожить).
Ш О І]5ТРІАРЕ ѵ

234. Іпс1и5(гіаг5і сіі с а т р а г е  крутиться, Вертеться, 
ухищряться, чтобы прожить, чтобы протянуть как ни- 
бѵць.
ІІМЕОІА {

235. Гаг ѵепіге Гіпесііа аі ілогіі заставить (даж е) 
мертвых помнрать со скуки, быть страшно скучным, 
быть страшным занудой.
М Е К 2ІА  { 

рег Гогха (Ппеггіа см. Р -1163.
236. Іаприіге (или т а гс іге ; пеІГіпеггіа ленью 

маяться.

ІМ Е5А ІІКІВИ .Е аёВ 
Гопіе іпезаигіЬіІе см. Р-1031.

Ш Е 5А ІІ8Т О  0,88 
т іп іе га  іпезаизіа см. М-1480.

Ш Е ЗО РА В ІЬ Е  а,88 
т а п о  іпезогаЬіІе см. М-443.

М Е 2 ІА  /
237. регсіегзі іп іп е/іе  размениваться на пустякі., з а 

ниматься пустяками.
Ш РАМ Е а88  

соіоппа іпГ ате см. С-2157, 
йііо іпГ ате см. 0-667.
1ио§о іпГ ате см. 1,-960.

Ш РАМ ІА [
238. езкеге (или ѵіѵеге) зепга ІпГатіа е зепга Ісйе 

быть ничем непримечательным, серым [Лапіе «Ьо йі- 
ѵіпа соттейіаъ, Сапіо ІІІ \:

Сіага. — Сіі а іігі... йепга Іогіе е зепга іп іа т іа . ТЛп ро' 
сіі зрігііо, т о і іа  ргезипгіопе, е фіпшіо &аппо циаІсЪе сова 
сегсапо Л а т т а г г а г е  1а роѵегіпа сЬе ьі ё сопіЫ аІа Іого 
(/. Зѵеѵо, «Ргіта йеі Ъаііо»).

К л а р а. — А остальные... сплошная серость. Стремятся 
острить, воображают и, уж  если что-то знают, то уннчто- 
» „ .„ т  бедняжку, раскрывшую свое сердце.

239. Ггийаге іп іа т іа  обесчестить
240. тиоѵ еге іп іп Г атіа  разозлить, взбесить, вывпетн 

из себя.
5е§паге соп ипа поіа гіЧпГатіа см. N-467. 

1N РАN 0АРЕ ѵ
241. іпГап^агзі с о т е  ип т а іа іе  перепачкаться как 

евннья.
іпГап^агкі пеі ѵіхі см. Ѵ-818.

Ш Р А М Е  088  
ІаЬЬга іпГапіі см. Ь-29.

ШРАГЧПЬЕ 088  
ЙІ5СОГ5І іпГапШі см. 0-597 

IN РАN 2IА  |  
пігіо (ІЧпГапгіа см. N-278.

Ш РА Р Ш А РЕ  ѵ 
сНі ѵа аі т и ііп о  5’імГагіпа (или ЬІ5о§па сЬе 5’іпГа- 

гіпі) см. М 2156.
^ 'РА ІЛ ЗТО  а&ё 

й’іпГаи5Іа т е т о г і а  см. М-1082.
ШРЕОЕЬЕ т 

ітргесаге  с о т е  іпГесІеІе см. 1-131.
Ш РЕ Ы С Е  088  

сіі іпГеІісе т е т о г іа  см. М-1082.
Ш РЕЬІС ІТА  /  

пеііа Геіісііа гадіопе, пеіГіпіеІісііа рагіеі.га  см. Р-399. 
ІіМРЕКІОКЕ 088  

еззеге (или Ігоѵагві) іпГегіоге (1і саѵаііі см. С-І365. 
Ш РЕРМ О  088

Ьі 5І тесііса 5апо ё ветрге  іпГегто см. 5-202. 
іі іиро й’еквег Ггаіе На ѵорііа агсіепіе, т е п (г ’ё іпГегто, 

т а  вапо ве пе репіе см. [*-1008.
Ш Р Е ^ А Ь Е  а г ?  

іпГегпаІе резіе см. Р-1400. 
агіе іпГегпаІе см. А-1157.
Гисіпа іпГегпаІе см. Р-1411. 
т ассЬ іп а  іпГегпаІе см. М-16, 
оггіідпо іпГегпаІе см. О 499. 
ги то ге  іпГегпаІе см. Н-622. 
врігііо іпГегпаІе см. 5-1451.
Іеіпро іпГегпаІе см. Т-194.

ШРЕРГМО I т  
іпГегпо Ьіапсо см. В-661.
пего с о т е  ГіпГегпо (или согпе Гапіго сіеІГіпГегпо) см.

N-176.
ап^еіі сІеІГіпГегпо см. А-740.
242. Ьосса (или І і п е и а )  іГіпГегпо а) злой язык:

Майге. — М аіі сгізііапі, сЬе соза ^гійаіе? ВоссЬе <3’іп!егіш! 
(V. Вгапсаіі, «Ооп Сіоѵаппі іпѵоіопіагіо
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М а т ь .  -Злодеи , что вы кричите’ У ваг не язык, а 
экалоі

Ь) клеветник; с) сквернослов.
Ьиіо сПпГегпо ел*. В-1410, 
саісіо 0 ’ілГегпо см. С -152. 
сііаѵсгіо (ІеІГіпГегпо см. 0-315.
Іассі сГіпГегпо см. Ь-46.
Ііп^иа сПпГегпо см. 1-242. 
оііо іГіпГегпо см. 0-290.
И ге йеІГіпГегпо см. К -142. 
гшпоге «ГіпГегпо см. Н-622.
Іешро іГіпГегпо см. Т-194, 
ііггопе іГіпГегпо см. Т-689. 
ѵ:+а іГіпГегпо см. Ѵ-704.
243. аѵеге 1’іпГегпо пеІГапіша (или пеі сиоге) стра

дать, испытывать адские муки, муки ада:
«Ѵоі аѵеіе ипа Ьиопа пиоѵа да йагші, а т е  1а 1а{е 

Іапіо воБрігаге?»
« Ш а Ьиопа пиоѵа, іо? Но 1’іп{егпо пеі сиоге, е ѵі йагб 

ипа ’ иопа пиоѵа?» (А. М апгопі, «1 рготезѳі хрохі >).
— Вы принесли мне добрую весть, которую я так мучи

тельно ож идала?
— Добрую весть, я? У меня на душе кошки скребут н 

мне не до добрых вестей.

поп аѵеге раига ЛеІГіпГегпо см. Р-897.
244. сііріпггеге ип іпіегпо (или ГіпГегпо, іп іпіегпо)

нарисовать весьма мрачную картину.
245. Гаге ип іпГегпо (или ГіпГегпо) поднять дьяволь

ский шум:
О иеііа  вега іі сапе аѵеѵа іа ііо  ип іп{егпо (С. 8сегЬа~ 

пепсо, «Ье агре е іі соттІБзагіо»).
В этот вечер собака подняла дьявольский лай.

246. тапсіаге аіГіпГегпо а) послать к черту, ко всем 
чертям; Ь) отправить к  праотцам, убить.

247. гпеНеге ГіпГегпо іп согро взвинтить, разозлить, 
заставить взбеситься.

сіі Ьиопе іпіепгіопі ё Іакігісаіо 1’іпГегпо (или  коп 1а- 
5(гіса(е Іе ѵіе йеІРіпГегпо) см. I 336. 

дисгга іпсоіпіпсіаіа, іпГегпо 5са1< паіо см. С-1191.
248. 5І ё всаіепаіо П піегло начался настоящий ад.
і ГоБсапі Налпо іі сіеіо пе^іі оссНі е 1’іпГегпо іп оосса

см. Т-799.
ш р е к г м о  и а$е

1а ѵаііе іпГегпа см. Ѵ-42.
Ш Р Е РО  1 . а ё ё

Маге іпГего см. М-772 
ІІѴРЕРО 2. т

249. піапйаге ар іі іпГегі послать к черту. 
Ш Р ^Р Р ІА Т А  [

со) т и х о  аІГіпГеггіаІа см. М-2231.
250. тагм іаге аііе  іпГеггіаІе итправить, посадить за ре

шетку.
251. зіаге (или еккеге) аііе іпіеггіаіе сидеть за реш ет

кой.
Ш РЕТТА РЕ ѵ 

ипа ресога т а г с іа  ё а ііа  а іп іеііагпе ип Ьгапсо см.
Р-975.
Ш РЕТТО  а ё ё  

ипа ресога іп іе ііа  п’а т т о г Ь а  ипа кШ а см. Р-975. 
ІІЧРЕІЮ АКЕ ѵ 

іпГеийаге 1а реппа см. Р-1172.
ІІЧРІА5САРЕ ѵ

252. 5е ГЬа іпГіаксаіа ~  а ему хоть бы что, а  емз на
плевать.
ІІЧРШО а е ё  

Г іпШ о е іе т е п іо  см. Р.-46. 
о г ісаге  іі ѵепіо іпГійо см. Ѵ-265.

ІК РІЬ А РЕ  ѵ
253. іпГіІагІе (тж. аѵегіе іпГіІаГе) с ног валиться, на 

ногах не стоять (от усталости).
254. поп іпГіІагпе ипа попадать впросак, терпеть не

удачи.
іпГіІаге Гаро аі Ьиіо см. А-378.

255. іпГіІагІа Ьепе [гпаіе] хорошо [плохо! на
ч а т ь с я )  .

іпГіІаге 1е ЬгасНе аі шопсіо см. В-1127.
іпГіІаіе 1е репіоіе см. Р-1237.
іпГіІаг 1а рогіа см. Р-2102.
іпГіІаге 1а кігасіа см. 5-1856.
іпГіІагІе Іийе см. Т-990.
іпШаге Гиксіо см. 1_І-219.
іп іііаге ѵіа см. Ѵ-488.
Гассіато а  сЬі іпГіІа те§1іо  1е таг^Ь егііе  см. М-829. 

Ш Р ІЬ 2А Р Е  ѵ 
іпГіІгаге а ѵ е т т а г іе  см. А-1372.
256. іп ііігаге цсі с о т е  ип ГецаІеІІо пронзить шпагой 

кого-л.
іп ііігаге раіегпокігі см. Р-874.
1е сНіассЬіеге (или 1е рагоіе) поп 5’іпГіІгапо см. 

С -1666.
І1ЧРІЬ2АТО а ц ё  

аѵ етаг іа  іпГіІгаІа см. А-1368. 
тасіоппа (или тасіоппіпа) іпГіІгаіа см. М-48- 
топасН іпа іпГіІгаІа см. М-1737.
257. то г іге  іпГіІгаю умереть от ножа, шпаги. 

І1ЧГІМО а ё ё
сіі іпГ іто  огсііпе см. 0-511.

Ш РМСАКОО пі 
іі топсіо поп ё гіе§1і іпГіп^агсІі см. М-1822.

ІІЧРІМ ТО а е ё  
т е п іе  іпГіпКа см. М-1121.

Ш Р15С Н ІА РЕ ѵ
258. т е  пе іпГіксЫо! а) мне наплевать! *пример см. 

С-892); Ь) еще бы!, еще как!, конечно же!
і.іГіксЬіаге §1і огессНі а чсі см. 0 -5 6 7.

ШРОІЧОЕРЕ ѵ 
іпГопіІеге ѵ ііа см. Ѵ-740.

ІІѴРОРСАРЕ ѵ 
іпГогсаге діі агсіопі см. А-990. 
іпГогсаге іі саѵаііо (ГОгІапсІо см. С-1367. 

^РО РМ А 2ІО № Е  ̂
ігіпіега сГіпГогтагіопі см. М-1482.

IN РО РN А РЕ  ѵ 
іпГэглаге Ьепе см. В-517. 
іпГогпаге (Іотап і см. 0-760. 
аі рап 5і ^иагсіа р г іт а  сііе к’іпГогпі см. Р-307. 

Ш Р Р А ІШ Е Р Б  ѵ 
іпГгап^еге Іе саіепе см С-1277.

Ш РРА 5С А РЕ  ѵ 
іііГгазсагзі 1а т е п іе  см. М-1142.

^ Р Р Е О Б А Р Е  ѵ 
сНі аіігі аррЬіассіа, ке кіекко іііГгегіба см. А-565. 

ШРРЕООАТО а ё ё  
іпГгес1с1а(о сіі Ьог^а (тж Ьогка іпГгесІіІаІа) см. В-1031. 

ІІЧРІЛЧСНІКЕ ѵ
259. іепеге а іпГипрЬіге гноить что-л., хранить без 

употребления.
ШРІЮСАТО а ё ё  

врагаге (или Іігаге) а раііе іпГиосаІе см. Р-157.
ігм ргізо  а ё ё

аѵеге Іа т е п іе  іпГика см. М-1132, 
аѵеге Іа ксіепга іпГика см. 5-445.

^ О А О О ІА Р Е  ѵ 
іп рарр іаге 1а діояіга см. С-615.

INОАNNАРЕ ѵ 
іпггаппаге а Ьгассіа циасіге см. В-1147, 
іп д а т іа г е  іі с а т т іп о  см. С-307. 
іп^аппагБІ (іп ) сіі §го55о см. С-1095, 
іп^аппаге Іе оге см. 0-463. 
іп^аппагві а рагШ о см. Р-С97. 
іп^аппаге 1а кеіе см. 5-699. 
іпуаппаге 1а кігасіа см. 5-1857. 
іпдаппаге іі іе т р о  см. Т-242. 
іп ^ап п аЫ  сіі іи й о  іі сіеіо см. С 1850. 
іп о а т іа г е  Іа ѵіа см. Ѵ-489.
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1’аррагепга іпдаппа (тж. Іе аррагепге іпдаппапо) см.

А-950.
сЬі т і  ?а Іевіа ріи сНе поп т і  зиоіе, т ’Ьа іпуаппаіо

о іп ^ а п п а гт і ѵиоіе см. Р-497.
сЬі Іавсіа Іа ѵіа ѵесспіа рег 1а пьоѵа, зрезке ѵоііе іп- 

даппаіо  кі (гі)ігоѵа см. Ѵ-517.
сЬі сі Іосіа 5І йее Іи^діге, е сЬі с’т д а п п а  5І сіее зоіігіге 

см. 1,-767.
сНі сіі Іопіапо 5І ѵа а  та г ііа ге , о ё іп ^ап паіо  о Іі 

ѵиоіе іпдаппаге см. М-847. 
сЬі а іи й і ІасіІ сгейе, іп р а т іа іо  5і ѵегіе см. Р-72.
260. Г іп^аппаіо ё сНі іп ^ап па ргоѵ. и обманщик об

манывается.
ІГМСАМЧО ш

261. іп^аппо ріеіозо лож ь из жалости, лож ь во спа
сение, святая ложь.

262. сіоісе іп^аппо поэт, упоительный, сладостный об
ман, любовь.

(аЬЬго (П п^аппі см. Р-8.
Г атоге , Гіп^аппо е іі Ьіво^по іпзевпап Іа геіогіса см.

А-667.
соп агіе е соп іп^аппо 5І ѵіѵе т е г г о  Гаппо, соп іп- 

§аппо е соп агіе кі ѵіѵе ГаІІга рагіе см. А-1171. 
сЬі поп 5і то 5 (га  с о т ’ё, ѵа соп іп^аппо см. М-2104. 
Ш 4а 1а 1е§де, Ігоѵаіо Гіп^аппо см. Ь-319. 
о§пі сова ё соп іп^аппо аі т о п й о  см. С-2926.
5ап Сіоѵаппі поп ѵиоіе іп^аппі см. 0-625. 

ІІѵаАіКВІІСІЛАРЕ ѵ 
іп^агЬи^Ііаге 1а т а іа в з а  см. М-922.

І1ЧСАК21Л.ІЛРЕ ѵ 
(горра Гогіипа іа  іп^агхиіііге см. Р-1149. 

ШОЕОМАКХ! ѵ
263. іп§е§паг5і рег с а т р а г е  крутиться, вертеться, ста

раться изо всех сил (чтобы свести концы с концами). 
11МСЕСМО гп

іп^е^по Ьаіхапо с. і С-1553.
^іоѵап* [|’аппі е сГіп^е^по см. А-913. 
а іхаіа  сГіп§е§по см. А-577.
Іаіпро йЧп^е^по см. Ь-99.
Іаѵого сГіп^е^по см. 1,-270.
Іаѵого йеІГіпде^по см. Ь-271. 
ип Ш05ІГ0 й’іп^е§по см. М-2106.
264. с1І5(іІ1аг5І Гіп§е§по ломать себе голову.
265. ітр іе іг іге  Г іп^е^ло притупить ум.
266. І іт а ге  Г іп^е^по о т т о ч и т ь  с в о й  у м .
соп агіе е соп іп§е§по 5’асциЫ а т е х г о  герпо, соп іп- 

§е§по е соп агіе к’асциЫ а Га Ига рагіе см. А-1171. 
Ьиопа Іа Гогга, те<?Ііо Гіп^едпо см. Р-1180.
1е § а т Ь е  Наппо рій іл§е§по ііеі сегѵеііо см. 0-187 
§то55о ѵепіге, росо іп§е§по см. Ѵ-289.

ИМСЕСГМОЗО аёк  
іі Ьіво^по Іа Г и о то  іп§едп050 см В-776.

Ш С Е М ІО  е т
267. іпрепио с о т е  Расциа ігезса (или с о т е  ип Ь а т -  

Ьіпо) наивен как  малое дитя, как младенец:
Сопіе. — Ма ІІ зио сиоге поп ; рій вио, 1о Ьа гіаіо а 

Т от... Роѵегіпа, ё іп&епиа с о т е  Гасдиа ігезса (С. Ноѵеііа.
«Соііега сіеса»).

Г р а ф .  — Но ее сердце уж е не принадлежит ей. Оно 
отдано Тому... Ведь бедняжка наивна как малое дитя.

268. іп^епио іп Ьиопа Гесіе ротозей.
ІІЧСЕКІКЕ ѵ

іп§егіг5і пеі вергеіі сіі 5ап1а М агіа см. М-862.
і і ч с н і о т т ш е  ѵ

іпрЫоІІіге а т а г о  е зриіаг йоісе см. А-588. 
іп^М оіііге ип воссопе а т а г о  см. В-963. 
іп^ЫоМіге Гіеіе см. Р-651. 
іп^ЬіоНіге т а і е  см. М-271. 
іп^НіоНіге іі раіо  см. Р-191. 
іп^ЬіоШге іі ріапіо см. Р-1531. 
іп^ЬіоНіге 1а ріііоіа ( а т а г а )  см. Р-1818. 
іпдЬіоШге росо Ьепе см. Р-1912.

іпрЬіоШге ип го*ро (ѵіѵо) см. К-544.
іі сапе гогіе Гокзо регсЬё поп 1о рио іпрЬюІііге см.

С-485.
ІГЧСНІКЦШ ОАКЕ у 

іп^ЬігІапсІаге ипа Іагга  см. Т-156.
ІГ.ОІО аѵѵ 

а  саро аІГіпдій см. С-705а.
Іаксіаге соггеге Гасдиа аіііп^ш  см. А 168.
Гасдиа согге аІГіп^ій см. А-206. 
аЧ ’іп^ій ІиНі і запй  аіи іапо см. 5-225.

Ш С Ш Й ІА  [
269. Іе іп^гіигіе йеііа 5(а§іопе (или сіеі іе т р о )  стихий

ные бедствия, разрушительные действия времени
Іііапіа й’іп^іигіе см. ^-751.

^N О I^КIА Н Е у 
сЫ сі Іосіа 8І сіее {и^§іге, е сЫ с’іпуіигіа кі ьее 50І- 

Ггіге см. І.-767.
Ш С Ь Е 5Е  ацд е т 

5аЬа(о іпріеве см. 5-1.
270. апсіагкепе (или Тііаге, (ііагзеіа) аІГіпдІезе уйти 

по-английски, не попрощавшись:
Рііаге а1Гіп§1е5е, сЬіоКо сіііоііо, ега йа ѵіі {Р. Раітіегі,

«Ье ресоге пеге»).
Уйти незаметно, не попрощавшись, было неудобно.

ІМ СОІАКЕ V 
іпу оіаге атагегх е  см. А-584. 
іп^оіаге Іа т о г іе  см. М-1967, 
іп^оіаге соп §1і оссЬі см. 0-185. 
іп^оіаге Іа ріііоіа ( а т а г а )  см. Р-1818. 
іпроіаге ип говро (ѵіѵо) см. К-544.

IN О О ^ГА К Е ѵ 
іг.доІГаі 5І пеі сІеЬііі см. Б-64.

Ш О О ЬЬА КЕ ѵ 
іп^оііаге ип Ьоссопе а т а г о  см. В 963.
5риіаг сіоісе (рег поп іпдоііаге 1’а т а г о )  см. 0-742. 

Ш ООКОО
аііа  ^а іііп а  іпдогсіа сгера іі догго (тж. а 11 _.се11о іп- 

рогсіо §Іі сгера іі §огго) см. 0-83.
Ш 0 0 2 2 А К Е  ѵ 

іпроггаге ип Ьоссопе а т а г о  см. В -963.
ІГМСРА55АРЕ ѵ 

іп^гавваге а ііе  Ьаііс ііе  см. В-140. 
іп<?га55аге аііе  5ра11е аКгиі см. 5-1261 
аіиіаге а іл^гакваге і саѵоіі см. С -1420. 
аѵег с а т р а п е  іп^гавваіе см. С-325, 
т а п й а ге  а іп^гакваге і рексі см. Р-1353а.
271. с’ё (За іп§га55аг(сі) ирон. тут наживешься! 
ГоссЫо <1еІ расігопе (или сіеі ві^поге) іп§га55а іі са-

ѵаііо см. 0-250. 
іі ріейе гіеі расігопе іп^тазза іі с а т р о  см. Р-1727. 
диеі сЬе поп а т т а г х а  іпдга55а см. А-631.

П О К А Т О  а ^е  
еіа  іп ^гаіа  см. Е-235.

IN О Р Е ^IЕ N Т Е  ш 
Гаррейіо ё іі т і^ І іо г  іп^гесііепіе с.м. Л 956. 

ІГМ0К055АКЕ у 
іп^го55аг5І іі саро см. С-772. 
іп<?го55аге іі сегѵеііо см С 1595. 
іп§то55аге Іа т е п іе  см. М-1142. 
ін§то55аге 1е рагоіе см. Р-533. 
іп^гояваге а ѵівіа сГоссЬіо см. Ѵ-682. 
іп§го55аге 1а ѵосе см. Ѵ-850.
Агпо (или іі Гіите) поп іп^гояха й’асциа сЬіага (или 

зе поп іп(огЬісІа) см. А-1135.
і сареііі іп^гоквапо сіоро сепа (тж. илро сепа і са- 

реііі іп^говвапо) см. С -655.
§1і 5’іп§го55а Іа Ііпуиа см. Е-705.
Іа раига іп^гохва іі регісоіо см. Р-90{

^ 0 Р С 5 8 0  т
272. а1Гіп§го5чо а) оптот ; Ь) примерно, в общих чер

тах.
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ІК О ІІА М А К Е  ѵ 
§ а й а  іп р и ап іа іа  поп ргеве та?  Іоро см. С-274. 

ІМ МТСАіШ  ѵ 
іп іт ісагз і Гагіа см. А -1035.

ІГМІМІСІ2ІА [ 
сошргагБІ іпішісігіа а соп(ап(і см. С  2485.

ІГМЮІЮ т
273. {тГіпіциі Іаѵогапо а  зсаѵагзі 1а І055а ргоѵ. йё не 

рой другому яму, сам в нее попадешь.
ІГМІ21АТІѴА [

а"еге Гопоге гіеІГІпіхіаІіѵа см 0-374.
114 МЕОЗА5 КЕ5 Іаі

274. епігаге іп тег ііаз  ге5 перейти прямо к делу. 
1№ЧАЬ2АКЕ (тж. 1ЫАЬ2АН2) ѵ

іппаігаге а§Іі аКагі (или а іі опоге, а§1і опогі сІе^Ч аі- 
іагі) см. А-513. 

іп (п )а І2агг аі (іегго  или в е М т о ) сіеіо см. С-1854, 
іп л а і/аге  Іа сою ппа а цсі см. С-2162, 
іппаігагзі зорга іі согпипе см. С-2377. 
іппаігаге 1а Ігопіе см. Р-1361. 
іппаігаге аііе  віеііе см. 5-1690.

ІШ А М О К А Р Е  ѵ 
іппатогагБІ іп сЬіакко см. С -1689. 
іппашогагкі а т о г іе  см. М 1950. 
г>апі’АпІопіо 5’іп п атого  гіеі рогсо см. А 933. 

Ш \А М О К А Т О  ацц е т
275. іп п ато га іо  соііо (или ігасіісіо, т а гс іо , то г іо , 

Броіро; тж. іп п ато га іо  или соііо  Нпо аііе тіс іо ііа ; іп- 
паш огаіэ віпо аііе окка) по уши влюбленный:

...На віоіа саіііѵа сіі ѵепйісагві йі РвпІіпеЩ  сЪе ега 
Іп патогаіо  соііо (Зі <іпсі!п (Зоппа — ессо ’ зеп іітеп и  сЬе 
ассотраепаѵ апо  Тг'іг(’І!і (Т. Ьогі, «Ви^еге зиІГАгПО»),

...злорадное желание отомстить Фантинелли, по уши влюб
ленному в эту женщину, — вот какое чувство обуревало 
Барги.

0>ие1 роѵего в-ѣазііап і! 5 і ѵейе Іопіапо ип ті&ііо! 6  іп- 
паш огаю  гтіогіо (С. Цоѵеііа, <хѴІсіоіо» ) .

Этот беднягч Себаоі^яниІ Ведь за сто шагов видно, что 
он влюблен по уши.
(Пример ст. тж. Р-1314Ь).
276. іп п ато га іо  согпе ип д а ііо  влюбленный как мар

товский кот.
277. іп п ато га іо  зорга ІиШ і тегсаН  не пропускаю

щий ни одной юбки, влюбляющийся во всех женщин.
сЬі ё ^еіозо, 5Шоссо1і е сЬі ё іп п ато га іо  зреп^а см.

С-325.
Ш \А № 1  I аѵѵ е ргер

іппапхі ^ іі аппі см. А-891.
278. іппапхі сЬе по скорее наоборот 
іппапгі сіі е(а см. Е-257.
279. іппапхі іппапхі прежде всего, первым делом, 
сГаНога іппапхі см. А-490.
а саро іппапгі см. С-705а. 
йаі сіиГГо іппапхі см. С -1986.
280. пё іппапхі пё іпсііеіго ни «тпру» ни «ну», нн 

туда и ни сюда.
281. — поп апсіаге пё іппапгі пё іпсііеіго топтаться 

на месте.
сіа о^§ і іппапхі см. 0-277.
282. ріи іппапгі а) позднее; Ь) вдобавок, в при

дачу.
^иа іппапхі см. <3-3 Ь). 
а (гірра іппапхі см. Т-931.
аііііаге а т ап й аге  іппапхі 1а Ьагса см. В-275.
283. апсіаге іппапхі а... идти впереди, опережать, пре

восходить:
Ьа позіга Ііпеиа ё паіа соп Гашоге, іі диаіе Ьа іп Іеі 

зѵоііо Г е іетеп іо  т и з іс а іе  опсіе ѵа іппапхі а *иШ &1і ісііоті 
тосіегпі (Р. й е  Запсіів, «гЬегІопі виііа  Оіѵіпа соттейіа»}.

Н аш  язык создавался с любовью, и она придала ему му
зыкальность, чем он превосходит все новые языки.
апгіаге ріесіе іппапгі ріесіе см. Р-1627.
284. сіаге іппапхі идти вперед, добиваться успеха.

285. епігаге іппапхі а... превзойти, опередить:
ОІі йіѵепіб ат ісо , е Іапіо Гатіііагс, сЬе пе&$ипо аііго 

ВН епігаѵа іппапгі (Р. Р. СіатЬиІІагі, «8іогіа й'Еигора»).
Я подружился с ним и стал ему более близок, чем кто- 

либо иной.

286. епігаге (ігорро) іппапгі зайти (слишком) д а 
леко.

еззеге іппапхі соп д іі (или пе^іі) аппі см. А-906.
287. Гагзі іппапгі выступить вперед:

Роі 5І Гесе іппапхі, ргезе рег та п о  1а ЬеІІа, сЬе іпѵапо 
сегсаѵа сіі сііввітиіаге, 1а ігабве а 8ейеге а і зио ііапсо... 
(5. Рагіпа, «Ргиііі ргоіЬШ»).

Затем он сделал ш аг вперед, взял за руку красотку, ко
торая тщетно пыталась уклониться, н посадил ее рядом 
с собой.

Таге ип раззо  іппапхі см. Р-795.
288. ^іип^еге іппапгі зайти далеко, переступить гра

ницы общепринятого.
289. Іеѵагзі 6*1 ппапгі а с̂1 убраться, не болтаться под 

ногами у кого-л.:
(Эиапйо ѵеппе 1о Зра^пиоіо а сіотапгіагкіі зе ѵоіеа бсоп- 

йег пеП’агепа, гізрозе п ееаііѵ атеп іе ... е з о ^ іи п з е  сЬе... 
Гагіе сіі иссісіег іогі 1а Іазсіаѵапо аі ѵіііапі е(] аі Ьессаі, 
опйе ^Іі 5І Іеѵаязе йЧппапхі, пё ^ іі аі^азіісііззе рій іі сег- 
ѵеііо (М . й’Лге%Ііо, «Е ііоге Ріегатозса» ).

Когда Испанец спроснл Л а  Мотта, не хочет ли он выйтн 
на арену, тот отказался... и добавил, что... раз быков за
бивают мясники и мужики, то пусть Испанец не мозолнт 
ему больше глаза и не.морочит голову.

290. тап й аге  іппапгі вести, продвигать вперед:
И р г іт о  е рій іпіепзо сЗезійегіо т іо  ё зетр ге  зІаі:о сіі... 

роіег ѵіѵеге іп ІіЬегіа рег ^іпе йі тап й аге  іппапгі ^ іі  зіисіі 
йеііе Іеііеге (Р. ВетЬо. «Ореге»).

Моим главным заветным желанием всегда было обрести 
свободу, чтобы посвятить себя всецело литературным тру
дам.

291. тап ііаге  (или іігаге) іппапгі Іа сака (или 1а 
І а т іо ііа ,  1а Ьагасса, 1а Ьагса) содержать семыо.

292. ш ейеге (или рогге, гесаге) іппапгі ставить на 
первый план:

Ь а  ш іа  рігпѵа(’ пгііе Г огіи п а т і  т е ііе ѵ а  рег а ііо г а  Іп п а п гі
(С. СоггІ, «Метогіе іпи іііі» ).

Превратности судьбы выдвинули меня тогда на авансцену.
Е&Н ропе абсіігіиига Бапіе іппапгі а Іиііі і пиоѵі роеіі 

е зоіо сіоро Іиі п отіп а  іі Реігагса поп рій сЬе регіегіопаіоге 
(С. Сагйиссі, «Ореге»).

Он прямо ставит Данте выше всех новых поэтов н только 
после него называет Петрарку как его продолжателя.

293. т е и е гз і іппапхі встать впереди, возглавить.
294. раззаге іппапхі обогнать, обойти, превзойти.
295. репзагсі іппапгі (прежде) хорошенько подумать. 
рі^Наге іі раззо  іппапхі см. Р-819.
рогге іппапхі см. 1-292.
рогге ріесіе іппапхі а см. Р -1690.
296. рогіаге іппапхі продвигать (по службе) кого-л., 

выдвигать.
гесаге іппапгі см. 1-292.
297. іігаге іппапгі а) двигаться вперед:

Соіре. — В і цгагіа, аЬЬіаІе ип ро’ йі рагіепга е Іазсіаіепіі 
Ііпіге...

Сіоѵаппі. — Огзй Ьеп, ііга  іппапхі (А. Рігепгиоіа, <г Ьа 
Тгіпигіа»).

Г о л ь п е, — Пожалуйста, ваша милость, наберитесь не
много терпения и дайте мне кончить...

Д ж о в а н н и .  — Ну ладно, продолжай.

Ь) жить, существовать:
II йоііоге. — Ьа зі&пога БеѣазНапі Ьа ил ѵігіо сіі сиоге 

апсога сотрепзаіо , т а ,  соі сіоѵиіі гі^иагсіі, зрего, сіі роіегіа 
іаг іігаге іппап?! т а е а г і ,  апсЬе рег ипа ѵепііпа сГаппі 
(С. Ноѵеііа, «Ь’Ісіоіо»).

Д о к т о р .  — У синьоры Себастьянч пока компенсированный 
порок сердца, ио я надеюсь, что прн соответствующем ухо
де, мне удастся сохранить ей жизнь пожалуй еще на диа 
десятка лет.

— СЬе т а і  сШе?.. ѵоі созі гіссо?
ІБгаеІе.— Шссо, гіссо?.. егезіе, ГіеІіиоТо саго! Іапіо ар« 

репа йа Іігаге іппапгі (С. СИегагйі, «Ѵ ап еііо  йеііа  пшйге»).



шы 511 I
Л у и д ж и . - Ч т о  вы говорите? С вашими средствами? 
И з р а э л е .  — Средства? Какие у меня средства? Вздор го

ворят, сыночек мойі С трудом могу свести концы с  концами.

Іігаге іппапгі 1а сака (или 1а Іагпідііа, 1а Ьагасса, Іа 
Ьагса) см. 1-291. 

іігаге іппапгі ІІ сопіо см. С-2565.
298. іігаге ішгапгі рег 1о кігаісіо скрипеть погихчньку, 

дож ивать свой век.
299. сЬі поп ^иаггіа іппапгі, гігпапе іпсііеіго ргоѵ. кто 

не смотрит вперед, остается позади.
сЬі репза іппапгі ігаііо , §гап &аѵіо ѵіеп Іепиіо см. 

Т-881.
сЬі а іеіпро ѵиоі т а п д іа г е , іппапгі діі сопѵіеп реп- 

5аге см. Т 303 
&1і 5і Га поііе іппапгі кега см. N-496. 
поп 5І Ьа а сапіаге іі §1огіа іппапгі а з а іт о  см.

0-809.
іп п а іш  іі т а г ііа г е  аЬЬі ГаЬіІаге см. М-848, 
хе Іи ѵиоі ѵіѵег Ііеіо поп 1і ^иагйаге і.ш апгі т а  сіі 

сііеіго см. I. 584.
Іегга іппапгі е іегга роі см. Т-442.

№ № N 2 1  II т
300. Гаге Гіппапгі строить из себя всезнайку.
301. ргепйеге (или ке^иіге) Г іппаіш  брать пример. 

І М Е 8 Т А Р Е  ѵ
іппехіаге а теІоГіоссоІо см. М -10/6, 
іпгекіаге виі зессо см. 5-548.

INNОСЕNТЕ адд е т
302. іппосепіе с о т е  Гасциа (или с о т е  ипа соІотЬ а, 

с о т е  ип ^ іё ііо , с о т е  Гоііо) 3=; сама невинность, невин
ный как младенец:

Ь а роѵега 5іепога, іппосепіе соше Гасциа, поп зареѵа сЬе 
соза зі&піПсаѵа яиезіа поѵііа (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Бедная женщина (сама невинность) не знала, чем грозит 
ей эта новость.

«Е ригігорро тапсЬегаппо 1 сарі і а т іе і і а  аііо  зрозаіігіо. 
Ііпо аі сатр о зап іо , ГаИго іп ^аіега іппосепіе с о т е  асдиа
(V. Ргаіоііпі, «II диагііеге»)

— И всс же на свадьбе будет не хватать глав семьи: 
один — в могнле, другой — в тюрьме, хоть и невинен как 
новорожденный.

ІЛ аѵгеЬЪе иссізі рего а Іогіо. Еззі поп зареѵапо пиііа 
(1і пиііа. Іппосепіі соше Гасдиа» (1. Рігапйеііо, «Nоѵе^^е 
рег ип аппо»).

Но убивать нх было бы напрасно. Ведь они ровным сче
том ничего не знали. Нн сном ни духом не виноваты.

...е Магіа Огагіа, рига е іппосепіе со те  ип рірііо, сЬе 
аѵгеЪЪе репзаіо сіі ип расіге сІесЗНо а ііе  «Зіззоіиіегхе сіеііа 
сагпе?.. (В. Ропгі, «I ріапіі йеііа  ЫЬегагіопе»).

...а Марня Грацня, чнстая н невинная как цветок, что 
подумает она об отце, который предается плотским уте
хам ?-

«$іа а іе , ТозсИіпа, Ызо^па сЬе Іи зіа с о те  Іе аііге  
ѵоііе, сЬе ВоЬ поп аЬЬіа іі ш іп іто  зепзо сЪе іи е іі па- 
зсопсіа чиаісоза. Беѵе аггіѵаге зиі ргаіо іппосепіе с о т е  
ипа соІотЬа, роі іи ііе  іпзіеше 1о ьреппассЬіегето» (V. Рга- 
іоііпі, «Ье га&агге йі 8апЦгейіапо»).

— Все зависит от тебя. Тоскнна. Нужно держ ать себя 
как всегда, чтобы Боб не заподозрил, что ты что-то от 
него скрываешь. Ты должна появиться на луж айке кроткая 
как голубица, а потом мы все вместе разделаем его так, 
что нз него пух полетит.
303. ілпосепіе с о т е  Гасциа (или 1а Ьгосіа) гіеі т а с -  

сЬегопі (или с о т е  Іа Ьгойа сіеі Гадіоіі) шутл. чист, как 
мутная водица.

304. Іа 5Іга§е (или іі т а гй г іо ) йе^ПппосепН библ. 
избиение младенцев.

йогтіге іі хоппо гіеІГіпиосепІе см. 5- 1035я.
1№ТОСЕ№А і  

Гіоге сІеІГіппосепга см. Р-890.
ІМЧОМШ АВІЬЕ адд  

саха іппотіпаЬіІе см. С -1123.
Іиоуо іппотіпаЬіІе см. І.-960.

ІШ ЬТРА Т О  ав8  
поііе ігюіігаіа см. N 48>Ѵ 

ІК8АВВІАКЕ ѵ 
іш аЬЬіаге ипа ргаііса см. Р-2218.

М 8А С С А РЕ о 
іпкассаге пеЬЫа см. N-130.

Ш ЗАЬАТА і
305. іп за іа іа  созШ игіопаІе шутл. национальны!; са

лат (г. е. трехцветный, цвета национального флага: 
из зеленого перца, белого лука и красных помидо
ров).

306. поп е55е.е апсога аІГіпваІаГа даж е еще и к са
лату не приступать, еще и не начинать что-л.

307. Гаге и .іЧ ікаІаІа сіі дс (тж. гніигіа ип іпзаіаіа) 
испортить дело.

Гаге й’о§пі е. Ьа іпкаіаіа см Е 104.
308. тап& іаг(5І) іп іпсаіаіа  с салатом съесть, ~  

с кашей съесть.
гіііигіа ип’іп5а1а(а см. 1-307.
5ро$аг5і соп Гас^иа іІеІГіпваІаІа см. А-1923. 
ѵоіег теН еге  іп Іи ііе 1е іпваіаіе йеііа 5иа егЬа см. 

Е-112.
Гап^иіІІа сЬе ѵиоі т а п ^ іа г е  іпкаіа іа Ьіьоопа сНе ѵеп- 

§а  а Іегга см. А-753.
309. Гіпкаіаіа поп Га еоІІоНоІа ргоѵ. от салага не 

очень-то растолстеешь.
Ш 8А ЬАТШ А  [

310. ип’ііі5а1а(іпа сіі тагхоссЬ і ирон. ~  хорошенькая 
трепка.
Ш 8А ЬиТА ТО  ащ? 

апсіагкепе (или рагіігіепе) ііізаІиІаГо (Ь)05рі1е см.
0-670.
М З А ^ І Ш А Р Е  ѵ 

ііі8апоиіпаге 1а с а т іс іа  а <̂1 см. С-278. 
сЬі (в і) 1а§1іа іі пазо 8’іп5ап§иіпа 1а Ьосса см. N-73. 

Ж8АР01ѴАКЕ ѵ 
іпкаропаге Іе рагоіе см. Р-534.

Ш 8ЕСМ А і  
а іга іа  Й’іп5е^пе см. А-578.
311. апсіаге соп Гіпкедпа 5и1Іа § а § § іа  выставлять 

себя напоказ.
іпаІЬегаге Гіпьерпа сіі цс см. В -198.
312. аігаге (или Іеѵаге, ріапіаге рогге, рогіаге, &ріе- 

§аге) Іе іп5е§пе а) поднять знамена:
5і егапо сопсеНе пеІГапішо ііі р іап іаг Гасіітепіе 1е іп- 

яеепе гіеііа Ь“еа  зи ііе т и г а  (іі Рагі^і е Йі Ьіопе (С. Воііа, 
хЗіогіа й'И аІіа йаі 1789 а і 1814»}.

У них был тайный замысел іюдрузить знамена Лиги на 
стенах Парижа и Лиона.

Ь) начать какое-л дело.
313. гіріе^аге 1е іпке^пе а) свернуть знамена; Ь) кон

чить дело; с) умереть.
314. ѵоііаге (или  гіѵоііаге, ѵоіееге) Іе іпкедпе по

вернуть вспять, начать отступление:
Аррепа гіівсоргігопо (-’1і Ігіапгіев: 1р Ьапйіегр йе’ пегпісі, 

...аРРПІІІІ сіі 5 о т т о  іеггс;\ гіѵоИагопо зиЬііо І’іп5еепе 
(Л. 2Ш6ІІ, «Івіогіе піетогаЬШ йе‘ зиоі іет ріх).

Как только ирландцы увидели неприятеля с развернуты
ми знаменами, они, перепугавшись, сразу ж е повернули 
обратно

IN 8Е С N А РЕ  у 
іпве^паге а АппіЬаІе рег (или а Гаг) 1а ^иегга см. 

А-879.
іпке^паге аііе ациііе ѵоіаге см. А-972. 
іпве^паге іі Ьие а т е п іе  см. В-1381э 
іпке^паге іі сгейо ар іі арозіоіі см. С-3031. 
іп5е§паге аі §аНі .’й аггатр ісагв і (или а  гатрісаге, а 

ргепйеге і Горі) см. 0-299 
іп5е§лаге а  гойеге і сесі см. С -1443. 
іп5е§паге 1а кігасіа см. 5-1858.
315. іпхе^паге а ѵіѵеге а) учить (как надо) жить; 

Ь) проучить:
I апщчІ!ісо... сЬе, аррепа Іиогі, аѵгеЬЬе Іпзе&паіо

а  ѵіѵеге аі ройев.а <1е1 вио раеве сііе гиЬаѵа а тап заі-
і гіепагі (Іеі ророіо (N. КоззеІІС, «Кізогзе йеііа  ргі^іопе»). 

Анархист... поклялся, что как только выйдет На свободу, 
проучит старосту своей деревни, котсрый почем зря грабит 
народ.
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Гашоге, Гіп&аппо е П Ыхо^по іпвеотіап Іа геіогіса см. 
А-667.

11 сііаѵоіо іп$е§па а Іаг Іе репіоіе т а  поп і сорег-
сЬі см Б -362.

іі сііаѵоіо Іе іпке&па а  іаге т а  поп соргіге (или т а  
поп сіікіаге, т а  роп Іе іп$е<гпа а  пахсопйеге: тж. 
И сііаѵоіо іпхевна а  гиЬаге ш а поп паясопйеге) см-
V  363.

(е ) те "1 іо  поп паіп сЬе поп іп зе^п аю  см. N 25. 
Геггаге іпке^па е і1 т ас^ іго  5І р а^ а  см. Е-146. 
і! Іаге іпхе^па Гаге см. Р-213. 
іі т а п ^ іа г е  іпхе^па а Ьеге см. М-385.
1а песехзііа дгап сохе іпве^па см. N-137. 
а роѵегіа іпхе^па 1и41е Іс агіі см. Р-2200. 

Ш 5Е С 1Л К Е  ѵ 
іпхе^иіге 1е Іаг іа ііе  см. Р-214 
іпхе^иіге (Іа ) Іогіипа см. Р-1121.

ИЧЗЕТТО т 
«сЬіассіаге с о т е  ип іпке44о см. ,с -402.

Ш 8Ш ІА К Е  ѵ 
іп&ісііаге іі саіса^по а чсі см. С-97.

1М51СМЕ аѵѵ
316. апсіаге іп5Іете гулять с кем-л., быть в связи, 

сожительствовать:
Зраг^сге іп т е г г о  а^ іі аіігі сіеі Ьаг Іа поіігіа сЬе Іиі 

е 1а 5і^пога апйаѵап іпзіеше, піепГаІіго сЬе С05і: апйаѵап 
іпкіегпе (С. Тезіогі, «II Вгіапга е а іігі гассопіі»).

Он мог бы всем рассказать, и в баре тож е, что они с 
синьорой были в связи. Д а, да, именно так: были в лю
бовной связн.

аѵеге 1е ЬисЗеІІе іе^а іе  іп в іете  см. В-1360.
{аге іп ы е те  ипа ЬіЬЫа см. В-707.
317. те44ег (Ьепе) іп х іете  с к о л о т и т ь  пэряцочное со

стояние; заработать приличную сумму (пример см. 
0-488).

піеііеге іп5Іете іі серро е Іа т а п п а іа  см. С-1508. 
те44еге іп в іете  сіеі о,па4ігіпі см. 0-70.
318. 5Іаге іп х іете  а) быть вместе, ж ить вместе; 

Ь) подходить друг другу.
319. іогпаге іпяіепіе вернуться к старой любви;

5е Іиі ѵоіеѵа Ьепе... ип Ьепе сЬе вагеЬЪе гіигаіо іа іе  е  
циаіе апсііе 5е Іп зіете  поп іоззего рій іогпаіі рег ^іогпі 
е ^іогпі? (О. Тезіогі, «II Вгіапга е а іігі гассопіі»).

Но если он ее любил.., он будет любить так же. даж е 
если они не будут близки много, много дней.

рег соповсег Ьепе Ьіво^пегеЬЬе п іап^іаг (или  Ьі- 
50§па аѵегсі т а п д іа іо )  іпхіегае ипо $4аіо (или ип то § '- 
§іо) сіі ваіе см. 5-99. 

іп  Іге ііа  е Ьепе поп ѵаппо іп я іете  см. Р-1323. 
поп 5’ё т іс а  т а п о іа іа  1а рарра іп в іете  см. М-381, 
поп кіапю т і с а  я іаіі а  Ьаііа іп в іете  см. В -107. 
ргехіо е Ьепе поп кіаппо (или поп ѵаппо) іп х іете  см. 

Р-996Ч
ІРШ 5ТЕМ ТЕ а е е

320. іп5І54епІе сога’ипа пювса назойливый как (осен
няя) муха.
Ш 8 0 ^ Е  а ее  

оссЬіо іпзоппе см. 0 -31 .
Ш 81Ш ІС ІА КЕ ѵ 

іпвисіісіаге і ^іпоссЬі см. С-454. 
іп5и<іісіаг5І с о т е  ип т а іа іе  см. М-146, 
іпзисіісіаге 1е 4е1е см. Т-169.

Ш 8 Ы Р Р ІС ІЕ ^ А  } 
рег іпхиШ сіепга йі п и тего  см. N-580.

Ш ЗДЬТО т
321. гоѵексіаге іпзиИі соіііго о,<і осыпать бранью ко

го-л.
ІГТАССАКЕ ѵ 

іп іассаге 1а {гтгпаіа см. 0-526. 
сЬі поп 8а 5сог4ісаге, іп4асса 1а реііе см. Р-1069. 

Ш .А Л Ы А К Е  ѵ 
іпіад1іаі'е 1а согпісе іпіогпо аі саро см. С-2684.

Ш Т А М О  аѵѵ
322. рег іп іап іо  временно, пока:

— Е йоѵе Іа рогііато?
— 5і роігеЬЬе„. пазсопйегіа пеііа шіа сапііпа, рег іпіапіо* 

Рсі еі біагіі а ѵейеге (С. Койагі, «Ье аѵѵепіиге ё і  Сіроі- 
Ипо»).

— Л куда мы денем хижину?
— Можно бы... спрятать ее пока в моем подвале. А там 

видно будет.

ІМ А Н ЬА ТО  а ё ё  
поЬіІе іп іагіаіо  см. N-324.

ІМ А 5 А Р Е О Ш Е  т
323. сіаге ип іпіа$а!ес1іпе груб, заехать в рожу, дать 

по морде, вмазать:
8і^поге . — Тио рагіге, С Іагеііа, ші (Загй ип !п1а&а(едіпе 

іа іе і.. Ьиі сЬ’ё аіаіо вешрге шапезсо (V. Вгапсаіі. «Ооп 
Сіоѵаппі іпѵоіопіагіо»).

Г о с п о д и н .  — Твой отец, Кларетта, так мне врезалі 
Ведь он всегда любил пускать в ход кулаки.

1М А ТТО  а ёё  
Ьіапсо с о т е  1а пеѵе іп4а(іа см. В-645.

ІМ Е Ь Ь Е Т Т О  т 
іпіе11еі4о йа саѵаііо см. С-1343, 
регйсге ІІ Іи т е  с1е1Гіп(еІ1е41о см. 0-195.

INТЕN^ЕКЕ ѵ
324. іп1епсІРГ5е1а а) найти общий язык:

— Іп Огіеп1:е ѵагіо, Іп Огіепіе, а іпіепсіегтеіа со! ТигсЫ, 
^іассііё циі поп еЬЬі ѵосе гіа Іагші саріге (I- Міеѵо, «Соп- 
Іеззіопі йі ип ііаііапо»),

— Я еду на Восток, на Востоке, может быть, я найду 
общий язы к с турками, ведь здесь мне не удалось добиться 
понимания.

Ь) быть в любовной связи:
Зареѵа Ш ип Іаіе пош іпаіо ргезігіепіе гіі ип гзШиІо ЙІ 

сгегіііо 50І0 регсЬё 1а шо^ііе 5е 1а іпіепйеѵа соп ип регго  
&Г0580 сіеі ге^іш е (С. Саззоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

Он знал человека, которого назначили председателем прав
ления крупнейшего банка только потому, что его жена была 
любовницей одного из фашистских главарей.

Аійо. — Ьй, 1о (Іісеѵапо ІиШ: т а .  за , 1а ^епіе реііееоіа 
Ьазіа сЬе ѵегіа ип и о то  е ипа гіоппа епігаге іп з іете , сЬе 
50? гіаі іаЬассаіо, рег (Ііге сЬе зе 1а іпіеініопо (Я. Роззепіі, 
«Ѵп аііго ат оге»).

А л ь д о. — Зто говорили все. Но аиаешь, этим сплетникам 
достаточно увидеть, как мужчина и женщина заходят вме
сте... иу. скажем, в табачную лавочку, чтобы объявить их 
любовниками.

Зсиго іп ѵі50, сгіі Ьа гізрозіо: сСазсЫ  Гогзе йа ііе  пиѵоіе? 
О іа, 1’Ьа ріссіііаіа е Ьа ѵосіаіо. Ога Іи ііа 1а зігагіа 5а сЬе 
Іи е Магіа ѵе Гіпіеікіеіе» (У. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі ро~ 
ѵегі ат апіі»).

Помрачнев, Мачисте ответил: — Ты что, с  неба свалился? 
Беппино избил Марию, и она вопила так, что теперь вся 
улица знает, что вы спутались с  ней.

іпіелсіеге рег агіа см. А 1052.
поп іпіепсіеге Ьиссіа см. В-1320.
іпіепсіеге а  (или рег) сііясгегіопе см 0-618.
іпіепсіеге а  ип іізсЬіаг сіі ги іоіо  см. р-928.
325. іпіепсіегві с о т е  і Іасігі а ііа  Нега ег рыбак ры

бака видит издалека; два сапога — пара.
іпіепсіеге іі Іаііпо см. Ь-2 1 1 . 
іпіепсіеге Іиссіоіе рег Іапіегпе см. Ь-142.
326. іпіепсіегіа т а і е  а) не иметь ни малейшего ж ела

ния..; вовсе не собираться; Ь) истолковать в дурную 
сторону; обидеться.

іпіепсіеге а ііа  р г іт а  см. Р-2303.
поп іп4епс(еге 1а р г іт а  рагоіа см. Р-568.
поп іпіепсіеге а  «огсіо см. 5-1098.
327. сіаг(іа) а(сі) іпіепсіеге а) дать понять; внушить: 

Ма регсЬё йаге ай іпіепйеге сЬе іиИі оиеііі. сЬе айеззо
егапо ѵепиіі іп сіий, зі зепііѵапо рій ^еіісі, рій  Бісигі сіі 
&ё? (В. Тесскі, «Ьа іегга аЪЪапбопаіа»).

Но зачем уверять, что все, кто теперь перебрался из 
деревни в город, стали счастливы и уверены в будущем?

...і ІОБсапі поп аррагіеп§опо а ііа  гагга  гіі ^ие11і, сЬе 
ѵоііапо а ііа  зіогіа ип зесіеге... е ѵоггеЪЪего Йаге а  Іпіепйеге 
сЬе 1а 5Іогіа 1а Гаппо Іого (С. М аіарагіе, «МаІейеШ  /о- 
зсапі» ).

...тосканцы ие принадлежат к той категории людей, ко
торые поворачиваются к истории... задом, а хотели бы, чтоб 
все считали, будто именно они делаю т историю, ___
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N011 ега гіріепо 6 і ьіорра с о т е  чиеі ѵессЬіо спссо аѵгеЬЬе 

ѵоіиіо сіаг ас] іпіегніеге (Е. Р іа , «II [огезііего»).
Он не был старой перечницей, как этот пройдоха ста

рался внушить другим.

b) заставить поверить, обмануть; пустить пыль в гла
за:

Саріѵо Ьепе сЬе егапо Іц ііе Бие шѵеп2іопі сЬе Іиі 
ѵоіеѵа Йагші а Іпіеінк-П рег раѵопе§^іагБі аі гпіеі оссЬі е 

поп яііігигаге ігорро гіаѵапіі а т е ,  соп Іа зиа тівегаЬіІе 
ѵессЬіаіа {I Могапіе, «Ь'і$оІа сіі Агіиго»),

Я о т л и ч н о  понимал, что все это он выдумывал, чтобы 
пустить пыль в глаза, покрасоваться передо мной н не по
казаться совсем жалким стариком.
(Пример см. тж. С-1077; Р-15; Р-1451).

йаге ай іпіепйеге сЬе Сгіаіо ё т о г іо  «1і коппо (или 
ііаі {геййо) см. С-3062, 

йаге ай іпіепйеге дгоххе {гоііоіе см. Р-1373. 
сіаге асЕ іпіепйеге Іиссіоіе (или ѵе^сісЬе) рег Іапіегпе

см. Ь-143.
йіге а ііа  ІідПоІа (или а  хиосега) регсЬё 1а пиога іп- 

(епйа см. N-601.
328. іагві іпіепйеге настоять на своем, отстоять свои 

права (пример см. Р-312).
329. Іаьсіаге іпіепйеге дать понять, намекнуть. 
сЬі сегса Ігоѵа е сЬі йоіпапйа іпіепйе см. С 1533.
сЬі Ьа огессЬі, іпіепйа (сЬі Ьа йепаго, $репйа) см. 

0-591.
330. сЬі Гіпіепйе е сЬі Гіпіопйа ^  черт вас разбе

рет!, поди пойми!
сЬі поп іпіепйе пеііа киа ьсгіііига ё ип а*іпо рег па- 

Іига см. 5-492.
(дгап  или саіііѵо) «огйо ё оиеііо сЬе поп ѵиоі іпіеп- 

сіеге см. 5-1100.
5’іп(епс1е асо,иа, т а  (или е) поп Іешрехіа см. А-238. 
Іе&Эе*"6 е поп іпіепйегс ё с о т е  сассіаге е поп ргеп

йеге см. Ь 326.
Іед&еге «епга іпіепйеге ё с о т е  поп 1е§§еге см. Ь-327. 

ІІ\ІТЕ!ѴОШЕГ\ІТО т
331. аѵеге іп іеп й ітеп іо  а) быть сведущим, компетент

ным; Ь) действовать сообща, быть сообщниками.
332. йаге іп іеп й ітеп іо  а) дать весть; Ь) обнадежить;

c) обозначать, значить.
ІІМТЕШ ІТОКЕ т

333. іпіепйііоге йі іеііеге знаток латыни, латинист.
334. а Ьиоп іпіепйііог росЬе рагоіе (или іі рагіаг 

сог(о) ргоѵ. умный понимает с полуслова, мудрый с 
полслова смекнет:

«Ти 1о сопобсі іі ргоѵегЬіо?>
«Ма циаіе ргоѵегЬіо?»
«Л Ьиоп іпіеіиіііог, росЬе рагоіе» (Л. Могаѵіа, отѴаИ еп- 

гіопе» ).
— Ты пословицу знаешь?
— Какую пословицу?
— Умный понимает с полуслова.
« З и ітап е  Ьо іпсопігаіо 1а киа ЬІ5а...>
«Міа?» іпіеггирре Ьео гігіепсЗо, « т іа °  е регсЬё роі? Йа 

диапгіо?»
«А Ьиоп іп іет іііоге  росЬе рагоіе» (іійке 1а та й ге  (/4. Мо- 

гисіа, «СИ іпсІЩегепІІ»).
— Сегодня утром я встретила вашу Лизу.
— Мою? — смеясь, прервал ее Лео. — Почему мою? С ка

ких это пор?
— Эго уж  вам лучше зиать, — отвечала она.

ІІЧ Т Е ^ К ІК Е  ѵ 
іпіепегіге і хаяхі см. 8-249.

ІМТЕІМТАКЕ ѵ 
іпіепіаге 1е сід ііа см. С-1883.

Н Ч Т Е ^ С М Е  }
ІІ ІіпіЬо йеііе Ъиопе іпіепгіопі см. Ь-597.
335. Ьакіа Гіпіепгіопе (тж. 1а Ьиопа іпіепгіопе) ~  

и на том спасибо.
336. йі Ьиопе іпіепгіопі ё Іакігісаіо Гіпіегпо (или $оп 

Іакігісаіе 1е ѵіе йеІГіпіегпо; тж. Іа ѵіа йеІГіпІегпо ё Іак- 
іг ісаіа  йі Ьиопе іпіепгіопі) ргоѵ. благими намерениями 
вымощена дорога в ад.

337. Гіпіепгіопе всияа Іа т а п іе г а  цель оправдывает 
средства:

Ог йипчие, аѵапіі, іідііиоіо, рег {аг роі іге іппапгі кіі
аіігі; е Гіпіепгіопе 5СЫ5І 1а т а п іе г а  (/. Міеѵо, «Сопіез- 
зіопі й і ип ііаііапо»}.

Итак, вперед, сынок, и пусть другие последуют за тобой. 
И да оправдает цель средство.

ІІМТЕІШЕТТО
338. гішапеге іпІегсІеМо растеряться; не находить 

слов; быть поставленным в тупик:
Ье Ьо 1е8Іиа1тепіе гіярозіо: «ЗГо^Ьегешо і похігі &епзі>. 

Н гішаБіа іпіеггіеі4а с роі ё зсорріаіа іп ипа ^гап гі&аіа 
(Р. 8ра11еііі, <хЕзате й і гірагагіопе»).

Я ответил ей буквально так: «Дадим волю своим чув
ствам» . Она сначала растерялась, а потом начала громко 
смеяться.

Іѵо сЪе ііп 1і ега гішаБІо іпіеггіеііо, а ііа  ѵЫ а сіеііе
Іа^гігпе сЬе сошіпсіаѵапо а зсіѵоіаг ^ій  Йа&й оссііі сіеііа 
йоппа, 1е 5і аѵѵісіпо (в . Тезіогі, «II Вгіапга е а іігі гас- 
сопіі» ).

Иво. отмалчивавшийся до сих пор, при виде слез, по
катившихся из глаз женщины, подошел к ней.

ІІМТЕКОІКЕ & 
іпіегйіге асо.иа е {иосо (или (иосо е асоиа) см.

Р-1528.
іпіегйіге йаП’ас^иа е йаі {иосо см. Р 1529 

1ГМТЕКЕ55АМТЕ и $ §
«Іаіо Іп1еге55ап(е см. 8-1649.

11ЧТЕКЕ55Е ін
339. іпіегеххе а саро Й’аппо двойная выгода.
340. {аге дГіпІегекві йеііа ргоргіа раггоссЬіа действо

вать в собственных интересах.
341. теН еге  а  іиіегехм давать  деньги под проценты.
342. іп 1еге5$е ё (ідііоіо йеі йіаѵоіо ргоѵ. корысть — 

порождение дьявола.
ІІМТЕКІОКЕ ацц, т е (

(ого іпіегіоге см. Р-1096. 
іп 5ио (ого іпіегіоге см. Р-1097.
343. сЬіийеге Іе іпіегіога замкнуться, уйти в себя.
344. глі ѵаппо 0 Іід Іе іпіегіога я с голоду подыхаю. 

1М ТЕКМ К51 ѵ
іпіегпагхі пеііа рагіе см. Р-644.

IN ТЕРN О  ад§
{ого іпіегпо см. Р-1096. 
ѵосе іпіегпа см. Ѵ-824.

І \Т Е К О  а&г 
іпіего рег оіі аппі см. А-888 .
345. іпіего іпіего ни много ни мало: сеп іот ііа  іпіеге 

т іе г е  ни много ни мало, сто тысяч лир.
аѵеге і п и тег і іпіегі см. N-584. 
т е п іе  іпіега, ѵігій ѵега см. М-1173.

ИМТЕКРКЕТАКЕ ѵ 
іпіегргеіаге а (или  рег) йівсгегіопе см. 0-618. 

ІІЧТЕКРОСАКЕ ѵ 
іпіегго^аге Іе Іаѵоіе см. Т-140.

^Т Е К Р О С А Т ІѴ О  а вв  
рагеге ип рипіо іпіеггодаііѵо см. Р-2533. 

ІІМТЕКѴЕМКЕ ѵ 
сЬі {а диеі сЬе поп йеѵе §Тіп 1егѵіеп ^иеі сЬе поп 

сгейе см. Р-197.
Ж Т Е 5А  }

346. 5Іаге киІГіпІеіа (или яиііе іпіезе) а) быть на
чеку; Ь) шутл. быть нахлобученной, надетой набекрень 
(о ш ляпе).
ІМ ТЕ50 а@в 

ѵаіиіа іпіеха см. Ѵ-49.
— ехвеге йі ѵаіиіа іпіеха соп ^й см Ѵ-50.
347. поп йагхепе рег іпіехо (тж. поп йагкеіа рег іп- 

Іека) а) не обращ ать внимания:
Аіііего поп *е пе йаѵа рег 1п1е5С, пё гіі (;і.'е11а хоІІесНа- 

хіопе, пё (іі циеі ріапіо; ега аЬііиаіо асі епІгатЬ і (А Воп- 
запіі. «Ьа Ьиса йі 8ап СоІогпЬапо»).

Аитеро ие обращал никакого внимания ни на заботливѵю 
предупредительность женщин, ни на илач ребенка: ко всему 
этому он уже привык.

17 Итал.-русск, фраз. сд.
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А то ііѵ о  йеТ іе т р о  рібѵ іев^ово, 1а БІгайа ега йіѵепіаіа 
Іи ііа  ип рапіапо е сі зі апааѵа Ііпо а т е г г а  евтЪ а . Ма !1 
ЪигаШпо поп ее пе сіаѵа рег іпіезо (С. СоСіойі, «Ье аѵ- 
ѵепіиге й і РіпоссНіо»).

И з-за дож дя дорога превратилась в болото, и ноги вязли 
в ней до колен. Но Пиноккио этого совсем не замечал.

b) притворяться непонимающим, делать вид, что не по
нимаешь:

Ма 1а Бі^пога Агіа поп зе пе сіаѵа рег Іпіеза, 80гзейе1ап^о 
Ьеаіа Іе рагоіе сЬе 1е апгіаѵа йісепгіо ипо <ІеІ «Зие аѵіаіогі 
(Г. Ьогі, «Ви$еге зиІѴАгпо>).

Но синьора Ада притворялась непонимающей, с  насла
ждением впитывая в себя льстивые речи, расточаемые ей 
одним из летчиков.

c) не поддаваться, не сдаваться, стоять на своем:
Ма Іиі поп ее пе сііесіе рег іпіезо е іи ііо  а<3 ип іга ііо  

т і  ріапіо 1а саппа гіеі ^исііе ргоргіо зи ііо  з іо та со ... (Л. Мо- 
гаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Но он не успокоился н неожиданно уперся винтовкой 
прямо мне в живот.

Ь ’аИго поп ее пе сііегіс рег іпіезо ега зісиго сЬе загеЪЪе 
гіизсііо а Шззіраге іі т а і  и то ге  <іі Мага (С. Сазвоіа, «Ьа 
га&агга йі ВиЬе»).

Но парень не сдавался, он был уверен, что ему удастся 
рассеять дурное настроение Мары.

Ьиопе га&іопі поп іпіехе (или т а іе  іпіезе) зопо регіе 
а рогсі Іе$е см. К-83.
ІМ ІМ А К Е  ѵ 

іп ііт а г е  І1 сіі&іипо см. Э-422. 
іпііш аге 1а §иегга см. 0-1186.

ШТ1МО ац в  е т  
ѵйа іп і іт а  см. Ѵ-699.
348. пеІГ іп ііто  (сіеі сиоге) в глубине души:

— СЬе 11 рі^ііа? ОЬё, «Зісо, і і  йй й і ѵоііа іі сегѵеііо? 5 іа  
с а іт о  е сЬеіо аі іио ро&іо. сіігиііо.

АпсЬе Сагш еіо пеі зио іп П то  поп арргоѵаѵа йі гезіаге 
зегіиіі ай аііепгіеге. АІІепгіеге сііе соха? (-5. М іс Н е І і«А і- 
іезо й і Іисе»).

— Ты что? С ума спятил? Успокойся и сиди себе на своем 
месте, дурак,

В глубине души Кар мело тоже не очень*то хотелось си
деть и ж дать. Чего ждать?

соп 1е рій іпііпіе ІіЬге см . Р-6І4.
Іоссаге 1е іп ііт е  НЬге сіеі сиоге см. Р-615. 

іМТІІМСЕКЕ ѵ 
іпііпдеге іп (или а) ип аН аге см. А-320. 
іпііпдеге 1а реппа пеі Ііеіе см. Р-652.

ШТИЧООЬО т
349. сіоісе ІПІІП0 ОІО губошлеп, простофиля, разиня. 

ШТСЖАСАТО а§§
360. і ііассагві аІГіпІопасаІо хвататься за соломинку. 

ІІѴІТОМКЕ ѵ 
іпіопаге іі гіергоіипсіі® см. 0-233 
іпіопагь іі Те Иеиф см. Т-164, 
іпіопагіа (горро а ііа  см. А-531.

ІІМТОКАТО а§д
351. кіаге аиІГіпіопаІо выраж аться высокопарно. 

ІМ Т О РРА К Е ѵ
ѵа(8кі) Іа сарга гор^а ее іі Іиро поп Іа іп іорра см. 

С-885.
ІІМТОРРО т 

Ііхсіо' Іівсіо 5епг’іп1орро см. І.-736
352. поп с’ё іпіорро рег аѵеге, рііі сііе сЬіейеге е іе- 

т е г е  ргоѵ. нет ничего хуже, как просить да бояться; =  
страх хуже смерти.
ІІѴіТОКВАКЕ (тж. Ш ТОКВШ АКЕ) ѵ

іпіогЬаге Гасс,на сЫага (іж . іпіогЬісіаге Іе асо.ие) см. 
А -167.

поп іп(огЪ(і<і)аге Гасана сііе Ііаі а  (или сіа) Ьеге см.
А 243.

іпіо-ЬісІаге і ІаШ  виоі см. Р-285.
1е ас^ие 5’іпІогЬісІапо см. А-212.
Агпо (или іі Ниш) поп іпдпю ва (или поп ѵіеп 

&ГО550) ее поп іпІогЬісІа см. А-1135.
і ш ч ж в ш і к е  ѵ

Гасо.і.а сНе сіеѵі Ьеге диагсіа сіі поп іп іогтсіігіа см.
А 20Р

INТОКNО аѵѵ е ргер
353. апсіаге іпіогпо а) ходить по кругу; Ь] Зродить,

слоняться.
354. сахсаге іпіогпо сваливаться с плеч, быть не по 

размеру, висеть мешком.
355. сіагві іпіогпо хлопотать, стараться:

ІпГаШ гіі Іеі пеііа «Рагігопа <11 га^е*0 Іипа» поп 
аѵеѵа пеііа 8иа гассоііа пеззипа Іоіо^гаПа. Регсій 5'ега даіо  
Іп^огпо а ргосигагзепе (С. Тезіогі,, «II Вгіапга е а іігі гас- 
сопіі» ).

Действительно, у него, в его коллекции, не было ни 
одной ее фотографии в спектакле «Властительница лунного 
луча». Поэтому он всячески старался достать хоть какую- 
нибудь.
йаге ип Іахіо ігйогпо а о,с см. Т-123.
356. еккеге іпіогпо а ч<і обхаж ивать кого-л., ухаж и

вать за кем-л.:
(Зи^ІсЬе аппо р г іт а  I] гіиса ега $(аіо то Н о  Іпіогио а

Ьаига {Р. Ісѵіпе, «Ье іегге й е і Засгат епіо»).
Несколько лет тому назад герцог очень настойчиво уха

ж ивал за Лаурой.

357. Іеѵаг(8і) сГіпіогпо отвязаться, отделаться:
Ма іп сагпе ей 088а поп 1е ѵеппе Іппапгі с о т е  ипа 

діоѵапе, ипа розхіЬіІе соеіапеа сіі іиі, Ьепхі с о т е  ипа 
аѵапіі педіі аппі, ип  ро’ Ігорро апгі регсЬё Г ітр ге за  <Н 
Іеѵагаеіа сЗ'іпіогпо роіеззе соп іегтагзі Іап іо  іасііе (С. Те- 
8І0/І, «II Вгіапга е а ііг і гассопіі»).

Но образ Вайды предстал перед ней не в виде молодой 
девушки, ровесницы Иво, а в виде зрелой, даж е слишком 
зрелой женщины, так что избавиться от этого было не 
так-то просто.

Ьиі, сЬе рег аппі п е т т е п о  Гаѵеѵа ^иаггіаіа, а ип Ігаііо  
1е з ’ега тезао  іпіогпо... (С. Са&зоіа. «Ьа га^агга  й і ВиЬе»).

В течение нескольких лет он не обращал иа нее никакого 
внимания и вдруг стал бегать аа ней.

Іаге 1а гиоіа Зпіогпо а о,с) см. К-638.
358. 5Іаге іпіогпо а  о,<і пристать, привязаться к ко

му-л., постоянно крутиться рядом, вокруг.
50п 4ийі іпіогпо а  ^ие5і’0850 см. 0-715.

ІМ К Ю А К Е  ѵ 
Ше іп ігі^аіа , пісгга §иаі1аёпа(а см. Ь-754. 

^ Т К Ш З Е С О  а§§
^иегге іпігіп$есЬе см. С-1172.

1 М К 1 5 0  пг 
теН еге  1е т а п і  іп о^пі іпігіао см. М-632. 

ІІМТКСЖАКЕ ѵ 
іпігопаге 1е огессНіе а о,с) см. 0-567.

ДОТІІ8 Іаі
359. соповсеге іпіив е4 іп сиіе знать досконально. 

ІМ 1М Ю ІК Е ѵ
іпигпісііге 1е ІаЬЬга см. Ь-34.

ІМ ІТ ІЬ Е  
Ьосса іпиіііе см. В -808.
тогІ< І1 ророіо, 50П0 іпиіііі і поѵепсііаіі см. Р-2052. 

ІГМѴАОЕКЕ ѵ 
іпѵасіеге іі с а т р о  сіі цсі см. С-379.

ШѴАЛІО аѵѵ
360. іпѵап $і ревса ее Г а т о  поп На Гехса ргоѵ. без на

садки рыбы не выудишь; е  не подмажешь — не по
едешь.
1МѴА5АКЕ ѵ

361. евхеге іпѵа$а(а с о т е  ипа тепасіе выйти из себя, 
рассердиться (о женщине).
Ш ѴЕССНІАКЕ ѵ 

а т о г  ѵессЬіо поп іпѵессЬіа см. А-676.
362. 5’ІпѵессЬіа е 8’і т р а ггі. ргоѵ. ~  седина в бороду, 

а бес в ребро.
а  Іаѵоіа поп (с і) 5’іпѵессіііа см. Т-148.
1а ѵегііа поп іпѵессЬіа см. Ѵ-357.

ІІМѴЕМТАКЕ ѵ
363. іпѵепіагіа наговорить, навыдумывать, понарас- 

сказать:
СизсипЙ... сЫ атб  іиШ  і с о т т е п за іі  а Іепхопаге соп ІиІ. 

Ь ’аг^отеШ о йеііа іепгопе ега чиезіо: а сЫ 1а Іпѵепіаѵа 
рій ^гозза (Р. Реггі, «Еті&гапіі>).

Кускунй... вызвал всех пируюших на поэтическое состя* 
зание. Цель состязания была одна: кто кого переврет.



ІМѴ 515 1
Іпѵспіагпе гіеііе пиоѵе см. N-616. 
іпѵспіаге ГогпЬгеІІо см. 0-354. 
іпѵепіагпе сіі іиМі і соіогі см. С-2176.
1е ЬігЪе іпѵепіапо... см. В 759
сЬі Ігоѵо іі сопзі^Ііо іпѵепіо 1а заііиіе см С-^463. 
поп Ьа іпѵепіаіо Та роіѵеге (тж. поп ё яиеііо сЬе іп- 

ѵепіо 1а роіѵеге) см. Р-2018.
раг ^ие11о сЬе іпѵепіо 1е сапсіеіе сіі зе^о см. С-417. 

1Г.'ѴЕМАКІО ш 
соп (или  хоііо) Ьепеіігіо сГіпѵепІагіо см. В-546, 
поп с’ё ЬЬо&по сГіпѵепІагіо см. В-781.

ІЛ ІѴ ЕК гіІЖ Е /
о.илсіго сГіпѵепгіопе см. 0-13.
364. д\ пиоѵа іпѵепгіопе иіутл. новоизобретенный; но

воявленный.
1а песеззііа ё т а й г е  сІеІГіпѵепгіопе см. N-137. 

Ш Ѵ ЕКМ СІА КЕ ѵ 
ип поЬіІе іпѵегпісіаіо сіі Ігезсо см. N 325.

ІМ.ѴЕК“ о  т  
ігиНі йеІГіпѵегпо см. Р-1393. 
пьі ІШ о гіеІГіпѵегпо см. Р-940.
365. аѵеге т о И і іпѵегпі виі дгорропе иметь немало 

лет за плечами, прожить долгую жизнь.
іпиіаг рагіе йаІГехІаІе аІГіпѵегпо см. Р-650. 

ІМѴЕК8ІОМЕ /
366. іпѵегзіопе сіеі ѵаіогі переоценка ценностей. 

ІЛІѴЕК80 а§§
іп га&іопе іиѵегза см. К-48.

Ш ѴЕТКІАТО а§е  
{ассіа іпѵеігіаіа см. Р-13.
Ігопіе іпѵеігіаіа см. Р-1341.

і к ѵ ш іа  /
367. іі йепіе (или  іі то гзо ) йеІГІпѵісІіа мучения, тер

зания зависти.
іі Іагіо «ЗеІГіпѵісііа см. Т 88.
368. Гіпѵісііа 1а ад іі аіігі 1а Іозза е роі сі сазса йеп- 

Іго ргоѵ. е  не рой другому яму, сам в нее попадешь.
369. 1’іпѵісііа Ьа &1і оссНі репеітапіі у зависти глаза 

завидущие.
370. Гіпѵісііа пасшие е шогіга сіадіі (или  соп §1і) ио- 

т іп і  ргоѵ. зависть с человеком родилась, с человеком и 
умрет; зависть прежде нас родилась.

371. Гіпѵісііа госіе (или  т а с е га ) зе хіезза ргоѵ. ^  ж е
лезо рж а съедает, а завистливый от зависти погибает.

поп 1и ш аі д іогіа зепга іпѵісііа см. 0-807.
372. 5е Гіпѵісііа Іозхе ІеЬЬге, ІиМо іі топсіо ГаѵігЫ>е 

(или Іа ѵейгеЬЬе) ргоѵ. =  зависть не лихорадка, в гла
за не бросается.
Ш Ѵ Ш ІАКЕ ѵ

373. (ё )  іпедііо (еззеге) іпѵісііаіі сЬе сошраШ і (или 
сош ріапіі) ргоѵ. лучше жить в зависти, чем в жалости.

и о т о  сіа пезхип іпѵісііаіо ё и о т о  поп Іогіипаіо см.
і ы б э .
1М Ѵ Ю І080 т

374. аІГіпѵісІіозо 0 Іі зі аШ Іа іі ѵізо е діі сгезсе Гос- 
сЬіо ргоѵ. завистливый по чужому счастью сохнет, у  з а 
висти глаза завидущие.

375. сІеІГіпѵісІіозо ди ап іа іі с о т е  сіаі Іі^позо ргоѵ. эё 
завистливый злее волка голодного.
Ш Ѵ І8С Е К ІВ Ь8 Іаі

376. гассо тап й аг(5і) іп ѵізсегіЬиз шутл. рекламиро
вать (себя).

377. зирріісаге іп ѵізсегіЬиз іиутл. умолять. 
Ж ѴІТАКЕ ѵ

іпѵііаге а  саісі ипа т и іа  зра^п о іа  см. С-132, 
іпѵііаге цй аі зио діосо см. 0-492. 
іпѵііаге 1а іерге а  соггеге см. Ь-393. 
іпѵііаге іі т а і і о  аііе  зазза іе  см. М-972, 
іпѵііаге а погге см. N-529.
іпѵііаге Гогзо аііе реге (или аі т іе іе )  гм. 0-648 
сЬі ѵа а ііа  іех іа  (или а ііе погге) е поп ё іпѵііаіо 

іогпа (а  сака) зсопзоіаіо см. Р-503.

ШѴІТАТА Іаі
378. іпѵііаіа ргаіезе ирон приглашение за  свой счет 

(пригласить и заставить платить за себя).
ІЛІѴІТО I т

379. Іепеге 1’іпѵііо принять приглашение:
Сессо Ісппе Гіпѵііо, е(і апііо... соі ігаіе (Р. Рап[апЕ 

«Сессо й'А&соИ» ).
Чекко принял приглашение и отправился... с  монахом.

380. Іепеге Гіпѵііо сіеі Лісіоііо (е сіеі сіісіаппоѵе)
а) ие страшиться, быть бесстрашным, храбрым; Ь) быть 
красноречивым, разговорчивым.

381. іпѵііо <Го5Іе поп ё зепга со$іо ргоѵ. ^  трактир
щик без выгоды приглашать ие станет.
ІМѴІТО II а ве  

іпѵііа Міпегѵа см. М-1455.
Ш 2Е РРА К Е  ѵ 

іпгерраге ип ри^по см. Р-2403.
Ш 2 1 ІССНЕКАКЕ /  

іпхиссНегаге 1а р іііо іа  ( а т а г а )  см. Р-1817. 
Ш 21ІССНЕКАТО а ее  

соп 1а Ьосса іпгиссНегаіа см. В-844.
ІШ Ѵ Р Р А Я Ѣ  ѵ

382. асі іпгирра-ѵіііапо ^  пронизывающий (до моз
га) костей:

Сайопо ріовдгегеііе Ііпе ай Іпгирра-ѵШ апо, е іпіапіо і 
йоісИі е 1е хоііе зі ѵаппо гіетріепгіо сіі з е т і  (Р. Ьапго„ 
«Ь’аШ иппо»).

И дет мелкий, пронизывающий до костей, дождь; а тем 
временем борозды н вспаханная земля заполняются семе
нами.

Ю  т
іо согпе іо см. С-2297.
383. іі поп іо объективный мир.

Ю 5А:
384. а  іо§а очень много, сколько угодно:

Е <іі зо іііо  Ъаппо Ь еП іззіте аиіо, ^гапбі, гіі шагса: рег 1о 
рій атегісапе. Е чиаіігіпі а  Іоза (В. Тесскі, *Ьа іегга 
аЬЬапйопаіа» ) .

Обычно у них бывает прекрасная автомашина, большая, 
известнейшей фирмы, чаще всего американской, и куча де
нег.

— ...I шіеі гаеагг і Гитапо іиШ : егі іо ѵоггеі вревво Гаге 
йеііе <Зі8ігіЬи2 іопі хігаогсііпагіе, о&пі оссахіопе бі ргешіо сЬе 
5і ргезепіі зі^агеііе  а іоза (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Все мои ребята курят. Я хотел бы почаще их радовать: 
если вдруг представляется возможность их поощрить, у меня 
должно быть всегда под рукой неограниченное количество 
сигарет.
(Пример см. тж. N-52).

ЮТА (тж. ЛОТА) т е }
385. поп саріге ип іо іа  ничего не понимать.
386. поп сгейеге ипа іо іа  не верить нисколько (при

мер см. А-86).
387. поп йаге ип іоіа не дать ничего.
388. поп зареге ип іо іа  ничего не знать.
389. поп зоіігіге ип іо іа  нисколько, ничуть не по

страдать, не уменьшиться ни на йоту:
1а р о іет іса  еб 1 ѵііирегіі гіеі Мапписсі бопо іпііега- 

шепіе й ітеп ііса іі, пё 1а ^іогіа йеі Рап^апі пе Ьа зоМегіо 
ип іоіа (С. А. Зсагіаггіпі, «Сеппі зорга Ріеіго Рап^апі»).

В наше время вся эта полемика и брань Нануччи пол
ностью забыты, а слава Факфанн от этого ничуть не по
страдала.

поп ѵаіеге ипо х і а  см. Ѵ-25.
ІРОТЕСА } 

аѵеге іі сегѵеііо іп іроіеса см. С-1573, 
аѵеге іі ^іисіігіо іп іроіеса см. 0-731.

ІРО Т Е 8І }
390. пеііа ш і^Ііоге [ре^^іоге] гіеііе іроіезі в лучшем 

[в худшем] случае:
«Міо т а г ііо » . гііз^е Іа гіоЦогезйа... СЬе ипа йоііогезза 

аѵезйе ип ш агііо сЬе. пеііа  т і^ ііо г е  йеііе ІроіекІ, газко- 
ш і^ііаѵа а ип гоЬизіо Бсагісаіоге (іі рогіо, ега апсііе рій 
сигіозо йі Іи ііо  іі ге5Іо (С. ЗсегЬапепсо, «Регісоіо йі ѵііа»).

— Мой муж, — сказала докторша... То, что у нее был 
муж, который в лучшем случае походил на здорсвецнзго 
портового грузчика, было забавнее всего.

17*



ТРР 516

ІРРОСКАТІСО адд
ксіепга ірросгаііса см. 5-440.

І Р Р О С К Е ^
391. Іопіе й’Ірросгепе поэтическое вдохновение. 

ІР 8 Е  ОІХІТ Іаі
392. діигаіе  $иІГір$е сііхіі йё считать неоспоримым, 

непререкаемым.
ІКА і

393. Гіга йе^Іі еіешепіі разбушевавшиеся стихии, 
регго й’іга сіі Б іо см. Р-1445.
394. роеіа іп іга аііе т и х е  плохой поэт.
Іоссо й’іга сіі ІМо см. Т-701.
ІгаЬоссо сГіга см. Т-809, 
ѵахо й’іга см. Ѵ-87.
395. аггоіаге Гіга сопіго цб ополчиться на кого-л.
396. т е ііе г  іга (тж. тиоѵеге асі іга) разозлить; при

вести в ярость.
а т о г  поп Ьа заріепга, с Гіга поп На сопкі^Ііо см 

А-671.
ІКАССЖОО а§8 

йоппа ігасопсіа, шаге 8епга хропйа см. 0-804.
ІКЕ ѵ 

іге саійо см. С -161. 
іге &Г0Я50 см. С-1108, 
іге іп 8ІпІ8(го см. 5-822. 
іге іп ѵіііа соііа Ьгі{*аіа см. Ѵ-571. 
апйаге рег Іапа е ігхепе см. Ь-113.
397. ех8еге (ЬеП’е) ііо  пропасть, погибнуть:

— А ^иеяГога гоп  за г е т т о  циі а рагіагпе, 8е іоззе
— с1І85е С а гте іо  рег [агзі согаддіо. — Іп ^епеге, чиап- 

гіо аѵѵіепе, пехзипо аепіе т а і  іі соіро О и атІо  аггіѵа чиеііо, 
8еі ЪсІРе ііо! (5. МісНеІі, «А ііеза йі Іисе»),

— Если бы это был рудничный газ. мы бы тут не си
дели и ие разговаривали. — сказал Карм ело. чтобы при
ободриться. — Вообще, когда такое случается, никто не слы
шит взрыва. Если уж  это бывает, то сразу пиши пропало!

— Кезіегаі зо!а апсЬе *е, аііога, е апсЬе рег Іе Іа кіоѵепій 
5е пе з а г і  ЬеП’е ііа (#. Сісо&пппі, «Ьа Ѵвііа»),

— Ты тоже останешься одинока, тогда и у тебя моло
дость будет далеко позади.

398. Гаге ііе е ѵелііе платить наличными.
399. ^іосаге а  ііе е ѵепііе играть на наличные 

(деньги).
400. Іахсіаг§і іге перестать обращ ать внимание, мах- 

нуть рукой.
401. Іігаге а іге соп... стараться покончить с... 
ѵепіге рег Іапа е іг$епе 1 о5о см. Ь-113.
Іа Ьоііа ё Ца см. В -1075.
аі Ъиоп Іе т р о  о^пип §а іге см. Т-295.
402. с’ё сНе іге ^  с гаком.
сНі 5а асциІ8Іаге е поп сихіойіге рио іге а то г іге  см.

А-258.
с1оѵ’ё ііа  Іа паѵе рио апсіаге іі Ь п^апііпо (или  іі па- 

ѵісеііо) см. N-116. 
сіаі Гаге аІ сііге, с’ё сііе іге см. 0-545.
1а Іерге поп §е п’На а іг зепга сапі см. Ь-398.
^иап^1о Іи риоі іг рег 1а ріапа, поп сегсаг Регіа пё 1а 

§се$а см. Е-168.
ІККЕ ОРКЕ:

403. гіьропсіеге ьепга Іапіі ігге огге отвечать прямо, 
без уверток.

404. поп гі§ропс!еге пё ігге пё огге не говорить ни да 
ни нет; отделываться отговорками:

«Е поп ё роі ип и о то  сЬе &1і Ьа&іі ип Іе іе& гатта ... 
Апгі апгі «ип іе іе ^ г а т т а  диапао роігеЬЬе ѵепіге сіі рег- 
зопа?» — ЬгопіоІегеЬЬе. Роі... роі... поп гікропгіегеЬЬе пё ігге 
пё огге» (М. Риссіпі., «3сорегіа йеі іепгро»).

— Это ие такой человек, чтобы удовлетвориться теле
граммой. «К чему телеграммы, когда ои мог бы приехать 
собственной персоной?» — проворчит он. А потом.., ие ска
ж ет ни бе ни ме.

ІККІСАКЕ ѵ 
іггідаге сіі «ап^ие см. 5-172.

15ВАРСАКЕ с см. 5ВАКСАКЕ

І5СО КТІСА РЕ ѵ см. 5СОНТІСАКЕ 
І5М А М А  /  см. 5М АШ А 
І5 0 Ь А  /

405. Іаксіаге (или тап іеп еге) іп І80Іа о,с не давать 
ходу, оставить открытым (вопрос и т. п.).
І 8 0 Ш Е  аѵѵ

406. а і8оппе в изобилии, в большом количестве.
407. апйаге а івоппе пойти прахом.

І8Р А 2Ю  ш см. 5РА 2ІО
І88Н .О К  /

^ а т Ь е  а І88іІоп см. С-110.
ІХТАЬЬО т см. 5ТАЫ .О 
І5ТАГМТЕ т

408. е88еге іп І8(апіе назревать, приближаться. 
І5ТКАОА /  см. 5ТКАОА
І5ТКАРО РО  т  см. 5ТКАРОКО 
І5ТКІСЕ т

409. зЬиКаге (или яоКіаге) с о т ’ип І8ігісе задыхаться
ОТ ЗЛОСТИ.
І8ТКІЛѴ1ЕМТАРЕ ѵ 

сНі Ьепе івігиіиепіа, йогше 8Ісиго (или Ьеп в’аййог- 
т е п іа )  см. В-531.
ІТАІЛА

410. Ьеііа ГІІаІіа, ЬеМа 1а Зра&па, рій ЬеІІо іі раеве 
йоѵе 8І т а ^ п а  ргоѵ. іііаі. хороша Италия, хороша 
Испания, но лучше тот край, где нет голодания (ср. ры
ба ищет где глубже, а человек — где лучш е):

Ыоп росЪі еті&гаѵапо, сопзоІапйоБі соп ип ѵессЬіо рго- 
ѵегЬіо: Всііа Г ІІаІіа , Ьеііа 1а 5ра^па, рій ЬеІІо іі раезе 
йоѵе 5І ш арпа (А. Рапгіпі, «II ІіЬго йеі тогіі» ).

Многие, покидая свою родину, утешают себя старой по
говоркой: «Хороша И талия, хороша Испания, но лучше тот 
край, где нет голодания».

ІТАЫАМО а д в  
Іе оге ііа ііапе см. 0-425.
8есгге4о аІГіІаІіапа см. 5-589.

ІТЕК Іаі
411. гійигхі ай ііег ~  свестись к (бюрократической' 

процедуре:
Сгейо іп іапіо сЬе зіапо сагіиіе Іе іііизіопі йі циапіі 

роіеѵапо репзаге сЬе ипа зѵоііа роііііса сіеі Раезе роіезйе 
гі^игй! а ип ^гагіиаіе е ігапчиіІІо Нег... кепга ипа рагіе- 
сірагіопе беі сіііасііпі йі о^пі рагіе роііііса («Ѵ Ѵ п ііа ». 
3 т аё& о 1977).

М ежду тем. как я полагаю, развеялись в прах иллюзии 
тех, кто думал, что перелом в политическом курсе страны 
может свестись к постепенному и спокойному бюрократи
ческому переходу без участия итальянцев, представляющих 
все партии страны.

ІТ ІВ ІІ5
іІіЬиз, Ргеіе Ріорро см. Р-1831.

ЛАСОРО см. ІАСОРО 
ЛЕТТАТЬКА /  см. 'ЕТТАТЦКЛ 
ЛОТА т см ЮТА

ЬА т
1. йаге іі 1а задать тон, дать направление:

II риЬЫісо роѵего... Ьаііеѵа Іе т а п і соп ргспіегха, яиапйо 
1е р г іт е  Іііе гіаѵапо іі 1а (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, еіоѵіпег- 
га»).

Бедняки... в задних рядах с готовностью аплодировали, 
подхватывая аплодисменты первых рядов партера.
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ЬА аѵѵ
2. іі (пюпсіо) сіі 1а загробный, потусторонний мир, 

тот свет:
Іп Агпіеіо, іп СіиІіеНа е К отео, іп О^еііо е іп Ке Ьеаг, 

<іі 5Ъакезреаге... зоп розіі і ргоЫегпі сіеі сіі 1й, гіеІГагпоге, 
гіеііа ^еіозіа, гіеі гаррогіі іга райге е Іі&Іі, есс. («А іт апас- 
со Іеііегагіо», 1928).

В «Гамлете», в «Ромео и Джульетте», в «Отелло» и «Ко
роле Лире» Шекспир ставит проблемы потустороннего мира, 
любви, ревности, отношений отцов и детей и т. д.

— 8опо Г отЬ га  ие! СгШ о-рагІапіе — гізрозе Г ап іта іе ііо , 
соп ипа ѵосіпа ІІоса Гіоса, сііе рагеѵа ѵепіге сіаі топгіо 
сіі (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РІпоссНіо»),

— Я тень Говорящего сверчка, — слабым-слабым замогиль
ным голосом сказал жучок.

3. — апсіаге аі (или пеі) топсіо сіі 1а отправиться 
на тот свет, уйти, отойти в мир иной, умереть:

— Кеззипо 1’Ьа аззізіііо , шезсЬіпо! Зоіо. зепга перриге 
ип ге д и іет  ё апгіаіо аі топгіо <1і 1& (Р. Реггі, «ЕтІ&гапіі»).

— Никого с ним, бедняжкой, не было. Один, д аж е без 
отпевания, отправился он на тот свет.

4. — тапсіаге (или «ресііге) аі т о п й о  сіі Іа отпра
вить кого-л. на тот свет (пример см. г -8 6 9 ).

5. аі сіі 1а небытие; загробная, потусторонняя жизнь; 
тот свет-

Ьиі, іпѵесе, аѵеѵа раига... N6 іі репзіего (ІеІГаІ <Іі 1& 
гіизсіѵа а газзегепагіо (Ь. Ргеіі. «Сіоѵіпегга, ^іоѵ іпегга» ) .

Однако, он боялся смерти... И даж е  мысль о загробной 
жизни ие могла утешить его.

Е іап іа  ипа Ігізіегга іп чиезіа поііе, сЬе ѵоггеі сіі- 
зіепгіегші пеі шіо Іеііо  е зепіігші шогіге, ріапо, ріапо... 
Аѵѵегііге еН иіііш! ЬаШіі (Зеі т іо  сиоге е і р г іт і Ьгіѵісіі 
<Га1 Ш (О. Регіоіі. «Ооппе» ).

Так грустно этой ночью, что хочется лечь и тихо-тихо 
умереть... чувствовать последние удары сердца и первые 
холодные прикосновения небытия.

...Іга росо ти о іо , зе зиЪіІо, аррепа сЗаіо Г и Ш то  геяріго. 
т і  ігоѵо пеІГаІ Ш 1Й (А. йе Сезрейез, «Иеззипо іогпа  
іпйіеіго» ).

...скоро я умру и, как только испущу последнее дыхание, 
окажусь в потустороннем мире.

6. — (а і)  гіі Іа йі... за пределами, сверх:
...е зопо т е іа ііп еи із ііс і апсНе регеЬё, поп зоіо «Иѵа^апо 

(Іаі ргоргіо о^&еііо, т а  пеі Іого ргоргіо изо Ііп^иізіісо 
ѵаппо аі сіі 1й гіеііа Ііп^иа («Ьа пиоѵа циезііопе йеііа  
Ііп%иа»).

...они металингвисты еще н потому, что не только отхо
дят от предмета лингвистики, ио и в самой лингвистике 
выходят за рамки языка.

7. — сіі 1а сіа Ьепе [т а іе ]  великолепно, отлично [от
вратительно, исключительно плохо].

— ііі 1а сіаі гпагі см. М-792.
— аі сіі 1а сіеііе соіоппе (І’Егсо1е см. Е-126.
— сіі 1а сіаі т о п и  см. М-1862.
8 . — аі сіі 1а сіі о&пі сгейеге сверх всякого ожидания.
— аѵеге сіі 1а сіа га&іопе см. К-57.
— заНаге сіі 1а гіаі ?05<>0 см. Р -1 197.
9. — ё (апсога) аі сіі 1а сіа ѵепіге это еще когда бу

дет, этого еще ж дать да ж дать, это еще вилами на воде 
писано:

Ѵ п  ѵего г ізап атеп іо  ейііігіо йоѵе се п’ё гіаѵѵего Ъізоцпо, 
ё аі <Іі йа ѵепіге (С. Сейегпа, «5і&поге & 8 і^погі»).

Настоящего оздоровления строительства, там где это дей
ствительно нужно, еще ж дать и ж дать.

— сНі ѵа сіі 1а сіаі шаге, гпіііа іі сіеіо, гпа поп ш иіа 
Гапіпю см. М-814.

іп 1а:
— сіа 0 ^ 1  іп см. 0-277.
10 . -— рііі іп Іа а) дальше, позже:

Ѵеппі а зареге, рій іп 1й, сЬе ега ип’ех аіігісе ип^Ъегезе 
(ІѴ. 5 аІѵаІа&Ёіо, «Ь’асгоЬа1а»).

Позже я узнал, что это бывшая венгерская актриса.
Ь) слишком.

— апсіаге іп 1а соп § 1і аппі см. А-896.
11. — апсіаге іторро іп 1а зайти слишком далеко: 

...Еззеге ееглріісе, агіорегаге рагоіе іегга іегга  зе по
т а е а г і  Іеі поп саріѵа, !аг1е саріге сЬе Іиі ега гіесізо т а  
поп апдаге ігорро іп 1й (О. В игга іі, «Ып ат оге»)ш

...В письме надо быть проще, выражаться разговорным 
языком, иначе ведь ие поймет; надо дать ей понять, что 
он решился.., но не хотел перегибать палку.

—  е55еге (или  ІгоѵагБІ) іп 1а соп ціі  (или пе^іі) 
аппі см. А-906.

12. — еххеге іторро іп 1а соп 1а ѵізііа слишком заси
деться (о госте).

13. — Іаг5І (или  1ігаг$і) іп 1а отодвинуться, посторо
ниться:

С о зіто  Созі репзо Ш озоП сатепіе сЬе пеііа ѵііа с’е 
зет р ге  чиаісипо сЬе г іт ап е  іп ріейі, регеЬё ип аііго зііа 
зейиіо сотого . Е ^иаі а гііг^іі: ГаііІ ип ро’ іп 1&, сЬе 
гіеЬЬо зіагсі апсЬЧо (0 . МогиссЫо, «Ѵііа, т огіе е тігасоіі 
йі Созіто Созі» ).

Козимо Кози с глубокомыслием философа подумал, что 
в жизни всегда кому-нибудь приходится стоять, потому что 
другой сидит. И горе стоящему, если он посмеет сказать: 
«Подвинься немного, я тоже хотел бы присесть».

14. — ш апйаге цс іп 1а отложить что-л. в долгий 
ящик.

— поп Іігаге йа Іегга іп 1а см. Т-465.
15. — поп ѵесіеге рій іп 1а сіеі пахо не видеть дальше 

своего носа, быть недальновидны!,і, недогадливым.
— ё соше 1а т ікегіа : рій кі ѵа іп Іа е рій сгехсе см. 

М-1550.
— 1а расіеііа йісе аі раіиоіо: ГаШ іп 1а сНе (и ші ііп^і 

см. Р-28.
Гаппо сіі 1а см. А-889. 
іпсіі іп 1а см. I 194.
10. 1а рег 1а внезапно, неожиданно, вдруг, 
сіі (или іп) циа е сіі (или  іп) 1а см. 0-1 .
— апсіаге іп диа е іп Іа см. 0-2.
— соггеге сіі ^иа е сіі 1а см. 0-5.
— поп Іагхепе (или  (аге чс зепга ѵоИагкі) пё іп чиа

пё іп 1а см. 0-5 .
17. апйаге Іа 1а а) идти потихоньку, брести:

Ма поп аѵеѵа іа ііо  апсога т е / г о  сііііошеіго, сЬе іпсоп*гй 
рег 1а зігайа ипа Ѵоіре горра йа ип ріегіе е ип Оа'1о 
сіесо Йа 4иН’е Йие е іі оссЬі, сЬе 8е пе апгіаѵапо 1Й 1А, 
аіи (атІ05і іга  <іі Іого, Аа Ьиопі сошра^пі (іі зѵепіига 
(С. Соііойі. «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

Но не прошел он и полкнлометра, как повстречал на до
роге хромую Лису и слепого Кота. Они ковыляли себе по
тихоньку, помогая друг другу, как настоящие товарищи по 
несчастью.

Ь) жнть (себе) помаленьку.
18. Ьиііаге 1а а) выбросить, вышвырнуть; Ь) цедить 

сквозь зубы:
І.е Ъиііаѵа І;\ сегіе поіігіе. сегіе ргеѵізіопі тегсапШ і, 

сЬе (іі ІГ:іIо гіцзсіѵапо ѵеге (/?. ВассНеІІі, «II тиііпо сіеі Ро») 
Ои бросал ей невзначай кое-какие сведения, коммерче

ские советы, которые на практике оправдывались.

19. поп спповсеге (или поп вареге) рій 1а сЬе Іапіо 
знать от сих до сііх.

сгейеге сНе сіі 1а Іе^Ьіпо 1е ѵі4і соііе $аЬіссе см.
Ѵ-775.

20. еяяеге рій сіі 1а сЬе сіі о,иа быть при смерти:
II роѵего КапоссЪіо ега рій йі 1 й сЬе <1і чиа, киа гпагіге 

ріап^еѵа е 5і (іізрегаѵа (О. Ѵег^а, «Коз&о т аіреіо»).
Бедный Лягушонок был при смерти, его мать плакала 

и отчаивалась.
ПІРРе: «Ма Іиі Ьа іі регшсвйо. 5ио Ггаіеііо ё ^гаѵе, ріц 

(Іі 1 й сЬе (II циа!» ( V. Ргаіоііпі, «Сгопаса іат іііаге»).
И больной сказал: — У него есть разрешение, ведь его 

брат тяжело болен, он уж е одной ногой в могиле.

21. поп репзаг рій 1а ни о чем не думать, жить легко, 
беззаботно.

поп роіег пё рій чиа, пё рій 1а см. Р-2186.
22. ка реге ріи 1а сіі о,<і знать больше кого-л 
поп в^реге рій Іа сЬе (апіо см. Ь-19.
поп ѵесіеге рій іп 1а сіеі пако см. N-68. 
поп ѵесіеге пё рій чиа пё рій 1а см. V 109. 
аііо  1а! см. А-550.
— {аге а ііо  іа см. А-549
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23. ѵа 1а! (тж. ѵайа 1а!; апсіаіе 1а!) брось(те)1, ну
ву!; да ну!;

«ѴѴ 1;\, ѵа* Н  сЬе поп те Іа йаі а Ьеге/* (О. Ѵег&а.
«М азіго-йоп СезиаШо»),

— Брось ты это дело, ведь меня не проведешь!
— Ѵа 1&, ашісо: іі зітЪ оІо йе1Га@пе11о сгізііапо поп ё 

аП аІіо  ип зітЬ оІо  зЬа^Ііаіо: е ^иаі а сЬі поп ё ѵоіре пё 
Іиро (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Постыдись, приятель. Символ христианской овечки во
все ие фикция: горе тебе, если ты не лиса или не волк.

«Ма ѵа’ І& сЬе зі гісогсіа Ьепібзіто,» гііззе Ііззаргіоіо 
аиепіаш епіе, «Іеі ё {игЬо...» (О. Рагізе, «Атоге е  [ ег- 
ѵоге» ).

— Будет вам, вы меия прекрасно помните — сказала, при
стально глядя на него, девушка. — Вы просто хитрец.

Еііза ([га 8ё). Ье шіе гіѵеіагіопі, зі ѵегіе, Ьаппо ргогіоііо 
11 Іого еСІеііо.

Віапа ([га 8ё). Ѵа І і  сЬе 11 Ьо зегѵііа а гіоѵеге (С. Ко- 
ѵеііа. «СоІІега сіеса»).

Э л и з а  (про себя). Как видно, мои разоблачения возы
мели действие.

Д и а и а  (про себя). Ну вот! Теперь я тебе отплатила.
Ѵа сЬе ё апйаіа Ьепе, репзаѵо (О. 8оаѵі, «Рапіа- 

Ьиіоив»).
Подумать только, все обошлось хорошо.

(Пример см. тж. 5-2113).

24. сНі ѵа 1а? кто идет? (оклик часового)'.
АІсипі иссеііассі поііигпі... ѵепіѵапо а зЪаіІеге 1е а іі зиі 

пазо  (Іі РіпоссЬіо 11 циаіе, Іасепгіо ип за ііо  іпгііеіго рег Іэ 
раига. §тЫаѵа: «СЬі ѵа І&?» (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге 
ііі РіпоссНіо»).

Несколько надоедливых ночных птиц хлопали крыльями 
прямо по носу Пиноккио, который, отступая назад  от страха, 
кричал: «Кто здесь?»

25. — зиі сііі ѵа 1а [обыкн. употр. с гл еззеге, зіаге, 
ѵіѵеге, есс.) начеку, настороже-

— Е Іо... Оеѵо соггеге, йеѵо зіаге зе т р ге  зиі сЫ ѵа Ій., 
агіеззо, ша Гі^игаіі 1а т і а  ѵііа чиапгіо Іи Іоззі рагШо 
(М. Риссіпі, <г5 сорегіа йеі іет ро»).

— А я... Я должен быть постоянно в бегах, всегда на
чеку. Это теперь, а представь себе, что будет, когда ты 
уедешь.

— Е іи 1о сопозсі: Ьізо^па зіаге аііогпо а іиі, зегѵігіо, 
зе ипа зі зсогсіа бі Іиі, зі гаЬЬгизса зиЫіо; іо сіеѵо ѵіѵеге 
зет р ге  зиі сЫ ѵа 1й, е регІіпо іпйоѵіпаге чиеііо сЬе сіезі- 
сіега (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іет ро»).

— Ты ведь знаешь отца: он требует, чтобы я день-день
ской вертелась вокруг него, ухаж ивала за ним. Если что не 
так, он сразу надуется. Я должна вечно быть настороже, 
стараться угадать малейшее его желание.

26. — Таге (или ^гісіаге) (>І) сЬі ѵа 1а ^  поднять 
тревогу; поднять шум:

27. — т е ііе г е  5и1 сНі ѵа 1а всполошить, насторо
жить:

Іп саза, гл* рагеѵа гіі зіаге іп ипа ігарроіа; Сиогі, дігаге 
рег і с а т р і а чисііа зіаеіопе, ега с о т е  ѵоіег ш еііеге зиі 
сігіѵаій апсЬе ип ЬатЪіпо... (/М. Сагіаве^па, «1)п [іит е рег 
соп[іпе»).

Дома мне казалось, что я в западне, а бродить вне 
дома, по полям, в такое время года... это даж е и у малого 
ребенка вызвало бы подозрение.

сЬе іт р о п а  пахсег о,ііі о Іа, р г іт о  о кесопсіо см.
N 23

сіоѵе ё ІІ рара, Іа е Коша см. Р-356.
ё с о т е  §1і иссеііі, ога диа, ога 1а см 1_М5.

1а 1е ѵііі 5’аІІассіапо соп Іе заізіссе см. Ѵ-778.
28. ё рій 1а сЬе ( + 0 ^ )  мало сказать...

ЬАВЕКО т
29. ІаЬЬга іп іап іі уста младенца, 
а  ІаЬЬга азсіиііе см А 1186.
30. соп 1е ІаЬЬга сисііе =  точно воды набрав в рот:

А взипіа. — АЬ, диапсіо т аі, з іт і іе  ѵег^о^па, 1е йоппе <3і 
саза позіга.

Рапа. — Мотіпа^а рег сіаѵѵего, Ѵ еззі^погіа, іа п і’апп!! Ьа 
зиа ргийепга! З етр ге  соп 1е ІаЬЬга сисііе! (Ь. Рігапйеііо, 
<11 Ъеггеііо а зопадіі»).

А с с у н т а .  — Ах, только этого не доставало, такой срам 
для женщин нашего дома.

Ф а н а .  — П раво, ваша милость, о ией поговаривали не 
иервый год. А уж  куда как осторожна! Никогда ни слова!

30я. зиііе ІаЬЪга сіі іи ііі у всех на устах:
I ѵегзі еЬЬего заіѵасопсіоио йеііа чиезіига е согвего Те 

р іагге е Іигопо іп Ьгеѵе, соп хасгс оггоге сіі Ьепрепзапіі,. 
5иПе ІаЬЬга сіі іиШ  (А. Ваійіпі, «Ріпе оііосепіо»).

Стихи были разрешены полицейским управлением, под
хвачены улицей и вскоре, к величайшему ужасу благо
намеренных людей, оказались у всех на устах.

со ІГ ап іта  зиііе ІаЬЬга см. А-770. 
соі сио.е «ііііе ІаЬЬга см. С-3214, 
а Пог сіі ІаЬЬго см. Р-899. 
соі ѵеіепо зиііе ІаЬЬга см. V 167.
31. поп ассохіаге пиііа аііе  ІаЬЬга ничего не есть, ни

чего а рот не брать.
32. адихгаге Іе ІаЬЬга сж ать губы.
аігаге іі сіііо (іп сгосе) аііе  ІаЬЬга см. 0-685.
33. аггіссіаге Іе ІаЬЬга кривить губы 
аѵеге іі сиоге зиііе ІаЬЬга см. С-3236, 
аѵеге Іа рагоіа зчііе ІаЬЬга см. Р-а06. 
аѵег іі з і^ іііо  зиііе ІаЬЬга см. 5-767.
34. Ьа^пагзі (или іпипіісііге) Іе ІаЬЬга пригубить, 

слегка отхлебнуть
I ирсіа!с‘п:і Ьа0 паг 1е ІаЬЬга, е роі ѵі сіігб 1е сове 

(Л. М апгопі, «I рготеззі зрозі»).
Дайте мне промочить горло, и я расскажу вам, что тут 

происходит.

35. Ьеге цс йаііе ІаЬЬга сіі цсі внимательно слушать, 
слуш ать во все уши, смотреть в рот кому-л.:

Ега паіцгаіе сі.е 1е 5і^погіпе, зі Гоззего ^еМаІе 5и Сепа а 
Ьеге «ІаІІе 5ие ІаЬЬга ип Ьеп ог^апіггаіо рго^гатш а с'і 
ішргеззіопі (О. Р апзе, «II ргеіе Ьеііо»).

Девицы, естественно, набросились иа Чену и упивались, 
слуш ая отлично продуманную и эффектную программу

38. '_гисіаге (илѵ зсоЦаге) 1е ІаЬЬга жечь губы (о 
словах): 1а рагоіа §1і Ьгисіаѵа 1е ІаЬЬга ему не терпе
лось сказать.

37. сЫийеге (или  сисігзі) 1е ІаоЬга в рот воды на
брать, помалкивать:

— Е, рег чиаіипчие соза іп чиаіипчие оссахіопе, зе ѵі 
сотрагігеш о йаѵап!і.. гісогйаіеѵі йі сисігѵі 1е ІаЬЬга 
( і .  Сариапа, «Ье раезапе»).

— И где бы и при каких бы обстоятельствах вы ни увиде
ли иас... помните — рта не открывать.
38. !аге іі ІаЬЬго надуть губы, дуться, 
іпигпісііге 1е ІаЬЬга см. Ь-34.
39. Іессагзі 1е ІаЬЬга облизываться (ог удовольствия)'.

Оиапйо ипа ^оппа ё з іа іа  соп Іиі гіш апе а ІессагзІ Іе 
ІаЬЬга (V. Вгапсаіі, «II ЪеІѴАпіопіо» ).

Если он побудет с женщиной, то она вспоминает об этом 
с удовольствием.

те ііе г е  іі сіііо $иІІе ІаЬЬга см. Э-685.
40. т е ііе г е  Іе ІаЬЪга іп т о ііе  прикладываться к бу

тылке, выпивать.
41. то г іге  зиііе ІаЬЬга замереть на устах: Іа рагоіа 

^Іі т о г і зиііе ІаЬЬга слово замерло у него на устах.
42. репсіеге сіаііе ІаЪЪга сіі с̂̂  (тж. гішапег соше 505- 

резо аііе ІаЬЬга сіі 9 с!) внимательно слушать, ловнть 
каж дое слово:

С е гтап о  репйеѵа йаііе зие ІаЬЪга т е п іг е  1о сопііпиаѵо 
а сЬіегіегті регсЬё іі по^іго аи іізіа езегсііаззе зи йі Іиі 
Іапіа аІІгаШѵа (Р. Зра ііеііі, «Езаше Ш гірагагюпе» ).

Джермано слушал нашего шофера не отрываясь, а я 
все время спрашивал себя, что привлекательного он в нем 
нашел.

— Ріеіго... — сошіпсіб.
II Рогпаге11:о репгіеѵа гіаііе ІаЬЬга раіегпе (С/. Саітрепіа. 

«II Рогпагеііо йі Ѵепегіа»).
— Пьетро.., — начал он. Форнаретто весь превратился в 

слух и не мог оторвать взгляда от уст отца.
Ье йие зогеііе 1а ^иагсіаѵапо іпеапіаіе, репгіеѵапо ^а ііе  

зие ІаЬЬга (А РаІаггевсЫ , «Зогеііе М аіегаззі»).
Обе сестры смотрели на иее как зачарованные н ловили 

каж дое ее слово.
Іо тпі зопо аѵѵісіпаіо аі т іо  соПера е ^І* Ьо ЬиМаІо 

ипа т а п о  зи ііа  зраііа  регсЬё, ба ргіпсіріо, поп вареѵо 
соза (Ііг^іі: роі зопо г іт а з іо  с о т е  зозрезо а ііе  зие ІаоЪга 
(Т. Ѵагпі, «Метогіе йі Еи^епіо ВгаѵеШ»).

Я подошел к Ровани и положил ему руку на плечо, по
тому что поначалу просто не знал, что сказать. А потом 
стал буквально ловить каждое его слово.



43. всіо^ііеге 1е ІаЬЬга а ^сI развязать язык кому-л., 
заставить кого-л. говорить.

5  со Наг е 1е ІаЬЬга см. Ь-36.
На апсога іі Іа ііе  5и 1 Іе ІаЬЬга см. Ь-239.
гпіеіе виііе ІаЪЬга е іі ѵе!епо пеі сиоге см. М-1409.
44. а ІаІ ІаЬЬго іа і ІаК и^а ргоѵ. по губам и салат (ср. 

по Сеньке и ш апка).
ЬАВІКІІМТО т

45. сассіагхі (или  ІіссагБІ) іп ип ІаЬігіпІо попасть в 
переплет.
ЬАССІО т

і Іассі сП тепео  см. 1-72.
46. Іассі сГіпІегпо адские козни.
аѵеге іі Іассіо (іпіогпо) аі соПо см. С-2104.
47. сасіеге (или  сазсаге, сарііаге, сіаге, гігпапеге) пеі 

Іассіо попасть в ловушку, в сети, в западню:
Саѵаііеге (воІо) „ — ОЬ т а іе б е ііо  П рипіо, іп си! Ьо 

ргіпсіріаіо а т іг а г  созіеі. 5оп сасЗиіо пеі ІассІо, е поп 
ѵі ё рій гітесііо (С. Соійопі, «Ьа Іосапйіега»).

К а в а л ь е р е  (один). — Ах, будь проклят тот час', ко
гда я начал обращ ать на нее внимание. Я попал в сети и 
ие знаю, как выбраться из них.

11п Ьиоп Н&ІіоІо сарііаіо  іп циеі Іассі с о т е  іі роѵего ис- 
сеіііпо (А. Раіаггевскі, «/ \гаіеШ  Сиссоіі»).

Хороший парень, попавший в эти сети, как жалкий птен
чик.

— АЬ, аЬ — гізрозе гійепйо 1а гіисЬезза... Ьо зсеііегаіо 
азсоіапо ё г іт а з іо  пеі Іассіо (Р. Рап}апі, «Сессо й'Авсоіі»).

— Ха, хаі — засмеялась герцогиня... Проклятый асколаиец 
попался в ловушку.

48. ргепйеге а! Іассіо чсі поймать в западню, в ло
вушку:

Раивіо. — Ь ’а т о г е  ё зепга оріпіопі.
Сіогціпа. — Мі Ьаі ргеха аі ІассІо. Сі вопо сазсаіа  соше 

ипа іп§епиа (Е. Роз&епіі, «(}иезІі сі ѵо^ііопо»).
Ф а у с т о. — Когда любишь, ие рассуждаешь. 
Д ж о р д ж и н а .  — Ты меня поймал на слове, и я по

палась, как дурочка.
49. гошреге I Іассі разорвать цепи, разбить, сбросить 

оковы.
ьоШаге с о т ’ип ЬиГаІо аі Іассіо см. 5-867,
50. іепсіеге (или  Нгаге) іі Іассіо расставить сети:

Ь ’иошо сЬе зі Ііггпаѵа «Ег&о» ега пеІГоріпіопе сіі іи ііі 
1'іпзісііаіоге пазсозіо сЬе аѵеѵа іезо  11 Іассіо аі саіаіо  
аѵѵоііоіо (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йот апі»).

Подписавшийся псевдонимом «Эрго» был по общему мне
нию интриганом, который тайно расставил свои сети стер
вятнику.

51. Іепеге аі Іассіо ^  держ ать на привязи, под каб
луком :

Ріогіпйо. — Соіеі сопозсе ІІ зио гіеЬоІе, е 1о Непе а і Іас- 
сіо (С. Соійопі, «Ьа вегѵа атогова»).

Ф л о р и и д о .  — Она знает его слабые стороны и держ ит 
его в ежовых рукавицах.

52. Іігаге пеі Іассіо завлекать в ловушку, в сети:
Ьіоп сЬе іи й е  1е то п асЬ е Гоззего соп^іигаіе а іігаг Іа 

роѵегіпа пеі Іассіо: се п 'егап т о к е  гіеііе зе т р ііс і е Іспіапе 
<іі о&пі іпігі^о... (А. М ат оп і, «I рготевві врові»)-

Не то чтобы все монахини сговорились завлечь бедияжку 
в сети: многие из них были простодушны и чужды всяких 
интриг.

Ьаопбе зіийіаѵа о&пі ѵіа сіа іігагіо Іп ^^а1сЬе Іассіо... 
е аррозіаѵа о^пі оссазіопе... гіа Іагіо ѵепіге іп гіі&егагіа аі 
оиса (Р. Рапіапі, «Сессо й'АвсоИ»).

Поэтому маэстро Дино искал любых способов, чтоб за 
манить Чекко в ловушку... и дож идался какого-нибудь удоб
ного случая.., чтобы вызвать к нему немилость герцога.

о^пі Іа ііо  ахреііа И 5ио Іассіо см. Р 1 0 4 .
ЬАСЕКАКЕ ѵ 

Іасегаге діі огессЬі см. 0-568.
ЬАСЕКО ав8  

рогіагпе і раппі Іасегі см. Р-326.
Ь А С о м г г А К Е  ѵ 

ё рій Іасііе ІіІоьиГаге сЬе Іасопіггаге см. Р 807. 
ЬАСКІМА (тж. ЬАСКІМА) /

Іасгіш с гіі соссосігіііо см. С-2008, 
ѵаііе сіі Іасгіте см. Ѵ-43.

Ь А В  519

63. (соп) 1е Іа ^ г іт е  а§Н оссЫ (или Іп реііе) со сле
зами на глазах, едва не плача:

— СгесІі сЬе іі Тассіа сеііа?
— Ма зіззщ погеі — сопіеззб р о ісетазсо іо  соп 1е Іа е г іт е  

1п реііе. аргегігіо 1е ЬгассІа (Ь. Рігапйеііо, «Ыоѵеііе рег ип 
аппо» ).

— Ты что ж  думаешь, я шутки с тобой шучу?
— Да, синьорі — признался Дольчемасколо, разводя ру- 

ками н чуть не плача.

54. — аѵеге 1е Іа^ г Іте  а^ іі сссНі (или іп реііе) быть 
готовым расплакаться, с трудом сдерживать слезы:

Сіроіііпо г іт а з е  рег иИ іто: за іи іб  аН еи и озатеп Іе  Сі- 
Ііе^іпо, сЬе аѵеѵа 1е Іа е г іт е  а^И  оссЫ (О. Койагі, «Ье 
аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Чиполлиио уходил последним. Он тепло попрощался с 
Вишенкой, у которого иа глазах были слезы.

55. а Іасг іте  сіі §ап^ие а) кровавыми слезами; Ь) це
ною больших жертв, дорогой ценой.

56. — ріап&еге а Іасг іте  сіі §ап§ие плакать крова
выми слезами; горько раскаиваться.

57. аѵеге 1е Іасг іте  іасііі (или іп Іахса): Ьа 1е 1а- 
с г іт е  Гасііі (или іп Іазса) у него (или у нее) глаза на 
мокром месте:

■— Ессо 1а т аш ш а сЬе ріап^е, — гііззе Ѵаіепііпо, — 1а 
т а т т а  Ьа зетрге  1е Іе ^ г іт е  іп іазса (і\. СіпгЬигд, «Ѵаіеп- 
ііпо»).

— Вот мама опять плачет, — сказал  Валентино, — у нее 
глаза на мокром месте.

II рарропе ега ѵегатпепіе соііо йаііа раига; зі т із е  рег- 
Гіпо а зіпрѣіоггаге (1а ^еп іе поп за чиапіо і созійгіеШ 
«гіигі> аЬЬіапо 1а Іа с г іт а  ^асііе...) (А1. РеЦваііі.-Р. РШогй. 
«Ьа тогіе соп Іе аіі Ъіапске»),

Толстяк, действительно, был еле жив от страха (люди 
даж е представить себе не могут, до чего ж е у так назы
ваемых «гангстеров» глаза на мокром месте).

58. сассіаге іпсііеіго 1е Іасгіте  сдерживаті слезы:
...зопо зепга Іаѵого. поп Ьо зоігіі, т а  йеі гевіо апсЬе 

Ыапсіо роззейеѵа зой ап іо  чиеііе сепіо Иге. Репзапгіосі ?ас- 
сіо ?аІ|са а сассіаге Іпйіеіго Іе Іасгіте  (Р. Р. РазоІіпіт 
«Вісісіеііопе» ).

...я без работы, без денег, ио, в конце концов, и у 
Наидо было только сто лир. Когда я думаю об этом, я с 
трудом сдерживаю слезы.

59. с а т р аге  (или ѵіѵеге) іп Іасг іте  страдать мораль
но, тяжело переживать невзгоды.

60. саѵаге 1е Іасг іте  вызвать слезы, растрогать ко
го-л.

61. соп §и таг8І іп Іасгіте  исходить слезами, горько 
плакать.

сіаге Іасгіше см. Ь-74
62. Гаг Гаге іап іе  Іасгіше заставить кого-л. напла

каться, намучиться.
63. поп Гаге ипа Іасг іта  не проронить ни слезинки, 
{геііаге Іасгігпе см. Ь-74.
64. ^гопсіаге сіі Іасг іте  е сіі вап^ие обливаться кро

вью и слезами:
Кісоггіаіеѵі сЬе 1а зіогіа (іі іи ііі і ророіі, іІі Іи ііе ГеросЬе, 

е рій (ІеІГаІіге Іа ѵозіга ^гопгіа ^е ііе  Іасгіте  е гіе! зап- 
еие гіі ророіі сЬе Ьаппо ѵоіиіо с о т т е ііе г е  а гпапі зігапіеге 
1а сопциізіа о 1а Іиіеіа беііа Іого ІіЬегіа (С. М аггіпі. 
«Зсгіііі ейііі е іпейііі»).

Помните, что страницы истории всех стран во все вре
мена и особенно в наше время обильно политы кровью и 
слезами народов, которые пытались руками чужеземцев до
быть себе свободу и сохранить ее.

тапсіаге Іасг іте  см. Ь-74. 
ріап^еге а саісіе Іасгіпіе см. Р-1490.
65. ріап^еге Іиііе Іе Іасг іте  сіедіі оссЬі (тж. г ітап еге  

кепга Іасг іте) выплакать все глаза:
ЕЬ, пе 5а чиаІсЬе эха Іа шо^Пе, роѵегеііа, сЪе Ьа ріапіо 

ІпИе 1е Іа е г іт е  (Іе^П оссЫ рпоі (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гас 
сопіі гот апі»),

Э, об этом кое-что знает его жеиа, бедняжка, она уж 
все глаза выглакала

ріоѵеге Іасг іте  см. Ь-74.
66. готрегр  іп Іад г іте  разрыдаться.

і .
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67. хепііге 1е ІасгІше сііеіго ^Іі оссЬі чувствовать, что 
слезы навертываются на глаза, быть готовым распла
каться:

...1а райгопа 8і зепііѵа Іе Іасг іте  сЗіеіго §Н оссЫ (О. Зсег- 
Ъапепсо, «Нейітеге ип іщ ге»).

...хозяйка чувствовала, как слезы навертываются ей на 
глаза.

68 . 8сіо^Нег8І іп Іасгігпе с о т е  ипа Іоп іап а плакать в 
три ручья, обливаться слезами.

храпсіеге (или  ьраг^еге) Іасгіте  см. Ь-74.
69. 8ргетеге Іасг іте  выж имать из себя слезы, си

литься заплакать.
70. 5ргетеге Іасг іте  е яапо-ие заставить плакать кро

вавыми слезами:
— Ашісо шіо, іа зс іа іе те іо  йіге, йа зісіііапо е йа иошо 

сЬе зопо. зе рег диеііо  сЬе зопо т е г ііо  ип ро’ беііа  ѵозтга 
іісіысіа: циі ІІ Гатозо Могі Ьа зр гети іо  Іасгіте  е зап&ие... 
{Ь. Зсіазсіа. «II &іогпо йеііа  сіѵеііа»).

— Друг мой, позвольте мне, как сициляйцѵ и мужчине, 
сказать вам, если я заслуживаю  вашего доверия, что этот 
пресловутый Мори заставил нас плакать кровавыми слезами.

71. хіепірегагхі іп Іау т іте  разразиться, залиться сле
зами; разрыдаться.

72. хітарраге ]е Іасгігпр растрогать до слез.
73. 8{гид^сг5І іп (или йаііе) Іасгііпе обливаться сле

зами:
— ...Ессо 1а рогіа (ІеІІа Розза Зе^геіа. АЬ аЬ, соше ше 

1а ^осіо а репзаге а циеі тагто ссЬ іо . 31 з іа г і  сегіо зіхие* 
^епгіо йаііе Іа ^ г іте . Зсош ш еііо сЬе т і  сайга аі ріегіі е т і  
зиррІісЬега йі реггіопаг^іі (О. Ксйагі, «Ье аѵѵепіиге йі 
СіроШ по»).

— ...А вот н дверь подземной тюрьмы. Ха, ха! Какое удо
вольствие думать об этом сопляке! Наверняка, льет слезы в 
три ручья. Даю  голову на отсечение, что он упадет мне 
в ноги и будет умолять простить его.

74. ѵегзаге (или зрапйеге, зраг^еге, йаге, гпапсіаге, 
^еііаге, ріоѵеге) Іасг іте  ^  лить, проливать слезы:

Сіі оссЬі поп гіаѵапо Іасгіте , т а  рогіаѵапо зеепо й’аѵегпе 
зраг&е Іапіо (А. М ат опі, «I рготевзі врозі»).

У нее больше ие было слез, но по ее глазам было видно, 
что пролито их немало.

ѵіѵеге іп Іасгіте  см. Ь-59.
75. 1е Іасг іте  діі сасіопо (или ѵеп^опо ^іи) (а )  чиаі- 

Іго а цііаііго он льет слезы в три ручья.
ЫеІГийіге диезіе сойе, а т е  роѵегеМо ѵепіѵап §ій 1е 

Ігідгіте чи и іію  а  сцінПго рег 1е ^иапсе (/. Міеѵо, «Соп- 
/ г.ч ч;< т  <!і ип ііаііапо».

После этих слов у меня, бедняги, из глаз брызнули 
слезы.

поп ё ѵ іаее'і° кепга роіѵеге, пе диегга зепга Іадгігпе 
см. Ѵ-551.

ріКІіа ипа сіроііа рег Гагхі ѵепіг 1е Іасгіте  см. С -1959. 
Ь А С Ш А  і

76. е т р іге  ипа Іасипа а) заполнить пробел; Ь) испра
вить ошибку, восполнить недостаток.
ЬАОКО 1. т

77. Іасіго сіі сиогі сердцеед.
78. Іасіго іп диапН ^ іаііі великосветский вор:

«С^гіо.. ё цп Іасіго іп цііапіі 0а11І е 1’аііго ё ип Ъгі- 
ЕаШе гіі зігайа» (/.. Ргеіі. <гОіоѵіпегга, Ё іоѵіпегга»).

— Конечно... один — великосветский вор, а другой — про
сто разбойник с большой дороги.

79. Іасіго сіі т а г е  корсар, пират.
80. Іайго сіі зігайа улнчный грабитель; разбойник с 

большой дороги.
Іагрт согпе ип Іасіго см. I ,-169. 
ѵезіііо с о т е  ип Іайго см. Ѵ-428.
81* асеіо (или оііо) сіеі ^иа^іго (или  зеііе) Іайгі аро

матический уксус.
Ьіііо йа Іайгі см. В-1410.
{ассіа гіі Іайго см. Р-14.
зсагре йа Іасігі см. 5-333.
апсіаге с о т е  іі Іааго а ііа  Іогса см. А-710.
созіаге рій пеііе т а п і  сГип Іасіго см. М-573.
82. езхеге (или Іаге) с о т е  і Іайгі гіі Ріха (сЬе іі діог-

по Іеіісапо или сНе іі {гіогпо зі Іеѵап {*Іі оссЬі, е 1а 
пойе ѵаппо (а )  гиЬаге іпкіеше) поступать, как пизан
ские воры (которые днем ссорятся, а ночью воруют вме
сте) (ср. вместе тесно, а врозь скучно), 

іпіепйегзі с о т е  і Іайгі а ііа  ііега см. 1-325. 
ге0 §еге 1а Ьогва аі Іасіго см. В-1041, 
іп саяа йі Іасігі поп сі кі гиЬа см. С -1195.
83. сЬі Ьаггіса соі Іасіго о гиЬаге о Гаг ѵізіа ргоѵ. 

с вором связался, так воруй или не мешай; ^  попал в 
стаю, лай не лай, а хвостом виляй.

сЬі ё Ьи^іагсіо ё Іасіго см. В -1407.
84. 1а сошосіііа (или Госсазіопе) Іа  1’иоіпо Іасіго 

ргоѵ. =  плохо не клади, вора в грех не вводи:
N0510510. — Веп 5аі, П§1шо1а, Іа  сотойіій. ?а Г и о т  Іайго 

(В. ѴагсНі, «Ім зиосега»).
Н а с т а с и я .  — Сама знаешь, дочка, не всякому дано 

уберечься от соблазна.

85. ё Іасіго сЬі гиЬа е сііі Ііепе іі «ассо (тж. Іапіо ё 
Іасіго сЬі гиЬа сііе сЬі ііепе или ге§де Ц зассо) ргоѵ. и 
тот вор, что крадет, и тот, что концы хоронит; вору по
такать, что самому воровать.

іі Ііпе сіеі т е г с а п іе .ё  Таіііге, е ІІ ііпе сіеі Іасіго ё зиііе 
{огсЬе то г іге  см. Р-830.

1а диегга 1а і Іайгі е Іа расе ^Г ітр ісса  см. 0-1189.
86. іагіго ѵіа Іасіго Га Іасіго ргоѵ. ^  вор на воре си

дит и вором погоняет.
1а Іипа Га Іи т е  аі іасігі см. ^-915.
87. поп ѵ’ё т а 0 0 іог Іасіго й’ип ІіЬго саШѵо ргоѵ. нет 

худшего вора, чем плохая книга.
поп гісіе хетрге Іа т о ^ І іе  сіеі Іасіго см. М-1694. 
Госса&іопе {а Г и ото  Іасіго см. Ь-84. 
ргедо с!і Іасіго поп рахха 1е ІогсИе см. Р-2239. 
іап іо  ё Іасіго сЬі гиЬа сЬе сНі ііепе (или гед^е) іі 

зассо см. Ь-85.
1а (аѵоіа гиЬа рій сНе поп Іа іі Іасіго си. Т-149.
88. іп (егга сіі Іагігі, ѵаіідіа гіаѵапіі (или сііпапгі) 

ргоѵ. попал к ворам, так смотрк за чемоданом; с вол
ками жить — по-волчьи выть.

і Ігаѵадіі зоп Іасігі сіеі 5оппо см. Т-885.
ЬАОКО 2. а§§

{геййо Іайго см. Р-1266. 
т е з ііе ге  Іайго см. М-1281. 
оссЫ Іагігі см. 0-32. 
зеіе Іайга см. 5-698.
(&5са Іагіга см. Т-94.
89. рій Іайго йі Сассо (или й’ип Іаііоге т а гет іп ап о ) 

страшный ворюга, вор из воров.
аггіссЬігзі соп 1е Іагіге Іаіісііе см. Р-241.
Іайга т ізегіа ! см. М-1552.

ЬАОКОЫЕ ш 
зЧтріссапо і Іайгиссі е поп 1 Іайгопі см. Ь-90. 

ЬАОКЬССІО т
90. 5’ітр іссап о  і Іайгиссі е поп і Іайгопі ргоѵ. вешают 

(мелких) воришек, а не крупных воров.
ЬАСКАК81 ѵ 

Іадпагхі гіі дапіЬа хапа см. 0-159.
Іадпагзі йеі зоі й’а?ох1о см 5-950.

ЬАОК і Ма  I см. І.АСКІМА 
ЬАЬЬЕКА: 

зепга Ііііегі поп зі ІаІІега см. Ь-585.
ЬАМА }

91. ипа Ьиопа І а т а  искусный фехтовальщик; рубака:
...а ііа  Іеѵа ега 5іа1:о шеййо пеі ^епіо гарраіогі... е поп 

5’ега сигало гіі !агзі ахБе&паге аб аііга  аггла рій ай а ііа  а ііе  
гізогзе Іі&ісЬе, сЬе Гасеѵапо гіі Іиі ип саѵаііегіхго е ипа 
Ьиопа І а т а ,  оііге сЬе агйііо паѵі^аіоге (#- ВассНеШ, «Ьа 
сШа йе$Ц ат апіі»).

...призванный на военную службу, он попал в саперную 
часть и ие постарался перевестись в другие войска, более 
соответствующие его физическим качествам отличного на
ездника, фехтовальщика и смелого морехода.

Сіийо. — Репзі Ьепе, оЫ ІІпа йеііе позіге ш і^ііогі Іаше, 
іе  ГЬо йеііо. Е (и, 1а зрайа, поп «аі перриге сош’ё ГаііаІ 
(Ь. Рігапйеііо, «II %іиосо йеііе рагіі»).
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Г в и д о .  — Ох, только подумай! Ведь он — один из лучших 
фехтовальщиков, как я уже тебе говорил. А ты... ты ведь 
даж е в глаза ие видел шпаги.

92. ипа сегіа І а т а  хитрая бестия, тонкая штучка.
93. а Іа т а  йі соІіеНо заостренный (о лице).
94. саш тіп аге  §и11а І а т а  сіеі га§оіо быть на острие 

бритвы:
Ыоп роіеѵа аНепйеге соп Іе т апі іп тапо  сЬе СоНагіпі 

5 і сіесігіезйе а ІіЬегагІа; пё роіеѵа гіѵгікегбі а ііа  зогеііа, 
сЬе &І& сатш іп аѵ а виііа І а т а  с!еІ га<?оіо (Ь. Ргеіі, «Сіоѵё- 
пегга, ^іоѵіпегга»  ).

Он не мог ж дать сложа руки, когда Голфарини решится 
ее освободить. Н е мог он обратиться и к сестре: она и 
так уж е ходит по краю пропасти.

ргепйеге іі соііеііо рег 1а Іагпа см. С-2276.
95. ѵепіге а т е х г а  І а т а  пойти  на уступки. 

ЬАМВІССАКЕ ѵ
ІаггіЬіссагхі И сегѵеііо см. С -1598.

ЬАМВІССО т
96. раяхаге реі ІІ ІашЬіссо а) перегонять, дистиллиро

вать; Ь) рассматривать самым тщательным образом.
97. харсге сіі ІашЬіссо ирон. отдавать, пахнуть вином:

АІсипо йе’ тпіеі ІеИогі... репзега 1га 8ё, цисзіо сошріішепіо 
яарег ігорро йі ІашЬіссо (М. йА гец Ііо , «Еііоге Гіегатозса»).

Кое-кто из моих читателей... может подумать про себя, 
что от этого комплимента уж слишком попахивает вином.

ЬАМЕІЧТАКЕ ѵ 
Іапіепіагкі а Ьгосіо ргахко см. В-1253.
Іаіпепіагкі сіі д а т Ь а  капа см. 0-159. 
сЬі поп ё каѵіо, рагіепіе е Іогіе, кі Іаш епіі <іі кё, поп 

гіеііа когіе см. 5-264.
ЬАМЕ1\ІТА2І(МЕ I 

Іаш епіагіопе гіі Оегешіа см. 0-369.
ЬАМЕГМТО т  

Іаг(п е) ип ріапіо е ип Іагпепіо сіі... см. Р-1530. 
ЬАМІЕРА \

Іассіа Іосіегаіа сіі Іа т іе га  см. Р-14. 
аѵеге іі сиоге іосіегаіо сіі Іашіега см. С-3233. 

ЬАМРАОА } 
аѵеге 1а Іашрасіа сГАІайіпо см. А-438.

ЦѴМРАІМТЕ и 
сіііаго Іа т р а п іе  см. С 1672. 
ргоѵа Іа т р а п іе  см. Р  2360.

ЬАМРО т
98. Іа т р і е (и іт іп і гром и молния, громы и молнии.
99. Іа т р о  сіі депіо (или сПп^е^по) внезапное озаре

ние, гениальная мысль (пример см. С-466).
Ьгаѵо с о т ’ип Іа т р о  см. В-1189.
Іекіо с о т е  ип Іа т р о  см. Ь-408.
100. диегга Іа т р о  блицкриг, молниеносная война.
101. Ггепо Іа т р о  экспресс.
102. согпе ип Іа т р о  как молния, быстро, мгновен

но:
«ЗиЬііо, &цаг<3а, с о т е  Іоззе ип Іа тр о » . Іесе 1а гіа, «Ьо 

репхаіа а Іе...» (С. Тезіогі, «Н Вгіапга е а іігі гассопіі» ).
— Тотчас же. словно меня осенило... я подумала о тебе, — 

сказала тетка.

103. іп ип Іагпро вмиг, мгновенно:
— Баба а поп Іаге гіеЪШ. сЪё зі тап ^ іап о  1а саза. 5е*- 

іе т і іа  Ііге ѵоіапо іп ип Іа т р о  (О. Ѵег%а, «П тагііо йі 
Еіепа»).

— Б о й с я  долгов, они сожрут весь дом. Семь тысяч лир 
растают в одно мгновение.
(Пример см. тж. М-1300).

104. соггеге (или ?и^&іге) соше іі Іагпро лететь с бы
стротой молнии, лететь как молния, как стрела.

сЬі поп Ьа роѵсгі о т а і і і  пеі рагепіасіо, ё паіо о сіі 
Іа т р о  о іиопо см. Р  2192.

105. сіоро і! Іа т р о  ѵіеп іі іиопо ргоѵ. после молнии 
гремит гром; ^  это еше цветочки, ягодки впереди.

106. іі Іатр о  ѵа сНпапгі а ііа  ^гапсііпе ^  всякую беду 
можно предвидеть.

Ь А М  [
107. Іапа гіеііе гпіе ресоге мной нажитое добро, мои

денежки.
108. Ьиопа Іапа а) пройдоха, хитрец, тонкая бестия: 

Роі діі ѵеппе іп піепіе Ц 5а1ѵі, сЬе ѵоіеѵа еззег п отіп аю
пеІГагІісоІо... «Виопа Іапа! ТиіѴаІ рій т е ііе г е т о : — 1е по
беге сопсіо^ііапге аі соііе^а а т а і і з з іт о  е ѵаіогозіззіто... — 
Еіог йі іиг}апіе, іпіег поз, — т а  поп ітрогіа : ё Гизе» 
10. сіа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йот апі»),

Ои вспомнил о Сальви. который хотел, чтобы его упомя
нули в статье.

— Ну и пройдоха!.. Самое большее, что можно написать: 
«мы выражаем соболезнование нашему любимому благо
роднейшему коллеге...» Большой прохвост, между нами го
воря, но ничего ие поделаешь: гак принято.

«С*)ие11а ё ипа Ьиопа Іапа».
«Оіі сі ѵогеЬЬе 1а ^аіега, сНе ё іі розіо рій асіаКо рег 

Іиі, 1а зепііпа е іі гешо йа ^аіеоііо» (Ь. В іеіагеііі. «Саг- 
Іопе. Ѵііа йі ип ііаііапо» ).

— Этот парень продувная бестич.
— Да по нем тюрьма плачет нлн на худой конец самое 

подходящее место — галера со всеми атрибутами для ка
торжников.

b) шалопай, вертопрах:
Рагеѵа ѵоіеззе Ьепе аі таг ііо ; аі П^ііиоіо О п^аѵо (іісіоі- 

іеппе. іі Ьиопа Іапа, с о т е  е ііа  !о сіііатаѵ а. йісеѵа сіі ѵоіегпе 
рссо (/. 5ѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

В и д и м о ,  мужа она любила, но к восемнадцати летнему сыну 
Густаво, которого называла шалопаем, была довольно рав
нодушна.

c) сплетник, болтун:
— Вайіа!.. Ти гіеѵі сгегіеге а ііа  шіа рагоіа е гіреіеге аііе 

Ьиопе Іапе (іеііе Іие агпісНе сЬ 'ё т с ^ і іо  сатЬіаге зігсиіа... 
(Т. ЬоП, ѵВи$еге зиІѴ Ат о»).

— Хватиті.. Ты должна выслушать мой совет и передать 
сплетницам, твоим подружкам, чтобы они, для их же блага, 
вели себя по-другому.

Сге^огу. — Іо Ьо роі ип гапсоге ѵеггіе е е іа ііо  сопіго
диеііа Ьиопа Іапа (Іі шіа хиосега (Ь. АпіопеІЧ, «Ь’иото 
сііе іпсопіго не зіеззо»).

Г р е г о р и .  — К тому же я зол как черт на згу сплет
ницу, мою тещу.
ЪаІІа сіі Іапа см. В-110.
109. <1і Іапа саргіпа (или сіі сарга) пустой, напрас

ный, нестоящий.
110. — іііяриіаге (или цие5Ііопаге) сіеііа Іапа саргіпа 

спорить из-за пустяков, из-за выеденного яйца.
111. — кіішаге шепо гіеііа Іала саргіпа ^  ни в грош 

не ставить.
сіеііа у.іекха Іапа см. 5-1708
112. Іііііі с1’ип реіо (или реко) е й’ипа Іапа одного 

поля ягода; два сапога — пара
113. апгіаге (или ѵепіге) рег Іапа е Іогпагхепе (или  

ігвепе) (ояо п о й т и  за шерстью, а вернуться стриженым;
уйти не солоно хлебавши

114. ЬаНеге 1а Іапа *иІ дторропе ^  отдубасить, иско
лошматить.

еккеге сГип реіо (или Й’ип рево) е гі’ипа Іапа см.
Р-1104.

115. Іаге й’о^пі Іапа ип рехо ^  быть способным на 
любую подлость, на любую гнусность:

Ье Ьапйе Йі шаНі е Іе са*егѵе Йеі ЫгЬапІІ... егапо іп 
М ііапо а іаг  гі'о^п! Іапа ип речо (О. Вапсіі, «г/ МШе йа 
Сепоѵа а Сариа*).

Озверелые толпы людей и шайки воров наводнили Ми
лан, готовые разграбить его дочиста.
116. Іеѵаге 1а Іапа а ободрать кого-л., как липку, 

общипать.
117. ѵепйеге Іа Іапа рег сарессНіо продать шерсть за 

паклю, ловко надуть.
ѵепіге рег Іапа е Іогпагвепе (или ігхепе) іоко см. 

Ь-113.
118 сІаІГакіпо поп сегсаг Іа Іапа (тж. ё с о т е  сегсаг 

Іа Іапа аІГакіпо) ргоѵ. ^  все равно, что требовать от 
козла молока, 

аккаі пігпоге. е роса Іапа см. К -625. 
сЫ поп рио рогіаг Іа яеіа рогіі 1а Іапа см. 5-696 
сЫ ѵиоі Гаге іі глегсапіе гіеИа Іапа, поп Ьікодпа диаг- 

Йагс а о^пі реІиг70 см. М-1194.
^гап гопіЬахго е роса Іапа см. К-512.
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119. 1а Іапа од§ і ё ого гоііо ^  это зблотая ж ила, это 
выгоднейшее дело.

120. піе^ііо йаг (или реггіег) 1а Іапа сЬе 1а ресога 
ргоѵ. лучше потерять шерсть, чем овцу, из двух зол 
выбирай меньшее.

и о т о  зепга гоЬа ё ипа ресога зепга Іапа см. ІЛ-166. 
ЬАМСЕТТА I 

Ііпдиа аП ІІаІа соше ипа ІапсеМа см. Ь-651. 
ЬАІЧСІА }

121. іапсіа 5регга(а а) закаленный в боях; Ь) тело
хранитель:

...Ей ога пеііа сотпраепіа беі зірпог РаЬгігіо ее іі ега 
саро гіі сегіе Іапсе зрехгаіе, е тоН о  Ьепе аііепйеѵа а чиезіа 
с о т е  ад о^пі а Ига Ьізо^па <3і &иегга (М. й ’Аге%Ііоя *Еііоге  
Ріегатповса»).

..И вот теперь, под началом синьора Фабрицио, Бранка- 
леоне командовал ротой телохранителей н весьма недурно 
справлялся с чисто военными делами.

с) приспешник, прихвостень:
«СЫ с’ё ді 1а?» гіотапгіб Оиігіо Ѵегопіса. зепга отЬ га 

сГітрагіепга.
II МаШ па 5і ргоіезе е гііззе зоНоѵосе:
«Ргёоіа {«бПо, Іа Іапсіа зрехгаіа сГІ^пагІо Сароііпо» 

(Ь. Рігапйеііо, «I ѵесскі е і %іоѵапі»).
— Кто еще это там? — невозмутимым тоном спросил Гви

до Вероника.
Маттина наклонился к нему н вполголоса произнес: — 

Преола-младший, прихвостень Игнацио Каполино.

1а Іапсіа сіі АсЬіІІе см. А 99.
1 2 2 . (соп) Іапсіа іп гезіа с копьем наперевес, воин

ственно:
Эоро 1а т о г іе  гіі ОаѵЫ Ееггіе, И ргосигаіоге гіізігеііиаіе 

ргесіза БІі оЬЪіеІііѵі гіеііа зиа шсЬіезіа. Оаггізоп Іапсіа іп 
гезіа сопіго ѴѴаггеп. «ОзѵѵаЫ а ОаИае поп иссізе Кеппеёу» 
(«Раеве вега», 23 $еЬЬгаіо 1967).

После смерти Дэвнда Ферри окружной прокурор Гарри
сон уточнил цели своего расследования. Он бросил вызоа 
комиссии Уоррена, заявив, что убийство Кеннеди совершил 
не Освальд.

123. — теМ еге 1а Іапсіа іп гезіа г о т о в и т ь с я  к  бою.
124. <1і р г іт а  Іапсіа начинающий, неопытный- Іеііе- 

гаіо  гіі р г іт а  Іапсіа начинаюший писатель.
125. аЬЬаззаге 1а Іапсіа <]аѵап(і а дгі спасовать перед 

кем-л., признать чье-л. превосходство.
126. соггеге 1а зиа Іапсіа выполнять свой долг, де

лать свое дело.
127. соггеге (или  готреге) ипа Іапсіа а) биться на 

копьях, на турнире; Ь) ломать копья.
128. (аге «Го^пі (или  (Типа) Іапсіа ипо хіроіо (или 

ип рип(егоіо) =  сделать из балки палку, свести боль
шое дело на нет.

129. тезсо іаге  Іе Іапсе соііе ш аппаіе перемешать пики 
и топоры; =  спутать божий дар с яичницей.

130. рогіаге Ьепе [шаіе] 1а зиа Іапсіа делать что-л. 
хорошо [плохо]; хорошо [плохо] знать свое дело.

готреге  ипа Іапсіа см. Ь-127.
гошреге ипа Іапсіа рег.. (или соп...) см. Ь-133.
131. гошреге Іа ргіша іапсіа сломать первое копье, 

дать первый бой.
132. зреггаге 1а Іапсіа сломать свое копье, отказаться 

от боя, уступить.
133. зреххаге ипа Іапсіа іп (или а) (аѵсге <11... (тж. 

го тр еге  ипа Іапсіа рег... или соп...) ломать копья ради..:
«Ьіпдиа ловіга» Ьа аѵиіо ^ія оссазіопе <’і креггаге (]ЦПІ- 

сЬе Іапсіа а Іаѵоге гіеііа Бедиепга «п о те  +  соепоте»  сЬе 1а 
Ьиопа ігайігіопе ргевсгіѵе е Ьигосгаіі аѵѵегвапо (Л  Іѵсіи  
«Ѵ ііа ііа п о  іасііе»).

Ж урнал «Лингва исгтра» уже неоднократно ломал копья, 
"ока.™ :і>ая. что сначала следует писать имя а затеі фами
лию. Та К о б л  добрая языковая традиция, но бюрократы ее 
не желаю т признавать.

І п;і Іапсіа іп іаѵоге сігі 1о врогі ргоГейзіопіеіісо 1а зрегга 
ргоргіо С а тр ап а ... («•Ѵ Ѵ п ііа ». 16 веІіетЪге 1978).

Именно Кампана заступился за профессиональный спорт...
Ей ё рег диезіо сНе іо... зоп іеп іаіо  гіі а іііп е а гт і соп 

г ііо гт із іі  е соп ригізіі е. диазі чиаві, загеі <5ігро&іо а 
зреггаге ипа 1апс>а Іп Гаѵоге й’ипа г ііо г т а  Йеііа ега Па 
ііа ііапа («Ьа пиоѵа диеБІІопе йеііа  Ііп&иа»).

Именно поэтому я испытываю соблазн присоединиться к 
сторонникам реформы и к пуристам и почта совсем готов 
вступить в бой за реформу итальянского правописания.

{.ззаі рагоіе е росЬе Іапсе гоМе см. Р-589 
а  Ьиоп гаѵаііеге поп ш апса Іапсіа см. С -1332.
134. сЬі рі&ііа 1а Іапсіа рег Іа рипіа, 1а зрегга, о поп 

1а Іеѵа <3і Іегга ргоѵ. ~  не зная броду, не суйся в воду; 
не умеешь — не берись.

Іе сіапсе гіезсоп Іапсе см. С-1789.
'-АМСІАМО

135. еззеге іаггіі (или Іагзі Іаггіі, поп еззеге аі Іешро) 
а ііа  Ііега <3і Ьапсіапо опоздать, прийти к шапочному 
разбору.
ЬАІЧСІАКЕ ѵ 

Іапсіаге саш рапііі см. С-358.
Іапсіаге сапіопі см. С о99 
Іапсіаге і (е^аіеііі см. Р  38?.
Іапсіаге Іа Ігессіа (йеі Р агіо) см. Р-1261.
Іапсіаге іі раіо см. Р-192.

^АNСIАТА }
рагеге ^ие11о сЬе <1іес1е (или Ііго) ипа Іапсіаіа а Сгі- 

зіо  см. С-3066.
^АNСIАТО а е е  

рег Іапсіаіо ^оІГо см. 0-867.
апйаге (или паѵі^аге) а  ^оііо  Іапсіаіо см. 0-868. 

^АNСЮ ш
136. <1і (или й’ип) Іапсіо в один миг, мигом.
137. <1і р г іт о  Іапсіо с первого рача, сразу. 

Ь А И С іЛ иО  аРМ
о т . . ?  Іапдиісіа йі дс см. 0-326.

^А N 0^IК Е  ѵ 
Іап^иіге пеІГіпеггіа см. 1-236.
циапсіо іі саро (Іиоіе, Іиііе 1е т е т Ь г а  Іап^иопо см.

С-823.
Іа ѵегііа рио Іап^иіге, т а  поп регіге см. Ѵ-359. 

ЬАМЕКІЧА і
138. Іапіегпа сіеса (или зсига) потайной фонарь.
139. Іапіегпа іпа^іса а) волшебный фонарь; Ь) кудес

ник, волшебник:
— Ѵіелі Сиі, Іапіегпа ш авіса, — гііззс ІІ М еіеііо: — Геггааіі 

е азсоііа (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа (іотапі-*' .
— Иди сюда, фокусник, и выслушай меня, — сказал Ме- 

телло.

т а § т о  с о т е  ипа Іап^егпа см. М-126, 
зессо с о т е  ипа Іапіегпа см. 5-540.
140. сегсаге соп Іа Іапіегпа (или соі Іапіегпіпо) ис

кать днем с огнем:
Е рег циевіо Пііат:сі’іо ѵевво сЬе иошіпі сегсапо рег 

ипа сегіа Ы аШ а 1е бсіа^иге соп 1а Іапіегпа... іо ті $рп.г- 
раёНегеі Іе сегѵеііе Іетеп й о  сЬе поп т і  са :сіак5е реі саро 
ипа вішііе Іепіагіопе (V. Гозсоіо, «Ѵіііте Іеііеге (1І Іасоро 
О гііе»),

Когда я вижу, как люди с фатальным упорством ста
раются подставить себя под удар, меня начинают терзать 
опасения самому поддаться этому искушению.

Оісе сЬе поп с’ё пиііа с о т е  ила Ьиопа Іііі^аіа рег 
Ъиоі 5ап%ие\ е іі'Ла111 1е .і!і. Іиі не 1е сегсг. соі Іапіегпіпо 
(А. Могаѵіа, «А'иоѵі гассопіі готапі»).

Руджеро говорит, что ничто так не поднимает настрое
ние, как хорошая ссора. И действительно, он буквально 
днем с огнем ищет эти ссоры.

141. — сегсаге ТаБЙсІі (или  шаіі) соііа Іапіегпа (или 
соі Іапіегпіпо, соі [изсеіііпо) лезть на рожон, нары
ваться на неприятности.

йаге ай іпіепсіеге (или  ?аге ѵегіеге) Іиссіоіе (или  ѵе- 
$сісЬе) рег Іапіегпе см. Ь-143.

Гаге Ішпе сош’ипа Іапіегпа см. Ь-147.
142. іпіепсіеге (или  рі^ііаге, ргепсіеге) Іиссіоіе рег Іап- 

іегпе принять одно за другое; попасть пальцем в небо:
«Аііепіо, поп егігіаге созГ !огіо> біззе И Регго сЬе гіі 

іп ііо  диез^о поп саріѵа пиііа зе поп сЬе іі 5аѵегіо ргёпдеѵа 
Іиссіоіе рег Іапіегпе... (А. Могаѵіа, «Ьа тавсНегаіа»).

— Тнше, не надо так крнчать. — сказал  Перро, который 
из всего этого понял только то, что С а верно совсем сбился 
с панталыку.
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— Ма ё ІшроббіЬіІе... Коп сі сгейо, перриге зе іоссо соп 
т а п о і Рапсіопіе! Наппо ргезо Іиссіэіе рег Іапіегпе е 1е 
ѵоеііопо Іаг ѵегіеге апсііе а шеі (Т. Ьогі, «Ви^еге зи і-  
ГАгпо» ).

— Но это немыслимо... Не поверю, даж е если увижу соб
ственными глазами. Какой вздорі Люди делаю т из мухи 
слона н хотят заставить и меня поверить в их выдумки.

...А ѵоііе, іп ѵегііа, гпі йагеі т а ^ а п  гіе/ГітЪесі11е... 
тЧ тр ар р іп о . рірііо Іиссіоіе рег Іапіегпе (/?. Еисіпі, «Ьа 
%іасскеііа гіѵоііаіа»).

...Иногда, по правде сказать, я сам себя готов обозвать 
дураком.., я запинаюсь, смущаюсь, дико путаюсь...
143. ітюзігаге (или сіаге ай іпіепгіеге, {аге ѵейеге, ѵеп- 

йеге) Іиссіоіе (или ѵезсісЬе) рег Іапіегпе; тж. ѵслйеге 
Іиссіоіе рег ГасеІІе) втирать очки, обманывать:

Раввалйо аѵапіі. сЪе Іиссіоіе іпеапеѵоіі б о п о  роі диеііе 
сЪе Іо 5( е 5 ВО бсотрііаіоге сі ѵиоі пиі 5іаге а ѵепйсге рег 
ІасеІІе? (Р. Зе^пегі, «Оеі ргоЬаЬІІе»).

Далее, что за наглый обман совершает этот компилятор, 
подсовывая старый товар аместо собственного открытия?

144. рагеге ипа Іапіегпа быть сухим, худым как 
щепка.

рідііаге (или  ргепйеге) Іиссіоіе рег Іапіегпе см. 
Ь 142.

145. рогіаге (Іа ) Іапіегпа а цй держ ать свечу, пособ
ничать кому-л.

146. зре^пеге Іе Іапіегпе дать в глаз, набить морду.
147. Ігазрагіге (или Гаге Іигпе, гііисеге) с о т ’ипа Іал- 

іегпа светиться (насквозь), быть прозрачным; быть 
очень худым.

148. поп с’ё Ьізодпо Йеііа Іапіегпа это не бог весть 
какая редкость, это легко найти, достать.

сі ѵиоі 1а Іапіегпа йі Оіодепе см. 0-486. 
І.А М Е К М М О  гп 

сегсаге соі Іапіегпіпо см. Ь-140.
— сегсаге (азіій і (или т а і і )  соі Іапіегпіпо см. М-212. 

ЬАІЧТЕКГЧС^Е іп
149. іапіегпопе зепга тоссо іо  нуль без палочки, ии- 

чтожный человек.
Іа сгосе е і Іапіегпопі іоссап зепірге а ’ рій тіпсЫ опі 

см. С-3099.
150. за п ііз з іт і Іапіегпопі! прост, спятить, обалдеть 

можно!
Ь А М Л О ^Е  }

151. (1і ргігпа Іапи^іпе =  молокосос, еще молоко на 
губах не обсохло.
Ц ^ Ш С Н Е ^ С С О  т  

Ьеге соше ип ІапгісЬепессо см. В-566.
І.АІЧ20 п:

зийісіо сош’ип Іапго (или  сош 'ип сарііапо йеі Ьап-
гі) см. 5-2028.

Ьеге соіпе ип Іапго см. В-566.
ЬАРАЫ 55ІАМ О щ е

152. ѵегііа іараііззіапа прописная истина; старая пес
ня [от франц. Ьа Раііьве. Ж ак де Шабань, 1470-1525 гг., 
французский полководец, убит в сражении при Павии. 
В солдатской песне о нем говорится, что «за четверть 
часа до смерти он был еще жив»].
ЬАРРЕ ЬА РРЕ

153. (аг Іарре Іарре дрож ать от страха.
154. Іа (а  Іарре Іарре (или Іаррі Іаррі) слюнки 

текут.
ЬАРРОЕА I

155. еззеге §гап Іарроіа быть назойливым, приста
вать как репейник.

156. Іарроіа йі ріапо сЬе з’аррісса а^Іі зііѵаіі дгоззі 
на ходу подметки рвет.

ЬАКОО т е а ^ё  
раііа йі Іагйо см. Р-142.
157. апйаге а ііа  ^ а і іа  рег іі іагйо (тж сегсаге іі Іаг- 

йо гіаііа ^ а ііа )  у кошки сала просить (ср. сколько с бы
ком ни биться, а молока от него не добиться).

Ьиііаге іі Іагйо аі сапі см. 1,-162.
158. сопіргаге іі Іагйо йаі ^ а ііо  связаться с жадным, 

скупым человеком.

159. еззеге ип Іагйо (или ипа раііа  йі Іагйо) быть 
очень толстым, жирным.

еззеге пеі Іагйо см. Ь-163.
160. Іагзі іі Іагйо загребать деньги, наживаться.
161. Ігіддегзі пеі (или а і) зио Іагйо вариться в соб

ственном соку.
162. ^еііаге (или Ьиііаге) іі Іагйо аі сапі бросать 

деньги на ветер, разбазаривать имущество.
163. пиоіаге (или  зіаге, еззеге) пеі Іагйо (или пеііе 

1аза§;пе) как сыр в масле кататься; быть очень доволь
ным жизнью.

164. гассошапйаге іі Іагсіо аііа ^ а й а  поручить кошке 
сало стеречь, ^  пустить козла в огород.

165. гиЬаге іі Іагйо а ііа  ^ а ііа  украсть сало у кошки, 
=  на ходу подметки рвать.

зіаге пеі Іагйо см. Ь-163.
166. іі Іагйо діі сазса йаііе саіса^па у него аж  сало 

из пяток течет; как сыр в масле катается.
іап іо  ѵа Іа ^ а й а  аі Іагйо, сЬе сі Іазсіа Іо гашріпо 

см. 0-278.
ЬАКОНЕСОІАКЕ ѵ 

Іаг§ѣе§§іаге йі рагоіе см. Р-535.
ЬАКСО 1. ацц

167. Іаг§о йі Ьосса (или  а рагоіе) шедрый на словах.
168. — Іагдо йі Ьосса е зігеііо  йі шапо (тж. Іаг^о а 

рагоіе, зігеііо  а ІаШ ) щедр на слова и скуп на дела.
— пароіеіапо, Іагдо йі Ьосса е вігеііо йі т а п о  см. 

N 1 1 .
Іаг^о а ііа  сіп іоіа (или йі сіпіоіо, йі сіпіига) см.

С -1936.
Іагдо йі сиоге см. С-3198.
169. Іагдо с о т е  ип Іагіго щедрый как вор; щедрый за 

чужой счет:
<2ие11а Вепеговііа зш ассаіа сЬе Іа гііге: Іагво соше ип 

Іайго (/?. ВассНеШ, «Ьа сШа сІе%и ат апіі»).
Нго нельзя было упрекнуть в недостатке щедрости, о ко- 

торой говорят: щедрость вора.

169а. Іагдо диапіо Іа шізегісогйіа йі Оіо шутл. огром
ный, бесконечный как милость божия.

Іагдо а  рагоіе см. Ь-167.
170. Іагрт с о т е  ипа ріпа (ѵегйе) ^  щедрый как рос

товщик; скряга, скупердяй.
171. Іаг^о с о т е  Іа ѵіа т а е з іг а  очень щедрый, щедрее 

не бывает, расточительный.
Ьосса Іаг^а соше ип Іогпо см. Е -809 
§оѵегпо Іаг^о см. 0-904.
172. а ііа  Іаг^а ( й а ..) в стороне (от...), подальше 

(от...):
Саѵаііеге. — ОЬ 1а ІіЪеНа ё ип йГгап Іезого.
МігапАоІіпа. — Е Іап іі 1а регйопо зсіоссатпепіе.
Саѵаііеге. — 8о Ьеп іо диеі сЬе !ассіо. АІІа 1аг#а (С. Соі- 

йапі, «Ьа Іосапйіега»).
К а в а л ь е р е .  — Д а, свобода — бесценный клад.
М и р а н д о л и и а .  — И все ж е многие по глупости ее 

теряют.
К а в а л ь е р е .  — Я-то знаю, как поступать. Подальше от 

греха.
Саѵаііеге (зоіо). — ЕЬ, зо іо диеі сЬе Іо. СоІІе боппе? 

АІІа Іаг&а (С. СоЫопі, <сЬа Іосапйіега»),
К а в а л ь е р е  (един). — Ну, я знаю, что мне делать. От 

женщины— бежать-
КоЬегіо. — Аѵгеі роіиіо ргепйег то ^ ііе ; т а  чиеПа сЬе 

аѵгеі ргебо ѵоіепііегі, 1’ипіса, загеЬЬе Біаіа ГАаеІіла. Ма 
поп ё ѵейоѵа. Оипдие, а і іа  Іаг^а  гіаііе Йоппе (Е. Роззепіі. 
«Vп аііго атоге*).

Р о б е р т о .  — Я бы мог жениться. Но уж  если жениться, 
то только иа Аделине, а она замуж ем. Поэтому подальше 
от женщин.

Іп іегготре іі поіаіо: сС атШ олі, зо, 50... Саггііоіоео ргіп- 
сіре... АІІа Іагеа!» (V. Еассо Ае Ьа%агйа, «СгопасЬе саі- 
ііѵе»).

Он перебил нотариуса: «Камиллони, знаю, знаю... Главный 
кардиолог... Нет, увольтеі»

Аппа. — ІЗпа гівоіигіопе созі Ьгпзса е созі соІІеШѵа піі 
гіа 1а ійеа й’ипа сопбіпга- Е, йНаШ, т і  зетЬ га іе  (Іаѵѵего 
бе! сопеіигаіі... АИа Іаг^а! (/?, Вгассо, «Ьа \1пе йеІѴатоге>),
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А н н а . — Ваше решение, такое неожиданное и единодуш
ное, наводит меня на мысль о заговоре. Ведь правда, вы 
все похожи на заговорщиков... Хоть ноги уноси!

...Іа ^епіе Ьа раига сЬе ѵеп&апо а зареге зе с’ё  чпаІсЬе 
аііго зоігіаіо гіізегіоге іп еіго, е зіа а ііа  Іаг^а (/?. Ѵі%апо, 
«Ьг А цпезе  ѵа а тогіге»).

Люди боятся, что немцы будут искать в округе других 
дезертиров, и стараются держ аться подальше.

а Іаг^а т а п о  см. М-492.
<Н Іагдо гехріго см К-255.
а Іаг^а з і і т а  см 5-1723.
а  ІагдЬі Ігаііі см. Т-874.
йі соксіепха Іагд і см. С-2934
а сиог Іаг^о см. С-3177.
соі ііепіі Іаг^Ьі <1еІ реіііпе см. 0-146.
а д а т Ь е  Іаг^Не см. С -120.
сіі гпапіса Іаг^а (тж. ііі тап ісЬ е  Іаг^Ье; сіі тапЗсопі 

Іаг^Ні) см. М-392.
<Іі гпапо Іагда см. М-492
173. рій Іаг^о сЬе Іипдо поперек себя шире:

БрагессНіа (аоіо).— Гзо сЬе сііі т а п е іа  зреззо. со те
Іо іо, ѵі йіѵепіа рій Іаг&о сЬе Іип&о (А. Рігепгиоіа, «I 
ЬисШі»).

С п а р е к к н я  (один). — Знаю, что тот, кто ест так ча
сто, как я, становится поперек себя шире.

] ш рагеѵа рій Іаг&о сЬе Іип&о, 1е Ьгассіа репгоіапіі, ип 
рстіІЪі. {Л. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Он казался поперек себя шире, руки у него болтались — 
прямо горилла.

аѵеге 1а созсіепха Іаг^а см. С-2939, 
аѵеге Іа т а п о  Іаг^а см. М-549.
аѵеге рій Іаг§ѣі ^іі оссЬі сЬе 1а Ьосса (или §1і оссЬі 

гіеііа ^оіа) см. 0-93.
аѵеге 1е §ра!1е Іаг^Ье см. 5-1250.
174. е§§еге Іаг^о іп... быть шедрым на..:

Ти зеі Ъеп Іаг^о пеі {аге і сопіі рег 1’иШе сЗе^Іі аіігиі 
е гпоИо зігеііо  пеі ^аге і Іиоі (О. Ѵегйі, «АиіоЫ оегаНа йаііе  
Іеііеге»).

Ты очень щедр при подсчете чужой выгоды и весьма 
скуп, когда дело касается тебя самого.

Іаге Іаг^Ьі ^ігі см. (3-685а.
175. тапІепегБІ аііе Іаг^Ье рим. дать стрекача, пу

ститься наутек:
I Іге га&агхіпі сЬе аѵеѵапо зт іс с іа іо  іі рагіге гіі Іопіапо, 

5І егапо ш апіепиіі а ііе  1аг#Ье... (Р. Р. Равоііпі, «Надаггі йі 
ѵііа»).

Трое парней, которые еще издалека почуяли приближе
ние падре, бросились врассыпную.

176. ргепсіегіа (или р і^ііагіа) (аІІа) Іаг^а а) обхо
дить, объезж ать что-л. стороной; Ь) начинать (разго
вор), заводить (речь) издалека:

Ізгаеіе . — А зреііаіе... т і  раге сЬе аѵеззі іпіепхіопе (Зі ^агѵі 
ипа сегіа (іітапгіа ... поп т і  гісогбо Ьепе...

Раоіо . — ѴессЬіо Ьгіссопе, с о те  1а ргепгіе Іагда рег йагсі 
Іа зіоссаіа. (С. Скегагйі «Ь'апеИо йеІІа тайге»).

И з р а э л е .  — Постойте... я, кажется, собирался вас о 
чем-то попросить, да запамятовал...

П а о л о — Старый плут! Всегда начинает издалека, пре
ж де чем заговорить о деньгах.

Апсіаі а ііа  гіеіе&агіопе ѵегзо теггодіогпо е сЪіезі <3і 8иа 
Еесеііепга <іе Кпіа. Мі гісеѵеие зиЬііо. Ргезі 1е созе а ііа  
Іаг&а. Мі гаііедгаі сііе Гаѵеѵо ѵізіо а саѵаііо аі Воіз... 
(Р. М опеііі, «Могіе йеі йір іот аіісо»).

Я отправился в миссию около полудня н спросил его 
превосходительство де Рута, который принял меня немед
ленно. Я начал издалека, выразив удовольствие в связи 
с тем. что видел его на прогулке верхом.

Ѵеппе апсЬе да т е .  Ьа ргезе аіІа Іаг^а, е іо репзаѵо: 
ё  ип Ьиоп га^агго  диезіо ргеііпо (Е. Віа%і, «Оізопога И 
райге»).

Капеллан пришел н ко мне. Он начал издалека, и я 
подумал: э т о т  п о п и к  — хороший парень.

177. зрепііегіі аііа Іаг^а тратить не считая, швы
рять деньги направо и налево.

178. кіаге Іаг^Ііі сидеть удобно, свободно
«ѴіепІ іп раісо  соп т е ... Ыоп ё сЬе з іа г е т о  1аг§Ы, т а  

а іт е п о  з іа т о  сепігаіі» (С. Сейегпа, «8і%поге & 8 іёпогі»).
— Идем в мою ложу. Будет тесновато, зато у нас бу

дут места посредине.

179. ѵіѵеге аііа  Іаг^а ж ить на широкую ногу.
180. сЬі рег аіігиі ргош ейе ѵа рег 1е Іаг^Ье ей евсе 

рег 1е хігейе ргоѵ. кто много обещает, мало делает.
181. 1а ^ігі Іаг^а! груб, катись отсюда!, убирайся! 
зіге ііа  (ё) 1а !о^1іа е Іаг^а 1а ѵіа; гіііе 1а ѵо§іга сЬе

Но сіеііо 1а шіа см. Р-974.
аІГиошо ^гоббо, с а т іс іа  Іаг^а см. 11-157.

ЬА рС О  2. т
рег (іі)  Іип^о е рег (і1) Іаг^о (гж . іп Іип^о е іп 

Іаг^о) см. Ь-937.
— сопо§сеге рег ( іі)  Іип^о е рег (іі)  Іаг^о см. Ь-938.
182. Іаге (ип ро' г і і)  Іаг^о расступиться, дать пройти:

Е гаѵ ато  апсога іп ріесіі гЫепгіо (іі ип диаІсЬе с о т т е п іо  
заіасе диапсіо ѵ есіетто  1а ^епіе а§і1агзі, !аг Іаг^о, !аг 
Іаг^о ргесір ііозатеп іе а ипа йоппа ѵезП1:а ді пего сЬе 
соггеѵа (А. Ое Іасо, «Ѵпа 5іогіа й і ет іёгапіі»).

Мы все еще стоялн и смеялись над какнм-то соленым 
словцом, как вдруг увнделн... возбужденных людей.., толпу, 
которая быстро-быстро расступалась перед бегущей женщи
ной в черном.

183. Тагзі Іаг^о а) протискиваться сквозь толпу:
Сі (ассіапю Іаг&о іга 1а &епіе арргеззапдосі а ипа рогіа 

сЬіиза (Ь. 8Ьгапа, «Ьа раига й і ЕІігаЬеік»),
Мы протискиваемся сквозь толпу и прижимаемся к чьей-то 

запертой двери.
(Пример см. тж. А-534; С-375).

Ь) продвинуться, добиться успеха:
«Ма іи  зіаі ігапдиіііо, сЬе р г іт а  о роі гіизсігаі а ІагЦ 

Іаг^о» (С. СазБоІа, «И іа&ііо йеі Ьозсо»).
— Н о ты уверен, что рано или поздно добьешься успеха.
—■ ...Саггіега? Ма зі. саго: апсЬ’іо ѵо^По [аге саггіега..я 

ЗвпопсЬё еН аіігі 1а азреііаао йаі сіеіо; сЪе т и о іа  еепіе, 
сЬе (ассіа беі Іаг^о 1а ^иегга: егі Іо Іпѵесе 1а ѵагіо а сегсаге 
ра%апйо йі регзопа... (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Карьера? Ну конечно ж е, дорогой мой, и я хочу 
сделать карьеру. Разница только в том, что другие ждут, 
когда она свалится с неба, ж дут, когда кто-то умрет или 
война им расчистит дорогу. Я ищу ее сам и плачу за иее 
собственной шкурой...

Ега р іеіа е зрегапга іп з іете , ипЧпГиосаІа зрегапха сЬе 
зі Гасеѵа Іаг^о іга і зозреШ  (С. Агріпо, с і/л  йеііііо  
й ’опоге» ).

Это была смесь жалости и надежды, жгучей надежды, 
которая пробивала себе дорогу сквозь пелену подозрений.

184. — !аг§і Іаг^о пеі топгіо пробить себе дорогу» 
сделать карьеру.

— сНі 5І Га Іаг^о йеІГопоге аКгиі, гіевсе Іаіра йеі зио 
см. 0-392.

іаге  йеі 1аг?то іп сіпіига см. С -1942.
185. ^ігаге (а і)  1аг§о сіа... о т о й т и  подальше от...
186. ргепйеге іі Іаг^о а) выйти в открытое море:

М ЧтЬагсаі е ргезі іі Іаг^о ( /. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»). 
Я сел на корабль и вышел в море.
...И то іо зса!о , соп ипа Іаг^а ѵігаіа йезсгіззе ип’еШбзе 

зсЬ іитоза, роі ргезе іі Іаг^о ( І . Р ге іі« С іо ѵ іп е гга , %іоѵіпег- 
га»).

...Катер сделал широкий разворот и. описав пениый 
полукруг, рванулся в открытое море.

— Ти іпсагісаіі беі сіие 6і зіпізіга есі Іо (іеі іге гіі «Зе- 
зіга, — (ііззе іі Согзаго, — е Іи. Моко, поп оссирагіі (Зі поі 
е ргепбі 11 Іагдо (Е. 8аІ%агй, «II сотого пего»).

— Ты возьми на себя двоих, что слева; я займусь тремя 
сп р ав а .— сказал  корсар, — а ты. Моко, не обращай на нас 
внимания и отчаливай...

Ь) дать тягу, пуститься наутек:
Вазіа! сНе йіаѵоіо азреио, а ргепйеге іі Іаг&о?.. (Е . Мо- 

гапіе, «ІУізоІа йі АП иго»).
Хватит! К акою  черта я ж ду, не уезжаю?
Ріепг. — Ѵоіеіе ип’аНга ргоѵа?.. ЗсЬіассіапІе? Р г іт а  <31 

рагіаге соп ѵоі, ѵоіеѵо рагіаге соі С ё г к у . . .  а циаііг’оссЫ%
іо е Іиі... А ѵіііа Ь атЬ егІа  поп с’ё рій. II ІеЙо Іпіаііо. 
Р а ііо  іі соіро Ьа ргезо іі Іагдо (О. Цоѵеііа, «Ротапіісі- 
з  т о»).

Р и е н ц .— Хотите еще одно доказательство? Неоспори
мое? П реж де чем говорить с вами, я хотел поговорить 
с Чецки... с  глазу иа глаз. Но в Вилла Ламберта его уже 
нет. Постель не тронута. Сделав дельце, он смылся.
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187. іепегаі аі іагро а) держ аться вдали от берегов; 

Ь) держ аться в стороне, держ аться на почтительном 
расстоянии, сторониться.
ЬАКСО 3. аѵѵ 

апйаге Іагро аі сапіі см. С-572.
188. рагіаге іаг^о говорить пространно.

ЬА РІ т рі
189. Іогпаг(зепе) аі раігіі (или аі зиоі) Іагі вер

нуться к родным пенатам.
ЬЛКѴА /

190. ехзеге Іагѵа (1і зе віехзо стать похожим на соб
ственную тень, сильно исхудать.
ЬАХАОІЧА I 

а ііо ^аге  И сапе соп Іе Іаза^пе см. С 444.
191. азреііаге Іе Іа&адпе з Ьосса арегіа (тж. азреііаге 

сНе Іе 1а$а^пе ріоѵапо іп Ьосса) ргоѵ. ^  ж дать, чтобы 
галушки сами в рот полезли; ж дать у моря погоды.

еввеге (или  пиоіаге, яіаге) пеііе Іава^пе см. Ь-163. 
ехяеге с о т е  ип репіоііп Йеііе Іавадпе см. Р-1249. 
аііго сасіо Ьіьо^па а іаі Іаза^па см. С-40.

ЬАЗСА І
5апо е Ігезсо с о т ’ипа Іахса см. 5-200.

І.А5СІАРАКЕ т
192. а  ІазсіаГаге §Іі гиЬагоп Іа то^Ц е, е роі шогі 

ргоѵ. у разинн жену украли, а его в гроб вогнали. 
ЬА5СІАРСШ ЕКЕ т

193. Іаге а Іазсіаройеге (или а Іазсіа росіеге) а) оста
вить свой клочок земли невозделанным, Ь) делать 
что-л. спустя рукава, халатно относиться к работе, 
махнуть рукой на что-л.
ЬАХСІАРЕ ѵ 

Іаясіаге аЬЬаіаге ип сапе см. С-463.
Іахсіаге іп аЬЬапсІопо см. А -14.
Іазсіаге РаЬНо см. А-35.
Іавсіаге Г атаго  іп Ьосса см. А-589.
Іайсіагзі апсіаге см. А-716.
Іазсіагзі апйаге зи... см. А-717.
Іазсіаге апйаге 1’асяиа аПа (или рег 1а) сЬіпа см. 

А-168.
Іазсіаге апйаге ип саісіо см. С-133.
Іазсіагзі апйаге зесопйо Іа соггепіе см. С-2775.
Іазсіаге апйаге йойісі йепагі аі хоійо (или рег ип 

5о1йо; тж Іахсіаге апйаге йие аоіаі рег ѵепіідиаііго 
Йепагі) см. О 106.

Іазсіаге апйаге йие (или  Іге) рапі рег сорріа см. 
Р-265.

Іавсіаге апйаге Іа т а г г а  см. М-999.
Іаасіагзі апйаге а рготезве см. Р-2341.
Іавсіаге Г а п іта  а Оіо (е 1а гоЬа а сііі з’аррагНепе)

см. А-797.
Іазсіаге Г а п іт а  а Оіо е Іе хсагре аі йіаѵоіо см. А-798. 
Іазсіаге зиН'аьхе см. А-1260.
1а$сіаге іп ахзо см. А -1282.
Іаксіаге 1а ЬассЬеНа см. В-26.
Іавсіаге ЬаІІаге і ьогсі пеііа сазза  (или пеііа сгейепга) 

см. 5-1088.
Іазсіаге йа Ьапйа см. В-177.
Іазсіаге пеі ЬегіиеІІо см. В-613.
Іазсіаге іп Ьіапсо см. В -703.
Іазсіаге іп Ьосса см. В-899.
Іахсіаге Іа Ьосса а т а г а  см. В-795.
Іавсіаге 1а Ьосса Ьиопа [саіііѵа] см. В-898.
Іавсіаге чй іп Ьосса аі сапі см. В-900.
Іазсіаге а Ьосса йоісе см. В-804.
Іазсіаге 1а Ьгі^Ііа см. В -1223.
Іахсіаге 1а Ьгідііа (или  Іе Ьгідііе) виі соііо см. В -1226. 
Іазсіаге 1а Ьиссіа см. В -І32І.
Іавсіаге ип Ьиоп п о т е  см. N-428.
Іазсіагзі сасаге іп саро (или  іп Ьосса) см. С-5.
Іазсіаг сайеге см. С-49.
Іазсіаг сайеге 1а Іассіа см. Р-63.
Іазсіаге іп сапіісіа см. С-279.

Іаясіаге с а т р о  см. С-380.
Іаксіаге аі сапі см. С-464.
Іаьсіаге іп ип сапіо см. С-578.
— езяеге Іазсіаіо йа (или іп ип) сапіо см. С-573. 
Іавсіаге іп ип сапіопе см. С-594.
Іазсіаге іп ип сапіиссіо см. С-602.
поп Іазсіаге сареПо сНе ѵо^ііа Ьепе см. С-644.
Іаксіаге сарга е саѵоіі см. С-879.
Іаясіаге Іа сагпе рег ГотЬ га см. С-966, 
поп Іазсіагпе саксаге ипа см. С -1221.
Іазсіаге іі сегіо рег Гіпсегіо см. С -1552.
Іазсіаге пеі сНіарроІо см. С -1670.
Іазсіаге іі сЬіойо см. С -1749.
Іавсіаге 1а сойа педіі агіідіі йі цй см. С-2041. 
Іавсіаге іі соііаге см. С-2089.
Іа$сіаге іі соІІеНо (а і ЬіссЬіеге) см. С-2094.
Іазсіаге іі соіоге см. С-2193.
Іазсіаге цй зиііа согйа см. С-2665.
Іахсіаг соггеге см. С-2787.
Іазсіаг соггеге Гасдиа аІГіп^ій см. А-168.
Іахсіаг соггеге Гасдиа аі ти ііп о  см. А-169.
Іазсіаг соггеге іі йайо см. (3-7.
Іазсіаг соггеге йие з о і й і  рег ѵепіідиаііго йепагі см.

Б - 106.
1а5сіаг(сі) іі сиоіо (или 1е сиоіа) см. С-3171.
Іавсіаге ч<1 соі йаппо е соііе ЬеІІе см. 0-21. 
поп Іазсіаге рег йепаго см. 0-107. 
іаясіаісі і йепіі см. 0-175.
Іазсіаге іі йезегіо йіеіго йі 5ё см. 0-250.
Іазсіаге (а ) йевійегаге см. 0-251.
— поп Іазсіаге т а і  пиііа а йехійегаге см. 0-252. 
Іаясіаге йезійеі іо йі хё см. 0-254.
Іавсіаг йеМо см. 0-508.
Іавсіаге аі йіаѵоіо см. 0-341.
1а5сіаг(5І) йіеіго іі ке^по (или 1о хігахсісо) с о т е  1е 

ІитасН е см. Ь-857.
Іаясіаге пеі й ітеп ііса іо іо  см. 0-437.
Іазсіаге йіге см. 0-5083.
Іазсіаге іп йіхрагіе см. 0-637.
Іазсіаге й огтіге  см. 0-840.
Іазсіаге іаге см. Р  191.
Іахсіаге іаге чй соп аЬЬапйопаІе гейіпі см. К -157. 
Іаьсіаге Гаге а Піо см. 0-461.
Іазсіаге Гаге аПа паіига см. N-101.
поп Іазсіаге Ггеййаге дс см. Р-1264-
поп Іазсіаге Ггеййаге Госсаяопе см. Р-1265.
Іавсіаге Іиогі см. Р-1566.
Іахсіаге 1а ^аЬЬапа см. 0-1.
Іазсіаге зепга д а т Ь е  см. 0-160.
Іаьсіаге іп ^іго см. 0-687.
Іазсіагяі іпсаггисоіаге іп дс см. 1-153.
Іаасіаге іпіепйеге см. 1-329.
Іазсіагзі іге см. 1-400.
Іазсіаге іп ізоіа чс см. 1-405.
Іазсіаге зиі (или іп) Іааігісо см. Ь-204. 
поп Іазсіаге Іедаге ипа са іга  см. С-219.
Іазсіагзі іеѵаге Йі (или іп) Ьагса см. В-281.
Іазсіагс 1а ііпдиа а саха см. 1.-673.
Іазсіаге т а п о  ІіЬега а чй см. М-609.
Іазсіаге т а г ^ іп е  аПа Гапіаьіа см. М-830.
Іавсіагві т е ііе г е  Іа т і іе г а  іп саро см. М-1600.
Іахсіаге а  т е г г о  см. М-1349.
Іавсіаге іі то п й о  см. М-1786.
Іазсіаге рег т о г іо  см. М-2009.
Іазсіаге пеііа гпоіа 1е всагре гоИе см. М-2108, 
поп Іавсіагсі сЬе 1е ти гац Ііе  см. М-2168.
Іахсіаге іп пазко см. А-1282.
поп Іазсіаге пеапсЬе і( в е т е  йі чс см. 5-606.
Іахсіаге пийо см. N-54-5.
Іазсіагсі §1і оссНі см. 0-180.
Іазсіаг сНе орегі Іа паіига см. N-101.
Іахсіаге 1е озза см. 0-698.
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іазсіаге іп расе см. Р-14.
іазсіаге соп ип раііло гіі пазо см. N-52.
Іа&сіаге іп раппа см. Р-316.
Іазсіаге гіа рагіе см. Р-645.
Іазсіаге раззаге см. Р-736.
Іаясіаге раззаге Гасдиа зоМо і ропіі см. А 170 
Іазсіаге раззаге (ЗосЗісі гпезі одпі аппо см. М-1248. 
Іазсіаге іі раззо см. Р-790. 
поп Іазсіагзі раііге см. Р-877.
Іаьсіаг(сі) 1а реііе см. Р-1044.
Іазсіагсі іі (или сіеі) реіо см. Р -1 108.
Іазсіаге пеііа реппа см. Р -1 173.
Іазсіаге 1а реппа см. Р -1174.
Іазсіаге 1е реппе т а е з іг е  Р -1 175.
Іазсіаге і репзіегі е 1е гпаііпсопіе а ііассаіе  а ііа  с а т -  

рапеііа «ІеІГизсіо см. С-346.
Іазсіаге 1е реге іп диагсііа аП’огзо см. 0-1155.
Іазсіаге регйеге см. Р-1284.
Іазсіаге пеііе резіе см. Р-1391.
Іазсіаге 1а р іагга  см. Р-1548.
Іазсіаге р іагга  ІіЬега см. Р-1549.
поп Іазсіаге ріеіга зорга (или  зи) ріеіга см. Р-1770. 
Іазсіаге іі росо рег Газзаі см Р-1913. 
поп Іазсіаге іі росо рег Газзаі, сііе Іогзе Гипо е ГаМго 

регйегаі см. Р 1925 
Іазсіаге ип ро’ (1і соп іа см. С-2651.
Іазсіаге 1е роіре іп Ріапсіга см. Р  1982.
Іаксіаге Іа роіра е Гозза іп дс см. Р-1983.
Іазсіагзі рогге ип саісадпо зиі соііо см. С-99.
Іазсіагзі рогіаге сіа! согзо сІеІГасдиа см. С 2820 
іазсіагзі рогіаге ѵіа (а Ьеггеііа см. В-590, 
поп Іазсіагзі розаге 1е тозсН е зиі пазо см. М-2043. 
Іазсіагзі ргепйеге 1а ш апо сіа см. М-610,
Іазсіаге 1а ргеза см. Р-2254.
Іазсіаге диаііхо сепсі см. С-1467.
Іазсіаге Іе гесііпі см. К -156.
Іазсіагзі зсарраге сН т а п о  см. М-611.
Іазсіагзі зсЬіассіаге 1е посі іп саро см. N-347.
Іазсіаге діі зсгироіі см. 5-500. 
іазсіаге іп зессо см. 5-546 Ь).
Іазс іаг(зі) іі зедпо с о т е  1е Іи тасііе  см. 0 8 5 7 . 
Іазсіаге 1а з е т іп а іа  см. 5-611.
Іазсіаге іі зеппо см. 5-621.
Іазсіаге аііе  зраііе см. 5-1262.
Іазсіаге 1а з іа т р а  см 5-1612.
Іазсіаге зіаге см. 5-1642.
— Іа зс іа то  «Іаге сНе... см. 5-16423.
Іазсіаге Іа зіесса см. 5-1667.
Іазсіаге 1а зіесса а чсі см. 5-1668.
Іазсіаге а ііа  зіогіа см. 5-1797.
Іазсіаге ипо зігазсісо см. 5-1922.
Іазсіаг(зі) 1о зігазсісо с о т е  1е ІитасЬ е см. 1.-857. 
Іазсіагзі іа^ ііаге  Іа т а п о  см. М-612.
Іазсіаге соп іап іо  сіі пазо см. N-52.
Іазсіаге Іе т р о  аі іе т р о  см. Т-259.
Іазсіаге 1а іезіа  см. Т-567.
Іазсіаге 1а іез іа  а саза  см. Т-568.
Іазсіагзі Ігазсіпаге гіаііе ^ а т Ь е  см. 0-161.
Іазсіаге іп (гопсо см. Т-950.
Іазсіаге И ігоііо  рег Г атЬ іа іи га  (или Г атЬ іо ) см.

Х-962.
Іазсіагзі изсіге ііі т а п о  см. М-611.
Іазсіаге іі ѵеіо см Ѵ-189
Іазсіаге Іа ѵегііа аі зио розіо (или Іио^о) см. Ѵ-344 
Іазсіаге ѵіѵеге см, Ѵ-791. 
поп Іазсіаге ѵіѵеге см. Ѵ-791а.
Іазсіаге ѵіѵеге одпипо Йепіго і зиоі раппі см. Р-325. 
Іазсіаге 1а ѵііа см. Ѵ-74І.
Іазсіаге ип ѵиоіо см. Ѵ-987.
Іазсіаге ипа гассЬега а  цй см. 2-1.
аііепсіеге а ііа  П а т т а  е Іазсіаге апйаге іі Іи т о  см.

Р-534.

еззеге с о т е  Іа пеЬЬіа сЬе Іазсіа іі Іе тр о  сЬе ігоѵа 
см. N-127. 

іаге а Іазсіа рогіеге см. Ь-193.
Іагс с о т е  5 ап І’А1о сЬе Іазсіо іі топсіо с о т е  1о Ігоѵо 

см. А-501.
т а п д іа г с  1а заіѵіа е Іазсіаге Раггозіо см. 5-134. 
рідііаге 1а гоза е Іазсіаге 1а зріпа (тж. рідііаге или 

сорііеге 1е гозе е Іазсіаге зіаге Іе зріпе) см. Г?-531. 
ргепііеге о Іазсіаге см. Р-2243 
зепга Іазсіаг ЬгапсІеІІі см В -1188. 
зепга Іазсіаг гезріго см. Р-256 
арге 1а Ьосса е Іазсіа рагіаг 1о зрігііо см. В-930. 
Ьеѵі 11 ѵіпо е Іазсіа апгіаге Гасдиа аі т и ііп о  см. 

Ѵ-599.
Ьізодпа ѵіѵеге е Іазсіаг ѵіѵеге см. Ѵ-794. 
сЬі сіие (ергі сассіа, Типа поп рідііа е ГаІІга Іазсіа см. 

Ь-397.
сНі Ьа ргезо, т а і  за Іазсіаге см. Р-2244. 
сЬі зі Іазсіа т е ііе ге  іп зраііа  Іа сарга, іпгіі а  росо ё 

зіоггаіо  а рогіаг 1а ѵасса см. 5-1280.
сЬі Іазсіа Іа ѵіа ѵессЬіа рег 1а пиоѵа, зреззе ѵоііе іп- 

^аппаіо  зі (гі)ігоѵа см. Ѵ-517. 
сЬі зі р і^Ііа сГатоге сіі гаЬЬіа зі Іазсіа см. А-678.
І)іо іазсіа Гаге, т а  поп зоргаНаге см. П 473. 
ё ип Іагзі т а д д іо г  т а іе  іі Іазсіагзі ѵіпсеге сіаі т а іе  

см. М-234.
ега т е ^ І іо  сЬе (і Іазсіаѵапо зсіоііо іі ЬеІІісо см. В-423, 
ип ^а ііо  іп ип роііаіо даіііпе а^Іі аіігі поп Іазсіа см. 

0-104.
диагсіа сЬе іи  поп Іазсі Іа согіа пеІГизсіо см. С-2061, 
а Іазсіаге сі ё зетр ге  іе т р о  см. Т-306.
Іазсіаіе о^пі зрегапга ѵоі сН’еп!гаІе см. 5-1355. 
Іазсіа іі (е т р о  сЬе Ігоѵа см. Т-307.
Іе^аіа  Ьепе е Іазсіаіа ап с! аге (или зіаге, ігагге) см. 

Ь-301.
т а г і іа і і  е т и і і  іазсіаіі зоіі см. М-849, 
пё а іогіо пё а гадіопе поп 1і Іазсіаг т е ііе ге  іп ргі- 

діопе см. Т-795, 
поп ГЬа Іазсіаіа сазсаге іп іегга см. Т-438, 
рег поп роіеге Р и о то  зі Іазсіа сагіеге см. 0-144 
Іа ргеіііса 1а с о т е  1а пеЬЬіа, Іа.зсіа іі Іе т р о  сЬе Ігоѵа 

см. Р-2230.
Чиапсіо ипа соза з іа  Ьеп сЬе Ьазіа, Іазсіаіа зіаге, зе 

поп зі ^и азіа  см. С-2930.
диапіо рій ГиссеІІо ё ѵессНіо, Іапіо рій таіѵ оіеп ііегі 

Іазсіа 1е р іи т е  см. 0-25. 
зсЬегга со’ (апіі е Іазсіа зіаге і запіі см. Р-168. 
іап іо  ѵа 1а сарга аі саѵоіо сЬе сі Іазсіа іі реіо см. 

С-884.
Іап іо  ѵа 1а д а ііа  аі 1аг<1о, сЬе сі Іазсіа 1о га т р іп о

см. 0-278.
Іапіо ѵа 1а т о зс а  аі т іе іе  сЬе сі Іазсіа іі саро см.

М-2065.
Іапіо ѵа Госа аі іогзо, сЬе сі Іазсіа іі Ьессо см. 0-17. 
іап іе ѵоііе аі рогго ѵа 1а зессЬіа сЬе сі Іазсіа (или 

сЬ'е11а ѵі Іазсіа) іі т ап ісо  е ГогессЬіа см. 5-537. 
ЬА5С1АТА }

Іассіа сЬі рио р г іт а  сЬе М Іе т р о  т и іа  сЬе ІиНе 1е 
Іазсіаіе зоп регііиіе см. Р-2294.

194. о^пі Іазсіаіа ё регза (или ё реггіиіа; тж. одпі 
Іазсіаіо ё регзо; ІиИе 1е Іазсіаіе зоп регйиіе) ргоѵ. ^  
что с возу упало, то пропало:

«Іо поп Іазсіо піепіе» ега іі тоИ о Йі І і  :ІКІ й 'Л еаІа. 
сОепІ Іазсіаіа  ё регка!»

«Ма со те?  Ьа т о в ііе  <1і Іио гіо?..» (V. Втапсаіі, «II 
ЬеІѴАпІопіо»).

— Я не пропускаю ни одного случая, — таков был дееиз 
Луиджи д'А гата. — Что с возу упало, то пропало.

— Как, даж е жену твоего дяди?

ЬА5С1АТО 1. а/уц 
а сагпе Іазсіаіа см. С-946а.

ЬАБСІАТО 2. гп
одпі Іазсіаіо ё регзо см. Ь-194.
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ЬА8СІО т
195. аі ргігпо Іазсіо при первом (удобном) случае. 

Ь А 5 8 0  аѵѵ
196. чиеі 6\ Іаззи бог, всевышний.
197. ^епіе д\ 1а§§й горцы; жители гор. 
іі Сіисіісе сіі 1а§5й см. 0-724.

ЬА8ТКА I
198. со ш и т а ге  (или  Ьаііеге, Бсаірііаге) 1е 1а$іге гра

нить мостовую, постоянно ходить по одной и той же 
дороге.

Еш іііо сЬе з’ега т о з з о  зісиго йі ігоѵаге циаііго Іегіопі, 
аѵеѵа Ьаііиіо 1е Іазіге  іи ііо  II запіо  ёіогпо  зепга созігиііо 
(В. Сісодпапі, «Зеі з іогіеііе йі поѵо сопіо»).

Убедив себя в том. что он найдет несколько частных 
уроков, Эмнлио весь божнй день бегал по городу, но без 
всякого результата.

199. еззеге сопозсіиіо зіпо гіаііе 1а§іге быть хорошо 
известным (о человеке).

Гаге іге ра§§і §и ипа Іазіга см. Р-801.
200. т а п 2 Іаг(§і) 1е Іазіге а) показывать свою прыть; 

Ь) хвалиться, задаваться.
201. рогге (или  розаге) чсі зиііе 1а§іте убить, при

кончить.
зсаірііаге Іе Іазіге см. Ь-198.
ѵепіге а поіа Тіпо аііе 1а§1ге см. N-399.
202. Іо заппо 1е Іазіге ^  это притча во языцех; это 

известно всем и каж дому; об этом говорят на всех пе
рекрестках.

Іо Бсогріопе сіогте зоііо  о^пі Іазіга см. 5-479. 
ЬА8 ТКІСА РЕ ѵ 

Іазігісаге іі т а г е  см. М-796.
Іазігісаге 1а §ігас]а а дсі см. 5-1859.
Іазігісаге Іа ѵіа а дсі см. Ѵ-490.
<Н Ьиопе іпіепгіопі ё Іазігісаіо ГіпГегпо (или  зоп 1а§- 

ігісаіе 1е ѵіе сІеІГіпІегпо) см. 1-336.
ЬА5ТКІСАТО а ее  

^оіа  Іазігісаіа см. С-841.
ЬА8ТРІСО  т

203. апйаге (или  е§§еге, гезіаге, гісіигзі, е§§еге гігіоііо, 
ігоѵагзі) §и1 Іазігісо (тж. Ьаііеге іі Іазігісо или  іі «Зе- 
геіапо 5и1 Іазітісо) остаться без работы, оказаться вы
брошенным на улицу:

Созі ѵеппе ипа сгізі гіі зоргаргогіигіопе, 1е ГаЪЪгісЬе !а1- 
Іігопо, е аИгі орегаі апсіагопо виі Іазігісо, зепга зарег сЫ 
боѵеѵапо таіегііге (/?. ВассНеИі. «Ьа сіііа  йе^Ы ат апіі»).

Это привело к кризису перепроизводства и банкротству 
ряда предприятий, в результате чего новые массы рабочих 
были выброшены на улицу и не знали, кого им проклинать.

ЗагеЬЬе ѵепігіо а ргоіезіагіе сЬе іп диеі тогіо 5І ігоѵаѵа 
зиі Іазігісо е а т а п і  ѵиоіе? Реееіо  рег ІиІ! (О. Тезіогі, 
«II Вгіапга е а іігі гассопіі»).

А если он придет и скаж ет, что оказался выброшенным 
иа улицу, без гроша в кармане? Тем хуже для него!

АПа чиагіа гарргезепіагіопе Г ітргезагіо  зсотрагѵе, е ип 
сепііпаіо гіі тесііосгі ЪаІІегіпе е <3і ЬеІІе іі^ ііо іе  гезіагопо зиі 
Іавігісо іп сегса 61 Іогіипа пеііа Рагі^і гіеі Іого зо^пі 
(V. 0\еШ , «Ооппе, иотіпі е ЬигаШ пі»).

После четвертого спектакля импресарио исчез, и около 
сотни посредственных балерии и красивых девиц из корде
балета оказались выброшенными на улнцы в П ариже, куда 
они в поисках счастья так мечтали попасть.

Е з іссоте  і рагігопі поп баѵапо зекпо (Зі саріге, іиШ  1 
сііепіі возрезего і сопігаШ  е і райгопі Іигопо зиі Іазігісо 
е гіоѵеііего ѵепбеге іп {геііа 1а Ііогепіе іпгіизігіа (С. Зоаѵі, 
«ГапіаЬиІоиз» ) .

Поскольку хозяева ие поняли, чего от них хотят, все 
клиенты разорвали с ними контракты, и они прогорели 
и должны были быстренько продать свое выгодное дело.

ЬаІІеге іі сиіо хиі Іазігісо см. С-3148.
204. ^еМаге (или Іазсіаге, іпеііеге, ріапіаге) зиі (или 

іп) 1а$ігісо а) выбросить, вышвырнуть на улицу:
...II Еіссагсіо поп роіеѵа еззег аііго сЬе ип аѵѵепіигіего» 

ипо сЬе сегсаѵа (іі сагріг Іа ЬиопаГейе гіеііа Іі^ ііа  рго те і- 
іепйоіе сЬіззй соза, рег р іап іагіа  ргіша о роі зиі Іазігісо 
е зоіа (С. Тевіогі, «II Вгіапга е а іігі гассопіі»).

Риккардо просто авантюрист, который пытался восполь
зоваться доверчивостью его дочери, обещ ая ей бог знает 
что. чтобы рано или поздно бросить ее без средств совсем 
одну.

— Ерриге т і  Ьа Іазсіаіо зиі Іахігісо... (V. ВгоссНі. «I  
іет рі йеі егапгіе атоге»).

— И тем не менее, вы вышвырнули меня на улицу...

Ь) забаллотировать, прокатить на выборах:
N011 ега іиі сЬе аѵеѵа р іапіа іо  іп  азво &1і еіеііогі; а! 

с.опігагіо е іі  еіеііогі аѵеѵапо Іазсіаіо іиі зиі Іазігісо, шап- 
гіапйо а К о т а , іп зиа ѵесе, іі сопіе ОеІІа Ѵаііе (С. Ноѵеііа, 
«М аіег йоіогова»).

Но это вовсе не он повернулся спиной к своим избира
телям. Это они прокатили его на вороных, послав вместо 
него в Рим графа Делла Валле.

205. гассаііаге йаі (или хиі) Іазігісо подобрать на 
улице, найти под забором, вытащить из грязи. 
ЬАХТРОКЕ т

Ьаііеге іі сиіо зиі Іазігопе С-3148.
ЬАТІСЬАѴІО т

206. сопсеііеге іі Іаіісіаѵіо назначить сенатором; из
брать в сенат.
ЬАТІІЧО аВё е т

207. Іаііпо зіорріпіапо (или сіі «Іорріпо; кухонная ла
тынь [от имени Стоп.шна, монахе-невежды] .

208. Іаііпо йі Ьосса непристойный, грубый (в речи).
209. Іаііпо сіі т а п о  а) драчливость, склонность к дра

ке; Ь) скорый на руку.
210. дтап Іаііпо большая премудрость

Ріога аѵеѵа гіоі иі о Іоііаге ип росо рег сіесіігаге ріі звогЬі 
й’ипа зсгШига зіогріа согпе зио аиіоге. Тиііо  циеі &гап 
Іаііпо сЬ’езза поп саріѵа (Е. й е  МагсНі, «Соі [иосо поп бі 
зсНегга» ).

Флоре пришлось приложить усилия, чтобы расшифровать 
почерк, такой ж е хромой, как и сам автор. Всю эту пре
мудрость, которой она не понимала.

ассопсіаге іі Іаііпо а да см Ь-220.
211. саріге (или іпіепгіеге) іі Іаііпо понимать в чем 

дело, понимать что к чему
212. поп саріге іі Іаііпо не понимать простых вещей
213. поп саріге аііго іаііпо сЬе... понимать только 

один язык; поп сарізсе аііго Іаііпо сЬе 1е Ьиззе ои по
нимает только одно — когда его бьют.

с о г ге ^ е г е  іі Іаііпо а  дсі см. ^  220.
214. Зіге дс іп Ьиоп Іаііпо сказать что-л. четло и 

ясно.
215. Іаге йеі Іаііпі учить грамматику.
216. !аге іі Іаііпо а саѵаііо делать что-л. Через силу, 

неохотно.
217. Гаге і Іаііпі рег ракзіѵо смертельно страд." гь. 
^иагсіаге с о т е  зі ^иагсіа ип’ері^га{е Іаііпа см. О 1150. 
іпіепііеге іі іаііпо см. 1,-211.
218. рагіаге Іаііпо говорить непонятно, выражаться 

неясно.
219. регііеге іі (ргоргіо) Іаііпо ничего не понимать, 

теряться в догадках:
— Ьа роѵега Агіеііла 5Іа ш аіе, ваіі — йівве. — Поп в! 

за сЬе ('іаѵоіо аЬЬіа; апсііе іі гіоііоге сі На рсгво II Іаііпо 
(С. Ѵегца, «Егоз»).

— Ты знаешь, бедняжке Аделине плохо, сказал он 
ему. — Что за история с ней, непонятно. Д аж е сам врач не 
возьмет в толк.

220. гііаге (или гіѵеііеге, согге§§еге, ассопсіаге, гасі- 
сігіггаге) іі Іаііпо а чсі =  поучать, наставлять;

СЫ ргоѵосо? СЬі Гесе 1а рагі е йеі 1 г а (е сіс^піаіісс спе 
гіѵегіе II 1 а 1 і и о аі ікп І/..0? (О Сагйиссі, «Сепеге е іаѵіііе»). 

Кто бросил вызов? Кто сыграл роль догматика, который 
подобно отцу-настоятелю учит уму-разуму послушника?!

221. хареге іі Іаііпс быть образованным.
222. зареге ѵепШгё рагоіе іп Іаііпо зиать пару слов 

по латыни.
ЬАТО I

диапі’ё ип^о е Іаіо см. Ь-939.
ЬАТі) И /п

223. Іаіо (ІеЬоІе слабое место, слабинка:
— Е еиайарпі аЬЬазІапга? — Ьа а іга іо  1а іевіа рег ѵсйеге 

1а гі5ро5Іа: сегса <’і саріге, сЗІ зсоргіге іі іаіо  сІеЬоІе. Ма
80 гесііаге Іа ратіе-.

— Вё, йірепйе... (V. Вітопеііа іТігаг таШпаЬ).
— А зарабатываешЕ при іи ч н о ?
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Он поднял голову, чтобы посмотреть, что я отвечу, пытаясь 
понять, найти слабинку. Но я хорошо знаю свою роль:

— Ну, когда как...

223а. — іоссаге іі Іаіо сІеЬоІе наступить на любимую 
мозоль.

224. аѵеге аі Іаіо гіезіго опираться на когс-л., чув
ствовать чью-л. поддержку, пользоваться чьей-л. под
держкой.

225. аѵег (За ип Іаіо іі ргесірігіо е (ІаІГаІіго і Іирі
быть, оказаться между двух огней.

рі^ ііаге іі Іаіо аІІа ргеЛ са см. Р-2228.
И Гііо 5І гошре сіаі Іаіо рій сІеЬоІе см. Р-804.

ЬАГТЕ т 
ІаМе е Іга^оіа  см. Ь-229.
226. Іаііе <1і да іііпа  а )  гоголь-моголь; Ь) (тж. Іаііе 

йе^Іі иссеііі) птичье молоко:
АПа Риіѵіа сі ѵиоі Ьепе: Гагіога, Г На те&во зи  ип ріеёі- 

яіаііо  е поп 1е іг  т а п с а ге  піепіе, 1е рогіегеЬЬе іі Іа ііе  «1і 
^а іііпа : зоп зісиго сЬе поп Ьа гпаі аѵиіо II сога^біо сіі 
Іагіе Іе согпа (О. Зіт опеііа , «Тігаг т аіііпа»).

Фульвию он любит, обожает. Он возвел ее на пьедестал 
и нн в чем ей не отказывает. Он мог бы достать ей даж е 
птнчье молоко. Я уверен, что у него никогда не хватало 
смелости изменить ей.

...Ога ра^аѵа е іі пюпгіо ега ип аііга соза. АпсЬе ГІІаІіа
з.ешЬгаѵа А тегіса... Е апсЬе іп Ііа ііа , зе Ьаі сіеі іио, 1і 
риоі Іазсіаг ргепгіеге йа Іи ііе 1е ѵо&Ііе сЬе іі раге. «II Іаііе 
сіе&іі иссеііі», репзаѵа Заіѵаіоге «апсЬе И Іаііе  «1е&Н ис- 
сеІІі» (Р. А. В и ііііа , «II ѵоіапііпо»).

— Теперь, когда ему было чем платить, мир преобра
зился. Д аж е И талия казалась Америкой... И в Италнн, еслн 
у  тебя есть деньги, ты можешь позволить себе что угодно. 
«Хоть птичье молоко, — думал Сальваторе. — Д а, даж е 
птичье молоко».

227. — соше зе поп т а п с а ззе  И Іайе сіі ^а іііп а  толь
ко птичьего молока не хватает:

5іо  т а іе !  е роі апсЬе зе зіеззі Ьепе. апсЬе зе поп т і  т а п -  
са5зе п е т т е п о  іі Іа ііе  сіі ^аІНпа, а ѵегіегіі іи  соп ^ие1 еги^по 
гіпсерраіо зіагеі т а іе  (Ь. Ѵіапі, «Ье сКіаѵі пе і рогго»).

Мне плохо! И даж е еслн бы я чувствовал себя хорошо 
и будь у  меня даж е птичье молоко, то при виде твоей 
постной физиономии, мне стало бы плохо.

228. ІаМе е т іе іе  а) взбитые сливки, крем; Ь) медо
точивость, слащавость.

229. Іа ііе  е хап^ие (или е Гга^оіа) кровь с молоком: 
(^иев^еззеге ргіт іііѵ о  з ’ега ргезо реггіиіатепіе (ЗеІІа рій

Ьеііа еіоѵіпе гіёі раезе... іш разіаіа бі ІаМе е запдие, соі 
раззо  гіі гедіпа (Р. Раоііегі, «Моѵеііе 5еІѵадд;е»).

Это примитивное создание безнадежно влюбилось в самую 
красивую девушку в деревне... кровь с  молоком, поступь, 
как у королевы.

Еог5е Вегі г созГ аііерго регсЬё Іа зиа !ассіа Іа ііе  е іга- 
^оіа поп ё апсога гіеѵазіаіа <іа11е езрегіепге гіі Іаѵого... 
(5. ді /?о5с, «Апаіот іа Аі ип регзопа^ёіо»).

Возможно Берт выглядит такнм веселым и цветущим по
тому, что работа еще не иссушила его.
Іаііе  гіеі ѵессЬіі см. Ѵ-96.
Ьіапсо согпе П Іаііе см. В -644.
саро сіі Іаііе см. С-678.
ііоге гіі (или  сіеі) ІаЙе см. Р-877.
230. сіі (или  аі) Іаііе е т іе іе  (тж. іи ііо  Іаііе е т іе іе )

a) в блаженном состоянии:
Маі іі Біепог Оіасіпіо, іиНо Іаііе е т іе іе ,  розаѵа ипа т а п о  

зи ііа  зраііа гіеііа гіііеііа сопдіипіа (Е. Сазіеіпиоѵо, «I 
сопіи&і Ѵагейо»).

Никогда сииьор Джачинто, млея от блаженства, не смел 
положить руку на плечо своей обожаемой супруги.

«Мі зепіо сЗі Іа ііе  е т іе іе  з іатаШ п а. Оі’ 1а ѵегііа, іо 
яопо ип Ьиоп йіаѵоіассіо, чп пиѵоіопе сііе іиопа е поп гіа 
т а і  егапгііпе» (Л. Ро%аггаго, «Оапіеіе Согііз»).

— Сегодня утром я в благодушном настроении. Признай
ся, ведь правда, я неплохой малый, вроде тучн, которая 
гремит, ио р е  посылает града.

b) медоточивый, сладкоречивый; слащавый:
Ьо ассотракпаѵ а іі гіігеііоге гіеІГОзрегіаІе, ип ѵессЫо 

соіоппеііо тегіісо  аі Іа ііе  е т іе іе  (М. Арреііив, «Ва т огго  
а зсгШ оге»).

Моего отца сопровождал полковник медицинской службы, 
начальник госпиталя, медоточивый старик.

231. аІТо^аге пеі Іаііе е шіеіе а) как сыр в масле ка
таться; Ь) быть избалованным.

232. еззеге іп Іа ііе  а) находиться в состоянии молоч
но-восковой спелости; Ь) быть сосунком.

233. еззеге пеі Іаііе е шіеіе чувствовать сладостную 
истому.

еззеге соше ипа шозса пеі Іаііе см . М-2038.
234. ^аге ѵепіге і\ Іаііе а ііе  ^іпоссЬіа (или  аі ^ош ііі)

докучать, досаж дать, надоедать:
АпсЬе чиезіі гоп егапо рег піепіе сооі, ргоргіо рег піепіе: 

ботапгіе іш та іег іа іі іпзізіепга різііпа, о ііизііа (За ?агѵ! 
ѵепіге іі Іа ііе  аі ^ о т ііі  (С. Ггиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа 
йоппа йеііа  йотепіса»).

Эти полицейские тоже были не очень-Т(? сдержанны, во
все нет: никчемные вопросы, глупая настойчивость, тупость, 
от которой с душн воротит.
235. ітЬеѵеге (или зиссИіаге) соі Іаііе  та іегп о  (или 

«ЗеІІа тасіге, ііеііа Ьаііа) впитать с молоком матери 
(пример см. Р-2241).

236. пиоіаге пеі (или іп ип шаг гіі) Іаііе (е т іе іе )
(тж. пиоіаге пеі гпіеіе) блаженствовать, как сыр в масле 
кататься:

«Зареіе Ьепе сЬе ё зрозо поѵеііо е пиоіа пеі шіеіе? 
Ьазсіаіеіо  іп расе» (Е. Саіапага, «Ьа ЬЩега»).

— Запомните, что доктор только что жеиился и сейчас 
у него медовый месяц. Оставьте его в покое.
237. ріап^еге зиі Іаііе ѵегзаіо плакать о пролитом 

молоке:
Ога, >.:(■- пппі:і', ві сотіпсіа а ріап^еге виі 1 аііп ѵегзаіо. 

«Зепга (ЗиЬЬіо гіаііа позіга гагіе  яопо 5Іа(і сотше55і 
еггогі...» («:Кіпазсііа», 14 т аіго  1969).

Во всяком случае, теперь онн сожалеют: «Конечно, с на
шей стороны были допущены ошибки...»

— Е йі’ Ѵіа Гівіі?
— СЬе ѵиоі сЬе Іі^іі &1і аЬЬіа Гаііо, диеііо вігопго? Іо 

(УІіепе аѵгеі (ЗаМ. <! иг. зе аѵеззе уоіиіо о че т і  іобві 
іш рипіаіа... ё іпиіііе ріап^еге виі ІаІІе ѵегяаю (11. Могеііі, 
с^ а іс іі ' іп саза й ’аррипіат епІо» ).

— А дети у  вас есть?
— А зачем мне ро/ьать детей такому подлецу? Я бы ему 

родила двоих, если бы он пожелал и еслн бы н настояла на 
своем... впрочем, что толку сожалеть о том, что сделано.
гіЬаНеггаге іі Іаііе  см. К-305.
238. зареге <1і Іаііе быть сосунком, быть еще очень 

молодым.
зиссЬіаге соі Іаііе шаіегпо (или (іеііа іласіге, йеМа 

Ьаііа) см. Ь-235. 
апсЬе Іе тиссНе пеге Лаппо іі Іайе Ьіаисо см.

М-2128.
сі согге диапіо ііаі Іаііе  аі сагЬопе см. С-2790.
239. Ьа апсога іі 1а((е аііа (или 5иІ1а, іп) Ьосса (иш  

,чиі ііепіі, киііе ІаЬЬга; тж. поп Ьа апсога газсіиМо іі 
Іаііе зи’ сіепіі; §1і ригга апсога 1а Ьосса <1і ІаЙе; Ьа Іа 
Ьосса ііі Іаііе; Ьа Іа Ьосса сЬе ригга апсога сіі Іаііе) 
у него еще молоко на губах не обсохло:

«Наппо апсога 1а Ьосса гіі IаМе е сі ѵепеоло а Іоцііеге 
іі рапе> (V. Ргаіоііпі, «М еіеііо»).

— У них еще молоко на губах не обсохло, а они уже 
отнимают у нас кусок хлеба.
240. пеі Іаііе  5І сопоксоп т е ^ і іо  1е тохсЬе ргоѵ. в 

молоке легче мух увидать, дурное заметнее по контра
сту с хорошим.

241. іі 1аНе іогпа а ііа  сарга ргоѵ. что посеял, то и по
жнешь; за  добро добром платят.
ЬЛТТІЮА } 

ііаге 1а 1аШі!?а іп ^иаг^іа аі рарегі см. 0-1155. 
зіігпаге ип сехіо (1і Іа ііи да  см. С -1643. 
а іа і ІаЬЬго іа і Іаі щ а  см. Ь-44.
ргігг.а сіі ѵеііег хрипіаге ип ^ а т Ь о  сіі Іа ііи ^а  см.

0-198.
ь л и к А

242. сапіоге сіі Ьаига певец Лауры, Петрарка. 
ЬАІ-ІКЕА {

213. ргепйеге Іа Ія.игеа получить диплом, окончить 
университет (пример см. М-403).
ЬАЬІКЕАТО аие 

Іеііеге Іаигеаіг см. ^-426.
ЬА1Л*0 іп

244. іпсогопаге соп Іаиго увенчать лаврами.
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ЬАѴАСКО т
245. Іаѵасго йі зап^ие мученичество.
246. 5апіо Іаѵасго крещение.

ЬАѴАООІО т
247. Іаѵа§§іо ііеі сегѵеііо промывание мозгов, идео

логическая обработка.
ЬАѴАОКА ( 

пиііо с о т е  ипа Іаѵа§па см. N-541.
ЬАѴДКОАІА }

248. а  Ьиопа Іаѵапсіаіа поп т а п с а  ріеіга ргоѵ в хо
роших руках любое дело спорится; дело мастера боит
ся.

249. 1а саіііѵа Іаѵапсіаіа поп ігоѵа піаі Іа Ьиопа ріеіга
ргоѵ. =  у нерадивого работника всегда инструмент ви
новат; на зеркало неча пенять, коли рож а крива. 
ЬАѴАЕЕ ѵ 

Іаѵаге дсі соІГасциа (гесійа см. А-171.
Іаѵагзі 1а Ьосса ііі дгі см. В-901.
Іаѵаге іі Ьисаіо (или і раппі зрогсНі, аисіісі) іп І а т і -  

^ ііа  (тж. Іаѵаге іп саза і ргоргі раппі зрогсНі) см. Р-138.
Іаѵаге іі саро (соі сіоііоіі или соп 1е ІготЬоІе, соп іі 

гаппо) см. С-772,.
Іаѵаге іі саро (или Іа зсЬіепа, Іе огессНіе, 1а Іезіа) 

аІГазіпо см. А-1213.
— ё с о т е  Іаѵаге іі саро аіГазіпо гм. А-1214. 
іаѵаге і зиоі сепсі іп Агпо см. А -1134 
Іаѵагві (или іаѵагзепе) 1е т а п і  (с о т е  Р ііаіо) см. 

М-613
Іаѵаге 1е т а п і  пеі кап^ие <1і ч<1 см. М-614.
Іаѵаге 1а іез*а а см. Т-569.
Іаѵагзі іі ѵізо с о т е  і е а ііі см Ѵ-665.
поп ^иасіа^паг (перриге) Гасдиа рег Іаѵаг$і 1е т а п і

см. А -166.
поп Ігоѵаге пароле сЬе Іаѵі іі саро см. 5 238.
Гасдиа Іаѵа е іі хоіе азсіи^а см. А-213.
Гасдиа ііеі т а г е  поп Іаѵа см. А-215. 
сНі ГНа а іпап^іаг 1а Іаѵі см М-374 
сЬі Іаѵа Іа іекіа а1і’а$іпо, ЬиЙа ѵіа іі гаппо е іі $а- 

ропе см. А-1242.
ІаѵегеЬЬе асдиа см. А-239.
а Іаѵаге 1а Іезіа  аІГазіпо 5І регсіе гаппо е харопе см. 

А-1242.
т а п о  Ьіапса ё ахзаі Іаѵаіа см. В-687, 
ипа т а п о  Іаѵа ГаІІга (е  іи іі’е ііие Іаѵапо і! ѵіяо или 

е 1иМ’е ііие ртаНапо іі ГіІ ііеііе гепі) см. М-705.
i раппі хисіісі (или зрогсНі) 5І Іаѵапо (или  ѵаппо 1а- 

ѵаіі) іп Гаті§1іа (или іп саза) см. Р-1403.
ЬАѴАТА ѵ

250. Іаѵаіа ііі саро (или сіі іехіа) (обыкн. употр. с 
гл. (Загс, Гаге, есс.) головомойка:

II Іого пиоѵо аіпісо, іпіапіо. бі ргерагаѵа а зиЬіге 1е 
Іаѵаіе гіі саро <іі Ротойого, гіі йоп Р геггето іо ... е гіі 4иИо
ii рагспіагіо (С. Посіагі. «Ье аѵсепіиге йі Сіроіііпо»)

Тем временем нх новый друг томился в ожидании хо
рошей головомойки от синьора Помидора, дона Петрушки 
и всей своей родни.

«Ыоп 1о йепипсіо пеориге а ііа  та е із іга іи га , е іі <1о ипа 
Іаѵаіа <5і Іеяіа чиі...» (О. ЗсегЬапепсо, «Ьоіѵе .м тиоѵе»'*.

— Я даж е в магистратуру о нем не заявлю. Устрою ему 
головомойку прятио здесь...

251. гіагзі Іа Іаѵаіа сіеі ^ а ііо  умыться как кошка л а 
пой:

Зігагіа Іасепйо. зі гіаппо Іа Іаѵаіа гіеі &аііо іп диаІсЬе
рогга е Ьсѵопо а ^аг^ап еііа  ас! ип Шо й’асдиа зогдепіе 
(С. Ріогі, «Сопзоііпа» ).

По дороге... оии наскоро умываются из какой-нибудь 
лужи и пьют прямо из родника.

ЬАѴАТІСО т
252. еззеге ип Іаѵаіісо быть занудой, надоедливым 

человеком.
ЬАѴАТША /

253. Іаѵаііпа с)і саро (или сН Іехіа) небольшая голр 
вомойка, взбучка, вздрючка.

ЬАѴАТО а/у/у 
Іаѵаіо соі §таззо см. С-995.
Ьіапсо соше ип сепсіо (или ип раппо) Іаѵаіо см.

В-642.
раііісіо с о т е  ип сепсіо Іаѵаіо см, Р-163.
і сепсі зисіісі ѵаппо Іаѵай іп саза см. С -1476 
зе поп ё гирра, ё рап Іаѵаго (тж. ІапГё гирра сНе 

рап Іаѵаіо) см. 2-106.
ЬАѴАТОІО пі 

Гаге с о т е  Іе риМе аі Іаѵаіоіо см. Р-2557.
ЬАѴАТІІКА /

254. Іаѵаіига сіі сесі (или сіі Га^іоіі) скверный кофе 
бурда.

255. Іаѵаіига сіі ГіазсЬі скверное вино (ср. бутылки 
помыли, да налили)

256. Іаѵаіига сіі р іаііі пойло, помои.
ЬАѴОКАКЬ 1. ѵ

Іаѵогаге зоН’асдиа см. А-172.
257. Іаѵогаге с о т е  ип (или дімягіГип) азіпо (или 

с о т е  ип гпиіо, с о т е  ипа Ьеяііа) ^  работать как ишак, 
как вол, ишачить:

Ьа тай ге , роѵега ѵейоѵа йі ип иошо сЬе ега росо теп о  
Іирігіо (1і ОіиГа, ша а іт е п о  Іаѵогаѵа соше ип акіпо, (!і 

Іапіо іп іап іс  евсе гіі саза рег апсіаге іп сегса сіі О іиіа... 
(/.. Зсіавсіа, «Сіи^а е й  Сагйіпаіе»).

Мать, бедная вдова, вре‘' я от времени выходила на улицу, 
чтоб разыскать Дж уфа... Покойный огец Джуфа был чуть 
умнее сына, но по крайней мере работал как вс п

Ьиі поп ѵа диа&і шаі іп сіііеза е Іаѵога с о т е  ип т и іо ... 
(С. Агріпо, «Ьа виога %іоѵапе»).

Отец почти никогда не ходит в церковь и работает как 
вол.

«Оойісі а 11 . Ьо Іаѵогаіо соше ипа Ьекііа, рег поп ^агіаге 
(1і р г іт а  гіеііа виегга» гіргепйеѵа М агіоііпо (О. Агріпо. 
«іЗіогіе йі ѵгоѵіпеіа»),

«Двенадцать лет я вкалывал, и это не говоря о довоен
ном времени», — снова начал Марис-чино.

Іаѵогаге с о т е  ип аззакзіпо см. Ь-258.
Іаѵогаге соіпе ипа Ъезііа см. Ь-257.
Іаѵогаге рег ип Ьоссопе <1і рапе см. Е-96У- 
Іаѵога_е а саппа см. С-518.
Іаѵогаге соі сіепіі см. 0-176.
Іаѵогаге а ііа  сіізрегаіа сл: 0 -64І
Іаѵогаге рег 1а ГаЬЬгіса йеІГарреШ о см. Р-?
258. Іаѵогаге с о т е  ип ГассНіпо (или с о т е  ип амаззіпо 

с о т е  ип раіеоііо) работать как каторжный:
— Но Іаѵогаіо зегарп соше ип (ассЫпо рег Йаге а ііа  шіа 

Ьиіва іі Ьепеввеге... (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі іетро»),
— Я всегда работал как каторжннк. чтобь. обеспечить 

материальное благопспучне моей Луизь1
Ып аппо іпіего Но Іаѵогаіо соше ип ^аіеоііо , Йаііа ШП* - 

ііпп а Іагйіввііпе оге гіеііэ іи-Ііе (М Арреііиз, «Юа тогго  
а всгШоге»)

Целый год я работал как проклятый с раннего утра до 
поздней ночи.

іаѵогаге рег (Іа ) Г ата  см. Р-112.
Іаѵогаге сІі Ііпе см Р-845.
Іаѵогаге ііі (или соііе) ^апаксе см. 0-207  
іаѵогаге рег Іа ріогіа см. 0-801 
Іаѵогаге сіі ^ о т і і і  см 0-878.
Іаѵогаге оп і ^и апіі см О 1145.
Іаѵогаге ііі т а п о  см. М-615.
Іаѵогаге а (зи а) т а п о  см. М-599.
Іаѵогаге сіі т а п і  е ріесіі см. М 616.
Іаѵогаге (П т а зс е ііе  см. М-895.
Іаѵогаге а т а г г а  е 5Іапда (или а  т а г г а з іа п ^ а )  см. 

М-1000.
Іаѵогаге а  т о і і а  см. М-1698.
Іаѵогаге с о т е  ип т и іо  см. 257.
Іаѵогаге а орега см. 0-412.
Іаѵогаге рег Іа ра^поМа см. Р-103.
Іаѵогаге ^ій рег Гегіе сНе рег раига см. Р-37І 
Іаѵогаге ри^пі см. Р-2^01 
Іаѵогаге а ип диайгіп Іа са іа іа  см. Р-68. 
іаѵогаге с!і хсіііепа см. 5-415.
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Іаѵогаге зосіо см. 5-860.
Іаѵогаге зорга <1і зё см. 5-1060- 
Іаѵогаге сіі зраііе см. 5-1263.
Іаѵогаге а зріііиггісо см. 5-1422.
Іаѵогаге а зітассаЬгассіа см. 5-1805.
Іаѵогаге гіі зігаіого см. 5-1902.
'аѵогаге чсі сіі зігаГого см. 5-1903.
Іаѵогаге <1і зіиссо см. 5-1971.
Іаѵогаге зиі хио см. 5-2064.
Іаѵогаге ігесіісі т е з і  аП’аппо см. М-1249.
Іаѵогаге а ѵиоіо см. Ѵ-982.
259. Іаѵогаге с о т е  ѵіеп ѵіепе работать как бог на 

душ у положит, работать спустя рукава.
сЫ ё Іезіо а  т а п ^ іа г е  ё Іезіо а  іаѵогаге см. 1^-417. 
сЬі ё рі§го а (и ли  аі) т ап § іа ге  ё рі§і о а Іаѵогчге 

см. Р-1809.
сНі Іаѵога, !а  1а ^оЬЬа, е сЬі гиЬа Іа  1а гоЬа см.

С-820.
сНі Іаѵога, Іа  1а гоЬа а сНі поп 1?ѵога см. Н-477. 
сНі Іаѵога На ипа саш ісіа зоіа е сЬі поп Іаѵога пе На 

ііие см. С-297.
260. сНі Іаѵога Іизіга, е сНі поп Іаѵога т о з іг а  ргоѵ. 

кто работает, чистит ботинки, а кто не работает — в иих 
щ еголяет (ср. сапожник ходит без сапог).

сНі Іаѵога а ііа  (егга соііе ѵассЬе, ѵа аі шиііпо соііа 
ри'.ейга см. Т-436.

261. сНі Іаѵога 1о ѵеііі а  ѵоііе поп зі за іо ііа  ргоѵ. =  
кто работает, тот досыта не ест.

262. сНі поп Іаѵога поп ш ап ^ і(а ) ргоѵ. кто не рабо
тает, тот не ест.

сНі зд и агга  рег 1е Іезіе. з ісп іа  іі сіі гіі Іаѵогаге см. 
Р 502.

еГіпічиі Іаѵогапо а зсаѵагзі Іа Іозза см. 1-273. 
ріапо зі Іаѵога Ьепе см. Р-1499.
диапсіо РапЬіапсо поп ѵиоі Іаѵогаге ігоѵа 1а зсиза 

сЬе поп Ьа іагіпа см. п  197.
1га зиосега е пиога іі сііаѵоіо сі Іаѵога см. 5-2081. 

ЬАѴОКАКЕ 2. т
Гаге е ііізіаге ё ІиІГип (или ё іі ре^^іог) іаѵогаге см. 

Р-206.
263. іі Іаѵогаге ё ип теххо  огаге ргоѵ. =  в работе 

залог успеха.
ЬАѴО^АТО 

(иосо Іаѵогаіо см. Р  1484.
— рагеге ип (иосо Іаѵогаіо см Р-14843. 

ЬАѴОКАТОКЕ т 
иссеііаге 1’озіе е іі Іаѵогаіоге см. 0-720.
264. сайіѵо Іаѵогаіоге а о^пі гегіо роп са<; іопе (тж. 

аі саіііѵо Іаѵогаіоге орпі гарра йа гіоіоге; аі саіііѵо 1а- 
ѵогаіоге, ога §1і ш апса 1а ѵап^а, ога іі шаггопе или ога 
гпапса 1а гарра, ога іі гарропе) ргоѵ. у нерадивого ра
ботника всегда то лопаты, то мотыги нет.
ЬАѴОКО т

265. Іаѵого 5Іі1ісо нудная работа, скучное занятие.
266. Іаѵого сН Ьапсо сидячая работа:

...р г іт а  ега равзаіо  а 11 а (агтас іа  гіеііа ріагга соте 
аіи іап іе  <1е1 сіоііог Соіолпа сЬе ега Іаигеаіо апсЬе іп 
сЬ іт іса е ойіаѵа а т о г іе  іі Іаѵого <1і Ьапсо (М Риссіпі. 
«Зсорегіа йеі Іетро»).

...раньше он служил в аптеке иа площади помощником 
доктора Колонна, который был магистром химии н терпеть 
не мог сидячей работы.

267. Іаѵого сіа сегіозіпі (или сіі зо§§егіопе) кропот
ливая работа.

268. Іаѵогі сН соггісіоіо =  закулисные интриги, козни.
269. Іаѵого ііа ІассІііпо тяжелый труд, изнурительная 

работа.
Іаѵого Іа ііо  а саггоШ  см. С -1433.
270. Іаѵого «Пп^е^по талантливая работа.
271. Іаѵого йеІГіп^е^по интеллектуальный труд.
272. Іаѵого ііі Пгпа отделка (стиля, слога и т. п.). 
Іаѵого йі зсЬіепа см. 5-407,

Іаѵого ііі (или ііа) 8ізі1о см. 5-827.
Іаѵого (іі зо і^егіоп е  см. Ь-267.
273. Іаѵого а зргесо напрасный труд:

— Е сЬе {ассіо ип Іаѵого а  вргесо? — (ІІвве ОіиГа.,, 
( і .  5 СШ5СМ, «Ош[а е іі Сагйіпаіе»).

— Что ж, я буду аря стараться?— спросил Д ж уф а...

274. іі т а г г іа і  Іаѵого поэт, битва.
Іегго сіі Іаѵого см. Р-427 а ).
Р іа  Саза йі Ьаѵого см. С -1150. 
еззеге ІиМо саза е Іаѵого см. С -1164 
еззеге ѵессЬіо сіеі Іаѵого см. Ѵ-93.
Іігаге іі соПо а ип Іаѵого см. С-2131.
275. ЬеІ Іаѵого! хорошенькое дело!
276. — Ьаі ір ііо  ип ЬеІ Іаѵого! хорошую кашу ты за 

варил!
гіа саіііѵо сІеЬііог іо^ іі рад ііа  рег іаѵог см. 0-72. 
йоппа іп саза е аі зио Іаѵого, поп Гарргеггі е<1 ё ип 

іезого см. 0-798.
і діогпі зрезі Ьепе аі Іаѵого зопо і піе^ііо ігпріе^аіі

см. С-599.
277. іаѵого Гаііо, (Іепагі азреііа  ргоѵ. всякий труд 

должен быть оплачен.
278. і! Іаѵого гізоіѵе іі Іешро іп сіепаго ргоѵ. =  толь

ко труд превращ ает время в деньги.
сЬі зсіаіасдиа 1а Гезіа, зіеп іа  і ^іогпі <31 Іаѵого см. 

Р-502.
279. сЬі Іаггіі Га і зиоі Іаѵогі, іагсіі гассо^ііе і зиоі 

Іісогі ргоѵ. ~  кто не работает, тот не ест.
280. сЬі ѵиоі Іаѵого ^епіііе, огсіізса его^ьо е (гаші 

зо ііііе  ргоѵ. =  семь раз отмерь — один раз отрежь.
ого поп ^и азіа  Іаѵого см. 0-638. 
рапе е Іаѵого поп т а п с а  піаі см. Р-308 

ЬА2ІО
Ііпдиа гіеі Ьагіо см. Ь-645.

І.А22АКО
281. ріепо согпе ип 8ап  Ь аггаго а) грязнущий; Ь) на

валивший полные штаны.
т а і е  <Н 8ап Ьаггаго см. М-199.
282. еззеге (или рагеге) ип 5ап Ьаггаго (или ип І^аг- 

гаго изсііо йі зероііига) иметь бледный и немощный 
вид.
1.А22АКСЖЕ ш

283. сапіаге іі іаггагопе а <̂3 отпевать кого-л. 
ЬА22ЕКЕТТО  т

риггаге с о т ’ип іаггегеііо  см. Р-2560.
Ь Е В В К 0 5 0  а@§

284. Ги§^іге (или зсапзаге) сош’ип ІеЬЬгпзо бежать, 
спасаться как от чумы, как от прокаженного. 
ЬЕССАКЕ ѵ

Іессагзі і ЬаГІі см. В-68.
— ііа Іессагзі і Ьаііі см. В-69.
Іессаге і ЬагаКоІі соше і іорі сіе^іі зрегіаіі см. 

В-230.
Іессагзі Іе Ьазеііе см. В-307.
Іессаге 1а саѵегга см. С-1407.
Іессаге 1е сіаЬаІіе а см. С -1772.
Іессагзепе (или Іессагзі) 1е Йііа см. 0-694.
Іессагзі Іе Гегііе см. Р 408.
Іессагзі Іе ІаЬЬга см. Ь-39.
285. Іессаге е поп тогііеге  довольствоваться немно

гим, малым.
Іессаге і ріесіі см. Р-1663.
Іессаге ріа^Ье см. Р-1479.
Іессаге И рогЯсІо см. Р-2071.
Іессаге Іе зсагре а  см. 5-340.
Іессаге 1е гаіпре а  см. 2-8.
{аге соше і Іорі сіедіі зрегіаіі сЬе Іессапо і Ьага(1о1і

см. В-230, 
огзо ш аі Іессаіо см. 0-644.
а сап сЬе Іесса (или ІессЬі) сепеге поп діі Іійаг Га- 

гіпа (тж. а  сап сЬе Іесса зріеііо, поп ^ іі Лаге аггозіо) 
см. С-477.
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сЫ сегса хареге чиеі сЬе ЬоІІе пеііа репіоіа аіігиі, Ьа 

Іессаіе Іе хие см. Р-1243.
286. сЬі ѵа Іесса  (или  Ьесса) е сЬі хіа (или  а іей е) хі 

іесса ргоѵ. =  под лежачий камень вода не течет.
010 Н ^иагйі йа чиМІа ^ а ііа  сЬе йаѵзпіі И Іесса е 

сіі йіеіго іі р га іііа  см. 0-472.
ё согпе Іессаге іі т а г т о  см. М-857.
11 Іиро іпапдіа о§пі сагпе е Іесса Іа хиа см. Ь-1010. 
іі т іе іе  хі 1а Іессаге регсііё ё Йоісе (тж іі т іе і  хі

Та Іессаге, іі Ііеіе хі Іа  хриіагеі см. М-1410.
ЬЕССІО т

287. еххеге рій Йиго й еІГ ап іта  (или еххеге игГапіта) 
Йі Іессіо быть твердокаменным, бессердечным.

288. іі Іессіо поп 1а иііѵе ргоѵ. от дуба не жди оли
вок; не растут на ели яблочки.
ЬЕСІТО адд

289. ( іі)  й о тап й аге  ё Іесііо (или  ё зеппо) (е гіхроп- 
йеге ё согіехіа) ргоѵ. спросить не грех, а ответить — 
вежливость
ЬЕБА

290. іі сі^по йі Ьейа миф. лебедь Леды, Зевс.
ЬЕОА I /

291. Іе^а х ід іііа іа  звонкая монета [йапіе].
292. йі Ьахха (или саіііѵ а) Іе^а дурной, низкопроб

ный:
— 5е поі з іа т о  гіе^Іі ітЪ озсаіі, іи Іе іие Ьиопе га&іопі 

гіеѵі ^иасіаепагіі іі йігіііо йі бігІе, е поп 1е 1о еиагіаепі 
зіапгіо диі... а / аг йеііо  зрі/ііо  йі саШ ѵа 1е&а зиі то г іі  
сіеі геіісоіаіі (/?. ВассНеШ, «Ьа сіііа  йе%ІІ апгапіі»).

— Если м ы  тыловые крысы, то тебе еще надо заслужить 
право называть нас так, а стоя здесь и отпуская низко
пробные остроты по адресу погибших за колючей проволо
кой, ты этого права не добьешься.

Оіі ейііогі сопііпиапо, зі, а риЬЫісаге, ша зетпрге іп 
т іп о г  соріа, з е т р ге  рііі езііап іі, гіапбо Іа ргеіегепга а ііе  
ігагіигіопі.., е а 11а ргогіигіопе гіоггіпаіе, «И Ьазза 1ера.~ 
(5. Аіегато, «II топйо ё айоіезсепіе»).

Правда, издатели продолжают печатать книги, но все 
меныішмн и меныішмн тиражами, все больше сомневаясь 
в успехе дела. Они отдают предпочтение переводам... и 
заурядной, низкопробной продукции...

293. ■— еххеге йі Ьахха Іеда быть посредственностью.
294. йі Ьиопа Іе^а добротный, хорошего качества. 

ЬЕСА II /
295. 1и11’ипа Іе^а одна шайка, одного поля ягода.
296. Іаге Іера соп чй заключить союз, сойтись, сбли

зиться:

Ыоп и п 'ат іса ; е апсЬе а зсиоіа ега г іт а к іа  ІБОІаІа: пев- 
випа аѵеѵа і а И о Іеца соп Іеі (В. Сісо§папі, «Ѵіііа Веа- 
ігісе» ).

У нее ие было подруг, и д аж е в школе она была оди
нока: ни одна из девочек не подружилась с ией.

297. Іе^аге ч^ а ііа  хиа Іеда переманить кого-л. на 
свою сторону.

Гогіо поп 1а соп 1а ѵігій 1е§а гм. 0-741.
ЬЕСА III /  

хііѵаіі Йеііе хеііе ІедЬе см. 5-1735.
— саігаге §1і хііѵаіі йеііе хеііе Іе^Ье см. 5-1736. 

ЬЕСАЬЕ адд
пигпего Іе^аіе см. N-570- 
оге Іе&аіі см. О 426.
— хіаге а  Ьеге іиМе Іе оге Іераіі см. 0-427.
Іетро  Іе^аіе см Т 195.
аѵег согхо Іе^аіе см. С-2810, 
гісоггеге а ііе  ѵіе Іедаіі см. Ѵ-499.

ЬЕОАМЕ т  
аі саіііѵо сапе, согіо Іс^аіпе см. С-488.

ЬЕСАКЕ ѵ
Іе^аге Гахіпо (а  Ьиопа саѵі^На или а  Ьиопе саѵідііе) 

см. А-1216.
Іе^аге 1’ахіпо Йоѵе ѵиоіе іі райгопе см. А-1217.
Іе^аге 1а Ьагса аі Іііо см. В-282.
Іе^аге іі Ьеііісо см. В -122.
Іе^агхі Ьепе 1е хсагре см. 5-341.

Іе^аге Іе Ьгассіа см. В-1170.
Іе^агхі 1е саіге соі хаісіо см. С-220.
Іе^агхі аі сагго йі чс см. С 1042.
Іе^аге аПа саѵехха см. С-1411.
Іе^агхі чй аПа сіп іоіа см. С-1937.
Іе^агхі чс аі сиоге см. С-3261.
Іе^агхі чс (или Іе^агхеіа) аі й ііо см. 0-695. 
іе^аге а  йорріо Тііо см. Р-771.
Іе^аге Іа Іейе см. Р-372.
Іе^агхі аі ІіапсЬі см. Р-549.
Іе^аге Іа ^ іи т е п іа  см. С-753.
1е§аге ч«1 аПа 5иа Іе^а см. Ь-297.
Іе^аге [а Ііпдиа см. Ь-674.
Іе&аге 1е т а п і  (е і рГейі) (или і ріейі е Іе т а п і)  а 

ЧЙ см. М-617.
Іе^агхі а ііа  т е п іе  чс см. М-1143.
Іе^аге 1а рагоіа см. Р-536.
298. Іе^аге соше ип х а іа т е  связать по рукам и йо

гам:
...диезіі... боро аѵегіо Іебаіо рег 1е т а п і  е рег І оІеШ 

со те  ип в а іа т е , 1о іп Гопао аПа сопса... (С. Соііойі,
«■Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

...рыбак... связал П иноккио по рукам и ногам, как кол
басу. и швыриул в кастрюлю...

— 5 іа т о  Іе&аіі с о т е  з а іа т і  е ѵоіеіе апйагѵепе? (Е. 5с/- 
ёагі, «II согзаго пего»).

— Мы перевязаны, как колбасы, а вы хотите убежать?

Іе^агзі Іе §сагре(1іе) соп 1е т іп и д іе  см. М-1500. 
Іе^аге Іе ѵеіе іп рогіо см. Ѵ-163.
299. Іе^аге 1а ѵі^па соп 1е хаівіссе (тж. сгесіеге сЬе 

аі 1а Іе^Ьіпо 1е ѵіН соііе §а1§іссе) верить, что за  мо
рем телушка — полушка.

аѵеге 1е Ьисіеііе Іе^аіе іпзіеше см. В-1360, 
поп езхеге Ьиопо рег Іе^аге (или  сіе^по 6і Іе^аге) 1е 

8сагре а чсі см. И-78.
поп Іазсіаг Іе^аге ипа са іга  см. С-219. 
е§§еге рій Іе^аіо а дсі сЬе 1а с а т р а п а  аі сатрапП е см. 

С-331.
300. т а і іо  (или  рагго) сіа Іе^аге буйнопомешанный; 

безумный, безумец:
«5опо рагг!! Раггі гіа Іе^аге ІиШ е дне! (О. Ѵегца, 

«■М азіго-йоп Сезиаійо»).
— Они сумасшедшие! Буйнопомешанные оба!
— 5опо віапсо, Зііѵапа! Е біѵепіего т а і іо  сіа Іееаге, зе 

сопііпиега сові (Т. Еогі, «Ви$еге виІѴАгпо»).
— Я устал, Снльвана. И если это будет продолжаться, я 

сойду с ума.
5іеіе рагхІ іи ііі е йие... раггі гіа Іе^аге... Ѵепйеге 

диеііо сЬе сі гевіа диі? (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе 
Раоіо Ьеопіогіе»).

— Да вы... оба окончательно рехнулись, просто лишились 
рассудка... П родавать все, что у вас осталось?
(Пример см. тж. С-2006), 

аі Іе^аге йеііе ЬаІІе см. В-112.
301. Іе^аіа Ьепе е Іахсіаіа апйаге (или  хіаге, ігагге) 

=  сделай все как надо и не беспокойся.
т і  Іе^о іі Ьгассіо аі соНо см. В-1180, 
діі и от іп і хі Іе^апо рег 1а Ііп^иа (или рег 1е рагоіе), 

іі Ьиоі рег 1е с о т а  см. иі-15&.
ЬЕСАТО адд  

(соп) гпапі е ріейі Іе^аіі см. М-500, 
аѵеге 1е Ьгассіа Іе^аіе см. В 1155. 
аѵеге (или Іепеге) 1а ^іигпепіа Іе^аіа  см. С-754, 
аѵеге Іа Ііп^иа Іе^аіа  см. Ь-667. 
аѵеге 1е т а п і  Іе^аіе см. М-550.
поп хі рио аѵег 1е ѵііі Іераіе соііе хаіхіссе см. 

Ѵ-777.
ЬЕСС Е I 

Іа Ь е^^е  ап ііса Ветхий завет.
302. Іе^^і ітіаггіаіі законы военного времени; і шей

ное положение:
СІ вопо е іа  й(а(і I согпЬаиігпепН іп ргоѵіпсіа. Ё : іа іа  

ргосіаш аіа 1а Іе^^е піагхіаіе (Г. Сюѵаппіпі. *І.а ЬаЬеПо*).
В провинции уж - имели место стычки. Было обі ие іено 

военное положение.



ЬЕО 532

303. 1а пиоѵа (или йі ^гагіа) Новый завет. 
І е ^ е  (игса см. Т-976.
304. І е ^ е  сіеііа Іогезіа (или гіеііа ^іип^Іа) закон 

джунглей:
. . .т а  К аиі. еза ііа іо  т і  сНіиве Іа Ьосса гівропйепйо сЬе

іо аѵеѵо і ьепііт епіаіізпи  е сііе 1а ѵііа ё ипа ^ іипд іа е сЬе 
пеііа сіеііа ѵі*а с’ё 1а Іееее гіеПа Тогевіа* рег сиі,
а ііа  ііпе, ігіоліа еешрге іі рій !сгІе (А . Могаѵіа, <сМиоѵі 
гассопіі готапі»).

...но возбужденный Рауль заткнул мне рот, объявив, что 
я слишком сентиментален и что жизнь — это джунгли, а в 
дж унглях жизни царит закон джунглей, по которому в итоге 
побеждает сильнейший.

Ьа іегосе І е ^ е  <3е11 а е іи п ^ іа  гіеі йго§аі! аѵеѵа ѵоіиіо ипа 
писѵа ѵ іШ та («Сіогпі», 30 йісетЬге 1973).

Жестокий закон джунглей, царящий среди наркоманов, 
требовал очередной жертвы.

Іа сіі §тагіа см. Ь-303.
305. 1а І е ^ е  сіеі рііі Іогіе право сильного.
306. І е ^ е  сіеі Іа^ііопе закон возмездия; ^  око за 

око, зуб за  зуб:
Ьа песеББІІа йеііа ѵепйеЯа а Б к и т е  5ре5Б0 1а Гогта сіеі 

Йеііііо зесспііо 1а ІевБе «ІеІ (айПопе («Рііт і961х).
Вендетта зачастую принимает форму преступления, со

вершаемого по закону мести.

Ьгассіо сіеііа І е ^ е  см В-1138.
307. ип іиогі І е ^ е  разбойник, бандит.
1а Іеііега сіеііа І е ^ е  см. Ь-432.
308. и о т о  сіі Іе^^е законник, юрист, адвокат.
309. сН 1е§^е против воли, волей-неволей; насиль

но.
310. соп 1а Іео-^е а ііа  т а п о  на законном основании.
311. рег і е ^ е  е ге^оіа по всем правилам; целиком и 

п о лностью :
Ггапг — Іо, Ге1ето5іпа, 1а сотргепгіо е  сі віо. И т е п -  

гііс.апіе 1о гіБреІІо рег Іе^^е  е ге^оіа е ГЬо гіБреІІаІо апсЬе 
аІІ е&Іего (Я. Вгассо, «Зрегйиіі пеі Ьиіо»).

Ф р а н ц .  — Милостыню я понимаю и признаю Просящих 
милостыню вполне уважаю  и уваж ал даж е за рубежом.

5епга Іесіе пё І е ^ е  (тж. зепга І е ^ е  пё іесіе; см. 
Р 361

а п о г т а  гіі Іе^де см. N-451. 
іп оіііо а ііа  Іе.5 &е см. 0-258.
поп аѵеге пё (еііе пё іе>>§е (или пё І е ^ е  пё Іеііе) 

см. Р-363. 
аѵег согхо сіі І е ^ е  см С-2811.
312. Ьисаге Іа 1ед§е нарушать закон.
сопохсеге Іи41е 1е Гоііеге е 1е хсисііиге ііеііе 1е§§1 см. 

Р-962.
313. йеКаге Іе§-§е диктовать законы, командовать:

Ыоі й іс іа то  аі Рогоіо: «Ти Б е і  ІиИоІ Ти риоі ІиНоІ 
ЬІпіксіи е іІеНа 1а (иа Іевве е іі Іио сНгіКо» (/-. Рігапйеііо.
«I ѵессЫ е і %іоѵапі»).

•— Мы говорим народу: «Ты — властелин. Ты все можешьі 
Сплоти свои ряды и воспользуйся своим правом диктовать 
законы».

Ь ’ітр іе^аіи ссіо  §оѵегпаІіѵо сЪе рег 1е Б и е  похге ргепйе 
ѵепіі біогпі Йі регтеББО... ѵа а ѵіѵеге оНо еіогпі а К ота ... 
еепга сііе іі іг.оіпіо ні оссирі сіі Іиі е діі розБа сісііаг Іе^&е 
(М. Зегао, «Сиоге іп іегт о» ) .

Этот чиновничишка получит трехнеделыіый отпуск по слу
чаю своего бракосочетания. . пробудет неделю в Риме, и 
никому не будет до него дела, и никто ие сможет коман
довать им.

Ы еІГатЬіепІе, іП Б отта , 2. йсііа Іевве: соттіБВіопі, епіі 
еоѵегпаііѵі е піегсапіі Іеддопо і б і д і і  агііссіі... (С. Магоііа , 
«Маі еіі Саііегіа»).

В создавшейся обстановке 2. делает погоду: в комиссиях, 
в правительственных и коммерческих кругах читают его 
статьи.

5 і  ІаБсіа а й о гаге  с о т е  Г А И іб бііп о, «іе ііап й о  1 е ц ^ і е со п - 
зсесіепйо ^ га х іе  (С. Ноѵеііа, < I ).

Дж ордано позволял поклоняться себе как высшему су
ществу. его воля была законом.
(Пример см. тж. С-1658; Т-625).

314. е55еге сіі І е ^ е  иметь силу закона.
315. еззеге пеііа іе^^е действовать по закону.
Іаге ип Ьисо а ііа  Іе^де см. В-1343.

316. Іаге 1е Іе^ді диктовать свою волю, распоряжать
ся, властвовать.

317. (аг5і ипа І е ^ е  сіі цс вменить себе в обязанность, 
взять за правило, считать своим долгом.

5Іаг5епе аП’о тЬ га  (ІеІІа І е ^ е  см. 0-348.
318. іі Ьі5о§по (или 1а і а т е ,  1а песе55Ііа) поп со- 

поксе (или поп На) Іе^^е ргоѵ. нужда закона не знает.
319. (аМа 1а Іе^^е, Ігоѵаіо Гіпдаппо (или репкаіа, Іго- 

ѵаіа 1а т а ііг іа ;  тж. соп 1е І е ^ і  5І іа  іогіо аііе 1е§§і) 
ргоѵ. з і  законы на то и существуют, чтобы их обхо
дить; закон — что дышло: куда повернул, туда и 
вьш ло.

320. 1а 1е§{ге поп а т т е і і е  і^погапга =  никто не 
имеет права отговариваться незнанием закона.

321. 1е Іе^^і коп, т а  сЬі роп т а п  ай еііс? ргоѵ. ^  
законы есть, но кто стоит на страже закона? (ср. а 
судьи кто?).

322. 1е Іед^і копо с о т е  1е га^паіеіе: 1е тохсЬе сі гі- 
т ап ^ о п о , 1е гопсііпі 1е кіопсіапо ргоѵ. закон — что пау
тина: шмель проскочит, муха завязнет, а ласточка 
порвет (ср. что сходит с рук ворам, за то воришек 
бью т).

соп Іе 1е§§1 5І (а  іогіо аііе  Іедді см. Ь-319.
1а песеххііа поп сопохсе (или поп Ьа) Іедее см. 

1. 318.
323. поп 5І рио ііеііаг Іе^^і аі сиоге ргоѵ. сердцу не 

прикажешь.
і ра ііі готроп  1е Іе^^і см. Р-893.
бопо рій і сахі Йеііе Іе^^і см. С-1248.
Гико Га І е ^ е  см. ѴІ-2Ы.

ЬЕСС ЕК О А  {
324. 1а Іе^^епсіа йеІГаппо т і і іе  предсказание конца 

света.
ЬЕСО ЕКЕ ѵ

І е ^ е г е  п еІГ ап іта  с о т е  іп ип ІіЬго арегіо см. 4-799.
Іе§§еге Іа Ьиопа ѵепіига см. Ѵ-298.
Іе^^еге сіі цс іп саиегіга см. С-1291.
1е§§еге іп сйіаѵе см. С -1703.
Іе^^еге пеі сиоге сіі с̂1 см. С-3262.
І е ^ е г е  (пеі ІіЬго) (Іеі Іиіиго см. Р-1605.
Іе^^еге с о т е  5и ип ІіЬго см. Ь-578.
Іе^^еге пеі ІіЬго (1і ^сі см. Ь-575.
Іеддеге іп ип ІіЬго *оІо см. Ь-577.
Іе^^еге пеі ІіЬго Йеііа ѵііа см. Ь-576.
І е ^ е г е  Гга Іе Ііпее см. Ь-624.
Іе^о-еге пе^Іі оссЬі см. 0-181
І е ^ е г е  пеі репііего см. Р-1218.
Іе^^еге а р г іт а  ѵівіа см. Ѵ-693.
І е ^ е г е  1га Іе гі§1іе см. К-3<5
Іе^^еге ь с іа т е п іе  пеі &ио ІіЬго (или іп ип хсіо ІіЬго) 

см. Ь-577.
Іеддеге сіепіго 1а (ехіа а ціі см. Т-570.
Іе^^еге 1а ѵепіига см. Ѵ-298.
Іе^деге а ѵІ5Іа см. Ѵ-693.
Іе^^еге 1а ѵііа а  ч«1 см. Ѵ-742.
325. «ареге Іе^^еге а) уметь читать; Ь) быть грамот

ным, знать кое-что, кое в чем разбираться.
поп хареге І е ^ е г е  сііе пеі 5ио ІіЬго см. Ь-577.
поп 5ареге Іе^^еге сііе пеі 5ио (или ргоргіо) те>5а1е 

см. М-1270.
ьсгіѵеге (ісііі е Іе^^еге ЬассеІІі см. Р-634.
екіеге с о т е  іі ріоѵапо АгІоМо сііе кареѵа І е ^ е г е  50- 

Іаіпепіе пеі 5ио ІіЬго (или Ьгеѵіагіо) см. А -1079.
сЬі поп 5а Іе^^еге Іа (или пеііа) 5иа хсгШига ё (ип) 

а ііп о  (1і (или рег) паіига см. 5-492.
326. Іе^^еге е поп іпіепіісге ё сопіе сассіаге е поп 

ргепсіеге ргоѵ. =  читает-летает, ничего не понимает; не 
всякий, кто'читает, в чтэніш силу знает.

327. І е ^ е г е  5епга іпіепсіеге ё соіпе поп 1е§§еге ргоѵ. 
=  смотреть в книгу, а видеть фигу.

о^пипо Іе^^е 1е 5ие сагіе см. С-1110.
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ЬЕССЕКО (тою. ЬЕСС ІЕК О ) аё§
328. І е ^ е г о  соше ипа іа г Ы Іа  (или с о т е  ипа !о- 

§1іа, с о т е  ипа пиѵоіа, с о т е  ра^ііа, с о т ’ипа р іи т а , 
с о т ’ип га^паіеіо , с о т е  ипа 5ро^Ііа сіі сіроііа, с о т ’ип
иссеііо) ^  легкий как перышко, как пушинка:

№11е сііій зігапіеге, сіоро ип діогпо, Іиі зі шиоѵе Іеб- 
&его соше ипа іагГаІІа (к . СіпгЬиг§, «Ье ріссоіе ѵ ігій»).

В совсем незнакомом ему городе, уже через день, он 
спокойно ориентируется и порхает как бабочка.

— ...Зеі резо сіі шоііо?
— Резо? (и и ’аНго... 8оп Іед^его соше ипа Годііа (С. Соі- 

Іойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).
— ...Ты много весишь?
— Я-то?.. Как пушинка.
Ьа іапсіиііа поп зе п ’ассогзе, 1е?§ега соше ипа пиѵоіа 

тоѵеѵа рег 1а зіапга... (М. ВопіетреШ , «Л’ат апіе [есіеіе»).
Девушка этого не заметила. Л егкая, как облачко, она 

порхала по комнате.
Нопогаіа заііѵа. І е ^ е г а  соше ип иссеііо, зепга арро^- 

^іагзі а ііа Ьгапса (Е. За і^агі, «II согзаго пего»).
Онората, легкая как пушинка, поднималась на борт, даж е 

не опираясь на поручень.
(Пример см. тж. Ѵ-83).

Ъог5а Іеддега см. В -1028.
сіоппа (или іе п іт іп а )  1едд(і)ега см. 0-780.
іекіа Іе^дега см. Т-477.
а  (или соі) сиог Іеддего си. С-3213.
329. а ііа  Іеддега а) легко; налегке; Ь) легкомыс

ленно.
330. — ргепйеге (или ѵоііаге) а ііа  Іеддега не прини

мать всерьез (пример см. А-643).
аѵеге Іа т а п о  Іе^^іега см. М-551, 
еххеге Іеддего сіі іа«са см. Т-108.
Іаге Іе5Іа Іеддега см р-483.
5еп1іг5І іі сиоге Іеддего см. С-3282.
Іа роѵегіа ё іі рій Іеддіего сіі ІиШ і таі.і см. Р-2198. 
іі хіа Іее дега 1а іегга! см. Т-440.

ЬЕССІО т
331. гітеИ еге хиі Іеддіо возобновить постановку, ис

полнение (музыкального произведения).
ЬЕСЮГМЕ }

332. ЬаМегхі а ііа  Іе^іопе а) преодолевать серьезные 
и многочисленные препятствия:

«5рего ргоргіо сГо{іепеге ипа тассЬ іп а , рег Іа сазегта>  
гіісеѵа а ііа  зідпога. «Мі з*о ЪаИепйо а ііа  Іе^іопе» (М. РП- 
5со, «СИ егейі йеі ѵепіо»).

— Я надеюсь получить автомобиль для моей части, — го
ворил Маццу синьоре Л амбиазе, — но мне приходится пре
одолевать тысячу препятствий.

Ь) лезть на рожон.
ЬЕСІТТІМО 

е іа  Іе^ іШ та  см. Е-247. 
сопѵоіаге а Іе^Ш іте  погге см. N-527.

ЬЕС^А I
а ^ іи п ^ е г е  Іе^па аі (или 5и1) Іиосо см. Ь-334.
333. сагісаг5і сіі Іе^па ѵегсіе (или ѵегсіі) взять на 

себя, взвалить на себя непосильное бремя.
334. ^ей аге  (или а^діип^еге, теМ еге) Іе^па аі (или 

5иІ) іиосо (тж. рогіаге Іе^па аІГіпсепгііо) а) подки
нуть дров в огонь; Ь) подлить масла в огонь, распалить 
страсти:

«Е аііога, соза сіісі? аѵапіі. рагіа!»
«Пісо сЬ’ё ш е^Ііо поп а^діип^еге 1е§па аі Іиосо» 

(У. Вгапсаіі, «II ЬеІГАпіопіо»).
— А ты что скажеш ь? Ну, говори, говори.
— Скажу, что не надо подливать масла в огонь.
...зе іі пиоѵо Міпізіего е 1а пиоѵа С атега  Іагаппо іі 

Ьепе сіеі раезе, ѵіѵа іі Міпізіего е ѵіѵа 1а С атега ; зе [агап- 
по сІедГаггозіі т е  пе сіізріасега, т а  поп рогіего 1е§па аІГіп- 
сепгііо (С. С іизіі, «Ерізіоіагіо»).

Если новое министерство и новая палата депутатов будут 
действовать на благо страны, я буду приветствовать их, но 
если онн начнут что-либо затевать, я не стану подливать 
масла в огонь.
іпеКеге асдиа, поп Іедпа см. А -175.
335. рогіаге 1е§па аі Ьохсо (или аПа хеіѵа) возить 

дрова в лес, зря стараться.

рогіаге Іедпа аІГіпсепйіо см. Ь-334.
336. Іа§1іаг5І 1е Іедпа аіІіІ0550 ргоѵ. рубить сук иа ко

тором сидишь, вредлть самому себе.
337. (а^Ііаге 1е Іедпа ас1ао55о аіігиі (или айііоххо а  

(]й) перемывать косточки кому-л , злословить за спиной 
у кого-л.:

Іо йезійего {аг Іого ріасеге, е іпі розвоп іа&ііаг Іе Іерпе 
агігіоззо, іо &1і іеп§о рег расігопі (Л. і 7.  Сгаггіпі, «Ье сепе 
е аііге  ргозе»).

Я хочу сделать им приятное, а там пусть говорят что 
хотят, на то онн и господа.
338. апсЬе 1а 1едла хіогіа сіа іиосо гігійо ргоѵ. и кри

вые дрова прямо горят.
339. одпип согге а  Гаг Іедпа аІГаІЬего деМаІо іп іегга 

сіаі ѵепіо ргоѵ. каж дому охота от упавшего дерева сук 
отрубить.

а  1 іссоі іогпо роса Іедпа Ьа8І& см. р-1095.
Ь Е О \А ІА  

ипо 5рага§іо (1і Ьедпаіа см. 5-1293.
340. рій сііе саѵоіі а  І.е^паіа ^  больше, чем волос на 

голове; очень много.
34Т. апііаге а І.е^паіа быть битым, получить на орехи.
342. іпапсіаге а І.е^паіа отколотить, отдубасить.
343. рогіаге саѵоіі а  І.е^паіа  =  лить воду в колодец, 

зря старглься
Ь Е С \А М Е  т

т а е і іг о  (1і Іед п ате  см. М-84.
Іаге Іео-пате сіа Ьоііе см. В-1082. 
рагеге С0тпіе550 (1і Іе ^ п а т е  см. С-2310.

Ы О \А Т А  }
344. сагісаге (1і Іедпаіе (тж. йаге Іе^паіе гіа сіесНі 

(или йа огЬі, йа оііо хапіо) избить, отколотить кого-л.
345. Ііпіге а  Іедпаіе кончиться потасовкой; кончиться 

плохо.
346. ргепйеге Іе Іедпаіе =  получить на орехи, быть 

избитым
♦ВіБоепаѵа аѵеге іі согаддіо йі аГГгопІаге ІиМо. Ма

Чиапйо егі гітаз+о И а ргепсіеге 1е Іе^паіе, аѵеѵі гітесііаіо 
а чиаісоза?» (С. Саззоіа. «Езіііаіі»).

— Нужно иметь мужество быть готовым к любым испы
таниям. Но когда ты подставил себя под удар, добился ли 
ты хоть чего-нибудь?

іігаге §ій Іе^паіе см. 0-711.
ЬЕОГ^О т

347. Іе^по яѵегхаіо чурбан неотесанный, колода бес
чувственная.

йиго с о т е  іі Іе^по см. В-936.
ігтіріахіго 5и ипа ^ а т Ь а  Йі Іе^по см. I 106.
рап йі Іе^по см. Р-234
іекіа йі 1е§по см. Т-489.
348. іезіе йі Іе^по куклы-марионетки, 
сгоііаге с о т е  ЬігіПі йі Іе^по см. С-3106.
349. е55еге (п а іо ) йі йіѵег5о Іе^по быть из разного 

теста:
Иоро ипа раиза гізрозе: « 5 іа т о  паіі й! гііѵегзо Іебпо. 

Ьеі райгопа, іо зегѵііоге» (С. Ыпаіі, «Атоге еггапіе»).
Подумав немного, он отвечал:
— Мы с вами не ровня, вы хозяйка а я работник.

350. поп е55еге Іе^по 6] сопіеззіопаіе ^  быть неве
рующим, атеистом.

Уаге Іе^по гіа Ьоііе см. В-Ю82.
351. то г іге  5и іге Іе^пі кончить на виселице. 
ра55аге 5о11о ип ропіе 6\ Іе^по см. Р-2035.
— Іаг ра§5аге цгі 50ІІ0 ип ропіе гіІ Іе^по см. Р-2036.
352. рогге іп Іе^по распять.
353. поп зареге рій й\ диаі Іе^по ?аг Ігессіа ^  не

знать, как выпутаться из затруднительного положе
ния:

С іі Зрадпиоіі, поп зарепгіо рій гіі диаі Іе^по ?аг Ігессіа, 
соггеддеѵапо іі ѵеіепо (ЗеІІа Гогиша соі тіШ гіаіо йеііа ^оі- 
Іегапга ( V. Зігі, «II Мегсигіо оѵего Ізіогіа йе’ іет рі сог- 
гепіі»).

Испанцы, не зная, к какому средству еще прибегнуть, 
пытались поправить отравивший их пребывание в Италии 
ход событий противоядием терпимости.
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353а. 50еггаге йеі Іе^по наломать дров (пример см. 
5 1564).

1а Ьиссіа Иіа йа хотіу ііаге  аі Іе^по см. В-1327.
354. сГыі саИіѵо Іе^по поп рио ѵепіге ипа Ьиопа 

хсііе^^іа (или поп 5І Іеѵа ипа Ьиопа 5Іесса) ргоѵ. из 
плохого бревна хорошей лучины не нащипешь.

Сгікіо с» Іе^по! см С-3069.
355. а  Іе^по ііигс, ассеііа іад ііеп іе  ргоѵ. на крепкий 

сук — острый топор.
356. іі Іе^по ѵегйе поп 5Іа т а і  (е г т о  ргоѵ. зелено де

рево всегда гнется.
357. о§та Іе^по На іі 5ио ( и т о  (или (агіо) ргоѵ. у 

каж ддго свои заботы, свои горести:
«Оепипо яа і ]аііі зиоі*.
«АЬ, сегіг, овпі Іе( На ІІ Био (и т о  е окпі и о то  1а биа 

ѵаіепііа» ( V. Ьгапсаіі, «II ЬеН'Агйсгйо»).
— Всякий знает что ему нужно.
— Ах, конечно, у каждого есть свои болячки, но есть 

и свои козыри.
358. рі&ііа ^еі Іе&по е (а! (или Іаппе ипо (и!) ^

возьми чурбан и сделай сам (ответ на невежественную 
критики) .
І.ЕІ II

359. кНйаге Ьеііо іі Ьи^'агйо быть страшным вралем 
[ і .еііо — герой комедии Гольдони «II Ьи§іагсІо»].
ЬЕМВО т

360. йаге (или рогге) И ІетЬ о  іп т а п о  отвязаться от 
кого-л.
Ь Е М  /

361. Йі (в гап  или  Ьиопа) Іепа с интересом, с увлече
нием, охотно.

362. сіі .ип§а іепа очень трудный, требующий огром
ного напряжения^ полной отдачи (о работе).

363. (гі)рі§1іаге Іепа отдышаться, перевести дух; со
браться с духо.ѵ

364. ѵесіеге 1а Іепа аі Тіахсо заглянуть на дно бу
тылки, напитьгя.
Ь Е \С А  \

365. и о т о  Йа Іепса никчемный, пустой человек. 
Ь Е ^ Ш Е  пі

366. ьрассаге Іа Іепйіпе рег саѵаге іі рійоссЬіс ргоѵ. 
^  не тронь дегтя, если не хочешь испачкаться.
Ь Е Ш О

іі Оіо сіі Ьеппо см. 0-150 
Ь Е М ІС С Н ІА  } 

ѵепйеге рег ип р іаііо  сіі ІепііссЬіе см. Р-1537.
ЬЕІМТО а^В

367. Іепіо с о т е  ипа Іи т а с а  медлителен как улитка.
368. Іепіо с о т е  ипа (агіагида неповоротлив как чере

паха.
т а г е  Іепіо см. М-773, 
а Ьгі§1іа Іепіа см. В-1221 
сиосеге а  (иосо Іепіо см. Р-1507. 
тогіге  а (иосо Іепіо см. Р-1535.
5Іги§2ег5і а (иосо Іепіо см. Р-1545.
369. а  рі§Ііаг поп е$5ег Іепіо, а  ра^аг поп еккег сог- 

гепіе ргоѵ. торопись брать, не спеши отдавать.
Ь Е ^ А  {

370. рехсаге а Іепга гірохаіа красть без зазрения со
вести.

371. рідііаге 1а Іепга брать взятку.
372. іеп.регаге 1а іепга быть удачливым рыболовом. 

Ь Е \2 (1 ) )О Ь О  т
Ьіапсо с о т е  ип Іепгиоіс см. В-642, 
зи^о Йі Іепгиоіа см. 5-2053.
373. соп ки таге (или  соѵаге) Іе Іепгиоіа простыни 

протирать, валяться, нежиться в постели
374. епігаге 5оііо Іе Іепгиоіа а) лечь в постель, лечь 

спать; Ь) слечь, заболеть; с) совать нос в чужие дела:
Ма соп Іи ііе сойевіе іие сіотапсіе, гпі раге сЬе (п ѵоггевН 

епігаге яоНі Іе т і е  іепгиоіа (С. Агііа, «Ьеззісо іІеІІ’іп[іта 
е соггоііа ііаііапіій*).

Но все этн твои расспросы показывают, что ты хочешь 
совать свой иос в мои дела.
375. га((іпаге (или хсаісіаге) 1е Іепгиоіа (или і Іеп- 

гиоіі) бездельничать, валяться в постели:
А 8саЫаг 1е Іепгиоіа Ьі80^па аѵегсі 1а*1о іі ѵігіо, е гіеі 

гекі апсЬе 1а Веіпоссш ё ц іі  іп ріегіі апсЬе іеі рег аргіге 
Гаіеііе! . (С. Сазіеііапеіа, « Ѵіііа еіі сіеіігіа»).

Чтобы долго валяться в постели, нужно иметь привычку, 
ио жена Бернокки уже на ногах и открывает двери мастер
ской.

зіепсіегм диапіс іі Іепгиоіо ё Іипдо см. Ь-951 
іі саійо йеііе Іепгиоіа (или йе’ Іеп ш оіі) поп (а Ьоі- 

Ііге Іа репіоіа (или 1е репіоіе) см. С -169.
376. сііі 5І 5(епйе рій Йеі Іепгиоіо, 5І 5сорге йа ріейі

ргоѵ =  по одежке протягивай ножки; многого поже
лаешь — последнее потеряешь.

(ё ) т е д ію  соп зи таг 1е всагре сііе Іе Іепгиоіа см.
5 э 55.
ЬЕСМЕ т

377. Іеопе аіа іо  (или йі 5ап Магсо) лев святого 
М арка (символ Венеции).

іі Іеопе йі Саргега см. С-886.
378. Іеопе йе’ т е іа і і і  царь металлов, золото (у алхи

миков) .
сога^діо йа Іеопс 'или  іеопі) см. С-2624, 
сиог Йі Іеопе см. С-3192, 
іагле йа Іеопе см. Р -117.
(еЬЬге йа Іеопі см. Р-342.
(055а йеі Іеопі см. Р -1187. 
рагіе йеі Іеопе см. Р-617.
379. аѵеге (или  рідііаге, ргепйеге, іепеге) іі Іеопе рег 

Н сіиПеМс схватить льва за гриву:
Сгегіепгіо аѵеге ІІ Іеоп рег сіиі{еііо еЬЬопо іі  йіаѵоі рег Іа 

сосіа (В. СіатЪиІІагі, «Ьа сопіет іопе сіі топа С озіат а>).
Онн думали, что им удалось оседлать льва, но не тут-то 

было.

380. Ьаііегы  с о т е  ип Іеопе (тж. сотЬаІІеге Йа Іеопе) 
драться как лев.

епігаге пеііа Іапа йеі Іеопе см. Т-59.
е55еге (сопіе Оапіеіе) пеііа (055а йеі Іеопі см. Р -1190
(аге (іі)  сиог Йі (или йе!) Іеопе см. С-3257.
381. (аге іі Іеопе бравировать, храбриться, петушиться, 
(аге Іе ѵоііе йеі Іеопе см. Ѵ-95П
§е(1аге ипа (аѵа іп Ьосса аі Іеопе см. Г-310. 
рі§Ііаге (или ргепйеге, Іепеге) іі Іеопе рег іі сіи((е(Іо 

см. Ь-379.
і сегѵі поп сотап й ап о  аі Іеопі ( т а  і Іеопі аі сегѵі)

см. С -1629.
сіб сНе поп роіё дгапПа йі Іеопе ро(ё йепіе йі Іоро

см 0-981.
382. сотіп сіап  йа Іеопі е (іпіксопо йа ресоге ргоѵ. ^  

поначалу храбрятся, а потом смирятся,
сиоге Йі с ш і^Ііо е реііе йі Іеопе см. С-3190.
1а (еЬЬге сопііпиа а т т а г г а  апсііе іі Іеопе см. Р-347.
383. іі Іеопе еЬЬе Ы іо^по йеі Іоро ргоѵ. ~  и мышь 

может помочь льву.
384. іі Іеопе поп р і^ ііа  тохсЬе ргоѵ. =  орел мух не 

л о в и т ; =  из пушек по воробьям не стреляют.
(ё) т е^ К о  (е55еге) саро йі ^ а ііо  (или йі Іисегіоіа) 

сЬе сойа йі Іеопе см. С-820.
385. то г (о  іі Іеопе, (іпо Іе Іергі діі йаппо іі 5а1іо 

ргоѵ. через мертвого льва и зайцы скачут; =  подстре
ленного сокола и ворона носом долбит.

аі га^ііаг 5І ѵейга сЬе поп ё Іеопе см. К-89.
386. Іаі рі§1іа Іеопе іп аххепга, сііе ( е т е  ип ісро іп 

ргехепга ргоѵ. ~  молодец против овец, а на молодца 
(так) и сам овца.

йаІІе ипдЬіе $і сопохсе іі Іеопе см. 11-91. 
ипдЬіа йі Іеопе е Ііп^иа йі ^а ііо , §иагІ5Сопо іі та(1о  

см. 11-92.
387. ѵаі ріи ип Іеопе а  саро Йі сепіо сегѵі сііе ип сег- 

ѵо а саро Йі сепіо іеопі ргоѵ =  лучшь чтобы одни пев
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вел за собой сто оленей, чем оцин олень вел за  собой 
сто львов.

зі ѵейе Гип^Ьіа йеі Іеопе см ЬІ-ЭЗ.
ЬЕОЫЕ

388. Рара Ьеопе циеі сНе поп роіеѵа аѵеге 1о йопаѵа
то что П апа Лев ие мог иметь, он дарил (говорят о 
тех, кто вынужден от чего-л. отказаться, но делает вид, 
что дарит по доброй воле).
ЬЕОМГ^О а вв  

с іііа  Іеопіпа см. С-1973, 
рагіе Іеопіпа см. Р-617. 
ра ііо  Іеопіпо см. Р 883.

ЬЕРКА [
389. поп зарег ііізсегпеге Іа Іерге ііаііа Іерга не отли

чать черного от белого.
ЬЕРКЕ [, т  

раигохо с о т ’ипа Іерге см. Р-910. 
запо с о т е  ипа Іерге см. 5 200 
ѵеіосе с о т е  ипа Іерге см. Ѵ-197.
§агтіЬа йі Іерге см. 0-111.
апйаге сіаі сопі§Ііо а ііа  Іерге (или сіаііа Іерге аі со- 

пі§1іо) см. С-2436.
390. азреііаге Іа Іерге аі Ьа1г(еІ1)о выжидать, ж дать 

подходящего случая, момента
аѵеге рііі сІеЪШ йеііа Іерге (или  сНе 1а Іерге) см.

0-64.
аѵеге рій (гапЕЬегі Йеііа Іерге см. 0-216.
391. саѵаге 1а Іерге сіаі Ьозсо разгадать тайные планы, 

угадать, прочесть мысли.
й огтіге  а оссііі арегіі с о т е  1а Іерге см. 0-151.
392. Іаге (й а) Іерге ѵессіііа отступить перед опас

ностью, быть осмотрительным.
393. іпѵііаге Іа Іерге а соггеге предложить зайцу бе

жать наперегонки, ^  пустить ш уку в воду.
394. рі^Ііаге 1а Іерге соі сагго добиться своего, до

нять кого-л. не мытьем, так катаньем.
395. рі^Ііаге 1а Іерге аі (или пеі) соѵо застать, найти 

кого-л. там, где и предполагалось: Ьо рі^Наіо 1а Іерге 
аі соѵо я так и знал, что он здесь.

зсарраге с о т е  ипа Іерге (или с о т е  Іергі) см. 5-324
396. ѵеііеге сіоѵе Іа Іерге §іасе (или ^іас» 1а Іерге) 

^  знать, где собака зарыта.
сапе сЬе т о н о  аЬЬаіа ргепйе росЬе Іергі см. С-480.
397. сііі йие Іергі сассіа, Типа поп р і^ ііа  е Га Ига 

Іазсіа ргоѵ. за двумя зайцами погонишься — ни одного 
не поймаешь.

сііі ѵа а сассіа $епга сапі, (огпа а  саза зепга ІергІ
см. С-26.

рег Іаге ип аггозю  сіі Іерге оссогге (рег Іо т е п о )  1а 
Іерге см. А -1149.

398. 1а Іерге поп ее п’На а іг зепга сапі нельзя 
охотиться на зайцев без собак:

Рапсгагіо те ГНа Iаііа ; т а  Іа Іерге поп зе п'На а  1г 
хепга сапі (О В РаціиоП, «Кіте ріасеѵоіі*).

Панкрацно меня обставил, но нельзя же охотиться на 
зайцев без собак.

399. Іерге ѵессНіа йа дап^Ьегі е ^ап^ЬегеПі ргоѵ. =  
дело мастера боится.

400. ипо Іеѵа Іа Іерге е РаІІго 1а рід ііа ргоѵ. ^  чу
жими руками ж ар  загребать.

теп іге  іі сап ьэй а (или зі ^ гай а , р ізсіа), 1а Іерге 
зЬіеМа (или зе пе ѵа, ѵа ѵіа) см. С-496.

іпогіо іі Іеопе, (іпо 1е Іергі §1і сіаппо іі заііо  см. 
1,-385.

401. диапйо 1а Іерге (или Іа т а т г п а )  Ьа раззаіо  іі 
роееіоіо, поп 5і гісогйа рііі йеі (зи ’) (ідііоіо ргоѵ. щ  з а 
вернула зайчиха за  угол и забы ла своих зайчат; с глаз 
долой — из сердца вон (о легкомыиіенной матери или 
неблагодарных детях).

402. циі §іасе 1а Іерге! вот где собака зарыта!:
...іі Сгіко заі” айаеіо айаеіо. Ьебіегпгпіапсіо іп сиог зио 

овпі Бсаііпо сііе бсгіссЬіоІавве, овпі равво йі дие’ Шчзсаігопі

сііе ІасеБЗе гишоге. Р іИ аІтепІе 6 іп сіша ОиІ 8Іасе 1а Іерге 
(А Мапгопі, «I рготевзі зровіх).

И Гризо тихонько поднимается наверх, проклиная в душе 
каждую , заскрипевшую под ногами этих негодяев ступень
ку. Вот уж  он наверху. Попалась птичка в сети.

...ега ип йгашгпа. ѵаіе а сііге ипа сотЬіпагіопе йі гііѵегбе 
агіопі гіі йіѵегеі регзопае&і- Ога с]иі, согпе бі (іісе ѵоіеаг- 
т е п іе , &іасеѵа 1а Іерге. . (Л. Могаѵіа, *Ь’а11епгіопе*).

...это была драма; и н ы м и  словами, это б ы л о  стечение 
определенных обстоятельств, столкнувшее определенных лиц. 
Здесь-то и была, как говорится в народе, зарыта собака...

сі зопо рій сапі сЬе Іергі см. С-492, 
а  4а1 сапе Іаі Іерге см. С-505.
іап іо  ѵіѵе іі Іиро а  сагпе с о т е  іі Іерге а  егЬе см. 

Ь-1018.
ипа ѵоііа согге іі сапе, ип’аИга 1а Іерге см. С-506. 

Ь Е Р К О ^  т
403. Іаге іі Іергопе ей іі ріссіпасо идти тихонько, кра

дучись.
ЬЕКСІО а/у§

404. Іегсіо циапіо (гисіапйоіо йеі (огпо тоск. =  гряз
ный как трубочист:

— Іо 1о сЫ атаѵ о РіІІассЬега, регсЬё диапсіо Іо Ігоѵаі ега 
рій Іегсіо сіеі Ггисіапдоіо гіеі 1огл~ .. (К. рпсіпі, *РегІа>).

— Я назвал песика Грязнулей, потому что, когда я его 
чашел, он был грязнее помела трубочиста.

ЬЕКГЛО а щ  
Ьосса Іегпіа см. В-810.

ЬЕ8Ш А  /
405. Іа Іезіпа е 1о зрадо сапожное дело, ремесло, 
агіе йеііа Іезіпа см. А-1165.
еззеге йеііа (или аррагіепеге а ііа) с о т р а ^ п іа  сіеііа 1е- 

віпа см. С-2335
406. зрипіаге 1а Іезіпа стараться изо всех сил, над

рываться, разрываться на части; в лепешку расши
биться.

407 соііе Іезіпе Ьізо^па езкег рипіегоіо ргоѵ. со 
скрягами надо быть скрягой (ср. с волками жить — по 
волчьи выть).
Ь Е 5 0  адд  

Іеза т а е з іа  см. М-66.
ЬЕ55А К Е ѵ 

Іекзаге а  ЬаІІойа см. В -141. 
поп екзеге Ьиопо а Іехкаге Гасдиа см. В-1449.

Ь Е 5 5 0  а§§ е ш 
(ісо Іекзо см. Р-618. 
т іп ек іга  е Іеззо см. М-1458, 
сопіе ип рехсіоііпо а  Іехко см. Р-1367. 
сЬі 1о ѵиоіе аі Іеззо (или е сЬі аггокіо) см. А-481. 

ЬЕ5ТО аё ё  е аѵѵ
408. Іе§іо сош'ип Ьаіепо (или ип Іа тр о ) быстрый как 

молния:
. . .т а  РіпоссЬіо, 1е8Іо со те  ип Іашро, §11 аггаппб 1а 

т а п о  соі сіепіі (С. Соііосіі. «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссКіо»)_ 
...но Пиноккио, ие теряя ни секунды, хватил Кота зу

бами за лапу.
409. Іезіо йі Ьосса (или  сіі Пп^иа) пустомеля.
Іезіо Йі ^ а т Ь е  см. 0 1 1 5
Іекіо с о т е  ипа д а ііа  (или сопГип ^а ііо ) йі р іотЬ о

см. О 254.
Іезіо йі ііп-гиа см. Ь-409.
Іезіо Йі т а п о  см. М-473.
410. Іехіо с о т е  ип’оса ирон. быстрый как черепаха. 
Іезіо с о т е  ипа ваеііа  см. 5-58.
411. Іекіо с о т е  іі ѵепк> быстрый как ветер:

...Іогпо іпйіеіго ІеБІо соше іі ѵепіо (/. Саіѵшо, *РіаЬв
ііаііапе»).

...он стремглав кинулся назад
Ііп^иа Іекіа см. Ь-633. 
реппа Іезіа см. Р-1161.
412. а ііа  Іезіа быстро, на скорую руку.
413. рег Гагіа Іезіа короче (говоря).
414. апйаге Іезіо а) (тж. Іаге Іезіо) делать по-бы

строму, на скорую руку; Ь) быть осторожным с кем-л.
апйаге Іеьіо аі сапіі см. С-572.
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415. апсіаге рег 1е Іезіе быть кратким, закругляться:
Ѵадо рег 1е Іезіе, регсЬё вепТо сііе іі гііБСоггеге іг о р р о  пгі 

а§^гаѵегеЬЪе ІІ реііо е Іогее Іі аппоіегеБІі... (Я. Рисіпі, 
«АИо расіге»).

П осіараю сь быть кратким; чувствую, что от подробностей 
у меня станет тяжело на сердце, а тебе они, возможно, на
скучат.

416. еззеге Іезіо а зоісаге быть легким на подъем, 
быть хорошим ходоком.

Гаге ипа соха Іезіа см. С 2901.
Гаге Іезіо см. Ь-414 а).
Іпюгіге сіі т о г іе  Іезіа см. М-1973.
417. сЬі ё Іезіо а т а п ^ іа г е  ё Іезіо а Іаѵогаге ргоѵ. 

кто быстро ест, тот хорошо работает.
418. з і а т  Іезіі! договорились!

ЬЕТАМЕ т
ё аггіііо іі §а!Іо зорга іі зио Іе іа т е  см. С-102. 

ЬЕТАШ А [ см. ЬІТА М А  
1.ЕТЕО 

Іеіеа гидіасіа см. Р-618.
ЬЕГІСАКЕ ѵ 

Іеіісаге рег ипа раіапса Ьисаіа см. Р -118. 
еззеге (или Іаге) с о т е  і Іаіігі сіі Р іза сііе іі діогпо 1е- 

Іісапо е 1а поііе ѵаппо (а )  гиЬаге іп з іе те  см. Ь-82.
ІІ гііаѵоіо поп Іеііса т а і  ьоіо см. 0 -3 6 /.

І .Е Т Ш А  і
419. Іеѵаге іп Іеіігіа веселить, радовать.

ЬЕТТЕКА I 1) буква; 2) письмо, грамота, документ; 
3) литература, письменность.

420. Іеііега арозіоііса (2) папское послание.
421. Іеііега сіеса а) (2) анонимка; Ь) (1) нечеткая, 

расплывчатая буква.
422. Іеііега гіегіісаіогіа (2) посвящение (в книге).
423. Іеііеге іа т і ііа г і (2) частная переписка.
424. Іеііеге депіііі (3) классическая литература.
425. Іеііега і^пиііа (2) незапечатанное письмо, письмо 

без конверта.
426. Іеііеге Іаигеаіе (2) ист. послания императоров 

сенату.
427. Іеііега шогіа (1) мертвая буква; гиблое дело:

— іпйіапі... іпіепгіспо ргоіезіаге регсЬё ѵепеапо Ппаі- 
теШ е гіБреІІаІі і Іого гіігіШ.. гітаБІі Бетрге ІеІІега шогіа 
(«Сіогпі». 30 йісетЬге 197.1).

...индейцы требуют, чтобы, наконец уважали их права.., 
до сих пор остающиеся мертвой буквой

— Рег евешріо. езза ѵа 1и4(е 1е гпаіііпе аііе Сазсіпе. Ьа 
га д е і,іп^а И, Іа ігоѵега сіиаеі гіі зісиго: репзего іо аЛ аѵѵі- 
загіа. Ма піепіе БсіоссЬехге. Ъайі Ьепе: ё ІеМега ш огіа, Ьа 
сарііо? (Г. І-огі, «Виіеге зиІГАгпох).

— Например, она каждое утро ходит на ферму. Вы почти 
наверно застанете ее там, а я постараюсь предупредить 
ее о вашем приходе. Только, смотрите, без глупостей. С ней 
это не пройдет, понятно?

Ьа БІспога С апш Н о ега ІЫ аІтепІе зоггіа. Біге ипа соза 
а Іеі ега с о т е  гіігіа а ііа Іаѵоіа о аі 1 а сгегіепга. АррагессЫ 
(Го^пі ^епеге. 1е рій зІгаЬіІіапІі Ігоѵаіе <1е!1а зсіепга сЬе 
Ьаппо гісЫезіо аппі с'.і зіигііо е гюТІІ йі ѵевііа, ргехзо іі 
зио огессЬіо егап г іт а з іе  ІеМега т о г іа  (Л. РаІаггевсНі, 
«Михіса ргоіЬИаѵ).

Сниьора Камуффо была совершенно глуха. Обращаться 
к ней было все равно, что обращаться к столу или буфету. 
Всякие аппараты, самые последние достижения науки, стоив
шие ученым многих лет исследований и бессонных ночей, 
были бессильны перед ее глухотой.

Сгегіо иШе аввічпееге сЬе сігса 2 т е з !  ог зопо ргсзепіаі 
аі С о т т із за г іа іо  сіі 5. Регсііпапйо ип еброБІо сЬе ё г іт а з іо  
ІеЙсга т о г іа  («[.'Ѵпііа». 8 а%05І0 1962).

Считаю необходимым добавить, что уже около двух ме
сяцев назад я написал заявление в полицейское управление 
Сан Фердннандо, но оно так и осталось под сукном.

Іеііега пега (2) см. N-193.
428. ІеКега чиасігаіа (1) прописная буква.
429. Іеііега (3’ассогпосіатепіо (2) фиктивный вексель. 
ІеКега <іі ВеІІегоІопіе (2) см. В-411.
430. Іеііега соі гіепіе (1) буква О.
431. ІеМега сіі Іаѵоге (2) рекомендательное письмо.
432. Іа Іеііега сісііа Іедде (1) буква закона.

433. апіепе Іеііеге (3) литература:
Могіо іі еешЧоге... гіргезе р 11 зі і;,1 і тегіісі. т а  зепга 

Ігиііо. е Іі аЬЬапгіопб пеі 1838, рег г іаГ Б І б о і о  аііе ате п е
Iеі(егс («Ріігё. «Рго[іІі Ьіо&га[ісі ііі сотетрогапеі ііаііапі*).

После смерти отца... ГІ. Фанфани вновь возобновляет 
занятия медициной, но безуспешно; он оставляет медицину 
в 1838 году, чтобы целиком посвятить себя литературе и 
филологии.

434. ЬеІІе (или Ьиопе, и т ап е ) Іеііеге (3) беллетри
стика, художественная литература.

435. — аѵеге Ьиопе ІеКеге (3) быть знатоком литера
туры (пример см. Р-1321).

436. сгосе (или Іез(а) е ІеМеге (1) орел и решка, 
іпіепгіііоге сіі іеііеге (3) см. I 333.
Іа гериЬЫіса йеііе Іеііеге (3) см. К 242. 
зе§те1о йеііе Іеііеге (2) см. 5-588.
437. и о т о  ііі Іеііеге (3) а) литератор, писатель; 

Ь) грамотей:
...роп  С ігс іато ... сЬе аѵеѵа зсоп)а(і 16 аппі гіі каіега... 

ега гііогпаіо іп раеке соп ипа есіігіопе іііибігаіа гіеііа Ваі- 
іацііа  йі Вепеѵепіо-, соза сНе діі аѵеѵа асциіБІаІа і а т а  гіі 
и о т о  СІІ Іеііеге... (Г. Реггі, «Ет щ гапіі»).

...Дон Джироламо.. после 16 лет тюрьмы возвратился в 
деревню с иллюстрированным изданием «Битвы при Бене- 
вей то» и благодаря этому прослыл грамотеем...

438. а ііа  (или зесогкіо) Іеііега (1) буквально, в бук
вальном смысле:

Рег ргігпа сока Аппа шізе і іп а з о а і  ѵеігі... ІЛ рег 11- 
поп сгейеііе аі ргоргі оссЬі: поп зі ѵейеѵа піепіе а і іа  Іеі- 
Іега (С. Саззоіа, «Ье атісНе»).

Первым делом Анна прижалась носом к оконному стеклу. 
Сначала она не поверила собственным глазам; абсолютно 
инчего не было видно.

Ооппа А т а ііа  Ьа аррПсаіо а ііа  Іеііега чиевіе рагоіе 
(М. Ргізсо, «Ьа сіата (іі р іагга»).

Слова мужа в отношении Авроры донна Амалия поняла 
буквально.

439. рег Іеііега а) (I )  письменно; Ь) (3) по-латыни: 
рагіаге рег Іеііега говорить по-латыни.

440. зепга ІеЛеге (2) необразованный, неграмотный.
441. а  іеііеге (Гарріеіопазі (1) крупными буквами.
442. — рагіаге а  Іеііеге ^ 'аррі^іопазі (1) говорить на

прямик, без обиняков.
443. а Іеііеге сиЬііаІі (1) аршинными буквами.
444. — риЬЫісаге дс а Іеііеге сиЬі(а1і (1) подавать в 

виде сенсации (в газете).
445. а ІеМеге та іи зсо іе  (или йа зрегіаіе) (1) а) ар 

шинными буквами; Ь) ясно и точно.
446. — йіге а Іеііеге піаіизсоіе (или йа зрехіаіе)

( 1) выложить все как есть; сказать свое слово.
447. а  сіііаге Іеііеге (тж. а ІеМеге сіі зсаіоіа, а Іапіс 

Іеііеге, а  іап іо  сіі Ісііеге) (1) (обыкн. употр. с гл. гііге, 
рагіаге) откровенно, ясно и открыто.

448. іп (реже а) іи ііе  Іеііеге (1) подробно; откро
венно; беззастенчиво:

Сегіо іо зоНгіѵо а зепіігіа сііге Іп ІпКі1 Іеііеге с о т е  зі 
ега Іазсіаіа аѵѵісіпаге 6а ип и о то  сЬе Іе ріасеѵа. согпе зі 
ега Іаксіаіа Ьасіаге... (Л. Могаѵіа, «V атоге сопіи^аіе»).

Конечно, мне было больно, когда она рассказывала со 
всеми подробностями, как она сблизилась с человеком, ко
торый ей нравился, как позволила ему поцеловать ее...

Е Б'ассЬё т е  1о ѵиоі кігарраге сіі Ьосса, Іазсіа сЬе 1е Іо 
сііса іп ІиИе Іеііеге, Раоііпо: 1е с о т р . ипа ѵоііа сЬе се 1е 
аЬ Ьіато, поп се 1е Іеѵа рій пеБзипо (УИ. Риссіпі. *5сорегіа 
йеі іет ро*).

И раз ты потянул меня за язык, дай мне сказать тебе 
без обиняков, Паолино: уж  если тебе наставят рога, никто 
тебя от них не избавит.

...!е сіізріасе сЬе т е  пе ѵасіа, апсЬе зе поп т е  ГЬа т а !  
сіеііо а  ІпНе Іеііеге {I/. 5ітопеІІа, «Тігаг т аіііпа*).

...маме не нравилось, что я ухожу, хотя она никогда 
мне об этом прямо не говорила.
(Пример см. тж. Т-871).

449. а ііассагзі а ііа  Іеііега (1) придерживаться буквы 
(закона и т. п .).

аѵеге с о т т е г с іо  гіі Іеіігге (31 см. С 2308.
{аге с о т е  то п зі^п о г  РеггеІІі сііе зсгіѵеѵа Іе Іеііеге е 

роі 1е апсіаѵа а  сопзецпаге см. Р  1310.



ЬЕТ 537 Ь
450. раззаге с о т е  ипа Іеііега а ііа  ро5Іа (2) пройти 

как по маслу:
Кііогпаі еій  апсЬЧо е д ес іс іетто  йі гііепіаге 1а ргоѵа 

т е г г ’сга доро. 11 Бесопсіо іепіаііѵо еЪЬе апаіодЬі гівиііаіі 
рег т е  е рег Оіогеіо. Іо раББаѵо соше ипа іеііега а і іа  ро- 
5Іа. Ьиі поп с1 ега ѵегзо (М. Арреііиз, «Оа тогго а зсгіі- 
іоге» ).

Я тоже вернулся на берег, н мы решили через полчаса 
повторить попытку попасть на корабль. Вторая попытка 
закончилась так же, как и первая: у меня все сошло гладко, 
а Д ж ордж о опять постигла неудача.

451. хареге (сіі) Іеііега (тж. хареге 1е Іеііеге) (3)
а) уметь читать; Ь) знать латынь, быть образованным:

I сопіагііпі бі аѵѵісіпаѵапо, 1о еБашіпаѵапо Баіиіапйо, е 
боііо ^ие1 5110 [аге ітреМ ііо е сопіеепозо, ѵейеѵапо 1а 
ігапяиіІПІа д еН 'и ото  сЬе за сіі Іе ііега ед ё зісиго сіеі (а((о 
бію (Г. Реггі, «Етщгапіі» ).

Крестьяне п о д х о д и л и  к нему и, здороваясь, внимательно 
к нему приглядывались. В его манере держ аться надменно 
и с достоинством они угадывали спокойствие человека гра
мотного и уверенного в себе.

452. поп хареге Гоплаге диаііго Іеііеге (1) двух слов 
не уметь связать.

453. хсгіѵеге а Іеііеге й’ого (1) записать золотыми 
буквами

454. ѵепіге іп Іеиега (2) умереть вдали от родины.
455. сЬі ѵиоі сопохсег 1а Іеііега диагйі 1а хоргассагіа

(2 ) ргоѵ. хочешь знать что в письме, посмотри на кон
верт; что в сердце варится, на лице не утаится.

456. Іеііеге іп сагіа, йепагі іп агса (2) ргоѵ. ч т о  
написано пером, того не вырубишь топором.

457. Іеііега Гаііа, (ап(е ахреііа (2) ргоѵ. а  доброе 
начало — полдела откачало.

458. 1а ІеКега иссіое, е 1о хрігііо ѵіѵіГіса (1) ргоѵ. ~  
букна закона убивает, а дух его воскрешает.

пё оссЪі іп Іеііеге, пё т а п і  іп (ахса, пё огессЬі іп хе- 
дтеіі аіігиі (2) см. О 245.

459. поп с’ё ІеИеге хепг’ихо (1) ргоѵ. ^  практика 
важнее грамматики.

460. поп іиШ циеМі сііе Ьаппо Іейеге хоп хаѵі (3) 
ргоѵ. не все мудрецы, что читать могут.
ЬЕТТЕКАЬЕ а§в

саісоіо ІеИегаІе см. С -142.
ЬЕТТЕ«АКІО а ее  

Гигіо ІеНегагіо см. Р-1591.
ЬЕТТЕКАТО ад/у е т 

іі ѵоі^о сіеі Іеііегаи см. Ѵ-902.
ІІ ге поп Іеііегаіо, ё ип ахіп согопаіо см. К -150.

Ь ЕТТ Е КАТ 11К А {
461. Іеііегаіига (1а тигіссіо іі макулатура, писанина. 
Поге ііі Іеііегаіига см. Р-878.
462. Гаге йеііа Іеііегаіига заботиться о форме, не об

ращать внимания на содержание.
ЬЕТТО т

463. ІеОо Ьахіагйо полуторная кровать.
464. Іеііо саійо парник, теплица, оранжерея.
465. Іеііо ^епіаіе брачное ложе.
466. ІеМо ріепо грязная, полная насекомых постель. 
ІеМо йі ВаІоссІііпо см. В 142.
467. іеііо  а ІіЬгіссіпо (или а ѵепіо) раскладушка.
468. ІеМо йі рагаіа  катафалк.
Іеііо йі Ргосихіе см. Р-2334.
469. 1е14о сіі гохе лож е из роз, жизнь полная удоволь

ствий и наслаждений:
N0. поп ега сегіо ип ІеМо 61 гоБе, 1а ѵііа Йеі Саггопе 

іп ѵіа Реугоп... (С. рги ііего  е Р. І.исепііпі. «Ьа йстпа 
ііеііа сіотетса»).

Конечно же. жнзнь Гарроне на улице Пейрон не состояла 
из одних только удовольствий.

470. — йогтіге (или хіаге) хорга ип ІеИо сіі гохе ^
наслаждаться всеми благами жизни.

471. ІеМо сіі хріпе ложе из терниев и шипов, тяж е
лое положение, жизнь мученика.

472. Іеііо йі Іге со!сппе виселица.

Іеііо а ѵепіо см. І.-467.
473. Іідіі (1і йие Іеііі сводные дети.
474. Іідіі сіі р г іт о  | хесопсіс, есс.] Іейо дети от пер

вого [второго и т д.] брака.
475. аі (или хиі) Іеііо иі т о г іе  на смертном одре:

— ...Ега Іидеііа  йі сава, роѵега Кіпа... Іо 1о п э б с о з і  а 
Іи ііі. Оіззі сІі’ега апгіаіа іп вегѵШо а  Рагіоѵа. І_а ѵі(1 і виі 
Іеііо  сіі шогіе .. Мі сЬіеве реггіопо... (V. Саітрепіа, «II 
Рогпагеііо сіі Ѵспегіа» ).

— ...Бедная Рина... Она убежала из дому... Я скрыл это 
ото всех... Сказал, что она уехала служанкой в Падую... 
Петом я увидел ее на смертном одре... Она просила про
стить ее.

а (или іп) саро гіеі Іеііо см. С-706.
476. хепга Іеііо пё Ісііо  ни кола, ни д;,ора (пример 

см. С-2699).
477. аігаге сіаі ІеИо а) поднять с постели; Ь) поста

вить на ноги (после болезни).
478. апйаге а  Іеііо соп чй быть в любовной связи, 

спать с кем-л.:
...4иШ яН аіігі апііаѵапо а ІеМо соп Іеі е іо воіо по...

(С. 8сегі>апепсо, «Аррепа %ІіеГНо йеііо»).
...все остальные уже успели с ней переспать, и только 

я — нет...
,..1е сове сЬе Іиі 1е йісеѵа !а БОІІеІісаѵапо ргосигапйоіе 

ипа раіезе е ГогБе іі гіезігіегіо йі апйаге а Іеііо соп
Іиі (Е. РаШ. <хііп ЬеІШ зіто поѵетЪге»).

...то, чю  ей говорил С аза, ее возбуждало, вызывало у 
нее неподдельную радость и, возможно, желание переспать 
с ним.

апйаге а Іеііо соп (или  с о те , циапсіо) 1е ^аіііпе (или
i роііі, аІГога йеі роііі) см. О 69

479. апйаге а паксопйегві (или віаге павсовіо) 5о11о
ii Іейо укрыться от публики, скрыться.

480. сассіагіі іп ип Іопйо сіі Іеііо быть прикованным 
к постели.

481. сайеге іп (или епігаге а) Іеііо слечь, заболеть.
482. сахсаге (или тоск. гиггоіаге) йаі Іеііо шутл. сва

литься с кровати (о лежебоке, который рано встал, во
преки привычке).

483. соѵаге іі Іеііо валяться в постели, 
й огтіге  пеі Іеііо йеі рессаіо см. Р-946.
й огтіге  соіпе (и л и  диа.чіо) (1е) та іегах зе  сііе хіаппо 

кетрге  5иІ Іеііо см. О 836. 
епігаге а  ІеКо см. I -481.
484. еяхеге іп (ип іопйо Йі) Іеііо (тж. еххеге іпсЬіо- 

йаіо а или пеі, зіаге а ІеМо) быть прикованным к по
стели.

еххеге 1га (іі)  Іеііо е ( іі)  Іеііиссіо см. Р-498.
Іаге 1а сепа йі Хаіѵіпо: огіпаге е апйаге а Іейо см. 

С -1458.
485. Іаге ІеИо давать осадок (о жидкости, вине).
486. Іаге іі Іеііо постлать постель.
487. Іаге (или  ргерагаге) іі Іеііо а... проложить путь, 

расчистить дорогу.
488. Гаге іі Іеііо аііо  х іо тасо  подготовиться к еде 

(закусить, выпить аперитив и т. п.).
489. диагйаге іі Іеііо леж ать в постели (о больном), 

соблюдать постельный режим.
490. іпсНіойаге а Іеііо пригвоздить к постели.
491. т е ііе ге  а  (и ли  пеі) Іеііо уложить в постель 

(больного).
492. ітшіаге Іеііо переходить из рук в руки, пойти по 

рукам (о женщине).
493. глиіаге іі Іеііо а) переменить постельное белье; 

Ь) ночевать вне дома, не ночевать дома.
ргерагаге іі Іеііо а... см. І_ 487
494. гіГаге іі Іеііо а чй избить кого л., задать по пер

вое число.
495. гііаге іі Іеііо аі сапі тратить время попусту, з а 

ниматься напрасным трудом, бесполезным делом, толочь 
воду в ступе.

гиггоіаге йаі ІеМо см. І.-482.
хріссагхі (или хріссісаге) 1е охха сіаі Іеііо см. 0-708
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®1аге а ІеМо см. Ь-484.
496. хіаге а Іейо а сспіаг Іе ігаѵі (или і ігаѵісеііі)

валяться в постели, в кровати.
кіаге а  Іеііо а  ігсііаге нежиться в постели.
497. кіаге (а  ьеііеге) хиі ІеІІо выздоравливать.
498. віаге (или еззеге) 4га (іі)  Іеііо е ( іі)  ІеШіссіо 

постоянно прихварывать:
Ьа ш аш та  рагіаѵа росо апсЬе Іеі, Бетрге Бепга Паіо, 

8е т р г е  Іга Іеііо е Ісііиссіо (О. Ѵегда. «Мавіго-йоп Ое- 
зиаШо»).

Л;аг..а тоже говорила мало, вечно без сил, вечно боль
ная.
хіаге па$со5Іо 5оМо іі ІеМо см. Ь-479.
499. 1гоѵаг(5і) іі ІеКо (гі)ГаНо прийти на все гото

венькое, получить без труда.
сііі сап іа а  Іаѵоіа е а  Іе((о ё ип т а і і с  регГеІІо см. 

Т-144
сЬі §иагйа а  о^пі реппа, поп Га т а і  Іеііо см.

Р -1 188.
500. сііі поп На Іеііо е йезсо, т а п д і  іп Іегга е сіогта 

аі Ггезсо ргоѵ. по одежке протягивай ножки.
сЬі ѵа а Іеііо соі сапі хі Іеѵа соііе риісі см. С-489.
501. сЬі ѵа а  Іеііо кепга сепа, Іи ііа  (1а) поііе м Йі 

т е п а  ргоѵ. кто без ужина ложится, тот всю ночь то
мится.

І1 §іосо, ІІ ІеІІо, 1а йоппа е іі Гиосо поп кі сопіепіап 
Ш0І сіі росо см. 0-508.

502. Іеііо е Гиосо (аппо Г и о то  Йарросо (или Йа 
росо) ргоѵ очаг и постель губят человека.

ее поп Наі аіігі тоссо іі риоі апйаге а Іеііо аі Ьиіо! 
см. М-1613.

502а. ѵа’ а Іеііо! иди спать!, отстань!
ЬЕТТІ_ІССІО т 

хіаге (или е$5еге) іга ( іі)  ІеМо е (іі)  ІеІІиссіо см. 
Ь-498.
Ь Е Т Т іт А  {

503. ІеНига йеііа т а п о  хиромантия:
Роѵегеііа: ега біаіа гісса, аііпепо со:>1 йісеѵа, е асіеззо 

81 аггапеіаѵа соп 1е сагіе е 1а Іеііига «Іеііа глапо (А. Мо- 
гаѵіи, «Миоѵі гассопіі г^тапі»)

Бедняж ка: когда-то она была богатой, по крайней мере 
так она говорила, а сейчас зарабатывала на кусок хлеба 
картами и хиромантией.
504. а ііа  р е ^ іо г  Іеііига в худшем случае.

ЬЕѴА /
505. Іеѵе йі сошапйо бразды правления; командные 

высоты.
506. — Іепеге 1е Іеѵе йі со тап й о  с т о я т ь  у кормила 

власти, держ ать власть в своих руках-
Регсіб 1а Ігав^оппб іп ипа восіеій апопігпа... е Іеппе 

^еІОБатепІе іп ридпо Іи ііе 1е Іеѵе (11 т т а п с к .  ( V. Вгосскі. 
«/ Іетрі йеі дгапйе атоге»).

Поэтому Нора превратила предприятие в акционерное 
общество... и ревностно держ ала в руках все рычаги управ
ления.
507. Гаге (или йаге) Іеѵа 5и... приводить в действие, 

пускать в ход:
Ьа ѵегіій ега сЬе 1а рагоіа іісаМо поп {ипгіопаѵа рііі; 

811 йі езза ІІ 8ио іт р е іо  е іі 8ио (ІезШегіо йі ѵіѵеге е сіі 
ѵіѵег Ьепе поп егап рій Іп вгайо Йі Іаг іеѵа (О Тезіогі, 
«II Впапга е аіігі гассопіі»).

Правда заклю чалась в тем. ч ю  слово «шантаж» потеряло 
свою силу в своем стремлении жить полной жизнью, жнть 
хорошо, о: іе мог больше им пользоваться.

Ега йиприе біі диеі гоЬіпо сЬе репБаѵап гіі Іаг Іеѵа рег 
Бсаігагіа (іа овШ еѵепіиаіе таігігпопіо? (О Тезіогі, «II 
Вгіапга е аіігі гассопШ).

Так вот на что они надеялись: с помощью зтого малыша 
ваставить ее навсегда отказаться от возможного брака?
т е й е г с  И то п й о  а  Іеѵа см. М-1791.

Ь Е Ѵ А М Е  т 
{гагпЬе а  Іеѵапіе е а  ропепіе см. 0-110. 
оссНі а Іеѵапіе е а  ропепіе см. 0-41.
508. апйаге іп Іеѵапіе п о й т и  на промысел, воровать.
509. рагіаге ипо а Іеѵапіе е ипо а ропепіе гово

рить на разных языках, не понимать друг друга:

Шписсіа. — 51аѵ ато рагіапйо ипо а  Іеѵапіе е  она а  -10- 
пепіе. Іо Н рагіаѵо Биі зегіо е Іи т і  ргепйеѵі іп ііго  
(/:. 1)с Рііірро, «1)е Ргеіоге Ѵіпсепго»).

Н и н у ч ч а — Мы с тобой говорили, не поннмоя друг 
друга. Я говорю с тобой серьезно, а ты морочишь мие 
голову
510. ѵепіге йі Іеѵапіе шутл. вернуться с краденым,
і согйоѵапі 50П0 г іт а з і і  іп ЬеѵапГе см. С-2680.

ЬЕѴАКЕ ѵ
511. Іеѵагіа а) пуститься, броситься беж ать; Ь) от

правиться в путь.
Іеѵагхі дс й'айй0550 см. А-288.
Іеѵагхі аІГаіЬа йеі (аіапі см. А-441.
1еѵаг5і іп аИо см. А-542.
Іеѵаге Г атоге  а... (или  рег...) см. А-652.
Іеѵагхі апсііе іі рапе рег дй см. Р-266.
Іеѵаге 1’апсога см. А-700.
Іеѵаге Г ап іто  йа... см. А-853.
Іеѵагхі §1і аппі см. А-903.
Іеѵагкі іп агіа см. А -1024.
Іеѵагкі іп а г т і  см. А -1108.
Іеѵагіі й’аиогпо см. А -1323.
Іеѵаге іі оапсо см. В -169.
Іеѵаге 1а Ьепйа й а^іі оссИі см. В 477. 
іеѵагзеіа Ьепе см. В 518.
Іеѵаіе йі Ьосса см. В-902.
Іеѵаге а дй іі Ьоссопе йі Ьосса см. В-ЬОЗ.
Іеѵагкі іі Ьоссопе йі Ьосса см. В 904.
іеѵаге іі ЬоНоге см. В-іООб.
іеѵагкі ип Ьгихсоіс йаІГоссЬіо см. В-1277.
Іеѵагхі і ЬгиксоП Йадіі оссЬі см. В -1277“.
Іеѵаге іі саіса^по сопіго .. см. С-100.
Іеѵаге іі саіса^по хорга дй см. С-101.
Іеѵагяі 1а сат іс іа  рег дй см. С-274.
Іеѵагхі соііа с а т іс іа  а гоѵехсіо (или аПа гоѵсхсіа) 

см. К-59І.
Іеѵаге іі с а т р о  см. С-381.
Іеѵагкі ^й йа сапіо см. С-577 
Іеѵаге іі саро см. С-721.
Іеѵаге йі (или йеі) саро см. С 774.
Іеѵагзі йі саро см. С-775.
1еѵаг5і іі сарреііо см. С-850.
Іеѵагіі ип саргіссіо см. С-890.
Іеѵаге Іе сагпі см. С-967.
Іеѵаг Іа сагпе Йаііа репіоіа Ьоііепіе соп 1а г а т р а  

йе^іі аіігі см. С-968.
Іеѵаге йі сака см. С-1171.
Іеѵаге 1е са$(а^пе (йаі Гиосо) соп 1а г а т р а  (или соп

1о га.пріпо) Йеі ^аГіо (или соііа т а п о  аі(гиі) см. 
С -1257. 

іеѵаге а саѵаііо см. С -1353.
Іеѵаге 1а саѵегга см. С -1408.
Іеѵаге дй йаі сепсі см. С-1468.
Іеѵаге дй йі сегѵеііо см. С-1584.
Іеѵаге іі сегѵеііо а  дй см. С-1611.
Іеѵаге іі сегѵеііо йі тиГГа см. С -1596.
Іеѵаге а чй іі сіЬо йі Ьосса см. В-903, 
іеѵагкі іі сіЬо йі Ьосса см. В-904.
іеѵаге 1а сіссіа й а ііа  репіоіа соііо гатр іп о  йеі §а((о 

см. С -1808.
Іеѵаге аі сіеіо см. С -1854. 
іеѵаге 1а сойа см. С-2042.
1еѵаг5І йаі со^Ііопі см. С-2077.
Іеѵагяі ІІ соііаге см. С-2089.
Іеѵагві йаі со ти п е  см. С-2378.
1еѵаг5І іп сопхепіітеп іо  йі хирегЬіа см. С-2453.
Іеѵаге 1е согпа сопіго цй см С 2702.
Іеѵагхі а согха см. С-2803.
Іеѵаге йі согхо см. С-2821.
Іеѵаге Іа сгехіа см С-3044.
Іеѵагхі йа! сиоге см. С-3240 
Іеѵаге іі сиоге Йа.. см. С-3263,
Іеѵаге і! йайо см. 0-8.
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Іеѵаге йаііогпо см А -1323.
Іеѵаге йепаго а  ціі см. О -108.
Іеѵагы ип ііепіе см Б - 177.
Іеѵаге сіаі Йі^іипо см. Р-423.
1е /аг5І іІіпап7І ціі см. 0  447.
Іеѵагіі (Ііпапгі а чй см. 0-448.
Іеѵаге іі йіхіигЬо см 0-666.
1еѵаг$і йі (или йа) Й0550 см. 0-865.
1еѵаг5І Йі с1с5^о діі см. 0-859.
Іеѵагхі ип Гаьіііііо см. Р-235.
Іеѵаге іі ііа іо  а цо см. Р-592.
Іеѵагзі сіаі ІгезсЬі см. Р-1309.
Іеѵаге іі Ггойс Йі Й0550 см. Р-1337’.
Іеѵагпе 1е ^ а т Ь е  см. С -162.
1еѵаг$і сіаі діосо см. 0-493.
Іеѵагс §гап Г ата  Йі 5ё см. Р -115.
Іеѵаге §гк1о см. С -1045.
Іеѵаге іі §гіГо см. 0-1050.
Іеѵаге іі ^гіііо  (или і в гіЧ ') ^аі сари см. 0-1063. 
Іеѵагзі соі вгіііо а  гоѵеісіо (или а ііа  гоѵезсіа) см. 

К-591
Іеѵагхі іі см. 0-1214.
Іеѵаге й’ітЬ агагго  см. I -44.
Іеѵагкі й’ітр ісс іо  см. 1-123 
Іеѵаге 1’іп сотой о см. 1-173.
Іеѵагхі Й’іппа ігі а  дй см 1-289.
Іеѵаге 1е іпхедпе см. I 312.
1еѵаг(5і) й’іпіогпо см 1-357.
Іеѵаге 1а Іапа а  ^сі см. Ь-116.
Іеѵаге іп Іеіігіа см. I. 419.
Іеѵаге т а п о  см. М-618.
Іеѵаге Іе т а п і  сіа цс см. М-566 
Іеѵаге 1а т а п о  см. М-689 Ь). 
іеѵаге іі т а г іе ііо  см. М-870.
Іеѵаге Іа тазс ііега  а  дй см. М-899.
1еѵаг5І 1а тахсііега см. М-900.
Іеѵаге 1а т е п $ а  см. М-1118.
Іеѵаге 1а т е п іе  см. М-1144.
Іеѵаге сіі т е п іе  см. М-1145.
Іеѵаге е т е і і е .  е 1е рапсНе см. Р  203 
Іеѵаге Йі т е г г о  см. М 1350.
ІеѵагБІ Йі т е г г о  см. М-135.
Іеѵаге сіаі то п ііо  см. М-1787.
1еѵаг5і сіаі пюпгіо см. М-1788.
Іеѵаге ипа т о п іа ^ п а  Йаі реііо а ч«3 см. М-1848.
Іеѵагіі 1е тохсЬе (Йі) 5и1 пачо см. М-2043 Ь).
Іеѵагхі 1е тр5с1іе йеі іогпо см. М-2044 
Іе^аге пеМо см. N-259.
Іеѵаге ип п и тего  см. N-596.
1еѵаг5І діі оссЬі см. 0-182.
1еѵаг5І Йа^іі оссііі см. 0-183.
поп Іеѵаге діі оссііі сіі ІІ0550 (тж. поп Іеѵаге §Іі оссЬі 

й’айй0550 а...) см. 0-184.
Іеѵаге Гоііо Йаі Ііазсііі см. Р  560 
Іеѵаге Іе оіпЬге см. С -342.
1еѵаг5І аП’ога сіеі т и га іо гі см. 0-464.
Іеѵаге 1а раііл Йі т а п о  см. Р  152
Іеѵаге Іе рапсііе е т е ііе ге  1е рапсііе см. Р 203
Іеѵаге а  діі іі рапе сіі Ьосса см. В-9СЗ.
Іеѵагіі ІІ рап сіі Ьосса см. В-904.
Іеѵаге дсі Йі рапе ііиго см. Р  223.
Іеѵаге ІІ рапе сіа хоііо і сіепіі см. Р-267.
Іеѵаг(5е)1а Йеі рагі см. Р-445.
Іеѵаге 1е рагоіо йі Ьосса а ціі см. Р-537.
Іеѵагхі Йаііа рагіе сіеі т и г о  см. М-2193а.
Іеѵаге а  цсі 1а 5иа рагіе сіі коіе см Р  646.
Іеѵагхі сіа рагіііо  см. Р-698.
Іеѵаге а дсі іі р а ііо  сіі Ьосса см. В-903.
Іеѵагхі іі ракіо сіі Ьосса см. В-904.
Іеѵгге Іе ресоге сіаі воіе см. Р-968.
Іеѵаге 1а реііе а  ц<1 см. Р-1045.
!еѵаге іі ре!о а ціі см. Р -1 109.

Іеѵаге іі рь. рег агіа см. Р -1110. 
іеѵаге 11 реіо а ип Ьие см. Р -1 111.
Іеѵаге і реіі йі йоззд см. Р-11І2.
Іеѵаге 1е реппе таех іге  см. Р -1 170.
Іеѵаге сіі рехо см. Р-1379.
Іеѵагхі ип ре«о сіі соііо см. Р-1380.
Іеѵаге і реггі сіі дсі см. Р-1466.
Іеѵаг(хі) цсі іа і (или сіі 1га і) ріесіі см. Р-1664. 
Іеѵагіі йаі (или сіі 1га і) ріеііі см. Р  1665.
Іеѵагпе і ріесіі см. Р-1666
Іеѵаге Іа роІреКа йі Ьосса а ціі см. Р-1985.
Іеѵагхі а  ророіо см. Р-2051.
Іеѵаге а і п  рг"по гіа^іі оссИі см. Р-2379.
Іеѵагхеіа риіііа (или а  риіііо) см. Р-2430.
Іеѵагпе циеііе циаіігс см. ({)-99.
Іеѵаге йі га^па см К-93
поп Іе^аге ип га§по Йаі (или йа ип) Ьисо см. К-98. 
Іеѵаге 1е гапе см. К -108.
Іеѵаге Іе герііспе см. Р-241.
Іеѵаге а ги то ге  см. К-624.
1еѵаг5І а ги то ге  см. Р-623.
Іеѵаге а  чй іі гигго (1і 1е5Іа (или сіі саро) см. К-646. 
Іеѵаге аі яасго Іоп іе см. Р-1032.
Іеѵаге И хаіиіо а см. 8-132. 
поп (еѵа.'5І іе 5сагре см. 5 -342.
Іеѵаге ціі сіі ісЬ егта  см. 5-391.
Іеѵаге дй (Зі хеііа см. 5  596.
Іеѵагхі а  «еіе соі ргоьсіиііс (или соп Гасциа $а!а(а) 

см. 5-700.
Іеѵаге аі 5еШ то сіеіо см. С -1854 
1еѵаг5і §1і 5ІІІ2І см. 5-717.
Іеѵаге іе к о т е  см. 5-997.
Іеѵаге іі 50ПП0 см. 5 -1041.
Іеѵаге (1і 5о11о дс а  дй см. 5-1181.
Іеѵаге §1і 5ресс1ііеШ см. 5-1325.
Іеѵаге а  чй ипо кріссіііо сіі сгосе см. 5-1398.
Іеѵаге и од (или Іа) ьріпа ііаі сиоге см. 5-1430 
Іеѵаге аНе 5(е11е см. 5-1690.
Іеѵаге ай (1і рег 1е ьігаііе см. 5  186С 
іеѵаге іі Іассо см. Т 14.
Іеѵаге дс соііе (апа^Ііе см Т-60.
Іеѵаге 1е 4епйе см. Т-351.
— аі Іеѵаг сіеііе Іепсіе см. Т-352.
Іеѵаге ціі сіі іегга см. Т 420.
Іеѵаге аі Іегго сіеіо см. С -1854.
Іеѵаге й аііа  іехіа см. 1-571.
Іеѵагхі сіаііа Іезіа см. Т-5713.
Іеѵаге цсі сіі іопо см. Т-729, 
іеѵагіі сіі іогпо см. Т-768.
1еѵаг(5І) дсі сіі (или йа) Іогпо см. Т-769, 
іеѵаге йаІГип^Ніа (или йі 5оМо Гип^іііа) см. 1'-88. 
Іеѵаге Гипіо йі Ьосса см. 11-112.
Іеѵаге іі ѵіп ііаі {іахсііі см. Р-56П 
Іеѵаге іі ѵіпо ііаііа 1е5Іа см. Ѵ-593.
Іеѵаге ип ѵігіо а ціі см. Ѵ-819.
Іеѵаге 1е гаппе а  дй см. 2-17.
е55еге (или Гаге) с о т е  і Іайгі сіі Ріка сііе іі ^іогпо 5І 

Іеѵап §1і оссЬі, е Іа поііе ѵаппо (а )  гиЬаіе іп б іете  см. 
Ь-82.

Іаге ип 5е11е а Іеѵаге см 5-702.
Іа$сіаг5І Іеѵаге йі (или іп) Ьагса см. В-281, 
рогге сіпдие е Іеѵаге 5еі см. С -1935. 
поп роіег Іеѵаге ип ііііо см. О 703. 
поп роіег Іеѵаге іга ііо  см. Т-880, 
ге^аіаге а  дс1 1а с а т іс іа  рег Іеѵагзеіо сіі Іогпо см. 

С-285, 
кеііе а Іеѵаге см. 5-/01 .
512. Іеѵаіо е рохіо на, за казенный счет.
513. сііе Іеѵаіі ^  на большой (палец), что надо:

«N0 по егапо сіеі ѵегі кідпогі, сіеі Іірі сНе Іеѵаіі. Се 
п’ега ипо ші гісогйо, ип уіоѵапоНо псапсЬе гпаіе. сЬе аѵеѵа 
ргево ]а {і58а рег т е »  (Д. Віигаіі, «Чп атоге»).
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— Да нет же, это были настоящие синьоры — синьоры 
что надо. Был там как сейчас помню, мальчик, ничего 
себе, — так он прямо ие мог от меия отлипнуть.
а Ьапйіеге Іеѵаіе см. В -190. 
а  саро Іеѵаіо см. С-702, 
а  {гатЬе Іеѵаіе см. С-121.
— агк'аге (или саііеге) а ^ а т Ь е  Іеѵаіе см. А-1С34
— Іирдіге (или ксарраге) а р а т Ь е  Іеѵаіе см. 0-156.
— т а п й а ге  а  еапіЬе Іеѵаіе см. 0 -і6 3 . 
а  5(е11а Іеѵаіа см. 5-1684.
Ьасіа, т і  Іеѵо ипа $сагра! см. 5-352.
Й’ип са!*іѵо серро (или 1е§7.о) поп кі Іеѵа ипа Ьиопа 

5іесса см. С-1511, 
саѵаіо іі скпіе, Іеѵаю іі сіиоіо см. 0-205. 
сЬі гіогте соі сапі, хі Іеѵа соііе риісі см. С-489, 
сііі Ьа асі аѵег гтіаіа таМ іпа поп оссогге сЬе 8І Іеѵі 

Іагйі см. М-950. 
сЬі поп ѵиоіе 1а Іе5Іа Іеѵі РаІІого см Р-509 
сЫ поп ѵиоі Гозіегіа Іеѵі 1а Ігавса см. 0-724. 
сііі ріуііа 1а Іапсіа рег Іа рипіа, 1а крегга, о поп 1а 

Іеѵа сі. Іегга см. Ь-134. 
сЬіосіо Іеѵа спіосіо см. С-1760.
аоѵе поп с’ё кап^ие поп кі рио Іеѵагіо см. 5  184 
ё с о т е  Іеѵаге цс сіі здП’аНаге см. А 522.
1а Г ате Іеѵа іі Іиро сіаі Ьо$со см Р-124.
1е Іе5Іе кі сопоксопо аі Іеѵаг гіеііе іепгіе (тж. аі Іе- 

ѵаг ііеііе іепйе 5І сопозсе Іа ?е5Іа) см. Р-508.
ІеѵегеЬЬе іа сіссіа сіаііа репіоіа см. С 1811.
Іеѵаіо іі ііепіе, се$$а(о іі ііоіоге см. 0-205.
ІеѵегеЬЬе іі іи т о  аііе  сапсіеіе см. Р  1457
Іеѵа е поп т е і і і ,  о§пі дгап т о п іе  х сета  см. М-1874.
аі Іеѵаг сіеііе пахке 5і ѵесіе 1а рекса см. N-81.
т і  Іеѵегеі (1і поііе рег ѵоі см. N 497
Іеѵа 1’ип4о! см 11-113.
т іх ега  диеііа Іехіа спе а Іеѵаг^Іі іі сар^еі росо сі 

гекіа см. Т-613, 
пё ропе пё Іеѵа см. Р-2074.
п еат.Ь е соИо хсаіреііо іи &1і Іеѵі ип хоіііо см. 5-313. 
поп с’ё сіа аддіип^еге пё сІа Іеѵаге см. А-342. 
поп 5І рио Іеѵаге 5ап§ч;е сіа ипа гара см. 5-187. 
(га Іа расе е Іа (ге§иа §иаі а  сЬі 1а Іеѵа см.

Р-24.
раг Іеѵаіо іІаІГагаігс см. А-982. 
р ах іа іа  1а Гехіа, Іеѵаіо Гаііого см. Р-507. 
ипа риісе поп Іеѵа іі хоппо см. Р -2414. 
ипо Іеѵа 1а Іерге е Гаііго 1а рі&ііа см. І.-400.

ЬЕѴАТА /
514. Іеѵаіа сіі кап^ие кровопускание.
Іеѵаіа сіі хсиііі см. 5-501.
515. сіі Іеѵаіа а) на восходе, рано утром; Ь) значи

тельный: сіі ^гап Іеѵаіа имеющий большое значение; сіі 
роса Іеѵаіа незначительный.

516. сіі р г іт а  Іеѵаіа неопытный.
517. е55еге $1апсо (1і Іеѵаіа опухнуть от сна. 

ЬЕѴАТАССІА }
518. Іаге ипа Іеѵаіассіа а діі неприветливо встретить, 

принять ко- о 1.
ЬЕѴ АТШ А /

519 (Н т о і і а  (или ^гапйе) Іеѵаіига выдающийся (о 
человеке).

520. сіі роса (или ріссоіа) Іеѵаіига недалекий (о че
ловеке) .
ЬЕѴКІЕКО т 

соггеге с о т е  ип сап Іеѵгіего см. С-2780.
І .Е2ІСЖЕ [

521. и о т о  сіі іапіа Іегіопе очень образованный чело
век.

522. Ьизсагзі ипа Іегіопе получить урок, нагоняй.
523. йаге ипа Іегіопе а) дать урок; Ь) преподать 

урок, проучить; читать нотацию, наставления:
II Регго б і  ега ргезіо ассоіЧо йі а обііШй гіеі со т-

тізБагіо... е сіесізе, а 11 а р г іт а  оссазіопе, (И гіаг^іі ипа 
Іегіопе (А. Могаѵіа, « I а т а  сНега/а»)

Перро скоро заметил враждебность комиссара... и решил 
при первом удобном случае проучить его.

— Роѵего Мегіо! — сІіББе РіпоссЫо аі С а ііо  — регсЬё 1’Ьаі 
Іга ііа іо  со5І піаіе?

— Но Іаііо  рег даг{?Н ипа Іегіопе. СокГ ип’аИга ѵоИа 
ітр агега  а поп т еііег Ьосса пеі сіізсогзі с1е&1і аіігі (С. Соі- 
Іойі, <1 е аѵѵепІи’е сіі Р іп ^сЫ о » ),

— Бедный Скворец! — вздохнул Пиноккио. — Зачем ты так 
ПЛОХО С ним ПОСТѴІШЛ?

— Чтобы его проучить. В другой раз будет знать, как 
совать нос не в свое дело.
т а п п а г е  1а Іегіопе см. Ь-525.
524. гесііаге 1а Іегіопе а) отвечать урок; Ь) говорить 

как по заученному.
525. хаіаге (или таг іп аге ) 1а Іегіопе прогулять урок, 

сачкануть.
Ы  аѵѵ

526. рег 1і (где-то) совеем рядом.
527. Іі рег Н сразу же, сейчас же, немедленно:

Ѵега. — Е роі?
8і&погіпа — Е роі піеп!:е. Ё еп1га!о еио тагііо. Ма 1і рег 

1і $опо гігпаБІа регрІезБа (5. СіоѵапіпеШ. «Ь’аЫззо»).
В е р а. — А потом?
С и н ь о р и н а .  — А потом ничего. Появился ее муж, и 

от неожиданности я смутилась.
Сагіо регб еЪЪе ГішргеББіопе сЬе чиеііе гіотапсіе сЬе 

іасеѵа ѳеН 1е аѵезБе іи й е  ргерагаіе е га^іспаіе гіа Іешро, 
е поп сііе ^ іі изсіББего ді Ьосса И рег Н (Л1. Риссіпі, 
«ЕЪгеі»).

Однако у Карло сложилось впечатление, что все эти во
просы отец подготовил н обдумал заранее, а ие задавал их 
с ходу.
(Пример см. тж. С-380; С-1840; С-417; Ь438; Р-232)-
528. сіі Іі а росо а) вскоре, в непродолжительном вре

мени:
И а росо с о т е  Іи ііе  1е веге Б те ііе  йі ріоѵеге... 

{Е. РаШ, «Vп ЪеШззіто поѵетЬге» ) .
Через некоторое время, как н каждый вечер, дож дь кон

чается...
«Кісопозсо гіі езкеге з іа іа  іп!е!ісе» водеіипйе <ІІ 1і а росо. 

(М. А ігопа, «Ьа зіге^а » ).
— Я признаю, что была несчастна, — добавила она после 

небольшой паузы.
Радіоііпо... Бсаррб бііЬйо а саза е Іогпб гіі Іі а росо соі 

саггеНо (С. К.ойагі, «Ье аѵѵепіиге сіі Сіроіііпо»)
Ф асолинка... тут ж е побежал домой и вскоре возвратился 

с тележкой.
(Пример см. тж. С-2168; Р-1131; М-126; М-475; М-130Э; М-1781; 
N-179; Ѵ-23).

Ь) совсем недалеко, совсем рядом:
Ііп заіопе даііораггіеБео... т е  1о т о з іг б  іі еіоѵапе йиса 

сіі 1! а  росо, а риаІсЬе соггісіоіо <11 сіізіапга <3а1 зио зіидіо...
(С. Сейегпа, «$і&поге & 5 іёпогі»).

Гостиную во вкусе автора «Гепарда> показал мне молодой 
герцог. Она была совсем рядом, в нескольких ш агах по 
коридору от его кабинета.

^іи сіі 1Г см. С-696 
сіі ци\ а  іі см. 0-113.
— еххеге чиапіо гіі а 1і см. 0-114.
— поп ітшоѵег5І гіі ^иі а іі см. 0-115.
— поп гісогсіагхі пиііа сіі ци\ а И см. 0-116.
— поп ѵегіегсі гіі ци\ а 1і см. 0-117.
529. апйаге 6\ Іі упорствовать, настаивать на своем.
530. апйаге 1 і И быть на волосок от... 
аѵеге 1а 1е5Іа И см. Т-526.
531. е55еге !і быть уже у цели.
531я. е85еге 5етрге 1і топтаться, толочься на месте:

— ...Ѵа Ъё й ’ассогйо: Іо бо апсЬЧо сЬе сі зопо сіпеііі 
ог^апі22аіі, с ’ё іі сопігаЬЬапйо. сі боп 1е Бідагеие... е 
сотрадпіа Ьеііа , т а  Б Іато Бетрге 1і... (І7. Зіт опеііа , «Тігаг 
т аіііпа»).

— ...Ладио, согласен, я тоже знаю, что есть целые орга
низации, есть контрабанда, сигареты... и тому подобное, н© 
ведь это ничего не меняет...

532. е55еге (или кіаге) И 1і (рег +  іп{.) быть готовым 
сделать что-л., чуть не сделать чего-л.; быть на воло
сок от..:

Роі бопо зіа іа  1і 11 рег зр о загті, соі т іо  ех ргШсіраІе.і.
(V. Ргаіоііпі, аМ г-1 еНо» ).

Потом я чуть не вышла зам уж  за своего бывшего хо
зяина...



М'ега рагво сЬе 1’іт р іе е я іо , таТргайо чиеІТа зиа агіа 
т е г г о  асійогтепіаіа. Го58е зіа іо  Іі Іі рег ргепйегті іп %іго 
СР. Зра ііеііі, «Езате йі гірагагіопе»).

Мне показалось, что чнновинк, несмотря на свой сонный 
вид, чуть было ие поднял меня на смех.

Іо ѵіѵеѵо соп 1’іпсиЬо сЬе Ідпасіо рочевке сайеге: Іа зиа 
ѵі(а ега кіаіа 1і 1і рег езвеге сапсеііаіа  Іапіе ѵоііеі (С. йе 
Іа Мог а, «Ѵпа йоппа с!і М айгій»),

Я жила в постоянном страхе, что Игнасио вот-вот по
гибнет: его жизнь уже столько раз была на волоске. 
(Пример см. тж. С-1002: С-2701; 1-23; М-299).

533. іепеге Іі а  т а іи гаге  с о т е  1е 5огЬе хранить что-л. 
на всякий случай.

С 0 5 0  іа ііо  е піезхо И см. С-2952.
Ы ВАКЕ ѵ 

ІіЬаге а  Вассо см. В-ЗІ.
ІіЬаге іі саіісе (5іпо а ііа  (ессіа или ііпо а ІР и Іііта  

5іі11а) см. С -189.
ІЛВВКА {

534. а ІіЬЬге в большом количестве.
535. — ѵепйеге а ІіЬЬге а) продавать фунтами; Ь) про

давать в розницу.
йаге сіойісі опсе рег ІіЬЬга см. 0-731.
536. гійигге Іа ІіЬЬга аІГопсіа истратиться; спустить 

свое состояние.
сіиеілііа ІіЬЬге йі репзіего поп ра^апо  йие опсе йі сіе- 

Ьііо см. Р-1226.
іі т а іе  ѵіепе а ІіЬЬге е 5е пе ѵа (или ѵа ѵіа) а  опсе 

(или а  ріейі) см. М-252.
т е д ііо  ип’опсіа сіі ІіЬегіа сНе сііесі ІіЬЬге іі’ого см. 

Ь-548.
те& ііо (или ѵаі рій) ип опсіа сіі Гог^и.іа сііе ипа ІіЬ- 

Ьга (или сііе сепіо ііЬЬге) сЗі ьареге см. Р-1147а.
ѵаі ріи ип’опсіа сГопоге (или Йі гіриіагіопе) сЬе т і і іе  

ІіЬЬге іі’ого см. 0-398.
ІЛВЕКАІ.Е т 

Гаѵаго ^репііе ріи сііе іі ІіЬегаІе см. А -1367. 
Ы ВЕКАКЕ ѵ 

ІіЬегаге Іа Гейе см. р-373.
ІіЬегаге ипа рготехка см. Р-2342.
іі сіеіо сі §иагйі (или з с а т р і)  е ІІЬегІ (тж. Піо сі 

(^иагйі е) ІіЬегі (или сі х сатр і е ІіЬегі) см. 0-471. 
ІЛВЕРО а§Е

537. ІіЬего с о т е  Гагіа свободный как ветер.
538. ІіЬего с о т е  ипа саіапсіга (или с о т е  §1і иссеііі 

гіеІГапа) свободный как птица:
— ...Ма ип Ъеі еіогпо іо аѵгеі сПбігіЫіНо Іе гпіе іегге 

а соіого сііе поп Ьаппо піепіе е... гае пе Багеі апгіаіо а 
тепсіісаге, ІіЬего соше ипа саіапгіга {Р. Ріога, «Ріпе йі ип 
тепйісапіе ІіІозо[о» ) .

— ...Но в один прекрасный день я роздал бы мои земли 
неимущим и. свободный как птнца, ...пошел бы христарад
ничать.

...е аііога РіпсссЫо, Ігоѵапгіозі ІіЬего с о т е  ип иссеііо 
пеІГагіа, ргеве а <3іге собі... (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге сіі 
РіпоссЫо» ).

...и вот Пиноккио, вольный как птица, стал рассказывать...

539. ПЬего 6\ Іаге е  сЗІ гіІ5?аге ^  пользующийся пол
ной свободой действий:

Оеі гевіо Іиі 1е аѵгеЬЬе ѵоіиіо «етрге Ьепе, т а  а сопйі- 
хіопе сЬе 1о ІаБсіазБе ІіЬего гіі іаге е гіі <И$?аге, сііе поп
1о зессаББе, сЬе поп §1і !а сееве регсіеге ип Іетро ргехіОБО 
(С. Ноѵеііа, ^МаІег йоіогоья*)

Впрочем Сандро всегда любил Нену, ио при одном усло
вии. чтобы она предоставила ему полную свободу действий, 
ии в чем не стесняла и не заставляла терять драгоценного 
времени.

540. ПЬего е Ггапсо (тж. Тгапсо е ІіЬего) совершенно 
свободный.

541. — рагіаге Ггапсо е ІіЬего говорить прямо и от
крыто.

ІіЬего шигаіоге см. М-2172.
542. ПЬего 5и 11а рагоіа освобожденный под честное 

слово.
ІіЬего с о т е  %\і иссеііі сІеІРагіа см. Ь-538. 
сашро ПЬего см. С-367.
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сагіа НЬега см С -1051. 
сиог ІіЬегс см. С-3184
— а сиоге ІіЬего см. С-3185, 
іт р и іа іо  а ріесіе ПЬего см. 1-142. 
зрігііо ІіЬего сж, 5-1452.
543. а ііа  (ЬеІІа) ІіЬега свободно, без стеснения; от

крыто; непосредственно:
Ьа рге§о сіі псп и загт і ріеій пё тІБегісогсНа. е сЗі всаг- 

іагіе  а ііа  Ьеііа ІіЬега, риаисіо поп Іе ѵайапо а депіо 
( О. Сіизіі. «ЕрІ5іоІагіо»).

Прошу отнестись ко мне без всякой жалости и снисхо
ж дения и отвергать без малейшего колебания написанное 
мной, если сочтете его недостойным опубликования.

Рагіаѵап ІиШ аііа  й ізіеза  е а ііа  ІіЬега (О. Коѵапі, «Ьа 
ёіоѵ іпегга йі Сіиііо Сезаге»).

Все онн говорили очеиь долго и с полной откровенностью. 
Ѵоі гадіопаіе ігорро а ііа  ІіЬега (С. Сазопі, «Ма&іа 

сі' апгоге»).
Вы рассуждаете слишком легковесно.
— ...ѵіа, іпі йіса а ііа  Ъеііа ПЬега яиеііо  сЬе репза <3і гае 

(М. Риссіпі, «ЕЬгеі» ).
— ...ну, только без всякого стеснения скажите что яы 

обо мне думаете.

аП’агіа ІіЬега см. А-1029.
а т е п іе  ІіЬега см М-11273.
а оссіііо ІіЬего см. 0-68.
а ріеііе ПЬего см. Р-1605.
а гиоіа ІіЬега см. К-634.
аѵеге ІіЬега ѵіа (или ѵіа НЬега) см. Ѵ-475.
аѵеге 1е т а п і  КЬеге см. М-552.
йаге Ьгассіо ПЬего а чсі см. В-1154.
йаге ІіЬего согхо а... см. С-2814.
йаге (1а) ѵіа НЬега см. Ѵ-479.
Іаксіаге т а п о  НЬега а с̂1 см. М-С09.
Іаксіаге р іагга  НЬега см. Р-1549.

Ы ВЕКТА / 
аІЬего йеііа ІіЬегіа см. А-44/.
544. те ііегх і іп ІіЬегіа чувствовать себя как дома, 

непринужденно.
545. ргегйегхі 1а ІіЬегІа йі ( +  іп{.) взять на себя сме

лость.., позволить себе.
546. хіаге іп ІиМа ІіЬегіа быть одетым по-домашнему.
547. сНі йеІГаНгиі (гоЬа) ргепйе, Іа 5иа ІіЬегІа ѵепйе 

ргоѵ. ^  кто взаймы берет, свою свободу продает.
548. т е ^ І іо  ип’опсіа йі Ж  Ій сЬе йіесі ІіЬЬге а ’ого 

ргоѵ. унция свободы лучше десяти фунтов золота.
рале, сіроііа е ІіЬегіа см. Р-301. 
капііа е ІіЬегІа ѵа^ііоп рій Й’ипа сіііа  см 5  197. 

Ы В К ІС С Ш О  пг 
Іеііо а ІіЬгіссіпо см. Ь-467.

Ы ВКО т 
І.іЬго аггигго см. А -1407.
ЬіЬго Ьіапсо см. В-662.
549. ІіЬго с1ііи50 соп 5е11е кідіШ а) книга за семью 

печатями; Ь) библ. Апокалипсис.
ІлЬго ^ іаііо  см. 0-430.
ПЬго ^ іаііо  см. 0-431.
550. іі ПЬго ІІ135І10 (или т а е ііг о )  гроссбух.
ІіЬго пего см. N-194.
— е55еге 5е§паіо пеі ІіЬго пего йі цй см. N-194°.
1-іЬго ѵегйе см. Ѵ-311.
551. іі ПЬго йеі йе^ііпо книга судеб:

— О г ч Г;. ве йеѵо тогіге апсЬМо іп ЛІагасауЬо, сокГ йоѵеѵа 
еккеге ксгіііо виі ІіЬго гіеі т іо  (Іевііпо (Г. 8аІ%аП, И 
согзаго пего»).

— Ну что ж, если и мне суждено умереть в Мараканбо, 
так это должно быть записано в книге моей судьбы.

552. ПЬго йі йіѵогіопе молитвенник.
553. іі ПЬго йеі Іиіиго книга судеб.
554. ЬіЬго йеі ЬіЬгі книга книг, библия.
555. ПЬго йеі пишем книга чисел, 4ая книга пяти

книжия Моисея.
556. ПЬго й’оге (или йеііе оге) часослов, молитвен

ник.

ь
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557. ІіЬго й’ого (или  й’Ого) ист. золотая книга, ре
гистр благородных семейств.

558. ІіЪго а резо книга на вес; толстенная, но пустая 
книга.

559. ип НЬго Йа (Йаге а реьо а і)  за іи т а іо  книга, 
годная лишь на обертку, макулатура.

560. іі ІіЬго ііеі регсЬё книга «Почему?» (мистическая 
книга с ответами на вопросы на все случаи жизни, ко
торая якобы лежит под статуей Пасквино в Риме).

561. — іі ІіЬго йеі регсЬё зі зіапіро е зі регйё ргоѵ. 
книга «почему» напечатана, да утеряна; книгу «по
чему» не найти никому (ср. только бог знает, поче
му).

562. — іі ІіЪго ііеі регсЬё зіаш раіо  апсог поп е ргоѵ. 
не на всякое «почему» есть «потому что» (ср. потому, 
что кончается на «у»).

563. ІіЪго йеі циагагііа колода, игральные карты.
564. — зіийіаге II ІіЬго йеі чиагапіа увлекаться кар

точной нгрой, быть картежником.
565. Сгап ІіЬго книга государственных долгов, 
поіозо согп’ип ІіЬго сіа т е з з а  см. N-401.
1’азіпо йе<т|і аіігиі ІіЬгі см. А -1195.
566. ипа т а іе г іа  йа Іагпе ( т о і і і )  ІіЬгі это долгий р аз

говор, об этом можно написать гору книг.
567. а (й ) арегіа с!і ІіЬго (тж. а  ІіЬго арегіо) (обыкн. 

с гл. іестдеге, сапіаге, зиопаге, есс.) с листа, без подго
товки

ай арегіига йі ІіЬго см. А 940.
568. аѵеге чй пеі 5>ио ІіЬго =  быть расположенным 

к  кому-л., хорошо относиться к кому-л.:
Е рег 1о рій Еспіе оггііпагіа, е 1а Ъиоп’а ш т а  Йеііо 2Іо 

Ріег Магіа поп Гаѵеѵа іап іо  пеі зио ІіЬго (Аі. Могеііі, 
«■Лотапгі йе ііа  тіа Іегга»).

Большей частью это самые заурядные люди и у покой
ного дядюшки Пьера Мариа они были не в честн.

569. сгейегзі ип ІіЬго з іа т р а іо  =  считать себя кладе
зем премудрости:

Ё іпсгеЛіЬіІе соше сі 5І розза іііигіеге созі егоззоіапа- 
т е п іе . сгейеге! ип ПЬго з іа т р а іо  е поп еззеге сЬе ипа сагіа 
азс іи^ап іе (М. МогеІІі, «Т и ііі і гісогйі»).

Просто невероятно, что человек может так страшно за 
блуж даться, счнтая себя непререкаемым авторитетом, когда 
в действительности он всего лишь нуль без палочки.

570. еззеге ип ІіЬго арегіо быть открытой книгой, 
простодушным, душ а нараспашку

571. еззеге ип ІіЬго сЬіизо быть замкнутым; быть з а 
гадкой.

поп еззеге йе^по йі рогіаге (или  поп еззеге а ііо  а 
рогіаге) і ІіЬгі йіеіго а чй см. 0-78.

572. поп еззеге зиі Ьиоп ІіЬго Йі чй попасть в неми
лость, в опалу к кому-л.:

— N0, Раоіо, пип сгейеге... Сі ё Іапіо гісопозсепіе йі 
чиеііо сЬе зі ё ІаНо рег Іиі.

— ІЛ іт!.. А т е  пГЪа пп^гагіа іо  а йепіі вігеііі... Сіа 
поп его зиі зио Ъиоп ІіЬго {/ Сазіеіпиоѵс. «гѴопогеѵоіе  
Раоіо Ь еопіагіе»).

— Нет, вы не правы, Паоло . Он ван так благодарен за 
все. что было сделано для него.

— Хм... Меня он поблагодарил, стиснув зубы.. Ведь я 
уж е давно у него не в чести.
еззеге соше іі ріоѵапо АгІоМо сЬе зареѵа Іе^деге зо- 

Іа т е п іе  пеі зио ІіЬго см. А -1079
573. поп еззеге рій пеі НЬго Йеі ѵіѵепіі быть вычерк

нутым из списка живущих, умереть.
574. Іаге ІіЬго поѵо начать новую жизнь, открыть но

вую страницу.
Іед^еге пеІГапіша соше іп ип ІіЬго арегіо см. А-799.
575. І е ^ е г е  пеі ІіЬго Йі чй =  перемывать кому-л. ко

сточки.
Іеедеге пеі ІіЬго йеі Гиіиго см. Р-1605.
576. 1е§деге пеі ІіЬго йеііа ѵііа читать в книге жнзни, 

знать жизнь, быть умудренным опытом.
577. Іед^еге >п ІІП НЬго зоіо (или іп ип зоіо НЬго, зо- 

Іапіепіе пеі зио ПЬго; тж. поп зареге Іеддеге сЬе пеі 
5 ію ІіЬго) =  всегда считать себя правым.

578. Іе^деге с о т е  зи ип ІіЬго ^  ш д еть  насквозь:
«Апсіегеіе ѵоі еій  а і сопѵепіо, рег рагіаге аі рагіге Сгізіо- 

Іого?» й отапйо  Аепезе а Кепго.
«Ье гиссЬе!» гізрове диезіо: «зареіе сЬе Шаѵоіі «ГоссЬі Ьа 

іі рагіге; т і  ІеебегеЬЬе іп ѵібо, согпе зи ип ІіЬго сЪе с’ё 
циаісова рег агіа» (А. М апгопі, « / рготевві врові»).

— Вы пойдете в монастырь поговорить с отцом Христофо
ром? — спросила Аньезе у Ренцо.

— Н е такой я глуп ец і— отвечал тот... — вы знаете, какой 
дьявольский ум у падре: он всякого видит насквозь, и по 
моему виду догадается, что дело нечисто.

рагіаге сош’ип ІіЬго зіаш раіо  см. Р 454. 
рагіаге с о т ’ип ІіЬго зігарраіо  см. Р-455. 
поп зареге Іеддеге сЬе пеі зио ІіЬго см. Ь-577.
579. зро^Паге ип НЬго выбрать, выписать примеры, 

старательно выписать цитаты нз книги.
зіийіаге (и л и  ѵейеге зо ііап іо) 1е сорегіе йеі ІіЬгі см. 

С-2598.
ё зсгіііо пеі НЬго йеі йезііпо см. 5-491 
1а т о г іе  поп ^иагйа зо іатеп іе  (или зоііапіо) пеі (или 

аі) ПЬго йеі ѵессЬі см. М-1985.
поп ѵ’ё піа§§іог Іайго й’ип ПЬго саКіѵо см. Ь-87. 

Ы С Е ^ А  /  
соп Нсепга рагіапйо см. Р-457.
580. йаге Нсепга а) предоставить свободу действий:

I а іе, ['іігніш1 сіо сЬе ѵі раг піееііо, іпзееиііеіо. зе ѵоіеіе, 
ѵе пе <Іо ріепа Іісепга... (М. й'АгецИо, «ЕИоге Ріегатохса»), 

Итак, поступайте как вам покажется лучше, пресле
дуйте его, если хотите. Я предоставляю вам нолную свободу 
действий.

Ь) дать расчет, уволить.
581. ргепйеге Нсепга йа цй попрощаться, распро

щаться с кем-л.
582. ргепйегзі Нсепга... позволить себе...
поп зі р і^ ііа  іі ѵепіо а ііа  ѵеіа зепга Нсепга йеі пос- 

сЬіего см. Ѵ-281.
І Л С Е ^ І А К Е  ѵ 

Іісепгіаге іп Ігопсо см. Т-951.
ІЛСЕКЕ ѵ

поп Псе сЬе йаррегіиііо іі дідііо аЬЬІа гайісе см. 
С 446.
Ы С (и )О К Е  т 

сііі Іагйі 1а і зиоі Іаѵогі, Іагйі гассо§Не 1 зиоі Іісогі 
см. ^-279.
ЬШ О т

рогіаге гепа (или агепа) аі Нйо см. К 220. 
ргепйеге іі ѵоіо рег аіігі іійі см. Ѵ-912.
583. гіѵейеге і (или Іогпаге а ’) раігіі Іійі поэт. 

вернуться к родным пенатам, вернуться в родные 
края.
ІЛЕТО адд  

а Ііеіо ііпе см. Р-815.
роѵегіа Ііеіа ё е'гап гіссЬегга см. Р-2201.
584. зе 1и ѵиоі ѵіѵег Ііеіо поп 1і Ё'иаг^ аге іппапгі т а

йі йіеіго ргоѵ. хочешь быть счастливым, не смотрн впе
ред, оглянись назад; смотри не на тех, кому лучше, а 
на тех, кому хуж е тебя.
Ы ЕѴЕ а§§

циеі сЬе загеЬЬе ^геѵе !а рагіепга Ііеѵе см. С-1041.
1і зіа Ііеѵе 1а Іегга! см. Т-440.

Ы С Ю
поп евзеге Ііеіо а ііа  ргоргіа рагоіа см. Р-52І. 

Ы Ь Ь Е Р І:
585. зепга ІіІІегі поп зі Іаііега =  без денег ничего не 

сделаешь.
ы ь ь о

586. НІІо НПо =  потихоньку, помаленьку, невозму
тимо:

А Баѵопа рег росо поп ѵагіо зо’Ло ІТ Ігепо, е айеззОС 
НПо ІіПо. ші (Іісе сЬе поп за піепіе (Р. ТотпЬагі, «Репвіопві 
Nіа%а^а е а іігі гассопіі»),

В Савоне я дошел до того, что чуть не бросился под 
поезд, а теперь она с иевозму»имгіім видом меня уверяет, 
что ничего не знала.



ІЛЬЬОРА !
587. Гаге Іа ШІога диа.:. бездельничать.

ЫМА I
588. !іша хогйа а) человек, действующий тихой са

пой; Ь) скрытая болезнь; скрытое, тайное горе.
Іаѵого с!і Ііша см. Ь-272.
589. іаге Іігпа Ііпіа насмехаться, издеваться.
590. т е ііе г е  а ііа  І іт а  подвергать испытанию.
591. Ьа ипа Ііша сЬе діі гойе 1о кіошасо что-то гло

ж ет его, он чем-то озабочен.
Ы М А К 2 о

592. Ііліагіа прнднраться к мелочам, мелочнться. 
І іт а ге  іі сиоге см. С-3264.
Ііт а ге  Гіп^едпо см. 1-266.
І іт а ге  Іа т е п іе  см М-1146, 
іі іегго І іт а  іі іегго см. Р-462.
593. І і т а  І іт а !  давай-давайі, шуруй-шуруйі 

ЫМАТІІКА /
594. ѵіѵеге йі І іт а іи га  жить на гроши, с трудом пере

биваться.
ІЛМ ВЕІХО т

595. саѵаге Гиогі П ІііпЬеІІо перемывать косточки.
596. ііссаге іі ІітЬеІІо  іп... вмешиваться, соваться не 

в свое дело.
ЫМБО т

597. іі іііпЬо йеііе Ьиопе іпіепгіопі добрые намерения, 
еззеге --оше ип’апіш а йе! ІітЬ о  см. А-793.
Г98. ѵа’ аі ІітЬоІ груб, катись-ка ты!, убирайся! 

ІЛМО т
599. іі покіго Іішо поэт, бренная плоть.

ІЛ М О М ТА  (
600. ё соше ргепйег ипа І іт о п а іа  нет ничего легче, это 

проше простого.
ЫМОІЧЕ т

аото соше (или рій Йі) ип Іііпопе см. А-390.
601. дагалШ о а і Іішопе диал. с полной гарантией:

«Те йісі сЬе іі Магіо сі сазса?*
«СагапШ о аі Ііпіопе» (Е . Ьа Зіеііа , «Ьа йоісе того$а»)я
— Ты думаеш ь Марио клюнет?
— Железно.
«ТиНе диезіе оге Ьа тпіса Іа ііо  диаІсЬе рогсЬегІа? 

Сиаггіа сЬе а т е  1о рио! сопіаге; г іт ап е  1га ат ісп е . ^агап- 
Шо аі Іітоп е»  <Е . Ьа З іе ііа , «Ьа йоісе тогова»).

— За это время он не наделал каких-нибудь гадостей? 
Видишь ли, мне, как о од руге, ты можешь все рассказать, 
и все останется между нами с полной гарантией.

602. кргепшіо соше ип Ііто п е  (тж. с о т е  ип Іітоп е  
«ргетиіо) как выжатый лимон;

Агіеззо 1о в! ѵоіеѵа Ъиііаг ѵіа с о т е  ип И тоне зр гети іо
{Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’спогеѵоІе Раоіо Ьеоп^огіе» ).

А теперь его хотели выбросить вон как выжатый лимон.
...Кеззш ю гезізіе рег рій <11 *ге о чиаііго аппі е ііе  іп- 

Іегпаіі е бетрге  рій ассеіегаіе сагіепге гіеііе Нпее, сіоро- 
сІісЪё — зргети іо  с о т е  ип ііто п е , ргесосетепіе іпѵессЬіаіо 
е зоѵепіе и о то  ііп ііо — ѵіепе раззаіо  ас! еііге  Іаѵогагіопі 
оѵе розза апсога гепгіеге Ѵ Ѵ п іііі*, 6 поѵетЬге 1960).

...Н икто не выдерживает бешеного н постоянно возрастаю
щего темпа конвейеров более трех-четырех лет. после чего 
выжатого как лимон, преждевременно состарившегося рабо
чего, зачастую инвалида, направляют на другую работу, 
где он еше может приносить хоть какую-нибудь прибыль.

сайеге ей ипа Ьиссіа сіі и'птопе см. Р. 1317. 
саіреьіаге ипа Ьиссіа Йі Іішопе см. В-1318.
603. хргешеге і Іішопі быть святошей; корчить из 

себя святого.
іргешеге с о т ’ип Ііто п е  см. 5-1525.
1е ^^е^се поп (аппо Іішопі см. 103.

Ы М 08Ш А  [
604. Ьиопа Ііто з іп а  добрый малый.
605. 1е І іт о ііп е  хоп Гаііе (или  ііп ііе) бог подаст; у 

нас сегодня не подают (говорится і ому, кто пришел 
просить что-л. не вовремя).
Ы М РШ Е22А  [ 

шокігаге Іа ѵег (а пеііа зиа Іітр ій егга  см. Ѵ-345.

606. Іітр ій о  с о т е  ип сгЫ аІІо прозрачный как хру
сталь:

II сіеіо ега ІІтрійо со те  ип сгізіаііо ... Реггі, «ЕтІ-»
%гап!і» ).

Небо было прозрачно как хрусталь...

ЬШСЕ і  
оссЫ аі Ііпсе см. 0-42. 
аѵег ГоссЬіо йі Ііпсе см. 0-110.

Ы1ЧСЕО а§§  
аѵеге оссіііо Ііпсео см. 0-110.

ЬШ ОО а^В
607. Ііпйо (или іизіго) соше ипо зрессЬіо сияющий 

как зеркало; чистігй как стеклі шіко:
Е шГаІІга сока 1е загеЪЪе ріасіиіа Іапіо... ѵегіеге Іа саза 

йеі зі&пог РІогіпйо: ип аррагіатеп іо  ЙІ іге зіапхе. Ьо 
іепеѵа Ьепе? ІлпЛо, Іизіго с о т е  ипо зрессЫо, ип Іогіо еѴиоѵо,
о ега ип с и т и іо  <11 зрогсігіа? (А. РаІаггевсЫш «і/п зікпоге 
зоіо») .

И еще ей очень хотелось увидеть, как живет синьор 
Флориндо. У него было три комнаты. Как он их содержит? 
Сияют ли они как зеркало, или в них мерзость запустения?

ЬШ ЕА [
608. Ііпеа сіі агіопе Іасііе линия наименьшего сопро

тивления.
609. йие (или  Іге, диаі(го) Ііпее записочка, пара 

строк.
610. — Гаге (или хсгіѵеге) йие (или іге, диаі(го) 11-

псе черкнуть пару строк (пример см. Ь-920).
611. а ^галйі Нпее в общих, в основных чертах, 
іл Ііпеа йі та$$іілг см. М-918.
612. Іипдо Іа Ііпеа й’агіа по прямой (линии), напря

мик.
613. іп ргіліа Ііпеа (обыкн. употр. с гл. еззеге, т е і -  

іеге, есс.) а) в первых рядах, Ь) на передовой.
614. &и Іи ііа 1а Ііпеа с начала и ди конца:

— 5е чиеііа йоппа... Ьа йеКо ипа Ьи^іа. яе поп с 5Іа(а 
геззипа (огаіига. ѵиоі йіге сНе Ьа теп(11о «и (и і(а Іа 
Ііпеа (Р. Сіоѵаппіпі, *1.а ЬаЪеІІе- ').

— Е с л и  она сказала неправду и никакого прокола ие было, 
значит, она лгала от начала до конца.

614а. аіиіаге Іа Ііпеа помочь сохранить флгуру.
615. аѵеге ипа ЬеІІа Ііпеа а) нметь красивый покрой; 

Ь) быть стройным.
616. аѵеге чиаІсЬе Ііпеа (йі ІеЬЬге) слегка температу

рить:
...П ЬашЬіпс , яіап >11 о Ьа аѵѵіо диаІсЬе Ііпеа, т а  а<1е590 

®»а Ьепе (С. Тевіогі, *11 р  іапга е а ііп  гассопШ).
. . .п р о ш л о й  н о ч ь ю  у р е б е н к а  был н е б о л ь ш о й  жар, но с е й -  

час о и  вполне з д о р о е

617. аѵеге раккаіо Іа Ііпеа едиіпогіаіе быть в зрелом 
возрасте.

618. поп аѵеге пеапсЬе ипа Ііпеа йі (епіро не иметь 
ни минуты (свободной), быть вечно занятым.

619. поп сенеге йі ипа Іі еа не уступать ни на йоту, 
сопхегѵаге Іа Ііпеа см. Ь-623.
620. еххеге *иогі йі Ііпеа а) сбиться с пути, Ь) выйти 

за рамки, выйти из колеи.
621. еккеге зи ііа ііпеа йеі {иосо быть на линии огня, 

быть на передовой (позиции).
622. (аге рег Ііпеа действовать прямо, открыто.
623. ш апіепеге (или сопзегѵаге) Іа Ііпеа а) соблки 

дать гармонию, пропорцию; Ь) держаться своей линии, 
проводить свою линию; с) сохранять, блюсти (строй
ную) фигуру:

5 росса. — СЬе ЬаІ? Р а  чиаІсЬ^ 4етро тап&1 росо... 51а- 
®ега, 5І риб сііге. поп Ьаі Іоссь '‘ сіЬо... Зрего сЬе поп Іагаі 
рег тап іеп еге  Іа Илеа (С. С. *11 ю тапг^ ёеі віоѵапь
рсѵегі» ).

С о а к к а. — Что с тобой? С некоторых пор ты так 
мало ешь. Сегодня вечером ты. можно сказать, и не при
к и н у л ась  к пище. Надеюсь, ты это делаешь не рада 
стройной фигуры.

624. Іерреге Г га Іе Ііпее читать между строк.
625. піеИеге іп Нпеа соединить (по телефону).

ІЛМРЮО а§8



544

626. репіеге 1а  Ііпеа располнеть, растолстеть, разж и
реть, расползтись:

А пазіазіа (іггііапйозі соі ѵезіііо). — Мі Ьаі іа ііо  репЗеге 
1а Ііпеа (/:. Роззепіі, «Ѵіііеіа Іиогі рогіа»).

А н а с т а с и я  (злясь на слиш ком узкое платье). —* 
Я из-за тебя растолстела.

627. іепеге 1а Ііпеа (гігШа) действовать прямо, от
крыто, в открытую.
и і ч а ы л  /

Ііп^иа аШ ІаІа с о т е  ипа Іапсеііа см. Ь-651.
628. Ііп^иа агаЬа непонятный язык, китайская гра

мота.
629. Ііп<гиа Ьага (или ѵегсіе) воровской жаргон.
630. Илоне йоМе классические языки.
631. Ііп^иа езегсііаіа (или Тгасіісіа, шогсіасе) злой 

язык.
632. Нп^иа іпгіосііе несдержанный язык.
633. Нп^иа Іезіа (или  зсіоііа) хорошо подвешенный 

язык:
Оезиіпа пе! сагпро сіеііе Погаіе ега ип ро’ соше КогпіЫо 

іп чиеііо гіееіі зігіііопі: т а і і^ п а , соп 1а 1іп§иа Іезіа, іп- 
зізіепіе рещ?іо ипа гапгага (Л. ЛІогаѵіа, сЫиоѵі гассопіі 
гот апі»).

У цветочниц Джезуина была чем-то вроде Ромильдо среди 
газетчиков: ехидная, быстрая на язык, прилипчивая — хуже 
комара.
634. 1іп«иа Іил^а длинный, болтливый язык:

— ...іі сопозсе (Зі сегіо іі Ьиссіоіі. сЬе... Ьа Іа Ііп§иа рій 
1ип<*а е а^игга гіеі ЪаНі (У. ВгоссНі, «I іет рі йеі ^гапсіе 
атоге» ).

— ...и. конечно ж е, Луччоли тебя знает. У него... язык 
длинней н острей его усов.
(Пример см. тж. Р-539).

635. Ііпстиа т а гс іа  злопыхатель (пример см. 2-67).
636. Ііпстиа іпаіегла родной язык.
Іілдиа тоггіасе см. Ь-631.
Ііп^иа т о г іа  см 1.-641.
Ііп^иа раііпока см. Ь-639.
Іілочіа $сіоі!а см. Ь-633.
Ііп^иа зегрепііпа см. Ь-640.
637. Ііпстиа крепіа мертвый язык.
638. Ііпстиа кріеіаіа разящий язык, язык что бритва.
639. Ііп^иа «рогса (или раііпоза) обложенный язык. 
1іп«иа ѵегйе см. Ь 629
640. Ііпстиа ѵеіепоза (или ѵірегіпа, кегрепііпа, гіі ѵі- 

рега, с!і зегрепіе) злой, ехидный язык
641. Ііп<тиа ѵіѵа [то г іа ] живой [мертвый] язык:

А диеііі сЬе ѵсггеЬЬего аЬсІіге іі Іаііпо: «ѴШ, ѵоі иссігіеіе 
ипа... Ііпеиа то г іа !»  (М. Мо%Ііа, «Ье 1500 рій Ъеііе Ьаггеі- 
Іеііе»).

Тем, кто хотел бы отменить латынь: «Презренные! Вы 
убиваете... и без того мертвый язык!»

Іа 1іп<-иа йеМ’Агпо см. А-1132.
642. Ііпдііа с!а саѵаііі лошадиный, труднопроизноси

мый язык (о немецком языке).
643. Ііпдліа йа {ассЬіпо грубость, брань.
644. Ііп^иа с!і іиосо неистовый оратор.
Ііл^иа й’іп(егпо см. 1-242.
645. ііпстиа с!е1 Ьагіо  латинский язык.
646. Ііпдиа шагіге а) праязык; Ь) родной язык. 
Ііл^иа сЬе роІгеЬЬе ерагхаге ипа зігайа см. Ь-649. 
Ііпсгиа соше ип гакоіо см. Ь-651.
1іп§ч;а йі кегрепіе см. Ь-640.
647. 1а Ііприа йеі $і итальянский язык.
648. Ііппце когеііе родственные языки.
6^9. Ііп^иа сЬе зрагга  (или сЬе зрамегеЪЬе) ип Гогпо 

(или »ейе, сепіо Гогпі; тж. Ііпдиа сЬе роігеЬЬе враггаге 
ипа кігасіа) длинный язы к, язык что помело языком 
хоть пол мети:

Ьисіеіа ё ипа еіоѵапе сашегіега райоѵапа соі пазіпо 
аІГіпгй, 1а Ъоссі:ссіа (Э'зреиоза е 1а Ііп^иа с.Ье роігеЬЬе 
зраггаге ипа зігайа: ип сароіаѵогс і Гетггінііііа ргероіепіе 
е саргісеіоза (.4. РаІаггевсНі, «Мцвіса ргоіЬііа»),

Лючиета молодая служанка, из Падуи, со вздернутым 
иосиком, презрительно поджатыми губками и длинным-пре- 
длинным языком: воплощение своенравной и капризной жен
ственности.

650. Ііп^иа (или Ііп^иадоіо) сіа 8Ігарагго обычный, 
банальный язык.

651. Ііпсгиа (іа^ ііеп іе ) с о т е  ип га^оіо (тж. Іія^иа 
сНе Іа^Па с о т е  ипа Іаісе или  ипа §рас!а; Ііп^иа сЬе 
іа§ ііа  е ?епс!е; Ііп^иа аГПІаІа с о т е  ипа Іапсеіга) язык 
что бритва, злой язык (пример см. Р-219).

652. Ііп^иа с!а іапа^Ііе (или со т е  ипа іапа^Н а) злой 
язык:

Еидепіо. — Соше аѵеіе зарійо йе^Іі огессЬіпі?
ѴЦІогіа.— Ме ГЬа йеііо іі зі^пог О. Магхіо.
Еицепіо. ■—Аіі! Ііп^иа сіа іапа§1іе! (С. Соійопі, «1а Ьоі-

іе^а  аеі са[[ё»).
Э у д ж е н и о .  — Как вы узнали про заложенные серьги? 
В и к т о р и я .  — От синьора дона Марцио.
Э у д ж е н и о .  — Ах. ->тот сплетник!

653. Ііп^иа сіа иссеііі трескучий язык, птичий язык 
(об английском языке).

Ііп^иа сН ѵірега см. Ь-640.
654. Гаизоліа Нп^иа поэт, итальянский язык [аузо- 

ны — доисторические обитатели Италии] .
655. Ьиопа Ііп^иа доброжелатель:

«резідего ргеѵепігіа пеі сазо сЬе диаісіте Ьиопа Пп&иа 
з аПгеІІі а  іпіогшагіа. К еііе ас^ие гіеііа позіга Ьеііа зріая&еКа 
ргіѵаіа ё !а1ао сЬе ѵаба а Ііпіге 1а іо^па гіеі раезе» 
(С. Сейегпа, «Зі&поге & З і^п о п » ) .

«Должна предупредить вас, что утверждения некоторых 
доброжелателей, будто сток местной канализации выходит 
в море напротив нашего пляжа, не соответствуют действи
тельности» .

656. саШѵа Ііпоца злоязычный человек:
«Ме Гаврейаѵо... сайіѵа 1іп<*иа!» ЬогЬоіІо 1а 5§апсі; е 1о 

ріапіо И, зепга йаг^И геііа  (С. Ѵег^а, «Мавіго-сіоп Се
зиаШ о»).

«Чего ж е еще ж дать от вашего злого языка! — пробор
мотала Зганчи и отошла, ие слушая его.

— ...Коп ѵо&Ііо Гаге 1а саШѵа Ііп&иа, іпіепйіашосі, е аі~ 
ігіЬиіге а ііа  зогеііа сіі Е ііза ип а т а п іе  іЗі рій сіі с]ие11 і кіа 
аЬЬаз1:ап2а пишегозі сЪе езза еЬЬе (7Ѵ. ЗаІѵапезсНі «ііп  
ѵіоііпо, 23 йоппе е  іі йіаооіо»)

— ...Давайте договоримся: я не хотел бы злословить и 
приписывать сестре Элизы хоть одним любовником больше.
И так их у нее было предостаточно.

Іезіо с!і Ііпдиа см. Ь-409.
657. т а іе  Нп^ие злые языки:

Ье т а і е  Г т^и е  роззопо Ъеп5і озеигаге рег ип ізіап іе  1а 
ѵега кіогіа, т а  зопо согпе 1е пиѵоіе сЬе зі йііе^иапо ргезіо 
сііпапгі аі зоіе (С. А. Зсагіаггіпі, «Сеппі зорга Ріеіго Рап- 
}апі» ).

Злые языки, право же, могут на какой-то миг затенить 
даж е настоящую славу, но их можно сравнить с облаками, 
которые быстро расходятся под лучами солнца.

— ...Ти поп і^погі сЬе Іе ш аіе Нп§ие гпі гіісопо а т а п іе  
Ш Боііа 2епо (С/. Саітрепіа, «II Рогпагеііо йі Ѵепегіа»).

— ...Ты, в и д и м о , знаешь, что злые языки называют меня 
любовником Софии Зено.
(Пример см. тж. С-376).

658. зигіаіо коііо 1а 1!п§иа ирон. любитель работать 
языком (ср. поработал языком, аж  вспотел).

659. Іаггіо йі Ііп^иа а  кос.юязычный (ср. говорит — 
что родит).

еггоге гіі Нп^иа см. Е-154. 
іп ітопеіігіа гіеііа Ііпстиа см. 1-80.
і Іге Іи т і йеііа Ііп^иа см. Ь-859.
660. соп Іа Ііп^иа Іиогі (с о т е  і сапі) высунув язык 

(как собака):
— ...СЬе ѵоіеіе ёіге? Іогпо іга іе іа іо  е соп 1а Ііп&иа Іиогі 

с о т е  і сапі (Р. Iііг:]апі, «Сессо й’Авсоіі»).
— ..Так что вьі думаете? Вернулся он запыхавшись, еы- 

сунув язык как собака.
661. іп Ііг.6 иа роѵега короче, для ясности, попросту; 

без обиняков.
662. а Ііп^иа кігаксісопі =  с высунутым (от устало

сти) языком:
«Е а сііі йеѵе ріасеге, ііп П^ііо, зе поп а ііе  йоппе, 

й іздгагіаіа сЪе зопо? РегсЬе. іпѵесе (Зі я  апЗаге Гаьііо,
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поп гіп^гагіаѵо і1 Бі&поге а Ііп&иа віга&сісопі рег аѵеггпі 
йаіо ип {іёНо созі Ъеііо сЬе Іе га&агге т е  Іо тап§іаѵапо  
соп &Ц оссНі? (V. Вгапсаіі, «II ЪеІГАпіопіо»).

— А кому ж е должен нравиться парень, как не женщи
нам, пропади я пропадом. И вместо того, чтобы ж ало
ваться, почему я до іюлного изнеможения не благодарила 
господа за то, что оа дал  мне такого краеавца-сына, ко
торого все девушки пожирают глазами.

Ргапсевсо. . .— Ье гіоппе поп ѵаіеопо пиііа. Ты ѵаіі рій 
<3і Іого іи ііе  іп зіете . СІіі ѵиоі <іі Іого? Те 1а рогіо диі а 
Ііпбиа зігазсісопі ( V. Вгапсаіі, «Ооп Сіоѵаппі іпѵоіопіагіо»).

Ф р а н ч е с к о . - .  — Ж енщины — иичтожиые созданья. Ты 
стоишь больше их всех, вместе взятых. Чего тебе от них 
нужно? Я к тебе ее позову, и она бегом прибежит.

соп ип раіш о еіі Ііпдіщ Іиогі см. Р-178. 
киііа рипіа Йеііа !іп§иа см. Р-2449. 
кепга реіі киііа Ііп&иа см. Р 1094. 
аП о^аге Іа 1іп§иа см. Ь-695.
663. аггоіаге 1а Ііп^иа злословить, 
аѵеге іі сегѵеііо пеііа Ііп^иа см. С-1574, 
аѵеге іі сиоге киііа 1іп§иа см. С-3236, 
аѵеге іі Неіе пеііа Ііпдчіа см. Р-649.
664. поп аѵеге (или  регйеге) Іа Нп^иа потерять дар 

речи.
665. аѵеге ^с киііа Ііп^иа: 1’Ьа киііа Ііп^иа это вер

тится у него на языке:
Сіиііо аѵеѵа 8іі11а Ііп^иа 1а Ъаііиіа сЬе М ііагго шегііаѵа... 

(Ь. Ргеіі, <тСіоѵіпегга. ^ іоѵ іпегга»).
Достойный ответ, которого заслуживал Милаццо, прямо- 

таки вертелся у Дж улио на кончике языка...

666. аѵеге 1а Ііп^иа ^гокка (или  Іопсіа гіеі Ыезі) ше
пелявить, мямлить, ж евать слова, очень плохо произно
сить, иметь плохое произношение.

666а. поп аѵеге Іа Ііпдііа іітіресШа за словом в карман 
не лезть.

667. аѵеге 1а Ііп^иа Іестаіа лыка не вязать.
668. поп аѵеге Ііпдиа, пё оссЬі, пё огессЬі =  не ви

деть и не слышать, знать не знать.
аѵеге 1а Ііпдиа іопйа йеі Ыекі см. Ь-666.
аѵеге ш аі пеііа Ііпстиа см. М-211.
поп аѵеге реіі киііа Ііп^иа см. Р-1098.
669. аѵеге іап іо  с!і Ііп^иа Імогі запыхаться, высунуть 

язык.
аѵеге ІиЙа Гапіша киііа рипіа йеііа Ііпоиа см. А-779. 
саѵаге Іа Ііпд^иа Іиогі см. Ь-672. 
сопіепеге 1а Ііп^иа см. Ь-683.
669а. гіаге 1а Ііп^иа аі ГаЬЬго ^  как в рот воды на

брать; молчать как рыба; отмалчиваться.
670. еккеге с!і йие Ііп^ие быть фальшивым, двуличным 

человеком.
671. еккеге ііпрейііо пеііа Ііп^иа картавить, шепеля

вить, запинаться, заикаться.
672. Іаге Іиогі 1а Ііпддіа (тж. саѵаге 1а Ііп^иа Іиогі) 

показывать язык.
(аге стіиЬЬопі соп Іа Ііп^иа см. 0-717.
Ігепаге Іа Ііп^иа см. Ь-683.
673. Іаксіаге 1а Ііпдііа а  сака помалкивать; молчать 

как рыба.
674. Іестаге Іа Ііп^иа заткнуть рот.
675. т а п е § ^ іа г е  Іа Ііп^иа владеть языком
676. так ііс а ге  ипа Ііп^иа коверкать язык, плохо го

ворить на каком-л. языке.
677. т е п а г е  Іа 1іп°чіа злословить, трепать языком:

Саіо іі зірагіо е пеііа ѵіѵасіі^ соп сиі д іі зреііаіогі 5і 
Іеѵагопо. 5і зепіі ГеГіегѵезсепха «Зеііа заіа. І / іт р а г іе п г а  сЗі 
гііге е йі зареге. II Ъізоепо йі шепаг 1а Ііп^иа (Р. 8асскі, 
«Ьа ргітайоппа» ) .

Опустился занавес, и по тому, как быстро поднялись 
с мест слушатели оперы, чувствовалось их возбуждение, их 
нетерпение обменяться впечатлениями, выговориться.

поп т е ііе г е  саісіо п е т т е п о  $оііо 1а Ііп^иа см. С -162.
678. теи егс і Іа Ііп^иа попробовать, пригубить.
679. гпеііеге Нп^иа іл... вмешиваться, встревать в...
680. шеііеге (или  рогге) 1а Ііпдиа іп сіеіо богохуль

ствовать, кощунствовать.

681. шеііеге 1а Нп^иа зиі ?иосо ^  дать голову на от
сечение:

«Коп ѵі Ьа зсгіііо п е т т е п о  ипа гі^а? ё  з іа іа  ргоргіо 
саіііѵа!» е зс іа т о  Айеіе.

«5і ѵегіе сЬе поп Ьа роіиіо. Мсііо 1а Ііп&иа зи і Іиосо» 
( V. Ргаіоііпі, «Сгопаске й і роѵегі ат апіі»).

- Она не написала вам ни строчки? Как это зло с ее 
стороны! — воскликнула Адель.

— Значит, не могла. Готов дать голову на отсечение.
682. шеііеге 1а Нп^иа іл гпоііе а) промочить горло; 

Ь) встревать, вмешиваться в разговор, лезть со своими 
советами.

шеІіег8І ипа т с г§ а  аПа Ііп^иа см. М-1923.
683. тосіегаге (или сопіепеге, ігепаге) Іа Ііп^иа вы

бирать слова, выражения, сдерживаться.
684. шогс1ег5 І 1а Нп^иа (тж. ргепсіегзі 1а Ііп^иа ?га

і сіепіі) прикусить язык:
«СЬе П зеі тогБо Іа Ііпеиа, сііе 5Іаі гіііо?..»  (V. ЗегтопіІ, 

«Ьа ЬатЬіпа Е игора»).
— Ты что, язы к проглотил, что ли3 Чего молчишь?

685. ш огтогаге 5 о1 1 о Нп^иа пробормотать сквозь 
зубы.

6 8 6 . тиоѵеге зеііе ѵоііе 1а Ііп^иа іп Ьосса подумать, 
прежде чем сказать:

Боп СекиаЫо поп йісеѵа пе бі пё по, ргигіепіе, йа и о то  
аѵѵегго а тиоѵеге зеііе ѵоііе 1а Нп^иа іп Ьосса р гіта  сіі 
Іазсіагзі зсарраге ипа тіпсіііопегіа (С. Ѵег^а, «Мааіго-йоп 
Се&иаШо» ).

Дон Дж езуальдо, будучи человеком осторожным, не го
ворил ни да, ни нет. Он привык семь раз подумать, прежде 
чем сказать что-нибудь.
687. рагіаге 1а Ііп^иа сіеііа сіотеліса говорить напы

щенно, высокопарно.
регсіеге 1а Ііп^иа см. Ь-664. 
рогге Іа Ііп^иа іп сіеіо см. Ь-680.
688 . ргепйеге Ііп^па сіа... (раз)узнать о... 
ргепгіегзі 1а Пп^иа ("га (і) гіеп^і см. Ь-684.
689. зареге Ггепаге 1а Ііпочіа уметь держ ать язык за 

зубами.
690. зсіооііеге Іа Нп^иа развязать язык:

Оиііп. — То !То! Ьеі сотіп сіа  а рагіаге: 1е яі всіо^Ие Іа 
Ііп^иа... (С. С. Ѵіоіа, «II гот ат о йеі &іоѵапі роѵегі»).

Д у л и н .  — Ну, ну! Вы заговорили, у вас развизался 
язык...

Р іегатозса  й’аНгопде зареѵа роіегзі Пйаге <1і іиі, ей І 
іе гт іп і іп сиі зі ігоѵаѵа риге ^11 зсіо^ііеѵап Іа  Пп§иа 
(М. й ’АгеёИ о, «Еііоге Ріегатовса»).

Впрочем, Фьерамоска мог вполне положиться на Бранка- 
леоне, и сами обстоятельства вынуждали его на откровен
ный разговор.
691. 5ессаг5І Іа Пп^иа а) лишиться языка, потерять 

дар речи (пример см. Р-33); Ь) умереть.
692. Бпойаге 1а Ііп^иа а) начать говорить (о ребен

ке); Ь) развязать язык.
693. зігагіаге 1а Ііп^иа коверкать язык.
694. зѵессЬіаге ипа Ііп^иа подновить язык, отка

заться от устарелых слов.
поп 1а«ііаг$і Іа ^оіа соііа ііпоиа см. С-861.
695. Іепеге 1а Нп^иа іл Ьосса (или а саза, сіепіго і 

гіепіі, Гга і сіепіі, а Ггепо, а розіо; тж. іепеге а !гепо 
1а Ііп^иа; аііо^аге 1 а Ііп^иа) держ ать язык за  зубами:

Боппа Багіпа С ігтеп а, ітр аи г ііа , іеппе 1а Ііп^иа а саза 
апсііе іеі (С. Ѵег&а, «Мавіго-Лоп С евиаійо»).

Донна Сарина Чирмена, испугавшись, тоже держ ала язык 
за зубами.

— 5аг& сарасе, Ваг&Ы, гіі іепеге Іа Ііп^иа а ^гепо?
— Оеѵе Гагіо, реггііо, гіеѵе Іагіо аБзоІиІатепІе, — зсаііо 

Рапипеііі (Т. Ьогі, «Ви?еге виИ'Агпо»).
— А Барги не проболтается?
— Он должен молчать, черт возьми, молчать как рыба, — 

отрезал Фантинелли.
С ат Ш с.— Ѵа, р о г іат і і тапиЪгі, е  Ііепі 1а ІІп^гиа а розіо 

(Е. Роввепіі, «Швѵе^ііо» ).
К а м и л л  о. — Пойди принеси мне гантели и попридер

жи язык.
Коп аѵеѵа екіі йеііо: «Сіі ^ассіо Гаге ипа Г іа тта іа ? >  

О иезіо ёоѵгеЬЬе іпвеепаге а іепеге іп ^гепо 1а Ііп^па: скі 
поп рагіа поп Іаііа! іЬ* Сариапа, «II тагскеве йі Косса- 
&ег4(>па»)<*
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Разве он не сказал ему: «Я пущу ему красного петуха»? 
Уже это должно было заставить держ ать язык за зубами. 
Ведь слово — серебро, а молчание — золото.

696. Іепеге 1а Ііп&иа а ііа  сіпіига молчать, отмалчи
ваться.

697. Іепеге 1а Ііп^иа іп огіо молчать; быть молчали
вым, немногословным.

698. Іепеге 1а Ііп^иа а зё выбирать выражения, выра
ж аться осторожно.

699. Іігаге іп Ііп^иа тянуть за язык, заставить заго
ворить:

іЛ іо  Іігаіо іп Ііп&иа е т ’Ьа Леііо сЬе поп 8і гассарехга 
рій  е сЬе поп ^ іі раг рій «Гезвеге пеІГапІіса саза Т ге т о м і, 
е сЪе Іиі поп ё сЬе ип зегѵііоге (Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’опо- 
геѵоГе Раоіо Ьеоп[ог1е» ).

Я пытался вытянуть из него хоть одно слово, но он ска
зал, что ничего не понимает, что он уж е не в старом доме 
Тремон*ги, что он всего лишь слуга.
(Пример см. тж. Р-727).
700. т і  8І аппосіа Іа Ііп^иа у меня заплетается язык,
іі Ьоіа ё рагігоп гіеііе іез*е, т а  поп сЗеІІе Ііпдие см.

В-992.
саро зепга Ііп^иа поп ѵаіе ипа зігіп^а см. С-813.
701. сііі Ьа Ьиопа ііп^иа, Ьа Ьиопе зраІІе ргоѵ. ^  у 

кого язык хорошо подвешен, то т  всего добьется.
702. сЬі Ііп^иа Ьа, а Р о т а  ѵа ргоѵ. язык до Рима до

ведет (ср. язык до Киева доведет).
703. сЬі Нпоца Ьа, зе 1а саѵега ргоѵ. с языком не про

падешь.
704. а созе сіі саза, Ііп^иа газа ргоѵ. ^  не выноси 

сор нз избы.
гіоппа соп шоНі а т іс і  Ьа ш оііе Іілдие то гй ас і см.

Б-805.
сіоѵе Того рагіа, 1а Ііп^иа *асе см. С-636.
(ё ) т е ^ І іо  еззег гіі т а п о  ЬаШ йо сЬе сіі Ііп^иа ^егиіо

см. М-707.
ё т е ^ і іо  зсігиссіоіаг соі ріесН сЬе соііа Ііп^иа см. 

Р-17243.
705. ^Іі зЧпогозза Іа Нп^иа у него язык заплетается; 

он лыка не вяжет.
706. 1а Ііпочіа Ьаие сіоѵе П гіепіе сіиоіе ргоѵ. ^  у  кого 

что болит, тот о том и говорит;
— Ьа ііпепа ЬаМе сіоѵе іі йепіе гііюіе, — іпіеггирре іі 

Ваггоіа. — е іі іію  гіеЪоІе, зарріаш о Ьепе, ё 1а ео іа . ѵессЬіа 
рессаігісе (/?. ВассНеЩ, «Тге д іогпі йі раввіопе»).

— У кого что болит, тот о том и говорит, — прервал ее 
Барцола. — Мы знаем теою  слабость — чревоугодие, старая 
грешница.

707. Ііп^иа сЬеіа е ІаЙі рагіап іі ргоѵ. ^  лучше сде
лать, чем обещать.

708. Іа Ііп^иа ё 1а реддіог сагпе сіеі топсЗо ргоѵ.
язык — самое опасное блюдо в мире (игра слое).

709. Ііпсгиа Іип^а, согіа піапо ^  всякий  трус о храб
рости беседует; много храбрых после рати, как забьют
ся на полати.

710. 1а Ііпдиа поп Ьа оззо е го т р е  (или  е ?а г о т -  
реге) І1 сіоззо (или диал. 1е озза) ргоѵ. ^  не ножа 
бойся, а языка; язык п о и т  и кормит, и спину порет.

В Баіѵаіоге поп сІ аѵеѵа ѵізіо р ій . гШ о поп р іі ега 
гіи5сііо йі гішапеге е з ’ега т е з з о  а геріісаге, соп е іі  оссЬі 
гіі [иогі... сЬе іиі ГАшегіса 1а сопозсеѵа е сЬе і ІегіезсЬі 
поп егапо Ьиопі пешгпепо рег Іецаг&іі Іе всагре а^Н аше- 
гісапі. Ма зоргаііиио, е чиі 5а1ѵаІоге в ’ега Іавсіаю  апёаге  
ііііпепіісапйо сЬе 1а Ііп^иа поп Ьа оззо т а  го тр е  1е озза, 
а Іиі 1’А тегіса ріасеѵа регсЬё поп ега іп т а п о  аі зиссаіп- 
сЬіозІго... (Р. А . Виііііа . «II ѵоіапііпо»).

А Сальваторе аж  в з б и л с я .  Он никак не мог промолчать
и, вытаращив глаза, ринулся спорить... Он говорил, что 
слава богу знает Америку, и что эти немцы американцам 
и в подметки не годятся. Но особенно. — и тут Сальваторе 
совсем распоясался, забыв, что гіуіце всего надо бояться 
языка, — ему нравилась Америка за то, что не попала она 
в ЛЪпы этих чернильных душ...

711. 1а 1іп<гиа ип^е е іі сіепіе рип^е языком подма
зывает, а зубами кусает; мягко стелет, да жестко спать.

712. 1а т а іа  Ііп&иа ё ре^діо сіеііа іідпа ргоѵ, злой 
язык хуж е чесотки.

те^Н о  ё {егііа гіі Іегго сЬе сі? Ііл<гиа см. Р-409.
713. цгіі т о г і 1а Ііпсгиа іп Ьосса слова замерли у него 

на языке.
714. поп ^іі т а п с а  (или  ти оге) Іа Ііп^иа іп Ьосса 

у него язычок хорошо подвешен, он за словом в карман 
не лезет.

715. поп 8І рио іепег Іа Ііпоца а пеззипо ргоѵ. ^  на 
чужом роток не накинешь платок.

716. поп «гЦ 8І 8есса т а і  1а Ііпсгиа он может трещать 
сколько хочешь; он способен поливать грязью кого 
угодно.

ип раіо сГогессЬі 8Іапсап (или  ип раіо сГогессЬі зогсіі 
зессап) сепіо Нп^ие см. 0 5 9 3 .

717. рагіа регсЬё Ьа 1а Пп^иа іп Ьосса ^  болтает, по
тому что язык без костей:

— Коп ЬіБоепа т а і  гісоггіагзі 1е собе сЬе сіісо. 1о рагіо, 
рагіо, регсЬе Ьо 1а ііп^иа іп Ьосса, регсЬё поп зо віаге ёа 
зоіа. ІѴоп т і ргепйа виі вегіо апсЬе іеі, сЬе поп ѵаіе Іа 
репа (С. Раѵеве, «Ьа вр іа^ёіа»).

— Никогда не запоминайте, что я говорю. Я говорю про
сто так, потому что не могу не говорить, потому что не 
люблю быть одна. Не стоит принимать меня всерьез.

«Г̂ оп еззеге зіирЫа. РагІІ зоііапіо регсЬё ЬаІ 1а 1іп§иа 
іп Ьосса» (С. Агріпо, «АІІге віогіе» ).

— Не будь дурой. Ты болтаешь, только чтоб не молчать. 
^иап(1о огіі (или $еп(і) ^Іі аіігиі тап саш еп іі, (іепі 1а

Ііпд^иа Йепіго і йепіі (или сНіис!і 1а Ііп^иа іга  і йепЩ 
см. М-324.

718. (сЬе) 4і 5І «ессЬі (или ьессакке) Іа Ііпдиа (тж.
іі іоззе сазсаіа 1а 1іп§иа) итоб у тебя язык отсох!:

— С^иезіо Боргаппоте, — воееіппзе соп т а іи т о г е , — т е  
ГЬа т е з зо  1а т і а  т о ^ ііе  Оогоіеа, сііе ^Іі яі зессЬі 1а Ііп^иа 
ітрегііпеп іе (/?. Васскеііі, «Тге &іогпі йі раввіопе»).

— Это прозвище, — с досадой добавил Барцола, — дала мне 
моя жена Доротея, чтоб у нее, нахалки, язык отсох.

— Ті зі бсссаззе Іа Ііп&иа! — іпѵеіѵа Р о тр о п а  поп роіеп- 
сіопе рій е  ѵоііапйозі аррепа (А. Раіаггевскі, «Ротропа»).

— Чтоб у  тебя язык отсох! — думала про себя курица 
Помпона, едва оборачиваясь на зов хозяйки.

719. Іе т р га  1а Ііпдіщ ^иаг.с1о кеі ІигЪаіо ассіо сЬе поп 
1і ропста іп т а іо  кіаіо  ргоѵ. =  вовремя промолчать, что 
большое слово сказать.

ип^Ніа гіі іеопе е Ііпуиа Йі ^а((о, ^иаг:5сопо іі ш аііо  
см. ІЛ-92.

^ іі и о т іп і 5І Іецапо рег 1а Іілдиа, е і Ьиоі рег Іе сог
па см. 0 1 5 8 .

Гико ё ра^ігопе (или Іігаппо) йеііа Ііпдиа сл<. 1.1-256. 
ЬШ О иА О О Ю  т

720. Ііп^иа^^іо  йеП’а т о г е  а) язык любви; Ь) лирика, 
поэзия.

721. 1іпстиа<т<гіо с|апа площ адная брань.
722. Ііпстиа^^іо йе^Іі йеі поэт, язык богов, поэзия.
723. 1іп<тиа<т<тіо аа  5 ігарагго обычный, банальный язык. 

ЫІМО т
Ііііі с о т е  И Ііпо см. А-78.
тезсо іаге  оііо й: оііѵе е сіі Ііпо см. 0-301.
1а тапстегеЪЬе киі ре((іпі йа Ііг.о см. М-376.
724. поп с’ё Ипо кепга геяіа ргоѵ. =  нет розы без 

шипов.
сіі ^иі а  сепГаппі Іапіо ѵагга іі Ііпо диапіо Іа зіорра

см. А-918.
^Ю РАN ТЕ т

725. сопГопйеге і ІіоГапІі соііс Ьегіиссе спутать совер
шенно непохожие вещи; =  спутать божий дар с яич
ницей
ІЛРРА /

726. ѵа’ а Іірра (а  п іапдіаг 1а (гірра)! груб, иди ть. 
к черту!
Ы Р Р І8  ЕТ Т0ІМ 50К 1В и$ Іаі 

еккеге поіо  «1іррі5 е і ІопкогіЬия» см. N-477. 
Ы ОІЛОАТС 

ё ЬеІГе ІіциісЗаіо! см. Г 435.
Ы О Щ Ь в  ацц е т

іі Ііциісіо еіеш епіо см. Е-46. 
сіепаго Іі^-іійо см. Б-92.
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ІЛОІЮ КЕ т  
ш а^аггіп о  гіе* Няіюгі см. М-94.

ІЛРА I }
727. а Ііга е §о1с1о (тж. а §о1с1о е Ига) (обыкн. употр. 

с гл. ра^агс, сотргаге , Іаге зрезе) а) вскладчину (пла
тить) ; Ь) до последнего гроша, точно (рассчитаться, за
платить) .

728. а  Иге, зоігіі е гіепагі наличными, 
а сіісіаппоѵе боісЗі рег Ііга см. 5-917.
729. пеапсЬе ипа Ига Іопгіа ни копейки, ни гроша:

— Е аііога сгізіо Ы зо^ла сЬе ѵайа іп іахі зе ѵоеііо аг- 
гіѵаге іп іепіро!

— С ’ё ип розіскеіо 1і аІГап^оІо.
— ЕЬ 1о 50. т а  сі Ьо Іге е а т Ь е  іп Іазса. Ыоп аѵгеБІІ 

шіса йа іт р г е з іа г т і.. .
— № апсЬе ипа Ига іопгіа, бопо а ріссо зіазега.
— Расе, Б р е г і а т о  гіі [агсеіа . Ті Баіиіо.
— НеІ. сіао Оіпеио, е гпі гассотапйо: іп Ьосса а і Іироі 

(V . Зіт опеі/а, «Тігаг т аіііпа»).
— Но, черт возьми, я должен ехать на такси, если хочу 

поспеть!
— Стоянка там за углом.
— Д а я знаюі Но у меня в кармане только три сотни. 

Ведь ты ж е мне ие даш ь взаймы...
— Ни лиры, я сегодня иа нуле.
— Ладно» как-нибудь выкрутимся. Привет!
— Эй, Дннетто, чаоі И нн пуха тебе ни пера!

йі іге Ьгассіа ипа Ііга см. В -1150. 
аѵеге ѵепіі кокіі рег Ііга см. 5-922. 
аѵеге ѵепіісіг^ие коісіі рег Ига сч. 5 923
730. Іаге ра&аге Іа Ііга ѵепіип «оісіо а) наживаться 

Ь) быть ловкачом.
731. т іки гаге  1а Ііга считать каждую  копейку, счи

тать деньги, считаться с деньгами:
<2иеІ1а саза, 5 IIПа ѵіа ВагЬегіпі, ега віаіа совігиііа рег 

^епіе сЬе поп аѵеѵа ЬіБоепо йі ш ізигаге 1а Ига... (/". Сіо-
і аппіпі. «Ьа ЬаЬеІІе»).

Этот дом на улице Барберинн был построен для тех, кто 
не привык считаться с деньгами...
рідііаге і пароіеопі рег йісіаппоѵе Ііге см. N-9.
732. крепйеге 1а зиа Ііга рег ѵепіі коіііі (или рег циеі 

сЬе ѵаіе) с толком, с пользой тратить свои деньги, 
уметь тратить деньги.

ѵепсіеге а ѵепіип коійо рег Ііга см. 5-929 
стіі т а п с а  кеііе Иге а Іаг ипо ксийо (или  ип $о1с1о 

рег (аге 1а Ига, ѵепіипа Ііга а Гаг Іге ксигіі; тж. ^ іі щ ап- 
сапо гіісіаппоѵе зоігіі рег {аге ипа Ііга) см. М-327. 
Ы РА  II (

еякеге 1’акіпо а ііа  Ііга (тж. езкеге или Гаге с о т е  Га- 
8ІПО аі киоп йеііа Ііга или  йеііа сеіга) см. А -1204, 
Ы 5СА  /

733. аѵеге 1а Іікса быть шепелявым, 
аѵеге іі ре«се кепга Ііьса см. Р-1347.
734. криіаге 1е ІіясЬе горько каяться, плакаться, сож а

леть.
735. ѵейеге Іа Іізса пеІГоссЬіо аіігиі библ. видеть 

соломинку в чужом глазу.
ѵоіеге іі рексе кепга 1а Іізса см. Р-1356. 
сЬі Ьа талсгіаіо  і рексі (или  іі рексе) (Іі^егіхса (или 

криіі) 1е ІіксЬе см. Р-1359.
736. поп с’ё пё Іізса (или ІіксЬе) пё окко (или оккі) 

вот и все, вот и весь сказ.
поп с’ё резсе кепга Икса (тж. о^л і рехсе Ьа 1а зиа 

Икса) см. Р -1360.
Ы 5С ІА К Е ѵ 

Ііксіаге 1а согіа аі Йіаѵоіо см. С-2043.
Іізсіаге іі реіо а  цсі см. Р -1113.
Нксіаге пеІ реіо см. Р -1114.
Ііксіаге Іа кри^па см. 5-15^5.
поп рио аѵег сока Ьопа, сЬі поп Іізсіа Іа райгопа см.

С-2925.
Ы 8С ІО  ацд

737. 1І5СІО сопіе Гоііо а) на мази; как по маслу:
Ь'аН псе сагаі-еті*1іса (а і Иг. Н іпк[ич~) . — Мі раге сЬе

соіі Іізсіо с о т ’ип оііо (Ь. Р ігапйеііо , «(Зиезіа зега з і  тесііа 
о- зо д ^ е ііо » ^

Х а р а к т е р н а я  а к т р и с а  (обращаясь к  д-ру Хинк- 
ф усу) . — Мне каж ется, что все идет как по маслу.

Ь) гладкий как зеркало:
...іі т а г е  гі4огпо і і б с і о  с о т е  ип оііо (С. Агріпо, «Ье т іііе  

е ипа Ііа ііа»).
...море вновь стало спокойным и засияло как зеркало.
II т а г е  йі МагасауЬо, еззепёо Іізсіо с о т е  5е Іоззе й? 

оНо, регтеііеѵ а а ііа  ѵеіосе ітЬагсагіопе {В. ЪаІ%агі, «II 
согзаго пего»).

Море вблизи М аракайбо, спокойное и мирное, позволяло 
легко осуществить посадку на борт.

738. а ііа  (или  рег 1а рій, рег Гагіа рій) Іізсіа наскоро, 
не тратя времени даром, на скорую руку.

739. ІІ8 С ІО  Нксіо кепг’іпІорро без сучка, без задоринки.
740. а сіігіа Ііксіа по правде, откровенно говоря, 
а Гагіа Ііксіа см. Р-194.
741. аш іаге рег 1е Ііксіе делать на скорую ру<у. 
саѵагкеіа Ііксіа см. С-1399.
сегсаге Гакрго пеі Нксіо см. А-1252.
742. равзаге Ііксіо оставить без внимания.
743. ра$5аг($е)1а Ііксіа легко, дешево отделаться: 

(Зиапгіо і:иио Іи Ьепе еБатІпаІо, іі Ьгі^айіеге рН ёіББе:
«51іа аиепіо, Біепог Сопйаго. Б ар р іато  сЬе ипа ѵоііа ГЬа 
разБаІа Іізсіа, ѵесігето рег 1а Бесопсіа» (Л. ОеЦіпі, «Нас* 
сот і»).

Когда досмотр окончился, бригадир ему сказал: «Смот
рите. синьор Гондаро, мы знаем, что один раз вам сошло 
с рук, но если это повторится, держитесь».

5е ип вапіо бі теИ е ззе  іп ТоБсапа а Іаг гіі чиеі тігасоН  
сЬе раіоп іаІБі... е сЬе Наппо Ѵапа сНе боИэпіо Іиі 1і 
Барріа іаге, риоі !аге, риоі БІаге зісиго сЬе поп 1а раззе- 
геЬЬе ІіБСіа... (С. Маіарагіе. «М аіейеііі іозсапі»).

Е с л и  бы какой-ннбудь святой вздумал показывать в То-* 
скане чудеса, утверж дая, что он один способен нх творить, 
а чудеса оказались бы обманом, будьте спокойны, такой 
чудотворец ие вышел бы сухим из воды...

«Іо поп б о  піепіе... б о п о  сопіепіа сЬе Біа зсарраіо...»
«Ьо ігоѵегето е аііога риб БІаг БІсиго сЬе поп 1а раББегй 

собі ІіБсіа» {А. Могаѵіа, «Ьа гот апа»).
— Я ничего не знаю, но я рада, что он беж ал.
— Мы его поймаем, и тогда уж, будьте уверены, он так 

легко не отделается.

744. — Іаге раззагіа Іізсіа а оставить кого-л. без
наказанным.

745. рогіаге а Іізсіо довести до совершенства, отде
лать.

746. ѵа (и ли  Піа) Н§сіо (соше ГоНо) все идет как по 
маслу:

Б іа т а п е , іпѵесе, БетЬгаѵа сЬе Іи ііо  Ш аззе Пбсіо... Роі 
б о п о  аггіѵаіе 1е оге Ш риЫ а  е соп диевіе іі саоБ 6і ветрге 
(«Раезе 5ега», 15 ТеЪЪгаіо 1974).

Утром еще казалось, что все идет гладко... Потом на
ступили часы пик. а с ними н всегдашний хаос.
(Пример см. тж. М-217; К-411).
747. — ё апсіаіа 1і$сіа! пронесло!, сошло?

Сегсаѵо зет р ге  гіі апйаге іп т ізз іо п е  ай Аіепе, о Баіопіссо 
е { іп аітеп іе  поп т і  ега апйаіа Іізсіа (V . Рігго, <сІе зоійа- 
іеззе»).

Мне так хотелось, чтобы меня отправили с каким-нибудь 
поручением в Афины или Салоники, но мне не повезло.

Здаііаіоіаѵо іп саза іп рипіа йі ріейі. Бреззо т і  апйаѵа 
Іізсіа... (М. Ѵепіигі, «II ЬаШІа»).

Я пробирался в комнаты на цыпочках. Часто все прохо
дило гладко...
748. поп Ги Ыаі Іа ііа  іап іо  Ііксіа йі поііе, сЬе поп ьі 

гікарекке с!і ^іогпо ргоѵ. все тайное становится явным; 
шила в мешке не утаишь.
Ы 5ТА  /

Іікіа пега см. N-194.
еккеге а (или іп) саро (йі) Іізіа см. С-684.
749. екхеге іп ^иеIIа Іікіа попасть в черный список.
750. рг геге 1а Ііхіа йеі Ьиса 1о быть очень длинным и 

скверно написанным (о счете, отчете и т. п.).
Ы 8ТАТО ийй

ип^Ніе Іікіаіе а Ьгипо (или а  ІиЙо) см. \]-7\.
ЫТАЫІА (тж. уст и прост. ЬЕТА М А ) /

751. Іііап іа сГіп§іигіе град оскорблений, ругательств. 
Іип^о соше ипа Іііапіа (или 1е Шапіе йеі $ап(і) сиг.

Ь-9І0

18*
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752. еззеге ^иал(і (или рій сЬе) 1е Іііапіе Йе’ Яапіі
быть очень многочисленным (о семье и т. п.)
Ы ТЕ /

753. аііассаге Іііе а) затеять ссор;
Лнсііе гіа га^агго , диапіе ѵоііе Ьаі а ііассаіо  Іііе! (И. Рис- 

сіпі, «ЕЬгеі» ).
Еще в детстве ты то и дело лез в драку!

Ь) возбудить (судебное) дело.
ѵіпсеге 1а саи§а е регйеге Іа Іііе см. С-1321. 
сЫ ріо ііа  шооііе рег гіепагі, 8ре$$о §ро§а Н(і е ^иаі

см. М-1687.
754. Ше іпігз^аіа, шехга ^иагіаопаіа нападение — 

лучш ая защита.
755. Іііе іга расіге е поп сі ѵиоіе сопзі^ізо ргоѵ. 

=  свои собаки дерутся, чуж ая не приставай:
Ме4 Ьиіо зепіо іі сіаш оге сіі ипа Ше, чиаіснпо арро#- 

^ іа іо  а ип шиго т і  гіісе: — Ы іе гга расЗге е іі#1іо, поп сі 
ѵиоіе соп5і<?1іо (С Ьеѵі, сЬе рагоіе зопо р іе іг е . Тге ціогпаіе  
іті Зісіііа»).

Из темноты до меня доносятся крикливые голоса ссо
рящихся. Человек, прислонившийся к стене, мне говорит: 
«Свои собаки деру гея, чуж ая ие приставай».

т е ^ І іо  р іап іаг ѵііі сЬе Іііі см. Ѵ-776.
Ы ТІОАІ^ТЕ е гп

756. 1га сіие Іііісгапіі іі Іегго ^осіе ргоѵ. двое дерут
с я — третьему выгода; двое спорят — третьему на руку:

Біссогпе рего, 1га сіие1 егоззі ІШ&апіі... Ъізо^па зет р ге  сЬе
іі іегго &ойа, созі В агісіо Іи аѵѵізаіо іп сопПдепга, поп 
8і 5а йа сііі, сііе Кепго поп ізіаѵа Ьепе іп диеі раезе 
(А. М апгопі, «I ргот еззі зрозі» ).

Обычно, когда двое больших людей ссорятся, третьему 
это на пользу, вот почему и на этот раз Бартоло неизвестно 
от кого получил предупреждение, что оставаться в этих 
местах для Ренцо небезопасно.

ІЛ ТІС А РЕ ѵ
сЬі 8І §таі!а іі пазо Ьа ѵостііа сіі Іііі^аге см. N-71.
іі т а д п а п о  ІШ&а соі ГеггаѵессЬіо см. М-117. 

Ы Т І С І 0 8 0  ацв  
т егсап іе  Іііідіозо, о (а ііііо  о рЫоссЬіозо ем. М-1196. 

Ы ТО  т
Іе^аге 1а Ьагса аі Іііо см. В-282.

Ы Ѵ ЕЬЬО  т
757. т е ііе г з і аі Ііѵеііо йеі Іе т р і идти в ногу с веком.
758. ш еііеге аііо  зіеззо Ііѵеііо ставить кого-л. на одну 

доску с кем-л.
П Ѵ Ю О  ац§ е т

іі Ііа іо  поп Га ІіѵісТІ см. Р-606.
1е рагоіе поп Іаппо Ііѵісіі см. Р-603.

ІЛѴКЕА (
759. и о т о  сіі сіие Ііѵгее слуга двух господ.
760. т и іа г е  Ііѵгеа (е раЛгопе) переметнуться во вра

жеский лагерь, перейти в лагерь противника.
761. рогіаге 1а Ііѵгеа а) носить ливрею, быть слугой, 

лакеем; Ь) прислуживать, пособничать.
762. поп рогіаге 1а Ііѵгеа с!і пе5 §ипо быть независи

мым человеком.
ІЛ 22А  /

763. епігаге (или зсепгіеге) іп (или пеііа) Іігга всту
пить в бой, в полемику; принять вызов; поднять пер
чатку:

АПе веііе сіеі таН іп о  і іеІеГопі <3е11а сіііа епігагопо іп 
Іігга рег ип іпігессіо (Гаррип іатеп іі, іп іогтагіоп і е поіігіе 
(А. РаІаггезсШ, «I \гаіеШ  Сиссоіі»).

В семь часов утра в городе наперебой зазвонили теле
фоны: наводили справки, давали информацию, назначали 

* встречи.
Боѵеѵа е^іі, и о т о  <іі гі&иагсіо, зсепсЗеге іп Іігга соп ип 

ѵаеаЬопйо, соп ип тазса іго п е?  (А. РаІаггезсНІ, «II доЬЬо»).
Стоило ли ему, уваж аемому человеку, связываться с бро

дягой, мошенником?
З ’акбш пб’а Іа Іоііа іга Г ітр ге за  ВопгШ е Іа 5осіеі:2і Мос- 

сЫ, 1а диаіе сіаі 1908... ега «сева іп Іігга соі ргорозііо сіі 
йеЬеІІаге 1е ітр гезе  регзопаІізІісЬе (і?. с!е Кепзіз, «II сап
о г е  йеі ророіо»).

Добавьте сюда соперничество между антрепризой Бонет- 
ти и Товариществом Мокки, которое с 1908 года... вступило 
в борьбу с частными... антрепризами.

764. еззеге (или пш апеге) іп Іігга оспаривать пер
венство:

Ега сегіо зоскіізіасепіе сЬе Гоззего г іт а з і і  іп Іігга а сН- 
яриіагзі 1’егесіііа іге агіізіі ігаііапі, т а  диезіа Іоііа ігаіегпа 
поп ега з ітр а ііса , е Сі§1і, зоргаіиііо. зе пе йізріасеѵа... 
Сгейеііе оесогозо іа ^ ііа г  согіо (А\ ііе Непзіз, «II сапіоге сісі 
ророіо»).

Утешительно было то, чго место, освободившееся после 
ухода Карузо, оспаривали три итальянских певца, но это 
братское соревнование имело неприглядную сторону и было 
особенно не по душ е Дж ильи, который счел своим долгом 
покончить с этим.

всепйеге іп (или пеііа) Іігга см. Ь-763.
ЬО

765. Іаге согпе 8ап  Ьо сЬе поп іпсЬкмІаѵа і саѵаііі, 
регсЬё те ііе ѵ а  і с!ііос!і пеі ЬисЬі ГаІІі ргоѵ. =  идти по 
торноіі дорожке.
ЬОВО т

766. рог^еге іі ІоЬо очень внимательно слушать, слу
шать во все уши:

«Е аііога, рог^о іі ІоЬо! Ма сЬе поп 5іа ипа ргеіііса!» 
(V. Ртаіоііпі, «Ьо зсіаіо»),

— Тогда я весь внимание. Только без проповедей!

ЬОСАЬЕ ацц  
соіоге Іосаіе см. С-2165, 
іаге т е п іе  Іосаіе см. М -1140.

ЬОСО пі см. Ы Ю О О  
ЬОСОМОТІѴА [ 

кЬиНаге с о т ’ ипа Іосотоііѵ а см. 5-292.
ЬО Б А РЕ  ѵ

1 ос!аге а оіогіа см. С-802.
{аге согпе сЬі Іойа іі т о п іе  е 5’аіііепе аі ріапо см. 

М-1867.
1а Ьиопа гоЬа 5І Іойа Йа кё см. К-473.
767. сЬі сі Іоііа кі гіее Іив&іге, е сЬі с’іп^іигіа (или 

сЧп^аппа) 5І с!ее 5о1{гіге ргоѵ. держитесь подальше от 
те^, кто вас хвалит, и терпите тех, кто ругает.

768. сЬі 5І Іойа, 5’ітЬгос!а ргоѵ. ^  хвалился, хвалил
ся, да от вранья и повалился.

769. сЫ (і 1ос!а іп ргекепга Іі Ь іак іта  іп аккепга ргоѵ. 
кто в глаза хвалит, тот за глаза ругает.

сЬі 'оиа 8ал  Ріеіго, пол Ьіа^іша 8ап  Раоіо см. 
Р-17Э2.

1а Нпе Іоііа Горега см. Р-828.
Іойа П {оііе е 1о {агаі соггеге см. Р-986.
Іойаіеѵі, секіо. сЬе аѵеіе Ьеі шапісо! см. М-413.
Іойа іі т а г е , е ііепіі а ііа  іегга см. М-817.
Іосіа іі т о п іе  е (а і) ііеп іі аі р іало см. М-1877.
Іойа іі ростстіо е а іііеп іі аі ріапо см. Р-1935, 
остпі те гсап іе  1ос!а 1а заа  тегсап х іа  см. М-1197, 
остпі ргеіе Іойа 1е яие ге!іг|иіе см. Р-2267. 
остпипо Іойа іі ргоргіо кіаіо см. 5-1660. 
остпипо Іогіа іі кио капіо см. 5-221.
Горега Іойа іі кио шаекіго см. 0-414. 
зе Іосіі іі Ьиопо, еііѵегга т і^ ііо ге , 5е Іосіі іі Ігізіо, Йі- 

ѵегга ре^діоге ем. В-1467.
ЬСЮЕ і

іі ^іогпо йеііа Іойе см. С-545.
— Біо (і диагсіі гіаі ^іогпо Йеііа Іойе см. С-546.
770. а Іогіе ради, во имя: а Іойе йеі ѵего ради 

правды, истины ради, во имя истины; по правде 
сказать.

771. поп зепга Іойе небезуспешно.
еззеге (или ѵіѵеге) зепга іп іа т іа  е зепга Іойе ем.

1-238.
772. Гаге ^с соп іойе с честью справиться с чем-л.
773. іпешіісаге 1ос!і напрашиваться на похвалу. 

ЬСШОЬА /  см. АЬЬОООЬА }
ЬОООІА (

774. апйаге (или еззеге, зіаге) зо ііо  1е Іо^^е остаться 
без крова.

775. Іепьге а  Іоддіа насмехаться; смеяться; водить за 
нос.



ш с 549 ь
ЬО С Ы О  т

йІБІіп.дчіеге (или «сегпеге] II ^гапо йаі Іодііо см
С-986.

776. поп йогпііге пеі Іо^Ііо не быть дураком. 
тіхсЬ іаге іі ^гапо соі Іо^ііо см. 0-985а.
іга іі Ьиоп "гапо ё іі Іо^Ііо см. С-987.

ЬОООКАКЕ ѵ 
Іо"огаг5І Іа хсЬіепа см. 5-420.

Ш ООКО о ';я  
а ѵекіе Іо^ога роса Гегіе ѵіеп рге5Іа<а см. Ѵ-426.

1.0Ы .А ( 
аѵеге Іе т а п і  Йі Іоііа см. М-553.
777. евкеге сіі ІоІІа быть слабым, хилым, тщедушным; 

быть безвольным.
ЬОМВАКОАТА /

778. !аге Іа ІотЬаічіаІа построиться цепочкой, кон
вейером (при разгрузке и т. п.)
ЬОМВАКОО пг

779. іі «гап Ь отЬ апІо  великий Ломбардец, Мандзони. 
ЬОМВО т

780. аѵеге Ьиопі ІотЬ і быть сильным, выносливым.
781. Іаге і ІошЬі накачивать мускулы, развиваться фи

зически.
ЬОІЧТАЫА№А I

782. 1а Іопіапапга §і п іал^іа 1а сШідепга (или 1а 
пе^Іі^епга) ^  ночью все кошки серы.

783. 1а Іопіапалга о^пі ^гап р іа^ а  запа (или заігіа) 
ргоѵ. время раны лечит.
ЬОМАІЧО а § ё

784. а ііа  Іопіапа а) далеко, издали; Ь) приблизитель
но, примерно (пример см. 0 -842).

785. — ргепйеге (или гНаг§і йі, йа) чс а ііа  Іоліала 
начать что-л. издалека:

N011 ЙІ88І пи ііа; соше аі 8оШо ВаШ зіа ргепйеѵа 1е сове 
а ііа  Іопіапа е іиогі гіе&іі іпіегевзі т а іе г іа іі .. .  {А. Могаѵіа. 
«II йівргегго» ) .

Я ничего не сказал. По своему обыкновению Баттиста 
начал издалека и говорил, не касаясь материальной сто
роны дела.

Но ргезо Іа сова а ііа  Іопіапа; 1е йошапсЗо; «Ьеі йа еіоѵапе 
ега Ъіошіа о Ьгипа?» (М. Вопіет реііі, «Ѵ ат апіе [ейеіе»).

Я начал издалека. Я спросил ее: «В молодости вы были 
блондинкой или брюнеткой?»

786. Іоліапо ип піісгііо (обыкн. употр. с гл. ѵесіеге) 
за версту:

Ма поп ега сопіепіо, 8І ѵегіеѵа Іопіапо ип ш і^Ііо сііе 
51 гепйеѵа сопіо (Зі аѵеге іпіогпо а зё регзопе ее поп 
ргоргіо 05ІІІІ, рег 1о т е п о  поп ашіс Ііе (Л. Могаѵіа, «/.-а 
сіосіага» ).

Лейтенант был недоволен. Было совершенно ясно, что 
сидевшие с ним люди если и не были его врагами, тем не 
менее не испытывали к нему ии малейшей симлатии.

Ма а Ріегоііо іиМа диезіа Ьеііегга поп йісеѵа гшііа, бі 
ѵесіеѵа Ілпіа.ю  ип ш ібііо сЬе ега рій {игіозо сНе т а і  (А. Мо- 
гаѵіа, «ІЧиоѵі гассопіі гот апі»).

Но для Пььротто вся эта красота была ни к чему. Без 
очков было вндно, что он зол как никогда.
(Пример см. гж. А-167; С-652; С-1529; С-2302; 1-275).

Іопіапо ип пюпйо см. М-1774.
іп чие’ Іе т р і Іоліапі Іопіапі йеііе поѵеііе см. Т-226.
787. апйаге іопіапо далеко п о й т и ,  преуспеть, 
еззеге іопіапо 1е т іІ Іе  гпіетііа йа„. см. М-1415а.
Іаге с о т е  іі сап Йа ра^Ііаіо  сЬе аЬЬаіа йі Іопіапо см.

С-459.
788. пшпааге 1оп4апо (гііесі ш іуііа йі чиі) послать по

дальше.
риггаге (или зареге) йі Ьассаіа йа Іопіапо ип т і^ І іо

см. В-11.
яіаге Іопіапо сЫ Гасциа соггепіе е йа сап сЬе ток іга

іі йепіе см. А -193. 
асчиа 1оп{апа поп кре^пе іі Гиосо см. А-214. 
а т о г е  ё сіесо е ѵейе гіа Іопіапо см. А-663.
Ьеп Іопіапо ё т е д ііо  гіі т а іе  ѵісіпо см. В-491. 
соПе Ьидіе 5І ѵа росо Іопіапд см. В-1400.

сЬі Ьа о-іцсіігіо роНа Іа ригга Іопіапо йа сава см.
0-744

сНі гіі Іопіапо кі ѵа а шагііаге, о ё іп^аппаіо  о 1і 
ѵиоіе іп^аппаге см. М-847. 

сЫ ѵа ріапо, ѵа «апо е ѵа Іопіапо см. Р-1498. 
ё Іопіапа ГегЬа йаі Ьессо см. Е-117. 
ё Іопіапо йаІГаѵег крагаіо іи ііе  1е $ие сагіиссе см. 

С -1120.
ё ріи Іопіапо сЬе поп ё степпаіо йаНе т о ге  см.

М-1884.
1а Ггиііа сайе поп Іопіапо (или іі ІггИо поп саьса 

Іоп іап) йаІГаІЬего см. Р-1389.
пиегга ѵісіпа, Г ате  Іопіапа см. 0-1193.
На Ьеі т е п ііге  сЬі ѵіеп гіа Іопіапо см. М-1175.
Іопіап гіа^іі оссЬі, Іопіап гіаі сиоге см. 0-243.
іі репхаге ё то14о Іопіапо (іаІГеххеге см. Р-1200. 

Ь О М К А  } 
пиоіаге с о т ’ипа Іопіга см. N-604.

ІХ Ж 2А  [
789. т е п а ге  1а Іопга уставать, изматываться.

саѵоіо Іопго е сіссіа р і^ іа(а  см. С-1431.
ЬОРРО т 

й огтіге  сотЧіп Іорро см. Б-835.
ЬОКОО

а рагоіе Іогйе, огессЬіе когйе см. Р-600.
ь о к е ы х и м о

790. евкеге с о т е  Ьогепгіп йе’ Мейісі (поп Іо ѵиоі пё 
Сгікіо пё іі йіаѵоіо) быть, как Лоренцино Медичи, ни
кому не нужным: ни богу свечка, ни черту кочерга. 
Ь 0 8 С 0  ацц

діго І05С0 см. 0-661.
ЬОТ см. ЬОТТЕ 
ЬОТО I т

791. т а п д іа ге  И 1о4о забыть о родине; забыть обо 
всем.
ЬОТО II т

792. іі С іарегіо іоіо поэт, род человеческий.
ЬОТТА I

793. Іоііа а соііеііо ожесточенная борьба.
1о41а аі Іеггі согіі см. Р-429.
794. ІоНа ай оіігапха борьба не на жизнь, а на 

смерть.
Ш Т Т А Р Е  ѵ 

ІоМаге соі ти ііп і (а  ѵепіо) см. М-2154.
ЬОТТЕ (гж . ЬОТ)

795. гехіаге с о т е  1а т о ^ І іе  йі Ьо4(1е) библ. остолбе
неть.
ЬОТТО т  

Іегпо аі Іоііо см. Т-389, 
йаге і п и т е п  Йеі ІоИо см. N-586.
796. сЫ стіоса аі Іоііо ё ип ^гап т е г іо ііо  (или іп го- 

ѵіпа ѵа Йі Ьойо) ргоѵ. кто в лотерею играет, сам себя 
надувает.

797. сЬі йаі Іоііо крега коссогко т е і іе  іі реіо с о т е  ип 
огзо ргоѵ. пока в лотерею выиграешь, состаришься.

ё согпе іпйоѵіпаге (или ѵіпсеге) ип Іегпо аі Іоііо см. 
Т-390.
ЫІСА

798. Ьиса Га ргехіо он все делает быстро [ог имени 
флорентийского художника Луки Джордано, очень бы
стро писавшего фрески].

799. — ё ип Ьиса Га’ ргевіо это халтурщик.
Г^СС А

800. 5ІиссНіпо йі Ьисса а) статуэтка; Ь) холодная 
женщина, не женшнна, а лед.

801. Гаге ѵейеге Ьисса показать Л укку (приподнять 
в іиитку за уши и за голову) (ср. Москву показать).

802. рагеге ипа тагіоппіпа сіі І.исса быть холодной 
как мрамор (о холодной красавице).

803. кг пе ѵа, е а Ьисса іі гіѵегійі! ^  шди-сбищи!, ища 
ветра в поле!
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ЬЬІССНЕЗР
со$іаге рій сЬе іі 5вгсЬіо а ’ ЬиссЬекі см. 5-664. 

ЬиССНЕТТО т
804. т е ііе г е  іі ІиссЬеМо (а ііа  Ьосса) а) закрыть рот, 

замолчать, хранить молчание:
Ьа Б псісса іі ега т е з зо  II ІиссЬеНо а ііа  Ьосса, а гІзсЬіо 

<1і всорріаге {К. 2.епа. «Ьа Ьосса йеі Іиро»),
Бричикка точно в  рот воды набрал и  вот-вот, кажется, 

взорвется

Ь) заткнуть рот, заставить замолчать.
Ы Х С ІС А К Е  ѵ 

поп ё ІиН ого (^ е і сЬе .иссіса см. 0-637 
ЦІІССІО т 

т и $ о  гіі Іиссіо см. М-2226, 
а Ьосса арегіа соше ип Іиссіо см. В-834.
Ьиііаге каггіеііе рег ргепгіеге Іиссі см. 5-243. 
ё іпе^ііо екзег саро с!і Іиссіо сЬе сойа Йі кіогіопе см. 

С-820.
ы .]с с і о ь а  /

гіаге ай іпіепгіеге Іиссіоіе рег Іапіегпе см. Ь-143.
805. соггеге гііеіго аііе  Іиссіоіе ^  гоняться за при

зраками:
ІЛп шего роеіа 5І аЬЬапаопа а Іи ііе  1е іп^епиііа. а іи ііі

і саргіссі сіеііа Іап іазіа , гіеііа т а і і а  (1і саза... 1а гпаііа 
зсарра е согг^ сііеіго аііе ... Іиссіоіе (С. Сагйиссі, «Ореге»).

Н астоящ ие поэт отдается всем причудам, в с е м  капрнзам 
.ф антазии этой б ' ;путной э&илицы его Е е р х н е г о  этаж а.., готовий 
в любой момент броситься в погоню... за призраками.

806. сііѵепіаге (или рагеге) ипа Іиссіоіа исхудать, 
стать прозрачным, светиться,

(аге 1а сойа аііе Іиссіоіе см. С-2038.
{аг ѵейеге (или  шокігаге) Іиссіоіе рег Іапіегпе см. 

Ь-143.
іпіепгіеге (или рі^Ііаге, ргепгіеге) Іиссіоіе рег Іапіегпе

си. Ь-142.
рагеге ипа Іиссіоіа см. Ь-806.
807. 8Іаге ре<г<тіо сЬе поп «{аппо 1е Іиссісіе очень 

сильно страдать, мучиться.
808. ѵейеге 1е Іиссіоіе света не взвидеть.
ѵепйеге Іиссіоіе рег 1ап{егпе (или рег {асеііе) см. 

Ь -І43.
809. о^пі Іиссіоіа поп ё {иосо не все огонь, что све

тится (ср. наружность обманчива).
И_ІСЕ /

810. Іисе сіі согіезіа лампочка в автомобиле, освещаю
щ ая ступеньку при открытии дверцы.

1а Іисе йе^Іі оссЫ (или йеІІе риріііе) см. О 52.
— аш аге рій сЬе 1а Іисе йе<г1і оссЬі см. 0 -5 2 а. 
іп ірогіаге  щ іап іо  йеііа Іисе сіе&іі оссНі см. 0 -53 .
— регйеге 1а Іисе йе^Н оссЬі см. 0-195.
Іисе йі ксіепга см. 5-444.
810а. 1а Іисе йеі ѵего свет истины, правды.
Ьеііо соше (или ^иапГё) 1а Іисе Йеі зоіе см. В-441. 
сЬіаго соіпе 1а Іисе йеі коіе см. С-1671.
Оіо гіеііа Іисе см. Б-451.
811. а ііа  Іисе йеі коіе средь бела дня, открыто:

...1е рагіі роігеЬЬего іпсопіхагзі іп зеегеіо е Іаг рго^ге-
сііге пеі рій аззо іи іо  гізегЬо сіо сЬе поп риб еззеге гіізсиззо 
а ііа  Іисе гіеі зоіе («Ніпазсііа», 31 тагго 1972).

...стороны могли бы организовать тайные встречи и в об
становке полной секретности обсудить то, что ие может 
обсуждаться открыто.

812. — ѵепіге аііа  Іисе гіеі зоіе стать явным.
813. іп сЬіага Іисе со всей очевидностью, с полной яс

ностью.
814. сН зесопгіа Іисе =  второстепенный, второразряд

ный, заурядный;
Цпо йі чиеі Іеііегаіі <11 зесопгіа Іисе... сЬе Іаѵогапо а 

созс сііѵегзе, 1га зсиоіа е сгіііса е  егшіігіопе, соп гпоііо 
§агЬо, е зіаш рапо іпоііге гогпапгі е  поѵеііе {/?. Зеггая 
«ЗсПШ»).

Эго один из тех второразрядных литераторов, которые 
работают над чем угодно — педагоі икой, критикой, наукой — 
в весьма успешно печатают свои романы и рассказы.

815. а ^ іш т д е г е  Іпсе аі зоіе ^  заж игать фонари при
солнечном свете; заниматься бесполезным делом:

Ма ё диезіа соза іап іо  т а п ііе з іа  сЬе загеЬЬе ип ѵоіег 
а^біип§еге Іе^па а Іа зеіѵа, асциа аі таге,- зісііе аі сіеіо 
е Іисе аі зоіе (С. Тоіотеі, «Ьеііеге»).

Но это настолько очевидно, что доказывать все равно, 
что носить дрова в лес, морю воды добавлять, небу — звезд 
и зажигать фонари средь бела дня.

аргіге ^Іі оссііі аііа Іисе (гіеі §о1е) см. 0-89. 
сЬіисІеге оссЬі а ііа  Іисе см. 0-137.
816. йаге аііа  Іисе произвести на свег, родить: т

Козаига. — Зе И сіеіо іпі сопсегіега йеі Пеііиоіі, загаппо 
поЫІІ ѵегашепіе, есі іо аѵго 1а сопзоіагіопе гіі аѵегіі сіаіі 
а ііа  Іисе (С. СоШопі, «Ьа то&ііе вдд аіа»).

Р о з а у р а .  — Если небу будет угодно сделать меня ма
терью, то мои дети будут по-настоящему знатными, и моим 
утешением будет созиаиие, что я произвела их на свет.

И ЬішЪо, сЬе І іп а іт е п іе  е соп зсагзо гіоіоге ШегіІ а ііа  
Іисе, ші ѵеппе зиЬііо зо іігаііо  (М. А ігопа, «Ьа зігеда»).

Ребенка, которого я, наконец., без особых страданий про
извела на свет, у меня сразу же отиялн. ^

5иа т а й г е  шогі пеі (Іагіо а ііа  Іисе (Г, М агііпі, «Ьа таг- 
сНеза»). (

Его мать умерла во время родов.
(Пример см. тж. 0-747).

817. йаге іисе а ^с пролить свет на что-Л., освещать* 
раскрывать что-л.:

Не зопо... е іі  аіігі сеппі зіаіізііс! йі чиеі Іешро... сЬе 
диі гееізіго... соше чиеііі сііе гіаппо ш оііа Іисе а ііа  зіогіа 
(Р. Рап[апі, «Сессо й’АзсоЫ»).

Есть... и другие статистические данные того времени.., 
которые я привожу.., поскольку они в значительной степени 
проливают свет на историю города.

йаге іп Іисе см. Ь-820.
818. {аге (или ^еііаге) Іисе (ки ^с) (тж. іаге ріепа 

Іисе) а) пролить свет (на что-л.):
Могіге а ѵепі’аппі, рег ип еггоге, ...ц и атіо  іі сегѵеііо 

зі ё е*а іа ііо  іисе пеІГаѵѵепіге, ё 1а соза рій сНзигпапа 
сЪе розза гізегѵаге 1а ѵііа (Ь. Вегцопгіпі, «Ѵп / исііе рег 
ИаЬа»).

Умереть в двадцать лет, ...когда мысленно уж е ясно 
представляешь себе будущее — есть ли что-нибудь более ж е
стокое в жизни?

Іп іап іо  і сагаЬіпіегі Ьаппо Гаііо Іисе зи ііа  ргоѵепіепга 
йеііа різіоіа («Соггіеге деііа  зега», 2 зеііет Ьге 1966).

Между тем карабинерам удалось узнать, где был взят 
пистолет.

Рег гізропсіеге а ііа  гіотапгіа: «сЫ ш*Ьа аеегей ііо  е рег
сЬё?» сі ѵоіеѵа Ьеп аііго сНе ип раіо іЗі сеГіопі а ип Іер- 
р ізіа; Ьізо^паѵа зргешеге ^ а т Ь е  е сегѵеііо е сегсаге Ш 
Іаг Іисе іп іиЦа 1а соп Гиза е сопіогіа ѵісешЗа сНе ега 
сош іпсіаіа соп 1а т о г іе  ёі Козагіа СиИоІІа. Ооѵеѵа Ьиі- 
іагзі а  согро тогіо  зи Іи ііе Іе різіе, зрегапйо йі саѵагпе 
диаісоз-а... (М. Реііззаііі-Р . Ріііогги, «Ьа тогіе соп Іе аіі 
ЫапсНе»).

Чтобы ответить на вопрос, кто иа меня напал и почему, 
мало было дать пару оплеух хулигану. Надо было поше
велить ногами и мозгами и попытаться выяснить обстоя
тельства весьма запутанного дела, которое началось со 
смерти Розарии Гулотты. Надо было броситься проверять 
все следы в надеж де хоть что-то получить...

Ь) бодрствовать, не ложиться спать:
Б аѵапіі аі рогіопе, т і  сіііезе за ѵоіеѵо іаг іисе, о раз- 

5е д е іаге апсога (С. Раѵезе, «Регіа й ’а&озіо» ).
Остановившись у подъезда, я задумался: сидеть ли дома 

до рассвета или продолжать ш ататьси по улицам.

819. ^е ііаге  Іисе кіпікіга ей с/й очернить кого-л.
820. шапйаге (или ^а^е) іп Іисе выпустить в свет, 

опубликовать.
821. т е ііе г е  (или то з ігаге , ргехепіаге) іп Ьиопа [саі- 

Ііѵа, Гаіка] Іисе выставить в [не] хорошем, [дурном] 
свете; представить в [не] выгодном свете:

Сага ІІп ііа . ѵо^ііо гепйеге поіо а Іе, е аі Іиоі Іеііогі, ип 
ерізойіо аЬЬазІапга іпйісаііѵо е йеі диаіе зопо зіа1:о ргоіа- 
еопізіа; еззо т е і і е  Іп саШ ѵа іисе 1е сопгіігіопі іп сиі ѵеп- 
еопо з із іета іісаш еп іе  а ігоѵагзі соіого сЬе Ьаппо аѵиіо 1а 
зѵепіига йі еш і^гаге («Ь’ЫпИа», 8 зеііетЪге 1972).

Д орогая «Унита», хочу рассказать тебе и твоим читате
лям о довольно показательном случае, который в непри
глядном свете рисует обычное положение тех. кто имел не
счастье эмигрировать, как это сделал я.

Оиезіа йесізіопе. зе гіа ип іаіо  саіш аѵа зио Ьізо^по гіі 
теК егз і іп Ьиопа Іисе ргезэо іі В гатЬ Ш а. сіаіі аііго регб
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1о г іе т р і йі ипо ІигЪ атепіо  зігаогйіпагіо (А. Могаѵіа, 
«Согііціапа віапса»).

Э ю  решенио, если с одной стороны и позволяло ему пред
стать перед Брамбиллой е  хорошем свете, с другой — вы
зывало в нем сильное Еолиение.

Сегіо, рег даге ѵіѵасіі^ а і гпіо гассопіо, ші зон шезво Іп 
са іііѵ а  Іисе, регсЬё еііа гпі ді55е: ІЭіо т іо ,  с о т ’ё саШѵо 
(С. Ріоѵепе, «Ьа ѵейоѵа а ііе^га» ).

Конечно, чтобы придать занимательность своему рассказу, 
я должен был выставить себя в дурном свете: ведь она 
сама мне сказала: «Боже мой. До чего ж е вы нехороший».

822. шеііеге аііа  (или  іп) (сЬіага, ріепа) Іисе а) осве
тить, разъяснить:

II ргоГ. Магіо ЬиггаП ... пеі зио ІіЪго... гассоп+а 1а віогіа 
сіі ипа зерагагіопе Іе^аіе іп ипа сііІасЗіпа сіеі 5и<3, сііе 
т е і і е  іп Іисе Іи ііо  ип атЬ іеп іе  й отіп а іо  гіаі ргеріийігіо 
е йа ипа т е п іа і і іа  агсаіса («Раеве вега», 27 ^еЪЬгаіо 1963).

Профессор Марио Л уццатн... в своей книге... рассказы
вает историю бракоразводного процесса в одном из южных 
городков.., историю, которая проливает свет... на всю эту 
обстановку, пропитанную предрассудками и отсталыми взгля
дами на жизнь.

Ь) произвести на свет, родить; с) выпустить в свет, 
опубликовать:

...Ъазіі <3іге сіге зе рН ассайешісі сотр ііа іог і аѵеззего 
Іа ііо  іі т ігасо іо  гіі теМ еге іп Іисе ипо гіеІ Іѳго ^гоззі 
ѵ о іи ті іп т е п о  гіі іге аппі, поп аѵгеЬЬего аѵиіо р г іт а  йеі 
со тр іи іо  Ігіеппіо диеі ріссоіо а и те п іо  сіі зНрепЙІо (М. ВагЬі, 
«Сгивса» Ііп&иа е ѵосаЪоІагі. Ре>' ип ^га п ёе  ѵосаЪоІагіо віо- 
гісо йеІІа Ііп&иа ііа ііапа»).

...достаточно сказать, что, еслн бы а вторы-составители 
каким-то чудом опубликовали один нз своих толстых томов 
менее, чем за три года, то до истечения трехгодичного срока 
они бы не получили этой мизерной надбавки к окладу.

823. шеііеге іп Іисе йиЬЬіа выставить в сомнительном 
свете.

824. ш еііеге а! 1а Іисе сіеі діогпо ^  вывести на чистую 
поду.

824а. ш еііеге Іп Іисе $іпі§1га (или  іп саШѵа, Ігі§1а 
Іисе) выставить в мрачном свете.

тоБІгаге іп Ьиопа [саіііѵа, Іа1$а] Іисе см. Ь-821.
825. пе^аге Іа Іисе отрицать очевидную истину, 
реггіеге 1а Іисе 6е%\\ оссЬі см. 0-195.
826. рогге іп Іисе осветить:

...іі ріапо йі Іаѵого сЬе т і  зопо ргорозіо Ііп (ЗаІІа т і а  
р г іт а  соггізропдепга ё, аррипіо, поп зоііап іо  сіі гііегіге і 
Іа ііі сЬе зі зѵоі^опо зоііо і т іе і  оссЬі, т а  йі іпіегргеіагП, 
е гіі рогге іп Іисе соп аззоіи іа оЬЬіеШѵііа і ргоЫ еті еззеп- 
гіаіі (Зі ^ие5^о і т т а п е  сопПіІіо (С. М аіарагіе, «Ѵ Ѵ сгаіпа  
іотЬа йеі ёгапо»).

...с первой ж е корреспонденции я поставил себе целью 
не только изложить факты, очевидцем которых я явился, 
ио и объяснить, осветить с абсолютной объективностью 
основные проблемы этой чудовищной войны.

827. ргепйеге Іисе освещаться:
II ріссоіо согіео аіігаѵегзо ип соггісіоіо сЬе ргепгіеѵа Іисе 

сіа сіие егапгіі Ппезіге сЬе йаѵапо ви і согШе {Р. Іоѵіпе, 
«Ье іегге йеі Засгат епіо»).

Небольшой кортеж прошел по коридору, освещенному 
двуми большими окнами, выходившими во двор.
рге§епіаге іп Ьиопа [саіііѵа, іаіва] Іисе см. Ь-821.
828. геаіііиіге аііа  Іисе сЗе! діогпо возродить (тради

ции и т. п.).
829. 8раг^еге 1а іисе проливать свет.
830. Іігаге іл Іисе выпытывать, выведывать (секрет, 

тайну и т. п.):
— Ь ’Ьо «іеЦо іо. сііе с’ега т із іе го  зоііо, — репзо Кепго, е, 

рег іігагіо Іисе, сопііпиб: «Ѵіа, Регреіиа; з іа т о  ат іс і; 
гіііеті ^иеI сЬе зареіе» (Л. Мапяопі, «I ргот еззі зрозі»).

«Так я и знал: здесь какая-то тайна, — подумал Ренцо и, 
стараясь вытянуть секрет, продолжал: — Ну, ну, Перпетуя, 
давайте до конца, ведь мы друзья».

831. ѵегіеге 1а (или  изсіге а ііа) Іисе (сіеі оіогпо) (тж. 
ѵепіге а ііа  или  іп Іисе) а) появиться на свет, родиться:

II Ке <3і Ро^еіогеаіе ега ип сотраЙ о диагапіапоѵеппе йі 
тегііа зіаіига (ѵігіе Іа Іисе пеі 1898), аічиапіо  зІПіЬісо... 
(С. Магоііа. «§ап Сеппаго поп йісе таі по»).

Король Поджореале был плотным сорока девятилетиям 
мужчиной среднего роста, слегка косоглазым. Родился он 
в 1898 году.

— Зіагпапе аИ’а1Ьа іо зсезі а ііа  Іисѳ*

— Ма сЬе ѵиоі діге диеі зсепйеге?
— Ѵиоі гііге сііе е ѵепиіо а ііа  Іисе з^атап і. ЫаБСеге е 

ѵепіге поп ё 1а Біезза соза? (Л. РаІаггезсНі, «II содісе йі 
Регеіа» ).

— Сегодня на рассвете я пожаловал на свет.
— Что значит это «пожаловал»?
— Это значит, что он появился на свет сегодня утром. 

Разве появиться на свет и родиться не одно и то же?

b) появиться, выйти в свет, быть опубликованным:
...1а ргеаппипсіаіа геіагіопе иНісіаІе ви^Н аѵѵепітепЦ

гіеі зе ііетЬ ге  1943 поп Ьа апсога ѵізіо 1а Іисе (Е. М изсо, 
«Ьа ѵегііа зиІѴ 8 &еііетЪге 1943»).

...объявленное издание официального отчета о событиях 
сентября 1943 года еще не опубликовано.

...8і ё аѵиіо зепіоге сЬ& Гіпігіаііѵа 51 зіа агепапйо 
р г іт а  апсога йі аѵег ѵізіо 1а Іисе («Сіогпі», 30 йісетЬге 
1973).

...уж е чувствовалось, что полезное начинание притормо
зили еще до того, как оно увидело свет.

c) выясняться, выявляться:
О иезіа зсагза з іт р а ііа  гіе! ге^ізіа пеі гіриагбі с^еі регзо- 

па^Еіо. 5е еИ сопзепіе гіі сіеііпеаге соп а с и т е  1а Пзіопоіпіа 
пе сіераирега рего 1’іп ііт а  и т а п ііа , сЬе ѵіепе <3гатта1:іса- 
т е п іе  іп Іисе... яиапсіо і  пойі сіеі зио с іп ізто  е гіеііа зиа 
агійііа ёшп&опо а і реіііпе («Рііт 1961»).

Эта недостаточная симпатия режиссера к герою, хотя н 
позволяет очень остро обрисовать его облик, однако сводит 
иа нет его внутренний душевный мир, который драматически 
раскрывается в тот момент.., когда весь цинизм и черст
вость героя наконец обнаруживаются со всей очевидностью.

поп ѵейеге рій Іа !исе см. Ь-873
ѵоіеге Ьепе рій сЬе а ііа  Іисе Йедіі оссЬі киоі см. Ѵ-881. 
пе^ЬегеЬЬе 1а Іисе Йеі коіе см. N-140.

^^СЕNТЕ
832. Іисепіе с о т е  ипо крессіііо ч и с т ы й  как стек

лышко:
АІІе ипйісі... Гаррагіаш епіо Йеііа {агпіеНа АгііеЬі заг і 

зіаіо  тезБ о  іп іг'і '41 о ог(!ше е гезо Іисепіе с о те  ипо 
врессЬіо {А. Ыецгі, «Зогеііе»),

В одиннадцать... квартира семьи Арриги будет приведена 
в полный порядок и забчестит как стеклышко.

ЬЦСЕРЕ ѵ
поп ё ого Іиііо чиеііо сЬе Іисе см. 0-637.

^^СЕРN А  }
833. Іа Іисегпа йеі шопгіо поэт, дневное светило, солн

це (у Данте).
834. Іисегпа зоМо іі т о ^ ^ іо  а) скрытая истина; 

Ь) скрытый человек; с) человек, скрывающий свой та
лант.

аѵеге росо оііо пеііа іисегпа см 0-293.
835. ш еііеге (или рогге) 1а Іисегпа коііо іі т о к ^ іо

а) скрыть правду; Ь) зары вать свой талант в землю.
836. рихгаге (или хареге) гіі іисегпа «пахнуть лам

пой», отдавать книжностью, псевдонаучностью.
с’ё оііо апсога а ііа  Іисегпа см. 0-305 
оііо йі Іисегпа од^пі ш аі стоѵегпа см. 0-308. 

ЬЦСЕКМЕКЕ т
837. Іисегпіеге ѵекіііо ж ердь в юбке.

ЬиСЕКТОЬА і
гаго соше 1е іисегіоіе а йие сойе см. Н-121. 
кессо соше ипа Іисегіоіа см. 5-540.
838. аѵеге (или  Ігоѵаге) 1а Іисегіоіа а Йие сойе быть 

везучим, поймать жар-птицу.
сашраге йі Іисе^іоіе см. Ь-841.
839. Іаге (или  кіаге аі воіе) с о т е  Іе Іисегіоіе =  

греться на солнце, бездельничать.
840. (аге ѵепіге (или  т е ііе ге ) Іе Іисегіоіе (пеііо 8Іо- 

т а с г  * йё внушать отвращение, омерзение:
«Но рагіа іо  регзопаітеп іе соі іиоі іпзе&папіі». Иоп сіісе 

т а !  рго^еззогі (И Рго?г8Боге, ипісо е ^гатЗе, ё  Іиі); сіісе 
зет р ге  іпзеепапіі, соза сЬе т і  !а ѵепіге Іе Іисегіоіе 
(В. Саврегіпі, «Н0880 йі вега»).

— Я лично разговаривал с твоими преподавателями.
Он никогда не говорит «с профессорами». Единственный 

профессор — великий и неподражаемый — он сам. От этого 
меня воротит.

Ыоп ро55о зоррогіаге сЪе 1а ^еп іе т і  сЫегіа зсиза Е ипа 
соза сЬе т і  т е Й е  1е Іисегіоіе пеііо е іо тасо  (В. Сазрегіпія 
«Коз&о йі вега»).



Терпеть не могу, когда передо мною извиняются. Меня 
от этого просто тошнит.

841. тап& іаге Іе (или  сатр аге , ѵіѵеге (Зі) Іисегіоіе 
питаться воздухом, святым духом:

ІДіГаІіга регБопа, пеі т е й е в іт о  Іетр о , аііігаѵа Борга гіі 
Бе, Гаііепгіопе: Ріегіпо. «О сЬе аі т а п д іа іо  апсЬе іе  Іе 
Іиссгіоіе?» 6,1 і йошапйаѵа 1а ТегеБіпа (В. Сісодпапі, «Ѵіііа  
Веаігісе»).

В то ж е время внимание Терезниы было привлечено к 
другому — к  Пьерино. «Ты что, тоже морил себя голодом?» — 
спросила оиа.

тпеііеге Іе Іисегіоіе (пеііо БІоіпасо) см. Ь-840. 
рагеге ип ^а ііо  сНе тал & іа  1е Іисегіоіе см. С-300, 
вареге сШііп^иеге і іа^ іап і сіаііе Іисегіоіе см. Р-77.
842. зсЬіассіаге ипа Іисегіоіа іга і сіепіі почувство

вать дурной вкус во рту (ср. лягушку проглотить):
Ьеопе. — ѴегБо 1е сіие, і:и во^пегаі сіі всЬіассіаге іга  1 

гіепіі ипа Іисегіоіа... Робіііѵо еГІеІІо <іеі Няиогі Ьеѵиіі 
а ипа сегГога йоро іі раБІо ( і .  Рігапйеііо, «II ёіиосо йеііе  
рагіі»).

Л  е о  и е. — Часам к двум ты почувствуешь дурной вкус 
во рту... Определенно, от спиртного, выпитого после зав
трака,
кіаге аі яоіе соше Іе Іисегіоіе см. Ь-839.
Ігоѵаге 1а Іисегіоіа а йие сосіе см. Ь-838. 
ѵіѵеге Йі Іисегіоіе см. Ь-841.
сЬі Ьа (или ё) іпсіаш раіо пеііе вегрі Ьа раига Йеііе 

Іисегіоіе см. 5-673.
(ё ) гтіерііо (еязег) саро Йі Іисегіоіа сЬе сосіа сіі Іеопе 

см. С-820.
аі Іешро йеііе яегрі 1е Іисегіоіе Іаппо раига см. Т-338. 

ИЛС1А /
843. аргіге 1е запіе Іисіе открыть глаза (Святая Лю- 

чия считается покровительницей слепых).
844. аѵеге 1а Іисіа дет. хотеть баиньки, хотеть бай- 

бай.
Ы ІС Ш О  аве

845. Іисійо соше Гаѵогіо цвета слоновой кости:
Ега ип и о то  виі сіпциапГаппі, сограссіиіо, саіѵо, соп 1а 

Ігопіе Г) а 1 !н:а е 1ікі(]а с о т е  1’аѵогіо сігсопйаіа Йі іап іі 
сареІІі пегі (Л. Могаѵіа, «1*а сіосіага»).

Это был человек лет пятидесяти, полный, лысый, с белым 
и гладким, будто восковым, лбом, обрамленным черными 
волосами.

Ь Ь С ІРЕ К О
846. ІдісИего іп регаопа сущий дьявол.
847. «ирегЬіа сіі (или йа) Ьисііего дьявольская гор

дыня.
848. йіѵепіаге ип Іисііего рассвирепеть, прийти в бс-

Ш СІІСТВО .
іі йіаѵоіо ѵиоі Іепіаг Ьисііего см. 0-374. 

ЬЬСІСМ ОЬО  ш 
ііпе соше ип Іисі^поіо см. Р-842. 
гійоііо соше ип Іисі^поіо см. К-330.
50І(і1е согпе ип Іисірпоіо см. 5-1162.
849. аМассаге (или  арріссаге) ип Іисірпоіо завести 

бесконечный разговор, тянуть волынку:
ІтрІасаЪ іІі сЬе Ъгопіоіапо а ііе  зраііе  йе] Гайогіпо о гіеі 

соссіііеге рег 1о Брагіс сіеі ігс сііііотеігі, сИе гіайассагопо іі 
Іисі^поіо гізаіепйо Биі Ігапѵаі іі біогпо йоро (Е . Ие Атісіз, 
«Ьа саггогга ііі Іи ііі» ),

Вечно недовольные брюзжали за спинами почтаря и ку
чера на протяжении трех километров и, пересев на следую
щий день на трамвай, продолжали тянуть волынку.
850. ^иагсіаге аі Іисі^поіо е поп аІГоІіо ргоѵ. эконо

мить на мелочах, на свечных огарках:
«ОЬ, ѵоі т і  !а!е йіьрегаге! ѵо! 1а віаіе а ^иагйаге іезіё 

пеі Іисі^поіо, е поп 1а еиагсіаіе пеІГоІіо» (С. М. СессІгі, 
«Соттейіе іп ргоза»).

— О, вы приводите меня в отчаяние! Вы размениваетесь 
на мелочи.
гійигге соше ип Іисі^поіо см. Н-332. 
сЫ Ьа ш ап^іаіо  1а сапйеіа, гііага іі Іисірпоіо см. 

С-416.
ИЛСРЕ2ІА

851. опеяіа соше Ьисгегіа ирон. неві иная как Л укре
ции (опозоренная Тарквинием).

Ь Ш І В К І О  тп
852. ІийіЬгіо йеііа Іогіипа (или йеііа зсгігі насмешка 

судьбы.
Ы Ш О  т
853. Іийі рапаіепеі игры в честь богини Минервы.

Іийі йі М агіе см. М-865.
Ы ІС Ы О  т 

ріогпаіа йі Іи^ііо см. 0-516.
Гагяі Ьеііо (или іагяі опоге) йеі (или соі) 50І йі 1и- 

<?1іо см. 5-948.
Іаге рере йі Іирііо см. Р-1259. 
ѵепйеге іі 80І йі Іидііо см. 5-959.

И Л  ргоп
854. Іиі 1иІ85Іто он сам, собственной персоной, 
т а п р іа г е  (ціапіо ип Іиі см М-368.

Ы Л С 1
855. Іаге іі (или рагеге ип) 8ап Ьиіді напускать на 

себя святость, притворяться святым, быть святошей. 
ЫіМАСА /

Іепіс соше ипа Іишаса см. Ь-367. 
а ра**о йі Іигпаса см. Р-766.
856. апйаге (или с а т т іп а г е )  а ра$$о йі Іи т а с а  (тж. 

рагеге ипа Іи таса ) тащиться, ползти как улитка:
«ЫоЗБівпоге, іи  поп Іепеѵі Іа іиа тапо, віаѵі іп шегго 

аПа БІгагіа е апгіаѵі аѵапіі а равяо <1і Іигпасазо. «Мог/о сіѵ 
коп по» §1і ип саш іопізіа « т а  сЬе іе  ГЬа т е з з о  іп
т а п о  іі ѵоіапіе?» (А. Могаѵіа, «Кассопіі гот апі»),

«Нет, дорогой, ты ехал ие по своей стороне, ты тащ ился 
посреди дороги как черепаха». «Сонная м у х а !» — закричал 
на него шофер грузовика. — «Да кто тебе доверил баранку?>

...А гташ іо Опоігі БетЬгаѵа ѵоІеББе зріп^еге аѵапіі 1а 
іе ііи га ... рег Бирегаге Гаиіо сЬе ^Іі апйаѵа гіаѵапіі а  равБО 
(1 і Іитаса..., (М. РеІі8аііі.-Р. Р іііоги, «Еа тогіе соп Іе аіі 
ЬіапсНе»).

...Армаидо Онофри, казалось, сам хотел подтолкнуть ма
шину, чтобы обогнать какого-то типа, который еле тащился 
впереди.

с а т т іп а г е  с о т е  ипа Іи т а с а  см. С-301.
857. Іазсіаг(5І) (сііеіго) іі зе^по (или 1о зігазсісо) 

с о т е  Іе ІитасЬ е ^  оставлять за  собой след; оставлять 
печальную память:

Ра соше 1а Іи т а с а  сііе рег (и ііо  йоѵ*е11а ѵа, Ій ѵ! 
ІаБсіа 1о БІгазсісо (/?. Л4. Вгассі, «ОіаІо&Ні зорга Іа пиоѵа 
ейігіопе йеі Сапіі сатазсіаІезсЫ » ).

Он действует как улитка, которая, куда бы ни ползла, 
оставляет за собой след.

йепагі Іаппо сгексеге 1е ипрЬіе аііе Іи тгсЬ е см. 0-124. 
(иоіпо йізргагіаіо, апсЬе 1е ресоге Іо тогйоп о  е) 1е 

ІитасНе 1о соггапо см. С -1734.
Ы Ш Е  т

іі Іи т е  йеріі оссЬі см. 0-52.
Іи т е  йі ксіепга см. 5-444.
ЬиНо с о т е  ип (или рій ЬиНо Й’ип) Іи т е  а т а п о  см. 

В-1397.
858. Ьиопо рег Іаг Іи т е  аі т о г іі  очень слабый, туск

лый (о источнике света).
859. і іге Ішпі йеііа Ііприа три светоча литературы 

(Данте, П етрарка, Боккаччо)
860. и о т о  Йі т о Ш  Іи т і образованнейший человек.
861. а диекіі Іи т і Йі Іипа в эти трудные, тяжелые 

времена.
862. а Іигпе йі пако примерно, приблизительно; что-то 

вроде.
863. — §іийісаге а Іи т е  йі паао судить приблизи

тельно, на глазок.
864. аггіѵаге а ѵейеге ьрерпеге (или диапйо е о п о  

$репіі) і Ішпі (тж. аггіѵаге а Іи т і крепіі) прийти к ш а
почному разбору.

865. сЬіейеге Іи т і просить совета.
соп зи таге  іі Іи т е  е гікрагтіаге іі зоіе см. 5-943.
866. Йаге Іи т е  просветить, дать совет:

— О &иаггіа! Е поп роббо сіагіі ап сЬ іо  ччаІсЬе Ішпе ве 
Іи рагіі йі Оіо? (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Послушай! А не мог бы и я немного просветить тебя, 
еслн ты будешь говорить с ним о  боге?
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867. іаге Іише а) светить, освещать дорогу:
АПога Гиошо раззб Іиі е ипа зіапга йоро ГаИга а ііга- 

ѵегзо іі раіагго . соп Оіоѵаппіпо еііеіго сЪе іасеѵа Іиіпе 
(/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііа ііапе»).

Тогда он сам пошел вперед и, залу за залой, прошел весь 
дворец. А Джованнино шел сзади, освещая ему дорогу.

Ь) светиться (о худом  человеке) ; с) пролить свет на 
что-л., просветить кого-л.:

Ѵепгіо. — МаЫ Оаиіа Гогзе іі Іагй Іи т е  {Ь. Рігапйеііо, 
« V атіса йеііе т о^Ц»).

В е и ц и о. — Ч то  ж , может быть Даула тебя просветит.

— т а « т о  сЬе (а  Іише см. М-127.
867а. (аге Іише аі сіесЬі зря стараться; слепым све

тить.
4аге Іигпе сош ’ипа Іапіегпа см. Ь-147.
868. Гагзі Іише соііе піапі идти ощупью, продвигаться 

наощупь.
869. т и іа г е  Іише а дс показать что-л. в ином свете, в 

ином освещении.
870. ра{>аг(8І) іі Іише е і  йайі (или  гіеі Ішпе е йеі 

сіасіі) платить за  все.
регсіеге іі Іише сІе<г!і оссЬі (тж. регсіеге іі Ішпе йеІГіп- 

іеІІеМо или йеііа гадіопе) см. 0-195.
871. герреге (или іепеге) іі Іише светить (любовни

кам ), быть сводником:
Ітргоѵ ѵ ізатеп іе  зеррі сЬе чиеііа сіѵеііа зі ега Іійапгаіа 

соп іі т іо  т і^ ііо ге  а т іс о , АиПіо. Мі іесе гаЬЬіа рег тоШ  
то ііѵ і: р г іт а  йі іи ііо  регсЬё те Ѵаѵеѵа / а ііа  зоііо  іі 
пазо , зепга сіігті піепіе, е роі регсЬё АШІіо, его іо сЪе 
^ІіеГаѵеѵо Іай о  сопозсеге; е с о зі, зепга зарегіо, аѵеѵо геііо
іі Іи т е  (А. Могаѵісі, «Н.ассопіі гот апі»).

Вдруг я узнал, что эта кокетка обручилась с моим луч
шим другом Аттилио. Это меня обозлило по многим при
чинам. П реж де всего потому, что он сделал это у меня под 
носом и ничего не сказал, а потом, ведь это я  его по- 
знакомил с ней, так что, сам того не подозревая, я еще 
и свел их.

872. зрерпеге і іи т і  закрыть, прекратить (деятель
ность чего-л.).

зрерпегзі соше ип Іи т е  см. 3-1344. 
іепеге іі Іи т е  см. Ь-871.
{оцііеге іі Іи т е  сіеріі оссЬі см. 0-222.
873. поп ѵесіеге рій Іи т е  а) не видеть света, ослеп

нуть; Ь) света не взвидеть, выйти из себя, потерять са
мообладание; с) (тж. гіоп ѵегіеге рій 1а Іисе) быть осу
жденным на пожизненное заключение.

874. поп ѵесіег Іише рег аіігі оссЬі а) души не чаять 
в ком-л.; Ь) слепо доверять кому-л.

пё йоппа пё іе іа  (поп 1а риагсіаге) а Іише йі сапсіеіа 
см. 0-812.

ё соше шеНег Гоііо пеі Іи т е  см. 0-306.
— поп ё т іс а  с о т е  т е ііе г  Гоііо пеі Іи т е  см. 0-307. 
ё ГіІІиіпіпахіопе Йі Ігаіе (или  Йі ргеіе) сиіо сЬе соп

то Ш  Іи т і Іасеа Ьиіо см. С-3137.
Ьа ипа сега йг Іаг Іи т е  аі т іо  то г іо г іо  см. С -1526.
875. Н Іи т е  ё ипа т е х г а  со т р ар п іа  ргоѵ. ^  при 

свете веселен.
876. ип Іи т е  Йі ріи циаіиіо 5оп ѵіѵо, ипо гіі т е п о  

фіапгіо 50п т о г іо  ргоѵ. =  м ертвы м  свечи не нуж ны .
1а Іипа (а  Іи т е  аі Іайгі см. Ь-915.
іі зоіе гіа Іи т е  апсЬе йіеіго і пиѵоіі см. 5-962.
877. зі ѵесіе зепга Іи т е  и так ясно, само собой (разу

меется) .
ЬЬМЮИЧО ш

878. сегсаге дс соі Іс т іс іп о  искать днем с огнем:
...ІиН і Іаѵ огаѵапо, ІиІН  аѵеѵапо циаІсЪе соза йа {аге.

Моп зі Ігоѵаѵа ип огіозо е ип ѵа^аЬошіо п е т т е п о  а сег- 
сагіо соі Іитісіпо  (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

...все работали, все были чем-то заняты. Бездельников и 
бродяг здесь днем с огнем было не сыскать.
879. еззеге (и ли  гісіигзі, ігоѵагзі) аі Іитісіпо быть 

при смерти:
— Ыоп ѵі ргошеііо пеапсііе гіі сЬ іатагѵ і аі т іо  Іеііо 

с]иап<1о заго аі Іи тісіпо , регсііё Ьо ргоіЬйо аі т іо  тей ісо  
сІІ аѵѵегіігті {Р. М агііпі, «Рессаіо е репНепга» ) .

— ІІе  могу обещать даж е позвать вас. когда я буду на 
смертном одре, так как я запретил своему врачу преду
преждать меня об опасности.

880. гісіигге аі Іишісіпо довести до могилы, изничто
жить:

ІЛп р о т е г і^ іо . . .  Р ііа йіззе, аііийепгіо а с о т ’ега гііѵеп- 
іа іо  т а е г о :  — (^иеііа га^агга  11 з іа  гМисепйо а і ІишІсіпо 
(С. Саззоіа, «И іа(*Ііо йеі Ьозсо»).

Однажды... Фила, намекая на его худобу, сказал: «Еще 
немного, и эта девица доведет тебя до могилы».

...с’ега ипа та й ге  е ип райге сЪе аѵеѵапо ип іідііо, е 
Чиезіо П^ііо аѵеѵа іі йіаѵоіо іп согро: ога ві ѵепйеѵа ипа 
сова, ога зе п ’ітре§паѵ а ип'аК га... Е ипа зега Іа таеіге 
йіззе:

— М агііо т іо ,  циеііо с! гігіиггі сегіо а і Іитісіпо..*
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»).

...жили-были мать и отец, и у  них был сьш, а у  сына 
был зуд: то он что-то продаст, то что-то залож ит... И вот 
однажды мать и говорит: — Муженек, того и гляди ои нас 
по миру пустит...

ігоѵагйі аі Іи тісіпо  см. Ь-879.
Ы Ж А  {

881. Іипа йгіііа [віогіа] хорошее [плохое] настрое
ние:

^ипа <1гіі;1:а аіиіапйо, агі одпі тойо, ші сопШ б а росо а 
росо циазі Іи ііо  йі зё  (О. Ваззапі, «Ѵп іоро пеі /о г т я ^ -  
ёіо»).

В минуты хорошего настроения он, в конце концов, рас
сказал мие все о себе.

Сегіі ^іогпі т і  ІгаЙаѵа соп раіезе ІпзоЯегепга: аіігі соп 
Ъопотіа. ІІп ^іогпо гіі Іипа зіогіа, рег езетр іо . ^іпп^еѵа 
а й агт і Ьгиіа1теп1:е йеі іоро пеі іо гта§ § іо . йеі тагщіа 
а иіо... (О. Ваззапі, «Ѵп іоро пеі [огта%&іо»).

Иногда он относился ко мне с явным безразличием, а 
иногда даж е добродушно. О днажды, например, встав с ле
вой иоги, он назвал меня дармоедом, любящим поживиться 
за чужой счет.
882. Іипа з е е т а  (или т е п о т а п іе ,  ѵиоіа) ущербная 

луна, луна на ущербе.
883. — паіо а  (ипа з е е т а  родившийся под ущербной 

луной, дурак.
Іипа зіогіа см. Ь-881.
884. Іипа сіі т іе іе  медовый месяц, 
апіісо с о т е  1а Іипа см. Ь-886. 
таМ о с о т е  1а Іипа см. М-964. 
ти іаЫ Іе  с о т е  1а Іипа см. Ь-887.
885. рій тіпсЫ опе (или рій Іопйо) Йеііа Іипа (тж. 

Іопйо с о т е  1а Іипа или с о т е  Іа Іипа іп диіпіасіесііпа)
глупый как пробка, круглый дурак.

886. ѵессЬіо (или апі:ісо) с о т е  Іа Іипа старый как 
мир.

887. ѵоІиЬіІе (или ти іаЪ іІе) с о т е  Іа Іипа переменчи
вый, непостоянный (в мнениях, привязанности и т. п.).

асдиа ріепа йеііа Іипа см. А-119. 
соіро гіі Іипа см. С-2225, 
еіа Йеііа Іипа см. Е-242.
888. (ассіа (или ѵізо) сіі Іипа (ріепа или іп диіпіайе- 

с іт а )  лицо, как полная луна.
т а і е  Йеііа Іипа см. М-173.
И топгіо гіеііа Іипа см. М-1754.
— сайеге (или ѵепіге) йаі то п й о  йеііа Іипа см. 

М-1755.
— ѵіѵеге (или еззеге, зіаге) пеі топсіо :Іе11а Іипа (тж. 

аѵег іі сегѵеііо или 1а Іезіа пеі топсіо сіеііа Іипа) см.
М-1756.

889. зесопгіо 1а Іипа (смотря) по настроению, в зави
симости от настроения.

890. зоМо 1а Іипа под луной, на земле.
891. а (или  іп, зоМо) Ьиопа [саіііѵа] Іипа при [не]- 

благоприятных обстоятельствах; под [не] счастливой 
звездой.

892. — евзеге (или ігоѵагзі, зіаге) іп Ьиопа [саШѵа]
Іипа быть в хорошем [дурном] расположении духа:

М агскезе. — Оіі риезіа ё ЬеІІаХ А т е  ё разза!а Іа соііега, 
е ѵоі ѵе Іа Гаіе ѵепіге.

Ссмаііеге. — Ога рег Гаррипіо гпі аѵеіе Ігоѵаіо іп Ьиопа 
Іипа (С. СоШопі, «Ьа Іосапйіега»).

М а р к  и з. — Хорошенькое дело! Мой гнев едва успел 
остынуть, как вы его опять распаляет^.

К а в а л ь е р е . — Как раз сейчас я нахожусь в отличном 
расположении духа,



893. — паясеге (или  еззег р іап іаіо) коМо Ьиопа [саі- 
4іѵа] Іипа родиться под [не] счастливой звездой:

Магіо Ьоѵепі ега паіо а саШ ѵа Іипа (Р. М агііпі, «Ьа 
таг ск ев а» ).

Аіарио Ловени родился под несчастливой звездой.

киі Іаг с*е11а Іипа см. Р-212. 
а циеьіі Іигпі йі Іипа см. Ь-861.
894. а  рипіі йі Іипа очень редко.
895. аЬЬаіаге а ііа  Іипа (или аі ѵепіо) лаять на луну; 

зря стараться:
—СЬе с’ё?..»
«ЫиІІа» гіргезе іі тагсЬеве; «іі Ьагопе 2ассо сЬе аЬЬаІа 

аП а Іипа* (С. Ѵегда. «Мавіго-йоп СезиаШо»).
— Что такое?..
— Ничего, — ответил маркиз. — Это барои Д закко лезет нз 

кожи вон.

аііостдіаге аІГаІЪегдо сіеііа Іипа см. А-442.
896. апсіаге а (чиагіі гіі) Іипа быть непостоянным, ме

нять свое мнение.
аѵеге а сЬе ?аге соп чс соше Іа Іипа соі §тапсЬі см. 

Р-187.
897. аѵеге 1а Іипа (или Іе Іипе; тж. аѵеге 1а Іипа гпаі- 

(а или 5Іогіа, сіі ігаѵегво; аѵег Іе Іипе гоѵезсе или а го- 
ѵевсіо) быть в полном расстройстве, быть не в духе, не 
в настроении:

<Зие$1о, йоро евзегБі сопйоіиіо соп Іиі йеі регісоіо е г&І-
Іеегаіо  гіеііа заіѵехга: «аЬ! евсіатб ... *дие йіга йе евіо ви  
ехсеіепсіа , сЬе Ьа іап іо  1а Іипа а гоѵевсіо, рег чиеі 
т а іс й е ііо  Сазаіе, сЬе пои ѵиоіе аггепйегві?» (Л. Мапгопі, 
«гI ргопіечві врові»).

Феррер, посочувствовав викарию и выразив свою радость 
по поводу его избавления от опасности, воскликнул: «Что 
скаж ет об этом его высокопревосходительство, у  него и так 
голова кругом идет из-за этого проклятого Казале, который 
не хочет сдаваться?*

«СЬе сова с’ё о^ді? На! 1а Іипа?» Ьеі зепіе П Ъібо&по 
сіі гішейіаге. Ра ипо БсЬеггоБО Ьгопсіо (й . В иггаіі, «Ѵп 
агпоге» ).

— Что с тобой сегодня? Ты не в духе?
Она чувствует, что надо как-то смягчить свое поведение. 

Ш утливо надувает губки.
Ма с’ега йі ред^іо: іі ѵаіоге йеі Іеггепо, диапйо к!* 

БагеЬЬе зсайиіо іі сопігаііо  й’аШ Йо, вагеЬЬе апйаіо а ііе  
віеііе... АпсЬ’ю аі зио робіо, аѵгеі аѵиіо Іа  Іипа (Іі ігаѵегво 
(Ь. Вегіаггі, «Соте Ьеге ип саЦ ё»).

Но тут было похуже. По истечении контракта цеиа иа 
эту землю подскочила бы невероятно... Тут н я бы пал 
духом.

«2Ш а, гіііа ,»  Іа сиііаѵа 1а Ріога. «диагйа, іі сегсо зсияа, 
бопо ипа т а і і а  Ьаіеп^а йі ипа. 5ага сЬе о ^ і  сі аѵеѵо іп- 
йозбо 1а Іипа БІогіа...» {Е. Ьа З і е і і а «Ьа йоісе тогова»).

— Успокойся, успокойся. — утеш ала ее Ф лора .— Ну, из- 
вини, я дура, наверно сегодня ие с той ноги встала...

— В а гго іа ,— йізве Р о го іеа ,— Гаѵеѵа сЬіизо Іп іііаіійа.
— Е регсЬё роі?
— РегсЬё поп йезве йівіигЬо аі 8і^погі Райгопі шепіге 

Уасеѵапо іі еіго йеііа роввевБіопе. АйеББО 1’Ьа ІіЬегаіо, 
регсЬё На 1е Іипе (/?. ВассНеШ, «Тге %іогпі йі раввіопе»).

Барцола запер Л ампо в прядильню, — сказала Доротея.
— А зачем?
— Чтобы он не меш ал господам осматривать владения. 

Теперь он выпустил пса, а то он поднял вой.
Ьіпа. — Ма іи  с о т е  т а і  зеі а сава а чиезГога?
А ісіо .— Тиа БОгеПа віапмШ па Ьа 1а Іипа (М. Апіопіотіі, 

«II %гійо» ).
Л и н а. — С чего эго ты дома в такой час?
А л  ь д  о. — У твоей сестры сегодня с утра меланхолия.
— ЕЬі, СЫ іа. АЬЫашо 1а Іипа йі Ігаѵегво, а диапіо раге 

(Р. СНіева. «ѴШасІогпа»).
— Ну что, Гита. Похоже, что мы встали с левой ноги.

898. Ьеѵеге Іа Іипа хотеть луну с неба, хотеть невоз
можного.

899. саіаге (или сайеге, сазсаге, ѵепіге) гіаііа Іипа 
с луны свалиться:

— СЬе сова ё ип гагго? — йотап й б  Сіизерре. ТиШ гізего.
II сароПІа й ізве :— Моп іі ві рио п е т т е п о  й отапйаге зе 
саіі й а ііа  Іипа: сЪе ога апсЬе виііа Іипа ьі ва сііе сова ё 
ип гагго {Ь. ЗсСавсіа, «II сопіайіпо ви ііа  Іипа»).

— А что такое ракета? — спросил Джузеппе.
Все і к-.меялнсь. Бригадир сказал:
— УеГіи даж е спросить нельзя, не с луны ли ты свалился. 

Теперь даж е там знают, что это такое.

900. сегсаге Іа Іипа пеі рогго искать что-то несуще
ствующее, гоняться за призраком:

Мі раге сЬе іі біепог йиса .віа гійоііо а сегсаге 1а Іипа 
пеі рогго, ші раге (С. Ѵег^а, «Мавіго-д.оп СевиаШо»),

Мне каж ется, что господин герцог, увы, ищет то, чего нет.
901. сЬіесІеге (или  ѵоіеге) 1а Іипа ж елать луны с неба, 

хотеть невозможного:
Іп еІГеІіі і сопіасііпі поп Ьаппо сЫевіо 1а «Іипа пеі 

рогго», апгі, рег сегіі авреШ  зопо апйаіі аі йі воііо гіеііе 
гісіііевіе йеІГаппо всогзо... («<(Зіогпі», 27 аёовіо 1975).

В действительности крестьяне не требовали «достать луну 
с неба». Более того, в некотором отношении они даж е 
понизили требования ио сравнению с прошлым годом...

сіоппіге аІГаІЬег^о гіеііа Іипа см. А-442.
902. ехкеге а Іипе (тж. то п іа ге  1е Іипе или 1а Іипау 

быть не в духе; быть капризным, непостоянным.
903. еккеге (или ѵіѵеге) пеііа Іипа витать в обла

ках.
езвеге рій всешо сЬе і ргапсЬі ?иог сіі Ііш а см. 5  374.
904. еакеге а 4І.0ГІІ (или а  рипіі) сіі Іипа а) редко 

видеться, встречаться; видеться время от времени; 
Ь) быть переменчивым, легкомысленным.

905. (аге Іипа встать в круг.
906. Гаге -1а Іипа быть лунатиком.
Іаге ѵесіеге 1а Іипа пеі рогго см. Ь-909.
907. риагйаге 1е Іипе не решаться, колебаться, быть 

в нерешительности.
т о п іа г е  1е Іипе (или 1а Іипа) см. Ь-902.
908. то к ігаге  1а Іипа а тег^осіі очень сильно ою р- 

чить; причинить сильную боль; причинить сильное горе, 
принести большое несчастье.

909. тоБ Ігаге (или Гаг ѵесіеге) 1а Іипа пеі рогго вти
рать очки, показывать чудеса в решете.

910. тоБ Ігаге 1а Іипа рег іі коіс выдавать черное за 
белое.

9 П . ргеіепсіеге сіі рідііаг 1а Іипа пеі рогго хотеть не
возможного.

912. зіаге виііа Іипа быть в блаженном неведении.
913. ѵесіеге 1а Іипа пеі рогго быть набитым дураком, 

верить всякой чепухе.
ѵепіге йаііа Іипа см. Ь-899. 
ѵіѵеге пеііа Іипа см. Ь-903. 
ѵоіеге 1а Іипа см. Ь-901.
Ьепі йі Гогіипа раккапо с о т е  1а Іііпа см. В-481,
іі сапе аЬЬаіа аІІа Іипа см. С-473, 
гіоппа е Іипа, о^о^і ё кегепа, й о т а п і ё Ьгипа см. 

В -1266.
ё с о т е  1а Іипа йі Воіо^па (сЬе хіа сепІ’аппі е роі 

гііогпа) см. В -1010.
914. 1а Іипа поп сига 1’аЬЬаіаг Йеі сапі ргоѵ собака 

лает — ветер носит.
915. 1а Іипа (а Іііше аі Іайгі ргоѵ. лупа — сообщьяца 

воров.
916. поп кешрге 1а Іипа кіа іп іопсіо ргоѵ. луна и то 

не всегда круглая; не все в жизни гладко — бывает и 
гадко.

о§пі §тапсЬіо Ьа 1а виа Іипа см. С-962.
917. рій 5Ы 5Іа т о п п а  Ьипа ^  тут ты пальцем в небо 

попал; ну и сказанул.
918. т і  Іогпа 1а Іипа =  у меия портится настрое

ние:
Егпта. — Росо Га... ѵоіеѵі йіге сііе йіѵепіо 4ііШ I віогпі 

рій поіобэ... поп ё ѵего?
Сіогйапо. — N0 . т а  по. Ыоп рагіагтепе рій о т і  іогпа 

1а Іипа (О. Ноѵеііа, «Ѵ Ы оІо»).
Э м м а .  — Только что... ты хотел сказать, что с каждым 

днем я становлюсь все докучливей, не так ли?
Д ж о р д а н о .  — Вовсе нет. Не говори мне больше об 

этом, мне это неприятно.
іе т р о , ѵепіо, зі^пог, йоппа, Гогіипа, ѵоііапо е Іогпапо 

с о т е  Іа  Іа Іипа см. Т-345.
Ы Ш А К іО  т 

Ьидіагсіо с о т е  ип Іипагіо см. В [403.
Іе ііа  сЬе поп ё пеі Іипагіо см. Р-471.
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Ьаііеге Іа Ѳіапа $иІ Іипагіо см. О 301. 
сЬіашаге іи ііі і §апІі сіеі ІипагІо см. 3-213.
919. е5$еге гіеі шейезішо Іипагіо придерживаться оди

наковых взглядов, быть единомышленниками.
920. Іаге (сіеі) Іипагі фантазировать:

Еи&епіо. — Міа то ^П е, роѵега й іздгагіаіа, сЬе т а і  гііга? 
О иезіа пойе поп т і  Ііа ѵегіиіо; яиапіі Іипагі аѵг к  Іеі 
іаШ ? (С. Ооійопі, «Ім  Ьоііе&а йеі

Э у д  ж  е и и о. — Что-то скаж ет моя бедная жена? Дома 
я не ночевал. Чего только она ни передумала!

Іо йіІГегігеі зіпо а й о тап і, е роігеі Бсгіѵегѵі а Іипво, т а  
ргеіегІБСо поп всгіѵегѵі сНе йие Ііпее о^§;і, регсЬё поп аЪ- 
Ьіаіе а Гаг ІипагІ (О. М аггіпі, «8сгіііі ейііі ей іпейііі»).

Если бы я отложил ответ до завтра, я смог бы иаписать 
Вам подробное письмо, но я предпочитаю черкнуть Вам 
несколько строк сегодня ж е, чтобы не вводить Вас в за 
блуждение.

і$Ьагсаге іі Іипагіо см. Ь-923.
921. регйеге і! Іипагіо спятить, свихнуться, рехнуться.
922. поп зареге сЬе Іипагі а ітап ассагз і (или соп^еі- 

Іигаге) ^  не знать, что и думать:
И сагсегіеге іп!гаі1ап1о и^пі еіотпо ігоѵаѵа іі рап  пего 

е Гасциа рег 1е Іегге, е пип зареѵа сЬе Іипагі аіш апас- 
сагБі... (О. Ыегиссі, «8еззапіа поѵеііе ророіагі т опіа іеві» ).

А тем временем тюремщик каждый день находил чериый 
хлеб и воду на полу. Он уж е не знал, что и думать...

923. зЬагсаге (уст. ізЬагсаге) іі Іипагіо (тж. бЪагсагІа; 
*$Ьагсаг8е1а; бЬагсаге 1а ѵііа) кое-как перебиваться, едва 
сводить концы с концами:

Оа чиапйо ега гішаБІо зепга еепііогІ, ѵіѵеѵа зоіо... соп- 
гіисепйо ипа ѵііа йіБогсНпаиззіта: е зЪагсаѵа іі Іипагіо 
сошргапйо е гіѵепйепгіо о ^ е Ш  (1’агіе  ( і .  Ргеіі, «Сіоѵіпегга, 
ціоѵіпегга» ).

С тех пор, как он остался без родителей, ои жил один... 
и вел весьма беспорядочный образ жизии. Н а жизнь он за 
рабатывал скупкой и перепродажей предметов искусства.

Рірро. — Мі сЬіашо Рііірро. Оие аппі сіі А?гіса е (Зие <3і 
КапБаБ, Іі. 8. А. Тогпаіо е гіігоѵ аіоті боіо аі топгіо, зепга 
рій саза... Рег вЬагсаге іі Іипагіо бопо созігеМо а ргозіі- 
Ь ііг т і, іассіо іі Іоіо^га^о ѵоіапіе... {Ь. Ъциаггіпа, «Цезро- 
вігіопе ипіѵегваіе»).

П и н и о. — Меня зовут Филиппо. Вернувшись на родину 
после двух лет, проведенных в Африке и двух лет в Кан
засе, я оказался один как перст, без крыши над головой...
II чтобы как-то существовать, я опустился до ремесла бро
дячего фотографа.

Сегсапо Іаѵого. (^иаГипдие соза, риг еіі вЬагсаге іі 1и- 
пагіо, риг еіі рогіаге ^иа1со5а а ііа  іагпі^ііа... (А. Сшпра- 
пііе, «ОІІ аврага^і е Ѵ іт пю гіаіііа йеІѴапіта» ) .

Они ищут работу. Любую работу, лишь бы свести концы 
с концами, принести что-нибудь семье...

Р агіепга апсога зе зі іоЗБе ігоѵаіо а і ѵегйе; гіеі сопіі 
сііе іассіапо іі йетосгаіісо  Іапіо рег івЪагсаге Ц Іипагіо, 
зе пе роБзапо Ігоѵаге а сіоггіпе; т а  сіетосгаисо, гіссо е 
сопіе?.. рег Гагізіосгахіа дгеііа е ргоѵіпсіаІеБса еіі Вог^Ьі- 
^папо ега ргоргіо гоЬа йа скіойі (О. Роѵеііа, «Маіег йо- 
Іогова»).

Еще куда ни шло, если бы Д ж ордж о был на мели: 
такие графы, которые играют в демократию, чтобы свести 
концы с концами, в Италии не редкость, ио ведь этот граф 
богат и демократ? Д ля захолустной и мелочной аристо
кратии Боргиньяно граф Д ж ордж о был белой вороной.

Ь’іт т е п 5 іІа  йеііа Сіпа е 1а Ьопіа гіеі сіпеБі оіТгіѵапо аі 
ЬіапсЬі с еп іо т ііа  техх і ІесШ е іііесііі рег БЬагсаге іі 1и~ 
пагіо. Ье ВапсЬе іпіегпагіьпаіі аѵеѵапо а бэсіап^Ьаі і Іого 
ІіІіЬиБІіегі 1е#а1і сЪе $асеѵапо Іа вроіа  1га іі Р аіагго  
сГІпѵегпо с!і РесНіпо гіоѵе зі П гтагопо і сопігаЩ  е<! і т о і і  
йі ЗсіапрЬаі гіоѵе аггіѵагопо 1е тегс і (М. АрреІІив, «йа  
то22о а всгіііоге» ).

Необъятные просторы Китая и доброта населения предо
ставляли европейцам тысячи законных н незаконных спосо
бов наживы. М еждународные банки имели в Ш анхае своих 
пиратствующих агентов, которые сновали взад и вперед 
между Зиминм дворцом в Пекине, где подписывались кон
тракты, и шанхайским портом, куда прибывали товары.

рег Ьи^іе поп се 1а рио іі Іипагіо см. В -1401, 
Ы Ш АТІСО  а ев  

т а і  Іипаіісо см. М-173, 
рій Іипаіісо 6е\ ^гапсЬі см. 0-956.

Ы ^ Е О І  т
924. Іипейі сЬе ѵіепе после дож дичка в четверг. 

Ы ^ Е О І А ^  (тж. ^ ^ N Е ^ IА Т А ) /
925. Іаге ипа іипейіаіа (или  Іипегііапа) а) бездель

ничать в понедельник; Ь) лодырничать, бить баклуши.

Ь Ш О А С О Ш Е  /
926. апйаге рег 1е Іи п ^ а д а п і тянуть волынку; кани

телить.
ЫіГ^ІОІ аѵѵ

927. еььеге Іип^і йа (+ г и /.) : чопо 1ип§і йаі йіге я от
нюдь не хочу сказать...; копо Іип§>і гіаі репваге (или 
Биррогге) я далек от мысли (или предположения) _ 
(пример см. С-197, 5 890).

ГегЬа ё Іип§і гіаі Ьессо см. Е-117.
И5а со! Ьиопо, е кіа Іипді сіаі саКіѵо см. Е 1469. 

ЫІЫОО ацц, аѵѵ е іп
928. Іипро с о т ’ип са.трапііе высокий ка.і колокольня. 
Іипяо ип йііо см. О-Ъ/8
929. Іипро рій (іі ип гіі (или діогпо) кепга рапе (тж. 

Іипдо диапіо или  с о т е  1а (а т е ,  с о т е  Гаппо Йеііа іа
т е )  бесконечно долгий, длинный как день без куска 
хлеба, как голодный год:

Сі ѵоііе ипа зеііігпапа рег ^іип^еге а ііе  пиоѵе Ипее: ипа 
зеіпш апа 1иі»еа с о т е  1’аппо гіеііа І а т е  (Ь. Ргеіі, <гСіоѵіпег~ 
га, ц іоѵ іпегга»).

Понадобилась целая неделя, чтобы отойти на новые 
рубежи, неделя, показавш аяся годом.

930. ріи Іипдо йеііа ( а т е  (или йеі сіідіипо, й’ипа 
крова а  ѵекіігкі, Й‘ипа т е е к а  сап іа іа , й’ипа чиагсхіта; 
тж. Іипдо с о т е  ипа Ш апіа или 1е Іііапіе сіеі яапіі, 
с о т ’ип тех е , Сіыапіо 1а ди агек іта) а) нудный, скучный;
Ь) очень длинный:

р п р і  й е т о п і о  й і  ѵ іо і іп і з і а  е г а  р ій  іш іе г о  с і ’ с  1а  я и а г с з і г г а  
(/,. Ѵіапі, «Рагіці»).

Э т о т  д е м о н и ч е с к и й  с к р и п а ч  б ы л  с а ж е н н о г о  р о с т а .

Іа Іип^а т а п о  см. М-474.
931. Іипро ип т і^ І іо  д л и н н ю щ и й ,  длиннейший, страш

но длинный (о речи и т. п.).
932. 1ип§о с о т ’ип пакро Йе’ сопІаЛпі (или с о т ’ип 

раіо Іеіергаіісо, с о т ’ипа регііса) длинный как жердь, 
как телеграфный стол0.

асциа гіі Іипда ѵііа см. А -118. 
а п іт а  Іипда см. А-762.
Ьгосіо Іипро см. В -1248.
1’еіа 1а рій Іип^а см Е-?32.
іі ріогпо рій Іипдо йі ч<1 см. 0-547.
Ііприа Іип^а см. Ь-634. 
т а п і  Іип^Ье:
— т а п і  Іип^Ье с о т е  тек ю іе  см. М 444
— аѵеге (е т а т  ІипдЬе см. М 445. 
т а г е  Іипро см. М-774
ти х о  Іипдо см. М-2224.
— Гаге іі .пике Іипро см. М-2225, 
оссііі Іип^Ьі см. 0-33.
ра$5о рій Іипрс йеііа д а т Ь а  см. Р-756.
— {аге іі ракзо рій Іип^о Йеііа ратЬа. см. Р-757. 
ип^Ые ІипстЬе см. С- 72.
— а /еге 1е ипдНіе Іип^Ье см 11-73. 
ѵіпо 1ип«г> см. Ѵ-584.
ѵізіа Іипда см. Ѵ-677.
933. а Іипдо долго: рій а Іип^о дольи.е, больше; раг- 

Іаг а Іип^о говорить пространно (пример см. М-259).
934. а ііа  Іи гра  а) в конце концов, Ь) со временем, 

в отдаленном будущем:
Е т і  тоѵеѵо, зепга гіроБо; зопо гіизсііа а сопозсеге ^епіе 

й’о§пі ^епеге, Бігіп§еге гсіагіопі. рег ргерагаге а ііа  Іиь&а 
а Сеіезіе, рег циапсіо іобзѳ рій ш аіига, ип росо сіі топйо 
ѵіѵо, сііе Іеі роіеБзе епігагсі, / агзі аѵапіі (М. ВопІетреШ. 
«Ѵ ат апіе [ейеіе»).

И я работала без отдыха. Мне удалось завязать знаком
ства разного рода с тем, чтобы в будущем приобщить Че
лесту к людям из живого, настоящего мира, чтобы, когда 
оиа повзрослеет, она смогла бы войти в этоі мир и как-то 
в нем продвинуться.

935. а ііа  ріи Іип&а самое большее, самое позднее.
936. іп Іипро вдоль (пример см. С 2302). 
а  іип^о апсіаге см. А-73Ц
сіі 1 ш .да сіаіа см. 0 -45,



937. рег (іі)  Іипро е рег (<1) Іаг^о (тж. іп Іипро е іп 
Іаг§ю) а) вдоль и поперек; везде и всюду:

— ...Оаіісіепіе йііе? Репзаіе аІГ Еигора аіігаѵ егзаіа іп 
Іип^о е іп Іаг^о, (За ѵего іеп о теп о  йі е ііп ат ізто , зет р ге  
іпІаіісаЬіІе, таі^гасіо  1а іоззе, і г е и т а і із т і ,  §Іі ассіассЬі 
ргесосі № . ЗаІѵапезсШ, «Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе е іі йіаѵоіо»).

— Ж уир, вы сказали? Подумайте о том, что Паганини, 
несмотря иа чахотку, ревматизм, ранние болезни, исколесил 
всю Европу вдоль и поперек и всегда был полон энергии, 
не знал усталости.

фиапсіо Віаск ей іо еЬ Ь іто  ѵ ізііа іо  рег Іип^о е рег 1аг#о 
8аібоп е СЬоІоп^, чиапгіо пеззипа йеііе йие с іііа  еЬЬе рій 
рег поі аісип зеегеіо... зепііі сЬе ега діипіа рег т е  Гога 
йі рагііге (М. Арреііиз, «йа  пгогго а зсгіііоге»).

Когда мы с Влэ-ком исколесили Сайгой и Шолои вдоль 
и поперек и когда здесь для  иас больше не осталось ника
ких тайи, я почувствовал, что для меня наступил час рас
ставанья.

8і сЪіатаѵа Оіоѵаппі О.» ега ^іогпаіівіа е зсгіиоге, Гогзе 
поп т о ііо  поіо іп И аііа регсЬё 1а зиа зеіе гіі аѵѵепіиге 1о 
аѵеѵа іпсіойо а регсоггеге іі то п й о  іп Іип^о е іп Іаг^о 
(О. М агоііа, «А М ііапо поп /с  [геййо»).

Его зовут Джоваиии Д ж . Это журналист и писатель, 
быть может ие очень известный в Италии, так  как ж аж да 
приключений заставила его исколесить вдоль и поперек 
весь мир.

Ь) так и сяк, всеми способами:
А ргіпсіріаге гіа диеі діогпо... Іа Еіога зЧпѵоііоіо пеііа 

габ г,ега йеі бію рго!еззоге. Е, апсііе зе біді сотіп сіо  сі 
Еігопйоіаѵа аиогпо іп Іип^о е іп Іагдо рег репзагсі зи... 
о&пі ^іогпо сЬе раБваѵа зі гіігоѵаѵа рій іт р е ^ о іа іа  {Е. Ьа 
З іе ііа , «Ьа йоісе тогоза»).

С того дня... Флора запуталась в сетях этого профессора. 
И если поначалу она пыталась еще что-то предпринять... 
то с течением времени запутывалась все больше и больше.
938. — сопозсеге рег (П) Іип^о е рег ( іі)  Іаг^о знать 

вдоль и поперек, видеть насквозь.
939. чиапГё 1ип<то е Іаіо а) вдоль и поперек; Ь) це

ликом.
гіі Іип^а Іепа см. І.-362.
Іип^о 1а Нпеа сГагіа см. Ь-612.
гіі 1ип*га шапо см. М-514.
сіа Іип^о ѵоі^еге сГаппі см. Ѵ-898.
940. сіі ^тап 1ип<та гораздо; намного; значительно:

Тегга. — О иаіі ргеѵаі^апо пе’ іиоі ророіі, і ргееі о I йі-
ІеШ?

Ьипа. — I (ШеНі сИ ^гап Іип^а (О. Ьеорагйі, «О регеііе  
т огаіі»).

З е м л я .  — Что преобладает у  твоего населения, добро- 
деіелн  или пороки?

Л у и а. — Пороки и в значительной степени.
Ер'Н. Гогзе іп іга ипо аппо, гиЬб е ргезе іап іі Іе&пі йі 

Тигсііі, сііе е§1і зі Ігоѵо поп зоіаш епіе аѵеге гіасдиізіаіо
ІІ зио сЬе іп тегсап гіа  аѵеа реггіиіо, т а  еіі егап Іип^а 
^ие11о аѵеге гайсіорріаіо (С. Воссассіо, «йесат егоп»).

В течение какого-нибудь года ои захватил и ограбил 
столько турецких кораблей, что не только вериул потерян
ное в торговле, но и возместил убытки с лихвой.

С егтап о  іпПпе ега йі §гап Іип^а іі рій ^іоѵапе гіеііа 
сош ра^піа, еззепйо аррепа ѵепіеппе (С. Саззоіа, «II іа&ііо 
йеі Ъозсо»).

Наконец, Д ж ермано был гораздо моложе остальных: ему 
едва мннуло двадцать лет.
{Пример см. тж. 5-4).

рій іаг^о сЬе \ип&о см. Ь-173.
іи ііо  іі сгіогпо ^и ап і’ё Іип^о см. 0-574.
941. апгіаге (или т е ііе г з і)  рег Іе ІипдЬе тянуться, за-

тягиваться; откладываться:
СогаШпа. — Ѵі гііго, т а . . .  гіііо . Ё зіа іо  росо Га чиеі 

роѵегіпо, сЬе ѵіепе ІиІІі і ѵепегйі...
Еіеопога. — Моп апгіаіе рег Іе Іип^Ье (С. ОоМопі, «Ье йоп

пе сигіозе»).
К о р а  л л и н а .  — Я расскажу вам... только молчок. Этот 

бедный юноша, который приходит каждую  пятницу... 
Э л е о н о р а .  — Н е тяните.
Рій ѵоііе іпсотіпсіаі диезіа Іеііега. т а  1а Гассепйа апйаѵа 

азбаі рег 1е ІипеЬс (V . Розсоіо, «ѴНігпе Іеііеге й і Іасоро  
О г і і у » ) .

Несколько раз я принимался за это письмо, но оно так 
н осталось недописашіым.

II сапопісо ѵейепс!о сііе іі йізсогзо зі т е й е ѵ а  рег 1е 
Іип&Ье, ѵоізе 1е зраііе  (О. Ѵег&а, «М азіго-йоп Оезиаійо» ). 

Священник, вндя, что разговор затягивается, отвернулся.

И соПоаиіо апбаѵа рег Іе Іип^Ііе, II га^агго  зі алпоіаѵа... 
(С. Сейегпа, «Зіцпоге & З іцпогі»).

Беседа затягивалась. Мальчик скучал...
Аѵгеі йоѵиіо зр о загт і, йие аппі !а, т а  зі апйй рег Іе 

Іип^Не (О. Агріпо, «Ьа зиога  0 іог/ете»).
Я собирался жениться два года назад, но свадьба все 

откладывалась.
(Пример см. тж. С -1088).

аѵеге Гагсо Ііш^о см. А-995. 
аѵеге 1а ЬагЬа Іип^а см. В-239.
аѵеге іі Ьгассіо Іип^о (или 1е Ьгассіа Іип^Ье) см, 

В-1156.
аѵеге 1а сосіа ріи Іип^а бе 1 ^тасіо см С-2028, 
аѵеге 1а П аглтаіа  Іип^а см. Р-536.
аѵеге діі огессЬі Іип^Ьі (или 1е огессЬіе Іип^Ье) см*

0 - 539.

аѵеге іі репзіего Іип^о см. Ь-948а.
аѵеге §1і огессЬі Іип^Ьі соше чиеііі гіеІГазіпо см,

0 - 540.

аѵеге 1о з іо т а с о  Іип^о см. 5-1772. 
сасіеге Іип^о йізіезо см. 0-661. 
йаге Іа (или ипа) Іип^а см. Ь-947.
942. еззеге Іип^о а (+іп{.) быть медлительным, копу

шей.
еззеге Іип^о соше 1а (или ріи Іипдо йеііа) с а т іс іа  йі 

Мео см. М-1183, 
еззеге Іип^о с о т е  ипо зіоііо  см. 5-1757.
Іаге 1а іассіа Іип^а см. Р-57.
іаге ипа іассіа Іип^а с о т е  1а ^и а^езіта  см. Р-58.
943. іагіа  Іип^а тянуть волынку:

« Іп з о т т а » , йіззе Реггопе, «сііе сі ^иайа^пі соп чиезіо 
іио сопіе^по?.. Ьаі оИезо Мопіса... роіеѵі оНепйеге т е » .

«ОН Оіо, с о т е  1а Гаі іип^а. М еШ ато  сЬе зіа з іа іо  ипо 
зсЬегхо» (А. Могаѵіа, «Ц ат апіе іп$еіісе»).

— В общ ем ,— сказал Перроне, — чего гы добился своим 
поведением?.. Ты обидел Монику и мог обидеть и меня.

— Господи, да перестань ты тянуть эту канитель. Допу
стим, это была шутка.

«Еіі, бЬоііо Іиі, а т а г а т е п іе , «іо зопо 1а Ъезііа йа
зота. ОеЬЬо зоИапіо іігаге Іа саггеііа». «Рара, с о т е  1а 
Гаі Іип^а!» (А. Сатрапііе, «Сіі азрага&і е Ѵіттогіаіііа  
йеІѴ апіт а»).

«Ах, вот как, — заметил ои с горечью, —- я вьючное ж и
вотное и должен тянуть лямку». «Папа, ты просто несно
сен».
944. — рег поп Гагіа (Іап іо ) Іипда вкратце, в двух 

словах, короче (говоря):
Рег поп іа г іе іа  Іип^а, Азіезе, йоро йіесі т іп и іі  аѵеѵо 

ргеза 1а ѵаІіЕіа, йезііпаіа ай асс о т р а ^ п а г т і а Ѵіеппа 
(Л. Рапгіпі, «Ьеита е Ы а»).

Короче говоря, Астезе, через десять мннут я был у  нее 
с чемоданом, который уложил, чтобы ехать в Веиу.

Гагіа Іипста соше 1а (или рій Іип^а сіеііа) сашісіа йі 
Мео см. М-1184.

945. (егш агзі (ріи) а Іипдо ки цс детально обсудить 
что-л., подробно остановиться на чем-л.

946. поп риагйаге цсі диапГё Іип^о не ж елать иметь 
никакого дела, никаких дел, ничего общего с кем-л.

947. тапгіаге (или т еп аге ) рег 1е Іип^Ье (или іп 
1пп§ю; тж. йаге 1а или ипа Іип^а; іігагіа іп Іип^о) тя
нуть, откладывать, задерж ивать, волынить:

(Эиеііо сЬе, рег окпі ѵегво, діі рагѵе іі тс-).;1іо е іі шеп 
т а іе ,  (и Йі цисиІаЁпаг Іетро тепапгіо Кепхс рег 1с ІипдЬе 
(Л. М аю опі, «I рготевзі. арозЫ).

Ему казалось, что лучше всего было постараться выиграть 
время, кормя Ренцо обещаниями.
{Пример см. тж. С-182).

шеііегкі рег 1е ІипрЬе см. Ь-941. 
т еп аге  а Іипра ГоссЬіо см. 0-187.
948. т о г га г е  1е Іипрііе не терять времени; перейти 

прямо к делу, "ОКОНЧИТЬ с волокитой.
948а. репкагіа Іипёа (тж. аѵеге ІІ репзіего Іип^о) =  

быть себе на уме:
Роііквепа Ьа іі репзіег Іип^о, е поп ё рипіо {асііе ре- 

пеігаге пеі ІаЬігіпІі йеііа виа роІШса {Е. Саіапйга, «Ьа 
Ьиіега»),

Поликсена ие так проста и совсем не легко приникну1Ь 
в тайники ее политики.
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рогіаге і саігопі Іип&Ьі см. С-238.
949. ргепсіегіа Іип&а ^  начинать издалека; углуб

ляться в дебри проблемы.
950. зарегіа Іип^а а) быть сведущим, опытным, быть 

докой:
К аіигаіш епіе т е  пе аѵеѵа рагіа іо  зоііо  ѵосе, регсЬё раге 

сЬе Іиі 1а зарріа Іип^а зиі сопіо йі чиеБІо т і о  ѵессЬіо соі- 
Іе^а сГиНісіо (Т. Ѵагпі, «М етогіе йі Еи&епіо Вгаѵеііі»).

Само собой разумеется, говорил он это полушепотом, по
тому что. каж ется, он кое-что знает об этом моем товарище 
по службе.

Ма іо Іа зареѵо Іип^а, б і і і  сопіо зио, е г і с о п о б с ѳ ѵ о  виЬііо 
Іа т а г с а  йі ІаЬЪгіса йі іиііе  диеііе ѵапіегіе (Е. Могапіе, 
«Ѵ ізо іа  й і Агіиго»).

Но я-то его вндел насквозь н прекрасно понимал, что 
все это было пустое хвастовство.

Магіо аввипзе Гагіа йі сЬі 1а 5а Іип^а (С. Саззоіа, «Ьа 
га^агга  Ш ВиЬе»).

Марио напустил на себя вид человека, умудренного 
опытом.
(Пример см. тж. В-869).

Ь) быть хитрым, быть себе на уме:
Ьеііо. — Іо сгегіо сЬе аѵеззе регйиіо Іа рагоіа, регсЬё 

поп ѵоіеѵа рагіаге. ОЬ, чиезіе сіоппе Іа заппо іип^а 
(С. Ооійопі, «Ьа Нпіа ат т аіаіа»).

Л е л  и о. — Думаю , что она потеряла дар речи, потому 
что ие хотела говорить. Ох, эти женщины, оии себе на уме!

— Ога ѵегіо сііе 1а заі рій Іип^а гіі т е .  Ти зеі 1а т о ^ і іе  
сЬе т і  сі ѵиоіе. Іо Іі рібііо, т а  а ип райо: сЬе поп И сіеѵі 
іп пеззип с э б о  ітр ісс іаге  йеі іаШ  т іе і .  А ссеііаіо? (Л. ВаІ~ 
йіпі. «Ьа зігаііа сісііе т егаѵіцііе»).

— Теперь я внжу, что ты похитрее меня. Т акая жена 
не нужна. Я женюсь на тебе, но с одним условием: ты ни 
в коем случае не долж на вмешиваться в мои дела. Со
гласна?

Р о ісетазсо іо , сЬе Іа  зареѵа Іііп&а, з ’ега ѵезШо йа гіоте- 
піса, е ЬеІІо газо... аррагіѵа рій гіеі зоіііо, рговрегозо е зі- 
дпогііе, соп ип сегіо ѵ і б о  Іа ііе  е запцие, сЬ’ега ипа Ьеііегха 
а ѵейеге ( I .  Рігапйеііо , «Ыоѵеііе рег ип аппо»).

Дольчемасколо, хитрец из хитрецов, оделся по-воскрес- 
ному, хорошенько выбрился. Как никогда он казался про
цветающим и вальяжным. Лицо — кровь с  молоком. По
смотреть на него — одно удовольствие.

Ма гіоп РаЪгігіо е Тапсгесіі Іа зареѵапо рій 1ип§а:
сопойсеѵапо Йоп Саіо^его, сопозсеѵапо 1а Веііа Вевііа сіі 
зиа т о е ііе ,  1’іпсгейіЬіІе Ігазсигаіегга деііа саза йі чиеі 
гіссопе (С. Тотазі й і Ьатрейиза, «II Оаііорагйо»).

Но доп Фабрнцно и Танкредн были более дальновидны. 
Они знали доиа Калоджеро, зиали его красивую, но со
вершенно невежественную жену, знали о страшном беспо
рядке, царившем в доме этого богача.

951. кіепсіегзі диапі’ипо ё 1ип§о (или диапіо іі Іеп- 
гиоіо ё Іипро) по одежке протягивать ножки.

952. яиопаге 1а Ііш ^а а) бить во все колокола;
Ь) разбавлять водой (кофе, вино и т. п.).

953. іепеге рег Іипро (или іп Іап^а, рег 1а 1ип«а)
а) откладывать, оттягивать; Ь) задерж ивать.

Іігагіа іп Іипдо см. Ь-947.
954. іігаге йі Іипра пе обращ ать внимания, пренебре

гать (пример см. П -257).
ГапШ опа ё ріи Іипста йеі з а іт о  см. А-926.
1е Ъи§іе Ьаппо іі пако !ъг.§о см. В-1400.
Ьиоп ѵіпо, ІаѵеІІа (или (іаЬа) Іил^а см. Ѵ-602. 
сопіі креккі, апіісігіа Іип^а см. А 617.
1е сове ІипдЬе Йіѵепіапо яегрі см. С-2910.
Іе гіоппе Ьаппо і сарсііі ІипстЬі е іі ріисіігіо согіо см. 

0-801.
Ііп^иа Іип^а, согіа т а п о  см. Ь-709. 
а Іипоа согсіа Ііга сЬі т о г іе  аіігиі сіеьіга см. С-2671. 
Іип^а пиоѵа, Ьиопа пиоѵа см. N-608.
1ип«х> ксЬегго (или зсііегго Іипро) поп {и ш аі Ьиопо 

см. 5-400 
Іипда ѵіа, к т ^ а  Ьидіа см. Ѵ-518. 
поп ьі Га рій Іип^а 5{гайа сЬе циапйо поп 5І ка Йоѵе 

5І ѵайа см. 3-1890.
1а т і а  поѵеііа поп ё рій Іипда, ѵоі {а^ііаіеѵі и:і регго 

Йі пазо, іо ип регго «ГипдЬіа см. N-508. 
раШ  сЬіагі, а т іс іг іа  Іип^а см. А-617.
Ія раига Іа  і раккі ІипдЬі см. Р-906.

Іа рій Іипда ьігасіа ё Іа рій рго5$іта а са$а см. 
5-1897.

диапІ’ё Іипро е Іаіо см. Ь-939.
хігайа Ьиопа поп (и т а і  Іипда см. 5-1898.
955. (а^ ііа  Іипро е сисі кігеііо ргоѵ. =  семь раз от

мерь. один раз отрежь.
956. Ігорро Іипро поп (и ш аі Ьиопо ргоѵ. =  что длин

но, то не бывает хорошо.
Ы Ю С О  (тж. ЬОСО) т

957. Іиоро сошипе (тж. Іио^Ьі сошипі) общие места, 
общие фразы; избитые истины:

Оеі гезіо іі ргоѵегЬіо «пето ргорНеіа іп раігіа»... &1і ега 
зе т р ге  рагзо ипо Біирійо 1ио§о сошипе... (Ь. Ргеіі, «Сіоѵі- 
пегга , ^ іоѵ іпегга» ).

Впрочем, поговорка «Нет пророка в своем отечестве»..* 
всегда казалась ему просто глупой банальностью.

«Ь’ііа1іапо зі І е ^ е  с о т е  бі Бсгіѵе»: ё ип Іио§о сотипе, 
а ііт е п іа іо . поп йеі ІиЦо а іогіо , апсЬе еіаі сопГгопіо соп 
Іііщие зігапіеге, с о т е  іі ІгапсеБе е  Пп^ІеБе (Р. РосНі, 
«ЬЧіаІіапо іасііе»).

«По-итальянски как  пишется, так  и читается». Эта из
битая нстнна вполне справедливо подтверждается при срав
нении с другими языками, например, с французским и ан
глийским.

— С ’ё — геріісо С Іетеп га  — сЬі 1о й іто зіга  е с’ё сЫ поп
1о й іто зіга , іі йоіоге.

— Ііп 1ио§о со ти п е , т а  1а ѵегііа. Тиііаѵіа, зе поп 1о 
гіішозігі, регсЬё ргеіепйі сЬе §1і аіігі 1о гізреШпо? 
(V. Саін’репіа, «II Рогпагеііо й і Ѵепегіа»).

— Одни люди выказывают свое горе, другие нет, — воз
разила Клеменца.

— Банально, но верно. Однако, если ты его ие выказы
ваешь, почему ты претендуешь на то, чтобы другие отно
сились к твоему горю с уважением?

958. Іиоро іпассекко место, куда не ступала нога че
ловека.

959. Іиоро ішшопйо уборная.
960. Іиосто іппошіпаЬіІе (или іп іаш е) дом терпимости.
961. іі Іиооо паіаіе  (или паііо) родина, родные места.
962. Іиоро ріо (или ріеіоко) благотворительное учре

ждение, благотворительная организация.
963. Іиодо запіо кладбище.
964. ЬиорЬі 5ап іі святые места, Палестина.
965. Іио^Ьі Іорісі укромные, секретные места (при

мер см. Р-276)
966. Іиодѣі йа сарга труднодоступные места, козьи 

тропы.
967. Іиоро гіі йаппагіопе рел. ад, преисподняя.
968. Іиоро гіі репа а) (тж. Іиоро с!і рипігіопе) ис

правительное заведение, исправительная тюрьма; Ь) рел. 
чистилище.

969. ш аі Іиоро дом терпимости.
970. а 5Ш) Іиоро в свое время.
971. а Іиодо а Іиодо тут и там, там и сям.
972. іп а ііо  Іиоро в высших сферах (пример см. 

5-1851).
973. Іиог (сіі) Іиоро а) не к месту, некстати:

— Е... — аѵгеі ѵоіиіо сЬіейег^Іі: «іогЕе ѵі зроБегеіе..?», 
т а  поп Ьо сопШ иаіо: Ьо сарііо иепізкіто сЬе 1а {газе ега, 
Іиогі Іио^о (Г. Ѵагпі, «Мепюгіе сІС^Еицепіо В гаѵ еііі» ).

— И... — і? хотел спросить: «Возможно, вы поженитесь?-», 
но я не сделал этого, так как прекрасно понимал, что во
прос был бы не к месту.
(Пример см. тж. 0-202).

Ь) пе на месте:
Ега аррагБо іІ р г іт о  ро іісетап ... сЬе те ііеѵ а  іп сопігаѵ- 

ѵепгіопе чиеШ сЬе [асеѵапо И /ого сотой о Гмогі гіеі Іиойо 
а сіо йериіаіо (А. Р ат іп і, «Ьа риісеііа. зепга риісеііад,- 
&о»).

Появился первый полисмен, который привлекал к от
ветственности тех, кто справлял иужду в неположенном 
месте.

974. іп (или рег) р г іт о  Іиоро во первых (пример см. 
Р-433).

а {етро  е Іиодо см. Т-227.
975. асі^еоеге а  ип Іио^о расследовать на ире- 

ступления.
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976. а т а г е  іп Ьиопо (или іп дгатЗе, іп аііо) Іио^о
очень сильно любить, очень высоко ставить.

977. аѵеге Іиодо иметь место, происходить (пример 
см Р-2147).

аѵеге гіеі рапе Іп Іио^о гіеі сегѵеііо см. Р-247.
978. Ьаііеге (іп или а) ип Іио^о быть завсегдатаем, 

часто бывать.
979. Йаге (или  Гаге) !ио§о а... а) дать основание, по

вод; Ь) посторониться, уступить место, дорогу:
<Зиапс!о зі ігоѵагопо а ѵізо а ѵізо, П бі^пог Іаіе, Бчиасі- 

гапсіо Ьогіоѵісо, а саро аііо, соп сіріеііо  Ітрегіоео, ^ іі йіззе, 
іп Іопо соггізропйепіе гіі ѵосе:

— Раіе 1ио*?о.
— Раіе Іиор-о ѵоі. — гізрозе Ьойоѵісо. — Ьа гіігіііа ё шіа 

(А. Мапгопі. «I ргот еззі зрозі»).
Встретившись с Лодовико лицом к липу, незнакомец оки

нул его надменным взглядом и сказал высокомерно:
— Посторонитесь.
— Это вы посторонитесь, — ответил Лодовико, — я ведь 

иду по правой стороне.
Ооро аісипі тош еп і! сотрагѵе киііа роНа іі зі^пог Рго- 

врего Соіоппа, аі чиаіе о^пиг.о іесе Іиоро е гіѵегепга 
(М. й'Аге^Ио, «Еііоге Ріегатозса» ).

Немного погодя на пороге появился синьор Просперо Ко
лонна. Все расступились, почтительно склонившись перед 
ним.

980. сіаг(ія) рег ип Іиоро отправиться куда-л. 
йаге Іиодо аПа паіига см. N-100.
йаге Іиоцо а ііа  гаціопс см. Р-59 
еххеге іп Іиоро сіі ѵегііа см. Ѵ-342.
Гаге Іиоро а... см. Ь-979.
981. Раг^і Іио^о продвигаться по службе, делать карье- 

пу: быгь карьеристом.
982. ріигаге рег і Іиорііі сіі Оіо богохульствовать. 
Іаясіаге 1а ѵегііа аі «ио Іио^о см Ѵ-344.
гп“Меге ипо яіессо іп Іио§о Йеі соііеііо см. 3-1676
983. паасеге Йі а Но [сіі Ьаь$о] Іио^о быть знатного 

[низкого] происхождения.
рірііаге ІІ Іио^о аПа ргейіса см. Р-2228.
984., Іепеге Іио^о заменить, заполнить пробел, недо

статок, отсутствие:
Ьа ргойегга е 1а созіапга егапо аглглігаЬПі; т а  риг іхор- 

ро ииеііе сіие Ьеііе ѵігій поп роіеѵапо Іепег 1ио§о йі 
зсагре. с!І сорегіі йі Іапа. (11 сагіиссі е гіі рапе... (А. С. Ваг- 
П іі. «Соп СагіЬаЫі аііе ро^іе й і Нота»).

Их мужество н самоотверженность были выше похвал, 
но все же эти прекрасные качества не могли заменить 
башмаков, одеял, патронов и хлеба.
(Пример см. тж. В -1436).

985. поп Ігоѵаге Іиоро а) не иметь места, ие суще
ствовать, отсутствовать; Ь) (тж. поп ігоѵаге пё расе 
пё Іиооо) места себе не находить, маяться (пример см. 
М-2239).

Гаіа поп ё Іио^о рег сапі йа сассіа см. А-397.
986. с’ё 1ио«го а  (+ ;«/■) следует, нужно: с’ё Іио^о а 

Брегаге есть надеж да, поп с’ё Іио^о а регйегкі іап іо  не 
стоит так расстраиваться.

сЬі 8І сопіепіа аі росо, Ігоѵа разіо  іп о§пі Іосо см. 
Р  860.

987. сЬі Іиоро е іе т р о  ахреііа, ѵейе аИіп 1а хиа ѵеп- 
йеНа ргоѵ. =  терпенье и труд все перетрѵт.

т а іа п п р  е йоппа зепга гаігіопе, $і Ігоѵапо іп орхіі 
1ио<го е й’одпі яіа^іопе см. М-156.

988. а  орпі Іио^о ѵіепе сЬі о^пі ѵіа сЬе ѵейе ііепе 
ргоѵ. цели добьется тот, «то испробует все сред
ства.

&1І иошіпі опогапо і ІиостЬі, е поп і Іио^Ы §11 иогпіпі 
см. и - і б і .

Гноілс ?а іі Іпоо-о, е іі Іиоо-о Г и о то  см 11-153. 
И Ю С О Т Е ^ ІЧ Т Е  т

989. Іио^оіепепіе Йеі гііаѵоіо негодяй.
1190. Іио^оіепепіе «Іі Иіо священник.

ИЛРА !
991, Іа Ьира йі Роіпа (или С арііоііпа) римская, к а

питолийская волчица (символ города Рима), 
т а 1 гіеііа Іира см. М  184.

— аѵеге іі т а і  йеііа іира см. М-185.
992. аѵеге ипа Іира (іп согро) быть очень ю лод нвд , 

страдать от голода.
Іа Іира ё пеііа іаѵоіа см. Ь-1007.

ЬЬРІЫ О  т 
поп 5Ііілаге ип Іиріпо см. 3-1724. 
поп ѵаіеге ип Іиріпо (или  Іге Іиріпі) см. Ѵ-25. 

ЬЦРО т
993. Іиро тап п аго  фольк. оборотень:

— Ё іпиШ е сНе Іи т і  ^иагйі соп соіезіа ?асс!а Йа Іиро 
т а п п а г о  (К. ВассНеіІі. <хТге цю гпі йі раззіопе»).

— Зря ты смотришь на меня волком.
{Пример см. тж. У-2).

994. Іиро йі шаге морской волк, опытный моряк:
Ые зареѵа рій сіі ип ѵессЬіо Іиро <11 т а г е  ееЬЬепе аѵеззе 

паѵі^аіо зоіо соп 1а зиа Ьагса а гіие г е т і  (К. МагсНІ« 
<к8іогіа сіі СаІіЬапо»).

Он знал побольше старого морского волка, хотя плавал 
только на своей двухвесельной лодке.

аИ аш а(о соше Іиро см. А-307.
995. ѵессЬіо Іиро сіеі шекНеге опытный мастер, зі:аток 

своего дела.
Іагпе йа (йіхргайагпе ип) Іиро см. Р -117.
(геййо йа Іирі см. Р-1266.
гпістііо йа Іирі (тж. тіо-Цо сЬе Іа  іі Іиро а йі^іипо или 

сНе !а  іі Іиро диапйо Ьа і а т е ,  сЬе іа  іі Іиро 1а по((е) 
см. М 1414.

ро5(о йа Іирі см. Р-2166. 
га^іопі йеі Іиро см. К-41.
Іе т р о  йа (или йі) Іирі см Т-201, 
а  Ьосса йі Іиро см. В-845 
іп Ьосса а! Іиро см. В-846, 
а  ^о іа  йі Іиро см. 0-844. 
а ра550 йі Іиро см. Р-767. 
а  игіі йі Іиро см. ІЛ-207.
— радаге а игіі йі Іиро см. 11-208. 
аНійаге 1а ресога аі Іиро см. Р-964. 
а тагк і с о т е  іі Іиро е Іа ресога см. А 580.
996. аѵеге йіесі Іирі пеііо к іо тасо  иметь волчий, звер

ский аппетит.
аѵег йа ип Іаіо И ргесірігіо е йа11’а1іго і Іирі см.

Ь-225.
йаге 1е ресоге іп риагйіа аі Іиро см. 0-1155. 
епігаге пеііа іап а  йеі Іиро см. Т-59.
Гаге ш ідііа циапіо іі (или (аге рій т іб і іа  Й’ип) Іиро 

а йі«іипо см. М-1417.
У97. (аге с о т е  іі Іиро аІГа^пеПо поступить как волк 

с ягненком; применить насилие, ссылаясь на мнимое 
право.

998. Іаге іі Іиро ресогаіо =  пустить волка в овчарню, 
пустить козла в огород.
. 999. §тійаге аі Іиро =  навлекать на себя опасность; 

лезть на рожон:
Иаппі. — ОЬі, лоп Кіі(1аге аі Іиро, ве пе ѵіепе е Іі т а п :т>,.! 

(С. Ѵегеа. «Ьа Ьира»).
Н а н н и. — Эй, не кричи зря, не лезь на рожон.

ш апріаге рег кеі сапі е Іге іирі см. С-465, 
ш апріаге с о т е  ип Іиро см. М-369, 
ргоѵаге іі т о г зо  Йеі Іиро см. М-1934.
1000. Іепеге іі Іиро рег діі огессііі а) подвергаться 

смертельной опасности; Ь) попасть в переплет, в не
приятную историю.

1001. ѵейеге іі Іиро (обыкн. в прошедшем времени)
а) видать виды, быть тертым калачом: поп аѵеге ѵіхіо
ІІ Іиро пороху не нюхать; испугаться, перетрусить;
с) охрипнуть, потерять голос

1002. а сагпе (или а сіссіа) йі Іиро, хаппе йі сапе 
ргоѵ. =  как аукнется, так и откликнется; как вы (к) 
нам, так и мы (к) вам.

сазііста ІІ сапе, сахіідэ іі Іиро, поп сахііраге Г иото  
сапиіо см. С-487 

сепГосЬе а т т а г г а п  ип Іиро см. 0-14.
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1003. сЬі Ьа іі Іиро пеііа Ьосса, ГЬа хиііа §торра (тж. 

рагіа йеі Іиро, е іі Іиро ексе (йог гіаііа Іапа) ргоѵ. ^  
про вочка речь, а он навстречь.

сЬі Ьа іі Іиро рег со тр гге , рогіі (или іепда) іі сап 
яоііо іі іпапіеііо см. Ь-1004 

сЬі ресога кі Іа  (или кі ш окіга), іі Іиро ке 1а (или 
ке 1о) ш апдіа см. Р-971. 

сЬі рій ЬохсЬі сегса, рій Іирі Ігоѵа см. В-1051.
1004. сЬі ргаііса соі Іиро (или соі Іирі, сЬі 5Іа или 

сЬі ѵа соі Іиро, сЬі ѵіѵе 1га і Іирі) іт р а г а  а угіаге (тж. 
сііі Ьа ІІ іиро рег сошраге, рогіі или іеп ^а  іі сап воііо
іі т а п іе ііо )  ргоѵ. с волками ж ить — по волчьи выть.

а сіссіа йі Іиро, хаппе йі сапе см. Ь-1002. 
йаі сопіо ш апса зе т р г е  іі Іиро см. С-2569.
1005. сгері ІІ Іиро! ^  к черту! (в ответ на пожелание 

«іп Ьосса аі Іиро!»).
ё ясгШо пеі Ьоссаіі сіі М опіе 1 ро см. В-947, 
ессо іі іиро іп (аѵоіа! см. Ь-1007.
1а Т ате сассіа (или Іеѵа, кпісіа, (а иксіге) іі іиро йаі 

*)05С0 см. Р-124.
1006. Іиро а Н а т а Іо , т а п д іа  рап ти И аІо  ргоѵ. =  го

лод — лучший соус; нужда научит мышей повить.
ІІ Іиро с а т Ь іа  іі реіо, т а  поп іі ѵігіо (или т а  іі ѵі- 

гіо т а і )  см. Ь-1012.
1007. іі Іиро (или  1а Іира) ё пеііа (аѵоіа (тж. ессо

іі Іиро іп Гаѵоіа!) легок на помине; про волка речь, 
а он навстречь [лат. Іириз іп ТаЬиІа]:

Ооіре. — Соше і ’бо п  циі, іевіё Ы зое. а сЬ’іо ІгоѵІ 1а Ригеіі- 
1а е сН’а 1а ішЬесІіегі а т іо  то й о  ОН, 1а Іира ё пеііа 
іаѵоіа, ессоіа (іпа (Д. Рігепгиоіа, «Ьа Тгіпигіа»).

Г о л ь п е. — Р аз я здесь, нужно поскорей найти Пуреллу 
и обработать его как следует. АІ легок иа помине, вот он 
и здесь.
1008. іі Іиро «Геззег іга іе  Ьа ѵодііа агдепіе, тегй г 'ё  

іпГегто, т а  запо зе пе репіе ргоѵ. больной волк идти 
в монахи готов, а чуть поправится — раскается.

1009. ( іі)  Іиро поп т а п ^ іа  (сагпе йі) Іиро ргоѵ. во
рон ворону глаз не выклюет:

Сііі-— ргопоБіісаѵа &иаі зегі рег И ѵісагіо; сЫ, з^Ы ^паг- 
гапсЗо, сіісеѵа: «поп аЬЬіаіе раига, сЬе поп Г атта гге гап п о :
іі  Іиро поп тап & іа  1а сагпе гіеі Іиро* (А . М апгопі, «I рго- 
т еззі зрозі»).

А кто... предсказывая викарию серьезные неприятности, 
говорил: «нечего бояться, ие убьют его, ворон ворону глаз 
не выклюет».

1010. іі Іиро т а п ^ іа  о^п і сагпе е Іесса 1а зиа ргоѵ. ^  
и волк своих волчат любит.

1011. іі Іиро зорга ресоге ргоѵ. ^  кто о чем, а волк
об овцах; голодной куме хлеб на уме.

1012. іі Іиро т и іа  (или регсіе, с ат Ь іа ) іі реіо, т а  іі 
ѵІ2Іо т а і  (или т а  поп іі ѵігіо) ргоѵ. волк каждый год 
линяет, да обычая не меняет; как волка ни корми, он 
все в лес глядит:

11 ргоѵегЫо поп ѵепіѵа іп Іа^Но еБ аІіатеп іе ; т а  і! сопіе 
Гаѵеѵа бобШцііо іп Ігеііа а ип аііго сЬе діі ега ѵепиіо 
зи ііа  рипіа гіеііа Ііп^иа: іі Іиро сатЫ а  іі реіо, т а  поп іі 
ѵ іг іо  {А. М апгопі, «I рготеззі зрозі» ).

Пословица была не совсем к месту, ио граф поспешно 
заменил ею ту, которая вертелась у  него иа языке: «волк 
меняет шерсть, но не норов».

А цозііпа. — Оісе сЬе зеі ип ѵессЬіо еІетосгаНсо е... соза 
Ьа гіеііо?.. СЬе іі іиро реггіе П реіо т а  поп і1 ѵіхіо (V. Вгап- 
саіі, «НаЦаеІе»).

А г о с т и н а  — Ои говорит, что ты старый демократ н... 
что он еше сказал?., что сколько волка ни корми, ои все 
в лес глядит.

тестііо ресога т а р г а  (или ^ іикіа) сЬе Іиро д гам о  см 
Р-972.

1а гтіогіе сіеі Іиро (или гіеі Іирі) ё Іа заіѵегга (или 
1а яаіиіе) йеііе ресоге см. М-19о4 

поп 1и1*е 1е ресоге копо рег іі /иро см. Р-973 
гіеііе ресоге аппоѵегаіе гтіап^іа іі Іиро (тж. ресоге 

соп іаіе  или сопіе іі Іиро 1е іпап^іа) см. Р-974.
1013. диашГипо ё сіізотагіаіо, Іиііі 5*гі11апо (или «ті- 

сіапо) аі Іиро ргоѵ. в несчастье все рады бедняге 
ножку подставить.

1014. циапсіо Іи ѵейі П Іиро, поп пе сегсаг 1е ресіаіе 
ргоѵ. от волка пинком не отделаешься.

1015. диеііо сЬе Ьа сіа гььег аеі Іирі поп ьага іпаі йеі 
сапі ргоѵ. ~  каж дому — свое.

1016. ее іі Іиро кареаке с о т е  8Іа Іа ресога, роѵег’а  Іеі 
ргоѵ. не у волка овце сочувствия искать.

1017. ее поп {ц Іиро, (и а іт е п о  сапе Ьі§!о (тж. хе 
поп ё Іиро кага или ё сап Ьідіо; поп кі ргіііа т а і  аі 
Іиро сЬе поп кіа сап Ьі^іо или сЬе е§1і поп 5Іа іп раезе) 
ргоѵ. нет дыма без огня.

1018. іап іо  ѵіѵе іі Іиро а  сагпе с о т е  іі Іерге а  егЬв 
ргоѵ. каж дому — свое.

ѵа(55І) 1а сарга горра ке іі Іиро поп 1а іпіорра см. 
С-885.
Ы.І5СО а^Е

1019. ІИ5СО е Ьгиксс подъемы и падения; светлые и 
тяжелые минуты:

II ѵессЫо Кеві, іі Ыеві йісо, соп Іиііо  чиеііо сЫ і еиоі 
сіпдиапі аппі ві рогіапо йіеіго йі Іизсо е  Ьгизсо, ё ога 
пеі Ьиіо йеііа сагЬопаіа сЬе зі ге^ее 1а іезіа 1га 1е т а п і  
(V. Ргаіоііпі, «Сгопаске сіі роѵегі аіпапіі» ).

Прожил Нези пятьдесят лет, были в его жизни и удачи, 
и невзгоды, а вот теперь раздавили его, и сидит он в своей 
темной лавке, обхватив голову руками.

1020. — іга ( і і )  Іизсо е ( і і )  Ьгизсо а) в сумерки:
— Ѵаіе рій іп чиезіе сове, ип р а іт о  йі ргаііса сЬе се.піо 

регІісЬе йі всіепга Е іо, йа іепогапіе сЬе зопо, за сЬе 
соза т і  йісе іі ѵепіо е  яиезіа р іоееіа  !га Іивсо е Ьгивсо, 
а т е ?  (/?. ВасскеШ , «Тге ^іогпі йі раззіопе»).

В таких делах граи практики дороже фунта теории, и хоть 
я н невежественный человек, а знаешь, что мне говорит 
ветер и этот дож дь, когда сумерки спускаются на землю?

8і ѵеБІі... е апйо зи ііа  Бропгіа. Е П. іга II Іизсо е іі Ьги- 
бсо, ѵійе чиаІсоБа сЬе ^ а І І е ^ іа ѵ а  Іее^его Іе^бего (/. Саі- 
ѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).

Он оделся... и вышел на берег моря. И  там, в полумраке, 
он увидел, как что-то воздушно-легкое колышется иа волнах.

Ь) в полудреме:
Роі Ѵіпѵегга, Ппііа 1а гіоппа... за ііа  аййоэзо аІГиощо, 

сііе віаѵа ^ іа  іга 11 Іизсо е іі Ьгыбсо, е ^ііепе т о і іа  ипа 
сіп^Ьіаіа (С. Раѵезе, «Раезі іиоі»).

Разделавш ись с женщиной, Вішверра накинулся на муж* 
чииу, который уж е начинал блаженно подремывать, и огрел 
его ремнем.

И Л 81С М Ю ЬО  т
1021. гітЬессаге Іизі^пиоіо вернуться к трапезе.

і
1022. іігаге соііе Іизіпдііе обольщать,

Ь и 5 Ш С А К Е  V
азреііа  йиоіі сЬі Іизіп^а і П^ііоіі см. 0-932.

Ь Ь 8 8 0  т
1023. саѵагзі ( и л и  сопсегіегзі, регтеііегзі, ргепйегзі) 

іі Іиззо 6\ (+ ш /.)  позволить себе (роскошь):
ВізсоШпі... роіеѵа саѵагаі іі Іивво йі йіге а ІиШ сЬе поп 

сі аЬііаѵа регсЬё 1а МагсЬеза ^іі ега апііраііса, бі ега 
іа ііо  ассотойаге ип диагііегіпо йі Йие біапге а ііа  8са1а... 
{Р. 8асскі, «Ьа ргітайоппа»).

Бискоттини... мог позволить себе удовольствие рассказы
вать всем, что он не живет у  себя на квартире, так как 
питает антипатию к маркизе — хозяйке дома, и потому 
устроился в двух комнатах театра Л а Скала.

Ьогепго ега зісиго 6і 8о1іа, йа іиі Ы гиіір а йоѵеге, е 
роіеѵа регсіо сопсесіегзі II іиззо йі БШагс. Аіѵізе (С/. Саіт- 
репіа. «II Рогпагеііо йі Ѵепегіа» ) .

В Софии Лореицо был уверен (ведь ои как  следует 
проинструктировал ее) и потому он мог позволить себе 
роскошь принять вызов Альвизо.

Ь и §Т Р А Ь Е  а ве
асдиа Іихігаіе см А-113. 
ріогпо Іикігаіе см. С-539.

1Х 5ТКА КЕ у
іикігаге 1е кса.ре а  цсі см. § -ЗлЗ.
Іикігаге ріі гііѵаіі а <̂̂  см. 5-1738 
1и$1гаг$і ріі яііѵаіі Йі дс см. 3-1739. 
поп еззеге сіерпо (или сарасе) йі Іихігаге Іе зсагре а 

цсі см. 0-78.
сЫ Іаѵога Іизіга, е сЬі поп Іаѵога т с к іг а  см. 1,-261). 
«И Іикігапо діі оссЬі см. 0-244.



И.І5ТКО е т
Іикіго соше ипо ьрессНіо см. ^-607.
аѵеге зорга Іе сиоіа ип сегіо питего йі Іиьігі см.

С-3167.
1024. Йаге іі Іивіго аі т а г т і  соі діпоссЬі протирать 

колени (в церкви), усердно посещать церковь.
іаге {гіі оссйі Іикігі см. О 162.
(аге іі реіо Іиьіго (или 1а реііе Іияіга) см. Р-1107. 
заіиіе е ксагре Іикіге см. 8-129.

ЫЛЕКАГГО т 
Ь евіеттіаге со те  ип Іиіегапо см. В-615.

ЫЛГТО т 
ипдЬіе Іі$(а(е а Іиііо см. ІЛ-71.
1025. теЙ еге (или рогіаге) іі іийо (тж. ѵезііге а или Аі 

Іиііо) надеть, носить траур (пример см. В-886; Р-2412)

м
МА сопд е т

1 . поп с’ё т а  сНе 1еп§а! никаких «но»!, никаких воз
ражений!, без отговорок!

іі 5е, ІІ Ма, іі Рогке ё іі раігіш опіо йе§1і ітЬесіІН 
(или йеі т іпсЬ іопі) йа А й ато  іп циа (тж. іі 8 е е іі Ма 
коп «гап тіп сіііоп і или Йие согЬеІІегіе Йа А й ато  іп 
диа) см. 5-522.
МАСАВКО а§в  

йапга тасаЬ га  см. 0-25.
МАСАССІА /

2 . (агпе ипа таса с с іа  диал. сделать отбивную, отду
басить.
МАССА /

3. шисса е сисса^па полная чаш а, все что душе 
угодно, всего вволю.

4. а т а с с а  (тж. а т а с с о )  полным-полно; в изобилии.
5. аѵеге ипа (Ьеііа) т а с с а  а) заключить выгодную 

сделку; Ь) здорово влипнуть.
6 . т а п ^ іа г е  а т а с с а  диал. есть за чужой счет. 

МАССАТЕЬЬА /
Іаге §1і оссЬі с с т е  т а с с а іе ііе  а цй см. 0-163.
7. діосаге йі тасс а іе ііе  стараться, пытаться обмануть. 

МАС.СНЕРОІЧЕ /и
8 . тассЬ егопі яепга яаіе тупица; грубиян, 
іппосепіе с о т е  Гасяиа (или Іа Ьгойа) йеі тассЬ е-

гопі см. 1-303. 
риго с о т е  Гасдиа Йеі тассЬегопі см. Р-2554.
ІІ ЬаЬЬо йеі шассЬегопі см. В-3, 
ѵіпо тассііегопе см. Ѵ-587.
с о т е  11 сасіо (или ІІ іо г т а ^ д іо )  зиі тассЬегопі см. 

С-31.
ех.чеге рій $пч)550 йеП’асдиа (или сНе Гасдиа) Йеі т а с -  

сЬегопі см. А -156.
МАССН1А I [

9. тассЬ іа  іпсапсеІІаЬіІе (или іпйеІеЬіІе) несмываемое, 
позорное пятно:

И поп тап іеп еге  Іейе а^Н ассоггіі... аѵгеЪЬе зіог ісатеп іе  
совШиіІо ипа тасс Ь іа  ІпсІеІеЬіІе сіі гіізопоге рег ГНаІіа 
(Я. Мизсо. «Ьа ѵегііа зеІІешЬге 1940»),

Несоблюдение соглашении... было бы с исторической точки 
зрения несмываемым пятном для  Италии.

т о п й о  йа о^пі тассЬ іа  см. М-1744.
саѵаііеге кепха іпассіііа е хепга раига см. С -1328.
10. ѵоіеге Ігоѵаге 1а іпассЬіа пеІГиоѵо придираться 

к мелочам.
апсііе пеі хоіе сі зопо Іе тасс іііе  см. 5 960.
1’ого поп ргепйе шассЬіа см. О 640. 
хиііа реііе йеііа кегре пеззипо Ьайа аііе  іпассЬіе си. 

Р-1073.
11. роса тассН іа ^иахіа ипа ЬеПегга ргоѵ. п пят- 

нышко портит всю картину (ср. лож ка дегтю в бочке 
меда).

МАССНІА II Т
12. аііа шассНіа а) тайно, скрытно; нелегально; Ъ) по- 

воровски, по-разбойничьи.
13. — сЬіатаге аііа тассЬіа решить дело тайком.
14. — йагзі аііа тассЬіа а) скрыться; перейти на не

легальное положение, уйти в подполье:
Ыеі с і іт а  сіеі Іеггоге... шоііі апШаБсізІІ 5І «Ііейего а ііа  

тасс й іа . АІІгі скіизего пеі Іого сегсапйо <1і
І іт ііа г е  і сопіаШ  соп сЫ гітапеѵа зи ііа  Ъгессіа. Ега ^епіе 
ргеоссираіа йеііа ргоргіа реііе (Ь. Ргеіі, «Оіоѵіпегга, &іо- 
ѵіпегга» ).

В обстановке террора... многие антифашисты ушли в под
полье. Другие замкнулись в себе, стараясь ограничить связи 
с теми, кто оставался на переднем крае борьбы. Эти люди 
заботились лишь о своей шкуре.

Ь) уйти в партизаны.
14а. — хіагс (или  ѵіѵеге) аііа тассЬіа а) быть раз

бойником; Ь) находиться в подполье, на нелегальном 
положении; быть участником Сопротивления.

15. саѵагпе (или  Ігагпе) 1а тассЬіа а) добиться боль
шего, чем ожидал; Ь) удачно выпутаться, дешево отде
латься.
МАССНІАКЕ ѵ 

тассіііаге (ип ро’) й’асциа см. А-173.
МАССНІАТО а§§ 

тассЬіаІо (или  тассЬіаІі) йеііа (или  й’ипа) $1еь$а 
ресе см. Р-954.
МАССНІІЧА /

16. тассЬіпа іпіегпаіе адская машина.
17. тассЬіпа топйіаіе (или  гіеі топйо) вселенная.
18. тассЬіпа и тап а  человеческий организм (часто в  

знач. желудок): сопаегѵаг 1а тассЬіпа заботиться о же
лудке; поп 8Іо Ьепе йі іпассіііпа у меня что-то с же
лудком.

19. тассЫ па йа диегга ист. катапульта, 
тассіііпа йеі топйо см. М-17.
20. іаге тассіііпа іпйіеіго а) дать задний ход:

II рігоБсаГо БІаѵа Уасепгіо тассЫ п а іпсНеіхо рег ГегтагзГ 
(/?. Васскеііі. «Ьа сіііа  д.е%1і атапН»).

Перед тем, как остановиться, пароход дал  задний ход,

Ь) пойти на попятный, отступить:
Т геагіопагі рег іі тогпепіо Іесего тассЬ іп а  іпйІеі:го, И

сотрІоН о т іШ аге Ги гіпѵіаіо (С. йе Іа Мога, «ііп а  йоппа  
йі М айгій»).

Реакционеры временно пошли на попятный, выступление 
военных заговорщиков было отложено.

МЧпГаіиаѵо, т а  роі, гіеіиза, Іасеѵо ргесір ііозатеп іе шас- 
сіііпа іпгііеіго (О. Магоііа, «Ье т ііапезі»).

Я влюблялась, ио потом, разочаровавшись, спешила вер
нуть себе свободу.

21. топ іаге  1а піассЬіпа а строить козни против 
кого-л.:

Агіиго . — Ти гпі топН  Іа тассН іпа... МІ теШ  (Зіпапгі Іа 
ігарроіа... Ма диезіа ѵоііа... поп т і  сі рі^іі! (/?. Вгассо, 
«Ьа Нпе йеІГат оге»),

А р т у р о .  — Ты подкапываешься под меня, ты расстав
ляешь мне западию... Но иа этот раз ты меня не прове
дешь!

22. сЬе піассЬіпа! вот это да!, ну и махина! (обыкн.
о толстяках).
МАССНІ(Ж Е от

23. 5(аге аі тассЬіопе действовать тихой сапой; вы
жидать.

24. зіаге заійо (или  «ойо) аі тассЬіопе а) твердо 
обосноваться где-л.; Ь) твердо стоять на своем, не под
даваться уговорам.
МАСНІАѴЕЫЛ

25. аѵеге ипа сіаЬаЙа йі МасЬіаѵеПі быть хитрецом. 
МАССО т

а піассо см. М-4.
20. рио апйаге а рі§1іаг іі тассо  а!!е йойісі ^  иа нее

уже никто не польстится (о некрасивой ж енщине). 
МАСЕОСШЕ а в в

іаіапде тасейопе см. Р-82.
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МАСЕЬЬАЮ т

§та550 со те  іі сапе сіеі тясеііаіо  см. С-993. 
МАСЕЬЬО т 

Ьезііа йа тасе ііо  см. В-617, 
сагпе йа тасе ііо  см. С-944а. 
ресоге йа піасеііо см. Р-963.
27. тапйаге аі тасе ііо  =  а) послать на убой; Ь) про- 

ватить на экзамене;
Ргоргіо б о і і о  Ыа(а1е аѵеѵа 1и ро Іа ргіша іпіеггобагіопе 

гіаззипііѵа: &іогпа1:а ітр о г іап іе . Ье р г іт е  ѵ іШ те егапо БІаіе 
тап г іа іе  аі т а с е ііо  (Б. Тесскі, «Сіоѵапі атісі»).

Перед самым рождеством состоялась первая проверка 
пройденного за семестр — знаменательное событие. И уже 
были первые жертвы.

28. аі тасе ііо  ѵа рій саргеМі ріоѵапі сЬе ѵессЬі ргоѵ. 
молодые погибают чаще, чем старики.
МАСРРАРЕ ѵ

Гіпѵісііа гпасега яе біекка см. 1-371.
МАСЕРІА / 

регіа 1га Іе тасегіе см. Р-1298.
Іа гоЬа ѵа аііа гоЬа (е і яа$5І аііе тасегіе) см.

К-488.
МАСЕРО т 

сагіа йа т а  сего см. С-1053
29. йа Ьи((аГ5І аі тасего  бросовый, никчемный, не

нужным.
МАСІА / тоск.

30. 1а т а с іа  йеИ’и ото  то г іо  груда камней,, бро
шенных прохожими на могилу павшего от руки убий
цы.

31. рагеге иясііо йі яойо а ипа т а с іа  быть изможден
ным.
МАСІОІМО т

32. тасідпо  зиііо кіопіасо =  камень иа сердце, тя
жесть на д)ше:

И 50ППО... ^ ііе іо  Іо^ііеѵа Мэббішо, іп геа ііа , ега 1 иі 11 
тас ій п о  ^іі 11 о БІотасо... (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа 
йоппа (Іеііа йотепіса»).

Думы о Массимо не давали  ей спать спокойно. Они кам
нем леж али у нее иа сердце.

йиго с о т ’ип тасі§гіо см. 0-937. 
сиоге Йі тасі^по  см. С-3191, 
йогтіге со те  ип тасіопо  см. 0-832.
33. езаеге ре§^іо Йеі тасі§по быть упрямым как 

осел.
Іепеге Йеі т с п іе  е йеі тасідпо  см. М-1873.

МАСША (тж. МАСШЕ) [
34. еккеге аііа тас іп а  (со те  Запяопе) влачить очень 

трудную жизнь (ср. не жизнь, а каторга).
35. гіі{тегігеЬЬе апсЬе 1е тасіп е он и камни переварит, 

у него луженый желудок.
36. ипа тас іп а  Йі 5о11о пе сопяита рій Йі сепіо йі 

яорга ргоѵ. =  кто больше трудится, быстрей изнаши
вается.

37. поп хепІігеЬЬе ипа тас іп а  =  над ним хоть нз 
пушки пали (о крепко спящем).

38. рііі рекапіе (или ріи §теѵе) й’ипа тас іп а  тяже
ленный, тяжелейший.
М А С Т А К Е  ѵ

піасіпаге а йие (или а диаііго) раішепіі см. Р-176. 
тасіпаге а гассоііа см. К-15. 
тасіпаге а яессо см. 5-549. 
тасіпаге а Іиііа гіігесіпе см. К-444. 
асциа разкаіа поп іпасіпа рій см. А-219. 
сЬі ё (іі) р гіто  аі ти ііпо, р гітс  (или р гіта) тасіп а 

( т ж . сЬі р г іта  аггіѵа, е р г іта  тасіпа) см. Р-2293.
ІІ ти ііпо поп та с іп а  кепга ассіиа см. М-2158.

МАС1N Е } см. МАСІМЛ 
МАСЬЬАРЕ ѵ 

таси іаге ^Іі огессЬі см. 0-569.
МАОАМА

39. ря!агго М айата резиденция итальянского прави 
тельства.

МАОАМЕ:
Ліайать Апакіакіа см. А-689.

МАООАЬЕГМА
40. (аге йа Маййаіепа работать за всех, отгувать- 

ся.
(аге йа Магіа е йа Маййаіепа см. М-836.
(аге йа іЛагІа е Маййаіепа см. Лі 861.
41. (і йіа 1а Маййаіепа! груб. ~  чтоб тебя повесили! 

[Маййаіепа — колокольня на башне Палаццо дель Бар- 
джелло во Флоренции. Там размещалась полицейская 
стража. Колокола этой баиіни звонили, когда соверша
лась казнь через повешение].
МАО'Л }

42. Ьиопо аііа т а й іа  груб, здоров жрать.
43. пеііа (или іп ипа) кіезка тагііа из одного теста, 

на один манер (ср два сапога — пара).
аѵегсі іі д?Мо пеііа т а й іа  см. 0-295.
4Л З ' еге яетрге ріепа 1а т а й іа  (тж. аѵеге Іа та й іа  

ріспа) иметь всего в достатке, жить в полном доволь
стве.

тогіге йі ( а т е  іп ипа та й іа  йі рапе см. Р-119.
45. тогіге іп ипа та й іа  Йі рапе умереть без пользы; 

умереть по-глупому, бессмысленной смертью.
46. Іепеге а 11а 1а та й іа  быть скупым на угощение.
47. аііа тай іа! брось трепаться!

МЛПОІЧІМА }
48. тайоппа (или тайоппіпа) іп ііігаіа мнимая скром

ница:

«К аеаг/е , іівііе гіі аѵѵосаіі, тай о п п е  іп іііга іе , сгейеіе а
гае» (С. Агріпо, «11 п  йеііііо  й'опоге»).

— Эти девнцы, дочери адвокатов, только притворяются 
скромницами, уя: поверьте мне.

Іийо запіі е тайоппе см. 5-208.
49. т е зе  йеііа Майоппа май. 
оссЬі йеііа Майоппа см. 0-43
еязеге (или (аге) йоппа е тайоппа (тж. еь$еге тех- 

кеге е тайоппа) см. 0-789.
50. рагеге Майоппа аййоіогаіа (или  Майоппа йеі 

йоіогі, йеііе огопйаіе) быть похожим, походить на скор
бящую мачонну (о вечно печальном человеке).

51. рагеге ипа Майоппа іп с іт а  а ип Ьазіопе быть 
похожей па Мадонну на палке (ср. не женшина, а 
жердь) [в Италии изображения святых носят на длин
ном шесте].

ѵіепе §ш ип’асдиа Йеііа тайоппа см. А-252. 
МАООІЧІЧША { 

тайоппіпа іпПІгаіа см. М-48, 
рагеге ипа тайоппіпа йі Ьисса см. Ь-802. 

МАООРІМАЬЕ а%{у ж
йргорокііо тайогпаіе см. 5-1532.

МАИРЕ /
52. тай ге  агШісіаІе инкубатор, 
тай ге  пиЬіІе см. М-56.
53. тай ге  а йорріо мачеха.
54. !а тай ге  йеі ѵіѵепіі (тж 1а повіга ргіта  тайге) 

прародительница Ева.
55. 1а б'гап тай ге  (тж. 1а позіга тайге сотипе или 

ап(іса) мать-(сыра) земля.
пийо йі тай ге  (тж. пийо соіпе 1а тай ге  1’Ііа (аМо) 

см. N-539.
1а похіга р г іта  тай ге  см. М-54.
5о11есі(о соте  ипа тайге см. 5-979. 
сЬіеза тай ге  см. С-1721.
56. ГапсіиІІа (или га^агга) тайге (тж. тайге пиЫІе) 

мать-одиночка:

ЕББеигіо пиЬПе. Іеі ега с!ип^^1е ипа га^агга  т а й г е . Ма 
апсЬе чиевііо ѵоіопіагіашепіе (О. 8сегЬапепсо, «Ьа га^аг^а  
саі. 22»).

Не будучи замужем, она, следовательно, была матерьіз- 
одииочкой. Но и это пооизошло по ее доброй воле.
{Пример с ли тж. В-201),
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іі^ііоіо (или (і&Но)' ипісо йі тай ге  ѵейоѵа см. Р-698.
Ііп^иа тай ге  см. Ь-646.
т а і  йі та й ге  см. М-186.
ге§ік!го а тай ге  е іі^ііа см. К-186.
ѵіксеге йі тай ге  см. Ѵ-628.
57. с о т е  1а тайге 1’Ьа ІаМо голый, в чем мать ро

дила.
йаге 1а тайге й’ОНапйо а цй см. 0-601. 
іаге ипа ксепа тайге см. 5-380.
ітЬеѵеге (или киссЬіаге) соі Іаііе йеііа таЛге см. 

Ь-235.
58. сЬі поп сгейе аііа Ьиопа тайге, сгейе роі аііа т а -  

Ігі^па ргоѵ. =  на мать жаловаться, так с мачехой на
плачешься.

сЬі ѵиоі сопоксег Іа тайге , ^иагйі Іа Іі^Ііа см. М-62. 
сНі ѵиоі 1а іі&ііа, ассагеггі Іа тай ге  см. Р-676.
1а йіксгегіопе ё тай ге  йе^Іі акіпі см. 0-621. 
екрегіепга ё тай ге  йі ксіепга см. Е-198.
Гекіаіе ё Іа тай ге  йеі роѵегі см. Е-223.
59. 1а тай ге  іассепаопа іа  1а {і^ііоіа тікега ргоѵ. == 

у слишком заботливой матери никчемные дочери.
60. 1е тай гі аі топйо коп Іиііе сотра^пе ргоѵ. все 

матери в мире одинаковы
61. 1а тайге ріеіока {а іі П^ІіиоІ іі^поко ргоѵ. =  ж а

лостливая мать портит ребенка; балованная овца — вол
ку корысть.

!а поМе ё тайге йеі (или йі Ьиопі) сопкі&ІІ см. N-498 
!а рі^гігіа ё тайге йі роѵегіа см. Р-1808
62. яиаі Іа тайге, ІаІ Іа іі^Ііа (тж. Ы  Іа Ті&ііа, яиаі 

1а тайге ; Іаі тайге, іаі Гі§1іа; сЬі ѵиоі соповсег 1а 
тайге , ^иагйі 1а Іі§1іа) ргоѵ. какова мать, такова и 
дочь (ср. хаков поп, таков и приход, яблоко от яблони 
недалеко падает).

ІІ Іегпро ё райге йеііа ѵегііа, е Гекрегіепга тайге йеі- 
1е сове см. Т-326.

63. ІиМі кі гііогпа аііа ^гап тай ге  ргоѵ. все там 
будем.

1а ѵегііа ё тайге йеІГойіо см. Ѵ-352.
МАОКІІЧА /

64. тайгіпа йі ^иегга «крестная» (женщина, шефст
вовавшая над фронтовиков1) .

65. тайгіпа йеііа паѵе «крестная» судна (женщина, 
освящающая шампанским спуск судна).
МАЕ5ТА (

66. 1е«а та ек іа  а) оскорбление величества; Ь) поку
шение из государственную безопасность.
МАЕ5ТРА ?

Гекрегіепга ё ипа ^гап таекіга см. Е-198. 
МАЕЗТРАЬЕ т 

циапйо іі Іетро  ё геаіе, Ігатоп+апо 1а таШ па е Іа 
кега таекігаіе см. Т-316.
МАЕ5ТРІА і

67. (гіосаге Йі таек ігіа  действовать осторожно, осмо
трительно, благоразумно.
МАЕ8ТРО ( т ж . МА5ТКО) 1. т

68. гпае«1го йіѵіпо теолог.
69. таекіго пакиіо хитрюга, прохиндей.
70. таекіго «рігііиаіе а) духовник; Ь) (тж таекіго 

йеііе ап іте) духовный отец, наставник.
71. таекіго йеІГагті учитель фехтования.
72. та(е)к1го й’аксіа плотник.
73. тае&іго йі Ьаііо балетмейстер.
74. таекіго йі сатега  камергер.
75. таекіго  йеі сатр і агроном.
76. і таекігі сапіогі ист. мейстерзингеры.
77. таевіго  йі сарреііа а) капельмейстер; Ь) запра

вила.
78. таекіго йі саза дворецкий; эконом; мажордом.
79. таекіго йі селасоіо лупа общества:

Ропсіаіоге гіі Бсиоіа. іпігіаіоге йі зеііа. н о  еіа 41 геігггіог 
сарііапо (!і ип рагШо липѵо, гесІеШоге с" апііле, ілім &1го 
<11 сепасоіо: фі;: 1 ш.гіпе сова, ша іі ргішо, іі рій сеІеЬге, іі

ріи вгапйе Іп циаісѣе соза (О. Рар'пС, «Ѵп иото {ІпІІоЛ.
Основатель школы, глава секты, проповедник, ви.кдь .о- 

вой партии, спаситель душ, душа общества, пусть кто 
угодно, но только первый, знаменитый, выдающийся человек.

80. таекіго  йі сегітопіе церемониймейстер.
81. таекіго сопсегіаіоге концертмейстер.
82. таекіго йі еіе^апге законодатель мод:

Эііаѵіо Ьепгслі, сііріопіаіісо Іозсапо. гіа росо гпіпібіго 
гіееіі а ііа г і езіегі гіеі Огапсіисаіо; ЬеП'иошо, ш аезіго <11 
еіееапге ьіепогііі аѵеѵа 1а Іип^а {агпіііагііа соі Меііегпісіі 
е 1а Согіе сіі Ѵіеппа ІР. Магііпі, «АІ Іеаіго*).

Оттавио Лендзони. тосканский дипломат и с некоторых 
лор министр иностранных дел велико, о герцогства, красивый 
мужчина и законодатель мод, был уже долгое время тесно 
связан с Меттернихом и венским двором.

83. таекіго йі ^іикіігіа палач.
Макіго ІтЬго^Ііа см. 1-66.
84. таекіго йі Іе^пагпе плотник.
85. таекіго йеііа паѵе лоцман.
86. таекіго йі Раіагго (или йеі 5асго Наіагго, ист.

цензор.
таевіго  йі реппеііо см. Р-1190.
87. таехіго йі зрайа искусный фехтовальщик; бре

тер.
88. іі йіѵіпо таевіго Иисус Христос.
89. Сгап піае$1го (или та ^ б іе го )  ист. Вгликин ма

гистр (ордена).
Ьоііа йа таехіго см. В-1059.
соіро (йа или йі) таекіго см С-2226.
(аге со т е  Маевіго Ріаіііпо сЬе й’ипа 1п.ѵе Іесе ип 

поііоііпо (тж. (аге соте таехіго Ыоііоіа сЬе Й’ипа 1га- 
ѵе Гесе ипа Ігоііоіа) см. Т-890.

ЬІ50§па екхеге ргігла ^аггопе е роі таекіго см. 0-245.
90. ё сатЬіаІо іі гпаекіго Йі сарреііа (или коп с а т -  

Ьіаіі і копаіогі) т а  1а тикіса ё кетрге циеііа (или 1а 
кіекка) ргоѵ. капельмейстер новый или музыканты но
вые, а музыка все та же или старая.

Геггаге іпке^па е іі таекіго кі рада см. Е-146.
91. і таекігі коп циеііі сЬе {аппо Іе соке Ьепе ргоѵ. 

настоящий мастер тот, кто мастерски оаботает.
92. пеккипо паксе таекіго ргоѵ. великими не рож

даются.
93. поп кі йіѵепіа таекігі 1п ип ^іогпо ргоѵ. за один 

день мастером ие станешь (ср. не сразу Москва строи
лась).

аП’орега кі сопоксе іі таекіго (тж. Горега Іойа іі 
кио таекіго) см. 0-414.

орега Гаііа, таекіго  іп рогго см. 0-415.
ІІ Іетро  ё ип (ггап таекіго см. Т-324.
Ги&апга (а таекіго см. Ѵ-2\ 1.
ѵаі рій ип соіро йеі гпаекіго сЬе сепіо йеі тапоѵаіе

см. С-2265.
МАЕ5ТКО (тж, МАЗТКО) 2. а^В  

І а г д о  со те  Іа ѵіа таекіга см. Ь-171. 
сатега  таек іга см. С-256, 
сіііа так іга  см. С-1974, 
соіоппа таек іга см. С-2158.
ІІ ІіЬго таекіго (или такіго) см. Ь-550. 
т а іе  таекіго см. М-173, 
т а п о  таек іга см. М-446.
— соп та п о  гпаекіга см. М-447, 
кігайа тавкіга см. 8-1822.
Ііго таезіго  см. Т-665.
саѵаге (или Іеѵаге) 1е реппе таекіге см. Р-1170. 
Іаксіаге 1е реппе таекіге см. Р-1175.

МАОАОNА !
аі Ьаііег йеі тагіеііо  кі ксопге Іа т а ^ а р п а  см. М-876, 
со те  1а сак1а§па ЬеІІа йі Іиогі, йепіго 1а піа«а^па см. 

С-1261.
а ргітаѵега ѵеп^оп Гиогі (ІаМе) 1е та§а§п е см 

Р-2298.
МАОА22ШО т  

подаггіпо й’егийігіопе см. М-95.



МАО БбЗ м
94. та^аггіп о  гіе’ Ііцио *і вместилище напитков, жи

вот.
95. т  ідаггіпо й і ксіепга (или «Гешсіігіопе) кладезь 

премудрости.
Іопсіі гіі гпа^аггіпо см. р  995.

М АСС10 т
96. і! гпа^^іо йеііа ѵИа весна жизни, молодые годы, 
сапіс гіі т а ^ і о  см. С-556.
сапіоге сіі та^& іо см. С-601.
егЬа сіі т а ^ і о  см. Е-90.
кі^поге гіі гпао-^іо см. 8-775.
ипоиепіо гіі гладко см. Ц-95.
рій сЬе іо^ііе гіі т а ^ і о  см. Р-969.
97. азреііаге п.а^^іо сЬе (іогівса (или сЬе ѵеп^а) 

ждать у моря погоды.
98. рагеге ип гпа^діо (рас) цвести, прекрасно выгля

деть.
99. ріапіаге та&&іо посадить майское дерево (поста

вить на подоконник любимой в первое утро мая ветку 
или деревце, увешанное подарками. Старинный обычай).

ЮС. ѵепіге 4га т а ^ і о  е ^іи&по прийтись как нельзя 
более кстати.

сгеппаіо іа  іі рессаіо, е ша§^іо п’ё іпсоіраіо см.
С-352.

1е тоге  сіі та ^ ^ іо ! см. М 18“5
101. поп 5 іа т  гіі т а ^ е іо  потому что потому (е ответ 

на расспросы).
М А С СЮ РО О М О  т

102. ітрапсагзі а Іаге іі та^діогйоі по умничать; по
учать.
МАССІОРЕ а^Ё в т

103. по5Ігі та§у іогі предки.
И т а ^ і о г  П1ІПІ5ІГО гіеііа паіига см. М-1495.
та(тоіог питего см. N-577.
таоо іоге сГо^пі ессегіопе см. Е-8.
іі та§ § іо г  ріапеіа см. Р-1488.
агіі та§б'іогі см. А-1158.
еіа та^§іоге см. Е-236.
Іогга та<; |тіоге см. Р-1151.
огсНпі таочгіогі см. 0-503.
іі роеіа таочгіоіе см. Р-1933.
ророіо Йеі таро іог  питего см. Р-2042.
и тап ііа  та^я іо ге  см. 'Л-57.
а та§^ іоге  <ІщШо см. 0-575.
а таод іог  га§іопе см. К-49.
104. апгіаге рег 1а та^д іоге  а) пользоваться извест

ностью, уважением:
Е со5 і, цііап(!о іі сигаіоге Іазсід циеьіо тошіо, Верпіпо 

роіё Ігоѵаг чо5Іо... пеііо 8(и(1іо йі ип поіаго сЬе апйаѵа 
рег 1а т а е е і ^ е  (В Сісоцпапі, <гіа Ѵеііа»).

И вот, когда опекун ушел ь  мар и н о й ,  Беппино нгшел... 
место у одного известного нотариуса.

b) пользоваться успехом, быть в моде:
...аі ргіпсіріо гіеі ’38 1 есШоге Сопіі йі М ііапо к іі з іа т р а  

ипа гассоііа гіі Беі готап ге ... Мизіса <1а сатега ... ріиНоБІо 
т е е і іо  сііе реееіо  гіі іапСаІІга, сЬе ѵа рег 1а таВкі'>ге 
(А ОЬегйогіег, «Аррипіі рег Іа ЬіозгаІІа Ш Сіцсгрре Ѵегйі:*).

...в начале 1838 года милансккй издатель Конти напеча
тал  его «Шесть романсов»... Камепная музыка... скорее 
лучше, чем хуже многих других романсов, бы виих р такой 
моде в то время.

c) чваниться, заноситься: й) ист. принадлежать к име
нитым гражданам (Флоренции), быть в списках выс
ших цехов; е) облагаться повышенным налогом; I) за
ниматься оптовой торговлей.

ё ип іагкі піаддіог т а іе  іі Іаксіагкі ѵіпсеге гіаі т а іе  
см. М-234.

іі гпайеіог (іікаоіо рег і ЬагЬегі ё кіаг киііе то5ке см. 
0-589.

а тадо іог  Іеіісііа гшлог іегіе см. р-400.
Іа шаооіог оіогіа гіеі ѵіпсеге ё регДопсге аі ѵіпіо см.

С-806.
пеквип гпаоріог гіоіоге сЬе гісогсіагзі сіеі Іегпро Іеіісе 

пеііа тікегіа см 0-753.

М АССІОРМ ЕМ Е со о 
іі сіепіе сііе тад ^ іо гтеп іе  сіиоіе см. 0-142.

М А С ІА /
105. та& іа Ьіапса (или паіигаіе) белая магия чу- 

деса.
106. т а д іа  пега (или сегітопіаіе) черная магия. 

МАСІСО а§§
сегсЬіо (или сігсоіо) та&ісо см. С-1535,
Іапіегпа т а ^ іс а  см. Ь-139.
рагоіе гпа^ігііе см. Р-468.
іоѵао ііа т а ^ іс а  см. Т-806.
ѵег^а т а ^ іс а  см. Ѵ-325.
аѵеге 1а ЬассЬеМа гпа^іса см. В-24.
аѵеге 1а Іогти іа т а ^ іс а  см. Р-1084.

МАСІО пг 
Гасіогагіопе гіеі гпа^і см. А-303.
1а іекіа сіеі т а ^ і  см. Р-472. 
ге гпа^і см. К-143.
евкеге Ьиопо аііа Іехіа Йеі т а § і  см. р-473.
107. Гаге іі т а ^ іо  (тж. $1аге с о т ’ип тад іо ) торчать 

столбом, как сто іб.
МАСIОNЕ }

108. піа§іопе (іі Біо церковь.
МАСІРІСА:

агіе та » : гіса см А-1159.
М А С І5Т Е Р(І)0  т  

Сгап та^івіего  см. М-89.
109. «аііге а та^івіегіо достичь высшего положения, 

подняться в высшие сферы.
МАСІ5ТРАТО т

110. іі р гіто  та ^ Ы га Іо  йеііа сіііа мэр города.
111. сЬі сотрга іі та^ ів ігаіо , ѵепае 1а ^іизіігіа ргоѵ. 

тот, кто подкупает должностное лицо, продает справед
ливость.
М А СиА  }

11?. е** та п са  ипа т а ^ і і ’! у него шарика, винтика, 
клепки не хватает.
МАСЫАССІО пг

аѵеге 1а Іехіа с о т ’ип та^Ііасгло см. Т-527.
МАСЫО т 

{егто с о т ’ип та& ііо см. Р-411. 
аѵеге 1а Іевіа с о т ’ип тауП о см. Т-527.
113. Таге соі та^ Ііо  сляпать, сварганить кое-как.
114. сііі йеі «го 5І йікрогіекіа, ріі апгіггЬЬе йаіо ип 

піа^ііо «иііа Іехіа ргоѵ. ~  расточительство до дзбра 
не доведет.
МАОІѴмММО а вё  

п іа^пап іта теп^о^па см. М-1180.
М А С М Я О  т

115. таоц ап о  сеіевіе поэт. Вулкан, Гефест, 
пего с о т ’ип та^п ап о  см. N-180
116. аѵеге ріи «е^геіі «1’ип та^п ап о  много знать, быть 

хорошо осведомленным.
4 7 .  И та^п ап о  ІІІІ^а 80І ІеггаѵессЬіо ^  вор у вора 

дубинку украл, вор вора вором обзывает.
МАСNАРЕ о см. М ѴЧСІАЩ:
МАСМРЮ А }

118. ріоііаге ^с рег 1а та^ш П са поесть, перекусито. 
МАСМ РІСАРЕ с

таопіП саге іп ре^ріо см. Р-1001.
МАСNIРIСЕN2А (

119. аѵеге рій гпа^піНсенга сііе 1а чиіпіайесіта сиять 
как полная луна.
МАСNIРIСО а ^ ё  е т

120. (аге і і  та^п ііісо  =  самоуправничать, своеволь 
ничать; важничать.
МАСNО а ^ё  

аиіа тао-ра см. А-1334.
Гаиіа т а § п а  гіі Мопіесііогіо см. А-1335. 
т а ге  т а ^ п о  см. М-775, 
та ге  т а ^ п о  гіеііа ѵііа см. М-776, 
іп сарра т а ^ п а  см, С-833.
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— теііегзі іп р о тр а  та д п а  см. Р 2023.
МАСГЮиМО

121. іі ріасег йеі Мадпоііпо напрасная трата времени 
и сил.
МАСО пг

122. рагеге ип т а д о  (или іі т а д о  5аЬіпо) выглядеть 
очень странно, иметь весьма странный вил.

123. ѵейеге іі т а  до воен. жарг. отстать, плестись в 
хвосте.
МАСОСА

апйаге (или ѵіаддіаге) іп Ода {или  Оода) (е) Ма- 
дода см. 0-272.
МАССЖА (

124. ехвеге ипа т а д с п а  быть полной чашей (обычно
о доме).
МАСКА I

125. регіогіо (или іешро) йі т а д г а  трудное время, 
период низких заработков:

Егапо +ешр| д.- та& га рег т е .  Ь’е5ІаІе ега сотіп с іа іа , е 
агігііо БІірепсііо (/V. $аІсаІа(У8 о, «! пиоѵі ссгоЪаіі»).

Эго была для меня тяж елая поря. Н ачалом  лето, и 
вместе с ним кончился регупярлый заработок.

МАСКО 1. а^Е 
шадго аНаге с.м. А-310
126. шадго соше ип’ассіида (или со те  ип'агіпда а(- 

(и тісаіа , со те  іі саѵаііо йеІГАросаІізве, соте  ип сЬіойо, 
со т е  Іа Гате, со те  ипа Іапіегпа. со те  ип’отЬга, соте 
ип 0550, соте Іа яиагекіта, соте  ипа ха'асса, со те  ипа 
5агс1а, соте  ипо 5Іессо, со те  ипо гоііапеііо) худой как 
щепка, как скелет:

Ега 1а іассіа гіі ип иогпо т а ^ г о  со те  ип’ассіи§а е  пего 
соте ѴіпсЫозіго (С. Агріпо. «Ье т іііе  е ипа Ііа ііс» ).

Это бы ло лицо человека , вы сохш его как  вобла и черного 
как трубочист.

— 8е іі еоѵегпаіоге сіі МасагауЬо Ьа йі яиезіі ргогіі, ѵиоі 
йіге  сЬе поп Іі пиігізсе сіі сегіс соп сарропі, ро!сЬё ё рій 
піа&го гіі ип’агіпеа аНш тіісаіа (Е. Ьаідагі, «II согзаго 
пего» ).

—  Е с л и  у  г у б е р н а т о р а  М а к а р а н б о  т а к и е  м о л о д ц ы ,  з н а ч и т ,  
в р я д  л и  о н  к о р м и т  и х  х а п л у н а м и .  В е д ь  о н  х у д е е  к о п ч е н о й  
с е л е д к н .

— ...Тиііі і шіеі сотр аеп і... 1і заргеі ге^&егг іп з іете  соп 
ипа гпапо. А / игіа сіі зіигііагс зопо «Нѵепіаі.1 гпа&гі с о т е  
отЬ ге ... ЕЬ. зе поп сі [оззі іо, поп гіизсігсЬоего а іігаге  
аѵапіі (О. Агріпо, «Ье т іііе е ипа ііа ііа

— ...Всех моих товарищей., я могу уложить одной рукой. 
И з-за слишком ревностного учения от них осталась одна

тень... Если бы не я, они бы не вытянули.
Е зі сЬе апсЬе іи  пе аѵгез*! Ьізо^по, сЗі аггоіопгіаг 1е 

іо гт е . Зеі т а б г о  с о т е  и п  сЬіосІо (С. Сазъоіа, «Раизіо е 
А ппа»).

И тебе тоже не мешало бы поправиться, ты худой, как 
скелет.

Ь а  І і е і і о і а  а г г іѵ б  йі И а росо. Е г а  и п а  г а ^ а г г а  р і и Н о з і о  
р і с с о І а  е  ^ г а з з о с с і а .  Ы о п  г і і і г а ѵ а  с е г іо  й а  і и і ,  с Ь е  е г а  
з е т р г е  з і а і о  п і а б г о  с о ш е  и п  сЬіосіо (С. Саззоіа. «II іацііо  
йеі Ьозсо»).

Вскоре появилась и дочь. Это бы та десѵиіка низкорос
лая и толстоватая, совсем не похожая на него: он всегда 
был худой как щепка.

127. піадго сЬе гііисе (или сЬе гікріепйе, сЬе 5І соп
рано Іе 055а, сЬе (а Іите) такой худой, что все кости 
можно пересчитать; кожа да кости.

ипа т а д г а  рагоіа см. Р-477.
128. шадго «роіраіо худющий, еле-еле душа в теле. 
аНаге тад го  см. А-310.
аппі т а д г і см. А 882. 
діогпаіа т а д г а  см. С-515, 
діогпо та д го  см. С-540, 
диегга т а д г а  см. 0-1173. 
ди54о т а д ю  см. 0-1209.
регіосіо (или Іегпро) Йеііе ѵассЬе тад ге  см. Ѵ-3. 
всиве та д ге  см. 5-514. 
іаѵоіа т а д г а  см. Т-133.
Гаге (ипа) та<тга (ідига см. Р-718.
і сапі е і саѵаі‘4 т а д г і коп ІгіЬоІаІі сіаііе тозсЬе (тж. 

аі сапі т а д г і ѵаппо аййо&зд 1е то$сНе) см. С-1382.

іп рошра т а д п а  см. Р-2022. саро дго55о, сегѵеііо тад го  см. С-812, 
аі саѵаііі т а д г і ѵаппо аййоззо (или 5І аШ ссап) Іе 

токсііе (тж. аі саѵаііі т а д г і кетрге хакхаіе) см. С-1382.
(ё) тед ііо  ип тад го  ассогйо сііе ипа дга5«а ьеп- 

(епга см. А-90. 
дгавха сисіпа, тад го  Іе$іатепіо см. С-3129, 
тед ііо  ресога т а д га  сііе Іиро дга55о см. Р-972 
1е тоьсЬе 5І ро&апо 5етрге хорг; і саѵаііі тад г і см. 

С-1382.
ѵоіре сЬе Йогте, ѵіѵе «етрге та д га  см. Ѵ-926. 

МАСКО 2. /и
129. кігеііо тад го  цсрк. великий пост, 
діогпо сіі тад го  см. С 540.
130. е55еге а тад го  йі с;с испытывать недостаток в 

чем-л.:
Ьа гпасіге іпѵесе 5І орр^Бе ша ега а  т а ^ г о  «II агео теп іі 

поп аѵепсіо іі с о г а ^ іо  сіі сііге сіеііе зрегапхе зи АНопбо 
(I . Зѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Мать ж е стала возражать, но у нее не хватало доводов, 
а насчет своих надежд на брак Лгочни и Альфонсо она 
говорить не решалась,

131. {аге (или тапдіаге) гіі тад го  поститься, есть 
постное:

Ме^Но сііг 5і зѵе^ПаББе Боіа е іисе.чм ип ро’ (1І т а ^ го , 
соше {асеѵа Ріегеііо (С. Раѵезе, «Раезі іиоі»).

Пусть Микела проснется одна и попостится, как Пьеретто. 
(Пример см. тж. Р-1.ѴІ7).

тапдіаге дга550 е та д го  см. О 1000.
132. тап д іо  сіі тадго  е гіогто гіа ріейе пичс о не 

вижу, знать ничего не хочу; моя хата с краю.
МАІ аоѵ

т а і  гіа Сгікіо (или йа Оіо) см. С-3059.
133. т а і  рій е т а ’ роі никогда и ни за что.
134. гпаі е роі т а і  нет, иет и нет; нет и еще раз нет.
135. т а і  5і! ну да, конечно, 
сахо т а і  см. С-1234.
со те  т а і?  см. С-2296.
136. іі діогпо йі 8ап Маі (или йі т а і)  когда рак иа 

горе свистнет, после дождичка в четверг.
т а і  зетрге см. М-143.
137. тед ііо  сЬе т а і  как нельзя лучше, 
теп о  сЬе т а і  см. М-1106.
138. поп 5І ка т а і  как знать; ничего не известно, 

нельзя загадывать:
Іп дгеііь  іазса  се п’егапо ^апіе, іп диеІГаІіга 1а ріссоіа 

гіБсгѵа. іп Г!і:г:| 4аБсЬігю апсога ип Н^ІІгІІогн: рег іі «поп 
кі 5а піаі» (С. Агріпо, «1м га^агга  й і Вагссііопа»).

В одном кармане былн песеты, в другом небольшой ре
зерв, а в отдельном кармашке — крупная купюра «на всякий 
пожарный».

139. реддіо сЬе піаі хуже некуда, очень плохо:
— Е аііога ассеШ 1а сапаігіаіига.
— Рсб&іо сЬе т а і .  Кеііа роііііса ипа соза ё Ьиопа зе 

1а і а іі іаіе, ё саШѵа ^ е  1а Іа ип іа і аііго (Р. М агііпіА 
«Ь'огіоІо» ).

— Стало быть ты соглашаешься выдвинуть свою канди
датуру?

— Ни в коем случае. В политике то, что хорошо для 
одного, плохо для другого.

регсЬё шаі? см. С-2296а.
140. рій сііе т а і  как никогда; более, чем когда-либо, 

еще больше.
141. ( т а )  яиапйо т а і  а) когда же (это)?:

«...еп4га іп саза а ргепйеге іі са!Гё. Оиапгіо т а і ,  о Расо,
Ьаі Іаііо  ипа чиаіипчие соза ьепга іі Іио са !іё  гіеііа т а і -  
Ііпа?» (В. Репоцііо, «Ма іі тіо атоге ё Расо»).

— ...зайди в дом и выпей кофе. Разве, Пако, ты хоть 
раз начинал работу без утренней чашечки кофе?

8аІотё. — Іо... поп зо... О а т т і  ип т о т е п іо  сіі іетр о ... 
Сиза. — (ЗиатЗо т а і  1а ѵйа гій іетр о ?  (Е . Вопо, «Ьа 

іезіа  гіеі рго[еіа»).
С а л о м е я .  — Я--- не знаю... Д ай мие время.
К У з а .  — Р азве когда-нибудь жизнь дает нам отсрочку? 

(Пример см. тж. N-373).

Ь) как бы не так; ничуть не бывало, ничего подобного: 
«5еі рагга , Магіа Ьеіігіа? ё  ипа таІаШ а?»
?(2иап<1о т а і ,  з іо  Ьепіззіто...» (С. М агоііа, «Ье ш ііапезі» ).
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— Ты с ума сошла, Мария Летиция? Ведь это болезнь?
— Ничего подобного, я ъьолне здорова.
Оізоссираіо? (Зиапгіо т а і !  Ё |*іа сііѵепіаіо Саро сіеі Сарі 

Керагіо... (Ь. Сотрадпопе, «Ѵ ат ага зсіепга»).
Без работы? Как бы не так! Он уж е назначен старшим 

над начальниками отделов.

с) за что?, с какой стати?:
Е іпіапіо 1а Ъагопезза, іі 8і&поге 1а реггіопі!, гіісе сЬе іо 

ѵеп^о рег іогпаге <1і пиоѵо соп ѵогзеепга рег... Мі ѵегеоепо 
сіі гіреіеге циеі сЬе ші Ьа гіпіассіаіо!.. (Зиапгіо ш аі? Оиапйо 
шаі? (Ь. Сариапа, «II тагсНезе йі Коссаѵегйіпа»).

А вот баронесса, да простит ее господь, говорит, что я, 
мол, опять вернулась к вашему сиятельству нз-за... Нет, 
иет, мне стыдно повторить, в чем она меня обвиняет... За 
что? За  что?

гі) что ж е это происходит!, что ж  это творится на 
свете!, где же это видано!:

Ьа ѵосе сіеііа сіоппа ега Ьазза, гаиса.
«(Зиапсіо шаі» ёісеѵа «Іиі, зиашЗо шаі, а Ро#ёіогеа1еІ 

Соп ІіШа 1а ѵі*а сЬе Ьа іа ііа , т а і  аѵеѵа аѵиіо піепіе» 
(А. й е  Іасо, « и п а  зеіііт апа ессегіопаіе»).

Женщина говорила низким хриплым голосом:
— Ч т о  ж  э т о  творится иа свете! М ужа упрятали в Под- 

жореале,1 За что? Ведь за всю свою жизнь он ничего пло
хого не сделал.

Зет апіа : 8 і, $1, іи  ші зріпеі, т і  зіа і асМоззо, поп ші 
Іазсі гезрігаге.

Е т іііо : Ма циапсіо т а і .  Егі созі еп іизіазіа , чиазі чиазі 
гіоѵеѵо ігепагіі. О еёі ѵепдо е Іи ші ассизі гіі поп Іазсіагіі 
гезрігаге (А. Могаѵіа, «II топсіо ё диеііо сНе ё»).

С е м а и т а. — Д а, д а , ты меня довел, ты меня доконал, 
ты не даеш ь мне дышать.

Э м и л и о .  — Что ж е это такое? Ты ведь принялась за 
дело с энтузиазмом, я даж е  вынужден был тебя сдержи
вать, а теперь ты обвиняешь меня в том, что я  не даю  тебе 
продохнуть.

Чиап^аПгі піаі см. А-558.
142. чиапіо т а !  ^  как никогда, необычайно: как 

нельзя более:
— Ьа сгесіеѵо рій зісиго сіеііе зие агіопН — еііа  іляілиб 

соп ипо зріепгіісіо ^іго <1і ѵііа.
— Ма загеЬЬе ѵапіегіа / йог й і Іио^о] — оЬіеіІо іиі. циапіо 

ш аі іш Ьагаггаіо (Т. Еогі, «ВиІеге виІѴ А гпо»).
— Я считала вас более уверенным в себе, — хитро вста

вила она, изящно изгибаясь.
— Это было бы неуместным хвастовством, - возразил он. 

изрядно смущенный.
Бііш оіаіа ей іггііа іа  гіаі йиЬЬі, езазрегаіа гіаІГаиеё^іа- 

теп1:о ^иап^о гпаі зігапо сіеі т а г ііо , поп зі загеЬЬе зсад ііа іа  
апсЬе Іеі агісіоззо а Зііѵапа? (Г. Ьогі, «Ви^еге зиІѴЛгпо»).

Подстегиваемая и раздраж енная сомнениями, выведенная 
из себя донельзя странным поведением мужа, разве не 
готова была она наброситься на Сильвану?
143. «егпрге шаі (тж. т а і  зетрге) а) всегда; Ь) ни

когда.
поп вЬа^Ііагпе т а і  ипа см. 1.1-106. 
поп 5тепііг5і т а і  см. 5 -839. 
т а і  йие $епга Іге см. 0-926. 
те о  ііо Іагйі сЬе т а і  см. Т-84, 
поп вага т а і  йа тевха см. М-1263.

МАІА I
144. іі Іі^ііо йі Маіа миф. Меркурий.

МАІАЬЕ пг
145. іі т а іа іе  а йие §атЬ е двуногая свинья, свинтус, 
ехкеге рій іпйіеіго йеііа сойа йеі піаіаіе см. 1-210.
146. сопсіагкі (или іпіап§аГ5І, іпвийісіагхі) со те  ип 

та іа іе  перемазаться как свинья.
147. поп хе пе §іоѵегеЬЬего і т а іа і і и свиньи есть 

не станут (о пище)\ и свиньям не подойдет (о помеще
нии).
МАІЛІЛІЧО іп

148. {аге і піаіаііпі груб, блевать.
МАЮ пг

149. арріссаге (или айассаге) іі шаіо ай о§пі ихсіо
легко в иобляться, быть очень влюбчивым; быть юбоч
ником, бьбнпком.

150. сейеге (или йаге, шапйаге) іі шаіо сдаться, ус
тупить.
МАЮЫСА [

151. шапіеге (или  аііі) гіі іпаіоііса изысканные ма
неры.

М АШ 5СОШ  а.88 
іргорозііо п&си&соіо см  5-1532. 
а Іеііеге таіихсоіе см. Ь-445.
— йіге а Іеііеге таіизсоіе см Ь-446.
152. ^иеxГё таіиксоіа! это уже слишком! 

МАЬАРРАНЕ пг
саха йі таІаН аге см. С-1123.
йоппа (или { етт іп а) йа гпаІаЯаге см. 0-780.
153. ^епіе йі та іаН аге бесчестные люди. 

МАЬАШКІІЧО а ^ё
ЬеІІегга гпаіапй. па гм. В-412. 
оссНі таіапйгіпі см. 0-32.

МАІЛШІѴІО т
154. ргепйегзі (или Ьессагкі, Ьивсагві) ип таіаппо

a) заболеть, простудиться:
Е (и. Б іапа, Іеѵаіі іі Іоссо е 1а ЁІассЬеіІа, сііё диі (а

саісіо е гізсЬі гіі ргепйегіі ип ш аіаппо (Е . Савіеіпиоѵо, « / 
сопіиці Ѵагейо»),

— А ты, Диана, сннми шляпку и жакет. Здесь жарко, и 
тебе будет нехорошо.

b) попасть в беду, навлечь на себя несчастье:
— Ѵо&ііо аггіѵаге аПа О іпезіга, — гізрозе Аппа.
— Вгаѵа. Ргепгіііі ип шаіаппо.
— Ма зе поп сі $1 ѵесіе йі диі а И — іпіегѵеппе іі поп- 

по. — Апсіаг іиогі соп диезіа з іа^ іопе ё ип аггагсіо (С. Саз• 
зоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

— Я хочу добраться до Джинестры, — отвечала Анна.
— Хороша! И попадешь в беду.
— Д а ведь в тумане дальш е своего иоса не видно, •— 

вмешался дед. — Идти в такую погоду — большой риск. 
(Пример см. тж. 0-15).

сНі На йе^іі аппі, На йеі та іап п і см. А-912. 
сНі 5’ітріссіа йе’ іа ііі аНгиі, йі іге шаіаппі ^Ііепе іос- 

сап йиі см. Р-292.
Біо «  йіа І1 шаіаппо см. 0-469.
155. На іі та іап п о  е 1’и$сіо аййо$5о на пего все на

пасти свалились.
156. іпаіаппо е йоппа кепга га^іопе, $і Ігоѵапо іп 

оопі Іиодо е й’о§пі $1а§іипе ргоѵ. болезней да глупых 
женщин везде и всегда много.

157. іі та іап п о  е 1а гпаіа р.ч,-.диа несчастье на не
счастье, одно несчастье за другим; пришла беда — от
воряй ворота.

158. ип та іап п о  поп ѵіепе т а і  коіо ргоѵ. беда одна 
не приходит.

іі інаіе, і! шаіаппо е Гихсіо аййоззо см. М-187. 
МА^АРЕNА:

159. а таіарепа с трудом, едва-едва:
—1а ргіша саза поп ега п е т т е п о  ипа сава, т а  ипа Бресіе 

гіі сапііе сЬе загеЬЬе Ьазіаіо а ш аіарепа рег ип сап Ьав- 
зоііо  (С. Койагі, <Л.с- аѵѵепіигё ІІІ Сіроіііпо»).

...крайний дом. собственно, не был домом. Это было нечто 
вроде собачьей будки, в которой с трудом уместилась бы 
такса.

МАЬАТО ада
160. т а іа іо  йі арігііо а) меланхолик; Ь) душевноболь

ной.
аѵеге іі сегѵеііо пшіаіо см. С-1575.
161. Ьіійаг5І т а іа іо  прикинуться больным.
162. йагві гпаіаіо сказаться больным:

«...аггіѵо ('аі Сопзаіѵо, т і  сНсопо сЬе іі кеі сіа і г) та іа іо »
(М. Вопіет реііі, «С ат сп іе  1 еиеіех ).

— .. прихожу к Копсальзо, и мне говорят, что ты сказался 
больным. _

163. «соргіге І1 гпаіаіо циапйп кийа сделать что-л. как 
нельзя более некстати.

164. крассіаге (или хрейіге) ип шаіаіо признать боль
ного неизлечимым приговорить больного к смерти.

шапціа йа 5апо е Ьсѵі йа іпаіаіо см. 5-203.
ипа ресога піаіаіа соггошре Іиііо іі огедое см. Р-975
ІІ хапо сопзіёііа Ьепе П шаіаіо см. 8-204.

МАЕАТТ1А /
165. таІаШ е аііе^ге «веселые» болезни (венерические).
166. таІаШ е зосіаіі социальные язвы.
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167. таІаШ а сіеі Ьгіссопе (или гіеііа роса ѵодііа)
леиь-матушка.

168. піаІаШа аііа 1а§са карманная чахотка, 
ітезсо іЗі шаІаШ а см. Р-1300.
169. аѵеге ипа таІаМ іа пеііе т а п і (или пеІРитщЫе)

быть вороватым.
170. іагсі ипа піаІаНіа «заболеть», увлечься чем-л.:

— 8і Ьасіа зоіо а іаг  сіапаго- Аі т іе і  Іе т р І  іпѵесе 
с’ега рій зеп іітеп іо ... (^иеііо, зе  &1і рогіаззего ѵ!а 1а 
іігіапгаіа, поп пе іагеЬЬе сегіо ипа та ІаШ а! № . Саітрепіа, 
«II Рогпагеііо ё і Ѵепегіа»).

— Теперь только о деньгах и думают. В мое время чув
ства было побольше... А этот... Еслн бы у него отбнли 
невесту, то уж  конечно ои бы «не заболел».

171. таІаН іа аііа реііе, «аіиіе аііе ЬисіеІІе ргоѵ. =~ 
ие та болезнь страшна, что снаружи, а та, что інутри.

хапііа хепга яиаИгіпі ё піе?:га гпаІаШа см. 5-198. 
М АЬАІЮ Ш ІО т  

согѵо йеі таіаи^игіо  см. С-2863, 
иссеііо йеі таігч&игіо см. 1_І-10.

МАЬСО
Іігаге ^іі огессЬі аі Маісо см. 0-588.

МАЬОЕТТО
172. гікропйеге таІйеНо рег та ій е ііо  ответить гру

бостью иа грубость.
МАІ-Е I т  1) зло, беда, несчастье; 2) болезнь; 3) боль.

173. т а іе  сайьсо (или ЬелеОеІІо, Ьгиііо, Іипаіісо, т а -  
ехіго, та1ѵа§іо; тж. т а і  й’а1іо или йеі Ъепейеііо, йеііа 
Іипа) (2) падучая (болезнь), эпилепсия.

174. т а і  ігапсеве (2) французская болезнь, сифилис.
175. т а іе  гпогіо (2) гаигрена.
176. т а і  Г0550 (2) рожистое вогпалеиие.
177. шаі воШІе (2) чахотка:

Чп Ггаіі-По сіі зиа тагіге ега шогіо <11 «таі воНІІе»
(V. Ргаіоііпі, «йіагіо зепііт епіаіе» ) .

Один из братьев его матерн умер от чахотки.
Ип а Нго роеіа пніапезе іи  Сагіо Апіопіо Тапгі, паіо  а 

М ііапо пеі 1710 е шогіо, апсог діоѵапе, ёі т а і  зоШ Іе пеі 
1762 (5. Ра&апі, «II іеаіго тіісіпезе»).

Другим миланским поэтом был Карло Антонио Танцн, ро
дившийся в Милане в 1710 году, умерший еще молодым от 
чахотки в 1762 году.

т а і  й’аИо (2) см. М-173.
178. т а і  сГаіпоге (2) любовная лихорадка:

— Ьо сіісеѵо іо сЬе ега т а !  й ’ато ге1— гііззе Агеѵесіо.— 
(Зиапгіо зі ѵесіе ип діоѵапе раІІісЗо, йі росНе рагоіе, сЬе сегса 
1а зоШисІіпе, поп зі зЪаеІіа, ё  а ііа ге  гіі еоппеііа (М. й’А ге- 
цііо, «Еііоге Ріегатозса»).

— Я ж е говорил, что это любовная лихорадка, — сказал 
Асеведо. — Когда вндншь — парень ходит бледный, почти не 
говорит, ищет одиночества — тут уж  наверняка замешана 
юбка.

179. шаіе (Гаиіо (2) морская болезнь (при езде в ав
томашине) :

— СЬе соза ІеггіЫІе. Миоіо. Р егт а іе ...
— Ш епіе, піепіе, — ёіззе іі Ьагопе, — ё іі т а і е  сГаиіо. 

(Эиезіа тассЫ п а 1а чиезіі зсЬеггі (С. Раѵезе, «Тга йоппе 
зоіе» \ .

— Какой ужас! Умираю! Остановите!
— Ничего, ничего, — сказал  барон. — Это «автоболезнь».

Н а этой машине укачивает.

т а і  йеі ЬепейеНо (2) см. М-173.
180. т а іе  «Зі Ьіасса ( ')  пустяки.
181. т а і  йі (или йеі) саро (3) беспокойство, неприят

ности.
182. — Гаг ѵепіге іі шаі йі саро а чй (3) причинять 

беспокойство, тревожить; надоедать:
Іп саза с? зіаѵа апсЬе шепо сЬе іп раззаіо , регсЬё сівдие 

га^аггі, дизпіі егапо асіеззо, ^ іі Гасеѵапо ѵепіге іі ш аі йі 
саро (С. Саззоіа, «II іацііо  йеі Ьозсо»).

Теперь он бывал дома даж е реже, чем прежде, так как 
пятеро ребят не давали ему покоя.

183. шаіе йеІГіпГга йие (2) редко нерешительность, 
колебание.

шаі йеііа Іипа (2) см. М-173.
184. шаі йеііа Іира (2) патологический голод.

185. — аѵеге і1 т а і  йеііа Іира (2) много есть; упле
тать за обе щеки.

186. т а і  йі тай ге  (3) родовые муки, схватки.
187. П т а іе , іі таіатш о е Гизсіо аййокао (1) (обыкн. 

употр. с гл. аѵеге) все тридцать три удовольствии, три
дцать три несчастья.

188. т а і  йі т а ге  (2) морская болезнь.
189. — йаге іі т а і  йі т а ге  (2) вызывать тошноту:

Юа аііога, 1а БОІа ѵізіа гіі диеііе гіие Іипепе а$5і (11 Іеепо, 
5іа риге і.ешр1ісетеп1е зи ііе ьраііг гіі бсопобсшіі рег 1е ѵіе 
сШаЙ.пе, ші П;\ іі т а і  сіі ш аге {А. Сатрапііе,  «СИ азра- 
га&і е 1'ітпюПаШа й е іі’ап іт ах).

С тгх пор, только о д и н  ііи этих д л и н н ы х  деревяшек — 
лыж , даж е еслн их кто-то несет на плече, вызывает у меня 
тошноту.

190. т а іе  йеі тівегеге (2) а) заворот кишок; Ь) при
жимистость, скупердяйство.

190а. — сайеге пеі т а і  йеі тікегеге (2) поступить со
всем наоборот, сделать шиворот-навыворот.

191. — іаге ѵепіге ІІ т а іе  йеі тіхегеге (2) наскучить 
надоесть до смерти, до тошноты.

192. т а і  йі ті&егіа (2) болезнь нищеты- пеллагра:
Ма 1а реііаега , ѵоІ{;агшеп(е гіеііа 11 т а і  с]1 ші5сг'а... 1а 

зеепб іга 1е зие ѵіШгпе... (О. Коѵеиа, ^ и іп і іп о  е Магсо»), 
Но пеллагра, которую в народе называют «болезнью ни

щих» избрала и ее своей жертвой.

193. т а і  йі гпоп*арііа (2) горная болезнь.
194. т ь і  йі то г іе  (2) смертельная болезнь.
195. т а і  йеі раеве (или йі ра(гіа) (2) тоска по ро

дине, ностальгия.
196. т а іе  сЬе поп регйопа (2) неизлечимая болезнь: 

..Аппа ега... ш огіа... БІгопсаіа «1а ип т а і е  сЬе поп рег
йопа («Сіогпі», 30 йісетЬге 1973).

Анна Маньяни ,. скончг'лась... поело неизлечимо” бо
лезни.

197. т а і  йі рипіа (2) воспаление легких.
198. т а і  йі гібсіііо (2) опасная болезнь.
1а9. т а іе  йі *5ап Ьаггаго (или йі ьап Мчгсо) (2)

проказа.
200. т а і  йеііо «сііптіойо (2) а) рахит, рахитизм; 

Ь) детский туберкулез.
201 т а іе  йі $ра$$о (2) иіутл. болезнь от безделья 

(головная боль и т. п.)
202. т а і  йеііа «иогега (3) «электрический удар» (при 

ушибе локтя).
203. таіейеііо  т а іе  (2) эвф. гомосексуьлизм.
204. іі т а і  т а іе  (2) гангрена.
аІЬего (йеііа ксіепга) йеі Ьепе е йеі піаіе (1) см.

А-444.
ап^еіо йеі т а іе  (1) см. А-741.
1а гайісе йеі т а іе  (1) см. К-22 
йі 1а йа іпаіе (1) см. Ь-7.
205. йеі т а і  т а іе  (тж. тапсо  т а іе ; тепо  т а іе ; риг 

Йеі т а іе )  (1) к счастью; хорошо еще, что; это еще пол
беды; слава богу; и то хлеб; ничего страшного:

Сігаі 1а сМаѵеНа йеііа Іисе. Мепо ш аіе 1а Іисе еіеіігіса 
іипхіопаѵа апсога (С. МаІараПе, «Кариіі»).

Я повернул выключатель. К счастью, свет еще не от
ключили.

— Мепо ш аіе сЬе аггіѵо іп іешро. Соп циеі ЬепесІеШ 
Ігаш поп с ’ё гееоіа... (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сот иці Ѵагейо»).

— Счастье, что я прнехал вовремя. С этими чертовыми 
трамваями никогда нельзя быть уверенным...

А циеі Іешрі 1а сШІегепга гі’еіа Іга іиі е Ьиса поп 
гізиііаѵа Іапіо соше асіеззо; |^1і аппі раззапо, е загеЬЬе 
апсог шепо ш аіе зе зі І іт ііа ззего  а рдззаге, е поп Іазсіаз- 
зего апсЬе іі зе^по (/?. ВассНеІІі, «Тге ціогпі й і раззю пе»).

В те времена разница в годах между ними не быаа 
так заметна, как теперь. Годы идут, и было бы еще пол
беды, еслн бы онн проходили и не оставляли такого следа. 

Ѵаіепііпа. — Беѵо гассопіаге і іаШ , о еѵ іііато?
Ыёіа. — Е ѵ іііато .
Ѵаіепііпа. — Мепо т а іе .  Ыоп зопо іі шіо Іогіе Іе сопГез- 

зіопі (/И. Апіопю пі, «Ьа поііе»),
В а л е н т и н а .  — Рассказать тебе подробности, или обой

демся без этого?
Л и д и я .  — Обойд-мся.
В а л е н т и н а ,  — Тем лучше. Я не умею исповедоваться.
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Еиёепіс. — Ѵебо сЬе с і зіат о  ІиШ. ё  ип гагіипо гіі Іаші^На, 

апхі ип ѵего е ргоргіо сопзі^Чо гіі іа т і^ і іа .  ІІп ^іисіісе поп 
роІгеЬЬе сіезігіегаге ипо рій сотр іе іо . Мепо т а і е .  АрргоШ ііа- 
шопе (В. РаЪЬгі, «Ргосеззо сіі [апгщііа» ).

Э у д ж е н и о .  — К ак я вижу, мы в полном сборе. Со
бралась вся семья, настоящий семейный совет. Д аж е судье 
не оставалось бы ж елать большего. Тем лучше. Восполь
зуемся ж е этим случаем.

Е ііза . — Ти ші сарізсі? Мепо т а іе !  (В. РаЬЬгі, «•ОгЬііе* ). 
Э л и  з а .  — Ты понимаешь меня? Слава богу!
« .. .т а  а  ргороБІІо. циапіі аппі Ьа, зіп сегатеп іе , 1еі?> 
«5ейапіапоѵе со тр іи іі а поѵетЬге».
«Мепо т а іе .  егахіе. рогіа Ьепе, Ьеп іззіто , рего зопо 

сігса оНапІа» (С. М агоііа, « Іе  т ііапезі» ).
— Кстати, разрешите спросить, сколько вам лет?
— Семьдесят девять исполнилось в ноябре.
— Ничего страшного, спасибо. Вы отлично выглядите. 

А мне уж е под восемьдесят.
{Пример см. тж. А-144).

206. піепіе с!і т а іе  (1) ничего страшного, ничего дур
ного (пример зм. Р-2296).

вепга гпіга йі гпаіе (1) см М-1516.
207. апгіа^е а т а іе  (1) портиться стареть

Ѵеппе 1а СНиІіа, адііш епіе сауа'сапйо; ѵего 6 рего ап- 
й аіа  а  ш аіе гіі шоііо (О. Сагйиссі, «Ьеііеге»).

Появилась Д ж улия, лихо гарцуя на коне, и все-таки она 
очень сдала.
{Пример см. тж. С-1129; М-861).

208. аггесаге гпаіе ( 1 ) причинять зло:
Соп циезіе ігазі, зреззо сіеііаіе сіаі йезісіегіо <1і Іапсіаге 

ип’ассиза іпйігеЦа аІГаИхо сопіиее, і репііогі аггесапо ип 
т а ! с  іпсаІсоІаЬіІе аі ЬашЬіпі {Е. АІіаѵіИа, «Ргосеззо аі 
^еп ііогі» ).

Часто ж елая подобными фразами задеть косвенным об
разом своего мужа (нлн свою жену) супруги причиняют 
своим детям непоправимое зло.

209. аѵег т а іе  (3) испытывать боль, 
аѵеге дгі рег шаіе (1) см. А-1375.
210. аѵеге (или аѵег§і, аѵегхеіа, аѵегхепе) а т а іе  (тж. 

аѵегзеіа рег гпаіе; ргепсіегіа или  ргепсЗегвеІа, р ідііагіа, 
ріоііагзепе а т а іе  или рег т а іе )  ( 1 ) обидеться, рассер
диться; превргітно понять:

51 шізего а зіиххісагіо соп йотапгіе зсіоссЬе е егоззоіапе, 
соп сегетопіе сапхопаіогіе. Кепхо ога (1аѵа зе^по сГ аѵегзеіо 
рег т а і е ,  ога ргепсіеѵз 1а соза іп ізсЬегго... {А. М апгопі, 
«I ргопгеззі зрозі» ).

Одни стали раззадоривать его глупыми и грубыми во
просами, другие — издевательскими комплиментами, и Ренцо 
то обижался, то пытался обратить все в шутку.

— 8аі регсЬё ші Іа іап іо  ріасеге сЬе зіа ѵепиіа 1а ргіша- 
ѵега?

— 5еп1іашо: регсЬе?
— Ыоп іе  1о (Іісо зеппо іе  пе Ьаі а ш аіе (С. Саззоіа, 

«II іа&ііо сіеі Ьозсо»).
— Знаешь, почему я  так рада весне?

- Скажи, почему?
— Нет, не скаж у, ты на меня рассердишься.
СерреНо, ѵегіепгіоБі ^иагсЗаге йа циеі сіие оссЫ <Н Іе&по, 

ее п ’еЬЬе циазі рег ш аіе (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге Ш Ріпос~ 
сНіо»).

Заметив, что глаза деревянного человечка в упор уста
вились на него, Джеппетто чуть было не обиделся.

ТцШ зі ѵоііагопо а еиагсіагіо гпепіге зі аііопіапаѵа; т а  
Рііірро ега ігорро иЬгіасо рег аѵегзепе а ш аіе  (Л. Могаѵіа, 
«Ьа сіосіага»).

Все обернулись и смотрели на уходящего, но Фнлнппо 
был слишком пьян, чтобы обидеться.

Огшаі зсепгіеѴапо іп з іе т е  а Ьеге е 2ѵап іпѵііаѵа Г и о т о  а 
ѵепігіо а ігоѵаге а сава.

— Ма сі ѵепііе йаѵѵего? Вагіаіе сЬе т е  пе’ Ьо а  т а іе .. .  
(5. Ма&і Воп}апіі, «8регапга»).

Затем они вместе заш ли в тратторию выпить по стакан
чику и Зван пригласил возчика к себе домой.

— Приходите обязательно. Н е то я  обижусь.
Ассеііаѵа соп газзе&пахіопе, поп зе пе рі&ііаѵа а гпаіе* 
е регсіб сопііпиаѵа а ѵіѵеге {А. Р апгіп і, «Ьа риісеііа  зепга  
р и ісеііацёіо»).

Она покорялась несправедливости, не ожесточаясь, н это 
помогало ей жнть.

«Ыоп зе 1а ргерііа а піаіс, зі^погіпа!» зі Іашепіаѵа іі 
роѵегеііо. {А. Вгацо, «II [Ш апгаіо»).

— Не обижайтесь на меня, синьорина, — взмолился бед
няга.

Зиа АИегга розеіегіе апсога 1а рііл §гоззд соііегіопе Йі 
регіе е зшегаЫ і (ІеІ топсіо... Рогзе «е Гё ргеза а  т а і е  рег

^ие1 сЬе ё зиссеззо. Р г іт а  Лаіриг ега зиа (О. Раііасі, «И
зеззо іпи іііе» ).

Ваша светлость обладает самой крупной в мире коллек
цией жемчуга и изумрудов... Может быть, вы оскорблены 
происшедшими событиями. Ведь прежде Дж айпур был ва
шим.
{Пример см. тж. І-126а)

211. аѵеге шаі пеііа 1іп<?иа (2) быть несдержанным 
на язык, быть болтливым.

212. сегсаге іі т а іе  а сіепагі сопіапіі (тж. сегсаге 
т а і і  или Іазіійі соііа Іапіегпа или соі Іапіегпіпо, соі 
{иксеіііпо; сегсаге іі или йеі т а іе  со те  і теііісі или 
со те  ^іі ьрегіаіі; сегсаге іі т а і  рег тесіісіпа; сЬіатаге 
рег гпегіісо іі т а іе )  (2) ^  лезть на рожон, нарываться 
на неприятности.

сЬіайеге 1а рогіа аі т а і і  (1) см. Р-2094. 
екхеге со т е  т е й х о  ОгіЧо, а сЬі с’ё т а іе  аііа Іекіа т е -  

гіісаг^Іі іі соИо (3) см. С-1062.
213. іаге т а іе  а) (тж. (аге іі или йеі т а іе )  (1) вре

дить, причинять вред, делать зло:
Іп зо ш та , ип т а г ііо  поп 1е а ѵіеЬЬс Іаііо  т а іе . . ,  (С. Аг*

ріпо, «А Иге зіогіе» ).
В общем, муж ей бы не повредил...
Ье сііззі сЬе іи ііо  ѵа Ьепе ІіпсЬё поп іа  т а іе  аІІа за іи іе  

е поп ш еііе Ьгиііе Шее іп Іезіа (С. Раѵезе, «Тга йоппе 
зоіе»).

Я сказал ей, что все хорошо, пока это не отражается 
на здоровье и ие вызывает дурных мыслей.

« ...Рагіагеіі ип росо поп аѵгеЬЬе роіиіо Іаг шаіе» 
{С. Агріпо, «АИге зіогіе»),

— ...Поговорить с ним немного было бы не лишним.
— А тіс і... зсарраіе, р г іт а  сЬе Рошосіого розза іагѵі ДеІ 

т а і е  (С. Нойагі, «Ее аѵѵепіиге ё і  С іроіііпо»).
— Бегите, друзья, бегите, пока синьор Помидор не до

брался до вас!
{Пример см. тж. А-643; В-697; В-797а *  О 1065; М-1350; Р-2322).

Ь) (3) причинять боль (физическую и моральную):
Іо аѵеѵо раига сіі Гаг^іі ш аіе (І^. Зегт опіі, «Ьа ЪатЫпа 

Е игора»).
Я боялся причинить ему боль.
«Ма рщ ііаіеіе Ъеііс сошосіе, гпа^агі ип пигпего рій 

аііо , регсЬё ро! поп ѵо§1іо зепііге Іа^пе, сЬе іі  *аппо 
ш аіе 1е зсагре» (Ь. Віапсщгйі, «АНе диаНго іп Ріагга йеі
В  иото» ).

«Да купи ты себе пару хороших удобных туфель, пусть 
даж е на номер больше, потому что я не хочу потом слу
ш ать жалобы на то, что опн тебе жмут».
{Пример см. ТЖ. А-742; С-748; Р-1179; Ѵ-132),

214. поп іаге гпаіе а ипа ш озса (тж. поп Іаге шаіе 
п ет теп о  аі рапе) (1) мухи не обидеть, быть безобид
ным:

«...іо бопо Ьиопа соп іи ііі, а іиііі ігоѵо йеііа чиаШ ^, 
поп ^агеі ш аіе а  ипа то зс а»  (Л. Могаѵіа, «СИ іпсІІ[-< 
/  егепіі»).

— Я ко всем хорошо отношусь, в каждом умею увидеть 
хорошее, я и мухи не обнжу.

ЫеЗБипо аѵеѵа гпаі іа ііо  тпаіе а т е ,  е іо сгебо поп аѵег 
т а і  ?аио т а і е  агі ипа т о з с а  ( V. Вегзегіо, «КассопН роро^ 
Іагі» ).

Никто никогда не причинил мне зла, да и я сам, смею 
думать, никогда и мухи не обидел.

«бі^пог ёіпгіісе, рег сагііа , іо поп іагеі т а і е  а 'п а  т о зс а , 
т а  Іе раге, т а ё а г і  заго ип росо гіі Ьиопо, соп дцаісііе 
ѵігіо, т іс а  ѵо^Ио гііге <іі еззеге ип іт т а с о іа іо .  ип запіо, 
созе 6а иотіп і, т а  сіеі т а і е  а диаісипо...» {М. Реіізаііі 
Р. Ріііоги, «Ьа тогіе сои Іе а іі ЬіапсНе>).

— Синьор судья, помилуйте, я и муху ие обнжу. Д а что 
там, я, конечно, не очень хороший человек, есть у меня 
свои грехи, я не без пятнышка — все мы люди — не святые, 
но чтобы кого-то обидеть.~

— Ессо! ё іі  аззаззіп і ігоѵапо сііі И зоссогге, е пп роѵег 
и о то  сЬе з е  пе з іа  ре’ [а ііі зиоі, е поп Га таІе> п е т т е п о  
аі рапе, Ігоѵа і т а Ш  сЬе 0Іі т апйапо а зассо 1а саза 
{М. й ’А гецііо , «Еііоге Ріегатозса»).

— Вот те на! Разбойникам помогают, а у  бедняги, кото
рый занимается себе своими делами и ннкого пальцем не 
тронет, грабят дом!

Іаге т а іе  аііо хіогпасо (2) см. 8-1777.
215. ітргес„іч. т а іе  сопіго дй (1) желать зла *0 - 

му-л., призывать беду на чью-л. голову.
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216. тагш аге а т а іе  (1) а) порти гь, губить:
5ареіе циапіа іагіпа Ьаппо т а п й а іо  а т а і е  4га іегі е 

З ІатаШ па? сіа тап іеп еге  іі йисаіо рег йие т е з і  (Л. Мап- 
гопі, «I рготе88І врові»).

Знаете, сколько муки они истребили со вчерашнего ве
чера? Ее хватило бы, чтобы прокормить герцогство целых 
два месяца.

Ь) растратить, промотать:
Іо поп 5о зе шіо райге аЬЬіа глаі Ьиііаіо  ѵіа диаіігіпі, 

т а  сегіо <зиеІ 1і сЬе зрезе аііога рег ѵейегті Іогпаге а саза 
іп ігазсаіо  й ’аИого... зе поп Гигопо ^е ііа іе , іигопо йі сегіо 
т а п д а іе  а т а і е  (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Не знаю, бросал ли когда-либо мой отец деньги на ветер, 
но деньги, потраченные на меня в надежде, что я вернусь 
домой, увенчанный лаврами, если и не пошли по ветру, то 
уж  конечно были использованы плохо.

217. т е ііе ге  (сіеі) ш аіе (1) внести раздор; вызвать 
ссоры, дрязги, неурядицы; перессорить:

Сі 8 о по епігаіе й і т егго  йеМе Зоппе, е т е ііо п  зет р ге  
йеі т а іе ,  1о зареіе . соп 1а Іого Нп^иа рип іи іа  (Я. ВассНеІ- 
Іі, «II т иііпо йеі Ро»).

Тут замеш ались женщины, а они — сами знаете — со свои
ми язычками повсюду вносят дрязги.

..Х а ^епіе Ьа зет р ге  Ьізо&по сіі т е і іе г  т а іе :  з іссоте  
ѵесіопо сЬе іо е іе зііат о $ііапйо Іізсі зі з т а п ^ іа п о  е аі- 
Іога зоііо  а рип§еге( Візо^па поп сазсаге пеі Іого &юсо 
({/. Зіт опеііа , «Тігаг т аіііпа»).

...люди всегда испытывают потребность сеять зло. По
скольку они видят, что у нас с тобой все идет отлично, 
они злятся н спешат нас поддеть. Г лавное— не быть втя
нутым в их игру.

218. то гіге  гіі §ио т а іе  (2) умереть естественной 
смертью.

рі^ііагіа (или рі^ііагвепе, ргепйегіа, ргепйегкеіа) а 
шаіе (или рег т а іе )  (1) см. М-210 

рогіаге ліаіе а цй (1) см. Р-2116.
219. ргепйегкі іІ тіпог т а іе  (тж. 4га йие т а і і  ргеп- 

Йегкі іі тіпоге) (1) выбрать меньшее из зол.
ргепйеге 1е рагоіе а т а іе  (1) см. Р-558.
гепйеге Ьепе рег т а іе  (или йі т а іе  Ьепе) (1) см.

В-487.
220. воТГгіге йі т а і  ооИгопе (2) ленью маяться.
221. «оНгіге йі т а і  зсіоссопе (2) дурью маяться.
222. БІгавсісые іі гпаіе (2) давно болеть, страдать от 

застарелой болезни.
ѵоіеге т а іе  а... (1) см. Ѵ-880 а).
223. ѵоіеге йеі гпаіе а цй (1) желать кому-л. зла:

Ыеззипо 1е ѵиоіе ѵегашепіе гіеі т а і е  (О. Агріпо, «ѴІІіте 
зіогіе»).

По правде сказать, ннкто вам зла не желает.

224. ѵоіеге т а і  Йі т о г  1с а цсі (1) смертельно нена
видеть кого-л., до смерти не любить кого-л.

авкаі ё те § ііо  ип т а іе  сііе 1а тогіе  (2) см. А-1255. 
іі Ьепе Ьіводпа сегсагіо, е іі т а іе  акреНагІо (1) см.

В-490а.
Ьеп йіге е т а і  (аге поп ё сЬе кё соп киа ѵосе Йаппаге 

(1) см. 0-521.
Ьеп Іопіало ё те^ Ііо  йі та !е  ѵісіпо (1) см. В-491. 
сЬі Ьепе е т а і  поп рио коГГгіге, а ^гапйе опоге поп 

рио ѵепіге (1) см. В-496.
сЬі ё саиха йеі вио т а іе  р іагеа  (а) «е віекко (1) см. 

С-1322.
сЬі ё гео, е Ьиопо ё Іепиіо, рио Гаге іі т а іе  е пет ек- 

кег сгейгіо (1) см. К 235. 
сЬі Га іпаіе, акреііі т а іе  (1) см. Р-204.
225. сЬі Ііа Гаііо іі т а іе  {ассіа 1а репііепга (1) ргоѵ. 

кто грешит, тот и кается (ср. любишь смородину, люби 
и оскомину).

226. сЬі Ьа ргоѵаіо іі ша!е, ^пхіа те<?1іо И Ьепе (1)
рюѵ. ^  горесть не принять, радость не видать.

227. сііі Га шаіе Га рег хё (тж. сЬі шаі яешіпа, шаі 
гассо^ііс) (1) ргоѵ. ^  кто сеет ветер, пожнет бурю.

сЬі іпаі Га, т а іе  акреМі (1) см. Р-204.
228. сЬі т а і  Га, т а І  репка (1) ргоѵ. кто зло творит, 

тот и о других плохо думает.

229. сЫ шаі ѵиоіе (или репка), т а і  аЬЬіа (1) ргоѵ. 
зла желал, так зло и получи; не рой другому яму: 
сам в нее попадешь.

229а. сЬі т а і  (кі) ѵиоіе, т а і  («і) хо^ла (1) ргоѵ. =  у 
подлеца и сны подлые. 

сЬі поп ѵиоі гепйеге, Га т а іе  а ргепйеге (1) см. К-224.
230. сЬі гійе йеі т а і  йе&іі аіігі, Ьа іі «ио йіеіго Ги- 

ксіо (1) ргоѵ. кто рад чужому горю, еще не знает, что 
ждет его самого.

231. сЬі ее ГЬа а шаіе, $’а1Іепіі (1) ргоѵ. ^  собака 
лает — ветер носит.

232. сЬі ѵііоі шаіе аі киоі поп рио ѵоіег Ьепе а§1і аі- 
ІгІ (1) ргоѵ. от того, кто не заботится о своих, не жди 
добра и для чужих.

233. (га йие шаіі (зсе^Іі) іі шіпоге (1) ргоѵ. из двух 
зол выбирай меиынее:

Маййаіепа. — N01 з іа т о  йие роѵеге йоппе зоіе е Гопіа 
зі гоѵезсегеЬЬе зи поі! <3иа зі ігаМа, 1га йие т а і і ,  йі 
зсейПеге Н тіпоге! {Ь. Р ігапйеііо, «II ріасеге йеІГопезід> ) .

М а д д а л е н а .  — Ведь мы, две несчастные женщины, со
всем одни, и позор падет и а наши головы. Приходится 
из двух зол выбирать меньшее.

Коп с’ега піепіе йа іаге: 4га і йие іпаіі, гіоѵеѵа зсе&ІІеге 
П т а б 6 іоге (б1. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа  
йот епісаъ).

Делать было нечего. И з двух зол пришлось выбрать 
большее.

234. ё ип Гаг5І та^&іог т а іе  іі Іазсіагзі ѵіпсеге йаі 
т а іе  (1) ргоѵ. самое большое горе — поддаться горю.

ё ип ^гап тегіісо сЬі сопо§се іі §ио гпаіе (2) см* 
М-1035.

235. ^Іі ё іі т а іе  йі Іаге а сЗігхепе чиаКго (1) ~  ии** 
чего страшного.

ё р е ^ іо  ІІ гішесію йеі шаіе (2) см. К-389.
Гасепйо гпаіе, 5регапгіо Ьепе, И Іешро ѵа, е Іа шогіе 

ѵіепе (1) см. Т-304, 
гіаі ІаІ50 Ьепе ѵіепе іі ѵего шаіе (1) см. В-501.
236. іі ілаі сГатоге поп тесІіса (2) ргоѵ. нет ле

карства от любви.
237. т а !  сотипе, тегго  ^аисНо (1) ргоѵ. ^  иа миру 

и смерть красна:
— Зепіі. Ьиса: с! загаппо т а і і  іп сиі е ѵего іі Йеііо сЬе 

піаі соти п е ё  т е ^ го  е ацйіо {/?. ВассНеШ, «Тге ^ іо гп і йі 
раззіопе»).

— Послушай. Лука, есть страдания, о которых справед
ливо говорят: на миру н смерть красна.

Ѵізіо сЬе ІІ т а іе  соти п е ё тея х о  баийіо ѵейіато  соза 
ргеѵейе 1а т а ^ а  йі іпгпо рег 1а позіга роѵега Ііа ііа ... 
(«Сіогпі», 9 ^еппаіо  1974).

Уяснив себе, что на миру и смерть красиа, посмотрим, 
что же предскажет очередная прорицательница нашей бед
ной Италии...

«АпсЬе Іого йеЪЬопо 1а ІіЪегіа а т е  е а і іа ііо  сЬе 
Азіагііа ё  іп п атога іо  йі т е » .

«Рагйоп... с ’ё ипа йШ егепга... Іого поп Ьаппо рагіаго»,
«Сііі 1е 1о йісе?»
«Ьо зрего рег Іого... сотипцие іп ^иез1і сазі т а !  соти п е 

поп ё йаѵѵего т е г г о  ЁЗ-ийіо» ( І̂. Могаѵіа. «Ьа готапа»).
— Они тоже обязаны своей свободой мне и тому, что 

Астарита в меня влюблен.
— Прошу прощения... но это другое дело. Они никого не 

выдали.
— Почем ты знаешь?
— Надеюсь... В этом случае нельзя сказать, что на миру 

и смерть красна.
238. а гпаі сорегіо, газоіо арегіо (2) ргоѵ. на тайное 

зло нужен острый клииок; клин клином вышибают.
239. т а і  сЬе йига, ѵіеп а поіа аііе ти га  (2) ргоѵ. от 

долгой болелни и домашние стонут.
240. а т а і і  екігегпі, гітейі екігегпі (тж. а’ т а і і  екігегпі 

екігегпі гітейі) (2) ргоѵ. в крайней беде — крайние 
меры.

241. аі т а і  Га§1і т а іе  (1) ргоѵ. зло за зло; зуб за 
зуб; каков привет, таков ответ.

242. іі іпаі Гаііо кі гітейіа т а  іі т а і  йеііо по (1) 
ргоѵ. =  слово не воробей, вылетит — ие поймаешь.

243. шаіе йа Гійапгаіо ё Гіеіе йа іпагііаіо (1) ргоѵ. 
из плохого жениха муж и того хуже.
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244. а  т а і  гпогіаіе пё тейісіпа пё тегіісо ѵаіе (2) 

ргоѵ. от смертельной болезни ничем не поможешь, от 
смерти нет лекарств.

245. іі шаі сіі шогіе асШігігга Іе §агпЬе а сЬі ГЬа 5Іог-
1е (2) ргоѵ. ей об умерших плохо не говорят; смерть 
всех равняет

246. сГип шаіе паксе ип Ьепе (1) ргоѵ. пет худа без 
добра.

247. іі шаіе поп ё краггаіига (2) ргоѵ. болезнь — не 
мусор (быстро не выметешь).

248. ип т а іе  пе огі§іпа ип аИго (1) зю  порождает 
зло.

249. И шаіе гассо§1іе т а іе  (1) ргоѵ. что посеешь, то 
и пожнешь:

...е сЪе ѵі зопо, 51, т о і і е  е Йоіогозѳ ессегіопі. т а  іп 
^епегаіе пе гезіа с о п іегта іа  1а ге&оіа сЬе П т а і е  гассо^ііе 
т а і е  {/. Кіеѵо, «Соп}ез$іопі сіі ип  ііа ііапо»).

Конечно, увы, не редки исключения из правипа, но все 
ж е оно существует: посеешь ветер — пожнешь бурю.

250. ип т а іе  ііга Гаііго (1) ргоѵ. ^  пришла беда — 
отворяй ворота.

251. іі шаі сіеі Ігайііоге пе ѵа со) реіо (1) ргоѵ. =  
горбатого могнла исправит.

252. іі т а іе  ѵіепе а сагго (или а саггаіе, а ІіЬЬге) е 
хе пе ѵа (или ѵа ѵіа) а опсе {или а ріесіі) (2) ргоѵ. 
болезнь входит пудами, а выходит золотниками; при
шла беда — отворяй ворота.

253. И т а і  сЬе кі ѵиоіе поп ё т а і  Ігорро (1) ргоѵ. ^  
никто не может сделать человеку столько зла, сколько 
он сам себе может причинить.

іі шап^іаге кре^пе «еііе т а і і  (2) см. М-387, 
піип Ьепе «епга т а іе , піип піаіе зепга Ьепе (1) см. 

В-502.
поп с’ё гісеііа аі 4а1 т а іе  (2) см. К-320.
254. поп ё т а іе  сіі то г іе  (2) а) (тж. поп ё т а і  йа 

тейісо) от этого не умирают, это не так уж страшно, 
это не бог весть что; Ь) (тж. поп ё шаіе сЬе ІІ ргеіе 
пе 8'0<1а) ничего страшного (в ответ на расспросы о 
здоровье).

поп 0 (тпі (или поп іийо іі) шаіе ѵіепе рег пиосеге
(1) см. М-259.

255. о^пі шаіе Ьа 1а виа гісеііа (2) ргоѵ. безвы
ходных положений не бывает; всякому горю помочь 
можно.

оііо <3і Іисегпа о^пі шаі ^оѵегпа (2) см. 0-308.
1а раига ё ип т а іе  сЬе поп 5І рио тегіісаге (2) см.

Р-905.
256. ип ро’ рег ипо поп ?а т а іе  а пеккипо (1) ргоѵ. 

=~ с миру по нитке — голому рубашка; если от многого 
берут немножко, это не кража, а просто дележка:

...диапгіо апгіаі аі Ьапсо е гііззі: «ВеЬ, диеііе ІаШпе» п-.і 
зепііі гізропсіеге: «...диеііе Іаіііпе од(*> Іе Гассіаіпо рог(аге 
а Іііі сЬе ё Іапіо рій гіізегагіаіо гіі 1е... І-Іп рі_’ рег ипо поп 
іа  ш аіе а  пеззипо» (Л. Могаѵіа, «Яассопіі гот апі»).

...когда я подошел к стойко бара и спросі.л: «А кто же 
отнесет эти жестянки?», мне сказали: «. чти жестянки 
понесет однорукий, он гораздо несчастнее тебя... С миру по 
нитке — голому рубашка».

1а роѵегіа ё іі ріи Іе^ іе го  с!і іиНі і шаіі (1) см.
Р-2198.

257. чиапсіо іі т а іе  ё (Зікрегаіо, 1а ргоѵѵійепга ё ѵі- 
сіпа (1) ргоѵ. =  безвыходных положений не бывает.

гішейіо ре^&іог гіеі шаіе (2) см. К-389.
258. ІиМо іі т а іе  сЬе с’ё іп Запіа Магі’ Nоѵа (1)

сразу все напасти [5ап іа Магі’ Ыоѵа — больница во 
Флоренции].

259. Іиііо іі піаіе поп ѵіепе (или поп іиМі і шаіі ѵеп- 
о^опо) рег пиосеге (тж. с!а Іапіо шаіе рио ѵепіг циаІсЬе 
Ьепе; поп о@пі или поп Іиііо іі гпаіе ѵіепе рег пиосеге)
(1) ргоѵ. нет худа без добра:

№  шаі загеЬЬе з(а1о созі в іизіо  і! ргоѵегЬіо сЬе ІиМо іі 
ш аіе поп ѵіепе рег пиосеге, Еггпіпіа аѵеззе зе^и ііаіо  а 
Іипво  пеі Ьиоп ш и іатеп іо  (/1. А ІЬ еП аги, «ЛІоѵеІІе итогі- 
зііс ііе»).

Если бы Эрминия г  дальш е оставалась в хорошем на
строении. это бы б іестяще подтверди ю справедливость 
пословицы: «Нет худа без дпбра».

Ррп«аі с!;е Іп ііо  іі ш аіе поп ѵепіѵа рег пиосеге: 5ап 
Ріеіго ега ипа Ьеііа согза е, оііге Іиііо, сі ргепйеѵо апсЬе 
іі гііггпо (А. Могаѵіа, «КсссопН готапі»).

Я подумал: пет худа без добра. Сан П ьеіро — неплохая 
поездка, и, к  тому же, я смогу получить деньги за обрат
ный пробег.
{Пример см. ТЖ. С-718; 1) 36'); К-283).

260. ипо Іа шаіе а сепіо (1) ргоѵ. ложка дегтя 
может испортить бочку меда.

ѵірега гпогіа поп шогае «епо, т а  риг іа  т а і  соІГогіог 
с5е! ѵеіепо см. Ѵ-618.
МАЬЕ II аѵѵ

т а і  аНеКо а цй см. А-329. 
т а і  аНеІІо гіа дгі см. А-330.
261. т а іе  сопііпаіо (или рагаіо) дошедший до край

ней степени.
шаі сгеаіо см. С-3015, 
піаі гісіоЬо см. К-331. 
аппі шаі сопіаіі см. А-883.
0 Г 5 0  шаі Іессаіо см. 0-644. 
а ш аі(е) а^&иа§1іаге см. А-343.
262. <1і т а і  іп рей^ю (обыкн. употр. с гл. апйаге) 

все хуже и хуже, к худшему, из огня да в полымя:
I е і°гпі зе^иепН, сотпипцие, іи ііо  сопііпио ай апгіаге 

вешрге рег 1о БІеззо ѵегво. оззіа ЙІ ш аіе іп рсёё*° (^- Мо- 
гаѵіа, «Nиоѵі гассопіі гопгапі»).

Во всяком случае, в последующие дни все шло в том 
ж е роде, то есть все хуже и хуже.
(Пример см. тж. Р-777).
263. т а і  а ргоро^ііо не к месту, некстати,
о Ьепе о т а Іе  см. В-510.
а гііге т а 'е  см. 0-514.
а Іагіа т а іе  см. Р-194.
росЬі е т а і  сГассоггіо см. А-91.
аЬЬаі(ег$і т а іе  см. А-17.
апсіаге т а іе  іп §атЬ а  см. 0-137.
264. Ьіа$сісаг1а т а іе  с трудом мириться, с трудом тер

петь.
265. сашраге шаіе перебиваться кое-как.
сапіаге Ьепе е гаггоіаге (или гивраге) шаіе см. 

В-513.
266. сарііаге шаіе прийти ие вовремя, некстати; по

пасть в неприятное положение:
Саріі сЪе егаѵ ато  сарііаіі ш аіе, т а  ІапГега: огашаі 

егаѵато іп Ьаііо е йоѵеѵато ЪаХІаге (Л. Могаѵіа, сКассопІі 
готапі» ).

Я понял, что мы пришли совсем не т в р е м я , но так уж  
вышло. Увы: назвался груздем — надо было лезть в кузов.

...зе Іокзе з іа іо  іп Різіоіа Сазігиссіо, загеЬЬего !огзе 
сар ііаіі іиНі ш аіе (Р. Рап/апі. «Сессо й'язсоИ »),

...если бы Каструччо был в то время в Пистойе, этому 
войску, видимо, не поздоровилось бы.

са$саге шаіе см. С-1219, 
саѵагхеіа шаіе см. С-1400.
267. сопсіаге ша!е отдубасить, 
йіге шаіе а яй см. 0-494.
йіге шаіе гіі цй с;.. 0-495 
сііге глаіе гіі ОагіЬаІгіі см. 0-243. 
еквеге гіі ипа (агіпа шаі соііа см. Р-218. 
евхеге ігпра^іаіо шаіе см. 1-94. 
еххеге т а іе  іп агпехе см. А-1125. 
ехкеге т а іе  іп §атЬ е см. 0-149.
Іаг Ьоіііге е т а і  сиосеге см. В-1002.
[агіа т а іе  см. Р'-178.
(аге т а іе  і хиоі сопіі см. С-2546.
?аге со те  рагіге 2арра1а сЬе ргейісаѵа Ьепе е гахраѵа 

(или гаггоіаѵа) т а іе  см. 2  23.
268. Ііпіге т а іе  плохо кончить(сг).
269. ^ігаге т а іе  принять плохой оборот (о делах):

«Е соп сііе соза 1І ра^о? Ма зеі всето  о сі Гаі?_ N011 
се И Ьо.» Іпзошша Я'І‘; ѵа т а і е  (Л, Могсмш, «Ыиоѵі гзс~ 
еопіі гот апі»).
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«Чем я тебе заплачу? Ты что, дурак или только прики
дываешься? Н ет у  меня денег* В общем, дело оборачи
валось плохо.

270. (тиа.сіа. е п.аіе смотреть недружелюбно, косо. 
ітЬаМегхі т а іе  см. 1-46.
іпйоѵіпагіа гпаіе см 1-220. 
іпіііагіа т а іе  см. 1-255.
271. іпдЫоШге т а іе  с трудом переносить, еле сдер

живаться.
іпіетігіегіа т а іе  см. 1-326.
272. поп тапсіагзі т а іе  не изнурять себя трудами, ие 

перегружаться.
тапсіаге т а іе  іі гаппо е іі каропе см. Н-113.
273. тапсіагеі т а іе  сІаИе гіха(іе) надрываться со 

смеху:
Ьа ріаіса... 5І тап гіаѵ а ш аіе ь а ііе  е іап й і гіяь е, пеі 

кепіііе іі 'іаШЬессо <11 (]иеі сіпе ЬигаШ пі... (С. Соііойі. «Ье 
аѵѵепіиге си РіпоссЫ о»),

Партер... помнрал от хохота, слуш ая перепалку этих двух 
кукол...

такіісаге т а іе  ^с (тж. тахіісагіа гпаіе) см. М-919.
274. теМег(БІ) гпаіе а) принять дурной оборот, плохо 

обернуться, не обещать ничего хорошего; Ь) плохо, от
вратительно одеваться.

паксеге т а іе  см. N-19.
275. раэкагкеіа т а іе  попасть в трудное положение, 

подвергаться опасности:
Рга ипа ра ііа  е 1’аііга , Іи ііаѵ іа, апеш '  ?апіі. іп итпЪгіа, 

яоп  не іа  раззап ігорро ш аіе (С. Маіарагіе «М аіейеііі 
іозсапі» ).

Однако, когда наступает мир, и в Умбрии свягым не 
так  уж  плохо живется.

рі&ііаге іпаіе Іа гпікига (или Іе шікиге) см М-1587, 
рогіаге шаіе ^Іі аппі (или і ргоріі аппі, іі ре «о гіеуіі 

аппі) см. А 909. 
рогіаге т а іе  1а «иа Іалсіа см. Ь-130. 
ргесіісаге Ьепе е гаггоіаге (или гивраге) т а іе  см. 

В-513.
ргосесіеге т а іе  см. Р-2325.
ге^дегві т а іе  іп (или виііе) ^ атЬ е  см. С -175. 
ге^&егві т а іе  киііе к іатреііе см. 5-1619.
276. гішапег(сі) (или гехіаг(сі) шаіе а) сникнуть; 

растеряться:
Вессиссіо г іт а з е  ш аіе е сотіп сіб  а /о г  рагоіе, е сіоѵеШ 

іігагіо  ѵіа апсііе Іиі (С. Раѵезе, «Гга ёоппе зо іе» ).
Беккуччо как-то сник, стал что-то бормотать, и мне при

шлось оттащить такж е и его.
Б ісо  1а ѵегііа, сі гіт-азі т а і е :  аѵеге рег т о ^ і іе  ипа 

сіоппа сГого соше М аззіт іп а , еззеге зрозаіо <1а аррепа ип 
т е з е  е ^ іа  сіаге е іі  арри п іатеп іі а Не га^агге , йі поііе 
(А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гот апі»).

П равду говорю, мне стало не по себе: быть женатым на 
такой прекрасной женщине как Массимнна чуть больше 
месяца и уже назначать свидания девушкам по ночам!

ѴедепсІосі, 1о поіаі зиЬііо, сі г іт азе  ш аіе  (Л. Могаѵіа, 
«Ьсі сіосіагсі»).

Я сразу заметила, что увидев нас, он растерялся.
Іо с! г іт а з і т а і е  регсЬе Пп аііога Козеііа поп аѵеѵа т а і  

Іа т е п іа іо  е апхі іі зио сопіедпо ігапдиіііо  рій  сіі ипа ѵоііа 
ші аѵеѵа сіаіо с о г а ^ іо  (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Я не знала, что делать, ведь до сих пор Розетта ничего 
подобного не говорила, никогда не жаловалась, и ее спо
койствие не раз поддерживало меня.
{Пример см. тж. В-1269).

Ь) быть одураченным, остаться в дураках; сесть в 
лужу:

Созі сіісепгіо, е зепга Іеѵагзі сіаііа зиа роза Іпсіоіепіе, 
ші аііипдо ипо з§иаг<Зо рідго е ітраззіЬ іІе . т а  сагісо <Ц 
зоШ піеза т а ііг іа :  — Сі зеі гезіаіо  т а іс ,  еЬ? (^ . М огапіе, 
«ЬЧзоІа сіі А гіиго»).

С казав это, он, не меняя небрежной позы, бросил на 
меня ленивый и непроницаемый, но полный коварства 
взгляд. — Здорово я тебя одурачил, а?..

кепіігхі т а іе  іп «тагпЬе с.м. 0-179.
277. вепйгкі (или 5Іаге) т а іе  плохо себя чувство

вать:
«5епіІ. 7е1іпйа, зе пип ассопзепіізсі а зрозаггпі *&1і ё 

«Зесгеіаіо сЬе і! Іи ’ ЬаЬЪо Ьа <1а шогіге. О іа Іиі з іа  т а і е

е 8і ігоѵа Іп }іпе йі ѵііа (С. Мегиссі, «Веззапіа поѵеііе 
ророіагі т опіаіезі»),

«Послушай, Зелинда, если ты не согласишься стать моей 
женой, твой отец обязательно умрет. Уже сейчас ему плохо» 
и он при смерти...»
(Пример см. ток. Р-1423).

278. віаге т а іе  а чс? не подходить, быть ие к лицу 
кому-л.

279. хіаге т а іе  а ^с испы гывать недостаток в чем-я.
280. віаго шаіе сіі чгі сохнуть по ком-л. 
віаге шаіе іп ап екс  см. А-1125.
хіаге т а іе  а Іоіиіагпепіі см. Р-993. 
кіаге шаіе іп ^атЬ е  см. С-149, 
кіаге т а іе  а циаі гіп'. см. Р-74.
«Іаге шаіе сіі «рігііо см. 8-1480.
281. іогпаге шаіе не сходиться (о счете). 
ігаксіпаге ш?Іе іп §ашЬа см. С -137. 
ігоѵаг5І т а іе  іп §атЬ е см. С -149. 
ѵесіеге т а іе  цсі см. Ѵ-105.
282. ѵегіеге т а іе  цс не одобрять чс-о-л., относиться 

отрицательно, неодобрительно к чему-л.
283. поп ѵесіегіа т а іе  не иметь ничего против, отно

ситься одобрительно к...
ѵеЛегІа шаіе ішЬго§1іаіа см. 1-68. 
ѵепіге шаіе см. Ѵ-221.
ашісігіа гісопсіііаіа ё (соше) ипа ріа^а т а )  каісіаіа

см. А-601.
ашог шаіе іпіріе^аіо, ѵіеп шаі гііпипсгаіо см. А -668. 
Ьосса і/п(а поп Йівве т а і  т а іе  см. В-935.
Ьиопе га^іопі т а іе  Іп1е«е вопо регіе а рогсі Іеке см. 

К-83.
1а сатіс іа  сіеі доЬЬі Іь^ііаіа т а іе  Іогпа Ьепе см. 

С-295.
сЬі Й’а11гі ё 808ре((0$0 , ё Ді хё шаі тепйоко см. А-566.
284. сЬі Йісе т а іе  1’іпсіоѵіпа кетрге (тж. а репваг 

т а іе  сі «'іпсіоѵіпа) ргоѵ. лучше не очаровызагься, 
чтобы ие разочаровываться.

сЬі Ьа ргево, шаі 5а Іа«с аге см. Р 2244.
285. сЬі шаі гпап(тіа, гпаіе аггіѵа ргоѵ. =  кто плохо 

ест, тот плохо работает.
286. сЬі шаі паѵі^а, шаіе аггіѵа ргоѵ. плохой моряк 

плохо и кончит, каково начало, таков и конец.
сЬі шаі рагіа, аЬЬ:а рагіепга йеііа гікрохіа см. Р-916. 
сЬі іагсіі аггіѵа, шаіе аііоооіа см. А-1143. 
сЬі (гаНа шаіе ип ^иа1:1^іпо, Кгіаг поп <?1і 5І йеЬЬс ип 

ііогіпо см. С -̂82.
сЬі ѵа аііа ^иегга, гпап^іа шаіе е с*огпіе іп Іегга см. 

С -1188.
сЬі ѵіпсе Іа ргіша, шаіе іпсіоѵіпа (регйе іі «ассо е !а 

Іагіпа) см. Р-2295. 
сіісо Ьепе о Йісо шаіе? см. 0-529. 
гіісо шаіе? см. О 528 Ь).
(ё) гпеоііо (С55еге) воіі сЬе шаі ассоіпра^паіі см.

8-990.
28/. (ё) те§Н о т а іе  сЬе т а іе  е ре^§іо ргоѵ. лучше 

«плохо», чем «того хуже».
Іісіо ё то г іо  е сгегіепга 5Іа т а іе  см. Р-645 
іі §а11о сапіа Ьепе е гаггоіа т а іе  см.. С-103, 
іі т а і  ас<]иі«1а1о хе пе ѵа іп Гито см. А-257. 
т а іе  іп Ъог§о е ре§§іо іп Ьоііі см. В-1026, 
т а і  5І соііовсе іі Гісо см. Р-638.
288. піаі рег сЬі Іе 1а, ре^^іо рег сЬі Іе гісеѵе ргоѵ. 

худо тому, кто дерется, но хуже — кому достается.
т а !  сІеНЬега сЬі Ігорро Іегпе с.м. 0-81.
289. т а іе , т а іе  сЬе 1а ѵасіа хуже быть не может; на 

худой конец:
Рег Гогіипа Ьо 1а т і а  аиа!і?іса е ип розіо іп ип’аИга 

ахіепйа... ш аі сЬе ѵагіа. поп гіоѵгеЬЬе тап сагш і (О. Агріпо, 
«Ѵіііт е зіогіе»).

К счастью, у меня есть профессия и место на другом 
заводе, на худой конец, я как-нибудь устроюсь.

290 т а іе  ргоѵѵейе сЬі поп ргеѵейе ргоѵ. =  береже
ного и бог бережет.
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т а іе  іп ѵассЬе е ред^іо 1п ЬиоІ см. Ѵ-9.
і т а іг іт о п і 80п соіле 1е сатісіе сіе’ § оЬЬі: Іабііа+е 

т а іе  гіевсопо Ьепе см, М-937.
291. ^иа^шо 5І сотіпсіа та іе , 5І ііпіксе ре^&іо ргоѵ. 

то, что плохо начинается, еще хуже кончается.
292. ^иапс!о Ьа (<3а) апгіаг шаіе, ѵагіа сокі ^  спа

сибо, не жалуюсь (е ответ на вопрос: «как дела?»).
гіссНегга росо ѵаіе а ^ие1 сЬе 1'ика гпаіе см. К-311.
1а гоЬа с'і шаі асяиізіо ее 1а рогіа іі ѵепіо [тж. 1а 

гоЬа піаі асциівіаіа поп аггіссЫксе) см. Г? 484. 
а «епііге ипа сашрапа 5иІа »і §1ис1іса шаіе см. С-343. 
1’иошо 5І §іисііса т а іе  аііа сега см. ЬІ-Ібб. 
ѵаііа Ьепе, ѵасіа т а іе  см. А-725.

МЛЬЕОЕТТА /
293. аѵеге 1а гпаіегіеііа проигрывать, быть невезучим 

в игре.
294. поп саріге ипа піаіейеііа ни черта не понимать, 

не знать.
295. поп пе «ареге ипа та1е<Ы1а ничего не знать. 

МАЬЕОЕТТО а^В
■паІесІеНо т а іе  см. М-203, 
сака таІесІеНа см. С-1122. 
соііо та1ес!е(1о см. С-2993.
296. аііа таІесІеНа отчаянно.
таіегіеііо іі §апсіо сЬе кі Ігоѵа (ІігіМо см. С 213. 

МАЬЕОІНЕ у 
сЬі поп рио Ьепе сііге, поп рио іпаіегііге см. 0-524 

МАЬЕРВА { 
сгевсеге со те  Іа таІегЬа см. С-3039.
297. 1а таІегЬа поп тиоге (или поп <>і крегде) т а і  

(тж. 1а таГегЬа поп тиоге т а і ;  ргоѵ. з і  сорная трава 
живуча.
МАЬОНАВО ргер

о Ьиоп §гаоо о таідгасіо см. С-921.
МАНА /

298. ^еііаге Іа шаііа расколдовать:
I Ьасі зіапо чиапіі і егапі сІеІГагепа <3е1 сіезегіо, чиапіе 

Іс зіеііе сіеі сіеіо: сЪі 1і роіга сопіаге? е созі ееНаге Іа 
гпаііа? (С. Разсоіі, «Ргозе»).

Поцелуи подобны песчинкам в песках пустыни, подобны 
звездам  на небе, разве кто-либо в  состоянии их сосчитать 
и избавиться от их чар?

МАІЛ6ІМО а ёё  
5рігі(о гпаіі^по см. 5-1453.

МАЬШСОМА /
Іа§сіаге і реп§іегі е Іе шаііпсопіе аііассаіе аііа саш- 

рапеііа (ІеІГивсіо см. С-346.
299. т е й е г е  ипа та ііп со п іа  асЗЙ0850 наводить грусть, 

тоску;
<2иезГіс1еа <іі Ігоѵагзі зоіо, зоіо, зоіо Іп ш егго а чиеі 

Егап раезе сІізаЬііаіо, е іі  ітіеззе асігіоззо іап іа  та ііп соп іа , сЬе 
зіаѵа Іі Іі рег ріап&еге (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссШо»).

Мысль о том, что он один, совсем один, один-одннеше- 
нек в этой пустынной местности, привела его в такое уны
ние, что он чуть было не расплакался.

пё гіі іегпро пё сН хі^погіа поп 1і сіаг шаііпсопіа (тж. 
гіі іеіпро е 5І^погіа поп теН егіі таііпсопіа) см. Т-339. 
МА1Л1ЧС0М080 а ё ё  

шоо'Не шаііпсопіоьа, пазсИа регісо!о§а см. М-1693. 
МАІЛІЧСОНРО:

300. а шаііпсогро неохотно, скрепя сердце. 
МАЬМСІЮКЕ:

301. а піаііпсиоге неохотно, нехотя, скрепя сердце:
Аісііпі апгіаѵап ^еііапсіо 1е Іог зе т е п іі, гагіе, соп гі- 

зр агт іо  е а таН псиоге... (Л. Мапгопі, «/ рготеззі зрозі»).
Л ишь немногие засевали свои поля, но и онн разбрасы

вали семена скупо, словно нехотя.
Ай ип сегіо рипіо. Іи ііаѵ іа, Рошосіого зі ассозіб аі РгІпсіре 

е ЬізЬіёІіо аІГогессЬіо:
— А ііеггаі 81а1е сопзитапсіо Іи ііо  Гезегсііо. —
II Ргіпсіре а таН псиоге іесе зозрепгіеге і іиосііі (С. /?о- 

йагі, «Ье аѵѵепіиге й і С іроіііпо»).
Наконец, синьор Помидор подошел к князю и прошептал 

ему на ухо:
— Ваше сиятельство! Так мы можем остаться без войска. 
Скрепя сердце князь приказал прекратить фейерверк.

МАЫ2ІА ;
302. т а ііг іа  пеІГагІе знание своего ремесла, владение 

своим искусством.
Геіа сіеііа т а ііг іа  см. Е-243.
303. а т а ііг іа  нарочно; умышленно, со злым умыс

лом.
304. тей еге  Іа т а ііг іа  хитрить; изворачиваться.
305. те ііеге  іп т а ііг іа  вызвать подозрения.
306. сіоѵе поп ё гпаіігіа, поп ё рессаіо ргоѵ. где нет 

злого умысла, нет и греха.
іа ііа  1а 1е§§е, репкаіа (или Ігоѵаіа) 1а .паіігіа см. 

Ь-319.
307. 1а т а ііг іа  ѵіеп (или ѵа) аѵапіі аппі ргоѵ. ^  

кто хитер, тот смолоду хитер.
оопі Ьоііе^а На 1а «иа гпаіігіа см. В 1104. 

МАЬЬЕѴАООРЕ т
308. шаііеѵасіоге йі ра^ііа слабый, ненадежный пору

читель.
сЬі сіеі кие ѵиоі еввег яі^поге, поп епігі шаНеѵагіоге 

см. 8-786.
МАЬЬО т

тап^іаге 1е посі соі пи По см. ЛІ-348.
—  поп сі тап^егеі 1е посі соі т а ііо  см. N-348“. 

МАЬО а§§
т а іе  асчие см. А-104.
— сагіеге іп т а іе  асцие см. А 106 Ь)
— еккеге (или паѵі^аге, пиоіаге, ігоѵагхі) іп та іе  

асяие см. А-106.
т а і  а п іто  см. А-826.
— соп т а і  ап іто  см. А -827.
— сі т а і  ап іто  см. А-833.
— токігаге т а і  ап іто  см. А-828. 
т а іе  агіі см. А-1166.
т а іа  сега см. С-1520.
— іаге т а іа  сега а ягі см. С-1525, 
піаіа соріа см. С-2609.
т а і  совіите см. С-2980, 
т а і  Наіо см. Р-569. 
т а іа  (огіипа см. Р-1112. 
т а і  оаііо см. С-288, 
т іо  т а і  ^гаЛо см. О -924 
т а іе  Ііпоие см. Ь-657. 
т а і  Іио^о см. Ь 969 
іі т а і  т а іе  см. М-204. 
т а іа  тап с іа  см. М-331.
— Йаге т а іа  тап сіа  см. М-332.
— гіагві т а іа  тап сіа  см. М-333.
— іаге т а іа  іпапсіа а см. М-334, 
т а і  гпаіііпо см. М-951.
т а іа  то г іе  см М-1946, 
т а іа  ра^а см. Р-68.
1а т а іа  ракяиа см. Р-723.
1а т а іа  ріапіа см. Р-1511. 
т а іа  ргаНса см. Р-2210 
т а і  рго см. Р-2313. 
т а іа  когіе см. 5-1108. 
т а і  Іаіепіо см. Т-46.
— а т а і  1а1еп*о гіі... см. Т-47, 
т а іа  ѵііа см. Ѵ-709.
— с!і т а іа  ѵііа см. Ѵ-710. 
т а і  ѵоіеге см. Ѵ-893.
согѵо сіеііа т а іа  пиоѵа (или т а іа  когіеі см. С-2863, 
сіоппа (или іе т т іп а )  сіі т а і  аіГаге (или сіі т а іа  

ѵііа) см. 0-780,
іі та іаппо е 1а т а іа  ракциа см. М-157, 
иссеііо сі *па1 аи^игіо см 11-10.
«1і т а і  аГГаге см. А-315. 
а т а іа  Ьгі^а см. В-1212 
а т а іе  Ьгі§Ье см. В-1212а. 
а (или гіі) т а і  сиоге см. С-3219.
Йі (или іп, соп) т а іа  іегіе см. Р-360
— епігаге іп т а іа  іесіе соп см. Р-365.
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сіі іпаіа &атЬа (тж. сіі т а іе  ^атЬ е) см. С -129.
соп т а іа  ^гагіа см. С-1018.
йеі т а і  т а іе  см. М-205.
іп т а іо  то й о  см. М-1645.
йі шаі оссНіо см. 0-78.
ігі т а Г  ога см. 0-451.
а т а іа  репа см. Р-1134.
а (или йі, іп) т а !  рипіо см. Р-2506.
рег іпаіа ѵепіига см. Ѵ-295.
йі іпаіа ѵо§1іа см. Ѵ-868.
а§§іипдеге ипа т а іа  діипіа а ипа т а іа  йеггаіа см.

С 765.
309. апйаге рег 1а т а іа  пойти по дурной дорожке, 
апйаге рег Іа т а іа  ѵіа см. Ѵ-472. 
аѵеге 1а сойа іассаіа йі т а і  реіо см. С-2030, 
аѵеге іпаіе сатрапе см. С-325, 
аѵеге іпаіе т а п і см. М-541, 
саѵаге т а і  ѵібо йі цс см. Ѵ-657. 
сгексеге со те  1а т а іа  егЬа см. С-3039, 
йаге (а) іпаі ^іосо см. 0-482. 
йаге т а і і  тегіН  см. М-1227, 
йаге 1а т а іа  ракциа см. Р-727. 
йіге т а і  рипіо см. Р-2523. 
е1е§-<геге йеі т а і  рагіііо іі теп о  см. Р-689. 
еккеге сопоксіиіг со те  1а таГегЬа (тж. еххеге ріи со- 

поксіиіо сЬе 1а таГегЬа) см. С-2448, 
еккеге а т а і  рагШо см. Р-690. 
еккеге а т а і  ракко см. Р-793. 
еккеге а т а і  рогіо см. Р-2128.
Таге (а) т а і  §іосо см. 0-482.
Таге ипа іпаіа §іипіа а ипа та Іѵ а°іа  йеггаіа см.

0-765.
(аге т а і  ^оѵегпо йі... см. 0-907.
Таге (сіеііе) т а іе  §тагіе а цй см. 0-1023.
Таге ип т а і  Нго см. Т-681.
Таге т а і  ѵіко см. Ѵ-659.
Таге т а і  ѵоііо см. Ѵ-962.
Ё'іосаге ип т а і  Ііго см. Т-681 Ъ)\ 
етиагйаге йі т а і  оссНіо см. 0-177. 
тапйаге рег т а і  ѵіа§§іо см. Ѵ-548. 
іпеііеге іп т а і  поте см. N-429. 
тогіге йі т а іа  то г іе  см. М-1970, 
рао-аге йі т а іа  то п е іа  см. М-1835, 
репкаге йі т а і  ігаііо см. Т-878, 
репкаге т а іе  ѵіе см. Ѵ-495. 
рогіаге т а і  Тіеіе сопіго... см. Р-656. 
ргепйегкі а т а іе  рагоіе см. Р-559. 
ргепйеге іп т а іа  рагіе см. Р-655. 
ргепйеге іп т а і  кепко см. 5-637. 
гепйеге т а і  тегііо  см. М-1227, 
гійигкі (или хіаге) а піаі рагНіо см. Р-690. 
іепеге т а іа  ѵіа см. Ѵ-506.
Игаге іп т а і  кепко см. 5-638.
ігоѵаге 1а т а іа  йеггаіа а ріё йеі т а )  йепаго см.

0-243.
Ігоѵагхі а т а і  рагШо см. Р-690. 
ѵейеге 1а т а іа  рагаіа см. Р-406.
асдиа, Рито е т а іа  Т еттіп а сассіапо 1а §епіе йі 

сака см. Р-1453. 
асіаоіо аі т а і і  раккі! см. А-259.
1а Ьиопа сига ксассіа Іа т а іа  ѵепіига см. С 3314.
1е Ьиопе рагоіе асгопсіапо і т а і і  ТаІН см. Р-590. 
сНі ё каѵіо кі сопоксе аі т а і  іетро  см. Т-298. 
сНі Ьа ай аѵеге т а іа  т а іііп а  поп оссогге сЬе кі Іеѵі 

Іагйі см. М-950. 
сЬі На іі т а і  ѵісіпо, Ьа іі т а і  таііиН по см. Ѵ-559. 
со те  йікке ІІ сиіо аІГогНса: Н сопоксо таГегЬа см. 

С-3163.
(Іиі ё) ПоІіоІ йеііа т а іа  таігіетпа см. Р-707.
Іе іпаіе сотра^п іе сопйисоп а і 1а Гогса см. С-2339, 
і! т а і  согѵо 1а т а і  иоѵо см. С-2869, 
т а іа  сока! см. С-2920.

1а таГегЬа сгексе ргекіо см. Е-118.
1а таГегЬа поп тиоге т а і  см. М-297 
Іа т а іа  Т еттіпа ё со те  іі ѵіксНіо, поп Іо Іосса иссеііо 

сНе поп сі Іаксі реппе см. Р-405.
Іа т а іа  Ііпетиа ё ре§§іо Йе!1а 1і§па см. Ь-712 
1е т а іе  пиоѵе коп кетрге ѵеге см. N-606.
1а іпаіа пиоѵа ѵіепе соі ѵепіо см. N-607. 
йа т а і  ра^аіоге, о асеіо о сегсопе см. Р-74. 
іп т а іа  рапе рекса Іа іиа геіе см. К-289. 
а т а і  ѵіііапо поп §іі йаг ЬассЬеІІа іп та п о  см. 

Ѵ-575.
1а репіоіа т і  ЬоІІе а т а іа  репа см. Р-1246.
1а крегапга ё т а і  йапаго см. 3-1357. 
кирегЬіа кепх’ауеге, т а іа  ѵіа киоі Іепеге см. 5-2099. 
іе т р /а  1а 1іп§~иа циапйо кеі іигЬаіо ассіо сЬе поп Н 

роп§а іп т а іо  кіаіо см. Ь-719.
ѵаі рій ип Ьиоп §іогпо соп ип иоѵо сЬе ип т а і  аппо 

соп ип Ьие см. 0-610.
МАЬОССНІО пі

310. §еііагсі іі таІоссЬіо сглазить:
«Сошргаіа, ша поп апйагсі Іа ргіша ѵоНа соп Агіиго. 

Оиеііо соп Гіпѵігііа сЬе 8і гіігоѵа, е сарасг (1І ^сііагсі 
ворга іі таІоссНіо» (Л. Могаѵіа, «ІЧиоѵі гассопіі гот апіл).

— Покупай себе эту машину, только не ходи туда в 
первый раз с Артуро Он нз-за своей зависти может ее 
сглазить.

311. ѵейеге йі іпаІоссЬіо невзлюбить, коситься. 
МАЬОКА ^

окіе йеііа піаіога см. 0-718
312. апйаге іп (или аПа) та !ога  а) погибнуть; рух

нуть, пойти прахом:
5е ф іі поп сі ві шиоѵе ѵа іи ііо  іп т а іо г а  (Р. Іоѵіпе, чЬе 

Іегге сіеі Засгат епіо» ).
Если ничего не предпринимать, все пойдет прахом.

диезіа зіа^іопе ^ій іп ріапига кі ѵ еп гіеттіа» . йізге 
іі Мосіапезе. «Еогзе дие5І’аппо росо. Соп іи ііа  Гиѵа сЬе 
кага апгічіа іп т а іо г а  рег ѵіа (111 а ^иегга» (М. Кіссі, 
«гСиегга а і Ьадо Запіо», «Зсагре го ііех).

— В эту пору там в долине, уже собирают виноград, — 
сказал человек из Модены.

— Пожалуй, ныиче сбор будет плохой. И з-за этой войиы 
уйма винограда пропадет.

...1е аИге (Іоппе, 1е т іе і іа іа  е гпщііаіа (1і аііге гіоппе 
Ь е ііівзіте ... поп ^ііепе Гге&аѵа ріи піепіе, апсіазкего риге 
а ііа  іо іа іе  т а іо г а ... (Л. Виггаіі, сѴ п ат оге»),

...другие женщины, тысячи и тысячи других.., раскраса
виц... — все это ему трыи-трава, хоть бы даж е они вдруг 
провалились все в тартарары...
(Пример см. ТЖ. 0-692).

Ь) разориться, прогореть; с) (тж. апйаге рег 1а піаіога) 
пойти по дурной дорожке, катиться по наклонной пло
скости.

313. тапйаге іп (или аііа) та іога  а) махнуть рукой, 
забросить, запустить:

Оиапсіо роі іі 80{щеШзіа іпіепсіе т е ііе г іа  іп ипа Бііиа- 
гіопе ѵегагаепіе сІіНісіІе. Іа іпіегѵепіге і ѵессЬі с{епііогі сіеі 
(1е!ипіо гпагііо. сЬе аггіѵапо, шапгіапсіо іп таГога і виоі 
аііагі («Рііт  1961»),

Когда сценарист задумает поставить героиню по-настоя
щему в трудное положение, он вводит в сюжет стагшков- 
родителей ее покойного мужа. Они приезжают к невестке и 
путают ей все карты.

b) послать к чертям:
Оіасошо, іп сиог зио, шапйб дисІГаІІго іп Іап іа  ш аіога, 

риг сІоѵеЦе сопіепегзі е азреііаге Г атісо , аш тігапсіо іп- 
з іе т е  іі Ъеі риіесіго (С. Коѵеііа. «Маіег сіоіогоза» ).

Дж акомо в душе посылал друга ко всем чертям, но вы
нужден был дожидаться и вместе с ним любоваться кра
са вцем-жеребцом.

c) послать на верпую гибель, погубить:
— ...Ѵиоі ѵегіеге сЬе апсЬе Іеі се ГНа соп ГАизігіа, зе 

сотіп сіа  а рспзаге а  диеі сііз^гагіаіі <3і І а ^ і й  сЬе загап 
піогіі? Е 1а тап сіа  іп т а іо г а  ѵоіепііегі? (М. Риссіпі 
сЕЬгеі»).

— . . . В о т  видите, и вы против Австрии, раз уж  вы заду
мались о судьбе людей в  городе и о тем , что они погиб- 
иѵт? ТІ вы охотно бы послали австрийцев на верную 
смерть?

сЫ сепа а Ьиоп’ога, поп сепа іп та іо га  см. 0-470.



МАЬ 573 м
МАЬѴА } 

іпаіѵа йі іге соііе см. С-2989.
МАЬѴАОІО 

т а іе  таІѵ а°іо  см. М-173.
а§§іип§еге (или Іаге) ипа т а іа  §іипіа а ипа таіѵ а- 

§іа сіеггаіа см. С-765.
М А ЬѴ ЕМ ^О  т 

іі сапе іп сНіеза Іи зетрге іі таіѵепиіо см. С-432. 
М АЬѴОЬЕМ ІЕКІ аѵѵ

циапіо рій ГиссеІІо ё ѵессНіо, іапіо рій таіѵоіепііегі 
Іавсіа Іе р іи те  см. 1.1-25.
МАММА[

314. (писіо) со те  1а т а т т а  ГНа ІаНо голый, в чем 
мать родила.

соссо гіеііа піаітіітіа см. С-2007.
Іі§'1іо йі т а т т а  см. Р-685.
315. еззеге (или кіаге) айассаіо (или сисііо) аііа 

стоппеііа (или аііа воііапа) сіеііа т а т т а  (тж. поп 
іі5сіге т а і  гіі боііо 1а ^оппа или ^оппеііа гіеііа таш ш а) 
держаться за мамину юбку, быть маменькиным сынком 
(пример см. С-219).

316. еввеге (или рагеге) Іа т а т т а  йеі Ггеййо бояться 
холода (о женщине).

еввеге (ре§§іо с1еІ)1а т а т т а  йі 5ап Ріеіго см. Р-1788.
317. Гаге Іа т а т т а  т і а  строить из себя ребенка; кор

чить из себя невинность.
поп іізсіге иіаі сіі войо 1а §~опп(е11)а сіеііа т а т т а  

см. М-315.
ЬаЬЬо е т а т т а  поп сатрап  ветрге см. В-5, 
сііі На ЬаЬЬо поп ріап&а, сііі На т а т т а  поп зокрігі 

см. В-6.
318. сНі На т а т т а  поп ріап&а ргоѵ. грех тому горе

вать, у кого есть мать.
319. т а т т а  йеііе роѵегіпе! мать честная!
320. чиапсіо 1а т а т т а  (или 1а Іерге) На равкаіо іі 

рост§іо1о, поп 5І гісогсіа ріи йеі (ки’) 1і§Ііпіо ргоѵ. е  
завернула зайчиха за угол и забыла своих зайчат; с 
глаз долой — из сердца вон (о легкомысленной матери 
или неблагодарных детях).
МАММЕІХА [

321. йаііе т а т т е і і е  с детства, с младенческого возра
ста, с младенчества.

322. аѵеге аііа іт іатте ііа  кормить грудью. 
МАММОКЕ га

^аМо т а т п ю п е  см. С-281.
МАММІІССІА {

323. Іаге аііе т а т т и с с е  играть в куклы.
МАКСА і

а йекіга (или а йігШа) е а тап са  см. 0-257. 
МА1ЧСАМЕМО т

324. циапйо ойі (или кепіі) §Іі аіігиі та п са теп іі, ііе- 
пі 1а 1іп§~иа Йепіго і Йепіі (или сНіисІі 1а Ііп^иа (га і 
(Іепіі) ргоѵ. йі не суди о грехах других — сам не без 
них.
МА1ЧСАК2А } 

тогіге рег тапсапга <Лі Гіаіо см. Р-591. 
іп тап сап га <Лі саѵаііі, §1і акіпі ІгоМапо см. С-1392. 

МАКСАКЕ ѵ 
тапсаге сГапіто см. А-854. 
тапсаге Гегге см. Е-150. 
тапсаге сіі Гогта (или йі Іогте) см. Р-1069. 
тапсаге аП’опоге см 0-386 
тапсаге коііо іі рага^опе см. Р-397. 
тапсаге йі (или аііа) рагоіа см. Р-538. 
тапсаге аі ргоргі йейі см. Б-276. 
тапсаге Гг см. Р-1.
325. тапсаге а ке 5Іе55о унизить себя, свое достоин

ство.
поп тапсаге сіі ипа віКаЬа см. 5-803. 
тапсаге аііе врегапге см. 5-1351. 
тапсаге аі ѵіѵі см. Ѵ-810.
вепіігкі тапсаге 1а іегга $о11о і ріейі см. Т-428.

кепііге тапсаге іі іеггепо коНо і ріейі см. Т 450 Ь). 
а Ьекііа ѵессНіа поп та п са  т а і  80т а  см. В-629. 
а Ьиоп саѵаііеге поп тап са  Іапсіа см. С-1332, 
а Ьиопа Іаѵапсіаіа поп та п са  ріеіга см. Ь-248. 
аііе сагоопе поп тапсапо пювсНе см. С-1005. 
аі саШѵо Іаѵогаіоге, ога о-1і іпапса 1а ѵап§а, ога іі 

таггопе (или ога тап са  1а гарра, ога ІІ гарропе) см. 
Ь-264.

с’ё тап са іо  росо сНе... см. Р-1926. 
сНі На аеі рапе поп §1і тап са  сапе см. Р-291. 
а сНі На Іевіа поп тап са  сарреііо см. Т-607. 
сНі та п с а  а ип атісо , пе регйе сепіо см. А-624. 
а сіі! та п са  іі раппо, поп рио Ьеп соргігві см. Р-341. 
сНі аП’опог 5ио та п са  ип т о т еп іо , поп бі гірага роі 

іп аппі сепіо см. 0-394. 
сНі І05І0 сгевсе, Іовіо тап са  см. Т-803, 
а сНі ѵиоіе поп тап сап  той і см М-16743, 
го те  ке поп т а п с а г е  іі Іайе Йі §~аІНпа см. Ь-227.
Йаі сопіо та п са  ветрге іі Іиро см. С-2569.
1а сгосе поп §'1і тап са  см. С-3101, 
йоѵе тап са  паіига, аг*е ргосига см. N-103. 
сі тапсНегеЬЬе аііго! (тж сі тапсНегеЬЬе апсНе цие- 

5Іа!) см. М-326, 
т і  т а п с а  Гапіто см. А-872. 
т і  т а п с а  іі сиоге см. С-3305.
§іі тапсапо  сіісіаппоѵе воійі рег Іаге ипа Ііга см. 

М-327.
тапсо  а Йігіо см. 0-53Е. 
сі тап со  ип еМе см. Е-268.
й тапсНі (или іі т а п с а г е )  іі Паіо! см. Р-605.
^Іі та п с а  іі Ііаіо см. Р-609.
&1і тапсагопо Іе §атЬ е см. С -190. 
т і  тапсапо Іе ^іпоссНіа см. 0-458.
§'Іі тап'-.а ип д>°гпо сіеііа кеШ тапа (тж. ^іі тапса 

ип §іоѵес1і) см. 0-601.
§іі та п са  ипа т а ^ ііа  см М-112, 
ліапсапо тосіі! см. М-1675.
<г1і тап са  поѵе а Іаг йіесі см. М-327.
§1і тап са  Іа раопоііа см. Р-104.
^іі ё тап са іо  іі ріейе см. Р-1723. 
тап са  іі ріи е іі т е ^ ііо  см. Р-1870. 
сі тап са  росо! см. Р-1922.
§1і та п са  диаІсЬе питего см. N-598.
&1і тап са  чиаІсНе гоіеііа см. Р.-565.
326. сі тап са  диекіо! (тж. сі тапсНегеЬЬе апсЬе гціс- 

5Іа!; сі тапсНегеЬЬе аі+го!) а) этого только (нам) не 
хватало!, недоставало только этого!.

«N011 сі шапсаѵа сііе ^ие5Іа, і раггі Ъізоепа рогіагіі аі
шапісогпіо».

«N011 сі шапсаѵа аііго,» ісхеѵа есо 1а оЪеза О гапаіа
(Ь. Вопаппі, «ЬЧпгриіаіа»).

— Только этого не хватало, сумасшедших надо отправ
лять в сумасшедший дом.

— Только этого не хватало, — вторила толстуха Граната.
К.іепг. — Б і в іт ііі ... зсапсіаіі ё ріеііа Мііапо: ё ріепо іі 

ЬотЪагсІо-Ѵепеіоі Сі тапсНегеЬЬе аііго сЬе пе зсорріазве 
ипо апсііе пеііа саза... сЬе {гечиепіо Іо! (С. Коѵеііа, <г#о- 
тапНсізто» ).

Р и е н д. — Подобных скандалов в Милане и во всей об
ласти сколько угодно. Недоставало только, чтобы в доме, 
где я постоянно бываю, тож е случился скандал.
(Пример см. тж. А-285; С -1032; 0-455; М-1344; 0-65).

Ь) еще бы, само собой:
8расса. — Ѵесіі зе т р ге  іп ше, іі ргіпсіраіе: Іи гіеѵі сіі- 

теп іісаге  іі ргіпсіраіе...
Оиііп. — Сі зага диаІсЬе т о т е п іо  іп сиі 1о сіішепііса, по? 
Брасса. —  ЕЫ В іат іп е ! Сі тапсНегеЬЬе аНго! (С. С. Ѵіоіа, 

«II гот апго сіеі ^іоѵапі роѵегі»).
С п а к к а. — Ты все еще смотришь на меня как на на

чальника, забудь об этом,
Д  у л и н. — А бывают такие минуты, когда вы об этом 

забываете?
С п а  к к а - — Черт возьмиі Еще бы!

оТі т а п с а  іі весопгіо йеі поѵібвіті см. N-519.
т а п с а п  веі ліеьі а  ііш г Гаппо см. М-1250,
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&Іі та п с а  зеііе Иге а  Таг ипо зсийо (или ип зоійо рег 
Гаге Іа Ііга) см. М-327.

327. ^іі т а п с а  ипо а (аг Йие (или лоѵе а Іаг йіесі, 
зеііе Иге а Іаг ипо зсисіо, і т  зоЫо рег Іаге Іа Ига, ѵеп- 
П т а  Ига а (аг Іге ксисіі; т-ж. ціі гаапсапо Йісіаппоѵе 80І- 
сіі рег Гаге ипа Ііга) а? ему всегда девяти гривен до 
рубля не хватает.

§1і та п с а  ип ѵепегйі см. С-601.
аі піиііпо е аііа крова та п са  зетрге диаісііе сока см.

М-2159.
пё реіі, пё диаі поп тапсап  т а і  см. Р-1128- 
поп т а п с а  сИе 1а (аѵеііа см. Р-321. 
поп діі тап са  1а 1іп°иа іп Ьосса см. Ь-714. 
поп ет|і т а п с а  ипа т а г іе ііа іа  см. М-86?, 
поп ^іі та п са  Іа рагІапНпа см. Р-450. 
рапе е Іаѵого поп та п са  т а і  см. Р-308. 
росо ё іпапсаіо сЬе... см. Р-1926.
диапйо іі сііаѵоіо ѵиоі апсіаге іп ргосеззіопе, поп 

' §1і тапсапо т а і  1е сгосі см. 0-377.
циапйо т а п с а  іі §аМо і зогсі ЬаІІапо см С-308 
циапіо рій ѵіпо тап са , іапіо рій Іа Ьоііе зиопа см

В-1086.
іп циеііа саза сіііейі е йотапйа, поп та п с а  пиііа см. 

С-1719.
(и зеі ип ЬеІ тегіо , т а  іі та п са  іі Ьессо ^іаііо см.

М-1230.
а 4иШ тап са  ип рипіо см. Р-2545. 
ѵіепе а тапсаге 1а ѵессЬіа з іа т р а  см. 5-1608. 

МА1ЧСЕСО ад§
328. Гійа1{>'0 (или іі Саѵаііег) Мапседо гидальго, ры

царь Ламанчский, Дон Кихот.
МАКСІА і

329. тап сіа  сотуеіепіе (или айе&иаіа) соответствую
щее вознаграждение (ѳ объявлениях об ут:рянных ве
щах) .

330. тап се йі № Ы е  новогодние подарки (обслужи
вающему персоналу).

331. т а іа  тап с іа  редко негчастье; невезение.
332. — йаге т а іа  тап с іа  редко сильно навредить, на

нести большой урон.
333. — с1аг5І ітіаіа тап с іа  редко оскорбиться, оби

деться.
334. — (аге т а іа  тап сіа  а яй редко оскорбить, оби

деть кого-л.
335. йі р г іта  тап сіа  редко сразу же, с первого раза.
336. 1а Ьиопа тапсіа! (тж. сіие^.іа ё 1а тапсіа!) ирон. 

и это благодарность!, хороша благодарность!
337. Іа тапсіа! Іа тапсіа! эё 20 копеек ему!, один — 

ноль в его пользу! (говорят, когда кто-то сказал чтс то 
остроумное-, в ответ говорят, ип саісю пеііа рапсіа). 
МАКСІМО а е ё  е т

338. тапсіпо тап гіііо  человек, одинаково хорошо вла- 
деющ.ш обеими руками.

соіро тапсіпо см. С-2209 Ь). 
роііііса тап сіп а см. Р-1944. 
а  сіігтг е а  тапсіпа см. 0 -2 'Л. 
йагіе йігШе е тапсіпе см. 0-551.
(аге (или §-'осаге) ип Ііго тапсіпо см. Т 667.
339. сЬі ё г апсіпо Іа таМ іпа, ё тапсіпо апсЬе Іа 

зега р,оѵ. =  горбатого могила исправит.
1а йгіііа ё зегѵа йеііа тапсіпа см. 0-554. 

МАКСІ5ТЮ т
340. (аг тапсізііо  устроить бойню, резню.

МАКСО аѵѵ
341. аі піапсо по крайней мере.
342. тап со  рег ійеа (или рег зо§по, рег отЬга) ни за 

что, ни в коем случае; вовсе, совсем нет.
тап со  т а іе  см. М-205.
тап со  зе Іогпі а пазсеге см. N-27.
343. зепга тапсо  непременно, обязательно.
344. апсіаге тап со  ошибиться.
345. (аге йі тапсо  сіі ^с обойтись без чего-л.

346. роіеге тап со  рег зё уступать противнику, быть 
слабее противника.

347. ѵепіге а тапсо  подойти к концу.
348. ѵепіге тапсо  не дать желаемого результата, эф

фекта.
349. ѴСПІГ5І піапсо потерять сознание, лишиться 

чувств, упасть в обморок.
сЬі рій Ьеѵе тап со  Ьеѵе см. В-574. 
сЬі рій тап у іа , тап со  т а п ^ іа  см. М-375.

МАМБАКЕ ѵ
тап ьаге  ассісіепіі см. А-72. 
тапйаге (І’)ассіиа аі т а ге  см. А-183. 
т а т іа г е  ай а((о§~агзі см. А-335. 
тапйаге аіГакго піопсіо см. М-1762, 
тапйаге а ип аііго (етро  см. Т-270, 
тапйаге аІГ агіа см. А -1048. 
тапйаге зоііо 1е а г т і см. А-1091. 
тапйаге аНогпо см. А-1324. 
тапйаге аѵапіі см. А-1352.
тапйаге аѵапіі 1а Ьагасса (или 1а Ьагса) см. А-1353.
тапйаге аѵапіі а саісі см. С-134.
тапсіаг^ аѵапіі 1а саггеНа см. С-1029.
тапйаге аѵапН Іа саза (или 1а (ат і^ ііа )  см. А-1353.
тапйаге іі Ьасі аііа іиа (газса см. В-51.
тапйаге аі Ьайаіопе см. В-55.
тапйаге зоМо Ьапса (или зоМо 1е ЬапсЬе) см. В-157.
тапйаге Іа Ьагса см. В-283.
тапйаге 1а Ьагса сіеііо 51аіо см. В-284.
тапйаге іп Ьезііа см. В-Ь26.
тапйаге 1а Ьііе см. В-739.
тапйаге аііе ЬігЬе см. В-758.
тапйаге а ЬоіГто см. В-1109.
тапйаге іп Ьгісіоіі см. В-1211.
тапсіаге а Ьиоп (іпе см. Р-824.
тапйаге іп са(агпао см. С-52.
тапйаге а саісі см. С-135.
тапйаге а саісіпаіа см. С-М8.
тапйаге аііе саіепйе §тесЬе см. С-182.
тапйаге аі сатрозапіо см. С-397.
тапйаге іп сапгопеііа см. С-611.
тапйаге іі сарреііо а цй см. С-853.
тапйаге Іа саггеМа см. С-1029.
тапйаге цсЗ а сагіе циагапіоііо (или циагапіапоѵе) 

см. С-1065. 
тапйаге а саза йі ВеІгеЬй см. В-474, 
тапсіаге ^й іп сеііа см. С-К48. 
тапйаге сцЛ а сепа соі. §1і апдеіі см. А-744 
тапйаге а С]СІ іі сегѵеііо а гопго (или а  ргосеззіопе) 

см. С-1597. 
тапйаге 1а соттесііа см. С-2302, 
тапйаге іп Согпоѵа§ііа зепга Ьагса см. С-2712, 
тапсіаге аі согѵі см. С-2866, 
тапйаге аі Сгеаіоге см. С-3017, 
тапсіаге сіепіго см. 0-225.
тапйаге с]с1 а (Іехіпаге соп §1І ап^еіі см. А-744. 
гпапсіаге аІ йіаѵоіо см. 0-341. 
поп тапсіаге а Йіге (сііеіго) см. 0-509. 
поп тапсіаге а Йіг Іе созе рег іі ргосассіа см. Р-2324. 
тапсіаге цс асі е(Геі1о см. Е-29. 
піапсіаге йа Егойе а Рііаіо см. Е-135. 
тапйаге Гезігето гезріго см. Н-254. 
тапйаге а (агзі Ьепейіге (или ЬизсЬегаге, Ггі^^еге, 

хдиагіаге, зігаЬепейіге) см. Р-192. 
тапйаге цй а (аг пйеге 1е ріаііоіе см. Р-1539. 
тапйаге іп (или а) (? =сіо см. Р-233. 
тапйаге (аѵіііе йа^Іі оссііі см. Р-323. 
тапйаге (егго е ( і а т т а  (или (егго е (иосо) см. 

Р-434.
тапйаге а (Я сіі зра ’а см. Р-748. 
тапйаге аі (или іп) (опйо см. Р-1009. 
тапйаге аііа (или зиііа) (огса см. Р-1056. 
тапйаге іп (или а) (гасаззо см, Р-1202.
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піапсіаге іп (гап іиті см. Р-1218. 
тапйаге іп Гиіпо см. Р-І447. 
тапйаге іиогі см. Р-1567. 
тапйаге Іиогі Г ап іта см. А-800. 
тапйаге іп (или аііа) §а!еа см. 0-47. 
тапйаге іп §а!ега см. и-57. 
тапйаге а даіііпа см. С-74.
тапйаге а ^атЬ е  аІГагіа (или а  §атЬ е аііе, гИіе, 

Іеѵаіе) см. О-ІЬЗ. 
тапйаге йаі стап§-Негі см. С-217, 
тапйаге іп §іго см. С 688. 
тапйаге §ій см. 0-704. 
тапйаге §ій ип Ьоссопе см. В-978, 
тапсіаге ^ій ип Ьоссопе атаго  см. В-963, 
тапйаге <гій (1а) ЬиНа см. В-1395, 
тапсіаге §ій (1а) ѵівіега см. Ѵ-636. 
тапйаге аІГіпісгпо см. 1-246. 
тапйаге а°'1і іпіегі см. 1-249. 
тапйаге аііе іпіеггіаіе см. 1-250. 
тапсіаге а іп^гаккаге і рексі см. Р-1353а. 
тапсіагс іппапгі см. 1-290.
тапйаге іппапгі 1а (аті§~1іа (или Іа сака, 1а Ьагасса, 

Іа Ьагса) см. А-1353. 
тапйаге С]С іп Іа см. Ь-14. 
тапйаге Іасгіте см. Ь-74. 
тапйаге а Ье§паіа см. Ь-342.
тапйаге Іопіапо (сііесі т іу ііа  сіі циі) см. І--788. 
тапйаге іп Іисе см. Ь-820.
тапйаге рег 1е Іип^Ье (или іп Іип^о) см. 1.-947.
тапсіагс аі тасеііо  см. М-27.
тапсіаге іі т а іо  см. М-150.
тапсіаге а т а іе  см. М 216.
поп тапйагсі т а іе  см. М-272.
тапйаге т а іе  іі гаппо е іі каропе см. К-113.
тапйаг$і т а іе  йаііе гі$а(іе) см. М-273.
тапйаге рег т а і  ѵіа6§іо см. V-548
тапйаге іп (или аііа) та іога  см. М-313.
тапйаге іп тазсііега см. М-905.
тапйаге а т е т о г іа  см. М-1086.
тапйаге цй іп т е гго  а ипа &(гайа см. М-1352.
тапйаге іп т і і іе  регхі см. Р-1467.
тапйаге тоссоіі см. М-1610.
тапйаге с]й аі топйо йі 1а см. Ь 4.
тапйаге іі топйо вовворга см. 5-1199.
тапйаге 1а топ е іа  см. М-1834
тапсіаге а то п іе  см. М-1871.
тапйаге а пазсопйегкі см. N-31.
тапйаге іп піссЬега см. N-274.
тапйаге іп пиііа см. N-557.
тапйаге аП’огсо с.м. 0-497.
іпапйаге аІГозрейаІе см. О 66^.
тапйаге іп расе см. Р-15.
тапйаге і райгіпі а С]СІ см. Р-41.
тапйаге аі раііо см. Р-134.
тапйаге а рагайізд см. Р-392.
тапйаге аііа рагі см. Р 431.
тапйаге а рагіаге а ^ііаіо см. Р-1814.
тапйаге йа рагіе см. Р-647.
шапйаге а рагШо см. Р-699.
тапйаге цсі а ра$5е§§іо см. Р-739.
тапйаге а Раігавво см. Р-880.
шапйаге іп реггі см. Р-1467.
тапйаге а ип ріапо см. Р-1506.
тапйаге іп Ріссагйіа см. Р-1561.
тапйаге а ріссо см. Р-1568.
тапйаге 1га і ріи см. Р-1866.
тапйаге а ргоіопйо см. Р-2339.
тапйаге іп риЬЫісо см. Г 2387.
тапйаге чй іп циагіі см. 0-48.
тапйаге а циеі рае$е см. Р-61.
тапйаге цй іп диеі розіо см. Р 2171.
тапйаге гаЬЬіе см. К-4.

тапйаге а  гапсаге цй см. Р?-111.
тапйаге а гіігесіпе см. Н-445.
тапйаге а гоіоіо (или а гоіоіі) см. ГС-568.
тапйаге а гоѵезсіо см. К-592.
тапйаге іп (или а) гоѵіпа см. К-597.
тапйаге а зассо (е гиЬа или е а §иа$іо) см. 5-31.
тапйаге аііо кЬагадІіо см. 5-278.
тапйаге іп ксЬегго см. 5-398.
тапйаге іп коііисііего см. 5-983.
тапйаге коМоворга см. 5-1198.
тапйаге цй а кракво см. 5-1312.
тапйаге цй аііо крейаіе см. 5-1342.
тапйаге цй іп (ипа) 5(гайа см. 3-1864.
тапйаге іп БиЬікво см. 5-2008.
тапйаге аі іарреіо см Т-72.
тапйаге а іегтіпе см. Т-382.
тапйаге іийо рег іі л ісо  (или рег Іа §о1а) йеі- 

Гасциаіо см. А-255.
тапйаге іиііе Ьиопе а  цй см. В-1452. 
тапйагБІ іиііо йіеіго 1е краііе см. 5-1264. 
тапйаге Іийі аііа рагі см. Р-431. 
тапйаге аІГиссеІІаіа см. 13-5. 
тапйаге аІГиссеІіаІоіо см. 1Л-6. 
тапйаге аІГиссеІІо см. 1М1. 
тапйге Гиіііто Наіо см. р-583. 
тапйаге 1’иШ та рокіа см. Р -2158 
тапйаге ГиІІіто гезріго см. К-254. 
тапйаге ГиКіто ковріго см. 3-1128. 
тапйаге цй аІГпксіо (или (иогі йе!Ги$гіо) см. 

11- 221 .

тапйаге ѵіа см. Ѵ-534. 
тапйаге ѵіа а саісі см. С-135, 
тапйаге іп ѵівіЬіІіо см. Ѵ-634. 
тапйаье а ѵиоіо см. V 983. 
тапйаге аііо гіо см. 2-57. 
аіиіаге а тапйаге іппапгі 1а Ьагса см. В-275, 
ріоѵеге со те  Оіо Іа тап й а  см. Р-18313, 
ргепйеге (или рі§ііаге) іі іе тр о  сЬе Оіо та п й а  см. 

Т-280.
асчиа соте  Віо Іа тап й а  см. А-117. 
іі Ьепе ѵа ргево циагМо Оіо 1о та п й а  см. В-495. 
сЬі сотапйа, тап й а  см. С-2282. 
сЬі поп Ьа йа Гаге, Оіо §Ііепе та п й а  см. Э-465. 
сЬі поп ѵиоіе тапй і; сЬі ѵиоіе, іассіа йа её (тж. сііі 

ѵиоі, ѵайа е сЬі поп ѵиоіе, тапй і) см. Ѵ-884. 
іі сіеіо 1а тап й і Ьиопа см. С-1866.
Біо се 1а тап й і Ьиопа см. 0-471
Біо тап й а  іі Ігеййо зесопйо і раппі см. 0-474.
Біо поп та п й а  зе поп циеііо сЬе 8і рио рогіаге см. 

0-475.
ё Ьиопо а тапйагіо рег Іа то г іе  см. В-1466. 
ё те ^ ііо  циеі сЬе Оіо та п й а  сЬе циеі сЬе Гиото со* 

та п й а  см. 0-478 
тапйаЁІі оггч сЬе поп ё та ііи о іо  см. 0-662. 
о§пі ^іогпо сЬе Оіо тап й а  іп Іегга см. 0-566. 
а іеіг огйііа БІо тап й а  11 Шо см. Т-170.

МАКБАТО п  
регйеге іі текко е іі тап й аіо  см. М-1276, 
поп іогпа пё іі те$50 пё іі тап й аіо  (тою. Ьо регео іі 

тевво е іі тапйа(о) см. М-1279 
о^пі йаіо ѵиоі іі тап й аіо  см. 0-53.

МАКООКІ-А і 
йепН Ыапсйі со те  тапйогіе вЬиссіаіе см. В-658.
350. йіте&іісаг5І хепга таг.йогіе быть уступчивым, 

мягкотелым.
М АШ ОКЬО т 

каійо со те  ип ігопсо йі тапйогіо см. 5-78. 
МАКОКАГЮЬА /

351. токігаге 1а тапйга^оіа а) валять дурака; Ь) на
смехаться; с) обманывать.
М А\ОКІА /

352. аііа тапйгіа! груб, чтоб ты подавился!
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МА*ШКІТТА !
ЗСЗ. ііаге 1а тапйгШ а а сій встать слева от кого-л. (в 

знак уважения, почтения).
М АШ ІІСАКЕ о 

йоѵе 5І тапйиса П сіеі (или Біо) сі сопсіиса см. 
С -1868.
МАКЕ }

354. йа т а л е  а вега с утра до вечера.
355. ?а 111 а пе (рас) светает.

МАІЧЕССІАКЕ о
шапестстіаге 1а ЬассЬеМа см. В-23. 
тапе§стіаге 1а ііпдиа см. Ь-675. 
тапестстіаге 1а Іогіа см. Т-776, 
кареге тапе^стіаге 1а Ігивіа см. Р-1383.
356. сЬі тапестстіа поп Ьгаѵе^&іа ргоѵ. кто знает дело, 

тот не любит хвастаться.
сЬі ѵиоі заійаге ріа^а поп 1а тап е§§ і см. Р-1484. 

МАКЕООІО т
357. Іаге ип піапе<ггтіо ранить (душу), оскорбить.
»1і иотіпі 5І сопоэсопо а’ тап ео§ і см. ЕМ48.

МА\'Е8СО 
йепаго тапексо см. 0-92.

МА\'ЕТТА I 
арріісаге іі сосіісе сіеііе тапеМе см. С-2065. 

МА\'ЕѴОЬЕ а§§
358. тапеѵоіе со те  1а ракіа =  мягкий, податливый 

как воск.
МА1МРОКТЕ /

359. йаге (или ргевіаге) гпаліогіе оказать помощь, 
поддержку, помочь.
МА1ЧРК11МА і

360. Гаге 1а тап іг іп а =  топтаться на месте:
— Ё ип диагіо (1’ога сЬе зіа  [асепйо 1а т а п іг іп а  зиі- 

Гаііго  тагсіаріегіе. 5о1о сііе I и поп 1о Ьаі ѵікіо (V. М огеііі, 
«Ыаіаіе іп саза сі’аррипіат епіся)

— Вот уж  с четверть часа, к а к  он вы бивает дробь но
гам и  на другой  стороне улицы , только  ты его не зам етил .

361. хареге киопаге 1а тап іг іп а =  уметь играть «чи 
жика-пыжика», быть никудышным музыкантом 
М А\'ОА\'ЕЬЬА [

362. вопаге (или іігаге) йі ітіап°апеІ1е избить дубин
кой.
МАІЧСЕКЕССІО а вё  

ріи тапдегессіо йеі рапе см. Р-240.
М А\'СІА  т

363. сгейеге й’евкеге іі Мап^іа (йі 5іепа) бог весть 
что о себе возомнить.

364. Іаге іі Мапдіа сіі 8іепа проявлять самоуправство, 
та п ^ іа  а иГо см. М-365.

МА\'ОІАРАКЕ т
365. тап^іарапе а иГо (или а ігасіітепіо; тж. тап д іа  

а иіо) дармоед, бездельник, нахлебник, паразит:
— СЬе ѵиоі іи  сЬе гпі Гассіа й’ип зо т а го  горро? багеЪЬе ип 

тап ^ іа р а п е  а и іо  (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге й і РіпоссНіо»).
— Ч то мне делать с хромым ослом? Он только будет 

даром есть мой хлеб.
— II Ъагопе е 11 сІисЬіпо Іаппо Ьаійогіа— репзб сопіга- 

гіаіо. — (^иапсіо §гН еѵазі загаппо саііигаіі е зага гізоііо 
ГаЙ аге СіроІІіпо, Ьізодпега репзаге а диеі <3ие ш аи^іарапе 
а и?о (С. Росіагі, «Ье аѵѵепіиге сіі СіроІІІпо» ).

— Барой с герцогом веселятся, — подумал с раздраж е
нием синьор Помидор. — Когда беглецы будут пойманы, и 
дело Чиполлино закончено, надо будет взяться за этих 
дармоедов.

А сіеиа гіеі зиоі ега ип ріаггаіоіо, ип ѵаеаЪопйо е, 
диапіипяие поп аѵеззе сЬе ипсіісі аппі, ип ш ап^іарапе а 
ігагіітеп іо  (О. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

По словам своих родных он был уличным мальчишкой, 
бродягой и, хоть ему было всего 11 лет, дармоедом. 
(Пример см. тж. Ь-881).

МАІЧСІАКЕ (тж. МАиЫАРВ) 1. (тж. МАКЧСАРЕ) ѵ 
тап ^ іаге  Га^ііо см. А-365. 
тап&іаге аріі е сіроііе см. Р-270.
тап^іагві ип’аіа Йі Іе§аіо (или сіі сиоге"» см. 

Р-390.

іпапоіаге апсЬе 1а сатісіа см. С-280. 
тап^іаг8і Г ап іта см. А-801. 
тап ^іаге  Ьекііе е сгізііапі см. В-627, 
тапстіаге ип Ьоссопсеііо (или ип ЬоссопсеМо, ип Ьос- 

сопсіпо, ип Ьоссопе) см. В-980.
тапстіагві дсі іп ип Ьоссопе см. В-979.
366. тап ^ .аге  со те  (или ^иап1о) ип Ьи(а1о обжи

раться.
тап§ іаге сасіо см С-37.
тап ^іаге  іі сасіо пеііа Ігарроіа см. С-38.
тап ^ іаге  1а сарагга см . С-617.
367. тапстіаге соі саро пеі кассо соте іі саѵаііо ііеі.а 

саггеііа ничего вокруг себя не видеть.
іпапріаге іі сагсіоіо см. С-908, 
тап ^іаге  іі саѵоіо соі сіесЬі см. С-1823. 
тап § іаге  ІІ саѵоіо а тегепйа см. С-1424. 
тап§'іагкі іі сегѵеііо см. С-1598, 
піапоіаге соі сіесЬі см. С-1823. 
тапстіаге і сопГеНі см. С-2412, 
тапдіаге аііе сокіоіе <1і цгі см. С-2973, 
тапстіаге а сгерарапсіа (или а сгерареііе, а сгера рап- 

сіа, а сгера реііе) см. С-3034.
тапстіаг(іа) соі сиссЬіаю Йеііа гаЬЬіа см. С -3120.
тапоіагві іі сиоге см. С-3265.
тап о .аге  йие Ьоссопі см. В-980.
тап ^ іаге  рег Йие еггі см. Е-151.
тап ^ іаге  а Йие дапавсе см. О 207.
іпапоіаге гіие оьіоііі а ип Іаяііеге см. 0-405
тапоіаге а йие раітеп іі см. Р-176.
тапоіаг5І ГегЬа е 1а ра^На войо см. Е-105.
шапоіагкі іі Іе^аіо см. Р 390.
тап о іаге  Нсо рег Гісо см. Р-632.
тап^іаге ііеіе см. р-653.
тапо іаге 1а (о§1іа (или П Н оЦ ате) см. Р-970. 
тап§'іаге соііа ГогсЬеМа (1’А йато (или йеі Ьаііехіто) 

см. Р-1063. 
тап ^іаге  а Іи§оі{иості См. Р-1416. 
тапдіаге Гиогі сава см. С-1172. 
тап§ іаге аііа у ате ііа  см. 0-202. 
тап§ іаге і §'отіН см. 0-879. 
тап^іаге іі §тапо іп егЬа см. Е-94. 
тап § іаге  йі §та55о см. 0-999. 
тап о іаге  огавво е та§ го  см. 0-1000. 
тап§'іаге аііа ргерріа ёеііо кіаіо см. О 1037. 
та іщ іаге сіиапіо ип огіііо см. С-1064, 
тапо іаге соІГітЬиІо см. 1-70. 
тапдіаг(5 і) цй іп іпваіаіа см. 1-308. 
тапоіаг(БІ) 1е Іа&іге см. Ь-200. 
тапо іаге і) Іоіо см. Ь-791. 
тапоіаге 1е Іисегіоіе см. Ь-841.
368. тапо іаге сіиапіо ип Іиі поклевать, переку-» 

сить.
369. іпапоіаге со те  ип Іиро ж адно пожирать, есть с 

жадностью; иметь волчий аппетит:
— N 011 сарізсо, сіоііоге. Зопо / огіе соте ип Ьие, гаап^іо 

сопіе ип Іиро, Ьо ипо зіотасо сіі з ігигго , е роі аііа п оііе  
Ьо ипа іеЪЪге йа саѵаііо (М. М оцііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаг- 
ге ііе ііе» ).

— Ничего не понимаю, доктор. Я здоров как бык, у меня 
волчий аппетит и железный желудок, а ночью почему-то у 
меия страшнейшая температураі

тапо іаге а тасса  см. М-6.
370. тап^іаге е тапісаге диал. ~  есть и в карман 

класть.
тап ^іаге  сіі та§ то  см. М-131. 
тап^іаг5і 1е т а п і см. М-619. 
тап§іагкі 1е тісіоііе см. М-1393. 
тап§~іаге 1а тіпезіга іп саро а ^(I см. С-776, 
тап о іаге  а тойо  кио, ѵекііге а т о ’ гіедіі аіігі см. 

М-1676, 
тап ^іаге  а тогкі см. М-1931, 
тап о іаге  іі паво см. N-53. 
тапстіаге 1е посі (со! т а ііо )  см. N-348.
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— поп сі ліап&егеі Іе посі соі т а ііо  см. Ы-348а. 
тапдіаге соп ди огсііі см. 0-185.
тап ^іаге  ос'Ло е ѵеіепо см. 0-259. 
гаап^іаге ип раеве см. Р-62. 
тааістіаге рапе см. Р-268. 
тапстіаге рапе йеІГаІІіиі Іагіпа см. Р-269. 
тапи іаге рапе е асциа (или  рапе е сіроііа, рапе е 

рапе, рапе е соііеііо, рапе е криіассіо) см. Р 270. 
тапстіаге іі вио рапе іп (вапіа) расе см. Р-272. 
тап^Еаге (іі или  Йеі) рап репШо см. Р-271. 
тап§ іаге іі рапе а (или  Йі) всгоссо см. 5-496. 
тапдіаге іі рапе пеі зийоге Йеііа (ассііі см. Р-273. 
піапгтіаге іі рапе а ІгаіПтепІо см. Р-274. 
т а  г;іаіе (ип) рап ігіЬоІаіо см. Р 275. 
тапдіаге іі рапе а иіо см. Р-274. 
тап ^іаге  рапе е ѵеіето см. Р-276 
тап§ іаге 1а рарра іп саро а цй см. С-776, 
тапстіаге а раррасесі см. Р 380. 
тапстіаге 1е рагоіе а см. Р-539. 
іпап§іаг5І 1е рагоіе см. Р-540. 
тап§ іаге равіа е Іа^іоіі соп цс! см. Р-846, 
тап ^іаге  іі раігітопіо см. Р-881. 
іпапдіаге ип регхо Йі рапе іп (капіа) расе см. Р-272 
тап§'іаге а ріепа ^оіа см. 0-847. 
тап§іаге ип ро’ Йі рапе іп (вапіа) расе см. Р-272. 
тап о іаге  ип росо Йі воіе см. 5-951. 
поп тап^іаге сЬе роіепіа е пессі см Р-І940. 
піапстіаге роііо рекіо см. Р-1968. 
тапдіаге Іа роіѵеге см. Р-2005, 
тапстіаге і' рогго Йаііа сойа см. Р-2078. 
гаапстіаге іп ри^по см. Р-2405. 
шап§іаге а циаііго ^апавсе см. 0-207. 
тапдіаге а диаііго раітеп іі см. Р-176. 
гпап^іаге сщеі сЬе раква іі еэпѵепіо см. С-2590, 
тап^іаге гаЬЬіа см. Р-5. 
тап§іаге Іа гассоііа іп егЬа см. Е-94. 
тап§іаге а геіе Йорріо см. К-161. 
тапстіаге аі вассо см. 5-29.
371. тапстіаге цй соте іі «аіе дерзить кому-л., дерзко 

отвечать кому-л.
тапо іаге Іа каіѵіа е Іавсіаге Гаггокіо см. 5-134. 
тапдіаге а зсарра е см. 5-327.
тап§'іаге а всорріасогро ем. 5-477.
372. тап§іаге циапГипо ксгіссіоіо =  поклевать как 

птичка.
тап§іаге а (или  <ІІ) всгоссо см. 5-496. 
тап д .аге  а кессо см. 5-549 а). 
тап§іаге рег веі сапі е іге Іирі см. С 465.
372®. тап ^іаге  с о т ’ипо эіопйаіо быть ненасытной 

утробой.
тапдіаге 1е віПаЬе см. 5-804. 
тапстіаге йеі во^пі см. 5-896. 
тап ^іаге  сіі воіе см. 5-951. 
тап ^ іаге  ипа зраііа а цй см. 5-1265. 
тап § іаге  Бріпасі см. 5-1433. 
тапстіаге ипо вргоровііо см. 5-1536. 
тапоіаге 1а «ігайа см. 5-1848.
тапстіаге і кіісЗогі аіігиі (тж. тап§іаг5І И хийоге Йі 

ЧЙ) см. 5-2038. 
тапстіаге Йеі вио см. 5-20Б5. 
тап ^іаге  а Іаѵоіа гоіопйа см. Т-135, 
тап^іаге 1а іогіа іп саро а цй см. С-776. 
тап«іаге 1а іогіа соі сиссЬіаіо см. Т-777, 
та тэ іа ге  ігорра ЬНе см. В-740, 
тапдіаге іиііо іі раііітоп іо  см. Р-881. 
тапдіагві (или  шапісагзі) Гип ГаИго соі 8а1е см.

8-93.
тап§іаге Гиоѵо іп согро а'!а «гаіііпа см. 0-189. 
піап^іаге ѵеіепо см. Ѵ-171.
— Гаге піапстіаге ѵеіепо см. Ѵ-172. 
тапстіаге (или  глап§'іаг5гЗо) ѵіѵо чй см. Ѵ-811. 
піагщіаге ііііо  см. 2-63.

тап ^іаге  1а гирра соп і сесі см. С-1823. 
а т т а г г а г е  1а даіііпа рег тап^іаге Гиоѵо см. 0-71. 
апйаге а тапдіаге И рапе йе^Н ап&е!і см. 1--227а. 
аѵеге тап»іаІо  1е сісегсМе см. С-1812, 
аѵеге тап ^ іа іо  іі Тедаіо ііі сарга см. Р-388.
Йаге а шап^іаге аі сапі см. С-452, 
еаэеге со те  іі саѵаііо §та55о сііе, хпапеіаіа 1а Ьіагіа, 

Йа саісі аі ѵа^ііо см. С-1364.
Іаг гііогпаге а шап^іаг роіепіа см. Р-1939.
Нпіге (II іпапэіаге рапе см. Р-262.
рагеге сГаѵег тап ^ іа іо  ипа тіпеьіга і’.і іиві см. 

М-1466.
рагеге ип ^аНо сЬе та п ^ іа  1е Іисегіоіе см. 0-300. 
зриіаге пеі ріаіѵо Йоѵе кі ё тап д іа іи  см. Р-1536.
373. кігарраге гіа тап ^іаге  с трудом зарабатывать 

себе на хлеб, влачить ж алкое существование.
(епеге сісі а Ьеге е а тап ^іаге  (или  а тапдіаге е Ьеге) 

см. В-5/8.
^епіе сіѵ кийа тапціапсіо см. 0-356.
І’ап§иі1!а сЬе ѵиоі шап§іаге іпэаіаіа Ьізо§па сЬе ѵеп- 

§а а Іегга см. А-753.
ГарреШо ѵіеп тапдіапао  см. А-957. 
акіпо сЬе Ьа Іа т е , т а п д іа  й’о^пі кігате см. А-1221. 
Гакіпо, циапй’Ьа тап ^ іа іо  1а Ьіайа, (іга саісі аі сог- 

Ьеііо см. А 1230. 
азіпо сЬе гадііа тапстіа росо Ііепо см. А-1223. 
аѵгеЬЬего тап ^ іа іо  1е сЬіарре (или  Гапса) сіі Огато- 

Іагго сЬе Гаѵеѵа сіі Гегго см. 0-939.
Ьеііа ГИаііа, ЬеПа 1а 5ра<?па, рій Ьеііо іі раеае йоѵе 

8І т а ^ п а  см. 1-410 
сапе поп тап§'іа (сагпе Йі) сапе см. С-478. 
сЬі соІотЬа 5І іа, іі Іаіеопе ае 1а тап§'іа см. С-2145. 
сЬі Йогте т а п р а  см. Б-843.
сЬі ё Іевіо а тапдіаге ё 1е84о а Іаѵогаге см, Ь-417. 
сЬі ё рі^го а тап§ іаге ё ріцго а іаѵогаге (или  а о^мі 

сова) см. Р-1809. 
сЬі Ьа Ьосса ѵиоі тап ^іаге  с.м. В-9?'7. 
сЬі Ьа т а м д і а і о  і Ьассеііі, ярагхі і диве! см. В 16. 
сііі Ьа та п ^ іа іо  1а сапйеіа, гНага ІІ Іисі^поіо см. 

С-416.
374. сЬі ГНг а та п ^ іаг  1а Іаѵі ргоѵ. кто б^'дег есть тот 

пусть и моет; ~  любишь смородину, люби и оскомину
сЬі Ьа та іі^ іа іо  1е посі враггі і ^изсі см. N-332. 
сЬі Ьа тап § іа іо  і резсі (или  іі ревсе) йі^егінса (или 

вріііі) 1е ІівсЬе см. Р-1^59. 
сЫ Ьа р а ^ а  поп т а п д іа  см. Р-901 
сИі т а і  тап<ра, т а іе  аггіѵа см. М-285. 
сЬі т а п д іа  аіоё, са тр а  §'1і аппі йі Моё см. А -Ьіі4. 
сЫ т а п § іа  Іа іогіа йеі сошипе, ра^а 1о хсоііо ш ріаг- 

ха см. Т-779.
сііі поп Ьа Іеііо е Йеьсо, ніапрі іп Іегга е Йогта аі 

Ігексо см. 1,-500.
сЬі поп Іаѵога поп т а п д і(а )  см. Ь-262. 
сЬі поп т а п ^ іа  аі йексо, Ьа тапстіаю йі Ігевсо см. 

0-246.
сЬі поп рго рі^ііаге (или  сЬі поп рідііа) иссеПі, шап- 

стц 1а сіѵеііа см 1.1-13.
сЬі ресога ві 1а (или  8і тосіга), іі Іиро ке 1а (или 

ке !о) т а п § іа  см. Р-971.
375. сЬі рій тап ^ іа , тап со  (или  тепо) трп § іа  ргоѵ. 

чем больше ешь, тем меньше проживешь.
сЬі 1а гіѵоНа, 1а піап^і см. 1 -̂469,
сЫ 1а вега т а п д іа  ІиМо, Іа т а іііп а  сапіа сиссо с«.

5-663.
сЫ а іетр о  ѵиоі тап^іаге, іппапгі діі сопѵіеп реп- 

ваге см. Т-303, 
сііі ѵа аНа диегга, т а п ^ іа  піаіе е йогте іп Іеіга см.

О - і! 88.
сЬі ѵио! шапоіаге, йеѵе ріедаг іі ^горропе см. 0-1089. 
рег со.юісег Ьепе ос] Ьіко^пег-гЬЬе тап ^ іаг  (или  Ьі- 

эо^па аѵеісі тапдіа іо ) іш іе т е  ип то ^ д іо  (или  ипо 
кіаіо) йі каіе см. 5-99.

19 Ихал.-русск. фраз, сл.
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согѵі соп согѵі поп 51 тап&іап §П оссЫ см. С-2867, 
іі согѵо ріап§е Іа ресога е роі 1а т а п ^ іа  см. С-2868, 
(ё) тед ііо  т а п й а г е  ип Іогйо іп расе сЬе ип сарропе 

іп стцегга см. Т-761.
іаШ адпеііо, веі тап § іаіо ; ?аШ іі§те, гізреііаіо см. 

А-369.
ГаШ Йі шіеіе е Н тап^егаппо тозсЬе см. М 1408. 
Ргапсіа о Зрадпа, Ьа$іа сЬе зе п,а§па см. Р 1208. 
^епіе акіаі, іаппо а$$аі, т а  тап ^іап о  ігорро см, 

С-366.
1а іопіапапга 5І т а п ^ іа  Іа Йііі&епга (или 1а педіі- 

^епга) см. Ь-782.
Іиро аН атаІо , т а п ^ іа  рап ти ((а іо  см. Ь-1006 
іі Іиро т а п § іа  о^пі сагпе е Іесса 1а $иа см. Ь-1010. 
(іі) Іиро поп тапстіа (сагпе йі) Іиро см. Ь-1009
376. Іа тап^егеЬЬе іп саро а ип іі^пово (или виі реі- 

Ііпі Йа Ііпо) В! пальчики оближешь (о блюде).
377. тап^егеЬЬе сЬі 1о Тесе он страшный обжора.
378. тап§егеЬЬе і сНіойі (или іі Ьеп йі кеМе сЬіеве, 1а 

сироіа сіеі йиото) =  он все что хочешь скопает, у него 
луженый желудок.

тап д іо  іі Іісо, т а  §П Гесе пойо см. Р-639.
5І т а п ^ іа  аПа Іопіе см. Р-1034
тап^егеЬЬе етПтріахігі рег поп крепйеге см. 1-110. 
та п § іо  йі т а ^ го  е йогто йа ріейе см. М-132, 
іі тап ^ іаге  т а п ^ іа  Іиі см. М-386.
379. т а п ^ іа  іи сЬе тап § іо  апсЬ’іо: т а п ^ іа т о  іиМі 

соі п о те  йі Оіо ргоѵ. 2  ̂ сам ешь и другим давай, всем 
есть хочется.

тапстіаіе роіепіа! см. Р-1941.
0 тапстіа(г) циеяіа тіпевіга о каИа(г) Гіпе- 

віга см. М-1477.
піап&іа йа «апо е Ьеѵі йа т а іа іо  см. 5-203. 
тапдегеЬЬе ип кегрепіе см. 3-679. 
тап§егеЬЬе Іа врогіа а Вгапйапо см. В 1187
380. 5І т а п ^ іа  рег ѵіѵеге, поп 8І ѵіѵе рег т а п й а г е  

ргоѵ. едят, чтобы жить, а не живут, чтобы есть.
Меіпо пог. ѵоіеѵа 1а рарра, е роі тапдто апсЬе іі т е -  

5Іо1іпо см. М-1058, 
ипа токса Ьа тап о іа іо  ип саѵаііо см. М-2054
381. поп Но т іс а  піап|;іаіо 1а роіепіа (или і Еа^іоіі} 

соп іе (тж поп к’ё т іс а  та п ^ іа іа  1а рарра іпкіете; мы 
вместе свиней не пасли.

поп пе тап§егеЬЬего і сапі см. С-499.
382. поп (1о) тапст’ю т іс а  я ж е (его) не съем; меня 

бояться не следует.
1е погге Іе (аппо і тіпсЬіопі, е і (игЬі &е 1е тап °іап о  

см. N-532.
Гога йеі йекіпаге ре’ гіссЬі циапсГЬаппо Іа т е , рег ро- 

ѵегі цпамй п аіто  йа тап§іаге см. 0-473. 
а т е  Іа рарра іп саро поп т і  се Іа іпапуіапо см. С-777, 
йеііе ресоге аппоѵегаіе т а п д іа  іі Іиро (тж. ресоге 

сопіаіе или сопіе І1 Іиро 1е іп ;т§іа) см. Р-974.
1 ревсі ^говэі (или дгапйі) тап<гіапо с;ие11 і ріссіпі см. 

Р-1363.
іі резсе ѵа тап ^ іа іо  аиапсіо ё Ігсксо см. Р 1365. 
хі рио а т а г  1а хаіаа ѵегйе кгпга тап д іаг  1е Ьіайе іп 

егЬа см. Ѵ-324.
1а г и ^ іп е  піап^іа іі Гегго см. К-616.
(коп) запіі "Ье тап ^ іап о  см. 5-226 
іаі рега (или иѵа) іпапдіа іі райге, сЬе аі Іі^ііиоіо аі- 

Іе^а і йепіі см. Р-1281.
Іапіо ке пе за а тапдіаге ипо кріссЫо й’а§1іо соте 

ип саро см. 5-1402. 
соі іетр о  ипа товса та п ^ іа  ип саѵаііо см. Т-331, 
ѵа’ а Іірра а тал д іаг  1а ігірра! см. Ь-726.

МДКОІАКЕ 2. т  
382. регсіеге іі тапдіаге тоск. потерять аппетит 
сЬі ё рі^го аі тапо іаге ё рі§то а Іаѵогаге (или а одпі 

сова) см. Р-1809 
384. аі тап ^ іаге  даийеатик, аі радаге кихрігатик ргоѵ. 

^  пироРЕіЛН — веселились, подсчитали — прослезились

385 П тап^Іаге Г п зе^т  г  Сеге ргоѵ. Ы  кто ест, тот
В ПЬ2Т.

386. іі тап§ іаге т а п ^ іа  іиі у него все уходит на еду, 
он все проедает.

387. ІІ тап§ іаге кре§пе 8еМе т а і і  =  еда помогает от 
многих болезней:

— ...Ѵоі гіипчие, со ...раги’Сіо, поп г.геіе п '1  р. Ь:п ро’ <Іі 
йеЬоіегга е • чиеііо 1а тесіісіпа ГаЬЬіашо. Вгогіо сіі 
ВаГіпа е хсігорро (Іі сапЦпа. II т а п ^ іа ге  вре^пе чеНе т а і і  
( / .  Реггі, «Е т іегапіі»).

—  . . . Т а к  ч т о ,  к у м а н е к ,  н и ч е г о  у  в а с  н е т .  О с л а б  м а п о с т ь ,  
а  о т  іто го  у  н а с  л е к а р с т в о  и м е е т с я :  к у р и н ы й  б у л ь о н ч и к  
и  с и р о п ч и к  и з  п о д в а л а .  У ж  е ж е л и  у  т е б ?  й о л е с т ь ,  т о  п е р -  
в о е  д е л о  —  п о е с т ь .

388. іі т а п й а г е  ѵа *га ^іиЬЬа (или доипа) е с ат іс іа
=  ие в коня корм.
МАМСІАТОІА }

389. Іа ш ап^іаіо іа йеііо 8 іа іо  (государственная) кор
мушка, казенный пирог.

390. аіхаге Іа т а п § іа іо іа  держ ать впроголодь, морить 
голодом.
МАШСА /

1'а5§о сІеПа гпапіса см. А -1270.
391. іп тапісН е 61 саш ісіа без пиджака:

Е іі ІіЪго ѵепсіиіо Іі зи  йие ріейі. Е репзаге сЬе чиеі 
роѵег’иошо йі Оерреііо ега гішайіо а саза, а Ігета ге  гіаі 
ігегійо, іп шаиісЪе сіі с а т іс іа , рег сотргаге ГАЪЪесесІагЗо а і 
Іідііиоіо! (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпсссЫо» ).

И книга была продана тут ж е, не сходя с места. И по
думать только, бедный Джеппетто, чтобы купить сыну бук* 
варь, остался дома в одной рубашке и теперь дрожит от 
холода!

БеЬЬепе зі !оззе ^иазі а шеіа поѵетЪге а С аіапІа Гасеѵа 
апсога саісіо соше іп езіаіе , зі іпсопігаѵа депіе іп шаиісііе 
гіі с а т іс іа  (Е. Раііі, «Ѵп ЬеШ ззіто поѵетЬге»).

Хотя была середина ноября, в  Катании было ещ е тепло, 
как летом; можно было встретить людей в рубашках без 
пиджаков.
392. йі тап іса  Іагда (тж. йі тапісЬе 1аг§Ье; йі тап і-  

сопі Іаг^Ьі) а) широких взглядов, снисходительный:
— Ей іо, іпіапіо, іі Гассіо зсгіѵете ипа Іізіа сіі іпѵііаіі?_

51 рио еззеге гіі та п іс а  Іаг^а (А. РаІаггезсЫ* «I ?га іеііі 
Сиссоіі» ).

— А я тем временем составлю тебе список приглашенных.^, 
Можно не скупиться.

Іо копо йі т а п іс а  Іаг^а е сгёсіо сЬе зі розза еззеге іппа- 
ш огаіі сіі с5ие (іоппе пеі т е й е з іт о  іегаро (іР̂  Магііпі, «Ьа 
тагсНеза» ).

Я на вещи смотрю шире и верю, что можно одновремен
но любить двух женщин.
(Пример см, тж. В-797).

Ь) безнравственный, неразборчивый в средствах:
5і ѵаізе сіі ип ргеіе, рег ѵегііа гіі т а п іс а  аззаі 1аг#а 

а сиі ріасеѵа Ьеге (В. ТессНі, «СИ опезіі» ).
Он прибег к помощи одного священника, по правде го

воря, довольно распущенного и любителя выпить,

аѵеге Гавво пеііа тап іса  см. А-1275.
393. аѵеге С]С іп (или пеііа) тап іса  десжать что л. 

про себя, иметь что-л. в своем распоряжении:
— ...Е роі і зідпогі соп сиі с о т Ь а Ш а т о  зопо ігорро ро- 

іеп іі. 5опо ^иііо Іого, т а ^ із іг а і і ,  зіп^асі... е  Ьаппо іі 
Соѵегпо п еііа  т а п іс а  (Р. Реггі, «Еті&гапіі»).

— ...И к тому же, синьоры, против которых мы боремся, 
слишком сильны. Они повсюду: и в суде, и в муниципали
тете— Д а и правительство у них в руках.

394. аѵеге чсі пеііа т а п іс а  симпатизировать кому-л., 
хорошо относиться к кому-л.:

...поп {і аѵеѵо п еііа  т а п іс а  «поп т і апсіаѵі а цепіо, поп 
т і  ріасеѵі» (Л* Мепагіпі, «II сіпет а пеііа Ііпциа. Ьа Ііпциа  
пеі сіпет а»).

...«поп 11 аѵеѵо пеііа т ап іса»  означает: ты мне был не
симпатичен, ты мне ие нравился.

395. е55еге пеііа т а п іс а  сП чс! пользоваться чьим-л. 
расположением, быть в почете, в чести у кого-л.:

« І/а^еп іе  йеііа й іііа ші аѵеѵа гіеііо сііе іи  егі гіизсііо 
іп чиезіі аппі а созігиігіі ипа Ъиопа розіхіопе, сііе егі агі- 
гіітіііига п еііа  т а п іс а  гіеі сіоііог Мах» (О. Рагізе, «II 
райгопе» ).

— Агент фирмы говорил мие, что тебе удалось приобрести 
определенное положение и что ты д аж е стал правой рукой 
д-ра М акса,



л

396. еззеге зігеііо гіГ гпапІсЬе (тж* еззеге сІІ тап іса  
зігеКа или гіі шапісНе бігеііе) а) быть строгим, педан
тичным; Ь) быть скупым.

шеііегзі 1а ѵірега пеііа тап іса  см. Ѵ-616. 
іепеге Газво пеііа та п іса  см. А -1275.
397. іігагзі зи (или гітЬоссагзі, ѵоііаге іпгііеіго) 1е

тапісЬе засучить рукава:
Е іа іе  соза арраге сіаі со тр іеззо  сіе^іі іпіегѵепіі егііі! іп 

диезіа зесіе, сіі сгііісі, зсгШогі е зоргаіийо сіі ііпдиізіі, сіоё 
сіі регзопе сЬе іп диезіі иііігпі аппі 5і зопо іігаіе  ви 1е 
шапісЬе, Ьаппо іа ііо  зро&іі {«Ьа пиоѵа диезііопе сіеііа 
Ііпциа» ).

Таким язык представляется в выступлениях, напечатан
ных в этой книге, в выступлениях критиков, писателей и 
особенно лингвистов, т. е. людей, которые в эти годы ра
ботали, засучив рукава, делали выписки.

Коп аѵеѵа піепіе. ргоргіо піепіе сЬе роіеззе Іпіегеззаг 
ші и ото , заіѵо п а іи га іт еп іе  1а созсіепха, іі сиоге, Г а п іт а  
е  1а ѵоіопіа гіі ѵоИаг іпгііеіго Іе тап ісЬ е  е з^оЬЬаг сіаііа 
т а іі іп а  а ііа  зега с о т е  ипа зегѵа {С. Тезіогі, «•Е іге ...» ).

В ней не было ничего, ну совсем ничего, что могло по
нравиться мужчине, разве что совесть, доброе сердце, да 
еще ж елание засучить рукава и гнуть спину с утра до 
иочи, как прислуга.

398. (ё) ип аііго раіо (или раг) сіі тапісЬе совсем 
другое дело, совсем другой коленкор.

1а рахіепха ГЬаппо і ?га!і пеііе тапісііе (тж 1а ра- 
гіспга к4а пеііе тапісЬе йе' Ігаіі) сч  Р-921.

399. циеі сЬе поп ѵа пеііе тапісЬе ѵа пеі §ііегопі 
ргоѵ. =  на одном сэкономишь, так на другом поте
ряешь.
МАМ-САКЕ ѵ см. МАЫСІАКЕ 1.
МАМСНЕТТО т

400. аігаге і тапісЬеШ  сделать невозможное.
401. Іаге ип тапісЬеіІо (или ип тап ісЬ то^ сделать 

вульгарный жест.
М АМСНІМО /7і 

Іаге ип тапісМ по см. М-401.
402. всгіѵеге іп (или соі) тапісЬіпі писать вычурчо, 

изысканно, неестественно.
М А М  СО т

403. аііассаге ип шапісо аі кио п о те  получить титул, 
чин, звание:

Ога Егіо к'ега йаіо Іиііо авіі з.игіі зегі. ѵоіеѵа ргепііеге 
Іа 5иа Іаигеа, поп регсЬё аѵеѵа Ъібо^по сіі аМассаге ип 
т а п іс о  аі зио п о те , т а  регсЬё поп зі гіісеззе сіа пеззипо 
сЬ’е^П поп аѵеѵа зариіо !аге ^ие1 сЬе сепіо ітЬесіШ  заппо 
Іаге (Е. Ое МагсЫ> «Со/ [иосо поп з і  зскегга»).

Теперь Эцио с  г о л о в о й  погрузился в книги, и ие потому, 
что хотел прибавить к своему имени ученую степень. Он 
хотел, чтобы иикто ие мог сказать, будто он ие в состоянии 
сделать то, что делаю т сотни болванов, 
аѵеге іі соііеііо рег іі (или йаііа рагіе йеі) тап ісо  см. 

С-2273.
404. аѵеге іі тап ісо  йі цс иметь опыт в чем-л., знать 

что-л.
405. — поп аѵеге шапісо быть недостѵлным, непод

купным и т. п.
Ьепесііге цй соі тап ісо  йеііа ^га.іаіа (или сіеііа 

ксора) см. С-949.
406. сіигіаге (или йітепагзі, йі&иаггаге, дігаге, іеп- 

іеппагкі) пеі тап ісо  увиливать, не держать слова, об
манывать:

— Е ве ѵепдо соп ѵоі, сЬе соза сііга 1а т і а  Ьиопа Р аіа?  — 
сііззе 11 ЬигаШпо сЬе сотіпсіаѵа а іпіепегігБі е а сіигіаг 
пеі та п іс о  (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

— А если я поеду с вами, что скаж ет моя добрая фея? — 
сказал буратино, который уже стал соблазняться этой 
идеей и был готов нарушить обещание, данное фее.

«Ьа роііііса поп ё гоЬа рег т е » .
«Ти ѵиоі с іш іаге  кеі шапісо» {Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга. &ш- 

ѵіпегга»).
— Политика, это ие для меня.
— Хочешь открутиться?

йаге і1 сиііеііо йаі шапісо а цй см. С-2274.
(аге Іа репіоіа а йие тапісЫ  см. Р-І236а.
407. ^еНаге іі тап ісо  йоѵ’ё апйаіа 1а ксиге (или Йіе- 

іго 1а ксиге, Йіеіго 1а ксора) =  попасть из огня да в 
полымя; потерять последнее.
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^ігаге пеі тап ісо  см. М ’406.
408. ргепсіеге іі тап ісо  йі сіс захватить, присвоить 

что-л.
409. ргепйегсі іі тап ісо  набить руку:

Сі аѵсіс ргезо іі т а п іс о  «сі аѵеіе {аііо Іа тапо, аѵеіе 
іт р а га іо  Ьепе» (Л. Мепагіпі, «И сіпета пеііа  Ііпциа. Ьа 
Ііпциа пеі сіпет а»).

Выражение «вы ухватились за рукоятку» означает «вы 
приобрели иавык, иабили руку», «вы хорошо умеете это де
лать».

ргепйеге 1а раіа рег іі тап ісо  см. Р -113.
рипіеЧаге Гиксіо соі тапісо (ІеІІа дгапаіа см. ІІ-226.
іепеге іі соііеііо рег іі (или йа рлгіе «ІеІ) піапісо см.

С-2273.
іепеге іі тап ісо  йеі тевіоіо см. М-1308.
Іепіеппагзі пеі тап ісо  см. М-406.
410. 4гоѵаге іі т э п ‘со а цс! задеть чью-л. слабую 

струну.
ігоѵаге а о§пі сезіо іі кио шапісо см. С-1644
411. ивсіге йеі шапісо (или йаі тапісЬі) выйти из 

себя.
ѵоііаге 1а ^гапаіа йаііа рагіе <1еІ іпапісо см. 0-953.
412. се п’ё рег іі тап ісо  е рег Іа текіоіа (тж. се п’ё 

рег 1а те з іо іа  е рег іі тап ісо) ргоѵ =  тут на всех хва
тит, здесь всего вдоволь:

— ...гісоггіаеіі сЬе рег огШпагіо іі іогіо поп із^а іи ііо  
сіа ипа рагіе пё сІаІГаІІга Іи ііа  1а гало п е : се п ’ё ре’1 шаиісо 
е рег 1а те х іо іа : ѵіѵапо ігь расе {Р. О. Сиеггаггі, «Оие 
поѵеііеііе»).

— ...напомни им, что редко бывает неправой только одна 
сторона, а правой — другая: и тот, и другой виноваты, по^ 
этому пусть живут в мире.

сЬі Ьа йа еккег хапаіоіо павсе со! тап ісо  іп тап о  см. 
2-15

сЬі поп 8і сопіепіа йеІГопевіо, регйе И тап ісо  е іі 
севіо см. 0-367. 

іі йіГеіІо ё пеі тап ісо  см. 0-409
413. Іойаіеѵі, секіо, сЬе аѵеіе оеі тапісо! хвалилась 

корзина, что у нее ручка красива; =  хвалился пест, что 
в ступе толок.ю ест.

414. о^пі сова ѵа ргева рег іі шапісо (тж. а о§пі соза 
Ьіхо^па Ігоѵаге іі вио тапісо) всякое дело надо делать 
с толком.

415. дие$іа ё соі тапісо! ну, это ты загнул!
(апіе ѵоііе аі рогго ѵа 1а зессіііа сЬе сі Іавсіа (или 

сЬ’еИа ѵі Іаксіа) іі тап ісо  е ГогессЬіа см. 5-537. 
МАМ СОГЕ т 

йі тапісопі Іагу Ьі см. М-392- 
МАМЕКА і

416. тапіеге йа :арога1е грубые замашки, 
піапіеге йі та іо ііса  см. М-151.
417. тапіеге йа Ігіѵіо вульгарные манеры, грубость.
418. Іиог (йі) тап іега чрезмерно; чрезмерный.
419. іп тап іега сЬе... так, что...
420. іп піапіега йі под видом...
421. рег ггапіега йі йіге так сказать. .
422. аііа те § ііо  тап іега как можно лучше 
іп той о  е тгп іега см. М-1641.
423. іп остпі тап іега а) всячески, всеми способами^ на 

любой маиер; Ь) во что бы то ни ста то, непременно.
424. иваге Іа тап іега Іогіе действовать решительно.
425. соп Іе Ьиопе шапіеге, Іийо 5’оИіепе ргоѵ. ~  доб

ром всего можно добиться.
426. сЬе тап іега ё циеяіа? (тж. сЬе тапіеге зоп цпе- 

кіе?) что это такое?, что это за безобразие?
Гігіепгіопе ксива Іа шапіега см. 1-337.
426а. о^пипо ё рагхо (или таМ о) аііа (или пеііа) 

киа тап іега ргоѵ. всяк по-своему с ума схсдит.
427. сі ѵиоіе ип ро’ йі тап іега это надо уметь делать, 

это надо знять.
МАМРЕ5ТАКЕ ѵ 

шапііекіаге (іиііо) 1’ап’т о  а дй см. А 836.
5си$а поп (гі)сЬіе5Іа, ассика тапіГехІа см. 5-518.

М
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МЛМСОІЛХ) т 
регго сіі тапістоійо см. Р-1446.

МАМКА I
428. аѵеге ипа тап іп а  іп С]С иметь кое-какую долю 

в деле.
МАКі КО 1. т

429. Ьасіаге тап іпо  целовать ручку, унижаться.
430. (!аге ип ро’ (Лі тап іпо  подсобить, помочь не

много.
МАКIКО 2. а вв

стаііо тап іпо  см. 0-282.
МАКІ8САІЙО т 

зареге гіа циаі ріё іі тапізсаісо іпсЬіосіі Госа см. 
Р-1696.
МАККА I /

431. тап п а  сеіезіе (и ли й а! сіеіо) библ. манна небесная:
«Ѵе 1о сіеѵс гіреіеге? Нссоѵі, а Нога: ё ипо гиссЬего, ипа 

т а п п а  сеіевіе», зсапйі Киззо соі сШо а і/а іо  (О. Агріпо, «Ѵп 
йеШіо й’опоге» ).

«Еще раз повторить? Пожалуйста: зто просто мед, манна 
небесная», — скандировал Руссо, подняв палец вверх.

...Г е тт іп а  ^Іі ега раг5а гіаѵѵего. Сарасе сіі ргепйеге ип 
иоіпо е гіі т е ііе г іо  а йогтіге с о т е  ип га^ахго, рег гііесі 
ого Ш аіе, зепга зо&пі. А 5а1ѵа1;оге ^ іі ега рагза 1а ш аппа 
ііаі сіеіо (Р. А. ВиШ іа, «II ѵоіапііпо»),

...женщина ему понравилась. Она способна завладеть муж
чиной и заставить его проспать, как маленького, целых де
сять часов. И без снов. Д ля Сальваторе это был дар  небес.
432. се1е$*е піаппа поэт. роса. 
ріо§-§іа йі та п п а  см. Р-1822.
433. азреііаге (сЬе ріоѵа) іа та п п а  (іп Ьссса) гіеі 

сіеіо {тж. авреііаге сЬе зсепйа или сЬе саіі М рапіегіпо 
і а і  сіеіо) ж дать манны небесной {пример см І.-183Ь); 
Я 182).

434. ©ззеге гіоісе с о т ’ипа т а ш іа  {тж. еззеге ипа ѵега 
т ап п а ; рагеге ипа тап п а) быть необыкновенно вкусной 
(о  еде).

435. §іі ё сасіиіа 1а шаппа йаі сіеіо ему здорово по
везло.
МАККА II [ 

ипа зрі^а поп Іа шаппа см. 5-1412.
МАККАІА [

ассоггаге іі серро е 1а піаппаіа см. С-1508
436. аѵеге 1а таппаіа  а Йие сіііа Йаі соііо =  быть на 

волосок от смерти.
437. еззеге зоііо 1а тап п аіа  находиться в большой 

опасности, быть в отчаянном положении.
тезсоіаге 1е Іапсе соііе таппаіе  см. Ь-129. 
те ііеге іп зіете іі серро е 1а тап п аіа  см. С-1508. 
те ііеге  §!і гіроіі соііе таппаіе  см. 7.-58. 
зіаге 1га Іа та п п а іа  е іі серро см. С-1510.
438. Іепеге Іа таппаіа киі соііо пристать с ножом 

к горлу:
Е^іі а т а  Біпсегап.епіе киа крекзо !а Іосіа е Іа

^иагсіа соп соітіріасеп2а; е іпіапіо 1е ІІепе 1а т а п п а іа  зиі 
соііо (V . Розсоіо, «ІЛііте Іеііеге сіі Іасоро О гііз»), 

Синьор Т... искренне любит свою дочь, часто хвалит ее 
и глядит иа нее с нежностью, но тем не менее, держит ее 
в ежовых рукавицах.

МАККАКО а§§ 
іияо талпаго см. Ь-993.

МАКО і
439. тап о  а^ііе пнанист-виртуоз.
440. іпапі ЬепеиеМе (или Іаіаіе) золотые руки:

Ма, со те  Іа 5 іт о п а  аѵеа Іе т а г  Ьепегіеііе, е ^ іі кареа 
іаг сегіе ріеіапгіпе ^Ы оІіе е арреШ озе ріиііозіо кі гаяке^- 
паѵа а іпцоііаге  дпаісііс аіпаго Ьоссопе (Р. Рап^апі, «Сессо 
сѴ А е с о і і *  ) .

Но, поскольку у Симоны были золотые рѵки и она умела 
готовить апп_'титиейшие блюда, мессер Джованни вынужден 
был глотать иногда и горькую пилюлю.

441. т а п і Ьисаіе {или Іогаіе): аѵеге 1е т а п і  Ьисаіе, 
еззеге йаііе т а п і  Ьисаіе быть мотом, транжиром.

Ѵ аіепііпа. согпе Ьо гіеііо, поп ГЬо рій гіѵікіа. Ма 5аре<е 
сЪе ѵа сіісепгіо? СЬе еопо ипо зсіиропе гіаііе ш апі Ьисаіс 
(А. МогаіЯа. «КассопН готаігі»).

Валентину, как я уж е сказал, я больше не видел. Но 
знаете, что она теперь говорит? Что я страшный мот.

...Е  Тапсгегіі сІі диезіо Ьа ^гап Ызо^по: ё ип зі^поге, ё 
атЬ ігіозо , Ьа 1е т а п і  Ьисаіе (С. Тотаві й і Ьатрейиза, «II 
Саііорагйо» ).

...Танкреди деньги очень нужны: он барин, к тому же 
тщеславен и мот.

— Р епзаіе  сЪе зрепйеѵа регііпо сіпчиесепіо «ЛоІІагі іп ипа 
зега, диапгіо изсіѵато. Аѵеѵа 1е т а п і Ьисаіе, роѵего саго 
(Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

— Подумайте только, когда мы выходили с ним вместе, 
он тратил пять сотен долларов за вечер Бедняі а был страш
ный мот.
(Пример см. тою. С-1301).

442. т а п о  іпсіосііе неумелая, неопытная рука.
443. т а п о  іпезогаЬіІе твердая, недрогнувшая рука, 
т а п і  Іип^ііе:
444. — т а п і  Іип^Ье с о т е  т е з іо іе  руки загребущие.
445. — аѵеге 1е т а п і  Іип^Ье а) иметь длинные руки, 

большое влияние, большой вес:
«ВеЬ, ё ^епіе сЬе На Іе т а п і  1ип§'Ье, т а ^ а г і  аггіѵегаппо 

гіаѵѵего аі ^оѵегпо...» (О. Агріпо, «Ѵп беііііо  й ’опоге»),
— У этих людей длинные руки, они могут дотянуться и 

до правительства.

b ) быть нечистым на руку, быть вороватым:
Сегсапо сіі аіххагѵі сопіго Іийо  іі раезе, йісепйо сЬе 

аѵеіе 1е ш апі Іип^Ье... [С. Ѵегца, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
Они хотят натравить на вас всю деревню, говоря, что 

у вас руки загребущие...
Оиеі сопіасііпі се 1о зареѵапо сііе і ІесІезсЫ сі аѵеѵапо 

іі ѵігіеііо гіеііе т а п і  Іип^Ье (Л. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»). 
Эти деревенские жители хорошо знали, что за немцами 

водится грешок — запускать руки в чужое добро

c) быть драчливым.
446. т а п о  та е х іга  рука мастера, опытная рука.
447. — соп т а п о  т а е з іг а  (обыкн. употр. с гл. гиЬаге, 

ріссіііаге, есс.) мастерски, ловко.
448. т а п о  т а г ііа іе  власть муж а, авторитет супру

га.
449. т а п о  т і^ ііо г е  правая рука.
450. т а п о  т іі і іа г е  военная власть.
451. т а п о  т о г іа  (тж. т а п і  т о г іе )  юр. неотчуждае

мое имущество.
452. т а п о  §ап(а а) дар божий; Ь) диал. блюдо из 

фасоли:
8і сіісе ^иап<Зо ипа тей іс іп а  о ип іпіги^ііо о іі гіігоѵаіо 

сІІ ип егЬогізІа... ^иагізсопо ип диаізіакі т а іе :  «Ё ’па т а п о  
зап іа» ... Ма рег і го тап і «ё ’па т а п о  запіа» апсііе ипа 
т а п ^ іа іа  сіі (а^іо іі соп то Н о  оііо сіі оііѵа, І іто п е  о асеіо 
(/^. Сгапсіі, «М оііі е бе ііі готапевсМ»),

Когда какое-нибудь лекарство, снадобье или целебная 
трава... излечивают какую-либо болезнь, говорят: «Не ле
карство, а дар  божий»... Но для римлян «дар божий» это 
такж е и блюдо из фасоли, обильно приправленной оливко
вым маслом с лимоном или уксусом.

453. піапі запіе умелые руки, золотые рукн; умелец.
454. т а п о  зіапса левая рука.
455. — а т а п о  зіапса слёва; налево.
456. т а п о  ѵіпйісе карающ ая рука.
457. т а п і  іп аік) детск. игра в «разбойники»:

Зопо зоіі; гіаІГогІо ѵіепе іі с іато ге  сіеі ЪатЬіпі сЬе 
діосапо а « т а п і іп аііо» соп 1а сатегіега  (V. Рассо йе Ас- 
&агйа, «СгопасНе саШѵе»),

Они одни. Из сада доносятся крики детей, играющих в 
«разбойники» с горничной.

458. піапі сН Ьигго (или (1і сгеіа, сіі гісоЯа; тж. 1е 
т а п і  с о т е  ип соІаЬгойо) а  не руки, а крюки.

459. 1а т а п о  йеі йехііпо {или сіі Оіо) рука судьбы 
{пример см. М-496).

т а п і  сіі Іа іа  см. VI 464.
460. т а п і  (Га(іе) а  ипсіпо руки загребущие.
461. т а п о  <Іі Тегго е ^иапіо сіі ѵеііиіо железная рука 

в бархатной перчатке.
462. т а п і  сЬе зопо ипа т о г з а  не руки, а клещи; ж е

лезная хватка.
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463. та п о  сГорега а) рабочая сила; Ь) работа, труд;

— ОиеІІо сЬе роззо сіігіе Лп сЗ’ога ё сііе 1а т а іе г іа  р г іт а  
іп чиезіа саіша с'ё; 1а т а п о  сГорега се 1а теН о  іо (V . Мо- 
гиссНіо, «Ѵііа, гпогіе е тігасоіі, сіі Созіто Созі» ).

— Сейчас я м оіу только сказ.і гь. что самое существен
ное для  предстоящего процесса уж е есть; а весь труд 
я беру на себя.

с) стоимость труда.
464. т а п і сГого (или сіі Гаіа) золотые руки.
465. — аѵеге 1е шапі сГого иметь золотые руки:

М аБзітіпа рогіо 1а гирріега гіе&1і зра^ІіеЦі е сі зегѵі соп 
аЪЪопсІапга; е іо сііе поп 1а сопоБсеѵо сопіе сиоса, репБаі 
сііе Іеі аѵеѵа ргоргіо 1е т а п і  іГого (А. Могаѵіо, «Nиоѵі 
гассопіі гот апі»).

Массимина принесла супницу со спагетти и положила 
каж дому большую порцию, и я, не знавший раньше ее 
кулинарные способностей, подумал, что у нее действительно 
золотые руки.

т а п і  іп ра$1а:
466. — аѵеге (реже іепеге) Іе т а п і  іп разіа  быть 

причастным, иметь отношение к чему-л.:
...е роі 1е гпапі іп разіа  (За рег іиііо . Коп бі т и г а  ип 

БаяБо сііе поп сі аЬЬіа іі зио диайа^по. Іиі (О. Ѵег&а, 
«Мазіго-сіоп ОезиаШо» ).

...он во все запускал руку. Ни один кирпич не кладется 
без того, чтобы он на нем не заработал.

Рагеѵа сЪе аѵезБе 1е шапі іп разіа  рег іі соргітеп іо  сіе! 
т п г і  .. соп іоппеііаіе  гіі тапіГезІі геБісІиаіі гіі ^иегга, циеШ 
соп «V» гіі СЬигсІііП .. (О. Раоіеііа , «Ье поШ  сіеі сіпет а»).

Оказалось, что он скомпрометировал себя, так как на
клеил на стены домов тысячи листовок, оставшихся со вре
мен войны, с черчиллевским символом «V»...

467. — те ііеге  1е т а п і іп равіа вмешиваться в (чу
жие) дела; приложить руку к чему-л.:

5і сопоЬЬе аііога чиапіа сііНсгеП2 а зіа гіа сЫ ка е поп 
Ьа тезк о  іп орега сіо сЬе 5а, йа циеііо сііе оИге іі зареге, 
Ііа рій ѵоіі*. т е з з е  1е т а п і ,  сепгё сііг зі зиоіе, іп разіа 
(А1 Вапсіеііп. «ЛІоѵеііе»),

И вот тогда мы и узнали разницу между человеком, 
который знает как делать, но не делал, и тем, кто, кроме 
того, что знает, как говорится, к этому и руку приложил.

468. — рогге т а п о  іп равіа взяться за дело.
469. 1а т а п о  йеііа ргоѵѵійеп/а рука провидения, 

судьба.
т а п і йі гісоііа см. М 458.
470. т а п о  гіі ксгіИо почерк.
471. т а п і (1і кіорра руки как ватные, слабые ру

ки.
472. а§і1е гіі т а п о  нечистый на руку, вороватый. 
Ьгиііо соте Іа раііпа йеііа т а п о  п і. В-1262.
Ьпіііо й& Іаг теМеге 1е т а п і пеі сареііі см.

Е-1279.
ЬиНо со те  ип (или рій Ьиі?о (Тип) Іипіе а та п о  см. 

В-1397.
473. Іекіо (Іі тап о  а) (тж ргопіо сіі тагю ) скорый на 

руку; скорый на расправу, драчливый;
Ега іга  і соп&ге^аіі іі Моэса І.атЪ егіі, иошо аисІасіББІто 

е ргопіо ді т а п о  (М Вапбеііо, «Моѵеііе»).
Среди собравшихся был Моска Ламберти, человек неукро

тимого ирава, всегда готовый пустить в ход кулаки.

Ь) нечистый на руку, вороватый:
Ѵобзіепогіа Ба Ьепе сЪе сЫ е сіі Индия Бсіоііа, рег іі 

боШо ё апсЬе Іезіо гіі т а п о  (А. М апгопі. «I  рготеззі зрозі»). 
Ваша светлость знает, что у кого длинный язык, тот, как 

правило, еще и на руку не чист.

474. 1а Іип^а т а п о  =  длинная рука; доверенное 
лицо:

Собі аѵеѵо сіоѵиіо гісоггеге, гаіо таі^гасіо, а ііа  Бе&геіагіа 
сіеііа гесіагіопе, 1а зірпогігіа Сіизерра, 1а С]иа1е ега іа зріа 
сіі т іо  зиосего, Іа іип^а т а п о  йеІГегііІоге (А1 Ѵепіигі. «Ѵ ар- 
рипіат епіо»).

И  мие, против воли, пришлось обратиться за помощью 
к  секретарю редакции, синьорине Джузеппе, доносчице при 
моем тесте, доверенной издателя.
топсіо соте іі р а іто  йеііа шапо см. М-1745. 
ргоп4о йі тап о  см. М-473 а).

риіііо со те  іі р а іто  йеііа т а п о  см. Р-2427
475. аѵеііо йі тап о  а) вороватый, нечистый на руку;

Ь) нахальный, наглый;
«АЬ, іпѵііі іі Іаіе? ОиеІІо Іі ^иагйа іп ип шойо... Вс' 

поп іап п і рагіаге», цпі Ііп^епсіо Іа сІІБСгегіопе, т а  1а Лш?е 
зо11ап1:о, регсЬё (Іі Іі а росо 1о сіезсгіѵега с о те  Ігорро 
«5ѵе1іо сіі т ап о »  (С. Сейегпа, «Ві^поге & 5>і&погі»).

«Ах, так ты этого пригласила? Знаеш ь, он так на меня 
смотрит . В общем, лучше и не говорить». Тут она делает 
вид, что скромность не позволяет ей рассказать всею, но 
только делает вид. Через минуту она все ж е скажет, что 
этот мужчина слишком «дает волю рукам».
Ьаііа<7Ііа сіі т а п о  см. В-341, 
соіро сіі т а п о  см. С-2227, 
сіепаго аііа  т а п о  см. Э-92.
§іоса(оге сіі т а п о  см. 0-464.
^іосо сП т а п о  см. С-470. 
оіосНі сіі т а п о  см. 0-471. 
ітроаіхіопе йеііе т а п і  см. 1-128.
Іаііпо 61 т а п о  см. Ь-209.
Іеііига сіеііа т а п о  см. Ь-503.
то& ііе  гіеііа т а п о  5 ІпІ5Іга см. М-1682.
хсЬеггі сіі іпапо см. 0-471.
50Ігіі аПа т а п о  см. 0-92.
476. а т а п і  гіі цсі в чьем-л. распоряжении.
477. а ііа  іпапо (тж. пеііе §ие т а п і;  пеііе зие 

ргоргіе піалі) в собственные руки, лично.
478. аПа т а п о  а) под рукой, рукой подать, совсем 

близко:
Ега сЬіаго: §1і бі сопзі^Наѵа сіі вегѵігзі сіі ^ие1 Іипа рагк 

собі оррогіипо е аП а т а п о  рег зегіигге Г а т а п іе  <1і Мозіаі- 
ііпо (Л. Могаѵіа, «Ѵ ат ап іе  іп?еІісе»).

Ясное дело: он уж е готовился воспользоваться удобным 
случаем и близостью этого луна-парка, чтобы соблазнить 
возлюбленную Мосталлино.

Ь) простой; гуманный: иошо, рстзопа аПа т а п о  про
стой, порядочный, добрый человек:

С’ега Іи ііа  ипа саіс^огіа сіі ^газі зсеііе сЬе И гезропБаЬіІе 
сіеііа риЪЫісііа — сегіо рег аррагіге рій тогіегпо е аПа 
т а п о  — т а і  аѵеѵа ѵоіиіо иваге (О. Агріпо, «Аііге зіогіе»).

Была целая категория изысканных формул, которые Чеза- 
ре, ответственный за отдел рекламы, ни за что не хотел 
употреблять в своих официальных письмах, конечно для 
того, чтобы прослыть более современным и покладистым 
человеком.

— ё  ип Гаііо сііе поп т і  гассарегго... Зопо зет р ге  тоН о 
а ііа  т а п о , зресіе 1о гіо  е Іа М агіаппіпа, т а  поп зогіо рій 
сіиеі 1 і сіі зеііе апгіі іа ... (Е. Са.чіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо» ).

— Я не понимаю, что случилось. Они по-прежнему очень 
радушно принимают меня, особенно дядя и Марианина, но 
они совсем не такие, какими были семь лет тому назад. 
(Пример см. гою. С -570).

479. — ѵіѵеге а! 1а т а п о  вести простой образ ж из
ни:

— О^ді 5і ѵіѵе рій а ііа  т а п о , сі бі сопіепіа т е п о  сіі 
аррагеітсе е рій гіі БОБІапга, е бі ^иагсіа а 11а ѵПа соп циеііа 
(ІіБіпѵоІІига сЬ’ё ргоргіа сіеі іе т р і сЬе аН гаѵегзіато! 
(Т. Ьогі, «Ви}еге зи ІГ А т о » ).

Теперь люди живут проще, меньше обращают внимание 
на внешнюю сторону н больше на сущность и смотрят на 
жизнь с. легкостью, характерной для нашего времени.

480. сіі т а п о  іпіа своей собственной рукой, собствен
норучно.

481. Гиогі (йі) шапо (обыкн. употр. с гл. еззеге, віаге, 
Ігоѵагві) далеко; в захолустье; в уединенном месте:

Сі ѵоіеѵа ипа саза еіе^апіе е ргаііса, пё Ігорро сепігаіе 
пё Іиогі т а п о  (О. С. Ризсо , «Ье гозе йеі ѵепіеппіо»).

Нужен был дом, небольшой, со всеми удобствами, может 
быть и не в самом центре, но и ие иа отшибе.

ТиШ геБрігагопо, ігаппе Мепеіпіо ІІ диаіе зоБреІІаѵа сЬе 
Бирегіпо бі Іоззе зѵіаіо аррозіа рег ?аі регсіеге 1е Зие Ігассе 
е гійіБсепсІеге роі аПа Бропйа зіп ізіга іп ^иа1с1^е розіо 
Ікюгі т а п о  (В. Репо^Но, «с&ирегіпо»).

Все вздохнули с облегчением, кроме Менемио, подозревав
шего, что Суиерино намеренно свернул с дороги, чтобы за
мести следы и потом появиться на левом берегу реки в ка
ком-нибудь уединенном месте.

Оиапсіо зі Гесе поііе, епігаі іп ипа сазеМа Іиогі сіі т а п о  
(Е. В іаці, «Ъізопога іі расіге»).

Когда стемнело, я вошел в жилище, стоявшее на отшибе. 
(Пример см. тж. Р-1381).
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482. рег т а л о  й! .з<1 через посредство кого-л., с по
мощью кого-л.

483. (сіі) 50ІІ0 т а п о  потихоньку, тайно, тихой сапой:
I ѵепегіапі поп ѵоіеѵап тоѵ егзі... аіиіапйо іі гіиса 5гНо 

т а п о , согпе роіеѵапо (А. Мапгопі, «I  ргот еззі зрозі»).
Венецианцы не хотели вмешиваться... тайно по мере снл 

поддерживая герцога.

484. а т а п о  а г т а іа  (іж  а гта іа  та п о ; соп агта іа  
та п о ) вооруженной силой; с оружием в руках-

Егапо зіогіе (Зі аИгі Іе т р і т а  ігетепсіе, йа Іеѵаге іі  [іаіо, 
ріепе сЗі то г іі а т т а г г а і і  е сИ ігаріпе а ш апо агпіаіа (Л. Мо- 
гаѵіа, «Миоѵі гассопіі гот апі»).

Это были очень старые страшные истории, от ннх прямо 
сердце замирало; іам  было полно убийств и вооруженных 
грабежей.

СІі зсоіагі гіеі § тп аз іо .. поп ѵоіепгіо раііге іпзиііі, ге- 
зріп^еѵапо і пешісі а г т а іа  т а п о  (С. Цоѵапі, «Зіогіа йеёіі 
аѵѵепітепіі йС й оппа  Раоіа Ріеігй»).

Гимназисты, не ж елая терпеть оскорблений, давали отпор 
неприятелю с оружием а руках.

соп 1е гпапі боііо 1е азсеНе см. М-495.
485. (соп) 1е т а п і  пеі сареШ схватившись за  голову 

(в отчаянии):
— Аіиіо! Аіиіо!
Ассоггеѵа Ооппа ЗесопсЗа соп Іе т а ш  пеі сареІН:
— Мапгіагіпо, сЬе соза Іі іаппо? (С. Койагі, «Ье аѵѵеп- 

іиге йі С іроіііпо»).
— КараулІ На помощь!
Прибегала графиня Вишенка II, хватаясь за голову:
— Кто тебя обидел. Мандарин?
Ье йоппе з! теН еѵ апо а ^гісіаге соПе т а п і  пе! сареШ , 

ийепііо (Іізсоггеге а циеі тосіо (С. Ѵег&а, « I М аіаѵодііа» ).
Женщины, сльшіа все это, вопнли, обхватив голову ру

ками.
486. — аѵеге (или т е ііе ге ) 1е т а п і  пеі сареііі а  ч<і 

(тж. аѵеге 1е т а п і  пеііа сЫ ота  сН аѵеге или іепеге 
Іе т а п і  іп саро а ^й) держ ать кого-л. в руках, в своей 
власти.

487. сассіагзі (или теН егві) 1е т а п і  пеі сареШ рвать 
на себе волосы, схватиться за  голову, прийти в отчая
ние:

Ьа со&паіа, гігпазіа соПе Гі&ііиоіе, з! сассіб 1е шап! пеі 
сареНі, зепга (Зіг пиііа (С. Ѵег^а, «II тагііо й і Е іепа»).

Оставшись одна с малыми дочерьми, невестка молча схва
тилась за голову.

Кеззип аііга  рагіе <3е1 (Зізсогзо Ьа ипа зіогіа созі ріепа 
гіі сапіЪ іатепіІ, озсіНагіопі, іпсегіегге... соше іі ргопогпе 
регзопаіе. Сі загеЬЪе (За т е ііе г з !  1е т а п і  пеі сареШ . а ѵоіег 
согге^&еге, ипо рег ипо, іиШ  е іі изі гііаіеііаіі (Годоі: т а  
апсЬе а йаг ип'оссЫ аіа  адіі зсгіііогі (ЗеІ зесоіі разваіі, поп 
зі гіігае ип чиасЗго рій зе т р ііс е  (Р. РосНі, «ЬЧіаІіапо 
Іасііе» ).

Ни одна из частей речи не может похвастаться историей 
столь изменчивой, полной колебаний и неточностей, нежели 
личное местоимение. Впору за голову схватиться, если по
пытаешься исправить случаи современного диалектального 
употребления местоимений. А если обратить свой взгляд на 
писателей прошлого, то все равно картина яснее не станет...
(Пример см. тж. Т-453).

соп 1е т а п і  а ііа  сіп іо іа  см. М-495.
— гезіаге (или г ітап еге) соп 1е т а п і  а ііа  сіп іоіа см.

М-496.
488. а  т а п о  соти п е  вместе, совместно.
(соп 1е) т а п і  согіезі см. С-2836.
— 5(аге соп 1е т а п і  согіезі см. С-2837.
489. (соп) 1а т а п о  зиііа созсіепга (тж. ипа т а п о  аі 

сиоге) положа руку на сердце, откровенно:
— Ріи ііозіо  ипа т а п о  аі сиоге, ѵессіііо Сагіиссіо... ипа 

т а п о  аі сиоге... Рег сЬі аѵгеі іа ііса іо  іап іо , іо? (М. Риссіпі,
«ЕЬгеі»).

— А если, старик, положа рѵку иа сердце, откровенно: 
...Д ля кого бы это я так старался, именно я?

490. соп т а п о  ^огіе ^  властной рукой:
N 0! пиоѵо зесоіо поп гіизсі а іпзегігзі соп т а п о  !ог1е 

е  зо ііегзе  сег іатеп іе  (Зі зепіігзі, р іл  сЬе сіі еззеге ип зоѵга- 
ѵіззиіо (С. Загіогі, «Риссіпі» ).

В XX столетии Пуччини не удалось утвердить свое влия
ние и авторитет, он страдал от сознания, что пережил свой 
век.

491. а т а п і  діипіе умоляюще, с мольбой, 
соп 1е т а п і  іп дгетЬ о  см. М-495.
— гезіаге (или г ітап еге) соп 1е т а п і  іп егетЬ о  см.

М-496.
492. (Зі т а п о  Іаг^а [зігеііа] (тж. а Іаг^а [§1геі1а] 

т а п о )  щедрый [скупой, скаредный].
493. (а ) т а п о  (а )  т а п о  (тж. сН т а п о  іп т а п о )  по

степенно, мало-по-малу:
. ...зегпЬгб а МісЬеІе сЬе Іа тіп ассіа  йі Ьео, Пегашепіе 
т с о т іп с іа іа ,  Гоззе апсіаіа шап т а п о  аШеѵоІепсЗозі, ііпо 
а га ^ іи п ^ е г е , 1а ріаііа  ѵоі^агіі:^ <3і ипа іігаіа  <3’огессІііе 
(Л. Могаѵіа, «СИ іпйЩ егепіі»).

Микеле подумал, что столь громогласные угрозы Лео, 
мало-помалу смягчаясь, кончатся тем, что тот попросту на
дерет ему уши.

II сапопісо апсЗаѵа зсаЫ ашіозі т а ^ і о г т е п іе  <П т а п о  Іп 
т а п о  (С. Ѵег&а, «М азіго-йоп Севиаійо»),

Каноник постепенно все больше и больше распалялся.
(Пример см. тж. В-210; Р-287; Р-1408).

494. (а )  т а п о  (а ) т а п о  сЬе... (тж. сіі т а п о  а (или 
іп) т а п о  сЬе...) по мере того, как..; в зависимости от 
того, как..:

№ 1Гіп5Іете0 і ргіпсіраіі ІесЗезсЫ аррагіѵапо рій ^гозз? 
е сопіраШ т а п  т а п о  сЬе зі тоѵеѵа (За оѵезі ѵегзо ез4 
(Ь. Заіѵаіогеііі, «РгоІИо йеііа  віогіа й’Еигора»).

В общем, по мере продвижения с запада на восток, не
мецкие княжества становились все обширней и сплоченней.

Ьиі поп роіеѵа Ги&&Іге с о т е  §1і аіігі; а т а п о  а т а п о  сЬе 
Газзізіеп іе  зі аѵѵісіпаѵа зепііѵа Іп зё сгезсеге !а раига т а  
поп зі тиоѵеѵа ( і .  Вщ іагеііі, «Ѵ ізо іа  пега»).

Альберто не мог бежать, как другие. Чем ближе подходил 
к  нему помощник, тем страшнее ему становилось, но Альбер* 
то не двигался с места.

ОІ т а п о  іп т а п о  сЬе з ’аѵѵісіпаѵапо Г отЬ га сгезсеѵа зи 
Іого (М. Вопіет реііі, «I реііе&гіпі» ).

По мере приближения процессии, тень все сильнее оку
тывала ее.
(Пример см. тж. Р-І472).

495. соп 1е т а п і  іп т а п о  (тж. соп 1е т а п і  зоііо  Іе 
авсеііе или а ііа  сіпіоіа, іп ^гетЪ о) слож а руки, ничего 
не делая:

Тиііе (Зоѵеѵапо, іп соііееіо, еззеге аііе^ге е оссира!е; 
т а й ге  ОсІіІіа Йісеѵа: «Мі аѵеіе т а і  ѵізіа аЬЬаииІа, Ііасса, 
соп Іе т а п і  іп т а п о ? »  (С. РСоѵепе, «Ье ?игіе»).

Воспитанницам надлеж ало всегда быть бодрыми и дея
тельными. Мать Одилия говорила: «Разве вы когда-нибудь 
видели меня унылой, расслабленной, сидящей сложа руки?»

496. — геБІаге (или гітапеге, БІаге) соііе т а п і  іп т а 
по (или соп 1е т а п і  аііа сіпіоіа, соп 1е т а п і  іп ^гетЬ о) 
сидеть слож а руки, палец о палец не ударить:

А аіге Іа ѵегііа, с’е апсЬе епігаіа Іа т апо йеі йезііпоі 
сЬё іи ііо  ші загеі азреііа іо  т е п о  сііе йі ішЪоссаг Іа зігайа  
таезіга  ргоргіо іі р г іт о  ^іогпо, е гезіапсіо, зі риб йіге, 
соп 1е т а п !  а ііа  сіп іоіа (М. РиссіпС, «ЕЬгеі»),

С казать по правде, тут явно рука судьбы. Я чего угодно 
мог ожидать, но оказаться на верном пути в первый же 
день, можно сказать, н палец о палец не ударив...

Ыоп р о зз іа т о  іаге піепіе, поі? (ЗоЬЪіато гсз(аге соп Те 
т а п і  іп дгетЬо а ѵеЙеге 1а йізігигіопе (Зеі раезе? (Л. йе Се- 
зрейез, «Ыеззипо іогпа іпйіеіго»).

Должны ж е мы что-то делать? Или сидеть сложа руки 
в то время, как гибнет страна?

— А т е  т ’е  § іа ѵепиіо а поіа  <Н зіаге соп Іе т а п !  іп 
т а п о  (С. Саззоіа, «II іа ф о  йеі Ьозсо»).

— Мне уже наскучило слоняться без дела.
«Сгегііті, его ргоргіо зіапсо, поп пе роіеѵо ріи (Зі зіаге 

зет р ге  соп 1е т а п і  іп та п о » .
«Созі іі зеі т е з зо  а Іаѵогаге».
«Ыо, согпе ѵе(3і, 1е Ьо т е з з е  1п Іазса!» (М. М о^ііа. «ье  

1500 рій Ьеііе Ьаггеііе ііе»).
_ Поверь, я уж е просто не мог все время сидеть сложа

руки.
— И ты взялся за работу.

Нет. Как видишь, я засунул их в карманы.
Е з ’еб1і поп ё  зі с о т е  чиезіо зио зет р ііс е  Ігаіеііо , ё 

попйітепо ЬеІГиошо е(3 аѵѵегіиіо, е поп зі загеЬЬе зіаіо  
соп 1е т а п і  а сіпіоіа с о т е  іа созіиі (М. Вапйеііо, «Ыоѵеі* 
Іе»).

Но мессер Грегорио хоть и не так прямодушен, как его 
брат, тем не менее он красивый и обходительный мужчина 
и не будет, подобно своему брату, сидеть, сложа рукн.
(Пример см. тж. Ь-94; М-2215).
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497. — соііе іпапі Іп гпапо поп ѵа йаі йоііогі ргоѵ. 

с пустыми руками к докторам не ходят; ^  не подма
жеш ь — не поедешь.

сіі т а п о  іп т а п о  см. М-493.
498. соііе т а п і  е соі ріегіі руками и ногами, изо всех 

сил.
499. — те ііе гс із і соНе т а п і  е соі ріегіі (или  соі ріесіі 

е соНе т а п і)  целиком отдаться работе, делу; целиком 
погрузиться в работу.

500. (соп) т а п і  е ріесіі Іе^аіі связанный по рукам й 
ногам:

Ега таііпсопісо , іасііигпо, зепііѵа й’еззег соп т а п !  е ріе<1! 
Іе&аіі іп Ьаііа йі Раоіо Ьеоп!огіе (Е . Сазіеіпиоѵо , «Ѵ опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеоп}огіе»).

Корнмбо был печален и молчалив, чувствуя, что, связан
ный по рукам и ногам, находится во власти Паоло Леон- 
форте.

соп 1е т а п і  ріепе сіі то зсЬ е  (или сіі ѵепіо) см. М-507.
501. соп т а п о  розаіа  по зрелом размышлении.
502. соп Іе т а п і  пеі зассо (обыкн. употр. с гл. ргеп

йеге, зогргепсіеге, со^ііеге) по горячим следам; на ме
сте преступления; с поличным; врасплох:

II Сіпсо аѵеѵа га^іопе: Ьізо&паѵа ргепйеге і соп§іига11 
соп 1е т а п і  псі заесо {А МогаѵІа, «Ьа тазсНегаіа»),

Чинко был прав: нужно было застать заговорщиков врас
плох.

..ЛЧеІІо зіеззо  шошепіо ѵоі ігготреіе  пеі Ъа&по е 1о 
ргепгіеіе соп Іе піапі пеі зассо (Л. Могаѵіа, «Теаіго»).

...В эту же минуту вы врываетесь в ванную и застаете 
его на месте преступления.

А 5о1і ѵепШгё аппі, рег Іа зесопйа ѵоИа зі ігоѵаѵа 1а 
гіепіго. зогргезо соп 1е т а п і  пеі зассо теп іге  Ьагаѵа іп 
ипа Ьізса (А. РаІаггезсЫ , « / ІгаіеЩ  Сиссоіі»).

В даадцать три года он уж е во второй раз попал за ре
шетку, пойманный с  поличным, когда он передергивал 
карты.

503. а т а п  «аіѵа а) безнаказанно; беспрепятственно:
...е4 аіи іа іі (Заі т а г е , з ’ассоз^апйопе аі ріссоіо Іе&по с!і 

ЬапгіоНо, е циеііо соп ріссіоіа Гаііса іп ріссіоіо зрагіо, соп 
Іи ііа  1а с іи гт а , зепга регсЗеге иошо, еЬЬего а шап заіѵ а 
(О. Воссассіо, «Ьесатегоп» ).

...и благодаря попутному течению генуэзцы легко и быст
ро подошли к суденышку Ландольфо и, взяв его на абор
даж , захватили весь его экипаж, не встретив сопротивления 
и не потеряв ни единого человека.

Ь) сколько душ е угодно, в любом количестве (пример 
см. 1-315).

504. — реіаге а т а п  заіѵа ободрать, как липку.
505. — гиЬаге (или рідііаге) а т а п  ьаіѵа красть без 

зазрения совести:
Міа си&іпа ё гісеа, е іі зио Ш іоге 1а гіегиЬа а шап 

заіѵа (А. С. Ваггііі, «ІІпа поііе  Ы ггагга»).
Моя кузина богата, а ее управляющий безнаказанно гра

бит ее.

іп т а п о  БІсига см. М-511.
506. соп т а п о  50І1есііа не задумываясь, 
сіі т а п о  ^ігеііа см. М-492.
507. а  т а п і  ѵиоіе (тж. соп Іе т а п і  ріепе (И тозсЬ е 

или сіі ѵепіо; соп ип ріщпо сН то«сЬе іп т а п о )  (обыкн. 
употр. с гл. гезіаге, г ітап еге , Ігоѵагзі, іогпаге) с пу
стыми руками, ни с чем:

Міо со^паіо. іпѵеее, Ьа рогіаіо іі гозоііо; зоіо. 1е сіщіпе 
сЗі Магіа зопо ѵепиіе а т а п і  ѵиоіе (Т. Ѵагпі, «М етогіе 
йі Еи§епіо ВгаѵеШ »).

Однако, шурин принес с собой наливку. И только кузины 
Марин пришли с пустыми руками.

II сарреііапо ?и т о і іо  тегаѵі& ііаіо гіі ѵесіегті іогпаге 
а Р га ііа  соііе т а п і  ріепе 4» шозсЬе, е іи ііаѵ іа рій  ігап- 
ЧиіПо е сопіепіо ді чиапіо п ’его рагіііо  (/. ЫСеѵо, «Соп- 
$е$8іопі аі ип ііаііапо»).

Капеллан очень удивился, увидев, что я вернулся в замок 
Фратта с пустыми руками, но несмотря на это, был спокоен 
и доволен.

Ш сЬіаті е гісегсііе, Іи ііо  іпиіііе: Іогпагопо а раіагго  а 
т а п і  ѵиоіе (/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііа ііапе» ).

Звали они, звали, искали, искали — все напрасно. Так 
и вернулись во дворец ни с чем.

508. сіі апііса т а п о  издревле.
(соп) а г т а іа  та п о  см М-484.

509. <1і Ъа««а т а п о  простонародный, 
соп 1е Ьгі^ііе іп та п о  см. В-1220.
510. (1і Ьиела т а п о  хорошего качества (о товаре).
511. іп Ьиипе т а п і (тж іп т а п о  кисіга) (обыкн. 

употр. с гл. екзеге, Ігоѵагкі) в хороших, надежных ру
ках

соі сарреііо іп т а п о  (тж. ип сарреііо рег тапо) см. 
С-843.

— апйаге гіа чй соі сарреііо іп та п о  см. С-844.
— кіаге соі сарреііо іп тап о  см. С-845.
512. а сепіо т а п і изо всех сил. 
соі соііеііо іп іпапо см. С 2270а. 
со! сиоге іп т а п о  см. С-3214, 
йепаго аііа т а п о  см. О 92-
513. а сіие т а п і а) щедро, вволю:

II пезіоге аѵеѵа диагапіазеі аппі, Йие егап еіате сЬе 
не 1о сіі?риіа\апо, есі ип’а т а п Іе  рег 1а диаіе ^оііаѵа іі 
сіепаго а гіие т а п і  (С. Ѵег&а, «Егоз»),

Светскому льву было сорок шесть лет. Бь лн у него две 
знакомые, важные дамы, оспаривающие его благосклонность 
и любовница, на которую он щедро тратил деньги.

Ь) (обыкн употр с гл. Іаѵогаге, есс.) двумя бригадами. 
соІГ еветріо аііа т а п о  см. Е-182. 
соп іаМі аііа т а п о  см. Р-269, 
соі іигіо іп т а п о  см. Р-1592, 
а Іаг^а ліапо см. М 492. 
соп 1а іе^^е аііа т а п о  см. Ь-310.
514. сіі Іип^а т а п о  уже давно; давнишний:

Ыоп ега ипа рагіепга, циеііа; ега ипа Еива Візовпаѵа 
ѵепіге (Заііа са т р а д п а  іп сШ а; сі ѵоіеѵа ип ргеіезіо ргера- 
га іо  (1і ІипЕа т а г -  . Ыоп ега гасі1е ігоѵагпе ипо Іі рег И 
(А. Еокаггаго, «йап іе іе  СогІіЗ»),

Это был не отъезд, а бегство. Нужно было нриехать из 
деревни в город и найти подходящий предлог заблаговре- 
менио; придумать его сразу было нелегко.

515. сіі т е г г а  т а п о  а) средний, средненький; Ь) сред
него роста.

516. а (или сіі) о&пі т а п о  повсюду, со всех сторон,
517. соп о^пі т а п о  изо всех сил.
соп Гогоіо&іо а ііа  (или  іп) т а п о  см. 0-641.
518. а ріепе т а п і  полными пригоршнями, в изобилии, 
а рогіаіа  сН т а п о  см. Р-2118.
519. а р г іт а  т а п о  редко поначалу, сначала.
520. сіі р г іт а  т а п о  из первых рук. 
пеііе 5ие ргоргіе т а п і  см. М-477.
соп ип ри^по то^сЬ е іп т а п о  см. М-507.
521. <іі ^иіп{а т а п о  из третьих рук, подержанный, по

ношенный:
РіпаШо. — Ьа зега Іогпо Йа1І’иНісіо зи ііа  шассЬіпеііа, — 

поп пиоѵа, <1і чиіпіа т а п о  (Е. Ровзепіі^ «Ѵіііеііа $иогі 
рогіа» ).

Р и н а л ь д о .  — Вечером я возвращаюсь со службы на 
моей маленькой машине, старой, п-олученной из третьих рук-

522. сіі Бесопсіа т а п о  а) из вторых рук:
ІІзсіѵа рег ргосигагзі сіпчиапіа Ііге соп ип Іаѵого сЬе §1і 

сіаѵапо а іаге сіі зесопйа шапо (С. Ѵег^а, «II тагііо сіі 
Еіепа» ).

Он уходил из дому, чтобы получить пятьдесят лир за ра
боту. которую ему кто-нибудь перепоручал.

Рогзе іі Ьаііо  Іо йезсгіѵеѵа сН зесопйа т а п о , рег ийііа сіі 
зио раЙге (С. Ооззі, «Ноѵапіапа»).

Возможно, э т о т  бал он описывал ие по своим впечатле
ниям, а со слоа отца.

Ь) подержанный; второсортный:
Аісипі 1еззісо§га!і... рег 1а сШіісоІіа <Н ипііогтаге Іе 

сііагіопі а іііп іе йа гііѵегзе есІігіОпі (е т а ^ а г і  йі зесопгіа е сІІ 
іегга та п о ) ...  зі ассопіепіапо йі сііаге зоК апіо 11 п о т е  
йеІГаиіоге (В. М і^ііогіпі, «СНе соз'ё ип  ѵосаЪоІагіо» ).

Некоторые лексикографы... из-за трудностей унификации 
подачи цитат, взятых нз различных нздаинй (зачастую да
леко не лучших)... довольствуются лншь указанием фамилии 
автора.

а §1ге1іа т а п о  см. М-492, 
а ІІго сіі т а п о  см. Т-677.
523. а ип Ігаг гіі т а п о  на близком расстоянии, рукой 

подать.
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524. соп (иН’е гіие Іе шапі обеими руками, с большой
охотой, с дорогой душой:

О иапіо а і сопзепзо 1о (ЗіесЗего соп Іиііс е ііие 1е шапі. 
АІІа }іп [іпе  аѵеѵапо ѵізсеге раіегпе (О. Ѵег&а, «П т агію  
й і Е іепа»).

А что касается согласия на брак, то они подписались под 
ним обеими руками. В конце концов, родительское сердце — 
это родительское сердце.
525. аЬЬаззаге 1е т а п і  сдаться.
526. ассогіаге 1е шапі а дсі укоротить кому-л. руки, 

дать кому-л. по рукам.
5263. асіорегаге 1е шапі пустить в ход кулаки, зани

маться рукоприкладством.
аШсІагзі саро е ріесіі пеііе т а п і  сіі цгі см. С-720.
527. ао^гаѵаге Іа шапо жестоко, сурово наказывать, 

карать:
Т еп іато  Ьеп поі, сііе Іа т а п о  сЗі Б іо  поп зі а^егаѵ і зи 

<1і циезіа т ізе га  іегга (С. Воііа «8іогіа  йеііа  §иегга йеі- 
VіпгіірепАепга аеціі З іа іі Ѵ пііі й1 А т егіса»).

Будем надеяться, что гнев божий не обрушится на эту 
бедную землю.

А1 сопіе Ьеопіогіе егапо арегіе сепіо ѵіе рег апсіаге іп 
Р аг іат еп іо . РегсЬё зсееПеге ргоргіо чиеііа сЬе 1о Іасеѵа 
аѵѵегзагіо сЗі Сезаге СогітЬо? РегсЬё а^&гаѵаг Іа т а п о  
зорга Еепіе сІГега ^іа регае&иііаіа «За 11 а іогіипа? (Е. Са- 
і7еіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо Ьеоп}огіе»),

Д ля графа Леонфорте было открыто множество путей в 
палату депутатов. К чему ж е выбирать такой, что лежит 
поперек дороги Чезаре Коримбо? К чему наносить последний 
удар человеку, и без того преследуемому роком?
528. аіи іагзі соп Іе т а п і  е соп і ріегіІ стараться изо 

всех сил, пустить в ход все средства (пример см. 
В-275).

529. аііаг^аге Іа шапо расщедриться, раскошелиться.
530. а ііе ^ е г іг е  1а шапо а) писать без нажима; Ь) по

добреть; расщедриться.
531. аііепіаге Іа шапо ослабить нажим, давление; про

явить снисходительность.
532. аііип^аге Іа ш апо а) протягивать руку, руки, 

тянуться к чему-л.:
Е ^іип^еѵапо поіігіе зи поіігіе сіеііе Іахіопі р аг іатеп іаг і 

сЬе зесіеѵапо гіипііе. Е зі гіГегіѵапо і ргорозііі е 1е рагоіе 
сЗеі сарі сЬе &іа аііипяаѵапо 1а т а п о  рег а ііеггаге іі роіеге 
{Е. Соггайіпі, «Ьа диегга Іопіапа»).

Непрерывным потоком поступали сведения о совместных 
совещаниях парламентских фракций. П ередавали выступле
ния и заявления лидеров групп, которые уже протягивали 
руки к власти.

b) запустить руки, стащить, украсть:
А сІісіоКо аппі Сагіопе роіеѵа іаге циеі сЬе ѵоіеѵа... резсаге 

§*атЪегі... е аііипбаге ипа т а п о  зиІГиѵа т а іи г а  е сіепіго і 
роііаі (Ь. В іціагеііі, «Сагіопе. ѴІІа сіі ип ііаііапо»).

В восемнадцать лет Карлоне мог делать все, что ему 
вздумается.., ловить раков... и запускать руку в чужие ви
ноградники и курятники.

c) давать волю рукам; распускать руки:
5иЬіІо а і с іп е т а  Іі рогіапо, рег сотіпсіаг зиЬііо ай аі- 

Іип^аг 1е т а п і  е а Іаг 1е рогсЬегіе сЬе зі роззоп Іаге а ііо  
зсиго (С. Тезіогі, «II В гіапга  е а іігі гассопіі»).

Они тотчас тащ ат мужчину в киио, чтобы там обниматься 
и заниматься свинством, которым обычно занимаются в тем
ноте.

11 ра<1ге ега аиіогііагіо, аѵаго, зіирігіо, е рег о&пі поп- 
пиііа аііипйаѵа 1е іпапі (А. Могаѵіа, «кассопіі готапі»).

Огсц был самодуром, жадным, глупым и по каждому 
пустяку лез в драку.
533. аігаге 1е гпапі поднять руки, сдаться.
534. аігаге !а т а п о  зи... дотронуться до.., прикос- 

нуться к..; поднять руку на..:
ЬеораМо. — СЬе Ьаі ?а!1о?
Епгісо. — Міепіе, регсЬё аррепа т і  е раззаіо  рег 1а іезіа  

йі а ігаге  1а т а п о  зи сіі Іеі (V. Вгапсаіі, «Ьа ёо ѵ ет а п іе» ). 
Л  е о н о л ь д  о. — Что ты сделал?
Э н р и к о .  — Ничего, мне даж е не приходило в голову 

дотронуться пальцем до  нее.
— I депііогі Ьаппо зет р ге  га^Іопе, апсЬе чиапсЗо аігапо 

1е т а п і  виі Іого Ііеііиоіі {М. М огеііі, «I  ригі с!і сиоге»).
— Родители всегда правы, даж е когда поднимают руку 

и а своих детей.
апсіаге соп ГегЬоІіпа іп гпапо соп см. Е-124.
535. апсіаге а ііа  шапо сіі цсі следовать за  кем-л. по 

пятам.

апсіаге рег Іе т а п і  сН чс! см. М-644.
536. арріссагзі аНе т а п і  брать что плохо лежит.
537. аргіге 1е іпапі расщедриться, 
аѵеге Іа ЬассЬеІіа іп шапо см. В-23.
аѵеге Ьеі (или Ьиоп) «іосо іп шапо см. С-481, 
аѵеге 1а Ьгі&На сіі чс іп шапо см. В -1225. 
аѵеге Ьиопе сагіе іп ш апо см. С-1069.
538. аѵеге Ьиопа ш апо иметь легкую руку.
539. аѵеге (Ьиопа) ш апо а (+ ш /.)  легко делать 

что-л., иметь удачу в чем-л.
540. аѵеге (или іепеге) Ьиопо [ігізіо] іп шапо карт, 

иметь на руках хорошие [плохие] карты.
аѵеге Ьиопо [саіііѵо] рагіііо  аііе ш апі см. Р-687.
аѵеге іі сиоге іп гпапо см. С-3236.
аѵеге іі сіешопіо пеііе шапі см. 0-89.
аѵеге 1е !а!е пеііе ш апі см. Р-2372.
аѵеге ип іііо  іп шапо см. Р-769.
аѵеге іі ^іосо іп ш апо см. 0-481.
аѵеге 1а ^ о й а  аііе т а п і  см. 0-901.
аѵеге іі ^гапсЬіо аНе т а п і  см. 0-957.
аѵеге ипа огозза сагіа іп т а п о  см. С -1069.
аѵеге ипа т а ІаШ а пеііе т а п і  см. М-169.
541. аѵеге т а іе  т а п і  быть вором.
542. аѵегсі шапо приложить руку; быть причастным 

к  чему-л., иметь отношение к чему-л.:
РеЪо поп (Зіззе зе сі аѵеѵа аѵиіо т а п о  апсЬе Іиі (С. Ра-

ѵрзе, «Тга йоппе зоіе»).
Фебо не сказал, приложил ли ои к этому руку.

(Пример см. т ж . 0 -1 6 5 ).

аѵеге шапо а (+ ш /.)  см. М-539.
543. аѵеге 1а шапо а) иметь право, преимущество в 

чем-л.; Ь) карт, иметь право первого хода.
544. аѵеге Іа шапо а ^с уметь делать что-л.; иметь 

сноровку, способность к чему-л.
545. аѵеге (1а) шапо (или  1е шапі) іп дс иметь долю 

в чем-л., участвовать в каком-л. деле:
— М аезіа. іо... поп еЬЫ т а і  т а п о  пё іп сотЬгіссоІе, пё 

іп сопёінге... (М. й'Аге^Ио. «I пііеі гісогйС»),
— Ваше величество, я... никогда не был замешан в за

говорах и не принадлежал ни к какой шайке...

546. аѵеге (или іепеге) а шапо (или аііе гпапі, ?га !е 
т а п і ,  іп т а п о , пеііе т а п і,  рег т а п о , рег 1а т а п о , рег 
Іе т а п і ,  зоііо  т а п о )  владеть; держ ать в своих руках, 
в своей власти:

«...Роі роззопо апсЬе поп раззаге 1е сіаззі: т а  зе Ьаппо 
іп т а п о  йие о іге Ііпдие, оцці соте о%{?й Ьаппо Гаѵѵепіге 
аззісіігаіо» (С. Сейегпа, «8щпоге Л 8ід,погі» ).

«О ни могут и школы не кончать; но если они будут знагь 
дпа-три языка, то в наше время, можно считать, их будущее 
обеспечено».

Ь’орегаЮ РІАТ Ьа чиіпсіі ѵеііиіо ассгезсегзі іі діѵагіо Іга 
1а ргоргіа геІгіЬигіопе е і ргоПШ (Зеі расІгопе, сЬе ё роі іі 
(Зіѵагіо 1га 1е сопсіігіопі сЗі ѵі*а сіеііа ророіагіопе е 1е 
Іогіипе сіеі ри^по Йі пііНагсІагі сЬе Ьа іп т а п о  1а сіііа 
{«Ь’Ыпііа», 5 поѵетЬге 1961).

Рабочий заводов Фиат видел, как вырос разрыв между его 
зарплатой и доходами заводовладельцев, что в итоге ха
рактеризует разницу между условиями жизни населения и 
горстки миллиардеров, в чьих руках находится город.

5ареѵо сіі аѵеге іга Іе піапі 1а т а іа з з а  сіі чиеііо зрогсо 
аН аге, т а  поп гіизсіѵо а ѵепігпе а саро. Ооѵ’ега, ассійепіі? 
(5 . 8І&ПОГОПІ, «Тезііт опіапга а ’ассиза»).

Я сознавал, что клубок этого грязного дела у меня в ру
ках, но ннкак не мог его распутать. Где же начало, черт 
подери?

Ьа роіігіа е Г атЬ азсіаІоге Ігапсезе Гаппо дпапіо роззопо 
рег аѵ егті іп т а п о , опсіе зсассіагті Іопіапо (С. М.атіпі, 
«Ореге» ).

Полиция н французское посольство прилагают все усилия, 
чтобы схватить меия и заслать как можно дальше.

— 5о. рег езетр іо , е Ьепіззіто, сЬе поп зеі т а і  зіаіо  
рагііеіапо.

ВоЬ Ьаігб іп ріесіі...
— Сопзісісга о по зе іі Іепео іп т а п о  [V. Ргаіоііпі. «Ье 

га&а2ге йі $ап[гсйіапо»).
— Я, например, знаю, отлично знаю, что ты никогда не 

был партизаном.
Боб подскочил на месте...
— Надеюеь, теперь ты знаешь, адо я держу тебя в руках.



МАМ 585 м
Ега з іа іа  О іаппіпа а сіізрогсі а саріге. Ега Іеі, Та р!й 

ріссоіа, сЬе іп сегіо то й о  с і  іепеѵа рег піапо (С. Ваззапі,
«II §іагс1іпо йеі Р іпгі-С опііпі»).

Джанннна, самая младш ая из нас, дала нам понять, что 
в какой-то мере мы были у нее в руках.
(Пример см. тж. С-2219, 0-151).

аѵеге 1е т а п і іп саро а дй (или пеііа сЬ іота йі ч(3)
см. М-486.

547. аѵеге (или тегііаге) 1а т а п о  йгШа заслужить 
почет; удостоиться чести, почетного места.

аѵеіе 1е шапі йі Ш а см. Р-237а.
548. аѵеге 1а т а п о  (еіісе а) быть удачливым, везу

чим:
Рег 1 іиоі іпіепсЗітепІі Ьаі аѵиіо 1а т а л о  Іеіісе (С. Ра-

ѵезе„ «Ь еііеге»).
В осуществлении свонх намерений тебе сопутствовала 

удача.
Ь) быть мастером своего дела, быть знатоком:

Рій ІІ зио апіЬіепіе е рагаззЦагіо, іпегіе, іпсопзізіепіе, 
сіізоззаіо, рій Реіііпі Ьа 1а т а п о  ^еіісе («Р ііт  1961»).

Чем иаразнтарнее среда, изображаемая Феллини, чем его 
персонажи инертнее, несостоятельнее, бесхребетиее, тем луч
ше удается режиссеру показать это.

549. аѵеге 1а та п о  Іагда [яігеііа] быть щедрым 
[скупым].

550. аѵеге 1е піапі Іе^аіе быть связанным по рукам и 
ногам:

— Е 1о сгесіо! Наппо Іе т а п і  Ісяаіе!.. I сагаЬ тіегі, 1а 
О иезіига, регПпо 1а Ріпапга еН т еііе  і  Ъазіопі пе ііе  гиоіе , 
^ іі / а Іа / огса (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа
сіотепіса» ).

— Еще бы ' У них связаны руки!.. Карабинеры, полицей
ское управление, даж е таможенная полиция — все ставят 
им палки в колеса, все стараются им навредить.

551. аѵеге Іа т а п о  Іе^<тега иметь легкую руку:
— ...Ти Ьаі 1е т а н !  Іеебеге е 1’а п іт а  сЬіага; ѵа. ѵесЗі 

ф іа іе  ё іі зио Ызо^по рій иг&епіе, е зоссоггііа зепга  рагеге 
(V7. ВгоссЫ, «I  іет рі йеі цгапйе атоге»).

— ...У тебя легкая рука в чистг-я душа. Пойди к ней, 
посмотри, в чем она больше всего нуждается, и незаметно, 
поделикатнее помоги.
552. аѵеге Іе т а п і  ІіЬеге иметь свободу действий, не 

быть связанным ио рукам.
553. аѵеге 1е ш апі <3і ІоІІа =  иметь дырявые руки (о 

человеке все роняющем):
«Аѵег 1е т а п і  іп іо ііа»  сІісезі іп тпоііо Ъаззо (Зі сЫ 

іа с ііт е п іе  зі Іазсіа сасіеге (Іі т а п о  сЪессЬеззіа (Р. й"АІ- 
Ъегіі, «Оігіопагіо ипіѵегзаіе сгііісо епсісіорееіісо йеііа  Ііпд;иа 
ііа ііапа» ).

«Иметь дырявые руки» — так говорят в просторечьи о том, 
кто легко роняет что-либо.

554. аѵеге 1е т а п і  пеііе иметь чистые руки, быть чест
ным.

аѵеге 1а т а п о  §іге!1а см. М-549.
аѵеге Іе т а п і  ѵег^іпі гіі цс см. Ѵ-327.
аѵеге іі т е з іо іо  (или Іа т е з Ы а )  іп т а п о  см. М-1308.
аѵеге оссЬі аііе т а п і  а дгі см. 0 - 1 1 1 .
аѵеге 1а р а ііа  іп т а п о  см. Р-145.
аѵеге іп р а іт а  сіі т а п о  см. Р-168.
555. аѵеге П Ііт о п е  іп т а п о  командовать, диктовать 

свою волю.
аѵеге ігі^іо іп т а п о  см. М-540.
аѵеге іиШ  ^ іі а85І іп т а п о  см. А-1277.
556. Ьасіаге 1а т а п о  сНе сі регсиоіе целовать руку, 

которая бьет.
557. Ьадпаг5І 1е ш апі гіі започіе обагрить свои руки 

кровью.
558. ЬаНеге 1е піапі аплодировать, рукоплескать: 

«Сгедее сіі ресоге», зЬоіІаѵа. «Сепіе Ьаопа а пиііа; Ьиопа
а зіііаге  іп согіео е Ьаііеге 1е піапі» (М. Ѵепіигі, «Сіі аппі 
е е і і  іпеаппі»).

— Стадо баранов! воскликнул он. — Ж алкий сброд, спо
собный лишь выстроиться шпалерами и рукоплескать.

Вепсііе поп аЪЬіа ЛісіоНо аппі, ЗІеГапо ё ип з іти іа іо ге  
<5і ессегіипе. СЛіе Ііро, а ѵо1і:е діі Ьаііегеі 1е т а п і  (О. Ма- 
гоііа, «Маі (Іі С а ііепа»).

Хотя Стефано еще нет и восемнадцати лет, он симулянт 
каких мало. Бывают случаи, когда я прихожу в  восторг 
от его искусства.

559. Ьепейіге соп 4иН’е йие Іе та п і благословлять 
обеими руками, желать всего наилучшего.

560. сайеге (или савсаге) сіі т а п о  падать из рук: 
Р озаига .— Рогіа ип’аИга зесііа е ?а!1о ѵепіге.
М агіопеііа. — ОЬЬесЗізсо (А чиезіо ^еіозо поп сазса т а !

пи И а сіі т а п о )  (С. СоШопі. «Ьа ѵейоѵа зсаііга»),
Р о з а у  р а. — Принеси еще стул и пригласи его войти. 
М а р и о н е т  та. — Слушаюсь. (От этого ревнивца никогда 

ничто не скроется).

561. сайеге (или савсаге) іп тап о  (или пеііе тап і) 
а (или сіі) цсі попасть в чьи-л. руки:

Е оепі В Д іо  50ті§;1іаѵа а циеі йеЬоІе горріпо іпсарасе, 
а т о т е п і і  1о сЬ іатаѵ апо 1’огГапеІІо. I.і:і ё  сасіиіо ш т а п о  
а ипа зегѵа (/,. Вопаппі, « V іт ри іа іа» ).

II все ее сыновья были похожи на этодо ж алкого хромо
ногого калеку, которого иногда иазывачн сиротой. Он попил 
в руки служанки.

562. сайеге зойо т а п о  быть под рукой, попасться под 
руку.

563. саісаге Іа т а п о  а) писать с нажимом; Ь) оказы 
вать давление на...

саіпЬіаге і йагіі іп та п о  см. 0-3.
564. сагісаге 1а та п о  а) преступать меру, преувеличи

вать, сгущать краски:
И Бгезсіапі ё сорігеііо а гісоггеге а гіріе&Ы е г°55о1апі. 

сагісапсіо 1а т а п о , о соп&іітеепсЗо ип сопсеііо зегіо соп 
аНгі гісіісоіі (Р. й е  Запсііз, гЗ а ^д і сгіііс іх).

Б ретан и  вынужден прибегать к грубым приемам, грани
чащим с шаржем, илн сочетать серьезные аргументы со 
смехотворными.

Ь) превышать власть, злоупотреблять властью, 
савсаге сіі тап о  см. М-560.
саксаге іп тап о  (или пеііе тап і)  а (или сіі) цсі см.

М-561.
саѵаге 1е Ьа&іопаіе йаііе т а п і (или сіі тап о ) сіі ип 

пюпео см. В-331.
саѵаге 1е савіа^пе (Йаі (иосо) соііа т а п о  аЧгиі см. 

С-1257.
поп гаѵагкі ип йепаго сіі т а п о  см. 0-103.
саѵаге іі ^гапсЬіо сіаііа Ьиса соііе т а п і аГгиі см.

0-959.
565. саѵаг(5І) сіі т а п о  (или йаііс тап і) с руками 

оторвать.
566. саѵаге (или Іеѵаге) Іе та п і йа чс покончить 

с чем-л., (за) кончить что-л., отделаться от, сбыть что-л. 
с рук долой.

567. — поп саѵаге Іе гпапі йа пиііа ничего не уметь, 
быть ни к чему не способным.

саѵаге і ри^пі йі т а п о  а ип кап(о (или а 5гп1о Ргап- 
сексо) см. 5-212.

568. сейеге 1а та п о  а) уступить; Ь) потерять преиму
щество.

569. сейеге Іа та п о  а цс й  воздать должное чему-л.:
Саѵаііеге ЕгпоЫ. — А Ѵепегіа зі Ьеѵе П саН ё здиізііо... 

А Кароіі роі сопѵіеп сссігге 1а т а п о  рег і зогЬеІіі (С. Соі- 
йопі, «Ратеіа пиЫ Іе»).

К а в а л е р  Э р н о л ь д .  — В Венеции пьют великолепный 
кофе. Неаполю следует отдать должное за его шербеты.

570. сЬіесІеге (или гіотапгіаге) 1а т а п о  (тж. сЬіесіеге 
іп т а іг іт о п іо  или іп т о ^ Ііе , рег т о ^ Ііе , іп зроза) про
сить руки, сделать предложение:

— ...Коп іепогаіе сЬе Реіісе ВассіоссЬі... зі ргезепіо ип 
Еіогпо а сЬіесІеге Іа т а п о  сіі Е ііза сЬе сопсезза 
{М ЗаІѵапезсЫ, «Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе с И йіаѵоіо»).

— Вам известно,*что Феличе Баччоккн... пришел однажды 
просить руки Элизы и получил согласие.

сопоксеге киііа (или со те  1а) р а іт а  йеііа тап о  см. 
Р-170.

сопіаг виііе йііа й’ипа т а п о  см. 0-688.
571. сопігаііагс 1а тап о  подделать почерк
572. соггеге соп 1е т а п і іп дй наброситься с кула

ками на кого-л.
573. сояіаге рііі пеііе піапі й'ип Іайго стоить дешево, 

дорож е у вора купить.
йаге Гасдиа аііе т а п і см. А-147.
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574. гівге ип’аНга ш апо а цс подправить что-л. 
йаге ип’ап п а  іп т а п о  а см. А-П02.
575. Йаге га Ьиопа т а п о  дать на чай:

Зсаѵегго. — Мі гёагй роі Іа Ьиопа та п о , іі зі^-пог Сопіе?
Сопіе. — Вайа Ьепе а поп Ьеѵег іі ѵіпо, е поп ѵі т е і іе г  

гісІГасциа (С. СоШопі. «II ѵепіа&ііс»).
С к а в е ц ц о. — А ка чаек с вашей милости будет, госпо

дин граф?
Г р а ф  — Только смотри, не трогай вина и не вздумай 

подливать в бочку воды.

йаге ІІ й іо  е ѵесіегві ргепйеге 1а т а п о  см. Б  690. 
гіаге гіие т а и і  гіі Ьіапсо см. В-697. 
йаг5І ипа {ге^аііпа Йі т а п і  см. Р-1287.
Йаге н  ІетЬ о іп т а п о  см. Ь-ЗСО.
576. йаге (или цш п^еге, рог^сге, ргевіаге, БІепйеге, 

іепеге) т а п о  (или сеііа  т а п о , гіеііе т а п і;  т е ііе г е  или 
рогге гпапо или  Іе т а п і)  а (или іп, «и, аййоззо а) дс
a) предпринять что-л., взяться за что-л., приступить к 
чему-л.:

Тгоѵаіа ипа ѵіііа іп ипа зріа^&іа, зі <5іес1е шапо аі зоІШ
ргерагаПѵі гіеііе рагіепге (А. Могаѵіа, «I гассопіі»).

Когда была снята вилла на пляже, начались обычные 
приготовления к отъезду.

МопіЬ ж {игоге е гііѵепіб с о б і  г о б б о  сЬе ее зі іогзего 
разза іі сіі |і і ротр іег і аѵгеЪЬего сіаіо т а п о  аИе рошре рег 
зреепегіо (С. Кодагі, «Ье аѵѵепіиге йі С іроіііпо»).

Синьор Помидор рассвирелел и стал таким красным, что, 
проезжай мимо пожарники, они схватились бы за насосы, 
чтобы потушить его.

Ьогето. — Ооѵе сошіпсіаіе а ш сііеге тап о ?
АгсНііеііо. — Іп с а т е га  ѵсзіга. С о т іп с іа т о  а Іо&ііеге 

Г іп іе іа іа іа  е 1е рогіе . {Е. Ое Рііірро, «Вепе тіо е соге
тіс»)

Л о р е н ц о .  — С чего вы собираетесь начать? 
А р х и т е к т о р .  — С вашей комнаты. Сначала мы снимем

рамы н двери.
...оссогге сЬе і рагіі&іапі з 'апо  Гга І р п т і  агі епігаге 

п еііе с іііа .., Іга і ргііпі а рэгге т а п о  аі 1 а Ігазіо гтаг ісп е  
гіеПа ѵііа е йеі гаррогіі босіэіІ... [Ь. Вегцопгіпі, «Оп 
[исііе рег ЗаЬа»).

...необходимо, чтобы партизаны первыми заняли города, 
.. первыми приложили руку к тому, чтобы изменить их 
ж изнь, изменить социальные отношения...

С стипцие, поп бі роігсЬЬе е аоѵіеЬЬе Іасеге сЬе ё ипа 
ѵег^о&па сЬе асЗ ипа 1е&§е сіі пазаеК о «ЗеІГаШѵііа ти з іс а іе  
поп зі зіа р05І0 т а п о  іп Іапіі аппі... («Ь’Ѵ пііа» , 19 тагго 
1977).

Таким образом мы не можем и не должны замалчивать 
этот позорный факт: до законопроекта об упорядочении 
музыкальной деятельности в Италии за много лет руки так 
н не дошли...

Ь огет о. — Ктоп Іо еареѵі сііе сіа ип т от епіо аІѴаІіго 
сіоѵеѵало гпсйеге тап о ?  Коп егаѵ ато  а'ассогйо сЬе Гар- 
р аг іа теп іо  Ъізо&паѵа то<ШісагІо, гепйегіо тоаегпо? 
(Я. й е  Рііірро, «Вепе тіо е соге т іо»).

Л о р е н ц о .  — Разве ты не знала, что с мннутьі на 
минуту они должны были приступить к работе? Ведь мы 
с тобой договаривались, что квартиру нужно отремонтиро
вать, переделать на современный лад.

...Чиеііа та Ш п а , іо апсіаѵо теііепгіо  т а п о  ога а ипа соза, 
ога а и а 'аІіга , рег іпсіиёіаге (А. Могаѵіа. «Ьа поіа»).

...в то утро я принимался то за одно дело, то за другое, 
пытаясь убить время.
(Пример см. тж, ІІ-78).

b ) прибрать к рукам что-л., наложить руку на что-л.: 
5ареѵа еііа сЬе Гиссіво аѵеѵа т е з з о  1е т а п і  зиі Іого

раігітопіо? апсііе циезіо зареѵа (А. Могаѵіа, «Сіі іпйЦ -
Іегепіі»).

Знала ли она, что погибший прибрал к рукам нх на
следство? Она знала н это.

Коп сЬе іи ііо  циапіо 8і ѵесіеѵа БиНа та р р а  аррагіепеззе 
аі 1 а іаш іеііа : а ЫогЗ ѵі егапо топіа& пе іпозрШ пеііе 
диаіі &ГІЪЬа поп аѵеѵапо т а і  ѵоіиіо т е і іе г  т а п о  (С. То- 
гпазі й і Ьапірейиза, «II пгаіііпо й і ип теггасіго» ).

Не вся территория, изображенная на карте, принадлежала 
семье Ибба. На севере были суровые горы, которые семей
ство не намеревалось прибирать к рукам.

5е соіого сЬе зіпога бі зіо&апо а ^гійаге, ріцііапо ^и зіо  
апсЬе а те ііе ?  т а п о  пеііа гоЬа аКгиі, вйато \г іііі!  (С. Ѵег- 

д ,а , «Мазіго-сіоп СезиаШ о»).
Если все эти люди, которые пока довольствуются криками, 

войдут во вкус и запустят руки в чужое добро — мы про
пали!
|П ример см. тж, С-2252; С -2730; 5-1868),

577. йаге (и п а  или Іа) шапо а цд {тж. рог^еге ипа 
т а п о  а ^(і) помогать кому-л., протянуть руку помощи, 
оказать помощь кому-л.:

Ега ип о т е ііо  сіі сиоге Ьиопо е 1а зиа паіига поп ега 
а і іа і іо  циеііа сИ ип ІасЗго т а  сЗі ипа регбопа сапйіда, ветрге 
гіезісЗегоза сіі сіаге ипа т а п о  а^Н аИгі (С. Рагізе, «II ргеіе 
Ьеііо»),

Это был человек с добрым сердцем, и характер у него 
был совсем не вора, а честного человека, готового всегда 
помочь людям.

С*егапо сЗие си&іпе... сЬе гіаѵапо ипа т а п о  пеііа (ЗІгегіопе 
Йеііа саза (Е. Раііі, «Ѵп Ьеіііззіто поѵетЪге»).

Были там две кузины.., Которые помогали по дому.
— ...Вё, Ъазіа: Ъеѵіатосі зи  Іге дгарріпі асЗ^еззо. Ѵіеп 

^иа АЫіпо сіа Ьгаѵо сЬе ші гёаі ипа т а п о  а іігаг %ій і  Ьіс- 
сНіегі... (6/. Зіт опеііа, «Тігаг т аіііпа»).

— ...Ладно, хватит. Давайте спрыснем это дело тремя 
стаканчиками граппы. Иди сюда, Альдино, будь молодцом, 
помоги мне в этом деле...

«Аііепіа сіі поп сазсагсі сіепіго сЗі пиоѵо, іі Сгі^іо БІа 
рег апсіаге іп репзіспе е поп зо зе ігоѵі ип а ііго  аііоссо 
сЬе «іа ипа т а п о  а изсіге (Заііа іо&па» (5 . Зщ погопі, 
«Тезііт опіапга й ’ассиза»).

— Смотри, не начни снова. «Серый» уходит иа пенсию, 
и я не уверен, что найдется еще один дурак, который про
тянет тебе руку, чтоб вытащить из дерьма.

З о іт і  поп зі роіеѵа р егте ііе ге  ипа й отезііса  Пзза. Е  ро! 
іга і ѵісіпі с ’ега бетрге  чиаісипо сііе Йаѵа Іа т а п о  
(М. Реіізаііі.-Р . Р іііо іи , «Ьа т<гІе соп Іе а іі ЬіапсНе»), 

Сольми не мог себе позволить иметь постоянную домработ
ницу. К тому, же кто-нибудь из соседей всегда ему помогал. 
(Пример см. ток. В* 120; С-2120; 0-316; 1-33; М-861; Т-207).

578. сіагзі 1а т а п о  а) помогать друг другу:
Тга сіі Іого зі гіаппо 1а т а п о ... зоп іи ііі рагепіі (С. Ѵег^а, 

«М азіго-йоп СезиаШо» ).
Они помогают друг другу. Все они родственники.

Ь) сходиться, подходить друг к другу, дополнять друг 
друга:

И шагсЬезе ѵіѵеѵа зоіо, е Ьазіаѵа епігаге пеііа зиа віапга 
рег ассегіагБепе. С’ега іп езБа чиаісііе соза сііе ассизаѵа ІІ 
сеПЬаІагіо, е сіиаІсЬе а ііга  сЬе ассеппаѵа аі еаЬіпеіІо БепІІ- 
гпепіаіе (Типа йоппа &аІап!е. РогБе ін сосіеБІа ѵапеіа ёеП ’ио- 
шо зосіаіе циезіі аие сагаііегі зі сіап 1а т а п о  (Г. Оаі- 
ѴОп&аго, «Ьа ріапеііа  регйиіа»).

М аркиз жил в одиночестве, и достаточно было войти 
в его комнату, чтобы убедиться в этом. Было в ней нечто 
такое, что говорило о холостяцкой жизни, а с другой стороны 
напоминало будуар дамы легкого поведения. Может быть в 
людях такого рода эти качества дополняют друг друга.
579. сіаге 6\ гпапо {или йеІІе т а п і)  подтолкнуть.
580. гіаг§і 1е ш апі аііогпо а »̂с суетиться, хлопотать

о чем-л.
йаге ипа т а п о  сН Ыапсо см. В -697.
581. гіаг5І (или те ііе гв і)  пеііе т а п і  (кі сісбііпо вве

риться судьбе, понадеяться на судьбу.
582. йаге (или ргезіаге) піап іогіе оказать помощь, 

поддержку, помочь:
Езізіе, пеІГізоІа, ипа ріапа 1га госсе аііе, іп сиі с’ё 

ип’есо. Сегіе ѵоИе, сарііапсіо 1а, т іо  расіге бі (Зіѵегііѵа а 
^гійаге (ІеІІе Ігазі ІейеБсІіе... Іо, рег гізреЦо сіеііа виа 
аиіогііа, поп озаѵо гіаг^П піап Іогіе, е БеЬЬепе ІгегпеБЗі 
гі’апзіа ЬеПісоза. азсоііаѵо чиееН е т е т і  іп Бііепгіо (Е. Мо- 
гапіе, «ЬЧзоІа й і А гіигс»).

Есть на острове долина между высокими скалами, где 
раздается эхо. Когда мой отец попадал туда, ему нрави
лось выкрикивать немецкие фразы ... Авторитет отца был на
столько велик, что я даж е не решался вторить ему и, пре
одолевая желание тоже крикнуть что-то воинственное, молча 
слуш ал эти загадочные фразы.

Саггі е ігатБ  гоѵезсіаіі пеііе зігасіе ітресііѵапо і1 раз- 
з а е е і0 з і іе  соіоппе іебезсЬе, ассоггепіі а «Іаг т а п  Іогіе 
а ііе  ігирре (С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).

Опрокинутые посреди улицы машины и трамвайные ва
гоны мешали продвижению немецких колонн, спешивших на 
помощь войскам.

Ма чиеііо  БІеі:Іе гіііо , поп ргеѵе^епсЗо сЬе Іо поп аѵгеі 
йаіо т а п  !огіе (С. Рагізе, «II ргёіе Ьеііо»),

Но парень промолчал, не предполагая, что я не вступлю в 
Д р а к у .

583. йаге ипа тап о  Йі тогйепіе порицать, критико
вать.

584. йаге та п о  е ракко уступить.
585. ааге Іа ргшіа шапо а дс начать работу; поло

жить начало,
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йаге Іа т а п о  (1і 5ап Сіоѵчппі см. 0-624.
586. йаге (или ітрогге) Ги14іпіа .папо сделать послед

ний штрих, окончательно отделать, завершить что-л.:
...гіііеіе сЬе гізропйегб рій іаггіі, регсЬё ога бопо оссираііз- 

5ІТПО а сіаге 1 иПіпіа т а п о  ай ип’орега (С. Ѵегйі, «Аиіо- 
Ьіоёгаііо. (іаііе Іеііеге»),

...скажите, что я ей отвечу позже, потому что сейчас очень 
занят: заканчиваю одну оперу.
(Пример см. тж. С-870).

587. сіізрогге гіеііа т а п о  распоряжаться собой, своей 
рукой и сердцем.

сіотапгіаге 1а т а п о  см. М-570.
йогтіге соп 1а очдапсіа хиііа т а п о  см.. 0-1137.
588. етріг$і 1е т а п і сіі дс воспользоваться случаем, не 

упустить случая.
ехвеге со те  Іе йііа сГипа т а п о  см. Е.-691. 
еххеге гіііа сіеііа кіекка т а п о  см. В-692.
589. еккеге {асііе асі аігаге 1е т а п і быть драчливым, 
евкеге со те  іі »иапіо е 1а та п о  см. 0-1143. 
еквеге ип ёіосайоіо пеііе т а п і сіі см. 0-465.
590. евкег дій <1і т а п о  диал. находиться далеко: 

«Шсогсіаіі Ьепе, Айеііпа, сііе 6а поі зеІ зет р ге  1а Ьеп-
ѵепиіа... В е г^ а т о  е М ііапо ё ип’ога, ^агіа Іип&а; поп з іа т о  
т іс а  еіп <11 т а п о . 0)иа1зіазІ т о т е п іо  ё Ьеп ассеііо»
(Е. Ьа З іе ііа , «Ьа йоісе т огоза»).

— Запомни хорошенько, Аделина, ты у нас всегда ж е
ланная гостья... От Бергамо до Милана самое большее — 
час, ие так уж  мы от тебя далеко. Можешь приезжать 
в любое время.

591. еззеге а ііа  т а п о  быть под рукой, быть доступ
ным.

592. еззеге аііе піапі драться, вступить в рукопашную:
Апсіапсіо рег 1а зігагіа, роіеѵа... аЬЪаііегзі... а ипа Ьгійаіа 

гіі га&агхассі сЬе, Ііп&епсЗо й’еззегс а ііе  ш апі іга Іого, 
еГіпхассЬегаззего 1а ЬагЬа сіі Гапео (А. М ат опц  «I рготез*
8І ЗрОЗІ»).

И дя по улице, он мог... встретиться... с толпой сорванцов- 
мальчишек, которые, притворившись, что дерутся между со
бой. могли забросать его бороду грязью.
(Пример см. тж. С-2723).

593. еззеге сопТго т а п о  ехать, идти против движения: 
...аѵеѵо іпѵезШо... ип роѵегеііо сЬе т і  ѵепіѵа Іпсопіго Іп

то іо ге ііа ... его сопіго та п о , е апйаѵо іогіе... (Л. Могаѵіая 
«Миоѵі гассопіі гот апі»).

...я сбил одного беднягу, который ехал мне навстречу 
иа мопеде... я ехал по левой стороне иа большой скорости...

594. еввеге (или 8Іаге) іп та п о  (или пеііе та п і)  сіі
быть в чьих-л. руках, в чьей-л. власти:
II Заѵегіо, сегіо, с а іт о  поп ега пё загеЬЬе т а !  зіаіо ; ІиІ 

апсога поп Гаѵеѵа ѵесіійо а ііа  ргоѵа; іи ііо , сіиодие, 5Іаѵа 
пеііе зие т а п і  (А. Могаѵіа, «Ьа т азскегаіа»).

Саверио, разумеется, был далеко не спокоен, да и не 
мог быть спокойным; ведь он еще не видел его в деле; 
все. таким образом, было в его руках.

595. еззеге іп т а п  йе’ сапі попасть в переделку, в пе
реплет, в тяжелое положение.

596. еззеге 1а т а п о  гігіііа сН быть чьей-л. правой 
рукой.

еззеге ипа ресііпа пеііе т а п і  сіі дгі см. Р-987.
Таге сазсаге іі рап сіі т а п о  а ясі см. Р-261.
Таге Оези соп сепіо (или Іге) т а п і  см. 0-376.
Тагзі Іи т е  соііе т а п і  см. Ь-8 6 8 .
597. Таге 1е т а п і  делать маникюр:

5і Та Таге апсЬе Іе т а п і .  Рагіа соп 1а гадагга Ігапдш ІІо, 
зепга сигагзі сіеііа ^еп іе сЬе зепіе (А. Сатрапііе, «СИ 
азрага^і е Ѵ іт т огіаіііа йеІѴапіта» ) .

Ему делают такж е маникюр. Он разговаривает с мани
кюршей спокойно, не обращ ая внимания на присутствующих 
в парикмахерской людей.
598. Таге 1а т а п о  а цс (тж. Тагсі или Тагзі 1а т а п о )

набить руку на чем-л.; привыкнуть к чему-л.:
Ѵегзо ГАѵе, іі ргеѵозіо Мопіого ^іип^еѵа іп Сазіпо зетп- 

рге іі р г іто , соі іазсопі а сіпіоіа... ріепі геррі сіі зспйі; 
е рег поп зіаге іп огіо, іпіаѵоіаѵа зиЫІо ипа рагііііпа а 
Юрра соі ргііпо сЬе сарііаѵа; ипа рагііііпа а ііа  Іезіа, рег 
(агзі 1а т а п о  (Ь. Сариапа, «Ье раезапе»).

Перед вечером настоятель Монторо всегда появлялся в 
казино первым, с кошельками на поясе, туго набитыми це

хинами, и, чтобы ие терять зря время, садился сыграть пар
тию с  первым встречным, только чтобы набить руку.

...аНа !іпе, рег саіш агіо, ®1і аѵеѵо рготеззо  сЬе загеі 
апйаіо аі пе^огіо, чиеііо зіеззо  р о т е г і^ іо ,  рег І а г т і  1а 
т а п о  (А. Могаѵіа, «&'иоѵі гассопіі готапі»).

...наконец, чтоб его успокоить, я обещал отцу сегодня же 
п полдень пойти в магазин, чтобы привыкнуть к работе. 
(Пример см. тж. М-409).

599. ?аге (или Іаѵогаге) а (зиа) т а п о  делать своими 
руками.

600. Таге т а п  Ьазза грабить, мародерствовать, разбой
ничать:

ЗиЪіІо 5і т ізе го  аІГорега: е зі Тесе т а п  Ьазза зиі 
рогсеПіпі гіі Риі^епгіо {/. Шеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііа- 
Ііапо»).

Они тотчас же принялись за дело, и поросят Фульджен-* 
цио как не бывало.

С а гтаи х  іп іапіо аѵеѵа Тги^аіа Іи ііа 1а саза есЗ аѵеѵа 
^аііо т а п  Ьазза БиІІа сіізрепза (і:. Заідагі, «II согзаго 
пего» ).

А тем временем Кармо обшарнл весь дом н обчнстнл 
чулан.

5егаПпо ега іі сопзі^ііеге йеіе^аіо сіі ипа гіі чиеііе 
Бчиагігассе сіі ЬазіагсЗі сЬе апсІаѵапо рег і с а т р і а Таг т а п  
Ьа55а, е риг {горро апсЬе пе11’ог1о е пеііа ѵіепа (ЗеІГагсі- 
ргеіе (А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга ри ісе ііа^іо» ).

Серафино был признанным главарем одной шайки молодых 
головорезов, которые рыскали по полям н грабили поселян, 
не щ адя даж е огороды н виноградники прелата.

Ега іі т о т е п іо  позіго... гіі !аге т а п  Ьазза зи ііе Ьогзе 
йеііе раігопеззе г іт а з іе  зи ііе  зесііе (С. Рагі$е, «II ргеіе 
Ьеііо»).

Наступил и наш час... пошарить в сумочках устроитель
ниц спектакля, которые онн оставили на стульях.

{агкі іеііо адіі оссЬі соп Іа т а п о  см. Т-630, 
поп іісІагБІ соі редпо іп т а п о  см. Р-1006.
601. (оггаге 1а та п о  а навязать свою болю, заста

вить кого-л. сделать что-л.:
II Магіапі іеп іа, зепга рагеге, <3і Тоггаге 1а т а п о  а ѴегсІІ, 

іасеікіойі тап й аге  аі Саіго рег 1а р г іт а  с1е1Г«Аійа* 
(С Ѵегйі, «АиіоЫо&га}іа ааііе Іеііеге»).

Марнанн пытается потихоньку наж ать на Верди, чтобы 
тот послал его в Каир на премьеру «Анды».

— Сі йеѵе реггіопаге, зі&пога, — сііззе. — зе аЬЬіалю сег- 
саіо йі Гоггагіе Іа т а п о  (С. Ггиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа 
аоппа йеііа аотепіса»).

— Вы должны нас извинить, синьора, — сказал  комиссар, — 
за то. что мы несколько перестарались по отношению к вам.

Іо его апсога аі р ге ііт іп агі <ІгН і т і а  согіе, сЬе і т т а -  
діпаѵо Іип^а е (Зіііісііе, чиапсЗо Іеі, диазі Тоггапсіоті Іа 
т а п о , зі сііесіе а т е  (А. Могаѵіа, «Ь’атоге сопіи^аіе»).

Я только начал ухаж ивать за ней и представлял себе, 
что это будет долгая и трудная задача, как вдруг она, 
ускорив события, отдалась мне.

^еііаге  іі сіепаго а йие т а п і  см. О -101. 
сгеМаге іі заззо е пазсопйеге 1а т а п о  см. 5-251.
602. ^іосаге сіі т а п о  (или сіі т а п і)  а) показывать фо

кусы; Ь) проявлять ловкость рук; мошенничать:
С^иаІсЬе ѵоНа сарііаѵапо йедіі іпдго^аіі, е  ІѴіга {асеѵа 

}іпІа сіі шозігагзі аѵігіа йі зепзагіопі, еіосаѵа <1! т а п о  е 
гіизсіѵа сЗі }аг Циогі ипа сагііпа, сЬе теііеѵа йа рагіе рег 
Ргідиеі (V. МогеШ, «Маіаіе іп саза й'аррип(атепІо»).

Иногда попадались наркоманы» и Нира делала вид, что 
ж аж дет новых ощущений, а между тем ей удавалось ловко 
стащить пакетик для Фрике.

603. «ігаге а о<*пі т а п о  исколесить все вокруг.
604. ^іип^еге 1е т а п і  умоляюще сложить руки, сжать 

руки:
...1а гиоіа Йеііа саггіоіа апсЗаѵа а сегсаге і зазз! ріц 

егоззі е рипіи іі йе] ѵіаіе... е іі роѵего Ьагопе гісеѵеѵа 
пеііа рапсіа сегі:і соірі сЬе 1о Гасеѵапо зийаге.

— 51аіе аи еп іі аі заззі — зі гассотапсІаѵа е іи п §ет!о  1е 
т а п і  (С. Нойагі. «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

...колесо тачкн натыкалось на самые большие и острые 
камни, ...и животу барона доставались такие толчки, что 
беднягу бросало в пот.

— Поосторожнее, смотрите под ноги, — умолял он.

^іип^еге (йеііа) та п о  (или гіеііе тап і)  а (или іп, 
5ід, ас1с)о55о а) дс см. М-576.

605. ^гаѵаге Іа та п о  хи с̂1 притеснять кого л., дзр 
жать в ежовых рукавицах.
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поп ^иасіа^паге (перриг) Гасдиа рег Іаѵагкі 1е та п і 
см А-166.

606. очдагіадпаге ипа тап о  карі. побить карту, взять 
взятку:

5реззо тпіа т а й г е  ега зісига йі аѵег ^иайа^паіо  ипа 
т а п о , е ^іі зі аііип&аѵа рег гассо&ііеге 1е сагіе, циапсіо 
гпіо расіге пе ^іосаѵа ипа зирегіоге е 1е зоНіаѵа 1а ргеза 
(С. С а з з о іа « I I  іа^ ііо  йеі Ьовсо»).

Часто мама, уверенная, что это ее взятка, уже протяги- 
вача руку, как вдруг отец открывал более крупную карту 
и забирал все.

^иасіадпаге Іа т а п о  а дсі си. М-689 Ь). 
диіггаге сіі т а п о  со те  ип’ап^иШа см. А-752.
607. ітрогге 1е т а п і церк. воздеть руки, 
ітрогге Г и іііта т а п о  см. М-586.
608. іпсЬіпаге соп 1а та п о  хорга іі сі»!іо отвесить це

ремонный поклон.
60Р. Іаксіаге та п о  ІіЬеіа а дгі предоставить кому-л. 

свободу действий.
610. Іаксіагкі ргепйеге 1а та п о  йа дсі оказаться на по

воду у кого-л.
014. ІаБсіагкі ксарраге (или иьсіге) гіі т а п о  а) выпу

сти п> из рук: уронить; Ь) упустить случай.
612. ІаксіагБІ (адііаге 1а та п о  дать руку на отсече- 

нме.
613. ІаѵагБІ (или Іаѵагвепе) Іе т а п і (со те  Рііа(о)

умыть руки, отмежеваться, остаться в стороне:
« А п г іа іе ,  ѵ і сЗісо; с Ь е  ѵ о іе і е  с і і ' і о  Г а с с іа  сЗі ѵое.*гі р іи г а -  

г г р п і і?  І о  п о п  с ’е п 1 г о ; т е  п е  І а ѵ о  1с т а п і »  (Л . М апгопі,
* I рготеззі 5ро5і» ).

— Уходите, говорю вам. На что мне ваши клятвы? Я тут 
ио при чем. Я умываю руки.

Р іп а ітеп іе  ип ІипесЗі КапоссЫо поп ѵеппе рій а ііа  саѵа, 
е іі райгопе 5е пе Іаѵй 1е т а п і  регсЬе а ііо  з іа іо  іп сиі ега 
пйоИо огшаі ега рій сЗі ітр ісс іо  сЬе аИго (О. Ѵег^а, «Яозво 
т аіреіо»).

Наконец, однажды п понедельник Лягушонок не пришел 
и а копь, н хозяин вздохнул с облегчением, потому что в 
этом состоянии Лягушонок был больше в тягость, чем по
лезен.

— Соше Р ііаіо . — Ресе а ііо  сіі 1аѵаг«і 1е ш апі (А. Раіаг- 
2е5сН.і, «I ІгаіеІІі Сиссоіі»).

— Я поступлю, как Пилат, — сказал он, делая жест, что 
умывает руки.

— Ьиі, іі зио сіоѵеге ГЬа іа ііо . 1о зіеззо  соше Гаѵгеі 
Гаііо іо. Роіеѵа апсЬе Іаѵагзепе 1е піапі, рег (Зіге. /аг  [іпіа  
йі п іеп іс  е апйагзепе а гассо^Пеге 1е ѵіоіеііе (С. Ргиііего  
е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа  йотепіса» ).

ѵ — Д олг свой он выполнил; точно так ж е поступил бы 
и я. Ои мог бы, так сказать, умыть руки и как нн в чем 
не бывало пойти себе и собирать цветочки.

І п з о т т а  вЬгі^аіевеІа  ѵоі! — е зс іа т б  аііога райгоп Сіроііа 
іпЙізреШіо, — іо т е  пе Іаѵо 1е т а п і ,  е поп т е  пе ітрогіа  
ип іісо, ^іассЬё сі Ію 1е т і е  сЬіизе е 1е т і е  ѵі&пе сЬе т і  
Наппо іі рапе (С. Ѵег^а, «I М аіаѵоцііа»).

«Разбирайтесь сами, — воскликнул тогда рассерженный Чи- 
полла, — я умываю руки, мне на все наплевать, у меня 
есть земля и виноградники, они меня прокормят.
(Пример см. тж. 5-216).

614. Іаѵаге 1е т а п і пе! зап<гие сІі чсі обагрить руки 
в крови:

П поі, риг ігорро, поі зіеззі ііаііапі сі Іаѵ іато  1е іпапі 
пеі зап&ие Йе&ГііаІіапі (ІІ. Ровсоіо, «Ѵ іііт е Іеііеге йі
Іасоро Огііз» ).

Увы, ведь мы сами, итальянцы, обагряем руки в крови 
наших ж е сородичей.

Іаѵогаге а (хиа) іпапо см. М 599.
615. Іаѵогаге гіі т а п о  заниматься «ручным трудом», 

воровать
616. Іаѵогаге сіі т а п і е ріейі работать руками и но

гами, отбиваться, убегать.
617. Іе^аге Іе т а п і (е і ріесіі) (или і ріесіі е 1е та п і)

а цгі связать по рукам и ногам:
А сЬе зегѵіѵа аѵеге ип сегѵеііо ріепо сіі ійее, іі Йопо йі 

ѵейеге 1е созе р г іт а  Йе.е;1і аіігі зе роі ,с*Іі Іееаѵаяо Іе т а п і ,  
1а З с Ь г а т т  е Іи ііі е іі  ессе ііеп ііззіті зиоі а т іс і  (Р. Зас- 
сШ. «Ьа ргіт айоппа»).

Что толку от головы, полной замыслов, от дара видеть 
дальш е других, если вы связаны по рукам и ногам все
сильной Шрамм и ее высокопоставленными покровителями.

«фиапйо ипо ргепйе ип ітре&по, зі Ігоѵа роі 1е&а{о т а п і 
е ріейі. Коп ѵо^Ііо ітре&пагті, аііа сіссаъ (Ь. Сариапа, «II 
таге Неве йі Коссаѵегйіпа»).

— Когда человек берет на себя обязательство, он связы
вает себя по рукам и ногам, а я не хочу обещ ать с закры
тыми глазами.

Іеѵаге сазіа&ле (сіаі Іиосо) соііа шапо аіігиі см. 
С-1257.

618. Іеѵаге тап о  кончать работу:
Оій. пеі ѵагі розіі а гоНо, зі зіаѵа рег Іеѵл.* т а п о , ез- 

гепйо ^іа зега (Ь. Рігапйеііо. «Иоѵеііе рег ип аппо»).
Внизу, в разных уголках серной копи, поскольку уже на

ступил вечер, собирались кончать работу.
Іеѵаге 1а та п о  а цсі см. М-689 Ь).
Іеѵаге 1е та п і сіа дс см. М-566.
Іеѵаге 1а раііа гіі т а п о  см. Р-152.
619. тапоіагБІ 1е т а п і ^  кусать себе локти, раскаи

ваться, сожалеть:
5сгіѵеѵа, зі зіо^аѵа а зсгіѵеге, е всЫ ггаѵа [иосо йеііа 

реипа, зсЬедде Йіпіегпо, роі 5’аггаЬЬіаѵа, роѵегеио, яі 
тапд^іаѵа 1е іпапі (Ь. Рігапйсііо, «I ѵессііі е і ^іоѵапі»).

Он писал и писал, чтобы отвести душу, высекая из-под 
своего пера огонь, адское пламя, а потом терзался, бед
няга, кусал себе локти.

Зепіепйоіі рагіаге созі. ВбпіЪоІо зі піап^іаѵа Іе піапі йаі- 
1а гаЬЬіа (Ь. Рігапйеііо, «Ноѵеііе рег ип аппо»).

Слуш ая этот разговор, Бом бол о в ярости кусал себе 
локти.
620. тепаге 1е т а п і а) дать волю рукам, драться: 

Сепегаіе. — Ь ’ипіса соза ейе сопзегѵо, йассііе поп роззо
рій зрагаге і саппопі, ё ипа репсоіоза ѵоеііа йі шепаг 1е 
шапі (С. Теггоп, «Аѵеѵо рій вііпіа йеІІ’ійго{?епп»).

Г е н е р а л  — единственное, что у меня осталось с тех 
ло^), как я лишился возможности стрелять из пушек, это 
опасная склонность пускать в ход кулаки.

5и11а зоеііа йеііа Ьагасса КікГ зіа  аІГегІа, йіНійепІе, 
отЬ гоза, ргопіа а ііа  Іи^а о а т е п а г  1е т а п і  (/ .̂ Сіаіепіе, 
«Согійе а С іеораігс»).

На пороге барака навострив уши стоит Кики, недоверчи
вая, мрачная, готовая убежать или вступить в драку.

Аѵеѵо ѵодііа йі те п а ге  1е т а п !  т а  т і  ігаііеппі е 1а 
зсиоіеѵо зоііапіо, т а  іогіе. ^гійапйо зоііоѵосс <5е11е т іп ассе  
(М. Сагіазе&па, «Ѵп Ііит с рег сопііпе» ).

Мне хотелось пустить в ход кулаки, но я сдержал себя 
и только продолжал сильно трясти ее, изрыгая вполголоса 
угрозы.
(Пример см. тж. А-760).

Ь) красть, воровать; с) (тж. тепаге гіі та п і)  суетиться, 
проявлять нетерпение.

621. тепаге а т а п о  вести под уздцы (лошадь).
622. тепаге 1е гпзпі а сіорріо работать но покладая 

рук.
тепаге Іе та п і рег іі йо55о см. 0-860.
623. тепаге т а п і е ріейі из кожи вон лезть, стараться 

изо всех сил, сделать все возможное (и невозможное).
шегііаге 1а пкапо Лгіііа см. М-547.
теИеге а цс!в1е Ьигіеііа іп та п о  см. В-1362.
теиеге сіие та п і зиі (или пеі) Тиосо см. Р-1534.
624. теи еге іп тап о  (или пеііе та п і)  д\ отдать 

в чьи-л. руки:
Р іп а ітеп іе  Ьізойпа сЬе с.Ьі поп за з! т е Н а  пеііе т а п !  йі 

сій за , е йіа а Іиі Гіпсагісо йсііа гізрозіа... (А. М апгопіА 
«I  ргогпевві врозі»).

В конце концов тот, кто не умеет писать, отдает себя 
в руки того, кто умеет, и поручает ему написать ответ.

« ..Х ’Ьо зе т р ге  репзаіо сЬе сі Ьаппо т е з зо  іп т а п о  чиеТ- 
ГАпІопіо Р огтізап о  регсЬё се пе з іе з з іт о  ^иіе^і е поп сі 
ргеоссираззіто  й’аНго. Ма йіеіго сі йеѵ’ез8егс И тагсіо» 
(М. РеІіваШ.~Р. РШогги, «Ьа т огіе соп Іе аіі Ьіапсііе»).

— Я всегда считал, что они подсунули нам этого Анто
нио Формизано, чтобы мы успокоились и ничем другим не 
занимались. Но тут что-то неладно.

625. птеііеге рег 1е т а п і предложить, посоветовать, 
т е ііе ге  та п о  (или Іе т а л і)  а (или іп, ей, асігіозко а)

дс см. М-576.
626. тс ііеге  1е т а п і аййохко а чсі а) схватить, задер

жать, арестовать кого-л.; Ь) избить, исколотить отдуба
сить кого-л.:

— ОеЬЬо апсЬе сЫегіегдІі рсгсіоііо гі'еБ5еге 5ІаІо іегвега 
киі рипіо гпеиег^Н Іе шцпі ас1Ло55о: е поп пе загеЬЬе 
изсііо Ігорро ЬепеІ (/<. ВассІіеШ, «Тге ^іо гп і аі разьіопе»)
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— И я должен попросить у него прощения за то, что 

вчера вечером чуть не вцепится ему в горло; случись это, 
ему бы не поздоровилось.

Коп 1е т із е  т а і  1е т а п і  агійоззо, е пеііо  зіеззо  іе т р о  
поп 1е *есе т а і  ипа сагегга (V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі
роѵегі атапіі» ).

Клоринда никогда пальцем не тронула Бьянку, но и нн
разу ие приласкала ее.

с) с х в а т и т ь  в о б ъ я т и я , о б н я т ь :

РегсЬё е&Іі (соше гіоппе 1о зареѵ ато , (і&игаіеѵі, сГізііпіо) 
поп аѵеѵа пё зрегапга пё іпіепхіопе сЗі т е і і е г т і  1е т а п і  
асігіоззо (С. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).

Ведь он (а мы, женщины, представьте себе, чувствуем 
это инстинктом) не имел нн надеж ды, нн намерения сде
лать меня своей любовницей.

Рира. — Ма іі т е п о  сЬе т і  зиссесіеѵа іп Іи ііе 1е Гаті^Пе 
ргеззо 1е чиаіі Іаѵогаѵо, ега сЬе іі райгопе т і  т е й е ѵ а  Іе 
т а п і  асЫохзо (/1. Могаѵіа, «II топйо ё диеііо сНе е» ).

Г І у п а .  — Приставания хозяина — самое безобидное из 
того, что случалось со мной в тех домах, где я работала.

627. іп еН еге  Іе п іа п і  а ѵ г п і і  (и ли  с іаѵ ап (і) з а р а н е е  
п р и н я ть  м ер ы ; б ы ть  о с т о р о ж н ы м :

«5е ѵоіеіе, роззіаіпо іпсіа^аге, рагІаге соп циеБІі гіі сіеі- 
1а га&агга. Рогзе, теііепсіо  1е т а п і  аѵапіі зиЬііо...» N0» 
зерре с о т е  сопсІнсЗеге (С. Лгріпо, «Ып йеііііо й’опоге»).

«Если хотите, можно спросить людей, поговорить с род
ственниками девушки. Может быть, если начать действовать 
сейчас же...» Ои не знал, как закончить фразу.

5е іі Ьгапо с ііа іо  зорга ѵиоі ргези тіЪ іІтеп іе  еззег ргезо 
зиі зегіо, Р. Р. Разоііпі зсгіѵепсіо Лррипіі... іп «ІЧиоѵі Агі?о- 
теп іі» ... т е і іе  1е т а п і  аѵапіі («Ьа пиоѵа циезііопе йеііа 
Ііпвиа»).

Если принять всерьез ^ приведенный выше отрывок, 
П. П. Пазолини в своих «Заметках...», помещенных в ж ур
нале «Нуови аргоменти*... перестраховывается.
(Пример см. тж. А-617).

628 . т е Н е г е  (и ли  р о іт с )  т а п о  аП а Ь огка  (и ли  а і рог- 
Ш о & іі, а і іа  Іа в с а , а і Іа в с Ь іп о )  р а с к о ш е л и т ь с я :

С отіпсіаѵап діа а ргспгіег іі ѵігіо сГепііаг пеііе ЬоЛе^Ье, 
е  сіі зегѵігзі, зепга т е і іс г  піаііо а ііа  Ьогза; 5е 1і Іазсіаѵап 
[аге, сіоро іі рапс загеЬЪего ѵепиіі аі ѵіпо (А. Мапгопі, 
«I рготеззі зрозі» ).

Они уже приобрели дурную привычку заходить в лавки 
н брать хлеб, не притрагиваясь к кошельку, и если это нм 
сойдет с рук, то от хлеба они перейдут к вину.

Візо^па т е і іе г  т а п о  аПа іазса , а т іс о  т іо .  Візодпа яреп- 
сіегс е ге&аіаге (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп Сезиаійо»),

Нужно раскошеливаться, друг мой. Нужно тратиться и 
дарнгь подарки.

Оіігесііё регсіеге, чиеііо Іазсіб апсЬе зиі раппо ѵегсіе 1а 
тапѵ іа рег П сатегіеге , созС сііе риге Іиі, рег поп [аге 
[і§иге. (и созігеііо а те ііе г е  т а п о  аі рогіаТо&Іі (С. Агріпо, 
«&!огіе йі ргоѵіпсіа»).

Мило того, что его напарник проиграл. Он еще и оставил 
и а зеленом сукне чаевые для гаосоиа. Чтобы не ударить 
лицом в грязь, ему пришлось раскошелиться.

629. ш е и е г (5 І )  ипа т а п о  $и1Іа соБ С іепга (или $и( 
си о ге ) о п р а в д ы в а т ь с я  п е р е д  св о ей  со в ес ть ю , у с п о к а и 
в а т ь  св о ю  со в ес ть :

Ма п а іп га ітеп іе . іп сазо йі песеззііа, зе Іа зі^пога 
ѴѴапйа зі Ігоѵаззе а сіоѵег зиЪіге 1а еаіега рег Іаізе ассизе, 
^иеБЦ зі&погі зі еиагсІегеЪЪего Ъспе гіа ргезіагіе аіиіо: т е з -  
за  1<і т а п о  зи ііа  соБсіепга, іі росІеБІа |»іи5ІіПс1іегеЬЬе іі зио 
ьііепгіо рогіапсіо БиІРаІІаге 1а то& ііе, і Йосіісі Пдіі е Ьіс- 
сЬіегіпі іІі ѵіп 5ап іо  з о г з е ^ іа і і  пеі заіо ііо  сіеі ѵебсоѵо іп 
рііі сопѵегзагі (С. Рагізе, «II ргеіе Ъеііо»).

Но, конечно, в случае необходимости, если бы синьору 
Ванду отправили в тюрьму по ложному обвинению, эти гос- 
поца иоостереглиет» бы ей помочь. Перед собственной со
вестью городской голова оправдался бы тем, что он должен 
принести в жертву жену, двенадцать человек детей и виицо. 
которое они попивали с епископом у него в доме.

Ти, рего, теІШ і ипа т а п о  зи ііа  созсіепга, е гіНо (С. Аг- 
ріпо, Ѵп йеііііо й’опоге»).

Только, пожалуйста, заж ми в кулак свою совесть и 
молчи.
п іеН егьі п е ііе  т а п і  й е і гіек ііпо  см. М -581 .
630 . т е Н е г е  т а п о  а і  Геггі в з я т ь с я  з а  о р у ж и е .
63 1 . іпеН егві 1е іп а п і а і  (и ли  хиі) і іа п с й і а )  п о д б о ч е 

н и ться ; Ь) п р и н я т ь  в ы зы в а ю щ у ю  п о зу , у гр о ж а ю щ и й  
ви д .

т е Н е г е  Іа  т а п о  ки і (или  псі^  Гио :о см. Р  1534,

632. теНеге 1е т а п і іп одпі іпігіяо повсюду совать 
свой нос, быть к каждой бочке затычкой.

633. теМегкі ипа (или 1а) шапо аі (или ьиі) реііо 
положить руку на сердце, говорить честно, откровенно:

«Роззо аѵег Гаііаіо,» гізрозе Кепго... « т а  зі піеііа 1а т а п о  
аі реііо, е репзі зе  пеі т іо  сазо...» (А. Мапгопі, «I рготеззі 
зрозі» ).

— Я могу быть и виноват, — отвечал Ренцо, — ио, положа 
руку на сердце, подумайте, кто на моем месте...

634. те іісге  1е т а п і іп ріаііо запустить руку в лако
мое блюдо, ухватить лакомый кусочек, отхватить куш-

...роіеіе ПіеНеге апсЬе ѵоі 1е шапі пеі ріаііо! (С. Ѵгѵ/'с, 
«Ма5Іго-<1юп СезиаМо»).

...и вы теперь можете приложиться к лакомому кусочкуі

те ііеге та п о  аі рогіаіодіі см. М-628.
635. теНеге та п о  аі веппопе начать речь.
636. теНеге т а п о  аПа красіа вынуть шпагу из но

жен; обнажить меч.
теНеге тап о  аііа Іаяса (или аі Іахсіііпо) см. М-628.
637. теНеге 1а т а п о  зиі ѵапдеіо п о к л я с т ь с я  на еван

гелии, принести присягу.
теНеге Гогте іп та п о  а см. О 614. 
теНеге Н гакоіо іп тап о  аі ра^го см. Н-125.
638. тогйегхі (или гойегяі, гозісагяі) Іе т а п і ^  ку

сать себе локти, раскаиваться, сожалеть:
Аіі Адіга іі райге сіі Козагіо поп роіё ^аге а ііго  сЬе 

тоггіегзі 1е іпапі. Міса роіеѵа Шаг ѵіа соі §гее&е, пеі Ьиіо 
йі ресе сЬе Гасеѵа (Е. Ѵіііогіпі, «Ье сіііа йеі топйо»).

В Аджирс отцу Розарно не оставалось иичего иного, как 
кусать себе локти. Он не мог в кромешной тьме бежать 
вместе со своим стадом.

СЬе соза аЬЬіа іа й о  іп чиезіо іеш ро Аійо Різсііеііо.
і.о поп 1о зо: т і  тап са п о  ш оііе поіігіе е т і  тогй о  Іе т а п і 
(V. Вгапсаіі, «II ѵессНіо соп %1і з ііѵаіі»).

Что поделывал в это время Альдо Пишнтелло, не знаю. 
Могу лишь сож алеть о том, что у меня недостает сведений.

— Еазсіаіеіі ёіге, ё іі гіізреііо сЪе 1і ?а рагіаге, диапсЗо 
іі сопігаііо зага іігш аіо  бі гозісЬетаппо 1е т а п і  (С. Ѵег§а, 
«II тагііо йі ЕІепа»).

— Пусть болтают, это от досады. Когда контракт будет 
подписан, им придется кусать себе локти.

639. тогсіеге Іа шапо сЬе, воссогге (или ассагегга) 
платить черной неблагодарностью.

640. тиоѵеге 1е іпапі давать волю рукам, тигкать, л ё - 
пать (девушку, женщину).

паѵі^аге соі іеггепо іп та п о  см. Т-449.
641. оНгіге 1а іпапо е іі сиоге предложить руку в 

сердце.
642. равхаге 1а іпапо карт, пропустить ход.
643. ра$5аге е35 та п о  іп т а п о  пойти по рукам (о 

женщине):
— 5е сі Гоазе чиі 1а позіга агпіса, (ЗігеЬЬе сііе апсЪе поі 

раззіаш о Лі т е п о  іп шапо а сЬі сі йснісіега (С. Раѵвзе, 
у.Тга йоппе зоіе»).

— Была бы здесь наша подружка, он? бы сказала, что и 
мы ходим по рукам у всех, кто пожелает.
644. раззаге (и ли  апЛаге) рег Іе піапі (̂1 пройти 

через чьи-л. руки.
645. регйеге 1а т а п о  а яс отвыкнуть о г чего-л.; по

терять сноровку, навык:
— 5опо ип ргоіеззіопізіа (ЗеІІа зіесса, — гізрозе СЬегзі. — 

Ога роі зага ип т с в е  сііе поп діосо, сі Ьо регзо 1а т а п о  
(С. Саззоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

— Я мастак насчет бильярда, — сказал  Герси. — Только 
скоро уж е месяц, как не играл, и совсем не в форме.

ріапіаге ип рогго іп та п о  а дсі рег ипа сіроііа см.
Р-2081.

рірііаге іі сога^^іо а сие т а п і см. С-2627.
646. рогсгеге Іа іпапо а) протянуть руку (в знак 

дружбы, примирения) ; Ь) просить милостыню.
рог^еге ипа та п о  а цсі см. М-577, 
рог^еге (гіеііа) та п о  (или гёеііе тап і) а (или іп, ьи, 

аскіокхо а) дс см. М-576.
рогге іі ІетЬо іп тап о  см. Р-360.
рогге та п о  (или 1е та п і)  а (или іл, яи, ас)с10850 а) 

^с см. М-576.
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647. рогге Іа т а п о  корга наказывать.
рогге т а п о  аііа Ьогка (или аі рогіаіодііо, а ііа іакса, 

аі іаксЬіпо) см. М-628 
рогге Іа раііа іп та п о  см. Р-154.
рогіаге іі саѵоіо іп та п о  е іі сарро.іе коНо см. С-1426. 
рогіагкі 1а т а п о  аі сарреііо см. С-850, 
рогіаге іп р а іт а  (или іп р а іто ) сіі т а п о  см. Р-168. 
ргепйеге дй соп 1е ЬгасЬе іп т а п о  см. В-1129. 
ргепйеге Іе Ьгі^ііе іп т а п о  см. В-1229.
648. ргепйегьі ипа Ьлопа т а п о  сіі ЬоМе получить 

взбучку, получить по первое число:
V гіо сіі е55І, соіреѵоіе сіі ѵіоіепге сопіго і рагіід іап і, 5І 

ргезе, со-ае ві зиоі йіге, и га  Ьиопа т а п о  (1і Ьоііе ( / .  Сопіі, 
* а іІо  а Кіпі»).

Один из них. виновный в ж естоком  обращ ении  с п арти 
зан ам и , получил, как  говорится, сполна

ргепйеге 1е сакіацпе (йаі (иосо) соііа та п о  аіігиі см.
С-1257.

ргепйеге іі с о г а ^ іо  а йие т а п і см. С-2627.
649. ргепйеге чс соп йие т а п і брать что-л. с большой 

охотой, с удовольствием.
650. ргепйеге 1а т а п о  а да а) выйти из повиновения; 

Ь) понести (о лош ади):
II сагго ІипеЬге ега Бсошрагзо, бісі о т е  1а рагі^Ііа аѵеѵа 

рге&о 1і т а п о  аі соссіііеге {V. Р іаіоііпі, «М еіеііо»),
К атафалк скрылся из виду... лошадн не повиновались 

кучеру и понесли.

651. ргепйеге іп та п о  взять в свои рукн:
(ЭиапсЗо Рагіпассі ргезе іп т и с  Іа зедгеіегіа <3е1 рагШо 

соп гіізрегріа епегдіа, і ргиррі І е т т і.. .1 і  сіеі С гетоп^зе 
гііѵепіагопо і рій а^ЕиеггіІі гіеііа репіноіа (С. С. Ризсо, 
«Ье ю зе  аеі ѵепіеппіо»).

Когда Фарнначчи, обладая отчаянной энергией, взял в 
свои руки секретариат фашистской партии, женские группы 
Кремонской области стали самыми боевыми во всей И таіин .

ргепйеге 1е гесііпі іп т а п о  см. Н-158. 
рге$1аге (гіеІІа) та п о  (или с*е11с тап і) а (или іп, 5и, 

ас1сІ0550 а) цс см. М-576, 
ргезіаге т а п  іогіе см. М-582.
652. гесагБІ іп та п о  ^с овладеть, завладеть чем-л., 

завоевать что-л.
гезіаге соп ипа саппа ѵапа іп т а п о  см. С-524.
653. гісеѵеге дс а т а п  Ьасіаіа принять что*л. с благо

дарностью.
654. гісопоБсеге Іа тап о  ді... узнавать чью-л. руку, 

чью-л. работу.
655. гітеНег5І пеііе тап і сіі дсі отдаться во власть 

кого-л.
госіегзі ( и л и  го5Ісаг§і) Іе та п і см. М-638.
656. гиЬаге 1а т а п о  а цгі понести (о лошади).
657. поп Бареге ассоххаге іп ип аппо <3ие (и л и  Іге) 

т а п і Йі поссіоіо никуда не годиться, быть никчемным.
658. поп Бареге сіоѵе те ііеге  1е шапі ^  растеряться; 

не знать, с чего начать:
Ѵіг^іпіа. — Ьиі арргоііііа  сЬе іо бопо ипа гіоппа зоіа, е 

сЬе огашаі з іа т о  аггіѵаіі а ип рипіо сЬе, 8е Іиі зі (Зізіпіе- 
гезза (ЗеІГагіепйа а^гісоіа е сіі Іи ііо  іі гезіо гіеііа ргоргіеі^,
іо поп 80 п е т т е п о  гіоѵе т е ііе г е  1е гпапі рег апгіаге аѵапіі 
{Е. Ое Рііірро, «Вепе тіо е соге тіо» ).

В и р д ж и н и я .  — Дон Г аэтано пользуется тем, что я 
одинокая женщина. Теперь уж е мы дошли до того, что 
если вдруг он перестанет заниматься нашим хозяйством и 
всем остальным имуществом, я не знаю даж е, что делать, 
как жить дальше.

поп зареге циапіе <Ша ипо Ьа пеііа тап о  см. Э-704. 
поп хареге Іепеге Га^о іп та п о  см. А-380.
Бареге Іепеге !а реппа іп т а п о  см. Р-1184. 
зса^ПаГе Н 5а5$о е пазсопсіеге 1а тапо  см. 5-251. 
зсатЬіаге і сіасіі іп т а п о  см. Б-3.
5саѵаг5І 1а *055а соп Іе ргоргіе т а п і см. Р-1193.
659. 5соі1аг5епе Іе т а п і обжечься (на чем-л.). 
Бсгіѵеге соп 1а сгизса іп т а п о  см. С-3114.
660. ^ и ^ д іге  сЗі т а п о  отбиться от рук:

ЛІЬегіо. — РесЗегісо, іи т і  з і и ^ і  <1і т а п о !  ВасЗа сЬе і! 
іио  Ііпдиа^^іо ё ѵііирегеѵоіе! (Я. Вгассо. «Ѵпо й ее іі опе-

А л ь б е р т о .  — Ты совсем отбился от рук, Федерико. 
Ведь ты без брани даж е слова сказать не можешь.

ьГ и ^ іге  сіі т а п о  с о т е  ип'ап^шИа см. А-752.
661. 5 ?и таге сіі т а п о  исчезнуть, раствориться как 

дым (пример см. С -1140).
в ^ и іг г а г е  сіі т а п о  с о т е  и п ’а п ^ и Ш а  см. А-752.
662. 5реІ1аг5 І 1е т а п і  пеІГаІІгиі теБІіеге ^  соваться 

не в свое дело.
663. БреІІагзі 1е т а п і  а іигіа гіі арріаигііге хлопать, 

аплодировать до боли в ладонях.
664. 5рогсаг(5І) Іе т а п і  замарать руки:

Вопаѵіа. — ...е ѵегга Гиогі сЬе зе! Брогсаіо !е ш апі соп 
Ьотиппо! ОиаП аіігі ѵігі пазсопйі? (О. йат іапі, сСоп[е8- 
зіопе йі ип сотіззагіо йі роіігіа  аі ргосигаіоге йеііа  КсриЬ- 
Ы іса»).

Б о н а в и я. — ...и в ы я с н и т с я ,  что ты зам арал руки о Ло~ 
мунно! А какие еще пороки ты скрываешь?!

БІаге іп іпапо (или пеііе т а п і)  сіі дсі см. М-594. 
БІаге соііа т а п о  зиІГеІ^а см. М-675.
665. 5Іа г (5епе) соп 1е т а п і  аі (или іп) Папсо (или 

аі, 8иі ІіапсЬі) сидеть слож а руки, бездельничать.
БІепсІеге 1а т а п о  см. М-669.
§1епс1еге (с іе ііа )  т а п о  (или гіеііе т а п і )  а  (или іп , 5и, 

ас1сІ0550 а )  цс см. М-576.
6 6 6 . БІгіп^еге Іа піапо пеііа 5ре5 а сократить, урезать 

расходы:
О’аНга рагіе, і зиоі б!о^^і сіі Ѵепегіа аѵеѵапо зЪіІапсіаіо 

а ^ и а п іо  Іа Іагпі^ііа, есі еззепсіозі аііога Іп репзіего йі ргоѵ- 
ѵсЙеге аІГесІисагіопс йсі Іі^ІіиоІ тазсіііо , зі ѵоііе вігіпдеге 
ип ро' Іа т а п о  п еііа  зрев а рег 1а І е т т іп а  (/. Nіеѵо, «Соп- 
Те88іопі йі ип ііа ііапо»).

С другой стороны, ее жнзнь в Венеции отразилась на 
бюджете семьи, и, поскольку главное было обеспечить об
разование мальчику, решили сократить расходы, связанные 
с воспитанием девочки.

667. 5Ігопсаг5І 1е т а п і  сіаііа Іаііса натрудить себе 
руки.

6 6 8 . $ігоріссіаг($і) Іе т а л і  потирать (себе) руки.
669. ($)1епс1еге 1а т а п о  а) с т о я т ь  с протянутой рукой, 

просить подаяние:
О&пі Іапіо, з ’іпсопігаѵапо тепсІіеЬі Іасегі е т ас ііеп іі, о  

іпѵессЬіаіі пеі тез ііе ге , о з р іт і  а ііога ЙаІІа песезхііа а 
іепгіег 1а шапо (Л. М ат опі, «I ргот езві врові»).

Тут и там встречались изможденные и оборванные ни
щие: одни побирались всю жизнь, других же толкнула на 
этот путь нужда.

Ь) протянуть руку помощи:
Кезізіе Ьепе, шаіегагіо іі ^ешро Іа Іосихіопе Іепгіеге Іа  

т а п о . Сопозсіиіа пеІГОЫосепіо, еЪЪе ргеза  іп зресіаі тосіо 
пеі р г іт о  Йесеппіо с!е1 Коѵесепіо (С. Раііоііа , «Ье рагоіе йеі 
роіеге»).

Выдержало испытание временем выражение «іепгіеге 1а 
т а п о » . Известное еще в XIX в., оно особенно прочно вошло 
в язык в  первое десятилетне XX века.
іепеге Ьиопо іп т а п о  см. М-540, 
іепеге 1е сагіе іп т а п о  ели С -1101.
670. Іепеге (сіі) т а п о  а... помогать, пособничать:

II сопзі&ііеге пагіопаіе N.. сіі чиі, ё сН ипа Гатідііа сЬе 
іепеѵа т а п о  аі Ьгі^апіі (С. Ьеѵі, «Сгізіо 8і ё  іегт аіо а 
ЕЬоІі»).

Национальный советник Н., здешний уроженец, вышел из 
семьи, которая пособничала разбойникам.

«СЬе ѵоггезіе гііге», іпсотіпсіо  а ^гійаге, «сЬе іо іеп§о 
т а п о  аі ІасЗгі?» (Ь. Вагіоііпі, «I айгі сіі Ы сісіеііе»).

«Вы что хотите сказать? — кричал он. — Что я заодно с 
ворами?»

5і рио асчиізіаге (За ип ІасЗго? Коп ё Іепег^П <11 т а п о ?  
(Ь. Вагіоііпі, «Ьайгі й і Ъісісіеііе»).

Можно ли покупать краденое? Не означает ли это по
творствовать ворам?

Ьа ѵізіа сіі чиеііе топ асЬ е сііе аѵеѵап Іепиіо сЗі т а п о  
а  1:ігаг1а І^ йепіго, Іе ега осЗіобэ (А. М ат опі, «I рготеззі 
зрові» ).

Вид монахинь, приложивших руку, чтобы заманить ее 
сюда, был ей ненавистен.

Сі аѵеіе іепиіо т а п о  апсЬе ѵоіі (С. Ѵегда, «Мазіго-аоп 
СезиаШ о»).

Вы тоже к этому приложили руку!
(епеге (йеііа) та п о  (или йеііе та п і)  а  (или  іп, 5Ц. 

аййо&зо і ч см. М-576*,
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671. іелеге 1е іпапі сводничать.
іепеге а т а п о  (или  аНе т а п і,  ^га 1е т а п І, іп т а п о , 

пеііе т а п і ,  рег т а п о , рег 1а т а п о , рег 1е т а п і, зоМо 
т а п о )  см. М-546.

672. іепеге Іа т а п о  аі ЬаІІо соглашаться.
Іепеге 1е т а п і  іп саро а см. М-486.
673. Іепеге 1е т а п і  а саза рукам воли не давать: 

Ріпа (гезріп&епаоіо з й е ^ п о за ) .— Тепеіе Іе шапі а саза,
ѵоі! (С. Ѵег^а, «Ьа Ьира»).

П и н а  (отталкивая Малерба, с негодованием). — Не рас
пускайте рукні

674. іепеге Іе т а п і  согіезі скрестить рукн на груди.
675. іепеге 1а (или зіаге соііа) т а п о  зиІГеІза быть 

настороже, быть в боевой готовности.
Іепеге 1е т а п і  а розіо см. Р-2182.
іепеге іі т е з іо іо  (и ли  1а т е з іо іа )  іп т а п о  см. М-1308.
Іепеге іп р а іт а  сіі т а п о  см. Р-168.
іепеге га^іопе іп т а п о  см. К-81.
іепеге іі гата іи о іо  іп т а п о  см. К -1 0 0 .
іепеге іг ізіо  іп т а п о  см. М-540.
Іігаге 1а ріеіга е пазсопсіеге Іа т а п о  см. Р-1780. 
(ігаге іі заззо е пазсопсіеге Іа т а п о  см. 5-251,
676. іоссаге 1а т а п о  а) дать на чай; Ь) дать взятку, 

положить на лапу.
677. іоссаге соп т а п о  цс а) пощупать, потрогать ру

ками; Ь) проверить, убедиться:
ЗЪаеІіегб, гпа сгесЗо сЬе ерізосЗі <1і гепііепга рій о шепо 

арегіа аІГаІІассо, бітпііі а чиеііо  сіа ше іоссаіо соп гпапо, 
8і зіапо ѵегіПсаіі іп егап  пишего зиі ігопіе ^гесо пеі 
гпаг2о е аргііе 1942 (Е . Соггайі, «Ьа гііігаіа сіі К иззіа»).

Если не ошибаюсь, то случаи более или менее откры
того отказа идти в атаку, подобные тому, свидетелем ко
торого я был, имели место в массовом масштабе на грече
ском фронте в марте н апреле 1942 года.

Р иезіі БагеЬЬего БІаіі рессаіиссі ѵепіаіі, т а  риг Ігорро 
(Зоп 8регіп(Зіо еЬЬе а іоссаге соп т а п о  сЬе ЗегаПпо, апсог 
сііё ^іоѵапеМо рессаѵа риг сіі т а і іг іа  (А. Р апгіп і, «Ьа риі- 
сеііа зепга риІсеІІа&&іо»).

Все это былн мелкие трешки, но, к сожалению, дону Спе- 
рнидно пришлось увидеть воочию, что Серафиио, хоть и был 
молод, но грешнл коварством.
(Пример см. тж. Р-1462).

Іо^Неге Гагші <3і т а п о  а цсі см. А-1116.
Іо^Ііеге 1е сазіа^п е (сіаі іиосо) соііа т а п о  аИгиі см. 

С -1257.
іо§1іеге і раззегіпі іиогі (ІаІІе т а п і  см. Р-743.
678. Ігасаппаге а ріепа т а п о  выпивать, заклады вать 

за галстук, за воротник.
679. ігагге 1е т а п і  сіа дс отделаться от чего-л., кон

чить что-л.
Ігоѵагзі іп т а п о  ип ри^по сіі то зсЬ е  см. Р-2392.
680. ип^еге (уст. и^пеге) 1е т а п і  дать взятку, дать 

на лапу:
Маппо. — Сиісіо т і о  Ггаіеііо т і  БСГІББе, РесЗегі§о аѵег ѵеп- 

Йиіо 1а саза... т а  поп евзепсЗо апсог Іа ііо  іі сопігаііо, 
орегаі іап іо  е соп РесЗегі&о е соі сотргаіоге, (ЗісепсЗо <1і 
ѵоіегіа іо, е идпепсіо 1е т а п і  аі теггап о ... сЬе Іа ѵепсіііа 
(Зі Іиі ѵеппе іп т е  (С. М. СессНі, «Ьа йоіе»),

М а и н о. — Мой брат Гвидо иаписал мне, что Федернго 
продает дом, но поскольку договор еще не был заключен, 
я вступил в переговоры с Федериго н покупателем, чтобы 
самому купить его, и. дав бараш ка в бумажке посреднику, 
добился своего.

681. изаге 1е т а п і  (или Іа т а п о  іогіе) ^  применить 
силу:

— <2ие1!а (Зоппа сі йага сіа [аге; ѵейгаі сЬе чиеііа гіоппа 
сі йага сіа [аге... РегсЬё іи» ііо ЬеІГе ѵізіо, поп ивегаі 1а 
т а п о  ?ог!е (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Эта женщина задаст нам ж ару, вот увидишь, что за
даст... Потому что, я отлично вижу, от тебя строгости не 
жди.
682. изсіге сіі т а п о  уплыть из рук, ускользнуть.
683. поп ѵесісгіа (За диезіа ш апо быть иного мнения, 

не соглашаться, возражать:
Магіа. — І_а тасЗге гіеііа Бі&пога ЕІепа тапсЗб а біге сЪе 

поп 1а ѵесіе сіа циеБІа т а п о .
Рогіипаіа. — М а ф іі поп 1аА*о Ча

4жза»\.

М а р н я .  -  Мать синьоры Элены послала меня сказать, 
что она против.

Ф о р т у н а т а .  — Но ее ж е здесь нет.

684. ѵепіге 1га саіііѵе т а п і  попасть в плохие рукн; 
к плохим людям.

685. ѵепіге сіа т а п о  очень легко получаться, идти, как
по маслу.

686. ѵепіге аііе піапі дойти до рукопашной, сцепиться, 
подраться.

687. ѵепіге рег 1е т а п і  случаться, происходить.
688. ѵепіге зоМо (или а) т а п о  попадаться под руку:

ІЧе аНеггаѵа 1а р г іт а  сЬе е іі ѵепіѵа боііо т а п о , 1а реЬ 
іаѵа іп іегга соп ѵіоіепга, 1е таз іісаѵ а  1а ^оіа, регсЬё поп 
Ьеіавзе (5. З іга іі, «Реррапіопі»).

Он хиатал первую попавшуюся овцу, швырял ее на землю 
и перегрызал ей горло, чтобы она не блеяла.

ѵепіге соііа зрасіа іп т а п о  см. 5-1226. 
ѵепіге соІГиІіѵо іп т а п о  см. 0 -3 1 1а.
689. ѵіпсеге Іа т а п о  а цд а) выйти победителем;

Ь) (тж. ^иасіа^паге или Іеѵаге Іа т а п о  а дсі) понести 
(о лошадях).

690. ѵіпсеге 1а р г іт а  т а п о  добиться первого успеха, 
ѵоіеге И ре^по іп т а п о  е Г иото  іп ргі^Іопе см.

Р -1 0 1 0 .
691. аііо  1е т а п і!  (тж. т а п і  іп аііо!) руки вверх!:

— Мапі іп аііо! Ѵі Ьгисю И сегѵеііп! (С/, Веііі, «II 
аіаѵоіо» ).

— Руки вверх! Стреляюі

692. Ьасіо Іа та п о  (или 1е та п і)  а) целую ручки, до 
свидания; Ь) весьма благодарен:

— Тепеіе 1а то п е іа .
— Васіо 1е т а п і  (С. В. Ра&іиоІі, «Соіптесііе»).
— Вот вам монета.
— Премного благодарен.
Но Іеііо  іі Био Ьеі яопеііо е т і  раге сЬе роББа изсіге 

еепга регісоіо; е  §1іепе Ьасіо 1е т а п і  (Т. Таззо, «ОіаІо&М»).
Я прочитал его прекрасный сонет, н мие кажется, что 

его смело можно опубликовать. Шлю ему мои поздравле
ния.
693. Ьіьодпа с г и а г г іа г е  аііе т а п і е поп адіі оссЬі ргоѵ.

^  жену выбирают не в хороводе, а в огороде.
694. т і  Ьгисіа 1е та п і ^  это жжет мне руки:

«Мі Ьгисіа 1е' іпапі» (ЗіББе аііога йоппа Саіагіпа, ^еііапйо 
Биі іаѵоііпо іппапхі аі сЗіѵапо ппа соріа (Зе\Ѵ Етрейосіе 
іы иа Ьгапсісаіа (Ь. Рігапйеііо , «I ѵессНі е і §іоѵапі»).

— Эта книжка ж ж ет мне рукн, — сказала донна Катари
на, швырнув на столик перед диваном затрепанный экзем
пляр «Эмпедокла».
И сасіо ё капо, ье ѵіеп йі ксагка шапо см. С 42.
695. с’ё сііі Ьасіа 1а шапо сЬе ѵоггеЬЬе ѵегіег т о гг а  

ргоѵ. =  на языке мед, а под языком лед.
696. сЬі рег аіігиі т а п о  5’ітЬосса, іігсіі 5І чаіоііа

ргоѵ. чужим хлебом да чужим умом недолго прожи
вешь.

сЬі ЬиШ ѵіа ого соп 1е та п і, 1о сегса со’ рісііі см.
0-635.

сЬі {а і іа ііі виоі поп кЧтзгаІіа 1е шапі см. Р-295. 
сЬі (а іі кетѵігіо аі ѵіііапо, кі $риіа іп т а п о  см. 5-684. 
сііі Ьа Йа ехкег гапаіоіо паксе соі тап ісо  іп та п о  см. 

2-15.
сЫ На 1а текіо іа іп тап о  (а 1а тіпезіга а зио 

тойо  см. М-1304.
сЬі 5’ііпрассіа соі ѵепіо, хі 4гоѵа соііе т а п і  ріепе Й’а- 

гіа см. Ѵ-277.
697. сЬі 8І реМіпа соп Іе ргоргіе т а п і поп х’ассогде сіі 

кігаррагві і сареііі ргоѵ. =  своя ноша не тянет.
698. сЬі (оссэ соп тапо , ѵа капо ргоѵ. == береженого 

бог бережет
699. ші 5І сіопсавхего 1е т а п і  тоск. =  ііусть у меня 

отсохнут руки-
«Сіигаіо, ^іигаіо чиі сЗаѵапІі а ііа  Майоппа... ОГ т !  я! 

сЮпса58ето 1е тап і!»  (V, Ргаіоіщ і, «*^е га^агге йі Зап[гс^ 
йіапо»

— Поклянись, поклянись перед образом Мадонны. Скажш 
«Пусть у  меня отсохнут руки!»
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а гіаг^ІІ ип йі4о, ргепгіе (Іиііа) Іа та п о  (тж. (Іаіе^Іі 
ип (Іііо, ѵі ргешіоп Іа тап о ; &!і <3аі ип йі4о е 5і ргепгіе 
Іа тапо) см. Б-711.

700. гіоѵе поп ѵегіі, поп сі те ііе г  1е т а п і ргоѵ. ^  не 
зная броду, не суйся в воду

а Іаге і Іа4и зиоі, поп сі 5’ітЬгаІіа 1е т а п і см. ^^ЭЗ.
701. а (аг рег та п о  а14гиі крекяо сі ®і (Іиоіе ^  не по

ла! аііся, ни на кого, кроме себя самого.
і( {огта§^іо ё $апо, ®е ѵіеп іГаѵага тап о  см. Р-1072.
702. дій 1е тап і! руки прочь'-

П а га  (цгідапйо). — Сій Іе т а п і!  Ѵайапо ѵіа! (1. Рігап- 
сІгііо. «II к іиосо сіеііе рагіі»),

К л а р а  (кричит). — Руки прочь! Убирайтесь вон!

Іаг^о сіі Ьссса е «ІгеИо Л  тап о  см. Ь-16«
1е Іс^аі 5оп, т а  сЬі роп т а п  асі еііе? см. Ь-321. 
Ііпдиа Іип^а, сог4а тап о  см. Ь-709. 
а ( т а і )  ѵіііапо поп діі йаг ЪассЬеНа іп та п о  см.

Ѵ-575.
703. тап о  аііе агті! (или аііа 5расІа!) к оружию! 
т а п о  Ьіапса ё а5«аі Іаѵаіа см. В-687.
704. та п о  аі Іеггі! == ближе к делу!, не отклоняй

тесь!
705. ипа та п о  Іаѵа ГаНга (е 4и14’. сіие Іаѵапо іі ѵіхо 

или е 4и44’е Йие дга44апо іі Н1 сіеііе гепі) ргоѵ. рука 
руку моет (, и обе чисты бывают):

«Оі сЬе соза?» гіісеѵа соіиі: «ипа т а п о  Іаѵа 1'аНга, е 
Іи1і’е гіие ІаѴапо іі ѵіэо. ІМоп е іа т о  оЬЫі&аіі а ?аг еегѵігіо 
аі р .о55іто?» (А . Мапгопі, с1 рготе55і Брозі»),

— За что ві [ меня б л аго д ар и ,е?— возразил Ренцо. — Рука 
моет руку, а обе руки — лицо. Разве мы не должны помо
гать ближнему?

Ьа Рапі б і  йоіеѵа ип ро- гіі чиеэіо врегрего.
«Ма бі 5а, аіпоге тпіо» 1е гіісеѵа 5ега!іііо; «ІЛпа т а п о  

Іаѵа 1’аІІга е іи іГ е  (Іис Іаѵапс іі ѵ іб о  (Л. Рапгіпі, «Ьа 
риісеііа  Бет а риісеііа& зіо»).

<рани было ж аль истраченных на угощение денег, но 
Серафино говорил: «Известное дело, любовь моя, рука ру
ку моет».

\Ъ Ы ато  1а Ьосса рег тап& іаге іц ііі диапіі... Ѵіѵа! 
ѴіѵаІ Тійіі ІгаіеІІі!.. 1 па шапо Іаѵа ГаИиі! (С. Ѵегца, 
«МсіБІго-йоп СезиаШо»).

Все мы одинаковые, виват! виват! Все братья! Все мы 
друг за друга!
(Пример см. тж. Р /92).

706. Іа іпапо віпіхіга поп варріа ц.іе1 сЬе 1а Іа сісхіга
ргоѵ. левая рука" да не ведает, что гворит правая, 

тап о  аііа зрагіа! см М-703.
707. (ё) те&ііо екхег сіі т а п о  Ьа14и1с сііе сіі Ііпдиа Гс- 

гк4о ргоѵ. лучше быть биту кулаком, чем (ранену) язы 
ком.

піедііо ё (ип) Ігіп^иеІІо (или Піишшеііо, ріссіопе, ріп- 
сіопе, иссеііо) іп та п о  сЬе (ип) 4огс!о іп {гасса (или 
сЬе іп 1га«са 4огс1о, сЬр ип 4оі сіо іп мере см. 0-17. 

тед ііо  регііеге ип с!:Іо с!іе 1е та п о  см. Б-712.
(ІІ) т іе іе  іп Ьосса е іі соііеііо іп тапо  см. М-1409. 
паро1е4апо, Іаг^о сіі Ьосса е к4геі4о сіі тап о  см. 

N11.
ре оссЬі іп 1е44ега, пё т а п і іп 4а®са, пё огессЬі іп 5е- 

дгеіі а14гиі см. 0-245.
педІіегеЬЬе соііа 1огсЬе41а іп та п о  см. N-140. 
оссЫ аііе тап і! см. 0-246.
о^пі иото  ё иото, е Ьа сіпдие гіі4а пе!1е іпапі см. 

ІЫ 43.
1а раііа §1і Ьаіга іп та п о  см. Р-159.
708. Р05Е0П0 ііагзі (или ®4гіпдег5І) 1а та п о  =  они 

д р у г  д р у г а  с т о я т ; д в а  сап о га  - п а р а .
709. т і  ргисіопо (или ріггісапо) 1е т а п і у меня руки 

чешутся.
5сагре іп піапо е аіі аі ріесіі см. 5-359. 
ип иссеНо іп п^ало пе ѵаі йие пеі Ьо5со см. 11-18. 
ѵаі рій (ип) Ігіл^иеііо (или {іІип§-ие1Іо, ріссіопе, ріп- 

сіопе, иссеНо) іп т а л о  сЬе (ил) 4огі1о іп 1га®са (или 
сііе іп {га®са ІоНо, сЬе ип 4огйо іп кіере) см. О-17.

т і  ѵіепе іі ріггісоге аііе т а п і см. Р-1887. 
т і  ѵіепе іі ргигііо аііе т а п і см. Р-2385. 
аі ѵіііапо, 1а гарра іп тап о  см. Ѵ-579.

М А М О Ы
710. Іаге іа Мапоп шутл. диал. есть руками:

Раге 1а Мапоп 8І цза іп Етіііа рег «тап^іаге соп Іе 
тапі»... (Л. Мепагіпі, «II сіпета пеііа Ііп@иа. Ьа Ііп&иа пеі
сіпет а»).

Выражение [аге Іа М апоп  употребляется в Эмилии и
означает: есть руками.

МАІЧОѴАЬЕ т 
ѵаі рііі ип соіро гіеі тае®4го сііе сепіо сісі тапоѵаіе 

сл; С-2265.
МАІМК1ТТО } 

тапсіпо тапгіііо  см. М 338.
МАМТЕЬЬО т

711. тап іе ііо  гіѵоііо двурушник; ренегат.
712. 5о11о тап іеііо  ^  тайно, под покровом секретно

сти.
713. 5о44о (или соі) іі тап іс ііо  Л... под предлогом; 

под маской, под личиной.
714. аѵеге тап іеііо  а (или рег) о^пі асдиа быть го

товым к любым неожиданностям, уметь приспособиться, 
применяться ко всяким обстоятельствам.

саѵагпе сарра е тап іеііо  см. С-834 
соргігві ссі тап іе ііо  с1е§1і а!4гі (или і1(аІ4гі) см. 

М-720.
715. дігаге іі тап іеііо  хесопсіо іі ѵел4о держ ать нос 

по ветру.
716. іпсарриссіагкі соі тап іе ііо  сіеі сііаѵоіо продаться, 

продать душ у дьяволу.
717. гпиіаге (или гіѵоііаге, гіѵоі^еге) іі шапіеііо ме

нять мнения, убеждения; переметнуться на сторону про
тивника

огіаге іі саррнііо «оііо іі іпап4е1!о см. С 851.
718. рідііаге тапІеМо Л ... выступать под видом..., под 

личиной...
719. рогіаге сіорріо піап4е1Іо быть двуличным, дву

рушничать, служить и вашим и нашим.
720. (гі)соргігіі соі шапІеПо ііе^іі аНгі (или іГа14гі) 

выю родить себя, свалить вину на других.
гіѵоі^еге (или гіѵоііаге) іі гплпіеііо см. М-717. 
®4епс!еге іі тап4е11о ріеіояо зорга Моё см. N-387.
721. сЬі т і  ііа рій, іо ѵоііего тап іе ііо  ргоѵ. ^  рыба 

ищет где глубже, а человек — где лучше.
сЫ Ііа іі Іѵро рег сотраге, рог4і (или 4епда) іі сап 

50і1о іі піапіеііо см. Ь-1004.
1е сіѵеііе ѵі сасапо і тап4е11і см. С-1995.
722. пол 5і {а ип тап іеііо  рег ип’асяиа зоіа ргоѵ. ^  

плащ не на один дождливый день делают.
723. о<тпші ѵеііе іі тапіеііо , пеххип ѵейе іі Ьисісііо 

ргоѵ. ~  внешний вид обмаітчив.
724. рій сЬе іі тап іеііо  ііига Гіпгіііохіго ргоѵ ^  

сами по себе долги не исчезнут; уж  коль записаи долг, 
неси хотя б залог.

іі каг4о 1а іі тап іе ііо  хесопііо іі раппо см. 5-244.
«е іі саѵаііо ё Ьиопо е Ьеііо, поп диягііаг гагга о т а п - 

1сНо см. С-1396.
М А М Е ^ К С  V

тапіепеге іі сопіедпо гм. С-2499.
тапіепеге Іе с'І54ап/е см. В-657.
тап4епеге іі Іііо см. Р-784
тапіепеге т  і«о1а чс см. 1-405.
тапіепегхі аііе Іаг^Ие см. Ь -175.
тапіепеге 1а Ііпеа см. Ь-623.
тапіелегхі хиііа педа4іѵа см. N-141.
таліелеге Госсіііо ѵіѵо см. 0-186.
тапІепегБІ пеііа ргоргіа огЬіІа см. 0-488
тап4епеге ІІ 5ио (или іі ргоргіо) розіо см. Р 2172.
725. т а  піепегхі хорга Йі её уметь владеть собой, 

уметь сохранять спокойствие.
гпапіепегзі іп $с11а см, 5-597.



МАЫ 593 м

атоге пиоѵо ѵа е ѵіепе, т а  диеПо ѵрссМо «і тап ііепе 
см. А-676.

сЬі то§!іе  поп Ьа, то ^ ІІ тап4іепе см. М-1685. 
сЫ рготе44е пеі Ьобсо, сіеѵе тапіелеге іп ѵШа см. 

В 1052.
іі т і^ Ііо  тапйеп  Іа { ате  іл сава см. М-1421, 
іі роѵего тап ііепе іі гіссо см. Р-2195. 
а ѵоіег сЬе Гашісігіа 5І тап4еп§а, ип рапіегіпо ѵаііа 

е ило ѵеп§а см. А-603.
МАМТЕМТОКЕ т 

ётап ргопіе44і4оге — гаго тап4епі4оге см. Р-2346. 
МАІЧТІСЕ т

726. аіга-е ! тап4ісі ш п и о н и т ь .
<*опТіаг5І соте  ип тап іісе  см. 0-885.
727. (ігаге іі тап іісе (или і тап(ісі) подстрекать, ин

спирировать.
МАІМТО т

728. піапіо сагпаіе поэт, бренное тело, бренная плоть.
729. іі (гаг;ісо гпаліо трагедия (как жанр).
730. 504І0 іі т а п іо  Л... под видом, под личиной; под 

предлогом.
731. сіерогге іі тап4о отречься от престола.
732. рог4аге П тап4о быть папой (римским). 
рог4ягр (или (епеге) ІІ гавоіо 5о(4о іі тап4о, е іі гіво

іп Ьосса см. Р-126.
МАМОѴАМО пг

733. іі §гап тапіоѵапо Великий мантуанец, Вергилий. 
МАОМЕТТО

734. Гаге И тігасоіо сіі Маоше41о (тж. !аге со те  Мао- 
те41о соп Іа топ4а<*па или  а’ топі^) последовать при 
меру Магомета (который сам отправился к горе):

— Ѵі Ьо зсгіііо сіі ѵепіге а Еігепхе, ѵоі поп т і  аѵеіе 
п е т т е п о  гізрозіо; т ’ё іоссаіо а гіреіеге ІІ шігасоіо гіі 
М аотеЙо (Р. Магііпі, «Рессаіо е  реп ііепга» ).

-  Я написал вам, чтобы вы приехала во Флоренцию, а 
вы даж е не ответили мне. Тогда я последовал примеру Ма
гомета.

МАКАСНЕІХА I
735. сотЪіпаге ипа тагаеЬ еІІа  задумать плутню, про

делку.
МАКАМ АО (тж. МАКАМ ЕО) езсі

736. Іаг т а га л іа о  (или т згаш ео ) показать нос; оста
вить с носом:

ІЛпа Ьіопбіпа. ѵоііапсіові зи ііа  зо§;На гіі ип пещогіо, &1і 
іесе п іагатео  {В. Тессігі, «II ѵепіо Іга Іе сазе»).

Какая-то блондинка, обернувшись на пороге магазина, по
казала ему нос.

МАКАТСША }
737. іаге ипа іпага4опа пройти долгий и трудный 

путь.
МАКАѴАЬОЕ (ток. МАКАѴАЬЬЕ)

738. апсіаге а Магаѵа!<3е (или а Магаѵаііе) отпра
виться п мир иной, умереть.
МАКАѴІОЫА і  см. МЕКАѴІОІЛА 
МАКСАМТОІМІА I 

регхо с!і тагсап4опіа см. Р-1447.
МАКСАКЕ ѵ 

тагсаге іі ра«50 см. Р-808. 
тагсаге ѵіхі4а см. Ѵ-638.

МАКСЕІХО т
739. ііоѵе ё ип тагсеііо  ё ип сЬіавзо за деньги все 

кѵпишь.
МАКСНЕ5Е т

740. іі Сіѵіпо МагсЬезе божественный маркиз, де 
Сад.
МАКСШАГѵІО а§8

741. сіігпе сІеИе тагсЫ апе отливать пули, врать, 
лгать.

742. {агіе тагсЬіале выкидывать номера, коленца.
743. всіііапіагпе сіеііе тпагсЬіапе наломать дров, на

делать глупостей, натворить дел.
744. цие54а («і сЬе) ё тагсЬіапа! ирон. вот это здо

рово! ну и ну!

745. тагс іа  іпйіеіго задний ход; попятное движение 
(пример см. В-762).

746. — Іаге тагс іа  іпс!іе4го дать задний ход; вер
нуться назад:

Ьеііо, Біссоте поп /Мі ап іаѵ а <3і Гаг шагсіа іпйіе*го, всеяе 
гійеіійо, ь вЬаіІё 1о врогіеііо, {ііапгіо йгШо ѵегьо Іа Ігаі- 
іогіа (Р. Р. Разоііпі, «У па ѵііа ѵіоіепіа»),

Лелло, которому не улыбалось возвращаться назад, смеясь 
вышел из машины, захлопнул дверцу и быстро заш агал 
к траттории.

Тиііа 1а з іа т р а , зепга ессегіопе, ё іпзогіа сопіго циезіа 
аззигсЗа ассиза... е асЗеззо «II Ророіо». саи іате п іе , ?а 
гпагска іпсііеіго («Ь’ЫпИа», 10 поѵетЬге 1977).

Вся печать, без исключения, отмежевалась от этого аб
сурдного обвинения, и теперь «Иль Пополо» осторожно идет 
на попятную.

Оіі іпіегіосиіогі Гаппо гарігіащепіе т а г с іа  іпйіеіго, пе&апо 
<3і аѵег сіеііо о 5сгШо («Ьа пиоѵа циезНопе Аеііа Нпдиа»)* 

Критики быстро делаю т поворот на 180 градусов и отри
цают то, что утверждали письменно или устно.
(Пример см. т ж . 1-17),

747. тагс іа  а ѵио4о (или іп Іоііе) холостой ход.
748. те44еге іл тагс іа  а) запустить (двигатель, мо

тор)-, Ь) пустить в ход;‘Привести в действие.
749. ргогесіеге а тагсе ЮггаТе идти очень быстро, про

двигаться семимильными шагами.
МАКСЬША

750. рагііге рег Магсіапа заболеть чахоткой [игра 
слов, основанная на близости звучания с ітіагсіо — гни
лой] .
МАКСІАРІЕОЕ т

751. ЬаНеге Н тзгсіаріссіе идти на панель, заниматься 
проституцией:

ОеІІе гіогіісі сашете гіеІГаГЬег^о, зо ііап іо  сіпцпе озрііапо 
сііепіі Ііззі: чиаііго ёоппе сЬе Ьаііопо П гпагсіаріегіс е 
Огезіе ЬагЬіеге ( V. Ргаіоііпі., «СгопасНе йі роѵегі апіапіі»).

Из двенадцати номеров гостиницы только в пяти живут 
постоянные клиенты: четыре уличных девки и парикмахер 
Орест.

752. Ьиііаге (или те(4еге) «иі тагсіаріесіе выбросить 
на улицу; уволить с работы.
МАКСІАКЕ ѵ

тагсіаге іп саггогга см. С-1047.
МАКСЮ а§е е т

753. іі тагсіо  сіеі ^ап^Н э і тайный гнойник:
8і за, \ шіпізігі ѵейопо іи й о  гіаІГаНо е поп роззопо да 

зоіі зсоргіге іі гпагсіо деі бап^Н рій шіпиіі гіеІГаттіпіБ .га- 
гіопе (С. М опіеііа, «Іпсепйіо аі саіаБіо»).

Как известно, іминистры смотрят на все с высоты своего 
положения и не могут самостоятельно вскрыть тайные гной
ники в низших звеньях правительственного аппарата.

754. тагсіо  5Іл пеііе т ій о ііа  испорченный до мозга 
костей, прогнивший насквозь.

755. іппапюгаіо тагс 'о  по уши влюбленный. 
иЬгіасо тагсіо с м. ЬІ-З.
Ііпдиа тагс іа  см. 1,-635. 
а тагс іа  {огга см. Р-1165
а (или іп, рег) тагсіо  гіівреііо сіі... см. 0-649. 
аѵеге (И) І.ог(о тагсіо  см. Т-786.
756. саѵаге іі тагсіо  сіі цс сделать почин; Бпервые до

биться каких-л. результатов.
сіаге 4ог(о тагсіо  см. Т-788.
757. репЗргІа ліаггіа карт, проиграть(ся) вчистую.
758. ргепйеге йеі тагсіо протухнуть.
759. готреге іі тагсіо  приняться, взяться за нелю

бимое дело.
760. «сапіраге П (или изсіге сЫ) гпагсіо карт отде

латься легким проигрышем.
761. (гоѵаге іі піагсіо найти корень зла. 
с’ё 5о(4о сіеі тагсіо  см. 8-1192.
ила ресога тагс іа  ё а44а а іліеііагле ип Ьгапсо (или 

пе <*иа&4а цп Ьгапсо) см. Р-975.
МАКСІКЕ ѵ 

тагсіге іп сага см. С-1173, 
тагсіггі ІІ іе^аіо  сж.. Р-391.

МАКСІА I



л ц к

тагсіге пеІГіпеггіа см. 1-236.
762. {аге тагсіге надоесть, вывести из себя.
Расчга !а гпагсіге і раіі см. А-211.

ЛІАК.СО
76-3. Гкіге гіі 5ап Магсо Венеция.
Іеопе сіі 5ап Магсо см. Ь-377. 
піаіе сіі 5ап Магсо см. М-199.
7С4. ®4аге (га Магсо е Тобаго болтаться на виселице,

быть повешенным.
765. с’ега ипа ѵоііа Магсо Кіѵоііа шутл. не пристг 

вай (детям, пристающим с вопросами).
МАКСОМЕ

766. 1а расе сіі Магсопе уічерб (нанесенный другому 
лицу).
МАКЕ т

767. та ге  аііо бурное море.
768. т а ге  сЬіизд а) закрытое море; Ь) территориаль

ные воды.
769. т а ге  согіо спокойное море; море с легким вол

нением.
770. та ге  Ігерсо бриз.
771. т а ге  ^ гобко бушующее море; шторм:
, II Ьазіішепіо Іасеѵа асциа, с’ега т а г е  (,.0850, е поп 
аѵгеЪЬе іагсіаіо ад апйаге а / опйо  (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа- 
Ііапе» ).

Корабль дал  течь и скоро должен был затонуть среди 
свирепствовавших волн.

772. Маге іпГего Тирренское море.
77-3. т а г е  Іепіо спокойное море.
774. т а г е  Іип^о небольшое волнение на море.
775. т а г е  главно океан.
776. т а г е  ( т а ^ п о )  сіеііа ѵііа (тж. т а г е  с1е1Ре5 5еге) 

море житейское:
«Но гіпипсіаіо а тапсіагіі іп еіго, а Гагіі рагіаге, а 

зріп&егіі пеі ш аге гіеііа ѵііа» (М. Вопіетреііі* «Ѵ ат апіе  
Іейеіе» ).

«Я отказалась от мысли послать тебя путешествовать, 
развязать тебе язык, бросить тебя в бурное житейское 
море».

777. т а г е  т о г іо  (или  ѵессЬіо) мертвая зыбь.
778. т а г е  зирего Адриатическое и Ионическое моря- 
т а г е  с1е1Ге5 §еге см. М-776.
т а г е  зепга Іомсіо см. Р-1005.
779. т а г е  йі ^иаі куча неприятностей; поэт, пучина 

бедствий.
780. т а г е  сіі ргиа встречная волна.
781. т а г е  сіі 5о и о  е <Н §орга Средиземное и А дриа

тическое моря.
782. т а г е  ігаѵег5о боковая волна; бортовая кач

ка.
т а г е  йеПа ѵИа см. М-776.
783. аііо  т а г е  открытое море.
784. — іп аііо  т а г е  в открытом море:

Зѵе&Ііагзі іп аИо шаге... ессо Іа іи а  ѵііа 5і загеЬЬе іиіѴ а  
ип ігаііо  Іга5Іщ игаІа... (М. ВопіегпреШ, «Ѵ ат апіе  [ейеіе»).

Проснуться в открытом море... Твоя жизнь могла бы не
ожиданно измениться.

785. — е85еге іп аііо  т а г е  быть далеко  от завер ш е
ния, от  конца:

Рег 1а рагііа сіеі аеззі 5 іа т о  сіипдие апсога іп ай о  т а г е
(«Сіогпі», 9 (Уеппаіо 1974).

Итак, что касается равноправия полов, то до него еще 
очень далеко.

«§опо сіі пиоѵо іп аИо шаге: диеііо сЬе Га Іоіапсіа ё 
віеаіе; Ьа іп іегсеііаіо ипа т і а  1е1е!опаІа е гп’Ъа гиѣаіо 
Гісіеа сіеііа ріра» (А. Сатрапііе, «СИ азрага^і е Ѵіттогіа- 
Іііа йеІѴ апіт а»).

Я опять в полной растерянности. Иоланда ведет себя не
лояльно; она подслушала мой разговор по телефону и пе
рехватила мою идею подарить к рождеству трубку.

786. — т е ііе ге  іл аііо т а г е  поставить в затрудни
тельное положение:

СЫагіпа. — N0 , Ьоге*... лнеНе ч»аИро сагпеге гарргезеп- 
іапо  Гипісо зріга&Ііо сіі іисе рзг. те»-*
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Еогепго. — Сарізсо, та ..*
СНіагіпа — Е с о т е  Гассіато? Ти сі т е і і і  іп а Но т а г е

(Е. Ое Рііірро, «Вепе т іо е соге тіо»).
К ь я р и  н а .  — Нет, Лоре... зтн четыре комнаты для меня 

единственная радость в жизни...
Л о р е н ц о .  — Понятно, но...
К ь я р и н а .  — Так как же? Ты нас ставишь в безвыход

ное положение.

787. — паѵі^аге іп аІіо т а г е  а) плыть в открытом 
море; Ь) идти на большой риск:

— М ойезііа а рагіе, зопо зіа іо  іо 5 0 І0, гіі Іи ііа  Іа по^Іга 
агізіосгагіа, а епігаг пеііе ісіее гіі ѵобіго т аг ііо ... Іо поп 
т і  репіо, ч и ап іітд и е  ѵесіа Ьепівзіто сЬе бі паѵі&а Іп аііо  
т а г е  (Е. Сазіеіпиоѵо, «Е’опогеьоІе Раоіо Ееоп^огіе»).

— Без лишней скромности, я единственный из всей нашей 
аристократии, кто разделял убеждения вашего супруга.. 
Я не ж алею  об этом, хотя отлично понимаю опасность по
ложения.

788. — гМогпаге іп аііо  т а г е  начинать все сначала:

Рогезіо вепііѵа сЬе 1е ргоѵе гіГи^еІѵапо пиоѵатепіе, сЬе 
8і гііогпаѵа іп аИо т а г е  {В. Реа, «II Іогезііего»).

Форесто чувствовал, что доказательства снова от него 
ускользали и все надо было начинать заново.

Оіпо Ѵаппі сіипдие йоѵгеЬЬе азвитеге  ип гиоіо диапіо 
т а і  ітр о г іа п іе  іп диееіа Газе сопсіизіѵа <1е1Гіп<Закіпе; т а  
роігеЬЬе апсЬе еззеге ргоргіо Іиі а гірогіаге іи ііо  іп аИо 
т а г е  («Раезе вега», 22 аргііе 1969).

Таким образом, Дино Ваини должен сыграть решающую 
роль на этой заключительной стадии расследования, но как 
раз ои-то и может заставить начать все сначала.

789. — 8 Іато  іп а ііо  т а г е , Ызо&ла лиоіаге ргоѵ. ^  
назвался груздем — полезай в кузов; взялся за  гуж — 
не говори, что не дюж:

«Іо ѵасіо зи, ё паіигаіе,» еН гізрозе Гаііго; «Е ѵоі 
азреііаіе.»

«Оиі? Апсога?» 5і &раѵеп{6 Гагсіргеіе.
«О диі о аі саН е, 1а сіі Ігопіе. О ѵепііе соп т с ,  сЬе 

«ЗеЬЬо йігѵі? 5 іа т о  Іп ай о  т а г е , Ыбо^пэ пиоіаге, т іс а  зі е 
іп засгезііа» (С. Агріпо , «Ѵп йеШ іо й ’опоге»).

— Я. конечно, пойду к нему, — отвечал Колантуоии, — а 
вы подождите меня.

— Здесь? Опять? — с дрожью в голосе спросил протоиерей.
— Или здесь, или в кафе напротив. Или пойдемте вместе 

со мной, если хотите. Взялся за  гуж  — ие говори, что ие 
дю ж. Тут вам ие ризница.

790. і йие ггагі поэт. Атлантический и Тихий океа
ны.

тоЬіІе соше іі т а ге  см. М-1602.
791. росо т а ге  волнение на море, 
гіссо со те  (или циапіо) іі т а ге  см. К -314. 
сарреііо сіі та ге  см. С-842, 
спіро сіі т а ге  см. С-2228.
Іогіипа (Н т а ге  см. Р 1111.
ІгиШ йі т а ге  см. Р-1394. 
даііо  сіі шаге см. С-285
ипа {госсіа (или доссіоіа) пеі т а ге  см. 0-829,
Іасіго сіі шаге см. Ь-79 
Іиро сіі т а ге  см. I, 994. 
т а і  сіі т а ге  см. М-188.
— сіаге И т а і  сіі т а ге  см. М-189, 
гпагдііегііа сіеі т а ге  см. М-826. 
те^Неге сіеі т а ге  см. М-1282, 
рогіо сіі т а ге  см. Р-2123. 
геоіпа сіеі т а г і (или сіеі таге ) см. К 182.
«ідпога сіеі т а г і см. 3-771.
1а «роза сіеі та ге  см. 3-1512. 
а <Зіь;ре44о сіі т а ге  е 4і ѵепіо см 0-647.
792. гіі 1а <3аі т а г і за морями, далеко-далеко.
793. йаі т а г  Іпсіо аі Маиго поэт. ^  за горами за до

лами.
794. рег т а ге  е рег іегга (тж. рег іегга е рег таге)

(обыкн. употр. с гл. апйаге, сегса'е, есс.) на суше и на 
море, повсюду;

...Е аѵгеі апсЬе яг-отшевро... сЬе 1а ро іігіа, риг сегсапйо 
рег т а г е  е  рег Іегта поп бі водпаѵа йі Ігиваг” зоііо  И 
ргоргю лазо, пеііа с іііа  5ІеБеа... Сегсаі (іі те ііегш і пеі 
раппі йеііа  гаеагга ... (Г- Сіоѵаппіпі, «І.а ЪаЪМеь'у.
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...Я был готов держ ать пари, что полиция, хоть и искала 

ее повсюду, даж е  и в мыслях ие имела сделать это у  себя 
под иосом, в самом городе... Я попытался поставить себя 
на место девушки.

Тгіроі еН аѵеѵа сопПсІаІо сЬе 1а СоБІапга ега ипа соп- 
іез5а совігеііа а лаБСОпсІегБі а М ііапо рег Б Іи ^ іг е  1е рег- 
Бесигіопі сіі ипо гіо Іігаппо іі диаіе поп ѵоіеѵа Іазсіагіа 
сапіаге рег ѵіа йеІѴопог йеі сазаіо , е 1а сегсаѵа рег шаге 
е рег іегга рег те ііе г іа  іп сопѵепіо С/7. Засскі, «Ьа ргіта- 
йоппа» ).

Трнііо сообщил ему, что Костанца — графиня, вынужден
ная скрываться в Милане, спасаясь от преследований дяди- 
тирана, который запрещ ает ей петь, считая это уроном для 
фамильной чести, и разыскивает ее всюду и везде, чтобы 
запереть в монастырь,
{Пример см. тж. Р -1391) -

795. аШсІагзі аі т а г е  отдаться на волю волн, плыть 
по воле воли.

796. а т т а і іо п а г е  (и ли  Іазігісаге) іі т а г е  море м о 
сти ть , заниматься пустым, бесполезным делом; зря ста
раться.

797. агате іі т а г е  перепахивать море, зря стараться. 
аМтаѵегзаге т о п іі  е т а г і  см. М-1865.
798. Ьиііаге а т а г е  выкинуть за борт, отказаться от 

чего-л., пожертвовать чем-л.:
II Ооѵегпо, о сЫ рег Іиі, Ьиііаѵа а  ш аге і геБропваЬШ 

сіеііа ИоНе (ІеІГАросаІізБе (V. Ргаіоііпі, «Сгопаске й і роѵегі 
ат апіі» ).

Правительство и его представители старались замять дела 
виновных в злодеяниях «ночи Апокалипсиса».

сегсаге ип сесе іл т а г е  см. С -1439. 
сН іатаге ѵеліо іл т а г е  см. Ѵ-255.
799. соггеге іі т а г е  а) бороздить море; Ь) зани

маться морским разбоем.
гіаг асдиа аі т а г е  см. А-148.
800. сііге (или гассопіаге) т а г і  е т о п іі  наговорить 

с три короба:
Оі чиевіа Бі&пога т і  аѵеѵапо гіеііо т а г і  е т о п іі , е сЫ 

поп ѵесіе, Іас іітеп іе , рий езБеге Ігаііо  іп еггоге (О. Ьео- 
рагйі, «Ьеііеге» ).

Об этой синьоре мне наговорили с три короба, а ие видя 
человека, можно легко впасть в ошибку.

801. е5 5еге пе! т а г е  быть в крайне опасном положе
нии:

З а г&  ѵ іо і е п г а  й а  І и і і е  1е р а г і і ,  е  п о і  Б І а ш о  п е і  т а г е
(В. Репоёііо, «II рагііціапо Іокппу»).

Н ападения нужно ж дать  со всех сторон, мы в опасном 
положении.

802. Гаге с о т е  іі т а г е  ^  разносить (сплетни) по все
му свету, болтать всему свету.

ітЬагсаг§і іп т а г е  §епха ЬізсоМо см. В-770.
Іа^ігісаге 11 т а г е  см. М-796.
803. т е ііе гв і іп т а г е  уйти в море, в плавание. 
т е и е г ( 5І) іл т а г е  §елга Ъізсоііо см. В-770.
804. теМ еге іі т а г е  іл т е г г о  ^  разойтись, разъ 

ехаться, расстаться:
Рагіі, рагіі, зе іі ?а ріасеге: ГогБе Гаг^ Ьепе а ІчіШ е йие 

т с ііс г е  іі т а г е  іп т е г г о  рег диаІсЬе іе т р о . С о т е  бі йісе? 
Ьа Іопіапапга ё а т о г е  (М. Ргізсо, «Ьа дата й і р іагга*).

У езжай, уезж ай, если тебе так хочется; может быть, для 
и ас обоих лучше расстаться на некоторое время. Как это 
говорят? Любовь закаляется в разлуке.

пиоіаге іп ип шаг сіі Іаііе (е т іе іе )  см. Ь-236. 
оНгіге т а г і е то п іі см. М 306. 
ре«саге ип сесе іп т а ге  см. С-1439, 
рогіаге (Г) асциа аі та ге  (тж. рогіаге асдиа іп [оп- 

іе) см. А-183.
805. ргепйеге іі та ге  а) в ы й т и  в  море; пуститься в 

плавание; Ь) подмокнуть (о товаре).
806. рготеііеге (или оГГгіге) т а г і е то п іі сулить зо

лотые горы:
ргапса. — Е йіге сЬе ші Ьа ргопіе55о т а г і  е т о п іі. Ыоп

т а і  <1і Брозагті, циеБГё ѵего! 5еі зет р ге  БІаіо саиіо, рги- 
<1еп1е.~ (Е. Роззепіі, «Ѵп а ію  атоге»)

Ф р а н к а .  — И подумать только, что ты сулил мне зла
тые горы. П равда, жениться не обещал. Ты всегда был 
очень осторожен.

%А т е . . .  Іи ііе  рготеііопо  т а г !  е т о п іі , е роі, чиапгіо 
іогпо сіа Іого рег вареге с о т ’ё  апйаіа а ііпіге Іа т і а  
ргаііса, сазсапо йаііе пиѵоіе с о т е  ве т і  ѵейезБего рег 1а 
р г іт а  ѵоііа» (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»).

Все они ие скупятся иа обещ ания, а  когда я прихожу 
к ним узнать, как подвигается мое дело, они таращ ат на 
меня глаза, как будто видят меня впервые.

— . . .т і  Ьа рготеБзо т а г і  е т о п іі, т ’Ьа Таііо сіаге ипа 
ІеБіа сІа Ьаііо  арроБІа, е роі поп т і  Ьа пеапсЬе гіеИо: ЬаЫ 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

— ...она мне золотые горы сулила, бал в мою честь 
устроила, и вд руг— привет!
(Пример см. тж. С-1251).

гассопіаге т а г і е то л іі см. М-800.
807. готреге іп п.аге потерпеть кораблекрушение.
808. 50Ісаге і гпагі бороздить моря.
809. 5054епеге іі шаге а) быть в море, находиться в 

плавании; Ь) не быть подверженным морской болезни.
810. 5ро5аге іі т а ге  обручиться с морем [это цере

мония проводилась венецианским дожем, который бро 
сал в море кольцо].

поп Ігоѵаге ассша пеі та ге  см. А-197. 
ѵагсаге рег гпопіі е т а п  см. М-1865.
Гасциа ѵа аі т а ге  см. А-226.
Гасдиа сіеі та ге  поп Іаѵа см. А-215
811. Ьеііо ё сопіетріаге іі т а ге  сіаі рогіо ргоѵ хо

рошо море с берега; т и х о  море, пока на берегу с т о и ш ь .
812. сЬі ё іг іпаге, паѵіса; сЬі ё іп іегга гайіса ргоѵ. 

=  дальше от моря — меньше горя.
81-3. сЬі Ьа Ьеѵиіо (иКо ІІ таге , пе рио Ьеге ипа 5со- 

йеЯа ргоѵ. =  кто много выстрадал, тот все перенесет. 
сЬі Іегпе асгиа е ѵепіо поп 5І т е і іа  іп та ге  см. А-232.
814. сЬі ѵа іі 1а сіаі таге , гпиіа іі сіеіо, т а  поп т и іа  

1’ап іто  ргоѵ. =  от себя не уйдешь никуда.
815. сНі ѵа рег дие5Іі т а г і  циехі' реясі р ^ Ііа  ргоѵ. ^  

с кем поведешься, от того и наберешься:
АІЬегіо. — сііаге і ргоѵегЬі рій апіісііі... СЬі ѵа ре

циегіі т а г і  циегіі рс5сі рі§1іа (Я. Де РШррс,, «Міа Іагпі 
ВІіа»).

А п ь б е р т о .  — Хочу напомнить -ім старинную посло
вицу: с кем поведешься, от того и наберешься.

816. с о т ’ё дгапііе іі таге , ё ^гапііе 1а іетрез іа  ргоѵ. 
чем больше море, тем сильнее шторм.

сіаі сііге аі {аге с’е <Лі те гго  іі т а ге  см. І)-545. 
сіоппа ігасопйа, т а ге  ®епга «ропсіа см. 0-804. 
ё соте  Гапсога, спе ьіа «етрге пеі т а ге  е поп ітрага 

т а і  а пиоіаге см. А-702.
ипа доссіоіа сіі (іеіе сопсіа іі (или ип) т а г  сіі т іе іе  

см. Р-658.
817. іосіа іі таге , е НепИ аііа іегга ргоь- ^  море 

хвали, да держись вдали; дальше от моря — меньше 
горя.

818. іі шаге {а {огіипа е поп 1е {оліі рго^ сидя на 
месте, ничего не добьешься; под лежачий камень вода 
не течет.

819. пеі т а г  дгочво 5І рі^ііапо і рехсі §го«5І ргоѵ. ^  
не рискуя, не добудешь; риск— благородное дело.

820. <1аІ т а г  заЫ о лазее І1 ре«се Ігевсо ргоѵ. и в со
леном море пресная рыба водится.

821. поп 5І авсіида іі т а ге  соп ип ЬіссЬіеге ргоѵ. 
моря ковшом не вычерпать (ср. плетью обуха не пере
шибешь) :

Сагіа 1а виагйб, ога 8І репіі^а Йі аѵег рагіаіо; Іапіо а 
сЬе сова роіеѵа Бсгѵіге? поп б і  агсіи^а і і  т а г е  соп ип 
ЪіссЬіеге (А. Могаѵіа, «Сіі іп ііі^егсп іі» ).

Посмотрев на мать, Карла пожалела о том, что сказала. 
Разве словами поможешь? Плетью обуха не перешноешь.

822. поп 5І с о т т е і іа  аі та ге  сНі іегпе іі ѵепіо ргоѵ. 
ветра бояться — в море не ходить (ср. волков боять
ся — в лес не ходить).

іі зареге Ьа ип ріесіе іп іегга, е Гаііго іп та ге  см.
5-234.

іиШ і Пипіі ѵалпо аі т а ге  см. Р-951.
МАКЕА I

823. та ге а  хіапса ш т и л ь .
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824. піагеа йі ^епіе людское море, людской прилив. 
МАРЕСС1АКЕ ѵ

825. ІІ таге^^іаге  сіеііе игпапе ѵіселйе превратности 
судьбы.
М А РЕМ М А \0 ацд 

рій Іайго с1’ип іайоге т а г е т т а п о  см. Ь-89. 
МАРЕМОО т 

а виол йі тагепдНі см. 5-2087.
МАКЕ5СІАІХО т 

ог;пі хо1йа4о На П Ьа®4опе сіа тагексіаііо пеііа ®иа 
діЬегпа см. 5-910.
МАРСНЕРІТА /

826. тагдНегііа сіеі т а ге  морская жемчужина, Сици
лия.

827. Геіегпа шаг^Ьегііа поэт, вечная жемчужина, луна 
[Ланте]

828. йаге (или деііаге) Іе піагдНсгііе (йіпапгі) аі 
рогсі метать бисер перед свиньями.

829. Іассіапю а сНі іпГіІа те ^ ііо  Іе таг§Негііе по
смотрим, у кого глаза лѵчше в и д я т ;  увидим кто прав. 
МАКОІіМЕ пг

830. Іазсіаге піагдіпе аііа (апіавіа дать волю фанта
зии.

831. 4гоѵаг5І аі тагд іп і йеііа ѵі4а оказаться за бор
том жизни.

832. поп с’ё тагп 'п е  рег ( + т / . )  ничего не остается 
для того, чтобы...
МАРІА

4и41о М гпаіе гНе с’ё іп 8ап{з Магі’ ІМоѵа см. М-258.
833. сегсаге Магіа рег Раѵеппа (или  рег Р о та)

а) (тж. ѵоіеге ігоѵаге Магіа рег Раѵеппа) искать ветра 
в поле; Ь) лезть на рожон:

Сегса Магіа ре' К о т а ... ѵиоі йіге, рій сЬе регйеге !сгпрс, 
«сегсаг го^па» {/?. Сгапйі, «МоШ е беііі гопгапезсНі» ).

«Марию в Риме искать» значит не только «зря время 
терять», но и «лезть на рожон»,

834. е55еге 1а Магіа ріеіоаа отличаться великодушием, 
всепрощением.

е5«еге 4и4‘_о Сехи е Магіа см. 0-375.
835. {аге 1а Магіа притворяться простачком.
836. !аге ііа Магіа е сіа МасЗсЗаІепа везде успевать; 

быть к каждой бочке затычкой.
837. {аге ѵіѵа Магіа красть с именем господа на 

устах.
ѵоіеге Ігоѵаге Магіа рег Раѵеппа см. М-833. 

МАРІАССІА і
838. {аге Іа тагіассіа прикидываться простачком. 

МАР1АМО ацц
піезе іпагіапо см. М 1?42.

МАРША I
839. тагіп а  {голііаіа (или 4огЬа) а)’ плохая погода на 

море; Ь) хмурыіі вид, дурное настроение.
840. — ѵейеге Іа тагіп а  4огЬа чуять неладное, чуять 

беду.
841. Ьа44еге Іа піагіпа следить за погодой на море.
842. Ьа14еге (или {аге) тагіп а  вызывать сострадание. 

МАРШАЮ (тж. МАКІЫАКО т)
843. тагіпаіо й’асциа гіоісе а) моряк речного флота, 

речник; Ь) ирон. моряк сухопутного флота, горе-моряк.
{гіигатепіо сіа тагіпаіо  см. 0-768.
<іа »а1ео(4о (или йа да1ео44а) а тагіпаіо (или а т а -  

гіпаго) см. С 50.
— апгіаге сіа §а1ео!4о а тагіпаіо см. 0-51.
— 1а сова ё сіа гга1ео44о а тагіпаго см. 0-52.
Ьагса го44а, тагіпаіо «сароіо см. В-289.
844. ІІ Ьиоп тагіпаіо  (или тагіпаго) зі сопоз;е аі саі- 

4іѵо 4етро ргоѵ. хорошего моряка узнаешь в шторм; ^  
друзья познаются в беде. "
МАРШ АРЕ ѵ

тагілаге Іа Іегіопе см. Ь-525. 
тагіпаге ипа га^агга см. К-33. 
тагіпаге 1а зсиоіа см. 8-509.

845. {аге тагіпаге изеодить, досаждать, раздражать 
МАКІІЧАКО от см. МАКІМАЮ.
МАРШАТО а§§  

гиссііе тагіла4е! см. 2-96.
МАРІМО а§§

846. аігаге а тагіпо убраться восвояси, задать тягу, 
аѵеге ріейе тагіпо  см. Р-1631.
гиссНс тагіпе! см. 7,-дб.

МАРІТАЬЕ 
та п о  тагі4аІе см. М-448.

МАРІТАКЕ ѵ 
апсНе 1е горре тагі4апо см. 2-84. 
сНі п’На сеп4о 1е та г ііа ; сНі п’На ипа ГаНода см. 

С-1501
847. сЬі гіі Іоп4апо «і ѵа а іпагі4аге, о ё ілдаппаіо о 

іі ѵиоіе іп<*аппаге ргоѵ. кто далеко ищет жену, бывает 
обманут или хочет обмануть.

сЬі 8І тап 4а  іп {ге44а, «4еп4а айа<*іо см. Р-1322. 
а сііі ріассіоп 1е Ьеііе е а сНі Іе Ьги14е; рег циекіа 

БІгайа <іі іпагі4ап 4и44е см. В-457.
848. іппапгі іі тагі4аге аЪЬі РаЬЦаге ргоѵ. прежде чем 

жеиигься, надо крышей над головой заручиться. 
МАКІТАТА /

сЬі пахсе Ьеііа пазее тагі4а4а см. В-456.
1е га^ахге ріапроп соп ип оссіііо, Іе тагі4а4е соп Йие 

см. Р-34.
МАКІТАТО арл  

т а іе  сіа Ш апга4с е (іеіе сіа тагі4а{о см. М-243 
4гоѵаг 1а тіпе54га тагі(а4а ЬеП’е Іа44а (или ЬеП’е 

5Сойе11а4а) см. М-1469.
849 тагі4а4і е пшіі Іаксіаіі зоіі ргоѵ. =  муж и 

жена — одна сатана:

І а п и .— С’ё тогіо гіассотосіаге орпі соза. С о таге  Ріпа, 
5аре{е с о т е  йісе іі ргоѵегЬіо: «М агііаіі е т и і і  Іазсіаіі зоіі» 
(С. Ѵег^а, «Ьа Ьира»).

Я и у. — При желании все можно уладить. Вы, верно, 
кума Пина, знаете, как говорится, муж и жена — одиа са
тана.

пііеіе гіа {ійапга4о ё {іеіе сіа піагі*а4о см. М 1411. 
МАРІТО ш

850. тагііо  рох4іссіо незаконный муж.
851. ип сапе (или ип сепсіо, ипо 54гас<:іо) сіі тагііо  

хоть какоіі-никакой, а муж.
852. иссеііаге (или гіі.пЬеІІаге) а тагі4о охотиться за 

женихами, искать себе мужа.
8ЕЗ. іі Ьиоп тагііо  !а 1а Ьиопа іпо§1іе ргоѵ. у хоро

шего мужа и жена не хуже.
4га тог;Ііе е тагі4о поп те4іеге іі <1і4о см. 15-713. 

МАКМЕООІА [
поп аѵеге 4ан4а сагпе асісіозко сіа «Іатаге ипа піаг- 

т е ^ ^ іа  см. С-956.
854. 1е іп агтег^е в4аппо ®етрге пеііа сагпе «есса 

ргоѵ. а  старость — не радость.
МАРМО іп 

Ьіапсо соше ип т а г т о  см. В-644.
Йиго сопіе іі т а г т о  см. І)-936.
{геййо со те  і1 т а г т о  см. Р-1267. 
сиоге сіі т а г т о  см. С-3191. 
да4І.о сіі т а г т о  см. 0-286.
Йаге іі Іи$4го аі т а п п і соі ^іпоссНі см. 1.-1024.
855. ра^аге а т а г т о  платить не отхоця от стойки, 
ё ассціа «иі т а г т о  см. А-236.
856. ё со те  йіге аі т а г т о  =  как об стенку горох.
857. ё со те  Іессаг т а г т о  это все равно, что мрамор 

лизать; это совершенно бесполезно.
т і  5І аррісса (аііа  теп4е) соте 1е {аѵе БессЬе а’ йигі 

т а г т і  см. А-960.
МАРМОТТА і

858. Ьессаге (или рідііаге, ргепйеге) ипа (ЬеІІа) та г -  
то44а тоск. (сильно) простыть, простудиться.

йогтіге со те  (или яиап4о) ипа тагто44а см. 0-833.
859. {аге 1а тагто44а терять, тратить время попусту.
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860. Гаге (или рі"1іаге, ргепйеге)' ип (или іі) таггопе
попасть впросак, обмишулиться:

— ЛІІога соза ші гассоттіаѵі, ргігпа? — !есе іі Р гіпсіре.— 
Оісеѵі сііе диеІГаепеІІо ега Іио {гаіеііо, е ога *е 1о ѵиоі
гаапеіаге?

Ьа зіге^а  аѵеѵа іа ііо  іі таггопе! Кезіо 1і зепга зареге 
соза сііге (/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).

— Так что ж е ты мне вначале говорила, что ягненок твой 
брат? А теперь ты хочешь его съесть? — спросил принц.

Вот тут-то ведьма и поняла, что дала маху. Она даж е 
не знала, что сказать.

Нассопіаѵа сЪе цие&іа Ріога аѵеѵа ипо сЪе 1а тап іепеѵ а... 
е 1е раБзаѵа тех го  т іііо п е  аі те з е ; ерриге Іеі, рег ипа 
з іи р іс іа^ іп е  сіа пи ііа аѵеѵа « іа ііо  тагго п е» , рег ип саргіс- 
сіо аѵеѵа т апйаіо  іи ііо  диапіо а \агзі Ьепедіге (/). В игга іі, 
«II п  атоге»).

Она говорила, что эта Флора была на содержании у од
ного там... Он платил ей пятьсот тысяч лир в месяц. Й все 
ж е эта Флора, по страшнейшей глупости, из-за пустяка, 
из-за каприза «оплошала» и послала все ко всем чертям.

МАККОІЧЕ II т
аі саШѵо 1аѵога4оге, ога ^Іі тап са  Іа ѵапда, ога И 

таггопе см. І.-264.
МА КТ А

861. іаге сіа Магіа е Маййаіепа быть и М арфой и 
Марией; браться за много дел сразу, разбрасываться:

— Но репзаіо іогзе рій а ііа  гоЬа <3і саза сЬе а ііа  т іа ;  поп 
Ьо аѵиіо сііі ті йеззе ипа тапо; Ьо сіоѵиіо Іаг гіа Магіа 
е М адйаіепа; зе чиаІсЬе соза апйега а т аіе, поп зо соза 
т і  йіге: Ьо іа ііо  апсЬе рій сіеі т іо  ёоѵеге (Л. М апгопі, 
«I  ргот еззі 8Р08І»).

— Я. может быть, о хозяйском добре дум ала больше, 
чем о своем, и хотя бы одна душа мне помогла, когда мне 
пришлось хвататься за все сразу. Если что случится, я уж 
тут нн при чем. Я сделала больше, чем мне положено.
862. іпдегігы пеі хедгеіі сіі 5ап4а Магіа ~  быть 

сбоку припека.
МАЕТЕ

8 СЗ. Гі§1і <1І Маг4е а) сыны Марса (так называли себя 
древние римляне); Ь) солдаты.

864. (эіссііі йі М агіе военные упражнения, игры.
865. Іийі гіі Магіе поэт, марсовы забавы, война.
8 6 6 . ророіо сіі М агіе ист. латиняне (жившие в Ла- 

циуме).
лё ді Ѵепеге пё сіі Маг4е, поп $і 5ро®а е поп бі раг(е 

см. Ѵ-2І0.
МАРТЕІХАРЕ ѵ 

іпагіеііаге ворга И Й05ь<? см. 0-860. 
таг іе ііа ге  ( а 1)Ги5СІо см. 11-220. 
йа^Н, ріссЬіа е тагІеП а  см. 0-43.

МАКТЕЕХАТА {
867. поп ^іі т а п с а  ипа та г іе ііа іа  франт из франтов; 

такой щеголь, что дальш е некуда.
МАКТЕЫЛМА }

8 6 8 . піе44еге 1а піагІеІПпа а ., разрушить, снести. 
МАКТЕІЬО пі

4га Гіпсийіпе (или Гапсийіпе) е іі тагіе ііо  см. 1-183.
869. сіагг.і сіеі таг4е1Іо пеііе илдЬіе (тж. Йаг®і ®и рег 

ГипдЬіе соі тагіе ііо ) бить молотком себе ло пальцам, 
вредить самому себе.

870. Іеѵаге іі гпаг4еГо закрыть погребок [когда вин
ный погребок закрывался, хозяин сничал и убирал двер
ной молоток].

871. гез4аге а піагіеііо выдерж ать испытание.
872. гізропйеге а тагіе ііо  ответить в рнфму.
873. зіагс а таг4еІ1о хорошо сидеть, подходить, быть 

к лицу.
50паге Іе сЬіарре а таг4еІ1о см. С-1668.
®(и)опаге 1а сатрапа а таг4е1іо см. С-337.
874. 5(и)опаге а та'"4е11о бить в набат, в колокола.
875. Іепсге а таг4е11о быть строгим, требовательным.
876. аі ЬаКег сіеі гоаг4еІІо хі ясорге 1а гпа^адпа ргоѵ. 

^  не пошуиавши, не узнаешь.
Ьиопа іпсийіпе поп 4еше і іагіеііо см. 1-187. 
сіига ріи Гіпсийіпе (или Гапсиаіпе) сіеі (или с*іе іі) 

шагіеііо см. 1-188.

877. ё іі т іо  тагіеііо! это прямо наказание!, горе ты 
мое1:

— Ма сіі:С'^іо СаБІгиссіо ё ргоргіо ип сііаѵоіс беІІ'іп]егпо; 
ей ё ип ѵего іпагіеііо с!і ѵоі аіігі роѵегі ііогепііпі (Р. рап- 
Іапі, «Сессо й ’АзсоИ»).

— Но этот Каструччо — настоящий дьявол из преисподней, 
настоящий бич для вас, бедных флорентинцев.

а іпсийіпе сіі Гегго, тагіе ію  йі ріотЬо см. 1-190. 
іі шаг4е11о й’агдеп4о 5регга Іе рог4е сіі Гегго см. 0-124. 

МАРТіМССА / 
еззеге ріи іпсНе4го сісііа таг4іпісса см. 1-210.
878. те44еге 1а таг4іпісса а... затормозить, притормо

зить, сдержать, унять.
м А к т ш а

879. е«4а4е сіі 5ап Маг45по а) бабье лето.
Ь’е5Іаіе (5і 8ап Магііпо чиеІГаппо Ги рій Іип^а е т і іе  сірі 

БОІІІО (/:. Раііі, « і/п  Ьеіііззіто поѵегпЬге»),
Бабье лето в этом году стояло дольше И было мягче, 

чем обычно.

b) лебединая песнь:
Оа циеі ^іогпо ега Тіпііа 1а 5иа сэіаіе йі 8ап Магііпо 

(Е . Реа, «II іогезііего»),
В этот день его песенка была спета.

c) вторая (третья) молодость:
— Мі авсоШ, Апгігеі... ѵиоі сЬе сііса поп аЬЪіа’“ о тпоШ 

аппі сіаѵапіі г поі. ОЬ, диапгіо репзо аП е«іа*е ді 5ап Маг- 
Ііпо, ріапдегеі гіі Іепегегга (Я. ВассНеИі, «Тге догпі /!і 
раззіопе» ).

— Послушай, Андреи... ты хочешь от меия усчышаіь, что 
у нас осталось ие так много лет впереди Что ж. когда 
я думаю о моей второй молодости, я готова плакать от уми
ления.

880. Іа ргосеяхіопе йі 8ап Магііпп шутл. процессия 
рогоносцев (воображаемая процессия, которая якобы 
имеет место в Неаполе в дени святого Мартина).

881. 8ег Маг4іпо рогоносец.
аі 4етро сіеі ге М агіію  см. В-601.
882. Гаге 5ап Ллаг4іпо диал. а) переходить на другой 

участок:
Ьа ргіша ѵоНя сгс Ьо [а ііо  5ап Магііпо, а Оішо, ше пе 

б о п о  агісіаіо регсЬё іі райгопе поп ѵоіеѵа 1е ті& ііогі0 б ь1 
!оп(Зо. а Іиі ріасеѵапо 1е соэе Бепха гізсНіо (.4. Се?ѵі, «/ 
тіеі зе ііе  ІІ&ІІ»).

В первый раз я расторг договор об аренде в Ольмо. Я вы
нужден был уйти, так как хозяин не хотел никаких ново
введений иа своей земле, он не любил рисковать.

Ь) перебираться на другую квартиру [е день святого 
Мартина— 11 ноября— в Италии обычно истекает срок 
договора у  съемщиков квартир] :

Сі Ьо г те:'б о іап іо  рег I ігагіі зи. соп ! і:і( і і 8ап Магііпо 
сііг аЬ Ь іато  сіоѵпіо (яге! (А. Сегѵі, «I т іеі зеііе

А сколько пришлось потрудиты-п. чтобы поставить на 
ноги сыновей! И это несмотря на постоянные переезды с 
одного места на другое.

883. {аге іі 5ап Маг4іпо праздновать сбор винограда.
884. ^аЬЬаге 5ап Маг4іпо дезертировать.
885. Ге®іа4е (Іі 5ап Маг4іпо йига 4ге діоглі е ип росо- 

Ііпо (или росНіпо) ргоѵ. =  поздняя любовь недолго
вечна.

886. рег ип рипіо Магііп рег«е 1а сарра ргоѵ. чуть- 
чуть не считается, еще немного, и все было бы хорошо; 
даже самое маленькое упущение может погубить дело 
[по преданию монах Мартин, переписывая надпись над 
входом в монастырь, не там поставил точку, придав из
речению совсем иной смысл. Вместо «Рогіа раіепх сбіо . 
КиШ сіаисіаіиг Ьопекіо. Пусть врата будут открыты. Ни 
для кого из честных людей они не закрываются» полу
чилось: Рогіа раіепз е«*о пиііі. Сіаийаіиг Ьопезіо Ни 
для кого врата не открыты. Честному доступа нет]. 
МАКТІКЕ т

887. Іаге тагііге цй изводить кого-л.
888. Гаге і! таг4іге делать из себя мученика, строить 

из себя жертвѵ.
МАКТІКЮ т  ( т ж . МАКТОКО т )  

іі ігіаг4ігіо йсоГіппосепІі см. 1-304. 
р а іт а  йеі гпагіігіо см. Р 171.
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889. еьхеге ІаИо сіі таггарапе быть добродушным, по
кладистым.
МАК21АЬЕ а§§

ІІ т а гг іа і Іаѵого см. 1,-274.
Іегті тагг іа іі см. Ь-302.

МАК2ІО
890. Гаге іі гедаіо с*іе Гесе Маггіо аііа пиога раско

шелиться на небоіыдой подарок (ср. разорился парень 
бедный — купил девке перстень медный).

іі ге&аіо сНе Гесе Магг'о аНа писга: арге 1а са55а, е 
діі йіе<3“ ила поссгиоіа см. К 169 
М А Р20 т

Ьи§іагс!о соте ип сіеіо сіі та гго  см. В-1403.
891. паіо йі тагго  в марте родился, чокнутый, со 

странностями
ісіі сіі та гго  см. 1-28 

М АК20СС0 т 
ріМоге сіа таггоссЬі см. Р-1850.
892. (аге сіеі таггоссо стать на дыбы; занять высоко

мерную, надменную позицию [таггоссо  — си.лвол Фло
ренции — лев, стоящий на задних лапах с гербом в пра
вой передней лапе\.
МАКГОЫГѴІО а§§

893. сНі поп ё тагго ііло  ®ага гаѵі§®іо1о ргоѵ. е і  чему 
быть, того ие миновать.
МЛК2(1!)ОЬО а§8  

§а!1е*4о тагг(и)о1о см. 0-65.
МА5СЕ1ХА }

894. а тазсеііе  сіііике стиснув зубы, заставив себя 
терпеть, пересилив себя:

А!гіса. Сгесіа. II Іепепііпо за с.Ье іи ііо  ё $Ьа&Ііа(о, т а  
сотЬ аІіе  а т а з с е ііе  сЫизе (V , Рассо Ое Ьацагйа> «Сго- 
паске саШѵе» ).

В Африке, в Грецин — всюду молодой лейтенант знал, что 
дело гиблое, но сраж ался, стиснув зубы.

895. Ьаііеге Іе та8се11е а) стучать зубами (от холода , 
страха, в лихорадке)-, Ь) (тж. сііпіепрге или  тепаге 1е 
таБсеПе; Іаѵогаге сіі та^сеМе; те44еге іп орега Іе т а -  
зсеііе) работать челюстями, уплетать за  обе щеки:

Е Іи, поп ё апсога шо11’аппі, ипо шіо ѵіеіпо, іі циаіе ега 
Іап іо  регдиіо гіі &оііе, сЬе ^иа5і т а і  сіі &гап *етро поп ега 
роББиіо и$сіге сіаі Іеііо; е рег чиезіа зиа та ІаШ а поп аѵеа 
регйиіо Іа ёоіа , пё аісип <!еп*е апсога, ша 5етрге  а^о^паѵа 
соше роіеезе те п а ге  1е т а з с е ііе  (Р. Засскеііі, «Сепіо по- 
ѵеііе»).

Несколько лет тому назад был у  меня сосед, прикованный 
к постели жестокой подагрой, которая, однако, не лишила 
его аппетита, сохранила ему все зубы и обострила страсть 
к чревоугодию.

8Э6. со54гіп<*еге 1е таБсеПе а ціі заткнуть рот кому-л.
897. «Ьаггаге (или х^ап^Ьегаге) 1е таБсеІІе свернуть 

себе челюсти (от хохота).
898. ®(и)опаге соп 1е т а зс е ііе  стучать зубами (от 

холода).
МА5СНЕКА ?

4етро сіеііе таБсЬеге см. Т-202.
899. саѵаге (или Іеѵяге. кігарраге) Іа тазсЬега а ціі 

сорвать маску с кого-л.; разоблачить кого-л.
900. саѵа-8І (или іеѵагзі, іо^ііегзі) Іа гпазсНега сбро

сить маску, предстать в истинном свете.
901. Іаге 1а тазсНега юлить, прибегать к уловкам.
902. Гаге сіа тавсЬега работать капельдинером, кон

тролером (в театре, кино) :
Вепейеііо. — Ра гіа тазсЬ ега  іп ипо сіі т іе і  дие с іп ета  

(Е. Ое Рііірро, «Ье Ьи%іе соп Іе ёат Ье Іип%ке»).
Б е н е д е т т о .  — Он работает капельдинером в одном из 

моих кинотеатров.
903. ^аѵеііаге (или рагіаге) іп тазсЬега говорить оби

няками, скрывать свои мысли.
904. ^е ііаге  (ѵ іа) 1а тазсЬега сбросить маску:

Ьа Сегшапіа ^еііаѵа ѵіа арег іатеп іе  1а тазсЬ ега  е  ргеп- 
йеѵа зиЪііо іиШ  і ргоѵѵесіітепіі а ^агапііге іі роэзеззо 
гіеііа ѵаііе  рагіапа (Я, Мизсо, «гіа ѵегііа зиІѴ В -еііетЬге 
1943»\.

МАР2АРА1ЧЕ т Тогда гитлеровская Германия окончательно сбросила маску 
и приняла меры, чтобы обеспечить господство над вгей 
Ломбардией.

905. тапсЗаге іп тавсЬега утаить; спрятать.
Іеѵаге (или БІгарраге) 1а тавсНега а цсі см. М-899. 
Іеѵагві (или 4о^Ііегхі) 1а тавсНега см. М-900, 
раііаге іп та®с1іега см. М-903.
906. сотіпсіапо 1е тазсЬеге сіі саг4аре«4а ш  только 

этого (и) не хватало.
907. поп "опоБСо шакс^еге не верю отговоркам.
908. дій Іа тазсНега! ^  довольно притворяться! 

МА5СНЕК11ЧА /
909. 1і союзсо, тавсЬегіпа! знаю я тебя!, меня не 

проведешь!:
Агіе55о, гісош іпсіато іі ЪаШЪессо. Ма II сопозсо, т а -  

БсЬегіпа, е поп сі сазсо. В Іа т і а  (Зоппа ей іо б о і о  зо с о т е  
(ЗеЬЬо ге ^о іагт і соп Іеі (М. Риссіпі, «ЕЬгеі>).

— Теперь опять у нас начнется перепалка. Но, маска, я 
тебя знаю, и меня ие проведешь. Это моя ж ена и только 
я знаю, как с ней поступить.

ДОАЗСНЕКОМЕ т
910. тахсЬегопе сіа {опіапа (или сіа Гоп4е, груб, йа 

(одна, уст. сіі ргиа) уродина.
911. таБсНегоге сіі $ап414а лицемер.

МА5СНІО ацё е т
аидигі (или ®а1и4е) е іідіі та5С*іі! (тж. $а1и4е е ип 

(і<?1іо1 тавсіііо!) см. А 1333.
і 1а44і Бопо тахсНі е 1е рагоіе 50п Іе т т іп е  (тж. 1е 

рагоіе 5оп іе т т іп е  е і Гаііі «оп тавсЬі) см. р-297,
912. 4и «еі гпа5СІііо! шутл. да ты спятил!

МА511МЗ
да44а сіі Мавіпо см. 0-247.
Іаге 1а §а4іа сіі МаБіпо (сііе сЫисІеѵа діі оссЬі рег поп 

ѵесіеге і 4орі) см. 0-248.
М А5\АОА / 

а іаі хі^поге 4а1 тахпасіа см., 8 788.
МА55А }

91-3. тавка іі сагпе редко дурак, кретин, олух.
914. {аге (1а) та$$а собираться вместе:

«А сЬе рипіо 5 іа т о  соі п и тег і « гт д п і»  йі зіазега?.. соп 
Іе гіапге созі ге ііе  сІаззісЬе е со 1о зрогі іо зопо ргеос- 
снраіо регсЬё іаппс т а з з а  (5. МісНеІі, с іа  / оіс (Іеі сот* 
піепйаіоге»).

«Как у нас дела с «крупными» номерами?. Я беспо
коюсь особенно за так называемый классический балет и 
спортивные выступления. Они собирают много народа».

МА85АІА }
915. сЪі Іііа е Га (ііаге, Ьиопа таБваіа 5І Га сНіатаге

ргоѵ. хороший хозяин тот, кто сам работает и другим 
спать не дает.
МА55ЕК1А /

1а саге«1іа Га Ьиопа та$5епа см. С-913.
$ап4о рег 1а ѵіа, іііаѵоіо іп тавхегіа см. 5-224. 

МА551ССІО а@§
БрГОрОБІІО ШГ88ІССІО см. 3-1532.
916. іНгпе Йеііе тавкіссе не стесняться в выражениях.
917. Гагле сіеііе таБхіссе натворить, наделать дел. 

МА55ІМА {
918. іп (Іілеа сіі) та® 8Іта в общем (и целом), в прин

ципе:
— Саго Мозсаіо, ...поп з іа т о  ІаШ Іп Ііпеа йі т а з з і т а  

рег гіігі&еге (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»)
— Дорогой Москато... мы, в основном, не созданы для 

того, чтобы руководить.

М А55Ш О а§§
ІІ та8 5 іто  Га14оге см. Р 301 
{І5®аге 1а таББ Іта роБІа см. Р-2157. 
іоссаге 1а таББ Іта екргеБвіопе см. Е-200.

М А580 т
тавко сі 8І5ІІО см. 3-827. 
сіиго со те  ип тахво см. В-936, 
ііогтіге со те  ип та«5о см. 0-839.

МА5Т1САКЕ ѵ 
тазіісаге а т а іс  см, А-590,
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таьчсаге Ьііе :м. В-741. 
таБІісаге еіссЬе сл, С-12Ш.

тазПсаге Ііеіе ся.''(' -654
тахіісаге (іеіе е ьри4аге т іе іе  см. Р-655.
тагіісаге ипа Ііпр іа см. Ь-676.
919. тазіісаге т а іе  цс (тж. тагіісагіа  т а іе )  не пере

варивать чего-л., не терпеть, не выносить чего-л.
та ііісаге  ипа пезроіа асегЬа см. N-243. 
гпа5Іісаге (Іе) рагоіе (тж. гпазНсаге 1е рагоіе (га і 

Йепіі) см. Р-541.
тавіісагс &і\ггл см. 5-1742.
таяНсаге ѵеіепо см. Ѵ-171.
аі еге іііѵіеіо соі тагіісаге см. 0-723.
сНі та з ііс а  (іеіе поп рио криіаг т іе іе  см. Р-657.
та з ііс а  атаго  е зриіа сіоісе см. А-590а.

МА5ТІМО ш 
сап такііпо см. С-428.
920. (аге ІІ такііло  свирепствовать, быть беспощад

ным:
Л550Іи(ашепіе Іпезівіепіе ё іі т іо  гізреііо рег циеі «рго- 

ІейБОге» сЬе, риг еБэепгіо ип авіпо, рег ргозорореа ргоГеэ- 
эіопаіе, іа  .1 таБ Ііпо  соп і биоі роѵегі аіііеѵі («Ьа пиоѵа 
циезііопе йеііа  Ііпциах ).

Д ля меня просто не существует такой учител-., который, 
будучи сам неучем, из престижных сообі цкений, набрасы
вается на своих бедных учеников как цепной пес.

МД5ТОООМТ1СО ацц  
л и ііііа  тазіогіоп ііса  см. N-565.

МА5ТКО пі е см. МАЕ8ТРО 1.2.
МАТА55А і

921. 1а т а іа з з а  сіеііа ѵйа перипетии жизни, жизнен
ный водоворот.

Ъалсіоіо сіеііа т а іа в з а  см. В-211.
— аѵеге (или ро55ес1еге) И Ъалсіоіо сіеііа т а іа з з а  см. 

В-212.
— сегсаге П Ьапгіоіо сіеііа т а іа з в а  см. В-213.
— реггіеге (или зтаггіге , поп Ігоѵаге) іі Ьапйоіо сіеііа 

т а іа з з а  см. В-214.
— Ігоѵаге іі (или ^іип^еге аі) ЬапсІоІо сіеііа та іа5 8 а  

см. В-215.
922. а&^гоѵідііаге (или аггиНаге, ітЬ го^Ііаге, іп^аг- 

Ьи^Ііаге) 1а т а іа 5 8 а  а) запутать, спутать нитки в клуб
ке; Ь) запутать дело:

Оа рагессЬі аппі... еі Іазсіаѵа зро^Ііаге, іп з іе т е  соі Гга- 
іе ііо  тащ гіоге Ѵілсепіе, 6а ип а т т іп із іг а іо ге  ІасІго, с іііа та іо  
Ласо Расіа, іі чиаіе аѵеѵа варило аггиИ аг сові Ьепе !а 
гпаіа55а гіе^іі аП агі, сЬе іі роѵего Міпі, аѵеп<Зо^1іепе Іе т р о  
асЫіеіто (Зотапсіаіо сопіо. рег росо поп пе аѵеѵа аѵиіо іі 
саро^іго (Ь. Рігопсіеііо, «I ѵессЫ е і ціоѵапі»).

Уже в течение нескольких лет он позволял обирать себя 
вместе со старшим братом Винченте мошеннику управляю
щему Яко Пачо, который так ловко сумел запутать все 
дела, что у бедняги Нинн, когда он потребовал счета, 
можно сказать, голова пошла кругом.

СобГ ітЬгоЁІіаш о гіі рій Іа т а іа з з а ,  е поп гіи&сіато шаі 
а ѵепіге Іиогі ( V. Вгапсаіі, «II ЬеІГАпіопіо»).

Так мы только еще больше завязнем и никогда ие вый
дем из тупика.

— Е чиапіо ѵоіеѵа: Ьа рагіа іо  ргоргіо соп диеііо Бсоро. 
С^иапсЗо Біаѵаіе пег всоргіге &И аИагіпі, Ьа аѵиіо раига сііе 
ѵепівзе а ц а ііа  1а ѵегііа е Ьа іпеагЬи&Ііаіо 1а т а іа з х а  соп 
Іе ѵегіі&іпі (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

— Это то, что ей было надо. Она и заговорила с этой 
целью. Как только вы стали приоткрывать иам правду, она 
перепугалась, чго все выплывет наружу и вконец запу
тала дело своими обмороками.

йаіг іі Ьапйоіо рег зсіооііеге 1а та1а«5а см. В-217.
923. сіірапаге (или гаѵѵіаге, погйшаге, зігідаге) Іа 

піаіам.а распутать дело.
ітЬго<*1іаге (или іп§агЬи§1іаге) 1а та іавча см. М 922. 
те ііеге  хиІГагсоІаіо ипа та іав га  аііа ѵо14а см А 1004
924. гпеііеге ціі іп ипа та іа в за  втянуть, втравить ко

го-л. в темное дело.
гаѵѵіаге (и іи  гіогсііпаге, ®4гі^аге) Іа та іав га  см. 

М-923.
925. геддеге 1а та іагь а  а дсі быть посредником (в 

темном деле), сводником.

926. ѵепіге а саро (ЗеІІа гпаіаБха ^  распутать клубок:
I сагаЬіпіегі йеі егирро апіігігоеа йі Мііапо... іп росНІ 

^іогпі 8опо ѵепп(і а  саро д еііа  ша1а55а ( :Сіогпі», 30 йісет- 
Ьге 1973).

За несколько д и с Г: карабинеры из миланской группы по 
борьбе с наркотиками... распутали этот клубок.
927. с’ё 50ІІ0 Іа таІа$5а тут что то неладно, тут 

что-то не так.
928. ё (ий’ипа (или ё ипа Ьгиііа) ш аіагза все это — 

сплошная тайна.
929. ріи 5І агги((а Іа та іагк а  е тепо  ке пе (гоѵа іі 

Ьалйою ^  дальше в лес — больше дров:
Раизіо. — Е яйезво іп ііо  апйга апсога ше^ііо.
Сіог@іпа. — Соп (Іі:е1 раэііссіо сііе Ііаі сотЬіг.аіо?
Раивіо. — Ргоргіо рег (іі:е1 раеііссіо. Рій 8І аітп Н а !а 

ш аіагга е шепо ее пе Ігоѵа іі Ьапгіоіо (/:. Роззепіі, «Сіиезіі 
сі ѵоеііоію»),

Ф а у с т о. — Теперь все пойдет как по маслу.
Д ж о р д ж и  и а. — Это когда ты заварил такую к а т у . 
Ф а у с т о .  — Именно поэтому. Дальш е в лес — больп е 

дров.
МАТЕМАТІСА і

930. зіисііа 1а п іаіетаііса шутл. он чуть-чуть чокну
тый, ѵ него не все дома.
МАТЁМАТІСО а§ё

931. ё ип ро’ т а іе т а ііс о  шутл. он со странностями, 
он чуй  чуть чокнутый, у него не все дома 
МАТЕКА55А }

932. гіоггпіге біі11а гпа1ега58а спать на соломе, быть 
очень бедным.

йогтіге со те  (или циапіо) (Іе) таіегавхе (сЬе гіаппо 
кетрге ®и1 1е14о) см, 0-836 
МАТЕКІА } 

піаіегіа дгідіз сг. С-1055 
ипа та4егіа йа (агпе (то і( і)  ІіЬгі см. Ь-566.
933. та іег іа  сіі (а44о суть дела, (сам) факт, фактиче

ский ход событий
регго гёі та іег іа  см. Р-1448.

Л.АТЕКІАЬЕ
еггоге та4егіаІе см. Е-153 
4етро та іегіа іе  см. Т-196.

МАТЕКМО аёё  
Лгі14о та4егпо см. 0-572. 
ісііота та4егпо см. 1-31.
Ііппца та4егпа см. Ь-636.
5Іп йаІГаІѵо та4егпо см. А-574.
ітЬеѵеі е (или гиссЬіаге) соі 1а44е таіегпо см. Ь-235 

М А ТРК 0220І О пі 
е«хеге (соте) 1а сЬіаѵе е іі таіегоггоіо см. С 1702. 

МАТРІСОЬАТО ацц  
аьіпо піа4гісо1а(о см. А-1193.
ЬігЬа та4гісоІа4а см. В-755.
(игЬо та4гісо1а4о см. Р-1576.

М А ТКЮ М  /
(аге ѵІ8о <31 піаігі^па см. Ѵ-662.
сЬі поп сгейе аііа Ьиопа тайге, сгейе роі аііа т а -  

4гіл'.іа см. М-58.
(іиі е) И (ідііоі ііеііа ша!а тя4гі§па см. Р-707.
934. 1а та іг ід п а  т і  Йа іі рапе, е гідпа ргоѵ. =  гор

ше нет чужого хлеба.
Іа паіига ^1і ё гіаіа та іг ідп а  см. N-104. 

МАТКІМОМ.О ш 
т а іг іто п іо  Ьіапсо см. В-663.
935. та іг іто п іо  горро неравный брак.
936. та4гіпіопіо сіі сопѵеліеп^а брак по расчету. 
сЫейеге іп піа*гітопіо см. М-570.
9-37. і та4гітоп і яоп со те  Іе сатісіе сіе’ ^оЬЫ: 4а- 

^1іа4з 5Іог4е, іоглап с1ігі44е (или 4а§1іа4е т а іе  гіеБсопо 
Ьепе) ргоѵ. жениться — что рубашку горбатому шить 
(криво скроишь — прямей сидит).

938. таігііпопі е ѵехсоѵаіі сіаі сіеіо гоп с!е54іпа4і 
ргоѵ. браки заключаются на небесах:

«СЬе роБвіаш о {аге? Моп ё со ір а  п о зіга» .
«й а т т і геііа. Зиоі йігзі'. шаігішопі е ѵезсоѵаіі с!а! сіеіо 

боп дегііпаіі» (Л, Сариапа, «11 іпагсНече й і Коссаѵегйіпа
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— А что мы можем поделать? Это не наша вина.
— Послушай, ведь недаром говорится: браки заключаются 

иа небесах.
МАТТАМА / 

аѵеге йеі йепагі соп піа44апа см. І)-99.
939. ра««аге 1а т а ііа п а  убить время.
9^0. «піа14іге 1а ш аііапа избавиться от хандры, про

гнать скуку.
941. «опаге а гпаМапа быть в дурном расположении 

дѵха, быть в дурном настроении.
МАТТ^А

942. йошіоіаге (или  п) псЬіопаге, иссеііаге) Іа Ма44еа
тоск. а) насмехаться; Ь) молоть языком, говорить без 
умолку.
МАТТЕО

943. утап Ма44ео іиутл. сумасшедший.
944. «есолйо Ма44ео иіутл. как в голову взбредет 

[игра слов, основанная на близости звучани я  таН о — 
сумасшедший и М аііео — святой Матфей: еесопйо Маі- 
іео по Матфею].
"ЛАТТІА [

945. 1а та44іа 4огла іл саро аі та44о ргоѵ. ^  дуракам 
закон не писан.
МАТТША [

946. йа(ІІа) ітіа41іпа а(11а) «ега с утра до вечера 
(пример см. Р-523).

947. 1а та4ііпа рег іетр о  ранним утром.
948. сіигаге Йаііа таШ ла аііа «ега (или  1о зрагіо Й’ил 

т а іііп о ) быть быстротечным, преходящим, мимолетным.
949. поп йигаге йаііа «ега аііа тді4іпа и дня не про

держаться (о м оде и т. п.).
сНі ё ЬігЬап4е 1а та44іпа ё алсЬе 1а «ега см. В-760. 
сЫ ё тапсіпо Іа та(4іпа, ё тапсіпо алсНе 1а вега см. 

М-339.
950. сЫ Ьа асі аѵег т а іа  т а іііп а  лоп оссогге сЬе «і 

Іеѵі 4агсІі ргоѵ. её поздно встал — все потерял.
сііі 1а «ега тап<*іа 4и4іо, 1а т а іііп а  сапіа сиссо см.

5-663.
Іа соііега йеііа «ега «егЬаІа а 11а та44іпа см. С-2093.
1е оге Йеііа та44іпа Ьаппо 1’ого іп Ьосса см. 0-475. 
циапйо ІІ 4етро ё геаіе, 4гатоп4ало 1а та44іла е 1а 

«ега тае«4га!е см. Т-316.
/ЙАТТІМО т

951. піаі таШ по несчастье, беда, неудача
952. і го«еі іла44іпі поэт, злагые дин юности.
953. Га«4го (или  1а «іеііа) сіеі таН іпо (тж. 1а «ІеІІа 

та ііи іш а) поэт, утренняя звезда, Венера.
агаійо сіеі та іііп о  см. А-979.
954. сіі Ьеі піа44іпо поэт, в юности.
955. сіі Ьиоп таМ іпо ранним утром, рано утром.
956. рег шаШпо вовремя.
957. йіге ІІ іпаШііо церк. читать заутреню, 
сіигаге 1о «рагіо Й’ип таШ по см. М-948.
958. 4ігаге рег та (ііп о  засиживаться до рассвета; не 

ложиться спать всю ночь.
959. П Ьиоп Йі (или  ^іогпо) «і сопо«се (или  «і ѵейе) 

<Ла1 та44іло (тж. йаі та№ по «і ^іийіса іі Ьиоп (гіогпо) 
ргоѵ. а) доброе утро к доброму дню:

Рег саріге іі сагаЯеге Йі Айеіе, ѵорііо коііапіо гассопіаге 
цисі сЬе аѵѵеппе 1а р г іт а  поііе сіі иогу.е: с о т е  5І <іісе, даі 
т а і і іп о  5І віийіса Н Ьиоп ріогпо (Л. Могаѵіа, «Кассопіі 
готапі» ).

Для того чтобы вы п о н я л и  характер Адели, я хочу вам 
рассказать только то, что получилось в первую брачную 
ночь, потому что, как говорится, каково утро, таков и день.

Ь) лиха беда — начало; доброе начало — половина дела.
поп §іийісаге Гиото пё И ѵіпо, «епга ёіЫ агпе «ега е 

т а іііп о  см. 1Ы42.
МАТТО а в  ц е т 

піа44о §1огіо«о см. 0-810. 
ша4(а сепа см. С-1455.
960. іпаііо а Ьиопо совсем сумасшедший.
961. та44о сіа са4епе буйнопомешанный.

962. т а і іо  с о т ’ип саѵаііо =  как с цепи сорвался.
963. таі4о соше 1а Ріогіпа сЬе «иопаѵа іі сетЪаІо а’ 

дгіііі не в себе, без шариков (в голове).
та44о сіа даЬЬіа см. 0-9. 
та44о сіа Іе^аге см. Ь-300.
964. та44о со те  1а Іипа непостоянный, сумасбродный. 
Гап^еі гпаііо см. А-739.
со«е сіа іпаШ см. С-2873. 
даЬЬіа йі гпа44і см. 0-8.
§аЬЪіа4а сіі таШ  см. 0-19.
$ПЦ.1о #АМо см С-12!0.
— аѵегсі ип §и«4о глайо см. 0-1211.
і)Ьі>. гоЫі иа и и ш  ч т о -то  несусветное, невероятное: 

Е репааіе сЬе іп ипа сШ а епогте, йоѵе ипа ѵоііа поп 
езізіеѵапо сііе іпБиІПсіепивБіте ѵеііиге ігапѵіагіе е всаі- 
сіпаіі саггоггеііе, ^ІЧзѵозісікі... с ’ё іі Рій зсіпШ Іапіе
т е іг о  йеі гпопйо. КоЬа гіа т а і і і  рег сЬі ѵігіе Мозса аррепа 
ипсіісі аппі Лоро 1а Кіѵоіигіопе (V. СагсІагеИі, «Тиііе Іе 
ореге»).

Подумайте только, в огромном городе, где когда-то было 
лишь несколько трамваев да дребезжащ ие дрожки извоз
чиков, сейчас существует самое лучшее в мире метро. Тому, 
кто видел Москву только через одиннадцать лет после ре
волюции, трудно в это поверить!

«сассо гпа(4о см. 5-297.
— аѵеге (или (оссаге) «сассо гпаііо см. 5 298.
— йаге «сассо гпа(4о см. 5-299.
«оійо піа Но см. 5-912.
Іегга т а і іа  см. Т-394.
4е«4а піаііа см. Т-478.
986. аііа таМ а как сумасшедший.
967. апйаге іла!4о йі... быть без ума от..:

...е і п  циейГоссаеіопе поп бі гіігпепіісЬега с і і е  Міпо Шггі.
іі с а р о г а а с с Ь і п і Б І а  шіІапеБе, ...ѵа т а і іо  рег і сарреііі іпдІеБІ 
(С. Сейегпа, «5і@гюге & віёпогі»).

...и тут уж  никто не позабудет, что миланцу Нино Рицци, 
главному машинисту сцены, страшно нравятся английские 
шляпы.
аѵеге 1а Іипа т а і іа  см. Ь-897 
соггеге со те  ип та44о см. С-2784.
968. Йаге пеі (или  іп) т а і іо  свихнуться, спятить, 
йаге ил ^и«1о та44о см. 0-1211а.
969. е««еіе соше іі та44о Йеі (или  пеі) (агоссЬі (или 

йеііе тілсіііаіе) быть принятым повсюду [тарокки или 
минкьяте — карточная игра, в  которой одна карта «мат- 
то» подобно дж океру заменяет лю бую ].

970. {аге іі гпаііо делать глупости.
971. {аге йа та44о а) притворяться сумасшедшим; 

Ь) поступать как безумец.
972. іпѵі4аге (или  «Шаге) іі гпаі4о аііе «а««а4е про

сить сумасшедшего камнями швыряться; заставить д у 
рака богу молиться.

«а!4аге «иі саѵаііо йеі таі4о см. С-1371. 
сЬі сап4а а Іаѵоіа е а Іеііо ё ип т а  Но рег{е4іо см. 

Т-144.
сЬі ё аі сорег4о сріап іо  ріоѵе, ё Ьеп та41о ве «і тио- 

ѵе; «е «і тиоѵе е «і Ьарпа, ё Ьеп та44о «е «і Іа^гіа см.
С-2604.

сЫ Ьа ип {і§1іо!о «оіо 1о {а т а і іо  см. Р-704.
973. сЬі па«се піа4І.о (или рагго) поп диагі«се т а і  

ргоѵ. эй горбатого могила исправит.
974. сЬі гоп сгейе й’е««ег та4іо ё та44о «рассіаіо

ргоѵ. ей самый страшный дурак тот, кто себя дураком 
не считает.

сЬі поп Ьа роѵегі о піа4іі пеі рагепіайо, ё паіо о йі 
Іатро  о йі іиопо см. Р-2192. 

а соп4і {а44і, ЬеаН і та44і! см. С-2568.
1а йолпа «аддіа гііа 1а са«а, 1а та44а 1а йі«{а см. 

С-1203.
975. ё таі4о рег «еі <*іогпі йеііа «е44ітапа ^  он не

исправим, у него мозги набекрень.
{і^ііоіі піаііі, иотіпі «аѵі см. Р-708. 
іа т а й іа  ( о т а  іп саро аі т;і!4о см. М-945.
976. ип т а ііо  пе {а сепіо ргоѵ. один сумасшедший 

сто нормальных с ума сведет.
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о&пипо ё гпайо аііа (или пеііа) 5иа гпапіега см.
М-426а.

а ип рге*е та44о, ип ророіо зрігііаіо см. Р-2268.
®а те ^ ііо  і (аМі а сава 5иа ип та41о, сНе ил ваѵіо 

а саяа Й'а11гі (тж. 5а те ^ ііо  іі та44о і Га44і 5иоі, сЬе іі 
заѵіо циеііі йе<*1і аіігі) см. Р-299.

ваппо рій ип 5аѵіо е ип т а й о , сЬе ип 5аѵіо 5оІо см. 
5-206.

Іа заѵіа { е тт іл а  гі{а 1а саза, 1а т а й а  1а ЙІ5Іа см. 
С-1203.

ваѵіо сіа ріссіпо, та14о сіа ^гапйе см. 3-267.
977. ее і т а И і поп еггазвего, і 5аѵі 5’ітрісс!іегеЬЬего

ргоѵ. =  не было бы дураков, не было бы и ум
ных.

5е і ваѵі лоп рессаххего, і та41і 5’ііпріссНегеЬЬего см.
5-268.

а іа^іаге іі І о г т а ^ іо  сі ѵиоіе ип та44о, е ип вад^іо 
см. Р-1073.

978. 4и44і і таШ  Іігапо а ипо ргоѵ. ^  одного по та 
ягода; хрен редьки не слаще.

ип^Ьіа сіі Іеопе е Ііпоиа йі даііо, диагівсопо іі та44о 
см. Ѵ-92.
МАТТСШАТО ш

979. гевіаге 5и1 та14опа4о оказаться выброшенным на 
улицу, оказаться без работы.
МАТТСШЕ т  

а14о яиапіо (или соте) ип піа44опе см. А  525. 
ревапіе со те  ип та ііо п е  см. Р-1331.
4е54агйо соте ип та44опе см. Т-621.
980. аѵеге (или ро55ес1еге) 4ге (или ип ро’ сіі) та4- 

4опі иметь свою крышу над головой.
981. аѵеге ип іпаііопе 5иІ1о віопіасо чувствовать тя 

жесть в желудке.
982. гіаге іі та!4опе а цй а) обруггть кого-л., дурно 

отозваться о ком-л.; о) победить, взять верх; с) увить.
Іаг (ге ра55і 5и (и іи іп, 5орга) ип та44опе см. Р-801.
983. та41опе 5орга та44опе а) стр. кладка в один 

кирпич; Ь) шутл. ей одни дураки; дурак на дураке.
984. сі ѵоггеЪЬе (или ргепсіі) ил та44опе ^  гут без 

кирпича не отмоешься, не ототрешься (тому, кто очень 
сильно испачкался).
МАТТОМГ.ИА I

985. сіі та ііоп е ііа  рикошетом, косвенно.
986. аѵеге Іа ѵівіа рег та ііоп е ііа  смотреть косо

М А т т и о ю  т 
тап й а^ іі огго сЬе поп ё таН идіо см. 0-662. 

МАТТІШЫО а/уц е т 
Іа віеііа та ііи ііп а  см. М-953.
987. сапіаге іі та ііи ііп о  а цй а) выложить все на

чистоту; Ъ) говорить четко и ясно.
сііі На ІІ Ьиоп [та і]  ѵісіпо, На іі Ьиоп [та і]  таН и- 

И по см Ѵ-559.
МАТУРАКЕ ѵ 

іепеге 1і а таіигаге со те  1е вогЬе см. Ь-533.
988. циеі сііе ргевіо та іи га , росо сіига ргоѵ. =  скоро, 

да не споро.
соі (етро  е соііа раоііа (зі) та іигап  Іе певроіе (или 

Іе 5огЬе, Іе вогЬе е Іа сапа^ііа) см. Т-334.
МАТШІТА {

989. соп іла4игі4а обдуманно, по зрелом размышле
нии.

гггап Іесопйііа поп ѵіепе а та іи г ііа  см. Р-354.
МАТ О КО а§§

(аЬ)ЬассНіаге 1е асегЬе е Іе та4иге см. А-94. 
апйаге §ій (или сайеге, савсаге) соте Іе реге та іиге 

см. Р-1267.
сайеге аййо^во со те  ипа т е іа  та іи га  см. А-285. 
со^ііеге І1 Іги4іо циапйо ё та1иго см. Р-1398, 
сооііеге Іа рега та4ига см. Р-1268. 
сотріеге іі та іиго  іеііфо см. Т-255, 
яиапйо 1а рега ё та іи га  (1а) савса йа 5ё (или соп- 

ѵіеп сЬе саксЬі) см. Р-1279.

Гиѵа поп ё піаіига см. 11-264.
МАТи5АЬЕМ(МЕ)

ріи ѵессНіо Йі Ма4и5а1еште см. Ѵ-92.
990. діі аппі (или Ге4а) оі М а4и5а1ет(те) мафусаи

лов век.
— аѵеге діі аппі сіі Ма4и5а1етте см. А-899.
991. сатраге циапіо М а4и5а1ет(те) прожить мафу

саилов век.
ѵоггеі сНе сатра&5его а сііесі сіоррі сіі М аіи5а1ет(те)

см. П-380.
МАЬІКО

йаі т а г  Іпйо аі Маиго см. М-793.
МА22А [ 

т а г г а  сіі сотапйо см. С-2283, 
т а г г а  сіі 5ап Оіихерре см. С-774.
992. т а г г а  сіі 5сора =  старая швабра, выдра:

Іп диезіі ^іогпі 1е аѵеѵа сисііо ип ѵееіііо, (Зі егере сіе 
СЬіпе пего... ип реппеііо, е 51 сііе 1а ві^пога, іп сопГЫепга, 
ё ипа п .агга  Л  всора е а ѵееііге 1е ѵессіііе. 8і 5а, поп с’ё 
дивіо (М. Ргізсо. «Ьа йат а йі р іагга»).

Вот на днях она сшила донне Амалии чудесное черное 
крепдешиновое платье. Откровенно говоря, синьора — старая 
швабра, а шить на старух, как известно, не очень-то 
приятно,

993. аігаге 1а т а г г а  готовить расправу.
994. аігаге 1е т а г г е  уйти, удалиться.
995. ап Лаге аііа т а г г а  дать втянуть себя в невыгод

ное дело, попасть впросак, влипнуть.
996. аѵеге т а г г е  е согпа быть неудачником.
997. аѵеге т а г г е  е се4ега (или ессеіега) осрамиться.
998. сопсіигге (или ^иійаге, тепаге) аііа т а гга

a) вести на бойню; Ь) вести на позор.
999. Іа5сіаге апйаге 1а т а г г а  быть щедрым за чужой 

счет.
1000. Іаѵогаге а т а г г а  е 5Іапда (или а таггавіап^а) 

работать, стараться изо всех сил.
1001. тепаге 1а т а г г а  Іопйа грубо обращаться (с 

кем-л.)
1002. те ііеге Ігорра т а г г а  быть слишком несдержан

ным на языч:, слишком далеко зайти в разговоре.
1003. иваге 1а т а г г а  {ііапігоріса іазсіаіа сіі соіопе 

ирон. обрушиться с критической дубиной, завернутой в 
вату, слегка покритиковать.
МА22А8ТАМОА т

1004. Іаѵогаге а тагга5Іап§а работать, стараться изо 
всех сил.
МА22АТА  ̂

т а гг а іе  гіа сіесііі см. С-1819.
1005. со те  ипа т а г г а іа  5и1 саро как обухом по го

лове:
Міо рагіге т о г і. Ри ипа т а г г а іа  «иі шіо саро (О. Сегта- 

пШ о, «Метогіе йі ип ЬагЫеге»).
Отец мой умер. Д ля меня это было как удар обухом по 

голове.

МА22ЕТТШО т
1006. {аге іі шаггеіііпо карт. ~  иметь все козыри на 

руках.
МА22ІЕКЕ т 

піахгіеге йі СгІ54о см. С-3056.
аі ш аггіег(е) йі Сгі54о лоп 5І Ііеп т а і  рогіа см. 

С-3057.
М А 220 I т

1007. ип т а гг о  йі сагсіоН остолоп.
1008. ип Ьеі т а гг о  теплая компания.
1009. рег сотріге іі т а гго  в довершение всех бед.
1010. апйаге іл т а гго  смешаться с общей массой.
1011. епігаге (или те44ег5І) пеі т а гг о  а) войти в 

компанию; Ь) вмешаться в дело.
1012. (аге іі т а гго  а) карт, тасовать карты;

b) спеться.
1013. Іаге т а гго  йеі 5иоі 5аІсі собираться уйти.
1014. те ііеге  (1иі4о) іп ип т а гг о  йалить (все) в 

одну кучу.
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1015. гіѵепйеге аНгі а ип Іа.ііо (или  а  ип коійо) 11
т а гг о  ^  шапками закидать; побить, одолеть превосхо
дящими силами.

ип т  1.220 аі Гіогі апсЬе ке ѵаіе ип диаИпло поп 5Іа 
Ьепе а іиііі (или а реііо Йі Іиііі) см. г -917.
М А220 II т

1016. аігаге іі та гго  (или і  т а гг і)  а) ретироваться, 
Ь) красть; с) поднять крик, вопль.

1017. алйа.е киі шаггі взвиться, разъяриться. 
М А 220С С Н І0 т

ипЧпкаІаііпа йі таг/зссЬ і см. 1-310.
1018. а^ іи к іа ге  іі шаггоссЬіо а <]й а) надавать ту

маков, избить, отколотить о) вправить мозги. 
М А 2 2 (0 )О Ь О  т

рагеге ипа сіѵеМа киі ша2г(и)о1о см. С-1992.
МЕ ргоп

1019. {га т е  (е т е )  про себя, в душе:
«ОеІГаІіго сагЪопе^..» Ьо йеЦо Іга т е  е т е  (Т. Ѵагпі. 

«гМстогіе йі Е и^ёкіо  В гаѵеііі» ).
«Опять н ад о  подкупи ть у г л я ? — п овторял я  про себя. 
Рга т е  е т е  гізі, ип ро’ а т а г о  е ігопісо ( / .  Вегцопъіпі, 

«Ѵп Іи а іе  рег ЗаЬа»).
В душе я рассмеялся, с какой-то горечью и иронией. 

(Пример см. тж. А-І374).

поп карег пё йі т е  пё йі 1е см 5 230. 
ё ип аііго т е  см. А-569.

М^А СПЬРА Іаі
1020. {аге (или йіге) т е а  сиіра каяться, бить себя в 

грудь.
МЕССА

1021. Ігоѵаге 1а Месса обрести рай земной:
І-иіза гіісе сЬе Ілііапа Ьа ігоѵаіа 1а Месса іп саза (Зеііа 

5і&пога ( V. РгаіЫіпі, «СгопасУіе йі роѵегі ат апіі»).
Луиза говорит, что Лилиана обрела в доме Синьоры рай 

земной.

1021а. ѵепіге йаііа Месса а) прийти издалека; Ь) слов
но с неба свалиться, ничего не знать.
МЕССАМСО 08$  

агіі глессачіспе см. А-1156.
МЕССО т

1022. тессЬі е ЪессЬі ^  болтуны, пустозвоны:
Ысш ѵодііо {оссаг П рипіо йеі зио аѵег сопѵегзо іп егоі 

<3а р г іт а  гі&а рагессЫ тессЬ і е ЬессМ сіеі тэаззаіо е ‘1 
ргезепіе зесоіо (С. Вагеііі. «Ьеііеге іат іііагі аі зиоі іге  
іга іе ііі Г ііірро, Сіоѵаппі е Ат ейео»).

Не хочу касаться вопроса о том, как он превратил в героев 
первой величины пустозвонов прошлого и нынешнего веков,

МЕСО ргоп
а (есо тесо  см. Т-161.
{аге іесо тесо  см. Т-162.

МЕОАСЫА / 
іі гоѵексіо йеііа тейа&ііа см. К-584.
— токігаге іі гоѵексіо йеііа тейа#1іа см N 585 
аѵеге 1а тейа{?Ііа йі 8ап Ѵ'епапгіо см. Ѵ-208. 
поп ѵаіеге ипа тейа§1іа см. Ѵ-25.
1023. о^пі тейа§1іа На іі кио гоѵексіо ргоѵ каждая 

медаль нмеет свою оборотную сторону:
— С іа, овпі т с і іа в ііа  Ьа іі зио гоѵезсіо, Гог^е і ГоззІ 

паіо р г іт а , а циезі ога загеі т о г іо  {Г. М агііпі, «Рессаіо 
е реп ііет а » ).

— Ч то ж , у всякой медали есть оборотная сторона. Ро* 
дись я раньше, пожалуй, сейчас меня уже не было бы 
в живых.

МЕОАСІЛАТА (
1024. аѵеге саго теп о  й’ипа тей а^ ііа іа  ни во что не 

ставить.
МЕОЕ5ІМО е т

1025. іп ип гнейекнпо редко в то же время; в тот же 
МИГ.

а ’ип гпейехігпо апйаге см. А 732. 
аііа т е й ек іта  «іге^иа см. 5-1929 
іиііа 1а те й ек іта  рарра см. Р-375.
1026. а.еге кё тегіекіто владеть собой, уметь сдер

живаться.

Ъаііеге ьиі тейеБ іто  іа?іс см. Т-і22. 
сапіаге 1е тей ек іте  рагоіе йі дгі см. Р-509.
1027. еккеге аі тей ек іто  (чли аііе теоекнпе) быть 

в том же положении: в іато  аііе т е й е з іт е  все (у нас) 
по-старому.

еккеге й’ипа тейекііпа ЬоМе см. В-1081, 
еккеге сіеі п.еііеьіто Іипагіо см. Ь-919. 
еккеге рапі гі ипа шесіекіта ракіа см. Р-259.
{аге чиеі тзгіекіто  ѵегко см Ѵ-398. 
ітЬіапсаге гіие ти г і соі те^ ек іто  аІЬегеІІо см. 

М-2192.
рогге пеііа те ііек іта  гі^а см. Н-347. 
пріссЬіагІа киі теи ек іто  сНіосІо см. С -1756.
1028. іогпаге аііе тегіек іте взяться за старое, 
сагпеѵаіе о диагекіта рег т е  ё Іа тей ек іта  см.

С-994.
ё іа іпе^екіта тіпекіга см. М-1475.

МЕОІСАГСЕ ѵ
еккеге со те  тейісо Сгіііо а сЬі с’ё т а іе  аііа іекіа 

теаісаг^Іі іі соііо см. 0-1062.
с’ё сЬі (?1і гіиоіе іі саро, е кі тейіса іі саіса^по см. 

С-814.
сЬі кі гпесНса капо ё кетрге іп{егто см. 8 202. 
іі т а і  а атоге поп кі гпеіііса см. М-236.
1029. ога Іі тесіісо іо! вот я тебе задам!, вот я тебе 

покажу!
1а раига ё ип т а іе  сііе поп кі рио тесНсаге см. Р-905. 
( і̂і кігассі те іісап о  1е {егііе см. 5-1818.

МЕОіСІ
е„ке.е со те  Ьогепгіп Йе’ Мегіісі (поп Іо ѵиоі пё Сгікіо 

пё іі (Зіаѵоіо) см. Ь-790.
М Е М Ш Д  I

1СЗС. тесііс^па (ІеІГапіта лекарство для души (о чте
нии, книгах).

тейісіпа «За саѵаііі см. С-1346.
1031. пеапсііе рег тейісіпа ^  ни за какие коврижки, 

ни за что на свете.
сегсаге іі піаі рег те-лсіпа с;:. М-212, 
а т а і  гпогіаіе пё іпесіісіпа пё тегіісо ѵаіе см. М-244, 
гіоро (1а) т о п е  поп ѵаі тсйісіпа (или поп ^іоѵап 1е 

тегіісіпе) см. М-1982.
Іа тосіегагіопе ё тейісіпа см. М-1617.

МЕОІСО 1. т 
тейісо гіеІГасциа гіоісе (или {гекса) см. А -121.
1032. тегіісо йа Ьогка врач-обирала.
1033. тейісо аі саііа врач-практикант (на торговом 

судне).
1034. піейісо йа киссіоіе горе-лекарь.
сегсаге іі (или йеі) т а іе  со те  і теЛісі см. М-212, 
еккеге со те  тейісо СгіІІо (а  сЬі с’ё т а іе  а На 1ек4а 

шейісаг^іі іі соііо) см. О 1062 
(аге т и іа  йі тейісо см. М-2141.
аі соп(е5коге, тейісо е аѵѵосаіо, поп іепеге іі ѵег 

(или поп кі 4іеп пиііа) сеіаіо см. С-2409.
1035. ё ип §гап тейісо сНі сопоксе іі кио іпа!е ргоѵ. 

кто знает свои болезни, тот великий врач.
щіі еггогі йеі тейісі комо гісорегіі йаііа Іегга (или 

1а Іегга 1і сорге) (аиеііі йеі гіссЬі йаі йепагі) см. Е-159. 
а т а і  тогіа іе , пё тейісіпа, пё тейісо ѵаіе см. М-244.
1036. тегіісо, сига Іе кіекко! библ. врачу — исцелися 

сам!
1037. тейісо діоѵіпе {а 1а доЬЬа аі сітйего ргоѵ. у 

молодого врача кладбище не пустует.
1038. т^йісо ріеіоко {а 1а ріарт ѵе. піпока (или іпси- 

гаЬіІе, риггоіепіе) ргоѵ. ^  жалостливый врач — горе 
для пациента:

— (Зиапйо т еііегаі И сегѵеііо а ве$іо> Ѵепі циапіе т е  пе 
Ъаі Iа ііе? .. т а  1а соіра ё т іа ,  сЬе рег евзег ігсрро Іепега 
(1і ро ітоп е, поп ГЬо Лп йаі р г іт о  т о т е п іо  гайгігіггаіо соп 
ипа Ъиопа Ьазіопаіига: е ога ітГаѵѵегіо сЬе тегіісо рісіояо 
Га Іа « іа е а  іпсигаЪііе [С. Вазііе, «і о сипіо йе Іі сипіім).

— Когда же ты образумишься? Видишь, что ты натво
рил?.. Но это я сама виновата: слишком уж  у меня доброе
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сердце. Ич-за этого-то я тебя в свое время и не отдубасила 
как положено. Теперь-то я вижу, что жалостливый врач 
только вредип
(ё) те-оііо сЬе сі ѵсп^а іі ?огчаіс сЬе іі тейісо см 

Р-1087.
Іа іпиіа 5І гіѵоііа аі іпегіісо см. М-2146.
1а паіига, Н Іетро  е 1а рахіепха хопо іге «гапгіі т е -  

гіісі см. N-105.
поп ё т а іе  і<а тегіісі см. М-254 а',, 
іі {етро ё ип §гап тесіісо см. Т-323.

ЛіЕОІСО 2. ад@ 
оссЬіо тегіісо см 0-30.

МЕОІОСРЕ а$8  
питего тейіосге см. N-571. 
ророіо гіеі питего шегііосге см. Р-2047. 

МЕОШСГСІТА і
1039. аигеа гпесііоспіа золотая середина.

м а о и з м  і
1040. іечіа Йі Мегіика голова Медузы-Горгоны, нечто 

устрашающее
Кехіаі й і вавзо, соше зе аѵеззі ѵейиіа Іа 1е&(а <51 Мегіиза 

(Л. С. Ваггііі, «гСоте ип воцпо»),
Я окаменел, как будто увидел перод собой голову Ме

дузы.

м е с ы о  аѵѵ, а^гг е т
1041. аПа те^Ііо  (тж. аііа ЬеН’е тедііо ; аііа Ьеііа 

е тед ііо ) кое-как, так себе
Ога ропіі пеі т і о  сиоге, лиагкГю шЗіѵа сапіаг Йа Тегеза 

ф іе ііе  зіго іеііе  гіі 5аН о  ігасіоііе аП а ше^По 6а т е  (V. Ро~ 
$с о і о , «ІЛііте Іеііеге й і Іасоро ОгЦз»).

Теперь в моем сердце запечатлелись эти строфы Саффо, 
переведенные мною с грехом пополам, когда я услышал, 
как их поет Тереза.

Сопеегіапгіозі созі йаііа со тр ад п а  сЗІ ѵіакдіо, Сіроіііпо 
5і риіі а і іа  те?1 іо  іі ѵізо соі Гаггоіеііо (С. койагі, «Ье аѵ- 
ѵепіиге й і СіроПіпо»).

Распрощавшись с попутчицей, Чиполлино наскоро вытер 
лицо платком.

С’ега чиаІсЬе озіегіа со! ѵіпо Ьиопо, тиссЫ  сІІ сазироіе 
созігиііе аП а іперііо е 1’агіа Ьиопа (Е . Реігі, «Рота оге II» ) .

Там было несколько таверн, где подавали хорошее вино, 
н группа домишек, построенных на живую нитку, но воздух 
был свежий.

Ооро Іа рагШ а гіі росЬе ^аіііпе  е ип ^аііо , з із іе т а іі  
аПа т ееП о  іп ип роііаіо  ргоѵѵізогіо, ѵісіпо а ііа  «ѵіІІа», 1а 
Кирійаггіа репзо сЬе аѵгеЬЬе ёоѵиіо ргосигагзі ипа ти с с а  
(В. ТессЫ, «Ьа іегга аЬЪапйопаіа»).

После того как несколько кур и один петух были устрое
ны в сколоченном иа скорую руку временном курятнике, 
Раписарда стала подумывать о покупке коровы.

— . . .т а  рег Іа ѵіа с о т е  1а гітегіі?
— 5і Іа аПа те§1 іо ; зі ѵа а 11а сагіі^ гіі ^иез^І сопіасііпі 

(С. Ѵегеа, «Ѵаппо іп  тагетпта»).
— Но как ж е ты кормишь семью в дороге?
•— Как придется; полагаемся на доброе сердце наших по

селян.
—- ...Ѵиоі ип <Шо гіі со^пассЬе, Сагіо? Е т а п ^ і  пиІ соп т е  

о&&1? 5і Га аП а те ^ І іо , т а  з і і а т о  іпйіете (М. Риссіпі, 
«ЕЪгеі» ).

...Хочешь глоток коньяку, Карло? Ты не пообедаешь 
со мной сегодня? Ничего особенного, правда, у меня иет, 
но хоть побудем вместе.
(Пример см. тж. А-117; А-534; В-980; С-3002).

1042. — с а т р аге  а ііа  т е ^ Ііо  (тж. Іігаге аѵапіі аПа 
те ^ ііо )  кое-как тянуть, перебиваться:

Тігаѵа аѵапіі аПа те& Ііо: зі сопіепіаѵапо, Іиі е і  зосі, 
апсЬе йі ип ^и айа^по  ріссоіо... (Ь. 5 сіазсіа, «II еіогпо  
аеііа сіѵеііа»),

Коласберка с трудом сводил концы с концами и вместе с 
братьями довольствовался даж е малым заработком.

1043. пеі т е д і іо  <П... на самом интересном месте, в 
самый разгар..:

Тоіо е Сареііиро гіепігагопо пеііа зе&Ьегіа. Сгоззі гіоѵеѵа 
еззеге пеі піс^Но сіеі зоппо (С. О 'Аёаіа , «Ь’езегсИо й і Зсірю - 
пе» ).

Антонио и Капеллупо вошли в помещение лесопилки. 
Гросси, должно быть, уж е крепко спал.
рег т е ^ К о  сЗіге см. 0-516. 
т е ^ і іо  сЬе т а і  см. М-137*

аПа ше^Ііо тап іега см. М-422.
1044. (Зі т е ^ І іо  іп т е ^ Ііо  как нельзя лучше.
1045. іі те^ ііо  ро§5ІЬіІе в лучшем виде: !аг іі тс§ Ііо  

роззіЬіІе сделать в лучшем виде.
аПа ЬеН’е те^Н о (тж. аПа ЪеІІа е те^Но) см. В-443. 
Ьепе е те^ ііо  см. В-511. 
сЗі Ьепе іп те&Ііо см. В-512, 
рег сЗіг те^Ііо  см. Б-516.
1046. со те  те^ ііо  ^іі ^еііа как ему угодно, как ему 

заблагорассудится.
(іі) рій е (И) те&ііо см. Р-1857.
1047. аѵеге 1а ше^Ііо взять верх, одолеть:

Ьа гиН а гіиго рій а Іип&о е соп ѵагіа ГогІипа: риге !и 
діигіісаіо аѵсгпе 1а т е ^ і іо  іі саѵаііеге Ігапсезе (М. й ’Аге* 
ВІіо, «Е ііоге Ріегатозса»).

Битва длилась еще дольше и с переменным успехом. Од- 
иако решили, что в этот раз победил француз.

5ап  Рііірро ^иагйаѵа сопііп ііатеп іе ѵегзо іі соггійоіо рег 
ѵегіеге зе ѵепіѵа Цисіапа. Зепііѵа сЬе Е ііа аѵгеЬЬе аѵиіо 
1а те§1 іо  (Я. Вгі&пеШ, «Ьа йегіѵа»).

Сан Филиппо все время выглядывал в коридор, ожидая 
не пройдет ли Лючана. Он чувствовал, что Элия отбивает 
ее у него.

Ма егапо Ігорро (ЗеЬоІі, Ігорро зІапсЬі рег роіег Іоііаге 
соп яиаІсЬе зрегапга гіі зиссеззо сопіго 1а регѵісасіа Йеі 
га^агго , і1 чиаіе Гіпіѵа зетр ге  рег аѵег 1а те^По..* 
(В. Ропгі, «/ ріапіі йеііа  ЬіЬегагіопе»).

Но они были слишком слабы, слишком устали, чтобы по
бедить изобретательность мальчика, который всегда брал 
верх в этой борьбе...

1048. е5",еге йі гпе^Ііо сперелить.
еввеге те^Ііо  сЬе іі (или сіеі) рапе см. Р-257.
1049. {аге йеі (хио или ргоргіо) те^ ііо  сделать все 

возможное, сделать все, что в твоих силах, сделать как 
можно лучше:

Ьиса азсоііаѵа. ргепгіеѵа аррипіі пеі зио іассиіпо, е 
Іасеѵа йеі зио те& ііо рег ассопіепіагіі (Т7. Іоѵіпе. «Ье 
іегге йеі Засгат епіо»).

Лука слушал их, заносил их слова в записную книжку 
и потом старался добиться всего, чего оии хотели.

Но Іаііо  гіеі т іо  те^ Н о  рег ігапчиіііігхаге 1а ргоіез-» 
зогезза (Р. Зра ііе ііі, «Е зат е йі гірагагіопе»).

Я сделал все от меня зависящее, чтобы успокоить свою 
преподавательницу.

Ьа т і а  йігеіігісе іп чиапіо а з і і т а  ё аѵага. Іо Гассіо йеі 
т іо  те& ііо рег соп ди ізіагтеіа  (Ь. М азігопагйі, «Ьа зіёагеііа»)* 

Добигься уважения моей директрисы — зад ача ие из лег
ких. И, чтобы завоевать его, я делаю  все, ч ю  в моих силах.
(Пример см. тж. В -1201).

ріапіаге те^ Ііо  іі сЬіойо см. С -1752.
1050. поп «о^паге гіі те^ ііо  аі топгіо ничего лучшего 

и не желать.
ѵа1ег(5І) (1і шедііо см. \  -26.
1051. ѵоіеге іі тед ііо  гіеі гпопгіо а дЛ беззаветно лю

бить кого-л.
ассісІепК аі тедііо! см. А-74.
Гаггозіо, рій {гіі ё ипіо, е те^ ііо  {гіга см, А-1148. 
авваі ё шедііо ип т а іе  сЬе 1а шогіе см. А-1255.
(Ьасіа гіі сЬі Н (ігіі,) (ігіагхі ё Ьепе, т а  поп {ісіагзі ё 

те^ ііо  см- В-535 
Ьеп Іопіапо ё те ^ ііо  (!і т а іе  ѵісіпо см В-491, 
іі Ьопо ё Ьопо, т а  іі т і^1 !ог ё тед ііо  см. В 1464. 
ЪоНе ѵиоіа зиола те^ Ііо  см. В-1086.
Ьиопа Іа {огга, т е ^ ііо  Гіп^е^по см. Р-1180.
сЬі Ьа ргоѵаіо 11 т а іе , {ги'>4а гпе^Ііо іі Ьепе см. М-226.
1052. сЬі те ^ ііо  т і  ѵиоіе, ре^діо т і  {а ргоѵ. ~  кого 

лю блю , ТОГО И бью.
1053. йоро ип тед ііо  пе ѵіеп ип ре^^іо ргоѵ. ^  не 

все коту масленица.
ё те ^ ііо  ип акіпо о§^і, сЬе ип ЬагЬего а 8ап Сіоѵап- 

пі см, А 1240.
ё те^Ііо  ип ахіпо ѵіѵо сЬе ип гіоііоге гпогіо см.

А-1241.
(ё) те^ Ііо  авреНаг Гаггохіо сЬе (Ігоѵаге) іі гііаѵ эіо 

пеі саііпо см. А-1150.
(ё) т е ^ І і . сайеге сіаі ріесе сЬе гіаііа ѵеііа {или сіаііа 

с іта )  см. Р-1724,
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(ё) тедііо  Саха а іегга, еЬе ѵепйегс а саісіпа см. 
С-1204.

(ё) те ^ ііо  сЬе сі ѵеп^а іі іогпаіо сЬе іі тесіісо см. 
Р-1087.

ё те ^ ііо  сопзитаг 1е зсагре сЬе 1е іегиоіа см. 5-355. 
ё гпе^ііо еггаге соп тоШ  сЬ’еззег заѵіо зоіо см. Е-143. 
(ё) те ^ ііо  (еззег) саро (іі ^аМо (или  йі Іисегіоіа) сЬе 

сосіа йі Іеопе (тж. ё те^Ііо  екег саро йі Іиссіо или  йі 
загара сЬе сойа йі зіогіопе) см, С 820.

(ё) тед ііо  (еззеге) іпѵійіаіі сЬе сотраіііі (или  сот- 
ріап(і) см. 1-373.

(ё) те^Н о еззег йі т а п о  ЬаШіІо сНе сіі Ііп^иа Гегиіо 
см. М-707.

(ё) теа ііо  еззег тепйісапіе сЬе і^погапіе см. М-1100 
(ё) те§1іо (еь5ег) зоіі сЬе т а іа с с о т р а ^ п а іі  см. 5-990. 
(ё) гпе^ііо ехьеге иссеі йа Ьеісо (или йі сапрарпа ' 

сЬе (иссеі) йі ^аЬЬіа см. ІЛ-17.
ё п.е^ііо ипа ^аіііпа а Серро сЬе ип сарропе а Ра- 

5циа см. 0-79.
(ё) те§1іо ип ^агоіапо сЬе ип датЬ о йі рега см. 

0-244.
ё піе^ііо ітЬаиегзі сЬе сегсаге аррозіа см. 1-48.
(ё) тед ііо  нл та § го  ассогйо сЬе ипа ^газза зепіепга 

см. А-90.
(ё) те ^ ііо  т а іе  сНе т а іе  е р е ^ іо  см. М-287.
(ё) те^ ііо  (тап ^ іаге) ип іогйо іп расе сЬе ип сар

ропе іп {гмегга см. Т 761.
ё те^Ііо  поп паіо сЬе поп іпзе^паіо см. N-25. 
ё те§Ііо  регйеге ип ат ісо  сЬе ип Ьеі ігаііо (или  ііго, 

то ііо )  см. А-625.
(ё) те^ ііо  регйеге 1а реііе сНе П ѵііеііо см. Р-1072. 
ё те^ ііо  регйеге 1а зеііа сНе іі саѵаііо см. 5-604. 
(ё) те^ ііо  ріё Ьа^паіо сНе іезіа гоМа см. Р-1724.
(ё) те^ ііо  ріе§аг сЬе готреге см. Р -1/34.
(ё) те^ ііо  ріе^агзі сЬе зсаѵеггагзі см. Р-1735.
(ё) гпе^ііо іі росо е Ьиопо сЬе П іпоНо е саШѵо см. 

Р-1921.
ё те^Н о риххаг йі рогсо, сЬе йі роѵего см. Р-2067.
1054. ё те ^ ііо  диаісоза сЬе пиііа ргоѵ. лучше хоть 

немного, чем совсем ничего (ср. с паршивой овцы хоть 
шерсти клок).

ё те ^ ііо  циеі сЬе Оіо та п й а  сЬе циеі сЬе Гиото со- 
та п й а  см. Б-478.

ё те ^ ііо  зсаІЪаіга сЬе пиііо резсе см. 5-310. 
ё теу ііо  зйгиссіоіаг соі ріейі сЬе соііа Ііп^иа см. 

Р-1724а.
(ё) те§Ііо  ип зоійо йі Ьиоп асяиізіо сНе т і ііе  Й 'іт- 

Ьго§1і см. 5-932.
(ё) те^гііо зийаге сЬе ігетаге см. 5 2025.
(ё) те^ ііо  ип іогйо о^^і сЬе ипа ^аіііпа Йотапі см. 

Т-762.
(ё) гле^Ііо ип иссеііо іп ^аЬЬіа сЬе сепіо рег агіа см. 

ІЫ 8 .
(ё) те^ ііо  ип иоѵо о ^ і  сЬе ипа ^аіііпа йотап і (или  

а разциа) см. 1_М9?.
ё кетрге те^ ііо  Гасцііа сЬе ѵа сЬе Гасдиа сНе зіа см. 

А-237.
ега те^ ііо  сНе Н ІазсЦ:> ;-то ьсіоііо іі ЬеШсо см. В-423, 
{ассіато а сЫ іпГІа те ^ ііо  1е таг^Ьегііе см. М-829,
і §іогпі зрезі Ьепе (а! Іаѵого) зопо і т е ^ ііо  ітр іе^аіі

см. 0-599
пеі Іаііе $і соповсоп те ^ ііо  1е товсЬе см. Ь-240. 
та п са  П рій е іі те^ Ііо  см. Р-1870. 
те с ііо  І1 хио аЬЬагиЯаіо сЬе дие! Й’а11п аввеііаіо см. 

А-15.
те^ Ііо  ип аіиіо сЬе сіпдиапіа сопгідіі см. А-404. 
те о ііо  ип ат ісо  іп ріагга сііе сепіо опсе іп іавса см.

А-626.
і те о ііо  Ьоссоп! коп циеііі сЬе вігоггапо см. В-985. 
те^Н о сазсаг Йаііа (іпекіга сНе йаі ІеМо (тж. те^ ііо  

са«саг йаІГиксіо сііе йаііа Япеяіга) см. Р-849.
• сепіо {егііі сЬе ип то г іо  см. Р-410.

гпе^ііо йаг !а Іапа сЬе 1а ресога см. І.-120. 
те ^ ііо  ё Іегііа сіі (егго сЬе Йі Ііп^иа см. Р 409. 
те^ ііо  ё (ип) ігіп^иеііо (или  Іііип^иеііо, ріссіопе, ріп- 

сіопе, иссеііо) іп ^аЪЬіа (или  іп тап о) сііе (ип) іогйо 
іп {га«са (или  сНе іп Ггавса Іогио, сНе ип іогйо іп 5Іере) 
см. 0-17.

іі т е ^ ііо  ё (іі) петісо Йеі Ьепе (или  йеі Ьиопо) см.
N-156.

те^Н о еззеге саро сЬе сойа см. С-819, 
тпс^ііо еззеге ип ^іогпо ^аііо сЬе зетрге ^аіііпа см. 

0-105.
гневно еззег того  сЬе посе см. М 1921. 
те§^1іо тогіге АЬеІе сЬе Саіпо см. А-31. 
те^ ііо  тогіг йі (ипе сЬе йі зіепіі см. Р-1475. 
те а ііо  тогіге соп опоге сЬе ѵіѵеге соп ѵег^о^па см. 

М-1913.
гг.е^Ііо тогіге сЬе ѵіѵеге зсіііаѵо см. М-1914. 
те^Ііо  то п ге  ипа ѵоііа сЬе сепіо см. М-1915, 
т е ^ ііо  ип’опсіа Йі {огіипа сЬе ипа НЬЬга (или  сНе 

сепіо ІіЬЬге) йі зареге см. Р-11472.
пѵ^ііо ип’опсіа йі ІіЬегіа сЬе йіесі ІіЬЬге й’ого см. 

Ь-548.
т е ^ ііо  раіаіа! см. Р-116.
те с ііо  ресога та д га  (или  §іиз(а) сНе Іиро цгаззо см. 

Р-972.
те^ ііо  регйеге ип оііо сЬе 1а та п о  см Б-712. 
те^ ііо  регйег 1а Іапа сНе 1а ресога см. Ь-120. 
те^ ііо  ріапіаг ѵііі сИе Іііі см. Ѵ-776. 
те^ ііо  росЬі е зиЪНо слг Р-1923. 
те^ІіО ргепйеге іі сапе рег 1а сойа глг. С-495.
1055. 11 те^ ііо  гісоі^а іі р е ^ іо  ргоѵ. ~  лучшее — 

враг хорошего.
те^ ііо  ипа заззаіа пеііа 4езіа сЬе ипа іегііа пеП'опо- 

ге см. 5-248.
те ^ ііо  іагаі сНе т а і  см. Т-84
те^К о ипа іорра сЬе ипо зйгисіо см. Т-753.
1056. іі те§1іо ѵа зегЬаІо Йа и іііто  ргоѵ. лучшее 

оставляют напоследок.
поп ё йеііа те§1іо зІоЯа см. 5-1754. 
о^пі аппо спе разза, разза іі те^ ііо  см. А 915. 
аі ре^^іо  рогсі Іоссапо 1е те ^ ііо  реге см. Р 2068. 
диапіо рііі ё ѵессіііо Гагсоіаіо, те^ ііо  ^іга см. 

А-1006.
за те^Ііо  і ГаШ а саза з«а ип т а ііо , сНе ип заѵіо і 

саза й’аНп (тж. за те^ ііо  іі т а й о  или  іі рагго і Гаііі 
зиоі сЬе іі заѵіо циеШ йе^Н аіігі) см. Р-299.

загеЬЬе тед^ііо сНе Гасеззе Іа саіхеііа см. С-230 
(зоп) тео ііо  1е Гаѵе сЬе йигапо сНе і сарропі сНе ѵеп- 

§опо теп о  (или  сЬе тапсапо) см. Р-318.
ѵазо ѵиоіо зиопа теа ііо  см. Ѵ-89.

МЕШО іп
1057. ГаІЬа Йі Меіпо полдень.
1058. Меіпо поп ѵоіеѵа 1а рарра, е роі тап ^ іо  апсЬе 

И тезіойпо ргоѵ. Меино каши не хотел, а после н по
ловник съел (о слишком разборчивом в еде).
МЕЬА / 

іопйо с о т ’ипа т е іа  см. Т-717, 
іе тр о  йі т е іе  соііе см. Т-203.
1059. аігаге 1е т е іе  п о д н я т ь с я ,  встать с места, 
сайеге аййоззо соше ипа т е !а  таіига см. А-285. 
сопозсеге 11 резео Йаііа іпеіа см. Р-1369.
1060. йаге 1а т е іе  а цй дать на орехи кому-л., нада 

вать колотушек, избить кого-л.
1061. еззеге йі т е іе  соКе чувствовать себя слабым, 

вялым.
1062. еззеге со те  ипа т е іа  зрассаіа быть похожим на 

кого-л. как две капли воды.
1063. Гагзі іігаге 1е т е іе  (йіеіго) вызывать насмешки, 

издевательства; вызвать упреки.
1064. йі т е іа  гоза йіѵепіге т е іа  соіо^па прост, по

желтеть с лица.
1065. ргепйеге те іе  получить на орехи.
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1066. ипа т е іа  {гасійа соп іатіпа ІиНе 1е аііге ргоѵ. 

=  паршивая овца все стадо портит.
ее ипо Лее рега, е диеП’аНго Лее рега е гееіа см. 

Р-1280.
МЕЬАОКАЫА I 

гоззо со те  ипа те іа^гап а  см. К-516.
М ЕЬАІѴ^СІА {

1067. {аге теіагапсе а) корчить рожи, кривляться, 
Ь) роскошествовать, шиковать.
МЕЬАГСАМСІО т 

йізсегпеге іі ргипо гіаі теіагапсіо см. Р-2377.
1068. {аге іі'ип теіагапсіо ип ргипо зря стараться.
1069. {азсіаге (или гісоргіге) іі шеіагапсіо укрыться 

от холода, утеплиться.
1070. — аѵеге йа гісоргіге іі шеіагапсіо шутл. иметь 

чем прикрыть свою наготу.
ІІ ргипо поп (а іпеіагапсі см. Р-2383.

МЕЬАКЕ ѵ
1071. Гагзі шеіаге быть забросанным г н и л ы м и  ябло

ками, стать посмсшиіцем.
МЕЬАТА /

1072. аѵеге (или Іагзі, іігаге) Іе гпеіаіе вызвать на- 
< мешки, осуждение.
М ЕЬЕ т см. М ІЕЬЕ 
М ЕЬШ А:

1073. (аг те ііп а  жарг. пудрить мозги, арапа заправ
лять:

«Бепіі, Сегапіо, Ьаі іпіепгіопе сіі гізропсіегті о ѵиоі 
т е ііе г і і  а Гаге т е ііп а ?  5е ѵиоі іі т а ^ із іг а іо . Гаѵѵосаію 
е ІиНо іі гезіо сііііо зиЫіо, іл шепо йі сіпчие т іп и іі іі 
гіігоѵі іп сеііа ёі зісигегга е зе&иі іі п о гт а іе  Иег еіигіі- 
гіагіо» (5. Зі^погопі, *Т езііт опіапга с іассиза»).

— Послушай, Джсранио. ты бѵдешь отвечать или хо
чешь пудрить мне мозги? Если тебе нужеи судья, проку
рор и все остальное, скаж и, и меньше чем через пять ми
нут ты окажеш ься в тюрьме, и все пойдет обычным судеб
ным порядком.

МЕІЛДЖАІО т
іі йіаѵоіо епіга пеі теііопаіо см. С-360.

МЕЬЬСШЕ т см. М ЕШ Ы Е 
МЕЬО т

сопозсеге іі т е іо  йаі резсо см. Р-1369.
107-1. ріапіаге ип те іо  мутл. шлепнуться задом.
1075. пазсе ип те іо ! іиутл. сейчас тут яблоня выра

стет! (говорят, когда кто-л. вдруг шлепается задом на 
зе.% но) .
МЕЕОЕІОССОЬО т

1076. іппезіаге а теіоіісссоіо угадать, попасть в 
точку.
МЕЬООРАМО т

го5хо соте ип Ног Л теіо^гапо см. К-546.
МР.І.ОІМР. т  ( Т Ж . А Ш .Ь С Ж Н )

1077. аѵеге іі шеіопе быгь последним из последних, 
быть самым отъявленным тупицей.
МЕМВКО іп

поп с’ё соьа ред^іоге сЬе іп ѵессЬіе т е т Ь га  ріггісог 
й 'атоге см. С-2921.

диапйо іі саро йиоіе, о§™ т е тЬ го  раіізсе (или Іиііе 
Іе іпетЬга Іап^иопо) см. С-823.
ДОЕМОКІА {

1078. т е т о г іа  йа ^айо куриная память
1079. рег т е т о г іа  а) на память: Ь): рег т е т о г іа 1 на 

память!, даром отдаю! (крип продавцов}.
1080. а т е т о г іа  й’иото  с незапамятных времен: 

...Аѵеѵа чиезіо ^еп Ш и ото  ипа Іі&ііиоіа ипіса. Іа рій
Ъеііа е депіііе сііе а т е т о г іа  сГиото зі !оззе ѵедиіа а ііа  
согіе (Р. Рйп^апі, «Сессо й ’АзсоИ» ).

...У дворянина была единственная дочь, самая красивая 
и благородная девушка из всех когда-либо бывших при 
дворе.

1081. йі Ьеаіа (или йі Ьепейеііа, йі Ьиопа, сіі іеіісс, 
Йі зап(а) теітюгіа доброй, блаженной памяти:

— Соп циезіі атег ісап і е <іа ітр аггіге . Рі^поіі е  го тр і- 
зсаіо іе р е ^ і о  іегіезсЬі <іі ?е1ісе т е т о г іа !  (/). Раоіеііа, 
«Ье поііі йеі сіпет а»).

— От американцев можно сойти с ума. Педаиты и за
нуды похуже этих немцев, царство им небесное.
1082. си сіоіогоьа (или сіі іпіеіісе, сі іп(аиьіа) т е т о г іа

недоброй памяти.
1083. апйаге рег 1а т е т о г іа  вспомниться.
1084. сопоісеге а т е т о г іа  цс. зиать все о ком-л., знать 

кого-л. как самого себя, как облупленного, как свои 
пять пальцев:

Мі рагеѵа еіа сіі сопоясегіа а шешогіа (Е. Могапіе, 
«ЬЧзоіа йі А гіиго»).

Мне казалось, что я уже знал Нунциату как свои пять 
пальцев.

1085. еззеге Іиогі йеііа т е т о г іа  сойти с ум я
1086. тапйаге а гнетогіа выучить наичусть.
1087. рогге ипа п.ггпопа установить памятник, мемо

риальную доску и т. п.
1088. ргепйеге т е т о г іа  йі дс записать что-л. на па

мять.
1089. гіпігезсаге 1а т е т о г іа  напомнить, освежить в 

(чьей-л.) памяти:
С иагйаіе... Ке ВоіпЪа ё зігее іа іо  іп ѵізо соп ига сгосе, 

соь'е Ыазсагеййа. С ііеіо  шозігегеіе, йі іапіо іп ірпіи  рег 
гіпIгемаг;;Іі 1а ш ето г іа  (I.. Сариапа, «Ье раевапе»).

Видите... у короля-бомбы здесь на щеке крест, как у 
Н аскаредда. Показывайте ему эту пометку время от вре
мени, чтоб освежить его память.

1090. (гі)іогпаге іп зиа гпетогіа прийти в себя.
1091. зегЬаге ѵіѵа 1а тпегпогіл йі дй хранить живое 

воспоминание о ком-л., как живого помнить кого-л.
1092. Іоссаге 1а т е т о г іа  быть дороги.ѵі сердцу.
(огпаге іп зиа теш огіа см. М-1090.
1093. іогпаге а ііа  іпетогіа засесть в голове, то и дело 

приходить на ум, па память.
1094. Ігагге йаііа т е т о г іа  свести с ума.
іі Ьи^іагйо йеѵе аѵег Ьиопа т е т о г іа  (тж. сНі ѵиоі ез- 

зег Ьи^іагйо аЬЬіа 1а т е т о г іа )  см. В-140С-
1095. 1о заппо а т е т о г іа  1е рапсЬе шутл. это даж е 

скамейки наизусть знают (обычно учитель ученикам).
1096. 1і зеі (гіМа 1а те т о г іа ?  ~  ты что, совсем па

мять потерял?
М ЕЫ АКЕ[

еззеге іпѵазаіа со те  ипа тепайе см. 1-361. 
МЕЫАС1ТО аѵѵ

1097. а тепайііо  точно, в точности; отлично.
1098. апйаге а тепайііо  «врать» (о часах).
1099. сопозсеге (или зареге) а шепайііо знать назу

бок, знать как свои пять пальцев:
ІѴоп ё йа сгегісге, чіііпіЗі, сЬе пе^огіапті е Іасігі яі 

сопозсапо а тепайііо? {Ь. Вегіоііпі, «Ьайгі йі Ьісісіеііе» ) .
Разве это не удивительно, что торговцы и воры знают 

друг друга как облупленные?

М Е ^ К Е  у 
тепаге РапсЬе см. А-695. 
тепаге 1а Ьагса см. В-285, 
іпепаге іп Ьагса дй см. В-286, 
тепаге цй рег Іа Ьосса см. В-905, 
тепаге Ьоііе см. В-1070.
тепаге Ьиопо (тж. теп аг 1а Ьиопа) см. В-1453.
піепаге іі Ьиоп рег 1а расе см В 1454.
тепаге 1е саісаупа (или і са1са«пі) см. С-85.
тепаге соііе саіса^па см. С-102.
тепаге ип саісіо см. С-133.
тепаге саісі см. С-137.
тепаге іі сап рег Гаіа см. С-466.
тепаге а саро см. С-685.
піепаге дй рег Іе с іте  йе^іі аІЬегі см. С-1913.
тепаге соірі аі ѵепіо см. С-2260.
тепаге 1а йапга см. С-29.
тепаге і йепіі см. С-178.
тепаге йоіоге см. С-751.
тепаге йоппа см. С-792.
тепаге Геіа см. Е-260.
шенаге ипа ІапсіиІІа см. Р-І45.
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гпепаге Іе ТогЬісі см. Р-1043. 
тепаге іп (или а) (гасазхо см. Р-1202, 
тепаге а даЬЬо о , 0-22. 
тепаге ’е д атЬ е  см. 0-164. 
тепаге Іа Тіпдиа см. Ь-677. 
тепаге 1а Іопга см. І.-789. 
тепаге рег 1е 1ипкЬе (или іп Іипдо) см. Ъ-947. 
тепаге а Іип^а ГоссЬіо см. 0-187. 
теп аге 1е (или гіі) т а п і см. М-620, 
тепаге а та п о  см. М-621, 
тепаге Іе т г п і а гіорр о см, М-622, 
теп аге 1е т а п і рег іі (Зо$50 см. 0-860, 
тепаге т а п і е ріегіі см. М-623, 
тепаге 1е тахсеііе см. М-895 Ь). 
тепаге аііа гпагга см М-998 
тепаге 1а іпагга іопсіа см. М-1001, 
тепаге а то г іе  см. М-1951, 
тепаге рег іі паво см. N-54. 
тепаге а(І) піепіе см. N-296. 
іпепаге ГосЬе іп рахіига см. О 11. 
тепаге рег (*1і огессЬі см. 0-570. 
тепаге 1’огво а Мойепа см М-1616, 
тепсге іі  раіо іп ігазса см. Р-193. 
тепаге 1е рагоіе см- Р-542. 
тепаге Іа реппа см. Р-1176. 
тепаге іі гакігеііо см. Р 129. 
тепаге а геіе іего см К-166. 
тепаге 1о крагіопе а (Зие ^атЬ е  см. 5-1228. 
тепаге а 5ра*>50 см. 5-1313 
тепаге 1о хрігііо см. 5-1474. 
тепаге (Зі хргопе см. 5-1530. 
тепаге зіга^е е гиіпа см. 5-1909, 
тепаге іетрехіа см. Т-179, 
іпепаге к іе тр о  см. Т-271, 
тепаге ѵапіро см. Ѵ-53. 
тепаге (іі) ѵапіо (Зі... см. Ѵ-72. 
тепаге ипа ѵИа іп сгосе см. Ѵ-743. 
сЫпгіеіе ип оссНіо е тепаге іі Ьиоп рег (а расе см. 

0-138
ѵіѵеге 8Іссоте іі ѵепіо те п а  см. Ѵ-274.
асдиа сЬеіа ѵегтіпі т е п а  см. А-205.
сЬе (или диаіе) Ьиоп ѵепіо Н тепа? см. Ѵ-276.
і рарегі тепапо ГосЬе а Ьеге (или а Ьеге Іе осЬе)

см. Р-370.
рагоіе «За зега іі ѵепіо 1е т е п а  см. Р-609.
(еіпрегапга ГаКгепі е ргисЗепіа Н те п і см. Т 175. 
Іиііі і ріеѵапі тепапо  ип сЬіегісо см. Р-1793. 
іиі*е 1е кігайе (или 1е ѵіе) тепапо а К о та  см. К-509. 

МЕЫ01СА1МТЕ т
1100. (ё) те ^ ііо  ек ег  тепсіісапіе сЬе ідпогапіе ргоѵ. 

чем дураком быть, лучше по миру ходить. 
М Е ^ ІС А К Е  ѵ

тепгіісаге 1а сепа см. С -1460. 
тепгіісаге Іогіі см. Ь-773. 
тетЗісаге Іе рагоіе см. Р-543.

М Е ^ О З О  а§ё
сЬі сГаИгі ё 505реио«о, ё гіі ьё т а і  тепйозо см. А-566. 

МЕІМІМРІРО
1101. соп ип {аге (или Йа) теп ітр ір о  (тж. соп 

агіа (За теп ітр іро ) с наплевательским видом (ср. мне 
начхать).
МЕМ11МСЕ }

1102. {аг {ипгіопаге (или теН еге іп Гилгіопе, 5?ог- 
хаге, вргетегхі) 1е гпепіп«і шевелить мозгами, ломать 
голову:

«РегсЬё поп теШ  іп (ипгіопе Іе іи .ііп е і е поп Н ГаІ 
ѵепіге кЬс ігіеа?» іпзівіеѵа (М. Ѵепіигі, «Ь‘аррипіа- 
т епіо» ).

— Почему бы тебе не пошевелить мозгами в  не приду
м ать что-нибудь? — настаивал он.

«І)ішіпі ип ро’, сегѵеііопе. Наі т а і  ргоѵаіо а т еііегіі 
пеі хиоі раппі? 5{огга ип ро’ 1е шепіп^і Ти зеі ипа гадаг- 
та сЬе Ига аѵапіі аііа т епо рецціо  а  ссірі <5і тагсЬеІІе.

Ти іпсопігі ип и о т о  еій  апгіапо сЬе йісе ЙІ евзегві Іппа- 
т о г а іо  сіі (е, ипо зсароіо, шіса гіссо т а  сЬе виайавпа Ьепе. 
Е спей(’и о то  поп іі ргоропе т іс а  <іі зрозагіі по, регсЬё 
Чиезіо поп віагеЪЬе пё іп сіеіо пё іп Іегга» (С. Виггаіі, 
«Ѵп атоге»),

— Скажи-ка мне, умиик, ты хоть раз попытался побыть 
в ее шкуре? Пошевели-ка мозгами. Предположим, ты де
вушка, которая кое-как сводит концы с концами а «под
рабатывает иа стороне». Ты встречаешь мужчину, уже по
жилого, который говорит, что ои влюблен в тебя. Сам он 
холостяк, не то чтобы богат, но зарабаты вает прилично, 
И этот мужчина даж е и не думает жениться иа тебе, по
тому что зто. видите ли, не устраивает его ни с какой 
стороны.

М еііо іп (ипгіопе Іе п тп іп г і. Г сЬіагс сЬе (Ісѵо ІіЬегагші 
(И (;ое1 і і2іо (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЪиЪеІІе»).

Во юч-ПО шариками: ясно, надо отделаться от этого типа.

МЕ1МО аѵѵ, ад§ е т
1103. т е п (о )  сііе а) только; Ь) за исключением.
1104. а теп о  сЬе... если только не...
1105. рег 1о теп о  (тж. а ііа піе>ю; іі тепо, 1о тепо) 

по крайней мере, по меньшей мере.
іп т е п  (Зі ип Ьаіепо (тж. іп т е п  сЬе поп Ьаіепа) см. 

В-99.
іп теп о  (Зі ип’аѵетагіа см. А-1369. 
іп теп о  сЬе (поп) 5І (Зісе (или хі Йіса) ат еп  (тж. 

іп теп о  Й’ип атеп ) см. А-594.
іп теп о  сЬе поп 5І Ьеѵе (или ьі ѵоі^е) ип оѵо см. 

11-177. 
аііа т е п  (Зига см. 0-942.
1106. теп о  сНе т а і  а) никоим образом, никогда;

Ь) меньше, чем когда-л.
теп о  т а іе  см. М-205.
1107. теп о  сНе теп о  никогда, никоим образом, ни 

в коем случае:
АГГегта іпоКге Гаѵѵосаіо (31 КюЬшопй сііе «поп с’ё з іаіа  

аиіогіггагіопе сіі 5огіа рег аиіореіа, е т е п  сЬе т е п о  рег
іі Ігаріапіо йеі сиоге> {«Раезе $ ега», 1 &и%по 1968).

Адвокат из Ричмонда заявляет такж е, что «не было ни
какого разрешения на вскрытие, и уж  тем более на пе-* 
ресадку сердца».

1108. теп о  сЬе піепіе (или пиііа) ничго, ровным сче
том ничего: тЧ трогіа  тепо  сЬе пиііа мне абсолютно 
безразлично.

Ма сЪе соз'ё Г ато ге  арреііо  а і сіі ЪаІІаге? 5іго-
ііпаш епи, зсетеп ге , зсетеп ге , зііоісш аіиге. піепіе, т е п о  
сЬе піепіе {А. Мо:аѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готпапі»).

Но что такое любовь по сравнению с удовольствием по
танцевать? О бъятья, глупости, телячьи нежности — ничего, 
ровным счетом ничего.
С Пример см. тж. К-267).

іп теп о  гі’ип’оссЬіаІа см. 0-24. 
аііа теп о  р е ^ іо  см. Р 995.
1109. теп о  сЬе росо почти ничего, 
т е п  сііе ипо см. 1Ы03.
(Заі рій аі теп о  см. Р-1858.
(Зеі (или киі) рій е (Зеі (или киі) теп о  см. Р-1859.
пё ріи пё теп о  см. Р-1860.
росо теп о  см. Р-1897.
росо теп о  сЬе... см. Р-1898.
диапіо теп о  см. 0-30.
1110. зепга теп о  обязательно.
аѵеге саго теп о  (З’ипа гпесіаоііаіа см. М-1024.
1111. аѵеге рег т е п о  а) купить дешевле; Ь) ни во что 

не ставить, считать хуже, ниже.
аѵегпе росЬі сіе^іі вріссіоіі е шепо «За Бріссіоіаге см. 

5-1406.
е іе ^ е г е  сЗе! ш аі рагіііо  іі шепо см. Р-689. 
е§§еге сЗа т е п о  см. Е-209.
1112. !аге а (или гіі) шепо йі... обойтись без того, 

чтобы...; обойтись без чего-л.:
А&5ізіеѵа аііа гарргезепіагіопе С іогеіо СТетепсеаи, е 

ГогсЬезіга Іо заіи іб  соп Іа «М агзідііезе», діі агіізіі соп ип 
іпсЬіпо сіаііа гіЬаИа. С і^ іі аѵгеЬЬе Іаііо  ѵоіепііегі а  т е п о  
гіі гіѵегіге іі Ті&ге... т а  е&іі ё ігорро саѵаііеге; БсЬіаІіаріп 
рег сопіо зио, пе ?есе а теп о  е поп ѵоііе а ззо іи іатеп іе  
сотрагіге (С. й і Кепзіз, «II сапіоге йеі ророіо»).

На спектакле присутствовал Ж орж Клемансо, и оркестр 
приветствовал его «Марсельезой», а артисты поклонами с
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авансцены. Джильи предпочел бы воздержаться от при- 
ветствования Тигра... но он был слишком хорошо воспитаи- 
Зато Ш аляпин даж е на сцену выйти отказался.

Ріёііа. — Ма іа з с іа т о  1а бе піе, <ЗеІ1а циаіе аЬ Ы ато  ?аііо 
зе т р ге  а т е п о  (О. ОеІеййаш «А віп ізіга» , «Воггеііо  йгат- 
т аіісо» ).

Д о ч ь .  — Но оставим людей, в которых мы никогда не 
нуждались.

Эі свгіГ зепііш епіі, пе  ^ассіо а т е п о  іо (Е . М огапіе, 
«ЬЧзоІа йі Агіиго»).

Я прекрасно обхожусь без некоторых чувств.
К еііе ЬагассЬе і гогпапі сі зіаппо рег іогга, зе ргоргіо 

поп роззоио Гаге а т е п о ; т а  &1і гіп^агі, т і  за  сЬе сі 
зіагеЬЬего Іо зіеззо  апсЬе зе аѵеззего а йізрозігіопе 1е сазе 
ёі Рагіоіі (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гот апі»).

В бараках римляне ю т я т с я  не от хорошей жизни: у них 
нет выбора; а цыгане, я уверен, оставались бы в них, д аж е 
еслн бы в их распоряжении были дома в Париоли.
(Пример см . ТЖ . А-204; В-130; В-224; В-535; В-856; В-862; 
С -534; С-2120; 0-195; Р-6; Т-688).

теНеге «За Ьапсіа іі тепо, рег а11епег5І аі рій см. 
В-180.

1ПЗ. товігагві «За теп о  «За^'і аіігі показывать, что 
ты хуже других, прибедняться-

5аНаге теп о  іп сатіс іа  сЬе іп дігЬЬоге см. С-288. 
5Ііі.іаге теп о  сЬе ипа дЬіап«За см. 0-397. 
х іітаге тепо  «ЗеІІа Іапа саргіпа см. Ь-111. 
ѵаіеге «Зі теп о  еіе1Гас^иа ѵегкаіа «Зоро Іе іге см. А.-198. 
ѵаіеге теп о  Й’ип іогво см. Ѵ-27.
1114. ѵепіге теп о  а) обмануть, пОАвести:

*— Аѵеѵо саіспіаіо зи (1і іе  соше зосіо, т а  зеі ѵег.иіо 
т е п о  (О. Раоіеііа, «Ье поШ  йеі сіпста»)

— Ведь я рассчитывал на тебя как на компаньона, а ты 
лодвсл меня.

...е а т апо а т апо  сЬе зі аѵѵісіпаѵа 1а зега рій зоНгіѵа 
рег іі ѵепіг т е п о  (іі ипа зрегапга сНе поп ѵоіеѵа сопГеззаге 
а ае зіеззо (В. ВгоссНі. «I іет рі йеі цгапйе ат о-ея).

...с наступлением вечера он все сильнее страдал, так  как 
надежды иа встречу оставалось все меньше, ио признаться 
в этом самому себе он не хотел.

Ь) упасть в обморок, лишиться чуьств.
II Сегсиеіі саіаѵа зи ііе  еатЪ е соі заззоГопо аррезо аі 

ІаЬЬго іи Івгіоге е рагеѵа сіоѵеззе ѵ епіг т е п о  (1а -Ш т о т е п іо  
а 11 л 111 с (Р. СНіага, «II ВаІоЫо»).
Серкей стоял, пошатываясь, не выпуская изо рта мундштук 
саксофона, и, казалось, вот-вот упадет і обморок.

М агсеііо зі зепН ѵепіг т е п о  (іі ѵег&о&па е (1і г ітогзо  
(М. Вопіет реііі, «Ь’атапІе Іесіеіе»),

М арчелло почувствовал, что ему стало плохо от стыда н 
угрызений совести.
(Пример см. тж. А-815; V 756) -

1115. ѵепіге теп о  а чсі перестать помогать кому либо.
1116. ѵепіге теп о  а дс не сдержать слова, не оправ

дать ожиданий, не выполнить обещания, долга:
Сій аѵеѵа іпігаѵейиіо сЬе 1’аНеНо е Г ат іс іг іа  йі іііі 

загеЬЬевІі ѵеіші а т е п о  а і іа  ргоѵа (Р. Рапіапі, «Сессо 
й' А зсо іі» ).

Чекко предвидел, что преданность. Дружба Марио ие вы 
держ ат испытания.

Е^Н 1е аѵеѵа ргошеззо сЬе аѵгеЬЬе гізреііа іо  іі зио 
разза іо  е рег пи ііа аі то п й о  загеЬЬе ѵепиіь т е п о  а ііа  
рагоіа (II. МогиссЫо, <хѴііа, тогіе е т ігасоіі йі Созіто 
Созі» ).

Он обещ ал ей уваж ать ее прошлое и ни за что на свете 
не наруш ать своего обещания.
(Пример см. тж. р-1437).

ѵепіге теп о  «Зеііа іегга см. Т-433. 
сЬі рій аЬЬгассіа, шепо 5Ігіпре см. 5-1945®. 
сЬі рій Ьеѵе теп о  Ьеѵе см. В-574, 
сііі рій 1а, теп о  ргехиіпе см. Р-202. 
сЬі рій тап р іа , теп о  піапріа см. М-3'75 
сЬі рій 5репсІе, теп о  $реп<1е см. 8 -1346 
ип Іите сіі рій диапгіо коп ѵіѵо, ипо <3і тепо  диатЗо 

50л тогіо  см. Ь-876. 
шепо саЬаІе е рій зсіепга см. С-2, 
теп о  роПі, тепо  рірііе см. Р-1973. 
рій 5І аггиНа 1а таіа55а е теп о  5е пе Ігоѵа іі Ьап- 

«Зоіо см. М-929.
И рій соповсе іі тепо  см Р-1871.

П рііЗ Ига іГ теп о  {тж, I рГй Йгапо Т тел о ) см. 
Р 1873.

Чияпіо ріи 5І ѵе̂ Зе, е теп о  5І сгегіе см. Ѵ-125.
Іапіо тепо! см. Т-68.
ип и ото  ѵаіе ип аііго е апсЬе теп о  см. ІЛ-170. 
т і  ѵіепе тепо  іі сиоге см. С-3306.

МЕМОМАГСЕ ѵ 
Іипа те п о та п іе  см. Ь-882.

МЕЫ8А [ 
теп^а Ьапгіііа см. В-205
1117. е55еге соте  а гпепха (За и іііто  іі ІіпоссЬіо ^

прийтись некстати
1118. Іеѵаге 1а тепва дать (торжественный) обед 

М Е М Е  ^
1119. теп іе  сЬіи$а ограниченный человек
1120. теп іе  ^иавіа развращенный ум.
1121. те ч іе  іп{іп>1а (или 5иргета) высший разум, 

бог.
ІаІІіІо (Зі т е п іе  см. Р-96.
1122. 5ѵео|іо <іі гпепіе сообразительный:

...е гезіб а репзагсі зи, сЪё зѵе^Ііо ді ш спіе поп ега, рег 
іи ііа  Іа ^іогпаіа (Ь. Зсіазсіа, «II діогпо йеііа  сіѵеііи»).

...и он, не будучи сообразительным, думал об этом целый 
день,
ессе$50 сіі гпепіе см. Е-6.
1123. а теп іе  (обыкн. употр. с гл. бареге, соповсеге, 

есс.) наизусть:
На Іеііо  О апіе, зсгіѵе (1а Іеііегаіо  Ііпе, за а гпепіе іи ііе  

Іе іппишегеѵоН огсііпапге, іи й е  1е іп ііп ііе сігсоіагі ргеГеІ- 
іігіе  іпйігігхаіе аі С отип е (С. Воііо, «МассІгіа цгіціа»). 

Он читал Д анте, пишет, как завзятый литератор, знает 
на память все распоряжения и бесчисленные циркуляры 
префектуры, адресованные городской управе.

1124. сіі теп іе  арегіа умный, большого ума.
1125. а теп іе  с а іт а  (или  гірозаіа, зегепа) спокойно, 

рассудительно:
А тея ііе  зегепа Гогзе ипа Ггазе созі поп ГаѵгеЬЬе т а !  

гіеііа, т а  циезіа ега ипа репа риге геаіе, ипа зріпа сЬе 
діі ргетеѵ а зиі сиоге... регсЬё іиі ГаЬіІо сіеііа гізреііаЬіШ а 
сі аѵеѵа т е з з о  аппі гіі Іаѵого е сИ Га!іса а сисігзеіо а<і- 
йоззо... (М. Реіізааііі-р . РШ оги, «І.а тогіе соп Іе аіі 
ЬіапсНе» ).

По зрелом размышлении он никогда ие сказал  бы ничего 
подобного, но тут уж е дело шло о реальном наказании. 
Это было как нож в сердце... ведь весь этот внешний лоск 
стоил ему многих лет упорного труда...

1126. гіі гпепіе согіа ограниченный, недалекий; неспо
собный.

1127. а шепіе ?геййа спокойно, трезво; по трезвому 
размышлению, спокойно обдумав:

А т е п іе  ігегійа сотргепёеѵа сЬе, поп Ігорро ѵессЪіо, 
Р и т ід і ега ип рагШ о сопѵепіепіе рег АппсЙа ( /. Зѵеѵо. 
«Ѵпа ѵііа»).

Умом он понимал, что Фумиджи, еще довольно молодой 
человек, был подходящей партией для Аинетты.

Ё ргоЬаЪіІе іпѵесе сЪе поп сі зіа пеззип ргсргіеіагіо: 
а т е п іе  Ігсбгіа поп йоѵгеѣЬе еззегсі (V. Зііпопеііа, «Тігаг 
таШ па»).

Возможно, что никакого хозяина там как раз н нет. Если 
рассуждать трезво, ие должно быть.

1127а. а шепіе Тгезса (или ІіЬега; тж. соп запа теп-
1е) на свежую голову спокойно (пример см. 0-61 ѣ). 

а теп іе  гірозаіа (или зегепа) см. М-1125.
1128. теп іе  а зессЬіо ^  мозги набекрень:

ІЧоп аѵеѵа диаісипо рагіа іо  іп сіаззе йі «Масізі:е»? е ип 
аііго  поп аѵеѵа (іеііо, «СеГа». сЬе пеі ^егдо (Іеі соііе^іо 
ѵоіеѵа йіге « теп іе  а зессЬіо?» (В. ТессНі, «С іі опевіі»}.

Кажется, кто-то заговорил в классе о фильме «Мачиете*, 
а кто-то сказал: «Чефа», что иа школьном жаргоне значит 
«мозги набекрень».

1129. аѵеге те п іе  а дс думать, заботиться о чем-л.: 
поп Иа теп іе  а пиііа ему ни до чего нет дела.

ИЗО. аѵеге а шепіе помннть.
1131. аѵеге іп т е п іе  помнить, подразумевать:

ЕеШпі. — ...Рогзе, чиапсіо діго чиеііе зсепе. Ьо іп т е п іе  
Іа т іа  р г іт а  ітргеззіопе гіі К о та  - . Nоп аѵеѵо ип ітріе& о 
е перриге Іа пііпіта ісіеа ёі чисііо  сЬе аѵгеі іа ііо  ЫРіІт 
Ж1» \.
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Ф е л л  и и и: — ...Возможно, когда я снимаю эти сцеиы, я 
передаю мое первое впечатление о Риме... Тогда у меня 
не было работы, и я абсолютно ие представлял себе, чем 
я  буду з а н и м а т ь с я .
(Пример см. тж. М-1351; Р-1732).

1182. аѵег Іа ш епіе іп?и$а быть осененным вдохнове
нием.

1133. аѵег роса шепіе плохо помнить, обладать пло
хой памятью:

Б о іт і аѵеѵа роса т е п іе  а ііе  сііагіопі... (М. РеІізаШ- 
Р. Ріііогги. « Iа тогіе соп Іе аіі ЪіапсНе»),

Что до цитат, то Сольми плохо нх помнил...

1134. сопііссаге пеііа шепіе вбить, вдолбить в го
лову.

1135. сЗаге т е п іе  а  чсі выслушать кого-л., прислушать
ся к чьему-л. мнению.

1136. сіаге (или  рогге) шепіе а чс обращ ать внима
ние на что-л.:

Різза^о Ппо аііога пеІГігіеа <іі иссМеге ГАгдаШ , поп 
аѵеѵа ^аіо  ш епіе а  пи ііа сІеІГогіІіпе гіеііа Ъаі1:а&Па (/. Саі- 
іппо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).

Поскольку он все время упорно думал о  том, что должен 
убить Аргалифа. он не обращал внимания на то, как раз
вертывается сражение.

Ріеігассіо поп зі соп ітоззе %гап $а1іо\ соп ^иаггіо зіирісіо 
розе т е п іе  аі то Н  сопѵиізі сіеііа та й ге  (М. й'Аге&Ііо, 
«Еііоге Ріегапгозса» ).

Пьетраччо ничуть не разволновался. Он отупело смотрел 
на предсмертные судороги матери.

1137. сШаіаге Іа шепіе расширить кругозор.
Н 38. езрогге Іа ш епіе сЗі чсЗ изложить чью-л. мысль, 

рассказать о чьих-л. замыслах (пример см. С -616). 
П 39. еззеге ипа т е п іе  иметь голову на плечах:

Ьеі, сотш епсіаісге, ё ипа т е п іе , е ші ѵогг^ саріге 
(V. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»).

Вы, коммендаторе, человек умный и поймете меня.

1140. Таге шепіе Іосаіе задуматься над чем-л., сосре
доточиться на чем-л.:

— Ѵоггеі сЬе Іеі сегсаззе (іі Гагзі ѵепіге іп  т епіе  Іи ііо  
Чиеііо сЬе Ьа роіиіо поіаге...

— (^иаІсЬе тассЬ іп а , — гіііеілё іі ^ °о т е іга  ^асепгіо т е п іе  
Іосаіе (С  Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа  йоте- 
піса» ).

— Мне хотелось бы, чтоб вы вспомнили все, что смогли
заметить...

— Какие-то машины... — задумался землемер, пытаясь 
вспомнить, как было дело.

Ресі ш епіе Іосаіе, соше зі сіісе (Р. Мопеііі, «Могіе йеі 
йіріотаіісо»).

Я, как говорится, пораскинул мозгами.

1141. Нссагві іп (или  іпсЬіогіагзі пеІІа) шепіе чс вбить 
что-л. себе в голову (пример см. С-2492).

іт р агаге  П Ьие а  т е п іе  см. В -І381а.
1142. іл^го 5 5 аге (или  іп?га$саг$і) 1а т е п іе  забить, з а 

дурить себе голову.
1143. Іе^агзі а ііа  т е п іе  чс запомнить, завязать на па

мять узелок.
1144. Іеѵаге 1а шепіе собраться с мыслями, сосредото

читься.
1145. іеѵаге «Зі ш епіе выкинуть из головы, забыть.
1146. П таге 1а т е п іе  напрягать ум.
1147. шеііеге іпепіе обдумать, обмозговать.
1148. ш ейег(§і) іп (или  пеііа) т е п іе  вбить, забрать 

(себе) в голову:
«...Айеззо азсоИа: шеШІі Іп ш епіе гіі рагіаге соте аі 

сопіеззоге. Кізропсіі соп зіпсегИй: Ъеѵі?» (С. 8сегЬапепсо. 
«5сиоіа зегаіе»).

— ...А теперь слушай: заруби себе на носу — говорить, 
как на духу. Откровенно — пьешь?

1149. т и іт а г е  рег Іа т е п іе  упорно, постоянно д у 
мать о чем-л.:

АІ ігаіе  поп ега Ги^еііо пиііа ёеі іигЬашепіо гіеііа Ъа- 
гіезза; е шиііпаѵа рег 1а шепіе циаіе пе роіеззе еззег з іа іа  
Іа са&іопе (Р. Рапіапі, «Сессо й ’АзсоП»).

От монаха не укрылось замешательство аббатисы, и он 
все время думал о том, что ж е было его причиной.

1150. пиітіге 1а т е п іе  давать пиіцу уму, обогащать 
ум.

1151. ра55аге сіі гпепіе вылегеть из головы, з а 
быться.

И 52. раззаге рег Іа шепіе приходить на ум, в голову; 
мелькнуть (о мысли):

«АПога, зе  ё іі рій Ьгаѵо сіі іи ііі, 1о ра^ііі тоИ о  йі рій 
е 1о ІосЗі іп тосіо сЬе поп розза пеапсЬе раззаг^іі рег 1а 
теп*е сП гіѵоі&егзі а ип’а1іга <Ша» (О. Рагізе. «И ра-
сігопе»).

«Ну что же, если он лучший художник, заплатите ему 
побольше, да похвалите его, чтоб у него и в мыслях не 
было перечодить в другую фирму».

1153. регйеге 1а т е п іе  потерять рассудок, сойти с 
ума.

1154. ріе^аге Іа ш епіе думать над чем-л.:
...Візодпега гЦагзі йа саро, зГгиНапіЗо 1 та іе г іа іі  Гогпііі 

сіаііа Сгизса, риг ^іоѵапйосі сіеііе езрегіепге сЬе і соІІаЪо- 
гаіогі ріи ^іоѵапі (ІеІГОНісіо сіеі ѴосаЬоІагіо гіеІГАссайетіа, 
риг изсііі сіа росЫ аппі й аііа  і/піѵегзііа е созігеиі а  ріе- 
еаге 1а Іого т е п іе  а ип Іаѵого пиоѵо, Ііаппо аѵиіо е Ііаппо 
оссазіопе ёі Іаге {С. Раздиаіі, «Рег ип Тезого йеііа  Ііп&иа 
ііа ііапа» ).

Нужно будет делать все с самого начала, используя ма
териалы словаря Академии делла Круска, а такж е опыт 
сотрудников словарного отдела Академии. Хотя они и не
давно окончили университет и вынуждены ломать себе го
лову над новой работой, однако способны ее делать.

рогге т е п іе  а ^с см. М-1136.
1155. гассо&ііеге 1а т е п іе  а) сосредоточиться; Ь) со

браться с мыслями.
1156. гаѵѵіѵаге іп шепіе оживить в памяти.
1157. §а!1аге іп ш епіе взбрести иа ум, в голову:

— Ті ѵоіеѵа ип ^гап Ьепе, е іе  пе ѵиоіе еН ш оііо Іиііога. 
Ма сЬе сііаѵоіо сіі поѵііа Гё за ііа іа  Іп те п іе ?  (С. Ѵегца, 
«Егоз»).

— Он очень любил тебя и теперь любит еще больше. Но 
что ему. черт возьми, пришло в голову?

Сіасотіпо. — Ыоп Пйагіепе. Ыоп ассеііаге пе ѵегзі пб
ЗОБрІГІ.

Аппа. — СЬе іі за ііа  іп шепіе? (С. Коѵеііа, «Нотапіі- 
сізт о»).

Д ж а к о м и и о .  — Не доверяйся ему, не принимай его 
стихов, не обращай внимания иа вздохи.

А н н а .  — Что это тебе в голову взбрело?

1158. зареге а іпепіе соте Г аѵ еттагіа  знать назубок, 
наизусть как «Отче наш».

1159. ксарраге <3і піепіе вылететь из головы.
1160. 5Ііогаге Іа теп іе  мелькнуть в уме, в голове:

1/арегШ ѵо созіа; роігеі гізрагш іаге і  сіепагі; т а  яиезі'- 
і(3еа поп т і  зііога пеш тепо  1а т е п іе  (Т. Ѵат і, «Мегпогіе 
йі Еи&ето Вгаѵеііі»).

Аперитив — удовольствие ие из дешевых. Я мог бы сэко* 
иомить, но такая мысль даж е не мелькнула у меня в го
лове.
1161. ьраг^еге Іа гпепіе отвлечься.
1162. хіаге соп Іа гпепіе коврека не решаться, коле

баться.
1163. віепеЬгаге 1е те п іі просвещать умы.
1164. впеЬЬіаге Іа т е г іе  объяснить, разъяснить.
1165. віатраге дс іп те п іе  запомнить что-л.:

II рипіо гіоѵе аѵеѵашо ^аііо  1’іпсопіго ега іасііе а гісог- 
ёаге. Ма с е г с а т т о  йі з іат р агсе іо  Ьепе іп т е п іе  С-Е1- Сес~ 
сНі, «Согзе аі ігоііо ѵесскіе е пиоѵе»).

Место встречи вспомнить было бы легко. Но мы все же 
постарались запомнить его как следует.

1166. Іепег гпепіе а) (тж. Іепеге а теп іе) помнить:
Вепе... циапйо зіеіе зи, ѵі Ігоѵаіе іп ип апсіііо соп т о і іе  

рогіе; т а  іепеіе Ьепе а  т е п іе , 1а р г іт а  а т а п о  т а п с а  ё 
1а са те га  сЗі таёо п п а  (М. й ’Аге&Ио. «Еііоге Ріегатозса»).

Так... когда вы подниметесь наверх, то увидите коридор 
и много дверрй. Запомните хорошенько: первая дверь иа 
лево — в комнату госпожи.

Ь) следить, внимательно наблюдать
1167. іепеге іп т е п іе  иѵіеть в в іп у
1168. Іогпаге аНа (и.іи пеііа, іп) шепСе а) вспом

ниться; Ь) прийти в себя.
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1169. Іогпаге соііа шеп^е ей ^с вспоминать (вновь и 

вновь) что-л. (пример см. Ѵ-86е).
1170. ихсіге гіі (или сіаііа) іпепіе вылететь из головы, 

забыться.
ѵегіеге соп ^Іі оссНі йеііа гпепіе см. 0-231.
1171. ѵепіге 1п гпепіе прийти на ум, прийти в го

лову:
Соше ісЗеа Іогве поп ѵаіеѵа ^гапсЬё, т а  ега сіпапіо (И 

те& ііо &Н ега ѵепиіо іп т е п іе  Ппо а ^иеI т о т е п іо . Апгі, 
рег еззсге зіп< егі. ега іи и о  чиеііо сЬе ё іі ега ѵепиіо іп 
т с п іе  (М. Реіізаііі-Р. Р іііоги, «Ьа тогіе соп Іе аіі Ьіап- 
сіге» ).

Мысль, возможно, была не из самых удачных. Но это 
было лучшее, что пришло ему в голову в тот момент. Бог^е 
того, если говорить откровенно, этс было единственное, что 
пришло ему в голову.

— ...Біийіегаі ипа т а іе г іа  зоіа: і Ьгіссопі. (^иапгіо пе 
ігоѵегаі ипо, Іе г т а іі  а зіийіагіо рег Ьепе.

— Е роі сЬе соза Іаго?
— Ті ѵеггй іп ш епіе аі тогпепіо діизіо (С. Чойагі. «Ье 

аѵѵепіите сіі Сіроіііпо» ).
— ...Ты будешь изучать только один предмет — мошении 

ков Как только встретишь плута, понаблюдай за ним хо
рошенько.

— А потом что делать?
— Сообразишь, когда нужно будет.

(Пример см. тж. р-1308; Ь-108; М-1140; Т-943).

1172. аЪЫ гпепіе! внимание!, будь внимателен!
т і  5І аррісса аПа те п іе  со те  1°. {аѵе аі тиго  (или 

со те  1е (аѵе зессЬе а ’ сіигі т а г т і )  см. А-960.
1173. те п іе  іліега, ѵігій ѵега ргоѵ. з і  ум — истинная 

добродетель.
1174. гпепіе капа іп согро капо ргоѵ. в здоровом теле 

здоровый дух.
МЕ1ЧТ1КЕ ѵ 

пепііге рег 1а саппа см. С-519, 
теп ііге рег Іа доіа см. 0-853. 
гпепііге 1а рагоіа см. Р 538 
(Ьиоп) валкие поп те п іе  см. 5-182.
1175. Ьа ЬеІ теп ііге сЬі ѵіеп сіа Іопіапо ргоѵ. добро 

тому врать, кто за морем бывал; хорошо врать тому, 
кого нельзя провеоить.
МЕМТІТА /

сЬі рагіа рег игіііа азреШ 1а шепіііа см. Ц-ЗО. 
МЕІМТІТО ам§

50ІІ0 тепШ е хро^Ііе см. 5-1489.
МЕМТО т 

Гопог гіеі гпепіо см. 0-369. 
іге раігпі 5оМо іі гпепіо см. Р-183.
1176. Іаг Ьаііаге іі гпепіо жевать, есть, уплетать, ра

ботать челюстями.
1177. реіагхі іі гпепіо рвать на себе волосы.
♦оссаге іі реМо соі гпепіо см. Р-1434.
1178. а ѵоіег сЬе іі шепіо ЬаШ, аЗІа т а п ’дпа {аге і 

саііі ргоѵ. тоск. ^  без труда не вынешь и рыбки из 
пруда.
МЕЫТКЕ іп

1179. іп диеі (или іп диеьіо) гпепіге в этот момент, 
миг.
МЕЫ20С1МА ^

1180. т а ^ п а п іт а  т е п м ^ п а  (гав. ріеіоха тепго^па) 
ложь во спасение, спасительная ложь.

іисіпа гіі тепго^пе см. Р-1412.
1181. 1а тепго^па Ьа 1е датЬ е согіе ргоѵ. у лжи ко

роткие ноги:
«СЬе Гассіато? СЬе ?'!і гіісо? Ьа ѵегіій?.. 1а тепходпа? 

е 1а теп х о вп а  На 1е е а т Ь е  согіе, ап с ігетто  аѵапіі рег росо 
соп 1а т е п г о ^ т . . .»  ( V. Вгапсаіі, «II ЪеІѴАпіопіо»),

— Ч то делать? Что ему я скажу? П равду?.._ Солгать? 
Но у лжи короткие ноги и с ней да теко не уедешь

МЕО
1182. сатіс іа  йі Мео а  длинный нудный рассказ; её 

сказка про белого бычка.
118Я. — еххеге Іші»о соп:г 1а (или рій Іип^о гіеііг) 

сатіс іа  Йі Мео быть скучным, нудным, (как) сказка 
про белого бычка; не иметь ни конца ни края.

1184. —- Гагіа Іип^а со те  1а (или рііі Іип&а йеііа^ 
сатіс іа  <3і Мео затянуть, проволынить.

1185. еххеге ип Мео быть ненормальным, быть не в
себе.

1186. {аге іі Мео валять дурака.
1187. Ьгаѵо, Мео! ирон. ~  ну и молодеці; ай да мо

лодец!
1188. (Зі т е о  лахсе т е о  ргоѵ. == из ничего не бывает 

ничего.
МЕКАѴЮІЛА (гав. МАКАѴІСІЛА) }

1189. Гоііаѵа шега ѵіці іа ирон. восьмое чудо света.
1190. а тегаѵі^ііа чудесно, прекрасно, великолепно, 

отлично, потрясающе:
«...Азреііо ^иапйо ѵоіеіе».
«Тга т е г г ’ога».
«А тегаѵі& ііа, (іоиоге... іга т е г г ’ога» (А. Могаѵіа, «II 

сопіогт ізіа»).
— ...Буду ж дать, сколько нужно.
— Примерно через полчаса.
— О ілично, доктор... значит, через полчаса,
І/іп вап п о  Гипгіопб а  тегаѵ ів ііа  (С. К ойап, «Ье аѵѵеп- 

іш е  йі СіроШ по»).
Обман удался как нельзя лучше.

1191. зирегаге іиИе 1е тегаѵі^ііе превзойти все ожи
дания.

1192. пезкипа іпегаѵіаііа гіига рій  Йі іге ^іогпі ргоѵ.
любое чудо больше трех дней не живет:

Саѵаііеге ЕгпоЫ. — ...Іо, сЬе Ьо ѵ іав^іаіо йі циезіі гпаігі- 
шопі пе Ьо ѵейиіі Ь~ес!иеп1е т е п 1е. II шопйо гійе. 1 рагепіі 
вігіііапо, т а  йісезі рег ргоѵекЬіо: ипа тагаѵі&На (’ига іге 
0огп1 (С. СоШопі, «Ратеіа пиЬНе»).

К а в а л е р  Э р и о л ь д .  — ...Я много путешествовал на 
своем веку и часто видел подобные браки. В обществе 
посмеиваются, родные супругов вопят. Но недаром гласит 
пословица, что чудес на свете ие бывает.

МЕГССА1МТЕ т
1193. іпегсапіе сГеЬапо торговрп «черным деревом», 

работорговец.
{аге огессЬі гіі (или сіа) шегсапіе см. 0-559.
1194. сЫ ѵиоі {аге іі тегсапіе йеііа Іапа, поп Ьіхо^па 

^иагйаге а о^пі реіигго ргоѵ. ^  не надо быть слишком 
придирчивым.

іі {іпе ііеі тегсапіе ё (аіііге, е іі {іпе йеі Іасіго ё зиііе 
(огсЬе тогіге см. Р-830.

1195. іі гпегсапіе кі союхсе аПа (іега ргоѵ. ~  дело 
мастера боится.

1196. гпегсапіе Іііі^іозо, о {аІШо о рісіоссіііо^о ргоѵ. 
вздорный купец или банкрот, или скупщик.

о^^і гпегсапіе, гіопіапі ѵіапсіапіе см. 0-284.
1197. о§пі гпегсапіе Іоііа 1а киа тегсапгіа ргоѵ. всяк 

купец свой товар хвалит; всяк кулик свое болото хва
лит.
МЕГССАЫ2ІА ^

1198. гпегсапгіа геаіе а) настоящий товар; Ь) хоро
ший, искренний человек; с) королевская болезнь (о ве
нерических заболеваниях).

1199. вареге ѵепгіеге 1а хиа (или ргоргіа) іпегсапгіа 
уметь показать товар лицом.

{ештіпе, ѵіпо е саѵаМо, тегсапгіа гіі {аііо см. Р-404.
1200. тегсапх:а поп ѵиоіе ат іс і ргоѵ. дружба 

дружбой, а денежкам счет.
оітпі гпегсапіе ІоіЗа 1а киа гпегсапгіа см. М-1197. 

МЕКСАТО т 
гпегсаіо пего см. N-187. 
іппатогаіо корга ІиШ і тегсаіі см. 1-277.
1201. а Ьиоп тегсаіо  дешево, дешевый, по дешевке: 

«БсЬегг! а  Ьиоп тетса іо » , Йіззе 1га 1 оепіі (А. Могаѵіа,
«Nиоѵі гассопіі гот апі»),

«Дешевые шуточки». — сказал Освялм.о сквозь зубы. 
Іпіогпо а чиезіі сопііпиапо а {іогіге аііге реііісоіе сЬе 

(1і Рое иЫ іглапо зоіо, 1п шогіо зирегГісІаіе к арргоззітаііѵо. 
ВІі іпвгегііепіі е 1’оггоге, а  Ьиоп те гс а іо  («Ь'1/п11й». 6 по- 
ѵетЪге 1962).

Рядом с э т и м и  классическими фильмами процветают 
фильмы другого рода. От Эдгара По в них ничего не оста
лось, кроме штампованного набора д л я  дешевых ужасов. 
(Пример см. тж. С-969),

2 0  Итал.-русск. фраз. сл.
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1202. — аѵегіа (или саѵагзеГа) а Ьиоп тегсаіо  де
шево отделаться:

Оі* 1а ѵегіі^: поп репзаѵі сіі саѵагіеіа созі а Ъиоп піег- 
са*о (У. ВгоссНі, « / іет рі йеі цгапйе ат оге»).

Скажи по совести, ведь ты не думал, что так дешево 
отделаешься.

1203. рег Борга гпегсаіо в довершение всех бед, вдо
бавок, в придачу, сверх всего:

— Nоп ѵі агіігзіе рег зорга тегса іо , зівпогаі (Л. С. Ваг- 
гііі, «Ѵпа поііе  Ы ггагга»).

— В довершение всего, синьора, не вздумайте обижаться.

1204. аГ.ассаге ип шегсаіо затеять свару, вмешаться 
в ссору, в спор.

1205. аѵеге Ьиоп (или §тап) тегсаіо  Л  яс иметь 
что-л. в большом количестве.

1206. аѵеге рій Гассепсіе сЬе ип тегсаіо  быть страшно 
занятым.

еззеге соше і роііі <3 і гпегсаіо см. Р-1967.
1207. Гаге ип тегсаіо  устроить базар, орать как на 

базаре.
1208. Гаге гпегсаіо йі яс спекулировать, торговать 

чем-л.: Гаге тегсаіо  гіеі ргоргіо опоге торговать своей 
честью.

1209. Іепіаге гпегсаіо торговг гься, договариваться о 
цене.

ѵепгіеге 1а реііе а Ьиоп тегсаіо  см. Р-1065, 
ато ге  поп зі Ігоѵа аі тегсаіо  см. А-673.
1е гіівдгагіе поп ві соіпргапо аі тегсаіо  см. 0-630. 
сіие (Іоппе е ип «аі4о (или е ші оса) ё іі гпегсаіо 

ЬеП’е *а44о (или Гаппо ип тегсаіо; тж. Іге (Зоппе е ип 
роііо Гаппо ип тегсаіо) см. 0-816. 

о^липо ѵа соі вио хеппо аі тегсаіо  см. 5-625. 
рагоіе Гап тегсаіо, е і гіепагі ра^апо см. Р-599. 
іге (Зоппе Гаппо ип шегсаіо е диаііго (сіоппе) ипа 

Пега см. 0-818.
МЕКСЕ {

1210. тегсе Гаііііа неходкий товар.
1211. тегсе то п е іа  оплата натурой.
1212. тегсе гіі каісіо уцененный товар.
готреге (или  (ігаге) іі соііо г ипа тегсе см. 

С-2123.
1213. 1е тегсі Ьеп с!І8ро$4е Ьаппо ріи оссЬіо товар 

надо уметь показать.
МЕКСЕ (

1214. Іа Оіо шегсё (тж. пегсё гіі Оіо) божьей ми
лостью, слава богу.

1215. сЬіашаге шегсё просить помощи.
1216. еззеге аііа тегсё гіі дс! (или пеІГаКгиі тегсе) 

быть в чьей-л. власти, в чьих-л. руках.
МЕКСЕЫАКЮ а§§

агі. гпегсепагі см. А-1156.
МЕКСІ т 

ѵіад^іаге соі ігепо шегсі см. Т-919.
М ЕРС О ЬЕО Іт

1217. диаггіаге ѵегзо шегсоіегіі крутиться, вертеться, 
не сидеть на месте.
МЕГССШЮ т

1218. аѵеге тегсигіо агііЗокво быть непоседой, быть 
как наскипидаренным.
МЕРОА {

1219. гпегсіа «И дгесо груб, а) лентяй; Ь) негодяй, 
ехзеге со те  Гавігоіо^о сіі Вгоггі ейе іпгіоѵіпаѵа 1е

шегйе аі Іахіо см. А-1293.
М ЕКЕШ А  І 

соше іі саѵоіо а тегепда см. С-1419.
— епігагсі (или $(агсі) соше іі саѵоіо а тегепсіа см. 

С-1419а.
поп ассоггаге (или поп аіІессЫге) Іа сепа соп 1а ше- 

гепгіа см С-1457 
тапдіаге і1 саѵоіо а тегепсіа см. С-1424.
$(ігпаге диапіо ип саѵою а шегепйа см. С-1428.

МЕК2ТКІСЕ /
1220. Гассіа (или ГгопГе) <31 п.егеігісе ныальная, мерз

кая физиономия.
1221. аііа §ѵап гпегеігісе паршиво, мерзко, хуже не

куда (о ходе дел).
МЕРІТАКЕ ѵ

1222. т е г  4аг1о е Ьеп ипіо добиться всяческих благ, 
гпегііаге 1а Ьегііпа см. В 581.
теггіаге Іа тап о  сІгШа см. М-547.
[поп] тегііаге 1а река см. Р-1146. 

ра^аге <31 циеііа т о  іеіа сЬе хі гпегііа см. М-1836. 
сЧі ЬагЬа поп Ьа, е ЬагЬа іосса зі т е г ііа  ипо хсЬіаГГо 

пеііа Ьосса см. В-259- 
поп 0 {гпі р-оровіа гпегііа гі&ро-.іа (тж поп Іиііс Іе 

ргоро$4е шег.іапо гікрокіа) см. Р 2355.
о^пі Гаііса те г ііа  ргетіо  см. Р-249.

МЕКІТО т
1223. іп гпегііо по существу.
1224. іп тегі4о “іі... по вопросу о_
1225. рег гпегііо а) благодаря (чисто ирон.) , Ь) школ. 

без экзамена.
1226. — ра$$аге рег тегііо  перейти в следующий 

класс без экзаменов.
рипіі <3і іпегііо см. Р-2484.
1227. гіаге т а і і  гперіі (тж. гепйеге т а і  тегі(о) от- 

пла.ить черной неблагодарностью.
іі Ьеп Гаге поп рогіа гпегііо см. В-526.

МЕКЬА і 
Іге {гіогпі йеііа те г іа  см. 0-551.
1а ггсгіа Ьа ра$$а1о іі Ро см. Р-1&88.

ЛіЕКЬО I т
1228. тегіо  ^гиііо дурачок.
1229. Ьеі тегіо  субчик, типчик, продувной парень.
1230. — 1и 5еі ип ЬеІ тегіо , т а  1і тап са  >1 Ьессо §іаІ-

Іо ты и дрозд хоть куда, но клюв у тебя еще не по
желтел; хитер ты, да все-таки менл не перехитришь.

гаго соше ип т е .  Іо Ыапсо см. К-121. 
сапіаге со те  ип тегіо  см. С-542
1231. сегсаге іі тегіо  искать себе мужа, 
гіаге 1а еассіа аі тегіі см. С-20.
Ігетаге со те  ип тегіо  см'. Т-913.
1232. а^ргііа іі тегіо  ^  он мух ловит (о тех, у  кого 

постоянно открыт рот).
1233. Ьгаѵо, шегіо! ирон ну и молодец!, молодчина!;

ну и дела!
1234. сапіа, тегіо! рассказывай сказки! кто этому по

верит!
1235. ^иаі аі тегіо! ^  прости господи!:

Сагіо (асI Айгіапа). — (Зиезіі ІосаІІ іп ееп еге , бопо йеі 
ѵегі ІгаЬоссЬеіІі. еч а і а і ш егіо  (V  Веііі, «Ѵпа Ъеііа <!о- 
тепіса йі зеііет Ьгех).

К а р л о  (Адриане). — Эти ресторанчики  вообщ е-тс н а
стоящ и е притоны , прости м еня господи.

1236. ё ип тегіо  гіаі Ьессо ^іаііо это отъявленный
прохвост.

іі тегіо  Ьа ракваіо іі Ро см. Р-І888.
1237. поп т е  пе §іоѵегеі соі тегіо  мне этого н 

с медом не надо.
1238. циапй’ё $рагі(о іі тегіо  ^  таш го удобного слу

чая уж не представится.
МЕКЬО II т

1239. аѵеге аііі і шегіі быть на две головы выше. 
МЕ^ЬОТТО т

1240. Гаге іі тегіо ііо  прикидываться простачком, ду
рачком, изображать из себя святую невинность.

1241. ргегнЗеге іі тег1о44о (аііа геіе) ^  а) убить 
бобра, приобрести что-то ценное, Ь) обмануться в рас
чете, приобрести что-то плохое вместо ценного:

МагсеІІо гіоѵеѵа врозаге 1а Сіосопсіа, ш а ипа (Зоппа ве- 
Іова сЬе сгейеѵа ргепйеге іі тегІоН о аІІа геіе, аѵеѵа ра ?аіо 
РігсЬ^ г,І ріссЬіазвего га  й  сНіаго е И }о$со іп ѵіа йеііе 
Ъ  падііе (Е. Се МагсНі. «йие апіте іп ип согро»).
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М арчелло должен был жениться на Джоконде, но одна 

ревнивая особа, думая, что убила бобра, заплатила кому 
надо, чтобы, как только стемнеет, меня отдубасили в тем
ном переулке.

сЬі уіоса аі Іоііо ё ип §гап тегІоМо см. Ь-796. 
МЕ5СНІМО остр 

(атл іі ІтЗоѵіпо, е гоп заго тезсЬіпо см. 1-224. 
МЕЗСОЬАКЕ ѵ 

тезсоіаге Іе сагіе см. С-1086, 
тезсоіаге іі «Зіаѵо'о е 1’асциа запіа см. 0-310- 
тезсоіаге ЕЬгеі е 8атагііап і см. Е-3. 
тезсоіаге 1е Іапсе соііе таппаіе  см. Ь-129 
тезсоіаге оііо йі оііѵе е сіі Ііпо см. 0-301. 
тезсоіаге іі засго е іі ргоіапо см. 5-57. 
сЬі Ьа саіііѵо (гіосо тезсо іа 1е сапе см. 0-505.

МЕ5Е т
1242. т е зе  шагіало месяц девы Марии, май.
1243. т е зе  зіапіе а) текущий месяц; Ь) в течение 

этого месяца.
1244. те зе  Ие^іі азіпі май. 
т е зе  гіеііа М а й о т а  см. М-49.
1245. т е з і е тезі ^  бесконечно долго.
с о т е  1а даіііпа ти^еНезе сЬе Ьа сепГалпі е гпозіга 

ип тезе  см. 0-78
1246. поп аѵеге ІиШ і  зиоі т е м  быть чокнутым, тро

нутым.
1247. еззеге пеі т е зе  быть на последнем месяце (бе

ременности), на сносях.
1248. Іазсіаге раззаге гіосіісі т е з і одпі аппо воспри

нимать все как положено; принимать жизнь такой, ка
кова она есть.

1249. Іаѵогаге ІгесЗісі гпезі аН’аппо работать без 
отдыха и срока.

ІІ (или Лоро) сепІ’агпі е сепіо т е з і іогпа Гаэдиа аі 
зиоі раезі см. А-230.

1250. шапсап зеі т е з і а Япіг Гаппо ирон. малого не 
хватает (ср. без году неделя).

1251. Іиііі і т е з і поп коп «Зі (гепіипо ргоѵ. ^  раз на 
раз не приходится.
МЕ55А I ^

1252. т е зза  §геса непонятная вещь; неразбериха, ка
вардак, галиматья.

1253. т е з за  йеііе р а іт е  длинная история, 
поіозо с о т ’ип ІіЬго с!а т е з за  см. N-401. 
рій Іипдо <3 ипа т е зза  сатіаіа см. 1.-93С
(рій рсѵего) «Зі 8ап іЗиіпІіпо сЬе зопаѵа а шезза соі 

іе^оіі см Р -124.
1254. поп ашЗаге пё а те зза  пё а ргесііса не верить 

ни в бога ни в черта, не верить ни в сон ни в чох.
1255. сапіаге т е з за  а) быть священником; Ь) просить 

милостыню на паперти, побираться.
1256. еззеге сопе 1а те зза  <3е1 ѵепегйі запіо (сЬе поп 

Ьа ргіпсіріо пё Ііпе) быть без начала без конца.
т е  Неге (или рогге) 1а Іаісе пеііа т е зза  аКтиі (или 

аІГаІІші те зза )  см. Р-85.
1257. репЗеге 1а т е зза  ^  опоздать, прийти к шапоч

ному разбору; остаться с носом.
1258. поп зареге іпегге 1е теззе  (или т е г г а  Іа те з -  

ьа) мало знатг о чем-л., не очень быть в курсе дела.
1259. зегѵіге (или зопаге) Іа т е зза  а я с! оговорить, 

очернить кого-л.
1260. іо^ііеге 1а т е зза  а цй оставить с носом кого л. 

(пример см. 0-563 Ь).
1261. аііа т е зза  іп ііиото: 1а сЬіеза ё ^гапйе (или 1а 

ё сЬіеза ^гапое) большому кораблю — большое пла
вание (тому, кто много ест).

1262. аііа т е зза  іиііе 1е рапсЬе зоп ргезе гй тут ни
чего нового не скажешь, не еде таешь

1263. поп зага т а і  «За т е з за  из него ничего путного 
не выйдет.

ргеіе Рео, «31 ігелі’алл1 еЗ!««е тезза , е <31 даагапіа поп 
1а зареѵа рііі сНге см. Р-1252- 

20»

зЬа^Ііа 11 ргеіе а гііг т е з за  (е 11 сопіасііло аі!’агаіго)
см. Р-2269.

1264. К зегѵіго іо 1а шезза! =  вот я тебе задам!, 
я тебе покажу!

1265. ѵа аііа шезза! ну, пошли!, да пошли же! (воз
глас нетерпения).
МЕ53А іі  ]

1266. шезза аі ЬашЗо а) изгнание; Ь) запрещение.
1267. піез^а а Іиосо <3і дс всестороннее рассмотрение 

чего-л.:
Іп еззі, аМгаѵегзо ип’ оррогіипа ей еНісасе т е з з а  а Іиосо 

йі саизе е гезропзаЫШ й, зопо зіа іе  іт р а г г іа іт е п іе  апаііх- 
хаіе 1е іезі «йііепзіѵе» йеі ргіпсіраіі аііогі... (С. Мизсо, 
«Ьа ѵегііа зиіі'8 зеІІетЬге 1943»),

В этих разоблачениях были своевременно и правильно 
выявлены причины и указаны лица, ответственные за собы- 
іня, а такж е подвергнуты анализу «оправдательные» аргу
м е н т  главных виновников разгрома итальянских войск.

1268. т е зза  а рипіо а) настройка, налаживание, от
лаживание, регулировка; Ь) муз. постановка (голоса);
с) уточнение, уяснение:

— ё  1а т е з з а  і рипіо гіеі гаррогіі Гга йопг е иоішпі — 
ргесізб Іні: ■ чиезііопе йі ^аіап іегіа е йі Ьиопзепзо 
(Т. I.огі, «гВиіеге зиІГАгпо»)

— Это подлинное урегулирование взаимоотношений между 
женщиной и мужчиной, основанное на порядочности и здра
вом смысле.

1269. те зза  іп зеепа а) театр, постановка; Ь) про
вокация:

Ерриге, ^иа5І ІиМі і віогпаіізіі ргезепіі Ьаппо {іиіаіо Іа 
ш езза іп зсепа рег сопГопгіеге 1е іііее («Рапогата», 10 ^еп- 
иаіо 1974).

Одначо почти все присутствовавшие журналисты почув
ствовали. что это инсценировка, рассчитанная иа то. чтобы 
сбить их с толку.

Едіі зі йесізе а Іогпаге і ргігпі гіі поѵетЬге, т а  1а поіігіа 
сіеі (а ііііо  а ііеп іа іо  йі 2атЬ оп і, апгі 1а огсЬезІгаІа т е з з а  
іп зсепа йа рагіе йеііа роіігіа й-і ргераіаііѵі йе1ГаНеп1.аЮ,
10 іегтагрп о  а М ііапо (С. Атешіоіа. «Опа всеііа йі ѵііа.>). 

Он решил было вернуться в Рим в начале ноября. пО
известие о неудавшемся покушении на Дзамбони, этой про
вокации тщательно подготовленной полицией, заставило его 
задерж аться в Милане.

МЕ88АЬЕ т
1270. поп зареге Іер^еге сЬе пеі зио (или ргоргіо) 

ліеззаіе дальше своего носа не видеть.
МЕ55ЕГСЕ т 

1а гісеМа <3і шеззег ОиаггаИейо см. К-319-
1271. ЬаМеге іі шеззеге шлепнуться задом.
1272. «Зіге а Иго сЬе тезееге отбросить всякие церемо

нии; пренебречь правилами вежливого обращения.
еззеге теззеге е тайоппа см. 0-789.
1273. еззеге (аііо  (И) теззеге попасться на удочку, 

дать себя провести.
1274. Іаге іі теззеге хозяйничать, командовать. 

МЕ85Ш А
1275. зоссогзо «Зі Меззіпа запоздалая помощь.

М Е550 т
11 піеззо сіі Оіипопе см. 0-758.
1276. регйеге іі теззо  е іі тапгіаіо (или ГагпЬазс'а- 

іоге) упустить случай, прошляпить.
1277. Йошапйа^іі зе азреііа іі теззо  спроси, что ему, 

особое приглашение требуется?
1278. поп с’ё рііі Ъеі теззо  сЬе зе зіеззо ргоѵ. ей на 

бога надейся, а сам не плошай.
1279. поп Іогпа пё іі теззо  пё іі татЗ и ю  (тж. Ьо 

регзо И теззо  е іі тапгіаіо) ^  о нем ни слуху ни 
духу.
/ЛЕ5ТІЕЗЕ щ

1280. тезІІР ге  сапе каторжная работа, неблагодарный 
труд.

1281. тезііеге 1а(Зго ловкость рук, мошенничество
1282. тезН еіе «Зеі та ге  морская наука, морское дело.
1283. диеі тезііеге эвф. проституция, 
ѵессііі агпезі йеі тезііеге см. А-1124.
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ѵессЬіо Іиро йеі те$ііеге см. Ь-995. 
іегго гіеі те$1іеге см Р-427 а).
1284. ^епіе (!і тезііеге слуги, 
ип зогііо гіі тезііеге см. 5-1093.
1285. и о то  іпсаііііо пеі теаііеге человек, набивший 

руку на чем-л.
1286. а піе$1іеге умело, с умением, искусно, 
аѵеге течііеге гіі... см. М-1297.
1287. с!іге іі аио техііеге рассказать о своей нужде, 

изложить свое дело.
1288. е$$еге чс «іі піе$1іеге быть кем-л. по профессии, 

по специальности, по роду занятий.
е$$еге ѵессЬіо гіеі піезііеге см. Ѵ-93.
1289. Гаге іі піе$1іеге эвф. промышлять собой, зани

маться проституцией.
Таге іі піе$1іеге гіі Місііеіассіо (или тісЬеІассіо, Мі- 

сЬеІа55о) (: тап^іаге, Ьеге е апгіаге а кра55о) см. 
М-1382.

1290. Таге іі тезііеге гіеі хаігіо быть наемником, на
емным солдатом.

1291. Таг Іийі е гпехііегі браться за все (пример см. 
С-935).

1292. гиЬаге іі тезііеге отбивать хлеб, работу:
...ЦГпо БаІІ е соп 1а Іатр ай а  а р ііе ^иагйб Ьепе Іи ііо ,

поп регсііё ѵоіеззе гиЬаге 11 т е з ііе ге  аііе ^иагйіе йі ііпапга, 
т а  регсііё поп &1і ріасеѵа еззеге ргезо рег  зіирійо ( О. Зсег- 
Ъапепсо, « V иото ске поп ѵоіеѵа тогіге»).

...Один из них поднялся в кузов и, включив фонарик, 
тщ ательно все осмотрел. Ои это д елал  не потому, что хотел 
отбить хлеб у таможенников, а потому, что ие хотел, чтоб 
его принимали за дурака.
5ре11аг$і Іе т а п і пеІГаНгиі тезііеге см. М-662.
1293. БІгараггаге И тезііеге работать спустя рукава, 

халтурить.
1294. Ъеі те$Неге1 ироп, хорошенькое дело!
1295. сЬі ѵиоі іаг Гаіігиі тезііеге, Та 1а гирра (или 

Гасдиа аіііп&е) пеі рапіеге ргоѵ. ^  за чужое дело не 
бернсь (ср. беда, коль пироги начнет печи сапожник, а 
сапоги тачать пирожник).

сіаЬаІііпо, рагіа 5о1 сіеі іііо тезііеге см. С-1776.
1296. о^пипо раіі$се іі зио шеаііеге ргоѵ. ^  сапож

ник всегда без сапог.
М Е 5Т ІЕ К І т

1297. аѵеге теьііегі (реже тезііеге) сіі... нуждаться 
в чем-л.:

— ...Ти за! сЬе іе е Іа зсіепга іиа сопозсо ей арргегго, 
е  поп ѵі Ьа ш езііеге (Гаііге ргоѵе о аиезіагіоп і (Р. Рап- 
Іапі, «Сессо й’АзсоИ» ).

— ...Ты знаешь, как я ценю тебя и твою науку, и иужды 
нет что-то еще доказывать.

— Ргаіе Магсо, Ьо т е з ііе г і йеі ѵозіго а]иіо (Р. Рап^апі, 
«Сессо А АзсоІі»).

— Брат Марко, мне нужна ваша помощь.
ІІпа ііп^иа поп аѵгй рій шезііегі йі ассгезсітеп іо  аііога 

зоіо диапйо о езза о іі то п й о  загй Ііпііо (С. Ьеорагйі,, 
«Репзіегі» ).

Только тогда язык перестанет развиваться, когда погибнет 
он сам или когда погибнет мир.
1298. е55еге с!і гпезііегі быть необходимым.
1299. Таг те$ііегі быть нужным:

Ма ога Іа тезН ет! айоргаге Тогіегга: ое&1 ^еѵі то з ігаг іі 
іа іе  йа зегѵіг йі е зе тр іо  а ііе  йоппе ііаііапе (М. й'АгецИо, 
«Еі іоге Ріегатозса» ).

Но сегодня надо быть сильной: сегодня ты должна по
служить примером для итальянок.
(Пример см. тж. С-95).

1300. *— т і  Та теБІіегі ^  это меня устраивает, это 
мне подходит:

Іп ип Іатро  еЬЬе ігоѵаіо циапіо &Н Гасеѵа ш езііегі... Ьа 
Іассепйа ргепйеѵа Ьиопа ріед,а (М. й’АгецИо, «Еііоге Ріега- 
тозса» ).

Вмиг он нашел все, что было нужно... Дело принимало 
хороший оборот.

МЕЗТОЬА }
1301. т о п а  те з іо іа  палка, доска (о плоской жен

щине).

т а п і Іип^Ье соте те$іо!е см. М-444.
1302. айорегаге 1е тезіо іе  драться, пускать в ход

кулаки.
аѵеге 1а техіоіа (іп т а п о )  см. М 1308.
1303. (аге соггеге іі діосо соііа іпезіоіа быть един

ственным хозяином, распоряжаться по-своему.
Іепег Іа те$(оІа (іп т а п о )  см. М-1308, 
се п’ё рег іі піапісо е рег 1а тезіо іа  (тж. се п’ё рег 

1а тезіо іа  е рег іі тап ісо) см. М-412.
1304. сЬі Ьа 1а тезіо іа  іп тап о  $і !а 1а тіпекіга а 

кио тогіо ргоѵ. ~  своя рука владыка; что хочу, то и 
ворочу.
МЕ5ТОЫМО пг

1305. сотіпсіаге (или гіІаг$і) гіаі іпехіоііпо а) начать 
с малого; Ь) начать обзаводиться хозяйством.

1306. іаге іі піе$1оІіпо собираться заплакать (о ре
бенке) .

Меіпо поп ѵоіеѵа 1а рарра, е роі тап д іо  апсЬе іі 
текіоііпо см. М-1058.
МЕЗТОЬО пг

1307. (ас)сЬіарраге (апсЬе) іі тезіо іо  стать у кор
мила власти, взять власть (пример см. С-1257).

1308. аѵеге (или Іепеге) іі тезіо іо  (или 1а техіоіа) 
(!п т а п о )  (тж. Іепеге іі твп ісо  гіеі тезіо іо) командо
вать, распоряжаться, быть хозяином положения:

...Іа ЬасЗ̂ кза е аісипе аііге топ ісііе Іассепйіеге, сЬе 
аѵеѵапо, соте зі зиоі йіге, іі ш езіоіо Іп т а п о , езиНагопо 
пеі ѵейегзі оГГегіо і1 редпо й’ипа ргоіегіопе Іап іо  иШе 
(Л. М апгопі, «г/ ргот еззі зрозі»),

...аббатиса и некоторые другие монахиин-интригаики, ко
торые, что называется, запрааляли всем в монастыре, воз
ликовали, что к ним в руки попадает залог столь ценного 
п окрови тельства.

МЕТА /
1309. зепга пё т е іа  пё зсоро бесцельно, без всякой 

цели:
Вгиіаіі изсГ йі II а росо, зепга пё т е і а  пё зсоро, Іапіо 

рег сопзитаге іі іетро... (Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).
Брулати вскоре вышел из дому и начал бесцельно бро

дить по улицам, лишь бы протянуть время.

1310. іоссаге (1а) т е іа  достигнуть цели.
ип оссЬіо аПа т е іа  е ип аііго аПа ѵіа см. 0-247. 

МЕТА I
1311. т е іа  сіеііа т е іа  немного, совсем мало: 

НісоШпо. — Сгейі риге: йепагі, запііій  е атаШ І сѣе зі
аіГіЬіапо а ііе  йоппе, шеій йеііа те^й.

Ьиіёі. — Ё ѵегіззіто: т а  іп сегіі сазі, апсЬе т е ій  гіеііа 
ш еій... ё аЬЬазІапга (С. Цоѵеііа, «Ьа ігіІо$*іа Ш Оогіпа»), 

Н и к о л л и и о .  — Поверь мне, богатство, благочестие, 
любовные связи, которые приписывают женщинам — все это 
сильно преувеличено.

Л у и д ж и .  — Это правда, но в некоторых случаях в того, 
что преувеличено, бывает вполне достаточно.

1312. 1а т і а  (сага или  гіоісе) т е іа  (тж. 1’аИга т е іа  
гіі т е  5Іе55о) моя (дражайшая) половина:

Р аііз іе  соп 1а іиа зроза, йиге ргіѵагіопі. ЕПа поп ега с о т е  
іи  1а йезійегаѵі, поп ега. е поп рег зиа соіра, «Гаііга т е ій  
йі 1е зіеззо» (V. Ргаіоііпі, «Сгопаса ІаіпИіаге»).

Вместе с женой вы терпели жестокие лишения. Она была 
ие такой, какую  бы ты хотел, и ие по своей вине она не 
была твоей дражайш ей половиной.

Е аііога т і  ^иагйаі іпіогпо е ргезі Іа  т і а  т е ій . І /ѣ о  
ргеза зепга Ьайаге а ііа  йоіе, гісегсапйо Зоіо 1е ^иа1іій 
т о г а іі  (5. Рагіпа, «Ье іге  сотшейіе Аеііа ѵііа»).

И тогда я огляделся вокруг и иашел себе спутницу ж из
ни. Я выбрал ее не из-за приданого, я искал только ду
шевые качества.

РгоЬаЬіІтепіе іі Ьиоп и о то  з! ігоѵаѵа п 1̂ зио !оп- 
Йасо о пеі зио иШсІо а е^ай а^п аге  1 саргіссі йеііа Йоісе 
т е ій ,  Іе^^ега е ѵиоіа (Л. Ѵагаійо, «Ѵ ат апіе й і іегі» ).

По всей вероятности, бедияга сейчас в своей лавке или 
в конторе, зарабатывает деньги, чтобы удовлетворить при
хоти своей дражайш ей половины, легкомысленной и пустой.

1313. а т е іа  йедіі иіііі на паях, на равных долях 
прибыли, в половинной доле.

Гаге а сопіо е піеіа см. С-2540.
1314. Таге а гггеіа сіі цс а) делить пополам; Ь) дого

вориться на половинных, на равных началах.



МЕТ біз
1315. (аг 1а гпеіа сН лоппиііа ровным счетом ничего 

не делать.
1316. гійигяі Іа т е іа  страшно похудеть.
сЬі Ьеп соіпіпсіа ё аііа шеіа йеП’орега см. В-529, 
йепагі (или  ^иаНгіпі) е $апШа, (сгейіпе 1а) т е (а  

Йеііа т е іа  см. Б-128.
МЕТАРОКА і

1317. $епга те іа іо га  ясно, четко, понятно.
МЕТАЬЬО /7і

1318. т е іа ііі ЬеІІісі поэт, оружие.
1319. те іа ііі р< пйепіі поэт, колокола.
1320. т е іа ііо  $а1игпіпо поэт, свинец.
1321. те іа ііі ѵегдіпі самородки, самородные металлы.
1322. іі ѵііе шеіаііо презренный металл, деньги, 
іеопе йе’ піеіаііі см. Ь-378.
1323. !аге сіі Ьиоп піеіаііо ГаЬа пюпеіа быть неис

кренним.
МЕТА5ТА5ІАМО орр

егое іпе1а$Іа$іапо см. Е-138.
МЕТКО т

1324. хепга пісіго бесконечный, огромный.
1325. сашЬіаг піеіго а) изменить тон; Ь) изменить 

поведение:
Ьа тагіге  <11 Рсррапіопі 8І кеггб Іп сава е рег рій Йі ипа 

всііігаапа поп еЪЬе іі согакеіо с'і теііеге іі паво іиогі; 
гла іп іопсіо ега сопіепіа, п ПИИII(о 1е ѵеппе (За Брегаге 
сііе ІІ ІіяНо. Йсро ипа з іт і іе  Іегіопе. Гогве аѵгеоЬе с а т -  
Ьіаіо т е іг о  (5. Зігаіі. «гРеррапіот»).

М ать Пеппантони заперлась в доме и целую неделю не 
могла осмелиться иоса показать на улицу. Но в глубине 
души оиа бы па довольна, потому что у нее появилась сла
бая надеж да иа то, что после такого урока ее сын переме
нится.

МЕТТЕКЕ ѵ
1326. тей егсе іа  (іи ііа) целиком отдаться ( к а к о м у -л. 

дс.іу% занятию), уйти с головой, погрузиться во что-л.:
Оісопо іп диевіі сазі: Роѵегеііо, е репзаге сЬе Іо 8Іе8$о 

&1і Ьо ргорозіо й\ гірозаге йие о Іге кіогпі, т а  ІиІ по, Іиі 
по. ЕЬ, поп 8і риб пе^аге сііе се Іа т е і і а  Іи ііа! ( С. Агріпо, 
«іЛ ііт е зіогіе»).

В таких случаях говорят: «Бедняга! И подумать только, 
что я сам предлагал ему отдохнуть денька два-три! Но 
он — нет и нет! Ничего не скажеш ь, он прямо-таки выкла
дывается на работе!»

ОиеІІа поііе 8! гпагсіб сопііпиагпепіе, пеііа соіоппа сог- 
геѵа 1а ѵосе сііе Ъізо&паѵа теЦ егсеІа Іи ііа  е т а і  іе гт а гз і 
(Е. Соггасіі, «Ьа гіііга іа  йі Киззіа»).

В эту ночь они без передышки шли вперед, и среди сол
д ат пронесся слух, что надо приложить все силы и дви
гаться безостановочно.
(Пример см. тж. Р-490).
1327. теИ егсізі ^  связаться: иметь связь:

«Сііі ѵіпсе, ипа Ііеге о ип сатптеііо?»
«Упа Ііргге»...
«Ыпа Іі^ге о т і і і е  с а т т е И і? »
«I с а т ш е ііі, т а  ипа Іщге поп сі 8і т е і іе »  (V. Зег- 

т опіі. «Ьа ЪатЫпа Еигора»).
— Кто победит, тигр или верблюд?
— Тигр...
— Тигр или тысяча верблюдов?
— Верблюды, по тигр с ним связываться ие станет.

1328. т е і і е т  соп цб сонтнсь, спутаться:
Магіо 8’ега т е в з о  соп 1а Бе^геіагіа сіеі поппо (Р. Раі- 

тісгі, «Ье ресоге пеге»).
Марио сошелся с секретаршей своего деда.

(Пример см. тж. Т-562).
те ііеге  іп аЬЬапйопо см. А-14.
те ііеге  ассапіо ипа {огтіса а ип еіеіапіе см. Р-1077. 
те ііеге  ас^иа см. А-157 с). 
теИегсі гіеі Гасдиа см. А-174.
теііеге асдиа (или  йеП’асдиа) хиі (или  пеі) {иосо 

см. А-144. 
піеііеге асциа, поп Іе.^па см. А-175. 
теііеге Гасциа іп т о ііе  гм. А-176. 
теИеге йеІГасдиа пеі хио (или  ргоргіо) ѵіпо см. 

А-177.
те ііеге  а^диаіо см. А-346. 
те ііеге  а ьио адіо см. А-352.

м
те1(ег$і а зио а^іо см. А-353. 
те ііеге іп аіа см. А-395. 
теНеге аіі см. А-423. 
те ііеге Іе аіі см. А-421. 
те ііеге 1е аіі аі ріейі см. А-425. 
те11ег5І Іе аіі $иі (или аі) ріейі см. А-426. 
те ііеге цй 5орга ип аКаге см. А-514. 
те ііеге  «иІГаІІаге (или ки^іі аііагі) см. А-515. 
теМег$і киІГаНегга сіі дс см. А-524. 
теМеге іп аИо та ге  см. М-786, 
те ііеге цс ай аіігі рег Іе согпа см. С-2703, 
те ііе г  Гатоге а цс см. А-653. 
теМег$і аІГапіта (или $иІРапіпіа) см. А-803. 
те ііеге  йеІГапіта (или теиегсі Гапіта) іп цс си. 

А-802.
піеііеге Г ап іта е Іа ѵііа см. А-804. 
те ііеге  іп ап іто  см. А-843. 
те ііеге пеІГапіто см. А-855. 
ше11ег5І И  ап іто  см А-856. 
те11ег5І Гапіто іп расе см. Р-17. 
те ііеге  арргезко см. А-964. 
те ііеге  іп агса см. А-987. 
те11егсІ5І соп 1’агсо Йеііа «сЬіепа см. А-993. 
теК еге $и1Гагсо!аіо ипа та(а$$а аііа ѵоііа гм. 

А-1004.
те ііеге  Гаг^епіо ѵіѵо айсІ0550 см. А-1016.
те ііеге іп агпе$е см. А-1126.
те ііеге Гахіпо а саѵаііо см. А-1218.
те ііеге аІГазІа см. А-1287.
те ііеге  іп аНо см. А-1315.
піеКеге іп (или а§1і) аііі см. А-1316
теііеге  аІГашѵо см. А 1301.
те ііеге  ип аиі аиі см. А-1338.
те ііеге  аѵапіі цс см. А -1354.
іпе11ег5І аѵапіі см. А-1355
теііеге  іп аѵѵепіига см. А-1389.
піеііеге іп аѵѵегіепга см. А-1390.
те ііеге (іп) хиІГаѵѵіхо (или 5и§1і аѵѵізі) см А-1397.
піеііеге а Ьайа см. В-52.
піеііеге і ЬаКі см. В-70.
піе11ег5І Йі Ьаііо см В-132.
іпеііеге іп ЬаІІо см. В-134.
те ііеге  Йсііа Ь атЬа^іа 5оИо і ріейі а дй см. В-151. 
теИеге а Ьапсо см. В-170. 
те ііеге 5о1(о іі Ьапсо см. В-164, 
те ііеге  Йа Ьапйа см. В-177.
те ііеге  йа Ьапйа іі тепо , рег аііепегхі аі ріи см.

В-180.
те ііеге  а (или аі, іп) Ьапйо см. В-208.
те ііеге  аі Ьапйо йі... см. В-2083.
те ііеге  іп Ьагаііо см. В-229.
те ііеге  Іа ЬагЬа см. В-250.
теИеге 1е ЬагЬе см. В-242.
іпейеге іі Ьазіо см. В-323.
теііеге іі Ьазіопе (или I Ьа^іопі) 1га 1е (или 1га Іе, 

пеііе) гиоіе (или гиоіа; тж. піеііеге ип Ьахіопе (га 1е 
^атЬ е) см. В-338. 

теМеге іі Ьаѵа^Ііо см. В-375, 
теііегсі іі Ьессо іп (или а) дс см. В-395, 
те ііеге  ІІ Ьессо Іп то ііе  см. М-1702, 
те ііеге іп ЬеІІа см. В 450. 
теііегхі іп ЬеІІегга см. В-419. 
піеИеге іп Ьеііо см. В-150. 
те ііеге цй іп ип Ьеі ракііссіо см. Р-852. 
піейеіе 1а Ьепйа см. В-478. 
піеКеге Ьепе см. В -519. 
теііегкі Ьепе см. В-520, 
те ііеге  Ьепе іпм ете см. 1-317 
те ііеге  аііа (или іп) Ьегііпа см. В-582, 
те ііеге а Ьсгха^Ііо см  В-599, 
те ііеге  пеі Ьегіиеііо см. В-613, 
тей еге Ьіеііа см. В-720.
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тей еге  киііа Ьііапсіа см. В-731.
піейеге Ьосса іп чс см. В-906.
те44еге гіі Ьосса см. В-907.
тей еге  іп Ьосса см. В-908.
те44еге Іа Ьосса іп сіеіо см. В-911.
те!4егсі корга ЬоІІо е кідіііо см. В-10С5.
те41еге чсі іп ЬсІІсге см. В-ЮОЬ.
те14еге а Ьойе^а см. В-1096.
тейегкі а Ьойерь см. В-1095.
піейеге а Ьо44іпо см. В-1109.
те44еге Іе ЬгасЬе аі саро см. В-1128.
тей еге  Іе ЬгасНе аі к.опйо см. В-1127.
те14еге Іа Ьі ^ііа аііа Ьогка см. В-1227.
тей еге  Іа Ьгі&Ііа (или 1е Ьіі&Ііе; киі соііо см. В-1226.
тей еге  і( Ьгипо см. В-1269
теііеге іі Ьгипо аі сиоге см. В-1270.
те44егкі аі Ьги41о см. В 1286.
те44еге а чй Іе ЬийеІІа іп тап о  (или іпіогпо аі со!- 

Іо) см. В-1362. 
те44еге дсі аі Ьиіо см. В 1417. 
те44егкі аі Ьиопо см. В-1455. 
те!4еге Йеі Ьиопо см. В-1456. 
те44еге іп Ьиопа см. В-1457. 
тей еге  іп Ьиопа Іисе см. 1.-821 
тей еге  ипа Ьиопа рагоіа см. Р-544. 
те44еге Ьиопа гадіопе см К-71. 
те44еге а Ьиоп ке^по см. 5-583. 
те44еге киііа Ьиопа к4гасІз см. 5-1861 
те44еге киііа Ьиопа ѵіа см. Ѵ-4,92. 
те44егсі Іа Ьиопа ѵоіопіа іп чс см. Ѵ-916. 
тей еге  іп сассіа см. С-22, 
тейегкі іп сассіа см. С-21, 
тей еге іп СаГагпао см С-53. 
те14егкі іп саЯо см. С-57. 
те44еге са^іопе йі чс см. С-62.
те44егкі пеііа саіса (а или рег Гагкі ріеіаге) см. 

С-82.
тей еге  аііг саіса^па см. С-103 
тей еге  іп ип саІсе41о см. С-115. 
те!4еге пеі саійегопе см. С -149.
поп те!4еге саігіо пеіптепо ко44о Іа Ііп^иа си. С-162. 
те44еге чс 1п поп саіе см С-185.
те44еге 1а саіга аііа Ппекіга (или аііа сарра йеі са- 

пііпо) см. С-221, 
тейегкі і саігопі см. С-237. 
іпейегкі іп сатіс іа  см. С-281, 
іпейегкі іп саіпісіа рег чгі см. С-274. 
те44егкі іп сатіпіпо см. С-308. 
те44егкі іп сатрадп а  см. С-319. 
те44еге іі сатро  см. С-383. 
те41еге іп сатро  см. С-382. 
те44еге іп сапаіе см. С-399. 
те44еге чсі киі сапйеііеге см. С-420. 
те44еге і сапі іп Саха см. С-467. 
тс44еге ипа саппеііа см. С-527, 
іпеііеге іп галііпа см. С-549. 
те44еге іп ип сапіо см. С-578. 
те41еге іп ип сапіопе см. С-594, 
тей еге  іп ип сапіиссіо см. С-602, 
тейеге іп сапгопаіига (или іп сапгопе, іп сапго- 

пеііа) см. С-608. 
те44еге і сареііі ЬіапсЬі см. В-652, 
тей еге  а сарііаіе см. С-666, 
те й еге  а саро см. С-686. 
піе44еге саро а... см. С-778, 
іпейегхі соі саро а чс см. С-780, 
іпейеге іі саро іп цс см. С-781. 
те14егкі йа саро см. С 690. 
тейегкі іп саро см. С-779. 
те41егкі іп саро Гагсоіаіо см. А-1005. 
те44егкі І1 саро 4га 1е ^атЬ е  см. С-782, 
шейеге іі саро іп (ггетЬо а цсі см. С-783.

тей еге П саро а рагРІо см. Р  700.
те44еге іі сарріо аііа ^оіа см. С-864.
те44еге ип сагйо 50Йо іі пако см. С-910.
те44еге сагекііа а (или іп) чс с а . С-912.
те44еге а сагісо см. С-921а.
те44еге сагпе см. С-964 Ь).
тей еге сагпе а Іиосо см. С-969.
тейегкі іп сагге&&іа4а см. С-1019.
іпе44еге чй аііа саггейа см С-1028.
те44сге іі сагго імпапгі (или йаѵапіі) аі Ьиоі см.

С-1043. 
те44еге іп сагіа см. С-1087. 
те44еге (1е) сагіе іп 4аѵо1а см. С-1088. 
те44еге сака см. С-1174. 
те!4егсі йі циеі са сака см. С-1176, 
тей еге  Іа сака іп согро см. С-1175, 
тей еге  іі сако см. С-1241. 
те!4еге іп сакіеііо см. С-1265. 
те44еге Іа са4епа аі соііо см. С-1273. 
те44егкі іп сайейга см. С-1294. 
те44егкі аі сайіѵо см. В-1455, 
тей еге  іп сайіѵг Іисе см. Ь-824*. 
те44еге сайіѵа га&іопе см. К-71. 
тейег5і рег ипа са44іѵа к4гайа см. 5-1862. 
тей еге  іп сайка см. С-1315, 
те ііеге  а саѵаііо см. С-1354. 
те44егкі киі саѵаііо й’ОгІалйо см. С-1367. 
те!4еге Іа саѵегга аі соііо (или  аііа &о1а) см. С-1409, 
тей гге  іі саѵоіо см. С-1425. 
те44еге дс] іп сеііа см. С-1448.
те44еге і сепсі (!і сака аі коіе (или аііе ііпек(ге) см.

С-1469.
тей еге  сепеге киі (иосо см. С-1483.
те!4еге (іі) сегѵеііо (а ЬоЙе^а или а ра.іііо, а ке-

к4о) см. С-1599. 
те4іеге пеі секко см. С-1637. 
те!4еге пеі сНіарроІо см. С-1670. 
те44еге іп сЬІаго см. С 1676. 
те44еге аііа (или іп) сЬіага Іисе см. Ь-822. 
теііегкі іі сіііаѵікіеііо аііа Ьосса см. С-1711 
те44егкі ип сЬіаѵік4е11о а&Іі огессЬі см. С-1712. 
те!4егкі іп сЬіссЬегс е ріайіпі см. С-1716. 
те44еге іі (или ип) сЬіогіо см. С -1750. 
те44еге сЬіойі см. С-1749. 
те44еге і сЬ іосіі пеі Ьисо ѵессЬіо см. С-1751. 
те!4еге аі (или іп) сіеіо см. С-1854. 
те!4еге іп с іт г  см. С-1914. 
те!4егкі а ип сітеп4о см. С-1921, 
тей еге  а сітепіо  см. С-1922.
— тей еге  а сітепіо  Іа іогіипа см. С-1923.
те!4еге ип сосоіпего іп согро а чй см. С-201*?.
те!4еге Іа согіа іп (или а) цс см. С-2045.
те44егкі іп (или аііа) сойа см. С-2044.
те44еге Іа сойа Йоѵе поп ѵа іі саро см. С-2047.
те44еге Іа согіа а ип йіксогко ам. С-2046.
іпе44ег(кі) 1а сойа 4га Іе датЬ е см. С-2048.
те44егкі іі соііаге см. С-2090.
те44еге іі с о ііо  койо см. С-2112.
тейеге іі с о ііо  ко44о а чй см. С-2113.
те!4еіе іі со іто  аііо к4аіо см. С-2142.
те44еге а (или іп.) соіра см. С-2204.
тей еге іі сойеііо аііа доіа см. С-2275.
те!4еге а (или іп) сотЬи44а чс см. С-2294.
іпе44егкі іп сотЬийа соп чгі см. С-2291.
тей еге  іп со т т е й іа  см. С-2304.
те44ег1а іп сотр1іпіеп4і см. С-2361.
тей еге іп сотипе см. С-2374.
те44егкі іп сопіипе см. С-2375.
те44ег(кі) іп сотипіопе см. С-2382.
те44еге іп сопсіо см. С-2398.
те44еге іп соп&гекко см. С-2433.
те41еге а (или іп) сопдиа&ко < і. С-2449.



тей еге  іп сошійегагіопе см. С-2461.
тей еге  іі соп(а(оге а <]с1 см. С-2493.
тей егзі іп сопіе&по см. С-21-00.
тей еге  сопіо см. С. 2548.
тей еге  а сопіо соп... см. С-2549.
тей еге  пеі (или іп, а) сопіо см. С-2550.
тейег$і рег ^о.ііо ргсргіо см. С-2551.
тей еге  іп согйа (или .п согсіе) см. С-2653.
те й еге  аПа согйа см. С 2646.
тел еге  чй аііе соггіе см. С-2652.
тей еге  1а согйа аі соііо а дй см. С-2638.
теИег-іі (йа 5с) 1а согйа аі соііо см. С-2639.
тей еге Іе согпа а чй см. С-2700.
тей еге  чс іп согро а чй см. С 2756.
тей еге  ІІ согро іп т о ііе  см. С-2757.
тейеге іі согро іп іпоііе іп ип саііпо см. С 2753.
тейег$і а согро піогіо см. С-2732
тей еге  іп согхо см. С-2822.
тейегхі іп сог$о см. С-2823.
тейегкі аііе со$1о1е йі ч^ см. С-2971.
піейегхі а сгоссЬіо сч  С-3075.
тей еге  чй іп сгосе см. С-3092.
тей еге  ипа (или Іа) сгосе а... (или $орга„, $и...) см.

С-3091.
тейеге іі сиіо аііа Ііпеаіга (или аі соІотЬаіо) см.

С-3155.
тей еге  іі сиоге а (или іп) чс см. С-3266.
тейег$і чс іп (или пеі) сиоге см. С-3267.
тей еге  іп сиоге йі (+іп{.) см. С-3268.
тей еге  И сиоге іп айо [іп Ьа&$о] см. С-3269.
тейегхі іі сиоге іп расе *:и. Р-17.
тей еге ч<1 5иІ сигго йі (+ іп/.) см. С-3317.
тей еге  чс а йеЬіІо йі ^й см. Е> 66.
тей еге  йепаго а Ггийо гм. Б -109.
тей еге  аі йепіе см. 0 -1 /9 .
тей еге і йепіі гм 0-180.
тей еге  5ойо іі йепіе см. 0-181.
тей еге  і| йепіе іп агпоге см. 0-182.
тей еге  і йепіі а хессаг^ см. 0-183.
тей еге йепіго см. 0-225.
тей еге іп йерохііо см. 0-229
піейегзі аі йіаѵоіо см 0-342.
тей еге  11 йіаѵоіо (аййо$$о или іп согро) а ой см

0-343.
тей егзі іі йіпѵоіо іп саха см 0-344.
тейег5І іп гііГейо см. О 405.
тей еге пеі йііпепКсаіоіо см. 0-437.
тей еге а й ітога см. 0-442
тей еге  чс йіпапхі см. 0-449.
тей еге  а йі$а&іо чй см. 0-586.
тейегхі іп йіха^іо см. 0-583.
тей еге  іп йі$раг1е см. 0-638.
тей егзі іп йі$рагіе см. 0-639.
тей еге  іі йііо іп чс см. 0-696
поп тей еге  ип Йііо іп чс см. О 697.
тей еге іі йііо «иііе ІаЬЬга (или $иІ1а Ьо^сг) см

0-685.
тей еге  іі ййо $и11а ріад-а сч. 0-69й
тей еге  чй іп йоіоге см. Ь-752.
тей еге  а йогтіге чс см. 0-841.
тей еге а йогтіге ипа ргаііса см. Р !219
тей еге ]с гііеіго іі йпвхо см. 0-861.
тей ег(х і) іп йо$$о см. 0-862.
тей еге  а(1) йоѵеге см 0-891
тей еге а (или іп) йоггіпа см. 0-901.
тей еге йие т а п і аиі (или пеі) (иосо сн. р-1334.
тейеге а (ила іп) е((ейо см. Е-32.
тей еге а епігаіа см. Е-78.
тей еге  егЬа см. Е-106.
тей еге егЬа 1п... см. Е-107.
тей еге  а егЬа (или аН’егЬа) см. Е-108
тей еге  Ѵщся ассапіо аі (иосо см Е-178.

тей еге Іа (аісе пеі саггро (ила пеПа Ілайа аіігиі,
пеііа піе$$а аіігиі, аІГаІІгиі іпехха) см. Р-85. 

тей еге  іп 1аІ5а Іисе и. 1,-821. 
тей еге 1а (агіпа пеі хассііі &(опйа(і см. Г-221, 
тей еге рег (айа чс см. Р-256. 
тей еге  аі Іайо см. Р-286. 
тей еге  аііе (аѵе см. Р-311. 
тей еге  а Гаѵіііе см. р-324. 
тей еге  іп іаѵоіа см. Р-ЗЗІ. 
тей егм  іп іагіопе см. Р-340. 
тей еге ч<1 пеПа (ейе см. Р-374. 
тей еге іі (егто  а чс см. Р-417. 
тей еге  іі (егго см. Р-449. 
тей еге  іп Іеггі см. Р-450. 
тей еге  аі (еггі согіі см. Р-431.
тей еге (а) Іегго е (иосо (или (егго е ( іа т т а )  см.

Р-434.
тей еге  а (или іп) Гейе см. Р-515.
тей еге  ( і а т т е  аі (иосо см. Р-1494.
тей еге  (іаіо см. р-590
тей еге  а ііі йі $райа см. р-748.
тей еге (іпе см. Р-817
тей еге а Ііпе см. р-825.
тей еге  1а І іг т а  см. Р-924.
тей еге Г осе см. р 961.
тей еге  іі (ойего пеі Ьисаіо см. Р-966.
тей еге (о§о см. р-981.
тей еге  а (опйо см. р-1013.
тей еге аі (или іп) (опйо см. Р-1009.
тейег5і аПа (огіипа см. р-1128.
тей еге (огга см. Р 1178.
тейегзі хиі (о5со см. Р-1186.
тей еге іп (или а) (гасакзо см. Р-1202.
тей еге (геййо см. Р-1273.
тейегхі іп (гедоіа ^м. Р і ̂ 92
тей еге  ип (гепо (или і (гепі) см. Р-1296.
тей еге  іп (ге&со см. Р-1311.
тей еге  аі (ге$со см. Р-1312.
тей еге  а (гоііаге ^й іп сагсеге см. Р-1338.
тей еге а (или йі) (гопіе см. Р-1363.
тей еге чй йі (гопіе аі (айо (сотріи іо) см. Р-13С1.
іпейег$і іп (гопгоіі рег... с:і. Р-1372.
тей еге  іп (гойоіа см. Р-1374.
тей еге  а (гийо см. Р-1400.
тей еге  (и то  пе^Іі оссііі см. Р-1443.
тейеге іп (ипгіопе Іе тепіп^і см. М 1102.
тей еге  (иосо см. Р-1530.
тей еге  а (иосо см. Р 1531.
тей егзі пеі (иосо рег чй см. Р-1532.
тей еге  а (иосо е (аѵіііе см. Р 324.
іпейеге (иосо $и! (иосо см. Р-1494.
тей еге (иосо аііе роіѵегі (или аііа роіѵеге) см.

Р 15*5.
тейеге а (иосо е іп іегга см. Р-1533.
тей еге (иогі см. Р-1567
тей еге (иогі сотЬ ай ітеп Іо  см. С-2288.
поп тей еге  (иоп Іа рип4а йеі пахо см. N-57.
тей еге (иогі чиайгіпі см. (2 6е*
тей еге  (иогі $(гайа см. 5-1863.
тей еге ч^ (иогі Ігассіа см. Т 813.
тей еге  (иогі Іе ипдіііе см ІІ-81.
тей еге  (иогі и80 см 11-252.
тей еге  (иогі Іа ѵосе см. Ѵ-851.
тей еге рег (игіо см. Р-1593.
тей еге  іп раЬЬіа см. С-1Е
тейегкі іп ^аЬЬіа см. С-14.
тей еге  пеі даЬЬіопе гм. С-20.
тей егзі іп даіа см. С-36.
тей еге іп (или аПа) <*а1еа і и. О 47.
тей еге  іп раіега си. С-57.
тейегзі а датЬ е см. О-165.
тей егзі іп §атЬ е см. О -Ібіі
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теНегкі 1га Іе ^атЬ е  сіі ц<3 см. С-170. 
теНегзі 1е датЬ е іп саро см. 0-168. 
теН еге ипа даіпЬа а саѵаііо гі“1Га11га см. 0-158. 
теНеге Іе д атЬ е  іп соПо см. 0-167. 

теН егзі 1е ратЬ е іп $раІІе см. 0-168. 
теН еге  1е датЬ е $оНо Іа Іаѵоіа см. 0-169. 
теНеге ип рапсіо аііа роіа (или аі соііо) см. 0-211. 
теНеге іп дагЬи&Ііо см. 0-239. 
тс ііеге  ііеі ^Ніассіо 1га гсі см. 0-390. 
теНсгзі іп ^НіпдНегі см. 0-402. 
теН еге іп діпоссіііо см. 0-455. 
теН еге іп діосо см. 0-494. 
теН еге а ріосо чіі см. 0-495. 
теНегкі іп ріогпеа см. 0-533. 
теНег$і 1а ріогпеа йі... см. 0-534. 
теНегхі а &іогпо см. 0-584. 
теН еге дс] а діогпо см. 0-587. 
піеНег$і іп ріогпо см. 0-588. 
теНеге іп §іго см. 0-688. 
теНегхі іп діго см. 0-690. 
піеНеге іп й 'го ЬгиНе сіагіе см. 0-689. 
теНеге §ій см. 0-705. 
теНеге дій Іе а г т і см. А-1100. 
теН еге діиііігіо см. 0-734. 
теН еге (іі) ріийігіо а чгі см. 0-736. 
теНеге чс іп роЬЬо см. 0-824. 
теНеге аііа дорпа см. 0-839. 
теН еге а доѵегпо см. 0-908. 
теНеге іп ргайо см. 0-927. 
теНег$і $иІ дгапйе см. 0-973. 
теНеге ипа &гап (ііа аййо$$о см. Р-675. 
теНеге рег §гап рессаіо см. Р-948. 
теНеге &гап Итоге асШо5$о см. Т-645. 
теНеге іп дгагіа см. 0-1024. 
теНегхі іп §гетЬо а чсі см. 0-1033. 
теНеге а дгісЗо см. 0-1046. 
теНеге іп ргійо см. 0-1047. 
теНеге «и §тііо  см. 0-1051.
теНеге Йеі ргіііі іп Іекіа (или іп саро) а <]сІ см.

0-1065. 
теНегхі пеі §иаі см. 0-1132. 
теН еге сіі ^иаічііа см. 0-1157. 
теНеге іп уиагйіа см. 0-1158. 
теНегхі іп риагйіа сопіго дсі см. 0-1159. 
теН еге а диа$1о см. 0-1167. 
теНеге іі риіпга^Ро а... см. 0-1196. 
теНегкі $иІГіпіЬгаса см. 1-61.
теНеге ип ітріакіго Йоѵе поп с’ё Гегііа см. 1-107.
теНеге аІГіпсапІо см. 1-152.
теНеге іпсіатрі см. 1-169.
теНеге аІГіпсІісе см. 1-205.
теНеге Гіпсіісе 5иІ1а Ьосса см. 1-206.
теНеге Гіпіегпо іп согро см. 1-247.
теНеге іппапгі см. 1-292.
теНегзі іппапгі см. 1-293.
теНеге іпхіете см. 1-317.
теНеге іпзіете іі серро е Іа таппаіа  см. С-1508.
теНеге іп$іете Йеі чиаНгіпі см. С -̂70.
теНеге а іпіегеккі см. 1-341.
теН еге іга см. 1-396.
теНеге іп ЫаІІо см. 5-1604.
ігеНеге 1е ІаЬЬга іп то ііе  см. 1.-40.
теН еге Іа Іапсіа іп ге$1а см. Ь-123.
теНеге киі (или іп) 1а$1гісо см. 1,-204.
теН еге Іе&па аі (или 5иІ) (иосо см. 1,-334.
теНеге а (или пеі) ІеНо см. Ь-491.
теНегяі іп ІіЬегіа см. 1,-544.
теНеге аііа І іт а  см. 1,-590.
теНеге іп Ііпеа см. 1,-625
теНегсі 1а Ііп&иа см. 1,-678.
теН ег Ііп&иа іп... см. 1,-679.
теНеге Іа Ііпдиа іп сіеіо см. 1,-680.

теНеге Іа Ііпдиа зиі Гиосо ся. Ь-681.
теН ег Іа 1іп§иа іл т о ііе  см. М-1702.
теНег5І аі ІіѵеІІо гіеі Іетр і см. Ь-757.
теН ег іі ІиссНеНо аііа Ьосса см. 1,-804.
теНег аііа (или іп) Іисе см. Ь-822.
теНеге іп Іисе сІиЬЬіа см. 1,-823.
теНеге аііа Іисе сіеі ріогпо см. 1,-824.
теНеге іп Іисе $іпі$1га см. Ь-824а.
теНеге 1е Іисегіоіе (пеііо $1отасо) см. 1.-840.
теНегзі рег 1е Іипдііе см. Ь-941.
теНеге іі ІиНо см. 1,-1025.
теНеге (Йеі) т а іе  см. М-217.
теН ег(кі) т а іе  см. М-274.
теНеге іп гг.аі п оте см. N-429.
теНеге ипа таііпсопіа ас1(І0550 см. М-299.
теН ег 1а піаіігіа см. М 304.
теН ег іп іпаіігіа см. М-305.
теНеге та п о  (или Іе та п і)  а (или іп, хи, а(1(1о5$о а) 

ЧС см. М-576. 
теНеге іп т а п о  (или пеііе тап і) (іі діі см. М 624. 
теНеге рег 1е та п і см. М-625. 
теНеге Іе та п і аййох^о а цсі см. М-626. 
теНеге Іе т а п і аѵапіі (или Йаѵапіі) см. М-627. 
теНеге тап о  аііа Ьог$а см. М-628. 
теНеге 1е та п і пеі сареііі а чсі см. М-486. 
теНег5і Іе т а п і пеі сареііі см М 487. 
теН ег($і) ипа тап о  киііа созсіепга (или $и1 сиоге) 

см. М-629.
теНегзі пеііе т а п і Йеі Й. 5Ііпо см. М-581. 
теНеге та п о  аі Геггі см. М-630. 
теНегхі 1е т а п і аі (или хиі) ііапсііі см М-631. 
теН ег 1а та п о  $иІ (или пеі) (иосо см. Р-1534. 
теН ег Іе піапі іп орпі іп!гі$о см. М-632. 
теН ег Іе т а п і іп ра$іа см М-467. 
теНегзі ипа (или Іа) т а п о  аі (или киі) реНо см. 

М-633.
теН ег Іе т а п і іп ріаНо см. М-634. 
теНегсізі соііе т а п і е соі ріесіі (или со: ріесіі е соііе 

т а п і)  см. М-499. 
теН ег та п о  аі рогіаіо&Іі см. М-628. 
теНег та п о  аі зегпюпе см. М-635. 
теН ег та п о  аііа храііа см. М-636. 
теН ег та п о  аііа Іахса (или аі іахсНіпо) см. М 628. 
теН ег Іа тап о  $иІ ѵапреіо см. М-637. 
теНеге іп тагс іа  см. М-748. 
теНеге $и1 піагсіаріесіе см. М-752. 
теНегхі іп т а ге  см. М-803. 
теН ег(кі) іп та ге  $епга ЬіхсоНо см. В-770. 
теНеге іі т а ге  іп тегго  см. М-804. 
теН ег Іа тагіеіііпа а... см. М-868. 
теН ег Іа тагііп ісса а... см. М-878. 
теНеге чй іп ипа таіа$$а см. М 924 
теНеге іп ип т а гг о  см. М-1014. 
теНегкі пеі т а гго  см. М-1011. 
теНег те п іе  см. М-1147. 
теНег($і) іп (или пеііа) те п іе  см. М-1148. 
теНеге ііз (или сіі) т е  /  ) см. М-1353. 
теНег$і іп (или <1і) тегго  см. М-1354. 
теНеге Ц(1 іп те гго  аііа кігагіа см. 5-1864. 
теНеге гпіаига а чс см. М-1585. 
теНегхі ті$ига см. М-1586.
теНеге т о к а  сагпе аі (иосо (или а ЬоІІіге, а сио

сеге) см. С-954. 
теНеге аі топйо см. М-1789. 
теНеге пеі піопйо см. М-1790. 
теНеге іі гпопйо а Іеѵа см. М-1791 
теНеге П топгіо а гитоге см. М-1792. 
теНеге іі топгіо 505$0рга см. 5-1199. 
теНеге ип того  іп Ьисаіо см. М-1920. 
теНегхі ипа тогха аііа Ііпдиа см. М-1923. 
теНеге іі тогхо (іп Ьосса) см. М-1932. 
теНеге а тогіе  см М-1969.
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тей еге  аііа пюгіе см. М-1968.
піе1іег5І рег тог іо  а дс см. М 1996.
тей еге  іп (или а) піо5іг; см. М-2100.
тейегкі іп то$іга см. М-2101.
тей еге  іп то іо  см. М-2112.
тейегхі іп т о іо  см. М-2113.
піейеге іп т о іо  §го$5І саііЬгі см. С-187.
тей еге ти Н а см. М-2134.
тей еге  діі аі ти го  см. М-2194.
тей еге  іп ти$іса см. М-2218.
т е й ег  (іі) тихо см. М-2239.
тей еге піихо іиогі Йі... см. М-2242.
піеиеге 1а тияоііега йе1Гог$о см. М-2246.
тей еге а паппа см. N-6.
тей еге  іі пахо іп... см. N-55.
тей еге 11 па$о Іиогі см. N-56.
тей еге  іі пего хиі Ьіапсо см. N-214.
те ііеге  іп піссііега см. N-274.
тейег$і аі піе&о см. N-28 5.
піейеге а(1) піепіе см. N-295.
піеКег5І аі по см. N-322.
тей егзі ип пойо аі соііо см. N-371.
тей еге  іп поіа см. N-461.
тейеге іп (или ки Іе) поіе см. N 462
тей еге ипа поіа $(опаіа см. N-463.
тей еге  іп поѵеііе см. N-505.
тей еге  а пигіо см. N-546.
теЙег5І аі пийо см. N-547.
тей еге а пиоѵо см. N-617.
тейе'-е $ойо ріі оссЫ см. О 59.
тей еге  ^Іі оссЬі айй0550 а... см. 0-171.
тей еге  іп отЬга см. С -343.
тей еге  іп орега см. 0-411.
тей еге іп орега Іе та$сеІ1е см. М-895.
тей еге іп огйіпе (или аІГогсІіпе) см. 0-520.
іпейеге аІГогйіпе гіеі ^іогпо см. 0-507.
тейег$і хиііе о гте  (1і см. 0-613.
тей еге Гогте іп та п о  а дсі см. 0-614.
піейеге чсі пеІГого см. 0-629.
тейегкі С0ІГ0550 гіеі соііо см. 0-699.
тей еге  расе см. Р-16.
іпейеге ^с іп раііо см. Р-135.
тей еге Іа раііа аі ріейе а дсі см. Р-153.
тей еге і раіі Іга Іе гиоіе см. Р-194.
тей еге  Іа рапсіа аі 5о1е см. Р-211.
тей еге  Іа рапсіа іп Іегга (гіаііе гі$а) см. Р-212.
іпейеге дс іп рагасІІ50 см. Р-393.
тей еге іп рагаіа см. Р-401.
тей еге  аііа рагі см. Р-431.
тейегкі аііа рагі (соп дсі) см. Р-432.
гпейегхі іп рагі см. Р-435.
тей еге  рагоіе см. Р-545.
тей еге  рагоіе іп Ьосса а дй см. Р-546.
піейеге дсі а  рагіе (!і цс см. Р-648.
іпеИеге ііа рагіе см. Р-649.
іп е й е т  а рагШо см. Р-701.
тей еге дсі іп ип рахііссіо см. Р-852.
т е й е г  Іа рагіепга аііа ргоѵа см. Р-913.
тей еге  іп ресе см. Р-955.
тейеге ипа ресейа а чс см Р-958.
т е й е г  р е ^ іо г  га^іопе см. К-71.
т е й ег  ре^по см. Р-1007.
тей еге  1а реііе см. Р-1046.
те11ег5І Іа реііе аііа гоѵе$сіэ см. Р-1047.
тей еге іі реіо см. Р-1115.
тей еге іі реіо Ьіапсо см. Р-1116.
те ііе г  репа (1і... см. Р-1143.
тей еге  ипа репа асМ0550 см. Р-1144.
тей еге  аііе репгіісі см. Р-1152.
тейег$і 1е реппе Йеі раѵопе см. Р-1177.
т е й е г  реп$іего см. Р-1219.
тейегхі реп$іего см Р-1220.

піейег$і іп реп$іего соп цс см. Р-1221.
тей еге а репхо см. Р-1229.
піеі1егсІ5І рег регхо а дс см. Р-1314.
тейеге регкопа см. Р-1321.
тей еге  рсхо гіііо см. Р-1377.
тейег$і хиііе рр$1е см. Р-1396.
тей еге а рейо см. Р-1427.
тейегѵі Іе регге е Гип§иепіо см. Р-1438.
іпеііеге чс аі ріапо см. Р-1507.
тей еге ^с іп ріагга см. Р-1550.
— тей еге  іп ріагга созе сіі Іа т іе ііа  см. Р-1550*, 
те й ег  ріейе см. Р-1672. 
тейег$і аі ріейі сіі дсі см. Р-1625. 
іпейегзі 1га і ріейі см. Р-1582. 
тей еге іп ріегіі (или іп ріесіе) сѵ. Р-1588. 
тейегкі пеі ріейі (!і см. Р-16С7. 
тей еге $оЙо ип ріегіе с.м. Р-1668. 
тей ег($ і) $оЙо і ріегіі см. Р-1669. 
тей еге і ріейі асійоі.50 см. Р-1670. 
те ііеге ип ріейе (іаѵапіі аІГаІіго см. Р-1671. 
теііеге (іі) ріейе (или і ріейі) $и! соііо см. Р-1670. 
тей еге  ріейе гіепіго см. Р-1672. 
тей еге  ріейі гііеіго цсі см. Р-1С89. 
те й ег  (ип) ріегіе іп (аііо см. Р-1673. 
те ііеге  ріейе пеі топйо см. Р-І674. 
піеііеге і ріегіі аі тиго  см. Р-1693. 
п.еМеге і ріегіі гііеіго 1е огте  сіі см. Р-1689. 
тей егзі аі ріейі Іе ксагре и$аіе см. Р-1675. 
тей еге  і ріейі аі хісиго см. Р-1676. 
тей еге  іі ріейе хиі 5оЛо см. Р-1677 
те ііеге і ріегіі 5орга см. Р-І678. 
те ііеге ріегіе а Іегга см. Р-1679. 
тейеге «и ип ріесІЫаІІо см. Р-1730. 
теМеге аііа (или іп) ріепа Іисе см. Ь-822. 
піеііег(сі) ипа ріеіга &орга (тж. теНеге ипа ріеіга 

5и...) см. Р-1771. 
тей еге  іп рі$іа см. Р-1848. 
теИеге рій сохе іп (аѵоіа см. Т-141, 
тей еге  ріи дпі іп сапііпа гм. С-549, 
тей еге а ріиоіо см. Р-1878. 
те ііеге  Іе ріѵе пеі $ассо см. Р-1881. 
тейегсі росо см. Р-1914. 
тейегхі іп ротра  т а д п а  см. Р-2023. 
тей еге аііа рогіа см. Р-2103. 
те ііеге  аііа рогіаіа сіі 4иШ см. Р-2120. 
теИеге Іа рохіа см. Р-2159. 
теііегхі аііа роаіа ьі дсі см. Р-2160. 
теНегхі аііе ро$1е см. Р-2162. 
те ііеге  а (или аі $ио) ро.чіо см. Р-2173. 
теііеге іп роіеге см. Р-2191, 
теііеге ІІ рогго іп т о ііе  см. М-1703, 
тейеге цс а ргегго см. Р-2285. 
тей еге  а ргехго 1а реппа см. Р-2286. 
тей еге  рго см. Р-23І8. 
тейегхі іп ргосіпіо йі... см. Р-2333. 
тей еге пеі (или іп) ргоРопгіо см. Р-2340. 
тейегхі а ргоргіо а^іо см. А-353. 
тей еге  іі ргоргіо сепсіо іп Ьисаіо см. С-1470, 
тейеге 1а ргога аййо$$о а дсі см. Р-2357. 
тей еге  1а ргога аі ѵепіо см. Р-2358. 
тейегхі а ргоѵа см. Р-2368. 
тей еге  іп риЬЫісо см. Р-2388.
тей еге  ипа (или Іа) риісе пеІГогессНіо (или Лепіго 

ГогессНіо) а (̂̂  см Р-2411. 
тей еге  а! (или іп) риіііо см. Р-2431. 
тейегсі йі рипіірііо см. Р-2473. 
іпейегкі іп рипіо см. Р-2528. 
тей еге  а(1) (или іп) рипіо см. Р-2531. 
тейег5і аі рипіо сіі чс см. Р-2532. 
тей еге циаісока 5иІ1о зіотасо  см. 5-1778. 
тей еге  і рипіі (и ш і рипііпі) 5иІ1е і см. 1-1. 
тей еге іп диагапіепа см. Р-34,
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те ііеге і чиаіігіпі рег гШо см. <2-70. 
піе1іег5І іп чиа44го см. (^-9Н. 
теи еге іп цие$1іопе см. Р-106. 
теИеге гаііісі см. К-25. 
іпеиеге гайісе пеі сиоге см К-26. 
гпейеге га&іопе см. К-72. 
те44еге <]с! аііа га&іопе см. Р-73. 
теИ еге іі га$оіо іп т а п о  аі рагго см. Р-125. 
те44ег$і іп ге^оіа (соп...) см. К-204. 
те44еге ипа гедоіа аііе 5ъе$е см. К-205. 
те ііе ге  а гсрепіа^ііо см. 4-238. 
те44ег$і аі гегхо см. К-295. 
те ііеге  гіЬгегго см. К-306. 
теи еге  іп гійеге см. К-327. 
те44ег$і іп гі&а соп ч^ см. К-346. 
те ііеге  іп гіііеѵо см. К-373. 
теИеге гітейіо см. К-386. 
теИеге (а і) гіраго см. К-397. 
теИеге іп го44а см. К-576. 
піеііегьі .п го44а см. К-580. 
теи еге іп (или а) гоѵіпа см. К-597. 
те ііеге  а гиЬа (или а гиЬегіа) см. К-603. 
тс ііеге  а гитоге см. К-624. 
те44ег$і іп гиоіа см. К-633. 
теи еге  ч<! пеі (или іп) $ассо см. 5-30. 
теи еге  а $ассо (е гиЬа или е а &иаэ4о) см. 5 31. 
теи еге  а $ассопіапіт см. 5-49. 
те44еге іп $аЫо чс см. 5-81. 
теи еге  іі $а1е $иІІа сойа см. 5-94. 
поп теііегсі пё $а1 пё асеіо (или пё $а1 пё оііо, пё 

каі пё рере) см. 5-95.
те ііеге  чй іп $аІ4і см. 5-124. 
те ііеге  іп $а1ѵо см. 5-135. 
те((ег$і іп $аСѵо см 5-136. 
те44ег$і ип $а$$о аі со'.о см. 5-253. 
теі4еге аііо «Ьага^Ііо см. 5-278. 
те44ег$і аііо $Ьага§Ііо см. 5-279. 
теи еге  Іе $сагре аі $о1е см. 5-344. 
те ііеге  іп 5сепа см. 5-381. 
те14ег$і іп ксНегта см. 5-393. 
те44ег$і (И $с1ііепа а чс см. 5-416. 
те ііеге  аііо $сорег4о см 5-475. 
теиег5І а хсгаппа см. 5-485. 
піеііеге а $ейеге чгі см. 5-566. 
теи еге  Іа $е1Іа а1Га$іпо см. А-1218. 
те ііеге чс іп (или а) $е$4о см. 5-694. 
те ііеге цй іп $е$4о см 5-695. 
те ііеге  $о44о $е44е $і^і11і см. 5-766 
тс!4еге аі (или іп) $ісиго см. 5-754. 
те44ег$і аі 5Ісиго см. 5-755. 
піе41еге ип $і^іІ(о см. 5-769. 
те44ег$і іп зі&пог.а см. 5-789. 
те44еге іп аііепгіо см. 5-797. 
те44еге чс іп $о(П44а гм. 5-871. 
те44еге іп $ойо чс см. 5-861. 
те!4еге іп хо^деііо см. 5-875. 
те44ег$і рег кодііа еГизсіо см. 5-891. 
теи еге  іп з о і й о п і  см. 5-938. 
те44еге чс аі $оІе см. 5-952. 
те44егсі хорга ипа ріе4га см. Р-1771. 
тел еге  аііа (или іп) $огйіпа см. 5-1090 
те44еге Іа $о44апа а ч*5 см. 5-1149. 
те44ег$і Іа $о44апа см. 5 1150. 
те14еге $о44егга см. 5-1157. 
те44еге (аі гіі) хо44о см. 5-1182. 
те44еге Йі 5о44о см. 5-1183. 
те44ег$і $о!4о см. 5-1184. 
те!4еге іп ао41огсІіпе см 5-1194. 
іпе44еге хоНохорга см. 5-1198. 
те44еге а хоѵѵаііо см. 5-1204.
те44еге Іа храііа пеі Гоиего (или пеііа гиаіпа) см. 

5-1221.

те44еге Іе храііе а чс см. 5-1266.
те44ег5і чс гііе4го (аі)іе храііе см. 5-1251.
те44еге чй сіі (или соп Іе) $раІІе аі тиго  см. 5-1240
те44егьі соііе $ра11е я. ти го  см. 5-1241.
те44еге $регре4ие см. 5-1363.
те44еге зрігііо ре5$іто см. 5-1475.
те44еге аііо &рог4еІ1о см. 5-1508.
те44сге ипа «ргап^а аііа Ьосса см. 5-1522.
те44еге іп &4а11о см. 5 1604.
те44еге 1е $4ат^е11е см. 5-1618.
те44еге ипо $4ессо іп Іио^о йеі соііеііо см. 5-1676.
те44еге аііо $1е$$о Ііѵеііо см Ь-758.
те44еге аііа $1е$$а .іігедиа (или аііа $4ге&иа сошипе)

см. 5-1932.
те!4еге Іа «Іорра ассапіс аі іиосо см. 5-1790. 
те44еге хіорріа іп аіа см. 5-1793.
те44еге чй іп (ипа) $4гасіа (или $и11а аігаііа) см. 5-1864. 
те44ег$і Іа $4гас1а 4га (или іга) 1е §атЬ е (или 1га і 

ріегіі) см. Ѵ-493.
те44еге <]<] аНе $4ге41е см. 5-1935. 
те44еге хи см. 5-1990. 
те44еге $и чгі (со.і4го) см. 5-1990*. 
те41ег1а «и см 5-1991.
те44еге $и Гагте Йе’ сіпчие 4орі (или сіі са$а Ѵео 

сЬіе14і) см. А -1097.
те ііеге  $и ЬассапеІІа см. В-13.
те41еге ьи Ьагасса см. В-223.
те44еге $и Ьогіа см. В-1027.
те44еге 5и Ьигго см. В 1 498.
те!4еге «и ипа сатега агсіепіе см. С-254.
те44еге 5и саха см С-1174.
те44еге «и саііесіга см. С-1292.
те44еге «и со4еппа см. С-2984.
те44еге «и 1а сгех4а см. С-3044.
те44еге «и (а т і^ ііа  см. Р-136.
піе44еге 5и даііо см. С-99.
те41еге ьи д'іі(Тііа см. С-400.
іпе44еге хи дгидпо см. С-1115.
те14еге зи іі тогаіе  (тж. те!4еге ч«1 ®и <]і т о г а і і) см. 

М-1889. 
те44еге ки т и і іа  см. М-2135, 
теііеге 5и тихо см. М-2239. 
те44еге «и ра.ісіа см. Р-209 с).
поп те44егсі $и пё хаі пё асеіо (или  пё каі пё оііо, 

пё хаі пё рере) см. 5-95. 
те44еге «и $ирегЬіа см. 5-2096 
те!4сге іи 4гірра см. Т-933. 
те44еге іп (или а) $иЬЬир1іо см 5 2006. 
те44еге ч*5 іп «иссЬіо см. 5 2016. 
те44еге і кисіогі (Гг^Лйі) а чй см. 5-2039 
те44ег(сі) Йеі 5ио іп чс см. 5-2066. 
те44егсі гіеі хио см. 5-2068. 
те44еге іп 5и55Іедо см. 5-2109. 
те44ег5І іп 5и$$іе^о см. 5-2110.
те44еге Іа Іа§1іа ас1йо$$о а чс! (или 5иІ саро йі ч^) 

см. Т-26. 
те44еге іп 4а^1іо см. Т-39. 
те44еге іі 4а11о см. Т-52. 
те44еге аі 4арре1о см. Т-72 
те44еге і 4арре4і (аііе Ппе$4ге) см. Т-73. 
те44еге 5иІ 4арре4о см. Т-74. 
те44ег($і) чй іп 4а$са см. Т-112, 
те ііеге чс «иі 4аѵо1іеге см. Т-152. 
те44еге 4етро а чс см. Т-272 
іпе44еге 4етро іп чс см. Т-273 
те44еге 4етро іп піегго см. Т-274, 
теи еге чй а 4егга см. Т-421. 
іпе44еге рег 4егга см. Т-422. 
іпе44ег5! аііа 1ез4а см. Т-572. 
те14еге іп 4е54а см. Т-573. 
те44ег5І іп 4е$4а см. Т-571 
иіе44сг&і іп Іеьіа 1’агсоіаіо см. А-ІоОЗ.
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теНеге Іа (е$(а а Ьапйо е ргегго см. В-209. 
теНеге Іа іе&іа а рагіііо (или а ро$1о, а $е^по) см. 

Т 575
теН еге 1а Іезіа пеі зассо см. Т-576. 
теНеге Іа Іехіа рег 5сотте5$а см. Т-562. 
теНеге іа Іекіа а 1а§Ііа см. Т-26. 
теНеге іі іеііо см. Т 631. 
теНегсІ ипа Іорра см. Т-751
теНеге ипа іорра йігітреНо а) го Ко см. Т-752
теН еге аПа іогіига см. Т-797.
теН еге дс іп ІгаНаІс см. Т 867.
теН еге ипа ІгетагеІІа іп согро см. Т-914.
теНеге іп ігі$1а Іисе см. Ь-824а.
теНеге ігорра сагпе аі (иосо (или а ЬоІІіге а сио

сеге) см. С -934. 
теН еге ігорра т а г г а  с ч. М-1002. 
теНегсеІа іиНа см. М-1326, 
тейегаеіі ІиНі аййоххо см. А-289. 
теНегсі ІиНо іі ($ио) Ьепѵоіеге см. В-560. 
теНегсі іиНа Іа Ьиопа ѵоіопіа іп дс см. Ѵ-916. 
теНегзі іиНо іііеіго 1е $раІ1е см. 5-1264. 
теНеге ІиНо іп ип іпагго см. М-1014. 
теНеге ІиНі іп ип тиссЬіо см. М-2131. 
теНеге ІиНі аііа рагі см. Р-431. 
теНегзі іп ІиНо рипіо см. Р-2528. 
теНеге ІиНі а ипа гедоіа см. К-206. 
теНеге (иНі аПа 5Іе$$а $1ге(*иа см. 5-1932. 
теНегсі (іі) ІиНо рег ІиНо см. Т-989. 
теНеге Ги&&іа аййоззд см. ІІ-41. 
теНеге 1’ип^Ніа хи дс см. ІІ-82. 
теНегѵі Гип&иепіо е 1е регге см. Р 1438. 
теНег$і іп игіо соп чй см. ІІ-209 
теНеге чй аІГи$сіо (или Іиогі йеІГи^с.о) см. Ѵ-221 
теНеге На Ги$сіо е іі ти го  см. 1_І-222. 
теНеге іп изо см. ІІ-253. 
теНеге чй іп ѵаіі&іа см. Ѵ-39. 
теНеге чс іп ѵаіоге см. Ѵ-46. 
піеііегаі іп ѵаіоге см. Ѵ-47. 
теНеге чс іп ѵейиіа см. Ѵ-140. 
теНегкі а ѵедііа а (-Ни/.) см. Ѵ-147. 
теНеге ѵеіепо см. Ѵ-170. 
теНеге ип ѵеіо хи цс см. Ѵ-190. 
теН еге іі ѵеіо йіпапгі а^Іі оссЬі см. Ѵ-191. 
теНег5І аПа ѵепіига см V 293. 
теНег5і іп ѵеігіпа см. Ѵ-434. 
іпеНеге ѵіа см. Ѵ-535. 
піеНеге $иІІа ѵіа см. Ѵ-191. 
теНеге хиііа ѵіа діи$іа см. Ѵ-492. 
теНегаі Іа ѵіа 1га (или іга) 1е ^апіЬе (или 1га і ріе- 

Йі) см. Ѵ-493. 
теНегхі Іа ѵірега пеііа тап іса  см. Ѵ-616 
теНеге іп ѵіхіа см. Ѵ-С94. 
теН “ге а ѵііирего см. Ѵ-786. 
теН ьм і соп ѵо^а а... см. Ѵ-865. 
теНеге іп ѵояа см. Ѵ-866. 
теНегІа іп ѵсі^аге см. Ѵ-897. 
теНеге іп ѵоііа см. Ѵ-951. 
теНеге Іо гатр іп о  см. 2-10. 
іпрНеге 1о хатріпо іп чс см. 2-11. 
теНеге 1о (или ипо) 7атріпо аййо$$о а чй см. 2-12. 
теНеге ипа гапгага пеііа Іекіа см. 2-19. 
теНег5І а гага см. 2-25. 
теНеге ипа герра а чс см 2-31. 
теНеге (йеііе) ?ерре 1га цй см. 2-32. 
теНеге #11 гіроіі соііе тап п аіе  см. 2-58. 
теНеге (Іа) гіігапіа (или гіггапіе) см. 2-67 
теН еге іп гигіо см. 2-109.
аѵеге 1е согпа іп $епо е теНегкеІе іп саро см. С-2690 
поп аѵеге Йа теНегхі Іе $сагре см. 5-335. 
поп аѵеге піепіе (или пиііа) (1а теНеге коНо і Йепіі 

см. 0-160. 
еккеге те®50 рег апсийіпе см. 1-185.

ехзеге піе$$о пе’ риріііі см. Р-2551.
(аге со те  іі йеКіпо сЬе теН е і Іоппі пеііа ге(е е рсі 

ксарра см. 0-80.
(аг теНеге і йепіі аііе гапоссЬіе см. 0-174.
1аісіаг5І теНеге 1а тііс-.а іп саро см. М-1600.
Іеѵаге (Іе рапсЬе) е теНеге Іе рапсііе см. Р-203. 
поп $ареге йоѵе теНеге 1е т а п і см. М-658.
«ареге теНеге реппа іп сагіа см. Р-1184 
ѵоіеге теНеге іп Іиііе 1е іпкріаіе Йеііа «иа егЬа см. 

Е-112.
Йа теНег^Іі е саѵагдіі іі Ьа$1о см. В -319.
ЬгиНо Йа (аг теНеге Іе т а п і пеі сареііі см. В-1279, 
ѵіпо сЬе теН е Іа $ргапдЬеНа см Ѵ-588. 
апіісі Йі Ьиоп ^іогпо, коп йа теНеге іп (о т о  см. 

А-616.
i саѵаііі ѵессЬі 5І те ііопо  аі саггеНопе см. С-1385, 
саѵа е поп теН і, о^пі ^гап топ іе  $сета см. М-і874. 
саѵаті Й’од^. е т е і і і т і  іп (Іопіапі см. 0-282.
сЬі Ьа Йеі рере, пе теН е апсЬе киі саѵоіо см. Р-1200. 
сЬі 5і 1а$сіа теНеге іп $раІІа 1а сарга, іпйі а росо ё 

5Іогга1о а рогіаг 1а ѵасса см. 5-1280.
сЬі теН е аІГа$іпо Іа &е11а, Іа сі&па ѵа рег Іег а см. 

А-1236.
сЬі рій пе Ьа, рій пе т е ііа  см. А-1379.
сЬі рготеііе, іп йеЬіІо $і іпеНе см. 0-70.
сЬі іе т е  асдиа е ѵепіо поп $і теН а іп та ге  см. А-232.
сі Ьа те$$о 1о гатр іпо  іі Йіаѵоіо см. 2-13.
С050 ІаНо е те$50 1і см. С-2952.
ii Йіаѵоіо сі Ьа тек$о Іа согіа (или Іе согпа, Іа сойа 

е іі саро, 1а сойа е Іе согпа) см. ІЭ-364.
Йоѵе поп 5І теН е Га^о ьі теН е Іа іеьіа см. А-381. 
Йоѵе поп ѵейі, поп сі теН ег 1е т а п і см. М-700, 
ё соте  теНеге Гоііо пеі Іите см. 0-306.
— поп ё т іс а  соіпе теНег Гоііо пеі Іите см. 0-307. 
ітр ага  Гагіе е теН іІа иа рагіе см. А-1173.
Іеѵа е поп т е ііі ,  о^пі §гап то п іе  «.сета см. М-1874. 
5І теН е аі ЬеІІо см. В-469.
1329. те Н іа т о  сЬе $іа пусть (будет) так. 
т е Н іа т о  іі тогіо  зиііа Ьага см. М-2016
1га то ^ ііе  е тагііо  поп теНеге іі гіііо см. 0-713. 
пё а Іогіо пё а га^іопе поп 1і 1а сі; г теНеге іп ргі- 

^іопе см. Т-795.
поп Ьі$одпа теН ег т а і  Іа ра&Ііа ассапіо аі {иосо см. 

Р-96.
поп с’ё йоѵе теНеге ипо хріііо см. 5-1419. 
поп (сі) теН е егЬа см. Е-121. 
поп теН ег Ьосса Йоѵе поп (і Іосса см. В-939, 
поп т і  ѵо^Ко теН ег (га і то г іі см. М-2022, 
о^пі Ьифагйо $і теН е іп са{(о см. С-58,
і репхіегі {аппо теНеге і реіі сапиіі см. Р-1227. 
ріеіга сЬе гоіоіа поп теН е т а і  егЬа см. Р-1784. 
диаНг.пі (И ^іосо т е іііі і  іп Іа>са, сі $1аппо росо см. 

С-511.
і хапіі пиоѵі теНопо Йа рагіе і ѵессЬі см. 5-222.
1о 5сгіНо поп 5І теН е іп Ьисаіо см. 5-490.
Іе $ессЬіе 5І теН оп а соггаг со! рогго е пе гірогіап 

Іа 1е$1а гоііа см. 5-537.
1а $ігайа (ЬаНиІа) поп теН е егЬа см. 5-1899. 
йі іетр о  е кідпогіа поп теііегіі таііпсопіа см. Т-339. 

МЕІІССІ
1330. (аге іі теиссі жсірг. звякнуть по телефону 

(обычно из автомата).
МЕ27АІМО а ^ё  

е«5еге йі теггап а  еіа см. Е-259.
МЕ22АNОТТЕ /  

роіеге апйлге рег 1а Гаѵа аПа теггапоНе см. Р-313. 
МЕ22АТАССА {

1331. рег50па йі піе/гаіасса а) ни то ни се, нн рыба 
ни мясо; Ь) школ, середнячок.
М Е 220 I адд е т 

щегга саіха см. С-210 
піегга сісса см. С-1801.
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т е гг а  е$(а(е см. Е-222. 
т е гг а  іідига см. Р-711. 
піегг’і(!еа см. 1-11.
— аѵеге ипа т е г г а  ігіеа см. 1-12.
1332. ІІ те гго  тегго  ровно половина, точно половина, 
т е гг а  попа см. N-444.
т е гг а  рагоіа см. Р-478.
— сііге т е г г а  рагоіа см. Р-479.
— рагіаге а те гге  рагоіе см. Р-480. 
т е гг о  $оійо см. 5-914
т е гг е  5(а&іопі (тж. т е г г а  «іадіопе) си. 5-15ВЗ.
— сіі (или йа) т е г г а  «Іа^іопе см. 5-1584. 
те гго  Іегтіпе см. Т-375.
т е г г і (еггпіпі см. Т-376.
— хепга т е гг і Іегтіпі см. Т-377, 
т е гга  ѵасапга см. Ѵ-1.
тегго  ѵіпо см. Ѵ-590.
Га$іпо іп те гго  аі $иопі см. А-1225. 
йоппа сіі те гго  см. 0-785.
Геіа йі те гго  см. Е-244. 
рега т е г г а  см. Р-1262. 
іетр о  гіі те гго  см. Т-204.
1333. и ото  (1і те гго  обыкновенный человек:

«Оі сЬе сока аѵеѵа ѵо&ііа, — ші сЬіе$і диеііа БІирШа сЬе 
іегі На ргезо іі ѵегопаі?» ІЛп и о то  гіі т е г г о ...  О а га&агге 
б і  ё зсІоссЬе (С. Раѵехе, «Тга йоппе воіе»).

«И чего ей не хватало. — спрашивала я себя, — этой дуре, 
которая вчера отравилась вероналом?» Самый обычный му
ж ик... Все девки глупы.

ѵіа йі те гго  см. Ѵ-458.
■— Ігоѵаге ипа ѵіа гіі т е гг о  см. Ѵ-459.
■— поп с’ё ѵіа сіі т^г^о  см. Ѵ-460.
— Іа ті^І.оге ё 1а ѵіа <1і те гго  см. Ѵ-461.
1334. $епга те гго  немедленно, тут же, сразу же. 
іп тегго  адіі аді см. А-356.
— ѵіѵеге іп те гго  а^іі а&і см. А-358. 
а іпегг’агіа см. А -1031.
— репйеге а т е г г ’агіа см. А-1032. 
а те гга  Ьосса см. В-856.
а те гго  Ііа(о см. Р-574. 
сіі т е гга  тап о  см Л1-515.
1335. те гго  е тегго  так себе, неважно, серединка на 

потовішку.
'а т е гг а  зігайа см. 5-1832. 
гіі т е г г а  іасса см. Т-7.
(1і т е гга  іа&Ііа см. Т-24, 
еіі іпегго Іетро см. Т-234, 
іп те гго  (етро см. Т-235, 
а т е г г а  ѵіа см. Ѵ-470. 
а т е гга  ѵосе см. Ѵ-836.
1336. пеі Ьеі те гго  а) в самой середине, в самом 

центре:
...ЗиЬЬііо чиаИго зіаіие гіі т а г т о .. ріі ассотрадгагопо  

рег 1е зса іе  рег іпзіпо іп ипа заіа &гап<5е, гіоѵе псі Ьеі 
т е г г о  с’ега ипа т е п з а  аррагессЬіаіа соп и&пі Ьеп й і й іо  
(С. Мегиссі, «Зевзапіа поѵеііе ророіагі топіаіекі» ).

...Тут ж е четыре мраморные статун провели нх по лест
нице в огромную залу, где иа самой середине стоял на
крытый стол. И чего только на нем не было!

Ь) в разгар; в самом разгаре.
1337. 5и1 ЬеІ т е гго ... в самый разгар, иа самом ин

тересном месте, вдруг.
йие ѵоііе тегго  см. Ѵ-957.
1338. (іп ) диеі т е г г о  между тем, тем временем.
1339. іп ^ие5Іо т е г г о  в 510 время, тем временем.

Егі іп іап іо  ѵегііато сЬе соза іп диезіо т е г г о  аѵѵепіззе 
?п Рігепге (Р. Р апіапі, «Сессо й'АвсоИ» ).

А пока посмотрим, что в это время происходит во Фло
ренции.
1340. апйаге гіі (реже іп) іпегго быть задетым, затро

нутым; поплатиться, пострадать:
Е роі іо гіеѵо репзаге а ргерагаге ип ргапго е ипа сепа 

сЬс зіапо тап ё іаЬ іІі. зе по пе ѵа гіі т е г г о  іі позіго опоге 
сН рагігопі сіі саза (М. Зегепі, «I  %іогпі сіеііа позіга ѵііа»)а

А потом я еще должна приготовить обед и ужни, кото
рые можно было бы есть, иначе будет задега наша репу
тация хозяев дома.

Коп ѵоггеі сЬе пе апйаззе Іп т е іг о  1а ѵозіга заіи іе , ѵоі 
аѵеіе Ьізо^по сіі т о іо  (О. Ріоѵепе, «Ьа &аггеііа пега»), 

Я не хотел бы, чтобы от этого пострадало ваше здо
ровье, ведь вам необходим моцион.

Саріѵа сЬе пе роіеѵа апйаге <1і т е г г о  !а Іезіа  (Ь. Ргеіі,
«Сіоѵіпегга, діоѵіпегга»).

Он понимал, что тут можно было поплатиться головой.
«М’ассогз! гіі аѵеге ип Ьисо іп Іезіа ... е т і  рогіагопо 

аІГозрейаІе. Міа ргеоссирагіопе ега сЬе сі апгіаззе іп т е г 
го іі сегѵеііо» (Е . Реігі, «Нота оге / /» ) .

— Тут я обнаружила, что у меня разбита голова... и 
меня увезли в больницу. Меня беспокоило, ие поврежден 
ли мозг.

апйаге іп те гго  аііа зігасіа см. $-1835. 
поп аггіѵаге а т е гга  ^атЬ а  йі дгі см. С -138. 
аѵеге Іа рега т е г г а  см. Р-1266.
1341. йаге рег іі т е гго  а чс делать больше, чем нуж

но; перестараться.
1342. йаге реі тегго  пойти по наклонной плоскости, 

скатиться; опуститься.
1343. гіаг^Іі пеі тегго  а... покончить с чем-л., решить 

что-л.
сІіѵегіігБІ ип тегго  топсіо см. М-1781.
1344. епігаге (или еззеге) сіі те гго  вмешаться; быть 

замешанным:
II т іо  ійеаіе ё зсгіѵеге рег іі Іеаіго. РегсЬё поп роззо 

{агіо?. РегсЬё с’ё зет р ге  <11 т е г г о  П гіепаго (А. Могаѵіа, 
«И йівргегго»).

Моя мечта — писать для  театра. Почему же я ие могу 
это делать?.. Потому что, как всегда, мешает денежный 
вопрос.

— Сі тапсНегеЬЬе аііго сЬе арроѵазіеі Ма т і  раге сЬе 
зіа зиШ сіепІе? С 'ё с!і т е г г о  іі позіго п оте . 1а позіга Га- 
т і^ і іа . . .  А&іге Ьізо^па! (Е. СаБіеІпиоѵо, «[ Мопсаіѵо»).

— Еще недоставало, чтобы вы это одобрили! Н о хва
тит! Тут замешана честь нашего имени, нашей семьи. Н уж 
но действовать!

«51 гісогйапо гіі т е  зо іа т е п іе  диапгіо с ’ё  <11 т е г г о  ип 
тогіо»  (О. Ѵег&апі, «Ьсііепга а рогіе сИіиае»).

— Обо мне вспоминают только тогда, когда дело касается 
смертоубийства.

Тиііі е йие... іпзізіопо регсЬё 1і ѵасіа а *гоѵаге: гізропйо 
зет р ге  гіі бі, сЬе сі апсігб, т а  поп ё і! сазо: Ь а т іо  іі Іого 
топйо. 1а іого со тр ае п іа  е іо поп с’еп!го піепіе II іп т е г г о  
(II. Зіт опеііа, «Тігаг тпаШпа»).

Оба они... усиленно приглашают меня заглянуть к  ним. 
Я всегда соглашаюсь, говорю, что зайду, но все иет случая. 
У иих свой мир, своя компания, а я тут совершенно ни к 
чему.
(Пример см. тж. А-Ю31Ь; В-697; М-217; 0-679).

1345. еззеге рег і тегг і мешать, вертеться под но
гами.

еьяеге т е г г о  іп  р іа г г а  см. Р -І5 4 5 . 
еьзеге  1а 5 І а п ^ а  с!і т е г г о  см. 5 -1 6 2 6 .
1346. [аге а те гго  колебаться, быть в нерешительно

сти.
1347. Іаге гіі іпеггі карт, пойти па полставки.
1348. 1аг5І іп тегго  вмешиваться, встревать в раз

говор:
Іп іапіо 1а та й ге  е Сагіа зі егапо Уаі4е Іп Шегго: «Ьо 

Іазсі, М е т т е с і» , йівзе 1а Гапсіиііа розапйо ипа т а п о  
Биііа зр а ііа  йеі ігаіеііо  (А. Могаѵіа, «СИ іпйЩегепІі»).

Тут Мария-Грация и Карла вмешались в ссору :— Оставь
те его, Мерумечи, — сказала девушка, положив руку на пле
чо брата.

1егтаг§і а т е гга  зігагіа см. 5-1853.
дойег5і (или ^ойегхеіа) ип тегго  топйо см. М-1781.
1349. Іахсіаге а те гго  не доделать, бросить на сере

дине:
АІГигііге чиеі Ггасаззо, Рігго Рогго, сііе зі зііаѵа реШ- 

папйо і ЬаГіі йаѵапіі а ііо  зрессЬіо, зІ аН ассіб а 11а {іпезіга, 
1а5с1апйо а т е г го  1а зиа орегагіопе (С. Койагі, «Ье аѵ- 
ѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Услышав шум, Пирро Порро, который расчесывал свон 
усы перед зеркалом, бросив на полпути свое занятие, вы
сунулся в окно.
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Т350. Іеѵаге (или іодііеге) сН тпегго убрать, устра

нить:
Моп репзо сЬе а Іеѵаг гіі т е г го  &И озіасоіі, а ІасіШ аг 

іи ііо  (А. М апгопй «I ргот еззі зрозі>).
Я только и думаю о том, чтобы устранить препятствия и 

облегчить дело.
Зі^пог тпагенсіаііо... 1о Іеѵі гіі т е г г о , Іо ЬиШ депіго, сі 

НЬегі <3а чиезіо іпсиЬо, сі гепгіа Іа расе (Р. Раоііегі, 
«гЦстіпі, Ъезііе е  раезі»)

Синьор капрал... уберите его от нас, упрячьте подальше, 
освободите иас от этого кошмара и верните нам мир и по
кой.

МопагсЫе, ІзШигіопІ сіѵІІІ е зосіаіі: соэе іегпрогапее; 
раззапо, 5і іагй т аіе а  сатЫ агІе а^Н и отіп і е а Іоеііегіе 
ё і  т е г го ...  (Ь. Рігапііеііо, «7 ѵессЫ е і ^іоѵапі»).

Монархии, гражданские и социальные институты — не 
вечны: они приходят и уходят, ио было бы плохо, если бы 
люди изменяли и упраздняли их произвольно.

ЗагеЬЬе Ъазіаіо ип сеппо йеі Саро гіеііа роіігіа рег Іагіо 
іоеИег <Н т е г г о  чиеііа бега зіезза, аІГап^оІо гіеііа зігагіа 
(С. Маіарагіе, «К ариіі»).

Достаточно было просто знака начальника полиции, что
бы убрать его сегодня ж е вечером где-нибудь иа пере
крестке.
(Пример ели тж. Е-247).

1351. Іеѵагзі (или іо^Ііегзі) 6\ тегго  ^  устраниться, 
перестать вмешиваться; сойти со сцеиы:

— ...Ма ѵоіеѵі Іаге іі йопеіоѵаппі соп чиезіа. Е  соза 
аѵеѵі іп  т спіс?

— Росо, — сПсе ^гап^шI1агпеп^е Аи^изіо.
— АИога регсЬё поп М зеі Іеѵаіо гіі те гго ?  (#. Вгіепеі-

іі, «Ьа гіегіѵа»).
— ...А ты начал приуларять за ней. Чего тебе было надо?
— Да ничего, — снокойно отвечал Аугусто.
— Так почему ты ие оставил ее в покое?
«ТоЕІіеІеѵі <Н т е г г о » , игіб (V. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»). 
«Убирайтесь», — крикнул он.

1352. шапйаге чй іп тегго а ипа кігайд выбросить, 
выінать кого-л. на улицу:

Е Іпѵесе, согпе зе поп іп ипа саза гпізега е озсига ѵ|ѵез- 
5с. с о т е  зе поп ѵі аЬіІаззе... е ііе іа  ѵоеііопо риге Іеѵаге. 
Е ’ тапгіагіо , гіотапі. іп т е г г о  а ипа зігайа (Ь. Сотра- 
дпопе, «Ь’атага зсіепга»).

И все ж е даж е это убогое н ж алкое жилище у иего 
хотели отнять и на следующий же день его собирались 
выбросить на улицу.

іпеііеге іі т а ге  іп те гго  см. М-804.
1353. тей еге іп (или йі) те гго  а) запутать, обма

нуть, надуть; Ь) прост, приплести; впутать:
Сагіопе йесіве сЬе аѵгеЪЬе рагіа іо  вепг’аИго а і ргоГев- 

воге, М агіеііа 5І гассогпапйаѵа сЬе, рег сагііа, поп 1а т с і -  
ІЛ ае 1п т е г г о  (Ь. ВівіагеШ, «Сагіопе. Ѵііа йі ип Иаііапо»).

Карлоне решил обязательно переговорить с профессором, 
а Мариетта просила ради бога даж е не упоминать ее 
имени.
{Пример см. тж. р-714).

1354. те11ег$і іп (или йі) тегго  вмешиваться; встре
вать:

5е с'6 йа Іісепгіаге о йа евреііеге сшаісипо, СО оІіегІу 
5 і ш еііе іп т е г г о  е пе арргоІ:11а рег іаг рабгаге т е  йа 
Іігаппо е её йа яѵѵосаіо йі орргевві е гаййгіггаіоге йі 80- 

це (К. ВассНеІІі. «Ьа сШ& йевіі атапШ ).
Когда нужно кого-то уволиті. О’Догерти выступает на 

сцену и пользуется случаем, чтобы выдать меня за тирана, 
а себя за  защ итника угнетенных и восстановителя попран
ной справедливости.

Сазсаѵапо р іаііі е ЬіссЬіегІ, [а та й ге  пе Іоссаѵа апсЬе 
Іеі, тей еп й ові Іп т е г г о  (А. Могаѵіа, «■Кассопіі готапі»).

Летели тарелки и стаканы, матери тоже доставалось, ко
гда она вмешивалась.

«Но Бсеііо 1а зігайа сЬе Ьо всеііо... Рег Гаге 1а рагіе 
сЬе роіеѵо Гаге, рег еззеге пиаісипо... Е с’его гіиЕсИо. РоІ і| 
ЙС5ІІПО 5І ё те®50 йі т е г г о . Е ога сЬі зопо іо? (С. I)'Л&а- 
1а, «Ь’езегсИо ііі Зсіріопе*).

— Я сам избрал свой путь... Чтобы выполнить свой долг, 
чтобы быть кем-то... И я этого добился. Но аот вмешался 
рок. и кто я теперь?
(Пример си. тж. В-702).

іпе1*егс чй іп піегго аііа кігагіа см. 5-1864. 
те ііеге (етро іп те гго  см. Т-274 
тогіге пеі те гго  сіі «Ігагіа см. 5-1806.
У з5. рогіаге а т?22о довести дело до половины.

1356. рогіаге іп те гго  а) представить; Ь) поставить 
на обсуждение, сделать предметом обсуждения.

1357. ргепгіеге іп тегго  поставить посредине; окру
жить:

/  иото. — Оо!:Ы ятп рг. .ійсгіо Іп т е г го . СЬе поп рог^а 
Іивеіге (С. ЬаЪЪгі, *II сопіШепіе»).

1 - П ч е л о в е к .  — Пусть ои идет посредине, чтоб ие 
убежал.
гезіаге а т е гга  5Ігагіа см. 5 1873.
1358. гітапеге а тегго  остаться незаконченным:

Ти(іі (епіаііѵі. Г ІІ  1, ; ( |  а т е г го , ЙІ йаге ипо 8(і1е, ип 
сагаііеге а ііа  Й ітога (/'. / оѵіпе. «I е 1(,гге аеі 5асгатеп1о»),

Все это были тщетные попытки придлть своему жилью 
каког-тс, стиль, определенный характер.
гітапеге а т е гг а  ^оіа см. С-859, 
поп кареге те гге  Іе те$&е (или т е гга  Іа те$5а) см. 

М-1258.
1359. хіаге йі те гго  а) мешать, путаться, Ь) сохра

нять нейтралитет.
1360. іепег($і) сН те гго  соблюдать нейтралитет, при

держиваться золотой середины.
1361. (епеге пеі те гго  быть осторожным, предусмо

трительным.
1362. Іепегзі пеі тегго  держаться золотой середины. 
Іодііеге сіі те гго  см. М 1350.
Іо^Ііегхі гіі те гго  см. М-1351.
1363. Іогпаге те гго  уменьшиться наполовину; выки

петь наполовину (о воде).
поп ѵаіеге ипа т е гга  сісса (или ип тегго  «ідаго) см. 

Ѵ-25.
1364. поп ѵейеге ч^ а те гго  а) не терпеть, не выно

сить кого-л.; Ь) страстно, нежно любить кого-л.
ѵепіге а т е гг а  Іапіа см. Ь-95. 
ѵепіге а т е гг а  зрайа см. 5-1225.
соп агіе е соп іп^едпо «'асчиіхіа тегго  ге^по, соп іп- 

^е^по е соп агіе «'асчиікіа ГаКга рагіе (тж. соп агіе 
е соп іп^аппо 5І ѵіѵе тегго  аппо, соп іп&аппо е соп 
агіе 5І ѵіѵе Г а Ига рагіе) с у . А-1171.

ЬагЬа Ьа&па(а ё іпегго (аііа (или га$а) см. В-254.
Іа Ьиопа сопіра^піа ё те гго  рапе см. С-2337, 
а сападііа, сападііа е т е гга  см. С-Зу8 
с’еп!га гіі те гго  ипа чоііапа см. 5-1152. 
сЬі ё гііНатаІо ё іпегго ііпргесаіо см. 0-411. 
рег сопохсег ип (игЬо сі ѵиоі ип іигЬо е тегго  гм. 

Р-1578.
соха ргеѵі^І а, ё те гго  ргоѵѵЫа см. С-2918.
Йа̂  Йіге аі Іаге с’ё Лі те гго  іі т а ге  см. 0-545. 
ё ипа т е гг а  сагіиссіа см. С-1121.
ІІ Іаѵогаге ё ип піегго огаге см. Ь-263.
Ше іпігі&аіа, т е г г а  ^иайа^паіа см. Ь-754. 
і) Іите ё ипа т е гг а  сотрадпіа см. Ь-875. 
т а і  сотипе, тегго  (гаигііо см. М-237.
1365. а тегго! чур, половина моя! (при неожидсннои 

находке).
1366. т е гг і рег ипо! чур мое!, чур за мной! 
т е гг а  рагоіа ё росо е ипа ё ігорро сч. Р-594. 
петісо ЙІѴІ50, те гго  ѵіпіо см. N-157.
1367. поп с’ё рег т е гг і днем с огнем не найдешь, не 

сыщешь.
1368. поп с’ё рій тегго  кожа да кос ч, сущніі скелет, 
а ип рагго, ип рагго е тегго  см. Р-941.
рессаіо соп{е55аіо ё тегго  реггіопаіо см. Р-953. 
а рогсо ріцто поп (оссо рега т е г г а  см. Р-206ІУ 
хапііа 5епіа чиайгіпі ё т е гга  т а іа і і іа  см. 5 148.
Іа іаѵоіа ё  ипа т е гг а  соііа см. Т-147, 
иото  аѵѵегіііо, те гго  $аІѵо (или те гго  типЦо; тж. 

иото  аѵѵіааіо ё те гго  каіѵо или те гго  хаіѵаіо) см.
ц -и б .

иото  коііесііо ё  тегго  іпгіоѵіпо см. У -167.
Іа ѵігій 5Іа пеі тегго  см. Ѵ-С27.

М Е 2 2 0  II т
1369. те гго  Йіріопіаіісо дипломатический демарш, ди

пломатическая акция.
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1370. тгктгі р о т т а і і  автотранспорт и троллейбус.
1371. т е гг і кріссі срочные меры.
1372. Ш222І е тсггиссі все возможные н невозмож

ные средства, дозволенные и недозволенные среди за.
1373. и о т о  сіі (т о ііі)  т е г г і  (очень) богатый, влия

тельный человек.
1374. поп Ьагіаге аі т еггі быть неразборчивым в сред

ствах.
1375. ргепйеге ип те гго  сіі (огіипа поймать попутную 

машину.
1376. поп с’ё те гго  ничего не поделаешь,
іі (іпе діизШіса і т е гг і см. Р-839.

М Е 2 2 0 0 І т
товігаге 1а Іипа а теггосіі см. Ь-908. 

М Е 220С І0Р М 0 т  
ѵ сіеге Іе 5ІеЗІе а теггодіогпо см. 5-1694.
1377. іе  Іо Іаго ѵесіеге (или  1и ѵегігаі) а сЬе ога ё 

теггодіогпо! =  я тебе покажу!, я тебе задам!
М Е г г і іс с іо  т

т е гг і е теггиссі см. М-1372.
МІССІА }

(Іагс іиосо (или  арріссаге іі (иосо) а ііа  т іс с іа  см. 
Р-1513.
МІССІІѴО т

1378. а тісс 'по  скупо, экономно; потихоньку, мало- 
помалу

1379. — Іагс а  тіссіпо гіі цс скупиться на что- 
-лнбо.

1380. — хрепгіеге а  т ісс іп о  быть скупердяем, сквалы
гой.
МІССО т

1381. еяхеге ип шіссо быть юбочником, бабником. 
МІСНЕЬАССІО (тж. М ІСНЕЬА550)

1382. Іаг 1а ѵііа (или  Гагіе, іі тезііеге) <Н МісНеІас- 
сіо (или  тісііеіассіо, М ісііе іа^о) (; т ап д іаге , Ьеге е ап
йаге а 5ра55о) бечделышчать, бить баклуши, жить без 
забот и хлопот:

Міо рпгіге іпѵесе поп ега таг іп а іо ; Іиі Тасеѵа II тее ііеге  
Лі Місйеіассіо, е ее 81 сотрогіаѵа а диеі тосіо соп 1в 
8ро5іпа, ега регсЬё поп а \ певаипа соБсіепга, есс.,
есс. (Е. Могапіе, *ѴівоІа йі Агіиго»),

Отец мой не моряк, он просто бродяга, и он относится 
так к своей молодой жене потому, что у него нет совести 
и т. д. и т. п.

— ОЬ 5'іпіепйе сЬе сЬі ѵиоі Таг зоКапіо 1а ѵИа <11 
М.сНеІассІо поп На (Іігіііо ііі Іарпаіеі Ее іі раеве Іо Іаесіа 
йа рагіе... {Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Разіп Ьеоп/оПг»),

— Разумеется, когда чечовек стремится только к легкой 
жизни, он не должен печять на своих соотечественников, 
которые отворачиваются от него.

І.пі гіссо, Іиі ріоѵіпе. Іиі гіБреНаІо, ІиІ согіертгіаіо... 
РоІгеЬЬе (аі к агіе сіі МісНсІІассіо; по. ьіцпоге ѵиоі Іаі
іі шезііеге (1і шоіезіаг 1е Іеп ітіпе (А Маюопі. «I рго- 
теязі зрозі»).

Он молод, богат, его не только уваж аю т — перед ним 
заискивают... Мог бы жить припеваючи. Так нет, господин 
хороший. Он норовит стать заправским гуоитслеѵ женского 
пола.

— Е сові гіегсосі а Таг Г агіе , 5І, т а  <]иеІ1а Лі тісЬ еІас- 
с|о: т а п й а г е , Ьеге е апсіаге а зрахво; рессаіо сЪе рег іі 
т а п ^ іа ге  сі 8іа сіа 5Іаг росо а ііс к г і!— нозргЛ Ве+Іо, ёап- 
(І05І ипа 51 г с 11 а а ііа  сіпіига (С. ВаЫгіпі, «Веііо Ѵагйітеп~ 
Іозо» ) .

— Вот те на! Опять за  работу, да только без заботы: 
ешь пей и баклуши бей. Ж аль только, что без еды — ие 
до веселья, — вздохнул Бетто, затягивая пояс.

МІСНЕЬЕ
1383. Іаге 5ап МІсНеІе переезжать, перебираться на 

дрѵгую квартиру.
Ш СІА } 

сНіатаг Іа длМэ т іс іа  см. С-258.
сНіі т а г е  1а (или  сііге а ііа) е'аКа д а ііа  е поп т іс іа  

см. С-259.
ііаге іп ЬагЬа <1і т іс іа  см. В-253 

МІСІІѴО т
1384. і т ісіп і Наппо арегіо діі оссЬі ргоѵ. у к о т я т  

открылись глаза, наконец то и они пролрелк.

М ІСІО т 
Іагіа  іп ЬагЬа сіі т іс іо  см. В-244.
5Іаге іп ЬагЬа <1і т іс іо  см. В-253
1385. рег т іс іо ! черт побери!

М ІСКОВІО т
1386. еввеге ип дгап тісгоЬ іо быть страшным зану

дой, приставалой.
Л*ЮА

1387. діі огессЬі сіі Мійа мидасовы уши, ослиные
ушн.
МІіЗОІХА [ (тж . М Ю О ІХ О  т) 

соі тігіоІІо <1е1Го$$о (или «іеііе о$$а, гіеііа хсЫепа)
см. А 992.

1388. Ііпо аііе тігіо ііе (или а! т ій о ііо ; тж. Ііпо пеі 
т іг іо ііо  гіеІГозза) до мозга костей:

II бі^пог О аеіапо ега іі Ііро — зіапіро апіісо — сіеі т і іа -  
пезе, ііро БсеШсо ?іп пеі т ісіо ііо  сІсІГапішо е сЬе теіір 
Іи ііо  іп сапгопе, а согпіпсіаг сіа зё (С. йоззі, «Коѵапіапа»).

Синьор Гаэтано был тип миланца — старая косточка! — 
скептик до мозга костей, готовый высмеять все, что угодно, 
начиная с себя самого.

Іо бопо топагсЬісо Ііпо пеі шісіоііо <Іе1Го55а (^ . Сизіеі- 
пиоѵо. «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп[огіе»),

— Я монархист до мозга костей.

— Ьадпаіо Тіпо а! тігіо ііо  (сіеііе 055а )  (или Ипо аііе 
шіооПа) см. В -75.

1389. — ІгасІісіо (или иЬгіасо) Пп аііе  т ій о ііа  вдрызг 
пьяный.

іп п ато га іо  (или соНо) Ііпо аііе шігіоііа см. 1-275.
— тагс-іо 5іп пеііе т іб о ііа  см. М-754.
1390. — 5раигИо ііпо аі шісіоііо ~  до смерти пере

пуганный:
Согаееіо г!а Іеопе, согарріо с5а сіоппа. репзаі, враигііо 

Лпо аі шісіоііо (С. Агріпо, «Іа  зиога віоѵапе»).
— Это львиная храбрость, храбрость женщины, — подумал 

я, и душ а у меня ушла в пятки.

1391. — репеігаге (или зсепгіеге) Пп пеііе тісІоІІе
дойти до самой сути, проникнуть в самую суть.

1392. е5$еге зепга ш ідоііа быть хлюпнком.
1393. тап д іаг5 і 1е тісіоііе мучительно думать о 

чем-л.:
— ...Ыоп (ассіо аИго сЬе репзаге поііе е ріогпо е ^иеі 

сЬе <1еѵо іаге, е ші сі ш ап^іо 1е піісіоііа. Ти, сіішші ип ро’ 
соза пе рспзі? (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе» ).

— ...Я день и ночь только и думаю о том. что мне де
лать, и от этого у меня ум за разум заходит. А ты. что 
ты-то думаешь?

1394. «иссЬіаге іі т ігіо ііо  тянуть жилы, сосать кровь.
1395. криіа 1а тісіоііа! опять он выкомарнвае’-1 

М ІЕЬЕ т  (тж. поэт. МЕЬЕ)
1396. т іе іе  іЫео поэт, а) иблейский мед, сладос/ная 

поэзия (о стихах Феокрита) [от назѵинич города Ибла 
на о ье С ациш я] ; Ь) сладчайший, сладкозвучный.

1397. аЬіІиаІо аі пііеіе избалованный, заласканный, 
йоісе с о т е  іі т іе іе  см. 0-738.
1398. іт р а з іа іо  гіі т іе іе  медоточивый, вкрадчивый (о 

хариктере).
ЬоссНіп йі т іе іе  см. В -953.
Іаііе е т г і е  см 228.
— гіі (или а і) Іаііе е т іе іе  (тж. Іиііо ІаНе е т іе іе )

см. Ь-230.
— аІГо^аге пеі Іаііе е т іе іе  см. Ь-231.
— е$5еге пеі Іаііе е т іе іе  см. I  -233
— п (и )о .аге  пеі (или іп ип т а г  сіі) ІаЙе е т іе іс  см.

Ь-236.
Іипа гіі т іе іе  см. І.-884. 
ипа ра$(а гіі т 'е ! е  см. Р-838.
ІиЙо го5е е т іе іе  см. Р-524.
гиссЬего е т іе іе  см. 2-99.
аііігаге с о т е  П т іе іе  1е то^сЬе сч. А-1300.
1399.' аѵеге іі т іе іе  іп Ьосса быть очень любезным, 

рассыпаться в любезностях.



МЕЕ 623 м
1400. аѵеге 11 т іе іе  Іп Ьосса, е 11 гахоіо а  сіпіоіа =

держать камень за пазухой; лицемерно любезничать, го
товясь нанести удар г спнну. 

йаг соіорпо іпѵе:е йі т іе іе  см. С-2985 
е5$еге рііі ^л іЛ іапІо) ^ЬіоІІо йі чс сЬе (или циапіо) 

1’0Г50 йеі т іе іе  см. 0-404.
1401. еххег Іиііо т іе іе  быть медоточивым, притооно- 

сладким, слащавым.
іпѵііаг Гог8о аі т іе іе  см. О 646. 
тахіісаге ІіНе е зриіаге т іе іе  см. Р-С55.
1402. пиоіаг пеі т іе іе  блаженствовать; как сыр в 

масле кататьср
1403. «раітаге сіі т іе іе  подсластить, приукрасить.
1404. ѵіѵеге а  пГ.еІ гохаіо жнть (себе) припеваючи, 

жнть беззаботно.
1405. ѵоіеге іі т іе іе  зепга 1е тохсЬе стремиться сов

местить несовместимое.
Ьосса йі т іеіе , сиоге сіі ІіеІ® см. М-1409. 
сЬі тахііса (іеіе поп рио зриіаг т іе іе  см. Р-657.
1406. сЬі роп т іе іе  іп ѵахо пиоѵо, ргоѵі ее Ііепе ас- 

циа ргоѵ. прежде, чем л и т ь  мед в новый сосуд, проверь, 
не течет лн; “  осторожность — мать мудрости.

1407. а сііг т іе іе  поп 8’іпйоІсІ5се 1а Ьосса ргоѵ от 
слова" 5мед» во рту слаще не станет; одних слов еще 
мало.

1408. Іайі йі т іе іе  е Я тапдегаппо товсЬе ргоѵ. 
будь лишь мед. мух много нальнет; горьким быть — 
расплюют, а сладким — проглотят.

Іа (огіипа поп йа тіе іе  хепга Ііеіе см. Р-1144, 
ипа &оссіоІа сіі Гіеіе сопсіа іі (или  ип) т а г  йі т іе іе  

см. Р-658
1409. (іі)  т іе іе  іп Ьосса е сиоге сіі Яеіе (или  е Ііеіе 

1п сиог,:, е II газоіо, е ІІ соііеііо а сіпіоіа или іп тап о ; 
тж. т іе іе  виііе ІаЬЬга е іі ѵеіепо пеі сиоге; Ьосса <1і 
тіеіе , сиоге Йі Іііеіе) ргоѵ. на устах мед, а на сердце 
лед.

1410. П іпіеіе $і !а Іессаге регсЬё ё сіоісе (тж Н тіе іе  
5І (а Іессаге, іі ііе іе  $і іа  хриіаге) ргоѵ. “  хочешь, чтоб 
тебя любнлн, сделай, чтоб тебя любилн

1411. т іе іе  йа Іійапгаіо ё (іеіе йа т а г  Ия {о ргоѵ. =  
жениху мед, а мужу лед.

то г іа  Таре, поп 5І зиссіа рііі т ( і)е Іе  см. А-935.
1412. поп с’ё т іе іе  хепга товсЬе (тж поп 8І рио 

аѵеге іі т іе іе  кепга Іе рессЬіе или  хепга 1е тохгЬе) 
ргоѵ. ^  где мед, там и мухн.

поп 8І рио рірііаге ІІ іпіеіе хепга Іе арі см. А-936. 
росо Ііеіе (а ат а го  аккаі (или то ііо ) іпіеіе (тж ип 

росо сіі Ііеіе риазіа тоН о іпіеіе) см. Р-658.
8І ргепгіоп рій товсНе соп ипа доссіоіа сі т іе іе  сЬе 

соп ип Ьагііе й’асеіо (тж. 8І рірііапо рій товсЬе соп ип 
сиссЬіаіо Йі т іе іе  сЬе соп ип Ьі^опсіо <1і асеіо) см. 
М-2062.

іапіо ѵа 1а то8са аі т іе іе  сЬе сі Іахсіа іі саро см. 
М-2065.
М ІЕТ Е РЕ  ѵ 

іпіеіеге аііогі см. А-498. 
тіеіеге ГаІІгиі сатро  с.и. С-386, 
пгеіеге а (или іп) іегга см. Т-423, 
тіеіеге ѵііе и тап е  см. Ѵ-744. 
гассодііеге циеііо сЬе ві Ьа т іе іи іо  см. К-11. 
сііі поп 8етіпа поп т іе іе  см. 5-610.

М ІС Ы А ІО  ш
1413. то8(гаг8і гіеііе 8еі т ір ііа іа  ответить невпопад. 
сЫ хЬадІіа пеііе йесіпе 8ЬадІіа і.еііе т ід ііа іа  см.

Б-76.
М ІСІЛО  I т

1414. т ід ііо  йа Іирі (или сіі топіа&па; тж. т ід ііо  сЬе 
1а іі Іиро а йіріипо или сНе Іа іі Іиро яиапйо Ьа Іате , 
сЬе 1а іі Іиро 1а поНе) ^  верста с гаком (а в гаке еще 
столько же)

Іопіапо ип іпі&Го см Ь-786.
Іип^о ип ті&Ііо см. I. 931,

1415. (а )  т і і іе  т і& ііа  а) за тысячу верст, страшно 
далеко; бог весть где; Ь) очень далеко, отдаленно.

1415а. — еввеге а  (или е&всге Іогнапо 1е) т і і іе  піі&Ііа 
йа... быть далеким от..:

Ргаіеі Віа^іо ега Іопіапо гпіііе т і е і і а  сіаі Биррогге а сНе 
ѴОІ655І ѵепіге... (5. РаПпа, «Ргиііі ргоіЫІі»).

Братец Бъяджо даж е не подозревал, куда были направ
лены мои мысли..,

т і і іе  т ід і іа  с е т о  см. С-1495.
1416. йаге циайго (или $еі, ѵепіі) т!дІ>а йі діипіа 

дать сто очков вперед.
1417. іаге т ір і іа  циапіо П (или іаг  рііл т і^ І іа  й’ип) 

Іиро а Йідіипо а) измотаться в ходьбе, отмахать невесть 
сколько; Ь) рассказы вать сказку про белого бычка, не
скончаемо нудную историю.

1418. Іаге т і^ і іа  циапіо іі репвіего (тж. т  зіігагь 
йеііе ніідііа) замотаті ся, нсходнться, отмахать тысячу 
километров.

тап й аге  Іопіапо йіесі т ід і іа  йі чиі см. Ь-788.
1419. товігагв і йеііе сепіо т ід1!а отвечать н ев п о тд , 

притворяті ся глухим, стронть нз себ* дурачка.
риггаге (или 8ареге) йі Ьассаіа йа Іопіапо ип т і -  

дііо см В -II.
рег 8Іаг Ьепе 8І Іа  йеііе т ід і і а  см. В-537.

ІѴ С И О  II т  
с о т ’ип ргапо (или с о т е  дгапі) йі т і^ І іо  см. 0-982.
— поп с’еп!ггѵа ип дгапо Йі т і^ Г о  см. 0-983.
1420. йоѵе с’ё т ід ііо , діі иссеііі .о іап о  ргоѵ. где про

со, там и птицы:
Вгі%ке11а. — N011 сІиЬіІаіе, Бі^поге, поп ѵі тапсЬегй сош-

Еа^піа: гіоѵе с’ё ті&По, исссШ ѵоіапо... е сіоѵе с'6
иопа Іаѵоіа, &1і есгоссЫ Ііоссапо (С. СоШот, *І*а Ьо11е%а 

йеі са[[ё»).
Б р и г е л л а .  — Не извольте сомневаться, сударь. Вы не 

останетесь без общества. Где просо, там и птицы, а где 
хороший стол, там и дармоеды.

1421. іі т ід і іо  т а п ііе л  Іа Г ате іп саха ргоѵ. одним 
просом сыт не будешь.

8ассо гоііо поп Ііеп т ід ііо , роѵег и о т о  поп ѵа а (и ш 
поп На) соп8ІдІіо см. 5-43.
М ІС Ы О РА Р Е  ѵ 

ті& Ііогаге пеі рердіо см. Р-І002. 
т іе ііо гаге  ипа 8 о т т а  а цй см. 5-1008.
1422. а<«аі т ід ііо га  сЬі поп ре^ріога ргоѵ. иіутл. з і  

тому лучше, кому не хуже; лишь бы не хуже.
І1 сатр ап ііе  поп т ід ііо га  Іа согпассЫа см. С-359. 

М ІС Ы О РЕ  адв
іі т і^ І іо г  и о т о  см. ЦІ-125.
іі Ьгассіо т ід ііо ге  см. В-1134.
Геіа т ір ііо ге  см. Е-237.
т а п о  т ір ііо г е  см. М-449.
ип т о п й о  т ід іісн е  см М-1748.
ве880 т ід ііо ге  см. 5-688
а  т ід ііо ге  йігШо см. 0-575.
пеііа т ір ііо ге  йеііе іроіеъі см. 1-39п
а11е8Іаг8І 5и т ір ііо г і ро8Ігіопі см. Р-2137.
сегсаге т ід ііо г  рап сЬе йі дгапо см. Р-250.
ра88аге а т ід ііо ге  ѵііа см. Ѵ-746.
Іігаге а т ід ііо г  8еп80 см. 5-639.
ГарреШо ё іі т ід ііо г  сопйітйп!:о (или  іі т ід ііо г  іп- 

дгейіепіе, Іа т ір ііо г  8аІ8а) ім. Л 950
ІІ Ьопо ё Ьопо, т а  іі т'&Пог ё т е д ііо  см. В-1464.
Іа І а т е  ё т ід ііо г  соп й ітеп іо  см. А-956.
1а т ір ііо г е  ё Іа ѵіа йі т е г г о  см. Ѵ-461.
1а т ід ііо г  гирра 8І !а пеііе репіоіе ѵессНІе см. 2-107. 
поп с’ё т ід ІІоге  8ресс!ііо сНе Р ат ісо  ѵессНіо см. 

5-1333.
поп сегсаге т і^ і іо г  рапе сЬе йі ргапо см. Р-296. 
а рій 1гІ8Іі рогсі ѵаппо 1е т ід ііо г  реге см. Р-2068.
8С Іойі іі Ьиопо, йіѵегга т ір ііо ге . 8е Іойі іі (гІ8Іо, йі- 

ѵегга реддіоге см. В -1467. 
іа. 8еІ.]а айогпа поп 1а тіі;1іогс іі саѵаііо см. 5-605.
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ЛЩІІѴІАГГА { 
аііассаг&і с о т е  ипа т і^ п а і іа  см. А 1298.
1423. е$$еге соіпе ипа т ід п а і іа  (тж еххеге ипа дгап 

или ипа ѵега т ідпаМ а) а) быть кровопийцей; Ь) (тж. 
е55еге ре^ріо йеііе т ід п а ііе )  пристать как банный лист. 
МІСІЧІУЬО тп

о тЬ га  <1і пп т ід п о іо  см. 0  -327.
МІЬАІѴО тп

1424. агіе гіі Мііапо диал. трудное, хитрое искусство, 
дело.

іпо$са гіі Мііапо см. М-2030.
МИСАКЕ адщ 

ріеіга шіііаге см. Р-1759.
МІЫТАРЕ е т 

еіа т іі ііа г е  см. Е-238. 
т а п о  іпііііаге см. М-450.

М ІИ ТЕ т
1425. М ііііе Ірпоіо Неизвестный солдат, могила Неиз

вестного солдата.
М ІЫ2ІА [

1426. т і і іг іа  геіідіоза воинство христово, клир.
1427. т і і іг іа  гіеі сеіеьіе гедпо поэт, души блаж ен

ных, Слаженные души.
1428. т і і іг іа  сіеі сіеіо а) библ. звезды; Ь) небесное 

воинство, ангелы.
1429. 1а т іі іг іа  гіі С гЫ о воинствующая церковь.
1430. т і і іг іа  сіеііа ѵйа жизненные невзгоды, трудно

сти.
МІЬЬЕ пит

пііііе соіапіі см. М-1432. 
шіІГаппі см. А-892.
— сапіраге т іІГ ап п і см. А-892*.
— т і  ррге (или т і  ха) тіІГ аппі... см. А-893. 
т і і іе  ѵоие саго см. Ѵ-932.
т і і іе  ѵоііе по см. N-319.
1а Іе^ еп с іа  гіеІГаппо т і і іе  см. 1.-324.
1431. пеі т іі іе ( іш о )  в тысячном, в тысяча первом 

году, давным-давно.
5оііо шіііе сЬіаѵі см. С-1696 а).
( а )  т і і іе  т і^ І іа  см. М-1415.
— еккеге а (или екзеге 'оп іап о  Іе) т і і іе  т ід і іа  <1а... 

см. М 1415а.
т і і іе  т і^ І іа  сепіо см. С-1495.
1432. а т і і іе  а т і і іе  (тж. т і і і е  соіап іі) несметное 

число; в огромном количестве.
1433. — (5а т і і іе  е ипа поііе невероятный, сказоч

ный, восхитительный.
аѵег саго цс т і і іе  опсе (Того (или т і і іе  (іогіпі) см. 

С-999а.
аѵеге ипа соКа гіі т і і іе  саѵаііі см. С-2990.
Йаге а іпсіоѵіпаге іп т і і іе  см. I 222. 
гііге т і і іе  <ШеНі сіі... см. 0-403. 
гііѵепіаге гіі іліііе соіогі см. С-2177.
1434. Іаге гіеііе т і і іе  (7ж Іагм  т іі іе )  быть заядлым 

(игроком, курильщиком и т. п.).
Іаге т і і іе  ассо^Ііепге см. А-81.
(аг&і <1і т і і іе  соіогі (тж. іаге іі ѵі®о сіі гпіііе соіогі)

см. С-2177.
Іаге т і і іе  $асгатеп!і см. 5-55.
Іаге т і і іе  ѵегкі см. Ѵ-397.
тап гіаге  іп т і і іе  реггі см. Р-1467.
раііге (или зоіігіге) т і і іе  т о г іі  см. М-1976.
1435. хіаге зиі т і і іе  а) задаваться, важничать; 

Ь) преувеличивать
Іа созсіепга ѵаіе рег т і і іе  Іев іітоп і см. С-2945.
1436. 1е Іа гіо іп т і і іе  держ у пари, что не угадаешь:

«...Ѵе<іо аргігзі іі т іо  изсіо е Іп^сѵіпа сЫ епіга; 4е 1а 
сіо іп т і і іе . . .»  (М. Вопіетреііі, <хVшпате ^еОеІе»),

— —Я внжу, как открывается дверь в мою комнату, и... 
догадайся, кто входит? Ни за что не угадаешь.

АЬіІиа і ЪапіЬіпі а еѵііаге 1е сіотэпгіе соіпе: «5аі сЬе 
соза Ьо репбаіо?»... е 1е !га5І «Те 1а гіо іп т і і і е  а  Іпгіо- 
ѵілаге» (РіІіегіИі «II роііо поп зі тап&іа соп Іе тапі» ) .

Приучи детей избегать вопросов типа: «Знаешь, что я 
подумал?» и фраз вроде: «Ни ча что не догадаеш ься».
(ё ) те& ііо ип воігіо гіі Ьиоп асчиізіо сНе т і і іе  с1’і т -  

Ьго^іі см. 5-932.
рег ип ^іогпо сіі ^іоіа ее п’Ьа т іі іе  йі поіа см. С-598, 
т і і іе  ріасегі поп ѵаі^опо ип Іогтеп іо  см. Р  1477. 
ип’ога раге тіМ е см. 0-476.
(апіо саса ип Ьие циапіо (или с о т е )  т і і іе  тохсЬе

см. В -1388.
ѵаі рій ип’опсіа «Гопоге (или (И гери(агіопе) сНе т іі іе  

ІіЬЬе «Того см. 0-398.
ѵаі рій ип 1е$(ітопе (или (екіітопіо) гіі ѵікіа сНе тШ е 

сГисШа см. Ѵ-698.
МІЬЬЕХІУ.О т

1 437. «Тип а Иго т і і іе з іт о  из другого века, очень ста
рый (о негодной или немодной вещи). 

поп ѵаіеге ип ті!1е5 Іто  <1і цгі см. V 28
1438. іп сЬе т іП е Л т о  аѵѵеппе? ирон. так в  каком это 

году-то было?
МІЬХА /

1439. поп аѵеге т і і г а  отличаться исключительной вы
носливостью, иметь хорошее сердце (о бегуне).

1440. зіігассіііаге 1е т і і г е  бедствовать, терпеть нуждѵ. 
МІМО т

ё рііі Іасііе Іаге іі т о ш о  сЬе іі т і т о  см. М-1733. 
М І М  [

гіаге (иосо аПа т іп а  см. Р-1514.
1441. зѵепіаге 1а т іп а  а) воен. обнаружить мину; 

Ь) предотвратить враждебные выпады; раскрыть, рас
строить козни, пронски.

1442. циі поп сі ріоса Іа т іп а  ей здесь толку не бу
дет; здесь нам делать нечего.

1443. сі ѵоггеЬЬе ипа т іп а  =  с этим нгдо покончить 
раз и навсегда.
М ІМ С С ІА  /  

т о п е іа  йі т іп асс іа  см. М 1^30 
М ^ А С С ІА Р Е  ѵ 

т іп асс іаге  гоѵіпа см. К-598. 
т і  іассіагс Іиопі е (и іт іп і см. Т-973.
1444. сНі т іп асс іа  поп ѵиоі сіаге ргоѵ. ~  не та со

бака кусает, что лает.
сНі (рііі) І е т е  (р ій) т іп асс іа  см Т 174- 
сНі ипо пе са$іі^а (или да$1іда) сепіо пе т іп асс іа  

см. С -1267.
сНі а ипо оНепйе, то Ш  т іп асс іа  см. 0-270.

М ^ А Р Е  ѵ 
т іп а г е  Іа розігіопе сіі... см. Р-2138. 
т іп а ге  іі Іеггепо 50И0 і ріегіі а цсі см. Т-447. 

МІІЧСНІАГА  ̂
е‘,зеге с о т е  іі т а і і о  сіеііе тіпсН іаіе  см. М-969. 

М И Ч С Ш О М Р Е  ѵ 
тіпсН іопаге Іа М аііеа см. М-942, 
а Гагм Іа ЬагЬа сі ѵиоі росііі зоісіі, а Гагзі тіпсНіо- 

паге поп сі ѵиоі пиііа см. В-260.
1145. а Гаг5і тіпсЬіопаге сі ѵиоі росо (или пиііа) 

ргоѵ. глупость сделать ничего не стоит.
М ІІЧС Н ІС ^Е т

1446. т іпсЬ іоп  тіпсЬіопе =  дурак дураком, простак 
простаком.

1447. одпі ІегіеІ тіпсЬіопе... каждый (более или ме
нее) нормальный человек...

рііі тіпсНіопе йеііа Іипа см. Ь-885. 
рііі тіпсЬ іопе сЬе Гиоѵа зогіе см. Ѵ-175.
1448. Гаге іі тіпсНіопе прикидываться простачком, ва

лять дура (ч) ка.
1449. Іаге И тіпсЬ іопе рег поп рараге даЬеІІа (или 

Гокіе) прикидываться дурачком.
г ітап еге  с о т ’ип т іп с і.і т с  см. К 380.
1450. сЬі ё іпіпсНіопе, ё $ио гіаппо ргсѵ. =  не будь 

дураком — впредь наука.
1а сгосе е і Іапіегпопі Іоссап хетрге а ’ рій тіпсИіоі і 

см. С -3099.



^Іі ё ѵепиіа Гога йеі шІпсЬіопе см. 0-472.
ТигЬо іі тіпсНіопе! см, Р-1580.
ІигЬо ѵиоі сііг т іп сіііоп е  см. Р-1581.
1451. й 'й  В*' ега тіпсЬіопе! (тж. І055І (з іа іо ) т іп -  

сЬіопе!) нашли д у р а (ч )ка!
1452. гіеі тіпсН іопі поп пе пазсе рій дура (ч) ков уже 

нет; не на того няпал(и).
ІІ топ гіо  поп е Ш 4о рег і тіпсН іопі см. М-1823.
1е погге Іе Гаппо і т іпсЬ іопі, е і ІигЬі $е Іе т а п р а п о  

см. N 532.
одпипо На іі зио рипіо сіеі тіпсЬ іопе см. Р-2542.
Гога Йеі тіпсН іопе ѵіепе а 4иШ с̂ и. 0 -472а.
1453. і рій §гап шіпсЬіопі вопо роі і рій ІигЬі ргоѵ. 

простачки не так просты, как каж утся; =  в тихом ому
те черти водятся.

іі 5е, іі Ма, іі Рогзе ё іі р а іг іто п ю  йеі т іп с Н іс т  сіа 
А гіііто іп чиа (тж. іі 5е е іІ Ма зоп 5 гап тіпсН іопі гіа 
А гіато  іг. ^иа) см. 5-522.
МШ ЕКѴА /

1454. ІІ риісіпо йеііа Міпегѵа цыпленок Минервы 
(слон, на котором стоит обелиск на площади Санта 
Мариа су іла  Минерва в Риме).

1455. іпѵііа Міпегѵа шутл. вопреки Мннерве, вопреки 
здравому смыслу, рассудку вопреки.

1456. поп ё іпіса и$сі1а а г т а іа  соіпе Міпегѵа сіаі сег- 
ѵеііо сИ Сіоѵе га не все сразу получается (ср. не сразу 
/Москва строилась).
М Ш Е8ТКА /

1457. т іп ех іга  гіхсаігіаіа повторение пройденного; 
старая песня на новый лад:

РазвЬ ипа веИ ітапа е роі. сЫ соп ипа Есиза е сііі соп 
ип'аИга, сезваш то аІГаію  (1і іпсопігагсі. Ега Ііпііа, е. 5і 
ва, диапйо 1с сс =е вопо Ііпііе, поп гісогшпсіапо: а пеББипо 
ріассіопо 1е т іп е з іг е  гІзсаЫ аіс (Л. Могаѵіа, шЦассопІі 
гопіапіь).

Прошла неделя, а потом, под раз іы м и  предлогами, м ы  
н вовсе перестали встречаться. Все было кончено. Известно, 
если дело кончено, ие стедует повторять старое. Кому охота 
снова начинать волынку?

— ...I реііероіі, *_ 1о ваі, зопо ѵоІиЬіІі: поп а т а п о  1е 
(піпезіге гівсаісіаіе {(■. Саітрепіа, *11 Рогпагеііо йі Ѵепе- 
гіа» ).

— ...Ты же знаешь, сплетннкн — люди капризные, им ие 
по вкусу вчерашний суп.

1458. т іп ея іга  е Іезво скромная пища, скромный 
ужин; скромное угощенье.

1459. т іп е з іга  гіеііе Іге егге (ш о , гаре е госсИі) пер
вое блюдо из трех «р» (из риса, репы и рокки — соси
сок).

р геггето іо  сГодпі т іп ея іга  см. Р-2273.
1460. с а тр аге  гіі тіпе&іге а) держ аться на одном 

бульоне (о больном)-, Ь) есть только первое (по бедно
сти) (ср. перебиваться с хлеба на квас).

1461. Гаге 1е піпекіге а) разливать суп; Ь) админи
стрировать, управлять; руководить.

1462. Іагкі 1а т іп ев іга  с о т е  ріасе поступать по-сво
ему.

1463. Гаге 1а пііпе$іга рег і даНі стараться для 
других, работать на дядю  (без пользы для себя):

...Ей ессо іі Ъеі гізиііаіо! Раг 1а гпіпезіга рег I &аШ е 
аггізсЫаге Іа гоЬа е 1а іезіа  (С. Ѵег%а, «Мазіго-йоп Се- 
зиаШо» ).

...Хорош результат! Стараться для других, рискуя своим 
добром и своей головойI

1464. Іаге 1иМ’ипа іпіпехіга смешать все вместе, чего 
только не намешать.

1465. ^иахіаге Іа т іп е з іга  а чгі испортить (все) дело 
кому-л.

іпап&іаге Іа т іп е$ іга  іп саро а цгі см. С-776.
1466. рагеге сГаѵег т а н д іа іо  ипа тіпе$(га гіі Гихі дер

ж аться словно аршин проглотил.
1467. регйеге 1а гтііпеьіга потерять должность, быть 

уволенным.

1468. іепеге гіаііа т іп еы га  держ аться поближе к кот
лу; служить тому, кто больше платит; быть бесприн
ципным.

1469. ігоѵаг Іа т іп ев іга  т а г іШ а  ЬеІГе (а((а (или 
ЬеІГе зсогіеііаіа) прийтн на все готовенькое.

1470. ѵоіег сагпша..‘ іпіпекіга стремиться вкусить но
вого, неизведанного, попробовать чего-нибудь новень
кого.

1471. ЬеІГе Іа ііа  1а т іп ех іга  дело сделано, все в по
рядке.

1472. о сЬе т іп ез іга  ё чиекіа? в чем дело?, а это еще 
что такое?

сНі На Іа т е я іо іа  іп т а п о  $і (а  1а т іп е з іга  а хио 
тогіо  см. М 1304.

сЬі $’ііііріссіа (или 5’ітр асс іа ) соііе ІгаясЬе, Іа т іп е- 
5Іга $а гіі Іи т о  см. Р-1231.

с о т е  И сасіо (или іі І о г т а ^ іо )  $и11а п іпехіга см. 
С-31.

1473. с о т е  Іа пипеяіга зсіосса: поп за гіі пиііа =
совершенно безвкусный, пресный.

<іо%Ііа гіі 1е$1а ѵиоі т і і ^  >(га см. 0-735.
1474. сіие тіпе5Іге а ип раяіо поп (алло Ьиопо ргоѵ. 

одно к одному — нужно кому?; однообразие приедается.
1475. ё Іа $(е$5а (или Іа піесіеяіта) т іп ек іга (это) 

все (одно и) то же, (это) все та же кухня (ср. тех же 
щей, да погуще влей).

1476. ё ІиІГаНга т іп ез іга  совсем другое дело, совсем 
другой коленкор.
_ 1477. о т а п д іа ( г )  циеяіа т іп с  Лга о $аІІа(г) цие&1а 

(іпехіга ргоѵ. или ешь, что дано, или прыгай в то окно; 
смотрн, как бы не было хуже:

— ...Сгейі а т е .  сііе пе Іго разіаіе Л" соііе е йі с г ш і с . 
Е роі, сот^_ сіісе іі ргоѵегЬіо: о іпапгі диезіа шіпсзіга о 
каііі й а ііа  ііпезіга. Е іо, оЬЬсёепйо аі ргоѵегЬі, Ьо чегпрге 
рге(егііо тап р іл г  ікіпсМга, хсп а }аг Ігорре зіогіе (О. Аг- 
ріпо, «1е тШе е ипа Ііаііа»).

— ...Поверь мне. Я на своем веку много чего повид .'I 
Д а и пословица говорит илч ешь, что дано, или прыгай в 
окно. П рндерличаясь пословицы, я всегда без лишних слов, 
нредпочі.гал поесть.

ип р'иг'.со гіі ваіе рио ^иахіаге Іа т іп ек іга  см. Р-1883.
1478. Іа $1е55а т іп ек іга  ѵіеп а поіа ргоѵ. одно и то 

ж е скоро приедается.
( і)  (горрі сиосНі диа&(апо (или ііпЬга(Іапо) Іа т і -  

пехіга см. С-3164.
М ^ Е 5 Т Р О \Е  т

1479. Іаге ип пііпеяігопе напутать, внести путаницу, 
неразбериху; сделать мешанину из чего-л., намешать, пе
ремешать.
М ІМ Е РА  {

1480. т іп іе га  іпеяаихіа неисчерпаемый источник..
1481. т іп іега  й’ого золотая жила, золотое дно:

АпсЬе зареѵа сЬе аѵеѵо асгі^о йеііе ореге рег іі Іеаіго, 
ып’аига шіпіега сГого (С. Сіасоза. «Ъпа зігапа циіда»).

Он знал такж е, что я писал и для театра — еще одна 
золотая ж ила.

1482. т іп іе га  сіі поіігіе (или сГіпіогтагіопі) кладезь 
премудрости, источник знаний.

1483. Ігоѵаге ипа т іп іега  найти золотую жилу.
1484. поп сі Ьо ііііса ипа т іп іега  я ведь их на кую 

(о деньгах).
М І№ М О  а ^ ё  с т 

іп іе гт іп і т і п і т і  см. Т-378. 
іІ55аге ’а т і п і т а  рокіа см. Р-2157.
1485. сіе’ т і п і т і  поп сига іі ргеіоге ргоѵ до мо.ючей 

судье нет дела
М ІМ 5Т Е Р О  чі

1486. іі РиЬЫісо Міпіьіего а) госѵдарствеппгні оби.і- 
ниге.іь, прок; рор; Ь) прокуратура.

1487. 5апіо (или 5асго) т іп ік іего  священники, духо
венство (пример см. С -131).

1488. соі т іп і$ іего  йі... с иомошью.., через іюсредна- 
чесісо_.



МІЫ 626

1489. пеІГ-зегсігІо йеі зио т іп Ы е го  при исполнении 
(служебиых) обязанностей.
МІКІ5ТКАРЕ ѵ 

т іп іг ігаге  Гасяіга аііе гапе см. А-178.
М ІМ 5ТРО  т

1490. шіпі5іго іпйедпо недостойный слуга (божий) 
{говорят о себе священники).

1491. ШІПІ5ІГО йі Ь іо слуга господень, священник:

Боп Разчиіпо діі гізропйеѵа: «ип т іп із іго  <!! БІо Ьа 
іі ёоѵеге <1і аіиіаге диеі регбедиііаіі сЬе зопо ігаіеІІІ іп 
Сгізіо ей ё ёоѵеге йі о^пі засегйоіе аззесопйаге і р а іп о іі 
сЬе <Шеп<іопо ГІІаІіа» (А. Сегѵі, «7 тіеі зеііе Н&И»)- 

Дон Пасквино отвечал ему так: «Слуга господень обя
зан помогать всем гонимым братьям во Христе, и каж дый 
священник должен оказывать содействие патриотам, защ и
щающим Италию».

1492. ІІ ГПІПІ5ІГО йеііа діи$(іг!а ист. палач.
1493. ШІПІ5ІГО йі расе священник.
1494. тіп І5Іго  (I 1а рагоіа молящийся.
1495. іі т а д й ІОГ гпіпіь(го сіеііа паіига поэт, солнце 

(у Дант?).
МІІЧОКЕ е т 

т іііо г  п и тего  см. N-578. 
агіі т іп о г і см А -1160. 
е іа  шіпоге см. Е-239.
(гаіе т іп о ге  см. Р-1239.
ророіо сіеі т іп о г  п и тего  см. Р-2043.
и т а п ііа  т іп о ге  см. 11-58.
ѵіло т іп оге  см. Ѵ-585.
(1і шіпоге сопіо см. С-2521
1496. апйаге рег Іа т іп о ге  а) ист. входить в м лад

ший цех, принадлеж ать к младшему цеху {во Флорен
ции)', Ь) не иметь успеха; потерпеть поражение.

1497. е5$еге т іп о ге  сіі цс лишиться чего-л., потерять 
что-л.

1498. е$$еге {или то$(гаг5і) шіпоге йі ее 5Іе580 об
мануть ожидания, не оправдать надежд.

ргепйегзі іі шіпог ш аіс {тж. 1га йие т а і і  ргепйег$і іі 
т іп оге) см. М-219.

аЬЬі йоппа йі 1е т іп оге , $е ѵиоі г~:;еге кідпоге см. 
0-793.

(га йие т а і і  (зседіі) іі шіпоге см. М-233, 
а  т а р р іо г  (еіісііа шіпог (егіе см. Р- ЮО.

МІМЧЕТТО гп
1499. сі 8І рио Ьаііаге іі ш іпиеііо д а  тут танцевать 

можнс, народу тут не очень много.
МІІЧІІСІА [

1500. Іедагзі Іе 8сагре(((е) соп Іе т іп и р іе  а) приго
товиться сбеж ать, убеж ать; быть готовым пуститься на
утек; Ь) броситься со всех ног.
МІМІТА і

1501. $ареге 1а ш іпиіа йі чс редко знать все до  тон
костей, знать мельчайшие подробности.
МІІМІЛГО I адд

1502. т іп и іо  с о т е  іі рапісо мелкий, как просяное зер 
нышко.

депіе т іп и іа  см. С-355, 
ророіо т іп и іо  см. Р-2044
1503. а  т іп и іо  {тж. аПа т іп и (а )  подробно, до  мело

чей, детально; придирчиво, педантично.
1504. а ( І )  т іп и іо  в розницу.
1505. савсаге пеі т іп и іо  придираться к мелочам, быть 

слишком мелочным.
М ІМ Л О  II т

1506. сопіаге (Іе оге е) і т іп и (і (тж. сопіаге 1е оге) 
считать (часы и) минуты, ж дать с нетерпением.

1507. диагйаге (или $(аге) аі т іп и і  быть исклю
чительно пунктуальным, отличаться особой пунк
туальностью.

о$$егѵаге ип т іп и іо  йі гассо ^ іітеп іо  см К 12.
1508. храссаге іі т іп и іо  а) идти минута в минуту (о 

часах\, Ь) быть очень пунктуальным.

1509. вчиагіаге т іп и іі пользоваться- каж дой мігіутой, 
ценить свое время, знать цену времени.
МІІЧІІ22АРЕ ѵ

с о т е  а з т о  Баре, созі т іп и г г а  гаре см. А-1239. 
М ІМ ІІ2201Х) т

1510. а  т іп и гго іі (йі рапе) мало-помалу, потихоньку; 
с -рудом, ценой больших усилий, лишений.

1511. апйаге Іп т іп и гг о іі разбиться вдребезги.
МІО а%ё

1512. поп 5оп ріи т іо  я сам себя не узнаю, я сам ие 
свой.

1513. поп 5агеЬЬ“го йеііе т іе і  (тж. воп йеііе т іе !)
ирон. только этого мьг н не хватало!

1514. раг т і о  как н я: ип ^ а іа п іи о т о  раг т іо  поря
дочный человек, как и я.

1515. рег шю! невероятно!, г.іазам своим не верюі 
Чиезіа ё Іа т іа !  см. '^-109.

М ІРА /  
рипіо йі т іг а  см. Р-2485.
— ргепаеге рег рип(о йі т іг а  см. Р-2537.
1516. кепга т іг а  гіі т а і е  не чмея в виду ничего дур

ного, без каких-либо дурных намерений.
1517. 5епга т іг е  (егге без задних мыслей.
1518. аігаге 1а т іг а  (или  Іе т іг е )  (слишком) высоко 

метить-
— Рара, іи сі Ьаі іпзеепаіо  ай аігаге Іе шіге (А. Раіаг- 

гезсНі, «7 [гаіеііі Сиссоіі»),
— Ведь ты нас учил, отец, ставить перед собой возвы

шенные цели.

1519. а8§е§1аге 1а т іг а  тщательно прицеливаться, точ
но наметить цель.

1520. аМгаѵегзаге Іе т іг е  гіі цгі стать кому-л. попе
рек пути, дороги.

1521. аѵеге а т іг а  ^с редко постоянно помнить о 
чем-л.

1522. аѵеге (Іа ) т іг а  а... (тж. аѵеге іп т іг а  сН..; аѵеге 
сН т іг а )  намереваться, иметь намерение.

1523. содііеге Іа т іг а  попасть в точку; сказать правду.
1524. Іагіа  §иІІа т іг а  (тж. реггіеге ді ш іга) промах

нуться.
1525. ргепйеге гіі т іг а  взять под обстрел:

Іо ііігтаі е іі гізиИаіо {и сЬе Іа геахіопе т і  ргеве <М 
т іг а  раг іісо іагтеп іе, с о т е  йеі гезіо 1а сепзига (С. Сег~ 
тапеііо. «Метогіе йі ип ЬагЫеге»).

Я подписал, и в результате все реакционеры взяли меня 
под обстрел, как, впрочем, и цензура.

«Міо т а г ііо , саріга, соі п о т е  сЪе аѵеѵа йі зосіаіізіа , рег 
йі рій соепаіо йеІГопогеѵоІе Тиггі, рио іт т а е іп а г е  зе ега 
ргезо йі т іг а »  (С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі Ьозсо»),

— Понятное дело, мой муж, кого зиали как социалиста, 
да еще свояка его превосходительства Турри, как и сле
довало ожидать, попал под удар.

I ^гоббі Іигіі йі йапаго е гіі еіо іеііі зопо ріиііозіо 1а 
зресіаіііа йеі ѵегі іорі й’аІЬег%о, сЬе адізсопо рег 1о ріи йі 
поЙе зсіѵоіапйо с о т е  отЬ ге йаі соггісіоіо йезегіо а ііа  сате га  
ргеза гіі т іг а  (*Л Рассо йе Ьацагйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Крупные кражи денег и драгоценностей большей частью 
дело рук гостиничных воров, орудующих ночью н прокра
дывающихся подобно теням по пустым коридорам к зара
нее намеченной цели.

Сіі аг іі5Іі пиоѵі аггіѵаіі зопо ргіпсіраітеп іе ргезі гіі т і г а  
(С. йе Кепхіз, «II сапіоге йеі ророіо»).

Вновь прибывших артистов сразу же начинают оса
ж дать многочисленными знаками внимания.

1526. эЬа^Ііаге 1а т іг а  а) не попасть в цель, промах
нуться; Ь) не достичь цели.

1527. іепеге сП т іг а  ^  иметь в виду, преследовать 
цель:

— СЫ Ьа с о т р и аіо Та Іізіа. Ья іепи*о гіі т іг а  сЬе 1а 
іезіа  гіезса йіѵеНепіе (А. РаІаггезсЫ, «7 ^гаіеііі Сиссоіі»),

— Тот, кто составлял список приглашенных, хотел, чтобы 
праздник удался иа славу.
(Пример см. тж„ В-697).

МІКАСОЬО пг 
согіе йеі шігасоіі см, С-2825.
1528. рег т ігасо іо  чудом.
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со Юосеі. ѵііа (, т о г іе )  е тігасоН  йі цй см. Ѵ-754. 
Гаге іі т ігасо ! йі М ао т е ііо  см. М-734.
1529. Іаге т ігасо іі а) (тж. орсгаге шігасоіі) гворить 

чудеса; отличиться, сделать невозможное; превзойти вое 
ож идания; Ь) восторгаться, восхищаться; ахать, охать, 
умиляться (при виде чего-л.).

1530. Іаге шігасоіі а гоѵехсіо быть ловкачом, 
паггаге (или гассоп(аге) ѵ.іа (, шог(е) е шігасоіі йі

цй см. Ѵ-745. 
орегаге шігасоіі см. М-1529.
хареге ѵііа (, т о г іе )  е т іга го іі сіі цсі см. Ѵ-754. 
хареге ѵііа (, т о г іе )  е т ігасо іі йі дс см. Ѵ-755.
1531. хсагісаге (или храссіаге) шігасоіі рассказыьать 

небылицы.
МІКАЬЬЕСРО гп

1532. Іаге (или йаге) іі пи -аііегго поздравлять:
ТиШ ві егапо а ііге ііа іі  аііогпо аі Еио сагпіеге Ьеп ріепо 

Іасепйойіі і т і іа і іе р г і  (О. Ѵегца, *Егоб*).
Все с т о л п и л и с ь  вокруг поль^ю  дичи ягдташ а, поздрав

ляя его.

М ІК А ^О Ь А  
еххеге ип Рісо сіеііа Мігапйоіа см. Р  1572.

М ІРАРЕ ѵ 
шігьге а Ьаххо см. В-511.
1533. поп аѵег сНе сіі іпігаге потерять всякую на

деж ду.
1534. Іаге а  1и ші шігі смотреть друг па друга; иг

рать в гляделки.
рагіаге хепга репзаге ё с о т е  Іігаге хепга т іг а г е  см. 

Р *61.
хе оссЬіо поп т іг а ,  сог поп хохріга см. 0-243. 

МІ5СНІА I
пе! Іо ііо  йеііа тіхсНіа см. Р-989.
1535. аі йі хорга йеііа тіхсН іа над схваткой, на ней

тральной позиции:
ВагЬагІпо. — Ога зі ѵиоіе ип с а П(1 а 1 о сііе... поп віа, 

іПБотша, ессезБіѵашепІе Іеваіо а ііе  Гагіопі роіііісііе: а і гіі 
зорга гіеііа тІзсН іа, ессо... (I*. Зсіазсій. <гЬ‘опогеѵсІе* ).

Б а р б а р и и о. — Теперь нам нужен кандіш ат, которы й., 
не был бы тесно связан с какой-либо партией, так сказать, 
человек вне по."итя іи.

Ё йіНісіІе саріге аісипі віогпаІізЦ сЬе сегсапо (11 шеі 
Іегіі а і (II лОрга сіеііа т із іЫ а  с гіПеМеге зе ѵа'%а о по 
Іа репа аррсее іяге соіиі сііе 6 аейге<Шо («Раезе зегаг, 
14 аргііе 1969»),

Трудно понять некоторых журналистов, которые пытаются 
оставаться «вне игры» н взвешивают шансы: стоит или не 
стоит труда поддержать жертву нападения.

МІ5СНІАРЕ ѵ
тіхгНіаге 1е сагіе см. С -1086. 
тіхсНіаге іі ргапо соі Іодііо см. С-9858.

МІ5ЕКЕКЕ т
т а іе  сіеі тіхегеге см. М-190.
— сайеге пеі т а і  йеі тЬ егеге  см. М-1901.
— Іаге ѵепіге И т а і  йеі тіхегеге см. М-191.
1536. сапіаге йеі тіхегеге ревмя реветь, реветь белу

гой, заливаться слезами.
1537. сапіаге II тіхегеге а чсі а) отпевать кого-л.; петь 

отходную; Ь) считать конченым (обыкн. о человеке).
1538. сапіаге ип тіхегеге аййоххо а  цй дать кому-л. 

как следует, избнть кого-л.
1539. еххеге (г ій ой о) аі тіхегеге а) быть прн смерти; 

дышать на ладан; Ь) сидеть на мели, сидеть без гроша. 
МІ5ЕРІА { 1) нищета; з’божество; 2) несчастья; 3) пу
стяк.

1540. т Ь е г іа  ѵехШа йі хеіа (1) нарядное убожество, 
прикрытая нищета.

т а і  йі т іхегіа  (1) см. М-192.
1541. хепга іпіхегіа (1) а) щедрый, гостеприимный, об

ладающий широкой натурой; Ь) удобный, широкий (о 
платье) ;  с) щедро, великодушно.

1542. — Іаге «іепга т іх ег іа  (1) отличаться щедростью, 
не ж алеть (средств, угощений и т. п.), не очень го эко
номить, ни в чем себе не отказывать.

1543. апйаге іп т іхегіа  (1) обнищать.
1544. еххеге (или сатр аге , ѵіѵегі) пеііа т і«егіа  Гіп 

а ііа  рипіа йеі сареііі (тж. еххеге соііа т іхегіа  а  роіа)
(1) влачить нищенское существование.

1545. Іаге а  т іх ег іа  іп цс (1) жадничать, скупиться, 
скопидомничать; стараться сэкономить, выгадать

1546. р іапдеіе (хетрге) т іхегіе  (или т іхегіа) (2) 
ныть, скулить, плакаться; прибедняться, сетовать на 
судьбу.

1547. гійигге іп т іхегіа  (1) пустить по миру, разо
рить:

«Раппиііопі — репзаѵа Іггііа іо— Ьап(1іМ йа еігагіа. Кійііг- 
гало Іп піізегіа Іе шіе з а л о г е  е а т е  поп гевіегаппо еііе 
&1і о55і йа 1 ессаге» (С. Койагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроі- 
Ипо» ).

«Бездельники, — подумал синьор Помидор с  раздраж е
нием, — разбойники с большой дороги. Пустят по миру моих 
дам, а мне оставят одни кости*.

1548. гійигхі а ііа  (или іп) т іхегіа  (1) впасть в ни
щету.

1549. хоііеѵаіе йа т іх ег іа  (1) вытащить из нищеты, 
из грязи; вывести в люди.

сНі йіххе и с т о , йіххе т іхегіа  (1) см. ІІ-138.
1550. ё с о т е  Іа тіхегіа: рііі хі ѵа іп Іа е рііі сгехсе 

(1) как бедность: чем дальше, чгм больше
1551. дгайіхса диехіе ігіхегіе (3) йё не откажите (в 

любезности) принять этот скромный подарок.
т іхегіа  Іа  поѵапіипо (1) см. N-501. 
пеххип т а д ^ іо г  йоіоге сЬе гісогйагхі йеі Іе тч о  Іеіісе 

пеііа т іхегіа  (2) см. 0-753.
1552. рег Іа п.Чегіа! (тж. Іайга тіхегіа!; рогса т іхе- 

гіа!) (! )  черт подери!
1а гоѵіпа поп ѵиоі т іхегіе  (1) см. К-599. 

М І5ЕРІС О РО ІА  }
Іаг&о чиап+о 1а тіхегісогйіа йі Б іо  см. 1^-169". 
ореге йі тіхегісогйіа см. 0-406.
1553. пеапсНе рег Іа тіхегісогйіа йі Оіо нн за какие 

блага, ни за что на свете.
хепга р іеіа пё пііхегісогйіа см. Р-1756
рагсге ип (гаісііо  йеііа гпіхегісогйіа см. Р-1251.
1554. рагіаге е хігараііаге хепга тіхегісогйіа беско

нечно долго говорить, тянута резину, повторять все вре 
мя одно и то же.

1555. (огпаге а ііа  шіхегісогйіа йі цй положиться на 
чью-л. милость.

1556. игіаге а тіхегісогйіа вопить как недорезанный.
1557. ихаге тіхегісогйіа а) простить, помиловать, 

Ь) творить добро.
1558. ѵепіге а  тіхегісогйіа прийти на поклон, за ми

лостью, за прощением.
1559. тіхсгісогйіа сапіаѵап і ^гіііі циапйо діі ргехе 

іиосо 1а сараппа! шутл. плачь не плачь, і толку не бу
дет (ср. Москва слезам не верит).

1560. тіхегісогйіа йі Оіо! батюшки светы!, боже ты 
моіі!
М І8ЕРО

і т іхегі аѵапгі см. А-1360.
1561. т іхего  е паіо  всего лишь, какой-то (там ), ка

кой-то (мелкий); хі Ьа апсога аІГехате чп д'огпо т і -  
хего е паіо до экзамена остался один-едннствишый 
день.

Іаге (ипа) т іхега  Іі&ига см. Р-718.
Іаге ипа ѵііа т іхега  см. Ѵ-732.
1а піайге іассепйопа (а 1а (ідііоіа т іхега  см. М-59, 
т іх ега  циеііа Іехіа сЬе а  Іеѵагдіі іі сарреі росо сі ге- 

х(а см. Т-613.
Іа хрегапга ё іі рапе йеі т іхег і см. 5-1358.

М15ТЕКО т
1562. т іх іего  еіеихіпо з? тайна, покрытая мраком.
1563. хепга Іаге (И п іі) т іх іег і прямо, откровенно, иа* 

прямик.
М І5ТІСО 

ш ііііса  р іап іа  см. Р-1512.
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Іа т із ііс а  ѵіѵапйа см. Ѵ-789. 
рапе т із ііс о  см. Р  227 

М І51Ж А I 1) мера, мерка; 2) граница, рамки; 3) меро
приятие, меры.

1564. а шіхига йі сагЬопе (1) а) щедро; Ь) неуме
ренно.

1565. — гепйеге а т ік и га  сіі сагЬопе (1) воздать пол
ной мерой.

1566. а  т іхи га  йі сгихса (1) в большом количестве, 
много.

1567. соп Ьиопа т іхи га  (1) с л и х в о й ; больше чем 
надо.

1568. Іа ііо  хи т із и г а  (1) а) сшитый на заказ (о 
платье)-, Ь) подходящий:

«РегеЬё поп ѵа іп сопѵепіо, Іеі рег езетп іо? ЗагеЬЬе ип 
ЪеІ ргеіе за, ргоргіо іаМо зи т ізи га»  (О. Рагіве. «Атоге е 
/ егѵоге» ).

— А почему бы не поЛти в монастырь вам. например? 
И з вас получился бы прекрасный священнослужитель, ну 
Прямо-таки идеальный.

Ти т і  ѵиоі 1о зіеззо Ьепе сЬе Іі ѵоеііо іо. З іа т о  ГаШ 
зи т ізи г а  ( V. Ргаіоііпі. «Меіеііо»)

Ты любишь меня так же- как я тебя. Мы с тобой созда
ны друг для друга.

1569. рег пиІГаІіга тІ5ига (2) никоим образом, ни под 
каким видом

а п и тего  е т і$и га  (1) см. N-579.
1570. $есопс1о іп чиаіе т і^и га  (1) смотря как.
1571. ьепга т ізи га  (1) без меры; безмерно, беспре

рывно.
1572. зепга т ізи га  пе гедоіа (1) без всяких правил, 

рассудку вопреки:
С отипцие зіа, яиапйо чие’ ргігпі [иті / игопо ваіііі аііа 

іевіа гіі Кепго, ѵіпо е рагоіе сотіпсіагопо а апйаге, Гипо 
іп &ій е Гаііге іп зи. зепга т ізи г а  пё ге^оіа (Л. Матопі, 
«I рГОтв58І 5р08І»).

Как бы там ни было, но когда винные пары начали 
ударять н голову Ренцо, в его горло полилось вино, а из 
уст — слова без удерж у и без толку.

1573. ёі §(ге1іа т і$ и га  (1) а) чуть, едва не...; Ь) спорт, 
(часто с ѵіпсеге) с минимальным преимуществом.

агіорегаге (или аѵеге) йие р ея  е гіие т ізи ге  (или 
сіоррю ре$о е сіорріа т і$и га) (1) см. Р-1375.

1574. аѵеге 1а т і5и га  гіі цс (1) ^  получить полное 
представление о чем-л.:

Ма ипа зега рій гіеііе а ііге  сгегіеШ аѵеге 1а т ізи г а  гіеі 
т іо  е еп*°- Сегіо чиеііо сЬе т і  аѵѵеппе поп йоѵеѵа еззеге 
сарііаіо  а пеззип ти зіс із іа  гіеі шопгіо (і/. МогиссНіо, «’З'/о- 
гіе й’іегі, бі о^ёі... е йі йотапі»).

Но однажды вечером я получил, как никогда прежде, 
ясное представление о моем таланте. То, что происходило 
со мной, не случалось еще ни с одним музыкантом в мире.

Кіаііассб зепха за іи іа г т і. АПога, рег ип ш отсійо , еЬЬІ 
Іа т ізи г а  сіі чиеі сЬе еіаѵо Іасепгіо ^N. ЗаІѵаІак%іо9 
«VасгоЪаіа» )

Он положил трубку, не попрощавшись со мной II тогаа. 
сразу же, я полностью осознал всю опасность того, что 
я делаю.
1575. поп аѵеге (и ш поп сопозсеге) т ізи га  (1) не 

знать меры, быть лишенным чувства меры.
поп аѵеге т о й о  пё п т и г а  (1) см. М-1657.
1576. саіпЬіаге т ік и га  (3) изменить курс.
1577. со іта ге  Іа піізига (1) а) не знать меры, пере

хватить через край; Ь) натворить таких дел, что дальше 
некуда.

поп сопохсеге шікига (1) см. М-1575.
1578. соліепегхі пеііа діихіа т іхи га  (2) держ аться в 

рамках, не выходить за рамки.
1579. йаге Іа т ізи га  (1) показать, дать понять:

Iіі диіпсіісі діогпі <1і таііпсоп ісо  ато ге  е гіі іеіге Іегіопі 
гіі іпвТезе, ЕІізаЬеіЬ ші гііесіе 1а т ізи г а  сіеі раззо сЬе зіаѵо 
рег сотріеге (Л'. ЗаІѵаІа&%іо% «ѴасгоЬаІа»).

За  две недели этой безрадостной любви и нудных уроков 
английского языка Элизабет дала мне понять всю опас
ность ш ага, который я собирался сделать

1580. еззеге а!!а (и ли  гіеііа) т із и г а  (1) быть в норме.
1581. |а І$аге 1а т із д г а  (I) изменить свое мнение.

1582. Гаге йие резі е гіие ті&иге (или  йорріо ре50 е 
гіорріа т ія и га ) (I) быть пристрастным, судить при
страстно, ко всему подходить с двойной меркой.

1583. Іагзі аПа §иа шізига (1) ^  (пере)делать на 
свой лац, по-своему:

СЬ«* соза ега зіаіо? аѵеѵа е^И зе т р ііс е т е п іе  ѵоіиіо 
со ти п ісагт і И зио зраѵепіо <1еІІа ѵііа, 1а зиа (Іізрегахіопе 
<1і гійигіа о апхі Гагзеіа аП а зиа шізига, е сЬіесіегті т  
зііепгіо сопГогіо? (Т. ЬапйоЦі, «І)п атоге сіеі повіго іетро»).

Что случилось^ Хотел ли он просто приобщить меня к 
своему страху перед жизнью, к своему отчаянию от не
способности справиться с ней или же переделать жизнь на 
свой лад и просить моего молчаливого сочувствия?

Гаге цс соп т о й о  е т із и г а  (1) см. М-1660.
1584. Іаг ІгаЬоссаге Іа т ізи га  (1) переполнить чашу 

(терпения).
1585. т е ііе ге  ті>ига а цс (2) а) действовать осмотри

тельно, осторожно, Ь) не выходить за рамки, не превы
шать меры.

1586. те11ег5І т із д г а  (2) сдерживаться, держаться 
в рамках (приличия).

1587. рідііаге ш аіе Іа т із д г а  (или Іе ті$иге) (1) про
считаться, не рассчитать.

1588. ргепйеге 1е пііяиге (3) примять меры:
Іп диапіо аі сотЬаШ ш епІо, 1а роѵегеііа, соп 1а йігехіопе 

<1і чиеііе сопПгіепІі, аѵеѵа еіа ргезе 1е зие шізиге, е Іаііо, 
с о т 'о га  зі ёігеЬЬе. іі 8ио ріапо (/1. Мапгопі, «•/ рготевзі
БрОВІ» ).

Что касается сражения, то бедняжка, по наущению 
своих подружек, уж е приняла меры и, как сказали бы 
иыне. составила план действий.
1589. гасіеге 1а гпгзига (3) снимать лишнее; приводить 

в соответствие.
1590. гіГаг5І зиііа ті^ига (I )  отыгрываться иа весе, об

вешивать:
— 1 пе^охіапіі зі гііаппо зи ііа  шізига... О ѵепйопо 1а 

сісогіа рег саІГё (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп- 
Іогіс»),

— А торговцы отыгрываются на весе. Или продают вме
сто кофе цикорий.

1591. гиЬаге $и11а т ізи га  (1) обвешивать, недовеши
вать; недоливать.

Іа^Ііаге і Ьикіі а ііа  т ізи га  сеііе сахассЬе (1) см. 
В-1493.

Іепеге йие рекі е йие т ізи ге  (или йорріо рехо е гіор- 
ріа ш ізига) (1) см. Р-1375.

1592. Іогпаге а т іхи га  (1) быть, прийтись впору, 
кстати.

а т о г е  поп сопоксе т іхи га (1) см. А-669. 
сепіо тіяи ге  е ип Іа^Ііо  хоіо (1) см. С-1500.
1593. ё с о іт а  (или сіо разза) 1а тіхига (1) хватит, 

достаточно, чаша терпения переполнилась, дело зашло 
слишком далеко; ну, это ѵж слишком:

Е о гш а і, ц и е ііо  сііе роісѵ а л ссас іе гр іі, ес«'о, ч іі ега
ассагіиіо. Ьа шізига ега соіпіа, е Ьазіа огта і! (Ь. Рігапйеі-
Іо, «I ѵесскі е і %іоѵапі» ).

А теперь все. что могло с ним случиться, уже случилось. 
Чаша переполнилась, и довольно об этомі

рег Іаге ѵііа рига сопѵіепе агіе е тІ5ига (1) см. 
Ѵ-771.

1594. пеііа т із и г а  сЬе тіяигегеіе, ѵі хі гіт ізигега (тж. 
соп циеііа т ізи га  сНе ті$игі 8<і аіігі, тіяигегаппо 1е)
(1) библ. не судите, да не судимы будете; в свою же 
меру мерите, н вам воздастся.

одп» соза ѵиоі (или  На) (1а зиа) т іхи га  (1) см. 
С-2928.

рапе ГіпсЬё Йига, т а  ѵіпо а т ізи га  (1) см. Р-303.
1595. сі ѵиоі 1а т ізи га  (1) тут нужна осторожность, 

осмотрительность, тут надо подумать.
М ІЗи рА К Е  у 

тіяи гаге !а Ьогза см. В -1039. 
т іхигаге а саппе см. С-520, 
т ізи гаге  яс соп 1а сапг.а йі цй см. С-521, 
т ізи гаге  іІ ргапо іп егЬа см. Е-95.

1а Ига см. Ь -73І,



тіхигаге йеііе т ід і іа  см. М-1418.
іпіяигаге а оссНіо (или  соІГоссЬіо) см. 0-188.
тіки гаге іі рапе см. Р-277.
т іяи гаге  1е рагоіе см. Р-547.
т ізд гаге  і ра5$і см. Р-809.
т ізи гаге  іі ра$$о а ііа  р а т Ь а  см. Р-810.
тіхи гаге  соп Іа ргоргіа саппа см. С-522.
ті&игагкі соі ргоргіо эоддеііо  см. 5-876.
тіки гаге а ііа  ргоргіа $1гедиа см. 5-1931.
іпікигаге ипа (или  1а) ксаіа (или  1е ксаіс) см. 5-306.
іпі&игаге соп !о зриаггіо см. 5-741.
шікигаге 1с $раІІе а чгі см. 5-1243.
т ізи гаге  1а в іап га  см. 5-1636.
ті$и гаге  а ііа  5Іе$5а вігериа (или а ііа  вігедиа со- 

шипе) см. 5-1932.
т ізи гаге  іі Іеіпро см. Т-275, 
т іяи гаге  і Іеппіпі см. Т-383, 
ш ізигаге Іі Іеггепо соі раззі см. Р-811. 
т ізи гаге  Іи ііі а ііа  $4е$$а зігедиа (или а ііа  $ігедиа 

соти п е) см. 5-1932.
хареге тіхигаге іп чиап1’асциа 5І ігоѵі см. А-191. 
поп кіаге а  шікигаге 1а ѵіа см. Ѵ-504.
1596. сНі 5І т іхи га  1а сіига ргоѵ. умеренность никогда 

не повредит.
1597. сйі поп 5І пііздга ё *тіі зигаіо (тж. сЬі пог $і іпі- 

хига поп йига) ргоѵ. мало ж нть отмерено тому, кто сам 
не знает меры.

пеііа т і$и га  сЬе тівигегеіе, ѵі 5І г іт ізигега  (тж. соп 
циеііа т і$и га  сНе т ізи г і ^Іі аіігі, ті$игегаппо 1е) см. 
М-1594.

1598. т і$и га  е река, поп аѵгаі сопіеза (тж. т Ь и г а  
Іге или $еі!е ѵоііе е Іа&Ііа ипа) ргоѵ. =  семь раз от
мерь, один раз отрежь.

іпічига ІІ Іе тр о , Гагаі Ьиоп $;1!асІадпо см- Т-308.
<тіі и о т іп і поп $і іпізигапо а саппе (или а р а іт і ,  соі- 

1е регІісЬе) см. ІІ-160.
М ІЗиРІІЧО  т

1599. рагеге ип т іхигіпо  йа з е т і  быть маленького ро
ста, быть о і горшка трн вершка. __
М ІТЕРА }

1600. Іахсілгкі теН еге  1а гпііега іп саро дать втянуть, 
вовлечь сеГ-я в дурную историю.
МО’ см. ЛЮ БО 
М О ВІЬЕ е т

И іпоЬіІе е іе т е п іо  см. Е-47.
1601. шоЫІе с о т е  ипа Ггавса аі ѵепіо (или с о т е  Го- 

^Ііа а ОЕГпі ѵепіо, с о т е  ипа р іи т а  аі ѵепіо) эй непо
стоянным, переменчивый, легкомысленный.

1602. тоЬ іІе  с о т е  іі т а г е  беспокойный как море.
1603. ип ЬеІ (или Ьиоп) тоЬ іІе  а) негодяй; Ь) страш 

ный, безобразный тип; страшилище
1604. — ЬеІ тоЬіІе! ирон. хорош гусь!
1605. Гаге тоЬ іІе богатеть, копить деньги.

МОВ11ЛЛ і
1606. 5Іаге рег (или Гаге йа) тоЫ П а быть для мебели.

м оссои іч о  т
1607. ГіпсЬё поп ё Гіпііо іі тоссо ііпо  (или  іі то с - 

соіо) ^  пока есть порох в пороховницал.
Мпіге с о т е  ип тоссо ііп о  см Р-855
1608. гійигхі аі тоссо ііпо  (или тоссо іо ) стать про

зрачным как свеча, сильно исхудать.
5ре^пег5І с о т е  ип тоссо ііп о  см. 5-1344 

М О ( ПОЬО т
Іапіегпопе зепга то ссо іо  см. 1.-149 
ГіпсНё поп ё Гіпііо іі тоссо іо  см. М-1607.
1609. ассепсіеге циаісііе іпоссоіо =  поставить свечку 

(какощ -л. святому в знак благодарности).
1610. аііассаге (или т ап й аге , Іігаге) тоссо іі ругать

ся; сквернословить.
Гіпіге с о т е  ип то ссо іо  < м. Р-855.
1611. гецдеге іі тоссо іо  а цй посветить кому-л.; по

могать, содействовать;

«ОНі, е  б о п о  апсЬе ,8(и(а <3і гейеегіі II ш о с с о і о . . .  _юп 
роіеѵаіе ѵепіге рег сопіо ѵовіго?» (О. АгрСпо, *8іогіе йі 
ргоѵіпсіа» ).

«Эх-ма! Мие уже надоело тащиться. Не могли вы что ли 
сами по себе приехать?»

гійигкі аі т о ссо іо  см. М-1508 
5редпег$і с о т е  ип тоссо іо  см. 5-1344.
Іігаге то ссо іі см. М-1610.
Ьиопа сега е саМіѵі тоссо іі см. С-1518.
1612. (сап іа  сап іа ) Саѵгаі іі тоссоіо! держи карман 

шире!, ж ди у поря погоды!
1613. &е поп Ьаі аіігі тоссо іі (риоі апйаге а Іеііо аі 

Ьиіо)! ^  если тебе больше нечего добавить, можешь 
убираться.

1614. ипо Га і т о ссо іі е циеІГаІіго Іі гассорііе ргоѵ. 
~  сапожник ходит без сапог.
МОСО т

аѵ те (или  іепеге) &ІІ оссЬі (или  Госспіо) а ' тосЬ і
см. 0-112.

1615. поп кГітаге ип т о с с  ни во что не ставить. 
МООА (

Г и іііт о  вгігіо йеііа т о й а  см. 0-1042. 
етр о г іо  йі т о й е  см. Е-64.

МООЕІѴА
1616. т еп аге  Гогко а Мойепа заниматься бесполезным 

делом; зря стараться (ср. ехать в Тулу со своим само
варом).
МСЮЕРАКЕ ѵ 

тойегаге 1а Ііпдиа см. Ь-683. 
той егаге  і Іе гт іп і см. Т-38- 
тойегаге 1е ѵодііе см. Ѵ-873.

М 0 ^ Е Р А 2 I0 N Е  /
1617 1а тойегагіопе ё тей іс іп а  ргоѵ. умеренность — 

тот ж е лекарь.
МООЕСТІА (

той е$(іа  а рагіе (тж. а  рагіе Іа той е$(іа) см. Р-661.
1618. поп рессаге йі то й ез ііа  не грешить избытком 

скромности, не отличаться излишней скромностью
1619. гиЬаге Іа то й ез ііа  а ііе  ргеГагіопі начать без 

ложной скромности; не от імчаться излишней скром
ностью.
М ООЕ5ТО а§§

1620. Гга Л\ойе8Іо поп Ги шаі ргіоге ргоѵ. одной 
скромностью многого не добьешься.
М О РШ О  т

1621. а той іп о  а) потихонечку; Ь) по-хорошему, как 
надо.
МООО (или МО ) т

1622. т о й і агйііі рискованные манеры, слишком от
кровенные (вызывающие) манеры.

1623. т о й о  Ьаззо вульгаризм.
1624. т о й о  йі йіге оборот речи, выражение:

(Зиезіо тпо<!о сіі (Іігг 6 соти п е ( иІГога аі ророіо ей а 11а 
еепІе-Ьепе... (К. Огапйі, <гМоШ е йеііі готапезсНі»).

Этот оборот речи присущ как простым людям, так и 
людям образованным...

— ...I соп іаііі віогпаііегі соі О аггот  . бопо рій дгіппі 
ип шосіо ЙІ сі і г с г I п о бсНргхо? (С. ГгШ Іего е  Р. Ьисепііпі. 
<Ьа сісппа й е ііа  йоілепіса. ).

— ...А ежедневное общение с Гарроне — это просто к 
слову сказать? Шуточки?
(.Припер см. ТЖ. Ѵ-7І9).

16?о. — а т о ’ йі йіге (тж. рег т о й о  йі йіге) так ска
зать:

И ргішо с ип аттнео рег шосіо сіі гііге, ип аттіісо сЬе іп 
{ошіо сі ьосіе а ѵ^гіегіі іп^иаіаіо (Л. МогаЫа. «Ыиоѵі гас- 
соп /і гопюпі»).

Такой друг — это так называемый друг, который в глу
бине души доволен, что ты влип .

‘51е (іізспзбіопі аѵ \еп ео п о  ге&оІаГ'іпепіе... іп сисіпа. Ьеп- 
сік- 1а п озіга  ега ипа сисіпа рег гпосіо (1І сііге (0. Зітопеі- 
(а. « Т ігаг т а іііп а * ).

Эти разговоры, как правило, ведутся... на кухне, хотя 
нашу кухню и ку\ш-й то можно назвать только условно



м о о 630

«Сіё, погге рег тогіо & йіге!» еериНб циеБІІ. ІтрІасаЬіІе,
И сЬе пезБипо 1о вепііѵа (/,. Рігапйеііо, «I ѵессНі е ( 
Віоѵаггі»).

— Нда, брак, с позволения сказать* — продолжал неумо
лимый Каполино. пока его никто не слышал.

Ьа т а Іа Ш а  ега я гаѵе, ё еіаіо іп [іп йі ѵііа. РоІ еиагі, 
т а  чиазі рег тосіо сіі сііге <А1. 5 оійаіі, «И ѵего Зііѵезігі» ).

Болезнь оказалась опасной, и он чуть не умер. Потом, 
с грехом пополам, стал выздоравливать.
(Пример см. тж. В-903; N-40).

1626. т о й о  й'еззеге (или й’езЫ еге) образ жизни.
1627. т о й і сіа ІассНіпо грубые манеры.
1628. т о й о  сІі Таге манера, поведение:

Ьа саго^па ё ІпѵігііозіББіта, е пеІГіпѵМіа ѵа сегсаіа !а 
га&опе рппга <1е1 зио шогіо сН іаге (С. Свйегпа, «Зіепоге 
& Зі^погі»),

Подлые люди исключительно завистливы. И  в аависти 
следует искать первопричину их поступков.

1629. т о й о  сіі ѵейеге точка зрения.
1630. а т о й о  как следует, как подобает; хорошенько; 

в меру; впору.
1631. — рег5опа а т о й о  достойный человек:

II зідпоге. — Но гадіопе с і і^ и е  сЬе сі ѵиоіе ипа гіоппа 
а т о й о / (Р. М. Коззо йі 5 ап 5 есопйо, «Ь'аппІѵег5агІо»).

Г о с п о д и и .  — Значит я прав: не всякая женщина для 
этого подойдет?

1632. а им т о й о  одинаково, в одинаковой степени, 
мере.

1633. а (І )  т о й о  йі... в манере, в духе, по образцу... 
(пример см. В-886 Ь).

1634. — а т іо  т о й о  а) (в начале фразы как вводные 
слова) по-моему; Ь) (в конце фразы как часть сказуе
мого) в моем вкусе; как хочется, как нравится.

1635. — а зио т о й о  ^  особого рода, в своем роде:
Ь ’атеп с ап о  ё ип Про а зио то й о  (А, Сегѵі, * /  тіеі яеііе 

Нёіі»).
Этот американец — оригинальный тип.

1636. — а  т о й  о ѵо5Іго! будь поваш ем уі
1637. сіі т о й о  сЬе... так, таким образом, что (бы).-,
1638. Іиог йі (или оііге, $епга, 8орга) т о й о  сверх 

меры, чрезмерно, чересчур:
«...Іо во, сН'ее1' «орга т о й о  Г а т а »  ( і .  йа Рогіо, *Сіи-

Ііеііа е Ротео>).
— ...Я знаю, что Ромео любит тебя как никто на свете.

1639. іп ип тосіо о  пеІГаІІго... так и л и  иначе...
1640. а  (или рег) т о ’ й’е$етр іо  к примеру, например: 

Ь ’иото.. ѵапіаѵа, а т о ’ сГезетрІо, 1о брігііо <1! гіесіеюпе,
сГоЪЬегііепга, 1 аизіега зоЬгіеіа <іеі діарропезі (II. Рассо йе 
Ьа^агйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Он, например, хвалил решимость, дисциплинированность, 
исключительную воздержанность японцев.

1641. іп т о й о  е т ап іе га  всеми способами, каким 
угодно способом.

іп т о й о  Ы е  см. М-1653.
1642. а т о й о  е а ѵег§о (или е а ѵіа) как следует, как 

подобает: Іаѵогаге а т о й о  е а ѵег$о работать как сле
дует, работать добросовестно.

1643. іп (или рег) сегіо т о й о  а) до, в некоторой сте
пени; некоторым образом; Ь) определенно.

1644. (іп ) дг0550 т о й о  приблизительно; вкратце, в 
общих чертах:

Ь)па БІеББа сопгііхіопе сЪе 5і роіеѵа сЫагпаге, ^гобйо 
тогіо, діоѵіпегха, гіипіѵа регзопе (іізрагаіе е сПШсіІі а 
ІопёегБІ сіеі іи ііо (#. ВгіепеШ , «Ьа йегіѵа»).

Объединяло их только то. что все они, по самым общим 
признакам, причислялись к молодежи. Однако это были очень 
разные люди.

..Ьо зреііаіоге сІпета*одга!ісо сіеі побігі К»огпІ ё бо^- 
Ееііо &Г0550 то й о  а ііе  біезбе езрегіепхе <іі диеііо  <1е1 т и іо  
(«Гііт 1961»).

...Современный кинозритель, в общем, испытывает то же. 
что и зритель периода и ем ого кино.

1645. іп т а !о  т о й о  ^  недоброжелательно, неприяз
ненно, злобно:

іа  т а іо  т о й о  (<? '1а Ѵегспа, «Ьа ѵііа сотіпсіа е?отши»>.

— Ты начинаешь мне надоедать. — сквозь зубы процедил 
Танкредо, злобно глядя на Маркуччо.
1646. іп пе$5іш (или  іп пе&зип аііго, Іп ѵегип) т о й о

н и к о и м  образом, нн в коем случае.
1647. а  (или іп) одпі т о и с  з) во что бы то ни ст_ло, 

любой ценой; Ь) во всяком случае (пример см. С-2706; 
5-157; Т-3238).

1648. пеі ред&іог т о й о  (или сіеі тосіі) в худшем слу
чае.

1649. іп циаІсНе т о й о  как-нибудь, каі:им-нибудь об
разом.

1650. іп циаіилцие т о й о  во всяком случае, так или 
иначе.

1651. іп (или а) циеі *пойо так; таким образом- т і  
ріасе іп чиеі т о й о  он мне нравится такой, как есть.

1652. іп зіпдоіаг т о й о  чрезвычайно, исключчтельно.
1653. іп Іаі т о й о  (тж. іп гг.ойо іаіе) так^ до такой 

степени, что .
1664. іп (или а) ІиМІ і т о й і любым способом, лю

быми средствами; любой ценой (пример см. Б-480).
1655. аѵеге т о й о  сдерж иваться; отличаться умерен

ностью.
1656. аѵеге іі т о й о  йі... иметь обыкновение.
1657. лоп аѵеге т о й о  пё т із и г а  не знать никакой 

меры, быть несдержанным.
лоп аѵеге гедтна, пё т о й о  см. Р-200.
1658. йаге т о й о  а  цс редко реализовать, осуществить

ч го-л. (пример см. 5 5ЬЗ).
1659. Гаге а  т о й о  ргоргіо (или а $ио то й о ) посту

пать по-своему:
Ра іт гіо. — Ога раге сНе 1а гпі ѵсірііа, ога сНе іа поп ші 

ѵоеііа. Бісе сііе поп і  ипа ігаБса. т а  ѵиоі іаг а  $ио т о  о 
(С. СоШоіи,' *Ьа Іосапйіега»).

Ф а б р н ц и о .  — То каж ется что она меня лю^ит, то 
каж ется, что ие любит. Говорит, что не ветрена, ио ж елает 
быть себе госпожоП.

' Ей ессо сЬе ипа ѵоііа еп ігаіі. ЪепсЬё ]ніпіІрІІ05апіе.".і© 
аііспіі а сотрогіагні 5есог1о 1е гееоіе 'На Ьиопа есіи- 
са/. пе, ІиІЦ іасеѵапо а т о й о  Іого (С. Агріпо, чАІІгв 
зіогіе> ).

Хоть они и привыкли скрупулезно следовать прави ч-м хо
рошего тона, но, едва воГі^н в квартиру, онн тотчас же 
повели себя по-своему.
(Пример см. тж. В-1471; С-921; Р 1558)

1660. Гаге цс соп т о й о  е т ік и га  е ;  действозать, по
ступать сдержанно и осторожно.

16Ы. (аге а т о ’ е а  іо ’ =  а) договориться, поладить 
без дальних слов; Ь) платить наличными.

1662. па$сеге а диеі т о й о  таким (уж ) уродиться 
(пример см, В-582).

1663. оххегѵаге іі т о й о  соблюдать умеренность.
1664. ра88аге одпі т о й о  переити все границы (до 

зволенного).
1665. рогге т о й о  а) положить конец. Ь) поставить 

в рамки, ограничить.
16Ь6. вегЬаге т о й о  соблюдать умеренность, отли

чаться умеренностью.
1667. Іеі іеге а  т о й о  быть вежливым, любезным с 

кем-л.
1668. ігоѵаге (іі)  т о й о  йі... найти способ, решение, 

выход.
1669. иксіге йеі т о й о  выйти из рамок (приличия).
1670. (ке) аѵе$5І іі той о ! если бы знать!, знал бы яі
1671. (ё ) Ьеі т о й о  легко сказать:

— Иаі гаціопе, сііо И йеѵо йіге? На гац1 іе!
— Веі той о : «йаі гаціопе! Я 51 и П 6 СагорІІ (Г. ЬпгС, 

гБи[і’, хиіі Агпо*).
— Ты прав. Что я могу сказать’ Ты прав.
— Легко сказать сп р ав» !— отрезал Гарольи.

1672. г’ё 8етрге т о й о  =  всегда можно найти ка
кой-то выход.

сЬі 1о Ьесса іп ип т о й о , сііі іп ип аііго см. В-383
1673. сНі га а т о й о  вис, саіпра сепІ’аппі ргоѵ. ^  .сто 

живет, как ему нравится, проживет сто іет.
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спі На 1а .пезіоіа іп ш апо зі 1а 1а т іп ез іга  а зио 

шогіо см М-1304.
1674. сііі 1а репка іп ип пюйо е сЫ іп ип аііго кому 

что нравится:
<2иапіо а На БсаЪгоза чиеБІіопе гіеі т а д г о  е  <1е1 &га55о, 

сЫ 1а репаа іп ип тосіо е сЫ іп ип аііго (Е. Саіапйга, 
сЬа Ьиіега»).

Ч то к асается  щ екотливого вопроса относительно худы х 
илн полны х ж енщ и н, то  ком у что нравится.

1674*. а  сЫ ѵиоіе поп т а п с а п  т о й і  ргоѵ. =  кто хо
чет, тот добьется, 

сіоро шогіі 5І ригга Іи ііі а ип пюйо см. М-2014. 
йоѵ’ё и о т іп і ё тосіо  см. ІІ-139.
1675. т а п с а п о  то й і!  эё какой-то выход всегда мож 

но найти!, нет безьыходных положений!
1676. т а п д іа г е  а тогіо  зио, ѵезііге а т о  йедіі аіігі 

ргоѵ. ешь по-своему, одевайся как другие.
1677. поп с’ё т о й о  (пё ѵегзо) =  куда ни кннь, все 

клин (пример см. 5-509).
1678. поп зі рио іаге а  т о й  <1і ІиМі ргоѵ. на всех не 

угодишь.
одпі соза ѵиоі т о й о  е Іе т р о  см. С-2929
1679. 5 іа т о  Іий і (ЬеШ ) а ип т о й о  шутл. теперь мы 

все одинаково хороши (говорится, когда неожиданно 
гаснет свет) (пример см. В-1193).

іп ІиМе Іе созе сі ѵиоіе Л ®ьо Іе т р о  е іі зио тсЛ о  см. 
С-2929.

ІиШ і пее огі поп гіезсопо а  ип т о й о  см N-147.
м о о і і ь а р е {

той и іаге  ипа сапШ епа см. С-547.
М ОССІО т 

1а ііассоіа зоііо  II то& діо см. Р-521 
Іисегпа коііо іі іпод§іо см. Ь-834.
— т е й е г е  (или рогге) 1а Іисегпа зоМо II т о д д іо  см.

1.-835.
1680. апйагзі а  пазсопйеге (или зіаге пазсозіо) зоМо 

11 т о д д іо  уйти со сцены, спрятаться в кусты.
р г іт а  йі сопозсеге цсі Ъіяоупа соп зи тгге  ип т о ^ ^ іо  Йі 

заіе (тж . рег сопохсег Ьепе цй Ьізо^пегеЬЪе т а п р іа г  или 
Ьізо^па а  ѵег т а п д іа іо  іп з іе те  ип т о ^ д іо  сіі заіе) см. 
5-99.
МОСІО а§в  

Гаге 1а ^ а ііа  т о р іа  см. 0-263. 
сапе т о ^ іо , е саѵаііо ьезіо  см. С -479 

М О С И Е  і
1681. 1а т о д ііе  Йеі ЬагЬіеге женщина легкого поведе

ния, распутница.
1682. т о д і іе  йеііа т а п о  5ІпЫга морганатическая жена

Оиапгіо еЬЬе солозсіиіа 1а Ьеііа ЕгзНіа ВаІассЫ 1а ргігпа 
ѵоНа а Саппез іп ип сааіпо-сопсегіо 1а зиа р г іт а  ійеа ега 
еіаіа й\ Іаг <11 Іеі ипа то ^ Н е  сіеііа ш апо аіпіаіга (Е. Ое Маг- 
сНі, «Соі [иосо поп ві зсНегга»).

Когда он впервые увидел красавицу Эрсилию Батакки в 
кафешантане в Каннах, его первой мыслью было сочетаться 
С ней морганатическим браком.

сЬіеаеге іп (или рег) то& ііе сл. М-570, 
йаг 1е ЬгасЬе а ііа  то§1 іе  см. 3-1125. 
поп йаге і саігопі а ііа  т о р ііе  см С-241, 
еззеге с о т е  Іа т о д і іе  <11 Сезаге см. С -1631.
Іаге сіеі Іогіі а ііа  т о д ііе  см. Т-791, 
гезіаге с о т е  1а т о ^ І іе  йі Ь о і(іе ) см. І_-795. 
іо^ііеге 1а согагга рег т о р ііе  см. С-2623, 
ѵоіегч 1а Ьойе ріепа е 1а т о д ііе  иЬ(Ь)гіаса (или 

Ьгіаса) с.4 В -1083.
1683. Ьеііа т о д ііе , йоісе ѵеіепп ргоѵ. красивая ж е

на — сладкая отрава.
ІІ Ьиоп т а г і іо  Іа  Іа Ьиопа то& Ііе см. М 853.
1684. сЬі Ьа шодііе, Ьа Йодііе ргоѵ. завел жену — 

забудь тишнну.
1685. сНі т о р ііе  поп Ьа, т о д і і  т ап ііеп е  ргоѵ. у кого 

нет своей жены, у того есть чужие.
1686. сЬі іподііе поп Ьа, ш одііе зі ігоѵа ргоѵ  нет ни 

чего чем жениться,

1687. сЬі р ід ііа т о д ііе  рег йепэгі, зреззо зроза Н(і с 
"и аі ргоѵ. влял богатую ж ену — позабудь про мнр и 
тишину.

1688. сЬі р ір ііа т о д ііе , е поп за Гизо, аззо ііід ііа  I
да гг эе е а ііипра іі т и з о  ргоѵ. не созлевши, жениться — 
все одно что удавиться, 

рег с о тр гр п іа  ргезе т о д ііе  ип Ігаіе см. С 2338
1689. Н йаго (или Іі Ііоѵсго) т о д ііе !  шутл. ладно уж, 

что-нибудь сделаю, как-нибудь помогу.
йоппа педогіапіе пё т о ^ Ііе  пё а т а п іе  см. 0-806.
1690. ё йа то ^Н е ему пора жениться.
^іизіо  (асеѵа і (іазсІіі е 1а то& Ііе 1і гіѵезііѵа см. 

Р-562.
а Іазсіаіаге діі гиЬагоп Іа то д Г е , е роі т о г і см.

Ь-192.
т о ^ І і  е Ьиоі йеі раезі Іиоі см. В-1386.
Іга то<гІіе е т а г ііо  поп т е  Неге іі йііо см. 0-713
1691. 1а п.одііе, 1о зсЬіорро, іі саѵаііо е іі сапе поп 

зі ргезіапо а пеззипо ргоѵ. жену, ружье, коня и собаку 
никому не давай взаймы.

1692. т о д ііе  зіапса, т о ^ І іе  Ьіапса ргоѵ. ^  усталая 
жена верная жена:

N он зопо веіозо, ё ип саісоіо таіегпаіісо. Ь’о/Іо ав- 
^ іипее, 1а {аііса 5о11га;; т о ^ Н е  БІапса, ш о^ііе Ыапса 
(С. Магоііа, «Маі йі Сиііегіа»),

Я не ревнив, но тут математический расчет. Безделье 
развращ ает, труд очищает. Усталая женй — верная жена.

1693. т о д ііе  т а Н п с о т о за , пазсііа регісоіоза ргоѵ. ^  
скучаю щ ая ж ен а  —  корень зла:

— Е поп гЫигБі а ѵіѵеге <іа сепоЬШ, т а  шиоѵегаі, ^ігаге, 
рагіесіраге а /  Ьиоп іетро гіе^Іі аіігі!.. регсЬё «то^Н е т а -  
Ііпсопіоза, пазсКа регісоіояа» (Т. Ьогі, «Ви^еге зиІГАто»),

— Только не уподобляться анахоретам! Нужно быть лег
ким на подъем, бывать у людей, вместе с ними развле
каться. Ведь скучающая ж е н а — корень зла.
1694. поп гійе зетр ге  1а т о д ііе  йе‘ Іайго ргоѵ. не 

всегда у жены вора праздник; =  не все коту масле
ница.

ф іаі ѵиоі Іа (ідііа, 1аI т о ^ ііе  р ід ііа  см. Р 677.
(і Ігоѵего т о д ііе  см. М-1689.

МОЬА {
1695. сЬі Іидде 1а т о іа ,  зсапза Іа Гаііпа ргоѵ. тоск. ей 

не лезь в грязь, не запачкаешься.
М ОЬЕ і

1696. роса т о іе  — егап  ѵаіоге ргоѵ. маленький, да 
удаленький; мал зоготник, да дорог.
М О ЬЕЗТА РЕ ѵ

т о іе з іа ге  іі сап сііе й о гт е  (или сЬе ріасе) см. С-453. 
М ОЬШ О гп см. МІЛЛЫО 
МОЬЬА ( 

зсаііо  йі т о і іа  см. 5-368.
— Іаге цс а зсаМо йі т о і і а  см. 5-369. 
рШ Ьи^іагйо йеііе т о ііе  см. В -1403.
1697. а т о і іа  а) пружинный; заводной (об игрушке)',

Ь) нервный; вспыльчивый; импульсивный.
1698. — іаѵогаге а т о і і а  работать неровно, беспоря

дочно, скачками.
1699. йа ргепйегхі (или йа рі^ііагс) соп 1е т о і іе  гру

бый, невероятный, колоссальный (обычно о промахе, 
ошибке).

— зргорозііо йа ргепйеге (или йа рідііаге) соПе т о ііе  
см. 5-1532.

аігчгзі с о т ’ипа ілоііа см. А-576.
Ьаігаге зи с о т е  ипа т о і іа  см. В-145.
1700. Йаге 1а т о і і а  а цй =  бнть, подстегивать; под

стрекать:
Роі, зиі рій Ьеііо сіеі соігі/.іо, ега з іа іа  сіаіа Іа шо [а

а ііе  роѵеге Ьезііе, ей еззе 5І егапо ргесірііаіе Р^г 1а
гіізсеза (Л. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риІсеІІа%%іс»).

Затем, в самый разгар митинга, бедных животных по
гнали ударами хлыста, и они бросились вниз по косогору.

зсаііаге зи с о т е  ипа т о :  1а см. 5-365,
М О ' ? АГСЕ ѵ 

(а> Ііга е т о і і а  см. Т-656.
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— ип ііга е шоНа см. Т-657.
—■ Гаге Ига е ш оііа см. Т-658.

М О ІХ Е 1. (тж. М О И .О ) адд
1701. гпоПе согпе 1а сега (или  с о т е  ипа ракіа) м я г 

к и й  как воск:
РиІЁепгіо. — СЬе ім! егніеіе (1і іаге?
АвйшЬаІе. — 1)і іаге? Ьо ЪеІѴе іаііо. Ь ’Ьо т а п й а іа  а 

рге&аге гіі ип’иШепга. ОиеІ сЬе ѵиоіе; т і  {ассіо ш оііе 
с о т е  1а сега (О. Сіасоза, «II іпап>(} атапіе йеііа тодііе»), 

Ф у л ь д ж е н ц н о .  — Что вы намерены делать? 
А с д у р б а л .  — Д елать? Уже все сделано. Я послал про

сить аудиенции, которой она добивалась. Я стал мягким 
как  воск.

Е аііюга .чиапіГё іп ат с г е .., ё т о і іе ,  т о Н е  соше ипа 
р азіа , е не пе іа  циеііо сЬе ке пе ѵоІІе (I*. Рігапйеііо, 
<1 ѵессЫ е і &іоѵапі»).

А когда человек влюблен, он становится мягким как воск, 
и с щім м-ожно делать все, что угодно.

гпоПе ііп  аІГокза см. В-75.
Цгаіо с о т е  ипа согсіа т о і іе  см. С-2634, 
сепсіо т о і іе  см. С -1462. 
сіезсо то Н е см. 0-245, 
еззеге т о і іе  йі ѵіпо см. Ѵ-596. 
еззеге ипа гирра е ип рап то Н е  см. 2  104. 
а  ЬагЬа Іоііе газоіо то ІІе  см. В-256, 
ё ипа гирра е ип рап то Н е  (тж. зе поп ё гирра, ё 

рап то Н е) см. 2-106.
М О ІЬ Е  2. т  

т е и е г е  Гасдиа іп т о і іе  см. А-176.
1702. т е й е г е  іі Ьессо (или 1а Іііщиа) іп т о і іе  а) про

мочить горло; Ь) встревать, вмешиваться в разговор; 
лезть со своими советами.

гпеііеге іі согро іп т о і іе  см. С-2757.
т е і і е .е  іі согро іп то1!е іп ип саііпо см. С-2758.
теК еге  1е ІаЬЬга іп т о к е  см. 1-40
т е ііе ге  1а Ііа&иа іп то Н е  см. М-1702.
1703. т е й е ге  іі рогго іп т о і і е  иіутл. освежиться.
1704. Іепеге іі Ьессо іп то Н е  выпивать, попивать. 

М О ІХ ІСА  /
1705. поп ргеггаге ипа т о іі іс а  ни в грош не ставить.
1706. зегѵе риге 1а тоШ са, сііззе 1а (о г т іс а  ргоѵ. =  

птичка по зернышку клюет, да сыта бывает.
М О ІА О  адд см. М О ІХ Е 1.
МОЬТО адд е аѵѵ

Ьиопо сЗі т о  Но см. В -1427.
сове сіі т о і і а  ^еіозіа см. 0-324.
ипа т а іе г іа  сіа іагпе (іпоШ ) ІіЬгі см. Ь-566.
и о т о  (1і т о і і і  Іи т і см. Ь-860.
и о т о  сіі т о Н і т е г г і  см. М-1373.
и о т о  то Н о  паѵ ідаіо  см. N-122.
1707. сіа то Н о  а) (тж. рег тоИ о) давно, с давних 

пор; Ь) значительный: и о т о , регзопа сіа гпоііо значи
тельный человек, важ н ая  персоиа.

1708. 1га поп іпоііо вскоре, некоторое время спустя, 
через некоторое время.

сіі т о  Но аЬЬогсІо см. А-26. 
йі т о Н о  сопіо см. С-2511.
(1і т о  На Іеѵаіига см. Ь-519. 
сіі т о і іе  рагоіе см. Р-492. 
аззаі е т о Н о  см. А -1256. 
а  сііге то Н о  см. 0-518. 
пё т о Н о  пё росо см. Р -1910.
1709. апсіаге то Н о  =  пользоваться успехом, быть рас

пространенным:
И Оігеііоге (аппиепйо) . — А зсапзо сіі регісоіі. 8і рио 

зрагаге зиІГатпісо, зиІГ-атпІса, зи ^иаIип^ие аііго сііепіе. 
Тас, іае. Ё ипо зсііегхо сЬе ѵа т о і іо  (V. ВеШ, <хі/па Ьеііа 
йотепіса йі зеііетЪге»).

Д и р е к т о р  (соглашаясь). — Н е подвергая никого ни ма
лейшей опасности, можно стрелять в друга, в подругу, в 
любого другого посетителя. П аф, пафі Эта шутка поль
зуется успехом.

Оиез1’аппо «ѵа шоііо» іі гііогпо аі раезе п аіаіе , аі 
ѵегсіе рагасіізо гіеІГіпІапгіа (С. Сейегпа, <х$ід;поге & 8ід- 
псгі» ).

В этом году «в большой моде», возвращение иа родину, 
в зеленый рай детства.

аѵеге т о Ш  аппі аййоххо (или йі саѵаііеііо; тж. аѵеге 
то И і аппі зиі ^аііопе или  зиі дгорропе, зиііа §торра, 
зи ііа зсЬіепа, зиііе краііе) см. А-901. 

аѵеге то Н е  сатЬ іа Іі іп §іго см. С-243, 
аѵеге т о Н а  сагпе асісіоззо (или  іпсіоззо) см. С-955, 
аѵеге т о Н а  сагпе аі іиосо (или а  Ьоіііге, а  сиосеге) 

см. С-954, 
аѵеге т о Н а  сЬіассЬіега см. С -1661. 
аѵеге іпоііа сіссіа асісіоззо см. С-1805, 
аѵеге т о і і а  сіеггаіа см. 0-238. 
аѵеге то Ш  ^ІоЬиІі гоззі см. 0-792. 
аѵеге то И і і пѵегаі зиі §горропе см. 1-365. 
сотр іеге  т о Н і Іе т р і іп Ьгеѵе ярагіо см. Т-256.
1710. йігкеіа (или йігкі) т о і іо  а) иметь дело с кем-л., 

иметь общее с кем-л.; Ь) быть тесно свгзанным с кем л.
1711. поп сіігьеіа (й і) т о Н о  соп <]с] не терпеть, ие вы

носить друг друга.
поп епігагсі пё гпоНо пё росо (или пё росо пё тоН о) 

см. Е-69а.
Іаге §ігаге то Н о  1о кріейо см. 5-1409 
Таге то И о  рготеккі 5ро&1 см. 5-1519. 
поп ігпрогіаге пё то Н о  пё росо см. 1-126а. 
теН еге  (или рогге) т о Н а  саг.іе аі Тиосо (или а  ЬоІ- 

Иге, а  сиосеге) см. С-954.
ѵеііегіа т о Н о  ітЬ годІіаІа  см. 1-68.
1712. ѵепіге сіаі т о Н о  а і росо разориться, потерять 

состояние, обеднеть.
Гагсо Ііга то Н о  см. А -1000.
Ьіхо^па к іаг^іі т о Н ’ас1(1о55о см. А-297.
сапе сЬе гпоііо аЬЬаіа ргепйе росЬе Іергі см. С-480.
ипа сега сЬе кегѵе а  то Н і то г іо г і см. С-1519.
с’ё Йа Іаг апсога т о Н а  кігасіа см. 5-1892.
сЬі т о И о  аЬЬгассіа, пиііа кігіп^е см. 8-19453.
сЬі а  ипо оііепсіе, то Н і т іп а с с іа  см. 0-270.
сЬі а т о і і і  (За Іеггоге, сіі то И і аЬЬіа И тоге см. Т-464.
1713. сЬі т о И о  рагіа, крепко {аііа ргоѵ. ^  говори 

меньше — умнее будешь; меньше говорить —меньше со
грешить; язык мой — враг мой.

1714. сі согге то Н о  тут большая разница, 
согіезіа йі Ьосса тоН о  ѵаіе е со: Іа росо см. С-2841, 
йоппа соп то И і а т іс і  Ьа т о Н е  Ііп^ие тогсіасі см.

0-805.
ё т е ^ І іо  еггаг соп то Ш  сЬ’еззег яаѵіо коіо см. Е-143. 
(ё ) т е ^ І іо  іі росо е Ьиопо сЬе іі іпоііо е саіііѵо см. 

Р-1921.
т о И ’асдиа ё (о г т а і)  раккаіа коііо і ропіі см. А-240. 
тоН е соке іі Іе т р о  сига сЬе 1а га^іоп поп капа см. 

Т-309.
1715. І1 іпоііо 1а Г и ото  кіоііо ргоѵ. богатство губит 

человека; богатство развращ ает.
т о і іо  іи т о  е росо аггокіо (или роса Ьгасе) см. Р-1458.
1716. (й і) т о ій  росЬі Іап по ип (§гг.пс1е) аккаі ргоѵ. 

^  с миру по нитке — голому рубаха.
т о  Но ги то ге  рег пиііа см. К-625. 
то Н о  за И гаііо , т а  рій іі ^ а ііо  см. К-130.
о.оИо 5епо е росо зеппо см. 5-628. 
то Ш  іп Іаѵоіа, росЬі іп сого см. Т-146, 
т о і і а  іегга, Іегга роса; роса Іегга, т о  На Іегга см. 

Т-437.
то Н е  ѵоНе зі регйе рег рі^гіхіа циеі сЬе 5І ё "иайа- 

^п аіо  соп ^ іизііг іа  см. Р -1807.
1717. поп с’ё т о И о  а) (это было) недавно; Ь) (это) 

недалеко.
1718. поп с’еп іга пё т о Н о  пё росо (или пё росо пё 

то Н о ) он тут абсолютно ни при чем, с боку припека.
1719. поп за то Н о  сЬі ѵіѵе сіі то Н о ; за  тоН о  сЬі 

ѵ іа^йіа (Зі то Н о  ргоѵ. =  не спрашивай старого, спра
шивай бывалого.

раезі (есопйі гепсіоп т о і і і  ѵацаЬопсІі см. Р-355.
ІІ репкаге ё т о Н о  Іопіапо йаІГеззеге см. Р-1200. 
росо сЬіаго соп т о Н о  озсиго см. С -1678. 
ро«.а іаѵ іііа  ассепсіе т о Н а  р а^ ііа  см. Р-326.
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росо йеіе Га агпаго гпоііо гпіеіе (тж. ип росо Йі Неіе 
&иа$1а т о Н о  гпіеіе) см. Р-658. 

йі ^иі а  росо поп с’ё (Йі) т о і іо  см. 0  118. 
ип гіссо 5о1о ітроѵегіксе то Н і см. К-318.
1а гока соп гпоНе Іо§1іе е росЫ Ьоссіоіі см. Н-523. 
пеі Іе т р і {еіісі Ігоѵегаі т о і і і  ашісі см. Т-329. 

МОМЕМТО т
1720. т о т е п іо  йеііа ѵегііа решающая минута, час ис

пытания:
I Іаѵогі ітр о г іа п іі поп Бі Іагаппо аііепйеге ігорро, пе ё 

Бісиго: ІІ Іе т р о  йі гіаг ргоѵа (1і аѵеге Іе сагіе іп ге$оІа 
е апсЬе рег Іиі аггіѵега іі шошепіо й еііа  ѵегііа (О Ѵацііо, 
«Ьа гаріпа»).

Настоящее дело не заставит себя ж дать; он уверен в 
этом. Время докаж ет, что он вполне к этому готов, и про- 
бьеі его час.

асдиа а  тогпепіі см. А -124.
1721. а  т о т е п й  а) с минуты на минуту; скоро, сей

час, сию минуту Ь) иногда, временами.
1722. а  т о т е п й .. .  а  т о т е п й .. .  то... то...
1723. йаі гпотеп іо  сЬе... а) с тех пор как, с того вре

мени, момента как..; Ь) так  как, коль скоро...
1724. йа ип то іп еп іо  аІГаІІго с минуты на минуту:
Ыіпо е 2Іо Ее пе кіаѵапо а^^гарраіі а ііе  т а п ід ііе ііе  йі 

согйа Іі55а4е аііе савкеИе... е соі ре.ісоіо йі е55еге бет іп а іі 
5и11а БІгайа йа ип т о т е п іо  аІГаЦго ( / .  РаІН, «і!п Ьеі- 
Ііззіто поѵетЬге»).

Ннно И дядя сидели, вцепившись в веревочные ручки 
ящиков... и чувствовали, что вот-вот их выбросит на до
рогу.

Ессо, а ІгІІо, диапйо ріоѵе... Ьо чиазі Г ітргезкіопе Йі 
зепмге, <1а ип п ю теп іо  аІГаІіго, аісипе ^оссе ігеййе сайеге 
ниііа шіа реііе... Ѵагпі, «Метогіе йі Е щ епіо ВгаѵеШ»).

И вот, в постели, когда идет дож дь... я почти что ощу
щаю, как с минуты на минуту на меня... начнут падать 
холодные капли.
(Пример см. тж. 0-763; М-576).

1725. й’а1Н55Іто (или сіі §тапйе, йі Іапіо) т о ч іе п іо
книжн. очень важный, значительный.

1726. йі росо тогпепіо  книж. неважный, незначитель
ный, не имеющий особого значения.

1727. еззеге йі шош епіо иметь значение, быть в аж 
ным, играть роль.

1728. (аге іп о теп іо  быть очень важным.
1729. Ьеі тогпепіо  сЬе аѵеіе всеЛо! ирон. нашли 

время!
сЬі аІГопог ®ио т а п с а  ип тогпепіо, поп ѵі гірага роі 

іп аппі сепіо см. 0-394.
1730. одпі тогпепіо ё ^гахіа ргоѵ. =  жизнь — благо.
1731. Іи ііі і гпоіпепіі коп Ьиопі ргоѵ. на хорошее дело 

всегда время найдется.
МОММО т

1732. §1і ріасе іі ш о т т о  шутл. тоск. он любит вы
пить.
МОМО т

1733. ё ріи Іасііе (аге іі ш о т о  сЬе іі т і т о  ргоѵ. =  
критиковать всегда легче, чем делать.
МОМ А /  

т о п а  т е з іо іа  см. М  I 301.
МОNАСА I

(аге с о т е  1е то п асЬ е  сЬе ііаі.ло ип а&ііеііо рег аѵеге 
ип ^аМеМо см. А-347.

1734. согЬеІІі, то п асЬ е  т іе !  черт возьми! (не слишком 
ли это много?)

(тіі ё с о т е  іі (а ііоге йеііе топ асЬ е (, ѵа аѵапіі а  іи- 
гіа сіі Ьіксоійпі) см. Р-302.

1735. рег ипа т о п а с а  поп к’Ьа а  ^иакіаг т іс а  іі соп- 
ѵепіо ^  на нем свет клином не сошелся.

1736. а  я и ей ’ога ®і загеЬЬе ѵекШа ипа зроза то п а с а  
за это время и послушница бы оделась (медлительному 
человеку).
МСШАСНІКА I

1737. топ асЫ п а іпЛ Ігаіа  а) кисейная барышня; не- 
доірога; Ь) кокетка.

МОЫАСО ет 
' аг ; ипа ѵііа йа то п асо  см. V  733.
1’аЬіІо поп Га іі то п асо  см. А-40. 
іа іе  аЬаІе, іа іі гпопасі см. А-6.

МОІЧАКСА іп 
ійее йа топагсЫ , епігаіе йа сарриссіпі см. 1-25. 

МОМА5ТЕЯО т 
іі йіаѵоіо еіЧга пеі топ азіего  см. Б-300.

МОКСНІІЧО т
1738. топсЬ іпо  (или топ со ) аі {егго, сеп й тап о  аі 

«ассЬеііо ргоѵ. =  рукн загребущие.
МОNСО адд е т

1739. 1а Ьапса (или Іа сакка) йеі гпопсііі иіутл. ме
сто, где никогда и ничего не платят.

1740. — зага гІ8со55о (или ра§аіо) а ііа  Ьа.іса (или 
а ііа  сакза) йеі топ сЬ і ирон. а  не видать ему этих де
нег как своих ушей.

1741. — Іе И йага а ііа  сазза  йеі топ сЬ і ирон. так он 
тебе и заплатил.

саѵаге 1е Ьакіопаіе йаііе гпапі (или йі гнию) йі ип 
т о п с о  см. В-331.

Йаге 1а Ьепейігіопе йеі рара т о п с о  см. В-544.
1742. {агеЬЬе а  ра^аг  соі топ сЬ і он из кого хочешь 

деньгу вышибет-
т о п с о  аі (егго, с еп й тап о  аі кассЬеІІо см. М-1738.
1743. поп Гаг йа топ со! нагнись, не переломишься! 

(тому, кто ленится что-л. поднять с пола).
МОМОАМО аде

(аЬЬгіса т о п й а п а  см. Р-1.
МОІѴОАКЕ ѵ 

то п й аге  Г а п іт а  йаі рессаіо см. А-805. 
поп то п й аге  пекроіе см. N-244. 
топйагві (тіі кііпсЬі см. 5-1730. 
то п й аге  Іе иоѵа а  дй см. 11-190.

МОМОІАЬЕ адд  
тассЬ іп а  то п й іа іе  см. М-17.

М О N ^О  I адд
1744. то п й о  йа о^пі т ассЬ іа  без единого пятнышка; 

чист как голубь.
1745. т о п й о  с о т е  іі р а іт о  йеііа т а п о  ^  лысый как 

колено.
іезіа  пзопйа см. Т-479, 
гисса іпопйа см. 2-89.
аѵеге іі Ьоссопе ыпаНііо е 1а резса т о п й а  см В 973. 
аѵеге (или гіігоѵаге, Ігоѵаге) Гиоѵо то п й о  см. 11-181. 
ѵоіеге (іі Ьоссопе ‘лпаІШ о е) 1а резса то п й а  см.

В-983.
ѵоіеге Іа рега т о п й а  см. Р-1276. 
ѵоіеге ип иоѵо т о п й о  см. ІІ-195. 
поп 5І рио аѵеге 1е реге т о п й е  см. Р-І277.

МОМОО II т  1) мир, вселенная 2) свет, общество; 
3) множество.

1746. 11 то п й о  апіісо (тж. іі ѵессЬіо то п й о ) (1) 
Старый свет (Азия, Африка, Европа).

1747. іі т о п й о  Ьепе (чаще іі Ъеі топ й о ; іі §гап т о п 
йо) (2) (велико) светское общество, бомонд:

Ма Іи ііо  іі «топйо Ьепе» го тап о  диеііа Бега.,, арріаийі 
согіеБетепІе (С. Сейегпа, «Зідпоге & Зіцпогі»).

Но весь «бомонд» Рнма в т о т  вечер... вежливо аплоди
ровал.

...5і Б иззиггаѵапо і п о т і йі АІЬегісо е йеі Сопіе поііззіті 
еп ігатѣ і пеі Ьеі топ й о  (М. ВопіетреШ, «І.’атапіе ^ейеіе»), 

...Шепотом произносились имена Альберико и граф а, весь
ма известных в высшем свете.
(Пример см. тж. С-418).

1748. ип т о п й о  т і^ ііо ге  (1) лучший мир, потусторон
ний мир.

1749. то п й о  пиоѵізкіто (тж. п оѵ іззіто  топ йо) (1) 
Австралия и Антарктида.

1750. то п й о  пиоѵо (1) а) (тж. тшоѵо топ й о) Н о
вый свет, Америка; Ь) прост, срам, срамные места.

1751. то п й о  0ПЙ050 (1) поэт, водная стихия, море.
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1752. т о п й о  го$а (1) мир грез; мир кино:
II зізто^гаГ о  йеі топ й о  гоза яиазі поп ге|Шеѵа а ііа  

зсозза ргоѵосаіа сІаІГаппипсіо йеі йіѵоггіо 1га Ь іг Тауіог 
е КісЬагй Вигіоп («Сіогпі», 30 йісетЪге 1973).

Сейсмографы мира кино едва не вышли из строя из-за 
мощного подземного толчка, вызванного объявлением о  раз
воде Л из Тэйлор и Ричарда Бартона.
1753. то п й о  зоііоіипаге (или зиЫипаге) (I) подлун

ный мир:
Ри  ипа ра22а ійеа, ш а і! Іеііоге азреНі, ргіша йі Йіге 

Іпѵегозітпііе, сЬе 5іа паггаіо ип іаП о гаеіопеѵоіе іп
^ие8іо піопйо зиЬІипаге (Л. ВассІіеШ, «Ьа сіііа с1е§1і 
атапіі»).

Пусть это безумная мечта, но. прежде чем обвинять 
автора в безрассудстве, читатель должен дож даться, пока 
ему расскажут хотя бы об одном разумном ф акге в на
шем подлунном мире.

іі топсіо йі 1а (1) сн. Ь-2.
— апйаге аі (или пеі) т о п й о  йі 1а (1) см. Ь-3.
— гпапйаге (или  чрейіге) чсі аі то п й о  йі 1а (1) см.

Ь-4.
1754. ІІ т о п й о  йеііа Іш .а (или йі отЬ ге, йедіі зрі- 

гііі) (1) ^  царство теней:
АНагі, йепагі зопо рег ІеІ созе йеі то п й о  й сііа  Іипа... 

(А. Ратіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііакёіо» ).
Д ела, деньги были для Берениче чем-то из потусторон

него мира.
...е с о т е  т а і  ипа іа іе  Геіісііа Іп поі, сі сЫ ейіато, рег 

Іа ргозреШѵа сГип ^еіаіо , іп поі сЬе з іа т о  созі айиШ  пеі 
позігі ѵегіідіпозі репзіегі, созі зігапаіпепіе регйиіі іп ип 
то п й о  Йі отЬге? №. СіпгЬиг^, «Ье ріссоіе ѵігій»).

«...откуда вдруг в нас это счастье, — спрашиваем мы 
себя, — счастье от мысли получить мороженое, счастье в 
нас, столь взрослых в наших головокружительных мечтах, 
в нас, потерявшихся в каком-то мире теней?»

1755. — сайеге (или ѵепіге) йаі то п й о  йеііа Іипа (1)
с луны свалиться:

— Оі чиаіе сотш ей іа зі іга ііа?  ...
— ОЬ Ьеііаі Сайі йаі топйо  йеііа Іипа? (М. Могеііи 

«Сепіо поѵеііе»).
— О какой комедии идет речь?
— Вот это да! Ты что с луиы свалился?

1756. — ѵіѵеге (или еззеге, зіаге) пеі то п й о  йеііа 
Іипа (тж аѵеге іі '■егѵеііо или 1а іез іа  пеі т о п й о  йеііа 
Іипа) (1) быть не от мира сего, витать в облаках:

Мі раге апсог йі ѵейегіо: зет р ге  і т т е г з о  пеііе зие 
еіисиЪгахіопі, зетр ге  пеі топ й о  й еііа  Іипа (Е. Саіапйга, 
«Ьа. Ьи$ега»).

Я вижу его как живого, склонившегося над своими ру
кописями, постоянно витающего в облаках.

Ьа зіцпога Ьеіігіа. — Іо сгейо сЬе Е т т а ,  зоііо  сегіі гар- 
рогіі, зіа  апсога... пеі то п й о  йеііа  Іипа. Иоп зо зе ті 
зріе§ о (С. Коѵеііа, «Ѵійоіо»).

С и н ь о р а  Л е т и ц и я .  — Мне каж ется, что Эмма в не
котором смысле все еще витает в облаках. Вы понимаете, 
что я имею в виду?

Ьа тагсііеза (циазі іп соііега). — АПсга й ігето , сага т іа ,  
сЬе Ьаі ѵіззиіо зіпога пеі топ й о  йеііа Іипа... йі т іе іе !  
(С. Цоѵеііа. «ЬЧйоІо» ).

М а р к и з а  (почти раздраженно) . — Так можно сказать, 
что ты, моя дорогая, ж ила до сих пор иа луне, вернее... 
под медовым месяцем.

1757. Гаііго т о п й о  (1) потусторонний мир; загроб
ная жизнь, мир иной:

Ьа йоппа ега зе т р ге  рег Іиі 1а сгеаіига йі ип аИго 
топйо , ѵ а ^ат еп іе  зирегіоге е  іпйесИгаЪіІе (О. Виггаіі, «ІІп 
атоге» ).

Ж енщина всегда бы ла для  него чем-то неземным и  за 
гадочным, существом какого-то высшего порядка.

— Т е т о  сЬе то И і йі поі Іагаппо, рагіепга рег Гаііго 
топ й о  (Е. Заі&агі, «II согзаго пего»).

— Боюсь, чю  мноіие из нас отправятся на тот свет*

1758. — с05а (или созе, гоЬа) йеИ’аИго то п й о  (1)
странные, невероятные вещи:

Е ѵа сіопйоіапйо рег 1е зігайе зепга еіа с о т е  іиШ  і 
ЬаЬЪеі. а сотЬіпагпе ипа рій ^гозза йеІѴаІіга: е 1а кспіе 
сі 5і аггаЬЬіа; о сі гійе зи а сотраііг іо : о пеІГогіо, зііі 
егасііпі йеііа сЬіеза с о т е  ип Іе т р о  зи  циеііі йеііа тозсЬ еа, 
діі зі іиіогпо а  зіі^дегіг^іі з с е т р іа ^ іп і ,  а іаг^ іі сгесіеге 
созе йеІГаИго то п й о  (1. Зсіазсіа, «Сіи$а е іі Сагйіпаіе»).

Человек без возраста, как и все дурачки, он болтается 
по дорогам и то и дело выкидывает штучки одна лучше 
другой. А люди то злятся, то, жалеючи его, смеются, 
а то, от безделья, присевши вокруг него на ступеньках 
церкви (как когда-то на ступеньках мечети), подбивают ка 
всякие глупости или толкуют про разные небылицы.

И тагсЬезіпо Ѵіоіапі зсгіѵеѵа ігечиепіі Іеііеге а зио 
райге. Созе йа поп сгейегзіі созе йеІГаІІго топгіо! (Е. Са- 
Іапйга, «Ьа Ьи^ега»).

Молодой маркиз Виолан часто писал отцу. Он писал о  
вещах, в которые трудно было поверить, что-то неслыхан
ное!

Ь’ЕтпШа зі ега сЫ иза іп са те га  е 1и1 т а п е іа ѵ а  зи ііа  
зо^Па іпііп^епёо іі рапе пеі ѵіпо. КоЬе йеІГаПго топгіо! 
Ьиі аѵеѵа зеззап1:’аппі е Брегапга зейісі (6*. Ма&і ВопЦапІі, 
«Зрегата»).

Эмилия заперлась в комнате, а он сидел на пороге и ел 
хлеб, обмакивая его в вине. Подумать только! Ему шесть
десят лет, а Сперанце — шестнадцать.

1759. — ^епіе йеІГаІіго то п й о  (1) чудные, странные 
люди.

1760. — анйаг(§епе) аІГаІіто топ й о  (тж. рагііге рег 
Гаііго то п й о ) (1) уйти в мир иной, отправиться на тот 
свет:

СИ аѵеѵапо ргоіЬКо Сито е са?Гё; е ип ротегіш?к>, зоіо 
рег Ьеге ип зогзо. зі^погі т іе і ,  сіі са і!ё  зе  пе апйб аІГаІіго 
топйо ... (Е. ѴШогіпі, «Ріссоіа Ьог^Незіа» ) .

Ему запретили курить н пить кофе, и однажды днем, 
из-за какого-то глотка кофе, синьоры мои, он отправился 
на тот свет.

Ьогепго. — Зе 1а зі&погіпа СЬіагіпа Баѵазіапо, рег. ТаШ 
зиоі сЬе поп сі гі^иагйапо, зе  пе ѵиоіе апйаге аП'аИго 
то п й о ... сЬе соіра пе аЬ Ь іато  поі? (Е. Ое Рііірро, <Вепе 
тіо е соге тіо» ).

Л о р е н ц о .  — Если синьорине Кьяриие Савастано угодно 
по соображениям, не касающ имся нас. перейти в мир иной, 
чем ж е мы виноваты..?

Е зиссейопо сазі йі аѵѵеіепатепіо: а !огга йі гезрігаге 
сагЬопе, Г ог^ап ізто  5’іпіоззіса, е іп циагап1о1:і’оге зі рагіе 
рег 1 аііго топ й о  (С. Саззоіа, «II іа@Ііо йеі Ьозсо»).

Бывают и случаи отравления: надышавшись углекислым 
газом, человек через двое суток уж е о тр ав л я ется  на тот 
свет.

1761. — е$5еге рш пеІГаІіго т о п й о  сЬе іп чиевіо (1)
с т о я т ь  одной ногой в  могиле.

1762. — гпапйаге (или  зрассіаге, зрейіге, Іігаге) аІ1'а1- 
іго то п й о  (1) отправить на тот свет:

...созіапо 1е іе т т іп е ,  оссазіопаіі о Тіззе. созіапо зет р ге  
рій йі циеііо сЬе ипо зі рио регтеЙ еге, іі зиссЬіапо 1е 
озза, іе  1е зроірапо е, зе сі гіезсопо, 1і тап й ап о  аІГаКго 
то п й о  (Р. А. Виііііа , «II ѵоіапііпо»).

...женщины — случайные или постоянные — дорого стоят и 
все дорожают, стоят все больше, чем можешь себе позво* 
лить, они высасывают и обгладывают тебя, а если удастся, 
то и отправляют на тот свет.

{Пример см. тж. С -1339; М-2098).

1763. Ьаззо т о п й о  (5) преисподняя, ад.
іі ЪеІ (или іі &гап) то п й о  (2) см. М 1747.
1764. і йие т о п й і (1) Европа и Америка.
1765. т е г г о  т о п й о  (2) все, весь свет, 
п оѵ іззіто  то п й о  (1) см. М-1749 
пиоѵо т о п й о  (1) см. М-1750 а).
1е зеііе діогпаіе йеі т о п й о  (1) см 0-517
1766. Гипіѵегзо т о п й о  (1) весь свет, вся вселен

ная.
іі ѵессЬіо то п й о  (1) см. М-1746.
ѵессЬіо диапіо іі т о п й о  (1) см. Ѵ-92.
йоппа йеі т о п й о  (2) см. 15-786
йоппа (или  І е т т іп а )  йі т о п й о  (2) см. 0-780.
егое йі йие т о п й і (I) см. Е-140.
!аЬЬгіса йеі то п й о  (2) сж. Р-1.
Іа (іпе йеі то п й о  (1) см. Р'-вП.
§іго йеі т о п й о  (I )  см О 666.
ІІ ^іагйіпо йеі то п й о  (1) см. С-441.
1а Іисегпа ііеі то п й о  (1) см. Ь-833. 
тассЬ іп а  йеі то п й о  (1) см. М 17.
і паіаіі йеі то п й о  (1) см. N-83.
8сіеп/а йі піч-.ійо (1) см. 5-441.
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1767. ц о п о  йі т с п й е  (2) а) свстгкий человек (при

мер см. В-525); Ь) опытный, бывалый человек:
«...Тга Г а  Нго, 1о ѵоггеі рге^агіа Йі йаге игі ссскіаіа рій 

Боіегіе, со тт еп й а іо ге . ргоргіо аііа риЬЫісііа... Согпе и о то  
йі топйо, Іеі за сЬе ё ип ро’ ГеІісЬеІІа Йі ип’агіепаа» 
(С. А гріпо. «АИге зіогіе* ).

— ...Между прочим, я хотел бы попросить вас, коммен- 
даторе, внимательнее приглядеться к реклам е- Как чело
век опытный, вы знаете, что реклама — в какой-то мере 
лицо фирмы.
(Пример см. тж. В-348).

ѵе$рго йе! топсІо (1) см. Ѵ-421.
1768. ип то п й о  йі... (3) множество, большое количе

ство.
Кіезсе а  Таге, е апсЬе а І а г т і Гаге, пеііа зіезза ^іогпаіа, 

ип топ й о  йі созе йіѵегзе... (Л̂ - СіпгЬигд, «Ье ріссоіе ѵігіи»).
В один день он ухитряется сделать кучу разных дел и 

заставить меня сделать то ж е самое.
1769. — йіге ип т о п й о  йі Ьепе (3) сказать много хо

рошего.
1770. аі то п й о  (1) {употр. в отрицательных предло

жениях) ничего на свете:
...іі т іо  ІіЬго розза Іазсіагзі І е ^ е г е  апсЬе а ііе  СапсіиІІе 

рій ^е іо затеп іе  ^иагйате. зепга ип регісоіо а! топ й о  
(Р. Рапіипі, «Ьеііега а і)ёо Ваззапі»).

...мой роман могут читать даж е девушки, которым все и 
вся запрещено, безо всякой для себя опасности.
1771. — рег піепіе (или рег пиііа, рег пе§§ипа соза, 

рег ие§$ипа га&іопе) аі т о п й о  (1) ни за  что на
свете:

— Ма С есіііа..? Рег пи ііа  аі то п й о  ѵоггеі іагіе іогіо
(V. Вгосскі, «1 іетпрі с1еі цгапйе атоге»).

— Но Ц ецилия?.. Ни за что на свете я не хотел бы ее 
обидеть.
— пои аѵеге ип репвіего аі т о п й о  (1) см. Р-І206.
1772. Йа сЬе (или йассЬё, Йа диапйо) то п й о  ё то п й о

(1) с тех пор как свет стоит, спокон веку:
...сегіаш епіе рег чиеііе ^еіозіе, іпѵійіе е ЬаНіЬессЬі іта 

зсіепгіаіі, сЬе, йассЬё топ й о  ё топ й о , ригігорро зі зопо 
зет р ге  гіреІиМ... (О. Ноѵеііау «Ь’Ійоіо»).

Конечно зависть, нетерпимость и взаимные нападки были 
испокон веков обычным явлением среди ученых...

Тга диеі сНе зиссеііе іп ^иегга е чиеііо сЬе зі гассопіа 
роі, йа чиапгіо топ й о  ё топеіо ё согза зе т р ге  ипа сегіа 
йіНегепга... (/. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).

С незапамятных времен всегда была определенная раз
ница между тем, что происходило на войне и тем, что об 
этом рассказывали.,.

АИога ргоѵб И те іо й о  сЬе йа циапйо то п й о  ё то п й о  
изапо 0 Іі іпйізсгеіі, (Зі рагіаге йі зе зіеззі рег іігаге &1і 
аИгі а Гаге 1а зіезза соза (Р. Засскі, «Ьа ргітайоппа»).

Тогда молодой человек прибег к способу, которым испо
кон веков пользуются бесцеремонные люди: заговорил о 
себе, чтобы заставить собеседника последовать его при
меру.

1773. аі т о п й о  зіапіе (1) в жизни, при жизни, 
іп саро аі т о п й о  (1) см. С-707.

по а ііа  соп зи тагіоп е йеі т о п й о  (1) см. С-2480, 
а й ізреііо йеі то п й о  (2) см. 0-647. 
йі Ігопіе аі то п й о  (1) см. Р-1349.
1774. Іопіапо ип то п й о  (1) на краю света, у черта 

на куличках.
а&іі оссЬі йеі т о п й о  (2) см. 0-67. 
рег &1і оссЫ йе! т о п й о  (2) см. 0 -6 7 а.
(п е т т е п о )  рег іи ііо  Того йеі то п й о  (1) см. 0-625. 
а  іи ііі і р ай і йеі то п й о  (1) см. Р-886
1775. аЬЬапйопаге іі т о п й о  (тж. апйагзепе йаі т о п й о  

или йа диезіо т о п й о ) (1) уйти из (этого) мира, поки
нуть (этот) мир.

апйаге а  зраззо рег іі то п й о  (1) см. 5-1309.
1776. поп аѵеге т о п й о  (2) не уметь обращ аться с 

людьми, не зиать людей.
1777. сопіопйеге іі т о п й о  (2) обмануть, усыпить об

щественное мнение.
1778. йаге аі то п й о  (I )  произвести на свет.
1779. йізсепйеге пе! т о п й о  (1) спуститься с небес на 

землю.

1780. йізГаге цй йаі то п й о  (1) сжить со свету, умо
рить кого-л.

йіѵепіаге Іа Гаѵоіа йеі т о п й о  (2) см. Р-330.
1781. йіѵегіігзі (или досіегзі, ^ойегзеіа) ип то п й о  

(или  т е г г о  то п й о ) (3) веселиться вовсю, быть в вос
торге:

С озіапга зі йіѵегііѵа ип то п й о  апсЬе рег іі т о й о  соп сиі 
Тгіроі гассопіаѵа (Р. Васскі, «Ьа ргітайоппа»).

Костанцу необычайно забавляло, как Трипо рассказывал 
ей это.

Зреззо с’ега апсЬе ип Ьсі ЬгапсЬеііо сіі ргеіі сііе азсоі- 
Іаѵапо соп гіѵегепга Гогпаіо іЗізсогзо. Ооп М аііео сі ^о- 
йеѵа ип топйо  (Р. Іоѵіпе, «5і@пога Аѵа»).

Иногда даж е несколько священников останавливались и 
почтительно слушали цветистую речь оратора. Дон Маттео 
ликовал.

Аѵеѵа і агіа гіі йіѵегіігзі ип топйо, іп з о т т а :  іап іо  сЬе 
аі и  а росо, чиапсіо г іт о п іа т т о .  іп тассЬ іпа, ѵМі Ігазсог- 
геге пеі зиоі оссЬі пегі е ѵіѵіді... ип’о тЬ га  йі зсЬіеІіо 
г ітр іа п іо  (С. Ваззапі, «11 ^іагйіпо йеі Ріпгі-Сопііпі»).

Джаннино, казалось, все необычайно забавляло. С того 
момента как мы сели в машину в его живых черных глазах 
появилась тень искреннего сожаления.

СЫ зе Гё ^ойиіо т е г г о  топ й о  ё з іа іо  іпѵесе Г аи іізіа  
(Р. Зраііеііі, «Езате йі гірагагіопе»).

Кто действительно получил большое удовольствие, так это 
шофер.

еккеге Іа Іаѵоіа йеі то п й о  (2) см. Р-330.
1782. еккеге (иогі йеі т о п й о  а) (тж ѵіѵеге Гиогі сіеі 

топсіо; еккеге или  ѵіѵеге іп саро аі то п й о ) (1) а  жить 
у черта на куличках, очень далеко; Ь) быть вне себя, 
выйти из себя:

II т а е з іг о  рагіаѵа гіоісетепіе, т а  ега (иогі йеі топйо 
(О Кеа, «Ніігаііо сіі п.адціох).

Учитель говорил тихо, но внутри у него все кипело.

1783. еккеге соііа Іекіа Іиогі йеі т о п й о  (1) витать 
в облаках.

1784. поп еккеге ріи йі ^иек*о то п й о  (1) а) стоять 
одной ногой в могиле; Ь) быть рассеянным, отличаться 
крайней рассеянностью, витать ь облаках.

Іагкі Іагіто пеі ліопйо (1) см. И 8 4 .
Іагкі п ет ісо  іі т о п й о  (2) см. N-154. 
іаге  с п т е  5ап1’АІо сЬе Іаксю іі т о п й о  с о т е  1о Ігоѵо 

(1) см. А-501.
1785. (гикіаге іиІІЧІ т о п й о  (1) бродить по всему 

свету.
эд іі оссЬі йеі то п й о  (2) см. 0-173.

^ойегк (или ^ойегкеіа) ип т о п й о  (или ип т е г г о  
то п й о ) (3) см. М-1781, 

іііийеге (или іііийегкі) йі еккеге ГотЬеІісо йеі пюпйо
(1) см. 0-323 

іпПІаге Іе ЬгасЬе аі то п й о  (1) см. В-1127.
1786. Іаксіаге іі т о п й о  а) (1) уйти из мира, умереть 

(примрѵ см. М -104); Ь) (2) уйти от мира, постричься;
с) (2) оставить ?вет, покинуть общество

1787. Іеѵаге йаі т о п й о  (1) ликвидировать, убрать, 
убить

1788. Іеѵагкі йаі то п й о  (1) =  наложить на себя руки, 
покончить с собой:

«5е варевкі сііе гіеѵе вешрге сомПпг.аге созі, гпі ІеѵегеІ 
йеі т о п й о . (С. Саззоіа, «И Іадііо йе'. Ьпзсо»).

— Если бы я знал, что так останется навсегда, я бы 
наложил на себя руки.

тап й аге  іі т о п й о  коккорга см. М-1793, 
т е й е г е  1е ЬгасЬе аі то п й о  (1) см. В -1127.
1789. теН еге  (или рогіаге) аі то п й о  (1) произвести 

на свет, поди~п
...Е іпѵесе і Биоі рабгі, I Биоі апіісЬі... теМеѵапо аі 

топ й о  ГірП неп2а г ізр агт іо  (М. Риссіпі„,«ЕЬ. еі»).
...А ведь его родители, его предки... рожэли себе детей 

сколько хотели.
— А ЬЬіато <1еі йоѵегі, вре^ іа ітеп іе  ѵегво і Гіціі. РегсЬё 

И Ьаі рогіаіі аі топйо? \5. Зігаіі, «Ьо 2иссопе»)
— У нас же есть обязанности, особенно по отношению 

к детям Зачем ты их тогда нарсдил**
(Пример см. тж 0-1218).
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1790. ше(1еге пеі то п й о  бросить на произвол 
судьбы (обычно детей).

1791. гпеііеге іі пюпііо а Іеѵа (1) перевернуть все 
вверх дном.

1792. т е ііе г е  П пюпсіо а гштіоге (2) поднять шум; 
внести суматоху, смятение.

1793. т е й е г е  (или  тап й аге ) іі т о п й о  зоззорга (1) пе
ревернуть все вверх диом;

Ма т і  зепііѵо зігасса йеІГіпѵегпо е ѵоІН гірозагті. 
5епІо йіге сЬе а С а з іе ііа т т а г е  т е і іе іе  іі то п й о  зоззорга 
(М. Зегао, «Сиоге іпреппо»).

Меня очень утомила зима, и я хотела отдохнуть. Мне 
сказали, что в Кастелламмаре вы все перевернули вверх 
диом.
т е ііе г е  ріейе пеі іпопсІо (1) см. Р -1674
1794. шогіге а і топсіо (2) а) уйти от света, уйти от 

житейской суеты, умереть для общества; Ь) постричься, 
уйти в монастырь.

1795. пазееге аі то п й о  (1) появиться на свет, ро
диться.

1796. рагеге іи ііо  іі топсІо (1) казаться чем-то ис
ключительно важным, значительным.

1797. рі^Иаге (или ргепйеге) іі то п й о  с о т е  ѵіепе (1)
принимать мир таким, каков он есть; принимать жизнь 
такой, какова она есть, примириться с положением ве
щей.

рі^ііаге іі то п й о  рег іі (8ію ) ѵег8о (1) см. Ѵ-406. 
рогіаге а! то п й о  (1) см. М-1789.
1798. ргепйеге то п й о  (1) ^  начать самостоятельную 

жизнь:
Риогі йі диеііа т а й ге , Гиогі йеііа Бісіііа, едіі, Гіп йа 

діоѵіпеііо, аѵеѵа ргезо топгіо (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессігі е і 
@іоѵапі» ).

Еще подростком он оставил мать, покинул Сицилию и 
начал самостоятельную жизнь.
ргепйеге согштгіаіо йаі т о п й о  (1) см. С-2314, 
ргепйеге іі то п й о  с о т е  ѵіепе (1) см. М-1797, 
ргепйеге іі т о п й о  рег іі (§ио) ѵегзо (1) см. Ѵ-406.
1799. г іте ііеге  аі т о п й о  (1) спасти от смерти (при

мер см. С-557).
1800. поп 8ареге йа сЬе т о п й о  8Іа (1) не понимать, 

что происходит, что случилось:
Ьіпйого (а РаЬгігіо). — АЫ зоп 1га (Шо зепг’аИго.
2,еІіпйа (йа з е ) .— Мізега т е !  поп зо іп сЬе то п й о  т і  зіа 

(С. Соійопі, «Сіі атогі йі 2еІіпйа е Ыпйого»).
Л  и н д о р о (Фабрицио). — Ах! Все ясно; я предан.
3  е л и н д  а (про себя) — О, горе мнеі Сама не знаю, 

на каком я свете!
К іта з і, т а  і р г іт і еіогпі поп зареѵо ріи Іп сЬе то п д о  

т і  Іоззі (А. РапгІпі, «Ье сацпа пега»).
Я остался в школе, но первые дни я совершенно ие по

нимал. что со мной.
§ареге іі ѵіѵеге йеі то п й о  (2) см. Ѵ-799. 
зсотрагіге йаііа 8сепа йеі то п й о  (1) см. 5-382. 
поп зо&паге йі те& ііо  аі то п й о  (1) см. М-1050.
1801. 8Іассаг5І йаі т о п й о  (2) уйти от света, от суеты; 

уединиться.
1802. зіаге пеі то п й о  (2) церк. жить по-мирски, жить 

в миру.
1803. іо&ііеге (или ігагге) йаі (или аі, йеі) то п й о

(1) убрать, ликвидировать, убить, пустить в расход.
1804. Іогпаге аі т о п й о  (1) возродиться, вернуться к 

жизнн.
1805. іогпаге пеі т о п й о  (2) вернуться в свет, снова 

начать светскую жизнь.
1806. ігаѵа^ііаге іі т о п й о  (1) переделывать мир:

Сегагйо. — Рег Іоііаге, с о т е  йііе ѵоі!.. Ма і Іоііаіогі, Іі
сопозсеіе?.. Ьі аѵеіе т а і  ^иагйаіі іп Гассіа, циезіо тап ір о іо  
йЧ ю тіпі, сііе ігаѵа^ііапо іІ топйо? (Я. ВассІіеШ, «РиосЫ 
й’агіЦісіо»).

Д ж е р а р д о .  — Чтобы бороться, говорите вы. Но знаете 
ли вы этих борцов? Видели ли вы их когда-либо в лицо? 
Эту кучку людей, переделывающих мир?
ѵаіеге ип т о п й о  (1) см. Ѵ-29.
1807. ѵейеге И то п ііо  сііеіго і ѵеігі (1) видеть мир 

через стекло, быть оранжеоейным цветком (пример см. 
Ѵ-182).

1608. ѵесіеге ип Ьеі гпопйо (2) разбогатеть, добиться 
высокого положения.

1809. ѵепіге аі топсіо (1) появиться на свет, родить
ся Iпример см. В-981; 0-366).

ѵіѵеге Гиогі сЗеІ то п й о  (или іп сг.ро аі іпопііо) (I )  см. 
М-1782.

1810. ѵіѵеге пеі т о п й о  йеі ко^пі (или йеііе лиѵоіе)
(1) витать в облаках:

«Ма зі іпіегезва йеііа роііііса Іеі о ѵіѵе пеі топ й о  йеііе 
пиѵоіс?» (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, &іоѵіпегга»).

— Простите, вы интересуетесь политикой или витаете в 
облаках?
(Пример см. тс. С-3296).

1811. ѵіѵеге пеі ргоргіо то п й о  (1) ж ить своей замк
нутой жизнью, жить своей внутренней жизнью.

1812. ѵоіеге йіз^аге іі т о п й о  (1 ) хотеть мир пере
вернуть, стремиться объять необъятное.

ѵоіеге іі т е ^ Ііо  йеі то п й о  а (1) см. М-1051.
Ьоіа й’ип топ й о! см. В-993.
1813. сайа (или сазсЬі, са8са88е, 8ргоіопйа88е) іі

то п й о  (1) во что бы то ни стало, любой ценой:
С о т е  еззепйо паіига йі о^пі ѵіѵепіе 1’а т о г е  йеііа рго- 

ргіа іе ііс ііа , р г іт а  саЙгеЬЬе іі топйо, сЬе аісипо йі Іого 
Іазсіаззе йі а т а г іа  е йі ргосигагіа а зио т о й о  (С. Ьеорагйі, 
«Орегеііе тогаіі»).

Поскольку природе каж дого из живущих на земле свой
ственно стремление к счастью, скорей рухнет весь мнр, чем 
кто-либо из них утратит приверженность к счастью и 
стремление добиваться его по-своему.

Ееііпйа. — Ма по, поп ё §ш зіо, поп ѵо’ тап са ге . СазсЬі 
11 топйо , поп рагіего (С. Соійопі «Сіі атогі й і Хеііпйа 
е Ыпйого»).

З е л и н д а .  — Нет, это нечестно, я не изменю своему 
слову. Пусть хоть обрушатся небеса, я не скаж у нн слова.

Сайеззе іі топйо , е^іі поп аѵгеЬЬе о те ззо  йі ге&ізігаге 
пе’ зиоі ІіЬгі т а з іг і  іі ргегго й’ипа тассЬ іа  «ГіпсЬіозІго 
(С. йа Ѵегопа., «Ьа тіа ѵііа іп ип га$;§іо йі зоіе»).

Пусть хоть рушится весь мир, а он ни за что не про
пустит занести в свой гроссбух стоимость баночки чернил.

«Зопо ѵессЬіа. поп ѵодііо ргепйегтеіа рег піепіе, БргоГоп- 
йаззе іі топйо!»  зозріго ]а йоппа (О. Агріпо, «Зіогіе йі 
ргоѵіпсіа» ).

«Стара уж  я, и по пустякам не хочу волноваться, хоть весь 
свет провались в тартарары!» — вздохнув сказала женщина.

1814 . — п е т т е п о  8е сазса (или  8е сазсаззе, 8е гоѵе- 
8сіа88е) іі то п й о  ни при каких условиях, ни под каким 
видом:

“  ІЧ еттепо зе сазса іі топйо  т е  1о рогіо рій йіеіго 
диеі ^еззо, — йіззе В го^Е^і — Рагоіа й’опоге (С. Саззоіа, 
«II іа§Ііо йеі Ьозсо»).

— Ни в жизнь я этого дурня с собой не возьму, — ска
зал Броджинн. — Честное слово.
1815 . — поп сазса іі то п й о  (тж. поп Ппізсе іі т о п 

йо) (1) еще не конец света, еще не так страшно:
СогаШпа. — 5а еііа сЬе і1 зі&пог Ріогіпйо ё іі^Ііо  ипісо? 

СІіе Ъа зио райге чиаііго, о  сіпцие т і і а  зсийі й’епігаіа? СЬе 
зе поп сазса П топйо , Ьаппо ай еззег іи ііе  зиоі? (С. 001- 
йот, «Ьа зегѵа атогоза» ).

К о р а л  л  и н а . — Вы знаете, что синьор Ф лориидо— 
единственный сын? Что у его отца четыре нлн пять тысяч 
годового дохода? Если не случится светопреставления, все 
это будет принадлежать ему.

«Сіпцие т іп и іі»  ?есе йоппа 5ага. Іеѵапйо 1е т а п і а ип 
^езіо  сЬе ѵоІеѵа йіге: «Nоп сазса іі топйо!» (Ь. Рігапйеііо, 
«I ѵессЫ е і ёіоѵапі»).

— Минуточкуі — воскликнула донна Сара, вздымая руки 
к потолку и как бы говоря: «Ведь вам не на пожар!»

Іо ѵодііо ра&аге И ЬщИеНо йі зесопйа. Ма зі с а іт і .  йісеѵа 
іі сопігоИоге... зііа  с а іт о  сЬе поп сазса іі топйо . Ьеі аѵга 
іі 5110 Ьідііеио йі зесопйа (С. Сотіззо, «Саргіссі ііаііапі»).

Я хочу бнлет второго класса. «Не волнуйтесь, — говорит 
кондуктор. — успокойтесь, ничего страшного. Вы получите 
свой билет второго класса».

«Роі, е ип’ога сЬе азреііо».
«Рег сагііа поп сазсЬегй іі топйо  зе аггіѵегаі... соп т е г -  

г’ога йі гііагйо!» (й. Виггаіі, « і)п атоге»).
— Уф, я уж е час как жду!
_ Д а брось, мир не перевернется, если ты появишься...

на полчаса позднее!
Маііійе. — Е ѵа Ьепе. Моп ё ііпііо И топ й о  рег диезіо 

(Е Ое РіІІрро, «Вепе тіо е соге тіо»),
М а т и л ь д а .  — Ну и пусть. Свет не клином сошелся.
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сЬі Ьа роса ѵегдодпа, іи((о і1 т о п й о  ё 5ііо (1) см.

Ѵ-334.
1816. сЬі Ѵііоі ѵіѵеге е зіаг Ьепе, ріітіі (или ргепйа) 

іі т о п й о  с о т е  ѵіепе (1) ргоѵ. хочешь радоваться 
жизни, принимай ее как есть.

сопіепіо іо, сопіепіо ш ііо  іі т о п й о  (1) см. С -2507.
1817. сі согге ип т о п й о  (3) тут огромная разница, 
д іі ё рег гадіопе сіі т о п й о  (1) см. К-86.
1818. ...ё іиМо диеі йеі іпопйо (1) (обыкн. в виде за

ключения)... это самое большее, что можно сделать.
1а Ііпдиа ё 1а реддіог сагпе йеі т о п й о  (1) см. Ь-708. 
1е т а й г і аі т о п й о  коп Іи44е со тр ад п е  (1) см. М-60.
1819. іі то п й о  ё Іагдо (е аеѵе Ьазіаге а  Іи ііі) (1) 

ргоѵ. мир огромен, в мире всем места хватит.
1820. іі то п й о  ё пюгіо (1) никого нет, желающих не 

находится.
1821. іі то п ііо  діга рег іиНі (1) ргоѵ. =  для к аж 

дого есть место в этом мире:
— СЬе ѵоіеіе іагсі? И топ й о  ^іга рег іиШ , саго гіоп

ОезиаЫо! (С. Ѵег^а, «■Мазіго-йоп СезиаШо»).
— Ч то поделаешь? Каждый хочет иметь место под солн

цем, дорогой дон Дж езуальдо.
1822. іі т о п й о  поп ё йе^Іі іпК п^апіі (1) ргоѵ. мир ие 

для лентяев.
іі гпопсіо поп Іи Гаііо іп ип ^іогпо (1) см. К-508.
1823. іі гпопсіо поп ё Іа ііо  рег і тіпсЬ іопі (1) ргоѵ. ^  

мир создан не для глупцов.
поп Ііпізсе іі топсЗо (1) см. М-1815, 
о&пі соза ё соп іп&аппо аі т о п й о  (1) см. С -2926. 
Чиаисіо і ге сіеііе поѵеііе Тасеѵапо е сІізіасеѵапо П 

пюп(Зо (1) см. К -146.
1824. чиезіо (или іі) топсіо ё іа ііо  а  зсаіе: сЬі 1е 

зеепйе е сЬі 1е заіе (1) ргоѵ. ^  наш мир — что лест
ница: кому идти вверх, а кому — вниз.

гізреііі, сІізреШ е зозреШ ^и азіап о  іі топгіо (1) см. 
К-434.

зе Газііо іоззе ТеЬЬге, Іи ііо  іі т о п й о  ГаѵгеЬЬе (1)
см. А -1289.

зе Гіпѵісііа іоззе !еЪЪге, іи ііо  і* топсіо ГаѵгеЬЬе (или 
Іа ѵейгеЬЬе) (1) см. 1-372.

1825. іи й о  іі т о п й о  ё раезе (1) ргоѵ. во всем мнре 
одно и то же; мир тесен:

«С’ё йиЬЪіо?» сііззе Кепго: « т а г ііа іі  сЬе Гоззіто... іи ііо  
іі топ й о  ё раезе... (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

— Да уж  что говорить, — сказал Ренцо, — будь мы по
венчаны. живн себе где хочешь, как дома.

81аі риг зісига, іи ііо  іі топгіо ё раезе (А. РаІаггезсЫ. 
«Зогеііе Маіегаззі»).

Не беспокойся, свет не без добрых людей.
Ьисіііо з ’ега гН иеіаІо а Ьопгіга: е^Н аѵеѵа а т іс і (Заррег- 

ІиИо, е сГаІІга рагіе рег ип тесіісо с о т е  Іиі іи ііо  іі топсіо 
ё раезе (I. N16^0, «Сопіеззіопі сіі ип ііаііапо»).

Л ючилио поселился в Лондоне. У него везде были 
друзья, к тому ж е такой врач как он, мог чувствовать себя 
везде, как дома.
(Пример см. тж. 5-1269).

1826. е ѵіа рег іі топсіо (1) ^  и поминай как звали, 
н ищи ветра в поле:

...іо аѵеѵо 0 а  ипа Іегіеіе соріа (Зеііа сЫаѵе сіеі ^ага^е; 
1а зега; диапгіо ѵегзо 1е йіесі И ЬагЬа сотіпсіаѵ а а 

гопНаге, зсіѵоіаѵо ^ій, тЧтрасІгопіѵэ (Заі т е г г о , е  ѵіа рег 
іі топгіо (О. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).

У меня была точная копия ключа от гараж а, и когда 
около десяти вечера бородач захрапел, я проскользнул в 
гараж , взял машину, и нщи ветра в поле.

МСШЕТА /  
гпопеіа пега см. N-195.
1827. т о п е іа  п о т іп а іе  дутая величина.
1828. гпопеіа зіпсега (или ІгаЬоссапІе) полновесная 

монета. 
піопеіа зопапіе см. 0-91. 
1829. гпопеіа іиогі согзо ^  вышедшее, изъятое из 

употребления:
(ЭиеІІе дгоззе рагоіе ѵессЬіе, сЬе зегѵіѵапо аі позігі 

^епііогі, зопо то п е іа  Гиогі согзо е поп Гассеііа пеззипо 
№. СіпгЬиг^, «Ье ріссоіе ѵігій»).

Старые грубые слова, которыми пользовались наши ро
дители, — вышли и з употребления, и ннкго ими уж е не 
пользуется.

1830. т о п е іа  сіі т іп а с с іа  ^  орудие ш антажа, сред
ство вымогательства:

Е чиашіо пе] Ьозсо арраге іі Ьапсіііо... 5ага апсога 1а 
т а  Ііа а зегѵігзепе, а сопіЗигге зепга сЬе е^Н зе пе гешіа 
сопіо 1а зиа ѵісепба зап^иіпоза, а Гагзепе з іги теп іо  рег і 
зиоі ііпі... а Іагзепе ипа то п е іа  йі т іп асс іа  е сіі зсапсіаІо 
(С. Ьеѵі, «Ье рагоіе зопо ріеіге. Тге ^іогпаіе іп Зісіііа»).

А когда в лесу появляется бандит, его услугами не пре
минет воспользоваться мафия. Он становится, даж е  сам того 
не сознавая, средством осуществления ее кровавых целей, 
ее послушным орудием и превращается в активное сред
ство ш антаж а и беззакония.

(осіегаіо йі т о п с іе  см. Р-963.
1831. ипа ѵіі т о п е іа  ничтожная сумма, жалкие 

деньги.
іассіа сЬе сі кі ЬаІІегеЬое ьиПе гпопеіе (или сі ®і со- 

піегеЬЬе 1е іпопеіе) см. Р-19. 
гпегсе гпопеіа см. М-1211.
ассеііаге ^с рег пю пеіа соиіапіе (или соггепіе, Ьиопа, 

рег Ьиопа гпопеіа) см. С-2489.
1832. Ьаііеге (аіка т о п е іа  рег дсі ей быть готовым на 

все для кого-л.; п о й т и  в  огонь за кого-л.
1833. екзеге т о п е іа  [озаіа (или саіапіе) быть мелкой 

сошкой.
Гаге сіі Ьиоп т е іа і іо  Гаіза т о п е іа  см. М-1323.
1834. тапсіаге 1а гпопеіа редко тратить деньги.
1835. ра^аге йі Ьиопа [піаіа или Іг іл а] гпопеіа от

платить [не] благодарностью.
1836. ра^иге (или гісатЬ іаге, гіра^аге) йі рагі гпопеіа 

(или (1і диеііа т о п е іа  сЬе 8І ш егііа, йеііа 8Іе85а т о -  
иеіа) отплатить той ж е монетой:

ІЛп йериіаіо ега зе т р ге  рипгессЬіаІо сіа ип зио соііе^а 
е поп ѵеёеѵа Гога сіі п ра^аге  соп 1а з іе зза  то п е іа  
(М. Мо§1іа, «Ье 1500 рій Ъеііе Ьаггеііеііе»).

Один депутат все время подзуживал своего коллегу. Тот 
спал и видел, чтоб отплатить ему тем же.

ріітііаге (или ргепйеге) цс рег гпопеіа сопіапіс (или 
соггепіе, Ьиопа, рег Ьиопа т о п е іа )  см. С-2489.

гісатЬ іаге  (или гіра^аге) сіі рагі т о п е іа  (или сіі диеі- 
1а яіопеіа сЬе ®і т е г ііа , йеііа кіекка гпопеіа) см. М-1836.

ЬІ8одпа кегЬаге 1е гпопеіе ЬіапсЬе рег і §іогпі пегі см. 
В-685.

010 поп рада  одпі каЬаІо зега, іпа циа.п<1о рада (1а 
гпопеіа іпіега см. 0-476.

1837. рег дие&1о (или  диеііо) ГагеЬЬе то п е іе  (аіке 
ради этого он готов на все.

11 Іе т р о  ё т о п е іа  см. Т-325.
М О \О ІВ Е Ь Ь О

1838. апйаге сііеіго аі ѵепіо сіі МопдіЬеІІо редко зани
маться пустяками, погрязнуть в мелочах.

1839. рагеге ип МопдіЬеІІо быть горячим, безрассуд
ным.
М О Ш А  I /

Моппа А діаіа см. А-348.
іі даііо  сіі ш оппа Ріоге см. С-90.
(аге 1а сагііа сіі гпоппа Сапсііа е сіі йоп Ті'Ьего см.

С-422.
рій 5П 5Іа т о ш іа  Ьипа см. Ь-917.

М О К \А  II /
Ьгіасо с о т ’ипа ш оппа см. В -1203. 
соііо с о т е  ипа ш оппа см. С-2994.
1840. Йаге 1а ш оппа редко передразнивать; насме

хаться.
1841. рідііаге (или ргепйеге) 1а шоппа назюзю

каться, напиться.
1842. рогге 1а гпоппа а ііа  Нпезіга похваляться дур

ными поступками.
МОМММО пг

1843. йаге і то п п іп і а) отделываться шуточкамъ; 
Ь) отвечать в рифму.
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МСШОСОЬО адд е т
1841. (аге с̂1 то п о со 'о  іиутл. подбить глаз кому-л. 
Ьеаіі і то п о со іі іп Іегга сіі сіесЫ см. С -1834. 

МСШ5ІСМОКЕ ш 
(аге с о т е  то п к і^то г  РеггеІІі (сЬе ксгіѵеѵа 1е ІеНсге 

е роі 1е апііаѵа а  сопке^паге) см. Р-1310.
МОІЧТАСМ /

1845. п о  ііа^п с  гизхе американские горы (аттрак
цион) (пример см. 1-Н 9).

1845. 1е ш опіа^пе (Того золотые горы. 
соп(е№  сіі іпопіа^па см. С-2410.
1і§1іо сіеііа т о п іа ^ п а  см. Р-686. 
т а і  сіі т о п іа ^ п а  см. М-193. 
т і§ і іо  Ш гпопіарпа см. М-1414.
ІІ рагіо сіеііа т о п іа ^ п а  см. Р-715.
8ІІепгіо сіі т о п іа ^ п а  см. 5-791. 
іі ѴессЬіо гіеііа М опіа^па см. Ѵ-95.
.'аге іі іііаѵоіо іп т о п іа д п а  см. В-337.
{аге соіпе М аотеН о соп 1а ггопіа^па см. М-734. 
1847. (аге с о т е  1а то п Іа § ііа  сЬе ргѵіогі іі Іоро шу

меть из-за пустяков 
{аге с о т е  і рШегі сіі т о п іа д п а  (сЬе апГагопо рег 

киопаге е (игопо зиопаіі) см. Р-1794.
(аге с о т е  гиіоіі сіі т о п іа д п а  (сЬе аг.Лагоп рег 80- 

паге е іиго.ю  ьопаС) см. 2  102.
18‘18. Іеѵаге ипа т о п іа ^ п а  сіаі реііо  а дй снять к а 

мень с души:
«...Ма іп іапіо піі ноп Іеѵаіо ипа топіа& па <І1І реііо— 

Ога 1о а&ціиніо ю, диеІГ ітЬ гаиасагІе со.. Іа ЬааОа сіі 
топ іш іе сатрапагіо!»  (К  Вгапсаіі, «II ЪеЧ'АпШгио»),

— Теперь у меня камень с души свалился, и я задам 
перцу этому бумагомарателю с козлиной бородкой.

1849. сасіе Іа пеѵе (или пеѵіса, со т іп с іа  а  пеѵісаге) 
а ііа  т о п іа ^ п а  иіутл. седеем потихоньку.

1850. 1а т о п іа ^ п а  Ьа депегаіо (или Ьа рагіогііс) іі 
іоро (или іі іороіі ш ; ргоѵ. гора родила мышь.

185м. 1е топ іаут іе  ь*ап ю  іе г т е  (или і т о п іі  кіаппо 
{егті) е 1е регзопе (или ію т іп і) с а т т іп а п о  (или 
8’іпсопігапо; тж §1І и о т іп і 8’іпсопігапо, е і т о п і і  еіап- 
по (е г т і)  ргоѵ. гора с горой не сходится, а человек 
с человеком свидится.
МОі^ТАММО т 

сопіаіііпі е то п іап іп і, ксагре ^гокке е сегѵеііі (іпі см.

Ж т н К Е  „
т о п іа г е  іп а ііо  см. А-543.
топ*аге іп аііига см. А-573.
т о п іа г е  іп Ьапсо см. В-171.
т о п іа г е  іп Ьезііа см. В-621.
то п іа ге  іп Ьі^опсіа см. В-723.
гпогкагс іп Ь ігга см. В-785.
т о п іа г з і аНе ЬгиМе см. В -1287.
т о іп а г е  (зи ) 1а сака см. С-11.74.
т о п іа г е  іп саііеііга см. С -1292.
т о п іа г е  киі саѵаііо д Огіапсіо см. С-1367.
то п іа ге  іп с іт а  сіі кирегЬіа см. С-1915.
поп т о п іа г е  ип еііе  см. Е-267.
то п іа г е  1а (агіо.іе см. Р-340.
поп то п іа ге  ип (ісо (ьессо) см. Р-625.
іпопіаге іп $и 1а (ге^оіа  см. Р-1292.
т о п іа г е  Іп (игіа см. р-1587.
т о п  (аге іп {игоге см. р -1589.
т о п іа г е  іп із іа іо  см. 5, 1658.
т о п іа г е  1а Іипа (или 1е Іипе) см. ■_ 902.
т о п іа г е  1а тассЬ .п а  а см. М-21.
т о п іа г е  Горіпіопе риЬоЬса см О 417.
т о п іа г е  іп опго&ііо см. 0-596.
т о п іа г е  пеі раісо см. Р-127.
т о п іа г е  киі ріесіі см. Р-1680.
іпопіаге іп риірііо см. Р-2438.
т о п іа г е  іп кеііа см. 5-598.
т о п іа г е  1а хепаре аі паьо см. 5-61&

ггопіагс іп 5Іа1о см. 5-1658. 
то п іа г е  іп ®и см. 5-1992. 
т о п іа г е  іп кирегЬіа см. 5-2096. 
то п іа г е  1а Іекіа а  цЛ см. Т-577, 
то п іа гк і 1а (екіа см. Т-578, 
то п іа г е  ей ІиЙе 1е Іигіе см. Р-1587.
{аге т о п іа г е  Іа (озза а дсі см. Р  1191.
(аге т о п іа г е  1а т о к с а  (или і тозсегіп і) аі пазо см. 

М 2042.
(аге гпопіаге ипа заеН а а  дсі см. 5-61.
1а Ьи§іа т о г .іа  а саѵаііо зиі пазо см. В-1400. 
сЬе т о з с а  ё т о п іа іа  аі пазо? см. N-70.
18Ь2. 1а т і  іпопіа я зол, я злюсь.
1853. поп іпопіа (тж. т о п іа  ро"о; росо іпопіа) ни

чего, неважно, не имеет значения.
§ 4  ё т о ій з іа  Іа Ь ігга см. В-788 
^ іі іпопіапо і (и т і  см. Р-1459.
^Іі ё т о п іа іо  іі §тіІ1о см. 0-1068.
?Іі ё т о п іа іа  Іа т о 8 с а  (или 1а зепара) аі пазо см. 

N■74а.
И запдие ^Іі т о п іо  пеііа іезіа  см. 5-190.

МОМТАТО а§д  
сака т о п іа і і  см. С -1126.

МОМТЕ ш
1854. Л‘.опІе г!і Р іеіа (или йі реітпі) ломоард.
— (аге ип ре^по аі Моп4е сіі Р іеіа см. Р-і0і)5
1855. Геіегпо т о п іе  поэт, чистилище (у Данте). 
§го55о с о т е  ип т о п іе  см. 0-1092.
1856. а  т о п іе  давно, раньше.
1С57. а  іпопіі кучами, навалом, в большом Количестве.
1858. іп ип т о п іе  горой, в куче, в кучу, навалом.
1859. а  іпопіе е а  ѵаІІе (тж. рег т о п іі  е рег ѵаііі; рег 

ѵаііі е рег гпопіі) ^  по горам и долам, везде и всюду:
II шіі гіоѵеге ега <31 г і іо т а г е  а Ниш а одпі созіо, Ілѵесе 

зопо агкіаіо рег ѵаііі “ піоіііі с о т е  рег ипа р ііа (С. Соіпіз- 
50, «Сіогпі <: киегга»),

Я должен был во что бы то ни стало вернуться в Хум, 
а вместо этого я отправился странствовать по горам и 
долам, как турист.

1860. рій а  т о п іе  сЬе а  ѵаііе скорее раньше, чем те
перь.

1861. йа т о п іе  а ѵаііе от начала до конца, до самого 
основания; с головы чо ног

1862. сіі 1а сіаі т о п іі  а) за  горами; Ь) странный:, не
вероятный.

рег ріапо е рег т о п іе  см. Р-1502.
1863. апйаге (или езкеге) а т о п іе  сорваться, не со

стояться; расстроиться, полететь ко все.и чертям:
«Ьисіа,» гікроке Кеп20. «Рег о&^і іиЦ о Ь а  шопіе, е Оіо 

Ба диапйо роі тш о  еккег ш агііо е шо^ііе* (ѵ4. Мапгоп . «I 
ргоп;?55і зр о з і» ) ,

— Лючия, — отвечал Ренцо. — Сегодня вс„ сорвалось, и 
одному богу известно, когда мы сможем пожениться.

Аѵѵепіѵа Б е т р г е  с о б і : Р е  і1 Шш агЛаѵа а  т о п іе , ппаг- 
ѵапо а  топСг .іпсЬе і радашепН (А. Могаѵіа. «II йізргегхо»). 

Всегда так было: если фнльм не принимали к поста
новке, ему не платили ни гроша.
IПример см. тж. В-462, Р-2506).

1864. апйаге а  т о п іе  Ріаксопі шутл. потерпеть лолное 
фиаско, погореть.

1865. аНгаѵьгзаге (или ѵагсаге рег) т о п іі  е т а г !  эё 
перебраться через горы и долы; преодолеть все препят
ствия на пути:

Ыоп рег пи ііа  ипа гіоппа 8І с а т и Н а  (За и о то , аЬЬап^опа 
киа р.': 1 п а , аіігаѵегва т< піі е т а г і  рег ѵспіг а р іо тЬ а і а ііа  

АѴ'ііа (Л. «Зогеііе»).
Недаром женщина переодевается в мужское платье, по

кидает родину, преодолевает огромные расстояния чтобы 
обосноваться в Мотта.
1836. сегсаге рег т о п іі  е рег ѵаііі искать по горам и 

по долам, искать повсюду.
сегсаге резсі іп гпопіе МогеІІо см. М-1906, 
сгеЛеге й'аѵеге рогіаіо іі коіе аі т о п іе  см. 5-944- 
«Ііге т а г і  е т о п іі см. М-800.
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еззеге а  т о п іе  см. М-1863-
іаге согпе М ао те ііо  а ’ т о п і і  см. М-734.
1867. іаге с о т е  сЬі Іосіа іі т о п іе  е з’аШ епе аі ріапо 

восхищаться горами, а жить в долине; говорить одно, 
а делать совсем другое.

1868. Гаге іі гпопіе заниматься альпинизмом:
— О еЬе ші гіісе? іі шопіе? сЬе сова шаі ё  Ьиопо <3! 

Іаге 11 шопіе? Е)іса ип ро’ Іеі, ві^пог шейісо (5. Рагіпа, 
«Ѵіѵеге рег атаге»).

— О чем это вы? О горном спорте? Что хорошего в за- 
нятнн альпинизмом? Как вы считаете, синьор доктор?

1869. Іаге ип т о п іе  й’озза сделать отбивную из ко
го-л., исколошматить кого-л.

1870. Таге і т о п іі  е 1е ѵаііі тщеславиться, кичиться, 
іаге  іогпаге ип І іи т е  аі т о п іе  см. Р-947
1871. т ап й аге  а т о п іе  сорвать, расстроить что-л.:

СЬе сова вагеЬЬе ассагіиіо (Зоро іі йиеііо, рег саива <іеІ (Зиеі- 
1о? Роіеѵа пазсег чиаісова а тапеіаг а  т о п іе  іі вио т а іг і-  
то п іо  соі ЬатЪ іо? (Е. Соггайіпі, «Ьа еиегга Іопіапа»).

Что может произойти после дуэли, из-за дуэли? Может 
ли что-нибудь помешать ее браку с Ламбио?

А П 'иШ то т о т е п іо  з ’ега тевв а  а гірагіаге сіеі с іг а т т э  <1і 
Магіа Магігіаіепа, е ві Іа&паѵа <1і М отіпа , гіі поі, сі асси- 

ваѵа сЗі тапгіаге а  т о п іе  1е сове (С. Раѵеве, «Тга йоппе воіе»),
В последнюю минуту она вновь заговорила о драме, о 

Марин Магдалине, стала ж аловаться на Момииу, на нас и 
обвинять нас в том, что мы портим все дело.

1872. рогге а  ш опіе чс оставить, бросить, прекратить 
что-л.

ргогпеКеге (или оЯгіге) т а г !  е попіі см. М  306. 
гассопіаге т а г і  е т о п іі  см. М-800.
1873. іепеге йеі т о п іе  (е деі т а с і§ ііо )  быть грубо

ватым (и упрямым).
ѵагсаге рег т о п іі  е гпагі см. М-1865.
1874. саѵа (или  Іеѵа) е поп іпеШ, одпі вгап  гпопіе 

х сета  ргоѵ. если только тратить и не зарабатывать, то 
никаких денег не хватит; =  возьмешь да не поло
жишь — так и гора кучей станет

•875. іііеіго іі т о п іе  с’ё 1а сЬіпа (тж. о^пі т о п іе  Ьа 
1а виа ѵаііе) ргоѵ. за  горой — долина (ср. нет худа без 
добра).

ё 8сгіі1о пеі Ьоссаіі гіі М опіе Іл.ро см. В-947.
1876. іач_с’іа т о  то п іе !  хватит!, давайте кончим!
а §тапе11о а  §тапеІІо 5’ешріе Іо кіаіо е кі іа  іі шопіе

см. 0-979.
1877. Іосіа И ш опіе е (аі)* іепіі аі ріапо ргоѵ. хороши 

горы, (особенно) если смотреть на иих из долины; слав
ны бубны за  горами.

і т о п іі  зіаппо Іе г т і  е Іе регкспе (или &1і и от іп і) 
сагптіпапо (или ,’іпсоп4гапо) см. М-1851, 

одпі т о п іе  Ьа 1а ка ѵаііе см. М-1875.
1878. раг сЬе &’і іІеЬЬа тиоѵ еге ип то п іе ... легче гору 

сдвинуть, чем...
ипа рега Ігаііісіа пе &иа$(а ип ш опіе см. Р-І278.
1879. каіі іі т о п іе , е диагсіа іі ріапо ргоѵ. з і  не зная 

броду, не суйся в воду.
еІі и о т іп і 5’іпсопігапо, е і т о п і і  чіаппо Із г т і  см. 

М -18Ж
ѵіепе азіп сіі т о п іе , сассіа саѵаі «11 богіе см. А -1248 

МОМТЕСІТОКІО 
Гаиіа ш а^п а <31 М опіесііогіо см. А-І335. 

М ОМ ТЕЬЬРО 
ё 5СГІІІО пеі Ьо-.саіі <й М опіеіиро см. В-947. 

М ОМ ТІЕКІМ
1880. Іа 5Согс’аІоіа сіе’ Мопііегіпі (сЬе рег апсіаг а Рі- 

гепге ча ,5ап йа Ргаіо) идти во Флоренцию черео Прато, 
т е. выбрать не самый короткий путь, идти окольным 
путем
МОІЧТОІѴСІІЧО т

1881. Ѵ І5 0  йа ГП0.1І0ПСІП0 обиженное, надутое лицо. 
МОМТОІЧЕ т

сегсаге 'или  Ігоѵаге) сіпс”е ріесіі (или  Ігоѵаге 11 циіп-
іо ріейе) а і то п іо п е  см. Р -і5 4 0 а.

МОМІМ ЕМ ТО т 
т о п и т е п іо  ѵеяракіапо (или Л  Ѵекракіапо) см. Ѵ-418.
1882. (іпо аі т о п и т е п іо  до самой смерти.

МОКА 1 /
1883. сегсаге 1е т о г е  йі ^еппаіо ргоѵ искгіть еж е

вику в январе, хотеть невозможного.
поп ѵаіеге ипа т о г а  (или д и а іііо  т о г е )  см Ѵ-25.
1884. ё рій Іопіапо (или рій гіізсоьіо) сЬе поп ё §еп- 

паіо Йаііе т о г е  редко =  осталось начать и кончить, 
конца-края не видать.

1885. Іе т о г е  йі т а ^ Ё '0! (тж. 1е т о г е  ^еіке!) не
возможно!, невероятно!, черт знает что!, ну и ну!
МС {А II }

1886. ^іосЬегеЬЬе а ііа  т о г а  сіі поііе он кого угодно 
проведет.
МОКАЬЕ 1. а@д 

зепзо т о г а іе  см. 5-630.
МОКАЬЕ 2. іп

1887. аѵеге іі т о г а іе  аИе кіеііе быть в отличном на
строении, в отличном расположении духа.

и.ѵеге іі т о г а іе  а реггі см. Р 1461.
1888. аѵеге іі т о г а іе  а іегга пасть духом:

...ега т о й о  сатЬ іа іо : аѵеѵа II т о г а іе  а Іеггн, ѵей^ѵа рго- 
ргіо пего (І-. ВегЁопгіпі, «Ип / исііе рег ЗаЬа»),

...Дж ордж о сильно переменился. Оа АО т о г о  пал духом, 
что видел все в муачном свете.

еккеге §1и сіі т о г а іе  см. 0-703.
1889. т е й е г е  зи іі т о г а іе  (тж. т е і .е г е  чсі зи гіі піо- 

гаіе) её подбодрить, поддерж ать дух, состояние духа:
1 сотапсіапіе .. ргеве йоЧо Ьгассіо іі соіопп :11с рег гі 

ш еііегіо ип ро- 5и сіі т о г а іе  ( і .  Вегеопгіпі, <сЦп Іисііе рег
8аЬа»).

Командир, чтоб немного подбодрить полковника, взял его 
под руку.

1890. іепеге зи И гпогаіе ^  пребывать в хорошем на
строении, состоянии духа:

«...Сі аѵгаі вегпрге рара соп і виоі ш аеаггіпі, 6\ гівегѵа, 
рег Іепегіі зи 11 шогаіе, апсііе ве, рег рапііеііо, іі  Іавсегаі 
шогіге (Зі Гате» [А. Могаѵіа, «N11014 гассопіі готапі»).

— ...У тебя-то всегда про запас есть папочка со своими 
складами, чтоб поддержать твое хорошее настроение; даж е 
если ты назло ему возьмешь да и помрешь с  голоду.

МОКАЬЕ 3. !
1891. 1а т о г а іе  йеііа Іаѵоіа урок, вывод, мораль.
1892. іаге 1а т о г а іе  а читать нотацию кому-л., от

читывать кого-л.:
Сегіо сЬе Мого аѵеѵа вЬа^Ііаіо. (Зиапсіо Іасеѵа 1а шогаіе 

ега йаѵѵего іггііапіе. іпворрогіаЬіІе (і.. Вег%опгіпіг «Ып [исііе 
рег ЗаЬа» ).

Конечно ж е Мавр ошибся. Когда он читал кому-нибудь 
мораль, он, действительно, вызывал раздражение, был не
выносим.

МОКАЫТА /
1893. роса 1а т о г а іі іа  ломб ^  денег маловато, плата 

низковата.
М ОКВШ О аде

1894. тогЬІсІо с о т ’ип артеіііп о  кроткий как овечка, 
как ягнено(че)к.

сагпі тогЬ ійе см. С-939.
ІотЬоІоМ а тогЫ йа см. Т-708.
1895. соііе тогЬісІе добром, подобру.
1896. га§іопаге киі тош ісіо  =  коснуться щекотливого 

вопроса:
II рагепіе (а Ріеіго). — Ога 5І сЬе гайіопаіе Биі шогЫ^о! 

(О. Веііі, «Ьа райгопа»).
Р о д с т в е н н и к  (обращаясь к Пьетро). -  Зот теперь -I о 

вы затронули щекотливый войрос.

Ігоѵаге іі Іеггепо тогЬііІо см. Т-460.
МОКВО пі

1897. тогЬ о  аяіаіісо холера.
1898. тогЬ о  сайисо (или ка^го) пад>чая, эпилепсия.
1899. т о г !  о ^аПісо сифилис.
1900. тогЬ о  ге^іо желтуха.
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1901. 3  шогі/о Л ... огромное ксчичество, тьма-тьму
щая.

1902. гатгп епіаге і тогЬ і а  Іаѵоіа говорить о болезнях 
за столом, быть нетактичным.

іі ѵего Ьа іі тогЬ о  іп сака см. Ѵ-382.
МО КО АСЕ адд

І г ^ а а  то гй асе  см. Ь-631.
ііоппа соп гпоііі а т іс і  На т о  Не 1іп§ие гпогсіасі см.

0-805.
М ОКОЕКТЕ т  

сіаге ипа т а п о  (1і іпогііепіе см. М-583.
1903. т ’ё ѵепиіо іі тогй еп іе  шутл. у меня аппетит 

разыгрался.
М О КБЕКЕ ѵ 

тогсіеге аI Г а т о  см. А-633. 
тогсіегкі Г а п іт а  см. А-801. 
тогсіегкі і ЬаНі см. В-71, 
тоічіеге 1а саіепа см. С-1276, 
піогсіеге 1е сіііа (или  іі ііііо) см. 0-699.
1904. тогсіеге с о т е  Га 1а ресога вяло защищаться, 

огрызаться.
тогсіеге іі ігепо см. Р-1297. 
тоіч іегзі 1а Ііп&иа см. Ь-684. 
тогсіегкі 1е т а п і  см. М-638.
тогй еге  1а т а п о  сЬе коссогге (или ассагегга) см. 

М-639.
тогД еге 1а ра&Ііа см. Р-89.
тогсіеге 1а роіѵеге см. Р-2003.
тогй еге  Ги&оіа см. Ѵ-47.
тогйегкі 1е ип§ѣіе см. 0-83.
тогйеге (г іііо  гШ о) іііеіго 1е зраііе см. 5-1267.
Іаге с о т е  Іа гапа (или  іі гапоссЬіо) сЬе поп тогсіе 

регсЬё поп Ьа гіепіі см. К -107.
Іессаге е поп тогйеге  см. Ь-285. 
апсЬе 1е ресоге тогй оп о  диапсіо копо оКеке см. 

Р-970.
1а Ьі8сіа то гй е  іі с іагіаіапо см. В-768, 
сап сЬе аЬЬаіа поп тогсіе см. С-474, 
сапе поп тогсіе сапе см. С-478, 
іі сапе г.оп тогсіе іі расігопе см. С-482, 
іі сапе іпогсіе диапсГё аггаЬЬіаІо см. С-481.
1905. с’ё пиііа йа тогйеге? нет чего пожевать?
сЬі поп рио тогйеге  поп т о з іг і  і йепіі см. 0-207. 
сЬі поп ѵиоі еккег то гко  гіаі сапе, поп 1о т о г й а  см. 

С-491.
сЬі иссеііа а товсЬе, тогсіе Гагіа см. М-2050.
поп т і  т о г з е  ип сапе, сЬ’іо поп ѵоіеззі йеі ®ио реіо

см С-500.
и " ш  Лік^гагіаіо, апсЬе Іе ресоге Іо тогй оп о  е 1г 

сЬіоссіоІе (или  Іе ІитасЬ е) 1о соггапо см. С -1734.
1а ѵірега тогсіе іі с іагіаіапо см. Ѵ-617. 
ѵірега т о г іа  поп тогсіе кепо, т а  риг 1а т а і  соП’оЛог 

сіеі ѵеіепо см. Ѵ-618.
М О КЕІХО

1906. сегсаге рексі іп т о п іе  МогеІІо =  добиваться 
невозможного, искать вчерашний день.
МОКРЕО 

іп Ьгассіо а  МогГео см. В-1145.
М ОКІА т

1907. поп ё ітіаі 81 §тап т о г іа  с}іе поп с а т р і  сЬіссЬек- 
®іа ргоѵ. и от невезенья есть спасенье.
М ОКІКЕ о 

т о і іг е  киН’ай о  см. А -1305 
то г іге  пеі Ьасіо йеі 5ідпоге см. 8-785. 
т о г іге  іп Ьеііегга см. В-420.
1908. то г іге  Ьепе прост, мирно скончаться, мирно по

чить.
то г іге  гіа Ьезііа см. В-619, 
то г іге  киііа Ьгессіа см. В-1196, 
то г іг г  аі с а т р о  см. С-387.
1909. то г іге  с о т ’ип сапе умереть как собака, умереть 

собачьей смертью:

Ё (ІЕІсатепІе іпІеПсе, т а  агсЬе <И йепіго 5І рспіе а реггі, 
регсЬё 1а Іавсіапо то г іге  с о т е  ип сапе... (С. Сейегпа, 
«8ідпоге & 8ІЦПОГІ»),

Внешне она несчастлива, да и внутренне — чувствует, 
что вся разбита, потому что все ее бросили: пусть себе 
подыхает как собака.

то г іге  іп сотрепсііо см. С-2354, 
то г іге  іп сиііа см. С-3141, 
т о г іге  пеі сисге сіі дсі см. С-3270, 
то г іге  іп Оіо см. 0-462.
то г іге  сіі і а т е  іп А1(ора$сіо (или іп ип Гог по сіі рапе, 

іп ипа тас ііа  сІІ рапе, іп ип іогпо Йі ксЬіассіаііпе) см. 
Р -119.

то г іге  50ІІ0 і (еггі см. Р-451. 
то г іге  а  Гиосо Іепіо см. Р-1535. 
то г іге  соііа &Ьіг1апс1а см. 0-414. 
то г іге  іп (или пеііа) ^о іа  см. С-854, 
то г іге  а  50220 кігеііо см. 0-913. 
то г іге  іп іііга іо  см. 1-257. 
т о г іге  киііе ІаЬЬга см. Ь-41. 
т о г іге  іп  ипа тас ііа  гіі рапе см. М-45, 
то г іге  сіі &ио т а іе  см. М-218, 
т о г іге  сіі т а і а  т о г іе  см. М-1970, 
т о г іге  рег т а п с а п г а  йі Ііа іо  см. Р-591. 
т о г іге  пеі т е г г о  Йі кігасіа см. 5-1866. 
то г іге  аі то п ііо  см. М-1794, 
гйогіге <31 т о г іе  ііп та іи га  см. М-1971, 
то г іге  сіі т о г іе  ітргоѵѵіва см. М-1972, 
то г іге  'іі гпогіе Іезіа см. М 1973. 
то г іге  т о г іе  опогаіа см М-1974.
1910. т о г іге  с о т е  іе токсЬ е помирать как мухи:

— Сигаіоіо Ыіпо, поп ѵе 1а <1аг;1 рій 1’аНга іі^ ііио іа , ога 
сЬе соп ѵоі е іі тио іопо  с о т е  1е токсЬе (С. Ѵегда, «ТЯоѵеІІе 
гизі'сапе»).

— Управляющий Нино ни за что не отдаст за вас другую 
свою дочку, раз жены мрут у вас как мухи.

«Рі&игаіеѵі сЬе а В и гти іа , раеЕ еіиссіо, 1п ипа БОІа ЕІоі■ 
г.а 1 а , оііосепі о тог1:і. С о те  1е токсЬ е 5І погіѵа» (/.. Рігап- 
йеііо, «I ѵессЫ е і ^іоѵапі»),

— Вы только подумайте, в Бурмуле, крохотном местечке, 
только за один день от холеры умерло восемьсот человек. 
Люди мерли как мухн.

то г іге  пеііа пеѵе см. N-267.
то г іге  сіі п и і іа ^ іп е  см. N-564.
т о г іге  іп ойоге Зі капНга см. 0-263.
то г іге  а ііа  зиа ога см. 0-438.
то г іге  іп (&апіа) расе см. Р-18.
то г іге  киііа ра^Ііа см. Р-90.
то г іге  соііе ксагре іп ріейі см. 5-345.
то г іге  пеі 5і^поге см. 5-785.
то г іге  соп !а красіа іп ридпо см. 5-1222.
то г іге  аііо  кресіаіе см. 5-1343.
то г іге  киі Іеггепо см. Т-448.
то г іге  ки Іге Іе^пі см. Ь-351.
то г іге  соп ІиШ і к асгатеп іі см. 5-54.
то г іге  ѵекіііо см. Ѵ-429.
то г іге  йі ѵодііа см. Ѵ-874.
акреііаге е поп ѵепіге ё сока йа ггогіге см. А -1250. 
аѵегв ип коппо сіа то г іге  см. 5-1031.
(аг то г іге  ііікрегаіо ца см. 0-642.
(аге с о т е  5ап1’А1о сЬе р г іт а  т о г і  е роі к’а т т а І 6 см.

А-502.
Ігікіе ііа то г іге  см Т-934, 
аіісііо 5І сіісе а  сЬі ти о ге  см. А 280 
аііго ё рагіаге йі тогіге , аііго ё тогіге  см. А-563.
і Ьгаѵі ти о іо п  соп 1е ксагре іп ріейі см. В 1192. 
сЬі акіпо пазсе, аяіпо т о г е  см. А -1235. 
сЬі Ьеп ѵіѵе, Ьеп ти о ге  см. В-532 
сЬі с а т р а  сіі крегапге, ти о ге  сіізрегаіо см. 5-1353. 
сЬі Ьа йа т о г іг  гіі Гогса, рьо Ьаііаг ®и! ( іи т е  см. 

Р-1058.
сЬі т и о ге  діасе е сЬі ѵіѵе (или гезіа) кі гіа расе см. 

С-422.
сЬІ пагсе ^иасіго поп ти о ге  іопсіо см. 0-15.
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сМ ПЭ5СС іопгіо поп шиоге ^иасI^о см. Т-722.
1911. сЬі поп т и о ге  &і гіѵейе ргоѵ. на умрем, тач 

встретимся; живы будем —- не помрем;
С іі саріій (1І іпсопігаге... іі саігоіаіо... е пг.есіі 1о заіи іб  

.сЫ атапйоІо рег поше.
— СЫ поп шиоге 5І гіѵейе! Р окбо негѵігѵі, сошраге? 

( Сариапа, «Ье раезапе^).
Случилось то. ч т о  о н  встретил . сапожника... и сапожник 

поздоровался с ним и назвал его по имени:
— Сколько лет. сколько знмі Чем могу служить, кум?
«ОЬ, С і0 » ,  Іесе Іиі аігапгіо ^ іі оссЫ... «сЫ поп іпоге 5І 

гіѵесіе... сЬе Ьаі аѵпіо?» (А Могаѵіа, «■киссопіі готапі»).
«О Д ж идж и, — сказал  он, поднимая на меня глаза, — 

живы будем — не умрем... Что с тобой стряслось?»

сЬі ка ас^иІ5Іа^е е поп сизіосііге рио іге а то г іге  с,м. 
А-258.

сііі кегѵе іп согіе шиоге аііо  крейаіе (тж. сЬі ѵіѵе іп 
или  зиііа согіе ти о ге  іп или зи ііа ра^!іа) см. С-2829.

сЬі сіі крегапга с а т р а , Йікрегаіо т и о ге  (тж. сЬі ѵіѵе 
крегапсіо или гіі крегапга, т и о г  сапіапйо) см. 5-1353. 

сЫ іи ііо  ѵиоіе йі гаЬЬіа т и о ге  см. К-7.
Йие ѵоііе поп 8І т и о ге  см. Ѵ-958.
а  сіигаге ип ро’ сіі Гаііса поп кі т о г е  т іс а !  см. Р-248. 
ё рій (асііе сЬе т о г іг  капіі см. Р-74.
1912. НпсЬё поп 5І т о г е  ее п’нпрага ргоѵ. век ж и в и , 

век учись.
іі Гіпе сіеі т е гс а п іе  ё (аіііге, е іі Нпе сіеі Іасіго ё зиііе 

ІогсЬе то г іге  см. Р-830.
йеі §іоѵапі пе т и о г  ^иа1сипо, Йе’ ѵессЬі поп пе саш ра 

пеззипо см. 0-621.
1’іпѵісііа пасшие е т о г іг а  йадіі (или  соп діі) и о т іп і 

см 1-370.
а  Іаксіаіаге діі гиЬагоп 1а т о д ііе , е роі гпогі см.

Ь-192.
1а та ІегЬ а  (или 1а таГ егЬ а) поп ти о ге  т а і  см.

М-297.
те& ііо то г іге  АЬеІе сЬе Саіпо см. А-31. 
те іт ііо  т о г іг  сіі Іипе сііе сіі вІепГі см. Р-1475.
1913. т е ^ І іо  то г іге  соп опоге сЬе ѵіѵеге соп ѵег- 

§о§па ргОі лучше с честью умереть, чем жить в по
зоре.

1914. т е д і іо  то г іге  сЬе ѵіѵеге ксЬіаѵо ргоѵ. лучше 
умереть, чем ж ить в рабстве.

1915. гпе&ііо т о г іге  ипа ѵоііа сЬе сепіо лучше уме
реть сразу, чем умирать сотни раз.

т е п іг е  (сЬе) ГегЬа сгексе іі саѵаііо т и о ге  сіі ( а т е  
(или ти о ге  іі саѵаііо) см. Е-120.

т о г і 1а Ііп^иа іп Ьосса см. Ь-713. 
піиогі о§^ і е с а т р а  сіотап і см. 0-282. 
пю гіа 1’аре, поп ®і зиссіа рій т ( і ) е ! е  см. А-935. 
т о г іа  1а Ьезііа, зрепіо Н ѵеіеио см. В-631, 
т о г іо  іі согро, т о г іо  іі рогсо см. С-2769, 
т о г іо  іі Іеопе, Ііпо 1е Іергі §1і йаппо іі каііо см. 

Ь-385.
т о г іо  ип рара, зе пе Іа ип аііго  см. Р-357. 
т о г іо  ІІ ророіо, зопо іпиіііі і поѵепсііаіі см. Р-2052. 
т о г іа  1а кегре, крепіо П ѵеіепо см. 5-674. 
т о г іа  Іа ѵасса, гіізГаІіа 1а зоссіііа см. Ѵ-10. 
пійо Іа ііо , ^ а г га  (или даггега) т о г іа  см. N-283.
1916. пеапсЬе ®е ѵейекке то г іге  ни за  что на свете., 

только после смерти, только через мой труп.
1917. пе&5ипо ти о ге ! ничего страшного, ничего осо

бенного (не произошло!)
поп §1і ти о ге  Іа Ііп&иа іп Ьосса см. Ь-714. 
поп ти о ге  1а рагоіа 1га і гіепіі см. Р-605.
(ога сііе коп аі Ііп йеі §іогпі т іе і)  т о іа  Хапкоп соп 

іиНі і Ші5Іеі см. 5-205.
1а рагоіа поп діі т и о ге  іп Ьосса (или  1га ііепіі) с,м. 

Р-605.
Яиапіі пе павсе, Іапіі пе ти о ге  см. N-28.
5 Іато  ветрге а  Іегпро а  то г іге  см. Т-317.
4аІ 5І ѵіѵе, іаі 5І т и о ге  см. Ѵ-797.
Г и іііт а  сЬе ти о ге  ё Іа врегапга см. 5-1360.

а  ип й о т  Ьеп паіо  о ип ѵіѵег Ьеііо о ип ЬеІ то г іг  
сопѵіепе см. ІІ-146.

ѵесіі Кароіі, е (роі) то г і!  см. N-13. 
ѵіѵа 5ап1’А1о сЬе р г іт а  т о г і е роі Е’а т т а 1 с  см. 

А-503.
МОКМОКАКП ѵ 

топ п огаге  зоНо Ііііциа см. Ь-685.
МОКО I т е  адд

1918. т о г о  рій сІеІГіпсЬіокІго черней чернил (о чело
веке), черный как саж а

1919. іі т о г о  ііі Ѵепегіа венецианский мавр, Отелло.
1920. теН еге  ип т о г о  іп Ьисаіо ей отмывать добела 

черного кобеля, добиваться невозможного.
МОКО II т

1921. гпе^ііо еккег т о г о  сЬе посе ргоѵ. лучше быть 
больным, но живым.
МОК5А /

піапі сЬе копо ипа то гк а  см. М-462.
1922. с о т е  ипа т о г з а  (обыкн. употр. с гл. аПеггаге, 

ргепйеге, зеггаге, кігіпдеге, Іепеге, есс.) как тиски, как 
тисками, как в тисках.

1923. те ііегк і ипа т о гх а  аПа Ііп^иа прикусить язык.
1924. кігіщтеге 1а т о г в а  закупить удила.

М 0 К 5 0  т
1925. іі іп0Г50 йеІГіпѵійіа мучеиия, терзания за 

висти.
1926. іі Ш0Г50 сіеііа т о г іе  поэт, дыхание, объятия 

смерти.
1927. діі ек ігет і то гк і поэт, последние проблески 

жизни.
аіиіаге а  саісі е то гк і см. С-121.
1928. йаге <И то гко  обидеть, оскорбить.
1929. йаге ип т о г зо  укусить, откусить.
1930. (аге а  т о г з і кусаться.
1931. т а п ^ іа г е  а т о г з і  =  с кашей съест:..
1932. теН еге  іі тог8о  (іп Ьосса) а) взнуздать; 

Ь) обуздать, укротить, подчинить себе.
1933. рогге іі ІП0Г50 а... подчинить себе.
1934. ргоѵаге іі то гко  йеі Іиро познать жизнь; узнать 

почем фунт лиха:
— «...Е іо рег еаЕІіеагІІ йеііа 4и’ т а і іа п а  т і  ііибі Ма- 

рпамо, регсЬё (г. ргоѵазБІ ’1 тогво  гіеі Іиро» (С. Кегиссі, 
«Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»),

«. .И вот я, ж елая наказать тебя за  сумасбродство, пре
образилась в страшилище, чтоб совесть тебя замучила».
1935. гаііепіаге іі то гк о  отпустить поводья, удила.
1936. кігіщтеге іі то гко  закрутить гайки, усилить на

жим, требования.
Геіеіапіе поп зепіе іі то гко  йеііа риісе см. Е-45. 
поп (иНе 1е ѵоііе сЬе 5І ѵейоп і йепіі 8’На раига (Зеі 

тогк і см. 0-213.
МОКТАЮ  т

ЬаНеге (или деИаге, рекіаге) (Г)асдиа пеі то г іа іо  
см. А -186.

1937. іі т о г іа іо  ®а кетрге  й’а^Но ргоѵ. от ступы все
гда чесноком пахнет; человека узнают ло его делам.

1938. о^пі т о г іа іо  Ігоѵа іі ®ио рекіеііо ргоѵ. на каж 
дую ступу найдется свой пест.
МОКТАЬЕ 1. адд 

1а гпогіаіе а г^ іііа  см. А-1017. 
іі т о г іа і  ѵеіо см. Ѵ-186.
ЬгиНо с о т е  іі рессаіо т о г іа іе  см. В-1278.

аѵапгі т о г іа іі  см. А -1359. 
сігсоіо т о г іа іе  см С-1961, 
іі согко т о г іа іе  см. С-2804.
1а сгзіа т о г іа іе  см. С-3047, 
ропііо т о г іг  1е см. Р  2025.
і геві: т о г іа і і  см. К-266. 
кро^ііе т о г іа іі  см. 5-1487.
Нго іпогіаіе см. Т-668.
сока Ьеііа ё то г іа іе , ракяа е поп сіига см. С-2906 
а  т а і  т о г іа іе  пё тей іс іп а  пё тей ісо  ѵаіе см. 

М-244.

21 Итал.-русск. фраз. сл.
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МОКТАЬЕ 2. т
1939. йізсепйеге іга  і т о г іа іі  спуститься с небес на 

землю.
МОКТЕ і  

Іа іпогіе Ьіапса см. В-664.
1940. 1а т о г іе  еіегпа вечные муки, муки ада.
1941. т о г іе  кесса старуха с косой, смерть
1942. — рагеге ипа ‘или 1а) т о г іе  кесса казаться ске

летом, быть худущим ,:ак смерть.
1943. 1а т о г іе  й е ІГ ал іта  а) (тж. 1а т о г іе  <1е1 рес 

са іо ) вечные муки, адские муки, Ь) душ евная апатия.
1944. пюг+е (1і Ьасіо сладкая, сладостная смерть.
Іа т о г іе  йеі рессаіо см. М-1943 л).
1945. аѵапгаіо (ими аѵапгаііссіо, аѵапго) аПа іпогіз 

чудом избежавший смерти (о больном).
іейеіе рін сНе 1а іпогіе см Р-378.
1946. т а і а  іпогіе насильственная смерть. 
бсссо с о т е  1а т о п е  см. 5  540.
1947. 1а аесопйа т о г іе  вечное проклятие., вечные, а д 

ские муки.
аісиго с о т е  1а т о г іе  см. 3-750.
ІеггіЬіІе с о т е  1а т о г іе  см. Т-463, 
сіоіоге йі т о г іе  см. Б  749 
Іа Іаісе йеііа ітшгіе см. Р-83.
{гіго йеііа т о г іе  см. С-667, 
т а і  йі т о г іе  см. М-194, 
іі то гк о  йеііа т о г іе  см. М-1926, 
п и тего  Йеііа т о г іе  см. N-575. 
рак50 Йеііа т о - іе  см. Р-754. 
репа Йі т о г іе  см. Р -1 131.
1948. а  т о г іе  а) насмерть, смертельно, до смерти 

Ь) страшно, сильно, уж ас как-:

Іп з о т т а ,  чиезіа зсорегіа ЙІ ігай ітеп іо ... агігіоіого а  ш огіе 
іи ііі диаліі; т а  Аіеззапсіго роі сі тапсд ип $ і і о  сЬе пип 
аш таШ Бзе... (С. Мегиссі, «8ев$апіа поѵеііе ророіагі топ- 
іаіезі»).

В общем, то, что тут было какое-то предательство.., 
ужасно всех огорчило, а Алессандро чуть с ума не со
шел...
(Пример см. тж. С-2970).

1949. — аѵег(се)1а а т о г іе  соп чй смертельно ненави
деть кого-л., до  смерти невзлюбить кого-л.:

Сегоіішіпо согзе регзіпо <3а1 зио гіериіаіо а йіге сЬе ега 
ипа ѵег&о&па іепеге ип ргеГеІіо сЬе аѵеѵа зегѵііо ГАизігіа, 
сЬе поп зареѵа рагіаге Иаііапо, сЬе Гаѵеѵа а шогіе соі 
раігіоШ  (Л. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііаёёіо»).

Джеролимино д аж е помчался к своему депутату, чтобы 
заявить, что это просто позор — держ ать в префектах че
ловека, который служил австрийцам, не умеет говорить по- 
итальянски и смертельно ненавидит патриотов.

«Соше Ьа-ппо роіиіо йіге сЬе се Гаѵеѵо а  шогіе соп Іа 
Ьиоп'апіта сіі согараге Коссо?» (Ь. Сариапа, «II тагскезе 
йі Цоссаѵегйіпа»).

— Кто ж е это мог выдумать, будто я люто ненавидел 
покойного кума Рокко?

1950. — Іп п атогагзі а  т о г іе  влюбиться до безумия:

«5еі шоНо ЬеІІа, Ьесіа... одпі Іапіо риб апсЬе йагзі сЬе ше 
не гіітепіісЬі... ша роі ѵіепе зегарге іі ш отеп іо  іп сиі ші 
ассощ о <11 еззеге іп п ато га іо  а т о г іе  <11 іе» (Л. Могаѵіа, 
«Ь’атоге сопіиёаіе»).

— Ты очень хороша, Л еда... иногда я об этом забываю, 
но всегда наступает момент, когда я сознаю, что влюблен 
в тебя до самозабвения.

1951. — теп аге  а т о г іе  избить до смерти.
1952. — осііаге а т о г іе  смертельно ненавидеть:

Сігса П тпаезіго Сессо роі егд ип’аИга соза, е ііа  ГосІІаѵа 
а шогіе, регсЬё... зі ега ассогіа сЬе аѵеѵа іпгіоѵіпаіо ІІ зио 
ато ге  рег О и д ііеіто ... (Р. Рап[апі, «Сессо й'АзсоИ»).

Что ж е до маэстро Чекко. то тут было совсем иное 
дело. Герцогиня смертельно возненавидела его, поняв, что 
он догадался о ее любви к Гульельмо...

1953. — гесаге а шогіе сжить со света.
1954. іп 8іі 1а т о г іе  при смерти.

1955. соп 1а шогіе п еІГ ап Іта  Гали іп сиоге) с болью 
в сердце, в душе, скрепя сердце; с тяжелым сердцем:

ТиШ созіого ѵоеііопо $аг зоійі. Ма, аѵепйо зсеііо ЙІ ІаіІІ 
ѵепгіепйо Піш. гіеѵопо, риг соп Іа то г іе  пеі сиоге. ассеііаге 
гіі іа ііо  сЬе чиезіі Г ііт зі дігіпо («Рііт 1961»).

Все э т и  люди х о т я т  делать деньги. Но. поскольку их 
профессия — делать деньги, продавая фильмы, они с со
крушением сердечным должны признать, что надо снимать 
эти фильмы.

— Ма поп з і іа т о  Ьепе зоіі? — геріісаѵа Ѵіііогіо.
— Сегіо, зі сЬе з і іа т о  Ьепе — ашшеііеѵо соп 1а т о г іе  пеі 

сиоге (С. Вегпагі, «Атоге атаго»),
— Но разве нам плохо одннм? — спрашивал Витторио.
— Конечно ж е иет, — с болью в сердце говорил я.

1956. соп 1а піогіе іп Ьосса (тж. іп Ьосса аПа іпогіе) 
иа волосок от смерти.

іп агіісоіо йі іпогіе см. А -1178.
а  ип сареНо Йаііа шогіе см. С-627.
іп ііп  <11 т о г іе  см. Р-813.
аі (или киі) ІеЙо (Зі т о г іе  см, Ь-475.
пеі (или  іл) риліо Йеііа (или Йі) т о г іе  см Р-2494.
— с о т е  іл  рипіо Йі і.іогіе см. Р-2495.
а ѵііа е а т о г1е см. V 713.
іл ѵііа е іл т о г іе  см Ѵ-714.
рег 1а ѵііа е рег 1а т о г іе  см. Ѵ-715.
1га Іа ѵііа е 1а т о г іе  см. Ѵ-716.
1957. аѵсге 1а т о г іе  л е ІГ ал іта  (или іп сиоге) стра

дать, мучнтьсл; сокрушаться
Ма Сірс1 с)г:е ега сЫико пеііа  йиа сеііа  е поп с’ега Йа 

репзаге а ІіЬегагІо...
С іроіііпо иѵеѵа 1а т о г іе  пеі сиоге... (С. ЦойаП, <г і е  

еѵіж іиге йі Сіроіііпо*).
Но Чиполю не сидел под замком в камере, и чечегп было 

д аж е думать освободгть его.
Сердце Чиполлино' разрывалось от горг

аѵеге 1а іпогіе аПа ^оіа см. С-851
1958. аѵеге 1а іпогіе аІГиксіо смотреть в могилу, оыть 

одной ногой в могиле, быть на краю могилы.
1959. Ьеге 1а т о г іе  а  вогкі (а  когкі) долго, мучительно 

умирать.
1960. сЬ іатаге  аПа т о г іе  требовать смертной казии. 
сопоксеге ѵііа, іпогіе е ш ігасоіі сіі чй см. Ѵ-754.
1961. йаге (а )  іпогіе (тж. йаге 1а т о і іе )  убить.
1962. йагві 1а іпогіе покончить с собой.
1963. йаге л ен а  т о г іе  умереть, 
й огтіге  іі коппо йеііа тогіе  см. 3-1037. 
евкеге ила ѵііа е ипа т о г іе  см. Ѵ-725. 
таге ипа сііесса а ііа  т о г іе  см. С-М94 
{аге сокіаге сага 1а іпогіе см. С 1001.
1964. іаге 1а іпогіе йеі (оро (или  йеі когсіо) плохо 

кончить.
іаге ІІ ра ііо  соп 1а іпогіе см. Р-888.
{аге раига аПа т о г іе  см. Р-898
1965. ^іигагс 1а т о г іе  йі (или а) чй поклясться убить 

кого-л.:
Ма чиезіі, исіііо сЬе діі аѵеа ^ іи гаіа  1а шогіе адйоззо, 

зерре Іап іо  5сьегшіг5і сЬе рег шоііі аппі діі еЬЬе тапйаіо 
ѵиоіо о&пі зио йізедпо... (М. й’АгеёНо, «Еііоге Ріегатозса» ).

Но брат прослышав о том, что дон Микеле поклялся его 
убить, так умело укрылся, что много лет все планы дона 
Микеле постоянно срывались.

1966. ітргесаге  т о п е  а  ч^ накликать смерть на ко
го-л., ж елать чьей-л. смерти.

1967. іп&оіаге 1а т о г іе  проглотить яд, отравиться-
1968. теМ еге аПа т о г іе  обречь на смерть.
1969. т е  Неге а т о г іе  а) предать смерти, умертвить, 

казнить; Ь) уничтожить.
1970. то г іге  йі т а і а  т о г іе  умереть насильственной 

смертью.
1971. то г іге  йі т о г іе  іт т а іи г а  безьременно скон

чаться
1972. т о г іге  йі т о г іе  ітргоѵѵіка скоропостижно скон

чаться.
1973. то г іге  йі т о г іе  Іевіа умереть мгновенно, уме

реть мгновенной смертью.



мок 643 М
1974. то г іге  т о г іе  опогаіа пасть на поле брани, 
паггаге ѵііа, т о г іе  е т ігасо іі <51 чсЗ см. Ѵ-745. 
ра&аге іі йеЫіо йеііа т о г іе  см. N-100.
1975. ракааге (или іогпаге) с)а тог{е а  ѵііа возро

диться, возвратиться к жизни.
1976. рагІі% (или  коНгіге) т і і іе  т о г і і  терпеть муки 

ада терпеть адскне муки, муки адовы.
гассопіаге ѵііа, т о г іе  е т ігасоК  <3і см. Ѵ-745. 
кареге ѵііа, т о г іе  е т ігасо іі <3і чсЗ см. Ѵ-754. 
кареге ѵііа, т о г іе  е т ігасо іі <3і цс см. Ѵ-755.
1977. кет іп аге  (или крагреге) 1а т о г іе  сеять смерть, 
кіаге іп іегггіпе йі т о г іе  см. Т-387.
іогпаге йа т о г іе  а ѵііа см. М-1975.
1978. ѵейеге 1а т о г іе  ѵісіпа (или іп ѵіхо) смотре'ъ  

смерти в глаза.
ѵеліге а  саки йі пю гіе см. С -1242. 
ѵоіеге іпаі йі гпогіе а чгі см. М-224, 
а Иго ё рагіаг йі т о г іе , а 1 (го ё то г іге  см А'-563 
аккаі ё т е ^ і іо  ип т а іе  сііе 1а тогге  см. А -1255.
1979. кі с а т р а  ІиШ Нл а ііа  т о г іе  все мы до смерти 

живем; все мы живы, пока не умрем.
1980. сііі і е т е  1а т о г іе , поп ктгта Іа І а т а  ргоѵ. кто 

смерти боится, тот славы не ценит (ср. славная смерть 
тіучиіе постыдной жизни; кто умирает со славой, гот ие 
страшится смерти костлявой).

сііі ѵіеп (ІаНа {окка ка сііе соха ё (или  кідпШса) 
тог^е  см. Р-1195.

1981. соп іиі поп сі кіагеЬЬе Іа т о г іе  с ним и мерт
вецы заскучают.

1982. йоро (1а) т о г іе  поп ѵаі тей іс іп а  (или поп дю- 
ѵап Іе тей іс іп е) р;оѵ. после смерти лекарство не помо
ж ет; мертвому припарки ни к чему; =  после драки ку
лаками не машут.

ё Ьиопо а  та п й а г іо  рег Іа т о г іе  см. В 1466. 
ё Г іт т а д іп е  йеііа т о г іе  см. і-79. 
іасепйо т а іе ,  крегапйо Ьепе, іі іег.іро ѵа, е Іа іпогіе 

ѵіе іе  см. Т-304, 
іі ^іийігіо ѵіеп (Іге діогпі) йоро 1а т о г іе  см. С-748 
а Іип^а согйа Ига сЫ тоіЧ е аіігиі йекіга :м. С-2671, 
іі т а !  йі т о г іе  аййігігга 1е ^ а т Ь е  а сЬі 1’Ьа кіогіе см. 

М-245.
1983. Іа т о г іе  ё йі сака смерть не за -орами.
1984. Іа піогіе йеі Іиро (или йеі Іирі) ё 1а ьаіѵегга 

(или  1а каіиіе) йеііе ресоге ргоѵ. волчья смерть — спа
сенье для овец.

1а іпогіе поп ^иагйа іп (ассіа а  пеккипо см. М-1987.
1985. Іа т о г іе  поп &иагйа к о іатеп іе  (или  коЧапіо) 

пеі (или аі) ІіЬго йеі ѵес~Ні смерть никого не щадит.
Іа іпогіе раге^етіа (иШ см. М-1987.
1986. 1а піогіе поп крага&па ге йі Ргапсіа пё йі 8ра- 

§п а ргоѵ. ^  перед смертью все равны.
1987. Іа т о г іе  поп ѵиоі гаечопі (или  раге§ріа іиШ 

поп ^иагйа іп Гассіа а пеззипо) ргоѵ. перед смертью 
все равны.

поп ё т а іе  гіі т о г іе  см. ЬА 254.
1988. раге (или кетЬга) сЬе ѵайа а ііа  т о г іе  как буд

то его на смерть посылают.
1989. ке ѵіепе 1а ітюіЧе, поп 1о ігоѵа его никогда не 

застанеш ь дома; смерть придет, и то его дома не заста
нет.

а іи ііо  с’ё г ітей іо  (иогсЬё (или каіѵо) а ііа  т о г іе  см.
К-390.

т і  сі ѵіепе іі кийоге йеііа т о г іе  см 3-2041.
МОКТЕЫ.А і  

1у90. екяеге с о т е  Іа т о г іе ііа  (сЬе ё рег іи й е  Іе {е- 
кіісіпе) быть вездесущим (как мнрт — на всех праздни
ках).
М ОКТІРЕКО 

іпі ѵепропо і $ийогі тогШ егі см. 3-2041. 
М ОКТІРІСАКЕ ѵ 

тогШ ісаге  1а сагпе см. С-970.

поп ГгиШНса сН поп тогШіса см. Р-1390.
ІѴІОКТО 1. а§§

1991. т о г іо  е кероКо (или  керреПНо, коііеггаіо) ото
шедший в вечность, окончательно забытый:

Сиагсіаѵо соп оссЬіо ріеіово е пиоѵо рбПі шоЬіІе, оепі 
БІоГГа, одпі гйппэіо, Егаѵашо. йаѵѵего, іп совреНо сіеііе 
сепегі сі.-І ХѴІІІ весоіо шогіо е зероНо соп 1а виа ^гагіа 
е 1а зиа тац п і.іссп га  (О. Вгипаіо, «ѴОііепІе ѵепегіапо»).

Я рассматривал с еще неведомым мне преклонением ка
ждый предмет обстановки, каждую  ткань, каждую безде
лушку. Это былн действительно репиквии XVIII века, ото
шедшего в вечность с его элегантностью и великолепием.

1992. пе гпогіо пё ѵіѵо (тж. ріи т о г іо  сЬе ѵіѵо) ни
жив ни мертв; чуть живой:

(^иеі діогпо аггіѵб а ііа  сЬіеза рій шогіо сЬе ѵіѵо (С. Рй-
гізе, «Атоге е / егѵоге»).

В этот день Марчелло пришел в церковь ни жнв Ни 
мертв.

51&Ш іо сгейо рій сіі йие оге іп диеі Іиодо. Ріпаіш епіе 
рій шогіо сЬе ѵіѵо Ііесі гііогпо аІГозІегіа (С. Аггі%Ні, «Оп 
созрігаіоге тапсаіо»).

Кажется, я оставался на кладбище более двух часов. 
Наконец, едва живой я вернулся на постоялый двор.

т о г іа  яіаріопе см. 3-1577.
ЬеН’е т о г іо  см. В-433. 
іп п ато га іо  т о г іо  см. 1-275.
1993. кіапсо (илч кігассо) т о г іо  смертельно усталый, 

до смерти усталый.
асдиа т о п а  см. А-114. 
а п іт а  т о г іа  см. А-763. 
сШ а т о г іа  см. С -1975. 
согро т о г іо  см. С-2723
— сайеге с о т е  согро т о г іо  см. С-47.
— а согро т о г іо  см. С-2731.
— ЬаНагкі (или йагкі, ^еііагкі, те ііе гк і) а согро то г іо  

см. С-2732.
йепаго т о г іо  см 0-93.
{іаксо т о г іо  см. Р  553.
§ а й а  т о г іа  см. С-247.
— {аге (Іа )  ^ а і іа  т о г іа  (сЬе сЬіийеѵа дИ оссііі рег 

поп ѵейеге і іорі) см. С-248.
— иксіге йі ^ а і іа  т о г іа  см. С-249.
Іеііега т о г іа  см. Ь-427.
Ііп^иа т о г іа  см. Ь-641.
1а т а с іа  йеІГиото т о г іо  см. М-30.
т а іе  т о г іо  см. М-175.
т а п о  т о г іа  (тж. т а п і  т о г іе )  см. М-451.
т а г е  т о г іо  см. Ш-777.
п а. ига т о г  (а см. N-94.
ра ііа  т о г іа  см. Р -.41 .
реко т о г іо  см. Р - '370 .
рипіо т о г іо  см. Р-24В1.
кіа^іопе т о г іа  см. 8-1577.
а ЬаЬЬо т о г іо  см. В -4.
соі сиоге т о г іо  см. С-3215.
1994. ЬиНагкі (или  йагкі) рег т о г іо  отчаяться: поп 

ѵо{т1іо сіагті рег тог4о я еще не теріііо надежды, я  пока 
не отчаиваюсь.

1995. саксаге т о г іо  ки яс а) ж аді.о набрасываться 
на что-л.; Ь) страсть как хотеть.

Йагкі рег іпогіо см. М-199<
{аге ГоссЬіо йі кагйа т о г іа  см. 0-165.
1996. те ііе гк і рег т о г іо  а  цг уйти с головой во что-л.
1997. кіепйеге т о г іо  убить.
1998. ѵейегкі шогіо видеть свой конец; почувствовать, 

что все кончено:
Іо ргезо іп т е г г о  да сдігяіі, зоіо, а ріе(!1, т і  ѵійі пюгіо 

(М й'АгецИо, «ЕИоге ГСе^атоесс »)
Я о д и н , спешенный, окруженный толпой рыцарей, ие чаял 

уж  себя и в живых увидеть.
апсЬе Іа т і а  поппа ке пол Іокке іпог(а »агеЬЬе ѵіѵа 

см. N-447.
ё т е ^ і іо  ип а5іпо ѵіѵо сЬе ип йойоге т о г іо  см. 

А-1241.

91*
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ііііо ё шогіо е с. есіепга $4а т а іе  см. Р-645.
Іг ^аіііпа ві р іи т а  гіоро іпог4а см. С-84, 
іі Іи т е  ё і ріи апгіо коп ѵіѵо, ипо сіі т е п о  диапсіо 

вол іпогіо см. Ь-876. 
іі т о п й о  ё пюг4о см. М-1820, 
поп Ьіко&па Ш агкі гіеіі ис^иа т о г іа  см. А-24І. 
ѵіррга тог4а  поп тоггіе кепо, т а  риг Га т а і  соІГойог 

<ЗеІ ѵеіепо см. Ѵ-618.
МО КТО 2. гп

1999. т о г іо  сіі І а т е  а) заморыш; влачащий полуго
лодное существование; ннщий:

Іпѵесе <1і еззеге ип гпаезігиеоіо Ш зсиоіе е іетеп іаг і загаі 
ип ргоіеззогиссіо сІі зсиоіа Іеспіса, сіі ^іппазіо о сІІ̂  Іісео, 
ессо, рег ѵеёегпе 1а гіШегепга сі ѵиоіе іі іеіезсоріо, мп 
т о г іо  сіі і а т е  іп о^пі сазо (Л. РаІаггезсШ, « / [гаіеШ 
Сиссоіі»).

Вместо того, чтобы быть учителишкой начальной школы, 
ты получишь такое ж е  пустячковое место в каком-нибудь 
техническом училище, гимназии нли лицее. Чтобы увидеть 
разницу, нужен микроскоп. В любом случае это полуголод
ное существование.

Ь) презр. голодранец, шантрапа:
Сопіезза Сгагіа. — Оиезіо ё іі Іио Ш апгаіо? Сп шогіо 

сН ^атпе (С. Регіоіі, <гИоппе»).
Г р а ф и н я  Г р а ц н я .  — Так вот кто твой жених? Этот

голодранец.
«Іо ѵесігеі йі зр о за гт і ип и о то  Ъгаѵо, Іаѵогаіоге...»
«1_1п шогіо сН Гате» (О. Р ’Аёа(а, «Ѵезегсііо йі Зсіріопе»).
— Я хотела бы в ы й т и  зам уж  за честного работящего 

человека.
“ За бедняка?
Ооп В аіаззапо сопзійегаѵа, іиШ  чиезіі поЬіІі с о т е  йеі 

« т о г іі  сН !а т е »  (О. Тотазі йі Ьатрейиза, «Кассопіі»).
Дон Батассано считал всех этих новоиспеченных ари

стократов выскочками.
(Пример см. тж. С-1297; Р-ІІ63: Ѵ-939).

2000. т о г іо  гіі §оппо ^  соня, лежебока; лентяй, без
дельник:

,..8іІѵапо е Магіо егапо е іа  іп зеііа е т і  заіиіагопо 
дгійапсіо: «АЬ6, т а  сЬе сі Ьаі? БетЬгі т о г іо  сіі зоппо» 
(Л. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

...Снльвано и Марио, уж е в седле, кричали мне: «Эй ты, 
что с тобой? Ты что, еще не проснулся?»

«ІЛі, Б ітоп а , зѵедііа,» зесіеііе зиі Іеііо, 1е (и ііб  ипа 
т а п о  пеі сареПі, *еЪі, т а г т о і іа ,  т о г іа  <Н зоппо»... (О. Зсег- 
Ьапепсо, «Ь'иШто ге^аіо»).

— Эй, Снмона, проснись! — Он сел на кровать, запустил 
руку в ее волосы: — Эй, сурок, соня несчастная!..
(Пример см. тж. 1,-856).

Ыапсо с о т е  ип т о г іо  см. В-642.
Ьиопо рег {аг Іи т е  аі тог4і см. Ь-858. 
іге<№о с о т ’ип тог4о см. Р-1268.
§іа1Іо с о т ’ип тог4о  см. С-429.
раііісіо с о т е  ип тог4о  см. Р-163.
с а т р а п а  а  тог4о (или а  т о г іі)  см. С-321.
саха <3еі іпогіі см. С -1143.
сі44а гіеі т о г и  см. С -1979.
йапга гіеі тог4і см. 0-25.
1е Іаѵе гіеі тог4 і см. Р-306.
2001. 1а Ге$4а (или іі ^іогпо, рахдиа) сіеі Могіі день 

поминовения умерших (2 ноября).
4егга <3еі т о г і і  см. Т-397.
ГиГГісіо гіеі т о г і і  см. 11-32.
сасіеге с о т е  т о г іо  см. С-47.
сіаге дс рег Г а п іт а  гіеі іпогіі см. А-789.
гіаге ГіпсепБо а'і т о г і і  см. 1-159.
сііксоггеге гіеі тог4 і а  іаѵоіа см. М-2011.
2002. еккеге (или рагеге) ип тог4о сЬе с а т т іп а  быть 

живым, ходячим трупом (ср. как из гроба, из могилы 
поднялся):

— Саго зі&пог Іѳпепіе... т а  а ііа  Ііпе, Іо поп зопо рій ип 
иохпо ѵіѵо: іо зопо ип т о і іо  сЪе с атш іп а  (М. Риссіпі, 
«ЕЬгеі*).

— Дорогой синьор лейтенант... В конце концов, я не жи
лец на этом свете, я  живой труп.
2003. Гаге іі т о г іо  а) притвориться, прикинуться 

мертвым); Ь) отды хать «на спинке» (при плавании).

2004. Таге і т о г і і  неап. позорить мертвых, грубо от
зываться о мертвых

2005. Іаге ргіпіа іі іпогіо е роі ріап^егіо сначала в 
гроб вогнать, а потом оплакивать; лить крокодиловы 
слезы.

2006. Іаг гізиксКаге ип піогіо =. огорошить, ошело
мить, поразить неожиданностью.

2007. — (1а іа г  гіяиясііаге і  гпогіі ^  хоть святых вы
носи.

Гаг ѵепіге Гіпеёіа аі т о к іі см. I 235.
2008. ^иаггіаге іі т о г іо  редко молчать как рыба, как 

воды в рот набравши.
2009. Іаксіаге рег іпогіо оставить умирать, оставить 

умирающим; отдать в руки смерти.
рагеге ип т о г іо  сЬе с а т т іп а  см. М-2002.
2010. рагіаге аі (или соі) піогіі взывать к мертвецам 

(ср. глас вопиющего в пустыне).
2011. рагіаге (или гадіопаге, гііксоггеге) гіеі іпогіі (или 

гісоггіаге, г а т т е п іа г е  і іпогіі) а  1ал’ОІа поминать мерт
вых во время еды, за столом, говорить некстати, не к 
месту.

2012. гаіпрісаг5І аі іпогіі соі соіпіпепіо презр. зараба
тывать на мертвых, делать на мертвых капитал (о ком
ментаторах, эпигонах, критиках и т. д.).

2013. гікиксііаге іі іпогіо ож ивлять труп, заниматься 
бесполезным делом.

аІГаккепІе е аі іпогіо поп 5І ііеѵе Гаг 4ог1о см. А-1264.
i Ьепеіігі йеі тог4і ѵап рге®4о іп (и т о  (или $оп ргех4о 

й іт е  :4іса4і) см. В-547.
со$4а рій ипа сакка йа тог4о  см. С-1254.
2014. йоро іпогіі 5І ригга 4и44і а  ип тосіо  ргоѵ. после 

смерти все пахнут одинаково; перед смертью все равны.
Га чиапіо Гіпсепко аі іпогіі см 1-160.
2015. т а  сЬе 4и 50§пі і 4иоі роѵегі тог4і? ты что, спя

тил?
піерііо сеп4о Гегііі сЬе ип тог4о см. Р-410.
2016. т е4 4 іато  іі тог4о киііа Ьага (тж. ѵодііо ѵейеге 

іі т о г іо  пеііа Ьага) ^  больше дела, меньше слов.
2017. іі іпогіо ё 5и1іа Ьага ф акт налицо; дело говорит 

само за себя.
ii тог4о ^іасе е іі ѵіѵо хі йа расе см. С-422.
2018. тог4о рег тог4о (тж. тог4 і рег тог4і) ргоѵ.

а) смерть за  смерть; Ь) пан или пропал.
2019. і тог4і поп кі тоѵопо, е і ѵіѵі кі 4гоѵапо (тж. і 

тог4і а ііа  4егга, і ѵіѵі а ііа  Бсойеііа) =  мертвые не вос
кресают, а живые не пропадают:

Е зоііап іо  Іга ип Ьоссопе есі ип Ьгіпсіізі, Іа шогіе (Зі 
Оегшапо е 1а зрагігіопе (Зеі Ба^гікіа е сіеі сарреііапо гісЫа- 
шагопо циаІсЬе зозріго. Ма і т о г і і  поп зі шоѵопо, е і ѵіѵі 
5і ігоѵапо (/. Ыіеѵо, <гСоп[еззіопі йі ип ііаііапо»).

М ежду глотком вина и куском мяса вдруг со вздохом 
вспоминали о смерти Джерг ано, об исчезновении пр..чет
ника н капеллана. Но мертвые не воскресают, а живые 
рано илн поздно объявляются.

2020. П т о г іо  поп іогпа ріи с того света ие возвра
щаются; ^  кто старое помянет, тому глаз вон:

ІпГіпе циеі ск'ё зіаіо ё віаіо II то г іо  поп іогпа рій 
(С. Ѵег%а, «Мазіго-йоп ОезиаШо»).

Ладно, что было, то прошло. Покойники с  того света ие 
возвращаются.

2021. поп рагіаге гіі шогіі а Іаѵоіа за столом о мерт
вых не говорят; всему свое время:

— И ргоѵегЪіо — зе^иіѵа Р іегатозса  — сіісе поп рагіаг Ш 
т о г іі  а Іаѵоіа: йипдие п е т т е п о  сіі з!іс!е; р а г ііа т о  йі созе 
аііедге (М. й'Аге^Ио, «Еііоге Ріегатозса»).

— Пословица. — продолжал Фьерамоска, — гласит: «Не го
вори о мертвых за столом», потому не будем говорить и
о предстоящей бнтве; поговорим о чем-нибудь веселом.

2022. поп ші ѵодііо т е й е г  1га і тогН  я пока не от
чаиваюсь, я еще не теряю надежды.

2023. диапіі т о г іі?  шутл. что случилось? (при виде 
толпы).

2023а. диезіо Па§со зиопа а т о г іо  эта бутылка уж е 
кончается.
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и о т о  вепга диаіігіпі ё ип т о г іо  сЬе с а т т іп а  см.

ім б б .
2024. ѵа а  сопіагіа аі іпогіі =  расскажи это своей б а 

бушке; это вилами по воне писано:
ТигіМи. — Ма сЬе сіоппе! т а  сЬе йоппеі [о Іа 1 екія 1’аѵеѵо 

вегпрге диі, аі т іо  раеБе.
Согпаге СапьіИа. — (Зиевіа роі апгіаіо а  сопіагіа аі т о г і і  

(О. Ѵегца, «Саѵаііегіа гизіісапа»),
Т у р и д д у .  — Какие женщины! Какие женщины! Д аж е 

там , в солдатах, я  всеми мыслями всегда был в своей деревне.
К у м а  К а м и л л а .  — Расскаж ите вы это своей бабушке.

ѵо&ііо ѵегіеге Н т о г іо  пеііа Ьага см. М-2016. 
МОКТОКЮ  /и

2025. ип то г іо г іо  сопГшио страшная зануда, 
ігікіе с о т е  ип т о г іо г іо  см. Т-935.
ипа сега сЬе кегѵе а то Ш  то г іо г і см. С-1519.
Ьа ипа сега гіа {аг Іи т е  аі т іо  то г іо г іо  см. С-1526, 
а ііе  погге е а ’ т о г іо г і 5І сопохсопо і рагепіі см. N-533. 

ЛЮ КТиАКЮ  а§§
{іоге пюгіиагіо см. Р-872.

М 05С А  } 
пюкса Ьіапса см. В-665.
2026. т о к с а  саѵаіііпа а) овод, слепень; Ь) несносный 

человек.
2027. т о 5 с а  соссЬіега «муха, которая пахала»; чело

век, приписывающий себе несуществующие заслуги (ср. 
и мы пахали).

2028. с о т ’ипа т о к са  ітр о г іи л а  назойливый как муха.
2029. т о к с а  ѵоіапіе черные точки, черные мухи перед 

глазами.
2030. іпокса Л  М ііапо мед. шпанская мушка.
2031. ріи Га5Ііііі05о (Типа т о к с а  прилипчив хуж е мухи 

(ср. пристал как банный лист).
ііШ .с о т е  1е токсНе см. А-78. 
ітр го п іо  с о т е  ипа то $ са  см. 1-134. 
іп5І5Іеп(е с о т ’ипа то к са  см. 1-320. 
риіііо с о т е  ипа т о к с а  см. Р-2426. 
гаго с о т е  1а то х с а  Ьіапса (или с о т е  ]е токсЬе Ьіап- 

сЬе) см. К-121. 
согіа гіа токсЬ е см. С-2017.
Тгаіе т о к с а  см. Р-1240. 
г а т р е  (1і т о з с а  см. 2-4.
— ксгіМига сііе раге г а т р е  <3і іпохсНе см. 3-491. 
соп 1е т а п і  ріепе сіі іпохсііе (тж. соп ип ридпо сіі

то зсЬ е  іп т а п о )  см. М-507.
— апйагкепе (или гекіаге, г ітап еге , гіігоѵагкі) соп ип 

ри&по сіі токен е (тж. Ігоѵагкі іп т а п о  ип ридпо гіі 
токсЬе) см. Р-2392.

ассНіарраге Іе тохсНе см. М 2036.
аМігаге с о т е  іі т іе іе  (или с о т е  гиссНего) (а іііга ) Іе 

токсНе см. А -1300.
2032. аѵеге 1а т о к с а  аі пако а) рассердиться, на

дуться; Ь) выйти из себя.
2033. аѵеге раига гіеііе токсііе (или сГипа т о зс а )  мух 

бояться, быть слишком робким.
2034. Ьасіаге а одпі іпокса сііе ѵоіа обращ ать внима

ние на каж дый пустяк, придавать значение всякой 
ерунде.

2035. Ьи1іаг5і асісіох^о с о т е  токсііе киііо гиссііего на
броситься как мухи на мед:

Ри іі еіогпо гіі Бапіо Б іеіапо сЬе епігазіі Іп оврегіаіе; 
егі ип «сазо» іпіегеззапіе е і шесіісі Іі 5і Ьігііагопо аййо^ко 
соше шозсііе виііо гиссНего... (V. Ргаіоііпі, «Сгопаса га- 
тпШаге*).

Тебя поместили в больницу в день святого Стефано. Ты 
был «интересным пациентом», и врачи набросились на тебя 
целой сворой, как мухи на мед.
2036. сопіаге (или  ассЬіарраге, рі^Ііаге) Іе тозсЬ е 

(тж. ^иапіаге 1е то зсЬ е  сЬе ѵоіапо) мух считать, мух 
ловить, бездельничать:

...Оіо гіеі гпіеі райгі ші ѵоггеЬЬе ѵейеге зорга ипа роіігопа 
а сопіаге 1е шоясЬе? {М. Риссіпі, «ЕЬгеі»),

...бог моих предков вряд лн захотел бы видеть меня си
дящим в кресле и считающим мух.
гіагіа а т о з с а  сіеса см. М-2039.

поп еззеге Ьиопо а зсассіагзі пеапсЬе 1е тозсЬ е см. 
В -1449.

2037. еззеге ипа т о з с а  Бепга саро быть безголовым; 
плыть без руля и без ветрил.

2038. еззеге соше ипа т о зс а  пеі Іаііе  резко выде
ляться, бросаться в глаза.

Іаге И §іго <1е11а т о зс а  см. С -684а.
2039. іаге (или  гіагіа, ^іосаге) а т о з с а  сіеса играть в 

жмурки:
— N011 зопо ип ргоГеІа; т а  репзо сЬе поі б іиосЫ ато апсога 

а т о з с а  сіеса, асі ип §іосо регісоіозо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»),
— Я не пророк, но думаю, что мы все еще играем в 

жмурки. Это опасная игра.

поп іаге т а іе  а ипа т о з с а  см. М-214.
2040. !аге 1а т о зс а  агаігісе присвоить чужой труд, 

славу (ср. и мы пахали).
2041. Іаге сіі ипа т о зс а  (или  сіі ипа риісе) ип еіеіапіе 

(или  ип саѵаііо; тж. р ідііаг ипа т о зс а  рег ип еЫ апІе) 
делать из мухи слона:

О чиевіі 5ЩПОГІ Ьаппо ГоссЬіо сіі Ьоѵе е рі^ііапо ипа 
тоБса рег ип е іеіап іе , о зепіопо таіе іп ёатЬе (С. Сіи- 
&іі, <гЕрізіоіагіо»).

У э т и х  господ мания преувеличения, они делают из мухи 
слона н легко поддаются страху.

2042. [аге т о п іа г е  (или  за!(аге) Іа т о зс а  аі пазо (тж. 
Гаг то п іа ге  і тозсегіп і аі пазо) разозлить, взбесить 
кого-л.:

Ьо 2 ІО , сЬе ега іиіоге рег зоргаттегсаіо... гізрозе гіп- 
дгагіапсіо, согпе т е д ііо  зареѵа е роіеѵа, іі зі^пог сіігеііоге 
рег ГоШ ша гіи5сііа йеі д іоѵ апеііо— ипа Іеііега сЬе іесе 
т о п іа г е  1а шоБса аі паво аі Ьиоп йігеііоге (О. Ѵег§а4 
«Егоз»).

Дядю ш ка, который сверх того был и опекуном, ответил, 
выразив как умел свою благодарность синьору директору 
ва успешное воспитание юношн, и это письмо привело в 
крайнее раздраж ение добряка директора.

Езза сЬе зі зепііѵа іш раііійіге, Ііпзе <11 шеЦегзі а гМеге: 
ипа гізаіа  сіа (аг^іі шопіаг 1а т о зс а  аі пазо а диеІГайго 
(С. Ѵег%а, «Мавіго-йоп ОезиаШо»),

Чувствуя, что бледнеет, она притворилась, будто ей 
смешно. Этим смехом она хотела досадить ему.

Ооп Бііѵезіго гісіеѵа соше ипа д аіііп а , е чиеі шойо д! 
гісіеге іасеѵа шопіаге 1а шо5са а ііо  ерегіаіе (О. < 
г /  Маіаѵо^ііа»).

Дон Сильвестро, когда смеялся, становился похожим на 
кудахтающую курицу, и этот его смех выводил из себя 
аптекаря.

!аге іі раззо сІеПа т о з с а  см. Р-797. 
діосаге а т о з с а  сіеса см. М-2039, 
диаггіаге 1е тозсЬ е сЬе ѵоіапо см. М-2036.
2043. поп Іазсіагзі розаге 1е то зсЬ е  зиі пазо а) не 

давать себя в обиду:
АИога П сапе сѣе, диапсіо аѵеѵа Іаше йаѵѵего, поп ега 

аѵѵегго а Іазсіагзі розаг шозсЬе зиі пахо, 5І гіѵоііб гіп- 
дЬіозо аі резсаіоге, шозігапсІодН Іе зие ІеггіЬіІі гаппе 
(С. Соііойі, «Ее аѵѵепіиге йі Ріппоскіо»).

Тогда пес, зарычав, повернулся к рыбаку и показал ему 
свои ужасные клыки. Когда он был голоден, он не любил 
шуток.

С іаш раоіо ега 11 разіоге рій гіссо йе! раезе. АИо соше 
ип ріпо е рег піепіе сіізрозіо а Іахсіагзі рохаге 1е шозсЬе 
зиі пазо (5. Зігаіі, сРеррапіопі»).

Д ж ампаоло был самым богатым пастухом в деревне. Он 
был высок как тополь и себя в обиду не давал.

Ь) (тж . Іеѵагкі 1е токсЬ е (гіі) виі пако) не терпеть не
справедливости.

2044. Іеѵагкі 1е іпоясНе йеі (огпо =  отмахнуться от 
надоедливого человека.

піогіге с о т е  1е токсЬ е см. М-1910.
ріоііаге іпоксНе см. М-2036.
рі^ііаг ипа т о к с а  рег ип еіеіап іе  см. М-2041.
2045. кепііге (или исііге) ѵоіаге ипа т о к са  слышать 

как муха пролетает:
...8і вагеЬЬе роіиіо исііг ѵоіаге ипа тоБса; Іп диеБІо

зііепгіо едіі аѵгеЬЬе рагіа іо  (Л. Могаѵіа, «Оіі іпйЩегепіі»).
...Слышно было, как пролетит муха, и среди этого мол* 

чания он должен был заговорить.
{Пример см. тж. Т-913).
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ѵоіеге 11 т іе іе  хепга Іе токсЬе см. М-1405.
2046. поп ѵоіеге іпоксііе $и1 пако не терпеть докучли

вых чли бестактных людей.
2047. алсЬе 1а пюкса Ьа 1а хиа соііега ргоѵ. и муху 

разозлить можно; =  бывает, что и муха чихает
іп Ьосса сіііика поп с’епігап поксЬе (тж. іп Ьосса кег- 

га іа  поп епіго т а і  то к са ) см. В 801 
аііе  сагодпе поп т а п с а п о  токсНе см. С 1005. 
аі саѵаііі (или  аі салі) т а д г і  ѵаппо асісіокко Іе шо- 

хсЬе (тж. аі саѵаііі падгі 5І аМассап 1е іпохсЬе; і сапі 
е і саѵаііі іпайгі чоп (гіЬоІаіі <3а11е токгЬ е) см. 
С -1382.

сііе пюхса е іі ё іпопіаіа (или ка ііа іа) аі пако? см. 
N-70.

2048. сЬе пюкса 4і р і^ ііа? какая  муха тебя укусила?, 
чем ты недоволен?

сЬі 5І діікгсіа ііаі саісіо гіеііа т о зс а , іосса циеі гіеі 
саѵаііо см С -141.

2049. сііі На {акіісііо гіеііе пі05сЬе ®е 1е сассГ йа кё =  
к своей докуке сам приложи руки:

«Е роі, {иогі йі ц11а; [иогі ііиі ріеііі! Ыоп ѵо^ііо рій 
ѵесіегіі! СЫ Ьа Газіісііо гіеііе тозсЬ е зе 1е сассі гіа зё! 
2Ш а, сіа зё! 5опо зіапсо, зопо зіи !о  сіі іи ііе  диезіе ѵоі&а- 
гіій сЪе ті Іоіёопо іі гевріго» (/,. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і 
ёіоѵапі»).

— А теперь прочь отсюда, чтоб твоей ноги здесь больше 
не былоі Не хочу больше тебя видеть! Кому мешают мухи, 
пусть сам их отгоняет! Я устал и сыт по горло всей этой 
пошлостью, я от нее задыхаюсь.

а  сМ Ьа ГэссЬіо гіек Ьие ипа піохса рагр ип саѵаііо
см. 0 - 2 4 1 .

2050. сЬі иссеііа а токсЬе, т о г й е  Гагіа ргоѵ. ег к т  
повит мух, останется без хлеба

согіа согіа поп зсассіа іпо5СІіе см. С-2058.
2051. сотіп сіап  Іе токсЬ е стало тепло, наступили теп

лые дни.
{аг гпокса! см. М-2053.
{аііі (1і т іе іе  е Н тал& егаппо тохсЬе см. М-1ч08 
пеі ІаМе кі сопоьсоп іпе^Ііо 1е токсЬ е см. Ь-240.
1е Іе^^і 50по с о т е  1е га^паіеіе: 1е токсЬ е сі г іт а п -  

0 опо, Іе гопсЧлі 1е кІогНапо см. 1,-322. 
іі Іеопе поп рі^Ііа токсЬ е см Ь-384.
2052. &1і ё т о л іа іа  (или ^ іі ё за ііа іа ) 1а т о з с а  аі 

паво ему кровь бросилась в голову.
2053. то х с а  е гіМо! (тж. гіііо  і т о зс а !; {аг т о зса !) 

молчок!, тише!:
«Айезго зегѵііі е Ьавіа... т а  еиаггіа сЬе ае *\е {аі ип’аКга

согпе чиезіа, зеі Іісепгіаіс». «Ма іо...» «Мозса... е Ш а» 
(А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

— Сейчас ты их обслужишь и баста.., но смотри, еще 
одна такая выходка, и считай, что ты уволен.

— Но я...
— Заткнись... и выметайся.
Саіегіпа. — Ріп  сЬе іи ііо  ргосейеѵа ге& оіагтепіе, г іііі е 

т о зс а . Ма, асіеззо, по. (2иі зі іг а т а  диаІсЬе соза (Е. Ров- 
вепіі, «Сіиевіі сі ѵо^ІСопо»).

К а т е р и и а .  — Пока все шло своим порядком, мы были 
тише воды, ниже Травы, но теперь неті Тут что-то зате
вают.

Саппеіа. — Агіеззо Гагеіе с о т е  сіісо іо, зепга йізсиіеге... 
Ѵепііе зи сіа т е  іп саза т іа ,  е ѵі рідііаіе ипа іагга  сіі 
Ъгосіо Ьоііепіе. Ш а  Іагга  сіі Ьгосіо Ьо1-!еп-іе. Е гШ а е  т о 
зса! (Е. Ие Рііірро, «I тогіі поп / аппо раига»).

К а р м е л а .  — Теперь вы послушаетесь меня без разго
воров. Вы придете ко мне домой и получите тарелочку 
горячего супа... прегорячего супа. И дело с концом.

2Ш і е т о зс а , одпипо зегѵігіеѵоіе ѵегзо зиа аК егга сЬе 
гіѵоіееѵа диаІсЬе рагоіа зсЬеггоза и п ісатеп іе  аі гадаггіпо 
Р ао іеио  (Е. СНіІапіі, «ЗиісШіо йеі поппо гіссо»).

Обед продолжался в абсолютной тишине. Все были по
чтительны к «его высочеству», который иногда шутливо 
обращ ался к маленькому Паолеіто.
(Пример см. тж. С-2214).

2054. ипа іпояса Ьа т а п д іа іо  ип саѵаііо ргоѵ. муха 
лошадь съела, прошло много времени, целый век про
шел.

2055. 1е тохсііе  5І рокап виііе саго^пе ргоѵ. мухи 
всегда на падаль летят.

1е то зсЬ е  з! ровапо к етр ге  зорга I саѵаШ т а § г і  см.
С-1382.

2056. 1а то х са  рип^епсіо Іа іагіаги^а, 5І го тр е  11 
Ъес( 1 * ргоѵ. ~  плетью обуха не перешибешь.

2057. 1е то зсЬ е  ооп (іпііе кончи і̂ось теплое время, на
ступают холода.

2058. 1а то в с а  і?га іі саісіо сЬ’еИа риб ргохі. и муха 
по-своему лягнуть может; бывает, что и муха лягае*г.

поп с’ё т іе іе  $епга токгЬ е см. М 1412 
поп ііагеЬЬе поіа а  ипа т о к с а  см. N -397. 
поп епігагоп т а і  гг-оксЬе іп Ьосса сЬіика см. 

В-801.
поп 5І рио аѵеге 11 т іе іе  ьепга 1е токсЬ е см. М-1412.
2059. поп сі ІоссЬега перриге ипа то зса  ей никто и 

пальцем нас тронуть не посмеет:
— Іл ѵесіі ога і Я діі т іе і?  Тге соІотЫ ! Е Іогіі, е запі, 

е Ьеііі!.. Ога сЬе ё іогпаіо Е ііаз... поп сі іоссЬегй перриге 
ипа тозса! (О. Оеіеййа, «Еііаз Рогіоіи»).

— Ты видишь моих сынов? Трое голубков. Сильные, здо
ровые, красивые! Теперь, когда вернулся Элиас... ннкто нас 
и пальцем тронуть не посмеет.

2060. поп 5І ѵіюі р і^ ііаге іи ііе  1е то зсЬ е  сЬе ѵоіапо
ргоѵ. всех мух не переловишь, не с т о и т  тратить времени 
на пустяки.

2061. о^пі т о зс а  Ьа Іа ей а о тЬ га  ргоѵ. ^  даж е у 
мухи есть тень; каж дая мелочь оставляет свой след,

2062. 5І ргепгіоп ріи товсЬ е соп ипа ^оссіоіа гіі шіеіе 
сКе соп ип Ъагііе с!'асеіо (тж. §і рідііапо ріи шовсНё соп 
ип сиссЬіаіо гіі т іе іе  сЬе соп ип Ьі^опсіо сІі асеіо) ргоѵ. 
каплей меда больше мух поймаешь, чем бочкой уксуса; 
лаской больше добьешься, чем таской:

Рірро діі зі ассозіа е дІі гіісе: — РгаіеПо, рі^ііапзі рій 
шозсЬе соп ип сиссЬіаіо гіі т ё іе  сЬе соп ип Ыдопсіо сН асеіо. 
І^оп Ь ізігаііаге 1’азіпо; рагіа^іі зоаѵе, иза соп Іиі сіа сгі- 
зііапс... (Р. Р. Оиеггаггі, «Вие поѵеііеііе»).

Пиппо п о д х о д и т  к нему и говорит: — Вот что, братец, 
ласковый теленок двух маток сосет. Не бей осла, будь с  
иим ласков, человечен.

діі ё ^ а ііа іа  1а то$са  аі па§о см. М-74а.
2063. ее п’ассог^егеЬЬего апсЬе 1е шо5сЬе это бро

сается в глаза; это ясно как день:
— Ё ип ііро сЪе т і  ріасе...
— Б ага, поп сіісо іо йі по, т а  поп ё И т іо  Иро.
— ОЬ! пе зопо регзиаза! 8е п ’ассогбегеЬЬего аіісЬе Іе 

шозсЬе! (Г. Ьогі, «Виіеге виІѴАгпо»).
— Такие мужчины мне нравятся...
— Что ж , я это понимаю, но он не в  моем вкусе.

О! нисколько не сомневаюсь! Это было ясно всем с 
первого взгляда.
2064. Іасгіопо апсЬе 1е токене ^  никто ие осмели

вается рот раскрыть-
Оиапйо іі Біепог Со.ііе рагіаѵа, іасеѵапо апсЬе Іе шозсЬе

(I. NіеѵоI «Сопіевзіопі йі ип ііаііапо»).
Когда граф говорил, иикто не осмеливался рта раскрыть.

Іапіо саса ип Ьие чиапіо (или  с о т е )  т і і іе  токсНе
см. В-1388

20Г»5. іап іо  ѵа 1а то к са  аі т іе іе  сЬе сі Іаксіа іі саро 
ргоѵ. повадился кувшин по воду лодить, тут емѵ и го
лову сложить.

сѵЛ Іе т р о  ипа т о з с а  тап & іа  ип саѵаііо см. Т 331. 
М 0 5 С (Н )Е К І \0  т 

рег а§§іип§еге ип то5с(Н)ег1по аі шоксопі с и. 
М-2067

поп «НкНп&иеге Гачиііе <3аі тохсегіпі см. А-970.
(аг тоіЛ агс і токсегіпі аі паяо см. М-2042. 

МОГСНІМО т 
2066. еккеге ип тозсН іпо бы гь вспыльчивым, ерши

стым, петушиться.
М 0 5 С І0  

аѵеіе 1е ІаксНе тохсе  см. Т-102.
М 08С 0Ы Е  пг 

20ь7. рег а^й іипяеге ип то 8 с (Ь )еп л с  аі токсопі “  
в довершение всех зол; чтобы переполнить чашу тер
пения;
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ІпПпе, рег а&біип&еге ип шовсегіпо а і то зс о п і сЬе 1о

рипгессЫ аѵапо, ЬеопЕогІе аѵеѵа сіоѵиіо гісеѵёге ипа согп- 
тізБ іопе йі зіпгіасі... ѵепиіі а ІаепагзІ сіеі шосіо іп сиі 
ргосесіеѵапо, о, ріиііозіо, поп ргосейеѵапо I Іаѵогі гіеііе агві* 
паіиге (Е. Сазіеіпиоѵо, «гѴотюгеѵоіе Раоіо Ьеопіогіе* ).

Наконец, в довершение всех осаждавш их его неприятно
стей Леонфорте вынужден был принять депутацию синди
ков, которые пришли ж аловаться на то, как продвигалось 
(вернее, ие двигалось с  места) строительство плотины.

іаге 1а Ііле йеі токсопе й’ого см. Р-822.
2068. Іаге іі токсопе льнуть (к каж дой юбке):

...Ма Іеі н.88е сЬе... ке ѵоіеѵа гііѵепіаге іі шогозо, гіоѵеѵ_ 
зт е ііе г е  с!і Гаге іі то зс о п е  соп 1е аііге га б а г /г  (А. Сегѵі, 
* /  п еі в е ііе  іщ і і» ) ,

...Н о она сказала.., если он хочет стать ее люб.імым, 
придется ему перестать гоняться за  другими девушками.

2069. 3 ПЮ8СОПІ го тр о п  1е гадпаіеіе ргоѵ. шмель в пау
тине не застрянет (ср. королям закон не писан). 
М 0 5 5 А  і

2070. йаге Іа то в к а  а) стимулировать; Ь) тронуть с 
места (маш ину).

2071. йаге 1е т о зк е  а) начать что-л. Ь) спорт, дать 
старт

2072. евкеге (или  віаге) киііе ток ке  а) быть готовым 
к от" езду, сидеть на чемоданах; Ь) быть готовым на
чать что-л., приступить к чему-л.

2073. Іаге чи а іс іе  то&ка готовить подвгг.
Гигаге 1е п.окке (или  1а іпсіха) см. М-2080.
2074. рагеге чиеііо сЬе Йа 1е гпозке аі іеггето іі 

строить из себя важную  персону.
2075. ргепйеге (или  рі&Паге) 1а то в х а  (или  Іе т о к - 

5е) йа... брать начало, возникать, исходить из...
2076. ргепйеге (или  рі§1іаге) 1е шозке йаі йііиѵіо на

чать все с самого начала.
2077. ргепйеге 1е токке а) двинуться; сдвинуться с 

места; выступить; Ь) зайти, начаться (о разговопе, 
речи) :

А чиезіо рпп‘о & сЬіаго соше !е сотг.ропепіі сіеііа е^г'гер 
біѵіій йеІІМ аІіапо сопіетрогапео сіі сиі На ргезо Іе п 055? 
іі покіго (ІІБСОГВО йіѵепііпо гііеѵапіі... («Ьа пиоѵа циевііопг 
йеііа Ііприа» ).

Теперь Становится ясным, каким образом экспрессивные 
компоненты современногс итальянского языка, о которых мы 
и начинали разговор, приобрели существенное значение.

2078. ріеѵе.ііге 1е ток ке  предугадать, разгадать 
планы.

2079. гі(о. лаге аііе  пю88е начать сначала.
2080. гиЬаге 1а (или  ипа) іпокка (или  1е токке; тж. 

Гигаге 1е токхе или  1а і п с к й у ) опередить (кого-л. в  деле, 
в достижении цели и т. п.).

2081. 8С05Іаг5І йаііе то58е начать, сдвинуться с ме
ста.

2082. поп кіаге аііе  тохке проявлять нетерпение:
Ма, сіигапіе 1а сепа, 1а Ыавіазіа поп зіаѵ? а ііе  товке: 

а  оепі Ьоссопе з ’ а 12 а ѵ а е апсіаѵа аПа Г.пезіга (В , Сісоёпапі, 
«Ьа Ѵеііа»).

Но во время ужина Анастасия была вне сеоя от беспо
койства, она то и де ю вскакивала нз-за стола и подходила 
к окну.

5іаге киііе токке см. М-2072.
2083. (а^Ііаге 1е токке а... сорвать чьи-л. планы.
2084. іепеге а ііе  товке с т о я т ь  на своем.
2085. Іепеге киііе токке сдерживать, удерживать.
2086. (о^ііеге 1е т о зк е  отрезать путь.
2087. Ьайа йі поп {аг іпокке! смотри (у меня), без 

шуток!
2088. 50по Ьиопе [саМіѵе] токке дело начинается хо

рошо [плохо].
И іл я ^ іо г  йікаціо рег і ЬагЬегі ё кіаг виііе пюйье см. 

В-589.
М 0 8 8 0  ацв

ріеіга ііі055а поп 1а ти ссЬ іо  (или ти ксо) см. Р-1784. 
Ли 5ТАССІО ш

2089. Йаге пеі (или  йігіо виі) тоь іасс іо  сказать прямо 
в лицо.

МОЗТАКОА /
2090. Іаг ѵепіге Іа .повіагсіа аі пако вывести из себя, 

разозлить; взбесить.
2091. діі ё за іііа  1а товіагсіа аі пако ему кровь бро* 

силась в голову.
М 0 5 Т 0  т

сопозсеге (или  йікііпдиеге) Гасчи^геНо йаі т о з іо  со*-
Іо (или іі Ш05І0 йаІГасчиегеІІо) см. А-256.

2092. регйеге (или гітеИ егсі) іі т о 8(о е Гасцьггеііо
=  прогореть, вылететь в трубу; потерпеть неудачу. 
М 05ТК А  і

2093. т о к іг а  й’и о т о  редко круглый дурак.
2094. ЪеПа то$1га == а) есгь на что посмотреть; 

Ь) ирон. хорошенькое дело; одна видимогть.
2095. апйаге а  т о к іг а  а) представляться (началь

ству)-, Ь) крутиться, ходить взад-вперед, красоваться; 
кокетничать.

2096. Іаге т о з іг а  йі ( + і и / ) делать вид, что..:
Кісогйб сіі аѵег ргоѵаІ„ 1а тейевіш а ішргевзіопе, .ПОІІI

ашіі аййіеіго... Ре-е піо^іга сіі поп йаг ре$о а ііе  рагоіе 
іяіііе (А. й е  Ап^еШ, «II тізіегѳ йеііг іге огіЫаее»).

Он вспомнил, что то ж е саліое он испытал несколько лет 
назад... Он сделал вид, что не придает значения сказан
ному...

2097. Іаге іпочіга йі чс а) выставлять напоказ что-л., 
хвалиться чем-л.; Ь) прькидываться, притворяться 
кем-л., чем-л.

2098. Іаге Ьеііа то х іг а  (йі кё) а) произвести хоро
шее, приятное впечатление; Ь) (тж. гаге (Ігорра) т о з іга  
йі её) красоваться, форсить:

.— Рег Іи ііе 1е к1гег,1:е сІеІГіпктпо!.. N011 зо сЫ т і  Іспуа 
сіі тапі&агѵі аИ'аИго топйо а іепеі г сотрішпіа а чпе1 сапе 
сіі Согзаго Коязо сЬе Га созі Ьеііа т о з іг а  виііа Р іага  <1е 
Сгапасіа (Е. 8оі§агі, «II сотого п с о  >

— Клянусь всеми ьед.-мами ада!.. Не зваю, что удержи
вает меня от того, ітоб не отосла-ь вас иа тот сое за 
компанию с этим Красным Корсаром, что красуется сейчас 
иа Плаца де Гранада..

Ые Ігаззе ѵапі а, ;^іо (іиеііо явіпіо апіідиагіо погеп(ічо II 
диаіе... пе ѵепсіеііе ипа ргеіезе соріа апііса аі Оігеіі л е 
гіеіі сііпіса осиіізііса сН Ргезйа, оѵе Іиііога Гі> 1 -На п.озіга 
[1 зе (Я 5 Іі Вгаггй, «Оа І-еипагйо а Магсопг'г).

Этим вослользовался один хитрый флорентийский анти
квар и продал... одну из якоЗн аі.тичных копий лир('ктоиУ 
глазной клиники в п резгене. Там она до сих пор в кра
суется.
2099. Таге ^с рег т о в іт а  делать что-л. на публику, для 

виду, для рекламы.
2100. піеИеге іп т о к іг а  а) выставлять в, на витрине; 

Ь) (тж . теК еге  а  то к іга ) выставлять напоказ.
2101. т е ііегх і іп т о к іг а  выставляться напоказ, зани

маться саморекламой, работать на публику:
Е ІаІѵоКа зсЬег чѵа... сошь ѵоіеззе ше14егзі Іп ш озіга 

(О. Агріпо, «Аііге БІогіе»).
А иноіда он шутил так... как будто занимался само

рекламой.
2102. кіаге іп т о к іг а  быть у всех на виду, на глазах; 

стоять как иа витриие, как на смотринах.
2103. ѵепіге іп т о к іг а  выявиться, оказаться, полу 

читься.
Чиекіа ё Іа ЬаІІа, е циехіа ё 1а ток іг :. (тж. чие;,1а ё 

Іа т о к іга , е цие^іа ё 1а Ьаііа) см. В-12?
ё (или ѵаі) ріи Іа т о х іг а  сііе 1а йеггаіа см. 0-244. 

М 05ТК А К Е ѵ 
поп тох ігаге  ^Іі аппі сЬе в’На см. А-907 
пі08Іі аге йі аѵеге іі саѵаііо йі йепагі, роі чѵеге Іа іап- 

4е8са йі сорре см. С -1368.
пі08Ігаге Ьіапсо рег Ьгипо (тж. то к ігаге  іі оіапсо рег 

пего) см. 4-71/4 
пю8Ігаг5І йі Ьгосса сопіго чй см. В -1239. 
то к ігаге  рег (или йа) ип Ьисо Йі дга ііи ^ іа  см. В-1347, 
то к ігаге  1е Ьиііе см В 1396 
то к ігаге  іп Ьиопа Іисе см. Ь-821. 
то х ігаге  Ьиоп ѵіво гм. Ѵ-658. 
то к ігаге  і саісадпі (или 1е са ігадпа) см. С-8о. 
т о а ігаге  1е сагіе см. С-1090.
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ток ігаге  іп саШ ѵа Іисе см. 1,-821.
то5Ігаг8і гіеііе селіо т ід і іа  см. М-1419.
то к ігаге  аі сіесЬі іі коіе см, С-1824.
то к ігаге  Іа сосіа см. С-2049.
ток ігаге  1а соггіа (или  1е соггіе) см. С-2654.
то к ігаге  1е соггіе йеі сЫІо см. С-2655.
то к ігаге  1е сохіоіе см. С-2976.
т о з іга г е  і Йепіі см. 0-184.
т о х іга ге  а  «Іііо см. 0-700.
т о к іга ге  И йогко см. 0-84С.
то к іга ге  1а Іассіа см. Р-60.
•— роіег то&(гаге 1а іасс іа  см. Р-61.
■— кареге т о з іга г е  Іа іасс іа  см. Р-62.
тох ігаге  іп Іаіка Іисе см. Ь-821.
п.ояі. аге і іеггі іп  агіа см. А -1034.
тох ігаге  і ^іпоссЫ см. 0-456.
то з іга ге  Іе дш пііа (или  і §оті1 і) см. 0-880.
т о з іга ге  1а Іипа а теггог іі см. Ь-908.
то з іга ге  іипа пеі рогго см. Ь-909.
то к ігаге  1а Іила рег іі коіе см. Ь-910.
т о з іга г е  іпаі а п іт о  см. А-828.
то к ігаге  1а т а т іг а д о іа  см. М-351.
товігагк і да. т е п о  гіа&іі аіігі см. М-1113.
ток ігагк і т іп о ге  «33 ее кіехзо см. М-1498.
то в ігаге  іі пего рег Ыапсо см. В-704.
то8Ігаг5І пиоѵо сіі чс см. N-618.
то к ігаге  1а рогіа а  чй см. Р-2104.
то з іга г е  1а ргоргіа Іі^ига см. Р-723.
то к ігаге  і ри^пі см. Р-2406.
то8Ігаге  1е рипіе см. Р-2458.
тох ігаге  рег рип*а сН га&іоле см. Р-2459.
то к ігаге  і циагіі см. р-49.
тох ігаге  іі гоѵевсіо гіеііа тес іад ііа  см. К-585.
то5Ігаг5І гіеііе кеі т ід ііа іа  см. М-1413.
то к ігаге  1е краііе см. 5-1268.
ток ігагх і (горро іп с а т іс іа  см. С-282.
т о з іга ге  Іе ип§Ьіе см. 11-81.
то х ігаге  1а ѵегііа пеііа киа Іітр іііегга  см. Ѵ-345. 
т о з іга г е  іі »ио ѵего ѵоііо см. Ѵ-964. 
то к ігаге  іі ѵі&о см. Ѵ-666.
—  роіеге то к ігаге  і! ѵіко см. Ѵ-667. 
то к ігаге  Іе гаппе см. 2-18.
5Іаге Іопіапо йаІГ; счиа соггепіе е да сап сЬе піозіга 

іі гіепіе см. А -193.
а т о г е , іохке е ксаЬЬіа, поп 1а т о з іг а  сЬі поп ГаЬЫа 

см. А-675.
сЫ іаѵога Іикіга, е сііі поп Іаѵога то х іга  см.

Ь -260.
2104. сЬі поп 51 т о з іг а  с о т ’ё, ѵа соп іп^аппо ргоѵ. 

кто обманывает других, бывает обманут сам.
сііі поп рио пюггіеге поп пюкігі і ііепіі см. 0-207. 
сЬі ресога 5І то к іга , ІІ Іиро ее 1а (или  ее Іо) т а п -  

д іа  см. Р-971. 
а і сіесо поп кі т о к іг а  Іа хігайа см. С -1828. 
с о т е  1а раіііп а  пш ^еііехе сНе Ьа сеп!’аппі е то к іга  

ип т е к е  см. 0 -78.
поп ^ііеіо  ШО5ІГ0 да ип Ьисо (1і дгаііидіа  см. 

В -1354.
1а вирегЬіа т о к іг а  ідпогапга см. 3-2100.

М 08Т К О  т
2105. ГП05ІГ0 а Йие ^ а т Ь е  чудовище на двух ногах, 

двуногое чудовище, человек.
2106. ип т о з іг о  Йі кареге (или  «Зі каріепга, <1’іп§е- 

колоссальные знания, потрясаю щ ая эрудиция
МОТА /

2107. регго (или  реггассіо) гіі гаоіа оборванец, гряз
нуля, замухрышка.

2108. Іаксіаге пеііа т о і а  1е ксагре гоііе быть очень 
бедным, быть последним из бедняков.

гіаге пеі Іап ^о  с о т е  пеііа т о і а  см. Р-151.
МОТО т

2109. т о іо  регреіио а) вечный двигатель, перпетуум-

мобиле; Ь) химера, несбыточная мечга; с) егоза, непо
седа.

2110. <1аг5і іпоіо суетиться, хлопотать.
2111. {аге (с)е1) іпоіо (тж. {аге ип ро’ сН т о іо )  раз

мяться, пройтись немного.
2112. іпеііеге іп т о іо  а) пустить в ход, привести в 

действие; запустить (мотор и т. п.) Ь) поднять на ноги; 
всполошить:

—Гогзе с1аІГагц;о5сіи, і  шіеі ^епііогі... егапо аггіѵаіі а
111 с Неге іп гпоіо регзіпо 1а чиезіига (О. Вазвапі, <11 Ціаг- 
йіпо ііеі Гіпгі-Сопііпі»).

...может быть из страха мои родители подняли на ноги 
полицию.

— т е ііе г е  іп т о іо  дгоккі саІіЬгі см. С 187.
2113. т е ііе гк і іп т о іо  прийти в движение, двинуться, 

тронуться с места.
М О ТТЕССЮ  ш

2114. іогге (или Іодііеге) іп т о ііе д д іо  ни в грош не 
ставить, презирать.
МОТТО т

2115. т о і іо  йі крігііо острое словцо, словечко.
2116. а  ш оііо  а  іпоііо (тж. гіі іпоііо іп гмойо)

a) слово за  слово; Ь) слово в слово.
2117. хепга {аг т о К о  не проронив, не говоря ни 

слова:
Аѵеѵа іін!ісаіо Вегепісе рег р г іт а , зепга іаг  т о і іо  (Л. Рап- 

гіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііац^іо»).
Он сразу же, не говоря ни слова, указал на Берениче.

2118. аѵеге а  т о і іо  воспринять как шутку.
2119. йаге ип т о і іо  Йі... указать на..; намекнуть 

на...
2120. {аге гпоііо а  ч^ а ) поговорить, переговорить с 

кем-л.:
— Ргіша с1’оепі аИга сова 5і ѵиоі гаеіопаге соі біёпог Р го- 

врего, роі 51 Іага шоНо а Сопзаіѵо реі каІѵасопсІоИо 
(М. й’Аге&1ю, «Еііоге Ріегатозса»).

— Прежде всего надо потолковать с синьором Просперо, 
а потом замолвить словечко Консальво насчет охранной 
грамоты.

b) приветствовать кого-л.:
Рег Іа Бігейа ат іс іг іа  сЬе е’ іепеѵап соііа іезіидёіпе, 

апгі сЬе е’ рагііззего 1е апсіагопо а іа г  ш оііо (Л. Рігеп- 
гиоіа, «Візсогбі йеціі апіт аіі»).

Поскольку с черепахой они были большими друзьями, то 
перед отлетом птицы решили с ней попрощаться.

2121. поп {аге пё т о  Но пё Іойо не говорить нн «а», 
нн «бе».

2122. деМаге ип іпоііо отпустить словечко
2123. яіаге іп ш оііо спорить, соориться.
2124. Гаіе пюИо! скажите, пожалуйста!, смотри- 

те-каі
ё піс<гііо реггіеге (или ріиііокіо регйеге) ип а т іс о  сЬе 

ип Ьеі пыПо см. А-625.
МОѴЕКЕ ѵ см. М Ш Ѵ Е К Е  
МОХІОМЕ /

2125. то г іо п е  й’огЛпе регламент, порядок ведения 
собрания.

2126. {аге 1а то г іо п е  гіедіі а ііе й і играть, сыграть на 
чувствах.
МОХ2АКЕ ѵ

2127. т о г г а г іа  а) кончить, покончить; Ь) оборвать, 
прервать разговор.

п 'о г г а т  іі {іаіо а чй см. Р-592. 
тоггаг-г 1е Іип^ііе см. Ь-948. 
т о г га г е  іі пако см. N-53.
т о г га г е  1а рагоіа (іп  Ьосса или іп ^о іа) см. Р-548. 
т о г га г е  і раззі см Р-812. 
то г га г е  1а ѵіа а чй см. Ѵ-494.

М 0 2 2 0  ацц
Ьосса т о г г а  см. В-811.
^иапіо  т о г г о  см. 0-1142.
Ѵіа т о г г а  см. Ѵ-453.
с’ё с*іі Ьасіа 1а т а п о  сііе ѵоггеЬЬе ѵеііег т о г г а  см.

М-695.
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ЛШССА ?

2128. апсНе Іе ти ссііе  пеге сіаппо іі ІаЙе Ьіапсо ргоѵ. 
й  и у черной коровы белое молоко.

2129. оа  ипа т и с с а  а ипа Йоппа сі согге ип раг сіі 
согпа ргоѵ. ^  корова может забодать, а женщина — 
рога наставить.
ЛШ ССНЮ  т

2130. ііш ссіііо йі сепсі тряпка, безвольный человек:
СіопиІІатпепо ^ие1 шиссЬіо сіі сепсі аддіипееѵа тагаѵі& ііа 

е сотразБІопе (/. Шеѵо, «Соп[е$зіопі йі ип ііаііапо»).
И тем не менее это слабое подобие мужчины вызывало 

удивление и сочувствие.

сегсаге ипо кріііо іп ип піиссЫо сП Гіепо см. 3-1416.
2131. т е й е г е  (иіН іп ип ти ссіііо  валить все в одну 

кучу, стричь всех под одну гребенку.
ріеіга пі055а поп 1а шиссЫо см. Р-1784.

ЛШРРА /
2132. аѵеге Іа т и і і а  аі (или койо И) пако чваниться.
2133. Іаге 1а (или рідііаге сіі, ргепйеге) глиНа плес

неветь, покрываться плесенью, обрастать мхом; кос
неть.

Іеѵаге Н сегѵеііо йі іпиГТа см. С-1596.
2134. т е й е г е  тиГГа покрываться плесенью, гнить (при

мер см. Р-970).
2135. т е й е г е  ки т и Н а  возгордиться, вознестись; чва

ниться.
рідііаге йі (или ргепйеге) тиГГа см. М-2133.
(гагге іі сегѵеііо йі тиГГа см. С -1596.
2136. сі хага сгексіиіа 1а т и і і а  это будет, когда рак 

на горе свистнет:
«Ыоп г іт е ііе гб  рій ріесіе іп диезіа саза ПпсЬё іи , Оіоѵап- 

пі, поп загаі ѵепиіо а сЬіесІегті зсива...»
«Сі зага сгезсіиіа 1а т и Н а »  сііззе Сіоѵаппі (V. Ргаіоііпі, 

«Ьо зсіаіо»).
«Моей иоги не будет в этом доме до тех пор. пока ты, 

Джованни, не попросишь у  меня извинения».
«Вы этого не дож детесь», — сказал Джованни.

2137. 1а ти іТ а  ЕІі ё ѵепиіа аі пазо он вспылил, он 
взвился, он встал на дыбы.
ЛШ РРАКЕ ѵ

Іиро аГГаіпаІо, іпап&іа рап т и й а іо  см. Ъ-1006. 
М ІІРРІК Е  ѵ 

т и й іг е  іп саха см. С-1173.
М 1Ш Е1Х Е8Е а§§  

с о т е  1а ^а іііп а  ти& еііеке сЬе Ріа сепГаппі е т о к іг а  
ип т е к е  см. С-78.
М ІШ ЕІЖ О

апйаге а К о т а  йа (или рег) М іі^еііо см. Н-505. 
МІ_)С1ЧАЕО от 

а&іпо йеі ти& паіо  см. А 1196. 
рекаге соііа кіайега йеі т и ^ п а іо  см. 3-1570.
2138. Ьайа йі поп ай одаге  іі ти& паіо  смотри, не пе

реборщи (когда просят что-л. разбавить водой или по
лить воды во что-л.).

2139. с’ё йа айо&аге іі т и д п а іо  тут слишком много 
воды (о пище, вине),
МШ .А і

кіегііе с о т е  ипа т и іа  см: 8-1705.
2140. Йаге ипа т и іа  отшлепать по заднице (чаще-о 

преподавателе, бившем учеников).
2141. Гаге т и іа  йі тей ісо  ж дать у моря погоды, 
іпѵііаге а  саісі ипа т и іа  кра^поіа см. С-132.
2142. регйеге 1а т и іа  е апйаге сегсапйо 1а с а .е 22д т  

потеряв осла, искать уздечку (ср. снявши голову,.по- во
лосам не плачут).

— СЬе ѵоІе(е асІеББО? Аѵеіс регво 1а пш іа е апсіаіе сег- 
сапсіо 1а саѵегга? Мі Ьаппо гіэо іп ?ассіа диапйо Ьаппо 5еп- 
іііо  сЬе 11 гарііогс ё рій ^іоѵапе сіі шіа П^ 1 іа (О. Ѵег^а, 
« // тагііо йі Еіепа»).

— Ч то вы хотите? П отеряв голову по волосам не плачут. 
М не рассм еялись в лиц о , ко гд а  у зн али , что п охититель мо
л о ж е  моей дочери.

2143. т е л е г е  Іа т и іа  быть соучастником, подручным 
в д> рном деле.

асциа аііе т и іе !  см. А-2Г7.
2144. сЫ ассагегга Іа гпиіа, ЬиксЬега Йеі саісі ргоѵ. 

погладь ослицу — так она тебя ж е  и лягнет (ср. не мечи 
бисер перед свиньями).

2145. о т и іа  о реііе (тж. о реііе о т и іа )  ^  а) лю
быми средствами; не мытьем, так катаньем; Ь) (в от- 
рицат. предложениях) ни за  что, ни в коем случае.

2146. 1а т и іа  кі гіѵоііа аі т ей ісо  так ему и надо!, 
поделом ему!; не вышел номер!, сорвалось!

2147. 1а т и іа  ѵиоі іі рапе! ишь чего захотел!
2148. поп 5І рио кігі^ііаге е іепег 1а т и іа  ргоѵ. чи

стить ослицу и держ ать ее за  у зду  невозможно; не пьзя 
делать два дела сразу.
МІЛЛІЧАКЕ ѵ 

ти ііп аге  реі Іа т е п іе  см. М-1149.
М ІЛ.ІІЧЕІХО пг

2149. апйаге а  т и ііп е ііо  ндти кругом, кружиться (о 
голове)-. 1а іе з іа  т і  ѵа а т и ііп е ііо  у  меня кружится 
голова.
МІЛЛІЧО (тж. МОІЛМО) пі

2150. а^и ггаге  іі т и ііп о  есть с аппетитом.
2151. поп апйаге аі т и ііп о  не иметь значения, ни* 

чего не значить:
«ЬазсІаіе зіогеі.. (Зиезіе зоп сЪіассЬіеге сЬе поп ѵаппо аі 

ти ііп о . Сіазсипо іа іі зио іпіегеззе» (О. Ѵег%а, «Мазіго-йоп 
Сезиаійо»).

—- Оставьте, пожалуйста!.. Все это пустая болтовня. Просто 
каждый ищет свою выгоду.
сотЬ ай еге  сопіго і т и ііп і а  ѵепіо см. М-2154.
2152. еккеге ип т и ііп о  а ѵепіо быть ветреным, очень 

легкомысленным.
діокігаге (или ІоЙаге) соі тиГіпі а ѵепіо см. М-2154 
Іазсіаг соггеге Гасциа аі ти ііп о  см. А-169
2153. рагеге ип (§гап ) т и ііп о  а  ѵепіо быть болтуш 

кой, болаболкой, трещать как сорока.
рогіаге (или гірог(аге) Гасциа пеі (или а і) ти ііп о  

йі... см. А -184.
2154. ргепйегкеіа (или діозігаге, Іойаге) соі т и ііп і (а  

ѵепіо) (тж. со тЬ ай еге  сопіго і т и ііп і  а ѵепіо) сра 
ж аться с ветряными мельницами:

— Сегсо гіі езвеге ргаіісо. Но ш оеііе е ГщІІ. К'оп с’6 
Іиіиго пеі г,іояігаге соп 1 шиііпі а  ѵепіо... (А. 6 оіе, «8ѵа- 
пііо пеі пиііа»),

— Я пытаюсь быть практичным. У меня жена н дети. 
Бесперспективно бороться с ветряными мельницами...

гесаге (или Іігаге) Гасциа аі т и ііп о  йі... см. А-184.
2155. ѵегііге йаі пшііпо получить по заслугам, вер

нуться побитым.
Ьеѵі Н ѵіпо е Іаксіа апйаг ''асци г аі т и й п о  см. Ѵ-599. 
с!іі ё (ІІ) р г іт о  аі т и ііп о , р г іт о  (или р г іт а ) т а с іп а  

см. Р  2293.
сЫ Іаѵога а ііа  Іегга соііе ѵассііе, ѵа аі т и ііп о  соііа 

риіейга см. Т-436.
2156. сЬі ѵа аі т и ііп о  кМпГагіпа (игп  Ь'і$о"па сЬе 

5’іпГагіпі) ргоѵ. нельзя быть на мельнице и не запач
каться в муке; быть у о іня да  не обжечься, быть у  
воды и не камочятьея (пример см. А 299).

1е сЫассЬіеге поп ѵаппо аі ти ііп о  см. С-Г665.
2157. ^іга  ти ііп о ! мели больше! (ср. мели Ем< пя!)
^ іі д^іга 1а Іекіа с о т ’ип ти ііп о  а ѵепіо см. Т-611.
2158. іі т и ііп о  поп т а с іп а  хепга асциа (тж. о"Ш т и -  

Ііпо ѵиоі Іа ки’асдиа) ргоѵ. меньница без воды не зара
ботает; не подм аж еш ь— не поелешь.

2159. аі тгіііп о  е а ііа  крока т а п с а  яетрге  ииакЬе 
сока ргоѵ. ж ене нич^м не угодишь.

поп с’ё лііса ип акіпо 5о1о спе ѵа а і лигііпо см. 
А-1243.
М ІІЬО пг

йиго с о т е  ип т и іо  см. В-938.
2160. Таге ип піиіо произвести на свет ублюдка:

— І еі сіііеѵа сЬе іі йівопоге поп еІіеРаѵгеЬЬе ІоИо пезвипо. 
Т иііа М о г т п  аѵгеЬЬе зариіо ю  ыевзо сЬе Ангога ьоргеіг* 
зіаѵа рег іате ип т и іо  {Г. Іоѵіпе, «Ье іегге йеі 5а-.гв- 
тепіог. ).
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— Она говорила, что от 5есчестья ее никто не избавит. 

В -я  деревня Морутри будет знать, что лврора Лопрете 
родила ублюдка.

Іаѵогаге с о т е  ип т и іо  см. Ь-257. 
с^оЬЬаге с о т е  ип т и іо  см 5-729. 
іігаге і саісі с о т е  ип т и іо  :м. С-140- 
Йаі Ьие Йіпапгі; йаі т и іо  Йі Йіеіго; е Йаііа Йоппа Йа 

іи ііе  Іе рагіі см. 3 382.
ІІ саѵаііо  ѵиоі Ы айа іп согро, і1 т и іо  пеііе д атЬ е  

см. С -1388.
2161. сНІ лакее т и іо  Ьікодпа сНе іігі саісі ргоѵ. =  

мулом родился — так лягайся.
т а г і іа і і  е т и і і  Іаксіаіі воН см. М-849.
2162. і т и і і  Ііалло іогга  пеііе ^ а т Ь е  ^  у мула вся 

сила в ногах.
2163. {га іап й  т и і і  рио зіаге ип акіпо ргоѵ. соеди 

многих ослов одному дурню место найдется.
МІШМІА і

кессо с о т ’ипа т и т т і а  см. 5-540.
2164. {аге 1е т и т т і е  прятаться и вновь показываться; 

выглядывать.
2165. г ійиг» ила т и т т і а  высохнуть как мумия. 

МІЛМСЕКЕ ѵ
іпил^еге 11 Ьессо см. В-407, 
тил& еге 1а Ьогка а  с̂1 см. В 1 040. 
сЫ (горро т и п д е , пе саѵа іі капцие см. 5-183. 

МІЛМІКЕ ѵ 
и о т о  аѵѵегйіо, т е г г о  ти п И о см. 11-145.

м ы м г и л ч Е  (
2166. ти п ігю п і Йа Ьосса продовольствие.

МІЮѴЕКЕ (тж. МОѴЕКЕ) ѵ
тиоѵеге Іе аіі см. А-427 
тиоѵеге 1’апса (или й’апса) см. А-695. 
тпоѵеге Іе а г т і  см. А-1109. 
поп т и о  гге ип сареііо  см. С-645, 
ти сѵеге (1а) сайка см. С-1316, 
тиоѵеге сіеіо е іегга см. С -1851. 
пол тиоѵеге соііо см. С-2114 
тиоѵеге іі согро см. С-2759 
лоп тиоѵеге ип йііо см. 0-684. 
ти оѵ еге  1е ^ а т Ь е  см. С -171. 
тиоѵегкі с о т е  і ^ атЬ ег і см. С-193 а ), 
ти оѵ еге  1а уиегга см. С -1187. 
ти оѵ еге  а іп (а т іа  см. 1-240- 
ти оѵ еге  Іе т а л і  см. М 640. 
тиоѵ еге ип т и г о  см. М-2195, 
поп ти оѵ еге  оссіі о см. 0-189. 
тиоѵ еге о^пі ріеіга см. Р-1772. 
пог. тиоѵ еге ила рад ііа  см. Р-91. 
ти оѵ еге  рагоіе а... см. Р-549.
(аррела) тиоѵ еге іі разьо см. Р-813.-
тиоѵеге Йеі раккі см. Р-814.
поп тиоѵ еге ип рр^ко см. Р  815.
тиоѵеге ип ра$ко {аіко см. Р-749.
тиоѵеге ипа рейіпа см. Р-989.
поп ти оѵ еге  ипа рейіпа см. Р-990.
тиоѵеге 1е р іап іе см. Р-1515.
т (и )о ѵ еге  ріейе см. Р-1681.
тиоѵеге і ргііп' раккі см. Р-816.
поп тиоѵегкі Йі чиі а  Іі см. 0-115.
ти оѵ еге  кеМе ѵЫіе 1а Нп&иа іп Ьосса см. Ь-686.
ти оѵ зге  ѵа&Ьехга Йі чс см. Ѵ-13.
лоп аѵеге Гогга йі тиоѵеге ипа (о&ііа см. Р-1168.
іл  ип тиоѵеге Йі сі&Ііо см. С -1881.
1е асцие кі копо токке см. А-216.
сііі ё аі сорегіо циагкіо ріоѵе, ё Ьеп таМ о ке хі т и о -  

ѵе; ке кі ти о ѵ е  е кі Ьа^па, ё Ьел таМ о ее кі Іа§па см. 
С-2604.

сЬі кіа Ьепе поп кі т и о ѵ а  (или  поп кі ти оѵ е) см.
В -534.

2167. ерриг кі ти оѵ еі а  все-таки она вертится! (вос
клицание Галилея).

Рігепге поп к! ти оѵ е 5е ІиМа поп 5І йиоіе см. Р-922.
і т о г іі  поп 5І тоѵ оп о  е і ѵіѵі кі ігоѵаг^ см. М-2019. 
5І тоѵегеЬЬего і какхі а р іеіа см. 5-259. 
рег ліепіе пеапсЬе і сапі тиоѵопо Іа сойа см. С-497, 
поп &І ти о ѵ е  ?о^1іа см. Р-973.
поп 5І ти оѵ е (одііа (или поп тиоѵе {гопйа) сЬе Оіо 

(или сНе іі сіеіо) поп ѵодііа см. 0-479. 
раг сЬе 5І йеЬЬа тиоѵ еге ип топ іе ... см. М-1878, 
ипа ріссоіа саіепа ти оѵ е ип дгап резо см. С-1279. 

ЛШНАСІЛА і  
{егто  с о т ’ипа тига& ііа см. Р-411.
2168. поп Іаксіагсі сііе 1е т и гад ііе  оставить одни сте

ны, обчиститг. удом),
2169. пеііе Ьеііе пш га^ііе хі ^еп :га іі кегре ргоѵ. =  

в тихом омуте черти водятся; внешность обманчива.
2170. с’ё 1а т и г а ^ і іа  йеІСа Сіпа ({га йі Іого) =  их 

разделяет китайская стена.
ё с о т е  рагіаге аМа т и г а д ііа  см. М-2199.

М ІІКАК2 ѵ 
т и гаге  1а Ьосса а чсГ см. В-876. 
тигагБІ іп ип { о т о  см. Р-1092. 
т и га г е  а кессо см. 5 550.

ДО1Л*АТА і
2171. кѵегпаге аііе т и г а іе  ирон. отправиться на ка

зенную квартиру, сесть за р е ш е т к а .
МИ КАТО а§д  

гоѵіпап іе саке ти га іе , поп циеііе ІаМе іп сагіа см. 
С -1206
М ИРАТОКЕ тп

2172. (гапсо (иаи ІіЬего) ти га іо ге  ист. «вольный ка
менщик», франкмасон.

Іеѵагхі аН’ога йеі іпигаіогі см. 0-464.
Л"ЕКІССІА /

2173. рогіаге ріеіге (или хаккі) аііе тигіссе ргоѵ. &  
носить камни в каменоломню, носить дрова в лес, зря 
стараться.
м і ш с с і ( и ) 0 і . 0  тп

2174. ти гісс іо іі йі ріеіга гііігі упрямые головы, уп
рямцы.

{егто  с о т ’ип тигіссіо іо  см. Р-411.
Іеііегаіига Йа тигіссіо іі см. Ь-461.
2175. апйаге а  {іпіге киі ти гіссіо іі =  пойти на оберт

ку (о плохих книгах).
2176. {аге а соггі (или а  сараіе) соі тигіссіо іі лбом 

стену пробнвагь.
2177. Ігоѵагкі {іп киі тигіссіо іі не быть редкостью, 
ѵепіге а поіа а  тигіссіоіі см. N-399.

МИ КО т
2178. т и г о  сіесо глухая стена.
2179. 1е т и г а  Йііеііе поэт, родные стены, родимый 

дом.
2180. т и г о  Йі {егго (или йі Ьгопго) =  верная, надеж 

ная защ ита, каменная стена.
ітЬ га ііа іо ге  йі т и п  см. 1-63. 
іекіа с о т ’ип т и г о  см. Т 183.
2181. (с о т е )  соп ип (или 11) т и г о  (обыкн. употр. 

в  гл. сіівсоггегс, рагіаге, есс.) аі как об стен (к) у го
рох:

€Аѵег а сНе {аге соп (е: соіпе соп ип ти го . Ь’п т и г о  
сіа рш  5ос1с1і5Гагіопе а гір^опііеге»-.

«Е соза сіоѵгеі гізропсіегіі?»... (С. Агріпо, «Аііге віогіе-’). 
Тебе говори, не говори — все как об стенку горох. От 

стенки л то скорее что-ниСудь услышишь...
— А что тебе отвечать?..

— СессЬіпо, Ьа^іа! АсіеІі.іаЕ.. Піксогго соі гацго? (В Сісо- 
дпшл, сѴШа Веаігісе»),

— Чеккино, довольно! Аделина! Я что, к стенке обра
щаюсь?

2182. (га 1е т и г а  Йотезіісііе в кругу семьи, у  себя 
дома.

2183. {иогі (й еі)іе  т и г а  за городскими стенами, не в 
центре, на периферии, на отшибе, за городом.



л ш к 651 м
2184. ^га диаііго гпига в четырех стенах, взаперти'

...Е чиеііа зоіііисііпе Гга чиаііто шига еѵосаѵа пеііа зиа 
Іап іазіа репзіегі (Г атоге (С. Ліѵаго «Ьа ти&ііе»)

...И это одиночество в четырех стенах вызывало в его 
воображении мысли о любвн.

(соп) 1е §раІ1е аі т и г о  см. 5-1238.
— аѵеге Іе эраііе аі т и го  см. 3-1239^
— т е ііе г е  с̂1 сіі (или  соп 1е) 5ра11е аі т и го  см. 

5 1240.
— т е ііе г з і соііе зраііе  аі т и го  см. 5-1241. 
іга Гизсіо е іі т и г о  см. ІЛ-213.
2185. Ьаііеге іі саро (или 1а *е5Іа) пеі (или сопіго іі) 

т и го  (тж. йаге (Іеііа Іезіа или йеі саро пеі или зиі 
т и го ; ріссЬіаге іі саро пеі ти го ) биться Головой об 
стену:

Ьа сопГизіопе ега аі с о іт о  е іі роѵего сопзі&Ііеге Кі- 
гаопсіі, сіеіедаіо йе^іі Ішрегіаіі е ТеаігІ, діа йаѵа 1а
іезіа  5и1 гпиго (Р. 8ассНі, «Ьа ргітайоппа»).

Замеш ательство достигло апогея, и бедный советник Ри- 
монди, прибывший в Л а Скала от Императорских и Ко
ролевских театров, совсем потерял голову.

— Ѵесіі ип росо, іп чиаіе сопсіігіопе зсіадигаіа т і  ітоѵо, 
с’ё йа сіаге 1а Іезіа  пеі шиго рег 1а гаЬЬіа (А. РаІаггезсНі, 
«Ьа тессапіса йеІѴатоге»).

— Посмотрн-ка в каком я бедственном положении, про
сто хоть головой об стенку бейся со злости.

...1е т а з з е  ророіагі... поп ѵо^Нопо Ьаііеге Іа  Іезіа  пеі 
шиго, ѵодііопо ѵіпсеге рег Іого е рег 1а расе Йеі топсіо 
(«Сіогпі», 30 ШсетЬге 1973).

...народные массы... не хотят пробивать головой стену; 
им нужна победа для них самих и для дела мира во всем 
мире.

РіссЬіаѵа іі саро пеі шиго, Іапіо ега іі сіоіоге сЬе &1і 
зігагіаѵа 1’а п іт а  (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

Он бился головой об стенку, его отчаянью не было гра
ниц.

'СИ аѵгеЬЬе <Заіо іі саро рег 1е т и г а  гіаі гіізріасеге 
(С. Мегиса, «8еззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

С отчаяния он готов был биться головой об стену. 
(Пример см, тж. 0-754). 
саѵаге кап&ие гіа ип т и г о  см. 5-159.
2186. соггаге соі (или сопіго іі) т и г о  (тж. йаге гіі 

С022О іп ип т и го )  лезть на рожон; бигься головой об 
стенку.

йаге <3е1 саро (или  гіеііа (екіа) пеі (или киі) т и г о  см
М-2185.

2186а. еззеге с о т е  ип т и го  быть твердым как камень 
(о хлебе и т. п.).

2187. еккеге ксгіііо апсііе киі т и г і  быть широко из
вестным (ср. каж дая собака знает).

Іаге Іа ЬагЬа аі т и г і см В-245.
2188. Іаге аііе сараіе  (или гисса(р) со! т и г о  лбом 

стену прошнбать.
2189. {аге т и г о  чинить препоны.
2190. Гаге т и г о  сіеі ргоргі реііі встать стеной, грудью 

встать.
2191. ііпіге аі т и г о  быть поставленным к стенке, быть 

расстрелянным:
II сарііапо оггііпб сЬе, зе 1а тегсап гіа  поп Іоззе з іа іа  

зиЪіІо гезШ иііа, диаііго, а зогіе, загеЪЪего ііп ііі а і шиго 
(Е. Віаёі, «Оізопога И райге»).

Капитан отдал приказ в случае, если похищенный товар 
ие будет возвращен немедленно, поставить четырех солдат, 
по жребию, к стенке.

^еііаге  (Р )асчи а $и! т и го  см. А-186.
2192. ітЬ іапсаге сіие т и г і соі т ес іе з іт о  аІЬегеІІо ^

одним выстрелом двух зайцев убить.
2193. ітЬ гаІіаге  т и г і малевать, пачкать холст (о ху 

дожнике) .
2193а. Іеѵагзі сіаііа рагіе сіеі т и го  редко встать с ле

вой ноги.
2194. т е и е ге  аі т и г о  поставить к стенке, расстре

лять:
АЬЪіашо іі сНгШо сіі ІізсЬіаге іі позіго Ке, гіі т е і іе г іо  аі 

шиго, т а § а г і (С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).
У нас есть право освистать своего короля, даж е, может 

быть, поставить его к стенке.
Сі Іи регііпо чиеііо сЬе дгісіо: «ВізодпегеЬЬе теНегМ  а! 
шиго, ЫвоепегеЪЪе» (С. Рагі&е, «II ргеіе Ьеііо»).

Были даж е люди, которые кричали: «К стенке их надо 
бы. к  стенке».

Ѵепдопо, 1 Ргііг, а сегсаге ноѵа, а сегсаге ѵіпо, зЪгаііашІо 
ип ро’ т а  перриге сі репвапо а сегсаге диеі СагІопе сЬе і 
іазсіз іі діі Ьаппо сііріпіо с о т е  ип Про гіа т е і іе г е  зиЫіо 
аі ти го  (Ь. Віёіагеііі, «Сагіопе. Ѵііа йі ип Ііаііапо»).

Фрицы приходили в поисках яиц или вина, скандалили, 
но им и в голову не приходило искать Карлоне, которого 
итальянские фашисты описали им как типа, которого не
медленно надо поставить к стенке.

т е ііе г е  і ріесіі аі т и го  см. Р-1693, 
т е ііе ге  іга  Гизсіо е іі т и го  см. 11-222.
2195. тиоѵеге ип т и г о  начать стройку. 
ріссЫаге «1 саро пеі т и го  см. М-2185, 
рипіаге і ріесіі аі т и го  см. Р-1693.
2196. рипіеііаге 11 т и г о  (тж. г е ^ е г е  і т и г і)  стены 

подпирать, бездельничать:
О аІГаІЬа аі Ігато п іо , пеззипо рій тап саѵ а «а ге^беге

і ти г і»  сіі Согзо «Зе* Тіпіогі (V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).
С утра до и о ч и  все теперь подпирали стены на Корсо 

де Тинтори.

готрег5І іі саро пеі ти го  см. С-795.
2197. 5Іассаг5І гіаі т и го  танцевать от печки.
5Іаге а изсіо е т и г о  см. ІІ-232.
5Ігіп^еге 1га Гизсіо е іі т и го  см. ІІ-222.
2198. Іепеге аі т и го  подпирать стенку, не принимать 

участия в танцах.
игіаге іі саро аі т и го  см. С-808.
т і  5І аррісса (а ііа  т е п іе )  с о т е  1е іаѵе аі т и г о  см. 

А-960.
саіиппіаге, саіиппіаге, сЬе а іігаге сІеІГасдиа аі ти го , 

ветр ге  хе п 'аИ асса см. А-228. 
гіеі сНзе^пі пе 5оп ріепе Іе т и г а  см. 0-628. 
гіиго соп гіиго поп !а Ьиоп т и го  см. 0-947.
2199. ё с о т е  Ьаііеге (или  «тиоѵеге) II т и г о  (тж. ё 

ип Ьаііеге аі т и го ; ё с о т е  гііге или рагіаге аі т и г о  или 
аііа т и г а ^ і іа )  ^  это все равно, что об стен (к) у  горох:

«С^иеііа ві^пога! чиеііа зіі^пога! Ііпа рагоіа, рег сагііаі., 
Ыоп 1е сйіесіо піепіе сіеі зио: оЬеІ» Ма ега соше <Нге аі 
т и г о  (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

— Эй, синьора! эй, синьора! Одно только слово, ради 
бога!.. Я ничего вашего у вас не прош у!— Но с таким же 
успехом можно было обращ аться к стене.

«N00 і і  ѵег^о&пі?» Ма зГ, [аііса зргесаіа, с о т е  раг!аге 
аі ти го  (А. Могаѵіа, «ІѴиоѵ/ гассопіі готапі»).

«И не стыдно тебе?» Какое там. Все напрасно. Все 
равно, что об стену горох.

Ри аггезіаіо апсЬе іі зог РізеІІо.
— С’ё ип еггоге. Іо вопо ип аѵѵосаіо, зопо а! зегѵігіо 

йеі саѵаііеге Ротосіого. С 'ё  ип ечиіѵосо, іа зс іа іет і зиЬііо 
іп ІіЬегІа.

Ма ега с о т е  рагіаге соі т и г о  (О. Койагі, «Ье аѵѵепіиге 
сіі Сіроіііпо»).

Был арестован и Горошина.
— Это ошибка. Я адвокат. Я служу у синьора Поми

дора. Это недоразумение. Выпустите меня сию ж е ми
нуту.

Но все было напрасно.

2200. іагеЬЬе кйггіге ип т и г о  он и святого из себя 
выведет.

Ьаппо огессііі апсііе і т и г і (тж і т и г і  Ьаппо огес- 
сЬі) см. 0-592. 

т а і  сЬе йига. ѵіеп а поіа аііе т и г а  см. М-239 
2201 і т и г і  рагіапо =  и у стен есть уши 

М ІІ5А I і
2202. 1а ііесііпа М иза десятая муза (о новой поэтессе;

о новом виде искусства).
2203. діоѵапе Мика молодая, новая муза (часто ирон.

о поэтессе).
2204. Гаѵогііо <3е11е Ми; в любимец муз, поэт, 
роеіа іп іга а ііе  Мике см. 1-394.
2205. іе т р іо  Йеііе Мике храм муз, поэзия.
2206. йагкі (или касгіЯсаге) аііе  Мике о т д р т ь с я  му

зам, п о с в я т и т ь  себя искусству.
МЬІ5А II /

2207. кіаге а ііа  т и к а  сидеть голодным, щелкать зу
бами.
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М ІЛ 8С (Н І)0  т 
Ьагайаге §а1Іа а  гпизсЬіи см. С-64.
2208. Іаге тиксНіо мохом обрасти; заплесневеть, 
ріеіга то 5 5 а  поп Іа тиксЫ о см. Р-1784.
52550 сЬе гоіоіа поп іа  пш 5с(Ьі)о см. $-260.

МІШСА }
2209. 1а ти к іса  йе§1і Е гт іп і испорченная, плохо ис

полненная, «зарезанная» музыка.
2210. ти в іса  гіеі д а й і кошачий концерт.
2211. 1а 5о1ііа (или 1а віевва) т и в іса  то же, все то

же.
2212. — гіреіеге 1а $іе$5а т и в іс а  повторять одну и ту 

ж е песню, твердить одно и то же.
2213. аггіѵаге сіоро 1а т и в іс а  прийти к шапочному 

разбору.
аѵеге ГогессЬіо а ііа  гпивіса см. 0-533.
2214. Ъайеге 1а т и в іса  дирижировать.
2215. сатЬ іаге  (1а) ти§іса переменить пластинку; из

менить тему разговора:
Ри диеііо іі і е т р о  т і^ ііо г е  гіеі позіго ато ге ; т а  іо поп 

1а гісопоБсеѵо рій е репБаѵо: &аііа сі соѵа. Е іпІаШ  іиіі:’ ай 
ип ігаііо, сатЬ Іб  ти в іс а  ипа іегга ѵоііа (Л. Могаѵіа, «Нас- 
сопіі готапі»).

Это были лучшие дни нашей любви, но я ие узнавал ее 
и думал: тут что-то иеладно. И действительно, вдруг, ни 
с того ии с сего она в третий раз переменила пластинку.

Ма Г и о т о  поп риб зіагзепе соп Іе тапі іп тапо. 8иѵ- 
ѵіа, с а т Ь іа  т и з іс а , (Іатгаі ип Ьасіо (С. Магоііа, «Маі йі 
Саііегіа» ) .

Но человек не может сидеть сложа руки. Д авай  поми
римся. Поцелуй меня.

2216. саггіаге (и ли  сііге) іп ти х іса  сказать ясно и 
определенно:

II зегѵііоге іогпб а гііге а СагІіБерре, е ^иезіа ѵоііа 
дііеіо  сапіо іп т и з іс а , сЬе іі Сопіе поп ѵоіеѵа ітт ізс Ы а гз і 
пеііе созе <1і саш ра^па (Е. йе  МагсНі, <?Сагіізерре йеііа Со- 
топаіа» ).

Слуга вернулся сказать Карлизеппе без всяких недомол
вок на этот раз, что граф не хочет вмешиваться в эти 
дела.

«$і рогіа 1а Ьосса аі сиссЪіаіо. поп іі сиссЬіаіо а ііа  Ьос
са, сіоё іі сопігагіэ. О азреШ  сЬе іе  1о гііса іп т и зіса ?»  
( V. 8егтопііі «Ьа ЬатЫпа Еигора»).

— Нужно приблизить губы к  ложке, а не подносить ложку 
ко рту. Как раз наоборот. Какие еще нужны для этого 
объяснения?

сапіаге т и к іс а  (За сіесЫ см. С-1822.
2217. Іаге ти х іса  играть, петь (пример см. Р-2064).
2218. теМ еге іп ти в іса  а) положить на музыку;

Ь) тянуть дело, положить под сукно; с) рассыпаться в 
комплиментах; гі) сказать ясно и точно, высказаться на
чистоту

2219. сЬе ти к іса! (гж. сЬе т и м с а  ё чие5;1а?) а) что
за шум?, что за гам?; Ь) что такое?, в чем дело?

Роі йісеѵа сЪе аррепа Гіпііо іі гіігаііо  поп к а. рел а. Ьепе 
5е т ’аѵгеЬЬе сойа п еііа  репіоіа о іп рас'еПа, рег Іиі ега
1о ві;е880. Наі с а. р і 1 о сЬе ти з іс а ?  (Л. РаІаггезсНі, «гТиііе іе 
поѵеііе»).

П отом художник говорил, что, как только ои закончит 
мой портрет, я могу убираться ко всем чертям или еще 
куда, а его это больше ие касается. Как тебе нравится эта 
история? .>...,«4 4

2220. ё ип’аИга шихіса это другое дело, это другой 
коленкор:

ЦіпаЫо. — Ма <!оро 6 в іа іа  ип’аИга шизіса! Сііагіопі, 
аѵѵосаіі, ІгіЬипаІі... (Е. РсззепН, «ѴШеІІа [иогі рогіа»).

Р и н а л ь д о .  — Но потом все іртшло иначе: повестки, 
адвокаты, судебные процессы.

2221. ё с атЬ іа іо  іі шаевіго йі саррсііа (или воп с а т -  
Ьіай і вопаіогі) т а  Іа т и ы с а  ё зетр ге  чиеііа (или Іа 
5Іе$5а) ргоѵ. капельмейстер новый, а музыка все та же.

^иа^к!о Іа Гаше авзаіе, т и з іс а  поп ѵаіе см. Р-126. 
ЛШ 5ІСІ5ТА іп 

1а сЬіоша поп Іа  іі ти к ІсЫ а  см. С -1764.
м і і З і с о  а д е

1а ти к іса  іа т ід і іа  см. Р-127.

м і ш с о к і і м  ы
одпі депеге т и з іс о г и т  см. С-336.

М ІІ5 0  т
2222. т и к о  сіиго решительный, упрямый человек.
2223. — а  т іі5 0  йиго в) с каменным лицом; Ь) реши

тельно:
...ш а Ііпаігпепіе, зепіепйові зсарраг Іа рагіепга, 8І гіѵоізе 

а <зие11і сЬе рій 1о іа іапаѵ апо  е хі рідііаѵапо &іосо <1і Іиі, 
е йіззе Іого а т и з о  гіиго: — Вагіаіе, гадаггі, Іо поп зоп 
ѵепиіо чиі рег еезеге іі ѵобіго ЬиЙопе (С. Соііойі, «Ье 
аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

...наконец терпение Пиноккио лопнуло, он повернулся к 
мальчишкам, которые больше всего издевались над ним и 
разы грывали его, и твердо сказал:

— Смотрите, ребята. Я прншел сюда ие для того, чтобы 
быть вашим шутом.

с) нахально, дерзко.
2223а. — Іаг (пиво йиго ^  сделать недовольную мииу: 

ЩйоІ[о. — Ье йіго; Бе іап іо  Іеі сЬе іо поп іасеѵашо аііго 
сЬе ріап^еге, е сЬе рге^аге, бі загеЬЬе зешрге рій ІшЬеБІіа- 
Іііо. Оиеі росо ді т и з о  сЗиго сЬе аЬЬіато Гаііо... ГЬа шеБ-* 
Бо іп Бо§ее2іопе е ГЬа іа ііо  сашЬіаге (С. Соійопі, «Ьа Ъоі~ 
Іе&а йеі са[[ё»).

Р и д о л ь ф о .  — А вот что я вам скаж у. Чем больше мы 
с вами будем плакать и умолять, тем больше он оже
сточится. Но стоило нам хоть немного показать свое не
довольство, как он пришел в замешательство и смягчился.

2224. т и з о  Іип^о недовольная, скучная физиономия:
— ...Роі іп саза Тазса ігоѵо іі ѵессЫо соі т и з о  е  іі іід ііо  

соп ип тиБО апсога рій Іипдо (II. Саітрепіа, «7/ Ротагеііо 
йі Ѵепегіа»).

— ...В доме Таска я встречаю старика и вижу, что лицо 
у него скучное, а у сына — и того больше.

«На! ип т и з о  Іип^о е ипа Ьгиііа іассіа» , 1а поппа т і  
Ьа гіеііо йигапіе іі ѵіа§§іо (1і гііогпо (Р. Зраііеііі, «Езате 
йі гірагагіопе»).

— Ты чем-то недоволен и плохо выглядишь, — сказала 
мне бабуш ка, когда мы возвращались.

2225. — іаге іі ти $о  Іип§-о дуться; обижаться:
ТІп ^іогпо 8’іпсопігагопо а саБо ас! ипа зегаіа гіі гпиБІса 

гіоѵе Еіепа аѵеѵа гіБоІиІо (1і поп апсіаге регсЬё зио гпагііо 
Іасеѵа іі пшбо Іипдо (С. Ѵег&а, «II тагііо йі Еіепа»).

О днажды они встретились иа музыкальном вечере, куда 
Элена решила больше ие ходить, понимая, как эго огорчало 
мужа.
2226. т и з о  д\ Іиссіо щучья физиономия, длинное 

лицо.
2227. соі ти х о  недовольный, надутый:

Ма іі ИеЬЬіа ѵоіеѵа зе т р ге  гііогпаге а саза ргеБІо, Бе 
по ігоѵаѵа 1а Рираггіпа со! т и з о  №. СітЪигё, «Ее ѵосі 
йеііа 8ега»).

Но Н еббья всегда старался вернуться пораньше домой, 
чтобы Пупаццина не дулась.
2228. 5іі1 т и з о  (обыкн. употр. с гл. .сііге, гіёеге, есс.) 

прямо в лицо (прим ер см. Т-307).
2229. соі ти х о  Ьаххо понурив голову.
2230. а ти х о  ЬгиЙо резко, угрожающе,
2231. соі ти х о  аІГіпГеггіаІа ендя за решеткой, за тю

ремной решеткой:
«Ьо гіісеѵо іо», — гіргеве Кепго, «§іа 1е зіогіе бі гас- 

сопіапо апсЬе йа поі. Е роі 1а сова рагіа сіа Бе... Оипдие 
ші гіісапо ип росо, зі^погі ш іеі, зе Ьаппо шаі ѵібіо ипо 
сіі диезіі соі т и з о  аІГіпісггіаІа» (Л. Мапгопі, «I рготезві
8Р08І»).

— Я так н говорил, — подхватил Ренцо. ^  У нас тоже 
рассказываю т о подобных делах. И все это само говорит за 
себя... Только скажите мне на милость, господа хорошие, 
видели ли вы когда-нибудь, чтоб хоть одного из этих него
дяев посадили за решетку.

2232. соп іап іо  сН гпизо а) (обыкн. употр. с гл. ебьеге, 
5Іаге) надувшись:

Ма і гаря7/іп і е 1е гара/./.іпе еіаѵапо диагі Н:і(' соп іапіо 
Ш т и г о  (Г>. Цеа, «Щігаііо йі т а ^ іо » ).

Но почти у всех мальчиков и девочек были недовольнее 
лица.

Ь) (обыкн. употр. с гл. гезіаге, г ітап еге) несолоно хле
бавши.

соп ип р а іт о  йі т и х о  см. Р-179
2233. аггіссіаге іі ти х о  а) нахмуриться; Ь) оскалитьс? 

(о собаке).
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2234. аѵеге (іі) ти х о  сіі... иметь смелость, наглосгь 

сделать что-л.:
— Іо гітаБІ регсЬё Ьогс! Сіог^іо гпі сііззе: «Ти а зр е ііа т і 

циі», е аііогдиагкіо диеІГ иото  рагіаѵа аѵгеі ип ро’ ѵоіиіо 
ѵегіеге сЫ аѵгеЬЬе аѵи*о іі т и зо  йі сІІБиЬЬісІіге! (М. Заѵіпі, 
«Рапіавті» ).

— Я остался здесь, так как лорд Д ж ордж  сказал мне: 
«Ты будешь ож идать меня здесь», а когда приказывает 
лорд Байрон, хотел бы я видеть человека, у  которого хва
тит смелости ие повиноваться.

Ма теіііато йа рагіе ^иеБІ1 іпігіеиссі, е &1і зсЪеггІ, рег- 
сЪё іо аѵгеі т и з о  (ГаНгопІаге Іи ііе 1е іге е 1е т а іе е іш о т ,  
Чиаіога аѵезві йаііа тіа ип Юігеиоге іп іеііібепіе е йі роіво, 
с о т е  ё сег іатеп іе  М. Реггіп (С. Ѵегйі, «АиіоЬіоёга[іа йаііе 
Іеііеге» ).

Но оставим эти интрижкн и шутки. У меня хватило бы 
мужества противостоять всей этой злобе и клевете, если бы 
на моей стороне был умный и энергичный дирижер, како
вым, несомненно, является господни Перрен.

2235. аѵеге іі ти х о  соп чсі сердиться, злиться, дуться 
на кого-л.:

Зиііе ргіте МісТіеІа }есе ип тизо йа ѵейоѵа е з ’іп !огтаѵ а 
зе аѵеѵо ѵеёиіо Ріегеііо. Роі т і  Іазсіб саріге сЬе іі т и з о  
1’аѵеѵа соп Іиі... (С. Раѵеве, «Раеві іиоі»).

Поначалу Микела скорчила постную мину и спросила, ви
дел ли я Пьеретто, а потом дала мне понять, что она на 
него разозлилась...

поп аѵеге іі ти х о  ѵоИ (аі)о  (аІГ)іпсІіеіго см. І-207а.
2236. ЬаМеге іі ти х о  натолкнуться, наткнуться. 
сЬіисІеге 1а рогіа хиі ти х о  см. Р-2095. 
сЪіисІеге Гихсіо хиі т и х о  см. 11-216.
поп сІесПсаге ип саісіо пеі т и х о  см. С-129, 
іаге іі Ьеііо хиі ти х о  а  чй см. В-466.
Іаге ип Ьгассіо гіі т и х о  а цб см. В-1167.
2237. Іаге іі ЬгиЙо т и х о  сделать свирепое лицо, сви

репо смотреть на кого-л. (пример см. А-539; С-95).
2238. Іагіа хиі ти х о  делать что-л. нахально, нагло.
2239. {аге (или Іепеге, т е ііе ге ) (іі) ти х о  (тж. теН еге 

хи ти хо ) гневаться, сердиться:
<гСе ѴЬаі соп т е ?  Раі і1 ти во ?»  (С. Агріпо, «Ьа зиога 

Еіоѵапе»).
— Ты на меня обижен? Сердишься?
Ь а ріссоіа Е ІізаЬ еиа ѵепіѵа 8и та іап г іа іа  е зі игіаѵа рег 

зсіоссЪегге, (Ш іісіітеп іе  ріап§еѵа, т е и е ѵ а  іі т и з о  зе&иепёо 
1а паіига сИ поі тегЫ іопаІі е, сііѵешѵа іпдиіеіа, поп ігоѵаѵа 

расе (В. Магііпй «ЕІізаЬеііа»).
М аленькая Элнзабетта росла слабенькой и раздраж а

лась из-за пустяков; она почти никогда не плакала, а — 
следуя природе южан — дулась, становилась беспокойной, 
не находила себе места.

Міа та й ге  поп &1іеГаѵеѵа рііі реггіопаіа е  іепеѵа 11 т и з о  
апсЬе а т е  ^N. СіпхЪиге. «Ьа зігайа сНе ѵа іп сіііа»).

М ать ие могла ему этого простить и на меня тож е сер
дилась.

— Мі ІазсІ Ііпіге, поп іассіа И т и з о , — гізрозе е ііа  соп 
рі&ііо атогеѵоіе (А. С. Ваггііі, «гСоте ип зо&по»).

— Дайте мне закончить, не смотрите на меня так серди
то, — отвечала она. ласково взглянув на меня.
(Пример см. тж. Т-539Ь)>.

2240. Іаге ип ти « о  (За... строить из себя.., корчить из 
себя... (пример см. М -2235).

2241. дей аге  чс іп т и з о  а  чс! бросить в лицо. 
теН еге  ( і і)  т и х о  (тж. теН еге  ки ти х о ) см. М-2239.
2242. т е і іе г е  т и х о  Іиогі гіі... высунуть нос наружу, 

высунуться, выйти:
«Сегіо сЬе риоі изсіге (ІІ диі, зе ѵиоі... регсЬё 1о за!, 

аррепа гпеііі т и з о  Іиогі сіі чиі, іі {аппо Іа реііе» (О. Зсег- 
Ъапепсо, «Ьа $и&а іпиіііе»).

— Конечно, если хочешь... ты можешь уйти отсюда, но 
ты ж е знаешь: как только ты высунешься за ворота, тебя 
убьют.

зЬайеге 1а рогіа 5и1 пшво см. Р-2095. 
іепеге (іі)  т и з о  см. М-2239.
2243. Іогсеге іі ти $ о  морду воротить.
2244. 0 Іі 5І ё а ііи пдаіо  і! т и з о  а) он похудел; Ь) у 

него лицо вытянулось (от удивления , разочарования 
и т. п.).

сЬі рі.§1іа іпо^Ііе, е поп ва 1Чі5о, а 55о№ дІіа 1е д а т Ь е  е 
аИ ип^а іі ти х о  см. М-1688.

2245. поп Ьо П т и в о  ѵоНо аІГіпйіеіго ^  и мы не лы
ком шіггы, и я лицом в грязь не ударю.
МЬІЗОІЛ ЕКА I

2246. теНеге 1а тивоііега йе11’0Г50 заставить замол
чать, заткнуть рот.
МЕІХОМЕ пі

2247. е55еге (или  5Іаге) ти хопе соп чсі дуться на 
кого-л.:

*Ё ігшбоп© соп Іеі соше соп поі? АПога в іа  [гевса>
{С. Агріпо, «Ьа зиога ^іоѵапе»).

— Он так ж е нелюбезен с вами, как с нами? Тогда я 
вам не завидую.

2248. (аге іі т и го п с  а) надуться, помрачнеть: сидеть 
как сыч; Ь) втихомолку обделывать свои делишки.

2249. (аге а  гпивопі надавать друг другу подзатыль
ников.
М иЗТА ССН ІО  т

2250. соі тивІассЬ і зё так что пальчики оближешь.
2251. гіігіе 5и1 (или  йаге, Ъаііеге пеі) тихІассЬіо ска

зать прямо в лицо.
М ІЛ А  }

2252. а  т и іа  а т и і а  поочередно, попеременно.
2253. іап іе  т и іе ,  іап іе  сасіиіе ргоѵ. =  от добра добра 

не ищут.
МІГГАВІЬЕ ацв  

ти ІаЬ іІе  с о т е  1а Іипа см. Ь-887.
ЛШТАКОЕ [ рі

2254. поп аѵеге ип раіо сіі т и іа п й е  и пары портов 
не иметь, ходить без штанов.

2255. т и іа іе  1е ти іап сіе  иіутл. после необходимых 
изменений, сделав все необходимые изменения. 
М ІЛ А К Е  ѵ

т и іа г е  аЬііо см. А-37. 
т и іа г е  агіа см. А -1037. 
т и іа г е  Гагіа см. А -1049. 
т и іа г е  (Іа ) Ьапйіега см. В-199. 
ти іаг5 І йі с а т іс іа  см. С-283.
т и іа г е  1е сагіе іп т а п о  (или  іп іаѵоіа) см. С-1070.
т и іа г е  сахасса см. С 1209.
поп піиіагс соіоге см. С-2194.
т и іа г е  <г соіоге см. С-2184.
т и іа г е  йІ5сог5о см. Б -603.
т и іа г е  (й і) (ассіа см. Р-51.
т и іа г е  (гавса е поп ѵіпо см. р-1226.
т и іа г е  даЬЬапа см. С-2.
т и іа г е  ІеНо см. Ь-492.
т и іа г е  іі ІеНо см. Ь-493.
т и іа г е  Ііѵгеа (е райгопе) см. Ь-760.
т и іа г е  Іи т е  а чс см. Ь-869.
піиіаге іі т а п іе ііо  см. М-717.
поп т и іа г е  п е т т е п о  (й і) ипа ѵігдоіа см. Ѵ-621. 
т и іа г е  1е посі іп соссоіе (или  іп сЬіоссіоІе) см. N-345. 
т и іа г е  рагеге си. Р-425.
т и іа г е  рагіе (ЗлІГехіаІе аІГіпѵегпо см. Р-650.
т и іа г е  рагШ о см. Р-702.
т и іа г е  реііе см. Р-1048
т и іа г е  реіо см. Р -11)7
т и іа г е  реппе см. Р -1178.
т и іа г с  репвіего см. Р-1208.
т и іа г е  гедівіго см. К -187.
т и іа г е  го ііа  см. К-579.
т и іа г е  1а всосіеііа с.м. 5-463.
т и іа г е  5Ігитеп іо  см. 5-1963.
т и іа г е  Іавіо см. Т-124.
т а іа г е  іопо см Т-730.
т и іа г е  Гиісеге іп р іада см. Ц-51.
т и іа г е  ѵег50 см. Ѵ-402.
поп т и іа г е  (Йі) ипа ѵіг^оіа см. Ѵ-621
т и іа г е  іі ѵІ5о см. Ѵ-656.
5епха т и іа г  ипа 5іі1аЬа см 5-801. 
іі Ьиоп поссЬіего гпиіа ѵеіа, т а  поп Ігат о п іал а  "М. 

N-328.
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саѵаі ѵессіііо поп ш и(а апйаіига (или агпЬіашга; см.
С -1386.

сЬі щи (а раеке піиіа ѵепНіга см. Р-64. 
сііі ѵа гіі 1а Йаі шаге, ш иіа іі сіеіо, т а  поп т и і а  1’а- 

п іт о  см. Д* 814.
Гассіа сНі рио р г іт а  сНе іі іе т р о  гпиіа сЬе іи ііе  1е 

Іаьсіаіе 50п регйиіе см. Р  2294.
И Іиро т и 4 а  іі реіо, т а  поп іі ѵ ійо (или т а  іі ѵ ш о 

т а і )  см. 1.-1012.
т и іа іе  1е ти іа п й е  см. М-2255.
Н піміо п о те , ке... см. N-437.
і раппі поп іаппо т и іа г е  1е согрогаіиге см. Р-342. 
(чие^іо) т и іа  зресіе см. 5-1340. 
іеіпро е ѵоіопіа 5і т и і а  кре5$о см. Т-347. 

М ІЛА 2ІО № Е }
піиіагіопе сіі «сепа см. 5-376.

МЬІТО 1. с№Р
2256. шиіо с о т е  ипа сеііа (или  ипа Іо тЬ ь) немой как 

могила:

Т о ттаБ о , іпіііо с о т е  ипа сеііа , Іеѵб гіаііа Бассоссіа ипг. 
БщагеМа, зе Гассеве соп с а іт а ,  е сотіпсіб  а іи т а г е  
(Р. Р. Разоііпі, «Ѵпа ѵііа ѵюіепіа»),

Томмазо, не проронив ни слова, вынул из кармана си
гарету н спокойно закурил.

— N011 (ІиЬіІзЛе. к а. г 6 т и іо  соше ипа (гош Ь а.. сіоё ро, 
ѵоіеѵо йігіе соше ипа іо т Ь а ... (Д. О. ВаггШ. «Цпа поііе 
Ьіггагга»),

— Н е сомневайтесь, я буду нем как труба... то есть. 
Простите, я хотел сказать как труп.
(Пример см. тж. р-1554).

2257. піиіо с о т ’ип рексе нем как рыба (пример см. 
Р-'МЭ).

агіе т и ( а  см. А -1161. 
агіі іпиіе см. А -1162.
2258. аПа т и іа  а) молча, молчаливо; Ь) потихоньку, 

исподтишка.
ѵоіеге сіесо, когйо е ш иіо см. С -1825.
Г ато ге  ё т и іо  см. А-664.

МІ.ІТО 2. пг
2259. іі етгапсіе т и іо  ист. великий немой (о кино).
2260. кареге сЬе ѵіюі йіге іі т и іо  читать чьи-л. мысли. 

М ІЛ О Ь О  а§§ е т
2261. Гаге аПа іпиіоіа играть в молчанку.
2262. т ’Ьа гіеііо ип т и іо іо  ^  потому что «потому» 

кончается на «у».

N
К т, [

1. N. е, пе, арропеіеѵі чиеі сЬе ё ну, ну, рож ай ж е 
побыстрее! (тому, кто мнется в разговоре':.

ІАВАРЬО ж
ѵііа йі паЬаЬЬо см. Ѵ-705.

1ЧАВ155АКЕ ѵ 
паЬі5$аг$і соііа ѵосе см. Ѵ-852.

К А В І5 5 0  т
2. раге ип паЬікзо =  (это; конец евега, светопрестав

ление.
КАССНЕКА і

3. хиопаге 1е пассЬеге а) щ елкать кастаньетами; 
Ь) бить, колотить, дубасить.
КАІА (или  КАЛА) /

4 .  Іаге (или  еххеге воііо) 1а паіа (или па]а) воен. 
жарг. тянуть лямку (в апмии).
М А ^ А  }

5. апйаге а  (или Іаге 1а) паппа детск. пойти спать, 
пойти бай-бай;

ДйезБо ѵасіо а  п а п п а  (Р. Іоѵіпе, с іе  Іегге <1еІ Засга- 
тегйо» ).

Теперь я пойду спать.

— ѴаІ а паппа, ріссоіа... (V: ВгоссЫ, «I Іетрі йеі цгапйе 
атоге» ).

— Иди бай-бай, маленькая...

Р. гпеНеге а паппа уложить спать, уложить бай-бай.
7. о (или  е) паппа! ^  о боже! (выражение нетер гения). 

КА К К І
8. Іаге іі Каппі валять дурака, прикидываться про

стачком.
КАМО т

й отап й аге  ее 5ап  Сгізіоіого Іи папо см. С-3074. 
КАРОЬЕСЖ Е т

9. рі^Наге і пароіеопі рег гіісіаппоѵе Ііге её купить по 
дешевке.
КА1 01.ЕТА К 0  1. а ге

10. аІІа пароіеіапа а) по-неаполитански; Ь) рук?ми 
(есть макароны)-, с) на словах, обманчиво.
к а р о ь е т А к о  2. пі

11. пароіеіапо, Іагдо йі Ьосса е ?+грйо гіі т а п о  ргоѵ.
=  неаполитанец щедр только на словах.
КАРОЬ)1

12. '•’ё йа апйаге а  гсМа йі соііо с о т е  і саггоггіпі сіі 
Кароіі =  тут и шею свернуть недолго; это дело так 
просто не кончится.

діі оссііі сЬе диаггіапо 1’ипо ѵегко Кароіі е Гаііго ѵег-
50 Ріге.іге см. 0-40.

13. ѵейі Кароіі, е (роі) то г і!  рюѵ. чосмотри на Н еа
поль и можешь умирать! (все равно лучшего в жизни 
не увидиш ь);

«Ѵегіі КароІІ е роі шиогі» аѵеѵа гіеііо йие о Іге ѵоііе ип 
ѵ іаевіаіоге зейиіо Йі ігопіе а Іиі. «Миогі іи , сс і п п і  :!>  
в’ега гіреіиіо Іга б" 8а1ѵа+оге (Р А. Виііііа, «II ѵоіапііпо»).

— Посмотри на Неаполь и умри, — два или три раза 
вторил попутчик, сидевший напротив. — Умирай сам, бол
ван, — повторял про себя Сальваторе.

КАРРА
14. с о т е  іі сіисо сіі К арра как осел Наппы (его почти 

что приучили не есть, но на шестой день он все же по
дох).
КА РРО  пг

15. іі парро йеііа ѵііа поэт, источник жизни.
16. ѵиоіаге іі па^ро выкладывать начистоту, выбалти- 

вать:
«Ѵайа аѵапіі Іеі, Іп§е§пеге. Ѵиоіі ІІ парро» (V. РгаіЫіпі,

«Меіеііо»),
—■ Продолжайте, Инженер, выкладывайте все начистоту, 

КА РС ІЗО
17. 1о врессЬіо йі КагсІ50 поэт, «зеркало Нарцисса», 

источник, иода.
КАКІ { рі

18. и о т о  Йі пагі а5сшН“ поэт, тонкий критик. 
К А К РА РЕ ѵ

паггаге 5о1о 1а согіессіа йі чс см. С-2835, 
паггаге ѵііа (, т о г іе )  е т ігасо іі йі чй см. Ѵ-745. 

К А5СЕКЕ 1. ѵ 
павсеге йі аИо Іио^о см. Ь-983. 
пахсеге Гаппо сіеі йоіогі см. А-908. 
павсеге гіі Ьа55о Іиоцо см. Ь-983.
19. павсеге Ьепе [т а іе ]  быть везучим [невезучим], 

счастливчиком [несчастливцем]:
Рег Іо те п о , ^іосапгіо поп с’ё  гіШегепга — паіі Ьепе о 

паіі т а і е ,  риііапе, Ьогбзіоіі, {еззі о ГигЫ, іи ііі ѵо^Иопо Іа 
біезза соза (С. Раѵезе, «Тга йоппе воіе»).

По крайней мере, для игроков все безразлично: счаст
ливчик ты или невезучий, проститутка или спекулянт, глуп 
или хитер — все хотят лишь одного.

— МогеІІі, чиезіа ^епіе сЬе Ьаііа е сЬе 5’иЬгіаса, ё  п а іа  
Ьепе. Н аппо аѵиіо вегѵііогі, Ьаііе, сіошезіісі. Наппо аѵиіо 
ѵіІ1е^§гіаіиге, іаѵогі. Веііа Iогга (С  Раѵезе, «Тга йоппе 
зоіе» ).

— Морелли, все эти люди, что танцуют и пьют — счаст
ливчики. Всегда у них были слуги, ияиьки, гувернеры. 
У них есть виллы и покровители. Все как полагается.

пахсеге соі Ьеггейо іп іезіа  см. В-593, 
паісегс 5СІІО Ьиопа [сайіѵа] Іипа см. І.-893. 
павсеге здйо Ьиопа [сайіѵа] хіеііа см. 5-1682.
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20. пазсеге соп Іа с ат іс іа  (или  соі сіпіоіо і*0550; тж. 

пазсеге ѵезіііо) родиться в сорочке, в рубашке, родить
ся, быть счастливчиком:

— ...АЪ, сЬе Ьгийо теб ііеге! Ма ипо паБсе соп Іа сагпісіа 
е Га іі Бі§поге рег Іи ііа 1а ѵііа, е ип аііго  іпѵесе... (М. Рис- 
сіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Ах, что за мерзкая профессия! Но один родится в 
сорочке и всю жизнь живет себе синьором, другой ж е...

М1 оБзегѵб рег ^иа1сЪе ізіапіе Бепга оЬіеШ ѵіІа, роі сііззе: 
«Ьо Ба сЬе Іеі ё паіо  соп саш ісіа  е сгаѵаііа?» (ІѴ. Заіѵаіа^- 
Еіо. «ѴасгоЪаіа»).

Ои смотрел на меня некоторое время н потом сказал: 
«А знаете ли, что вы в рубашке родились?»

Веаіо *е. ЕПоге т іо ! .. 5еі ргоргіо паіо  ѵеБШо! 
(М. й ’АгеёНо, «Еіісге Ріегагпозса»).

— Счастливчик ты, Этторе.., Ты и впрямь в рубаш ке ро
дился!

— ...СозГ ё ГаНа 1а ѵііа рег сЫ поп ё паіо  ѵеБШо; е соггі 
сЬе 11 соггі... Ма ип еіогпо, ессо, ип ^іогпо зеі ѵессЬіо, Беі 
ііпііо... (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»).

— ...Вот так устроена жизнь д л я  тех, кто не в рубашке 
родился: бегаешь, мечешься... н вот, в одии прекрасный 
день ты уж е старик, с тобой кончено...

Бопо апсЬМо сіі чиезіо гпопсіо, поп вопо паіо  соі сіпіоіо 
1*0350, е гіеЬЬо зіаге аі Ьепе е аі т а і е  сЬе сі ріоѵе гіі Борга 
(С. Сіизіі, «Сгопаса йеі }аШ йі Тозсапа»).

Я тож е живу на этом свете, такой же простой смерт
ный, и должен переживать все плохое и хорошее, что выпа
дет иа мою долю.
(Пример см. тж. В-981).

пазсеге й аііа  созіо іа сК А й ат о  см. А 260.
пазсеге соп ип ІіоссЬеНо іп Іезіа  см. Р-867.
пазсеге с о т е  і Іип^Ьі см. Р-1478.
пазсеге а чиеі тосіо  см. М-1662.
пазсеге аі піопгіо см. М-1795.
пазсеге соп §1і оссЬі арегіі см. О 190.
пазскге соп ^ іі оссііі сіііикі см. 0-191.
пазсеге пеІГого см. О 630.
пазсеге (З’ип иоѵо см. ІЛ-191.
пазсеге ѵезШо см. N-20.
21. аѵеге ѵізіо пьзсе.-е знать с рождения: і ’Ьо ѵізіо 

паксеге я тебя с пеленок знаю.
йізсиіеге ее пасчие р г іт а  1а ^а іііп а  о Гиоѵо см. 0-73. 
еззеге паіо йі Ііѵегзо 1е^..о см. Ь-349. 
поп еззег паіо іегі см. I 33. 
еззеге паіо  1га 1а гоЬа см. К-471.
22. Іаге пазсеге а) породить, вызвать к жизни:

Ьа Биа ѵепиіа Ге’ паБсеге тпоііе поѵіій іп И аііа; і го тап і 
л* Іеѵагопо а гитоге (Р. Рап^апі, «Сессо Л’АзсоИ»),

Приезд Людовика породил много нового в Италии. Рим
ляне взбунтовались.

Ь) приписать кому-л. происхождение (из определенной  
местности семьи, из определенного города).

Гаг пазсеге ип іипдо см. Р-1477.
Іаг пазсеге іі посіеііо (или  іі посіо, і посіі) пеі ^іипсо

см. 0-756. 
зепііг пазсеге РегЬа см. Е 110. 
зепііг пазсеге Іа д т а т ід п а  см. 0-934.
22а. Іогпаге а пазсеге: сіеѵе іогпаге а пазсеге ^  лѵ>г 

ше б ему заново род.ггься:
5иа ігіовііе... в іі гісогйа Іи ііе  1е веп сЪе ё ип Іезво, сЪе 

гіеѵе Іогпаге а  паксеге, е те п іге  в іі аіігі ві Ьессапс рс&М 
т ів ііо г і, Іиі гезіа  а  Коша а  тагсіге... (V 5  аіѵаіаееіо,
«ѴасгоЪаіа»)-

Его жена... каж ды й вечер напоминает ему, что он дурак 
недоделанный и что, в то время как другие расхватывают 
лучшие места, он гниет тут в Риме...

Гга с’ме ^епіе ё паіо? см. 0-365
23. сЬе іт р о г іа  пазсег чиі о Іа, р г іт о  о зесопйо? =

не важно где и как родиться (важно хорошо прожить 
ж изнь).

сЬе іі сі пазсопо а  іе  і гіепагі іп  іазса! см. 0-119. 
сЬі азіпо пазсе, азіпо т о г е  см. А -1235. 
сЬі гіі даіііпа пазсе, сопѵіеп сЬе гаггоіі см. 0-77  
сНі сП д а й а  пазсе, зогсі р ід ііа  (или  дгаІГіа), е зе поп 

діі рійНа поп ё зиа Іі&Ііа см. 0-270.
сЫ Ьа а  еззег іап ііп о  пазсе соі сегсіпе іп саро см. 

Р-169.

сЬі Ьа Йа еззег .ап аіо іо  пазсе соі т ап ісо  іп т а п о  см.
2-і5 .

сНі пазсе Ъеііа пазсе т а г і іа іа  см. Р-456 
сНі пазсе йі д ай а , рідііа і Іорі аі вшо см. 0-271. 
сЬі пазсе таМ о поп диагізсе т а і  см. Р-935. 
сЫ пазсе т и іо  Ьізодпа сЬе Йгі саісі см. М 2161. 
сНі пазсе рагго поп диагізсе піа> см. Р-935. 
сЬі пазсе чиас’го поп ти о ге  (опао см. (3 15. 
сЬі пазсе іопйо поп ти о ге  чиагіго см. Т-722, 
сііі поп Ьа роѵег: о т а і і і  пеі рагепіайо, ё паіо о гіі 

Іа т р о  о йі іиопо см. Р-2192. 
сі пазсе 1а д г а т і^ п а  см. О 936. 
йа соза пазсе соза см. С-2911.
«За ип йізогсЬпе пазсе ип огйіпе см. 0-635.
24. йоѵе іи пазсі, чиіѵі 1и разсі ргоѵ. где родился, 

там и прокормился.
25. (ё ) т е д і іо  поп паіо сЬе поп іпзедпаіо лучше не 

родиться, чем не учиться
іп Іогпо саійо поп рио пазсег егЬа см. Р-1094. 
Гіпѵійіа пасяие е т о г іга  йадіі (ими соп діі) иопГпі 

см. 1-370.
сГип т а і е  пазсе ип Ьепе см. М-246, 
т а п с о  зе іогпі а  пазсеге см. N-27. 
гіаі т а г  за іа іо  пазсе іі резсс Ігезсо см. М-820. 
гі'і т е о  пазсе т е о  см. М-1188.
Йеі тіпсЬ іоп і поп пе пазсе ріи см. М-1452.
^Іі пазсопо і гіепагі іп Іазса см. Р  135. 
пазсе ип Ггаіе см. Р-1245. 
пазсе ип т е іо !  см. М-1075.
26. пазса чиеі сЬе за (или  Ьа (За) пазсеге ргоѵ. чему

быть, того не миновать; будь что будет:
II з і ега гізоіиіо, Бі^піГісаѵа сііе ѵоіеѵа апйагзепе е пазса 

диеііо сЬе Ба паБсеге {/. Зѵеѵо, ъІ)па ѵііа»).
Его «да> прозвучало очень решительно. Это означало, 

что он уходит, и — будь что будет.

27. перриге (или т а п с о )  зе Іогпі а  пазсеге (тж. 
пеапсЬе зе 1и гоззі паіо  ргіпсіре!) да ни за что на све
те!; хоть (ты) тресни!:

Мі ассеБІ зиЬіІо: «ЗіисПа диапіо Іі раге, ша ипа соза поп 
роігаі шаі ргоѵагіа, перриге 5е іогпі а пазсеге». «Оиаіе?» 
«II Бепіішепіо сіеі гіізоссираіо» (Л. Могаѵіа, «Иисѵі гассопіі 
готапі»).

Тут меня взорвало: «Можешь стараться сколько угодно, 
но одного тебе никогда не понять, хоть тресии». — «Чего?» — 
«Что значит быть безработным».

Е Іиі, іп Іопо зІгаБСісаіо: «СЬі зопо іо, поп *е Г ітш аеіп І 
т а п с о  зе іогпі а пазсеге... Бепіі, ріиНоБІо. ѵо^ііо йагіі ип 
сопбі^ііо...» (А Могаѵіа. «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

А он таким тягучим тоном говорит: «Ты не знаешь, кто я 
такой. Д а хоть разбейся в лепешку, тебе этого ие понять... 
хочешь, я дам тебе совет?»

пеззипо пазсе т а е з іго  см. М-92.
поп пазсопо сіесЬе зо іа т е п .е  Іе іаіре см. Т-54.
іп ипа пойе (или іп ип’ога) пазсе іі Іипдо см. Р-1480.
сГодпі д а т Ь а  поп пазсе см. 0 - і9 9 .
1а рагіепга ё ипа Ьиопа егЬа, т а  поп пазсе іп іи ііі 

§11 о г і і  см. Р-918.
28. чиапіі пе пазсе, іап іі пе ти о ге  он сколько зара

ботает, столько и потратит.
Чиеі сЬе поп зі ѵиоіе пазсе пеІГогіо см. 0-659. 
йа(11а) зріпа пазсе (1а) гоза см. 5-1432. 
іап іо  ріоѵе сЬе пасчие ип Іипдо сн. Р-1481. 
ігізіо ё чиеІГиссеІІо сЬе пазсе іп саіііѵ а ѵаііе см. 

13-2&.
сГип иоѵо Ьіапсо (зреззо) пазсе ип риісіп пего сн

В-688.
МА5СЕКЕ 2. т

29. іі пазсег дгапйі ё сазо е поп ѵігіи ргоо. ^  царем
родиться — еще не заслуга; не хитрое дело царем ро
диться.
КА5СІТА I

29а. Ііпо й аііа  пазсііа а) со дня рождения Ь) с са
мого начала (пример см. С 44). 

т о д ііе  та ііпсоп іоза , пазсііа  регісоіоза см. М .693.
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К А 5С О М О Е К Е о 
па5соп(Зег5І 5;оііо іі йі4о см. 0-701. 
павсопйегві 'іп ип Іогпо см. Р-1089. 
паксопсіеге Іа кегре іп кепо см. 5-671. 
пахсопйеге Іа іе^ іа  пеііа «аЬЬіа см. Г-579.
30. апйаге а  павсопгіегві стушеваться:

— Ь а ш іа Іагпівііа ё регйиіа, з іа т о  гоѵіпаіі! роббіашо 
апгіаге а пазсопсіегсі іиШ  (і7. Реггі, «Етідгапіі» ) .

— Моя семья погибла, мы разорены! Теперь все пошло 
прахом.

«Ма Ьепіззіто ,»  §гМаі соп іггиепіе аііе&гіа, «Апіопіо ё 
ргоргіо ип шадо... Магіо е АШІіо Йі Коша роззопо апсіаге 
а пазсопсіегзі поп зопо йе&пі перриге йі аііассіагціі Іе зсаг- 
ре...» (А. Могаѵіа, «V атоге сопіи^аіе»).

«Но это прекрасно, — воскликнул я весело. — Антонно про
сто волшебник, а Марио и Аттилно из Рима, куда им... они 
ему и в подметки не годятся».
апгіаге а пахсопсіегхі (или хіаге пахсохіо) хоііо П Іеііо 

см. Ь-479.
апйаге а пахсопсіеге (или хіаге пахсохіо) хоИо іі 

т о § § іо  см. М-1680, 
іаге саро а пахсопсЗегхі см. С 766.
^ей аге  іі хаххо е  пахсопсіеге Іа т а п о  см. 5-251. 
^іосаге а пахсопсіег(хі) см. 0-463.
31. т ап й аге  а пахсопсіегхі ^  оттеснить на задний 

план; затмить:
«5епіі, АпБеІто... диапсіо 1а ^иегга зага Тіпііа іи  ѵеггаі іп 

А тегіса соп ше. 5!оп<Зегето аі Меігороіііап. Соп ипа Ьас- 
сѣеііа с о т е  1а іиа гпі зепіо тапгіаге Тозсапіпі а  пазсопгіегзі» 
(Р. СЫага, «И Ваіогйс»),

— Послушай, Ансельмо... Когда война кончится, ты по
едешь со мной в Америку. Бешеный успех в «Метрополн- 
тан-опере». Такой дирижер как  ты и Тосканини за  пояс 
заткнет.
ксадііаге (или Іігаге) іі &а5$о е пахсопйеге 1а шапо 

см. 5-251.
Ягаге Іа ріеіга е пазсопгіеге Іа шапо см. Р-1780. 
а т о г е  е (окке поп ві пазсопгіопо (или поп ві роквопо 

паксопйеге) см. А-675.
іі сііаѵоіо Іе іпхерпа а (аге т а  поп 1е іпке&па а  па- 

ксопйеге (тж. іі (Зіаѵоіо іпкедпа а гиЬаге т а  поп па- 
5сопйеге) см. 0-363.

Чиі 50Й0 5І павсопйе циаісііе геіе см К-290. 
КА5ССЖОЕКЕ1ХА /  

діосаге а  павсопйегеііа см. 0-463.
К А 8 С 0 5 Т 0  а ве

32. а ііа  павсохіа (тж. гіі пахсовіо) тайком, втайне, по
тихоньку, исподтишка, тихой сапой:

Ье йие Гірііе (ІгІІа \1п.гЫ па 8і гпівего а гігіеге ріапо, сіі 
пазсозіо (/?. ѴІ&тЬ, «Ь’А^пезе ѵа а тогіге»).

Обе дочери Мингины украдкой засмеялись.

33. а пеххипо ё пахсохіо... ни для кого не секрет.., 
всем известно...

соп 1е ип^Ьіе пахсохіе см. 0 7 6 .
№ 8 0  т

сиоге ІгесІсЗо с ѳ т е  іі пахо сГип ^аН о см. С-3181, 
іі пахо с?і РіпоссЬіо см. Р-1821.
34. хоііо II пахо под самым носом:

Е ц\\ гассопіаі гіеііе Іеііеге, де| рассЫ <11 ѵіѵегі, гіеі 
гіепаго, сЬе 1 ргоіидЬі роІассЬі т і  аѵеѵапо рге^аіо  гіі соп- 
зе^паге аі Іого соп&іипіі е а т іс і  сіі Ѵагзаѵіа. «АсЬ во? асЬ 
зо!» &гіс!д Ргапк гігіепдо. «Е ргоргіо зоііо  іі пазо сіі Н іт т -  
Іег!» (С. Маіарагіе, «Кариіі»).

Я рассказал ему о письмах, продовольственных посылках 
и деньгах, которые польские беженцы поручили мне пе
редать их друзьям и близким, оставшимся в Варшаве.

— Вот как! Вот как! — воскликнул, смеясь, Франк. — 
И это под самым носом у Гиммлера!
(Пример см. тж. Р-1328; М-794; Р-1858).

34а. — рогіаге ѵіа (или  80Іііаге) 6\ боііо іі пазо стя
нуть из под самого носа.

35. соі пахо іп агіа (тж. а пахо аііо  или аІГагіа)
а) запрокинув голову, глядя вверх:

Р е гт о  гіаѵапіі аі рогіопе, соі пазо іп агіа а зсги^аге іі 
п и тего  йі ріеіга сЬе 1о сопігаззе^паѵа, саріі а ііога сііе ега 
БІаіа іеі а ргоѵаггпі (О. Агріпо. «Ьа зиога ціоѵапе»).

Стоя у подъезда задрав голову, стараясь разобрать, ка
кой это был номер, я понял, что она меня испытывала.

Ьа ^епіе... а ііга ііа  гіаііе егігіа з! Гегша соі паво Іп агіа 
е 5і (Іошапйа сЬе соза зиссесіе (С. Сегп.апеііо, «Ье тетогіе 
сіі ип ЪагЬіеге»).

Привлеченные криками люди останавливаются, задирают 
головы и спрашивают, что происходит.
(Пример см. тж. Р-2485).

Ь) (тж. а  или соі пахо гійо) гордо, надменно, задрав 
нос.

а  Ішпе гіі па80 см. Ь-862.
— §іис1ісаге а Іи т е  сіі пахо см. Ь-863. 
а  ип р а іт о  (или  а Йие р а іт і )  гіаі пахо см. Р-180.
36. аііип^аге іі пахо принюхиваться, прислушиваться, 

приглядываться, любопытствовать.
37. аггіссіаге (или хіогсеге, іогсеге) іі пахо а) мор

щить нос:
I гіссЬі сЬе сарііаѵапо йа чиеііе рагіі іогсеѵапо II пазо 

дізди5Іаіі:
— Магпша шіа, сЬе ригго сіі сіроііа — сЗісеѵапо (О. Койагі, 

«Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо»).
Богачи, если им случалось оказаться в этом квартале, с 

отвращением морщнлнсь. «Боже мой, как воняет луком», — 
говорили они.

...зе 1а созсіепга аѵеззе аѵиіо роззіЬіШа гіі риггаге іиі, 
а диеі рипіо сіеііа зиа ѵііа, аѵгеЬЬе сіоѵиіо Іогсег іІ пазо 
«За зё (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»),

...если бы совесть пахла, он в этот период своей жизии 
должен был бы быть противен самому себе.

Ё ипа зресіе <1і ^агіііа  соп ипа іегііоіа зиі согіііе, піепіе 
сіі рій, е іі іипгіопагіо «ІеІГІ^іепе зіогсе іі пазо диашЗо 
сарЙа пеі раіагго  (С. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).

Это просто трущоба, выходящ ая во двор, н ничего более. 
Когда в дом приходит саннтариый инспектор, он буквально 
нос зажимает.

Ь) вы раж ать недовольство:
(^иезіе іо Іе еІеЪЪо іпѵііаге, апсЬе зе Іаіипо аггіссегі II 

пазо е зіогсега Іа Ьосса (А. РаІаггезсНі, «I $гаіеШ Сис- 
соіі»).

Я должен их пригласить, д аж е  если кое-кто будет мор
щиться и кривить рот от недовольства.

— Саго Ѵагегіо... ѵі гасеотапсіо сіі поп сііг чиезіе созе 
гіотапі аііа С а тега . Рагезіе аггіссіаге II пазо а  рій ді яиаі- 
сЬесІипо... (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи&і Ѵагесіо»).

— Милейший Варедо, не советую вам говорить такое 
завтра в палате. Это многим придется ие по нутру.

Кісоггіо соше іогсеѵа іі пазо диапйо сегіа §*еп1:е ^Іі йаѵа 
йеі іи  е 1о сЬіашаѵа сошра^по (С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі 
Ьозсо» ).

Я вспоминаю, как он морщился, когда его называли то
варищем и обращ ались к нему на «ты».

38. аѵеге ипа Ьоііа (или ип ри^по) пеі пахо получить 
отпор, быть отвергнутым,

39. аѵеге (іі Ьиоп) пахо (іп ^с) иметь (хороший) нюх: 
Тиіііо. — Вигіаіо, сарізсі?, сЗа диеііа реіиіапіе Іешшіпис-

сіа.
Сіогціо ( г і й е п й о ) .Наі аѵиіо Ьиоп пазо, поп с*ё сЬе гііге 

(С. Регіоіі, «Эоппе»).
Т у л л  и о. — Оставлен в дураках, и кем? Этой наглой 

бабенкой.
Д ж о р д ж о  (смеясь). — Ну н нюх у тебя, ничего не 

скажешь.
«СЬе пазо сЬе Ьо,» сЗіззе 1а ѵосе Г етт іш іе , «аѵеѵо зсо т - 

ш еззо ш іііе ііге сЬе зіат аШ п а  т і  іеіеіопаѵі» (О. ЗсегЬа- 
пепсо, «II сепіойеШіі»).

— Ну и чутье у меня, — ответил женский голос, — сего
дня утром я поспорила на тысячу лир, что ты мне позво- 
иншь.
(Пример см. тж. А-294).

40. поп аѵеге пахо не иметь нюха:
«Ма регсЬё і райгопі Іі аЬЬапйопапо-*»
«Рег іап іе  г а & ю п і.  РегсЬё зі зопо зіи іаіі. Орриге регсЬё 

Ьаппо зсорегіо сЬе іі сапе, рег тосіо йі йіге, поп гепсІе.» 
«Сіоё?»
«Сіоё, рег езешріо, ип сапе сіа сассіа сЬе поп Ііа пазо» 

(Л. Могаѵіа, «Ь’аИетюпе»).
— Н о почему хозяева их бросают?
По многим причинам. Или оиа им надоела или, может, 

они решили, что собака, как говорится, никчемная.
— Как это никчемная?
— Ну, к примеру, как охотничья собака, потерявшая нюх.

аѵеге ип Ііаіо  пеі пахо см. Р-580.
аѵеге 1а т о з с а  аі пазо см. М-2032.
аѵеге 1а т и Л а  аі (или зоііо  51) пазо см. М-2132.
аѵеге іі пазо гоззо см. К-552.



41. аѵеге ип ро’ 6\ пазо (Іп іа ііо  сіі чс) немного р аз
бираться, смыслить, кое-что понимать в чем-л. 

аѵеге ип ри&по пеі пазо см. N-38. 
42. Ьа^паге іі па§о ^  утереть нос.
43. ЬаЙег іі пазо (или сіаге сіеі пазо) іп... н а т о л к 

нуться, напороться на..., случайно встретить:
Ооп Регйіпапсіо іі яиаіе іогпаѵа іп диеі шогпепіо сагісо гіі 

зсагіаіассі Ьаііе іі пазо... сопіго Оіасоіопе сЬе апйаѵа сог- 
гепйо (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп Сезиаійо*).

Дон Фердинандо, возвращавшийся в это время с бу* 
магами, столкнулся иос к носу... с Джаколоне.

сассіаге іі пазо іп... см. N-55. 
сЬіигіеге 1а рогіа зиі пазо см. Р-2095. 
сЬіигіеге Гизсіо зи пазо см. 1.1-216. 
сопгіигге рег іі пазо см. N-54.
44. сопіаге зиі пазо по пальцам пересчитать, 
гіаге Гіпсепзіеге зиі пазо см. 1-157.
45. гіаге гіі пазо а ясі надоедать кому-л., раздраж ать; 

выводить кого-л. из себя.
46. йаге гіі пазо іп чс совать свой нос во что-л.:

Еи&епіо. — Ессоіо диі; ѵиоі йаг гіі пазо рег іи ііо  (С. СоІ~ 
йопі, «Ьа Ьоііе^а йеі саЦё»),

Э у д ж е н и о .  — А он тут как тут. Всюду сует свой нос.

гіаге гіеі пазо іп... см. N-43.
47. гіаге пеі пазо а) ударить в нос (о запахе) ; Ь) на

доедать, раздраж ать, опротиветь; с) тоск. вызвать по
дозрение.

48. еззеге сіі пазо иметь подозрительный запах, быть 
с душком:

А Коша йісопо сЬе ипа га^агга  ё ді паео рег еііге сЬе ё 
с о т е  Іа сагпе поп іап іо  ігезса, чиапйо Ьа ип ойоге сЬе поп 
сопѵіпсе. ОІ пазо: сіоё зоііо зоііо іп іегеззаіа е сарасе рег 
іпіегеззе йі т е й е г е  йа рагіе зсгироН (Л. Могаѵіа, ^ и о ѵ і  
гассопіі готапі»).

В Риме говорят: «девнца с душ ком», если хотят пока
зать, что она напоминает несвежее мясо, когда у него по
является подозрительный запах. «С душком» — значит втай
не корыстная и способная нз-за денег забы ть о совести.

Ігепе, рег езе тр іо , 1а Яогаіа... сЫ ГаѵгеЬЬе гіеііо сЬе 
Іоззе, аррипіо, йі пазо? Ерриге ё созі е іо сі Ьо 1е ргоѵе 
е диезіо 1о сіісо рег йіге сЬе Іе аррагете іп^аппапо (Л. Мо- 
гаѵіа, «N401)1 гассопіі готапі»).

Например, цветочница И рена... кто бы мог сказать, что 
она-то видала виды? Однако это так , и у  меня есть до
казательства, а говорю я это к тому, что внешность об
манчива.
поп еззеге Ьиопо пеапсЬе а зоігіагзі іі пазо см. В-1449, 
іаг  т о п іа г е  1а т о з с а  (или і тозсегіп і) аі пазо см. 

М-2042.
іаг  т о п іа г е  1а зепаре аі пазо см. 5-618.
49. Іагсі ІІ пазо а) принюхаться, привыкнуть (к з а 

паху); Ь) (тж. Іаге іі пазо а...) притерпеться, привык
нуть.

Іаге іі посЗо аі пазо см. N-369.
іаге ип раішо сіі пазо а чсі см. Р-І86.
Іаг заііге (или  заііаге) 1а зепаре аі пазо см. 5-618. 
Іаг за ііаге  1а піозса аі пазо см. М-2042.
Іаг(з і) ипа Іасса зиі пазо см. Т-10.
поп Гаге ѵесЗеге 1а рипіа сіе! пазо см. Р-2457.
іаг ѵепіге Іа ш озіагйа аі пазо см. М-2090.
Іаг ѵепіг а зепаре аі пазо см. 5-618.
Пссаге іі пазо іп... см. N-55.
50. іи т а г е  (или уст. Іи т ісаге) іі пазо сопеть в две 

дырочки, ж ить себе потихоньку.
51. §таМагзі іі пазо лезть на рожон, напрашиваться 

на скандал.
^иігіаге рег Н пазо см. N-54.
52. Іазсіаге (или р іапіаге) соп ип р а іт о  (или соп іап- 

іо) д\ пазо оставить с носом:
(Зиа1’ё 1а сопсіизіопе и Н іта  ёе ііа  «Ьосапсііега»? СЬе ипа 

гіоппа риб /сг Іа сіѵеііа соп іге иотіп і пеі тес іе з іто  іетр о . 
айезсагіі, іп п атогагіі, гісеѵеге йа Іого і ге^аН а іоза, ііп- 
сЬё, Гаііаеі ип ро’ сіі сіоіе, зі т а г і і і  соп ип аііго Іазсіапііб 
диеііі соп іап іо  <31 пазо: іпгіизШ а росо т о г а іе  (і7. Магііпі, 
«АІ іеаіго»).

Какова же, в конечном счете, мораль «Трактирщицы»? 
А она в том, что женщина может кокетничать с тремя

мужчинами одновременно, обольщать их, принимать подарки 
в любом количестве и, наконец, сколотив себе приличное 
приданое, выйтн замуж  за другого, оставив своих возды
хателей с иосом. Мало почтенное занятие.

ІДпа т а п о  гоЬизІа б і  зрогзе йаі ігепо е аНеггб аі роізо 
Кіссіо... 5е поп ега рег яиеііа т а п о п а  орегаіа, іпѵесе, ГаѵгеЬ- 
Ье ѵізіо апйагзепе е Іавсіагіо 1і соп ип р а іт о  ді пазо... 
(О. Агріпс, «Ье тйіе е ипа Ііаііа»).

Сильная рука высунулась из двери вагона и схватила 
Рнччо за запястье... Если бы ие эта рабочая ручища, он 
ни за что бы ие догнал поезда н остался с носом...
(Пример см. тж. С-2523; 1-158).

поп Іаксіагкі нозаге 1е тозсН е хиі паьо (тж. Іеѵагзі Іе 
то8сНе (гіі) виі па$о) см. М-2043.

53. тап& іаге (или т о ггаге ) іі пазо щипать нос (о мо
розе) .

54. т е п а ге  (или сопйигге, ^иісіаге, рогіаге, рідііаге, 
ргепсіеге, Іігаге) рег іі паво водить за нос, обманывать, 
дурачить:

СогаШпа. — А сопозсеге ипа Йоппа поп ЬаБІапо сіігсі а ппі.
Ѵоі поп 1а сопозсеіе.

Оііаѵіо. — Ма регсЬё?
Согаіііпа. — РегсЬё зе 1а сопозсезіе, поп ѵі Іазсегезіе Аа 

Іеі іпепаг рег іі пазо (С СоШопі, «Ьа зегѵа атогоза»).
К о р а л л и н а. — Чтобы узнать женщину, мало потратить 

десять лет. Вы ее не знаете.
О т т а в и о .  — Неужто?
К о р а л л и н а .  — Да если бы вы ее зиали, так не позво

лили бы водить себя за нос.
БсасЗеѵа гіі сагіса іі Біпйасо. Мепаіо реі пазо сіа йие

0 іге сопБі^Ііегі ІигЬі е ргероіепіі... едіі поп озаѵа йі тио- 
ѵеге ип йііо  зепга аѵег ргезо р г іт а  ѴітЬессаІа сіа іого 
(Ь. Сариапа, «II тагсНезе йі Коссаѵегйіпа»).

Кончался срок полномочий синдика, который был в полном 
подчинении у двух или трех влиятельных и бесчестных со
ветников муниципалитета и без их подсказки не решался 
даж е пальцем шевельнуть.

Сіог2іо (Ргепйе Еііза рег И тепіо). — РА\а зі§пога ріасе 
Іагзі со г іе ^ іаге .

Еііза (тіпассіоза) . — Оіог^іо, Ппізсііа!
Сіогёіс (А Оіпеііа). — Ма 1і т е п а  ІиШ  созі Ьепе рег іі 

пабо! (Е. Роззепіі, «Зіеііе аіріпс»).
Д ж о р д ж о  (взяв Элизу за подбородок). — Синьоре нра

вится, когда за ней ухаживают.
Э л и з а  (угрожающе). — Хватит, Джорджо!
Д ж о р д ж о  (Джинетте). —* Но она прекрасно умеет во

дить всех за иос.
«Ма Іи ііе яиезіе Ггоііоіе... СЬе загеЬЬе роѵега, сЬе ІиШ

1 зоійі загеЬЬего йеі таг ііо . Ѵ егатепіе і т т а 0 п а ѵ о  сЬе 
Чиеііа йоппа іі рогіаззе рег іі пазо, т а  ііпо а чиезіо рипіо 
поп 1’аѵгеі т а і  репзаіо» (А. Могаѵіа, «Ье атЬігіопі зЬа&Іій- 
іе» ).

— Но все эти басни... о том, что у  нее ни гроша, а все 
деньги у ее м уж а. П равда, я никогда бы не подумала, что 
эта особа воднт тебя за  иос, и что это зашло так далеко-

Р іп а іт е п іе  сарі сЬе СіроПіпо 1о зіаѵа ргепйепйо рег II 
пазо: аііога сііѵеппе аййігіиига {игіЪопйо (С. Косіагі, «Ье 
аѵѵепіиге сіі Сіроіііпо»).

Наконец, он сообразил, что Чиполлнно разыгрывает его, 
и задрож ал от злости.

5і зепііѵа Гаііа зи е ітр ассЬ е ііа іа  а  йоѵеге е  ргоѵаѵа 
репа рег зё т е й е з іт а , соп іп рій 1а гаЬЬіа ёі поп аѵеге

4 іі Іе т р е г а т е п іо  с о т е  1’АйеІе, сЬе диеііа И ега Ьиопа е  сага, 
т а  рег іі пазо поп Іа ргепдеѵа пеззипо (^. Ьа Зіеііа , «Ьа 
йоісе тогоза»).

Она чувствовала себя окончательно сломленной и ей 
было ж аль  себя. Она злилась на то, что у  нее не тот 
темперамент, что, например, у Аделн, доброй и симпатич* 
ной женщины, которая однако ие позволяла водить себя за 
нос.
т е й е г е  ип саггіо зоМо іі пазо см. С-910.
55. т е й е г е  (или  сассіаге, Пссаге) іі пазо іп... совать 

(свой) нос в..:
«Ти, т і а  сага», йіззе Магіа Ьиіза... «Ьаі ип ^гапй іззіто  

гіИеНо: диеііо  йі сассіаге іі пазо іп ім ііе  1е созе сЬе поп 
Іі гі^иагсіапо» (Л. Могаѵіа, «Ье атЬігіопІ зЬаёІіаіе»).

— У тебя, милочка, — сказала М ария-Луиза, — есть огром
нейший недостаток: ты суешь нос во все, что тебя не ка
сается.

«Ма аррепа піеНопо іі пам> с|ѵіі а спіісаге. йісо іо, 
ѵодііо Іеѵагші 1а зосЗсЗізіагіопе... Раг іаѵогаге Іа Іп
сціезіе сопйі2Іопі...» (С. Агріпо, «Аііге зіогіе»).

.«Как только онн сунутся сюда со своей критикой, уж  я, 
скаж у тебе, я доставлю себе удовольствие... Заставлять ра
ботать народ в таких условиях...»



М 8 658
«Е зоп ГаШ Іого.*
«8’іпіепсЗе, сЬі сі т е і і е  П пазо?> {М. Ргізсо, «Ьа йата йі 

ріагха»).
— Но это их дело.
— Конечно, а  кто ж е в их дела лезет?

56. т е ііе г е  И пазо Іиогі высунуть нос на улицу, выйти 
из дому:

II саЫ о поп сЗіейе Іого гедиіе іп іи ііо  II &Іогпо. 5о!о пеі- 
Гога сЬе ргесесіе 1а сепа, роіегопо т е й е г е  ІІ пазо Еиогі 
(С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі Ьозсо»).

Ж ара не давала им покоя весь день. Только перед уж и
ном они отважились высунуть нос на улицу.

Іп ш а^^іогапга йеі сопіайіпі, диазі іиШ  апаііаѣеіі сЬе поп 
аѵсѵапо теззо  шаі іі пазо !иогі сІеІГизсіо... егапо ргезі, 
аІГісІеа йі етщ гаге , йа ипа зресіе сіі іеггоге т із іег іо зо  
(Р. Реггі, «Етіетпіі»).

При мысли об эмиграции крестьян, в большинстве своем 
почти целиком безграмотных, ничего кроме своей деревии 
не видевших, охватывал какой-то необъяснимый ужас.

— Рі@Ііа т і а ,  ...іо рагіо, т а  іи  т і  гіеѵі рготе ііеге  сЬе поп 
т е ііе га і пазо Тиогі йі саза... ііпсЪё іо поп загб іогпаіо 
(/- Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).

— Дочь моя, ...я  уезжаю , а ты обещай мне, что не вый
дешь из дому... пока я не вернусь.
(Пример см. тж. М-1325).

57. поп т е й е г е  Іиогі 1а рипіа гіеі пазо и носа не по
казывать:

— Зі^погі, ѵоі зареіе сЬе Ьо ипа Н е На сЬе ё Іа риріііа 
йеі т іе і  осскі. Ма йа сЬе ё т о г іа  зиа тай ге , зіа  сЬіиза іп 
саза с о т е  ип к а ііс , е поп ѵиоіе теМ ег ІиогІ пеапсЬе 1а 
рипіа деі пазо (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

— Синьоры, вам известно, что у  меня есть дочь — отрада 
очей моих. Но с тех пор, как ее мать умерла, она все 
время сидит в четырех стенах и даж е иоса высунуть на 
улицу не хочет.
т о гх аге  И пазо см. М-ЬЗ.
58. регйеге сіі паво потерять след, потерять из виду; 

упустить.
ріапіаге соп ип раіш о (или соп іап іо) гіі паво см. 

N-52.
рідііаге (или рогіаге, ргепйеге) рег іі паво см. 

N-54.
59. поп гатп іеп іагв і (или  поп гісогсіагві) гіаі пазо а ііа  

Ьосса быть беспамятным, рассеянным, иметь куриную 
память:

СатШо. — Ма поо... Коп іі  гісогйі «ЗаІ пазо а і іа  Ьосса
(Е. Роззепіі, «Кізѵе@ІІо» ).

К а м и л л  о. — Да нет, ты ровно ничего ие помнишь.
гевіаге соп ип раіш о (или  соп іап іо) сіі паво см. N-61.
60. гігіеге киі пазо смеяться в лицо.
61. п т а п е г е  (или гевіаге, яіаге) соп ип р а іт о  уили 

соп Іап іо) гіі паво остаться с носом:
— II іаЧо віа того сЬе ё апйаіо сіі Іа ай аппипсіагші іі 

С о ттеп й а іо ге ... ор егапс’е іпѵійіа сіі 1 и ііа ц е і іа  деп іе сЬ 
гітапеѵа 1і соп 1 апіп гіі паво (С йі Цозві. «Ь’аййоІогаІа»\

— И, представь себе, секретарь пошел немедленно доло
ж ить о моем приходе его превосходительству к величайшей 
зависти всех ожидавш их, которые остались с носом.

II Маебіго геРІо соп ип ракто  йі пазо. Ма сЬе йоѵеѵа 
Іаге? (/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).

М аэстро остался с носом. А что ему было дел< ть?

62. вЬаНеге іі пазо =  оставить с носом, надуть:
«Ма в>5, а  Іи ііі йа геііа, а  4иШ бі сгейе ІиогсЪё диеііі 

(Те 11 а. іагпівПа сііе зопо роі диеііі сЬе іі ѵо&Ііопо ѵегашепіе 
Ьепе. Е созі с! Ьаі $ЬаМи{ іі пазо. Зрегіагпо аігпепо сЬе Н 
зегѵа рег іі іиіиго» (А. Мсгаѵіа, «Ье атЬігіопі БЬадІіаіех),

— Но конечно, ты слушаешься всех, всем доверяешь, 
кроме своих родных, которые действительно желают тебе 
добра. И в результате ты остался с носом. Будем надеятьвя, 
что это послужит тебе урокоі...

яЬаНеге 1а рогіа $и1 пазо см. Р-2095.
63. «-пііге а пг.хо нюхом чуять.
64. воШ аге И паво аі Гадіапі (или а ііе  6 аі1.пе) ку

рам носы ьытирать, заниматься пустым делом, бездель
ничать.

65. поп зріп^еге П паво Іиогі «За чс не выходить за 
рамки, за  пределы чего-л.:

— Ма іі вепво «Зеііа гпіяига е йеііе ргороггіопі, т іо  Віо? — 
г е р і і с б  й і  та іи ш о ге  Гаѵѵосаі:о. — Зарегві Іішііаге, варегві 
Е о й й .г і а г е  й і  пиеі сЬе зі Ьа, е  п о п  іг р іп @ е г е  іі п а в о  І и о г і  й а і  
роввіЫІе (Т. Іл гі, «■Ви{еге зиіі Агпо.» ).

— А где ж е чувств меры, бог мой! — нетоі эльны»: тоном 
возразил адвокат. — Где же уменье ограничивать себя, до
вольствоваться тем, что имеешь, по одеж ке протягивать 
иожки?

чіагр соп ип р а іт о  (или  соп іапіо) ЙІ пазо см. N-61. 
віогсеге іі п&во см. Ы-37.
поп віиггісаге 1 огбо диапйо ^іі (ііпіа И пако см.

0-651.
66. іепеге іі паво іп  агіа держ ать нос по ветру, 
тепегзеіа соше 1а гова а і пазо см. Т-360.
Йгаге рег іі іаво см. N-54.
67. іоссаге іі паве а  выводить из себя, раздраж ать 

кого-л.
іогссге П па5о см. N-37.
ігоѵаге сиіо рег іі ргоргіо паво см. С-3161.
поп ѵейеге ип р а іт о  гіаі паво см. Р-181.
68. поп ѵегіеге рій іп 1а гіеі (или йеііа рипіа йеТ ргс- 

ргіо) пазо не видеть дальш е своего носа, быть недаль 
новидным, недогадливым.

поп ѵоіеге тохсЬе виі паво см. М-2046.
1а Ьидіа (і согге (или  1і ві ѵейе соггег) ®и рег іі пазо 

см. В -1399.
1е Ьидіе Ьаппо іі паве Іипдо (тж. Іа Ьи&іа п огп а  а 

саѵаііо ®и1 паво) см. В-1400.
69. т і  савсЬі іі паво голову даю  на отсечение:

Мігапйоііпа. — Мі ріасе, регсЬб поп ё еН ет іп а іо , регсЬб 
поп ё гіі диеііі сЬе з ’т п а т о г а п о  (Мі сазсЫ 11 пазо, Бе 
аѵапіі й отап і поп Г іппатого) (С. Ооійопі, «Ьа Іосапйіега»).

М и р а н д о л и н а .  — Мне он нравится, потому что он 
настоящий мужчина и не из тех, кто влюбляется в каждую 
юбку (не я буду, если не далее, как завтра, не влюблю 
его в себя).

70. сЬе т о 5 с а  ^ іі ё т о п іа іа  (или  каііа іа) а і пазо?
какая муха его укусила?

71. сЬі 5І §таі1а іі паво Ьа ѵодііа йі Іііі^аге ргоѵ. 
если кто-то чешет нос, значит у него руки чешутся.

72. сЬі роп 5ію паво а  сопвідііо, 1’ип гіісе Ьіапсо е 
Гаііго ѵ егт ід ііо  ргоѵ. =  одни говорит белое, другой — 
красное; сколько людей, столько мнений; сколько голов, 
столько умов.

73. сЬі ($і) Іад ііа  іі пазо зЧпкап&иіпа Іа Ьосса ргоо. 
=  не плюй в колодец: пригодится воды напиться.

74. сгейегеЬЬе сРеззег зепга пазо ему всегда кажется, 
что чего то не хватает.

74а. діі ё ш оп іа іа  Іа т о з с а  (или  1а вепаре) аі паво 
(тж. ^Іі ё ваіііа 1а яепаре или Іа ш окіагйа аі пазо; ^Іі 
ё к а ііа іа  1а т о к с а  или 1а гаЬЬіа. Іа кепаре 1а в іігга аі 
пазо) ему кровь бросилась в голову:

Коп зо регсЬё сПтргоѵѵізо т і  заИ о Іа т о з с а  а і пазо: 
Гогзе репзапйо а йоѵе Іиі аѵгеЬЬе ргезо 11 йепаго рег с о т -  
ргаге ГиШ ііагіа (А. Могаѵіа, «Йиоѵі гассопіі готапі»).

Н е знаю почему, но вдруг я страшно разозлился. Может 
оттого, что я подумал, где он мог взять деньги на покупку 
малолитражки.

75. ш і Іагеі р іи ііозіо  Іа&Ііаге іі паво =  я скорее рукѵ 
дам  на отсечение.

1а &іи5ІІ2Іа ё Іа ііа  соше 11 па$о: гіоѵе 1и Іа Нгі шепе
см. 0-783.

Ьа ігоѵаіо іі Ііоге а і вио па  ̂> см. Р-918.
76. Ьа Ігоѵаіо И паво аі ей’ Ьисо поделом ему нос 

прищемили, так ему и надо.
Іа т и Н а  §1і ё ѵепиіа аі паво см. М-2137.
77 паво ,п Іавса! ^  не суй нос куда не просят.
78. поп д!і 5І рио Іоссаге И г.ацо к нему так  просто 

не подступиться, его пс косу не щелкнешь.
79. поп за 5е Ьа іі па5Р, зе поп 5е 1о Іа з іа  т о с к  ~  

он глуп как пробка.
1& ш іа поѵеііа поп е рій ш п^а, ѵо] Іарііаіеѵ і ип регго 

Йі паво, іо ип регго гі’ип§Ьіа см. N-508.
80. іоссаіі іі па50 лучше нос почеши (детям, которыр 

не знают, куда деть руки).
{*іі ѵа іі іи т о  а! паво см. Р-1459.
сі ѵиоі 1а всаіа рег аггіѵагдіі аі паво см. 5-309.
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Іипдо согп’ип павро (Зе сопіайіпі см. Ь-932.

К А 55А  [
81. а і Іеѵаг сіеііе павве 5І ѵегіе 1а ревса ргоѵ. улов по 

вынутой верше виден цыплят по осени считают. 
М л5і>0 т

іаксіаге іп па®50 см. А -1282.
КА5ТК ІК О  т  

аѵегр іі пасігіпо гоззо см. К-553.
К А 5 Т Р 0  т  

пакіго аггигго см. А 1408.
82. пакігі й’агдепІо серебряные ленты (ежегодные 

премии итальянского кино),
К А 51Л О  а в ё  

таек іго  паьиіо см. М-69.
КАТАЬЕ а щ  е т

83. і паіаіі «ЗеІ т о п й о  поэт., библ. сотворение мира.
84. ІІ Гѵ ііа іе  сЗі Рош а день основания Рима (21 ап

реля) .
ВаЬЪо №1а1е см. В-2, 
серро (Зі К аіаіе  ск  С-1506.
И Іио&о пліаіе см. Ь-9С1. 
піапсе (Зі К аіаіе  см. М-330.
85. йа ГѵІ-ІаІе а  5 а п (іо )  54еГапо а)' недолговечный; 

Ь) за день, в один день; через день.
86. — гіигаге йа Кіаіаіе а 8ап  аіегапо быть быстро

течным, проходящим, мимолетным.
87. «Заге і п а іа іі а  ч<і породить, дать миру:

...апсЬе зе ші зѵевііаѵо ші рігяѵо гіаІГаііга р а н е  е сег- 
саѵо йі гіагігіогтеп іагті сЬіегіеп^оті сЬе сіігіНо т а і  _іѵе55е 
ипо йі готреппі Ѵапіта а с;игI шойо воіо регсііё а іе ^ а  
)а 1 іо Іа ЬеІІа ргойегга сіі г іагті і п а іа іі сопи к* зиоі йіге 
(С. Вегіо, «II таіе оясиго»).

...если я просыпался, то переворачивался на другой бок н 
старался заснуть опять, спрашивая себя, какое г.раво имеет 
отравлять мне жизнь человек то ~!..ко потому, что он со
вершил такой подвиг — произвел, как говорится, меня на 
свет.
(Пример см. тж. 0-257)

КАТІСА {
88. поп аѵеге ріи іе паіісНе не иметь ни кожи ни 

рожи; превратиться в щепку, исхудать.
КАТ!О 

іі Іиодо паііо см. Ь-961.
КАТО 1.

89. паіо е сгехсіиіо ^  настоящий, неподдельный;
...е іш іісапгіоті іі ѵіоііпо Га,
«бегпЬга апіісо, йі ш агса».
Е іо: «ЗетЪ га? АІѴапіта. Ё ип Зігайіѵагіо, п аіо  е сге- 

5сіиіо» (С. Магсііа, «Маі йі Саііегіа»).
И указав  на скрипку, он сказал:
— Она старинная, каж ется, драгоценная?
— К аж ет ся?— клянусь я, — это самый настоящий Стра

дивари.

90. П?4о (е) Гайо совершенный, непревзойденный.
90а. паіо ^айо (или паіо аррохіа) рег™ рожденный

для.., прирожденный, 
паіо ідшкЗо см. N 539. 
паіо . гоѵексіо см. К-588.
91. паіо  (е ) вриіаіо вылитый, как две капли воды 

похожий:
И диа*мО поп ші ріасе. Ьа Магіопі а поп ё Мас’оппа, е ве 

т е і і і  а  5ап Сіиверре ип сарреііо аПа Ігазіеѵегіпа, ессоіеіо 
ип Ъгщапіе паіо  е Еоиіаіо (6. Сіизіі, «Ерізіоіагіс»).

Картігна Деларош а мне не понравилась. Его мадонна со
всем не мадонна, а  святой Иосиф, если на него надеть 
кепку, которую носят обитатели римского предместья, вы
литый разбойник.

паіо пеП’аггигго см. А -1405. 
паіо сЗ’ип сапе см. С-436, 
паіо  іп сака см. С-1149, 
паіо  (Зі (Зопіепіса см. 0-766 
ипа паіа іегі см. 1-34. 
паіо  а Іипа к сета  см. І.-883. 
п аіо  іЗі т а г г о  см. М 391 
п аіо  «З’оооі см 0-273

К А 5Р0 т (і^)писіо паіо  см. К-539. 
т ікего  е паіо  см. М-1561, 
а п іт а  п а іа  см. А-764. 
деліе п аіа  рег сало см. С-123і 
ѵіііапо паіо е саігаіо  см. Ѵ-572.
а  ип й о т  Ьеп паіо о ип ѵіѵег ЬеІІо о ип ЬеІ то г іг  

сопѵіепе см. ІЛ-146.
КАТО 2. т  

а ’ (Зі (Зеі паіі см. 0-288.
КАТТА /

92. Іаг п аііе  отпускать шуточки.
93. Іаг 1а п ай а  аі ѵ егтіп і подшутить над могиль

ными червями (напр, умере-ь на костре).
КАТІЖ А /

94. паіига т о г іа  жив. натюрморт
95. паіига паіигап іе филос. создающее начало, боже

ство, высшее существо.
96. паіига п аіи гаіа  а) живые гуіцества; Ь) растения.
97. паіига и т г  па а) род человеческий, человечество! 

Ь) человеческая природа.
98. паіига (Зі (Зіеіго ягодицы.
99. паіига йі ворга высшее существо, бог.
i Ьіво&пі (ЗеІІа паіига см. В-771.
Іап іав іа  (ЗеІІа паіига см. Р-160.
ІІ т а д д іо г  т іп із іго  (Зсііа паіига см. М  1495. 
оічЗіпе (Зеііа паіига см. 0-509
ii гірово (Зеііа паіига см. К-404. 
гі5о (Зеііа паіига см. К-413. 
коггіко ііеііа лаіига см. 3-1103. 
з іа іо  (Зі паіига см. 5-1651.
а Ьепсіігіо <1і паіига см. В-545.
100. йаг Іиодо (или  сопсегіеге) аПа паіига (тж. ра- 

§аге іі йеЬііо или  ІІ ІгіЬиіо а ііа  паіига; ра^аге іі йеЬіІо 
йеііа т о г іе )  отдать дань природе, умереть.

(Заг гей а а ііа  паіига см. К-292.
101. Гаг Гэрега гіеііа паіига (тж. Іаксіаг Іаге а ііа  га- 

Іига; Іавсіаг сЬе орегі 1а паіига) оправляться, отправ
лять естественные потребности, надобности.

радаге Н сЗеЬііо (или  іі ігіЬиіо) аПа паіига см. N 100. 
раг*есіг>аге йеііа паіига йеі ^ а й о  см. 0-301.
102. сііі ё (или іі ѵігіо) «31 (или  рег) паіига Ііпо аПа 

І05ва «Зига =  горбатого могила исправит.
сНі поп сарізсе 1а 5иа ксгіпига, авіпо сЗі паіига (тж. 

ЧиеІГё а^іпо «Зі паіига сНі поп саріксе 1а 5иа ксгійига; 
сііі поп ітеш Зе пеііа виа ксгійига ё ип акіпо рег паіиг?; 
сііі поп 5а іер^ег 1а или  пеііа 5иа 5сгіИига ё (ип) авіго 
Йі или  рег паіига) см. 5-492.

103. йоѵе т а п с а  паіига, агіе ргосига ргоѵ. где при
роды не хватает, там искусство помогает.

104. Іа паіига ^ іі ё в іа іа  ш аігідпі. жизнь его не бало
вала, он был обижен судьбой

105. Іа паіига, И Іе т р о  е 1а рагіепга хопо іге ^гапгіі 
тссіісі природа, время и терпение — три великих исце
лителя

пиігйига разза паіііга см. N-621. 
рагго  рег паіига, ваѵіо рег кс-'йига см. Р-940. 
Гиво 5І сопѵегіе іп паіига (тж. Гизо (Зіѵепіа паіига) 

см. ІІ-255.
Гиво ѵіпсе паіига см. ЦІ-258.

КАТЫКЛЬЕ 1. пдд 
Іід ііо  паіигаіе см. Р-678.
Гоггс паіигаіі см. Р -1152- 
т а ^ іа  паіигаіе см. М-105. 
опЗіпе паіигаіе см. О-п04.
— еззеге пеІГоггіІпе паіигаіе см. 0-518. 
ѵйа паіигаі йигапіе см. Ѵ-717.
Іе соке паіигаіі поп вопо Іигрі см. С-2912. 

К А Т ^К А ^Е  2. ш
106. аі па.игаіе а) жив. в натуральную величину; 

Ь) попросту, естественно, запросто.
2О7. — 5Іаге аі паНігаІе а) держ аться просто, есте

ственно; Ь) жив. позировать.
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108. Іаге И паіигаіе притворяться, делать вид, что ни
чего (особенного) не произошло, будто все так и надо. 
КАТ1ЖА1ЛТА [

109. п аіи гаіііа  §тапс1е [ріссоіа] гражданство с пра
вом [без права] избирать и быть избранным. 
\АТ1Ж АМ ТЕ а § §

паіига паіигап іе см. N-95.
КАТЦ КАТО аде  

паіига п аіи гаіа  см. N-96.
КА иРК А С А К Е ѵ 

паиігадаге іп рогіо см. Р-2130.
КАІІРКАСІО  т 

Іаг паи!га§іо іп рогіо см. Р-2130.
М и р Р А С О  т

110. апсіаге паиігадо а) потерпеть кораблекрушение;
Ь) потерпеть крушение, крах.
ІМАІІ5ЕА {

111. ГагеЬЬе паихеа а  ип сЬігигдо от этого и хирур.а 
вырвет; это омерзительно.
М Ѵ Е  }

112. Іа паѵе гіеііо 81а1о государственный корабль, го
сударство.

113. — {гиісіаге 1а паѵе гіеііо 81а4о управлять государ
ством.

тасіг іп а  йеііа паѵе см. М-65, 
таех іго  йеііа паѵе см. М-85.
114. Ьгисіаге 1е паѵі сііеіго гіі её (тж. іпсепсЗіаге 1е 

паѵі) сжечь за  собой корабли:
N41 1937 Сагпив... соше Согіег. Йес :1е гіі Ьгисіаге (Зіеіго сіі 

Бё 1е паѵі е сіі Іапсіагві п еііа  ргпгкіс аѵѵепіига (1і есгіѵеге 
(«.ѴѴпіій,» 14 аргііе 1971),

В 1937 году Камю, подобно Кортесу, реш ает сжечь за 
собой корабли н вступает иа рискованный путь писателя.

ішЬагсагкі (или т е й е ге , те ііегк і) іп паѵе зепга Ьі- 
5соМо см. В-770.

115. поп рсіег віаге іп паѵе іп а§іо  быть в стеснен
ных обстоятельствах.

сІагеЪЪе ІопсЗо а  (или (Зі) ипа паѵе сді ви^Ьего см. 
Р -1012.

116. (Зоѵе ѵа (или с!оѵ’ё ііа) 1а паѵе рио апсіаге іі 
Ьгідапііпо (или іі паѵісеііо) =  кто может больше, смо
ж ет и меньше.

117. §тап паѵе, §тап репкіего ргоѵ. большому кораблю 
большое плавание.

118. аПа паѵе го ііа  оцпі ѵепіо ё сопігагіо ргоѵ. для 
разбитого корабля нет попутного ветра; =  на бедного 
М акара все шишки валятся.

119. поп діигіісаг 1а паѵе 5Іаш1о іп Іегга ргоѵ. о к а
чествах корабля с берега не судят.
М.ѴЕТТА I

120. Іаг 1а паѵейа сновать как челнок, ходить, оздить 
взад-вперед, сновать туда и обратно.
М Ѵ ІС А К Ь  ѵ

сЫ ё іп шаге, паѵіса; сЬі ё іп іегга гасііса см. М-812. 
КАѴІСЕІХО г і 

(Іоѵе ѵа (или с1оѵ’ё ііа ) 1а паѵе рио апсіаге іі паѵісеііо 
см. N 116.
КАѴІСАКЕ ѵ 

паѵі&аге 50і1’асдиа см. А -179 
паѵідаге іп а ііо  шаге см. М-787, 
паѵіфаге іп Ьгийе асчие см. А-106. 
паѵідаге пеі Ьиіо см. В-1418, 
паѵідаге іп Ьиопе асчие см. А -180. 
паѵідаге вепга Ьихвоіа см. В-1491, 
паѵідаге іп  сайіѵе асчие см. А-106. 
паѵіраге 1га (Зие ас^ие см. А-129. 
п аѵ і^іге  пеі ІІиШ гіеііа ѵііа см. Р'-960. 
паѵідаге а до ііо  Іапсіаіо см. 0-868. 
паѵі^аге а ^оп ііе  ѵеіе см. Ѵ-151. 
паѵіраге іп піаіе асчие см. А 106. 
паѵідаге а орпі ѵепіо см. Ѵ-263. 
паѵі^аге пеІГого см. 0-631.

паѵі&аге рег рег^иіо (или рег регзо) см. Р-1291. 
паѵідаге іп р1ас!йе ас^ие см. А-180. 
паѵідаге пеііа (или киІІа) ксіа сіі... см. 5-437. 
паѵідаге а кесопгіа см. 5-559. 
паѵідаге соі Іеггепо іп шапо см. Г-449, 
паѵіраге а  ѵеіе ^оп ііе  (или всіоііе, вріедаіе) см. 

Ѵ-151.
паѵідаге весопсіо іі ѵепіо см. Ѵ-264.
паѵідаге соі ѵепіо Іп рорра [іп ргиа] см. Ѵ-240.
реггіеге 1а сагіа  (За паѵідаге см С-1091.
121. карег паѵідаге а) знать свое дело; Ь) уметь ла

вировать, выкручиваться из любого положения.
поп кареге іп сЬе ас^ла 5І паѵі&а см. А 190 
сЬі (ЗІ5$е паѵідаге (Зікхе (Зікадіо см. 0-588. 
сііі ш аі паѵіда, ш аіе аггіѵа см. М-286, 
іп ііп  сііе іі ѵепіо ё іп рорра Ьізодпа варег паѵідаге 

см. Ѵ-2С0.
орпип за  паѵідаге соі Ьиоп ѵепіо см. Ѵ-283. 

КАѴІСАТО пг.
122. иошо (шоНо) паѵ ідаіо  человек, видавший вкды, 

бывалый человек, тертый калач, стреляный воробей.
«Эиезіі воНі еіI саш ра§па поп сарівсопо ип иошо сЬе, рег 

Яиапіо паѵідаіо, шевво (иогі ип Ьеі гпаШпо ві Ігоѵа зсепігаіо 
е поп за сок а. Гаге (С. Раѵеве, «Раеві іиоі:-').

Эта д 1 ревенщииа ие понимает, что если человека, даж е 
видавшего виды, в одио прекрасное утро выпускают из 
тюрьмы, то он может растеряться и ие знать, что делать. 
іПример см. тж. В-1492).

к А г к ж А Ь Е  н ее  
соіогі пагіопаіі см. С-2166.
Ііапіпіа пагіопаіе см. Р-527.

К А 2ІО К Е  /
123. пагіопе сагпеѵаіе веселая нация, веселый народ 

(ирон. об Италии).
Аровіоіо йеііе пагіопі см. А-944.
124. (Зі сепіо пагіопі всякого рода, самые разнообраз

ные.
КЕАМСНЕ аѵѵ 

пеапсЬе (Зіріпіо см. Б-488. 
пеапсЬе а  (Зіг ее Іиопа см. Т-715. 
пеапсЬе ип Іііо см. Р-765. 
пеапсЬе (рег) Гісіеа см. 1-13. 
пеапсЬе рег іш ш адіпагіопе! см. 1-75. 
пеапсЬе а ітр іссагш і см. 1-113. 
пеапсЬе ипа Ііга Іогісіа см. Ь-729. 
пеапсЬе рег тесЗісіпа см. М  1031. 
пеапсЬе рег 1а тізегісогсНа Йі Оіо см. М-1553. 
пеапсЬе рег о тЬ га  см. 0-330.
пеапсЬе соПо всаіреііо 1и діі Іеѵі ип коісіо см. 5-313.
пеапсЬе ее Б іо  ѵоіевве см. 0-458.
пеапс!іе ее 1и Іовві паіо ргіпсіре! см. N-27.
пеапсЬе зе ѵейевве пюгіге см. М-1916.
пеапсЬе ее ѵепізве 1’агсгпреіо СаЬгіеІе см. 0-26.
пеапсЬе рег зодпо! см. 5-897.
пеапсЬе а х ігогхагті! см. 5-1957.
поп сгейеге пеапсЬе аі рапсойо (или  пеі рап соНо) 

см. Р-217.
поп Іавсіаге пеапсЬе іі хеше (Зі чс см. 8-606.

КЕВВІА [ 
раеві (ЗеІІе пеЬЬіе см. Р-55.
125. аЬЬгассіаге (или аппакраге, вігіпдеге) (1а) пеЬ- 

Ьіа гоняться за тенью, остаться с пустыми руками:
Агіебзо в** вагеЬЬе ассогво ѵіѵеге іп регіеііа ігяг^п іііііп  

сГапіто, поп аппавраг пеЬЬіа, поп гишіпаге іі ра??а1о 
{Е. СаМеІпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп{ог1е>).

Теперь бы он жил в полном душевном спокойствии, не 
гоняясь за  призраками и не перебирая в уме прошлые 
огорчения...
аѵеге іп Іакса Іа пеЬЬіа см. Т-ІОЗ. 
сашЬіаге соше 1а пеЬЬіа см. С-244.
126. соповсеге (или  зареге) рег пеЬЬіа знать кое-как, 

понаслышке, отрывочно, путанно.
127. ехяеге с о т е  1а пеЬЬіа сЬе Іаксіа іі Іе т р о  сЬе 

Ігоѵа пройти как сон, как туман; не оставить и следа.
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128. ітЪ оИ аге пеЬЬіа притворяться страшно занятым.
129. іпсапіаге 1а пеЬЬіа преуспевать, как сыр в масле 

кататься: Ьа іпсап іаіо 1а пеЪЪіа ему счастье привалило, 
ему страшно повезло.

130. іпхассаг пеЬЬіа тумаи мешком носить, заниматься 
бесполезным делом, зря стараться.

репЗегві соше 1а пеЪЫа (а і ѵепіо) гм. Р-1283. 
вареге рег пеЬЬіа см. N-126. 
хігіпдеге (1а) пеЬЬіа см. N 125.
разігапо сЬе гірага Іе пеЬЬіе е ^Іі ксігоссЬі см. Р-866. 
1а ргесііса іа  с о т е  1а пеЬЬіа, Іазсіа іі іе т р о  сЬе ігоѵа 

см. Р-2230.
іі р п т ’аппо сЬе поп ё пеЬЬіа см. А-917.

КЕССІ т
131. Іаг іі пессі дурака валять.

КЕССІО т
132. Іаг (Зе’ пессі диал. мухлевать, жульничать, пере

дергивать (в игре и т. п.).
поп т а п ^ іа г е  сЬе роіеп іа е пессі см. Р-1940. 

К Е С Е 55А РЮ  а ц
133. песеквагіо с о т е  іі рапе нужный как хлеб, как 

воздух; крайне необходимый.
зепга ипа ѵігдоіа іі рій (Зеі песехкагіо см. Ѵ-620. 
Іи ііі коп иіііі, пеккипо ё песеккагіо см. Т-995. 

К ЕС Е55ІТА  }
134. рег песеккііа сіі сове по необходимости.
Іаге сдііеііо гіеііа песеккііа (тж. Іаге (ЗеІІа песекзііа 

(Зііеііо) см. 0-429.
135. Іаге гіі (или (ісііа) песевкНа ѵігііі выдавать не

обходимость за  добродетель:
Магсо. — П п г  П п о ЬаІ йесіво сіі Іаіііге?
І&пагіо. — Раго сіі песезкііа ѵігііі. н і ,  Ъі! (/. Зѵеѵо, «II 

ІоЛго іп саха*}.
М а р к о .  — Значит ты решил объявить себя несостоя

тельным?
И г п а ц и о .  — Я сделаю из необходимости добродетель, 

хи-чиі
ВІ80ВП6 {аг сіі песс55ііа  ѵігій, аггаЬаІІагві аі Ьиіо е рег- 

зиагіеге Апгігеіпо а  изсіг (1 а 11 а Ьагса (Е. Ое МагсЫ, «Соі 
Iиосо поп зі зсНегга»).

Нужно было использовать неблагоприятные обстоятель
ства, приспособиться к темноте и уговорить Андреиио вый
ти из лодки.

Гашісо 5І ѵегіе пеііа песеккііа см. А-616.
сНі ^іоса рег Ьіходпо, реггіе рег песеквііа см. В-778.
136. песехзііа аЬЬакка поЬіИа ргоѵ. нуж да свой закон 

пишет.
1а песеззііа Іа  (Іа ) ѵессЬіа Ігоііаге (или  Іа  (го ііап  іа 

ѵессЬіа, 1а ѵессНіі а) см. Т-957.
137. Іа песеккііа §тап сове іпве^па (тж. Іа песекзііа 

ё т а й г е  сІеІГіпѵепгіопс) ргоѵ. нужда всему научит; =  
голь на выдумки хитра:

«Ма Іч песевзііа, Ягап сояа іпзерпа,» гіісе ип ргоѵегЬіо
(Е. Рса, «II [огезііего» ).

— Но ведь, по известной пословице, нуж да уму-разуму 
учнт.

138. Іа песеввііа поп Ьа Гегіе (или іекіа) ргоѵ. нужда 
не знает праздников.

Іа песеккііа поп Ьа (или поп сопоксе) Іе^де см. 
Ь-318.
NЕСА

139. Ьійіагкі а 8ап4а К еда ~  отрицать очевидное:
'о и ііа г я і  а  Зап іа  N628»: ѵиоі (Иге педаге ип ерівойіо 

сЪе іиИі сопоБсопо рег ѵего (/?. ОгапСІ, чМоШ е йеШ го- 
тапезскі»).

«Молиться Святой Неверии» значит отрицать всем из-* 
вестную истину.

КЕСАКЕ а 
педаге Іа сагпе см. С-970, 
пе^аге іі гіеро^ііо см. 0-230. 
пе&аге іа Іисе см. Ь- В25
пе&аге (іі)  раіиоіо іп саро (или соі раіио.о іп саро) 

см Р -110.
педаге сЬе іі коіе ехівіе см. 5-953.

140. пе^ЬегеЬЬе іі р а ^ о  аІГокіе (соі Ьоссопе іп Ьосса 
или соііа ІогсЬеІіа іп ш апо) (тж. педЬегеЪЪе И яоіе или 
Іа Ііісе сіеі коіе) он готов оспаривать очевидное.

рііі (За поі ё Ь гата іо  чиеі сЬе сі ё педаіо см. Р-1872. 
КЕСАТІѴА і

141. (ш ап)іепег5І (или віаге, рогеі) хиііа педаііѵа 
упорно отказываться; настаивать на отказе. 
КЕС1ЛСЕК2А }

1а Іоп іапапга 5І т а п д іа  1а п е^іідепга см. Ь-782. 
КЕСОХІАМТЕ пі

142. педогіапіе гіі (или  (За) {іаіо ш арлатан, «торго
вец воздухом».
К Е С О гіА Р Е  ѵ 

(Зоппа пе^огіапіе пё т о д ііе  пё а т а п іе  см 0-806. 
1ѴЕС02І0 т

143. педогіо а  (Зоггіпа мелочная лавочка, магазинчик, 
еввеге с о т е  ип еіеіап іе  іп ип педогіо (Зі рогсеііапе см.

Е-43.
144. сЬе ё диеі педогіо? что это за ш тук(овин)а?
145. сЬі ё чиеі педогіо? что это за  гусь?, что это за 

тип?
146. поп ё пе^огіо это не дело, игра не стоит свеч, не 

стоит этого делать.
147. ІиШ і педохі поп гіевсопо а ип тосіо =  не все

одинаково хорошо выходит:

Коп ё Біаіа соіра Іиа. Гііііі I пееогі поп гіегсопо а ип 
шосЗо (О. Ѵ ег^а, «М азіго-йоп С ези а ій о » ).

Это была ие твоя вина. Н е все получается, как хочется.

КЕСКО т 
іг а й а  ііеі педті см. Т-854.
148. Іаге іі педто быть негром, работать как негр 

(ради кого-л.).
КЕМ ІСА }

149. 1а (Зоісе п е т іс а  поэт, сладостный враг, нежный 
враг, возлюбленная, любовница.
КЕі*.ІСО ш

150. п ет ісо  гсегЬо (или  асеггіто , сарНаІе, согйіаіе, 
еіегпо, § іигаіэ; тж. согйіаіе п ет ісо ) лютый, заклятый, 
злейший враг:

Ѵіііе І.оеіоѵісо крпиіаг йа )оп(апо ип ?іриог (аIе, ггодапіе 
е воѵегсЬіаІоге йі ргоіеввіопе, соі с;і:а. 1 е поп аѵеѵл шаі раг- 
Іаіо іп ѵііа виа, т а  сЬе ^іі ега согсііаіс п етісо  (Л. Мап- 
гопі. «I рготеззі зрозіх).

Пред мысленным взором Лодовико предстал некий над- 
мелный и властный синьор, с которым он словом в жизни 
не обмолвился, ио "оторні’ был его заклять.м врагом. 
(Пример см. тж. С-778Ь).

151. п ет ісо  (Зі Оіо безбожник.
152. п ет ісо  (Зеі ^епеге и т а п о  (тж. Гапіісо п етісо ) 

враг рода человеческого, дьявол, демон.
п ет ісо  п и тего  ипо см. N-573.
153. п ет ісо  (Зі рагоіе враг слов, тишина.
Гапіісо п ет ісо  см. N-152.
сопііаіе п ет ісо  см. N-160.
154. Іагві п ет ісо  іі топсЗо настроить против себя весь 

свет, вызвать к себе всеобщую неприязнь.
а т іс о  Ьепеіісаіо, п ет ісо  (ЗісЬіагаіо см. А-615. 
йа^іі а т іс і  т і  «иагйі Біо, (Заі п ет іс і т і  диаг«Зо іо 

см. 0-464.
сЬі (Зеі ѵіпо ё ашісо, (Зі ке зіезхо ё п ет ісо  см. '/-604 
йі’ И ѵего а  ипо, есЗ ё Іио пеіпісо см. Ѵ-376.
Геввеге ё п ет ісо  <3е1 рагеге см. Е-220.
155. ^иагсіаіі (За ип п ет ісо  воіо ргоѵ. и один не

д р у г — недруг: _
156. ІІ те§1іо  (или  Г о й іто ) е ( іі)  п ет ісо  оеі Ьепе 

(или сЗеІ Ьиопо) ргоѵ. лучшее враг хорошего; от добра 
добра не ищут:

И сіо ііо ге . — Ь а с1і&<=5ііопе ё  аЬ Ъ азіап га гс^о іаге  — ѵего* — 
Ь а  п и іг ігіоп е... БоййійГасепіе; апсЬ е диеі побігі р іссоіі ?е- 
пош епі пегѵозі поп еі бопо р ій  гір е іи іі, сіипдие — сіа Ьгаѵа — 
йаІІо  5Іаі:о ^еп е га іе  (ІеІГ огбап іБ то  Ь ізо^п а  га&іопеѵоігпепіе 
сопсіийеге сЬе И ш е^Ііо  ё  пеш ісо «Зеі Ьепе (О. К оѵеііа , 

<гЬ Ч боІо»).



іѵіем 662

Д о к т о р .  — Пищеварение довольно регулярное, не так 
ли? И аппетит приличный, а эти наши маленькие неуряди
цы нервного характера больше не повторялись. Стало быть, 
приободритесь и, учитывая обшее состояние вашего орга
низма, помните, что лучшее — враг хорошего.

157. п ет ісо  (ІіѵЬо, т е г г о  ѵіпіо ргоѵ. разрозненный 
в р а г — наполовину разбитый.

158. а  п е т іс о  сЬе Гидде ропіе (Того (или й’агдел4о)! 
=  бегущему врагу шире дорогу, скатертью дорога.

159. ип п ет ісо  ё ігорро, е сепіо а т іс і  поп Ьазіапо 
ргоѵ. наживешь врага, и сто друзей не помогут; имея 
друга, думай о враге (ср. не имей сто рублей, а имей 
сто друзей).

160. іі п ет ісо  1і Та заѵіо ргоѵ. враг уму научит. 
Іап іі 5егѵі4огі. Іапіі п ет іс і см. 5-682.
іі ѵего$іті1е ё пегпісо ёеі ѵего см. Ѵ-384.
іі ѵігіо ё п ет ісо  сіеііа ѵегдодпа см. Ѵ-820. 

NЕММЕNО аѵѵ 
п е т т е п о  рег Оіо см. 0-458. 
п е т т е п о  ип Шо см. Р-765 
п е т т е п о  (рег) ГісЗеа см. 1-13. 
п е т т е п о  рег о т Ь га  см. 0-330. 
п е т т е п о  рег зодпо! см. 5-897. 
п е т т е п о  рег Іи ііо  Того йеі топсіо см. 0-625. 
поп аггесоагпе п е т т е п о  ипа см. А -1404. 
поп сатЬ іаге  (или  поп т и іа г е )  п е т т е п о  (сіі) ипа 

ѵігдоіа см. Ѵ-621. 
поп (аге т а і е  п е т т е п о  аі рапе см. М-214, 
поп с’е р05Іо п е т т е п о  рег Ьезіетгг.іаге см. Р-2183. 

NЕМО
161. Іагпе чиапіо № т о  делать несколько дел сразу. 

^ГѵІСІА
162. ЬеІІегга йеііа Nепсіа ямочка иа подбородке. 

NЕО т
163. рег ип пео из-за пустяка, из-за чепухи; оез при

чины.
164. сЫ На іі пео, е поп ее Іо ѵеае, Ьа Іа Іогіипя, е 

поп ее 1о сгейе а= что имеем, не храним, потерявши, 
плачем.
^ Р Р Ь І К Е  аѵѵ

перриге йіріпіо см. 0-488. 
перриге рег Гігіеа см. I 13. 
перриге рег іт т а д іп а г іо п е !  см. 1-75. 
перриге рег о тЬ га  см. 0-330. 
перриге ее іогпі а  пазсеге см. N-27. 
перриге рег зодпо! см. 5-897.
поп сгеёеге перриге аі рапсоііо  (или пеі рап соііо) 

см. Р-217.
К ЕРВ О  т

165. зепга пегЬо худосочный, расплывчатый, слабый, 
бесхребетный (о стиле и т. п.).
NЕКО е т

166. пего с о т е  1а Ьосса йеііа Ьаіепа &  темно, как  у 
кита в желудке, черным-черно; черный-пречерный;

Реггпб Г аиіотоЬіІе  е зрепзе і Гагі. Іп ип р г іт о  то те п * о  
Іи Ьиіо, пего с о т е  1а Ьосса гіеііа Ьаіепа (Р. Запіі, «И 
вароге йеііа тепіа*■).

Он остановил машину и выключил фары. Сразу кругом 
стало темно, тьма кромешная как у  кита в  ж елудке.

167. пего соше ип Ьгасіпо черный как трубочист.
168. пего согпе ип саІаЬгопе черный как жук.
169. пего с о т е  Іа сарра ёеі с а т іп о  (или  согпе Н саг

Ьопе) черный как уголь:
...бН оссЫ И аѵеѵа пег! зоНо йие сезрибІіеШ  гіі Боргас- 

еі&ііа пегі согпе И сагЬопе (Л. Могаѵіа. «Nиоѵі гассопіі 
гопшпі»).

...под двумя кустиками темных бровей у  него были чер* 
иые как уголь глаап.

«СЬе зіирепгіі оссЬі Ьа 1а іиа ЬашЬоІа: аггиггі соше II 
т а г е К  «Агхиггі? Ма зе б о п о  пегі соше 11 сагЬопе!» (М. Мо~ 
&1іа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»),

— Какие потрясающие глаза у твоей к;*клы! Голубые, 
как море!

— Голубые? Да они же черные как уголь!

Ьо ассоізе.. Ап!опІо Мііагго» ип ріссоіо аѵѵосаіо Л! огіріле 
Бісіііапа, пего согпе 11 саі Ьипе е шаеБііо сіі о@пі ГигЬегіа 
(Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга. ёіоѵіпегга»).

Его принял... Антонио Милаццо, маленький адвокат-сици
лиец, черный как смоль, мастер иа всякие хитрости.

— М атш а, — сіісеѵа а еиа іласіге,— іо соп 1а Козіпа поп 
ѵодИо изсіге рій. Ьа ееп іе сЬе с іпсопіга !а Іапіі с о т р ііт е п іі 
а Іеі... е а т е  (іісе сЬе б о п о  пега со те  ип Іігго гіі сагЬопе 
(/. Саіѵіпо, «ГіаЬе ііаііапе»).

— Мама, — говорила она, — я с Розниой больше на улицу 
не выйду. Все встречные только ее и хвалят, ...а  обо мне 
гоаорят, что я черна как головешка.

170. — аѵеге Г а п іт а  пега с о т е  іі сагЬопе (или ріп 
пега ёеі сагЬопе) иметь черную душу, быть отпетым 
негодяем.

171. ріи пего сЬе сагЬопе зрепіо чернее головешки, 
черн ы й -п р ечер н ы й.

172. пего с о т е  іі (или ип) гогЬо (ѵессЬіо) (тж. пего 
с о т е  1е аіі гіеі согѵо) черный как вороиово крыло, как 
смоль:

...гіеІГапііса ЪеИегга поп Іе гітавего  сЬе і СйреШ, зет р ге  
пегі, іисіііі с о т е  1 а!а гіеі согѵо {Р. Реггі, «Епгідгапіі»), 

...от былой красоты у нее остались только волосы, все 
еще черные и блестящие как вороново крыло.

173. пего с о т е  ГеЬапо как черное дерево, черный как 
смоль.

174. пего с о т е  1а М щ § іп е  черный как саж а.
175. пего с о т е  ГіпсЬіоэіго черный как ночь, как 

туча:
А чиезіо рипіо.., епігаголо гіепіго диаііго сопі^Іі пегі с о т е  

ГіпсЬюзіго (С. Соііойіу «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).
В этот момент... в комнату вошли четыре кролика, чер

ные, как чернила.
Аѵеѵа ипа ЬагЬассіа пега с о т е  ипо БсагаЬоссЬіо гі’іп- 

сЬіозІго (С. С оііы и «Ье аѵѵепіиге сіі Ріпосскіо» ).
Его бородища была чернее чернил.
Біеіго аі сгізіаііі гіеііа саггогга іи ^ Іѵ а  Іа Кіѵіега... с о т е  

1а БІгізсіа пега с о т е  ГіпсЫозіго (М. 5егсо, «Сиоге іп$ег- 
то»).

За окнами кареты тянулась черная с синнм отливом по
лоса Ривьеры.
(Пример см. тж. М-126).

176. пего с о т е  Гіпіегпо (или  с о т е  Гапіго гіеІГіпЕегпо)
темный как преисподняя:

II Баіагіо <іі В агіоіотео, гіаіо сЬе ГііщиШлі егапо <31 
іп { іта  чиаШЙ сопБіБІеѵа пеі ^га іи ііо  а і іо ^ іо .  Ыоп рій сЬе 
ипа зіапга; пега с о т е  1’іпіегпо... (С. Магоііа, «Ье тііа- 
пезі» ).

Так как жильцы были неимущие, Бартоломео вместо 
жалования получал бесплатное ж и л ье — всего одну комна
тушку, где было темно как в преисподней.

•— АИога, іп ипа поііе зепга Іипа е ргіѵа гіі БІеІІе, пег;» 
с о т е  1’апіго гіеІГіп^егпо, Г и ото ... ргопіо а сотріеге І1 
§езіо рій йіБрегаІо... зі гіоѵеѵа ігоѵаге боіо, аББОІиіатепіе 
боіо, аі сопѵе^по заіапісо (Я. 8  аіѵапезскі, «Ѵп ѵіоііпо. 
23 сіоппе е И сііаѵоіо»).

— Итак, в безлунную н беззвездную ночь, черную, как 
врата ада, человек.., решившийся на самый отчаянный по
ступок.., должен был предстать один, совсем один, перед 
сатанинским сборищем.

пего с о т ’ип т а д п а п о  см. N-180.
177. пего с о т е  Іа пойе темный как ночь.
178. пего с о т е  ип раіиоіо черный как сажа.
179. пего с о т е  Іа ресе черный как смола

^.е ріап ріапо, циазі зепг’ассогдегзепе, Сагіа зі агігіог- 
теп іо . Ри ип зоппо ѵиоіо, пего с о т е  ресе (Л. Могаѵіа, 
«СИ ігиііНегепіі» ).

...и постепенно, сама того не сознавая, Карла заснула, 
точно окунулась в пустоту, в непроницаемый мрак.

Роіеѵа аѵеге оііо аппі ей ега пего с о т е  1а ресе (С. Ма- 
го ііа , « V о го  (іі ^ р о і і » ) .

Мальчику было лет аосемь н он был черный, как смоль. 
Тогпо Л ' И а росо соп 1а Маіапоііе, сЬ’ега ипа ѵессЬіа 

зігеда, Іагпоза рег Іеѵаге іі шаІоссЬіо: пега с о т е  Іа ресе 
Рігапйеііо, «Ъіоѵеііе рег ип аппо»).

Вскоре он вернулся в деревню со зиахаркой Маланотте, 
старой ведьмой, черной как смоль, известной своим искус
ством лечить от дурного глаза.

|80. пего с о т ’ипо краггасатіп о  (или ссш ’ип т а -  
§папо) черный как трубочист; чист как трубочист.



181. аЬііо пего а) ф рак; Ь) траур, траурная одеж да;
с) ряса.

182. агізіосгагіа пега клерикальная аристократия.
183. Ьапёе пеге ист. вооруженные банды под коман

дованием Д ж ованни Медичи (1498— 1527).
184. Ье§1іа пега самое ненавистное, предмет особой 

ненависти, отвращения:
Рег 1 заІѵасопйоШ ... Ігоѵб Г и о то  сЬе е іі  оссоггеѵа: ип иГ- 

Лсіаіе ■ гіеііе 55, т и і і іа іо  <І1 еиегга е ріигійесогаіо аі ѵаіог 
т іШ аге , сЬе раззаѵа с о т е  Ъезііа пега деі сотап й о  іейезсо 
(Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ёіоѵіпегга»).

Чтобы получить бланки д л я  пропѵсков... он отыскал под
ходящего человека, офицера СС, инвалида войны, имею
щего множество наград за воинскую доблесть. Этот офицер 
был в большой немилости у немецкого командования.

185. Ьііе пега чернея меланхолия.
1186. Ьосса пега а) грязнуля (о ребенке)-, Ь) жарг. 

шутл. жерло, дуло (пистолета, руэпья и т. п.).
187. оогха пега (тж. т е гс а іо  пего) черный рынок:

Ваяіп ^епгіеѵо Іа {ізагтсл.са.. ігиііо гіеі Ьеі іетрі гіеі
йородиегга диапйо Іасеѵо 1а Ьогза пега, е т е  пе апгіаѵо... 
іп диаІсЬе диагііеге ѵессЬіо йі К ота  (А. Могаѵіа, «Ниоѵі 
тассопіі готапі»).

Ну, вот... я брал свой аккордеон, который остался у  меня 
от лучших времен, когда я после войны торговал на черном 
рынке... и отправлялся... в какой-иибудь из старых римских 
кварталов.
(Пример см. тж. С-478).

188. с а т іс іе  пеге ист. чернорубашечники, итальянские 
фашисты:

— С а т Ы е  пеге!
— Е сЬі зопо?
— Ыоп зо. С апаеііа. 5опо рег і райгопі (С. АгрІпо, «Ье 

тпШе е ипа Ііаііа»).
— Чернорубашечники!
— А кто это?
1— Не знаю. Сволочи. Они за хозяев.

189. сгопаса пега уголовная хроника, полицейская 
хроника:

«8еі с о т е  чиеі е іогпаіізіі сЬе іаппо 1а сгопаса пега: 
ігоѵапо 1а те гй а  е сі зі гіѵоііапо йепіго, сотр іасіи іі*  
( I .  Вегдопгіпі, «Ѵп {исііе рег 8аЬа»).

— Ты напоминаешь мие журналистов, которые ведут от
дел происшествий: найдут кучу дерьма и с удовольствием 
в ней копаются.
(Пример см. тж. С-2078).

190. сиоге пего черная меланхолия, глубокая печаль:
— Ьеі ѵиоіе ТагтІ йіѵепіаге іі сиоге пего с о т е  1а ресе 

(Ь. 8сіазсіа, «II діогпо йеііа сіѵеііа»).
— Вы повергаете меня в черную меланхолию.
Е^іі аѵеѵа ип сиоге пего пего! Еззо &1і сЗісеѵа сЬе I зиоі 

Ѵщ\\ поп аѵгеЬЬего аѵиіо ^огіипа (Р. Реггі, «Еті%гапіі»).
На душе у него было тяжело. Сердце подсказывало ему: 

ие будет сыновьям удачи.
І і а т т е  пеге см. Р-528.
Ігаіі ЬіапсЬі е пегі см. В-660.
191. ^ іогпаіа  пега тяжелый, трудный, несчастный

Д?нь:

АИа Ппе т і  йесізі а сотрегаге ипа гиоіа пиоѵа. Ма 
еѵігіепіетепіе циеііа ега 1а т і а  ^ іогпаіа пега. ІДп тессап ісо  
т і  рогіо аі рипіо йоѵе аѵеѵо Іазсіаіо 1а т іа  тассЬ іпа. е 
диі зі зсоргі сЬе диеІЦ гіеі ^ага^е  егапо зіа іі йеі сгеііпі. 
Ыоп ега 1а гиоіа еіибіа (Р* Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Наконец, я решнл попросту купить запасное колесо, Но, 
очевидно, для меня это был день невезения. Когда механик 
привез меня на то место, где я оставил машину, выясни
лось, что эти типы из гараж а были просто кретины: они 
дали мие ие то колесо!
192. ^іогпі пегі а) черные дни; Ь) пост, дни поста.
193. Іейега пега извещение о смерти; траурное посла

ние.
194. ІіЬго пего (тж. ІІ5Іа пега) черный список; про

скрипции:
Ьа Гатіеііа  йеі Саггоіі ега по іаіа пеі дегдо йеі ІіЬго пего 

йаііа  зЬіггадІіа аизіхіаса (С. РаШеІІа, «8аШа а Мопіесі- 
іогіо» ).

Семья Карроли была занесена как неблагонадежная в 
черные списки австрийской полиции.

Ей созі сЬе Ргей Арозіоіі Ппі зи ііа  Іізіа  пега («Сіогпі»,
9 %еппаіо 1974).

Вот так Фред Апостолн оказался в черном списке.
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194а. — еззег зедпаіо пеі ІіЬго пего ді чсі попасть ко
му-л. в немилость, 

т а д іа  пега см. М-106, 
те гс а іо  пего см. N 187.
195. т о п е іа  пега медь, медные деньги; медяки.
196. оссЬі пегі согпе іі рере черные как бусинки 

глаза.
1е оге пеге см. 0-428. 
раііа  пега см. Р-139.
— йаге раііа  пега см. Р-140.
197. ресога пега паршивая овца:

А сЫ з о т т е з з а т е п іе  ^Іі \а гііеѵаге Іа сопігаййігіопе, 
гісогйа іі Саггііпаі Вогготео сЬе Ігазсига іі бге^де рег 
зедиіге 1а ресога пега... (V. Рассо йе Ьацагйа, «СгопасНе 
саіііѵе»),

А тому, кто смиренно указывает ему иа противоречие, 
он напоминает о кардинале Борромео, который презрел за
боту о своей пастве, чтобы направить одиу заблудшую 
овцу на путь истинный.

— Ѵейі? О иезіа ё  Іа ресога пега гіеііа т і а  !ат і#1 іа  
(М. Моцііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Видишь? Это парш ивая овца в нашей семье.

198. рипіо пего темное, позорное пятно:
«Іо Іпѵесе, зопо ип г.;йисе сіеІГагтаІа <11 сагіа ѵеііпа 

йі КойоНо С -агіап і: йі <]ие11а а г т а іа  сЬе рег соіра поп т і а  
пё Йеі 11]ісі со тр ае п і Йі зѵепіига, гішагга рег зешрге ип 
ВГ0850 рип4о пего пеііа віогіа ііаііапа» (/.. Ргеіі, «Оіоѵіпег- 
га, діоѵіпегга'))

— А вот я, ветеран армии, существовавшей лишь иа бу
маге у Родольфо Грациани, гоі’ самой армии, котогйя на
всегда останется огромным черным пятном в истории Ита
лии. И вовсе не по моей виие или вине моих товарищей 
по несчастью.

199. ^иасIго пего классная доска.
200. ѵеіо пего траур.
201. ѵіпо пего красное вино.
202. аѵеге ип діогпо пего быть не в духе, в плохом 

настроении.
аѵеге сіеііе раііе пеге хиііа соксіепга см. Р-М 6.
203. сЬ іатаге  пего іі пего е Ьіапсо іі ріапсо называть 

черное черным, а белое белым; называть вещи своими 
именами.

сопохсеге іі Ьіапсо сіаі пего см. В-696, 
йаге іі пего рег Ыапсо см. В-704.
йіріпдеге іп пего (или а  пегі соіогі, соп пегі соіогі, 

соп пеге Ііпіе) см. С-2189. 
ёі$1іпдиеге іі Ьіапсо сіаі пего см. В-698, 
поп йіхііпдиеге іі пего ёа і Ьіапсо см. В-699.
204. сііѵепіаге пего соп обозлиться на кого-л.
205. ёіѵепіаге пего с о т ’ип сарреііо почернеть (от 

горя и т. п.).
206. е5$еге пего а )  быть мрачным, хмурым:

Оіззі сііе Оиеггіпо аѵеѵа [аііо Ѵазіпо е сЬе ВоЬ ега пего 
е сііе зешЬгаѵа ѵі {оввего регісоіі йі гарргезадііа (/-. Вег- 
допгіпі, «Ѵп іисііе рег ЗаЬа»).

Я сказал, что Гверрино вел себя как осел, что Боб те
перь ходит мрачнее тучн, и есть опасность, что немцы 
пеоеіідуі к репрессиям.

Ь) (тж. іаге  іі ѵіво пею ) почернеть от злости.
207. еззеге пего соп дсі сердиться на кого-л.
еззеге рій дЫоІІо сНе іі сап Йі ВаЬЬо пего см. 0-403.
208. еззеге ё ’и т о г  пего быть в мрачном настроении:

Іегі иогпегівеіо ё ѵепиіа а Ігоѵагті, ега <11 и т о г  пего 
(С. Агріпо, «Ьа 5йога ціоѵапе»).

Вчера, во второй п іловнне дия, она заш ла иаі_естить 
меня; настроение у нее бь’по ужасное.

(аге йеі (или іі) Ьіапсо пего (гж. (аг сііѵепіаге Ьіапсо
іі пего) см. В-700.

309 Таге согпе 1а даіііпа пега (сНе (а  Гиоѵо Іа зега)
подчиняться есть»:твенному ходу вещей, придерживаться 
принятого порядка.

210. (аге пего дй избить кого-л. до синяков:
— На ріссЬіаіо ип іейезсо...
■г- Регйіо!
— 8*аѵа соп 1а зиа га^агха, циапйо Іиі 1о Ьа ргезо ЙІ 

реііо. АПога 1о Ьа Іаііо  пего, диазі 1о а т т а г г а ѵ а  (М. Ьаі-
Іі, «Ь’аИева»).
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— Ои поколотил немца...
— Черт возьми!
— Он был со своей девушкой, когда немец к нему при

стал. Тогда он избил его до полусмерти.

211. ?аге с!і пего рел. поститься.
212. іагпе ёеііе пеге (тж. іагпе сіі пеге е с!і Ьі^е) на

творить дел, наломать дров.
213. іаге ип оссіііо пего поставить фонарь под гла

зом:
«Ье Ъаі гоііо йие йепіі е Іаііо  ип оссЫо пето,» гііззе 

П с о т т із за г іо , е Тесе ѵепіо соп ипа сагіоііпа розіаіе... 
((?. ЗсегЬапепсо, «И сепіойеІІіШ»).

— Ты выбил ей два зуба и поставил фонарь под гла
зо м ,— сказал комнссар полиции, обмахиваясь открыткой.

Таг ѵегіеге іі Ьіапсо рег пего (или іі пего рег Ьіапсо)
см. В -704.

!аге іі ѵІ50 пего см. N-206 Ь). 
т еп аге  а геіе пего см. Я -166.
214. т е й е ге  (или рогге) И пего эиі Ьіапсо а) напи

сать (черным по белому):
«Сі оссоггегеЬЬе реппа е са іата іо ... т а  ргеіегізсо а!Л- 

гіагті рег 1е р г іт е  ігіее а ііа  т е т о г іа . М еИ егето роі іі пего 
зиі Ьіапсо. Соше ГагеЬЬе гіипдие ІеІ а зѵоібеге диезіо го- 
тап хо?»  (/. Зѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Н ужно бы взяться за перо... впрочем, для первоначаль
ного наброска я предпочла бы довериться памяти. Потом 
мы напишем это черным по белому. А как вам представ
ляется развитие этого романа?

Ь) написать (расписку) , выписать (квитанцию) :
«Ога,* гііззе Топіо, «зі сопіепіі, гіі ш еііеге ип ро’ Йі пего 

зиі Ъіапсо» (А. Мапгопі, «I рготеззі врозі»).
— А теперь, — сказал Тон и о, — будьте добры, дайте мне 

расписочку.

то я ігаге  іі Ьіапсо рег пего (или іі пего рег Ьіапсо) 
см. В-704. 

рі^ііаге (И) Ьіапсо рег пего см. В-705, 
рогге іі пего киі Ьіапсо см. N-214.
215. рогіаге іі пего носить -траур, 
ргепйеге (іі) Ьіапсо рег пего см. В-705.
216. хедпаге цй іп пего запятнать чъю-л. честь, ис

портить чью-л. репутацию:
Ы аіигаітеп іе, роіеѵа ргепйеге Гасіітепіе гіеі зоппііегі, е 

Іи ііо  ега іа41о. Ма загеЬЬе 5Іаіо ип аііго зсапйаіо, е 1а 8ііа 
( а т ід ііа  ега ега аЬЬазІапха зе^паіа  іп пего рег Йаге аііго 
зсапгіаіо (С. ЗсегЬапепсо, «Регісоіо сіі ѵііа»).

Конечно, она могла просто-напросто отравиться снотвор
ным, и все было бы кончено. Но это был бы очередной 
скандал. А ее семья была уж е н без того достаточно за 
пятнана.

яепііге сап іаге Іа ^аІГіпа пега см. С-76.
217. ѵеаеге (Іи ііо ) пего (или іп пего, іп соіог пего; 

тж. ѵеёегіа пега) видеть все в мрачном свете:
— 8опо зешрге изсііі (іі поііе іге о диаііго ѵоііе іп ип 

іпѵегпо, е поп ё гпаі зиссеэзо піепіе. зеі гіізроБІо а ѵейегс 
пето йа ппа 1 сI;е Іегпро, т іо  саго (Г. Іоѵіпе, «Зі&гюга Аѵа»),

— Каждую зиму они по нескольку раз уходили ночью, и 
никогда ничего ие случалось. Ты просто с некоторых пор 
стал видеть все в мрачном свете, мой милый.

Ѵеііо шоНо пего, еррііге поп ѵ’Ьо гіеііо 1а гпеіа гіеі шаіе 
сЬе репзо е Іегпо (С. Ѵегйі, «АиіоЪіо&га[іа (іаііе Іеііеге») 

Все мне видится в мрачном свете, но я вам и половииь: 
не сказал того дурного, о чем думаю и чего боюсь.

— 8еі ргоргіо ип реззішібіа е ѵиоі ѵегіеге 1и11о пего рег 
Іоггаі (О. Ноііагі, сV: 1а 5аропіа/»).

— Ты просто пессимист, и тебе обязательно хочется юсе 
видеть в черном цвете
(Пример см. тж. М-1888).

ѵепйеге пего рег Ьіапсо см. В -704.
218. ѵе5Ііг(5І) сіі пего а) носить фрак; надеть фрак; 

Ь) носить траур; с) носить рясу, быть священником.
апсЬе 1е тиссНе пеге йаппо іі ІаМе Ьіапсо см. М-2128,
іі Ьіапсо е іі пего Ііап {аНо г:сса Ѵепегіа см. В-706. 
Ьіко^па зегЬаге Іе т о п е іе  ЬіапсНе рег і діогпі пегі 

см. В-685.
сі согге чиапі і сіаі Ьіапсо а) пего (или сіаі пего аі 

Ьіапсо) см. С 2790.
210. ё пега Іа Ьгасе! ч т о -т о  мы сегодня, не в духе!

220. по.і Ьі&одпа Гаг іі пего (или И сНаѵоІо) рій пего 
сЬе поп ё ргоѵ. не с т о и т  делать черта страшнее, чем он 
есть; не так страшен черт, как ггс малюют.

221. поп ѵі согге ип пего й и ^ п а  в этом, тут почта 
нет никакой разницы.

222. іегга пега Га Ьиоп §тапо ргоѵ. земля черна, да 
белый хлеб родит; =  наружность обманчива:

— Тегга пега !а Ьиоп #гапо. АпсЬЧо его пего ипа ѵоііа 
{А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііавёіо»).

— Не нужно судить по внешности. И  я тоже когда-то имел 
неприглядный вид.
й’ип иоѵо Ьіапсо (зреззо) паксе ип риісіп пего см 

В -688.
ЫЕКСЖЕ

223. 1а ѵессНіа сГІ Ыегопе фольк. безнадежный песси
мист (старушка оплакивала смерть Нерона, боясь, что 
слеаующий правитель может быть еще хуже).

224. гіоро № гопе, пе ѵіеп ип реддіоге ргоѵ. после Н е
рона может появиться кто н похуже (ср. из гех же гос
под, только самый испод).
^ К Ѵ О  т

225. 1 роеіісі пегѵі поэт цитра.
226. зіііе яепга пегѵі бледный, немощный слог.
227. и о т о  ІиМо пегѵі с и л ь н ы й , ж и л и с т ы й , сухопарый 

человек.
228. аѵеге і (или езвеге <3і) пегѵі гіоррі быть двуж иль

ным.
229. аѵеге і пегѵі Гойегаіі а) быть толстокожим; 

Ь) быть спокойным, уравновешенным.
230. аѵеге і пегѵі ксорегіі (или іезі, іп реггі, а  (іог йі 

реііе) быть раздраженным, взвинченным; быть очзнь 
р аз др а ж  ительн ым:

Сіиііо аѵеѵа і пегѵі а регі]... йепііѵа іі Ьізоепо йі гіро-
загзі (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, діоѵіпегга»).

У Дж улио нервы были никуда. Он чувствовал, что надо 
отдохнуть.

Соп іи ііе  1е Ьоііе сЬе Ьаппо ргезо, гіеѵопо аѵеге і пегѵі 
іп регхі (О. А. СіЬоііо, «Ьа ѵаса тога»).

После всего, что им пришлось перенести, нервы у них 
были ни к черту.

Рагіаге соп і гіізегагіаіі гіеііа МоЬіІе ега сііѵепіаіо ^иа5І 
ітроззіЬ іІе: аѵеѵапо і пегѵі а Лог гіі ре’Не ѵепіі^иаиго 
оге зи ѵепіідиаііго. 8е поп іі тапйаѵапо аі йіаѵоіо ега біА 
циаісоза (5. Зі^погопі, «сТезІіпгопіапга й’ассиза»).

Разговаривать с  беднягами из мобильного отряда уго
ловной полиции было почти невозможно: у  них сутками 
нервы были на пределе, и если они не посылали тебя ко 
всем чертям — это уж е кое-что значило.

— Вазіаггіо!
Ые зопо Ііеіо, Ьо і пегѵі а Ног гіі реііе... гіеѵо зГобагші.^ 

(Р. Сіоѵаппіпі, <еЬа ЬаЬеІІе»).
— Выродокі
Я рад, что меня так обозвали. Нервы у меня на пре

деле... и я должен разрядиться.

231. йаге аі (или  зш ) пегѵі (тж. игіаге і псгѵі) дей
ствовать на нервы:

— Р г іт а  гіі іи ііо  поп роззо аЬЬапйопаге Іа т і а  ріссоіа; 
е роі (і&игаіі зе ѵо^ііо ІіЬегагті йі гпіо тагі^о  сЬе гпі гі«І 
аі пегѵі (V. ВгоссНі, «I іетрі йеі ^гапеіе атоге»).

— П реж де всего, я не могу оставить мою малышку, а 
потом..- конечно ж е, я хотела бы освободиться от мужа, 
который мне действует на нервы.

232. еззеге соі пегѵі находиться в раздраженном со
стоянии; быть взвинченным.

е55еге сП пегѵі гіоррі см. N-228.
233. 5с0гіісаге і пегѵі выматывать нервы, действовать 

на нервы:
Мі зсогНсаѵа I пегѵі е, з іссоте  Ьо ип Ьиоп сагаііеге е 

ѵобііо апйаг й'ассогйо соп іи ііі е соп Іиі ргоргіо поп т і  гіи- 
зсіѵа йі апйаг й’ассогйо, Геѵііаѵо рій сЬе роіеѵо (А. Мо- 
гаѵіа, «Нассопіі готапі»).

Торелио действовал мне на нервы, а так как у меня 
хороший характер и я хочу ладить со всеми (а именно 
с иим у  меня этого не получалось), я нзо всех сил ста
рался избегать его.

234. Іепеге і пегѵі а розіо сдерж ивать себя:
Зоіо Іиі аѵеѵа іепиіо I пегѵі а розіо Тіпо аІГиІіішо 

(О. ЗсегЬапепсо, «Ь’иото сНе поп ѵоіеѵа тогіге»).
Только он один до самого конца оставался невозмутимым.
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235. іігаге і пегѵі тянуть жилы, действовать на нервы.
236. — і пегѵі §1і іігапо у него все нервы натянуты 

(как струна).
игіаге і пегѵі см. N-231.
і сіепагі 5опо іі пегѵо гіедіі а ііа г і см. П-130.
237. §1і ѵеппего і пегѵі у него нервы сдали, нервы не 

выдержали:
Ьа т о е і іе  изсі іп ипа гіеаіа ігопіса; т а  ргезіо 1е ѵеппего

I пегѵі е ргеее ип Іеепо е зі гііегіе а те п а г е  ЬоЙе зи ііе  
зраііе сіі Іиі (5. Зігаіі, «II Ьеаіо сіоп Сігоіато»).

Ж ена иронически засмеялась. Но скоро ее иервы ие вы
держ али, она схватила полено н принялась дубасить муж а 
по спине.

М Е РѴ 050 1. ацц  
Іегга пегѵоэа см. Т-395.

^ К Ѵ 0 5 0  2. т
238. аѵеге іі пегѵозо иметь нервы не в порядке:

«Ыоп іі зепіі Ьепе?»
«8іо Ъ епіззіто. 5о1о Ьо іі пегѵоБо» (С. ЗсегЬапепсо, «II 

сепіойеііііі»).
— Тебе плохо?
— Нет, я здоров. Только иервы пошаливают.

239. 1а ргепйе іі пегѵозе у нее нервы шалят:
(^иапсіо Іа ргепгіе іі пегѵово... йіѵепіа БбагЬаіа (Т. Ѵагпі, 

«Метогіе йі Еиёепіо Вгаѵеііі»).
Когда у нее начинают шалить нервы... она становится 

грубой.

К Е5С І:
240. Гаге іі пеэсі притворяться незнающим, непони

мающим; корчить, строить из себя дурачка.
К Е5РО ЬА  і

241. апйаге а  сопІгаГГаге 1е пезроіе спать на соломе, 
на сеновале.

242. сіаге (или  аіііЬЬіаге, арріорраге) пезроіе отлу
пить, надавать затрещин; дать на орехи.

243. т а з ііс а г е  ипа пезроіа асегЬа ^  делать что-л. 
из-под палки.

244. поп то п й аге  пезроіе времени даром зря не те
рять; быть расторопным:

Сопіе. — Е гіоѵе ігаііаб і гіі реіаге, іі зідпог Ооііоге поп 
тап са .

БоИоге. — Е іі зі^пог Сопіе поп топгіа пезроіе (С. Ооі- 
йопі, «II га&дігаіоге»).

Г р а ф. — А когда придется обдирать ие только каплу
нов, синьор стряпчий никому не уступит.

С т р я п ч и й .  — Но ведь и синьор граф тоже охулки на 
руку не положит.

ип і\со  поп Іага т а і  сіеііе пезроіе см. Р-637. 
соі іе т р о  е соііа  ра^ ііа  (зі) т а іи г а п  Іе пеэроіе см. 

Т-334.
К Е 5 5 0

245. сашісіа (или ѵезіе) сіі N6550 опасная ситуация; 
мука, мучение (от которых не просто, не легко отде
латься) :

— Ессоіі і согѵі сЬе зі ргесірііапо зиі сасіаѵегі. 8і Ьа ип 
Ьеі ѵоіег ІіЬегагзі <1і чиезіа сашісіа Йі N6550... ессо сЬе 
аІГога йеііа т о г іе  еѳза ѵі 5і ргезепіа боііо 1а іо г т а  <3і 
ип’а^еп2іа <Іі р о тр е  ГипеЬгі <Е. Сазіеіпиоѵо, «I  Мопсаіѵо»),

— Вот они, вороны! П адаю т сверху на трупы. Сколько 
нн старайся освободиться от гнетущего кошмара... а все 
же в назначенный час смерть предстанет перед тобой в 
лице агента похоронного бюро.

№Е55Ш^О (тж. книжн. Ш ЫИО) ргоп е ащ?
246. сіі пеззипо ничей, ничейный:

...Гагеа оссираіа гіаі Ьаііае ііопе ега о гт а і рга іісатеп іе  
ипа депегіса Іегга гіі леззипо... (I,. Вег^опгіпі, «Ѵп іисііе 
рег ЗаЬа»).

...Практически, батальон занимал самую обычную «ни
чейную землю».

247. — Ндііо сіі пеззипо найденыш, подкидыш; бес
призорник.

— поп рогіаге Іа Ііѵгеа сіі пеззипо см. Ь-762.
1’аппо ипо яиапгіо поп ега пеззипо см. А-890. 
іп пеззип (а ііго ) гпосіо см. М-1646, 
а  пеззип аііго зесопйо см. 5-560

Йа пеззипа Ьапсіа см. В-183.
рег (или іп, а) пеззип сопіо см. С-2518.
сіі пеззип сопіо см. С-2521.
рег пеззипа сока аі то п й о  см М  1771.
а  пеззип созіо см. С 2967.
іп пеззип (гапрепіе см. Р-1212.
а  пеззип рагШ о см. Р-683.
а  пеззип раііо  см. Р-884.
рег пеззипа га§іопе аі т о п й о  см. М-1771.
зесопйо а пеззипо см. 5-560.
росНі о пеззипо см. Р-1899.
зепга здиагйо сіі пеззипо см. 5-734.
248. поп еззег пеззипо ничего собой не представлять; 

быть абсолютным нулем.
(аге рег пеззип Нііе см. Р-8382.
поп ^иагйаг іп Іассіа а  пеззипо см. Р-29.
249. поп іпсНіпагзі а  пеззипо ни перед кем не кло

нить головы, не гнуть спину.
рег Г ато г  ёі Ь іо пеззипо сіа пиііа (или піепіе) см. 

А-644.
аІГітроззіЬН е піипо ё іепиіо см. 1-130.
1а т о г іе  поп диагсіа іп Тассіа а пеззипо см. М-1987, 
піип Ьепе зепга т а іе ,  піип т а і е  зепга Ьепе см. В-502, 
пеззипо ё §тапйе рег іі ргоргіо сашегіеге (тж. 

пеззип ргапй’и о т о  ё Іаіе рег іі зио Л отеііісо) см. С-974, 
а  пеззипо ё пазсозіо см. N-33. 
піипо ё рій сНе иошо см. 11-140. 
пеззипо ё ргоГеІа іп раігіа см. Р-2338. 
піипо ё заѵіо сіорпі Іеігро см. 5-265. 
піипо з’На Йа ѵегдод.іаге йеііа зиа агіе см. А-1174. 
пеззип т а д д іо г  сіоіоге сНе гісогйагзі сіеі Іе т р о  Іеіісе 

пеііа т із е г іа  см. 0-753. 
пеззипа тегаѵ ід ііа  сіига рій гіі іге діогпі см. М-1192, 
пеззипо ти оге! см. М-1917, 
пеззипо пазсе т а е з іго  см. М-92, 
пеззипа пиоѵа, Ьиопа пиоѵа см. N-608. 
пеззипо зі репіі т а і  Й’аѵег іасіи іо см. Р-1231. 
пеззипа (или піипа) регзопа зепга сігіеііо см. 0-410. 
пеззипо рио Лаг циеі сЬе поп Ьа см. Б -44. 
пеззипо рио ріасеге а  Іи ііі см. Р -1 170. 
пеззипо за зіаге пеііа зиа піссЬіа см. N-276. 
пеззипо ё іепиіо аІГ ітроззіЬ іІе см. 1-130. 
рег піепіе пеззип (а  піепіе см. N-304. 
поп !а Іогіипа соп пеззипо см. Р -1148. 
поп зі рио Іепег 1а Ііпдиа а  пеззипо см. Ь-715. 
о§пип ѵейе іі т а п іе ііо , пеззип ѵесіе іі Ьисіеііо см. 

М-723.
гоЬа иеі соти пе, гоЬа сіі пеззипо см. Р-482. 
іи ііі зоп иіііі, пеззипо ё песеззагіо см. Т-995, 
ип ро’ рег ипо поп Га т а іе  а  пеззипо см. М-256, 
и о т о  (1а пеззип іпѵійіаіо ё и о т о  поп Іогіипаіо см.

и - 15 9 .
ѵепіге (Іідіипо поп о(1е (или поп зепіе) пезяипс см. 

Ѵ-290.
ЫЕЗТОКЕ

250. аидигаге діі аппі сіі Кезіоге пожелать долгих 
лет, долгой жизни.

251. ѵіѵеге діі аппі сіі №з1оге прожить долгую жизнь, 
МЕТТАНЕ ѵ

пеМагзі 1а Ьосса сіі дс см. В-915, 
пеііаге іі с а т р о  см. С-388, 
пеііаге іі радііиоіо см. Р-101. 
сЬі ё ііг.ЬгаІІаІо, зі пеІН см. 1-62. 
сЬі ё зиЛісіо, зі пеііі см. 5-2033. 
п еііа іі ІІ сарриссіо см. С-874.

NЕГТО 1. а§8
252. пеііи зри іаіо  =  самый настоящий, неподдельны]

Л[і! 5і, шГа11і'Егіа <іа поп ві діге, (іиеііа і’і икі шесіісо 
соіиіпііо, іі п11а 1 е аЬЬіа пеі зио Іеггііогіо ип сазо Йі соіі а 
гя ігі ісо пей . зриіаіо... (5. Рагіпа, «Ѵіѵеге рег ат аге»),

О даі это была несказанная радость, радость врача, ко
торому удалось обнаружить иа своем участке случай хв- 
леры, самоЁ что ни на есть настояшеб
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п ейо  соше ип Ьасіпо (Йі ЬагЬіеге) гм. В-36.
253. пейо с о т ’ип йайо чистый .сак стеклышко бле

щущий, сверкающий чистотой.
іей іпа п ей а  см. р-370. 
аѵеге 1е іпапі пейе см. М-С54.
254. Іаг іа  п ей а  удачно обделать дельце.
254а. иксіге пейо удачно вывернуться, выйти чистень

ким.
поп ё Гагіпа п ей а см. Р-223.

ІѴІЕТТО 2. т
255. аі пейо (обычно употр. с гл. т е й е ге , раззаге) 

начисто.
256. кареге іі пейо йі... знать чистую, подлинную 

правду о...
поп с’ё Ьесоп йеі пейо см. В-986.

ІѴІЕТТО 3. аѵѵ
257. йі пейо начисто; подчистую. 
гЬіаго і пейо см С 1679.
йіге сНіаго е пейо (или п ейо  е іопйс) см. 0-496.
258. діосаге пейо а) играть по честной, в открытую; 

Ь) действовать осмотрительно, осторожно.
259. Іеѵаге пейо  а) очистить место, площ адь; 1>) все 

подчистить, съесть все что есть
260. рагіаге пейо  говорить ясно, без обнияков, начи

стоту.
261. іад ііаге  пейо  соп цй порвать окончательно с 

кем-л.
КЕѴЕ і

Ьіапсо согпе 1а пеѵе (Іп іай а) см. В-645, 
сапйійо соше 1а пеѵе см. С-424, 
ігеййо соше 1а пеѵе см. Р-1267.
Іапсіи ііа йі пеѵе см. Р-144.
262. (апіоссіо (или к іаіиа) йі пеѵе снеговик, снежная 

баба.
263. и о то  йеііе пеѵі снежный человек.
264. и о то  йі п°ѵе а) снеговик; Ь) холодный, расчет

ливый человек.
265. еккеге эойо 1а пеѵе а) быть засыпанным снегом; 

Ь) ум°.реть:
«Рагб іи ііо  циеііо сЬе іи  ѵоггаі. Но 1е зоіо, 1’Ьаі гіеііо. 

5агеі зоііо 1а пеѵе зе поп іі аѵеззі іпсопігаіо» (V. Ргаіоііпі, 
«і/п егое йеі позіго іетро»).

— Я сделаю все, что ты захочешь. Ты сказал , что кроме 
меня у тебя никого нет, Я бы умерла, если бы не встре
тила тебя.

266. Іаге а ііа  пеѵе играть в снежки.
267. т о г іге  п еііа  пеѵе её умереть забытым и покину

тым;
— С опятпі рП и Н іт і гізраггпі, е діі иКішІ а п т ,  зепга 

сопсіисіег пиііа. Могігаі п еііа  пеѵе (С. Е. Сіааііа, «Ье сепегі 
йе1'° Ьаііавііе»).

— Ты бесполезно истратишь последние сбережения и по
следние годы жизни, а  потом умрешь, всеми покинутый 
и забытый.

саЛе 1а пе /е  а ііа  іпоп іадпа см. М-184а
268. сіо сНе пеѵе сНіийе, коіе арге ргоѵ. то, что снег 

скрывает, сопнце открывает; =  правда всегда наружу 
выйдет

269. йаііа пеѵе о сой а  о рекіа поп аѵгаі сЬе гісдиа 
ргоѵ. из снега (хоть топчи его, хоть парь) ничего, кро
ме воды не получишь.

поп ІгоѵегеЬЬе (или поп ѵейгеЬЬе) ип ЬиТаІо пеііа 
пеѵе см. В-1391.
ІЧЕѴІСАКЕ ѵ

пеѵіса (или со т іп с іа  а  пеѵісаге) а ііа  т о п іа д п а  см. 
М-1849.

270. поп пеѵіса е поп Йіассіа, сЬе іі коіе поп 1а Йг- 
кіассіа ргоѵ. и снег, и лед — все под солнцем сойдет; 
перемелется — мука будет.

поп пеѵіса й ій о  іі ѵегпо см. Ѵ-366. 
поп сі ріоѵе е поп сі пеѵіса см. Р-1832.

М В Б ІО  т
271. пиоѵо піЬЬіо дурак.

уопГіо соше ип піЬЬіо см. 0-886.
272. поп діга іі піЬЬіо сНе поп кіа ѵісіпо 1а сагодпг. 

ргоѵ. коршун зря кружить не будет; =  нет дыма без 
огня.
М ССНЕЯА  /

273. апгіаг>‘ йі піссНега действовать как надо, по пра
вилам.

274. т е й е г е  (или  та п й а ге ) іп піссЬега высмеять, ос
меять.
М С С Н іА  /

275. еккеге пеііа киа піссЬіа быть на ѵ.воем месте, де
лать свое дело.

276. пеккипо ка кіаге пеііа киа піссНіа ргоѵ. ~  шила 
в мешке не утаишь.
Ш ССНІАКЕ ѵ 

піссНіаге а  рап Ьіапсо см. В -681.
ІМІССОЬО

О Секаге о М ссоіо см. С-1633.
Ш СООЕМ О

277. сі ѵоггеЬЬе 1е іап ад ііе  йі ГМсойето у него денег 
и клещами не вытянешь.
N 1 0 0  т

278. пійо й’іп[ап2іа  (детские) ясли 
айігаге с о т е  1а гопйіпе <і1 т й о  см. А-1300.
^79. сассіаге йі пісіо выжить из собственного дома.
280. еккеге (сайіѵо) йі пійо быть хитрым, быть хит

рюгой.
281. Іаге пійо пеі сиоге понравиться, покорить сердце: 

«N0116 й ’е54аіе» са і.іаѵ а ... Ё  ш . ап ііса  зег 'п /ле.л  сЬе изапо
а Мароіі ЕІі іппашогаіі рег Гаг піііо пеі сиоге гіеііе га^агге 
(Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, діоѵіпегга»).

«Летняя ночь», — пел он... Это старый способ, которым 
в Неаполе пользуются влюбленные, чтобы покорить сердце 
девушки.
282. Іогпаге аі пійо вернуться домой.
П сисиіо Іа  1’оѵа пеі ііійо йеііа кіеградпоіа см. С-3133.
283. пН о (ай о , д агга  (или даггега) т о г іа  ргоѵ. все 

хорошо в свое время; смерть не за горами, а за пле
чами.

о^пі иссеііо (а  іекіа аі кио пійо (или а т а  іі кио пійо; 
ТЖ. ас] или рег одпі иссеііо іі кио или іі ргоргіо пійо ё 
Ьеііо) см. Ѵ-22.

284. раге ип пійо о ' іссеМі ~  не человек, а живые 
мощи.
М Е С О  т

285. тей егк і аі піедо настаивать на отказе.
М ЕМ ТЕ ргоп е аѵѵ

піепіе йі т а іе  см. М-206, 
ип Ьеі піепіе см. В-438, 
ип Ьиопо а  піепіе см. В-1428.
286. іі Йоісе (аг піепіе сладостное ничегонеделание:

...поп бсгіѵо іі «І а ія і;  ГГ» пё а ііг е  ореге: іі Лоісе Іаг  
піепіе ё диеііо сЬе сопѵіепе т е ^ і іо  а ІГ а п іта  е<1 аі согро 
(О. Ѵегйі, «АиіоЬіодга}іа йаііе Іеііеге»).

...ни «Ф альстафа» ни других опер я не пишу: сладостное 
ничегонеделание — вот то, что больше всего нужно для 
души и тела.
287. йа піепіе ничтожный, пустяковый, не имеющий 

значения.
і— соза йа піепіе см. С-2875.
— и о т о  ёа  піепіе см. І)-122а.
288. рег піепіе а) бесплатно; за бесценок, даром, за 

даром, ни за что; Ь) ни за что (на свете), ни в коем 
случае; с) просто так; ни с того ни с сего:

II ѵессЬіо іоггіопе зГопгіаіо ега И рег піепіе, рег т е ;  
а рагіаге гіі апіісЬі іе т р і  е гіі апіісЫ шізііегі сЬе поп боп 
рій гпізіего рег пеззипо (Е. Оиегга, «Ьа Ъаіа йеі таіаіі»). 

Старая разрушенная башня стояла там просто так, по- 
моему чтоб рассказать о прошедших временах н старин
ных тайнах, которые ни для кого уже не были тайной.

ё) совсем нет:
Міа т а й г е  диапсіо т і  Ьа ѵізіо аггіѵаге Ьа репзаіо сііе т і  

аѵеѵапо сассіаіо гіа зсиоіа рег 1а сопгіоііа, т а  іо Іе Ьо 
деііо  1а ѵегііа, 1е Ьо йейо сЬе поп сі еопо апсіаіо рег піепіе, 
регеЬё поп аѵеѵо роіиіо зіийіаге 1а Іегіопе регеЬё пеззипо 
т і  ѵиоіе ргезіаге і ІіЬгі (О. Рігго, «Ѵіагіо сіі ипо 5Со1аго»)+
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Когда моя мать увидела, что я пришел, она подумала, 

что меня выгнали из школы за плохое поведение, но я 
сказал ей правду: я сказал ей. что совсем тула не пошел, 
потому что я ие мог выѵчить урок, так как никто не за
хотел одолжить мне учебники.

289. — рег піепіе аі то п й о  ни за что на свете
290. — поп ( и д и  т іс а )  рег піепіе не без причины, не

даром.
291. — Іепеге рег піепіе а) не принимать в расчет; 

Ь) ни во что не ставить.
піепГ аІГа^іо см. А-326. 
соп Гагіа йі піепіе см. А -1062. 
т е п о  сНе піепіе см. М-110® 
росо о (или е) піепіе см. Р-1900.
Іал іо  чиапіо піепіе см. Т-65, 
ап Лаге іп піепіе сл.. N-555.
поп аѵеге піепіе йа (или сЬе) урагііге соп цй см.

5  1302
поп аѵег(сі) піепіе а  сНе ѵейеге соп... см. Ѵ-114.
292. с а т р а г е  соп піепіе (тж. ѵіѵеге вепга піьпіе Йі 

пиііа) жить святым духом, святым духом питаться.
293. сгеаге (или ігагге) йаі піепіе а  из пальца вы

сосать.
поп йаге іп піепіе см. N-555
294. {аг5І (или ѵ етге  ни) Йаі піепіе выбнться в люди, 

выйти из низов:
М;. I ѵІЕІ>ассЫ гезіапо :г~рге ѵікнасіМ - Ё ѵТ пі(о зи 

сіаі піепіе е еа Ігорро Ьепе сЬе гагга  <1і ресоге з< диеііі 
гЬе ѵіѵопо пеі Іііепіс рег поп арргоШ Іагпе (О. Тезіогі, «II 
газ *).

Но подлецы остаются подлецами. Ои вышел и:, г” и 
слишком хорошо знает, что за типы ж-івут гам. на дне, 
чтобы ие использовать их в своих интересах.

Лпіге іп піепіс см. N 555
295. т е п а ге  (или т е ііе ге ) а (І )  піепіе уничтожить, 

разрушить, сравнять с землей-
296. гійигге аі піепіе свести на нет.
297. гійигкі а і піепіе превратиться в ничто, стать ни

чем.
гікоіѵегкі іп піепіе см. N-555.
298. іепеге а піепіе ни во что не ставить.
299. Іігаге ей йаі піепіе вытащить из грязи; дать вос

питание:
с...Е 1а Магіиссіа, іепоЫІе геаЛ ига: 1 Ьо (іга іа  зи гіаі 

піепіе; я поп с его іо. а піняГог загеЬЬе 1а 5оН1а еіегпа 
сепігаііпізіа» (О. Агріпо, «ѴШте зіогіе»).

«...А эта Мариучча, неблагодарное существо, я ее из 
ничтожества вытащил. Если бы не я... она до снх пор 
оставалась бы простой телефонисткой».

300 ^огпаге а (І )  піепіе а) превратиться в прах, стать 
ничем; Ь) обеднеть,

Іогпаге іп піепіе см. N-555.
Ігагге аа і піепіе см. N-293.
ѵепіге ей йа) піепіе см. N-294.
поп ѵепіге а саро йі п!еп!е см. С 688
ѵіѵеге *епга піепіе йі пиііа см. N-292.
рег Гаіпог йі Оіо пек®и по йа піепіе см. А 64ч
Ьеп Іагйі ѵепиіо, рег піепіе ё Іепиіо см. В-493.
301. с’ё піепіе? что (-нибудь) случилось?; в чем дело? 
сНі Га ІиІІо (или  сЬі Та Ьепе) рег раига, піепіе ѵаіе

е росо йига см. Р 900.
сЬі Іасе, ьссопзепіе е сНі ііоп рягіа, поп Йісе п і.п іе  

см. Т-19.
с о т е  (ке) піепіе Іо§5е ($(аіо) см. Е 214.
302. 5І Та піепіе? будем мы что-нибудь делать?, нач

нем, (кончим) мы. наконец?, решим мы, наконец, хоть 
что-нибудь?

303. йі піепіе! не за что! (в ответ на благодарность). 
піепіе дгапе соп Іиі см. С-947.
рег піепіе пеапсЬе і сапі ти оѵ опо 1а сойа см. С-497.
304. рег піепіе певзип !а  піепіе ргоѵ. за  так  не будет 

работать и дурак.
рег піепіе поп сап іа  И сіесо см. С-1830.

305. соп піепіе поп в! Та иіепіе ргоѵ. из ничего ни
чего не бывает.

306. поп ё (или  поп Іа) піепіе (или пиііа) пустяки, 
не беда, ничего:

« І/ассотраеп о .»
«Гч'оп 1а піепіе, Спіе. поп {а піепіе.» (С. Аіѵаго, «•Ь'иото 

ё }огіе»).
«Я провожу вас».
«Не беспок ійтесь, Д але, не оеспокойтесь •.
«Зсизаші, во..о іп гііагсіо.»

Г^оп (а Ріепіе, аЬ ь .а то  Іешро» (С ВсегЬапепсо. 
«Ь'иШшо ге&аіо»).

— Извнни, і опоздал.
— Ничего, у иас есть время.

поп т і  епіга (или ѵіепе) піепіе іп (азса см. Т-107.
307. поп ее пе (а піепіе все это ни к чему, из этого 

ничего не выйдет.
308. яе піепіе ё... в случае чего..; если ничто не по

мешает. .; в крайнем случае...
М гР О Ь Ш О  т

309. (аге іі пШоКпо капризничать 
М С Е ТТ І

310. Іеіа йеі N1̂ 611:1 (соп Гогйііо йі д’оНо е іі гіріепо 
йі Тиг(апіе) подозрительный тип, темная личность. 
N IN Р А і

піп іа Едегіа см. Е-37.
311. (аг Іа п іпіа одеваться слишком изысканно, почти 

по-женски.
N 1N N А  і

312. ао гт іге  зепга п!ппа паппа (или піппапаппа) и
без колыбельной хорошо спать, быть страшно усталым.

313. Таге (или сапіаге) 1а піппа паппа (или піппа- 
паппа) баюкать, убаюкивать:

Каппі. — ГаіеѵІ сапіаге 1а піппа паппа йа К ііе('іііп 
аііго  аііога, е Іазсіаіеші йогшіге сЬе Ьо зоппо (С. Ѵег \и. 
«Ьа Ьира»),

Н а н и н .  — Пусть вас кто-нибудь другой баюкает, а я 
спать хочу.

М Р О Т Е  т  
піроіе й’А й ато  см. А-266.

Ш Р О Т ^ О  т
314. гассопіаіа аі (Іиоі) піроііпі расскажи это своим 

внукам (ср. расскажи своей бабуш ке):
— (Ѵ\г 1о зіо  іп і . атЬ азсіа! , поп 1’Ьаі апсога сарііо? N01 

іпіса сі оссиріато  гіі сопігозріопа^еіоі»
«(Зиезіа 1а гассоп(егаі а і Іиоі і] оііпі,» Ьгопіоіо (Л Заі- 

ѵаіаедіо, «ѴасгоЬаіа»).
— Но я здесь выполняю задание, ты того еще не понял? 

Мы ведь че занимаемся контрразведкой!
— Расскаж и это своей бабушке, — проворчал он.

NIКVАNА т
315. еззеге іп ип (или апйаге пеі) пігѵапа погрузиться 

в нирвану пребывать в состоянии блаженства.
М Т Ш О  а ве

316 пііійо с о т е  ипо зрессНіо чистый, как стек
лышко:

Ргіша йеііе оНо аі С азіеііеііо  ега ІиНо іп оггііпе е 
піііііп соше ипо Брессіііо (/:■ й е  МагсНі, «Соі [иосо поп зі 
чсЬегга»).

Еще не было восьми часов, а в Кастеллетто все было 
прибрано н сверкало чистотой.

М ІЖ О  ртоп е а в в  см. № Ь 5 1 М О  
М 22А П Э О  т

317. іі Сгап піггагйо великий уроженец Ниццы, Га
рибальди.
N 0  1. аѵѵ 

йіге йі по см. Б-501.
— Ьосса ипіа поп рио Йіг йі по см. іЗ 935.
318. — сНі поп 8а йіг ^иаIс^1е ѵоКа йі по, сова Ьиопа 

оргаг поп рио ргоѵ. кто хоть ичоіда не может отка
зать, тот мало что путного сделает.

?аг (сеппо) Йі по см. Р-181*, 
с о т е  по см, С-22963.
!огве (сЬе) 51, Іогке (сЬе) по см. 5-74о.
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ип «іогпо 5і е ип ^іогпо по см С-562, 
іппапгі сЬе по см. 1-278.
319. по е роі по (тж. пііііе или сепіо ѵоііе по) нет

и еще раз нет, ни в коем случае, ни за что. 
ог 5І ог по см 5-746.
^иеяіо роі по! см. Р-1937.
51 е (или о) по см. 3-744.

N 0  2. т
320. ип по ЬеІІо (или сЬіаго, гізоіиіо, ксоірііо, копого, 

(опйо, тж. ип ЬеІ по) решительное, категорическое нет, 
решительный, категоричский отказ.

321. аѵеге іі по сПШсіІе ие уметь отказывать:
Н а іпГаШ іі по (ІШісіІе, е аііога зГогпа а цеііо сопііпип 

йізевпі с5і тосіа рег діогпаіі е гіѵібіе (С. Сейегпа, «Зіцпоге 
&  З і ё п о г і » ) .

И правда, ей трудно кому бы то ни было отказать. 
И тогда она как блнны печет рисунки для газет н ж ур
налов мод.

322. піеііегм а! по настроиться отвечать отрицательно, 
быть в настроении отказать.

323. зр іаііеііаге ип по аккоіиіо отказать (ся) реши
тельно и бесповоротно.
МОВІЬЕ 1.

1а рій поЬіІе рагіе см. Р-618. 
ріапо поЬіІе см. Р-1501.

[ЧОВІІ.Е 2. т
324. поЬНе іп іагіаіо  (или хріапіаіо) захудалый ари- 

стократишка, дворянин.
325. ип поЬіІе Ііпіо йі іегі (или іпѵегпісіаіо Йі (гексо) 

выскочка, нувориш, свежеиспеченный аристократ. 
Л С В іи Т А Т О

ѵіііап поЬШІаіо поп сопохсе 5ио рагепіаіо см. V-576. 
ІЧОВІІЛГА [

іі (іоге аі поЬіІіа см. Р-879. 
аѵеге ІиІІі і циагіі сіі поЬіІІа см. <3-47. 
песеккііа аЬЬахха поЬіІіа см. N-136.
326. 1а поЬіІіа ё с о т е  гего ргоѵ. йё на одном благо

родстве не проживешь.
КОССА і

327. йаг сіеііе поссЪе (или сіеііа посса) надавать ту
маков, поколотить.
Ы ОССНІЕКЕ (тж. N (^ 0 1 1 ^ 1 * 0 )  т

328. іі Ьиоп поссЬіего т и іа  ѵеіа, т а  поп іга т о п іа п а  
ргоѵ. хороший кормчий меняет паруса, а не направление 
ветра; плетью обуха не перешибешь; стену лбом не про
шибешь.

329. сіие поссЬіегі аііопсіапо Н Ьакіішепіо ргоѵ. =  
у семи нянек дитя без глазу.

поп 5І р ід ііа  іі ѵепіо а ііа  ѵеіа зепга Іісепга сіеі пос- 
сіііего см. Ѵ-281.
N 0 ^ 1 ( 1 1 ) 0 1 ^  }

іі гедаіо йеііе Раіе, іге сакіадпе е ипа поссіиоіа (тж.
ii гедаіо сЬе Гесе М аггіо а ііа  пиога: арге 1а са$$а, е діі 
сііес е ипа поссіиоіа) см. К -169.

сопоксеге 1е дЬіапгіе гіаііе поссіиоіе см. С-396. 
КОССІСЬО т

330. іі поссіоіо сіеііа реяса (или сіеііа циез^опе) суть 
дела, вопроса.

5оЛо 1а Ьассііеііа йі поссіиоіо см. В-21, 
а ііа  !:пе кі сопіапо і поссіоіі см. Р-831. 
еззеге ёие а п іт е  іп ип поссіоіо см. А-792.
331. (аге гіі поссіоіі а) не пригіти ни к какому вы

воду, заключению; ничего не добиться; Ь) ничего (шень- 
ки) не заработать.

332. — поп (аге сіі поссюіі а) делать всерьез, не шу
тить; Ь) тратить слишком много, шиковать.

333. діосаге а поссіоіі а )  играть в камешки; Ь) т р а 
тить, терять время попусту.

поп зареге ассоггаге іп ип аппо Йие (или іге) шапі
iii поссіоіо см. М-657.

334. поп в ііт а г е  ип поссіоіо ни во что не ставить, ни 
капельки не уваж ать.

поп ѵаіеге ип поссіиіо (или ипа Ьгапсаіа сіі поссіоіі)
см. Ѵ-25.

335. ѵепіге аі поссіоіо д о й т и , добраться до сути дела.
336. с... соі поссіоіі сііе... уже и не помню когда, дав

ным-давно.
337. поп Іо ѵоггсі аі оіосо сіеі поссіоіі Iтзіі поп сі діо- 

сЬегеі сіі поссіоіі) не хотел бы я иметь с ним дела.
Іа рехса аѵга іі поссіоіо см. Р-1335.

N 0 0 0 3
338. ^иі діасе N0000 вот где собака зары та, вот в чем 

дело, в этом вся загвоздка.
N 1 ^  1. гп

іі посе сіі Вепеѵепіо см. В -551.
339. ЬаНеге іі посе зря стараться, тратить время по

пусту.
340. хіаге іп эиі посе тоск. скрываться от долгов. 

ГмОСЕ 2. ^
341. дизсіо (или кріссЬіо) сіі посе скорлупка, малень

кий, невместительный (о доме, судне и т. п.).
— дгапёе с о т ’ип дивсіо сіі посе см. 0-965.
342. ипа посе пеі $ассо (тж. с)иаііго посі іп ип вассо) 

очень мало, раз-два и обчелся:
«ОН, зідпог тагсЬезе! Тгорро опоге!.. 5і іідигіі И зио 

п оте ...»
«N011 ё іі т іо  «о іатеп іе ... Сарііе; «агеі ипа посе пеі 

вассо. Ві! оепа ѵоі аге 1а Ііяі а іпіега» (/.. Сариапа, «7I таг- 
сНезе сіі Коссаѵегсііпа»).

— Синьор маркиз! Какая честьі Только подумать! Ваше 
имя...

— Дело не только во мне. Я — это капля в море. Нужно 
голосовать за весь список в целом.

— ...Ад§іипео сЬе і гериЬЫісапі <іі Мае т.'і!а аррипіо рег
сЬё зопо «чиаііго посі іп ип зассо» зі азіеггаппо о ѵоіегап- 
по «сЬегіа Ьіапса... (К  ВгоссНі, «I іетрі йеі цгапйе атоге»)-

— ...Добавлю, что республиканцы из Мачераты, именно 
потому, что их «раз-два и обчелся», воздержатся или про
голосуют против.

343. ^иапі’ипа посе очень, совсем мало, еле-еле; почти 
ничего.

апааг рег асдиа е рег ѵепіо аііе  посі сіі Вепеѵепіо см.
В-552.

аѵеге 1а согсіа киііа посе см. С-2642.
344. аѵег Іе посі іп Ьосса в рот воды набрать.
345. Ьагаііаге (или ти іа ге ) 1е посі іп соссоіе (или  іп 

сЬіоссіоІе) =  сменять кукушку на ястреба.
346. сотргаге  посі рег сакіадп быть неразбоічивыгѵ 
еххеге Іа согсіа киііа посе см. С 2648.
347. Іаксіагкі ксНіассіаге 1е посі іп  саро п о з в о л и т ь  сесть 

себе на голову, на шею.
348. т а п д іа г е  1е посі (соі т а і іо )  зря стараться.
348а. — поп сі тап д еге і 1е посі соі гпаііо я там орехи

и в скорлупе есть не стану (говорят, когда сильно брез
гуют) .

349. ксЬіассіаг Іа посе порвать отношения с кем-л.
350. ксНіассіаг 1е посі а) колоть, щелкать орехи;

Ь) иіутл. хромать, ковылять.
351. кіаге іп ип диксіо ё і посе жить в страшной тес

ноте.
ѵаіеге ипа посе см. Ѵ-27.
с’ё сНі На 1е ѵосі е сНі (зсНіассіа или рарра) Іе посі

см. Ѵ-857.
352. сЬі Ьа т а п ^ іа іо  1е посі зраггі і диэс’ поел оре

хов — убери скорлупу (ср. любишь кататься — люби и 
саночки возить^

353. сііі ѵиоі Іа посе ксЬіассі іі диксіо ргоѵ. хочешь 
орешка — расколи скорлупу (ср. без труда не выта
щишь и рыбку из пруда; чтобы рыбку съесть, йадо в 
воду влезть)

354. с о т е  1е посі как орехами сыг.лет (о дожде гра
де и т. п.).

т е д ііо  еззег т о г о  сЬе посе см. М-1921.
355. ипа посе іп ип кассо поп (а  ги то ге  ргоѵ. от од

ного ореха в мешке шума не будет; один в поле не 
воин.



о§пі ѵепіо поп «сиоіе іі посе см. Ѵ-282.
356. загеЬЬе епігаіо іп ип дихсіо йі посе такой ма

ленький, что в ореховой скорлупке поместится.
5оп рій 1е ѵосі сЬе Іе посі см. Ѵ-860.

ІЧОСІѴО а вё  
одпі {горро ё посіѵо см. Т-956.

ІЧООЕЬЬО т
сегсаге (или ігоѵаге, (аг пазсеге) ІІ погіеііо пеі діипсо

см. С-756.
N 0 0 0  т

357. пойо ^іодаіе  супружеские узы, супружество, 
посіо етогсііапо см. С-895.
— «сіодііеге (или іад ііаге) ип погіо ^огйіапо см.

С-896.
358. посіо сіі асциа водоворот.
359. поёо іп (или а ііа ) доіа ком в горле:

...ІІ Рогпагеііо сопііпио а зоггійеге... т а  аѵеѵа іі пойо 
а ііа  ео іа  е аѵгеЬЬе ѵоіиіо ріапееге... {V. Саітрепіа. «II 
рогпагеііо <1і Ѵепегіа»).

...Форнаретто продолжал улыбаться.., но ком подкатил к 
горлу, и ему впору было заплакать...
(Пример см. тж. 5-193).
360. погіо ді іо55е приступ кашля.
361. погіо сіі ѵепіо вихрь.
362. посіо йі ѵіреге змеиное гнездо; клубок змей: 

ІгптаЁГіпаѵа п и а I е посіо Йі ѵіреге роіеѵа еззеге гііѵепіаіа
1а саза гіеііе зогеііе Т еи атап х і {Р. Сіііага. «Ьа зрагіігіопе»).

Он представлял себе, в какое змеиное гнездо может пре
вратиться дом сестер Теттаманци.
363. (Иоісі (или атогох і) погіі а) поэт, сладостные, 

любовные объятия; Ь) сладостные узы, узы Гименея.
364. аНо зігіпдег сіеі погіо в заключение..., в конце...
365. аѵег (или іаге) ип погіо пеі (или а і) Іаггоіеііо  

(или а ііа  реггоіа) завязать  узелок на память:
Ѵегіо сЬе Наі ип поЛо пеі іаггоІеМо: гіеѵі гісогйаге диа 1 - 

сЬе соза? (М. Моцііа, «Ье 1500 ріа Ьеііе Ъаггеііеііе»).
— Внжу, у тебя узелок на платочке. Ты должен что-то 

вспомнить?
сегсаге (или  (аг пазсеге) іі поёо (или і погіі) пеі 

§іипсо см. 0-756.
366. (аге (ѵепіге) посіо (а ііа  или іп до іа) а) стоять 

комом в горле (о пище) ; Ь) перехватывать горло:
. . .т і  ѵепіѵа апсЬе ипа ёгап ѵобііа <Іі ріап§еге. (^иезіа 

ѵодііа (Іоіогоза циазі т і  іа  погіо апсЬе ога... (Т. Ѵагпі, 
«Метогіе йі Еидепіо Вгаѵеііі»).

...я чуть было не расплакалась. У меня и сейчас комок 
к горлу подкатывает.

—Ё сЬе Ьо ігорре созе гіа гіігіе, ігорре! Мі ?аппо подо 
аПа ^оіа (/?. ВассНеІІі, «Тге діогпі йі раззіопе»).

— Это потому, что мне надо многое, очень многое вам 
сказать. И комок подкатывает мне к горлу.
(аге ип поёо пе) (или аі) (аггоІеМо (или аПа реггоіа)

см. N-365.
367. (аге іі посіо аі Н1о закончить дело, сделку.
368. (аге посіо аПа ш аіегіа действовать тонко, хитрс
369. (аге іі посіо аі па&о иіутл. зарубить (себе) на 

носу.
370. (агкі 50Й0 іі посіо здорово влипнуть, попасть 

впросак.
^іосагкі іі посіо ёеі соііо см. С-2111.
371. те ііе гк і ип пойо аі соііо а) удавиться, пове

ситься; Ь) залезть в петлю, в долги.
372. гогррегм (или ігопсагкі) іі посіо йеі соііо свер

нуть себе шею, голову.
373. всіодііеге іі пойо развязать узел, разрешить про

тиворечие, выйти нз затруднения:
Оиагиіо таі 1’Ьо сарііо гіеі (и ііо  сЬіагагпеп(е? МоЦо. шоИо 

рііі Іаггіі; т а  1і, ргоргіо йа циеі рипіо, пазсе ІІ пойо’ иШ то 
€Іа зсіоеііеге {М. ВопіетреШ, «Ь'атап е іесіеіс: ).

Когда же я вполне ясно все это поняла? Много, много 
позднее. Но именно с этого времени и возникла пос іедняя 
проблема, которую надо разрешить.
374. іад ііаге іі поёо разрубить (гордиев) узел, 
ігоѵаге іі пойо (или і посіі) пеі діипсо см. 0-756.
375. сНі поп {а іі посіо регйе іі рипіо ргоѵ. не сделав 

узелка, не сделаешь и стеж ка; е* лиха беда начало.

N 0 0  669

{іпііа 1а сисііига, хі {а II погіо см. С-3131.
376. 5і діосЬегеЬЬе (или ѵепгіегеЬЬе) іі посіо сіеі со1!о... 

он готов голову прозакладывать...
т а п § і6  іі {ісо, т а  діі {есе по^о см. Р-639.
377. іі пойо т і  кегга (или кігіпде) аПа §о1а у меня 

петля затягивается на шее:
Ога зоггісіе Іе ^е гш е п іе  е бі ассі^Па: іі погіо сЬе ші 

зігіп^е а ііа  §о!а бі Іа зетр ге  рій з4геМо (Т. Ѵагпі, «Ме- 
тогіе йі Еицепіо Вгаѵеііі»).

Теперь начальство криво улыбается и хмурится. Петля все 
сильнее сжимает мне горло.

I т іе і  іі&іі «Іітадгапо а ѵШа й ’оссЫо... е ип подо т і  
зегга 1а ^оіа!.. (В. Еоті., «I ріапН йеЫа ЕіЬегагіопе»).

Мои дети худеют на глазах... и у  меня прямо сердце 
сжимается.

ріссоіо а<70 5СІодНе 5Ігеііо посіо см. А-382.
378. чиі 5>1а іі пой о вот в чем загвоздка, вот где со

бака зарыта.
Іа 5е1а поп ііепе і( подо см. $-697.
379с іи ііі і посіі ѵепдопо аі реШпе (тж. ^іі ё посіо, 

ѵегга аі реіііпе) ргоѵ. ^  сколько веревочке ни виться, 
а конец будет; все тайное становится явным:

І т т а & іп іа т о  сііе, іта діесі о {га сепіі аппі... іо е 2ое сі зі 
гіігоѵі іассіа а }ассш, есі аііога іиШ і посіі ѵегтаппо а і реі- 
ііпе (С. Магоііа, «Маі йі Саііегіл»),

Вообразим, что через десять или через сто лет мы с Зоей 
встретимся лицом к лицу. И все вспомнится.

Ѵеп^опо аі реШпе і ѵессііі погіі: іі 22 Іиеііо зі гарргезеп- 
іапо а Ьопгіга «I МаБпагііегі», теп іге  іі Ьисса іе т р е з іа  рег 
аѵеге іп іе т р о  1а зиа орега е Ыароіі діі гісоггіа сегіо зио 
ітредп о  рег іГ 47 (Л. ОЬегйог^ег, «Аррипіі рег Іа Ыо&га?Ш 
йі Оіизерре Ѵегйі»).

Вылезли на свет старые болячки: 22 июля в Лондоне 
даю т «Разбойников», из Лукки в то ж е время на Верди 
обрушивается поток писем с напоминаниями об опере, а 
Неаполь твердит об одном известном обязательстве, свя
занном с 1847 годом.

«Зопо іо 1а зіирігіа, 1а сгеііпа, іо сЬе поп зо  ѵіѵеге... Ти 
рего... Іазсіа $аге а т е .. .  !и(11 і погіі ѵепдопо а і реШпе... 
й о тап і ѵегігаі» (Л. Могаѵіа, «ОН іпсІі^егеп(С»).

— До чего ж е я глупая, дуреха, жить не умею... А все- 
такн ты предоставь мне уладить это... Все в конце концов 
проясняется, вот завтра сам увидишь.

АпсЬе і погіі <іе1 сіатогозо  ІгаНісо йі «атегісапе» , зіаппо 
Ііп а іт еп іе  ѵепепгіо аі реШпе («ѴѴпііа». 16 оііоЪге, 1965).

Наконец-то... обнаружилось, куда тянутся нити по на
шумевшему делу о контрабандной торговле американскими 
сигаретами...

ѵепйегеЬЬе і1 пойо сЗеІ соііо... см. N-376. 
ѵоіепйо 5СІо^1іеге іі сарріо ?агсі іі погіо см. С-865. 

ГМОЁ
380. агса сіі Ыоё библ. Ноев ковчег.
381. — ѵессЬіо соше (Гагса сіі) N06 древний, допотоп

ный.
382. гіііиѵіо сіі N0 6  библ. всемирный потоп.
383. 5І5Іеша ёі N0 6  допотопный, дедовский способ:

— Оиі 1’аегісоНига ѵа апсога соі з із іе т а  гіі Ыоё — ді- 
сеѵа: — Ьізодпа гіппоѵаге Іи ііо  (А. Рапгіпі, «Ьа садпа 
пега»).

«Здесь землю обрабатывают еще дедовским способом, —« 
Нужно все обновлять».

384. аі Іе т р о  (или аі Іе тр і)  (йеІГагса) сіі N00 во вре
мена Ноя, давным-давно, в незапамятные времена:

— Ѵапііа — гііззе ип таде^оііпо соп гіізргехго. риап до  Іо 
зеоліЬего, іша іезіиса рег ігазрогіаг 1а т і а  гоЬа т і  Ьазіа 
е т ’аѵапга! АІ іе т р о  деП’Агса ЙІ Ыоё, і Іеопі іи ііе  яиезіе 
агіе поп зе Іе йаѵапо: ега іап іо  зе роззейеѵапо 1а реШссіа 
сЬе рогіаѵапо аййоззо (О. Магоііа, «Ѵпо зцотЬего пеИа 
Іогезіа» ).

— Тщеславие, — презрительно сказал  майский жук. — Мне 
для переезда на другую квартиру хватит и соломинки, даж е 
место останется. Во времена Ноева ковчега львы так  не 
важничали. Если у них была шуба, так и то уж е было 
хорошо.

аѵеге ^ іі аппі сП N06 см. А-899.
385. с а т р а г е  циапіо N06 быть долгожителем, дож ить 

до глубокой старости.



МОР его
386. Іаге с о т е  іі согѵо йі N06 =  не вернуться об

ратно, пропасть без вести [выражение основа чо на оши
бочном понимании библейского эпизода о всемирном 
потопе].

387. зіепсіеге іі т а п іе ііо  ріеіозо корга Nоё покры
вать, прикрывать чужие грешки.

сЫ т а . іц іа  аіоё, с а т р а  діі аппі гіі Моё см. А-504. 
МОРЕНІ

388. (аге іі Мо^егі притворят ься дурачком, строить из 
себя дурачка, дурочку.

389. (аге (или гехіаге) с о т е  і Ьиоі сіі Моіегі остаться 
ни с чем, обмануться в своих ожиданиях.

390. гісіигаі (или гезіаге) сопге хег (или 5ап) Моіегі 
дойти до крайней бедности, спать на соломе.
N01 ргоп

i покііі поі см. N-453.
391. а  поі! начнем!, дело за нами!
392. ѵ еп іато  а поі (вернемся) к (нашему) делу!, (да

вайте) к делу!
ЛІОІА }

393. аѵеге (или аѵегзеіа, рідііаге, ргепсіеге) а поіа 
невзлюбить, івоз) ненавидеть:

— Роѵего шаезіго! — геріісо 1’аііго Іеліеппапсіо іі сар о .— 
Ьо 80 ригігорро сііе ші аѵеѵа а поіа (С. Соііойі, «Ье аѵѵеп- 
іиге сіі РіпоссНіо»).

— Бедный учитель! — сказал он, покачав головой. — Увы, 
я знаю, что ему надоел.

— Беѵі ргетігіеге а поіа, апсЬе іи , Іа зсиоіа, 1а Іегіопе е
ii таез іго , сЬе зопо і позігі іге ^гапйі п ет іс і (С. Соііойі, 
«Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

— Ты тоже должен ненавидеть школу, уроки и учителя — 
трех наших злейших врагов.
(Пример см. тж. 5-1831).

аѵеге (или аѵегкеіа, рідііаге. ргепсіег") а  поіа с о т е  
(или рій сНе) іі іи т о  педіі оссНі см. Р-1438.

394. сасіеге іп поіа опротиветь, надоесть
395. йаге поіа а) надоедать; Ь) мешать, беспокоить:

.. роі йіззе аі йие зіепогі сЬе рег Іаѵоге зтеЧ еззего  гіі 
іи т а г е  регсЬё а ііа  т а т т а  гіаѵа поіа 11 іи т о  (А. БеЦіпі, 
«Нассопіі»),

...потом она попросила двух господ не курить, так как 
мама не переносила табачного дыма.

Аѵеѵо ипа Ьосса поп гіізае^гагіеѵоіе е гіепіго ипа Ьеііа 
Ша <іі гіепіі, сЬе зе поп зіаѵапо іхорро ѵісіпі, рег поп 
сіагзі поіа, зріепгіеѵапо іи ііаѵ іа соше Гаѵогіо (/. Л іеш , 
« с ѵн.[еззіопі сіі ип ііаііапо»).

У меня был довольно красивый рот и два ряда прекрас
ных зубов, не очень частых, вероятно, чтобы не мешать 
Друг другу, но зато блестящих, как слоновая кость.
396. — сІагеЬЬе поіа а ііа  по'іа (или  аІГотЬга, аІГагіа)

он скучнее самой скуки, он кого угодно из себя выве
дет; от одного его вида мухи дохнут.

397. — поп йагеЬЬе поіа а  ипа т о ^ с а  (или  пеапсЬе 
аІРегЬа сНе саіреэіа) он и мухи не обидит.

еззеге іп поіа см. N-398. 
ріоііаге (или  ргеп^еге) а поіа см. N-393 
рідііаге (или  ргепсіеге) а поіа соше (или  рій сНе) іі 

!и т о  педіі оссЬі см. Р-1438.
398. ѵепіге а поіа (тж. езаеге іп поіа) надоесть, на

скучить:
Іп еспеге ега О егтап о  а ргорогге ипа рагіііа. II га^агго  

ега апсЬе іі р г іт о  а сиі іі &іосо ѵепіѵа а поіа е сЬе Ьиііаѵа 
1а 1е сагіе ёісепйо <іі з т е ііе г е  (С* Саззоіа, «II іацііо йеі 
Ьозсо» ).

Вообще, это Джермаио предложил сыграть партию, н 
ему же первому надоело играть, он бросил карты на стол 
и сказал, что хватит.

(.Пример см. тж. А-4173; М-495).

399. ѵепіге а  поіа Гіпо аііе Іазіге (или  а  тигіссіо іі, 
апсЬе а хаззі) надоесть до чертиков, до смерти надо
есть.

И Ьеі *етро  поп ѵіеп т а і  а  поіа см. Т-292, 
р^г ип «тіпгпо Иі ст’оіа §е п ’Ьа т і і іе  ді поіа см. Сі-598. 
т а і  сЬе с]ига, ѵіеп а  поіа аііе т и г а  см. М-239,
іі рапе поп ѵіел т а і  а  поіа см. Р-310.

Та §1е5§а т іп е з іга  ѵіеп а поіа см. М-1478.
^іі ё ѵепиіо а поіа И Ьепезіаге см. В-550.

N 0 1 0 5 0  ацц
400. П0І050 с о т е  ипа д агга  болтливый как сорока.
401. поіо50 с о т ’ип ПЬго йа т е з з а  скучный, как треб

ник; скучнейший.
402. поіозо с о т е  1а р іо^^іа  скучный как  осенний 

дож дь:
(^иеііа зідпога Аппеііа ё ип’оШ та сгеаіига, т а  ё  поіоза 

с о т е  1а ріобеіа (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп- 
Іогіе» ).

Эта снньора Аннетта — прекрасная женщ ина, ио скучная, 
как осенний дождь.
403. поіо5о с о т е  ипа риісе (или  ипа хапгага) надоед

ливый как комар.
404. — Іогпаге поіозо с о т 'и п а  яапгага надоедать, как 

комар.
іи ііі і ^епегі зопо Ьиопі ^иогсЬё іі поіозо см. 0-338. 

N ^^Е N Т Е  а§& 
ѵоіепіе о поіепіе см. Ѵ-878.

ЫОМЕ пг
405. п о т е  ЬізЬеИсо трудно произносимое имя.
406. п о т е  іпарраппаЪіІе незапятнанное имя; безу

пречная репутация.
407. п о т е  пиііо неизвестное, ничего не говорящее 

имя.
408. п о т е  сРагІе псевдоним (пример см. Р-1489).
409. п о т е  гіі Ь аііа^ ііа  революционная, подпольная 

кличка:
«Ё ип т іо  раезапо, гіі Кіоіо. Кісогйі, диеііо сЬе зозіепеѵа 

сЬе апсЬе і ргеіі е і Ігаіі зі т е ііо п о  іі «п о те  ЙІ ЬаиадІіа> 
(Ь. Вег&опгіпі, «IIп ійсііе рег ЗаЬа»).

— Он из моей деревни, из Риоло. Помнишь, тот самый, 
что говорил, будто у нас даж е у священников и монахов 
есть свои подпольные кличкив

Сгегіо сііе Гипіса соза сЬе поп зі сопозсеззе йі по! Іоззе
11 п о т е  ѵего, роісііё о^пипо аѵеѵа аззипіо ип « п о те  Ш 
Ь аііа^ ііа»  (М. Яаррі, «II ргіто дгирро йі согіессНіо»).

Думаю , что единственное, чего никто не знал, так это 
наших настоящих имен, поскольку каждый из нас взял себе 
«боевую кличку*.

410. п о т е  сіі Ь а ііе з іто  имя (данное при крещении); 
имя (е отличие от фамилии):

...зиа тагіге соі зепіігдіі йіг зет р ге  а диеі тогіо аѵеѴа 
диазі гіітепііса іо  іі зио п о т е  с!І Ь а ііев іто  (С. Ѵег^а, «Коззо 
таіреіо»),

...мать настолько привыкла к тому, что сына всегда на
зывали по Прозвищу, что почти забыла его настоящее имя.

411. п о т е  сіі диегга а) боевая кличка; Ь) прозвище;
с) лсевдоним.

412. (іпіо п о т е  псевдоним.
413. писіо п о т е  фамилия, имя (без титулов/. 
ітрозіг іоп е  іе і  п о т е  см. 1-129.
414. а  п о т е  сіі... от имени...
414я. іп п о т е  сіі... во имя...: ы  п о т е  йеііа Іедде име

нем закона, 
соі п о т е  (или пеі п о те ) сіі Г іо  см. О 457
415. іп п о т е  <]і Оіо (или йеі сіеіо) ради бога, бога 

ради.
416. 5ег*2а п о т е  а) безвестный; Ь) неописуемый; уж ас

ный; невероятный.
417. кепга Іаге п о т і не называя имен, не касаясь, не 

задевая личности.
418. поп (зареге) ассоггаге іі п о т е  соі ѵегЬо ие 

уметь связать двух слов.
ас^иІ5іаге ип п о т е  см. І\ -чгч
419. апйаге рег іі п о т е  йі Оіо х о д и т ь  п о  миру, про

сить милостыню, просить хригта ради.
лйассаге ип т а п іс о  аі хио п о т е  см. М-403. 
сеІеЬгаге П п о т е  см. N-435. 
сН іатаге Іе соке соп (і) Іого п о т і см С-2890. 
сН іатаге іи ііі і капіі рег п о т е  см. 3-213.
420. йіге іі п о т е  ёеііе іеяіе а чй отчитать, отруіатъ. 

памылать голову.
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421. еззеге сП п о т е  иметь имя, быть известным:

Іп  /і'л Леі сопіі сЬе соза аѵгеЬЬего роіиіо Іагдіі і Ьгідапіі? 
Міса ега гіссо. гпіса ега ^иаісипо «11 п о т е  (О. Агріпо, «Ье 
тіііе с ипа Ігаііа»).

В конце концов, что плохого могли сделать ему разбой
ники? Он вовсе не был богачом илн известным человеком.

422. Іаге попіі называть имена:
— 5зИ — іесе 1а зога 2исса — поп Іаіе  поші. <2и! апсНе 

? тигі Наппо Іе огессНіе (О. Койагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроі- 
Ііпо» ).

— ТссІ — сказала тетушка Тыква. — Н е называйте имен. 
Здесь даж е стены имеют уши.

423. Таге Н п о т е  назвать, упомянуть чье-л. имя:
Оигашепіе іпіеггобаіі, і гаріпаіогі Ііпігопо рег ^аге 

п о т е  гіеі Іого сарі. сЬе ѵеппего аггезіаіі (О. ЗсегЬапепсо, 
«Юорріо %іосо» ).

После допроса с пристрастием похитители назвали имена 
своих главарей, и те были арестованы.

Ыеі р г іт і іпіегго^аіогі... 5і зопо гН іиіаіі йі Уаге і похт 
гіеі ігаН ісапІі ііа ііап і соп сиі егапо іп сопіаііо  («•!, Ѵт іа»%
I деппаіо 1961).

На первых допросах... они отказались назвать имена 
итальянских торговцев, с которыми были связаны.

424. (агзі (или  ас^иі5Іа^е) ип п о т е  создать себе имя, 
стать известным, приобрести известность.

425. іез іе^д іаге (или сеІеЬгаге) іі п о т е  отмечать, 
праздновать именины.

426. ^іосаге і! п о т е  рег сіие зоісіі отдать голову иа 
отсечение:

«Роѵга апгіаг Ьепе. гіоѵгй апгіаг Ьепе, гпіо ріо» репзаѵа 
С0ГПГП0550 Гагсіргеіе а }іог ді ІаЪЪга... «8опо йізрозіо а &іо- 
сагші 11 поше рет гіие зоігіі» гізе Саіапіиопі (О. Агріпо, 
«IIп йеііііо й’опоге»).

«Дай. господн, чтобы все было хорошо», — шептал 
взволнованно протоиерей. «Конечно, просто прекрасно, даю  
голову на отсечение», — говорил смеясь Калантуони.

427. іПизігаге іі ргоргіо п о т е  прославить свое имя.
428. Іазсіаге ип Ьиоп поше оставить после себя доб

рое имя, оставить по себе добрую память.
429. теН еге  іп т а і  поше (тж. рогге р е зз іто  п о те ) 

опорочить, очернить имя
430. ргепйеге іі п о т е  а) записать имя, фамилию для 

памяти; Ь) принять чье-л. имя, фамилию.
431. ргекіаге іі п о т е  быть подставным лицом.
432. гііаге іі п о т е  дать  новорожденному имя отца 

или деда.
поп зареге ассоггаге И п о т е  соі ѵегЬо см. N-418
433. зареге п о т е  е с о д п о те  йі дй хорошо знать ко

го-л., знать кого-л. как облупленного.
434. крепаеге П поше йі дй использовать чье-л. имя 

(в каких-л. целях).
а т о г е  Ьа п о т е  Гокіе см. А-661.
435. іі Ьиоп п о т е  поп 1о ѵепйе 1о крегіаіе ргоо. 

доброе имя в аптеке не купишь.
136. сагпЫаіегпі поше, эе поп... не я буду, если нг
II §тап іе т р о  а ’ ^гап п о т і ё ^гап ѵеіепо см. Т-305, 
тапетіа 1и сНе т а п д іо  апсН’іо: т а п ^ іа т о  іи ііі соі

н о т е  йі Оіо см. М-379.
437. Іі т и іо  п о т е , 5е... знать тебя не хочу, если ..
438. іп п о т е  йеі й етоп іо і черт возьмиі
439. (оЬ,) п о т е  йі Оіо! наконец то ', слава богу!
440. іі поше 1’Ьа соп кё это имя к нему пристало, ему 

лодходит.
ИОМ Ш АЬЕ 

ш опеіа п о т іп а іе  см. М-1827.
NОМINАКЕ ѵ 

поп п отіп аге  1а Іипе іп саза йеІГІтріссаіо см. С 2672 
МОМІІЧЬ РАТНІ5 Іаі

441. сіаі п о т іп е  раігік а) от начала до конца; Ь) с ног 
до головы.

42. іп п о т іп е  раігів прежде всего
443. еккеге іоссо (или раііге) пеі п о т іп е  ра‘гІ5 быть 

чокнутым, придурковатым.
NОN аѵѵ 

И поп іо см. 1-383.

444. піегга попа половина второго.
445. (аге (или зопаге) 1е попе заранее отрицать 

что-л.
М СШ М  ^

4/|С. (аге 1а поппа диал. спать.
447. апсНе 1а т і а  поппа ее поп (окхе т о г іа  вагеЬЬе 

ѵіѵа шутл. и моя бы бабка жила, кабы не умерла; Ш. 
если бы да кабы, так  во рту бы росли грибы.
N(>NN0 т

448. апйаге а ігоѵаге і покігі поппі отправиться к 
праотцам, к предкам, умереть.

аѵеге іі іаЬассо йеі поппо см. Т-1, 
йаге ІІ ІаЪассо йеі поппо см. Т-2.
449. гііаге іі поппо дать ребенку имя деда. 

N (>N N01-1^ т
и о т о  йа поппиііа см. Ъ-122а.
(аге Іа т е і а  йі псппиііа см. М-1315.

ЫОКСШО т
450. рагеге ип погсіпо быть страшным грязнулей. 

МОКМА /
451. а  п о гтя  йі Іед^е согласно закону.
452. (іап іо ) рег 5иа (или ѵокііа) п о гт а  для (вашего) 

сведения:
— Наі Іеііо іі ЬоІІеШпо гіі зіапоііе?
— Рег іиа погша, іо поп Ісе^о т а і  і ЪоІІеШпі {М. Рис- 

Сіпі, «ЕЬгеі»).
— Ты читал вечернюю сводку?
— К твоему сведению, я никогда ие читаю сводок.

N 0811*0 ацц
І&З. і позігі поі мы, наш брат.
454. іігаге й аііа  покіга привлечь на свою сторону:

— ...поп йиЬііо сЬе... поі «ІоЬЬіато аггіѵаге аі позіго 
Ппе, соі Ьеперіасііо апсЬе йі теззег  Сегі; зоі сЬе а зеге 
Сіаппі гіезса, а іи іа іо  гіа т е ,  <1і Іігаг сіаііа позіга 1а Ьагіезза 
(Р. Рап}апі, «Сессо й’АзсоИ»).

— ...Я не сомневаюсь, что... мы добьемся цели с согла
сия мессера Джери, и если мессер Джанни, с моей по

мощью, привлечет аббатису на нашу сторону.
ІѴОТА I  1) заметка, записка, список, счет; 2) нота, звук.

455. Іа поіа оЬЫ ідаіа (1) неприятная, скучная необ
ходимость.

456. поіа каіаіа  (1) чрезмерный счет.
457. йедпо йі поіа (1) примечательный; замечатель

ный.
458. сапіаге (или йіге) а  сНіаге поіе (или а  поіе 

арегіе) (2) выложить все как есть, всю правду; сказать 
совершенно недвусмысленно.

Таі е поіа (1) см. N-464.
459. (оггаге 1а поіа (2) а) муз. форсировать; Ь) пере

борщить, перегнуть палку.
460. іт р г іт е г е  соп поіе йі (иосо (1) гневно обличать.
461. теН еге  іп поіа (1) писать.
462. теН еге іп (или уст. ки Іе) поіе (1) положить, 

переложить на музыку.
463. теН еге ипа поіа кіопаіа (2) внести фальшивую 

Ноту.
464. ргепйеге (или (аге) поіа (1) а) принять к  сведе

нию; Ь) взять на заметку.
465. ргепйеге поіе (1) делать заметки, записывать.
466. 5ЬаЁ1 аге 1а поіа (2) а) взять неправильную 

ноту, детонировать; Ь) не попасть в тон (в разговоре)
467. эедпаге соп ипа поіа Й’іп(аш іа (1) заклеймить 

позором.
468. (гоѵаге 1а поіа діикіа (2) найти нужный тон.
469. ѵепіге іп поіа (1) приобрести дурнук: славу, ре

путацию.
470. сНі поп ва 1е поіе поп іоссНі согйа (2) га не 

знаешь нот. так  струн не трогай; не зная броду, не 
суйся в воду.

471. ога іп сотіп сіап  1е йоіепіі поіе (2) й  ну а  те
перь пойдут ягодки.
N 0 ^ 1 0  т 

^иагйаіі й а^ іі ессеіеіа йеі поіаі см. Е-7.

МСША {
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ЫОТАКЕ ѵ
поіаге І1 Гивсеііо пеІГоссЬіо аіігиі е поп ѵегіеге 1а 

(гаѵе пеі ргоргіо см. Т-891.
МОТАТОКЕ т  

ророіо поіаіоге см. Р-2046.
ІЧ0ТІ2ІА I 

поіігіа сіа саЬ опі см. С-233.
472. поШ іа сіеі §іогпо сенсация дня.
473. р г іт е  по іг.е а) эіементарные знания; Ъ) ак

сиомы.
т іп іе г а  сіі поііхіе см. М-1482.
474. аѵеге п о іЫ а соп Іетш іп а  зиать женщин; уметь 

обращ аться с женщинами.
саѵаге сіаііа репіоіа сіеііе поіЫ е см. Р-1235.
475. екзеге іп п о іи іа  ргекко цсі быть знакомым с 

кем-л.
іаге согпісе а ипа п о іи іа  см. С-2683.
476. крі§о1аге поіігіе по крупинке собипать сведения. 
1е саіііѵе поіігіе Ьаппо Іе аіі см. А -434.

N 0X 0 а§!У
еккеге поіо с о т е  Іа Ь еі(і)оп іса см. С-2448.
477. еквеге поіо «Іірріз еі іопкогіЬик» (тж. еккеге поіо 

а і ророіо е аі соти п е) быть широко известным; быть 
истиной, аксиомой.
ЛОТТАТА {

478. Гаге п о ііа іа  провести ночь без сна.
ІМОТТЕ {

поііе Ьіапса см. В-666.
— раккаге (или  Іаге) ипа (или  1а) пойе Ьіапса (тж. 

раькаге или  Іаге ипа или 1а поіте іп Ьіапсо) см. В-667.
479. поііе Ш1а глухая ночь.
480. поііе Гопйа (или іп оіігаіа) глубокая ночь, 
поііе сіі 5ап  5 !1ѵеь1го см. 8-807.
481. 1а поііе сіеі іегпрі седая древность.
482. — пеііа поііе сіеі іеш рі во глубине веков, в глу

бокой древности:
ВепсЬе 1е вне гайісі 5і ргораеЬіпо пеііа поНе деі іе т р і, 

ІПІ2І6 іі вио... вѵііирро... сіоро 1а сасіиіа сіе11’Ітр е го  К отапо  
(/ . 5 . йі Вгаггй, <:і)а Ьеопагйо а Магсопі»).

Хотя корни алхимии теряются в глубине веков,... разви
тие ее... началось после падения Римской импернк

483. — регсіегкі пеііа поііе сіеі іеш рі теряться во тьме 
веков:

...і сопіепиіі 5і Ігавшеііопо рег (гас!іхіопе огаіе е 1а Іого 
огіеіпе 5І регйе пеііа поііе сісі Ігшрі («гСіогпі», сІісетЬге 
1973).

...содержание рождественских ле\ енд по традиции пере
дается изустио, а их происхождение теряется во глубине 
веков.

Оипдие, Ьейа 5І 8регдеѵа п еііа  поііе сіеі іешрі, ей апсііе 
Бііѵапа поп сопіаѵа рій пи ііа рег ВоЪ... (V. Ргаіоііпі, «Ье 
га^агге <11 Зап[геШапоз>).

Итак, Л еда была предана забвению, д а  и Сильвана уж е 
перестала существовать для Боба.
пего соше 1а поііе см. N-177.
ЬеІІа сіі поМе см. В-410.
484. ІІ саіаге (или  Іо зсепсіеге) сІеМа поііе наступле

ние ночи.
іі&ііо сіеііа № Н е см. Р-687.
т!^1іо сЬе іа  іі Іиро 1а поііе см. М-1414.
485. а поііе а ііа  (или  аѵапгаіа, іагсіа) поздно ночью:

О ізсоггіато созі Ппо а поііе а1*а, е Ьеѵіато деі іё  пего 
е а т а г о  (М. СіпгЬиг%% «Ье ріссоіе ѵігій»).

И гак мы разговариваем д о  поздней ночи и пьем горь
ки» черный чай.

— Ѵегіе, іі іа ззо  аЫІа, рег И зоШо, пеІ Ш*о Ьозсо, і п  
сегіе ЬисЪе гііШ сіІіззіте а Ігоѵагзі е поп пе езсе сЬе а  по{-

іе а ііа  (Р. Раоііегі, «ІѴоое//*? зеІѵа&&е»).
— Видишь ли, барсук обычно живет в самой чащобе, 

в норе, которую очень трудно найти. Выходит он из нее 
только поздно ночью*

поііе е сіі (тж. СІІ е поМе) см. Э-289. 
сіі поііе іеш ро см. Т-236, 
а  Ьосса сіі поііе см. В-847, 
соі іаѵоге сіеііа поііе см. Р-334.

діогпо е поііе см. С-561, 
пеі ііііо  сіеііа поііе см. Р-941. 
пеі Іоііо сіеііа поііе см. Р-990.
486. Л по а  огап поііе до глубокой ночи:

...е сЬі ѵоіеззе гассопіаге іі пшпего е 1а зчиізііегга <3е11е 
ѵіѵапёе... е і ііп ізз іт і ѵіпі... е і ^іиосЬі е і зо ііаггі соп- 
ііпиаіі Ііпо а ^гап поііе, аѵгеЬЬе Ігорро Іип^а іе іа  а ііе  
т а п і е загеЬЬе іпііпііо... (Р. Рап[апі, «Сессо й'АзсоЫ»).

...а если бы кто и захотел перечислить и описать бес
численное количество и изысканность блюд... тончайших 
вин... игры и развлечения, продолжавшиеся на пиру до 
глубокой ночи, то ему пришлось бы потратить на это 
слишком много времени и бумаги, а описанию все равно йе 
видно было бы конца...

сіа т і і іе  е ипа поііе см. М-1433.
487. іп ріепа поііе глубокой ночью:

Сіроіііпо 5І зѵе^ііо іл ріепа поііе соп Гішргеззіопе сЬе 
^иа^сш1о аѵеззе Ьиззаіо аПа рогіа (С. Нойагі, «Ье аѵѵепіиге 
сіі Сіроіііпо»).

Среди ночи Чнполлиио проснулся: ему показалось, что 
кто-то постучал в  дверь.

488. сіі ргіша поііе в начале ночи.
489. апсіаге сіі поііе книжн. пребывать в безвестно

сти.
490. соргіге сіеііа поііе еіегпа повергнуть в прах; 

умертвить.
е$$еге (или іаге) соше і Іасігі сіі Ріха (сЬе іі ^іогпо 

Іеіісапо или  сЬе іі ^іогпо 8І іеѵап §1і оссЬі, е 1а поі!е 
ѵаппо (а ) гиЬаге іпзіеше) см. Ь-82.

491. ^аге поііе а) посылать ночь, отдых, отдохнове
ние:

— Ѵа’, ѵа’ а гізро^ііагіі... рег поі іі Бі^поге поп 
1а пойе (Ь. РігапйеІІо, «Моѵеііе рег ип аппо»).

— Поди, поди, переоденься... сегодня нам бог ночн не 
даст...

Ь) (тж. Іаг сіі поііе) провести ночь: поп ѵоггеі !аг (<іі) 
поііе рег 1а зігасіа я не хотел бы, чтобы ночь застала 
меня в пути.

492. ?аге (сіі поііе ^іогпо е) сіі ^іогпо поііе (тж. Іаге 
сіі поііе о^іогпо) полуночничать; бодрствовать по ночам, 
превращ ать ночь в день.

493. Ьиопа (или іеіісе) поііе! а) с п о к о й н о й  н о ч и !;  
Ь) приветі

Ьиопа поііе, Се§й (сЬе ГоНо ё саго) см. С-378.
494. Ьиопа поііе аі зессЬіо! не будем об этом!, поста

вим точку!
495. е Ьиопа поЙе (аі зиопаіогі)! и дело с кондом!, 

и кончен бал!;
«Е зе поп йоѵеззе ассеііаге?»
«ЗозШ игіопе е Ьиопа поНе аі зиопаіогі» (5. МісНеІі, «Ьа

$оіо сіеі соттепйаіоге»).
— А  если оиа не согласится?
— Заменим ее номер — и дело с концом.
«Е аііога зе зеі созі зііліа... р і^ ііа  1а рогіа е Ьиопа пойе 

аі зиопаіогі» (С. Агріпо, «Аііге зіогіе»).
— И, если уж  тебе все так н адоело ...— давай  за дверь, 

и кончен бал.
«8еі чиа? 8е поп іі зріссі поп сі зрозапо рій, 11 ргеіе поп 

Ііа гпіса зо ііап іо  поі ёие. Сарасе сЬе зе пе ѵа е Ьиопа поШ  
аі зиопаіогі!» (Я. Ьа 8іе11а, «Ьа йоісе тогова»).

— Ты здесь? Поторопись, а то нас не обвенчают, ведь 
мы ие одни у священника. Возьмет, да и уйдет. И приве- 
гик.
(Пример см. тж. И-183).

сЬі ѵа а іеііо  кепга сепа, Іи ііа  (1а) пойе яі ііішепа 
см. Ь-501.

сі согге циапіо іга іі §іогпо е 1а поііе (или  гіаі ^іогпо 
аііа  по.іе) см. С-2790.

496. діі 5І (а  поііе іппапгі кега у него не все дома, 
у него клепки в голове недостает.

Геіісе поііе! см. N-493.
етіосЬегеЬЬе аПа то га  йі поііе см. М-1886.
497. т і  Іеѵегеі сіі поііе рег ѵоі да я для вас на все 

готов, что хотите сделаю.
поп кі Га сока сіі поііе сЬе поп кі гікарріа сіі діогпо 

см. С-2924.
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поп 5І Гесе т а і  Ьиса(о сіі поііе сЬе поп кі азсіи&аззе 

сіі діогпо см. В-1311.
поп Ги т а і  Гаііа іап іа  Ііьсіа сіі поііе, сЬе поп зі гіза- 

реззе сіі діогпо см. Ь-748.
498. Іа поііе ё т а й ге  сіеі (или сіі Ьиопі) сопзідіі (тж. 

1а пойе рогіа сопзі^іі или  сопзщ ііо) ргоѵ. утро вечера 
мудренее:

Саеіапо. — Ргоіеззо’, ѵоі з іа іе  БІапсо... іо асіебзо т е  пе 
ѵасіо; созі ѵі гірозаіе. Ьа поііе рогіа сопзі&іі (Е. й е  Рііір- 
ро, «Вепе тпіо е соге тіо»).

Г а э т а н о .  — Профессор, вы наверно устали, я ухожу, 
а вы отдыхайте. Утро вечера мудренее.

Ега изсііо ІигіЬопсІо сіаііо зіигііо т е п іг е  &1і ^гідаѵа сііеіто 
сЬе поп ассеііаѵа гіііи іі. сЬе 1а поііе рогіегеЬЬе сопзі^ііо, 
сЬе загеЬЪе ѵепиіо сіа Іиі Г іпгіотапі ш аіііпа, рег ипа гі- 
зрозіа деПпіііѵа (А. Ро^аггасо, «Оапіеіе Согііз»).

Он вышел из кабинета разъяренный, а тот кричал ему 
вслед, что ие принимает отказа и что, коль скоро утро 
вечера мудренее, он придет завтра утром за окончательным 
ответом.

сіі поііе Іи ііе Іе да ііе  зоп Ьі§іе см. В -1422. 
іп ипа поііе пазсе іі Гипдо см. Р-1480.
499. ре^еіо  сЬе апсіаг сіі поііг хуж е не придумаешь, 

куда уж хуж е (о делах и т. п.).
ІѴОТТОЬА /  

рогіаге поііоіе а(сі) Аіепе см. А -1295.
ІЮ ТТОЬА

Гаге соше т а е з іг о  N0(1018 сЬе сГипа Ігаѵе Гесе ипа 
Ггоііоіа см. Т-890.
N 0 Т Т 0 ^ IN 0  т 

Іаге соше М аезіго РіаІІіпо (или соше ргеіе Ріпо) сЬе 
«Типа ігаѵе Гесе ип поНоІіпо (тж. {аге «Типа (гаѵе ип 
по(іоііпо) см. Т-890.
N 0 Т Т 0 ^ IN 0

(аге соше расіге N'01(011110 сИе сГипа ігаѵе іесе ип Гизо 
см. Т-890.
NОVА /  см. ЫІЮѴА 
NОVАNТА пит

регхо (1а поѵапіа см. Р-1449.
500. Іа Ша (или  Іа раига) іа  поѵапіа у страха глаза 

велики:

«...Іа іейе... гізсаМ аѵа і сиогі сіі іиШ , гпа 1а раига деі 
риЬЫ ісо— йісеѵа Оіогсіапо — Іасеѵа поѵапіа» ( I .  Ргеіі, 
«Сіоѵіпегга.

— ...вера... воспламеняла все сердца, но, — продолжал 
Джордано, — страх перед публикой все-таки брал верх.

ІѴОѴАІѴТАГѵЮѴЕ пит 
поѵапіапоѵе рег сепіо см. С -1496.

ІѴОѴАМТОТТО пит 
поѵапіойо рег сепіо см. С -1496.

ІЧОѴАМТШО пит
501. т із е г іа  1а поѵапіипо ргоѵ. бедному всегда не ве

зет (считается, что 91 — несчастливое число и редко 
выпадает в лотерее).
ІЧОѴЕ пит  

1е поѵе зогеііе см. 8-1101. 
д ай о  а поѵе сосіе см. С-287, 
ргоѵа гіеі поѵе см.. Р-2362.
сЬі сошрга а Іегпро, ѵепсіе поѵе рег аіігі е ип рег зё 

см. Т-297.
діі т а п с а  поѵе а Гаг сііесі см. М-327.

ІЧОѴЕІХА /
502. поѵеііе сіа (гас)сопГаге а  ѵедііа ^  ооссказни, су

щий бред плод больной фантазии.
Іа поѵеііа сіеііо 81еп1еге11о (сЬе сіига іап іо  Іеіпро) см. 

5-1697.
— еззеге согпе Іа поѵеііа сіеііо 81епіегеІ1о см. 5-1698.
503. 1а Виопа Nоѵе1Iа Евангелие
іп цие’ Іе т р і ІопГапі сіеііе поѵеііе см. Т-226.
504. сашЬіаге поѵеііе редко переменить тему.
505. т е ііе ге  іп поѵеііе выставить в смешном, смехо

творном виде.

506. рог5І 1п поѵеііе соп чй рассориться с кем-л.
507. сЬі ѵиоі исііг поѵгііе, сіаі ЬагЬіег зі гіісоп Ьеііе

ргоѵ. тоск. хочешь узнать последние новости — иди к ци
рюльнику.

пё лоѵа пё ю ѵ еііа  см. N Мб).
508. 1а гпіа поѵеііа поп ё ріи іип&а, ѵоі ІадІіаГеѵ! ип 

регго сіі пазо, іо ип регго сГипдЬіа =  и я там был, мед- 
пиво пил, по усам текло, а в рот не попало (традицион
ная кспцовка сказки).

циапсіо і ге сіеііе поѵеііе Гасеѵапо е сІізГасеѵапо іі 
пюпсіо см. К -146.

іі Іеіпро сіеііе поѵеііе разза ргезіо см. Т-333. 
ІМОѴЕІХО а@§ е ш 

поѵеііа е іа  (тж. е іа  поѵеііа) см. Е-254. 
віадіопе поѵеііа см. 5-1578.
509. а поѵеііо на корню.
510. сіі поѵеііо а) впервые, в первый раз; Ь) (тж. рег 

поѵеііо) снова
511. Н поѵеііо іи й о  ё Ьеііо ргоѵ. что ново, то мило. 

М О Ѵ Е ^ ІА Ь Е  т
т о г іо  іі роооіо, зопо іпиШі і поѵепсііаіі см. Р-2052. 

NОVЕNТЕ: 
пиоѵо поѵепіе см. N-611.

N 0 ^ 1 * 0  т
512. а поѵего числом, в количестве.
513. зепга поѵего без числа, бесчисленный, бессчет

ный.
514. сіаге поѵего Гаііепіе обмануть при расчете.
515. Гаге іі поѵего подсчитывать; причислять.
516. гесаге а поѵего а) подсчитать; Ь) внести в счет.
517. Іогпаге а поѵего сойтись (о счете).

N (^ 1 5 5 1 ^ 1 0  (тж. Ы иО Ѵ І85ІМ О ) 1. а§§
518. 11 поѵізвіто Ьапсіо (или сіі; тж. поѵізвіша Ігогп- 

Ьа) страшный суд.
поѵіззііпо топсіо (тж. топсіо гшоѵіввіто) см. М-1749. 

N (^ 1 8 8 1 ^ 1 0  2. іи
519. діі т а п с а  іі весопйо сіеі поѵ іззіт і у него не лее 

дома, у него шариков не хватает.

520. Гаге поѵііа сопіго чй предпринять враждебные 
выпады против кого-л.

521. о<*пі поѵііа сіига Іге діогпі ргоѵ. всякая новость 
стареет за три дня.
М )Ѵ І2ІА  і

еззеге Ьасіеяьа е ѵоіеге рагеге поѵігіа см. В-57 
М )Ѵ І2ІА ТО  т

522. регреіио поѵігіаіо святая простота.
523. рауаге іі поѵігіаіо расплачиваться за неопыт

ность.
NСVО а§§ е т см. ЫІЛОѴО 
N 0 2 2 Е  /  рі 

рап сіі погге см. Р-235.
524. с о т е  1е погге ей Со (или сіі Сасопе) сЬе Гесег 

рег Гаррипіо =  от сих до сих, ни больше (и) ни 
меньше.

апсіаге а Гіпіге с о т е  Іе погге сіі Риісіпеііа см. Р-2416.
525. апсіаге а  погге а) вступить в брак; жениться 

Ь) делать что-л. с радостью, с удовольствием.
526. аѵеге ріи сіа Гаге сЬе а ип раг сіі погге иметь 

дел ио горло, быть по горло занятым.
527. сопѵоіаге а ІедШ іте погге сочетаться законным 

браком:
Рег ипа Ігагіігіопе гііѵепиіа огшаі Бесоіаге, іиНІ I тазсЫ  

('с ііа т і а  Гаті^На чіпѵоіаисіо а  Іер іН іте  погге, боѵеѵапо 
5сееПег5і ипа сош раепа сіі а іт е п о  ІіесІ аппі рій еіоѵапе 
(V. МогиссНіо, «Зіогіе йі іегі, йі од&і... е йі АотапЫ).

В снлу укоренившейся давней традиции все мужчины в 
моей семье, вступая в законный брак, должны были взять 
себе в супруги особу, по крайней мере на десять лет мо
ложе себя.

528. Гаге 1е погге соі ГісЫ вессЬі (или  соі ГипдЫ) на
чать не с того конца, делать не так, как надо; делать 
что-л. спустя рукава.

8? Итал русск. фрвг сл.
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529. іпѵііаге а  погге а)' пригласить на свадьбу; 
Ь) предложить нечто приятное, доставить огромное удо
вольствие.

ѵіѵеге іп засго р ай о  сіі погге см. Р-892.
530. сЫ ѵа аііе  погге е поп ё іпѵііаіо, Іоіпа (а  саза) 

8соп5о1аіо ргоѵ. придешь незванным, уйдешь драным.
531. {аНе Іе погге, е (іпііа 1а (езіа  ргоѵ. после свадь

бы и веселью конец, после свадьбы не дс веселья
532. 1е погге 1е (аппо і гліпсЬіопі, е і (игЬі ее 1е ш ап- 

діапо ргоѵ. дурак себе ж ену берет, а умный с ней ж и 
вет.

533. а ііе  погге е а ’ т о г іо г і в! сопоясопо і рагепіі 
ргоѵ. родственники встречаются на свадьбах д а  на по
хоронах.

іі рагго  (а 1е погге е іі заѵіо »е 1е досіе см. Р-939.
534. Ігіхіо ё соіиі сЬе поп 5І Ігоѵа аііе кие погге ргоѵ. 

плохо тому, за кого решают другие.
М 1ВЕ /

535. 5оІІеѵаге (га Іе пиЬі возносить до небес (при
мер см. А-541).

іекіа ( іа  1е $ра1Іе, т а  сегѵеііо (га пиЬі см. Т-619. 
М Ж ІЬ Е  а щ  

гпасіге пиЬіІе см. М-56.
КШСА I

йаге іі соіро а ііа  писа см. С-2255.
536. готрегкі 1а писа сіеі соііо сломать, свернуть себе 

шею.
(тж. ю ы і ш о ,  о н ш о )  еще

537. писіо Ьгисо н и щ и й :

— 8і Іа рег гііге, ша сЫ ё паіо ѵезіііо е сЫ писіо Ьгисо 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Так уж  говорят, а все же: кто родится в рубашке, а 
кто гол как сокол.

Оіілііо е і 5иоі сошрагі &1і зігаррегаппо йі ёоззо, а росо 
а росо, Іи ііо  чиеііо сЬе Ьа, ііпо а іазсіагіо  «писіо Ьгисо» 
(V. Ргаіоііпі, «СгопасНе сіі роѵегі атапіі»),

Джулио со с в о и м и  друж ками постепенно оберет его до
чиста и оставит голым и босым.

538. писіо (е Ьгисо) соше ип ѵегше (тж. писіо Ьгисо 
с о т е  ипа саппа) совершенно голый:

Ѵеппе ип га&агго сіеі Ме&іопі а гііге сЬе аѵеѵа ѵейиіо 
ип иошо писіо с о т е  ип ѵ егте сЬе соггеѵа пеі ЬозсЬі 
(Е. Ое МагсНі, ЬозсНі»).

Примчался мальчишка от Меглони и сказал, что он 
видел, как  по лесу беж ал совершенно голый человек.

писіо е сгисіо см. С-3111.
539. пийо (или  ідпиЛо) паіо (тж. гшйо Йі тай ге ; 

писіо соше Оіо или  1а т ай ге , 1а т а т т а  ГЬа (а ііо ; паіо 
ідпийо; і^пийо с о т е  Оіо 1о іесе) голый, в чем мать 
родила:

Ьа Іезіа поп с’ё рій. С’ё іі согро; писіи сіі т а д г е , Ьіапсо.
Іізсіо зорга іі ѵеііиіо пего сіеі Іеііо (А. Рапгіпі, «Ьа риі- 
сеііа зепга риісеііаёёіо»).

Головы было не видно. Было только обнаженное тело, 
ослепительно белое на черном бархате ложа.

Ма і зоМ аіі {игпо рій &іизІі сіі циеі ЬагЬаго радге: пип 
ее 1е ѵоізапо іш Ьгаііаге 1е шапе соп іі зап^ие сіеііа га&агга 
е  1а Іаззогпо... пеі Ьозсо йорро аѵегіа зро&Ііаіа '^писіа с о т е  
ІЭіо 1а Еесе, е аі Ке ргезепіогпо і 5и’ раппі..* (С. Ыегис- 
сі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

Но солдаты оказались справедливее этого варвара-отца. 
Они не захотели пачкать свои руки кровью девушки и 
оставили ее... в лесу в чем м ать родила, а одеж ду пере
дали  королю...

Ега І^пигіа соше Гаѵеѵа Іа і іа  зиа таіЗге е П ^іоѵапе 1е 
т і з е  асМоззо іі зио сарроНо (/. Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»).

Девушка была совершенно голая, и юноша набросил на 
иее свой плащ.
пийо с о т е  (ЬаЬЬо) А сіато см. А-262.
540. пийо с о т е  ип діпоссЬіо лысый, голый как ко

лено.
541. писіо с о т е  ипа Іаѵадпа голый, гладкий как гри

фельная доска:
II г т о  и о т о  ргезе... агі аееігаге іі то п іе ... ГіпсЬё поп еЬЬе 

ігоѵаіо ипа зресіе гіі сапаіе... пийо с о т е  ипа Іаѵаепа 
(С. Сіасова, «Ѵг.а зігапа циісіа»)

Мой проводник стал . обводить гору .. пока ие набрел 
ва  что-то, похожее на каиал... без единой травинки.

пийо <П т а й г е  (или с о т е  1а т ай ге , Та т а т т а  Іііа  
(а ііо ) см. N-539. 

пийо п о т е  см. N-413.
5-±2. рііі писіо сЬе ип ре все совсем голый, 
сагпе пийа см. С-942.
(егго писіо см. Р-426.
(екіа писіа с о т ’ип діпоссЬіо см. Т-480.
543. а писіо открыто.
а  сагпе писіа см. С-946, 
а оссМо писіо см. 0-68. 
а  реіо писіо см. Р-1089. 
соп Іа (ехіа писіа см. Т 505.
544. сііге (или рагіаге) пийо е сгисіо (тж. сіігіа писіа 

е сгийа) говорить откровенно, начистоту; говорить без 
обиняков, в лоб, г лицо:

Пі поі гіоппе пеззипо Ьа шаі сарііо пиііа; е аЬЬіашо 
ігорро ог&о&ііо рег сііг іо ііе  іі позіго раіігпепіо. пийо е 
сгидо сош’ё (Л. [\еі’гі, «Иогеііех).

Ведь нас. женщнн, никто никогда не поннмал, а мы 
слишком горды, чтобы открыто говорить о своих страданиях.

545. Іазсіаге пийо снять последнюю рубашку, довести 
до крайней нншеты

546. теН еге а пийо а) обнажить, разоблачить, рас
крыть; показать в истинном свете, показать настоящее 
лицо:

— АЬ, т е  пе гібо іо (ІСІ1 ' і г к і і і е р і . Ма зе чиеі Ьіёпогі гіеі 
Ооѵегпо сгесіоио сп (, аі сазо, поп те ііе ге і а писіо і Іого 
т а ^ а ^ п е ... (Е. Сазіеіпиоѵо, «Цопогеѵоіе Раоіо Ьесп^огіе»),

— О, мне наплевать на расследование... Но если эти 
господа, назначенные правительством, полагают, что, при 
случае я не разоблачу их махинаций...

Ь) выставлять напоказ:
Е аііога регсЬё аѵѵепіагзі {га Іого с о т е  ип тізегапйо  

расігопе, ^ о ііо  йеііа зиа ^еіозіа? РегсЬё аѵегіе рагіаіо, аѵегіе 
тезБо а пигіо зоііо  оссЫ 1а зиа Іип^а е ѵапа йізрега- 
гіопе? (С. сіа Ѵегопа, «гЬа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

В таком случае зачем было выступать перед н и м и  в 
роли несчастного главы дома, смешного в своей ревности? 
Зачем говорить с ней, выставлять перед ней свое давниш
нее и беспросветное отчаяние?

547. те ііег5 І аі писіо раздеться:
«..Х еі іпѵесе зі Ь ш езза чиазі аі писіо рег Іагзі ѵейеге 

апсЬе зе поп ё Іаѵого, е іо аііога ^ііеіе  Но йаіе. Е діѵегзо, 
циапсіо Га 1о зроеііагеііо» (С. ЗсегЬапепсо, «II сепіойеШіі»),

— ...Она разделась почти догола, только чтобы покрасо
ваться. Это не было работой. Ну, я ей и наподдал. Другое 
дело, когда она ванимается стриптизом,

рагіаге пиНо е сгийо см. N-544.
548. гісіигкі (тж. г ітап еге) писіо обнищать; опустить 

ся, ходить в лохмотьях, стать оборванцем.
М ]С О Ь О  т см. НІІѴОЬО
N ^ ^ ^ А  ргоп е т 

пи1Га((аНо см. А-326. 
ип Ьеі пиііа см. В-438, 
ип Ьиопо а пиііа см. В-1428.
(асііе с о т е  пиііа см. Р-71. 
сока сіа пиііа см. С-2875.
549. гоЬа сіа пиііа а) негодная вещь, Ь) чепуха, 
и о т о  сіа пиііа см. ІІ-122а.
550. рег пиііа а) нисколько, ньчуть; отнюдь нет:

И саѵаііег Ѵіпсепіі поп ега саіѵо рег пи ііа  ІЕ. ѴШогіпІ,
«Ріссоіа Ьог§Незіа» ).

Кавальере Винченти вовсе не был лысым.
...Іеі ассеііаѵа соп 1а шаззігпа Ьиопа ^гагіа яиа1ип<]ие 

пиоѵо іпіорро, циаіипчие пиоѵо Газіідіо, зепга ргепдегзепе 
рег пи И а... (М. Зегао, «Сиоге іп^егто»).

С величайшей покорностью, ни на кого не обижаясь, она 
мирилась с любым затруднением, с  любой новой неприят
ностью.

Ь) ни за что, ни в коем случае.
551. ш іса рег пиііа (тж. поп рег пиііа) не без при

чин. недаром.
рег пиІГаИга т Ь и г а  см. М-1569.
552. рег пиііа аі топсЗо ни за что на свете.
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553. пиііа сП пиііа нисколько, ничуть:

— N0, іо поп ѵоеііо  пиПа сіі пиПа, а ііго  сЬе апйагтепе 
іп расе (5. Рагіпа, «Ье іге соттейіе йеііа ѵііа»).

— Нет, я хочу только одного: уйтн с миром.
— ...ЕЪЬепе, ю  поп Ьо пілііа Ш піл11а.~_ (М. Риссіпі, 

«ЕЪгеі»).
— ...Так вот, у  меня ничегошеньки за душой...
АІЪегІо. сЬе поп саріѵа пиПа 6і пи ііа ... регдеііе іпНега- 

т е п іе  Іа іезіа  (С. Ѵег&а, «Егоз»).
Альберто, ровным счетом ничего не понимая, совсем 

потерял голову.
<Пример см. тж. 1-302).

554. пиПа о росо почти нет:
— Аѵга зо ііег іо , сгейі?
— І^иііа о росо; ега сотрозіо  (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа 

сотіпсіа йотапі»).
— Он страдал, как ты думаешь?
— Почти нет. Он был спокоен.

соп Гагіа сіа пиііа см. А-1062.
т е п о  сЬе пиПа см. М-1108.
рег поп гезіаге зепга Іаг пиПа см. Н-265.
росо о (или  е) пиПа см. Р-1900.
555. апсіаге (или поп Йаге, ііпіге, гібоіѵегзі, Іогпаге) 

іп пиПа (или іп піепіе) кончиться ничем; сойти на нет; 
ии к чему не привести:

І/аптн . сошіпсіб соп Гіпаидигагіопе гіеііа вріепйігіа Оаі- 
Іегіа сісііа Са" (1'Ого. е соп ип Ьеі сіекійегіо, ап ааіо  іп пиПа, 
аЫщё! — циеРо гіі гезіііиіге аі сиііо  1а гііѵіпа Сегіоэа Йі 
Раѵіа («гАітапассо Іеііегагіо», 1928).

Год начался открытием замечательной галереи Ка д ’Оро и 
благим намерением, увы, ие осуществленным — возобновить 
Согослужение в картезианском монастыре Павии.

поп аѵеге пиПа сіа Ьііііаге Ѵіа см. Ѵ-530. 
поп аѵеге пиПа а  сЬе Гаге соп... см. Р-186. 
поп аѵеге пиПа аі зоіе см. 5-942.
поп аѵеге пиііа сіа (или сЬе) зрагііге соп цд см.

5-1302.
поп аѵег(сі) іш ііа а сЬе ѵесіеге соп... см. Ѵ-114. 
поп саѵаге 1е т а п і  йа пиПа см. М 567. 
поп сіаге іп пиПа (тж. Нпіге іп пиПа) см. N-555.
556. ^іосаге сіі пиііа играть не на деньги, 
поп Іазсіаге ш аі пиііа а  йезійегаге см. Б-252.
557. т а п й а ге  іп пиПа аннулировать.
поп гісогйагзі пиііа сіі циі а  1і см. 0-116. 
гізоіѵегя іп пиПа см. N-555.
558. зареге сіі пиПа быть пресным, безвкусным.
569. — с о т е  іа т іп е з іга  зсіосса: поп &а йі пиііа со

вершенно безвкусный, пресный.
560. (епеге іп пиПа ни в грош не ставить, че считаться, 
іогпаге іп пиПа см. N-555.
поп ѵаіеге пиііа см. Ѵ-25.
поп ѵепіге а саро сіі пиІІа см. С-688
ѵепіге а сііге пйііа см. 0-511.
561. ѵепіге (зи ) Йаі пиііа (или  піепіе) выбиться в 

люди, выйти из низов:
...Бііо рагіге, вп ва іи тіеге ... ѵепиіо 511 йаі пи ііа , поп аѵеѵа 

ѵоіиіо «Іепипсіаге іі п о т е  соп 1л ега ііа  еваііа  ( / .  Ргеіі, 
«Сіоѵіпегга, ^іоѵіпегга...»).

.его отец, колбасник... вылезший в люди из низов, 
упорно продолжал писать свою фамилию с орфографической 
ошибкой.

Ѵиоіе аііисіеге а ипа еі(Гюга ѵепиіа зя  сіа піепіе е гіі- 
ѵепіаіа гіссМ збіта... (С. Сейегпа, сВі^погв & 5і%погѵ ).

Он хочет намекнуть на одну снчьору, которая когда-то 
будучи ничем достигла высокого іюложі яия и очень раз- 
боглтела—

ѵіѵег зепга піепіе й\ пиПа см. N-292.
рег Г’ашог сН Біо пеззипо йа пиііа см. А-644.
с’ё пиПа Йа тогсіеге? см М-1905.
562. сЬі т о і іо  (или ігорро) аЬЬгассіа (или  сЬі іиііо 

ѵиоіе) пиПа зігіп^е ргоѵ. многого ж елать — добра не 
видать; многого пожелаеш ь — последнее потеряешь.

с о т е  (зе ) пі Па !оззе (з іа іо ) см. Е-214. 
ё ип аН аг йі пиііа! см. А-323. 
е  ип у  йісе е ш іііа  рій см. 0-534 ,

рег Іиі ё ип §іосЬеге11о (или діосЬегіо) йа пиПа см.
0-466.

ё піерііо циаісоза сЬе пиІІа см М-1054, 
а  Іагзі т іп гЬ  опаге сі ѵиоі пиііа см. М-1445.
1а деп іііегга поп созіа пиПа см. О-ЗбЙ.
т о і іо  ги то ге  рег пиііа см. К-625.
поп ё (или поп Іа) пиПа см. N 306.
поп т .  епіга (или ѵіепе) пиПа іп іазса см. Т-107.
пиПа ё пиоѵо аі (или зой о  іі) воіе см N-619.
563. соі пиПа поп 5І Іа  пиііа ргоѵ. из ничего не вый

дет ничего.
пиПа озіа  см. 0-716.
— йаге і1 пиПа озіа  см. 0-717.
•I рей&іо сЬе розза Іагяі ё йі поп Іаг пиПа см. Р-1003. 

Г4ШХАССДОЕ /
564. т о г і-е  йі пиііаддіп» умирать со скуки. 

М Л.ІЛТА  I
565. пиііііа т а з іо й о п ііса  нуль без палочки.

N111X0 а в в
п о т е  пиііо см. N-407.
пиПа пиоѵа, Ьиопа пиоѵа см. N-608.

М Ш Е  т
666. п и т е  Іиіеіаге добрый гений, покровитель домаш 

него очага:
Оепегагіопі егапо паіе, ^епегагіопі 5’егапо зрепіе пеііа 

сазіпа. о&пі ^епегагіопе з ’ега зеп іііа ргоіейа йаі сіргеззі 
с о т е  да п и т і Іійеіагі (Л. Меопі, «I сіргеззі йі Сіапйа»).

Поколения рождались, поколения умиралн в этом доми
ке; каж дое поколение чувствовало на себе защиту кипа
рисов, как покровительство добрых гениев.

ішЬесіІІе соше ип пшпе см. 1-54.
567. ^іигаге рег іи ііі і К и т і сіеі сіеіо клясться, бо

житься всеми святыми:
Еіогіпйо. — Оиеі сЬе ѵі Ьо с!ей о ё ѵего, Іо ^іиго рег іиШ  

і Миті гіеі сіеіо (С. (Зоійопі, «Ье йоппе сигіозе»).
Ф л о р и н д  о. — Я сказал вам истинную правду, клянусь 

всем, что для меня свято.

пиші сіеі Пгшашепіо! см. Р-925.
568. 8апіі пиші! ^  силы небесные!, господи!:

—  §апіі пштіі —  е зс іа т б  В і б с о Ш п і  аігапсіо 1е Ьгассіа —  т а  
сЬе соза ё циезіо ѵегго бі йеНісаге 1а 8са1аІ (і7. ЗассНі, 
«Ьа ргітайоппа»).

— Силы иебесныеі — воскликнул Бнскоттини, вздымая руки 
к потолку. — Почему так принято превозносить Л а Скала!

Ьогепго. — Ти поп т і  Гаі тап са г  піепіе, е з іа т о  д’ассогдо; 
т а ,  запіі п и т і... іо зопо йі сагпе ей озза (Е. Ое Рііірро„ 
«Вепе тіо е соге тіо»).

Л о р е н ц о .  — Ты меня всем обеспечиваешь, и мы ие 
ссоримся. Но, ей богу, я ведь живой человек.

М Ш Е К О  т
569. п и тего  сеп(о воен. отступление.
570. питего  Іераіе кворум.
571. п и тего  тей іосге ист среднее сословие.
572. п и тего  ипо а) основной, главный, первый:

ЕГгега ега іп Ъоііеііа е  поп рагеѵа сегіо ип’а<]ш1а; т а  ега 
ГІ питего  ипо сіеііа «Раіезіга 0 п п азііса»  ( і .  Ргеіі, «Сіо- 
ѵіпегга, діоѵіпегга» ).

Ефрем всегда был без гроша в кармане, да н орлом 
его нельзя было назвать. Но он был кумиром местного 
спортклуба.

b) первосортный, первоклассный; отличный:
А тП саге. сЬе ё ип тап ^іопе, Ъагіаѵа а гіреіеге: «АНо, 

ёю ѵапоиі, ѵоеИо {агті ипа т а п ^ іа іа  п и тего  ипо» (А. Мо- 
гаѵіа. «Нассопіі готапі»).

Амнлькаре, этот обжора, только и повторял: «Эх, ребята, 
сегодня я бы здорово поел».

c) в высшей степени; чрезвычайно:
Е гаѵ ато  іп сіпдие; Оіизііпо, Ьо, Р іога т і а  то^Тіе, Іо іе  

ипа зиа а т іс а ... е Озѵаісіо, ип йізрегаіо п и тего  ипо 
(А. Могаѵіа, «Nиоѵі гассопіі готапі»).

Н ас было пятеро: Джустино, я, Флора (моя ж ена), Иоле 
(одна ее подруга)... и Освальдо, бедолага, каких поискать.

Ега Сезаге, ип сіізрегаіо п и теп о  ипо, сЬе аѵеѵо сопо» 
зсіиіо пеі доро^иегга, аі Іе т р і  гіеііа Ъогза пега сіеііе зіеагеЬ  
іс СА, Могаѵіа^ «ЯассопіІ готапі»)*.

82*
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Это был Чезаре. разнгсчастнейший человек. Я позна

комился с ним после войны, когда еще сигареты можно 
было достать только иа черном рынке.
(Пример см. тж. Р-1163).

573. — пешісо п итего  ипо враг номер один, главный 
враг:

— Бие зоійаіі 1о Ыоесагопо аррепа еЬЬе за іііо  і ^гайіпі 
е 1о ргезего іп сагісо, соп і т і і г а  аПа та п о , с о т е  зе Гоззе
іі пешісо риЬЫісо М итего 1-іпо №. Ьаггагі, «Тиііо апйд 
Ьепіззіто»).

Едва он поднялся по лестнице, как два солдата с авто
матами наизготовку заслонили ему дорогу, будто бы он 
был самым страшным врагом общественного порядка.

Ма рій апсога Йеііа паГіа е йеІТа пеЬЪіа, іі п ет ісо  пи
т е г о  1 йеііа т е з з а  іп ріе&а гезіа риг зет р ге  Г ато ге  
(С. Сесіегпа, «Зі^поге & 8 Іцпогі»).

Но любовь все ж е остается для женской прически вра
гом номер один, еще большим, нежели пробензиненная ат
мосфера п туман.

574. питего  йеііа Д з^гаг іа  несчастливое число.
575. питего  сіеііа т о г іе  знак смерти, несчастливое 

число, число 13.
576. сіѵісо п и тего  офиц. номер дома.
577. та^& іог п и тего  ист. мелкий люд, низшее сосло

вие.
578. т іп о г  п и тего  ист. высшее сословие, нобили.
ІіЬго сіеі пшпегі см. Ь-555.
ророіо сіеі т іп о г  п и тего  см. Р-2043 
ророіо сіеі пиіпего тесііосге см. Р-2047.
579. а п и тего  е т і$и га  точно.
580. рег іпзиГГісіепга сіі п и тего  офиц. из-за отсут

ствия кворума
581. апсіаге пеі п и тего  сіеі рій отправиться к праот

цам, умереть (пример см. 0 -382).
аррагіепеге аІ (или сіеі) питего  см. N 587. 
аѵеге зорга 1е сиоіа ип сегіо пиіпего сГаппі (или 

Іизігі) см. С-3167.
аѵеге ип сіаіо п и тего  сІ’аппі пе! сиіо см. А-900.
582. аѵеге і п и тег і иметь шансы; иметь основание на

деяться на успех:
Коп пе^аѵа сЬе апсЬе 1а саггіега роііііса роіеззе йаге 

сегіе зоййізіагіопі. Ма поп сгейеѵа сЬе Оіиііо, соп чиеі зио 
Уопсіо йі іпеепиііа е Йі ійеаіізгпо, аѵеззе і п и тег і рег гіи- 
зсіге іп чиеі йіНісіІе с а т р о  (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵіпег- 
ги» ) .

Линда не отрицала и того, что политическая карьера 
смогла бы как-то его удовлетворить. Но она не верила 
в то, что у  Джулно, с его наивностью и идеализмом, был 
хоть какой-то шанс преуспеть в этом исключительно труд
ном деле.

«Ыеззип й г а т т а .  Кііа Ьа огта і, ей ё сопзсіа йі аѵеге, 
іиШ і п и тегі рег ргозе^иіге іі зио зігаогйіпагіо ѵоіо йа зоіа» 
(«ѴѴпіій», 14 поѵетЬге, 1965).

— Никакой драмы иет, — заявил Тедди Рено. — Рнта от
лично понимает, что у нее есть все данные для того, что
бы самостоятельно продолжать свою головокружительную 
карьеру.

583. аѵеге сіеі (Ьиопі) п и тег і иметь хорошие каче
ства, хорошие задатки; быть одаренным:

Оиеі СогітЬо, іиі 1’аѵеѵа сопозсіиіо іп аи&е, е аѵеѵа йеі 
Ьиопі п и тег і, поп зі роіеѵа пе^агіо. Ега аНаЬіІе, сагііаіеѵоіе, 
аш апіе йеі зио раезе (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо 
Ьеопіогіе»).

Этого Коримбо ои знал с пеленок. Бесспорно, он обладал 
достойными чертами: был приятен в обхождении, добр, лю
бил свой край.

584. аѵеге і пишегі іпіегі быть в полном составе. 
сошЬіпаге (или сотрогге) іі (или  ип) питего  см. N-593.
585. сіаге і питегі а) подсказать выигрышные, счаст

ливые номера лотереи:
«Боѵгезіе зт е ііе г іа  ѵоі йие йі з іа г т і  йіеіго с о т е  зе йеззі

і п и тег і...»  (О. Агріпо, «Віогіе Аі ргоѵіпсіа»).
«Кончали бы вы ходить за миой, будто я могу угадать 

счастливые номера в лотерее...»

Ь) пороть чепуху, нести околесицу:
«N00 йо п и те г і, йісо 1а ѵегііа. Ѵоггеі еззеге зісиго йі 

апйаге іп рагайізо с о т е  зопо зісиго йі яиеііо  сЬе зіо  йі- 
сепйо» ( V. Вгапсаіі, <11 ЬеІѴАпіопіо»).

- Я  не фантазирую, а говорю истинную правду. Хочу 
быть уверенным в том, что попаду в рай. как уверен в 
правоте своих слов.

...іо циапйо Ьеѵо іогіе зсіо1§:о 1а ііп^па зГ, т а  поп йй і 
п и тегі (ІІ. Зітопеііа, «Тігаг гпаШпа»).

...когда я сильно пьян, я , правда, распускаю язык, но 
не болтаю чепухи.

«Ма ти зеі йіеіго а йаге і питегі?» й отап й б  1а Ьогепха 
зи ііа  йііепзіѵа (Е. Ьа 81е11а, «Ьа сіоісе гпогоза»).

— Ты что, с ума спятила? — вызывающее спросила Л о
ренца.

с) откалывать коленца, делать что-л. несуразное:
Міо райге, аі зоШо йаѵа і питегі:
— 8е ѵиоіе апйагзепе Іазсіа сЬе ѵайа! сЬе зе^ пе ѵайа 

риге! Тапіо Іогпа. іе  1'аззісиго іо сЬе циапйо з'ё гоііо Іе 
согпа Ііюгі, іогпа! (С/. 8ітпопеІіа. «Тігаг таіііпа»).

Отец, как всегда, «откалывал коленца»:
— Если ои хочет уйти, пусть уходит! Пусть убирается! 

Все равно вернется, уверяю тебя, вернется! Пообломает себе 
на стороне рога и вернется!
(Пример см. тж. Р-2168).

586. сіаге і п и тег і сіеі Іоііо говорить, отвечать нао
бум.

587. епігаге (или  е5§еге) пеі питего  (тж. аррагіепеге 
аі или сіеі п итего) входить в число.., принадлежать к 
числу..:

ТиШ сопсоггіато зепга ѵоіегіо аПа гоѵіпа Йі чиезіо позіго 
іеаіго. Рогзе іо, ѵоі, есс_Т есс., з іа т о  йеі п и тего  (С. Ѵегсіі, 
«АиІоЫо^гаІіа сіаііе Іеііеге»).

Все мы, самн того не ж елая, наперебой способствуем 
гибели нашего театра. Возможно и я, и вы, и т. д ., н т. п. — 
из числа этих погубителей.
588. е§5еге §орга п итего  превышать число.
589. е$$еге сіеі Ьеі питего  принадлежать к числу из

бранных:
— 8е езеопо йі ргі&іопе &1і аіігі. ѵо^ііо изсіге апсЬМо...
— Ѵоі по... регсЬё ѵоі поп зіеіе йеі Ьеі п и тего  (С, Соі- 

Іойі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»),
— Если других выпускают из тюрьмы, то и я хочу...
— Вас не выпустят.., вы не нз этих избранных.

590. е$$еге Ьгаѵо рег і п и тег і школ, уметь хорошо 
считать, успевать по арифметике.

езігагге ип (или И) п итего  см. N-597.
591. Гаге питего  а) составить кворум:

ОЬ, йітепіісаѵо: загеЪЬе Ьепе сЬе сі а п й азз іто  апсЬе поі. 
Ь ’атЬ а8сіаіоге сі ііепе. Візо^па Гаг п и тего  (Ы. 8аІѵаІа%8іо, 
«Ь* асгоЬаіа» ) .

— Д а, чуть ие забыл. Нам тоже следует туда пойти. 
Посол гак считает. Нужно заполнить зал.

Ь) только место занимать, быть пустым местом; присут
ствовать «для мебели». 

592. — рег Іаг  п итего  для мебели:
Ега зиі чиагапГаппі... Ш о  йеі іап іі и отіп і паіі зепга 

аѵѵепіге, рег Таг питего , рег {і^игаге іп зіаІізІісЬе... (С. Ргиі- 
іего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа йотепіса»).

Ему было под сорок... Это был один из многих, из тех, 
что родились без будущего, так — для  общего количества, 
для  статистики...
593. Гаге (или согпЬіпаге, сотрогге, Гогшаге) І1 (или 

ип) п и тего  набрать номер (телефона):
Розо II іеІеГопо зи ііа  Гогсеііа, 1а зіассо йі пиоѵо, іесе 

ип п и тего  (Ь. Зсіазсіа, «II &іогпо йеііа сіѵеііа»).
Он положил трубку на рычаг, снова взял ее и набрал 

номер телефона.
594. Гаге і пшпегі считать, вычислять:

— аііа  зсиоіа, ѵо^Ііо зиЬіІо ітрагаге  а Іееееге.: 
й о тап і роі ітрагего  а зсгіѵеге е й о тап і Гаііго ітрагего  
а Іаге і пишегі (С. Соііойі, «Ее аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Сегодня в школе я сразу ж е выучусь читать, завтра — 
писать, а послезавтра — выучу и арифметику.

595. Гаге ип (или  іі) п и тего  іопсіо округлить (сум
му).

Гогтаге іі (или ип) п и тего  см N-593.
596. Іеѵаге ип п итего  отгадать (загадку):

«Рипчие 1о 'пйоѵіпеііо Г 1’Ьо а іпойо, е зе 1а Н^ііоіа йеі 
Не... сі Іеѵа ип пи тего , ...е йаѵѵего рій сЬе Ьгаѵа е за- 
риіа» (С. Мегиссі. «8еззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

«Ну, загадка у  меня получилась что надо, и если ко
ролевна ее отгадает, значит н впрямь она молодец и 
умннца».
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597. когііге (или  екігагге Нгаге) ип (или  Щ п итего

вытянуть жребий:
1 'ап п о  гіоро Віссі апёб а еяігагге II п и тего  <3і Іеѵа 

(Л. АІЬегІаггі, «Моѵеііе итогізііске»).
Через год и для Б иччи пришел черед идти на жеребьев

ку по призыву в армию.
I ^епііогі <3і Іеі ші йісеѵапо Бешрге: «Тігаге ргіша II пи

тего»  е т і а  тасіге 5і:ез5а, сіапсіо Іого га&іопе, т і  езогіаѵа агі 
аѵег рагіепга (V. Вегзегіо, «Цассопіі ророіагі»).

Ее родители мне твердили: «Сперва пройдите жеребьев
ку по призыву», и моя мать, соглашаясь с ними, совето
вала мне подождать с женитьбой.

i сіайі Ьаппо сіаіо і Іого пшпегі см. 0-11.
598. діі ілапса циаІсНс пишего у него винтика не 

хватает, у него не все дома.
599. поп кі с а т р а  ітііса йі п и тег і о д н и м и  подсче

тами жнв не будешь
600. ипо поп {а пишего ргоѵ. один в поле не воин. 

РШЛС Іаі
Ьіс еі пипс см. Н 2.

ІЧІЮСЕРЕ ѵ 
ип ЬеІ Іасеге поп пиосе см. Т-20, 
поп ІиМі і §иаі ѵспдоп рег пиосеге см. 0-1136.
(Н) Іепіаге поп пиосе см. Т-369.
ІиКо іі т а іе  поп ѵіепе (или поп іи ііі і т а і і  ѵепдопо) 

рег пиосеге (тж. поп одпі или  поп іи ііо  іі т а іе  ѵіепе 
рег пиосеге) см. М-259.
м ю к а  [

ii гедаіо сЬе Гесе М аггіо э ііа  пиога: арге Іа сакка, е 
діі сііесіе ипа поссідоіа см. К-169.

киосега е пиога см. 5-2078.
601. сііге а ііа  Гідііоіа (или  а  киосега) регсЬё 1а пиога 

іпіспсіа бранить своего, чтобы чужой понял (ср. кошку 
бьют — невестке наветки даю т).

602. еккеге (или  кіаге соше) киосега е пиога ;к;і гь 
как кошка с собакой.

Раге іі ге§а1о сЬе Гесс М аггіо а ііа  пиога см. М-890.
1га киосега е пиога іі сііаѵоіо сі Іаѵога (тж. киосега 

е пиога, іе тр ек іа  е дта^пиоіа) см. 5-2081.
МЮТАГСЕ ѵ 

пиоіаге пеІГаЬЬопсІапга см. А-23. 
пиоіаге іп саШѵе (или Ьгиііе, т а іе )  асцие см А-106 
пиоіаге іп (или пеі) йепаго см. Б-ПО. 
пиоіаге пеі шІеНо см. Б  430. 
пиоіаге 1га сіие асцие см. А -129.
603. пиоіаге с о т е  ипа д а ііа  йі ріошЬо (или  соше іі 

ѵ отего) плавать как топор.
пиоіаге пеііа ргаксіа см. С-990, 
пиоіаге пеі §такко см. 0-100&.
пиоіаге пеі Іагйо (или пеііе Іака^пе) см. Ь-163. 
пиоіаге пеі (или іп ип шаг сіі) ІаМе (е ш іеіе) (тж. 

пиоіаге пеі т іе іе )  см. Ь-236.
604. пиоіаге сош’ипа Іопіга (или с о т е  ип рсксе) пла

вать как рыба:
Ріпоссіііо, 55СПЙО ІііИо Йі Іе&по... пибіа ѵа соіле ип резсе 

(С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссШо»).
Так как П иноккио был сделан нз дерева... он плавал, 

как рыба.

пиоіаге пеП’ого см. 0-631. 
пиоіаге пеі кисіоге см. 5-2040. 
пиоіаге а ѵоіо см. Ѵ-910.
ё с о т е  Гапсога, сЬе яіа кетрге пеі т а г е  е поп іт р а г а  

т а і  а пиоіаге см. А-702. 
циапсіо Гасциа іосса іі соііо, Іи ііі ітр агап о  а  пиоіаге

см. А-251.
к іато  іп аИо т а г е , Ьікодпа пиоіаге см. М-789. 

ШЮѴА (тж. Ш Ѵ А ) /  
согѵс сіеііа т а і а  пііоѵа см. С-2863.
605. Ьа Ьиопе пиоѵе о ^ я і он сегодня прямо-таки 

сияет.
606. 1е ш аіе пиоѵе коп зетр ге  ѵеге ргоѵ. дурные ве

сти всегда верны.

607. Іа т а і а  пиоѵа ѵіепе соі ѵеп(о худые вести ие 
леж ат на месте:

Іиа т а і е  пиоѵа ѵіепе соі ѵепіо, 5і сіісе, ей ё  ргоргіо ѵего: 
1а поіігіа аггіѵа біпо а ѵіа Ропіесогѵо (М. Ргізсо, «Ьа йапга 
йі ріагга»).

Говорят, худые вести ие леж ат на месте н, действитель
но, эта новость быстро дош ла до  улицы Понтекорво.
608. пе55ііпа (или  пиііа, Іип&а) ішоѵа, Ьиопа пиоѵа 

ргоѵ. нет известий — добрые вести.
609. пё поѵа пё поѵеііа ^  ни слуху ни духу:

Роі ш азіго Раоіо іі <1гобЬіеге... &1і ега зсарраіа 1а шо^Пе 
соі сатр а іо ... рогіапсіо&іі ѵіа ріі огі е чиаНгіпі: е  поп ее 
пе зерре рій пё поѵа пё поѵеііа ( I .  Сариапа, «II тагскезе 
(іі Цоссаѵегйіпа» ).

П о т о м  у мастро Паоло, аптекаря, жена сбеж ала вместе 
с объездчиком.., забрав с собой деньги и золотые вещи, 
и больше о ннх не было ни слуху ни духу.

МІЮ ѴІ55ІМО а§ §  е т см. ЙОѴ І35ІМ О 
Г^ІЮѴО (тж. ЫОѴО) а § §  е т  

пиоѵо Нашшапіе см. N-611. 
пиоѵо топсіо см. М-1750 а ), 
пиоѵо піЬЬіо см. N-271. 
пиоѵо поѵепіе см. N-611. 
пиоѵо ре5се см. Р-І343. 
пиоѵа §іа^іопе см. 5-1578. 
пиоѵо сіі сопіо см. С-2437.
— сіі пиоѵо сопіо см. С-2439.
610. пиоѵо сіі гоЬа ѵессНіа новый со старыми дырами.
611. пиоѵо СІІ хесса (или 61 рехха, сН ігіпса; тж. пиоѵо 

Пашш апіе или  поѵепіе) новехонький, с  иголочки:
Реро ргіша е^агбо Іа шассЫпа (ипа ОиггІ 250, пиоѵа 

Яашш апіе; ега бетрге БІаіо іі аио ео^по, 1а то іосіс іе ііа), 
роі іі ^иібаіоге (С. Саззоіа, «И іацііо йеі Ьозсо»).

Пепо первым делом посмотрел на машину (новехонькую 
’с иголочки «Гупци-250», а его мечты ие простирались даль
ше мотоцикла), а потом на водителя.

Е СаЬгіо Мопсаіѵо соп5е&по аі ^ іогпаіізіа іп рагііЬиз ипа 
Ьизіа сопіепепіе ип Ъі&ііеііо йеііа Вапса й'ИаИа пиоѵо 
П а т т а п іе  (Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

И Габрио Моикальво конфиденциально вручил репортеру 
конверт, содержащий новехонькую купюру Итальянского 
банка.
ГаМоге пиоѵо (те сіі Ьі.опо см. Р-304.
Іа Ье^&е пиоѵа см. Ь-303. 
топсіо пиоѵо см М-1750, 
рексе пиоѵо см. Р-1343. 
зіадіопе пиоѵа см. 5-1578. 
іе т р о  ішоѵо см. Т-197, 
рег пиоѵа ^іип іа см. 0-762. 
сіі пиоѵа іпѵепгіопе см. 1-364.
іі рій пиоѵо и о т о  см. (Л-127.
612. сіі (ЬеІ) пиоѵо снова, сызнова, заново, 
іга І1 ѵессЫо е іі пиоѵо см. Ѵ-97.
а д аи п ^ еге  ипа пиоѵа ріеЬа аІГейіГісіо см. Р-1777. 
аргіге ип’ероса пиоѵа см. Е-82.
613. еккеге пиоѵо сіі... быть новичком в..:

«Но сарИо» 1а йоппа гіргезе и веі пиоѵа сіеііа ѵ_ИІл 
Т.а і Ьізо^по Йі циаісипо сЬе Гассотра&пі» (М. Вопіетреііі. 
«Ѵаг.іапіе іейеіех).

— Понятно, — продолжала женщина, — ты города ие зна
ешь, и надо, чтобы кто-нибудь тебя проводил.

614. Іагпе йе.Іе пиоѵе а) делать новые ошибки; 
Ь) снова отличиться.

615. {аге іі пиоѵо (тж. Іагкі пиоѵо сіі цс) притворять
ся наивным, ничего не знающим, не понимающим:

Ог йипдие а ііа  гассоНа, іі сегсаіоге апйб а гівсоіеге 1а 
т е і а  сЬ’ега (Іоѵпіа аі сопѵепіо; т а  соіиі Бе пе Іесе пиоѵо 
аП аК о, ей еЬЬе - і  Іе те г ііа  йі гізропйеге сЬе поп аѵёѵа т а і  
еепіііо йіге сЬе і саррііссіпі вареззего іаг  посі (А. Мапгопі, 
«1 рготеззі врозі»).

Когда же настало время сбора урожая, монах пришел 
требовать половину для монастыря, но хозяин прикинулся 
простаком и имел смелость ответить, что никогда и не 
слыхивал, чтобы капуцины умели ухаживать за орешни
ками.

Іаге ІіЬго поѵо см. Ь-574.
Гаге реііе пиоѵа см. Р-І040.
Гоппаге ип’ероса пиоѵа см. Е-82.
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Іпюо^саге ип пиоѵо ее п Него см. 5 64^ .
616. іпѵепіагпе сіеііе пиоѵе выдумать что-л. новень

кое.
617. щрііеге а  пиоѵо сделать заново.
618. то& ігагы  пиоѵо сіі цс а) притвориться новнчком 

в чем-л.; сделать вид. что чего-л. не знаешь, притво
риться незнающим; Ь) удивляться; с) быть незнакомым 
с чем-л., не знать чего-л.

розаге ипа пиоѵа ріеіга аІГесШісіо см. Р-1777. 
зе&паге ипа пиоѵа ероса см. Е-82. 
а т о г е  пиоѵо ѵа е ѵіепе, т а  яиеііо ѵессЬіо в; т ап ііеп е  

см. А-676.
сЬі с а т Ь іа  Іа ѵессЬіа пег 1а пиоѵа, ред§ 'о  ігоѵа см. 

Ѵ-ЭП
сЬі Іазсіа !а ѵіа ѵессЬіа рег 1а пиоѵа, крекке ѵоііе іп- 

еап п аіо  5І (гі)ігоѵа см. Ѵ-517,
сЬі роп т іе іе  іп ѵако пиоѵо, ргоѵі 5е Ьепе асці г. см.

М-1406.
а  соіра ѵессІГа репа пиоѵа см. С-2208, 
а соке пиоѵе и о т іп і пиоѵі см. С-2915, 
сіига рііі ипа сопса (или  репіоіа) Гезза сЬе ипа пиоѵа 

см. Р-1244.
Іогса ѵессЬіа, яріа пиоѵа см Р-1059.
(1а) дгап аіа  пиоѵа храгха Ьеп Іге діогпі см. 0-954,
619. пиііа ё пиоѵо а і (или  ъоііо іі) зоіе ргоѵ. ^  н и 

ч т о  не ново п о д  луной.
рессаіі ѵессЬі, репііепга пиоѵа см. С-2208,
і зап іі пиоѵі т е ііо п о  гіа рагіе і ѵессЬі см. 5-222. 
као епга ѵессЬіа сіа Ігиііо пиоѵо см. 8-236.

К Ь Т К ІС Е  /
620. 1а сіига пиігісе поэт, суровая нянька, природа 

КШТРШЕ ѵ
ІШІГІГ5І Л’агіа см. А-1038. 
пиігіге Іа т е п іе  см. М-1150, 
пиігіге Іа 5еп е  іп зепо см 5-671. 
ішігігяі сіі ѵепіо см. Ѵ-253.
Іа Ьеііа ^аЬЬіа поп пиігізсе ІѴссеІІо см. 0-16. 
пиігізсі іі согѵо е 1і саѵега §1і оссЬі см. С-2870, 
пиіг; Іа яегре іп зепо Іі ассепсіега ѵеіепо см. 5-675. 

М ЛК ІТІІКА  }
621. пиігііига ра$$а паіига ргоѵ воспитание сильнее 

наг.педс гвенности.
М ІѴ ОЬА  /

Іе^етего с о т е  ипа пиѵоіа см. Ь-328. 
сассіа аііе пиѵоіе см. С-13, 
соі саро пеііе пиѵоіе см С 708.
соп 1а іез іа  пеііе (или іп, 1га 1е) пиѵоіе см. Т-506.
622. аігаге аііе пиѵоіе вознести до небес.
623. апсіаге (или  репіегві, ѵіѵеге) пеііе (или рег 1е) 

пиѵоіе (тж. апйаге пеі пиѵоіі) витать в облаках, ф ан
тазировать, мечтать.

624. апсіаге хи рег 1е пиѵоіе (или рег і пиѵоіі) расте
каться мыслью по древу; выраж аться туманно, высоко
парно.

аѵеге І1 саро 1га Іе (или пеііе) іпѵоіе см. С-734, 
аѵеге іі сегѵеііо пеііе пиѵоіе см. С 1566. 
аѵеге 1а іехіа Гга 1е (или  пеііе) пиѵоіе см. Т-528, 
аѵеге Іа гисса пеііе пиѵоіе см. 7-93.
625. саісаге 1е пиѵоіе бороздить небо, летать.
626. саксаге (или сайеге, ѵепіге §ій) сіаііе пиѵоіе с 

неба свалиться; ничего не понимать; делать вид, что ни
чего не понимаешь:

Сашегіеге, росо Га ѵоі аѵгіе Іа ііо  ип арргеггатеп іо .»  
Ріпзі (И сазсаге (Заііе пиѵоіе: «Лрргеггашепіо... поп сарівсо»
{А Могаѵіа «Кассопіі готапі»\.

«Официант, мниутѵ назад вы позволили себе сделать за 
мечание». Я сделал удивленный вид: «Замечание... я не 
понимаю ».

ВеНіоге Гесе Гіпіа сіі сазсаге д аііе  пиѵоіе {/. Саіѵто, 
«•РіаЬе ііаііапе»).

Бельфьоре сделала вид будто ей ничегошеньки не из
вестно.

Котео (а Вісе, азргатепіе). — 5еі ѵепиіа а іагіе  ипа асепа 
йі ееіоеіа?

Сіпеѵга (ТтдепЗо йі сайег гіеііе пиѵоіе) — Ти, Й} ^еТозіа?
{Ь. Рігапйеііо, «іѴоп зі ,<а соте»).

Р о м е о  (резко обращаясь к Биче). — Ты намерена 
устроить ей сцену ревности?

Д ж и н е в р а  (притворяясь крайне изумленной). — Ты. о 
ревности?

А ^ие51:е рагоіе рагѵе сазсаг гіаііе пиѵоіе (Р- ОаІГОа- 
&аго. «Ьа ріапсііа регсіиіа»)

Услышав эго, он, по-видимому, был вне себя от удивле
ния.
(Пример см. тж. 1-342 Ь; М-806).

627. е$$еге (зе т р г е )  пеііе пиѵоіе витать в облаках:
«Ти егі пеІІе пиѵоіе, аііога; поп гіе^паѵі гіі оссирагіепе»

(А. Роцаггаго, «йапісіе СоПіз»).
— Значит ты витал в облаках, и тебе было не до этого.

628. ГаЬЬгісаге зиііе пиѵоіе строить воздушные замки. 
регс!ег$і пеііе (и ли  рег Іе) пиѵоіе см. N-623.
629. ргесірііаге сіаііе пиѵоіе спуститься с облаков на 

землю; стать человечнее, гуманнее:
Р іо , зсо^Н і &Ьіассі сіі циезГиото, ?а’ сЬе е&Н ргесірШ 

сіаііе зие пиѵоіе (С. Магоііа, «Ье тііапезі»).
Боже, смягчн жестокое сердце этого человека, сделай так, 

чтобы он снизошел с высогы своего величия.

ѵепіге § й сіаііе пиѵоіе см. N-626. 
ѵіѵеге пеі т о л й о  сіеііе пиѵоіе см. М 181 С. 
ѵіѵеге пеііе (или рег Іе) пиѵоіе см. N-623. 
ѵіѵеге соп 1а Іехіа (га 1е (или пеііе) пиѵоіе см. 1 -528. 

М _ІѴ О ЬО  (т ж . Ы и О О і.О )  т  
ѵіп сіі пидоіі см. Ѵ-589. 
соп діі оссііі аі пидоіі см. 0-69.
630. апсіаге пеі пиѵоіі а) витать в облаках, ф антази

ровать, мечтать; Ь) ьзвнться, обозлиться, взбеситься, 
взбелениться.

апсіаге ки рег і пиѵоіі см. N-624.
631. 1п.д1іаге і пиѵоіі бахвалиться, хвастаться.
632. с’ё сіеі пиѵо'.о! (тж. іі сіеіо ё пиѵоіово!) что-то 

будет (нехорошее), в воздухе пахнет грозой!
633. сЫ риагйа а о^пі пиѵоіо поп 1а т а і  ѵіа^&іо 

ргоѵ. облаков бояться — в море не ходить; облака счи
тать — в море не бывать.
М_ІѴОЬ(МЕ ш 

ё еіогпаіа йі рігагпепіо сіі пиѵоіопі см. 0-530. 
N ^ V 0 ^ 0 5 0  088  

И сіеіо ё пиѵоіоко см. N-632.
И БОІе сіа Іи т е  апсЬе сііеіго і пиѵоіі см. 5-962.

О
О т, [

Іоп.Іо с о т с  ГО йі СііоЙо (тж рій Іопсіо «ЗеІГО сіі 
О іоііо) см. 0-616.

1. поп ьареге (аге ип О пеапсЬе соі ЬіссЬіеге быть 
неграмотным.
ОВВЫ ОАТО а§§

Іа поіа оЬЫ ідаІа см. N-455.
0В ВІЛ 0А Т0ГС ;0 

5еп50 оЬЫ іеаІогіо см. 5-631.
О ВВЬІОО т 

Гаге опоге аі ргоргі оЬЫідЬі см. 0-383.
2. сЫ 5І сопГекка ё Іиог й’оЬЫі§о ргоѵ. еа повинную 

голову и меч не сечет.
о<?пі рготе55а ё оЬЫідо см. Р-2345.

О ВІЕТТЭКЕ т
3. оЪіеііоге йі соксіепга человек, отказывающийся от 

военной службы (по религиозный, политическим и др. 
мотивам).
О ВЫ О  т

4. оЫіо «орогозо сладкое небытие, нирвана.
Ьеге Гасуиа с1е1і’оЫіо см. А 141.
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5. сЫедеге 1’оЪо1о собирать пожертвоврния:
Іп ориі сШ а, 5/^поге #іоѵапі е Ье/іе, зоіе о ассотра§ла(е  

с! а гасагг .п і сопіе йа ра&^еМі. сЬіейеѵапо ГоЬоіо Рег Іа 
Сгосе Козза е р^г 1е а И ге ізШихіопі йі а55І5Іепга (Е. Наших, 
чѴ іі г  сояіиті йеІѴиото іавсізіа»)

В каждом городе молодые красивые дамы, ~>дни или в 
сопровождении мальчиков в роли пажей, собирали^ пожерт
вования в пользу Красного креста или иа другие благотво
рительные цели.
ра§аге ГоЬоІо а Сагопіе см. С-1006 

ОСА /
осЬе сіеі С атр ій од ііо  см. С-364 
Іекіо соше ип’оса см Ь-'Л 0. 
сапгопе сіеІГоса см. С-604.
— гассопіаге Іа сапгопе сІеІГоса см. С-605.
6. саро сГоса дурная голова; глупец, тупица, 
сегѵеііо сГоса см С -1554.
соііо сГоса см. С-2097.
—  а  соііо сГоса см. С ‘ 098, 
ракзо сІеІГоса см. Р-755 
реііе сГоса см. Р -1017.
— Гаге Іа реііе А оса см. Р-1018.
—  (аг ѵепіге 1а реііе сГоса см. Р-1019.
— §Іі ѵіеп 1а реііе сГоса см. Р-1020.
7. апйаге іп оса а) идти, оглядываясь от страха; 

праздновать труса:
Іо его апйаіо іп оса е іі ѵезсоѵо вігаѵа Гагеошепіо 

(А. Сегѵі, «I тіеі зеііе Іідіі»).
Я струсил, а епнекоп продолжал поучать меня.

Ь) забыть, запамятовать.
8. аѵег сегѵеі циапіо ип’оса иметь куриные мозги, 
с а т т іп а г е  с о т е  ип’оса см. С  302.
9. сіаге а  Ьессаге аН’оса зря стараться, иапрас.ю тра

тить силы.
йаге іі (іепо аііе осЬе см. Р-661.
поп с1і5Ііп§ие.е і ЬиГаІі сІаІРосЬе см. В !390.
10. еккеге ип’оса быть глупым, недотепой, 
еззеге Н^Ііо сІеІГоса Ьіапсз см В-678.
11. т еп аге  ГосЬе іп разіига напрасно, зря стараться 
рагеге 1а (ііа  йеііе осЬе см. Р-731.
12. рагеге ип’оса ігправіоіаіа быть недотепой, просто

филей, никудышным.
зареге йа циаі ріё іі тап ізса ісо  іпсЬіойі Госа см. 

Р-1696.
13. вериіге с о т е  1е осЬе аё идти по снопам, подра

ж ать:
(^иезіе йоппе. ІЛпа сошіпсіа е 1е аііге зе&иопо соше Іе 

ос..,* {I. Зѵеѵо, «11 па ѵііа»).
Ох уж  эти женщины! Стоит одной чте ннбудь сделать, 

как другие, точно гусыни, следуют за ней.

зігіііагі- с о т е  ип’оса (сіеі Саіпрійодііо) см. С-365. 
аНё йеП’оса! см. А-328.
{?1і аѵапга іі діисіігіо (или іі зеппо) с о т е  Іа сгевіа 

а ііе  осЬе см С-3046.
Ьиоп рарего е саіііѵа оса см. Р-369.
14. сепГосЬе а т т а г г а п  ип Іиро ргоѵ. сто гусей могут 

забить волкг
йоппе е осЬе (іеппе росЬе см. 0-808 
сіоѵе 5оп (еп іт іп е  е осЬе поп ѵі коп рагоіе росЬе см. 

Р-401.
йие йоппе е ип’оса ё И те гс а іо  ЬеІГе (а((о (или  (аппо 

ип тегса іо ) см. 0-816.
15. ё рег ГосЬе его песенка спета:

— Ессо сова зиссейе а апйаге а ѵейеге Гаггіѵо йеііа 
Ргішаѵега яиапй 'ипо а раззаіо  сегіа еіа 5 і  Ьесса ип таіап- 
по... Огашаі, саго шіо, зеі рег ГосНе! (В Сісоцпапі, «Ьа 
Ѵеііа»).

— Вот что получается, когда человек уж е не первой 
молодости поддается наступлению весны Ему не миновчіь 
беды... Теперь уж . дорогой мой, тебе крышка.

ессо Іа ііо  іі Ьессо аІГоса (е Іе согпа аі ройезіа) см. 
В-402.

поп ё (а ііо  іі Непо рег 1е осЬе см Р-664 
поп ё (е т р о  сіі сіаг (іепо аііе осЬе см. Т-311.

і рарегі т е  па по а  Ьеге !е осЬе (или 1’осЬе а  ЬегеУ см.
Р-370.

/6 . а репла а репш (или а  росо а  росо) 5/ ре/а ип'оса
ргоѵ. время и груд все перетрут; капля за каплей и 
камень долбит, 

рогса Госа! см. Р-205Г.
17. 1ап(о ѵа Госа аі (огзо, сЬе сі Іавсіа іі Ьессо ргоѵ.

=  повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову 
сложить.

18. (ап(о Ьеѵе Госа циапіо іі разяего ргоѵ. ~  все мы
одним миром мазаны.
ОССА5І(ЖЕ /

19. оссаяіопе сГого исключительно удобный случай:
Мі ѵиоі Гаг регйеге иіГоссазіопе сГого (АІ. Ргізсо, кЬа 

Латп йі ріагга»).
Ты хочешь, чтобы я упусінл такой удобный случай?

поп іазсіаге ГгесЫаге Госсазіопе см. Р-1265.
(ігаге іі соПо а ипа Ьиопа оссакіопе см. С-2Г29.
20. Госсазіопе (а  Іа ЬагЬа йі $(орра аііе регзопе ргоо. 

=  судьба обмачива.
Госсакіопе (а  Г и о то  Іасіго см. Ь-84.

ОССНІАТА /
21. оссЬіаіе сЬе (огап Іе яіері сверлящие, пронизываю

щие, пристальные взгляды.
22. а  оссЬіріе по (внешнему) виду, на вид, с виду.
23. ай (или іп) ип’оссЬіа(а а) в одну минуту, в один 

миг; Ь) (т ж . Ал ип’оссМа(а) с первого взгляда:
Оа ип оссН'а4а сі яіашо гісопозсіиіі ?ег ІІаІІапІ (I, Віціи- 

геШ, «Сагіопе. Ѵііа йі ип Иаііапо»).
С первого же взгляда мы поизиали друг в  друге италь ■ 

яицев.

24. іп т е п о  сГип’оссЬіа(а в мгновенир ока.
25. сіаге ип’оссНіа(а (тж де((аге ип’оссНіа(а) взгля

нуть, бросить взгляд:
Сиагйо зоНо іі Ьапсо, е пеззипо... диагйб пеі согЬеІІо 

Йеі (гисіоіі е Йеііа зееаіи гг, е пеззипо; аргі Гизсіо ііі Ьоі- 
Іееа рег даге ип'оссІііаіа апсЬе зи ііа  зігайа, е пеззипо! 
О иипцие?.. (С СоІІоШ. «Ье аѵѵепіиге йі ИпоссНіо»),

Он посмотрел под верстак — никого... посмотрел в кор
зинке для стружек и опилок — никого, оѵкрыл дверь ма
стерской и выглянул на улицу — никого! В чем ж е дело?..

8 'ега ассогіо Іи ііаѵ іа сЬе Е ’ДИеа йіі веііаѵа сіі Іапіо Ы 
іапіо сіеПе оссНіаІе тап с іп е ... (М. Риссіпі, сЕЬгеі»).

Он, однако, заметил, что время от времени Д ’Альтеа бро
сал на него злобные взгляды...
(Пример см. тж. С-2243; С-2259; М-1767; 8-122).

ОССНІЕЬЬО /я
26. (аге ип оссНіеІІо пеі ѵеп(ге выпустить кишки, пыр

нуть ножом в живот, убить:
...П  Іоіеі Ехсеізіог... о іігіѵа 1е ріасійе ошЬге озрііаіі ап* 

сЬе а соіего сЬе аѵеззего ипа Ьгі^а с!а с.ошрс_те соп Йие 
соірі <1і різіоіа о песеззііа йі Іагзі ип оссНі.-Но пеі ѵепіге 
(Е. Се МагсНі, «Соі )иосо поп бі чсНегга»)

...отель «Эксельсиор» представлял собой укромное ме
стечко, манившее к себе и тех, кто хотел разрешить спор, 
об- енявшись выстрелами из пистолета, или свести счеты 
с жизнью.

ОССИІЕТТО т
27. (аге ГоссЬіеКо подмигнуть:

— Роѵегі і сеп іез іт і йеііа розіа! — ш огтогб Іа зівпога 
Ьаписсі іасепйо 1’оссЬіеііо а<1 АНопзо, соі циаіе .'еѵа && 
рагіа іо  йеііе зрегапге е йеііе та п іе  йеі ш агііо (I. 8ѵеѵо, 
«Цпа ѵііа»).

_ П лакали наши денежки, что пошли на почтовые мар
ки — проворчала г-жа Лануччи и подмигнула Альфонсо, ко
тором*' она уж е рассказывала о надеж дах в увлечениях 
своего мужа.

ОССНІО т
28. оссЬі а55а55Іпі пленительные очн.
29. оссЬі сегѵіегі зоркне гл-:.за, острое зренне.
30. оссЬіо сііпісо (или шесісо) наметанный, оішітный, 

верный глаз.
31. оссЬіо іпкоппе а) внимательный взгляд; Ь) недрем

лющее око, неослабное наблюдение.
32. оссЬі Іасігі (или та іап й гіп і) плутовские глаза.



о с с 680

33. оссЫ Іип&Ьі острый, зоркий, внимательный глаз; 
хорошее зрение.

оссЬіо тесіісо см. 0-30.
оссЬі пегі соше іІ рере см. N-196.
34. оссНіо резіо а) подбитый глаз:

А ггіѵаш то, рего, а теп агс і соп іа п іа  Гогга сЬе О іасотіпа 
еЪЬе рег чиіпсіісі &іогпі ип оссНіо резіо, пего е ѵегсіе, е Іеі 
сіісеѵа сЬе зі ѵег^о^паѵа сіі то зігагз і іп &іго (А. Могаѵіа, 
«Миоѵі гассопіі готапі»).

Дело кончилось такой потасовкой, что у Джакомнны две 
недели сидел под глазом черно-зеленый фонарь, и она го
ворила, что ей стыдно показаться на улнцу.

Ь) томный взгляд.
§1і оссНі сГАгдо см. А-1018.
35. оссНіо сіі Ьоѵе а) (тж. оссЫо сіі Ьие) круглое (или 

овальное) окно; слуховое окно; Ь) ручной фонарь с 
круглым стеклом.

36. оссНі сіі Ьоѵе глаза навыкате.
37. — аѵеге ^Іі оссНі сіі Ьоѵе (тж. ѵесіеге или  оиагсіаге 

іи ііо  соп оссЬі сіі Ьоѵе) видеть все в преувеличенном 
виде, сильно преувеличивать, делать из мухи слона.

оссНіо сіі Ьие см. 0 -35  а).
38. д іі оссЬі сіеі саро свет очей, самое дорогое суще

ство.
39. оссНі сіі сіѵеііа а) совиные глаза; Ь) золото, золо

тые (монеты).
оссЬі а йог с!і реііе см. Р-9003.
40. &1і оссНі сНе диагйапо Гипо ѵег$о Мароіі е Гаііго 

ѵег80 Рігепхе ^  косоглазый (ср. один глаз на нас, дру
гой на А рзамас):

И Ьаіисапо ё (Н ѵізіа согіа есЗ апсЬе Ьа діі оссЬі зітаЫсі, 
сЬе ^иаггіапо ! ’ипо ѵегзо Ыароіі е ГаИго ѵегзо Рігепге
(Я. Сгапйі, «Моііі е йеііі готапезсЫ»).

«Балѵкано» называют в Риме человека близорукого д а  к 
тому ж е еще косоглазого, у которого один глаз смотрит на 
Неаполь, а другой на Флоренцию.
41. оссЬі а Іеѵапіе е а ропепіе косые раскосые глаза.
42. оссНі (11 Ііпсе зоркие глаза; глаза как у рыси: 

Зе&иігіо іп Ьісісіеііа поп ега роззіЬіІе регсЬё сі аѵгеЬЬе
гісопозсіиіі соп чие^Іі оссЬі Ш Нпсе (С. Рагіве, «II ргеіе 
Ъеііо» ).

Ехать за иим на велосипеде было опасно: ои нас все 
равно бы заметил своими зоркими, как у рыси, глазами.
43. оссЬі сіеііа Масіоппа незабудки.
44. оссНі сѴо$$о размазня; невнимательный чело

век.
45. оссНіо <3і регпісе (или  (ЗІ риісе) мозоль (между 

пальцами ног).
оссЬі йі регпісе см. 0 -48  Ь).
46. оссЬі гіі ре$се рыбьи, равнодушные глаза:

Тепсіопо а йіѵепіаге іиШ  «иошхпі гіа&1і оссЬі <11 резсе»,
сіоё йоіаіі гіі оссііі сЬе сііеіго поп Ьаппо піепіе е зсіѵоіап 
ѵіа зи іи ііо . зепга аррипіагзі шаі зи пи ііа  іп рагіісоіаге 
(С. Сейегпа, «Зіцпоге & 5і&погі»).

Вся эта молодежь пытается уподобиться «людям с рыбьи
ми глазами», то-есгь приобрести равнодушный взгляд, ко
торый скользит по всему, ии на чем особо не останавли
ваясь.

47. оссНіо сіі ріеіга непроницаемый, равнодушный, ка
менный взгляд:

...поі ога сі ѵепйісЬіашо орропепйо Іого іі позіго т із іего , 
ип ѵізо ітрепеІгаЪіІе е гпиіо, ёе&П оссЬі <1і р іеіга №. Сіпг- 
Ьиг&, «Іе  ріссоіе ѵігій»).

...теперь мы мстим старшим, противопоставляем их тай
нам свои собственные, ходим с непроницаемым лицом, мол
чим, и наш взгляд ровным счетом ничего не выражает.

оссЬіо сіі риісе см. 0-45.
48. оссНі йі риісе а) глаза как плошки; Ь) (тж. оссЬі 

кіі регпісе) жирный суп, суп с глазками.
49. оссЬзо сП (или сіеі) 50Іе а) луч солнца; Ь) краса

вица:
Ѵаппо, е 1а га&агга з ’ега іп циеі гпепіге ѵезШа рег Ьепе, 

сЬе рагеѵа ип оссЬіо йі зо іе  (С. Nегиссі, «Зеззапіа поѵеііе 
ророіагі тпопіаіеві»).

Пошли онн все к ней. А девушка тем временем приоде
лась как надо и стала просто красавицей.
(Пример см. тж. 1-196).

50. оссЬі а БрогіеІІо а) полуприкрытые глаэя; 
Ь) взгляд исподтишка.

ЬеІІо соше ип оссЬіо <11 §о!е см. В-441, 
ріи саго сіе^іі оссЬі ргоргі см. С-997.
i сепГоссНі сГАг§о см. А-1018.
51. і сіие оссЬі сіеі сіеіо солнце и луна.
1е Ьог$е а§1і оссЬі см. В-1029.
сосіа сІеІГоссЬіо см. С-2018.
— соп Іа (или соііа) сосіа сЫГоссНіо см. С-2019, 
соіро іГоссЬіо см. С-2229.
— а соіро сГоссЬіо см. С-2230.
ii сШо пеІГоссЬіо см. 0-671.
— Йаг8і сіеі (или ип, і і )  сіііо пеІГоссЬііо см. 0-672.
— е$$еге (или апсіаге) с о т е  ип сШо пеІГоссЫо см.

И-673.
— іогпаге горро соі сіііо пеІГоссНіо см. Б-674.
52. ІІ Іи т е  (или 1а Іисе) сІе^Н оссНі поэт, а) зрение;

Ь) (тж. 1а іисе сіеііе риріііе) отрада, свет очей:
Ога, іі шопбо іп сиі адеззо ѵіѵеѵа, іі шопйо гіеі зиоі 

пешісі, зі ѵепйісаѵа. Еаііего зі ѵепсіісаѵа. Оіі іо^ііеѵа 1а 
ІіЬегІа. 1и агіа. Ьа Іисе сіе^іі оссЫ (V. Ргаіоііпі, «гѴп егое 
сіеі позіго іетпро»).

Теперь мир, в котором ему приходилось жнть, мир его 
врагов, мстил ему. Ф альеро мстил, он лишал его свободы, 
воздуха, всего на свете.

Ерриге ега созГ ігізіе  ѵіѵеге созГ; поп рег зё, сЬе росо §1і 
гішапеѵа сП ѵііа, гаа репзаѵа аі зио Гі&ііиоіо саго рій сЬе 
1а Іисе «Зеііе зие риріііе (А. Рапгіпі, «И ІіЬго йеі тогіі»).

И все ж е было грустно влачить такое существование, не 
из-за себя, ему уж е недолго оставалось жить, он думал
о сыне, в котором души не чаял.

52а. — ашаге рій с!іе 1а Іисе сіе&іі оссЫ любить боль
ше всего на свете, беречь как зеницу ока.

53. — іш рогіаге ^иап^о сіеііа Іисе сіе^іі оссЬі быть до
роже всего на свете:

— А ше (Зі Аппеііа ішрогіа ^иап1о сіеііа іисе ііеі шіеі 
оссЫ, — (Ііззе е іи зогійізіаііо сіеііа Ггазе (/. 5ь>еио, «Ѵпа 
ѵііа» ).

— Аннетта мне дороже всего на свете, — сказал он и 
остался очень доволен собственными словами.

— регйеге 1а Іисе (или іі Іи т е )  йедіі оссіи см. 0-195. 
рексЬе а§1і оссЬі см. Р-1333.
регго сіі сагпе со^Іі оссЬі см. Р-1442.
Іа роіѵеге пе§1і оссЬі см. Р-1997.
1а риріііа сІеІГоссЬіо (или йе^іі оссЬі) см. Р-2547.
— сикіосііге (или Іепеге, агпаге, ѵоіег Ьепе) с о т е  1а 

риріііа гіеІГоссЬіо см. Р-2548.
кріпа пеІГоссЬіо см 8-1426.
54. асі оссЬіо на глаз, на глазок, приблизительно.
55. ар іі оссЬі сіі с)сІ по мнению кого-л., на чей-л. 

взгляд.
56. Гіпо ад іі оссЬі по горло, поверх головы, до край

ней степени:
— іШ огпегетэ а саза а ііе  спіс]ііг йі т а іііп о , вІапсЬі, йі-

з^аііі, еЬЬгі сіі поіа ііпо а&П оссЫ (М. 8егао, «Сиоге іп- 
[егто» ).

— Мы вернемся домой в пять утра, усталые, измученные, 
отупевшие до бесчувствия от скуки.

ІЛпо, ^иапс1о зсгіѵе ипа соза сЬе зіа зегіа, сІ сазса йепіго^ 
сі аНо&а йепіго ргоргіо Ппо а^іі оссЫ (̂ Ѵ. СітЬиг^, «Ье 
ріссоіе ѵігій»).

Когда пишешь серьезную вещь, забываешь обо всем на 
свете, с  головой уходишь в работу.

— аггпаіо йпо а^Н оссЬі см. А-1119.
ріепо Гіпо (или  іпкіпо) а й ІІ оссЬі см. Р-1744.
— ріепо (или сапсо) сіі сІеЬііі (или ішгпегко пе’ сІеЬііі) 

5Іпо адіі оссЫ см. 0-63.
57. $о(іо рЧ оссЫ на виду, перед глазами:

Ье сагіоііпе... 1е іпГіІаѵапо пе^іі БрогіеІІІ сіеііа сгедепха 
сіі сисіпа, !га іі ѵеіго е 1а согпісе, рег аѵегіе зет р ге  бойо 
^іі оссЬі (/?. Ѵі^апд. «Ь'Аёпезе ѵа а тогіге»).

Женщины вставляли почтовые открытки в дверцы кухон
ных буфетов, между стеклом и рамой, чтобы они всегда 
были перед глазами.
(Пример см. тж. С-941).

58. — сасіеге (или сарііаге) зоііо ^Іі оссНі Ш <і<1 по
пасться на глаза кому-л.



59. — теН еге  зоНо &Іі оссЬі ткнуть носом, сунуть под 
нос, ясно показать.

60. а оссЫ арегіі с широко открытыми глазами.
61. соп ГоссНіо арегіо {тж. соп д іі оссНі арегіі) во 

все глаза:
...ей іп?іпе іі ПЬго епіг-а пеі ѵіѵо (Зеііа р г іт а  ^иегга топ - 

сЗіаІе: ^иегга топсЗіаІе... ѵізіа соп ГоссЬіо зет р ге  арегіо, 
репеігапге е ігескЗо сЗеІ 8ІМ  {«Раезе зега». 13 аргііе 1963).

...и, наконец, книга описывает самую суть первой миро
вой войны, войны... через восприятие недремлющего, все
проникающего и бесстрастного ока контрразведки.

— (Эиі с’ё сЗі сегіо диаІсЬе іпдаппо: (Зипцие, зіаго  соп 
^іі оссМ арегі! (С. Мегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі гпоп- 
Іаіезі»).

— Туг что-то не так. Буду смотреть в оба.

62. соп §1і оссііі Ьа55І опустив глаза, потупив Езор. 
соп діі оссЬі ЬіесМ см. 0-74.
соп оссЬі Гиогі йеі саро см. 0-73.
63. соп діі оссЬі іп саро начеку, настороже:

Ьа гпогіе, роі, (Зі Іиі, Іи йа1Гіп§е&пеге ассоііа с о т е  ип 
соіро йі Іогіипа. Ь ’Огзо ега зет р ге  ип и о то  соп оссНі 
Іп саро е сЗ’ип зап&ие сЬе поп сі загеЬЬе з іа іо  (За рогіаг 1е 
созе а&Іі е з іг е т і (В. Сісоцпапі, «Ьа Ѵеііа»).

Известие о его смерти поразило инженера. Этот Мед
ведь был человеком себе на уме, ие способным на крайние 
меры.

64. а оссЬі сЬіияі (тж. а сЫиз’оссЫ) (обыкн. употр. 
с гл. ассеііаге. апсіаго, ^еііагві, есс.) а) с закрытыми 
глазами, с полным доверием; Ь) вслепую, наугад:

Мі ееНегеі пеііа ІоІІ а а  оссЬі сіііизі, воіо, с!а с!он СЬі- 
всіоііе (А. Роцаггаго. «Оапіеіе Согііа»).

Я бросился бы в эту борьбу вслепую, в одиночку, как 
Дон Кихот.

65. а оссЬіо е сгосе (тж. а  оссЬі е сгосі) (обь^кн. 
употр. с гл. Гаге, ш ізигаге) а) на глазок, примерно, при
близительно:

— ...Ма іи 1е Ьаі Гогзе сопіаіе 1е Ггиііа <3і о§пі аІЬего?
— Сі піапсНегеЬЬе аііго... Ма, а оссЬіо е сгосе, зе іі Іайго 

с’ё зіаіо , зі ѵе(3е... (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— ...Ты разве считала, сколько абрикосов на каждом де

реве?
— Этого еще не хватало!.. Но ведь примерно можно 

судить, был тут вор или нет...
— Сиагйа: ПпсЬё аиезіа  апаіга  поп аѵга азсіи&аіо диезіо 

т а г е  соі зио Ъессо, поп тогігаі.
— Е чиапіо іе т р о  сі ѵогга?
— А оссНіо е сгосе, ип ігесепіо аппі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе 

ііаііапе»).
— Смотри: пока эта утка не выпьет все море, ты будешь 

жить.
— А за сколько времени она его выпьет?
— Примерно лет за триста.

b) на первый взгляд, с виду:
Ад осспіо е сгосе ваііпа, рег езетр іо , (ЗоѵгеЬЪе саѵагзеіа;

ІІ ^іиосо зио 1о ^іоса Ьепе зе#ие 1е ге&оіе, поп Ьага 
(О. Тотазі йі Ьатрейиза, «II Саііорагйо»).

Н а первый взгляд, пожалуй, у Салила все будет в по
рядке. Свою игру он ведет хорошо, по всем правилам, ие 
плутует.

Ега ип Ъеі га&агго а& оссЬіо е сгосе (V. Ргаіоііпі, «Ьо
5 сіаіо»).

С виду это был красивый парень.
А оссЬіо е сгосе (Зоѵеѵато еззеге аггіѵаіі §іа а т е іа  рег- 

согзо... (/. Саіѵіпо, «Ье СозтісотісНе»).
Судя по всему мы, должно быть, добрались до середины 

нашего пути...

c) если иа то пошло; кстати (говоря):
Ріегіпа. — РегсЬё ^ІіеГЬо гассопіаіа іо. ипа зега е регсЬё 

т і  зетЪ га. созі а оссНіо е сгосе, ипа ріссоіа зіогіа т іа і  
(У. Вгапсаіі, «Оиезіо таігітопіо зі сіеѵе $аге»).

П ь е р и н а .  — Потому что однажды вечером я рассказы 
вала вам эту историю н потому что, если уж  на то пошло, 
это просто обо мне.
66. соп ип оссЬіо сІіѵегШо с любопытством, с интере

сом:
АІІога т і  ^иаггіо соп ип оссЬіо ШѵегШо (С. Раѵезе, «Тга

йоппе зоіе»).
Тогда он взглянул на меня с любопытством.

а оссіііо І.Ьего см. 0-68.
67. ад іі сссЬі сіеі іпопсіо в глазах света, обществен 

ного мнения.
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67а. рег §Іі оссЬі сіеі т о п й о  ^  напоказ; для отвода

глаз:
Рег ГоссЬіо «Зеі топгіо, Іо сотрго  е ѵепдо ГгапсоЬоІІІ

рге^іаіі (С. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).
Д ля отвода глаз я торгую редкими марками.
«С>ие11о сЬе іо зопо поп ріасеѵа а Іиі е чиеііо сЬе ІиІ 

ега поп ріасеѵа а т е .  Ооѵгеі Яп&еге е регсЬё т а і? »  «Ма 
рег діі оссЬі сеі т о п й о  (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі го-
тапі» ).

«То, что я собой представляю, не нравилось ему, а то* 
что он собой представляет, не нравилось мне. Надо было 
притворяться, а зачем?» — «Для окружающ их».

«Ти зеі ип §іоѵапе сотргепзіѵо: Ьа1 ассеііаіо  іі т а іг іт о п іо  
іп сЬіеза рег а т о г  т іо ... Асіеззо т а т т а  Ьа ѵоіиіо апсЬе і! 
ѵезіііо Ьіапсо, рег ГоссНіо сіеі топсіо...» (М. Р ш с о , «Ьа 
ііата сіі ріагга» ) .

— Ты ж е все понимаешь, ты согласился ради меня вен
чаться в церкви.., а теперь мама хочет, чтобы я обязатель
но была в белом платье, чтобы люди ничего плохого ие го
вори л  и...

68. а оссЬіо пийо (или  1 Ьего) (обыкн. употр. с гл. 
йізсегпеге, езвеге ѵіьіо, ^иагсіаге, ѵесіеге) невооружен
ным глазом:

— ...И Іио роѵего таг ііо , расе аі зио поссіоіо, аѵеѵа ра- 
гепіі ріссоіі е та& гі, сЬе чиазі поп зі ѵесіеѵапо а оссЫо 
пигіо... (С. Цойагі, «Ье аѵѵепіиге йі СіроИіпо»).

— ...Родственники твоего несчастного мужа, мнр праху 
его, все были маленькие да щупленькие. Их невооруженным 
глазом-то и не увидишь...

— сіНГёгепга іга ЛѴІІсЗе е т е ,  а оссЬіо пийо. С оте  
іга Ьогсі О ои^іаз е ОгІапсЗо (С7. МогеШ, «гіѴс/с/е іп са.ча 
й’ аррипіатепіо»).

— Чем я отличаюсь от Уайльда, ясно как день. Тем же, 
чем Лорд Дуглас от Неистового Роланда.

69. соп діі оссЬі аі пи^оіі а  витая в облаках, рас
сеянно, невнимательно.

70. соп оссЬіо опскіо честно, по-честному:
РеІІІпі. — ...Рег т е ,  п еогеаіізто  ё ^иагйаге 1а геаііа соп 

оссЬіо опезіо, т а  о&пі зогіа ді геаИа {«Рііт 1961»).
Ф е л л и н и .  — ...Неореализм для меня — это подходить к 

реальности по-честному, ко всякой реальности.

71. соп ^ іі оссНі 1га (і) реіі (тж. соп діі оссЬі реіозі)
с сонным видом, спросонок:

СиагсЗаѵа т е ,  ргоргіо т е ,  (За яиеі Іеііо, соп §11 оссЫ реіози
Іо поп роззо зоНгіге і іигЬазігі е ^ іа зіаѵо рег (Ііг^ііепе 
йие диапсіо Іа Кепе за ііо  зи... (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

Он смотрел на меня с этой кровати заспанными глазами. 
Я не выношу плутовства и уж е готов был сказать ему 
пару теплых слов, как вдруг Нене вскочил с постели.

72. соп ^Іі оссЬі а  Іегга потупив взор.
73. соп діі оссЬі Гиогі сіеііа Іекіа (или  йеі саро) ^  

вылупив, вытаращив глаза (ср. глаза на лоб полезли):
Ьа ^епіе іпіогпо зі ега гад&гирраіа е §иагдаѵа зсагісаге 

1е иоѵа зепга сііг пи ііа, т а  соп §Іі оссЫ ГиогІ йеііа  іе з іа , 
(За ѵегі а іГ а т а іі циаі егапо (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Люди столпились вокруг грузовика и молча смотрели, 
как разгруж аю т яйца, но по их горящим глазам было вид
но, до чего они голодны.

Сііо апсЬе ип сазо іп сиі аѵеѵа ѵейиіо Місепі соп 
оссЬі ІиогІ йеііа іе з іа  (ЗаІІе (ІіШсоІіа сЬе оНгіѵа а Іиі ип 
аН аге рег аіігі зе т р ііс е  е сЬіаго (/. Зѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Баллина даж е привел случай, когда видел Мнчеии в 
полной растерянности перед трудностями дела, которое для 
других было простым и ясным.
(Пример см. тж. 5-1972).

74. соп оссЬі іогіі (или ЬіесЬі) исподлобья.
75. іп ип Ьяііеге «ГоссЬіо в мгновенье ока, в один миг-

Виоп рег Іиі чиезіа ѵоііа, сЬе Ьа Ігоѵаіо ип ат ісо , ІІ 
Чиаіе. зепга Іап іо  зігерііо... На сопйоііо ГаН'аге а Ьиоп рогіо 
іп ип ЬаЙег «3’оссЬіо (Л. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»). 

Счастье, что на этот раз он нашел друга, который без 
особых хлопот уладил дело в мгновение ока.

10 1о сопгіиззі 1п ип ЬаМег сГоссЬіо іп гіѵа а ііа  ГозбСі 
(/. Ыіеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііаііапо»).

Через мннуту я вывел его к краю оврага.
11 саро гГо&пі Разсіо раззаѵа 1а рагоіа (3’огбіпе аі зіп^оіі 

сарі (Зі зегіопе, е чиезИ а Іог ѵоИа а сарі (Зеі гіопі е (Зеііе 
зігасЗе: Іп ип Ьаііег сЗ’оссЫо, зіа сЗі еіогпо, зіа (Зі поііе 
іиШ  і зосі роіеѵапо гісеѵеге ип аѵѵізо (Ь. Рігапйеііо, « /  
ѵессііі е і ёіоѵапі» ).

О
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Глава каждой фашии передавал приказы главам секций, 
те в свою очередь — главам районов и улиц; в мгновение 
ока, будь то дием илн ночью, все члены союза моглн быть 
извещены.

76. рег і Ъе§Іі оссНі Ді ^сI ради чьих-л. прекрасных 
глаз.

77. а  саійі оссііі со слезами на глазах, 
а сЬш з’оссЫ см. 0-64.
Ип йоѵе роіеѵа аггіѵаге соп РоссНіо см. А -1144. 
соше іі іи т о  пе§Іі (или  а§1і) оссЬі см. Р-1436.
— а т а г е  с о т е  (или диапіо) іі (игпо пе§1і оссііі см. 

Р-1437.
— аѵеге (или аѵегзеіа, рідііаге, ргепйеге) а  поіа с о т е  

(или рій сНе) іі Іи т о  педіі оссЬі см. Р-1438.
(соп) 1е Іадгііпе а^Іі оссНі см. Ь-53.
— аѵеге 1е Іа д г іт е  а§Іі оссНі см. Ь-54.
78. (1і т а і  оссіііо недоброжелательно; мрачно:

Мепіге Ооп МісЬеІе изсіѵа, іі йиса з ’ега {аііо  а ііа  {іпевіга,
е Іо зе^иііаѵа <11 т а І іБ з іт о  оссЬіо, е Іасепйо ип ѵізо сЬе 
ад аНгі аѵеа ргеза^ііо зѵепіиге (М. 4’АгеёІІо, «Еііогв 
Рісгатозса» )

Когда Дон Микеле покидал замок, герцог выглянул в 
окно и проводил его мрачным взглядом, не сулившнм дру
гим ничего доброго.
ас! о§лі ѵоі^еге сГоссйі см. Ѵ-899. 
а регсШа сГоссНіо см. Р-1288.
79. а ^иаііг,оссНі с глазу на глаз; при личной 

встрече:
— Ѵа ргоргіо Ьепе, — йіБзе епігапйо е за іи іа п й о т і,— йезі- 

йегаѵо рагіагѵі а ^ и а ііг’оссЬі (С. Сегтапеііо, «•Метогіе йі 
ип ЬагЬіеге»).

— Очень кстатн, — сказал  он, войдя и поздоровавшись со 
мной, — я хотел поговорить с вами наедине.

...аі іеіеіопо ега шоНо ріи ^гагіоза сЬе а <|иаііг’оссЫ, 
гіісеѵа рагоіе сЬе ші рагеѵапо т е г г е  р го теззе  (Р. Мопёііі, 
«Могіе йеі йіріотаіісо»).

...по телефону она показалась мне более м и л о й ,  чем прн 
личном свнданнн, в ее словах было что-то многообещаю
щее.
(Пример см. тж. Ь-186: Р-2421).

80. соп іап іо  сГоссНі во все глаза:
— ...Ма Іого т і  зопо зе т р ге  аййоззо е соп іап іо  сГоссЫ 

созі (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»).
— ...Но они все время следят за мной во все глаза. 

(Пример см. тж. С-1853).

80а. — гевіаге соп іап іо  (ГоссНІ сделать большие гла
за, застыть от изумления:

«...Е чиеі йие т іііо п і т і  раіопо а ззо іи іа теп іе  Ьеп ігоѵаіі.
II п о б і г о  Ьиоп га^Іопіеге гевіегі соп іап іо  сГоссНі» (С. /1г- 
ріпо. «Аііге зіогіе»).

«...Эти два миллиона мы, кажется, нашлн. Наш добряк- 
бухгалтер вытаращ ит глаза от удивления»,

а  ѵІ5Іа сГоссЫо см. Ѵ-681.
—  сгезсеге ( и л и  іпдгоззаге) а ѵІ5Іа й’оссйю см. Ѵ-682.
81. ассо тр а^п аге  соІГоссНіо следить, провож ать 

взглядом.
82. адигхаге §1і оссііі напрячь глаза, зречир, при

стально всматриваться.
83. поп аіяаге §11 оссііі йа... не поднимать готовы, не 

отрываться от...
84. а т а г е  рііі гіеі р*-оргі оссііі (или диапіо §1і оссЬі 

зиоі) любить больше жизни, больше всего на свете:
5і Іга(4а 41 ІеБІеееіаг 1’аггіѵо йі гіоппа Еіѵіга, Гіеііа гіеі 

§гап Сарііапо: ей е§1і сЬе Г а т а  циапіо &1і оссЬі зиоі, ѵиоІ 
ейе Г аііе^гегге зіеп ^гапйі (М. й'АгеёИо, «Еііоге Ріегато- 
$са»).

Надо отметить приезд донны Эльвнры, дочери нашего 
великого кондотьера. Он душн в н&й не чает н хочет, чтобы 
праздник был на славу.

А чиезіо атогозо  гітргоѵего Оегі, сЪе Г а т а ѵ а  рій Йе' зиоі 
оссЫ, зсп іі ѵіпсег 1а зиа йигегга... (А  Рап^апі, «Сессо 
й’АзсоН» ).

Услышав э т о т  подсказанный чувством упрек, Дж ерн, лю
бивший ее больше жизни, преодолел свою жестокость.

85. апйаге соп 1 оссЬіо окинуть взглядом, взором.
86. арра^аге ( и л и  Ьеаге, сопіепіагг, зосИізІаге) Гос- 

сНіо (т ж .  еззеге ^га іо  и л и  ^гасіііо аІГоссЬіо) радовато 
взор, глаз.

87. аргіге дй  оссЫ а) открыть глаза, проснуться, 
Ь) поэт, родиться.

88. аргіге §1і осЬі а  цсі зи дс открыть кому-л. глаза 
на чтс л.:

Крп ё зіирійо іі К іт і  т а  іап іо  іап іо  йгіііо п е т т е п о . Ё да 
Чиапй’ё соп поі сЬе Ьа сотіп сіа іо  а аргіге ип іапііпо бН 
оссЬі (V. Зітопеііа, «Тігаг таіііпа»).

Кнми не глуп и не то чтобы очень прямодушен. Только 
после того, как он стал водиться с нами, у него приоткры
лись глаза.

5ареѵа Ьепе йа сЫ ѵепіѵа іі соіро, е рге^аѵа 11 сіеіо сЬе 
ѵоіеззе аргіг §11 оссЫ а зио {щНо зиі регісоіі ді сегіе а т іс і-  
гіе ечиіѵосЬе (/1. Роцаггаго, «Оапіеіе Согііз»).

Она прекрасно знала, от кого и с х о д и л  этот удар, И мо
лила бога, чтобы он открыл ее сыну глаза на опасность 
сомнительных знакомств.
(Пример см. тж. А-598).

89. аргіге §!і оссНі а ііа  Іисе (<ІеІ §о1е) родиться, уви
деть свет:

№1 1827, а Вазііеа, аргі оссЫ а ііа  Іисе... Агпоійо Вое- 
кііп (с А I гпаг'сссо Іеііегагіоь, 1928).

В 1827 году в Базеле родился... Арнольд Беглнн.

90. аргіге §11 оссііі а ііа  ѵегііа смотреть правде в 
глаза.

91. аггіѵаге соп ГоссНіо доставать глазом, иметь в 
поле зрения, видеть насколько хватает глаз.

а55сшіі§Ііаге йпо пеі Ьіапсо йе§1і оссііі см. В-695.
92. а ій ггаге  1’оссНіо привлечь внимание, приковать 

взор:
— КоЬа Ьиопа регб.
— Оіа, т а  поп а ііігга  1’оссНіо йеііа §еп1е (М. РиссШ, 

«ЕЪі :еі»),
— Сднако, товар-тс хороший.
— Верно. Но не настолько, чтобы прн виде его у людей 

загорались глаза.

аѵеге 1а ЬепЛа (или  1е Ьепйе) а§1і (или зи^Іі) оссНі
см. В 476.

аѵеге ип Ьгизсоіо іп ип оссЬіо (или пеІГоссНіо, пе§Іі 
оссііі) см. В -1275.

92а. аѵег (Ьиоп) оссЫо а) хорошо выглядеть, иметь 
вид; Ь) иметь наметанный глаз.

аѵеге. іі сош раззо пе<тІІ оссЫ см. С 2353. 
аѵеге ип §іагпЬопе зи§1і оссііі см. 0-438.
93. аѵеге ріи Іагдііі оссііі сііе Іа Ьосса (или §Іі 

оссНі Йеііа до іа): Ьа рій Іаг^Ьі §1і оссЬі сііе Іа Ьосса =  
у него глаза завидущие.

поп аѵеге Ііпдиа, пё оссЫ, пё огессНі см. Ь-668. 
аѵеге (или аѵегзеіа) а  поіа соше (или рій сііе) і( 

іиш о ад іі оссНі см. Р-1438.
94. аѵеге (Г)оссЬю а дс а) внумательно относиться 

к чему-л., смотреть за  чем-л.:
— С о те  роігеі ѵепіге?.. Мі сопѵіепе аПо§§іаг1а ей аѵег 

1’оссЫо аі ЬоШпо, сЬе ё  іп ріахха аі сазіе ііо  (М. й‘Агецііо, 
«Еііоге Ріегагпозса»).

— Как я мог прийти?.. Мне надо разместить вас на по
стой н караулить трофеи на площади перед замком.

Ь) быть осторожным, 
аѵег оссЫо см. 0 -9 2 а.
95. — поп аѵеге оссЬіо не иметь (никакого) вида.
96. аѵеге оссЫ рег... смотреть на..., устремить взор 

иа..:
Л $аііо зіа, сЬе 1а Різапа, чиеііа зега, поп еЬЬе оссЫ сЪе 

рег т е  (I. ІЯіеѵо, «Соп^еззіопі йі ип Ііаііапо»).
Д ело в том, что в т о т  вечер Пизана смотрела только на 

меня.
«Е паіигаіе сЬе поп Іе пе зіа ассогіа... поп аѵеѵі §11 оссЫ 

сЪе рег ^ іі аіігіі Ё зіа іо  с о т е  зе іо поп еБізіеззі» (Т. Ѵагпі, 
«Метогіе йі Еи&епіо Вгаѵеііі»).

— Конечно, ты ничего н не могла заметить... Только и 
делала, что пялила глаза иа других! Как будто меня вовсе 
и не было.
97. аѵегпе і\п  §орга §1і (или  §іпо а^Н) оссНі ^  быть 

сытым по горло чем-л.
98. аѵеге ГоссЬіо аййо5§о а не спускать глаз с ко

го-л.
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99. аѵеге (или  іепеге) діі оссНі арегіі а) смотреть в 

оба, быть начеку, настороже:
— АІІа 5ерп  сегіа гіеі Саро, Ьазіа (епеге рП Ъссііі арегіі

е 1е огессЫе аііеп іе, Іе Ьо йеііо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— В канцелярии шефа, я  вам уже сказал, нужно смот

реть в оба и держ ать ухо востро.

b) не закры вать глаза на..:
ОЬ бі, дігпепо Іл циеі ш отеп іо  йоѵеѵа а \ гіо іі ^огаев о 

гіі Іепег :1і оссЫ Ьеп арегіі, апгі вЬаггаіі зи ііа  ѵегііа гіеііе 
сове (С. Тезіогі, «Ьа созсіепга йі сід ске $і і с*).

О да, хотя бы в этот момент он должен был набраться 
храбрости н посмотреть прайде прямо в глаза.

c) (тж. аѵеге ^Іі оссЬі іп ісзіа) быть жнвым, жить.
100. аѵеге оссЫ сГачиіІа (или  гіі Гаісо) быть зор

ким, иметь острое зрение,
101. аѵеге §1і оссЫ Ьиопі иметь хорошее зрение, хо

рошо видеть,
102. а^еге (или  Гаге) оссЫ йі Ьа$і1і5со зло, сердито 

смотреть.
103. аѵеге §Іі оссЫ пеііе саіге  носить рваные чулки.
104. аѵеге §1і оссЬі іп саро і) иметь голову на 

плечах; разбираться в чем-л.; Ь) быть внимательным, 
держ ать ушки на макушке, не зевать.

105. яѵеге §1і оссЫ сіі йіеіго хорошо все видеть:
— Іп цнапіо а диезіо... сЫ т ’а55от1^11а йаѵѵего т е  ё 

Ѵ:іиссІг . С^неііо зі сЬе па ЯІІ оссЫ апсііе гіі сііе(то {М. Рис- 
сіпі, «ЕЬтеі»).

— Что же касгзтся ловкости, так Внтуччо... тот и впрямь 
на меня похож: этот да, сквозь землю видит.

аѵеге §Іі оссЬі <1і іа ісо  см. 0-100
106. аѵеге §11 оссМ іойегаН (йі раппо) быть глупоза- 

тым, простачком.
107. аѵеге §1і оссЫ Іойеіаіі йі рговсіиііо закрывать 

глаза на что-л., не видеть, не ж елать видеть чего-л.
108. аѵеге ип оссіііо аІІа д а ііа  е ипо а ііа  райеііа 

(или а ііа  реп ісіа) глядеть в оба, быть начеку.
109. аѵеге §1і оссЫ ітр е с іа іі (тж. ітресіагх і §1і ос

сЫ) ничего не видеть; делать вид, что.ничего не ви 
дишь, закры вать глаза на что-л.

110. аѵеге оссЬо Ііпсео (или ГоссНіо йі Ііпсе) а) хо
рошо видеть быть зорким; Ь) быть дальновидным, про
зорливым.

111. аѵеге діі оссЫ аііе  т а п і  а  чй не спускать глаз 
с кого-л., смотреть в оба за  кем-л.

112. аѵеге (или іепегс) діі оссііі (или 1’оссЬіо) а ’ шо- 
сЫ быть занятым своими делами, думать только о себе, 
о своих делах.

113. поп аѵеге пё оссііі, пё огессЬі иі.чего не замечать, 
ничего не видеть и не слышать вокруг себя.

114. аѵеге §Іі оссііі сГо55о смотреть н не видеть (ср. 
смотреть в книгу, а зидеть фигу).
' 115. аѵеге §11 оссііі {га ( і) реіі (или (га  П копим)

иметь сонные глаза; видеть сквозь сон (пример см. 
0-661).

116. аѵеге (или  іепеге) ГоссНіо а ііе  реипе (или а і реп- 
пеііо) быть очень внимательным.

117. аѵеге §Іі оссііі пеі вейеге а) груб, иметь глазе на 
заднице, ничего не видеть; Ь) иіутл. ходить с дыоами 
на штанах.

118. аѵеге §1і оссЫ (иогі йеііа іевіа быть вне себя:
5<лѵапо а-МовваІі §1і ипі ви§И 91(г1, в(геШ іпіогпо аі 

Іаѵоііпо. Т.іНі (]пеі 1 і иошіпі аѵеѵапо е іі оссЫ (чогі йеііа 1е- 
5Іа е &иагсіаѵапо (Е. Соггайіпі, «Ьа і  иегга Іопіапа»),

Эти ііюди сгруднлнсь вокруг редакторского стола. Они 
смотрели на карту Абиссинии в н р  себя от изумления

аѵеге §1і оссЬі іп іехіа см. 0 -99  с).
119. аѵеге і’осс!ііо а  іи ііо  все успевать, успевать за 

всем следить.
аѵеге Іа рапсіа ад іі оссііі см. Р-206. 
аѵеге 1а ресе 5и§1і оссЬі см. Р-9543.
120. чѵегпе ріепі §1і оссЬі: пе ко ріепі д іі оссЫ глаза 

бы мои на это не смотрели.

121. аѵеге росо оссі іо плохо выглядеть, 
аѵеге 1е хех^е пе§1і оссЫ см. 5-69)
122. аѵеге (ап(о і!’ос< Мі смотреть ао все глаза, быть 

настороже:
Сіоѵаппі. — С’ё . .  іі Ьагопо Лі ,к ті Ьиі Іп регвопа. ѴиоІ 

рагіаге а 11 а зі^пога. На (апіо гі оссНі! (і :. Роззепіі, «ѴШеііа 
]иогі рогіа* ).

Д ж о в а н н и .  — Барон Артьери собсіз^.шоЛ персонс.1. 
Ж елает говорить с синьорой. Он так смотрин

123. Ьаігаге а§1і оссЫ бросаться в глаза, мозолить
глаза.

1*4. Ьаііеге діі оссНі моргать.
125. — поп Ьаііеге §1і оссНі пристально смотреть, не 

сводить глаз; застыть в оцепенении.
Ьеаге 1’оссЫо см. 0-86.
126. Ьеге соп діі оссНі чй впитъсг. глазами в кого-л. 
Ьиііаге (и т о  і.едіі оссЫ см. Р-1443.
127. Ьиііаге діі оссЫ ви чй иметь виды на кого л. 
Ьиііаге (йеІ)Та роіѵеге пе§Іі осспі см. Р-1998. 
сассіаге §Іі оссЬі аййо5$о а... см. 0-171.
128. саѵяге ип оссіііо а  чй лишить кого-л. самого до 

рогого, горько обидеть
саѵагхі йа§1і оссііі см. 0-183.
129. саѵаге діі оссі.і а) выколоть глаза:

Еиёепіо. — Іп Ьоііе^а поп івіа Ьепе; зе ѵепііе апсЬе ѵоі, 
аѵга Бод§егіопе; зе ѵайо зоіо, т і  ѵоггй саѵаге §1і оссЬІ 
(С. Ооійопі, «Ьа Ьоііе&а йеі са[}ё»),

Э у д ж е и н о . -  И дти  к ней неловко, если я пойду вме
сте с вам и , она постесняется, а если пойду один, она ещ е 
вы ц арап ает  мне г л а за .

Ь) бросаться в глаза, производить впечатление:
...поп ѵо§1іо і^иагепііге сііе 1е & е тте  ѵепіззего пё йа 

Ооісошіа, пё гіаі Регй, т а  саѵаѵапо §11 оссЫ, е Ьаэіаѵа 
(/. №іеѵо, «Соп?еззІопі йі ип ііаііапо»).

...я, разумеется, не могу ручаться, что все эти драгоцен
ные камин ие привезены из Голконды илн Перу, но они 
вызывали всеобщее изумление, и этого было достаточно.

130. саѵаг5І §Гі оссНі а) выцарапать глаза друг другу;
Ь) портить себе глаза, зрение:

Рег зіН аііо  савіеііо іп агіа 1а гпатш а з ’ега ѵізіо рагііго 
И П§1іио1о рег Г ітіѵегвііа  йі ^ 'ароіі... е 1е зогеііе зі егапо 
саѵаіі оссЬі а сисіг^іі іі соггесіо ^иа5і сі Іоззе апгіаіо 
а погге (С. Ѵег§а, «II тагііо йі Еіепа»).

И радн э т и х ,  с позволения сказать, воздушных замков 
мать отправила сына в неаполитанский университет., а его 
сестры чуть не ослеилн, готовя ему одежду, словно невесте 
к свадьбе.

саѵаге ргігіа 1а ігаѵе йеІГоссІЛо ргоргіо сііе Іа Геяіиса 
йаІГоссНіо аіігиі см. Т-887.

131. сегсаге соіі оссНіо нгкать взглядом.
132. сЬ іатаге  1’оссіііо радовать глаз, привлекать вни

мание:
...апсЬе і саѵаііі аѵеѵап зиі саро о реппе о циаІсЬе аИго 

огпашепіо, е 1е Ьгі^ііе 1аг§Ье чиазі ип раішо... е ді соіогі 
сЬе сЫ атаѵап  ГоссЬіо (М. й ’АгееИо, «Еііоге Ріегатозса»). 

...у лошадей на головах были султаны из перьев или еще 
какие-либо украшения Поводья были шириной в ладонь... 

и радовали глаз своей расцветкой.

133. сЬіийеге §1і оссЬі а) заснуть; Ь) умереть.
134. поп сНіийеге (ип) оссіііо не сомнуть глаз, не 

спать:
«...Іапіо», з! біззе, «диез^а поііе поп гіизсігеі а сЫигіег 

оссНіо 1о зіеззо» (О. Тезіогі, «Еа созсіепга йі сід сНе зі 
[а»)

«...тем более, — сказал он себе, — сегодня ночью мне все 
равно не уснуть».
(Пример см. тж. С-2536; Р-573).

135. сЫисІеге ип оссНіо (или  ГоссЬіо, §Ц оссЬі) 5и цс
закрывать глаза, смотреть сквозь пальцы иа что-л.:

Таіі езргеззіопі зопо созі соти п і ей еНісасі, гіа Гаг 
сЬіийеге ип оссЬіо зи ііа  е г а т т а і іс а  (^. РосШ, «Ѵііаііапо, 
Іасііе»).

Подобные тосканизмы до такой степени вошли в язык, 
до того выразительны, что на грамматику тут приходится 
смотреть сквозь пальцы.
{Пример см, тж* В*869; Р-679^



136. сЫийегь оссЫ а  «|й а) закрыть глаза (покой
нику); Ь) находиться у постели умирающего, присутст
вовать при чьей-л. смерти.

137. сЫийеге §1і оссііі а ііа  Іисе а) умереть; Ь) не ж е
лать видеть истины, закрыть глаза на истинное поло
жение вещей.

138. сЫийеге ип оссіііо е гпепаге іі Ьиоп рег 1а расе 
один глаз закрыть, а другим стараться не видеть, 

не обращ ать внимания ни на что. 
сопіепіаге ГоссНіо см. 0-86. 
139. соггеге ад іі оссЬі бросаться в глаза.
140. сояіаге ип оссЬіо (йеІІа Іеяіа или сіеі саро) стоить, 

обойтись очень дорого:
— Е ІеІ Ьа ипа сотр а^п іа?
— Се ГЬо — гіівзе а^ёгезБІѵо. — Се ГЬо. Ыоп іиИІ з іа т о  

еапіі. Е т і  созіа ип оссЬіо.
-г- Іпде§пеге, — е зс іа т а і, — рего Іа ііепе Ьеп пазсозіа.
— Ё диезіо сЬе ші созіа ип оссЫо (С. Раѵезе, «Ьа 

зріа%ёіа»).
— А у вас есть приятельница?
— Есть, — сказал он с вызовом. — Д а, есть. Н е все ж е 

святые. И она мне очень дорого обходится.
— Ах, инженер! — воскликнул я, — однако, вы лозко ее от 

нас прячете.
— Это-то и влетает в копеечку.
— Реѵопо созіаге ип оссЫо гіеі саро (^. Ірѵіпе , «Ье іегге 

йеі Засгат епіо»),
— Эти сигареты, наверное, очень дорогие.
— (Эиапіе ѵоііе гіеѵо гіігіі. Ріегіпо, сЬе поп ѵодііо сЬе іи  

гііа сіеі саісі аі сотрад п і... Ьо заі Ьепе сЬе 1е зсагре... созіапо 
ип оссЬіо гіеііа іе з іа  (М. М оё На, 1500 рій Ьеііе Ьаггеі- 
Іеііе»).

— Сколько раз тебе, Пьерино, говорить, чтобы ты не бил 
товарищей иогами. Ведь ты ж е знаешь, что ботинки стоят 
сейчас так дорого.
(Пример см. тж. С-997; Р-1115).

141. поп сгейеге аі ргорті оссЫ глазам своим не ве
рить.

142. сгевсеге а оссЬіо расти на глазах, расти ие по 
дням, а по часам:

«Коп аѵег раига, ё гіі зеііе шезі. Ѵейгаі сЬе сгезсегі а  
оссЬіо» (В. Сісоепапі, «Ѵіііа Веаігісе»).

— Не бойся, ведь она семимесячная. Вот увидишь, ребе
нок будет растн не по дням, а по часам.

йаге Іи т о  пе^іі оссЬі см. Р-1443. 
143. йаге ип оссНіо а чс присмотреть за чем-л.
144. йаге і виоі оссНі рег... все отдать за..., всем по

ж ертвовать ради..:
АѵгеЪЪе гіаіі і зиоі оссЬі рет аѵеге ип Іідііо  (# . ВгассоЛ

«11 пеопаіо»).
Моя жена готова все отдать, лишь бы иметь ребенка.

145. йаге й’оссЫо а) подмигивать:
«Мі ѵиоіе іпзеепаге..?» гіргепйеѵа іі сопіе, т а  гіоп Ко- 

гігідо е іі  гііё д ’оссЫо рег Гагеіі іпіепйеге, сЬе рег а т о г  зио, 
сеззаБЗе гіі сопігагігііге (А. М апгопі, «1 ргот еззі зрозі»).

— Вы хотнте меня поучать..? — начал было граф, но дон 
Родрнго подмигнул ему, давая понять, что не в его иите- 
рестах противоречить подесте.

Ь) смотреть благожелательно, с сочувствием; с) бросить 
выразительный взгляд. 

146. йаге пеІГоссЬіо (или аІГоссЬіо, педіі оссНі) бро
саться в глаза:

Ье ізігихіопі сіі поп Гагзі ѵегіеге, с!і поп рагіаге соп пез
зипо, гіі поп йаге рег пеззип т о ііѵ о  аІГоссЬіо егапо созІ 
ргезБапІі... (Р. ЗассНі, «Ьа ргіт айоппа»).

Она получила строжайший наказ никому ие показываться 
на глаза, ни с кем не разговаривать, ин под каким видом 
не привлекать к себе внимания.

II ѵего ВаЬа т е  1о гіігоѵаі а йие раззі зепга сЬе т і  
аѵеззе (Іаіо пеІГоссЬіо (С. Саззоіа, «11 іа&Ііо йеі Ьозсо»), 

Но настоящий Баба оказался в двух шагах от меня, толь
ко я его сначала ие заметил.
(Пример см. тж. В-846Ь; С-1068: Р-340)*.

147. йаге йедіі оссЬі іп ^с заметить что-л., бросить 
случайный взгляд на что-л. 

йаге (с к і) іа  роіѵеге педіі оссМ см. Р-1998.
148. й ііаіаге діі оссЬі широко открыть глаза.
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149. сііхсіо^ііеге §11 оссЫ іп Іасг іте  расплакаться, 
йіѵогаге соп діі оссИі см. 0-185
150. йоггпіге ай (или соп 0 ІІ) оссЫ арегй а) спать 

с открытыми глазами; Ь) быть настороже, начеку.
151. йогшіге а оссЬі арегіі соше 1а Іерге (тж. йогшіге 

соп ип оссЬіо 5о1о соше іі §а ііо ) спать вполглаза, быть 
начеку, настороже.

152. йгіггаге ГоссНіо подумать внимательно, хоро
шенько. 

еякеге а цй соше ип Ьгиксоіо іп ип оссЬіо (тж. емеге 
ип Ьги$соІо пе§1і оссЬі рег или а ЧЙ) см. Б 1276. 

евяеге §гаіо  (или ^гайііо) аІГоссИіо см. 0-86. 
153. еввеге перГі оссЬі стоять перед глазами. 
154. евхеге ГоссЬіо й(!)гі((о (илі йеяіго) йі быть 

чьей-л. правой рукой; быть чьим-л. любимцем. 
еввеге ип оссЬіо йі 50Іе см. 8-947. 
155. евзеге ріеп й’оссЫ глядеть во все глаза, быть 

очень внимательным. 
еввеге соше ип ргипо пеІГоссЬіо Йі дй (или іп ип ос- 

сЫо а чй) см. Р-2378.
156. ехяеге 1ии’оссНі (е  іи й ’огесс1іі): хопо іиіІЪссЬі (е 

іи і і’огессЬі) я весь внимание:
II 21Ю аѵѵегзагіо соііа врасіа іп а ііо  ега іиН ’оссЫ, з Ьеп 

вареѵа сЬе ип ргіто  соіро (аііііо  роіеѵа гіиасігдіі [аіаіе 
(М. й’Аге^Ио, «Еііоге Ріегатозса»),

Противник подняв меч, был весь внимание. Он прекрасно 
понимал, что первый же неудачный удар может стать для 
него последним.

Гаге асциа Йа оссііі см. А -159. 
(аге (иосо йа^И оссііі см. Р-1523. 
(аге (1а) д а ііа  гпогіа (или Іа §аі4а йі Мавіпо) сЬе 

сіііийеѵа діі оссііі рег поп ѵейеге і іорі см. 0-248. 
157. (аге ип’оссЫо поставить синяк под глазом, на

бить фонарь:
«Аііепіаіі апсога а Іоссагті е роі ѵегіі зе поп іі ?асс!о 

гіие оссЫ созі» (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»),
—• Попробуй, только тронь, сразу увидишь, каких фона

рей я тебе наставлю.
...е РеЬо, с!і Ъиопитоге, а ііассо  Іііе соп ипа сорріа д! 

^іоѵапоііі... Ьо тіпассіагопо Ш Гаг§Іі ип аКг’оссЫо (С. Ра- 
ѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

. . . у  Фебо, вндно, руки чешу гея, затеял ссору с двумя 
парнями... Они ему пообещали поставить еще один фонарь.

158. Гаге й’оссЫо (тж. (агсі ГоссЬіо) незаметно по
дать, сделать знак глазами (пример см. Ѵ-407).

159. Іаге ГоссНіо а чс привыкнуть к чему-л.:
АпсЬе а д і г ' йие 5а1ѵа4оге аѵеѵа Іа ііо  ІроссНіс соше 

а ипо йеі іап іі е іетеп іі сіеііе поШ йі дие1І*езі;аіе: іі ѵоіо 
сіеі рірізігеііі; чиаІсЬе ріапіо йі Ь атЬ іпо  іпгіізрозіо; Гесо 
зо ііосаіа  <Н циаІсЬе йіБсизБІопе... (Р. А. Виіііііа, «II ѵоіап- 
ііпо»).

И к  этнм двум Сальваторе тоже привык. Д ля него это 
были обычные признаки ночн, как полет летучих мышей, как 
всхлнпываиня приболевшего ребенка, как приглушенное эхо 
ночных разговоров.

160. (аге діі оссЬі а... присмотреться, приглядеться к... 
(аге оссНі й ЬакіГіксо см. 0-102.
161. (аге §Іі оссНі дговхі а) не удостоить взглядом, 

пройти мимо не взглянув; Ь) раскрыть глаза (от удив
ления, негодования).

162. (аге діі оссЫ Іивігі а) вот-вот заплакать; Ь) под
выпить.

163. Гаге я'.і оссЬі соше ш ассаіеііе а  чй наставить фо
нарей под глазами. 

(аге ип оссіііо пего см. N-213. 
164. (аге §1і оссііі а ііе  риісі ^  блоху подковать, быть 

искусным мастером, умельцем. 
(аге діі оссНі гохкі см. Р-556.
165. Таге ГоссЬіо йі загйа іпогіа вылупить глаза:

N0 , поп (аге чиеІГоссЬіо ді ?агсіл імогіа: поп сі Но аѵиіо
тапо іо... (Ь. 5 сіазсіа, «II ціогпо йеііа сіѵеііа»).

Что ты на меня вылупился, я тут ни при чем.

166. Гаге р іі оссЬі $саппа(і смотреть в оба, быть на
ст >ргже (пример сл. А-259) .
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167. !аге РоссЫо (или ^іі оссЬі) <1і Ігі^ііа смотреть 

жадными глазами:
Ргапг. — Е ип ЬеІІішЬизІо еН етт іп аІіЗ Б Іто , сЬе Іі *а §Н 

оссЬі ді ігі^Ііа, БІассіаІа сЬе зеі! (./?. Вгассо, «Зрегйиіі пеі 
Ьиіо»).

Ф р а н ц .  — Этот женоподобный франт пялнт на тебя, 
бесстыжую, глаза.

Іагві отЬ га  ®и§1і оссЬі см. 0-341. 
168. Гаге гісіеіе Госсіііо а  <̂с! развеселить, рассме

шить кого-л. 
169. (аге іал іо  сГоссІіі таращ ить глаза:

II гезіо (Іеііа соглра^піа Тассѵа Іапіо «ГоссЫ а чиезіі 
га^ іоп атеп іі (/. №іеѵо, «Соп^еззіопі йі ип ііаііапо»).

Все остальные только таращили глаза, слушая эти рас
суждения.
(Пример см. тж. В-833).

Іагзі Іеііо а§1і оссЬі соп 1а т а п о  см. Т-630. 
170. Ііссаге ^Іі оссЬі іп чсі неотступно следить за 

кем-л.; все время думать о ком-л. 
171. Пссаге (или сассіаге, т е ііе ге , ріапіаге, іепеге) 

§Іі оссЬі асЗсЗо55о а... пялить глаза, уставиться на..:
А1 Ггаіе поп гіизсі пиоѵо іі зиопо сіі диеііа ѵосе, е сас- 

сіапгіо^М Ьеп §11 сссЬі агігіоззо, іобіо 1о еЬЬе гісопобсшіо 
(Р. Рап?апі, «Сессо сі'АзсоІІ»).

Монаху этот голос показался знакомым и, повниматель
нее присмотревшись к путник}, он тотчас ж е его узнал.

Ііпа ѵоііа с’ега ип тегсап іе  сЪе гіоѵеѵа рагііге рег ип зио 
ѵіа§діо т а  аѵеѵа раига а іазсіаг зоіа а саза 1а іі&ііа. рег
сЬё с’ега ип Ке сЬе 1е аѵеѵа т е з з о  ^Іі оссНі агісіоззо 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»).

Ж нл-был на свете купец. Он должен был уехать по де
лам, да все боялся оставить дома дочку, потому что при
глянулась она одному королю.

172. Гие§іге аІГоссНіо ускользнуть от взора, исчезнуть 
из поля зрения.

173. (и§§іге ад іі оссЬі сіеі то п й о  удалиться от света 
(пример см. А-38). 

{теііаге (и т о  пе^іі оссНі см. Р-І443.
174. §е ііаге  Госсіііо ей... бросить взгляд на..:

ЕИа На §еМа(о е іі оссНі зи гіі зио гіо  С а тр ап а  с!і 1е§по, 
1а (игЬассіа! (С. Ѵег&а, «/ МаІаѵо§ііа»)

Она, хнтрюга, засматривалась иа своего дядю  по про
звищу Деревянный колокол.

деііаге (сЗеІ)Іа роіѵеге пе^іі оссЬі см. Р-1998. 
175. ^іигаге 5и§Іі оссНі д\ чсі поклясться тем, что до

роже всего:
«Ти поп загаі рій гісса зе т і  аѵгаі гіаіо ипа р іазіга сІІ 

теп о»  гііззе е 3’аііоп іапо т е п іг е  Роііззепа Ьгопіоіаѵа зепга 
§ііагсіаге Наі^апйзЬ: «На §іигаіо зи§П оссНі гіеі П§1і, ше* 
зсЬіпо» (Р. Сіаіепіе, «СогШе а Сіеораіга»).

— Ты не разбогатеешь, если дашь мне на пиастр мень
ше, — сказал он, уходя.

— А ведь поклялся жизнью своих детей, подонок, — про
бормотала Полнксена, не глядя на Хайгануш.

176. еьагйаге соп (ип) аИго оссЬіо (или соп аіігі ос
сЫ) смотреть другими глазами:

РегГіпо Сегсиеіі е Р гііііі сотіпсіаѵ апо а еиагсіагіо соп 
аИго оссЬіо (Р. Скіага, «И Ваіогйо»).

Д аж е Серкей и Пелиттн стали смотреть на него другими 
глазами.

177. §иагс1аге (или ѵесіеге) сіі Ьиоп [ш аі, саШѵо] ос- 
сЬіо чувствовать приязнь [неприязнь]:

МагсНезе й і Рогііророіі. — А ргорозііо гіі сатегіегі; ѵі ё 
циеі сатегіеге  сЬе Ьа п о те  РаЬгігіо, т і  ріасе росо. Р а гт і 
сЬе 1а Іосапсііега 1о еиаггіі аззаі <Н Ьиоп оссЬіо (С. Ооідопі, 
«Ьа Іосапсііега»).

М а р к и з  д н  Ф о р л и п о п о л н .  — Кстати о слугах. Мне 
каж ется, что этот парень, которого зовут Фабрицно, а мне 
он очень ие нравится, приглянулся нашей хозяйке.

— Но ип’еій, рго!еззоге, сЬе поп роббо сатЬ іаг  ѵііа, т а  
зе ІЧта ѵоіеззе гіізігагзі. ігоѵаге ип атЬ іеп іе, ипа сотрад п іа  
сЬе 1е ріоѵаззе, ѵегігеі 1а соза гіі Ьиоп оссЬіо (С. Раѵезе, 
«Ьа зріаёёіа»).

— Я нахожусь в том возрасте, профессор, когда уж е не 
меняют образ жизни, но если Нина захочет отвлечься, пе
ременить обстановку, найти себе компанию по вкусу, я ни
чего не имел бы против.

— ...(Эиеі зио сапсеіііеге рег аііго т і  ^иаггіа ігорро гіі 
т а і  оссЬіо: ец іі На ѴогессЫо й е і  (іиса, е Ц гіиса е і і  сгесіе...

[Р. Р апіап і, «Сессо й’АзсоИ»

— ...К тому же, этот его секретарь смотрит на меня слиш
ком косо. Он глаза и уши герцога, н тот ему верит...

I росЬі а т іс і Гаѵеѵапо аЬЬапйопаіо, опйе поп еззег ѵізіі 
гіі саШѵо оссЫо (О. Ѵегда, «Мазіго-сіоп СезиаШо»). 

Немногие друзья оставили его, боясь косых взглядов.

178. ^иагсіаге (сЗі) вой’оссЫо следить краем глаза, 
украдкой; смотреть исподлобья. 

^иагсЗаге 1а ра^ іш гга  пеІГоссЬіо аіігиі е поп ѵесЗеге 
Іа ігаѵе пеі ргоргіо см. Т-891. 

ішресіаг5І діі оссЬі см. 0-109
179. ітре^п аг5 і §1і оссНі лезть из кожи (вон), ста

раться изо всех сил:
I ^епііогі йі созіиі еЧтрееиагопо ^Іі оссЫ рег зріп^егіо 

оііге 1а чиіпі^а е іетеп іаге  (О. Кеа, «Р іігаііо  сіі гпаевіо»).
Его родители из кожи лезли вой, чтоб только их сыно

чек не остановился на начальной школе,
іп^оіаге соп §1і оссНі см. 0-185. 
180. 1а5сіагсі ^Іі оссЬі: сі Ьо Іазсіаіо §1і оссЫ я не мог 

оторваться, я не мог глаз отвести.
181. І е ^ е г е  пе^іі оссЫ читать по глазам, в глазах. 
1еѵаг8і ип Ъгизсоіо йаІГоссЬіо см. В-І277. 
1еѵаг§і і Ьги§со1і сЗа^Іі оссЬі см. В-12773.
182. 1еѵаг§і ^Іі оссЬі выцарапать друг другу глаза.
183. Іеѵагзі (или саѵагзі) йа^Іі оссЬі отдавать что-л. 

скрепя сердце.
184. поп Іеѵаге (или поп іо^ііеге) §1і оссНі Йі (Зо'.;мі 

(тж. поп Іеѵаге ^Іі оссМі <Л’ас1сЗо55о а...) глаз не сво
дить, не спускать:

— Іп Іи ііо  іі Іешро бі чиезіо соііочиіо іо поп 1е Ьо т а і  
Іеѵаіо ип т о т е п іо  біі оссЫ да доБво іР. Рап^апі, «Сессо 
д’АзсоИ»).

— За все время этого разговора я ни на миг не спустил 
с нее глаз.

...е те п іг е  Г отп іЬ и з регсоггеѵа і ѵіаіі гіі Сігсопѵаііагіопе, 
(іі еіоѵапе) 1е бі ега зесіиіо гіі !гопіе е поп 1е іо&Ііеѵа §!і 
оссЫ бі Й0850 с о т е  еН а Іігі и отіп і И ргезепИ йеі гезіо, 
с о т е  1е йие сіоппе іп сареііі (1/. Ргаіоііпі. «М еіеііо»).

...н пока автобус шел по кольцевой дороге, молодой че
ловек сидел против нее и не спускал с  нее глаз, как, впро
чем, и все остальные мужчины и две простоволосые жен
щины.

Іеѵаге ип ргипо йа^Іі оссЬі см. Р-2379. 
таж З аге  іаѵ іііе  гіа^іі оссЫ см. Р-323. 
185. т а п ^ іа г е  (или сііѵогаге, іп^оіаге) соп ^ іі оссЫ

a) пожирать глазами:
Кіссіо поп пе аѵеѵа раига... Е зі т а п ^ іа ѵ а  соп ^ІІ оссЫ 

о^пі зио еезіо (О. Агріпо, «Ье т іііе  е ипа Ііаііа»).
Рнччо его не боялся... Он пожирал взглядом каждый жест 

Макиавелли...
С о т е  та п е іа ѵ а  Оізеііа! М ап^іаѵа 1а роіепіа соп 1а Ьосса 

е т е  соп ^ іі оссЬі (С. Раѵезе, «Раезі іиоі»).
А как ела Дж изеллаІ Ртом она уплетала поленту, а 

глазами пожирала меня.
(Пример см. тж. Ь-662).

b) смотреть со злобой, с ненавистью.
186. тап іеп еге  ГоссНіо ѵіѵо поддерживать бодрость 

духа:
Ё ѵего сЬе іо рег 1еІ Гиі т а г ііо  езетр іаге : 1е рогіаѵо іи ііо  

сЬе диагіа^паѵо.-. Ігаппе диаІсЬе зоійо рег т а п іе л е г т і  1’ос- 
сНіо ѵіѵо (Ь. Рігапйеііо, «Моѵеііе рег ип аппо»).

Ей-ей, я был примерным мужем и приносил домой все, 
что зарабаты вал, оставляя себе только самую малость для 
поднятия духа.
187. т е п а ге  а Іипда ГоссЬіо заметить, увидеть из

дали. 
т е й е г е  !и т о  пе^іі оссЬі см. Р-1443. 
т е ііе ге  ^Іі оссЬі ай(3о550 а... см. 0-171. 
т е ііе г е  іі ѵеіо гііпапгі а§!і оссЫ см. Ѵ-191.
188. т іви гаге  а  оссЬіо (или соІГоссЬіо) мерить на 

глаз, на глазок.
189. поп тиоѵеге оссЬіо не сводить глаз.
190. пазсеге соп діі оссЬі арегіі ^  уродиться плу

том, жуликоватым.
191. пазсеге соп пссЬі сіішзі ^  уродиться дурач

ком, глупым. 
поіаге ІІ Гизсеііо пеІГоссНіо аіігиі е поп ѵеаеге іл 

ігаѵе пеі ргоргіо см. Т-891.



осс 686

192. ра^аге «п оссНо дорого заплатить, купить по до
рогой цене; получить, приобрести дорогой ценой:

АИгі еіеіігісізіі изсіѵапо, соп чиеііе Іого ІаБсЪе ^опІіе сіі 
агпезі гпеіаііісі сЪе Апіопіо СопсЫ^Попе аѵгеЬЬе р а^аіо  ип 
оссНіо рег зарег шапоѵгаге (С. Агріпо, «Аііге зіогіе»).

Из подъезда выходили электрики; их карманы были на
биты инструментами. Антонио Конкильоне много бы дал, 
чтобы научиться ими пользоваться.

193. рахате  ип оссЫо сіеі саро (или сіеііа іев іа) ^  
платить втридорога.

194. ра$$аге сГоссНіо пройти незамеченным.
195. регйеге 1а Іисе (или іі Іише) гіе&Іі оссЫ (гз/с. 

регйеге іі Іи т е  сІеІГіпіеІІеііо или (Іеііа га^іопе) поте
рять рассудок, потерять голову:

— Ё Іапіо еѵігіепіе 1а е іи зіегга  сіі чиапіо 1е сІІсо сЬе поп 
роззо / аге а  тепо а і репзаге сЬе <іі Аппеііа пиііа 1е іт р о г іа  
орриге сЬе іи ііо  ад ип Ігаііо  еііа аЬЫа реггіиіо іі Іи т е  «Іеі- 
ГіпіеІІеНо (/. Зѵеѵо , «і)па ѵііа»).

— Справедливость моих слов настолько очевидна, что 
можно подумать только одно: либо вам никакого дела нет 
до Аинетты, либо вы лишились разума.

ОоІсетаБсоІо а II ога реггіеііе іі Іи т е  гіе^Іі оссНІ. Ь ’іга
10 ассіиНо (Ь. Р ігапйеііо, «N01)6116 рег ип аппо»).

И тут Дольчемасколо света божьего не взвидел. Его 
охватила ярость.

ЕЪ согпе і іогі, 1а зЬіггарІіа (Іаѵапіі аі гоззо реггіеѵа
11 Ішпе гіе&іі оссЫ (Е. Рігапсіеііо, «I  ѵессЫ е і ціоѵапі»). 

Конечно, от красного цвета у полицейских, так ж е как
у быков, темнело в глазах.

«Е гііатіпеі»  е зс іа т о  зрахіепШ о Гех Ьгі§ап*е Й отра§по- 
пі... Іо 1а депіе 1а сопозсо рег ѵессЪіа езрегіепга, е зо сЪе 
диапгіо і Ъиопі реггіопо іі Іише йе&іі оссЫ Ьиііапо [иосо 
рій гіеі гііаѵоіо (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»).

— Черт возьмн! — воскликнул бывший разбойник Ком
паньоне...— Я на своем веку навидался всякого н знаю, что 
когда порядочный человек теряет голову, он способен на* 
творить дел хуже самого дьявола.
{Пример см. тж. 0-235; 3-20).

196. регйеге сГоссМо а) упустить из виду:
Ма Багіо поп ретгісѵа «ГоссЬіо 1а т е іа  рій ітрогіап іе .
— Ога сіоѵеіе зіш ііаге а т е т о г іа  ГаНаЬеіо заропісо 

(С. Нойагі, «XV Іа Заропіа!»).
Но Дарно не забыл о  самой главной задаче:
— Теперь вы должны выучить наизусть сапоннйскнй ал

фавит.
АПа ІТпе 1о регзего сРоссЫо е поп Іо ѵісіего рій (С. Соі-

Іосіі «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).
Наконец, они потеряли его из виду и больше уж е ие ви

дели.
(Пример см. тж. С -1696).

Ь) потерять, утратить внешний лоск, приятный вид. 
197. ріапдеге а саісіі оссііі плакать Горючими, горь

кими слезами. 
ріап{>еге іи ііе  1е Іасг іте  йедіі осг.Ьі см. Ь 65 
ріапіаге ^Іі оссНі а(1с1о$$о а... см. 0-171. 
198. рогдеге діі оссНі пеі ѵ іб о  а чй пристально смог 

реть на кого-л. 
рогіаге іі со тр азв о  пе^ІІ оссЬі см. С 2353 
199. гарігяі Ла{,1і оссііі исчезнуть из виду, пропасть с 

глаз.
200. гепгіеге оссЬіо рег оссЬіо, йепіе рег йепіе =  воз

дать по заслугам; око за  око, зуб за  зуб.
201. гіггаг ріі оссЬі внимательно, пристально посмо

треть. 
!02. заііаге ?^1і оссЬі бросаться в глаза:

II ге§§ ітеп Іо  аѵеѵа со т іп са іо  ай аѵап/атс аі гііпга гіеі 
ІатЬ и гі... т а ,  а ѵесіегзі йаѵапіі циеііа сіііа ігапчиіііа , сог- 
гііаіе, іп іепіа аі іаШ  зиоЦ о^пипо йеі гпіШагі зі Бепіі соше 
іпсіізсгеіо, ітрогіипо, е 1а рагаіа «аИо а|*Іі оссЫ с!і *иШ,
с о т е  ипа собэ $иог ді Іио^о, зіопаіа , ипа соза сЬе зі роіеѵа 
ргоргіо $агпе а тепо (I. Саіѵіпо. «II ге^ёіт епіо  зт аггііо»).

Полк двинулся под барабанную дробь... но при виде 
этого тихого и мирного городка, занятого своими делами, 
каждый почувствовал, как он нескромен н назойлив, н всем 
бросилось в глаза, что этот парад совсем не к месту, что 
он выглядит фальшиво и что без него можно было бы спо
койно обойтись.

(Эиапгіо а ип сегіо рип1:о зі ё іпгіоШ а те й е г е  іп сагіа 
циаІсЪе Ггаве гіі дисііа Ііп^иа сЬе еН еШ ѵатепіе зі рагіа, іі 
сопігопіо Гга іі Іаііпо г іт а Б Іо  сгІБІаІПхгаіо е іі іаііпо сЬе 
зі ё т и іа іо , з а і іа  а§Н оссЬі (Б. Мі&Цогіпі, «Сопѵегзагіопі 
виііа  Ипциа»)ш

Когда в определенный момент возникает ж елание запи
сать чисто разговорную фразу, запраш ивается сопоставле
ние с латинским и бросаются в глаза изменения, которые 
претерпела латынь.
203. хЬаггаге РоссЫо а) пристально смотреть, напря

женно вглядываться Ь) правильно представлять себе 
что-л., прозреть. 

«Ьаггаге §1і осскі см. 0-209. 
всНіхгаге (аѵіііе йадіі оссЬі см. Р-323. 
204. 5сЫггаге (ишо (или ѵеіепо) йа§1і оссігі метать 

громы И МОЛНИИ. 
хсіііггаге (і!) Гиосо йадіі оссЫ см. Р-1541. 
всНіггаге іі дгаххо Йа§1і оссНі см. 0-1002. 
205. 5сопігпейеге ип оссіііо =  дать голову на отсече

ние, оиться об заклад.
206. 5сигаг5і §Іі оссЬі потерять зрение, ослепнуть.
207. &гссаг5і діі оссЬі все глаза выплакать.
208. 5е§шге соп ГоссНіо (или соп діі оссЫ) следить 

взглядом, провож ать глазами, взглядом. 
.зепііге 1е іасппіе сііеіто діі оссЫ см. Ь-67. 
5§гапаге §1і оссііі см. 0-209. 
$ос1(Іі5Іаге ГоссЬіо см. 0-86.
209. $ра1апсаге (или кЬаггаге, з^гапаге) е іі  оссЬі вы 

таращить, широко раскрыть глаза (от изумления 
и т. п .):

І-( і. роѵепеНа, а 5еп(ігші рагіаге іп (]цс1 гпсхіо, л^гапо діі 
(а.с 11і. зогргева (Л. Могаѵіа, <•Яассопіі готапі»).

Она, бецняжкз слыша такие мои слова, прямо вытара
щила глаза от удивления-.
210. хрепйеге §1і оссЫ тратить очень иного денег, 

тратиться.
211. зріпдеге 1'оссіііо устремить взгляд, 
хргіггаге Гаѵіііе йа^К оссЬі см. Р-323.
212. зіаге ^іпапгі а§1і оссЬі стоять перед глазами.
213. зіаге Шіо пе§Іі оссНі не выходить из головы, з а 

сесть в памяти.
214. зіаге соІГоссЫо Іехо оыть начеку, смотреть в оба.
215. 5Ігіп{теге (или вігіггаге) ГоссНіо подмигивать: 

ТиШ т і  еиаггіагопо ь^ггігіеіійо, е .1 Зі к, сЬе ега Бедиіо й\
Ігопіе а т е ,  т і  вігіпве 1’оссЫо (С. М аіирагіе, «Ьа реііех) 

Все смотрели на меня, улыбаясь, а Д ж ек, сидевший на
против, под..іигнуч мне.

...разва ипа зіепога... и п а  ѵега Ьеііегга... Сі §и; гсіашто 
е іПБ;ете 5 І Й 2 а т т о  1’оссНіо (Ь. В ідіагеііі, ^СагІопе. Ѵііа 
ііі ип ііа ііапоя).

...мимо нас прошла дама... Красотка, каких «ало... Мы 
переглянулись в  подмигнули друг другу.

216. здссНіаге *1е§Іі оссЬі прочитать по глазам, во 
взгляде'

— Ѵ иоі гіипчие сЬ іо  РІа соБІгеИа гіі г іотап гіаг дна е  ІЛ 
сова віа іссагіиіо а і ш іо  рагігопе? — й івзе Регре1ік_ .. §и аг- 
сіапйоіо Гібво, (]ііар ѵоІеББе м к с іі іа г ^ іі  (Іа^ іі оссЬі іі ?е{^іг!о 
(Л. М ат опі, «I рготеззі зрозі»).

— А вы что ж е хотите, чтобы я повсюду расспрашивала, 
что произошло с моим хозяином? — сказала Перпетуі 
всматриваясь в его глаза, будто хотела прочитать его мысли.

217. іелеге арегіі §11 оссНі быть начеку, настороже.
218. іелеге сРоссЫо не спускать глаз, присматривать, 

следить за..:
Зап іигга . — Ѵоі апсіаіесі, сііе ѵі Іеггд «З’оссЫо 1а Ъоііеда... 

Ыоп Іе т е іе , поп зопо Іагіга апсЬе! (О. Ѵег%а, «Саѵаііегіа 
гизіісапа»).

С а н т у ц ц а .  — Идите туда, а я присмотрю за лавкой_
Не бойтесь, я ведь не воровка.

Оие а^епіі іп Ьог^Ьезе іепеѵапо созіап іатеп іе  Й'оссЫо 1а 
5иа аЬііахіопе («Раезе з е г а 23 іеЬЬгаіо 1967).

Два шпика в штатском велн непрерывное наблюдение За 
его домом.
(Пример см. тж. С-1297; Р-294; К-397).

іелеге §1і оссііі а Ійо550 а... см. 0-171. 
219. іепеге §1і оссЬі (или оссНіо) а... (или ей...) не 

спускать глаз с ... заботиться, думать о... 
іепеге діі оссЬі арегіі см О 99
220. іепеге діі оссЫ ШН пристально смотреть, 

Р іегатозса  ѵі іепеѵа ^іі оссЫ ІШ і, • ѵесіеѵа іи ііе  Іе
ГіпеБІге Бепга Іи т е  (М. й ’Аге&Ио. «Еііоге Ріегатозса»).

Фьерамоска пристально вглядывался в дальние очертания 
монастыря. Ни в одном окне не было света.
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іепеге &Іі оссЪі (или ГоссЫо) а* то с ііі см. 0-112. 
іелеге ГоссЬіо аііе реппе (или аі реппеііо) см. 0-116.
221. іепеге §1і оссЬі а р05Іа уставиться, пристально 

смотреть на...
ІІгаге іі ѵеіо біі^іі оссНі см. Ѵ-195.
222. іо&ііеге §1і оссЬі (или іі Іише оссЬі) заста

вить света божьего не взвидеть1.
...БІссЬё Магіа 8арирро зіаѵа рег сіаге а ^иеі ^Іоѵапе ипа 

зѵеиіоіа сЬе ^ іі аѵгеЪЪе ІоИо і! Ішпе гіе§1і оссЫ ( V. Вгап- 
саіі, «И ѵессЫо соп &1і зііѵаіі»).

...н Мария Сапуппо собиралась дать  этому парню такую 
оплеуху, чтобы у него искры из глаз посыпались.

223. іо^Неге сГоссЫо убрать с глаз (долой), 
поп іо^Ііеге оссНі сіі сЗо55о см. 0-184.
224. Іогсеге ^Іі оссЬі возмущаться.
225. изсіге сІа^Н оссЬі ускользать, исчезать из поля 

зрения.
226. — іаг іа  изсіге еІа^Н оссНі а  с̂1 не отрывать глаз 

от кого-л.:
«0>иа1е зіаіо? циаіе зіаіо , поіаіо? Іо з іа іо  сіі шіо іід ііо  

ё сЬе аііе сіоппе гіі С аіапіа , сіі Коша е гіі іи ііо  Рипіѵегко, 
вІіеГЬа ІаМа изсіге гіа^іі ^ссНП О иезіо ё 1о зіаіо  сіі т іо  
Іі&ііо!» (К  Вгапсаіі, «7/ ЬеИ’Ап(опіо»).

— В каком состоянии? в каком это состоянии, синьор 
Пульнзи? Состояние моего сына таково, что все женщины 
в Катании, в Риме, во всем свете не могут оторвать от 
него глаз.
ѵаіеге ип оссМо (сіеііа іев іа  или сГиото) см. Ѵ-29 
ѵейеге ип Ьгиксоіо (или 1а (езіиса) пеІГоссЬіо аіігиі 

(или гіедіі аіігі. гіеі ргоявіто) е поп вепііге 1е ігаѵі 
(или е поп ассогдегхі Йеііа ігаѵе) пеІГоссНіо ргоргіо 
(или пеі 5 и о, пеі ргоргі) см. 1 891. 

ѵесіеге <1і Ьиоп [саіііѵо] оссЬіо см. 0-177. 
ѵесіеге Іа Іікса пеІГоссНіо аіігиі см. Ь-735. 
поп ѵейеге Іи т е  рег аіігі оссЬі см. Ь-874. 
уес'еге (И т а і  оссі.іо см О 177.
227. ѵесіеге соІГоссЬіо увидеть собственными гла

зами.
228. поп ѵейегсі сІа§Іі оссЬі света (белого) не взви

деть:
Ріеіго сЬе егл По <1’іга._ поп ѵісіе ріи (1аЯІІ оссЬі 

( / ’. Реггі, «Ет іегапіі»),
Пьетро, который и без того кипел от злости.. пр( сто све

та не взвидел.
<Пример см. тж. С-2111; Р-1620).

229. ѵесіеге рег діі оссЬі сіі ясі смотреть чьими-л. гла
зами:

Сіапа. — Тио Гг а к-Но поп ѵейе сііе рег еН оссЫ 61 Іеі 
(С. О’АппиюЮ, «II Іегго»).

Д ж а н а .  — Твой брат привык на все смотреть ее гла
зами.

Егапо Іапіо а т іс і р г іт а !  Міа порііе ®і рио иіге поп 
ѵегіеѵа с! е рег е1< оссЫ гіі Коѵапі..! (Т. Ѵагпі. «Метогіе сіі 
Еицепіо ВгаѵеіШ ).

А ведь онн с Ровагн были прежде так  д-.ужгіыі Моя 
жена можно сказать на все глядела его глазами!..
(Пример см. тж. Р-1903).

230. ѵейеге чс соп оссЬі йіѵегві посмотреть на что л. 
другими глазами, уьидеть что-л. в ином, новом свете.

231. ѵесіеге соп діі осгЬі йеііа ш епіе видеть мыслен
ным ьзором.

ѵеиеге іі ргипо пеІІ оссЬіо сіі чй см Р  2381.
232. ѵеіаге ГоссНіо а) задремать; Ь) застилать г л а ^  

(о гневе и т. п.).
233. ѵеіаге діі оссЬі а  чй замазывать глаза кому-л., 

скрывать правду от кого-л.
234. ѵе.ісіеге ип оссНіо продавать втридорога, 
ѵоіеге Ьепе с о т е  адіі оссЬі хиоі (или рій сііе а ііа  Іисе

гіедіі оссНі хигі) см. Ѵ-881.
235. ѵоідеге §Іі оссЬі а... а) посмотреть на...; Ь) об

ратить внимание на...
236. ѵоі^еге діі оссН аі сіеіо мопить бога, небо.
237. ѵоі^еге дп  оссИі а і разза іо  оглянуться назад, 

бросить взгляд в прошлое.

238. ѵоііаге <1іь(го соІГоссЬіо следить, провожать 
взглядом.

239. аііеп іі аІГоссНіо! смотри в оба!, не зевай!:
Оссазіопі гіеі еепеге сарііапо гіі гайо пеііа ѵііа <11 ип 

и ото . А иепіа аІГоссЬіо, (1 игн]ие (С. Рагізе, «II райгопе*).
Такие случаи не часто встречаются в жизни. Смотри, не 

зевай.

Ьі$о{?па диапіаге аііе т а и і  е поп ад іі оссііі см. М-693, 
сасіо вепг’оссЫ е рап соп діі оссНі см. С-41.
§1і сагійе 1а Ьепсіа йадіі оссЫ см. В-479.
240. а  сНі с о т р г а  поп Ьакіапо сепГоссЬ!, а  сНі ѵепсіе 

пе Ьа$(а ипо хоІо ргоѵ. =  не купля учит — продажа; 
кто покупает, тому дорого, кто продает, тому дешево.

241. а  сііі На ГоссНіо сіеі Ьие ипа шо$са раге ип са- 
ѵаііо ргоѵ. =  у страха глаза велики.

сЬі &оі(іа пеііа роіѵеге, ее п’ешріе §1і оссМ см. 
Р -20і7.

242. сііі ігорро (гепа §Іі оссЬі, ё ведпо сНе діі яопо 
зсарпаіі ргоѵ. кто слишком часто закрывает глаза, тот 
и совсем их потерять может.

сггѵі соп согѵі поп 5І саѵапо (или поп 5І ш апдіап) діі 
оссЬі (тж согЬо соп согЬо поп 5І саѵа шаі оссіііо) см. 
С 2867.

(ё ) асчиа йа оссЬі! см. А-218.
1 ігѵісЗіа Ьа §Іі оссЫ репеігапіі см. 1-369. 
а1Гіпѵіс1іо5о діі яі аК іІа іі ѵіво е дК сгевсе ГоссЬіо см.

1-374.
243. Іопіап сіадіі сссНі, Іопіап йаі сиоге (тж. осспіо 

сЬе поп ѵейе, сиоге сЬе поп гіекійега; оссНіо поп ѵейе, 
сиоге поп гіиоіе или поп сгегіе; оссЬіо поп ѵеііе е сиог 
поп з ’аггаЬаНа; зе оссЬю поп т іг а ,  сог поп зояріга) 
ргоѵ. с глаз долой — из сердца вон:

А сепа... С а т іііа  поп аѵеѵа гіреіиіо ѵ е іа іатеп іе  1’ассиза 
диапёо соп ип зокріго аѵеѵа гіеііо. — ОссЬіо поп ѵЫе, сиоге 
поп гіоіе? (С. 0 'А пп и п гіо , «Тп.оп^о йеііа  пюгіе»).

За ужином... Камилла не повторила скрытого упрека, а 
только сказала со вздохом: с глаз долой — нз сердца вой.

Тигіййи. — Ма іо поп его йі ^иеііі сЬе сіісе іі деІШ о: 
Іопіапо гіабН оссЫ, Іопіап йаі сиоге (О. Ѵег@а, «Саѵаііегіа 
гизіісапа» ).

Т у р н д д у .  — Я не нз тех, кто согласен с  поговоркой 
«С глаз долой — из сердца вон».

Ьопіапо оссЫ, Іопіапо гіаі сиоге! II гтюпгіо ^ Гаііо
со5і, сЬе сіаБсипо Ига Ѵасциа аі зио т иііпо (С. Ѵег&а, 
«Мазіго-йоп ОезиаЫо»).

С глаз долой — из сердца вон! Так уж  устроен мир, что 
каж дый думает только о себе.

244. §1'і Іивігапо діі оссЬі а) у  него блестят глаза; 
Ь) он вот-вот расплачется.

1е шегсі Ьеп (1і$ро5Іе Ьаппо рій оссЬіо см. М-1213,
і т іс іп і Ьаппо арегіо §1і оссНі см. М-1384,
245. пё оссЬі іп Іеііеге, пё гпап! іп (акса, пё огессЬі іп 

яедгеН аіігиі ргоѵ. не читан чужих писем, не запускай 
руку в чужой карман и не подслушивай чужих секре
тов.

п1'1г?5С1 іі согѵо е іі саѵега §1і оссЬі см С '2870.
246. оссЬі аііе шапі! осторожно, берегись вора!
247. ип оссЬіо а ііа  піеіа е ип аііго а ііа  ѵіа ргоѵ. 

иа бога надейся, да сам не плошай.
оссЬіо сЬе поп ѵейе, ;иоге сЬе поп сіехіі^ега (тж ос- 

сіііо поп ѵейе, сиоге поп сіиоіе или поп сгейе; оссЬіо поп 
ѵесіе е сиог поп х’аггаЬаНа) см. С  243.

248. оссЬіо рег оссіііо, йепіе рег сіепіе око за  око, зуб 
за зуб:

А тісі т іе і  йевійего зоіо ргосігнгп 1 і т егіі иесезваг! рег 
ге$І5Іеге аі пеіпісі (іпсіій... поп гіивсігешо а <1ІБІги§§УІі, а 
ѵепсіісаге Іиогі сіаііа шассЬіа оссЬ?о рег оссЬІо, (Іепіе ро' 
«Іепіе, 1е іпГашіе... (А. Огацо. «И IШ апгаіо»).

— Друзья мои, я прншел к вам... чтобы, получнті сред
ства, необходимые для того, чтобы... выйдя из подполья, 
разгромить врага и отплатить ему — око за око, зуб за зуб — 
за все чудовищные преступления...

249 ип осспіо а ііа  раоеііа  е ипо а ііа  даН а ргио, «  
один глаз спит, а другой сторожих.
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250. ГоссЫо сЗеІ рагігопе (или  сЗе! за л о г е )  Іпдгазва іі
саѵаііо ргоѵ. от хозяйского глаза и конь добреет:

Іпсотіпсіб  а сііге сЬе і ѵіаеё» созіапо тоИ о , сЬе ^ие11а 
ѵііа йі Іогпаге е апгіаге поп 1а роіеѵа сопііпиаге рій, сЬе 
ГоссЫо <іе1 рагігопе іпдгазза іі саѵаііо (В. ТессЫ, «Ьа іегга  
аЬЬапйопаіа»).

Раписарда начала поговаривать о том, что эти поездки 
обходятся дорого, что такая жнзиь, заполненная вечными 
разъездами, не может больше продолжаться, и что от 
хозяйского глаза и конь добреет.
251. діі оссЫ 51 хіиххісало (или 5’паппо а  іоссаг) соі- 

1е д о т і іа  ргоѵ. =  близок локоть, да не укусишь.
252. ГоссЬіо ѵиоіе 1а зиа рагіе ргоѵ. =  и внешний 

вид тож е кое-чего стоит; по одеж ке встречают. 
1е га§аххе ріапроп соп ип оссЫо, 1е т а г ііа іе  соп йие 

см. К-34. 
ее оссЬіо поп т іг а ,  сог поп $о$ріга см. 0-243. 
1а вегре сопііпсіа а ®ро§1іаг5і й а^іі оссЬі см. 8-677. 
253. аі зеггаг §1і оссЬі 5і заійапо і сопіі ргоѵ. смерть 

всему подводит черту. 
іп Іегга Йі сіесЬі Ьеаіо сЫ Ьа ип оссЬіо ($о!о) (тж. 

іп іегга сіі сіесНі спі Ьа ип оссЬіо хоіо ё ге) см. С-1834. 
і *05“апі Ьаппо іі сіеіо пе§1і оссЬі е ГіпГегпо іп Ьосса 

см. Т-799.
254. ѵесіопо рій ди ай г’оссЫ сЬе йие ргоѵ. йй ум хо

рошо, а два лучше. 
1а ѵейгеЬЬе сЬі Іа §1і оссЬі іойегаіі Йі раппо см. 

Ѵ-128. 
И ѵеіо §1і ё сайиіо йадіі оссЬі см. Ѵ-196. 
255. сі ѵиоі оссНю тут нужен глаз да глаз.

о с с н і о ы і ч о  т
256. Гаге ГоссМоІіпо кокетничать, заигрывать:

Ьа Р ізапа, доро СІІС Ьисіііо ега рагШ о е ѴепсЬіегесІо аѵеѵа 
аЬЪгпйопаіо 1а Іого саза, іасеѵа ГоссЬіоІіпо а Сіиііо гіеі 
Ропіе (/. Ыіеѵо, «Сопіеззіопі йі ип ііаііапох).

Пизана, после того, как Лючнлно уехал, а Венкнередо 
покинул их дом, кокетничала с Джулио дель Понте.

II р г іт о  Ьаііо, іі Мііогй апйо а іпѵііаге 1а К ееіпеііа, е 
регзиазо сііе о г т а і Іоззе Іи ііо  сотЬ іпаІо, 1е (есе 1’оссМоІіпо. 
Ьа К ееіпеііа, а ѵ^сіегзі Іаге ГоссЫоІіпо, кі ^іга е 1с иапіа 
іп  аххо... II Мііоггі репзаѵа сЬе ѵоіеззе (аге  ип ро’ Іа рге- 
гіоза; 1а ѵа іпѵііаге йі пиоѵо. е 1е гіій  ГоссЫоІІпо. Ьеі $і 
Яіга апсога... II Мііоггі ѵа а іпѵііагіа ипа іегга ѵоііа, зетр ге  
Іасепсіоіе ГоссЬіоІіпо; 1а КевіпеІІа §1і 0 г а  1е зраііе 
(/• Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Первый танец. Англичанин приглашает королевну, и по
лагая , что все в порядке, подмигивает. Королевна, видя, что 
ей подмигивают, отворачивается и тут ж е отказывает ему... 
Англичанин полагает, что она просто жеманится. Он вновь 
приглаш ает ее на танец н вновь подмигивает. Она опять от
ворачивается. Англичанин приглашает ее в третий раз и 
опять подмигивает. Королевна поворачивается к нему спиной.

ОСССЖКЕКЕ о 
а Ьиоп саѵаііо поп оссогге йігдіі іго ііа  см. С-1376. 
сЬі Ьа ай аѵеге ш а іа  гпайіпа поп оссогге сЬе 5і Іеѵі 

іагйі см. М-950. 
рег іаге  ип агговіо йі Іерге оссогге (рег Іо гпепо) Іа 

Іерге см. А -1149. 
поп оссогге аііго! см. А-570. 

ОССІІРАКЕ ѵ 
оссирагхі йеі ГаШ яиоі см. Р-283. 

ОССГРАТО а§д  
(Іоппа оссираіа, Йоппа заіѵ аіа  см. 0-807. 

ОСЕАІЧО т 
ипа коссіа (или доссіоіа) пеП’осеапо см. С-829. 

ООІАНЕ ѵ 
257. ойіаге соше іі йіаѵоіо Гасчиа вапіа ^  бояться 

как черт ладана. 
ойіаге а  іпогіе см. М-1952. 
сЬі Ьа сіііеііо е поп іасе, ойе хоѵепіе циеі сЬе діі 

(Йі)$ріасе см. 0-408 
С Г Ю  т 

258. іп осііо а ііа  1е§де вопреки закону, против, в на
рушение закона.

259. п іапоіаге ойіо е ѵеіепо злиться, исходить 
желчью:

■р а ііа  гіопіспіса Гиогі, йаііа т а і і іп а  а ііа  зега... т е п іг е  а 
саза іі Ігаіеііо  т а п е іа ѵ а  ойіо е ѵсіечо (О, Техіогі, II гат»).

...по воскресеньям ее целыми днями н« было, а брат 
исходил желчью сидя дома.

260. ѵепіге іп ойіо стать ненавистным, противным; 
опротиветь. 

дгапйе ашісіхіа §епега §гапй’ос!іо см. А-602.
1а ѵегНа ё шайге йеП’о й о  см. Ѵ-352.

0 0 1 0 5 0  ад§
i сипстопіі (или і рагадопі) хопо осііояі см. С-2427. 

ОООНАНЕ ѵ 
осіогаге іп ѵепіо іпіісіо см. Ѵ-265. 

ОООНЕ т 
регкопа вепга рш го  е вепга ойоге см. Р-2564. 
261. йаге Ьиоп ойоге сіі её производить хорошее впе ■ 

чатление; пользоваться доброй славой, хорошей репу
тацией. 

262. еввеге іп ойоге сіі $апШ а прослыть святым 
263. гпогіге іп ойоге сіі яап іііа  умереть в святости, как 

святой:
АЬеІе. — СЬі ё?
Еи^епіо. — Ьа Мопіеззогі?. ІІпа ѵессЬіа зі^пога, шогіа Іп 

огіоге гіі 5апііій (О. ГаЬЪгі, «Ргосеззо сіі / ат іцііа»). 
А б е л е .  — Кто она?
Э у д ж е н и о .  — Монтессори?.. Это старая дама, умер

шая в святости.

264. зепііге огіоге сіі Ьгисіаіо чуять неладное:
— Е яш  зепіо 1’огіоге сіі Ьгисіаіо. Зепіо сііе Гагіа поп 

ііга ѵіа (С. Агріпо, «Ье т іііе  е ипа Ііаііа»).
— Носом чую: паленым пахнет Что-то тут не то.

265. вепііге РосЗоге сіі §іоссаІІ550 надеяться, намере
ваться поесть за чужой счет.

266. §епііге осІоге гіі хоИо почувствовать, почуять об
ман.

267. с’ё одог сЗі ІгіЙ аіа (или  сіі Ьгисіаіо) ^  здесь пах
нет жареным; тут что-то неладно:

Сизтапо. — ІІп’а11га гіеііе ѵо&1:ге... Ме пе ассог^о. Ѵаі рій
ii іпіо оссіііо сЬе іи ііі і ѵозігі 5Іийі... С’ё огіог гіі іг іііа іа  ^иа 
сіепіго (5. Вепеііі, «Ті^поіа»).

Г у с м а н  о. — Еще одна из ваших комбинаций... Но меня 
не проведешь. Мой нюх стоит больше, чем все ваши ухищ
рения... Тут пахнет жареным.

«Ті Ьа гісопозсіиіа?»
«Сгейо».
«0>ш с’ё огіоге гіі Ьгисіаіо...» (А. й е  А пёеііз , «II т ізіего  

йеііе іге огскійее»).
— Он тебя узиал?
— Пожалуй, да.
— Плохо дело.

поп ее п’ё вепіііо (или кариіо) рій пё ри/хо пё ойоге
см. Р-2569.

268. 5І вепіе ойоге Йі іе тр ев іа  (или <31 роіѵеге) пах
нет грозой, надвигается опасность:

Егап ЬогеЬеБІ гіапагозі сііе Бепііѵало огіоге йі іешреБІа 
(/.. Ргеіі, «Сіоѵіпегга , ціоѵ іпегга^).

Это оыли богатые буржуа. Они чувствовали, что в воз
духе пахнет грозой.
ѵірега т о г іа  поп гпогйе хепо, т а  риг (а т а і  соІГойог 

сіеі ѵеіепо см Ѵ-618 
ОРРА /  

269. ее11а*-е (или Йаге) ГоЯа а) дать взятку; Ь) сде
лать поблаж ку

...повіго поппо аѵеѵа 4гапди!11іггаіо 1 зиоі зе^иасі йеІГаІа 
гіезіга соп 1а зиа Гегта гіісЫагагіопе Йі пеиігаііій е, пеііо 
зіеззо Іетр о , аѵчѵл ееМаіо ип’о!а аі рагііеіапі гіе§1і а ііеа іі 
(С. сіе Іа Мога, «Ипа йоппа й і М айгій»),

...наш дед успокоил своих сторонников, принадлежавших 
к правому крылу, твердо заявив о нейтралитете, и в то же 
время сделал уступку приверженцам Антанты.

ОРРЕІЧОЕКЕ ѵ 
оНепйеге а  яагрие см. 5-173. 
оКепйеге іі ііт р а п о  (или і іітр ап і)  см. Т-647. 
апсЬе 1е ресоге тогйоп о  ^иапйо 5опо оІГехе см. Р-970 
270. сЬі а  ипо оНепйе, то Ш  т іп асс іа  ргоѵ. кто од

ного обидел, тот и других обидеть может. 
1а ѵегііа оНепйе см. Ѵ-358. 

ОРРЕНТА I 
(аге 1’оМегіа йі Саіпо см. С 72.
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271. (5.а гіеііо) хепга о ііеза  гіеІ ргезеліі ^  не в обиду
б у д ь  сказано:

11 гіоііог С авііеііа ега ип йізііпііббііш  ^іоѵапе, зепга о і- 
іе за  гіеі ргезепіі, сНе аЫЬаѵа соп Іа т а ё г е , а і ріапо йі 
зорга, іі&Но ипісо д і тайге ѵейоѵа (М. Ргізсо. «Ьа йата  
й і р іагга»).

Доктор Кастилья, не в обиду вам будь сказано, достой
нейший молодой человек, живет этажом выше с  матерью, 
которая в нем души не чает.

О РРКІКЕ у 
оНгіге іі Ьгассіо а см. В-1171. 
оНгіге і 5иоі Ьиопі иііісі см. Ц-34. 
оНгіге а II йіаѵоіо роіреііе йі сагпе игпапа см. 0-345. 
оіігіге 1а шапо е іі сиоге см. М-641. 
оНгіге т а г і  е т о п а  см. М-806, 
оіігігяі іп раксоіо см. Р-719. 
оКгіге іі реііо  аі соірі см. Р-1428. 
оіігіге ропіі й’ого а  чй см. Р-2029. 
оКгіге Іо врипіо см. 8-1550.

ОСА
272. апсіаге (или ѵіа§діаге) іп О да (или О о^а) (е) 

Ма§о{>'а == отправиться на край света, за тридевять зе
мель, в тридесятое царство:

ЗіеЦсго БІІепхіозі Іогве і ііідм.с т іп и іі; Зіеіап іпо соііе ^ о т ііа  
8і: Iк  еіпоссЬіа, 1е т а п і  аі ѵіво... шепіге соііа т е п іе  ѵіа^- 
еіаѵа іп О&а е Ма&и^а (Е. Ос МагсЫ, «Ьисіа»).

Несколько минут они пребывали в безмолвии. Стефаннно 
сидел, закры в лицо руками и опершись локтями на колени, 
но мысли его были далеко.

ОООІ аѵѵ е т 
273. паіо сГо(Т{ті сегодняшний, свежий (чаще всего о 

яйцах).
274. сГоееі (или йа 0{?§і) а й о т а п і а) со дня на день; 

Ь) сразу, внезапно.
275. йа11’од§1 аі й о т а п і (тж. й’одд і іп й о тап і) не

сего д н я- завтра, очень скоро, вдруг:
З іа іі Ѵпііі. — II гаррогіо гіеі т іо  ^оѵепіо ё Браѵепіозо а 

чиеБІо ргороБіЬо. Тпііа ип’есопотша зесоіаге гоѵіпаіа ^ а І Г о ^ і  
аі д о т а п і  (С. Тег гоп, «Аѵеѵо рій зііпга йеІѴШ го§епо»).

С о е д и н е н н ы е  ш т а т ы .  — Доклад моего правитель
ства по этому вопросу является грозным предостережением. 
Вся сложившаяся веками экономика страны может быть 
разрушена в мгновение ока.

276. Іга о<тді е й о т а п і на днях, сегодня или завтра.
277. йа од^ і іппапяі (или іп аѵапіі, іп 1а) с сего

дняшнего дня. отныне (и впредь).
278. од^ і с о т е  0{*ці в данное время, сейчас:

— ..Х а  «ОаЬЫапо», о§’бі с о т е  о^б»* ё запа.. (О. Агрітю, 
«Аііге зіогіе»),

— Н а сегодняшний день «Габбиано» — благополучная 
фирма.

II ОЬіпі бі аггезе іа іт е п іе  сЬе, о§^і с о т е  оббі, сі 
іпсопігіато ... <3і га<іо т і  поіа е т і  заіи іа  соп ип сеппо 
(О. М агоііа, «Маі й і Саііегіа»).

Гігнн настолько изменился, смягчился, что теперь, когда 
мы встречаемся... иной раз замечает меня и здоровается.

«5ага та& агі ипЧпіепгіопе сіеі гпіпібіго сЬе роіга ѵепіге 
а ііи а іа  іп ип аѵѵепіге рій о т е п о  ргозБІто... т а  о§§* с о т е  

іП Б отта  1ю і т іе і  ЛиЬЪі!» (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАп-
іопіо» ).

Может быть министр н собирается это сделать в более 
или менее отдаленном будущем, но в настоящий момент... 
в общем, у  меня есть основания сомневаться.
(Пример см. тж. Р-1370; М-546).

279. йа о^іп  іп роі с сегодняшнего дня, отныне, (и 
впредь):

— Оа об^І іп роі — йіББе іі сотрга1:оге іпоггійііо — Гассіо 
^іиго гіі поп а5защ?іаг рій сагпе йі резсе (С. Соііойі, «Ье 
аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

— С этого дня, — сказал  перепуганный покупатель, — я 
клянусь никогда даж е в рот не брать рыбы.
280. аі діогпо (или а і іегпро) й’одді теперь, в наше 

время. 
(те ціогпі соп о ^ І  см. С-573. 
поп е55еге рііі йеИ’егЬа й’о{т§! см. Е-100. 
281 поп еххеге рій Йі од§і быть немолодым, не первой 

молодости.

еззеге с о т е  Гиоѵо Ггексо йі о§§ і е йі іегі см. 11-185. 
гіпипгіаге аІГиоѵо й’о^б* Рег ваНіпа йі йотаігё см. 

и - і9 з . 
282. с а ѵ а т і й’одді е т е і і і т і  іп й о т ап і (тж. т и о г і 

е с а т р а  гіотап і) ргоѵ. =  дорога ложка к обед_,;
дорого яичко к красному дню.

йа{*1і (или йаі) 0§§ і (е) с!ау1і (или йаі) й о тап і см. 
0-42. 

йоппа е Іипа, о^В* в вегепа, й о т а п і ё Ьгипа см. 
В -1266. 

е т е ^ ію  ип авіпо о^еіі ип ЬагЬего а 5йп О Ь- 
ѵаппі см. А -1240. 

(ё ) те§1іо  ип Іогйо одді, сЬе ипа да іііп а  Й отапі см.
Т-762.

(ё) міецііо ип иоѵо ок§і сЬе ипа даіііпа Й отапі (или 
а ракциа) см. Ь-197. 

На Ьиопе пиоѵе 0{>ді см. N-605. 
1а Іапа о§ді ё ого гоМо см. Ь-119. 
т и о г і 0{т§і е с а т р а  Й отапі см. 0-282. 
283. 0{т{ті а  т е ,  й о тап і а  іе сегодня мой, а завтра 

твой черед
284. 0§ § і іп сапіо, йопіапі іп ріапіо (тж. о§ді сгейі- 

іоге, й о т ап і йеЬ ікге, од§і Іаѵе, й о тап і І а т е ;  одді іп 
Гідига, й о т ап і іп вероііига; о̂ <>'і тегсап іе , й о тап і ѵіап- 
йапіе) ргоѵ. разом густо, разом пусто; сегодня вскачь, 
а завтра в плач. 

од^і ё асс)иа ксіііеііа сиг. \-245.
285. о§^ті ё одді =  живи сегодняшним днем; живи, 

пока жив:
«Мі ргоіЫі сіі репзагсі. Аѵеѵо апсИе іо т о і іе  ргеоссирагіоиі 

іа т і^ ііа г і. ё о§§і, Біепогіпа Агіа, е риге «Зотапі ё о ^ і »
(С. М агоііа, «Ье т ііапезі» ).

— Я запретила себе думать об этом. А у  меня и дома 
хватало забот. Ж ивешь ведь сегодняшним днем, синьорина 
Ада, и так день за днем.
од§і 1е (игла см. Р-1434.
286. о § § | 5І регйе е йоіпапі $і §~иайадпа ргоѵ. ~  все 

будет хорошо; будет и на нашей улице праздник.
поп г ітап й аге  а  й о т ап і ^иеііо сЬе риоі (аге эдді см. 

0-761.
287. 5е поп ё ороі ё й о тап і рано или поздно; не сего

дня, так завтра.
ѵаі рій ипа ро!!а$1га о§^ і сЬе ип сарропе й о тап і см. 

Р-1958.
ОІЛО т

288. оііо йі у о п т і  а  напряженные усилия, усердная 
работа.

289. — йаге оііо йі д о т і іо  стараться, трудиться.
290. оИо йЧпІегпо оливковое масло низшего качества 

(из отходов) [ш^егпо — отстойник давильного пресса].
оНо йеі чиаііго (или кеііе) Іайгі см. Ь-81. 
291. оііо йі ѵосаЬоІагіо книжн. ~  сокровищница языка. 
Ьиопо с о т е  ип оііо см. В-1429. 
с а іт о  с о т е  оііо см. С-201. 
сНеіо с о т е  Гоііо см. С -1651. 
сЬіаго с о т е  Гоііо см. С-1671. 
{гіаііо с о т е  Гоііо см. С-429, 
іппосепіе с о т е  Гоііо см. 1-302. 
ІІ5СІ0 с о т е  ГоГіо см. І.-737. 
— ѵа (или Іііа) І^сіо  с о т е  Гоііо см. Ь-746. 
Ігаі^и іІІо  с о т е  ип оііо см. Т-838. 
гіііо  с о т е  Гоііо (или с о т е  ип оНо, с о т ’оНо, рій Йеі- 

ГоНо) см. 2-60.
292. 5оН’оІіо законсервированный (в масле):

Веііаціоіа. — Ьеі по... Іеі ё Ьеп сопБегѵаІо. 5 о и ’оІІо асі-
ШгШига (Е. Розвепіі, «Нізѵецііо»).

Б е л л а д ж о й я .  — Вы ае  постарели... вы хорошо сохра
нились. Прямо как законсервированный.

293. аѵеге росо оііо пеііа Іисегпа ен; иметь мало масла 
в светильнике; слабо теплиться; затухать:

5е Г а т о г  раігіо йе§П ііаііап і ѵиоі апйаге іппапгі а Гогха 
гіі сопіегепге ѵиоі сііге йа ѵего сЬе На росо оііо псііа Ііі- 
сегпа (С. Сагйиссі, «Ьеііеге» ).

Если любовь к  родине у итальянцев должна раздуваться
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на собраниях, то это только доказывает, как слабо теп
лится огонь этой любвн.
294. Ьиііаге (или ^еИаге) оііо 5иІ1е (іагпгпе (или 5и1 

Гиосо) подлить масла в огонь:
Ргопипсіаіі: поп сопѵіепе рій Ьиііаг ГоНо $и| Іиосо 

{V. Р гаіоііпі, «Меіеііо»).
Выскажись, не стоит подливать масла в огонь.
— С>ие1 ѵессЬіо таН оІ Аѵгеі йоѵиіо іт т а ^ іп а г іо  сЬе аѵгеЬ- 

Ье сегсаіо сН Ьиііаге ©Но $и! {иосо (/,. В е п а гг і , «Соте Ьеге 
ип саЦ ё»).

— Ах, э т о т  сумасшедший старик Н адо было сразу до
гадаться, что он постарается раздуть огонь.
235. сопхшпаге Гоііо (тж сопхшпаге рій оііо сНе 

ѵіпо) корпеть нал книгами, работать по ночам, 
сопзшпаге РоІІв рег гізрагт іаге  іі 50Іе см. 5-943. 
295а. соп зитаге  рій ѵіпо сНе оііо больше напиваться, 

чем труду предаваться.
йаге Іе§паІе йа оііо вапіо см. Ь-344.
296. еххеге оііо йа ЬасЬі обладать целебным, оздоро

вительным действием, действовать как бальзам.
297. еххеге аІГоІіо хапіо дышать на ладан, быть при 

смерти.
298. (аге 1’оііо а) выжимать масло; Ь) устраивать 

давку; с) быть влюбленным.
299. Т&ге іепеге РоИо а чй запугать кого-л., заставить 

кого-л. молчать из страха.
^е ііаге  оііо хиііе П а т т е  (или хиі іиосо) см 0-294.
300. {геііаге (ип ро’ йі) оііо хиііе опйе (или хиііе ас- 

Чие а^ ііг іе )  охладить пыл, успокоить страсти.
§иагйаге аі Іисідпоіо е поп аІГоІіо см. Ь-850.
Іеѵаге Гоііо йаі (іахсЬі см. Р-560.
301. піексоіаге оііо йі оііѵе е йі Ііпо мешать, валить 

в одну кучу.
поп тей еге ! (хи) пё $аІ пё оііо см. 5-95.
302. регсіеге Роііо е 1а хреха терять царом время 

(и труд), зря стараться.
303. гійигге чй аіГоІіо хапіо довести до полусмерти.
304. хіаге (или іогпаге) хорга (или а да ііа) соше Ро

Ио (тж. кіаге со.пе Роііо хорга Расчиа) а) держаться на 
поверхности, не тонуть, Ь) лезть вперед, г'ы ть  всегца 
на виду; с) всплыть на поверхность.

іо^Ііеге Роііо йаі (ІахсЬі см. Р-560.
Ьиопа поііе, Сехи, сЬе Роііо ё саго! см. С-378.
305. с’ё оЧо апсога а ііа  Іисегпа ^  есть еще порох в 

пороховницах.
306. ё соше т е ііе г  Гоііо пеі Іи т е  нет ничего проще, 

это проще простого, это проще пареной репы.
307. — поп ё ш іса согпе т е ііе г  Гоііо пеі Іи т е  это не 

так-то просто не так это просто, как кажется.
308. о!іо йі Іисегпа о^пі шаі §оѵегпа ргоѵ. =  за ж 

женная лампада — от всех бед ограда.
308а. Роііо е Іа ѵегііа іогпапо аііа х о т т і і а  ргоѵ. 

правду не спрячешь; все тайное становится явным; как 
веревочке ни виться, а концу быть.
ОЫѴА (и ли  ІЛЛѴА) ?

309. сахсаге соше Роііѵе пеі рапіег-г быть, прийтись 
кстати, к месту.

техсоіаге оііо йі оііѵе е йі Ііпо см 0-301.
310. сЫ ѵиоі іи ііе  Риііѵе, поп На 4иі*о 1’оііо ргоѵ. ~  

надо выбирать что-нибудь одно, нельзя иметь все сразу.
іі Іессіо поп (а иііѵе см. Ь 288.
Іа чиегсіа поп ?а иііѵе см. Р -103.
310*. РиНѵа діі ё сагса іа  пеі рапіеге ему неожиданно 

повезло; ему счастье привалило.
ОЫѴО (или ІЛІЛѴО) т

311. рогіаге іі г а т о  (или ип гатохсеИ о) й’о1іѵо при
нести оливковую ветвь, прийти с миром.

311а. ѵепіге соІГиІіѵо іп ш апо прийти с миром 
О Ы РА М 2А  /

312. ай оіігапха до крайность, до последней степени.
313. — й.іеха аЛ оіігапга упорная оборона.
— іо ііа  ай о іігапга  см. Ь-794.
314. — сопіЬаііеге ай о іігапга сраж аться не на жизнь, 

а  на смерть, до юслецнеи капли крови.

ОЬТКЕ ргер е аѵѵ
315. іі поп ріи оііге крайний предел, 
оііге одпі йіге см. 0-513.
оііге о§п; іт т а д іп а ііѵ а  см. 1-73.
316. апйаіе  (рііі) оііге идти дальше.
317. апйаге ігорро оііге зайти слишком далеко.
318. еххеге оііге іп |с преуспевать в чем-л.
319. еххеге оііге пе§1і (или со^Н) аппі быть старым.
320. Іагхі о Ііге продвинуться, пройти вперед.
321. раххаге оііге а) =  замять неприятный раз. овор; 

переменить пластинку; Ь) преодолеть препятствие, пере
шагнуть через препятствие:

Ега йп Іаігіо е ріссоіо ерізосііо сіеііа зиа ^иегга, п а  Ъізо- 
епаѵа раззаг оііге (С. ііа Ѵегопа, «Ьа ѵНа сотіпсіа би
т а м » ).

Это был мелкіій и безобразный эпизод в той борьбе, 
которую он вел, но через это надо было нереша^нуть.

поп хареге (или поп ѵ^йеге) оііге Іа согіессіа см. 
С-2833.

поп ѵейеге оііге см. Ѵ-109.
О Ы К Е Р А 55А К Е  ;

оіігераххаге 1е рогіе йеІГеІегпИа см. Р-2105.
О М А "О Ю  т

322. гепйеге Рехігеліо о т а д ^ іо  отдать последний долг; 
проводить в последний путь:

Ьа шаКіпа йоро ипа ріссоіа Іоііа ега гассоІЪ Іг ѵіа 
Ѵаіаіііег рег гепгіеге Г е з іг е т  о т а ^ ^ іо  а ііа  заіш а бі А т іа  
Тиггі (С Саз$оІа, «И Іацііо  деі Ьозсо»)

На следующее утро небольшая кучка людей собрапась 
иа улице Валадье, чтобы проводить в последний путь Ани
ту Турри.

ОМ ВЕЫ СО т
323. НІийеге (или іііийегхі) йі евзеге РошЬеІісо йеі 

т о п й о  воображ ать себя пупом земли (пример см. Р-214). 
ОМ В КА [

324. огііЬ е сіпе5І китайский теневой театр, театр теней.
325. РошЬга еіегпа поэт, могила, склеп.
326. о тЬ га  Іапдиійа (или йеЬоІе) йі чс счабая, ж ал

кая копия чего-л.
327. о тЬ га  йі ип т ід п с іо  самая малость 
т а р г о  с о т е  ип’о т Ь га  гм. М-126, 
доѵегпо о т Ь га  см. С-905.
і‘ то п й о  йі отЬ ге  см. М-1754, 
іі гедпо йеЧе оігЬге см. К -190.
328. вепг’о тЬ га  йі чс без тени, без малейшего при

знака чего-л.:
Зедиепгіо Іеі... іп(гаѵійі... ипа сисіпеііа... яепг’отЬ га  <Н 

репіоіе о БІоѵіеНе, зрепіа е пега гіа Гаг репзаге сііе поп Л 
си ста ззего  Йа аппі (/1. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готппі ) 

Следуя за ней... я разглядел закоптелую кухоиьку без 
огня, без признака п о с у д ы . М о ж н о  было подымать, что 
много лет тут ничего не готовили.

329. 50Й’0 т Ь га  йі... под предлогом.., под видом... 
т а п с о  рег о тЬ га  см. М-342.
330. п е т т е п о  (или пеапсііе, перриге) рег отЬ га  ни

за  что, ни под каким видом; ничуть, нискотько:
— 5іап  э Ігорро резі?..
— Ре5: г N апс1п‘ рег отЬ га ... (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге 

йі РіпоссНю»),
— Тебе тяжело?
— Тяжело? Нн чуточки...

331. аЬЬгассіаге 1е отЬ ге  гнаться за тенью, за при
зраком.

"ссогпра^паге с о т е  Р о то га  І1 согро см. А-84. 
поп аѵеге о тЬ га  й’ип чиаМгіпо см. 0-55
332. аѵеге раига йеііа ргоргіа (или хиа) о т Ь га  бсять- 

ся собственной тени.
333. соргіге й 'отЬ га  повергнуть в прах, умертвить.
334. соггеге йіеіго 1е опыге гоняться за  призраками, 
йаге согро аііе  отЬ ге  см. С-2747.
335. йаге о тЬ га  а) вызывать подозрения:

Огіепзіа. — Ма зепШе: поі поп зіагпо йоппе сЬе роззапо 
йагѵі о тЬ га  (С. ОоШопі, «Iм Іосатііе>а»\.

О р т е н з н я .  — П ослѵтрйте, мы не и з тех дам , которые 
могут бросить на вас тень.
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Ма ета гісса е  зиопаѵа в  йіріп^еѵа рег е ё  е ре! росЬі 

агпісі сЬ’егапо а т т е з з і  пеііа зиа іп ііт і іа  е сЬе поп йаѵапо 
о тЬ га  а Ѵоіріапо (Е. Сазіеіпиоѵо, «гЬ ’опогеѵоІе Раоіо Ьеоп- 
Іогіе»).

Она была богата, играла н рисовала для себя н для 
небольшого круга друзей, которые были у нее запросто и 
не вызывали подозрений Вольпнано.

Ь) наводить тень, о м рачать :
Оогоіео. ~  . . .т і  йа !азШ іо. Ьа зиа ргезепха ші да ошЬга. 

ЬІпо йі поі йие ё  йі Ігорро (А. Могаѵіа, «Ьа тазсНегаіа»).
Д о р о т е о .  — „.он меня раздраж ает. Терпеть его не могу. 

Один из нас здесь лишний.

336. (Іізриіаге йеіГопіЬга (ІеІГазіпо спорить, ссориться 
из-за пустяков.

337. есПі.саге зиііь ошЬга строить на песке; зря ста
раться. 

епіасіаг5І с о т е  пп’о т Ь га  см. Е-60. 
338. еззеге Г отЬ га  йі цй быть чьей-л. тенью, неот

ступно следовать за к е м ч  
еззеге соше Г отЬ га  сіі Вапсо см. В -159. 
339. еззеге (яли рагеге, зепіЬгаге) Г отЬ га сіі зе зіез-

50 исхудать (ср. одна тень осталась)
Е з іге т а т е п іе  зсіираіо е сіігѵо. Е Ггет рагеѵа Г о тЬ га  сіі 

»е 2Іе&8о (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегха, ё іоѵ іпегга»).
От Ефрема, совершенно изможденного и сгорбленного, 

осталась одна тень-

340. Іаге отЬ га  а) вызывать подозрение, беспокой
ство:

...ша д іі іогпаѵапо іп т е п іе  сегіе зіогіе сЬе аѵеѵа зепШ е 
гассопіаге, йі іи зз іііѵ і соііі е зсорегіі рег ізігапе сотЪіпахіопі. 
гісопоБСіиіі аІГапйаге, аІГагіа зозреиоза, ай аіігі зе§па1і 
ітр еп за іі: іи ііо  еИ іасеѵа ошЬга (А. М апгопі, «I рготеззі
5р05І»),

...ему вспоминались разные случаи, о которых приходи
лось слышать, как беглецов настигали и разоблачали самым 
неожиданным образом: по походке, по подозрительному 
виду, по другим невероятным признакам. И все ему вну
ш ало страх.

Ь) ставить под угрозу, подвергать опасности:
«А саза т іа ,  а г т і  поп се пе зопо т а і  зіа іе і СЬе Ітрассіо  

іе рогіо, сЬе о тЬ га  іе  іассіо іо, гтгсббо созГ со те  зопо т е з зо  
іп чиезіо т о т е п іо ? »  (V. Вгапсаіі, «Нассопіі»).

— В моем доме никогда ие было оружия! Какие иеприят- 
постн я на тебя навлекаю , в какую переделку могу во
влечь, явившись к тебе в таком виде и в такой момент?
{Пример см. тж. А-406).

341. Іаг5І о тЬ га  8ид1і оссЬі приставить руку козырь
ком к  глазам:

«О отапі!»  егісіо Магсо іпйісапйо 11 т а г е ... Ь а  іапсіиІІа 
8І іесе о тЬ га  8и@Іі оссНі рег ^иагйагіо, зіирИ а (Р. Сіаіепіе , 
ѵСоПіІе а Сіеораіга»).

— Завтра! — крикнул Марко и  указал  на море... Девуш
ка, приставив ладонь козырьком к глазам, р удивлением 
посмотрела на него.

Іазсіаге 1а сагпе рег ГотЬ га см. С-966. 
342. Іеѵаге Іе отЬ ге  рассеять подозрения. 
343. т е й е г е  іп отЬ га  замазывать, затуш евывать:

Моііі с о т т е п іа іо п  роШісІ, гіеі гезіо, Ьаппо йеГогтаіо II 
т о й о  соп сиі аЬ Ь іато  робіо 1а чиеБІіопе йеі ^оѵегпо чиазі 
сЬе поі сегсазз іто  ипа диаізіазі «зіапха йеі Ьоііопі», е 
Ьаппо іпѵесе т е з з о  іп о тЬ га  іі зі&пНісаіо рій ргоіопйо йеііа 
позіга ргорозіа («Нітіазсііа», 31 таг го 1972).

Многие политические комментаторы искажаю т нашу по
становку вопроса о  правительстве, говоря, что мы, будто, 
стремимся завладеть «пультом управления», они, таким об
разом, затушевывают глубокий смысл наших предложений.

рагеге ГотЬ га <11 ее зіе§50 см. 0-339. 
344. ргелсЗеге о т Ь га  огорчиться, измениться в лице, 

помрачнеть:
Оізеііа аѵеѵа ип сагаНеге рипЫ^Нозо е рег поппиііа 

ргеіійеѵа о тЬ га  (А. Могаѵіа. «Ьа готапа»).
У Джнзеллы был капризный характер, и любой пустяк 

выводил ее из равновесия.
5і Ігаііа  йі ^еп іе Пйаіа. сопіайіпі Ьепезіапіі і диаіі 

ргепйопо ошЬга зоіо л бѳпііг рагіаге йі йапаго... (А. йгадо, 
«II іігіапхаіо»).

Ведь это достойные люди, зажиточные крестьяне, которые 
обижаются при одном упоминании о деньгах*

345. гепйеге ОтЬга бытп очень похожим на ., быте 
чьим-л. отражением. 

зсатЬ іаге  Іе отЬ ге  ^ег согрі см. С-2763. 
346. з^отой аге 1’отЬ га  сіі цсі потревожить чью-л. 

тень. 
зе§иіге чй с о т е  Гс т Ь га  см. 5-594. 
зетЬ гаге Г отЬ га  сіі зе зіеззо см. 0-339. 
зіаге сііеіго а цсі с о т е  Іа зиа о тЬ га  см. 0-397. 
347. зіаге аП’о тЬ га  (или пеЧ’о тЬ га ) быть в тени:

Іп  / т  йеі сопіі... ё 1а зоіа регзопа рег 1а диаіе поп йеѵо 
ргоѵаге іпѵійіа: ѵоггеі сііе аийаззе апсога рій аѵапіі, сЬе 
аггіѵаззе апсога рій іп зи, апсЬе зе іо поп сі Ьо піепіе йа 
диайаепаге е йеѵо зіаг пеіГотЬ га (V . Віт опеііа , «Тігаг 
гпаіііпа»).

В конце концов... она единственный человек, которому 
я не должен завидовать: мне хотелось бы, чтобы она 
пошла дальш е, поднялась ещ е выше, даж е если я от этого 
ничего не выиграю и должен буду остаться в тени.

348. зіагзепе аІГ отЬ га  сіеііа іе^де находиться под 
сенью, под защитой закона.

349. іепегзі пеП’пп.Ьга держ аться в тени.
350. ігагге сМ ГотЬга вытащить на свет божий.
351. ѵейеге іп отЬ гя  видеть все в тумане, плохо ви

деть.
352. ѵіѵеге аІГ отЬ га  йеі ргоргіо с а т р а п ііе  жить зам 

кнуто, ничем не интересоваться, вариться в собственном 
соку. 

сііі а  Ьиоп аІЬего з’арро^^іа , Ьиоп оітіЬга 1о гісорге см. 
А-457. 

сЫ Ьа раига сГо^пі Гіеига, зреззо іп с іатр а  пеІГот- 
Ьга см. Р-903. 

йагеЬЬе поіа аІГ отЬ га см. N-396. 
353. поп с’ё о тЬ га  йі... нет и намека на..:

5аИ йі согза 1е зсаіе; е пеі соггійоіо поп с’ега о тЬ га  <11 
ріапіопе, Іи ііе  1е рогіе йедіі и!?ісі аѵеѵап Гагіа сіі еззеге 
зіа іе  сЬіизе поп йа ип’ога о  йа йие, т а  йа ^иаIс 11е зеШ- 
т а п а  (М. Риссіпі. «ЕЬгеі»).

Он бегом поднялся по лестнице. Дежурным в коридоре 
и не пахло, а у всех дверей конторы был Такой вид, будто 
их закрыли не час-два, а , по крайней мере, несколько 
недель тому назад.

о^пі т о з с а  Ьа іа  зиа ОтЬга см. М-2061, 
одпі реіо па Іа зиа о т Ь га  см. Р-1127.

ОЛ'.ВНЕЬЬО т
354. іпѵепіаге (или зсоргіге) ГотЬгеІІо изобрести зон

тик; изобрести велосипед:
Равоііпі (аЬЬіа о поп аЬЪіа іпѵепіаіо ГотЪгеІІо, віа о по 

ип а§еп!е ргоѵосаіоге, гіезса о по а й ітозігаге  і зиоі Іеогеті) 
Ьа аѵиіо іі т е г ііо  й’аѵег рг0р0БІ0 (Гогзе іп тап іега  рагайоз- 
заіс) 1 іе гт іп і пиоѵі йі ипа «диезііопе» ѵессЬіа (*Ьа пиоѵа 
с]иезііопе йеііа  Ііп&иа» ).

Пазолннн (независимо от того, открывает ли он давно 
известные истины, ставит лн перед нами провокационный 
вопрос, удается ли ему доказать свои теоремы) принадле
ж ит заслуга в постановке по новому (может быть, пародок- 
сальным образом) старого вопроса.

ріоѵеге а $іессЬе (ГотЬгеІІо см. Р-18313.
ОМЕСА т 

Г аііа  е Готе& а см. А-462.
(ЗаІГаІГа а ІГ о т е ^ а  см. А-463. 

ОМЕКО т 
355. аѵеге Ьиопі о тег і быть сильным, крепким.
356. сНіпаге §1і о те г і смириться.

ОМ ІСІОІО т
оіпісійіо Ьіалсо см. В-668. 

О МО т см. Т_ЮМО 
ОЫСІА I

357. а опсіа а  опсіа (тж. а опсе а опсе) понемногу, 
мало-помалу:

СЬі аЬЬіа ѵееііаіо  аррепа гіие о  Іге поііі сіі \Иа ргеззо 
ип т а іа іо  е, зепга зсоБіагзі йаі Іеііо, зе ГаЬЬіа ѵейиіо 
тап саге  а опсіа а опсіа ііпо а ІГ и Іііто , чиапйо Іогпа ^га 
1а ^епіе, зепіе іп то й о  т о ііо  соп Гизо Й1 поп еззеге іи ііо  
диеііо йі р г іт а  (Е. Ѳе МагсМ. «Оие апйпе іті ип согро»).

Кто провел хотя бы две-три ночн подряд, не отходя ни 
иа минуту, у постели больного н видел его постепенное 
угасание, тот, вернувшись к людям, чувствует, что и сам 
он уже не такой, каким был раньше.
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358. апііаге ип’опсіа іп сеп(’аппі ^  тащиться, как че
репаха.

апйаге хиІГипсІісі опсе см. 0-362.
359. поп аѵеге игГопсіа ііі... не иметь ни грана...
360. поп сейеге (й і) игѵопсіа не отступить ни на шаг. 
ііаге гіосіісі опсе рег ІіЬЬга см. 0-731.
361. еххеге (Гипсіісі опсе а) быть незаконнорожден

ным; Ь) быть неполноценным.
362. еззеге (или апсіаге, зіаге) хиІГипгіісі опсе а) быть 

на грани свершения, чуть не случиться; Ь) быть в боль
шой опасности, быть при смеоти (пример см. С -1339; 
0-382).

гіііигге 1а ІіЬЬга аІГопсіа см. Ь-536.
363. хіаге а опсе перебиваться, жить в нужде.
364. 5(аге $иІІ’опсіа вот-вот прийти, быть почти у 

цели.
хіаге хиіГипйісі опсе см. 0-362.
«Зиешііа ІіЬЬге йі репхіего поп ра^апо  йие опсе (1і де- 

Ьі(о см. Р -1226.
іі т а іе  ѵіепе а  сагго (или а  саггаіе, а  ІіЬЬге) е ее пе 

ѵа (или ѵа ѵіа) а опсе см. М-252.
т е ^ і іо  ип а т іс о  іп ріагга  сНе сепіо опсе іп (ахса см. 

А-626.
т е § ііо  (или ѵаі рій) ип’опсіа «Зі Іог+ипа сНе ипа НЬ- 

Ьга (или сНе сепіо ІіЬЬге) сіі хареге см. Р-1147а. 
те{гІіо ип’опсіа <1і ІіЬегіа сНе діесі ІіЬЬге «Того см.

Ь-518-
ѵаі рій ип’опсіа «Гопоге (или <]і гіриіагіопе) сНе т і і іе  

ІіЬЬге (З’ого см. 0-398.
(Ж О А  /

хиііа сгехіа (ІеІГопсІа см. С-3041.
ЗеКаге (ип ро’ с!і) оііо хиІГопсІе см. 0-300.

0 1 ^ 0 0 8 0  адд  
топсіо опсіохо см. М-1751.

(Ш ЕК Е  т
365. аѵеге ^Іі опегі т а  (или е) поп ^Іі опогі зани

маться неблагодарным делом, выполнять тяжелую, не
благодарную работу.
СШЕ5ТА {

366. опехіа йі Ьосса аххаі ѵаіе е росо сохіа ргоѵ. ~  
правдивое слово дорого ценится и мало стоит.

Чиашіо іі Ыкод.'о ріссНіа аІГизсіо Гопекіа хі §еМа 
ііаііа Нпехіга см. В-783.
СШЕ5ТО 1. а§§  

соп оссНіо опехіо см 0-70. 
опехіа с о т е  Ьисгегіа см. Ь-851.

О КЕ5ТО  2. т
367. сНі поп 5І сопіепіа сіеіі опехіо, регііе іі т а п іс о  е 

ІІ сехіо ргоѵ. =  многого пожелаешь — последнее поте
ряешь.
О М Е : 

і, еппе, оппе см. 1-2.
ОІМОКАКЕ ѵ

8Іі иогпіпі опогапо і Іио^Ні, е поп і Іио^Ні и о т іп і
см. ІМ 6 І .
ОІМОРАТО а/у %

Гопогаіа Гагпі^Иа см. Р-128. 
тогіге  т о г іе  опогаіа см. М-1974.

ОІМОКЕ т
368. опогі сіі «иегга воинские почести.
369. Гопог сіеі іпепіо іиутл. краса подбородка, бо

рода.
370. Гопоге (ІеІІа рогрога сан кардинала.
371. иКііпі (или е з(гет і) опогі последние почести. 
аІЬо «Гопоге см. А-459.
сіеііііо «Гопоге см. О 84. 
рагоіа «Гопоге см. Р-472. 
р іагга  «Гопоге см. Р-1540. 
рипіо «Гопоге см. Р-2486. 
рег Гопог «іеІГагті см. А -1093.
372. а  опог сіеі ѵего из уважения к истине, отдавая 

дань истине, по правде говоря;

Ад опоге <1е1 ѵего регб, чиапйо 1а ріссоіа .. тогГ . сегіо 
іі ёоіоге гіі Вугоп... гіоѵеііе еззег егапёе №. ЗаІѵапезсЫ,
«ІЗп ѵіоііпо, 23 йоппе е іі йіаѵоіо»)

Однако, следует признать, что, когда м алю тка.... умерла, 
горе Байрона было, конечно, велико.

А опог гіеі ѵего Ъізо&па гііге сЬе поп сі Гигопо сопігазіі 
ессеззіѵі: ргепйеѵа сЬі йаѵа гадіопе аі Іеопе е ргепсіеѵа сЫ 
сіаѵа га&опе аі сап^иго (О. Магоііа . «ІІпо 8%отЬего пеііа  
^огезіа»).

Истины ради, надо признать, что особых расхождений 
не было: брали и те. что были на стороне льва, и те, что 
стояли за кенгуру.

аѵеге §Іі опегі т а  (или е) поп опѳгі см. О 365. 
аѵеге іп опоге см. 0-390.
373. аѵеге Гопоге иметь честь.
374. аѵеге Гопоге ЛеП’іпІ2іа(іѵа быть инициатором.
375. аѵеге Гопоге «Типа рагіііа  выиграть партию.
376. йаге ^ іі опогі чествовать, приветствовать; апло

дировать.
377. Іаге опоге а... делать честь; оказать честь, воз

дать должное:
Е Н. зепга зозрепсіеге т сіізсогзі, Гашісо зі т і з е  іп Гас-» 

сепёе рег ^аге ип ро’ «Гопоге а Кепго, соше зі роіеѵа созі 
аІГітргоѵѵізо е іп чиеі іе т р о  (Л. М апгопі, «I рготеззі 
зрозі» ).

И тогда, не прерывая беседы, друг взялся за дело, что
бы с честью принять Ренцо, насколько это было возможно 
при неожиданной встрече н таких обстоятельствах.

«Ѵіа, ПёГІіоІа т іа ,  те зс е іе  (За Ьеге аі Кё ѵозіго зрозо е 
{аіе&іі опоге» (С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топ- 
іа іезі» ),

— Ну, доченька, налей своему мужу-королю вина и под
неси ему.

5і зегіеііе, ша Іесе росо опоге аі разіо. Ега гііогпаіо зііеп- 
2ІОЗО е ігізіе... (Е . Заіёагі. «II согзаго пего»).

Он сел за стол, но почти ни к чему не притронулся. 
Он снова стал  задумчивым и грустным...
(Пример см. тж. Р-813Ь).

378. ?аг$і опоге отличиться, прославиться:
— Ѵі ргогпеНо сЪе апйего а зсиоіа. зіийіего е ш! іагб 

опоге (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).
— Я вам обещаю, что пойду в школу, буду учиться и ие 

ударю лнцом в грязь.
11 ргеіе... сЬ іа тб  1а З іт о п а , оггііпапгіоіе сЬе Гасеззе 1а 

сепа рій аЬЬопйапіе, егі аш тах газзе  сіі рій чиаііго ріссіопі 
сіа Іаге аггозіо, сЬё ѵоіеѵа Гагзі опоге соі пиоѵі аггіѵаіі 
(Р Рап^апі, «Сессо й ’А&соИ»).

Священник... позвал Симону и приказал приготовить 
обильный ужин и зарезать еще четырех голубей Для ж ар
кого. потому что он не хотел ударить лицом в грязь перед 
гостями.
(Пример см. тж. В-833).

379. іаге опоге а сІІ цс подарить кому-л. что-л.
380. Іагхі опоге сіі чс ставить что-л. себе_в заслугу. _
381. Іаге ^іі опогі ііі саха (или йі йотісіііо , (1і сіогп'- 

піо) принимать гостей, оказывать радушный прием:
ТиИі егапо виІГаіа. е соп шіа ш одііе Гасеѵаіпо йП опогі 

<11 саза (А. Сегѵі. тіеі веііе ІівЧ*)-
Все собрались во дворе, и мы с женой принимали гостей.
— АЬ, ессо апсЬе. 5оГіа соі саЯ ё: Аигога, Гаі 4и е іі опогі 

<П саза \ м .  Ргізсо, «Ьа сіата сіі р іа гга »).
— Ну вот н София с кофе. Аврора, будь хозяйкой, уго-

щай гостя.
382. Іаге опоге аПа (ргоргіа) Нгіпа а) быть аккурат

ным плательщиком; Ь) выполнять свои обязательства, 
держ ать слово:

51 тап ігіа  Ьепе езс іи з іѵ атеп іе  пеііе сазе сіоѵе поп езізіе 
ип сиосо сЬе йеЬЬа кіизіііісаге «Зе^іі зіірепёі пё !аг опоге 
а ііа  ргоргіа Нгша (Р іііигіііі, «II роііо поп 8І т ап^іа соп 
Іе т апі»).

Хорошо поесть можно лишь в тех домах, где нет повара, 
вынужденного хоть как-то оправдывать свое жалование и 
свою репутацию.
383. ^аге опоге аі ргоргі оЬЫі^Ы честно выполнять 

свои обязанности, свой долг.
?аг5І опоге гіеі (или  со!) $оІ сіі Іи^Но {или сІі а^озіо) 

см. 3-948.
384. ^іигаге яіІГопоге клясться честью.
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385. ітр ед п аге  Гопоге (тж. Ітре& лагеі зиІГопоге)

дать честное слово, слово чести, поклясться честью.
іппаігаге аІГопоге (или ад іі опогі) гіе^Іі аііагі см. 

А-513
386. т а п с а ге  аН’опоге поступить бесчестно, непоря

дочно.
387. регйеге Гопоге <3е1 кесоіо потерять всякое уваж е

ние.
388. каііге ад іі опогі «й... быть в чести у.., стать пред

метом интереса:
Ѵіа гІсИн Мадііапа поп ё 1а ргіша ѵоііа сЬе заіе адіі 

опогі гіеііа сгопаса («Раезе вега»у 27 / еЪЪгаіо 1963).
Улнца М альяна не впервые удостаивается чести быть 

упомянутой в разделе ««Происшествия».

389. Іелеге а ііо  Гогоге гіі... ьысоко держ ать честь... 
ЗыО. Іепеіе (или аѵеге) іп опоге почитать, уважать.
391. ЬеИ’опоге к’ё Іа ііо ! ирон. э  ну и отличился!; по 

делам и чегть1
сЬі Ьепе е т а і  поп рио коКгіге, а  ^гаиде опоге поп 

рио ѵепіге см. В-496.
392. оНі 5І 1а Іагро «ІеІГог.оге аіігиі, гіексе іа іра  с)е1 

«ио ргоѵ. == кто не уваж ает других, тот не уваж ает 
себя.

393. сін па опогі пе рогіа і рехі ргоѵ. больше по
чет — больше хлопот.

394. сЬі аП’опог зио т а п с а  ип т о т е п іо ,  поп хі гірага 
роі іп аппі сепіо ргоѵ. =  честь на волоске висит, а по
теряешь, так и годами не наверстаешь (ср. береги честь 
смолоду}.

т е д ііо  то г іге  соп опоге сНе ѵіѵеге соп ѵег^о§па см. 
М-1513.

те^И о  ипа 8а$$а(а пеііа іехіа сНе ипа іегііа пеІГопоге
см. 8-248.

395. Гопоге поп Іо ѵепде 1о ьрегіаіе ргоѵ. =. честь в 
аптеке не купишь; доброе имя за деньги не купишь.

Гопоге о^пі Ііа іо  Гаграппа см. Р-612
396. Гопоге рогіа Гого, т а  поп Гого Гопоге ргоѵ. 

честь приносит богатство, а богатство чести не прино
сит.

397. Гопоге ѵа сііеіго а  сіті 1о І и ^ е  ргоѵ. кто за 
честью не гонится, к тому она и приходит.

хе ПіпЬіапсо §Іі ё опог т іо ;  ее Н г о тр о  поп Г Но 
ІаМо іо см. 1-56.

398. ѵаі рій ип'опсіа (Гопоге (или сіі гіриіахіопе) сНе 
шіііе ІіЬЬге с)’ого ргьѵ. честь дорож е золота.
О М А  \

399. а«1 оп(а с)і... вопреки чему-л., кому-л. (пример см. 
С-59; Ѵ-76).

■500. — аіі оп іа (ІеІІе аррагепге вопреки видимости:
ѵ’ё Іапіа йеЬокгга пеііа позіга паілги., ай оп(а гіЛе 

аррагепге, сііс 1 піІо фісііо сНе ѵоі ѵе<1е(е поп ё сі.е ипа 
тазсЬега гіезііпаіа а сопГопгіеге 1е ігіее Йі 4иНі (Т. І-с і, 
«Ви[еге зиИ ’Агпо»),

...в нашей природе столько слабостей вопреки внешнему 
виду, что все видимое лишь маска, рассчитанная на то, 
чтобы ввее-л вас в заблуждение.

401. іп оп(а а... а) несмотря на.., вопреки, наперекор 
(пример см. Т-552); Ь) назло.

Іп оі (г аі сііѵіеіо см. 0-721.
402. іаге  (или аггесаге) оп іа а  цгі нанести обиду ко

му-л.
ОРЕКА }

403. орега іпсіхіѵа сильное, серьезное произведение, 
произведение большой силы.

404. орега кригіа авокриф.
405: орега сГіпсЫокІго литературное произведение.
406. ореге ііі т іхегісоп ііа  благотворительность.
саро іГорега см. С-679.
шапо «Горега см. М-463.
орега ііі гарпо см К-96
— Іаге олега (И гадпе см Я-Э7
а (или рег) г о т р іт е п іо  <1еІІ’орега см. С-2357.

407. рег сотр!ге  {или рег согопаге) Горега в довер
шение всех бед.

408. апдаге іп орега войти в строй.
40Э. сотр іге  (или согопаге) Горега завершить дело, 

довести до благополучного конца:
И ргіпсіре 1а Іесе сЬіашаге. «Ог8іЗ, Нвііиоіа» 1е гіівзе: 

сііпога ѵі віеіе рогіаіа едгедіатеПІе: сиш і зі ІгаНа йі согопаг 
Горега» (А. М апгопі, «1 рготеззі зрозі»).

Князь приказал позвать ее н сказал:
— До сего времени, дочь моя, вы вели себя отменно. 

Теперь настало время завершить дело достойным образом.,

йаге орега аі саісадпі см. С-85.
410. Гаге Горега сМІа паіига оправляться, огпраьлять 

естественные потребности, надобности.
Іаѵогаге а  орега см. 0-412.
411. т е ііе г е  іп орега а) осуществить, реализовать; 

использовать; Ь) пустить в ход; ввести в строй, с) за 
ставить работать на себя.

теМ еге іп орега іе т а м е і іе  см. М-895 Ь ).
412. 5Іаге (или іаѵогаге) а  орега работать поденно.
413. ѵаіегхі «ІеІГорега аіігиі воспользоваться чужим 

трудом.
сЬі Ьеп со т іп с іа  ё а ііа  т е і а  «іеІГорега см. В-529.
!а (или іі) Ііпе согопа Горега (тж 1а Ііпе Іода Го

рега) см. Р  828.
414. аІГорега 5І сопоксе И таех іго  (тж. Горега Іода 

іі хио таех іго ) ргоѵ. ~  мастер узнается по работе; дело 
мастера бонтся.

415. орега Іай а , та е к іго  іп рогго ргоѵ. =  негр сде
лал свое дело, негр может уходить.

іі ѵою 5епга 1’орега поп Ьакіа см Ѵ-972.
ОРЕНАНЕ (тж поэт. ОРКАКЕ) ѵ 

орегаге т ігасо іі см. М-1529 а).
Іаксіаге сЬе орегі 1а паіига см. N-101. 
сЬі поп 5а (Ііг чиаісііе ѵоКа сіі по, сока Ьиопа оргаг 

поп рио см. N-318,
О РШ ІС Ж Е }

416. езкеге сіі ^гапйе оріпіопе пользоваться большим 
уважением.

417. т о п іа г е  Горіиіопе риЬЫіса настроить, поднять, 
восстановить общественное мнение, общественность:

«І\Іоп ё ѵего... 1о Ьа (!еі 1 о аі діогпаіівіі рег топ іаге  
Горіпіопе риЬЫіса Бопіго (И іс. Ра Ьепе, с о б і  1а роіігіа II 
сегса тг^П о» (С. ЗсегЪалепсо, -хІ,’о5Іа&віо»).

— Неправда... Он сказал это журналистам, чтобы на
строить против тебя общественное мнение. Теперь полиция 
еще с бблыпим рвением бросится тебя разыскивать.

418. хсапгіа^ііаге Горіпіопе сіі цсі стараться выведать, 
разузнать чье-л. мнение.

419. 8ро5яг5І йеііа ргоргіа оріпіопе придерживаться 
лишь собственной точки зрения.

420. 0 {пшп0 Ьа оріпіопе, піа поп сіізсгегіопе ргоѵ. 
каждый судит, да не каждый судить умеет.

421. (Горіпіопі (или сГісІее) е каккі, о{тпип рио сагі- 
саГ5І ргоѵ =  иметь свое мнение иикому не возбра 
няется.
ОРРЛ.КЕ ѵ см. ОРЕКАКЕ 
ОНА I /

422. оге Ьа$$е часы перед заходом солнца.
423. ога сапопіса а) (тж. оге сапопісЬе) определенное, 

твердо установленное время:
АПе оге сапопісЕіе чт: й ітеп іісаѵа перриге Іиі гіі аііас- 

саге гайіо Ьопгіга зи ііе опйе согіе (/.. Ргеіі, «Оіоѵіп^гга. 
ЁІоѵіпегга»).

В определенное время н он не забывал послушать Лон
дой на коротких волнах.

Ь) время молитвы.
424. ога ек ігет а  (или виргета) последний, смертный 

час.
ога цгі{тіа см. С -1056.
425. 1е оге ііа ііапе часы от заката д о  заката.
426. оге Іе^аіі декретное время.
427. — 5Іаге а  Ьеге іи ііе  1е оге Іе^аіі сидеть в ка

баке до самого закрытия.
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428. 1е оге г.еге тяжелые времена.
429. оге ріссоіе (или ріссіпе) время за полночь, пер

вые часы после полуночи:
А росо а  росо в’ега Гаііа поЦе е 1а р іагга е 1е зігасіе 

сотіпсіаѵапо а ѵиоіагзі; апсііе гіі сііепіі пе ѵепіѵапо ога 
росМ, зе т р ге  і еоіііі сіеііе оге ріссоіе {А. Ое Іасо, «Ьа 
раига»).

Мало-помалу наступила ночь, и площ адь и улицы начали 
пустеть; и клиентов теперь приходило меньше — все те же 
завсегдатаи-полуночники.

Ье сііесі іп рипіо... зі аН ассіб пеІГашігопе... рег сопігоі- 
Іаге сЬе іі рогіопе !оззе арегіо. Ега а рег* о, с о те  ветрге: 
пеззипо <іе&1і іпдиіНпі ргепйеѵа рій Іа репа йі гісЬіийегІо 
ііпо а Не оге ріссоіе (С. Е гипет  е Е. Ьисепііпі» «Ьа йоппа  
йеііа  йотепіса»).

Ровно десять... он заглянул в подъезд, чтобы проверить, 
открыта ли дверь. Дверь была открыта, как всегда: никто 
из жильцов и не думал закры вать ее  после полуночи.

430. — Таге Іе оге ріссоіе полуночничать:
Магсеііа. — Б і таШ п а  зі аіга  а ііе  ипсНсІ, е, диапіо а 

согісагБі, Ьізо^па сЬе зрипіі іі зоіе.
Еаизіо. — Аіі, іа  зе т р ге  1е оге ріссоіе? (Е. Ро88епІІ% «($ие8іі

СІ Ѵ О & ІІ О П О » ) .
М а р ч е  л л а. — Утром он встает в одиннадцать, а  ло

ж ится чуть лн не на рассвете.
Ф а у с т о. — Вот как! Значит засиживается далеко за 

полночь?
сМа {гаНашЗоз! сіі ип ѵе&ііопе», гіІІеМё ай а ііа  ѵосе, 

« Іагето  1е оге ріссіпе* ( V. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»).
— Но ведь, если речь идет о ночном бале, — подумала 

она вслух ,— мы вернемся только под утро.

ога зи р гета  см. 0-424. 
Гога аеі «Ое ргоіипйік» см. 0-232. 
431. оге сіі рипіа часы пик:

Ри ІІ 18 т а в д іо  гіеі ’68, ргесЫ ато ; Гога <Н рипіа, т а п -  
саѵа ип чиагіо аІГипа (С. Магоііа, хДІШ гассопіі тіІАпезіх).

Если говорить точно, было 1Ь мая 1958 года, час пик, без 
четверти час.
{П ризер см. тж. 1.-746).

432. Гиійш а ога а) последний час; Ь) смертный 
час.

433. — аІГ и Іііта  ога а) й последний момент; Ь) при 
смерти, в смертный час.

434. — агг; .аге  аІГиКііпа ога а) дотянуть до послед
него момента; Ь) прийти последним. 

йоппа (или Іегптіпа) йі ип’ога см. 0-780. 
ІіЬго й’оге (или «іеііе оге) см. Ь-556. 
ип ^иа^іо й’ога см. 0-42. 
— ип Ьгиііо (или саійѵо) ^иа^4о {"ога см 0-43.
— раккаге (или аѵеге, ѵіѵеге) ип Ьгиііо (или саШѵо, 

реккіто) цчагіо й’огз см. 0-44.
— ё 11 кио циагіо й’ога см. 0-45. 
І1 чиагіо й’ога йі РаЬеІаіх см. К-9.
435. а оге нерегулярно, как когда.
436. а ип’ога в один и тот ж е час, в  одно и то же 

чремя.
437. а ііа  киа ога в свое время:

— Іпііпе, И ю  (-11 <1е11о сЬе поп ѵодііо аггаЬЫагші. Оігаі 
Іи ііс аПа зиа ога {М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— В конце концов, я сказал тебе, что не хочу сердиться. 
Ты все мне расскажеш ь в свое время.

438. — то г іге  аПа киа ога умереть в свое время, сво
ей смертью. 

439 апгі ога раньше времени. 
440. Іиог й’ога в неурочное время

М _ІгаІ сЬіегіепйоІе регйопо сп’іо іокві ѵепиіо Іиог й о га  
( і,\ Розсоіо «Ѵ іііт е Іеііеге й і Іасоро Огііз»).

Я поднялся и попросил у хозяйки дома извинения за 
то, что явился в неурочное время.
ип’ога Ьиопа см. 0-442. 
441. іп ога йеЬіІа (тж а ііа  йеЪііа ога) в свое время, 

своевременно.
442. рег ип’ога і!Іа(а (тж. ип’ога Ьиопа; ип’ога сГого- 

Іо^іо) целый час, битый час:
...Іі ргепгіе б о і і о  Ьгасгіо і рег ип’ога Гііаіа іі раі 1а сіеі 

жио раззаіо... (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
...он оерет теия лсд р>'-у и бигый час рассказывает о 

своем прош лом..

443. сіі (или іп) ога 5п ога время от времени.
444. рег он  е оге часами, бесконечно, 
ип’ога (3’огоіодіо см. 0-442.
445. а  (или пеііе) оге регхе в свободное время, на до

суге:
Аѵеѵа зсгШо а оге регзе ип ІіЬго йезсгіШѵо-роШісо «ѴІа^- 

діо іп Іпдіа», доѵе поп ега зіаіо  т а і  (С. Ріоѵепе. «Ье 
[игіе»).

В часы досуга ои напнсал политико-этнографический трак-, 
тат «Путешествие по Индии». В Индии он никогда не бы
вал.

446. пеііе оге гиЬаІе урывками.
447. а оге 5ро5ІаІе во внеурочное время.
448. аПа (или  іп) Ьиоп'ога с миром, в добрый час;

С о т о  йі зіисііо, поп ріасеѵа пё сіі сотап й аге  пё гі’иЬ- 
ЪісНге. СЬе, іп Іи ііе 1е созе йі саза, 1а $і§пога то^И е Іоззе 
1а райгопа, аПа Ьиоп’ога; т а  Іиі вегѵо, по (Л. Мапгопі, 
«I рготеззі зрозі»).

Дон Ферранте, человек ученый, не любил ни командо
вать, ни подчиняться Пусть всем заправляла -де, была хо
зяйкой в доме синьора его супруга — в добрый час. Но быть 
ее слугой — увольте.

449. а  (или ііі) Ьиоп’ога рано (утром):
Ьа то^Н е, еІГіпсіотапІ т а і і іп а , зі а ігб  <И Ьиоп’ога е 

апгій а ѵейеге соза Гасеззе іі саго т а г ііо  (5. ЗігаіІ , «И 
Ьеаіо йоп Сігоіато»).

На другой день жена встала пораньше и пошла посмот
реть, чем же занимается ее дорогой муженек.

Ѵеппі созі а зареге сЬе едН зі гесаѵа о^пі діогпо а чиеііа 
рапсЬіпа. Тиііе Іе т а іііп е , йі Ьиопіязіта ога, «Гезіаіе е 
<1’іпѵегпо (В. ТессНі, « Ій іііі тогаѵі»).

Так я узнал, что он постоянно приходил к этой ска
мейке, каж дое утро, очень рано, летом и зимой.
(Пример см. тж. А-893).

аПа гіеЬіІа ога см. 0-441 
450. рег ипа ^гапсіе ога продолжительное время, 

долго. 
451. іп т а Г о га  в недобрый час; к несчастью.
452. о{тпі ога все время, постоянно.
453. іп ріссоіа ога через короткое время, сразу же 

(после чего-л.).
454. іп росо й’ога в короткое время, за короткий срок.
455. роса ога Га недавно.
456. киііе р г іт е  оге рано утром 
а ііе  ѵепШгё оге е 4ге чиагп см. Ѵ-234. 
апйаге а  ІеМо аП’ога гіеі роПі см. 0-69.
457. сопіаге Іе оге (е і гпіпи(і) (тж. сопіаге і т іп и іі)  

считать часы (и минуты), ж дать с нетерпением.
458. сгексеге соп 1е оге расти не по дням, а по часам:

. ѵ іііогіа... ипа гадагга  сЬе сгексеѵа соп 1е оге... (/'. Рег-
гі, «Етіцгапіі» ).

...Виктория... росла не по дням, & по часам...

йіге 1е оге см. 0-466. 
459. ешріге 1е оге ѵбивать время; найти (себе) заня

тие. 
460. еккеге ріи й ік^гагіаіо сЬе 1е Ігесіісі оге быть не

счастливым (ср. двадцать два несчастья).
461. еккеге а ііе  ѵепШгё оге (е іге циагіі) а) быть 

при смерти; Ь) приближаться к концу, к завершению.
462. (аге Гога ііі... проводить, убивать оставшееся до 

чего-л. время; іаге Гога си сепа проводить время до 
уж ина, Іаг 1’ога сіі ргапго коротать время до обеді., в 
ожидании обеда.

463. іп^аппаге 1е оге убивать время:
Іп диезіа зега... зіаѵа іі Ѵаіепііпо зейиіо аѵапіі ай ипа 

іаѵоіа... гіраззапйо, рег іпраппаг Гоге, Шоііе саг^е сЬе і сог-
гіегі_^іі аѵеѵап гесаіе (М. й ’Аге&Ио, «Еііоге Ріегатозса» ).

В этот вечер... Валентнно сидел за столом... и. чтобы 
как-ннбудь убнть время, просматривал кипу бумаг... до
ставленных с курьерской почтой.

464. Іеѵагкг аIГога йе! ти га іо гі вставать с петухами.
465. раккаге Гога проводить время, развлекаться 
роіеге апйаге рег Іа Іаѵа аііе  4ге оге см. Р-313.
466. гесііаге (или іііге} Іе оге долиться, читать ио- 

дитву.
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467. зчиагіаге оге ценить свое время, знать цену вре

мени.
468. поп ѵесЗеге Гога <Н... ожидать с нетерпением, быть 

в нетерпении:
(Зиапіо сЗоѵеѵа азреііаге регсЬё Еіепа, зіапса а зиа ѵоііа. 

«ЗісЬіагаззе іа ііііо  Гезрегітеліо? N011 ѵегіеѵа Гога гіі гііігагзі 
іп с а т е г а  (М. 5оШаіі, «Ье йие с іііа»).

Долго ли еще придется ждать, пока Элена тоже устанет 
и признает, что их опыт не удался? Ему не терпелось по
скорее уйти в свою комнату.

— АНегга — зозрігб іі Ьагопе сЬе поп ѵегіеѵа Гога <31 т е !-  
іегзі а  Іаѵоіа — поп ѵоггезіе ^гасііге ип Ьоссопе? (С. Нойагі, 
«Ье аѵѵепіиге йі С іроіііпо»).

— Ваше высочество. — вздохнул барон, горевший нетер
пением сесть за стол, — ие желаете ли перекусить?
(Пример см. тж. М-1836).

469. 81 с а т р а  а оге иикто не зиает, что с ним будет 
завтра, что ему готовит судьба.

470. сЫ сепа а  Ьиоп’ога, поп сепа іп іпаіога ргоѵ. кто 
рано ужинает, тот себе не вредит.

сЬі к4а іп сегѵеііо ип’ога е рагго  рег ип аппо см. 
С -1623.

сЬі $(и )опа Іа с а т р а п а  р г іт а  сЬе 5?а ѵепиіа 1’ога, гі- 
сеѵе іі ЬаНа^Но 5орга 1а Іекіа см. С-342.

471. ё зопаіа (или ѵепиіа, йіипіа) Гога пробил час, 
настала пора:

«ЗГгиІіаІогі сіеі ророіо, ё  ѵепиіа 1а ѵозіга ога» (К  Ргаіо- 
Ііпі, «М еіеііо»).

«Эксплуататоры народа, ваш час пробил».

472. ^Іі ё ѵепиіа Гога сіеі тіпсН іопе ^  на него на
шла дурь:

Бііегіапо іп з о т т а  ип Ье! регго а Ига а Цга; т а  сіа 
иЙіпю аі діоѵапоио, Іизіпеаіо соп т іП с  гіагігіоіі е оссЬіаІіпе 
іепеге, &1і ѵіепзе Гога гіеі тіпсЫ опе е сііесІе 1а Ъогза а ііа  
Ргіпсірезза сНе сПзрагзе іп ип ЪаіііЬаІепо (О. Nе^иссі, «Зез- 
5апіа поѵеііе ророіагі т опіаіезі»).

Долго ничего не получалось у принцессы со старшим 
братом, но все-таки в конце концов из-за ее ужимок и 
нежных взглядов нашла на него дурь, отдал он ей вол
шебный кошелек, а ее тут ж е и след простыл.

472а. Гога сЗе! тіпсЫ опе ѵіепе а іиИі ргоѵ. ^  на вся
кого мудреца довольно простоты; и на старуху бывает 
проруха:

...зі ѵесіе ргоргіо сЬе Гога гіе’1 тіпсНіопе ѵіепе а о#пипо, 
зіссЬё аііе зиррІісЬе сіеі зи ’ Ігаіеііо  ріссіпо ііп і сЬе пип 
зерре йіге рій йі по (С. № гиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі 
т опіаіезі»).

...но, видно, конь о четырех ногах и то спотыкается, по
тому что Тонино никак не смог отказаться выполнить 
просьбу своего младшего брата.

473. 1’ога йеі <]е$іпаге ре’ гіссЬі циапсГЬаппо Іа т е , рег 
роѵегі циапсГЬаппо «1а т а п й а г е  ргоѵ. богатый обедает, 
когда хочет есть, а  бедный — когда есть, что поесть.

474. Гога гіі іегі а  циекГога сейчас ровно столько 
(времени), сколько было вчера об эту пору (когда не 
хотят сказать, который час).

475. Іе оге сіеііа т а і і іп а  Ьаппо Того іп Ьосса ргоѵ ^  
кто рано встает, тому бог дает.

іп ип’ога пахсе іі Іип^о см. Р-1480.
476. ип’ога раге т і і іе  время гянется еле еле:

Ьа Ьиопа Вісе ега і-05і зоргаГаІІа сЫ Іа вісуа сЬе... іп 
іи ііа  1а поііе поп роіё ргепйег воппо с]г.а^і шаі, ...е Іе 
рагеѵа огп і ога шШе гіі роіег гіѵегіеге іі 8ио саѵаііеге... 
(Р. Гапіапі, «Сессо й'АвсоЦ» ).

Добрая Ьнче так обрадовалась, что... не спала почти 
всю ночь... Каждый час ей казался сутками — так она ж а 
ж дала встречи со своим рыцарем.

477. Гоге поп (огпапо іпсііеіго ргоѵ. времени не воро
тишь; крупицу золота можно найти, крупицу времени — 
никогда.

а чиезГога зі загеЪЬе ѵе$Ша ипа 5ро5а гпопаса см  
М-1736.

(е 1о Гаго ѵесіеге (или іи ѵесЗгаі) а сЬе ога ё т е гх о - 
^іогпо! см. М-1377.

478. ѵегга Гога сіеі сопіі придет, наступит час рас
платы.

479. !іп сГога (тж. гіа ога) с тех пор.
480. рег ога пока, до сьх пор:

Сіі аегеі а ііеа іі гізрагтіаѵапо іі раезе сЬе рег ога поп 
оіігіѵа оЬіеШѵі (/?. Ѵі^апд, « Ь А еп езе  ѵа а тогіге»).

Самолеты союзников щадилн деревню, ие представляв
шую пока для них никакого интереса.

481. ог ога только что.
482. ога с о т е  ога в данный момент; пока:

— Ьа зіагіопе 1а зрозіапо одпі діогпо рій Іопіапа рег ѵіа 
сіеі ЬотЬаггіатепІі, ога с о т е  ога сі іт р іе ^ о  ип’ога, ѵегга 
іі т о т е п іо  сЬе ѵепІІциаііг’оге поп Ьазіегаппо рег апйаге е 
іогпаге (О. Раоіеііа, «Ье ііаііапе [игіозе»).

— Что ни день, остановку нз-за бомбежек переносят все 
дальш е и дальше, сейчас у меня уходит час на дорогу, 
а наступит время, когда и суток не хватит, чтобы попасть 
на работу и вернуться домой.

483. агі ога ай ога изредка.
484. «Гога іп роі (или іп аѵапіі) отныне, впредь, в 

дальнейшем:
« ...зо іатеп іе  Іеі М егитес! ё аѵѵегШо «Гога іп ро| гіі 

зсеіГІіеге с]имк'1ч- аИго Іцоео рег іпсопігаге 1е зие а т а п іі»  
(Л. Могаѵіа, «СИ йіш [}егеп(і»).

— . . . т о л ь к о  я хочу предупредить вас, Мерумечи, чтобы 
отныне вы выбирали другое место для встречи со своими 
любовницами
(Пример см тж. Р-1160).

ог 5І ог по см. 5  746.
аі саНіѵо Іаѵогаіоге, ога ^ іі іпапса Іа ѵап^а, ога іі 

тагго п е  (или ога т а п с а  1а гарра ога іі сарропе) см.
Ь-264.

{г|і ё с о т е  »1і иссеІИ, ога циа, ога Іа см. Ц-15. 
ога 5І ЬаМа! (тж. ога Ь а іііа т о )!  см. В-126 
ога сЬе к о п  а і Нп іе і діогпі т іе і  т о іа  5апхоп соп 

ІиМі і Рі1І5Іеі см. 5-205. 
ога іп сотіп сіап  Іе доіепй поіе см. N  471. 
ога (і іпесіісо іо! см. М-1029.

ОКАСОЬО т 
4С5. екхеге Гогасоіо командовать, делать погоду, 
рагіаге соше ип огасоіо см. Р  456 

ОНАРО т
рекаге соііа Ьііапсіа сІеІГогаІо см. В-730.

О К А Н Е ѵ
И Іаѵогаге ё ип т е г г о  огаге см. Ь-263.

ОКАНІО т 
Іаге ип Ьисо пеІГогагіо см. В-1344.

ОКА2ІСЖ Е I 
гііге Гогагіопе ііеііа Ьегіиссіа см. В-607.
486. 5(аге іп огагіопе страстно ж елать чего-л., молить 

бога о чем-л.
ОКВІТА }

487. апсіаге (или епігаге) іп огЬіІа а) выйти на ор
биту; Ь) быть вне себя (от радости, гнева)-, с) исчез
нуть, отправиться на тот свет.

488. гекіаге (или тап іеп егк і) пеііа ргоргіа огЬИа 
оставаться в своей сфере (деятельности); держ аться в 
определенных рамках.

489. иксіге сІаІГогЬіІа сіі... ^  выйти за  рамки (закон
ности, дозволенного и т. п.).
(Ж  ВО е іп

490. огЬо с о т е  ипа (аіра слепой как крот
— Ри ипа сига гіі Ьивіе: т а  ога поп с’ё рій ЛиЬЬіо. 8опо 

огЬс огЬо сот*' ипа 4а1ра (і .  Ое МагсНі, «Соі Iиосо поп 5і 
всНегга»).

— Это было печение ложью, но теперь уж е больше нет 
места сомнению: я слеп, слеп каі. крот.

Ьахіопаіе гіа огЬі см. В-330.
ЬоМе йа огЬі см. В -1060, 
сіаге Іе^паіе сіа огЬі см. Ь-344. 
іі сіесо риісіа ГогЬо см. С !827.
491. поп Ьо а Іаге соп огЬі дураков нет.
492. а§Н огЬі пот арргогіа іі 5о1е слепому нелегка 

увидеть истину.
1а ѵеЛгсЬЬе ип огЬо см Ѵ-128.

ОКА II аѵѵ



оке 696

ОКСІО т 
асчиа а огсі см. А I I 7.
Гаге Гиосо пеІГогсІо см. Р-1525.
рагеге ип іоро иксііо ііа ип огсіо см. Т-747.
ріоѵеге а  огсі см. Р-18313.
493. Іап іо  ѵа Гогсіо рег Г асдиа сЬе аІГіпе хі го т р е  

ргоѵ. повадился кувшин по воду ходить, тут ему и го
лову сложить.
ОКСІОЬО т 

аѵеге іі саІаЬгопе пеІГогсіоІо см. С-74.
494. еккеге с о т е  Гогсіоіо гіе’ роѵегі быть оборван

ным, грязным.
Гаге Ьосса сГогсіоІо см. В-889.
рогге Гас^иа пе^іі огсіоіі Геккі см. А -186.
495. 5§оссіоІаге Гогсіоіо переполнить чашу терпения. 

(Ж СО  т
раига ііеІГогсо см. Р-895. 
іп Ьосса аП’огсо см. 3-846 а).
496. аѵеге ѵікіо Гогсо охрипнуть, потерять юлос.
497. іпапсіаге аН’огсо отправить на тот све
498. Огсо ВигіЛа! зг силы адаі, черт возьми!:

«Огсо Вікісіа», — ЙІ35І а согіо йі езргеББІопі {В. Са&регіпі, 
«Ко55о йі вегал>).

— Черт подери! — воскликнул я, не находя слов.

ОКОІСМО т
499. огсіі^по іпГегпаІе адская машина. 

о к о і ім е  т 1) порядок; 2) приказ; 3) орден.
500. опНпе аііегпаіо  (1) шахматный порядок.
501. оггііпе Гаіаіе (1) судьба
502. опНпе і^пагіапо  (3) орден иезуитов.
503. опііпі т а ^ е іо г і  (3) церк. священство.
504. огсііпе паіигаіе (1) естественный порядок вешей.
505. опііпе гіеі §іогпо а) (I) повестка, порядок дня; 

Ь) (2) резолюция; воен. распоряжение.
506. — аІГоічііпе гіеі діогпо (1) а) в порядке дня, на 

очереди; Ь) в порядке вещей:
оше іп (иНе 1е сош ипііа, іі Іигіо, Гіросгібіа, Іа Іиз- 

Бигіа ѵі 80П0 аІГоггііпе ііеі &Іогпо (С. йа Ѵегопа, «Ьа тіа 
ѵііа іп ип гад&іо йі хоіе»).

Как и повсюду, где жнвут людн, воровство, лицемерие, 
похоть были в порядке вещей.

507. — іпеііеге аІГогдіпе сіеі ^іогпо (1) поставить на 
повестку дня.

508. — раззаге аІГогсЗіпе сіеі ^іогпо (2) отметить в 
приказе.

509. опНпе гіеііа па(ига (или сіеііа ^гагіа) (1) закон 
природы.

Уогха ЛеІГопНпе (I )  см. Р-1153. 
гшшопе (Гоггііпе (1) см. М-2125, 
рагоіа сГогсІіпе (2) см, Р  473.
510. рег огсііпе Бирегіоге (2) по распоряжению вла

стей, по распоряжению свыше.
511. 6\ іпИіпо огсііпе (1) очень плохой, самого низкого 

качества.
512. <31 р г іт ’оггііпе (1) лучший, первосортный, первого 

класса, первостепенный.
513. сіі зесопсГогсЗіпе (1) второстепенный, не имеющий 

большого значения.
514. сГиІШпо огсПпе (1) захудалый (пример см. 

В 761).
515. аѵеге іп оггііпе (2) иметь наготове.
516. е$$еге аІГогсііпе (2) быть к услугам:

Ѵаписсі. Эоп Раоіо, сіоп Раоіо!
й о п  Раоіо. — ОЫ.. 8опо аІГоггііпе (К. Вгассо, «РІогі й'агап- 

сіо»).
В а н у ч ч н. -  Дон Паоло, дон Паоло!
Д о н  П а о л о  — Д а?.. Я к вашим услугам.

517. еззеге а§1і огсііпі сН чсЗ (2) зависеть ог кого- 
-либо.

518. е55еге пеІГогсІніе сіеііе со$е (или пеІГогсііпе паіи- 
гаіе) (1) быгь в порядке вещей.

519. Таіііге ип огсііпе (2) ие выполнить приказ.

520. гпеііеге іп огсііпе (или аІГоічІіпе) (1) привести 
в порядок:

...ІТІІ5І 1п оггііпе іі шіо Ьа&а§1іо (Е. й е  Ат ісіз„ «II сиоге»),
...я уложил свои чемоданы.

521. ргепсЗеге §1і огсііпі (3) постричься в монахи:
Е 8апГАппа Ъепесіеііа ё з іа іа  зетр ге  1а т іа  ргоіеіігісе! 

8 етрге , {іп (За чиапсіо 1ю ргезо діі огсііпі (М. Риссіпі, «И 
тігасоіо» ).

И преподобная Анна всегда была моей покровительни
цей. Всегда! С того самого дня, когда я постригся в мо
нахи.

522. 5Іаге пеІГогсНпе (1) быть на высоте:
Рег ип и о то  сіі циагапГаппі, сЪе Ьа ветр ге  сегсаіо (Зі

біаг пеІГогсЗіпе, ё ипа Ьгиііа зіогіл (С?. Агріпо, «Ьа зиога 
ціоѵапе» ).

Для сорокалетиего мужчины, который всегда стремился 
быть на высоте, это неприятная история.

523. іепеге а опНпе (или аІГоггііпе) (1) держ ать на
готове.

гіі ип сііхогйіпе пахсе ип опНпе (1) см. 0-635.
524. ГопНпе ё рапе, іі сІІ50гсНпе ё І а т е  (1) ргоѵ. по

рядок — хлеб, беспорядок — голод.
ОКОІКЕ ѵ 

оггііге ип еггоге см. Е-157. 
а  Іеіа огсіііа Оіо гпапда іі Іііо см. Т-170.
Г и о то  опііксе е 1а Гогіипа Іекке см. и  -162. 
сЬі ѵиоі Іаѵого депіііе, оггіікса ^гокко е (гаіпі хоіШе 

см. Ь-280.
ОКОІТО т

(еіа сіеі N156111 соп Гогйііо ді ^оН о е іі гіріепо ді Гиг- 
Іап іе см. N-310
ОКЕССНІО т (тж . ОКЕССНІА [) 

діі огессЬі Йі Мігіа см. М-1387.
Ьосса сНе ап іѵ а  аііе  огессЬ:е см. В-809.
525. ад огессЬіо (обыкн. употр. с гл. сапіаге, зиопаге, 

есс.) по слуху, на слух:
Сагііаѵа аЛ огессіііо 1и(1е 1е сапгопеНе Йеі шопгіо іп іи ііе 

1е Іігдие гіеі ВІоЬо (М. .1 рреііив, «Оа т огго а всгШ сгеч).
Чирилло пел на слу.\ всевозможные песнн всех народив 

на всех языках мира.
526. соп 8Іі огессЬі аІГегІа настороже, начеку, ушки 

на макушке.
527. соп {тіі огессНі а ѵеп іо(іа) лопоухий.
528. аЬЬа55аге ^ іі огессНі (или 1е огессЬіе) перестать 

кичиться, склонить голову, смириться.
529. а^игхаге (или аііип^аге) ^ іі огессЬі навострить 

уши.
530. апгіагхепе со^Іі огессНі Ьаззі убраться несолоно 

хлебавши; уйти, подж ав хвост.
531. аргіге дІі огессНі а цс внимательно прислуши

ваться к чему-л.
аѵеге Іа Ьосса адіі огессііі см. В-868, 
поп аѵеге пё Ьосса пё огессНі см. В-869, 
аѵеге іі сесе йепіго 1е огессНіе (и л и  аІГогессЬіо, пеі- 

ГогессНіо; тж. аѵеге і> сесе или іі соіопе пе^Іі или адіі 
огессЬі) см. С-1437, 

аѵеге Іа сега пе^іі огессЬі см. С-1514, 
поп аѵеге Ііп^иа, пё оссНі, пё огессНі см. Ь-668. 
поп аѵеге пё оссЬі, пё огессНі см. 0-113.
532. аѵеге ГогессНіо сіі... быть ушами кого-л. (пример 

см. 0-177).
533. аѵеге ГогессМо • (а ііа  іпихіса) иметь (музыкаль

ный) слух:
«II ш аезіго йі шизіса (Іісе еле поп Ьо огессіііо, діі аіігі 

іпзедпапіі йісопо сЬе Но Іе огессЫе шоііо Іип&Не... . « іл п та , 
сЬі На гаёіопе?» (М. Мо&ііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ъаггеііеііе»).

— Преподаватель музыки утверждает, что я глухарь, а 
остальные говорят, что я осел. Так кто же нз ннх прав?

534. аѵеге огессЬіе рег цс (тж. аѵеге ^іі огессЬі а ^с) 
чнимателыю слушать что-л.:

(Зиапіо а Могаѵіа, (іеѵо (Зіге сЬе е^іі, диезіа оссазіопе, 
поп Ьа аѵиіо огессіііе рег азсоііаге Іа ѵега геа!1^ (роііііса) 
гіеі т іо  гіівсогео («Ьа пиоѵа диезіСопе йеііа  Ііп&иа»)~
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Что касается М оравга, то я должен ''к а1.,' ь, что в этом 

случае ему не удг пось уловить истинный (политический) 
смысл моего выступления.

535. аѵеге ГогессЬіо аКгоѵе быть рассеянным, слу
шать невнимательно, не прислушиваться:

Ма евза аѵеѵа 1’огессЬіо аИгоѵе (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп 
Сезиаійо» ).

Но она его ие слыш ала.

536. аѵеге ^іі огессЬі Іосіегаіі (йі ргоксіиМо или сіі 5а- 
Іагпе, йі раппо) быть глухим, быть глухой тетерей

(пример см. Г -506).
537. аѵегпе ^Іі огессЬі Ггайісі не ж елать выслушивать, 

слушать.
538. аѵеге ^Іі огессЬі ііпресіаіі (или 1е огессЬіе іт р е -  

сіаіе; тж. ітресііагві огессЬі или 1е огессЬіе) ничего 
не (ж елать) слышать; делать вид, что ничего не слы
шишь.

539. аѵеге ^Іг огессЬі Іип^Ьі (или 1е огессЬіе Іип^Ье)
а) иметь ослиные уши быть ослом, тупицей (пример см. 
0-533); Ь) иметь тонкий слух (пример см. Ѵ-676).

540. аѵеге йіі огессЬі Іип^Ьі с о т е  циеііі <Зе1Га$іпо 
иметь ослиные уши; быть тупым.

541. аѵеге ГогессЬіо «Типа Іаіра не иметь музыкаль
ного слуха (ср. медведь на ухо наступил):

— А ііБсЬіаг Ьепе, Ызо&па аѵеге с]па1гІ:е пюііѵо рег 1а 
іезіа; егі іо іпѵесе Ьо 1'огессЬіо <Гшіа іа ір а  (М. Риссіпі.
«ЕЬгеі»).

— Чтобы хорошо свистеть, надо, чтобы в голове был ка
кой-нибудь мотнв, а мне медведь на ухо наступил.

542. саісаге (или  гісаісаге) зи&Н огессЬі д о й т и  д о  слу
ха, стать известным.

543. с атр аге  §и^1і (или  ѵіѵеге гіе^Іі) огессЬі подслу
шивать, шпионить, быть доносчиком, шпионом.

544. сіііпаге ГогессНіо прислушиваться (к советам).
545. сЬіисіег(5І) §1і огессііі (или  ГогессЬіо) оставаться 

глухим, не прислушиваться к чему-л.
сопсіште рег §1і огессЬі см. 0-570.
546. поп сгесіеге аііе 5ие огессЬіе не верить собствен

ным ушам.
547. сіаге (или  рог^еге, ргезіаге) огессЬі (или  огес- 

сЫо) а чс прислушиваться к чему-л.; придавать значе
ние чему-л.:

I та д із іга іі , соше сЫ бі гізепіе йа ип ргоГопйо зоппо, 
ргіпсіріагопо а йаге ип ро’ рій огессНіо адіі аѵѵізі, а ііе  
ргорозіе йеііа Бапіій (А. М апгопі, «I  ргот еззі зрозі»).

Местные власти, точно пробудившись вдруг от глубокого 
сна, начали наконец прислушиваться к советам и предло
жениям врачей.

РеШпі. — ...<Зиапйо іпігіо 1а Іаѵогагіопе йі ип !і1т , ргезіо 
огессНіо а ІиШ і з и ^ е г іт е п і і  («Рііт 1961»).

Ф е л л и н и. — ...Когда я приступаю к работе над филь
мом, я прислушиваюсь к любому совету.
(Пример см. тж. 1-19).

548. сЗаге ипа Ііга1(іп)а сГогессЬі а а) надрать уши, 
выдрать за уши; Ь) упрекать, укорять.

549. сіііаіаге ГогессНіо навострить уши, обратиться в 
слух, прислушиваться*

550. сіітепаге §1і огессЬі хлопать ушами, невнима
тельно слушать.

сііге сіие рагоіе (или  рагоІІпе) пе^Іі огессНі см. Р-519. 
550а. сігігхаге огессЬіе навострить уши; встрево

житься.
551. е тр іге  (или  г іетр іге , готреге) §1і огессНі (или  

1е огессЬіе) а чсЗ все уши прож уж ж ать кому-л.
552. еггігаге 6а ип огессЬіо е изсіге <1 а 1 Га Нго в одно 

ухо в о й т и , а  из другого в ы й т и :

«Е іо? т ’епіга йа ип огессНіо ей езсе йаІГаІіго» (С. Ра- 
гізе. «II ргеіе Ьеііо»).

— А что я? У меня в одно ухо влетело, из другого 
вылетело.

— Саго райге, — ...зопо іп п атога іо ... е іи ііо  диеі сЬе т і  
йііе т ’епіга йа ип огессіііо е т ’езсе йаІГаІіго (/. Саіѵіпо,
«РіаЬе ііаііапе»).

— Дорогой отец, — ...я влюблен.., и все, что вы мне го
ворите, просто в одно ухо входит, а из другого выходит.

553. еззеге йиго сРогессЬіо быть тугим на ухо, плохо
слышать.

554. поп е55еге 5еіиа огессЬі не пропускать мимо 
ушей, мотать (себе) на ус.

555. еззеге 50гсІ0 сіа чиеІГогессЬіо не ж елать слышать 
чего-л.: зопо зогсіо 6а ^ие1Го^ессЬіо я и слушать не ж е
лаю об этом.

556. еззеге (или зіаге) ІиіГогессЬі внимательно слу
шать (ср. само внимание):

Іо его аііога ип еіоѵапеііо зиі чиаііогйісі аппі е зіаѵо 
іи І і’огессЬі аі йізсогзі йеі ЬаЬЬо. зресіе йоро ргапго (А. Рап- 
гіп і. «Ьа саепа пега»).

Мне было тогда лет четырнадцать, и я во все уши слу
ш ал рассказы отца, особенно после обеда.

— АПога, о азсо ііа іе  о поі
— Зсиза, — йіззе Оіоѵаппа: — з іа т о  іиШ  огессЬІ (Л. Вгі- 

Цпеііі, «Ьа йегіѵа»)-
— Так вы будете слушать нли нет!
— Прости, — сказала Джованна. — Мы все обратились в 

слух.
Е апсЬе чиезіа ргеГегіѵа зіаг г іііа ; т а  ега іи й а  огессЫ 

ай азсоііаге іи й о  сЬе М оті е ГАІІогі апйаѵапо йізсиіепйо 
(В. Тесскі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Раписарда тож е предпочитала помалкивать, но вся пре
вращ алась в слух, когда Моми спорил с Аллори.

еззеге ІиіГоссЬі е (иН’огессЫ см. 0-156.
Таге с а т р а п а  аІГогессНіо см. С-332.
557. Таге ГогессЬіо а чсі а) прислушиваться к кому-л.; 

Ь) привыкнуть, взять в привычку.
558. !аге огессЬі (или 1е огессНіа) загибать уголки 

(в книге, тетради и т. п.).
559. Гаге огессЬі сЗі (или йа) тегсап*е (тж. ?аге 1а 

зогсіа огессНіа или і зогсіі огессЬі) делать вид, что не 
слышишь; притворяться глухим; прикидываться бестол
ковым:

І^оп зо іат еп іе  аѵеѵо іа ііо  !іпо аІГ и ІН то  огессЫе йа т ет -  
сапіе, т а  аѵеѵо аззипіо ипа сегі’агіа, пеі зиоі гі^иагйі, с о т е  
зе, іпѵесе йі Риі&а, іі ѵего ігайііоге е 1а ѵега сап авііа  Іоззе 
БІаіо Іиі (С. Ваззапі, «Оіеіго Іа рогіа»).

Я не только вел себя так, точно не слыш ал того, что 
он мне говорил, но и держ ал себя по отношению к нему 
так, словно он, а не Пульга, был настоящим подлецом и 
предателем.

Ьа Іаѵапйаіа й арргіта  ^асеѵа огессЪіо йа тегсап іе , роі 
регзе 1а рагіепга... (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»).

Сначала прачка делала вид, что ничего не слышит, но 
потом потеряла терпение.

560. Іегіге ГогессЬіо резать слух, ухо.
561. Іегіпаге ГогессНіо прислушиваться, напрягать вни

мание.
йеКаге ипа (или 1а) риісе пеІГоге^сЬіо (или гіепіго 

ГогессЫо) а  чй см. Р-2411.
^іип^еге аІІ’огессЬіо см. 0-589.
562. 8Іі огессНі а захваливать кого-л., 

льстить кому-л.
563. ^гаНаге §1і огессЬі а  цгі льстить ком у-л , заиски

вать, угоднича. . перед кем-л.
ітресіагзі огессЬі (или 1е огессНіе) см. 0-538.
564. іпсЬіпаге Іе огессЬіе (или діі огессЬі) а чгі при

слушиваться к чьему-л мнению, слушаться чьих-л. со
ветов.

565. іпсііпаге (или ріе^аге) Іе огессЬіе (или ^Іі огес
сЫ) а) навострить уши, напряженно вслуш иватьсг; 
Ь) прислушиваться к советам, слушаться советов.

566. іпгіигігсі пеІГогессЬіо глохнуть, становиться тугим 
на ухо.

567. іпГІ5сЬіаге ^Іі огессНі (или іпігопаге 1е огессЬіе)
прож уж ж ать уши кому-л.:

Іп іепйіатосі: іо поп гітргоѵего аі Моііёге циезіе ріііиге: 
йісо зоНапіо сЬе загеЬЪе ога йі ете ііе ге  йаІГіпігопагсі Іе 
огессЬіе соі п о те  йі Іиі, йі сііаге 1е ореге зие с о т е  то й е ііо  
йі т о га іе  (Р. Магііпі,, «АІ іеаіго»).

Поймите меня, я вовсе не ставлю Мольеру в упрек эти 
сцены, я только хочу сказать, что пора перестать превоз
носить его имя. преподносить нам его пьесы как образец, 
достойный подражания.

568. Іасегаге (или зігагіаге) ^ іі огессЬі терзать, ре
зать слух.
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Іаѵаге 1е огессЬіе аІГакіпо см. А-1213.
569. т аси іа ге  діі огессЬі сказать такое, что уши вя

нут.
570. т е п а ге  (или сопгіигге) рег діі огессЫ тащить си

лон, против воли.
гпе(іег5І ип сЬіаѵЫеМо а^Іі сгессЬі см. С-1712, 
т е ііе г е  ипа (или 1а) риісе пеІГогессЬіо (или сіепіго 

ГогессНіо) а  см. Р-2411.
571. рагіаге аІГогессЬіо говорить на ухо, на ушко; го

ворить по секрету.
регѵепіге аІГогессІііо см 0-589.
ріе^аге 1е огессЬіе (или §1і огессЫ) см. 0-565.
рог^еге огессНіо (или огессЬі) а  цс см. 0-547.
рог8І ип сіііаѵ іііеііо  а§1і огессЬі см. С-1712.
рогіаге 1 асдиа соп §1і огессНі а (или рег) цсі см. А 185.
рогіаге ип Ноге аН’огессЫо см. Р-911.
ргехіаге огессНі (или огессЬіо) а  цс см. 0-547.
гісаісаге огессЬі см. 0-542.
г іетр іге  (или готреге) § іі огессЬі (или 1е огессНіе) 

а  чй см. 0-551
572. гІ5саІс)аге ^ іі огесгЫ а 4(1 наделать неприятно

стей, гадостей кому-л.
573. хепіігхі ГіхсЬіаге стіі огессЬі слышать звон в ушах, 

чувствовать, что кто то злословит на твой счет (ср. у 
него горят уш и );

«Е і а т т і  іі Гаѵоге ёі сЫ атагІо  АЫо диапсіо рагіі соп 
т е . . .  Ти гпі сопоБсі, поп роззо вепііппі ІІ5сЫаге огессЫ» 
(V. РгаіоЦпі, «Ье га&агге Ш 8ап}гесІіапо»).

— И будь любезен называть его Альдо, когда разгова
риваеш ь со мной... Ты ведь знаешь меня. Я ие терплю 
злословия.

574. БоШаге пеІГогессМо шепнуть на ушко, сказать по 
секрету.

575. хоіііаге (или гиіоіаге) пе§!і огессЫ =  подстре
кать, нашептывать.

576. коііесііаге ГогесеЫо (или огессНі) а) ласкать 
слух; Ь) льстить, расхваливать кого л. ему самому.

577. храіапсаге §1і огессЬі превратиться в слух:
Ма зе ітргепсіеѵа а рагіаге сіеі зиоі рго&е№ а§*гагі... іиНі 

Іасеѵапо сігсоіо аііогпо а Іиі, зраіапсаѵапо іап іо  Ш огессЫ... 
(Ь. Сариапа, «И тагскезе йі Носсаѵегйіпа» ).

Но когда он начинал говорить о своих аграрных проектах, 
все окруж али его и слушали, развесив уши.

578. к іарраге §Н огессЬі а чй высказать правду, от
крыть глаза кому л.

579. кіаге іп эгессЬі (или іп огессіпо; тж хіаге соп 
е іі огессЬі арегіі или гіШ, іе^і) прислушиваться:

5і ѵоііап іиШ  а чиеііа саза, ѵі з ’аѵѵісіпапо іп іо ііа , 
Киаггіапо іп зи, зіаппо іп огессЬі, іи ііо  диіеіо (Л. МапгопІ. 
«I рготе88і зрозі»).

Все устремились к дому священника и, подойдя к иему 
толпой, стали, прислушиваясь, смотреть наверх. В доме 
царила тишина.

Ьо ѵесіеѵа га§діип&еге [а рогіа сіі саза, е зепііѵа 1а т а п о  
сЪе с а и іа т е п іе  іпГіІаѵа 1а сЬіаѵе йепіго 1а зеггаіига: зіаѵа 
іп огессЫ с о т е  і1 сапе (Л. Раіаггезскі, «II рипіо  пего»).

Она видела, как он подошел к двери, и чувствовала, 
как ои осторожно вставляет ключ в замочную скважину. 
Она вся превратилась в слух, точно собака.

...зі сассіагопо іп т е г г о  аІГозсига Ьозсадііа ргосесіепйо 
с аи іатеп іе , со&П огессЬі іезі е 1е т а п і зиі саісі сіеііе рі- 
Біоіе (Е. Заі&агі, «II согзаго пего»).

...они углубились во мрак густых зарослей, осторожно 
продвигаясь вперед, внимательно прислушиваясь ко всему 
и не спуская пальца с курка.

— ...Е ее рег діз^гагіа  ѵепіззего і Іасігі, гісоггіаіі йі зіаге 
а  огессЫ гіп і е сіі аЬЬаіаге (С. Соііойі, «І_е аѵѵепіиге йі 
РіпоссЫо» )-

— ...И если, не дай бог, придут воры, помни, что ты 
должен держ ать ухо востро и лаять.

кіаге (иІГогессІіі см С 556.
580. 5ІіІ1аге пе^іі огессЬі шепнуть, сказать на ушко; 

подсказать.
581. кіоррагхі (или іигагзі) ^ іі огессЫ заткнуть себе 

уши (пример см. 5-26).
вігагіаге діі огессЫ см. 0-563

582. хіигаге а цс) діі огесспі зы сказать правду в глаза, 
открыть г паза кому-л.

583. хияхиггаге аН’огессЫо а) шептать на ухо- Ь) на
шептывать, наговаривать на кого-л.

(аррагхі §1і огессМ соп 1а сега см. С-1514.
584. іелсіеге ГогессЫо а чс прислушиваться к чему-л., 

вслушиваться во что-л.:
Репзапгіо диезіе созе, іепгіеѵо ГогессЫо е шііѵо, депіго 1а 

тассЬ іпа, 1а га^агга е П Ьгипо сЬіассЫегаге е гійеге (Л. Мо- 
гаѵіа, «Яассопіі готапі»).

Думая об этом, я внимательно прислушивался и слы
шал, как в машине девушка н брюнет болтали между собой 
и смеялись.

Мі рагѵе игііге зи ііа  соѵегіа гіеііа паѵе... І разз! д ’а1сипі 
иотіт"; діі ибіѵо рагіаг з о т т е ззо ...  Іезі ГогессЫо... 
(М. й Аге&Ііоу «Еііоге Ріегатозса»).

Н а палубе корабля мне послышались шаги нескольких 
человек; я слышал, как они тихо переговаривались между 
собой... я прислушался...
(Пример см. тж. В-721).

(епеі е іі Іиро рег діі огессЫ см. Ь-1000.
585. .ігаге ^ іі огессЫ а ц(3 а) надрать ушн, вы/фать 

за  уши; Ь) упрекать, ѵкорять (пример см. Р  1271).
586. іігаге цй рег діі сгессЬі командовать кем л., дер

ж ать в узде, под каблуком:
«Ѵі Іазсіаіе іігаге р( г К огессЬіе! Ресоге, регогеі» (С. йа 

Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа сіотапі» )
— Вы позволяете командовать собойі Трусы, трусы — вот 

вы ктоі

587. іігаге ГогессНіо аі йіаѵоіо а) попытать счастье, 
Ь) быть азартным

588. (ігаге огессЬі аі йіаѵоіо (или а  Маісо) об
грызать уголки у игральных карт.

Іогпаге аіГогессЬіо см. С 589 
іигагкі Іе огессН'е см. 0-581
589. ѵепіге (или ^іипдеге, регѵепіге, іогпаге) аН’огес

сЫо доходить до ушей, до слуха.
590. ѵіпсеге ^іі огессЫ Л. чй быть услышанным (о 

просьбе, мольбе и т. п.).
ѵіѵеге (Іе^іі огессЬі см. 0-543. 
гиіоіаге періі огессЫ см. 0-575.
591. сЬі Ні. огессііі, іпіепсіа (сЬі Ьа йепгго, Бренда)

ргоѵ. имеющий уши да слышит (имеющий деньги да 
тратит).

ё 5огйо ііа ип огессЬіо (, е іп циеП’аКго с} Ьа ип 
реппессЬіо) см. 5-1099.

8Іі ё ѵепиіо ип ііоге аІГогессіЬо см. Р-920.
592. Ьаппо огессЬі апсНе і іпигі (или 1е кіері) (тж.

і іпигі Ьаппо огессЫ) и стены имеют уши (пример см. 
N 122).

пё сссЬі іп ІеМега, пё т а п і  іп (ахса, пё огессЫ іп 
ке^геЯ аіігиі см. О 245.

593. ип раіо сГо-ессІіі кіапсап гепіо Ііп^ие (тж. ип 
раіо (1’огессЬі коггіі хессап сепіо Ііп^ие) ргоѵ. =  мол
чание — золоте

а  рагоіе Іоггіе, огессЬіе 50гйе см. Р-600. 
и м  риісе ^ іі ё еп ігаіа  пеІГогессЫо см. Р-2413.
594. йа циекіо огессЬіо поп сі зепіе он этого знать 

не хочет; он этого не признает:
II рогііпаіо поп сі аѵеѵа }аНо сазо, МІІ сопіо гіеііе радгопе 

пе аѵеѵа зепіііо сііг іап іе рег рагіе сіеііе сіоппе сіі зегѵігіо, 
сЬе «За чиеІГогессИіо поп сі зепііѵа рій (Л. РаІаггезсНі, « і/п  
віцпоге 8оІо» ).

Портье не обратил внимания иа слова Софронии. Слу
жанки такое говорили в адрес своих хозяек, что он пе
рестал придавать значение их словам.

Е з іссоте  Іи, ѵісеѵегза. сіа чиеІГогессЫо поп с! Ьаі т а !  
зепіііо , ессо 11 то ііѵ о  рег сиі. 8оІіо зоііо. се ГЬа іап іа 
сопіо (С. Ваззапі, «Иіеіго Іа рогіа»).

Ведь ты делать этого никогда не собирался, потому-то 
он так злится иа тебя.

8а.:со ріепо г ігга 1’огессЬіо см. 8-41 
іап іе  ѵоКе аі ро27о ѵа Іа кессНіа, сЬе сі ■ юсіа (или 

сЬ’еПа Ѵі Іахсіа) іі гпапісо е ГогессЬіа см. 5-537. 
ОКЕССНІІГГО

сіепо огессЫиіо см С-1891.
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ОГССАШ5ТА т 

аі іоссаг <]еі (азіі 8І сопоьсе іі Ьиоп огдапізіа см. 
Г-іЗО.
ОГСОАЛІО т 

еззеге с о т е  Іе сагше сІе^Н огдапі см. С-514. 
ОГС^ОІлЛО т

595. аЬЬаззаге Рогдо^ііо сбить спесь.
596. то п И ге  іп ог^одііо  загордиться, возомнить о себе.
597. 8Іі е сасіиіо Гог^о^Ііо он поубавил сііеси. 

0 К 1 Р І2 '0  т
598. іі 5І сМиЛеззе ГогИігіо! =  чтоб тебе лопнуть!:

— Сіосіосіосіо... — оогЬоЛаѵа іпсотргепвіЪіІе Ротропа. — 
Т1 5І сЫийезве ГогІН/Іо.

— Ѵіа, сіипдие, зсіб! (А. РаІаггезсНі, «Ротропа»).
— Ко-ко-ко-ко, — кудахтала Помпона, — чтоб тебе лопнуть!
— Кыш, пошла отсюдаі

ОКЮШАКЕ ѵ 
ип т а іе  пе огідіпа ип аііго  см. М 248 

О КІО Ш Е і 
рессаіо гі’огІ8Іпе см. Р-9.44.
599. (гагге (или аѵеге) огі^іпе гіа... восхочить к.., 

гірать начало, происходить от...
О К Ж А К Е ѵ

Іаге 1а сепа <11 5а1ѵіпо: огіпаге е апЗаге а  ІеКо см. 
С -1458.
О К ІІЮ ьО  т см. О К О Ш С ІО  
0К12201ЧТЕ т

600. аііаігдаге Гогігго.ііе расширить горизонт, круго
зор.
ОКЬАМСО

сгегіеге «Геззрге зиі саѵаііо сГОНапсІо см. С 1359
601. сіаге 1а піаііге сГОгІалсІо а чіі высмеять кого-л.:

Сгаііи&іа. — 1.исі(іо, з а ’ Іи диеі сЬ’Г 11 ѵо’ гііге а(1е550, 
8епга гіагіі 1а та(1ге (3 О гіат іо ?  (А. Рігепгиоііі, «I Ьисісіі»).

Г р а т т у д ж а .  — Знаешь, что я ^кажу тебе сейчас. Лю- 
чид^ не ж елая посмеяться над тобой?

602. Іаге О гіапоо 1игіо5о быгь неистовым Роландом, 
пылким влюбленным.

іпіогсаге іі (или ПіеИег5І зиі, шОііІаге киі) саѵаііо 
(1 О Іагюо см. С 1367. 

раіеге й’еззеге хиі саѵаііо сГОгІапіІо см. С-1359.
С03. га^іопаге іі О. іапгіо переменить тему разговора, 

поговорить о чем-л. другом.
604. зиопаге іі согпо <1. Огіапсіс напрасно, тщетно 

взывать о помощи.
(Ж ЬАКЕ ѵ

огіаге іі сарреііо  зой о  іі гпапіеііо см. С-854.
(ЖГ.0 т

605. зиІГогІо «ІеІГаЬіззо (или йеі ргесірігіо) на краю 
пропасти, на краю гибели-

N61 1378 5І гіассеве 1а киегга. е Ги Іаіе  сЬе ип п.ошепіо 
1а гериЬЫіса ѵ~пеІа 8І ѵігіе «иІГогІо Леі ргесірігіо (/,. 5 а / 
ѵаіогеІЦ, «гргоіііо йеііа зіоі іа сі Еигора»),

В 137Ь году вновь вспыхнула война, и был мОЕ..еит, когда 
Венецианская республика оказалась на краю гибели.

Ь'аН еН о сЬ’езза ргоѵаѵа пеі ^іоѵапе Иаііапо... 1’аітлопіѵа 
еввег оЬЫіро 8ио Іепіаг одпі па 'іег гііогпаг соі таг ііо , егі 
аііопіапагві (1а 4ие1Іо сЬе... 1а Іепеѵа 8и1Гог1о гіеі ргесірігіо 
\ М  с ! 'Л.ге&ііо, «Еііоге РСегатозса»),

Чувство, которое она питала к молодому итальянцу., на
поминало ей о долге перед мужем, о "ом что любыми 
путями надо вернуться к нему и оставить возлюбленного... 
из-за которого она оказалась на краю пропасти.

606. Ппо аІГогІо сіеііа !о$$а до гробовой доски, до 
могилы:

8і, 1а ЫапсЬегіа зі ѵепйеѵа е циезіо е чиеІГаІІго, т а  т іо  
рагіге ега аиіогііагіо е поп ѵоіеѵа сІізГагзі йі іиііо . СЬе 
ітрогіапга  роіеѵа аѵеге зе Тоззіто гітазИ  соп Іе зейіе е і 
ІеМі? Ега Іо&ога е та іег іе ііа  ігіеа гіі сопзегѵаге ^іпо аіГогІо 
деИа {о5за (В. М агііпі, «ЕШ аЬеііа»).

Д а, мы продавали белье я еще кое-что, но отец был са
молюбив н не желал терять всего. А зачем было оставлять 
стулья и кровати? Проклятая привычка хранить все это до 
могилы.
607. еззеге зиІГогІо гіеііа Іозха (или гіеі кероісго) оыть 

при смерти, стоять одной ногой в могиле.

608. Іоссаге Гогіо подойти к концу, кончаться.
ОКМА /

609. (Іоѵе о г т а  ш папа поп 5І х іа т р а  куда (или где) 
не ступала нога человека.

610. саісаге (или гісаісаге. ке^иіге) Іе оппе ей цсі
идти по чьим-л. стопам, следовать чьему-л. примеру:

— 5епІІ, 1о зопо чиі сіа диаііго аппі, е гіі чиеііа И Ьо 
зепШо рагіаге Пп сіаі ргіто  ^іогпо. Ё сіезііпаіа а зе^ш ге 1е 
оптіе йеііа зогеііа (С. Саззоіа, «II зоісіаіо»)

Послушай, я ведь здесь живу уже четыре года и слы
шу об этой девице с первого же дня. Она должна пойти по 
стопам сестры.

611. (іаге Р о гта  (или  1е о гте ) а дсі поучать кого-л., 
обращ аться как с ребенком.

612. сіаге Г огте  аі іорі ^  быть, считать себя незаме
нимым.

613. т е и е Ы  5и11е о г т е  <11 цд а) искать кого-л.; 
Ь) подраж ать кому-л., следовать примеру кого-л.

614. т е ііе ге  Г огте  *п т а п о  а цсі разж евать и в рот 
положить.

т е ііе г е  (или рогге) і ріесіі гііе*го 1е о г т е  ді см. 
Р-1689. 

гісаісаге 1е о г т е  (1і цб см. 0-610.
615. гіігоѵаге 1е $ие о г т е  идти обратно; повторить 

проделанный путь.
616. Бе^паге 1е р г іт е  о г т е  проложить путь, 
хе^иіге 1е о г т е  сіі чсі см. 0-610.
617. ііБСІге (іеІГогте нарушить правило, выйти из ра

мок.
618. ѵепІге рег Г огте  с!і цА идти за кем-л. следом. 

ОРО  т
619. ого соіаіо а) (тж. ото Гіпо; ого <1і гессЫпо) чи

стое, червонное золото:
С’ё іпгіиБігіаІе Гаііііо, ріепо гіі ійее е ргіѵо гіі сгейііо, іі 

диаіе Ьоііе е зсадііа Гиішіпі рег іі зоіо Гаііо сЬе 1е ЬапсЬе 
о ііи затеп іе  соаііггаіе, е іі гіііиіапо циеі т ізегаЬ іІі зе ііап іа  
т іііо п і, зиГПсіепІі а т еііеге іп ріейі 1а зиа еп п езіта  тесіііаіа 
ітр геза : ого соіаіо (і/. Рассо йе Ьа%агйа, «СгопасНе саі- 
ііѵе» ).

Есть тут один предприннматель-иеудачннк с головой, 
полной идей и пустым карманом. Он мечет громы и мол
нии против банков, которые, сговорившись, отказываются 
дать ему какне-то ж алкне семьдесят миллионов, чтобы он 
смог претворить в жизнь свою очередную затею и загре
бать золото лопатой.

АѵгеЪЪе аѵиіо Іи ііо  іп саза. іиНо Іепиіо е сопзегѵаіо со те  
ого ііпо: Гоііо, сЬе аІГого пеі соіоге в о т і^ ііа , е іі ѵіпо, е Іе 
сагпі е Іа ігиііа (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапйопаІа»),

У Раписарды будет дом — полная чаша, все она будет 
беречь и хранить как червонное золото: и оливковое масло, 
своим цветом напоминающее золото, и внно, и мясо, и 
фрукты.

Ь) чистая правда, святая истина:
«2іо», — т о  погаі і-оі.— «К Іпе рагоіе я он о ©го соіаіо...» 

(V. Вгапсаіі. «II Ъеіі Апіопіо»).
— Дидя, — пробормотал я, — твои слова — святая истина.

620. — саш тіп аге  хиП’ого (соіаіо) ходить по золоту, 
быть очень богатым.

621. — еззеге ІиМо ого соіаіо б^іть очень ценным.
622. — ргепгіеге рег ого соіаіо (или рег ого йі сор- 

реііа) принимать за чистую монету, слепо верить (че
му-л.); быть чрезмерно доверчивым.

ого аі Воіо^па (сНе зі (а  или сЬе сііѵепіа Г0550 ис 1а 
ѵегродпа) см. В 1009

623. ого аі сорреііа а) чистое золото:
Оиеі вио весопгіі йіліово (Іеі *Пірг:ііі Гііоіокісі» сЬе (Ііягог- 

ге (11 іегіопі (ІапІевсЬе ё ргоргіо о .. Лі сорреііа (О. А. 8саг- 
іаяхіпі, «Сеппі ворга Ріеіго Рап^апі»)

Его второй диалог из «Филологических развлечений», по
священный Дайте — это настоящее золото высшей пробы

Ь) честнейший, кристально честный человек.
— ргепсіеге рег ого сіі сорреііа см. О  622. 
ого сіі гессЬіпо см. С  619.
Ьеііо с о т е  Того см В-439.
^ іа ііо  с о т е  1’ого гіі гессНпо см. 0-429. 
аР аге  (1’ого см А-312. 
аІЬо й’ого см А-459.
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з5Іпо «Того см. А -1197.
*'осга й’ого см. В -821.
Ьоссопсіпо й’ого см. В 960.
Ьие (Того см. В-1374, 
соіоппа і  ого см. С-2160, 
сорра й’ого см. С 2612. 
согка аІГого см. С-2794, 
сиог Й’ого см. С-3193. 
й;4а «"'ого см. 0-675. 
е іа  й’ого см, Е-245.
Іаіпе сІеП эго см. I I 18- 
іеЬЬге йеіГого см. Р-345.

Й’ого см. Р-468.
НЬго й’ого (или й’Ого) см. Ь-557. 
гпагіі Й’ого см. М 464.
— аѵеге Іе т а п і  й ’ого см. М-465, 
т і т е г а  й’ого см. М-1481.
1е пю піа^пе й’ого см. М-1846, 
оссахіопе Й’ого см. 0-19. 
ропіе ^'ого см. Р-2028.
— Іаге 11 ропіе (и т  о іігіге ропіі) Й’ого а чй см.

Р-2029.
зоппеНіпо Й’ого (или йеИ’ого; см. 5-1021.
іе т р о  й’ого см. Т-205.
и ^оіа  й’ого см. Ѵ-44.
ѵеііо Й’ого см. Ѵ-177.
ѵепа Й’ого см. V 198.
— (юѵаге ипа ѵепа Й’ого см. Ѵ-199. 
ѵііеііо й’ого см. Ѵ-781.
624. й’огс замечательный, исключительный: йоппа 

й’ого замечательная женщина.
а  реко й’ого см. Р-1373.
— радаге а рехо й’ого см. Р-1374.
625. (п е т т е п о )  рег ІиМо Того йеі т о п й о  ни за что 

на свете:
Масіата Іегѵе. — ІМоп сіігеі ипа Ьидіа рег іи ііо  1’ого де1! 

то п й о  (С. СоШопі, «Ратеіа таг Наш»).
Г о с п о ж а  Ж е р в е .  — Я не стану лгать, д аж е  если 

меня озолотят.
Ѵіііогіа. — ОЬ! іо поп ^аго диезіа ѵііа рег іи ііо  Гого деі 

то п й о  (С. СоШопі, «Ье зт апіе рег Іа ѵіііе^& іаіига»).
В и к т о р и я .  — О, я бы не согласилась вести такую 

ж изнь за все золото в мире.
Роро 1а ѵізііа аПа ІогпЬа сіі М агіа... Іи ііо  ё раііісіо а 

гассопіагБІ: пе іо ѵоггеі рег іи ііо  1’ого гіеі гпопёо аппоіаге 
оііге і гпіеі Іеііогі (С. Аггі&Ы, «ІІп созрігаіоге тапсаіо»).

После того как я побывал иа могиле Марии, все так 
опустело вокруг, что и рассказывать больше не о чем, да 
я и не хотел бы ни за что иа свете злоупотреблять вни
манием моих читателей.

«Оіі» Гесе Ы за зепга аігагзі, соп ип гізо іотгаіо е т а ііг іо -  
50... «поп ѵоггеі рег Іи ііо  Гого сіеі гпопгіо аѵег сІІБІигЪаІо ип 
СОП8І0 ІІО сіі Гаті&ііа» (Л. Могаѵіа, «Оіі іп й і^егеп іі» ).

— Ах! — воскликнула, не вставая, Лиза с напускным и 
ехидным смешком, — я ии за какие деньги ие хотела бы 
помешать вашему семейному совету.
(Пример см. тж.  8-650).

апйаге а рехсап, со! Р а т о  й’ого см. А-634. 
аѵег саго чс т і і іе  опсе й’ого см. С-999а.
626. ЬагаМаге Гого соііа с а п а  менять золото на бу

мажки; менять драгоценности на побрякушки:
Иіссоіо. — Г. рессаіо зсіираге 1’агпоге ѵіѵо соп (Іедіі аілсгі 

агІШсіаІі; поп Ь агаШ ато  Гого со ііа сагіа (Е. Ие МагсНі, 
«Рагіаіепе а ііа  гіа»).

Н и к к о л о .  — Грех разменивать настоящую любовь на 
любовные интрижки, принимать фальшивую монету ва золотую.

с а т т іп а г е  киІГого см. 0-620.
іаге Іа Ппе йеі тохсоп е Гого см. Р-822.
627. Іагхі й’ого разбогатеть.
628. ^иагхаге пеП’ого купаться в золоте 
іпсійеге а  сагаМегі й’ого см. С-902.
629. гпеііеге цй пеП’ого обеспечить, озолотить кого-л.:

— Ти 1.аI р г т а г ііо  ига  ретіа й’иото: {'агіога, і ’й т е в з а  
веІГого (В. Сісоцпапі, «ѴШа Веаіпсе»).

— Твой муж — прекрасный человек Он обожает тебя, я 
ты у него купаешься в золоте.

630. пазсеге пеП’ого происходить из богатой семьи 
с пеленок в золоте купаться

631. паѵідаге (или пиоіаге) пеІРого купаться в зо 
лоте, ж ить в роскоши:

«8і роІгеЬЬе Гаге апсЬе іі сарроНо», еіій а ^ іи п з е .
«Но езаігегаіо. N01, ѵо&І.а .с і  т іс а  гіеѵе паѵіеаге пеі- 

Гого» (V. Ргаіоііпі, « 0 п  егое йеі позіго іепіро»),
■— Можно было бы сшнть и пальто, — добавила оне
— Это слишком, я совсем не хочу, чтобы оиа роско

шествовала.
(Пример см. тж. Р 794).

реьаге соііа Ьііапсіа йеІГого см. В-730
632. гесаге дс іп ого дорого продать, продать втри

дорога.
хсгіѵеге а ІеКеге й’ого см. Ь-453.
633. й аге  пеИ’ого а ^о іа  утопать, купаться в золоте.
634. ѵаіеге ого (или ІапГого, Іапіо ого ^иаміо река) 

цениться на вес золота.
635. сЬі Ьи((а ѵіа ого соп Іе т а п і,  1о сегса со’ ріейі 

ргоѵ. без расчету ж ить — себя погубить; промотан
ного ворохами не собрать крохами.

йоппа сЬе ге§де аП’ого, ѵаі рій Й’ип ^гап  іекого см. 
0-810.

Йопо йі соп5І{тІіо, р:й ѵаіе сЬе й’ого см. 0-821.
636. йоѵе Гого рагіа, 1а Ііп^иа (асе ргоѵ. где золото 

говорит, там язык молчит.
1а Іапа одді ё ого гоМо см. Ь -119. 
гпедііо ип’опсіа йі ПЬегІа сНе йіесі ІіЬЬге й’ого см.

І.-0І 8.
а п ет ісо  сЬе !и§де ропіе й’ого см. N-158.
637. поп ё ого іііііо  циеііо сНе Іисе (тж. поп ё ІиІГо- 

го чиеі сЬе Іиссіса или гііисе) ргоѵ. не все то золото, 
что блестит:

*5ареІе сііаггпі ип езешріо» сЬіе^е іі ш аезіго а^ іі аіиппі 
«сЬе сопіеггпі іі ргоѵегЬіо «ІМоп ё ого іи ііо  сіб сЬе іиссіса?» 
«5і» езсіагпо РІегІпо. «I зиоі рапіаіопі, зіртог шаезіго!» 
(М. Мо&Ііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Приведите пример, — говорит учитель, — подтверждаю
щий пословицу «Не все то золото, что блестит».

— Ваши брюки, господин учитель, — отвечает Пьериио. 
<2ие1 росо рего Іе ега Ь азіаіо  рег саріге сЬе... пе^Іі аНагі

поп ега іи і і ’ого циеі сНе гііисеѵа (В. Сісо^папі, «Ьа Ѵеііа»).
Однако, и этого немногого было достаточно для понима

ния того, что в делах нельзя доверять блестящей видимо
сти.

Ма поп іи ііо  ё ого сіб сЬе гііисе. БапГгейіапо, рег соп- 
ігазіо, ё іі чиагііеге рій гпаізапо гіеііа с іііа {К Ргаіоііпі, 
«Ье га&агге й і 8ап$гейіапо»).

Но не все то золото, что блестит. В отличие от других 
частей Флоренции Санфредиано — самый нездоровый и з 'всех  
районов.

Гопоге рогіа Гого, т а  поп Гого Гопоге см. О 396.
1е оге йеііа т а Ш п а  Наппо Гого іп Ьосса см. 0-475.
638. ого поп §иа$(а іаѵого ргоѵ ^  кашу маслом не 

испортишь.
639. Гого поп рі^Ііа ги д ^ 'пе ргоѵ. золото не ржавеет.
640. Гого поп ргепйе тассН іа ргоѵ. золото и в 

грязи блестит:
Та Сопіезза ІзаЬеІІа. -  Рег іі ѵі1І85Ішо ргегго Л  ѵепіііпііа 

зсийі аѵеіе засгіПсаіо і! іезого деііа поЬіИа.
II Сопіе Апзеіта. — Е1: ѵіа. сііе Гого поп ргепйе тассЬ іа  

(С. Соійопі, «Ьа іаті&ііа йеІѴапііциагіоъ).
Г р ь ф и н я  И з а б е л л а ,  — За ничтожную цену в д в а • 

дцать тысяч цехиков вы пожертвовали своим знатным име
нем..

Г р а ф  А н с е л ь м  о. — Ничего не поделаешь. Деньги на 
улице не валяются.

1а рагоіа ё гі’агйеп(о, іі хііепгіо ё й’ого см. Р-598. 
рагоіе й ’ого! см. Р-607.
50{тпі й’ого! см. 8-898.
8о11о р іо тЬ о  8І Ігоѵап Іе ѵепе й’ого см. Р-1830. 
ип и о т о  йі ра»Ііа  ѵиоіе ипа Йоппа Й’ого см. С -16," 
ѵаі рій ип’опсіа Й’опоге (или оі гіриіагіопе) сЬе т іі іе  

НЬЬге й’ого см. 0-398.
1а ѵапста Ьа Іа рипіа й’ого см. Ѵ-55.

ОКОЬООЮ  т (тж. О К Ш О Ш  га) 
ип’ога й’ого!о^іо см. 0-44.?.



641. соп І’огоІо§1о а ііа  (или іп) т а п о  минута в минуту, 
с большой точностью, 

а  рипіо гіі огоіодіо см. Р-2496. 
аѵеге іі сегѵеііо а огіиоіі см. С -1576.
642. аѵеге Гогоіо^іо іп іе>(а иметь чувство времени, 

уметь определять время, не глядя на часы.
643. еккеге ип огоіо&іо быть точным как часы. 

(Ж КЕЫОО а§д
Йіріп^еге соі соіогі оггепйі с м. С-2189.

0 К 5 0  т
644. огко т а і  Іессаіо увалень, неуклюжий как мед

ведь.
645. сіа рі^Ііаг (или сіа ргепйеге) ип огко очень силь

ный, сильнодействующий (ср. медведя уложит).
646. аЬЬгассіаге (или рІЁІіаге) Гогко нализаться, на

питься.
647. апйаге а ѵегіеге ЬаМаг Гогко отправиться иа тот 

свет.
Ьаііаге с о т ’ип огко см. В-123, 
йаге 1е реге іп ^иаггііа аІГогко см. С-1155, 
сіогтіге с о т е  ип огзо см. В-833, 
еккеге Іа Іга&оіа іп Ьосса аН’огко см. В-882, 
еккеге рій (или Іапіо) 5 Ы0К0 сіі чс сЬе (или чиапіо) 

Гогко сіеі т іе іе  см. 0-404.
Іаге і сопіі киііа реііе гіеІГогко см. С-2542.
648. іпѵИаге 1’огко аііе  реге (или аі т іе іе )  медведя 

медом угощать (ср. пустнть козла в огород).
Іаксіаге Іе реге іп е иаг<На аП’огко см. С-1155, 
т еп аге  Гогко а  Могіепа см. М-1616. 
теМ еге Іа ти ко ііега  (ІеІГогко см. М 2246.
649. реіаге Гогко а) заниматься трудным делом; 

Ь) пронизывать до костей: ип Ігегігіо сЬе реіа Гогко хо
лод пронизывает до костей.

рі^ііаге Гогко см. 0-646.
ѵепйеге Іа реііе (ІеІГогко (ргігпа іГ а т т а г г а г Іо  или 

р г іта  сГаѵегІо иссіко, сіі р і§ 1іаг 1о) (тж. сііѵісіеге 1а реііе 
(ІеІГогко) см. Р-1066.

сЫ сіаі Іоііо крега коссогко т е ((е  іі реіо с о т е  ип 
огко см. Ь-797.

650. поп ксЬегхаге соІГогко ргоѵ. не шути с огнем.
651. поп к іи ггхаге  Гогко чиапгіо діі іиш а іі пако 

ргоѵ. =  не тронь медведя, пока он спит в бер юге (ср. 
не буди зверя).

поп кі ѵепгіе Іа реііе ргігпа сЬе к’а т т а х г !  Гогко (тж. 
р г іта  гіі ѵепгёег 1а реііе сопѵіепе а т т а х г а г  Гогко) см. 
Р-1074.

652. Гогко ко^па (1е) реге ргоѵ. ~  голодной кѵме 
'вес) хлеб на уме; голодной кѵрице просо снится. 
ОКТІСА І

653. сопоксеге Гогііса аі Іакіо знать то, что знают все; 
говорить общеизвестные истины: поп сопоксе пеапсЬе 
Гогііса аі іакіо он звезд с неба не хватает, он человек 
недалекий, ограниченный.

еккеге сопоксіиіо с о т е  Гогііса см. С-2448.
654. §е11аге чс пеііе огіісііе бросить, выбросить что-л.:

«Но гавеіип іо  іі шіо зеоро, ё ѵего: ші зопо гіітеззо гіа

?ойезІа! І_а сагіса. ріт сиі Іапіо ш’ё Ьаііиіо іі сиоге: іо 
Ьо е е ііа іа  а ііе  огНсЬе» (V. Вгапсаіі, «II Ь еѴ А ”Іопіо»).
— П равда, я добился своего, сложил с себя полномочия 

подесгы! Но ведь я ІЧ Ч П  душой стремился раньше занять 
этот пост, а теперь отбросил его как ненужный хлам.

655. ееМаге Іа Іопаса (или іі каіо)- аііе огІісЬе рас
стричься, снять с себя духовный сан.

рипстеге с о т е  Гогііса см. Р-2440.
сЬі Ьа іі сиіо пеІГогііса крекке ѵоііе Гогтіса см.

С-3162.
с о т е  гіікке іі сиіо аІГогІіса: (і сопоксо, таГ егЬ а см.

с-зіез.
656. сі сгексопо 1е огІісЬе а) теперь там пустырь; 

Ь) это было, да быльем поросло.
ОКТІСЕЬЬО т 

соКіѵаге іі ргоргіо огіісеііо см. 0-658.

ОКК 701

ОКТО т
657. огіо кессо гербарий.
1а ѵіа гіеІГогіо см. Ѵ-462. 
пеІГогІо сі А Ь гато  см. А-44.
саѵаге Іиогі ип’егЬа сіеі ргоргіо огіо см. Е-97.
658. соіііѵаге П ргорпо огіо (или огіісеііо) занимать

ся своими делами.
еккеге іі Гісо сІеІГогіо йі см. Р-628.
Гасдиа ѵа аІГогІо см. А-226.
§еМаге ріеіге пеІГаНгиі ог(о см. Р-1769, 
ё егЬа (Іеі кио огіо см. Е-114.
— поп ё егЬа <1еі ргоргіо (и пи кио) сг(о см. 

Е-115.
1а рагіепга ё ипа Ьиопа егЬа, т а  лоп паксе іп ІиМі 

8Іі огіі см. Р-918.
659. чиеі сЬе поп кі ѵиоіе паксе пеІГогІо ргоѵ. ^  

неприятности всегда где-то рядои
к(о соі Ігаіі е гарро Гогіо см. Р-1247 

ОКТОЬАІЧО т
соиіе іі сапе (ІеІГогІоІапо см. С 435.
^гакко с о т е  ип сгіоіапо см. С-992.
1аге с о т е  Гакіпо сІеІГогІоІапо сЬе рогіа іі ѵіпо е Ьеѵе 

Гасдиа см. А 1209.
0 К 2 0  т

660. сіаге Гог/о а цй наказать кого-л., показать, где 
раки зимуют.

661. сіаге Гогго аііе Ьекііе поколотить, избить.
662. піапйа^П огго сЬе поп ё т а й и д іо  ег и овса по

ест, не такой уж  благородный.
663. Гогго поп ё Іа ііо  рег ^Іі акіпі ргоѵ. =  не в коня 

корм; не мечите бисера перед свиньями.
О З А ^ А  т

664. раккаге (ЗаП’окаппа аі сгисі!і§е бросаться из од
ной крайности в другую.
05А К Е  ѵ

665. сЬі поп ока поп сіока ргоѵ. =  кто не рискует, не 
выигрывает; риск — благородное дело:

«Сгегіо гіі сарігѵі. Ѵиоі гііге сііе сотипдпе Оіпо аѵгеЬЬе 
Іа ііо  іі раззо рій Іип^о йеііа  &атЬа е іп ф іа ім ам  сазо загеЬ- 
Ье зи ип ріапо (ІЧтшогаПіа. Ма диезіо а рагіе, саго т іо , 
сЬі поп оза поп сіо^а» (V. Ргаіоііпі, «П диагііеге»).

— Пожалуй, я вас понимаю Вы думаете, что раз Джино 
решился на такой рискованный шаг, он переступил границу 
дозволенного. Но кто не рискует, не выигрывает.

0 5 С Ш А К Е  о
оксигаге Іа 1 а т а  см. Р -П 6.

О ЗС и Р О  а д д  е т
666. еккеге аП’оксиго (Н 4и14о ничего не знать, быть в 

полном неведении.
667. Іепеге аП’оксиго держ ать в неведении; скрывать:

Ьа Іепеѵа аІГозсиго, рег поп а ііа гт а г іа . е регсііё поп 
егапо созе сЬе Іа роіеззегп іпіегеззаге (V. Ргаіоііт. «Ьо 
ясіаіоя).

Он ничего не говорил ей. чтобы она не волновалась, да 
и к тому же это было не то, что могло ее интересовать.

оосо сЬіаго соп т о і іо  оксиго см. С 1678.
О ЗРЕО А ЬЕ т

668. окрегіаіе атЬ и Іап Іе  =  двадцать два несчастья 
(о болезненном , неудачливом или вечно жалующемся 
человеке).

669. т ап й аге  аІГокрейаІе довести до нищеты.
0 8 Р ІТ Е  т

670. апгіагкег.е (или рагіігкепе) іпкаіиіаіо окрііе (или 
Ьозрііе) уйти, уехать, не попрощавшись:

«...СЬе іі е  Биссевзо, Сгіеіо? М'Ъаппо йеііо  сЬе іегі зега 
ГЬаппо сЬіизо іп ипа сава е 5е пе зопо апгіаіі іпкаіиіаіі 
оарііі» (5. Зіёпогопі, «Тезііт опіапга М ассива»),

«...Что с тобой случилось. Серый? Мне сказали, что вчера 
вечером тебя заперли в каком-то доме, а потом ушли, ие 
попрощавшись».

671.  ̂ ,кеге окр>+е іп чс быть новичком в чем-л.
672. Гокрііе е іі рексе гіоро (ге ^іогпі риггапо (тж. 

1’окрНе ё с о т е  іі рексе, гіоро 1ге діогпі ригга) ргоѵ.

О
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рыба и гости становятся поперек горла на третий день; 
мил гости, что недолго гостит.
055ЕКѴ а«*Е ѵ 

о?вегѵаге апсЬе 1е ѵі§і1іе сЬе поп ьопо йеі саіепйа- 
гіо см. Ѵ-564 

055«.гѵаге іі саісадпо см. С -104. 
оз*егѵаге Іе йіьіапге см. 0-657. 
о ііегѵ аге ип гпілиіо сіі гассо^ іітеп іо  см К-12. 
овзегѵаге іі т о й о  см. М-1663.
08$егѵаге о"п і реіо ей одпі гассЬега см. Р-1118. 

055ІС Е ІѴ 0 т
673. аѵегс Ьіьо^по йеІГохьі^ело нуж даться в денеж 

ной помощи.
674. йаге йеП’оь8І§епо оказать помощь.
675. сіаге оь5І{Грпо ож ивить, стимулировать (деятель

ность, торговлю и т. п.):
—■ Ма циапгіо... Ьа зепШ о гіеі (Зепаго... Ьа репваіо сЬе... 

аѵгеЬЬе іт р іе ^ а іо  і й и ет ііа ... рег (Заг оззі^епо а і пе^огіо 
(5. Тгат опіе, «8хжпііо пеі пи ііа»).

— Н о когда... он услышал о деньгах... он подумал, что... 
можно было бы эти две тысячи... употребить на то, чтобы 
оживить работу магазина.

Рогзе соп чиезіо зі Ніийеѵа риге йі гіаге оззі^епо аі зиоі 
Іесіеіі; т а  ГеіГеііо !и Ьеп аііго. 5е іі й ійаіоге... гііогпаѵа 
а чиеі то й о  а ііе  Іеогіе йеііа зиа ^іоѵіпегга... ѵоіеѵа йіге 
сЪе Г и о т о  саріѵа гіі аѵеге і § іогпі сопіаіі... Ега й ш ^и е  ипа 
ргоѵа йі рій сЬе 1а саіазіго іе  ега а ііе  рогіе (Ь. Ргеіі, «Сіоѵі- 
пегга . ^іоѵіпегга»  ).

Возможно, он пнтал надеж ду при помощи этой речи 
вселить уверенность в душн верных своих сторонников, но 
эффект получился совсем другой. Если диктатор... таким 
способом возвращается к убеждениям молодости, значит он 
понимает: дни его сочтены, значит, есть еще одно доказа
тельство, что крах не за  горами.

676. е8веге аІРо55І§епо быть в тяжелом состоянии. 
О&ХО т

677. 0580 йиго (йа гойеге или а  гоБіссЬіаге, рег і йеп-
« )  крепкий, твердый орешек, серьезное препятствие:

— Ессо, зі іга ііа  йеІГаН аге ОгоЬопі... II Сопзі^Ііо йеііа 
Вапса іпіегпагіопаіе з ’ё  гіипііо?

— 51, 5’ё гіипйо, Ьа йізсиззо... Ма ё ип оззо гіиго, поп 
ЁІіеІо павсопйо (Е. Сазіеіпиоѵо, «I М опсаіѵо»).

— Так вот, речь идет о деле Оробони... Собиралось ли 
правление Международного банка?

— Д а, собиралось и обсуж дало... Но, не хочу от вас 
скрывать, это сложное дело.

...е аііога Н паітеп іе ВізсоШпІ сотргезе сЬе 1а ѵессЬіа 
ега (Заѵѵего ип 0550 (Зиго (Р. 8асскі, «Ьа ргіт айоппа»).

...тогда Бнскоттннн наконец понял, что старуха — твердый 
орешек.

8е ГаН аге гіі Ѵіеппа ё ип аН аге т а ^ г о  рег іе, ё аззо іи іа- 
теп*е ип озво ей о§зо Ьеп йиго а гоБІссЫаге рег т е  (О. Ѵег- 
йі, «АиіоЬіо&гаііа йаііе Іеііеге»).

Если венское дело для тебя невыгодно, то для меня это 
орешек, и орешек весьма твердый.

...Ма ѵоі, т е ззе г  Ьагопе... аѵгеіе зо ііо  І сіепіі ип оззо гіа 
гогіеге рій гіиго сЬе поп репзаіе (М. (ГАге%Ііо% «Е ііоге Ріега- 
т озса» ).

...А вам, мессер барон... попадется на зуб такой твердый 
орешек, что вы себе и представить не можете.

— ...&1і зра&пиоіі гайипаіі оііосепіо и отіп і гізоіиіі, аЬЬіапо 
геве ітргаІісаЪіН Іе ѵіе йеііа то п іа^ п а  сЬе сопйисопо аііа 
сШ а, ей аЬЬіапо а іга іе  п и тегозе  Ьаііегіе. Аѵгето ип оззо 
гіиго йа гойеге е сЬе сі !ага регйеге т о і іа  ^епіе, поі рего 
гіизсігето, а т іс о  (Е. Заіцагі, «II согзаго пего»).

— ...похоже, что испанцы оставили в городе гарнизон нз 
восьмисот человек, готовых на все. вывели нз строя горные 
дороги, ведущие к городу и установили многочисленные 
батареи. Это будет для нас твердый орешек, друг мой, и 
мы потеряем много народу, но город мы возьмем.

та& го с о т е  ип оззо см. М-126, 
т а ^ г о  сЬе зі сопіапо 1е озза см. М-127, 
зессо с о т е  ип оззо см. $-540.
1а сагпе зепг’оззо см. 0 9 4 9 . 
діі оссЬі сГоззо см. 0-44. 
ип зассо сГозза см. 5-17.
678. 5ІПО (или  Ііпо) а ііе  озза (или  аІГо8$о) до (по

следнего) предела:
С о т е  Кароіеопе агі А изіегіііг озЬ з^иагпіге іі ргоргіо сепіго 

рег іпігарроіаге пеііе іо гіів з іте  аіі ^11 аизігогиззі ЬаЬЬеі, 
соБІ Савраго іроіесб біпо аІГоззо Іи ііе  1е ргоргіе сотЬ аи Ы іэ- 
* іт | Іеггіссіиоіі (С. Тотазі йі Ьатресіиза, *Цассоя1і»Ъ.

Подобно Наполеону при Аустерлице, рискнувшему ого
лить свой центр, чтобы заманить в ловушку на укрепленных 
ф лангах австро-русских ротозеев, Гаспаро заложил все свои 
ненадежные земельные владения до последнего клочка.
— Ьа&паіо Ііпо аііе о$5а (или ііпо аі тісіоііо  сіеііе 

о5§а; тж. т о і іе  Ііпо аІГозьа) см. В -75.
679. — Ьисаіо Ііпо аііе о$$а прогнивший, порочный 

до мозга костей:
— .. .т а  ѵоіеѵо йіге... чиапйо ип т агезс іа ііо  ѵейе сЬе ип 

и о то  ё Ьисаіо ііпо а і іе  озза, апсЬе зе поп с 'е  ип йеііііо йі 
т егго , поп загеЬЬе гіоѵеге сіа рагіе зиа аггезіагіо? (М. Рис- 
сіпі, «II тігасоіо»).

— ...по-моему... если фельдфебель видит, что этот субъект 
отъявленный негодяй, хоть он еще и не совершил преступ
ления, разве не его долг арестовать этого типа?

680. — іп п ато га іо  зіпо аііе охза по уши влюблен
ный.

681. — Гаге есоп отіа  ііпо а 1Г0880 быть скаредным, 
мелочным; на спичках экономить.

682. соііе озза гіиге в пожилом возрасте. 
055а е реііе см. 0-684.
683. соп 1е о5за гоііе (тж. гоііе 1е озза) в полном из

неможении, совершенно разбитый:
Ьа т а Ш п а  йеі ^іоѵейі, йоро ипа р езв іт а  поііе, іпйеѣоіііо, 

гоііе 1е озза йаііе Іаѵоіе, Гиі ргезо й.а аЬЬопйапіе зийоге 
(5. Реііісо, «Ье тіе ргіціопі»).

Утром в четверг, после очень тяжелой ночи, проведенной 
на голых досках, я встал совершенно разбитый, обливаясь 
потом.

АІГаІЪа, іпіігіггііо е  гоііе’ Г  озза, Ое Кай а зі ігоѵаѵа соі 
зио Ігезроіо !егто , іпігісаіо Гга Г іт т е п з о  іп^ог^о йеііе зігайе 
(Я. ВассНеИі, «Ьа с іііа  йе&іі ат апіі»).

На рассвете Д е Н ада окоченевший и разбитый, окон
чательно застрял со своим драндулетом в толпе, запрудив
шей дороги.
соп Гагсо «ЗеІГоззо (или сіеііе озза) см. А-992. 
іп сагпе е озза см. С -948. 
6і сагпе е озза (или сГозза) см. С-950. 
— з іа т о  ІиШ йі сагпе е сГозза см. С-951, 
гоііе 1е озза см. 0-683. 
зепга зріпа пё озза (тж. зепга зріпе е зепг’озза) см. 

5-1428.
684. ( іи й о ) реііе е озза (тж. реііе е іи іГозза; ІиіГоз-

за; озза е реііе) худой как щепка, кож а да кости:
АпсЬе созіеі, аі ѵейеге 1а зиа сгеаіига сЬе йіѵепіѵа реііе 

е озза, ега йіѵепіаіа с о т е  ипа ^ а ііа  сііе 1е зі ѵодііопо гиЬаге
і П еііиоіі (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп СезиаШо» ).

Бьянка, видя, что ее дочь тает, как свеча, стала похожа 
на кошку, у которой хотят отнять котят.

Мап^іаѵа аззаі т е п о  йееН аіігі е  й іта^гіѵ а. Оіѵепіаѵа 
реИе ей озва е  з ’іпсигѵаѵа йі ^іогпо іп ^іогпо {5. Зіга іі, 
«Ьо Еиссопе»).

Ел он намного меньше других и худел. Стал прямо кожа 
д а  кости и с каждым днем все больше и больше сутулился.

685. аѵеге чс (ІШ о) пеІГозза иметь что-л. в крови: 
пе Ьа пеІГозза у него это в крови, ему это свойственно 
от природы. 

аѵеге ^ іі оссЫ сГоззо см. 0-114. 
686. поп аѵеге оззо сЬе Ьеп ѵо§1іа ^  ие иметь ж и

вого места на теле:
Ргаіе Магсо, сЬе аѵеѵа аззад е іа іо  1а іогіига, е с о т е  йі- 

сеѵап ^Іі апіісЬі, поп аѵеа рій о я б о  сНе Ьеп §1і ѵоіеззе, 
репзо сЬе соза йоѵеззе еззеге І’іга е 11 Г иг оге йеі засго ігіЬи- 
паіе, зе ^ие11а иваіа соп Іиі ега тІБегісогйіа (Р. Рап[апія 
«Сессо й ’АзсоИ»).

Брат Марко, испытавший на себе, «гго такое пыткн, и 
у  которого, как говаривали в старину, ни одной живой 
косточки не осталось, размышлял о том, что ж е такое гнев 
и неистовство святой инквизиции, если то, что сделали 
с н и м — милость божия.

687. аѵеге 1е озза сіиге быть крепким, сильным, вынос
ливым:

— Нап Гоз5а сіиге чиезіі йіаѵоіі йі Ргапсезі — йіззе ЕІ- 
Іоге... — е еН 8раепио1і кап ігоѵаіо сагпе ре’ Іого йепіі 
(М. ё ’Лге&Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

— Силенок у этих чертовых французов хватает, — сказал 
Этторе... — испанцы нашлн достойного противника.

688. аѵеге Гозза рехіе чувствовать себя больным.
689. аѵеге 1 №50 йеі до!,{гопе -г  Сыть с  деицой.
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690- аѵеге (или  БепІІгві) 1е 055а гоііе чувствовать себя

совершенно разбитым, изможденным:
Сіиііа. — ОН Ъгаѵа! СЬе Іо ші розза зйгаіаге ип т о т е п іо . 

Но Іе озза гоііе (Е. Роззепіі, «Ьа позіга іоП ипа*).
Д ж у л и я .  — Как хорошо! Наконец-то. я смогу прилечь 

на минутку На мне живого места нет Я вся разбита, 
АпсЬе Си&ііеігло ега йі саШѵо итоге. Аѵеѵа гіогтііо  ро- 

сЬіБвіто, е зі зепііѵа 1а Іезіа резапіе е 1е 055а гоііе (С- Саз- 
воіа, «II іа%Ііо йеі Ьозсо»).

Гульельмо тоже был ые в духе- Он слишком мало спал, 
и у иего была тяж елая голова и усталость во всем теле.

— Но 1е озза гоііе, — йісеѵа Зрегапга. — Ѵоггеі апйаге а 
Іеііо, ша поп Ьо 1а іогга йі ш иоѵегті йа чиі (5. Л4а#і Воп- 
Іапіі, «8рега т а» ).

— Я еле держ усь на ногах, — сказала О перанда.— Хотела 
бы лечь в постель, но нет силы сдвинуться с  места.

691. ЬиИаге ип 0550  а) бросить кость; внести раздор; 
Ь) бросить подачку.

692. еххеге «Зі Ьиоп 0550 быть крепким, ладно скроен
ным, крепкого телосложения

693. еххеге соггойо пе1!е озха быть окончательно ис
порченным, развращенным до мозга костей.

694. еххеге аІГоххо а) (тж. гісіигхі аІГоххо) быть на 
мели, остаться без гроша; отощать, дойти до ручки:

5оп гМоіІо аП ’оззо... і1 еіогпо зепга рапе е Іа поііе зепха 
Іигпе (С. Ѵег&а. «Аіазіго-сісп СезиаШо» ).

Я совсем отощал... целыми днями сижу без куска хлеба, 
а по вечерам в потемках.

Ь) быть сведенным к минимуму:
«...Рогзе ип аИго іпіегѵепіо йеі сгопотеігізіа? МассЬё: поп 

с’ега рій піепіе йа « іае ііаге» , зі ега огшаі аІГоззо» (О. Ра- 
сі[ісош «II ргапго»).

— ...Может, это сделали из-за нового хронометража? Д а 
иет, уж е было нечего «урезать», все было и так урезано 
до предела.

695. еххеге ип оххо іп &оІа мешать, быть помехой, 
бельмом на глазу (ср. как кость в горле).

іаге ип т о л іе  сГохха см. М-1869.
696. іаге Гоххо (или  Іе охха) а цс привыкнуть к че- 

му-л., свыкнуться с чем-л,:
«Ти, Ьаі ѵіззиіо іи ііа  1а ѵііа с о т е  с о т т е з з о  гіі ІіЬгегіа, 1і 

зеі ІаНо іп ип сегіо тойо, аЬ ііиаіо а еззеге іи  е іі іио 
йаіоге йі Іаѵого, о ип аИго с о т т е з з о  аі т а з з іт о .  Сі Наі 
іа ііо  !е озза а зіаг зоіо» (Ь. Іпоогопаіо, «Іпскіезіа зи  Вгап- 
йі е Апйгеіпі»),

— Всю жизнь ты торговал книгами и привык иметь дело 
только с  хозяином, самое большее — с другим продавцом. 
Ты окончательно свыкся с одиночеством.

697. {аі 5І Іе 055а окрепнуть, закалиться, набраться 
сил; получить боевое крещение:

С отапёаѵ а ип іепепіе, ип Ппе агізіосгаисо еіоѵапоііо. ОІі 
аѵеѵапо йаіо Ігепіа и отіп і с сагіа Ыапса сііё зі ?асеззе 1е 
055а, роісЬё ѵепіѵа Ггезсо йаііа зсиоіа (С. й ’А&аШ, «Ѵ езег- 
сііо й і Зсіріопе»).

Командиром был лейтенант, очень молодой, из аристо
кратической семьи. Ему далн тридцать человек и предо
ставили полную свободу действий: пусть получает боевое 
крешение, так как он прибыл прямо из военного учнлнша.

(^иезіа ЪогрЬезіа: 1а созіййеКа пиоѵа іпйизігіа, ѵиоіе ІагзІ 
1е озза (С. Наігпопйі, «ЬЧп& изІігіа»).

Эта бурж уазия, так называемая «новая промышленная», 
хочет получить место под солнцем.

Ііассаг(хі) Гоххо «ЗеІ соПо см. С-2120. 
^іосагхі Гоххо йеі соПо см. С-2111. 
698. Іахсіаге 1е охха лечь костьми:

К а^агга &іа іаН а, аѵеѵа зрозаіо ип зегѵііог йі саза, II 
Чиаіе. росо <Зоро. еззепйо апйаіо а ипа зрейігіопе гізсЫоза, 
Іаксід 1’озза зи ипа зігайа. е Іеі ѵейоѵа іп сазіе ііо  (Л. Мап- 
гопі. «I ргот еззі зрозі»).

Став взрослой, девушка вышла замуж за одного из слуг, 
который вскоре, отправившись в опасный военный поход, 
сложил по дороге голову, а она осталась в замке вдовой.

Іахсіаг 1а роіра е Гохха іп чс см Р-1983.
699. теМегхі с о і Г о х б о  сіеі соПо взяться за что-л. со 

всей силой, отдавать все свои силы, способности.
700. рі&Ііаге а госіеге ип оххо сіиго (тж. ргепгіегхі 

и п  0^X0 йа госЗеге) взяться за трудное дело; взвалить 
на себя обу^у.

701. рохаге 1е охха расположиться, устроиться:
Е зио райге аѵгеЪЪе розаіо 1е озза, а йие раззі йаі сепіго 

йеііа с іи а , соше ип расігеіегпо (0= Агріпо, «Аііге БІогіе»).
А отец мог бы спокойно расположиться здесь, в швей

царской, в двух шагах от центра, как сам господь бог.
ргепйегві ип 0880 гіа гогіеге см. 0-70С. 
702. гісіигге а1Го»8о довести до крайности; свести к 

минимуму. 
гіс1иг5І аІГо88о см. 0-694 а). 
703. гі(аг8І 1е о88а восстановить силы, мощь:

I п о б і г і  гарргевепіапіі аІГевІего йеЬЬопо еввсге ргепіві, 
воЬгі. ріепоіі рег гііагсі 1е 0 5 Б а  №. Хаіѵаіац&о гѴасго-
Ьаіа»).

Наши представители за рубежом должны быть точными, 
трезвыми, педантичными, чтобы восстановить наше влияние.

704. госіеге 1е охха ^  кусать себе локти:
— СепГаппі, сепГаппі йоѵеіе сатраге! 11 8і^пог е Магіа 

8ап1іззіта йеЬЬопо іепегѵі іп ѵііа рег Іагіо сгераг йі гаЬЬіа, 
Ье оз5а з ’Ьа йа гойеге, созі! (Ь. Рігапйеііо, ^ о ѵ е і іе  рег ип  
аппо»).

— С т о  лет. сто лет вам жить. Господь и пречистая дева 
должны продлить вашу жизнь, чтобы этот кровопийца лоп
нул от бешенства. Пусть он кусает себе локтн!

705. гошреге (или храссаге) 1е охха а чсі переломать 
кости, намять бока кому-л.:

Іапи. — Е регсЬё зеі апсога циі, раперегзо? Ті ріассіопо 
1е сЬіассЬіеге? Вайа сЬе зе 1е ресоге ѵеп^опо а Іа гт і йеі 
йаппо пеІГаіа іі го т р о  1е озза (С. Ѵегца. «Ьа Ьира»)

Я ы у. -  А ты что торчишь здесь, лодырь? Онн болтают, 
а ты развесил уши? Смотри мне. если овцы нашкодят на 
гумне, я тебе все кости переломаю.

АзреМаі сііе Оиіііо аггіѵаззе е циапйо аггіѵЬ, Ьа^паіо й! 
зийоге е йі гаЬЬіа, игіапйо сЬе аѵгеЬЬе зрассаіо 1е 055а аі 
р г іт о  сЬе б11 рагіаѵа й.і З и т а іг а  о йі Ваіі (О. Раііасі, «II 
зеззо  іпи іііе»),

Я дож дался прихода Дуилио, и он появился весь взмок
ший от пота и в ярости заорал, что свернет шею любому, 
кто посмеет с иим заговорить о Суматре и Бали.

готрегкі Го8$о йеі соПо см. С-2120. 
706. ЕсоіптеЧеі (сі) Го88о сіеі соііо дать голову иа от

сечение, головой ручаться:
Марата Іегѵе. — Зсотш еН о Г0550 <5е1 соПо, сі е зе чпйаіе 

ѵоі а  Ігаііаге 1а ѵозіга саиза, іп ип ІгіЬипаІ Йі віи=.ігіа. 
рогіаіе ѵіа 1а ѵіНогіа (С. Соійопі, .Рапіеіа таНІаіа»!*

Г о с п о ж  іі Ж е р в е -  Цаю голову на отсечение, что 
если вы сами пойдете в суд, где будет разбнраті :я ваше 
дело, успех обеспечен.

707. зепііге і Ьгіѵісіі пеііе о88а чувствовать дрож ь во 
всзм теле1 

5епііГ8І Іе 058а гоііе см. 0-690. 
8рассаге Іе о88а а цсі см. 0-705. 
708. 8ріссаг8І (или 8ріссісаге) Іе 058а гіаі Іе(іо под

няться с постели:
АІГю іѵіаепапо аррепа гіевее а 'р іссісаге йаі ІеНо 1е вие 

ЧиаНго озза... (V. Вгапсаіі, «11 Ь ’Н Апіопіо»),
Альфио Маньяно с трудом поднимает с постели свое 

усталое тело.

709. зриіагь 1’0»50 выболтать тайну, «раско
лоться». 

• 10. іігіп^аге аП’о85о ^  подрезать под корень. 
711. ііБсіге соп Іе о88а гоііе потерпеть полный крах; 

пострадать, поплатиться:
Зрасса. — І И снпі; сііе т е  пе ѵаНо а  еаіега... РегсЬё 

Іого сііе с’егПгапо- І_пго зопо ітр іер а  і. 11 гезропзаЬіІе ппс 
іо: ^ МісЬеІе -'Р; гсг сііе пе с:.се соп Іе ОБза го14е (С. С Ѵіоіа 
ог11 готапго йеі ^іоѵапі рпѵегіх).

С п а к к а. — Вы понимаете, что мне грозит тюрьма... 
Ведь с вас нечего взять, вы просто служащие, а за все 
отвечаю я, Микеле Спакка, и мне не сдоСрова.ь.

іі сапе госіе Го58о регсЬё поп 1о рио і.і&ЬіоІИге см. 
С-ч85 

к  са-пе поп ѵа 5епг’о85о см. С -985. 
с’ё рій 5іщо а гогіег ип 0880 см. 5 205-г>. 
ші согге іі ^еіо рег Іе о58а см. С  -323 
712. ё ип 0550 сЬе г іт а п е  іп до іа  (или сЬе ѵа йі 1га- 

ѵегзо) это как кость в горле, это (мне) стоит попереі: 
горла. 

ЁОІіа пе1Го85а гіига Ипо а ііа  {о85а см. С 902.
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Іа Ііп&иа поп На 0880 е го т р е  (или е Га готреге) іі 
СІ0550 (или Іе 05ха) см. І_-710. 

поп с’ё (или поп ѵа) сагпе эепх’0550 см. С-985, 
поп с’ё пё Ііхса (или ІІ5СІіе) пё окзо (или охзі) см. 

Ь-736. 
7)3. роха Гозьо! выкладывай!, говори! 
714. с’ё Го55о! это дело нелегкое это гвердыіі оре

шек. 
715. коп ІиШ іпіогпо а ^^Iе5І'о^,$о этим все хотят по

живиться. 
а  іи (іо  с’ё гітесііо, ігаппе Гоз&о йе! соНо см. К-390. 

О ІТА С О ЬО  т 
оеііаге іі ргоргіо {ераіо оНге ип о^іасоіо см. Р-389. 

О ЗТА РЕ ѵ 
716. пиііа охіа «не возражаю », препятствий нет, раз

решается:
...ё пгіо гіоѵеге соисіигісге сЬе поп ё іі саво сЗі ігаМепеге 

рііл а Іиіщо іі пи ііа о&іа регсііё МагдЪегііа Раззі зедиа Іа 
еіта ѵосагіоие (О. Ріоѵепе, «Ьеііега й і ипа поѵігіа»).

...я почитаю своим долгом заявить, что больше нет ни
каких оснований отказывать Маргернте Пасси в официаль
ном разрешении следовать своему призванию.

8оІіап1:о а! 1а Ппе йеі соПочиіо іі ѵессЬіо А^пеШ сііззе: 
«АПога іи ііо  Ьепе, шапса зоНапІо іі п и ііа  озіа» (Р. Ѵе&ііапі, 
«Маіарагіе» ).

Только в конце беседы старый Аньеллн сказал: «Что ж. 
теперь все в порядке, не хватает только официального раз
решения».

717. — йаге іі пиііа о5іа а) дать официальное одо
брение, разрешение; Ь) дать свою санкцию, официально 
признать. 
О ^ТЕ т

718. окіе йеііа т а іо г а  ^  іоре-хозяин:
О і Г (1 і аѵ осаіо Віаав ЕЫ Тосса аі рій ѵессЫ!»

«(Зиаіі рій ѵессЬі? Оё, озіе <1е11а т а іо га !»  (С. Рагізе, 
«Атоге е ^егѵоге»),

— Угощает адвокат Блаас. Эй! Кто постарше, подходите!
— При чем тут старость? Эх вы, кто же так угощает!

іп с іііа  е іп озіе см. С -1983.
719. йогтіапсИге а1Го5Іе хе На Ьиоп ѵіпо задавать глу

пые, бесполезгые вопросы:

«Ё Г и іііт о  ітюйеііо»... т а  І е т о  апсога сііе езза т і  гігіега 
іп {ассіа; іе т о  рго1'опс1атеп1е сііе езза гпі гііга: «О отапйа 
аІГогіе зе іі зио ѵіпо ё Ьиопо!..» (Т. Ѵагпі. «М епюгіе (іі 
Г ицепіо  Вгсѵеіііх).

«Это последняя мода». — акаж у я ей, но я боюсь что 
она рассмеется мне в лицо, боюсь, что скаж ет: «Ты б еще 
у трактирщ ика спросил, хорошее ли у него вино!»

Таге і сопіі (или Іа гадіопе) хепга Гозіе см. С-2541. 
Гаге сіа доЬЬо (или іі 501120 , іі тіпсН іопе) рег поп 

раоаг Гозіе см. 0 -23 . 
720. иссеііаге Го$(е е И Іаѵогаіоге ргоѵ. з і  обвести 

всех вокруг пальца, провести Есех. 
а:поге На п о т е  І’о<>1е см. А-661. 
сНі Га і сопіі 5епга охіе, йие ѵойе И Гага (или ^ іі соп- 

ѵіеп Гагіі йие ѵоііе) см С-2566. 
721. сЬі На асссгйаіо Гозіе рио апйа>-е а Й огтіге ргоѵ. 

=  кончил дело — гуляй смело. 
ип сопіо Га іі дНіоМо е ип аііго Го$1е см. 0-407. 
іпѵИо й’озГе поп ё кеп /а  созіо см. 1-381. 
педНегеЬЪе іі рая :о аІГокіе см. N-140. 
722. поп й о тап й агг  аН’о 5Іе зе На Ьиоп ѵіпо ргоѵ. 

всяк купец свой товар хвалит.
05Т Е К ІА  }

аМоеріаге (или йогпііге) а 1‘’о5Іегіа йеііа Ггавса см. 
А- 4^2. 

723. аГ од^іаге (или Гегтагзі) а ііа  ргіша 05(егіа
а) ухватиться за первую возможность, за первое пред
ложение; Ь) довольствоваться малым.

724. сНі поп ѵиоі Гохіегіа Іеѵі 1а Ггазса ргоѵ =  не 
хочешь, чтобы гости ходили — ие приглашай, умел го
стей звать, умей и встречать. 

іп сіііезг. соі $ап!і е аІГочІегіа соі ^ІііоШ (или еНіоІ- 
Іопі; см. С -1726.

0 8Т ІА  і
поп езвеге Гагіпа йа (Гаге) озГіе см. Р-219. 

08Т К А С І5М 0 т 
725. йаге Го5ІгасІ5Шо подвергнуть остракизму:

Сгейеѵа сГаѵег сарііо  апсЬе Ігорро е, йапйоті Іга і йепіі
йеі т а іа іе ,  гіа цііеі й іогпо сіеііе Г озігас ізто  а ііе  тогіеііе е 
рагіо  іп іопо тіпассіозо  гіі паіиге т о г іе  (А. Сатрапііе, 
«Сіі азрага&і е 1’іт т огіаіііа йеІѴапіта»).

Жена считала, что она все поняла н даж е слишком хо
рошо. Обзывая меня потихоньку свиньей, она запретила н 
думать о натурщицах и с  угрозой в голосе говорила о на
тюрмортах.

с т р і с д  і
аііассаг^і с о т е  Гоьігіса аііо  зсовЧо см. А-1298. 
сНіийег5і с о т е  ип’о5Ігіса см. С-1767. 

ОТКЕ т 
726. оіге йі ѵепіо мешок спеси (о спесивом человеке). 
ріепо с о т е  ип оіге см. Р-1745. 
727. еззеге ип оіге допГіо сіі ѵепіо быть важным; раз

дуваться от важности.
ОТТА }

728. о ііа  са(о((а а) (тж. а  о ііа  а  о ііа ; о ііа  рег ѵі- 
сепгіа) время от времени:

— Ѵеііеіе са іііѵ е ііо , е ^ 'і  ё  іш ра7хаІо  Іеаіё; іо  Іо соповсо; 
е в іі Био1 й аге а  о і іа  а  о . . а  іп (ЦН’Як {агпеіісо. Не кі сгегіе 
езвег ргеіе (А. Севагі, гЬит іпагіа Ш ип Ь ипаііегех).

— Вндите помешанного; он сошел с ума недавно Я его 
знаю, временами на него находит, н он воображает себя 
священником.

Ь) немедленно, в тот ж е миг. 
729. оНа Ги только что, совсем недавно. 
730. а  ЬеІГоІІа (тж. а  о ііа  е а іепіро) как раз во

время. 
>31. а  8 гапс1е °Ма очень рано, до рассвета. 
732. о^пі оМа в с я к и й  раз, каждый раз.
733. а  рагг’оНа (тж. а  р агг ’оНе) не ко времени, не 

вовремя.
734. іп росНі55Іта й’о ііа  вмиг, мгновенно.
735. а  диеІГоІІе тогда. 

ОТТАѴО пит 
ГоМаѵа тегаѵ ід ііа  см. М-1189 

ОТТЕNЕКЕ ѵ 
оііепеге Іа раіпіа см. Р-175. 
оііепеге іі рагіііо  см. Р-703. 
соп 1е Ьиопе іпапіеге, іи ііо  5’оИіепе см М-425. 

ОТТ1МО а§ §  с т 
ип’о Ш т а  ра5(а Йі... см. Р-844 
ГоМ іто ё (І1) п ет ісо  йеі Ьепе (или йеі Ьиопо) см.

N-156.
ОТТО пит е т

736. оііо  ѵоіапіе американские горы:
А1 І л т а  Рагк... М агсеііа ііІЬ йгіііа  аІГоІіо ѵоіапіе

(Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гот апі»).
В луна-парке... Марчелла устремилась прямо к амери

канским горам.

іта (или іп) о ііо  ^іогпі см. 0-567. 
с о т е  ^иа1^^о е чиаИг’оНо см. (^-101. 
іп ^иаііго е циаИг’оНо см. р-92. 
іп диі а  о ііо  (й і) см. р -1 10. 
йаге {гіі о ііо  ^іогпі а  дй см. 0-581. 
й отап й аге  (или сНіейеге) ^Іі о ііо  діогпі см. 0-583. 
е55еге циаііго е чиаИг’оНо см. (і-97. 
ргоѵаге с о т е  чиаііго е чиаііго іаппо о!*о см. С-102. 

ОѴІЬЕ пі 
737. гісопйиггс а11’оѵі1е вернуть в лоно:

Ега еп іизіазіа йаііе шегаѵіеііозе ргозреНіѵе сЬе діі зі 
аргіѵапо йаѵапіі рег гісопгіигге аІГоѵіІе іі еио ^гед^е іпйі!- 
Іегепіе (С. Ьеѵі, «Сгізіо з і ё ^егтаіо а ЕЪоІі»).

Ои был воодушевлен открывшейся перед ним чудесной 
перспективой вернуть свою апатичную паству в лоио церкви.

738. гііогпаіе аІГоѵіІе покориться: вернуться й о т ч и й  
дом, к семье. 
ОѴО т см. ІЮ ѴО т  
0 2 ІА Р Е  ѵ

зіаге $11 (или рег) і саліі а огіаге см. С 6 7 І
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739. сгераге сГогіо дохнуть от скѵки. 
йагві а"Іі о/л сіі Сариа см. С-896, 
іепеге Іа Ііпоца іп огіо см. 1.-697.
740. 1’огіо ё іі расіге гіеі ѵігі (или гіі Іийі і ѵігі) ргоѵ. 

праздность (или лень) — мать зсеу пороков.
741. Гогіо поп !а  соп 1а ѵігій Іе^а ргоѵ. праздность и 

добродетель несовместимы. 
0 2 1 0 5 0  адд  

діоѵапе огіоко, ѵессЬіо Ьіводпово см. С-622.

Р
РАССА /

1. аѵеге 1е рассЬе а) быть побитым; Ь) потерпеть по
ражение.

2. йаге Іе рассЬе а  цсі а) побить, поколотить кого-л.; 
Ь) осилить кого-л.; взять верх над ком-л.
РАССНІА ?

3. !аге 1а рассЬіа (тж евхеге ипа ѵега рассЬіа) жить 
припеваючи.
РАСЕ і

4. расе еіегпа вечный покой, смерть. 
1а расе сіі Магсопе см. М-766. 
т іп І8Іго  йі расе см. М-1493 
5. соп (зи а) Ьиопа расе с ваш гго позволения, с ва

шего разрешения. 
киі ріесіе йі расе см. Р  1606. 
6. іп (8ап1а) расе в мире, спокойно:

...ГапііпеІІі сапхопаѵа ип апгіапо аѵѵосаіо сЬе... йіѵогаѵа 
іп вапіа расе ипо йіеіго Г а  Иго ипа чиапШ а іпсге-сІІЫІе сіі 
5апгі\ѵісІіез... (Т. Ьогі, «Ви[еге зиИ ’Апго»).

..Фаитинеллн подзуживал пожилого адвоката, который... 
спокойно уничтожал один за другим неимоверное количество 
бутербродов.

5а1еііс1о 1а зсаіа , поп роіеі [аг а тепо й і  репзаге а чиеі 
роѵего Рейегісо сііе соп ипа е і°гп а іа  соше чиезіа, іпѵесе сІІ 
зіагаепе іп зап іа  расе іп зепо а ііа  !агпід1іа, ега а Кедіпа 
Соеіі (А. Могаѵіа, «І\Іиоѵі гассопіі готапі»).

Подымаясь по лестнице, я не мог не подумать о бедняге 
Федерико, который в такой день вместо того, чтобы бла
женствовать в кругу семьи, сидит в тюрьме «Реджина Че
лн* .
(Пример см. тж. С-930; Р-1149; К-644).

7. апсіаге іп расе (или соп Іа расе ей Оіо; тж. ро- 
заге или гірозаге іп расе) почить с миром, умереть (при
мер см. N-553). 

сЬіигіеге ип оссЬіо е т е п а ге  іі Ьиоп рег 1а расе см. 
0-138. 

8. «Заге іі Ьиопо рег Іа расе уступить.
9. йаге расе а) оставить в покое (пример см. С -16 Ъ); 

Ь) прикончить, убить.
10. сіаге Іа расе ѵіпіа сдаться (в игре).
11. гіогшіге іп (зап іа ) расе а) спать спокойно; 

Ь) спать вечным сном. 
гіогшіге і ргоргі 50ппі іп расе см. 5-1036. 
12. іаге расе помириться:

...зепга езііаге гпі аѵѵісіпаі ай ЕІіза е 1а ргезі зоііо 
Ъгассіо, йісепсіо: «АПога, Еііза... іассіаш о расе?» (Л. Могаѵіа, 
«Кассопіі готапі» ).

...не колеблясь, я подошел к Элизе, взял ее под руку и 
сказал: — Ну что, Элнза, давай мириться?
(Пример см. тж. 1-50).

13. іаге расе соп вё успокоиться:
N00 гіизсіѵо а  Іаге расе соп т е  ( V. Зегт опіі, «Ьа Ьат- 

Ьіпа Еигора»).
Я никак не мог успокоиться.

14. Іахсіаге іп расе оставить в покое, дать покой:
— О а т т і  ип Ъоссоп йі {гіііига е іі Іазсіо іп расе (С. Соі- 

Іойі, «Ье аѵѵепіиге й і РіпоссЫ о»),

23 Ит?л.-русск. фраз. сл.

— Д ай мие кусок жареной рыбы, и я оставлю тебя в 
покое.
(Пример см. тж. Р-592).

15. тапсіаге іп расе а) отпустить с миром; Ь) отпра
вить ни с чем. 

т ап о іа ге  і] зио рапе (или ип ро’ сіі рапе, ип регго (Іі 
рапе) іп (зап іа ) расе см. Р-272. 

т еп аге  іі Ьиоп рег 1а расе см. В -1454. 
16. т е и е г е  расе внести мир, примирить, уладить, ус

покоить.
17. теН егаі (или рогге) Г ап іто  (или іі сиоге) іп расе

смириться:
Ога те ііе іеѵ і іі сиоге іп расе, сЬе рег сіпцие аппі Ызо&па 

Іаге с о т е  зе ѵозіго іі^ ііо  іоззе то г іо , е поп репзагсі рій 
(С. Ѵегца, «I Маіаѵоцііа»).

А теперь смиритесь с тем, что пять лет вы сына не 
увидите, как если бы он умер, н не думайте об этом.

8і іщ ііі  ѵа іі сиоге іп расе, т а  діі гезіаѵа ветрге ипа 
зріпа іп сиоге (С. Ѵег&а, «Мизіго-йоп Сезиаісіо»).

Он смирялся, но боль не проходила.
Спа Мипгіа. — Роі аі яио гііогпо 1а ігоѵо т а г ііа .а  соп 

со тр аг  АНіо <!і Ілсогііапо, е 5І т ін е  іі сиоге іп расе (С. I сг- 
&а, «Саѵаііегіа гизіісапа»).

К у м а  Н у н ц и я .  — Вернувшись из армии, он узнал, чго 
Лолла вышла за Л.’:.,фио из Лнкодиано. ыо примирился с
З И М

8і йесійа ргевіо, регб, о а ііг іте п іі піеііеіеѵі іі сиоге іп 
расе Iиі 1 і е Йие (С. Агріпо, «Ьа зиога ^іоѵапе»).

Решайтесь, только побыстрее, нлн смиритесь оба.
{Пример см. тж. В-1438).

18. то г іге  іп (8ап іа) расе умереть по-христиански.
19. ргепйегіі ^с (или рідііагкеіа) іп (хап іа) расе тер

пимо, терпеливо относиться к чему-л.
20. іепегзі іп расе сидеть смирно, не рыпаться.
21. іош аге  а расе помириться. 
поп ігоѵаге пё расе пё Іио^о см. Ь-985 Ь). 
22. поп ѵоіеге пё расе пё ігедиа быть непримири

мым. 
сНі ти о ге  ^іасе е сЬі ѵіѵе (или гекіа) 8І гіа расе (тж 

сЬі ріасе 8І сіа расе; іі т о г іо  &іасе е іі ѵіѵо 8І сіа 
расе) см. С-422. 

23. сЬі 8ешрге іасе, Ь г а та  Іа расе ргоѵ. доброе 
молчание лучше худого ворчания. 

(ё) т е д і іо  (т а п д іа г е )  ип Іогйо іп расе сЬе ип сар- 
ропе іп диегга см. Т-761. 

1а риегга !а  і Іайгі е 1а расе §Тіпірісса см. С-1189. 
24. іга  Іа расе е 1а іге^иа ^иаі а  сЬі 1а Іеѵа ргоп- 

горе мир нарушившему. 
Іа репіоіа ё 1а расе йі сава см. Р-1247. 
іп циеііа сава с’ё роса расе, сіоѵе ^а іііп а  сапіа е ^а і- 

Іо іасе см. С-1197.
25. 8е ѵиоі 1а расе, ргерага Іа §иегга ргоѵ. хочешь 

мира — готовься к войне.
26. 5іес1і е іасі е аѵгаі расе ргоѵ. ~  молчи больше — 

проживешь дольше. 
соп (гасШогі пё расе пё ігёдиа см. Т-823.

РА БЕЬЬА  }
ип оссЬіо а ііа  расіеііа е ипо а ііа  ра ііа  см. 0-249. 
аѵеге ил оссіііо а ііа  ігаііа е ипо а ііа  рагіеііа см.

0-108.
сасіеге (или саксаге) Йаііа расіеііа пеііа Ьгасе см. 

В-1184.
27. !аге райеііа промахнуться, промазать, не попасть 

в цель.
28. Іа райеііа сіісе аі раіиоіо: іа((і іп 1а сЬе (и ші (іп-
ргоѵ. ^  в грязи лежит, а кричит: не замарай. 

Р А О ІО ІЛ О ^  т 
29. Ьгисіаге іі расіідііопе надуть, обмануть:

«N0 , по» сНззе 1а зіёпога Е гте ііп а , — «зе Ьа йеііо йі ѵепіге, 
Чиеііа ѵіепе...» е іесе ип б о г г і з о  саШѵо «соп т е  поп зі Ъгисіа 
іі райі&ііопе» (О. Виггаіі, «Ѵп атоге»).

— Да нет же. — сказала енньора Эрмелина, — если она 
обещала, то придет... — н ехидно улыбнулась. — М еня ггв  
просто вокруг пальца не обведешь,
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РАЭОѴА
30. !аге с о т е  і  ріийісі й і  Райоѵа вынести обвинитель

ный приговор самому себе:
СЬе іа іе ... соше і ^ішіісі йі Райоѵа, сЬе, рег рагег ваѵі, 

5І йаѵапо 1а зепіепха сопіго (Л'- М. Ггс.ссі, «ОіаІо^Иі зорга  
Іа пиоѵа ейігіопе йеі Сапіі сагпазсіаІевсНі»).

Вы поступаете...как те падуанскне судьи, которые для 
того, чтобі’ показать свою мудрость, сами себя осудили.

РАОКЕ т
31. расігі С08СГІИІ а) ист. римские сенаторы; Ь) му

ниципальные советники, депутаты. 
32- расіге зрігі+иаіе духовный отец, духовник 
33. расіге вирегіоге церк. настоятель.
34. ІІ р г іто  (или Гапіісо) расіге праотец Адам.
35. йі расіге іп іід ііо  от отца к сыну; из поколения в 

поколение. 
!аге с о т е  раЛге МоНоИно сЬе сАіпа ігаѵе !есе ип {и50 

см. Т-890. 
!аге с о т е  райге 2 ар р а іа  сЬе ргегіісаѵа Ьепе е гахраѵа 

(или гаггоіаѵа) т а іе  см. 2-23. 
36 оагегь ип расіге аЬаіе иметь цветущий вид. 
37. віаге с о т е  ип расіге аЬаіе как сыр в масле к а

таться, пользоваться всеми благами жизни 
1і4е іга  раЛге е ІГі^Ііо, поп сі ѵиоіе сопві^Ііо см. Ь-755. 
Гогіо ё ІІ расіге гіеі ѵігі (или сіі іи й і і ѵігі) см. 0-740. 
38. а  райге аѵаго, !і§Ііо! ргогіі^о ргоѵ. у скупого отца 

сын — мот.
39. диаі (іі) райге, Іаі ( іі)  гі§Ііо (тж. іа іе  іі райге- 

іа іе  іі Іірііо) ргоѵ. каков отец, таков и сын; яблоко от 
яблони недалеко падает.

40. чиапйо іі расіге іа  сагпеѵаіе, аі іі^ ііи о іі Іосса а 
{аг 1а чиагехіпіа ргоѵ. отец веселится, а детям — по-
СТІІТЬСЯ-

іа і рега (или иѵа) піапріа іі рагігс, сЬе аі іі&ііиоіо 
а ііера  і йепіі см. Р-1281 

ІІ іеіпро ё расі.е сіеііа ѵегііа, е Гекрегіепга т ай ге  
йеііе сове см. Т-326.
РА ЭКШ О  ш

41. тапсіаге і рагігіпі а  цгі вызвать кого-л. на дуэль:
«N011 диаігіаг ігорро Вегепісе» йіББе іі ргоГевзог Вагііаі 

гіііепііо «сЬе Іиі ё сарасе с!і ш ііЗаги і расігіпі» (А. Рап- 
гіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііа& вю »).

— Не заглядывайся на Берениче, — сказал смеясь учи
тель Барилаи, — он способен прислать к тебе секундантов.

РАОКОІЧА і  
поп рио аѵег соьа Ьопа, сЬі поп Ш сіа 1а рагігопа см. 

С-2925.
Р<ШКОІѴЕ пг 

•хііассаге Гавіпо сіоѵе ѵиоіе 11 расігопе см. А-1217. 
Ьаііеге іі сапе аі ро8(о <3е1 расігспе см. С 447.
42. екьсге расігопе сіі её владеть собой, иметь само

обладание:
Ма Ілопеііо &іа ве пе апйаѵа соп Га^епіе, ип тпегго яог- 

гі5о БіІІІе ІаЬЬга, саіш о, іпсІШегепіе, расігопе <11 5ё: ип 
йгШо (А. Могаѵіа, «./Ѵиосд' гассопіі гопгапі»).

Но Лионелло уж е уходил в сопровождении полицейского: 
усмешка на губах, спокойный, безразличный, хорошо вла
деющий собой — ну прямо гангстер.

Ьогепго ега гіі пиоѵо райгопе <31 ее; 1а виа ѵосе ега сіііага. 
Іе гта ; і зиоі ^еБІі гіесізі (і/. Саіпірепіа, «11 Рогпагвііо й і 
Ѵепегіа»).

Лоренцо вновь овладел собой: голос стал твердым, ясным, 
движения решительными.

43. езхеге (или гезіаге, г ітап еге) расігопе сіеі ЬассеІ- 
ІаІо (или «Іеі с атр о ) быть хозяином положения:

(^иапгіо і Іайгі Іигопо г іт а а іі  рагігопі гіеі с а т р о , ^всего 
ріагга риіііа  <2е11а т ап й г іа  (/- Саіѵіпо, «РіаЪе ііа ііапе»).

Почувствовав себя хозяевами положения, воры тут же 
увели все стадо.

іаге ГАгІессЬіпо хегѵИоге сіі йие р*асІгопі см. А-1077. 
Гаге с о т е  яиеі сопіагііпо сЬе рогіо іі сасіо аі рагігопе 

см. С-2481.

44. Таге і1 (или сіа) расЗгопе распоряжаться, вести себя 
как хозяин:

Кавсеѵа... іп Іеі ип ойіо асіиііо... ѵегво і іейевсЫ сііе 
іасеѵапо 6г рагігопі (і?. Ѵі&апд, «Ь'Ад;пе5е ѵа а тогіге»).

В ней росла... ненависть к немцам, которые хозяйничали 
в стране, как в собственном доме.

Іе^аге Газіпо гіоѵе ѵиоіе И райгопе см. А-1217. 
т и іа г е  Ііѵгеа е рагігопе см. Ь-760. 
гезіаге (или г ітап еге) рагігопе сіеі ЬассеІІаіо (или 

гіеі с а т р о )  см. Р~43. 
45. хегѵіге а Лие расІгопі быть слугой двух господ, 

вести двойную игру.
46. іігаге 1а саггіоіа сіоѵе ѵиоіе іі райгопе подчиняться 

приказам, делать (то), что велят; быть на поводу у 
кого-л.:

— 5іеіе чш гіа рій йі ігепГаппі, ѵоі Гаѵеіе ѵібіо павсеге 
Чиезіо регго сіі тагш о: се 1а теМ еіе о по ипа Ьиопа рагоіа 
апсЬе ѵоі?

— Іо ііго 1а саггіоіа сіоѵе ѵиоі сЬе 1а Іігі іі т іо  расігопе
(М. Риссіпі, «Сіпаие т іііопі»).

— Вы живете здесь больше тридцати лет; этот бесчув
ственный чурбан родился на ваших глазах; почему бы вам 
не постараться уговорить его?

— Я Делаю то, что мне прикажет хозяин.

5І а т а  П сапе рег іі расігопе (тж. Ьіхо^па гізреМаге 
ІІ сапе реі расігопе) см. С-471. 

И Ьоіа ё рагігоп сіеііе Іезіе, т а  поп сіеііе Ііп&ие см.
В 992.

47. Ьиоп расігопе! ^  вольному воля:
Л гіиса, іпѵесе, ЪотЬоиаѵа е 5тап іаѵ а, йісЬіагапйо епег^і- 

са т е п іе  сЬе ве іі бі^пог сопіе ега та!Чо, Ьиоп райгопе! 
(С. Цоѵеііа, <гМаіег йоіогоза»).

Однако, герцог раздраженно бормотал и безапелляционно 
заявил, что если синьор граф сошел с ума. что ж , вольному
ВОЛЯІ

И сапе поп тогсіе І1 расігопе см. С-482. 
48. сЬі за, ё раскопе сіедіі аіігі ргоѵ. ^  знание дает 

силу. 
49. сЫ ѵиоі ѵесіеге іі райгопе, ^иагйі іі зегѵііоге ргоѵ. 

каковы хозяева, таковы и слуги. 
ГоссЬіо «ЗеІ райгопе іп^гахха іі саѵаііо см. 0-250. 
50. іі райгопе поп ѵа рег 1'асдиа ргоѵ. хозяин по воду 

сам не ходит.
іі ріесіе «Зеі райгопе іп^газза іГ с а т р о  см. Р-1727. 
1'и50 ё расігопе йеііа Ііп^иа см. ІІ-256.
51. ѵоі зіеіе іі райгопе дело ваше, дело хозяйское 

(пример см. С -1752).
іі ѵіпо ё Ьиоп вегѵііоге е саМіѵо райгопе см. Ѵ-610. 

РА Е8Е  ш
52. раезі Ьаххі эвф. срахМные места,
іі раехе йеі ВагЬа^іапі см. В-263.
53. іі раехе йі Ьеп^осіі (или Веп^ойі) волшебная, ска

зочная страна изобилия.
54. іі раехе йі сисса^па (или сіеііа Сисса^па) волшеб

ная страна изобилия, страна, где молочные реки н ки
сельные берега:

— Ё рапе йаѵѵегоі — гііБзе ай а ііа  ѵосе: Іапіа ега 1а зиа 
тагаѵіеП а: — собі 1о зет іп а п о  іп чиевіо раеве? е поп 8і 
всотойапо перриге рег гассо&НегІо. чиапйо сасЗе? СЬе 5іа II 
раезе йі сиссаяпа чие&іо? {А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

— Это действительно хлебі — громко воскликнул Реицо, 
вне себя от удивления. Его бросают на дороге и д аж е  не 
дают себе труда его подобрать? Что ж  это за счастливый 
край?

55. раеві сіеііе пеЬЬіе северные страны.
56. 1’аііго раеке тот свет, мнр иной.
57. іі Веі Раеве прекрасная страна, И талия:

СЬе Ъеі раеве, регб, іі Веі Раеве! («ѴѴ аІІа», 31 ацозіо 1979), 
Какая прекрасная страна, однако, эта Италия!

Ьисо сіі раехе см. В -1336. 
т а і  гіеі раезе см. М-195. 
58. апгіаг(5епе) а  яиеі раезе запропаститься; исчез

нуть:
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...з’ега о гт а і сопѵіпіо сЬе гісирегаг чиеІГоссаБіопе поп діі 

аагеЪЪе зіа іо  рій роззіЬіІе, апсЬе регсЬё II гетрегіпо^ зе 
п ’ега апсіаіо а диеІ раезе (С. Тезіогі, «I  сіеІШі йеі Сагі-
зицо»).

...он убедился, что воспользоваться этим случаем ему уже 
не удастся, так как даж е перочинный нож его куда-то за
девался.'

— 8іаіяо іп ргітаѵ ега, поп т і  риоі ріи Гаг йеі т а іе , 
Магго йеі пйеі зііѵаіі, риоі апйагіепе ргоргіо а  чііеі раеве! 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»).

— Эх ты. Март, Мартишко несчастный. Уже весна, и ни
чего ты мне не сделаешь. Катнсь-ка ты.Л

I зоЫ аіі, сііе поп пе  роіеѵапо рій, &П сііззего: — АИога 
ѵе п’апс!а1е а чиеі раезе.». {/. Саіѵіпо , «РіаЬе ііаііапе»).

Тогда солдаты, которым все это надоело, с к а з а л и :^ А  по
шли бы вы куда подальше...

(^иапйо з&агга с о т р іе іа т е п іе , е Іиі іі р г іт о  ай аігаге Іа 
ѵосе. Цгіа, іп сііаіеііо: «Ма ѵа' а і іио раезе», е {и&&е 
(С. Магоііа, «Маі Ш Саііегіа»).

Когда он совсем запутывается, он первый поднимает крик. 
Орет на своем диалекте: — Убирайся знаешь куда! — и сма
тывается.

59. соггеге ип раезе грабить страну. 
гііѵепіаге (или еззеге) Іа ^аѵоіа гіеі раезе см. Р-330. 
60. еззеге іп йие раезі говорить о разных вещах (ср. 

в огороде бузина, а в Киеве дядька). 
іаге ргоѵе <Іа зсгіѵегпе аі раезе см. Р-2367. 
61. тапсіаге а  чиеі раезе послать подальше, к черту: 

СіЬеггі аіхо 1е зраііе:
— Ооро іиііо , поп йеѵо гепйег сопіо  а ѵоі йі с о т е  раззо 

1е зегаіе.
Вгоедіпі а Нога 1о т а п й о  а  чпеі раезе (С. Саззоіа, «II 

іа&Ііо сіеі Ьозсо»).
Геррн пожал плечами:
— В конце концов, я не обязан перед вами отчитываться, 

как я провожу вечера.
Тогда Броджпнн послал его к черту.

(Пример см. тж. 0-720).

62. ш ап^іаге ип раезе разграбить, разорить, опусто
шить страну.

63. зсоргіге раезе а) открыть, узнать, увидеть страну 
Собственными глазами; Ь) прощупать, прозондировать 
почву, узнать что к чему:

Кепхо з ’ассогееѵа апсЬе Іиі й’ип Гопхіо сгезсепіе пеііа 
зігайа. Оиагйапйо роі іп ѵізо іі поіаіо, ѵі зсог&еѵа іп реііе  
іп реііе  1а ШиЪахіопе созіиі зі зГоггаѵа іпѵапо сіі іепег 
пазсозіа. Опйе, созі рег ѵепіге іп сЫаго... е зсоргіг раезе... 
йіззе (А. Мапгопі, «1 ргот еззі зрозі»).

Ренцо тоже услышал нараставший на улице шум. Глядя 
в лнцо нотариусу, он заметил, что тот с трудом пытался 
скрыть очевидную тревогу. И  решив узнать, в чем дело, а 
заодно такж е прощупать почву, он заговорил.

ЬеІІа Г На 13 а, ЬеІІа 1а Зра^п а, рій Ьеііо іі раезе гіоѵе 
зі т а ^ п а  см. 1-410. 

іп (или сіоро) сепГаппі е сеіііо т е з і  іогпа Гасциа аі 
зиоі раезі см. А-230. 

64. сЬі т и іа  раезе ш иіа ѵепіига ргоѵ. новое м есто—• 
новое счастье. 

сіоппе (или т о ^ і і ,  зрозе) е Ьиоі сіеі раезі іиоі см. 
В -1386. 

поп зі ^гісіа ш аі аі Іиро сЬе е§1і поп зіа іп раезе см. 
Ы 0 1 7 . 

65. о^пі раезе ё раігіа а ІГ и о т  6\ ^агЬо (тж. о&пі 
раезе а ^ а іа п іи о т о  ё раігіа) ргоѵ. хорошему человеку 
везде хорошо. 

66. раезе сЬе ѵаі, изапга сЬе ігоѵі (тж. Іап іі раезі, 
іап іе изапге) ргоѵ. что город, то норов, что деревня, то 
обычай; в чужой монастырь со своим уставом не ходят:

«Іп Гопйо йоѵгезіі ргепйеге чиезГіпсійепіе соп аііе&гіа... 
ріи ііозіо сЬе ипа ш апсапга йі гізреио, д зШ о  ипа зресіе 
йі отае& іо... ип ро’ гизіісо е  егоззоіапо, 1о атш е ііо , т а  
раезе сЬе ѵаі, изапхе сііе ігоѵі» (Л. Могаѵіа, «Ѵат оге  
сопіицаіе»).

— В сущности, ты должен быть рад тому, что случилось..,, 
ведь это вовсе не знак неуважения к тебе, а, напротив, 
проявление почтения, пусть несколько грубоватое и не со
всем культурное, но ведь что ни город, то иоров.

ІЛп Бі^поге... гпі зі ргезепіб іп сашегіпо... е йоро аѵ егті 
сЬіезіо зе Гаиіоге йеІГорега его іо. т і  йіейе йие зсЬІаШ  
зопогі... Ш тазі с о т е  іпіопіііо. сЬе рег ип т о т е п іо  репеаі 

регГіпо сЬе зи еііо  зігапіего ѵепіззе йа ип раеее Йоѵе 1’аш-

тігагіоп е зі е зр г іте  а  циеі той о: раезе сЬе ѵаі, и запга сЬе 
Ігоѵі (і/. МогиссНіо, «5іогіе сіі іегі, йі е сіі йот ащ » )„

Ко мне в комнату вошел незнакомец... н, осведомившись, 
не я ли автор этого сочинения, отвесил мне две звонкие 
пощечнны... Я оцепенел и подумал было, что этот иностранец 
прибыл из страны, где таким образом принято выражать 
свое восхищение. Ведь в каж дой стране свои обычаи.

рае?і іесомсіі гепйоп т о і і і  ѵа^аЬопйі см. Р-355. 
Чиаікіо 1а §а і(а  поп ё іп раеке, і &огсі (или і іорі) 

ЬаІІапо см. С-308. 
Іа ііо  іі топсіо ё раеве см. М-1825. 

РАСА [ 
67. ра§а  сіі Іагпе нищенская оплата:

...ПёН зепга Іаѵого, зоііапіо Ьисіа аѵга ІЧ тріе^о  II т е з е  
ѵепіиго, рара йі і а т е  (Ь. Сотра&попе, «Ѵ ат ага зсіет а»), 

...сыновья безработные, только Лючня в будущем месяце 
поступит на службу с нищенской оплатой.

68. т а і а  рада а) неплательщик; Ь) наказание,
іі §іогпо сіі 8ап(а Р а§а  см. С-548.
69. азбісигагхі Іа р ад а  отправиться на каторгу, сесть 

в тюрьму.
70. йаге Іа ра§а а цгі обыграть кого-л. 

РА О А М Е М О  т 
еггаге поп {а р а р а т е п іо  см. Е-147. 
Геггоге поп Іа  р а к а т е п іо  см. Е-162. 

РАОАКЕ ѵ 
71. ра§аг1а поплатиться за что-л.:

— Е айеззо, ргерагаіі а ра^агдаеіе Іц ііе  (Я. Могапіеш 
«ЬЧзоІа й і Агіиго»),

■— А теперь готовься к расплате.
(Пример см. тж. 0-496).
ра&аге зиіГаіа см. А-396. 
поп радаге іі Ьессо с!’ип циайгіпо см. В -386. 
ра<таге іі Ьоіа сЬе 4і Ігивіі см. В-991, 
раеаге  йі Ьиопа ш оиеіа см. М-1835, 
ра^аге гіі саіса^па см. С-105, 
р арагіа  сага (е ха іа іа) см. С -1002. 
рараге іп сопіапН см. С-2488. 
ра§аге іі іІеЬііо а ііа  паіига (или сіеііа то г іе ) см. 

N-100. 
радаге іп Йепаго $опап1е см. 0-111. 
ра^аге іі йі йі 8ап Віпйо см. В-751. 
ра§аге оора па см. 0-733. 
рараге чсі а сіорріа ііеггаіа см. 0-241. 
радаге іі Ііо см. Р-864. 
радаге іі Но сіеііа Ігорра Ьоп(а см. Р-865. 
ра^аге 1а даЬеІІа е іі Ігойо см. С-24, 
рараге соМе ропіііа (или соі ^ о т іі і)  см. С-881. 
ра5аг(5І) ІІ Іи т е  е і сІаЛі (или йеі Іише е гіеі йасіі) 

см. Ь-870. 
радаге йі ш аіа т о п е іа  см. М-1835, 
рараге а та гп іо  см. М-855. 
рараге сЗі чиеііа ш опеіа сЬе хі шегПа см. М-1836, 
рараге іі поѵігіаіо см. N-523. 
радаге ГоЬоІо а Сагопіе см. С -1006. 
радаге ип оссЬіо см. 0-192. 
рараге ип оссЬіо сіеі саро (или сіеііа (езіа) см. 0-193. 
ра§аге гіі рагі т о п е іа  см. М-1836. 
радаге іі регіаееіо см. Р-981. 
радаге сіі региона см. Р-1322. 
ра^аге а реко (1’ого см. Р-1374. 
радаге киііа ргоргіа реііе см. Р-1049. 
ра§аге а ііа  гош апа см. Н-510. 
рараге за іа іо  (тж. радагіа  $а1а(а) см. 8-76. 
радагіа соп і1 запдие см. 5-174. 
радаге 1о зсоИо см. 8-482. 
радаге а зоьрігі см. 8-1130. 
радаге ипо хргорозііо см. 8-1537. 
рапаге йеііа хіекха піопеіа см. М-1836. 
рараге зиі (атЬ иго  см. Т-57. 
радаге зиі Іарреіо см. Т-75. 
ра^аге іі ІгіЬиІо а ііа  паіига см. N-100. 
радаге гіі Ігіхіа т о п е іа  см. М-1835.

23*
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радаге а  игіі <П Іиро см. 11-208. 
радаге а (и ш соп ) изига см. и -260. 
радаге пеііа ѵаііе сіі О іо^аіаі см. С-613, 
поп аѵеге ип сепіезіпю (или ип чиаНгіпо) гіа ра^лге 

ип сіесо см. С̂ )-55. 
іаге Газіпо (или 1’іпсііапо, Іо зсето ) рег поп радаге 

гіагіо см. 0-60. 
іаге йа доЪЪо (или іі допго, іі пііпсЬіопе) рег поп 

радаг  даЬеІІа (или Розіе) см. 0-23. 
Гаге радаге 1а Ііга ѵепіип хоісіо см. 1.-730. 
а т о г  соп а т о г  зі рада  см. А-659. 
Ь ізодпа !аг зсіоссо рег поп радаге іі заіе см. 5-458. 
ип сагго (1і (азіісіі поп рада ип диаіігіп  йі сІеЬіІо см. 

С -1045. 
сака {аііа е Іегга з іа ііа  (или е ѵідпа роьіа) поп зі 

р ад а  диапіо созіа см С-1193. 
сЫ ітіапдіа 1а іогіа  сіеі согпипе, рада 1о зсоііо іп 

р іагга см. Т-779. 
72. сЬі рад а  ргііпа ё т а і  хегѵііо ргоѵ. =  никогда ие 

плати вперед. 
сЬі го тр е , рада  (е і соссі зоп зиоі) см. Н-515 
ип Йіаѵоіо рада  ГаІ4го см. 0-368. 
І)іо поп рада іі (или аП за.Ьаіо (тж. Оіо поп рада 

одпі заЬаІо зега, т а  чиапсіо рада йа т о п е іа  іпіега) см.
0-476.

сіиетііа ІіЬЬге гіі репзіего поп радапо сіие опсе сіі йе- 
Ьііо см. Р-1226 

Геггаге іпхедпа е іі піаехіго 8І рада см. Е-146. 
еггоге поп рада гіеЬііо см Е-162. 
іагеЬЬе а  радаг  соі то п с ііі см. М-1742, 
і доЬЬі поп радапо даЬеІІа см. 0-828. 
аі т ап д іа ге  даи й еати з , аі радаге зи зр ігати з см. 

М-384. 
поп рада  іі со п зи то  Йеііе зсагре см. 5-358. 
поп зі радаг сіі гадіопе см. Р-87. 
піип реп х ісо  поп радо т а і  сІеЬНо см. Р-1226. 
рад а  Рапіаіопе (тж. Рап іаіопе рада  рег іи ііі) см.

Р-346.
рагоіе !ап тегса іо , е і сіепагі радапо см. Р-599. 
Іе рагоіе поп радап  Йагіо см. Р-606. 
і реп8іегі поп радапо даЬеПе см. Р-1228. 
а  рідііаг поп еззег Іепіе, а  радаг поп еззег соггепіе

см. Ь-369.
1а росо ііііідепга рада іі Ігосіо см. 0-435. 
ип зассо сіі репзіегі поп радапо ип циаіігіп сіі сІеЬііо

см. Р-1226.
зага р ад а іо  аПа Ьапса (или а ііа  сазза) йеі топ сЬ і см. 

М-1740. 
зЬадІіо поп рада (ІеЬііо см. 5-273. 
ипа не рада сепіо см. С-1503. 
73. ипа Іе рада  іи ііе  ргоѵ. =  хоть раз, да горазд. 

РАОАТОКЕ т
74. сіаі піаі радаіоге, о асеіо о сегсопе ргоѵ. =  с пар

шивой овцы хоть шерсти клок. 
РАОШ А 7

75. радіпа сЬіиза ^  перевернутая страница; отошед
шее в прошлое:

С’ега ипа зепзагіопе гіі ргоѵѵізогіо т а  то Ш  ѵоіеѵапо 
сіітозіігаге зиЬііо сЬе Іа гііііаіига, о гт а і, ега ипа ра§іпа 
сіііиза... {Е. Віа&і, «йізопога И райге»).

Еще оставалось чувство неопределенности, но многие спе
шили доказать, что отныне диктатура — дело прошлое.
76. ЬгіИІа ра^іпа черная страница, злодеяние. 
77 циагіа ра^ іпа  страница объявлений (в газете).
78. Іегга ра^іпа отдел культуры и искусства (в италь

янских газетах).
79. хсгіѵеге ипа Ьеііа раоіпа пеііа хіогіа вписать слав

ную страницу в историю.
80. ѵоііаге (Іа) ра^іпа а) переменить тему разговора; 

Ь) открыть новую страницу, начать новую жизнь:
Ё іі сошріеіаш епіо сЗеІІа сІізГаіІа йеі т іШ а г із т о  ІесЗезсо, 

1а ѵега ііпе гіеііа зесопгіа ^иегга топсііаіе. Иа цііезіо то* 
те п іо  іі топсіо ѵоііа ра^іпа («Ѵіе пиоѵе», 15 аргііе 1961).

Это был окончательный разгром германского милитаризма, 
подлинное завершение второй мировой войны. С этого мо
мента человечество вступило в новую вру.

А ѵоііаге 1а ра#іпа, ип ро“ зсіоссо ега апсЬе зіаіо , рег 
гііге 1а ѵегііа. 8 ’ега ргезо іп то§1іе 1а ѵегіоѵа сГип зио 
/ гаіеііо й’агпй.., а'ега іігаіо  ей циаііго іі^ііиоіі поп зиоі... 
(/-. Рігапйеііо, «N01зеііе рег ип аппо»).

О бращ аясь к прошлому, следует признать, что он дей
ствительно поступил неразумно: женился на вдове своего 
бывшего товарища по оружию и, выбиваясь из сил, поставил 
на ноги четырех чужих детей.

РАОІЛА { 
Іеддего с о т е  рад ііа  см. 1.-328. 
Шо (11 радііа  см. Р-744. 
(иосо сіі рад ііа  см. Р-1489. 
таііеѵасіоге сіі р ад ііа  см. М-308, 
ип зассо йі рад ііа  гіѵезіііо см. 5-18. 
зідпоге соп 1а рад ііа  пеііе зсагре см. 5-77С. 
81. и о т о  гіі р ад ііа  а) марионетка: 
Ма рег циаг.П] едіі ѵевіізве соп ротра 1а Іода (іеІГассиваІоге,
Пе85ипо ега созі т іо р е  сЬе поп гісоповсевБе іп Іиі во іатеп ів  
ип и о то  йі р а^ ііа  (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа соіпіпсіа йотапі» ) .

Но как бы торжественно он ни облачался в тогу проку* 
рора, все равно все ясно видели, что он всего-навсего ма
рионетка.

Ь) ничтожество, ничтожный человек; с) подставное 
лицо;

«...Ей апсЬе ога, соза е іі сЪіесІіато? ОІ Гаге Г и о то  <11 
ра#На, гіі ргебіагсі іі п о те»  ( V. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»).

— Д а н сейчас о чем мы его просим? Быть подставным 
лнцом. одолжить нам свое имя.

— II Іосаіе поп ё йі В егіаггі. Ьеоп поп ё сЬе ип и о то  <!і 
р а^ ііа  Ъеп ра^аіо... (Ь. В егіаггі, «Соте Ьеге ип саЦё»).

— Ресторан ие принадлежит Бертацди. Леон — просто под
ставное лицо, которому хорошо платят,

рег о^пі ?и$се11о сіі р а^ ііа  см. Р-1597.
82. соп !а ра^ ііа  пеііе хсагре ^  одна видимость (ср. 

на спине шелк, а в кармане щелк).
аиассаг5І а ип Шо сІІ ра^Ііа  см. Р-768. 
83. аѵеге аИга ра§На іп Ьессо (или  іп Ьосса) а) иметь 

дела поважнее; иметь в виду другое:
Ѵоіеѵо зареге іі зио рагеге зиі сііѵоггіо т а  гізрозе сЬе 

аѵеѵа а ііга  р а е ііа  іп Ьосса (О. йа Ѵегопа, «Ьа тіа ѵііа іп  
ип га&Ёіо йеі зоіе»),

Я хотел узнать его мнение о разводе, но ои ответил, что 
у него другое на уме.

Ь) любить кого-л. на стороне.
аѵеге Іа сосіа (или ип сосіопе) сіі ра&ііа см. С-2027. 
84. аѵеге ра^Ііа  іп Ьессо а) замышлять, затевать; 

Ь) держ ать в тайне. 
85. ЬаИеге Іа ра§1іа говорить уклончиво. 
Ьгисіаге соше Іа ра^ііа  см. В -1260. 
86. Ьиііаге р а^ ііа  зиі ?иосо ^  подливать масла в 

огонь. 
87. сІогтіге (или еззеге) зиііа ра^Ііа спать на со

ломе, не иметь ни кола ни двора, быть нищим:
Ыоп сі гезіаѵапо сЬе ^иеі т и г і,  іп з о т т а . «СарІзсІ, т а т 

т а ?  8и11а радііа, з іато»  (О. М агоііа, «Ье тііапезі»).
У нас не осталось ничего, кроме голых стен. «Пойми, 

мама, ведь теперь мы нищие».
ЫеІ '39 его зи ііа  рг&ііа, сіаѵо Іегіопі ргіѵаіе йі Ііп^ие 

а Раѵіа, поп а&&іип&о аИго (С. М агоііа, «Маі йі Саііегіа»).
В 1939 году я сндел на мели и давал частные уроки в 

Павии, не говоря уж  о прочем.

88. ітЬ ессаге ра^Ііа  иметь что сказать, иметь соб
ственное мнение. 

іп с іатраге  іп ип ПІ гіі ра^Ііа  см. Р-783. 
т а п ^ іа г з і ГегЬа е 1а ра^ ііа  зоііо см. Е-105. 
89. тоггіеге 1а рао ііа  ^  кусать себе локти:

«Могсіеіе ІиЙе 1а раяНа регсЬё ВоЬ т і  Ьа Гаііо 1а сІІ- 
сіііагагіопе, чиевіо 50. РегсЬё рег 1ш зопо ип Ноге, е т і  
рі Е Іе г із с е  а чиапіе зіеіе» ( V . Ргаіоііпі, «Ье гацагге й і 5>ап- 
Ігейіапо»  ).

— Вы все. я это знаю, кусаете себе локти от зависти, что 
Боб мне сделал предложение, и это факт. Ведь я для него 
самая желанная, и из вас всех ои выбрал именно меня.
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90. іпогіге зиііа ра§ ііа  умереть иа соломе, в крайней 

нищете:
З ’егап с!аТ рій аі т е п о  ітроѵегііі ІиШ. е чиаісипо ега

т о г іо  зи ііа  рад ііа  (Е . Сазіеіпиоѵо, «Ѵ опогеѵоіе Раоіо Ьеоп- 
[огіе»).

О ни все в большей или меньшей степени обнищали, а
кое-кто нз них умер под забором.

91. поп тиоѵ еге ипа ра<?Ііа пальцем не пошевелить; 
пальцем о палец не ударить, ничего не сделать:

Апгі іі ѵего Зіпйасо ега Іиі е іі саѵаііег Рейапі поп шо- 
ѵеѵа ипа р а^ ііа  5еп2’аѵегіо сопзиііаіо  (Е . Сазіеіпиоѵо, 
«Ѵ опогеѵоіе Раоіо Ьеоп$оПе»).

По сути дела мэром был Паоло, н кавальере Федани, не 
посоветовавшись с ним, никогда ничего не предпринимал.

92. геьіаге зиііа ра^Ііа остаться ни с чем, у  разби
того корыта:

. . .т а  чиапсіо риге аЪЪіап рогіаіо ѵіа Іи ііо  чиеііо сЬе с’ё, 
поп гезіегето  зи ііа  ра@1іа... Е раззаіа  1а Ьиггазса іогпегето  
іп аице с о т е  р г іт а  (Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

...но даж е если у  нас отнимут все, что мы имеем, мы не 
останемся у  разбитого корыта.. И , когда уляж ется буря, 
мы снова будем на коне.

93. гісіигге 5и11а ра^Іьа оставить без последней ру
башки, нищим:

ІДпа Ьепеіісепга созі Іип^а е іигіоза поп Ьа &пагііо т іа 
та й ге  йаііа Ьепеіісепха. Ма сі Ьа чиаві гігіоііе зи ііа  ра^ Ііа  
(С. М агоііа , «Ье т ііапезі» ).

Столь продолжительные н разорительные приступы благо
творительности не излечили маму от филантропического зуда, 
но едва не довели нас до нищеты.

94. гігіигз! зи ііа ра&ііа дойти до крайней бедности, 
нищеты:

Ега ип’а т т а  ѵоісапіса, ипа зресіе 6і Зап іа  Ргапсезса 
сі’Аззізі, сЬе зі загеЬЬе гійоііа зи ііа  ра&ііа а Гигіа йі Ьепе- 
іісепга (Е. Ое Ат ісіз, «Ьа саггогга й і іи ііі» ).

Это была не женщина, а вулкан, своего рода Франциск 
Ассизский в юбке, готовая отдать последнюю рубашку на 
благотворительные цели.

готреге іі соііо іп ип ііі гіі ра§Ііа см. С-2122. 
95. поп 8 Іітаге  ипа рпдііа ни в грош не ставить, 
іігаге Іиогі іі саро гіаііа рар ііа  см. С-805. 
а т о г  сіі ^апга, Гиосо Йі ра§1іа см. А-666. 
Йа саНіѵо сІеЬііог іодіі рар ііа  рег Іаѵог см. 0-72. 
сНі Ьа (Іа ) сойа сіі ра^Ііа Ьа зетр ге  раига сЬе &1і 

рідіі !иосо см. С-2057. 
сЬі 8іа рег аН о^агкі 5’а ііасса а  ип ііі йі рао ііа  см. 

А-1299а. 
сЬі ѵіѵе іп (или 8и11а) согіе ти о ге  іп (или 8и11а) 

ра^ ііа  см. С-2829. 
Іиосо (]і рар ііа  гіига росо см. Р-1552. 
96. поп Ьі8о§па т е ііе г  т а і  1а рад ііа  ассапіо аі (иосо 
не играй с огнем. 

поп пе Іагсі ип іо т о  іп виііа ра§Ііа см. Т-713, 
о^пі егЬа сііѵіеп рад ііа  см. Е-123. 
97. о (Зі ра§1іа о (1і ііепо Ьав(а сЬе іі согро (или риг- 

сЬё іі зассо) зіа ріепо ргоѵ. что сено, что солома — лишь 
бы брюхо было здорово; все едино: что мед, что к а 
лина; голод проймет, станешь есть, что бог пошлег. 

роса Га ѵі 11 а  ассепйе п. о На рар ііа  см. Р-326. 
соі Іепіро е соНа ра§Ііа (кі) гпаіигап 1е певроіе (или 

1е 80гЬе, Іе вогЬе е Іа сапа^Ііа) см. Т-334. 
ип и о т о  сіі рар ііа  ѵиоіе ипа Лоппа (і о о см. О -163. 

РАОЫ АССІО т 
г)8. Ьгисіаге іі радііассіо (или іі ра^ііаіо , іі ра^ііегіс- 

сіо) прост, не прийти на свидание; не сдерж ать обещ а
ния.
РАОІЛАІО т

{ГГ0550 с о т е  ип рад ііа іо  см. 0-1092. 
адо іп ип (или пеі) радііа іо  см. А-372. 
с о т е  іі сапе йа радііаіо  см. С-435. 
Ьгисіаге і рарііаіо см. р-98. 
іаге с о т е  іі сап сіа ра<?1іаіо (сііе аЬЬаіа гіі Іопіап'») 

см. С-459. 
сап йа радііаіо  аЬЬаіа е 5Іа (Зіьсозіо см. С-483.

РАСІЛЕКІССІО т  
Ьгисіаге іі ра^Ііегіссіо см. Р-98.

РАОІЛОІѴЕ т
99. Ьгисіаге іі ра&Ііопе уйти украдкой, незаметно. 

РА О ЬіиС О ЬА  і
100. ^іосаге а ііа  рарііисоіа тянуть жребий (на соло

минках, на спичках).
РА СІЛІЮ ЬО  т

101. пеііаге іі рарііію іо смыться, скрыться. 
РА О ІЛ ІІ22А  /

102. риагйаге 1а рад ііи гга пеІГоссЬіо аКгиі (е поп ѵе- 
сіеге 1а ігаѵе пеі ргоргіо) в своем глазу и бревна не ви
деть (а в чужом и соломинку замечать).
РАОМОТТА /

103. Іаѵогаге рег 1а радпоН а трудиться ради куска 
хлеба.

104. ІЙ  т а п с а  1а ра^поИ а он сидит без куска хлеба, 
он положил зубы на полку;

Мошіпа (Зізве: — Ѵібіо сЬе піепіе ѵаіе піепіе, ЬІБО^пегеЬЬе
аѵеге Іийо.

— Зе іі т а п с а ззе  1а ра^поНа, — й із з і .— сЬіейегеБІі гіі т е п о  
(С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

— Р аз из ничего ничего не бывает, — сказала Момина, 
иадо бы иметь все.

— Если бы ты сидела без хлеба, —* возразила я. — твои 
запросы были бы поскромнее.

РА Ю  гп 
ип раіо сіі гегі см. 2-36. 
105. ип раіо сЗі госсоіі =  кукиш с маслом, 
ипа сорріа е ип раіо см. С-2622. 
поп аѵеге сіа Іагзі ип раіо сіі ^сагре см. 5-335. 
поп аѵеге ип раіо йі ти іапсіе см. М-2254. 
106. іаге И раіо соп цй стоить друг друга, один дру

гому под стать:
Ма разБаіі і р г іт і чиіпйісі ^іогпі 5’айаііб  рег іе ііатеп іе  

а ііа  пиоѵа ѵііа тап ііезіапсіо  ипа рі^гігіа созі сопѵіпіа е 
зойгіізГаІІа сЬе роіеѵа іаге іі раіо боіо соп чиеііа гіі зио 
т а г і іо  (Г. Іоѵіпе, «8і@пога Аѵа»).

Но уж е через две недели она прекрасно приспособилась 
к новой жизни, проявляя такую лень, которая могла срав
ниться только с ленью ее собственного мужа. 

сЕ зет р ге  рій ѵессЬіо е  5огйо».
«АпсЬе Сіоѵаппа, заі: чиезГіпѵегпо з ’ё І а т е п іа іа  тоИ о 

соп ГогессЬіо. Р а г і  іі раіо соп ЗсЬіІІег» (М. Ргізсо, «СИ егейі 
йеі ѵепіо»).

— Ш иллер стареет и глохнет с каждым днем.
— И Джованна тоже. Она всю зиму ж аловалась иа свое 

ухо. Они с твоей собакой два сапога — пара.

107. зареге чиапіе раіа (ап (п о ) Іге Ьиоі (или Іге 
сохе) знать толк в чем-л.; быть хитрым.

108. (ё) ип аііго раіо (или раг) сіі тап ісЬ е (или (1і 
сіосе) (это) совсем  д р у го е  дел о , др угой  коленкор:

«Зе іе  1о гіеѵо йіге. поп зопо ѵепиіо ѵіа йі т іа  ѵоіопій». 
«Ё ип аИго раг йі тапісН е,» гііззе Вогіоіо (Л. М апгопі, 

«I рготеззС зрозі»).
— Должен тебе сказать, что я не по своей воле пришел 

сюда.
— Тогда другое дело, «— сказал Бортоло.
Магііпо. — Е т е  1а іеп&о, регсЬё йоѵе 1а ігоѵегеі ип’аИга 

(Зоппа... Оипцие і ііё іі сі зопо. Міеі о поп т іе і, чиезіо ё ип 
аИго раіо Йі тапІсН е (Я. Вгассо, «II йігіііо йі ѵіѵеге*).

М а р т и н о .  — И я держ усь за нее, потому что где я 
найду другую?.. Тем более, у  нас есть дети. Мои или ие 
мои — это уж е другой вопрос.

Тагеііі. — А іи ііо  сіб поп Ьо піепіе а гісііге е ѵоіаіігі 
загеіе с о т р іе іа т е п іе  НЬегі йі сотрогіагѵі с о т е  ѵоггеіе. Іп 
Чиапіо а т е  ё ип аііго раіо <1і тапісНе (/. Зѵеѵо, «Ь’аѵѵеп- 
іига й і М агіа»).

Т а р е л л и .  — На это я ничего не могу вам сказать. Вы 
можете вести себя, как вам угодно. Что ж е касается 
меня — это совсем другое дело.

ип раіо сГогессЬі 8(апсап (или ип раіо сГогессНі зогсіі 
вессап) сепіо Ііпдие см. 0-593. •

ііга рій ип реі сіі зоНапа, сЬе ііогіісі раіа  йі Ьоѵі іп 
ипа р іапа см. 5-1153.

іге поп іаппо сорріа см. С-2623.
Р А І(и )О Ь О  т 

пего с о т е  ип раіиоіо см. N-178. 
ЬоПіг: соше ип раіиоіо см. В-1001.



109. е85сге соше И раіоіо сЬе Ип^е о зсо ііа  надо* 
дать, мешать.

110. пе^аге (П) ра и )1с іп саро (или соі раіиоіо іп 
саро) отрицать очевидное.

111. ііпдегві аі раіиоіо сидеть дсм а, сидеть слсж а 
руки.

сЬі а с с о т р а ^ п а  Іа репіоіа соі раіиоіо, циапсіо 8’іпсар- 
регаппо, 8І го тр ега  1а реп іоіа см. Р-1242.

1а расіеііа ^ісе аі раіиоіо: іа і і і  іп 1а сЬе (и т і  (ілді 
см Р-28 
РАЬА I I

112. а раіе (тж. соп 1а раіа) в изобилии (ср. грести 
лопатой).

113. ргепйеге 1а раіа  рег Н т а п іс о  делать дело с тол
ком.

114. хрепйеге соііа раіа тратить не считая, швырять 
деньги направо и налево, сорнть деньгами.

сЫ поп ё іп іогпо ё іп (илч зи ііа) ра іа  см. Р-1093. 
РАЬА II і

115. !а іе  раіа  йі цс редко сделать очевидным, явныі 
Р А Ь А ІА /

116. т е ^ І іо  (или ред^іо) раіаіа! час от часу не легче! 
РА ЬА М С Л I

117. поп аііессЬіге ипа раіапса не уметь к о п и т ь  
деньги.

118. Іеіісагс рег ипа раіапса Ьисаіа ссориться из-за 
ломаного гроша, по пустякам.

119. иоп ѵаіеге ипа раіапса Ьисаіа гроша ломаного 
не стоить.

120. ѵепЛеге ре,- чиаііго раі апсНе отдать за  бес
ценок.
Р А Ь А Т А (

121. а  ра іаіе  в изобилии, в огромном количестве (ср. 
грести лопатой):

I зоісН И зрепйеѵа а раіа іе ... (5. Зіга іі, «Реррапіопі»).
Он сорил деньгами не считая...
— ...5 іа’ зісиго сЬе чиапсіо пе изсігб заргд И Таііо тіо, 

е т і  Ъазісга йагті ип ро’ йа Таге регсЬё і циаіігіш  ѵепдапо 
а раіа іё  (/. Саіѵіпо, «РіаЬе іІаИапе»).

— ...будь спокоен: когда я выйду из этой школы, я буду 
знать свое дело и, стоит мне немного поднатужиться —* 
деньги буду загребать лопатой.

— аѵеге (сіеі) циаИгіпі (или аѵеге йепаго) а раіаіе
см. Р-57-

— !аге циаИгіпі а раіаіе см. ^-67.
РАЬАТО т

1?2. аѵеге іі ра іа іо  Гше обладать тонким вкусом.
123. поп аѵеге раіаіо  не чувствовать вкуса
124. е88еге йі раіаіо  ёТ0880 ничего не понимать, не 

иметь вкѵса.
РАЬАХХО т 

раіагго  М а й а т а  см. М-39.
т а е з іг о  йі Р а іагго  (или йеі 8асго Раіагго ) см. М-86
125. вЬа^Ііаге ра іагго  ошибиться адресом, не туда 

попасть:

«Мі сіізріасе, т а  Ьаі зЬ а^Ііаіо  раіагго. Ргоргіо поп во сЬе 
гіігіі (М. ргізсо, «Ьа йата й і ріагга»).

— Мне очень ж аль, но ты ошибся адресом. Я просто не 
знаю, что н сказать тебе.

РА ЬСО  т
126. а т а г е  іі раісо быть завзятым театралом, 
аѵеге (или рогіаге) Іе согпа а  8ейе раІсЬі см. С 269 1
127. іпопіаге пеі раісо добиться положения, успеха, 

процветать.
Гаге ЬаІІаге цсі соше ип раісо см. В-125.

РАЬЕО т 
ае&ігагкі согпе ип раіео см. А-341.

РА ЬЕ8А РЕ ѵ 
раіекаге іі ре((о см. Р-1419.

РАІЛІМО т
128. ѵесіеге йие раііпі 8о(1егга видеть на трн ар 

шина в землю.
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РА1ЛК8Е8ТО т
129. е88еіе ип (ѵессЬіо) раііпхехіо быть очень нераз

борчивым, плохо написанным.
Р А Н О  т

130. апйаге аі раііо открыться, вскрыться, стать из
вестным (обычно о дурном деле).

131. — Іаге апйаге цй аі раііо вывести кого-л. на чи
стую воду.

132. соггеге аі раііо а) принимать участие в бегах; 
Ь) ссгтязаться:

...ипа ѵоііа поп егапо гісеѵиіі Іп зосіеіа п е т т е п о  і т е г -  
сапіі... Асіеззо сЬе зі ё гоііа  Іа йі§а  Ъізо&па соггеге а! раИо 
соп Іого (^. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опогеѵоІе Раоіо ЬеопТогІе»).

...прежде коммерсантов даж е не принимали в обществе... 
А теперь, когда барьеры снесены, мы вынуждены состязать
ся с ними.

133. соггеге аі раііо йедіі азіпі соревноваться, состя
заться в глупости.

134. т а п й а /е  аі раііо  разгласить, распространить.
135. т е й е г е  дс іп раііо разыгрывать приз.
136. рогіаге цс аі раііо довести что-л. до конца.
137. ѵіпсеге іі раііо получить приз.
іа((а  Іа ре8Іа (или ё Ппііа 1а ігвіа) е сог^о іі раііо 

см. Р-507.
138. а ііа  Іегга согге іі раііо  ргоѵ. третий раз — 

решающий, конец — делу веиец.
РАЫ .А }

139. ра ііа  Ьіапса [пега] белый [черный] шар (пра 
баллотирсвании) :

Рогве вагеЪЬе з іа іа  шепо аѵѵегва ай евзе, ее аѵеззе вариіо
о >П(!сіѵіпа!с, сЬе 1е росЬе ра ііе  пеге, ігоѵаіе пеі Ьозеоіо сЬе 
йесі5е (іеііа м іа ассе1+агіопе, с’егапо аррипіо &іа(е шо5ве с!а 

(Л. Мапгопі, «I ргопіезві врозі»).
Может быть, она относилась бы к этим монахинлм меиее 

враждебно, если бы зиала, что несколько черных шаров, 
оказавшиеся в ящике, когда решался вопрос о е е  принятии, 
были положены именно ими.

140. — йаге раііа  Ьіапса [пега] голосовать за [против].
141. ра ііа  т о г іа  пуля на излете.
142. ра ііа  гіі Ьигго (или йі Іаіііо) толстяк, 
саіѵо согпе ипа раііа  Йа Ьіііагйо см. С-207, 
реіаіо  с о т е  *іпа раііа  гіа Ьіііагсіо см. Р-1012.
143. а  раііе іеі.тіе к концу, по окончании игры; когда 

дело закончено.
поп ассоггаге Іге раііе іп иг; Ьасіпо см В 37. 
апйаге с о т е  ипа раііа  сіі іисііе см. А-711.
144. а8ре((аге 1а раііа  аі Ьаіго (или сЬе Ьаігі) выжи

дать удобный случай:
II зио гівеп і.теп іо  рег Масізіе ё апсога ѵіѵо ЕеіІ авреііа 

сЬе 1а раііа  Ьаігі е кіі сопееп!а (!і ге^оіаге іі сопіо (Г. Рга~ 
іоііпі, «СгопасЬе йі роѵегі атапіі»),

Уго все еще гант обнду на Мачнсте и ждет, когда на
ступит его час, чтобы свест.і с ннм счеты.

а8реі(аіе Іа раііа  а ііа  ро8(а см. Р-2153.
145. аѵеге 1а раііа  іп т а п о  держ ать власть в своих 

руках.
146. аѵеге йеііе раііе пеге 8и1Іа со5сіепга иметь нечи

стую совесть:
Ма 1о 2Іо... аЬЬгассіб іепегашепіе іі п.іроіе, с о те  ке :о»1иі 

поп аѵе&8е <3е11е раііе  пеге 5іі11а созсіепга (С. Ѵсг/{а.
«Егоз»).

Но дядя нежно обнял племянника, не подозревая, что у 
того совесть нечиста.

поп аѵеге іі рипіо йі ра ііа  см Р-2515.
147. состііеге (или рірНаге, ргепйеге) 1а раііа аі Ьаіго 

( т ж . йаге а ііа  ра ііа  оиапйо Ьаіга) улучить момент, 
воспользоваться удобным случаем:

Тииаѵіа, а Іого ѵоИа, поп загеЬЬего зіа іе  Іого зе поп 
аѵе&зего соііо 1а раііа аі Ьаіго, сіаі тотеп!:о  сЬе 1а зі^пога 
Ьогепа ега созі Ьеп гіізрозіа е аііе^га (V. Р гаіоііпі, «Меіеі- 
Іо»),

Они бы ие были тем, кем были, если бы упустили случай 
как раз тогда, когда синьора Лорена была в хорошем рас
положении духа н веселом настроении

II тей ісо  аііога аѵеѵа ргезо Іа раііа аі Ьаіго рег сііг^Іі 
сЬе... 1е зесіиіе зесопсіо Іиі роіеѵапо ёігзі сопсіизе (С. Се» 
йегпа, «Зідпогв & Зі%погі»).



РАЬ 711 Р
Врач тут ж е воспользовался случаем, чтобы сказать от

чаявшемуся мужу, что... сеансы, по его мнению, можно счи
тать оконченными.
<Пример см. тж. С-704; Р-2317).

14Ь. еззеге іп раііа  быть в ударе, в хорошей форме. 
149. е88еге раііа  е сассіа быть очень похожими, быть 

на одно лицо. 
е88еге ипа раііа  сіі Іагйо см. І_-і59. 
150. (аге аІІа ра ііа  йі... издеваться над..., играть как 

кошка с мышкой. 
151. [аге (или еіосаге) а раііе е вапіі тоск. играть в 

орла и решку.
152. Іьѵаге 1а р а ііа  йі т а п о  лишить кого-л. власти, 

имущества, отобрать власть, имущество.
153. т е ііе ге  1а раііа  аі ріесіе а дй создавать препят

ствия кому-л. 
рі^ііаг^ 1а раііа  аі Ьаіго см. Р-147. 
154. рогге 1а раііа  іп гпапо дать карты в руки (предо

ставить средства, власть, право и т. п.). 
ргепйеге 1а раііа  аі Ьаі?о см. Р-147. 
155. гііпеііеге іп ра ііа  привести в прежнее состояние. 
156. готреге  Іе раііе а  цсі груб  морочить кому-л го

лову:
— ІпЛоѵіііа...
— Е поп ші готреге Іе ра ііе  соп е іі  іпсІоѵіпеІЦ» Огебіе 

(і?. Вгі&пеііі, «Ьа йегіѵа»).
— Угадай...
— Не морочь мне голову своими загадками, Оресте.

поп вареге ассоггаге іге раііе іп чп Ьасіпо см. В-37 
(57. врагаге (или (ігаге) а раііе іп(иоса1е спорить, 

горячо возраж ать. 
(58. сЬі 1а Іе раііе, поп 1е ііга ргоѵ. тот, кто выпу

скает боевые припасы, сам не стреляет. 
159. Іа раііа  діі Ьаіга (іп т а п о  или 8и1 риапіо, 5иІ 

іе(іо) ему представился удобный случай, ему счастье 
само идет в руки

160. Іе раііе поп коп (е г т е  еще рано радоваться, еще 
неизвестно, чем зсе кончится.

161. 1а ра ііа  ё ѵегиіа аі Ьаіго представился (удоб
ный) случай:

II Ігаіе сЬе ѵейеѵа еззегвіі 1а р а ііа  ѵепиіа аі Ьаіго йа
зё іпазреиаіагпепіе, поп ѵі во йіге зе  пе Іоззе ІіеІо (Р. Рап- 
Іапі., «Сессо й ’АзсоИ»).

Я не уверен, что монах, видя столь удобный случай, так 
уж  обрадовался,

1а роіѵеге &ріп^е Іа ра ііа  см. Р-2019. 
162 циапсіо 1а раііа  Ьаіга, сіазсип ха гіагіе ргоѵ. а  

свались только с ног, а за тычками дело не станет. 
*;!і иопііпі 8опо Іа ра ііа  гіеііа (ог(ила см. I I -168. 

РАЫ.ШО 
163. раііісіо с о т е  гіі сагіа (или с о т е  ип сепсіо, с о т е  

ип сепсіо Іаѵаіо, с о т е  1а или Йі сега, с о т е  ип то г іо , 
с о т е  ипо 8ре(1го, с о т е  ипо 8Ігассіо) бледный как по
лотно, бледный как смерть:

Пга раЬійо с о т е  сагіа... (М. ВопіетреШ , «гѴ ат апіе
[ейеіе»).

Он был бледен как полотно...
І/А гтап гіі з ’ега Ьиііаіа зиі сапарё, е  та ідгасіо  йі зио 

дгап т а іе  зетЪгаѵа зіеззе аззаі те& ііо гіеііа га^агха сЬ’ега 
раііійа с о т е  ип сепсіо (С. Ѵег@а. «Егоз»).

Арманди бросилась на кушетку и, несмотря на сильное 
потрясение, казалась гораздо спокойней девушки, которая 
была бледна как полотно.

Віапса з ’ега іа ііа  р аІШ а с о т е  ип сепсіо Іаѵаіо (С. Ѵегца, 
«Мазіго-йоп С езиаійо»).

У Бьянки вся кровь отхлынула от лица.
Кіизсі а гісопйчгіа пеі раісо, раііійа с о т е  й! сега (М. Воп- 

іет реііі, «Е’ат апіе іейеіе»).
Ему удалось проводить ее обратно в ложу. У нее не 

было ни кровинки в лице.
С^шпсИ гііогпб раііігіо с о т е  ип то г іо , зиі зеёёіоіопе... 

{А. Роёаггаго, «Ейеп Апіо»).
Затем, бледный как мертвец, он снова опустился в кресло.
— МагсЬеве АІЬегіі, йіззе раІІМ а с о т е  ипо зреііхо. Іо 

поп ѵі аѵеѵо іа ііо  Г іпзи ііо  гіі сІШісІаге йі ѵоі (С. Ѵегца,
«Егоз» ).

— М аркиз Альберти. — сказала Элена, бледная как по
лотно, — я  не хотела вас обидеть, избегая свидания с  вами.

И Ргіпсіре, раИігіо е  т о ^ іо  с о т е  ипо зігассіо, в*ега газ-
зе&паіо а  то г іге  ( / Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе» ).

Бледный как полотно и печальный Првдц примирился с 
мыслью о смерти.
іаг5І Г0550 е раНісІо см. К-556. 

РА ІХ Ш А  { (тж. Р А Ы Л Ш  т) 
164. сахсаге а раіііпо быть кстати:

5оп сазсаіо а раіііпо, «зопо сарііаіо а ргорозііо, роте И 
сасіо зиі тасскегопі» (А . Мспагіпі, «11 сіпета пеііа Ііп%иа. 
Ьа Ііп&иа пеі сіпета»).

Выражение «5оп сазсаіо а раІПпо» означает .«я пришел 
очень кстати», «я попал в самый раз».

165. Гаг ^ігаге 1а раіііпа запустить шарик (б ру
летке) :

Ьогі. — СЬе соіро, И Ггаіеііо! На зариіо Іаг ^Ігаге 1а раі- 
Ііпа! Тас, сепіго! 5і ё  Іе г т а іа  а і т іііо п е і (Е, Роззепіі,
• ЯізѵеЁІіо»).

Л о р н .— Вот это здорово, брагец! Он сумел одним 
ударом попасть в цель. Бац, в самый центр! Его шарнк 
остановился на миллионном приданом.

РАІХСШ Е іп 
166. раііопе ^опНо (тж. ип раііопе ріепо Ш ѵепіо)

тоск. хвастливый, надутый человек, фанфарон.
167. раііопе 61 ргоѵа пробный камень. 
іаге а іі саро с о т е  ип раііопе см. С-762. 
Іаге а цй 1а іез іа  с о т е  ип раііопе см. Т-554. 

РАЬЬОТТОЬА /  
поп (зареге) ассоггаге іге раІІоНоІе іп ип Ьасіпо ся. 

В-37. 
РАЫПА I I 

ЬгиНо с о т е  Іа раііпа йеііа т а п о  см. В -1262. 
168. аѵеге (или рогіаге, іепеге) іп р а іт а  сіі т а п о  (тж.

рогіаге іп р а іт о  сіі шапо) носить на руках; превозно
сить, восхвалять; лелеять:

— Ыоп т |  сЬ іа таге  таез іго ... Ііп  Іе т р о  зі. ѵоіеѵо сЬе ііі 
т і  с Ь іа тазз і т а е з іго  е пеззипо т і  рагеѵа рій сіе^по іИ іе 
с1’еззегт і сіізсероіо. Ті рогіаѵо іп р а Іт а  <Іі т а п о  е  ^гігіаѵо 
а іи ііі; — Рага тегаѵ іе ііе  чиеі га^агго! ѴесІгеіеІ (^1. Сог- 
гайіпі, «Ьа &иегга Іопіапа»).

— Не называй меня учителем... Было время, когда я этого 
хотел, и не было человека, казалось мне, более достойного 
быть моим учеником, чем ты. Я не мог на тебя надышаться 
и кричал всем: «Этот юноша будет творить чудеса! Вот 
увидите!»

« З іа т о  чиа, іиііі, рег рогіагѵі іп р а іт а  с!і та п о . II
раезе Ьа Ьізо^по йі и отіп і епег^ісі е опезіі» (Ь. Сариапа, 
«11 піагсНезе йі Коссаѵегйіпа»).

— Ведь все мы здесь готовы вас на руках носить. На
шему краю нужны энергичные и честные люди.

СЬеІІіпі поп Гаѵеѵа рій іпсопігаіо... е іи ііі циеі тигаіогі
Іо сопозсеѵапо е Іо рогіаѵапо іп р а іт а  Ш т а п о  (Ѵ. Ргаіо• 
Ііпі, «М еіеііо»).

Келлини он больше не встречал... и все каменщики его 
знали и очень уважали.

О^пипо т і  Гесе т і і іе ,  сагегге, іо его рогіаіо іп р а іт о  Ш 
т а п о  (/. Ыіеѵо, «Соп[еззіопі йі ип ііаііапо»).

Меня осыпали ласками н буквально носили на руках.

169. Ьаііегхі а р а іт е  надавать пощечин друг другу.
170. сопозсеге 8и1Іа (или с о т е  1а) р а іт а  йеііа т а п о

знать как свои пять пальцев:
Е іпѵесе. іо іі сопозсо ргоргіо Ьепе аззаі, 1і сопозсо зп ііа  

р а іт а  сіеііа т і а  т а п о !  (Е. Могапіе. «ЬЧзоІа й і Агіиго»).
Но все ж е я знаю тебя хорошо, как свои пять пальцеві 
«5аі с о т е  1о сопозсо дис-зіо ^епеге сіі (Зоппе? с о т е  Іа 

р а іт а  сіеііа т і а  т ап о »  (V. ВгапсаН, «II ЬеІѴАпіопіо»).
— Знаю ли я женщин такого рода? Как свои пять паль

цев.
рогіаге (или (епеге) іп р а іп а  сіі т а п о  см. Р-168 

РАЬМА II Г 
(7 ( . р а іт а  йеі т а г ііг іо  награда за мученичество за 

подвижничество. 
172. 1а р а іт а  йеііа ѵіііогіа пальма первенства. 
1а й отеп іса  йеііе Р а іт е  см. 0-765. 
те58а  йеііе р а іт е  см. М-1253. 
173. соп4епс1ег8І Іа р а іт а  оспаривать пальму первен

ства:
...РозріІаШа, 1а ѵігій рег сиі 1 соп*айіпі аргопо 1а рогіа 

аІГіЕпоіо ^огезііего. зепга сЪіесІег^Н іі зио поте, е 1о іп- 
ѵііапо а тапсіаге іі Іого зсагзо рапе; Йі сиі іиШ і раезі зі



РАЬ 7П

сопіепсіоло а р а іт а ,  Пег! о^пипо <Н еззеге 1Т рій атісЬеѵоІе е
арегіо (С. іе у і ,  «Сгізіо з і ё [егтаіо а ЕЬоІі»).

Г остеприимство — это добродетель крестьянина, который 
открывает дверь незнакомому пришельцу, не спрашивая, как 
его зовут, и приглашает разделить с ним скудную пищу. 
Деревни соперничают друг с другом, гордясь свонм друж е
любием и щедростью по отношению к незнакомцу.

174. йаге Іа раігпа отдать предпочтение.
175. оііепеге (или гірогіаге) 1а р а іт а  одерж ать по

беду.
РАЬМ ЕКТО т

176. шасіпаге (или ш ап^іаге) а гіие (или а  диаііго)
раігпепіі а) уплетать за обе щеки, есть за двоих:

...11 сиосо сІіБргеггаѵа II га^ойі сіеі сапііпіеге риг тасіпапсіо 
а циаНго р а іт е п іі  (А. Оііѵіегі 8апёіасот ог «М иіат епіі»).

...бывший повар поносил рагу, поданное солдатом, однако, 
уплетал его за  обе щеки.

С отрга чиезіо. со тр га  ^ие11о, гіі [аг Іа зрева зе  пе іо ізе 
1а ѵо^ііа. е а тегго^ іогп о  ііп а іт е п іе  роіегопо т а п е іа г е  а 
циаііго раіш епіі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе Ііаііапе»).

Купила то, купила се; потом покупать ей надоело и, на
конец, в полдень они смогли как следует отвести душу за 
столом.

Ь) извлекать двойную выгоду, незаконно наживаться. 
РАЬМО т

177. а ііо  ііп раііпо (й а  іегга) ^  от горшка два 
вершка, (ростом) с ноготок. 

гпопйо соше іі раішо йеііа ш апо см. М-1745, 
риіііо соше іі раішо гіеііа шапо см. Р-2427. 
178. соп ип раіш о сіі Ііп&иа іиогі с высунутым язы

ком, запыхавшись.
179. соп ип р а іт о  йі ти х о  ^  обманутый в своих 

ож иданиях:
...е іі сіиса сГЕІейа... аггіѵаіо а Бапіо Ріоге §*аіо е  сеге- 

гпопіоБо, гірагііѵа роі соп ип раіш о сіі т и зо , ЪогЪоІІапсІо іі 
зоШ о гііогпеііо: «Ьа та іег іе ііа  поп На запёие, е  ипа сіоппа 
сіі ^Ьі-^Ьі-^ЬіассіоІ» (О. Роѵеііа, «М аіег йоіогоза»).

...а герцог д ’Эледа, приезжавший в Санта Фьоре в при
поднятом настроении, уезж ал как в воду опущенный, бор
моча каждый раз один и тот ж е припев: «У этой чертовки ие 
кровь, а вода в жилах; это не женщина, а ле-ле-ледышка».

180. а ип р а іт о  (или а Йие р а іт і )  йаі пазо под са
мым носом, рядом:

(^иапгіо зі зѵед:1ій зі ігоѵй пеі зио Іеііо аШ ззіто , соііа іас- 
сіа сіеііа Ьагопезза а ип р а іт о  гіеі пазо й и га п іе , «Ьа 
т аіаріап іа»).

Проснувшись, он увидел, что леж ит иа своей высоченной 
кровати, а совсем рядом с иим — баронесса.

— СЬе И Ьаі ѵізМ, ргоргіо ѵізіі, йа еіигаге с^е 8*а созГ?
— Ѵізіі?! — гіЬаііё Гаііго зсапгіаііххаіо. — Соп диезіі оссЬі, 

а йие раіпіі «Заі пазо, йі ріепо  ^ ю т о ,  поп рій іагсіі сН йие 
оге і а (Т. Ьогі, «Ви[еге зиІГАгпо»).

— А ты уверен, что их видел, ты можешь в этом присяг
нуть?

— Видел?! — возмущенно воскликнул Барги. — Д а вот эти
ми глазами, под самым носом, средь бела дня и всего лишь 
каких-нибудь два часа тому назад.

181. — поп ѵесіеге ип раігпо сіаі пазо не видеть ни
чего перед собой:

Гаихіо. — ІЛі, сЪе пеЬЬіа... поп ві ѵейе ип раіш о Йаі паво
(Е. Роззепіі, «0ие8 іі с і ѵо^ііопо» ).

Ф а у  с т о. — Ну и туман... На расстоянии вытянутой 
руки ничего не видно.

182. (а) р а іт о  а р а іт о  а) пядь за  пядью, ш аг за ш а
гом, мало-помалу:

_— СоЪЪіагпо ^ігагіі а р а іт о  а  раігпо чиезіі Іио^Ьі, — 8о§- 
еіипзе 1о 2 іо ,— агіеззо сЬе загб зет р ге  циі {Е. Сазіеіпиоѵо, 
«Ь'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп[огіе»),

— Теперь, раз уж  я навсегда остаюсь здесь, — добавил 
дядюш ка, — мы должны обойти все здешние места одно за 
другим.

...е іі ѵессЪіо С иІтЬег^, соііа зиа ПЪга епег^Іса е е^оізііса 
поп сейеѵа іі іеггепо  гіеііа ѵііа сЬе а  р а іт о  а р а іт о  
(Е. Ое МагсЫ , «Ресііѵіѵо» ).

...старик Кульмберг, человек энергичный и своекорыстный, 
цеплялся за жизнь и отстаивал каж ды й вершок своего места 
под солнцем.

Сіа іі соіоппеііо 5сЬо11 аѵеѵа гісеѵиіо Левіі оггііпі рег 
чиапіо гі^иагсіаѵа 1а сі(і&, огсііпі сопзе^иепіі а ііа  сіесізіопе 
Іегіезса <1і (Шепгіеге р а іт о  а  раііпо 1а гопа сіі ваіегпо... 
(А. Ре Іасо, «Ье диаііго ^іогпаіе й і ДТароІі»).

А полковник Шолль уж е получил г.риказ* касающийся 
Неаполя. П риказ германского командования пр». _писывал за
щищать каждую  пядь аемли в зоне Салерно.

Ь) детально, подробно, досконально:
— Се п’ё ипо сЬе сопозсе іі раеве р а іт о  а  раіш о Гіпо 

аі Тісіпо е сі еиійега рег івігагіисоіе е ІгадеНі йоѵе поп 
іпсопігегето певвипо, е раввегето запі е ааіѵі (К  Вегзегіо. 
«Иассопіі ророіагі»),

— Есть человек, который зиает эту местность как свои 
пять пальцев вплоть до самого Тичнно, и ои проводит нас 
по проселкам, где нас никто не встретит, и мы придем 
целы и невредимы.

183. 4ге раігпі зоііо  іі піепіо чуть пониже спины.
184. аѵеге ип раігпо сіі ЬагЬа быть хорошо известным 

и надоевшим, с бородой.
185. еззеге а  ип раігпо сіа дс быть близким к чему-л., 

от чего-л.
186. Гаге ип раіш о сіі пахо а  чсі показать нос кому-л. 
Іахсіаге (или ріапіаге) соп ип раіш о сіі пахо см. N-52. 
рогіаге іп р а іт о  сіі гпапо см. Р-168. 
§Іі и о т іп і поп аі ш ізигапо а  раііпі см. ІМбО. 

РАЬО тп 
187. раіо іп реіііссіа кож а да кости; страшилище. 
с1гіі4о согпе ип раіо см. 0-557. 
§Т0550 согпе ип раіо см. С -1092. 
Іип^о согп’ип раіо 4еІе§таНсо см. Ь-932. 
гі44о с о т е  ип раіо см. К-447. 
188. а@и22аг5І іі раіо зиііе ^іпоссіііа вредить самому 

себе, рубить сук, на котором сидишь. 
189. сопсіаппаге аі раіо ист посадить на кол. 
йаге ип а§о рег (гі)аѵеге ип раіо (сіі (егго) см. А-375. 
190. (аге гіа раіо а) стоять столбом, не двигаться; 

Ь) сидеть истуканом, подпирать стены; с) (тж. (аге іі 
раіо) жарг. стоять на стреме, на шухере:

Риі гпеззо а Гаг йа раіо зи ип гіаіго сіеі Іеггепо, 5и! 
ш аг^іпе йеІГАрріа... (А. Могаѵіа, «іУиоѵі гассопіі готапі»).

Меня поставили на стреме на небольшом возвышении 
сбоку от Аппиевон дороги.

Мііопе. — Ога заргегпо чиаІсЬе соза гіі ргесізо. Випдие 
Іасеѵо іі раіо аііо  зЬоссо сіеі ѵісо Копсіегііо чиапгіо диеі йие 
гпапі§*о1сН сЬе зопо зсарраіі сопзитаѵапо 1а ^газзахіопе 
(Р. Вгассо, «Зрегйиіі пеі Ьиіо»),

М н л о н е. — Теперь мы узнаем кое-что досконально. 
Я стоял на страж е в начале переулка Рончильо, когда двое 
этих беглых негодяев занимались грабежом.

— Ога іи гезіа чиі а Гаге 11 раіо; Іо ѵасіо зи а ѵегіеге соза 
зі ршЬ іаге. Апгіб зи диаііо аиаііо  рег 1е зсаіе... (/. Саіѵіпо, 
«РіаЪе ііаііапе»).

— Ты постой пока настороже, а я полезу вверх посмот
реть, что можно сделать. И он потихоньку полез наверх...

191. іп§Ьіо14іге іі раіо аршии проглотить:
Ма Сіизііпо, іі циаіе гіа чиапсіо ега епігаіо, зегпЬгаѵа сЬе 

аѵеззе іп^ЬіоіШ о іі раіо 6а іап іо  ега гідісіо е ігпрассіаіо 
(А. Могаѵіа. «№иоѵі гассопіі готапі»).

Но Джустиио, как только вошел в ресторан, словно аршин 
проглотил: такой он был скованный и смущенный.

192. Іапсіаге іі раіо сделать трудное дело.
193. т е п а ге  сіі раіо іп (га$са водить за нос:

Ма сЬе соза сіоѵеѵо Гаге? Зе^иііаге агі іп^аппагіо е а 
т е п а г іо  ііі раіо іп ^газса? (/. №іеѵо, «Соп[евзіопі й і ип  
ііаііапо»).

Но что мие было делать? Продолжать обманывать его и 
водить за нос?
194. т е ііе г е  і раіі Іга !е гиоіе ставить палки в колеса: 

Е сЬі ё з іа іо  іі « зи ^егііо ге»  гіі чиезГаІіга пиоѵа тпоБва
соп сиі зі сегса сіі т е ііе г е  і раіі іга  Іе гиоіе аііа іпсЬіе- 
зіа? («Раезе зега», 26 оіІоЬге 1971).

А кто же был вдохновителем этого нового вмешательства, 
имеющего целью ставить следствию палки в колеса?
195. заііаге ді раіо іп ігазса перескакивать с пятого 

на десятое, с одного на другое:
II поппо поп зегпЬгб зогргезо йаііа гіотапііа, пё (За циеі 

шіо заИаге! гіі раіо іп Ігазса (В. Сазрегіпі, «Роззо й і зега»).
Дед, видимо, не был удивлен моим вопросом и тем, что 

я вдруг оседлал эту тему.
— АНога зіат.о  іпіезі, — гііззе заИапйо йі раіо !п ?газса 

сотп’ега зиа аЬійійіпе диапсіо сотіпсіаѵа а гізепііге ^іі е і-  
ІеШ сіеі ѵіпо (С. Саззоіа. «Ьа га^агга йі ВиЬе»).

— Значит, договорились, — сказал  он, перескакивая с од
ного на другое, как всегда, когда пропускал рюмочку.
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кіаге р іап іа іо  с о т е  ип раіо см. Р-1524.
Гасдиа (а  шагсіге і раіі см. А-211.

РАЬРАКЕ ѵ 
раіраге §1і икс! см. Ц-223.

РАЬРЕВКА /
196. поп ЬаМеге раІреЬга глазом ие моргнуть-

Ма ІІ ЪаЫго 1’аѵеѵа а іга іа  ви ип аііаге овсиго е Іе ігп- 
то іа ѵ а  іі топсіо е о§*пІ ^іогпо аѵгеЬЪе роіиіо гіагіе ипо гіеі 
зиоі В Д і зіеззі іп разіо  зепга сЬе Іеі Ъаііеззе раІреЬга 
(Е. ѴШогіпі, «II {тагоЦапо гоззо»).

Но мой отец вознес ее на этот зловещий алтарь и при
носил ей в жертву все и вся, и в одии прекрасный день 
мог бы дать ей на съедение одного из своих сыновей, а она. 
не моргнув глазом, проглотила бы и его.

Р А Ь Ш Е  /
^еііаге хаззі іп ипа раіисіе см 5-252. 
гапа иі раіисіе зегпрге ваіѵа см. К -109.

РА М РШ О ЗО  ац§
Іа ѵі§па р атр іп о за  1а рос’иѵа см. Ѵ-568 

РАКАТА /
Таге 1а рап аіа  а і сііаѵоіо см. 0-340.

Р А М Т Е Й Е О  а§§
Іигіі рапаіепеі см. Ь-853.

Р А ^ ІА ІЧ С О  т
197. диапЛо РапЬіапсо поп ѵиоі Іаѵогаге ігоѵа Іа 

зсиза сЬе поп Ьа (агіпа ргоѵ. =  кто работать не хочет, 
тот всегда найдет отговорку.
РА1ЧСА /  

сіа Іаг гісіеге Іе рапсЬе см. Р-326.
198. (ас )си іа ііаге  (или зсаігі&ге) 1е рапсЬе просижи

вать скамейки, бездельничать, лодырничать (в школе).
199. апйаге аііе  рапсЬе делать первые неуверенные 

шаги (о детях).
200. сопхшпаге Іе рапсЬе гіеііа сЬіеза просиживать 

церковные скамьи, вечно торчать в церкви; быть набож 
ным

201. еккеге рапса сіа іепеЬге быть предметом насме
шек; быть козлом отпущения.

202. Іаг гісіеге (или зсарраге) 1е рапсЬе нести околе
сицу, городить чушь.

203. Іеѵаге (1е рапсЬе) е теМ еге 1е рапсЬе делать да 
переделывать.

зсаігіаге Іе рапсЬе см. Р-198.
аПа гпехха Іи ііе 1е рапсЬе коп ргеке см. М-1262.
10 каппо а  гпетогіа 1е рапсЬе см. М-1095. 

РАІЧСАССІА /
{аге сіі дс 1е ѵе^Ііе а ііе  рапсассе см. Ѵ-145. 

РА1ЧСНЕТТА /
11 (горро Ьепе гогпре 1е рапсЬеІІе см. В-506.

РАКСІА ^
204. рапсіа сіі сгиБса толстяк, пузан.
205. соп іа  рапсіа аі коіе кверху пузом; ничего не де

лая, слож а рукд:
8еі т е п о  (Тип зегѵо, Ьаі ипа з с і т т і а  рег іи ііа  гіссЬехха е 

разе! іі іе т р о  соп 1а рапсіа аі зоіе (Р. Сіаіепіе, «Сотіііе а 
Сіеораіга»).

Ты хуже холуя: у  тебя ничего нет, кроме обезьяны, а ты 
бьешь баклуши.
206. аѵеге 1а рапсіа а§1і оссЬі груб . быть брюхатой.
207. Ьисаге 1а рапсіа а дй выпустить кишки кому-л., 

укокошить, убить кого-л.:
I гесіизі егапо 4иШ агшаі:! гіі Ігіпсеііо, т а ,  сазо  зігапо, 

пеапсЬе <1і ігопіе а ііе  ргоѵосахіопі... поп изагопо Г а г т а  іег- 
гіЬіІе сЬе роззесіеѵапо. Е сііге сЬе ега Іи ііа ^епіе аііеп аіа  а 
Ьнсаге 1а рапсіа аі р го ззіто  (О. Оеттапеііо^ «Ье тетогіе 
сіі ип ЪагЬіеге»).

У всех заключенных были острые ножи, но, странное 
дело, даж е спровоцированные на отпор, они не пускали в 
ход это страшное оружие. И это людн, которым ничего ие 
стоило отправить ближнего своего иа тот свет.
208. егпріг(5І) 1а рапсіа набить брюхо.
209. Іаге рапсіа а) выпирать, выдаваться вперед; раз

даваться, расширяться, вздуваться:
...гіаі гіезігіетіо поп ѵесіе п е т т е п о ... і Гогта&ді сапсГкіі е 

то ІІІ, сііе 5і зГіапсапо пеі Іа^ііо , е (аппо рапсіа (Л, ОаШ, 
«Ьа вреза йеі зідпог СЫсІопі»).

...от ж елания поесть он даж е не замечает... белоснежные 
мягкие сыры, которые легко сплющиваются иод ножом, а 
потом вновь упруго вздымаются.

Ь) коробиться (о доске и т. п .); с) (тж. т е ііе ге  5Ц 
рапсіа) отрастить брюшко, растолстеть (пример см. 
5-379).

іаге зассо е рапсіа см. 5-28.
210. &гаііаг(5І) Іа рапсіа почесывать брюхо, бездель

ничать, бить баклуши:
Ь а Ьасіезза гіеі топазіего... ѵі іепеѵа а ііа  ^иагйіа ипа 

сотрад:піа... диігіаіа (1а ип іаі Магііпо 8 сЬ\ѵаг2епЬасЬ іейе- 
Бсо, зоійаіо й і ѵепіига, іі чиаіе Ігоѵаѵа рій сотой о  1о зіагзі 
а ё га ііа г  1 а рапсіа... сЬе Г апЛаг... іп д:иегга (М. й ’Аге^Ио, 
«Еііоге Ріегатозса»).

Настоятельница монастыря... держ ала здесь... отряд... под 
командой иемца-наемника, некоего Мартинв Ш варценбаха. 
который считал, что гораздо спокойнее... поплевывать в по
толок... нежели... воевать.

§га!1аге Іа рапсіа сіеііа (или а ііа) сісаіа см. С-1800, 
іпап^іаге а  сгера рапсіа см. С-3034.
211. гпеііеге Іа рапсіа аі коіе ж ить без забот, про

хлаж даться; бездельничать:
Ѵоі аѵеіе іі ѵовіго віірепйіо, 1е (егіе, е роіеіе теН еге 1а 

рапсіа аі воіе (О. Агріпо, «Ьа зиога ціоѵапе»).
Вы получаете зарплату, пользуетесь отпуском и можете 

жить припеваючи.

212. гпеііеге 1а рапсіа іп  Іегга (сіаііе гіка) корчиться 
(от смеха).

т е ііе г е  ки рапсіа см. Р-209 с), 
ргесіісаге і) сіі^іипо а рапсіа ріепа см. 0-424. 
заіѵаге (или кегЬаге) 1а рапсіа аі (или рег і) (ісЬі 

см. Р-633.
213. кіаге а  рапсіа аІГагіа а) леж ать на спине (ср. 

кверху брюхом); Ь) бездельничать, плевать в потолок 
(пример см. С-436).

214. кігараггагкі (или 5Ігіпе ег5І) 1а рапсіа надры
ваться, держ аться за  животики (от смеха). 
РА КС Ю ЬЬЕ /  рі

215. іп ра .сюііе (обыкн. употр. с гл. ассошойагкі, 1а- 
ѵогаге, кіаге) кверху пузом, ничего не делая:

Тиііо іі зио Іаѵого ега /с г  Іа вреза. Іаг риііхіа аПа сатега , 
роі бі зейеѵа е &е пе з^аѵа іп рапсіоііе Іи ііо  іі ^іогпо 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Ему надо было только сходить за покупками и убрать 
ком нату— вот и вся работа. Потом ои устраивался поудоб
нее и весь день лодырничал.

И Мад:о зе пе зіаѵа зет р ге  іп рапсіоііе зи гІссЬі Іарреіі 
е сизсіпі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Волшебник все время валялся на дорогих коврах и по
душ ках.

РА1ЧСОТТО т
216. аѵеге сіеі рапсойо пеі сегѵеііо иметь кашу в го

лове.
217. поп сгесіеге перраге (или пеапсЬе, рій) аі рап- 

сойо (или пеі рап соііо) =  ни во что не верить:
— Іп сіііа — сНсеѵа Іа Козаппа — ѵаппо іп сЫеза зоііап іо  

циеііі сЬе ѵо^Ііопо апгіаге... Созі репзаѵа 1а Козаппа: гапіо 
сііѵегза іп чиезіо сіаііа гпагіге е яігпііе аі расіге сЬе поп 
сгегіеѵа перриге аі рапсоііо (В. ТессНі, «Ьа Іегга аЬЬапйо- 
паіа»).

— В городе, — говорила Розанна, — в церковь ходят только 
те, кто хочет. Так думала Розанна в отличие от матери. 
Она была похожа на отца, который ни во что не верил.

РАКООКА
218. іі ѵако сіі Рапйога миф. ящик Пандоры.

РАКЕ т
219. рапе а ііііііо  недопеченный или перепеченный 

хлеб.
220. рапе ЬоІІііо размазня, тряпка, шляпа:

— ОЫ іі рап ЬоІІііо!.. Ріапде с о т е  ип ЬатЫ по... Мапсіаіеіо 
<!аІ1 а т іа т т а  с!іе діі йіа 1а сЬісса (К  Всгзсгіо, «Цассопіі 
ророіагі»)

— Ну И тряпка же он| Распустил июни как младенец... 
Отправьте его к маме, пусть она ему даст коифетку,

221. — 5о(1іаге пеі рап ЬоІШо шпионить.
222. рапе сіиго нищета, бедность.
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223. — саѵаге [или Іеѵаге) цсЗ сіі рап йиго а) объ
едать кого-л.; Ь) поесть за чей-л. счет, у кого-л. дома;
с) заставить раскошелиться.

224. — гЦогпаге аі рап сіиго есть сухой хлеб, жить в 
нужде.

225. — изсіге гіі рап сіиго выбиться из нуя'ды.
226. —  ѵіѵегс сіі рап сіиго сухой коркой питаться; жить 

впроголодь, нуждаться.
227. рапе ті5 Іісо  (или гіе^іі апцеіі) а) церк. евхари

стия, причастие; Ь) духовная пища.
227°. — апйаге а т а п ^ іа г е  іі рапе гіедіі апдеіі от

правиться к Праотцам (пример см Ѵ-43).
228. рапе рег$о (или регс!и4о) никчемный человек, без

дельник, дармоед.
229. рапе циоШ іапо хлеб насущный:

N011 с’ё (1а гііге- і йізріасегі б о п о  іі рапе циоіійіапо гіеііа 
ѵііа; т а  аггіѵаіі а ипа сегіа еіа, аиіпепіапо соп ипа Іогха 
вогргепгіепіе (С. ѴеЫі, «АиіоЫо&гй$іа йаііе Іеііеге»).

Ничего не поделаешь: неприятности — хлеб насущный ж из
ни, а в определенном возрасте их число возрастает с удиви
тельной быстротой.

230. рапе зисіаіо горький хлеб 
рапе гіедіі ап<?еІі см. Р-227.
231. рапе гіеііе Ьиоіе ^  плата за клевету.
232. рап гіі Ьигго ^  лакомый кусочек:

М епіге его И сЬе азреиаѵо раззо  О еііа, 1а Сага-
ѵеііі, іі іогпаіо... Ега ип рап сіі Ьигго е ве пГаѵеззего (Зеііо 
сіі зрозагіа И рег Іі, Гаѵгеі іа ііо  <1і сегіо... (М. Сагіазе^па, 
«Ѵп $іите рег соп[іпе»).

Пока я стоял в ожидании, прошла дочь пекаря Делия... 
этакая пышечка, и если бы мие предложили жениться на 
ней, я бы согласился, не задумываясь.

233. рапе пеі сіоіоге горький хлеб.
234. рапе йі Іе^по побои, палочные удары.
235. рапе сіі погге преходящая, кратковремеиая ра

дость.
рапе сіі гісаііо см. К-307.
— екхеге (или Іаге) рапе сГі гісайо см. Р-308.
236. іі рапе гіеііа ксіепга гранит науки, источник зна

ния.
237. — зреггаге іі рапе сіеііа зсіепга грызть гранит 

науки.
238. іі рапе рег Іа ѵессЬіаіа кусок про (или на) чер

ный день.
239. рапе сіі гиссЬего молокосос, младенец:

8ег§іо е ОзѵаЫо егапо гіеі рап! <1і гиссЬего (А. Раіаг-
гезсігі, «I }гаіе11і Сиссоіі»).

Серджо и Освальдо были невинными младенцами.

Ьиопо соше іі рапе см. В -1430.
Іе (Зиге сгозіе сіеі рапе аіігиі см. С311С
1ип§о рій Йі ип гіі (или ^іогпо) зепга рапе см. 1,-929.
240. рій шап^егессіо сіеі рапе добрейшая душа, 
песехкагю соше іі рапе см. N-133.
аііесггегга сіі рап Ггезсо см. А-476.
Ьоссопе гіі рапе см. В-966.
— аѵеге дс рег ип Ьоссопе сіі рапе см. В-567
— ^иагіа^пагкі ип Ьоссопе сіі рапе см. В-968.
— Іаѵогаге рег ип Ььссопе сіі рапе см. В-969, 
ип регго сіі рапе см. Р -1450.
241. а рапе е ас^иа (или е сіроііе) (обыкн. употр. с 

гл. т е ііе ге , іепеге, віаге, есс.) на хлебе и воде; впрого
лодь, в нуж де-

5е ѵоіе>8его. і С иаігі е 1 Сіѵі роІгеЪЬею т е ііе г е  а  рапе 
е ИС(| и а М ііапо рег ип гіесеппю (С. М агоііа, «Ье гпііапезі»),

Гуальцн и Чиви могли бы. если бы захотели, посадить 
Милан на голодный паек лет на десять

.. II Ке б і  П С О Т Ч І6  сГаѵѵтрІі йаш Іа иа рагоіа  сИ поп 
ргепйегзеіа соп Іиі, е аііога сііечіе оггііпе с!і аггевіаге 1е Н§|іе, 
іи ііе  е Іге, е сіі Іепегіе сйіизе а  рапе е  асдиа (/. Саіѵіпо,
«РіаЬе ііаііапе»),

...король вспомнил, что дал  секретарю слово не гневаться 
иа него, и тогда он повелел запереть всех трех своих доче
рей и посаднть их на хлеб и вод

242. а  рапе азс іии о  на одном хлеое.

243. хепга рапе е кепга ІеКо в крайней бедности (ср.
ни кола ни двора):

— Біатпо ип роѵего ЬаЬЬо е ип роѵего Ндііиоіо, зепга рапе 
е зепга іе ііо  (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).

— Мы бедные отец и сын, голодные и холодные.

а т іп и гхо іі йі рапе см. М-1510.
244. рег ип регго (или іогго) сН рапе задаром, по де

шевке.
245. а т а г е  рій йеі рапе ^  любить больше всего на 

свете.
246. а55Ісигаг5І іі рапе (или іі іогпаіо) обеспечить 

себе казенные харчи (попав в тюрьму или став шпи
ком)-. з ’ё аззісигаіо іі рапе ^  он на казенных хлебах.

аѵеге рапе рег і ргоргі (или і 5іюі) йепіі см. В-201.
247. аѵеге йеі рапе іп 1ио§о йеі сегѵеііо быть тупо

ватым; иметь мозгн набекрень.
248. аѵеге іге рапі рег сорріа ^  получить тройную 

выгоду, очень выгодно обделать дело; получить с лих
вой.

аѵѵепіагхі соше 1а іаш е аі рап саійо см. А -1386.
249. Ьа^пагсі іі рапе иметь отношение к чему-л., быть 

причастным, быть замешанным в чем-л.:
— СарІзсо. Е  циез^о?

Сіийісе. — Ііпа ш аезіга сіі зсиоіа е іетеп іаге . (Эиаісшіо с! 
Ьа^па іі рапе... сгесіо (V. Вгапсаіі, «РаЦаеІе»).

Р а ф ф а э л е .  — Понятно. А  это кто?
С у д ь я .  — Это учительница начальной школы. Кто-то, 

мне каж ется, тут приложил свою руку.

саѵагхі И рапе йі Ьосса см. В-904.
250. сегсаге ші^Ііог рап сЬе й» §гапо не довольство

ваться тем, что есть; с ж иру беситься.
251. сЬ іатаге  рапе (іі)  рапе е ѵіпо (И) ѵіпо (тж. 

(Зіге или гассопіаге рапе (аі) рапе е ѵіпо (аі) ѵіпо) 
называть вещи своими именами:

Рііиссіо. — СІі’ё  зіаіо? ’О ргоіеззоге поп ё еаШо?
МаііЫе. — N0 . РегсЬе т іо  т а г ііо  е іі Ьа гассопіаіо рапе 

рапе ѵіпо ѵіпо (Е . Ие Рііірро, <*гВ епе тСо е соге тіо»).
Ф и л у ч ч о , -  Ч т о  случилось? Разве профессор ие вер

нулся?
М а т и л ь д а .  — Нет еще. Мой муж выложил ему все на

чистоту.
— ...сіоѵеѵа еззеге ип иошо й’т^ е ^ п о ... е гіі Ьиоп ^изіо, 

а ^іигіісаге сіаііа шо^Ие сЬе з ’ё ргеза. Ыоп аггоззізса, регсЬё 
поп е ип сотрііш епіо. Іо зопо {аііо созі: рапе аі рапе 
(ГУ. МогиссНіо. «Зіогіе й і іегі, сіі о&ді... е сіі аотапі»).

— ...это, должно быть, умный человек и с  тонким вкусом, 
если судить по той, кого он избрал себе в супруги. Не 
краснейте, сударыня, это ие комплимент. Уж такой у меня 
характер: называю веши своими именами.

— Ііп рі^шео, ип ѵегте... ипо сЪе ѵіѵеѵа сіі сагіі^ ... з і, з |, 
Ьізо^па йіг рапе аі рапе (Е . Сазіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо 
Ьеоп$огіе» ).

— Ничтожество, гад... всю жизиь проживший за чужой 
счет... да. да, нужно называть вещи своими именами.

Раизіо. — Ма Іо поп зопо рег і сотріігпепіі. Рапе а! рапе 
(Е. РоЗБепіі, «<3ие8іі сі ѵо^ііопо»).

Фа у с т о. — Но я не охотник до комплиментов. Люблю 
говорить напрямик.

252. сопозсеге (или йізііпциеге) И рап сіаі заззі по
нимать что к чему, уметь отличать хорошее от плохого.

253. соп4аге 11 рапе іп Ьосса а чсі =  попрекать кого л. 
куском хлеба.

поп сгейеге пеапсЬе (или перриге, рій) пеі рап соМо 
см. Р-217.

254. сиосеге іі рапе ітіепіге іі Гогпо ё саісіо выпечь 
хлеб, пока печь топится (ср. ковать железо, пока го
рячо).

255. йаге (или іігаге) іі рапе соп 1а Ь аіеііга  (или хах- 
&аіа; тж. йаге іі рапе е Іа каккаіа) попрекать куском 
хлеба.

256. сіаге рапе е сотп ап аіісо  а  дать заработок, 
обеспечить существование кому-л.:

«Вгаѵа. Іо 1і аНійо іі т іо  Іосаіе. И до рапс е сотрапаіісо , 
іассіо йе^іі іпіегеззі т іе і  еі* іпгегеззі іиоі, ша іі гізиііаіо 
ё сЪе іи  р і^іі а та іераго іе  е а зсЫ аШ  1а еііепіеіа?» {С, Ма- 
ю на* «Ее тіІапе$і»Ъ*
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— Вот это здорово? Я тебе пред оста в 7яю помещение, обес

печиваю верный заработок н делаю тебя участницей в моем 
деле, а ты позволяешь себе ругать и бить по щекам моих 
клиентов?

сііге ип ^іогпо рапе, ГаИго ѵіпо см. С-582, 
сііге рапе (а і) рапе е ѵіпо (а і)  ѵіпо см. Р-251. 
(НзКп^иеге іі рап сіаі 5а$5І см. Р-252. 
257. еззеге т е о ііо  сЬе іі (или  йеі) рапе быть челове

ком добрейшей души:
Е П ргеіе, сЬе, зіссоше Ьо йе{*о. ета ше^Но йеі рапе, поп 

зоіо йіззе сЪе загеЪЬе з1:аі:о зешрге йізрозіо аі ріасеге йі 
Сессо т а  зе пе т о з іг б  іпѵо^ііаіо диапіо Іиі (Р. Рап{апі, 
«Сессо й ’АвсоИ»),

И священник, который, как я уж е сказал, был человеком 
добрейшей души, не только согласился всегда быть к услу
гам Чекко, но л  полностью принял его план.

258. еззеге (согпе или  іііііо ) рапе е сасіо соп дд ^  
жить душ а в душу; быть неразлучными (ср. водой не 
разольеш ь):

«Вепе! 5е зарезіе сЪе гоЬа ё диеІГиопіо! Сій сЬе йісеѵа й! 
ѵоі, р г іт а і.. р г іт а  йі еззеге рапе е  сасіо соп ѵоі!» (С. Ѵегца, 
«Мазіго-йоп СеяиаШо» ).

— Хорошо! Еслн бы вы зиа л и, что это за человек! Что 
он говорил о вас прежде!.. Прежде, чем стать вашим бли
жайшим другом!

I зегѵйогі... е 1а сноса егапо рапе е сасіо соп Іоі (/. Міеѵо,
«Соп[е88іопі й і ип ііаііапо»).

Слугн и повариха жнли с ним душа в душу.
А Ріеіго поп еІІ зетЬ гб  ѵего. Роіегзепе зіаг соп йие т о е ІІ . 

е іи ііе  рапс е сасіо 1га Іогоі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).
Это показалось Пьетро невероятным. Иметь двух жен. да 

таких, что водой не разольешь.

259. еззеге рапі сГипа т е с іе з іт а  разіа быть одного 
поля ягодой, быть очень похожими. 

еззеге ипа гирра е ип рап  т о ііе  см. 2-104. 
260. Іаге сазсаге іі рапе йі Ьосса а  дй а) лиш ить ко

го-л. аппетита; Ь) расстроить, обескуражить кого-л.
261. іаге сазсаге іі рап сіі т а п о  а  дс! а) обескура

жить, привести в полное замеш ательство кого-л.; Ь) на
доедать кому-л., раздраж ать кого-л. 

поп іаге іпаіе пеіпшепо а! рапе см. М-214. 
262. ііпіге йІ т а п ^ іа г е  рапе отправиться на тот свет, 

умереть:
«5’іо аѵеззі аѵиіо ип п етісо? .. Ъазіаѵа сЬе т і  Іазсіаззі 

іпіепйеге; аѵгеЬЬе Япііо ргезіо ЙІ т а п ^ іа г  рапе» (А. Мап- 
гопі, «I РГОГПС85І 5р08і»).

— Объявись у меня какой-нибудь враг, узнай я только об 
этом, я бы мигом с ним покончил.

263. ^иайаопаг5І П рапе (или ип Ьоссопе, ип регго, 
ип І0220 гіі рапе) зарабаты вать себе на кусок хлебе,:

— Е зе поп кагЬа йі апйаге а зсиоіа. регсЬё поп ітр аг і 
а іт е п о  ип тезііеге. іап іо  йа еиайаепагіі оп езіатеп іе  ип рег- 
го йі рапе?» (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»),

— А если тебе не нравится учиться, то почему бы тебе не 
овладеть каким-нибудь ремеслом, чтобы честно зарабатывать 
свой кусок хлеба?

Г^оп зо регзиайегті ей ё гтроз»іЬі1е сЬе ип и о то  соп 
Ъгассіа. е а т Ь е . іезіа  поп розза ігоѵаге йа риайаепаге ип 
І0 220  Й1 рапе (С. Ѵегйі, «АиіоЫ оега^іа йаііе Іеііеге»).

Я ие могу, да и невозможно поверить в то, что человек с 
руками, ногами и головой не может найти, где заработать 
себе иа кусок хлеба.

264. еиагі?б,паг5І іі рапе соп іі зигіоге сіеііа Ггопіе 
(тж . вийагзі іі рапе) добывать хлеб в поте лица:

8е ѵі ё пе1!а ѵііа сова йа арргехгаГБІ, ё іі рапе &иайаі?паіс 
соі Бисіогі (ІеІІа ргоргіа ігопіе. Ё еіоѵіпе. Іаѵогі (О. Ѵечіі, 
«АиіоЫо&га[іа с'.аПс Іеііеге»).

Если и есть в ж и з і і и  ч т о - т о  ценное, так это хлеб, зарабо
танный в поте лица. Вы молоды. Работайте.

265. Іахсіаге апсіаге йие (или 4ге) рапі рег сорріа не 
принимать близко к сердцу, не обращ ать внимания.

266. Іеѵагхі апсЬе іі рапе рег ж ертвовать для ко
го-л. самым дорогим; пойти в огонь и в воду за кого л. 

Іеѵаге а  чгі іС рапе сіі чосса см. В-903. 
І е ѵ а т  >1 папе гіі Ьосса си. В-904.

267. 'еѵаге И рапе йа 50І10 і сіепіі вырывать кусок 
и^о рта. '

Сиа иа Іа Магіа: іі рапе Ла 8о1(о і Йепіі т .  ІеѵегеЬЬе, ве 
роіевве! (О. Тезіогі, «II Вгіапга е а іігі гассопіі>).

Возьми хотя бы Марию, если бы она могла, она бы 
у меня кусок изо рта вырвала.

268. п іап^іаге рапе =  жить, существовать: ГіпсЬё зі 
гпапціа рапе... пока мы живы...

269. іпапоіаге рапе гіеІГаІІгиі Гагіпа быть любовни
ком; развлекаться с чужими женами.

270. ш ап^іаге рапе е асдиа (или рапе е сіроііа, рапе 
е рапе, рапе е соііеііо, рапе е 5рь*ассіо, а&Іі е ілроііе) 
перебиваться с хлеба на воду, есть один хлеб, сидеть та 
одном хлебе

271. ш ап^іаге (іі или сіеі) рап репіііо &  есть горь
кий хлеб раскаянья, горько раскаиваться.

272. гпап^іаге П кио рапе (или ип ро', ип регго сіі 
рапе) 1п (^ап іа) расе жить себе потихонечку, спокойно, 
ж ить-пож ивать и хлеб жевать. 

іпап^іаге іі рапе а  (или сіі) хсгоссо см Е-496. 
273. гпап§-іаге іі рапе пеі зийоге йеііа іассіа зараба

тывать хлеб в поте лица 
274. т а п д іа г е  11 рапе а  Ігай ітеп іо  (или а иіо) даром 

есть хлеб, ж ить за  чужой счет, сидеть на шее у ксго-л.:
Е чиапбе раззаѵа іі Ьгіеайіеге сіс. сагаЬіпіегі соі . 110 гпДІііі 

тогтогаѵ ап о : «Ѵа^аЬопсІі. М ап^іа рьпе а  ігагіішепіо» 
(А. Р апгіпі, «ІЛ риісеііа зепгс Ѵи1се1і(і}.:}.:к>»).

Когда мимо кафе проходил бригадир карабинеров с двумя 
солдатами, сидевшие там ш ептаіи: «Бродяги, дармоеды*

275. гаап^іаге (ип) рапс1 ігіЬск (о горе мыкать.
276. іпап^іаге рапе е ѵеіепо влачить тяжелое суще

ствование, всю жизнь слышать одни попреки.
277. тіы ігагр  іі рале жить впроголодь, считать каж 

дый кусок 
то г іге  гіі { а т е  іп ип { о т о  (или Іп ипа тагііа ) гіі 

рапе см. Р-119. 
то г іге  іп ипа т а й іа  сіі рапе см. М-45. 
піссЬіаге а рап Ьіапсо см. В-681. 
278. регйеге іі рапе потерять работ) заработок (при

мер см. С -2120). 
гассоп4агі рапе (а і)  рапе е ѵіпо (а і)  ѵіпо см. Р-251. 
279. гепйеге рап рег (осассіа отплатить тем же, той 

ж е монетой:
— Кіепога, ѵі сЬіейо всива. т а  ѵе 1о аѵеѵо гіеНо.
—  51 б і ,  Ьо іп(ево; т 'аѵ е4с гево рап рег Госассіа 

(А. О. Ваггііі. «11 па поііе  Ъіггаггп» ) .
_ Синьора, прошу прощения, ио я вам уже высказал

скос1, мнение.
- -  Ца да, я поняла Вы отплатили мне той же монетой.
Па циеі гпогпопіо іп. роі, поп еЬЬ' росе: гіоѵеѵо гепаег^Н 

рап рег Госассіа (/, Саіѵіпо, «І.е Созтіготіске»).
С ^той минуты я потерял покой: мие иужно было рас

квитаться с ним.
280. гепйеге Іге рапі рег сорріа возместить с лихвой.
281. гіихсіге рап сіі сесі ргоѵ. ^  обмануть внешним 

видом, оказаться не тем, чем казался.
282. гиЬаге іі рапе а  цсі отнимать, отбивать кусок 

хлеба у кого-л.:
Сіпо. — Роѵего ОИаѵіо... О п т  іі  т Ь а  і і  рапе (С. Сіасоза, 

«II .пагііо ат апіе йеііа  тоцііе >)
ж  [ н 0_ — Бедный Оттавно... Джино отбивает у тебя 

кусок хлеба.
— Кісогйаіі, сііе іо поп ѵорііо гиЬаге іі рапе а пеззипо 

е сЬе. ве 1о шапеіо, іпіепгіо ап Ііе ви асіаепагтеіо  соііе п  ъ 
ІаІісЬе (/. ЬІіеѵо, «Соп!еззіопі сі' ип Цаііапо»).

_ Поинн, я не хочу, чтобы кто-то ио-за меня оставался
без куска хлеба. Я привык зарабаты вать хлеб своим трудом.
(Пример см. гж. С-379).
283. кіаге аІГаІІгиі рапе жить на чужом иждивении.
284. хіаге (или ѵіѵеге) г ип рапе ж ить одной семьей, 

питаться вместе.
285. 5Іепіаге (или 8Іг?р"аге) іі (или а) рапе с тру

дом зарабаты вать на хлеб, еле :водить концы с кон
цами, влачить ж алкое существование.
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286. &ігарраге іі рап <3 і Ьосса а  дй отбивать хлеб 
у кого-л.

кисіагы іі рапе см. Р-264.
287. Іетрек іаге  іі рапе пеі ( о т о  а  цсі поставить что-л. 

под угрозу, испортить обедню кому-л.
288. іепеге а ыю рапе кормить, иметь на своем иж ди

вении.
4ігаге хи дсі а  Ьгісіоіе сіі рапе см. В -1209.
Іігаге Л рапе соп Іа Ьаіехіга (или зазхаіа) см. Р-255. 
Іо^Иеге а  цсі іі рапе сіі Ьосса см. В-903.
(од1іег&і іі рапе сіі Ьосса см. В-904.
Ігоѵаге рапе рег і ргоргі (или і зиоі) гіепй см. В -201. 
ѵіѵеге а  ип рапе см. Р-284.
289. Ьізо^па сиосег іі рапе диапсіо іі (огпо ё саігіо 

ргоѵ. печь хлеб надо в ж аркой печи; =  куй железо, 
пока горячо.

1а Ьиопа -о т р а ^ п іа  ё т е г г о  рапе см С-2337, 
сасіо 5епг’оссЬі е рап соп §1і оссЬі см. С-41, 
а  сапе сЬе аЬЬаіа, о рапе, о Ьакіопе см. С-475,
і с а г т і  поп Лаппо рапе см. С-937, 
се п’ё (агіпа сіа (аг рапе см. Р-222.
290. а  сЬі ё сНзогагіаІо, §1і 4етрех4а іі рапе пеі (огпо 

ргоѵ. кому не везет, у того н хлеб в печи сгорит; беда 
одна не ходит; пришла беда — отворяй ворота.

сЬі Ьа сіепН поп па рапе, е сііі Ьа рапе поп Ьа сіепіі 
см. 0-206.

а  сЬі Ьа Гапіе ё Ьиопо одпі рапе см. Р-121.
291. сЬі Ьа сіеі рапе поп діі т а п с а  сапе ргоо. =  бу

дут деньги — будут и друзья.
292. сіаіе рапе е рапе аѵгеіе ргоѵ. дающему да воз

дастся; рука дающего не оскудеет:
Віапса. — ѴоІ ассопвепІІБІе?
Маг%Негііа. — Сегіашепіе; ве по, сііе соза вагеЪЪе 1а сагііа? 

поп Ьізо&па аіиіагбі БсашЬіеѵоІтпепіе? ипа тапо Іаѵа Ѵаііга, 
іи ііе  йие Іаѵапо іі ѵізо... даіе  рапе е рапе аѵгеіе... 
(О. ОНегагйі, «Ѵ апеііо  йеііа т айге»),

Б ь я в к а  — Вы согласны?
М а р г е р и т а .  — Разумеется. Иначе, что ж е такое лю

бовь к блнжяему? Разве не надо помогать друг другу? 
Рука руку моет... рука дающего ие оскудеет.

293. ё сош’апйаге а  ргепйеге іі рапе аі (огпо ^  хо
тите — берите, хотите — нет; здесь не торгуются.

294. ё рапе сіі 4иШ і  ^іогпі это стало общепринятым, 
это вошло в обычай:

«N 00 ро55о Гаге Г и ІП сіаІе  регсЬё бопо со ти п ІБ Іа , ібсгШ о 
а і рагШ о. N00 гарргезеп іо  ип с а з о  ізо іа іо , чи езіо  ё  р а п е  6 і  
іиШ  і {гіогпі. М і Іепцопо й‘оссНіо...* («Ь 'йпИ а», 1 йісетЪге 
1965).

— Я не могу стать офицером, потому что я коммунист, 
член ИКП. Я не исключение. Таких случаев много. За мной 
следят...

ё ипа гирра е ип рап ш оііе см. 2-106.
Іиро а К а т а іо , тап & іа  рап т и К а Іо  см. Ь-1006.
1а т а іг ір п а  т і  сіа іі рапе, е гі^па см. М-934.
1а т и іа  ѵиоі іі рапе! см. М-2147.
295. поп с’ё рапе зеп га репа ргоѵ. ~  без труда нет 

плода.
296. поп сегсаг глідііог рапе сЬе сіі дгапо ргоѵ. от 

добра добра не ищут.
поп ё рапе рег і 8иоі гёепіі см. В-212.
297. поп сіі 50І0 рапе ѵіѵе Гиогпо (тж. Гиошо поп ѵіѵе 

или поп с а т р а  <3і коіо рапе) ргоѵ. не хлебом единым 
жив человек.

298. й  рап сіе^Іі аіігі ё Ігорро за іаіо  ргоѵ. =  чужой 
хлеб горек.

299. рапе е Ьисаіо поп сіигап кетрге ргоѵ. =  ничто 
не вечно.

300. іі рапе гіі сака кіиГа ргоѵ. даж е родной дом мо
ж ет наскучить.

301. рапе, сіроііа е ІіЬегІа ргоѵ. ей для счастья до 
статочно свободы и самого необходимого.

302. рапе е сігсепзі! хлеба и зрелищ!
303. рапе Гіпсііё йига, т а  ѵіпо а  пііхига ргоѵ. ешь 

вволю, но пей в меру.

304. рап (5! Гі^ІіоІі репе е сіиоіі ргоѵ. сыновний хлеб 
горек.

305. рапе сіі (гаіеііо , рапе е соііеііо (тж. рапе сіі (га- 
ІеІІі, рапе сіі соИеІІі) ргоѵ. братов хлеб — что острый 
нож.

306. рап сіі ип ^іогпо е ѵіп й’ип аппо ргоѵ. =  хлеб 
хорош свежий, а вино — годовалое.

307. аі рап хі §иагйа р г іт а  сЬе 5’іп(огпі ргоѵ. ^  сна
чала подумай, а потом сделай; семь раз отмерь — один 
раз отрежь.

308. рапе е Іаѵого поп т а п с а  т а і  ргоѵ. =  была б 
охота, будет и работа.

309. іі рапе а  саха ргоргіа, сіахсипо Іо (а  согпе ѵиоіе 
каждый в сзоем доме хозяин (пример см. А-192а).

310. іі рапе поп ѵ!еп т а і  а  поіа ргоѵ. хлеб никогда 
не приедается.

роіепіа е рап, ракіо гіі ѵШап см. Р-1943. 
рег г іт еп аг  1а раз іа  іі рапе кі аК іп а см. Р-848. 
хе поп ё гирра, ё рап Ь а^паіо (или Ьоііііо, Іаѵаіо, 

т о ііе ; тж. іап і’ё гирра сЬе рап Іаѵаіо или Ьоііііо) см.
2-106.

іі 8і§поге сіа іі рапе а  сЬі поп Ьа гіепіі см. 5-787.
1а крегапга ё іі рапе сіеі т іхегі см. 5-1358. 
іп іе т р о  сіі сагехііа, рап ѵессіохо (или сіі ѵессе, сіі хе- 

^а іа ) см. Т-320.
Р А К Е Т К Ж Е  тп 

с іііа  сіеі рапеііопе см. С-1980.
РАІЧІА }

311. Іепеге 1а рап іа побиться своего, достичь ж елае
мого.
РА М С О  т 

пііпиіо с о т е  іі р а т и  см. М-1502. 
сЬі Ьа раига сіі раххеге, поп кетіп і рапісо см. Р-742. 
поп сі сахсЬегеЬЬе ип сЫссо сіі рапісо см. С-1718, 
диапсіо іі (ісо кегЬа іі (ісо, Ьиоп ѵіііапо зегЬа іі ра- 

пісо см. Р-641.
РА М Е К Е  т

312. ип рапіеге хіопйаіо а) бездонная бочка; не
выгодное предприятие; Ь) мот, транжира.

Ьосса сіа іегі (а ііа  а рапіегі см. В-818, 
ѵіко гіі іегі (аИо а  рапіегі см. Ѵ-644. 
ассопюгіаге Іе иоѵа пеі рапіеге см. ІЫ 78 . 
аѵеге 1е Ьиііеііа іп ип рапіеге см. В-1361, 
саксаге с о т е  Роііѵе пеі рапіеге см. 0-309. 
еххеге іі рій Ьеі (ісо сіе! рапіеге см. Р-629.
Таге 1а гирра пеі рапіеге см. 2-105.
^и азіаге Гоѵа пеі рапіеге а см. и-188. 
рогіаге асдиа соі рапіеге см. А -186. 
готреге  Гоѵа пеі рапіеге а  дгі см. О -188.
Іепеге і ^е^геіі с о т е  ип рапіеге см. 5-592. 
сЬі ѵиоі (аг Гаіігиі тезііеге , (а  1а гирра (или Рас^иа 

аіііпое) пеі рапіеге см. М-1295.
^гопсіа асдиа с о т е  рапіеге кіопсіаіо см. 0-1079.
313. поп ѵ’ё саіііѵо рапіеге, сЬе поп 5’аііоргі а ііа  

ѵ еп с іетт іа  ргоѵ. нет дырявой корзины, которая бы не 
пригодилась в крайней нужде (ср. и веревочка в хо
зяйстве пригодится).

Гиііѵа діі ё сазсаіа  пеі рапіеге см. 0-310а. 
РАІЧІЕКІМО т 

ассотосіаге 1е иоѵа пеі рапіегіпо см. 1^-178
314. ахреііаге сЬе ксепгіа (или сЬе саіі) іі рапіегіпо 

сіаі сіеіо ж дать манны небесной.
а ѵоіег сЬе Г ат іс іг іа  5І т а п іе п ^ а , ип рапіегіпо ѵасіа 

е ипо ѵеп^а см. А-603.
РАККА }

315. езхеге (или Ігоѵагкі) іп  раппа потерпеть аварию.
316. Іазсіаге іп раппа бросить на произвол сѵдьбы; 

поставить в тупик:
Аѵеѵа ип гпогЬоео зрігііо сіі сопігасігіігіопе. сііе §*1і сіізіги??- 

^еѵа о^пі зріпіа іп аѵапіі е 1о Іазсіаѵа крепко іп раппа 
(Л. Сегѵі, «1 т іеі 5еііе \і&1і»).

У него была болезненная мания противоречия, которая 
сковывала его и нередко ставила в тупик.
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РАК1Ч1СЕ1Л.О т

317. раппісеііі саісіі мертвому припарки, недействен
ные средства, половинчатые меры.
РАЫ1ЧША і

318. ё гіеііа 5Іе5$а раппіпа одного поля ягода. 
Р А Ш О  т

раппо Г0850 см. К-550.
Ьіапсо с о т е  ип раппо Іаѵаіо см. В-642.
319. пеі раппі сіі чсі (обыкн. употр. с гл. епігаге, е5- 

ьеге, іпП1аг5і, те ііе гв і, Ігоѵагбі, есс.) на чьем-л. месте, 
и чьем-л. положении:

« ...т а , Бі^погі шіеі, 8І гіе&піпо йі те ііе гз і пе’ т іе і  ра іпі.
5е 1а соза йірепйеззе йа те ... ѵейоп Ьепе сЪе а т е  поп пе 
ѵіеп пиПа іп іазса» (А. М апгопі, « / ргот еззі зрозі»).

— ...но нзвольте, синьоры, влезть в мою шкуру. Если бы 
дело зависело от меня... вы ж е знаете, что мне от этого 
ничего не перепадет.

Аѵеззі регйиіо 1е іогге, 1а заіи іе; іоззі т о г іо  з іііа іо  іі 
діогпо йоро, поп аѵгеі езііа іо  а епігаг пе’ зиоі раппі 
(/. Nіеѵо, «Соп^еззіопі й і ип ііаііапо»).

Д аж е если бы я лишился сил и здоровья, даж е если бы 
мне назавтра пришлось умереть, я бы, не задумываясь, со
гласился быть иа его месте.

«5епіі: іо т і  т е і іо  пеі {иоі раппі. СгейІ поп т і  зріассіа 
регйеге?..» (О. Агріпо, «АИге зіогіе» ).

— Послушай, я вхожу в твое положение. Думаеш ь, мне 
нравится нести убытки?..

II райгопе е іп ріепа Іе т р е з іа  ей 1о поп ѵоггеі ігоѵ агті 
пеі раппі гіеёіі зра&пиоіі (Е . 8аІ%агі, «II согзаго пего»).

— Хозяин совсем разбушевался. Не хотел бы я оказаться 
на месте испанцев.
(Пример см. ТЖ . А-144; В-904; 1-108; М-794; М-1102; Р-477; 
Р-2016).

320. арріссагхі аі раппі сіі чсі =  пристать к кому-л. 
как банный лист.

аѵеге діі оссЬі Гогіегаіі сіі раппо см. 0-106. 
аѵеге §1і огессЬі Іосіегаіі сіі раппо см. 0-536.
321. аѵеіе іі раппо е 1е ІогЬісі быть хозяином своих 

поступков, поступать, как считаешь нужным.
Ьагіаге а!1а саѵіоііа е аі раппо см. С-1415.
322. поп саріге пеі раппі гіаііа діоіа =  не чуять под 

собой ног от радости.
323. 1аг5І кігассіаге і раппі слишком усердно молить

ся; разбивать лоб, молясь и отбивая поклоны.
324. поп {агкі зігассіаге і раппі не заставлять себя 

просить..
Таге Іа ѵезіе кесопсіо іі раппо см. Ѵ-423.
325. Іазсіаге ѵіѵеге о^гшпо сіепіго і  зиоі раппі

не лезть в чужие дела, не вмешиваться в чужую 
жизнь.

Іаѵаге іп саха і ргоргі раппі ^рогсЬі (тж. Іаѵаге і 
раппі хрогсЬі или кисіісі іп Гаші^ііа) см. Р-138.

рі&Ііаге (или ргепйеге) іі раппо рег 11 (хио) ѵегхо см. 
Ѵ-406.

326. рогіагпе і  раппі Іасегі быть помятым, носить на
себе следы пережитого.

327. зареге гіі сЬе раппі ѵезіе хорошо знать кого-л., 
знать тайные мысли и намерения кого-л.:

«Соп т е  ВоЬ поп сі зі ё т а і  ргоѵаіо,» йіззе Оіпа іп 
Ігеііа, тап ^ іап й о зі 1е рагоіе, «за йі  сЬе раппі т і  ѵезіо...» 
(К  Ргаіоііпі, «Ье гадагге й і 8ап?гесИапо»).

— Ко мне Боб еще ни разу не приставал, — поспешила за 
метить Дж ина. Он знает, что со мной у  него этот номер 
не пройдет.
328. 5сіюіеге і раппі бить, наносить побои.
329. ьсіюіеге і раппі йеііа роіѵеге выйти из затрудни

тельного положения.
330. зеггаге (или зігіпдеге) і раппі асШоззо а  цА при

нудить, заставить кого-л.
331. хіаге (или 5Ігіп^ег5І) аі раппі а дсі не отходить 

от кого-л., быть всегда рядом:
Ьа сопіезза... регйеѵа од:п1 діогпо §тоззе зо т іп е  ЙІ йепаго, 

сЬе &1і изнгаі 1е зіаѵапо аі раппі (I. Агіеѵо, «Сспіеззіопі
ііі ип ііаііапо»).

Графння... проигрывала каж ды й день огромные суммы и 
ростовщики преследовали ее.

332. поп 5Іаге рій пеі раппі рег (или гіа) ^с быть 
в восторге от...:

МаііЫе. — Е іпѵесе 1а регзопа зі ё то з іг а іа  {еіісе циапйо 
1’Ьа зариіо?

СНіагіпа. — N011 сі зіаѵа пеі раппі (Е . йе Рііірро, «Вепе 
тіо е соге т іо»).

М а т и л ь д а .  — И что же. этот человек был счастлив, 
узнав об этом?

К ь я р и н а .  — Ои был просто в восторге.

5Ігіп^ег5І аі раппі а см. Р-331. 
5Ігіп§еге і раппі агігіохзо а дгі см. Р-330.
333. іа<?1іаге (или Ігіпсіаге) і раппі (агігіоззо или <Пе-

іго) а  злословить о ком-л. за его спиной, перемы
вать косточки:

Согаіііпа. — Ііпа зегѵа атогоза  соза роіеѵа т а і  [аге йі рій? 
Ог ѵеп^апо чие’ зі^погі роеіі, а сиі раге йі поп роіеге аѵеге 
арріаизо, зе  поп сі Іа^ііапо і раппі аййоззо (С. Соійопі, 
«Ьа вегѵа атогоза»).

К о р а л л и н а .  — Разве влюбленная в своего господина 
служанка могла бы сделать больше? Но тут появляются эти 
господа сочинители, которые считают, что простейший способ 
заслужить похвалу — это злословить за спиной ближнего.

...1е ѵізііе зі ассотіа^агопо: е г іт азего  іп Гатщ ііа а йіг 
т о ііо  Ьепе йі зё е чиаІсЬе ріссоіо т а ! е  йі соіого сііе егапо 
рагШі. АпсЬе іп чиезіо, рег аііго, зі айорегаѵапо Гіппосепга 
е 1а йізсгегіопе ѵепегіапа, сЬе з ’ассоп1;еп1а йі Іа^ііаге і раппі 
зепга гайеге 1е сагпі [іпо аІГоззо (/. Ыіеѵо, «Сопіеззіопі а і 
ип йаііапо»).

...гости ушли, и хозяева, оставшись в семейном кругу, 
говорили очень хорошо о себе и немного злословили насчет 
ушедших. И в этом тоже сказалась наивность н скромность 
венецианцев, которые не позволяют себе злословить слишком 
жестоко.

— А т е  поп ітрогіа ип }ісо зессо зе соіиі ё ип таій ісеп іе, 
ип ѵап^Іогіозо о чиеі сЪе &1і ріасе йі еззеге.

— Ма зе сі іа&ііа і раппі йіеіго а іиШ , зе сі ^е ііа  іап&о 
аііе зраііеі (М. Риссіпі, «Ьиссіагеііо о й е ііа т іс іг іа » ).

— Мне иаплевать, пусть ои хоть сплетник, хоть фанфарон, 
хоть кто угодно.

— Но если ои злословит обо всех у  них за спиной и всех 
поливает грязьюі

334. Іа^Ііаге іі раппо ки^іі аіігі использовать кого-л. 
в своих интересах.

335. Іа^ііаге кесопгіо іі раппо приспосабливаться, при
норавливаться к обстоятельствам; по одежке протяги
вать ножки.

336. Іепеге дсі а ііассаіо  аі раппі держ ать кого-л. в 
подчинении, в покорности:

Ьа зі^пога МапГгейіпі зетЬ гаѵа 1а ѵега а т а п іе  йі АІЪегІі;
1о іізсіаѵа. 1о ассагеггаѵа, 1о айиіаѵа, зе 1о Іепеѵа айасса(о 
аі раппі (С. Ѵегца, «Егоз» ).

Синьора Манфредини вела себя как настоящ ая любовница 
Атьберти: оиа была с ним необычайно нежна и ласкова, 
угож дала во всем и ни на шаг не отпускала от своей юбки.

ігіпсіаге і раппі (айсіоххо или сііеіго) а цсі см. Р-332
337. саісіо гіі раппо, поп Га т а і  сіаппо ргоѵ. =  пар 

костей не ломит.
338. §1і са&сап і раппі с1’ас1Й05.80 на нем все болтается, 

как на вешалке.
339. с’ё раппо гіа Іа^Ііаге тут есть чем поживиться.
340. сЫ На росо раппо, рогіі іі ѵезіііо согіо ргоѵ. 

по одежке протягивай ножки.
341. а  сііі т а п с а  іі раппо, поп рио Ьеп соргігзі ргоѵ. 

~  выше головы не прыгнешь.
010 тап сіа  іі {гесісіо кесопйо і раппі см. В-474. 
ё ѵепиіо іі (геікіо іппапгі і раппі см. Р-1282.
342. і раппі поп (аппо т и іа г е  1е согрогаіиге ргоѵ. ^  

наряди свинью хоть в серьги — она все в навоз пойдет.
343. іп раппо Гіпе 5Іа 1а Іагша ргоѵ. в тонком сукне 

моль заводится; богатство родителей - - порча детям.
344. I раппі гііаппо Іе 5Іап§Ье ргоѵ. ^  наряди пень — 

и тот будет хорош.
і раппі 5ис1ісі (или хрогсЬі) 5І Іаѵапо (или ѵаппо Іа- 

ѵаіі) іп Іап ііо ііа  (или іп саяа) см. Р-140а.
11 5агіо (а  И т а п іе ііо  кесопсіо іі раппо см. 5-244.
1а ѵегігеЬЬе сЬі Ьа діі оссЬі іосІсгаМ сіі раппо см. 

Ѵ-128.
345. ріі ѵіепе іі раппо рег ІиМі і ѵег&і ргоѵ. =  доб

рому вору все впору.



РАМ 718

РА1ЧТАІ-<ЖЕ
346. рада  Рап іаіопе (тж. Р ап іаіоп  р ад а  рег ііп іі) ^

за ьсе расплачивается народ.
РА^ТАІЧО пг

347. сассіагкі іп ип ЬеІ рап іапо попасть в болото, 
влипнуть *в историю).
РАМ2А1ЧА ( 

ігпЬгодІіаге 1а ѵеіа а ііа  рапгапа см. Ѵ-І62.
348. гассопіаге рап :апе врать, рассказы вать сказкі 

РАОЬО
349. ІеЬЬге йі 5ап  Раоіо сірастное желание.
сЬі Іосіа 8а п Ріе4го, поп Ьіа: і т а  5ап  Раоіо см. Р -1792 

РАОЬО пі
349я. й о т  сіа раоіо е Ііге продаж ная душ а шкѵра. 

РАРА пг 
Гідііо (31 рара  см. Р-688.

РАРА т 
здісіаіо сіеі рара см. 5-ОД6
— еззеге с о т е  і коіааі! сіеі рара  (сЬе 1п кеНе поп коп 

Ьііомі а  хЬагЬаге ипа гара) см. 5-907.
350. апЛаге (или ігоѵагхі, ѵепіге) а К о т а  е поп ѵе- 

сіеге (или зепга ѵесіеге) іі рара побЫЕать в Риме и не 
видеть папы; пропустить самое интересное:

Мі ігоѵаѵо, с о т е  з! сЗісе, а К о та , е поп роіеѵо ѵейеге 11 
рара (/. Ыіеѵо, «Соп^еззіопі йі ип ііаііапо» ).

Казалось, я был у  цели, но, как говорится, близок Ло
коть, да ие укусишь.

351. аѵеге ип рара іп іакса =  иметь все, что душе 
угодно; быть хозяином положения:

Ога 11 5ІЕПОГІПО ё а Веііапо, 1п сава Р”а, Іоп4;.тіо гіаііе
Бессаіиге, іиН аіо  гіі о§*пі Ьепе сГЫ сііо, е §1! раге «Гаѵег ип 
рара 1п іазса (С. Ошбіі, «Ерізіоіагіо» ).

Теперь синьорино Томмазо вернулся к себе домой в Бел- 
лано, подальше от всяких неприятностей, окруженный всеми 
благами, ниспосланными свыше, и ему каж ется, что ему 
море по колено.

йаге 1а Ьепегіігіопе сіеі рара т о п с о  см В-544, 
сіаге і сопГеШ сіі рара Й>І54о а цсі см. 5-829.
352. епігаге рара іп сопсіаѵе е ш сігпе саггііпаіе (тж. 

іогпаге гіі рара ѵезсоѵо) попасть из попов да в дьяконы.
353. (агкі рара =  стать большой шишкой:

— С1 ѵо^Нопо 8оЫі, Аггіиіпо. с! ѵиоіе Гасдиа; с! ѵо&Нопо 
а п іт а іі  ^ гобйІ. Тгоѵа. ігоѵа, Агсіиіпо,— в ^ ш п з е  5ерре гі- 
сіепсіо. — Тгоѵа е Іа ііі рара (Р. ІоѵІпе, «Ье іеггв йеі Засга- 
тепто» ).

— Нужны деньги, Ардуино, нужна вода, нужен крупный 
рогатый скот. Найди все это, иайди, Ардуино, — говорил 
Сеппе смеясь, — н будешь кум королю.

ііп<тег8І дгиііо соше рара 8і5Іо см. 0-1117.
354. зіаге сіа рара (или рарі) жить припеваючи, как 

сыр в масле кататься:
...Ѵегігаі: с! Ьаппо іі т а іа іе ;  с! Ьаппо 1а ГагІпа, сі Ьаппо 

Іа ?гиіта. сі Ьаппо іі ѵіпо, е іагето  6а рарі (Д. Могаѵіа. 
«Ьа сіосіага>).

.. .В о т  увидишь, мы будем там как у  Христа з а  пазухой: 
у них есть поросенок, мука, сЬпукты. вино.

«Б іагето  «За рарі. Аррепа Іагй саігіо з іа г е т о  да рарі» 
(С. Агріпо, «Ьа & йога цю ѵапе»).

«Нам будет хорошо, вот только комната согреется, и нам 
будет просто отлично».

$1аге с о т е  ип рара см. Р-355.
Іогпаге сіі рара ѵексоѵо см. Р  352. 
ігоѵагкі (или ѵепіге) а К о т а  е поп ѵегіеге (или зепга 

ѵесіеге) іі рара см. Р-350.
355. ѵіѵеге (или 8Іаг°) с о т е  ип рара ^  как сыр в 

масле кртаться.
356 сіоѵе ё іі рара, 1а ё К о т а  ргоѵ. где папа, там и 

Рим.
357. тог4о ип рара, ее пс Га ип аііто ргоѵ. свято ме

сто пусто не бывает; незаменимых людей нет.
рара Ьеопе диеі сЬе поп роіеѵа аѵег-е 1о гіопаѵа см. 

Ь-388.
358. ка рііі іі рара е ип сопІагЧііо, сЬе іі рара коіо 

ргоѵ. =  ум хорошо, а два лучше.

359. ІиШ р0550П0 кЬадІіаге Ігаппе іі рара ргсѵ. все 
могут ошибаться, только римский папа непогрешим

«Т и Ш  РОБ80ПО бЬа«Ііаге», рарй Ьа ов8е-'7а4о воггШепсИ, 
♦ігягіпе іі рара. Созі а іт е п о  в| йісе» (Р. 5 раііеііі, *Е«ате 
йі прагагіопе»),

— Все могут ошибатьсі кроме папы римского, — сказал 
отец улыбаясь. — По крайней мере, так говорят.

РАРАЬЕ адд
360. сііге дс а ііа  рараіе сказать что-л. без обиняков, 

открыто.
РАРАТО т

361. досіеге іі рараіо ж ить припеваючи. 
РАРАѴЕКАТО т

362. аИо рараѵегаіо правящ ая верхушка:
Мі кетЪга сЬе сіб сЬе сііззе Разоііпі Говве [сіпсіапі('пі аі- 

т е п іе  ѵего: с о т е  сіеѵе рагіаге ип Біпсіагаіігіа (сЬе. оѵѵіа- 
т е п іе , поп іассіа рапе  йеІГаИо рараѵегаіо гіі рагШо, т а  Біа 
апсЬ чгіі ип Ьгаѵ’и ото , опсвіо е согаввіово"') («Ьа пиоѵа 
оиезиопе йеііа Ііпдиах).

Мне каж ется, что все. о чем говорил Пазолини, 
совершенно правильно. Как еще должен говорить проф
союзный деятель, который, очевидно, не входит в правящую 
верхушку партии, но является человеке м честным и смелым?

РАРАѴЕКО т
363. ай о  рараѵего большая шишка, значительная 

особа:
ип те55о  сіеі С отип е ѵеппе а сЫ атагІо: гіоѵеѵа аггіѵаге 

ип аИо рараѵего іп аиІотоЬіІе (В. ТессНі, «Сіоѵапі атісі»).
За ним пришел посланец из муниципалитета: ожидали 

прибытия важной персоны на автомобиле.

364. діі а ііі рараѵегі сильные мира сего, власть иму
щие; главари.

Г0550 с о т е  ип рараѵего см. Р-546.
Іаге (Г )ас^иа й. рараѵе^о см. А 160
365. іпсогопаге сіі рараѵегі венчать гороховым венком, 

надеть дурацкий колпак.
366. ѵоіаге іі рараѵего потрясти, обобрать ко.о-л. 

РАРЕКА {■
367. сііге ипа рарега сказать глупость, ляпнуті что-л.
368. ргепсіеге (или рідііаге) ипа рарега сесть в ка

лошу, обмишулиться.
РАРЕКО т

йаге Іа ^айида іп диагсііа аі рарегі см. С-1155.
369. Ьиоп рарего е саШѵа о> а  ^  в молодости добрый, 

а к старости злой; хороши невесты, откуда ж е жены- 
ведьмы?

370. і  рарегі т е п а п о  а  Ьеге 1е осііе (или ГосЬе а Ьеге)
ргоѵ. й ; яйца курицу учат.
РА РРА  {

371. раора хсогіеііаіа ^  готовенькое; полученное без 
труда, без усилий:

О еі (’аппо п о /и 'ііі ТаНе е зисіизе, 1а рарра БсодеІІаіа 
іп в о т т а , е а ю г а  іі согво йі ІеИегаІига ііаііапа ві гігіисе 
а ип іа ііо  іп іогтаііѵ о ... (Ь. Віапсіагйі, кАІІе іп
Р іагга  йеі йиот о»).

Можно такж е преподать уж е готовые заключения н вы
воды, так сказать, разж евать и в рот положить. И тогда 
курс итальянской литературы будет носить чисто информа
тивный характеп_

372. —• азреііаге 1а рарра хсойеііаіа а :  ж дать мило
стей, ж дать манны небесной.

373. — 1а рарра 5сосІеІ1а(а ріасе а 4иШ ргоѵ. её все 
любят приходить на готовенькое.

374. рарра е сіссіа: езчеге рарра е сіссіа быть нераз
лучными; ^  водой не разольешь.

Сгейіашо рег аппі с аппі йі еввеге Іпіітг» р рра е сіссіа 
с о те  Бі йісе сіі ѵоіегсі Ьепе, (1і еззег (гаіеііі (А. Могаѵіа, 
яРассопіі готапія).

В течение долгих лет мы думаем, что мы близкие друзья, 
что нас, как говорится, водой не разольешь, что мы любим 
друг друга, что мы братья.

5СІОССО с о т е  ипа рарра хепга хаіе см. 5-457.
5сірііо с о т е  ипа рарра хепга хаіе см. 5-460.
375. ІиМа Іа т е й е х іт а  рарра все одно и то же.
376. аѵеге сіеііа рарра (гиііаіа пеііа 4еі4а (тж. аѵеге 

рарра пеі сегѵеііо) иметь кашу в голове.



РАР 719 Р
Гаге Іа рарра аі гііаѵоіо см. Э-340. 
т а п д іа ге  1а рарра іп гаро а цгі см. С-776
377. ксогіеііаге іа  рарра а  дй Ш разж евать и в рот по

ложить
378. хоГГіаге пеііа рарпа шпионить.
379. ѵоіеге 1а рарра ГаМа стремиться получить что-л. 

без труда, норовить прийти на готовенькое.
а  ше Іа рарра іп саро поп т і  се Іа тап& іапо см. 

С-777.
Меіпо поп ѵоіеѵа 1а рарра, е роі т а п д іо  апсЬе іі т е -  

кіоііпо см. М-1058.
поп з ’ё пііса т а п ^ іа іа  Іа рарра іпхіепіс см. М-381. 

Р А Р Р А С Е С Іт
380. п іап^іаге а  раррасесі а) есть с жадностью, гло

тать без разбору; Ь) быть легковерным 
РА РРАСАЬЬО  т

381. раррадаііо  беііа  хігаоа юбочник, бабник. 
Г0550 согпе ип рарра^аііо  см. К-546.
гіа {аг гісіеге і рарраоаііі см. К-326.
382. {аге рарра^аііо  болтать, пустос ловить:

II і^оббо 5і ѵоііа а еиаггіагіо...
— Веііоі — Віі вгісіа. — Мі (аі іі раррэдаііо? (Ь. Рігапсіеі- 

Іо, «Ка'сИе рег ип аппо*).
Рыжий поворачивается н смотрит на него з  упор...
— Ну знаешьі — кричит он. — Ты мне еще и зубы заго

варивать?
I (авсіБІі чйпі іап іо  епігаѵапо пеііа з іапга, рег Гаге I рар- 

рада ііі соп 1а гавагга... (А. Сегѵі. тіеі веііе [ів ііх ).
Время от времени фашисты заходили в комнату, чтобы 

поболтать с девушкой
383. хареге дс а  раррадаііо  повторять что-л. не пони

мая, твердить как попугай.
РАРРАКОЕЬЬА }

384. кіаге іп раррагсіеііе наслаж даться жизнью; ку
тить.
РА РРАРЕ ѵ

с’ё сЫ Ьа 1е ѵосі е сЬі рарра 1е посі см. Ѵ-857. 
Р А Р Р А Т А С Іт

385. еззеге ип рарраіасі сносить все молча, добиваясь 
своей цели.
РАКАВОЬА і

386. аѵеге сопіріиіо Іа рагаЬоІа быть на закате своей 
карьеры, славы и т. п.
Р А К А 0 І8 0  т

387. рагасІІ50 Іеггекіге рай земной:
Ега ип ѵсго рагабізо 1егге'5Іге, ипо Б Іегтіпаіо  Ьобсо ѵегсіе 

с іпігісаіо (С. Сейегпа, «Зіцпоге & 5 іцпогі»).
Гут был настоящий рай земной — огромный зеленый дев

ственный лес.
апсіаге сігійо іп рагасііхо соп ІиМе 1е ксагре см. С -566.
388. аг.сіаге іп рагасііхо отправиться в рай, умереть.
389. епігаге іп рагайіко а  (ІіуреГІо сіеі запіі добиться 

своего любыми средствами, во что бы то ни стало.
390. (аге г іі  дс зио рагасііьо увлечься чем-л.
391. ^іосагяі ІІ оагайіко вести беспутную жизнь; 

быть нераскаявшимся грешником.
392. т а п й а ге  а  рагасіізо отправить к богу в рай, уко

кошить.
393. теМ еге дс іп рагайіхо превозносить что-л. до не

бес, расхваливать, возвеличивать.
394. хепіігхі іп рагасііхо чувствовать себя как в раю, 

на верху блаж енства.
395. кіаге іп рагагііко а  сіізреііо сіеі зап іі быть неже

лательным, незваным гостем.
Іігаге §ій ГиШ і запіі сіеі рагас1І8о см. 5-217. 
ѵоіеге апгіаге іп рагайіхо іп саггогга см. С -1048.
396. іп рагасііхо поп кі еп іга (или поп хі рио епігаге 

іп  рагасНзо) а гіікреГІо сіеі зап іі ргоѵ. ~  с и л о й  ничего 
не добьешься; насиль.ю мил не будешь.

зоіі поп 5І хІагеЬЬе Ьепе пеапсЬе аі РагаіШ о см. 
5-991.
РАКАСОКЕ т 

ріеіга сіі рагадопе см. Р-1761.

— іі і і іт а  ріеіга «Зі рагадопе см. Р-1762.
397. т ап саге  хэііо Н рагадопе (тж. 8Пагіге аі рага

допе) не выдерживать сравнения, бледнеть в сравне
нии с...

398. хіаге аі рагадопе выдерж ивать сравнение, бы іь 
не хѵже.

399. і рага^опі хопо осііохі рю ѵ. сравнение — ие до
казательство.
Р аК А К Е  ѵ 

рагаге іі кас^о а дгі см. 5-36. 
рагаге ипа зіоссаіа  см. 5-1747.

РАКАТА I }
ІеІІо сіі рага іа  см. 1,-468.
400. Гаге рагаіа  а) быть полезным, плодотворным; 

Ь) делать что-л. с помпой, торжественно.
401. піейеге іп рагаіа выставлять (напоказ;, демон

стрировать
ргапго сіі рагаіа, ѵейі ^гапгііпаіа см. Р-2209.

РАКАТА II [
402. апсіаге аІІа рагаіа  парировать удар, защищаться.
403. Гаге 1а рага іа  а) запастись, обеспечить себя всем 

необходимым; Ь) быть упорным, настойчивым.
404. гевіаге зиііе рагаіе эстать в оборонительную 

позу.
405. кіаге зиііе рагаіе действовать осторожно, осмо

трительно.
406. ѵегіеге 1а ш аіа  рагаіа  а) чуять опасность (при

мер см. П-146а; Т-472); Ь) видеть что-л. в черном свете, 
не надеяться на успех.
РАКАТО 1.

ш аіе рагаіо  см. М-261.
РАКАТО 2. пі 

саг 1а сіа рагаіі см. С 1052.
РАКАѴЕІЧТО гп

407. Гаге сіа рагаѵепіо служить ширмой.
РАКЕССНІО а д е

аѵеге рагессЬі 8ап Оіоѵаппі агісіоззо см. С-623.
408 сіігпе рагессЬіе наговорить с три короба; сказать 

несколько слов:
— Ей ога сЬе іе пе Ьо йеііе рагессЬіе <11 Ыароіі... юсса

а іе  а рагіаге (М. Зегао, «Сиоге іп$еггпо»).
— А теперь, когда я рассказал тебе столько о Неаполе, 

расскажи и ты что-нибудь.

РАКЕСС.ІАКЕ о
рагеддіаге 1а Ьезііа е іі Ьакіо см. В-628, 
раге^ріаге і сопіі см. С 2552. 
раге§§іаге 1е коше см. 5 -998.
Іа т о г іе  раге^д іа  Іи й і см. М-1987.

РА КЕССІО  гп
409. раге^діо сіі сопіі сведение счетов:

8с іга поі бі гіоѵеззе ѵепіге а ип рагее?іо  сопН, сЫ за 
сЪе гахха (1і (ІеЪіІо гпі ігоѵегеі зиПе враІІе а Гаѵоге (Ігаве 
ссгптегсіаіе) гіі саза Мауег, сЪе т ’Ьа Іепиіо рег Гі^ііиоіо... 
(С. С іизіі, «Ерізіоіагіо»).

Если бы между нами дело дошло до сведения счетов, 
я ие представляю себе, какой огромный груз неоплатного 
должника (так говорится у деловых людей) оказался бы 
у  меня на плечах в пользу семейства Майер, обращавшегося 
со мной как с родным сыном.

410. ѵепіге іп рагеооіо восстановить равновесие; со
размерить свои расходы, свести концы с концами:

Ей е^И 1е Гасеѵа гіеі ге&аіі, гиЬапйо ^иа1сI^е ѵоііа виі рево 
рег ѵепіге іп р а г е ^ іо ;  ша поп роіеѵа шаі іт т а ^ іп а г з і сЬе 
сова еііа аѵгеЬЬе ѵоіиіа (V М о г и с с Ы о , «8(огІе йі іегі, йі 

е йі йот апі»).
Он делал ей подаркн, время от времени обвешивая поку

пателей, чтобы возместить затраченные деньги, но никогда 
не мог угадать ее желания.

РА К Е М А О О  (тж . РА К ЕМ А ТО ) т
411. Гаге ип рагепіагіо соп чсі побрататься с кем-л. 
412 ІІ рагепіасіо сІеѵ’е55еге рагі ргоѵ. =  по себе де

рево руби, по себе ж ену бери.
сЬі поп Ьа роѵегі о т а Ш  пеі рагепіасіо, ё паіо о сіі 

Іа т р о  о сН Іиопо см. Р-2192.
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ѵНІап поЬіНІаІо поп соповсе вио рагепіаіо  см. Ѵ-576. 
РАГѵЕГ^ТЕ т е }

413. ІІ ргішо рагепіе прародитель Адам.
414. аѵеге рагепіі іп сЬіазво пользоваться дурной ре

путацией.
евхеге рагепіе рег рагіе сіі А сіато см. А-268. 
поп кргеггаге Іа сіойгіпа сіеі рагепіе с.м. 0-884. 
а т іс і  а ііа  ксеііа, е рагепіі с о т е  хопо см. А-620. 
сЬі Ьа сіеііа гоЬа, Ьа йе’рагепй см. К-476. 
а ііе  погге е а ’ т о г іо г і аі сопозсопо і рагепіі см. 

N-533.
р г іт а  і сіепіі, роі і рагепіі (тж. ё рій ѵісіпо іі гіепіе 

сЬе ПС55Ш1 рагепіе) см. 0-214.
ѵаі рій ип а т іс о  сЬе сепіо рагепО с.м. А-627. 

РА К ЕМ Е8І /
415. Таге рагепіезі сделать отступление.

РАКЕКЕ 1. ѵ
рагеге сГаѵег т а п д іа іо  ипа т іп г ь іг а  сіі Іикі см. 

М-1466, 
рагеге ипа Ь аЛ е^а см. В-58, 
рагеге ипа Ьегіиссіа іп госсоіі см. В-609, 
рагеге ип Ьі см. В-636, 
рагеге ип сапсіеіойо сіі сега см. С-421, 
рагеге сіі сака рій сЬе Іа ргапаіл см. С-1161, 
рагеге 1а сакіа 8ихаппа см. 5-2104. 
рагеге ип сеп іек іто  зріссіоіо см. 5-1408. 
рагеге ипа сіѵеііа зиі таг2 (и )о1о  см. С і9Э2. 
рагеге с о т тс 5 5 о  сіі іе д п а т е  см. С-2310, 
рагеге соп іи тасе  соп чсі см. С-2586, 
рагеге ип сіі см. 0-292. 
рагеге ип гіізсо гоИо см. 0-592. 
рагеге й’еххеге зиі саѵаііо сРОгІапгіо см. С -1359. 
рагеге іі Гапіе сіі ріссЬе см. Р-167. 
рагеге Іа ііі соііа з і а т р а  см. 5-1613. 
рагеге ип Ге^аіеііо пеІІа геіе см. Р-384. 
рагеге 1а ІіІа с'е!Іе осЬе см. Р-731. 
рагеге Іогіе см. Р -1104.
рагеге ип (гаіеііо  сіеііа тізегісогсііа см. Р-1251.
рагеге ип ГгиІІіпо см. Р-1378.
рагеге ип Іиосо Іаѵогаіо см. Р-1484а.
рагеге ип §а41о сЬе т а п о іа  1е Іисегіоіе см. 0-300.
рагеге ип ріиІеЬЬе см. С-751.
рагеге ип ^гэп  піиііпо а  ѵепіо см. М-2153.
рагеге ип’іт т а § іп е  см. 1-78.
рагеге ипа Іапіегпа см. Ь- [44.
рагеге ип Ьаггаго иксііо сіі зероііига см. Ь-282. 
рагеге 1а Ііхіа ЛеІ Ьисаіо см. Ь-750. 
рагеге ипа Іиссіоіа см. 1,-806. 
рагеге ипа Іи т а с а  см. Ь-856.
эагеге Масіоппа аскіоіогаіа (или М айоппа сіеі гіоіогі, 

йеІІе дгопсіаіе) см. М-50, 
рагеге ипа Масіоппа іп сіш а а  ип Ьакіопе см. М-51, 
рагеге ипа тасіоппіпа гіі Ьисса см. Ь-802. 
рагеге ип т а ^ і о  см■ М-98.
рагеге ип т а § о  (или іі ша<;о заЬіпо) см. М-122.
рагеге 1а т а т т а  сіеі Ггесійо см. М-316.
рагеге ипа т а п п а  см. М-434.
рагеге ип т ізи г іп о  сіа з е т і  см. М-1599.
рагеге ип МопспЬеІІо см. М-1839.
рагеге ипа (или Іа) іпогіе кесса см. М-1942.
рагеге ип т о г іо  сЬе с а т т іп а  см. М-2002.
рагеге ип ти ііп о  а  ѵепіо см. М-2153
рагеге ип погсіпо см. N-450.
рагеге ип’оса іт р а х іо іа іа  см. 0-12.
рагеге 1’о т Ь га  сіі ке кіеззо см. 0-339.
рагеге ип раЛгс аЬаІе см. Р-36.
рагеге ип ріссіопе сіі ^еьхо см. Р-1566.
рагеге рорраіо йаііе 5Іге§Ье см. 5-1928.
рагеге ргезо аІГагсЬеНо (или а§Н агсЬеШ) см. А-989.
рагеге ип рипіо іп^егго^аііѵо см. Р-2533.
рагегр Іа чи агех іта  см.
рагеге диеііо сііе гіа т о м е  а і Іеггеіпоіі см М 2074.

рагеге диеііо сЬе гііегіе (или Нго) ипа Іапсіаіа а Сгі- 
5І0 см. С-3066.

рагеге ^ие11о сЬе ѵа а  ѵепйеге 1е воІШ е см. 5-967.
рагеге ипа ге^іпа см. К -183.
рагеге И гіігаііо  сіеііа ( а т е  см. К-442.
рагеге ип зассо см. 5-32.
рагеге ип 8ап  Ьаггаго см. Ь-282.
рагеге ип 8ап  Ьиі^і см. Ь-855.
рагеге 1а $ап іа Зикаппа см. 5-2104.
рагеге ипо 5І0ссаіІ550 см 5-1745.
рагеге ипо хіоііо см. 5-1757.
рагеге ипа 5Іге§а см. 5-1928.
рагеге ип хигсіііо см. 5-2102.
рагеге 1а Зикаппа см. 5-2104.
рагеге ип Іоро изсііо (За ип огсіо см. Т-747
рагеге 4и44о іі топсіо см. М-1796.
рагеге ихсііо гіі 50ІІ0 а  ипа т а с іа  см. М-31.
рагеге іі ѵессЬіо З ітео п е  см. 5-808.
рагеге ипа ге іа  см. 2-48.
рагеге лпо гіпдаго см. 2-54.
еххеге Ьаііекка е ѵоіеге рагег поѵігіа см. В-57.
Ьосса сЬе раге ип {огпо (или ипа зіапТегпа) см. В-809 
д а т Ь е  сііс раіопо сіие гоІТапеПі см. С-112. 
зсгШ ига сЬе раге г а т р е  сіі тохсЬе см. 5 -491.
416. рег Ьеп рагеге чтобы не ударить лицом в грязь.
417. рег поп рагеге чтобы не показать вида.
418. зепга рагеге незаметно, потихоньку; втихомолку, 

тнхой сапой; не подавая вида:
Е 1 и И а ѵ і а . бепга рагеге, (іуѴ^Но Іавсіагві Ігавсіпаге ип росо 

иіігіій Іиі гіа11’спіивіа5“іо Йі ді:(і рісѵапі (А. Ооегйогіег, 
«■А ррипіі рег Іа Ыо^га^іо (’і Сіизерре Ѵегйі»).

И все-таки, незаметно для  себя, Верди заразился энту
зиазмом этой молодежи.

II шоііѵо рег сиі диезіі ѵезШі л аппо іи п іо  с!і тойп ё 
еѵійепіе: со зіап о  росо, росЬібБішо... Е’ ѵего регб сЬе зепга 
рагеге диезіа т о й а  (Іеі ѵезіііі ашегісапі Ьа оЬЫідаІо 1е га^аг- 
/ е ай аіігі сатЬ іатеп Іі... (А. й е  Іасо, <гѴпа віогіа й і еті- 
егап іі» ).

Ясно, почему так модна эта одеж да; она дешева, очень 
дешева... Одиако без видимой причины эта мода иг аме
риканские джиисы постепенно вынудила девушек пойти на 
ряд других изменений в туалете...

Ма 1’Огсо, іпвозреІШо, зепга рагеге 1а вогѵееііаѵа зетрге  
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Но Чуднще. заподозрив неладное, все время незаметно 
следило за ней.
(Пример см. тж. М-601).
419. с о т е  раге е ріасе как угодно, как вздумается:

Ма е§*П аѵеѵа зетр ге  ІаНо циеі сЪе §:1і ега рагзо е ріа- 
сіиіо. Зі зспііѵа ш е^ііо гіі ип ге іп саза зиа (/.. Сариапа, 
«II тагсНезе сіі КоссаѵеЫіпа» ).

Кузен Пергола всегда поступал так, как ему в голову 
взбредет, и чувствовал себя настоящим царьком в своем доме. 
(Пример см. тж. А-647).

420. гіоѵе т і  раге е ріасе куда мне заблагорассу
дится:

У.с1іпс!а. — Е гіоѵе ѵоіеіе апйаге?
Ыпйого. — Оѵе ші раге е ріасе (С. СоШспі, «СН атогі сіі

2.еІіпсІа е Ыпйого»),
З е л и н д а .  — Куда вы собираетесь пойти?
Л и н д о р о .  — Туда, куда захочу.

сака т і а ,  риг (или рег) ріссіпа, сЬе 4и ыа, (и т і  рагі 
ипа ЬаЛіа см. С-1196, 

а  сЬі Ьа ГоссЬіо йе! Ьие ипа токе?  раге ип саѵаііо
см. 0-241.

(а&сіа ип сіоссо, раг ип Носсо см. С -1948.
Іа Нега раг Ьеііа а сЬі ѵі ^иайарпа см. Р-672. 
о§пі Ьгиксоіо §1і раге ипа Ігаѵе см. Т-893, 
ип’ога раге т і і іе  см. 0-476.
раг сЬе діі аЬЬіап ргеко ипо зріссіііо йі сгосе! см. 

5-1401.
раге сЬе §1і кі сіеЬЬа гіГаге іі гехіо см. К-280. 
раг сЬе 5І сіеЬЬа тиоѵеге ип то п іе ... см. М-1878, 
раг сЬе рехі іпгіасо! см. 1-191.
,'аге сЬе ѵа*1а а ііа  шогіе см. М-1988.
I агі“ ип {гіогпо см. С-607.
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раге іпапііііаіо см. 1-143. 
раге Іеѵаіо сіаІГагаІго см. А-982. 
т і  раге тіІГаппі... см. А-893. 
раге ип паЬіззо см. N-2. 
раге ип пісіо сѴиссеІІі см. N-284.
421. рагеге е поп еззеге (ё с о т е )  {ііаге е поп 1е$5еге 

ргоѵ. =  хорош, пригож, да к делу не гож.
422. т і  раге е поп т і  раге прямо-такн не верится, 
раг дііеІІо сЬе іпѵеп4о Іе сапсіеіе сіі ке§о см. С-417, 
раге ип ге йі ріссЬе см. К -149.
т і  раге сіі хо^паге! см. 5-893.
е§1і 5І раге аІГиксіо см. 1.1-239.
раге иксі4о сіаІГагаІго см. А-982.
раге ѵепиіо (или хсехо) сіаІГаІре см. А-506.
423. а  диеі сііе раге каж ется (призер см. В -1252). 
диехіо раге 1а44о а  4ио сіозко см. 0-869.
зетр ге  раге рій ргапсіе Іа раг4е сіеі со тр ад п о  см. 

Р-663.
ѵез4і ип сіоссо, раг ип Гіоссо см. С -1948. 
ѵев4і ипа соіоппа, 1а раге ипа Ьеііа сіоппа см. С-2164. 

РАКЕКЕ 2. т
і рагегі сіі Регреіиа см. Р-1309.
424. Йа раг зио по-своему, по своему усмотрению:

Іо зиопаѵо 1а сЬіІагга йа раг шіо, озвіа виі вегіо... регсЬё 
зопо ип агіізіа  е поп ип ЬиНопе (А. Могаѵіа, «Кассопіі
готапі» ).

Я играл на гитаре по-своему, то есть серьезно... потому 
что я артист, а не шут.

425. ітшіаге рагеге изменить мнение, взгляд на что-л.
426. сЬі сопірга іі рагеге сіеріі зсіоссйі Ьа рег ^ іш ііа  1а 

репііепга ргоѵ. ~  послушаешь дурака, будешь каяться.
Геззеге ё псіпісо сіеі рагеге см. Е-220. 
рііі сІеІГеззеге сопіа іі рагеге см. Е-221. 
диапіе 4ез4е диапіі рагегі см. Т-615.

РАКЕТЕ (
427. епіго (или 4га) диаііго раге4і в четырех стенах.
428. гопіреге 1а рагеіе сломать стену (отчуждения, не

доверия), сломать лед.
диаі азіпо йа іп раге4е, 4а1 гісеѵе см. А-1245.

РАКІ адд е т
раг т іо  см. М-1514.
429. аі (или а ііа , сіеі) рагі наравне, одинаково (при

мер см. А-559).
— тоззо аі раг сіі ип ^аііо  см. К-546.
430. — апйаге аі рагі соп дгі быть таким же, как 

кто-л., иметь такие ж е качества, достоинства, как кто-./і.
431. — тапсіаге (или те!4еге) (4и44і) а ііа  рагі отно

ситься ко всем одинаково, мерить всех на одну мерку, 
на один аршин.

432. — те44егзі а ііа  рагі (соп цсі) сравняться, стать на 
одну доску, идти в ногу (с кем-л.).

433. — ѵепйеге а ііа  рагі продавать по номинальной 
цене.

434. іп рагі в порядке, в соответствии.
435. — ше44егзі іп рагі а) идти в ногу со временем, 

с веком, не отставать от жизни; Ь) (тж. ігоѵагзі іп 
рагі) заплатить, ликвидировать свои долги, наверстать 
упущенное:

...а т іБ ига сЬе сгевсеѵа 1а виа раБЗіопе рег Магіа ЬиіБа, 
іпвговваѵа 1а ѵаіапеа йеі гіоѵегі есоіабіісі іп айетр іи іі; ѵепіі 
діогпі сЬе гітап б аѵ а  ІІ Іаѵого аІГІпсІотопі. соп 1а Гегта 
гіесівіопе гіі г ітей егв і іп рагі (Л. Могаѵіа, «гіе атЫгіопі 
&ЪацІіаІе»).

...по мере того как  страсть Карлнно к Марин Луизе воз
растала, росла гора не выполненных им учебных заданий. 
Вот уже три недели как он откладывал каждый день работу 
на завтра, давая себе обещание наверстать упущенное.

І /іп г іо тап і іі Іио сіебісіегіо ога Бетрге нп аііго, е<3 іо поп 
гшасіѵо шаі а ігоѵ агт і іп рагі соі I ио и т а п о  саргіссіо — 
« т а і  іп Іе тр о  а Гагіі Геіісе ип ів^апіе» (К  Ргаіоііпі, «Сго 
паса {ат іііаге»).

Что ни день ѵ тебя появлялись новые желания, н мне 
никогда не удавалось удовлетворить вовремя твою при
хоть — нн разу я не поспевал, чтобь ты почувствовал .себе 
счастливым хоть на мгновенье.

436. сіа рагі а  рагі на равной ноге, на равных нача
лах, как с равным:

Соп т е  зі сотрогіаѵа «За рагі а рагі, Гасепйоті 1е соп* 
Ясіепге зия іі аИгі сіие (А. Могаѵіа, «ІѴиоѵі гассопіі гот апі»).

Со мной оиа вела себя как с равным, откровенничая 
насчет двух других.

«Мі зопо сіоѵиіа агіаііаге: ога Іисісіо і раѵ ітеп іі е Гассіо 
1а сисіпа іп саза (ГаКгі, Ьгаѵа д;епі:е, сііе т і  ігаиапо йа 
рагі а рагі, регсЬё заппо сЬе Ьо аѵиіо апсЬ’ю  ип’ейисагюпе» 
(К  Ргаіоііпі, «Ѵп егое сіеі позіго іет ро»).

— Пришлось приспособиться. Теперь я хожу к людям на
тирать полы и готовить, но это порядочные люди, онн 
понимают, что я ничем не хуже их, они знают, что я тоже 
получила образование.

Ьа Іазсіаѵа раг!аге, зіаѵа ай азсоііаге, арргоѵаѵа о Іе&- 
^ егтеп іе  гпосШісаѵа, зет р ге  сопіепіо сіі ѵепіг ІгаМаіо д а  рагі 
а  рагі (/. 8ѵеѵо, «Ѵпа ѵііа»).

Спалати давал Ашіетте возможность высказаться, выслу
шивал ее, одобрил или слегка поправлял и всегда был до
волен тем, что она держ алась с ним иа равной ноге.

АЫ ега созі ЬеІІо рагіаге йа рагі а рагі соп Аппеііа 
(/. Зѵеѵо, «ІІпа ѵііа»),

О, было так приятно разговаривать с Аинеттой на равных. 
(Пример см. тж. С -1138).

йі рагі раззо  см. Р-177.
437. рагі е р а ііа  (обыкн. употр. с гл. евзеге, г ітап еге) 

так на так, баш на баш:
— АпсЬЧо, со5І, загб ип и о то  ІеІІсе*
— В е т з з іт о :  рагі с раііа . Липдце зи, аіхаіі, Іа зігайа 

сіеііа рогіа Іа сопохсіі поп с*ё Йаѵѵего Ьізо^по сіеі Іите! 
(М. Риссіпі, «Сіпеіие тШопІ»).

— Тогда и я буду счастливым человеком.
— Прекрасно. Мы с тобой квкты. Что ж , вставай Вот 

бог, а вот и порог. Дорогу знаешь, и светить не надо.

438. — Іаге рагі е р а ііа  закончить вничью, без победи
телей.

а  сиіо рагі ст. С-3145, 
а ріё рагі см. Р-1607 
—• каі4аге а  ріе рагі см. Р-1608.
439. с а т т іп а г е  рагі (р а п , проявлять выдержку, сдер

жанность.
440. езхеге рагі: з іа т о  рагі мы квиты, 
езхеге рагі аІРеѵеп4о см Е-276.
441. еззеге рагі пеі ріосо сыграть вничью.
442. ем еге р аг(і) рагі быть равными, одинаковыми 
Гаге сатіо о рагі см С 56.
443 поп (аге пё рагі пё саГГо не прийти пи к какому 

заключению
444 й*(и)осаге а  рагі р саГЕо (гж. {аге рап  е гіізрагі)

играть в чет н нечет
Е Еепга аѵеге ипа тіпігпа сарагга, ііагяіі іп т а п о  ип 

роѵего сигаіо! ^ие51:о зі с Ь іа т а  діосаге ип иото а  раг! е 
с а |!о  (Л. М ат опі, «I ргот еззі 8ро$і» ).

И так, за здорово живешь отдать ему на растерзание 
бедного священника! Это называется играть человеческой 
судьбой в х>рлянку.

— РегсЬё поп ^ассіато іі ^іго сіі Ргапсіа — гііззе Кийу.
— Раіе рагі о йізрагі — ргорозе Ресіегісо (С. Косса, «Ьа 

га^агга  іт ргийепіе»).
— Почему бы нам ие поехать во Ф ранцию ?— сказал  Руди.
— А вы бросьте жребий: орел или решка, — предложил 

Федерико.
445. Іеѵаг(5е)1а (или изсігпе) гіеі рагі поквитаться, 

свести счеты:
Огагіо. — I со т іс і поп зі аггіссЪіапо. О иапіі пс асдиізіапо, 

іап іі пе зрепгіопо. Реіісі чиеІП сііе, іп саро аІГаппо  1а 
Іеѵапо йеі рагі; т а  рег Іо рій  Ризсііа ё т а ^ і о г е  сІеІРепІгаіа 
(С. Соійопі, «II іеаіго сотісо»)

О р а ц и о. — Актерам не разбогатеть. Все что онн за
рабатывают, все и расходуют. Счастливы те, кому удается 
к концу сезона свести концы с концами, ио у большинства 
доходы меньше расходов.

рараге (или гісатЬ іаге, гіра§аге) сіі рагі т о п е іа  ся.
М-1836.

іепег^ рагі Іа Ьііапсіа см. В-732.
1га44аге ц<і сіа раг 5ію см. Т-862.
а т іс і  сагі ( т а  ра41і сіііагі) е (1а) Ьогка йсі рагі; тж. 

ра44і сНіагі е 1а Ьогха гіеі рагі) см. А-617.
ІІ рагепіасіо йеу’евхеге рагі см. Р-412.
1с рагН 8опо рагі см Р-662.
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5Іті1і соп 5ІШІІІ, е деліе йі вио рагі см. 5-810.
446. ипо сіісе рагі, ГаИго са ііо  один за здравие, дру

гой за упокой (ср. кто в лес, кто по дрова).
РА РШ Е

447. П діигіігіо сіі Рагігіе миф. суд Париса. 
Р А Р ІС Ы А  {

448. гепйеге Іа рагід ііа а чй отплатить той ж е моне
той:

— Ѵоі всещііеіе ипа іг Деппа, регсЬё ѵі ііеигаіе, г о т е  :>і 
ііе^ гап о  1 іііі і, сЬе 5І Іавсега іп^аппаге Бепга гепсіегѵі 1а 
р а и д ііа  {Р. Магііпі. «Рессаіо е репііепга»).

— Вы останавливаете сбой выбор на г.ростушке, вообра
ж ая . как и большинство мужчин что она позволит себя 
обманывать и не будет платить вам той ж е монетой.

РАРІТА і
аі (или киі) ріегіе сіі рагііа  см. Р-1609. 

Р А Р Ь А М Е М С  т
449. 5Ігіп§-еге а  рагіаш еліо призвать на помощь:

СІага ргераѵа і БІепоге е Іа Майоппа, Ьисіііо вігіпдеѵа 
а  р а г іа те п іо  1 п([е 1е ѵосі сіеі ргоргіо іпреепо е йеі ргоргіо 

согавБіо (/. Ыіеѵо, «Соп}е5$іопі ііі ип ііа ііапо»),
Клара молилась богу и мадонне, а Лючнлио призвал на 

помощь все силы своего разума и все свое мужество.

Р А Р Ц Ш Т Е  а д д  
ѵіѵо е рагіапіе см. Ѵ-803. 
і т т а р п с  рагіап іе см. 1-76.
Ііп§гт сЬеіа е Іаііі рагіапіі см. Ь-707.

Р А Р Ь А М Ш А  /
450. лоп ^Іі т а п с а  1а рагіал ііла он за  словом в кар

ман не лезет, у него язык хорошо подвешен:
Аѵеѵа ѵепіісіпфк' аппі, ега ип Ъеі Еіоѵаііе орегаіо, ^ поп 

ЁІі та п с а ѵ а  Іа рагіап ііпа (V. Ргаіоііпі. «М еіеііо»).
Ему было двадцать пять лет, он был хорошим рабочим 

парнем и за словом в карман не лез.

РАРЬАКЕ 1. ѵ 
рагіаге «арегіів ѵегЬів» см. А-937. 
рагіаге аррипіаіо см. А-965. 
рагіаге агаЬо см. А-975. 
рагіаге а^ іі агаЬі см. А-976. 
рагіаге іп агіа (или аІГагіа) см. А-1025.
451. рагіаге с о т е  (или чиап(о) ил аѵѵосаіо говорить 

красиво.
лол рагіаге леііа ЬагЬа см. В-251, 
рагіаге велха ЬагЬаггаІе см. В -267. 
рагіаге сол Ьігідпао см. В-761, 
рагіаге сол 1а Ьосса ріссіла см. В-909, 
рагіаге іл Ьиоп ѵоі^аге см Ѵ-896.
452. рагіаге с о т е  ип Ьигаііо молоть как мельннца, 

говорить не переставая.
рагіаге соі саіса^пі см. С -106.
рагіаге іп саііейга см. С -1294
рагіаге с о т е  Сісего рго сіото виа см. С-1813.
рагіаге іп сііга см. С -1875.
рагіаге (с о т е  ип) сіпеве см. С -1928.
453. рагіаге с о т е  аі соп(е«5оге говорить как нь духу 

(пример см. М-1148).
рагіаге соі сопіа^оссе см. С-2482, 
рагіаге сорегіо см. С-2603.
рагіаге сіі соггіа іп са^а сІеІГітріссаІо см. С-2656.
рагіаге іп сгосг см. С-3093.
рагіаге аі сиоге см. С-3271.
рагіаге пеі йекегіо см. 0-247.
рагіаге ех аЬгирІо см. Е-279.
рагіаге ех са(1іе<]га см. Е-280.
рагіаге іп Пдига см. Р-724.
рагіаге Іогіе см. Р-1108.
рагіаге ( і і)  Тгапсехе с о т е  ипа ^ а ііа  (или ѵасса) 

крадпоіа см. Р-1207.
рагіаге ігалсо е ІіЬего см. Ь-541.
рагіаге а ^агЬо см. О 235.
рагіаге виііе (или ви 1е) ^епегаіі см. С-329.
рагіаге іп ^о іа  см. 0-855
рагіаге §га55о см. 0-1001.

рагіаге §тесо см. 0-1028.
рагіаге Іаг^о см. Ь-188.
рагіаге іаііпо см. Ь-218.
рагіаге а Іеіігге (Гаррідіопабі см. Ь-442.
рагіаге ипо а Іеѵапіе е ипо а ропепіе см. Ь-509.
454. рагіаге с о т ’ип НЬі □ з іа т р а іо  говорить как по 

писаному:
— Рагіо  Ьепе, Оиавііопе?
“ Соше ип НЬго віаш раіо (Я. Сазіеіпиоѵо, *Ь'опогеѵоІе 

Раоіо 1 -воп} огіея).
— Я правильно говорю. Квальоне?
— Как ло писаному.
— Вгаѵо ЬегІіссЬе! Наі рнгіаіо с о т е  ип ПЬго зіат р а іо !

(С. Соііойі. «Ье аѵѵепіиге й і РІпоссНіол).
— Молодчина! Говорил как по писаному.

455. рагіаге с о т ’ип Него кігарраіо двух слов связать 
не уметь, очень плохо говорить.

рагіаге іа Ііп^иа йеііа й о теп іса  см. І.-687. 
рагіаге іп таксЬ ега см. М-903 
рагіаге а  т е г г е  рагоіе см. Р-480. 
рагіаге аі (или соі) т о п і  см. М-2010, 
рагіаге гіеі т о г і і  а  іаѵоіа см. М-2011, 
рагіаге пеііо см. N-260. 
рагіаге пигіо е сгисіо см. N-544.
456. рагіаге с с т е  ип огасоіо быть краснобаем, 
рагіагг аІГогессЬіо см. 0-571.
рагіаге соі ріейі см. Р-1682.
рагіаге йеііа р іо^^іа е гіеі Ьеі іе т р о  см. Р-1823.
рагіаге а  ргорокііо е а яргорохііо см. Р-2352.
рагіаге риіііо см. Р-2432.
рагіаге іп риг,Га сК (огсЬеІіа см. Р-2447.
раііаге іп чиіпсі е іп читсН см. (3-121.
рагіаге рег г е ^ іт е п іо  см. Р-176.
рагіаге соп 1е ке$іе см. 5-692.
рагіаге виі войо см. 5-855.
рагіаге е вігарагіаге кепга тікегісогйіа см. М-1554.
рагіаге соп Іо кігахсісо см 5-1924.
рагіаге Йеі (е т р о  е Йеііа р іо^^ іа  см. Р-1823.
рагіаге іигсо см. Т-977.
рагіаге аІГиксіо (или а^ іі ивсі) см. 11-224.
рагіаге хепгя ѵеіо см. Ѵ-192.
рагіаге аі ѵепіо см. Ѵ-266.
рагіаіе  соп ѵосе иа сопТекхіопаІе см. Ѵ-853.
тапгіаге а рагіаге а Р ііаіо  см. Р-1814.
с о т е  ее рагіакзе аііе  ріеіге см. Р-1764
с о т е  рагіаге а  ип іо г й о  см. 5-1095.
457. соп Іісепга (или соп гівреііо) рагіапгіо с позво

ления сказать.
соп гіѵегепга рагіапсіо см. Р 463.
аііго  ё рагіаге сіі т о г іе  (или сіі т о г іге ), аі го ё п о гііе

см. А -563.
арге 1а Ьосса е Іаксіа рагіаг Іо крігііо см. В-930
іі Ьеі ^іиосо ё (аг гіе’ (аи і е рагіаг росо см. 0-503.
сагіа  рагіа е ѵіііап й о гте  см. С-1107.
сЬі т а і  рагіа, аЬЬіа рагіепга сіеііа гікрокіа см Р-916.
458. сЬі т о і іо  рагіа вревво (а ііа  ргоѵ говори 

меньше — умнее будешь; меньше говорить — меньше со
грешить; язык мой — враг мой.

459. сЬі поп рагіа поп (а ііа  ргоѵ. ^  молчание — зо
лото (пример см. Ь-695).

460. сЬі рагіа к ет іп а , е спі Іасе гасгорііе ргоѵ. =  
сказал красно, по людям пошло, а смолчится — себе 
пригодится; слово — серебро, а молчание — золото.

сЬі рагіа рег исіііа, а$реШ 1а (в)піер{і(а см. 11-30. 
а  сЬі ріасе іі Ьеге, рагіа  ветрге <]і ѵіпо см В-579. 
сЬі Іасе, ассопвепіе е сііі поп рагіа, поп сіісе піепіе см. 

Т-19.
сіаЬаНіпо, рагіа воі йеі Іио техНего см С -1776. 
йоѵе Того рагіа, 1а Ііп^иа Іасе см. 0-636.
8І йига рій іа ііса  а іасеге сЬе а рагіаге см. Р-247. 
ё с о т е  рагіаге аі т и го  (или а ііа  т и га у  ііа) см. М-2199. 
8І (а ргекіо а рагіаге см. Р-2262.
і т и г і  рагіапо см. М-2201.



поп рагіаге (или поп рагіаіе) Л  соггіа іг  саха гіеІГіт- 
ріссаіо см. С-2672. 

поп рагіаге сіі ш огй а іаѵоіа см. М-20?) 
рагіа регсЬё Ьа Ііпдиа іп Ьосса см. і_-717. 
рагіа йеі Іиро, е И Іиро е$се іиог гіаііа іап а  см Ь-1003 
рагіо ш аіе? см. 0 -528 Ь). 
461. рагіаге кепга репхаге ё соше Іігаге яепга шігаге 

ргоѵ. говорить, не дум ая, все равно что стрелять, не це
лясь.

462. рагіа росо е аксоііа аккаі, е ^іагг.гпаі лоп ТаІНгаі 
ргоѵ. =  слушай больше, а говори меньше (— за  умного 
сойдеш ь).

іі Іасеге ё гівропйеге а сЬі рагіа вепгга га^іопе см. Т-21. 
РАРЦѴРЕ 2. т 

іаЬЬго йеі рагіаге см. Р-9.
163. іепеге і р ап аге  прекратить разговор 
а  Ьиоп іпіеп(]^ог іі рагіаг согіо см. 1-334. 
аі сап (о Гигсеііо, а і рагіаге і) сегѵеііо см С-567.
464. а ксЬіеііо рагіаге ксЬіеііа гі5ро$(а ^  на прямой 

вопрос — прямой ответ:
— Реі -Ч’.о гіЛеге:?— сЫеБе Іа 5сопо5сіи(а. А бсЬіеНо раг- 

Іаге зсМеМа гІБрОБІа (А . О. ВаттШ, «Ѵпа поііе  / '--гапа» ).
— К чему ие гм еятося?— сьросиль незнакомка. Н а пря

мой вопро — прямой ответ.

діі иошіпі кі сопохсопо аі пагіаге, е Не сагпрале аі 
к(и)опаге -,м. 11-149. 
РАРЬАТО 

хііепгіо рагіаіо  см. 5-790. 
РА РО  т 

ил раг сіі гегі см 7-36.
аѵеге рій гіа (аге сЬе а ил раг Йі логге см. N-526.
465. 5Іаге а раго тоск. ^  стоить друг друга, быть 

под стать друг другу:
Ега ип ѵіеііассо, ей еііа е іі *1аѵа а раго, рглсііо поп Іго- 

ѵаѵа 1а Гог/.а сіі ІіЬегагБепе (V. Ргаіоііп і, г іе  гадагге М 
Запігейіапо»),

Он — негодяй, да и она емѵ под стать, раз у нее не 
хватает духа от него избавиться.
(ё ) ип аііго раг сіі шалісЬе (или сН сіосе) см. Р  108 
466. ип раг гіі 2иі(Т)оІі! эвф. черта с дта!
(1а ипа т и с с а  а ипа сіоппа сі согге ип раг сіі согпа см.

М-2129.
Ііга ріи ип іііо  сіі Ьеп< ѵоіепга сЬе сепіо рага йі Ьиоі 

см. Р-805.
РАРОЬА і

467. рагоіа аЬЬапйопаіа вышедшее из употребления, 
устаревшее слово.

468. рагоіе тарисііе заклинания.
469. рагоіе кіпгііаіе заученные, стереотипные, избитые 

фразы.
470. рагоіа ігаѵегва а) обидное слово; Ь) неверно по

нятое слово.
рагоіе (с а т р а іе )  іп агіа см. А 1023
471. рагоіе а саво (или а ѵапѵега) пустые слова, пу

стые разговоры.
рагоіе ай Іпсачіго см. 1-155.
472. рагоіа й’опоге честное слово (пример см. М-1814; 

5  1777).
473. рагоіа сГогсііпе а) лозунг; Ь) воен. пароль; с) тай

ное соглашение.
474. рагоіе йа Ігіѵіо п ю щ адная брань, 
рагоіе а ѵапѵега см. Р-471.
475. рагоіе аі ѵепіо (или а  ѵио(о) слова брошенные 

на ветер:
Роі сегсаі ді іагіе саріге сііе II ргойиііоге сі аѵеѵа йа  

[аге, сЬе поп роіеѵа гісеѵегіа, сЬе поп с ’егапо Ніш іп Іаѵо- 
гагіопе, сЬе с’ега 1а сгізі <5е1 с іп ета  е  созі ѵіа. Рагоіе аі 
ѵепіо (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гот апі»).

Потом я попытался растолковать ей, что режиссер очень 
занят и не может ее принять, что нет фильмов в произ
водстве, что сейчас в кинематографии кризис и так далее 
Пустая трата слов.

Мапіпа. — Аѵеіе ргейісаіа 1а то га іе . 1а ѵозіга т о га іе і Ма 
іііііе  рагоіе а і ѵепіо (/?. Вгассо, «Ѵпо йе(*1і опезіі»).

М а и и н а. — Вы проповедовали мораль, свою мораль. Но 
все это — пустые слова.
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— ...рег іе  зоп рагоіе а ѵиоіо: і;и іі зепзо гіеііа гезропза- 

ЪіШа поп 5аі пеапсЬе йа сЬе рагіе іпсошіпсіа (Ц. З іт опеііа , 
«Тігаг таШ па»).

— ...для тебя это пустые слова: ты даж е не представляешь 
себе, что значит ответственность.

476. йие рагоіе два слова, пара слов (пример см. 
С-5206). 

476а. — гііге йие рагоіе сказать пару слов, несколько 
слов.

1аг§-о а  рагоіе см. Ь-167 
ІіЬего виііа рагоIа см. Ь-542.
477. ипа ш ^ета рагоіа жестокое слово:

«Кепго... оіі! сгеёі риге, с1і’іо зо гпеііегші пе* іио і раппі. 
Ма рагіепга! Ё ипа т а ^ г а  рагоіа, ипа рагоіа а т а г а , рег 
сЫ поп сгегіе; т а  іиі поп ѵоггаі *и сопПйеге а Оіо ип 
^іогпо, йие ^іогпі, іі Іс т р о  сііе ѵогга ргспсіегс, рег ?аг 
Ігіопіаге )а е*и5іі2іа?» (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

— Ах, Ренцо, поверь, я целиком разделяю твои пережива
ния, но наберись терпеньяі Терпенье это жестокое, горькое 
слово для неверующих. Но не для тебя. Разве ты не мо
жешь довериться господу на день-другой, на весь срок, ко
торый ему потребуется, чтобы восторжествовала справед
ливость?

478. т е г х а  рагоіа намёк (пример см. С-2209; ІІ-99).
479. — гііге т е г г а  рагоіа сказать пару слов; намек

нуть, упомянуть:
Рег 1а ееп іе сарі5Сі: поп ѵо&ііо сЬе робза йіге пісгга ра-

гоіа (С. Агріпо, «Оп йеііііо  й'опоге»).
— Все это нз-за людей: не хочу давать повод для разго

воров.

480. — рагіаге а  шеххе рагоіе сказать вскользь, нев
значай:

«Рагіаѵо а гпегге рагоіе, поп ѵоіеѵо ргепйегіа іп  ^іго.
О Іиі о ип іпсаіісаіо поп во, ш оііа ^епіе Іаѵога аі зиоі 
огдіпі» (А. й гаёо , «II Тійапгаіо»).

— Я говорил как можио меньше, не хотел ее высмеивать 
прн всех. Это был или ои сам или подосланный нм человек. 
Аіногие работают у него под началом.

481. чиаМго рагоіе два слова, пара слов:
— Аѵеіе аѵиіо т о й о  сП сопГегіге соп ѵозіго ГгаІеІІо?
— Оиаііго рагоіе. (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»),
— Вам удалось переговорить с братом?
— Перебросились иесколькнми словами.

482. — йіге ѵиаЛго рагоіе сказать Пару теплых слов.
483. — 8сатЬ іаге ^иаі1го рагоіе перекинуться парой 

слов, сказать пару слов:
ри еі йікпоге... ші ега 5Іаіо ргеэепіаіо; ша іо поп не аѵеѵо 

аН еггаіо И п о те : е поп аѵ еѵ ато зсатЫ аіо  чиаііго рагоіе 
(С. А. Вог^езе, «Ьа зігасизапа»).

Мне представили этого синьора, но я не расслышал его име
ни, и мы с ннм, можно сказать, почти не разговаривали.

484. «апіе рагоіе добрые, праведные, святые слова.
485. Г и іііт а  рагоіа последняя цена, 
сігсиііо сіі рагоіе см. С -1966. 
І іи т е  сН рагоіе см. Р-945. 
^іго гіі рагоіе см. С-668, 
л ет ісо  сіі рагоіе см. N-153. 
тілІ5Іхо сіеііа рагоіа см. М-1494.
486. и о то  сіі раго 1а человек слова, надежный человек: 

«Е чш а М ііапо поі аЬ Ь іато  сарііо сЬе іи ѵейеѵі позіга
зогеііа апсЬе 1а поііе, е аЬ Ь іато  рогіаіо рахіепга регсЬё 
егі ип и о т о  <3і рагоіа е Гаѵгезіі зрозаіа ргезіо, с о те  соп- 
ііпиаѵі а йіге» (С. ЗсегЬапепсо , «Ьа ТІ&Ііа йеі ^іийісе»).

— В Милане мы поняли, что ты бывал у нашей сестры и 
по ночам Н о мы терпеливо ждали, потому что ты человек 
слова и должен был вскоре жениться на ней, как ты про
долж ал утверждать.
487. а рагоіе на словах, устно; словами:

...поп зі рио сііге а  рагоіе іі с іато ге  сіі ѵосі... сЬе Ги 
іаМо диапгіо іі БІ^поге зЬоссб змііа р іагга (Р. РапІапіТ 
«Сессо й'АзсоН»).

...трудно передать словами, какой крик и шум поднялся 
на площади при появлении герцога.

487а. — аіпісо а рагоіе друг на словах. 
488. іп ипа рагоіа ^  короче говоря, короче, одним 

словом:
. . .т і  5І раіезі с о т е  чиаІсЬе соза йі езігапео, соп чиаіе 

поп Ьо аісип гаррогіо, сіоё, іп ипа рагоіа, т і  арраіо со те  
ип о^В^ио аззиггіо (А. Могаѵіа, «Ьа поіа>>.

р
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...оно мне показалось чем-то посторонним, чем-то не 
имеющим ко мне никакого отношения, одним словом, со
вершенно нелепой вещью.

489. рагоіа рег рагоіа слово в слово, дословно, бук
вально.

490. іп рагоіе роѵеге попросту говоря:
,.Лп рагоіе роѵеге аЬ Ь іато  Ьибсаіо йеііе Іе&паіе ігетепйе. 

N011 с’ё  йа зіирігзі, зе ві ІІепе сопіо  сЬе І &гесі зопо а г т а іі  
й ізсге іатеп іе  е Ьаппо зоргаііи ііо  йеі то г іа і сЬе аггіѵапо 
йоѵипчие. Е роі се Іа т еііопо іиІіаХ (Ь. Ргеіі, «Оіоѵіпегга, 
ёіоѵ іпегга» ).

...попросту говоря, нас здорово побили. Ничего удиви
тельного. если учесть, что греки прилично вооружены. И по
том, у них минометы, от которых никуда не скроешься. 
Д а н дерутся они всерьез!

Б е ііо  Іп рагоіе роѵеге, шіа то& ііе ргеіепдегеЬЬе сЬе іо 
ргепйевві а Ьоііе ІиШ (А. Сатрапііе, «ОН аврага&і е Гіт - 
тогіаШй йеІѴапіт а»).

Короче говоря, моя жена хотела, чтобы я со всеми дрался.

491. іп (или соп) сіие рагоіе а) в двух словах:
Ѵоггеі сііге Іи ііо  диевіо соп йие рагоіе, т а ^ а г і  соп ипа

Ігазе. соп ипа Ьеііа ігазе, с о т е  чиеііе сЬе а ііе  ѵоііе зі 
1еее°по Іп дгапйе  зиі еіогпаіі (Т. Ѵагпі, «Метогіе й і Еи&е- 
піо Вгаѵеііі»).

Я хотел бы высказать ему все это в двух словах, или 
хотя бы в одной фразе, в одной хорошей, емкой фразе, 
как те. что печатают крупными буквами в газетах.

Ь) прямо, без обиняков:
— Ма &1іе!о йісо Іо Іп йие рагоіе! — іесе, йЧтреІо, 1а 

Ьагопезза (Т. Ьогі, «Ви[еге виШ Агпо»).
— Я ему это выскажу в глаза! — выпалила баронесса.

492. (II т о ііе  [росііе] рагоіе болтливый [молчаливый], 
[не] разговорчивый

Е апсЬе іп сіб Іасііаѵа 1е оЬЬіегіопі. Эе! гезіо, ега и о то  
йі росЬе рагоіе (/?. ВассНеШ, «Тге & огпі й і раввіопе»).

Но и в этом он держ ал свои возражения при себе. Впро
чем, он был молчалив по натуре.

...Сіго иЬЬідіѵа и т ііт е п іе , ё зет р ге  з іа іо  и о то  Йі росЬе 
рагоіе (М. Ргі8со, «Ьа йат а й і ріагга»).

...Чиро молча подчинялся жене, он всегда был немного
словен.
(Пример см. тж. М-178; Р-714).

493. іп росЬг рагоіе короче (говоря) (пример см. 
С-614).

494. а ііа  ргігпа рагоіа первым долгом, первым делом; 
сначала.

495. кіапгіо аПа рагоіа в буквальном смысле (слова).
496. зепга іап іе  рагоіе без лишних, без дальних слов.
497. аЬЪопйаге (іп ) рагоіе распространяться, быть 

многословным.
498. аЬЬопйаге ^ й  соп рагоіе утомлять болтовней, за 

говорить кого-л.
499. (ас)сЬіарраге іп рагоіа поймать кого-л. на 

слове. 
а^діикіаге Іе рагоіе см. Р-547. 
500. а ііип^аге 1е рагоіе быть многословным, распро

страняться, много говорить.
501. апгіаге корга Іа рагоіа верить другим на слово.
502. аггоіаге Іе рагоіе цедить (слова) сквозь зубы.
503. поп айессЬіге йие рагоіе не уметь связать двух 

слов.
504. аѵеге 1а рагоіа получить разрешение, согласие.
505. аѵеге рагоіа іасііе  ~  иметь хорошо подвешенный 

язык, говорить свободно, гладко.
506. аѵеге 1а рагоіа виііе ІаЬЬга: Ьо 1а рагоіа виііе ІаЬ- 

Ьга это слово вертится у меня на языке.
507. аѵеге Іа рагоіа ргопіа быть скорым на ответ, за 

словом в карман не лезть:
Аѵеѵа 1а рагоіа ргопіа е II ійа; е 5І ісііаѵа соп сига 1е 

раизе е 1е пюз5е, соше ее гесііаБзе {Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга , 
Ёіоѵіпегга»).

Речь молодого оратора текла гладко и споксДно. Он тщ а
тельно. как актер на сцене, следил за паузами и жестами.

Ѵезііѵа <11 5сііго, ега піоНо аЬЬгопгаіо пеі ѴОІІ о, соп ипо 
Б^иагйо сиро тогЬійіБвігпо е сі^ііиіо. е  аѵеѵа 1а рагоіа 
ргопіа {М. Ргізсо, «СИ егейі йеі ѵепіо»),

Луиджино носил темный костюм, у него было загорелое 
лицо, темные глаза с длинными ресницами, мягкий взгляд, 
и за словом в карман ои не лез.

508. Ьагаііаге ипа рагоіа (или гіие, Іге, циаііго рагоіе)
соп чй перекинуться словом с кем-л.

Ьиііаге 1е рагоіе (ѵіа или аі ѵепіо) см. Р-531. 
509. сап {аге 1е т е й е і іт е  рагоіе сіі чй повторять за 

кем-л., подпевать кому-л.
510. саѵаге Гиогі рагоіе а) (тж. саѵаге Гиогі сіагіе или 

ѵосі) распространять слухи, сплетни; Ь) подбирать ело 
ва, говорить с трудом (о чем-л.). 

510а. саѵаге (или іігаге, ігагге) а <̂̂  1е рагоіе гіі Ьосса 
заставить кого-л. говорить; выведать что-л. у кого-л.:

ипо йі циеі ргеіі аѵѵепіигозі сЪе сарііаѵапо а соп^еззаге... 
1е аѵеѵа ѵоіиіо рагіаг й е ІГ а п іт а .— Іо поп Ьо а п і т а ,— аѵеѵа 
гізрозіо. — Коп с’ега з іа іо  йа саѵагіе аііго йі Ьосса (/?. Вас
сНеШ, «Ьа сіііа  йед.11 ат апіі»).

Одни из этих предприимчивых священнослужителей пы
тался ее исповедать... и заговорить с  ней о спасении души. 
«У меня нет д у ш н » ,— ответила она, и больше из нее не 
удалось выжать ни слова.
(Пример см. тж. С-2646).
511. сЬіейеге (или сіотаіігіаге) 1а рагоіа а) просить 

слова; Ь) спрашивать разрешения.
512. сіпсіхсНгаге Іе рагоІе заикаться, бормотать; ковер

кать слова.
513. со§1іеге (или ргепйеге) Іе рагоіе а ѵоіо понимать 

с полуслова:
«...ѵоі зіеіе ипа йоппа йі ^іийігіо, йоппа 5агіпа, е со^ііеіе 

1е рагоіе а ѵоіо» (О. Ѵег&а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).
— ...вы разумная женщина, донна Сарина, и понимаете 

с полуслова.
соггеіг гііеіго а  ипа рагоіа см. С-2782. 
514. Йаге Ьиопе рагоіе льстить, лицемерить.
515. йаге Ьиопе рагоіе е (гі^^еге пообещать и не вы

полнить.
516. йаге рагоіа а) дать слово, обещать, обязаться, 

взять на себя обязательство (пример см. Р-241); Ь) за 
регистрировать брак, расписаться:

Егапо апйаіі а йаг рагоіа іп Мипісіріо, соІеБІа та (іІп а ...
(V. Ргаіоііпі. «М еіеііо»).

Этим утром они отправились в муниципалитет зареги* 
стрировать брак.
517. йаге 1а рагоіа а) дать слово, обещать; Ь) предо

ставить слово (на собрании).
518. йаге рагоіе а) болтать языком, бросаться сло

вами; Ь) обольщать, заговаривать зубы. 
йіге йие рагоіе см. Р-4763.
519. Йіге йие рагоіе (или рагоііпе) педіі огессЬі шеп

нуть пару слов на ухо (пример см. С -1059). 
йогпапйаге 1а рагоіа см. Р  511. 
еітіріг(чі) 1а Ьосса соп рагоіе см. В-880. 
520. епігаге іп рагоіе заговорить, вступить в разговор:

Тиііаѵіа... сегсо ЙІ раззаг^Н рій арргеззо сЬе роіб, соі 
ргорозііо йі епігаге іп рагоіе соп еззо  (Р. РапІапІ, «Сессо 
й ’АзсоН» ).

Тем не менее... монах постарался пройти как можно 
ближе от Чекко с тем, чтоб вступить с ним в разговор-
521. поп е§8еге Н§іо аііа ргоргіа рагоіа ирон. не быть 

рабом своего слова; не держ ать слова, не исполнять обе
щаний.

522. еззеге (И рагоіа ^  держ ать слово, быть человеком 
слова:

,..1а ЬаІйе апйаѵа е ѵепіѵа, 1^е1е!опаѵа е поп §Іі Іеіе- 
Іопаѵа, !іпога рег 1а ѵегііа ега зет р ге  зіа іа  йі рагоіа 
(С. В игга іі, «Ѵп атоге»),

...Лайда приходила и уходила, звонила ему или не зво
нила, но, по правде сказать, всегда держала слово.
523. іаг савсаге Іе рагоіе (Н Ьосса говорить, не д у 

мая:
«Біеіе росо Іочиасе!» ціі йіззе рег в іиг>1а Ѵаппапіо, а ііа  

Гіпе йеііа р а з з е ^ Іа іа .  «II йіаѵоіо сЪе рогШ» репзо іі 
^іисіісе. «Іо рагіо йаііа таШ па аііа вега! 5еі 1и сЬе ?аі са- 
зсаге Іа рагоіа йі Ьосса» (V. ВгапсаЧ, «И ѵессНіо соп ціі 
вііѵаіі»).

— А вы не очень-то разговорчивы, — сказал ему Ваннакто 
в конце прогулки.

«Ну тебя ко всем чертям! — подумал судья. — Уж я-то го* 
ворю с утра до вечера! А у тебя язы к без костей».
іаге ?ал§х) сіеііе (ргоргіе) рагоіе см. Р-153.
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524. !аге (ипа) рагоіа произнести, промолвить слово:

...іі ѵессЫо... 5І ігоѵо іппапгі 1а аиа... Іі^ііиоіа... е  зіейего 
рег Ьиоп регго  аЬЬгассіаІі, зепга роіег ?аг ипа рагоіа 
(Р. Рап[апі, «Сессо сГАясоІі»).

...старик... увидел перед собой... дочку... и они долго 
стояли обнявшись, не в силах произнести ии слова.

— ...Е Сесіііа аѵеѵа 1а зіезза сегіегга...
— Ерриге поп т е  пе Па т а і  іа ііо  рагоіа! (V. ВгоссЫ , 

«I іет рі йеі &гапйе атоге»).
— ...И Цецилия была в этом уверена...
— Но ведь она ни словом об этом со мной не обмол

вилась!

525. Таге рагоіе говорить:
Рій гпі сопѵіпсо сЬе Іаг рагоіе поп зегѵе, рій т і  виссейе 

гіі рагіаге (С. РаѵеБе, «Тга йоппе іо іе»).
Чем больше я убеждаю сь, что слова ни к чему, тем чаще 

мне приходится говорить.
(Пример см. тж. М-276).

526. (аге 1а рагоіа «Я цй подчиниться кому-л., сделать 
так, как говорят.

527. !аге Іе рагоіе сказать слова напутствия (перед 
расставанием).

528. (аге йеііе рагоіе согпе і  сапі йе1Гас^иа никого не 
слушать, не слушать советов.

529. Іой^гаге 1е рагоіе долбить одно и то же, повто
рять сто раэ.

530. ?и|,<тіге 1е рагоіе уклоняться от разговора.
53). ^еііаге кили Ьиііаге, кргесаге) 1е рагоіе (ѵіа или 

аі ѵепіо) бросать слова на ветер; зря тратить слова'
Ѵейепйо роі сііе егапо рагоіе Ьи ііаіе  ѵіа, 1 ѵізіова ши- 

^паіа 8І 1 ас'[;че (/. Ыіеѵо, «Соп^езвіопі йі ип ііаііапо* ).
Но видя, что все ее просьбы напрасны, дородная мель

ничиха замолчала.

«тіосаге виііа рагоіа см. 0-462.
532. ііпре^паге ипа (или Іа) рагоіа (тж. іітіре^паг$і гіі 

рагоіа) дать слово, связать себя словом, обещанием.
533. іп§то55аге 1е рлгоіе говорить сердито, повышать

голос.
534. іпхаропаге 1е рагоіе вы раж аться высокопарно, 
поп іпіепйеге Іа ргіша рагоіа см. Р-568.
535. ІагстЬе^діаге сіі рагоіе быть щедрым на обещания.
536. Іе^аге Іа рагоіа дать слово.
537. Іеѵаге 1е рагоіе сіі Ьосса а  цй перебивать, преры

вать говорящего:
О иеііа Ыепе 5І БсаЫо е 5’іпйівпб е 5’а[»і1аѵа, гпогйеѵа 1а 

вівагеііа, Іеѵаѵа Іа  рагоіа <1і Ьосса а  М агіеііа (С. Раѵезе, 
«Тга йоппе БОІе»),

Эта Нене распалилась от гнева, разнервничалась, стала 
кусать сигарету и перебивать Мариеллу.

538. іпалсаге йі рагоіа (или аПа рагоіа; тж. шепііге 
1а рагоіа) не сдержать, нарушить слово, изменить сво
ему слову:

— Ё іпиіііе сЬе іи  ші Іепіі! Огашаі Ьо рготевво а ііа  т і а  
Ьиопа Р а іа  Йі Йіѵепіаге ип гщ я гго  Йі ршгіігю, е поп ѵог'іо  
та п с а ге  а ііа  рагоіа (С. Соііойі, СІ.С аѵѵепіиге сіі Ріпосскіоь).

— Зр я  ты меня подбиваешь. Я обещал моей милой фі е 
стать уазумным мальчиком и не хочу нарушать обещание.

Е роі, рег ип и о то  Йі со.чсіеп/а с о т е  т е .  ѵоіеѵа апсііе 
йіге шапсаге сіі рагоіа (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»),

А потом, для такого обязательного человека как я, это 
значило не сдерж ать слова.

539. т а п ^ іа г е  1е рагоіе а  ^й не давать говорить ко
му-л., перебивать кого-л.

540. тал§1аг51 Іе рагоіе говорить невнятно, неясно; 
глотать слова:

Рагіаѵа т о ііо  іп Ггеііа, шапеіапйові 1е рагоіе е іпвагЬи- 
^Ііапйобі (/. Саіѵіпо, «11 саѵаііеге іпеаізіепіе»).

Он говорил очень быстро, глотая слова и путаясь.

541. тах іісаге  (Іе) рагоіе а) ж евать слова, мямлить;
Ь) тщательно выбирать слова; с) (тж. ітіакіісаге 1е рэ- 
гоіе (га і йепіі) цедить слова сквозь зубы.

542. т еп аге  Іе рагоіе крутить-вертеть, обманывать, з а 
говаривать зубы.

543. т е п й х а г е  1е рагоіе запинаться, говорить с тру
дом.

т е п ііг е  Іа рагоіа см. Р-538.

544. т е іір ге  ипа Ьиопа рагоіа замолвить словечко.
545. т е ііе ге  рагоіе вмешаться, вставить свое слово.
546. т е л е г е  рагоіе іп Ьосса а цй диктовать, подска

зывать кому-л., что (именно) он должен говорить.
547. піікигаге (или а ^ іи х іа г е , резаге) 1е рагоіе вы

бирать слова: т із и г а  1е рагоіе! выбирай слова!, легче 
на поворотах!:

Сагтеіа. — Г\оі і і аБреНаѵато а ііа  іе г т а іа  йеі І г а т  е 
іпіапіо іи  іе  пе зіаѵі соп чиезіа йоппассіа!

Ігепе. — ОЬе, Ьасіі со те  рагіа! Мізигі 1е рагоіе (А. Ое Ве- 
пейеііі, «II ІіЬегііпо»).

К а р м е л а .  — Мы ждали тебя у трамвайной остановки, 
а ты в это время был у  этой стервы!

И р е н а .  — Ого, как ома заговорила! Попридержите-ка 
язык!

Саеіапо. *— С’ё з іа іо  зі. ип т о т е п іо ... іп сиі іи гіаѵѵего 
Ісіісе. Ѵейе сЬе поп тав и го  Іе рагоіе (/). РаЬЬгі, «II соп- 
}ійепіе» ).

Г а э т а н о .  — Д а, был момент, когда я на самом деле 
был счастлив. Как видите, я не боюсь этого слова.
(Пример см. тж. В-667).

548. шогхаге 1а рагоіа (іп оосса или іп <?о1а) пре
рвать иа полуслове; заткнуть рот, не дать высказаться.

549. тиоѵеге рагоіе а... поэт, обратить слова к...
550. разееге иі рагоіе кормить обещаниями.
551. раккаге рагоіа а) передать пароль; Ь) предупре

дить об опасности, предостеречь.
рахкаге гіаііе рагоіе аі ГаІІі см. Р-290.
552. репйеге йаііе рагоіе сіі чй вннмать каждому сло

ву, стараться не пропустить ни слова.
553. реггіеге іі гіопо (или Гихо) Йеііа рагоіа (или гіеііа 

Гаѵеііа; тж. реггіеге Іа рагоіа или 1а іаѵеііа) потерять 
дар речи, онеметь:

— Ооп Місііеіе. а \ек - реп, ІІІ.І 1а рагоіг,? (Р. Реггі, *Еті- 
Вгапіі»).

— Дон Микеле, вы что, язы с проглотили?
(Пример см. тж. Ь-950 Ь).

554. реггіеге рагоіе говорить зря, терять время на раз
говоры.

реваге Іе рагоіе см. Р-547.
555. рі^Ііаге (или ргепйеге) іп (реже зи ііа) рагоіа ло

вить, поймать на слове:
Наппі — (Эиапй’ё собі, ѵі рі^ііо іп рагоіа! Е гпаіесіеііо сііе 

5І репіе, впа Ріпа! (О. Ѵегца, «Ьа Ьира»),
Н а н н И. — Р аз так, ловлю вис на слоне! И будь про.:лят 

тот. кто об этом пожалеет*
Раігігіа. — № п  (Іоѵеіе ргепЛегіпі зет р ге  іп рагоіа. Іп 

Іопйо сі вопо аЬКиаіа (М. Апіотопі. «Vаѵ^епіига*).
П а т р и ц и я  — Вы ис должны придираться к каждому 

моему слову. Впрочем, я привыкла к этому.

рі§ііаг$і а рагоіе соп цй см. Р  587.
556. рогге 1е рагоіе іп Ьосса подсказывать, суфлиро

вать.
557. ргепйеге 1а рагоіа взять слово, вступить в раз

говор.
ргепйеге іп (или  зи ііа) рагоіа см. Р-555.
558. ргепйеге Іе рагоіе а т а іе  обижаться на слова.
559. ргепйегві а  ітіаіь рагоіе осыпать друг друга ос

корблениями, разругаться:
Е, с о т е  і го т ап і Іаппо, обіе е агіго 5і ргепйопо а  т а і е  

рагоіе (/.. Вагіоііпі, <1 .аііп сіі Ьісісіеііе»).
И, как это обычно бывает в Риме, хозяин и вор сцепи

лись всячески обзывая друг друга.

560. ргепйеге 1е рагоіе а  ѵоіо понимать с полуслова.
561. гепйеге Іе рагоіе отнетить на вопрос.
562. гезіііиіге 1а рагоіа а) освободить от обещания, 

вернуть слово; Ь) восс. а повить дар речи.
гіаѵеге Гико йеііа рагоіа см. 11-254. 
гісассіаге а цй іп §о1а 1е хне рагоіе см. 0-858.
563. гіш ап^іагкі 1а рагоіа взять обратно данное ик>во, 

отказаться от своего слова:
— ...А Іиі ! рагігопі аѵеѵапо рготейзо ЙІ дагсі диозіе Іегге. 

роі 5і боне г іт ап ^ іа іі Іа рагоіа (О. Агріпо, «Се тШе е ипа 
Ііа ііа» ).

— ...Хозяева обещали ему отдать нам эти эемли, ао А» 
том  отказались от своего слова.
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Б64. г іт е ііе ге  1е рагоіе Іп доіа отречься, отказаться от 
своих слов.

565. гошрегві іп рагоіе начать говорить, нарушить мол
чание.

566. го тр еге  1а рагоіа Іп Ьосса а  чй перебить, пре
рвать кого-л.:

— Е Іи, сііс заі Іи йі тпаебіго Сессо? — гіброзе Сегі гош- 
иепйоіе 1е раіо іе  іп Ьосса (Р. Рап[апі, «Сессо ЯА зсоШ ).

— А что ты можешь знать о маэстро Чеккс? — прервал 
Д ж ерн свою дочь.

567. гиЬаге 1а рагоіа йі Ьосса а чй опередить кого-л., 
высказав то, что тот собирался сказать.

568. поп аареге (или поп іпіьшіеге) 1а р г іт а  рагоіа 
(тж. поп кареге рагоіа) не знать, не понимать совершен
но ничего:

— 15 і Іееве, 1о поп іпіепсіо петш епо 1а ргіша рагоіа 
(К. ВассНеІІі, «Тге еіогп і сіі расхіопе»),

— Что касается законе” то в этом я ровным счетом ничего 
не понимаю.
зареге ѵепНігё рагоіе іп Іаііпо см. Ь-222.
569. храссіаге 1а рагоіа йі цй действовать от чьего-л. 

имени.
570. кресітісаге Іе рагоіе тоск. ясно произносить, отче

канивать ( пова.
571. кре.ігіеге 1е рагоіе не ж алеть слов, много гово

рить.
572. крепйеге рагоіе (или 1а рагоіа, ипа Ьиопа ра- 

гоіа) рег чй замолвить словечко, похлопотать за  кого- 
-либо.

573. крепйеге (чиаІсЬе) рагоіа ей... сказать несколько 
слов о..:

А дисбіо рипіо, вагй іогбе оррогіипо сііе іо 5реп(1а чиаі- 
сЬе раю  1а в г ііа  поіа (А. Могаѵіа, «Ьа поіа»).

А теперь, наверное, будет уместно сказать несколько слов
о тоске.
кргесаге 1е рагоіе (ѵіа или аі ѵепіо) см. Р-531.
574. кіогсеге 1е рагоіе искаж ать слова.
575. віогріаге Іе рагоіе коверкать слова.
576. ^ігаіпаге 1е рагоіе рекламировать, расхваливать.
577. 8Іггрраге 1е рагоіе сіі Ьосса заі тавить говорить; 

вынудить признание (пример см. 1-209).
578. кігохгаге 1е рагоіе іп Ьосса заткнуть рот; не д а 

вать слова сказ ать.
579. кіийіаге 1е рагоіе взвеш ивать каж дое слово, ос

торожно выбирать выражения.
580. іад ііагв  (или іодііеге, ігопсаге) Іе рагоіе (іп или 

сіі Ьосса) а  цй заставить замолчать кого-л., не дать за 
говорить кому-л.:

<2и1 іі ропГаіопіегс \есе а ііо  йі ѵоТег рагіаге; тпа Сагіо 
&1і ♦адііб 1е рагоіе іп Ьосса (Р. Рап[апі, «Сессо й’А&соІІ»).

Гонфалоньер попытался что-то сказать, но Карло обрезал 
его.

Ь 'и о т о  т !  іо ізе  1а рагоіа <31 Ьосса; ргеве рег ипа зраііа  
Сепа е гігззе... (С. Рагізе, «II ргеіе Ьеііо»).

Человек не дал мне договорить, взял за плечо Чену н 
сказал...
581. іепеге (1а) рагоіа а) выступать, говорить; Ь) мол

чать, не проронить ни звука:
Ма поп еЬЫ 1а (огга гіі 1епег | -о!а е, «Зоро ипа 5еШ- 

тлапа... 1е Іеіеіопаі (А. Могаѵіа, «Яассопіі гогпапіѵ).
Но я  не смог долго молчать и через неделю... позвоннл 

ей.

с) сдерж ать слово:
...Е  іеппе рагоіа регсЬё йа чиеі еіогпо т ап со  ш! ^иагйаѵа 

(А. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»).
...И  она сдержала слово, потому что с того дня даж е и 

не смотррля на меня.

582. іепеге а рагоіе заговаривать зубы.
583. іепеге чй іп рагоіа поймать на слове; заставить 

сдерж ать слово.
іігаге а чй !е рагоіе йі Ьосса см. Р-510а.
584. Іігаге Іе рагоіе а саЦіѵо кісгпііісаіо истолковать 

слова в дурном смысле.
Іо^ІІеге 1е рагоіе (іп  или сіі Ьосса) а цй см. Р-580.

585. ігайигге а рагоіа переводить буквально, дословно, 
слово в слоьо.

ігагге а цсі 1е рагоіе сіі Ьосса см. Р-5103.
(топсаге 1г рагоіе (іп или йі Ьосса) а цй см. Р-580.
580. ѵепйеге рагоіе кормить обещаниями.
587. ѵепіге (или рідНагбі) а рагоіе соп чй браниться, 

ссориться с кем-л.
ѵепіге сіаііе рагоіе аі Іа ііі см. Р-29С
588. ѵегваге 1е рагоіе говорить не переставая, не за 

крывать рта.
589. акьаі рагоіе е росЬе Іапсе гоііе ргоѵ. много слов, 

мало толку.
іі Ьие 5І к і іт а  рр.г 1е согпа е Г иото  рег 1а рагоіа см.

В-1385.
а Ьиоп іпіепйііог росЬе рагоіе см. 1-334.
590. 1е Ьиопе рагоіе ассопсіапо і т а і і  (а ііі ргоѵ. ^  за 

добрыми словами могут скрыьатьгя недобрые дела.
591. 1е Ьиопе рагоіе поп готропо  і йепіі ргоѵ. ^  от 

Доброго слова язык не отсохнет.
592. 1е Ьиопе рагоіе ипдопо, 1е саШѵе рипдопо ргоѵ. 

=  ооброе слово лучше сладкого пирога.
сЫ (аг <11 ТаМі ѵиоіе, іи о і (аг росЬе рагоіе см. Р-291. 
сЬі рі; а Гаь^иШ а рег Іа сойа е 1а йоппа рег Іа ра- 

гоіа, рио гііге йі поп Іепег пиПа см. А-754.
сопіап рій §-;і Ёо>етрі сЬе 1е рагоіе см. Е-183. 
сове е поп рагоіе! см. С-2913
Йоѵе Ьіьодпа.і (а ііі, 1е рагоіе поп Ьакіапо см. Р-294. 
Йоѵе коп Йоппе е даІН яоп рій рагоіе сЬе (аШ  см.

0-815.
гіоѵе 50п Іе т т іп е  е с;пе поп ѵі яоп рагоі : росііе см. 

Р-401.
і (а ііі зопо тахсііі е 1е рагоіе коп Г етт іп е  см. Р-297. 
1га д а іап іи о т іп і ипа рагоіа ^ ипо $ ігитеп!о  (или ип 

сопігаі(о) см. С -43.
593. Іаг&о а рагоіе, «ігеііо а  Таііі ргоѵ. кто щедр на 

слова, тот скуп на дела.
594. т е г г а  рагоіа ё росо е ипа ё ігорро ргоѵ. ~  ум

ному и полслова достаточно:
...М егга рагоіа ё росо е ипа е ігорро, дісе Г ііаііапо; еЛ

иото аѵѵіваіо, т егго заіѵаіо (М. й’АгецИо, «Еііоге Ріегато~ 
вса»).

...Умному и намека достаточно, говорит пословица. Преду
преждение — почти что снасение.

гоп §1і ти о ге  Іа ра. оіа Гга і йепіі см. Р-605.
595. о^пі рагоіа поп ѵиоі гі&ровіа ргоѵ. &  на всякое 

чиханье не наздравствуешься.
596. іа рагоіа ^Іі Ьгисіа Іе ІаЬЬга он еле сдерживается, 

чтобы не сказать; ему не терпится сказать.
597. рагоіа гіеііа е кавко іігаіо  поп іогпапо іпйіеіго 

(или поп гі*огпа; тж. казко іга ііо  е рагоіа йеііа поп іог- 
папо іпйіеіго) ргоѵ. ~  слово — не воробей: вылетит — 
не поймаешь.

рагоіа йі Эіо! см. 0-482.
598. 1а рагоіа ё й’аг^еп^о, іі кііепгіо ё й’ого ргоѵ. сло

в о — серебро, молчание — золото.
599. рагоіе (ап тегса іо , е і йепагі ра^апо ргоѵ. ~  

уговор дорож е денег.
600. а рагоіе Іоггіі, огзссЬіе ьогйе ргоѵ. ^  иа грязные 

слова лучший ответ — молчание.
601. Іе рагоіе поп етр іо п о  іі согро ргоѵ. обещаниями 

сыт не будешь; соловья баснями не кормят.
602. рагоіе поп іаппо (или поп копо) Таііі ргоѵ. =  от 

слов до дела далеко.
603. 1е рагоіе поп іаппо Ііѵійі ргоѵ. ^  словом чело

века не убьешь, слово не обух — в лоб не бьет.
Ь04. Іе рагоіе поп 5’іпііігапо ргоѵ. =  слова что ветер, 

слова — не дела.
605. 1а рагоіа поп ё'Н ти о ге  іп Ьосса (или 1га йепіі; 

тж. поп діі ти о ге  1а рагоіа Гга і йепіі) ^  он за словом 
в карман не лезет.

606. Іе рагоіе поп ра^ап  йагіо ргоѵ. =  обещать легко.
607. рагоіе Й’ого! золотые, справедливые слова)
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608. рагоіе капіе! святая истина!
609. рагоіе гіа зега іі ѵепіо іе т е л а  ргоѵ. =  утро ве

чера мудренее 
Іе рагоіе зоп [е п т іп е  е і Гаііі коп шавсЬг см. Р-29-7. 
610. ипа рагоіа ііга Гаііга ргоѵ. слово за  слово цеп

ляется:
Саі і(а а ІиШ Йі Іеііса.е . ипа рагоіа Ига Г а 'Іга {А. Раіаг-

гевскі, «1)п ві%поге воіо»).
Лю бая из нас может затеять ссору. Слово за слово — 

и пошло.
611. Іа рагоіа иксііа гіаііа Ьосса лол кі риб гісЬ іатаге 

ргоѵ. сказанного не воротишь (со. слово — не воробей: 
вылетит — не поймаеш ь). 

612. Іе рагоіе ѵоіапо, діі вс.іііі г ітап ^о п о  ргоѵ. ^  что 
написано персм того не вырубишь топором. 

613. гіііга іа рагоіа! =  возьми свои слова обратно! 
ка550 Ігаііо  е рагоіа йеііа лоп іогпало іпсііеіго см. 

Р-597. 
діі ислііпі <  Іедапо рег 1е рагоіс, е і Ьиоі рег 1е согпа 

см. 11-158. 
РАКОИГмА ( 

йіге йие рагоііпе пе^ІІ огессЫ см Р  519. 
РА К РО С С пІА  } 

іаге ^Гіпіегеккі гіеііа ргоргіа раггоссЬіа см 1-340 
РАККЬССА /  

614. аѵеге Іа раггисса соп 1а сосіа зг быть реакционе
ром, обскурантом. 

яегѵіге "іі гіі ЬагЬа е раггисса см. В 252. 
РАКТЕ } 1) часть; доля; 2) сторона; 3) участие; роль 

рагіе Ьіапса (1) см. В-669, 
рагіе Іеопіпа (1) см. Р-617 
615. Іе рагіі йа Ьаз$о (1) эвф. половые органы.
616. рагіе іп сайка (3) заинтересованная сторона, з а 

интересованное лицо:
Аррипіо рстсІК' 5І гі^ипо5ссѵа рагіс- іп сайка, вепг’аИго 

ві : агеоЬе гітеббо аі рагеге йе'1а гяп/.я (р . ЗассНі,
«Ьа ргітайоппа >).

Именно потому, что Габиато признавал себя заинтересо
ванным лицом, он готов был беспрекословно подчиниться 
решению большинства.

...іп  ф іс ііа  зіоі іа ]иі поп с'епігаѵа рег тшПа, сНе пе55ип 
роіеѵа сопвісіегагіо рагіе іп саиза (/. Саіѵіпо, «II саѵаііеге 
іпезШ епіе*).

...в этом деле он не принимал никакого участия, и пикт о 
не имел права считать го заинтересован пай стороной.

617. рагіе «ІеІ Іеопе (или Іеоніпа) (1) львиная доля.
618. іа ріи поЬіІе рагіе (1) ум, интеллект, 
крігііо сіі рагіе (3) см. 5-1456.
619. а рагіе (2) а) отдельно; Ь) помимо, не считая, не 

говоря уже о..:
Ма агк: 1]е Іого, а  рагіе 1а Іаііса, а  ра ііе  1а ѵііа Лига Йеііа 

Виегга е Йі ргіша сііе ріоіе аѵеѵап іѵиіо ее 1’ипіса П^ііа 
аѵеѵа Іаііо  ипа Ііпе со; аш ага? (С. Тезіогі, «II Вгіапга е 
а іігі гассопіі»).

Д а и родителям какие радости, не говоря уж е о тяжелом 
труде, трудной жизни во время войны и раньше, еслн их 
единственной дочери пришлось приііти к такому горькому 
концу?
(Пример см. тж. Р-2138).
620. -— сока а рагіе (2) особая статья, особое дело.
621. йа рагіе (2) в сторону, в сторонку: іігагкі (За 

рагіе отойти в сторону, не вмешиваться. 
621°. гіаііа рагіе & чй (2) (обыкн. употр. с гл. евкеге, 

гпеііегбі, есс.) на чьей-л. стороне, с кем-л., за  кого-л.
622. а рагіе а рагіе (1) по частям, постепенно, 
поп аѵеге пё агіе пё рагіе (1) см. А-1168. 
аѵеге іі соііеііо йаііа рагіе гіеі т а п х о  (2) см. С-2273. 
623. аѵеге рагіе пеііа сопітесПа (3) быть замешанным 

в каком-л. деле.
624. аѵеге (<!еі коігіі) йа рагіе (2) иметь сбережения

Аѵеѵа гіесізо йі поп апсіаг рій а Іаѵаге; аѵеѵа ип ро’ <3і 
80ІЙІ йа рагіе, репзаѵа сЬе рег Ісі 5о1а ЬаБІаѵа -эосо (/\. VI- 
Еапд. «Ь’ЛцпеБе ѵа а тогіге» ).

Аяьезе решила не заниматься больше стиркой. У нее было 
отложено кое-что на черный день, н ода СІИІ г ’іа , чяо ей 
одной -іеилого нѵжцо.

625. Ьиііагкі йаііа рагіе йі <|й (2) перейти на чью-л. 
сторону, в чей-л. лагерь. 

саріге йа сЬе рагіе іігг ІІ ѵепіо (2) см. Ѵ-254. 
626. .Ь іатаге а  рагіе (1) делить что-л. с кем л.
627. Лаге рагіе (3) дс пожить, сообщить.
628. йіге (или гесііаге) Іа киа рагіе (3) испс лнять 

свою роль (пример см. Ь-223).
629. епігаге а рагіе (И чс (3) быть замешанным в 

чем-л. 
еккеге сІаІГаІіга рагіе йеііа Ьаггісаіг. (2) см. Р-305. 
еккеге кеі.га агіе пё рагіе (1) см А-1168. 
еккеге рагепіе рег рагіе «!і А й ато  (2) см. А-268. 
63С. еккег рагіе йі чс (1) быть частью чего-л. 
631. еккеге а рагіе йі чс (3) быть осведомленным о 

чем-л., знать что-л.:
Іпзогпгпа его сопѵіліа — ей егапо сопѵіпіі Іиііі диеііі сЬе 

егапо а рагіе «Зі оиапіо ассайеѵа — сЬе Іа рій іогіе его іо... 
(О. Ѵегдгапі, «Ѵйіепга а рогіе сНіиве»).

В общем, я была убеждена, так  же, как и все, кто был 
в курсе событий, что сила была на моей стороне.

Оі сіиезіа зесопйа ѵІіа <1і МеІсЬіогге, пеззипо ега а рагіе 
(А. Вопвапіі„ «Ьа Ьиса й і 8ап  СоІотЬапо»).

Об этой второй жизни Мелькиорре не знал никто.

?аге асчиа сіа іи ііе  1е (или  гіа ѵагіе) раггі (1) см. 
А -158. 

632. Таге йие рагіі Іп сотш есііа (3) вести двойную 
игру, быть двуличным.

633. іаге Іа рагіе (П чй (3) играть, исполнять роль 
кого-л.; притворяться:

— ...Ні5роп(іі Бегпрге сііе поп ааі піепіе.
— Рассіо 1а рагіе гіеііа Ь ітЬ а г с е т а  — ёіззе СІссіа Всііа 

соп ип Боггібо ІигЬо (/?. ѴІ^апд, «Ьа ЪатЬоІа Ьгиііа»).
— ...Все время отвечай, что ты ничего не знаешь.
— Я буду притворяться глупенькой девочкой, — сказала 

Сим пом пончик с хитрой улыбкой.
...1а зиа аііегі&іа 1е ітрей іѵ а сН {аге 1а рагіе йеііа <Зоте~ 

БІіса зейоііа е аЬЬапйопаІа (О. ЕсегЬапепсо, «Регісоіо й і 
ѵііа»).

...высокомерие не позволяло ей играть роль соблазненной 
и покинутой служанки.

634. Гаге 1е рагіі <іі с}с] (3) исполнять чьи-л. обязанно
сти (пример см. С-495).

635. іаге ипа рагіе а чгі (3) сделать кому-л. выговор; 
обратиться с упреками к кому-л.

636. іаге рагіе а... (I )  сочувствовать, соболезновать; 
проявить такт(ичность):

Візоепа зоргаииііо іаг рагіе аі рийоге, а ііа  ѵег^орпа 
йеііо зсоргігзі роеіа, аПа сЗШісоІІа йі ассеііагзі іа іе  (Ь. Ко- 
т апо, «Ье рагоіе іга поі І е ^ е г е » ) .

Особенно тактично следует отнестись к его стыдливости, 
чувству смущения, когда он вдруг обнаружил в себе поэти
ческие наклонности и с трудом стал считать себя поэтом.

637. іаге рагіе сН цс (1) входить в состав чего-л., быть 
частью чего-л.:

СЭиезіо гассопіо, сопсерііо йа Соггагіо АІѵаго пеі тош еп іо  
рій сіііибо е аѵѵііепіе ёеі ѵепіеппіо іазсібіа. епігега а ^аг 
рагіе гіеііа ргозБ іта гассоНа йі іпеШІі («Ь’0 п ііа , 7 %іи%по 
1963).

Этот рассказ, который Коррадо Альваро написал в самое 
мрачное и унизительное время фашистского двадцатилетия в 
Италии, войдет в сборник его неизданных произведений. 
(Пример см. тж. Р-362).

638. (аге рагіе йі цс а цй (2) сообщить кому-л. что-л.:
Ріпіі со! ^агдіі рагіе йі диейіа т і а  тегаѵібП а, её е^ІІ пе 

гізе анзаіБйіто (/. Nіеѵо, «Соп^еввіопі й і ип ііаііапо»).
В конце концов я сказал ему, как меня все это удив

ляет, и он долго смеялся.
Ыоп озаѵо !аг рагіе а  Иісоібоп йе! т іо  зозреііо  (С. Маіа- 

рагіе, «Кариіі»).
Я не решался высказать свои подозрения Никольсону.

639. іаге а рагіе гіі цс соп цй (1) поделиться чем-л. 
с кем-л.

640. Тагзі йа рагіе (2) а) отойти в сторону:
Рісіго бі Іесе да рагіе е 1а йоппа, сЬіпаІа зегѵ іітеп іе  Іа 

Ггопіе, епігб пеІГ апіісатега (Л. Могаѵіа, «Ье атЬігіопі вЬа- 
ё.1іа1е»),

Пьетро посторонился, н женщина, подобострастно накло
нив голову, вошла в переднюю.



Ь) искать уединения, сторониться людей:
А ип йаіо тотпепіо зетЪгаѵа аѵег гіпипсіаіо а гетЗеге 

ѵегозітііе іі гассопіо йеііе зие аѵѵепіиге, зі Тасеѵа «За рагіе, 
5і ІіЬегаѵа «Заііе ІпзІБІепге оііизе йеі еіогпаіізіа пароіеіапо 
(А. й гаео , сН  [ійапгаіод>).

В какой-то момент он, казалось, перестал пытаться при
дать хотя бы видмость правдоподобия рассказу о своих при
ключениях, он искал уединения н спасался от назойливых 
расспросов неаполитанского журналиста.

(аге Іе рагіі соп Гассеііа (1) см. А-60. 
Іаге Іа рагіе гіеі Ьиоп З а т а г ііа п о  (3) см. 5-138. 
641. іаге 1а рагіе (или 1е рагіі) йеі Йіаѵоіо (3) в в о 

д и т ь  в искушение, в грех; подстрекать:
Ыоп рег Іаге 1а рагіе «Зе! йіаѵоіо йоЪЬіато аѵѵегііге іі Іеі- 

*оге сііе апсЬе аиезіа... Іеііега... ё йі Оіизерріпа (О. Ѵегйі, 
«АиІоЪіо&гаііа ёа ііе Іеііеге»).

Н е имея в виду настраивать читателя против кого-либо, 
мы вынуждены предупредить, что н это письмо исходило 
от Джузеппиньь

іаге 1а рагіе сІеІГегое (3) см. Е-142. 
642. Іаге рагіе рег зе 5*е$яо (3) быть необщительным, 

сторониться других. 
Іаге ріи рагіі іп соттесП а (3) см. С-2303. 
643. іаг$і іп чиаііго (или іп сепіо) рагіІ (3) а) делать 

несколько дел одновременно (ср. разрываться на части);
Ь) окунуться с головой в работу, работать с энтузиаз
мом.

644. іл(егпаг5І пеііа рагіе (3) вжиться в образ, войти 
в роль.

645. ІаБсіаге гіа рагіе (2) оставить в стороне, отбро
сить; отложить (пример см. Т-74).

646. Іеѵаге а чсі 1а зиа рагіе сіі зоіе (1) лиш ить кого-л . 
всего, что он имел, что ему принадлежало. 

1еѵаг5І гіаііа рагіе гіеі т и го  (2) см. М-21933. 
647. тапсіаге сіа рагіе (2) отбросить прочь.
648. шеііеге чгі а рагіе сі! чс (3) посвятить кого-л. во 

что-л., поставить кого-л. в известность; приобщить ко
го-л. к чему-л.:

ЬиАоѵісо. — Іо Н сНсо о^пі т іо  зе§*ге{о, іо И т е і іо  а рагіе 
йі іи ііо  сЬе т і  гіеиагйа, іо іі той іго  о § т  ріе&а й еІГ ап іто  
т іо ,  е Іи, іпѵесе, зеі созі росо езрапзіѵо соп т е  (Я. Вгассо» 
«Тга&ейіе йеІѴапіта»).

Л ю д  о в и к о. — Я поверяю тебе все свои тайны, я  де
люсь с тобой всем, что со мной происходит, и раскрываю 
перед тобой все тайники моей души, а ты, напротив, холо
ден со мной.

« .. .т а  поп ігоѵегезіі циаІсЬе аііга регзопа ріід іпНиепіе 
йі т е ? »

«N0 , регсЬё 1о гіо, іі сопіе йі 5апіо Ріоге, сарігаі, поп т і  
сопѵіепе йі т е і іе г іо  а рагіе... (С. Коѵеііа. «М аіег йоіогоза»).

— Ты не мог бы найти человека более влиятельного, 
чем я?

— Нет, потому что мне не хотелось бы, чтобы в это дело 
был посвящен мой дядя, граф Санто Фьоре.

Боро йие оге <іі зігайа 2ѵап аѵеѵа ^ іа  Таііо а т іс іг іа  
е  аѵеѵа т е з з о  а  рагіе іі сопйисепіе йеііа зіогіа <3і іи і!а 1а 
Іа т іе И а  (5. М аці В опіапіі, «Зрегапга»).

Через два часа после того, как они тронулись в путь, 
Зван подружился с возницей и ввел его в курс дел всей 
своей семьн.

Ога. еѵ ійепіетепіе И Сагсегаіо йоѵеѵа еззеге з іа іо  т е з з о  
а рагіе, йа т іо  райге, йі іа іе  аНаЬеіо тізіегіозо , сЬ’іо сгейеѵо 
ргоргіеіа йі поі <1ие зоііапіо: т іа  е сіі \Ѵі1Ье1т Сегасе 
(Е. Могапіе, «ЬЧзоІа й і Агіиго»).

Теперь, очевидно, отец сообщил Узнику тайный шифр, 
которым, как я думал, пользовались только мы двое: я и 
Вильгельм Джераче.

649. шеііеге (или рогге) йа рагіе (2) а) отложить в 
сторону (пример см М -2234); Ь) откладывать про з а 
пас:

...о&пі аппо т е ііеѵ а  йа рагіе ип т а и о п е  (О. Цойагі, «Ье 
аѵѵепіиге й і СіроШпо»).

...каж дый год дядюшка Кабачок откладывал по кирпичу 
на будущее.

Аррела 11 раге&кіо, 1а т іп е з іга , 8І, рег іиШ , т а  п е т т е п о  
ип зоійо йа те й е г е  «За рагіе рег 1е ті^Н огіе (V. Рассо йе 

Ьацагйа, «СгопасНе саШ ѵе»).
Люди с трудом сводили концы с концами, перебиваясь 

кое-как на одной похлебке, но отложить хоть грош на чер
ный день никак ие удавалось.
^Пример см. тж. М-602).
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с)' отбросить, оставить:
Ти аеі сопѵіпіо сЬе, йоро ип раіо сіі Ш т е ііі  зепга виссев- 

5о, іо ваго т е б за  Йа рагіе йеііп іііѵ атеп іе, іогпего а саза 
зсопШ іа е и т іі іа іа  («Оотепіса йеі Соггіеге»).

Ты убежден, что после пары заурядных фильмов, кото
рые не будут иметь успеха, меня окончательно сбросят со 
счетов, и я вернусь домой униженная и сломленная.

650. т и іа г е  рагіе гіаІГезіаІе аІГілѵегпо (3) менять 
свои взгляды, убеждения.

651. раззаге гіа рагіе а рагіе (2) пройти насквозь (об 
оружии и т. п .)7 пробить навылет (о пуле).

652. рі^Паге (или ргепсіеге) 1а рагіе (или 1е рагіі) сіі 
Чгі (2) встать на чью-л, сторону, в защ иту кого-л.:

Еѵійепіетепіе йеѵе аѵег ргезо !е рагіі «Зеііа т а т т а  сопіго 
рара (Р. ЗраІІеШ , «Езате й і гірагагіопе»).

Очевидно, бабушка была на стороне матери, против отца.
Ргезе 1е рагіі «Зеі ѵессЬіо е рге^о 1а зщпога сЬе еН ѵепіззе 

Іазсіаіа 1а ІіЬегІа йі йіГепйегзі (/. Зѵеѵо, «гѴпа ѵііа»).
Альфонсо заступился за старика и попросил его жену 

дать мужу возможность высказаться и оправдаться.
5ага а т іс о  сЬі, аррепа арргеза 1а саШѵа поіігіа, зі а!- 

ІгеНа а Іагіа зареге а ІГ ат ісо , зіа риге соі ргеіезіо Йі теі- 
іегіо іп ^иагйіа  е йі аЗБІсигаг^Іі сЬе Іиі Ьа ргезо 1е зие 
рагіі? (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Можно ли назвать другом человека, который, узнав дур
ную весть, тут же бежит рассказать ее другу, хоть бы и 
под предлогом, что он хочет его предупредить и заверить 
в своем полном сочувствии?
(Пример см. тж. 0-131).

653. рі^ііаге (или ргепсіеге) рагіе а чс (3) принимать 
участие в чем-л.:

Зопо, е Рерріпа соп т е ,  ѵегатеп іе «Іоіепіе йеііе «Лзегагіе 
йеііа ѵозіга саза е ргепй іато  рагіе аі йізріасегі ѵозігі 
(О. Ѵегйі, «Аи(оЫоцга$іа йаііе Іеііеге»).

Мы с Пеппиной по-настоящему огорчены несчастьями, по
стигшими ваш дом, и разделяем ваше горе.
(Пример см. тж. В-193).

рогге гіа рагіе (1) см. Р-649. 
ргепгіеге 1а рагіе (или  1е рагіі) сіі чгі (3) см. Р-652. 
ргепсіеге рагіе а цс (3) см. Р-653. 
654. ргепгіеге рагіе рег чгі (2) встать на чью-л. сто

рону, вступиться за кого-л. 
655. ргепгіеге іп Ьиопа [іп саіііѵа, 1п т а іа ]  рагіе (3) 

понимать, истолковывать в хорошую [дурную] сторону. 
гесііаге 1а §иа рагіе (3) см. Р-628. 
656. поп 8ареге гіа сЬе рагіе аррі^1іаг5І (или  ѵо1іаг&і) 

(2) не знать, на чью сторону встать; не знать, какое 
принять решение:

І п з о т т а ,  ІиМо диеііо сЬе Іасеѵа Сіііе^іпо рег 1е Сопіеззе 
ега т а И а й о . С іііе^іпо поп зареѵа йа сЬе рагіе ѵоііагзі рег 
поп ргепйегзі йеі гаЬЬиНі е зі зепііѵа ѵегатеп іе іпіеіісе 
(С. Косіагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

В общем, что бы ни делал Вишенка, графиням это не 
нравилось. Вишенка прямо не знал, что предпринять, чтоб 
не получить трепки, и чувствовал себя глубоко несчастным.

віаге сІаІГаІіга рагіе йеііа Ьаггісаіа (2) см. В-305. 
657. 5Іап. йа рагіе (2) держ аться, стоять в стороне. 
658. киррііге Іа рагіе сіі цЙ (3) заменять кого-л., вы

полнять чьи-л. функции. 
Іепеге іі соііеііо йаііа  рагіе йеі шапісо (2) см. С-2273. 
659. Іепеге рагіе (3) а) быть заинтересованным, при

страстным; Ь) быть соучастником. 
ѵоііаге Іа дгапаіа  йаііа рагіе йеі гпапісо (2) см. 

С-953.
660. горрісаге іп йие рагіі (3) служить и вашим и на

шим. 
соп агіе е соп іп^е^по 5’асциІ5Іа т е г г о  гедпо, соп іп- 

де^по е соп агіе 5’ас^иІ5Іа ГаКга рагіе ( т ж .  соп агіе е 
соп іп^аппо 8І ѵіѵе т е г г о  аппо, соп іпдаппо е соп агіе 
5І ѵіѵе Гаііга рагіе) (1) см. А-1171. 

Йаі Ьие йіпапгі, Іаі т и іо  йі гііеігп; е й аііа  гіоппа йа 
іиМе 1е рагіі (2) см. В-1382. 

сЫ Ьа агіе, Ьа рагіе (1) см. Л -1172. 
іт р а г а  “’агіе е т е і і і іа  йа рагіе (2) см. А-1173. 
іп іпаіа рагіе  рекса 1а Іиа геіе (2) см. К-289.
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661. іпогіекііа а рагіе (тж. а  рагіе 1а той ех ііа ) (2)

(сказать) без ложней скромности... (пример см. М -787). 
ГоссЬіо ѵиоіе 1а виа рагіе (1) см. 0-252.
662. Іе рагіі вопо рагі (2) ^  обе стороны правы:

Ѵоі ѵі сгеёеіе заѵі, е П топгіо ѵ! ргеёіса опезіІ: гпа 
іо^ііеіеѵі 1а раига! — N011 ѵі аН аппаіе сіипцие; 1е рагіі вопо 
рагі: э іо  ѵі ргезегѵі йаііе гпіе раггіе  (V. Ровсоіо, «Ш ііте 
Іеііеге й і Іасоро Огіів»)-

Вы считаете себя мудрецами, и в свете верят в вашу 
честность, но не бойтесь! Не тратьте енл понапрасну, ведь обе 
стороны правы и да спасет вас бог от моих безрассудств.

і 5апіі ішоѵі т е ііо п о  йа рагіе і ѵессМ (2) см. 5-222.
663. кетрге  раге рій §талйе ' а рагіе йеі с о т р а ^ п о  (1) 

ргоѵ. ^  чужой кусок всегда слаще; у  зависти глаза ве
лики.
РА КТЕСІРА РЕ ѵ 

рагіесіраге аііе  Ьгісіоіе см. В-1206, 
рагіесіраге гіеііа паіига йеі да ііо  см. С-301. 

Р А К Т Е ^ А  }
664. рагіепга келга гііогпо =  последний путь, похо

роны.
рипіо сіі рагіепга см. Р-2487.
665. іп рагіепга с самого начала:

...Ъазіа Ьиііагіі ип’оссІііаІа гіі Ігопіе рег саріге гіі сііе равіа 
бопоі іп ііі ІаІШ і іп рагіепиа (V. Вітопеііа, «•Тігаг т аіііпа»).

...достаточно мельком взглянуть на них, чтобы понять, что 
это за люди: все заранее обречены на неудачу.

РАКТІКЕ ѵ 
рагііге рег Гаііго іпопгіо см. М-1760, 
рагііге зепга Ь ададііо  см. В-72а. 
рагііге іп ипа саква (или іп ип зассо) е іогпаге іп ип 

Ьаиіе см. В-370. 
рагНге а  саѵаііо е іогпаге а ріегіі см. С-1355, 
рагіігчепе іп заіи іаіо  оврііе (или Ьохрііе) см. 0-670. 
рагНге рег М агсіала см. М-750, 
рагііге а (или а ііа , іп) го ііа  см. К-577. 
рагНге 50550рга см 5-1200. 
рагііге коагаіо см. 5-1297. 
рагііге а ііа  ѵоііа сН... см. Ѵ-946. 
аггіѵаге соііе іго тЬ е  е рагНге соі с о т і  см. Т-944, 
пё сіі Ѵепеге лё сіі М агіе, лоп ві крока е поп 5І рагіе 

см. Ѵ-219.
рагіНо іі ^а ііо , і вогсі ЬаІІапо см. 0-308.

РАКТІТА I 1) фин. приход и расход; счет; 2) партия 
(е игре). 

666. рагШ а ассеза (1) неоплаченный счет.
667. рагіііа  сЬіика (2) решенное дело, дело прошлое:

Соіоппеііо. — Рег сагііа: зопо іо сііе 1е сЫейо зеиза (іі 
аѵег Гогзе есссиіііо...

Зрасса. — № епіе, піспіе... Р агіііа  сМиза... (С. О. Ѵіоіа, 
«И готапгп йеі діоѵапі роѵегі»).

П о л к о в н и к . — Радн бога, это я должен просить про
щения за вмешательство...

С п а к к а .  — Ничего, ничего... Забудьте об этом.
...Эеі гезіо, рег дие5І'аи1иппо ё рагШ а сЬіиза. Азреііапо 

іап іа  ^епіе (/:. СаБІеІпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Рсюіо Ьеоп^огіе»), 
Впрочем, про нынешнюю осень говорить не приходится: 

на виллу понаедет мзсса народа.
«Е Іи, Ргапсезса, т і  реггіопегезіі сГаѵегІІ зрозаіа рег ріеіа? 

N0 , поп іпзік ііато . іе  пе рге^о...»
«5*а Ьепе» йіззе. «Ма 1а рагіііа поп ё сЫива {га поі» 

(М. Ргізсо, «С іі егейі йеі ѵепіо»).
— А ты, Франческа, простила бы мне, если бы я ж е

нился на тебе из жалости? Нет, не иадо об этом, прошу 
тебя....

— Хорошо, — сказала она. — Но наш разговор еще не 
окончен.
668. рагШ а реггіиіа (или  регза) (2) а) проигранная 

партия; Ь) неудача, провал, поражение; гиблое дело:
Біпсегііа ѵоіеѵа йіге рагШ а регйіііа (Е. Ие МагсНі, «Соі 

/ иосо поп ві всНегга»).
Откровенность неминуемо испортила бы все дело.
«Е роі» сопііпиб Вгипо «сЬе Ьізо^по с’̂ “ сІІ сатЬ іаге  іаі- 

ііса? Ріпога ё апгіаіа Ьепе, I іейеБсЬі Ьаппо зетр ге  аѵиіо 
рагіііа регка» (Ь. Вегёопгіпі, « і/п  / исііе рег ЗаЬа»).

— И потом, — продолжал Бруно, — зачем нам менять так
тику? До сих пор все шло хорошо. Немцев мы всегда били.

669. — йаге !а рагШ а рег регйиіа (2) считать дело
проигранным, обреченным на провал:

...е55і 5і Іабсіагопо ішргезбіопаге, з о ^ іо ^ а г е  й аііа  зирегіо- 
гііа  шогаіе е Іеспіса йеі ІейезсЬі, гіапгіо рег регди4а 1а рагІЙа 
ргіша апсога йі аѵегіа сошЪаііиіа (Е. М изсо , <хЕа ѵегіій 
вцІѴ 8 веііетЬге 1943»).

...они дали себя запугать и поработить сознанием мо
рального и материального превосходства немцев и признали 
себя побежденными, даж е не начав борьбы.

670. ассопюйаге Іе рагШе (1) уладить отношения, рас
судить кого-л.

671. ао^ш 5Іаге Іе рагШе соп чгі (1) требовать сатис
факции, удовлетворения за обиду.

аѵеге Гопоге (Типа рагіііа (2) см. 0-375.
672. аѵеге рагШ а ѵіпіа (2) добиться победы, успеха; 

выиграть:
АпсЬе чиапсіо Іепіаѵа чиаІсЬе аийасіа, ега зісига <3і аѵег 

рагШ а ѵіпіа; іпѵапо 1а сгіііса сегсб йі аЦассагІа (5. Ра&апі, 
«II іеаіго тИапеве»).

Д аж е отваживаясь на рискованную роль, Эмма Ивон 
была уверена в успехе, н критики тщетно нападали на нее- 

ОаІГоссЫаІа сЪе Ьиііо Саго^іі, РапііпеШ  сошргезе сіі 
аѵег рагШ а ѵіпіа (Т. Ьогі. «Ви[еге виИ’Агпо»).

По тому, как взглянул на него Гарольи, Фантинелли по
нял, что его дело в шляпе.

673. сіаге рагШ а ѵіпіа (2) признать себя побежден
ным, сдаться:

Магсо. — . . .т а  поп ассагігй т а і ,  іп диевіа ѵііа, сЬе іо 
<1іа рагШ а ѵіп^а а сЬі т і  еіиоса віеаіе (II. ВеШ , «II сас- 
сіаіоге й ’апіігед>).

М а р к о  — ...но никогда я не признаю себя побежденным 
тем. кто ведет со мной нечестную игру.

673а. еззеге гіеііа рагіііа  (2) быть заодно (пример см. 
В-121). 

674. (аге (или ѵіпсеге) Іа рагіііа  (2) добиться победы, 
выиграть.

§ і(и)осаге а  рагіііа  йорріа (2) см. 0-825.
675. регйеге Іа (зи а) рагШ а (2) проиграть, потерпеть 

неудачу, поражение:
Тагсізіо аѵеѵа огшаі, а чиагапіасіпдие аппі раззаіі, регйиіа 

йеП піііѵатепіе 1а виа рагіііа  (А. Могаѵіа, «Ѵ ат апіе іп- 
Іеіісе»).

В свои сорок пять лет Тарчизио уже не имел никаких 
шансов на успех.

676. 5аІгіаге ипа рагШ а (2) а) подвести итог; произ
вести расчет; Ь) получить по заслугам.

ѵіпсеге Іа рагШа (2) см. Р-674.
РАКТІТО т

677. рагШо ргезо предвзятое мнение, предубеждение; 
предрассудок:

— Ѵиоі сііге сЬе аѵеѵі ^ іа йесіво <іі ѵепіг а чиеБІо. Ё зіа іо  
ип рагіЙо ргезо... ип ^іиосо (Е . Соггайіпі, «Ьа %и.егга Іоп- 
іапа»).

— Это значит, ты уж е решила, чго так должно быть, ты 
сделала это умышленно, сознательно, стало быть, это была 
игра.
678. — а рагШо рге,5о определенно, обдуманно; реши

тельно.
679. — рег рагШо рге$о умышленно, преднамеренно;

с предвзятым мнением:
...ипа ^іоѵепій Іпіеііщ епіе рій сЬе поп зеглЬгі, іпгіоіепіе 

рег рагіііо  ргезо, Ігорро Ьеп ѵезШа, Ьеп реіііпаіа , шепо 
соггоііа йеііе аИге (М. Зегао, «Сиоге іп[егто»).

Эти молодые люди умнее, чем они каж утся. Они апа
тичны из принципа, слишком хорошо одеты, слишком тща* 
тельно причесаны, менее испорчены, чем другие.

Кііепеге апсога іп аНо ипа зішііе зііиагіопе зіепШ са 
сНіийеге рег рагШ о ргезо &1і оссЫ а ііа  геаИа («Ьа пиоѵа 
циевИопе йеііа  Ііп&иа»).

Считать, что такое положение еще существует, значит 
преднамеренно закрывать глаза на реальное положение ве
щей.
680. — аѵеге ип рагіііо ргезо быть предубежденным: 

Ьа шабге іпсгейиіа зеоззе 1а Іезіа: *Е ѵіа» Йіззе соп ип
зоггізо репеігапіе, «ѵіа... сова аѵга т а і  ёей о  йі созі іпйе- 
сепіе?.. Ье зоіііе зсіоссііегге сЬе йісопо 1 ^ і°ѵагі* а ^ е  5І|?по- 
гіпе... Р іи ііозіо, Сагіа, іо сгесіо сЬе 1и аЬЫа ип рагіііо  ргезо 
сопіго йі Іиі» (А. Могаѵіа, «С іі іпйіН егепІі»).

Мать недоверчиво покачала головой.
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— Да полно, — сказала она, вкрадчиво улыбаясь, — что 
особенно неприличного он мог сказать?.. Обычные глупости, 
которые юноши говорят девушкам... Мне каж ется, ты, Кар* 
л а, просто настроена нротнц него.
681. е з іге т о  рагШ о крал; смерть.
682. — е55еге аІГезігепю рагіііо быть в отчаянии, 
сіоппа (или  Іетггкпа) гіі рагШ о см. Э-780.
683. а  пеззип рагіііо ни в коем случае, ни при каких 

условиях.
684. агі о^пі рагШо в любом случае, при любых усло

виях.
685. аЬЬгассіаге ип рагіііо принять решение.
686. аррі§1іаг5І аі (или  аііассагзі а ип) рагШо при

нять решение, сделать выбор придерживаться опреде
ленной точки зрения:

II Іепепіе поп зареѵа ріи а диаі рагіііо  аррі^Иагзі; ѵізіа 
1а ріева  ргеяа й аііа  сопѵегзагіопе, ргеіегі аззосіагзі аі Ьиопи- 
т о г е  гісііа зібпога (У. Ьогі, «Ви$еге зиІѴАгпо»).

Лейтенант не знал, на что решиться, но, учитывая, ка
кой оборот принял разговор, предпочел присоединиться к 
оптимистическому тону дамы.

687. аѵеге Ьиопо [саіііѵо] рагШ о (а ііе  т а п і )  ока
заться в хорошем [плохом] положении.

688. сіаге рагШ о а чгі тоск. дать  фору, дать несколько 
очков вперед (в игре).

689. еіе&^еге сіеі ліаі рагіііо  іі т е п о  выбрать мень
шее из двух зол.

690. еззеге (ими гісіигбі, 8Іаге, ігоѵагзі) а т а і  рагШо 
быть в плачевном состоянии; оказаться в трудном, сквер
ном положении:

Ма ЬеопГогіе, ргозе&иепгіо пеі зио гіізсогзо, поп йпгд іа ііса  
а «іітозітаге сЬе 1е іш апге егапо ігорро а ш аі рагШ о гіа 
роіегзі 5регаге сЬе II Р а г іа т е п іо  сопзепііззе асі а^ёгаѵаге іі 
Ьііапсіо й’ипа вреза (1і шоКі т іііо п і (Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

Продолжая свою речь, Леонфорте без труда сумел до
казать, что при нынешнем тяжелом финансовом положении 
трудно надеяться, что парламент согласится на дальнейшее 
увеличение расходов на несколько миллионов лир.

Ма 1а ІіЬегій сіі М ііапо Іи аііога сіі Ьгеѵе (Іигаіа: ГАивІгіа 
е Каёеігкі гііогпагопо. II Мопсаіѵо зі Ігоѵо а  шаі рагШо 
е репзб регііпо <1і іи ^ і г с  (3. Ра&апі, «II іеаіго т ііапезе»). 

Но Милан недолго пользовался свободой: Австрия верну
лась вместе с Радецким. Монкальво оказался в опасном по
ложении и даж е подумывал о бегстве.

691. е§5еге а рагШо с!і (+ ш /.)  быть вынужденным 
сделать что-л.

692. е§5еге а* рагШі подойти к заключению, к сути 
дела.

693. Іаге одпі рагШ о быть со всем согласным, прини
мать любые условия.

694. іаге іі рагШ о сіі с̂ с а чсі предоставить выбор.
695. Іаге ип рагШ о сделать выбор, принять решение.
696. ітр и ^ п аге  ип рагіііо  принять решение; встать на 

чью-л. сторону.
697. іп&аппагБІ а рагШ о ошибиться при выборе, сде

лать неверный выбор.
698. Іеѵагхі гіа рагіііо  отказаться от принятого реше

ния.
699. тапсіаге а рагШ о поставить на голосование 

(обычно законопроект).
700. теН еге  іі саро (или  іі сегѵеііо, 1а іезіа) а рагШо

образумиться, взяться за  ум:
Ьеопагйо. — ЕЫ сіісе Ьепе; щі зарго ге^оіаге; ш еііего Іа 

іезіа  а рагШо (С. СоШопі,, «Ее вт апіе рег Іа ѵі11е&&іаіига*).
Л е о н а р д о .  — Что ж, вы правы. Я все улаж у. Подчи

нюсь голосу рассудка.
Ма а ип сегіо рипіо рара сеззо <3і Йаг^іі і зоЫі, е аііога 

Боіопе т із е  еіі соіро Іа (езіа а рагШо, гііеѵб Гагіепёа іп 
іа іііт е п іо . е іп росЫ аппі зі Гесе ип ^гоззо раігітоп іо  
(/. М опіапеііі, «Зіогіа йсі Сгесі»).

Но наступило время, когда папаша перестал давать ему 
деньги, и тогда Солон взялся за ум, спас предприятие от 
банкротства и за два-три года создал себе солидное со
стояние.

5е Іі ѵоіеѵа ѵегатепіе Ьепе т е ііеѵ а  1а іе з іа  а рагШо 
(/VI. Ргізсо, «Ьа скипа йі ріагга»)

Если бы он любил гебя по-насюящ ему, он бы всл себя 
благоразумнее.

5е аѵеззе ѵоіиіо теН еге Іа ісзіа  а  рагШо... роіеѵа Іагз! 
рапаге рег о^пі ИЬгеіІо 8 о 4 т і і а  {гапсііі (О. Ѵегйі, «А иіо- 
Ьіо&гаЦа йаііе Іеііеге»).

Если бы Солера образумился, он бы добился, чтобы ему 
платили три или четыре тысячи франков за каж дое либретто.

701. іпеііегхі а  рагШо іг ^гиться в путь; взяться за 
дело.

702. т и іа г е  рагШо передумать, изменить решение.
703. оМепеге іі рагШо добиться своего; получить боль

шинство голосов. 
ріо-ііаге рагШо см. Р-705. 
704. рогге а рагШо предложить на выбор, поставить 

альтернативу.
705. ргепгіеге (или рідЬаге) рагШо принять решение, 

решить что і.:
Е те п іг е  Іо оззегѵаѵо созі, іпсарасе сіі ргепйеге зи  йие 

ріесіі ип рагШо, ѵеппе виопаіо іі саш рапеііо (Л. РаіаггезсНі, 
«И Іасіго»).

И  пока я разглядывал вора, пе в состоянии быстро при
нять какое-либо решение, раздался звонок

Меззег Сегі ега гігпазіо созі ѵіпіо... бсііе рагоіе (II шаезіго 
Оіпо. . сЬе поп зареа диаі рагіііо  рі^ііагзі (Р. Рапіапі, «Сессо 
с!'АхсоІі»).

Мессер Джери был так убит... словами маэстро Дино.., 
что ие знал на что и решиться.

...Іи йеІіЬегаіо сГаѵег воізга дпезіо сазо соп ІиШ  ^Гіпіег- 
паіі ргіпсірі т а іи го  е за т іп е  е рі^Ііагпе ёі роі ^иеі рагіііо 
сЬе іоззе ^ іиёісаіо  ті^Н оге (Л̂ . МассНіаѵеІІі, «ВвЦа%ог аг- 
сісііаѵоіо» ).

...постановлено было тщательно изучить этот случай с 
точки зрения всех законов а д а  н затем принять решение, 
каковое сочтут наилучшим,

706. гесаге а  рагШо іі ^ і(и )осо  ѵіпіо подвергать риску 
верное дело. 

гі(1иг5І а ш аі рагШо см. Р-690. 
707. кеггаге ип рагіііо заключить сделку.
708. 50ІІесі(аге іі ригіііс торопить (с) решение (м). 
5Іаге а т а і  рагіі^о см. Р  С90
709. Іігаге (или і:гагге) рагШ о извлекать выгоду, 

пользу:
А т е  сЬе ѵіѵеѵо соп ргийепга е сегсаѵо рег ѵіѵеге опе- 

зіаш епіе соп Гагіе т іа  ёі Ігагге рагШ о йа іи ііо  чиеі ро' сЬе 
зареѵо, диеііа зс іт и п ііа  сЬе т 'ассесаѵ а  е ш’аззогдаѵа Гасеѵа 
гаЬЬіа (V. О іеііі, «Ооппе , иот іпі е ЬигаНіпі»).

Меня, старавшегося благоразумно жить честным трудом, 
извлекая пользу из всего, что я знал, эта дурочка, из-за 
которой я потерял голову, приводила в бешенство.

. . .т а  е*асс1іе азіпі ѵіѵі зирегапо і йоМогі ѵіѵі, е диеШ 
сгеёопо аѵег песеззііа с!і диезіі. е Іесііо ігаг рагіііо Йаі 
соти п е рге^іийігіо (.4. АІЬегіаггі, «Ыоѵеііе ипюгіБіісІіе»).

...так как живых ослов больше, чем живых докторов, и 
первые полагают, что им не обойтись без последних, в 
самый раз извлечь выгоду из этого всеобщего заблуждения.

I саісоіі йеІГаззаззіпіо егапо зШ і регГеШ;' е&іі аѵеѵа 
зариіо ігаг рагШо гіа о^пі оссазіопе (4 . Ое Ап^еііа , «П ті- 
зіего йеііе іге огскійее»).

Убийство было задумано великолепно. Он умел исполь
зовать любую ситуацию.

ігоѵаГБІ а гпаі рагШо см. Р-690. 
710. ѵа^Ііаге Ьепе ип рагШо тщательно проверить 

свой выбор. 
711- ѵілсеге іі рагіііо  решить дело. 
Іге^о поп сапсеПа рагШо см. Р-1291. 
712. рге80 іі рагШо, се5&а1о ГаНаппо ргоѵ. ^  решение 

принято, и на душе легче; подписано— и с плеч долой. 
РАКТО т 

713. рагіо §о11оро5іо подмена новорожденного.
714. рагіо сіі іап іаз іа  плод фантазии:

— Іо зопо и о то  й і роске рагоіе е поп а т о  1е зіогіе сЬе 
зіапо рагіо <1і рига !апіа5Іа {V. Саітрепіа , «II Рогпагеііа 
сіі Ѵепегіа» ).

— Человек я немногословный н не люблю историй, что 
являются плодом чистейшей фантазии.

715. іі рагіо йеііа гпопіадпа жалкий, мизерный резуль
тат (ср. гора родила мышь).

716. «оііорогге іі рагіо подменить новорожденного. 
РА КТО 

Іа ігессіа йеі Рагіо см Р-1257. 
— Іапсіаге 1а іг е а іа  сіеі Раг4о см. Р-1261.
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РАКТОРІКЕ ѵ 

ра*іогігс ип Ьегііп^огго см. В-583. 
Гаге согпе 1а т с п іа д п а  сЬе рагіогі іі іоро см. 

М-1847. 
Іа гпопіа^па Ьа рагіогііо іі іоро (или іі (ороііпо) см. 

М-1850. 
РАЗСЕКЕ ѵ 

равсегяі согпе іі саѵаИо йеі Сіоііе см. С -1950. 
рахсеге соі сиссЬіаіо ѵиоіо см. С-3119, 
равсеге (11 егЬа ігакіи ііа см. Е-89. 
рая'.егг йі ііпоссЬі см Р-861. 
раксеге Йі ^еіі см. 0-380. 
раксеге сіі рагоіе см. Р-550. 
рахсеге сіі ѵепіо см. Ѵ-267. 
апйаге йіеіго аііе  ігахсЬе рахсепгіохі Йі ѵепіо см. 

Р-1221. 
соІошЬо рахсіиіо, сіііедіа а т р г а  см. С-2154, 
сіоѵе іи  лаксі, ^иіѵі іи раксі см. N-24. 

РА5СІА т  
гііа Йеі рахсіа см. Ѵ-705. 

717. ѵіѵеге йа равсіа (тж. хіаге со.пе ип раксіа) жить 
припеваючи:

«Ьиі Ьа гізоііо іі ргоЫ ета...»
«5і сарізсе, е  ѵіѵе гіа раБсіі» (О. Агріпо , «81огіе й і  рго~ 

ѵіпсіа»).
— Он решил эту проблему...
— Да, и живет как Крез.

РА5СОІ.АРЕ ѵ 
апгіаге а  раксоіаге ресоге іп Загйедпа см. 5-242*. 

РА5СОІ.О т 
аѵеге равсоіо рег і ргоргі (или і виоі) йепіі см. 0-201. 
718 йаг раксоіо ^  дать пишу, дать усладу:

Мопвіеиг Іе Веаи. — Чп {гапсезе Ьа Н а т т е  Ьавіапіі рег
атагп е  апсііе сепіо.

йоііоге  ЬотЪагйі. — Ѵоззі^погіа ѵагіа іп Ргапсіа а гіаг ра- 
Бсоіо аііе зие і і а т т е  (С. Ооійопі, «Ьа ѵейоѵа зсаііга»).

М с ь е  л е  Б  о. — У француза хватит пыла, чтобы любить 
целую сотню.

Д о к т о р  Л о м б а р д н .  — Так почему бы вашему пре
восходительству не поехать во Францию, чтоб утолить там 
свою страсть?

719. о Н г іг б і іп ра^соіо ^  выставлять себя напоказ:
Ыоп аѵгеЬЬе роіиіо а ззо іи іа теп іе  іоііегаге сЬе зиа то ^ Ііе  

зе^иНазге а оНгігеі Іп равсоіо а ІГ а т т іг а г іо п е  ёеі риЬЫісо... 
(Ь. Р ігапйеііо , «Ыоѵеііе рег ип аппо»).

Он никак не мог примириться е тем, что его жена про
долж ала выставлять себя напоказ и вызывать восхищение 
толпы...

ігоѵаге разсоіо рег і ргоргі (или  і §иоі) гіеліі см. 
Б - 2 0 1 .  
РА 801ІА  і 

720. разчиа сП серро рождество.
721. ра^чиа гіеі Могіі день поминовения умерших 

(2 ноября).
722. ра§^иа (іі (или  сіеііе) го$е троицын день, троица. 
аІ1е§то с о т е  ипа разчиа см. А-478. 
сопіепіо с о т е  ипа Ра$чиа см. С-2505. 
Іеіісе с о т е  (ипа) ра$чиа см. Р-396. 
^га§5о с о т е  ипа разчиа см. С-992, 
ігапчиіііо с о т е  ипа Ра$чиа см. Т-839. 
723. 1а т а і а  ра§чиа а) несчастье; Ь) несчастный чело

век.
іі т а іа п п о  е 1а т а і а  разчиа см. М-157.
724. аѵеге Іа ра$диа іп гіотепіса прийтись как нельзя 

более кстати, оказаться большой удачей.
725. сегсаге Іа Раэдиа іп ѵелегсИ, чиалгіо 5І рио аѵеге 

іп сіотепіса ргоѵ. ^  искать рукавицы, а они за поясом.
726. сіаге 1а Ьиопа раэдиа поздравлять с пасхой.
727. йаге 1а т а і а  ра§чиа а) обидеть, огорчить:

Чпа зега, сЬе II рогііпаіо аѵеѵа Ьеѵиіо оИге 11 йоѵеге, 1о 
Иго Іапіо іп Ііп&иа, сЬе изсі аНаПо йаі &апд.Неп, е егігіо 
е сапіо зи іиШ  і іопі сЬе 11 бі^пог сазіеііапо йі ѴепсЬіегесЗо 
1а зт е ііе ззе , зе по е&1і, едіі, роѵего брахгаіиагіо. аѵгеЬЬе 
т еззо }иогі сегіе зіогіе ѵессЬіе. сЬе аѵгеЬЬего даіо  1а 
ш а іа  рабдиа (/. Ыіеѵо, «С опіеззіопі й і ип ііаііапо»).

Однажды вечером, когда привратник хватил лишнего, тот 
так  к нему приставал, что привратник вышел из себя и 
начал кричать и грозиться, говоря, чтобы синьор Венкьередо 
прекратил все это, иначе он, простой дворник, іакого  ш>- 
нарасскажет, что синьору ие поздоровится.

Ь) проклинать, предавать анафеме. 
728. Іаге раэдиа праздновать, веселиться. 
729. (аге 1а ра$^иа праздновать пасху. 
(ё ) т е д і іо  ипа ^а іііп а  а Серро сЬе ип сарропе а  Рах- 

циа см. С-79. 
(ё) т е ц ііо  ип иоѵо о ^ і  сЬе ипа ^а іііп а  а  раэдиа см. 

Ѵ-ІЯ7. 
Гиоѵо ё Ьиопо а Рахциа е (аМо Ра5^иа см. ІІ-203. 
730. ^ іі ѵіеп 1а раэдиа іп (Іотспіса ему вгзет, у чего 

все идет как по писаному. 
РА 88А С С ІО  т  

731. сіі (или іп) равва^^іо мимоходом, попутно.
732. рег р а з в а л ю  поверхностно, мимоходом, быстро.
733. йаге ип ракка^^іо подвезти, подбросить:

1)п и о то  сЬе с а т т іп а ѵ а  іп Ігеііа Іип^о іі (оззаіо т і  Ьа 
Гаііо ип сеппо; т і  зопо Гегтаіо: «Мі йй ип раззащ^іо?»
(А. Могаѵіа, «Ь’аііепгіопе»).

Человек, торопливо шагавший по краю оврага, поднял 
руку. Я остановился. «Не подвезете меня?»

«Іо Ьо 1а тассЬ іпа, соп т е »  йіззе ргопіо е согдіаіе Місоіа. 
«5е Іогпаіе ога а Ьеораггіі ѵі йо ип раззаббіо» (Ж. Ргізсо, 
«СИ егейі йеі ѵепіо»).

— Я на машине» — сказал  Никола любезно. — Если вам 
в Леопарди, я вас подвезу.

РА88АРЕ ѵ 
734. раккагкеіа жить, поживать:

— Е сЬе Сіпе Ьаппо іаі*о чиеі ѵессЬі зосіаіізіі сЬе сопозсеѵо 
апсЬ’ю?

•— 5опо зе т р ге  а М аз5а. Ма зе 1а раззапо росо Ьепе. Соза 
ѵиоіе, іп ип розіо ріссоіо, ргезі й’оссЫо с о т е  зопо... 
(С. Саззоіа, «II іацііо  йеі Ъозсо»).

— А что со старыми социалистами, которых и я знал?
— Онн все еще в Массе. Но им приходится несладко. 

Что же ты хочешь, в таком городишке, где они под по
стоянным надзором...
(Пример см. тж. Ѵ-735).
р а г а г е  Гасциа (или 1е асчие) см. А-181. 
ра§5аге сіаІГаІІаге а ііа  роіѵеге см. А-516. 
ра58аге аІГаІІга ѵііа см. Ѵ-707. 
ра55аге Г а п іта  см. А-775. 
ра55аге зоііо  ГагсоЬаІепо см. А -1001. 
раззаге рег 1е а г т і  см. А -1110.
735. ра$5аге а5§аі (или  Іапіе) повидать всякого, ви- 

дать виды, пережить немало всякого:
Ьш  поп рагіаѵа гпаі ёе ііа  зиа ѵііа, т а ,  с о те  Ьо Йеііо, 

йоѵеѵа аѵегпе равзаіе аззаі (А. Могаѵіа, *Ыиоѵі гассопН 
гот апі»).

Он никогда не говорил о своей жизни, но, как я уж е 
сказал, должно быть, он видал виды.

Сгозіагоза йоѵеѵа аѵегпе раззаіе  іап іе... (А. Могаѵіа,
«Ыиоѵі гассопіі гот апі»).

Кростароза, должно быть, повндал немало...
N6 аѵеѵа раззаіе іап іе  е поп ега рій ріоѵапе, апгі диазі 

апгіапо (А. Могаѵіа, «Nиоѵі гассопіі готапі»).
Многое он повидал и был уже немолод, вернее уж е в 

возрасте.

раккаге рег 1е (или 50Но Іе) ЬассЬеІІе см. В-27. 
ра$$аге воііо і ЬаШ йі (или а) чгі см. В-64. 
раккаге йа Ьапйа а Ьапйа см. В-182. 
рак$аге а Ьагііойо см. В-292. 
раккаге рег Ьагйоііо см. В-293. 
раяваге Ь аііа^ ііа  см. В-344. 
раххагяеіа Ьепе см. Е -521. 
рахкаге рег іі Ьисо (Йеііа сЬіаѵе) см. В -1348. 
рахкагпе Йеііе Ьгиііе см. В-1288. 
рахчаге ип ЬгиМо ^иа^(о Й’ога см. Р-44. 
рав! аге іі сапаро см. С-401. 
равхаге рег іі саро см. С-785. 
раккаге ип саіііѵо цкагіо Й’ога см. ^  -44. 
ракхаге іп саѵаііггіа см. С-1333. 
раккаге аі сіеіо см. С -1857. 
раквагхеіа 1п сошріішепіі см. С-2361.
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раззаге а сопшпіопе см. С-2383.
поп раззаге 1а согіессіа см. С-2834.
раззаге аі сиоге см. С-3272.
раззаге Геіа ргсзепіе см. Е-261.
раззаге аі Іа ііі см. Р-290.
раззаге іп Іаѵоіа см. Р-332
раззаге а  НІ йі зрайа см. Р-748.
раззаге рег ипа ііііега см. Р-737
раззаге зоМо 1е ІогсНе саийіпе см Р-1049.
раззаге іі Іоззо см. Р-1196.
раззаге зоИо іі БІо^о см• С-512.
раззаге 1а <гиайа<гпаіа см. 0-1118.
раззаге а ^и агго  чс см. С -1169.
раззаге іппапхі см. I 294.
раззаге рег іі ІатЬ іссо  гм. Ь-96.
раззаге с о т е  ипа Іеііега а ііа  розіа см. І.-450.
раззаге Іізсіо см. 1.-74^
раззаг(зе)1а Іізсіа см. І.-743.
— іаге раззагіа  Іізсіа а цй см. Ь-744. 
раззагзеіа т а і е  см М-275.
раззаге Іа т а п о  см. М-642, 
раззаге рег 1е т а п і  сіі чй см. М-644, 
разка ге йі т а п о  іп т а п о  см. М-643 
раззаге Іа т а і іа п а  см М 939 
раззаге йі т е п іе  см. М-1151, 
раззаге рег Іа т е п іе  см. М 1152 
раззаге рег т с г ііо  см. М-1226, 
раззаге а піу ііог ѵііа см. V 746. 
раззаге йа т о г іе  а ѵі4а см. М-1975, 
раззаге ипа (или Іа) пиНе Ыапса {тж раззаге ипа 

или Іа поііе іп Ьіапсо) см. В-667, 
раззаге сГоссІііо см. 0-194. 
раззаге о«пі т о й о  см. М-1664 
раззаге оИге см. 0-321. 
раззаге Гога см. 0-465. 
раззаге аІГогіІіпе йеі ^іогпо см. 0-508. 
раззаге (ІаІГозаппа а і сгисііі^е см, 0-664. 
раззаге рагоіа см. Р-551 
раззаге сіаііе рагоіе аі (а(іі см. Р-290, 
раззаге йа рагіс а рагіе см. Р-651 
раззаге ип реззіш о циагіо <Гогл см. Ц) 44 
раззаге рег 1е рйссііе см. Г  1555 
раззаге а  ріепі ѵоіі см. V 967. 
раззаге зо ііо  ип ропіе й 1е«по см Р-2035.
— {аг раззаге цй зоііо  ип ропіь йі 1е§по см. Р-2036. 
раззаге іп ргоѵегЬіо см. Р  2372.
раззаге зорга і гізрейі шпапі см. К 426.
раззаге іп гіѵізіа см. К 466
раззагзепе рег іі гоііо йеііа сиКіа см. К Б82
раззаге ІЁ КиЬісопе см. К-605.
раззаге соі гиііо сотргезооге см. К-621.
раззаге а зсарассіопі (или а  зсарреііоій | см. 5-322.
раззаге іі зе« по см. 5-584.
раззаге аііо  (или рег 1о) .(е)іассіо  си  8-1566.
раззаге зоМо зііепгіо см. 8-798.
раззаг(сі) зорга см. 8-1062.
раззаге іп зоііогйіпе см. 5-1195.
раззаге 1а зри^па зорга а чс см. 8 1542
раззагпе Іап іе  см. Р-735.
раззаге і Іе гт іп і см. Т-385.
раззаге рег 1а Іезіа см. Т-580.
раззаге рег ипа іга іііа  см. Т 825.
раззаге Ігаѵацііо см Т с?83.
раззагпе Йі (иііі і соіогі см. С-2178.
раззаге аі ѵа^Ііо см. Ѵ-18.
раззаге ѵіа см. Ѵ-536.
раззаге сіі ѵізіа см. Ѵ-697.
раззаге а ѵііа іпі^ііоге см. V 746.
аѵеге разза іо  1е (Іііе (1е Іге, есс.) сгосі см. С-3086.
аѵеге раззаіо  1а Ііпеа ечиіпо-.аі см. Ь-617.
Ьасіаг Іа іегга йоѵе разза с]й см. Т-411.
поп еззеге йе^по йі Ьасіаге г.оѵе разза цй см. 0-78.

іагзі раззаге і ЬоІІогі см. В -1007.
Гаге раззаге Іа ѵоцііа апсііе аі §аМі іп §еппаіо см.

Ѵ-872.
736. Іазсіаге раззаге а) пропустить; дать пройти, 

Ь) переждать; с) занимать нейтральную позицию; сі) ист. 
проводить политику свободной торговли, невмешатель
ства в экономическую ж изнь страны.

Іазсіаге раззаге і асциа зоНо і ропіі см. А-170.
Іазсіаге раззаге йойісі т е з і  о«пі аппо см. М-1248, 
т а п ^ іа г е  (или ргепйеге) оиеі сііе разза іі сопѵепіо см. 

С-2590.
зігайа сіоѵе сі разза (или раззо) Газіпо см. 8-1825. 
736а. е разза с лишним: Іг е т ііа  е разза  три тысячи 

с лишним.
асциа разза іа  поп т а с іп а  рій см. А-219.
Ьепі йі іогіипа раззапо с о т е  Іа іипа см. В-481.
Ьопіа разза  ЬеІІа см. В-1015. 
са«1а сЬе И разза см. С -544 
с’ё разза іа  1а цгалйіпе см. С-976.
сііі ё ітЬ агсаІо  соі Йіаѵоіо. Ьа а раззаге іп зиа со т -  

ра<>ша см. В-354.
сКі Ьа раззаіо  іі циайо, за чиапСасциа Ііепе см. 

С-1125.
сЫ поп ѵейе іі іопйо поп раззі Гасчиа см. р-1026.
сіо разза іі ^іосо см. С-506.
сіо разза  1а т із ііг а  см. М-1593.
соза Ьеііа ё т о г іа іе , разза е поп йига см. С-2906.
соза разза іа  поп сопіа ріи см. С-2916.
йНі^епха разза зсіепга см. 0-434.
i іигпі йеііа зЬогпіа зіаппо раззапйо см. Р-14-56.
ii т е г іо  (и іи Іа т е г іа )  Ьа раззаіо  іі Ро см. Р-1888. 
т о Н ’асчиа ё (огпіаі) разза іа  зоііо  і ропіі см. А-240. 
поп раззі іп езеіпріо! см. Е-185.
поп т і  ё  раззаііо п е т т е п о  рег Г апН сатега (йеі сег- 

ѵеііо) см. А-921.
поп зегѵе Йіге: рег іа! ѵіа поп раззего, пё йі ІаГасциа 

поп Ьеѵего см. Ѵ-519. 
пиігііпга разза  паіига см. N-621.
оцпі аппо пе разза ипо (тж оупі аппо сЬе разза, раз

за іі т е ^ ііо )  см. А-915.
одпі ^іогпо пе разза ипо (тж. оцііі «іогпо разза пп 

уіогпо) см. 0-606. 
т і  разза рег Г ап іто  см. А-873. 
разза іа  1а іа ііса , ё Йоісе іі гірозо см. Р-250. 
разза іа  1а {езіа, «аЬЬаіо іі запіо (и л и  Іеѵаіо ГаІІого; 

тж. разза (о іі регісоіо, цаЬЬаІо іо запіо) см. Р-507. 
разза іа  1а Іезіа , іі рагго  іп Ьіапсо гезіа см. Р-502. 
раззазі іі іо ііе  соп 1а зиа ГоІІіа, е разза ип іе т р о , т а  

поп іи ііаѵ іа см. Р-987
10 раззапо Іе іо гт ісЬ е  см. Р-1080.
рге^о йі Іайго поп разза 1е іогсЬе см. Р-2239.
Чиапйо Іа Іерге (или 1а ш а т т а ;  Ьа раззаіо  11 

ро^ціоіо, поп зі гісогйа рій йеі (или зи’) Н^ііоіо см. 
Ь-40І.

зіа  раззапо > ип ап^еіо  см. А-747.
11 іе т р о  Йеііе поѵеііе разза  ргезіо см. Т-333,
іі Іе т р о  разза е рогіа ѵіа оу пі соза см. Т-335.

РА88АТО т
737. ип и о т о  зепга разза іо  неизвестно кто. 
ѵоі^еге «Іі оссЬі аі разза іо  см. 0-237.
738. іі раззаіо  поп іогпа рігі ргоѵ. прошлого не вер

нешь.
РА 88Е С С ІО  ш

739. ш апйаге Чй а раххе^^іо послать кого-л. подальше, 
спровадить кого-л.:

С опзитаі еБ а ііатеп іе  тіііесіпчиесепіо Иге йеііе іг е т ііа  сЬе 
созШиіѵапо іі гпіо раігішопіо рег ѵівііаге Іи ііі едііогі 
йЧІаІіа і циаіі т і  шапгіагопо ІгапдиіИ атепіе а  равве^іо» 
хепга паіигаіш епіе йе^паге сГ іто з^иагдо іі т і о  тапозсгіііо  
(М. Арреііиз, «Оа т огго а  зсгШ оге»).

Я потратил ровно половину из трех тысяч лир, составляв
ших все мое состояние, обивая пороги у всех издателей Ита
лии, которые отмахивались от меня, разумеется, даже не 
ааглядывая в мою рукопись.



РА 55ЕРА  I 
740. сассіаге Іе р а г е г е  отгонять грустные мысли, не 

падать духом. 
741. еякеге соіпе р а г е г е  е соІотЬ і жить как голубки, 

ж ить душ а в душу. 
(ЭеІ Ш іо поп пе Ьессап 1е развеге см. Г 943.
742. сііі Іеіпе 1е раяяеге, поп зе т іп і Ьіасіе (тж. сііі Ьа 

раига ііі раяяеге, поп зе т іп і рапісо) ргоѵ. ей волков 
бояться — в лес не ходить. 

«г|і зраигассііі вопо рег 1е ракяеге! см. 8-1318. 
РА 55ЕЙ Ш О  пг 

743. Іоцііеге і раззегіпі (иогі <3а11е т а п і  вытянуть сек
рет, заставить проболтаться:

йогоіео. — Ѵіа, ѵіа, сгесіо сЬе ѵоіеіе іо^ііегш і і р а Б Б е г іп і  
іиогі (ІаІІе шапі. N011 ѵі гііго пи ііа. Е ип зеегеіо. Аггіѵейегсі 
(Л. Могаѵіа, «Ьа тавсНегаіа»).

Д о р о т е о .  — Бросьте, вы хотите заставить меня все вы
болтать. Я вам ничего не скажу. Это секрет. ПрощайтеІ

РА 55ЕК О  т 
сегѵеііо гіі раххего см. С-1554, 
іап іо  Ьеѵе Госа циапіо іі раявего см. 0-18. 

РА 55ЕК О  
(ІаІГАІрі аі Саро Равхего см. А-505. 

РА 55ЕРО ТТО  т 
744. сііге ип раззегоііо  сказать глупость.
745. {аге ип раззегоііо  совершить ошибку, сделать глу

пость, дать маху. 
зіаге аІГ ітЬ ессаіа  с о т е  і раззегоііі см. 1-52. 
поп ё ітЬ есса іа  йа раззегоііі см. 1-53. 

РА 85ІСМ Е і  
746. ^аге раззіопе (или  равзіопі) любить, пылать 

страстью:
— Ьа Ы ііапа сЬ’іо Бврріа поп Іа  ш аі егап раББІопі рег 

пеззипо: 4ие11а ргеп<іе ЧШ'По сЬе сарііа. I пе ргеп<іе ІапШ
— 51, т а  рег т е  сі аѵеѵа Іа ііо  ипа раззіопе, аѵеѵа регво 

Іа іезіа\ (V. Зіт опеііа, «Тігаг таіііпа»).
— Лилиана, насколько я знаю, ни к кому особой страстью 

ие пылала: она довольствуется тем, что подвернется под 
руку, а случаев у нее хоть отбавляй.

— Д а, но меня она любила, из-за меня она потеряла 
головуі
747. чиапйо ё а ііа  1а раззіопе, ё Ьазза Іа га&юпе ргоѵ.

— кто сильно любит, не рассуждает. 
РА581ѴО т 

{аге і Іаііпі рег раззіѵо см. 1.-217. 
РА55Ю т 

748. ра$зо (аіко ложный шаг, промах, ошибка. 
749. — (аге (или  тиоѵеге) ип раззо Іа1$о сделать 

ложный шаг, оступиться, совершить ошибку:
. . .г е з іа т т о  асЗШгіІІига т и іі соте ревсі, еиаггіапёосі в°1~ 

іессНі 1’ип соІГаІіго, с о т е  рег ^есіеге сЬі тиоѵ еѵа рег р г іт о
іі раззо іа ізо  (А. Могаѵіа, «МиоѵС гассопіі готапі»).

...мы стояли, оба немые как рыбы, поглядывая друг иа 
друга исподтишка, как  бы выжидая, кто первый сделает 
ложный шаг.

$епг’ассог§егзі ?а ип аііго раззо !а1зо (С. Сесіегпа.
%поге & 8іцпогі» ).

Сама того ие замечая, она делает очередной неверный 
шаг.
(Пример см. тж. 1-1-183).

750. ип ра88о іпгііеіго отступление (в рассказе и т. п.).
751. ра§8І сіа оі<гал{е гигантские шаги, огромные ус

пехи.
752. — а ра§8І гіа ^ і^ап іе  гигантскими шагами, бы

стрыми темпами (пример см Ѵ-903).
753. — ?аге ра88І гіа «тісхапіе идти семимильными ша

гами.
754. ра$80 сЗеІІа т о г іе  предсмертная агония.
755. ра880 сІеІГоса гусиный, церемониальный шаг.
756. рахБо ріи Іип&о йеііа ^ а т Ь а  попытка, обреченная 

на провал; непосильная работа, невыполнимая затея:
...ип раззо рій Іип^о гіеііа & атЬа е  зіаііо «II ѵессЫо е

іі т а г е » ... (О. СаШігоп, оѴпа віогіа й і [гопііега» ).
...экранизируя «Старик и море», режиссер поставил перед 

собой явно невыполнимую задачу.

757. — ?аге іі разяо ріи 1ип§о (ЗеІІа даш Ьа жить не по 
средствам:

5е ѵіюі Іаге іі Іогсі зеига аѵегпе. ітіапбаге іл іиззо  1а 
то § Ііе ... 1'ага іі раззо рій іип^о гіеііа « а т Ь а  (Е. Ое МагсНіт 
«СгапШ готаѵ.гі->).

Корчить из себя важного барина, не имея денег, и 
окруж ать роскошью жену, значит, жить не по средствам.

Е раге сЪе зі розза ассеііаге 1а зоНегегха зоііапіо засгі- 
іісапйозі. Іп чиезіе созе і1 іогіо ё сіі Гаге іі раххо ріц Іипяо 
сіеііа §атЪ а {С. Раѵезе, «И т евііеге й і ѵіѵеге»).

Оказывается, можно примириться со страданием, только 
пожертвовав собой. Но в этой самообрсчеішости было бы 
ошибкой не рассчи тать своих сил.
(Пример см. тж. 0-665).

758. сЗиЬЬіо (или сііііісііе, агсЗио, с і о іо г о 8 о )  ра88о пе
реход в небытие, смерть.

759. ^иаН^о (или  гіие) ра88І прогулка:
Ма 1а піапіега. соп 1а чиаіе е ііа  ассо^ііеѵа 1е зие ргетиге, 

ега созі Ьгизса е сіізреиоза, <іа сопзідііаг^іі йЧпіегготреге 1е 
іпиіііі аиепгіопі е сіі гти п с іа ге  регПпо аі ріасеге <іеі яиаііго 
раззі зиі Ьип^агпо (Г. Ьогі, «Ви?еге впІГАгпо»).

Но то, как она восприняла все его знаки внимания, ее 
резкий тон, подсказали ему, что лучше отказаться от бес
полезных ухаживаний, и д аж е  от прогулок по набережной 
Арно.

— 5си 8аіеті... т а  чиезіа зега т і  зепіо іпдиіеіо. Оиаііго 
раззі аІГарегіо ті / агаппо Ьепе (К. КаШсе, «Овсіг с?і вега»).

— Просгите... но сегодня я чувствую какое-то беспокой
ство. Небольшая прогулка на воздухе, я думаю, пойдет мне 
на пользу.

760. —  ?аге гіие (и л и  диаЙго) ра88І пройтись прогу
ляться:

Н БС ітто «іаІГаІЪегео а ^аге диаііго раззі е 1а Іипа сі 
т о з іг о  1а зігагіа (С. Раѵеве, «Ьа в р іа ^ іа » ).

Мы вышли из гостиницы прогуляться, и луна освещала 
нам путь.

— Боѵе ѵаі, га^агга? ..
— Рассіо гіие раззі Пп 1а регеЬё азреііо  аіігі сЬе йог- 

то п о  {/. Саіѵіпо, «Ѵа3 сові сНе ѵаі Ьепе»).
— Куда ты, девочка?
— Пойду прогуляюсь вот здесь, недалеко, пока осталь» 

иые спят.
(Пример см. тж. Р-1439).

761. за іа  (или соггігіоіо) йеі раяяі реггіиіі ^  прием
ная учреждения, где посетителей заставляю т долго 
ж дать приема.

762. ай ип ракчо очень близко, в двух шагах; совсем 
рядом.

763. аі раззо соп дс в ногу с чем-л., на уровне че
го-л.:

Е. Ьепе о таіе, ипа ріссоіа зосіеІЙ сЪе ѵа аі раззо соп 
1’ероса іп сиі ѵіѵе: іггечиіеіа е зсопіепіа («-Раеве вега», 
26 ІеЬЬгаіо 1963).

Худо-бедно, но все-таки это маленькое общество, беспо
койное и недовольное. Оно идет в ногѵ со своим временем.

...зоііесііапо е  зосЗсіізГапо іі еизіо  «іеІРиото ді о§^і рег Іа 
(егтіпо іо^ іа  зсіепІИіса, сЬе Іо іа зепііге аі разяо соп іі 
рго^геззо (С. Оеѵоіо, М. ^. АЦіегі, «Ьа Ііщ иа  ііаііапа. 
Зіогіа е ргоЫеті а ііиа іі» ).

...они побуждают и удовлетворяют стремление современно
го человека к научной терминологии и дают ему почувство
вать, что он идет в ногу со временем.

...П Ъигосгаіе ё соіиі сЪе зі гіііи іа  сіі а^ЕІогпагзІ, <іі т е і -  
Іегзі а і раззо соі іе т р і ,  ё ип йоешаіісо (С, Р аііо ііа , «Ье 
рагоіе йе! роіеге»).

...бю рократ— это человек, который отказывается быть в 
курсе современных событий, идти в йогу со временем, это 
догматик.

Рга Іе сіосЗісі агіепгіе сЪе Іел|?г>по іп ѵііа іі Сегіер рег т а п -  
Іепеге іі ргоргіо регзопаіе дігі^епіе аі раззо соп і іе т р і  поп 
се п ’ё перриге ипа ііаііапа («Соггіеге йеііа вега». 6 поѵетЬге 
1075).

Среди 12 фирм, поддерживающих существование Между
народных курсов административной техники, ради того что
бы руководящий персонал этих предприятий научился не 
отставать от жизнн, нет ии одной итальянской фирмы.
а ра88о с!! согза см. С-2797.
764. а  ра85І гіі ^огтіса мелкими шажками, очень мед

ленно.
765. а ра880 сіі іішегаіе медленно, как на похоронах:

..Х і зе^иіѵапо а раззо сіі Гипегаіе (С. ЗсегЬапепсо, «гРіпе 
йеі ѵіаз&іо»).

...Новобрачные шли за ними, как иа похоронах.



РАЗ 734

766. а ра$8о сіі Ішпаса (или  сП іаг іаги ^а) черепашьим 
шагом:

Соше іи  сарігаі зопо іп&оНаІо пеііе ргоѵе йеі «Роп Саг- 
105». 5і ѵа аѵапіі т а ,  согае зет р ге  а ГОрёга, а  раззі <11 1и- 
т а с а  (С. Ѵсгбі, «АиіоЫо&га^іа сіаііе Іеііеге»).

Как сам понимаешь, я  целиком занят репетициями «Дона 
Карлоса». Д ело движется, но, как это обычно бывает в 
«Гранд О пера», черепашьим шагом.

Оегіѵа йа циезіо іі ?аіі;о сЬе іп Оіарропе 1а сиііига 
зігапіега м  йіЙопйе а  разэі йі І і іт а с а  («Рііт 1961»).

Отсюда вытекает гот факт, что в Японии распространение 
заимствованной культуры идет черепашьими шагами.
— апйаге (или  с а т т іп а г е )  я ра550 йі Іи таса  см.

1,-856.
767. а ра58о йі Іиро крадучись; осторожно:

5і ассозіб а раззо йі Іиро е, резано П йііо зи ііа ^огсеііа 
сіеі іеіеіопо, ігопсо 1а сотш іісагіопе (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа Ьа- 
Ьеііе»).

Неслышными шагами ои подошел к М аре и, наж ав паль
цем на рычаг телефона, прервал разговор.

768. а ра850 а р а §80 а) на каждом шагу; Ь) (тж. ра8- 
80 ра88о) постепенно, потихоньку, помаленьку:

Ріпігопо рег зіаЬШ ге ип іііпегагіо аййігіііига рагхезео сііе 
йа Мароіі зе^иепйо раззо раззо 1а Ііпеа йеі ^гопіе 1і аѵгеЪЬе 
аіи іаіі а гіепігаге іп Оегшапіа (А. Ыга^о, «II (Ш апгаіо» ).

Н аконец, они установили маршрут, совершенно безрас
судный: продвигаясь из Неаполя ш аг за шагом вдоль линии 
фронта, они рассчитывали веобраться обратно в Германию.

768. йі ра880 іп р а 880 (тж. ра850 йіеіго ра88о) посте
пенно, последовательно, шаг за шагом (пример см. 
С-708).

770. а ра88о заійо твердо, уверенным шагом, уверен
ной поступыо.

771. соп ра880 8ирегЬо гордой поступью.
772. а  ра880 8ѵе1іо бодрым шагом, 
а р а880 йі іа і іа п і^ а  см. Р-766.
773. а ра880 (или  соп і ра88І) йі ѵеііиіо а) бесшумно; 

Ь) не спеша:
Мі зЪа&Ііего, т а  поп ё диезіо іі т о й о  йі сонйигге ип’оГ- 

Гепзіѵа. ^ и і іпіогпо аѵаіігапо с а іт і ,  соі раззі йі ѵеІІиіо 
(Ь. Вег&опгіпі, «Ѵп \исй е  рег 5аЬа»).

Может, я и ошибаюсь, но так не наступают. Союзники 
продвигаются здесь у  нас не спеша, топчутся на месте-
774. йі Ьиоп ра88о (обыкн. употр. с гл. апйаге, с а т т і -  

паге, ѵепіге. есс.) быстро, скорым шагом:
Мі Іаисіаі йі Ьиоп раззо пеі ѵісоіо сіеііа ш іа сащ ісіаіа 

(Ю. Кеа, «11 га&агго гіігоѵаіо»).
Я бросился в переулок, где ж ила моя прачка.

775. а йие (и ли  а чиаііго) ра8§і в двух шагах, рукой 
подать, близко:

—■ ...II пешісо, 1а ^регга, 1а т о г іе  зопо диі а  йие раззі 
йа іе  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Враг, война, см ерть— в двух шагах отсюда.
Ьі, а  яиаііго раззі с’ега 1а ігопііега, загеЬЬе з іа іо  Іасііе 

раззаге іп Ііа ііа  (М. ЬаШ, «Ь'аИеза»),
Там, совсем рядом, была граница. Перейти ее было бы 

нетрудно, и ты уж е в Италии.
(Пример см. тж. А-883; 0-146; 5-1984).

776. а §гап  ра$8о быстро, поспешно (пример см. 
3-1063). 

777. йі рагі ра58о в ногу; согласованно, одновременно:
Е 1 зиссеззі йі раісозсепісо апйагопо йі рагі раззо соп 

чиеШ йеііа ѵііа ргіѵаіа (5. Ра^апі, «II іеаіго т ііапезе»).
Сценические успехи Эммы И вон росли по мере того, как 

налаж ивалась ее личная жизнь.
Іп іап іо . йі рагі раззо, 1е созе соп ШийШа апЛаѵапо сіІ 

т аіе іп  ре^діо  (Л. Могаѵіа, Цассопіі готапі»).
Тем временем и мои отношения с Джудиттой становились 

все хуж е и хуже.
(Пример см. тж. С-1237).

778. а ріепо ра880 (тж. а ріепі ра88І) быстро, во весь 
опор. 

а чиайго ра88і см. Р-775. 
778а. йі дие8Іо р а 880 в том ж е духе (пример см. 

Р -І206; 8-820).

779. аІ1ип«таге (или  аййорріаге, зіепйеге, зіийіаге) !1 
ра88о ускорить шаг, прибавить шагу:

«Ё іагйі, зідпогіпа, Ьізодпа аПип^аге і! раззо, ѵейга сЬе 
Н атю  сЫ изо», йіззе М агсеііо арргепзіѵо (С. Рагізе,
«Атоге е іегѵоге» ).

— Уже поздно, синьорина, надо поспешить, а то как бы 
не заперли ворота, — сказал  встревоженный Марчелло.

780. апйаге й’ип раззо  соп цй быть в одинаковых ус
ловиях, в одинаковом положении с кем-л.

781. аргіге іі раззо  дать дорогу, открыть путь.
782. аргігзі іі раззо проложить себе дорогу, прорваться 

вперед.
783. аѵеке іі раззо  согіо быстро уставать, выдохнуться, 

терять силы.
784. Ьаітеге іі раззо топтаться ла месте.
785. сесіеге ІІ раззо уступить дорогу; пропустить впе 

ред, дать себя обогнать, превзойти.
786. сопіепйеге іі раззо а  дй пытаться преградить до

рогу кому-л., соперничать с кем-л. 
йаге т а п о  е раззо см. М-584. 
787. йаге раззо а цг дать дорогу, пропустить вперед; 

делать что-л. в первую очередь;
Зопо тогШ ісаіо  йі поп аѵег гізрозіо ргіша й’ога а і ѵозіго... 

іо^Ііо, т а  ипа іагга§§іпе йі ріссоіі а ііагі а сш йоѵеШ йаг 
раззо... Іигопо саиза Йі аиезіо гііагйо (С. Ѵегйі, «АиІоЫо- 
ЁгаНа йаііе  Іеііеге»).

Я удручен тем, что до  сих пор не смог ответить на 
ваше... письмо, но целая куча мелких дел, которые надо 
было довести до конца... были тому причиной.

788. йаге р а$80 а чй посторониться, уступить дорогу 
кому-л. 

788. йаге ип р а880 шагнуть, сделать шаг вперед. 
790. йаге (или  1а5сіаге) іі ра880 уступить дорогу, про

пустить, дать  пройти:
«Моп сгейеіе сііе ѵі йіа іі раззо, зареіе? Рег іоссаге З а - 

Ьіпа соп ип сіііо Ьізо^па ^агті а реггі» (О. Агріпо , «Ѵп 
йеііііо  (Vопоге»).

— Н е думайте, что я подпущу вас к ней. Вы Сабину и 
пальцем не тронете иначе, как через мой труп.

Ыеі зі^погІ зі тапіГезІо ипа іепйепха а йаге іі раззо а 
чиезіа іпуезіііига йеІГаІіо зи ііа  п о т іп а  ророіаге рег ё °й еге 
йі ипа аиіогііа таздгю ге е рій іпйірепйепіе гізреііо а ііа  сіі- 
іай іпапга (Ь. ЗаіѵаіогеШ , «Рго}іІо йеііа  зіогіа й ’Еигора»).

Среди синьорин проявилось стремление признать эту по
беду князей над избранниками народа, чтобы самим укре
пить свою независимость и власть над горожанами.

791. йігісгеге і ргоргі ра88І ѵегзо... (или  а...) напра
виться куда-л.

792. еггаге И раззо оступиться.
793. е88еге а т а і  ра88о быть в тяжелом положении.
794. е88еге а ип ра880 быть в таком же, в одинаковом 

положении:
«Е апсЬ’ю, іі загаі гезо сопіо  сЬе поп паѵі%о пеП’ого. З іа т о  

іиШ  а ип раззо» (V- Ргаіоііпі, «М еіеііо»),
— Как ты сам, наверное, убедился, я тоже не купаюсь 

в золоте. Все мы в одинаковом положении,
795. ?аге ип р а880 аѵапіі (или  іппапгі) сделать шаг 

вперед; продвинуться вперед, преуспеть:
Сопііпиаі соз! а рагіаге, зріе^апйо соше, соп іі йепаго 

йеі ѵазо, аѵгетш о роіиіо Іаге ип раззо аѵапіі рег теііег зн  
саза (А. Могаѵіа, «Ьіиоѵі гассопіі готапі»).

Итак, я продолжил разговор и объяснил, что на деньги, 
вырученные за эту вазу, мы могли бы что-то приобрести для 
д о м а .

..^ и е з іа  зиа піаійісепга ѵапіаіа, ега зе^по сЪе пеІГайиІа- 
гіопе еріі аѵеѵа іа ііо  ип раззо іппапгі (5. Рагіпа, «Ье іге  
соттебіе беііа ѵііа»).

...это злословие было знаком, что в пресмыкательстве наш 
профессор здорово преуспел.

796. ?аге ип ра88о аѵапіі е ипо іпгііе(го топтаться на 
месте.

797. іаге іі раззо  Йеііа піозса уйти, убрг.тЬся.
798. {аге іі раззо  зесопйо 1а ц а т Ь а  жить по средствам, 

по одежке протягивать ножки; рубить дерево по плечу:
— О іа, т а  Ъізо§па іаге і! раззо зесопйо 1а ^ а т Ь а , со те  

йісе 1а т а т т а ,  сЬе ё  Іеі сЬе т і  йа і йапагі (А. Рапгіпі, 
«Ьеита е Ыа»).

— Д а, но ведь надо по одежке протягивать ножки, как 
говорит мама, которая дает мне деньги на все это.
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799. *аге ип раззо а ііа  ѵоііа делать, действовать по

степенно, не спешить:
с Р о іг е т т о  аШ Нагсі ипа Ьеііа саза а Тоіегіо».
«РіасегеЬЬе апсЬе а т е ,  Пдііа т іа » ,  геріісаѵа 1а тай ге , 

« т а  Ьізо§па Гаге ип раззо а ііа  ѵоііа» (М. Ргізсо, «Ьа йата 
йі ріагга»).

— На улнце Толедо можно было бы снять хорошую 
квартиру.

— Мне бы тоже очень этого хотелось, доченька, — отве
чала мать, — но не все сразу.

«Оиапгіо аі йоро», зі йіззе епігапйо іп саза, «зіа* с а іт о , 
Іѵо. Шп раззо рег ѵоііа» (О. Тезіогі. «II Вгіапга е аіігі 
гассопіі»).

— А что будет потом, не беспокойся, время покажет, — 
говорил себе И бо, входя в дом.
800. *аге і р г іт і р а зз і (или  іі р г іт о  р аззо ) делать пер

вые шаги, начинать что-л.:
Рег гірісса атЬ егіие поп сі [асетпто ѵіѵі Г и ш  соп Г аііга ,

і еіогпі раззагопо, іо сі зоНгіѵо, сегіо сі зоГігіѵа апсЬе іеі» 
т а  пеззипо сЗеі гіие, ^ие8Іа ѵоііа, ѵоііе іаге іі р г іт о  раззо 
{А. Могаѵіа, «Nиоѵі гассопіі готапі»).

Друг другу иазло мы не виделись. Шли дни, я страдал; 
страдала, конечно, и она, но ннкто нз нас на этот раз не 
хотел сделать первого шага.

— Ріпігй соі ѵепіге а сЬіегіегІі регйопо сГаѵег сІиЫШо гіі 
Іе. 5е іі з і і т а  поп ёеѵе зозреііаге; зе  Іі а т а  сіеѵе Іаг Іиі, 
с о т е  зі сіісе, іі р г іт о  раззо (Ы. Саітрепіа, «И Рогпагеііо 
Щ Ѵепегіа»).

— В конце концов он придет просить у тебя прощения 
за то. что сомневался в тебе. Если он тебя уваж ает, зна
чит не должен подозревать. Если любит, то должен сам, 
как говорится, сделать первый шаг.

801. ?аге іге  р а зз і зи ипа Іа з іга  (или  зи, іп, зорга ип 
т а і іо п е )  медленно идти; брести, тащ иться ; топтаться  на 
месте.

802. !аге Гиіііш о р аззо  ^  испустить последний вздох, 
умереть.

803. іегшаге іі раззо укрепить свое положение.
804. Іегтаге  і раззі остановиться, сделать остановку.
805. ^иісіаге (или  г е ^ е г е )  і раззі <Іі направлять 

чьи-л. действия; помогать кому-л., поддерживать кого-л.
806. ітреіНге Н раззо  не давать  пройти, стать поперек 

дороги кому-л.
807. ітр и п іаге  а<1 о^пі раззо  спотыкагься иа каждом 

шагу.
І а з с іа г е  і1 р а з з о  см. Р -790 .
808. ш агсаге  (или  зе^паге) И р аззо  топтаться на ме

сте, бездействовать:
N011 рег чиезіо Гаіііѵіій гёеі рагіі^ іап і та гс а ѵ а  11 раззо, 

апгі зі зѵііирраѵа е аНіпаѵа 1а зиа іеспіса (О. В, Маіа- 
еиггі, г А Мііапо пеііа Яезізіепга»),

И все ж е зима не сковала активность партизан, они раз
рабатывали и совершенствовали тактику борьбы.

Ерриге, рег еззеге ѵегШегі е поп аііегаге 1а зіогіа, Ьізо- 
^пегеЬЬе йі ѵоііа іп ѵоііа зозіаге соі позігі регзопа^ёй ®е- 
^паге 11 раззо соп еззі (і/. МогиссНіо, «Ѵііа, тогіе е тігасоіі 
йі Созіто Созі»).

Однако, чтобы ие погрешить против истины в нашем 
повествовании, необходимо время от времени останавли
ваться и побыть немного с нашими персонажами.

809. ш ізіігаге  і р аззі а) ступать осторожно; Ь) обду
мывать каж дый шаг.

810. т ізи гаге  іі раззо а ііа  ^ а т Ь а  соразмерять желания 
с возможностями:

Ма гіте ііеѵ а  П рго^еНо а ип аИг’аппо, рег 1а е гап гало п е  
сЬе Ьізо^па т ізи га ге  іі раззо а ііа  &атЪа (Е. Сазіеіпиоѵо, 
«Ь'опогеѵоіе Раоіо Ьеоп[огіе»),

Но осуществление своего намерения он откладывал еще 
на год, руководствуясь мудрым правилом — соразмерять же
лания с возможностями.

811. ш Ізигаге И іеггепо соі раззі ходить взад и вперед.
812. т о г га г е  і раззі а) перебежать дорогу, стать попе

рек пути кому-л.; Ь) отрезать путь кому-л.
813. (а р р еп а ) т и о ѵ е ге  іі р аззо  еле двигать ногами, 

с трудом передвигаться.
814. тиоѵеге сіеі раззі принимать меры.
815. поп ш иоѵеге ип р аззо  ничего не предпринять 

(іпример см. 5-350).

816. шиоѵеге і р г іт і раззі а) учиться ходить; Ь) де
лать первые шаги:

Сасіпі ега ип аііоге сіі ѵагіеіа сНе а^іѵа а К о та ... <Іоѵе 
т о зз е  1 р г іт і раззі (Я. Сгапйі. «МоШ е йеШ готапезсЫ*).

Качини был актером римского варьете... Здесь он делал 
свон первые шаги на сцене.
817. регсЗеге і раззі а) воен. сбиться с ноги; Ь) напрас

но терять время, зря стараться.
818. рі«тНаге (или  ргепгіеге) іі раззо (или  і раззі) при

нимать меры, предпринимать шаги.
819. рі^Наге іі раззо іппапгі а) опередить кого-л.;

Ь) проявить предусмотрительность, дальновидность.
820. ргепсіеге іі раззо ѵегзо... направиться, отправить

ся (куда-л.).
821. ргосегіеге а раззо сГиото двигаться со скоростью 

пешехода:
Аѵеѵато о іігераззаіо  1а сіпіа сіахіагіа; с 'ега ип іп^огео <Іі 

тассЬ іпе е Ьаггоссі, 1’аи іо  ёоѵеііе... ргосегіеге а раззо (1 и о то  
(V. Ргаіоііт , «Сгопаса [ат йіаге»).

Мы миновали таможенную заставу и попали в затор ма
шин и повозок, и наш автомобиль двигался вперед чере
пашьим шагом.
822. гассо§1іеге і раззі остановиться, 
г е ^ е г е  і раззі сіі чсі см. Р-805.
823. гііаге і зиоі раззі вернуться (обратно) той же до

рогой:
Ні^есе і зи ' раззі е іогпо а Іеііо з ’абйогт! (О. Ыегиссі,

«Зевзапіа поѵеііе ророіагі т опіаіезі»).
Тем ж е  путём король вернулся в спальню н уснул.

зеош ге іі раззо см. Р-808. 
824. зе&иіге раззо рег раззо не отступать ни на шаг, 

преследовать по пятам, идти следом за кем-л.:
— М іеііа 1о ёіѵегіе, ессо іиііо; ессо регсЬё Іиі поп зедие 

Ьисіапа раззо  рег раззо (^. ВгщпеШ , «Ьа йегіѵа»).
— Мьетта его забавляет, вот и все; поэтому он и не 

цепляется за юбку Лючаны.

825. зе^иііаге і раззі ді идти по чьим-л. стопам, не
отступно следовать за  кем-л.

826. зіассаге іі раззо начать ходить, делать первые 
шаги (о ребенке). 

Біепгіеге іі раззо  см. Р-779. 
827. 5Ігіп<хеге іі раззо ускорить шаг. 
зіисііаге .1 раззо см. Р-779.
828. Іелеге іі раззо а) шагать в ногу; Ь) поддержи

вать, действовать солидарно:
<Зие1Н сЬе с а т т іп а ѵ а п о  аѵапіі зі Гегтагопо е аиезего ^11 

аИгі е іп ібресіе 8аЬа, сЬе аѵеѵа сіаѵѵего {аіісаіо а іепеге іі 
раззо (1ѵ. В егдопгіпі, «Цп [исііе рег 5 аЬа»).

Те, что шли впереди, остановились, чтобы подождать 
остальных, в особенности Саба, которому большого труда 
стоило ие отставать.

829. Іогпаге ип раззо іліНеІго (или  асісііеіго) вернуться 
немного назад, вернуться к тому, о чем говорилось 
раньше:

Ма рег {огпаге ип раззо агігііеіго, Ъізо&па зареге сЪе іі 
Гіеііоіо <іе1 Ке зе Газреііаѵа 1а ѵіепиіа сіеііа Саіегіпа 
(С. Nегиссіш «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезс»).

Вернемся немного назад. Надо вам сказать, что короле
вич уж е ж дал, когда придет Катерина.

830. іогпаге зиі ргоргі (или  зиоі) раззі вернуться на
зад, обратно:

Ь ’а т іс а  аііога іпѵегіе Іа гоііа... Іогпа зи! зио! раззІ, е 
ііп а іт е п іе  йесі<іе (С. С ейет а , «Зі§поге & З і^погі» ).

Тогда подружка резко меняет курс. Она возвращается н„ 
наконец, решается.

ТогпЪ зиі ргоргі раззі ѵегзо Оіизерре сЬе Гегто а і зоШо 
розіо рагеѵа Іезо іп азсоііо (5. М а^і Воп[апІі% «Зрегат а»).

Зван повернул назад к тому месту, где остался стоять 
Джузеппе, как бы прислушиваясь к чему-то.
(Примеры см. тж. С-2258; С-3255).

831. ігаѵаоііаге і1 раззо а чй не давать, мешать прой
ти кому-л.

832. изсіге сіі раззо пойти быстрее, прибавить шагу.
833. ѵоі^еге і раззі а... направить свои шаги, стопы 

куда-л., отправиться куда-л. 
агіа^іо аі т а і і  раззіі см. А-259.
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834. сЫ рио апгіаг сіі ра§50 рег ГазсіиНо, поп ігоііі рег 
І1 Іап&о ргоѵ. ^  чего делать не умеешь, за то и не бе
рись. 

( гіепагі ѵепоопо сіі раъг»о е 5е пе ѵаппо сіі оаіорро см. 
0-134. 

835. а ра§50 а ра$80 8І ѵа а К о т а  ргоѵ. тише едешь — 
дальше будешь. 

1а раига іа  і разяі Іип^Ііі см. Р-906. 
836. И ре&діо ра$80 ё ф іеііо  с1еІГи$сІо (тж. іі р г іт о  

р а880 ё Н ріи сШІісіІе) ргоѵ. ^  первый шаг труднее всех, 
лиха беда —~ начало:

Іп іап іо  соп*іпиаѵо а гіреіеге сіепіго <Іі т е :  «МІіепіе раига,
ІІ р г іто  раззо с  іі рій «ШПсіІе... роі Іи ііо  ѵіепе сіа зе» 
(Л. Могаѵіа, «Кассопіі гот апі»).

А тем временем я повторял про себя: «Не надо бояться, 
лиха беда — начало... потом все пойдет само собой».

Іиііо 5Іа леі іаге і р г іт і ра88І см. Т-994, 
е ѵіа «1і чие5Іо ра$$о см. Ѵ-522. 

РА8ТА { 
837. ипа разіа  сіі... настоящий, сущий; стоящий (о че

ловеке) :
ОІсо рег чиеШ сііе зопо зЬіггі зи і зегіо: се п’ё, роѵегеШ. 

сііе зопо разіе сГап§*е1о (Ь. Зсіазсіа, «II ціогпо йеііа  сіѵеі- 
Іа»).

Это я говорю о настоящих полицейских ищейках, а то 
ведь среди них попадаются такие скромники, ну прямо су 
щие ангелы.

Ш пі, 1і Ьиоп Міпі, разіа  сГап^еІо, ега іпеп сЬе пеззипо 
(Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і §іоѵапі»).

НинЙ, этот добрый милейший Нини, был пустым малым. 
...Іо ргесіііідеѵа апсЬе рег іі зио шогіо <Іі ѵесіеге 1е созе. 

т е іііге  созі поп ега рег Ваг^ііі ріи ігеііоіозо пеі йаг&іі Іогіо, 
гпа^агі рег П зоіо ^изіо  Ш сопігагігіігіо, піепіге іп геаііа  ега 
ипа разіа  гіі га^аххо (Т. Ьогі, «Ви[еге зиІГАгпо»).

Он отдавал ему предпочтение такж е за его умение трезво 
смотреть на окружающих, тогда как Барги любил сгоряча 
возражать, возможно, просто из духа противоречия, хотя 
и он был, что называется, славный нареиь.

838. — ипа ра8{а гіі іпіеіе (или  гіі гиссЬего) милейший 
человек, воплощенная доброта:

Оііаѵіо. — ОЬ! Іа зіеиога Веаігісе ё  Ьиопа, сЬе поп зі рио 
Гаге сЗі рій. Вазіа зарегіа ргепбеге рег зио Ьиоп ѵегзо, сІГё 
ипа разіа  сН гиссЬего (С. ОоШопі, «Ьа зегѵа атогоза»).

О т т а в и о .  — ОІ синьора Беатриче добра, так добра, что 
д аж е трудно себе представить. Н адо только нанти к ней 
подход, и тогда она — сама доброта.

— ОЬ зі. гіоппо Сіаппі гга ип Ьиоп ргеіе: аѵеѵа апсЬ’е§1і
і зиоі аіГеШ... т а  іп  /опЛо ега ипа разіа  гіі т іе іе . . .  
(Р. Г ап[апі, Сессо й'АзсоИ»).

— Конечно же, дон Д ж а т т  был хорошим священником; 
ие без недостатков... ио, вообще-то, милейший человек...

830. — ипа (Ьиопа) ра8Іа сГиото ^  добрейший чело
век, добрая душ а, добряк; душа нараспашку:

СЬе Ьиоп ^ а іа п іи о т о  сЬе ё ^иеі Мапгопі, е сЬе Ьиопа 
разіа  ді ^еп іе зопо чиеі ЬошЪаггіі іп б®пега1еІ (О. С іизіі, 
«■Ерізіоіагіо»).

Какой хороший и б л а г о р о д н ы й  человек Алессандро Мандзо- 
ни, и вообще что за прекрасная порода людей эти лом
бардцы!

Іо зопо 1а рш  Ьиопа разіа  сГиото сЬе сі зіа... іо зопо 
а т іс о  сіі Іи ііо  іі то ш іо  <Е. Сазіеіпиоѵо, «•Ѵопогеѵоіе Раоіо 
Ьеоп}огіе»),

В целом мире не найдется человека добрее меня... ведь 
я друг всем и каждому.

Маг^ЬегИа зіа  сегсапгіо йі сопѵіпсеге зио таг ііо . Соггагіо 
ё ипа разіа  д ’и о то  (К  РгаіоІіпі% «СгопасНе й і роѵегі атап- 
Іі»\.

Маргерита сумеет уговорить мужа. Коррадо — душ а чело
век.
{Пример см. тж. С -1630).

840. разіа  аксіиііа а) макароны с маслом или с то
матным соусом и сыром; Ь) простые вещи:

— Ти сгесіі аІГ его ізто , Т атЬгопі?
— іо? 5е поп сгедо перриге аПе разіе  азсіиііс! (М. Рис- 

сіпі, «ЕЬгеі» ).
— Ты веришь в героизм, Тамброни?
— Я? Да я в самые простые вещи не верю!

раз(а іп Ьіапсо см. В-691. 
іпоНе с о т е  ппа ра$іа см. М-1701, 
тап еѵ о іе  с о т е  1а раьіа см. М-358

гаапі іп рахіа:
— аѵеге (или Іепеге) 1е іпапі іп ракіа ем. Ѵ\-466.
— т е й е г е  1е т а п і  іп ра$іа см. М 467.
— рогге т а п о  іп рахіа см. М-468.
841. сН ра5Іа {>Т055а простой, грубый.
842. <1і Ьиопа ракіа ^  хорошей закваски, прочный, на 

дежный:
РаЬгігіо. — Мі ріассіопо 1е йоппе, (511л 1 ѵоі, <1і Ьиопа ра$іа 

(С. СоШопі, «Ьо зрігііо сіі сопігаббіхіспеъ).
Ф а б р и ц н о .  — Мне нравятся такие женщины, как вы. 

На них можно положиться.

843. гіі о^го88а разіа  а) тугодум; Ь) простофиля (при
мер см. С -616).

844. ип’о Ш та  разіа  Л ... ^  чистейшей породы, чисто
кровный:

— Ііпа сопозсепга ГаЦа а Т аогтіпа. и іГ оІііта  разіа <Іі 
Тейезсо соп поп Ігорро Ііеѵііо сіі Ьігга (С. Вгипаіі, «Ь’Огіеліе 
г’Спегіапо»).

— Я познакомился с ним в Таормине, это чистокровный 
немец, но не слишком замешанный иа пиве.

гіеііа 8Іе88а ра8Іа см. 8-1708. 
аѵеге разіа рег і ргоргі (или і зиоі) депіі см. 0-201. 
ез8еге рапі й’ипа ш егіезіта ра8Іа см. Р-259. 
845. еззеге сіі разіа ігоііа а) быть дряблым, рыхлым 

(о человеке); Ь) быть бесхарактерным; с) переуто
миться.

846. іпапоіаге разіа  е {а^іоіі соп дгі быть близкими 
знакомыми, хорошо знать друг друга (ср. хлебать щи из 
одноіі миски):

Бега Ппо Іі гегіагешѵа гіісепдо: «N011 Ьо т іс а  т а п д іа іо  ра- 
зіа  е {а^іиоіі соп іе!» (А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа  зепга риі- 
с е і іа ^ іо » ) .

Серафино ворчал на иих: «Мы с вами, кажется, вместе 
свиней не пасли!»

847. ргепгіеге 1а ра8Іа попасться на удочку, оказаться 
в дураках. 

ігоѵаге разіа  рег і ргоргі (или і 8ш>і) сЗепіі см. 0-201. 
о^пііпо рио ?аг сіеііа 8иа ра8Іа ^поссЬі см. 0-815. 
848. рег г ітеп аг  Іа разіа  іі рап 8І лЯіпа ргоѵ. ^  тер

пение и труд все перетрут.
РА5ТІССІО пг

849. разііссіо апюгозо любовная интрига; амурные не
приятности.

850. е88еге (или  ігоѵагзі) пеі ра8Ііссі (или  іп ип ра- 
8ііссіо) попасть в переделку, в переплет, оказаться в тя
желом, в затруднительном положении:

«Е ссоті іп ип раяііссіо» сотіпсіб  а репзаге «Ьо зсорегіо 
ипа соп§іига...» (Л. Могаѵіа, «Ьа тазсНегаіа»).

— Ну и влші же я, — пришло ему на ум, — ведь это на
стоящий заговор.

ЫЬего. — 'Ыои 1а (ЗНепсІо т іс а . Тиііе е^иаН. Коп Ьаппо 
сиоге, пои Ьаппо сиоге... Боіагпепіе сЬе Іеі, роѵегеііа, ега 
пеі разііссі, е Іого, іпѵесе, аѵеѵапо, с о те  зі сіісе, И соііеііо  
рег И тапісо (Ѳ. РаЬЬгі, «Ргосеззо й і }аті&1іа»).

Л и б е р о. — Я ее не защищаю. Все они хороши. Н ет 
у них сердца, нет сердца... Только вот она, бедняжка, была 
в беде, а они, как говорится, хозяевами положения.
(Пример см. тж. Р-1284).

851. Гаге разйссі соп цгі спутаться с кем-л.:
«...5о Ьепе сЬе поп ^агезіі т а і  разііссі соп 1е ітр іе ^ а іе . 

Рег ^иап^о, зіапсіо оііо оге сЬіизі іп чиезіо роііаіо, с о т е  зі 
риб сотЬ іпаге апсога соп 1е сіоппе?» (О. Агріпо . «Аііте 
зіогіе» ).

— ...Я уверен, что ты никогда не спутаешься с одной из 
своих служащих. А, с другой стороны, разве тут до  жеи- 
щип, после того как проторчишь восемь часов в этом ку
рятнике?

852. т е ііе г е  чгі іп ип (ЬеІ) разііссіо впутать кого-л. 
в историю:

Е Махгагіпо: «Іп ип Ьеі разііссіо с! ЬаІ т е з з і»  (Е. Ѵіі- 
іогіпі, «II цаго^апо гоззо»).

Мадзарино сказал: «В хорошенькую историю ты нас 
втравил».

«Ѵиоі теИ егІі пеі разііссі» (С. Агріпо, «Ьа зиога ^іоѵапе»),т 
«Ты хочешь нажить себе вецрііяш остн».

(Пример см. так. А-643^.
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ігоѵаг^і пеі рахІІссі (или  іп ип разііссіо) см. Р-850. 
ѵагі 8опо сіедіі иошіпі і саргіссі, а сЫ ріасе 1а іогіа, 

а  сЫ рахііссі см. ІІ-173. 
РА5ТО пг

853. а іи ііо  разіо постоянно, при каждом удобном слу
чае:

А ппа. — Аішепо чиі, іп чиезіо е г е т Н а ^ д т , поп сі зопо 
сЬе іо, МагсЬеза йі РопІапагоБа а  іиі:1о разіо! (/?. Вгассо, 
«Ьа $іпе йеІГат оге»).

А н н а .  — По крайней мере здесь, в этом укромном угол
ке. я одна. М аркиза ди Фонтана роза для всех и каждого!

...піі «Іаѵа сіі сопііпио е а  іиНо разіо о§пі Богіа сіі ЬгиШ 
Шоіі: а п іт а іе , БІирійо, роііхопассіо, Ьиопо а пиХІа егапо
і т е п о  оііепБіѵі ( V. Вегзегіо, «Нассопіі ророіагі»).

...пользуясь малейшим поводом» капитан обзывал меня 
обидными словами: скотииа, болва-н, бездельник, ничтоже
ство — эти еще были наименее обидные.

саѵагзі іі раяіс (Іі Ьосса см. В-904. 
854. йаге ра$іо ^  пускать пыль в глаза, обманывать. 
855. йаге рег ип разіо  задать на орехи, надавать ту

маков. 
йаге іп разіо аі сапі см. С-452. 
856. йаге іп рахіо аі риЬЬІІсо предать гласности, сде

лать всеобщим достоянием, отдать на суд толпы. 
857. еввеге йі Ьиоп разіо  быть полным, толстым, упи

танным.
858. екзеге йі «гаи [йі росо] разіо  много [мало] есть. 
Іеѵаге (или Іоуііеге) а цй іі рахіо <Эі Ьосса см. В-903. 
Іеѵагхі (или Іо^Ііегві) іі разіо  йі Ьосса см. В-904.
859. заііаге іі разіо  не поесть, пропустить еду, остать

ся без еды.
860. сЬі 5І сопіепіа аі росо, ігоѵа разіо іп одпі Іосо 

ргоѵ. =  будь доволен малым — получишь больше. 
йие т іп еэ іге  а ип разіо  поп іаппо Ьиопо см М-1474. 
пецНегеЬЬе іі рахіо а1Го5Іе (соі Ьоссопе іп Ьосса или 

соііа {огсМеІІа іп т а п о )  см. N-140. 
роіепіа е рап, разіо  Йі ѵіііап см. Р-1943.

РА8ТСКА /
ргосейе с о т е  хе аѵевзе 1е разіоіе см. Р-2326. 

РА 5ТО РЕ т 
рахіоге ійео см. 1-27. 
861. рахіоге гоіпапо (или уст. воѵгапо, к о т т о )  рим

ский папа. 
862. разіоге й’а п іт е  духовный пастырь, священнослу

житель, священник.
863. рахіог йе’ раяіогі папа римский.
864. р г іт о  разіоге первый пастырь, Святой Петр.
865. іі Ьиоп ракіоге іояа т а  поп ізсогМса ргоѵ. шерсть

і  григи, а шкуры не дери.
80{>пі іи {оіііе й’ато ге?  яо^па ресоге І1 разіоге см. 

Р-988.
Р А Х Т І ^ О  т

866. раяігапо сЬе гірага 1е пеЬЬіе е «Іі хсігоссНі шутл. 
пальто на рыбьем меху. 
РА8Т1ЩА / 

т е п а ге  Госііе іп ра$1ига см. 0-11.
РАТАССА (

867. гііііаге (или арріссісаге) 1а раіасса всучить липу, 
обставить, облапошить:

ЬіЪего (тазіісапйо [іеіе) . — Ѵіѵо зи ііе  іпсогопахіопі, БііПе 
сошгпешогагіопі, зи ііе  сеІеЬгахіопі, Би^іі еѵепіі гіѵоіигіопа- 
гі... Е<1 Ьо сарііо сЬе, ѵеіі<іеіиіо і ГгапсоЬоІІі іп Ьиопа 1 і'(1 с
іо арріссісо и  раіасса аі сііепіі (Е. й е  г'Шрро, «1-е Ьиеіе 
соп Іе цаіпЬе ІипёЬ-е»).

Л и б е р о  (с горечью е голосе). — Я живу на коронациях, 
на юбилеях, иа празднествах, на государственных перево
ротах. И я понял, что, продавая марки клиентам, я им, сам 
того не подозревая, всучаю липу.

«N011 бопо ип аееп іе, по» гізрозе чисііо г ‘Нагс!о « т а  по'' 
зопо перриге собі зс е т о  с о т е  ѵоі <Іие сгейеіе . ѵоіеѵаіе гіііі- 
а г т і  1а раіасса еЬ?..» (А . Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

— Нет, я не агент, — ответил юноша насмешливо, — но 
я не настолько глуп, как вы оба думаете... Хотели всучить 
мне липу, да?

...ші ріасе аБ Б Іси гагті сііе поп зі ІгаШ  йі <;иа1с1іе іеспіса 
Ііро «БеатЬеІІо», гіі ип’азіи 2 іа рег аггіѵаге а  ѵепйегші чиаі*

соза о і Піпппі ипа дпаісііе раіасса (/.. Вегіаггі, «Соте Ьеге 
ип саЦ е»).

...я должен быть уверен, чго речь не идет о трюках типа 
«подножки» или о хитрости, с помощью которой мне ч о  
пытаются всучить какую-нибудь липу.
поп ѵаіеге ипа раіасса см. Ѵ-25. 

РАТАСССЖЕ от 
е$ ^ ге  [или г ітап еге) с о т е  1е ясагре й: раіассопе см. 

5-338. 
РАТАТА / 

ип вассо Йі р а іа іе  см. 8-18а. 
ярігііо Йі р а іа іа  см. 8-1457. 
86С. Іагяі Іігаге 1е р а іа іе  стать мишенью для насме

шек.
РАТЕІЧТЕ /

869. йаге 1а раіеп іе  йі... публично обозвать. 
Р А Т Е Р \А Ь Е  /

870. {аге 1е раіегпаіі сделать выговор, внушение, чи
тать нотации:

«ЕЬ, еЬ» сНзбі, сигѵапйоті ви сіі Іиі «ргоГеББОге, Іа соІ§о 
т іі $аііо. АйеББО поп роіга рій ?агт і 1е раіегпаіі» (А. Сат- 
рапііе, «СИ азрагаді е Ѵ іт т огіаіііа йеІѴапіта»).

«Ай, ай, — сказал я, наклонившись к нему, — профессор, 
я  застал  вас врасплох. Теперь уж  вы не сможете больше 
читать мне нотаций».

РА Т Е К Р -Ю ЗТ К О  /7і
871. раіегпохіго йеііа Ьегіиссіа (или с!е11а х с іт т іа )  

проклятие, ругательство.
872. — йіге іі раіегпояіго йеііа Ьегіиссіа (или йеііа 

в с іт т іа )  ругаться, проклинать.
873. аррогге аі Раіегпокіго быть всегда и всем недо

вольным, огульно хулить все и вся. 
сопоксеге цаііоггоіе йаі раіегпохігі см. 0-107. 
йі5Ііп<тиеге Ьассеііі йа раіегпозігі см. В-15. 
874. іп ііігаге раіегпокігі бубнить молитвы, 
яареге с о т е  раіегпочіго см. 8-229. 
875. врірроіаге раіегповігі бормотать молитвы.
876. Іоуііеге Ііпо а ’ раіегпо5Ігі обобрать до нитки, обо

драть как липку. 
кепга йепагі поп 5І Ьаппо і раіегпозігі см. 0-137. 

Р А Т І \0 8 0  а § е  
Ііприа раііпока см. Ь-639. 

РАТ1РЕ ѵ 
раііге о§ и ев ігет а  (огіипа см. Р -1129. 
раііге т і і іе  т о г іі  см. М-1976, 
раііге пеі п о т іп е  раіг я см. N-443. 
Іаге а раііге сагеяйа йі цс см. С-911. 
877. поп Іазсіагзі раііге уметь устраиваться, уметь 

жить. 
о«пі гедоіа раііясе Іа киа ессегіопе (или 1е яие ессе- 

гіопі) см. К-212. 
о^-пипо раііясе іі хио тея ііеге  см. М-1296, 
циалсіо іі саро Йиоіе, оцпі т е т Ь г о  раііхсе см. С-823. 

РАТІТО т 
878. {аге іі раШ о ирон. ~  влюбиться, втюриться:

Оиеі Ьесего аГГатаіо ѵоіеѵа Іаге іі раіКо а Ь аііа? .. Бсіос*
сЬеххе! (О. Ноѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Этот наглый гслодранец смеет ухаживать за Л аллой?.. 
Какой вздорі

РА ТК А 880
879. апйаге а  Раігакхо отправиться к праотцам, уме

реть [искажение лат. іге ай раігех].
880. т а п й а ге  а Раігахяо а) убить, отправить на тот 

свет, к праотцам; Ь) послать к черту. 
РАТКІА [ 

т а і  йі раігіа  см. М-195. 
пе55ипо ё ргоіеіа іп раігіа см. Р  2338. 
о<гпі раеке ё раігіа а ІГ и от  йі ^агЬо (тж. о^-.і раезе 

аі ^ а іа п іи о т о  ё раігіа) см. Р-65. 
Р А т ^ іА к с А ь г  а е е  

Іе т р і раігіагсаіі см. Т-198.
ГА ТРІМ О М О  т 

{аге ип Ьисо іп ип р а іг іто п ю  см. В-1345. 
{аге 1а (езіа  а  ип раШ июпю см. Г-43&

24 Итал. русск. фраз. сд.
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881. тап & іаге (Іи ііо ) іі р а іг іто п іо  прокутить, промо
тать состояние. 

іІ 5е, іі Ма, іі Рог§е ё Н р а іг іто п іо  гіедіі ітЬесіН і (или 
сЗеі т іп сіііоп і) гіа А гіато іп ^иа см. 5-522. 
РАТНІО а д д  

раігіо Іеііо  см. Т-627, 
аѵапхо гіеііе раігіе ^аіеге см. 0-53. 
гіѵегіеге і (или іогпаге а ’) раігіі Іігіі см. Ь-583. 
іогпаг(8епе) аі раігіі іагі см. Ь-189.

РА ТК І2ІО
882. іі рогго 61 8ап  Р а іг ій о  ^  бездонная бочка:

— Ті Ьо гіаіо гіеі воЫі апсЬе 1’аііго ^іогпо. Оій Іи е  шіа 
Богеііа сгесіеіе сЬе іо аЬЬіа іі роххо Ш 5ап Раігіхіо! (7’. Ѵаг- 
п і. «Метогіе йі Е иёепіо  Вгаѵеііі»).

— Так я ж е дал  тебе денег только позавчера! Вы с  моей 
сестричкой, наверное, думаете, что я нх сам печатаю?

РАТТА /  
рагі е раНа см. Р-437. 
— іаге рагі е ра ііа  см. Р-438.

РАТТО т
883. р а ііо  Іеопіло ^  неравноправный, кабальный до

говор.
884. а ле55ііп раМо ни в коем случае, ни при каких об

стоятельствах, ни под каким видом, ни за что (пример 
см. В -978).

885. а (й ) о^лі раііо  как бы то ни было, так или 
иначе:

Оа аісшіе росЬе рагоіе сЬе ші ѵеппе Гаііо «ІЧпіепсІеге, 
зозреИо сЬе е§1і 1а Іогіигавзе рег зареге а  орпі ра ііо  <Іі 
сЬе аЬЬіашо рагіаіо (V . Розсоіо, *ІЛііт е Іеііеге йі іасоро  
Огіів» ).

Из немногих слов, которые мне удалось услышать, подо
зреваю, что отец мучил ее, пытаясь так или иначе узнать,
о чем мы говорили.
886. а іиШ  і ра ііі (сіеі т о п й о ) любой ценой, во что 

бы то ни стало:
Ьа бопо  зіа іо  ип шеве Іп саза Мапгопі, сЬе т і  ѵоііе зио 

а  іи ііі і раШ е т і  с о іт о  <Іі ^агЬаіегге (<?. Оіивіі, «•Е різіо- 
Іагіо»),

В Милане я провел месяц в доме Маидзони, который 
отнесся ко мне как к родному во всех отношениях и не 
знал, как меня обласкать.

887. е§5еге іп раііо  договориться, условиться.
888. ?аге іі раііо  соп 1а шогіе ^  ж дать до второго 

пришествия:
Еіепа. — Коп роіеѵаіе аБреІіаге, ё ѵего? О иапіе ѵоИе Ьо 

авреііаіо  іо, е поп Ьо Ііаіаіо .
Зщ пога РисессНіа. — Эие тев і, іщ ііа  шіа... е сЬе ѵо^П ато 

іаге, іі раііо  соп Іа  то г іе?  (і .̂ Эе Рііірро , «Міа $атіёІіа»).
Э л е н а .  — Вы не могли подождать? А я сколько раз 

ж дала и не жаловалась.
С и н ь о р а  Ф у  ч е к  к ь я. — Два месяца, дочь моя... что 

ты хочешь, чтобы я ж дала до  второго пришествия?

889. хіаге а раШ  гіі ^с предпочитать что-л., сделать 
выбор и придерживаться чего-л.

890. 8Іаге аі раііо  (или аі раШ ; тж. Іепеге П раііо) 
сдерж ать свое слово; выполнить обещание:

— Ма поп ё Гіпііа, Боп МаЙео, ѵоі поп з іа іе  а! раШ  
{Р. Іоѵіпе , «$і&пога Луо»),

— Нет, Дон Маттео, разговор еЩе не кончен. Ведь вы ие 
выполняете обещание.

8і зегѵопо ді ѵоі е роі ѵ! ЬиМапо ѵіа, регсЬё поп зіаппо 
шаі а раШ  е бопо а т іс і зоіо сЗеІ Іого сар ііаіе  (А  Сегѵі, 
«1 т іеі 5еііе $1&И»).

Они вас используют до конца, а потом выбрасывают вон, 
потому что они никогда не соблюдают условий; единствен
ное, что они любят, — это свой капитал.

ВаЫоѵіпо. — АЬ, т а  1о йіббі, ^ ііе іо  Іесі Ьепе оззегѵаге 
аѵапіі, а Іио си^іпо іі тагсЬеве! — Іо аіо аі раШ (Ь. Рігап- 
йеііо, « / /  ріасеге йеІѴопезіа»).

Б а л ь д о в и  ио. — Ах, ну я  же сказал, я ж е ясио ска
зал твоему кузену маркизуі Я хозяин своего слова.

891. ѵепіге а раШ соп цб прийти к соглашению, всту
пить в сговор, пойти на сделку с кем-л.:

5ег&іо. — Ѵі ^іиго сЬе поп зопо т а і  ѵепиіо а  раШ соп 
Іого! РаЬЬгі, «Тгіо»),

С е р д  ж  о. — Клянусь вам, я никогда не вступал с ними 
В сговор.

...ога сЬе М Ьо рготеззо  (е щіигаіо) Гагіо, поп заргЬ 
рій ѵепіге а  раШ  соііа т іа  созсіепга (5. Рагіпа, «Ргиііі 
ргоіЬііі'»).

...раз я тебе обещал это сделать — п поклялся— я не 
смогу вступить в сделку со своей совестью.
(Пример см. тж. Р-1563).

892. ѵіѵеге іп касго раііо  сіі погге жить в законном 
браке. 

аіпісі сагі, т а  раііі сіііагі е (Іа ) Ьогха йеі рагі 
(тж. раМі сіііагі, а т іс і  сагі; рай і сіііагі, а т іс іг іа  Іипда 
или е 1а Ьогза йеі рагі) см. А-617. 

893. і р а ііі го тр о п  1е Іед^і ргоѵ. уговор дороже 
денег.
Р А і т ^  /

894. ранга йаппаіа безумный страх.
895. ранга іІеІГогсо суеверный си>)ах. 
саѵаііеге хепга іпассіііг ( $епга раига см. С -13^8. 
896. аѵеге раига гіеІГасциа {гезса кусков бояться, дуть 

на воду:
«Біашо гішаБІІ БСОІіа(і іап іе  ѵоііе», кріера КаГІаеІе Ѵаппі, 

гериЬЫісапо, «сЪе аЬЬіашо раига апсЪе иеІГасциа ігезса^ 
(«Рипогата* Ѵ7 ав.озіо, 1976).

— Мы столько раз обжигались на молоке,— объяснил 
республиканец Раф фаэле В ьнни,— что готовы дуть на воду.

аѵеге раига йеІГагіа см. А -1035. 
897. поп аѵеге ранга (ЗеІГіпІегпо не отлича.ъся ще

петильностью. 
аѵеге раига йеііе товсЬ е (или й’ипа шохса) см. 

М-2033. 
аѵеге раига (ІеІІа ргоргіа (или яиа) о тЬ га  см. 0-332. 
898. {аге раига а ііа  т о г іе  отпугивать смерть, отли

чаться завидным здоровьем. 
Іаѵогаге рііі рег {есіе сЬе реі раига см. Р-371.
890. ярігііаге йаііа раига помирать со страху, 
сапе зсо ііа іо  сЫГасциа саійа, Ііа ранга (апсНе) сісііа 

{геййа см. А-229. 
сагісо сіі "егго. сагісо сіі ранга см. С 922.
900. сЫ Іа Іи ііо  (или сЬі (а  Ьепе) рег раига, піепіе 

ѵаіе е росо сіига ргоѵ. =  кто все делает со страху, рано 
или поздно дает маху. 

сііі іи  ясоііаю  Йа.. асциа саігіа, Ііа раига (апсЬе) <3е1- 
1а {гесісіа см. А-229. 

сНі На (1а) ссіЗа <Эі р а^и а  Ьэ ветрге  раига сНе ^ іі рі- 
§1і {иосо см. С-2057. 

сЬі Ьа (или ё) іпсіапіраіо п с 'іе  хегрі На ранга сісііе 
Іисегіоіе см. 8-673. 

сЬі Ьа раига сіеі Йіаѵоіо поп аггіссЬівсе см О 355. 
901. сЬі Ьа раига поп т а п ^ іа  ргоѵ. ~  на всякую беду 

страха не напасешься. 
902. сЫ Ьа ранга поп ѵагіа а ііа  ^иегга ргоѵ. =  волков 

бояться — в лес не ходить.
903. сНі Ьа раига сГо^пі Іі^ига, ярев: о іі сіаш ра пеі- 

Г отЬ га  ргоѵ. ~  под страхом ножки хрупки; у страха 
глаза велики.

904. сЬі Ьа раига гіі раззеге, поп хетіп і рапісо ^  вол
ков бояться — в лес не ходить. 

сЫ ѵиоі 1е гохе поп аЬЬіа раига Йеііе хріпе см. К-533. 
поп іи ііе  1е ѵоііе сЬе 5.1 ѵейоп і сіепіі к’Ьа раига сісі 

то г$ і см. 0-213. 
905. Іа раига е ип т а і е  сЬе поп зі риб тесИсаге рготк 

от страха нет лекарств.
906. Іа раига {а і равкі Іипу Ні ргоѵ. ^  пуганый зверь 

далеко бежит.
907. ранга іа  ѵессЬі (гоМаге ргоѵ. а  от страха и ста

рый побежит
908. 1а ранга (а  ѵепіг 1е (га ѵ е ^ о іе  (или іпдго»5а іі 

регісоіо) ргоѵ. у  страха глаза велики.
909. Іе раиге е 1е хсіаунге (аппо ьисіаг сіі ^еппаіо 

ргоѵ. =  от страха да от горя и в январе ж арко станет.
і 80ІЙІ Ьаппо раига к кіаг $о1і см. 5-936. 
а і Іе т р о  (ІеІІе хегрі 1е Іисегіоіе (аппо раига см. Т-338.
1& ѵоіре Ьа раига сіеііа $и: сойа см. С-2063.



Р А У 739 Р
РА 1Л Ю 80 адд

910. раигозо с о т ’ипа Іерге труслив, пуглив как заяц. 
РАѴОІЧЕ т

911. Іаге (ЭеІ (или іі) раѵопе (тж. соргігзі йеііе реппе 
сіеі раѵопе; Іагзі Ьеііо соп 1е реппе сіеі раѵопе) кичить
ся, хвастаться; красоваться.

«гиазіаге 1а сойа йеі (или аі) раѵопе см. С-2040, 
т е ііе г з і 1е реппе <3е1 раѵопе см. Р-1177.

Р А 2 ^ Г Е  адд  
сііі поп ё заѵіо, рагіеп іе е {огіе, зі Іа т е п іі йі зё, поп 

йеііа зо-іе см. 5-264.
РА 2IЕ N 2А  /

912. аѵеге 1а рагіепга сіі СіоЪЬе (или й’ип запіо, Й’ип 
сегіозіпо, й’ип Ьепейеіііпо) быть очень терпеливым.

913. піеііеге 1а рагіепга а ііа  ргоѵа (тж. зіапсаге 1а 
рагіепга аі сіесНі) испытывать терпение (пример см. 
С-1487).

914. рогіаге рагіепга терпеливо ж дать (пример см. 
Р-486).

915. сііі Ьа рагіепга, Ьа і іоійі дгаззі а ип ч-іаИгіп 
1’ипо ргоѵ. аг терпение дает умение; терпение и труд 
все перетрут.

916. сііі ш аі рагіа, аЬЫа рагіепга йеііа гізрозіа ргоѵ. 
а ;  как аукнется, так и откликнется.

пеііа іе ііс ііа  га«іопе, пеІГіпТеІісііа рагіепга см. Р-399. 
1а пэіига, іі Іешро е 1а рагіепга зопо іге <?гапйі ше- 

(Іісі см. N-105.
917. соііа рагіепга з’асциЫ а зсіепга ргоѵ. терпение 

дает умение.
918. 1а рагіепга ё ипа Ьиопа егЬа, т а  поп лакее іп

Іиііі «И огіі ргоѵ. =  терпение не всякому даьо.
919. 1а рагіепга ё Іа ѵігііі о йедіі а з :пі о йеі запіі 

ргоѵ. терпение — это добродетель либо глупцов, либо 
святых.

920. йеііа рагіепга поп пе ѵепйопо «Іі зрегіаіі ргоѵ. 
терпения в аптеке не купишь.

921. 1а рагіепга Іа рогіапо і Іга іі (тж. 1а рагіепга 
ГНаппо і Ігаіі пеііе шапісііе; 1а рагіепга зіа  пеііе ша- 
пісНе сіе’ (гаіі) а  про терпение надо говорить монахам 
(в ответ на просьбу потерпеть) [этим. — игра слов-, ра- 
хіепга—род сутаны-безрукавки у  кармелитских монахов].

922. рагіепга, іеш ро е йапагі, ѵіпсопо орпі соза ргоѵ. 
терпение, время и деньги все победят.

923. соііа рагіепга е соі Іешро 1а Іод ііа йі ^еіяо йі- 
ѵепіа ѵезіе сіі хеіа (тж. соііа рагіепга 8І ѵіпсе іи ііо) 
ргоѵ. щ  терпение и труд все перетрут.

циеі сііе загеЬЬе цтеѵе 1а рагіепга Ііеѵе см. 0-1041.
924. зап іа  рагіепга! =  ничего не поделаешь!, и то 

хлеб!
РА 22ІА  / 

аѵеге ип гашо Йі раггіа  см. К -104
925. саѵаге Іа раггіа  йаііа  Іезіа (или сіі сари) а <]<! 

выбить дурь ИЗ ГОЛОВЫ у КОГО-Л.
926. йаге іп раггіа  сойти с ума.
927. с’ё ипа раггіа  с'.іе ё ип «тап &іийігіо ргоѵ. =  

иной раз безумство берет верх над мудростью.
928. сііі поп 1а 1е раггіе  іп діоѵепіи, Іе 1а іп ѵессНіаіа 

ргоѵ. кто в молодости не делал глупостей, тот будет де
лать их на старости лет; седина в бороду — бес в оеорс 
Р А 2 2 0  адд  е т

раг^о діогіозо см. 0-810. 
р а /г о  зроіраіо см. Р  930.
929. рагго  а  Ьапйі »гя псих, полоумный.
930. рагго  йа са іела  (тж. рагго  зроіра^о) буйнопоме

шанный:
— Сііе гііаѵоіо Ііаі Іаііо , рагго  (1а саіепа? (М. фАгецИо,

«Еііоге Ріегатозса»).
— Какого черта ты иатворнл, сумасшедший?

рагго йа уаЬЫа см. 0 -9 . 
рагго  йа Іе^аге см. Ь-300 
•:озе йа раггі см С-287С.
^аЬЬіаІа йі раггі см. С-19

а рагго  ішЬго^Ііо см. 1-69. 
а  р агг ’оНа (тж. а  р агг’оНе) см. 0-733.
931. апйаге (или еззеге) рагго  йі цс с ума сходить по 

чему-л., быть без ума от чего-л.
аѵеге ип гашо йі рагго см. К-104.
932. саѵаге 11 рагго  йаі саро (или йаііа Іезіа) а  цй

выбить дурь из головы у кого-л.
•пеііеге іі газоіо іп шапо аі рагго  см. К -125.
933. изсіге рагго  сойти с ума.
Г ато ге  ё сіесо е рагго см. А-662.
аііе  ЬагЬе йе’ раггі іі ЬагЬіеге іт р а г а  а гайеге см.

В -257.
а ЬагЬа йі рагго, газоіо агйііо см. В-258.
934. Ьазіа ип рагго  рег саза ргоѵ. еа в семье не без 

урода.
935. сііі пазее рагго (или т а і іо )  поп ^иагізсе т а і  

ргоѵ. а  горбатого могила исправит.
сНі зіа  іп сегѵеііо ип’ога ё рагго рег ип аппо см. 

С -1623.
936. о«пі рагго  ё заѵіо циапсіо іасе ргоѵ. =  молчи, 

дурак, за умного сойдешь.
937 о^пипо ё рагго (или т а і іо )  а ііа  (или пеііа) зиа 

т а п іе г а  ргоѵ. всяк по-своему с ума с х о д и т .
разза іа  Іа іезіа , іі рагго  іп Ьіапсо гезіа см. Р-502.
938. ип рагго  пе 1а сепіо ргоѵ. =  дурные примеры за

разительны.
939. іі рагго  1а 1а Іез іа  е іі заѵіо зе 1а дойе (тж. і1 

ра’ го 1а 1е погге е іі заѵіо зе 1е &ойе) ргоѵ. з і  дура
кам закон не писан.

940. рагго  рег паіига, заѵіо рег зсгіііига ргоѵ. ^  и ду
рак иногда умное скажет.

941. а  ип рагго, ип рагго  е т е г г о  ргоѵ. нашлп коса 
на камень.

а ип ророіо рагго, ип ргеіе зрігііаіо  см. Р-2053. 
а  ргеіе рагго, ророіо зрігііаіо см. Р-2268. 
за т с ц ііо  іі рагго  і (а ііі зиоі, сНе іі заѵіо с,ие 1і Йе^іі 

а іігі см. р-299 
заѵіе а ІГ ітр еп за іа  е рагге а ііа  рег^заіа см. 1-100. 
іез іа  йі рагго  поп іпсапиіізсе т а і  см. Т-618. 

РЕССАКЕ ѵ 
рессаге й’ітргоргіе!а  см. 1-136 
~*оп рессаге йі то й е з ііа  см. М-1618,
іі діизіо ресса зеііе ѵоііе аі ^ілгпо (е роі гізог§е) см. 

0-790.
зе і заѵі поп рессаззего, і т а і і і  «'ітріссЬегеЬЬего см.

5-268
РЕССАТО т

942. рессаіо йі доіа обжорство, чревоугодие:
И 5о^по 5І (асеѵа й 'ип  ігаііо  геаИй. Айгііс сагііпе йі Гаг» 

т а с іа . агігііо рессаіі гіі іп ігіддітгліа {Л. йе Кепзіз,
«II сапіоге йеі ророіо»).

Сон неожиданно стал явью. Прс-цайте, аптечные порош
к и ... прощай, обжорство в  закусочной.

943. — Іаге ип рессаіо Йі §о1а соблазниться съесть 
что-л. (в постный день).

944. рессаіо й’огі^іпе первородный грех:
Аббоііо сіаі рсссаісі гіі огі^іпе, поп с’ега ргоргіо паіассіо 

..еі віоѵапе аііоге, е С]і:е1 іаіііг) сЬе в і т г  ~саѵа й’аг4е Бир- 
рііѵа соІГезегсіхіо е соііа регзопа тпазсЬіа е Ьеііа (О. Коѵеі- 
іа , «М аіег йоіогоза»).

Совершенное им грехопадение в общем не повредило 
юному актеру. Недостаток таланта восполняла в нем муже
ственная красивая внешность и упорная работа.

ЬпіИо с о т е  іі рессаіо (т о г іа іе )  (или циаліо іі рес- 
саіо) см. В -1278. 

ітроп ііо ге  йі ресссіо см 1-125.
1а т о г іе  йеі рессаіо см. М-1943.
945. аѵеге росо рессаіо іп дс не иметь опыта в чем-л.
946. йоггаіге пеі (Іеііо  йеі) рессаіо погрязнуть в грехе, 

-решить.
947. іпсаіііг(зі) пеі рессаіо закоренеть, закоснеть в 

грехах.
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948. т е ііе ге  рег ^гап рессаіо обвинить во всех (смерт
ных) грехах. 

пюпсІаге Г агііта  гіаі рессаіо см. А-805. 
сЫ 8І 5си8а $епха е§$еге асси$аіо, ?а сЬіаго іі §ио рес- 

саіо см. 5-519. 
848. 8І (Нее іі рессаіо е поп іі рессаіоге обличен грех, 

но не назван грешник:
«Ііпо зсаш Ь іо— сііззе 1’аііго, зр іеіаіо  —* ё  ргоіЬйо... е сЫ 

ега ^ие5^:о зоЫ аіо?». «ЕЬ, еЬ, Іепепіе, зі гіісе іі рессаіо е  поп
іі рессаіогеи.» (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

— Обман, — безжалостно продолжал лейтенант, — катего
рически запрещен. Как фамилия этого солдата?

— Ну, ну, лейтенант, известен грех, а кто грешник, не 
имеет значения.
(Зоѵе поп ё тпаіігза, поп ё рессаіо см. М-306. 
950. ё рессаіо сЬе $е пе ѵа со1І,ас^иа ЬепесІеі:іа ^  не

велик грех.
951. ё ип ѵего рессаіо! какая жалость!, уж асно жалко! 
о^еппаіо Ра іі рессаіо, е та& § іо  п’ё іпсоіраіо см. 0-352.
852. (И) огап рессаіо поп рио еззег сеіаіо (тж. И рес- 

саіо поп рио зіаге сорегіо) ргоѵ. ^  все тайное стано
вится явным; шила в мешке не утаишь:

Шсог<іаѵа сЬе 1а роѵега т п а т т а  гіреіеѵа ѵоіепііегі ѵессЬі 
сіеііі е ргоѵегЬі: іі рессаіо поп рио зіаге сорегіо; зе поп сгейі 
И тіо йоіоге, циагйа И тіо соіоге; т а г г о  Ъиііа 1е ЪагсЬе Іп 
гпагіпа е роі зі т е і і е  а гісіеге — соп Гагіа йі <ііг сове пиоѵе, 
іпѵепіаіе йа іеі іп чие! т о т е п іо  (М. М огеііі, «I ригі й і 
сиоге» ).

Он вспоминал, что бедная мама любила повторять старые 
пословицы и поговорки: «шила в мешке не утаиш ь», «не ве
ришь в мою обиду, поверь моему виду», «поспешишь — лю
дей насмешишь» с таким видом, как будто она все это 
только что сама придумала.

953. рессаіо сопГеяяаІо ё т е г г о  регсіопаіо ргоѵ. за 
признание — половина наказания; признание — половина 
исправления. 

рессай ѵессЪі, репНепга пиоѵа (или похіга) см. 
С-2208. 

Іа репііепга соіге йіеіго іі рессаіо см. Р -1 159. 
РЕССАТОКЕ т 

5І сіісе іі рессаіо е поп іі рессаіоге см. Р-949.
іі д іизіо 80{{ге реі рессаіоге см. 0-791. 

РЕССНІА / 
поп 8І рио аѵеге іі іпіеіе хепга 1е рессіііе см. М-1412. 

РЕСЕ /  
Ьиіо *Н ресе см. В-1410.
954. тасс іііа іо  (или тассЬ іа іі)  йеііа (или й’ипа) зіев- 

ва ресе =  одного поля ягода; одним миром мазаны. 
пего с о т е  Іа ресе см. N-179. 
954а. аѵеге 1а ресе оссЫ иметь бельмо на 

глазу, быть слепым;
«Ма Ьізоепа аѵеге 1а ресе бпвіі оссЬі рег поп саріге сЬе 

БоЬ е ВоЬ...» (V. Ргаіоііпі, <’І.г га^агге йі Зап^геШапо»).
— Нужно быть слепой, чтоб не видеть, что Боб Бобом и 

останется.

965. т е й е г е  іп ресе ~  поставить в тупик, в затрудни
тельное положение.

956. зіаге пеііа ресе а  влипнуть, быть в затрудни
тельном положении:

— Iо, № г а — гііБзе— риоі рагіаге?
— Сіао — 1а ѵосе ега зегепа. Біпсега — бі, зопо БОІа. С о те  

&1аі?
— КеІІа ресе (С/. МогеШ, «Иаіаіе іп саза й'аррипіатспіо»).
— Это я. Нира, можно с тобой поговорить? — спросила 

она...
— Чао! — голос Роза.ліы звучал доброжелательно н спо

койно. — Д а, я одна. Как живешь?
— Я попала в переплет.

957. сЬі Іосса 1а ресе 5’іт Ь га іІа  (или кі 5022а) ргоѵ. 
с кем поведешься, от того и наберешься. 
РЕСЕТТА і  

958. т е й е г е  ипа ресеііа а чс кое-как залатать, ис
править что-л.
РЕСШГчО

858. аѵеге 1а Іезіа  а РесЬіпо витать в облаках думать 
О своем:

— СЬе Ьа гіеііо? СЬе Ьа йеііо?

Р гат . — ЕЬ рій, 1и аѵеѵі 1а іезіа  а  РесЫпо! (Я. Вгассо, 
«5регйиіі пеі Ьиіо»).

Э м и л и я .  — Что он сказал? Что он сказал *
Ф р а н ц . ' — Ну вот, опять ты витала в облаках!

РЕСОЯА /  
ресоге ЬіапсНе см. В-670, 
ресога пега см. N-197. 
960. ресога Г0{>п08а паршивая овца:

Оеу’еззегс! ипа ресога го^поза Іга іі ѵозіго регзопаіе... 
Візо§па сопігоііаге... (/V. Ьаггагі, «Тиііо апйд Ъепіззіто»).

— Среди ваших служащ их, должно быть, затесалась пар
шивая овца .. Н адо проверить...

861. ресога зе^п аіа  а) меченая овца; Ь) человек, на- 
ходящийся под надзором полиции.

862. 1а ресога (или ресогеііа) зт а г г ііа  заблудшая 
овца:

«Ессо», (ііззе, «1а ресога зта гг ііа ; е зіа чиезіа Гиіііш а 
рагоіа сЬе гісЬіаші ігівіе шешогіе» (А. М апгопі, «I рготеззі 
зрозі» ).

— Вот, — сказал  князь. — заблудш ая овца; и да будут эти 
слова последним отголоском прискорбных воспоминаний.

963. ресоге (За піасеііо стадо баранов (о людях). 
іап а  йеііе т і е  ресоге см. Ь-107. 
ІІ Іиро зорга ресоге см. Ь-1011. 
с о т е  ип (Зі ресоге см. 0-1029. 
864. аііісіаге 1а ресога аі Іиро доверить волку овчарню 

(пример см. Р-2205). 
а т а г з і  с о т е  і! Іиро е Іа ресога см. А-580. 
апйаге а  разсоіаге ресоге іп 8агйе^па см. 8-2423. 
965. сопоясеге Іе кие ресоге а) знагв, с кем имеешь 

дело; Ь) хорошо знать кого-л., что-л. 
966. сопіаге 1е ресоге страдать бессонницей; стараться 

заснуть. 
йаге 1е ресоге іп еи ап ііа  аі Іиро см. 0-1156. 
967. {аге Іа ресога быть емнрным как овечка; быть по

корным, малодушным:
— МеННі іп іезіа  ^ие5Іо, саго со11е§а: пеі то ш іо  поп 

Ьіяо§па Іаге 1а ресога (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Запомни одно, дорогой коллега: в жизни нельзя быть 

овечкой.
— Р а с с іа т о  зешрге 1е ресоге? Іо поп роззо аЬЬапгіопаге I 

сопіасііпі сЗі Могиіті (Г. / оѵіпе, «Ье іегте йеі 8асгат епіо»).
— Доколе же мы будем овцами? Я ие могу бросить в 

беде крестьян Мору три.
968. Іеѵаге Іе ресоге сіаі яоіе =  хорошенько припря

тать что-л. (ср. подальше положишь — поближе возь
мешь) . 

тогсіеге согпе Іа  1а ресога см. М-1904. 
968. и о т о  Йіядгагіаіо, апсЬе Іе ресоге 1о тогйоп о е 

1е Іи тас ііе  Іо соггапо ргоѵ. невезучего и овцы кусают (и 
улитки бодают). 

970. апсЬе 1е ресоге тогсіопо циапсіо копо оЯеве ргоѵ. 
и овца укусит, если ее обижать.

971. сЬі ресога 5І Га (или 5І т о х іг а ) , іі Іиро яе 1а (или 
яе 1о) тап{>іа ргоѵ. стань только овцой, а волки най
дутся:

Оогоіеа. — Оиапгіо 1а йоппа Ьа Б р і г і і о ,  1’иош 5 ’аѵѵіІІБСе 
е сап ёіа : сЬі ресога м' тпозіга, іі І и р о  ве 1а ш апеіа (С. Оо/- 
йопі, «Ьо врігііо сіі сопігаййігіопе»).

Д о р о т е я .  — Когда у женщины хватает ума, мужчину 
можно переделать, а только стань овцпй, так волки найдутся.

соіпіпсіап йа Іеопі е {іпіксопо йа ресоге см. Ь-382. 
ІІ согѵо ріапце 1а песога е роі 1а т а п ц іа  см. С-2868, 
т е ц ііо  йаг (или регйег) Іа Іапа сііе 1а ресога см. 

Ы 2 0 .  
972. т е у ііо  рееэга т а ^ г а  (или <гіи$іа) с Не іиро егакко 

ргоѵ. лучше быть бедным, но честным, чем богатым и 
нечестным. 

1а т о г іе  йеі Іиро (или йеі Іирі) ё Іа заіѵегга (или 1а 
^аіиіе) ЗеІІе ресоге см. М-1984. 

873. поп Іи ііе !е ресоге хопо рег іі Іиро ргоѵ. не все 
овцы — про волка; не все коту масленица.

874. йеііе ресоге аппоѵегаіе т а п у іа  іі Іиро (тж. ре
соге сопіаіе или сопіе іі Іиро Іе т а п ^ іа )  ргоѵ. и считан
ных овец волк ест (ср. цыплят по осени считают).
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975. ипа ресога іп іе ііа  п’ашгпогЬа ипа веііа (тж. ипа 
ресога т а г с іа  ё а ііа  а іп іеііагпе ип Ьгапсо или пе «иа- 
5Іа ип Ьгапсо; ипа ресога т а іа і а  согготре іи ііо  іі §>ге«- 
уе) ргоѵ. паршивая овца все стадо портит. 

зе іі Іиро варевке соше 5.1а 1а ресога, роѵег’а Іеі см. 
Ы 0 1 6 .

во^пі (и ГоІІіе іГ атоге? 50{>па ресоге іі разіоге см.
Р-988.

и о т о  зепга гоЬа ё ипа ресога $епга Іапа см. Ц-166. 
РЕСО РА Ю  т 

{аге іі Іиро ресогаіо см. Ь-998.
РЕСОКЕССЮ  т

976. епігаге пеі ресогессіо запутаться, зайти в тупик; 
попасть в беду, в затруднительное положение.

977. изсіге йеі (или йаі) ресогессіо выйти из затруд
нения. 
РЕСО КЕЫ .А  і 

ресогеііа к тагг ііа  с.м Р-962.
РЕСОКСМ Е т

978. епігаге пеі ресогопе запутаться, зайти в тупик.
979. яіигііаге іі ресогопе быть невеждой, неучем. 

РЕСІЛЧІА і
980. іп ресипіа аппоѵегаіа наличными (деньгами). 

РЕОА ОСІО  т
981. рацаге іі ресіау^іо ^  платить дань, пошлину; по

платиться:
1)а циапАо іп диа  поп 1е ё рій сопсеззо і]і апсіаге ре’ ГаШ 

зиоі, Бепга ра^аге іі рейас^іо аі ргішо ѵепиіо, сЬе агпі зсос- 
саіагіе ипа Ьоссаіа гіі Гипіо зиІ ѵ і б о  о ипа ітрегііпепга 
аН’огессЫо? (Л. С. В аггйі, «Соте ип зодпо»).

Разве вам иной раз не случалось, когдг вы отправлялись 
по своим делам, быть жертвой первого встречного, который 
пускал вам клубы дыма в лицо и ш ептал пошлости на ухо?

РЕОАСОСО т
982. ?аге П ресіа^о&о быть педантом.

РЕБАТА }
983. аііип^аге (или  гіаге) ипа регіаіа дать пинка.
984. ргепгіеге а ресіаіе надавать пинков:

А ігаШ  аіхаѵа 1а ѵосе; О іаш раоіо ігетеѵ а. Ри $и і рипіо  
рагессЬіе ѵоііе й і аіхагзі е  ргепгіегіо а  регіаіе (5. 8ігаІі, 
«Реррапіопі»).

Иногда он повышал голос. Д ж ампаоло дрож ал от яро
сти. Несколько раз он был близок к тому, чтобы вскочить 
и надавать ему пинков.

985. 5еочіііаге 1е регіаіе сіі дсЗ а) следовать по пятам 
за кем-л.; Ь) следовать чьему-л. примеру, подражать 
кому-л. 

Чиапсіо ііі ѵегіі іі Іиро, поп пе сегсаг Іе регіаіе см. 
Ь -1014.
РЕ01В1Л5 С А Ь С А М ІВ и З  !аі

986. апсіаге ресііЬиз саІсапЙЬиз добираться на своих 
(на) двоих.
Р Е Б І М  /

987. е8$еге ипа регііпа пеііе т а п і  гіі быть пешкой 
в чьих-л. руках.

988. ?аге ипа ресііпа а цгі подставить ножку кому-л., 
стать кому-л. поперек дороги.

989. тиоѵеге ипа реіНпа сделать попытку; предпри
нять что-л.

990. поп іпиоѵеге ипа ресііпа пальцем не шевельнуть.
991. 8ріп<геге ипа регііпа начать что-л., сделать первый 

шаг:
АІІа Ппе. ^иапсЗо изсіѵа йаІГиИігпо пе^огіо, іо Іе ргоро- 

пеѵо сіі рогіагіе 1 рассЬі; Іеі ассеііаѵа... Іо пе арргоіШ аѵо 
рег 5ріп§еге диаІсЬе регііпа; т а  зі, поп зегѵіѵа а пи ііа 
(А. МогаѵІа, «Йиоѵі гассопіі готапі»).

Наконец,, когда она вышла из последнего магазина, я 
предложил ей донести пакеты с покупками; она согласи
лась... Я воспользовался этим н попытался поухаживать за 
ней. Но нет, все было напрасно.

РЕОІІССІАІО  т 
{аге соше іі сапе сіеі регіиссіаіо см. С-460.

РЕОІІССІО  т
992. (аге ре^иссіо оказывать поддержку, поддерживать 

кого-л. м ораіьно.

Р Е С  741

РЕОиЬЕ т  <;
993. іп ресіиіі без ботинок, в одних чулках, носках.
994. апсіаге іп ресіиіі а) ходить в одних чулках, нос

ках; Ь) стать ннщим, жить в нищете.
РЕС А 88ЕО  

гіаге П саѵаі Ре^ахзео а ѵеііига см. С -1362.
РЕОСІО ацц, аѵѵ е т

995. а ііа  ре^оіо (тж. аііа т е п о  реддіо) кое-как; более 
или менее:

С’ега іе т р о  апсога. т а  йоѵеѵо вріссіагті. М1 ѵезііі, [есі
і Ьацаціі а ііа  ш^по рееб*о (Р- Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Еще было время, но следовало поторапливаться. Я оделся, 
кое-как собрал чемоданы.

Іо ші сШеііо (іі Нп^пе регсііё пе Ьо Ьізо&по, рег ^ие^1о 
сЬе сопсегпе 1а Іеііегаіига таіегпаііса Іещ^о а ііа  т е п о  ре^^іо 
рій о т е п о  рагессЬіе 1іп§ие біаѵе («Ьа пиоѵа диезйопе  
беііа  Ііп^иа»).

Я занимаюсь языками потому, что мне это нужно. Что 
касается математической литературы, то я более или менее 
прилично читаю на нескольких славянских языках.
{Пример см. тж. А-1353; М-1102).

ре<г«гіо сЬе апгіаг (Іі поііе см. N-499. 
ре«§іо сЬе гпаі см. М-139. 
995а. а ііа  реу^іо  йеііе ре^уіо (тж. аі реу^іо гіе’ ре^г^) 

в худшем случае, на худой конец. 
886. ре«{гіо сНе ре^^ іо  самое худшее:

— К іта п  сЗі ѵейеге зе розва езвеге ассісіепіе. Ре§§1о сііе 
ре&^іо. Сі сіісопо диезіі зі^погі йоиогі сЬе зі сотипіса йа ип 
согро аІГаІІго (Л. М апгопі, «I ргот еззі зрозі»).

— Остается рассмотреть, может ли она возникнуть слу
чайно. Чем дальш е, тем хуже. Синьоры доктора утверждают, 
что чума передается от одного к другому.

сіі т а і  іп рео^іо см. М-262 
а ііа  т е п о  р е ^ і о  см. Р-995. 
997. апсіагпе соі реудіо  идти как нельзя хуже 
988. аѵеге 1а рецціо (тж. гезіаге соііа реддіо) ока

заться в худшем положении, потерпеть неудачу:
Ё ип Ііро сі.е бі ѵппіа |]І БпоЬізІісЬе ішргеБе ша ІіпіБсе 

аетрге  соп Гаѵег 1а ре^^іо (С. Сейегпа, «Зі_іпоге & 8і%погі»).
Это тип. постоянно хвастающийся своими сногсшибатель

ными подвигами н постоянно терпящий поражение.
Ма 1а соза ііпі, с о т е  сіоѵеѵа, соп ип ргосеззо соШго II 

Саіхагіо, іп сиі Ѵегёі, рего, еЬЬе 1а реееіо  (А. ОЬегйог[ег,
«А ррипіі рег Іа Ыо&га[1а й і Оіизерре Ѵегсіі»).

Но дело, как и следовало ожидать, кончилось процессом 
против Кальцадо, который Верди, одиако, проиграл.

I ІегіезсЫ... йесізего гіі ргепйеге ё 'аззаН о  1е позіге розігіопі 
а Мопіе В а ііае ііа . Ма еЬЬего 1а рее&іо е іигопо гезріпіі 
(Ь. В ег^опгіп і, «Ѵп [исііе рег 8аЬа»).

Немцы... решили атаковать наши позиции на Монте Бат
талья, но были разбиты и отброшены назад.
(Пример см. тж. Ѵ-368).

999. еккеге <3і рецціо іп цс не досчитаться чего-л. 
ехяеге рецціо йеііе саѵаііеііе см. С-1334. 
еяхеге ре^уіо  йеі «іоѵесіі см. 0-633. 
еввеге ре^уіо <3е1 т а с і^ п о  см. М-33. 
еяхеге рец^іо йеііа т а т т а  гіі 8ап Ріеіго см. Р-1788. 
евяеге р е ^ і о  сіеііе т і^ п а і іе  см. М-1423 Ь). 
еяяеге р е ^ і о  <Эі 81орра см. 8-1792. 
Іаге ІІ йіаѵоіо е рер^іо  см. 0-338. 
1000. іаге а ч<3 ( і і)  ре^діо с Не Гаг яі ро$за сделать, 

причинить зло кому-л. 
цеііаге р е"" іо  сЬе акво см А 1281. 
1001. тацпШ саге іп рецціо преувеличить, перебор

щить. 
1002. шіу ііогаге пеі рец^іо ухудшаться. 
ріё'1іаге іі ре{>«іо рипіо см. Р-2534. 
гезіаге соііа ре^^іо  см. Р-998. 
віаге рец^іо сііе поп 5Іаппо !е Іиссіоіе см Ь-807. 
сЫ с а т Ь іа  1а ѵессіііа рег Іа пио^а, рее^ іо  Ігоѵа см. 

Ѵ-90. 
сНі т е ^ І іо  т і  ѵиоіе, ре^уіо т і  Іа см. М-1052. 
Іе сіоппе з’аН ассапо (или х’аррі^1іапо) ветрге аі ре^- 

§іо см. 0-795. 
йоро ип т е д ію  пе ѵіеп ип редеіо  см. № 1053. 
(ё) т е ^ ііо  т а іе  сЬе т а іе  е ре{>-діо см. М-287, 
ё ре§§іо І1 г ітей іо  сіеі піаіе см. К-389.

Р
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ё ре§§іо Іа ѵег§о§па сЬе іі йаппо см. V 535. 
ё рееего ип ѵегхо сЬе ипа соііапа см.. Ѵ-449. 
т а і е  іп Ьогдо е ре§§іо іп ЬоЯі см. В -1026. 
т а і  рег сЬі 1е йа, ре^р іс  рег сЬі Іе гісе>'^ см. М-288. 
1а т а і а  Ііп^иа ё ре§§іо йеПа Н^па см. Ь-712.
гЯЫе іп ѵассЬе е ре^діо іп Ьиоі см. Ѵ-9.
іі те§1 іо  гісоі^а іі р е§ б '°  см. М-1055.
1003. іі ред^!о сЬе рокза Іагкі ё йі поп Іаг пиііа ргоѵ. 
нет хуже дела, чем безделье. 

ре§§іо  раіаіа! см Р-116. 
І1 р е§ б '°  ра®50 ё циеПо йеІГизсіо см. Р-836. 
аі ре§§іо рогсі '.оссапо 1е те§1іо  реге см. Р-2068. 
^иапйо 5І со т іп с іа  шаіе, кі ІіпІБсе ре§діо см. М-291. 

РЕ С С ІО РА К Е  ѵ 
азкаі т іе і іо г а  сЫ поп ре^§ іо -а  см. М і422. 
ѵігіо гіпаіо, ѵіііО рг§§іога1о см. Ѵ-322. 
ѵоііа 1а сагіа  е реееіога  см. С-1111. 

РЕОО ІО КЕ а д д  
Іа ре§§іог гиоіа йеі сагго см. К-630. 
г ітей іо  ре§§іог (Іеі т а іе  см. К-389. 
пеііа ребб 'оге йеііе іроіеві см. 1-390. 
аПа р е ^ б 'ог ІеЙига см Ь 504. 
пеі ред^іог т о й о  (или йеі т о й і)  см. М-1648, 
сіоро Йегопе. пе ѵ.еп ип ре§§іоге см. N-224. 
Таге е йікіаге ё И ре§§іог Іаѵс/аге см. Р-206. 
т е й е г е  редд.оге гаріоі е см. К-71. 
поп с’ё со$а ре§§іоге сЬе іп ѵессЬіе т е т Ь г а  ріххісог 

й’а т о г с  см. С 2921. 
поп с’ё ре§§Іог сіесо йі сЬі поп ѵиоі ѵейеге см. С-1831 
поп с’ё ре§§іог хоггіо сіі сЬі поп ѵиэі ийіге си. 8  1100. 
1а ре§діо(г) гиоіа Йеі сагго зетр ге  рій сЕдоІа (или ё 

ЧиеМа с'іе зсгіссНіоІа, сЬе кігійе; тж. 1а гиоіа ре§§іоге ё 
циеііа сЬе сі^оіа) см. К-642. 

1а гаррегхаіига ё рее^іоге йеі Ьисо гм. Р  119. 
ее Іойі іі Ьиопо, сПѵсгга т і^ ііо ге , ее Іойі іі ІгЫ о, Йі- 

ѵегга ре§§іоге см. В -1467. 
РЬСІМО т 

Мопіе (1і ре§пі см. М-1854. 
1004. Гаге ип ре§по взять деньги под залог. 
1005. Іаге ип реепо аі М опіе йі Р іеіа  залж ить в лом

бард.
1006. поп Ша.-5І соі рерпо (іп піапо) не верить, не д о 

верять ни при каких условиях, ни за что на свете.
1007. ш ейеге ре§по а) биться об заклад, держ ать 

пари; Ь) гарантировать.
1008. ргезіаге ки ре§по давать деньги в рост; зани

маться ростовщичеством:
— Коп і^пого, рара... 1а т а т т а  та& агі поп т е  1о Ьа т а і  

гіеііо е зр ііс ііате п іе , т а  іо 80 сЪе іп са; 1 позіга, 8І 
ргеяіа 5іі ре^по (М. Риссіпі, сЗсорегіа йеі іет ро»),

— Я знаю. папа... мама хотя мне об этом никогда прямо 
не говорила, но я знаю, что в ьашеі.1 доме даю т деньги под 
залог.
1009. ѵіпсеге іі ре§по выиграть пари, спор.
1010. ѵоіеге іі ре§по іп піапо е Гиошо й ргідіопе ж е

лать невозможного. 
РЕЬА ССН ІА РЕ ѵ 

реІассЬіаге іі роііо кепха Гагіо «Ігійеге см. С-75. 
РЕЬАМ Е пі 

1011. екзеге Й’ип р е іа т е  быть одного поля ягодой. 
РЕЬАКЕ ѵ 

реіаге іі сиіо а чй см. С-3156. 
реіаге 1а ^а іііп а  (или 1а §ах7а] кепга Гагіа зігійеге 

(тж. реіаге іі роііо кепха Іагіо «Ігігіеге) см С-75, 
реіаге а  т а п  заіѵа см. М 504. 
реІагБі іі т е п іо  см. М-1177, 
реіаге 1’0 Г 5 0  см. 0-649. 
реіаге 1а чиадііа кепга Гагіа §гійаге см <3-18- 
карег реіаге іі сагсіоГо см С-909. 
соІотЬ о йа реіаге см С-2151. 
^аН а (или ^ ай о ) йа (или а) реіаге см. О 250 
— аѵеге (или ргепйеге, р і^ііаі е) ^ а і іа  (или ц аи о) йа 

(или а) реіагс см. 0-251.

— аѵеге ип’ аііга еаН а йа (или а) реіаге см. С-252.
— сіаге да ііе  йа (или а) реіаге см. 0-253. 
а реппа а реппа (или а росо а росо) в* реіа ип’оса см. 

0-16. 
РЕЬАТО а/?д 

1012. р :1а(о согпе ип діпоссіііо (или с о т е  ипа раііа 
йа Ьіііаггіо, с о т е  ип иоѵо, с о т е  іі сиіо йеііе к с іт т іе )
лысый как колено:

СШ ѵоііаѵа 1е зраііе  е Кіссіо сарі зоіо сИе ега рісеоіо, 
соп 1а ІезЕа Іиеігіа, ре1аіІ55іта с о те  ипа раііа  гіа Ьіііагдо 
(С. Агріпо, «Ье т іііе  е ипа /Іаііа»).

Человек сидел к нему спиной, и Риччо смог разглядеть 
только, что был он маленького роста, с сияющей, как биль
ярдный т а р ,  лысиной.

хисса реіаіа  см. 2-89.
РЕЫМ О т 

с о п о зс е ге  р е іі е  р е ііп і чс! см. Р - 1 102.
РЕЬЬА ІО  т  

Ігаііаге соше ип реііаіо см. Т-863. 
Р Е ІХ Е  {

1013. реііе (Іига то л сто ко ж и й , в ы носливы й  (человек):
Ьа ѵііа, о ипа паіигаіе гіізрозігіопе. \е аѵеѵапо геаа Іа 

реііе ёига, е  поп &і з& отепіаѵа рег созі росо (Л. Вопвапіі, 
«Ьа Ьиса йі Зап СоІотЪапо»),

То ли жизнь сделала ее толстокожей, то ли она такой 
родилась, но подобная малость ее не смущала.

1014. — аѵеге Іа реМе сіига быть выносливым, иметь 
дубле іую кож у (пример см. А -591).

1015. — Іаге Іа реііе сіига привыкнуть, притерпеться:
Ма АІЪегІіпі сЬе Ьа Уаііо 1а реііе гіига !п шегго аІГас- 

сап ітеп іо  ёе ііа  роііііса, ё іхорро іпзепзіЫІе, Ігорро зсеШсо 
(С. Коѵеііа, «Ь‘Ійоіо»),

Но Альбертинн стал слишком толстокожим в политической 
борьбе; он скептик, не чувствующий перемен.

1016. реііе сГазіпо (или сіі сіисо) двужильный, не 
знающий усталости человек.

1017. реііе сГоса (или сарропе, сП ^аіііпа) гусиная 
кож а:

ЕпігаІ е Гесі ипа гарігіа Ізрегіопе, соп ГогессНіо Іезо а 
еѵепіиаіі разбі сііе ві аѵѵісіпаѵапо Іип^о ІІ соггісіоіо. I раззі 
поп 8і игііѵапо, т а  аѵеѵо и еи а іт е п іе  Іа реІІе гі’оса (Р. Сіо- 
ѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»),

Я вошел в гостиную и тут ж е внимательно прислушался: 
нет ли каких шагов по коридору? Шагов не было слышно, 
но тем не меиее, весь я покрылся гусиной кожей.

1018. — ^аге 1а реііе (Роса (или сіі сарропе) по
крыться гусиной кожей, мурашками (от озноба , страха 
и т. п.).

1019. — [аг ѵепіге Іа реііе сГоса (или сП сарропе) вы
зывать дрож ь:

— Ега ргоргіо іі зио гізреііо  БиБзштапІе. Іепіасоіаге, !а 
зиа гіеГегепга БаІіѵоза, а ?аг ѵепіге 1а реііе «Госа аііа 
зі^пога Собіо (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа 
йотепіса» ).

— Именно его пришептывающая, заискивающая уважи
тельность, его слюнявая почтительность вызывала дрожь у 
синьоры Дозио.

АНгопіагІо... е іі Гасеѵа ѵепіге Іа реііе й ’оса (/. Зѵеѵо, 
«Ѵпа ѵііа»).

При мысли о том, что он может встретиться с  господином 
Мюллером, у Альфонсо мурашки пробегали по коже.

1020. — §Іі ѵіеп Іа реііе й’оса (или. йі сарропе, йі б 4*!' 
Ііпа) у  него мурашки по коже бегают:

М1 ѵеппе 1а реііе сГоса, рагоіа, аі зоіо репзіего йі пиеііо
сЬе аѵгеЬЬе роіиіо зиссегіеге (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі 
готапі» ).

Меня, даю  слово, даж е мороз подирал по кож е при одной 
мысли о том, что могло случиться.

реііе е (И М ’)о$5а см. О 684. 
1021. реііе йа 1?..іЬиго шкура барабанная; бессовест

ный, беззастенчивый человек.
1022. Ьиопа реііе а) хитрец, ловкач; Ь) леиийый 

школьник; филон.
1023. 1а р г іт а  реііе ^  верхний слой, поверхность: 

Спото. — СЬе {аппо аі і эІІеШ Іе саѵе сЗ’ого е <**агёеп!о, е
іиНо 11 согро беііа ‘егга Гиог сі.е 1а р г іт а  реііе? (С, Ьео- 
рагйі, «О регеііе т огаШ ).
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Г н о м .  — А что значат для духов воздуха все клады зо

лота и серебра в недрах земли, не говоря уж е о тех, чго 
на ее поверхности?
а т іс о  сіеііа ргоргіа реііе см. А-608.
1024. іп реііе (іп  реііе) слегка, едва, поверхностно; не

глубоко:
ВагЬегіпа 8е п’ега е іа  апйаіа, іпГеІісе, ога: а саро Ьаззо, 

1е Іасгіше іп реііе, іп реііе (В. Сісо§папі, « ѴШа Веаігісе»).
Варберина ушла понурив голову, несчастная, еле сдержи

вая подступающие к горлу слезы.
Зсгціаѵа Іе Гассіе гіі Ѵазсо е <1еІ ѵессЫо: Іп реііе Іп реііе 

1а сапгопаіига (В . С ісо^папі, «Ьа Ѵеііа»).
Он всматриаался в лица Васко и старика. Они с трудом 

скрывали иасмешку.
(Пример см. тж. Р-63).

1025. рег 1а реііе истинный, настоящий; до мозга ко
стей:

Сагіо. — Тп ваі сЬе іо зопо ргодгеззізіа рег Іа  реііе 
(Е. Роззепіі, «С^иезіі сі ѵоцііопо»).

К а р л о .  — Ты знаешь, что я истинный сторонник прогресса.
— ...Оісеѵо гіипдие сііе ш ’его ргоргіо аН егіопаІо а іе  апсЬе 

рег 1а реііе (Л. йе Сезрейез, «Пеззипо Югпа іпйіеіго»).
— ...Я должен сказать, что очень привязался к тебе, 

искренне привязался.

— а т іс і  рег 1а реііе см. А-607.
1026. а сгера реііе а) до отвала, очень много, Ь) очень 

сильно, безудержно. 
а {юг <)і реііе см. Р-900. 
— оссЬі а  Ног сіі реііе см. Р  900я 
(соп) Іе Іадгіпіе іп реііе см. Ь-53.
— аѵеге 1е 1а§гіте  іп реііе см. Ь-54. 
055а е реііе (тж. іи й о  реііе е 055а) см. 0-684. 
ассНіарраге реі 1а реііе гіеі сиіо см. Р-1051.
1027. апйагг воііо 1а реііе стремиться зиать всю под

ноготную (г.р. лезть в душ у):
Сіогіа. — ОШ ісіІе, пегѵова, всгіѵе роевіе... ѵиоі апгіаге ьоі-

Іо 1а реііе (О. Зоаѵі, «ГапіаЬиІоив»),
Г л о р н я. — Характер у нее трудный, нервный, она пишет 

стихи... хочет знать всю ПОЛНОГО! іую каждого.

1028. аггіксіііаге 1а реііе рисковать жизнью:
«5 іаі ігезса  (!аѵѵсто!. 5^ _зреШ сЬе іио ш агііо ѵоёііа 

аггіБсНіаге 1а реііе рег ІаБсіагіі ѵегіоѵа!..» (О. Ѵег^а, «Ма- 
зіго-йоп Оевиаісіо>).

— Ну и дура ж е ты... естш дупаеш ь, что твой муж соби
рается рисковать своей шкурой, чтобы оставить тебя вдовойі

аѵеге іі сііаѵоіо пеііа реііе см. Б-323. 
1029. аѵеге §то$5а 1а реііе быть глупым, дураком.
1030. аѵеге 1а реііе ассарропаіа покрыться гусиной ко

жей:
— Ѵеп^а, ѵеп^а ип ро’ Іеі а зсаггііпагсі гіі йоззо диезіа 

^гап раига: сЪё 1а реііе се ГаЬЬіашо апсога іи ііа  ассарро- 
п аіа  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Подойдите, подойднте-ка сюда и избавьте иас от этого 
ужаса, а то у нас до сих пор по кож е мурашки бегают.

аѵеге і пегѵі а !іог сіі реііе см. N-230. 
аѵеге П рогсо пеііа реііе см. Р-2062. 
поп саріге пеііа реііе 6а... см. С-661. 
соп05сеге соше 1а зиа реііе см. С-2446. 
1031. со8Іаге 1а реііе а чсі стоить кому-л. жизни:

— ...Б регіато . зр ег іато  сііе даезіа  ргоѵа зи р гета , с о т е  1а 
с іііа т а  Іиі, поп &1і Іазсі Іе озча гоііе о поп §11 созіі а<1- 
гіігіііига 1а ре ііе  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»),

— ...Будем надеяться, что это высшее, как сн его назы
вает, испытание не будет стоить ему поломанных ребер 
или даж е жизнн.

1032. йаге 1а ргіша реііе оштукатурить (стену и т. п.).
1033. йаге Г иШ та реііе навести (последний) блеск, 

лоск, завершить что-л. 
йіѵійеге 1а реііе йеП’огьо см. Р-1066. 
1034. йогшіге іп реііе (іп  реііе) спать чутко, дремать. 
1035. екзеге пеііа реііе гіі побывать в чьей-л шкуре, 

оказаться иа чьем-л. месте, войти в чье-л. положение. 
1036. (аге ассарропаге Іа реііе вызывать дрожь, ужас, 

отвращ ение-
Ма аррепа &ій рег 1е зса іе , зі зепііѵа ѵепіг й аііа  ѵіа ип 

Ъгіѵігіо <іі ігато п іа п а  сЬе Гасеѵа ассарропаге 1а реШ  (Л* Рап- 
гіпі, «1м риісеііа  зепга риІсеІІа&&іо»\*

Но едва они вышли иа улицу, на них подул холодный
северный ветер, от которого мурашки забегали по коже.
Гаге і сопіі §иІ1а реііе сІеІГогзо см. С-2542. 
1037. Гаге 1а реііе а цб а) убить кого-л., расправиться 

с кем-л.:
ОиеП’и о то  ега ипа Ъеіѵа, ипа Іаіе саго^па, сЬе чиаісипо 

зрего 0 Іі аѵгй # іа  {аМо 1а реііе (А. й гаёо , «П {Шапгаіо»)• 
Это был не человек, а зверь, такой негодяй, что, надеюсь, 

кто-нибудь уж е прибил его.
— Ыоп аЪЪіа раига, поп ѵі Іасс іато  пиііа... 5е аѵ еззіто  

ігоѵаіо зио т а г ііо , 0 і  аѵгешшо 1а11:о 1а реііе ; ша 1е гіоппе, 
поп 1е ІоссЬіашо (С. Саззоіа, «11 іа з ііо  йеі Ьозсо»).

— Н е бойтесь, мы не причиним вам вреда... Если бы нам 
попался ваш муж, ему бы не сдобровать; а жешции мы не 
трогаем.
(Пример см. тж. М-2242).

Ь) сживать со света, мучить кого-л.:
Сіоѵапоііо. — С’ега чиаісипо сЪе 1е Іасеѵа 1а реііе? Е дие- 

зіо  диаісипо егі іи? (Л. Ое ВепейеШч «II ІіЬегііпо»).
Ю и о ш а. — Выл кто-то, кто сживал ее со света? И этим 

человеком был ты?

1038. ^агсі 1а реііе привыкнуть к чему-л.
1039. Іаге чс соп 1а реііе гіе^Іі а ііг і делать что-л., до

биваться чего-л. за  счет других:
Тиііі зол Ьиопі а Гаг §1і егоі соп 1а реііе йе§11 аіігі

(С. МаІараПе, «МаІейеШ іозсапі»).
Все хотят быть героями за чужой счет.

Іаге Іа реііе іихіга см. Р-1107.
1040. Гаге реііе пиоѵа сменить, переменить кожу, на

чать новую жизнь; перемениться:
ОН зіезе 1а т а п о  гіісепйо^П:
— Огагіе. С опііпиегето а іаѵогаге іп зіете.
— ВгаѵіІ — е зс іа т б  іі Коза. — Гагеіе реііе пиоѵа сіі 1й 

йаІГосеапо (Я. Соггайіпі, «Ьа %иегга Іопіапа»).
Гола протянул директору руку и сказал:
— Спасибо. Мы будем по-прежнему работать вместе.
— Молодцы!, — воскликнул Роза. — Там, за  океаном вы 

станете другими.

1041. Гаге хсагре сіеііа ргоргіа реііе работать до седь
мого пота; в лепешку расшибаться.

Біо за зе гіеііа ш іа реііе Ьо іа ііо  зсагре, д а ііа  ш аіііпа
а 11а зегаі зе т і  зоп Іеѵаіо ІІ рап йі Ьосса рег а т о г  гіеііа 
гоЬа! (О. Ѵег^а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

Один бог знает, как я себя не щ адила, трудясь с утра до 
ночи, как куска недоедала ради своего богатстваі

1042. ^іосаге Іа реііе рисковать своей шкурой, головой, 
жизнью:

Сіог&іо. — Сі ѵоіеѵа ипо с о т е  іе. Сі апгігето Іпзіете. 51 
^іоса 1а реііе іп з іете , с о те  аііога. (^ . Роззепіі, «5Іеііе а і- 
ріпе»).

Д ж о р д ж о .  — Вот такой, как ты, мие и нужен. Мы от
правимся вместе и вместе как и прежде будем смотреть в 
лнцо смертельной опасности.

1043. — сі ^іосЬегеі Іа реііе! головой ручаюсь!
1044. Іа5сіаг(сі) 1а реііе сложить голову, поплатиться 

жизнью:
— Ьа «іізсірііпа, іпіапіо. гіоѵе т е  1а теШ ? 8е с! Іазсіаѵі 

1а реііе? (7". Ьогі, «Ви[еге зиІГАгпо»).
— А с  дисциплиной ты мне что прикажешь делать? Что 

если бы ты сломал себе шею?
— Ма регдіо, аѵеіе ип’Шеа гіі гіие аппі ЙІ Гате? Е іі Іге<3- 

гіо. роі. й п а  ѵоііа сЪе поп сі аЬ Ьіато Іазсіа^о 1а реііе аЬ- 
Ь іат о  риге іі бігШо гіі рагіаге (Я- Вгі&пеііі, «Ьа йегіѵа»).

— Черт возьми, вы можете себе представить, что такое 
два года впроголодь? И притом холод. Но раз мы ие от
дали богу душу, имеем мы право высказаться?

«Ма гіеііе сіоппе гіеі Могі сЬе Гаппо і ГщН іп раіигіе е сі 
іазсіапо 1а реііе. зі рагіа соте  гіі огідіпаіі зІгатЬе...» 
(5. Ма&і Воп}апіі, «Зрегапга»).

— Н о о женщинах из семей Мори, рожающих детеЛ на 
этом болоте, расплачивающихся за это своей жизнью, гово
рят как о полоумных чудачках.

1045. Іеѵаге 1а реііе а цд а) содрать шкуру с кого-л.:
Тогге е  р іагга  е іеопе сіі ріеіга егап Ггиз1:аИ, дие! 0 Іогпо (И 

сопігайо, аі р г іт і гіі т а г го , гіа ипа ігат о п іа п а  сЬе Іеѵаѵа Іа 
реііе (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»)

В начале марта, в день заключения купчей, башню и пло
щ адь с каменньш львом хлестал такой ветер, что прямо С 
йог в а л в д
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Ь) разнести, раскритиковать в пух и прах; с) ободрать 
как липку, 

т а п й а г е  а сгера реііе см. С-3034.
1046. т е й е г е  1а реііе ^  рисковать своей шкурой, 

жизнью:
Ма с о т е  ГЪа аѵиіа пеІГип&Ые со біш ? СЫ 1о за?.. Іо 

поп гаі сиго сіі зареге і іаШ  ЛееИ аіігі, т а  диапсіо ипо сі 
Ьа а теМ ег 1а реііе, Ьа апсЬе га л о п е  гіі Бареге (Л. М апгопі, 
«I рготе58і 8рові»).

Н о как она попала в когти Родриго? Кто знает?.. Я ие 
охотник вмешиваться в чужие дела. Но когда приходится 
рисковать своей шкурой, я имею право знать все.

1047. гаеНегві 1а реііе а ііа  гоѵексіа из кожи лезть вон:
«...е Бесса іі Р ге іе ііо  е раг сЬе ^ІІ зессЬіпо апсЬе 

атіісі... ЬазіаІ Бага ип аГГаг Бегіо! Іо, рег т е ,  т і  т е ііе г е і 
апсііе 1а реііе а ііа  гоѵеясіа рег аіиіагіо...» (Ь. Рігапйеііо, 
«I  ѵессЫ е і ціоѵапі» ).

— ...ему надоел префект и, каж ется, даж е некоторые из 
друзей... хватит! Вероятно, это дело серьезное! Что касается 
меня, то я готов вывернуться наизнанку, чтобы помочь ему.

1048. ш иіаге реііе а) менять шкуру, линять (о живот
ных)-, Ь) приспособляться, двурушничать:

«СатЪіатепіо й’агіа, зі^пог сіеіесііѵе!.. СЬе ѵоіеіе? Оиапгіо 
сі зі гіеіегтіпа а т и іа г  реііе, ё песезвагіо ѵіѵеге зо ііо  аііго 
.сМта.. » (А. Ое Апцеііъ. «II т ізіего йеііе  іге огсНШее»),

— ...Переменить климат, синьор детектив!.. Что делать? 
Если решаешь сменить шкуру, необходимо переменить н 
клим ат~__

1049. ра^аге зиІІа ргоргіа реііе расплачиваться собст
венной шкурой:

Е зе Горегаіо се Іа }а а вогігіізіаге диаісипо гіеі Ъізо&пі 
ішоѵі... «е се Іа /с , сіісеѵато, 1о ра§а зи ііа  ргоргіа реііе соп 
оге зігаогйіпагіе, орриге соі гіорріо Іаѵого... («ѴѴ піій»„ 5 по- 
ѵетЬге 1960).

И если рабочему как-то н удается удовлетворить свон но
вые нужды... если, повторяю, это и удается, то за все это 
он расплачивается собственной шкурой, сверхурочной работой 
или же работой в двух местах...

1050. рогіаге заіѵа 1а реііе спасти свою шкуру, спас
тись:

II Ргіпсіре... поп та п ^ іа ѵ а  рій, поп Ъеѵеѵа, поп сіогтіѵа; 
репзаѵа зоіо... аі тосіо сіі рогіаг ваіѵа 1а реііе (/. Саіѵіпо, 
«РіаЬе ііаііапе»).

Приыц... не ел, не пил, не слал — только н думал... как 
бы уцелеть.

поп роіег кіаге (рій) пеііа реііе см. Р-1059. 
1051. ргепйеге (или ассЬіарраге) ц<1 рег 1а реііе гіеі 

сиіо груб, схватить за хвост, ие дать уйти. 
1052. гІРіеІІег(сі) 1а реііе поплатиться головой; постра

дать; потерять силы, здоровье:
— Ога согпе ѵі сопГезБо сЬе гпі ргегпе сіі поп гіігніісгсі 1а 

рсПе, е іагб іі роззіЬіІе рег Ьисаге диеііа гіеі т іо  аѵѵегзагіо, 
гіотапі а ііе  12 аѵго разваіо іі сопііпе (С. Ѵег&а, «Егов»).

— Теперь, когда я признался вам, что не собираюсь жерт
вовать своей шкурой, а сделаю все возможное, чтобы про
ткнуть шпагой шкуру моего противника, имейте в  виду, что 
завтра в полдень я уж е пересеку границу.

«Зе ё рег т іо  рагіге. «Іотапгіі а ііе т іе  ѵісіпе гіі саза... поп
1о т а п д о  аі гісоѵего т а  Іо сіеіезіо: ё ип сапа&ііа, зі гоѵіпо 
соп к іі зігаѵігі, 1а т а т т а  сі г іт із е  1а реііе, сі г іт ізе ...»  
(С. Магоііа, «Ье т ііапезі»).

«А насчет моего отца спросите у моих соседок... я не 
отправляю его в богадельню, но я его ненавижу: это подлый 
человек, он сам себя погубил излишествами, ои загнал в 
гроб маму, д а , загнал ее в гроб...»

— З іа т о  Іпіезі созГ, — гііззе іі рій § іоѵапе.. — Регб зіа іе  
іп ^ а т Ь а . 5е «Іого» ѵі резсапо, сі г іт е й е іе  1а реНе (К. Ѵі- 
цапо, «Ь Ацпеве ѵа а тогіге»).

— Значит, договорились, — сказал  самый молодой из них. — 
Теперь держитесь. Если они вас выследят, вам не сдобро- 
вать.

1053. гірогіаге Іа реііе а саха (или  іп ргезЫІо) остать
ся целым и невредимым, спастись:

I Ъегзаеііегі іогпаѵапо... зибаіІ е ЬіапсЬІ <31 роіѵеге, аГ- 
Іаппаіі, гірогіаѵапо а11е&гатепіе 1а реііе іп ргезійіо {V. Ріг~ 
го, «Ье зоШ аіеззе»).

Возвращались берсальеры... вспотевшие, усталые, запы- 
денные, они были рады, что уцелели.

1054. гі$сЬіаге 1а реііе рисковать шкурой, жизнью:
«Соіого сЬе зопо іп р г іт а  ііпеа, а гізсЬіаге 1а реііе, зі 

еиагіа^папо іі гіігіііо гіі рагіаге, по?» (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга , 
Кіоѵйіегга» ).

«Ведь те, что на передовой и рискуют собственной шку
рой, завоевали право говорить, ие так ли?»

1055. &а1ѵаге {или зсашраге) 1а реНе спасти свою шку* 
ру, уцелеть:

— Ессо с о т е  ѵаппо 1е созе, — йісеѵа апсога 1га зё гіоп АЬ- 
Ьопгііо... — соп т е ,  рег ипа т е г г а  Ъи&іа, сіеНа а зоіо ііпе 
сіі заіѵаг 1а реНе, Іапіо сЫ аззо (Л. М апгопі, «I рготеззі 
врозі»).

— Вот ведь как  все получается, — продолжал сокрушаться 
про себя дон Аббондио... — мне за невольную ложь, произ
несенную единственно ради спасения собственной шкуры, та
кая взбучка.

10 зопо зіа іо  {егтаіо  диаііго о сіпчие ѵоііе, е Ьо зетрге  
заіѵаіо 1а реііе (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи^ега»),

Меня останавливали четыре или пять раз, но каж дый раз 
я уходил невредимым.

1056. $а1ѵаге 1а реііе а цй спасти кого-л.:
Іп рій й’ипа Ь аііае ііа  Ьиі^і, іі зегѵо, аѵеѵа зозреііаіо  сііе

іі сотра& по сегсаззе 1а то г іе , е іі зі^пог Віссі сЬе іі со т -  
ра^по ѵоіеезе Баіѵаг^іі 1а реііе (Л. АІЬегіаггі, «Ъіоѵеііе ито- 
гізііске» ).

Н е раз в сражениях его слуга Луиджи подозревал, что 
хозяин ищет смерти, а синьор Биччи — что Луиджи хочет 
спасти его от пули.

5сашраге 1а реііе см. Р 1055. 
1057. зсНеггаге $орга 1а реііе с!і злословить иа 

чей-л. счет, зло шутить по адресу кого-л.
1058. 5сНеггаге соп 1а реІІе сіе^іі а ііг і подвергать 

опасности других. 
кегЬаге 1а реНе аі (или рег і) іісЫ см. Р-633. 
1059. поп (роіеге) 5Іаге (рій) пеііа реНе быть вне 

себя от..:
Сіеііо АггідЬі поп зіаѵа рій пеііа  реііе рег 1а ^іоіа сіі аѵег 

ип*аі1гісе собі ессегіопаіе (5. Ра%апі, «II іеаіго т ііапезе»).
Клетто Арриги был вне себя от радости, заполучив такую 

замечательную актрису.
— Роѵего Раоіо! — рго5е§иі Г аііго  тіБигапгіо іі раЗБО 8и 

(іиеііо ога а ііге ііа іо  йеі доііоге .— Nоп івіа рій п еііа  реііе.
— ОЬ, іеіісе! сег іатеп іе  іеіісеі (Т. Ьогі, «Виіеге виІГАг- 

по»).
— Бедный Паоло! — продолжал Барги, стараясь не от

ставать от заш агавш его быстрее доктора. — Он вне себя от 
восторга.

— О да, он счастлив, несомненно счастлив!

1060. $ігарраге Іа реііе спустить шкуру.
1061. Іа^ііаге 1а реІІе зарезать, убить:

11 сарііапо ііго ип ридпо Биі Іаѵоіо.
— Е поп зі рио еѵііагіо? — іпсоііегііо. — Ыоп ѵі ё 

т о й о  <іі т еііегіі а розіо  соп диаІсЬе рагоііпа, <1і циеііе сЬе 
іа&ііапо іа  реНе? (Т. Ьогі, «Ви}еге зиІѴ Агпо»),

Капитан стукнул кулаком по столу.
— Разве нельзя этого избежать? — вскричал он гневно. —• 

Разве нет способа поставить их на место, сказав им не
сколько слов, из тех, что разят наповал?

1062. Іепеге а реііе держ ать при себе:
Ь’ишса ргесаигіопе сііе ргезі ?и гіі зрозіаге 1а т іа  гоЬа 

ргіѵаіа ёаІГ оІіісе аІГаІЬег^о е сіі іеп егт і ^Іі іпсавБІ а реііе, 
іпѵесе сЬе пеііа са55а!ог1е (V. М огеііі, «Ъіаіаіе іп саза й'ар- 
рипіат епіо»).

Единственное, что я сделал из предосторожности, — это 
перенес свон личные вещи из конторы в гостиницу и стал 
носить выручку при себе вместо того, чтобы держ ать ее в 
сейфе.

1063. Ігагге 1а реііе а чсі убить кого-л.
1064. ип^еге 1а реііе 6\ дсі умасливать кого-л., льстить 

кому~л. 
ѵепсіеге сага 1а реііе см. С 1001. 
1065. ѵепйеге 1а реііе а Ьиоп шегсаіо дать себя в 

обиду; продешевить свою шкуру, жизнь:
Иеі регісоіі заппо Гаг Іа рагіе Іого е  поп вопо гіі циеІН 

сЬе ѵепсЗоп 1а реііе а Ьиоп гаегсаіо (С. М аіарагіе , «Маіейеі-
іі іозсапі»).

Во время опасности они знают, как себя весгн; они не из 
тех, кто дешево продает свою жизнь.
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10Ь6. ѵепйеге Іа реііе йеП’огхо (р г іт а  гГ атт аггаг Іо  

или гі’аѵег1о иссізо, «1і р і^ ііагіо) (тж. гііѵійеге 1а реііе 
(ІеІГогво) делить ш куру неубитого медведя:

Ѵаппа. — С ’ё зоіо диеі роѵего ЪатЪіпо сЬе т і  [а репа. N00
10 сопоБсо т а  ші ?а репа. Ьиі поп Бозреііега піепіе, іш та - 
Еіпо, сіеі побігі т а п е ^ е і— бі з іа  ѵепгіепгіо 1а реііе 
гіеІГоГБО {О. РаЬЬгі, «Ргосеззо йі Іат ідііа»).

В а н н а. — Единственно, кого мне ж аль, это бедного ре
бенка. Я его не знаю , но мне его жаль. Он, конечно, и не 
подозревает о наших махинациях.., о том, как здесь продают 
шкуру неубитого медведя.

1067. ѵоіеге 1а реііе <1і а) требовать невозможного, 
слишком многого от кого- П.; Ь) драть шкуру с кого-л., 
не щадить кого-л.

1068. т і  5І ассарропа 1а реііе у  меня по спине му
рашки бегают:

«ЛМ зепіо ассарропаге 1а реііе о§пі ѵоііа сЬе пе рагіо. 
Р г іт а , гізропгіеѵо апсЬе іо «бсіоссЬегге! Р ап іазіа  аііегаіа!» 
чиапгіо идіѵо рагіаге гіі диезіе сове; т а  ога т і  Іагеі т о ггаге
11 соНо, ессеііепга, регсЬё ё 1а ѵегііа...» (Ь. Сариапа. «II 
тагсНезе йі Цоссаѵегйіпа» ) .

— Я чувствую, как меня пробирает дрожь, когда говорю 
себе об этом. П реж де я тоже отвечал: «Глупости! Плод 
воображения!», когда мне рассказывали о таких делах. Но 
теперь, ваша милость, я бы дал голову на отсечение, так 
как это истинная правда...

1069. сЬі поп «а ксогіісаге, іпіасса 1а реііе ргоѵ. ^  не 
за свое дело не берись; не зная броду, не суйся в воду.

1070. а  сЬі каіѵа 1а реііе, 1а сагпе гітеМ е ргоѵ. =  
были б кости целы, а мясо нарастет. 

сиог (1і сопі^ііо е реііе Аі Іеопе см С-3190. 
1071. ё к етр ге  а іа іа  ріи ѵісіпа 1а реііе сНе іі ^ііюЬопе 

ргоѵ. =  своя рубаш ка ближе к телу.
т а іа і і і а  а ііа  реііе, ваіиіе аМе ЬиаеІІе см. М-171.
1072. (ё) т е д і іо  регйеге 1а реііе сЬе іі Ѵііеііо ргоо. ^  

из двух зол выбирай меньшее.
о т и іа  о реііе (тж. о реііе о т и іа )  см. М-2145, 
поп 5І ѵепйе 1а реііе р г іт а  сЬе 5’а т т а 2 2 І  Гогхо см. 

Р-1074.
1073. киііа реііе сіеііа кегре леввипо Ьасіа а ііе  тасс іііе

ргоѵ. не стоит считать пятна на коже змеи.
1074. ргіпіа (1і ѵепдег Іа реііе сопѵіепе а т ш а г г а г  Гог-

50 (тж. поп 5І ѵепйе 1а реііе р г іт а  сЬе 5’а т т а г г і  Гогзо) 
ргоѵ. не убив медведя, шкуры не продавай; не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь:

Мопіб 1а в іігга  аі Ъагопе гошапо рег 1а т іііа л іе г іа  іпор- 
рогіипа, т а  8І Ігепб, е гііззе зоИапіо: — Р іт а  еіі ѵепгіег 
1а реііе сопѵіепе а т ш а г г а г  Гогво (М. й’АгеиНо, «Еііоге Ріе- 
гаіповса*).

Столь неуместное бахвальство привело в ярость барсча 
римлянина, однако он сдержался и сказал  только: «Не 
стоит делить шкурѵ еще не убитого медведя».

РЕЫЛССЕКІА I
1075. гіѵегіегБІ (соше 1е ѵоірі) іп реііісегіа прийтп к 

одному и тому же концу. 
РЕ ІХ ІС С ІА  { 

раіо іп реПіссіа см. Р-187.
РЕ Ь ЬІС Е ІХ О  т

1076. сап^іаге Я реііісеііо іп сапсгепа испортить, ухуд
шить; причинить вред.

1077. ^аге й’ип реНісеІІо ип сапсго делать из мухи 
слона.

1078. гізапаге ип реНісеІІо е іаге ипа р іа^ а  исправляя 
одно, испортить другое (ср. одно лечим, другое кале
чим).
РЕЫЛСЦМО т

рі^Наге іі зассо рег і реПісіпі см. 5-33. 
1079. зегЬаге чс пеі реПісіпо умалчивать о чем-л., 

скрывать что-л. 
РЕЬО  т 

гіссо «й реі сГап^иШа см. К-313. 
1080. Іопгіо сіі ре!о умнейший человек, 
сиоге <.оп Іапіо сН реіо см. С-3195.
1081. а реіо а) точь-в-точь, волосок к волоску; Ь) по

чти.

1082. сопіго реіо а) против шерсти; Ь) против те 
чения.

1083. — апсіаге сопіто реіо идти по неправильному 
пути.

1084. рег ип реіо едва-едва, чуть-чуть, на волоске:
Рег ип реіо поп Ьа ѵіпіо Гаппо зсогзо іі Р гет іо  М аггоііо 

(V. Рассо йе Ьа&агсіа. «СгопасНе саШѵе»).
В прошлом году он чуть не завоевал приз Марцотто. 
СоIтшп^Iіе, т а п с о  1а ігопіе гіі КатЬаІгіо рег ип реіо 

(/. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).
Как бы там ни было, он едва не угодил в лоб Рим* 

бальдо.
(Пример см. тж. $-304).

1085. а реіо гГасциа на поверхности воды.
1086. соі реіо аггиІШ о ощетинившись, с угрожающим 

видом.
1087. соі реіо 5и1 сегѵеііо ^  с куриными мозгами:

«Оіо, Б іо, Біо! ІІпа с іііа  сЬе Ьа аѵиіо Бе РеІІсе, МассЫ, 
Ѵегда, ВеШпі... Сариапа, іі т іо  а т іс о  Б е  КоЪегіо, зі гідисе 
со8і, боііо  і ріеді гіі Ьогепго СаЫегага, ип ^ези ііа, ...ита 
Ьезііа соі реіо еиі сегѵеііо... (К  Вгапсаіі, «И ЬеІѴЛпіопіо»)л

— Господи, бож е мой! Город, породивший Де Феличе, 
Макки, Вергу, Беллини. Капуану, моего друга Де Роберто, 
так низко пал, что очутился под пятой Лоренцо Кальдерацы, 
этого иезуита, скота с куриными мозгами.

1088. соі реіо 5иІ сиоге бессердечный; беззастенчивый:
«Ѵі зіеіе т е з з і  іиШ  й’ассогйо е аѵеіе сотЬ іпаіо  1а роіреііа 

с о т е  аѵеіе ѵоіиіе ѵоі, ^епіассіа соі реіо зи! сиоге> (V. Вгап- 
саіі, «П ЬеІГАпіопіо»).

— Вы все сговорились и обстряпали дельце, как было 
угодно вам. бессердечным людишкам.

1089. а  реіо (пічіо) (обыкн. употр. с гл. шопіаге, са- 
ѵаісаге, есс.) без седла:

Ріогаѵапіе... т о п іо  виііа саѵаіііпа а реіо пи<1о е  апгіб зиІ 
ргаіі (/. Саіѵіпо. «РіаЬе ііаііапе»),

Фьораванте вскочил верхом иа свою лошадку и без седла 
умчался на луга.

1090. реіо реіо точь-в-точь, тютелька в тютельку; до 
мельчайших подробностей:

Сі сопозсеѵа, поі е 1а с іііа , реіо реіо (С. Магоііа, «Маі 
й і Саііегіа»).

Он знал и нас, и весь город, как свои пять пальцев, 

рег реіо е рег $е^по см. 5-578.
1091. сіі апіісо реіо старого закала, строгих правил:

Ьа позіга ѵііа егапо 1е зігагіе е р іагге йеі Оиагііеге, 
Погепііпі гіі апііса гагга, сіі «апіісо реіо» гіісеѵато зсЬег- 
гапйо (V. Ргаіоііпі, «II диагііеге»).

Наша жизнь замы калась в рамках улиц и площадей 
Квартала, старинного флорентийского района, который мы 
в шутку называли «замшелым».

соп ^ іі оссНі іга ( і) реіі см. 0-71. 
1092. сН р г іт о  реіо очень молодой, безусый; молоко

сос:
Магіопеііе. — ...$е гіоѵеззі г іт а г ііа г т і,  1о ѵоггеі ип еіоѵіпоі- 

іо  «1і р г іт о  реіо (С  ОоШопі, «Ьа ѵейоѵа зсаііга»).
М а р и о н е т т а .  — ...Уж колн мне суждено опять выйтн 

замуж , я бы хотела юнца, у которого молоко на губах не 
обсохло.

ЬеопГогІе аНігіаѵа 1е Тассепсіе йеііа Ргёѵоуапіе  аі зио! йие 
адепіі... Йие ^іоѵіпеііі сіі р г іто  реіо (Е. Саііеіпиоѵо , «Ь’опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе»).

Леонфорте поручил дела акционерного общества двум 
своим агентам... двум молодым людям, еще совсем зеленым.

1093. — поп ехкеге ріи (Іі р г іто  реіо быть не первой 
молодости.

1094. зепга реіі 5иІІа Ііпо^иа (обыкн. употр. с гл. сііге, 
рагіаге) с полной откровенностью, без обиняков:

Веііа&іоіа. — ...Е со те  т і  ітоѵа? 5и, зи, йіса зепга реІІ 
зи ііа  Ііпепа (Е. Роззепіі, «Кізѵе^ііо»).

Б е л л а д ж о й я .  — ...Как вы меня находите? Ну, ну. 
говорите, не виляйте.

...Е еіі поп аѵеѵа Іешиіо сіі сгііісаге яепха реіі зи ііа  1іпи 
§иа і сгііегі созИіигіопаІі йеііе согрогагіопі {Ь. Ргеіі, «Сіоѵі- 
пегга . ^іоѵ іпегга»).

...Он не боялся открыто и нелицеприятно критиковать ор« 
ганизационные принципы корпораций.

— Ѵоеііо ппа ?ог1е зотпта рег а іітеп іі. VI рагіегд 
кепга рёіі заІІа  Іш ^иа, зі^поге іР* 'Сіоѵаппті. кім  ЬаЬеЬ



РЕЬ 746

— Я буду с вами более чем откровенен, синьор: хочу 
получить большую сумму алиментов.

сІейо з1е550 реіо см. 5-1708. 
Іиііі сГип реіо е сГипа Іапа см. Ь-112.
1095. апсіаге а реіо точно подходить:

Сіоѵаппі. — Е еііа, сЪе гізрозе?
Соірв. — И іззе сЬе ѵі сопозсеѵа росо ѵапіа^Сіо... зесопгіо 

сЬе іо роіеіі ѵегіеге, ѵоі 1е апсіаѵа т о і іо  а  реіо (Л. Рігеп- 
гиоіа , «Ьа ігіпигіа»).

Д ж о в а н и и .  — А что она ответила?
Г о л ь п е. — С казала, что знала о вас мало хорошего... 

но насколько я мог заметить, вы ей очень понравились.
1096. аггіссіаг(кі) (или аггиНаге) іі реіо ощетиниться, 

оскалить зубы. 
аѵеге Іа сойа іасс&іа сіі т а і  реіо см. С 2030. 
аѵеге оссЬі 1га (і) реіі см. 0-115. 
1097. аѵеге іі реіо аі (или киі) сиоге (или киГ.о 

тасо , пЫІо ьіотасо) быть жестокосердным, безж алост
ным, черствым:

Ргагсезсо. — Но Гаііо ш оііо зоГІгіге. С1 аѵеѵо іі реіо виі 
сиоге ( V. Вгапсаіі, «Ооп Сіоѵаппі іпѵоіопіагіо»).

Ф р а н ч е с к о .  — Я причинял жестокие страдания. У меня 
было камеииое сердце.

«Ё іі реіо зи ііо  зіош асо сЬе Ьаппо», ^ие5іе 1е ѵосі сЬе 
соггеѵап зиі сопіо гіеііа Іого гіссЬегха (С. Тезіогі, «II газ»), 

«Они ничем не брезговали», — так говорили о происхо
ждении их богатства.

Іо поп сі Ьо іі реіо пеііо з іо та со , с о т е  іап іі аіігі, поп зо 
іепег гапсоге (О. Ѵег^а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

У меня сердце не камень, как у многих других, я не 
помгію зла.

1098. поп аѵеге реіі зиііа Ііп^иа быть несдержан
ным на язык, иметь язык без костей; быть откро
венным:

«ЗепШе. гіоп Оезиаігіо; Іо поп Ьо реіі зи ііа  Ип^иа. Ѵоіеѵо 
рагіагѵі <іі диеііо зсарезігаіо гіі шіо іі^ііо» (С. Ѵег&а, 
«Мавіго-йоп СезиаШо»).

— Послушайте ж е, дои Д ж езуальдо, я не люблю ходить 
вокруг да около и хотела бы поговорить с вами о своем 
повесе-сыие.

Е с о т е  Іга ііа  1а зегѵіій. Ма чиеііі поп Ьаппо реіі зи ііа  
Нпдиа, гізропёопо а йігіііо е гоѵезсіо, соп Іа гіта
(Л. РаІаггевсНі, «Ѵп 8і&Поге зоіо»).

А как он обращается с прислугой. Но те за словом в 
карман не лезут и и а каж дое его слово отвечают десятью, 
ничего ие спускают.

1099. поп аѵеге реіо сЬе реп^і а и знать, и думать 
не хотеть о чем-л.

аѵеге рій гіеЪіІі сЬе реіі см. 0-64. 
1100. аѵеге чиаііго «Ніа <1і реіо зиііо 5Іоіпасо быть не

пробиваемым:
— Эіе&о поп ё и о т о  сіа рагіаге: Ьа циаііго «Ша гіі реіо 

зи ііо  ^ іо тасо  (Ь. Зсіазсіа, «II &іогпо йеііа сіѵеііа»).
— Диего не из тех, кто станет говорить: его ничем не 

прошибешь.

1101. сегсаге (или  ^иагсіаге, ігоѵаге) іі реіо пеІГиоѵо 
привередничать; быть педантом, придираться к каждой 
мелочи; быть слишком щепетильным.

— Ога ѵаНепе ѵіа сопіепіа... е зепга регізаге аііго, заі!.. 
Е зепга сегсаге іі реіо пеІГиоѵо! (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп Се
зиаШо»).

— А теперь ступай себе с миром... и не думай там вся- 
кое... не копайся в своей душе!

— Ма ѵа 1а сЬе зеі ипЧп^га^а. СегсЬі II реіо пеІГоѵо.
Іо регсіопегеі т о і іо  а ип т а г і іо  рег ип іга ііо  з іт і іе  (Е. Са~ 
віеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»).

— Но уж позволь, ты просто неблагодарная. Ты ищешь 
сучок в его глазу. Я бы многое простил мужу за такой 
поступок.

I раіайіпі. — Ма зі, ...зе поп ега II ега іп ип аііго  розѣо, 
іп зо тш а ё апдаіа созі, поп ё 11 сазо  <іі сегсаге іі реіо пе1~ 
1’иоѵо... ( /  Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).

Р ы ц а р и . — Совершенно верно, ...если ее не было здесь, 
то она была й другом месте; в общем. Это именно так, и 
нет никаких оснований придираться.

1102 сопсксеге реіі е реііпі йі цсі знать всю под 
ноготную:

«ЕЬ по! Ѵоі Р чеііезі соп т е  поп сі роіеіе, регсЬё Іо ѵі Іее- 
60  йепіго 1а 4ез(а р г іт а  сЬе гіісіаіе сіиі.. Іс сопоасо ііі ѵоі 
реіі е рсіігі! .» (К  Вгапсаіі, «II ЬеІГЛпІопіо»!.

— Ну-ну! Со мной вам, Пульези, не справиться, потому 
что я выведу вас на чистую воду, преж де чем вы успеете 
чихнуть!.. Я знаю все ваши хитрости и уловки.

еккегсі рег И сиоіо е рег іі реіо см. С-3170. 
1103. еккеге (или ЕІаге) а ип реіо йі... быть на волосок 

от чего л., чуть-чуть не (сделать чего-л.):
— ОЬ, диапйо гіесіві г!і ѵепіге чиі (1а 1< а Ногпа, зопо 5ІЙІО 

ргоргіо а ип реіо... (М. Риссіпі, «Зсорегіа йеі Іетро»).
— Когда я решил приехать к тебе в Рим, я был на во

лосок от гибели.
(Пример см. тж. С-3171).

1104. еххеге (Тип реіо (или сГип резо) е й’ппа Ьиссіа 
(или й’ипа Іапа) её быть одного поля ягодой; быть од
ной породы.

1105. *аге (или ^еііаге) реіо дать трещину.
1106. (аге іі реі сапиіо состариться. 
Гаге ІІ реіо е іі соп^гореіо см. С-2582.
1107. (аге іі реіо Іикіго (или 1а реііе Іиаіга) растол

стеть, лосниться блестеть от жира. 
{гейаге реіо см. Р -1105. 
§иагд.-ге іі рею пеІГиоѵо см. Р-1101. 
1108. Іаксіагсі іі (или (ІеІ) рею дорого заплатить, по

платиться за  ч"іО-л. 
1109. Іеѵаге іі реіо а спустить шкуру с кого-л., за

дать нахлобучку.
1110. іеѵагр іі реі пег агіа быть очень ловким и бы

стрым, быть шустрым.
1111. Іеѵаге іі реіо а ип Ьие =  делать что-л нелепое; 

пытаться сделать невозможное.
1112. Іеѵаге і реіі й! йо55о зё зря стараться, у б и 

ваться невозможного.
1113. Ііхсіаге іі реіо а цй яьстить кому л., подлизы

ваться к  кому-л.
1114. 1І5сіаге пеі реіо гладить по шерсти:

Оеѵо вареге соше Іпі соііѵіспе Іізсіагіі, 8е псі рсіо о іп 
сопігореіо (С. Дгріпо «11п йеііііо й’огюгел>).

Я должен знать, как мне поступать, гладить ли этих лчл 
дей по шерстке или против.

1115. п ейеге іі ре1 о ожесточиться, озлобиться:
І)ісопо сЬе іі йоро^иегга поч ё роі 8ІаІо (]ін ііь ^гагіа ('» 

^ іо  сЬе сі 8І авреііаѵа, сЬе ІІ сиоге сісі сгізііапі Ьа .п°880
іі [ екі сМе іиілаге- созіа ип осскіо ііеііа іезіа (V. РгаіоІіШ, 
«СгопасНе йі роѵегі атапіі»).

Говорят, что послевоенный период не стал таким нис- 
посчанным свышё благополучием, как этого ожидали и что 
сердца христиан ожесточились и что даж е стоимость курева 
поднялась до небес.

1116. шеііеге іі ре!о Ьіапсо стареть, седеть.
1117. гпиіаге реіо изменить свой нрав, измениться
1118. оккегѵаге о?пі реіо ей о§пі хассЬега замечать все 

до мельчайших подробностей.
1119. ргепйеге (или рідііаге) реіо а) нчйти зацепку, 

ухватиться за что-л.; Ь) заподозрить; усомниться.
1120. гіѵейеге іі реіо а цй а) пересчитать ребра ко

му-л., поколотить кого-л.; Ь) потребовать отчета от ко
го-л.; с) злословить; критиковать, перемывать косточки 
кому-л. 

кіаге а ип реіо Йі... см. Р-1103. 
1121. поп гогСеге ип реіо а  ца волоса на голове нетрс 

путь у кого-л., ие причинить ни малейшего зла кому-л.:
Теойого. — Кол ѵокг1 іо з “рег ли ііа , зѵегвовпаіаі.. 5е Іио 

т а г і іо  поп зе пе ассог^е, сі аопо іо рег Іиі... е ііп  сЬе с атр о , 
пеззипо іогсега ип рсіо, а диеі Ъ&ііоіо... {5. ВепеШ, 
«Ті&поіа»).

Т е о д о р  о. — Я не хочу слышать никаких оправданий, 
бесстыжаяі.. Если твой муж ничего не замечает, то, пока я 
жив, я не дам его в обиду.., и ни один волос не упадет 
с головы моего зятя...

1122. 1ог(се)ге іі реіо а ип Ьие заниматься бесполез
ным делом, толочь воду в ступе. 

Ігоѵаге іі реіо пеіГиоѵо см. Р-1101.
1123. ѵейеге іі реіо пеІГиоѵо видеть на аршин в л м -  

лю. иметь острый ум, замечать все.
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1124. діі Ьпісіа іі реіо ^  он затаил обиду; ои оже

сточился:
Ѵоеііо вареге сЬі Ьа 11 реіо сЬе &ІІ Ьгисіа рег чиаІсЬе 

оПеза, ргсЯезбогі о Ш беепеп сЬе зіапо (О. Агріпо, «Ѵп йеШ~
10 й’опоге»).

Хочу знать, кто затаил в душе обиду за нанесенное ему 
оскорбление, а кто Это. инженер или учитель, мне все равно.

сЬі йаі Іойо зрега коссогко піеііе іі реіо соше ип огко 
см. Ь-797.

1125. @1і ё сгексіиіо рій П реіо сЬе іі еіис/гіо вы
рос, а ума не нажил:

ІІп рагго, йа зетргв ип рогсо пеііа реііе. А циеііо §ІІ ё 
сгезсіиіо рій ргезіо іі реіо сЬе іі ріигіігіо, а ѵесіегіо раге 
ип в а іо то п е  е Ьа іі сегѵеііо Йі ип ( г и і і о  (Ь. Ѵіапі, «Ье 
сЫаѵі пеі рогго»).

Сумасброд всегда нечистоплотен. А наш герой, хоть и вы
рос, а ума не нажил. Н а вид мог показаться мудрым, как 
Соломон, но на деле у него ветер гулял в голове.
11 Іиро сатЬ іа (или т и іа , регйе) іі реіо т а  поп іі ѵі- 

210 (или т а  іі ѵіхіо т а і)  см Ь-1012
ІІ т а і  йеі Ігайііоге пе ѵа соі реіо см. М-251.
1126. поп сі согге ип реіо ^  нет никакой разницы, это 

одно и то же.
поп т і  тогке ип сапе, сЬ’іо поп ѵоіекзі Йеі зио реіо

см. С-500
1127. о§пі реіо Ьа 1а «иа отЬга ргоѵ. ей в каждом 

человеке есть что-иибудь хорошее, каждый человек на 
что-нибудь годен.

1128. ііё реіі, пё §иаі поп тап сап  т а і  ргоа. ^  не
приятностей всегда хватает.

і репхіегі іап іо  тей еге  і реіі сапиіі см. Р-І227
1129. ка диапі. оеіі сі ѵодііопо а Гаге ипа ЬагЬа он — 

стреляный воробей, он зиает что к чему.
іапіо ѵа 1а сарга аі саѵоіо сЬе сі Іазсіа іі реіо см. 

С-804.
Ііга рііі ип реі йі ьоііапа, сЬе йос сі р„іа йі 'зоѵі іп 

ипа ріапа см. 5-1153.
РЕЬОЯО ад§  

сагііа ре1о$а см. С-924.
БІотасо реіоко см. 8 1761. 
соп ^Іі оссЬі реІОБІ см. 0-71 
аѵеге совсіепга оеіока см. С 2940.

РЕЬ11220 т
сЬі ѵиоі Гаге іі тегсапіе йе!1а Іапа. поп Ьіво^па диаг- 

йаге а о§пі реіигго см. М-1194.
Р Е М  /  1) наказание, кара; 2) боль, переживание; 
3) труд, старание.

1130. репа аНІіНіѵа (1) юр лишение свободы.
1131. репа сарііаіе (1) (или ргіпсіраіе, йі пюгіе)

смертная казнь.
1132. репа Іа Іекіа П) смертная казнь:

,,.8е Іеі т а п с а  аі т Г  сотап гіатеп іо , репа 1а Іезіа  а ІиШ 
е сіие (С. Мегиссі, «Зевзапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»). 

...Если вы ослушаетесь, обоим не сносить головы.

апіша іп репа (2) см. А-757.
— соше ип’а ш т а  іп репа (2) см. А-758. 
саза 6\ репа (1) см. С-1144. 
іио^о сіі репа (1) см. Ь-968.
1133. а (или $оІіо) репа сП ѵііа (тж. репа Іа ѵііа) (1)

под страхом смерти.
1134. а ^гап (или а т а іа )  репа (3) с (большим) тру

дом, через силу; еле-еле:
іібсі зогге^епгіозі а ш аіа репа гіаііа сарреііа, е аггіѵаіо 

ѵегзо 1а т е і а  йеііо  БІапхопе а ііе  сііі рагеіі з ’арро^^іаѵа соііа 
гпапо, §Іі ѵеппего т е п о  Іе Гогге е сасісіе Ігато г іііо  рег Іегга 
{Р. Магііпі, «Ьа тагсНеза»).

Он вышел из часовни, с трудом держась на ногах и опи
раясь о стену Дойдя до середины комнаты, он почувство
вал, что силы изменяют ему и без чувств рухиул на пол.

Іпіапіо, гіі 1й гіаі сопГіпе ІітЪ го, ви чиеііа Іегга сЬе 
5ап Ріеіго поп бо^по т а і  роевегіеге (е^Іі а т а і а  репа ра- 
гігопе <іі ипа рагапгеііа  зиі Іа&о<іі С аіііеа) егапо т с о т іп с іа іе  
1с Ьиззе (А. С. Ваггііі, «Соп ОагіЬаШі аііе рогіе йі Нота»).

М ежду тем, за  пределами Умбрии, на земле, владеть ко
торой не мечтал д аж е  святой Петр (он имел всего-иавсего 
рыбачью лодку на Галилейском озере)., начались столкнове
н и я .

1135. сайеге іп репа (2) задолж ать, влезть в долги.
1136. сіаге 1а репа (3) дать  себе труд.
1137. сіаг5І репа а... (3) прилагать усилия к..., ста

раться (сделать что-л.).
1138. с1аг$і (или рі^ііагзі, ргепсіегзі) репа сіі... (3)

а) заботиться о...; Ъ) беспокоиться, волноваться.
1139. сіесіигге ипа репа (1) отбывать наказание.
1140. е55еге (или зіаге) іп репа (2) мучиться, беспо

коиться :
«...Ѵіа, рагіа іе рій сЬіаго е пип глі !а1:е $іаге Іп іап!а 

репа» (С. Ыегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»), 
«Нуі Говорите ж е яснее и не заставляйте меня так му

читься».

1141. е5$еге (или 5Іаге) іп репа рег... (2) беспокоиться, 
волноваться о...

1142. Іаге репа (2) вызывать жалость, сострадание;
Іп диезіо т о т е п іо , іп диеііа розігіопе. Іп циеііо БІаіо

сіоѵеѵо Гаге репа (Ь. Мазігопагйі, «Ь’Асциа»).
В этот миг, в таком положении и в траком состоянии, я, 

очевидно, выглядел очень жалко.
СЬагІіе поп йізБе пиііа: ...11 ѵессМо ё\і Іасеѵа репа 

(С. ЗсегЬапепсо, «Ѵіііа йеііа йізрегагіопе»),
Чарли ничего не сказал: ...ему было ж аль старика. 

(Пример см. тж. А-321; Р-1066).

[поп] тегііаге 1а репа (3) см. Р-114С.
1143. те ііеге репа йі... (3) стараться сделать что-л., 

отдавать все свои силы чему-л.
1144. те ііеге ипа репа аййоззо (2) накликать беду. 
рі@1іаг(5і) (или ргепйегкі) репа йі... (3) см. Р-1138.
1145. ргепйегБІ (или рідііагкі) Іа репа (3) взять на 

себя труд, потрудиться (пример см. С-429).
кіаге іп репа (2) см. Р-1140, 
кіаге іп репа рег... (2) см. Р-1141.
1146. [поп] ѵаіеге (или те іііаге) Іа репа (3) [не] 

с т о и т ь  труда:
«СЬі (і а і/7а  Іио ГіёНо?» гізрозе ІЛ$а (г;нн] ІІІаіпепІс т а  

ші раге сііе поп ѵаі^а Іа репа> (А. Могаѵіа. «011 іпаціе  
гепіі» ).

— Это кто покушчеѵся иа твоего сына? — спокойно сьро* 
сила Л иза. — По Мне, не стоило бы п трудиться.
(Пример см. тж. С-426; Р-984а: Р-1186; Ь-717; М-153Ь; Р-2449).

а.ііЬак^.іаІог поп рогіа репа (1) см. А-592.
сЬі 5оНге рег ат о г  поп кепіе репа (2) см. А-080
1147. сЫ Іете  ё 1п репа (2) ргоѵ. страх хуже 

смерти.
а соіра ѵессЬіа репа пиоѵа (1) см. С-2208 
поп с’ё рапе хепга репа (3) гм. Р-295. 
рап йі Прііоіі репе е йиоіі (2) см. Р-304.
Іа репіоіа т і  ЬоІІе а т а іа  репа (3) см. Р-1246 

РЕПАЬЕ од/? е пг 
Ьярпо репаіе см В 77.
Іс .іп а  репаіе см Р-380.
1148. Таге іі репаіе вести уголовное дело:

— Ті с1;;‘ ('е- гі? зссирагіі сіеііа соза. соше аѵѵиса*о.
— Соше аѵѵосаіг, по, — гіьроье вессо іі {гаіеііо. — Ьо «аі 

Ьепе, іо поп іассіо іі репаіе (С. Саззоіа. «/_' Іацііо 
Ьозсп» ).

— Он просит тебя, как адвоката, заняться этим делом.
— Как адвокат — нет, — сухо ответил брат. — Ты ведь 

знаешь, я не веду уголовных цел.
іпсіатраге пеі сойісе репаіе см. С-2067.

РЕМ Т1 т  рі
1149. Ігакрогіаге (аіігоѵе) (или гі(ігаге) і репаіі ей

переехать на новую квартиру; переменить место жи
тельства:

Ьа Бівпога Ееіііпа ега іпГаШ й’ипа сазаіа  і11ив>га, 1 сиі 
сііБсепйепІі аѵеѵапо сіоѵиіо. рег ГаББоШкІіашепІо йе( ра(гі* 
ш іпіо, гііігаге і репаіі пеііа Іог рпш а вейе е с^піепіаг гіі 
ѵіѵег ІавБй иг расе ипа ѵііа га соКа (В. Сіфцппп «Ѵіііа 
Веаігісе»).

Синьора Беттина была действительно из знатного рода, 
потомкам которого из за оскудения их состоян..л прнч; ось 
вернуться в родные места и довольствоваться там мирной 
и скромной жизнью.

Р Е К Э Е М Е  адд  
т е іа ііі репоспіі см. М-1319.
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РЕ1Ч0ЕКЕ ѵ
1150. репйеге <іа цЛ быть чьнм:л. сторонником, высту

пать за кого-л.
ремгіеге даііе ІаЬЬга йі ч<3 см. Ь-42.
^епйеге а шегх’апа см. А-1032. 
репйеге йаііе рагоіе «И ч<3 см. Р-552. 
репйеге йаі ѵІ80 <Іі цй см. Ѵ-668. 
сіаксипо репде сіаііа киа сгосе см. С-3098.

Р Е ^ І С Е  }
1151. апсіаге аНе репйісі катиться по наклонной пло

скости, приходить в упадок, рушиться.
1152. теМеге аНе репйісі разрушать, уничтожать. 

РДОШІО т
1153. рі^1іаг(5І) репйіо смотаться, смотать удочки.
1154. ргейеге аііго репсНо а) влюбиться в кого-л. 

другого; Ь) увлечься чем-л. другим.
Р Е Ш О '.О  т

1155. езкеге (или  кіаге) іп репгіоіо колебаться, сомне
ваться, пребывать в нерешительности.
Р Е ^ Ь О Р Е

1155а. 1а (еіа «1і Репеіоре ткань Пенелопы, длинная 
история, бесконечное дело.

1156. екзеге ипа Репеіоре быть неприступной, цело
мудренной.
РЕГ.'ЕТРАЫТЕ адд  

Гіпѵійіа Ьа §1і оссЬі репеІгапГі см. 1-369.
РЕЫЕТРАКЕ ѵ 

репеігаге іп са..1іпа см. С-550, 
репеігаге Ііп пеііе шійоііе см. М-1391.

Р Е М ІТ Е ^А  }
1157. Іаг репііепха ^  умерщвлять свою плоть; зани

маться самобичеванием.
1158. ‘ітрогге ипа репііепга церк. наложить епитимью. 
сЫ сотрга іі рагеге гіедіі ксіоссЬі Ьа рег еіипіа 1а

регііепга см. Р-426. 
сЬі Ьа Гаііо ІІ т а іе  Іассіа Іа репііепга см. № 225 
а соіра ѵессЬіа репііепга позіга (тж. рессг*і ѵессЬі, 

репііепха позіга или  пиоѵа) см. С-2208, 
поп ітрогіа апйаге а Р о т а  рег 1а репііепга см. Р-507.
1159. 1а репііепга согге гііеіго іі рессаіо ргоѵ. ей не 

согрешишь — не покаешься.
РЕЫЫА /  1) перо (птицы)\ 2) перо, ручка.

1160. реппа §1огіо$а (2) знаменитый, известный писа
тель.

1161. реппа 1е$(а (2) плодовитый писатель.
1162. реппа ѵепйиіа (или а даддіо) (2) продажный 

писака.
1163. Ьиопа реппа (2) хорошо владеющий пером:

Зіеіап іп і ега ип тогіо (1і [ате пшпего ипо, зет р ге  зепга 
ип зоЫо. зетр ге  іп сегса сіі чиаІсЬе оссахіопе; т а  ега чиеііо 
сЬе зі сЬ іа та  ипа Ьиопа реппа (/1. Могаѵіа, «Нассопіі го~ 
тапі»).

Стефанини был заморышем каких поискать; у него ни
когда не было денег, всегда он искал какого-нибудь удоб
ного случая; но он был одним из тех, у кого, как  гово
рится, легкое перо.

1164. 5С0Г50 (или  зсогка) Л  реппа (2) описка.
Іоссо (1і реппа (2) см. Т-696.
Іоссо іп реппа (2) см. Т-697.
Ігахсогко сН реппа (2) см. Т-848.
1165. а реппа е а са іатаіо  (2) черным по белому; 

четко и ясно.
1166. со те  1а реппа деМа (2) как выходит из-под 

пера, небрежно; наобум (о письм е).
соп ипа Ьоііа йі реппа (2) см. В -1065. 
соп ип соіро Йі реппа (2) см. С-2247, 
соп тіие ксЬіххі гіі реппа (2) см. 8-435. 
виііа рипіа Йеііа реппа (2) см. Р-2450.
—  ксгіѵеге іп рипіа Йі реппа (2) см. Р-2451. 
соп ип Ігаііо Йі реппа (2) см. Т-871.
1167. соп Інііе 1е реппе (1) ^  со всеми потрохами: 

целиком и полностью;

81е[апо. — Ѵіа... ѵіа... 5і§погіпа Каггб... ѴІа соп іиСІе 1е 
реппе (С. С. Ѵіоіа, «И готапго йеі ^іоѵапі роѵегі»),

С т е ф а н  о. — В ін... вон отсюда... синьорина Радзо.» 
Убирайтесь, и чтоб духа вашего здесь не было.

1163. а^игхаге 1а реппа сопіго... (2) критиковать, вы
ступать в печати против... 

аѵеге ГоссЬіо аНе реппе (2) см 0-116.
1169. ЬаИеге 1е реппе (1) а) бить, махать крыльями; 

Ь) взлететь, подняться на воздух.
1170. саѵаге (или  Іеѵаге) 1е реппе таекіге (1) а) ра

зорить, нанести большой ущерб, вред; Ь) подрезать 
крылья кому-л.

соргігкі йеііе реппе йеі раѵопе (1) см. Р-911.
1171. йаге сіі реппа (2) вычеркнуть, зачеркнуть.
Іагзі ЬеІІо сои 1е реппе йеі раѵопе (1) см. Р-911.
1172. іпіеисіаге 1а реппа (2) продать свое перо, стать 

продажным писакой.
іпііпдеге 1а реппа пеі Ііеіе (2) см. Р-652.
1173. Іаксіаге пеііа реппа (2) оставить недописанным, 

невысказанным:
Р о іг е т т о  ппсЬе гііге... Г п оте  гіеііа Іа т іё і іа ;  т а ,  зеЬЬепе 

зіа езііп іа сіа т  регго. сі раг т е е і іо  Іазсіагіо п еііа  реппа 
(А. Мапгопі, «I рготезБІ зрозі»).

Мы моглк бы назвать эту семью, но, хотя она уж е давно 
вымерла, нам каж ется лучше оставить это имя ненаписан
ным.

1174. Іазсіаге (или гошреге) 1а реппа (2) бросить пи
сать, оставить перо (о писателе).

1175. Іа$сіаге 1е реппе таехіге (1) лишиться лучшего, 
потерять многое.

Іеѵаге 1е реппе таезіге  (1) см. Р-1170.
1176. тепаге 1а реппа (2) писать.
1177. теМегзі 1е реппе йеі раѵопе (1) рядиться в пав

линьи перья.
шеііеге а ргегго Іа реппа (2) см. Р-2286.
1178. ти іаге  реппе (1) а) линять (о птицах) Ь) пе

рекраситься.
1179. поп регйопаге аііа реппа (2) писать постоянно, 

не бросать пера.
1180. ргепгіеге 1а реппа (2) взяться за перо, начать 

писать.
1181. гекіаге пеі.а реппа (2) остаться ненаписанным, 

невысказанным.
1182. гіпіеііеге 1е реппе (1) расправить крылья, опра

виться.
1183. гітеііегсі 1е реппе (1) поплатиться собственной 

шкурой:
Мі 80 гііігаге а (етр о : циапйо Іапіі аіігі сЬе ьі сгейопо 

гіеі ?.;гап (игЫ зі озііпапо а сопііпиаге т а  ѵегігаі сЬе I 
г іте ііе гап  1е реппе зе поп се 1е Ьап е іа  г ітеззг (С. Зіпюпеі- 
іа, «Тігаг таіііпа»),

Я умею вовремя удалиться, в тот момент, когда многие 
другие, считающие себя большими хитрецами продолжают 
упорствовать; но, сам увидишь, они на этом зубь: с 5т. ч нот, 
если уже не обломали.

готреге 1а реппа (2) см. Р-1174.
1184. кареге теМеге реппа іп сапа (тж. зареге Іепеге 

Іа реппа іп тап о) (2) владеть пером, хорошо писать.
«сгіѵеге со те  1а реппа деііа см. 8-493.
1185. 5Іга5сіпаге 1а реппа (2) писать через силу, вы

мучивать (книгу).
Іепеге ГоссЫо аііе реппе (2) см. 0-116.
1186. 4гссаге йі реппа (2) писать, сочинять.
1187. ѵіѵеге йеііа реппа (2) жить литературным тру

дом.
1188. сЬі диагйа а о§пі реппа, поп Та т а і  ІеЙо (1)

ргоѵ. долго выбирать -  замужем не бывать.
(ё) соп.е аі сисиіо (сЬе ё) іиііо ѵосе е реппе (1) см. 

С-3134.
1а т а іа  Т еттіп а  ё со те  іі ѵіхсЬіо, поп Іо Іосса иссеііо 

сЬе поп сі Іавсі реппе (1) см. Р-405.
1189. а реппа а реппа кі реіа ип’оса (1) ргоі вре

мя и труд все перетрут.
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іиііо  ѵосе е реппе с о т ’ип Іиі (1) см. Ѵ-861. 

РЕNNЕССНIО т 
ё богсіо сіа ип огессЬіо, е іп чиеІГаІІго сі Ьа ип реп- 

пессЬіо см. 5-1099.
РЕNNЕ^^О т

1190. піаезіго сН реппеііо (тж. ѵаіепіе реппеііо) та
лантливый, большой художник*

1191. ай ип реппеііо под одним флагом, знаменем.
1192. а реппеііо а) с развернутым знаменем; Ь) как 

нельзя лучше, отлично.
1193. — апйаге (или  саігаге, 5Іаге, Іогпаге) а реп-

леііо а) сидеть как влитое (о платье):
Бі зІшНаге поп Ьо ѵо&1іа; зопо апгіаіо іпѵесе аІГорега. 

іп роНгопа е со ііа т а г з іп а  гіі позіго райге сЬе т і  ѵа а 
ренпсііо (Г. ЬапйоЦі, «і!п атоге йеі позіго іетро»).

Заниматься не было никакого желания. Я пошел в оперу, 
в партер, облачившись в отцовский фрак, который сидит иа 
мне как влитой.

— Мі зциагігі йаііа іезіа аі ріейі. СЬе соза Ьо гіі рагЦ- 
соіаге?

— Ыиііа... О иезіо ѵезШо Іі з іа  а реппеііо (Е. Сазіеіпиоѵо, 
«Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»),

— Что ты рассматриваешь меня с головы до ног? Что во 
мне особенного?

— Ничего... Это платье идет тебе необычайно.

Ь) подходить как нельзя лучше, быть кстати:
— ...Мі ё ѵепиіо а йіге сЬе поп сі апсіаѵа рій. Рег т е  

апгіаѵа а реппеііо (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).
— ...Он сказал, что больше туда не поедет. Д ля меня это 

было более чем кстати.
Ьо сЬ іа тап о  іі СаНо: е  с о т е  &Н іогпа а реппеііо аиезіо 

зоргаппоте (Е. Реа, «II [огезііего»).
Его прозвали Петухом, и до чего ж е ему подходит это 

прозвище!
— ...Роі іі сарііапо Запгігіпі е чиеІГаІІго іеггіЬПе сЬе с! 

іесе Іапіа раига диеі ^іогпо.
— Сапйі! — е^Н со тр е іо  гісіепсіо.— Тиііо гізропйе т е п о  со- 

гіезіо «ІеггіЪіІе» сЬе поп са іга  а ззо іи іа теп іе  а  реппеііо 
(Т. Ьогі, «Ви$еге зиІГАгпо»).

— ...Еще придет кагштан Сандрини и тот другой, «стра
шилище». нагнавший на нас в тот раз такого страху.

— Канди! — возразил, смеясь, Барги. — Все правильно, кро
ме «страшилища». Это прозвище ему подходит, как  корове 
седло.

1194. — Гаге цс а (или соі) реппеііо сделать что-л. 
очень хорошо, очень точно.

1195. — зот'і§1іаге а реппеМо быть похожими как две 
капли воды.

аѵеге (или іепеге) ГоссЬіо аі реішеііо см. О-116.
1196. Іоссаге і реппеііі заниматься живописью, рисо

вать.
Р Е З А К Е  1. ѵ 

репзаге соі сегѵеііо «И цй см. С-1600, 
репзагсі йие ѵпИе см. Ѵ-952.
— зепга репзагсі Йие ѵоііе см. Ѵ-953.
репзаге аі Гаііі зиоі (или ргоргі) см. Р-283 Ь).
репзагсі іппапхі см. 1-295.
репзагіа Іипца см. Р-9483.
репзаге <Іі т а і  ігаііо см. Т-878.
репзаге т а іе  ѵіе см. Ѵ-495.
поп репзаге рій Іа см. Ь-21.
1197. репзаге е гірепзаге ие переставать думать, все 

время думать о чем-л.
репзагсі зорга см. 5-1063.
репзагсі зорга йие ѵоііе см. Ѵ-952.
репзаге рег іі (или аі) зоШІе см. 5-1164.
репзагсі зи см. 5-1993.
поп аѵеге реіо сЬе репзі а цс см. Р-1099.
1198. йаге йа репзаге внушать тревогу, подозрение:

Ма «Іап да репзаге циеііі сЬе гіеѵопо ргоіе^&егіі е вегѵігіі,
і гезіі гіеііа ѵессЬіа ророіагіопе (/?. ВассНеШ, «Ьа сШа йе- 
%1і атапіі»).

Но те, кто должен защ ищ ать их и служить им, остаткам 
коренного населения страны, внушают подозрения.

1199. Ьізодпа ргіша репзаге е роі Іаге (тж. Ьізо^па 
репзагсі аѵапіі рег поп репіігзі роі) ргоѵ. да семь раз 
отмерь - - один раз отрежь.

сарреііо аПа ѵепОІгё репза зоіо рег зе см. С-858.

сЬі шаі 1а, шаі репза см. М-228. 
сЬі ш аі репза, т а і  аЬЬіа см. М-229. 
сЬі 1а репза іп ип той о  е сЫ іп ип аЧго см. 

М-1674.
сЫ р гіта  поп репза, іп и іііто  зозріга см. Г 2293е. 
сЬі а Іетро  ѵиоі тап^іаге, іппагш §1і сопѵіеп реп

заге см. Т-303.
Гаііа Іа 1е§де, репзаіа 1а та ііг іа  см. Ь-319. 
о^пип репзі рег зё е Эіо рег Іиііі см. 0-481. 
рагіаге зепга репзаге ё соте Іігаге зепга тігаге см. 

Р-461.
а репзаг т а іе  сі зЧпйоѵіпа см. М-284, 
ипа пе Га е ипа пе репза (тж. ипа пе Га, сепіо пе реп

за) см. Р-210. 
ипа пе репза іі '■иосо, ипа іі доіозо см. С-3165, 
ипа пе репза іі §Ьіо1іо, ип’аИга іі Іаѵегпіеге см С 407. 

Р Е З А К Е  2. т
1200. іі репзаге ё т о ііо  Іопіапо йаП’еззеге ргоо. соби

раться сделать еще не значит сделать.
РЕК’ЗАТА [

заѵіе аІГітрепзаІа е рагге аПа репзаіа см. 1-100. 
РЕМ51ЕКО ш 

гарійо соше ип репзіего зоіо см. К-118.
Іагіо йеі репзіего см. Т-89.
1201. іп репзіего (обыкн. употр с гл. еззеге, теііеге . 

рогге, зегпЬгаге, зіаге, есс.) обеспокоенный, озабоченный:
Росо сіоро сЬіеві а Егпезіо. «СЬе Газіійі Ьаі? Тиа шайге

т і  зешЬга іп репзіего» (С. Ріоѵепе, «Ье $игіе»).
Немного иогодя я спросил Эрнесто:
— У тебя неприятности? Твоя мать, каж ется, встревожена. 
«Ё ѵего сЬе зеі з іа іа  іп репзй?го рег т е ? >  (Р. Зраііеііі,

«Езате йі гірагагіопе»).
«Эго правда, что ты беспокоилась за  меня?»
Роі, 1а гіргепгіеѵа 1а іепегегга: «Мі зсгіѵегаі. ѵего, поп т і  

Гагаі зіаге іп репзіего?..» {В. Сісо&папі, «Ѵіііа Веаігісе»). 
А  потом ее снова охватил прилив нежности.
— Ты будешь мне писать? Ты не заставиш ь меня волно

ваться?..
— Апіопіпо, а іи іа т і, з*о созі Іп репзіего [С. Агріпо, «Ьа 

5 йога %іоѵапе»).
— Антонино. помоги мне, я не знаю, что мне делать.

(Пример см. тж. Р-852; Р-І355).

1202. — епігаге іп репзіего поддаваться страху, боять
ся опасности:

— А т е  т і  раге сЬе ѵі зрегісоііаіе зепга гадіопе. Ма ап
сЬе О іщ ііе іто  ега епігаіо іп репзіего {В. Сісо^папі, «ѴШа 
Веаігісе»).

— А мне кажется, что вы тревожитесь зря. Правда, и 
Гульельмо тож е стал беспокоиться.

аііассаге і репБІегі аПа сашрапеііа (или аі сатрапеі- 
1о) с1е1Ги$сіо см. С-346.

1203. аѵеге реп§іего предполагать, думать.
1204. аѵеге репзіего а... заботиться о...
1205. аѵеге іі репхіего а... постоянно помнить о... 
аѵеге И р>еп5Іег Іип^о см. Ь-948а.
1206. поп аѵеге ип репзіего аі шопдо быть легкомыс

ленным, ни о чем йе заботиться:
— ...ТЛп га^агго  сЬе поп Ьа ип репзіего аі топгіо, сЬе 

поп Ьа ѵо^Па <1і іат піепіе; е зе сопііпиа йі циезіо раззо,
іо ^ІІеѴНо сапіаіа, оЬ зе сапіаіа... п е т т е п о  іп и?- 
іісіо 1о те ііо ...  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Мальчишка ни о чем на свете не думает, ничегошень
ки делать не хочет. Если он будет продолжать в  том ж е 
духе... О! Я ему ясно сказал, я сказал ему, что... даж е 
в контору его не устрою...
1207. аѵеге чиаІсЬе реп8Іего рег 1а іезіа а) беспокоить

ся о чем-л.; Ь) замышлять что-л.
1208. сатЬіаге (или тиіаге) репБІего изменить свое 

мнение
1209. сЬіашаге а гассоііа і репзіегі собраться с мьк> 

лямн.
1210. йаге репзіего беспокоить, вызывать тревогу:

Ьо ѵе<іі Ьепе апсЬе іи с о т е  т і  зоп гігіоНа іо... А ѵоіег 
Ьепе а іе, а Іе сЬе поп зеі пеапсЬе Ьеііо, пеапсЬе запо, а Іе 
сЬе т і  йагаі репзіегі, репаіегі е Ьааіа 40* Те&іогі, *И Вгіаюа  
е аіігі гассопіі»).
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Ты сам видишь, до чего я дош ла.., Я люблю только тебя, 
тебя, и хоть бы ты был красивый или здоровый, а то ведь 
меня ж дут одни заботы, ничего кроме забот.

1211. сІагБІ репзіего тревожиться, беспокоиться:
«Ыоп зі Йіа репзіего», 1е аѵеѵа гіеііо рег газвісигагіа. «Иоп 

сі заг^ пеззипо...» (С. Тезіогі, «И Вгіапга е аіігі гассопіі»).
«Не бойтесь, — сказал он, успокаивая ее, — там  никого ие 

будет».
1212. гіагзі Іапіо репхіего со те  сН гасШгіхгаге 1а рипіа 

гіеі сагпрапііе ^  думать не больше, чем о прошлогод
нем сиеге:

— Ѵоіеѵо сЗіге сЬе гіеі іі&іі ѵозігі е сН т е  зіезза е гіеііа 
побіга Баіиіе, ѵоі ѵі гіаіе іап іо  репвіего с о т е  гіі гайдгігхаге 
1а рип іа сіеі с атр а п ііе  (/. Аііеѵо, «Соп[еззіопі йі ип ііаііа* 
по»).

— Я только хотела сказать, что о детях, обо мне и о 
нашем здоровье вы дум аете ие больше, чем о прошлогоднем 
снеге.

епігаге (или  еккеге) зорга репзіего см. Р-1223.
{аге піірііа циапіо іі репзіего см. М-1418.
1213. Гаге репзіего (или репзіегі) а) подумать, побес

покоиться; Ь) намереваться.
1214. (аге зио репзіего осуществить задуманное.
1215. іегтаге  Н репзіего упорно думать, не переста

вать думать (о чем-л.).
1216. іегтаге  пеі репзіего решиться на что-л.
1217. Іазсіаге і репзіегі е Іе таііпсопіе аііассаіе аііа 

сатрапеііа  йеІРизсіо оставить все заботы, ни о чем не 
думать, ни о чем не беспокоиться.

1218. 1ед§еге пеі репзіего читать чужие мысли:
Ма репзаге, зе 5І роіеззе 1е&§еп ~е I рспкіего! (Л. Сатра- 

пііе, гСН азрсгаці е ГіттогіаШа ёеІѴапіта»).
Подумайте только, если бы можно было чи .агь чужие 

мысли!

1219. тейеге репзіего обеспокоить, заставить (при) за
думаться.

1220. теііегзі репзіего озадачиться, задуматься
1221. теііегзі іп репзіего соп цс ие переставать думать

о чем-л.
іпиіаге репзіего см. Р-1208.
1222. рщііагзі 1 репзіегі сіі цй быть в курсе чьих-л. дли, 

знать все дела кого-л.
1223. зіаге (или еззеге, епігаге, гезіаге, гішапеге) ко

рга репзіего (при)задуматься, быть озабоченным:
Ь ’иН ісіаІе гішазе ип ро’ зорга репзіего, ^иаггіапгіо ога 

ГаІЬего ога і БоЫаіі; роі іиіѴа ип ігаііо  йотапгіо аі га^аг^ 
го: — На! Ьиопа ѵібіа? (Е. Ое Атісіз, «II сиоге»).

Офнцер задумался, поглядывая то на дерево, то па солдат, 
и вдруг спросил мальчика: «У тебя хорошее зрение?»

1224. Іепеге іп репзіего заставить беспокоиться, дер
жать в напряжении.

1225. ѵепіге іп репзіего прийти в голову, на уь.
8тап паѵе, ^гап репзіего см. N-117.
1226. йиетііа ІіЬЬге <Іі репзіего поп ра^апо Лие опсе 

<1і иеЬЧо (ток піип репзіего поп ра§о шаі (ІеЬііо; ип зас- 
со йі репзіегі поп ра§апо ип циаіігіп сіі йеЬіІо) ргоо. =  
горе горюй, а руками воюй, думой горя не размыкаешь.

1227. і репзіел Іаппо тей еге  і ре(і сапиіі ргоѵ. =  
не работа сушит, а забота; не годы старят, а горе.

1228. і  репзіегі поп ра§апо ^аЬеІІе ргоѵ. с мыслей 
пошлины ие берут, думать ни о чем ие возбраняется.

роса гоЬа, росо репзіего см. К-480.
Р Е \ 5 0  т

1229. гг еііеге а репзо наказывать, заставлять делать 
что-л. в наказание:

Арргезі созі, е зепга йаѵѵего ѵоіегіо, с1:е рег езешріо 1а 
зиа сіоппа ш аевіоге 1о аѵеѵа бі гесепіе т е з з о  а  репзо 
(Г. ЬапйоЦі, «Ѵ п  атоге йеі позіго Іетро» ).

Так я узнал, сам того не ж елая, что его повелительница 
недавно жестоко его покарала.

Р Е М ІМ Е М О  т 
аі сопзідііо ІгеМоІозо ке^ие іі репіітепіо см. С-2467. 
соп5І{г1іо ѵеіосе, репйтеп іо  Іагйо см. С-2472.

РЕГ\ПГІК8І ѵ
Ьізо^па репзагсі аѵапіі рег поп репОгзі роі см.. Р-1199.
1230. ип Ьиоп репіігзі поп Іи т а і  Іагйі ргоѵ. раскаять

ся никогда не поздно.
сНі йізогйіпа йа §іоѵапе ее пе репіе йа ѵессЬіо см. 

С-618.
стіі Іоьіо сгейе, Іагйі кі репіе см. Т-802. 
сЬі Іокіо егга (или ІаЬа) а ЬеІГа^іо кі репіа (ток сЬі 

іо5(о ^іи'1іса, 1о5Іо 5І репіе; сЬі Іокіо $і гікоіѵе, Іагйі 5І 
репіе) см. Т-В04 

іі іиро й’езкег Тгаіе Ьа ѵодМа агйепіе, теп іг’ё іп- 
Іегто, т а  капо ее пе репіе см. Ь-1008.

1231. пеззипо зі репіі т а і  Й’аѵег Іасіиіо ргоѵ. про
молчать — не раскаяться; молчание — золото; вовремя 
промолчать — что большое слово сказать.
РЕІМТІТО аде  

тап ^ іаге  (;1 или йеі) рап репіііо см. Р-271 
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аѵеге ип оссЬіо аііа ^аііа  е ипо аііа репіоіа см. О 108.
1232. аѵеге цс іп репіоіа ^  заварить кашу; иметь це

лую кучу дел:
І.'о іп :псоІо зі акіь-ѵа, іггііаіо. «Соп Іи ііо  чисііо сЬе а >- 

Ьіашо іп репіоіа, ессеііепга» гіінзе іп Ігеііа (С Агніпо. «1!п
йеііііо й’опоге»).

Маленький человечек волновался и злился: «А сколько дел 
у нас запущено в ход, ваше превосходительство», — поспе
шил добавить он.

1233. аѵеге 1а репіоіа аі Іиосо иметь средства, быть 
обеспеченным.

1234. ЬоКіге іп репіоіа быть замешанным в интригах, 
в неурядицах:

«СЬе іі рара, а БеііапГаппі зиопаіі, е соп чиеііо сЬе зіа  
ЬоІІепсІо іп репіоіа, сопііпиі а а ігагзі іп ііе  1е шаШ пе аііе 
Беі е т е г го , . . .т і  зетЬ га  Ігап сатеп іе  ессеззіѵо» (С. Ваззапі, 
«II ціагйіпо йеі Ріпгі-Сопііпі»).

— То, что отец в свои семьдесят с лишним лет, да еще 
когда кругом гворится такое, продолжает вставать каж дое 
утро в половине седьмого, крайне меня удивляет.

сазсагсі согпе сг рропе іп репіоіа см. С-12193.
1235. саѵаге (ІаІІа репіоіа (йеііе поііхіе) сообщать 

свежие новости.
1236. Гаге ЬоІІіге 1а репіоіа разжигать страсти; зава

рить кашу.
1236°. Гаге іа репіоіа а йие тапісЬі подбочениться.
1237. іпНІаге Іе репіоіе а) устать, утомиться при ходь

бе, падать от усталости; Ь) оступиться, совершить 
ошибку.

іеѵаг 1а сагпе йаііа репіоіа Ьоііепіе соп 1а гапіра йе- 
§1і аіігі см. С-968.

Іеѵаге 1а сіссіа йаііа репіоіа с о ііо  гатр іп о  йеі ^аііо 
см. С-1808.

1238. ріёііаге цй а репіоіе (или а оепіоіа) посадить 
кого-л. на плечи.

1239. рогіаге ой а репіоіе (или а репіоіа, а репігііпе) 
нести кого-л. на плечах.

1240. зсЬіитаге 1а репіоіа а) снимать пену, накипь; 
Ь) снимать сливки, брать себе лучшую часть.

1241. §1і Ъоііе цс іп репіоіа он что-то замышляет. 
1241а. —'Зареге (или ѵейеге) циеі сЬе Ьоііе Іп репіоіа

знать тайные пружины; знать всю подноготную-
И сопіе гіпса, ѵісеѵегзг, за  арриіііо соза ЬоІІе іп репіоіа 

(1і 11:1(е Г аііге со ііі (А. Мапгоіи. «■/ рготеззі зрозі»).
Граф-герцог, напротив, отлично знает все тайнь е Ііпужикы, 

действующие при других дворах.
Оиапгіо за гетс  И, а ѵедеіз (,иеі сЬе ЬоІІе іп репіоі і, Ьі- 

зо ега  ..іеИегзі ѵісіпо а і т е з іо іо  (С. Ѵегда, «Мазіго-йоп Ое- 
зиаійо»).

Когда мы будем на месте и увидим, какая там каша 
заварилась, нам нужно держ ать ухо востро.

іі саійо йе Іепгиоіі (или йеМе Іепгиоіа) поп {а Ьоі- 
ііге 1а репіоіа (или Іе репіоіе) см. С-169, 

с’ё гоЬа іп репісіа см. К 474.
1242. сНі ассотра&га ,а репіоіа соі раіиоіо, омапйо 

з’тсаорегаппо, зі готрега 1а репіоіа ргоѵ. =  с богатым 
не водись, с сильным те борись.



1243. сНі сегса кареге циеі сЬе Ьоііе пеііа репіоіа аі- 
іш і, Ьа Іессаіе Іе кие ргоѵ. хотел узнать, что в чужих 
горшках, а в своих — облизнуть осталось.

іі (Ііаѵоіо {а (или іпведпа а (аге) 1е репіоіе т а  поп і 
сорегсНі см. 0-362.

1244. Лига рій ипа репіоіа (или сопса) Гекьа сЬе ипа 
пиоѵа (или  вапа) ргоѵ. =  битая посуда два века жи
вет.

ІеѵегеЬЬе 1а сіссіа йаііа репіоіа см. С-1811.
1а т і^ ііо г  хирра кі іа  пеііе репіоіе ѵессЫе см 2-107.
1245. аііа репіоіа сНе ЬоІІе поп 5 ассозіа 1а §аі4а (или 

ип §аИо поп $’асс05Іа) ргоѵ. ^  никому ие хочется иа
рожон лезть.

1246. 1а репіоіа т і  ЬоІІе а т а іа  репа я еле-еле свожу 
концы с концами.

1247. 1а репіоіа ё Іа расе ііі сака ргоѵ. ~  хлеб-соль 
дружбу водит, а ссору выводит.
РЕГ^ТОЬАІО т 

(аге со те  Гавіпо йеі репіоіаіо см. А 1208. 
РР1ЧТОЫ1ЧА і 

рогіаге цй а репіоііпе см. Р-і239.
РЕОТОЬШѲ т

1248. ассохгаге репіоііпі питаться из общего котла, в 
складчину.

1249. еккеге со те  ип репіоііп йеііе Іака^пе быть 
капризным.

1250. Іогпаге аі репіоііпо остепениться (после раз
гульной жизни); вернуться к скромной жизни. 
РЕІЧТОІХШЕ т

1251. ип репіоіопе соп іиИе Іе ѵегйиге каша, зава
руха:

5е Гагаппо, поп роігаппо сЬе Іаѵогігсі. (Зиезіо Ьа гіа еззеге 
ип репіоіопе соп іи ііе  1е ѵеггіиге (С?. Агріпо, «Ѵп йеііііо
й ’опоге»).

Если они д обью тся  своего, это  пойдет и н ам  н а  пользу . 
Но это  будет п ахн уть серьезной заварухой .

РЕО
1252. ргеіе Рео, <1і 1гегн’аппі йікяе тезза , е йі чиа- 

гапіа поп 1а хареѵа рій Йіге быть беспамятным (как 
отец Пео, который в тридцать лет мессу служил, а в 
сорок все позабыл).
РЕРЕ т

1253. іі рере коПо Іа сойа горячая кровь, темпера 
мент:

«Ьа ѵосе, гіісеѵа ІІ ѵессЫо шаевіго, поп сопіаѵа пи ііа . СІ 
ѵоіеѵа іі рере воНо 1а сойа» (В. Мопіаіе, «Ьа іаг^аііа йі 
Оіпагсі»).

— Голос не нмеег значения, — говорил старый м азсгр о .— 
Нужно иметь темперамент.

1254. рере е Гиосо =  с огоньком, с темпераментом:
Ріссоіо. іггиепіо. іи ііо  рере е Іиосо йргіггапіе сіа&іі оссЬіе*- 

Н аррипіііі, епіго пеі заІо ііо  іі ргоіезвог А іт ігап іе  (В. Тес- 
сНі, «СИ еёоізіі»).

Маленький, шустрый, с огоньком, искрящимся в глазах, 
в гостиную вошел профессор Альмиранте.

оссЫ пегі со те  іі рере см. N-196
1255. со те  <1і рере (точно) такой же, одинаковый; как 

вылитый.
соп ип §гапо йі рере см. Сі*984. 
каіе е рере см. 8-84.
соі ваіе е соі рере (тж. соі рере е соі ваіе) см

5-85.
зепга каіе е рере см. 5-86. 
апйаге со те  іі рере см. А 712.
1256. еккеге <Іі рере быть с перцем, себе на уме.
1257. езкеге ІиЙо рере быть саркастичным, насмешли

вым, острым на язык.
1258. Гаге цс йі рере сделать грубую ошибку.
1259. Гаге рере <1і Іи^Ііо расстраиваться по пустякгм. 
іпсагіоссіаге 1е ѵессе рег пере см. Ѵ-101.
поп теіГегсі (ыі) пё каі пё рере см. 5-95. 
поп ьарче пе сЦ 5а1е пё йі рере с*. 5-У&.
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1260. сЫ Ьа йеі рере, пе т е ііе  апсЬе киі саѵоіо ргоѵ. 
=  кто что умеет, то и делает; то лучше всего, что есть 
у кого.
РЕРііІШ ИЕ гп 

Г0550 соте  ип рррегопе см. К 546. 
еххеге ассопсіо со те  і ререгопі см. А-87.

РЕРІ О
1261. 2 і(о ) Рерро неап. шутл. а) Дядя Пипи, ночной 

горшок; Ь) зад.
РЕКА /

1262. рега т е гга  вялый человек.
ЙІ-ІС0Г50 (Гайо) а рега см. 0-598.
1263. (1а ѵепйііогс <Іі реге соГіе проще пареной репы:

— ...и п  аН аге Ігорро {асііе, ип аН аге сЬе поп Ітперпг
1 горро Гіп^е&по... ип аН аге сіа ѵепсШоге «1і реге соііе ей
іо зопо чиі іпсегіо. зсопіепіо {М Риссіпі. «ЕЬгеі»)

— ...Дело предельно легкое, над которым не надо слиш
ком много мудрить... проще пареной репы; а я ие решаюсь, 
я недоволен.
апйаге ріи соте іе реге сойе (или таіиге) см. Р-І267.
1264. акреЫаге сЬе 1а рега саксЬі йа воіа ждать ман

ны небесной (ср. ждать, пока галушки сами в рот 
прыгнут) •

Кезіо іп гіізрагіе ипа ѵепііпа гіі раззі іп аііеза , азреНапй’о 
аііе^го  сЬе1 1а рега савсііі ііа воіа {V. Зітопеііа, «Тігат таЫ 
ііпа»),

Я стою в стороне, в двадцати шагах от компании, в ра
достном ожидании, когда все разрешится само собой.

1265. ахреИаге Іе реге диазіе слишком долго сидеть 
за столом.

1286. аѵеге 1а рега тех га  быть счастливым, везучим.
1267. сасісге (или сазсаге, апйаге §ій) со те  Іе реге 

сойе (или та іиге) а) повально умирать; Ь) валиться 
с йог от сна; с) влюбиться по уши, гі) попасться на 
удочку.

1268. со^Меге 1а рега гтіаіига Эй подобрать созревший 
плод:

«Магіа ё ипа Ьеііа ПеііоГя е Верріпо 1е гепйе Іа ѵііа 
ішроБЗІЬіІе». І иі, 1 4 :0, поп Ьа іа !іо аІІго .1:е спцііеге Іа рега 
іпаіига (V. Ргаіоііпі, гСгопасНе с і роѵегі атапШ ).

еМария — красивая женщина, а Беппино портнт ей жизнь»- 
Он. Уго. лишь подобрал созревший плод.

1269. йаге 1е реге а цй спровадить, прогнать ко^о- 
-либо.

1270. йаге (или Іахсіаге) 1е реге іп ^иагйіа аІГогхо
доверить медведю груши стеречь, доверить козлу 
капусту.

1271. Гаге 1а рега а цй отрубить кому-л. голову. 
Гіоссаге со те  реге Ггайісіе см. р-866.
1272. ^гайагкі 1а рега чесать затылок, иметь неприят

ности.
іпѵіГаге Рогзо аііе реге см. 0-648.
1273. рі§1іаге 1е реге смотать удочки, смыться; Ь) бро- 

ечть девушку, возлюбленную.
1274. гісеѵеге 1е реге ^  получить отставку (у возлюб

ленного) :
«Те пе ассог^егаі апсЬе іи, 4га циаІсЬе аппо, сова зікпі-іса 

ѵейегзі .апіаге, е гісеѵеге 1е пе. ё іп диевіо пюсіс > (V Рга- 
іоііпі, «Ье га^агге йі 5апігейіа іО»}.

— Ты поймешь, и ты тоже, через несколько лет, чго зна
чит, когда тебя бросают, когда тебя так оскорбляют

1275. ѵепйеге йеііе реге заливать, врать, отливать 
пули.

1276. ѵоіеге Іа рега топйа =  искать легкой жизни, 
любить приходить на готовенькое

(ё) теб ііо  ип §агоГапо сЬе ип ^атЬ о  йі рега см. 
С-244.

Іеѵа 1е реге, ессо Гогхо! ~  не зевай!
1277. поп 5І рио аѵеге 1е реге топ й е ргоѵ. ей неіьзя 

надеяться, что все с неба свалится (ср. на бога надейся, 
да сам не плошай).

Гогко кодпа (Іе) реге см 0-652.
аі рей^іо рогсі Іоссаі.о Іс те^Н о реге (тж. а  рій Іг1- 

5ІІ рогсі ѵаппо 1е т і^ ііо г  реі г) см. Р 2063.

Р
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1278. ипа рега Ітайісіа пе ^иазіа ип тохйе ргоѵ. ~  
паршивая овца все стадо портит.

1279. циапсіо 1а рега ё шаіига, (1а) савса (йа её) (или 
сопѵіеп сЬе сазсЫ) ргоѵ. груша созреет — сама упадет; 
не тряси яблоко, покуда зелено: созреет — само упа
дет:

«,..5оп депіе сЬе поп На пё саза пё іеііо  е Ігоѵап ррг Iі;І!о 
гіа аііоддіаге... рего ііпсііё іі сііаѵоіо рио, е ѵиоіе аіиіагіі: сі 
сіап роі йепіго чиапсіо т е п о  ее 1о репвапо; регсЬё яиапгіо 
1а рега ё т а іи г а , сопѵіеп сНе савсНі» (А. Мапгопі, « / рготев- 

зрозі»).
— ...Уж это такой народ: ни дома, нн крова у них нет, 

а всегда находят, где спрятаться... однако лишь до тех 
пор, пока нм помогает дьявол, а потом онн все равно по
падаются, и как раз тогда, когда меньше всего этого ож и
дают. Потому что, когда груша поспела, приходит ей пора 
падать с дерева.
(Пример см. тж. С-291).

а рогсо рі&го поп іоссо рега техха см. Р-2069.
1280. зе ипо йісе рега, е чиеІГаІІго йісе рега е т е іа

^  ты ему слово, а он тебе двадцать.
1281. 4а1 рега (или иѵа) ш ап^іа І1 райге, сЬе аі Я- 

^ііиоіо аііеда і йепіі ргоѵ. =  за грехи отцов зачастую 
приходится расплачиваться детям.
РЕКСНЁ е пі 

регсЬё т а і?  см. С-2296.
1282. ІІ регсЬё е іі (рег)сотс =  все поводы и при

чины; все скрытые пружины:
Поре аѵег аггіБоеоІаіо міі регсНё е міі соше <Н диеі сазо 

БІгаогсІіпагіо, ѵеппего а гііБсоггеге, рег іпцаппаге й  Іетро,
<Н ѵагіе созе (Е. Ое МагсНі, «Ьисій» ) .

Поизощірявшись в обсуждении причин и поводов этого 
необычайного происшествия, они, чтобы убить время, стали 
говорить на разные темы.

іі ІіЬго йеі регсЬе ст. 1.-560.
іі ПЬго йеі регсЬё зі з іа тр о  е зі регйё см. Ь-561. 
іі ІіЬго йеі регсЬё з іа тр а іо  апсог поп ё см. Ь-562. 

РЕКСОМЕ т 
іі регсЬё е іі регсоте см. Р-1282.

РЕ *СІЮТЕКЕ с 
регсиоіеге йі ЬоМа заійа см. В-1072, 
регсиоіеге пеі Іаізо см. Р-109.
Ьасіаге 1а шапо сЬе сі регсиоіе см. М 556. 

Р Е ІФ Е М Е  адд 
^іосагзі 1а "горгіа сагіа зиі іаѵоііеге регйепіе с.м. 

С-1084.
рипіаге зиі саѵаііо регйепіе см. С-1369.

РЕІФ ЕК Е ѵ 
регйеге Гассопсіаіига см. А-85. 
регйеге ГаІіаЬеІо см. А-466. 
регйеге Гатоге а... (или рег...) см. А-652 Ь). 
регйеге апсЬе 1а сат іс іа  см. С-284, 
регйеге Г ап іта  йіеіго а цй см. А-806. 
регйегзі й’ап іто  см. А-857. 
регйеге ГаиіоЬиз см. А-1339. 
регйеге іі Ьапйоіо (йеііа та іа з за )  см. В-214, 
регйеге Іа ЬаМиІа см. В-367, 
регйегзі іп ип ЬіссЬіег Й’асциа см. В-711, 
регйеге 1е ЬгасЬе см. В-1126. 
регйегзі іп ЬгіссісЬе см. В-1204. 
регйеге 1а Ьиззоіа см. В-1492. 
регйеге Іа сассіаіа см. С-29, 
регсегхі йа саро (тж. регйеге іі саро) см. С-786, 
регйеге Іа сарга ей і саѵоіі с.м. С-880, 
регйеге Іа сагіа йа паѵі^аге см. С-1091, 
регйеге Іа саиза см. С-1317, 
регйеге І1 сегіо рег Гіпсегіо см. С-1552. 
регйеге іі сегѵеІІо см. С-1601. 
регйеге іі сіЬо см. С-1798, 
регйеге іі соіоге см. С-2195, 
регйеге іі соіро см С 2261. 
регйеге іі еопіе^по см. С-2501, 
регйеге согро е Ьепі см. С-27263, 
регйеге 1а согза см. С-2802.

поп регйегіа рег согіа с.м. С-2854.
регйеге 1е сиоіа см. С-3172.
регйеге іі с о г е  е іі зап^ие см. С-3273
регйеге іі йопо йеііа ІаѵеІІа (или йеііа рагоіа) см.

Р-553. 
регйеге Регге см. Е-152. 
регйеге Гегіа см. Е-167. 
регйеге Іа Іассіа см. р-63. 
регйеге Іа ГаѵеІІа см. Р-553. 
регіеге іі Ііаіо с.м. Р-581. 
регйеге іі Іііо см. Р-785. 
регйеге ип (или і) ^іоѵейі см. С-634, 
регйеге іі ^іийіхіо с.м. С-737, 
регйеге йі дггѵііа см. С -1014. 
регйегзі іп іпегіе см. 1-237. 
регйеге Н Іаііпо см. Ь-219. 
регйеге 1а Ііпеа см. Ь-626. 
регйеге 1а Ііпдиа см. Ь-664.
регйеге 1а Іисе (или іі Іите) йеріі оссЬі (тж. регйеге

іі Ішпе йеІГіпіеІІеио или йеііа га^іопе) см. 0-195. 
регйеге іі Іипагіо см. Ь-921. 
регйеге іі тапдіаге см. М-383, 
регйеге Іа та п о  а дс см. М-645, 
регйегіа шагсіа см. М-757, 
регйеге ’а теп іе  см. М-1153, 
регйеге Іа т е зза  см. М-1257.
регйеге іі т е ззо  е іі тап й аіо  (или ГатЬазсіаіоге) с и.

М-1276.
регйеге Іа тіпезіга см. М-1467.
регйеге йі шіга см. М-1524.
регйеге II то з іо  е ГасциегеПо см. М-2092.
регйеге 1а ти іа  е апйаге сегсапйо 1а саѵехха см.

М-2142, 
регйеге йі пазо см. N-58.
1283. регйегзі со те  1а пеЬЬіа (аі ѵепіо) раствориться

в воздухе, исчезнуть бесследно.
регйегзі пеііа поМе йеі іе т р і см. N-483.
регйегзі пеііе (или рег 1е) пиѵоіе см. N-623.
регйеге сГоссЬіо см. 0-196.
регйеге Гоііо е Іа зреза см. 0-302.
регйеге .’опоге йеі зесоіо см. 0-387.
регйеге іі рапе см. Р-278.
регйеге рагоіе см. Р-554.
регйеге 1а рагоіа см. Р-553.
регйеге 1а (зиа) рагШа см. Р-675.
регйеге і раззі см. Р-817.
регйеге 1а регзопа см. Р-І323.
регйегзі іп ріссоіеххе см. Р-1569.
регйеге ріейе см. Р-1683.
регйегзі іп росапхе см. Р-1889.
регйеге і роізі см. Р-1992.
регйеге іі ргоргіо ІаНпо см. Ь-219.
регйеге Гг см. Р-2.
регйеге іі гаппо е іі заропе см. Р-113. 
регйеге іі гезріго с.м. Р-259. 
регйеге 1а зсЬегта с.м. 5-392. 
регйеге 1а зсгіта  см. 5-486. 
регйеге і зепзі см. 5-636. 
поп регйеге ипа зіІІаЬа см 5-805. 
регйеге 1а зіпйегезі см. 5-817. 
регйеге 51 зоіе см. 5-946. 
регйеге іі зоппо см. 5-1042. 
регаеге 1е зіа ііе  см. 5-1572. 
регйеге зіа^іопе см. 5-1591. 
регйеге Іа зігайа см. 5-1881. 
регйеге Іетро  см. Т-276, 
реп’еге іеггепо см. Т-450, 
регйеге !а іезіа см. Т-581, 
регйеге Іа Ігассіа см. Т-814, 
регйеге Іа Ігатопіапа см. Т-829.
— Іаг регйеге 1а ігатоп іапа см. Т-830, 
регоеге іі ігепо см. Г-Э18.
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регсіеге іі ігоііо рег ГатЬіаіига (или ГашЬіо) см.

Т-962.
регйеге Ги^оіа см. ЦІ-46. 
регйеге Гизо Йеііа ІаѵеІІа см. Р-553. 
рег'Іеге Гизо Йеііа га^іопе см. К-74. 
регйеге Йі ѵесіиіа см. V-141. 
рргйеге гіі ѵізіа см. Ѵ-695.
1284. Іазсіаге регйеге а) бросить, перестать; прекра

тить:
«Рио Йаг5і. т а  т і  Іазсі регйеге, 1а ргедо» (V. Ргаіоііпі,

«Меіеііо»).
— Может быть, это так, но я  вас прошу, позвольте мне на 

этом кончить.

Ь) махнуть рукой, не вмешиваться:
«Оеѵ’еззеге ип и ото»  йіззе Оеііпа. «ІЛп иото? Но раига 

апсЪЧо» йіззі. «Ь азс іато іо  регйеге; яе ё ип зоійаіо апйіато 
пеі разііссЫ {М. Сагіавецпа, «ІІп [іите рег сопііпе»).

«Тут каж ется леж ит человек, — сказала Делина. «Чело
век? Я тоже боюсь, — сказал я. — Не будем его трогать. 
Если это солдат, 4нам не сдобровать».

«Ыоп зопо ѵепиіо рег іп іегеззагт і йі Ѵігеіпіа, е пешшепо 
йі Іе. Ё йі Іиа т а й г е  сЪе т і  ргеоссиро».

« Ь а зс іа іа  регйеге т і а  т а й г е »  (V. РгаіоІіпІ, «Ѵп егое йеі 
позіго іетро»).

— Я пришел ие д л я  того, чтобы узиать новости о Вирд
жинии и о тебе. Я беспокоюсь о твоей матери.

— Оставь в покое маму.
...еГиН ісіаІі соп?аЪи1ап*і пеІГапйгопе гМеѵапо с о т т е п іа п -  

сіо зио йізсогзо, іпсегіі зе ргезепіаге ипа ге^оіаге йепипсіа
о Іаясіаг регйеге (А. Ога&о, «II / Шапгаіо» ).

...офицеры, разговаривавшие в коридоре, смеялись иад его 
рассказом и раздумывали, стоит ли разоблачать его или 
оставить его слова без последствий.
{Пример см. тж. В-1033; 1-1-209).

зешЬгаге ипа ^аИа сЬе Ьа регзо і ^аМІпі см. С-268, 
ѵіпсеге Іа саиза е регйеге Іа Іііе см. С-1321, 
аііога зі сопозсе 51 Ьепе, диапсіо зі реггіе см. А-494. 
рег ип ЬеІ йеМо зі регйе ип ашісо см. 0-279.
Ьосса Ьасіаіа поп регйе ѵепіига см. В-931, 
сапіопе поп регйе іпаі зіа^іопе см. С-600, 
сарропе поп регйе т а і  зіа^іопе см. С-868. 
сЬі к>оса рег Ьізо^по, регйе рег песеззііа см. В-778. 
сЫ Ьа Іепіро поп регйа Іешро (тж. сЬі Ьа іепіро е 

азреМа Іепіро, регйе іетр о ; сЬі Ьа Іепіро е Іетро  
азреііа іегпро регйе) см. Т-299. 

сЫ та п са  а ип агпісо, пе рсгйе сепіо см. А-624. 
сЬі поп зі сопіепіа гіеІГопезіо, регЛе іі тал ісо  е іі 

сезіо см. 0-367. 
сЬі поп Іа  іі пойо регйе іі рипіо см. N-375. 
сЬі поп 4ете, поп зі ^иагйа; сЬі поп зі ^иагйа, зі регйе 

см. Т-172.
1285. сЬі поп ѵиоі регйег, поп ^іосЬі ргоѵ. если боишь

ся проиграть, то не играй (ср. волков бояться — в лес не 
ходить).

сііі регйе Ьа зетрге іогіо см. Т-794. 
сЬі резса соп Іа саппа, регйе рій сЬе поп ^иайа^па 

см. С-526.
сЬі рег ріасеге а ипо сіізріасе а ип аііго, регйе сепіо 

рег сепіо см. Р-1469. 
сЬі зрега іп циеііо Й’а14гі, регйе іі зио см. 5-1361. 
сЬі Іетро  Ьа е Іетро  азреМа, реггіе Гатісо е йепагі 

поп Ьа т а і  см. Т-301.
с№ ѵіпсе Іа рг іта , т а іе  іпйоѵіпа, регсіе іі зассо е 1а 

Іагіпа см. Р-2295.
рег ип сЬіойо зі регйе ип Іегго, е рег ип Іегго ип са- 

ѵаііо см. С-1761.
ё тед ііо  регйеге (или ріиМозіо регйеге) ип ат ісо  сЬе 

ип Ьеі ігаМо (или ііго, тоИ о) см. А 525
(ё) піе^Ііо регйеге 1а реііе сЬе іі ѵііеііо см. Р-1072. 
ё те^ ііо  регйеге Іа зеііа сЬе іі саѵаііо см 5-604 
Іассіа сЬі рио р г іта  сііе іі Іетро  т и іа  сЬе іиііе 1е 

іазсіаіе зо.і регйиіе см. Р-2294.
І е т т іп е  е ^аіііпе рег апйаг (горро зі регйопо см. 

Р-402.
Ьо регзо іі теззо  е іі тапгіаіо см. М-1279.

а іаѵаге Іа іезіа аІГазіпо зі регйе гаппо е варопе см.
А-1242.

іі ІіЬго гіеі регсЬё зі з іа тр о  е зі регйё см. Ь-561.
ІІ Іиро регйе іі реіо, т а  іі ѵігіо т а і  (или т а  поп іі 

ѵігіо) см. Ь-1012. 
те ^ ііо  регйеге ип йііо сЬе 1а т а п о  см. 0-712 
те^К о регйеге 1а Іапа сЬе 1а ресога см Ь-120. 
тоН е ѵоііе зі регйе рег рі^гігіа циеі сЬе зі ё ^иайа- 

^паіо соп ^іизіігіа С,и. Р-1807.
поп зі сопозсе і1 Ьепе зе поп цигпйо з’ё реге о см. 

В-503.
поп іазсіаге іі росо рег Газзаі, сЬе Іогзе Гипо е 1’аі- 

Іго регйегаі см. Р-1925. 
о^^і зі регйе е йотапі зі ^иаііа^па см. 0-286. 
о^пі Іазсіаіа ё регза (или ё регйиіа; тж о^пі 1а- 

зсіаіо ё регзо) см. І.-194.
ІІ регйег Іегпро а сЬі рій за рій зріасе см. Т-312, 
рег ип рипіо іЛагііп регзе 1а сарра см. М-886, 
циеі сііе ё Йіііегііо поп ё регйиіо см. 0-412.
Ііеп 1а ѵепіига теп іге  1’Ьаі, зе 1а регйі, т а і  рій Гаѵ- 

гаі см. Ѵ-301.
Іиііе 1е Іазсіаіе зоп регйиіе см. Ь-194. 
и ото  зоііесііо поп регйе ѵепіига см. ІЛ-167.
1а ѵоіре поп зі аѵѵійе Й1 аѵег сойа аііго сЬе циапсіо 

І’еЬЬе регйиіа см. Ѵ-927.
РЕКОІРІАТО:

1285а. а регсііііаіо во весь дух, во всю мочь:
Мі рагеѵа <5і соггеге а  регйІЛаіо, Іпзе^иііа, ѵегзо ип Іиогго 

т о г а іе  сЬе ега 1а т іа  Ьидіа (О. Ріоѵепе, «Ьеііеге йі ипа 
поѵігіа» ) .

Казалось, я бегу не чуя под собой йог от преследования, 
бегу в нравственное убежище, которым стала д л я  меня моя 
ложь.

Сегсаі гіі Гагті раззаге чпезіо з^гасіеѵоіе зеп и теп іо  (11 
ге^геззіопе, зиопапгіо а реггііігіаіо И сіасзоп рег аппипсіаге 
і] т іо  аггіѵо (А. Могаѵіа, «Ьа поіа»).

Я тщетно пытался избавиться от этого неприятного чув
ства подавленности, изо всех сил наж имая на клаксон, чтобы 
предупредить о своем прибытии.

РЕКОІТА /
1286. репШа ішпіаіига безвременная утрата.
1287. а  регсШа йі Ііаіо (обыкн. употр. с гл. ^гісіаге, иг- 

Іаге, есс.) во все горло, во всю глотку, что есть мочи.
1288. а регйііа гі’оссЬіо (или йі ѵі§(а) насколько глаз 

хватает, необозримо:
...А реггіііа гі’оссйіо зі аіііпеаѵапо Іип^о 1а зігагіа... саг* 

гогхе сагісЬе гіі ^ЬігІапйе {V. ВгоссНі, «I Іетрі сіеі цгапйе 
атоге» ).

...Насколько хватает глаз растянулась по улице... верени
ца карет, увитых гирляндами цветов,

II {гепо И рогіаѵа гарісіатепіе... ей апсога зі ѵесіеѵапо 
а реггіИа й’оссНіо 1е ориіепіе т е з з і  опйе^^іаге соп ип Ьгіѵігіо 
Іиіпіпозо (О. сіа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі»).

Поезд быстро уносил их в даль, и насколько хватало глаз 
перед ними колыхались сверкающие волны тучных иив.

...ей ессо, пеі сепіго йі ипа ^гапйе сопса йі т о п іі д іа ііі, 
сЬіиза Йа ОБпі рагіе йеІГогіггопІе зоііо  ип т а п іе ііо  гіогаіо 
йі біорріе, йоѵе а  регйііа йі ѵівіа поп арраге пё ипа саза, 
пё ип аІЬего, пё ип и ото ... (С. Ьеѵі, «Ье рагоіе зопо ріеіге. 
Тге ^іогпаіе іп 8ісіІіа»).

...и вот, среди желтых холмов, в центре большой котло
вины, окруженной со всех сторон закрывающими горизонт 
снопами, насколько хватало глаз, не было видно ни жилья, 
ни деревца, ни живой души...

1289. еззеге іп регйііа а) проиграть; Ь) понести убы
ток.

ріоііаге сіепагі а регсіііа см. 0-112.
РЕК О О М К Е ѵ 

поп реггіопаге аііа реппа см. Р -1179. 
шаіе сЬе поп регйопа см. М-196.
1а гпа^^іог ^іогіа гіеі ѵіпсеге ё регйопаге аі ѵіп(о см.

а-806.
рессаіо соп!е85а(о е шегго регсіопаіо с.м. Р-953.
Іа ргіша 5і реггіопа, Іа ^есопсіа 5і Ьаз!опа см. Р-2296. 

РЕКОІЛО 
асциа. реггіиіа см. А-115. 
гіоппа (или !еіппііпа) регйиіа см. Б-780.
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ра.іѵ регсіиіо см. Р-228.
рагііій регйиіа см. Р-668
— йаге 1а рагіііа рег реггіиіа см. Р-669.
5аІа (или  соггісіоіо) йеі раззі реггіьіі см. Р-761. 
а  сега реггіиіа см. С-1512, 
а согро регйиіо см. С-2731, 
а Іопсіо регсиіс см. Р-1027. 
а  (ешро реггіиіо см. Т-22 С.
1290. м т т іп а г е  рег регйиіо не знать, что делаешь, 
еззеге сіі регсіиіа зрегапга см. 5 1350.
1291. паѵі^аге рег регйійо (или рег регзо) отдаться 

во власть случая, положиться на судьб>, плыть наудачу.
гассайаге іі іе тр о  регаЩо см. Т-282, 
гі^иайад.іаге іі іе про регйиіо см. Т-284.
1е Ьиопе агіопі поп ѵаппо шаі регйиіе см. А-1400.
1292. регйиіо рег регииіо (тж. регзо рег регзо) будь, 

что будет; была ие была; двум смертям не бывать:
М1 ѵеппе диазі іі рапісо е  репзаі: «РеічШІо рег регдиіо, 

іапіо ѵаіе сЬе ші Гассіа аггезіаге рег оИ гаееіо а ііа  іогха 
риЬЫіса...» (Л. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Меня охватила паника, но потом я подумал, что терять 
мне нечего, пусть уж  лучше меня арестуют за оскорбление 
представителя власти...

Ооро зеі оге гіі со тр іе іо  соііаззо  пегѵозо... іі пароіеіапо 
Ігоѵо ип гішегііо егоісо. РаЬЬгісаге поі зіеззі 1е ^ато зе  ріі> 
*иге( РегзІ рег ретзі е1°саѵ ато Гипіса сагіа  роззіЪіІе 
(М. Арреііиз, «йа тогго а зсгіііоге»).

П ридя в себя после шестичасового нервного шока... неапо
литанец решил прибегнуть к крайнему средству: мы сами 
будем изготовлять эти знаменитые картины! Бы ла не была, 
это единственное наше спасение.

— «Ш тапі соп тесо . Регзо рег регзо, чиі 1е раззегаі Іа 
ѵііа аііе^га: чиі пип т а п с а  пиііа, е чиеі сЬе т а п с а  зі ѵа 
а рідііагіо рег атоге о рег [огга іп пе’ раезі >х>ісіпі е пе’ 
І о п і а п і »  — (С. Мегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіа- 
Іезі»).

— Оставайся со мной. Чтобы ни случилось, тут ты весело 
заживешь. Здесь всего хватает, а чего не хватает так или 
иначе мы достаем у дальних и ближних соседей.

іепіро реі Зиіо т а і  поп зі гіасциізіа см. Т-336. 
РЕКРЕТТО а е г  

ЯІаге іі регіеііо аіпоге см. А 651.
сЫ сапіа а іаѵоіа е а Іеііо ё ип таМ о регГеіІо см.

Т-144.
РЕКРШ О аѵѵ 

саѵагзеіа (или іодііегзеіа) регГіпо соі Йіаѵоіо см.
О 328.

Гаге зіапсаге регПпо і запіі см. 5-214.
РЕКСАМЕІЧА / 

еззеге 1а регдатепа йеііа сопоссЬіа е 1а сопоссНіа гіе?- 
1а рег^атепа см. С-2445.
РЕКОШКАКЕ ѵ см. ЗРЕКСШКАКЕ 
РЕКООЬА /

1293. еззеге регцоіа быть л и ш н и м , ненужным (при 
разговоре, в обществе)-, не понимать того, что происхо
дит.

1294. гезіаге рег^оіа застыть в изумлении, замешатель
стве, ничего не понимать.
РЕКІСОЬА^Е ѵ 

сЬі поп Іеіпе, регісоіа см. Т-173.
РЕКЮС'-О т 

а гізсНіо е регісоіо см. К-406.
1295. соггеге регісоіо (тж. гзрогзі а регісо1о) подвер

гаться опасности (пример см. В 1024; Р-718).
1295а. соггеге аі регісоіо с тепо идти навстречу опас

ности.
сіоппа аі ѵоіапіе, регісоіо созіапіе см. Р 814
1296. Іиог сіеі регісоіо одпипо ё Ьгаѵо ргоѵ. много 

храбрых после рати, как забьются на полати.
раззаіо іі регісоіо, даЬЬаіо Іо запіо см. Р 507.
Іа раига іп^гозза іі регісоіо см Р-Ч08 
пе’ регісоіі зі ѵесіе сЬі сГатісо Ьа ѵегл іейе см. А-616. 

Рс.КІСО І.050 а щ  
то^Ііе  шаііпсопіоза, пазсііа регісоіоза см. М 1693. 

РЕКІСЮО гп 
рег оііо сіі та& га см. М-125.

регіогіо Йеііе ѵассЬе ^газзе (та^ге^ см. Ѵ-3.
^іго сіеі регіойо см. 0-669.

РЕКІКЕ ѵ 
регіге пеііа Ьиссіа см. В 1322.
сЬі сіі соИеІІо Іегізсе, сіі соИеІІо регізсе (тж. сЬі гіі 

зрасіа Іегізсе, сіі зрасіа регізсе) см С -2279. 
сЬі 8І Іійа іп Ьи^іа, соі ѵег регізсе см. В -1402. 
о^пі Ьепе аіііп зѵапізсе, т а  іа ( а т а  т а і  регізсе см.

В-504.
Іа ѵегііа рио Іап^иіге, т а  поп регіге см. Ѵ-359. 

РЕКЬА }
1297. регіа ^Іарропеьг шутл. грубый промах.
1298. регіа 1га 1е тасегіе ^  жемчужина в куче на

воза.
1299. регіа сГиото золотой человек:

— Ѵі Ьо йеііо, саго йоііоге, с о т  і іі шіо зінйасо 8Іа ипа 
регіа (1'иогпо (С. Воііо, «Массіиа цгі&1ая4

— Я вам сказал, дорогой доктор, какой золотой человек 
наш мэр.
(Пример см. тж. О 629)

ЬеІІо со те  ипа регіг (бгі&іа) см. В-440.
с о те  ип ѵегго йі регіе аііогпо аі соПо сіі дсі см. Ѵ-443.
йаге (или ^еМаге) 1е регіе аі рогсі см. Р-2064.
1300. зіаге со т е  (ипа) регіа жить припеваючи.
Ьиопе га^іопі поп іпіезе (или іпаіе іп*езе) зопо регіе

а рогсі іезе см. К-83.
1301. поп ааіе 1е регіе аі рогсі не мечите бисера перед 

свиньями.
РЕКМАІѴЕІМ2.А /

1302. іп регтапепга непрерывно, постоянно:
Кеі раезі ріссоіі с*ё ипа гайіо сЬе Іипгіопа 1п регтап еп га , 

гагііо-ророіо (/?. ѴІ&апд, «Ь’Аёпезе ѵа а тогіге»),
В маленьких деревушках постоянно действует своеобраз

ное радио, так  называемое «народное радно».

1303. е5$еге йі регтапепга іп... иметь постоянное ме
стожительство где-л.

1304. Ьиопа регтапепга! счастливо оставаться!; счаст
ливо!:

«Виопа регтап еп га»  сЗіззе диаісипо, «Сепіо йі циезіі &іог- 
пЫ аддіипзе ип’аІіга ѵосе. Ы еІГиІНта саггогга ргезего розіо 
^іі зрозі е І1 сотраге й’апеИо (О. Магоііа, «8ап Оеппаго поп 
сіісе таі по»).

«Счастливого пути!» — раздался возглас, «Многая лега!» — 
добавил другой. В последней коляске разместились ново
брачные и шафер.

Ои&ііеіто. — А пйіато, Апееіі’, зе по зі Га Іаггіі. Виопа 
регтапепга! (Е. Ое Рііірро, «Ье Ъиціе соп Іѳ &атЬе Іип&ке»).

Г у л ь е л ь м о . -  Идем, Анджелина, уже поздно. Счаст
ливо оставаться!

РЕКМЕТТЕКЕ у
регтеМегзі іі Іиззо йі ѵ+і/іГ.) см. Ь-1023 
Чиеі сЬе ё регтеззо іп ^іоѵепій, поп ё регтеззо іп 

ѵессНіаіа см. С-643.
РЕКN.СЕ /  

оссігіо Йі регпісе см. 0-45. 
оссЫ Йі регпісе см. 0-48 Ь).
^газзо со те  ипа регпісе см. 0-992.

РЕКМ О т
1305. апсіаге (или еззеге, зіаге) іп регпіо сохранять 

равновесие.
РЕК.0 т  

(езіа а рего см. Т-483.
1306. Іаге рего а) стоять на одной ноге; Ь) редко хо

дить, держась за стенку (о маленьких детях).
1307. ѵіае&іаге (или апйа/е) зи реі реп выражаться 

витиевато, напыщенно.
РЕКО

1308. Таге с о т е  ргеіе Рего стоять на месте, не дви
гаться вперед; деградировать.
РЕКРЕТІіА

1309. і рагегі йі Регреіііа ирон. мудрые житейские со
веты [Перпетуя — служанка дона Аббондио в «Обручен- 
них» А. Мандзони\.
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РЕКРЕТІЮ  адд  

регреіио поѵігійіо см. N-522.
РЕККЕІХІ

1310. Іаге со те  гпопзі^пог РеггеИі (сЬе зсгіѵеѵй Іе 
!е*1еге е роі Іе апйаѵа а сопхе^паге) ^  быть непоследо
вательным до глупости в своих поступках.
Р Е К 5ІА М  /

1311. пщапеге йіеіго 1е регзіапе =  придерживаться 
выжидательной политики:

Мепіге і е г а т т а і іс і . . .  зопо еззеп гіа ітеп іе  сопзегѵаіогі... 
(і ригізіі іп зресіаі то й о ), і Ііп^иізіі іпсііпапо а гітап еге  
гііетго Іе регкіайе, іпгііНегепІі сЬе Гизо апіісо гезізіа орриге 
ипо пиоѵо ргеѵаіра (В. Міцііогіпі, «Сопѵегзагіопі зиііа Ііп~ 
&иа»).

В то время как грамматисты отличаются консерватизмом 
(в особенности пуристы), лиигвнеты склонны занимать вы
жидательную  позицию и беспристрастно наблюдают, сохра
нится ли старая форма или станет употребительной новая.

Р ЕК 50 адд  
а п іт а  регіа см А-757.
— с о т е  ип’а п іт а  регза см. А 758. 
сазо регзо см. С -1223.
— а сазо регзо гм. С-1224. 
саиза регза см. С 1299. 
рапе регзо см. Р 228. 
рагіііа регза см. Р 668
а (или пеііе) оге регзе см. 0-445. 
а Іетро  регзо см. Т-228.
1312. Йагзі рег регго отчаяться, считать себя погиб

шим.
1313. еззеге регзо іп цсі быть влюбленным в кого-л.
1314. теііегсізі рег регзо а цс целиком погрузиться 

в работу, целиком отдаться делу.
паѵі^аге рег регзо см. Р-1291. 
гітеМеге іі (етро  регзо см. Т-284, 
зрепйеге а Іопйо регзо см. Р-1020. 
регзо рег регзо см. Р-1292.

РЕК50ІѴА !
1315. регзопа зріпоза а) неотесанный человек, деревен

щина; Ъ) тяжелый характер
регзопа соп ^Гі агпіопі ^гоззі см. А-1130.
регзопа сіі сегѵеМо см. С-1558
регзопа йа сіагіа см. С-1791
регзопа йі ^іийігіо см. С-729.
регзопа йі теххаіасса см. М-1331.
регзопа а той о  см. М-1631.
регзопа й? гесарііо см. Р, 152.
регзопа йі гідиагйо см. К-364.
регзопа зепха ригго е зепга ойоге см. Р-2564
регзопа йі 50&ее2<опе см■ 5-878.
регзопа йі зіогсо см. 5-1750.
1316. зіезо йі регзопа высокого роста, 
ипа зозіапха іп Іге регзопа см. 5-1139.
1317. іп регзо.іа собственной персоной, лично:

Ай йп ігаііо зі игіі зиопаге 1а ІготЪа е аггіѵб И Ооѵег- 
паіоге іп регзопа, соп іиШ  і Ь іто п і е Ы топсіп і ёеі ге&шіо 
(О. койагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Вдруг раздались звуки фанфар, и в квартале бедняков 
появился губернатор собственной персоной в сопровождении 
всех лимонов и лимончиков.
(Пример см. тж. А-1409; 0-1140; Р-2424).

— Ьисііего іп регзопа см. Ь-846.
1318. іп регзопа йі цй в лице кого-л.
1319. іп оегзопа йі зё вместо себя, 
іп реііо е (іп) регзопа с.м. Р -1413. 
зепга ассейатеп іо  йі регзог.а см. А-61.
1320. а.ійаге Ьепе іп зиііа регзопа ходить с высоко 

поднятой головой, держаться прямо.
поп аѵег сопозсіиіо ипа регзопа с.м. С-2447.
Іаге агсо йеііа рзгзопа см. А 997.
Іаге йеггаіа йеііа ргоргіа пегзопа см. В- 240-
1321. те ііеге регзопа поправляться, полнеть:

Тогпаіо... е гіѵесіиіа Сіпеѵга, сЬе аѵепсіо т е з к а  регзопа ега
гііѵепи*а 1а рій ЬеЦа еіоѵапе <іеІ ге а те , аѵеѵа аззаі Ьиопе

Шіеге, е сапіаѵа зи і Ііиіо (М. й’А г  её Ііо, «Еііоге Гіегато- 
5СО).

Вернувшись... я вновь увидел Джиневру. Она пополнела 
и стала самой красивой девушкой королевства. Она была 
образована, пела и играла на лютне.

1322. ра^аге йі регзопа испытать на собственном 
опыте; поплатиться (пример см  Ь-183 Ь).

1323. регйеге 1а регь >па умереть.
1324. г е ^ е г з і іп зиііа регзопа стоять, держаться на 

ногах:
...Соше 8се5е сіа саѵаііо роіеѵа аррепа іп Биііа

ргг50па, ей - еіепіо іи  сопгіоИа пеі топ аеіего  (Р. Гап[апі. 
"Сессо сі'А5соіі»).

...Сойдя с лошади, она еле держ алась на ногах, и ее о 
трудом отвели в монастырь.

1325. зрепйеге регзопа воспользоваться чьими л. услу
гами. чьнм-л авторитетом.

1326. іодііеге Іа регзопа йі цй убить кого-л.
1327. ѵейеге йі регзопа увидеть лично, самому убе

диться (пример см. А-1030).
1328. рег сопозсеге ипа регзопа, Ьізо^па аѵегсі т а п - 

^іаіо ипо зіаіо йі заіе ргоѵ. чтоб узнать человека, надо 
с ним пуд соли съесть.

1е топ іадпе зіаппо Іептіе (или і то п іі зіаппо Іегті) 
е Іе регзопе с а тт іп а п о  (или з’іпсопігапо) см. М-1851, 

пеззипа (или п!ипа) регзо.іа зегча йіГеЙо см Ь-410 
1’оссазіопе Іа 1а ЬагЬа йі зіорра аііе регзопе см. 0-20. 
іге регзопе *аппо ІоІГа см. Р-984а.

РЕК5ЮІѴАІ.Е адд 
(аге ип сазо ре/зопаіе см. С-1240.

РЕКТІСА /  
йгШо со те  ипа регііса см. О 657.
Іип^о с о т ’ипа регііса см. Ь Р32.
еззеге соте іі кі^йпіе йа Сі^оіі сЬе ЬассНіаѵа і сесі 

соп регІісНе см. С 1892.
§Іі иотіпі поп зі тізигапо соііе регІісЬе см. Ц -' 60. 

РЕКИ
1329. ѵаіеге ип Регй (или пеги) очень дорого стоить, 

быть очень ценным, драгоценным.
1330. з4гие&егеЬЬе іі Регй (зе 1’аѵеззе) он что угодно 

способен промотать.
РЕКѴЕМІКЕ ѵ 

регѵепіге аІГогессІііо см. 0-589 
РЕ8АІѴТЕ адд

1331. резапіе со т е  ип та ііо п е  убийственно скучный, 
тягостный, казенный.

ріи резапіе й’ипа та с іп а  см. М-38, 
зоппо резапіе см. 5-1024.
Іеггепо резапіе см. Т-443.

РЕ5АКЕ ѵ
резаге соііа Ьііапсіа йеІГого (или йеП’огаГо) см.

В-730.
резаге зиі сиоге см. С-3274.
резаге Іе раю іе см. Р-547.
резаге соііа зіайега йеі тидпаіо  см. 5-1570.
ѵаіеге Іапіо ого циапіо реза см. Ѵ-29
1а сагпе поп реза см. С-979.
т ізи га  е реза, поп аѵгаі сопіеза см М-159С
1332. одпип сЬе ѵиоі резаге, поп ё зрегіаіе ргоѵ. че 

всяк монах, на ком клобук; не суди по платью.
раг сЬе резі іпйаСо! см 1-191
реза рій іі ^іипсо сНе Іа сагпе см. С-757.
іі ргоргіо Іагйеііо реза росо см. Р-170.

РЕ5СА I I
1333. реасНе а^Іі оссНі синякн под глазами:

Ри^еіѵа 1а Іисе гіеі діогпо регеЬё, риагсіапйозі пеііо зрес- 
сЬіо зі ѵе*3еѵа раШйіссіо, соп 1е резсНе а^ іі оссНі е іі соііо 
^гіпгозо (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»)_

Он избегал дневного света, так  как, посмотрев на себя 
в зеркало, увидел бледное лицо с синяками под глазами и 
морщинистую шею.

іі поссіоіо йеіія резса см. N-330.
аѵегс іі Ьоссопе зтаІ1'Іо е 1а резса топйа см. В-973
1334. йаге Іе резсЬе избить.
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ѵоіеге П Ьоссопе зтаИ ііо  е 1а резса топйа см. В-983, 
аі Іеѵаг йеііе пгззе зі ѵейе 1а резса см. N-81.
1335. 1а резса аѵга іі поссіоіо =  дело (будет) сде

лано, дело в шляпе.
РЕ5СА II {

1336. резса йі ЬелеПсепга благотворительная лотерея.
1337. Іаге резса іп ип ІопГапо зря терять время. 

РЕ5САКЕ а
1338. ѵаМеГа резса! кто его знает!:

— О иезіі гіие иотіп і зі огііапо, о рег 1о гпепо Ресіегі&о 
осНа іі сопіе 5ап ѴіИоге. РегсЬё? ѴаІІеГа резса! (Р. Маг- 
ііпі, «Рессаіо е репііепга»).

— Они ненавидят друг друга. Во всяком случае, Федериго 
ненавидит графа Саи Внтторе. Почему? Вог его знает.

— Е гіаі. 5еі Ш ап га іа  соп ипо сЬе п е т т е п о  зіа  іп К аііа; 
сЬе ѵаііеіарезса гіоѵ’ё (С. Саввоіа, «Ьа гацагга йі ВиЬе»).

— Брось ты. Подумаешь невеста жениха, которого и в Ита- 
лии-то нет, д а  и где он еще — неизвестно.

резсаге пеІГасциа іогЬійа см. А-182 
резсаге іп агіа см. А-1026. 
резсаге ип сесе іп та ге  см. С-1439.
1339. резсаге а Іопйо (или йепіго) докапываться до 

сути (дела).
резсаге а Іепга гірозаіа см. Ь-370 
резсаге реі гіда^поіі см. К-355.
апйаге а резсаге соІГато й’ого (или й’аг&еп!о) см. 

А-634.
поп зареге іп сНе асциа резсаге (или іп циапСгсоие зі 

резса) см. А-190.
сНі резса соп 1а саппа, регйе рій сНе поп диайа^па 

см. С-526.
1340. е сЬі Іо резса рій =; только его и видели; его и 

след простыл.
іпѵап зі резса зе Р ато  поп Ьа Гезса см. 1-360. 
іп т а іа  рагіе резса 1а іиа геіе см. К 289. 
поп Ьізо^па резсаге іиМе 1е зессЬіе сЬе сгзсапо см. 

5-535.
циапйо іі Ьиоп оезсе ѵіепе а ^аііа, зе поп зі резса, 

зреззо зі ІаІІа см. Р-1366.
РЕ5САТОКЕ т  

а Ііи те  ІогЬійо ^иайа^по йі резсаіоге см. Р-950. 
зо&па іі ^иеггіег Іе зсЬіеге, Іе зеіѵе іі сйссійіог, е зо- 

^па П резсаіог 1е геіі е Г ато  см. С-1194.
РЕ5СЕ т

1341. резсе ЬоІІііо вареный рак; мямля, шляпа, недо
тепа:

« П о ѵ д и е і  рексе ЬоПііо йі Тгоріа?» (О. Рагізе, сII ра-
йгопе»).

— Где ж е он, этот недотепа Тропиа?

1342. резсе §тоззо важ ная персона, шишка:
Оепі ѵіііапо сЬе ѵиоіе і1 зио регго гіі Іегга! Резсі бтоззі 

е т іп и іа ^ ііа , іи ііі іп з іете  (С?. Ѵег&а, «Мавіго-йоп Севиаі- 
йо»).

Каждый крестьянин требует себе кусок земли! Тузы и 
мелочь — все подряд.
(Пример см. тж. Р-1344).

1343. резсе пиоѵо (тж. пиоѵо резсе) а) новичок; про
стак; Ь) странная птица, странный человек, чудак;
с) симпатяга.

1344. резсе ріссоіо пешка, мелюзга, мелкая сошка:
II ѵісе чиезіоге ё з іа іо  рег 1о шепо гіеіепезігаіо сІаІПп- 

сагісо регсЬё ега ип резсе ріссоіо, е И саро гіеііа роіігіа 
апсога по регсЬё ё ип ревсе цговво? («Сіогпі», 5 йісетЬге 
1973).

Заместитель комиссара полиции был отстранен от долж 
ности: он был мелкой сошкой. А как ж е с самим главой 
полиции? Его не тронули, потому что ои — важ ная птица?

1345. резсе й’аргіІе первоапрельская шутка:
Кесіагтю іі зііепгіо е Гаііепгіопе гіе^Н а т іс і рег гассопіаге

1а БІогіа йі ип ЬгіПапіе резсе сГаргіІе, ійеаіо аі гіаппі сіі 
Таззіпагі (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга. д,іоѵіпегга»).

Он потребовал т и ш и н ы  и  внимания, чтобы рассказать 
друзьям о великолепной первоапрельской шутке, которую 
сыграли с Тасслнари.
резсе іп Ъіапсо см. В -692.

ти (о  с о т ’ип резсе см. М-2257, 
пиоѵо резсе см. Р-1343. 
рій пигіо сНе ип резсе см. N-542. 
за по согпе ип резсе см. 5-200. 
іХііо согпе резсе см. 2-61. 
оссЬі гіі резсе см. 0-46. 
гисса зепга резсі см. 2-90.
1346. апйаге (или іогпаге) а Ьазіопаге I резсі отпра

виться на галеры, на каторгу.
1347. аѵеге іі резсе зепга Нзса (или зепга 1а зріпа)

получить что-л. без труда; снять пенки, сливки; прийти 
на готовенькое, 

1348. ЬиИаге (Іетро) а резсі ^  бездельничать, бить 
баклуши:

Еііа гііззе: — В и іііато  а резсі ігорре оге. АНога іапіо 
ѵаггеЬЬе гезіагзепе пеііа сіііа {/?. Вгі&пеііі, «Ьа йегіѵа»).

— Мы тратим понапрасну слишком много времени, — ска-» 
зал Элия. — Уж лучше было остаться в городе.

1349. Ьийагзі а резсе зи цй встретить кого-л. с рас
простертыми объятиями.

1350. Ьиіі:агзі (или ргесірііагзі) а резсе іп не раз
думывать, решительно броситься на что-л.:

— Оиапгіо аѵеѵо 1а Іиа еіа е шіо рагіге ші оіігіѵа йа Ьеге
іо т і  сі Ьиііаѵо а резсе (Р. Сіоѵаппіпі. «Ьа ЬаЬеІІе»).

— Когда мне было столько же лет. что и тебе и отец 
предлагал мне выпить, я долго не раздумывал.

сегсаге резсі іп т о л іе  Могеііо см. М-1906.
1351. еззеге ип (или соше іі) резсе !иог сГасциа чув

ствовать себя как рыба, вытащенная из воды; быть не 
в своей тарелке:

— Оісе зетр ге  сЬе іп $опйо аѵгеЬЬе аѵиіо, рег цій, 1 
шіеі сЬе, пеііа зосіеіа, ё с о т е  ип резсе ?иог (1’ас^иа 
(Е. Савіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп[ог1е»).

— Она утверждает, что, в сущности, наши вкусы почти 
сходятся, что в обществе она чувствует себя, как рыба, вы
нутая из воды.

ИеПе соп^іиге, пеііе Ъаііа&ііе егапо віаіі пеі Іого еіетепіо; 
іп расе, егапо ога со те  резсі іиог й ’асчиа (Ь. РігапйеІІо. 
«I ѵесскі е і ціоѵапі»).

В заговорах, в боях они были в своей стихии; в мирное 
время чувствовали себя как рыба, выброшенная иа сушу.

1352. ^аге іі резсе молчать как рыба, играть в мол
чанку:

..Х еі рио Гаге іі резсе ПпсЬё 1е раге, о соп?еззаге Іиііо,
о гассопіагсі ипа з іоп а сЬе поп віа іп ріейі... Рег поі, ^ ііе іо  
сіісо зиЬііо, ё 1о зіеззо: аЬЬіато іи ііі &1і авві іп тапо 
(С. Ргиііего е Р Ьисепііпі «Ьа йопгш йоііа йотепіса»).

— .Вы можете "колько угодно играть в молчанку или 
ж е откровенно во всем признаться, можете рассказать нам 
какую  угодно небылицу... Прямо вам скаж у: нам все равно, 
все козыри у нас на руках.

1353. Гаге іі резсе іп Ьагііе держ аться в стороне, быть 
равнодушным наблюдателем. 

Пліге а сойа гіі резсе см. С-2039. 
1353а. гпапгіаге а іп^газзаге і резсі послать на корм 

рыбам, утопить:
«Пі’зи: чиапіі п’Ьаі тапгіаіі а Іпдгаззаге I резсі?» {Е. Са- 

Іапйга, «Ьа Ъиіега»).
— Ну-ка скаж и, скольких ты утопил?

пио!аге согпе ип резсе см. N-604. 
ргесірііагзі а резсі іп цс см. Р-1350.
1354. ргепсіеге (или Ігаііаге) а резсі іп Гассіа пле

вать в лицо, третировать:
«Зііѵапо, Іо поп іі сарівсо... іо іі ргепйо а  резсі іп ^ассіа 

е іи  іпѵесе сіі аѵегсеіа соп т е ,  т і  гезіі атісо ... т а  сЬе Ьаі 
пеііе ѵепе? ас^иа ігезса?» (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі го- 
тапі»).

— Сильваио, я не могу тебя понять... Я плюю тебе в 
лицо, а ты вместо того, чтобы обидеться иа меня, остаешься 
мне другом. Что у тебя в ж илах? Водичка?

— Ве’ аѵеѵа апсЬе ип ро’ іі йепіе аѵѵеіепаіо соп Тгеззо 
е  сотрад п іа . Тгеззо ега БІаіо зио со тр ар п о  й’ипіѵегзИй, е 
ріи Іагсіі Гаѵеѵа іга ііа іо  а резс! 1п Гассіа рег диезііопі йі 
Іаѵого. Е іиі ѵоіеѵа ргепИегзі 1а зосібіз^агіопе йі теііег%1і Н 
Ьавіопе пеііе гиоіе (С. Ргиііего е Р. ЬисепііпІ, «Ьа йоппа 
йеііа йотепіса»).

— Гм, он имел зуб на Трессо и компанию. Трессо был 
его товарищем по университету и впоследствии, когда они
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устраивались на работу, подставил ему ножку. И теперь он 
хотел рассчитаться с Трессо и в свою очередь вставить ему 
палки в колеса.

1355. поп зареге сНе резсе (или резсі) рі&ііаге (или 
ргепсіеге) не знать, на что решиться; быть в растерян
ности:

— ...5е Ьаппо Іазсіаіо арегіо іі сапсеііо, сі сЗеу’еззеге ип 
ІгаЬоссЬеііо»

— АПога епігегешо гіаі гіі сііеіго— гіесізе іі Ргіпсіре.
Ма апсЬе іі сапсеііо розіегіоге ега арегіо. С іі зІгаІе^Ьі 

гіеі Ргіпсіре поп зареѵапо сНе резсі р іеііаге (О. Койагі, «Ье 
аѵѵепіиге (Іі Сірроііпо»).

— ...Раз они оставили калитку открытой, значит, здесь 
западня.

— В таком случае нападем с тыла, — решил принц Лимон.
Но калитка позади замка тоже оказалась незапертой.

Весь его генералитет был в замешательстве.
...Е Г аііга  шаШ па т і  зопо а іга іо , а ііа  зоШ а ога, т а  его
ип ро’ іп репзіего... поп зареѵо ргоргіо сНе резс! ргепгіеге 

(С. Зоаѵі, «РапіаЬиІоив»),
...В то утро я встал как обычно, но был озабочен... Я, 

право, не знал, что мне делать.

іогпаге а Ьйхіопаге і резсі см. Р 1346.
ІгаМаге цсі а резсі іп Іассіа см. Р-1354.
1356. ѵоіеге іі резсе кепга 1а Іізса мечтать о рыбе без 

костей, хотеть получить что-л. без труда.
1357. с’ё резсе йа іігаг зи =  здесь есть чем п о ж и 

в и т ь с я  :

— ...Іпвошша: ЪогйеІН, ІаЪагіпі, іп іи ііі і рокіі Йоѵе с’ё 
ревсе гіа I і та г зи, 1а біо іо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...В общем, везде: в борделях, в ночных кабаре — везде, 
где можно чем-либо поживиться, там меня н ищи.

1358. сЬі йогте поп рі^ііа резсі ргоо. =  много спать— 
дела не знать; без труда не вытащнші) рыбку из пруда, 
под лежачий камень вода не течет.

1359. сіті Ьа тап ^ іа іо  і резсі (или іі резсе) йідегізса 
(или зриіі) 1е ІізсЬе ртоѵ. к т о  согрешил, тому и 
каяться; любишь кататься — люби и саночки возить.

созіа рій 1а заіза сЬе іі резсе см. 5-109.
сЬі ѵа рег циезіі т а г і чііезіі резсі рідіій см. М-815.
ё те ^ ііо  зсаІЬаіга сЬе пиііо резсе см. 5-310.
пеі т а г  2Г0550 *• рі^ііапо і резсі ^гоззі см. М-819.
йаі т а г  заіаіо пазсе іі резсе Ігезсо см. М-820.
1360. поп с’ё резсе зепга Іізса (тж. о^пі резсе Ііа Іа 

зиа Іізса) ргоѵ. нет рыбы без костей; всякая медаль 
имеет оборотную сторону.

поп ё пё сагпе пё резсе см. С-984
1361. поп зі рио аѵеге йе’ резсі зепга іт т о ііа г з і ргоѵ. 

чтобы рыбку есть, надо в воду лезть; без труда не вы
тащишь и рыбку из пруда.

о^пі резсе Ьа 1а зиа Іізса см. Р-1360.
Гозрііе е П резсе Йоро Іге ^іоглі рихгапо (тж. Го- 

зрііе ё соте іі резсе, Йоро 4ге діогпі ригга) см. 0-672.
1362. ІІ резсе сотіпсіа а риііге (или а риггаге) йаі 

саро ргоѵ. рыба с головы гниет.
1363. і резсі ^гоззі (или ^гапйі) тап ^іап о  циеііі ріс- 

сіпі ргоѵ. большая рыба маленькую целиком глотает.
1364. і резсі ^гоззі зіаппо іп іслйо ргоѵ. крупная ры

ба в глубине водится; большому кораблю — большое 
плавание.

1365. іі резсе ѵа тап&іаіо циапйр ё Ігезсо ргоо. рыбу 
едят, пока свежая; =  дорога ложка к обеду.

іі резсе поп ѵаіе 1а заіза см. 5-109.
1366. циапйо іі Ьиоп резсе ѵіепе а ^аііа, зе поп зі 

резса, зреззо зі Іаііа ргоѵ. ~  куй железо, пока горячо; 
не упѵскай удобного случая.
РЕ8СІОІЛѴО т

1367. соте ип резсіоііпо а Іеззо =  т и х и й  как мышка:
...Е аѵеѵа ипа гло^Не гіоісе е газБе^паІа с о т е  ип ре- 

б с і о і і п о  а ІезБо (Л. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риІсеІІац%іо»).
...У него была спокойная, гихая, как мышка, жена.

1368. 1о заппо іпііпо і резсіоііпі это каждая собака 
знает.

РЕ8СО т
1369. сопозсеге і! резсс ааііа т е іа  (или П т е іо  йа* 

рвзео) знать, разбираться что к чему.
диапіі ГісЬі Іа іі т іо  резсо! см. Р-642.

Р Е 80  т
1370. резо тогіо  а) убойнь.й вес; Ь) мертвый груз, 

балласт:
Ье йоппе, іп депегаіе, вопо рев! тог(і рег ип еагаве

(С. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»),
Вообше женишны в гараже — это мертвый груз.
«Созі Іе позіге Гаізіід е Іе позіге регГігііе поп Ьаппо зегѵііо 

а пиііа, г е з ііа т о  зепга ип зоЫо атЪегіие, Іо соп Маііео, Іи 
соп 5оІіа, гіие резі т о г іі  сіа рогіагсі гііеіго рег 1а ѵііа» 
(Л. Могаѵіа, «Ье атЬігіопі вЬа^Ііаіе»),

Итак, ии обман, ни предательство не пошли нам на поль« 
зу: мы оба — я и Маттео, ты с Софией остались без гроша, 
влачить ж алкое существование до конца наших дией.

1371. резо сЬе йа іі ігасоііо аііа Ьііапсіа решающее 
обстоятельство, решающий фактор.

ІіЬго а резо см. Ь-558.
ип ІІЬго йа йаге а резо аі заішпаіо см. Ь-559.
1372. а резо йі сагіа очень дешево, почти даром.
1373. а резо й’ого на вес золота, драгоценный.
1374. — ра^аге а резо й’ого плагнть бешеные деньги, 

заплатить огромную цену:
Коп 5І ігоѵаѵа рій пё ипа роіігопа. пё ип розіо гіізипіо» 

пё ип раісо, п е т т е п о  а ра^агіо  а резо й’ого (С  Соііойі, 
«Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).

Н и за какие деньги нельзя было досгать места ни в пар
тере, ии в амфитеатре, ни в ложе.
(Пример см. тж. 0-856).

4иШ й’ип резо е й’ипа Іапа см. Ь-112.
1375. аѵеге (или айорегаге, Гаге, іепсге) йие резі е Йие 

тізиге (или Йорріо резо е йорріа тізига) быть при
страстным, судить пристрастно, ко всему подходить с 
двойной меркой.

1376. йаге іі резо (или іі ріизіо резо) а) не об
вешивать, взвешивать правильно; Ь) правильно оцени
вать, судить:

— Сегсо кегпргс сіі гіаге аііе ссзе е аі Га(1і іі Іого і̂икСо 
реяо (К  ВгоссЫ, «I іегпрі еіеі ^гапсіе атоге»).

— Я всегда стараюсь правильно оценить все происходя
щее.
(Пример см. тж. М-2096).

е5$еге й’ип резо е сГипа Ъиссіа (или сГипа Іапа) см. 
Р-1104.

1377. ^аге (или теііеге) ре&о гіііо принять бесповорот
ное, окончательное решение.

1378. ^аг5'і гіі ип ре^о достигнуть равновесия, уравно
веситься.

^аге гіие резі е йие шізиге (или сіорріо резо е гіорріа 
тізига) см. Р-1375.

^аге гі’о^пі Іапа ип ре&о см. Ь-115
1379. Іеѵаге сН резо а) поднять (на руки и т. п.); 

Ь) (тж. ргепсіеге или гиЬаге сіі резо) позаимствовать, 
списать, совершить плагиат.

1380. Іеѵагзі ип резо гіі соііо а) сбросить с плеч до
лой, отделаться; Ь) сбросить тяжесть с души, облегчить 
Д у ш у .

тей еге резо гіЙо см. Р-1377.
рогІ:аге Ьепе [таіе] іі резо гіе^П аппі см. А-909,
1381. рогіаге гіі (реже іп) резо нести на весу» иа ру

ках:
...Е поп зепга ^гапгіе зіепіо, езБа е  1е зие гіоппе 1а рог- 

♦агопо диазі гіі резо зи рег 1а зса іе ііа  е  Гаііо^агопо іп ипа 
сатегиссіа іиог йі тапо (М. й’Аге%Ііо, «Еііоге Ріегатовса»).

...И не без труда Виктория и ее служанки почти что на 
руках перенесли Джиневру вверх по лестнице в одну из 
укромных комнатушек замка.

ЬЧтріе^аіо. — ...ЗагеЬЬе ип’ессеНепіе Ігіеа зе іі р г іт о  
^іигіісе Сгог поп іоззе тогіЬопйо, йа тоН і т е з і. поп
ѵіепе ріі5 іп иШсіо. С арііа зо ііап іо  сазі ессегіопаІіЗБІті, 
диазі Ьізо^па рогіагіо іп резо (С/. ВеШ, «Соггигіопе аі Ра- 
Іагго сіі Оіизіігіа»).
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Ч и н о в н и к .  — Это была бы прекрасная мысль, если бы 
не то обстоятельство, что господин Кроз уже несколько ме
сяцев тяжело болен. Он появляется на службе только в со
вершенно исключительных случаях, да и то его приходится 
чуть ли не нести иа руках.

1382. рогійге іі резо зорга іі сіоззо нести тяжелое 
бр_мя, тянуть лямку.

1383. ро5Еге ип ре$о зиі сіохзо а цй взвалить непо
сильный груз на кого-л.

ргспсіег’ (или гиЬаге) Й: рего см Р 1379 Ь).
'1384. гиЬаге зиі ре*»о обвешивать (пример см. Р-410). 

з^ггѵаге ІІ йогзо йі ип резо см. 0-847.
1385. зіа-е а  резо сіі чй жить на иждивении кого-л. 
іепеге йие резі е йие шізиге (или йорріо р^зо е йор-

ріа тізига) см. Р-1375.
1386. іепеге войо і ^гаѵі резі держать в повиновении, 

тиранить, угнетать.
1387. іепеге йі резо держать на весу, на руках.
1388. Іодііеге (или Іогге) йі резо а) тащить волоком, 

волочить; Ь) позаимствовать, списать, совершить пла
гиат.

1389. Іо^ііеге ип резо йаі сиоге снять камень с души; 
избавить от забот.

1390. іо^ііегзі ип резо йаі сиоге (или йаііо зіотасо)
вздохнуть с облегчением:

«N011 ѵіюі пи ііаі..»  Іогпб йісепйо... йоп 5ап1о чиаЕІ 5І 
{о5ве ІоПо ип егап реко гіаііо БІошасо (О. Ѵег$а, «МаМго- 
йоп СевиаШо»)

— Она ничего не хочет!.. — повторил... дон Санто, точно 
это бьыо для него большим обпегчением.
іогге йі резо см. Р-1388. 
сЬі Ьа діі опогі пе рогіа і резі см. О 393. 
ипа ріссоіа саіепа шиоѵе ип ^гап резо см. С-1279. 

Рс55ІМ О  а§д 
аѵеге (или рагзые, ѵіѵчге) ип реззішо циагіо й’ога 

см. 0-44. 
тейеге зрігііо реззіто  см. 8-1475. 
р о т  реззіто поте см. N 429.

РЕ5ТА I 1) след; тропа, 2) тяжелое, трудное положе
ние.

1391. аЬЬапйопаге (или Іавсіаге) пеііе резіе (2) оста
вить б беде, в тяжелом положении:

Е іі тагсЬеье ега рагШо Іавсіапйо 1п іі саѵаііеге сЬе 
Ь е в іе т т іа ѵ а  іп іегпатепіе... «Сі аЬЬапгіопа соеі, п еііе резіе!» 
{/.. Сариапа, «II тагскехе Ш Носсаѵегйіпа»)

И маркиз уехал, оставив своего родича, который про 
себя посылал ему вслед проклятия: «Ах так! Он бросает нас 
иа произвол судьОы!»

— Мі тегаѵі& ііо гпоНо гіі і е — е е с іа т о  йеііе е т е 2 - о — 
рпіт а т і  сопѵіпсі а е(,п; і і і рег таге е рег іегга, роі т і  
ѵиоі Іагсіаге пеііе резіе. Ье11’ат ісо , іп іеі!е тіа (С. Косіаг^ 
«Ье аѵѵепіиге (!і СіроШпо»).

— Удивляюсь я тебе, — воскликнул Семь-с Половиной — 
Сначала ты уговариваешь меня идти вместе несмотря ии на 
что, потом хочешь, бросить меня в беде. Хорош друг, нечего 
сказать!
1392. апйаге рег Іа резіа (тж. поп ивсіге йеііа резіа)

(1) идти проторенной дорогой.
1393. апгіагсі рег 1е резіе (2) попасть в опасное поло

жение, попасть в беду:
II саро гіеііо зіа іо  тезз ісап о  сі апгіо рег 1е реяіе е іи 

бозШ оііо йа ип аНго еепегаіе («Соггіеге йеііа зега», 5 по- 
ѵетЬге /975).

Глава мексиканского государства был свергнут» и его ме^ 
сто занял другой генерал.

1394. еззеге зиііе рез*е (1) идти по следу, напасть 
на след; (пре) следовать по пятам.

1395. еззеге (или гезіаге, г ітап еге , іхоѵагзі) пеііе ре- 
з(е (2) быть, оказаться в беде, в затруднительном поло
жении.

Іазсіаге пеііе резіе (2) см. Р-1391.
1396. теМегзі зиііе резіе (1) напасть на след: 

Зиссегіеѵа ип Ш іо: е диеііо 5І ш еШ ѵа зи ііе  резіе, ІІ
ргепгіеѵа с о т е  бі ргепйе ипа Іерге ар р еп а  еташ гааіа  (Ь. ЗсСа- 
зсіа, «II &іогпо йеііа сіѵеііа»).

Случалось какое-нибудь преступление, и он нападал на 
след и брал преступника, как охотник берет новорожденного 
зайчонка.

гезіаге (или гітапеге) пеііе резіе (2) см. Р-1395.
1397. гірі^ііаге Іа резіа йі... (1) направиться, напра

вить свои стопы
ігоѵагзі пеііе резіе (2) см. Р-1395. 
поп изсіге йеііа резіа (1) см. Р 1392.

РЕ5ТАКЕ ѵ 
резіаге Гасдиа пеі тог іа іо  см. А-186. 
резіаге іі саіса^по см. С-107. 
резіаге (зи)і саііі см. С-200, 
резіаге зиі саро а цсі см. С-788, 
резіаге цс пеі саро аій-иі см С-787, 
резійге і ріейі а цсі см. Р-1684 
ріссНіаге е резійге цсі см. Р-1562.

РЕ5ТАТА /
1398. резіаіа й і саііі давка, т о л к о т н я .

РЕ5ТЕ /
13Э9. Іа резіе йеііа зосіеіа бич общества.
1400. іпіегпаіс резіе поэт ревность.
1401. зеі^е резіі казни египетские наказанье божье.
1402. — йігпе йі зейе резіі (тж. йіге резіе или Іе зеМе 

резіі йі...) обвинять кого-л. во всех смертных грехах, 
вешать собак на кого-л.:

Ма і кіогпаіі? — аргЧі сіеіоі — Тгаппе 1 росЫквІшІ, ргеі- 
Іа т е п іе  тіп іБІепаІі, сЬе рег ип роѵиіо СІдиагсІо ві тіп ікіго  
йеІГіБІгигіопе поп сіаппо IIго сііе ип Ь ге\і55іто  сопіо йі 
рига сгопьса, ! иі 1 і л . і аіігі" іп согг, а гііг 1е хеііе ревіі 
йеііа  сопГегепга е сіеі сопГегепгіеге (О. Коѵеііа, «Ь‘Іасіо»),

— А газеты? Как гром среди ясного неба! За  исключе
нием немногих, министерских, которые, чтоб не задеть ми
нистра просвещения, ограничились краткими заметками, все 
остальные в один голе- разразились критикой против дчкла- 
да и самого докладчика, обвиняя его во всех смертных гре
хах.

сНге рез(е е согпа см. С-2697.
1403. (сНе) й ѵеп^а 1а резіе! (или 1е зейе резй!) чтоб 

тебя черт побрал!:
ЬЧпіеггпіега ІЛгіса... вегіеНе ѵісіпо а Іиі, т а  Іазсіапгіо 

оііге сііесі сеп ііте іг і йі Брагіо регсЬё аареѵа сЬе іІ с о т -  
тепгіаіоге поп а т а ѵ а  еіаге (^горро ѵісіпо а депіе іп!егіоге 
с о т е  Іеі, сЬе д іі ѵепі55е Іа резіе а циеі ѵессПіо (О. ЗсегЬа- 
пепсо, «Ь’а&опі2гаіоіо»).

Медсестра Ульрика села, но на некотором расстоянии от 
него. Она знала: шеф не любит сидеть слишком близко к 
людям, ниже его по положению. Черт бы побрал этого 
старикаі

РЕ5ТЕ1ХО т 
05, пі тогіа іо  ігоѵа іі зио резіеМо см. М-1938- 

РЕ8ТО адд  
Ьиіо регіо см. В-1410. 
оссЬіо резіо см. О 34 
аѵеге ’ о^за резіе см С 688.
еззеге (или зіаге) а роііо резіо (тж. тапдійге роііо 

резіо) см. Р-1968.
дгапо резіо (а Ьиоп сезіо см. 0-989.
Наііа пеѵе о сойа о резіа поп гѵга! сНе ас, иа см, 

N-269 
РЕТ0  гп

1404. гіа\еге іі реіо груб, воелрянуть, взыграть духом. 
РЕТТІКАКЕ у

рейіпаге ІІ Ьагіойо см. В-302.
аѵеге (ѵш  ргег.йеге, рі^Наге) ^ай а  (или ^айо) йа 

рейіпаге см. С-251, 
йаге ^ай е йа рейіпаге см 0-253 
рейіпаге ип гіссіо см. К-312.
сЬі зі реіііпа соп 1е ргоргіе т а п і поп з’гссогде Йі 

зйаррагзі і сареііі см. М-697.
1405. сНі поп т і  рейіпа поп ѵо^ііо ейе т і  ^_аІГі ргсѵ 

её чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. 
РЕТТШЕ гп

соі йепй ІагдЬі Йеі рейіпе см. Б  146.
1406. аѵеге іі рейіпе е іі сагйо много, вдоволь есть н

ПИТЬ.
Іа тапдегеЬЬе зиі рейіпі йа Ипо см. М-376, 
зе діі : пойо, ѵеггй ,іі реШпе (тж. (иііі і пойі ѵеп- 

§опо аІ реіііпс) см. N-379.



іі іі^позо поп аша іі реійпе см. Т-641.
РЕТТО т

1”С7. реМо Іогіе отважный, мужественный человек.
1408. а реМо йі... по сравнению с..:

Ма Іе репе гіеі согро егап пиііа рег Р іегатозса  а реііо 
гіеііе ійее ап^озсіозе сЬе а тапо а тапо ^ іі з ’апгіаѵапо шоі- 
ііріісапгіо... (М. сі’АгедІіо, «Еііоге Ріегатозса»).

Но физические страдания были ничто по сравнению с тяж 
кими мыслями, которые постепенно стали одолевать Фьера- 
моска...

1409. — (роіеге) 5*аге а реМо 61... выдерж ивать срав
нение; не уступать:

— Іт ііа г іо п і сЬе роззопо зіаге а реііо  гіе^И огі^іпаіі — 
поіо Оизіаѵо Аігііпі (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіиді Вагйеііі»).

— Это подделки, которые могут соперничать с подлинни
к ам и ,— заметил Густаво Альдини.

1410. сіі реііо твердый, решительный: иото  сіі реііо 
смелый, отважный человек.

1411. іп реМо в душе, в глубине души.
1412. а реііо а реМо один на один, лицом к лицу.
1413. іп реііо е (іп) регзопа собственной персоной, 

лично.
1414. а реМо хсорегіо =  голыми руками; на ура:

(^иеі сЬе іп чиезіі гіие ^іогпі е т е г г о  Ьаппо аііассаіо  і 
раігіоіі ді 5. М агііпо, поп зопо віаіі сЬе рагіііе  йі ігцрре 
ігге^оіагі, зепг’огсНпе е зепха сотапсіо, сЬе іп $ассіа аі 
п ет ісо  Ьаппо сегсаіо а реііо Бсорсгіо ргепйеге диеііе аііиге... 
(С. йе кісоіа, «йіагіо пароіеіапо», «Ьи&ііо 1799»).

Отряды, атаковавшие в течение двух с половиной суток 
позиции патриотов Сан-Мартино, не принадлежали к регу
лярным частям. Они были плохо дисциплинированы, ие 
имели единого командования и пытались захватить эти вы
соты голыми руками.

1415. соп Іогіе реііо храбро, мужественно, бесстрашно.
1416. сіі росо реііо малодушный.
1417. й'і 1иШ> реііо со всей силой, изо всех сил
1418. аіігопіаге йі реМо встать грудью (на защиту), 

дать отпор.
1419. аргіге (или раІеваГе) іі реМо а) внимать: пони

мать; Ь) открыть душу.
1420. аѵегг реМо а цс иметь силы, храбрость, муже

ство для чсго-л.; смочь, быть способным на что-л.
1421. аѵеге цс а реііо принимать что-л. (близко) к 

сердцу; интересоваться чем-л.
1422. аѵеге іі реііо ѵіііапо иметь бесчувственное серд

це, быть бесчувственным.
1423. Ьаііегзі (или ріссіііагзі) іп (или Й‘ пеі) реііо 

бить себя в грудь, раскаиваться; рвать на себе волосы:
81 ЬаНе іі рсііо  сЬі а т а  ігорро Іа сотосІІІа... СЫ сіоё 

ргепгіе сіеііе тегіісіпе зепга зіаг таіе т а  зо ііап іо  рег раига 
гіі зоНгіге (С. Сейегпа, «Зіцпоге & Зіцпогі»).

Ведь клянет себя тот, к го слишком уж цеиит свой ком
форт... тот, кто глотает таблетки не потому, что болей, а 
потому, что боится заболеть.

1424. сЬіийеге іі реііо =  замкнуться, похоронить в
ДУШ»:

1425. йаг(&і) сіі реііо натолкнуться, столкнуться; схва 
титься в противоборстве

1426. йіІЯІаге іі реМо вздохнуть свободно (избавив
шись от беспокойства, неприятносіей).

Ійге ти го  сіеі ргоргі реііі сж. М-і!190.
Іаго 8і“.ре сіі ргоргі реііі см. 5 760.
Іеѵаге ипа то п іа ^ п а  Йаі реііо а чгі см. М-1848.
1427. теМ е.е а ре*1о предупредить, насторожить. 
те11ег5І ипа (или 1а) шапо аі (или виі) реМо см.

М 333.
1428. оІІКге 11 ре**о аі соірі подставить грудь под 

удары, принять удар на себя.
рйіезаге іі реМо см. Р-1419
ріссЬіагзі іп (или іі, пеі) реМо см. Р 1423.
1429. рідііаге (или ргепйеге) <]с йі (или а) реМо при

нимать что-л. близко к сердцу, тяжело переживать 
что-л., волноваться из-за чсго-л.:

Сагіо. — Мі раге регё сЪе ѵоі віаіе йі диеііі сЬе ргепгіоп 
Іе созе Ігорро сіі реііо (О. РаЬЬгі, «Раіисіі») ,

К а р л о .  — Мие, однако, каж ется, что вы из тех, кто
принимает все слишком близко к сердцу.

1130. ргепйеге цй йі реііо а) (тж, ргепйеге рег іі 
реМо) взять за горло, принудить, заставить насильно:

«Боѵеѵі гассоп іагтеіо  зііЬКо, аѵгеі БІзІетаІо Іо...» 
«Ргепгіепгіо гіі реііо диаісипо, 1о зо. Ма поп роіеѵато 

езрогсі, Ііпіге іп диезіига, іп ІгіЬипаІеэ (Ь. Вопаппі, <Ѵ айиі- 
іега» ).

— Ты должна была мне все рассказать сразу. Я бы все 
устроил...

— Взяв кого-нибудь за глотку, знаю. Н о мы не можем 
привлекать к себе внимание, дойти до полиции, до суда.

5і ега зрагза аііога 1а ѵосе сЬе 1 соти п ізіі поп ассоп- 
зепііѵапо а ііа  расШ сагіопе, е Гех зіпйасо аѵеѵа ргезо ЙІ 
реііо  ВаЬа (С. Саззоіа, «II іа&ііо еіеі Ьозсо»).

И когда прошел слух, что коммунисты ие согласны ми* 
рнться, бывший мэр набросился на Баба.

Ь) подходить к кому-л. с открытой душой, быть откро
венным с кем-л., доверять кому-л.:

«Е Ъагіі апсНе сЪе поп сопѵіепе т а і  ргепйеге гіІ реііо  ІІ 
р гоззіто , Іе розігіопі пейе зопо регісоіозе» (С. Мопіезапіо, 
«Ьа сироіа»)

— И помни, что никогда не следует слишком доверчиво 
относиться к ближнему своему: искренность — опасна.

1431. гісеѵеге йі реііо встретить грудью. 
вепНгхі (Іапіі) яріііі пеі рейо см. 5 1418.
1432. зоііеѵаге іі реМо выпячивать грудь; пыжиться, 

фанфіронитъ.
143?. Іепеге іп реііо а) держать в тайне, затаить в 

сердце, в душе; Ь) умолчать о чем-Л.
1434. Іоссаге іі реМо соі теп іо  склонить голову; при

мириться, покориться.
ип Ноге (или ип птаххо) йі Ііогі апсЬе хе ѵаіе ип циаі- 

Ігіпо поп хіа Ьепе г реііо йі іиШ см. Р-917. 
Р Е т и с с ю  (или РЕТУ 220) 

саза сіі Реіигхо (или <5і Ре(иссіо) см. С-1145.
РЕ22А }

1435. регга гіі ріесіі ^  отставной козы барабанщик, 
пиоѵо 6і регга см. N-611.
1436. а чиезіа регга только что, вот-вот.
1437. ^іа йі §тап регга (давным-) давио.
1438. теИегѵі 1е регге е 1 ип^иепіо (или Гип^иеп(о е 

Іе регге) приплатить из своего кармана; жертвовать в 
чью-л. пользу.

{гаигі*е со те  рехге йа ріейі см. Т-864.
РЕ22АССЮ  т 

реггассіо сіі т о  1а см. М-2107.
Р Е 220  т

1439. іі регго ^огіе гвоздь (сезона, программы и т. п.).
1440. регхо ^го55о шишка, важная персона, большой 

человек:
II «регго чиезІІопе ега ипо йі ^ие^Іі тсіизігіаіі

ѵепиіі йа Ьаззе огідіпі, сЬе рег поЪіШаге 1е ргоргіе гіссЬегге 
тап іепдопо  а іигпо Іпіогпо а зё ипа ріеіапе гіі зсгШогі е 
зсгійогеПі (V. МогиссЫо, «Зіогіе йі іегі, йі Оёёі... е йі йо- 
пгапі»).

«Важной особой», о которой шла речь, был вышедший из 
низов промышленный магнат из тех. которые, чтобы придать 
некую видимость благородства своему богатству, содержат 
возле себя целую свору борзописцев всех мастей.

II зі&пог Оіосопйо, Ьиогіапігпа, гітргоѵегаѵа іі Іі^По рег
сЬё ігорро зреззо ігазспгаѵа 1о зіиіііо, ега ип райге сЬе 
ѵоіеѵа Гаге гіі зио Гідііо ип «регго ^гоззо» (М. Риссіпі, 
«8сорегіа йеі (епгро»).

Синьор Джокоидо, мнр праху его, упрекал сына за то, 
что тот частенько запускал занятия: он хотел сделать сыйа 
«большим человеком».

«Ѵізіо сЬе поп ё апсога ип регго егоззо, рег- ога розз іато  
сЬ іатагІо  Пап зетр ііс етеп іе?»  (Ь. Оаѵі, «ЗоШі а Ьгап- 
саіе»).

— Поскольку он еще не большая шишка, можем мы его 
называть просто Дэиом?
(Пример см. тж. С-1257; С-2512; 1-324 Ь).

1441. регго сГазіпо (или гіі Ьие, (Гідпогапіе, бі гіЬаІ- 
йо) оссл, дурак, невежда.

1442. регго сіі сагпе (со^ІІ оссЬі) форменный болван, 
круглый дурак, чурка с глазами.
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144Ь. регго йі сагіа клочок бумаги; документ, лишен
ный силы.

1444. регго йа саіазіа а) мужлан, неотесанный, гру
бый человек; Ь) никудышный человек, ничтожество.

регго йі сопі^Ііо с.и. С 2435. 
регго сіі ^аіега см. С-53, 
регго «П^погапіе см. Р-1441.
1445. регго й’іга йі Біо негодяй, наказание божье.
1446. регго йі тапі^оійо а) отпетый негодяй, мошен

ник; Ь) повеса.
1447. регго йі тагсапіогііа матрона, дородная жен

щина.
1448. регго сН ітіаіегіа грубый материалист, 
регго йі т о із  см. М 2107.
1449. регго йа поѵапіа один из главарей мафии, гла

варь банды.
1450. ип регго сіі рапе простой, немудреный человек:

...Ьа йоппа т і  ріасе піаіігіога е т а д а г і апсЬе ип ро’ 
сК еЛа, Рира, іпѵесе, ега диеііо сЬе ві Л ее ип регго рапе 
(А Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

...Мне нравятся ж :ищины лукавые и, пожалуй, чуть-чуть 
кокетливые, а Пупа была, что называется, сама простота.

регго йі гіЬаІйо см. Р-1441.
1451. регго сН гиссііего Сахар Медович, слащавый, 

медоточивый человек:
Пі Ц а ип ро’ гіепігагопо а  Ьгассеііо, Йоп Рііірро Іогпаіо 

ип регго <1І эиссЬего соп тавіго-гіоп Оевиаійо (С Ѵегца, 
*ААизіго-(1оп СсхиаШо»),

Через некоторое время они возвращались под ручку, и 
дон Филиппо вновь стал сладкоречив с доном Дж?яуальдо.

1452. ип (Ьеі или Ьиоп, ^гап) регго (большой) про
межуток времени:

8і Ъиііб а зейеге зиі ргішо егайіпо йеі сого... е зіе ііе  ип 
Ьиоп регго соі саро ?га 1е т а п і  есі і дотШ  зи ііе  ^іпоссЬіа 
рег гіргепйег зрігіЦ (М. й’Аге&Ііо, «Еііоге Ріегатозса»).

Она рухнула на первую ступеньку хоров... и, чтобы со
браться с духом, долго сидела, поставив локти на колена и 
сж ав голову ладонями.

— Заі с о т ’ё Іа еепіе, — е̂се йоро ип Ъеі регго. — ОІсопо: 
^ие1Iа й ізегагіаіа  ё іп Бапаіогіо е Іиі з ’ё т е з з о  соп ип’аИха 
(С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі Ьозсо»).

— Ты ведь знаешь людей, — сказал Баба после большой 
паузы . — Они говорят: эта несчастная лежит в больнице, а 
ее муж спутался с другой.

1453. — с!а ип (Ье!) регго с давних пор, (уже) давно:
Саго О іеі, іі ІіЬго ё аггіѵаіо да ип регго, т а  іо зопо зіа іо  

Г и іі іт о  а зарегіо е а ѵейегіо (С. Оіизііу «Ерізіоіагіо»).
Дорогой Л уидж и, книга получена уж е давно, ио я был 

последним, кто узнал о ией и увидел ее.
8оЦо, зи ііа  зігасіа, і р а з з а д ^  з ’егапо ГаШ гайі; Гипа зе 

п’ега апйаіа йа ип регго (О. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі 
гассопіі»).

Н а улице почти не было прохожих: уже давно пробило 
час.

Пеі гезіо е^Н сотіпсіаѵ а ай аѵеге Іа Сііій іп ид,%іа бо- 
ѵгапа, с о т е  <1а ип Ьеі регго о гт а і з ’ега зессаіо йі Е зіеііа  
З іт іа п а  (/?. Васскеііі, «Ьа сіііа йе^іі атапіі»).

Впрочем Джервазио уж е был сыт по горло Городом Влюб
ленных, а с некоторых пор ему приелась и Эстелла Симиана. 
(Пример см. тж. А-948; В-1018; В-1256; С-1613; Р-1173).
1454. — рег ип (ЪеІ) регго долго, продолжительное 

время:
Зіеиего II, ітшіі, рег ип регго, гіѵоі^епйо о^пі іап іо  1о 

зеиагйо ѵегзо АІЬегіо... (Ь. Ві&іагеііі, «Ь’ізоІа пега»).
Молча они стояли гам некоторое время, то и дело по

сматривая на Альберто...
(Пример см. тж. П-42; Р-524).
1455. ип (Ьеі) регго гіі... большой, крупный; хорошо 

сложенный, крепкого телосложения:
Оиагйаіе 1 сатіоп ізіі: бопо іиШ  регг! й’и о т іп і соп Іе 

зраііе  Іаг^Ье, 1е Ьгассіа йа іассЬіпі (А. Могаѵіа, «Ыассопіі 
готапі»).

Посмотрите иа водителей грузовиков: все они крепкие 
ребята, широкоплечие, с руками как у грузчиков.

сіиго со те  ип регго Йі е^іассіо см. 0-936.
1456. Й’ип регго а) (тж. іиііо Й’ип регго) целиком; 

вместе, как один; Ь) прямо, не сгиоаясь.

1457. — и ото  ІиНо 'Тип регго цельный человек: цель
ная натура:

Ип іпйіѵійио іасііигпо, зеіѵаіісо, йі ^иеШ сЬе а М ііапо 
гіеііп іато  «іиШ гі’ип регго» (С. Магоііа, «Маі йі Оаііегіа»).

Это молчаливый, необщительный тип из тех, кого мы в 
Милане называем «на большой палец».

а реггі е а Ьоссопі см. В-972, 
рег ип регго йі рапе см. Р-244.
1458. — йа ип регго іп циа с некоторых пор, с дав

них пор, с тех пор (и поныне) (пример см. С-341).
1459. іп сепіо реггі ^  готовый к услугам; прилагаю

щий (все) усилия, старания:
«Іо ип ріасеге а Іе? С опзійегаті іп сепіо реггі» {V. Рга~ 

іоііпі, «Ьо зсіаіо»)
— И ты меня просишь? Д а я для тебя готов расшибиться 

в лепешку.

іийо й’ип регго см. Р-1456 а).
1460. апйаге (или езвеге) а (или іп) реггі а) раз

биться, расколоться, развалиться:
Равіоііпо... Іогпо йі Н а рОііО соі саггеііо.
— (Зиа зорга? — йогііапйо 2иссЬіпа, ргеоссираіа сЪе 1а зиа 

сазеііа  роіеззе апйаге іп реггі (О. Койагі, «Ье аѵѵепіиге 
йі СіроШпо»).

Фасолинка... вскоре возвратился с тележкой.
— Ставить сю д а?!— спросила тетушка Тыква, опасаясь, 

как бы ее хижииа не развалилась.
И зио сегѵеііо Ьгисіаѵа. Ьа зиа а п іт а  ега іп регг! 

(М. Вопіетреііі, «II [ідііо йі йие тайгі»).
Ее голова была как в огие. Сердце разрывалось на частн.

Ь) лопнуть, потерпеть полный крах; прийти в расстрой
ство, разладиться:

Оиаіе зага 1а геаіій йі й отап і? Оиезіа ё чиеііа йі оей** 
1а ѵіііа зе пе ѵа а реггі, і тоЬ іІі зопо, рег 1о ріи, ѵепйиИ 
(Р. Запіі, «II зароге йеііа тепіа»).

Что сулит завтрашний день? То ж е, что и сегодняшний: 
вилла дож ивает последние дни, большая часть мебели уж е 
продана.

«О Н гііеті ип соскіаіі, зопо іп реггі» (С?. Магоііа, «Маі йі 
Саііегіа» ).

— Угостите меня коктейлем. Я валюсь с ног.
Е Ьо сарііо  сЬе зе т а і  йоѵго рагіаге йі Зегепа соп ^иаI- 

сипо іп агсіѵезсоѵайо о іп раггоссЬіа, созіиі аѵгй ип ѵізо 
з іт і іе  е іо поп т і  регйегб е поп апйгб іп реггі (С. Агріпо, 
«Ьа зиога &іоѵапе»).

И я понял, что если мне придется говорить о Серене 
с кем-нибудь у  архнепнекопа или из прихода, то у этого 
человека будет такое ж е лицо, но я не растеряюсь.

аѵеге 1а §х>1а азсшКа соіпе ип регго сГезса см. А-1187.
1461. аѵеге іі шогаіе а реггі ^  опуститься, пасть ду

хом:
Міпо аѵеѵа ІапгепШо сегіі зЬ апйатеп іі, е іе т е ѵ а  рег 

1’ипіій йеііа зиа сотр а^п іа . сЬе аѵеѵа іі т о г а іе  а реггі 
йоро Іге еіогпаіе йі саппоп е^еіатеп іо  (Ь. Вег%ожіпі, «гѴп 
Iисііе рег 8аЬа»)„

Мнно ж аловался иа шатания и боялся за свою роту, в 
которой после трех дней артобстрела боевой дух был ни к 
черту.

аѵеге і пегѵі іп реггі см. N-230.
1462. сайеге (или сазсаге) а реггі разваливаться, рас

сыпаться на куски:
...Е  зе 1а согііпа сЬе езізіеѵа іга раісозсепісо е ріаіеа Іого 

гіизсіѵап а ѵіоіагіа, поп ега рег Іагзі сайег а  реггі, йаѵапіі 
а^Н оссЫ, диеІГіІІизіопе, т а  рег ргоѵагзепе, іоссапйо соп 
тапо, 1а зозіапгіоза е геаіе ѵегііа (О. Тезіогі, «II Вгіапга е 
аіігі гассопіі»).

...И если им удавалось преодолеть преграду, отделявшую 
сцену от зрителей, то не для того, чтобы разрушить иллю
зии, а для того, чтобы почувствовать реальность происхо
дящего.

Оиапйо, а ііа  Ппе, іі Р і^па, зепга рій ѵосе. сазсап іе а 
реггі, зі гійиззе а саза... рег тапйаг @ій ип Ьоссопе йі сепа 
аѵѵеіепаіо йаііа Ьііе... ѵі Ігоѵб... Сеізіпа е Апіопіо йеі Ке 
(Ь. Рігапйеііо, «I ѵесскі е і ^іоѵапі»).

Когда наконец Пинья, потеряв голос, совершенно обесси
ленный, добрался домой, чтобы проглотить свой отравленный 
желчью ужин, ...он увидел... Чельсииу и Антонио дель Ре...
еззеге а (или іп) реггі см. Р-1460. 
1463. ^аге чс а (или іп) реггі а) разбить, расколо- 

т(ит)ь:
— (^иеі Оерреііо раге ип еа іап іи о то ! т а  ё ип ѵего іігап-

оо соі га е а г2 іГ -5е еИ Іазсіапо диеі роѵего ЬигаШпо іга 1е
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т а п і, ё сарас іззіто  гіі Іагіо а реггі (С. Соііойі, «Ье ао-
ѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Э тот Джеппетто только каж ется порядочным человеком, 
а с детьми он — настоящий тиран. Если отдать ему этого 
бедного деревянного человечка, он вполне может просто сло
мать его.

— Ріапо, ріапо! — 5і гассошапгіаѵа С іроІІіпо— ѵоіеіе ІагшІ 
іп реггі? (С. Ройагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

— Потише, потнше! — просил Чиполлино. — А то вы меня 
разорвете на куски.

Іп диеііе оге ѵагі герагіі гіе «І/А диііа» Іигопо ІаШ  а реггі 
гіаі Щ55І (Е. Соггайі, «Ьа гііігаіа сіі Кивзіа»).

За несколько часов различные части дивизии «Аквшіа» 
былн разгромлены русскими войсками.

Ь) делать что-л. нерегулярно, урывками.
1464. іагзі г реггі разрываться на части:

Вісе. — 8епіі, 5е Гоззе рег іе, рег сопдиізіаге іі іио ашоге,
10 т і  Іагеі а регхі (/. «Ѵп тагііо»).

Б и ч е .  — Пойми, если бы это было нужно тебе, я бы в 
лепешку разбилась, чтобы завоевать твою любовь.
(Пример см. тж. Р 790).

1465. Іаге йие реггі йі цсі покончить с кем-л., убить, 
^иайа^паізі ип реххо сіі рапе см. Р-263.
1466. Іеѵаге і реггі йі цй а) разнести кого-л. в пух и 

прах; Ь) перемывать кому-л. косточки.
1467. тапйаге іп (т іііе )  реххі разбить вдребезги:

І/іпѵеЕІіваІоге вЬаІіё Іа Іевіа сопіго 1о врессЬіо йеІГаг- 
тасііо  е віссогпе аѵеѵа Іа Іезіа гіига піаіиіб 1о врессЬіо іп 
т і і і е  рехгі (О. Нойагі. с /.г  аѵѵепіиге Ш Сіроіііпо»).

Сыщик ударился головой о дверцу ш кафа н. так как был 
твердолобым, то разбил зеркало вдребезги.

тап^іаге ип регго йі рапе іп (запіа) расе см. Р-272. 
ё ^іогпо Йа ип реххо см. С-596.
1а т і а  поѵеііа поп ё рій Іип^а, ѵоі іаеііаіеѵі ип рехго 

Йі пазо. іо ип регго й’ип^Ьпа см. N-508.
РЕ2201.А /

аѵеге (или Гаге) ип пойо аііа регхоіа см. N-365. 
РЕ221Ю І.О пі

1468. а реггиоіі рваный, в лохмотьях.
РІАСЕКЕ I ѵ

ріаеег; соше 1е сіроііе аі сапі см. С-1956.
Іагзі 1а ГПІПС8ІГЙ со те  ріасе см. М-1462, 
соте  раге е ріасе см. Р-419.
1а саза поп т і  ріасе йоѵе ^аМіпа сапіа е ^аііо (асе 

см. С-1197.
а сЬі поп ріасе т і  гіпсагі іі Нйо см. Р-942. 
а сЬі ріассіоп 1е Ьеііе е а сНі 1е ЬгиМе; рег циезіа 

зігайа зі тагііап  іийе см. В-457, 
а сНі ріасе іі Ьеге, рагіа зетрге йі ѵ'по см. В-579.
1469. сНі рег ріасеге а ипо йізріасе а ип аііго, регйе 

сепіо рег сепіо ргоѵ. ~  на всех не угодишь.
а сіазсип ріасе іі зио см С 1795. 
а Біо поп ріассіа см. 0-471. 
а  Біо піасепйо см. 0-467. 
йоѵе т і  раге е ріасе см. Р-420. 
цігаіеіа соше ѵі ріасе см. 0-657.
1470. пеззипо рио ріасеге а ІиМі ргоѵ. на всех не уго

дишь.
поп ё ЬеІІо ІІ ЬеМо, т а  сіо сЬе р!асе (тж. поп ё ЬеІІо 

циеі сНе ё ЬеІІо, ё Ьеііо циеі сЬе ріасе или т а  циеі сНе 
ріасе) см. В-459.

1а рарра зсойеііаіа ріасе а іиііі см. Р-373. 
т і  ріасе 1’аггозіо, т а  йеі Гито поп зо сЬе Іагпе см. 

А-1151.
ріасе ІІ ЬіссЬіеге см. В-718 

ріассіа аі сіеіо см. С-1869.
^іі ріасе ІІ т о т т о  см. М-1732.
1а ргіта зсойеііа ріасе а ІиМі см. 5-464. 
ѵагі зопо Йедіі иотіпі і сегѵеііі; а сНі ріасе Іа іогіа, 

а сЬі і Іогіеііі (тж. ѵагі зопо йе^Н иотіпі і саргіссі, а 
сЫ ріасе 1а іогіа, а сНі разііссі) см. ЦІ-173.
РІАСЕКЕ II т

11 ріасег Йеі Мадпоііпо см. М-121.
Йоппа (или Гепітіпа) Йі ріасеге см. 0-780.

1471. а ріасеге сколько душе угодно, хоть отбавляй, 
вволю:

Пі^р іпеѵапо а  ріассге йеі Іешро, ветЬгаѵа апсЬе рег Іого
ип сагпеѵаіе, ипа ѵасапга, !огзе Іа еиегга ега іпа Ппііа 
Бепга сЬе пе іовзе зіаіо  йаіо 1'аппипсіо (Л. йга^о, «II іі- 
йапгаіо» ) .

У господ офицеров свободного времени было хоть от
бавляй, и казалось, что для иих наступил праздник, время 
отпусков, что война, вероятно, уж е кончилась, только об 
этом забыли сообщить.

Ри іпіезо сЬе еззі аѵгеЪЬего іепиіо, рег соіііѵаге Г іпзаіаіа. 
Гизо йеІГогІо, гаа іо ѵі роіеѵо раззеекіаге а т іо  ріасеге 
(С. Ьеѵі, «Сгізіо зі ё [егтаіо а ЕЬоІІ»).

Условились, что они будут пользоваться огородом для 
выращивания салата, но я смогу гулять там сколько угодно.
1472. рег рігсеге ради бога, пожалуйста:

Мап тапо сНе іі регісоіо бі аііопіапаѵа соп Іа Ьагса гіаііа 
гіѵа, И р а з з е ^ е г о  іп зоргаппитего гііѵепіаѵа Іочиасе, іпіга- 
ргепйепіе, аі рипіо сЬе рій (Зі ипа ѵоЦа аѵеѵапо йоѵиіо 
гісЬіашагІо а ііа  ргийепга езогіапсіоіо рег ріасеге а поп 
а 1 гаге 1а ѵосе (А. Ога&о, «II [ійапгаіо»).

По мере того как лодка удалялась от берега и уменьша
лась опасность, иовый пассажир становился все разговорчи
вее и наконец осмелел до такой степени, что остальным 
приходилось то и дело призывать его к благоразумию, уго
варивая ради всего святого не повышать голос.

«Апсога чиеііа раззед^іаіа: зіазега по, рег ріасеге» еЬЬе
іі сога^&іо гіі йіг^Іі (О. Агріпо, «Ѵп йеШіо & опоге»).

— И еще эти твои прогулки... пожалуйста, ие надо сего
дня, — набравшись смелости, сказала Сабина.

гіаг5І рігсеге <Іі ^с см. Р-1474. 
гіаге ѵіа цс рег ріасеге см. Р-1475.
1473. ?аге ип (или іі) ріасеге (тж. гепйеге ип ріасеге) 

сделать одолжение:
— регб чиезіа зіапга ё шіа, — гііззе II ЬигаШпо — 

е зе ѵиоі ІагшІ ип ѵего ріасеге, ѵаііепе зиЬііо (С. Соііойі, 
«Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Сегодня здесь хозяин я, — сказал Пиноккио, — и, если 
ты взаправду хочешь доставить мне удовольствие, немедлен
но убирайся отсюда.

«Сі ѵасіо» репзо Оі^і «созГ 1е роігб йіге сЬе ш! Іассіа ІІ 
запіо ріасеге гіі поп гііогпаге гпаі рій» (V, ВгоссЫ^ «I іетрі 
йеі цгапде атоге»).

«Пойду, — подумал Д жидж и . — Тогда я смогу ей сказать, 
чтоб она сделала одолжение н не приходила сюда больше 
никогда».
1474. ргепйегзі (или йагзі) ріасеге сіі цс наслаждаться 

чем-л.
гепйеге ип ріасеге см. Р-1473.
поп іоссаге Іегга рег іі д-йп ріасеге см Т-432.
1475. ѵепсіеге (или йаге ѵіа) цс рег ріасеге продавать 

за бесценок.
1476. сЬі ріассге 1а, ріасеге гісеѵе ргоѵ. за добро доб

ром и платят.
1477. т і ііе  ріасегі поп ѵаіртпо ип Іогтепіо ргоѵ. ты

сяча удовольствий не стоят одной муки.
РІАОА /

аѵеге ипдиепіо ай о^.іі ріа&а см. Ц-97.
1478. іпасегЬіге (или іпазргіге) Іа рійда разбередить, 

растравить рану; задеть больное место.
1479. Іессаге ріадНе зализывать раны. 
теМеге іі йііо зиііа ріа^а см. 0-698. 
ти іаге Гиісеге іп ріара см. 1Л-51.
148С. гіаргіге 1е ріадЬе йеІГапіто разбередить душу, 

душевные раны.
гізапаге ип реЛісеМо е Гаге ипа ріа^а см. Р-1078.
1481. заійаге 1а ріа^а залечить рану:

— ...И (ешро аѵеѵа диазі йеі (иНо Баісіаіо 1е рІа^Не гіеі 
т іо  сиоге (Я. Рап[апі, «Сессо й'АзсоИ»),

— ...Время почти полностью залечило раны моего сердца.
1482. зіиггісаге (или Іоссаге) Іа ріа^а (тж. Іоссаге 1а 

ріада соі йііо) затронуть больное место, разбередить 
рану:

\ р !в11ио1о, Наі Іоссаіо 1а ріака соі сіііо...» (О. Топіазі йі 
Ьатрейиза. <Л Саиорагйо»).

— Сын мой, ты затронул больное место...

апіісігіа гісопсіііаіа ё (соте) ипа ріа&а т а і  зчійаіа 
см. А-601.

1483. сНі поп На ріадЬе зе Іе іа &  не было печали, 
да черти накачали; да сам на себя накликал беду.
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1484. сЬі ѵиоі заісіаге ріада поп Іа тап ед д і ргоѵ. 
старые раны лучше не бередить.

1485. ё ріи Гасііе іаге Іе ріадЬе сЬе хапагіе ргоѵ. легче 
поранить, чем вылечить.

Іа Іопіапапга о^пі дгап ріара капа (или ьаісіа) см. 
1,-783.

іпесіісо ріеіохо (а 1а ріада ѵегтіпока (или іпскгаЬПе, 
риггоіепіе) см. М-1038.

Іа ѵепіІеЦа поп капа ріада см. Ѵ-214.
Р1АЫЛМО

Іаге соше Маеьіго Ріаіііпо сЬе й’ипа ігаѵе іесе ип поі- 
Іоііпо см. Т-890.
РІАІМА /

1486. апйаге рег 1а ріапа выбирать легкий путь, не 
утруждать себя.

Чііалсіо іи риоі іг рег 1а ріапа, поп сегсаг Гегіа пё Іа 
я се ха см. Е-168.

Ііга рііі ип реі йі зоМапа, сЬе сіоііісі раіа сіі Ьоѵі іп ипа 
ріапа см. 8-1153.

1487. 4и4іо ѵа рег 1а ріапа все идет как по маслу. 
РІАІѴІЕЬЬА }

іп саіге е іп ріапеііе см. С-211.
діі иотіпі ѵаппо ѵейиіі іп ріапеііе, е 1е йоппе іп сиі- 

Ііа см. ІМ 72.
Р1АNЕТА т

1488. іі ша^діог ріапеіа поэт. Солнце.
Р1АNСЕNТЕ адд

кешЬгаге ип каіісе ріап^епіе см. 8-100.
(саѵаііо сііе ыіііа), иоіпо сЬе діига е Йоппа ріапдгпіе, 

поп ^іі сгейеіе (или поп діі сгейег) піепіе см. 11-156. 
РІАМСЕКЕ 1. ѵ 

ріап&еге айсю550 а чй см. 0-863.
1489. ріап^еге соше ип адпе1І(іп)о плакать навзрыд, 

лить слезы в три ручья:
ОН віевзі ееп й агт і, зеЪЬепе Іоззего Йі Іерпо, ріапдеѵапо 

с о т е  йие аепеШ пі гіі ІаМе (С. СоІІоЛі, «Ье аѵѵепіиге сіі 
Ріпосскіо»).

Сами жандармы, даром что деревянные, плакали на
взрыд.

1490. ріапдеге а саісіе Іасгіте (или а  саісіі оссЫ) об
ливаться горючими слезами:

Хо ріапееѵо, йшщие, а саІсГоссЬі БІгіпеепгіо е Ьасіапйо Іе 
т а п і  сіі чиеііа доппа ѵепегаЬіІе (/. Ыіеѵо, «Соп^еззіопі йі 
ип ііаііапо»).

Итак, я плакал горючими слезами, сж имая и целуя руки 
этой святой женщины.

1491. ріап^еге соше ип сіаппаіо отчаянно рыдать:
— Ё апсога Ігорро йеЪоІе, роѵего соссо — Іо е*изШісаѵа 

Кепаіа: — Аррепа ші ѵегіе изсіге ріап^е соше ип йаппаіо 
(С  Вегпагі, «Атоге атаго»),

— Он еще слишком слаб, бедняжка, — оправдывала его 
Рената. — Стоит ему заметить, что я ухожу, он отчаянно 
рыдает*

ріап^еге сіепйго см. 0-226. 
ріапдеге іп сЗоззо а с̂1 см. 0-863.
1492. ріапдеге соше ипа Іопіапа лить слезы в три 

ручья:
Оаггагпопе іі БІепогіпо поп роіга рій апбагіа а Ігоѵаге. <1і 

Бега, чиапйо со тр аге  Агсащ*е1о ё соііе зие ресоге. Рег ^иез1:о 
1а № па ріап^е с о т е  ипа іоп іапа (С. Ѵегца, «Ооп Ьіссій 
рара»).

Молодой барин Гаррамояе больше не сможет приходить 
к ней по вечерам, когда ее крестный Арканджело пасет 
своих овец, и поэтому Нииа заливается горькими слезами.

Ога ріап^еѵа ргоргіо с о т е  ипа Іопіапа, іі зио ^іоѵапе 
согро ега бсоббо йа Біп^Ьіогхі (С. Зоаѵі, «РапіаЪиІоиз»).

Слезы ручьем лились из ее глаз, и все ее юное тело со
трясалось от рыданий.

ріапдеге а Іасгіше сіі кап^ие см. І.-56.
ріап^еге зиі Іаііе ѵегваіо см. Ь-237.
ріап^еге ( ьеіпрге) ітіізегіа (или тікегіе) см. М-1546.
ріап&еге ІиЙе 1е Іасгіте Йе&іі оссЬі см. І.-65.

1493. ріапдеге со те  ипа ѵііе іа^Ііаіа плакать горю- 
чими слезами:

...Ьа роѵега віш опа зі кепіі... іап іо  асісіоіогиіа... сНе ріап- 
ееѵа с о т е  ипа ѵііе іа@1іаіа (Р. Рапіапі, «Сессо іі'АзсоІІ>).

...Бедная Симона... была так убита горем... что залилась 
слезами.

1494. ріапреге согпе ип ѵііеііо реветь как телок, реветь 
белугой:

Іпзоп іта... іі сагаЬіпіеге... сопйизБе 1п ргіеіопе чиеі ро- 
уег’и о то  (1і Оерреііо. 11 чиаіе... ріапееѵа с о т е  ип ѵііеііо 
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге (1. РтоссЫо»).

Короче говоря... карабинер... препроводил в тюрьму бед
нягу Джеппетто, который ревел белугой.

Іаге ріапдеге 1е ріеіге см. Р-1768.
іаге ріапдеге і 8а5®і (йеііа ьігасіа) см. 5-249.
Іаге ргііпа іі ітюгіо е роі ріапрегіо см. М 2005. 
аргііе, (інапсіо ®і ріап^е е 5І гісіе см. А-968. 
сііі ё сайка сіеі хио т а іе  ріапда (а) хе яіеззо см. 

С-1322.
сЬ.і Ьа ЬаЬЬо поп ріап^а, сЬі Ьа т а ш т а  поп ьоьрігі

см. В-6.
сЬі Ьа ш атгпа поп ріапда см. М-318. 
сЬі гійе іп кіоѵепій, ріап^е іп ѵессЬіаіа см. 0-639. 
сЬі гігіе іі каЬаіо (или ѵепегйі) ріапуе 1а йотепіса см. 

8 - 2.

і) согѵо ріапде 1а ресога е роі Іа ш ап^іа см. С-2868, 
т і  ріапре іі сиоге см. С-3307.
іі ророіо ріап^е <]ііапііо іі Іігаппо гігіе см. Р-2054.
1е гадагге ріапдоп соп ип оссЬіо, 1е гпагііаіе соп Йие

см. Р-34.
ье Аіепе ріап^е, 8раг(а поп гійе см. А-1296. 

РІАМОЕКЕ 2. т 
Гаге сапіо йеі ріап^еге см. С-563.

РІАМО I идд е аѵѵ
1495. аПа ріапа скромно, без излишеств.
1496. апйагсі ріапо действовать предусмотрительно, 

осторожно:

Сгебі сЬе віа виссеззо диаісова?, — сіііезе С агтеіо .
— Сегіо. Ма поп варр іато  ді сЬе зі Ігаііа  е а Нога ё 

т е ^ ііо  апгіагсі ріапо. Ь а зс іа іет і азсоііаге (6”. МісНеІі, «Аі- 
іеза йі Іисе»).

— Думаешь, ч т о - т о  случилось? — спросил Карм ело.
— Конечно. Но мы ие знаем что, поэтому лучше быть 

поосторожнее. Дайте-ка я  послушаю.

сахсаге іп ріапа (егга см. Т-415.
гекіаге (или гішапеге) іп ріапа (егга см. Т-426.
1497. сЬі $іейе іп ріапо поп сайе ргоѵ. =  береженого 

бог бережет.
1498. сЬі ѵа ріапо, ѵа запо (е ѵа Іопіапо) ргоѵ. тише 

едешь — дальш е будешь.
1499. ріапо зі Іаѵога Ьепе ргоѵ. оі. поспешишь — людей 

насмешишь; тише едешь — дальш е будешь; тихо, да 
лихо.
РІАМО II т

1500. іі ріапо сегиіео поэт. море.
1501. ріапо поЬіІе бельэтаж, второй этаж .
Іарроіа йі ріапо сЬе 5’аррісса а^Іі кііѵаіі ^гозві см.

Ь-156.
1502. рег ріапо е рег гпоп4е по горам и по долам, по

всюду.
рег ро^ді е рег ріапі см. Р 1934.
1503. йі ргігпо ріапо первоклассный, выдающийся.
1504. аѵеге аррі^ іопаіо  (или аіШ іаіо) Гііііішо ріапо 

(или іі ріапо йі корга) тронуться, чокнуться, иметь чер
дак не в порядке.

Гаге со те  сЬі Іойа І1 топ4е е к’а№епе аі ріапо см. 
М-1867

1505. Гаге ип ріапо й’одпі соха не иметь уважения ни 
к чему, пренебрегать всем.

1506. т а п й а ге  а  ип ріапо не делать никаких различий, 
ставить на одну доску.

1507. те ііеге  цс аі ріапо положить, бросить на землю.
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1508. рогіаге іп ргішо ріапо выделять, выдвигать на 

первый план:
Ма аі гееізіа ргетеѵ а сіі рогіаге іц р г іт о  ріапо поп Іап*о 

Оіоѵаппі циапіо Ьійіа («Рііт 1961»),
Но прежде всего режиссеру было необходимо выдвинуть 

на первый план не столько Джованни, сколько Лидию.

1509. гесаге аі ріапо разрушить, уничтожить, сровнять 
с землей.

1530. гіриііге іі ріапо очистить помещение, убраться, 
исчезнуть.

ІосЗа П то п іе  е (аі)Непіі аі ріапо см. М-1877.
ІосЗа іі р о ^ Іо  е аШепіі аі ріапо см. Р-1935. 
заіі іі гпопіе е ^иагсЗа іі ріапо см. М-1879.

РІАЫТА I /
1511. 1а шаіа ріапіа ^  болезненное порождение:

АпсЬе 1і ега аггіѵаіа 1а гпаіа ріапіа йеІГезойо. Ма поп 
йаррегіиііо. ОиаІсЬе іаті& ііа  йі сопіайіпі гезізіеѵа апсога 
аПа Іизіпеа йі ігазіегігзі іп еШ а (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬ~ 
Ьапйопаіа» ) .

И туда проникла эта эпидемия исхода из деревни. Но ре 
повсеместно. Были еще семьи поселяй, которые ие подда
лись соблазну перебраться в город.

1Ы2- тЫ іс а  ріапіа плакучая ива.
1513. орпі ріапіа Ьа 1а виа гасіісе ргоѵ. == нет по

следствий без причин.
РІАКТА II } 

йаі сареІІІ аііе ріапіе йеі ріейі см. С-633.
1514. (еппа'е 1е ріапіе а чй остановить кого-л.
1515. гпиоѵеге 1е ріапіе идти, шагать, шевелить но

гами.
1516. іепеге чй боііо Іа ріапіа деожать кого-л. под 

каблуком.
іге.паге йаі саро аііе ріа Ле см. С 806.
1517. ѵоііаге 1е ріапіе возвратиться, повернуть об

ратно.
РІАІМТА Ш  I

1518. йі ріапіа сначала, снова.
1519. — рі^ііаге (или ргепйеге) йі ріапіа скопировать, 

полностью использовать (чужую мысль, сочинения).
1520. іп ріапіа БІаЬіІе а) в штате:

(Зиапгіо Іесі {аге 1 Ьі(»1іеШ гіа ѵізМа поп его Іп ріапіа 
зіаЬіІе пеі розіо спе оссираѵо (А Сатрапііе, «СИ азрагаёі 
е Г*ттогІаШа йеІѴапіта»).

Когда я заказы вал визитные карточки, я еще не был в 
штате.

Ь) постоянно:
І*а С іизерріпа ега г і гг а у! а Іп рілпіл ${аЬі1е с! я Іого 

(С. Тезіогі, <11 Вгіапга е аіігі гассопіів).
Джузеппина стала теперь мснть у них постоянно.

1521. сіі зама ріапіа целиком (и полностью), с начала 
до конца; просто напросто:

ОН ІтЪгоеІі рій зрийогаіі егапо аЫ ІтепІе зШ аіі йа аѵ- 
ѵосаіі сЬе сопозсеѵапо іи ііе  Іе іойеге е 1е зсисііиге йеі Со- 
йісі, аѵѵаіаіі ба сопІаЫІі еіигаіі, йоситепІаИ  йа іа ізе  регге 
й’арроее*о созігиііе йі запа р іап іа (М. Арреііиз, «Оа тогго 
а зсгіИоге»),

Самые наглые мошенничества были искусно замазаны ад 
вокатами. знавшими все лазейки законов, были одобрены 
официальными ревизорами и подтверждены фальшивыми до
кументами, состряпанными от начала и до конца.

Сегіо диеШ сЬе поп ѵі Ъаппо Іаѵогаіо поп Ьаппо ип’ійеа 
йеііа чиап іііа  зігаогйіпагіа Йі Іаѵого сііе зі пазсопйе іп ип 
ѵосаЬоІагіо, зе еззо поп зіа ипа геѵізіопе о ип сотрепйіо  61 
ореге ргесейепіі, ша ип’орега гейаііа й» запа ріапіа (В. Мі- 
ЕІіогіпі, «СНе соз'ё ип ѵосаЬоІагіо?»).

Конечно, тот, кто ие работал в этой области, не имеет ни 
малейшего представления о том, какая огромная работа не
обходима для создания словаря, если, разумеется, это не 
переработка и не сокращенное издание уже готового сло
варя, а оригинальный труд, выполненный заново от доски 
д о  доски.

ЗеЬазііапо. — Ѵі аззісиго сііе чиезіа йоппа з іа  іпѵепіапйо 
йі запа ріапіа (А Могаѵіа. «Ьа та$ске>аІа» ).

С е б а с т ь я н о  -  Уверяю вас» все, что она тут говорит, 
высосано из пальба.

РІАІЧТАКЕ ѵ
1522. ріапіагіа покончить с чем-л., прекратить что-л.; 

заткнуться, замолчать:
«Ма р іап іаіеіа , (іиі с’ё шга Л&ііа, поп б і  рагіа с.і чиезіо 

шосіо баѵапіі ипа гііеііа» (А. Могаѵіа, «Ьа аосіага»).
— Прекратите эти разговоры. Ведь здесь моя дочь. Не* 

хорошо говорить такие вещи при /:ев\ ,::ке.
— Р іап іаіа  АІЬегІа. о ѵиоі сЬе поп іогпі а саза? (/->- Рао- 

Іеііа. «Ье поііі аеі сіпета»).
— Хватит, Альберта. Или ты не хочешь, чтобы я вер-» 

иулоя домой?
(Пример см. тж. А-1058; В-1251, р-494; 0-510: 5-552; Ѵ-729 Ь).

1523. ріапіагіе а чй обвести кого-л. вокруг пальца, 
провести кого-л.

ріапіаге ГаІаЬагйа а чй см. А-437. 
ріап(аге іп авко см. А-1282. 
ріапіаге Ьапсо е Ькга(ііпі см. В-1471, 
ріапіаге Іа Ьапйіега см. В-200. 
ріапіаге Ьагасса е ЬигаМіпі см. В-1471, 
ріапіаге чй ы'1 Ьеі йеі ргеіахіо см. Р-2236. 
р!ап(аге іі Ьогйопе см. В-1019, 
ріапіаге Іе саісадпа см. С-108. 
ріапіаге і саіса^пі іп... см. С 109. 
ріапіаге сарга е саѵоіі см. С-879 
ріапіаге сагоіе см. С-1008. 
ріапіаге сЬіойі см. С-1749.
ріапіаге іі сЬ'ойо (іп или пеііа іевіа, іп или пеі саро) 

см. С-1744. 
ріапіаге ипа (или 1а) ^гапа см. 0-943. 
ріапіаге Іе іпке^пе см. 1-312 
ріапіаге киі (или іп) Іавігісо см. Ь-204. 
рі<іг :аге ітіа^діо см. М-99, 
ріапіаге гневно іі сЬіойо см. С-1752, 
ріапіаге ип шеіо см. М-1074, 
ріапіаге оссЬі айй0550 а... см. 0-171. 
ріапіаге соп ип раігпо Йі пако см. N-52. 
ріапіаге роггі см. Р-2079. 
ріапіаге ип рогго а чй см. Р-2080. 
ріапіаге ип рогго аіігиі см. Р-2075. 
ріапіаге ип рог.о іп шапо а ч^ рег ипа сіроііа см. 

Р-2081.
ріапіаге роггі е гассо^Пеге сіроііе см. Р-2082.
ріапіаге 1е гайісі іп... см. К 27
ріапіаге И кейеге іп ип ровіо см. 8-569.
ріапіаге соп (ап4о Йі паво см. N-52.
ріапіаге 1е Іепйе см. Т-353.
апйаге а р апіаге саѵоіі см. С-1421.
еввеге ріаг.іаіо зоііо Ьиопа [саіііѵа] Іипа см Ь-893.
1524. кіаге ріапіаіо со те  ип раіо стоять как столб.
1525. ріапіаіо согпе ип ріиоіо как сголб, столбом.
1526. Ьеп ріапіа(о (киііе ^апіЬе) хорошо сложенный, 

хорошего телосложения:
Веп ііппіаіо виііе е а т Ь  йі Іезіа гоѵезгіаіа аіі ігсііеіго...

(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).
Он был хорошо сложен, голова немного откинута назад..»

піе^Ііо ріапіаг ѵііі сЬе Іііі см. Ѵ-776. 
поп ё Іеггепо йа ріапіа.е ѵі^па (или ѵі^пе) см. Т-461. 

РІАКТО т 
р'ап(о йі соссойгіііо см. С-2008.
1527. ріап:о пеі сисге душевное страдание, душевные 

муки.
ѵаііе йі ріапіо см. Ѵ-43.
1528. йікіагкі (или гошреге, всорріаге, бігиддегкі) іп 

ріашо разрыдаться, надрываться от плача (пример см. 
С-2665; Б  502).

1529. іаге П ріапіо йі... оплакивать, носить траур по...
1530. Іаг(пе) ип ріапіо (е ип Іашеп(о) сіі... поставить 

крест на...
1531. іп§ѣіоШге :1 ріагіо глотать, (с трудом) сдержи

вать слезы.
гошреге (или ксорріаге, вігиддегві) іп ріапіо см. 

Р*1528.



РІА 764

сіоѵе поп с’ё гіпіегііо, іі ріапіо ё ѵапо см. К-387. 
іп сапіо, гіоітіапі іп ріапіо см. 0-284.

РІАТТІІМО т
1532. ріаНіпо дЬіоіІо лакомый кусочек; деликатес. 
піеКегБі іп сЬіссНеге е ріаіііпі см. С-1716.

РІАТТО I адд  
ріейі ріаііі см. Р-1575.
^ а ііа  ріаііа, сНі поп Іа ѵесіе §таНіа см. С-275. 

РІАТТО II  т
1533. ріаНо Гогіе основное блюдо обеда (пример см. 

3-665).
1534. ріаііо йі Ьиоп ѵіко (или Йі Ьиоп сиоге) хороший, 

сердечный, радушный прием.
Іаѵаіига йі ріаШ см. Ь-256.
1535. ки ип ріаНо іГаг^епіо еЁ на блюдечке (с золо

той каемочкой), готовенькое:
— 5епШе, іо роігеі оНгігѵі 1а Боіпгіопе йеі сазо зи ип 

р іаііо  сГагеепіо (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЪаЬеІІе»).
— Послушайте, я смог бы преподнести вам решение прямо 

иа серебряном блюдечке.
— ОЬ, іо поп гпі азреііо  сЬе Іого гпі рогііпо 1а зоіигіопе 

ёеі т із іе го  зи ип ріаЙо «Гаг&епіо! (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, 
«Ьа йоппа йеііа йотепіса»).

— О, я вовсе не жду, что разгадку этой тайны мне пре*
поднесут на тарелочке!

ассогпойаге йие иоѵа пеі ріаНо см. ІЛ-179.
теМеге 1е гпапі іп ріаНо см. М-634.
гиЬаге 1а роіреііа гіаі ріаііо а дсі см. Р-1987.
1536. криіаге пеі ріаііо гіоѵе ві ё тап § іа іо  быть не

благодарным; ^  плевать в колодец.
ігоѵаге іі гііаѵоіо пек ріаНо см. 0-350.
1537. ѵепгіеге рег ип ріаііо йі ІепііссЬіе продать за че

чевичную похлебку.
РІАТТОЬА } 

аѵеге (іі) капдие йі ріаііоіа см. 8 150.
1538. йаге іп ріаііоіе струсить, смалодушничать.
1539. шапііаге чй а Іаг гійеге 1е ріаііоіе укокошить 

кого-л., отправить кого-л. на тот свет.
ѵіѵеге гіі Ьиіо согпе 1е ріаНоІе см. В-1421.

РІА22А /
1540. ріагга й’опоге спорт, второе место (на состяза

ниях) .
сіаіпа йі ріагга см. 0-13. 
депіе йі ріагга см. 0-357.
1541. йі ріагга грубый, площадной: Ііпдиаддіо гіі 

ріагга грубые выражения, брань.
1542. апЛаге іп ріагга лысеть.
1543. сопііаппаге аііа ріагга приговорить к граждан

ской казни.
1544. йоиіпаге 1а ріагга (тж. еккеге іп ріагга) быть 

хозяином положения (пример см. 8-2013).
1545. еввеге т е гго  іп ріагга быть (почти) лысым:

Ь ’аИго ё рій віоѵапе рій Ъа88о е е іа  тегго Іп [п а //  ..
(V. Зітопеііа , «Тігаг таіііпа»).

Другой помоложе, пониже ростом н уж е наполовину лы
сый...

Гаге ІІ Ьеііо іп ріагга см. В-467.
1546. Гаге ЬеІІа 1а ріахга ^  привлекать (всеобщее) 

внимание странным поведением, быть посмешищем.
1547. Іаге ріагга риіііа очистить место; камня на кам

не не оставить:
Ьогепго. — Тапіо ё  ѵего сЬе Ьо гіесізо сіі сЫ атаге  ип гіѵеп- 

йііоге е Тассіо р іагга  риШ а (М. Ое Рііірро, «Вепе тіо е соге 
тіо»).

Л о р е н ц о .  — Д а, это правда, я решил позвать маклера 
и освободить квартиру.

— Візо^паѵа Таг р іагга риШ а, аііго сЬе соІІаЪогаге. Іо 
Гаѵгеі іа ііо : ѵіа ргеіі, ѵіа Ъог^Ьезі, ѵіа іиШ  (С. Саззоіа, 
«II іаиііо йеі Ьозсо»).

— Нужно было не сотрудничать с врагом, а очистить 
страну. Я бы сделал так, чтобы здесь не осталось иикого: 
ни попов, ни буржуазии — никого.

Е рій ѵоііе... б і  Богргезе а репзаге сЬе зе іи ііо  апбаѵа 
Ьепе. 1а тассЬ іп а  іп іегпаіе сіеі ^аѵегіо е сіеі Регго аѵгеЬЪе 
ргеьіо Іаііо  р іагга  риіііа (Л. Могаѵш, «Ьа та$сНегаіа>).

И не раз ои к своему удивлению ловил себя на мысли: 
ведь если все пойдет как по маслу, адская машина Перро 
и Са верно одним махом сметет все со своего пути. 
(Пример см. тж. Р-43).

1548. Іазсіаге 1а ріагга сбежать, смыться.
1549. Іазсіаге ріагга ІіЬега дать проход, посторо

ниться.
1550. шеііеге (или рогіаге) цс іп ріагга рассказать о 

чем-л., раструбить на все четыре стороны, сделать что-л. 
всеобщим достоянием; выставить напоказ:

...С ііепіеіа 1о<зиасе сЬе поп шапсаѵа сГаііассаге йібсогбо 
аррепа роіеѵа ііпо а БешЬгаге апзіова ді т е і іе т е  іп р іагга
і ргоргі Бе^геіі (А. Вопзапіі, «Ьа Ьиса йі 8ап СоІотЪапо> ).

...Это были разговорчивые клиенты. Оии вступали в раз
говор при первой ж е возможности, точно им не терпелось 
поскорее выложить все свои секреты.

— ...Саго іі гпіо ѵессіііо, іо бі сЬе бопо ип реББІшІБІа 
гіаѵѵего. Ма гпі ^пагйо Ьепе іо Йі те ііе г іо  1п р іагга  ІІ шіо 
реБ БітізтоІ (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Дорогой ты мой старикі Я, это уж  точно, настоящий 
пессимист. Но я остерегаюсь выставлять свой пессимизм на
показ.

1550а. — гпеі(еге іп ріагга сове сіі іа т і^ ііа  выносить 
сор из избы.

1551. гоѵіпаге 1а ріагга а цгі создать кенкуренцию ко
му-л.

1552. кареге чиеі сЬе Іа 1а ріагга знать положение дел.
1553. зіаге а чиеі сЬе Іа 1а ріагга быть как все.
Ьеііі іп Іассіа, Ьгиііі іп ріагга см. В -453.
ЬпіКа іп Іавсе, Ьеііа іп ріагга см. В-1294.
сЬі іа  Іа сака іп ріагга, о 1а (а а 11а, о Іа [а Ьакка см. 

С-1202.
сЬі гпап^іа Іа іог4а сіеі сошипе, ра^а 1о ксоііо іп ріаг-

га см. Т-779.
1е Йоппе аііа саіга е ^Іі иогпіпі іп ріагга см. 0-796. 
гпе^ііо ип агпісо іп ріагга сЬе сепіо опсе іп іакса см. 

А-626.
1554. іп ріагга поп аргіг гпаі вассо ргоѵ. =  не выноси 

сор из избы.
РІССА 1 / 1 )  пика, копье; 2) рі пики (месть).

Іапіе (К ріссЬе (2) см. Р-165.
— сопіаге диапіо іі Іапіе (или іі ге) сіі ріссЬе (2) см. 

Р-166.
— рагеге іі іапіе йі ріссЬе (2) см. Р-167 
ассеппаге ріссЬе е йаге гіепагі (или крайе) (2) см.

С-2613.
1555. равваге рег 1е ріссЬе (1) пройти сквозь строй.
1556. гіьропііеге ріссЬе (2) ответить отказом, отказать; 

противиться, противодействовать:
5і біейе аііогпо йі чиа, бі 1а, гібиззе Г атш оп іаге  деііа 

Б о т т а , аЬЬгеѵіб іі Іегт іп е  рег Іа Бсабепга, т а  поп сі / и 
ѵегзо: а циапіі йотапйаѵ а йапагі, іиШ  гі&ропйеѵапо ріссЬе 
(С. Я.оѵеііа, «Маіег йоіогоза»),

Варэ бросался от одного к другому, просил все меньшую 
сумму взаймы, сокращ ал сроки уплаты, но все было тщет
но: всякий, к кому он обращ ался за деньгами, отвечал от
казом.

Регпапйа. — ...Росо йоро, іиі т і  Ьа сЬіезіа аі ^епііогі... I 
диаіі гІБрозего ріссЬе, регсЬё ші ѵоіеѵапо гіаге аі ргоргіеіагіо 
йеііа йго^Ьегіа рій геййііігіа йеііа с іііа ... Іо геБізіо, Іого 
ргетопо... РІпсЬё ипа Бега Богргепйо іі т іо  Ье! ѵі^ііе боИо- 
Ьгассіо соп ип’аига ... Аргііі сіеіо!.. Мэга сі ѵейо рій. 1Л 
аНгопіо е зепга йіг ѵегЬо, БсЬіаІГеебІо 1а Биа со тр а^ п а  
(Е. Роззепіі, «Ѵіііеііа іиогі рогіа»).

Ф е р н а н д а .  — Чуть позже он просил моей руки у  ро* 
дителей, а они ему ответили: дудки! Они хотели меня вы* 
дать за владельца самого прибыльного бакалейного мага
зина в городе... Я отказываюсь, они настаивают иа своем. 
Только однажды вечером встречаю я своего прекрасного воз
дыхателя под ручку с другой... Батюшки светы! У меня б 
глазач потемнело. Я подошла к ним и без дальних слов 
надавала пощечин его даме.

РІССА II !
1557. ріссЪе е гіріссЬе ссора, взаимные укоры, упреки-
1558. рег рісса назло, нарочно, в пику:

«Ма БагеЬЬе зе т р ге  те§1 іо  Іазсіагіо [аге а тойо зио»+ 
«Ей ё сарасе гіі сопИпиаге а [аге а тойо зио, апсЬе рег 

рісса!» сопсІиБе гійепгіо йоп Тіпйаго (Ь. Сариапа, «II таг- 
сНе&е йі Яоссаѵегйта»).
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— Пусть лучше делает как хочет.
— А он и будет делать как хочет просто назло! — сказал

смеясь дон Тиндаро.

1559. Іаге а рісса спорить, препираться:
«Ма сЪе соза ргепгіі а іаге ^ие11е т а іе д е ііе  ргезе?» гіре- 

Іеѵа зрагіепШ а Іа то& ііе: «о гата і поп Ьаі рій ГіпБоппіа» 
БрагіепШ а е ргеоссираіа: «Бе поп Гаі сЬе гіогтіге, ІагеБІі а 
рісса соп 1е таіегаББе» (А. РаІаггезсНі, «И ^іогпо е Іа поі- 
Іе»).

— Зачем ты принимаешь столько снотворного? — повторяла 
потерявш ая терпение ж ена. — У тебя ж е нет бессонницы, — и 
добавляла с беспокойством:— Если будешь все время спать, 
в конце концов поссоришься и с периной.

1560. Іаге 1е ріссЬе поступать наперекор.
РІССАКОІА

1561. шапйаге іп Ріссагйіа шутл. повесить, вздернуть 
(на виселицу).
РІССНІАКЕ ѵ 

ріссЬіаге іі саро пеі тиго  см. М-2185. 
ріссНіагхі соп ип гіііо 1а (гопіе см. Б-702.
1562. ріссЬіаге е рекіаге ЦЙ немилосердно преследовать 

кого-л.
ріссЬіагзі іп (или іі, пеі) реііо см. Р-1423. 
ріссіііаге (Гизсіо) соі ріейі см. Р-1685. 
ріссіііаге аііа рогіа см. Р-2092. 
ріссЫаге бойо см. 8-862
ріссЬіаге а іиііе 1е рог(е (или а  іиШ діі иксі) см. 

Р-2106.
йа^Іі, ріссЬіа е т а г іе ііа  см. 0-43,
1563. ріссЬіа е гіріссЬіа =  всеми силами и средствами; 

всячески; не мытьем так катаньем; уговорами и при
нуждением:

II сиеіпо, Л йоііог Мессіо е рагессЫ аіігі, ріссЫа е гіріс- 
сЫа, аѵеѵапо ип ро’ бсоббо 1а Биа гіБОІигіспе сіі шапіепегзі 
аББоІиІашепІе еБігапео а ііе  Ііеге Іоііе шипісіраіі {Ь. Сариа- 
па, «II тагсНезе йі Носсасегйіпа» ) .

Его кузен, доктор Меччо н другие так или иначе не
сколько поколебали его решение держ аться в стороне от 
избирательной борьбы.

Боп Рііірро поп зі шоѵеѵа: Ііпо а сЬе, ріссЫа е гіріссЫа, 
11 ргеѵоБІо поп ѵепіѵа а раііі, рег Іеѵагзі диеііа ріШпіа й’ай' 
<20550 (Ь. Сариапа, «II ргеѵозіо Мопіого»),

Дон Филиппо ннкак не поддавался, пока, наконец, под 
градом уговоров бедный настоятель ие выдержал натиска, 
только чтобы избавиться от докучавших ему игроков.

чиапйо И ЬІБодпо ріссЬіа аІГиксіо Гопезіа &і деііа 
Йаііа Ііпекіга см. В-783.
РІССНІО I т  

1563а. Йі ріссЬіо одним ударом, сразу (пример см. 
0-661).
РІССНІО II т 

циапііо іі іе тр о  ё Йігіііо, поп ѵиоі сапіаге іі ріссЬіо 
см. Т-315.
РІССМАСО т 

Іаге іі Іергопе ей іі ріссіпасо см. Ь-403.
РІССІІМО ад_д 

§гапй'і е ріссіпі см. 0-966. 
оге ріссіпе см. 0-429. 
рагіаге соп !а Ьосса ріссіпа см. В-909, 
пеііе Ьо№ ріссіпе с’ё іі ѵіпо Ьиопо см. В-1085, 
сака гпіа, риг (или рег) ріссіпа сЬе (и хіа. (и ші кетЬгі 

(или рагі) ипа Ьайіа см. С-1196.
(і^ііоіі ріссіпі, диаі (или Іахййі) ріссіпі, ІіцІіоІІ §гап- 

йі, диаі (или Гакіійі) §тапйі см. Р-709.
і рехсі §тапйі (или §ток5І) гпап§іапо циеііі ріссіпі см. 

Р-1363.
ваѵіо йа ріссіпо, іпаііо йа §тапйе см. 8-267. 

РІСС101.0 т
1564. (кіпо) аІГиІііто ріссіоіо до последнего гроша
1565. поп аѵеге ип ріссіоіо не иметь нн гроша, быть 

бедным.
поп ѵаіеге ип ріссіоіо см. Ѵ-25.

РІССІОМЕ т
содііеге (или ріЙііаге, ргепйеге) йие ріссіолі а (или 

сои) гпа іаѵа см. Г-312.

1566. рагеге ип ріссіопе йі ^езко редко набрать в рот 
воды, молчать.

тед ііо  ё (или ѵаі рій) (ип) ріссіопе іп цаЬЬіа (или 
іп тап о ) сііе (ип) іогйо іп Ігахса (или сЬе іп Ігакса 
іогйо, сЬе ип Іогйо іп кіере) см. 0-17.
РІССО т

1567. апйаге (или соіаге) а ріссо а) п о й т и  к о  дну, 
утонуть:

...II ѵепегсіі рег тапціаге йі та^го ега оррогіипо зсеягПеге 
ип ІгаЬассоІо &гесо, ипо гіі диеі ѵарогассі Йі Іегго агги^йіпііо 
сЬе раг сІеЬЬопо соіаге а  ріссо аррепа іібсііі ёаі рогіо [М. Ар- 
реііив, «Ьа тегго а зсгіііоге»).

В пятницу, чтобы заработать кусок хлеба, нужно было 
наняться на один нз греческих люгеров, этакое проржавев
шее корыто, которое, казалось, пойдет ко дну, как только 
выйдет из гавани.

Еіепа. — Апсііе іи ііа  чиеІГасдиа, т і  аппоіа, чиеІ ропіі сЬе 
роБзопо сабеге, іи ііа  1а сіііа ё регісоіапіе е рио да ип т о -  
т е п іо  аІГаІіго апйаге а ріссо соше ип паѵі&По (/. 8ѵеѵош 
«Ѵпа сотте&іа іпесіііа»).

Э л е н а .  — Эта вода мне надоела, и эти мосты, которые 
вот-вот обрушатся, и весь этот город, который еле дер* 
жится и, кажется, в любой момент может пойти ко дну, 
как  корабль.

b) пойти прахом; потерпеть крах:
Соіхіо поп раііо  БиЬИо. II зио ѴОІІо, іпѵесе (II соггіеропсіеге 

іп (]іі;і1гі!с гпойо аі гізо аі Егпіііо. бі ега гаЬЬиіаІо. Е Ешіііо 
5епН соіаге а ріссо Іи ііа  1а зиа зрегапга (ЛГ. 5оЫаІІ, « Іе  
йие сШа»),

Гольц'ио промолчал. В ответ на смех Эмилио его лицо не 
только не прояснилось, ио даж е помрачнело, и Эмилио по
чувствовал, что всем его надеждам не суждено сбыться.

c) пасть духом:
Соіаѵа а  ріссо пеііа ргезсіепга е ргеѵізіопе йеііа зега е 

сіеііа поііе (В Гепоцііо, хII рагіідіапо ІоНппу»),
В предвидении вечера к ночи ок впал в черную мелан

холию.

1568. тапйаге а ріссо а) п о т о п и т ь , пустить ко дну; 
Ь) погубить; разорить.
РІССОЬЕггА I

1569. регйегкі іп ріссоіеггс размениваться на мелочи. 
РІССОЬО адд

ріссоіа ^епіе см. 0-359. 
ріссоіа ^иегга см. 0-1182. 
ріссоіа ро5Іа см. Р-2140. 
паіигаіііа ріссоіа см. N-109. 
оге ріссоіе см. 0-429.
— іаге 1е оге ріссоіе см. 0-430. 
ревсе ріссоіо см. Р-1344.
1570. йа ріссоіо в детстве; с детства, с малых лет. 
йі ріссоіо саЬоіад§іо см. С-3.
йі ріссоіо сопіо см. С-2521, 
йі ріссоіа сока см. С-2884, 
йі ріссоіа Іеѵаіига см. Ь-520. 
іп ріссоіа ога см. 0-453. 
езкеге ипа ріссоіа Іпйіа см. 1-198.
1571. ѵейеге ріссоіо ^  иметь узкий кругозор:

8іІіа (соп Іавіігііо). — ОЬ ВіоІ Ти ѵей! вешрге ріссоіо. Ьа 
Іиа регзопа. Те. іп Ьаііо... Рег *е, Бсоштеііо, 1а е^окгаГіа ^ 
апсога іі ІіЬго Би сиі йа га^агго  1а зіидіаѵі (Ь. РігапйеИо, 
«II %іиосо йеііе рагіі»),

Силия (с досадой). — Бож е мойі Какое же ты ничтоже
ство! Всегда занят только собой. Замечаешь лишь то, чго 
задевает непосредственно тебя. Уверена, что ты смотришь 
на мир такими ж е глазами, как смотрел иа географическую 
карту в школьном учебнике.

пеііе Ьоііі ріссоіе с’ё іі ѵіпо Ьиопо см. В-1085 
Йаііе соке ріссоіе кі ѵіепе аііе дгапйі см. С-2917, 
ріссоіа асдиа Іа севкаг ^гап ѵепіо см. А-250. 
ріссоіо а^о Бсіодііе кігеМо пойо см. А-382. 
ипа ріссоіа са(епа тиоѵе ип §гап рево см. С 1279. 
а ріссоі Іогпо роса Іедпа Ьав4а см. Р-1095. 
ріссоіа ріейга ^гап сагго гіѵегка см. Р-1783, 
ріссоіе гиоіе рогіап §тап Іазсі см. К-643. 
ріссоіа 5сіп(і11а рио Ьгисіаге ипа ѵіііа см. 8 455. 
ріссоіо ѵепіо ассепае {иосо, е іі дгапйе 1о з т з г г а  см. 

Ѵ-284.
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РІСО
1572. е§§еге ип Рісо (Зеііа МігапсЗоІа обладать необы

чайной памятью.
РІООССНІО т

1573. рісЗоссЬіо гИаНо (или гізаіііо, гшпіо, гіѵезШо)
груб, выскочка, нувориш (ср. из грязи да в князи):

ИеІ беПБо П&ига1о «рЫоссЬіо гіГаііо» ё соіиі сЬе, аѵепйо 
сагпЬіаІРо атЬ іеп іе  рег т е г г о  гіеііа гіссііегга асдиізііа, ѵиоіе 
аррагіге Біщюге апсііе іиі, т а  зреззо зі ігасіізсе, рег 1а роса 
есіисагіопе е іаіѵоііа абйігіііига рег 1а ѵо1§агі1:а. 8і гіісе риге 
«рЫоссЬіо гіиігіо» (/?. Огапйі, «Моііі е йеііі готапезсЫ»), 

В переносном смысле «переодетая вошь» — это человек, 
который благодаря приобретенному богатству перешел в дру
гую социальную категорию и хочет казаться настоящим 
синьором, но часто выдает себя невоспитанностью, а то и 
просто вульгарностью. О таком говорят также: «зажиревш ая 
вош ь».

крассаге 1а Іепйіпе рег саѵаге іі рійоссЬіо см. Ь-366.
1574. ксогІісЬегеЬЬс апсЬе ип рігіоссЬіо груб, он и с 

вши готов шкуру снять (о жадном, скупом).
аПа ^иегга кі ѵа ріепо йі гіапап, е 8І іогпа ріепо йі 

ѵігі е рійоссііі см. 0-1192 
Р Ш 0 С С Н І0 8 0  аде  

гпегсапіе ІШ§І050, о Іаііііс о рігіоссЫохо см. М-1196. 
РІЕОЕ (тж. РІЁ) т

1575. ріесЗі ріаШ  жарг. а) лакей; официант; Ь) поли
цейский; шпик:

А Ыароіі Ьа! ѵізіо сііе йаІГА тегІса зі рио іогпаге вепга 
аѵегіо ѵоіиіо, ассотра& паіо Йаі ріейі р іаііі... Ти зеі Іогпаіо 
соп і іиоі ріе<5і, йі іезіа іиа... (Р. А. Виііііа , «II ѵоішіііпо» ).

В Неаполе ты успел заметить, что из Америки можно 
вернуться в сопровождении «опекунов», хотя тебе это явно 
ни к чему... Ты возвратился сам, ио собственной воле.

1576. ріегіе (или ріё) сН рогсо а) лом; Ъ) жарг. отмыч
ка; фомка:

Опезіо, гіііі&епіе, Ьгаѵо бі &іогпо; йгіііо йі поііе, соп іі 
^аггоіеио пего зиі ѵіео. іі ріё гіі рогсо Іп зассоссіа е 1а 
різіоіа аПа сіпіига (А. Могаѵіа, ^ и о ѵ і  гассопіі готапі»). 

Честный, старательный, образцовый днем, ночью он пре
вращ ался в гангстера: черный платок ка лице, фомка в 
мешке и пистолет за  поясом.

1577. С0І0580 ііаі ріегіі й’аг^Ша колосс на глиняных 
ногах.

регга йі ріегіі см. Р-1435.
1578. а  ріегіі пешком:

5е пе апсіагопо... Топі рег р г іт о  іп Ы сісіеііа... &Іі аіігі 
а  ріейі (# . Ѵі&апду «Ь’А&пезе ѵа а тогіге»}.

Они ушли... сначала уехал на велосипеде Тшш, за ним 
пешком отправились остальные.

1578а. — гехіаге (или гігпапеге) а ріесіі остаться ни 
с чем; оказаться в тяжелом положении 

{га (или іга) і ріегіі:
1579. -— аѵеге (или ігоѵсте) цгі Іга і ріегіі иметь ко- 

го-л. все время перед глазами:
Коп аѵеѵа пеззипа ѵо&Ііа гіі аѵеге ^еп іе іга і ріес!І... 

(С. Рагізе, «П ргеіе Ьеііо»).
У нее не было никакого ж елания видеть кого бы то ни 

было.
— Сигіозо ^изіо  сіі аѵег о&пі тотеггіо  ии ргеіе Іга І ріейі 

(Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).
— Странное ж елание, чтобы священник постоянно мозолил 

вам глаза в вашем ж е собственном доме.
«Мі Ьа т а п с а іо  (И гізрейо», е ііа  ^гійо соп іга... «ё ип 

и о т о  оггіЫІе... т а п й а іо  ѵіа, сатЬ іаІо ... поп ѵоеііо рій аѵегіо 
іга  І ріегіі» (А. Могаѵіа, «Ь'атоге сопіицаіе»).

— Он держ ал себя нагло со мной! — воскликнула она в 
гневе... — Это ужасный человек... прогони его, пригласи дру
гого парикмахера... я ие хочу, чтобы он торчал у  нас в 
доме.
(Пример см. тж. А-540; Р-1517).

1580. — сарііаге іга  і ріесЗі попадаться на глаза, встре
чаться:

Агйиіпо. — Ш епіе!.. Міепіе!.. Ма роззіЬіІе сііе іи  т і  гіеЬЪа 
сарііаге зе т р ге  1га і ріейі! Іп саза... аІГиШ сІо... яиІ... 
(А. Ие Вепейеііі, «II ІіЪвгііпо»).

А р д  у и и о. — НичегоІ.. Ничего!.. Только до каких пор 
ты будешь вечно путаться у  меня под ногами — дом а, в 
конторе, здесь...

— Мі сарііегаі Іга I ріегіі, ип еіогпо о РаИго! — т і  йіззе
ГиШ сіаІе рагііеіапо П ззапйоті пе§П оссЫ соп осііо... (С. Ма- 
Іарагіе, «Ьа реііе»).

— Рано или поздно ты мне попадешься! — сказал командир 
партизан, с ненавистью глядя мне в глаза.

1581. — епігаге 1га і ріегіІ прийти, появиться некстати, 
помешать.

1582. — е§5еге (или гітап еге , те ііегв і, ѵепіге) іга і 
р'еса путаться, болтаться под ногами, мозолить глаза, 
надоедать:

5і Га гіассош раепаге аІГаІЬегдо; сопрей а і ѵаз&аіі, сЬе 
апсога &1і зоп г іт а з і і  іга  і ріесіі; ргапга ^ гаѵ атеп іе  іп ип 
ап&оіо ёеі заіопе безегіо (V. Рассо йе Ьа^агйа «СгопасНе 
саіііѵе» ).

Он велит вести себя в гостиницу, отпускает слуг, которые 
все еще крутились вокруг него, и съедает обильный обед 
в пустом зале ресторана.

Ѵоіеѵа зіагзепе ігапдиіііо  е еззег зісиго сЬе Іеі поп ^11 
зі вагеЬЬе рій т е з з а  іга  і ріейі? (С. Тезіогі% «II Вгіапга е 
аіігі гассопіі»).

Он хочет жить спокойно и быть уверенным, что она боль
ше не станет на его пути?

Саѵаііеге. — N0 , апсіего а Ыѵогпо. Созіеі поп 1а ѵо^По рій 
гіѵеёеге. СЬе поп т і  ѵеп^а рій іга і ріегіі (С. СоЫопі, «Ьа 
Іосапйіега»).

К а в а л ь е р е .  — Нет, я уеду в Ливорно. Н е хочу больше 
ее видеть. Пусть она не показывается мне на глаза.

— 5ап  Рііірро! — ^гісіо Мапгісо. — Ьа ѵиоі зт е ііе ге  (Зі Ѵе- 
пігсі {га і ріесЗІ? (/?. Вгіцпеііі, «Ьа йегіѵа»),

— Сан Филиппо! — закричал Манрико. — Перестань, нако
нец, нам мешать!

— сассіагві (или теііегкі, ргепйеге, гітеііегкі) 1а ѵіа 
(или 1а кігайа) 4га і ріейі см. Ѵ-493.

1583. іп ріесіі стоя, на ногах, не садясь.
1584. — аігагкі іп ріегіі встать (на ноги).
1585. — аѵеге чс :п  ріейЗ быть обремененным, занятым 

чем-л.:
«Е аііога сарігаі, зр о загт і аѵепйо іп ріейі ипа геіагіопе

созі...» (С. Тезіогй «И Вгіапга е аіігі гассопіі»),
— Ты ж е понимаешь, что значит для  меня жениться, имея 

на стороне такую  связь...

1586. — Ьаігаге іп ріейі вскочить:
II зог Р ізеІІо Ьаігб іп ріейі е Гесе рег аѵѵепіаг^іізі ай-

йоззо, т а  роі зІ аггезіо (С. Ройагі, «Ье аѵѵепіиге йі СІроІ-
Ііпо» ).

Горошина вскочил, намереваясь броситься на него, ио по
том сдержался.

15863. — сасЗеге (или  сазсаге, заііаге) іп ріейі (согпе і 
д а ііі)  а) упасть на ноги, как кошка; Ь) легко отде
латься:

Сагіе зе т р ге  іп ріейі соіиі! (С. Ѵегца, «Мазіго-ёоп Се~ 
зиаійо»).

Этому субъекту всегда везет!
Ізреііоге. — ЕЫ Боро чиапіо ё гізиНаІо йаііа іврехіопе... 

т і  раге сЬе поп ѵі гезіі аііга ѵіа. Ей ё — йоро іи і іо — 1а 
ѵіа т і^ ііо ге . Рій бідпііоза. Сайеіе іп ріегіі! (И. РаЬЬгі. 
«Раіийі» ).

Р е в и з о р .  — Ну, судя по результатам ревизии, как мне 
каж ется, у вас только один выход. И, в конце концов, наи
более достойный. И вам еще повезло.

1587. — еззеге (или зіаге) іп ріегіі а) бодрствовать:
«Ьа ѵііа! 5е Іа ра^а!» гірепзо аррепа іи іп ріегіі (С. Те- 

зіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).
«Жизнь! Д а, за нее приходится дорого платить!» — поду

мала синьора, едва проснувшись н поднявшись с  дивана.

Ь) быть в хорошем состоянии:
ІІ щагйіпеШ) поп с’ёга рій, ега іи ііа  іегга Ьаіііиіа ей ега 

Б со тр а гза  1а сапсеііаіа , т а  іп з о т т а  1а саза ега іп ріейі 
е аЬ ііаіа  (Р. Мопеііі, «Могіе йеі йіріотаіісо» у.

Садика больше не было, земля была вся истоптана и 
ограда исчезла, но дом еще стоял, и в нем жили люди.

Іп аісш іе росЬе сЬіезе, сЬе о іп Іиііо  о іп рагіе БІеііего 
іп ріейі, Ьо ѵізіі аісипі Ье&іі аііагі (С. Вагеііі, «Ьеііеге 
Іатіііагі аі зиоі /те ігаіеііі РШрро, Сюѵаппі е Атейео»).

В нескольких церквах, которые частично или полностью 
уцелели после землетрясения, я видел красивые алтари.

1588. — теііеге  і п  ріегіі (или іп ріегіе; п о д г о т о в и т ь , 
привести в готоьность; создать, сделать:

Ма агі ип иошо ё  рііі Іасііе гіігіееге а тёѴпог ипа ііп- 
іопіа коп ;е*.ль гиогаіогі, сЬе огіепіагаі пѳі еавіеШ Ьг^іагсіі



тезБІ іп ріейі йа ипа йоппа (О. Ѵегдапі, «Ѵйіепга а рогіе 
скіизед>).

Но мужчине легче дирижировать на память оркестром из 
ста человек, чем найти выход из лабиринта лж и. построен
ного одной женщиной.

Ма зепіігзі сЫ атаг  зі&погіпа йа Іиі сЬе 1а ѵйа зе Гега 
іаЬЬгісаіа соп 1е зие зоі т а п і... т е ііе п й о  іп ріейе іі р г іт о  
пе&огіо (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Подумать только, ее называл синьориной ои, человек, 
который собственными руками создал себе положение... от
крыв свою лавку.

Іп з о т т а ,  Оіоѵаппа, заі соза ѵиоі йіге зрозагзі? Ѵиоі йіге 
сатЪ іаг саза. Іазсіагпе ипа е т е ііе г п е  іп ріейі ип’аИга 
(С. Тезіогі, «Е іге...»).

Одним словом, Д ж ованна, ты знаешь, что значит выйти 
замуж? Это значит уйти нз дома, где ты живешь, и создать 
новый дом.
(Пример см. тж. 0-619).
1589. — поп г е ^ е г (§ 1 )  іп ріесіі а) не стоять на ногах, 

иадать:
«АЬ 5і», е зс іа т о  1а та й ге ... «созі Іеі ѵиоіе апйаге а йог- 

т іге ... Ьа зоппо, На $аііо іагйі іи ііе  1е поШ, зі ѵейе, зісиго, 
сЬе поп ге^ее іп ріейі...» (Л. Могаѵіа, «Сіі іпйі^егепіі»).

— Ах вот как! — воскликнула Мария Грация. — Оиа, ви
дите ли, хочет иойти спать, она не выспалась; конечно, еще 
бы, столько ночей лож илась поздно н теперь едва дер
жится на ногах!..

Ь) не иметь почвы под ногами. 
1590. — гезіаге (или гітапеге) іп ріегіі сохраниться, 

остаться невредимым; существовать, жить:
А 5ап Оіоѵаппі а Тейиссіо Іи ^аііо заИ аге соп 1е гпіпе 

іи ііо  дпеііо сЬе ега гігпазіо іп ріейі... (Л. Ие Іасо, <сЬе диаі- 
іго &іогпаіе йі Nаро^і»).

В Сан Джованни в Тедуччо все, что еще сохранилось в 
целости, было взорвано минами...
(Пример см. тж. Ѵ-722).
1591. — г іте ііе ге  іп ріегіі вновь поставить на ноги; 

вылечить:
Е^іі, рег диаііго зоіді, гіпеіоѵапізсе ип шиссЬІо йі ас- 

сіассаіі зі&погі йеІГеіа зиа, 1і г іт е ііе  іп ріейі (С. Магоііа. 
«Маі йі Саііегіа»).

Он почта даром омолаживает потрепанных жизнью людей 
своего возраста, он ставит их иа ноги.
(Пример см. тж. С-2489).

1592. — гіліеііег5І іп ріесЗі стать на ноги, поправить 
свои дела:

О іиііапі Гогшапо ипа егозза соіопіа, 1а диаіе, рагШ а йаі 
пиііа, з ’ё г іт е з за  а росо а росо іп ріейі, оссира Ьиопі розіі 
(Ы. Рассо де Ьа^агйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Семейство Джулиани образует целую династию, которая, 
начав с нуля, встала на ноги и мало-помалу завоевала себе 
солидное положение.

1593. — поп кіаге іп ріегіі не выдерж ивать критики:
— Ѵоеііо йіге... сЬе 1а зіогіа... ё ршМозІо азігиза. Ма ^ие- 

зіо  поп зі^п іііса  сЬе поп зііа  іп ріейі (С. Ргиііего е Р. Ьисеп- 
ііпі, «Ьа йоппа йеііа йотепіса»).

— Я хочу сказать... что это довольно запутанная история. 
Но это ие значит, что она необоснована.
(Пример см. тж. А-1246; Р-1352).

1594. — іепеге іп ріейі (или іп ріейе) содержать; под
держивать:

«Ма с’ё 1’агіепйа сЬе...»
«Зреііа зоіо а іе , сЬе 1’Ьаі іеп и іа  іп ріейі. Іо поп с'еп1го»

(Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, &іоѵіпегга»).
— Но есть ж е завод, который...
— Это твой завод. Только благодаря тебе он и держится. 

Я тут ни при чем.
Ё ипо зЬаеІіо: поп роззо гіИеиеге, ІІпігеі рег гійигге Іп 

Ъгісіоіе §1і іш риізі гіі Пйисіа сЬе ргоѵо, 1а зрегапга сЬе ші 
Ьа Іепиіо іп ріейі Ііпо ай о^ё* (С. Агріпо, «Ьа 8йога &іо~ 
ѵапед>).

Это ошибка: я не имею права размыш лять, иначе раз
рушится моя вера, рухиут надежды, которые поддерживали 
меня до сих пор.

...Ма апсТіе ато ге , ат о ге  а сЫ іепеѵа Іп ріейі I Іого 
зоепі е 1е Іого іііизіопі... (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі 
гассопіі»).

...Э то бы ла т а к ж е  и лю бовь, лю бовь к  тем , кто  п и тал  их 
мечты и иллю зии.
(Пример см, тж, А-1030)*

РІЕ 767

1595. — іепеге іп ріегіі ипа Ьагасса =  содержать 
семью, дом; вести дело, предприятие:

Е іогзе сЬе айеззо гірозіато зиёіі аііогі? Ти поп риоі 
саріге е п е т т е п о  Іого і зийогі е і репзіегі рег Іепег іп ріегіі 
ипа Ьагасса созі! (О. Тезіогі, «II газ»).

Может, мы сейчас сидим сложа руки? Ни ты, ни все эти 
люди — никто и-е может себе представить, сколько трудов н 
забот требуется, чтобы двигать наше дело впереді

1596. — іепег^і іп ріесЗі держ аться на ногах; держ ать
ся на поверхности:

— I іе т р і  сатЬ іапо ... 8 ’ассог^егй сЬе а Тогіпо поп ё іасііе 
Іепегзі Іп ріейі (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

— Времена меняются... Вы увидите, что в Турине нелегко 
прожить.

1597. — іогпаге (или гіігоѵаЫ ) іп ріесЗі восстановить
ся, возродиться (пример см. Р-2003).

1598. соп (или а) ріейе азсіиііо а) не замочив ног; 
Ь) легко, неслышно, бесшумно.

1599. — аіігаѵег^аге ип іоггепіе а ріегіі азсіиііі ^  
в ы й т и  сухим из воды, избеж ать опасности. 

соп ип ріегіе пеііа Ьага см. Р-1603. 
1600. а ріё е а саѵаііо всячески, всеми возможными 

путями.
1601. (ЗаІ ріё Ііпо аПа сіша с начала до конца, це

ликом (и полностью).
1602. а  (или йі) ріё ^егшо а) не двигаясь; б) реши

тельно, упорно:
...Аѵеѵо регйиіо йа ип регго о§пі Іпіегеззе рег 1е соп- 

зійегагіопі зоѵепіе аззаі Іип^Ье е сотр ііса іе  йі ВаШ зіа зиі 
й і т  Ьеііі о ЬгиШ, то га  11 о іт т о г а і і ;  е Газреііаѵо а  ріё 
Іе гто  1а йоѵе зареѵо сЬе апйаѵа а рагаге: зет р ге  е іпеѵіІаЬіІ- 
теп іе : зиі ѵап1ае2*о есопотісо  (А. Могаѵіа, «II йізргегго»).

...Я уж е давно потерял интерес к часто довольно про
странным и сложным рассуждениям Баттисты о хороших и 
плохих, нравственных и безнравственных фильмах, и по
этому терпеливо ж дал , когда ои, наконец, ступит на твер
дую почву, на которой, как я убедился, он всегда оставал
с я — на почву коммерческой выгоды.
(Пример см. тж. Р-176).

1603. соп ип ріесЗе пеііа І055а (или пеііа Ьага, пеііа 
іошЬа) одной ногой в могиле:

— Ѵейі, іи ііо  іі т а і е  ё сЪе І позігі т іп із іг і, ІіаНапІ. іпеіезі, 
Ггапсезі, зопо ІиШ ѵессііі, соі ріейе пеііа іозза (^ . ВассНеІ- 
И, «гЬа сіііа йеціі атапіі»).

— Видишь ли, вся беда в том, что наши министры — все 
равно какие: итальянские, английские, французские — слиш
ком стары, они уж е стоят одной ногой в могнле.

Е репзаге сЬе іо, сЬе пе Ьо йіесі йі рій е зопо соп ип 
ріейе п еііа  іотЪ а, ргоѵо апсога ип’ето гю п е зіп^оіаге чиапйо 
ѵещ?о Іе зраііе  йі Сіипопе е іі ріейе йі Сепегепіоіа (Р. Маг- 
ііпі, «Ьа тагсНеза»).

Только подумать, я на десять лет старше его, уже одной 
ногой в могиле, а испытываю странное волнение при виде 
плеч Юноны и ножки Золушки.

1604. 5іі1 ріегіе гіі ^иегга а) на военном положении;
Ь) в ссоре:

Е іп о&пі сазо П п іге т то  рег Іііі^аге е дігаге роі рег 1а 
сіиа зиі ріейе йі епегга (А. Сатрапііе, «ОН азрагаці е 
ГіттогіаШа йеІГапіта»).

В любом случае все кончится тем, что мы поссоримся и 
будем бродить по улицам, дуясь друг на друга.

1605. а ріегіе ІіЬегс а) арестованный и отпущенный на 
свободу до суда:

О аІІе ѵепі ісіпс;ие регзок.е (іпога іп сгіш іп аіе , ѵ еп іи по  бопо 
іп ргі^іопе е ^иа1:^^о а ріейе ІіЬего («II Сіогпаіе>, 9 йісет- 
Ьге 1975).

И з 25 человек, привлеченных по делу, 21 находится под 
стражей, а четверо до суда, пока на свободе.

«В азіа», огйіпо «зіа гШо. ѴаНепе. Риоі апйагіепе: 5’іпіеп- 
йе п а іи га ітеп іе , сЬе гезіі {егтаіо. 5еІ а  ріейе ІІЬего іпіапіо 
сЬе поп гассоі^о аііге ргоѵе. Кірепзасі, е ѵейгаі сЬ’ё  рій 
сопѵепіепіе сопіеззаге!» (М. Ргізсо, «СИ егейі йеі ѵепіо»).

— Довольно, придержи язык, — обрезал он. — Уходи. Ты 
можешь идти, но помни, что ты под наблюдением полиции. 
Ты останешься иа свободе, пока я не соберу дополнительные 
улики. Подумай хорошенько и увидишь, что лучше всего — 
сознаться.

«Ьиіеіпо поп ё аггезіаіо: ё Гегтаіо зоііапіо. Ё а  ріейе 
ІіЬего» (М. Ргізсо, «Сіі егейі йеі ѵепіо»).

— Луиджиио не арестовали, У него взята подписка о  не
выезде, ио он на свободе.
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Ь) находящийся под следствием; с) условно осужден
ный:

Ьа т а й г е  ѵега, гіпігассіаіа е іпіегго^аіа, ё  зіа іа  йепип- 
сіаіа а ріейе ІіЬего рег аЬЪапйопо йі т іп о ге  («Раезе зега»,
9 ёеппаіо 1964).

Мать подкидыша была найдена, допрошена и осуждена 
условно за то, что бросила младенца.

— Тгорра гоЬа... Тгорра... 5аІ с о т е  ѵа а ііпіге т  чиевІІ 
сазі? СЬе аііа }іпе іи ііо  зі зеоп ііа  е а поі поп гезіа сЬе 
ипа йепипсіа а ріейе ІіЬего (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа 
йоппа сіеііа йотепіса»).

— Слишком много всего... Слишком.. Знаеш ь, чем кон
чаются подобные вещи? В конце концов все лоп а е гея, как 
мыльный пузырь, и нас осуждают условно.

- - іт р к іа іо  а ріегіе ІіЬего см. 1-142.
1606. 8іі1 ріегіе (К расе в мирное время.
1607. а ріё рагі двумя ногами.
1608. — ьаііаге а  ріё рагі а) прыгать двумя ногами:

І- П Апгігеа сЬе іггайіа сопПсІепга е з іт р а л а , сЬе а ІГ іт -
ргоѵѵізо сапіа Ь игіезсател іе  іп Ггапсезе е з а й а  а  ріё рагі 
ило зеаЬеІІо (і/. Рассо йе Ьа^агйа, «Сгопасііе саіііѵед>).

Это Андреа, излучающий доверие и симпатию, исполняю
щий экспромтом по-французски шутливые песенки и пры
гающий сразу обеими ногами через табуретку.

b) перескакивать, пропускать (читая):
Ыеі ^іогпаіі за ііа  а ріё рагі 1е саШѵе поііхіе, іа ііа  ессе- 

гіопе рег 1а гіѵоНа йі Сіаѵа, 1а резіе а С аісиііа, іі Іогпайо 
пеііа Ьоиізіапа, раезі гешоіі (V. Рассо йе Ьа&агйа, «СгопасНе 
саіііѵе»).

Читая газеты, ои старается пропускать плохие новости, 
делая разве что исключение для дальних стран: восстание 
на Яве, чума в Калькутте, ураган в Луизиане.

c) не останавливаться перед трудностями.
1609. аі (или  §иІ) ріегіе сЗі рагііа  на правах равен

ства, как равный с равным, на равной ноге.
1610. а ріесЗе а ріесЗе совсем рядом, очень близко.
1611. соп і ріесіі зи ііа іегга (обыкн. употр. с гл. ез- 

йеге, 8Іаге, есс.) твердо стоящий на ногах, практичный, 
устойчивый;

8іе[апо. — Ма поі з іа т о  ^епіе соп 1 ріейі зи ііа  іегга: ѵоІ 
ей іо, Брасса: поі га е іо п іа то  (С. С. Ѵіоіа, «11 готапго йеі 
ціоѵапі роѵегі»),

С т е ф а н  о. — Но ведь мы люди практичные, ии я, ни 
вы, С пакка, не витаем в облаках.

соп ип ріейе пеііа іо т Ь а  см. Р-1603.
1612. а ріесЗе горро а) прихрамывая, хромая; Ь) мед

ленно.
1613. — апсЗаге а ріё горро тянуть резину, затягивать 

дело.
1614. — соггеге а ріё горро испытывать трудности.
1615. — рі&Ііаге а  ріё горро делать левой ногой.
1616. — {огпаге а ріё горро вернуться ни с чем.
1617. — ѵіпсеге а  ріё горро превзойти кого-л. в чем-л. 

(соп) 1е аіі аі ріесЗі см. А-408.
1618. зорга ип аііго ріегіе на другом основании; иначе, 

по-другому.
«Заі сареііі аііе ріапіе сЗеі ріегіі см. С-633, 
а саро ріё см. С-705а.
(За саро а ріесЗі см. С-709.
— сопозсеге йа саро а  ріесЗі см. С-710.
— гііаге (За саро а ріегіі см. С-711.
1619. ви йие ріесЗі а) тотчас же; немедленно; не сходя 

с места:
...Ѵ епітш о а Шра, йоѵе зопо Іе Ьагсііе. Рга чиезіе ѵе 

п ’ега ипа (11 Ргапсіоііо. Иоп зар еѵ ато  созі зи йие ріесіі 
Ігоѵаг Іио^о пё тпідНоге пё ріи зісиго (М. й*Аге&Ііо, «Еііоге
Ріегатозса»).

...Мы вышли на берег к лодкам. Одна лодка принадле
ж ала Франчотто. Лучше и надежней места для этой лодка 
мы никогда бы ие нашли так  скоро.

Ега гіизсііа а  г ітей іаге. И, зи йие ріейі (О. Тезіогі, «II 
Вгіапга е аіігі гассопіі*).

Ей удалось все уладить тут ж е иа месте.
(Пример см. тж. М-391; Р-705; 5-1337; Т-604; Ѵ-І03).

Ь) вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего:
«...Е ога ѵоі йие, Ьео е МісЬеІе, гассоп^аіесі ^иаIсѣе соза 

Ф  аііеего  созі сЬе бі розза гійеге».

«СозГ зи йие рІеЛІ» йібзѳ Ьео (А  Могаѵіа. «СИ ІпйІНе» 
гепіі» ).

— А теперь вы оба. Лео и Микеле, расскажите нам что- 
нибудь веселенькое, чтобы посмеяться.

— Прямо так, ни с того ни с сего, — сказал  Лео.
(Пример см. тж. Р-1345; Т-965),,

1620. — іептіагзі 8и йие ріейі остановиться как вко
панный:

Ыоп сі ѵейе ріи йа^іі оссНИ Ооппа Віапса з ’ега Іе г т а іа  
зи йие ріейі, а {езіа а 11а (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп Сезиаійо»).

Дои Дж езуальдо просто голову потерял!.. Донна Вьянка 
остановилась как вкопанная с  высоко поднятой головой.

Зііѵапа Ггешеііе йі зйсепо е зі іегшо зи йие ріегіі (Т. ЬогІ, 
«Ви$еге зиИ'Агпо»),

Сильвана вздрогнула от возмущения и остановилась как 
вкопанная.

1621. — БІаге 5Н сЗие ріесЗі твердо стоять на ногах, 
соііе гпапі е соі ріесЗі см. М-498.
— шеііегсІ5І соііе шапі е соі ріесЗі (или соі ріесЗі е со!- 

1е шапі) см. М-499.
(соп) т а п і е ріейі Іе^аіі см. М-500.
1622. а о^пі ріё §05ріпіо на каждом шагу, постоянно:

АЬизо е озігасЫ зто  зіаппо т а іе .. .  Ё сіб... сііе Йісіашо ога 
рег 1а ѵіг^оіа, созі ргегіоза ЯпсЬё поп изаіа а  об«і ріё 
зозріпіо (Р. РосНі, «Vііаііапо [асііе»).

Неумеренное употребление и полный отказ плохо вяжутся 
друг с другом... То ж е самое... можно отнести и к употреб
лению столь выразительного знака как запятая, разумеется, 
если ие ставить ее на каждом шагу.

іп рипіа йі ріесЗі см. Р-2452.
1623. зи ^ие5іо ріесЗе при таком положении; на таком 

уровне.
йаііа іе§{а аі ріейі см. Т-507.
(Заііа ѵеМа аі ріё см. Ѵ-440.
аІП(Заг5І саро е ріесЗі (пеііе та п і сЗі ^й) см. С-720, 
аіиіаг^і соп 1е т а п і е соп і ріесЗі см. М-528.
1624. аііипдаге і ріесЗі протянуть ноги, умереть.
1625. апйаге (или деііггзі, шеііегзі, рго5Ігаг8і) аі ріе- 

йі сЗі ^й броситься, пасть в ноги кому-л.
1626. апйагзепе іиогі йаі ріесЗі убраться, уйти:

— 5опо чиі йа ш егг’ога... ЬІп т іп и іо  йі рій т е  пе апйаѵо 
Уиогі йаі ріейі (Р. СНіеза, «ѴШайогпа»).

— Я здесь уж е с  полчаса... Еще одна минута, и я бы 
ушел.

Зі ассозіаѵа аІГорегаіо... роі сопігаепйо 1е тазсе ііе  1̂1 
йісеѵа: «Аѵеіе іи т а іо  пеі ^аЬіпеМо. Р азза іе  а ііа  сазза е 
іиогі йаі р!ейі> (С. Магоііа, «А Мііапо поп ?а [геййо»).

Он подошел к рабочему... и, стиснув зубы, сказал ему: — 
Вы курили в туалете. Получайте, что вам причитается, и 
чтобы вашего духу здесь не было.
(Пример см. тж. М-2049).

1627. апгіа~е ріесіе іппапгі ріегіе продвигаться посте
пенно, шаг за шагом, не торопясь, идти нога за ногу.

апгіаге соі ріегіі гіі ріогпЬо см. Р 1828.
1628. апгіаге соі ргоргі ріегіі идти свогм ходом, идти 

по инерции.
аѵеге Іе аіі аі ріегіі см. А-411.
поп аѵеге саіге іп (или пеі) ріегіі см. С-213.
аѵеі в .1 саро пеі ріейі см. С-735.
аѵеге іі сегѵеііо іп іопгіо аі ріейі см. С-1572.
аѵеге чй Гга і ріегіі см. Р-1579.
аѵеге цс іп ріейі см. Р 1585.
1629. аѵеге і ріегіі й’агдШа соше іі соіовво сіі Койі

быть колоссом на глиняных ногах:
— І /и о т о  сЬе поп ё 8(а(о Ііпога а ііа  тегсё йі певвипо. 

аѵеѵа с о т е  іі сс іоб "  сіі Когіі і ріесіі іГаг;іП1а... Ога ё пеііе 
позіге т а п і ,  е розБіашо Й’ип соіро согісагіо а Іегга, рег 
зет р ге  (С. йа Ѵегопа, к Ьа ѵііа сотіпсіа йотапіл>).

— Э т о т  человек, который до сих пор был неуязвим, ока
зывается, стоял, как колосс Ролосскь,'. на глиняных ногах... 
Теперь он в  наших руках, н  достаточно одного удара, ч т о б ы  
навсегда повергнуть его в прах.

аѵеге ип ріегіе киііа Ьага см. Р-118°
1630. аѵеге іі ріегіе влііа Ьиссіа сіі им сосопіего е? 

ходить по острию ножа.
аѵеге ип ріейе (или і ріегіі) пеііа (или гіепіго 1а) 

іок&а см. Р-1189.
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1631. аѵеге ріегіе гпагіпо хорошо переносить плавание 

по морю, не страдать морской болезнью:
Іп аіігі іе т р і ,  еЬЬі оссЫо е ріегіе таг іп о ... (/?. ВассНеІІі, 

«Атегіса іп соп^Шепга»).
В былое время я любші море и не страдал морской бо

лезнью.

аѵеге і ріегіі а (или іп) іегга см. Р-1708- 
поп аѵеге §сагре іп ріейі см. $-335. 
аѵеге 1а зіоіа §иі ріейі см. 8-1756.
Ьаігаге іп ріесЗі см. Р-1586.
1632. Ьаііеге і ріесЗі топать ногами:

II Ггаіе йіѵепіаѵа йі тіііе соіогі, е ога аіяаѵа &1і оссЫ аі 
сіеіо, ога Ьаііеѵа і ріе<3і {А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

Лицо монаха побагровело. Он то воздевал очи к небу, то 
принимался топать ногами.

1633. Ъпісіаге і ріесЗі ^  мчаться во весь опор. 
Ьи$заге соі ріесіі см. Р-1685.
1634. сасЗеге аі ріесЗі сЗі пасть, броситься в ноги ко- 

му-л.
1635. сайеге іга ріесЗі встретиться, попасться (на пути). 
сайеге іп ріейі (согпе і ^аШ ) см. Р-1586а.
1636. сашшіпаге соі ріейі іп агіа ходить по струнке, 

ходить на задних лапках:
Ё ипа бі ^ие11е разіе  йоісі сііе, ее ипа шо^Пе аррепа 

аррепа сі 5а }аге, гіезсе а !аг1о саш тіп аге  соі ріесіі іп агіа 
(С. Тезіогі, «И Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Он такая растяпа, что, если жена хоть чуть-чуть сообра
ж ает, он будет у нее по струйке ходить.

сашшіпаге соі ріегіі йі ріотЬо см. Р-1328. 
саксаге іп ріегіі (со те  і даМІ) см. Р-15863.
1637. саѵаге і ріегіі йа... а) убраться подобру поздо- 

рову, уйти; Ь) выпутаться из...; легко отделаться от..:
І/атт іп ІБ Ігах Іо п е  поп за с о т е  саѵагпе і ріегіі, вагеЬЬе 

Ьепе зе сі гіцбсіббі іо (О. Агріпо, «ЛИ г а зіогіех).
Администрация сама не зиает как из этого выпутаться. 

Было бы недурно, если бы мне это удалось.

1638. поп саѵагпе і ріейі не вылезать из нужды.
1639. саѵагкі йаі ріегіі ^сі избавиться, от кого-л. от

вязаться.
1640. поп саѵаге ріё йі кодііа не вылезать из дому. 
1640а. сегсаге (или ігоѵаге) сіпдке ріейі (или Ьоѵаге

ІІ ^шпіо ріесіе) аі іпопіопп искать то, чего нет.
1641. соповсеге гіі чкаі р'.ё хоррісакке знать чье-л. сла

бое место (пример см. С-2249).
сопіаге чй соше іі Іегго ріесіе (или И іегго ріё сНе поп 

8І Ьа) см. Р-1702.
1642. йагкі ГассеНа (или 1а зсиге, йеііа ксиге, 1а гар- 

ра) киі ріейі (тж. гіагзі гіеІГассеііа пеііе дашЬе) а) про
тиворечить самому себе; Ь) вредить самому себе; рубить 
сук, иа котором сидишь:

И ѵепйеге діі БІаЬіІі, соше бі ё Гаііо рій сГипа ѵоКа іп 
Ргі-Псіа. ё ип сіагзі йеІГассеіІа пеііе еаш Ье (С. Во/его, 
кЪеіи тепюгаЬШ йі регвопаееі Шизігі»).

Продавать недвижимость, как это часто делаю т во Фран
ции, значит вредить самому себе.
1643. йаге гіеі ріегіі (или гіеі ріегіе) іп чс наткнуться 

на что-л.; запутаться в чем-л.
1644. йаге йеі ріегіі іп (егга убежать, удрать.
йагкі 1а ксиге (или гіеііа ксиге, 1а гарра) ккі ріейі см.

Р-1642.
1645. йогтіге йа ріейі ^  спать на ходу; все время 

спать:
— Ыоп во піепіе (іі пі. гііе 1о сН диезі! а ііі е Ьаз5І. О огто 

ветрге Йа ріесіі, іо (М. Риссіпі, сЕЪгеі»).
— Я ничегошеньки не знаю об этих повышениях и по* 

ииженнях на бирже. Я сплю себе и сплю.

1646. епігаге пеі ріейі гіі цй войти в чье-л. положение 
епігаге 1га і ріесі см. Р-158'
епігаге соі ріегіе йек4го см. Р-1692.
1647. еккеге ріейе йі чй быть чьей-л. опорой.
1648. еккеге а ріейе быть беспомощным.
1649. еккеге йа ріейе быть последним, 
еккеге іп ріейі см. Р-158/.

1650. еккеге пеі ріейі йі цй быть на чьем-л. месте, в
чьей-л. шкуре:

«5*0 апсога ип ро’ таіе іп ^атЪа, соше ѵегіі, гпа іп ^иап^о 
а і регісоіо, пе зоп Іиогі».

«ЕЫ ѵоггеі еззег іо пеі іиоі ріесіі» (А. МатопІ, « / рго- 
теззі 8розі»),

— Я еще не очень крепко держ усь на йогах, но опас
ность уж е миновала.

— Как бы я хотел быть на твоем месте!
«гАІіго!» гізрозе ВессЬіо. «Е поп ѵоггеі еззеге пеі ріейі Деі 

ге!» (Е. Саіапйга, «Ьа ЪиІега»).
— Еще бы! — сказал Беккио. — Не хотел бы я быть на ме

сте короляі

еззеге іга і ріесЗі см. Р-1582. 
1651. поп е§§еге пё а ріесЗі пё а саѵаііо: поп ё пё а 

ріегіі пё а саѵаііо он ни то ни се, ни рыба ни мясо.
1652. е55еге соі (или Іепеге іі) ріейе іп (или 5іі) йие 

к іаііе  (или іп сЗие §сагре) сидеть на двух стульях:
«Тепеѵа і ріейі Іп йие зіа!Ге, 1’агпісо».
«Ве’, сііе гіоѵеѵа Іаге? СЬе аѵгеЬЬе іаііо , Іеі, ігоѵапйосізі 

е поп роіепйо зсапзагзі пё ба ип Іаіо, пё йа ип аііго?» 
(С. Магоііа, «Ье тііапезі»).

— Значит, этот приятель работал на два фронта?
— А что ему оставалось делать? Как поступили бы вы и а 

его месте, очутившись меж двух огией — между женой и 
дамой сердца?

Ь ’аррагіеіопе йеі Кізіогі !и ипа зогргеза; гпа ё паіигаіе 
сЬе сЬі ^езіізсе ип аІЬег^о йеЬЬа зареге іепеге іі ріейе Іп 
т о і і е  з іа !!е  ( V. Ргаіоііпй «Сгопаске йі роѵегі атапіі 

Посещение Ристори явилось неожиданностью, хоть оно 
было вполне естественным: если держиш ь гостиницу, то 
приходится ко всему подлаживаться.

1653. еззеге соі ріесЗе пеііа 5ІаНа быть готовым к отъ
езду, сидеть на чемоданах.

1654. е§§еге зетр ге  (За ріё (соше і і і т а і  или ііт а іо іі)  
^  топтаться на одном месте.

іаісіаге ГегЬа §оііо і ріесіі а  см. Е-101.
^аге р^ейе см. Р-1672 Ь). 
1655. Іаге чс соі ріейі делать что-л. плохо, кое-как, 

спустя рукава.
1656. іаг§і (За ріейі начать с самого начала.
1657. (аге і ріё §іа11і портиться (о вине).
1658. Іаг изсіге і ріегіі (Зі ^иогі ^  лезть в чужую душу 

с ногами, вторгаться в чужую личную жизнь (пример 
см. Р-1812). 

Гегшаг8І 5и (Зие ріейі см. Р-1620. ,
1659. Іегшаге іі ріегіе укрепить свое положение.
1660. і і ^ е г е  і ріегіі остановиться как вкопанный. 
^еЙ агзі аі ріегіі (Зі (̂3 см. Р-1625.
1661. §-цаггіаг5І аі ріегіі на себя оглянуться, на себя 

посмотреть (прежде чем критиковать других).
1662. ітреп п аге  (или іт р іи т а г е )  іі ріейе лететь как 

на крыльях.
Іаѵогаге (Зі шапі е ріегіі см. М-616.
1663. Іессаге і ріегіі лизать пятки, пресмыкаться:

— Ма зі, т а  зі: апсЬе зегѵіге, апсЬе ріееагзі, апсЬе Іессаге
І ріегіі зе ега песеззагіо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Д а, да! Прислуживаться, унижаться, пятки лизать, если 
это понадобится.

іе^аге і ріегіі е 1е т а п і  (или 1е шапі е і ріегіі) а
см. М-617. 

1664. 1еѵаг(§і) (или іо^ііег^і) (Заі (или (За 1га і) 
ріегіі избавиться от кого-л.:

О иеііо сііе ішрогіаѵа абеззо ега йі Іеѵаг йа! ріейі Г аііга, 
1а Ѵ/апгіа (С. Тезіогі, «II ВгІапга е аіігі гассопіі»).

Сейчас важно было убрать с дороги ту другую, Ванду. 
Ыоп ѵейе Гога йі Іеѵагзеіа йа! ріесіі (С. Ѵегца, «Мазігс- 

йоп СезиаШо»).
Ему не терпится избавиться от нее.
Ьа йігегіопе поп ега гіизсііа а іісепгіагіо апсЬе зе іге 

ѵоііе... аѵеѵа іеп іаіо  Іи ііо  рег Іо^ПегзеІо Даі ріейі (С . АгрІпо,
*II ргосеззо»).

Дирекции не удалось его уволить, хотя три раза ... она 
делала все возможное, чтобы избавиться от него.

1665. Іеѵагзі йаі (или (Зі *га і) ріегіі убраться (с глаз), 
уйти:

Теойого (л Реіісе). — Ьеѵаіеѵі йаі ріеШ (А. Тогеііі, «і 
т апіі>).
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Т е о д  о р о (слуге Феличе). — Убирайтесь, не путайтесь под 
ногами.

5о11апіо 1а т а т т а  т і  сарі циеііа Бега, е т і  ргезе іп 
ціго е т і  йіБзе гіі Іеѵ агті йаі ріейі, йі апйаге а ріап^еге 
іп согНІе йа С агіо ііа (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

И  Только мама поняла меня в тот вечер. Она, поддраз
нивая меня, сказала, чтобы я не вертелась у нее под ногами, 
а ш ла реветь во двор, к Карлотте.

1666. Іеѵагпе і ріесЗі выпутаться (из затруднения). 
тепаге гпапі е ріейі см. М-623.
шеііеге 1е аіі аі ріесЗі см. А-425.
те ііе гз і 1е аіі $иі (или  аі) ріесЗі см. А-426.
т е ііе ге  сЗеІІа Ь атЬ а^іа 8о1(о і ріесЗі а с̂1 см. В-151.
шеііеге Іа раііа аі ріесЗе а см. Р-153.
теМеге ріесЗе см. Р-1672.
те ііеге і аі ріегіі сЗі цд см. Р-І625.
те ііеге  іп ріейі (или  іп ріейе) см. Р-І588.
1667. теііегеі (или Ігоѵагзі) пеі ріесіі сіі войти в 

чье-л. положение; побывать в чьей-л. шкуре:
«ВіБо^пегеЬЬе ігоѵагБІ пеі позігі ріейі рег сопоБсег диапИ 

Ітріссі пазсопо іп ^иеБіе т а іе г іе , чиапіі сопіі з ’Ъа йа гепйе- 
ге> (А. Мапгопі, «I рготеззі зрозі»).

— Н адо побывать в нашей шкуре, чтобы зиать, сколько 
возникает трудностей в этих делах и как иам приходится 
за них отчитываться.
1668. теН еге боііо ип ріесЗе не торопиться:

Ьа Біепога Вгідійа раге сЬе сегсаББе ѵегзаге йеіѴасциа зи  
^ие^ Iиосо е рге^аззе йі т е і іе г е  оепі соза зоНо ип ріейе 
(Е. Ое Магскі, «Оие апіте іп ип согро»).

Синьора Бриджида по-виднмому стремилась охладить эту 
страсть и просила не торопиться.
1669. теМег($і) 50ІІ0 і ріесЗі ^  унижать, третировать; 

попирать ногами:
«Е яиеБІо ассайе регсЬё бопо Ьиопа, Ігорро Ьиопа... зе іі 

аѵеззі т е з з а  боііо і ріейі 1а р г іт а  ѵоііа... ^иеБІо ога поп 
аѵгеЬЬе Іио^о» (А. Могаѵіа, «Сіі іпйЩегепіі»).

— И все это потому, что я добра, слишком добра... если 
бы я сразу же поставила тебя иа место, этого теперь бы 
не случилось.

Ега тоБіхиоБо, е Оіпа 1о саріѵа, ѵейеѵа ВоЪ ^иаI ега, ипо 
Бсіа^игаіо; іі циаіе ^ойеѵа пеі т е ііе г іа  боНо I ргоргі ріейі 
(V. Ргаіоііпі, «Ье гацагге йі 5ап$гейіапо»).

Это было чудовищно, н Джииа это понимала и видела 
Боба таким, как он есть, подлецом, который наслаж дался, 
попирая ее ногами...

шеііегзі іга і ріейі см. Р-1582.
1670. шеііеге (іі) ріейе (или і ріегіі) виі соііо (тж. 

шеііеге і ріесЗі асІсІ0550) подчинить себе, скрутить в ба
раний рог; сесть на голову:

8і йоѵеѵа еББег раггі о йіБрегаіІ. по?, рег ассеііаг віН аіІе 
сопйігіопі, рег ІаГБі теН е г собі I ріейі Биі соПо (Ь. Рітап- 
йеііо, «Ноѵеііе рег ип аппо»).

Неправда ли, нужно либо отчаяться, либо потерять рас
судок, чтобы согласиться иа подобные условия н позволить 
сесть себе на шею.

Ьа Ро&1іаіо... айеБЗО іепіаѵа йі теііег& Н  йеГіпіііѵатепіе 11 
ріейе зиі соііо (С, РгиМего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа 
йотепіса» ).

Теперь Ф ольято... пыталась окончательно подмять его под 
каблучок.
{Пример см. тж. С-200).

1671. те ііеге  ип ріейе (ІаѵапН аІГаІіго еле передви
гать ноги, еле двигаться, идти йога за ногу.

1672. шеііеге ріегіе (гіепіго) а) посещать, бывать 
(где-л):

ЩйоЦо. — 5е 5І ѵиоі риагйаг пеііо БрессЬіо, апйіагпо чиі 
зорга пеі сатегіп і Йаі ^іиосо.

Еицепіо. — N0 , 1й йепіго поп ѵі т е і іо  рій ріейе (С. Со1~ 
йопі, «Ьа Ьоііе^а йеі са[$ё»).

Р н д о л ь ф о .  — Если хотите посмотреться в зеркало, под
нимемся наверх, в игорные залы.

Э у д ж е н и о .  — Нет, туда я больше ии ногой.
— ...(Зиі іі йіаѵоіо поп оБа ш еііег ріейе, саго т іо  (С. Аг- 

ріпо, «Ье тіііе е ипа Ііаііа»).
— ...Сюда черт заходить не решается, дорогой мой.
«Іо циі, йа Іеі, рег 1е Бие ог^іе поп іпеііо рій ріейе. На 

сарііо?» (С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»),
— Здесь у  вас, на ваших оргиях, ноги моей больше не 

будет Вам ясно?
Ье а г т а іе  ІейезсЬе, регБа 1а зрегапга ёі т е ііе ге  іі ріейе 

виі виоіо Ъгііаппісо, зі егапо зсаіепаіе сопіго 1а Киззіа 
{Е. Ргеіі» «Сіоѵіпехга, ціоѵіпегга»1*

Потеряв надеж ду вступить на землю Англии, немецкие 
армии обрушились и а Россию.
(Пример см. тж. С-247; Ѵ-729).

Ь) (тж. [аге ріесЗе) приняться (о растениях).
теИеге і ріесЗі гііеіго (1е огше гіі) см. Р-1689.
1673. шейеге (или розаге, рогге) (ип) ріейе іп ^аііо

a) оступиться:
II іеггепо іпіогпо ега ЬгиІІо, ІгапоБо. П сопйисепіе зі 

ргеоссираѵа йеі т и і і ,  сЬе поп теІіеББего ип ріейе іп іа ііо  
(С. Саззоіа, «II іа^ііо йеі Ъозсо»).

Почва была голая и рыхлая. Проводник следил за му
лами, чтобы оии не оступились.

b) впасть в ошибку, в заблуждение:
Ргоргіо с о т е  зе ипа со ііе ііа іа  ІозБе есеБа зи ііа  саіепа 

й ’аппі ІгазсогБі іп ипа Ьаійапга е іп ипа зісигегга зепга 
І ітШ  е Бепга ііпе сЬе Ііп 1і ега зіаіа  1а зиа ѵііа: Ьаійапга 
е Бісигегга йі поп теМ еге т а і  11 ріейе іп іа і іо  (С. Тезіогі, 
«II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Это было точно удар кинжалом, разбивший его жизнь, 
по которой он шел смело и совершенно уверенно, будучи 
глубоко убежден, что ие может сделать неверного ш ага.

Ега Іа іа іе  сЬе ай ип сегіо т о т е п іо  йоѵеБзі те ііе г е  11 ріейе 
іп іа ііо  (О. Ѵег^апі, «і/йіепга а рогіе сМизе»),

Уж так  было на роду написано, чтобы в какой-то момент 
я совершил ошибку.

1674. шеііеге ріегіе пеі топйо выйти в мир, в свет:
...Ерриге іо з^езза зареѵо Ьепе сЬе ѵоіеѵо Боііапіо изсіг 

Іиогй іпеііег ріейе пеі топ й о ... (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).
...Но я сама прекрасно понимала, что мне надо вырваться 

на свободу, выйти в большой мир.

тел еге  і ріегіі аі тиго  см. Р-1693.
1675. шейегкі аі ріегіі іе ксагре икаіе ^  довольство

ваться чужими объедками:
«Оесійііі а йісЬіагагіі» т і  аѵеѵа Б и ^ е г ііо  Сагіо, «зе по, 

ип ^іогпо о Г а Иго «эиаісипо іе  1а гиЬа е рег гіаѵегіа іі 
іоссЬега іаге с о т е  Оіог^іо сЬе зі ё т е з з о  аі ріейі Іе зсагре 
изаіе» (V. Ргаіоііпі, «II циагііеге»).

— Решись ты объясниться.— посоветовал мне Карло, — а не 
то в один прекрасный день кто-нибудь отнимет ее у тебя, 
а уж  потом, чтобы ее заполучить, тебе придется, как Д ж ор
дж о, довольствоваться чужими объедками.

1676. те ііеге і ріесЗі аі зісиго выбирать дорогу, идти 
осторожно.

1677. те ііеге  іі ріейе киі когіо встать иа твердую поч
ву (пример см. О -132).

1678. теНеге і ріегіі ворга топтать, попирать ногами, 
не считаться с..:

5е Гаіе чиеііа !ассіа, іиШ  ѵі те ііе гап п о  1 ріейі Борга 
рег с а т т іп а гѵ і (С. Ѵег%а, «Мазіго-йоп СезиаШо»),

Если у вас будет такое лнцо, все будут топтать вас но
гами.

1679. теМеге р’іесЗе а  іегга сойти с (лошади, экипажа 
и т. п.):

II саѵаііеге, еп ігаіо  іп согіііе т е ііе ѵ а  ріейе а іегга е, 
аІГаггіѵо йеі Іе^по, соп ип ^агЬо іи ііо  зио, оіігіѵа 1а йеБІга 
аПа поЬіІе Бі&пога (Е. Саіапйга, «Ьа Ьи$ега»).

Кавальере, въехав во двор, сошел с лошади и, когда при
был экипаж , с присущим только ему изяществом, подал руку 
благородной синьоре.

тіпаге Н іеггепо воііо і ріегіі а чй см. Т 447.
1680. шопіаге зні ріегіі встать на ноги, поправить свои 

дела (пример см. Р-1443).
тогіге соІІе ксагре іп ріегіі см. 8-345.
1681. т(и)оѵеге ріегіе предпринимать что-л., действо

вать:
Сейеге Іеі, Іеі сЬе Т іпаітепіе, зепга аѵег т о зз о  ріейе, ега 

БІаІа сегсаіа йа ип и ото і (О. Тезіогі, «И Вгіапга е аіігі 
гассопіі»).

Чтобы она отказалась от возможного замуж ества, когда, 
наконец-то. без малейшего усилия с  ее стороны, ею заин
тересовался мужчина I

1682. рагіаге соі ріегіі нести вздор, чушь, околесицу. 
рагНге а саѵаііо е (огпаге а ріесіі см. С -1355
1683. регйеге ріегіе терять опору, почву под ногами:
5епііѵо й| регйег.' ріе^е. Ега ас1е88о Іа \і' я ргіта аеі 
шаігііпопіо рЬе т і  рагеѵа 1а заіѵегга I С, Ріоѵепе, «Ле 
Іигіе
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Я чувствовала, что почва ускользает из-под йог. Теперь 

мне казалось спасением вернуться к той жизни, которую 
я вела до замужества.

5і за соше ѵаппо чиеБІе Еассепйе: бі сотіп сіа  соі регйеге 
ріейеі; йоро 1а р г іт а  всіоссііегга ее пе іа ип’аИга е роі 
ип’аИга апсога (А  Могаѵіа, «Цассопіі готапі»).

Известно, как случаются такие вещи: сначала поскольз
нешься, потом, после первой глупости, делаешь вторую, 
потом третью.
1684. резіаге і ріесЗі а с̂I ^  въесться в печенки, на

доедать, докучать кому-л.:
Іп Гопйо ё ип Ьиоп иошо, поп резіа т а !  I ріейі а  пез- 

51ДПО ( і /. Рассо йе Ьа^агйа, «Сгопаске саіііѵе»).
В сущности, он славный парень, иикому ие лезет в душу.

168Ь. ріссИіаге (Гиксіо) (или Ьиззаге) соі ріегіі прийти 
с подарками.

1686. рі^ііаге (или ргепгіеге) ріегіе укорениться, уста
новиться, утвердиться; обосноваться:

Ие! раезе аѵеѵа ргезо ріейе ш і'ош )аІа йі регзопе пиоѵе* 
іп ^гап рагіе ѵепиіе йі Іиогі (Р. СНіага, «II Ваіогйо»).

В местечке иа главных должностях утвердилась целая 
когорта новых людей, пришедших из других мест.

РогПгіо ега т іо  со тр ае п о  й» Ьапсо. Е  собі ргеве ріейе 1а 
позіга а т іс іг іа  (V. 8егтопііщ «Ьа ЬатЫпо Еигора»).

С Порфирио мы сидели на одной парте. Отсюда и на
чалась наша друж ба.
рі^ііаге а ріё хорро см. Р-1615.
1687. рогге (ип) ріесЗе прокладывать дорогу, прони

кать:
Коп сопіепіа, Іа всіепга ргосейеііе а рогге ип ріейе 1п 

пиоѵі Іеггііогі («Ьа пиоѵа диезііопе йеііа Ііп^иа»).
Н е довольствуясь этим, наука продолжала проникать ■ 

другие области.
Веііе аЪііагіопІ егапо БІаіе егеііе йа! р г Іт і аѵѵепіигіег! 

сЬе аѵеѵапо роБіо ріейе зи ^ие11е Бропйе (Е. Заі&агі, «II 
согзаго пего»).

Прекрасные здания воздвигли на этих берегах первые 
ступившие сюда искатели приключений.
1688. рогге іі ріегіе а"'ап1і прийти рагыде, опередить 

кого-л.
1689. рогге (или шеііеге) і ріейі гііеіго (1е о гте  гіі)

ЧЙ идти по чьим л. стопам, следовать за кем-л.
1690. рогге ріейе іппапгі а чй превосходить кого-л. в 

чем-л.
рогге (или рокаге) (ип) ріейе іп Іаііо см. Р-1673.
1691. поп роіеге апЛаге пё а ріейі, пё а саѵаііо =  

не зиать, что предпринять, что делать (ср. куда ни 
кинь — все клин).

ргепйеге ріейе см. Р  1680.
1692. ргосейеге (или епігаге) соі ріесе аезіго идти как 

по маслу, удачно.
ргосейеге соі ріегіі <31 ріоіпЬо см. Р-1828. 
ргозігагзі аі ріейі йі цй см. Р-1625.
1693. рипіаге і ріейі (а і ти го ) (тж. теі;1еге і ріегіі аі 

тиго) упираться, артачиться; добиваться чего-л. любой 
ценой, всеми правдами в неправдами, во что бы то ни 
стало:

«Ѵейі, т а т т а » ,  гіргезе Іа га^аз -Iи 1] веі Іазеіаіа 
іпі ітісііге... іпѵесе ё ргоргіо диезіо іі сазо іп сиі Ьізодпа 
рипіаге і ріейі... е т о ^ г а і  г сЬе поп аіагпо йа тепо йі Іого» 
(Л. Могаѵіа, «гСог*ідіапс/ зіапса»).

— Пойми, м ама, — продолжала д о ч ь .— Ты позволила себя 
запугать а м еж ду тем, тго именно тот слѵчай, когда нужно 
было проявить твердость, показать, что мы не хуже нх.

Аррепа І г т а  е іі  сопіеззб гіііепгіо ІиМо иез(о, Е т іііо  
зепіі Ііе ега іі т о т е п іо  гіі рипіаге і ріесіі (М. Зоійаіі, « іе  
йие сііій»).

Как только И рма, смеясь, призналась в этом, Эмгпио по- 
чувствовал: вот самый подходящий момент проявить настой
чивость.
гассотапйаге Іа ргоргіа <Ше$а аі ріейі см. 0-400.
1694. гадіопаге соі ріейі думать не тем местом, пле

сти вздор, чушь:
С. оке сошраІіЬіІі 1п ип гадагго  сЬе гаеіопа соі ріесІІ

(/. Nіеѵо, «Соп[еззіопі йі ип ііаііапо»).
Все это было вполне простительно для мальчишки, кото« 

рый еше неизвестно чем думает.
гігпапеге а ріейі см. Р-1578а. 
г ітангге іп ріейі см, Р-1590.
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гішапегг іга і ріегіі см. Р-1582.
1695. гішеііеге ріейе вернуться куда-л., вновь пере

ступить порог:
Е зіаѵоііа і тей іс і аѵеап сіоѵи! о гісЫейеге сЬе 1 8Івпога 

Согііб и$сі8&е сіеі 1а с а т е га  е поп ѵі гішеііеьйе ріе<іе рег 
Чиаісііе Іе т р о  (А Роцаггаго. сРапіеіе Согііз»).

И иа э т о т  раз врачи вынуждены были настаивать, чтобы 
синьора Кортис удалилась из комнаты и некоторое время 
ие входила в иее.

гітеііеГБІ іп ріегіі см. Р-1592.
хаКаге іп ріегіі со те  і ^аій  см. Р-15863.
каИаге а ріё рагі см. Р-16о8
1696. вареге гіа чііаі ріё іі іпапіісаісо іпсЬіогіі Госа

знать что к чему, знать о чем речь, 
ксиоіеге Іа роіѵеге йа’ ріегіі см. Р-2011. 
вепіігкі тапсаге Іа іегга коііо і ріегіі см. Т-428. 
вепНге тапсаге іі іеггепо воііо і ріегіі см. Т 450.
1697. поп кепНге рій і ріегіі ног (под собой) не чуять, 

не чувствовать (от усталости, холода).
1698. кріп^еге іі ріегіе оііге.. переступить через (опре

деленную черту):
Ьиіва ега е>ипіа а циагапСапп! Бепіа вріпдеге ІІ ріейе 

оЦге 1е ѵіаіі с!е 11 а сігсопѵаііагіопе (V. Ргаіоііпі, «СгопасНе 
йі роѵегі атапіі»).

Луиза дожила до сорока лет, ни разу не переступив за 
городскую черту,

1699. кргопагкі а ріё ускорить шаг. 
віаге ки гіие ріегіі см Р-1621.
1700. к4аге соп гіие ріегіі іп ипо зііѵаіе ходить по 

струнке, быть как шелковый:
Расіге. — А саза т і а ,  п еііа  саза 61 зио рабге, пеііа саза 

йоѵе ѵіѵе зиа т ай ге , е^Іі йеѵе зіаге соп йие оіеаі 1п ипо 
зііѵаіе! (V. Вгапсаіі, «йоп С.оѵаппі іпѵоіопіагіо»).

О т е ц — Я считаю, что в доме отца, в доме, где живет 
его мать, он должен ходить по стрункеі

віаге іп ріегіі см. Р-1587. 
поп кіаге іп ріейі см. Р-1593.
1701. віепйеге і ріегіі диал. протянуть ноги, умереть:

— „.Оепіго чиеІГ агтай іо  с’ё ип ѵазо... соп сегіа гоЬа ѵеіе» 
поза. Оиагйа сііе іі Тепіаіоге поп Іі теііеззе іп саро й’ап* 
йагіа а іоссаге, регсЬё Іи БІепйегезІІ І ріейі (С. Вазііе, «Ьо 
сипіо сіе Іі сипіі*>).

— ...В этом ш кафу стоит горшок... с  ядом. Смотри, чтобы 
искуситель не внушнл тебе попробовать, что в этой горшке: 
иопи протянешь.

170^. 5Іііпаге (или сопіаге) цгі со те  іі Іегхо ріегіе 
(или ІІ іегго ріё сЬе поп &і Ьа) ни в грош не ставить 
кого-л., считать кого-л. десятой спицей в колеснице.

1703. вігаксісаге і ріегіі еле ногч волочить.
Іа^Ііагкі ГегЬа боМо і ріегіі см. Е 1) 1.
1704. Іепеге іі ріесіе остановиться.
1705. іепеге ріё іп... жить где-л,
Іепеге іп ріейі (или іп ріегіе) см. Р-1594. 
іепегкі іп ріегіі см. Р  1596.
1706. Іепеге іі ріегіе шепіге сііе аіігі зсогііса помогать 

кому-л.
іепеге іп ріегіі ипа Ьагасса см Р-159?
(епеге іі ріегіе іп (или ки) Лие кіаІГе (или іп «Зие 

ксагре) см  Р-1652.
1707. Іепеге іі ріейе пеі зероісго стоять одной ногой 

в могиле.
1708. іепеге (или аѵеге) і ріесіі а (или іп) іегга стоять 

обеими ногами на земле, быіи сугубо практичным:
ВаіІіБІа поп ега ипо бсіоссо... пеііо  Б р іееатеп іо  йеііа зиа 

ѵапіій тавсЫ Іе, е^іі сопііпиаѵа а іепеге і ріейі Іп іегга 
е йісеѵа рег 1о рій сове іпіегеззапіі (Л. Могаѵіа, «II сіі5ргег~ 
го»).

Баттиста был не дурак... ублаж ая свое мужское тщесла
вие, ои все время твердо стоял ногами на Бемле и обычно 
рассказывал интересные вещи.

О аіііео Ги Боргаііиііо ип и о то  сопсгеіо, пеііа зсіепга 
е пеііа ѵііа. Бсгиіб іі сіеіо рій а / опйо Й1 о^п! аііго т а  
іеппе 1 ріейі а  іегга («Раезе зега». 15 [еЪЪгаіо, 1964).

П реж де всего, Галилей был человеком практичным как 
в науке, так и в жизни. Ои изучил небо как никто другой, 
но в то же время обеими ногами стоял на вемле.
4Пример см. тж. Т-529).
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іо|тІіег(8І) йаі (или йа іга !) ріейі см. Р-1564.
1789. Іогсеге іі ріейе йа... уйти, убраться (откуда-л.). 
Іогпаге іп ріейі см. Р-1597. 
іогпаге а ріе горро см. Р-1616.
1710. ігагге іі ріё йі... выйти, уйти откуда-л. 
ггаііаге согпе реггс йа ріейі см. Т-864.
1711. ігаііаге а  ріейі іп Іассіа смешать с грязью:

Егапо, ішапгіо 1і ѵоіеѵапо іг а і.аг Ьепе, сі:е11і гіеііа сіасіие,
і ІапБ... чі:апіІо ц ѵоіеѵапо ігаііаге а  ріесіі іп (ассіа, 
гііѵепіаѵапо іпѵесе Іе (іеЬеііе гіеііа Ьаісопаіа (О. Тевіогі, 
«II Вгіапга е аіігі гассопіі» ).

Когда хотели оказать им услугу, собирали клакеров и 
почитателей... когда ж е собирались с треском провалить их, 
го устраивали на галерке кошачий концерт.

ігоѵаге сілцие ріес!і (или Ігоѵаге іі циіпіо ріейе) аі 
гпопіопе см. Р-1640а. 

ігоѵаге 1 . т а іа  сіеггаіа а  ріё йеі гпаі йепаго см. 0-243. 
Ігоѵаге цсі {га і ріейі см. Р-1579. 
ігоѵагкі пеі ріейі йі <]й см. Р-І667. 
ігоѵаге ксагра рег іі вио (или  ргоргіо) ріейе см. 5-351.
1712. иьсіге соі ріейі іп аѵапіі быть вынесенным но

гами вперед, умереть.
ѵепіге (га і ріейі см. Р-1582. 
ѵіпсеге а  ріё горро см. Р -16і 7.
1713. поп ѵоіеге рег і р:ейі совершенно не нуждаться 

в ком-л., в чем-л.:
Саѵаііеге. — Ьо ааппо риге сЬЧо поп ѵо§1іо сіоппе рег і 

ріеаі (С. СоШопі, < і■(■ Іссапйіега»)-
К а в а л ь е р е .  — Ведь все знают, что женщины для  меня 

не существуют.

1714. ѵоідеге іі ріесіе уйти.
1715. хоррісаге йа циеі ріесіе: Іиі горріса йа ^ие1 ріейе 

в этом вопросе он хромает; тут он подкачал.
1716. апсЬе сЬі ііепе іі ріейе аііііа а 5сс_Нсаге ргоѵ. 

её и тот вор, кто крадет, и тот, кто лестницу подстав
ляет.

1717. аксіиііо іі ріейе е саійа 1а іекіа (е пеі гекіо ѵіѵі 
йа Ьезііа) ргоѵ. ~  держ и ноги сухимн, а голову в 
тепле.

1718. |т1і ЬасегеЬЬе і ріейі =  он готов ему пятки ли
зать; он готов ему ноги мыть д а  воду пить.

і Ьгаѵі тиоіоп соп 1е зсагре іп ріейі см. В-1192. 
Ьие Нассо зіапіра рій {огіе іі ріё іп іегга см. В-1383, 
іп сака й’а!ігі Ьікодпа Ьиккаге соі ріейі см. С-1189. 
сава йі іегга, саѵаі й’егЬа, агпісо йі Ьосса поп ѵаідопо 

ІІ ріейе й’ипа токса см. С-1200.
сЬі Ьа (Ьиоп) саѵаііо іп кіаііа поп кі ѵегдодпа йі ап- 

йаг (или рио апйаге) а ріейі см. С-1389.
сЬі Ьиііа ѵіа ого соп 1е т а л і, 1о сегса со’ ріейі см. 

0-635.
1719. сЬі {геііоіозо ё, іпсіаіпра і ріейі ргоѵ. =  торо

пись не спеша, поспешай не торопясь.
1720. сЬі поп ѵиоі ріейі киі соііо, поп 5’іпсИіпі ргоѵ. 

не хочешь, чтоб тебе сели на шею — не кланяйся слиш
ком низко.

1721. сЬі 5І кепіе сиосеге (или ксоМаге), Іігі а зё і ріе-
Йі ргоѵ. =  кому надо, тот пусть и беспокоится.

сМ 5І кіепйе рій йеі іепгиоіо, кі ксорге йаі ріейі см.
Ь-376.

1722. сЫ (іепе іі ріейе іл йие 5ІаНе, крепко 5І ігоѵа 
іиогі ргоѵ. за  двумя зайцами погонишься — ни одного 
не поймаешь.

йоѵе вігіпде 1а зсагра, поп Іо ка аііго сЬе сЬі ГНа іп 
ріейе см. 5-354. 

йие ріейі поп і$1аппо Ьепе іп ипа саіга см. С-225.
1723. діі ё тап саіо  іі ріейе он поскользнулся.
1724. (ё) тед ііо  сайеге йаі ріейе сЬе йаііа ѵеііа (или 

йаііа с іп а; тж. (ё) тед ііо  ріё Ьадпаіо сііе 1е5*а го На) 
ргоѵ. =  нз двух зол выбирай меньшее.

1724а ё іпеггііо зйгиссіоіаг соі ріейі сЬе соііа Нпдиа 
ргоѵ. ~  лучше споткнуться, чем обмолвиться, 

ё 1а зсагра рег И зио ріейе см. 5-356.

Н т а іо  ѵіепе а сагго (или а  саггаіе, а ІіЬЬге) е хе пе
ѵа (или ѵа ѵіа) а  ріейі см. М-252, 

тап д іо  йі падго е йогто йа ріейе см. М-132.
1725. поп с’ё ріейе нет дна под иогами, тут дна не до

стать.
1726. поп ІиШ і ріейі зіаппо Ьепе іп ипа ксагра ргоѵ.

=  на вкус и на цвет товарищ а нет; всякому — свое.
1727. іі ріейе йеі райгопе іпдга^ка іі саі./ро ргоѵ. ^  

хозяйский глаз — алмаз; от хозяйского сапога поле толь
ко родит больше.

1728. циаі ріё, іаіе ксагра ргоѵ. каковы сами, таковы 
и сани (ср. по Сеньке и ш ап ка).

1729. диекіо ріейе (или ріё) поп ѵа йа циезіа дашЬа 
~  это ни в какие ворота не лезет; это ни с чем не со
образно.

$ассо ѵиоіо поп кіа іп ріейі см. 5-44.
П кареге Ьа ип ріейе іп Іегга. е Гаііго іп т а ге  см. 

5-234.
зсагре іп т а п о  е аіі аі ріейі см. 5-359.
зеі ріейі йі Іегга пе идиадііа ІиИі см. Т 439.
1а зирегЬіа апйо (или ѵа) а саѵаііо е Іогпо (или (ог- 

па) а  ріейі см. С 1397
1а іегга ^іі Ьгисіа (или ксоііа) коііо і ріейі см. Т-441. 

Р1ЕО І8ТнЬШ  от
1730. гпеііеге ки пп ріейІЕ*аПо возвести на пьедестал 

(пример см. Ь-226 Ь).
РІЕСА /

1731. поп {аге ипа ріеда а) сидеть хорошо, безукориз
ненно (о платье)', Ь) быть ясным, точным, безукоризнен
ным:

...Рвсеѵа (1(і гавіопаш епіі сЬе виііе ргіте• рагеѵапо всоп» 
сіизіопаіі роі (іпіѵапо рег поп Іаге ипа ріе&а (11. Вітопеі- 
іа, «Тігаг таШпа»),

...Ее рассуждения, которые поначалу казались бессвязны* 
ми, в итоге оказывались вис тис логичными.

«Еіепа сага... (і.( іі шопгіо 1 і а^.чоі::і(:1і, ессо, е поп ?ассіа 
ипа р іе^а  іпіогпо а Іе» (О. Магоііа. «Ье іпііапеаі»),

— Элеиа, дорогая... я желаю, чтобы все были такими же, 
как ты, и чтобы ничто не омрачало твою жизнь.

1732. ргепйеге ипа ріе^а принять оборот, обернуться 
(о событиях, делах и т. п.)\

N00 т і  Іазсіа пеапсЬе ііпіге, сопіепіо сЬе Н сИаІо^о ргепда 
1а ріе^а сЬе Іиі сі На іп тепіе (V. Зітопеііа, «Тігаг таи 
ііпа»).

Он д аж е  закончить мне не дает: до того доволен, что 
разговор принимает тот оборот, иа который он рассчитывал.

Ь а <Зі5си55іопе рагів іа  е зіаш раіа  — чиапіі Л и т! йі рагоіе 
е сГіпсІііоБІхо — ргепйе ип’аИ га ріе^а: 5і ^ а г е ^ іа  пеі гісег- 
саге Іе а іііп іій  гга Іілі е Сагизо (Я. йе Кепзіз, «И сапіоге 
йеі ророіо»).

Дискуссия о наследнике Карузо на оперной сцене, кото
рая велась устно и в печати (какие потоки слов и чернил!), 
приняла совсем другой оборот. Теперь уже все соревно
вались в том, чтобы найти общие черты у  Джильи и Ка
рузо.

І/аѵѵосаіо  сЪе о г т а і  аѵеѵа сарйо 1а ріе^а сЬе аѵеѵа ргезо 
ІІ сЗізсогзо, гіброзе соп (Зі^піій (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага» ).

Адвокат, который теперь поиял, какой неприятный оборот 
принимает разговор, с достоинством ответил лейтенанту.

«Ічіозіга !і^1іа зіа  ргепсіепйо ипа Ьгиііа ріе^а* (М. Мо-
цііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— С нашей дочерыо творится что-то неладное.

...1а іі^ ііа  сіі Сопзаіѵо, сЪе, соше іи ііі І сарі вѵепіаіі Іп 
^епеге, аѵеѵа іп іопйо Ьиоп сиоге, /ы сопіепіа ді апдагѵі; 
іап іо  рій сііе ѵісіе 1а соза ргепсіег ш ідііог р іе^а  сЬе поп 
5 ’азреиаѵа (М. й’Аге^Ио, «Еііоге Ріегатовса»).

...дочь Консальво, которая, как все легкомысленные люди, 
по натуре была девушкой доброй, с удовольствием пошла 
к Джиневре, тем более, что дело оборачивалось лучше, чем 
можно было бы ожидать.
(Пример см. тж. М-1300; Р-686).

РІЕСАКЕ ѵ 
ріедаге 1е аіі см. А-428. 
ріе^аге И саро см. С-745, 
уіедаге 1а сегѵісе см. С-1628.
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ріедаге і1 соНо см. С-2115, 
ріедаге іі <І0550 см: 0-855. 
ріедаге 1е датЬ е см. 0-164.
1733. ріедагхі согпе ип ^іипсо гнуться как тростинка; 

оыть податливым, уступчивым.
ріедаге іі {ѵгорропе см. 0-1086.
ріедаге 1а теп іе  с.м. М-1154.
ріедаге 1е огессЬіе (или діі огессЫ) см. О 565.
ріедаге Пп пеііа роіѵеге см. Р-2006.
ріе^аге цсі аПа гадіопе см. К-73.
ріедаге 1а ксЬіепа см. 5-417.
ріедаге Іа іекіа см. Т-582.
Гассіаіо кі готре е іі {егго зі ріеда см. А-66. 
сЬі ѵио. тапдіаге, йеѵе ріедаг і! дгорропе см. 0-1089
1734. (ё) тед ііо  ріедаг сЬе готреге ргоѵ. лучше со 

гнуть, чем сломать.
1735. (ё) гпедііо ріедагкі сЬе ксаѵеггагкі ргоѵ. =  луч

ше согнуться, ченГ сломаться.
РIЕNА /

1736. апсіаге сопіго 1а ріепа плыть против течения, не 
соглашаться с общим мнением.

1737. апс1:_г(5е)пе соііа ріепа плыть по течению, следо
вать за большинством, делать как все.

1738. азреііаге 1а ріепа ^  ждать у моря погоды.
1739. іаге ріепа делать полный сбор (о театре).
1740. (аге согпе Іа ріепа ~  валить все в одну кучу, не 

разбираться.
1741. (иддіге Іа ріепа избегать опасности.
1742. йоѵе поп п’ё поп пе іодле пеапсЬе 1а ріепа ргоѵ. 

=  на нет и суда нет.
1743. §г1і ё ѵепиіа (или  ё діипіа) 1а ріепа ас!с!о5$о на 

него свалилась беда, свалилось несчастье.
поп ГешрігеЬЬе Агпо соп 1а ріепа см. А-1136.

РІЕІЧО а ^ в  е т  
ріепо кііраіо см. 5-1732. 
ріепо герро см. 2-34. 
ріепо й’апдоП см. А-748.
ріепо йі сІеЫІі кіпо аі сареііі (или адіі осспі, аііа Ьос

са, аііа доіа) см. 0-63. 
ріепо Зі діогпі см. 0-550.
1744. ріепо (іпо (или іпзіпо) адіі оссЫ (или аііа 

доіа) сытый по горло.
1745. ріепо соше ип оіге наевшийся до отвала:

«Ѵаі, ѵа’ а йогтіге, сЬе .чеі зіапсо с о т е  ип еіаппеНо Йоро 
1а согза». Баіѵаіоге віапсо ега сіаѵѵего. Роі, Іа рапсіа ріепа 
соше ип оіге, іі ѵіпо е іи ііо  яиеі Ігавіогпіо, а Іеііо зі ега 
асісіогтепіаіо йі Ъоііо, ргоргіо с о т е  ип га&агго (Р. А. Виі- 
ііііа, «II ѵоіапііпо»).

— И ди п о с п и ,  ты устал как лош адь после скачек. — 
Сальваторе действительно устал. А потом этот живот, на
битый как бурдюк, это вино и вся эта суматоха... Он сва
лился в постель и уснул как ребенок.

ріепо со те  ип 5ап Ьаггаго см. Ь-281.
1746. ріепо со те  ип иоѵо битком набитый:

Сагтеіа. — А ^ие5^а ога II ргезепМ? Ма Йоѵе зеі зіаіо? 
Агйиіпо. — II Іга т ... іи ііа  соіра сіеі І г а т ...  Ріепо с о т е  ип 

иоѵо (Л. Юе Вепейеііі, «II ІіЬегііпо»).
К а р м е л а. — Ты знаешь, который теперь час? Где ты

пропадал?
А р д  у и и о. — Трамвай... все из-за трамвая... Как сельди 

в бочке.
I! заІоШ по ега ріепо с о т е  ип иоѵо е озріІІ сіаѵапо 

ІМтргеввіопе сЬе Іоззего атт и с с Ы а Іі ипо зиІГаІІго (Е. Раііі, 
«IIп Ьеіііззіто поѵетЬге»).

М аленькая гостиная была полны м-полна народу, гости, 
казалось, сидели друг на друге.

Ьа саггогга ега ріепа с о т е  ип иоѵо... (С. Тотазі йі Ьат- 
рейиза, «II Саііорагсіо» ).

Карета была набита до отказу...
(Пример см. тж. С-947).

ріепо йі ѵепіо см. Ѵ-242.
асциа ріепа йеііа Іипа см. А-119.
соясіепха ріепа йі ^иійаІеясЬі см. С-2933.
Гассіа сіі Іипа ріепа см. Ь-888.
Іеііо ріепо см. Ь-456.

ип раііопе ріепо Йі ѵепіо см. Р-166. 
ѵексіса ріепа сіі ѵепіо см. Ѵ-415. 
ѵізо сіі Іипа ріепа см. Ь-888.
1747. а ріепо вполне, полностью.
1748. іп ріепо прямо в цель.
1749. — соіріге (или со§1іеге) іп ріепо а) попасть в 

центр (мшиени): Ь) попасть в точку, уловить главное, 
важнейшее; с) задеть за живое:

М аигіііа г іт а зе  соірііа іп ріепо. Сіѵегііб гозяа. роі Ыапса 
(В. Сісодпаги, «Ѵіііа Веаігісе»)

М аурилла. задетая за живое, п сіраснгла , а затем по
бледнела.

1750. пеі ріепо сіі... в разгар чего-л.: пеі ріепо йеііа 
Ьаііадііа в разгар битвы; пеі ріепо йеІГекІаіе в сере
дине лета; пеі ріепо сіеііа поііе среди ночи, глубокой 
ночью.

а ріепа Ьосса см. В-857, 
сіі ріепо С0Г50 см. С-2805, 
іп ріе*іо {тіогпо см. 0-568. 
а  ріепа доіа см. О 846.
— гпапдіаге а ріепа доіа см. 0-847.
— кріедагкі а ріепа доіа см. 0-848. 
а ріепе гпапі см. М-518.
іп ріепа поііе см. N-487. 
а ріепо ракко (тж. а ріелі ра$$і) см. Р-778. 
а ріепі роішопі см. Р-1976. ^
-— йоггпіге а роігпопі ріепі см. Р-1977.
— гехрігаге а ріепі роігпопі см. Р-1978.
— гійеге а  ріепі роіпюпі см. Р-1979. 
а (или іп) ріепо ророіо см. Р-2049. 
а ріепо ге^ігпе см. Р 179.
а ріепо гіііпо см. К-438 
а ріепе ѵеіе см. Ѵ-150. 
а ріепа ѵосе см. Ѵ-837. 
а ріепі ѵоіі см. Ѵ-966.
— рахкаге а ріепі ѵоіі см. Ѵ-967.
— сіо ё гіиксНо а ріепі ѵоіі см. Ѵ-968. 
а согро ріепо см. С-2733.
соп 1е гпапі ріепе йі іпохсЬе (или сГі ѵепіо) см. М-507.
1751. апсіаге ріепо исполняться, осуществляться 
аѵеге іі саро ріепо сіі дгіііі см. 0-1059.
аѵеге і содііопі ріепі с!і... см. С-2075.
аѵеге Іа тасііа ріепа см. М-44.
аѵеге ріепа ипа Ьогка см. В-1033.
аѵеге ріепо іі §^0220 см. 0-910.
аѵегпе ріепі діі оссЫ см. 0 -12 0 .
аѵегпе ріепе Те ксаіоіе см. 5-363.
аѵегпе ріепе 1е ІахсЬе см. Т-97.
аѵегпе 1е кассоссе ріепе см. 5-46.
аѵеге «етрге ріепа 1а піасііа см. М-44.
аѵегпе 1е іаясЬе ріепе см. Т-97.
аѵеге Іе ^аксЬе ріепе см. Т !< 4.
аѵеге Іа іекіа ріепа йі ^п ііі см. 0-1059.
аѵеге 1а Іекіа ріепа <31 кедаіига см. Т-529.
175? еяяеге ріепо сіі цс иметь что-л. в избытке, в боль

шом количестве:
Ега Бетпрге ріепо (II 8оЫ1, регсЬё аѵеѵг ип дагаде Ь'П 

аѵѵіаіо (А. Могаѵіа, «Кассопіі гопшпі»).
У него всегда было полно денег, потому что ему принад

леж ал первоклассный гараж .

1753. ехкеге ріепо сіі кё быть высокого мнения о себе, 
много воображать о себе.

ехяеге ріепо Ііпо аі 50220  см. 0-910. 
екяеге ріепо й’оссЫ см. 0-155.
1754. (аге іі ріепо сіі цс запастись чем-л., заправиться 

чем-л.:
«Рег ргішо гиЫ ипа шассЬіпа, роі согпіпсі, а г т а іо  сІІ ип 

сгіс, ай ав ч ііа ге  циаісііе гіівігіЬиіоге Йі Ьепгіпа Ібоіаіо, (I 
(аі (аге іі ріепо, @1і бігаррі 1а Ьогва е 1о Біепсіі соп ип соіро 
Йі сгіс» (С. ЗсегЬапепсо, «Ьа (и%а іпиіііе»).

— Д ля начала ты угоняет машину, потом, во^р' жившись 
домкратом, нападаешь на какого-нибудь заправщт'ка где-ни- 
буть иа отшибе, заставляеш ь его заправить машину, отни
маешь кошелек и приканчиваешь беднягу.
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РигГЬошІ' Гесе 11 рн п о  йі чѵі^ку р г іт а  сіі епа, II сЬе поп 
гіепігаѵа пеііе кие аЬііікНпі №. Ьа^гаг., :ТШЮ апйо Ъеп‘$- 
&ітоз>).

Совершенно разъяренный... он основательно заправился 
виски перед ужином, что не входило в его привычки.
Таге ІІ р епо сіі Ьепгіпа см. В-562.
Іаге ріепа Іисе см. Ь-818. 
теМеге а ііа  (или іп) ріепа Іисе см. Ь-822. 
ріейісаге П йі^іипо а рапсіа ріепа см. 0-424. 
Ігасаппаге а ріепа т а п о  см. М-678, 
ѵейеге 1е віеііе іп ріепо діогпо см. 8-1694. 
ѵоіеге Іа ЬоМе ріепа е 1а то д ііе  иЬ(Ь)гіаса (или Ьгіа- 

са) см. В 1083.
йі сака 1а даііа, іі іоро поп ексе а і-огро ріепо см.

О 269.
сЬі «Чтрассіа соі ѵепіо, ®і ігоѵа соііе т а п і ріепе й’а- 

гіа см. Ѵ-277.
сіеі сі^едпі пе ®оп ріепе 1е пига см. 0-628. 
аііа диегга кі ѵа ріепо сіі йапа% е зі іогпа ріепо йі 

ѵі2 і е йі р’гёоссЫ см. С-1192.
о сіі радііа о ііі Непо Ьазіа сЬе іі согро (или ригсЬё іі 

вассо) кіа ріепо см. Р -97, 
вассо ріепо г г / а  ГогессЬіо см. 8-41 
Йеі кеппо Йі роі пе вопо ріепе Іе Гочве см. ‘5-626.
Іе гиссЬе ріепе ѵаппо а Гопсіо, 1е ѵиоіе кіаппо а даііа 

см. 2 '97 
РІЕКІІЧО

1755. 51 Ьиоп Иегіпо ~  а) пай-мальчик; Ь) образцо
вый джентльмен.
РІЕТА /

Мопіе <5і Ріеіа см. М 1854.
іаге ип ре^по аі Мопіе сіі Р ’е1а см Р-1005.
1756. зепга ріеіа (пё шікегісогйіа) безжалостно, бес

пощадно.
1757. еххеге ипа ріеіа (тж. Таге ріеіа) вызывать ж а

лость, быть несчастным, достойным жалости:
Г)а1 шошепіо сЬе аііоп іапб <3а вё сові зр іе іа іа т е п іе  1а виа 

Вісе, тезвег Оегі поп еЬЬе рій Ьепе, е... ега гиіоііс; ипа сова 
Іап іо  Йоіогоза, сЬе {асеѵг> ріеіа а ѵегіегіо... (Р. Рап{апі, 
«Сессо й'АзсоИ»).

С того времени, когда мессер Джери столь жестоко от
далил от себя свою Биче, он потерял покой и... стал до того 
несчастным, что на него было ж алко смотреть...

«5аі т а т т а  сЬе іі т іо  с о тр о п ітеп іо  Ьа ѵ егатеп іе  с о т -  
т о з з о  1а по.чіга таев іга?»  — «баѵ .его?»  — «5і, т і  Ьа (Іеііо 
сЬе Іасеѵа ріеій» (М. Мо&ііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»),

— Знаеш ь, мама, мое сочинение прямо растрогало учи
тельницу.

— Д а иу!
— Д а , о«а сказала, что иа него ж алко смотреть.

8І тоѵегеЬЬего 1 заззі а ріеіа см. 8-259.
Р ІЕ Т 0 8 0  адд  

р еіока те п го е п а  см. М-1180, 
іпдаппо ріеіохо см. I 261.
Іиодо ріеіохо см Ь 962
еккеге 1а Магіа ріеіоза см. М-834.
хіепйеге іі та п іе ііо  ріеіоко ворга N06 см. N-387.
1а тай ге ріеіока Га іі П&ііиоіо іідпохо см. М-61, 
іпейісо рісіохо (а 1а ріа^а ѵегтіпоха (или іпсіііаЫІе, 

ри;'2оІеп1е) см. М-1038.
РІЕТКА /

1/58. р"е1га ап^оіаге краеугольный камень.
1759. ріеіга тіИаге межевой столб; веха:

1п Ііа ііа  ві рппЫісапо і ргМН Ігаііаіі Іеспоіоеісі... СІаз-
зіса Гга іи ііе  1а РігоіесНпіа йеі зепезе Ѵаппоссіо Вігіп&иссі, 
р іеіга т і і іа г е  пеііа  зіогіа йеііа т е іа ііи г е іа  (Р. 3. йі Вгаггй, 
«Г)а Ьеопагйо а Магсопі»),

В Италии появляются первые технические трактаты. Клас
сическим среди них явился трактат Ванноччо Бирингуччи из 
Сиены «Пиротехния». поворотный пункт в истории метал
лургии.

1760. ріеіга сГіпсіатро а )  камень преткновения; Ь) до
кучливый, надоедливый человек, банный лист; нечто не
приятное, досадное.

1761. ріеіга <3і рага^опе пробный камень, испытание: 
Ьа шсшогіа ё Іа ^гап ріеіга йі рага^опе сіеііа іпѵепгіопе

агіізЦса, Е і іеЦогі йеііе «Сопіеббіопі» 1о заппо. Соі раззаге

сіеі іе т р о , гопе е іп^гессі сіеі го т ап го  а росо а росо іт р а і-  
Іісіізсопо. Ма зешрге іпѵесе ѵегйе^еіа 1а зециепга гіеі ргіші 
сііесі сарііоіі Ппо аі іаш озо соііоциіо (1і Сагіопе соі ^епегаіе 
Вопарагіе (/. Nіеѵо. «Сопіеззіопі ііі ип ііаііапо»).

П амять о прочитанном — пробный камень художественного 
творчества* Читатели «Исповеди» это знают. С течением вре
мени и фон. и перипетин романа постепенно бледнеют. Но 
неувядаемый интерес сохраняют события первых десяти глав, 
вплоть до знаменитого разговора Кар лоне с генералом Бо
напартом.

1762. — и К іта  ріеіга сіі рага^опе решающий фактор 
(пример см. С-2843).

1763. рісіга йі (или сіеііо) ксансіаіо яблоко раздора. 
соссіиіо со те  ипа ріеіга см. С-2005.
гіиго сите 1а ріеіга см. 0-936. 
ко-гіо со те  ипа ріеіга см. 5 !092. 
сиоге сіі ріеіга см. С-3191, 
еіа йеііа ріеѵга см Е-246. 
тигіссіоіі Йі ріеіга с! и га см. М-2174. 
оссНіо сіі ріеіга см. 0-47.
Боппо Йі ріеіга см. 8-1024.
1764. со те  ке рагіакке аііе ріеіге как об стенку горох, 
со те  ипа $1а1иа Йі ріеіг? см. 8-1662.
1765. <5а соттиоѵеге Іе ріеіге (тж. крехгегеЬЬе 1е ріе- 

іге) очень трогательно тронет даже камень.
аддіипдеге ипа пиоѵа ріеіга ап есІіГісіо см. Р-1777. 
саѵаге капдие сіа ипа ріеіга см 5 159
1766. се саге Іа ріеіга ШокоГаІе искать философский 

камень, хотеть невозможного.
йоппіге соте ріеіга см. О 837
1767. ейіНсаге зиііа ріеіга строить на прочном фунда

менте; делать что-л. основательно, надежно.
{аге соггеге ас^иа 5и ипа ріеіга см. А-161.
1768. Таге ріапдеге [гійеге] 1е ріеіге заставить камни 

плакать [смеяться]:
— Роѵега ІапсіиПа! Ѵі ассегіо сЬе Іа ріапеег і : ріеіге

(Р. Рапіапі, «•Сессо й’АзсоИ»).
— Бедная девушкаі Уверяю вас, от одного ее вида камни 

заплачут.

1769. ^еМаге ріеіге пеІГайгиі огіо бросать камешки 
в чужой огород.

1770. поп Іаксіаге (или поп птапеге) ріеіга корга 
(или 5ц) ріеігя камня на камие не оставить:

— Ѵі зіегт іп его  іи ііі е (1і МасагауЬо поп гііпаггй ріеіга яи 
ріеігаі (Е. Заіёагі, «II согзаго пего»).

— Я всех вас уничтожу. А от Макараибо камня на камие 
не останетсяі

1771. те ііег(с і) ипа ріеіга зорга (тж. теііегсі зорга 
ипа ріеіга; те ііеге  ипа ріеіга 8и...) предать забвению, 
поставить крест, не упоминать больше:

РадН саріге сЬе айеззо зоп іешрі ёа ш еііеге ипа ріеіга 
зиі раззаіо  (С. Ѵегеа, «Мазіго-йоп СевиаШо»).

Втолкуй ему, что теперь пора поставить крест иа про
шлом.

Мезяа ипа ріеіга зи ііо  зрогі, Сіпо зі ега д еіШ о пеі Іаѵого
а согро тогіо (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ёіоѵіпегга»).

Поставив крест иа спорте, Джино с  головой погрузился 
в работу.

1772. тиоѵеге о^пі ріеіга пустить в ход, испытать все 
средства.

1773. рогге 1а ріеіга іп саісіпа сделать, завершіггь 
дело.

1774. рогге Іа р г іта  ріеіга залож ить первый камень, 
залож ить основу.

1775. рогіаге Іа зиа ріеіга нести свой крест:
«ІІпа егап сгосе», зозрігаѵа сіоп АІГопзо.
«О^пипо рогіегі 1а зиа ріеіга», 1о сопвоіб соп Ііаге рі^ііо

Киззо (О. Агріпо. «11 п йеііііо й’опоге»).
— Тяжелый крест, — вздохнув, произнес дон Альфонсо.
— Каждому приходится нести свой крест, — бодро утешил 

его Руссо.

1776. рогіаге Іа зиа ріеіга аІГесШісІо внести свой 
вклад, свою лепту во что-л.

рогіаге ріеіге аііе шигіссе см. М-2173.



1777. розаге (или аддішщ^ге) ипа пиоѵа ріеіга аІГзгіі- 
Іісіо =  а) сделать вклад, внести с,юю дол.о; Ь) увели
чить, умножить запас, налччие чего л.:

Іпіапѣо сопііпиаѵо а  ѵ іаееіагс рег 11 діогпаіе, соп т е іо с о  
е гіііівепга, аеціипдспсіо о к т  аппо сЬе ^авкаѵа и .іа пиоѵа 
ріеіга аІГесШіск іс і іа  ш іа (ііааііепгшпе (А. Могаѵш, *Ь‘аі- 
іепгіопе»).

Тем временем я продолжал раоотать р азъ езд ны - коррес
пондентом газеты, усердно и систематично, но с каждым 
годом все больше и Зольше накапливато'.ь во мне чувство 
полного равнодушия.
1778. гезіаге соше (или гішапеге) йі ріеіга остолбе

неть, оцепенеть:
Магііпа гезІЬ ип ш о теп іо  согпе гіі ріеіга..* (М. ВопіетреШ, 

«Ѵатапіе іейеіе»).
На какой-то миг М адииа будто окаменела...
Иоп т і  азреііаѵо циеііе рагоіе, е г іт а з і  а і ріетга (Р . шо- 

пеНі, «Могіе йеі йіріотаіісо»).
Я не ож идал этого услышать и окаменел от удивления.

поп гітапеге ріеіга зорга (иди зи) ріе(га см. Р-1770.
1779. зсадііаге 1а ргігпа ріеіга {или іі р г іто  ваззо) 

бросить первый камень.
1780. іігаге Іа ріеіга е пазсопсіеге 1а шапо действо

вать тихой сапой, исподтишка:
АПога сарН сЬе 1а ѵега гпашша... <!і Ковеи а  ега созіеі, 

циезіа Могпіпа сііе іігаѵа 1е ріеіге е п е т т е п о  пазсопгіеѵа 1а 
т а п о  — сЬе, с о т е  т е  соп Вессиссіо. поп аѵеѵа рій піепіе иа 
регсіеге (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

И тогда я поняла, что настоящей матерью... для  Розетты 
была вот эта самая Момниа, которая действовала совершен
но открыто, которой, как и мне с  Беккуччо, терять уж е было 
нечего.
а Ьиопа Іаѵапйаіа поп та п са  ріеіга см. Ь-248.
1а саіііѵа Іаѵапйаіа поп Ігоѵа т а і  1а Ьиопа ріеіга см.

Ь-249.
сЬі сопіго Оіо ^еііа  ріеіга, іп саро діі-іогпа см. 0-463.
1781. сЬі ё іппосепіе (или сЬі ё зепга <ШеНо) зсадіі 

Іа р г іта  ріеіга ргоѵ. кто без греха, пусть первый бросит 
камень:

$1 сарівсе, Иа йеі сШеШ апсЬе Іиі, т а  зса^И 1а р г іт а  
ріеіга сЬі прп пе Ііа (А. Могаѵіа, «Оіі іпйЩегепІі»),

Конечно, и у него есть недостатки, но пусть первый ка
мень бросит тот, у  кого их нет.
^оссіа іпсаѵа (или  зсаѵа) 1а ріеіга (тж. а доссіа а 

^оссіа зЧпсаѵа или зі зсаѵа 1а ріеіга) см. 0-834.
1782. поп зі рио сотЬаііеге сопіго 1е ріеіге ргоѵ. ^  

в камни стрелять — стрелы терять; лбом стену не про
шибешь.

1783. ріссоіа ріеіга ^гап сагго гіѵегза ргоѵ. и на ма
лом камешке большой воз может перевернуться.

1784. ріеіга т о зза  поп ?а тиссЫ о (или тизсо; тж. ріе- 
1га сЬе гоіоіа поп теМе т а і  егЬа) ргоѵ. ^  лежачий ка
мень мхом обрастает.

1784а. 1о заппо апсЬе Іе ріеіге это ни для кого не 
секрет:

«Ве’>, а т т і з е  «Ьо Іа ііо  циаІсЬе зсараіеііа , о гт а і 1о заппо 
апсЬе 1е ріеіге. Ма соп ВоЬ, т а і .. .»  (К  Ргаіоііпі, сЬе га- 
&агге йі 5ап[гейіапо»).

— Хм... — призналась она, — у  меня тоже были похожде
ния, и это всем известно, но с Бобом — никогда.

РІЕТКО
1785. Ьагса сіі Ріеіго ладья святого Петра, католиче

ская церковь.
1е сЬіаѵі йі 5ап Ріеіго см. С-1690.
1786. (аЬЬгіса йі 8ап Ріеіго а) непомерно затянувшее

ся строительство; Ь) сказка про белого бычка; [собор 
се. Петра в Риме строился более полутораста лет — 
с 1503 по 1667 г .] ,

— еззеге со те  Іа ТаЬЬгІса йі 5ап Ріеіго см. Р-5.
1787. і зиссеззогі <31 8ап Ріеіго папы (римские).
1788. еззеге (ред^іо с!еІ)Іа ш а т т а  с!і 8ап Ріеіго быть 

хуже, чем мать святого Петрч; быть жадиной н эгои
стом.

1789. Таге Сап Ріеіго лгать, говорить неьразду
1790. ^аЬЬаге \н п  Ріеіго снять с себя сан.
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1791. ргепйеге 5ап Ріеіго рег іа ЬагЬа отчаянно лгать, 
говорить неправду.

1792. сііі Іойа 8ап Ріеіго, поп Ь іазіта 5ап Раоіо ргоѵ. 
=  одно другому не мешает.
РIЕVАNО (тж РІОѴАЫО) т 

еззеге соше 1а Ьапйіега йеі р оѵапо Агіоііи см. А-1078. 
еззеге соше И ріоѵапо Агіоііо сЬе зареѵа Іеддеге 80- 

Іапіепіе пеі зио ІіЬго (или Ьгеѵіагіо) см. А 1079.
1793. іиііі і ріеѵапі тепапо ип сіііе.ісо огоѵ. в каж 

дой церкви есть свои служка (извиняясь за приход в  го
сти с кем-л. не приглашенным).
РІРРЕКО т

1794. іаге соше і ріИегі <3і то и іад п а  (сЬе агн аголо 
рег зиопаге е Гигопо зиопаіі) а  вернуться несолоно х ле
бавши.
РІОіАКЕ ѵ

епігаге (или теМегзі) пеііа саіса а  (или рег) іагкі 
рідіаге см. С-82.

рі&іаіі со те  1е ассіидНе (іп ип Ьагііе или іп зсаіоіа, 
пеііа за іато іа ) см. А-78.

рідіаіі со те  іп ипа зііа (или  со те  і сарропі пеііа 
зііа) см. 8-1712.

саѵоіо Іопго е сіссіа рідіаіа см. С-1431.
РІСІО  т

1795. зіаге аі (или пеі) рі^іо браться за любое, не 
очень честное дело; участвовать в рискованном или труд
ном деле.
РІСІОИЕ } 

аѵеге іі сегѵеііо а рідіопе см. С-1577.
1796. ргепйеге чс а рідіопе цолго не возвращать взя ■ 

той вещи.
1797. зіаге а рідіопе а) снимать квартиру; Ь) чув

ствовать себя временным жильцом; чувствовать себя не
уютно.
РІСЫ А т

1798. еззеге ип дгап рідііа (или рідііа рі^ііа) быть 
рвачом, хапугой.
РІСІЛАКЕ ѵ

1799. рідііагіа понять, осознать, восппинять; почув
ствовать:

II поіаго Іа рідііаѵа а11еегапіепіе (С. Ѵег(*а, <Мазіго-йоп
Сезиаійо»).

Нотариус воспринимал все это весело.
«АИ? СЬе ѵоеііо ^аге?.. Ьа р ід ііа іе  зи ^иеI ѵегзо? МІ іаіе

Іо ёпоггі.. АПога зіа рег поп йеііо» (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп 
СезиаЫо»).

— Ах вот? Что я собираюсь делать?.. Значит, вы так 
понимаете? Прикидываетесь простаком?.. Тогда считайте, что 
я  ничего ие говорил.

1800. рщ ііагпе быть побитым, получить на орехи.
1801. р і^ ііагзеіа  обижаться:

Зі^поге. — Ма Іп з о т т а ?  О^пипо сіогте е т а п ^ іа  с о т е  
ѵиоіе. $ іа т о  ІіЬегі о по? РегсЬё іе  1а рідІІ іапіо? (V. Вгап- 
саіі, сфоп Сіоѵаппі іпѵоіопіагіо»).

С и н ь о р .  — В чем дело? Каждый волен спать и есть, 
как ему хочется. Разве мы не свободные люди? Чего ты 
так кипятишься?

Іо поп сарізсо, ргоіеззоге, с о т е  ІеІ зе 1а рідіі Іап іо  
(В- Репо&ііо, «II рагіі^іапо ІоНппу»).

Я не понимаю, профессор, откуда такая претенциозность.

1801а. р і^ ііагзеіа соп сердиться на кого-л.:
ВеЬ, регсЬё 1е 1а р1&11 соп т е  айеззо? $сиза. т а  поп 

ега т іс а  (1і іе, сЬе гійеѵо (Е. Могапіе. «Ь’ізоІа йі Агіиго»).
— Чего ж е ты теперь-то злишься на меня? Прости, но я 

вовсе не над  тобой смеялся.
Мага.— Ѵоггеі ѵейегѵі ѵоі, зе  рагіаззего созі сіі ѵозіга 

Ьира» ).
каппі.— Ѵе 1а р ідііаіе соп т е  айеззо? (С. Ѵегдсі, «Ьа 

тагіге!..
М а р  а.— Хотела бы я  видеть, как бы вы выглядели, если 

бы такое говорили о вашей матери!
Н а и н  и.— Теперь вы и за меня взялись?

1802. рідііагзі <5<3 соп ®ё а) взять с собой; Ь) поже
ниться, сочетаться браком.

рі&ііаге (ип) аЬЬа&Ііо см. А-10. 
рі^ііаге 1’аЬЬгіѵо см. А-30.
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рідііаге ГаЬііо (геіідіохо) см. А-38. 
рідііаге ГаКаппо см. А-309. 
рідііаге Г ато  см. А-633. 
рі^Ііаге апдиіііе см. А-750. 
рі&Ііаге а п іт о  а (или хорга) цй см. А-859. 
рідііаге агіа (или Гагіа) см. А-1050. 
рі{7Ііаге цс аіігаѵегхо см. А-1328. 
рі^ііаге 1а Ьаііа см. В-119.
рідііаге цс согпе ип Ьаіоссо (или рег ип Ьаіоссо) см. 

В-143.
рідііаге ипа ЬеІІа т а гт о И а  см. М-858, 
рі^ііаге 1а Ьегіиссіа см. В-610, 
рідііаге Іа Ьігга с.м. В-787, 
рідііаге ипа Ьоссаіа сГагіа с.м. А-1050. 
рі^Ііаге аі Ьоссопе (со те  іі гапоссЬіо или  Іа гапа) 

см. В-981.
рі^Ііаге (іі) Ьіапсо рег пего см. В-705.
рі^Ііаге цй соііе ЬгиЙе с.м. В-1289.
рідііаге аііе ЬисЬе см. В-1304.
рі^Ііаге цй соп 1е Ьиопе см. В-1438.
рідііаге чс р°г Ьиопа то п е іа  см. С-^489.
рідІіаг(хе)Іа саісіа см. С-163.
рі^ііаге ипа сапіолаіа см. С-586.
рі^ііаге іп сапгопеііа см. С-611.
рідііагхі рег і сареііі см С-642.
рідііаге чсі рег і сареііі см. С-646.
рідііагіа 1га (іі) саро е (іі) соИо см. С-701.
рідііаге (іі) сарреііо см. С-856.
рі^ііаге а сепа і сіесЬі см. С-1461.
рідііаге іі сіеіо а ридпі см. С-1852.
рі&Ііаге і соссі см. С-2003.
рідііаге цй рег И соііо см. С-2119.
рідііаге соіоге см. С 2196.
рі^Ііаге с о т т іа іо  см. С-2313.
рідііагхеіа сопхоіаіа см. С-2475.
рід1іа.е цс рег сопіапН с.м. С-2489.
рідііаге іі сога^діо а  йге т а п і см. С-2627.
рідііаге ипа соііа см. С-2991.
рі^Ііаг(хе)1а іп сгітіпаіе с.м. С-3048.
рі&Ііаге цгі рег і сгіпі см. С-3049.
рі^Ііаге іі сгоеіоіо см. С-3105.
рідііаге рег іі сиіо см. С-3157.
рі^Ііагхі цс а  сиоге см. С-3275.
рі^Ііаге сига см. С-3313.
рідііаге і іай і а  цй см 0-9.
рі^Паге іі йаѵапМ см 0-58.
рі^ІіагБІ іі Лагіо см. 0-61.
рідііагхі іі йагіо йе^Гітрассі см. 1-86.
рідііаге чс рег йепаго сопіапіе см. С-2489.
рідііаге йепагі а  регйііа см. 0-112.
рі&ііагіа соп і йепіі см. О 185.
рі^ііагіа соі Йепіі сопіго ^ й ’см. 0-186.
рі^Паге ІІ сііаѵоіо рег 1а сойа см 0-346
рщііаге й ітога  хорга цс см. 0-443.
рідііаге ІІ (или ип) йігіггопе см О 577.
рі^Ііаге Йіха&іо см. 0-583.
рі^Каге йойгіпа см. 0-883.
рідііаге йие соІотЬі (или ріссіопі) а  (или соп) ипа 

іаѵа см. Р-312.
рі^ііаге Йие гідодоіі а ип Нсо см. К-359.
рідііаге іп ехате  см. Е-170.
рі§'Ііаге аП’ехса см. Е-180.
рідііап (1’)ехігеті{а с.м. Е-224.
рідііаге іп ^аііо см. Р-100.
рідііаге іп Іахіісііо см. Р-236.
рідііаге хиі (аііо см. Р-276.
рідііаге іі Іегго саійо см. Р-452.
рідііаге Гехіа см. Р 475.
рідііагхі ипа Теі*а йі іогіа см. Р-514.
рідііаге Ііаіо см. Р-593.
рідііаге (опйо см. Р-1010.
піеііаге а ГгиІІо см. Р-1379.

рі^ііаге І1 Іипдо см. Р-1479. 
рі&1'іаге іиосо см. Р-1536.
рі^Ііаге іиосо со те  Гехса (или со те  гоіііпо, со тс  1а 

роіѵеге, со те  ип хоІГапеІІо, соте Іо 20Н0) см. Р-1537. 
рідііаге Іиосо со те  ип ііаттіТ его см. Р-1538. 
рідііагхі 1а {гаЬеІІа йедГітрассі см. 1-86. 
рі^ііаге а ^аЬЬо см. С-22, 
рідііаге (йі) хоііо д атЬ а  см. С-173, 
рідііаге 1е датЬ е е апйагхспе см. С-172. 
рі^Ііаге ип датЬего см. С -194. 
рідііаге рег іі {гапахсіпо см. С-208, 
рідііаге іп дага цс см. С-233.
рідііаге даМа (или даііо) йа (или а) реіаге (или йа 

реіііпаге) см. С-251. 
рідИаге аііе ^аѵідпе см. С-313, 
рідііагхі діосо йі... см. С-496. 
рі^Ііаге іп діго см. 0-692. 
рідііаге 1а діикіігіа йі цй см. 0-781 
рідііаге 1о дпоссо см. 0-814. 
рі&ііаге ре,- 1а роіа (или аііа доіа) см. 0-856. 
рі^Ііаге 1а дгапаіа см. 0-951. 
рі^ііаге нп дгапсЬіо (а  зессо) см. 0-961. 
рідііаге іі дгіііо см. 0-1066. 
рідііаге іі е и*4о йі.. (или а...) см. 0-1215. 
рі^ііаге ип’ііпЬессаіа см. 1-51. 
рідііаге ГітЬиІо см. 1-70. 
рі^Пагзі Гіпсотойо см. 1-174. 
рі^ііаге іпсгетепіо см 1-181. 
рідііагіа (аііа) Іагра см. Ь-176. 
рідііаге іі Іаіо аііа ргейіса см. Р-2228. 
рірМаге іепа см. Ь-363. 
рідііаге Іа іепга см. Ь-371. 
рідііаге іі Іеопе рег іі сіиНеІіо см. Ь-379. 
рідііаге 1а Іерге соі сагго см. Ь-394. 
рідііаге Іа Іерге аі (или пеі) соѵо см. 1.-395. 
рідііаге іиссіоіе рег Іагіегпе см Ь142. 
рідііаге іі Іио&о аііа ргейіса см. Р-2228. 
рі{т'іаге цс рег Іа тадпіН са см. М-118, 
рідііагіа (или рідііагкепе) а т а іе  (или рег т а іе )  см. 

М-210.
рі^ііаге т а іе  Іа пііхига (или  Іе тікигр) см. М-1587. 
рідЧа^е а т а п  каіѵа см. М-505, 
рідііаге тап іе ііо  йі... см М-718, 
рідііаге ипа т а г т о й а  с.м. М-858, 
рщііаге ип (или іі) таггопе см. М-860, 
рі^ііаге іі топйо рег іі (хио) ѵегхо см. Ѵ-406. 
рідііаге іі топйо соте ѵіепе см. М-1797 
рідііаге цс рег то п е іа  сопіапіе (или соггепіе, Ьиопа) 

см. С 2489.
рідііаге Іа т о л п а  см. М-1841. г \  /■
рі^Ііаге Іе тохсЬе см. М-2036.
рідііаге ипа тохса рег ип еІеГапіе см. М-2041.
рі^Ііаге 1а токха (или Іе тоззе) йа... см. М-2075.
рідііаге 1е тоххе йаі йііиѵіо см. М-2076.
рідііаге йі ти Н а  см. М-2133.
рідііаге і пароіеопі рег йісіаппоѵе [іге см. N-9.
рідііаге рег іі пахо см. N-54.
рі^Ііаге а поіа см. N-393.
рідііаге а поіа со те  (или ріп сЬе) іі іи т о  педіі оссЫ 

см. Р-1438. 
рідііаге Гогхо см, 0-646. 
рідііагхеіа іп расе см. Р-19. 
рідііагс 1а раііа аі Ьаіго см. Р-147. 
рі^ііаге іі раппо рег іі (хио) ѵегхо см. Ѵ-406. 
рідііаге ипа рарега см. Р-368. 
рідііаге іп (реже хиііа) раго'а см. Р-555. 
рі^Ііагхі а рагоіе соп цс! см. Р-587. 
ріді: іге рагіе а цс см. Р-653. 
рідііаге Іа рагіе (или 1е рагіі) йі чй см. Р-652. 
рі^Ііаге рагШо см. Р-705. 
рідііаге іі раххо (или і раххі) см. Р-818. 
рідііаге іі рі.ххо іппапгі см. Р-819.
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рідііаге П реддіо рипіо см. Р-2534. 
рідііаге реіо см. Р-1119. 
рідііагхі 1а репа см. Р .145. 
рідііагхі репа йі... см. Р-1138. 
рідііаг(хі) репсііо см. Р-115." 
рідііагхі і репхіегі йі см. Р-1222. 
рі^ііаге цй а репіоіа (или а репіоіе) см. Р-1238. 
рідііаге 1е реге см. Р-1273. 
рідііаге цс йі (или а^ реМо см. Р-1429. 
рідііаге йі ріапіа см. Р-1519. 
рідііаге ріейе см. Р-1686. 
рідііаге а ріё горро сл;. Р-1615. 
рідііаге 1е ріхроіе см. Р-1845. 
рідііаге іі рогсо см. Р-2066. 
рідкіаге 1а рогіа см. Р-2107. 
рідііаге сіі рипіа см. Р-2461. 
рідііаге іі рипіо діихіо см. Р-2535. 
рідііаге пеііе геіі см. К-283. 
рідГіаге і  гойеге ип оххо с!иго см. 0-700. 
рідііаге 1а гоха е Іазсіаге 1а хріпа (тж. рі§1!аге 1е 

гохе е Іахсіаг хіаге 1е зріпе) см. Н-531. 
рідііаге іі хассо рег і реііісіпі см. 8-33. 
рідііаге чй рег ип 8апі’Апіопіо см. А-931. 
рідііагхеіа іп хапіа расе с.м. Р-19. 
рідііаге ипа хЬогпіа см. 5-287. 
рі^Ііаге ипа хсаітапа рег... см. 5-312. 
рідііаге цй іп хсатЫ о рег ип аііго см. 5-315 
рідііаге хсапсіаіо сіі цс см. 5-320. 
рідііаг(хі) а хсеха <3і Іехіа см. 5-389. 
рі^ііаге цй а  хсЬіаГГі см. 5-403. 
рідііаге хиі хегіо см. 5-669. 
рідііагхеіа а ип хоійо 1а саіаіа см. С-79. 
рі^Ііаге іі хоіе см. 5-955. 
рі^ііаге аі х о т т о  см. 5-1011. 
р-'^Иаге 1о храдЬеМо см. 8-Г.29. 
рідііаге (ипо) храдо см. 5-1235. 
рідііагхі храххо йі... см. 5-1314. 
рідііаге ипа хігасса см. 5-1804. 
рідііаге ипа хігассаіоіа см, 5-1808. 
рі^Ііаге Іа хігайа йі цс см. 5-1867. 
рі;т1іагхеІа а ип (апіо 1а саіаіа см. С-79. 
рі{гІіагхе1а (а) ип іапіо 1а саппа см. С-523, 
рідііаге іі іе тр о  сЬе ѵіепе (или сЬе Оіо тап й а) см. 

Т-280.
рідііаге іегга см. Т-424, 
рідііаге іі ігаііо см. Т-879, 
рідііаге а (или рег) Ігаѵегхо см. Т-904, 
рідііаге іі Ігепіипо ом. Т-925, 
рідііаге 1а ГготЬа см. Т-946, 
поп рідііаге діі иссеіііпі см. Ѵ-7. 
рідііаге ф  рег ѵаіиіа соггепіе см. С-2489. 
рі^Ііаге чс а ѵедііа см. Ѵ-148. 
рідііаге ѵепіо см. Ѵ-268. 
рі^Ііаге ІІ ѵепіо соп Іе геіі см. Ѵ-269. 
рідііаге іі ѵегхо йі (или іп) цс см. Ѵ-403. 
рідііаге рег (или с!а, хи) ип (или циаісііе) ѵегхо см. 

Ѵ-404.
рідііаге цс! рег іі хио ѵегхо см. Ѵ-405
1803. рі|г1іагхеІа со те  ѵіепе принимать вещи такими, 

какие они есть; не задумываться.
Гагхі рідііаге іп іахса см. Т-109.
ргеіепйеге йі рідііаг Іа Іипа пеі рогго см. Ь-911.
поп хареге сНе рехсі (или рехсе) рі^ііаге см. Р-1355.
ѵепйеге Іа реііе йеН’огхо р г іта  <3і рідііагіо см. Р-1066.
йа рідііагхі соі сиссНіаіо см. С-3118.
йа рі^Ііаге соп Іе іпоііе см. М-1699.
— хргорохііо йа рідііаге соііе то ііе  см. 5-1532.
йа ріьііаг ип огхо см. 0-645.
аііго ё іепсіеге, аИго ё рідііаге см. А-564.
1а Ьиопа ѵіа хі рі&ііа Йаі сапГо см. Ѵ-515. 
сііе гпохса И рі^Ка? с.м. М 204сі- 
сЬе 1і рі^ііа ипа $аоНа! см. 5-65.

сЫ рег ашоге хі рідііа, рег гаЬЬіа хі хсогпрідііа (или 
51 хсарідЗіа) см. А-678. 

сЬі 5І аххотідііа хі рі^ііа см. А-1284а. 
сЫ со гте  поп рі^ііа рехсі см. Р-1358. 
сНі йие Іергі сассіа, 1’ипа поп рІБ-іа е ГаІІга Іахсіа см. 

Ь-397.
сЬі Йі да ііа  пахсе, хогсі рідііа, е хе поп діі рід 'іа поп 

ё хиа Ядііа см. С-27і I.
сііі Ьа (1а) сойа йі ра^ііа Ьа хетрге раига сЬе діі 

рідіі Тиосо см. С 2057.
сЬі пахсе Йі даііа, рідііа і іорі аі Ьиіо см. С-271. 
сЬі поп рі<?1іа (или поп рио рідііаге) иссеііі, гпап^і 1а 

сіѵеііа см. ІІ-13.
сЬі хі рі^ііа рег агпоге, хі Ііепе роі рег гаЬЬіа (тж. сЬі 

8І рі^ііа й’атоге, йі гаЬЬіа хі Іахсіа) см. А-678.
сЬі р іе’іа Гапдиіііа рег 1а сойа е 1а йоппа рег 1а ра- 

гоіа, рио йіге йі поп іепег пиііа см. А-754.
сЬі рідііа 1а Іапсіа рег 1а рипіа, 1а хрегга, о поп 1а 

Іеѵа йі іегга см. [.-134.
сЬі рідііа тодК е рег йепагі, хреххо хроха ІіИ е диаі см. 

М-1687.
сЬі рідііа тод ііе , е поп ха Гихо, аххоИщІіа 1е датЬ е 

е аііипда іі тихо  см. М-1688.
1804. сЬі рі&ііа, рідііа! не зевай!; кто зевает, тот хо

лодную воду хлебает!
сЬ: хі хоті&ііа, хі рі&ііа см 5-1003. 
сЬі ѵа рег ^пехіі гпагі чиехй рехсі рідііа см. М-815. 
сЬі ѵиоі ѵіѵеге е хіаг Ьепе, рі^іі іі топйо со те  ѵіепе 

см. М 1816.
i іідііиоіі йеі даііі рідііапо і іорі см. Р-706.
Гіпйидіо р5е!іа ѵігіо см. I 227.
ii Іеопе поп рщ ііа тохсЬе см. Ь-384.
ипо Іеѵа 1а Іерге е ГаКго 1а рідііа см. Ь-400. 
пеі т а г  ^гоххо хі рі&Ііапо і рехсі дгоххі см. М-819, 
поп хі рідііа Н ѵепіо аііа ѵеіа хепга Іісе..га йеі пос- 

сЬіего см Ѵ-281 
поп хі рио рідііаге іі т іе іе  хепга Іе арі см. А-936. 
поп хі ѵиоі рідііаге іиііе 1е тохсЬе сЬе ѵоіапо см. 

М-2060.
Гоге поп рідііа іи ^ іп е  см. 0-639.
И ріеіі ип ассійепіе! см. А-76. 
т і  рідііа 1а Ьііе см. В-743.
рі^Ііа ипа сіроііа рег Іагхі ѵепіг 1е Іасгіте см. С-1959. 
рі&Ііа Йеі Іедпо е Га! (или Гаппе ипо іи!) см. 1.-358. 
а рідііаг поп еххег Іепіе, а ра^аг поп еххег соггеше см. 

Ь-369.
діі рі?Ііа Гехіго см. Е-231.
хі рі^Ііапо ріи тохсЬе соп ип сиссЬіаіо Йі т іеіе  сЬе 

соп ип Ьідопсіо Йі асеіо см. М 2062. 
рі&Иа іетр о  е сотрегаі см, Т-313 
рідііаг ѵапіаддіо, соха йа хаддіо см. Ѵ-69. 
рио апйаге а ріді.аг іі тассо  аііе йойісі см М-26, 
циаі ѵиоі 1а К^Па, іаі т о е ііе  рі^ііа см Р-677. 
чиапйо риоі аѵег йеі Ье*іе, рі^ііапе см. В-505, 
іаі рірііа Іеопе іп аххепга, сЬе іе т е  ип (оро іл рге- 

хепга см. Ь-386.
РІСЫАТЬІТТО адд  

аххо рід1іа(и((о см. А-1269.
РІСІЛО I т

1805. йаге йі рі^ііо а) схватить, хватать:
Ѵеппего а гіг..е11{'г 1е сове а ровіо !•; 1і апееН Гебеіі бі 

АЬіббо... сЬе гііейег сіі ріеііо  іп ЬпсіГего Оештигес, е 1о рог- 
4агоп ѵіа ргівіопіего (К. ВассНеШ, «Ьа сіііа аедГі . 'атапіі»).

Чтобы навести порядок, явились ангелы-храиители Безд
ны, которые... схватили Люцифера Демиурга и увелн его 
в плен.

Ь) начать что л 
РІСІЛО П т

1806. рі&Ііо хоійаіехсо суровый, мрачный вид. 
РІС.М ТТА [

Гаге іегга -йа рі§паНе см. Т-419.
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РІСИОЬАКЕ о 
рідпогаге 1’апііпа см. А-807.

РІСКІ2ІА {
1807. п н 1 іе ѵоііе 8і регйе рег рідгігіа чиеі сНе $і ё 

диасіадпаіо соп ціивіігіа ргоѵ. из-за лени теряетсг 
то, на что потрачено много труда.

1808. 1а рІ&гЫа ё тай ге  сіі роѵегіа ргоѵ. =  лень — 
мать всех пороков.
РІСКО 1. адд

1809. сЬі ё рідго а (или аі) тап ^ іаге  ё рі?го а Іаѵо- 
гаге (или а  одпі гоза) ртоѵ. кто лениво ест, тот лениво 
и работает.

а  рогсо рЗдго поп іоссо рега т е г г а  см. Р-2069. 
РІСКО 2. т

1810. Гаге II рі&го предаваться лени, бездельничать. 
РІЬА /

Ьосса а рііа см. В-848.
РІЬАЗТКЭ т  

Тепло сот 'ип  рііакіго см. Р-412.
1811. Іаге іі рЧаяігс стоять столбом.

РІЬАТО
апЛаге йа Егосіе а Рііаіо см. Е-133.
1812. епігаг(сі) со те  Рііаіо пеі (или іп) Сгейо не 

нметь никакого отношения, никакой свячи-
«Ма ригігорро, п еііа  ѵИч сопіидаіе... сі іопо аііге сове

сЬе Ьаппо 1а Іого ітрогіапха...»
«Е ѵіа, поіаіоі Наппо ітр о г іап га , зГ, т а  поп ігорра! ІЧоп 

йоЬЬіашо еза^егаге? 5е по, ціі [ассіато изсіге і ріесіі йі 
[йогі! Е р г іт а  сіі іи ііо , зе ѵоіеіе іі т і о  рагеге. І ^епііогі, іп 
цііезіе созе сіеі іі&Іі, с ’еп1гапо с о т е  Р ііаіо  пеі Сгегіо (V. Вгап- 
саіі, «II ЪеІѴ Апіопіо»).

— Но, к сожалению, в супружеской жизни есть и другие 
стороны, которые играют важную роль.

— Вот уж  нет, синьор нотариус, играют роль, но не столь 
уж  важную. Не следует преувеличивать. Иначе пришлось 
бы грубо вторгаться в интимную сторону брака. А если хо
тите знать мое миеиие, то родителям вмешиваться в эти 
отношения своих детей вое равно. Что влезть в чужую душу 
с ногами.
езвеге Іга Еіос!е е Рііаіо см. Е-134.
1813. {аге (соте) Ропгіо Рііаіо ^  умывать руки:

I п:ес!ісІ а сие.чіо рип(о, Гаппо Ропгіо Р ііаіо . « І/о гд ап ізт о  
поп геавізсе рій...» , V Ргаіоііпі, «Сгопаса [атШагег,.

Врачи в данном случае умывают руки. «Организм больше 
не сопротивляется».

ІаѴагкепе (или Іаѵагкі) 1е т а п і соі.іе Рііаіо см. М-613, 
піапсіаге сіа Егойе а Рііаіо см. Е-135.
1814. тапсіаге а  рагіаге а  Рііаіо послать кого л. на 

смерть; отправить на тот свет.
гітапйаге сіа Егойе а Рііаіо см Е-135.
1815. йіго с о т е  Рііаіо: сЬі На криіаіо гахсш^Ы гриб. 

скажу как ГІилат: плюнул, так подотри (со. завари.’! 
кашу — сам и расхлебывай).
р ііх о и ѵ }

1816. ріііоіа а т а г а  горькая пилюля.
1817. аййоісіге (или сіогаге, іпагдепіаге, іпйогаге, !п- 

гиссЬегаге) 1а ріііоіа (а т а га )  позолотить, подсластить 
пилюлю:

— АЬ <!оп Раоіо, — ргогирре Іа ѵессЬіа зщпога, — ё іпиШ е 
сЬе йопаіе Іа ріііо іа  (Я. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

— Ах, дон Паоло, — перебила его пожилая синьора, — не 
пытайтесь золотить пилюлю.

— Ѵиоі апсіаг а Ѵепегіа соп 1а зиа т а т т а .
— Ѵиоі іи^&іге сіа т е .. .  Ье зопо йіѵепиіо огііозо... Ё ІпиШе 

сЬе І и  сегсЫ ёЧпйогаг 1а р іііо іа  {Е. Сазіеіпиоѵо, с /  сопіи&і 
Ѵагегіо»).

— Она хочет уехать в Венецию с матерью.
— Хочет беж ать от меня... Я стал ей противен... Н е пьн 

тайся позолотить пилюлю.

1818. Іп^Ыойіге (или  іпдоіаге) Іа ріііоіа (а т а г а )  про
глотить (горькую) пилюлю:

Сегіо сЬе Ьізовпаѵа іи^оіаг 1_ р іііо іа  сіеііа ш оеііе Ьгиііа е
т а !  ига, т а  циапсіо зі іга ііа  с!і заііге, поп Ітрогіа  сЬе 1з 
зсаіа зіа Ьеііа, Ьазіа сЬе зіа зоіісіа (Е. Сазіеіпиоѵо, «Ь'опо- 
геѵоіе Раоіо Ьеоп[огіе»).

Конечно, нужно было проглотить пилюлю в образе некра
сивой и уж е немолодой жены, но когда речь идет о том, 
чтобы подняться наверх, неважно, красива ли лестница — 
была бы прочна.

ТзаЬеНа аЬЬаз5апйо II саро рагѵе ІпбЪіоіНге ипа рШоІа
(А. Раіаггезскі, «I / гаіеііі Сиссоіі»),

И забелла стояла, опустив голову, как будто подавленная 
горечью обиды.

1819. зе 1а ріііоіа аѵеззе Ьиоп вароге, Йогаіа поп яа- 
геЬЬе рег Йі {йоге ргоѵ. если б пилюле горькой не быть, 
ее нр. прилілось бы золотить.
РІМР1К!МРІ т  

Іа роіѵеге йеі р іт р іг ітр і см. Р-1997. 
РINА / 

ріпа ѵеггіе см. Ѵ-312.
Іагдо со те  ипа ріпа (ѵеггіе) см. Ь-170. 
к’арге ипа ріпа ѵегсіе с.м. Ѵ-313.

РINСIОNЕ т
1820. тед ііо  ё (или ѵаі рій) (иг) ріпсіопе іп даЬЬіа 

(или іп тап о ) сЬе (ип) іогсіо 1п ігазса (или  сЬе іп Тга- 
®са іоггіо, сНе ип іогсіо іп зіере) ргоѵ. лучше синица 
в руки, чем журавль в небе.
Р-ШО

{аге соте  ргеіе Ріпо сЬе Л иг а Ігаѵе Іесе ип поііоііпо 
см. Т -890 
РШОССНІО т 

Г0550 со те  ип ріпоссНіо см. К-540.
РШОССНІО

1821. И пако Йі РіпоссЫо длинный нос.
РЮ  адд

Ріа Сака йі Ьаѵпго см. С-1150.
Іиодо ріо см. Е-962.

РІОССІА { 
поіоБо со те  1а ріод^іа см, N 402.
1822. ріод^іа <31 та п п а  манна небесная:

— Оіі аивігіасі роввопо гііогпагс ее поп соі. іе паѵі, соп 
ВІі аегоріапі: ей ип ЬошЬагсІашепіо зи ііа  сіііа поп ё ипа 
ріогшіа йі т а п п а  (М. Риссіпі, «ЕЬгеія).

— Австрийцы могут вернуться. Если не морем, то по воз
духу. А бомбежка города — это вам ие манна небесная.

1823. сГіхсоггеге (или рагіаге) йеі (етро е йеііа ріод- 
діа (или йеііа ріоддіа е йеі Ьеі іе тр э ) говорить, тол
ковать о том о сем.

1824. {аге 1а ріоееіа е іі Ьеі іеіпро сделать поголу» 
иметь решающее слово; командовать, распоряжаться:

Оиі п о ііа т о  іга рагепіеэі сЬе йеііа Вапса іпіегпахіопаіе
іі соттепгіаіоге... ега 1’а п іто ... Іасепйоѵі 1а рю д^іа е 11 Ьег 
Ісіпро (Е. Сазіеіпиоѵо, «I  Мопсаіѵо*).

Здесь следует заметить в скобках, что комендагоре был 
душой М еждучародного б ай ка... Ои делал там погод/,

..Х а І о г о  ^раігіа ега ^оѵегпаіа Ла ип Тігаппо \ тего, с!:е соп 
1е і«е Ьапгіе а ііпаіе  (асеѵа 1а ріоодіа е II Ьеі Іешро 
(С. Агріпо. «Ье тіііе е ипа Ііиііа»),

...Страной правил Черный Тиран. С помощью вооруженнь 
банд он распоряжался как хотел.

рагіаге гёеііа ргоддіа е йеі Ьеі іе тр о  (или йеі Іетро 
е йеііа ріоддіа) см. Р-1823.
РІОЬО т см. РШ ОЬО 
РІОМВАКЕ у 

ріотЬаге аййокко а цЛ с.м. А-290. 
р 'отЬаге зиі (или пеі) соііо см. С-2106.

РкС.МЬО т
а^ііе (или Іехіо, вѵеііо) со те  ипа ^аііа  (или с о т ’ип 

даііо) Йі ріотЬо см. 0-254. 
сарра йі ріотЬо см. С-820.
Боппо с!і ріотЬо см. 8-1024. 
а Шо гіі ріотЬо см. Р-762.
1825. а (или іп) ріитЬо отвесно; вертикально:

Ё тегго^іогп о  е зо ііо  іі зоіе а рІотЬо II І іи т е  раге ЙІ 
саісе ѵіѵа, ип Ьіапсо сЬе ассеса... (V. Рассо йе Імёагйа,
«Сгопаске саіііѵе»).

В полдень, когда лучи солнца падают отвесно, река ка-* 
жется наполненной негашеной известью: так  ослепительна 
ее белизна.
1826. — сайеге (или сазсаге) а ріогпЬо упасть камнем, 

рухнуть:
Оа чиезіо гпотепіо Та т і а  ѵііа ё  сагіиіа а  рІотЬо

(С. Ріоѵепе, «Ьа д,а%геііа пега»).
С этого момента моя жизнь реЗко изменилась.
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1027. сіі рІоіпЪо сразу, раэом.
1828. апйаге (или саш тіпаге, ргосейеге) соі ріейі (или 

соі саігаге, соі саі/агі) с!і ріотЬо (тж. саігаге саігагі 
йі ріотЬо) действовать осторожно, с оглядкой:

— Ѵоіеѵо гііге, зіепога Сопіезза, сЬе аррипіо рег 1а ге- 
вропзаЬіІіій сЬе ілі рева асЫоззо. ші Ыко^пегй с а т т іп а г е  со! 
саігагі гіі рІотЬо (I. Ыіеѵо, «Соп^еззіопі йі ип ііаііапо*).

— Я хотел сказать, графиня, что ответственность, которая 
леж ит на мне. заставляет меня действовать с максимальной 
осторожностью.

— ...Тапіо рій ё песеззагіо сіі еѵііаге Іе сЫассЫеге Іп іе т - 
резііѵе... апсЬе соп 1а Магіаппіпа... Е іо <Зеѵо с а т т іп а г е  со! 
ріегі! сіі рІошЬо (Е. Сазіеіпиоѵо, «7 Мопсаіѵо»).

— ...Тем более надо избегать неуместных разговоров... д а 
же с Марианниной. Я должен вести себя исключительно 
осторожно.

— Ьеі 1о за  т е е і іо  <31 те... іп диезіе зіогіе сіі арраііі... Іо. 
іп з о т т а ,  1е гассошапсіегеі ё! апйаге! т о і іо . т а  т о Н о  со! 
ріесіі йі ріотЪо (С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа 
йотепіса»).

— Вы лучше меня знаете... в этих историях с подряда
ми... Я. в общем, посоветовал бы вам действовать очеиь и 
очень осторожно.

йогтіге со те  ип ріотЬо см. Б-837.
1829. Іагхі Йі ріотЬо отяжелеть, стать тяжелым (как 

свинец):
,..6 в(гапо апсЬе т э т е  1с вепіа 1е т іе  т е п : г і !аг«і *Я1 

ріог.іЬс і Г. Ѵагпі, «Метогіе йі Еидепіо Вгоѵеііі»).
...Странно, ио я чувствую, что в с : мое тело как будто 

наливается свинцом...
пиоіаге согпе ипа даііа Йі ріогпЬо см. N -603. 
ргосесіеге соі ріейі (или соі саігаге, соі саігагі) Йі 

рішпЬо см Р-1828. 
а іпсийіпе Йі {егго, тагіе ііо  ЙЗ рІотЬо см. Г-190
1830. хоііо рІотЬо хі Ігоѵап Іе ѵепе Й’ого ргоѵ. под 

свинцом можно найти золотую жилу; внешность обман 
чива.
РЮ РРО

1831. ШЬих, Ргеіе Ріорро ргоѵ. эё было, да сплыло. 
РІОѴАіМО т см. РІЕѴАІЧО
РІОѴЕКЕ ѵ

1831а. ріоѵеге а  Ьагііе хіопйаіо (или а  Ьі^опсе, а рос
са йі Ьагііе, а Ьиопо, а саііпеМе, а сіеі гоііо, со те  Біо 
Іа тап й а , а  йігойо, йігоНатепІе, Ш о  Шіо, ай Іпгирра- 
ѵіііаго, а огсі, а  гоѵехсі, а хіессЬе й’отЬгеПо) лить как
из ведра (о дожде):

Аіігаѵегво іі Іегеіѵеіго ІиІ еиаггіб: ріоѵеѵа а Ьагііе віоп- 
гіаіо... (О. ЗсегЬапепсо, «Агапсіо зоііо Іа ріояеіа»)-

Сі возь мелькание работающего дворника он видел: дож дь 
лил как из ведра...

Ога ріоѵеѵв а  гоѵеясі (М ВппіетреШ, сѴатапіе [ейеіе»). 
Теперь дож дь лил как из ведра.

ріоѵеге йаі сіеіо см. С-185Л. 
р!оѵеге Іасгігпе си. 1.-74. 
ріоѵеге хиііе храііе йі лй см. 5-1269. 
ахреііаге сЬе Іе Іаха^пе ріоѵапо іп Оосса см. I  >91. 
ахреііаге гНе ріоѵа Іа та п п а  (іп Ьосса) йеі сіеіо с/ . 

М-433.
Ьа^паге р г іт а  йі ріоѵ^г см. В-73, 
іаге ріоѵеге Г.епо см. Р-662.
Гаге ріоѵеге йеі Ііепо а чй см Р-663 
аргііе, чиапйо ріоѵе а циапйо гійе см. А-968. 
саха соп Іеііо е дгапо ІгеЬЬіаіо, поп сі , іапйіпа пё 

й ріоѵе см. С-1201.
сЬі ё аі і;орегІо чиапйо ріиѵе, ё Ьеп т а ііо  хе хі тиоѵг: 

хе хі пшоѵ. е хі Ьа^па, ё Ьеп таМ о хе хі (а^пг смі 
С-2604.

1832. поп сі ріоѵе хорга (тж поп сі ріоѵе е поп сі 
Погса; поп сі ріоѵе е поп сі пеѵіса) здесь безопасно, 
здесь надежно

ТиШ  1 ргапсіі и отіп і Ьаппо ргоѵаіо раига, ей аиезіа  ѵегіій 
поп с! ріоѵе (С. Агріпо, «ІІШте зіогіе»).

Все великие люди испытывали страх. Эта истина не вы
зывает сомнения.

5ог ЫогЬегІо ші Ьа гіеііо: « Ітр ага іі: зе 5аІ І е ^ с г е  е  всгі- 
ѵеге іі  Гассіо епігаге сіоѵе Іаѵого Іо». Ііп  розіо сіеі коѵегпо; 
поп сі ріоѵе с поп сі Ііосса (С. Ріогі, *СопзоІіпа>\.

Синьор Норберто мне сказал: «Учись. Если будешь Чіг» 
тать и писать, я тебя устрою, где сам работаю». Место 
стоющее — тепло, светло, и мухи ие кусают.

— ...Роі ш ’ассопсіаі рег аѵег зоігіо соп чиеііо зсіадигаіо сіе? 
Ѵаіепха; (іпсЬё, соте Оіо ѵоііе. ші зоп Іогпаіо соі Ггапсезі; 
е соп Іого аігпепо зи ііа  сопгіоііа поп с! ріоѵе е поп с! пеѵіса, 
е аб одп! Пп сіі т е з е  зпоссіоіапо Гіогіпі... (М. й'Аге^Ио, 
«Еііоге Ріегатозса»).

И вот, я нанялся к этому несчастному Валенце, а потом, 
с божьей помощью, опять вернулся к французам. А у ннх 
солдатам и горя мало, в конце месяца им исправно выпла
чивают денежки.

поп хі (есе шаі Ьисаіо сЬе поп ріоѵеззе см.. В-1312.
ріоѵе 5іі1 Ьадпаіо см В-76.
ріоѵопо Іиііе аййоххо а т е  см. А 298.
чиапйо ріоѵега гоххо! см. Р 560.
діі хоп ріоѵиіі і сареШ ЬіапсЬі см. В 689.
іапіо ріоѵе сЬе пасчие ип (ипдо см. Р-1481.
(апіо іопо сЬе ріоѵѵе см. Т-716.

РІРА /
Іегга йі ріре см. Т-394.
1833. йаге рег ига ріра Йі іаЬассо отдать пи <?а по

нюшку табаку, продешевить.
сопохсеге со те  іі ІогпеІІо йеІІа хиа ріра см. С-2446.
1834. (аге соше члеііо сЬе сегсаѵа 1а ріра е і аѵеѵа іп 

Ьосса искать трубку, а она — во рту, искать рукавицы, 
а они — за поясом.

Тшпо йі діопа поп ѵаі Гипіо йі ріра см. Р-1454. 
Р І Р ^ О

аі Іеіпро йеі ге Ріріпо см. В-601.
РІРІЗТ К Е ЬШ  т

1835. ріріхігеі ѵессЬіо стреляный воробей, тертый ка
лач.

1836. со те  іі ріріхігеМо ни то ни се, ни два ни пол
тора.
И  РИ А  і

1837. аѵеіе 1а рірііа а) прикладываться к бутылке; 
Ь) оыть молчаливым: е^іі Ьа 1а рірііа он в рог воды 
набрал.

сйі Ьа роііі, Ьа рірі(е см. Р-1972. 
теп о  роііі, теп о  рірііе см. Р-1973.

РІККО
1838. ѵіКогіа йі Рігго пиррова победа:

Ма Ьеп ргезіо езза зі ассогзе гіі аѵег гірогіаіа 1а сіаззіса 
ѵіііогіа йі Рігго; 1га Іеі е  іі т а г ііо  поп с’ега пи ііа  іп сотипе 
(<гРаеве вега», 26 / еЬЬгаіо 1963).

Но вскоре актриса пришла к выводу, что ее б р а к — клас
сическая пиррова победа: ничего общего у них с мужем 
не было.

РІ8А
1839. аіиіо (или хоссогхо) йі Ріха запоздгляя помощь 

[в 1509 году пизанцы долго ждали по нощи от импера
тора Маскимилиана]:

...Ьтп 80сс0Г8„ с!:е яоп  ега чиеііо Й1 Р№ к.. (С. Аггіцкі. г ііп
созрігаіоге тапсаіо»).

...Н астоящ ая помощь, а не та, которую называют «пизан
ской» —
е'хеге (или Таге) со те  1 Іайгі йі Ріха (сЬе Н діогпо 

Іеіісапо или сііе іі діогпо хі >еѵап діі оссЬі, е 1а по((е 
ѵаппо (а) гиЬаге іпхіете) см. ^-82 
РІІ.АМО т

1840. аѵеге і ріхапі хотеть спать, клевать носом.
1841. т і  хоп ѵепиіі і ріхапі у меня глаза слипаются. 

Р18С1АКР о
ріхсіаге пеі сог :іе см. С-2842, 
ріхсіаге а ^оссюіе см. 0-о35. 
ріхсіа~хі хоііо см. 8-1185.
сЬі хі согіса соі ЬатЬіпі, хі аіга рі;сГаіо см. В-154. 
сЫ ріхсіа со те  Іе аііге ё со те  Іе а Иге см. А-567.
1842. сИі ріхсіа, гахсіидЫ ргоѵ. груб, намочил, так по

дотри (ср. заварил каш }— сам и расхлебывай).
теп іге іі сапе ріхсіа, Іа Ьрге хЬісКа (или хе пе ѵа, ѵа 

ѵіа) см. С-496.
РІ5С М А  }

1843. еххеге пеііа хиа ріхсіпа чувствовать себя ш л  
рыба в воде.
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1844. (аге (или  ксЬіассіаге) ип рікоііпо (сладко) 
вздремнуть:

II Ъагопе М еіагапсіа аѵеѵа ипа рапсіа Іиогі <іе1 сотипе: 
сова Іо^іса, сіеі гезіо, регсЬё поп Іасеѵа аііго сЬе та п д іа ге  
гіаііа ш аШ па а ііа  зега е «Заііа зега а ііа  таШ п а , Ігепапйо 
Зе т а з с е ііе  зоіо чиаіске огеНа рег Іаге ип різоііпо (С. Но- 
йагі, «Ье аѵѵепіиге йі СІроИіпо»),

У барона Апельсина был необъятный живот, что, впро* 
чем, было в порядке вещей, так  как барон ел с утра до 
ночи и с ночи до утра и переставал ж евать лишь для того, 
чтобы вздремнуть часок-другой.

Ьа зігаёа  ега ё із зе т іп а іа  ёі дгоззі аи іо тегг і сЬе іасеѵапо 
И різоііпо (С. ЗсегЬапепсо, «•Ь’иото сНе поп ѵоіеѵа тогіге»). 

Вся дорога была усеяна большими автомашинами, кото
рые, казалось, дремали.
{Пример см. тж. А-1370; В-1107).

РІ8РОЬА I
1845. рідііаге Іе рікроіе дрож ать от холода.
1846. гассопіаге різроіе нести чушь, болтать ерунду.
1847. поп иссеііаге (или поп (ігаге) а різроіе не раз

мениваться на мелочи.
РІ5ТА }

1848. теН еге  іп р із іа  направить:
«Оссогге зЬгі^агзІ-.. ѵо^ііо зареге зиЬіІо сЫ ё  1а га^агга  

е сЬі ё сііе ГЬа т е з з а  1п різіа» (С. ЗсегЬапепсо, «Ьсіііе ві 
тиоѵе»).

— Н адо торопиться... Я хочу немедленно знать, кто эта 
девушка и кто направил ее по следу.

РІ5ТАССНІО т
поп ѵаіеге ип рЫ ассЫ о см. Ѵ-25.

РІТОССО т
1849. іаге іі рііоссо побираться, нищенствовать:

Ргапсезсо. — 5е Ігоѵегб аііго диагіаепо. Аіігітепі:! И асіаі-* 
іегаі.

Сіог&па. — N0, саго. Р ш ііозіо  сііе а гезіаге циі а Уаге 1а 
рііосса, іогпо (1а ш іа тасіге [Е*. Роззепіі, ^ и е з і і  сі ѵо~ 
цііопо»)*

Ф р а н ч е с к о .  — Если я не найду более выгодного за 
нятия, тебе придется приспособиться.

Д ж о р д ж и н а .  — Нет, дорогой мой, чем оставаться здесь и 
влачить нищенское существование, я скорее вернусь к маме.

Р1ТТАРЕ ѵ 
рЧіаге іі коіе см. 8-954.

РІТТОКЕ т
1850. ріМоге йа сіііоссіоіе (или  йа кдаЬеІІо, йа таггос- 

сЬі) мазила, плохой художник.
1851. о|гпі ріМоге йіріпде ®ё ргоѵ. =  каждый по себе 

судит, в с е к  на свой аршин мерит.
Р П Т Ш А  /

1852. ьіаге (или  апйаге) со те  ипа ріііига очень и д т и , 

быть очень к лицу.
Р !0  а %/у, аѵѵ е т

1353, іі рій (тж. аі рій, эі рій аі рій, (і((’аІ рій) не
больше, как..., самое большее; в лучшем случае:

— Оиаі а спеі га^аххі сЬе реггіопо і] Іепіро а сНае^паге 1е 
Ьеііе Ііеиге. СЬе сова роігапг гііѵеп(аге сіа вгапсіі. АІ рій 
аі рій гіевіі ішЬіапсЬіпі... (С. КоОагІ, « іе  аѵѵепіѵге Лі Сіроі- 
Ііпс» ).

— Горе мальчикам, которые только и делают, что рисуют 
на стенах. Кем они станут, когда вырастут? В лучшем 
случае — малярами.
(Пример см. тж. С-2081).

1854. іі йі рій (тж. ІІ корга ріи) излишек.
1855. рег сіі рій к тому же, вдобавок.
1856. рег 1о рій по большей части; чаще всего (при

мер см. В-626; Р-445).
рій сЬе аНго см. А-557. 
ріи "ип йі сЬе Га Иго см. 0-291. 
рііЗ йі йісіоМо см. 0-379. 
а рій Тогіе гадіопе см. І<-49. 
рій іппапгі см. 1-282. 
рій іп 1а см. Ь-10. 
рій сНе т а і  см. М-140.
рій сЬе іі тап іе ііо  йига ПпсЬіокіго см. М-724,
1857. (И} рій е (іі) піедііо самое большее;

Р*50ІЛИ0 т Ма ега 11 р И  е  11 т е в і іо  сЬе ві гоіевзе Гаге рег (Шепгіегсі
іиШ  (ЗаІГерІёешіа (5. Рагіпа, «■ѴІѵеге рег атаге»).

Но это было самое большее, что можно было сделать для 
защиты нас всех от эпидемия.

— А ргорозііо,.. рег апгіаге аПа зсиоіа ші шапса зегпрге 
Чиаісоза: апгі хпі т а п с а  И рій е іі ше^ІІо (С. Соііойі, с і е  
аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

— Между прочим,., чтобы ходить в школу, мне все чего-то 
не хватает. И д аж е больше того: самого главного,

1858. <3а1 рііі аі шепо от мала до велика, все без ис
ключения:

— 51ис1іо і іи гіап іі, ЕссеІІепга. С іизіо асіезво гле п’ё  сарі* 
Іаіо ипо б о і і о  і і  пазо...

— Уп Іигіапіе? (^ш ІиШ  йаі рій аі шепо копо іигіап іі 
(О. Ройагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

— Я изучаю мошенников, ваше превосходительство. Как 
раз сейчас мне попался один...

— Мошенник? Д а  здесь все, от мала до  велика, мошен
ники.

1859. <3е1 (или зиі) рій е гіеі (или зиі) т е п о  (обыкн. 
употр. с гл. рагіаге, сйіассЫегаге, есс.) о том о сем:

I е«°ѵапі ато ге^ф аѵ ап о  соп Іе га^агге, 1е апгіапе Ш аѵапо 
е сісаіаѵапо сіеі рій е Йеі теп о ... (Р. Реггі, «Етіёгапіі»).

Парни заигрывали с девушками, пожилые женщины пряли 
и судачили о том о сем.

Рег ипа сопѵепгіопе ёі ёесепга, о|*пі ѵоііа 1'апгіаіа а Іеііо 
ега ргесейиіа «За ип ^иагіо с!’ога сіі сЬіассЬіеге зиі рій е зиі 
теп о ... СоросІісЬё, езаигііі §1і а г^о те п іі а рогіаіа Зі тапо% 
зі {асеѵа ип ітЬ а гагга іо  зііепгіо (Р- Виггаіі, «Ѵп атоге» 

И з приличия, каж дый раз перед тем, как лечь спать, они 
болтали минут пятнадцать о том о сем... После чего, исчер
пав избитые темы, смущенно умолкали.

1860. пё рій пё шепо а) ни больше ни меньше; Ъ) не 
что иное, как; именно, как раз.

ріи сЬе поп зі аЬЬіа сареііі іп саро см. С-634.
1861. а  рій поп ро55о изо всех, нз последних сил:

Ма Іа т е г г а п а  іесе с о т е  Іа т а ^ і о г е ,  е соте ’1
ѵепіо ЪосіатЗо а рій поп роззо (О. Мегиссі„ «ьеззапіа поѵеі- 
Іе ророіагі топіаіезі»).

Но средняя сестра поступила так же, как и старшая: она 
стремглав бросилась беж ать и закричала что есть мочи.

ІІ рій йеііе ѵоііе см. Ѵ-941. 
т а і  рій е т а '  роі см. М-133, 
га^іопе 6\ рій см. Н-49,
(и и ’а1 рій см. Р-1853.
1862. ѵіе (или  ѵіа) ріи тем более.
1863. апгёаге іга  і ріи отправиться к праотцам, уме

реть:
Е Іа сопіезза ?а іі роззіЬіІе рег сопѵіпсегіа сЬе іі т а г ііо  

ё апсіаіо 1га і рій... (Е. Саіапсіга, «Ьа Ьи$ега»).
Графиня старается убедить Л иану, что ее м уж а нет в 

живых.

апйаге пеі п итего  <3еі ріц см. N-581. 
апгёаге рій оИге см. 0-316.
1864. йаге іі йі рій ^  дать как можно больше; обес

печить изобилие:
Соггайо. — Оіиііа ё с о т е  Озсаг \Ѵі1йе: йаіеіе И сіі ріц 

е Іеі іага а тепо сіеііо зігеііо  песеззагіо (М. Апіопіопй. 
«Ь’аѵѵепіига»).

К о р р а д о .  — Джулия похожа на Оскара Уайльда: д ай 
те ей как можно больше, и она обойдется без самого не
обходимого.
1865. <3іге ріи о т е п о  сказать что-нибудь:

Поппа Созіапга. — Оиапсіо 1о ѵеёгаі пе гірагіегето. 
Раоііпа. — Ма сШ еті рій о т е п о  (Я. Вгассо, «Зрегйиіі пеі 

Ьиіо»).
Д о н н а  К о с т а н ц а .  — Когда ты это поймешь, мы по

говорим.
П а о л и н а .  — Д а скаж ите мне хоть что-нибудь..

е$зеге йа рій см. Е-209. 
поп |?иагс1аг5'і рій см. С -1151.
1866. т ап й аге  іга і рій отправить на тот свет. 
теК еге  рій сохе іп іаѵоіа см. Т-141.
поп репзаге рій 1а см. Ь-21.
поп роіегпе рііі см. Р-2185.
зареге рій 1а йі см. Ь-22.
поп ѵейегсі рій см. Ѵ-108.
поп ѵейеге рій йі дс а дс см. Ѵ-108*,



1867. с’ё <Н рііі больше того.
сЫ т і  гіа рій, іо ѵоііего тап іеііо  см. М-721. 
сЬі Ьа рій сегѵеІІо, рій пе айорегі см. С-1621. 
сЬі Ьа ріи ^іисіігіо (е) ріи п’ас!орегі см. С-743. 
сЬі ё ріи аііо ё іі Ьегьадііо <3і іиШ см. В-600.
1868. сЬі ріи аЬЬгассіа, тепо  §ігіп^е ргоѵ. многого 

пожелаешь — последнее потеряешь.
сЬі рій Ьеѵе тап со  (или  тепо) Ьеѵе см. В-574. 
сЬі ріи !а, теп о  ргезите см. Р-202.
18іі9. сЬі ріи Ьа, рій ѵиоіе (тж. сЬі рій п’Ьа, ріи пе 

ѵоггеЬЬе) ргоѵ. чем больше имеешь, тем больше хо- 
чется.

сЬі ріи 5репйе, теп о  зрепгёе см. 3-1346. 
сі зопо рій сапі сЬе Іергі см. С-492, 
ё ип 5І сЗісе е пиііа рій см. 0-534. 
ё рій Іа сЬе ( + а ^ )  см. Ь-28.
ип Іи те сН рій чиапйо зоп ѵіѵо, ипо сіі теп о  чиашІо 

зон тогіо  см. Ь-876.
1870. тап са  іі ріи е іі тед ііо  ирон. недостает лишь 

самой малости (ср. до полтины рубля не хватает).
рій 8І аггиііа 1а т а іа з з а  е тепо  зе пе Ігоѵа іі Ьап- 

сЗоІо см. М-929.
1871. Н рій сопозсе іі тепо  ^  от такого слышу:

«І^погапіе*. 1е кгі^б Теоёого іпГегосіІо. Ьа гіоппа эі ѵоііб 
е ёІ55е: «И рій соповсе іі т е п о » , саігпа; ^ ш т і і  Бсотрагѵе 
(А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі» ).

— Невежда! — крикнул ей рассвирепевший Теодоро.
Женщина обернулась и сказала:
— Сам иевежда, — н е  невозмутимым видом удалилась.
сЗі^погіпа, диеі розіо Гаѵеѵо оссираіо іо, ІиШ зопо Іе- 

з ііто п і... с 'ега 1а т і а  Ьогза».
«Е агіеззо с’ё іі шіо зеёеге».
«Маіесіисаіа*.
«II рій сопоксе II те п о * .
« Іп з о т т а  зі аігі... зиѵѵіа* (А. Могаѵіа, *КассопН готапі»).
— Синьорина, это место заняла я. Все видели... Тут была 

моя сумка.
— А теперь — мой зад.
— Грубиянка!
— От такой слышу.
— В общем, вставайте... нуі 

(Пример см. тж. 5-743).

1872. рііі (1а по! ё Ь гатаіо  циеі сііе сі ё педаю ргоѵ. 
е  запретный плод сладок.

рій (и то  сНе аггохіо см. Р-1458
рій а риніо (или рій а іетро ) сЬе Раггохіо см. А-1145. 
ип ро’ рій гіі ^ипе! см. Р-1476. 
а ріи Іагйі! см. 'Г-85.
1873. іі рій ііга іі теп о  (тж. і рій Іі-апо і тепо) 

ргоѵ. =  а) семеро одного не ждут; Ь) деньга на деньгу 
набегает.

Чиаліо рій хі ѵесіе, е шепо хі сгесіе см. Ѵ-125.
РН МА /

Іеддего сош’ипа р іи т а  см. 1.-328.
тоЬіІе со те  ипа р іи т а  аі ѵепіо см. М-1601.
1874. аЬЬаххаге Іе р іите склонить голову, смириться; 

унизиться.
1875. асіадіагхі хиііе р іи те =  предаваться отдохнове

нию, наслаждаться отдыхом.
1876. еккеге сіі р іита быть хрупким, непрочным, 
циапіо рій Гиссеііс ё ѵессЬіо, Іапіо рш таіѵоіепііегі

іахсіа 1е р іи те см. 11-25.
іі ѵіііапо пеііе р іи те  ѵі хіа а сИха&іо см. Ѵ-577. 

РШМАКЕ ѵ 
1а ^аіііпа хі р іи т а  Лоро т о і іа  см. С-84.

Р Ш О Ш  (тж РІОЬО) т
1877. ріапіаіо (или сігіііо, Гегто) со те  пп ріызіо как 

столб, столбом.
1878. рогге (или теН еге , іепеге) а ріиоіо застівлять 

кого-л. долго ждать.
1879. хіаге а ріиоіо долго ждать.

Р Ш Т Т 05Т 0 аѵѵ
т і  ІагеІ ріиііохіо іа&ііаге іі пахо см. N-75. 
ріиііохіо ші ахіпо сНе рогіі, сНе ип саѵаііо сЬе Ьиііі 

(іп Іегга) см. А 1244,

Р Ш  781

РІѴА }
1880. соп 1е ріѵе пеі хассо (обыкн. употр. с гл. ап- 

гіагхепе, Іогпагхепе, есс.) ни с чем, несолоно хлебавши.
1881. теНеге 1е ріѵе пеі хассо зря стараться. 

Р1221САКЕ ѵ
ріггісаге іі дапахсіпо см. С-208, 
дгаііаге сіоѵе ріггіса см. 0-1011. 
т і  ріггісапс Іе т а п і см. М-709.
1і ріггісап 1е краііе? ем. 5-1281.

Р1221СО т
1882. оіггісо йі каіе а) щеііотка соДі; Ь) нечто, при

дающее особую остроту; пикантность; изюминка:
II гіезісіегіо гіі ріасеге а циеііа ЬеІІіБзіта йоппа, 11 гі- 

зреііо сЬе зепйѵа рег Іеі, зеЬЬепе Гаѵеззе сопозсіиіа іп 
со5і зігапа гпапіега, 1а зігапегга те с іе з іта  йеі саво сЬе 
т е ііеѵ а , зіо  рег гііге, ип рігхісо сН ьаіе зи чиеі пееогіо, 
сіі рег зё зарогііо аЬЬазіапга, ІиЧо сіб ггазіівигаѵа КоЬег-
Іо РеповНо (А. С. Ваггііі, «Опа поііе Ьіггагга»}.

Хотя Роберто Фенольо увидел у  себя эту прекрасную не
знакомку при столь необычайных обстоятельствах, желание 
нравиться ей и уваж ение к ней совершенно преобразили его. 
Надо сказать, что сам а необычность нх встречи придавала 
особую ос гроту их сближению, уж е и без того окутанному 
опьянющей атмосферой.

1883. ип ріггісо с!і заіе рио диазіаге Іа тіпехіга ргоѵ. 
и щепотка соли может суп испортить; =  ложка дегтю 
портит оочку меду.
РГ22ІСОКЕ т

1884. аѵеге ріггісоге йі цс грешить чем-л. и м р т ь  при
страстие к чему-л.

1885. дгаііаге іі ріггісоге заниматься неприятным де
лом, расхлебывать кашу.

1886. Іодііеге іі ріггісоге а цй ^  отбить у кого-л. охо
ту к любовным приключениям:

сМа сЬе поп сІеЬЬа Ігоѵаге апсЬе Іе, циоПп сарасе (II 
(овііегіі ІІ ріггісоге».

«На сіа павсеге» йівве ВоЬ IV. РгаіоМпІ. с і е  гацагге аі 
5ап[гесІіапо» ).

— Как бы не наш лась такая , что отобьет у тебя ох( гу 
волочиться за каждой юбкой

— Т акая еще не родилась на свет. — сказал Боб.
поп с’ё соха реддіоге с Не іп ѵессЬіе т е т Ь га  ріггісог 

й’ато ге  см. С 2921.
1887. т і  ѵіепе іі ріггісоге аііе т а п і у меня руки че

шутся.
РІ221ІТО

алсіаге іга еіі аІЬегі ріггиіі см. А-450.
РЬАСЮО а{>8 

йогпііге 80ППІ ріасісіі см. 8-1036. 
паѵідаге іп ріасісіе ас^ие см. А-180.

РО’ см. РОСО 
РО

1888. ІІ тегіо  (или 1а тегіа) Ьа раккаіо іі Ро ргоѵ. ^  
старость — не радость; было.'о не ьгрнешь; что было, то 
прошло.
РО С А \2А  /

1889. ргггіегхі іп росэпге размениваться по мелочам, 
на мелочи.
РОСНШО т

Гехіаіе йі 8ап Магііпо йига Іге ^іогпі е ип росЬігю 
см. М-885.
РОСН188кМО 

іп росЬіхБіта Й’ойа см. 0-734.
РОСО ( т ж . РО’) а§ц, ргоп е аѵѵ 

ип росо гіі Ьиопо см. В-1431, 
росо Ігиііо см. Р-1396. 
росЬі е т а і  й’ассогйо см. А-91. 
росо т а ге  см. М-791, 
роса 1а то га іііа  см. М-1893, 
соха сіа рцсо см. С-2875.
;тіосо сіі ро"1іе Іаѵоіе см. 0-472. 
т а іа і ііа  сіеііа роса ѵодііа см. М-167.
1890. гоЬа сіа росо пустяки:

— СЬе Ьаі <И ргесіво? Рогве ипа соііса?
— Ма по. , ’ гіпа, воИапіо мл ілаіеззс^е ій 

КоЬа и .  росо (.?. ВгімпеШ, гІ*а йегіѵа*}.

?
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— Что с тобой б  конце концов? Быть может желудочные 
спазмы?

— Нет, синьорина. Это скоро пройдет, ничего серьезного.
Ьа га^агга, ІеІ, ега іпѵесе ііа ііапа, апхі гогпапа, ш а, апсЬе 

іеі, гоЬа <іа росо... (Л. Могаѵіа, «Цассопіі готапі»).
Девуш ка, наоборот, была итальянка, даж е римлянка; но 

и  она — так себе, ничего особенного...

Іа гова соп шоке іо&ііе е росЬі ЬоссіоК см. &-523.
1891. <5а росо недавно.
1892. Іга росо в скором времени.
1893. ре* росо а) ненадолго; Ь; дешево, за бесценок.
1894. рег ип росо на некоторое время;

Сіііедіпо е Сіроіііпо азсоііагопо ігаодиіІН іі гассопіо Йеі 
сопігоііоге, йіш епіісапёо рег ип росо і Іого репзіегі (О. /?о- 
йагі, «Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо»),

Вишенка и Чнполлино сцокойно выслушали рассказ кон-» 
тролера, забыв на время о своих заботах.

1895. рег росо поп... чуть-чуть не... (пример. см. 
Р-2407).

а росо апйаге см. А-730.
1896. пё росо пё аззаі нисколько:

II сапсеПіеге поп зі т о з іт о  рипіо іигЬаіо пё тегаѵі& ііаіо... 
т а ,  зо ііе г та іо з і соп &1і а і іп , поп т и іб  азреііо  пё росо пё 
аззаі, с о т е  зе іоззе з іа іо  ипа зіа іи а  г і і  т а г т о  {Р. Рапіапі, 
«Сессо ё ’А&соИ»).

Министр не выказал ни малейшего беспокойства или 
удивления... Разговаривая с присутствующими, он даж е в 
лнце ничуть не изменился, как будто это был не человек, 
а мраморная статуя.

гіі росо аѵапІІ см. Р-1902 
аі росо сегѵеііо см С 1556. 
іп росііі соірі см. С 2249. 
сіі росо сопіо см. С-2521.
<5і роса сока см. С-2884.
<5і росо сиоге см. С-3220. 
да ро“Иі сіепагі см. 0-95 
іп роса гіоііа см. 0-873.
Йі роса Іеѵаіига см. Ь-520.
1897. росо шепо почти, без малого.
1898. росо шепо сЬе... ничего другого как; ни много, 

ии мало.
йі росо шошепіо см. М-1726.
1899. росЬі о пеззипо почти никто:

«Сі ѵіеп чиаісипо а Ігоѵагіа?» ёіззе Согііз.
«РосЫ о пеззипо» гізрозе 1а зегѵа (А. Ро&оггаго* «Иа- 

піеіе Согііз»).
— Ее кто-нибудь навещает? — спросил Кортис.
— Почти н н к то ,— отвечала служ анка.

1900. росо о (или  е) піепіе (или пиііа) все равно что 
ничего, почти ничего:

Ьа т а і і іп а  поп Ьаппо т а !  Гате, гіПиіапо Іаііе , е іі ѵароге 
сіеііа т іп е з іг а  зет Ь га  гіаѵѵего з іо та сагіі. Сгезсопо росо е 
піепіе (Ь. Вопаппі, «Ь’ітриіаіа»).

По утрам они никогда не хотят есть, отказываются от 
молока, а от запаха супа просто воротят иос. Поэтому они 
так плохо растут.

II зио сиоге поп ега ргезо, е чиапгіо е^Іі репБаѵа а 2 о з іт а  
ЕІі а^ ііаѵа росо о п іепіе {Ь. Сариапам «II тагсНезе йі 
Коссаѵегйіпа» ).

Он не был влюблен в Зосиму, и когда думал о  ней, то 
сердце его оставалось почти что спокойным.

Иоро аѵег тап& іаіо  е Ьеѵиіо, ассезе 1а зі&агеііа е зріедо
іі то ііѵ о  (Зеііа зиа ѵепиіа: «5иІ топій с’ё г іт а з іо  росо о 
г и ііа  соп іап іі з іо ііа іі...»  (О. ВітЬі, «Ьа Рогіаігісе»).

Утолив голод и ж аж ду, она закурила сигарету и объяс
нила причину своего прихода: «Там, в горах, почти инчего 
ие осталось, ведь этих беженцев так ' много...»

іп росо «Гога см. 0-454. 
роса ога 1а см. 0-455. 
гіі росЬе рагоіе см. Р-492. 
іп росЬе рагоіе см. Р-493. 
гіі росо рейо см. Р-1416.
1901. а росо а росо понемногу, потихоньку (пример 

см. С-372; С-343; Ь881; N-537; 0-429; Р-1592; Р-1761; 
5-418).

1902. гіі росо р г іта  (тж. йі росо аѵапіі) недавно, неко
торое время тому назад.

1903. росо о рипіо почти нисколько, совсем мало:
II расіге поп ѵейеѵа сНе рег І Іого оссНі, іап іо  гіі поп ас- 

сог^егзі сіеі сіізассогсіо сЬ’ега зетрге  іга еззі е гіеі росо, о 
рипіо аН еІіо  сЬе аѵеѵапо рег Іиі (Л. РаІаггезсЫ, «I ( гаіеШ 
Сиссоіі»).

Отец смотрел на все лишь глазами своих сыновей и не 
замечал отчуждения, установившегося между ними, как не 
замечал и того, что сыновья ие питали почти никакой при
вязанности к нему.

5е зи ііе Аірі риісі пе ігоѵаі росЬе о рипіе, 1е риісі т і  
гоѵіпагопо Іа р г іт а  поііе йі Сопйаг іпсгейіЬИтепіе (Р. Мо- 
пеііі, «Могіе йеі йіріотаіісо»).

Еслн в Альпах блохи меня почти не тревожили, то пер
вую ночь в Гондаре они меня буквально заели.
<5і роса гева см. Р-251. 
йа росііі воійі см. 5-919. 
гіі росг ^окіапга см. 8 - 1 142.
1905. (іп) росо зіапіе позднее, немного погодя, спу

стя:
Аѵеѵо гадіопе асі аЕреіІагтІ чиаІсЬе поѵіій Росо кіапіе, 1а

т і а  со тр а^ п а  гіі ѵ іа ^ іо  т і  изсі іп чпезіа герііса 
(Л. С. ВаггІІі, «Соте ип во&по»).

Я был прав, ож идая, что положение изменится. Немного 
погодя моя попутчица обратилась ко мне.

(а) росо рег ѵоііа см. Ѵ-942.
1906. ип аііго росо еще немного.
1907. ип Ьеі ро' а) некоторое время, довольно долго; 

Ь) некоторое количество, что-то около:
ІЧоп сгегіеѵа а ііа  іогіипа е а і Биссеззо, е чиапдо аггіѵо 

ип іа іе  йізрозіо а сотрегагд іі Іи ііо  чиапіо, ^еззі е Ьгопгі, 
рег ип Ьеі ро’ ёі т іііо п і, зі Браѵепіо... (С. Агріпо, «Ѵп 
иото е И вио вепііего»).

Он не верил в везение и успех, и когда появился чело
век, захотевший купить все его скульптуры и бронзу за со
лидный куш в несколько миллионов, он испугался...

іпгіі а росо см. 1-194.
<Н Іі а росо см. Ь-528. 
теп о  сЬе росо см. М-1109, 
пё шоііо пё росо см. Р-1910. 
пиііа о росо см. N-554.
1908. (а) о^пі росо то и дело, ежеминутно, постоянно:

О^пі росо 5і зепііѵа еііге, зі гассо^Ьеѵапо ѵосі а  ргорозііо 
йі ІесІезсЬі аппійаіі соп аррагессЬі гадіо іга зт іііеп іі пеііе 
его ііе  йеі йіпіогпі (Л. Ога&о, «II ^ійапгаіо» ).

То и дело распространялись слухи, поговаривали, что в 
окрестных пещерах скрываются немцы с радиопередатчи
ками.

1909. рге55*а росо почти, приблизительно.
1910. пё рипіо (или пё шоНо, пё Іапіо) пё росо ^

нисколько, ничуть:
ЕЪЪепе, заі сЬе соза 11 сіісо? СЬе іо а і іио робіо поп сі 

репзегеі пё іап іо  пё росо, теи еге і сіа рагіе Г а т о г  ргоргіо е 
зе^иігеі Г ізііп іо  (Л. Могаѵіа, «Ье атЬігіопі $Ьа$*Ііаіе»).

Знаеш ь, что я тебе скаж у? Я бы на твоем месте, ни ми
нуты не задумываясь, отбросил бы в сторону самолюбие 
н следовал бы инстинкту.

«С оте аі зоШ о РІеіго зѵепіаіо аѵгй а&Но зепга сіігаге пё 
рипіо пё росо йеііе сопзееиепге е Магіа Ьиіза сЬе ё ипа 
зсіосса зі зага і т т а ^ іп а іа  сЬе Іе аЬЫа $Ш1о Іа согіе (Л. іИо- 
гаѵіа, «Ье атЬігіопі вЬа^Ііаіе» ).

— По своему обыкновению ветреный Пьетро поступал, ни
чуть не задумываясь о последствиях, и эта дурочка М арня 
Луиза вообразила, будто он за ней ухаживает.

...С оте, ѵо&Но сНге, зі іепеззе агсап атеп іе  зісиго гіеІГапІто 
т іо ... о 1о зозреиаззе ёі поп соргіге пё рипіо пё росо Іе 
сігсозіапге езіегпе (Т. ЬапйоЦІ, «Ѵп атоге йеі повіго 
іетро»).

...Как будто каким-то тайным образом он проник в суть 
моего душевного состояния... илн подозревал, что оно ни 
в коей мере не связано с внешними обстоятельствами.

пё Іапіо пё росо см. Т- 64, 
аѵеге росо аЬЬасо см. А-7.
аѵеге роса сагпе аййоззо (или іпйоззо) см. С-955.
аѵеге ип ро' гіі гпаііопі см. М-980.
аѵег роса шепіе см. М-1133.
аѵеге ип ро' сіі пазо (іп Ы іо  (Зі ^с) см. N-4^
агеге росо оссЬіо см. 0-121„
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аѵеге росо оііо пеііа Іигегга см. 0-293.
аѵеге росо рессаіо іп цс см. Р-945.
аѵеге росо заіе пеі сегѵеііо (илѵ іп гисса) см. 5-88.
аѵеге росо зоппо см. 5-1029.
аѵегпе росЬі йе^іі зрісс.оіі (е шепо йа зріссіоіаге) см. 

5-1406. 
аѵеге росЬе гоііе см. 2-76.
Ьессаге ип ро’ сН іийо см. В-382.
1911. саѵаге іі росо <3а1 росо экономить на всем, наво

дить строжайшую экономию.
гаге ип ро’ с!і шапіпо см. М-430 
сіігзеіа (или Йігзі) росо см. 0-499. 
поп епігагсі пё тоИ о пё росо (или пё росо пё то ііо )  

см. Е-69а. 
еззеге Л  росо разіо см р  858. 
еззеге росо каіаіо см. 5-75 
еззеге «И роса креза см. 5 1369. 
еззеге ип ро’ зѵіаіо см. 5-2123.
Гаге ип рс Йі Іаг^о см. Ь -182.
Тате ип рс Йі іпоіо см. М -2111.
Гаге ип ро’ йі гіаііо см. Р ”97.
Гаге ип ро’ сіі ѵе^ІІа см. Ѵ-146.
Гіссаге ІІ рогго а росо а росо см р  2077 
поп ітрогіаге пё росо пё іапіо (или пё тоН о пё ро

со) см. I 126а.
^еііагь ап ро’ <51 оііо зиііе опйе (или зиііе асцие а^і- 

Іаіе) см. О 300.
1912. іп^ЬіоМге росс Ьепе с трудом переносить, еле 

сдерживаться.
1913. Іазсіаге іі росо рег Газзаі Ш погнаться за боль

шим, пренебрегая малым.
Іазсіаге ип ро’ Йі соггіа см. С 26Ь.
шассЬіаге ип ро’ Й’асциа см. А-173.
шап^іаге (ип ро’ Йі) рапе іп (згп іа) расе см. Р-272.
тап ^іаге  ип росо Йі зоіе см. 5-951.
1914. те ііегсі росо сделать что-л. быстро, мигом обер

нуться.
роззейеге ип ро’ сіі іпаііопі см. М-980, 
ргепйеге ип Ьеі ро’ гіі Ьоііе см. В-1073. 
гепйеге Йаііего рег росо см. 0-55
1915. гійигзі аі росо обеднеть, стать йедняком. 
гіргепгісе гіаііего рег росо см. 0-55.
1916. іепеге іп росо не придавать особого значения; 

не жалеть:
— ...Ма Іазсіато зіаге II Іегго... іепцо Іп росо Іа регсШа

(А. Рігепгиоіа, «Оізсогзі йе&1і апітаіі»).
— ...Д авай не будем говорить об этом... Эта потеря меня 

мало волнует.

1917. Іігаге а росЬі довольствоваться малым.
1918. изсігпе соп росо легко, дешево отделаться, 
ѵепіге а гііге росо см. 0-511.
ѵепіге <ЗаІ шоііо аі росо см. М-1712.
1919. ѵепіге аі росо потерять престиж, уважение, зна

чение.
1'агсо Ііга росо см. А-1000.
аззаі рагоіе е росЬ з Іапсе гоіі см. Р-589.
аззаі гишоге, е роса Іапа см. К-625.
ІІ Ьеі &іиосо ё Гаг Йс’ іай і е рагіяг росо см. С-503. 
ЬеІІа ѵі^па, роса иѵа см. Ѵ-568 
соііе Ьиріе зі ѵа росо Іопіапо см. В 1400. 
а Ьиоп іпіепйііог росЬе рагоіе см. І-33-і 
с’ё тап са іо  росо сЬе... см. Р  1926. 
с’ё йэ зіаг росо а іаѵоіа см. Т-143. 
сЬі зі сопіепіа аі росо, Ігоѵа ^азіо іп о§пі Іосо см. 

Р-860.
сЬі Га іиііо (или сЬі Та Ьепе) рег раи<"а, піепіе ѵаіе е 

росо гіига см. Р-900. 
сЬі Ьа росо раппо, рогіі іі ѵезіііо согіо см. Р-340 
сЫ Ьа роса ѵег^о^па, іиііо іі піопгіо ё зио см. '/-334. 
сЬі Ьа ѵепіига, росо зеппо ^Іі Ьазіа см. Ѵ-300. 
сЬг поп Ііеп сопіц сіеі росо пол асциізіа Гаььаі см. 

С-2567,

1920. сЫ росо Ьа, саго ііепе ргоѵ чего мало, го и до
рого:

«Е циеііа сазеМа 1’Ьо ГрЬЪгі. а іо, соп роѵеге шапі.
Ѵозсепга ѵиоі Ьепе а М агвііеііо? Ѵиоі Ьепе а сагіпа, со=і? 
СМ росо Ьа. саго Непе» (/-. Сараапа. «II тагсНезе йі Кос- 
саѵегйіпа»).

— Эту хижину я сколотил н о т  этим] руками. Ваша ми
лость любит Марджителло> Любит свой дом? Чем меньше 
имеешь, тем больше им дорожишь.

сЬі ѵиоі ѵейеге ип иото  [ипа Йоппа] сіі росо, Іо [1а] 
теМ а а ассепйег П Тиосо см. Р-1548.

сЬіеза ^гаппе, йеѵогіопе роса см. С-1725, 
е Йісо росо! см. 0-532.
Йоппе е осЬе ііеппе росЬе см. 0-80С 
Йоѵе 50п Г еттіі.е  е осЬе поп ѵі зоп рагоіе росЬе см. 

Р-401.
а йигаге ип ро’ Йі іаііса поп зі п оге т іса ! см. Р-248.
1921. (ё) те^ Ііо  іі росо е Ьиопо сЬе іі тоН о е саШѵо 

ргоѵ .  лучше меньше, да лучше.
ё ип ро’ т а іе т а ііс о  см М 931. 
а Гагзі шіпсЬіспаге сі ѵиоі росо см. .М-1445, 
іі &іосо, іі Іеііо, 1а Йоппа е іі іиосо поп зі сопіепіап 

т а і  Йі росо см. С-508.
§гап готЬагго е роса Іапа см. Н-5і2.
§Г0580 ѵепіге, росо іп^е^по см. Ѵ-289 
пе Ьо рссЬі йе’ запіі іп сатега см. 5 -2?0 
іейо е Гиосо Іаппо Гиэто Йа росо см. Ь-502.
1922. сі та п са  росо! этого только не хватало!, этого 

только недоставало!
1923. гпе^Ііо росЬі е зиЬііо ~  лучше меньше, но на

личными.
гпегха рагоіа ё росо е ипа ё Ігорро см. Р-594. 
т ізега  яиеііа іезіа сЬе а Іеѵаг^іі іі сарреі росо сі ге- 

5Іа см. Т-613.
1924. (Йі) т о і іі  росЬі Гаппо ип (^гапйе) аззаі ргоѵ. о* 

с миру по нитке — голому рубаха.
т о ііо  іи т о  е росо аггозіо (или роса Ьгасе) см. Р-1158. 
тоН о зепо е росо зеппо см. 8-628. 
тоШ  іп іаѵоіа, росЬі іп сого см. Т-146 
тоН а Іегга, іегга роса; роса Іегга, гпоііа Іегга см. 

Т-437. 
то.і*а росо см. М-1853.
поп с’епіга пё тоИ о пё росо (или пё росо пё тоИо) 

см. М-1718, 
поп ё а <ііг росо см. 0-538.
1925. поп Іазсіаге іі росо рег 1’аззаі, сЬе Гогзе Гипо е 

1’аііго регйегаі ргоѵ. малое ради большего не стоит бро
сать: и то и другое можно потерять (ср за двумя зай
цами погонишься — ни одного не оймаешь).

о§пі Ьеі §;іосо йига росо см. 0 -5  іО. 
опезіа <31 Ьосса аззаі ѵаіе е росо гозіа см. 0-366 
рагіа росо е азсоііа аззад, е ціапнпаі поп ГаМігаі см. 

Р-462.
а ріссоі Іогпо роса Іе^па Ьазіа см. Р-1095,
роса Ьгі^аіа ѵііа Ьеаіа см. В-1218.
росо сЬіаго соп тоН о озеиго см. С-1678.
Іа роса Йііі^епга рара П Гго<1о см. 0-435, 
роса ГаѵіІІа ргап і і а т т а  зесопйа (или ассепйе т о ііа  

ра^І а) см. Р-326.
ип росо Йі (іеіе диазіа тоН о тіе іе  (тж. росо Ііеіе Га 

ат аго  аззаі или  т о  Но т іе іе ) см. Р-658. 
соі росо зі §ойе е соІГаѵаі зі ІгіЬоІа см. А-1254. 
роса тассЬіа ^иазіа ипа ЬеІІегга см. М-11.
1926. росо ё тап са іо  сЬе... (тж. с’ё тапсаіо  оосс 

сЬе...) чуть чуть не... (пример см. В-1061).
роса т о іе  — &гап ѵаіоге см. М-1696.
Госо то п іа  см. М-1853, 
ип ро’ рій Йі Типе! см. Р-1476
1927. Йеі росо ип росо ргоѵ. чего немножко, того не 

мечи в окошко.
1928. ип росо е ип росо Га ип ііхсо ргоѵ. без ко

пейки рубля не бы в??і; копейка рубль бережет.
а росо а росо &і реіа ип’сса см. О 16.



і

роса гоЬа, росо репзіего см. К-480. 
росо сі зсаііа сЬе... см. 5-367. 
рег росо Іо зріро см. 5-1413.
1929. ип ро’ рег ипо поп (а шаіе а пеззипо ргоѵ. =  

с миру по нитке — голому рубашка.
ип росо Йі ѵего Га ^гсгіс, іи ііа Іа Ьи§іг см. Ѵ-380. 
іі ргоргіо (агйеііо рева росо см. Р-170. 
чиапйо 1а Ьоііе іііа, росо рій зе пе Ііга см. В-1088, 
циеі сЬе ргезіо шаіига, росо Йига см. М-988.
Йі чиі а росо поп с’ё (Йі) шоііо см. <3-118. 
гіссЬе22а росо ѵаіе а циеі сЬе 1’иза шаіе см. К-211. 
а гиЬаг росо зі ѵа іп ^аіега, а гиЬаг іапіо зі Га саг- 

гіега см. К-604.
ІІ ігорро е іі росо ^иазіапо .1 ^і(и)осо см. Т-955, 
пе ѵаппо росЬі рег йоггіпа см. 0-905.
1а ѵі^па ратріпоза Га рос’иѵа см. Ѵ-568. 
сі ѵио!е ип ро’ Йі тап іега см. М-427.

РОСОІЛІЧО т 
Гезіаіе Йі 8ап Магііпо Лига Іге ^іогпі е ип росоііпо 

см. М-885.
РООЕРЕ т

1930. еззеге ип ройеге быть источником дохода.
Іаге а Іазсіа ройеге см. Ь-193.
Іігаге іі соМо а ип ройеге см. С-2130.

РООЕ8ТА (тж РОТЕ5ТА) т
1931. соше іі роіезіа <12 8іпі{тар1іа сЬе соітіапгіа, е Га 

Йа её е ; к чему зря говорить: взял бы сам, да и сделал.
ессо ГаМо іі Ьессо аП’оса е 1е согпа аі рогіезіа см. 

В-402.
РОЕМА т

1932. іі роета  засго «Божественная комедия» Данте. 
РОЕТА т

1933. И роеіа ша^діоге =  первый средн поэтоь (о 
Данте).

роеіа іп іга аііе тике см. 1-394.
РОЕТІСО адд

і роеіісі легѵі см. N-225.
РОССІО т

1934. рег ро§§і е рег ріапі =  по горам, по долам; по
всюду, везде.

1935. Іойа И р^& Іо е аШепН аі ріапо ргоѵ. ^  бере
женого бог бережет.
РООСЮ ЬО гп 

чиапйо 1а Іерге (или Іа гпашша) Ьа раззаіо іі ро§- 
«іоіо, поп &і гісогсіа рій Йеі (зи') іі&ііоіо см. 1.-401. 
РОІ аѵѵ е т 

(1’аІ1ога іп роі см. А-491.
Йа о^&і іп роі см. 0-279. 
сГога іп роі см О 484.
Йа чиеі ріогпо іп роі см. С-570 
гпаі рій е т а ’ роі см. М 133. 
т а і  е роі т а і  см. М-134, 
р г іта  о роі см. Р-2292а.
1936. чиезіо роі! это уже слишком!
1937. чиезіо роі по! ни в коем случае!; ни за что! 
йеі зеппо сіі роі пе зопо ріепе Іе Гоззе см. 5-626. 
іегга іппапгі е Іегга роі см. Т -442

РОЬАНЕ адд  
еззеге 1а зіеііа роіаге йі чй см. 5-1689.

РОЬЕМІСА I 
роіешіса аі ?еггі согіі см. Р-430.
1938. зепга роіешіса а= потихоньку, втихомолку, без 

шума:
Іо еарІБСО а т т а я г а г з і . . .  сі репзапо іиШ ... т а  Іагіо Ьепе, 

Гагіо сЬе 5іа ипа соза ѵега... Рагіо зепга ро іет іса ... (С. Ра- 
ѵеве, «Тга йоппе воіе»).

Я понимаю, можно лишить себя жизни... все об этом ду
мают... но надо делать это решительно, по-настоящему, без 
лишнего шума...
Гаге роіешіса а ѵиоіо см. Ѵ-980 

РОЬЕМГА і
1939. Гаг гііогпаге а тап р іаг  роіепіа отііравить во

свояси; поставить кого-л. на место;
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...АпсЬе II соттеп гіа іог 2агсопе бі гассотап да а Іеі. т і  Ьа 
<!е11 о «БІіато  іп брегапга с!:е Гопогеѵоіе 1о Ьаг-'Ча гііогпаге 
а ш апвіаг роіепіа» ( Зсіазсіа, «II віогпо сіеііа сіѵеііа»).

...Вот и комендаторе Дзарконе обращ ается к вам с прось
бой. он сказал мне: «Мы надеемся, что господин депутат 
отправит его туда, откуда он пришел».

1 9Л0. поп шапетіаге сЬе роіепіа е пессі =  сидеть на 
хлебе и воде, перебиваться с хлеба на квас.

1941. шап^іаіе роіепіа! молчите уж!:
«Собі росЬе? Ма не бопо с!і:('Г“.і1асіш]і:есепіо ІігеІ»
«М апеіаіе роіепіа!» гііБве Магіо (С. Рагізе, «II ргеіе Ъеі- 

[ох).
— Мало, говоришь? Да ведь там две с половиной тысячи 

лнр!
— Молчал бы лучше! — ответил Марно.

1942. поп Ьо т іс а  тапріа^о Іа р о іе та  соп 1е ^  мы 
с тобой вместе свиней не пасли.

1943. роіепіа е рап, ра&іо гіі ѵіііап ргоѵ. ^  щи да 
каша — пища наша.
РОЫТІСА і

1944. роііііса тапсіпа коварная политика.
1945. роІіСіса й’апНсашега политические интриги. 
роШіса йеі Ьа$іопе е сіеііа сагоіа см. В-333.
—■ икаге іі Ьакіопе е !а сагоіа см. В-334.
1С46. роііііса йа саГГё (или йа іагшасіа) политикан

ство,
1947. роііііса йеі йорріо Ьіпагіс двойственная поли

тика.
1948. роІШса йеііа Горііа йа сагсіоГо ~  политика «раз

деляй и властвуй».
1949. роііііса йеііо хігигго страусовая полгтика:

Мэббішо... кі Іигаѵа... Іе огессЬіе о^пі ѵоііа сЬе 1 иі аЬ- 
Ьогдаѵа 1о бсогпойо агеотеп іо ; т а  ега Іа роііііса <іе11о вігиг- 
20, сЬе р г іт а  о роі вН БагеЬЬе совіаіа сага (С. ргиііего е 
Р. Ьисепііпі. «Ьа йоппа йеііа йотепіса»),

Массимо.., всякий раз, как профессор приступал к этой 
неприятной теме, заты кал уши. Но это была политика 
страуса, которая рано или поздно долж на <іыла боком ему 
выйти.

1950. іаге Іа роііііса хитрить.
Гаге 1а роШіса іе і  сагсіоГо см. С-907.

РОЫ 2ІА I 
агпехе гіі роіігіа см. А-1121.

р о ь і г г д  /
роіігга Ьіапса см. В-671.

РОІХАІО т 
ріи виііісіо й’ип Ьазіоп йі роііаіо см. 5-202’’ 
риіііо соп-’ип Ьакіоп йа роііаіо см. Р-2423 
хрогсо с о т ’ип Ьазіоп гіа роііаіо см. 5-1501.
Ьакіопе йа роііаіо см. В-335.
1951. апйаге а роііаіо отправиться на боковую, лечь 

спать.
1952. савсаге (или сагіеге) йа роііаіо а) сыграть в 

ящнк; Ь) тяжело заболеть.
еззеге іі ^аііо геЕ роііаіо см. С-96.
1953. еззеге а роііаіо дрыхнуть, спать.
1954. іаге йеі роііаіо (или ип §гап роііаіо) ^  поднять 

шум, бучу; устроить кавардак.
1955. зсораге іі роііаіо обчистить, обворовать, обо

красть.
1956. зіаге Ьепе а роііаіо неплохо, хорошо устроиться.
1957. зіаге а роііаіо быть, стоять, лежать наверху, на 

полке.
ип ^аііо іп ип роііаіо ^аіііпе а§1і аіігі поп Іазсіа см.

О-104.
поп зіаппо Ьепе Йие раііі іп ип роііаіо см. О -106 
Чиапйо 1е ѵоірг зі сопзі^ііапо, Ьізо^па сЬіийеге іі роі- 

Іаіо см. Ѵ-9^3.
РОЕЬАЗТКА$

1958. ѵаі ріи ипа роііазіга о ^ і  еле ип сарропе йо- 
т а п і ргоѵ. лучше синица в руки, чем журавль в небе:

Еицепію. — ЗеББапІа хессК.пі е ѵепіі Иге.
Р-ш'к 1(о. — Ма аереМагІі за ^иап1о. , ’а і рій ипа роі- 

Іахіга сЬе ип сарропе гічшапі (С. СоШопі, «Ьа Ъоііева 
йеі саЦдг).
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Э у д ж е н и о .  — Ш естьдесят цехинов или двадцать лир.
П а н д о л ь ф о .  —Но ж дать-то их бог весть сколько. Луч

ше синица в руки, чем ж уравль в небе.
РОІХА8ТРШ А ( 

роііазітіпе сГІ ргіто  сапіо см. С-558.
РОІДЛСЕ т 

соіро 6\ роШсе см. С-2231.
1959. а роШсе а роШсе понемногу, мало-помалу, шаг 

за шагом.
160. поп сейеге ип роііісе не уступать ни пяди, не от- 

ступать ни на шаг.
1961. ^ігаге і роІІісі бить баклуши, бездельничать. 

РОЬЬО т
1962. роііо Ггейгіо тихоня; мокрая курица:

МагсеІІо сотргезе  сЬе ипа рагоіа іп Гаііо роіеѵа сотрго- 
теП егІо  рег іиП а 1а ѵйа. Рге^егіі т о з іг а г т і  ипо зсогяопе, 
ип роііо  ігегійо, іпсарасе аз50Іи1:атепіе сГипа ѵега а ііегіоп е 
йі сиоге, ип ѵего расіге Ь и т а с а  (Е. Ое МагсНі, «Оие апіпге 
іп ип согро»).

Марчелло понял, что, если он хоть слово скаж ет не так, 
он может скомпрометировать себя иа всю жизнь. Я ж е 
предпочел представиться этаким тихоней, мокрой курицей, 
слизняком, абсолютно неспособным на какое-либо чувство.

Ъа^паіо с о т е  ип роііо  см. В -75. 
гіа іаг  гігіеге і роПі см. К-326.
1963. а1гаг5і соі роІГі вставать с петухами.
1964. апгіаге а сигаге і роШ ^  в ы й т и  в о н ,  убраться 

ко всем чертям:
— Апсіаіе а  сигаге І роііі, сЬе Ьо (За рагіаг йа зоіо а! 

геѵегепйо — гірірііо  іі сазіеііапо, гіѵоіііо а ііа  О іизііпа (/. Міе- 
ѵо, «Соп^еззіопі йі ип Иаііапо»).

— Марш отсюда! Мне надо поговорить наедине с  препо
добным отцом, — повторил граф, повернувшись к Джустине.

1965. апгіаге а Гаг роііі воровать.
апЛаге а іеііо соше (или соп, циапсіо) і роііі (или аі- 

Гога гіеі роПі) см. 0-69.
1966. соповсеге (или зареге) і зиоі (или ргиргі) роііі

знать шюдей; знать как облупленного; знать, с кем 
имеешь дело:

С0П05С0 і т і е і  роШ: росЬ егатпо 1е сагіе рокіііѵібіісііе
(О. Агріпо, «Ѵп йеШіо й'опоге»).

Я этот народ анаю — п устят  в ход обычные отговорки.
— М аггіпі поп Ьа рій аісип ргезііеіо  іп ЬотЬагсНа. Е&ІІ 

зо&па; ша поі сЬе сопозсіато і побігі роШ поп р о зз іа то  
рій аггізсЫ аг 1а ѵііа іпиШ теп іе (С. Аггі@Ы, «ип созрігаіоге 
тапсаіо» ).

— Мадзини больше не пользуется влиянием в Ломбардии, 
он беспочвенный мечтатель. Но мы, хорошо зная, на каком 
свете живем, больше не хотнм рисковать жизнью пона
прасну.
1967. екхеге соше і роііі гіі тегсаіо  не подходить друг 

к другу, быть очень разными: с о т е  і роііі гіі тегсаіо, ип 
Ьиопо с ип саШѵо как куры на базаре: одна получше, 
другая похуже.

1968. еяхеге (или зіаге) а роііо резіо (тж тап^іаге 
роііо резіо) быть больчым, плохо себя чувствовать; быть 
не в своей тарелке.

Гаге 1а оосса а сиі <3і роііо см. В-888.
1969. Гаге іі роііо (іп §а1ап4іпа) смотреть влюблен

ными глазами.
шапдіаге роііо рекіо см. Р-1968.
1970. ре.(ассЬі)аге И роііо зепга іагіо зігігіеге обо

драть как липку.
1971. рогіаге роііі быть сводьиком, сводничать, 
вареге і зиоі (или  ргоргі) роііі см. Р-1966. 
віаге а роііо резіо см. Р-І968.
1972. сі.і Ьа "роНі, Ьа рірііе ргоѵ любишь катать

ся — люби и саьочки возить
1973. шепо роііі, шепо р:рііе ргоѵ. ^  меньше удоволь

ствий— меньше бед; нет худа без добра (как и нет доб
ра без худа).

1974. чиапгіо а роііі, чиапгіо а Га§іоІі ргоѵ. разом гу
сто, разом пусто.

га^аггі е роііі поп хі ігоѵап піаі заіоііі см. К-36.
(те гіоппе е ип роііо Таппо ип шегсаіо см. 0-816.

РОЬМОЫЕ пг
1975. іепего гіі роітопе мягкосердечный, добрый.
1976. а ріепі роішопі полной грудью,
1977. — йогтіге а роітопі ріепі спать как сурок, креп

ко спать.
1978. — геврігаге а ріепі роішопі вздохнуть полной 

грудью; вздохнуть с облегчением.
1979. — гійеге а ріепі роітопі хохотать, смеяться во 

все горло:
8и11е ргіте Сіііевіпо гійеѵа аррепа соп ип апяоіо Йеііа 

Ьосса... Ма роі з і Іазсід апйаге е гізе а ріепі роішопі (С. Цо~ 
йагі, «Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо»),

Сначала Вишенка только усмехался, но потом дал  себе 
волю и расхохотался вовсю.
1980. сопзштіаге і роіп.опі тщетно, безуспешно угова

ривать (пример см. ІІ-45).
криіаге ип’а1а йі роітопе см. А-429.
1981. криіаге і роііпопі трещать; говорить быстро, 

громко и без умолку.
РОЬО т  

іі ігеййо йеі роіо см. Р-1269. 
РОЬРА I 

крігііо е роіре см. 5-1458.
1982. Іазсіаге 1е роіре іп Ріапйга быть тонконогим, 

иметь очень тонкие, худые ноги.
1983. Іазсіаге )а роіра е 1’о$§а іп цс разориться на 

чем-л , потерпеть полную неудачу в чем-л.
РОЬРЕТТ/ (

епі~іге со те  іі ргеггетоіо пеііе роіреііе см. Е 73.
1984. іаг роірейе гіі цд (тж. гісіиггс іп роіреііе (̂̂ ) 

сделать котлету из кого-л., разделаться с кем-л.:
Міпассіаге йие зсЬіаШ  а Іиі, И аіо МегІггі!.. Аѵеѵапо !аі!о 

Ьепе а Ігаиепегіо... ее по ГіІ1и8Іге сеттеп сШ сге іп СогІгаЬо 
вагеЬЬе гігіоііо іп роіреііе (Е. Сазіеіпиоѵо, «Vопогеѵоіе Раоіо 
Ьеоп[огІе»).

Угрожать ему, ему, Итало Мерицци, пощечинами... хоро
шо, что его удержали... а не то он бы оставил от этого 
превосходительного комендаторе из Коримбо мокрое место.

1985. Іеѵаге 1а роірейа сіі Ьосса а цй ^  вырвать ку
сок из горла у кого-л.:

II т іе ііо г  шосіо <3і ігаііепеге Ѵагейо ега ^ие11о ЙІ гісог- 
(Заг^Іі сЬе іга і зиоі сагі а т іс і  се п ’ега рій сГипо ргопііо а 
Іеѵаг^іі 1а роіреііа с!і Ьосса (Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи&і Ѵа- 
гегіо» ).

Лучший способ удерж ать В аредо— напомнить ему, что 
среди его самых близких друзей были и такие, кто готов 
был вырвать у него кусок из горла.

о^гіге аі гііаѵоіо роіреііе гіі сагпе и тап а  см. 0-345.
1986. ргепсіег 1а роіреііа взять взятку. 
гісІигге іп роіре^е см. Р-1984.
1987. гиЬаге Іа роІреМа гіаі ріаііо а ч<1 похитить у  ко

го-л. готовый замысел, проект, идею:
Сгог. — Сизі поп гіезса а гиЬаггпі !а роіреііа <3а1 ріаііо , 

еЬ Сизі? СЬе пе гіісі? {V. ВеШ, «Соггигіопе аі Раіагго йі 
Сіизіігіа» ).

К Р о з. — Кусту не удастся вырвать у меня готовенькую 
идею. А, Куст, что скажешь?

РОЬРО т
1988. ріи аМассаіо (или  агіегііо) сЬе іі роіро аИо 

5С0^1І0 присосаться крепче, чем спрут к скале; клещами 
не оторвешь:

Ѵірегіпа. — СЬ’ ГаггаЬЪі зе пе ^е ііа  ѵіа. Е&іі сі зіа  рій 
аііассаіо  сЬе іі роіро а ііо  зсо^ііо ( /. А. МеШ, «II іоппепіаіог 
йі зе зіеззо»).

В и п е р и н а  — Да  вы не смотрите на то, что он кипя
тится. Ведь его клещами от нас не оторвешь.

РОЬЗІМО пг 
гішапсге соп Гаро пеі роізіпо см. А-379.

Р 0 Ь 8 0  т
1989. роіхо йиго (или Іегто, Іеггео, каігіо) хладнокро

вие, твердость, невозмутимость:
«МІзиге езігете?  гі^оге? т а  зі ЪепіззішоТ Ноп с! ѵоіеѵа 

аііго... Ѵізо іе г т о  &іа! роіяо гіиго!» (Ь. Рігапйеііо, «I ѵес- 
сНі е і ціоѵапІ»).

— Крайние меры^ Строгость? Конечно, отличноі Ничего 
другого не требуется... Невозмутимость, твердая рука, само 
собой!



— ТегІ зега аѵеіе йеНо сЬе аѵеѵа^е Ызо&по йі ипа регзопа 
ісоі роізо заЫ о (Р. Оіоѵаппіпі, «Ьа ЪаЬеІІе»).

— Вчера вечером вы говорили, что вам нужен сильный 
человек.

1990. гіі роізо крепкий, энергичный: иогпо (II роізо 
энергичный, волевой человек; зсгіііоге йі роізо яркий пи
сатель.

— Міо еепего, Гаѵѵосаіо, зіа  зсгіѵепйо ип іга ііа іо  <!І роізо, 
<сЬе Іагй гитоге (О. Ѵег&а, «И тагііо йі Еіепа»).

— Мой зять, адвокат, пишет сильную книгу, которая про
изведет фурор.

1991. Беги» Ъайег роіко в одно мгновение, в одну ми 
нуту.

1992. регйеге і роіві потерять силы.
1993. іазіаге (или к а ^ іа ге , іоссаге) 11 роіво а  ц і

а) пощупать пульс у кого-л.; Ь) прощупать кого-л., вы
пытывать чьи-л. намерения:

Оаі зио ргейііі^еге И рагіаге соі сіѵіІІ зі роіеѵа Ігагпе сЬе 
аѵеззе ргоЬаЬіІтепІе ип іпсагісо іп диезіо зепзо: Й1 за&^іаге
II роізо аП а ророіагіопе {Ь. Ѵаѵі, «I ргі&іопіегі гивзі»).

И з того, что он предпочитал говорить со штатскими, можно 
было сделать вывод, что это его работа — прощупывать на
строение населения.

Іп ѵегіій, ѵепіѵа рег рогге а е ііе ііо  ипа Йеііе га&ІопІ рег 
сиі з ’ега ѵоіепііегі ассоііаіо Гіпсагісо йеі Заіѵо: ^ие11а сіое 
сіі зсоргіг Г и то ге  йі йоп С о з т о  сігса іі т а іг іт о п іо  йеі 
Ігаіеііо , о йі « іазіаге іі II роізо» зи чиеІГ аг^отеп іо , сот*е&И 
Йісеѵа 1га зё (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і &іоѵапі»).

В действительности Каполино явился для того, чтобы вы
полнить одно поручение Сальво, которое он охотно на себя 
прниял: узнать, как настроен дон Козмо к женитьбе своего 
брата или, как он думал «прощупать» его как следует иа 
этот счет*

1994. іазіаге И роізо аі сЬіаѵЫеІІо а) попытаться уй
ти, сбежать; Ь) высматривать, где что плохо лежит. 
РОЬТКСША }

егое йа роіігопа см. Е 139.
1995. зіагхепе іп роіігопа бездельничать.

РОЬТРСМЕ адд е т
аѵеге Говво с'е! рчИгопе см. і 689 
хоНгіге йі гпаі роИгопс см. М-220.
1е я гт і йе’ роИгопі поп {а&ііапо пё (огапо (или пё 

Ьисапо) см. А-1118.
1996. рег 1 роіігопі (или а саза йеі роіігопі; а саза 

Роіітопі) ё зетрге Іезіа ргоѵ. ^  для лентяя и в будни 
прая іник.
РОЬѴЕЕЕ } 1) пыль, прах; 2) порох.

1997. 1а роіѵеге пе^іі оссЫ (или <1еІ рітрігітрГ) (1)
пыль в глаза, очковтирательство:

«...Іо зіо  іп т е г г о  аііе гоН аге, е зо сЬе И рго^еііо с5еІ 
зі^пог Баіѵо поп гепйе ай аііго  сЬе ай Іп^гагіагзі іі Іі^ііо  
йеі ргіпсіре, Іасепйо&Н ѵейеге сЬе е іі зіаппо а сиоге 1е зогіі 
де&іі орегаі йеііе гоНаге. ВиЬЬоІеІ РапгапеІ Роіѵеге йе^іі 
оссЬі!» (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і еіоѵапі»).

— ...я живу на ш ахтах и знаю, что единственная цель 
проекта синьора Сальво — завоевать благосклонность княже
ского сына, показать ему, что он, Сальво, заботится об 
участи шахтеров. ЧепухаI Вранье! Он пускает пыль в глаза!

1998. — ЬиМаге (или Йаге, деКаге) (сіеі)іа роіѵеге пе- 
еіі оссііі (1) пускать пыль в глаза, обманывать:

Мііогй Агіиг. — Ѵоі зіеіе ип сіесо, сЬе гісиза іП итІпагві. 
Мііогй ВопПЬ — Ье ѵозіге ітрозіи ге  поп т і  деііегаппо Іа  

роіѵе пе&іі оссЫ (С. СоШопі, «Ратеіа тагііаіа»).
М и л о р д  А р т у р .  — Вы ж ивете с закрытыми глазами и 

не желаете видеть правду.
М и л о р д  Б о и ф н л .  — Как бы вы ни изощрялись, вам 

ие удастся меня одурачить.
N00 Ьо гізрозіа а йаге аі ргоееііо  ВоІеІІІ. Ё ип воіііо зі- 

з і е т а  йі ее*іаге 1а роіѵеге певН оссЬі соп ип п оте ... зепга 
Ьайаге аі гезіо (С. Ѵегсіі, «АиіоЪіоцгаііа йаііе Іеііеге»).

Я ничего не могу сказать относительно проекта Болеллн. 
Это обычная манера пускать пыль в глаза, оперируя из
вестным именем.., и не думать о прочем.

Атіісаге. — ...Кте1 &гап топйо  Ьізо&па зарегсі віаге, гіаг 
роіѵеге пееіі оссЫ (С. ОНегагйі, «И зоцпо йі ип ЪгіПапіе»), 

А м и л ь к а р е. — ...В высшем свете надо уметь себя по
ставить, уметь пустить пыль в глаза.

— ...II РозсЬіегі роі ё й есізатеп іе  ип реоіо^о. Поп ип 
и т а п із іа , рег диапіо сі ЬиН* пе^ІІ оссЫ 1а роіѵеге Й/ 
ип согзо йі зіогіа йеііа деодгаНа Іпіегсаіа^о а ^иеИо йі 
ЕеоегаІіг Іізіса СѴ, ВгоссНіш с /  іетрі йеі егапйе атоге» і.

— ...К тому же, Фоскьери — самый настоящий геолог, а не
гуманитарий, сколько бы он ни втирал нам очки этим своим 
курсом истории географии, перемешанным с курсом геогра
фии физической.

Веп росЬі, аііога, аѵеѵапо сотргезо  сЬе егапо роіѵеге пе^Ц 
оссЫ 1е ѵіиогіе сопіго &1і зса ігі агт і^ег і йеі Ыееиз (Ь. Рге- 
іі, «Сіоѵіпехга, &іоѵІпегга»).

В то время мало кто понял, что победы над босоногими 
солдатами Негуса — сплошная пыль в глаза.

1999. 1а роіѵеге йеі {«про (1) ^  пыль веков:
...диезіі яиагііегі аііогпо аПа Капізігаззе, !іпо аі Кигійг» 

з іе п й а т т ,  йаппо аі сиоге і! зепво йеііа роіѵеге йеі іе т р о  
е йеііа ІгаеіНій йеі раззаіо  (Р. Р. Р а в о ііп і«Ьа йорріа поііе 
йеі ііёіі»).

Эти кварталы вокруг улицы Кантштрассе и до Курфюрстен- 
дам  оставляют в душе впечатление о пыли веков и хрупко
сти былого.

2000. 8епга роіѵеге (2) без единого выстрела.
2001. аігаге 1а роіѵеге (1) а) поднимать пыль; Ь) за

тевать ссору. Г*
2002. апйаге Іп роіѵеге (1) рассыпаться в прах, погиб

нуть:
II Іого т а іг іт о п іо  Ь апйаіо іп роіѵеге йоро оііо  ^ІогпІ

(̂ Ѵ. СіпгЪигё, «Саго МісНеІе»).
Не прошло и недели, как их брачный союз распался.

2003. Ьасіаге (или топіеге) 1а роіѵеге (1) быть по
верженным в прах; упасть ничком; пасть, унижаться:

АІ гісЬ іато  йеМе іп^іизіігіе, ѵепиіо іі т о т е п іо , II аѵеіе 
зет р ге  ѵізіі іп р г іт а  Ш а, Іогтаге  Гаѵап^иагйіа сЬе Ьа 
Ьасіаіо 1а роіѵеге т і і і е  ѵоііе е 5І ё зет р ге  гіігоѵаіа іп ріейі 
(V. Ргаіоііпі, «СгопасНе йі роѵегі атапіі>).

По зову жертв несправедливости, в нужный момент вы 
всегда видели коммунистов в первых рядах борцов, среди 
тех, кто ие раз, будучи повержен в прах, всегда вновь под
нимался иа борьбу.

2004. сопѵегйгзі іп роіѵеге (1) исчезнуть, пойти пра
хом.

йаг» {иосо аііе роіѵегі (или аііа роіѵеге) (2) см. 
Р-1515.

Йоггпіге ки ип Ьагііе йі роіѵеге (2) см. В-300.
2005. шап^іаге Іа роіѵеге (1) а) дышать пылью; Ь) от

стать, позволить обогнать себя' с) потерпеть поражение, 
неудачу; погибнуть:

Ога йН Іо т а п е іа г  1а роіѵеге аі р г іт о  сі.е т і  сарііаі
(О. Ѵегца, *Мазіге-соп Сіевиаійт )

Теперь я  уложу первого, кто мне попадется под руку.

теМеге {иосо аііе роіѵегі (или  аііа роіѵеге) (2) см. 
Р-151 >,

шогйеге 1а роіѵеге (1) см Р 2003
равваге сІаІРаИаге аПа роіѵеге (1) см. А-516.
2006. ріе^аге (іп пеііа роіѵегь (П  согнѵть в дугу, раз- 

цавить:
Еѵагівіо. — Ей ом йігшеіо? Е Ерегі сЬЧо поп иав(і а (аг 

ріераге Нп п сііа  роіѵеге соіехіо Іио огдо^іо? (V. МагЦпІ, 
«Л таги о іп ѵевіе йа сатега»),

Э в а р и с т  о. — И  ты смеешь мне это говорить? Думаешь, 
у  меня не хватит сил согнуть эту твою гордость в дугу?

рірііаге (или ргепйеге) (иосо соше Іа риіѵеге (2) см.
Р 1537

2007. гепйеге іп роіѵеге (1) стереть в порошок, уни
чтожить.

2008. гіДигге іп роіѵеге (1) развеять в прах; стереть 
в порошок.

2009. гійигге іп роіѵеге йа всгіѵеге (1) сломать, раз
рушить, уничтожить

хсиоіеге 3 раппі йеііа рвЬтге (1) см. Р-329
2010. зсиоіеге 1а роіѵеге (йі Й05&0) а ай (1) побить, 

поколотить кого-л.
2011. 5сиоІеге іа роіѵеге йа’ ріейі (или йаі саігагі) 

(1) отрясти прах со своих ног.
2012. зредпеге 1а рсіѵеге (I) прибить, примять пыль.
2013. {епеге авсіиііе 1е роіѵегі (2) держать порох су

хим, быть наготове.
2014. (ігаге а роіѵеге (2} стреляв холо< гыми заря

дами.



РОМ 787 Р
2015. іогпаге іп роіѵеге (1) обратиться в прах, уме

реть.
2016. сЬі На рііі роіѵеге Брага (или  е ріи Іігі) (2) 

ргоѵ. ^  кто сильнее, того и верх; кто палку взял, тот 
и капрал:

«Аѵеіе піепіе да сііге іп ѵозіга <Шеза?»
Сагіопе зі а ігб  сіаііа рапса шоііо Іеп іатеп іе.
«СЬе ѵоіеіе сЬе сНса? СЫ Ьа рій роіѵеге врага. Регб Гаіе 

ип дгап Ьгиііо тев ііеге  е поп ѵоггеі віаге пеі ѵовігі раппі» 
(Ь. Вщіагеііі, «Сагіопе. Ѵііа йі ип ііаііапо»).

— Ч то вы можете сказать в свое оправдание?
Карлоне, не торопясь, поднялся со скамьи.
— Что я могу сказать? У кого снла, тот и командует. 

Впрочем, вы занимаетесь грязным делом, и я не хотел бы 
быгь на вашем месте.
2017. сЬі хоіНа пеііа роіѵеге, ее п’етр1е ^ІІ оссЬі (1) 

ргоѵ. е* кто сеет ветер, пожнет бурю.
пол ё ѵіарріо зелга роіѵеге, пё ^иегга чепга Іа^гігпе 

(1) см. Ѵ-551.
2018. поп Иа Іпѵепіаіо 1а роіѵеге (тЖ  поп ё циеііо спе 

іпѵепіо 1а роіѵеге) (2) он пороха не выдумает, он звезд 
с неба не хватает.

2019. 1а роіѵеге кріпре Іа раііа (2) рюѵ. эё не под
мажешь — не поедешь:

«АЫ С ііе іа  Іагб ѵейеге а ПііеІІ.ч -ІгераІ Ьа роіѵеге еріпйр 
1а раііа! і? гпапйб а геяаіаге заІБІссіоИі, сасіогаѵаііо, ип 
ЪоШеНопе сіі ѵі ю  (С. Ѵегиа, «Ма$‘гс-йоп Оезиаійо»).

— Ну, я ей докаж у, этой ведьме! Не подмажешь — не по
едешь! — И послал ей в подарок колбасы, сыра и бутыль 
вина.

Ьа Іеііега аѵгеЬЬе біопгіаіо ип гпиго!.. Віво&паѵа ассош- 
рабпагіа  соп диаІсЬе ге^аіиссіо, саго Ьагопе! Ьа роіѵеге 
Бріп^е 1а раііа! (С. Ѵегца, «Мавіге-йоп Сезиаісіо»).

Такое письмо могло бы растрогать и камни!.. Но нужно 
было послать вместе с письмом какой-нибудь подарочек, до
рогой барон. Ведь сухая ложка рот дерет.

5І вепіе огіоге <3і роіѵеге (2) см. 0-268.
РОМ-СЕ і

агісіо соше 1а рошісе (тж. рій агіДо сНе Іа рошісе) см, 
А-1074.
РОМО т

2020. ро то  ѵіеіаіо (или ргоіЬіІо) запретный плод, 
іі ро то  ЛеІІа (ІівсопЧа см. 0-594.
2021. йаге іі р о то  =  отдать пальму первенства, от

дать предпочтение:
Рі8ісо. ~  Регб зепга ш еііеге т а п о  а і тісгозсоріо, &іигіісо 

сЬе 1а ѵііа &іа рій ЬеІІа <3ѳ11а то г іе , е гіо И рошо а ^ие11а, 
еиагйапйоіе іиМе гіие ѵееіііе (С. Ьеорагйі, «Орегеііе тогаіі»).

Ф и з и к . — Однако, д аж е без помощи микроскопа, я по
лагаю , что жизнь прекрасней смерти, и отдаю  предпочтение 
первой, не срывая покровов ни с той, ии с другой.

РОМОБОКО т 
Г0550 соше ип ротогіого см. К-546.

РОМРА I
2022. іп ротра ш а^па с большой помпой; расфуфы

ренный:
Роі, Бсорегіо апсЬе тазіго-сЗоп Оезиаійо іп рошра т а ^ п а  

Ііпйе сіі сіііпагзі рег ѵейегсі те& ііо (О. Ѵег%а. «Мавіго-йоп 
Сезиаійо»}.

Затем, увидев и дона Д ж езуальдо при полном параде, 
ои демонстративно наклонился, как будто хотел рассмотреть 
его получше.

2023. — шеііегзі іп ротра т а ^ п а  нарядиться, выря
диться.

2024. Іаге р о тр а  гіі чс кичиться чем-л.:
Ѵпя ЬеІІіввіта ^іогпаіа (Геёіаіе. ТиШ егапо Гиогі іп ^гапсіе 

и пН огте а іа г  р о т р а  сіі зё (А . Раіаггезскі, «II доЬЬо»).
Стоял прекрасный летний день. Все высыпали иа улицу, 

нарядные, себя показать.
Мі ассог&о сЬе ё сопіепіа гіі роіегбі товігаге ^еп іііе , <11 

Гаг р о тр а  гіеііа зиа Ьиопа есіисагіопе (С. Маіарагіе, «8реі- 
іг і»).

Я заметил, что ей доставляет удовольствие быть любезной, 
всячески показывать свою воспитанность.

Р О ^ О  т
2025. ролйо тогіа іе  бренное тело, бренная плоть.
2026. рогіаге ропйо а) иметь капитал, деньги; Ь) поль

зоваться авторитетом.

Р О ^ М Т Е  т 
раігЬе а Ісѵапіе е а ропепіе см 0 -1 Ю. 
оссЬі а Іеѵапіе е а ропепіе см. 0-41. 
рагіаге ипо а Іеѵапіе е ипо а ропепіе см. Ь-509. 

РОNЕНЕ ѵ см. РОККЕ 
РОЫТЕ т

к!027. ІІ ропіе ЛеІГакшо а) «ослиный мост» (теорема 
Пифагора)-, Ь) камень преткновения; главное препят
ствие, затруднение.

2028. ропіе й’ого ^  златые горы
2029. — Гаге іі ропіе (или оіігіге ропіі) й’ого а чй 

сулить золотые горы:
«Іо поп Ьо з іт р а ііе  !азсІ5І:е, рег Ѵатог йі ВІп\ ГЬо (Зіто- 

БІгаіо соп засгіНсі вопапіі. Ропіі й ’ого т е  пе Ьаппо о ііегіі 
рій ѵоііе...» (С. Агріпо, «ІІп йеііііо й’опоге»).

— Я не питаю симпатии к фашизму, упаси меня божеі 
Я доказал это, пожертвовав многим. А они не раз сулили 
мне золотые горы..,

іехіа сН ропіе см. Т-490.
2030. Ьгисіаге (или готреге, іа^ ііаге) і ропіі (гііеіго

гіі 5ё) сжечь за  собой мосты, сжечь свои корабли, отре
зать себе путь к отступлению:

Ьа раззіопе 1о аѵеѵа воргаНаііо; 5і ега зепіііо зісиго ді 
роіег ^иі^йге ип аззаИ о іггеБізІіЬіІе, е зепга іішоге аісипо 
аѵеѵа Ьгисіаіо і ропіі гііеіго гіі з ё  (б . йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа 
сотіпсіа йотапі»).

Страсть одерж ала верх над Сальваторе Доиадеи; он по
чувствовал, что может с полной уверенностью в успехе на
чать атаку, и бесстрашно сжег за собой мосты.

Оипцие пеі ГеЬЬгаіо <Зе11о зсогзо аппо, гоііі I роліІ соп 
ГАг^епІіпа (ПциЫаі Іиііо, о чиазі) гіессоті і іп а іт е п іе  чиі, 
те ііа  с іііа Йоѵе пациі (О. Магоііа, «Маі йі Оаііегіа»).

И вот в феврале прошлого года я сжег свои корабли, 
распродав почти все, что имел в Аргентине, и, наконец, очу
тился здесь, в моем родном городе.

Созі зсотрагѵе Раоііпо, чиазі сНззоІѵетЗозІ е  апйапгіозі а 
регйеге пеііа ^гап сопіизіопе йі гагхе гіеііа Ргапсіа, соп 
іа& ііаіі і ропіі (31 гііогпо е пеі сиоге Г а т а г е гг а  йеі зио 
іп^гаіо  раезе... (Р. СЫага, «Ьа врагіігіопе»).

Так сошел со сцены Паолино, как бы растворившись в 
пространстве и затерявшись в многонациональной толпе во 
Франции Отрезав себе путь к возвращению, он затаил в 
сердце горечь по отношению к своей неблагодарной родине.

Ма соп іио т а г й о , і ропіі гезіапо гоШ е рег зетрге 
(V. РгаіоІіпІ, «Ьо зсіаіо»).

Но с твоим мужем отношения порваны навсегда.

2031. (Іогтіге коііо і ропіі спать под забором, под мо
стами, дойти до крайней бедности:

«Іо т е  пе ѵайо. Е поп ші ѵейі рій. Гчоп ішрогіа. Ѵиоі 
йіге сЬе апйгб а сіогшіге е о і і о  і ропіі» (О. Виггаіі, «Ѵп 
атоге»).

— Г ухожу И гы меня больше не увидишь. Ничего страш
ного. Просто мне придется ночевать под забором.

2032. Таге (йа) ропіе поддерживать, быть опорой.
2033. іаге іі ропіе а) содействовать побегу, Ь) объ 

явить дополнительным нерабочим днем день между дву
мя праздниками.

2034. іагкі ип роі.іе а чс найти подход к чему-л., най
ти средство.

і^ксіаг ракваге Гасциа воііо і ропіі см. А  170.
2СЗЙ. ракхаге $о(іо ип ропіе гіі Іе^по быть битым.
2036. — Гаг р ага ге  цгі чоііо ип ропіе г іі  Іе^по избить, 

исколошматить, отдубасить
2037. рогге іп ропіе поставить под сомнение.
2038. гітапеге іп ропіе остаться незаконченным, неза

вершенным.
готреге і ропіі ( 'Ііеіго гіі хё) см. Р-2030.
2039. хіаге іп ропіе а) сомневаться, не знать, на что 

решиться; б) быть настороже
Іа<тМаге і ропіі (гііе*го гіі кё) см. Р 20С0.
2040. Іспеге іп ропіе оставить вопрос нерешенным; 

держать в неведении; затянуть дето.
Гасдиа сЬеіа гоѵіпа (или гошре) і роп(і см. А 204. 
шоИ’асциа ё (оі іпаі) гаьваіа коііо і ропіі см. А-240 
а петісо сііе ропіс (1’ого (или «Гагеепіо) см._

N-158.
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Гаге (соше) Ропгіо Рііаіо см. Р-1813.

р о ы г ю р іь А т с  л
іассіа йа ропгіорііаіо см. Р-20.

Р 0Р 0!^0  т
2041. ророіо ртаххо ист. богачи.
2012. ророіо гіеі тард іог  пишего ист. мелкий люд, низ

шее сословие.
2043. ророіо йеі гпіпог пигпего ист. высшее сословие, 

аристократия.
2044. ророіо т іпи іо  ист. простой народ, бедный, мел

кий люд, простонародье.
2045. ророіо е сотипе весь народ, общество, 
ророіо гіі Магіе см. М-866.
2046. ророіо по*аіоге поэт, «плавучее племя», рыбы.
2047. ророіо Йеі пишего шесііосге ист. среднее сословие.
2048. а іигіа (или а Гигог, а ргісіо) гіі ророіо волею 

народа; единодушно, всем миром:
И Вогйщопі ега Біпйасо. а  Гигог гіі ророіо... (Р. СНіага, 

«II Ваіогйо»),
Бордигони стал городским головой благодаря лишь взрыву 

энтузиазма местного населения.

2049. а (или іп) ріепо ророіо при всем честном народе, 
открыто, при всех.

е5^еге поіо аі ророіо е аі сотлпе см. N-477.
2060. Гаге ророіо собраться вместе; столпиться.
2051. Іеѵагхі а ророіо привлечь народ на свою сто

рону.
Гасциа е іі ророіо поп хі рио Іепеге см. А-220.
2052. іпогіо іі ророіо, зопо іпиШі і поѵепйіаіі ргоѵ. 

мертвому припарки.
2053. а ип ророіо рагго, ип ргеіе хрігііаіо ргоѵ. не

нормальным прихожанам — сумасшедшего попа.
2054. іі ророіо ріап^е ^иапЛо іі іігаппо гігіе ргоѵ. ког

да тиран смеется, народ плачет, народу слезы — тирану 
смех.

а ип ргеіе шаііо, ип ророіо хрігііаіо (тж. а ргеіе раг- 
20 , ророіо хрігііаіо) см. Р-2268. 

ѵосе гіеі ророіо, ѵосе сіі Эіо см. Ѵ-862. 
ипа ѵосе «.оIа поп Га ророіо см. Ѵ-863.

РОРСШЕ пі 
ріаііо сош’ип роропе см. 0-429.
іі сиог Йеііе гіоппе ё ГаИо а хріссНі со те  іі роропе см.

С-3299.
ргейіса е роропе, ѵиоі 1а хиа хіаріопе см. Р-2231. 

РОРРА $
ѵепіо іп (или аКа) рорра см Ѵ-237.
— аѵеге іі ѵепіо (сіеІІа Гог(ипа) іп (или аііа) рорра 

см. Ѵ-238.
— соі ѵепіо іп рорра см. Ѵ-239.
— апйаге (или паѵіраге) соі ѵепіо іп рорра см. Ѵ-240.
2055. апйаге іп рорра идти как по маслу, склады

ваться как нельзя лучше, быть удачливым.
2056. хіаге іп рорра процветать, быть в хорошем со

стоянии.
2057. ѵоіреге 1а рорра (или Іе рорре) йоѵе хіап 1е 

ргоге перевернуть вверх тормашками, поставить с ног 
на голову.

іпГіп сЬе іі ѵепіо ё іп рорра Ьіхорпа карег паѵіраге
см. Ѵ-280.
РОРРАКЕ ѵ 

рагеге рорраіо гіаііе х4ге§ѣе см. 8-1928.
РОРРАТА /

Ьиііаге рій со те  ипа роррчіа см. 0-701.
РОКСА і

2058. рогса Госа! ^  черт побери!
Е ІлвЬопйі оггпаі газБІсигаІо йеііе вие сІШііІепхе е йеі ®ио! 

гіиЪЬі гізропгіеѵа: «5і, 81, рогса 1'оса, сЬе Ьеі .о е ігеппе! » 
ргеко гіа ипа віоіа ішргоѵѵіка, ііптга^іг.апсіом а ” сссііо 
сіі М ігеііа (О. Рагіве, «Л  / ійапгаі.іепіо.»).

А Лисбонди, отныне освободившись от своих прежних ко- 
іиаиліі и ссянгяий , о~вечал: «Ну конечно, черт побери, вот 

будет здсрово!», и в „опьіве на::лынувпірй рацость. ( а уж е 
видел себя под руку с Ли.реллой,

РОК СЕШ Ш А  } 
еххеге со те  ип еіеіапіе іп ип перогіо гіі рогсеііапа см. 

Е-43.
2059. хіаге іегга Іегга со те  1а рогсеііапа (тж. еххеге 

рогсеііапа) стоять на месте, быть тяжелым на подъем. 
РОКСЕІЛЛІЧО т

2060. хіаге іе гто  (или сііеіо) соте ип рогсеНіп ргаі- 
(аіс сидеть смирно; быть тихим, смирным, послушным. 
РОКСО т е ад§

ргаххо со те  ип рогсо см. 0-992. 
хийісіо со те  рогсо см. 8-2029. 
р‘е<5е (или ріё) гіі рогсо см. Р-1576. 
г а т р а  гіі рогсо см. 2-5
2061. ахреііаге іі рогсо аііа циегсіа (или аііа рЬіапгіа)

ждать благоприятного случая, ловить момент.
2062. аѵеге іі рогсо (пеііа реііе) быть нечистоплот

ным, грязнулей (пример см. Р-1125).
2063. сотргаге іі рогсо уйтн, не попрощавшись, 
йаге сопіеііі аі рогсі см С 2411.
2064. йаге (или рейаге) Іе тагрЬегКе (іппапгі) аі 

рогсі (или 1е регіе аі рогсі) метать бисер перед 
свиньями:

— Гаг тизіса рег сегіа ^епіе ё ип ее ііаг  1е таг^Ь егІіе  
аі рогсі (Е. Савіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо Ьеоп$оПе»),

— И грать перед некоторыми слушателями — все равно что 
метать бисер перед свиньями.

2065 Гаге со т г  чиеііо сЬе Іохаѵа і рогсі ^  много го
ворить, да мало делать.

Гаге Іа ѵііа гіеі Ьеаіо рогсо см. Ѵ-731. 
деііаге !а І г е ^ е а  а ’ рогсі см. Т-911.
2066. рі^Раге іі рогсо смыться, смотать удочки, 
гиххаге со те  рогсі см. К-644.
Ьиопе га^іопі поп іпіехе (или т а іе  іп(ехе) хопо регіе 

а рогсі *ехе см. К-83.
2067 ё гперііо риггаг Йі рогсо, сЬе Йі роѵего ргоѵ. ^  

деньги не пахнут, 
тогіо  іі согро, тогіо  іі рогсо см. С-2769, 
поп гіаіе 1е регіе аі рогсі см. Р-1301. 
пор ё Іеггепо йа рогсі см. Т-461.
206С. аі ре&діо рогсі Іоссапо 1е те^К о реге (тж. а 

ріи Ігіхй рогсі ѵаппо 1е т і^ ііо г  реге) ргоѵ. чем хуже 
свинья, тем лучше ей груши достаются, а  дуракам — 
счастье, 

рогса тіхегіа! см. М-1552.
2069. а рогсо рі^го поп Іоссо рега т е гг а  ргоѵ. ~  под 

лежачий камень вода не течет.
2070. іі рогсо хо^па ^ИіаіііІе ргоѵ. зё голодной куме 

хлеб на уме.
5ап1’Ап1опіо х’т п а т о го  гіеі рогсо см. А-933. 
а Іетро  йе’ рогсі егап хохрігі! см. Т 342.

РОВРШ О т
2071. Іессаге іі рогШо воду в ступе толочь, воду ре-- 

шетом носи ь
2072. хсгіѵеге цс пеі рогГісіо хорошо запомнить, запом

нить раз и навсегда.
РОКСЕКЕ ѵ

рог^еге Га Ига ^иапсіа см. 0-1138. *
рог^еге 11 Ьгассіо а чгі см. В-1171.
рог^еге Iа гіехіга см. 0-262.
рогдеге йойгіпа см. 0-882.
рогреге (Г)ехса а... см. Е-177.
рог^еге ІІ ІоЬо см. Ь-766.
рогреге 1а т а п о  см. М-646.
рогреге т а п о  (или гіеііа тап о , йеііе та п і)  а (или іп, 

хи, айгіоххо а) цс см. М-576, 
рогреге ипа т а п о  а цсі см. М-577, 
рогреге ріі оссЫ пеі ѵіхо а чіі см. 0-198. 
рогреге огессЬі (или огессЬіо) а чс см. О 547. 
поп еххеге гіерпо гіі рогреге 1е хсагре а ч<5 см. О-78. 
'■оСріІа ипа риапсіа, хі рогре Га Ига см. 0-1139.

РОРО т
аргіггаге хаіиіе Ла іиШ і рогі см, -5- 28,
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Гопоге йеііа рогрога см. 0-370.
РОККЕ (тж. уст. РОЫРКЕ) и 

рогге іп аЬЬапсІопо см. А-14. 
рогге Гасдиа пе^іі огсіоіі Теххі см. А-186. 
рогге зиІГаІІаге (или  зи^іі а ііаг і, см. А-515. 
ропеге Гашоге см. А-654. 
рогге Гапігпо см. А-843. 
рогге 1’апііло а чс см. А-858. 
рогге Гапііло іп расе см. Р-17. 
рогге Гавзесііо а чй см. А-1262. 
рогге ип аиі аиі см. А-1338. 
рогге Йа Ьапйа см. В-177. 
рогге виііа Ьііапсіа см. В-731, 
рогге Ьосса а (или іп) чс см. В-910 
рогге іп Ьосса см. В-908 Ь). 
рогге 1а Ьосса іп сіеіо см. В-911.
рогге Іа Ьгі^Ііа (или  1е Ьгі^ііе) зиі соііо см. В-1226.
рогге іп сассіа см. С-22.
рогге са^іопе см. С-63.
рогге іі саіса&по корга ц<1 см. С-101.
2073. рогге іп поп саіе (или іп поп саіеге) не приии-

мать во внимание, не обращать внимания, 
рогге іп сатро  см. С-382, 
рогге іп ип сапіо см. С-578, 
рогге И сарекіго а ц<1 см. С-659, 
рогкі ііі саро см. С-779. 
рог5І гіі саха іп... см. С-1177. 
рог5І а саза е ЬоТТе^а см. С-1130. 
рогге іі сахо см. С 1241. 
рогге іі с^гѵеііо іп роча см. С-1602, 
рогге іп сіііаго см. С-1676, 
рогві іі сЫгѵізіеІІо аііа ьосса см. С-1711, 
рогві ип сНіаѵЫеІІо а§1і огессЬі см. С-1712, 
рогге іі сЫойо аііа гиоТа гіеііа ТогТипа см. С-175? 
рогге іп сіеіо см. С-1854. 
рогге іп с іт а  см. С-1916, 
рогхі хиііа с іт а  с!і чс см. С-1917, 
рогге а сітсп іо  см. С-1922, 
рогге сіпчие е Іеѵаге зеі см. С-1935, 
рогге іп сошипе см. С-2374 Ь). 
рогге іп сопзійегагіопе см. С-2461, 
рогге сопТо см С 2548. 
рогге сопТо соп ч<1 см. С-2553, 
рогге аііа соггіа см. С-2646.
рогге іі сиіо аііа Тіпезіга (или аі соІотЬаіо) см.

С-3155.
рог5І іп сиоге гіі (+ ія /\) см. С-3268 
рогге іі сиоге іп расе см. Р-17. 
рогге а й сЬ і іо  см. 0-68 
рогге Йепаго а ч<5 см. 0-108. 
рогге Іп сіізрагіе см.. Э 638. 
рогхі Йоіоге см. 0-750. 
рогге (Іа) Тассіа см. Р-65.
рогге Іа Таісе пеі сатро  (или пеііа Ьіасіа аІТгиі, пеііа

т е зза  аіігиі, аІГаНгиі техка) см. Р-85. 
рогге ип Тгепо (или і Тгепі) см. Р-1296. 
рогге а (или гіі) Тгопіе см. Р-1363. 
рогге Тиосо іп сатро  см. Р-1539. 
рог$і іп баіа см. 0-36. 
рогге іп (или аііа) раіеа см. 0-47. 
рогге іп ^іосо чй см. 0-495, 
рогге ^ій см. 0-706. 
рогхі рій см. 0-707.
рогві 1а рогдіега сіеііс сіапсе см. 0-897
рогге іппапгі см. 1-292.
рогге 1е іпке^пе см. 1-312.
рогге ч<1 зиііс ІазТге см. Ь-201.
рогге іп Іе^по см. Ь-352
рогге ІІ ІетЬо іп т а п о  см. Ь-360.
рогге 1а Ііприа іп сіеіо см. Ь-680.
рогге іп Іисе см. I -826.

рогге Іа Іисегпа 5о11о іі то р ^ іо  см. Ь-835. 
рогге та п о  (или 1е та п і)  а (или іп, $и, а<іс1о5$о а) 

Чс см. М-576.
рогге та п о  аііа Ьогва (или аі рогШо^Іі, аііа Такса, 

аі ТазсТііпо) см. М-628, 
рогге т а п о  іп разТа см. М-468, 
рогге 1а т а п о  $орга см. М-647, 
рогге пеііа піейезіта гі§а см. К -347. 
рогге ипа т е т о г іа  см. М-1087, 
рогге т е п  1с а чс см. М-1136, 
рогге тойо  см. М-1665.
рогге тоІТа сагпе аі Тиосо (или а Ьоіііге, а сиосеге) 

см. С-954.
1,огге 1а топ п а аііа Тіпевіга см. М-1842.
рогге а топТе чс см. М-1872.
рогге іі тогво а... см. М 1933.
рог5І зиііа пе^айѵа см. N-141.
рогге іі пего I Ьіапсо см. N-214.
рог5І іп поѵеііа соп ч<1 см. N-506.
рогге Іа раііа іп т а п о  см. Р-154.
рогге Іе рагоіе іп Ьосса см. Р-556.
рогге гіа рагіс см. Р-649.
рогге а рагШо см. Р-704
рогге ре$$іто п о те  см. N-429.
рогге (ип) ріегіе см. Р-1687.
рогге іі ріегіе аѵапТі см. Р-1688.
рогге і ріегіі гііеіго (!е о гте  гіі) ч<і см. Р-1689.
рогге (ип) ріейе іп ГаІІо см. Р 1673.
рогге ріейе іппапгі а цд см. Р-1690.
рогге 1а ріеТга іп саісіпа см. Р-1773.
рогге а ріиоіо см. Р-1878.
рогге іп ропіе см. Р-2037.
рогге 1а р г іта  ріеіга см. Р-1774.
рогхі а ргоѵа см. Р-2368.
рогге іп рипіо см. Р-2536.
рогге іп гіііеѵо см. К-373.
рогге гіпіейіо см К-386.
рогге ип 5Э550 яи чс см- 5-254.
рогге аііо $ЬагарІіо см 5-278.
рогге а кейеге цгі см. 5-566.
рогві йі (или іп) хорріаііо см. 5-1050.
рогге коііо см. 5-1186.
рогге ч<1 аііе зТгеТТе см. 5-1935.
рогге ей см. 5-1994.
рогге Тетро іп те гго  см. Т-274.
рогге ипа ѵідпа см. Ѵ-566.
рогге Тгорра сагпе аі Тиосо (или а ЬоІІіге, а сиосеге)

см. С-954.
еззеге ро$То пеП’иШ то зрігііо см. 5-1472. 
іазсіагзі роп е ип саісадпо зиі соііо см С-99. 
хиП’агепа хетіпа сЬі зие крегапге ропе іп сиог гіі 

Т еттіп а см. А-1012.
сЬі сегса Таг ітріазТго, ка гіоѵе 1о ѵиоі рогге см.

1-108.
сЬі роп т іе іе  іп ѵаво пиоѵо, ргоѵі ке Тіепе асчиа см. 

М -К06. ж
сЬі роп хио пазо а сопхі^ііо, Гип гіісе Ьіапсо е ГаИго 

ѵегіпідііо см. N-72.
1е іерді коп, т а  сЬі роп т а п  агі еііе? см. 1_-321.
2074. пё ропе пё Іеѵа =  от него пользы как от козла 

молока.
орпі Ьи^іаггіо 5І ропе іп саІГо см. С-58.
{с ,,-рга 1а Ііпдиа чигпсіо 5еі ТигЬаТо ассіо сЬе поп іі 

роп^а іп т а іо  хіаіо см. Ь-719.
РОНКО т 

Ьиссіа йі рогго см. В-1313.
2075. сассіаге {или ріапіаге) ип рогго аіігиі (тж. сас- 

сіаге ип рогго гііеТго ѵіа) обмануть, оставить с носом.
2076. Таіе Іа йісегіа (или ргегіісаге) аі роггі пропове

довать глухим; метать бисер перед свиньями.
2077. Ііссагс іі рогго а росс а  росо упорно, медленно, 

но верно добиваться своею.



2078. т а п й а г е  И рогго йаііа сойа (тж. ргепйеге іі 
рогго рег 1а сосіа) делать шиворот-навыворот, начинать 
с конца.

2079. ріапіаге роггі быть очень внимательным, делать 
что-л. очень старательно.

2080. ріапіаге ип рогго а чй обмануть кого-л., обма
нуть чьи-л. надежды, ожидания.

ріапіаге ип рогго аіігиі см. Р-2075.
2081. ріапіаге ип рогго іп шапо а рег ипа сіроііа 

выдавать одно за другое, втирать очки ком> -л.
2082. ріапіаге роггі е гассодііеге сіроііе обмануться 

остаться в накладе.
ргейхаге аі роггі см Р - 2076. 
ргепйеге іі рогго рег 1а сойа см. Р-^078. 
поп ѵаіеге ипа Ьиссіа Йі рогго (или ипа ігопйа Йі, йеі 

рогго) см. Ѵ-25.
2083. диезіа поп ё ипа Ьиссіа {или ипа Ігопйа) йі рог- 

го ^  это не фунт изюму, это не пустяк, ие мелочь. 
РОКТА /

2084. аііе рогіе а) на подступах к.., у границ ; Ь) на 
пороге, близко:

Ь а виегга а сиі пеавипо сгейеѵа ё а ііе  рогіе (С. Сесісгг.а, 
«Зіцпоге & Зі&погі»),

Война, в возможность которой никто не верил, уж е на 
пороге.
(Пример см. тж. 0-675).

2085. йспіго рогіа в пределах, в черте города.
2086. іиогі (йі) рогіа за городской чертой:

(Зиапйо его ЬатЫ по аЬіІаѵо ипа вгапсіе еава {иогі рогіа
(Г. Ѵагпі, «Метогіе йі Еиёепіо Вгаѵеііі»).

В детстве я ж ил в большом доме за городом.

2087. а рогіе арегіе а) при открытых дверях; Ь) ра
душно, гостеприимно:

Рег 1е вие Ьеііе гіоіі е^іі ега йіаіо гісеѵиіо а рогіе арегіе 
риг пеііе сазе рій агіеІосгаІісЬе (А. АІЬегіаггі, ^ о ѵ е ііе  
итогізіісНе»).

Ценя его выдающиеся качества, перед ним широко откры
вали двери самых аристократических домов.

2088. а рогіе сНіизе при закрытых дверях.
2089. рогіа а рогіа (обыкн. употр. с гл. аЬіІагс, зіаге, 

ѵіѵеге, есс.) бок о бок, рядои.
— А М Ш тп ггоргіо рогіа а  рогіа ( V. ВгоссЫ, «1 іетрі йеі 

дгапсіе атоге»).
— Так мы ж е просто ближайшие сігеди.

2090. апйаге йі рогіа 1п рогіа просить милостыню, по
бираться, ходить по миру.

2091. аргіге 1а рог'э а... а) начать, дать начало; про
ложить путь; Ь) (т ж . арпге 1е рогіе а...) радушно при
нять, распахнуть двери перед

2092. Ьаііеге (или Ьиззаге, ріссЬіаге) аііа рогіа сту
чаться в .цверь:

ЬЧзоІа ега сагіиіа іп т а п і  (Зе^іі іп^іейі, е Іа  т ізе г іа , ш аі- 
&га<Зо 1о зіірепгііо беі сарііапо Кароіеопе Вопарагіе, Ъаііеѵа 
аПа рогіа гіеііа зі&пога Ьеіігіа №. ЗаІѵапезсНі, «1!п ѵіоііпо, 
23 йоппе е іі йіаѵоіо»).

Остров попал в руки англичан, и бедность, несмотря на 
ж алованье капитана Наполеона Бонапарта, уж е стучалась 
в двери дома синьоры Летиции.

2093. сЬіийеге Іа рогіа положить коиец, закончить.
2094. сИіийеге 1а рогіа аі гпаіі стойко переносить не

взгоды, неприятности.
2095. сіііийеге (или вЬаііеге) Іа рогіа $и1 паво (или 

киі ітш5о) захлопнуть двери перед кем-л. (пример см. 
Т-539 Ь).

2096. сНіийеге 1е рогіе аііа ѵііа безучастно ко всему 
относиться, потерять всякий интерес к жизни.

2097. йаге 1а рогіа разрешить вход, разрешить, позво
лить войти.

2098. йаге йаііа рогіа е іорііеге йаііа Нпезіга одной 
рукой давать, а другой забирать обратно.

2099. епігаге рег 1а рогіа делать все по очереди, как 
полагается.
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2100. еггаге киИе рогіе ошибиться в самом начале, не* 
правильно начать что-л.

2101. еххеге аііа рогіа со’ закві тоск. подойти к концу, 
завершать что-л.:

Поп йаіе геііи а ііе  ѵосі іпе соггопо _ іі гпіо гпаігішопіо, з 
зіаіе риге сегіа сЬе ее <о товкі аПа п оп а со’8а8ЕІ йі дмсйіа 
Іассепйа, ѵе п’аѵгеі іа ііо  вареге диаісо&а (С. Сіизіі, «Ері- 
зіоіагіо»).

Не обращайте внимания на 'лухи о моей «енитьбе и 
будьте уверены, что если бы действительно я бь.л готоі иа 
этот шаг, я бы дал  Вам знать об это»"

екі-гге йаііа рогіа йеі сітііего см. С-1925.
2102. іпШаге 1а рогіа а) распрощаться, уйти, пересту

пить порог; Ь) ступить на порог.
2103. шеііеге аПа рогіа высгайить за дверь, выгнать:

О’аНга рагіе гівиііа... сЬе певіі 8Іе55і віогпі II Сазапоѵа 
ега ^епШ тепІе шевво а ііа  рогіа  йаі согпгл сік ^гаіо  Ргапсеасо 
АІЬег&аіі (С. Кіссі, «Ѵііа Ь.<.осссѵ).

С другой стороны, оказывается, что в те ЖВ цнк Каза
нову вежливо выставил за двепь іраматург Франческо Аль- 
бергати.
(Пример см. тж. <3-95).
2104. шо5Ігаге 1а ропа а цд указать на двер0 кому-л., 

выставить из дома, за порог.
2105. оИгсразкаге 1е рогіе йсІГсіе. ппа обессмертить 

свое имя.
ріссЬіаге аііа рогіа см. Р-2092.
2106. ріссЬіаге а Іиііе 1е рогіе (или а Ы№ діі сксі) 

стучаться во все двери.
2107. рі^Ііаге (или ргепйеі е) 1а рогіа ретироваться, уйти.
2108. кЬайеге 1а рогіа ллоинуть дверью:

— 8е іогпэекі гавагго , — ші сіівзе,— Гагеі воііапіо іі ріі- 
4оге. Бсаррегеі йі сача, вЬаКегеі 1г. рогЫ, ша загеЬЬе и іа 
сока йесіва (С. Раѵезе, «1л: зріаздіа»).

— Не "и бы я вновь смог стать мальчишкой, — сказал До- 
ро, — я был бы только художником. Я сбежал бі из дому, 
хлопнув дверью, и навсе та.

вЬайеге Іа рогіа виі паво (или хиі :тш5о) см. Р-2095.
2109. хеггаге рогіе закрыть двери перед кем-л.5 отка

зать в помощи.
2110. кіопйаге ипа (или 1а) рогіа арегіа ломиться в 

открытую дверь:
8{опсН ипа рогіа арегіа ІЬЬіаш э 5 С Г І І ІО  виі Біогпаіе рій 

ѵоііе... сЬе іі (1і.-1о^о соп і е і^ а п і . . .  (' с]Ш'11о сііе ссгсЫап.^ 
соп рій со&іапга («Сіогпі», 5 йісетЬге 1973).

Ты ломишься в открытую дверь. Мы не раз повторгпи на 
страницах нашей газеты... что гѵенио к разговорѵ о моло
дежью мы стремимся с особой настойчивостью.

2111. Іепеге оогіа а чй не давать пройти, мешать про
ходу.

2112. Іепеге 1а рогіа (или Іе рогіе) йі... быть хозяи
ном, распоряжаться чем л.

2113. Ігоѵаге рогіе сНіизе оказаться перед закрытой 
дверью, не иметь доступа.

2114. ігоѵаге іиііе 1е рогіе арегіе добиться чего-л. без 
труда, получить на блюдечке:

і ЬеІІа. вешЬгі ипа егап е і ^ л о г ч  соп рссо йіѵепіі еіе- 
Вапіе, ІгечѵгехН іи ііе  1е рогіе арегіе (С. Аіѵагс «Ьа то^ііе*).

Ты красива, выглядишь настоящей синьороП. Тебе доста
точно самой малости ~  и ты элегантна. Перед тобой от
кроются все двери.

аргі Іа рогіа! см. А-969.
іі йепаго арге Іийе 1е рогіе (тж. і йепагі й’аг§еп1о 

креггапо Іе рогіе йі Іегго; іі тагіе ііо  с. аг^епіо кр гггг. 1е 
рогіе йі Іегго) с&. 0-124.

аі гпа22Іег(е) йі Сгівіо поп 5І Іісп гпаі рогіа см.
С-3057.

2115. Іа рогіа йі йіеіго ё чиеііа сЬе гиЬа 1а саза ргоѵ.
на мелочах можно разориться

1а хіга^а йеііа рогіа Іа сопохгі см. 8-1900. 
РОРТАРООЫО т 

тей еге (или рогге) та п о  аі рогІаГо^Іі см. М-628. 
РОВТАКЕ ѵ

рогіаге (Г)асциа аі шаге ( т а . рогіаге асдиа аПа Гопіе 
или іп шаге) см. А -183.
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рогіаге Гасчиа пеі (или аі) ти ііпо  (Н... см. А-184. 
ргігіаге 1'асчі'а соп $Іі огессЬі а (или рег) ч<1 см.

А-185.
рОГіаге асциа соп рапі»ге (или соі ѵа^Ііо) см. А-186.
роііаге а'Ьеп аііа зеіѵа см. Р-1228.
рогіаге чсЗ іп а Но см. А-Ь44.
рогіапа аііа см. А-532.
рогіаге аііа 1а Ьапгііега см. В-201
рогіаге агепа аі Идо см. К-220.
рогіаге аѵапіі см. А-1356.
рогіаге аѵапіі 1а сагоѵага см С-1015.
рогіаге Іа Ьапйісга іп чс см В ‘202.
поп рогіаге ЬагЬаггаІе а цй см. В-266.
рогіаге чгі а ЬагеІІа см. В-295.
рогіаге Ьазіо см. В-324.
рогіаге іі Ьазіо см. В-325.
поп рогіаге іі Ьазіо см. В-326.
рогіаге Іа Ьаііиіа см. В-368.
2116. рггіаге Ьепе [та іе] а ц<1 приносить [ие] счастье

кому-л.:
З іа т о  іп Ігесіісі... поп ѵоггеі сЬе сі р^гіакзе гпаіе». тГ\о, 

апгі рогіа Ьепе» (А. Могаѵіа, «Йассопіі готапі»),
— Нас тринадцать... как бы это не принесло нам не* 

счастья.
— Д а иет ж е, это даж е к счастью, 

рогіаге а Ьепе см. В-486.
рогіаге Ьепе ^Іі (или * ргоргі, іі резо гіе&Іі) аппі см.

А-909.
ро гаге Ьепе Іа киа Іапсіа см. Ь-130.
рогіаге а Ьеге см. В-572,
рогіаге іі Ьеге см. В-577.
рогіаге 1е ЬгасЬе см. В-1128.
поп рог аге Ьгірііа см. В-1228.
рогіаге іі Ьгопсю а цсі см. В-1254.
рогіаге И Ьгипо см. В-1269
рогіаге а Ьиоп Гіпс см. Р-824.
рогіаге і саігопі см. С-237.
рогіаге і гаі/.опі Іип^Ьі см С 238.
рогіаге іп саілро см. С-382 Ь).
рогіаге 1а сап<ІеІа см. С-413
рогіаге іп сапііпа см. С-551.
рог*аге И саро а сіѵеііа см. С-789.
рогігге іі сапреііо аііо см. С-855.
рогіаге Іиогі сагге§д:аіа см. С-1021.
рогіате іп саііегіга см. С-1293
рогіаге чй а саѵаііо см. С-1356.
рогіате саѵоіі а Герпаіа см. Ь-343.
рогіаге іі саѵоіо іп т а п о  е іі саппопе зо*1о см. С-1426.
рогіаге а сепа і сіесЫ см. С-1461.
^огіаге іп (или аі) сіеіо (или аі зеНе сіеіі) см. С-1854.
рогіаге сііісіо см. С-1896.
рогіаге И сіпіигіпо гоззо см. К-551.
рогіаге сіѵейе а(сі) Аіепе см. А-1295.
рогіаге соссоЛгіііі іп Е^іііо см. С-2009.
рогіаге іі соііаге см. С-2091.
рогіаге іп соПо см. С-2116.
роіЧаге іі сотраззо  педіі оссЬі см. С-2353.
рогіаге 1а соггіа аі соіів см. С-2637
рогіаге іі согйопе аііа Ьеггеііа см. С-2675.
рогіаге 1е согпа е зеііе раісііі см. С-2691.
рогіаге согопа зорга чгі см. С-2719,
рогіаге 1а зиа сгосе см С-3094.
рогіаге «Іепіго см. 0-225.
рогіьгзі гііеіго чс см. П-396.
рогіаге Йорріо тап іе ііо  см. М-719.
ропаге чс агі еНеііо см Е-29.
рогіаге ІІ (іоге корга ч<1 см. Р-910.
рогіаге ип Ноге аІГогессЬіо см. Р-911.
рогіаге Гогіипа см. Р-1130.
рогіаге ГгазсЬе пеі Ьохсо см. Р-1228.
рогіаге і Ггазсопі см. Р-1233.
рогіаге і ігаксопі (или Ггезсопі) а ѴаПотЬгоза см Ѵ-45. 
рогіаге Ггопйа аііа іогезіа см, Р-1340.

рогіаге Гиогі см. Р-1568
рогіаге а ^аііа  см. С-60.
рогіа-е іа д а те ііа  см С-202.
рогіа.е Ч ратеіііпо  см. О -204.
рогіаге ^аііа  пеі кассо см. С-265.
поп рогіаге раііа  іп іассо см. С-266.
рогіаге Іа &Ьііоа а сака см. С-408.
рогіаге іп §іго см. С-691.
рогіаге II ^опГаІопе см. С-884.
поп рог^аге іп ^горра см. О-1082.
рогіаге 1а ^иегга см. С-1187.
рог1аге іпиапгі см 1-296.
рогіаге іппапгі іі сопіо см. С-2565.
рогіаге 1е 'іпведпе см. 1-312.
рогісге (1а) іеііаіига см I 36.
рогіаге (1а) Іапіегпа а ч<1 см. Ь-145.
рогіаге Іерпа э< Ьоясо (или аііа веіѵа) см. Р-1228
рог!аге Іе^па аіГіпсепйіо см. Ь-334.
рогіаге а Гксіо см Ь-745.
рогіаге 1а Ііѵгеа см. Ь-761.
поп рогіаге 1а Нѵгеа гіі пехвипо см. Ь-762.
рогіаге іі Іиііо см. Ь-1025.
рогіаге шаіе е 1* (или і ргоргі, іі резо гіе^іі) аппі см. 

А-909.
рогіаге т а і  Гіеіе сопіго... см. Р-656
рогіаге т а іе  1а киа 1апс'іа см Ь-130.
рогіагкі 1а шапо аі сарреііо см. С 850
рогіаге іі т а п іо  см. М-732-
рогіаге а те гго  см. М-1355.
рогіаге іп те гго  см. М-1356.
ро. іаге аі топгіо см. М-1789.
рогіаге рег іі пахо см. N-54.
рогіаге іі пего см. N-215.
рогіаге поііоіе а(Д) Аіепе см. А-1295.
рогіаге чс аі раііо см. Р-136.
рогіаге іп р а іт а  (или р а іто ) йі т а п о  см. Р-168. 
рог^агпе і раппі Іасегі см Р-326. 
рогіаге рагіепга см. Р-914.
рогіаге ч<5 а репіоіа (или а репіоіе, а реп(оііпе) см. 

Р-<239.
рогіаге сП (реже іп) ре?о см. Р-1381.
попаге іі резо хорга іі гіозхо см. Р-1382.
рогіаге чс іп ріагга см. Р-1550.
рогіаге 1а зиа ріеіга см. Р-1775.
рогіаге іа зиа ріеіга аІПЙіНгіо см. Р-1776.
рогіаге ріеіге аііе тигіссе см. М-2173.
рогіаге роііі см. Р-1971.
рогіаге ропйо см. Р-2026.
рогіаге іп ргіто  ріапо см. Р-1508
рогіаге іі г а т о  (или ип гатозсеііо) гі’о!1ѵо см. 0-311. 
рогіаге ІІ газоіо зоііо іі тап іо , е іі гізо іп Ьосса см. 

К-126.
рогіаге гепа аі Іігіо см. К-220. 
рогіаге цд а гіѵа см. К-458. 
рогіаге горпа см, К -497. 
рогіаге заійа 1а Ьагіііега см. В-201, 
рогіаге заіѵа 1а реііе см Р-1050. 
рогіаге ч<1 зи^іі зсигіі см. 5-505. 
рог іаге зорга 1о зіотасо  см. 5-1779. 
рогіаге зоііапа см. 5-1151. 
рогіаге а зраззо см. 5-1313. 
рогіате аііе яіа\,с^м . 5-1600. 
рогіаге аііе зіеііе см. 5-1690. 
рогіаге 1о зігассаіе см. 5-1807 
ро.іаге Гьогі гіі зігайа см. 5-1868. 
рогіаге зиі іэрреіо см. Т-74, 
рогіаге 1а Іезіа аііа см Т 500. 
рогіаге ІІ ѵапіо см. Ѵ-70. 
рог^аге ѵіа см Ѵ-537.
рогіаге ѵіа іі Ьоссопе сН Ьосса см. В 903. 
рогіаге ѵіа зоМо іі Ьессо см. В 396 
гю. іаге ѵіа іі Ісггспо а чй см. Т-451.
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рогіаге ѵіа сіі 50йо іі пахо см. І^-34а. 
рогіаге а хапсііеіііпе см. 2-16. 
апсіаге сіоѵе 1е ^атЬ е  рогіапо см. 0-135 
сгесіеге сРаѵеге рогіаіо іі коіе аі то п іе  см 5-944. 
поп еккеге аііо  а рогіаге і ІіЬ-і сііеіго а цгі утж поп 

еккеге йе^по йі рогіаге і ІіЬгі сііеіго а «̂̂  или «И рогіаге 
1е ксагре а цй) см. Б-78.

еккеге рогіаіо аііа (или іп) сіегіѵа см Б -235. 
еккеге рогіаіо сіаі сііаѵоіо см. 0-334 
Таге со те  Гакіпо (сіеІГог(оІапо) сЬе рогіа іі ѵіпо е 

Ьеѵе Гасциа см. А -1209
{аге со те  циеі сопіайіпо сЬе рогіо іі сасіо аі расігопе 

см. С-2481.
Іагкі рогіаге рег Ьосса сіеі Тоі па о см. В-893.
Іаксіагкі рогіаге сіаі согко гіеІГасчиа гм. С-2820 
Іаксіагкі рогіаге ѵіа Іа Ьеггейа см. В-590, 
ѵоіеге сапіаге е рогіаге Іа сгосе см. С-3097, 
ѵепіо [Тгесісіо] сЬе рогіа ѵіа 1е ^апаксе см. С-205. 
Расциа сЬе согге поп роііа ѵеіепо см. А-207. 
атЬаксіаіог поп рог 1а репа см. А-592.
1’акіпо рогіа іі ѵіпо е Ьеѵе Гасциа см. А-1228.
ІІ Ьепе Таге поп рогіа тегііо  см В-526.
Ьеп ѵеп^а сЬі Ьеп рогіа см. В 527.
1а Ьосса рогіа 1е §атЬ е  см. В-933
і сапі рогіапо 1а Ьаіекіга см С 484. 
а саѵаііо сЬе поп рогіа кеііа, Ьіайа поп кі сгіѵеііа см. 

С-1383.
сЬе Ьиоп ѵепіо Н рогіа? см. Ѵ-276 
сЬе І1 сііаѵоіо (ке) Іо рогіі! см. Б-352. 
сЬі ё рогіаіо ^ій сіаІГасциа к’аИасса а’ гакоі (или а 

о§пі кріпо) см. А-12993.
сЬі Иа ^іисПхіо рогіа 1а ригга Іопіапо гіа сака см. 

0-744.
сЬі Ьа іі Іиро рег сотраге, рог+і іі сап коііо іі т а п -  

іеііо см. Ь-1004. 
сЬі Ьа опогі пе рогіа і рекі см. 0-393. 
сЬі Ьа росо раппо, рогіі іі і екШо согіо см. Р 340. 
сЬі кі іаксіа те ііеге  іп краііе 1а сарга, іпсіі а росо ё 

кіоггаіо а ропаг 1а ѵасса см. 5-1280. 
сЬі поп рио рогіаг 1а леіа рогіі 1а Іапа см. 5-696. 
сЬі рогіа ІІ ^іаііо, ѵ а ^ Ь е ^ іа  іп Таііо см. 0-436. 
сЬі рогіа крагіа е поп Гайорга, Ьа Ыко^по (И сЫ 1о 

сорга см. 5-1227.
(НаѵоІ рогіа е сііаѵоі геса с.ч. Б-369
010 поп та п й а  ке поп 4ие1Іо сЬе кі рио рогіаге см. 

В-475.
поп кі рио сапіаге е рогіаге 1а сгосе (или р^Лаге Іа 

сгосе е сапіаге) см. С-3103.
іа поііе рогіа сопкі^ІІ (или сс.ікі^ііо) см. N-498 
о^і.і а^іо рогіа кесо ип гііка^іо см. А -360. 
о&пипо рогіа 1а киа сгосе см. С-3098.
І’опоге рогіа Того, т а  поп Того Гопоге см. 0-396.
Іа рагіепга Іа рогіапо і Тгаіі см. Р-921 
ріссоіе гиоіе рогіап §гап Гаке/ см. К-643. 
ріиііокіо ип акіпо сЬе рогіі, сЬе ип саѵаііо сЬе Ьийі 

(іп Іегга) см. А-1244. 
рогіегеЬЬе 1а крогіа аі Ьоіа см 5-1505. 
циаі Ьиоп ѵепіо 1і рогіа? см. Ѵ-276. 
циапсіо Ьгисіа пеі Ѵісіпаіо, рогіа Гасдиа а саза Іиа см. 

Ѵ-556.
диапсіо іі сіесо рогіа 1а Ьапсіісга, ^иаі а сЬі ѵіеп сііе- 

іго см. С-1832.
Іа гоЬа (Н т а і  асциікіо ке 1а рогіа іі ѵепіо см. К-484. 
кап^ие сіі ^оЬЬо рог 1а Тоиіппа см. 5-191.
11 кап^ие кі рогіа рег Іиііо йоѵе кі ѵа см. 5-194.
ІІ Іеітіро ракка е рогіа ѵіа о§пі сока см. 335.
Іиііо циеПо сЬе Ьо 1о рогіо соп т е  см. Т-992.
1и41е 1е кігасіе (или ѵіе) рогіапо а коша см. К-509.

РОКТАТА (
2117. иото  сіі рогіаіа специалист, знаток.
2118. а рогіаіа (сіі т а п о )  совсем близко, рукой по

дать; под рукой:

И гіоНоге бсгоііі Іе зраііе:
— БеБІіпо гіеІГитапіІа, сіі поп сигагзі йеііе со$е а  рогіаіа 

(II т а п о  (Г. 1-Огі, чВиіеге виИ’Агпо»).
Доктор пож ал плечами:
— Уж так устроен человек, что ие ценит того, что имеет. 
Е біі ѵепіѵа ѵовііа сіі зігапвоіагіо. 5е піаі Тгіск іоьре

віаіо а  рогіаіа сіі ЛГ) (С. Зоаѵ'. «РапіаЪиІоив»),
Он бы задушил его, если б Трин попался ему пол руку. 

(Пример см. тж. Р-1859).

2119. а ііа  рогШ а 6\ іи ііі доступное, понятное к аж 
дому:

Ыеі раехі йоѵе 1а гіѵоіигіопе іпгіибігіаіе ё аѵѵепиіа гіа <іие 
зесоіі, чие5Іі БІгишепІі зопо йа ип регго а ііа  рогіаіа йі іиШ  
(«Ьа пиоѵа диевііопе йеііа Ііп^иа»).

В странах, где промышленная революция произошла две
сти лет назад, подобные средства уж е давно доступны всем.

2120. — т е ііе г е  а ііа  рогіаіа  сН ІиШ сделать общедо
ступным.

2121. сН р г іт а  рогіаіа  а) наилучший, отличный; Ь) пер
востепенный, важнейший.
РОКТІСО тп

2122. (аге іі рогіісо йіеіго 1а са§а поступить против 
здравого смысла; делать шиворот-навыворот.
РОКТО ш

2123. рогіо 6\ т а г е  а) морской порт; Ь) шумное, люд
ное место, проходной двор.

2124. рогіо сН 8а1иіе (или сН заіѵашепіо) якорь спа
сения.

2125. апйаге іп рогіо стремиться к цели, добиваться 
успеха:

Но сарііо  іо сЬе поп ё гіаі пигпего йеі ііігп сЬе ѵаппо Іп 
рогіо (С. Вегіо, «II таіе овсиго»).

Я понял, что это не из тех фильмов, которые имеют успех.

2126. аггіѵаге іп рогіо достигнуть цели, добиться ус
пеха:

срійаіі <Іі т е  е ѵегігаі сЬе, та ікгагіо  поп розза павсопйегІІ 
сЪе 1а {ассепйа 8’ё ип ро’ т а іт е б б а , аггіѵегаі іп рогіо 
(С. Тезіогі, «Е іге...»).

— Доверься мне и ты увидишь, что хотя дело, не скрою, 
немного испорчено, ты добьешься своего.
а58ісигаге (или сопйигге) 1а Ьагса іп рогіо см. В-277.
2127. сопсіигге чс а Ьиоп рогіо (или іп рогіо) довести 

что-л. до благополучного конца, завершить что-л.:
II Біпйасо... ѵізіабі біибеіге 1а ро88іЫШ& йі сопйигге 1п 

рогіо 1а сова соп і ргосесіішепіі Іе^аіі... 8’ітрипіаѵа соте ип 
саѵаііо сиі 8І ргезепіі аігішргоѵѵібо ип озіасоіо Ігорро а ііо  
(Р. Реггі, «Еті&гапіі»).

Городской голова... увидев, что законным путем дела 
успешно ие закончить... встал на дыбы, как конь, перед 
которым неожиданно появился слишком высокий барьер.

Ма поп сгегііаіе сЬе, апсЬе аѵѵепиіа ^еіісетеп іе 1а зсо- 
регіа, зіа а^еѵоіе сопгіигге 1а сова іп рогіо (Л. Сатрапііе, 
«СИ азрага&і е ѴіттогіаШа йеІѴапіта» ).

Но ие думайте, что будет легко довести дело до конца, 
даж е если вам повезло и открытие сделано.
(Пример см. тж. 0-75).
2128. е85еге а Ьиоп [а т а і ]  рог(о достигнуть пели, 

прийти к благополучному концу [потерпеть неудачу]:
...АЪЬіашо Гаііо іі роззіЬіІе рег гіпипсіаге а ііа  позіга па- 

хіопаіііа ти зіса іе . Ога з іа т о  а Ьиоп рогіо; апсога ип равзо 
е за г е т о  ^ е гт а п іг га іі іп чиезіо согпе іп іап іе аііге созе 
(С. Ѵегйі, «АиІоЪіо&га$іа йаііе Іеііеге»).

...Мы делали все возможное, чтобы отказаться от нашей 
музыкальной самобытности. Теперь мы достигли этой цели. 
Еще ш аг, и мы онемечимся как в музыке, так и в других 
областях искусства.

2129. е55еге іп рогіо заверш ать что*л., подходить к 
концу:

— Ыоп т і  раг ѵего й’еззеге 1п рогіо соІѴаіиіо йі Оіоі 
(С. Ѵег^а, «I МаІаѵо^На» ).

— Мне даж е ие верится, что мы, с божьей помощью, 
у  цели.
2130. Таг паиТга^іо (или паи(га§аге) іп рогіо потер

петь неудачу, спасовать перед самым финишем, потер
петь крушение почти у самой цели.

2131. §іип§еге Теіісетепіе іп рогіо успешно заьершить 
дело, достичь намеченной цели.

Іедаге Іе ѵеіе іп рогіо см. Ѵ-163.
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2132. Іогпаге аі (кио) рогіо вернуться восвояси.
ЬеИо ё сопіеітіріаге іі т а ге  сіаі рогіо см. М-811.

РОКТОСНЕ8Е т
2133. Іаге іі рогІо^Ьеке пройти, проехать бесплатно, 

«зайцем».
Р05А  /

2134. рока ^іасііаіогіа угрожающая поза.
2135. соп рока спокойно.
2136. 5епга рока непрерывно, непрестанно, все время, 
рогге іі сегѵеііо іп рока см. С-1602.

Р08АК Е ѵ 
рокаге ГаІаЬагсІа а цсі см А-437. 
рокаге Іе а г т і  см. А-1100. 
рокаге іі сарреііо см. С-847, 
рокаге іі ^аЬЬапо см. 0-4. 
рокаге киііе Іакіге см. Ь-201. 
рокаге ипа пиоѵа ріеіга аІГесШісіо см. Р-1777. 
рокаге Іе окка см. 0-701. 
рокаге іп расе см. Р-7. 
рокаге ип реко киі СІ055.0 а см. Р-1383. 
рокаге (ип) ріегіе іп іаіко см. Р-1673. 
поп аѵеге сіоѵе рокаге іі саро см. С-737, 
поп Іаксіагкі рокаге 1е токсЬе киі пако см. М-2043. 
сЬі аіігі ІгіЬоІа, кё поп рока см. Т-929.
1е токсЬе кі рокап киііе саго^пе см. М-2055.
1е токсЬе кі рокапо кетрге корга і саѵаііі т а § г і см. 

С -1382.
рока Гокко! см. 0-713.

Р 08А Т 0 
аіі ап іто  рокаіо см. А-832. 
соп тап о  рокаіа см. М-501.

Р 0 8 І2 І0 К Е  [ 
ргека (И рокігіопе см. Р-2246.
2137. аііекіагкі ки ті§1іогі (или ргоргіе) рокігіопі от

ступить на заранее подготовленные позиции.
2138. пііпаге 1а рокігіопе (И... подрывать чье-л. поло

жение, авторитет:
«Тепйопо а зогѵееііагші, е пііпагші 1а роБІгІопе, воргиво

а рагіе-» {С. Агріпо, «гѴіііте зіогіел>).
— Они стараются следить за мной, подорвать мой авто

ритет, я уж  не говорю о злоупотреблениях.

2139. ргепйеге рокіг'.опе принять решение, высказать 
свое отношение, занять позицию по отношению к.., сде
лать ьыбор:

— Лѵеіс Гог.че ізШ иііо ип БСГѴІ7ІО гі! ѵ і^ііапга вресіаіе, 
сЬе поп 8І роззопо тиоѵеге Йие раззі зепга сЬе ІиИа 1а 
сШа ргспсіа розігіопе? (Т. Ьогі, ъЬи^еге 5 иІІ'Агпом).

— Д а вы, может быть, установили постоянное наблюдение, 
так что шагу нельзя сделать, чтобы об этом не знал весь 
город?

Р 088Е 0Е К Е  ѵ
р088ес1еге іі Ьапсіоіо сіеііа т а іа 8 8 а  см. В-212, 
поп р088ес1еге ип сапсЬего 6\ чс см. С-404, 
поп ро88есІеге 8а1е сіі ьаііега см. 5-90. 
р088ейеге іге (или ип ро’ сіі) т а ііо п і см. М-980, 
поп р088ейеге Іиііі і 8иоі ѵепегсіі см. Ѵ-216. 

Р 088ІВ ІЬ Е  т 
ІІ те& ііо ро88ІЬіІе см. М-1045. -

Р08ТА I і  9
2140. ріссоіа ро8(а письма в редакцию (газеты).
2141. іп р08 Іа (тж. іп ро8*е; рег 1е р08 Іе) быстро, на

спех.
2142. а р08Іа соггепіе а) с курьером; Ь) с обратной 

почтой.
2143. Гегто (или іе г т а )  іл р08Іа до востребования (о 

корреспонденции) .
2144. апйаге рег 1е р08*е а) ист. ехать на переклад

ных:
...ОН зрозі... топ іаго п о  іп саггогга. е ее п ’апйагопо рег 

1е розіе, зи ііа зігасіа сіі Рагібі (Ь Саіѵіпо. «РіаЪе ііаііапе»)., 
...Супруги... сели в карету а на перекладных отправились 

в Париж.

Ь) торопиться, спешить.

2145. апсІаг8епе рег 1е розіе а) спешно уехать; 
Ь) отойти, уйти, перейти в лучший мир, умереть.

2146. соггеге (рег) 1е ро8Іе спешно ехать куда-л.:
Ріоггііпатіо поп зе Іо ?есе йіге йие ѵоііе. Согзе рег Іе 

роБІе да Рагі^і а РіеІгоЬиг^о, е еЬ  гіизсі сГаггіѵаге Іп 
Іе т р о  (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»)

Фьординандо не надо было повторять этого дважды. Он 
спешно отправился из Парижа в Петербург и поспел во
время.

2147. ^іип^еге рег Іе р08Іе прийти, случиться во
время, кстати:

Ма поп зет р ге  1е сове рій йезісіегаіе #ш п#опо рег 1е розіе.
II ^іогпо ргеііззо  шапсаѵапо сегіі гіосишепй, зепга і яиаіі 
поп роіеѵа аѵег Іио&о іі сопігаііо (Р. ОаІГОп&аго, «Ьа ріа- 
пеііа регйиіа»).

Но не всегда то. чего жаждеш ь, прнходнт вовремя. В на
значенный день еще недоставало некоторых бумаг, без 
которых нельзя было оформить брак.

ра88аге с о т е  ипа ІеНега аііа ро8Іа см. Ь-450.
Р08ТА II /

2148. а р08іа  6\ ради кого-л.; к удовольствию ко
го-л.

2149. 6а 8иа р08Іа по своей воле, самостоятельно.
2150. а р08Іа Таііа продуманно, после принятия реше

ния.
2151. а (Ьеііа) роаіа нарочно, намеренно, умышленно, 

кстати:
Саѵаііеге Егпоій. *— 8і, ѵе Гассогйо; Ги агсііге II шіо пеі- 

ГіпоНгаге П раззо  диа йепіго. Ма а ЬеІІа розіа ГЬо Іаііо. 
Мііейі 5о1а роіеа гісизаг бі гісеѵегті; т а  Іп согпрабпіа й’ип 
а Нго поп т і  сіоѵеѵа с о т т е и е г е  ип в іт іі  іогіо (С. Соійопі, 
«Ратеіа тагііаіа*).

К а в а л ь е р е  Э р и о л ь д .  — Д а, согласен, с моей сто
роны было смелостью перешагнуть этот порог. Но я это 
сделал с полным основанием. Миледи могла меня не при
нять, еелн была бы одна, но в присутствии другого муж
чины она не должна была наносить мне такую обнду.

Регпапйа. — Ьиі се 1а гпізе а ЬеІІа розіа 1а шассЫпа пе! 
^іаггііпеііо... рег Таг сПвреНо аі т іо  т а г і іо  (Е. Роззепіі, 
«гѴіііеііа [иогі рогіа»).

Ф е р н а н д а .  — Ведь он нарочно поставил машину в па
лисаднике, чтобы досадить моему мужу.

«Е С08І зреззо, сопйаппа диаІсЬе !ппосепіе!>
«Ыоп 1о іа а роз*а» (Ь. Сариапа, «11 тагсНезе йі Косса- 

ѵегйіпа»).
— Вот так часто он осуждает невиновного!
— Он это делает не намеренно.
С отіпсіаѵа аііога ипа Іепіа е іпзагіаЬіІе сопѵегзагіопе 

ТаНа а Ьеііа розіа рег тазсИ егаге ипа зегіе сН гісЬіезІе 
репозе е іпиіііі (С. Рагізе, «Атоге е {егѵоге»).

Тогда Мария Грацня заводила нескончаемый и нудный 
разговор с единственной целью — избежать тягостных н ни
кчемных расспросов.

2152. со те  а Тагіо а р08<:а как нарочно.
2153. а8реМаге 1а раІІа а ііа  р0 8 Іа выжидать случай, 

удобный момент.
2154. поп аѵеге розіа Гегпіа быть неугомонным, непо

седливым, вездесущим.
2155. сІаг(8І) Іа ро8*а назначить свидание, догово

риться о встрече.
2156. Таге Іа р08*а а чсі ждать, подстерегать, подка

рауливать кого-л.
Рарагагго- — 5опо (іие оге, таппа& ^іа, сЬе з іо  а  іа г  1а ро- 

зіа  аі Ргіпсіре [Р. Реіііпі, «Ьа йоісе ѵііа»).
П а п а р а ц ц о .  — Черт возьми, я уж е два часа сижу в

засаде в отеле Принчнпе.
(Пример см. тж. В-470).

2157. ТІ85аге I а піа$$іта [т іп іт а і рохіа ^  идти на 
большей [малый] риск; рисковать [не] многим.

2158. тапйаге ГиШ та рояіа идти ва-банк, поставить 
все на карту, рисковять всем.

2159. те ііеге  1а ро^іа расставить сети, заманивать в 
ловушку.

теМегкі аііе розіе см. Р-2162
2160. теііеггі аііа рокіа гіі «]й подстерегать кого* 

-либо.



РО З 794

2161. віаге аііа рокіа сидеть в засаде.
2<62. з(аге (или  щеЦегкі) аПе рокіе а) быть насто

роже, начеку; Ь) жарг. стоять на стреме:
Еѵійепіетепіб с ег і ф іч)' ипо сЬе ®іаѵ» а ііе  Р05І е *ѵ с;а  

ѵібіо Гаѵѵісіпагаі гіеі сагаЬіпіегі (Л. Зсіа&сіа, «II [,ісгг:о Ссііи
сіѵеііа» ).

Очевидно, к т о - т о  стоял на стреме и увидел приближаю
щ ихся карабинеров,

2163. 8Іаге 6а зиа р08*а вести уединенный образ ж из
ни.

іепеге &1і оссііі а ро5Іа см. 0-22К
2164. іепеге іп р08Іа держать наготове.
2165. Іепеге ро5Іа Тегта иметь постоянное местожи

тельство
Р05ТІССЮ  аде  

т а г  Ко р08ІіссІ0 см. М-850.
Р 0 8 Т 0  I а§§

Іеѵаіо е ро8*о см. Ь-512.
са8а іа ііа  е ѵі^па ро8іа, пе$5ип за чиапіо Іа со8Іа 

(или поп 8І ра^а яиапіо со8*а, поп 8І $а чиеі сЬе 1а 
со^іа) см. С-1193.
Р08ТО  II т

2166. Р08*0 (1а сарге (или ііа Іирі) глухое, заброшен
ное место; ^  медвежий угол.

2167. ро8Іо аі 8о1е место под солнцем:
Рег Іа зігасіа поп іасеѵа сііе репзаге сііе ГИ аІіа зі ега 

і іп а іт е п іе  соп^иі5^аіа ип розіо аі 5о1е (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпег- 
га, ёіоѵіпегга»).

По дороге домой он все время думал о том, что Италии, 
наконец-то, удалось завоевать себе место под солнцем.

2168. а р05І0 на месте, в порядке;
— Вепе, йі Ьепе іп те&Ііо... СозГ з іа т о  а  розіо. II ргеіе 

іасе, іі т а е з іг о  і а іі ра^ііассіо, іі зіпсіасо ё сопіепіо, 1а зі~ 
Бпога йа і питегі, е іо, 8о1о іо, іо іо іо, а Іаѵогаге, а аш- 
шиссЬіаге, а іо^ііегзі іі Ьоссопе йі Ьосса (О. Агріпо, «Ье 
тіііе е ипа Ііаііа»).

— ОтличноІ Все к лучшему... Все в порядке: священник 
молчит, учитель корчнт из себя шута, мэр вполне доволен, 
синьора совсем спятнла, и только я — да, да, я один! — 
должен вкалывать, копить деньги, отрывать от себя кусок 
хлеба.

2169. Іиогі (сіі) р08І0 а) неуместно:
Ьапзеп. — Ыоп !аге сІеІГігопіа сЬе ё  абзо іи іатеп іе  УиогІ 

йі розіо (А. Ое Вепейеііі, «Виопапоііе, Раігігіа»),
Л  а н с е и. -  Не язви. Ирония здесь совершенно неуместна.

Ь) не в своей тарелке, в расстроенных чувствах:
«Айеезо Іеі 1а ѵесіе собі, ип ро’ Гиогі розіо. Ма ё з^аіа 

ипа сіоппа іп &атЬа» (С. Агріпо, «Ьа виога ёіоѵапе»).
— Сейчас она, как видите, в расстройстве, но была ж ен

щина что надо.

соп На *е8Іа а ро§іо см. Т-504.
2170. апсіаге іп диеі ро8Іо эвф. выйти по нужде:

«Ра’ ип віго Іи, т е п іге  іо ѵайо 1п циеі розЪ» сііззе роІ 
И рапеШ еге раззапйо^Іі іі зио ѵепІа^Ио сіі Іі^иге (О. Аг~ 
ріпо, «Зіогіе йі ргоѵіпсіа»).

— Понграй-ка за меня, а я пока выскочу на минутку, — 
сказал булочник н передал ему свои карты.

поп аѵеге іі сегѵеііо а розіо см. С-1578. 
аѵеге ипа ^апіЬа іп ип ро8Іо, ипа іп ип аііго см. 

С-140.
аѵеге чиаІсЬе гоіеііа !иогі ро8*о см. К-564.
аѵеге 1а (е8{а а ро8<:о см. Т-518.
аѵеге 1а іе8*а Тиогі 61 р08*0 см. Т-530.
Ьаііеге іі сапе аі ро8Іо 6с 1 ра^гопе см. С-447.
Іавсіаге 1а ѵегііа аі 8ио ро$1о см. Ѵ-344.
2171. тапйаге чсі іп чиеі розіо послать кого-л. по

дальше.
2172. тапіепеге (или іепеге) И 8ио (или II ргоргіо) 

ро$*о ^  соблюдать свое достоинство, быть на высоте 
положения.

2173. шейеге а ро8*о а) привести в порядок:
Ыоп ега іап іо  Гігпрагіепга сіі сотапсіаге, йі ш еііег ІиІ 

1е созе а розіо — диеэіо Рііірро поп 1о зареѵа апсога — 
^иап^о ип’апзіе4а, ипа репа ѵега... (В, ТессЫ, *01і опе$Ш \ш

Его побуждало не столько стремление поскорее стать хо« 
зяином и самому навести порадок в доме — этого Филиппо 
еще не ощ ущ ал, — сколько мучительная тревога.

b) (тж. тей еге  аі зио ро${о) поставить кого-л. на место, 
одернуть кого-л., указать кому-л. его место:

«ЕЬ по, ргоргіо зсепе, по... Заі, зе т е  пе Гасеззе, соп росЬе 
рагоіе 1о те ііе ге і а розіо» (А. Родаггаго, «гРапіеіе Согііз»).

— Нет, нет. никаких сцен... Если ему вздумалось бы 
устроить мне сцену, я бы тут ж е поставила его на места.

«Ѵі^ііасса агізіосгахіа!» е зс іа т б  БегаІІпо. е... а ^ іи п з е :  
«Ті т с і іе г е т о  а  розіо поі!> (Л. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга 
риісеііа&ёіо»).

«Эти подлые аристократы!» — воскликнул Серафино и... 
добавил: «Но мы поставим вас на место!»
(Пример см. тж. Р-1061).

c) устроить на работу:
Оіі Ьо сЫ^аіо йі гш іісіп іі а рочіо аігпепо Іа Н^Па (Я. Ре- 

ІП. «гЦота Оге / /» ) .
Я его просила устроить на работу хотя бы мою дочь.

те ііеге  1а іехіа а рохіо см. Т 575. 
ріапіаге ІІ кегіеге іп ип рокіо см. 5-569.
2174. ргепсіеге ро^іо аііа ргесііса эпередить, обойти, 

превзойти кого-л.
2175. гітеііеге чс а рохіо привести что-л. в порядок, 

навести порядок в чем-л.
2176. ьаііге сіі розіо возвыситься, занять более высокое 

положение.
2177. поп кареге Іепеге И ®ио рокіо не соответствовать 

своему положению.
2178. яіаге іп рокіо уметь себя вести.
2179. кіаге аі кио рокіо знать сгое "место, держаться 

в стороне.
2180. 1еп°ге ^гап рокіо жить на широкую ногу.
2181. іепеге 1а Ііп^иа а рояіо держать язык за зу

бами.
2182. Іепеге 1е т а п і а рокіо не давать воли рукам, 
іепеге і пегѵі а рс 5Іо см. N-234.
іепеге іі кио (или іі ргоргіо) розіо см. Р-2172.
2183. поп с’е рокіо п е т те п о  рег ЬекХешпііаге ~  яб

локу негде упасть.
РОЗТІШ О а вв  

Ті§1іо ро5Іипю см. Р-679.
РОТЕ^^А і  

саі^о йі ро*епга см. С-153.
2184. аІГеппекіта роіепга =  в высшей степени, чрез

вычайно.
РСТЕР.Е 1. ѵ

роіеге апйаге рег 1а Гаѵа аНе Іге оге (или аііа шех- 
гапоііе) см. Р-313. 

поп роіеге апсіаге пё а ріесіі, пё а саѵаііо см. Р 1691. 
поп роіег Іеѵаге ип Йііо см. Е)-703. 
поп роіег Іеѵаге Ігаііо см. Т-880, 
роіег тапсо  рег кё см М-346, 
роіег токігаге Іа Іассіа см. Р 31. 
роіег піокігаге іі ѵізц см. Ѵ-667.
2185. поп роі гпе рій не иметь снл, выбиться из сил; 

дойти до предела:
Ега зіапса; зепііѵа Іеі рег ргіша йі поп роіегпе рій ... 

(С. Тевіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»),
Онг устала и первая пс іуг:тію нала, что тах дальш е 

нельзя.
ТиШ гійеѵапо с1‘е поп пе роіеѵапо ріи; I яоіі а гоп  гіаеге 

е гаѵ ато  іо е Бегаііпо (А. Могаѵіа, «Нассопіі гопшпі»).
ьсе  “.охотали до изнеможения; единственно кто ве смеял

ся — так это я и Серафнно.
(.Пример см. тж. Р-1024, Р 58).

2186. поп роіег пё рій чиа, пё рій 1а ничего не мочь, 
быть бессильным.

роіегіа гассоп^гге см. К-18.
поп роіеге яоТІгіге чй см. Р-2 37.
поп роіеге кіаге а Тгогііе см. Р-1367.
поп роіег яіаге 1п паѵе іп а^іо см. N-11_5.
поп роіеге кіаге р іл пеііа реііе см. Р-1059.
роіеге 5іаге а реііо йі... см. Р-1409.
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поп роірге ихсіге йа чй см. 11-241.
2187. поп роіег ѵесіеге (или зоНгіге) чй ненавидеть, не 

выносить когс л.
Іаге а цй (іі) ре^діо сЬе (аг кі росяа см. Р-1000. 
Ііпдиа сІ:з роІге.)Ье зраггаге ипа кігайа :м. Ь-649. 
Рара Ьеопе чиеі сЬе поп роіеѵа аѵеге іо йопаѵа см. 

Ь-388.
(іп йоѵе роіеѵа аггіѵаге соп ГоссЫо см. А-1144. 
а рій поп ро5$о см. Р-1861.
Гасциа е іі ророіо поп $і рио іепеге см. А-220.
аѵѵеп^а сЬе рио см. А-1385
Ьосса ип(а поп риб йіг йі по см. В-Ѳ35.
рег Ьи&іе поп се 1а рио І1 Іипагіо см. В-1401.
Ьиопа ѵіа поп рио іепеге, чиеі сЬе вегѵе 5епг’аѵеге см. 

Ѵ-516.
й’ип саіііѵо серро (или  Іе^по) поп рио ѵепіге ипа 

Ьиопа 5сНе§§іа см. С-1511 
сЬе рокка сгераге! см. С-ЗОЗС. 
сЬе (и ро5$а зрго іопйаге! см. 8-1527 
сЬі ё аѵѵе*го а Таге, поп 5І рио кіагь см. А-1391. 
сііі Ьа ассогсіаіо Гояіе рио апйаге а йогтіге см. 

0-721.
сЬі На Ьеѵиіо Іиііо іі шаге, пе рио Ьеге ипа ксойсНа

см. М-813.
сЬі Ьа сіпциапіа сагпеѵаіі, бі рио теМеге еіі вііѵаіі

см. С-995.
сЬі Ьа (аНо ігепіа, рио Гаг (гепіипо см. Т-921. 
сЬі Ьа глЬаіо Іа ѵасса, рис ги^аге II ѵііеііо см Ѵ п 
а сЬі тап са  II раппо, поп рио Ьеп соргігхі см. Р-341. 
сЬі та$1іса (іеіе поп рио криіаг т іе іе  см. Р-657. 
сЬі поп (а циапйо рио поп (а чиапйо ѵиоіе см. Р-201. 
сЬі поп рио Ьепе с'.ге, поп рио таіей іге см. 0-524. 
сЬі поп рио йаге аІГакіпо Йа аі Ьа5 о см. А-1237. 
сЬі поп рио Йаге аѵѵепіа см. А-1387. 
сЬі поп рио тогйеге поп то5(гі і Іепіі см. 0-207. 
сЬі псп рио рі^Ііаге иссеііі, т а п д і Іа сіѵеНа см 0 1 3 .  
сЫ поп рио рогіаг 1а $еіа рогіі Іа Іапа см. 5-696. 
сЬі риб апйаге йі ра$$о рег ''авсіиМо, поп ІгоШ рег іі 

(апдо см. Р-834. 
сЬі рио ахреМаге Ьа сіо сЬе ѵиоіе см. А 1251. 
сЬі рио Гассіа (е сЬі поп рио Гассіа Ьоссассіа) см. 

Р-203
сЫ рио Гаге, рио апсЬе Йікѵаге си. Р-1Э6.
сЬі $і рио каіѵаге, кі каіѵі! см. 5-133.
сЬі ѵиоі шаіе аі киоі поп рио ѵоіег Ьепе адіі аіігі см.

М-232.
сіо сЬе поп роіё ^гапііа йі Іеопе роіё йепіе йі іоро

см. С-981. 
со5і {а сЫ рио см. С-2951.
010 поп шапйа ке поп чиеііо сЬе хі рио рогіаге см.

0-475.
йоѵе поп с’ё вап^ие поп зі рио Іеѵагіо см. 5-184. 
Тассіа сЬі рио р г іта  сЬе іі іе тр о  шиіа сЬе іиііе Іе Іа- 

ксіаіе 80п р. гйиіе см. Р-2294.
11 ІаКо (ё іаііо е) поп кі рио сііхГагр см. Р-296. 
іп (огпо саійо поп рио пазсег егба см. Р-1094.
(іі) ргап рессаіо поп рио е$«ег сеіаіо см. Р-952. 
пеккипо рио Йаге циеі сЬе поп Ьа см 0-44. 
певзипо риб ріасеге а іиі 1 см Р-1470-
рег поп роіеге Гиото ві Іазсіа сайеге см. ІМ 44. 
поп сі яі рио ассоьіаге см. А 93
поп рио аѵег сова Ьопа, сЬі поп ІІксіа Іа райгопа см.

С-2925.
поп зі рио аѵеге іі т іе іе  хепга 1е рессМе (или &епга 

1е тохсЬе) см. М-1412, 
поп 5і рио аѵеге 1е реге топйе см. Р-1277. 
поп 5І рио аѵеге йе’ ре^сі кепга іт то ііа ге і ея. Р-1361. 
поп 5і рио аѵег 1е ѵШ Іе^аіе соііе ваівіссе см. Ѵ-777. 
поп $1 рио Ьеге е тізсЬіаге (или гиТоІаге) см. В-576, 
поп $і рио сапіаге е рогіаге 1а с. осе см. С-3103, 
поп 5і рио саѵаге зап^ие йа ипа гара см. 3-187. 
поп 8і риб сотЬаНеге сопіго 1е ріеіге см. Р-17&2.

поп 5І риб сиосеге ип иоѵо (гехсо аі хио саійо сл.
Ѵ-201.

поп 8І риб йейаг Іедді аі сиоге см. І.-323. 
поп 8і рис (аге а тойо  йі іиШ см. М-1678, 
поп 5І риб Іеѵаге іаг^ие Йа ипа гара см. 5-187. 
поп 8І риб рі&ііаге іі т іе іе  вепга 1е арі см. А-936. 
поп 5І риб рогіаге Іа сгосе е сапіаге см. С-3103, 
поп 5І риб яоЯіаге соі Ьос-опе іп Ьосса см. В-987, 
поп 8І риб $1гі^1іаге е іепег Іа т и іа  см. М -2148, 
поп 5І риб (епеге .‘а.!па іп Ьосса е воНіаге см. Р-224. 
поп $і риб 4епег Іа Нп^иа а пе'ьипо см. Ь-715. 
поп ^ІІ г.і риб іоссаге II пако см. N-78. 
поп Іа риб ѵесіегг 1а гоЬа см. Ѵ-124. 
поп 8І риб ѵоіаг вепг’аН см. А-435.

пип риб (аге йаііа киа ра$(а ^поссЬі см. 0-815. 
іі ресса(о поп риб 5Іаге сорегіо см. Р-95^. 
іі ре^^іо сЬе ро$ва (а*5І ё Й1 поп (аг пиііа см. Р-1003. 
ріссоіа 5СІп(ПІа рио Ьги .іаге ипа ѵіІІа см. 5-455. 
ип ріггісо Йі ваіе риб ^иазіаге 1а тіпеяіга см. Р-1883. 
5І риб а т а г  1а хаІ .а ѵегае вепга т а п /іа г  Іе Ьіайе іп 

егЬа см. Ѵ-324. 
риоі апйаге а а((о^агіі! см. А-336. 
риоі апйаге а (агіі воНеггаге! см. 5-1161. 
риб апйаге я рі^ііаг іі п ассо аііе йойісі см. М-26, 
риоі апйаге а $ерреІІігіі см. 5-657. 
сі 5І риб ЬаІІаге іі тіпиеііо  см. М-1499. 
ро<;5опо йагві (или яігіп^егяі) іа та п о  см. М-708. 
Чиапйо поп 5І риб Ьаііег ип саѵаііо ®і Ьаііе іа кеііа 

см. С-1395.
Чиапйо риоі аѵег йеі Ьепе, рі^Ііапе см. В-505, 
циапйо іи ~иоі іг рег Іа ріапа, поп сегсаг Гегіа пё Іа 

5се^а см. Е-168. 
циапіо се пе риб кіаге см. 5-1644. 
зГ '•.аіѵі сЫ риб! см. 5-133.
2188. 8Іп сЬе риб, (окке і Ье роіехке будь что будет, 
соп ип 8оІ Ьие поп $і риб (аг Ьиоп коісо см. В-1387, 
тг  врепйа риге Іп с!б сЬе ровво см. 5-1347.
Йа (апіо т а іе  риб ѵепіге чиаІсЬе Ьепе см. М 259.
(га (ап4і т и іі  рио ііаге ип а$іпо см. М-2163.
(иШ Р0550П0 $Ьа@1іаге (гаппе II рара см. Р-359. 
соі Ѵапрею ві риб йіѵепіаге егеіісі см. Ѵ-59 
Іа ѵегііа риб Іап^иіге, т а  поп регіге см. Ѵ-359. 
ѵоіеге ё ро^еге см. Ѵ-889.

РОТР.КС 2. т
2189. іі диагіо роіеге «четвертая держава», пресса:

Іоіе В а ^ і ,  иг а кі^погіписсіа гіа пи ііа. теііе Iп ^іпоссНіо 
■I чи=гІо роісге (О. МагоІІа. «Маі сіі Са”егіа>)

Иола Баджи, ничтожная девчонка, пытается поставить на 
колени «четвертую держ аву».

2190. (аге іі роіеге делать все возможное:
ВеІІ... о т . . .  ргеяе агйііаш епіе гііГепгіегІІ. йісепііо аѵег езві 

(ан о  іі роіеге «1а .ілщ пі сІаЬЬепе циаіі егепо (М. САгецИо, 
«ЕИоге Ріегатозса»),

Теперь... Гарсия... стал мужественно защищать товарищей 
по оружию, говоря, что они, как люди благородные, сделали 
все от иих зависящее.

2191. тей еге іп роіеге а) ввести во владение; Ь) дать 
власть.
Р0ТЕ5ТА т см. Р 0 0 Е 5 1 А  т  
РОѴЕКЕЬЬО адд  

иото  80ІІесііо поп (и т а і  роѵегеііо см. и - 167. 
ЮѴЕКЕТТО т 

ке іі Ігоѵі йаі Ьізо^по 8(ге(1п, р г іта  сЬе йа аіігі ѵаі 
йаі ппѵргейо см. В-784.
РОѴЕКІІЧА I 

■паіпта йеііе роѵегіпе! см. М-319.
Р 0 Ѵ Е К І\0  т 

пё саѵаііі пё ^іагйіпі ьоп рег I роѵегіпі см. С-1393. 
РОѴЕКО адд е т 

роѵего іп саппа см. С-510, 
ип роѵего сгі®4о см. С-3052, 
роѵега Йіаѵоіа см. 0-304.
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роѵего сііаѵоіо см. Б-317. 
роѵсго соше СіоЬЬе см. 0-459.
роѵего соше Оиіпііпо (тж. рій роѵего сіі 8лп Оиіп- 

Ііпо сЬе «.онаѵа а піезза соі (е&оіі) см <5-124. 
роѵего сН $рігі(о см. 5 1462. 
роѵег иошо см. 11-128 
іп Ііп^иа роѵега см. І_-б01. 
іп рагоіе роѵеге см. Р 490. 
ехкеге соше 1'пгсіоіо гіе’ роѵегі см. 0-494.
Ьеа4і і роѵегі сіі крігііо см. В-379
іп сака ЛсІГаіпісо гіссо хепірге аіппіопііо; іп циеііа 

гіеІГаптісо роѵего, зетрге Іойаіо см. С-1190.
сііі ё роѵего е поп Ьа сіепагі, поп аЬЬіа ѵо^Ііе см. 

Б - 120.
сЬі Іа Іиііе Іе Ісзіе, роѵего 5І ѵе<-1е см. Г 498
2192. сЫ поп Ьа роѵегі о т а і і і  пеі рагепіайо, ё па*о о 

гіі Іашро о Йі Іиопо ргоѵ. эё в семье не без урода.
ё те^Ііо  риггаг сіі рогсо, сЬе іН роѵего см. Р-2067. 
ё ип роѵего касгііісаіо см 5-56.
Гезіаіе ё Іа тасіге ііеі роѵегі см. Е-223.
(апіті Іаііоге ип аппо, $е 5аг6 роѵего, шіо сіаппо см. 

Р-303
т а  сЬе (и ко^пі і іиоі роѵегі тогіі?  см. М-2015. 
Гога Йеі сіе^іпаге ре’ гіссЬі циапсЛіаппо Гате, рег ро- 

ѵегі чиапсГЬаппо гіа тап^іаге см. 0-473.
кассо гоііо поп Ііеп т і^ ііо , роѵег и ото  поп ѵа а (или 

поп На) сопхі^Ііо см. 5-43.
зе іі Еиро харезхе со те  5(а Іа ре ога, роѵег’а Іеі см. 

Ы 016 .
2193. і роѵегі к’а т т а г га п о , е і хі^погі $’аЬЬгассіапо 

ргоѵ. =  богатому радость — бедному петля; оедняк все
гда виноват.

2194. іі роѵего ё зетрге роѵего р го і . бедняк бедняком 
и остается.

2195. іі роѵего іпапііепе іі гіссо ргоѵ. ие было бы бед
ных, не было бы и богатых; богатые за счет бедных 
живут.

2196. і роѵегі поп Ьаппо рагепіі ргоѵ. =  привяжется 
сума — откажется родня.

2197. і роѵегі сдпипо Іі Гидре ргоѵ. =  богатый бед- 
номѵ не товарищ.
РОѴЕКТА і

а §га55а сисіпа (или а §та55е сисіпе) роѵегіа (ё) ѵі- 
сіпа см. С-3129.

Гіпгіизігіа сассіа 1а роѵегіа см. 1-232.
Іа р.^гігіа ё піасіге сіі роѵегіа см. Р-1808.
2198. 1а роѵегіа ё іі ізій Іе§§іего ІиИі і т а і і  ргоѵ. 

^  деньги — дето наживное.
2199. роѵегіа Іа ѵіііа ргоѵ ^  бсдность не красит.
2200. Іа роѵегіа іпхе^па іг4іе 1е агіі ргоѵ. ~  нужда 

заставит мышей ловить; голь на выдумки хитра.
2201. роѵегіа ІіеСа ё ^гап гісспегга ргоо. =  кто беден 

да весел, тот дважды Оогат.
2202. роѵегіа поп Га (Іа) ѵегдо^па (или  поп §иа$1а 

^епіііегга, поп ё ѵігіо) ргоѵ. бедногть не порок. 
Р 0 2 І0 К Е  !

рогіолр йа саѵаііо см. С-1345.
Р022А  (

2203. ^сгіѵеге «и ипа рогга сГасциа ^  вилами по воде 
писать, говорить впустую

Сор с сЪе (ап іо  яопо іпіііііі сЬе 8І всогйапо виЫіо соше ее 
ипо всгіѵевае ей ипа рогга (Гасдиа ( I .  Зсіазсіа, «гII діогпо 
йеііа сіѵеііа»).

Все это такие бесполезные разговоры, что онн сразу забы 
ваются. Это все равно, что писать вилами по воде.

Р 0 2 2 0  т 
ип р0220 сіі егисіігіопе см. Р-2204.
Р0220 зепга Гопсіо см. Р-1005. 
іі р0220 сіі 8ап Раігігіо см. Р-882.
2204. ип р0220 сіі заріепга (или сіі зсіепга, сіі егисіі- 

гіопе; тж. аЬ іко  или агса ді зсіепга) кладезь премуд
рости;

КІссіо з ’ассогзе сГ^ьзеге г іт а з іо  яоіо соп Г о те ііо  рогго «II 
Бсіепга (О. Агріпо, « іе  пи ’1е е ипа Ііаііа»).

Р ііччо заметил, что остался один с этим человечком — 
кладезем премудрости.

2205. іі рогго сіеііа $1еІіа бездонная бочка, неисчерпае
мый источник:

II в о ііо т  :(еІ(о (11 Сегасе ега гп  тап е іо п е , ип вісіііапо 
сагісо йі ГщЧ, сЬе поп еіі $агеЬ е  Ьар*аІо 11 рогго епа 
кіеііа . А [ Пгіагкі а Іиі ега с о т е  а}1Шаге Іа ресога аі Іиро 
(Р. Реггі, *Етівгапіі»),

Помощник префекта Дж ераче был большой любитель по
есть. Снцщ иеп. обремімісиный многочисленной ссмьсй, он был 
человеком, котором /  всего было мало. Довериться ему было 
все равно что доверить козлу капусту.

2206. поп аѵеге рогго да. аКо^аге быть в безвыходном 
положении.

ЬаІІаге Іа гіапга іпіогпо аі рогго см. Б-26. 
сегсаге Іа Іипа пеі рогго см. Ь-900.
2207. сЬіиіІеге іі рогго ^оро сЬе ё аппе^аіо іі ѵііеііо 

спохватиться слишком поздно (ср. после драки кулаками 
не машут).

е$$еге аі (или іп) Іопііо йеі (или (1’ип) рогго см. 
Р-1015.

2208. еккеге ип рогго кессо быть очень нуждающимся, 
нуждаться в очень многом.

(аг ѵесіеге (или токігаге) Іа Іипа пеі рогю  см. 
Ь-909.

теНеге іі рогго іп пюііе см. М-1703.
ргеіепсіеге гіі рі^ііаге 1а Іипа пеі рогго см Ь-911.
іігаге 5и асциа іогЬа сіаі рогго см. А 193.
ѵейеге 1а Іипа пеі рогго см Ь-913.
поп ё а_ ,іі а сіеі Іио рогго см. А-242.
орега Таііа, таехіго іп рогго см. 0-415.
Іе $ессЬ<е $і те ііо п  а соггаг соі рогго, е пе гірогіап 

Іа 4е5Іа гоііа (тж. Іапіе ѵоііе аі рогго ѵа Іа яессЫа сЬе 
сі Іачла или сЬ’еІ1а ѵі Іа$сіа іі ш а т  :о е ГоіессЫа) см. 
5-537.

Іа ѵегііа ё іп ип рогго (или пеі Іотіо  сіі ип рогго, іп 
Гопгіо аі рогго) см. Ѵ-353.
РК А \2А К Е ѵ 

8І ргапга аііа Гопіе см. Р-1034 
РКАІМ20 т

поп ассоггаге (или поп аіІессНіге) іі ргапго соііа сепа 
см. С-1457.

2209. ргапго сіі рагаіа, ѵесіі ^гапсііпаіа ргоѵ. =  видели 
добро, увидим и худо.
РКАТЕ8Е а ве  

іпѵііаі? ргаіеке см. 1-378.
РРАТІСА I

2210. шаіа ргаііса д\рная компания.
2211. а ргаііса иа глаз, на глазок.
2212. сіі ргаііса любительски, без специальной подго

товки 5іюпагр йі ргаіісг; играть по слуху.
2213. іп (или рег) ргаііса на деле; по навыку, по опы

ту.
2214. аѵеге ргаііса йі... хорошо знать...
2215. аѵеге 1е ргаІісЬе соп... быть знакомым, встре

чаться с...
2216. аѵеге ргаііса е дгатіпаііса знагь свое дело, быть 

сведущим.
2217. Іаге (Іе или сіеііе) ргаіісЬе добиваться своего; 

хлопотать:
«МІ йівопога, ессеііепга... Ь о  тапйегб ѵ!а, а Типізі... Но 

^ іа  Іаііо  Іе рга^ісНе (С. Рігапйеііо, ѵессНі е і яіоѵапі»).
— Сын позорит меня, ваше превосходительство. Я его 

пошлю в  Тунис. Уже оформил документы.

2218. ілзаЬЬіаге ипа ргаііса задержать нормальный ход 
дела, положить в долгий ящик.

2219. шеііеге а  (или Гаг) сіогтіге ипа ргаііса п о л о 
ж и т ь  дело под сукно.

2220. іепеге ргаііса соп дсі вести переговоры с кем-л.
2221. ігаМепеге Іа ргаііса продолжать дело; продол

жать выполнять договорные обязательства.
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2222. аііго (ё) 1а ргайса, аііго (ё) 1а ^гаілпіаііса ргоѵ. 

а  одно дело сказать, а другое — сделать.
2223. Іа ргаііса йогте дело стоит (ср. а воз и ныне 

там).
2224. 1а ргаііса ѵаі рііл йеііа ^гашшаііса (тж. ѵаі рій 

1а ргаііса сЬе 1а ^гапппаііса) ргоѵ. теория без практики 
мертва.
РКАТІСАКЕ у 

сЬі ргаііса соі І*ро (или  соі Іирі) ішрага а игіаге см. 
Ь-1004.

сНі ргаНса (соп) Іо горро ішрага а горрісаге см. 2-85. 
й ітіп і соп сЬі ргаіісК. е іі сПго сНі кеі см. О 530. 

РКАТ1СО адд 
аІГаНо (или іп аііо) ргаіісо см. А-1307.

РКАТО
Іа ксогсіаіоіа йе’ Мопііегіпі ейе рег апйаг а Рігепге 

раккап йа Ргаіо см. М-1880.
РКАТО ш

сЬі Ьа йепагі е ргаіі, поп зопо піаі гтіріссаіі см. П-121. 
РКЕАМВОИЭ т

2225. кепга аіігі (или  Іапіі) ргеашЬсМ =  без околич
ностей, без дальних слов; прямо к делу:

Р іо іпо . — Оій зопо рій еіогпі сЬе Іо 11 ѵееео 1г1$'о ч реп- 
зіегозо гпоііо: Ьаі ипа сегіа еиагсіаіига, е ІазсІ апгіаге сегіе 
рагоіе: іп ііпе. зепга аіігі ргеатЬиІІ е зепга г ^ .г а т е п і і ,  іо 
сгегіо сЬе іи  аЬЬі іп саро ипа т а і а  іпіепгюпе (С. ЬеорагеИ. 
«гОрегеііе тогаіі»).

П л о т и н .  — Вот уже несколько дней, как ты очень за
думчив н печален, у тебя странные глаза и странные речи, 
и если говорить начистоту, н обинуясь, то я подозреваю, что 
ты задумал недоброе.

РКЕС1Р1ТАКЕ ѵ 
ргесірііаге йаііе пиѵоіе см. N-629. 
ргесірііагкі а рексе іп чс см. Р-1350.

РК ЕС ІРІГАТО адд  
а  согро ргесір.іаіо см. С-2731.

РКЕСІРІ2ІО т  
киІГогІо йеі ргссірігіо см. О 505.
аѵеге йа ип Іаіо іі ргесірігіс е йаІГаІІго і Іирі см.

Ь-225.
а ѵоіі (горро аііі е герепііпі коцііопо і ргесірігі еккеге 

ѵісіпі см. Ѵ-913.
РКЕОЕЫ.А і

2226. киопаге 1а ргейеііа йіеіго а чй наговаривать на 
кого-л., хулить кого-л. за глаза.
РКЕОІСА /

поп апйаге пё а ггекка пё а ргейіса см. М-1254, 
{аге й’о^пі сока ипа ргейіса см. С-2903.
2227. Іаге ипа (или Іа) ргейіса а  чй читать нотацию 

кому-л.:
— МІ ІаІ 1а ргегііса риге 1е, агіебзо? (Г. Раітіегі, *Ье 

ресоге пеге»).
— И  ты теперь собираешься читать мне нотацию?
Ьеі ега іп сисіпа а Іаѵаге I р іаііі сіеі ргапго. КіНа гіаѵапіі 

аІГасяиаіо... сотіпсіб  а іа г т і  ипа ргейіса (Л. Могаѵіа. 
«Кассопіі готапі»).

Мама была на кухне и мыла посуду после обеда. Стоя 
перед раковиной... она стала читать мие проповедь.

2228. рі^ііаге іі Іио^о (или іі Іаіо) аПа ргейіга (тж. 
ргепйеге рокіо аПа ргейіса) опередить, обойти, превзойти 
кого-л.

2229. копаге а ргейіса а) возвещать о предстоящей 
проповеди колокольным звоном; Ь) объедаться, опи
ваться.

йа сНе риірііо (или  риірі(і) ѵіепе 1а ргейіса! см. Р-2439. 
ип екепіріо поп Йа ргейіса см. Е-184.
2230. 1а ргейіса Ра соше Іа пеЬЬіа, Іахсіа іі іепіро сЬе 

ігоѵа ргоѵ. =  брань на вороту не виснет.
2231. ргейіса е роропе, ѵиоі 1а киа кіа^іопе ргоѵ. е* 

все хорошо в свое время.
2232. ѵа’ аПа ргейіса! не приставай!

РКЕОІСАРЕ о
2233. ргейісаге йі чй сплетничать на чей-л. счет.

ргейісаге Ьепе е гаггоіаге (или гикраге) шаіе см.
В-513.

ргейісаге аі (или пеі) йекегіо см. 0-247. 
ргейісаге ІІ йі§іипо а рапсіа ріепа см. 0-424. 
ргейісаге аі рогсі см. Р-2076. 
ресіісаге аі когйі см. 5-1096. 
ргейісаге киі (или йаі) Іеііі см. Т-632, 
ргейісаге аі ѵепіо см. Ѵ-270.
(аге со.тіе райге 2арра(а сЬе ргейісаѵа Ьепе е гакраѵа 

(или гаггоіаѵа) шаіе см. 2-23.
(поп ѵиоіе) пё ксепйеге пё ргейісаге см. 5-38С
о ксепйеге о ргейісаге см. 5-387.

РКЕОІСАТО ш
2234. йаге ч<1 <П ргейісаіо выдвигать кандидатом, 

прочить (на пост, должность):
.ІиШ зареѵапо сііе Ѵіеппа азсоКаѵа ІиІ е поп II Ооѵег- 

паіоге е 1о сіаѵапо іп ргсШсаіо рег аШ ззіте  сагісЬе (Л  5 ас- 
сНі, «Ьа ргітайопіа»),

...все знали, что в Вене прислушивались к его голосу 
больше, чем к голосу губернатора, н прі чнлн его иа самые 
высокие посты.

2235. еккеге іп ргейісаіо слыть подходящим, достой
ным (на должность и т. п.).
РкЕОІКЕ ѵ 

ргейіге Іа (Ьиопа) ѵепіига см. Ѵ-298.
РНЕРА2Ю ш

2236. ріапіаге чй киі ЬеІ йеі рге(агіо а) оставить 
кого-л. посреди дороги; Ь) прервать на самом интерес
ном месте.

2237. копаге іі рге(агіо избить, надавать тумаков. 
РКЕРА2ІОКЕ /

гиЬаге Іа шойекііа аііе ргеіагіопі см. М-1619. 
РКЕСАКЕ ѵ 

рге^аге ч^ соп 1е Ьгассіа іп сгосе см. В-1172, 
рге^аге чй рег іа киа йекіга см. 0-263. 
сЬі ѵиоі СгіКІо ке 1о рге^Ьі см. С-3068.

РКЕСІО т
2238. Іепеге іп рге^іо дорожить чем-л., ценить что-л. 

РКЕСО от
2239. рге^о йі Іайго поп ракка Іе ІогсЬе ргоѵ. а  веж

ливость вора не спасет его от виселицы (ср. вор вором 
и останется).
РКЕМЕКЕ о

поп кареге йоѵе іі саігаге ргеп’а см. С-229.
РКЕМ10 т 

о^пі {аііса шегііа ргешіо см. Р-249.
РКЕКОЕКЕ ѵ

2240. ргепйег(ке)'а (соп или соп(го) ч^ сердиться, 
злиться; обижаться на кого-л

Ьа М агіаппіпа зе Іа  ргспсісѵа рагіісоіагш епіе соі рІКоге 
(Е. Сазіеіпиоѵо. «г/ Мопсаіѵо»).

Марианнина была особенно зла на художника.
«Мі раге сЬе поп іс  1а ртепсіі Іапіо», сііззі егпгапсіо соп 

АІЬегІаггі пеІГаІгіо іеІГаІЬег^о.
сРегсЬё т е  1а йоѵгеі ргепйеге? Ё зір!о ип оіро таезіго. 

ЬеП іззіто» (Р. МопеШ. кМогіе йеі с!ірІотаіісо»).
— По-моему, ты не очень-то принимаешь это близко к 

сердцу, — сказал  я, входя в холл отеля вместе с Альбер- 
тацци.

— А чего мие расстраиваться? Это был великолепный, 
мастерской ход.

«Коп сгейеге сЬе Іо ІЧпѵійі регеЬё ѵіепі овШ віогпо а 
О зііа соп 1а тассН іпа е 1’аи іізіа , о т е  1а ргсікіа соп Ьиса 
регеЬё ё зет р ге  І1 р г іт о  Йеііа сіаззе» (Р. ѣраІІеШ. сЕьате 
с!і гірагагіопе> ) .

— Не думай, что я тебе завидую, раз ты каж дый день 
ездишь в Остию на машине с шофером, или что я на
строен против Луки, потому что он прілгій  ученик в классе.

II ргоЫ ета поп ё Іа ёигегга йе1'а зогіе, юісііё 1 пііо цисііа 
сЬе зі йезійега соі Ьа^ апіе іогга, зі оІЬепе. II ргоЫ ета е 
ріиіІоБІо сЬе с16 сЬе зі оИіепе гііБВик(а. Е аііога поп йеѵа 
т а і  ассайеге гіі ргепйегзеіа соп 1а зогіе, па соп 11 ргоргіо 
сіезійегіо (С. Раѵезе, *ІІ теШеге йі ѵіѵеге»).

Дело вовсе не в жесю косги судьбы, ведь все, чего мы 
упорно добиваемся, достижимо. Дело скорей в том, что до
стигнутое приедается, и тогда нечего зря пенять иа судьбу — 
всему виной наши желания.
(Пример см. ТЖ .  А-285; С-2332; Р-1542; Р-241; 5-1827; Ѵ-Ы6).
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2°.41. ргепй-ЕГкеІа йі чь жаловаться, пенять на что-
-либо:

Е кіі аѵеѵа зисскіаіо соі Іаііе таіегпо 1а сопѵіпгіопе сііе 
аі роѵеп зопо гібегѵаіе о^пі зогіа гіі ігаѵегзіе; регсіо поп ее 
1а ргеийеѵа (1і пиПа [С. СаББОІа, *11 Іа%Ііо йеі Ьо$со»).

С молоком матери Васко всосал убеждение в том, что 
беднякам уготованы в жизни всяческие невзгоды, и потому 
ои вовсе не пеиял иа превратности судьбы.
2212. ргепсіегіа рег чй заступаться за кого-л., принять 

чью-л. сторону, выступать на стороне кого л. (пример 
см. М-1292).

ргепйеге (ип) аЬЬа^Іі' см. А-10.
ргепйеге ГаЬЬгіѵо см. А-30.
ргепйеге ГаЬііо (геіі^іоко) см. А-38.
ргепйеге Гасчиа см. А-187.
ргепйеге айііо см. А-302.
ргепйегзі аііаппо см. А-308.
ргепйеге Раіге см. А-400.
ргепйеге 5о11о 1е кие аіі см. А-406.
ргепйігіа аііе^га см. А-479.
ргепйеге цс йаІГаІіо см. А-545.
ргепйегіа йаІГаІіо см. А-546.
ргепйеге аііго репйіо см. Р -1164.
ргепйеге Гашо см. А-633.
ргепйеге ашоге а (или  рег) чс см. А-655.
ргепйегкі й’яшоге см. А-656.
ргепйеге Гап^иіІІа рег Іа соаа см. А-751.
ргепйеге апішо а (или корга) ^й см. А-859.
ргепйеге ап іто  аййокко а чй см. А-860.
ргепйеге Гапіто йі чй см. А-861.
ргепйеге ип’агіа см. А-1070.
ргепйеге (Г)агіа см. А-10ь0.
ргепйеге йеІГагіа см. А-105)
ргепйеге йеііе агіе см. А-1068.
ргепйеге рег агіа см. А-1052.
ргепйеге коНо Іе а г т і см. А-1091.
ргепйеге а г т і г Ьа§а§!і е апіагкепе см. А-1084.
ргепйеге й’аккаНо см. А-1258я.
ргепйеге аііо см. А-1317.
ргепйеге аѵѵіатепіо см. А-1392.
ргепйеге Гсѵѵіо см. А-1394.
ргепйеге Ьаійапга аййокко а чй см. В-96.
ргепйеге а  Ьаііа см В-104.
ргепйеге чс со те  ип Ьа^оссо (или рег ип Ьаіоссо) см. 

В-143.
ргепйеге рег іі Ьаѵего см. В 376. 
ргепйегкі йі Ьессо соп чй см. В-397 
ргепйегкі Іа Ье§а см. В 40Э. 
ргепйеге ип ЬеТ ро’ Йі Ьоііе см. В-1073. 
ргепйеге ипа ЬеІІа шагшоМа см. М -858. 
ргепйеге а Ьепѵоіеге см. В-561, 
ргепйеге Іа Ьегіиссіа см В-610, 
ргепйеге ипа Ьеѵиіа см. В-633 с), 
ргепйеге (іі) Ъіапсо рег пего см. В -705. 
ргепйеге ипа Ьоссаіа й’агга см. А-1050. 
ргепйеге ип Ьоссопе (или ЬоссопсеІІо, Ьоссопсеію Ьос- 

сопсіпо) см. В-980.
ргепйеге чй аі Ьоссопе (со те  1а гапа или со те  П га- 

поссЬіо) см. В-981. 
ргепйеге іі (кио) Ьогйопе см. В-1020, 
ргепйегкі а Ьойе см. В-1070, 
ргепйеге а Ьо11е§а см. В-1096. 
ргепйеге Ьгассіо см. В-1173, 
ргепйеге чй соп Іе ЬгасЬе іп та п о  см. В-1129, 
ргепйеге 1е Ьгі^Ііе іп т а п о  см. В-1229, 
ргепйеге 11 Ьгопсіо а чй см. В-1254, 
ргепйеге а Ъгисіареіо см В-1257, 
ргепйеге іі Ьгипо см. В -1269. 
ргепйег Вийа см В-1357. 
ргепйеге чй соп Іе Ьиопе см. В-1438. 
ргепйеге чс рег Ьиопо см. В-1458. 
ргепйегкі ипа Ьиопа т а п о  Йі Ьоііе см. М-648, 
ргепйеге чс рег Ьиопа топ е іа  см. С-2189.

ргепйеге іп Ьиопа рагіе см. Р-655. 
ргеп:1ег5І Ьиоп (епіро йі чс см. Т-208, 
ргепйеге а саісі Іа Іогіипа см. С-124, 
ргепйеге ипа саійапа см. С-148. 
ргепйег(ке)1а саійа см. С-163, 
ргепйеге а са?йо см. С-156, 
ргепйеге чй саійо саійо см. С-164. 
ргепйеге іп сатЬіо йі... см. С-250, 
ргепйеге сатр о  см. С-389, 
ргепйеге ипа сапіопаіа см. С-586, 
ргепйеге 1а сапіопаіа см. С-587, 
ргепйегіа 1га (іі) серо е (іі) соііо см. С-701, 
ргепйеге чй рег і сареііі см. С-646, 
ргепйегкі рег і сареііі см. С-642, 
ргепйеге (іі) сарреііо см. С-856, 
ргепйеге ип сагаіо см. С-898, 
ргепйеге сака іп... см. С-1168, 
ргепйеге іп сакіа^пе см. С-1258.
ргепйеге Іе саіЛа^пе (йаі (иосо) соп 1а г а т р а  (или 

соп 1о гатр іпо) йеі &аі(о (или соііа та п о  аіігиі) см. 
С 1257.

ргепйеге іп саіііѵа рагіе см. Р-655. 
ргепйеге саѵоіі рег ТіхсЬі см. Р-934. 
ргепйеге іп сіапсіа (или іп сіапсе) см. С-178ч 
ргепйеге чс а сіапсіа см. С-1785.
ргепйеге И сіеіо а  чиайгеііі (или а ксассНі, а хріссЬі) 

см. С-1860. 
ргепйеге Іа сіосса см. С-1947, 
ргепйеге рег іі сіиНо см. С-1987, 
ргепйеге і соссі см. С-2003, 
ргепйеге іі соііаге см. С-2090, 
ргепйеге рег іі соііаге см. С-2092, 
ргепйеге іп соііо см. С-2117, 
ргепйегкі чс іп соііо см. С-2118- 
ргепйеге чй рег іі соііо см. С-2119, 
ргепйеге соіоге см. С-2196, 
ргепйеге соіоге йі... см. С-2197, 
ргепйеге ип соіро Й’ап а  см. С 2212. 
ргепйеге а соііеііаіе см. С-Л268. 
ргепйеге іі сОІІсПо рег 1а Іа т а  см. С-2276, 
поп ргепйеге іі соііеііо рег іі іа^ііо см. С-2277, 
ргепйеге с о т т іа іо  см. С-2313.
ргепйеге с о т т іа іо  йаі топйо  (или йаііа ѵііа) см.

С-2314.
ргепйегкеіа сотойа см. С-2329.
ргепйег(кі) сопПйепга (тж. ргепйеге йеііе сопПйепге) 

см. С-2418, 
ргепйеге соп^ейо см. С-243С 
ргепйеге іі сопрейо см. С-2431, 
ргепйеге іп сопкійегагіопе см. С 2462. 
ргепйеге чс рег сопіапіі см. С-2489, 
ргепйеге чй йі сопігореіо см. С-2583, 
ргепйеге ч^ іп сопігоріейе см С-2584, 
ргепйеге ип с о т о  рег ип ГіксЬіо см. Р-Р34 
ргепйеге іі с о га ^ іо  а йие т а п і см. С-2627, 
ргепйеге с с р о  см. С-2760, 
ргепйеге Іа со г яа см. С-28СЗ. 
ргепйеге іі согзо см. С-2815, 
ргепйеге Іе соке рег іі Іого йігШо см. Е -569. 
ргепйеге ипа соііа см. С-2у91. 
ргепйеге рег іі сиіо см С-3157, 
ргепйегкі чс а  сиоге см. С-3275, 
ргепйеге ипа Йаіа .агс!а см Р-45. 
ргепйеге іі йаѵапіі см. 0-58. 
ргепйеге пеі йеЬоІе см. 0-75. 
ргепйеге чс рег йепаго сопіапіе см. С-2489, 
ргепйегіа соп і йепіі см. 0-185. 
ргепйегіа соі йепіі сопіго чй см. 0-186 
ргепйегкі рег і йепіі см. 0-187
ргепйеге а (или іп) йІІеНо (тж. ргепйі-гьі йііеііо йі...) 

гм 0-431. 
ргепйеге Зішога см. С 141 а).
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ргепскге ип (или II) Йігіггопе см. 0-577. 
ргепсіегкі іі йіка^Н сП (-\-іп{.) см. 0-587. 
ргепйеге іі сіопііпе А^окі.по см. А-385. 
ргепйеге йойгіпа см 5-883. 
ргепйеге а Йоггіпа см. 0-903. 
ргепсіеге йие Ьоссопі см. В-980.
ргепйеге йие соІошЫ (или ріссіопі) а  (или соп) ипа 

Іаѵа см. Р-312. 
ргепйеге цс соп йие т а п і см. М-649, 
ргепйеге гіие гі^о^оіі а ип Тісо см. К-359. 
ргепсіеге I сіиоіо см. 0-931. 
ргепсіеге ециіѵосагіопе см. с -85. 
ргепйеге ГегЬа іи т а г іа  см. Е-109. 
ргепсіеге іп ехапіе '•м. Е-170. 
ргепйеге Гекса см. Е-172. 
ргепйеге аІГехса см. Е-180- 
ргепсіеге (Г)е5Ігешііа см. Е-224. 
ргспсіеге іп ТаІІо см. Р-ШО. 
ргепсіегіа соп Іераіо см Р-392. 
ргепсісге Пак» см Р-593. 
ргепсісге іі (ііо см. Р-786.
ргопйеге (І5сНі рег Гіахспі (или ІіаксЬі рег ГіхсЬі) см.

Р-934.
ргепйеге рег і ТопсІеІІІ см. Р-994. 
ргепйеге цй рег іі Іопао йеі саігопі см. Р-1019. 
ргепсіеге Іа Іогіипа рег і сареііі (или рег ип сіиіГеМо, 

рег іі сіиНо) см. Р-1131. 
ргепйеге Ігеййо см. Р-1274. 
рг^пйегвеіа ігеййа см. Р-і275. 
ргепйеге сіеі Тгеясо см. Р-1313. 
ргепйеге іі {гексо см. Р-1314. 
ргепсіеге йі {гоіііе см. Р-1365. 
ргепйеге Тито см. Р 1448. 
ргепйеге іі Тип^о см. Р-1479. 
ргепйеге гиосо см. Р-1536.
ргепйеге Тиосо соше Гекса {или соіпе гоіііпо. соше 

1а роіѵеге, соіле ип яоІТапеІІо, соше Іс гоІГо) см. Р-1537. 
ргепйеге іп ^аЬЬіа см. С -15. 
ргепйеге а ^аЬЬо см. 0-22. 
ргепйеге ипа даііе (или &Ша) см. С-27, 
ргепйеге (йі) воИо § атЬ а  см. 0-173. 
ргепйеге ип дашЬсго см. С-1у4. 
ргепйеге ^ашЬопе см. 0-200.
ргепйеге &а{(а (или ^аКо) сіа (или а) реіаге (или Йа 

реіііпаге) см. 0-251 
ргепйеге діосо см. С-49І 
ргеіпйогві ^іосо сП... см. 0-496. 
ргепйеге іп §іго см. 0-692. 
ргепйеге 1о ^поссо см. 0-814. 
ргепйеге рег 1а (или а ііаі §-о!а см. 0-856. 
ргепйегкі ипа §гапа см. 0-944. 
ргепйеге ип §тапсЬіо (а  зессо) см. 0-961. 
ргепйеге §го$$о сиоге см. С-3276. 
ргепйег$і П §изіо йі (или а)... см 0-1215. 
ргепйеге ипЧтЬессаіа см. 1-51. 
ргепйеге аІГіпіргоѵѵіко см. 1-139. 
ргепйегхі ГіпсоітшЛ см. 1-174. 
ргепйеге іпсгеіпепіо см. 1-181. 
ргепйеге Гіппапгі см. 1-301. 
ргепйеге аі 1асг'о дй см. Ь-48. 
ргепйеге II 1аг§о см. 1.-186. 
ргепйегіа (аііа) Іаг§а см 1.-176.
2243. ргепйеге с Іаксіаге либо т^к, либо этак: 

«Сіазсипо а зио гпосіо», СІ!РЧС М озіаіііпо зігіпдепсіові пеііе 
Браііе. «іо яопо (а((о соаі: о ргепйеге о Іавсіаге» (<4. Мога- 
ѵіа. *Ѵатапіе іп/еіісе»),

— Всяк по своему. — сказал  Мосталлино, пожимая пле
чами. — такой уж  я есть: либо да, либо нет.
ргепйеге Іа Іаигеа см. Ь-243.
ргепйеге аііа Іед^ега см. І.-330.
ргепйеге Іе Іе^паТе см. I. 346.
ргепйеге іі іеопе рег 11 сіиНеііо см. Ь-379.
ргепйегзі 1а ПЬегІа <11 (+ ш /0  см. Ь-545.

ргепйеге Іісепга йа чй см. 1.-581- 
ргепйегкі Іісепга... см. І.-582 
ргепйеге Ііп&иа йа... см. 1.-688. 
ргепйегві 1а І.п^иа Іга 1 йепіі см. Ь-684. 
ргепйеге чс а?1а Іопіапа см. Ь-785. 
ргепйеге Іиссіоіе рег Іапіегпе см. ^-142. 
ргепйеге Іисе см. Ь-827. 
ргепйегіа Іип&а см. Ь-949. 
ргепйегзі іі Іикхо йі (+іп[.) см. 1.-1023. 
ргепйег($е)1а а (или рег) т а іе  см. М-210, 
ргепйегкі а шаіе рагоіе см. Р-559. 
ргепйеіе іп піаіа рагіе см. Р 655. 
ргепйеге іп шаі $еп$о см. 5-637. 
ргепсіегзі ип шаіаппо см. М-154, 
ргепйеге іі шапісо йі дс см. М-408, 
ргепйегсі 11 піапісо см М-409, 
ргепйеге Іа т а п о  а чй см. М-650, 
ргепйеге іп т а п о  см. М-651, 
ргепйеге йеі тагсіо  см. М 758. 
ргепйеге И т а ге  см. М-805, 
ргепіеге ипа т а гт о Н а  см. М -838 
ргепйеге ип (или іі) таггопе см. М-860, 
ргепйеге т е іе  см. М-1065, 
ргепйеге тепш гіа йі чс см. М-1088, 
ргепйеге іі тегіо ііо  (аііа  геіе) см. М-1241, 
ргепйеге іп те гго  см. М-1357, 
ргепйеге ип те гго  йі Тогіипа см. М-1375, 
ргепйегкі іі тіпог т а іе  см. М-219, 
ргепйеге йі т іг а  см. М-1525, 
ргепйеге 1е тіхиге см. М-1588, 
ргепйеге топйо см. М-1798, 
ргепйеге іі топйо рег іі (кио) ѵегко см. Ѵ-406. 
ргепйеге іі топг'о со те  ѵіепе см. М 1797. 
ргепйеге дс рег топеіа Ьиопа (или сопіапіе, соггеп(е) 

см. С-2489, 
ргепйеге 1а то п п а см. М-1841, 
ргепйеге Іе то$$е см. М-2077.
ргепйеге Іа токка (или Іе то$$е) йа... см. М-2075.
ргепйеге 1е товве йаі йііиѵіо см. М-2076.
ргешкге т и Я а  см. М-2133.
ргепйег$е!а соі ти ііп і (а  ѵепіо) см. М-2154.
ргепйеге рег іі пахо см. N-54.
ргепйеге а поіа см. N-393.
ргепйеге а поіа соте (или ріи сЬе) іі Тито пе&ІІ оссЫ 

см. Р-1438. 
ргепйеге іі п оте см. N-430. 
ргепйеге поіа см. N-464. 
ргепйеге поіе см. N-465. 
ргепйеге отЬ га см. 0-344. 
ргепйеге діі огйіпі см. 0-521.
ргепйеге рег ого соіаіо (или рег ого йі сорреііа) см.

0-622.
ргепйегхі ип 0580 йа гойеге см. 0-700. 
ргепйегзі чс іп расе см Р-19. 
ргепйеге 1а раіа рег іі тап ісо  см. Р-113. 
ргепйеге 1а раііа аі Ьаіго см. Р-147. 
ргепйеге И рап по рег іі (вио) ѵегво см. Ѵ-406. 
ргепйеге ипа рарега см. Р-368. 
ргепйеге Іа рагоіа см. Р-557. 
ргепйеге іп (реже киііа) рагоіа см. Р-555. 
ргепйеге 1е рагоіе а т а іе  см. Р-558. 
ргепйеге Іе рагоіе а ѵоіо см. Р-5ІЗ. 
ргепйеге 1а рагіе (или Іе рагМ) йі цй си, 

Р-652.
ргепйеге рагіе а цс см. Р-653.
ргепйеге рагіе рег цй см. Р-654.
ргепйеге раг(і(о см. Р-705.
ргепйеге циеі сЬе ра^ва іі сопѵепіо см. С-2590.
ргепйеге іі ра$$о (или і ра$$і) см. Р-818.
ргепйеге Іа равіа см. Р-847.
ргепйеге а рейаіе с ч Р 984.
ргепйеге цй рег іа реііе йеі сѵіо см. Р-1051.



РКЕ 800

ргепйеге реіо см Р-1119
ргепйегхі репа йі... см. Р-1138.
ргепйег$і Іа репа см. Р-1145.
ргепйеге Іа реппа см. Р-1180
ргепйеге чй а рехсі іп іассіа с.и. Р-1354,
ргепйеге йі резо см. Р-1379 Ь).
ргепйеге цс йі (или а) ре44о см. Р-1 129
р.епйеге цй йі реііо (или рег іі ре44о) см. Р-1430.
ргепйегхі ріасеге йі цс см. Р-1474.
ргепйеге йі ріапіа см. Р-1519.
ргепйеге ріейе см Р-1086.
ргепйеге ипа ріе§а гм. Р-1732.
ргепйеге цс а рі^іопе см. Р1796.
ргепйеге Іа роірі 44а см. Р 1986.
ргепйеге і! рогю рег Іа сойа см. Р-2078.
ргепйеге 1а рогіа < м. Р-2107.
ргепйеге ро&ігіопе см. Р-2139.
ргепйеге роьіо аііа ргейіса см Р 2228.
ргепйеге і ргоргі соссі см. С-2004.
р.гспйсг($і) цс киііе ргоргіе $раІІе см. 5-1270.
ргспсіеге іі ргорпо ігепіипо гм. Т-926.
ргепйеге цй а ри^пі си. Р-2407.
ргепйеге йі рипіа см. Р-2461.
ргепйеге цс рег Іа рипіа см. Р-2462.
ргепйеге рег рипіо йі т іг а  см. Р-2537.
ргепйеге циоіа см. <2-125
ргепйеге гайісі см. К-25.
ргепйеге Іе гейіпі (іп т а п о )  си К-158.
ргепйеге гехріго см. К-260.
ргепйеге пеііе геіі см. К-283.
ргепйеге іп гійеге см. Р-327.
ргепйеге «иі гійеге см. Р-328.
ргепйеге ип гі^адпоіо рег ііи те  см. К-356.
ргепйегм цс іп »ап4а расе см. Р-19.
ргепйеге 5ап Ріе4го рег Іа ЬагЬа см. Р-1791.
ргепйеге а кахьаіе см. 5-247.
ргепйіге ипа кЬогпіа см. 8-287.
ргепйег5і ипа хЬгопга см. 5-289.
ргепйеге ина зсаітап а  рег... см. 5-312.
ргепйеге цй іп ксагтіЬіо рег ип а Иго см. 5-315
ргепйег(зі) а ксеха йі Іекіа см. 5-389.
ргепйеге цй а ксНіаТТі см. 5-403.
ргепйеге ипа $сиг(іа см. 5-508.
ргепйеге рег іі зейеге см. 5-570.
ргепйеге киі хегіо см. 5-669.
ргепйегзеіа а ип коійо см. 5-927.
ргепйеге іі 50Іе см. 5-955.
ргепйеге іі коіе а диайгейі (или а хсассЬі, а кріссЬі) 

см. С-1860. 
ргепйеге зоппо см. 5-1043. 
ргепйеге іі $оргаѵѵеп4о см. 5-108? 
рр-пйеге Іа $ог4е рег і сареііі (или рег ип сіиКеМо, рег 

іі сіиііо) см. Р-1131. 
ргепйеге (йі) аоНо^агтіЬа см. 5-1193. 
ргепйеге Іо «ра^ЬеИо см. 5-122? 
ргепйеге (ипо) ьра^о см 5-1235. 
ргепйеге аііе храііе см. 5-1254. 
ргеш1сг($і) че 80116 ^раііе см 5-1270. 
ргспйсгзі 5ра850 сіі... см. 5-1314. 
ргепйеге а кріпіопі см. 5-1444. 
ргепйеге 1о крип4о йа... см. 5-1551. 
ргепйеге ипа зіапдаіа см. 5-1629. 
ргепйеге ъ’апга см. 5-1637. 
ргепйе-хеіа соп Іе кіеііе см. 5-1691. 
ргепйеге ипа хігасса см. 5-1804. 
ргепйеге Іа кігайа см. 5-1869.
— поп хареге сЬе кігайа ргепйеге -м. 5-1870. 
ргепйеге рег ипа $4гайа см. 5-1871. 
ргепйеге йі киііа $ігайа см. 5-1872. 
ргепйеге Іа кігайа 1га (или [га) 1е датЬі (или 4га і 

ріейі) см. Ѵ-493. 
ріепйеге дй рег іі хио $ігоііпассіо(Іо) см. 5-1952.

ргепйеікеіа (а) ьп 4ап4о 1а саппа см С-523.
ргепйеге 4етро см. Т-277.
ргепйеге іі кио Іеіпро см. Т-278.
ргепйеге іі Іетро  рег іі сіиПеІіо см. Т-279.
ргепйеге іі 4етро сііе ѵіепе (или сЬе Ьіо іпапса) см.

Т-280.
ргепйеге іегга см. Т-424.
ргепйеге іеггепо см. Т-452.
ргепйеге 1а 4ек$ега см. Т-470.
ргепйеге 1а 4ек4а см. Т-584.
ргепйеге Іа 4о«а см. Т-703.
ргепйеге іі 4ого рег Іе согпа см. Т-771.
ргепйеге ІгаяіиІІо см. Т-853.
ргепйеге іі Ігепіипо см. Т-926.
ргепйеге іі іигсо рег і ЬаШ см. Т-978.
ргепйеге іп и^&іа см. V  42.
ргепйеге Ги$сіо с.и. Ѵ-225
ргепйеге цг рег ѵаіиіа сог.епіе см. С-24Р9.
ргепйеге цс со те  Ѵап^еіо см. Ѵ-57.
ргепйеге аі ѵагсо см. Ѵ-82.
ргепйеге цс а ѵе§1іа см. Ѵ-148.
ргепйеге іі ѵеіо см. Ѵ-193.
ргепйеге ипа ѵепіаіа Й’апа с.и. Ѵ-228.
р.епйеге іі ѵепіо йі Ігопіе см. \-2 7 \.  ■
ргепйеге цй рег іі хио ѵегхс см. Ѵ-405 11
ргепйеге Іа ѵіа 1га (или 1га) Іе ^атЬ е [или 4га ! ріе- 

йі) см. Ѵ-493. 
ргепйеге аі ѵіхсЬіо см. Ѵ-632. 
ргепйеге 1а ѵо§а см. Ѵ-867. 
ргепйеге іі ѵоіо см. Ѵ-911. 
ргепйеге іі ѵоіо рег аіігі Іійі см. Ѵ-912. 
ргепйеге і ѵо41 см. Ѵ-971. 
ргепйегкі гітЬеІІо йі цй см. 2-52.
Ьиііаге кагйеііе рег ргепйеге Іиссі см. 5-243. 
йаге 11 йі4о е ѵейегзі ргепйеге Іа та п о  см. 0-690. 
еххеге рг чо йаі йіаѵоіо см. 0-335.
1аг8І ргепНеге рег Іе Іаійе см. Р 89.
Іагкі ргепйеге іп 4а$са см. Т-109.
іп5е§паге аі (?аі41 а ргепйеге і юрі см. С-299.
Іахсіагкі ргепйеге Іа та п о  йа цй см М-610.
поп кареге сЬе рехсе (или рсксі) ргепйеге см. Р 1355.
4га йие т а і і  ргепйегьі іі тіпоге с.и. М 219. 
йа ргепйегкі соп 1е то ііе  см. М-1699.
— $ргоро$і1о йа ргепйеге соНе тоЛ е см. 5-1532. 
йа ргепйег ип огко см. 0-645.
сапе сЬе тоІ4о аЬЬаіа ргепйе росЬе Іергі см. С 480. 
сЬі йеІГаНгиі (гоЬа) ргепйе, Іа киа 1іЬег4а ѵепйе см.

Ь547.
сЬі Ьеп йопа, саго ѵепйе, ке ѵіііап поп ё сЫ ргепйе Л 

см. Ѵ-574. I
2244. сЫ На ргеко, т а і  ка Іаксіаге ргоѵ. ег тот, кто 

взял, отдавать не любнт.
сЬі поп ѵиоі гепйеге, Га т а іе  а ргепйегк см. К-224. 
сЬі рій сЬе (поп) йеѵе ргепйе, (На 1а соійа сііе Гар- 

репйе см. С-2670.
сЫ ѵиоі ѵіѵеге е 5Іаг Ьепе, ргепйа іі топйо со те  ѵіе- 

пе см. М-1816.
со т е  Гап^иіІІа Ьа ргезо Гато, Ьіко^па сЬе ѵайа йоѵ’ё 

4іга4а см. А-755. 
рег сотра^п іа ргеке то§1іе ип Ігаіе см. С-2338 
а Йаг{?іі ип йі4о, ргепйе (Ш44а) 1а тап о  (тж. йа4е^1і 

ип йі4о, ѵі сгепйоп За та п о ; §1і йаі ип йі4о е 5І ргепйе 
1а тап о ; $е ріі йаі ип йііо, 4і ргепйе апсЬе іі Ьгассіо) 
см. 0-711. 

йоппа сЬе ргепйе, 5І ѵепйе см. 0-809. 
йоппе яепга ѵейеге е ѵіпо хепга 5еп4іге поп ке пе ргеп

йе с.и. 0-811.
ё с о т ’апйаге а ргепйеге іі рапе а( іогпо см. Р-293. 
ё со те  ргепйеге ипа Іітопа4а см. І.-600.
§а!4а іп§иап4аіа поп ргеке т а і  4оро см. 0-274.
Іа ^ігапйоіа ^іі Ьа рге$о іиосо см. С-С51.



Іеддеге е поп іпіелскге ё соше сассіаге е поя ргеп
йеге см. Ь-326. 

іпе^ііо ргепйеге іі сапе рег 1а сойа см. С-495. 
аПа тезка Іиііе 1е рапсЬе 5оп ргеке см М-1262, 
іпікегісогйіа сапіаѵап і птіііі циапйо &1і ріеке (иосо 

Іа сараппа! см. М-1559.
Гого поп ргепйе тассп^а см. 0 -6Л0. 
раг сЬе §1і аЬЫап ргеко ипо кріссЬіо йі сгосе! см. 

5-1401.
§1і ргепйе 1’ечігс см. Е-231.
ргепйі ип та ііо п е  см. М Э
Іа ргепйе іі пегѵояо см. N-239.
ргеко іі рагіііо, секзаіо ГаНаппо см. Р-712.
5І ргепйоп рій токсЬе соп ипа ^оссіоіа Йі т іе іе  сЬе 

ссп ип Ьагііе іГасеІо см- М-2062.
ипо 5і Йіѵегіе а ^гаііагсі е Гаііго 5і ргепйе 1е кие риі- 

сі см. Р 2412.
РКЕРАКАКЕ ѵ 

ргерагаге іі Іеііо а... см. І.-487. 
ргерагаіе іі Іеггепо см. Т-453, 
ке ѵиоі 1а расе, ргерага 1а §иегга см. Р-25.

РКЕ8А [
2245. ргеза іп §іго шутки, проделки:

№ апс1іе ипа т е г г а  ргсча іп еіго, іі Ріпип 1а з іітаѵ ап о  
іиШ  е Іе ѵоіеѵапо Ьепе іп о;;пі атЬ іеп Іе  (11. Зітопеііа, 
«гТігаг таііта»)

Н е было даж е попыток розыгрыша: все везде уваж али и 
люЗі.ли Пнііѵі

ТиМо іі роіеге ега сіипфц': пеііе шапі <1е> ІаЛгІ йі Ье* 
з і іа т е .., апсога рій йеі 8оШо овпі огсііпе е іееее  аррагіѵа 
ога ип ітЬ гоеІіо , ипа ргеза іп еіго, ип сІеІШо (Л. I е Іасо, 
«І-С циаііго ціогпаіе <іі А араіі»).

Всю власть забрали в  свои руки угѵ, іігики скота... и те- 
перь еще больше, чем прежде, всякий приказ, всякое рас
поряжение фашистских властей казалось преступным об* 
маном населения.
2246. ргеза сіі розЫопе занятие позиции (в споре); 

точка зрения:
Бопо гіа гісогйаге Іе ігециепіі ргезе (II розігіопе гіеі Ее- 

зиШ... («Ціпаьсііа», 31 тагго 1972).
Можно вспомнить о неоднократных высказываниях иезуи

тов..*
2247. ргеза сіі іаЬассо мелочь, пустяк:

Рег ѵоі ё ипа ргеза <Н іаЬассо (О. Ѵег&а, «Мазіго-йоп 
Сезиаійо»),

Д ля вас ведь это такая мелочь.
2248. 6\ ргіша ргеза с первого раза, с первого взгляда. 
аЬЬапсіопаге Іа ргеза см. Р-2254.
2249. аѵеге ргеза закрепиться, прижиться:

Ь а  іегтіпоІо& Іа Іеспіса Ьа зет р ге  аѵиіо ргеза пеі ІеззІсо 
роіііісо е регзіпо сщеііо геіі^іозо (С. Раііоііа, «Ье рагоіе йеі 
роіеге»).

Специальная терминология всегда прочно входила в по* 
литический и даж е религиозный лексикон.
(Пример см. тж. М-669 Ь).
2250. йаге ргеза (или 1е ргезе) предоставить выбор, 

возможность.
2251. еззеге (или ігоѵагзі) аНе ргезе соп... померяться 

силами, схватиться с..., иметь дело с...:
II рагіаш епіо ііа ііапо  ега аНе ргезе соп ! ргоЫешІ егаѵозі 

гіеІГипііісагіопе (С. Раііоііа, «Ье рагоіе йеі роіеге*).
И тальянскому парламенту пришлось столкнуться со слож

нейшими проблемами национального объединения.
Ма апсЬе Ьоѵе зі Ігоѵб а ііе  ргезе соп п ет іс і ітрІасаЬШ  

(«Кіпавсііа», 14 йісетЪге 1973).
Но и Лову пришлось столкнуться с  непримиримым про* 

тивником.
Мі рагѵего регзопе зегіе е ^ІийІгіозе, аН е ргезе соп ип’іп« 

ѵазіопе йі раггі, сЬе егаѵ ато  поі (А. Сатрапііе, «СИ азра-
тад,і е Ѵіттогіаіііа йеІѴапіта»).

Это были люди серьезные н рассудительные, привыкшие 
иметь дело с суматошными клиентами вроде иас.
(Пример см. тж. Р-847).
2252. Таге Ьиопа ргеза соп войти в хорошие дело

вые отношения с кем-л.
2253. Гаге ргеза а) схватывать, твердеть (о цементе, 

гшісе и т. п.):
Т іорі тап д іаѵ ап о  циеііе рНІоІе, ро! Ьеѵеѵапо; II &еззо 

іасеѵа ргеза ей евзі г ітап еѵ ап о  т и г а іі  {Л, РапгШ, «Ьа риі- 
сеііа зепга риісеііадёіо»).

Крысы поедали эти пилюли, пили воду, в застывший гипо 
замуровывал им внутренности.

Ь) приняться (о растениях) ; с) срастись (о костях и 
т. п.); й) повлиять, подействовать:

— Е и о то  сН е з іг е т а  ^игЬегіа; рег сіб 5и ІпІ Іа  ргеьа ьоі- 
іап іо  1а бсЫеИегга (У. Вгоссігі, «•/ гетрі сіеі ^гапйе атоге»).

— Э то исключительно хитрый человек. Поэтому на него 
подействует только искренность.

«Ри іі йиеііо рій ітрог^апіе е рій Іипко Гга іиШ , сарасе 
<1і Іаг ргеза зиі риЬЫісо іп тап іега  браѵепіоБа..,»- (С.; Сейег- 
па, «Зіцпоге & Зщпогі»),

«Это центральный дуэт, самый длинный в опере. Н а пуб
лику он может подействовать просто устрашающе...»

е) утвердиться, войти в силу. 
2254. Іазсіаге (или аЬЬапгіопаге) 1а ргеза выпустить из 

рук; отпустить, отцепиться.
ігоѵагзі аНе ргезе соп... см. Р-2251.
2255. ѵепіге аііе ргезе а) померяться силами, вступить 

в единоборство:
—а созі роса й ізіапга йа ип іа і регзопа^еіо. поп ега роз- 

зіЬіІе Гаг ^ие1 тез ііе ге  зепга ѵепіге а ііе  ргеве, о апйаг 
й’асссгйо соп Іиі (А. Мапгопі. «I рготелзі зрові»).

...на таком близком расстоянии от замка дона Родриго 
можно было заниматься самоуправством, вступив с ним либо 
в единоборство, либо в союз.

Ь) поругаться, поссориться:
Езза іасеѵа іап іо  ргезіо а то п іаге  іп соііега е а  ѵепіге 

аНе ргезе соп зие соаЬіІапІі («Ь’Еьргеззо», 1976).
Ей ничего не стоило вдруг разозлиться и поссориться со 

своими соседями.

РКЕ8ЕІЧТАЧЕ о 
ргекепіаге 1е а г т і  см. А-1111.
ргекепіаге іп Ьиопа [саШѵа, Таіха] Іисе см. Ь-821. 
ргекепіагкі соііа согйа аі соііо см. С-2657, 
ргеяепіаге киоі йоѵегі см. 0-889. 
ргезепіаге 1а іекіа йі чй см. Т-583.

РКЕ8ЕКТЕ адд е т
2256. аѵеге (или іепеге) ргехепіе иметь в виду, не за

бывать:
«Т.епі ргезепіе с.Ье йошапі Іі ІпІегговЬегб 1п БІогІа. сарЛо’ »

(М. Моц.На, гі.е 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).
— Не забудь, завтра я тебя вызову по истории. Ясно?

2257. Гаге ргехепіе а чй напомнить кому-л. 
рахяаге Геіа ргезепіе см. Е-261.
(кіа йеі(о) кепга оііека йеі ргекепй см. 0-271. 

РКЕ8ЕЫ2А [
(аге аііо йі ргеаепга см. А-1313.
сЬі іі Іойа іп ргекепга, іі Ьіакіпіа }п аккепга см. Ь-769. 
іаі рі^ііа Іеопе іп аяяепіа, сНе іеше ип іоро іп рге&еп- 

га см. Е-386.
РКЕ8Ш ІО т 

гірогіаге 1а реііе іп ргехИіо см. Р-1053.
РК Е80 адд  

рагіііо ргеко см. Р-677.
— а рагШо ргеяо см. Р-678.
■— рег рагШо ргеко см. Р-679.
— аѵеге ип рагіііо рге$о см. Р-680. 
а  ип рипіо ргеко см. Р-2497.
рагеге ргеко аІГаг<-^іеііо (или а^іі ; гсЬеШ) см. А-989. 
ІІ Ьепе ѵа ргево циапйо Оіо 1о шапйа см В-495. 
о§-пі сока ѵа ргека рег іі тап ісо  см. М-414.

РК Е 880 аѵѵ 
ргекх’а росо см. Р-1909.

РКЕ5ТАКЕ о 
ргекіаге 1а сатіс іа  рег чй см. С-274, 
ргекіаге йоіігіпа см. 0-882. 
ргевіаге іі Тіапсо а... см. Р-550. 
ргевіагкі аі §іосо см. С-498, 
ргекіаге іпсгеітіепіо а чс см. 1-182. 
ргекіаге піапТогіе см. М-359.
ргевіаге та п о  (или йеііа тап о , йеііе шапі) а (или 

іп, зи, айй0880 а) чс см М-576, 
ргехіаге т а п  Гогіе см. М-582, 
ргекіаге іі поіпе см. N-431.
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РКЕ 802

' ргезіаге огессЬі (или  огессЬіо) а чс см. 0-547. 
рге5Іаг5! іі «аіе Гип ГаИго см. 5-96.' 
ргехіаге *и редпо см. Р-1008. 
ргехіаге Іа ѵіа а чй см. Ѵ-496. 
іі Ьеп гепйеге Іа іі Ьеп ргехіаге см. Н-222. 
а ’ саіііѵі ѵісіпі поп діі ргехіаг диаіігіпі см. Ѵ-558.
2258. сЬі рге$(а (или ітргезіа), 1етре$іа (е сНі ассаііа, 

Іа Іа Іехіа) ргоѵ. в долг давать — дружбу терять.
Іа глодііе, Іо зсНіорро, іі саѵаііо е іі сапе поп $і рге- 

*іапо а пе$5ипо см. М-1691.
а ѵезіе Іодога роса *ес!е ѵіеп рге$(а(а см Ѵ-426. 

РКЕ5Т.ОІО т 
діосйі йі ргеяіідіо см. С-473.

РКЕ5ТО а§д е аѵѵ
2259. ргезіо о Іагйі рано или поздно:

«...Репвасі Ьепе... йоѵгегло зет р ге  іы|*|*іге е ргевіо о іапН  
Іагето ипа Ъгиііа / іпе» (С. 8сегЪапепсо, «Ьа [и&а іпиіііе»),

— Подумай хорошенько... нам все время придется быть 
в бегах, н рано или поздно мы плохо кончим.
еззеге ргезіо аііа іогіипа см. Р-1124.
2260. Уаге ргезіо поспешить, поторопиться:

«Аѵапіі, д іш т і цыеііо сѣе ѵио!, т а  (асс іато  ргезіо...» 
(О. Агріпо, «II ргосе550»).

— Ну, давай, выкладывай, да по-быстрому...
(Пример см. тж. 5-1410).

— Ьиса Іа ргехіо см. Ь-798.
■— ё ип Ьиса іа ’ рге$(о см. Ь-799.
2261. — соше ?а рге$(о а ?аг ІагсИ- как ии беги, 

а время не догонишь.
атог, {иосо е Іокхе ргехіо *і согохсе см. А-675.
i Ьепеіігі йеі то г іі ѵап ргекіо іп іи т о  (или 80П0 рге- 

5Іо (ііте.ііісаіі) см. В-547.
сНі рге$(о Йепіа, рг°5Іо «гіепіа см 0-138. 
сНі ргехіо іпйепіа рге$(о «рагепіа см. 1-192.
2262. (ё) рге$(о йеііо (тж. $1 ?а рге$го а гііге или а 

рагіаге) легко сказать:
Тегезіпа. — Рогзе ё шевНо 4и поп Іе а № а  гіеііо піепіе... 

5і іа  рге5Іо а  рагіаге. Роі еі епЬіесопо 1е сопвеЁиепге 
(I. 8ѵеѵо, Соп Іа реппа й*ого» ).

Т е р е а и и а .  — М ожет быть лучше бы тебе ей ничего не 
говорить... Ведь слово ие воробей, а  потом результаты — на 
собственной шкуре.

Согп’ега іі позіго е>осо? Е ргезіо гіейо (/. СаШпо. *Ье 
Созтісотісііе» ).

В чем заклю чалась нгра? Это не так-то просто.
Ргііг. — Сопѵегкаіе... сопѵегваіе...
Ыапйа. — Ё ргевіо йеЛо (О. Регіоіі, «йоппе»}.
Ф р и ц ,  — Рассказывайте... рассказывайт 
Н а н д  а. — Легко сказать — рассказывайте.

(ё) рге$(о Іаііо! см. Р-258.
1а таГегЬа сгезсе рге$1о см. Е-118.
2263. рге$(о е Ьепе поп $(аппо (или поп ѵаппо) іп- 

яіете (тж. рге$1о е Ьепе гаго аѵѵіепе) ргоѵ. её 
поспешишь — людей насмешишь; скоро, да ие 
споро.

ЧиеІ сНе рге$1о та іи га , росо гіига см. М -988.
гоЬа йі $(о1а, ргехіо ѵіепе е ргевіо ѵоіа см.

К 186.
ii Іетро  йеііе поѵеііе ра$$а ргеяіо см. Т-333.
Ііга Нга е 1а согйа ргезіо «сЬіапіа см. Т-662.
ѵоіэ^е ргезіо іі саіѵо а сНі 1а сНіота поп аНегга см.

С-209.
РКЕ81Ш ЕКЕ ѵ 

сНі ріи Іа, теп о  рге*шпе см. Р-202.
РКЕТЕ т

2264. ргеіе йа «иопаге сагграпе попик, горе-священ
ник.

Ьоссопе (или Ьоссопсіпо) йа ргеіі (или 6а ргеіе) см.
В-965.

8сНег2о 6а ргеіе см. 5-396
2265. Іаге соте  і ргеіі спе сіісоп «етрге а т е  е т а і  

а^Іі аіігі шутл. =  поступать, как попы, которые всегда 
говорят «мне» и никогда — «ему» [игра слов «а те »  — 
«атеп »].

іаге со те  ргеіе Рего см. Р-1308

Гаге со те  рге(е Ріпо сЬе й’ип а ігаѵе Тесе ип поКоІіпо
см. Т-890.

2266. сіаіе (или сіа) сіа Ьеге аі ргеіе, сЬе іі сЬіегісо На 
«еіе а  дай попу напиться, а то у дьякона жажда (го
ворят о том, кто, стараясь для себя, делает вид, что 
помогает другому).

(ё) ГіПшпіпагіопе сіі ргеіе сиіо (сЬе соп шоііі ш т і іа- 
сеа Ьиіо) см. С-3137.

НіЬи$, Ргеіе Рісрро см. Р-1831.
поп ё т а іе  сНе іі ргеіе пе досіа см. М-254 Ь)’.
2267. одпі ргеіе Іойа 1е «ие геіічиіе ргоѵ. всяк ку

лик свое болото хвалит.
а ип ророіо рагго, ип ргеіе «рігііаіо см. Р-2053.
2268. а ип ргеіе та((о , ип ророіо «рігііаіо (тж. а ргеіе 

рагго, ророіо «ріпгаіо) ргохз. у  сумасшедшего священ
ника и прихожане ненормальные; каков поп, таков и 
приход.

ргеіе Рео, сіі ІгепГаппі с!і$$е те$$а, е сіі диагапіа поп 
1а $ареѵа рій сііге см. Р-1252. 

ргеіе «ргеіаіо е саѵоіо гі$саІс!а(о поп {и т а і  Ьиопо
см. Р-1243.

2269. 8Ьа§1іа (или егга) II ргеіе аІГаНаге (или яЬа- 
дііа іі ргеіе а йіг те$$а) (е іі сопіадіпо аН’ага(го) ргоѵ. 
^  и на старуху бывает проруха; конь о четырех ногах, 
да спотыкается:

«5і зЬ а^Ііа II ргеіе а  Йіг ш езка» ргоѵй а всЬеггаге (С. Аг* 
р і п о ,  <ГI I  р Г 0 С в 5 5 0 » ) .

— И поп на амвоне ошибается, — попытался отшутиться 
Гай.

РК ЕТЕШ ЕК іі > 
ргеіепйеге сіі аѵеі 1е иоѵа зепга гісоггеге аііа к аИ>па

см. 1-.Э2.
ргеіепсіеге сіі рідііаг 1а Іипа пеі рогго гм. Ь-911. 

РКЕТОКЕ т  
йе’ т і п іт і  поп сига іі ргеіоге см. М-1485.

РКЕТТО а§д  
2270 ргеііо (е) $риіа(о самый настоящий. 

РКЕѴЕОЕКЕ ѵ 
соха ргеѵі*іа, ё те гго  ргоѵѵіхіа см. С-2918, 
т а іе  ргоѵѵейе сНі поп ргеѵесіе см. М-290. 
іІ ѵесіеге ё Іасііе, е іі ргсѵесіеге ё йіШсНе см. Ѵ-134. 

РКЕѴЕМКЕ ѵ 
ргеѵепіге 1е то«5е см. М-2078.

Р К Е 21080 адд е т
2271. іаг($і) ІІ ргегіохо жеманиться (пример см* 

0-256).
2272. гепгіегіі ргегІ080 держаться в стороне, не пока

зываться в обществе.
РКЕ22АКЕ ѵ 

поп ргеггаге ипа то іііса  см М-1705.
РКЕ22ЕМОЬО т

2273. ргеггетоіо й’о§пі т іпезіга вездесущий человек; 
к каждой бочке затычка.

апіісо со те  іі ргеггетоіо см. А-922.
аѵеге рій аппі сіеі ргеггетоіо см. А-902.
епі-аге со те  іі ргеггетоіо пеііе роіреііе см. Е-73.
2274. е«5еге со те  И ргеггетоіо быть вездесущим (ср. 

наш посерел везде поспел).
2275. еззеге рііі ѵессНіо йеі ргеггетоіо быть старым 

как мир
Р К Е 220 т

2276. ргеггі «ресіаіі сниженные цены.
2277. ргегго с1’ата1оге (или сГаКегіопе) бешеная цена.
2278. ргегго йі Іа т е  низкая, бросовая цена.
2279. '  гегго йі (аѵоге цена со скидкой, сниженная 

цена.
2280. ргегго сіа дгійаг І а т е  (или йа «регіаіе) бешеная 

цена; обираловка.
йоппа (или Іе т т іп а )  6а ргеггс см. 0-780.
2281. а ргегго йі чс ценой чего-л.:

ЕеІІ геяіб... іп  т е г г о  а А ип ророіо всопоясіиіо. ргерагаіо 
е габкеепаіо а ІиН ІиогсЬё а гіпилсіяге аі зио ргорозію... 
апсЬе а  ргегго Йеііа ргоргіа ѵііа (Е. Се Атісіі, *ІІ сиоге»).



Он остался один среди незнакомых людей, готовый на все, 
лишь бы не отказываться от своих намерений, хотя бы это 
стоило ему жизни.

2282. а ргегго йі саіпііеге по смехотворно низкой цене:
I іесіезсііі ге(;пЬ '\ 'а по 1е Ъісісіеііе е Іе рараѵапо а  ргегго 

йі с а іт іе ге : т і і іе  Ііге сіазсипа ( і .  Вигіоііпі, «Ьайгі йі Ы- 
сісіеііе»).

...Немцы реквизировали велосипеды, выплачивая аа них 
смехотворную цену: по тысяче лир за каждый.

2283. а Ьиоп ргегго дешево.
2‘іН4. а саго ргегго а) дорого; Ь) дорогой ценой.
2285. те ііеге  ^с а ргегго продавать что-л.
2286. теН еге а ргегго 1а реппа стать продажным пи

сакой.
піегіеге Іа Іехіа а Ьапйо е ргегго см. В-209.
2287. «іігассНіаге П ргегго спорить о цене, торго

ваться.
2288. іепеге дс а ргегго торговать чем-л.
2289. Іепеге дс) іп §іап ргегго ценить, уважать кого- 

-либо.
2290. Іігаге зиі ргегго спорить о цене, торговаться.
2291. $о((о И Ьиоп ргегго сі соѵа 1а Ігойе ргоѵ. е* хо

рошее дешево не бывает; дорого, да мило — дешево, да 
гнило.
РКІСКЖ Е Л

2292. Таге ргіоіопе а) брать в плен; Ь) заключить в 
тюрьму.

ѵоіеге іі реет по іп шапо е Гиогпо іп ргі§іопе см.
Р-1010.
■ пё а іогіо пё а га§іопе поп 1і Іахсіаг теНеге іп ргі- 

§іопе см. Т-795.
РКІМА 1. аѵѵ е ргер 

сіі росо ргігпа см  Р-1902.
2292®. ргіша о роі рано и л и  поздно, 
диапіо ргііпа см. (^-31.
Ьадпаге ргігпа Сі ріоѵеге см. В-73, 
са.ѵаге ргігпа 1а Ігаѵе гіеІГоссЬіо ргоргіо сЬе Іа Техіиса 

йеІГоссЬіо аНгиі см. Т-887.
(1і$си(еге «е пасдие р г іта  1а ^аіііпа о Гиоѵо см. 0-73. 
Таге ргігпа іі гпогіо е ро: ріапдегіо см. М-2005.
Таге со те  5апІ’А1о сЬе р г іта  то г і е роі 8’ап.гпаіо см. 

А-502.
Та5сіаг$і 1а іе5Іа р г іта  сГаѵегІа гоііа см. Т-559, 
ѵепйеге 1а реііе йеіГог5_ р г іта  й’а т т а г г а п о  (или йі 

рі§1іаг1о, сГаѵегІо иссІ5о) сн. Р-1066. 
агпісі соте  ргіта! см. А-619.
Гаяіпо 5сарра р г іта  Йеііе іготЬе см. А-1231.
Ьіхоетпа еххеге р г іта  оаггопе е роі таехіго см. С 245. 
Ьізо^па р г іта  реп5аге е роі Таге см. Р-1199. 
спі раоа р г іта  ё т а і  «егѵііо см. Р-72.
2293. сЫ ргіта  агг/ѵа. р г іта  аНг§§іа (тж. сЫ ргіта  

аггіѵа, е р г іта  тасіпа ; сЬі ё (іі) рг іто  аі тиііпо, ргіто  
или р г іта  тасіпа) ргоѵ. =  кто смел, тот и съел, кто 
первый пришел, тот вдвое нашел.

2293а. сЬі р г іта  поп реп$а, іп иН іто «охріга ргоѵ. не 
подумавши сначала, навздыхаешься потом.

сЬі 5(и)опа 1а санірап? р . іт а  сЬе *іа ѵепиіа 1’ога, гі- 
сеѵе іі Ьа11а§1іо корга 1а Іеяіа см. С-342.

«г сопо5се р г іта  ип Ьи§іагс1о сЬе гпо горро см. В-1409.
Оіо ргіта  Іі Та, е ро* 1і ассорріа см 6-477.
2294. Тассіа сЬі рио ргппа спе іі іетр о  т и іа  сЬе іи!'е 

Ге 1а$сіа(е *оп рег іи іе ргоѵ. ^  что имеем, не храним — 
потерявши, плачем.

піГ (; геі р г іта  всогНсаге см. 8-480.
поп Ьі5о§па Та5сіаг$і іі саро ргіша гіі готрегхеіо см.

С-821.
поп 5і ѵепсіе 1а реііе р г іта  сЬе 5’а т т а г г і  Гогяо см. 

Р-1074.
аі рап 5І етцагсіа р г іта  сііе 5’іпТогпі см. Р-307. 
р г іта  й\ сопо5геге цсі Ьізо^па соіі5итаге ип шоё §іо

ііі $а!е см. 5-99,
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р гіта  і Йепіі, роі і рагепіі см. Б-214. 
р г іта  сГе55ег асеіо Іиі ѵіпо см. А-98. 
р г іта  сЬе іі етаііо сапіі см. С-93, 
р гіта  гіссо е роі Ьогіохо см. К-316. 
р г іта  йі ѵейеге ярипіаге ип датЬ о  Йі ІаЧиета см. 

а - 198.
рпіпа сіі ѵепйег 1а реііе сопѵіепе а т т а г г а г  Гогко см. 

Р-1074.
8е Й ігоѵі йаі ЬІ50§И0 5іге11о, р г іта  сЬе йа аИгІ ѵаі 

Йаі роѵегеііо см. В-784, 
ѵіѵа 8ап1’А1о сЬе ргіта  то г і е роі *’агг*паІ6 см.

А-503.
РКІМА 2. }

2295. сЬі ѵіпсе 1а ргіта , т а іе  іпйоѵіпа (ре.йе іі 5ассо 
е 1а Тагіпа) ргоѵ. её если сразу повезло, то потом везти 
не будет.

2296. 1а р і іт а  5І регйопа, 1а хесопйа 5І Ьахіопа ргоѵ, 
&  первый раз прощается; три раза прости, а на четвер
тый прихворости:

«Зопо ип ЬеІ Гфо зісиго, ша апсііе Іе зеі піепіе т&іе* 
8о1о сЬе сіеѵ! ішрагаге а еззег шепо зсеша е а поп іа п і  гаг 
зи сіаі ргішо сЬе сарііа. Ьа ргіш а зі регйопа, 1а зесопйа зі 
Ьазіопа, 1е 1’ііаппо шаі сопіаіа?» (Е. Ьа Зіеііа, «Ьа йоісе 
тогоза» ).

— Я отличный и надежный тип, но и ты ничего себе. 
Только постарайся делать поменьше глупостей и не подчи* 
няться первому встречному. Первый раз прости, второй —• 
поколоти, слыш ала такое?

РКІіЛАѴЕкА ^
2297. ип Тіоге (или ипа {гопсіа, ипа гопйіпе) поп (а 

ргітаѵега ргоѵ. одна ласточка весны не делает
2298. а ргітаѵега ѵепооп Тиогі ((ийе) 1е таета§пе

ргоѵ. весной все болячки выходят наружу.
РКІМІ55ІМО а вв  

йі ргіті55 т а  асдиа см. А-127.
РКІМО а§§ е т 

1е ргіте  а г т і см. А-1086.
— е55еге аііе р гіте  а г т і (тж. Таге 1е ргіте агші) см. 

А-1087. 
ргіто  (к'НИо см. В-85, 
ргіто  Ііоге см. Р-873.
іі ргіто  та§І5Ігаіо йеііа сіНа см. М-110, 
ргіте поіігіе см. N 473.
іі р гіто  радге см. Р-34.
Н ргіпіо рагепіе см. Р-413. 
ргіто  рахіоге см. Р-864.
1а р г іта  реііе см. Р-1023. 
ргіто  Іетро см. Т-197.
2299. іі р г іто  ѵепиіо первый встречный, первый по

павшийся;
«Ессо а сЬе соеа ё гМоИо ипо віигіепіе: а сЬ іейсз 1а

Бі^агеііа аі ргішо ѵепиііо». Оіззі, йіѵегіііо іп Іопсіо сіа іап іа  
$ассіа іовіа: «Сгагіе ре*г іі ргішо ѵепиіо, апсііато а ргепйеге 
ип саНё» (А. Могаѵіа> «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

— Вот до чего докатился студент: просит закурить у пер-* 
вого встречного.

Удивленный до глубины души подобным нахальством, я 
сказал:

— Спасибо за «первого встречного». Пошли аыпьем кофе. 
1а по5Іга р г іта  тай ге  см. М 54.
ѵессЬіо со те  іі ргіто  іоро (тж. рій ѵессЬіо сіеі ргіто  

Іоро) см. V 92. 
агіе р г іта  см. А-1163.
Тідіі сіі р г іто  Іеііо см. І.-474.
етаііо (или даііеіііпо, §а!1еі(о) Йі ргіто  сапіо см.

С-557.
ро11а5(гіпе сіі рг іто  ^апіо см. С-558.
2300. аііа (или сіа, іп) р гіта  сначала, в первый мо

мент.
2301. (іп) 5и11е ргіте  на первых порах, сначала, вна

чале:
ри  гісеѵиіо, зи ііе  р г іт е , соп егапйе гііііійепга Ш. /■'(- Лглі. 

СІ5, «II сиоге»).
Н а йервых пора^ к  нему относились с недоверием.

Р

26*
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Ме пе зраѵепіаі яиііе ргіше (ЛІ. ВопівтреШ, «Ѵатапи 
Іейеіе»).

Скачала это меня испугало.
(Пример см. тж. С-245; С-2302; Р-413; М-2235; Р-1731; Р-1979).

2302. $иі р г іт і в первых числах месяца; в начале года:
Р іп а іт е п іе , виі р г іт і  йеі 1910, йесізе сіі апйаге а  Ноша

{Ь. Вщіагеііі, «Сагіопе. Ѵііа сіі ип ііаііапо»).
Н аконец, в начале 1910 года он решил поехать в Рим.

а (или гіі, киі) ргішо аЬЬогйо см. Л-27, 
сіі ргіпю ассЬііо см. А-65.
ІІ р п т ’аппо сНе поп ё пеЬЬіа см. А-917. 
аііе ргігпе Ьаііиіе гіі цс см. В-364, 
сіеі ргіто  Ьоккоіо см. В-1055. 
йеііа ргіша Ьиккоіа см. В-1490.
1а р г іта  са^іопе см. С-59, 
йеі ргіто  сегсНіо см. С-1539. 
йі р г іта  сіакке см. С-1996, 
рег ргіша сока см. С-2885, 
пеііа ргіша спігаіа см. Е-75. 
а (или аііа, сіі) р г іта  {ассіа см. Р-44. 
сіі ргіша Гогха см. Р-1166. 
а р г іта  {гопіе см. р-1354.
(II ргішо «геііо см. 0-383.
пеі ргігпо ^еііо см. 0-384.
а (или сіі) р г іта  §іипІа см. 0-764.
аі ргіто  іпсопіго см. 1-175.
йі ргіша Іапсіа см. Ь-124.
с.і р г іто  Іапсіо см. Ь-137.
й- р г іта  1апи§іпе см. Ь-151.
аі ргішо Іаксіо см. Ь-195.
сіі ргігпа Іеѵаіа см. Ь-516.
іп ргіша Ііпеа см. Ь-613.
рег (или іп) ргііпо 1ио§о см. Ь-974.
сіі р г іта  п.апсіа см. М-335.
а ргігпа та п о  см. М-519.
сіі ргііпа т а п о  см. М-520.
сіі р г іта  прііе см. N-488.
сіі р п т ’огсНпе см. 0-512.
киііе р гіте  оге см. 0-456.
аііа ргііпа рагоіа см. Р-494.
ііі рг іто  реіо см. Р-1092.
— поп еккеге рій сіі рг іто  реіо см. Р-1093.
сіі р г іто  ріапо см. Р-1503.
сіі р г іта  рогіаіа см. Р-2121.
гіі ргіша ргека см. Р-2248.
сіі р г іта  гіета см. Н-342.
(11 ргіто  8сЬІ220 см. 8-436.
аі ргіпіо 5§иагс1о см. 5-735.
аі ргіто  Ігаііо см. Т-875.
сіі р гіто  ігайо см. Т-876.
сіі ргігпа иксИа см. 1Л-243.
а р г іта  ѵікіа см. Ѵ-684.
аііоетоіаге аііа р г іта  окіегіа см. 0-723.
аѵеге §1і аппі сіі ргігпо Іоро см. А-899.
поп аѵеге рій і р п т і  йепіі см. Б-161.
ЬаМегкі аі р гіто  вап^ие см. 5-153. 
содііеге Іа р гіта  гока сіеі ^іагйіпо см. Р-527.
Йаге 1а р г іта  шапо а цс см. М-585.
Йаге 1а р г іта  реііе см. Р-1032. 
еккеге аііе кие ргіпіе екрегіепге іп... см. Е-197. 
еккеге іп р г іта  Гііа (или пеііе ргіше Гііе) см. Р-729. 
еккеге сіі р гіто  ітр е іо  см. 1-105.
Гаге 1е кие ргіте  екрегіепге іп... см. Е-197.
Гаге 1а р г іта  Гі<?ига см. Р-720.
Гаге і ргігпі раккі (или іі ргішо ракко) см. Р-800. 
Гегтагкі аі "ігіто аІІо<гетіо см. А-487.
Гегтагкі аііа ргіша ЬоЙе^а см. В-1094.
Гегтагкі аііа ргііпа окіегіа см. 0-723.
2303. іпіепйеге аііа р г іта  понять с пс пуслова, схваты

вать па лету.
поп іпіепйеге 1а ргіша рагоіа см. Р-568.
Іевдеге а р г іта  ѵЫа см. Ѵ-603.

тиоѵеге і р гіт і раккі см. Р-816. 
рогге 1а р г іта  ріеіга см. Р-1774. 
рогіаге іп ргішо ріапо см. Р-1508. 
готреге Іа р г іта  Іапсіа см. Ь-131. 
поп кареге Іа р гіта  рагоіа см. Р-568. 
кЬаоІіаге іі р гіто  ЬоНопе см. В-1118, 
к с а ^ а ге  1а р г іта  ріеіга (или іі р г іто  какко) см. 

Р-1779.
ке^паге 1е ргіте  о гте  см. 0-616.
Іепеге рег р г іта  ге^оіа см. Р-210.
ігоѵагкі іп р г іта  Гііа (или пеііе ргіте Гііе) см.

Р-729.
ѵіпсеге 1а ргіша шапо см. М-690.
сНе ітрогіа  паксег циі а Іа, ргігпо о кесопйо? см. N-23. 
сНі ё іппосспіе (или сЫ ё кепга сШеЙо) ксадіі 1а ргі- 

ша рісіга см. Р-1781.
сНі ё (И) ргіто  а! тиііпо, ргішо (или ргіта) тасіпа 

см. Р-2293. 
диагйаіі сіаі ргіто  еггоге см Е-163. 
рій ѵаіе Гиііііпо сЬе іі рг іто  ѵіко см. Ѵ-673.
іі ргіітГатоге поп кі ксогсіа т а і  см. А-685. 
аі ргіто  соіро поп саде 1а чиегсіа (или ГаІЬего) см. 

С-2264.
іі ргішо сопйітепіо ё ГарреШо см. А-956.
1а р г іта  §аІІіпа сЬе сап (а На Гаііо иоѵо см. 0-80.
іі ргіто  ракко ё іі рій сШГісіІе см. Р-836.
іі р гіто  ргоккіто ё ке кіекко см. Р-2359.
і  ргііпа ксосіеііа ріасе а іиМі см. 5-461-.

іі р гіто  ксисіо ё іі рій сШГісіІе а Гаге см. 5 506.
1о крагадпо ё іі р гіто  ^иайа^по см. 0-1122,
Гиііо кіа пеі Гаге і р г іт і раккі см. Т-994. 

РКШ СІРАЬЕ аде  
репа ргіпсірг'е см Р-1131. 
ѵегЬо ргіпсіраіе см. Ѵ-302.

РКІІМСІРЕ т  
ргіпсіре аггигго см. А-1409. 
ргіпсіре сіі ЬаІсІассЬіпо см. В-91.
Ьоссопе (или Ьоссопсіпо) сіа ргіпсіре см. В-965.
2304. кіаге со те  ип ргіпсіре ж и т ь  припеваючи, как сыр 

в масле кататься.
пеапсНе ке 1и Гоккі паіо ргіпсіре! см. N-27. 

РКШ СІРІО т
2305. іі ргіпсіріо ѵііаіе жизненная сила.
2306. йа ргіпсіріо сначала, вначате:

N011 пе аѵеѵапо т а і  ѵібіі. Па ргіпсіріо сгедеѵапо сЬе Іоя- 
ве ипа ріра соіовбаіе Юе Атісів, «II сиоге»).

Они нико-да прежде не видели ружей и сначала поду* 
Мали, что это огромная курительная трубка.

2307. рег ргіпсіріо принципиально, из принципа, 
поп аѵеге пё ргіпсіріо пё Гіпе см. Р-816.
еккеге согпе 1а гпекка сіеі ѵепегйі капіо сЬе поп Ьа 

ргіпсіріо пё Гіпе см. М-1256.
2Ь08. Ьиоп ргіпсіріо Га Ьиоп Гіпе ргоѵ. ~  доброе на

чало полдела откачало, хорошее начало — половина 
дела; зачин дело красит.

2309. оопі ргіпсіріо ё гііГГісіІе ргоѵ. ~  всякое начало 
трудно; лиха беда — начало.
РКШСІ5ВЕССО т

2310. гекіаге (или гішапеге) сіі ргіпсікЬессо быть оша
рашенным, остолбенеть:

И ЬигаШпо, вепіепйові йаге аиекіа вепіепга (га саро е 
соііо, г іт а$ е  Йі ргіпсівЬессо... (О. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі 
Ріпоссіііо»).

Д ля Пиноккио чриіѵвор был как удар обухом по голове. 
Он прямо остолбенел...
(Пример см. тж. С-793).

РРЮ КЕ т
{га Мосіекіо поп Ги гпаі ргіоге см. М-1620.

РКІѴАКЕ ѵ 
ргіѵаге (Гасциа е йі гиосо см. А-188.

РКІѴО а§§ 
ргіѵо ііі соіоге см. С-2182.
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РРО т
2311. П рго е И сопіго (тж. іп рго е іп сопіго) за и

против (пример см. А* 1290; С-2332).
2312. — ѵесіеге іі рго е іі сопіго <Н чс быть осторож

ным, предусмотрительным.
2313. піаі рго дурное предзнаменование, 
апйаге а(1) рго 6\ цс см. Р-2321.
2314. йаге іі Ьиоп рго а) приветствовать; Ь) пожелать 

приятного аппетита.
2315. еввеге йа рго быть полезным.
2316. ?аге Ьиоп рго ^  произвести приятное впечатле

ние, пойти впрок:
Ега ип ЬіссЬіеге сЬе, йопаГо а <2ие1 то й о , іасеѵа Ьиоп рго 

Ві&іагеііі, «Сагіопе. Ѵііа йі ип ііаііапо»).
Этот бокал, поднесенный таким образом, был выдит с 

удовольствием.

2317. Таге (§ио) рго ^  извлечь пользу, обратить в 
свою пользу:

Ьа Сепзига поп Ги т а і  іап іо  ргоѵѵійа; е ш а^агі Гаиіоге 
аѵеззе соііа Іа раііа аі Ьаіго е іа ііо  зио рго сіі чиеі ѵеіо! 
(А  Магііпі, «АІ іеаіго»).

Никогда еще цензура не отличалась такой проницатель
ностью, но, возможно, автор сумел выбрать нужный момент 
н обратить себе иа пользу этот запрет.

2318. шеііеге рго идти на пользу, быть полезным.
2319. гесаге а рго довести до благополучного конца, 

завершить.
2320. іогпаге а (или аі, іп) рго быть, идти на пользу:

«АИго ѵогге! йігіі е сіігеі, ее ѵапо поп ші рагеззе 1о зре- 
гаге, сЪе роіеззе іогпаге аі рго 1а шіа га§іоііе» {Ь. Рігап- 
йеііо, «I ѵесскі е і &іоѵапі» ).

— Я хотел бы тебе еше сказать и сказал  бы, если бы 
вадеялся, что мои слова могут пойти тебе на пользу.

2321. ѵепіге (или апйаге) а(1) рго 61 цс продолжать 
что-л., возвращ аться к чему-л.

2322. Ьиоп рго (іі !ассіа)! а) на здоровье!; всего хо
рошего!:

— Виоп рго ѵ! ІассІа, — гізрозе йоппа Козоііпа соі ѵізо 
гоззо. — Е роі, ѵоіеіе зарегіа? іо Іассіо чиеі сЬе ші ріасе а 
т е ;  е зе сі аѵгб 1а іезіа  резапіе, сі Ьо йа репзаг іо {О. Ѵег- 
&а, «I Маіаѵо&ііа»).

— На здоровье, — сказала донна Розолнна, залившись 
краской. — И знаете что? Я буду делать то, что считаю 
нужным. И , если у меня голова заболит, это мое дело.

— Р о іа іе , га^ахгі, ееш іпаіе е йіѵегіііеѵі. С о г а ^ іо , е ап- 
йаіе /ш о  іп / опйо... аііассаіеѵі асісіігіііига аІГагаіго, е Ьиоп 
рго ѵі Тассіа (Р- Магііпі, «Рессаіо е репііепяа»),

— Расчищ айте почву, ребята, сейте н радуйтесь. Смелее 
вперед, прямо к цели... беритесь за плуг, и пусть вам со
путствует успех.

— Ь а зс іа т і гійеге. Мі сарііа іап іо  йі гасіо.
— А11 ога гісіі. Е Ьиоп рго и  іассіа! (А. Оііѵіегі 8іп@іасото, 

«Езіаіе сіі 8ап Магііпо»).
— Д айте мие посмеяться. Со мной это так редко бывает.
— Так смейтесь, смейтесь на здоровьеі

Ь) так тебе и надо!, поделом тебе!:
Тгарроіа. — Бі^пог райгопе, сЬе соз’ё циезіо зігерііо? 
КісІоЦо. — Оиеі раг/ю йеі зі^пог Еи^епіо соі зі&пог Ве Маг- 

гіо. ей іі Сопіе соііа Ьаііегіпа сЬе рганхапо диі зорга пеі 
сатегіп і йі шеззег РапсІоНо.

Тгарроіа. — ОЫ Ъеііа. Биоп рго а Іог зі^погі! (С. ОоШопі 
«Ьа Ъоііе^а ёеі саЦё»).

Т р а п п о л а .  — Мой господин, что означает весь этот 
шум?

Р и д о л ь ф о .  — Этот полоумный синьор Эуджеиио с  сянь- 
ором Де Марцио, графом и танцовщицей пируют там, на
верху, в номерах мессера Пандольфо.

Т р а п п о л а .  — Вот здорово! Как бы эта пирушка ие 
вышла этим синьорам боком!

II Рііпсіре е 1е Сопіеззе зопо апйаіі іп езіііо. Рег 11 Ргіп- 
сіре, 1а соза ё сЫага, т а  1е Сопіеззе регеЬё зе пе зопо 
апйаіе? ІѴеззипо ѵоіеѵа $аг Іого йеі піаіе. Іп  /ш  йеі сопіі, 
регб, зе зопо апгіаіе іп еБІІіо. Ьиоп рго &Н ?асс!а {С. Ко- 
йагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Князь и графини отправились в изгнание. Что касается 
князя, тут все ясно, но почему уехали графини? Ведь никто 
не хотел причинять им зла. Но, в конце концов, раз уж 

уехали, то скатертью дорога.

2323. а сііе рго? чего ради?, с какой стати?, зачем?;
— Аѵгеі роіиіо віиБІН ісагті биЬНо іег бега, Іо роігеі ога, 

т а  а  сНе рго? (Е. Соггайіпі, «Ьа диегга Іопіапа»).
— Я могла бы оправдаться немедленно, еще вчера вече* 

ром: я могу это сделать и сейчас, но к чему?

РКОСАССІА ш
2324. поп тапйаге а гііг 1е сохе рег іі ргосассіа ска

зать прямо, открыто.
РКОСЕОЕКЕ ѵ

2325. ргосейеге Ьепе [гпаіе] [не] иметь успех [а], 
ргосейеге соі саігаге (или соі саігагі) йі ріотЬо см.

Р-1828.
ргосеЛеге согпе і ^атЬегі см. С -193. 
ргосейеге а тагсе (оггаіе см. М-749, 
ргосейеге а ра$$о й’и ото  см. Р-821. 
ргосейеге соі ріесіе сіехіго см. Р-1692. 
ргосегіеге соі ріейі сіі ріошЬо см. Р-1828. 
ргосейеге іп Іетро  см. Т-281.
2326. ргосейе со те  «е аѵе5*е 1е рахіоіе =  еле-еле ду

ша в теле.
РКОСЕ55ІСЖЕ }

1а ргосе$$іопе гіі 8ап Магііпо см. М-880.
2327. апсіаге а ргосеххіопе бродить без цели, 
аѵеге Н сегѵеііо іп ргосехзіопе см. С-1566, 
са тт іп аге  со те  1а ргосеххіопе см. С-301, 
тапйаге а цсі іі сегѵеііо а ргосеххіопе см. С-1597. 
циапсіо іі сііаѵоіо ѵиоі апдаге іп ргосех: іопе, поп §1і

тапсапо т а і  1е сгосі см. 0-377.
Р К 0С Е 550  тп

2328. апсіаге $о((о ргосеяяо попасть под суд:
II Іепепіе пароіеіапо сЬе 1о аѵеѵа ѵівіо 1о сЫагпб е рН 

йіезе сЪе с]пе11о ега ип а!1 о сіі а ттп ііп аг .к ч ііо  е сЬе вагеЬЬе 
аікіаіо боііо ргосекБо (С. Сотіззо. <гСіогпі йі &иегга»).

Лейтенант-і.еаполитанец, увидев эту сцену, подозвр" сол
дата и сказал, что это акт подстрекательства к бунту и что 
за это он будет предай воеиио-полевому суду.

2329. сігсопйаге ип ргосеххо закрыть дело.
2330. Іаге іі ргосеххо агісіоіхо а дсі обвинять кого-л. 

в недостойном поведении.
2331. Іаге ргосеззо согіо расправиться, разделаться 

с кем-л.:
Еіепа. — Ма Іассіо ргосевзо согіо. Ѵіепі ип ро’ вій. ѵіспіі 

(/. Зѵеѵо, «11 Іайго іп саза»).
Э л е н а .  — Уж я ему задам! Иди-ка сюда, идиі

сЬе ё 5иссе550? ип §аЙо На Іаііо ргосеяяо см. С-304. 
РКОСШТО т

2332. еззеге (или ігоѵагзі) іп ргосіпіо а) быть гото
вым, быть наготове; Ь) собираться что-л. сделать.

2333. гпейегхі іп ргосіпо йі... готовиться. 
РКОСІ.АМАКЕ ѵ

ргосіаіпгге аі диаііго ѵепіі см. Ѵ-246.
РКОСиКАКЕ V 

йоѵе тап са  паіига, агіе ргосига см. N-103.
РРОСи8ТЕ

2334. Іеііо йі Ргосихіе миф. прокрустово ложе. 
РКООЕ22А /

2335. Ьеііа ргодегга! подумаешь!, еще чего!
РКООІСО ад$

{іетііиоі ргогііоо см. Р-696. 
а райге аѵаго, П^ііоі ргосіі^о см. Р-38.

РКООЕ а§§
Ьіхоетпо ?а ргой’о т о  см. В-776. 

р р о с и к к Е  ѵ 
ргогіиггс еКейо см. Е-28. 
ргойигге {апаПзто см. Р-142.
2336. ргойигге іп риЬЫісо (или рег Іе зіатре) публи

ковать.
РКОРАМО т

техсоіаге (или ипіге) іі хасго е II ргоіапо см. 5-57. 
РКОРЕКІКЕ ѵ 

поп ргоіегіге 5ІІ1аЬа см. 5-802.
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РКОРЕ88ІОКЕ 1
2337. ргоіехзіопе гіі ІеЛе исповедание веры; кредс:

АІІога В агеаеіі зепіі іі Ыбо^по йі {аге ипа воіеппе рго- 
Іев5Іопе гіі іесіе (С. Саввоіи, «II іадііо йеі Ьозсо»).

И тут Баргальи почувствовал необходимость торжествен
но заявить о своем политическом кредо.

РКОРЕТА т
2338. пеззипо ё ргоГеіа іп раігіа ргоѵ. нет пророка в 

своем отечестве.
РКОРІТТО т 

ге§ізіго йі ргоііііо см. К-185.
РКОРСШОО т

2339. шапйаге (или Ігагге) а ргоіопйо разорить ко
го-л.

2340. шеііеге пеі (или іп) ргоіопйо задеть за живое. 
РКООКЕОІКЕ ѵ

ргоогесііге гоше і дашЬегі см. 0-193 а).
р к о і в і т о  а ее

Іассіа ргоіЬИа см. Р-14.
Ігиііо ргоіЬіІо см. Р-1391 
риетпо ргоіЬіІо см. Р-2390. 
роіпо ргоіЬію см. Р-2020.
Ігиііо ргоіЬіІо ё рій зарогііо см. Р-1408 

РКОЫЛѴСАКЕ ѵ 
ргоіипоаге Іе ргогпеххе см. Р-2343.

РКОМЕ88А [ 
еззеге етаіо а ргошеззе см. С 34.
2341. Іазсіагзі апйаге а ргогпеззе наобещать с три ко

роба:
Еббі йіейего 1а т е й е з іт а  гіБрозІа, оссоггеѵапо аігпепо Іге 

оге, ша аі зеегеіагіо рагѵего Ігорре е ві Іавсіо апйаге а  
рготезБе йі сі:Г.І ^епег^ рег іпІгойигИ а гігіигге (О. Тгоізі, 
«Ьа саггогга сіі Апііісаге»).

Все четверо извозчиков ответили одинаково: нужно по 
крайней мере три часа. Однако секретарю это показалось 
слишком, и он пообещал им все что угодно, лишь бы они 
довезли побыстрее.

2342. НЬегаге ипа ргогпезза сдержать обещание.
2343. ргоіипетаге 1е ргогпеззе тянуть с обещаниями, от

тягивать выполнение обещания.
2344. зіаге аііе ргогпеззе сдержать обещание, быть 

верным своему слову.
2345. оопі рготезза ё гіеЬіІо (или оЬЫі^о; тж. іиііе 

Іе ргогпеззе зопо йеЫІі) ргоѵ. ш  обещание нужно выпол
нять; не давши слова — крепись, а давши — держись:

Ма Ьо ргошеззо а ііа  ш оёі.е е а ііа  ІівНа ііі диеі йі- 
вегагіаіо, е оепі ргошевза ё сІеЬііо (С. Миіарагіе, «Кариіі»).

Но я дал слово жене и дочери этого бедняги, а  обещан
ное нужно выполнять.

— Іп соза РОББО Бегѵігѵі?
— Ьа рготеБза ё сігЫіо, гісогйаіі. ІлотЪгипо ё т іо .
— 8І&ПОГБІ. Ма 1га Ігейісі аппі ( /. Саіѵіпо, «РіаЪе ііаііа- 

пе»),
— Чем могу служить?
•— Долг платежом красен, запомни это. Лиомбруио мой.
— Конечно. Но он будет вашим через 13 лет.

РК 0М Е 880 аде  
ргогпе$5І зрозі см. 8-1518.
— {аге то ІІо  рготеззі зрохі см. 5-1519.
Іегга рготезза см. Т-396.

РКОМЕТТЕКЕ ѵ 
ргошейеге шагі е гпопіі см. М-806, 
ргошеиеге Коша е (о т а  см. Г<-503.
сЫ рег аіігиі рготеМе ѵа рег Іе Іаг^Ье ей езсе рег Іе 

зігеііе см. Ь-180. 
сЫ рготеііе пеі Ьозсо, гіеѵе гпаіііепеге іп ѵШа см.

В-1052.
сЬі рготеііе, іп деЬіІо зі т е ііе  см. Б -70. 

РКОМЕТТІТОКЕ тп
2346. дгап ргогпеІШоге — гаго шапіепііоге ргоѵ. на по

сулы тароват, а на дело скуповат.
р к о м о  аее

ргопіо (11 іпапо см М-473 а).
Ьеііо е ргопіо см. В-434.
2347. іп ргопіо наготове.

а ргопіа сазза см. С-1249 
аѵеге Іа рагоіа ргопіа см. Р-507.
1е сііхетгагіе зопо зетрге ргопіе см. Б-631. 

РКОРСЖЕКЕ (чаще РКОРОККЕ) ѵ 
Гиошо ргоропе е Оіо йізропе см. 0-164.

Р К 0 Р 0 8 ІТ 0  гп
2348. шаіе а ргорохііо (тж. Іиогі йі ргорозііо) не

кстати, не вовремя.
2349. ай о§ііі ргорозііо (тж. а іиШ і ргорозШ) в лю 

бом случае.
а Іиііі і Япі е ргорозііі см. Р-836. 
сайеге а ргорозііо см С-48.
соіаге ипа сатрап а аі ргоргіо ргорозііо см. С-326.
2350. еззеге іі (или аі) ргорозііо годиться, быть при

годным.
2351. еззеге пеі ргорозііо иметь намерение, намере

ваться, собираться.
2352. рагіаге а ргорозйо е а зргорозНо говорить не

кстати, судить вкривь и вкось.
2353. зіаге іп ргорохііо стоять на своем.
2354. іепеге ргорозііо выступать, говорить, произно

сить речь.
Р К 0Р08Т А  [

2355. поп оопі ргоровіа шегііа гізровіа (тж. поп Іиііе 
1е ргорозіе пісгііапо гізрозіа) ргоѵ. каков вопрос, таксв 
и ответ.
ркоркю аее е аѵѵ

2356. ргоргіо соше ипо зрессЬіо чистый как стек
лышко:

— Ти Ѵііша 1а Іиа еабіпа 1а Н е' ’ ргоргіо соше ипо врес- 
сЫо (С. Саззоіа. «Ьа гацагга М ВиЬе»).

— У тебя, Внльма, квартирка как игрушка.

саго соше Іе ргоргіе риріііе (тж. ріи саго йе<*П оссЫ 
ргоргі) см. С-997.

ѵего е ргоргіо см. Ѵ-367.
ашісо йеііа ргоргіа пеііе см. А 608.
а т о г  ргоргіо см. А-636.
сагпе йеііа ргоргіа сагпе см. С-944.
іагіпа сіеі ргоргіо вассо см. Р-217.
рег ргоргіо сзпіо см. С-2512.
рег ргоргіа согіезіа см. С-2838.
йі ргоргіо сиоге см. С-3221.
пеііе «ие ргоргіе т а п і см. М-477.
а ргоргіе зрезе см. 8-1365.
Л  ргоргіа Іезіа (тж. йі іезіа ргоргіа) см. Т-498, 
іп саиза ргоргіа см. С-1303. 
рег сопіо ргоргіо см. С-2512, 
іісссгпогіак е аі ргоргіо Йепіе см. Б-149. 
ат аге  рій Йеі ргоргі огсНі см. 0-84. 
апйаге соі ргоргі ріейі см. Р-1628. 
апйаге рег 1а ргоргіа зігайа см. 8-1836. 
аііепгіеге аі Іаііі рі оргі см. р-283 Ь). 
а((е$1^гзі зи ргоргіе роч ііопі см. Р-2І37. 
аѵеге сагпе (или сіЬо, 1а сіссіа, іагіпа, рапе, разіа, 

разсоіо) рег і ргоргі Йепіі см. 0-201. 
аѵеге раига Йеііа ргоргіа ог.'Ьга см. О 33? 
поп аѵеге дй пеі ргоргіо саіепйагіо см. С-175, 
аѵеге дс іп ргоргіа сига см. С-3312, 
аѵеге П ргоргіо Йізе^по см. Б  625. 
аѵеге іі ргоргіо §іосо см. С-481.
Ьайаге аі ргоргі сепсі см. С-1463.
Ьайаге аі Іаііі ргоргі см. р-283.
ЬаНеге И ргоргіо ігепіипо см. Т-926.
ЬоНіге пеі ргоргіо Ьгойо см. В-1251.
Ьгіііаге рег Іа ргоргіа аззепга см. А-1265- 
сатраге соііе ргоргіе Ьгассіа см. В-1161, 
саѵаге {исгі ип’егЬа Йеі ргоргіо огіо см. Е-97. 
саѵаге {иогі і ргоргі Іеггиггі см. Р-464. 
саѵаге ргігла 1а ігаѵе йаІГоссНіо ргоргіо сЬе 1а 1е- 

кіиса иаП’оссЫо аКгиі см. Т-887. 
сЫийеге і ргоргі §іогпі см. С-579. 
сЫийегз! пеі ргоргіо ^изсіо см. С -1204.
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соіаге ипа сатрапа аі ргоргіо ргорохііо см. С-?26.
соіііѵаге ІІ ргоргіо огіо (или огКссМо) см. 0-658.
сопохсеге і [:горгі роііі см. Р-1966.
сопохсеге соше 1е ргоргіе іахсііе см. С-2446.
поп сгеііеге аі ргоргі оссЬ; см 0-141.
сиосеге пеі ргоргіо Ьгосіо см. В-1251.
сіаге іі ргоргіо §іис1і.ііо аі сапі см. 0-733.
сШепдеге іі ргоргіо хап^ие см. 8-162.
сШепйеге і ргоргі хоппі см. 8-1034.
(іііаіаге і ргоргі сопііпі см. С-2420.
Йіге Іе ргоргіе сіеѵогіопі соп цй см. Б  284. 
с1ігі§еге і ргоргі раххі ѵегхо... (или а...) см. Р-791. 
ііогтіге і ргоргі ьоппі іп расе (или ІиЙі і ргоргі хоппі) 

см. 8-1036.
еххеге аІГаІІегга йеі ргоргіо йгатш а см. О 906.
еххеге Іа сатрап а сіеі ргоргіо сатрапііе см. С-328.
еххеге іп саха рггргіа см. С-1162.
еххеге соха ргоргіа йі цсі см. С-2894.
поп еххеге Іідіо аііа ргоргіа рагоіа см. Р-521.
еххеге пе! ргоргіо еіетепіо  см. Е-50.
еххеге Іиогі сіеі ргоргіо еіетепіо см. Е-51.
{аге атгпепйа йеііе ргоргіе соіре см. А-632.
{аге і саѵоіі ргоргі см. С-1423.
{аге соха ргоргіа йі цй см. С-2902
{аге деггаіа сіеііа ргоргіа региона см. Б -240.
{аге (ап^о йеііе ргоргіе рагоіе см. Р-153.
(аге §ГіпІегеххі йеііа ргоргіа раггоссЬіа см 1-340. 
{аге а тосіо ргоргіо см. М-1659.
{аге тиго  сіеі ргоргі реШ см. М-2190.
(аге опоге аііа ргоргіа ( ігт а  см. 0-382.
(аге опоге аі ргоргі < ЬЫі&Ьі см. 0-383.
(аге і ргоргі Ьіходпі см. В-775.
{аге іі ргопгіо с а т т іп о  см. С-306.
(аге і1 ргоргіо сотойо (или і ргоргі сотогіі) см. 

С-2328.
(аге 1а ргоргіа сотрагха см. С-2350.
(аге іі ргоргіо согхо см. С-2818.
•— аѵег (аііо  іі ргоргіо согхо см. С-2819.
(аге гіеі ргоргіо гпе^ііо см. М-1049.
(аге хсагре гіеііа ргоргіа реііе см. Р-1041.
(аге хіере йі ргоргі реШ см. 8-760.
(аге ѵаіеге Іе ргоргіе гаоіопі см. К-69.
(огЬігхі соп і ргоргі сепсі см. С-1466, 
етеііаге іі ргоргіо сопіо см. С-2о47.
^еііаге іі ргоргіо (е^аіо оі^ге ип охіасоіо см. Р-389. 
^іосагхі 1а ргоргіа сагіа хиі (аѵоііеге реісіьпіе см. 

С-1084.
етіосаге іиМе Іе ргоргіе сагіе см. С-1085, 
ёіисіісаге аііа ргоргіа хігедиа см. 8-1931.
§чіасІР §паге соп іі ргоргіс >иЛоге см. 8-2037. 
етиагііаге Іа ра^Пигга пе11’оссЬіо аіігиі е поп ѵесіеге 

1а ігаѵе пеі ргоргіо см, Т-891, 
іііихігаге іі ргоргіо п о те  см. N 427. 
ітрагаге а ргоргіе хрехе см. 8-1376.
Іаѵаге іп саха і ргоргі раппі хрогсЬі см. р-138 
тапсаге аі ргоргі сіеііі см. 0-276. 
тапіепегхі пеііа ргоргіа огЬіія см,. 0-488. 
тапіепеге іі ргоргіо рохіо см. Р 2172. 
теНеге сіеІГасдиа пеі ргоргіо ѵіпо см. А-177, 
теііегхі рег сопіо ргоогіо см. С-2551, 
теііегхі а ргоргіо а^іо см. А-353. 
теГ еге іі ргоргіо сепсіо іп Ьисаіо см. С 1470. 
тіхигаге соп 1а ргоргіа саппа см. С-522, 
пііхигагхі соі ргоргіо хооетеііо см. 8-876. 
тіхигаге аііа ргоргіа хіге^иа см. 5-1931. 
тохігаге 1а ргоргіа (:оига см. Р-723. 
поіаге II шхсеііо пеІГоссЬіо аіігиі е поп ѵейзг 1а {гаѵе 

пеі ргоргіо см. Т-891, 
ра^аге хиПа ргоргіа реНе см. Р-1049. 
репхаге аі (аііі ргоргі см. р-283. 
реіЛеге іі ргоргіо Іаііпо см. Ь-219. 
рогіаге Ьепе [піаіе] і ргоргі аппі см. Л-909

ргепйеге і ргоргі сосгі см. С-9004
ргепсіег(хі) цс хиііе ргоргіе храПе см. 8-1270.
ргепаеге В ргоргіо Ігепіхіпо см. Т-926.
гассотапсіаге Іа ргоргіа (Шеха аі ріесіі см. 0-400.
гассотапсіагхі аііе ргоргіе §атЬ е см. 0-174.
гесаге цсі аі ргоргіо ап іто  см. А-862.
гехіаге пеііа ргоргіа огиііа см. 0-488.
гітапеге сНіихо пеі ргоргіо ^ихсіо см. 0-1205.
гіпахсеге йаііе рпргіе сепегі см. С-1485.
гііігагхі пеі ргоргіо <гихсіо см. 0-1204.
поп хареге Іеоетеге сЬе пеі ргоргіо шеххаіе см. М-1270.
хареге і ргоргі роііі см. Р-1966.
хареге чиапсіо согга іі ргоргіо саѵаііо см. С-1373.
хареге ѵепсіеге 1а ргоргіа тегсапгіа см. М-1199.
хсаѵагхі 1а (охха соп 1е ргоргіе та п і см. Р-1193.
хедиіге іі ргоргіо (ііо см. Р-791.
хе^иіге 1а ргоргіа хігасіа см. 8-1836.
хепіігхі а (или іп) саха ргоргіа см. С-1179.
храгаге Іиііе 1е ргоргіе сагіиссе см. С-1119.
хріепгіеге рег 1а ргоргіа аххепга см. А-1265.
хрохагхі йеііа ргоргіа оріпіопе см. 0-419.
хіаг(хепе) пеі (или 1га і) ргоргі сепсі см. С-1474.
іепеге іі ргоргіо рохіо см. Р-2172.
іеххеге Іе ргоргіе (ііа см. Р-799.
іігаге аііа ргоргіа Ьойеда см. В-1100.
Іігаге аі ргоргі соІотЬі см. С-2153.
Іігаге хаххі (или хаххаіе) пеііа ргоргіа соІотЬаіа см. 

С-2147.
Іогпаге аі ргоргіо сиоге см. С-3287.
Іогпаге хиі ргоргі раххі см. Р-830.
Ігсѵаге сагпе (или сіЬо, Іа сіссіа, (агіпа, рапе, рах*а, 

рахсоіо) рег і ргоргі гіепіі см. 0-201.
ігоѵаге сиіо рег іі ргоргіо пахо см С-31Ы.
(гоѵагхі (иогі сіеі ргоргіо еіетепіо см. Е-51. 
ігоѵагхі пеі ргоргіо еіепіепіо см. Е-50.
Ігоѵаге 1а ргоргіа ехіхіепга см. Е-191. 
ігоѵагхі (иогі сіеі ргоргіо еххеге см. Е-2І9. 
ігоѵаге хсагра рег іі ргоргіо ріегіе см. 5-351. 
ѵаіегхі сіеііа ргоргіа апіопіа см. Ѵ-32. 
ѵеоеге ип Ьгихсоіо (или 1а (ех(иса) пеІГоссНіо аіігиі 

(или сіе^іі аіігі, сіеі ргоххіто) е поп хепііге 1е Ігаѵі (или 
е поп ассог^е~хі йеііа Ігаѵе) пеІГоссНіо ргоргіо см. 
Т-891.

поп ѵебеге рій іп Іа Йеііа рипіа сіеі ргсргіо пахо см,
N-68.

ѵіѵеге аІГотЬга гіеі ргоргіо сатрапііе см. 0-352. 
ѵіѵеге пеі ргоргіо Ьисо см. В-1352. 
ѵіѵеге 1а ргоргіа ^гапйе ^іогпаіа см. 0-529. 
ѵіѵеге пеі ргоргіо топсіо см. М-1811 
сЫ хі реМіпа соп 1е ргоргіе т а п і поп х’ассогое сіі 

хігаррагхі і сареііі см. М-697.
сіахсипо ё (і^ііо (или (і§1іо1о) Йеііе ргоргіе агіопі см. 

Р-695.
соп Геггог Й’а1ігі іі ргоргіо хі сопохсе см. Е 158. 
пеххипо ё дгапйе рег іі ргоргіо сатегіеге см. С-268, 
поп ё егЬа йеі ргоргіо огіо см. Е-115. 
ай іили рег) о^пі иссеііо іі ргоргіо р'Но ё Ьеііо см.

11- 22 .

о^пипо ё агіеіісе йеііа ргоргіэ (огіипа см. А-1175. 
о^пипо ё (і^Мо (или (щііоіо) гіеііе ргоргіе аг опі см. 

Р-695.
оопипо Іосіа іі ргоргіо хіаіо см. 8-1660.
ІІ рапе а саха ргоргіа, сіахсгпо 1о (а со те  ѵиоіе см. 

Р-309.
ІІ ргоргіо (агсіеііо реха росо см. Р-170.

РКОКА I
2357. теНеге 1а ргога асійоххо а чсі ~  наседать на 

кого-л., преследовать, донимать кого-л.
2358. теН еге 1а ргога аі ѵепіо идти с попутным вет

ром.
ѵо1§-еге 1а рорра (или 1е рорре) сіоѵе хіап 1е ріоге г.т. 

Р-2057.



РЕО 808

Р К 0 8 С Ш Т Т 0  (тж. РКЕ5С Ш ТТО ) т
аѵеге §1і оссЬі Іойегаіі сіі ргозсіиііо см. 0-107. 
аѵеге §1і огессНі {ойегаіі йі ргозсіиііо см. 0-536. 
Іеѵагзі 1а зеіе со! ргоьсіиііо см. 8-700.

Р К 0 8 8 1 М 0  а§ §  е т 
ѵейеге ип Ьгизсоіо (или Іа Іезіиса) пеІГоссЬіо сіеі ргоз- 

5ішо е поп зепііге 1е Ігаѵі (или е поп ассог§егзі йеііа 
ігаѵе) пеМ’оссЫо ргоргіо (илѵ пеі «ио, пеі ргоргі) см. 
Т-891.

1а рій іип^а зігайа ё 1а ріи ргоззіш а а саза см. 8-1897.
2359. іі ргішо ргоззігпо ё зе зіеззо ргоѵ. своя рубаш ка 

ближе к телу.
РК 05ТК А К Е  ѵ 

ргозігагзі аі ріесіі йі чй см. Р -1625.
РКОѴА і

2360. ргоѵа Іагпрапіе явное доказательство.
2361. ргоѵа йеі Іиосо (е йеІГасчиа) а) ист. испытание 

огнем и водой, «суд божий»; Ь) боевое крещение; серьез
ное испытание:

КіххапсІОБІ іп ріейі... іі йоііогіпо роіё сЗіге а ве зіеззо  сііе 
Іа  ргоѵа гіеі іиосо ега раББаІа е спе г ‘ТІІ пе ега изсііо соп 
опоге (5. Рагіпа, «Ье іге соттейіе йеііа ѵііа»).

Вскочив на ноги... юный доктор мог сказать самому себе, 
что он прошел через серьезное испытание и вышел из иего 
с честью.

2362. ргоѵа йеі ооѵе неубедительное доказатель
ство:

— Ессо. зе Гоззе з іа іо  диезіо чиаісипо а гиЬаге іі іезого? 
АПога М аззішо загеЪЬе інпосепіе.

— М а сегіо сЬе ё іапосеніе!
Зсиза, т а  апсЬе Іи Ьаі ѵоіаіо сопіго сіі Іиі.

— АПога поп зареѵо сегіе созе. Е 1а ѵаіі^еііа  сЬе іи  Ьаі 
ігоѵаіа ё Іа ргоѵа йеі поѵе (О. Цойагі, «\і/ Іа Заропіа!»).

— Ну, а если этот неизвестный украл наш н деньги? Зна
чит, Массимо невиновен?

— Конечно ж е, нет!
— Извини, но ведь ты голосовал против него.
— Тогда я еще кое-чего не знал. Д а и чемоданчик, ко-* 

торый ты нашел в гроте, — еще не доказательство.

Ьапсо йі ргоѵа см. В-161, 
раііопе йі ргоѵа см. Р-167.
2363. а ргоѵа йі ЬошЬа (или йі саппопе; тж. а іи ііа  

ргоѵа) испытанный, проверенный; крепкий, твердый, 
прочный:

Аѵеѵа ип аІіЬі а  ргоѵа с)і ЪогпЪа, Тогпііоіе Йа зио т а г ііо і
(/■. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

У нее было «же ’:е.чнсе» алиби. И все благодаря мужуі
вепііѵа сГаѵеге іп Ѵ егеаііі ип ашісо а іи ііа  ргоѵа Са- 

зіеіпиоѵо, «II ^аііо й ’ипа йоппа опезіа»).
Ь лице Вергалли она вндела верного и преданного друга.
(Зие5.'отипсо1о т іп и зсо іо  роззейеѵа ип гога‘Т‘Тіо а іи ііз  

ргоѵа (С. сіа Ѵегопа, Ьа ѵііа сотіпсіа сіопіапіх).
Этот невзрачный человечек обладал непоколебимым муже

ством.
(Пример см. тж. 5-1260).

2364. а  ргоѵа йі {исііе ^  неустрашимый, неуязвимый:
А У . I .. бопо оссогві Iге аппі йі біоггі регбопаіі е поп 

ргіѵі йі гівсііі, ип согаееіо  а ргоѵа гіі {ис.іе, ипа опезіа 
іп іеііеииаіе , аііепа Йа сошргошіввіопі («Ь'ЫпИа», 23 [еЪ- 
Ьгаіо 1971).

Адвокату М. Л . пришлось три года бороться в одиночку, 
пренебрегая опасностью, и проявить непоколебимое муже
ство и выеокую принципиальность, чуждую всяким компро
миссам.

а іи ііа  ргоѵа см. Р-2363.
2365. апйаге а ргоѵа подвергнуться испытанию.
2366. еззеге йі ргоѵа быть проверенным, испытанным.
2367. Іаге ргоѵе йа зсгіѵегпе аі раезе отличиться, 

увенчать (гебя) славой.
т е и е г е  1а рагіепга а ііа  ргоѵа см. Р-913
2368. т е ііе г з і (или рогзі, ѵепіге) а ргоѵа закаляться, 

крепнуть.
2369. гео^еге (или зіаге) а ііа  ргоѵа выдержать испы

тание, устоять.
2370. а ііа  рю ѵа 5І зсогііса 1’азіпо ргоѵ. =  всякий че

ловек в деле познается; суди о людях не по слсвам, а 
по делам.
РК О Ѵ А К Е ѵ 

ргоѵаге іі піогзо ^еі Іиро см. М-1934, 
ргоѵаге согпе чиаііго е чиаНго Іаппо оНо см. 0-102.
2371. ргоѵаге 1а зиа многое пережить, испытать пре

вратности судьбы.
ргоѵаге ип’иШша сагіа см. С-1092, 
ргоѵаге Г иШ та Іогіипа см. Р-11333. 
сНі На ргоѵаіо іі т а іс ,  ^и зіа  т е§ Ііо  іі Ьепе см. М-226. 
сНі поп ѵа, поп ѵейе е сііі поп ргоѵа, поп сгейе см. 

А-718.
сНі роп шіеіе іп ѵазо пиоѵо, ргоѵі «е Ііепе асчиа см. 

М-1406.
аііа  «ѵоііа ы ргоѵапо і ЬагЬегі см. 8-2126.

РКОѴАТО 
гісейа ргоѵаіь. е поп гіихсііа см. Р-319.

РКОѴЕКВІО т
2372. йіѵепіге ип (или раззаге іп) ргоѵегЬіо войти в 

поговорку, пословицу, стать притчей во языцех:
і /о п е з іа  йеі гаеіопіег Мопіезоіі еіеѵаіа а ргіпсіріо, пеГ 

гпопііо сіе^іі а!!агі іпіогпо а Іиі зіаѵа рег йіѵепіге ип рго- 
ѵегЪіо (А. РаІаггезсНі, «II &іогпо е Іа псііе» ) .

Честность бухгалтера Монтесоли, возведенная в принцип, 
почти вошла в поговорку в деловом мире.

2373. іі ргоѵегЬіо поп {аііа ргоѵ. =  пословица ввек не 
сломится.
РіЮ ѴѴЕОЕКЕ ѵ 

гпаіе ргоѵѵейе сЬі поп ріѵѵейе см. М-290. 
Р К О Ѵ Ѵ ІО Е ^А  }

:а  шапо йеііа ргоѵѵійепга см. М-469.
2374. азреііаге 1а ргоѵѵійепга ж дать у моря по- 

гоцы; ж дать манны небесной.
циапйо іі ш аіе ё йізрегаіо, 1а ргоѵѵійепга ё ѵісіпа см. 

М-257.
РК 0V V 1510N Е  [

Гаге 1е §апіЬе аНе ргоѵѵізіопі см. 0-153.
РКЫА } 

шаге гіі р п 'а  см. М-780. 
шазсНегопе йі ргиа см. М-910.
апйаге (или паѵі^аге) соі ѵепіо іп ргиа см. Ѵ-240. 

РКиОЕЫХА }
Іеш регапга 1’аНгепі е ргийепга (і шепі см. Т-175. 

Р К ^ ^ Е N 2 IО
2375. еззеге ІІ зі^пог Ргийелгіо вечно сомневаться, 

быть нерешительным.
РІШ ОЕКЕ ѵ 

Іоссаге чй йоѵе етН ргийе см. Т-692, 
ші ргийопо 1е т а п і  см. М 709.

РК ^О N А  /
2376. поп з і іт а г е  ипа ргио па ни в грош не ставить. 

Р К ^N О  т
2377. йізсегпеге іі ргипо Йаі те іагап с іо  отличать дур

ное от хорошего.
2378. еззеге соше ип ргипо пеіГоссЫо Й1 чй (или іп 

ип оссНіо а  цй) быть бельмом на глазу у кого-л.:
АПога ега соше ип ргипо іп ип оссНіо аі райге Йеііа ѵе- 

гіоѵа (Е. Реа, «II [сгевііего» ).
И тогда для отца вдовы ои стал чем-то вроде бельма на 

глазу.
Іаге й’ип шеіагапсіо ип ргипо см. М-1068.
2379. Іеѵаге ип ргипо Йа§іі оссЬі снять пелену с

глаз.
2380. зіаге зиі |г ш іі  быть как на иголках, как  на горя

чих угольях.
2381. ѵейеге И ргипо леІГоссНіо Йі цй видеть солс - 

минку в чужом глазу.
2382. о§пі ргипо 1а (или ё Ьиопо а  циаісііе) зіере

ргоѵ. =  копейка рубль бережет; нельзя ничем пренебре
гать; не плюй в колодец: пригодится воды напиться; и 
веревочка в хозяйстве пригодится.

2383. И ргипо поп (а  ш еіагапсі ргоѵ. ей от осины яб
локо не родится.
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2384. сН Ьа ргигНо 5І <*гаШ ргоѵ. ^  у кого свербит, 
тот пусть и чешется:

— № ю іа а рапсіа пеі {агщо сЫ сі Ьа риісі 1га 1е зч и ате!— 
сЬе Йоѵеѵа еззеге ип іг.гкіо (1 і сііге <3еі зиоі іе т р і  (зиі {іро 
сіеі позіго ргоѵегЬіо пиоѵо, е гпоііо рій гарійо: «сЫ Ьа ргигі 1 о 
зі е га ііі» ) (/. Саіѵіпо, «Ье Со.чтісотіске»).

— Пусть барахтается в грязи тот, у коі о блохи в че
шуе. — Очевидно, эту поговорку употребляли во времена его 
молодости (Это соответствует иаіпей новой, куда более ко
роткой, половиц».. «Чеши где чешется»),

2385. гпі ѵіепе іі ргиіііо  аііе ш апі у меня руки че
шутся:

«ОЬ» йісе... соп ипа (лгсіа сЬе, Іо діиго, е Іеі за  чиапіо 
зоп саЫо, ші іасеѵа ѵепіге ІІ ргигііо а ііе  ш апі (Ь. Зсіа- 
Усіа, «11 діогпо йеііа  сіѵеііа»),

«Ах», — говорит он... с таким выражением лица, что у  
меня руки зачесались; вы ведь знаете, как я горяч.

РІІВВЫСАКЕ ѵ 
риЬЫісаге дс а Іеііеге сиЬіІаІі см. Ь-444.

РЦ В В И С О  а д е  е т
іі РиЬЫісо М іпізіего см. М-1486, 
соха риЬЫіса см. С-2872, 
сіоппа (или {ешгпіпа) рііЬЫіса см. Б- 780 
екешріо риЬЫісо см. Е-181.
{огга риЬЫіса (тж. Іогхе риЬЫісЬе) см. Р-1153. 
крігііо риЬЫісо см. 8-1454. 
ѵосе риЬЫіса см. Ѵ-825.
2386. іп риЬЫісо публично, при всем (честном) на

роде:
«51а Ьепе; ГЬо иссіво іп риЬЬНсо а ііа  ргезепга Й1 ІапіІ 

виоі пегпісі...» (А. М апгопі, «I  рготевві хрохі»).
— Все в порядке: я его убил при всем честном народе, 

в присутствии многочисленных его врагов.

йі риЬЫіса га^іопе см. К-51. 
йаге іп ра$1о аі риЬЬНсо см. Р-856.
2387. ш апйаге іп риЬЫісо предать гласности, обнаро

довать, опубликовать.
2388. гпеііеге іп риЬЫісо сделать всеобщим достоя

нием.
ш опіаге Горіпіопе риЬЫіса см. О 417. 
ргогіигге іп риЬЫісо см. Р-2336. 
гепйеге йі риЬЬПса га<(іопе см. К-77.
Н со!іо риЬЫісо е ГіпсШа ^иагпідіопе см. С-1163, 
ѵосе риЬЫіса, ѵосе йі Оіо см. Ѵ-862.

РІЮІЛА
2389. сошраг йі Ри§!іа пособник грабителя.

РІІСІѴО т
2390. риетпо ргоіЬііо железный кулак, тяж елая рука:

1/аѵеѵапо сопозсіиіо, рег 1а зиа Ъазза гіаіига е іі вио 
рм}Пю ргпіЫіо (V. Ргаіоііпі, «М еіеііо*).

Он был всем изве_:тен своим маленьким ростом и ж елез
ными кулаками.

2391. ри&по 5о1еппе ошеломляющий удар, 
соп ип ри<тпо Йі тозсЬ е  іп шапо см. М-507.
2392. апйагхепе (или гевіаге, г ітап еге , гіігоѵагз') соп 

ип ри<гпо Йі тохсЬе (тж. Ігоѵагві іп т а п о  ип ри^по йі 
товсЬе) уйти несолоно хлебавши; остаться на бобах, 
остаться с носом, ни с чем:

Сіга е я>га сегсапсіо Г ато ге  ѵего, гіеГіпіІіѵо, е Іпіапіо 
регсіе Іепіро зепга ѵепіге а саро ііі пиііа. Е 1а Зьаеіопе Ііпі- 
зсе. Ье гавагге  раззапо... сіа ипа ѵ іііеев іа іига аІГаіІга, 
8Ігіп§опо, авбиапіапо, т а  аІГ иШ то зе пе ѵаппо соп ип ри- 
Епо і!і тохсЬ е {И. В гівпеііі, «Ьа йегіѵа*',.

И “ой из иас все ишет и ищет настоящую вечную п'обовь 
и только зря теряет время, ничего не находя. А лето кон
чается, и девушки переезжают с места на место, и каж дая 
тож е пребывает в непрерывной погоне за счастьем, но в 
конце концов все они остаются у разбитого юрьи'г.

Сіі аіігі зі аггаЬаіІапо соп 1а ГигЬегіа, соі саісоіі е соп 
діі іп^аппі... е а ііа  Ііпе, шасіііаѵеііісі с о т е  зопо, зі гіігоѵапо 
соп ип ри$по сіі товсЬ е (А. Могаѵіа, «Ье аіпЬігіопі вЬа- 
В ііа іех ).

Другие из кожи лезут, пуская в ход хитрость, лукавство 
и обман... и в конце концов, несмотря на все уловки, 
остаются с носом.

АШо. — Іо зопо гізегѵаіо... апсЬе Ігорро. Ьо во, ё соіра 
гіеІГейисахіопе... ^Іі а 1 гі т і  зріп^оп сіа рагіе е іо геяіо 
соп ип ри0 ло сіі тозсЬ е (/:. Роззепіі, «Ып аііго атоге»).

А л ь д о. — Я человек сдержанный... даже слишком. Это — 
вина воспитания другие оттирают меня в сторону, а я 
остаюсь на бобах.

2393. аггіѵаге аі ри«гпі з* сцепиться, поссориться; 
Раоій — Ьа роѵега зі^пога ега Іап іо  а&ііаіа сііе поп зареѵа

рій чиеііо сііе сіісеѵа. Іо зо соше ѵаппо ^чезіе созе. ІІпо 
сНсе ипа соза, Г аііго  1а гіЬаІіе, «Зізсиіопо, деѵіапо е іпііпе, 
зепга сііе пеззипо пе зарріа іі регсЬё аггіѵапо аі ри^пі 
(/. Зѵеѵо, «гСоп іа реппа й ’ого»).

П а о л и. — Бедная женщина была так взволнована, что 
сама не сознавала, что говорит. Я знаю, как это бывает. 
Однн говорит одно, другой — другое, слово за слово и, на* 
конец, сами того не замечая, уж е вцепились друг в дружку.

2394. аѵеге (или  іепеге) цгі іп ріщпо держ ать кого-л. 
в руках:

Ьеі 1о аѵеѵа о гт а і іп ри&по: Іо сотапсіаѵа. 1о гітргоѵегаѵа 
рег пиПа, зіо^аѵа сопіго сіі Іиі 1а гаЬЬіа Йі зепіігзі ^ іосаіа 
сіа Вазіііо (М. Ргізсо, «Ьа йат а сіі ріагга»).

Роджер был у Авроры под каблуком, она им командова
ла, осыпала его упреками ни за что ни про что, вымещая 
на нем досаду за то, что Базилио насмеялся над ией.

Ьа Ѵеііа т о з іг б  ипа іепегегга созі зоШ Іе... сЬе Гіпде^пеге 
еЬЬе Ріііизіопе й’еззеге гіп^іоѵапііо е гі’аѵег1а { іпаітеп іе 
іп ридпо, с!’еззеге аггіѵаіо а роззесіегіа 6а ѵего (В. Сісо- 
&папі, «Ьа Ѵеііа» ).

Велия так тонко проявляла свою нежность, что инженер 
почувствовал себя как бы помолодевшим и подумал, что, 
наконец-то, он держит ее в руках и она по-настоящему при
надлеж ит ему.

Егойіайе- — Ы Іеп^о іп ри^по Іи№ . Ы зсЫассІо іи ііі 
даапйо сіесі^о іо (Е. Вопо, «Ьа іезіа  йеі рго^еіа»).

И р о д и а д  а. — Они все в моих руках. Я могу раздавить 
их всех, когда мне заблагорассудится.

2395. аѵег ип ри<?по сіі сепеге іп Ьосса: Ьа ип ри^по 
Йі сепеге іп Ьосса ^  у  него дух перехватило.

Аѵеѵо ип ри^по сіі сепеге Іп Ьосса, іі іеггоге сопГизо йекИ 
апішаіі, диапсіо ипа зсіа^ига ё ргоззігпа (О. Магоііа, «Маі
сіі Саііегіа»).

У меня перехватило дыхание, меня охватил жнвотяыЙ 
страх, как при приближении неминуемой опасности.

аѵеге ип ри^по пеі па§о см. N-38.
2396. аѵеге іі ри^по 8Ігеііо быть скупым, прижими

стым:
СЬе поп зіеіе с!і диеШ сііе Ьаппо іі ри^по еігеііо (С. Ѵег-

%а, «Ма&іго-йоп Сезиаійо»).
Вы не из тех, кто жмотничает,

саѵаге і ри^пі йі шапо а ип $апіо (или а  Зап іо  Ргап- 
се5со) см. 5-212.

Йаге Йие саісі іп ип ри^по см. С -128.
2397. Йаге риетпі молотить кулаками (пример см. 

Р-171).
2398. йаге ри^пі (или ип ри^по, Йеііе ри^па) аі (или 

пеі) сіеіо грозить небу кулаком, быть вне себя:
Магсііезе. — Ма ѵоі сЬе зіе*е саѵаііеге, зареіе (;иеІ сЬе

ѵиоі йіге  шапіепег 1а рагоіа. 5ого  іп ішре^по; е... согро с!і 
Ьассо! Эагеі сіеііе ри^па пе! сіеіо (С. ОоІйопі, «Ьа Іосап- 
сііега» ).

М а р к и з .  — Но вы, как благородный человек, знаете, что 
значит держ ать слово. Я связан обязательством и, ...черт 
возьми! Я вне себя!

Ьа тай ге , аЪЪапйопаіа Іа роіепіа зиі ^иосо, зраіапсд Іе 
Ъгассіа.

— (^иапіо азреЙаге, Гі^ііоі т іо !
— Еііі, т а т т а !  поп ѵо^ііо ріапіі —■ а т т о п і  іі еоЫ аіо еп- 

Ігасіо. — Ридпі аі сіеіо поп зе пе сіапто... (Л. АІЪегіаггі, 
«Ье $і&игіпе»).

Мать оставила каш у на плите и бросилась к нему, про* 
стирая руки:

— Сколько придется ждать, сыночек!
— Эх, мама, не надо плакать, — сказал  солдат, входя в 

дом. — Плетью обуха не перешибешь..,

2399. — ё согпе йаге ип ри^по іп сіеіо ргоѵ. ^  это 
абсолютно невозможно, и пытаться не стоит.

2400. сІагБІ сіеі ри^пі іп іе§!а стучать себя по лбу, 
напрягать свою память:

Орриге: «Зепіо сііе сіоЬЫато ѵейегсі гіотапі, регсЬё поп 
бошапі таШ па? Регсііё т і  Ііаі йеііо йеііе созе сТіе поп ро^- 
зопо еззеге Тазсіаіе а ш еіа» . (Е ІЧпіегІосиіоге зі дага «Зеі 
ри^пі іп іезіа , зсегѵеііапйозі рег сегсаге <1і саріге ін  сііе
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соза т а і  з ’ё ео тр го тезе о , Іиі аЬ Н иаІтеп іе созі ргисіепіе)
(С. Сейет а, «8і&поге & 8і&погі»).

Или ж е вдруг она говорит: «Я чувствую, что нам надо 
бы встретиться завтра. Почему бы не завтра утром? Ты ска
зал  мне такое, что просто невозможно остановиться на пол- 
пути». (И вот ее собеседник начинает стучать себя по лбу 
и мучаться, пытаясь вспомнить, чем ж е он мог себя ском
прометировать, он, обычно такой осторожный).

2401. гіогтіге а ріщпі сЬіим спать как убитый:
Ыоп сЬіегіеѵо ипа поііе еріса, ^геш ііа йі зо^пі егоісі, его 

аН гапіо, сЬіесіеѵо зоіо ипа Ьиопа сіоггпііа йі оііо оге а 
ри^пі сЬіизІ (Р. М опеііі, «М огіг йе і йіріот аіісо»).

Я ие мечтал о волшебной ночи, полной героических сков. 
Я был разбит и хотел лиш ь одного — выспаться вволю.

2402. {аге аі ри^пі а) схветиться, подраться; Ь) быть 
несовместимым, абсолютно не подходить друг к другу:

Ё еѵійепіе Геггоге йі аѵеге сиш иіаіо пеііа т е с іе з іт а  рег-* 
зопа сіие сагісЬ е— сотапгіапіе гіеі Согро сГА гтаіа Моіосогаг- 
хаіо  е саро сіеі Бегѵігіо ІпГогтагіопі М іШ аге— сЬе пеІГа^о- 
зіо  — зе ііет Ь ге  1943 ^асеѵапо а ’ ри^пі іга Іого (Е. Мизсо, 
«Ьа ѵегіій виІѴ 8 зеііетЪге 1943»).

Соединить в одном лнце две различные функции — коман
дира моторизованного корпуса и начальника военной раз
ведки — было явной ошибкой: в августе — сентябре 1943 года 
онн были несовместимы.

Ьа сгаѵаііа ега сІІ та§ 1 іа  соіог сеіезіе, Ігаііепи іа зиі реііо 
гіа ипо зтегаЫ о... Ма іі Ьіи е іі ѵеггіе поп іасеѵапо а 
ри&пі (Е. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЪеІІе»).

Галстук был небесно-голубого цвета, ручной вязки, за- 
ш пнпенный иа узле булавкой с изумрудом... Однако голу
бое ничуть ие резало глаз в сочетании с зеленым.

Оіі аНагі ѵозігі Іаппо а ри^пі соп §1і аН агі йе^Н аіігі, 
сЬе сііаѵоіо! (С. Ѵегда, «Мазіго-йоп Оезиаійо»).

Черт возьми, да ваши деловые интересы сталкиваются с 
их интересами!

2403. іпхерраге ип ри^по дать тумака.
2404. Іаѵогаге сН ріщ пі работать кулаками, драться.
2405. т а п § іа г е  іп ри^по наскоро перекусить, 
то г іге  соп Іа &рас?а іп ри^по см. 5-1222.
2406. т о з іга ге  і ри^пі а) грозить кулаком; Ь) пока

зывать кулак исподтишка.
рі^ ііаге іі сіеіо а ри§ш  см. С-1852.
2407. ргепйеге цб а ри^пі сцепиться с кем-л.; избить 

кого-л.:
Ега ип сііепіе, игіаѵа. Рег росо, чиапсіо §1і !и арегіо, 

поп рге5е а ри^пі іі райгопе сіі саза (С. Агріпо, «Ізоііа
Р М М .

Это был его клиент. Он просто ревел. Как только ему от
крыли, он чуть не с кулаками набросился на хозяина дома.

гезіаге (или гішапеге, гіЬеѵагзі) соп ип риопо сіі т о з -
сНе см. Р-2392.

2408. «еггаге !е ри^па =  протянуть ноги, умереть. 
${опс1аге іі сіеіо соп ип ри<?по см. С -1858.
Іепеге іп ри^по см. Р-2394.
2409. Іігаге ип ри&по ударить кулаком:

Міа ш о^ііе йаѵа гадіопе  а Коѵапі^ е гпіо со^паіо сопіі- 
пиаѵа а е гіс1аге е а іігаг ^гап ри^пі зи ііа іаѵоіа (Т. Ѵагпі, 
«Метогіе й і Еиеепіо Вгаѵеііі»).

Ж ена соглаш алась с Роваии, а мой родственник продол
ж ал кричать и громко стучать кулаком по столу.

Ігоѵагзі іп т а п о  ип ри^по сЗі то зсЬ е см. Р-2392.
2410. ё (Іі §ио ріщ по это его рук дело.

РІЛ-СЕ }
П0І050 с о т е  ипа риісе см. N-403. 
оссЬіо сН риісе см. 0-45. 
оссЬі гіі риісе см. 0-48.
Таге сіі ипа риісе ип еІеГапіе (или ип саѵаііо) см.

М  2041.
?аге §Іі оссЬі аііе риісі см. 0-164.
2411. т е ііе ге  (или §еЙаге) ипа (или 1а) риісе пеі- 

ГогессЬіо (или йеп^го ГогессЬіо) а цсі посеять сомнение, 
беспокойство; заронить сомнение в чыо-л. душу;

Брсгапха зе пе апііо йа ипа рагіе апсога зЬгаіІашіо, е 
Йоп ОезиаЫ о йаІГаЦга, соііа Ьосса атага, іо гт е п іа іо  апсЬе 
йа чисИ 'аИга риісе сЬе 1а зогеііа &1і аѵеѵа гпеззо пеН’огес- 
сЫо (С. Ѵег^а, «Мазіго-сіоп СезиаШ о»).

Спсранца, продолж ая кричать, ушла в одну сторону, дон 
Д ж езуальдо — в другую, огорченный, снедаемый подозрения^ 
ми, которые в пего вселила сестра.

— АЫ чиеііа ё  іиа?
— Е йі сЬі ѵоіеіе сЬе 5Іа? Ыоп т і  т е і іе іе  риісі пе^іі

огессЫ! (Е. Реа, «И $огезііего»).
— Аі Это твоя дочь?
— А чья же, по-вашему? Не наводите меня иа подозре

ния.
Тиііаѵіа, сЬе риісе ші Ьа ^е ііа іо  пеІГогсссЫо Риіѵіо. II 

га^іопіеге 2., зе іпйоѵіпа сЬе &1і Ьо Гаііо диаііго тІІІоп і е 
гоііі йі е іето з іп а , ё сарасе гіі а т т а х г а г з і  (С. Магоііа, «Маі 
йі Саііегіа»).

Ну и аадал мие задачу Фульвио. Если бухгалтер 2. узнает, 
что я пожертвовал четыре миллиона лир с мелочью, ои 
способен покончить с собой.
(Пример см. тж. С-1209).

2412. ипо 5І Йіѵегіе а §га1іаг$1 е Г’аКго «і ргепгіс Іе 
*ие риісі ргоѵ. один заваенл кашу, а другому прихо
дится ее рчсхлебывать:

«Соза ѵиоі, сЬе тпі ѵезіа а Іиііо  регсЬё Іио П^ііо іа іі 
^аіііпассіо? Ога ѵейеіе! ЬиІ зі гііѵегіе а дгаііагз! е іо ші 
ргепсіо 1е зие риісі!» (V. Вгапсаіі, «11 ЬеІѴАпіопю»).

— Что же мне траур носить из-за того, что твой сын 
бегает за каж дой юбкой? Еще чего! Он заварил кашу, а я 
должен ее расхлебывать!

сНі ѵа а  ІеМо (или сЬі гіоггге) соі сапі, $і Іеѵа соІ'е 
риісі см. С-489.

ГеІе{апіе поп $еьіе <1 Ш0Г50 йеііа риісе см. Е-45.
2413. ипа риісе оіі ё еп ігаіа  пеІГогессНіо у него за 

родилось подозрение; ог стал сомневаться.
2414. ипа риісе поп Іеѵа И «оппо ргоѵ. одна блоха 

сну не помеха.
Р ІЛ Х ІП Е ІХ А

2415. «е^геіо йі РиІсіпеІІа секрет Полишинеля.
2416. апгіаге а (іпіге соше 1е погге сН Риісіпеііа кон

читься потасовкой.
2417. {аге іі (или еі^еге ип) РиІсіпеІІа менять свои 

взгляды, быть непостоянным во взглядах.
Р1Л.СШ О пг

2418. соше ип риісіпо Ь а^паіо  робкий, пугливый, нере
шительный, застенчивый человек (ср. мокрая курица):

Огіапйо, сЬе гіа ип Ьиоп 1гаЦ< 51 іепеѵа і ііапскі, всорріо 
іп ипа гіяаіа аі Ьеі сотпріітпепіо ОеІІа ві^пога гпасіге; гпа ві 
гісотрозе с о т е  ип риісіпо Ьа^паіэ, аІГоссІііаіа зеѵега сЬ'е1- 
1а !ТН ѵоізе (/. ^іеѵс, «СопіезБІопі йі ип ііаііапо»).

Орландо, который уже давно едва сдерживался от смеха, 
при этом комплименте с у д э р ы н и - м а т у щ .ш  громко расхохо
тался. ио тут ж е смолк как побн .ая собачонка, под ее 
строгим взглядов.

ІІ риісіпо йе1!а Міпегѵа см. М-1454.
Ьадпаіо соше ип риісіпо см. В-75, 
сиоге гіі риісіпо см. С-3189.
2419. аѵеге і риісіпі сіі §еппаіо заиметь детей в пре

клонном возрасте.
2420. Лаге ип риісіпо рег аѵег ип сарропе =  мало 

дать, да много взять.
2421. е«5еге рій іш ріссіаіо сНе ип риісіпо (или е&5еге 

іш рассіаіо соше ип риісіпо) пеііа «іорра попасть как 
кур во щи:

«...Но ѵізіо іо рій й’ипо сЬ’ега рій ііпріссіаіо сЬе ип риісіп
п еііа  зіорра... е йоро еззеге з іа іо  ип’ога а диаИг'оссЫ соі 
сіоііог Аггесса-^агЬи^Н (Ьайаіе Ьепе Йі поп сЬіагаагІо созі) 
ГЬо ѵізіо, йісо, гібегзепе» (А. М апгопі, «I рготеззі зрозі»).

...Я знала немало таких, кто запутывался хуже некуда, 
а побыв часок с глазу на гл аз с доктором Крючкотвором 
(смотрите, не назовите его так), глядишь, выходят от него 
повеселевшими.

Ега ип «риісіпо п еііа  зіоррч», ей Ьа сіоѵиіо сіііепйегзі 
йа зоіа соше іі ІирасЬіоііо а сиі іі сассіаіоге Ьа иссізо 1а 
тасіге (V. Ргаіоііпі, «СгопасНе сіі роѵегі атапіі»).

Бьянка была как зверек, попавший в силки, и ей при
ходилось защ ищ аться подобно волчонку, у которого охот
ник убил мать.

8расса. — ...Но апсога диаІсЬе ршЗоге: копо апсога, іп 
диезіе !ассеп(3е, ип риісіпо пеііа зіорра (С. С. Ѵіоіа, «II 
готапго сіеі дісѵапі роѵегі»),

С п а к к а. — ...У меня еще есть чувство приличия, и когда 
я стаікиваю сь с такими делами, то не понимаю, на каком 
я свете.

йоѵе ѵа Іа сЬіоссіа ѵаппо (или йеЬЬопо апдаге) ап
сЬе і риісіпі см. С-1731.



сГип иоѵо Ыапсо (хреяхо) па$се ип риісіпо пего см.
В 688.
Р1Л.ЕОКА /

сЬі Іаѵога аПа Іегга соііе ѵассЬе, ѵа аі пшііпо соііа 
риісйга см. Т 136.
РЦГеТУкО т

2422. всогтопаге риіегігі обтесывать мужланов, поучать 
невежд.
РІЛЛКЕ ѵ 

риіігм 1а Ьосса см. В-912, 
риіігкі соі ргоргі сепсі см. С-1471, 
риііге діі кіапгіпі см. 8-1639.

РШЛТО адд  
риіііо соше ип Ьасіпо (сіі ЬагЬіеге) см. В-36.
2423. риіііо с о т ’ип Ьахіопе сіа роііаіо з ё  ч и с т  как тру

бочист.
2424. риіііо с о т е  ип йайо ч и с т ы й  как стеклышко:

...АН’и Ш то сотрагѵе Іеі ргоргіо іп регзопа. ри іііа с о т е  ип 
рогіапгіо іп Іаѵоіа ипа іогіа р а іт і§ іа п а ... (Р. Рапіапі, 

«Сессо й ’АзсоИ»),
...К концу пира появилась блистающ аг чистотой Симона 

и поставила иа стол пармскиі) торт.
2425. — Гагзі (или гепйегкі) риіііо с о т е  ип йайо на

чиститься до блеска, стать как огурчик.
2426. риМо с о т е  ипа .похса очень грязный.
2427. риШо с о т е  іі р а іт о  сіеііа т а п о  лысый как ко

лено.
2428. риіііо с о т е  ипо кредсНіо ч и с т ы й  как стеклышко:

Ьа С аіегіпа... Іепеѵа риШе 1е біапге соше ипо зрессЫо 
(О. ЬІ-гиссі. «Зеззапіа поѵеііе ророіагі тюпіаіеві»).

У Катерииы... весь дом блестел как стеклышко.

соріа аі риіііо с.м. С-2608, 
а Геггі риіііі см. Р-435.
Гаге с а т е г а  риШ а см. С-262.
Гаге р іагга риШ а см. Р-1547.
2429. Гагіа ри іііа  в ы й т и  и з  затруднения, легко отде

латься.
2430. іеѵагхеіа ри іііа (или а риіі(о) дешево отде

латься.
2431. т е ііе г е  аі (или іп) риіііо переписать начисто.
2432. рагіаге риІНо говорить на хорошем литератур

ном языке.
2433. ге*1аге риіііо сидеть на мели, беч денег. 

РІЛЛ2ІА [
2434. Гаге риіігіа а) наводі.ть чистоту, убирать; Ь) про

водить чистку.
2435. Гаге ри іігіа сІІ о§пі соха обворовать, ограбить.
2436. $ап(а ри1І7Іа! (тж. риіігіа $ап1а!) ну и грязь) 

Р1Л.Р1ГО іп
2437. Гаге сіеі риірііо іеаіго ломать комедию; гово

рить не то, иести бог знает что.
2438. т о п іа г е  іп риірііо разглагольствовать: читать 

мораль.
2439. 1а сНе риірііо (или риірііі) ѵіепе 1а ргейіса! ^

чья бы корова мычала!
РІЛѴСЕКЕ ѵ

2440. рип^еге с о т е  Роіііса а) жечься как грапиьа; 
Ь) быть язвительным человеком.

рип^еге *и1 (или пеі) іѵо см. Ѵ-8СГ.
ѵоіеге согге (или со^Пеге) 1а гоза «епга рипдегхі см.

К-532.
1е Ьиопе рагоіе и пето по, Іе саШѵе рип&оио см. Р-592. 
1га сагпе е ип§Ьіа пе$$ип ѵі рипд,а (или р и ^га) см. 

С-982.
1а Нпо’иа ип^е е і! Йепіе рип&е см. Ь-711.
1а то х еа  рип^епйо Іа 1агіаги§а, «і го тр е  іі оессо см.

М-2056
хе «агам(по) гохе, Гіогігаппо, «е кагаппо хріпе, рип^е- 

гаппо см. Й-537.
іі ѵего рипде е Іа Ьи§іа ип^е см. Ѵ-383.

РІЖ ІКЕ ѵ
рипіге соі Ьазіопс Йеііа Ь атЬ ад іа  см. В-339.

Р Ш -  811

Чиапсіо Оіо сі ѵиоі рипіге сіаі ѵего хеппо сі Га м сіге
см. 0-<83 
Р Ш І2 ІС Ж Е  }

Ігоцо сіі рипігіопе см. Ь-968 а).
Р Ш Т А  [

2441. рипіе сіі кріііо к о л к о с т и .  
т а і  сіі рипіа см. М-197.
оге сіі рипіа см. 0-431.
2442. сіі рипіа выше нормы, выдающийся.
2443. — и о т іп і СП рипіа передовые люди.
Гіпо аПа рипіа гіеі сареііі см. С 629.
— еззеге (или сатр аге , ѵіѵеге) пеііа т іх ег іа  Пп аііа  

рипіа сіеі и.реІІі см. М-1544
2444. яиііа рипіа йеііе йііа (обыкн. употр. с гл. аѵеге, 

сог.оксеге, зареге, есс.) как свои пять пальцев:
— Е 1е ІгесепІошПа Ііге сіі Верріпо 1е ашшшіБІга іі райге

апсЪе чиеііе?
— Ріііо аІГеІа та^&іоге. (^иапсіо Верріпо аѵгй ѵепІ:ип аппо 

епігега іп роззеззо сіеі зио.
— Ти Ьаі іі сосіісе зи ііа  рипіа йеііе сіііа (Е. Сазіеіпиоѵо* 

«Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп$огіе»).
— А триста тысяч лир, принадлежащ ие Беппино? Ими 

тоже распоряжается отец?
— Д а, до совершеннолетия Беппино. Когда ему испол* 

нится двадцать один год, он сможет получить свои деньги,
— Ты знаешь законы как свои пять пальцев.
Е§И аѵеѵа зи ііа  рип^а деііе гіііа іи ііо  Г а ітап ассо  сіеііе 

Гашіеііе поЬіІі сІеІГізоІа (С. Ѵег&а, «М азіго-йоп Оезиаійо»).
Он досконально знал всю родословную аристократических 

семей острова.

2445. — 5І сопіа §и!Іа рипіа йеііе сіііа ^  по пальцам 
пересчитать (можно):

— ...Ііпа ѵоііа, диапйо іи^М соіезіі тей ісІ поп с’егапо. Те 
т а іа і і іе  йеІГиошо зі сопіаѵапо зи ііа  рипіа деііе  Шіа... Ога
іпѵесе, зесопйо і тей іс і, Г и ото  аѵгеЬЬе рій  тогЬ і сіі диапіі 
На сареШ щ  іезіа  (Р. Реггі, «Ет іцгапіі»).

— ...Раньш е, когда не было всех этих врачей, болезни 
можно было по пальцам перечесть... А теперь, если верить 
врачам, у человека их больше, чем волос иа голове.

2446. іп рипіа сН ІогсЬеИа е  разбором, церемонно, ма
нерничая:

„-І Іііі сГегЪа ш ііапезе аѵеѵапо ипа гі^ійегга, рег 1а Ьгіпа, 
гіі зіессЬі, ша 1е ресоге И асісіоісіѵапо соп Гаіііо  е  ріап ріапо  
И шап^іаѵапо. Іп рипіа бі ГогсЬеиа, т і  й ізб і; е рагоіа шіа, 
гісіеѵо т а  ріап^еѵо (С. Магоііа, «А ііг і гассопіі т ііапезі»).

...О т заморозков стеблн травы затвердели и стали как 
прутья, но овцы отогревали их своим дыханием и не спеша 
поедали. «Ишь. какие церемонные» — думала я и, честное 
слово, и плакала, и смеялась.

2447. — рагіаге іп рипіа йі ІогсЬеііа выраж аться сдер
жанно, манерно:

II саѵаііег Вегіапі ега ип ЪеІГиото, сіі т е г г ’е^а... ОиашЗо 
зі гіѵоі^еѵа а Веаігісе, Йіѵепіаѵа сегітопіозо е рагіаѵа Іп 
рипіа гіі ІогсЬеіІа (В. Сісо§папі, «ѴШа Веаігісе»).

Кавальере Бертани был видным мужчиной средних лет... 
Обращ аясь к Беатриче, он становился церемонным и гово
рил, тщательно выбирая слова.

2448. зиііа рипіа сіеі §іогпо на рассвете.
2449. $и11а рипіа йеііа Ііп^иа: Ио ^ие5Іа рагоіа зи ііа 

рипіа сіеііа Ііп^иа это слово вертится у меня на языке.
СіроШ по аѵеѵа ргопіа ипа гізрозіа рераіа зи ііа  рип іа деііа  

Ііп^иа, ша сарі сЬе поп ѵаіеѵа Іа репа <3і Іагзі аггезіаге 
ргіша апсога сіі ш еііегзі аі Іаѵого (С. Яосіагі, «Ье аѵѵепіиге 
Ш Сіроіііпо»).

У Чиполлино с  языка уж е готов был сорваться едкий от
вет, ио ои решил, что ие стоит попадать аа решетку, еще 
не взявшись за дело.

Іо сегсаѵо е зепііѵо сЬе Іа ѵегііа ш! зіаѵа, соше зі йісе* 
зи ііа  рипіа «Іеііа Ііпдиа (А. Могаѵіа, «И йізргеяго»).

Я задумался н почувствовал, что истина, как говорится, 
вертится у меня на кончике языка.

Ь а  ѵегН^ 1е ѵепіѵа зиИа рипіа й еііа  Ііп^иа; ^ іі оссЫ Іе 
зі зраіапсагопо пеііо  зіогго сіі Ігап^иеіагіа: іпѵапоі (V. Вгос* 
сНі, «г/  іет рі сіеі ^гапйе атоге» ).

Правда была готова сорваться с ее языка. Оиа широко 
раскрыла глаза, силясь проглотить эти слова. Тщетно!

— аѵеге Іи ііа  Г а п іт а  хиііа рипіа сіеііа Ііп^иа см. 
А-:.79.

Р



2450. зи ііа ри піа гіеііа реппа на кончике, на острие 
пера:

Е сегіо сЬе зе ипо всгіііоге саІаЬгезе о ІотЬагйо, чиапгіо 
діі ѵіепе яи ііа  рипіа гіеііа реппа ипа рагоіа іа т іііа г е  пеііа 
50Іа іо г т а  гііаіеііаіе, сЬе ееИ поп гіеѵе агіорегаге, аѵееее 
гііпапгі е её ип сЗігіопагіо іп сиі, ассапіо агі евва, ѵі ІОБве 
1а соггізропйепіе ѵосе Ііогепііпа, сіо еИ загеЬЬе гіі авваі 
егапгіе аіиіо {«Ьа пиоѵа диезііопе йеііа  Ііп&иа»).

Безусловно, если бы калабрийский или ломбардский писа
тель, когда ему в голову приходит какое-нибудь слово, из
вестное ему только в диалектальной форме и употребление 
которого нежелательно, имел под рукой словарь, где мог бы 
найти соответствующее флорентийское слово, это было бы 
д л я  него большой подмогой.
2451. — зсгіѵеге іп рипіа <Н реппа писать изощренно, 

изящным стилем.
2452. іп рипіа д\ ріегіі на цыпочках:

I Боійаіі е &Іі иН ісіаІі, сіапгіо іпіогпо Б^ианЛ гіі гііва^Іо, 
5’аггеБІагопо... е гіргеБего 1а ѵіа іп рипіа йі ріегіі {/. Саіѵіпо» 
« // ге$г%ітепІо зт аггііо»).

Смущенно оглядевшись, солдаты и офицеры остановились... 
я  пошли дальш е на цыпочках.

2453. сіі рипіа е сіі 1а&1іо и так и сяк, по-всякому, 
всеми способами:

Міо райге аѵеѵа аНгопІаІо йойісІ оге сЗі ѵіа^діо (саісоіапсіо 
П гііогпо) рег ^ойегБепе сіпчие о веі сіі гірово. Таіе ё, йі 
рипіа е  йі іад ііо , Г и о то  (ГаНагі т ііа п е зе  (О. М агоііа, «Ье 
т ііа п езі» ).

Мой отец не остановился перед двенадцатичасовой поезд
кой (считая в оба конца), только чтобы отдохнуть часов 
пять-шесть. Таков уж  миланский делец — и ничего тут не 
поделаешь.
{Пример см. тою. К-244).

2454. 5Іпо а ііа  рипіа гіеііе ип^Ьіе до кончиков ногтей, 
до корней волос, до мозга костей, целиком и пол
ностью:

II соп*е А гтапйі ега ип и о то  роШІсо, деп іііи ото  б і п о  аі- 
1а рипіа гіеііе ипеЫ е (С. Ѵег&а, «Егоз»).

Граф Армаиди был политическим деятелем, человеком 
благородным до кончиков ноггей.
апйаге а сегсаге і !ісЬі іп рипіа см. Р-624. 
аѵеге !е Ьігге Ііпо а ііа  рипіа йеі сареШ см. С-636, 
со^іісге і ІісЬі іп р іт іа  см. Р-624а. 
йагяі (апіо репкіего с о т е  гіі гасісігіггаге Іа рипіа йеі 

с а т р а п ііе  см. Р-1212.
2455. еккеге (или созШиіге) 1а рипіа сіі й іа т а п іе  быть 

сильным местом; быть крепким орешком:
1_>п агео теп іо  (ипа ргоѵа) рио сокШиІге 1а рипіа Йі йіа- 

т а п іе  іп ипа гіівсиввіопе, пеііа сН еза... есс. (С. Іариссі, 
вРег тойо йі йігеь).

Есть аргументы (доказательства), которые могут иметь 
решающее значение в дискуссии, в защитительной речи... 
и т. п.
2456. Таге гігхаге Іа рипіа рассердить, вывести из себя.
2457. поп Таге ѵейеге 1а рипіа йеі паво носа не ка

зать.
поп піеКеге Тиогі 1а рипіа йеі паво см. N-57.
2458. ток ігаге  1е рипіе грозить оружием.
2459. то5(гаге  рег рипіа йі гадіопе убеждать, уверять.
2460. рідііаге 1а рипіа закисать (о вине).
2461. ргегйеге (или рі^ііаге) йі рипіа придираться к.., 

принимать слишком близко к сердцу, слишком горячо:
(Эиевіо регб поп ші гітиоѵ е с!а 11 а гпіа озііпагіопе, апгі

т і  сі со п іегта : іі ророіо ІОБсапс зе поп Багй ргево Іп 
рипіа е рег гіріссо, поп Гаг& йібогйІпі {С. С і и з і і «Ерізіо- 
Іагіо»).

Это, однако, не только не меняет моего твердого убеж де
ния. но и подтверждает его: тосканцы не станут бунтовать, 
еслн их не спровоцируют на беспорядки.

2462. ргепйеге цс рег Іа рипіа обижаться на что-л.
2463. гаййгіхгаге 1а рипіа йеі с а т р а п ііе  =  взяться за 

трудное дело.
2464. 5Іаге рипіа рипіа постоянно ссориться.
поп ѵейеге рій іп 1а йеііа рипіа йеі ргоргіо пахо см. 

N-68.
2 565. ѵоііаге 1е рипіе а яй делать наперекор, назло

ко*лу-д.

Р Ш  812

сЬі рі^ ііа Іа Іапсіа рег 1а рипіа, 1а врегга, о поп Іа 
Іеѵа Йі Іегга см. Ь-134.

1а ѵап^а Ьа 1а рипіа й’ого см. Ѵ-55.
Р^N ТА О ^^А  /

2466. ге^^еге ипа рипіа^Ііа стойко переносить не
приятности, быть терпеливым.

2467. Іепеге 1а ри гіа^ Ііа  держаться, не уступать 
врагу.
Р^N ТА ^Е т

2468. циапіо ип рипіаіе й’а§Ье1іо не имеющий ника
кой ценности. я
РІЛЧТАКЕ ѵ 

рипіаге 1а с а т іс іа  киііа сагіа см. С-277, 
рипіаге виі саѵаііо регйспіе см. С -1369. 
рипіаге виі саѵаііо ѵіпсепіе см. С-1370, 
рипіаге 1е ^агпЬе см. 0-164. 
рипіаге і ріейі (а і т и г о )  см. Р-1693. 
виі рипіаг гіеі ^іогпо см. 0-569. 
рипіаге 1и(1е Іе сагіе ей цс см. С -1093.

Р^N ТА ТО  а в в  
Йііо рипіаіо  см. Ь-668.

Р^N ТЕ^^А КЕ ѵ 
рипіеііаге іі т и го  см. М-2196.
рипіеііагё Гивсіо соі т а п іс о  Йеііа дгапа^а см. ІІ-226. 

Р Ш Т Е Ь Ь О  т
2469. еввеге (или кіаге) іп рипіеііі быть еле живым, 

дыш ать на ладан.
2470. ё рій сІеЬоІе іі рипіеііо сЬе Іа (или сіеііа) ігаѵе 

ргоѵ. =  от такой помощи и ноги можно протянуть; от 
этого лекарства недолго и в ящик сыграть.

а  іа і гоѵіпа, іа і рипіеііо см. К-600.
Р ^ N Т Е К (^ )0 ^ 0  т 

Іаге й’о^ш  (или й’ипа) Іапсіа ип ригіегоіо см. 1,-128. 
соііе 1е$іпе Ьіко^па еквег рипіегоіо см. Ь-407. 

р и м ю ы о  от
2471. рег рипіі^ііо из упрямства; назло (пример см. 

М-1890; Ѵ-611).
2472. сегсаге рипіі^іі придираться к мелочам.
2473. теМ егсі йі рипіі^ііо  прилагать усилия, стараться 

изо всех сил:
Кігпіс с іпроББіЬіІе, Ъазіа ѵоіеге; шеНегс! (ІІ рипіідііо

{Т. Ьогі, «Ви$еге зи ІГ А т о»),
Нет ничего невозможного. Нужно только захотеть. Взять» 

ся за дело не щ адя сил.

2474. віаге 5іі1 р іт іі^ ііо  быть излишне щепетильным, 
педантичным.
РЬМТІІЧО т

2475. а рг-ПІіпо в точности, точка в точку.
2476. 5Іпо (или (іпо) ай ип рипііпо все до конца, до 

дна, до последнего:
М аезіго Сессо... соше яар- а Пп асі ип рипОпо іп сЬе 

тосіо егапо ііе 1е сове... ѵоіо йа іга іе  Магсо (Р. Рап{апІ. 
«Сессо й'АзсоИ»).

Поскольку маэстро Чекко... досконально знал положение 
дел... он тут ж е помчался к брату Марко.
(Пример см. тж. Ѵ-978).

т е ііе г е  і рипііпі 5и§1і і см. Г-І.
Р ^N Т О  1. т

2477. рипіі Ьеѵиіі потерянные очки (в игре).
2478. рипіі сагйіпаіі страны света.
2479. рипіо Тегпю а) г рам. точка; Ь): рипіо Гегто! 

все, точка!, хватит!:
— Иоп сі Ьо сгейиіо Гіп гіаі ргіпсіріо, а сойевіе б(ог!е <31 

ато г і со!рею іі. Агіевво Ьавіа, р іпіо Іегп.о, е поп сі репБіато 
рій (Т. і .о г і , «Ви{еге зиЦ’Агпо»),

— С самого начала мне не внушали доверия эти рос* 
сказни о преступной любви. Хватит, поставим точку раз в 
навсегда и не будем больше говорить об этом.

2480. — Таге рипіо .е г т о  поставить точку, покончить, 
закончить.

2481. рипіо т о г іо  а) воен. мертвая, непростреливае- 
мая зона; Ь) мертвая точка, тупик: 1а гіівсивзіопе ега 
Еіиг.іа а ип рипіо гаогіо спор зашел в тупнк.



рипіо пего см. N-198.
2482. рипіі зозрепкіѵі грам. многоточие.
2483. рипіо с1’арргос1о цель; результат.
2484. рипіі сіі т е г ііо  школ, отметки, баллы.
2485. рипіо йі ш іга а) точка прицеливания; Ь) центр 

внимания; главная цель:
Ье віепоге, ѵегеодпове Ді ѵегіегві 11 рппіо сіі ш іга гіі 

іи ііо  іі раезеііо  аН оІІаіо іпіогпо аі Іе^по, соі пазо іп  агіа, 
рег ѵейегіе шеііеге іі сиссЬіаіпо пеі ^еіаіо , сЬіассЪіегаѵапо 
а ѵосе а ііа , гісіеѵапо {огіе. соп Іа Ьосса зігеііа  (О. Ѵегдга, 
«II тагііо йі Е іепа»).

Дамы, смущенные тем, что они оказались в центре внима
ния жителей округи, столпившихся вокруг коляски и с любо
пытством глядевших на то, как оин ели ложечкой мороженое, 
принялись громко болтать и смеяться, поджимая губы.

2486. рипіо й’опоге вопрос, дело чести:
...Іа БІгагіа ега ріепа гіі тассЬіпе, е Тогеііо Бі іасеѵа ип 

рипіо сГопоге гіі БограББагІе іиі*е, зепга Биопаге іі сіакзоп... 
(А. Могаѵіа, «Цассопіі готапі»).

...на дороге было полно машин, и Торелло считал для 
себя делом чести обгонять их всех подряд, не подавая сиг
нала...
(Пример см. тж. 5-1199).

2487. рипіо йі рагіепха исходная позиция, отправная 
точка, начало, основа:

Реіііпі, — ...II р 11л 1 о <31 раііеп га  рег ип Г ііт  ё (31 б о Ш о  
Чиаісова сЬе сар ііа  а т е  е сііе т і  раге ровва аѵеге ип 
сеі о гаррсгіс соп 1е еврегіепге а14гиі («•Рііт 1961»).

Ф е л а н и. — ...Отправная точка для  фчльма — это нечто 
пережитое мной и как мне каж ется, созвучное с жизнен
ным опытом других.

2488. рипіо сіі ѵікіа точка зрения (пример см. А-741). 
ІаКо соп Іи ііі і рипіі е ѵіг^оіе см. Ѵ-619.
т е к за  а рипіо см. М-1268.
2489. а  рипіо в порядке, в исправности, как  надо 

(пример см. А-507).
2490. Гіпо а  ип рипіо целиком и полностью, до по

следнего.
2491. іп  рипіо точно, пунктуально.
2492. іп ип рипіо а) одновременно, в одно время; 

Ь) в один миг, очень скоро:
...диезН ріоѵапеііі рег іі рій гіеііе ѵоИе а т а п о  е й іватап о  

іп ип рипіо (М. Вапйеііо, «АгоѵеІІе»).
...эти молодые люди по большей частн способны так  ж е 

скоро полюбить, как и разлюбить.

рій а  р и гіо  сЬе Гаггокіо см. А-1145.
2493. Йі рипіо іп  Ьіапсо (редко сіі рипіо іп зессо) 

вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего:
Егапо еш піі рій сЪе а т е г г а  вігайа, чиапйо 1а Ѵоіре, 

ІегтапсЗоБі гіі рип*о іп Ьіапсо, сІізБе аі ЪигаШпо... (С. Соі- 
ІоШ, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

Они прошли уж е больше чем пол пути. Вдруг Лиса оста* 
новилась н спросила Пиноккио...

...поп ё 1а егатп іа ііса  а ^аге Іа Пп^иа, т а  Іа Ііп^иа а  
ГагБі, йа Бё, ѵіа ѵіа, 1а е г а т т а і іс а . . .  Ьа Ііп^иа ё бі, Бпа 
вигійііа, т а  поп зиа БсЬіаѵа.., ІіЬега, чиапгіо 1о сгеде, <іі 
ігаБ{огтаге іп ге^оіа сіб сЬе іегі ега еггоге, е ѵісеѵегва: 
Ьеп Б^іпіепйе Бе 1а ігаБ Іогтагіопе ё т а іи г а іа . е поп бЪос- 
сіаіа  сіі рипіо іп Ьіапсо ііаі саргіссіо гіі сЫ На іі саро іга  
Іе пиѵоіе... (Р. Р о сН і« Ѵ ііа ііа п о  [асііе»).

...ие грамматика делает язык, а язык, сам для  себя- 
потихоньку делает грамматику... Язык, действительно, яв- 
ляется подданным грамматики, но не ее рабом.., и, если это 
необходимо, он переделывает в правило то, что вчера еще 
считалось ошибкой, и наоборот. Само собой, подобные транс
формации происходят в языке лишь при условии, ЧТО ОКИ 
вполне созрели, а не вдруг, ни с того ни с сего, по капризу 
рассеянного ученого...
(Пример см. тж. А-23; 0-1140).

а  рипіі сіі Іипа см. Ь-894.
— еккеге а рипіі Йі Іипа см. Ь-904.
2494. пеі (или іп) рипіо сіеііа (или гіі) т о г іе  в смерт

ный час, на смертном одре, перед самой смертью:
«ЛЬ, дисріо I :п іе  Іо Дігб шаі... перриге іп рипіо <3>

шогіе» (А. Могаѵіа, «II й ізргегго»).
— Нет, этого я тебе не скаж у никогда, даж е на смертном 

одре.

2495. — с о т е  іп рипіо сіі т о г іе  как на духу:
«Ѵіеп ипо соп ип рапе іп іаБса; бо азза! <Зоѵ’ё апгіаіо а 

ргепгіегіо. РегсЬё, а рагіаг с о т е  іп рипіо гіі то г іе , роББо йіге 
гіі поп аѵег^іі ѵібіо сЪе ип рапе боіо* (А. М апгопй  « /  рго- 
т еззі 5/7051»).

— Пришел человек с  хлебом в кармане. Почем мне знать, 
где он его достал. Одно могу сказать, как на духу, что у 
него был только однн хлебец.

— Ѵоіеіе сЬе ѵе 1о йісо, еЬ. сапопісо, с о т е  1п рипіо <31 
то г іе?  (О. Ѵег^а, «Мазіго-йоп ОезиаШ о»).

— Хотите, я скаж у вам, каноник, как на духу?

2496. а рипіо сП огоіо^іо точно, пунктуально:
Собі, іі ^іогпо гіоро, а рипіо йі огоіойіо, 1е іеІеГопаі (31 

пиоѵо. ОиеБіа ѵоііа гпі т а п й б  1а БогеІІа а гіігті сЪе поп 
с ’ега; т а .. .  игііі ЬепіБвіто 1а ѵосе й і  Іеі сЬе йаѵа ѴітЬессаіа 
аііа  ЪатЬіпа (А. Могаѵіа, «Яассопіі готапі»).

И так, на следующий день, как всегда пунктуально, я 
снова позвонил Агате. Н а этот раз она послала сестренку 
сказать, что ее нет. Но... я отлично слышал ее голос: Агата 
что-то выговаривала девочке.

2497. а ип рипіо ргезо воспользовавшись случаем, при 
удобном случае.

2498. сН риг)(о іп рипіо а) во всех подробностях; Ь) с 
минуты на минуту.

2499. іп рипіо іп рипіо совершенно точно.
2500. рипіо рег рипіо пункт за пунктом; во всех под

робностях (пример см. 0 -83).
сН рхтіо  іп хессо см. Р-2493.
2501. (іп) рипіо е ѵіг^оіа (обьікн. употр. с гл. еззеге, 

рагіаге, зіаге, есс.) с величайшей точностью, во всех под
робностях, досконально:

Вгід;НеІІа. — № п  і і  Ба сЬе СогаНіпа ё диеііа сЬе !а іи ііо  
рег іі біог РІогіпйо?..-

Агіессіііпо.— Тга П біог Рогіпгіо е 1а зіога Козаига? Рип!о 
е ѵіг^оіа (С. СоШопі, «Ьа 5егѵа атогоза»-).

Б р и  г е л л а .  — Разье 'ты не знаешь, что Кораллина де
лает все д л я  синьора Флориндо?

А р л е к и н .  — Чтобы сблизить синьора Флориндо с синьо
рой Розаурой? Старается так, что дальш е идти некуда.

«Ти іпѵесе Баі ри п іо  е ѵ іг^ о іа  сова Іеі репБа йі Гаге» 
(V. Ргаіоііпі, «Ье га&агге й і 8ап$гегІіапо»).

А ты, конечно, знаешь досконально, что Сильвана соби
рается делать.

Рогіипа сЬе Іиііо, рипіо е ѵіг^оіа, пеі сопігаііо ега БІаіо 
ргеѵіБІо (В. ТессНі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

К счастью, в договоре было предусмотрено все, до  по
следней мелочи.

2502. — Таге рипіо е ѵіг^оіа (или е Ігсцо) высказать 
все, выложить начистоту.

2503. — Таге яс а рипіо е ѵіг^оіа делать что-л. очень 
хорошо, точно, как надо.

2504. — кіаге а рипіо е ѵіг^оіа а) быть очень точным, 
щепетильно точным; Ь) строго соблюдать правила, за 
коны; быть педантом.

2505. рег рипіо е рег ѵіг^оіа (обыкн. употр. с гл. гас- 
сопіаге) со всеми подробностями, подробно, детально:

II саѵаііег Рапеііо  сотіпсіб  а гассопіаге рег ршііо е реі 
ѵіг^оіа сіб сЬе Бареѵа ге іа ііѵ атеп іе  а чиеііа Іассепйа 
(С. Ое Ноззі, «Ь’аййоІогаіа»).

Кавальере Фанетто принялся подробно рассказывать все, 
что он знал об этом деле.

2506. а  (или йі, 1п) Ьиоп [п а і]  рипіо [не] своевремен
но, [пс]кст'!тіі; [не] удачно:

М іт т о  ега а Сипео е Бареѵа сЬе 1е позіге ргаіісііе егапо 
а  Ьиоп рипіо. Ма ѵеппе 1*8 БеііетЪге е іи й о  апйо а  т опіе 
(М. Зегепі, «I  ё іогп і йеііа  позіга ѵііа»).

Миммо был в Кунео и знал, что нашн дела идут хорошо. 
Но пришло 8 сентября, и все пошло прахом.
(Пример см. тою. 3-216).

2507. а о^пі рипіо ежеминутно, то и дело.
2508. сН (и(1о рипіо отлично, в совершенстве.
— а г т а іо  сіі іи ііо  рипіо см. А -И 19.
2509. — ѵевШо йі іи ііо  рипіо одетый с иголочки, разо

детый.
2510. а^еггаге іі рипіо понять чью-л. мысль, чьи-л. 

слова, схватить смысл.
2511. апсіаге а рші(о идти до конца.
2512. аггіѵаге аі (§гап ) рипіо цойти до конца.
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2513. аѵеге іп риггіо иметь наготове, в полной готов
ности.

2514. аѵеге ип рипіо ріи сіеі гііаѵоіо быть хитрее са
мого черта.

2515. поп аѵеге И рипіо сН раііа  ^  не иметь ни кола 
ни двора (пример см. Р-588).

2516. Ьаііеге аі рипіі победить по очкам.
2517. со&ііеге цА аі рипіо обмануть, провести кого-л.
2518. сиосеге а рипіо а) хорошо, в меру выпечь; д о 

вести до готовности; Ь) ^  довести до крайности:
II Регго сопоБсеѵа іі Заѵегіо сЗа ип раіо сГаппі е аѵеѵа 

зариіо... іепегіо іп саійо  рег о^пі еѵепіиаііій; йі гпойо сЬе 
ога поп бН геБіаѵа аііго 5і іаге ее поп вегѵігіо, еепга пер- 
риге гігпеііегіо зиі Гиосо, іап іо  ега ргоргіо соііо  а  рипіо 
(Л. Мсгаѵіа, «Ьа тазсНегаіа»).

Перро знал Саверио уж е года два.., умел... на всякий слу
чай разжигать его пыл. Теперь он мог его использовать, даж е 
ре  добавляя ж ару, поскольку Саверио и так был доведен 
до белого каления.

2519. йаге Н рипіо назначить, определить время; вы
брать (удобный) момент.

2520. йаге йеі рипй а  чй дать кому-л. фору, дать не
сколько очков вперед:

— Вгаѵо Йигщие, М аігааі... Сопвегѵаіе ипа Ье1ГавШ1&, т а і -
бгайо 1а ѵозіга рапсіа.

— Рег соггеге е а г га т р іс а г т і гіо гіеі рдіпіі а  рагессЫ 
т а ^ г і  (Е . Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп^огіе»),

— Молодец, М айрани... Бы сохраняете завидную ловкость, 
несмотря на свой жнвот.

— В беге и лазании по горам я могу дать  некоторым ху
дым сто очков вперед.

2521. йаге пеі рипіо попасть в цель, в «яблочко»; по
пасть не в бровь, а в глаз.

2522. йаге гіеі рипіі аі сііаѵоіо ^  перехитрить самого 
черта.

2523. гііге Ъиоп [шаі] рипіо быть за [против].
2524. еззеге а рипіо а) (тж. еззеге Іп рип(о) быть го

товым, быть в исправности:
Ма соше апгіаі а еза т іп аге  циеііо Біевво ротег»ё8*0 1а 

тасеЫ п а рег ѵесіеге 5е ега а  рипіо, Бсоргіі сЬе аѵеѵо (Іітеп- 
ііса іо  а К о т а  1а сагіа гіа Бегѵігіо (А. Могаѵіа, «Ь'ат.оге 
сопіи^а іе»).

Но когда в тот ж е вечер я пошел проверить, в порядке 
ли машина, то обнаружил, что забыл технический талон в 
Риме.

Ь) быть точным, пунктуальным.
2525. езвеге киі (и л и  іп) ритііо с!’ ., собираться сделать 

что-л. (пример см. А-633; С-245; С-424; 0-754; Р -984).
еззеге а  рипіо йі соііига см. С-3002.
2526. ехкеге аі рипіо ^іикіо быть как раз готовым: 

быть таким, как надо:
«Ѵиоіе сІН' 1’аІІипеЫ ?» гіізве 8Іассапгіо8І е іпсЫпапДові

ѵегзо 1о бсопобсшіо.
«Ьэбсі циаІсЬе тіпиЬо е Бага аі рипіо ^іпбіо» (О. Тезіогі,

«II Вгіапха е а ііг і гассопіі»).
— Вам разбавить пунш? — спросил Иво, обращ аясь к  не

знакомцу.
— Нет, нет. Через несколько минут он будет что надо.

2527. іаге ( і! )  рипіо а) прекратить выплату долгов, 
объявить себя банкротом; Ь) поставить точку, остано
виться; внести ясность:

Рег !аге іі рипіо, р г іт а  йеІГіпігІо гіеііе ігаііаііѵ е ѵеге е 
ргоргіе а ІЛБЪопа, р о зз іа то  гііеѵаге сііе &1і АПеаіі аѵеѵапо 
е іа  Гаио соповсеге аі Ооѵегпо ііа ііапо  1а сопсЦгіопе саіе- 
&огіса йеііа геза іпсопгіігіопаіа (/;. Мизсо, «Ьа ѵегііа з и іі’8 
веііетЪге 1943»).

Д ля точности следует сказать, что до начала официальных 
переговоров в Лиссабоне, союзники заявил.и итальянскому 
правительству, что требуют безоговорочной капитуляции.

Зі ргерагаѵа ГоНепзіѵа сіі аргііе. О^пі іап іо  чиеШ йеі- 
ГОНісе Зігаіе&іе 8егѵісе сі тап й аѵ ап о  йі 1а гіаііе Ііпее, соп 
гіеі ріссіопі ѵіаеб.іаіогі Візо^паѵа Таге іі рипіо йеііе ра-
зіагіоп і петісЬ е (Е. Віа&і, «Бізопога И райге»),

ІПла подготовка к апрельскому наступлению. Время от 
времени- Отдел стратегической службы посылал разведыва
тельных голубей по ту сторону фронта. Н адо было уточнить 
позиции неприятеля.
2528. Еагэі (или т е ііе га і)  іл  (іи і(о ) рипіо привести

себя в полный порядок, полностью подготовиться к че- 
му-л., привести себя в боевую готовность, быть во все
оружии.

Іаге рипіо е да саро см. Р-2539.
Іаге рипіо е !ге^о см. Р-2502.
2529. Іаге і! рипіо сіеііа зііиахіопе сориентироваться, 

разобраться в обстановке:
5і іегтагоп о  аІГотЬга сіі ипа чиегсіа рег гірОБагвІ е рег 

Іаге іі рипіо гіеііа вііиагіопе (О. Койагі, «Ье аѵѵепіиге й і 
СіроШпо»),

Они остановились в тени дуба, чтобы отдохнуть и разо
браться в обстановке.

2530. Іе гтаге  іі рипіо сН чс установить что-л.
2531. теН еге а(1) (или іп) рипіо уточнить, наладить, 

привести в полную готовность:
І_Іпа БІгапа ап^оБсІа реБаѵа Биііа сКі&. и п а епогше, таБ - 

Біссіа, шобігиоза всіа^ига, о ііаіа, іисійаіа, ш езва а рипіо 
с о т е  ипа тассЬ іпа йі ассіаіо, БІаѵг рег Бігііоіаге пе! БиоІ 
Іп^гапа^^і 1е сазе, &\і аІЬегі, 1е зігайе, діі аЬ ііапіі сіі Лаззу 
(С. Маіарагіе, «Кариіі»),

Н ад Яссами нависла пелена непонятного страха. Огром
ная, тяж елая, страш ная опасность, подобная смазанной, вы
чищенной до блеска и хорошо отлаженной стальной машине, 
готовой своими шестернями стереть в порошок дома, деревья, 
улицы и жителей города.

(ЭиеБіо іесе іі КоБаіі іп Ьгеѵе Іешро е регсіо &ІІ ѵа 
гісопозсіиіо іі шегііо й’аѵег гпеББа а рипіо ипа сіеііе рій 
сІеІігіоБі ѵосі йі Іепоге сііе 1а паіига аЬЬіа сгеаіо {/?. йе Кеп* 
зіз, «II сапіоге йеі ророіо»).

Розати сделал это в короткий срок, и поэтому именно его 
заслугой следует считать постановку голоса одному из са
мых великолепных теноров, которые когда-либо встречались 
на свете.

(Пример см. тж. С -Ш ).

2532. т е ііе г з і аі рипіо гіі цс привести в исполнение, 
выполнить что-л.:

О аІГаІіга рагіе, 1а іа т і^ І іа  йеІГиссіБо, роіепіе аББаі, е рег 
зё, е рег Бие агіегепхе, Б’ега шезва аі рипіо гіі ѵоІег ѵеп*̂  
йеііа (Л. Мапгопі, «I ргот еззі зрозі»).

С другой стороны, семья убитого, достаточно влиятельная 
и имеющая большие связи, задалась иелью добиться отмще
ния.

іпеКеге і рцпіі зиііе і см. 1-1. 
теН егзі іп (іи ііо ) рипіо см. Р-2528.
2533. рагеге ип ри.ііо іп Іегт^аН ѵ о а) быть скрю іен- 

ным (о человеке); Ь) быть крючковатым (о носе) .
2534. рі^ііаге і\ р е ^ і о  рипіо понимать в плохом, в 

худшем смысле; составить превратное мнение.
2535. рі^ііаге іі рипіо ^іикіо попасть в точку.
2536. рогге іп рііпіо привести в порядок, подготовить.
2537. ргепйеге рег рш,1о й,! ш іга а) наметить себе 

цель:
Ѵоііб Те враГе а 5ие’ ігг.чіі оввеШ , е 5’іп с а т т іп б , рг-п- 

гіеіиіо рег рш ііо сіі шіга 1а тассЬ іа  ЬіапсаБ^га йиі репсііо 
йеі гпопіе (А. Мапгопі, «1 рготевяі вровЫ).

Ренцо повернулся спиной к этой печг пьной картине и за • 
шагал, держ а путь к кустарникам, белевшим на едлоне хол
ма.

Ь) избрать мишенью (насмешек, критики и т. п.).
2538. кареге нп рипіо ріи йі дй превосходить кого-л, 

быть умнее, хитрее кого-л.
зарегпе ип рипіо ріи йеі ('іаѵоіо см. 0-348.
2539. зіаге (или (аге) рипіо е йа саро начать опят^ 

с самого начала (не учтя ош ибок):
Ѵіг&іпіа. — Ма &1і йеѵо йаге га&іопс іп сЬе щойо? ОН 

сіеѵо іііге: «8о, Наі га^іопе: 1а ^иегга ясорріа «Зотапі». II 
діогпо арргезБо, чиеПа пои зсорріа, е рііаіщ» рипіо е  йа саро 
(Е. Ое Рііірро, «Ьа раига питего ипо»).

В и р д ж и н и я .  — Каким образом я должна признать его 
правоту? С казать ему: «Да, ты прав: завтра начнется вой
на». А завтра войны не будет, и мы опять начнем все сна
чала, как ни в чем не бывало.

2540. Іепеге а! рипіо доказывать.
2541. (оссаге іі рипіо достичь апогея.
(оссаге Н рипіо сЬе сіиоіе см. Э-745.
сЬі поп іа  іі погіо регсіе іі р«п(о см. N-375.
1е йоппе Ьаппо ип рипіо рій оеі іііаѵоіо см. О 802.
о гіие о рипіі см. 0-925.
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1а !е іл т !п а  пе 5а ип рипіо ріи гіеі «Зіаѵоіо см. Р-403.
2542. о&пипо Ьа іі 5ио рипіо гіеі т іпсЫ опе ргоѵ. ^  

на всякого мудреца довольно простоты; и на старуху 
бывает проруха.

2543. рипіо е Ъазіа! точка!, хватит!, довольно!:
ІпІІпе, іпНпе... сЫ загеЪЪе е сЪе соза ргеІепсІегеЬЪе чиеБІо 

бі^пог ВагсЬіезі? Оп и о то  сЬе Ьа зариіо / аге воійі, то Ш  
50ІЙІ; т а  рипіо е Ьазіа! (М. Риссіпі, «8сорегіа йеі іетро»).

Постойте, постойте... кто такой этот синьор Баркьези, и 
что он о себе воображает? Да, он сумел наж ить капитал, и 
немалый, но только и всего!

..Х е йие га^агге  йеІГоеіегіа гіоѵе апгіаѵапо а т а п ^ іа г е  1а 
зега , а Іиі сЬе іогга пе аѵеѵа рагессЫа т а  согаеёіо  росЫ з- 
5 Іто , «11 БоггЫ еѵапо т а ^ а г і ,  рего, рипіо е  Ьазіа ... (М. Рыс- 
сіпі, «зсорегіа йеі іет ро»),

В трактире, куда они ходили ужинать, две официантки 
иной раз дарили Рутилио улыбкой, но, так как при внуши
тельной мускулатуре ему не хватало смелости, дальш е улы
бок дело не шло.

рег ип рипіо М агііп регзе 1а сарра см. М-8 8 6 .
2544. чиі 5Іа (или чиі Ъаііе) П рипіо вот в чем дело, 

вот в чем заковыка, вот где собака зары та:
Согаіііпа. — ОиІ Ъаііе іі рипіо, зі^пога Козаига; Іп сопН- 

йепга, ѵі а ^ г а г іа  іі бі^пог Ріогіпгіо? Ьо ргепгіегеіе рег 
таг ііо ?  (С. СоШопі, «Ьа зегѵа атогоза»).

К о р а л л и и а .  — Так вот в чем весь сказ, синьора Ро-* 
заура? Вам нравится синьор Флориндо? Вы готовы взять 
его в мужья?

2545. а  іи ііі т а п с а  ип рипіо ргоѵ . ^  всяк по-своему 
с ума сходит.
РІЖ ТО 2. аѵѵ 

росо о рипіо см. Р -1903.
2646. пе рипіо пё росо нисколько, ничуть.
Йіг5е1а (или йігхі) рипіо см. 0-499.

Р Ь ІР ІЬ Ь А  /
2547. 1а риріііа йеІГоссЬіо (или сіе^іі оссЫ) зеница 

ока:
ЦГп ѵезсоѵо запіо, с о т ’ё Ііді, <3е* сигаіі гіоѵгеЬЬе е з в е т е  

йеіозо, с о т е  гіеііа рирШ а сіееіі оссЫ зиоі (А. М ат опі* 
« / ргот еззі зрозі»).

Такой святой человек, как епископ, должен беречь своих 
священнослужителей как зеницу ока.
(Пример см. тж. N-57).
2"48. — сизіойіге (или Іепеге, а т а г е , ѵоіеге Ьепе) со

т е  1а риріііа  оеІГоссЬіо беречь как зеницу ока:
— АЬ! 2 іо Мавіі поп 1о зареіе сЬе ші ё созіа іа  14 4агІ а  

$ап  Оіоѵаппі, е Іа іеп^о с о т е  1а риріііа «" оссЬі шіеіі 
(С Ѵегда, «йип Ьіссій Рара»).

— Ах, дядюш ка МазиІ Разве вы не знаете, что она мне стой- 
ла  14 тари на Сан-Джованни, и я берегу ее как зеницу ока,

саго с о т о  1е ргс,,,гіе риріііе см. С-997.
Іа Іисе <ЗеНе риріііе см. 0 -52  Ь).
2549. сіііаіаге 1е риріііе широко раскрыть, вытаращить 

глаза.
РЦРІІХ О  т

2550. еззеге Г йог* йі риріііо В' ійти из младенческого 
возраста, стать совершеннолетним.

2551. еззеге т е з з о  пе’ риріііі попасть под опеку.
2552. изсіге <3е’ риріііі стать самостоятельным, выйти 

из под опеки родителей.
РІІКЕ аѵѵ е соп§  

риг йеі т а і е  см. М-205, 
риг (горро см. Т-953, 
диапйо риге см. <3-28.

РІІКСАРЕ ѵ 
риг&аге ріі іпйігі см. 1-219.

РІЖ І55ІМ О  а§§
Ігоиіе р и г ізз іта  см. Р-І343.

РІІКІТА і
сЬі ѵиоі зареге 1а ѵегііа, 1а й о тап й і а ііа  ригііа см

Ѵ-349.
р ч к о  ад§

2553. риго с о т е  І’асс]иа йа Ьеге чист как родниковая 
вода:

і | б с і1о  йа! Ридііезі, б і  гіаѵа ай еггаге рег 1е ѵіе... репзапйо 
сопппиагаепіс сЬе пеі рій аизіего раіагго  сіі Саіапіа,

...Йогшіѵа ипа гарагга  рига с о т е  Гасдиа Йа Ьеге... (V. Вгап*
саіі, «II ЬеІѴАпіопіо»).

Выйдя из дома Пульезн, Антонно стал бродить, по ули
цам. поглощенный мыслями о том. что в самом суровом 
доме Катании., спит девушка, чистая как родниковая вода.

2554. риго с о т е  Гасдиа гіеі тассЬ егопі ирон. — ч и с т  
как трубочист.

риго зап^ие см. 5-141.
эЪЪі риг {іогіпі, сЬе Ігоѵегаі си^іпі см. р-921. 
рег Іаге ѵііа рига сопѵіепе агіе е т ік и га  см. Ѵ-771. 

РІІТА Іаі 
риіа ( іі)  са&о см. С-1247.

РЬТІКЕ ѵ
И оевсе со т іп с іа  а  риііге йаі саро см. Р -1362.

РІІТТА /
2555. ри ііа  всойаіа хитрец, хитрая лиса.
2556. йаге а Ьессаге аНе рийе карт, припрятать де

нежки.
2557. Гаге с о т е  1е риііе аі Іаѵаіоіо рта не закрывать, 

говорить без умолку (ср. болтіть, как женщины у ко
лодца).
Р ІЛ Т А М  (

2558. (га риИапа е Ьегіопе, поп кі ііеп га^Іопе ргсѵ.
=  хрен редьки не слаще. 
ѵ ш г к  } см. Р Ш 2 0  т  
р ііг г А К Е  ѵ

2559. ри^хаге йі цс иметь немного чего-л.: риггаге йі 
аѵаго быть скупова.ым , риггаге Йі Іасіго быть ворова
тым.

риггаге йі Ьассаіа (й а  Іоліапо ип ті@1іо) см В-11, 
риггаге Йі сайаѵеге см. С 44 
риггаге і  ігпрагаііссіо см. 1-93. 
риггаге й’тсЫ ов^го см. 1-166.
2560. риггаге с о т ’ип Іаггегейс издавать зливоние. 
риггаге Йі Іисегпа см. Ь-83Р.
йоро т о г і і  5І риг а  (иііі а  ип тогіо  см. М 2014. 
ё т е ^ і іо  риггаг Йі рогсо. сЬе йі роѵего см. Р-2067. 
Гокрііе е 11 резсе йоро (ге §іогпі риггапо (тж. Гокрйе 

ё с о т е  II рехсе, Йоро {ге &!огш ригга) см. 0-672. 
іі резсе со т іп с іа  а  риггаге Йаі саро см. Р-1362.
2561. (циекіо) т і  ригга мне это надоело.
2562. (диекіо) поп ( т і )  ригга это подходит, это не 

помешало бы.
§1і ригга іі Ьепевіаге см. В-550.
§1і ригга апсога 1а Ьосса йі Іа ііе  (тж. Ьа Іа Ьосса сЬе 

ригга апсога йі ІаМе) см. Ь-239,
Іап і’ё ригі-аге й’ип а^Ііо  сЬе й’ипа гез*а см. А-С68 

Р ІІ2 2 С  пг (тж. Р И 22А  /) 
ригга йі сапе см. С-503.
4563. іі ригго сЬе вріга Гаѵеііо ^  хоть топор в°шай.
2564. регкопа кепга ригго е зепга ойоге человек, не 

чмеющий своего мнения.
2565. апйаге іп ригго приходить в ярость, беситься:

Е риге е іі аіігі сошрадп! вио! сошіпсіаѵа.ю ай апйаге іп 
ригго, вресіе Т ош тавс іе рп.' ■ -а дие! 1і й“1 Іаѵоіо ас- 
сапіо, соп ипа гаЬЫа пееіі оссЫ (Р. Р. Рагоііп’. <ипа ѵііа 
ѵіоіепіа»).

Товар^.лщ Уго уж е начинали беснться, оссЗенно Томмазо, 
который с яростью слготрел на сидевших за соседним сто
лико!

2566 Гаге ип ригго й! орпі сока поднимать шул, из- 
за пустяков; делать из мухи слона.

поп зареге пё (й і) ригго пё (Йі) Ьгисіаііссіо см. В-1261.
2567. зепііге ригго Йі Ъгисіаііссіо чуять неладное (ср. 

жареным пахиет).
2568. поп ѵоіеге зепііге пё ригго пё Ьгисіаііссіо не ж е

лать ничего слышать о ком-л., о чем-л.
сЬі Ьа 5 !ийігіо рогіа 1а ригга Іопіало йа саза см. 

С-744.
2569. поп зе п’ё зеп('4о (или зари іе) рій пё ригго пё 

ойоге о нем больше ни слуху ни духу.
Р 1 )2 2 0 Ь Е М Е  а/уд

тей ісо  ріеіозо іа  1а р іада риггоіепіе см. М-1038.



О
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01)А аѵѵ
1. йі (или іп) ф іа  е йі (или іп) Іа тут и там; там и 

сям (пример см. С-650).
2. — апйаге іп чиа е іп 1а слоняться, ходить взад  и 

вперед.
3. іп чиа аййіеіго а) (тж. іп чиа йіеіго) отныне; 

Ь) (тж. чиа іппапгі) вскорости, в ближайшее время.
йа А й а т о  іп чиа см. А-267.
— ІІ 8е, іі Ма, іі Рогзе ё іі р а іг іто п іо  йе&Іі ітЬесіІІі 

(или йеі тіпсЬ іопі) йа А й а т о  іп циа (тж. іп 8е е іі 
Ма зоп §гап тіп сЬ іоп і или йие согЬеІІегіе Йа А с!ато іп  
Чиа) см. 8-522. 

йа іпйі іп чиа см. 1-195. 
йа ип регго іп чиа см. Р-1458. 
йа чиапйо іп чиа см. <2-29.
4. аѵегпе (іп чиа =  быть сытым по горло, с трудом 

переносить:
Сіиііапо. — ОіассЬё ѵиоіе г ітап еге , г іт а п в а , е іа  сЪё ѵо* 

Іеіе ігаі*епегІа е аЬЪіаірк :1 шніпг, еойеіеѵеіа; аі Іеі іо пе 
Ьо Пп с] и а (ьпйіса Іа &оІа) (/. Зѵеѵо, «Ье іге еіі Сіиііапо» ) .

Д ж у л и а н о . — Так как она хочет остаться у  вас, пусть 
остается; так как вы хотите ее оставить, держите ее на здо* 
ровье; вот где она у меня стоит (показывает себе на  горло).

5. соггеге йі чиа е Йі Іа метаться из стороны в сто
рону.

еззеге ріи йі Іа сЬе йі чиа см. І.-20.
6. поп (агзепе (или іаге ^с зепга ѵоііагзі) пё іп чиа 

пё іп 1а не обращ ать внимания, не придавать значения.
поп роіег пё рій чиа, пё рій Іа гм. Р-2186. 
поп ѵейеге пё ріи чиа пё рій 1а см. Ѵ-109.
^Іі ё с о т е  иссеііі, пга чиа. ога 1а см. 11-15. 

ОЬ1АСаи1ЕКО (тж. ОІІАССНЕКО) а в в  е т
і. а'1а чиасчиега попросту, без церемоний.

ОІІА СРА  }
8. йаге 1а чиайга а) льстить; Ъ) насмехаться, глу

миться над кем л.
<31.'АВКАІМТЕ т

9. Ппо аІГиИ іто чиайгапіе до последнего гроша. 
ОЬІАОКАКЕ ѵ

Чиайгаге а сареНо см. С-647.
О «ПОКАТО аё §

Іеііега чиайгаіа  см. Ь-428.
іе з іа  чиайгаіа см. Р -14 а ).
и о т о  чиайгаіо см. 1М 19
аѵеге і со^Ііопі чиайгаіі см. С-2074.

О іт в к А т и к А  !
10. чиайгаіига йеі сігсоіо (или йеі сегсЬіо) квадра

тура круга.
11. сегсаге Іа чиа^га11іга йсі сегсЬіо хотеть невозмож

ного.
ОЬІАВРЕЬЕО т 

йие іезіе Та ппо ип чиайгеііо см. Т-610.
ОІіАОКЕТТО т 

ѵейеге (или ргепйеге) іі сіеіо (или іі ^оіе) а  чі!айгеМі 
см. С -1860.
СШ АОРІРОСІЛО т

12. Ігоѵаге іі чи^йгіТорІіо =  убить бобра, быть удач
ливым.
ОЬІАОКО а@в е т 

чиайго пего см. N-199.
13. чиайго йЧпѵепхіопе жив. подлинник, оригинал.
14. саро чиайго (тж. Іез іа  чиайга) а) (тж. Іезіа ^иа- 

Йгаіа) умница, умная голова:
Ессо регсЬё 1а сава с! е I пезроіо ргозрегаѵа, е рагігоп 

’№ опі равваѵа рег 1а Іевіа чиайга (С. Ѵегца, «I Маіаѵо- 
% Пая).

Вот почему дом Малаволья процве^г и, а хозяин его Нтони 
слыл за умного человека.

« ВЬссМо ё ип ѵоіропе, ипа Іезіа чиайга...»
«Спа Іекіа зесса!» соггезве іі поіаіо.

«Чпа Іезіа ѵиоіаі» воееіипве II віпйасо. «Е риб апсЬе 
«Загбі сЬе 1 зо іс'аіі 1’аЬЬіапо егпрііа сіі ріошЬоІ» (Е. Саіап- 
йга, «Ьа Ьи/ега»),

— Беккио — хитрая бестия с г®,повой на плечах...
— Голова-то упрямая! — поправил нотариус.
— Пустая голова! — добавил синднк.
— К тому же, очень может быть, что солдаты всадили 

в нее свинец.

Ь) дурак, болван.
а Ьгассіа чиайге см. В-1146.
— іп^аппаге а Ьгассіа чиайге см. В-1147.
— гиЬаге а Ьгассіа чиайге см. В -1148. 
аѵеге Іе зраііе чиайге см. 5-1250.
15. сЬі пазсе чиайго поп ти о ге  іопйо ргоѵ. дурак ду

раком и останется, умным нужно родиться.
ѵаіе рііі 1а согпісе йеі чиайго см. С-2685.

ОІІАООІО аѵѵ
16. 1е созе йі чиа^^ш  ей мирские дела, обеденные 

вещи.
О Ц А СЫ Д /

^газзо с о т е  ипа чиа^ііа  см. 0-992, 
іі за ііо  йеііа чиа^На см. 5-116.
■— (аге II за ііо  йеііа чиа&На см. 5-117.
17. еззеге ипа чи а^ііа  зоргаіііпа быть очень хитрым, 

=  быть хитрой лисой.
18. реіаг 1а чи а^ііа  зепга Гагіа ^гійаге обобрать как 

миленького, ободрать как  липку:
РапйоЦо. — Мі сопіепіо <Н росс Но Ьизсаіо йие гес-^Іг.І, 

е поп Ьг .‘СІ1.ІІО аііго.
ЦШоЦо. — Вгаѵо, реіаг 1а аиа^Н а 5епга {агіа Йгісіаге. 

А сЬі е іі аѵеіе ѵіпіі? (С. Ооіаопі, «Ьа Ъоііеда йеі са}}ёь).
П а н д о л ь ф о .  — я  довслъс,б\ к.;'ь малым. Д ва цехина 

выиграл и больше играть не жел-аю.
Р и д о л ь ф о ,  — ОтличноІ Обобрал человека ка* милсші. 

кого и дело с концом. А кого именно?

сі зопо рій зрагѵіегі сЬе чиа^ііе см. 5-1303. 
01ЛА1Х08А ргоп

19. аѵеге чиаісоза соп чй обижаться на кого-л., иметь 
что-л. против кого-л.

20. аѵеге чиаісоза аі зоіе иметь кое-что под солнцем, 
достичь кое-чего в жизни.

21. сгейеге йі еззеге чиаісоза воображ а/ь, ставить себя 
слишком высоко.

22. йіѵепіаге чиаісоза создать себе положение, выйти 
в люди.

с’ё чиаісоза зоііо  (тж. с’ё зоНо чиаісоза) см. 5-1192. 
ё те^Н о  чиаісоза сЬе пиііа см. М-1054.

ОЦАЬСЬЫ О ргоп
23. сгейегзі чиаісипо быть о себе слишком высокого 

мнения.
24. еззеге чиаісипо и.леть значение, вес.
25. еззеге іп чиаісипо находиться на месте кого-л. 

ОІЛАЬЕ адд
26. чиаіе сЬе зіа какой бы т.о ни был. 
зесопйо іп чиаіе т із и г а  см. М-1570.
Іаіе (е) чиаіе см. Т-43.
— а йігіа Іаіе е чиаіе см. 0-517.
Чиаі Іа т ай ге , іа і 1а Н^Ііа (ток. іа і 1а (ікііа, чиаі 1а 

т а й ге ; 4а! т ай ге , іа і Іі^ ііа) см. М-62.
чиаі ( іі)  райге, іа і ( іі)  Іі^ ііо  (тж. Іаіе і! райге, іа іе  іі 

Ті^Ііо) см. Р-39.
чиаі ріё, Іаіе зсагра см. Р-1728.

^ ^ А ^ ^ N ^ ^ Е  а в в
ип Тіхіо чиаіипчие см. Т-686.

ОЦАМСШАМ Ш
27. зіаге зиі (или Таге И) ч и а т ч и а т  строить из себя 

(важную персону), много воображ ать о себе.
^ ^ А N ^ О  аѵѵ

28. чиапй’апсЬе (тж чиапсіо Ьепе; чиапйо риге) если 
даж е:

«Ти Ітаі ип агаапіе!»
«Ыо.»
«5і.»
«Е д и а т ! ’ апсЬе?» (О. Магоііа, «Ье т ііапеы »).
— У тебя есть любошшкі



США 817 а
— Нет.
— Н еправда, есть.
•— А хоть бы и так?

29. гіі чиапйо іп чиапйо (тж. а чиапгіо а  диапгіо; да 
^иапйо іп циа) иногда, изредка, время от времени:

Ьипа. — Бісо диезіо рег аѵег йетапгіаіо гіеііе тей еБ Іте  
сове. Ѵепеге е Мегсигіо, аі чиаіі ріапеіі гіі циапйо Іп чиапсІо
іо т і  ігоѵо рій ѵісіпа йі іе... (О. Ьеорагйі, «Орегеііе т огаіі»).

Л у н а .  — Я упоминаю об этом, так как задавала те же 
вопросы Венере и Меркурию, планетам, к которым время 
от времени я приближаюсь ближе, чем к тебе.

— ...Сошипчие, Бе аѵеіе Ъібо^по сЗі т е ,  ^ е ііа іе  ип Ы&ііеііо 
іп чиезіа Ьиса: іо раззегб йі циапсіо іп диапдо а ргепйеге 
ѵоэіге поіігіе (С. Яойагі, «Ье аѵѵепіиге Ш Сіроіііпо»).

— В обгцем, если я вам понадоблюсь, бросьте записку в 
эту яму. Я буду время от времени наведываться сюда за 
новостями.
(Пример см. тж. Р-581; Р-98І).

(і іа) чиапйо гпаі см. М-141.
О ІІА М О  а§д е аѵѵ 

а чиапіо йіге... см. 0 - 5 18а.
Чиапіо т а !  см. М-142.
30. яиапіо т е п о  по меньшей мере:

«...5іа с:і (аііо сЬе іп т о И ізз Іт і саз) ГеІеІІгосЬос {а Ьепе... 
Оііапіо т е п о  аіісп: а 1а зоііегепха...» [М. РеШаііІ.-Р. РШогги,
«Ьа тогіе соп Іе а іі ЪіапсНе»)н

— ...Дело в том, что очень часто электрошок помогает... 
П о крайней мере, он смягчает боль.,.

г+’ипа посе см N-343.
31. чиа.;1о р г іт а  очень скоро, в ближайшее время.
32. чиапіо «орга как было указано выше.
33. ке поп чиапіо за  исключением, 
іап іо  чиапіо піепіе см. Т-65.
Ч и ап іі тоіЧ і? см. М-2023.
Чиапіі пе пазсе, іап іі пе т и о ге  см N-28
Чиапіе хіогіе! см. 8-1799.
ф іап іе іекіе, чиапіі рагегі см. Т-615.

С Ш А РАМ А  пит е т 
Ч и агап іа  ѵоііе см. Ѵ-943.
ІіЬго Йеі чиагапіа см. Ь-563.
— зіийіаге іі ІіЬго йеі чиагапіа см. Ь-564. 
сЬі йі ѵепіі поп ё, Йі ігеп іа поп ка, йі чиагапіа поп 

Ьа, пё т а і  кага, пё т а і  Барга, пё т а і  аѵга см. Ѵ-231.
ргеіе Рео, Йі ІгепСаппі йікке т е зх а , е Йі чиагапіа поп 

1а кареѵа ріи йіге см. Р-1252.
СШ АРАМ АГЮ УЕ пит 

т ап й аге  чй а сагіе чиагапіапоѵе см. С-1055. 
С ^ А Р А М Е М  /

34. т е ііе ге  (или іепеге) іп  циагапіепа оспаривать до
стоверность, подвергать сомнению, не доверять. 
СіиАКАДТСЖЕ /  рі

епігагсі с о т е  іі сиіо соп 1е чиагапіоге см. Е 72. 
О ІЛАРАМ ОТТО пит 

апйаге а  сагіе чиагапіоНо см. С-1062, 
аѵеге цй а  сагіе чиагапіоііо  см. С -1063. 
йіге а сагіе чиагапіоііо  см. С -1064. 
ш апйаге чй а  сагіе чиагапіоііо  см. С-1065.
35. Гаге ип чмагапІоМо =  поднять шум, кавардак. 

СЦЛАРЕ8ІМА }
Іип^о яиапіо  Іа ч и агезіта  (тж. ріи 1ип§ю Й’ипа циа- 

гек іта ) см. Ь-930. 
іпадго с о т е  Іа чи агез іта  см. М-126, 
еззеге йа сагпеѵаіе е йа чи агез іта  см. С-990.
Гаг ипа (ассіа 1ип§а с о т е  1а чи агекіта см. р-58.
36. готреге  1а ц иагек іта  нарушить диету.
37. зетЬ гаге (или рагеге) 1а чи агез іта  =  быть зам о

рышем, тощим как щепка:
Ь а Зішопа аг.гіаѵа ІиНе 1е паН Іпе а 5ап(а Сгосе...

з ’ега аг ій ітезіісаіа. сіісеѵа. соі ва^гевіапо. ип Егаіопе Імпдо 
е зессо сііе рагеѵа 1а диагс5Ііпа (Р. Рап^апі, «Сессо й’А-
8СОІІ»).

Каждое утро Симона приходила в церковь Святого Кре
стя... Там подружилась она, к ак  она говорила, с понома
рем — длинным как ж ердь и худющим монахом.
сагпеѵаіе о чиагекііпа рег т е  ё 1а т е й е з іт а  см. С-994

йоро ІІ са -пеѵаіе ѵіеп 1а чи агекіта см. С-996, 
циапйо И сайге Га сагпеѵаіе, аі іі^НиоІі іосса а (аг 

Чиагекіта см. Р-40.
СШАКТА /

38. (аг іа  йі циагіа нагло надуть.
О Ц А Р П Е Р Е  т

39. кепха циагііеге беспощадный:
«Ксп сгейо сЬе певвипо ѵс^Н; г іт е ііе ге  іп <1і8си88Іопе Іе 

гіесівіопі діа ргеве. АЬЬіашо сіесіво: ІоИа зепга диагііеге... 
(М. Ре1ізаш.-Р. РШогги, «гЬа тогіе соп Іе аіі Ьіапс.ііе»).

— Не думаю, чтобы кто-то захотел вновь обсуждать уже 
принятые решения. Мы ж е решили — беспощ адная война...

40. йаге циагііеге воен. оставить в живых, сохранить 
жизнь.

41. ігоѵаге циагііеге иметь хождение, распространение 
(в обществе и т. п.).
СШАРТО пит е т

ЧиаіЧа ра^іпа см. Р-77. 
іі чиагіо роіеге см. Р-2189.
Чиагіо «іаіо см. 8  ? 652.
42. ип чиагіо Й’от% короткий период, несколько минут: 

А сіісіаппоѵе аппі ѵіпві ипа те й а ^ Ііа  (Того рег ипа Шв-
Бегіахіопе теББа а с о п с о г б о  йаІГА ссайетіа ЙІ есіепге йі 
Вегііпо е іі  п о т е  сН АНгейо Ваизеп... еЬЬе ип диагіо г і 'о га  
йі сеІеЬгііа (В. Ое МагсНі, «Нейіѵіѵо»).

В девятнадцать лет я получил золотую медаль за ра
боту иа конкурсе в Берлинской академии наук, и имя Аль-» 
фреда Баузена на ка-кое-то время стало знаменитым.

43. — ип Ьгиііо (или саМіѵо) чиагіо й'оі а  неприятный 
момент, неприятные минуты.

44. —-разкаге (или аѵеге, ѵіѵеге) ип ЬгиГіо (или саі- 
Гіѵо, реккіто) чиагіо й’ога пережить неприятную минуту, 
переволноваться:

Ѵатапіе. — Ма с!і сЬе Ьаі раига? Езза рій Іозіо равзб ип 
Ъгпі(о циагто сГога (/. §ѵеѵо, «Теггеііс врехгаіо»).

Л ю б о в н и ц а .  — Чего ты боишься? Она уже пережила 
тяжелую  гіиьі'Т5

Кг^'го. — II і обіго вівіеша ріапеіагіо віа ѵіѵепйо ип реЗЕІша 
ціі.'іг1 о <Гога (С. Теггоп, «Аѵеѵо рій вііпѵі сіеіі'ісігоу.епо* ).

Н е г р  о. — Н аш а солнечная система пере» ивает очень 
опасную минуту.
45. — ё іі кио оиагіо й’ога ему повезло, ему выпала 

удача.
і) чиагіо й’ога йі РаЬеІаік см. К-9.
іі іегхо е іі чиагіо см. Т 467
аііе ѵепііігё (оге) е іге чиагіі см. Ѵ-234.
46. апйаге аі (или іп) дііагіо слишком много вреь.епи 

уделять мелочам, разбрасываться по пустякам.
апйаге а  чііаіЧі йі Іипа см. Ь-896.
47. аѵеге іи ііі і чиагіі йі поЬіІіа быть потомственным 

дворянином,
еккеге аЧе ѵепйігё оге е іхе чиагіі см. 0-461.
48. т ап й аге  чй іп чиагіі разорвать на части, уничто

жить кого-л.
49. т о ііг а г е  I чиагГі показывать езои слабости, недо

статки.
50. поп ѵоіегпе іі чиагіо ни на что не претендовать. 

01)А 88ІА  і
йаге ГегЬа чиаквіа см. Е-98.

оидтто аве
51. ч и а і і о  ч и а й о  т и х о х о н ь к и й ;  т и х о х о н ь к о :

...гпі {есі цпакі с!і согза ѵіа І’,іріл‘а, соше зѵоііаі всогві
Йі Іопіапо Іиі сЬе зе  пе иБсіѵа йаііа Ьоііе^а. чиаііо  ^иаііо, 
е роі зе Іа йаѵа а ѵегзо іі Теѵеге (Л. Могаѵіа, «^иоѵі
тассопіі гот апі»),

...почти бегом я миновал улицу Рипетта, а когда повер* 
нул, издали увидел, как он потихоньку выбрался из лавки 
и припустился к Тибру.
(Пример см. тою. Р-ЮО).

ОІІАТТКІІЧО т 
Чиаіігіпі ^і^ІіаГі см. С-443-
52. чиаіігіпі зийаіі трудовые деньги.
Ьессо й’ип чиаНгіпо см. В-384.
—■ зепга іі Ьессо й’ип чиаіігіпо см. В -385.
— поп ра^аге іі Ьессо й’ип чиаіігіпо см. В-386.
Ьие Гойегаіо сіі чиаіігіпі см. В -1374.
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Йог с!і диаіігіпі см. Р-891.
— Іаг5І (ип) Ноге сіі диаЙгіпі см. Р-892
53. ііпо ай ип (или аІГиІіішо) ди а.іпп о  вер до по

следнего гроша.
54. зепга Ьессаге ип диаіігіпо ни за  грош, даром, бес

платно:
М агііпо. сЬе Біпо а Нога ега Біаіо іп ргоѵа гесііапйо вепха 

Ьессаге ип диаигіпо, іи  то И о  БІиріІо диеі еіогпо ЙІ гісеѵеге 
ипа Бсгіііига сЬе йоѵеѵа іпсаіепагіо а ііа  С отрадпІа рег ра- 
гессЬі аппі п еііа  сіиаШа 61 Бесопйо ЬгШ апіе (5. Рагіпа., «Ье 
іге соттейіе йеііа  ѵііа»).

Мартино, который в период испытания выступал иа сцене, 
ие получая нн гроша, был немало удивлен, удостоившись в 
этот день ангажемента иа несколько лет в качестве второго 
комика.

а  согіо сН чііаіігіпі см. С-2848.
55. поп аѵеге ип циаіігіпо (или ип сеп іехіто) (й а  или 

рег Таг сапіаге іі сіесо, Йа рагаге  ип сіесо) (гж. л~>п 
аѵеге или поп ѵегіеге іі Ьессо сіип циаіігіпо или сГип 
сеп ісзіто ; поп аѵеге о тЬ га  й’ип чиаГхіпс) не иметь ни 
гроша (за душ ой):

— Ті веі ассогіо апсЬе Іи сЬе іі рара поп і і . рій 11 Ьессо 
<31 ип чиаигіпо? Іегі бопо апгіаіо аПа Ъапса рег іп іогтагіоп і, 
пеі Био сопіо соггепіе сі бопо сіпдиапіа Ііге (А. РаІаггевсНІ, 
«I іга іе ііі Сиссоіі»).

— Ты ведь тож е понял, что у  отца нет больше ни гроша 
за  душой? Вчера я навел справки в банке: на его текущем 
счету всего пятьдесят лир.

— ІМоп ѵейопо, гіа т е г г о  Бесоіо, II Ьессо «Тип чиаіігіпо! 
5е Іеі роіеББе гііге а^ іі аіігі гіеЬііогі: «Раіе с о т е  Ьо Іаііо
іо...» (Ь. Сариапа, «II тагскезе йі Носсаѵегйіпа» ).

— Вот уж е полвека, как кредиторы не видят ни гроша. 
Если бы вы могли сказать другим должникам: «Поступай* 
те как я...»

Оерреііо, сЬе ега роѵего е поп аѵеѵа іп ІаБса п е т т е п о  ип 
сеп іеяіто , &11 Гесе аііога ип ѵевШиссІо гіі саг іа  Ногііа 
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге й і Р іпосскіо»).

Тогда Джеппетто, который был беден и никогда не имел 
нн гроша в кармане, сделал сынишке курточку из цветной 
бумаги.

56. поп аѵеге ип ^иа^^гіпо сіі діисіігіо не иметь ни 
капли, ни грана, ни на грош здравого смысла.

57 аѵеге (йеі) чи аііп п і (или аѵеге гіепаго) а  ра іаіе  
(тж. аѵеге диаіігіпі а ^ іи теІІе ) быть богачом:

«Г боп гіссо, вареіе: а ше пип т і  т а п с а  пиііа; Йеі’ 
Цііаіігіпі Г п ’Ьо а  раіаіе» (С. Негиссі, *3еввап1а псѵеіів 
ророіагі топіаіеві»),

•‘Знаете, я человек богатый; всего у меня вдоволь, а де«
нег — куры не к гюют»

поп аѵеге іі ѵаікепіе й’ип диаИгіпо см. Ѵ-48.
58. ЬаІІаге коога ип циаіігіпо ходить по струнке.
59. — Іаг ЬаІІаге цй ки (или зорга) ип диЛІгіпо =

заставить ходить по ниточке, цержать в ежовых рука
вицах. заставлять кого л. плясать под свою дудку.

60. Ьиккаге а  ц иаН им  требовать денег; вымогать 
деньги:

...II гсіссіаѵа сіа сава. апсЬе регсЬё Ьивваѵапо зет р ге  
а  дШіЦгіпі («Раеве вега», 2 тагго І9631

пн гнал их из дому еще и потому, что онн все время 
требовали денег.

Ь и Маг ѵіа і киоі ^и а ій іп і см. Г)-101
саѵаге сіпдие йепагі йа ип диаіігіпо см 0-102.
61. Йаге (или со^Ііеге) пеі чиаіігіпо а) быть метким 

стрелком, иметь верный глаз; Ь) попасть в точку
62. поп ааге ип чиаіігіп  Ьисаіо не дать и ломаного 

гроша.
63. еккеге іп ^иаКгіпі быть при деньгах.
64. еккеге (или кіаге, Ігоѵагві) а  диаИгіпі сопН и м е л  

денег в обрез, иметь каждую  копейку на учете
65. (аг  ЬаІІаге і диаіігіпі сорить деньгами, транжирить 

деньги.
66. Гаг чиаіігіпі 5іі1І’асдиа уметь извлекать из всего 

выгоду, делать деньги из ничего.
67. (аг ф іа ііг іп і а ра іаіе  грести деньги лопатой.
(аге «аііаге і ф іаіігіп і (тж. ^е ііаге  і чііаіігіпі й аііа  П-

певіга) см. 0 -1 С1.
68. Іаѵогаге а  ип диаіігіп 1а саіаіи  работать задарма, 

за  гроши.

69. т е ііе г е  Іиогі чиаіігіпі раскошеливаться (пример 
см. р-1496).

70. теН еге  іпкіегпе йеі диаіігіпі (тж. теН еге  1 дііаіігі- 
пі рег гШо) сколотить сумму, разбогатеть. 

гіппоѵагс гагпе (или сіссіа) е чиайгіпі см. С-972. 
71. зсапйа&Наге іі диаіігіпо тратить деньги с расче

том, знать счет деньгам.
72. ксисіге і яиаіігіп і раскошелиться:

«<2иев4о ё 11 шошепіо йі всгіѵеге чиеііа 1оИ^га» «Ре.Л .Й * 
[Ісіпашіб 1е] 1п вогргеза. ^Р^ісЬё^ гіврозі, -іііпеегеіпо сЬе 1а 
Іеііега 1’аЬЬіа всгШа ипо сіі чиеі Іге сЬе Ьаппо Іаііо  1’аЕ- 
егеввіопе... соп иеі ргесесіепіі, дигі Рірпсгг аѵ гі раига е 
5сисіг і дпаНгіпі* (Л. Могаѵіа, кКассопіі готапі»).

«Сейчас самое время написагь это письмо». — «Почему?» — 
удиьл°нно спросила она. — «А потому. — ответил я, — что мы 
сделаем вид, будто его написали те самые, которые совер
шили грабеж.., и поэтому наш синьор испугается и выложит 
денежки».

врепйеге іі коісіо рег диаііго диаіігіпі см. 8-928. 
73. «Іаге а ііо  сіі диаіігіпі быть богатым:

Оа ип ро’ сіі 4ешро іі Мого зіаѵ а а ііо  сіі г--аіігіпі... О ияЬ 
сипо тогш огаѵа сЬе ^иасіа&паѵа Ьепе ( і .  Ргеіі, «Сіоѵіпегга, 
Віоѵіпегга»).

Совсем недавно Моро разбогател... Некоторые гонг.,шли, 
что он хорошо зарабатывает.

74. кіаге т а і е  а циаИ пш  не иметь ни гроша, сидеть 
без денег. 

віаге а  чиаіігіпі сопН см. 0-64. 
75. поп кіігпаге ип диаіігіпо ни в грош не ставить.
76. кігагіаге і диайгіпі промотать деньги.
77. вігіп^еге а  дкаіігіп і постоянно просить денег у- 

кого-л., изводить кого-л. постоянными просьбами дать 
денег, постоянно тянуть деньги из кого-л.

78. зисіаге і чиайгіпі трудиться в поте лица, зараба 
тывать деньги нелегким трудом

79. іігаге аі чиаіігіпо гоняться за  длинным рублем, 
ігоѵагкі а дііайгіпі сопіі см. р-64. 
поп ѵаіеге ип диаіігіпо (Ьасаіо) (тж. поп ѵаіеге И 

Ьессо сГип диаіігіпо) см. Ѵ-25. 
80. ѵіѵеге а  диаНгіпі сопіі считать деньги, ж ить на 

считанные гроши. 
ѵоіеге сіссіа е диайгіпі см. С-1810, 
гарраге і диайгіпі см. 0-100. 
ип сагго йі (аьіісіі поп р а^ а  ап  диаіігіп  сіі йеЬіІс» см. 

С -1045. 
а ’ саійѵі ѵісіпі поп §1і ргекіаг циаіігіпі см. Ѵ-558. 
сііі Ьа рагіепга, Ьа і Іогйі ^га^кі а  ип диаіігіп Гипо 

см. Р-915. 
81. сЬі поп Ьа диаіігіпі, поп аЬЬіа ѵоьМіе ргоѵ. ло 

одеж ке протягивай ножки.
82. сЬі Іга 11а т а іе  ип диаіігіпо, ІИ аг поп § |і  ь« сІеЬЬе 

ип (іогіпо ргоѵ. кто не умеет хранить малого, неддстоии 
большего. 

ип Ноге ѵаіе ип циаіігіпо, т а  поп кіа Ьепе а {иііі (тж. 
ип (іоге или ип т а г г о  йі Тіоге апсЧе ке -'а1е ип діміігіпо 
поп 5Іа Ьепе а  ІиШ или а  реііо  с(і 1(ДЦ) см. Р-917 

1а іогіипа (или іі іа іо ) е іі йекііпо поп ѵо^ііопо ип 
ц и а ііг т о  см. Р -1140 

Ьа Га41о ѵіхо согп’ип диаіігіпо см. Ѵ-672, 
83. циаіігіпі е ап .ісігіа го тр о .і Іе Ьгас-.іа а ііа  ^іикіі- 

г іа  деньги и друж ба и закон обойдут.
84. іі циаіігіпо Та сапіаге іі сірсо ргрѵ. не подма

жешь, не поріеиіь. 
Чгаіігіпі йі діосо те іШ і іп іаьса, сі іаппо росо см. 

С-511.
85. а  диа .гіпо а ниа11гіпо $1 Га іі воійо (или іі Но- 

гіпо; тж. чиайгіпо гі^рагпііаіо Лие ѵоііе еиаЛаепаІо)
ргоѵ. ~  копейка рубль бережет.

86. і чиаіігіпі гиЬаіі поп ?аппо т а !  Іп іііо  ргоѵ. ^  
краденое добро вгрок не идет:

— 5е Біеіе роѵегі, ѵе Іо тег ііа іе , Кісогйаіеѵі йеі ргоѵегЬіо 
сЬе йісе: «I чиаигіпі гиЬаІі поп Іаппо т а і  Ігиііо» (С. Соі- 
ІО&і, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

Если вы бедны, то поделом вам. Не забывайте пословицы, 
в которой говорится; «Краденое добро впрок не идет».



87. д и аШ п і (или гёепагі) е капіііа, (сгесііпе Іа) ш еіа 
йеііа п е іа  ргоѵ. =  тому, кто хвастается богатством и 
святостью, нельзя верить даж е наполовину

88. і дыаіігіпі поп крогсапо 1е сіііа ргоѵ. ~  деньги не 
пахнут.

89. і циаіігіпі коп іопйі ргоѵ. ^  деньги — что вода, 
в руках не держ атся.

ип касс о йі репвіегі поп ра^апо ип диаіігіп йі йэоііо
см. Р-1226.

кап іііа  5епга чиаНгіпі ё т е г г а  т а іа и іа  см. 5-158. 
и о т о  кепга чиа{ігіпі ё ип т о г іо  сЬе сапіігіпа см.

4-165.
СШАТТКО пит е т 

ф іа ііго  §аМі см. О 289.
.— еккеге (іп ) циаііго &а11і см. 0-290.
•— сі ко по ч іаііго  § а іі і см. 0  -291.
Чиаііго Ііпее см. Ь 609.
■— Таге (или ксгіѵеге) чиаііго Ііпее см. 1,-610. 
диаЛго посі іп ип бассо см. N-342.
ЧиаКго рагоіе см. Р  481.
— гііге циаМго рагоіе см. Р-482.
— ЬагаЙаге чиаііго рагоіе соп ]<І см. Р-5СЗ.
— ксагпЬіаге чиаііго рагоіе см. Р-483.
Чиаііго раккі см. Р-759.
— Гаге оиаііго раккі см. Р-760.
90. чиайго о кеі =  кот наплакал, только и всего; м а

лая толика.
цигЦго коійі см. 5-915.
.е циаііго кіа^іопі см. 8-1585
Яиаііго кігассі (или кігассеііі) см. 8-1813
(сЬіцко) (га чиаНго аккі см. А -1259.
асеіо (или оііо) йеі циаИго Іайгі см 1 -8 1.
й ііеііо  сіі іге ѵепегсіі ки чиаНго см. 0-402.
а чиаііго асдие см. А -133.
іп ф іа ііго  Ьаііи іе  см. В-363.
іп чиаііго Ьоііе см. В -1067.
аі чиаЦго сарі см. С-717.
йа чиаМго йепагі см. Г) 95
Іга чиаііго п п г а  см М-2184.
а  чиа1*г’оссЬі см. 0 -79.
епіго (или 1га) чиаііго рагеіі см. Р 427.
а  чиаііго раккі см. Р-775.
91. а  (или іп) ф іа ііго  а  чигйго а) много, в большом 

количестве; Ь) быстро, стремительно, в два счета;

Кізаіі I бгасііпі а циаііго а  диайго, епітб пеііо Біапгіпо...
Ргеіі, «Сіоѵіпехга, ё іоѵ іпггга»).

Он через две ступеньки взлетел по лестнице, вошел в 
комнату...

...8І т ів е  а соггеге, Бсеве біі зсаііпі а  диаЙго а  чиаЙго 
(/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

...он бросился бежать, в мгновение оо<а слетел по лест
нице.

— 1е Іасгігпе діі сайопо (и іи ѵеп^опо §іи) (а )  чиаі- 
Іго а чиаііго см І.-75.

92. іп чиайго е диаНг’оНо (реже іп диаііго е Іге аеі-
іе) в один миг, в одно мгновение, очень быстро, в два 
счета:

“  Р г іт а  аѵеѵа аѵиіо а репБіопапІе ип га§1опіеге сЬе регд 
еііа Бсоргі рогіаге іп саБа 1е гіопхеііе. ОІі сііесіе 1о Б!гаШ> 
іп чиаііго е ди ай г 'ои о  {О. РаоІеЦа, «Ье по ііі йеі см е
та» ).

— раньш е у  нее ж ил бухгалтер, но оца обнаружила, что 
он приводил в пансион девиц, н в два счета выставила его 
за дверь.

МоШ ргоЫеші сЬе аррагіѵапо іпбоіпіі а ргіпсіре «ѵепіапо 
гібоНі 1п чиаііго  е  ц ііаіІг’оііо сіа сЗоп Са1о§его (О. Тотазі 
й і Ьатрейиза, «И Саііорагйо»).

Многие вопросы, казавш иеся князю неразрешимыми, дон 
Калоджеро решал в мгновенно ока.

— N00  Ьо шаі аѵиіо Ьібо&по сіі гісоноБсеге а зоиегГіщі. 
5е аиаісипо т і  ріасе, ^ііепе сіісо сЫаго ё  іопйо. Зе чиаісипо 
поп гпі ріасе, 1о сарі$се ш чиайго е  диаіігоііо  (Р. Сіоѵап- 
піпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

- Я никогда не прибеіала к уловкам. Есчи кто-то мне 
нравился, я говорила ему об ^ і и  пр5імо и откровенно. Если 
иег — - он это сразу же понимал.
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...Ма іо... поп во с о т е  Гаге регеЬё Гевегсііо поп Ьо сЫ т е  
То сотапсИ. II п Ьиоп еепегаіе, іп  чиаиго е чи аи г 'ой о , 
гіоѵе т е  1о ігоѵо? (I. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

— Не знаю, что и делать, ...потому что некому у  меня 
командовать армией. Где ж е с ходу найдешь толкового ге
нерала?

...ІиШ ... саѵаііегі рагіігопо  апсЬе Іого аИ ’аББаИо, ...б’аг* 
гиіЧ агопо соі п е т іс о  е 1о Б Іегт іп аго п о  іп чиаііго е  Іге 
Ееііе (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

...все... рыцари тоже ринулись в атаку... схватились с вра* 
гом и вмиг уничтожили его.
(Пример см. тж. Р-287).

іп  циайго каііі см. 8-120.
Йа чиаііго коійі см. 5-918.
рег (или соп) циаИго коійі (Ьисаіі) см. 5-920. 
аі чітаіііо ѵепй см. Ѵ-245.
— Ьапйііе (или йіге, ^ ій а г е , ргосіатаге, к^агаге, краг- 

§еге, кріТ?егаге, кігерііаге) аі циаІ*го ѵепіі см. Ѵ-246. 
йаі ^иаііго ѵепіі см. Ѵ-247. 
а  ^^1а11^о гапіре см'. 2  7. 
іге о чиаііге ѵоііе см. V 944.
93. апйаге іп диаііго ходить на четвереньках, 
апйаге соі диайго (еггі аІГагіа см. А-1034. 
аѵеге чиаііго й ііа йі реіо киііо кіопіасо см. Р -1100. 
аѵеге с лаііго  гоііе см. 2  -76.
94. сапіагпе циаИго ^  читать нотации, изводить упре

ками.
йа^е чиаНго т і^ І іа  Йі ^ и п іа  см. М 1416.
95. Йігпе чііаііго а цй сказать кому-л. пару ласковых, 

теплых слов, отчитать кого-л.:
— II N 1110 ее Іо ѵ.‘Мо еііепе йісо диаііго ^N. ОІпгЬиге,

вігайа сНе ѵа іп  с іііа» ).
Если я увиж у Нино, я ему скаж у пару ласковых.
— Ма чиапіо сі бі Б с о т т е ііе , — е Б с Іа т б , сЬе 1а р г іт а  

ѵ оііа  сЬе т і  с ар ііа  1о ргепйо рег іі реііо ... е  §1іепс дісо 
циаііго (С. Саззоіа, «Ьа га^агга  йі ВиЬе»).

— Могу поспорить, — воскликнул он, — что как только он 
появится, я возьму его за  грудки и скажу ему пару теплых 
слов.

АН саго ^п а , аііа  рогіа  1о ѵиоі т еііеге  асіеББО? йоро іи ііо  
ЧиеІІо сЬе Ьа ?аііо рег Іеі. Зі, 5і, диеБіа ё Г и Ш та ѵоііа. 
Ма а іт е п о  ѵиоі гііг^Непе диаііго сЬе т е г ііа  ф . Виггаіі, 
« и п  атоге»).

Ах сволочь, — выставить его хочет? И это после того, что 
он сделал? Д а, конечно, — это последний, конечно же, по
следний раз. Но все-таки вы, может быть, скажете ей пару 
теплых слов, которые она заслуживает.

96. поп с!іг чиаКго хе поп ГЬаі пеі зассо ^  не говори 
«гоп», пока не перескочишь.

гіогтіге 1га диаііго ^иапсіаіі см. 0-1140.
еззеге іп чиаііго сіоррі соп іа сорегіа см. В-824.
97. еззеге чиаііго е чиаКг’оИо быть совершенно ясным, 

ясным, как дваж ды  два четыре.
?аге ІІ сопіо гіеі ^иа(^^о зогйі см. С-2543.
!аг іі йіаѵоіо а чиаКго см. 0-339.
98. Тагзі (или ш еиегзі) іп чиаКго стараться изо всех 

сил, распинаться:
...апгіаіе риге йаііа т і а  со таге  О іасота ... сЬе 8І Іагй 

іп  циаііго рег сопіепіагѵі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»),
— ...идите-ка вы к моей куме Джакоме... она из кожи вы

лезет вон, чтоб вам было хорошо.
— Ыоп роббо т і с а  Т агтІ іп  ди аііго , — гіЬ аііё  і і  с а т е г іе г е  

(С. Сазвоіа, «Ьа га&агга й і ВиЬе»).
— Не могу же я разорваться, — возразил официант.
Оиіпсіі бі т е і і е  іп чиаііго рег ігоѵаге ип гаагііо аПа 

Богеііа, ипа іпо^ііе аі Ігаіеііо  (С. Сесіеггщ, «8ід,поге & 8 і- 
(*пог і» ).

И вот она в лепешку расшибается, чтобы найти м уж а для 
сестры, жену для  брата.

Таге циаііго сЬіассЬіеге см. С-1662.
Гагкі іп чиаИго рагіі см. Р-643.
Гаге чиаііго «аііі см. 5 121.
Іаксіаге цііа1*го сепсі см. С -1467.
99. Іеѵагпе чиеііе чі:а4{го а ;  получить на орехи, быть 

избитым.
шасіпаге (и л и  ш ап^іаге) а циаНго р а ітеп іі см. Р-170, 
т а п д іа г е  а  диаНго дапав^е см. 0-207.

3
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те*ГеГ5І іп диаГГго см. <2-98. 
кареге диаГГго ассЬе см. А-52. 
поп зареге чиаГГго ассЬе см. А-51. 
поп кареге (оппаге чиаГГго ІеГГеге см. Ь-452. 
яг.атЫ аге циаГГго сЬіассЬіеге см. С -1662. 
врассаге ип сареііо іп (или рег) «зиаГГго см. С-649, 
краг^еге (или крагра^Ііаге) аі чйаГГго сапГопі см. 

С-596.
врепгіеге И коісіо рег циаГГго чиаГГгіпі см. 8-928.
190. хреххагкі іп циаГГго разбиваться в лепешку, лезть 

нз кожи вон:
— і Біеіе, — (Зіс^ѵа. — Іо т і  зрегго 1п диаііго 

р( г Гагѵі Іаѵогаге, е ѵоі ѴСПІЧ: а ш еп агт і (й . Раоіеііа, «Ье 
поШ  йеі сіпета»).

— Ничтожества — вот кто вы. Я разрываюсь на части, 
чтобы дать вам работу, а вы меня обманываете.

зшіаге циаГГго са т іс іе  см. С-291.
Га^Наге ип сареііо іп (или рег) яиаГГго см. С-649, 
поп ѵаіеге чиаГГго т о г е  см. Ѵ-25. 
ѵепйеге рег диаГГго раіапспе см. Р-120. 
сайе (или сакса) ип саѵаііо сЬе Ьа яиаГГіэ г а т р е  см. 

С -1377.
с о т е  йие е Йие іаппо циаГГго см. 0-923.
101. с о т е  яиаГГго е чиаГГг’оГГо как дваж ды  два че

тыре
102. — ргоѵаге с о т е  чиаГГго е яиаГГго Гаппо оГГо до

казать яснее ясного, как дваж ды  два четыре:
Ь’аѵѵосаІо гіивсі а ргоѵаге с о т е  диаііго  е циаСго (аппо 

оІГо сЬе (и г а іс іс  Агсапееіо поп 1’аѵеѵа і а 11 о аррояіа 
(С. Ѵегца, «й о п  Ыссій рара»).

Адвокату удалось доказать неопровержимо, что Курато- 
ло Арканджело сделал это нечаянно.
{Пример см. ток. В-1309).

§Іі ё іі т а іе  йі Таге а йігзепе яиаНго см. М-235, 
поп Ьі$о^па йіг яиаііго  ТіпсЬё Н §аГГо поп ё пеі «ассо 

(тж. поп йіг чиаііго ке поп ГЬаі или ее поп ё пеі зассо) 
см. 5-40.

Гге йоппе (аппо ип тегсаГо е фіаГГго (йоппе) ипа 
Тіега см. 0-818.

ѵейопо рій чиаИг’оссЫ сЬе Йие см. 0-254.
ОІЛЕІХО а д е  е ргоп 

циеі тев ііеге  см. М-1283.
Чиеі Йі Іахки см. Ь-196.
ЯиеІІо йі корга см. 8-1052. 
ипа Йі диеііе см. 1М 00. 
рег циеі ѵегзо см. Ѵ-387. 
сіігпе йі циеііе см. 0-500.
(агпе сіі яиеііе см. Р-180. 
г ітап еге  с о т е  яиеііо см. Р-381. 
ѵесіегпе сіі циеііо см. Ѵ-110.

ОЬІЕКСІА /
ТогГе соіпе ипа яиегсіа см. Р-1102.
§Г0550 с о т е  ипа яиегсіа см. 0-1092. 
зоіійо с о т е  ипа циегсіа см. 5-972. 
акреГГаге іі рогсо а ііа  яиегсіа см. Р-2061. 
аі р г іт о  соіро поп сайе 1а яиегсіа см. С-2264.
103. Іа циегсіа поп Та иііѵе (тж. 1е яиегсе поп Гаппо 

Ііт о л і)  ргоѵ. на дубу оливок (или лимонов) не бывает.
о і ш р с і ( и ) о ь А  /

104. Таг яиегсіоіа делать стойку на руках. 
ОЦЕвПСЖАРЕ ѵ

Чиекііопаге (ЭеІІа (апа саргіпа см. Ь-110.
ОЧЕЗТІСЖЕ /  

фіезГіопі йі сатр ап ііе  см. С-357.
ІІ поссіоіо йеііа чиекГіопе см. N-330.
105. (аге чиекйопі Ьігалііпе зря болтать, вести пустые 

разговоры, споры.
106. т е ііе г е  іп диезГіопе а) поставить на обсуждение, 

подвергать обсуждению; сделать предметом обсуждения, 
изучения; Ь) поставить под вопрос, под сомнение; бро
сить тень на...

ѵіксеге йеііа ^ие^.{іопе см. Ѵ-629.

107. поп с’ё диекііопе тут не о чем спорить, это оче
видно:

8ареѵа рагіаге, поп с’ега диеБІІопе (С. Раѵе&е, «Тга Ооп- 
пе воіеь).

Говорить она умела, ничего не скажешь,
О ІІЕ8ТО  а/г/г е ргоп  

<3і яиекіо раззо  см. Р-778а. 
іп яиекГа кейе см. 5-564. 
рег яиекГа кГгайа см. 5-1833.
108. о соп яиекіо о ки циезГо со щитом или на щите, 

победа или смерть.
109. яиекГа ё 1а т іа !  на э т о т  раз я, теперь очередь за 

мной!
циезГо ё іі Ь іш іііз см. В-1489.
Яиекіа ё 1’иІГіта (сЬе т і  га і)! см. и-56. 
циекГо (іазсо киопа а т о г іо  см. М-20233, 
а  циекГо Гіаксо кіа а Ьеге см. Р-563. 
циехіо поп с’ё коІГо Іе кГеІІе см. 5-1696.
Яиекіо ріейе (или ріё) поп ѵа йа аиекіа е а т Ь а  см. 

Р-1729. 
циекіо роі! см. Р-1936. 
диекіо роі по! см. Р-1937.
Яие^іа ѵіепе а  Ге см. Ѵ-226. 

аѵѵ
йі циі а йопіапі см. 0-759.
110. сіі циі а оГГо (й і) через неделю.
1 1 1 . циі рег чиі как бы т о  н и  было:

— Ма іо поп Ьо піепіе, ргоргіо піепіе, гіа всгіѵегдіі. Е, 
Чиі рег диі, апсЬе зе ѵоіевві поп роігеі: с’ё шіо райге аііо  
всгіИоіо; е 1а сагіа е реппа зопо Іа сіспіго (М. Рисе пі, 
«Зсорегіа йеі Іетроъ).

— Но мне не о чем, просто не о чем ему писать. И , как 
бы то ни было, даж е  если бы я захотел, я бы не смог: за 
письменным столсм сидит мой отец, а бумага и перьп в 
ящике стола.

112. йа яиі а ѵаііе отныне.
113. йі циі а И в один момент.
114. — еккеге яиапіо йі яиі а  Іі быть в двух шагчх, 

совсем рядом.
115. — поп тиоѵегкі йі ф іі а  1і и шагу не сделать; и 

пальцем не пошевелить.
116. — поп гісогйа*-5І пиііа сіі циі а 1Г быть беспамят

ным, ничегошеньки не помнить.
117. — поп ѵейегсі йі чиі а 11 гпохо видеть, ничего не 

видеть (пример см. М-154).
сЬе іт р о г іа  паксег циі о 1а, р г іт о  о кесопйо? см. N-23
циі т і  саигіе Га^о см. А-383.
оді с’ё Резко! см. 0-714.
чиі с’епГга іі йіаѵоіо см. 0-378.
циі ^іасе 1а Іерге! см. Ь-402.
циі ^іасе N0000 см. N-338.
циі поп сі оса 1а т іп а  см. М-1442
118. йі циі а росо поп с’ё (с!:) тоІГо когда не знаю, 

но очень скоро.
циі коіГо 5І паксопйе циаІсЬе геіе см. Р-290.
Ч«і кГа іі ЬикіНік см. В -1489. 
циі кіа Я пойо см. N-378. 
циі Гі ѵо^ііо! см. Ѵ-886. 
циі сі ѵиоі 1е (огЬісі см. Р-1045.

ОГІА Іаі
119. кГаге (или Гогпаге, ѵепіге) аі чиіа придерживать

ся темы разговора, говорить по существу.
О Ш ЕТЕ (

120. ГиІГіта диіеГе вечный покой, смерть.
ОІЛІЧСІ аѵѵ

121. рагіаге іп яиіпсі е іп чиіпсіі (тж. «Гаге виі чпіш і 
е 5ііI яиіпйі) иіутл. излагать пространно.

аѵѵ
іп кдиіпсі е диіпйі см. 5-1565.
рагіаге іп яиіпсі е іп фііпгіі (тж. вГаге зиі диіпсі е 

киІ чиіпііі) см. (2-121.
ОІЛМТА I

122. йіеГго (ѵли іга) 1е циіпГе за кулисами, в тени.
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123. Гаг Іа циіпіа рег йізсепйеге стоять на месте, де
градировать.
ОШ М АОЕСІМ А } 

іопгіс с о т е  1а Іипа іп ди іп іай есіта  см. I. 885.
Гассіа (или ѵізо) йі Іипа іп чи іпіасіесіта см. Ь-888. 
аѵеге рііі піа^піГісепга сЬе 1а чиіпіасіесіта см. М-118.

ош м и ч о
124. (рій роѵего йі) 8ап  Ош пііпо сЬе зопаѵа а т е зк а  

соі іе^о іі (тж. роѵего с о т е  8ап  Оиіпііпо) беднее цер
ковной крысы.
ОІЛІЧТО пит 

циіпіа соіоппа см. С-2161.
ІІ диіпіо е іе теп іо  см. Е-48. 
іі яиіпіо еѵап^еіізіа см. Е-273.
ЯиіпГа гиоіа йеі сагго см. К-630.
йеііа диіпіа Ьиззоіа см. В-1490.
йі чиіпіа т а п о  см. М-521.
ігоѵаге іі диіпіо ріейе аі т о п іо п е  см. Р-16403.

ОШѴІ аѵѵ 
сіоѵе (и пазсі, чиіѵі іп разсі см. N-24.

О і ю т а  і
125. ( п ) ргепйеге диоіа обрести, вернуть себе самооб

ладание, равновесие:
...е П РгоГезБОге, гіргепйепбо диоіа, гіесІБе гіІ зсагІсаге орт! 

зиа іга «и гіі т е  (В. Сазрегіпі, «Коззо йі зега»).
И профессор, взяв себя в руки, решил выместить свое раз* 

дражение на мне.

аіЮ ТІШ А ІЧО  а $ 8  
апсіаххо чиоіісНапо см. А-735. 
рапе диоШ іапо см. Р-229.

к
к

1. т а п с а ге  Гг потерять рассудок.
2. регйеге Гг быть навеселе.

КАВВЕКСІАКЕ ѵі
гаЬЬегсіаге ипа зіиоіа см. 8-1979.

РАВВІА (
3. — поп зарегпе йі гаЬЬіа ровно ничего ие зиать о 

чем-л.
4. аѵеге гаЬЬіа (тж. т ап й аге  гаЬЬіе) злиться, сер

диться.
5. соп зи тагзі йаііа  (или т ап ц іа ге ) гаЬЬіа =  терзаться 

завистью.
6. Гаге гаЬЬіа а  чй злить, бесить кого-л. 
т а п й а ге  гаЬЬіе см. К-4.
тап §чаг(1а) соі сиссЬіаіо <3е11а гаЬЬіа см. С-3120, 
т а н ^ іа г е  гаЬЫа см. В-5.
сЬі рег а т о г е  зі рі&Ііа, рег гаЬЬіа зі к сотр і^ ііа  (или 

зі зсарі§1іа; тж. сЬі зі р і^ ііа  рег а то ге , зі (іепе роі рег 
гаЬЬіа; сЬі зі рі&ііа й’а т о г е , йі гаЬЬіа зі Іазсіа) см.
А-678.

7. сЫ іи ііо  ѵиоіе йі гаЬЬіа т и о ге  ргоѵ. =  многого 
пожелаешь — последнее потеряешь; погибель тому, кто 
завидует всему.

ё (или гезіа, г іт а п е )  1а гаЬЬіа {га і сапі (тж. Іа гаЬ- 
Ьіа ё или з іа , г іт а п е  іга і сапі) см. С-493.

«•И ё за ііа іа  Іа гаЬЬіа аі пазо см. N-74®. 
РА В В РІѴ Ю ІРЕ  о

8. йа Гаг гаЬЬгіѵійіге =  до уж аса, до дрожи. 
КАВЕЬАІЗ

9. іі чиагіо й’ога йі РаЪеІаіз неприятная, критическая 
минута, момент расплаты (связано с эпизодом из 
жизни Рабле):

Сіб сЪе Іпіегевва 1 тегіісі, поп зоп Тап+о I та ІаН , чиапіо. 
рег с о б і  (!іп \ ІІ шегсаіо г’сІI(' т а !а іііе . О^пі аппо ѵі бопо 
сегіі егиррі сЦ шісгоЬі а досіегс іі Іого диагіо й'ога гіі КаЬеІаіз 
(С. йа Ѵеіопа, чІм тіа ѵііа іп ип гацціо йі зоіег).

Если что и интересует м едике-, так это не столько сами 
больные, сколько, так сказать, рынок заболеваний. Каждый 
год появляется определенная группа микробов, которые зло
радно ж дут своего часа.

РА С С А РЕ22А РЕ ѵ 
поп гассаре. гаге йеі зассо 1е согйе см. 8-24. 

РАССАТТАРЕ ѵ 
гассаііаге і Ьіоссоіі см. В-753. 
гассаНаге 1е Ьгісіоіе см. В -1207. 
гассаііаге йаі (или зиі) Іазігісо см. Ь-205. 
гассаНаге йі зи ііа зігайа см. 8  1872. 
гассайаге іі іе т р о  регйиіо см. Т-282, 
йа гассаМагзі соі сиссЬіаіо см. С-3118. 

РАССОССАРЕ ѵ
10. гассоссагіа а яй зло подшутить над кем-л., обма

нуть кого-л.
РА С С О С И  ЕРЕ ѵ 

гассо§1іеге Гаіііо см- А-473. 
гассо^Ііеге і Ьіоссоіі см. В-753, 
гассорііеге Ьгоссоіі см. В -1240. 
гассо^Ііеге чй йаі Гап^о см. р-155. 
гассо&ііеге іі Гііо см. Р-787. 
гассо^Ііеге і Ггиііі см. Р-1403. 
гассо^ііеге іі ^иапіо  см. 0-1146. 
гассо^Ііеге Іа т е п іе  см. М-1155. 
гассо§1іеге і раккі см. Р-822.
11. гассо&ііеге чиеііо сЬе кі Ьа т іе іи іо  пожинать то, 

что было посеяно:
А(1е880 гассоікопо цчсііо сЬе Ьаппо шІе(и(о (/. Шеѵо,

«Соп}еззІопі й і ип ііаііапо»).
Теперь они пожинают то, что посеяли.

гассо^Ііеге 1о к^иагйо см. 8-742. 
гассо§ііеге §1і крігііі см. 8-1476. 
гассо&ііеге 1е ѵеіе см. Ѵ-164. 
ріапіаге роггі е гассо^ііеге сіроііе см. Р-2082. 
йа гассо^Ііегкі соі сиссЬіаіо см. С 3118 
сЬі т а і  кет іп а , т а і  гассо^ііе см. М-227. 
сЬі поп кепііпа поп гассо^ііе см. 5-610. 
сЬі рагіа кет іп а , е сЬі 1а«,е гассо^ііе см. Р-460. 
сЬі к ет іп а  ѵепіо, гассо^Ііе іе т р е к іа  см. Ѵ-278. 
сЬі іагйі Га і «иоі Іаѵогі, Іагйі гассодііе і $иоі Іісогі 

см. Ь-279. 
іі іпаіе гассо^ііе т а іе  см. М-24Р
ипо Га і то ссо іі е чиеН’аИго іі гассо^ііе см. М-1614, 
ипо к ет іп а  е ип аііго гассодііе см. 1.1-108. 

РА С С О О Ы М Е М О  т
12. оккегѵаге ип тіпиГо йі гассод іітеп іо  почтить чью

-либо память молчанием.
КАССОЬТА }

13. сЬ іатаге  (или зиопаге)' а  гассоііа трубить сбор.
— сЬ іатаге  а  гассоііа і репзіегі см. Р-120Р 
сотргаге  1а гассоКа іп егЬа см. Е-94.
14. Гаге гассоііа извлечь выгоду, воспользоваться 

чем-л.
15. т а с іг а г е  а  гассоііа а) есть всухомятку; Ь) преда

ваться бесплодным мечтаниям, фантазировать.
т а п § іа г е  1а гасгоііа іп егЬа см. Е-94. 
зиопаге а  гассоііа см. Р-13.

РАССОМАN^АРЕ ѵ
16. гассотапй агзі йа зё говорить за себя, не нуждать

ся в рекомендациях, в похвалах,
гассотапй аге  Гапітг, (а  Віо) см. А-808. 
гассотапй агзі аііе (ргоргіе) ^ а т Ь е  см. 0-174. 
гассотапйаге іі Іагйо а ііа  ^ а ііа  см. Ь-164. 
гассотапй аге 1а ргоргіа йіГеза аі ріейі см. 0-400. 
гассоі.’апйагзі аі зеппо см. 8-620. 
гассо тап й аг(зі) іп ѵізсегіЬиз см. 1-376.
17. т і  гассотапй о  прошу вас, пожалуйста:

« С а іт а , Ьіапа: ш | гассошапсіо. Ѵайо е  Іогпо» (Е. Са- 
Іапйга, « і с  Ьи(ега»).

— Успокойся, Лиана, прошу теби, я  тотчас же вернусь 
«Е ога йоѵеіе ргоргіо Іавсіагші. АвреЦо ^спіе. Діі гассо

тап й о »  (О, Аіріп'і. «Ѵп йеШІо й‘опоге»).



КАС 822

—1 і I теперь вы должны меня оставить. Я ж ду посетите- 
пей. Прошу вас.
(Пример см. тж. А-1059; С-2932; 1,-729; 5 -Г 56).

КАССОІѴСІАКЕ ѵ 
гассопсіаге а  ц<1 Іа сарреіііпа іп саро см. С-841, 
гассопсіаге 1а сеіга см. С-1645.

К А С С О М А К Е  ѵ 
гассопіагіа ЬеІІа (тж. гассопіа.пе йеііе Ьеііе) см. 

В-451.
гассопіаге Іа сапгопе «ЗеТоса см. С-605
гассопіагпе сіі со((е е гіі сгибе см. С-2996.
гассопіаге {го((оІе см. Р-1373.
гассопіагіе дгоззе см. С -1098.
гассопіаге шагі е пюіііі см. М-800.
гассопіаге рапе (а і)  рапе е ѵіпо (а і)  ѵіпо см. Р  251.
гассопіаге рапгапе см. Р-348.
гассопіаге ріхіоіе см. Р  1846
гассопіагпе гіі (и((і і соіогі см. С-2176.
гассопіаге ѵі(а (, т о г (е )  е т ігасо іі гіі см. Ѵ-745.
18. роіегіе гассопіаге шутл. ~  легко отделаться, отде

латься легким испугом.
сохе (или поѵеііе, в(огіе) йа гассопіаге а  ѵедііа см. 

Ѵ-143.
19. зарегіа гассопігге уметь забивать, быть вралем.
20. рег гассопіагпе ипа к примеру, чтобы ие ходить 

далеко за  примерами.
гассопіаіа аі ((иоі) піроНпі см. N-314.
21. ѵа а гассопіагіа аіігоѵе (или а  ип аИго) расскажи 

это кому-нибудь другому.
КАССОКСІАРЕ ѵ 

г.х~-ігсіаге Іе з(аНе см. 5-1573.
К А О О К І22А РЕ ѵ 

гасісігіггаге іі Ьессо аііо  зрагѵіеге с и. П -398. 
габбг'.ггаге Іе даггше аі сапі см. С-131, 
гасісігіггаге 1а доЬЬа а дсі см. С-818, 
гасісігіггаге іі Іаііпо а  Ч<3 см. Ь-220. 
гайгігіггаге Іа рипіа гіеі саш рапііе см Р  2463.
— гіагві (ап(о репыіего соше сіі гасісіпггаге 1а рипіа йеі 

с а т р а п ііе  см. Р-1212.
гагігігіггаге 1а Іезіа а см. Т-5Б5.

КЛ ОЕКЕ ѵ 
гагіеге 1а т із д г а  см. М-1589, 
гагіеге Іо з(аіо см. 5-1556. 
гагіеге аі виоіо см. 5-2084. 
гасЗеге а (или гіі) (егга см. Г-425, 
гайеге сіі ѵі(а см. Ѵ-747.
аііе ЬагЬе гіе’ раггі іі ЬагЬіеге іт р а г а  э гайеге см.

В-257.
ип ЬагЬіегр гайг 1’а Иго см. гі 270.

КАОІСАКЕ ѵ
сНі ё іп т а г е , паѵіса; сНе ё іп (егга гагііса см. М-812. 

РАОІСЕ /
22. 1а гайісе Йеі т а і е  корень зла (пример см. Р  28).
23. апсіаге а ііа  гасіісе смотреть в корень, проникать 

вглубь, в самую сущность.
24. аггокхіге Ііпо а] 1а гайісе «Зеі сареі.і покраснеть до 

корней волос.
25. те ((еге  (или ргепйеге) гагіісі пустить корни, уко

рениться:
Аѵеѵа Іазсіаіо 5ап №ссо1о регсЬё соіого сЬе 0 Іі іепеѵапо 

^іі оссЫ асМоззо саріззего сЬе поп аѵеѵа т е з з о  гагіісі пеі- 
Г атЬ іеп Іе  сЬе ега з іа іо  гіі В еііо е йі Сасо {V. Ргаіоііпі, 
«М еіеііо»).

Он переехал из Сан*Никколо, чтобы те, кто за ним сле
дил, поняли, что он не имеет ничего общего с  той средой, 
откуда вышли Бетто и Ка ко.

МоШ <іі диезіі іегшіпі т е ііо п о  гагіісі, зѵііиррапо ипа Іого 
зіогіа ііа ііапа... («Ьа пиоѵа диезііопе йеііа Ііпдиа»),

Многие из этих терминов приживаются и продолжают 
ж ить в итальянском языке.

26. ше((еге гасіісе пеі сиоге глубоко запасть в душу.
27. ріап(аге 1е гайісі іп... злоупотреблять гостеприим

ством.

ргеойеге гагііс! см К-25.
28. (ад ііаге а ііа  гасіісе пресечь в корне:

Візоепаѵа іа^ІІаге 11 т а г с іо  а ііа  гагіісе; е Іа гайісе йеі 
т аіе ега И, іп аиеііа іа т іе і іа  гіеі іаііоге сЬе аѵеѵа соггоі-
Іо... іі е іоѵ ап іззіто  Кепго (В. ТессНі, «СИ опезіі»).

Н ужно было пресечь зло в корне, а корень зла был здесь, 
в семье управляющего, который совратил совсем еще юного 
Ренцо.
поп Нее сЬе сЗаррегіиііо іі дідііо аЬЬіа гайісе см.

С-446.
одпі ріап(а На Іа зиа гасіісе см. Р-1513.
29. ^иап(1о 1а гасіісе ё (ад1іа(а Іе іод ііе зе пе ѵаппо 

ргоѵ. =  сорняки надо вырывать с корлем, зло надо 
искоренять до конца.
КА О Ш А К ь ѵ 

(ап(о 5рагра§ііа ипа даіііпа, циап(о гайипап сеп(о см. 
С-89.
КАРРА [  см. ГШРРА 
КАРРINАКЕ ѵ 

гаИіпаге і Іспгиоіі (или Іе Іепгиоіа) см 375. 
еввеге сарасе сіі гаКіпаге ип сареііо см. С-640.

РА РРІО  т
30. (ігаге зи соі гаГГі выполнять трудную и нудную 

работу.
КАРРКЕООАКЕ ѵ 

(05(0 5саІй; іо, (ок(о гаіігесійаіо см. Т-801.
КАСА72А /

31. са^агга  аІІе§та девица легкого поведения, 
га^ агга  т а й ге  см. М-56.
32. гадагга  Б^иіІІо ^  проститутка по вызову.
(іог гіі гад агга  см. Р-880.
33. т а г іп аге  ипа гад агга  держ ать девушку взаперти 

(до зам уж ества).
34. 1е гадагге  ріапдоп соп ип оссНіо, 1е п іагііаіе соп 

гіие ргоѵ. девица плачет одним глазком, а замуж няя 
обоими.
К А С А 220  т.

35. гадагго  8рІгі(а(о сущий дьяволенок, настоящий 
чертенок (о ребенке).

Ііог сіі гадагго  см. Р-880.
36. гадаггі е роііі поп зі (гоѵап ш аі 5а(оІ1і ргоѵ. под

ростков и цыплят досыта не накормишь.
РА С О Ю  т

37. гаддіо  Лі воіе а) луч солнца, Ь) красавица. 
КАССНЛѴСЕРЕ ѵ

гаддіипдеге іі Ьегвадііо см. В-596. 
гадё іипдеге аі сап(о см. С-574.
гаддіипдеге 1е (рій а1(е или виргеше) ѵе(1е Йі ^с см. 

V  141
КАООШ ЗТАКЕ ѵ 

га^ діивіаге 1е со5(с1е а цй см. С-2977. 
гаддіиз(аге 1е сов(иге см. С-2981.

К А С С ЬА С Ы А РЕ  ѵ 
гаддиад ііаге 1е к о т е  см. 5-998. 
сНі (ад ііа, (ад ііа; е сНі сисе, гаддиад ііа см. Т-27. 

НАС»Л і
38. апйаге Йі гад іа  пустить в ход хитрость, действо

вать хитростью.
39. 5арег 1а гадіа быть хитрым, быть себе на 

уме.
КЛОІСЖАРЕ ѵ 

гадіопаіг соі сиіо см. С-315Г. 
гадіопаге сіі да((е і гіі ^аіііпе см. С 267. 
гадіопаге соі дігоссНі см. О 157 
гадіопаге соп 1е д о т і(а  см. С-882, 
гадіопаге виі тогЬ ійо см. М 1896. 
гадіопаге йеі л:ог(і см. М -2011. 
гадіопаге сГОгІапсІо см. С  603. 
гадіопаге соі ріегіі см. Р  1694. 
игіаге поп ё га^іопаге см. 11-206.

Р м С К Ж Е  і
1) ум, рассудок; 2) здравый смысл, благоразумие. 3) до
вод, доказательство; 4) правота, справсл пивость, право



судие; -5) компетенция; 6) счет, подсчет, отчет; 7) род, 
качество, количество. 

40. га^іопе (Геззеге (или  (іі ѵііа) (3) право на суще
ствование; смысл жизни:

ЫеІ ПшШ сіеііа зиа езііе  зіги ііига, «Тепіаіо аиісійіо» Ьа 
гіигщие зиа Ьеп ргесіза га^іоп «Геззеге, т о г а іе  е езргеззіѵа 
(«Рііт 1961»).

Несмотря на несовершенство сценария, «Попытка само
убийства» имеет вполне определенное моральное и художе-< 
ственное право на существование.

С Ь іатаге  е ііт о іо ^ іа  зоіо !а іазе^ «озсига» поп Ьа га^іоп 
сГ еззеге... (В. Мі&ііогіпі, «СНе сов’ё ип ѵосаЬоІагіо?»).

Термин «этимология» лишь как изучение «темного» (не
документированного) периода истории слова не имеет права 
иа существование.

Е сошргезе ай ип іга ііо  сЬе диеііе ш піііагіоп! е диеііе 
гіри&папге йеііе ѵ-ііе чиоіісііапе е іі  егапо оггпаі _йіѵепіа1:е 
пе^Н иШгпі Іегпрі ипа га^іопе сіі ѵ ііа (Л. Могаѵіа, «А&о-
8ІІПО» ).

И вдруг он понял, что унижение и отвращение к себе 
стали за последнее время основой его существования.

И йізрг«220  рег еН аіігі, іо іа іе , зісиго, аззоіиіо, ега 1а 
зиа раззіопе е  1а еиа галопе* сіі ѵіѵеге (О. Ріоѵепе, «Ье 
$игіе»).

Презрение к окружающим, полное, непоколебимое, абсо
лютное, было страстью Терезы, смыслом ее существования.

41. га^іопі гіеі Іиро (3) волчья логика, закон дж унг- 
лей.

42. га^іопе 6і 81аіо (3) государственные соображ е
ния, государственные интересы. 

га^іопе гіі ѵііа (3) см. К-40. 
43. и і і іт а  гадіопе (3) последний, решающий аргумент, 
е іа  гіеііа га§іопе (2) см. Е-247.
44. а (или (И, соп) га^іопе (3) по праву, с полным 

основанием, справедливо, заслуженно:
Кепаіо Зігпопі — а га^іопе — заіи іо  іі реггаѵіііа соше «і! 

рій зігаогйіпагіо е огіеш аіе сгеаіоге йі сагаііегі сЬе аЬЬіа 
аѵиіо 1а зеепа тосіегпа «(5. Ра§апі, II іеаіго т ііапеве»).

Ренато Симоин с полным основанием приветствовал в лице 
Ферравилла «самого выдающегося и самобытного создателя 

человеческих характеров из всех, кого знал современный театр».

45. а сЫ гіі га^іопе (5) ^  кого это касается, к чьей 
компетенции это относится.

46. Гиог (И га^іопе (7) слишком, очень много.
47. а га^іопе (И сопіо (6) наличными,
48. Іп га^іопе (Нгеііа [Іпѵегза] (7) прямо [обратно] 

пропорционально.
49. гадіопе бі ріи (тж . а рітл іогіе и ли  а ш а^^іог га

л о п е ) (3) тем более:

— Іл ѵиоі сопозсеге?
— N0  сіаѵѵего!
— Сгесіеѵо, еззепгіо сошраігіоіі—
— Ка^іопе г іі рій (/?. ВассНеПі, «Ьа с іііа  й е ^ іі ат апіі»)„
— Хотите познакомиться с ними?
— Увольте!
— Я думал, поскольку это наши соотечественники...
— Тем более.
ЬеІ з+езза зі ега оИ егіа, §іогпі ог зопо, ^иап(іо Іа Сас- 

сепгіа гі&иаггіаѵа зоііапіо т е  е Зііѵапа, а т а ^ б іо г  га л о п е  
ога поп зі Іігега іпйіеіго, іл іта§ іп о  (V. Ргаіоііпі, «Ье 
гадагге й і Запігейіапо»).

Она сам а предложила свои услуги несколько дней тому 
назад, когда дело касалось только меня и Сильваны. Те* 
перь, я думаю , тем более она не станет отказываться.

50. а гадіоп ѵегіиіа (3) после зрелого размышления, 
взвесив все обстоятельства:

Нйе... — С>ие11е ^гоззе гпапі гпі ассагегхегаппо, ші зро&ііе- 
гаппо, гпі іти&Ьегаппо! Ей іо поп гпі гіЪеПего. Іо  Іавсегд 
}аге... Іо Іавсегд Іаге... Тиііо а га^іоп ѵесЗиіа {С. С. ѴіЫа, 
«И гот ат о йеі цю ѵапі роѵегі»),

И л ь д а .  — Эти грубые руки будут меня ласкать, разде
вать, обнимать. И я не буду сопротивляться. Я покорюсь, 
покорюсь... С полным сознанием того, что я делаю.

ОіоІіШ, рій а гайіоп ѵесіиіа, рагіаѵа <5е1 «рагессіііо», сЬе
зепга  соіро іегіге  е  зепга гіаппо, зі роіеѵа оііепегс йа^іі 
Хтрегі Сепігаіі (Ы. Гассо йе ^а^агйа, «СгопасНе саіііѵе»), 

Видимо, по зрелом размышлении, Джолитти говорил о 
«некоторых уступках», которые И талия могла бы получить 
от центральных держ ав без участия в войне и без какого- 
либо ущерба для  себя.

КА О 823
Ітготрепгіо пеііа заіа , ші загеі ргесіизо йеПпШѵатпепІе 

о&ііі роззіЪіШа зіа <3і зареге 1а ѵегііа, зіа  йі гісопчиізіаге 
Е т іііа . Ооѵеѵо іпѵесе, т і  (ііззі. а^іге а га^іоп ѵесЗиіа... 
(А. Могаѵіа, «II йізргегго»).

Войдя неожиданно в гостиную, я окончательно лишу себя 
возможности узнать правду, и вновь вернуть себе Эмилию. 
Нет, сказал  я  себе, я должен действовать, взвесив все об-« 
стоятельства.
а гіігШо е а га§іопе (4) см. 0-561.
рег пе55ипа га§чопе аі топгіо (3) см. М-1771.
а ріи Гогіе (или а т а ^ д іо г )  га^іопе (3) см. Н-49.
51. (1 і риЬЬНса га^іопе (5) общеизвестный; общеиз* 

вестно.
52. (И 5апіа га^іопе (7) обильно, в большом количе

стве, сильно:
I ІгаІеІІІ ГЬаппо зсарреііоиаіо  ді зап іа  га ло п е ... (М. Рис~

сіпі, «ЕЪгеі» ).
Монахи понадавали ему подзатыльников за милую душу. 
Е сіі іа ііо  ега аррепа зрип іаіа  1’аІЪа сЬе іі іга іе  шопіаѵа 

а саѵаііо, е зргопаѵа сіі зал іа  га^іопе {Р. Рап[апіл «Сессо 
й ’АзсоИ» ). *“

И действіительно, ни свет ни заря брат Марко вскочил 
на коня и тут ж е дал  ему шпоры.

52а. — Ьа$1опаге (или  виопагіе) йі вапіа гадіопе (7И
колотчть, лупить (что есть си л):

С051 е іоѵ ап і, р. поп іап п о  сЬе зи оп агкеіе  гіі 5ап(а  га^ іоп е
(О. Зоаѵі, «РапіаЬиІоив»).

Такие молодые, а только тем и занимаются, что дубасят 
ДРУГ Друга за мое почтение,
(Пример см. тж. Т-678).

а Іогіо о а гадю пе (4) см. Т-783.
53. ассаіпраіч. гадіопі (3) собирать довзды.
54. аѵеге гадіопе (4) быть правым; иметь основание: 

Ьа хіа, ессо сЬі аѵеѵа га л о п е  (С. Тезіогі, «II Вгіапга е
а іігі гассопіі»).

Кто был прав, так  это тетя.
— ...ІЧоп Ьо Ігорре га0 о п і ёі еззеге сопіепіо... (V . Вгосскі, 

«I іегпрі йеі ^гапйе ат оге»).
— ...У меня не так много оснований быть довольным... 

(Пример см. тж. А-134; А-287; В-335; В-477; В-1024; С-921Я 
Е-227, М-502; М-1671; 0-533; Р-2539; Я-57; Т-592; Ѵ-210).

55. аѵеге га^іопе гіі дгі (2) одолеть, победить кого-л.:
А іііпе Г а т а п іе  еЬЬе га&іопе йеііе зие сопіогзіопі, е 1а 

зігіпзе Гг а 1е зие Ьгассіа (А. Могаѵіа, «ОН іпйіЦ егепіі»).
Наконец, Л ео удалось подавить ее попытки вырваться и 

он сж ал ее в своих объятиях.
Вгипо Сегаѵоіо аѵеѵа аѵиіо гарійашепі'е га§1опе йеі іегііо, 

е соп ип !игоге Ьезііаіе 1о аѵеѵа сгіѵеііаіо сіі соірі (Р. Реггі, 
«Е т щ гапіі»).

Бруно Чераволо быстро расправился с раненым, с живот
ной яростью изрешетив его.

56. аѵеге гадіопе гіі ^с (2) преодолеть, одержать 
верх:

И еззипа еЬЬе П с о г а ^ іо  йі йігіе «Ьаі Ы ІеЬЬга, зе? согпе 
Іи ііе поі», 1е зоіе рагоіе сЬе ѵегашепіе роіеззего аѵег га^іопе 
гіеі зио гпізего ог^оеИо (С. М агоііа, «Ѵізііа аі ІеЬЪгові»).

Ни у одной из больных не хватило духу сказать ей: «Ты 
прокаженная, ты такая  ж е, как и мы все», — единственные 
слова, которые могли бы смирить ее жалкую  гордость.

Зоіо аПгопіапгіоІа соп іи ііа  Іа Ьиопа ѵоіопіа, соп іи ііа  
1а ёеѵохіопе й! Я ёііо  аѵгеЬЪе роіиіо аѵег галоп е й еііа  ге- 
зізіепха щ аіегпа (С. Агріпо, «Ѵп йеііііо  й 'опоге»).

Только полностью доверившись матери и доказав ей свою 
сыновнюю преданность, он смог бы преодолеть ее сопротив
ление браку.

67- аѵеге га»ю пе гіа ѵепйеге (тж. аѵег йі Іа гіа га
л о п е )  (4) быть правым, быть безусловно правым:

— :Те Ьа’ сепіо га2 І-п! да ѵепгіеге» (С- Кегиссі, «Зеізапіа
иоѵеііе ророіагі т опіаіеві»),

— Ты тысячу раз прав.
— Наі гаціопе, Сгіііі-по, Ьаі гало п е  гіа ѵ&пгіеге (С. СоІ~ 

Іойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).
—' Т ы прав, милый Сверчок, ты абсолютно прав.

58. сЬіегіеге (или  гісЫейеге, й отап й аге) га§іопе (4) 
требовать отчета, справедливости, удовлетворения.

сопіаге 1е вие (или 1е ргоргіе) гаоіопі аі Ьіггі ^З) см
К - 62 .

59. гіаге с а т р о  (или  Іиодо) а ііа  гадіопе (2) быть бла
горазумным.

К
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60. йаге га^Іопе а  чй (4) а) считать кого-л. правым, 
соглашаться с кем-л.; оправдывать кого-л.:

Іо регб т і  б о п о  оррозіо; е  И т іо  со11е&а т і  Ьа йаіо 
зиЪііо габіопе (Т. Ѵагпі, «М етогіе йі Еицепіо Вгаѵеііі»).

Однако я воспротивился, и мой коллега тут ж е со мной 
согласился.

Іо 1а сопігагіаѵо рег зсоргіге іі зио рипіо гіеЪоІе; гпа Іеі 
поп т і  зе^Ш ѵа пеі ^іосо; т і  йаѵа га§іопе е т и іаѵ а  аііе&га- 
т е п іе  агео теп іо  (11. Гассо йе Ьадагйа, «СгопасНе саіііѵе»).

Я возраж ал ей, чтобы обнаружить ее слабое место, но она 
не поддержала меня; делая вид, что согласилась со мной, 
она, смеясь, переменила тему разговора.
(Пример см. тж. 0-535; 0-372; Р-2409; Р-2539).

61. сііге 1а га^іоие (4) действовать именем закона.
62. йіге (или  сопіаге) 1е §ие (или  Іе ргоргіе) гадіопі

аі Ьіггі (3) говорить как с глухим, напрасно стараться 
объясниться:

СиаШегі. — Ма сЬе 5*о іс  чиі а регйеге Іетр о , е йіг 
чиазі Іе т і е  гадіопі а ' Ьіггі (В. 1ѴагсЫ, «Ьа зиосега»).

Г у а л ь т ь е р и .  — Но чего ради я теряю здесь время и 
сотрясаю воздух.

й отап й аге  га^іопе (4) см. К-58,
Таге 1а га§іопе 5епга Гозіе (6) см. С-2541.
63. Гаге (1а) га^іопе (6) вести счет деньгам.
64. іаге га^іопе йа чс (3) сделать выводы из чего-л.
65. іагзі ипа га^іопе (1) а) прислушиваться к  голосу 

рассудка:
Ьеопе. — ...Кісогйо і ѵоз*гі іп^аппі, ей апсЬе 1е ѵозіге 

рагоіе, ^иапс1о рег сопГогІагті гпепіге іо йізрегаіо ріап^еѵо 
й’ато ге . йі гаЬЪіа, йі ^еіозіа, ігей й атеп іе  т і  Йісезіе... сЬе 
Ъізоепаѵа Іагзі ипа га^іопе, сЬе а чиезіо то п й о  поп зі 
риб 5о1о агпаге... (О. Коѵеііа, «Соііега сіеса»).

Л е о н е .  *— ...Я помню, как  вы лгали, как говорили, чтоб 
утешить меня, когда я плакал от любви, от отчаяния, от 
ревности, повторяли мне холодно, что в этом мире нужно 
подчиняться голосу рассудка, нельзя жнть одной любовью.

Ь) примириться с чем-л.:
Ё іпиШ е сЬе іо зіа й  райге, II шагііо: зопо, загб зет р ге  

ип роѵего сопіаЫІе... АпсЬ'іо т е  пе зоп Іа ііа  ипа га л о п е
(Т. Ѵагпі, «Метогіе й і Еидепіо ВгаѵеіШ ).

Неважно, что я отец, муж: я был и останусь бедным сче* 
товодом... Д а я сам с этим примирился,

66. іаг5І гадіопе (3) доказать свою правоту:
I разіогі аѵеѵапо раига йі Іиі сЬе ега зе т р ге  ргопіо а 

іігаге іиогі іі соііеііо, рег іагзі га^Іопе (5. 8ігаіі, «Рер- 
рапіопі»).

Пастухи боялись его, потому что в любой момент он был 
готов с  ножом в руках доказать свою правоту.

67. іагзі га§іопе йа 5ё (4) взять закон в свои руки, 
самому расправиться, прибегнуть к самосуду.

68. Іаге йеііа га^іопе іогіо е йеі іогіо гадіопе (4) ^  
толковать все шиворот-навыворот.

69. !аге ѵаіеге Іе ргоргіе га§іопі (3) убедить кого-л. 
в чем-л., доказы вать что-л. (пример см. В -1449).

70. іаге ѵепіге (или  іпйигге) а ііа  га^іопе (2) образу
мить, урезонить, направить на путь истинный:

Ыеі гі^иагйі йеН’агю пе зѵоИа йа! СазіеІІапо... ё сегіо 
сЬе... !есе Ц ро55ІЬі1е рег іп<1игге Іо 5 т ііЬ  а і іа  га л о п е  
(Е. Мизсо, «Ьа ѵегііа 8иІѴ8 зеііегпЬге 1943»).

Что касается мер, принятых Кастеллано.., то совершенно 
ясно: он сделал все возможное, дабы образумить Смита.

71. т е й е г е  Ьиопа [саіііѵа, реддіоге] гадіопе (4) быть 
полезным [вредным].

72. т е й е г е  гадіопе (4) принять во внимание, учесть; 
признать правоту.

73. ш еііеге (или р іедаге) цй а ііа  гадіопе (2) поста
вить на место, образумить кого-л.

іпохігаге рег рипіа йі га^іопе (3) см. Р-2459.
74. регйеге Гихо (или іі Іи т е )  Йеііа гадіопе (1) поте

рять рассудок, голову; обезуметь.
ріедаге цй а ііа  га^іопе (2) см. К-73.
75. гепйеге гадіопе (4) отдать должное; восстановить 

справедливость, дать удовлетворение.
76. гепйеге (1а) гадіопе йі цс а) (3) найти, открыть 

причину чего-л.; Ь) (6) ответить за что-л.

77 гепйеге йі риЬЫ ка гадіопе (5) довести до общего 
сведения. 

гісЬіейеге гадіопе (4) см. К-58.
78. гійигге а ііа  г^^іопе (2) вправить мозги (пример 

см. В -1065).
79. заійаге Іе гадіопі (6) сквитаться, уладить дела- 

счеты.
80. 505Іепеге 1е гадіопі йі дй (4) отстаивать чьи-л. ин

тересы.
81. Іепеге гадіопе іп т а п о  (5) управлять, иметь в 

своих руках власть.
82. ѵепіге а ііа  гадіопе (2) образумиться:

«Ѵі сопсего рег Іе $езіеу зетрге ... сЬе поп ѵепіаіе а ііа  
га^іопе, Ьепіпіезо, е т і  сЬіейіаіе зсиза» (V. Ргаіоііпі, «Ье 
га&агге й і 8ап?геШапо»).

— И я  отделаю вас как следует, если, конечно, вы не 
образумитесь и не попросите у  меня прощения.

аП егіопе ассіеса гадіопе (1) см. А-331.
83. Ьиопе га^іопі поп іпіезе (или т а іе  іпіеке) зопо 

регіе а рогсі іехе (2) ргоѵ. =  неэежду убеждать — да
ром время терять.

84. сЬі Ьа гадіош  іе.пе, сЬі На Іогіо зрега (4) ргоѵ. 
правый сомневается, а виноватый надеется.

85. с о т е  1а гадіоп с о т а п а а  (2) как подсказывает 
здравый смысл.

соп^го 1а Іогга 1а гадіоп поп ѵ?Іе (или сопігакіа; тж. 
ѵіпсе 1а Іогга е 1а гадіоп поп Ьакіа) (1) см. Р-1184.

86. д іі ё рег гадіопе йі то п й о  (5) так уж  повелось, 
так уж  в мире заведено.

пеІІа (еіісііа гадіопе, пеІГіпГеІісіІа рагіепга (1) см. 
Р-399.

т а іа п п о  е йопла хепга гадіопе, 5І (гоѵапо іп одпі 
1ио§ю е й’одп! кіа^іопе (2) см. М-156.

пюИе сове іі іе т р о  сига сЬе 1а га^іоп поп капа (2), 
см.- Т-309.

1а пюгіе нэп ѵиоі гадіопі (4) см. М-1987, 
пё а  іогіо пё а  гадіопе поп й  Іаксіаг т е ііе ге  іп ргі- 

діопе (4) см. Т-795.
87. поп 5І радаг  йі гадіопе (1) =  не всегда разум 

одолеет силу.
1га риМапа е Ьегіопе, поп ві ііеп гадіопе (2) см.

Р-2558.
^иапйо е а1(а Іа раккіопе, ё Ьазза 1а гадіопе (2) см. 

Р-747.
88. Іа гадіоп ѵиоі Геветріо  ргоѵ. (2) пример луч

ше правила.
ІІ Іасеге ё гікропйеге а  сНі рагіа зепга га§1опе (2) см. 

Т-21.
КАОЫАКЕ ѵ 

акіпо сЬе га^ ііа  піапдіа росо Гіепо см. А -1223.
89. аі гадііаг ві ѵейга сЬе поп ё Іеопе ргоѵ. осла и в 

львиной шкуре по крику узнаешь.
КАОЫО т

90. гадііо й’а5Іпо поп аггіѵа іп сіеіо (или поп ваіе аі 
сіеіо; тж. I га§1і йі азіпі поп аггіѵапо аі сіеіо) ргоѵ. 
ослиного рева небо не услышит; =  собака лает — ветер 
носит.
К А С ^  I

91. аррапаге а ііа  гадп а (тж. сайеге или йаге пеііа 
гадпа) попасться на удочку, в ловушку.

92. сегсаге гадпа ~  лезть на рожон:
5еЪЪепе 8!а ріссоіо, шіпвЬегІІпо е віогшіо гіі шивсоіі, пеі 

Еіогпі йі бсігоссо ші ѵіепе 11 ргигііо йі аііассаг ог'ща о, 
соше гіісіагш поі гошапі. сіі сегсаг гайпа (А. Могаѵіа, «Нас- 
сопИ готапі»).

Хоть сам я маленький- невзрачный и совсі г без муску
лов, в дни, когда дует сирокко, меня так и подмывает ввя
заться в драку, или, как  говорят у нас в Риме, полезть на 
рожон.

93. іеѵаге й! га^па вызволить из западни, ловушки:
Ессо сІ:е йа іге оге поі віашо сЫиві іп геіе, е поп аѵеіе 

репваіо а певвипа шапіега сіі Іеѵагсі <11 гаёпа!.. Ц. Шеѵо. 
«Сопіезвіопі й і ип Иаііапо»).



П одувать только, мы уж е три часа как 9 лерты в этой 
клетке, а вы ровно ничего не придумали, чтоб вырваться 
отсюда,
Щ. Іепгіеге Іа гадпа расставить сети, ловушку, 
ё гіа іа іога иссеі пеііа гадпа, сЬе ё Іидд ііо  гіі даЬЬіа

см. 1.1-14.
К А С М Т Е Ь А  I (тж. К А С М Т Е Ь О  га)

1е§-§его с о т ’ип гадпаіеіо  см. Ь-328. 
зоНіІе с о т е  ип га^паіе іо  см. 5-1163.
95. іпсіг.траге (или іпсевраге) пеі гадпаіеіі а) спот

кнуться о соломинку, быть невезучим; Ь) еле на ногах 
стоять (о дряхлом старике).

1е Іедді 50по соше 1е гадпаіеіе: Іе тохсНе сі г іт а п -  
^опо, 1е гопгііпі Іе хіопгіапо см. Ь-322.

і то5сопі го тр о п  1е гадпаіеіе см. М-2069.
КАСГМО га

96. орега (или Іеіа) сіі га§по =  нечто ненужное, бес
полезное.

97. — Гаге орега (или Іеіа) сіі гадпо йй т о л о ч ь  воду 
в ступе, зря стараться, напрасно трудиться.

98. поп саѵаге (или поп Іеѵаге, поп Іігаге, поп ігагге) 
ип гадпо Йаі (или да ип) Ьисо ей ничего не добиться:

Ьо сарізсо йі пиоѵо, Аппа; ІиМо сіб, циезіа вГосаІа іш- 
тпа&іпе гіі геаИа, поп саѵа ип га^по сіаі Ьисо (Т. ЬапйоЦіш 
«Ѵп апюге йеі позіго іет ро»).

Теперь мне все понятно, Анна. Это искаженное представ
ление о жизни выеденного яйца не стон т.

Ма соше всгіііоге, роеіа е  гігаттпаіигео, е&іі, рег т е ,  поп 
саѵб ип га^по йаі Ьисо (О. М агоііа, «М аі й і Саііегіа»).

Но, по-моему, как писатель, поэт и драм атург он ровным 
счетом ничего ие стоит.

СНЫа ё ипа рира іп іеііі^епіе, № пе аі сопігагіо поп Іеѵа 
ип га^по сіаі Ьисо (С. Магоііа, «Маі й і Саііегш »).

Д ж ильда — умная штучка, а вот Нене, та звезд с  неба 
ве хватает.

Ришшо сЫ а т а іі, йіѵегзі сошраепі, іп ^ие5іига. С! Іпіег- 
го&аѵапо, ша поп саѵагопо ип га^по гіаі Ьисо (С. Сегта- 
пеііо , «Метогіе йі ип ЬагЬіеге»).

Вместе с несколькими товарищами меня вызвали в поли
цию. Н ас допрашивали, но ничего не добились.

— II шіо рагеге ё сЬе йа оііге сіпчиапГаппі чиевіе гапос- 
сЬіе гіі Рапйигіоіі іепіапо <5і гіаѵеге і Іого Ьепі, е поп зопо 
шаі гіиБСіІі а ігагге ип га^по йаі Ьисо (Р* Реггі, «Етщгап- 
іі» ).

— Я думаю, что вот уж е больше пятидесяти лет эти 
ничтожества из Пандоре пытаются вернуть свою землю, но 
до сих пор так ничегошеньки и не добились.

99. — эепха саѵаге ип га^по сіа ип Ьисо безрезуль
татно, несолоно хлебавши:

ІхаЬеІІа. — ІЧоп ш’Ьаі гіеііо сЪе апсіаѵі пе&ІІ иШ сІ... поп
80 сЬе иНісі... 5еі з іа іа  Гиогі іи ііо  И запіо ціогпо  8сига 
саѵаге ип га^по йа ип Ьисо (й . РаЬЬгі «Ьа Ьи^іагйа»).

И з а б е л л а .  — Ты мне не сказала, что пойдешь в кон
тору... не знаю, в какую... Ты пропадала весь день, а  что 
толку?

$<гоЪЬаге соше (ип) гадпо см. 3-730.
КАЬЬЕОКАКЕ ѵ 

га1Іе§таге Іа ѵізіа см. Ѵ-696.
К А ІХ Е М А К Е  у 

гаііепіаге іі Ггепо см. Р-1295. 
гаііепіаге іі то гзо  см. М-1935.

К А М А І(и)О Ь О  т
100. іепеге іі гата іи о іо  іп т а п о  командовать, быть хо

зяином положения.
КАМА&КО т  

ѵегйе соше ип гатагго  см. Ѵ-307.
Ьосса сЗі гатагго  см. В -822.

НАМЕІЧОО т
101. апгіаге а г а т е п ^ о  ^  пойти прахом, разориться 

(пример см. 5-1827).
КАМІСЕЬЬО т

102. о^пипо На іі зио гат ісе ііо  ргоѵ. всяк по своему 
с ума сходит; у всякого барона своя фантазия. 
НАМІІѴОО ацц

апгіаге гаіпіп^о с о т е  Саіпо см. С-71.
КАММАКІСАКЕ у 

г а т т а г іс а г8 і <1і д а т Ь а  8апа см. 0-159.
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КА М М ЕМ А К Е ѵ 
г а т т е п іа г е  і тогЬ і а  Іаѵоіа см. М-1902, 
г а т т е п іа г е  і т о г і і  а  Іаѵоіа см. М-2011, 
поп га т те п іа гБ І гіаі пахо а 11а Ьосса см. N-59.

КАМО то
103. г а т о  вессо =  ничтожество, ничтожный, никудыш

ный человек.
104. аѵеге ип г а т о  гіі рагго  (или сіі раггіа) быть с 

придурью:
— Ѵейеіе зе поп 1’Ьа ѵегашепіе ип г а т о  сіі раггіа  циеі 

тагсЬезе? (V. ВгоссНі, « / Іетрі йеі цгапйе атсге»).
— А вам не кажется, что маркиз чуть-чуть не в себе?

рогіаге іі гаіпо сГоііѵо  см. 0-311.
105. іа^Ііаге іі г а т о  ей сиі кі ё вегіиіі вредить себе, 

рубить сук, на котором сидишь.
106. іі г а т о  в о т ід ііа  аі ігопсо ргоѵ. яблоко от яблони 

недалеко падает.
КАМОХСЕЬЬО га 

рогіаге ип гатоксеііо  гі’о!іѵо см. 0-311.
РАМ РІСАКЕ ѵ 

гатр ісагв і аі т о г іі  соі с о т т е п іо  см. М-2012, 
іпхедпаге аі д а ііі а  гатр ісаге  см. 0-299.

К А М  }
ггопПо с о т е  ипа гапа см. 0-887.
107. Гаге с о т е  Іа гапа (или іі гапоссНіо) (сНе поп т о г -  

Ле регсЬё поп Ьа Йепіі) не кусаться за  неимением зу
бов; вредить по мелочам, пакостить.

108. Іеѵаге Іе гапе рассеять меланхолию, хандру: 
АІЬегіа. — Е іі зопо раязаіе 1е гапе?
Сагіо. — Вагіа сЬе риеііа зщ пога гл’арраге а1<іиапіо Іозса. 

Ё а Іеі сЬе йеѵі Іеѵаге 1е гапе ( / . Зѵеѵо, «Соп Іа реппа 
й ’ого»).

А л ь б е р т а .  — Н у как, прошла твоя хандра?
К а р л о .  — Послушай, мне кажется, эта особа что-то 

Мрачна. Ты лучше у  нее разгони хандру.

гпіпЫ гаге Гас^иа аііе гапе см. А-178.
ріггііаге (или ргепйеге) ^(і аі Ьоссопе соше 1а гапа см.

В-981.
109. гапа йі раіигіе зетр ге  «аіѵа ргоѵ. лягуш ка всегда 

в  болоте выживет.
110. ке 1е гапе аѵевхего і йепіі... ^  если бы да кабы:

«Іо Ьо 1е шіе оріпіопі.»
«Ье ѵозіге оріпіопі? Ье сопозсіашо 1е ѵозіге оріпіопі. 8е 

1е гапе аѵеззего і сіепіі...»
«ЕЬ, ип ^іогпо о ГаКго ш озігегето  апсЬе чиеШ» (Е. Са- 

Іапйга, «Ьа Ьи$ега»).
— У меня есть свои убеждения.
— Ваши убеждения? Знаем мы ваши убеждения: если б 

бодливой корове да еще и рога...
— А мы их и покажем, недолго ждать.

КАІМСАКЕ ѵ
111. т а п й а ге  а гапсаге ^  отправить подальше ко 

го-л., уволить:
«Оі&іі сЬе репзі аПа гіШ изіопе гіеііа гіѵізіа, ріиііозіоі 

5е поп к)85е сЬе ё Іио шагііо, а чие5І’ога Гаѵгеі т а п -  
сіаіо а гапсаге» (Ж. Ѵепіигі, «йаррипіат епіо»).

— С кажи ему, чтобы он позаботился о распространении 
ж урнала. Если бы он не был твоим мужем, я бы у ж е от
правил его иа все четыре стороны.

^ N N 0  т
сиосеге і сесі зепга гаппо см. С-1440.
112. і и ^ і г е  іі гаппо саігіо избегать ссор, 
деііаге іі гаппо е іі заропе см. К-113.
Іаѵаге И саро соп іі гаппо см. С-773.
113. регйеге (или тапгіаг т а іе ,  ^е ііаге , зргесаге, гі- 

т е ііе ге ) іі гаппо е іі 8аропе зря стараться, терять д а 
ром время и труд:

«Рессаіо сЬе соп ѵоі с! 8І гіш еііе іі гаппо е II заропе» 
(О- Ѵег&а, «• Мавіго-ііоп Севиаійо»).

— Общ аясь с вами, я всем рискую.
МаІегЬа. — СЫ поп ѵі ѵиоіе поп ѵі шегИа! Регдеіе И 

гаппо е іі йаропе соп аиеііа  Ьезііа сіі Ыаппі ^а5саI (О. Ѵег-
ца, «Ьа Ьира»).

М а л е р б а .  — Тот, кто вас не любит — недостающ вас. 
С этим скотом Нанни Л аска вы кашы не сваритеі

к
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сЬі Іаѵа 1а Іекіа аІГакіпо, ЬиНа ѵіа 11 гаппо е іі ка
рсте  (тж. а  Іаѵаге 1а Іекіа аІГакіпо кі регйе гаппо е ка- 
ропе) см. А -1242.
КАМОССНІА }

Гаге т е й е г е  і йепіі аііе гапоеСЬіе см. 0-174. 
КАІѴОССНІО т

114. аѵеге ип гапоссЬіо іп согро: Ьа ип гапоссЬіо іп 
согро у него урчит в жиьоте.

(аге с о т е  і> гапоссЬіо (сЬе поп то гй е  регсЬё поп Ьа 
йепіі) см. К -107.

рідііаге (или ргепйеге) яй аі Ьоссопе с о т е  іі гапос- 
сЬіо см. В-981.

каііаге с о т е  ип гапоссЬіо см. 5-111.
КАРА /  

крігііо йі гара см. 5-1457.
Іекіа Йі гара см. Т-483.
аѵеге сиоге йі гара см. С-3237.
аѵеге 1а Іекіа с о т е  ипа гара см. Т-531.
саѵаге капдие с)а ипа гара см. 5-159.
115. сопіеііаге ипа гара ~  метать бисер перед свинья

ми.
116. е55еге ипа гара быть ничтожеством.
еккеге с о т е  і коійаіі йеі рара сЬе іп кеііе поп коп 

Ьиопі а кЬагЬаге ипа гара см. 5-907.
117. (аге ипа гара умереть, 
г ітап еге  с о т е  ипа гара см. К 382. 
поп ѵаіеге ипа гара см. Ѵ-25.
с о т е  акіпо варе, сокі { к )т іп и 2га гаре см. А-1239. 
поп кі рио саѵаге (или Іеѵаге) кап§ие Аа. ипа гара см. 

5-187.
КАРЕКСЖХОЬС т 

ѵепйеге сагоіе рег гарегопгоіі см. С -1009.
КАРЮ О а дд

118. гарійо с о т е  ип репхіего коіо быстрый как мысль, 
гарісіо с о т е  ипа каеііа см. 5 -58.
Г-.'е ипа сова гарУ а см. С 2901 

КАРІКЕ а 
гаріге Г а п іт а  см. А-809. 
гарігкі гіддіі оссЬі см. 0-199. 
ё  гарііо аі ѵіѵі см. Ѵ-815.

К А РРЕ 22А Т  ИЯА }
119. Іа гарреггаіига ё ред^іоге сіеі Ьисо ргоѵ. =  ле

карство хуж е болезни.
КА КО а д д

120. гаго соше і с атр ап ііі (рег і сопіагіі) не очень ча
сто встречающийся.

121. гаго с о т е  ип сап ^іаііо  (или с о т е  і сапі §іа11і, 
с о т е  ипа согпассЬіа Ьіапса, с о т е  ип т е г іо  Ьіапсо, с о т е  
1а т о к са  Ьіапса, с о т е  Іе токсЬ е ЬіапсЬе, с о т е  1е Іисег- 
іоіе а Йие сойе; рій гаго Йі ип согѵо Ьіапсо или гіеі 
согѵі ЬіапсЬі) редкость, белая ворона:

№>Іаѵо, Гг а і согтіргаіогі, чиаІсЪе ^аіаи іи оп о , т а  ега 
гаго с о т е  то5Са Ьіапса (I .  Вагіоііпі, «Ьаеігі йі Ы сісіеіів»).

Среди покупателей попадались и поря,] эчные люди, но 
оч.'Кь редко.

Ьекііа гага см. В В16.
соха гага сохіа сага см. С-2919.
§тап рготе ііііо ге  — гаго тап іеп ііо ге  см. Р-2346. 
ргекіо е Ьепе гаго аѵѵіепе см. Р-2263.

КА5СІІІСАКЕ ѵ 
гаксіидаге 1е ІаксЬе а яй см. Т-113. 
сЬі ріксіа, гаксіидЬі см. Р-1842.
йіго с о т е  Рііаіо: сЬі Ьа криіаіо гаксІм^Ьі см Р-1815. 
поп Ьа апсога гаксіиМо іі ІаМе ки’ Йепіі см. Ь-239. 

К А 50  а д д  
ІаЬиІа (или Іаѵоіа) гака см. Т-4.
■— Іаге іаЪиІа га^а см. Т-5.
(аге с а т р а ^ п а  гака Йі яс см. С-318.
ЬагЬа Ь а^п аіа  ё т е г г о  гака см. В-254. 
а сове Йі сака, Нп§иа гака см. Ь-704 

К Л 8 0 1 0  т 
Л 'о Леі гакоіо:

— а (или г.иі) (По Йі гакоіо см. Р  -745
— с а т т іп а г е  корга ип (ІІ йі гакоіо (тж. соггеге яиі 

П'о йеі гакоіо) см. Р-746.
Ііпггиа (Іад ііеп іе) с о т е  ип гакоіо см. Ь-651.
122. сопГ'ип га5о;о аі гиоге как нож в сердце
123. а((ассаг5І я\ гакоіо хвататься за  соломинку, 
аѵеге іі т іе іе  іп Восса, е іі гакоіо а сіп іо іа см. М-1400, 
с а т т іп а г е  киііа І а т а  йеі гакоіо см. Ь-94.
124. еккеге с о т е  і гакоі йе’ ЬагЬіегі, еле коп кетрге іп 

(По быть в полной готовности
Шаге с о т е  ип гакоіо см. Р-735.
125. т е ііе г е  іі гакоіо ш  т а п о  аі рагго  проявить без

рассудство, шутить с огнем.
126. рогіаге (или іепеге) іі гакоіо коііо іі піапіо, е іі 

гікс іп Ьосса ~  держ рть камень за пазухой.
а  ЬагЬа (оііе газоіо т о і іе  см. В-256, 
а  ЬагЬа сіі рагго, гакоіо агсіііо см. В-258
127. сЬі аИ о^а к’аНассЬегеЬЬе аі гакоі (тж. сЬі ё рог- 

Іаіо  (гій йаIГас^иа к’аМасса а ’ гакоі) ргоѵ. ~  утопающий 
за соломинку хватается-

а т а і  сорегіо, гакоіо арегіо см. М-238.
( іі)  т іе іе  іп Ьос:а е іі гакоіо а сіпіоіа (или іп т а п о )  

см. М-140Г 
КА8РАКЕ ѵ

(аге с о т е  райге 2арра1а сЬе ргейісаѵа Ьепе е гакраѵа 
т а іе  см. 2-23.

одпі оа іііп а  гакпа а кё см. С-87.
РА 5РАТІІКА  I

128. гакраіш а йі ^а іііп а  куриный почерк. 
РА8ТКЕ1ХО т

129. т е п а ге  іі гакігеііо грабить, воровать.
КАТТО I т

іі га ііо  йеііе ЗаЬіпе см. 5-7.
КАТТО II т

130. т о і іо  ка І1 га+іо, т а  ріи іі §-а+1о ргоѵ. на всякую 
мышку достанется кошка; на всех управа найдсгся.

Іагйі к’аѵѵеГе іі гаііо , циапйо кі Ігоѵа іп Ьосса аі 
д а ііо  см. Т-86.
КАѴА і

131. сопіаге Іа гаѵа е Іа (аѵа наговорить с три ко
роба:

Ь ’Ас1е1е аѵеѵа ѵоііііо іагзі сЬіашаге соі 1и апсііе ІеІ е, 
гіі И а ип’ога бі егапо сопіаіе 5и 1а гаѵа е Іа  ?аѵа, апсііе 
1е гоЪе рій регеопаіі, йі т о й о  сЬе айебзо егапо ат ісЬ е  зиі 
5Сгіо... (Я. Ьа З іе ііа , «Ьа йоісе тогоза»),

Адель хотела, чтоб и новая подружка была с ней на 
«ты». З а  этот час онн о чем только не переговорили, даж е
о самом затаенном, так что теперь стали подружками по- 
настоящему.

К А Ѵ ЕШ А
сегсаге (или ѵоіеге Ігоѵаге) М агіа рег каѵеппа см.

М-833.
КАѴІООІОЬО т 

сЬі поп ё тагго ііп о  кага гаѵід^іоіо см. М-893. 
КАѴѴІАКЕ ѵ 

гаѵѵіаге 1а т а іа к к а  см. М 923.
КАѴѴІѴАКЕ а 

гаѵѵіѵаге іп т е п іе  см. М-1156.
КАѴѴОЬОЕКЕ ѵ 

гаѵѵоідегкі пе! кассо см. 5-34.
КАѴѴОЬТАКЕ ѵ 

гаѵѵоііагкі пеі (апдо см. Г  156.
КА22А ! 

гагга гіі со.ѵі^ііо см. С-2435.
132. аррагіепеге а ііа  кіекка гагга (тж. еккеге йеііа 

кіекка гагга) быть той ж е породы:

В с ’ё йі рій: апсііе іі райгопе ё ип сатегіеге , ё  сіоё 
іп йеЯпіІіѵа ипо с о т е  Іеі аррагіепеѵапо а ііа  8Іе5$а гагга 
(М. Ргізсо„ «Ьа йата йі р іагга»).

Более того, хозяин ведь тоже находился в услужении, 
т. е. в конце концов, был таким же как она — одного поля 
ягода.
{Пример см. іж. С-478].
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133. Гаге гагга  размножаться, плодиться.
134. Гаге гагга соп дгі сдружиться, понято друг друга, 

столковаться:
N011 гиіБСіѵа а  Гаг га гга  соп і сошра^п! (В. ТессНі, «СИ

опезіі» ).
Филиппо не мог ужиться с товарищами.

135. Таге гагга а §ё быть ни на кого не похожим.
136. ^аге гагга гіа 5ё (тж. поп іаге гагга  соп пе88ііпо) 

быть необщительным, ни с кем не водить компании:
Борга йі Іиі ега ѵепиіа ай аЫІаге ипа ѵейоѵа, сЬе поп 

ега <3і Ѵоііегга е Н пеі Вог^о поп аѵеѵа ІаЙо гагга  соп пев- 
зипо (С. Саззоіа, «II іад ііо  йеі Ьозсо»).

К нему на верхний этаж  перебралась вдова из Вольтер- 
ры. Здесь в поселке она ни с кем дружбы не водила.
а ш т а г г а  а т т а г г а  §іе1е Іи ііі ипа (или сГипа) гагга

см. А-630.
137. сЬе гагга  йі... что за..:

Па поіаге сЬе аііога по! поп зар еѵ ато  апсога сЬе гагга 
йі Іга ііа те п іо  іоззе гізегѵаіо аі позігі роШісі оііге сопііпе 
(О. В. М аіадиггі, «А М ііапо пеііа  Ц езізіепга»).

Следует заметить, что тогда мы еще не знали, как обра
щаются с нашими политическими эмигрантами за  рубежом.

5е ІІ саѵаііо ё Ьиопо е ЬеІІо, поп диаі Йаг гагга  о т а п -  
ІеМо см. С-1396.
К А 2 2 0  то 

Гиддіге с о т е  ип гагго  см. Р-1421.
К А 220Ь А К Е  ѵ 

сапіаге (или ргесіісаге) Ьепе е гаггоіа^е т а і е  см. 
В-513.

Гаге с о т е  раЛге 2арра(а  сНе ргейісаѵа Ьепе е гагго- 
Іаѵа т а і е  см. 2-23. 

сНі гіі ^а іііп а  паксе, сопѵіеп сНе гаггоіі см. С-77.
И даііо  сап іа  Ьепе е гагго іа  т а  е см. 0-103. 
одпі ггаіііпа гагго іа  рег её см. С-87, 
іап іо  гагго іа  1а даіііпа, сНе ксорге іі соііеііо сНе Г а т -  

т а г г а  см. 0-88.
КЕ то

138. ге Й’а г т е  ист. герольд.
139. ге ііі сорре =  халиф на час.
140. іі ге йеі Г іиті река По.
141. ге гіеі діипсНі лесной царь.
142. ІІ ге йеІГіпГегпо царь ада, Люцифер.
143. ге т а д і  волхвы:

...И ассапіо разіогі е  ге т а ^ І  йі согаііо 5| гесапо а геп- 
йеге о гп а ^ іо  а ип ііаш гп е^ іап іе  С езй В атЬ іпо  (С. Сейегпа, 
«Зіцпоге & 8І&ПОГІ» ).

...рядом коралловые статуэтки, изображаю щ ие пастухов 
и волхвов, пришедших иа поклонение к  излучающему сия
ние младенцу Христу.

144. Ке гіеі Ке царь царей, царь небесный.
145. ге ІгаѵісеІІо король-марионетка, 
іі ге (1еІГІ_ІП(тНегіа см. ІЛ-70.
Геіісе диапіо ип ге см. Р-397.
Ьоссопе (или Ьоссопсіпо) гіа ге см. В-965.
146. ^иап(1о і ге йеііе поѵеііе Гасеѵапо е гіікіа еѵапо 

>1 топгіо  =  при царе Горохе; во время оно.
аі Іе т р о  гіеі ге М агііпо (или Ріріпо) см. В-601, 
сопіаге диапіо іі ге гіі ріссНе см. Р-166. 
кетЬгаге іі ге Егогіе см. Е 136.
147. кіаге йа (или с о т е  ип) ге ж и т ь  по-царски:

Созі поп Іі гіеѵі ітрепніегіге р( г т е ,  сЬе 8Іо гіа ге (С. Ваг- 
Ыегі, « //  рій еіоѵапе рагіідіапо ѴІІаІіа»).

Так что, мама, обо мне не беспокойся; живу я как ко
роль.

Ьеѵі Гасдиа с о т е  И Ьие, е іі ѵіпо с о т е  11 ге см.
А-227.

Ьиопо рег іі ге, Ьиопо рег т е  см. В 1465. 
аПа согіе гіеі ге одпипо Гассіа рег её см. С-2830. 
ГегЬа ѵоеііо поп сгексе перриге пеі еіагсііпо гіеі ге см. 

Е-116.
ГіпсНё се п’ё, ѵііа «За ге см. Ѵ-769.
1а т о г іе  поп краг а ^  па ге <1і Ргапсіа пё сіі 5 р аеп а  см 

М-1986.

148. поп ё Ьиоп ге сііі поп гедде её ргоѵ. прежде чем 
властвовать над другими, надо научиться владеть собой.

149. раге ип ге Йі ріссНе он смешон, он надулся как 
индюк.

150. іі ге поп Іеііегаіо, ё ип акіп согопаіо ргоѵ. неве
жественный король, что коронованный осел.

копо с о т е  1 коісіаіі гіеі ге Егосіе см. Е-137.
1п Іегга (11 сіесЬі сЬі Ьа ип оссНіо ко) о ё ге см. С -1834. 

КЕАЬЕ I адд
т е гсап г іа  геаіе см. М-1198.
диапііо іі Іе т р о  ё геаіе, Ігатоп іап о  Іа т а й іп а  е 1а 

кега гш.ек!га1е см. Т -316.
КЕАЬЕ II адд

сака геаіе см. С -1127.
КЕАТО ш 

согро сіеі геаіо см. С-2727.
КЕАТТОКЕ то 

гиккаге с о т е  ип геаііоге см. Н-644.
К ЕА 2IО NЕ }

151. геагіопе а саіепа цепная реакция; пепь событий:
Оепі ігпшаеіпе рио бизсПаге пеііо  бреііаіоге ипа зегіе <11 

геагіопі а  саіепа. — Сіоё ипа Бегіе ІІІ аБЗОСІагіопі {«Рііт 
1961»).

Каждый кадр может вызвать у зрителя целую серию ас« 
социаций, как при цепной реакции.

КЕСАРІТО т
152. регко.іа сіі гесарііо а) достойный человек; человек, 

на которого можно положиться; Ь) адресат.
КсСАі?Е ѵ

гесаге Гасдиа аі ти ііп о  гіі... см. А -184.
гесаге іп а ііо  см. А-1315.
гесагкі і саіепйагі Гга і Йепіі см. С 177.
гесаге а (или іп) соіра см. С 2204.
гесагкі іп сопіедпо см. С-2497.
гесагкі дсі а  сопігагіо см. С-2575.
гесагкі киііе согпа гіі... см. С-2704.
гесагкі цс а  соксіепга см. С-2943.
гесаге а  йеЬііо см. 0-68.
гесагкі гііеіго цс см. Б-396.
гесаге а йіГеКо см. В-404.
гесаге а е к а т е  см. Е-170.
гесаге Гегго (е Г іа т т а )  пеііа Гегііа см. Р-449.
гесагкі киі (или пеі) дадііагйо см. 0-30.
гесаге іппапгі см. 1-292.
гесагкі іп т а п о  ^с см. М-652.
гесаге а т о г іе  см. М 1953.
гесаге а поѵего см. N-516.
гесаге ^с іп ого см. 0-632
гесаге а рагіію  іі § 'і(и)осо ѵіпіо см. Р-706.
гесаге аі ріапо см. Р-1509-
гесаге а  рго см. Р-2319.
гесаге чй аі ргоргіо а п іт о  см. А-862.
гесагкі аі коіііо ьіапгіпо см. 5-1640.
153. гесагкі корга (гіі) кё (или іп ке кіекко) заду

маться.
гесаге Іоі іо сл . Т-792.
гесаге а ѵіа гіі каіиіе :м. Ѵ-497.
гесагкі іп ѵоіо см. Ѵ-907.
а ііо  кіаіо» аИо ігаѵа§1іо геса см. 5-1659.
аіаѵоі рогіа е Йіаѵоі геса см. Р-369.

КЕСЕNТЕ а@д 
сіі .есеп іе й аіа  см. В-46.

КЕСІТАРЕ а 
гесііаге соп Ы гідпао см. В-761, 
гесііаге а сапоѵассіо см. С-539, 
гесііаге іі сопіііеог см. С-2423 
гесНаге ІІ гіергоГнпгіік см. 0-233. 
гесііаге ипа ^іасиіаіогіа см. 0-428. 
гесііаге 1а Іегіопе см. Ь-524. 
гесііаге 1е оге см. 0-466. 
гесііаге 1а киа рагіе см. Р-628. 
гесііаге а  коддеЙо см. 5-877.
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гесііаге а ѵегіиіа см. Ѵ-142. 
гесііаге 1а ѵі5).а Тегева см. Т-372.

К ЕБО Е КАТІОІМЕМ Ы
154. ѵепіге аі гесісіе га ііо п ет  ^  поплатиться, получить 

по заслугам.
К ЕО Ш Е {

155. Іе геаіпі гіеііо 8Іа1о (или гіеі доѵегпо) бразцы 
правления.

а гейіпі аЬЬапйопаіе см. В-1Р21.
156. аііеп іаге {или Іахсіаге) 1е тейіпі ослабить конт

роль:
Ье {ашіеііе Наппо а ііеп іа іо  1е гегііпі, диевіа і ©На; аЪ- 

Ь іа т о  роіиіо апйагсегс воіі; поі циаИго, а йскіегсі Г е ііа іе  
гіоѵе сі ё ріасіию  (С. Магоііа, «Ье тііа іеьіх).

Наши родители на этот раз сменили гиев на милость, и 
мы смогли отправиться вчетвером туда, где нам так  хо
телось провести Ъето.

Ё ип и о то  і еЬоІІБЗіто сііе Ьа яешрге Іавсіаіо 1е гегііпі 
гіеііа Гашіеііа а ііа  шо^І.п (Е. Реігі, «кота аге. И х).

Это очень слабовольный человек, который всегда оставлял 
в руках жены бразды правления семьей.

157. Іа$сіаге іаге чй соп аЫЬапйопаіе гегііпі предоста
вить кого-л. самому себе, предоставить кому-л. свободу 
действий, дать волю.

158. ргепйеге Іе гейіпі (іп ш апо) взять власть в свои 
руки:

...ега сНіаго соте И зоіе  сЬе азреііаѵа іі т о т е п іо  іп сиі I 
Гі^іі іоззего сгезсіиіі іп сиі Рііірро, сЬе сіі *ге аппі ега рій 
егапйе сН Кепго, ргепгіезве іп ш а п о  1е гегііпі сіеі ѵазіо 
раіп-топіо (В. ТессНі, «ОН опезіі*).

...было яснее ясного, что мать ж дала той минуты, когда 
ее сыновья станут взрослыми, и Филиппо, который был иа 
три года старше Ренцо, возьмет в свои руки управление об
ширным отцовским имением.

Ьогепго. — Е чиапгіо гпогі ѵозіго шагііо, гіоп С аеіапо 
бепіі іі Ьізо&по <іі аіиіагѵі, е ргезе Іиі 1е гегііпі 1п шапо 
(Е. й е  Рііірро, «Вепе тіо е соге т іо»).

Л о р е н ц о . — И когда умер ваш супруг, дон Гаэтано 
почувствовал необходимость вам помочь и взял дело в свои 
руки.

Ы аіигаішепіе 5І ігаН а ді ипа бізіешагіопе ргоѵѵізогіа, 
доѵго риге Іогпаге а ѵіѵеге ип ^іогпо о 1’аііго пеііа ѵессЪіа 
саза, т а  аііога зага т іа  т о е і іе  а  ргепгіегпе 1е гегііпі 
(Л. Ъгацо, «II [Ш апгаіо»).

Разумеется, это только временное положение, рано или 
поздно я должен вернуться в старый дом, и тогда моя 
жена возьмет бразды правления в свои руки.

І^ЕРЕ т
159. а ге!е гіорріо изо всех сил, очень сильно.
160. — сисіге а  геГе йорріо а) работать, действова-ъ 

быстро, проворно; Ь) быть двуличным, вести двойную 
игру, двурушничать.

161. — та п д іа г е  а геГе гіорріо уплетать за обе 
щеки.

162. — крепйеге а  геГе йорріо тратить не считая, швы
рять деньги направо и налево, сорить деньгами.

163. — б о п о  сисій а  геіе йорріо их водой не разо
льешь

с атр аге  геіе ге!е см. К -167.
164. сіісігбі а  вио геіе брать на себя ответственность, 

отвечать за свои поступки.
165. сисіге а  геіе (или Шо) зсетр іо  действовать пря

мо, без обиняков, быть простым, искренним человеком.
166. т еп аге  а геіе пего ^  а) держ ать в ежовых ру

кавицах; Ь) отдубасить, отколошматить:
«Сошапсііі» зЬисогпо !ога <3и' ошіпассі соп ип I ізіопе рег 

ипо сЪе сошіпсіогпо а піепаг дій а  ге іе  пего (О. Ыетиссі, 
«5еввапіа поѵеііе ророіагі топіаіеві» ).

«Приказывай!*. И з короба выскочили два здоровенчых му
жика с палками и принялись дубасить всел направо и 
налево.

167. віаге {или ѵіѵеге, с а т р а ге )  геГе геГе еле-еле сво
дить концы с концами.

сі ѵиоі аііго сЬе адо е ге!е см. А-384.
К ЕРК 10ЕК Ю  т

168. еіегпо геГгідегіо рай.
КЕОАЬАКЕ ѵ

гедаіаге а  цй 1а саггісіа рег Іеѵагкеіо сіі іогпо см. 
С-285.
КЕОАЮ  т

169. іі гедаіо йеііе Раіе, Іге сахіадпе е ипа поссіиоіа 
(тж. іі гедаіо сЬе Гесе Маггіо а ііа  пиога: арге 1а сакка, 
е діі гііегіе ипа поссіиоіа) скромный подарок.

170. а  гедаіо достаточно, довольно, в достаточном ко
личестве.

171. гіа ге^аіо прекрасный, отличный.
172. аѵеге яс іп гедаіо а) получить что-л. в подарок; 

Ь) упить что-л. почти даром, по дешевке.
173. Ьеі ге§а 'с! ну и подарочек!, ничего себе услуга!, 

вот так удружил!
^Е О О Е К Е  а 

геддеге Г а п іт а  соі йепіі см. А-815. 
геддегві виііе Ьаіопеііе см. В-87, 
геддеге Іа Ьагса см. В -280. 
геддеге Іа Ьогка аі Іайго см. В-1041, 
гед^еге іі сапгісіісгс см. С-419, 
геддетві виііе саппгссе см. С-535, 
геддеге ипа сап іопаіа  см. С-588, 
геддеге 1а сеііа см. С -1449. 
ге§§ег5і зиі сНіойі см. С -1754. 
поп геддеге ип сосотего  аП’еПа см. С-2013. 
ге§-§еге Іа согіа а  яй см. С-2050, 
ге^деге а сорреііа см. С-2618, 
геддеге 1а соггіа см. С-2658, 
гед^еге аі аапаго см. В -114. 
поп ге^дегкі гіаііа і а т е  см. Р-120. 
ге^дегхі зиі [иксеШ см. Р-1599. 
поп ге§§ег5і іп {или виііе) ^аш Ье см. 0-175. 
ге§-§-ег8< виііа §гиссіа (или виііе дгиссе) см. 0-1111. 
геддеге іі Іи т е  см. Ь-871. 
ге^^егві т а іе  іп (или киііе) д а т Ь е  см. 0-175 
гед^егхі т а іе  зиііе х іа тр е ііе  см. 5-1619. 
геддеге Іа та1а5$а а яй см. М-925, 
ге^деге іі тоссо іо  а  яй см. М-1611, 
геддеге 1а т и іа  см. М -2143.. 
ге^деге і т и г і  см. М-2196, 
геддеге і разві гіі ягі см. Р-805. 
гед^егхі іп виііа регкопа см. Р-1324. 
поп ге§'§'ег(5І) іп ріегіі см. Р-1589. 
гесгд-еге а ііа  ргоѵа см. Р-2369. 
ге§-§еге ипа ри п іа^ ііа  см. Р-2466. 
гед^егхі гіііо  см. К-452. 
поп геддегві гіііо см. К-453. 
геддеге іі кассо а см. 5-36. 
геддеге діі всЬеггі см. 5-399. 
ге§§ег8І виііе к іатр е ііе  см. 5-1619. 
геддеге Іо зігазсісо а цй см. 5-1925. 
геддегві іп (или виі) Ігатр о іі см, Т-834 
геддеге іі ѵепіі см. Ѵ-230. 
геддеге Н ѵіпо см. Ѵ-597.
174. іаге а  геддегві помогать друг другу, поддержи

вать друг друга.
поп (карег) геддеге ип сесе (или Іге сесі) іп Ьосса 

см. С -1444.
гіоппа сЬе гедде аН’ого, ѵаі рій Й’ип дгап Іекого см.

0-810.
НпсЬё т і  гедде іі Гіаіо см. Р-608.
Гіп(о) а йоѵе гедде 1о вдиагйо см. 5-736. 
поп ё Ьиоп ге сНі поп гедде её см. К-148. 
поп т і  гедде Г ап іто  а  (+ ш /.)  см. А-874. 
поп т і  гедде іі сиоге а... см. С 3306. 
поп т і  гедде Іа Іезіа см. Т-614, 
поп Ігоѵа Іеггепо сНе 1о гедда см. Т-462.
Іаіе ё іі дгедде, яиаі ё сНі Іо гедде см. 0-1030. 
іап іо  ё Іайго сНі гиЬа сНе «Ні гедде Н вассо см. І.-85. 

КЕО О Ш ЕN ТО  т
175. еккеге аі гед д ітеп іо  быть на военной службе.
176. рагіаге рег геддіш епй жестикулировать, размахи

вать руками.
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177. $05іепеГ5І іп Ьиоп ге^діш епіо вести себя разумно. 
КЕОІМЕ т

178. г е § іт е  5ессо сухой закон.
179. а ріепо (или а іи ііо ) г е § іт е  на полной скорости.
180. 8Іаге (или еззеге) а гед іте  соблюдать диету, быть 

на диете.
Ц ЕСШ А  { .*/*

ге^іпа гіеІГАйгіаІісо см. А-304.
181. ге§іпа йеііе ЬаНа^Не царица полей, пехота:

...пеііа ^иегга йеі 1915—18, іі Согро Бапііагіо И аііапо,
сЬе лоп Ги согро сотЪ аиепІе, іі^ига аі зесопйо розіо йеііе 
регйііе, зиЫІо йоро 1а іапіегіа, 1а созіййеііа геЕіпа йеііе 
Ь а ііаё ііс  (Д. Визіпсо. «И тейісо рагіщ іапо»).

...в войне 1915—1918 годов Итальянский санитарный кор
пус. вовсе не принадлежавший к числу боевых, по числу 
убитых стоял на чвтором месте, сразу ж е после пехоты, ко
торую называют царицей полей.
182. гедіпа гіеі ггагі а) (тж. ге§іпа йе! іг а п  или йеі- 

ГАсігіаІісо) владычица морей (о Венеции)-, Ь) влады 
чица морей (о Великобритании).

аі Іе т р о  гіеііа ге^іпа Вегіа см. В-601.
183. рагеге ипа гедіпа а) быть прекрасной Ъ) много

о себе воображать.
184. віаге с о т ’ипа ге§іпа жить припеваючи.

КЕОІО адд
тогЬ о  гедіо см. М-1900.

КЕСІСЖ Е } 
егЬа гіеііа гедіопе см. Е-91. 

КЕОІ8ТКО т 
185. ге§І5Іго ііі сіазве (или гіі ргоШІо, гіеі ѵоіі) 

классный ж урнал.
186. ге§І5Іго а т а й г е  е Гідііа квитанционная книж ка 

(с отрывными талонами).
187. сатізіаге (или т и іа г е )  гедівіго переменить тон, 

изменить тему разговора; перестроиться на ходу:
Агіезво сЬе ші аѵеѵа іаЦо сііге 1а ѵегіій, сашЬіб гейікіго 

{С. Раѵезе, «Раезі іиоі»).
Теперь, вынудивши меня сказать всю правду, он аагово- 

рил о другом.
Рег іап іо  іе т р о  іп раезе пе аѵеѵап сап іаіо  1е іойі зи 

іиШ  і Іопі сЬ’ега Ъеп ога сіі т и іа г  ге^ізіго (Е . Сазіеіпиоѵо, 
«Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп\огіе»).

Уже столько времени этому человеку пели хвалебные 
гимны, что пора было, наконец, переменить тон.

Аггіѵаіа а  диеі рипіо зі Іеггпаѵа, соше зе Іеі рег ргіша 
сотргепйеззе сЬе оііге поп роіеѵа апйаге: а ііога сашЫаѵа 
гееізіго (О. Тезіогі, «II Вгіапга е а іігі гассопіі» ).

Дойдя до этого в своих мыслях, она останавливалась, точ
но первой понимала, что так дальш е не могло продолжаться, 
и начинала дум ать о другом.

КЕОІЧО т
188. ге^пі Ъиі шутл. преисподняя.
189. ге^по 61 Оіо царство небесное, рай.
190. іі гедпо гіеііе отЬ ге  (или гіеііе іепеЬге) царство 

теней, мрака, потусторонний мир, ад.
1’ітрега іоге  гіеі гіоіогозо гедпо см. 1-102. 
т і і і г іа  гіеі сеіезіе ге^по см. М-1427, 
соп агіе е соп іп^е^по « 'асчш зіа т е г г о  ге^по, соп іп- 

^е^п о  е соп агіе 8'асчиІ5Іа Гаііга рагіе см. А-1171. 
КЕООЬА  ̂

ге^оіа сЗеІ Оаіаіео см. 0-44. 
зігарро аііе  ге^оіе см. 3-1919.
191. ^иог 61 ге§-о1а неправильно, не по правилам, 
іп гедоіа см. Н-199.
192. пеііе ге§-оІе как требуется, как полагается.
193. рег гедоіа йі к сведению кого-л.:

— Рег Іиа ге^о іа , — йіззе іі О гіііо-рагіапіе соп 1а зиа 
зоіііа саіш а — іи ііі  чиеііі сЬе Іаппо сойезіо шезИеге Нпі- 
зсопо яиазі з е т р ге  аііо  зрейаіе о іп ргі^іопе (С. Соііойі, 
«Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо»).

— К твоему сведению, — сказал  со своим обычным спо
койствием Говорящий Сверчок, — все те, кто этим зани
мается, почти всегда кончают больницей или тюрьмой.

— ОІсі йаѵѵего сЫ И ргоГеззоге зіа 1’а т а п іе  гіеііа...
— ОЬ, іо поп гіісо піепіе, рег зиа Ьиопа ге^оіа! Ма, 

^иагйі, 1о заппо іиШ  (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йо-> 
т апі»).

— Так гы говоришь, что профессор — любовник этой...

— Нет, я  ничего не говорю, запомните, пожалуйста, но, 
понимаете, все это знают.

«Рег ге^оіа Іиа зо зсгіѵеге е Іе^Ееге, Ьо Iге^иеп^аіо Іа 
іегга еіешепіаге.» (Л. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

«К твоему сведению, я умею писать и читать, я  окончил 
три класса».
194. а ге^оіа сГагіе по всем правилам искусства, безу

коризненно, безупречно:
(^иеі сіпетаіо& гаіагі, поп зІ за  регсЬё... чиапйо зі іга ііо  

сіі Іаге іі Ш т , іпѵесе йі пШігхаге 1е ЬагассЬе ѵеге, зі со- 
зігиігопо ипа іого ЬагассЬеНа пиоѵа пиоѵа, а  ге^оіа сГагІе, 
іп шехго а ип ргаіо (Л. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапід>)- 

Когда дело дошло до фильма, так эти киношники неиз
вестно почему... вместо того, чтобы снимать настоящие ба
раки, построили себе посреди луга новенький барак по всем 
правилам искусства.

195. а ге^оіа 6і ^іосо по правилам игры, по общепри
нятым правилам:

«Іо Ьо йие аппі рій йі ѵоі е, а ге^оіа гіі #1осо, йоѵгеі 
ап й агтеп е ѵіа р г іт а  сіі ѵоЬ (Л. Р ат іп і, «Н от ат і <іі атЬо
i  зеззі»).

— Я на два года старш е вас и по общепринятым прави
лам я должен уйти раньше вас.

196. рег ге^оіа е ^оѵегпо к сведению и руководству.
197. гіі Ьиопа ге^оіа как принято; по-хорошему.
198. рег 1а Ьиопа ге^оіа для порядка, соблюдая поря

док:
ТагеШ. — 5сизі, іп сопГійепха... Ъізо&па ип&гге?
Сиррі. — АЬ, по. Оа поі поп пе Ігоѵега йі яиезіо зіагпро... 
Тагеііі. — Но сЬіезіо рег 1а Ьиопа гедоіа ( /. 8ѵеѵог «Ѵаѵ* 

ѵепіига сіі М агіа»).
Т а р е л л и .  — Простите за  откровенность... надо подма

зать?
К У п п и. — О нет. У нас это не принято.
Т а р е л л и .  — Я спросил для порядка.

рег іед^е  е ге^оіа см. Ь-311.
5епга тІ5Ш*а пё ге^оіа см. М-1572.
199. іп ( іи ііа )  ге^оіа (тж. іп  (иКе Іе ге^оіе) а) по 

(всем) правилам; как принято, как подобает:
И саро йе’ сиосЫ, ошассіопе ^гапйе е  егоззо, зіаѵа аі 

іаѵоіопе йі т е г г о  ропепйо сассіаеіопе аііо  зріейо соп яиеііа 
Іассіа ЬигЬега сЬе Ьаппо іиШ  і зиоі раг! 1п з іт і іе  сігсо- 
з іапга, апсЬе чиапйо Іи ііо  с а т т іп а  1п ге^оіа (М. й’Аге%Ііот 
«Еііоге Ріегатозса»).

Главный повар, здоровенный и толстенный мужик, стоял 
у главного стола и насаживал на вертел дичь с таким 
угрюмым выражением, с каким это делают все повара в та
ких обстоятельствах, даж е если все идет хорошо.

Ь) на законном основании:
АІЬегіо согзе а Тогіпо, е... гіизсі а сопѵіпсегзі йаѵѵего сЬе

ii соіоппеііо ега ргесізатеп іе  яиеііо  сЬе сіісезі ип зиссеззоге 
1п іи ііе  1е ге^оіе (С. Ѵегца, «Егоз» ).

Альберто помчался в Турин, и ему удалось получить до
казательства того, что полковник действительно является на» 
следником на законном основании.
аѵеге Іе сагіе іп гедоіа см. С -1068.
200. поп аѵеге ге^оіа, пё т о й о  не знать ни в чем 

меры.
201. йаге гедоіа (тж. зегѵіге гіі ге^оіа) служить об

разцом, примером.
202. еззеге 6\ ге^оіа быть общепринятым, нормальным: 

ё (бі) ге^оіа так полагается, так принято.
Таге ип Ьисо пеііе ге^оіе см. В-1346.
203. Таге ге^оіа служить правилом, быть общеприня

тым.
204. теИ егзі іп ге^оіа (соп...) привести свои дела в 

порядок:
Ма Сіпо рагеѵа апзіозо, йоро чиеі р г іт і Ьасі, ЙІ те ііегзі, 

с о т е  йісеѵа, іп ге^о іа; е іпзізіеѵа о^пі ^іогпо аіііпсѣё Іо 
ргезепіаззі а ііа  т а г п т а  (Л. Могаѵіа, «Ьа гот апа»).

Но Джино, после первых поцелуев, казалось, хотел как 
можно скорее оформить наши отношения, и каждый день 
настаивал, чтобы я представила его маме.
205. т е ііе ге  ипа ге^оіа аііе 5ре5е сократить расходы, 

соблюдать экономию.
206. теИ еге  ІиШ а ипа ге^оіа  привести всех к одному 

знаменателю, уравнять всех.
зегѵіге 6 \ ге^оіа см. К-201.
207. 5(аге а ііа  гедоіа а) знать меру; Ь) соблюдать 

правила.
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208. Гепеге ^с іп ге^оіа (со) держ ать что-л. в порядке.
209. Гепеге ^й іп  гедоіа держ ать ко^о-л. в повинове

нии, в узде.
210. Гепеге рег ргігпа ге^оіа ставить превыше всего 

(пример см А-511).
211. йоѵе поп с’ё гедоіа, поп с’ё ГгаГі ргоѵ. ^  без 

устава нет (не бывает) монаха.
212. о§пі ге^оіа На (или раГіксе) 1а киа ессегіопе (или 

1е кие ессегіопі) ргоѵ. нет правила без исключения. 
КЕООЬАМЕІѴТО т

Таге ип Ьисо пеі гед о іатеп іо  см. В 1346.
КЕСОЬАКЕ а 

гедгьагкі кесопйо іі ѵепГо сЬе Ига (или кріга) см. 
Ѵ-275.
К Е Ы С Ю 8 0  адд  

т і і іг іа  геІі§іока см. М -И 26.
рі<т(іаге (или ргепйеге, ѵекііге) ГаЬіГо геіідіоко см. А  -38.

К е ы с ш і а  }
о§пі ргеіе Іойа 1е кие ге!Ічиіе см. Р-2267.

КЕІЛТТО т
213. геІіГГі и т а п і п о д о н к и  общества.

КЕМО т
214. депГе йі гешо каторжники.
215. апгіаге а  гешо е (а )  ѵеіо мчаться на всех пару

сах, нестись во всю пры^ь.
216. сопйаппаге аі г е т о  ист. сослать на галеры.
217. йаге йеі г е т і  (іп ас^иа) а) натечь на весла; 

Ь) о т о й т и ,  от"алить от берега.
Таге Гогга Йі г е т і  см. р-1176.
Гаге Гогга йі ѵеіе е йі г е т і  см. Ѵ-160.
218. Гігаге і г е т і  іп Ьагса а) отказаться от борьбы; 

выйти из игры; отмежеваться, Ь) уйти на покой, устра
ниться от дел:

ІЛЪегаіо йаі сагсеге... іі ^іоѵапе гпіііопагіо аѵеѵа ііга іо  і 
геші іп Ьагса е  зі ега жЫ ігіііига есІІБзаІо {/.. Ргеіі, «Сіоѵі- 
пегга, ціоѵіпегга» ).

Освобожденный из тюрьмы... молодой миллионер отошел 
ото всех дел н буквально исчез с горизонта.

К Е М  /
219. ейіГГсаге (или ГаЬЬгісаге) киііа гепа строить на 

песке, напрасно, зря стараться.
220. рогіаге гепа (или агепа) аі Іійо на пляж  песок 

возить, заниматься ненужным делом.
221. гарраге іп гепа зря стараться, зря тратить силы. 

КБДОАЮІ.О т
ітрапГапаГо с о т е  ип гепаіоіо см. 1-91.

КЕ1\ЮЕКЕ ѵ 
гепйеге 1’а п іт а  ( а  Оіо) см. А 800. 
гепйеге агіа а... см. А  1066. 
гепйеге Г агт і см. А -1100. 
гепйеге агіпе а Оіоѵе см. С  '>29. 
гепйеге 1е а г т і  а  Оіоѵе см. 0-630. 
гепйеге 1а ЪагхНеГГа см. В-26, 
гепйеге ип ЬеІ кегѵігіо см. 5-683. 
гепйеге Ьепе рег т а і е  см. В-487 
гепйеге іі с атЬ іо  см. Г.-251. 
гепйеге 1а сагпе аііа  Гегга см. С-971, 
гепсіегкі іп соіра см. С-2205, 
гепйеге і соііеіііпі см. С 2269. 
гепйеге сопГо а  цй см. С-2554 
гепйегкі сопіо йі чс см. С-2">29. 
гепйеге іі согро адіі еІетепГі см. С-2761, 
гепйеге йаГГего рег Гісо (или рег росо) см. 0  55. 
гепйеге йеггаіе кесопйо і йепаг' см. Е)-242. 
гепйегкі а йіксгегіопе см. Б  615. 
гепйеге 1’ек ігето  о т р д д іо  см. 0-322. 
гепйеге Г екігето  гекрі.о см. К-254. 
гепйеге 1а Гаѵа см. Р-308 
гепйеге За 5,иа Гаѵа см. р-314. 
гепйеге Гяѵеііа а дсі см. Р-319. 
гепйеге Ггаксііе рег Го^Ііе см. Р  1229. 
гелйеге да^ ііагйо см. 0-32.

гепйеге 1а ^іикГігіа см 0-782.
гепйеге ^гагіе см. О і025.
гегс'еге йі т а іе  Ьепе см. В-487.
гепйеге т а і  т е г ііо  см М-1227.
гепйеге а  т ік и га  йі сагЬопе см. М-1565.
гепйеге оссЬіо рег оссЫо, йепГе рег йепГе см. 0-200.
гепйеге о т Ь га  см. 0-345.
гепйеге рап рег (осассіа см. Р-279.
гепйеге 1а рагід ііа а цй см. Р-448.
гепйеге 1е ііагоіе см. Р -56І.
гепйеге ип ріасеге см. Р-1473.
гепйеге іп роіѵеге см. Р-2007.
гепйегкі ргегзоко см. Р  2272.
гепйеге йі риЬЫіса гадіопе см. К -<7.
гепйегкі рпІіГо с о т е  ип йайо см. Р-2425.
гепйеге га^іопе см. К-75.
гепйеге (1а) га^іопе й! цс см. К-76.
гепйеге 1о крігіГо см. 5-1477.
гепйеге іі ГаІепГо см. Т-51.
гепйеге Гге рапі рег сорріа см. Р-280.
гепйеге 'и і ііт о  гекріго см. К-254
гепйеге Г иШ то кокріго см. 5-1128.
гепйеге а  (или соп) икига см. Ь’-2С0.
гепйеге а ЦЙ кесопйо 1е кие ѵіе см. Ѵ-498.
гепйеге 1а ѵісепйа см. Ѵ-554.
гепйеге 1а ѵіГа а с̂ й см. Ѵ-748
гепйеге 1а ѵіГа а  І)іо см. Ѵ-749.
222. іі Ьеп гепйеге Га іі Ьеп ргекіаге ргоѵ. кто акку

ратно возвращ ает, тому охотно даю т в долг
223. а Ьиоп гепйеге а) до свидания!, до встречи!; 

Ь) долг платежом красен.
224. сЫ поп ѵиоі гепйеге, Га т а іе  а  ргепйеге ргоѵ. зё 

не хочешь отдавать — не занимай.
раекі Гесопйі гепйоп тоІГі ѵа^аЬопйі см. Р-355. 

КЕ1\ЮІТА !
225. ѵіѵеге йі гепйііа стричь купоны, жить на ренту. 

К Е М  ; р
соі ГіІ йеііе гепі см. Р-763.
226. ассепйеге Іе гепі возбудить желание, разжечь 

страсти.
227. ЪиГГагкі ^с йіеГго 1е гепі забросить (дела, работу 

и т. п.).
228. йаге 1е гепі обратиться в бегство.
Гаге крессНіо йеМе гепі а  см. 5-1330.
§таі1аге іі Гіі йеііе гепі см. Р-781.
229. гіксаійаге 1*; гепі а цй отколотить, избить кого-л.
230. гіѵоідеге 1е гепі а дй отвернуться от кого-л.; бро

сить кого-л., перестать интересоваться кем-л.
231. ксиоГеге 1е гепі поколотить.
232. кйгиссіоіаге (или кепГігкеІа) дііі рег 1е гепі иметь 

дурное предчувствие.
эдиайегпаге іі Гопйо йеііе гепі см. Р-1С21.
233. ѵоііаге 1е гепі а) задать стрекача, показать пят

ки; Ь) уйти, хлопнув дверью.
ипа т а п о  Іаѵа ГаІГга е ГиГГ’е Йие §га1 апо іі Гіі йеііе 

гепі см М-705.
К Е N 20

234. Гаге с о т е  і сарропі йі Кепго п с 'тѵпать, как кап
луны Ренцо Тримальино [из романа Мандзони «Обру
ченные»] (ср. как пауки в банке).
КЕО 1. адд

Ьиопо кГьйіо го тр е  (е ѵіпсе) геа Гогіипа см 5-1976.
235. сНі ё гео, е Ьиопо ё ГепиГо, рио Гаге іі т а і е  е поп 

еккег сгейиГо ргоѵ. ~  крупному вору не верят, что он 
вор.
КЕО 2. т

236. аіге гео не везти (особенно е игре).
237. кареге гео (тж. еккеге гео а  ^й) приносить ко

му-л. неприятности, несчастья.
К Е РЕ К ГА О П О  пг

238. т е й е г е  а герепГадІіо подвергать опасности, по
ставить лод угрозу.
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КЕРЕОТМО адд  
а  ѵоіі Ігорро іій е герепйпі кодііопо ! ргесірігі еввеге 

ѵісіпі см. 7-913. 
Р Е Р Е Р Т О Р ІО  т

239. поп ё гіеі т іо  герегіогіо это не по моей части; 
я этого не знаю; это ко мне не относи і ся, это меня не 
касается.
КЕРІ СА /

240. вепха герііса безусловный; безапелляционный.
241. Іеѵаге Іе герІісНе прекратить всякие разговоры о...

Р Е Р и в в ы с А } 
242. Іа гериЬЫіса гіеііе Іеііеге пишущая братия:

Ма ип пиоѵо всгіііоге Йі гошапгі На овеі {аііо сароііпо  
іп зи ііе  бсепе ІеН ега.іе (1 П Ііа, е аиеніі ё іі бі&пог Ріеіго 
РапГапі, г.оіо эііа герчЬЫіса ае ііе  Іеііеге пет і виоі
Іаѵогі іііоіо&ісі (Л. У.ассипа, «Беі готапго, йеі готапгіег'. 
е йеі 5іцпог Ріеіго Р апіап і»).

Но В( иа итальянской литературной сцеие появился но
вый романист. Это синьор Пьетро Фаифани, уже известный 
в литературных кругах своими работами по филологии.
243. РериЬЫіса йеііе 5Ы 1е «Республика под звездным 

знаменем» (СШ А):
Но соб( 1а босМізГахіоПе регвопаіе й’аѵег Гегтаіо а зейісі 

аппі е оііо т е з і ,  іп ріепо Осеапо, сіие ^гоззі ігапзаііаписі 
гіеііа КериЬЫіса деііе 8іе11е (М. А рреііиз,  «Оа т огго а 
зсгШ оге»).

Таким образом, в мои 16 лет и 8 Месяцев я  удостоился 
чести остановить посреди океана два огромі&іх трансатлан
тических лайнера Звездной республики.

К ЕРІЛ Л 5ТІ (тж. Щ РІЛ Л 5Т І) т
244. Іаге ип (или  іі) гериііэіі а) обчистить (квартиру); 

ограбить:
ОиапсГессо за ііаг  !иогі сіие ЪігЪопі сЬе ші ^еііапо а іегга, 

гпі йаппо й і рипа е й і іа^ІІо, е, с о т е  еі сіісе, т і  Іапло 11 
гериіізіі (Е. Саіапйга, «Ьа Ьиіега»).

И вдруг на меня набросилнсь двое негодяев, повалили 
меня, избили и, как  говорится, ободрали словно липку.

Ь) съесть все без остатка.
К Е Р ІЛ А К Е  ѵ 

гериіаге а ѵііе см. Ѵ-570.
К Е Р 1Л А 2К М Е  (тж. Н ІРІЛ А 2Ю Ы Е ) Г

245. Іепеге цс іп гериіаяіопе очень дорого ценить, вы 
соко ставить что-л.

246. ѵепйеге соп гіриіагіопе продать без убытка.
ѵаі рій ип’опсіа сіі гіриіагіопе сЬе т Ш е  ИЬЬге (Того 

см. 0-398.
КЕСШІЕ /

247. йагзі гечиіе успокоиться:
Іо зопо ри^Незе е поп Ьо роіиіо «Іагті гечиіе Ппсѣё поп 

Ьо согпіпоіаіо чиезіо апгіігіѵіепі 1га М оН еііа е Мііапо 
(Я. Ѵіііогіпі, «Ье йоппе й і М еззіпа»).

Я апулиец и не мог найти себе покоя, пока не начал 
ездить взад и вперед между Мольфеттой и Миланом.

КЕ8А і
248. геза йеі сопй отчет, подведение итога:

Мі его г іт е ззо  1е зсагре, чиазі а зсоп^ш гаге соп ип ^езіо 
да Ьгаѵо га^агго  і регісоіі іш ріісаіі пеііа гева сіеі сопіі 
зегаіе (С„ Раѵезе, «II пот е»).

Я снова надел башмаки, как будто пытаясь этим поступ- 
ком примерного мальчика отвратить опасности, подстерегав
шие меня во время вечерней проверки.

249. — а ііа  геза йеі сопіі в конечном итоге, в конеч 
иом счете.

250. гева а йіксгегіопе сдача на милость победителя, 
безоговорочная капитуляция

АЪ, зЧпіішаѵа 1а геза а  Дібсгегіопе! Аіі, поп ®і ѵоіеѵа 
зоііап іо рогіагеіі ѵіа і кееё 'о  йі гіериіато; ві і/оіеѵа аѵѵііігіо, 
Іагіо 'Ісіісоіо! (В. Сазіеітшоѵо, - К'опогеѵоІе Раоіо І.еоп- 
}оЛе»).

Вот как! От него хотят, чтобы он сдался на мююсть по* 
бедителя. Им мало этобрять у иего депутатское кресло 
они хотят унизить его, сделать его посмешищем!

251. гіі 5саі5а (илѵ сіі роса) геза нерентабельный. 
К Е 8І8ТЕ К Е  а

ге« чіеге аі Іешро см. Т-283.
Р Е 8 0  адд

сіо (пли циеі) сЬе ё іа і іо  ё гезо см Р-257. 
РЕ5РЕТТА К Е ѵ см. Е15РЕ1ТА КЕ

Р Е 5Р Ш С Е К Е  ѵ 
сЬі а і , е ііа  поп гевріпде см. А-1251. 

К Е 5Р ІР А Р Е  а 
геврігаге а ріепі роішопі см. Р-1978. 
сЬіегіеге зсиза апсЬе аІГагіа ейе ипо гевріга см. 5-515. 

К Е8РІК О  т
252. иііііпо (или евігешо) гевріго последний вздох.
253. — Гіпо аІГиЦішо гевріго до последнего вздоха, до 

самой смерти.
254. — Йаге (или тап й аге , гепйеге, ехаіаге) 1’иШ то 

(или Гехігето) гехріго испустить дух, умереть:
I чиаііго ЬатЬ іп і аѵеѵапо о гт а і ип ііиіо Іп!а11іЬі1е е 

серііаѵапо пеііе аіе ргоргіо чиапйо ипа ^ а іііп а  о ип’апі1га 
ега 1і сЬе гіаѵа §1і и Ш ті гезрігі (Ь Сассю, «Ѵ п деяіо йа 
саѵаііо» ).

У этих четырех ребятишек был отменный нюх. Они при
бегали на гумио как раз в тот момент, когда какая-нибудь 
курица или утка была при последнем издыхаинн.

255. гіі 1аг§о (или а т р іо )  гезрго  крупного масштаба, 
большого раьмах?.

256. вепга (іазсіаг) гевріго без передышки:
ВоЪ... крагаѵа е брагаѵа. бепга 1аас!аг гевріго (/.. Вегдоп-

гіп і, «Ѵп іисііе  рег ЗаЬа»).
Боб... все стрелял и стрелял без передышки.

257. йаге ип Ьгеѵе гезріго дать небольшую отсрочку.
258. (іііаіаге ІІ гевріго вздохнуть свободно, избавиться 

от беспокойства, неприятности.
259. реггіеге іі гевріго: Ьо регзо іі гезріго у меня пере

хватило дыхание.
8иЪііо йоро чиеііа ЪаНиіа еііа ^іі (іеііе ип Ьасіо ГиогІ 

іезіо , ип Іаі Ъасіо сЬе апсііе іі риЪЫісо сі реггіеііе Н гезріго 
(С/. О іеііі, «Ооппе, иотіпі е Ьигаіііпі»).

И сразу же после этой реплики она наградила его таким 
не предусмотренным ролью поцелуем, что даж е у зрителей 
дух перехватило.

260. ргепйеге гезріго перевести дух.
261. іо^ііеге П ге8ріго гіаііа Ьосса ^  хватать за  горло; 

не давать дышать:
Ье аззісигагіопі роі, 1е НдиИагіопі, 1е шиіие, іи й е  1е 

ш ап^егіе е 1е сііаѵоіегіе, іш розіе йаііа с іііа , ѵі іоі&опо іі 
гезріго сіаііа Ьосса (В . Тесскі, «Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Все Эти поборы — на страхование, на выходное пособие, 
в кассу взаимопомощи, вся эта  чертова обираловка, создан
ная городом, душ ила словно петля на шее.
(Пример см. тж. М-2049).

262. ігаііепеге і1 ге8ріго затаить дыхание.
К Е55А  !

263. іаге ге88а толпиться, тесниться:
Ь’ешогюпе а ѵегіеге Ізоагга гпогіо іп іегга, і сопігазіаиіі 

репзіег! сЬе іесего гезза, 6і ігіопіо а роіег гііге ііпаігпепіе 
ѵепйісаіо іі зап^ие йі зио рагіге... сЗі зшаггішепіо а ігоѵагзі 
й’ип  іга ііо  ргіѵо деііо  зсоро сЬе Гаѵеѵ^а сопйоііо Ііп И, Іи ііо  
гіиго іп Іиі зоіо ип тош еп іо  (/. Саіѵіпо> «II саѵаііеге іпе~ 
з ізіеп іе» ).

Т олпой нахлынувшие иа него противоречивые мысли при 
виде поверженного в прах Изоарра, торжество от сознания, 
что он наконец отомстил за пролитую кровь отца... н за
мешательство от сознания, что его жизнь лишилась цели, 
к  которой он шел, — все это мгновенно промелькнуло в его 
мозгу.

КЕ5ТА I I 
(соп) іапсіа іп гезіа см. Ь-122. 
— іпеііеге 1а Іапсіа іп гезіа  см. Ь-123 

КЕ8ТА II I 
поп с’ё Ііп зепга гезіа см. Ь-724. 

РЕ5ТА  III } 
1ап1’ё риггаг Й’ип адііо  сЬе Й’ипа гехіа см. А-368, 

РЕШТАКЕ ѵ 
гевіаге виІГаІЬего е (или а) сапіаге см. А-453 
гевіаге с о т е  ип аііоссо см. А-482. 
гезіаге іп авво см. А -1283. 
гезіаге Ьессо е Ьакіопаіо см. В -405. 
гевіаге Ьіапсо е апіісо см. В-682, 
гекіаге соп 1а Ьосса го ііа  см. В-913 
гевіаге ЬгиЙо см. В-1290, 
геаіаге соше і Ьиоі сіі Ыоіегі см. N-389.
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гевіаге іп сагпісіа см. С-286.
гезіаге соп ипа саппа ѵатіа іп т а л о  см. С-524.
гевіаге сарасе см. С-613.
264. гевіаге (или гітапеге)' с о тр  ип серро (или ип 

сіосео) остолбенеть, оцепенеть:
Ога... іге гіеі сопіагііпі сііе аѵеѵапо аЪЬассЬіаІо, епігапйо 

*іе1 р а іте п іо ... гевіагопо согпе іге серрі аПа ѵізіа гіеііа ^ іага 
пиоѵа, зрассаіа іп гіие [Ь. Рігапйеііо, «Ьа ціага»).

И  бот... трое крестьян, из тех, что собирали оливки, войдя 
в подвал.., остолбенели при виде нового кувшина, расколов 
того пополам.

гезіаге аі сЬіоіІо см. С -1755.
гевіаге соше ип сіоссо см. К-264.
гевіаге сошрагі см. С-2346.
гекіаге согііоѵапо см. С -2679.
гевіаге а  сгоссЬіо см. С-3075.
гевіаге іп йаппо Йі цс см. 0-22.
гевіаге соп іі Йаппо е соп 1е Ьеі!е см. В-20.
гекіаге рег егкіісе см. Е-67.
гевіаге а  ип іа і і іт е п іо  см. Р-94.
гевіаг Іейеіе аПа виа Ъапйіега см. В-195.
геяіаге яепга Ііа іо  см. Р-594.
гевіаге Іиогі см. Р-1569.
гевііаге Йі ^евво см. 0-374.
гевіаге ип §Ьіассіо см. 0-389.
гевіаге іп діго см. 0-675.
гевіаге !п §-і ?рра см. 0-1083.
гекіаге ігпраіаіо см. 1-89.
гевіаге іпсерраіо см. 1-161.
гевіаге іпіііеіго см. 1-211.
гевіаге «иі Іавіпсо см. Ь-203.
гевіаг(сі) ш аіе см. М-276.
геяіаге соПе і.іапі іп т а  по (или соп 1е т а п і  аПа сіп- 

4о1а, соп 1е т а п і  іп дгешЬо) см. М-496, 
гевіаге а т а г іе ііо  см. М-871, 
гевіаге киі таН о п аІо  см. М-979, 
геяіаге а  т е г г а  вігаііа с.м. 8-1873. 
геяіаге с о т е  1а т о д ііе  <3і Ь о і( іе ) см. Ь-795. 
гевіаге расѴопе йеі ЬассеМаіо (или Йеі с а т р о ) см, 

Р-43.
геяіаге виііа радЧ а см. Р-92.
гевіаге соп ип р а іт о  сіі паво см. N-61.
гевіаге 8и11е рагаіе см. Р-404.
гезіаге соііа реддіо см. Р-998.
гевіаге пеііа реппа см. Р -1181.
геяіаге зорга репяіего см. Р-1223.
геяіаге регдоіа см. Р-1294.
гезіаге ..еііе реяіе см. Р-1395.
гевіаге іп р іап а іегга см. Т-426.
гевіаге а  ріесіі см. Р-1578а.
геяіаге іп  ріейі см. Р -1590.
геяіаге с о т е  йі ріеіга см. Р -1778.
гевіаге Йі ргіпсізЬессо см. Р  2310.
гевіаге пеііа ргоргіа огЬііа см. 0-488.
геяіаге соп ип ридпо <3і то зсЬ е  см. Р-2392.
геяіаге риіііо см. Р-2433.
гевіаге (Іі яаіе см. 8-97.
гевіаге с о т е  вег (или 5ап ) ЫоГегі см. N-390
геяіаге (с о т е )  Йі кавво см. 8-255.
гекіаге а вессо см. 8-551.
геяіаге яессо см. 8-552.
гевіаге яопаіо см. 8-1020.
гекіаге аі сіі ворга см. 8-1064.
геяіаге аі сіі воііо см. 8-1187.
гевіаге аНе яраііе см. 8-1271.
геяіаге а  враяяо см. 8-1315.
гевіаге <3і яіиссо см. 8-1972.
геяіаге виііе кие см. 5-2072 Ь).
геяіаге соп іап іо  <11 паво см. N-61
гевіаге соп іап іо  й’оссЬі см. 0-80*.
геяіаге Гиогі (Йеі) ііго см. Т-679.
гекіаге аІГивсіо см. ІЛ-227.
гекіаге іп ѵііа см. Ѵ-730,

265. рег поп гезіаге зепга Гаг пиііа от нечего делать, 
раАл времяпрегровождения.

сЫ т и о ге  §іасе е сЬі гевіа зі йа расе см. 0-422. 
т ів е г а  ^иеііа Іевіа сЬе а  Іеѵагдіі іі саррр.1 росо сі ге-

см. Т-613.
раьяаіа 1а Іеяіа, іі рагго  іп Ьіапсо гевіа см. Р-502. 
^ие8Іо геяіа йа ѵейеге см. Ѵ-126. 
гевіа 1а гаЬЬіа (или Іа Йізсопііа) іга  і сапі см. С-493, 
геяіа а  ѵейеге см. Ѵ-127.

К Е5Т ІТ Ш К Е  
гевШиіге сар ііа іе  е Іги ііі см. С-667. 
гекШиіге а ііа  Іисе йеі діогпо см. Ь-828. 
геяШиіге 1а рагоіа гм. Р-562. 
гевШиіге а (или соп) ияига см. 11-260.

КЕ5ТО т
266. і геяіі т о г іа іі  бренные останки.
267. П гевіо йеі сагііпо а) последняя капля, самая ма

лость; Ь) все остальное;
СопЕігіегі ога... іі Ігешііо, іо зЬіеоШ тепІо... Іо враѵепіо, 

сЬе ргоѵо 1а роѵега РІІЛІИК': [а’ сопіо сЪе поп Іе гітазе зап- 
&ие пеііе ѵепе. Ма ф:е8(і- ііі тепо сНе піепіе а рага^опе 
Зеі геяіо йеі сагііпо (С. Вазііе, «Ьо сипіо йе II сипШ).

И вот теперь подумайте... о дрожи... о страхе... об ужасе 
бедной молодой девушки, оставшейся с Чудищем. Кровь 
стыла у нее в жнлах. Но это было еще ничто по сравнению 
с тем, что ее ожидалп,

268. — аѵеге іі гезіо йеі сагНпо получить на орехи, 
получить добавку (к наказанию ).

269. —  йаге И гевіо йеі сагііпо воздать по заслугам, 
отплатить за зло.

270. — ессо іі гевіо йеі сагііпо ~  а ) пришла беда *=• 
открывай ворота; только этого нам еще не хватало; 
Ь) от и все; чот и делу конец.

271. іі .ея іо  сіеііа си ііа скрываемый возраст, «тайна 
колыбели».

272. йеі гезіо (уст. пеі геаіо) впроѵем;
Оеі гевіо ега Іапіо гісса сЬе За вреза йеііе шейісіпе поп 

!е ішрогіаѵа пи ііа  (О. Кийап. «Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо» ).
Впрочем она была настол. со богата, что расходы на ле* 

:арства д л я  нее ничего не значили.
IПример см. тж. С-315 Ь); С-614; С-881; С-1068 а); С-1647; 
С-1665; С-2326; С-2376; С-2697; Ь-58; 0-184; 5-1919; 649; 2  29).

273. апйаге (или ^іосагеу йеі гевіо ^  пойти ва-банк, 
поставить все на карту, рисковать всем.

274. аѵеге іі (вио) гевіо ^  получить по заслугам.
275. аѵеге всіойо рег іі гезіо сойти с ума, потерять 

рассудок.
276. іаге І1 гевіо продолжать делать добро, одолж е

ния неблагодарному.
277. Іаге йеі гевіо а) проиграться; Ь) поставить все на 

карту, рисковать всем.
278. Іаге йеі геяіо йеі діогпі покончить счеты с  жизнью, 

приказать долго жить, умереть.
§іосаге йеі ге«1о см. К-273.
а$сіиііо іі ріейе е еаійа 1а Іевіа е пеі гевіо ѵіѵі йа 

Ьевііа см. Р-1717.
279. §1і ііаго ІІ гевіо! он у меня еще узнает!, я ему еще 

покажуі
280. раге сЬе діі йеЬЬа гі{аге іі гевіо можно поду

мать, что мы у него в долгу.
К Е 5Т ЗШ С Е К Е  ѵ 

гевігіпдегзі аПа согіессіа см С-2833.
КЕТЕ I

ассодііеге іі ѵепіо іп геіе см. Ѵ-269.
281. сайеге (или сахсаге) пеііа геііе (или пеііе геіі; тж. 

йаг(ві) или і«сарраге пеііа геіе) попасть в ловушку, в 
западню:

81 йеѵе а Сеогеез ее іі *г~іові Соіоппеііо Ооішапп, Іа 
ѵега Іегіа  роШ іса... а Коша, ё роі Нпііо рег сайеге пеііа 
геіе сЬе Сеогвез аѵеѵа ^ез^ рагіепіешехііе Ішогпо а Іиі 
(С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).

Ж орж у мы обязаны тем, что зн ам е н н о й  полковник Доль* 
ман, подлинный диктатор оккупированного Рима, в конце 
концов попал в западню, етоль тщ ательно расставленную 
Ж оржем.
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«На ргоргіо Ігоѵаіо, Г ітЪ есіІІе, сЫ с! сазса п еііа  геіе»
(С. Ноѵеііа, «Маіет йоіогоза» ).

— Этот болван вообразил, что наш ел простака, который 
попадет в расставленные им сети.

282. соп08сеге 1а геіе ЛаНо зіа^§ іо  смекнуть что к 
чему.

гаге с о т е  іі гіеШпо сЬе т е і іе  і іоппі пеііа геіе е роі 
5 с а р р а  см. Б -80. 

рагеге ип ге^аіеііо пеііа геіе см. Р-384. 
рі&ііаге іі ѵепіо соп 1е геіі см. Ѵ-269. 
ргепйеге іі т е г іо ііо  аПа геіе см. М-1241.
283. ргепйеге (или рі^Ііаге) пеііе геіі ^  заманить в 

ловушку, поймать в сети:
Ма зе іи ііо  іі  т аіе поп ѵіеп рег пиосеге , созі поп іи ііо  іі 

Ьепе гіезсе а &іоѵаге; е сіоп С гедопо, ргезо пеііе геіі гіеі 
биса (ГЕІеЛа, пе «Ііѵеппе іп Ъгеѵе ипо з іги теп іо  гіосііе е 
.сіесо (С. Яоѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Но еслн иет худа без добра, то н не всякое добро об
ходится без худа, и дон Грегорио, попав в сети герцога 
д ’Эледа. вскоре превратился в его слепое и послушное ору
дие.

«Ыоп зо гіігіе пиііа» гізрозе іі зщпог АШо, Іетепсіо зет р ге  
рій сЪс іі ргеіе ѵоіеззе ргепсіегіо пеііа геіе...» ( V. Вгапсаіі, 
«II ЪеІѴАпіопіо»).

— Я ничего не могу вам сказать, — отвечал сииьор Аль- 
фио, все больше боясь попасгь в сети священника.
284. гіріе&аге Іе геіі закругляться, заканчивать (речь, 

разговор).
285. іепйеге ипа геіе расставить сети, устроить запад

ню, ловушку:
Ей 1о, зе  т і  зопо ігазсіпаіо  ііп  циі, поп ё рег іепйегіі ипа 

геіе... (С. сіа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йот апі»).
И если я приплелся сюда, то вовсе ие для  того, чтобы 

устроить тебе ловушку...
(Пример см. тж. К-281).

286. Іепсіеге Іе геіі аі ѵепіо ^  тщетно пытаться за 
влечь кого-л. в сети

287. іігаге пеііа геіе (или пеііе геіі) завлечь в ло
вушку:

...Сессо, Іігщепсіо (31 Іазсіагзі іігаге пеііа геіе, Ішша^іпб 
йі зио саро сегіі іа ізі гіізе^пі <3і Сагіо... (Р. Рап^апі, «Сессо 
й'АзсоИ »),

Чекко, сделав внд, что дает завлечь себя в западню, сам 
придумал планы, якобы принадлежащ ие Карло...

288. іігагіа ^ій а геіе гіорріа наговорить с три хороба.
289. іп т а  1а рагіе ре§са 1а іиа геіе в* не там твоя 

сеть раскинута.
290. циі 80Но 5І пазсопйе диаІсЬе геіе тут кроется ка

кая-то ловушка, какой-то подвох; тут дело нечисто.
80§па іі ^иеггіег 1е 8сЬіеге, 1е 8е1ѵе іі сассіаіог, е 80§па 

іі ре8саіоге 1е геіі е Г а т о  см. 0-1194.
КЕТОКІСА !

Г атоге , Г іп^аппо е П Ъізо&по іп8е§пап 1а геіогіса см. 
А-667.
КЕТТА I }

291. гіаг геііа прислушиваться к.., слушаться, подчи
няться:

«Баі геііа а т е ,  5е поп ѵио! аѵег го§пе, ѵа” ІиогІ е заЫ а 
іі сопіо» (С. Тезіогі, «II Вгіапга е а ііг і гассопіі*).

— Послушайся меня. Еслн не хочешь неприятностей, иый- 
дн и рассчитайся с  ней.

«Ье гпоеН: ѵіѵопо гіі раиге» еІІ гііегіе ге ііа  Реіісе (С. Аг- 
ріпо, «5іогіе й і ргоѵіпсіа»),

— ЖеныІ Они всегда чего-то боятся! — согласился с ним 
Фелнче.

(Эиаісипо (31 чиеі ѵепсіііогі тпі Тасеѵа апсЬе Іа согіе, 1а- 
зсіапсіоті саріге сЬе т і  аѵгеЬЪе йаіо 1а гоЬа ^га ііз  зе ^ІІ 
гіаѵо геііа (А. Могаѵіа, «Ьа сіосіага»).

Кое-кто из торговцев даж е ухаж ивал за миой, они давалн 
мне понять, что готовы отдать даром свой товар, если я не 
буду такой недотрогой.
(Пример см. тж. А-725: С-426; С-2279; С -1159; Ь-656; М-938; 
N-62; Р-2101; 5-14; 5-2013; Т-96).

292. йаге геЙа аПа п а ііл а  следовать своей природе, 
ип иссеііо а т т а і і г і а іо  псп с!а геіЬі а ііа  сіѵеиа см.

Ѵ-21.

27 Итал.-русск. фраз. сл.

КЕТТА II }
293. гаге геКа оказывать сопротивление, сопротив

ляться.
КЕТТО ац&

8е^иіге іі гейо 8епііего см. 3-645. 
іогсегзі йаі геііо кепііеіи см. 5-6453.

КЕ.220 іп
294. йаге гехго а чй дать передышку кому-л.
295. т е ііегв і (или 8Іаге) аі гегхо а) бездельничать; 

Ь) оцепенеть, не двигаться с места:
...5о1о аПа ^іоѵіпеііа поп озаѵо гііг пиііа, ші сопіепіаѵо 

(Зі біѵогагіа соп ^ іі оссЫ, зіаѵо аі гег70 гіі чиеііа  зиа Іге- 
зсЬегха е поп сіііейеѵо аііго (Р. М опеііі, «Могіе йеі сИрІо- 
т аіісо»).

Но я не решался сказать этой девушке ни слова, я только 
пожирал ее глазами, стоял, как зачарованный ее свежей 
прелестью, н не хотел ничего другого.
296. іепеге аі гегго томить в безделье; делать инерт

ным, бездеятельным.
К ІА С 0Ш 8ТА К Е  у 

іе т р о  регйиіо т а !  поп 8І гіасчиІ8Іа см. Т-336. 
КІАЬТО т

297. гаге ип (ро’ йі) гіаііо устроить пирушку:
Ыеііа позіга зігагіа зі т апціа йі цгаззо  ипа зоіа ѵоііа 

1а зеШ тап а . іі гіі (Зі Іезіа. е диапбо а хаѵоіа с ‘̂  Гозрііе 
зі Га «ип ро’ гіі гіаііо» (У. РгаШ іпі., «СгопасНе й і роѵегі 

апіапіі»).
На нашей улице мясо едят только раз в неделю, в во

скресенье, но когда за  столом бывает гость, его стараются 
накормить так что пальчики оближешь.

КІАЕ2АКЕ ѵ 
гіаігііге 1а всЬіепа см. 5-418. 
гга 1 гаге 1а іевіа см. Т-586 

КІАММСЮАКЕ ѵ 
ііаппойаге іі іііо  гіі яс см. р-788.

К І\Р К 1К Е  ѵ 
гіаргіге ипа Гегііа см. Р-407. 
гіаргіге 1е ріа§Ье й еІГ ап іто  см. Р-1480 

КІАѴЕКЕ ѵ 
гіаѵеге іі реіо см. Р-1404. 
поп гіаѵеге ііеі яассо 1е согйе см. 5-24. 
гіаѵеге Гиво йеііа рагоіа см. ІЛ-254.
Йаге ип а^о  рег гіаѵеге ип раіо (Йі іегго) см. А-375. 

КІВАОІКЕ ѵ 
гіЪайіге іі сЬіоііо см. С-1752.
■— іі сЬісиО ё гіЬасІііо см. С-1762. 
гіЬаіІіге цс пеііа іеяіа а  цй см. Т-587.

КІВАЬОО т 
регго «Зі гіЬаІОо см. Р-1441.

КІВАЬТА /
298. аПа гіЬаЛа на сцене, на виду.
299. — сЬ іатаге  (Гиогі) аПа гіЬаІ4а а) вызывать на 

сцену (актера, автора); Ь) выдвинуть на ответстьенный 
пост.

300. — іогпаге а ііа  гіЬаКа вновь заняться чем-л., воз
вратиться к прежней деятельности, іЧіовь появиться.

301. — ѵепіге (или яаГге) аПа гіЬаІІа всплыть, по
явиться на (политической) арене.

302. — ѵіѵеге аПа гіЬаііа ж ить на виду у всех:
Сіі рагеѵа асніігіі 1 і:га ігпроЕвіЬіІе йі аѵег йевігіегаіо виі 

зегіо  (іі йіѵепіаге ипо зспііоге: ипо гіі дие^Н и о т іп і сЬе 
ѵіѵопо аП а гіЬаІіа, сЬе репзапо ай аііа ѵосе, сЬе ріап^опо 
е гМопо іп риЬЫісо (V. МогиссЫо, « Ѵііа, тогіе е тігасоіі 
Ш СозІто Созі»).

Ему казалось немыслимым всерьез стремиться стать пи
сателем. одним из тех, кто живет на виду у  всех, кто ду
мает вслух, кто смеется и плачет на людях.

К ІВ А 580  т
303. е5веге іп гіЬа$8о а) быть в немилости, в опале; 

Ь) терять значение; терять авторитет.
304. ^іосаге а і гіЬаьво играть на понижение (на бир

же и т. п.) :
Сізеііа. — Ерриге ега ип ѵозіто ат ісо !.. Е !пѵесе пе аѵеіе 

арргоІШ аІо!.. Аѵеіе еіиосаіо аі гІЬаззо... Е Гасііе ?аге і 
т іііо п і созі. т а  поп ё Ьеііо! С .̂ СІііагеІІі, «РиосНі й ’агЩі- 
сіо»).
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Д ж я в е л л а .  — Ведь он был вашим другом!.. А вы вое- 
пользовались этим и нгралн на понижение... Так легко на* 
ж ить и миллионы, но честно ли это?І

КІВАТТЕКЕ ѵ 
гіЬаііеге сіііодо соп сЬіосІо см. С-1743, 
поп гіЬаііеге яіІІаЬа см. Ь-802.

КІВАТТЕ22А КЕ ѵ
305. гіЬ аііеггаге іі ѵіпо (или М Іаііе) разбавить водой 

вино (или молоко).
КІВ О Ы ЛК Е ѵ 

вепіігзі гіЬоІІіге іі яап§ие см. 8-176.
К ІВ К Е 2 2 0  т

306. теН еге  (или (аге) гіЬгегго вызывать отвращение. 
КІСАССІАКЕ ѵ

гісасгічге іп согро см. С-2762.
КІСАОЕКЕ ѵ 

г [сайеге пеі Ьиіо см. В-1419, 
діі ё гісайіііо іп саро см. С-817.

КІСАЬАКЕ ѵ 
гісаіагяі аі сасіо см. С-33.

КІСАІХА КЕ ѵ 
гісаісаге ви§Іі огессЬі см. 0-542. 
гісаісаге 1е огше сіі см. 0-610. 
г1са'са/е Іе =*іа .е с о т и е іе  см. 8-1874.

КІ САМАНЕ ѵ 
г ісатаге  сепсіо см. С -1472.

КІСАМ ВІАКЕ ѵ 
г ісатЬ іаге  <3і рагі т о п е іа  (или ді лііеііа т о п е іа  сЬе ві 

т е г ііа , сіеііа яіеяяа то п ега ) см. М-1836.
КІСАТТО т

307. Ьаікііега (или рапе) сіі гісаііо  месть, отмщение,
отплата.

308. — еввеге (или (аге) Ьапіііега (или рапе) сіі г х а ііо
мстить за обиду, оскорбление; отплатить той ж е мо
нетой.

309. гісаііо  рег гісаііо =  зло за  зло; око за око; зуб 
за зуб;

Віеіапо. — БагеЬЪе ип иошо Йа Іаге іі ипа зіа іи а , соп іап іо  
Йі зсгШ а: Оперло ё ип зіепоге сііе сарі 1а ѵііаі ЕЫ по: 
Брасса іпѵесе: гісаііо  рег гісаііо! (С. С, Ѵіоіа, «II г'-.пспго 
(1(і діоѵапі роѵсгі» ).

С т е ф а н  о. — По-вашему, ему нужно поставить монумент 
с  надписью: «Этот человек умел жить». Но нет. Спакка не 
таков: он никому ничего не прощает.
310. Іепеге 50ІІ0 іі гісаііо  держ ать под угрозой, шан 

таж ировать:
— Е ее ѵоі раіезегеіе 1а ѵозіга равзіопе, циеІГаІіго 8І ис* 

сійега о Гогве ѵі іегга воНо іі п с а ю  сопііпио <3і ипа Гида, 
ѵесН: іо с о т ’ё, зепга сага, яепга рапе, рег соіра ѵозіга 
(Д\ ВассНеШ, «Тге діогпі й і равзіопе»).

— Е сли  вы не сумеете скрыть свою страсть он покончит 
с собой или, того хуже, оѵдет вечно угрож ать вам, что 
уйдет из дома и по вашей вине останется на старости лет 
без куска х чеба, без крышн над головой.

К ІС СН Е22А  I 
роѵегіа Ііеіа ё §тап гіссЬехга см. Р-2201.
311. гіссЬегха росо ѵаіе а ф іеі сЬе 1’ива ш аіе ргоѵ. 

глупому и богатство не впрок.
КІССЮ  т 

сЬіиііегяі с о т е  ип гіссіо см. С 1768.
312. реіііпаге ип гіссіо причесывать еж а, пытаться сде

лать невозможное.
КІССО е т

313. гіссо сіі реі д ’ап§іііі1а мнимый богач (ср. в од
ном кармане — вошь на аркане, в другом — блоха на 
цепи).

гісса ѵепа см. Ѵ-200.
314. гіссо соше (или циапіо) іі т а г е  эё несметно бо

гатый:
С е га  ипа ѵоКа ип Ргіпсіре гіссо с о т е  11 т а г е  (/. Саі- 

ѵіпо, «РіаЬЪ ііаііапе»).
Ж ил-был один князь. Был он богатый-пребогатый. 

іі Ьіапсо е іі пего Ьап Гаііо гісса Ѵепегіа см. В-706, 
іп сака сІеІГакп со гіссо, ветрге а т т о п і іо ;  іп  циеііа 

йеІГ атісо  роѵего, зетр ге  Іо й а с  см. С -1190.

сНі На 1а Бапііа ё гіссо е поп 1о за  см. 8-196.
§1і еггогі сіеі т е д іс і яопо гісорегіі ііаііа  Іегга, циеііі 

сіеі гіссЬі йаі сіепагі см. Е-159.
( а т т і  іпсЬѵіпо, 1і (аго гіссо см. 1-224.
315. поп 8’ітрге8 Іа  сЬе аі гіссЬі ргоѵ. в долг дают 

только богатым:
Коп вЧ тргевіа сЬ^ аі гІссЬі, йісе 11 ргоѵегЪіо, т а  іі сазо 

т іо  аттопіБ С е сЬе зі ргевіа аісипа ѵоііа аі роѵегі (Л. О. Ва- 
гіііі, «Соте ип зс^по» '

Как гласит пословица, дают в долг только богатым, но 
мой случай говорит о том, что нной раз даю т и бедным.

Гога гіеі сіехіпаге ре’ гіссЬі циапсГЬаппо Іа т е , рег ро- 
ѵегі чиапсПіаппс сіа т а п д іа г е  см. 0-473. 

іі роѵего т а п ііе п е  іі гіссо см. Р-2195.
316. р г іт а  гіссо е роі Ьогіояо ргоѵ. ^  богатство спеси 

сродни.
317. іі гіссо іт р ісса  1а Ьогяа ргоѵ. богач вместо себя 

мошну повесит; богатый всегда откупится; ^  тот силе,!, 
у кого карман л дрен.

318. ип гіссо 8о1о ітроѵегіксе т о і і і  ргоѵ. ~  хватит 
одного богача, чтобы довести до  нищеты многих.

ѵапда ‘Ша, іегга гісса см. Ѵ-55.
КІСЕКСА /  

ітЬ агагго  йеііа гісегса см. 1-43.
КІСЕТТА і

319. гісеііа ргоѵаіа е поп гіиясііа (тж. Іа гісеііа иі 
гпевкег ОиаггаІІеІІо) «верное» средство.

320. поп с’ё гісеііа аі іа і т а і е  этому горю не помо
жешь.

о§пі т а іе  Ьа 1а 8иа гісейа см. М-255.
КЧСЕѴ2КЧ ѵ 

гісеѵе-с іп сгетеп іо  см. 1-181. 
гісеѵеге цс а  т а п  Ьасіаіа см. М-653, 
гісеѵеге 1е реге см. Р -1274. 
гісеѵеге <3і реМо см. Р-1431. 
сЫ ріасеге (а, ріасеге гісеѵе см Р-1476. 
сЬі $ (и )опа 1а с а т р а п а  р г іт а  сЬе віа ѵепиіа Гога, гі- 

сеѵе іі Ь аііад ііо  Борга 1а Іеяіа см. С-342.
т а і  рег сЫ 1е йа, реддіо рег сЬі Іе гісеѵе см. М-288, 

циаі а$іпо да іп рагеіе, Іа і гісеѵе см. А-1245. 
К1СШ АМАКЕ ѵ 

гіс іііатаге  а ііа  Ьгідііа см. Е-!230. 
г ісЬ іатаге  а ііа  ѵііа см. Ѵ-751.
1а рагоіа и$сі1а паііа  Ьосса поп бі рио гісЬ іатаге см.

Р-611.
КІСНІАМ О т 

г ісп іато  рег (сЬіарраг 1е) аііодоіе (или Іодоіе) см.
А-483.
К ІС Н ІЕО ЕКЕ ѵ 

гісЬіейеге га^іопе см. Р-58. 
гіеЬіес]ег$і соп 1е Браде см. 8-1223. 
ясияа поп гісЬіеяІа, ассива т а п ііе з іа  см. 8-518. 

К ІС Н ІЕ8ТО  адд  
яоИо соп5Ід1іо поп гісЬіевіо, д а ііа  сі соѵа см. С-2468. 

К ІС О С Ы ЕК Е ѵ 
іі т е д і іо  г г о і^ а  іі реддіо см. М-1055. 

КІСОМ Ш СІАКЕ ѵ 
гісо.ліпсіаге 1а віевва коКа см. 8-970. 
г іс о т :псіаге да г его см. 2-43. 
поп г іс о т іп с іа т о  іі ^іосо см. 0-507.

КІСОМ РАКІКЕ ѵ 
11 ѵессЬіо А д ат о  г ісотраге  см. А-264.

КІСО КСІЫ А КЕ ѵ 
а т іс іг іа  гісопсіііаіа Ь ( с о т е )  ипа р іа^а т а і  яаісіаіа 

см. А-601. 
к і с о к с и н ^ Е  ѵ 

гісопдигге аІГоѵіІе см. 0-737.
К 1С 0К 08С Е К Е  ѵ 

гісопоясеге аі Гіаіо см. Р-598. 
гісопоясеге 1а т а п о  сіі... см. М-654.

КІСОРІАКЕ ѵ 
гісоріаге іп Ьеііа (или іп Ьеііо) см. В-450.
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КІСОРК1КЕ ѵ 

гісоргігхі соі піапіеііо  (1’аіігі (или 'Іедіі аіігі) ся,
М-720.

гісоргіге іі те іагап с іо  см. М-1069.
— аѵеге йа гісоргіге іі те іагап сіо  см. М-1070, 
всоргіге им аііаге рег гісоргігпе ип а Нго см. А-519. 
сЬі а  Ьиоп аІЬего 8’арро§§іа, Ьиоп о т Ь га  1о гісорге см. 

А-457.
§1і еггогі сіеі тесіісі зопо гісорегіі сіаііа іегга, циеШ 

(Іеі гіссЬі (Іаі Йчпагі см. Е-159.
КІСОКОАКЕ ѵ 

поп гісогйагві йаі паяо а ііа  Ьосса см. N-59. 
гісогйаге і т о г і і  а іаѵоіа см. М 20і1. 
поп гісогйагеі пиііа сіі циі а  Іі см. Р -1 16. 
іі Ьие там дча іі Гіепо регсЬё $і гісогйа сЬе ё віаіо 

егЬа см. В -1384.
пеквип т а § § іо г  йоіоге сЬе гісогйагві сіеі іе т р о  Іеіісе 

пеііа т ів ег іа  см. Б-753.
Яиапйо 1а Іерге (или 1а шатпша) Ьа равва^о іі рс^- 

^іоіо, поп 8І гісогйа рій Йеі (или 8и’) (і§1іоіо см. Ь-401. 
КІСОКОО т

321. (аге гісогйо отмечать памятную дату; почтить па
мять.
Ш СОЗКЕР.Е ѵ 

гісоггеге аііе ѵіе Іе^аіі см. Ѵ-499.
ргеіеікіеге йі аѵеге 1е иоѵа яеп /а  іісоггеге а ііа  даі- 

Ііпа см. ІЫ 9 2 .
Ьіко^па Таг Іа (евіа циапск) гісогге іі §ап4о см. Р-495. 

КЗСОТТА /  
т а п і  (Іі гісо44а см. М-458.

КІСОѴЕКАКЕ ѵ 
гісоѵегаге воііо 1е яие аіі см. А-406.

КІСКЕ5СЕКЕ ѵ 
гісгевсеге ип^Ьіе см. ІЛ-84.

к і с і і с і к е  ѵ
гісисіге 1е ІаясЬе аііе  іеіііпе см. Т 114.

КІОЕІЧТЕ 
еіа  гійепіе см. Е-233.

К Ш ЕК Е I ѵ
322. гійегвеіа относиться ко всему легкомысленно, быть 

беззаботным.
323. гіііегвеіа йі цс не обращ ать внимания на что-л., 

не придавать значения чему-л.
гЬ еге а  яй см. К-325. 
гійеге а§1і адпоіі см. А-370.
324. гійеге соше ип ЬаЬЬео смеяться без причины, глу

по смеяться:
— Ма поп ѵегіі сЬе сазса йіеіго а Ьисіапа е сЬе гійе 

соше ип ЬаЬЬео циагкіо Ь аііа  соп М іеііа? (Ц. ВгіцпеИі, «Ьа 
йегіѵаь).

— Разве ты не в и д и ш ь , что он втюрнлея в  Лючану н 
смеется как болван, когда танцует с МьеттоЁ?

гійеге воііо і ЬаГГІ см В 65. 
гійеге 50ІІ0 і ЬагЬі§і см. В-271. 
гійег(8е!а) 8оМо 1е Ьавеііе см. В-308.
325. гійеге (1п Ьосса) а ягі быть внешне очень любез

ным; прикинуться другом.
гійеге а  сгераЬийеІІа (или а  сгерарапсіа, а  сгерареііе, 

йа сгераге) см. С-3037.
гійег(8еІа) йі сиоге см. С-3277.
гійеге соі йепіі см. Б - 188.
гійеге іп (или виііа) (асс:а йі яй см. Р-30.
гійеге йі §ив4о см. 0-1216.
гійеге киі паво см. N-60.
гійеге а ріепі роіітіопі см. Р-1979.
гійегсі ей см. 8-1995.
гійеге ѵегйе см. Ѵ-322.
{аге Ьосса йа гійеге см. В-890.
Таге гійеге ГоссЬіо а <]й см. О 168.
(аге гійеге 1е рапсііе см. Р-202.
326. — йа (аг гійеге Іе рапсЬе (или і ЬалсЬі, 1е даі- 

Ііпе, і даііі, і рарра^аііі, і роГі, і іорі) кураі на смех

АпсЬе 5іі чиевіо СівеГгіа аѵалгб П Р- оргіо рагеге, 
сапгіо ип’азвипШ а іі тап іеп еге  с.егіе Іо гта іі (ІНІегепге 1га 
ідепіе 5'ішріісе, е Ггм га^аггіп і... Егапо созе <1а Іаг гійеге 1е 
8аПіпе (А. Раіаггевскі, «Зогеііе М аіегавзі»).

И здесь Джизельда оставалась при собственном мнении, 
считая, что делать различие в обращении с простыми людь
ми н с мальчиками из приличных сеа.ей просто нелепо. Это 
курам на смех.

Рег сопіо тіо, циезГ «еііа» ... роІгеЬЬе Йііііаіо евзег спіи ю 
пеі Ъаиіе гіеі гісоггіі, е аше... Ебво аррагііепе ^ іа, ІпіаШ . 
а ііа  віогіа, е поп аІГизо, гіеііа Ііпеиа. СЬі ее пе зегѵібве раг* 
Іапгіо, (агеЬЬе гійеге і роШ ( / .  Роскі, «Ь’ИаИапо Іасііе» ) .

По-моему, местоимение «еііа» можно преспокойно спря
тать в сундук воспоминаний, и аминь Оно уже принадле
ж ит истории, а не живому языку. Употреблять его в раз
говоре — просто смешио.

Но ипа іезіа  Таііа сГип ш ао сЬе поп ѵа воѵепіе й'ас- 
согйо соііе аііге. Оимш'а т е  п’ассог^о сі е т е  пе ѵиоі [аге 
диаісипа йеііе вие, 1а ргепгіо Іга 1е т а п і;  1а зігіпео Ьепе 
е 1е (Зісо: язіаііепе г іііа  е поп ѵепігті Іиогі соп циаІсЬе 
БІгапа іі’га гіа Іаг гігіеге і іорі» (С. Vепіі. «АиІоЬіодгаііа 
йаііе Іеііеге»).

Моя голова так уж  устроена, что сбычно не согласна о 
другими. Когда я замечаю, что она хочет выкинуть очеред
ную штучк>, я хорошенько сжимаю ее руками и говорю: 
«Молчи и не выскэкивай со своими странными идеями, от 
которых куры со смеху дохнут».

(аг гійеге Іе ріе4ге см- Р-1768.
(аге гійеге Іе ІеІІіпе см Т-171, 
т а п й а ге  цй а (аг гійеге 1е р іай оіе  см. Р-1539. 
ѵоіеге (аг гійеге діі егейі см. Е-І29. 
аргііе, чиапйо ріоѵе е ^иапоо гійе (или яиапйо 8І 

р іап^е е 8І гійе) см. А-968.
сЫ гійе іп діоѵепій, р іап^е іп ѵсссНаіа см. ѵі 639. 
сЬі гійе йеі т а і  йе^іі аіігі, Ьа іі 5ио йіеіго Гиксіо см. 

М-230.
сЬі гійе П яаЬаіо (или ѵепегйі), ріапде 1а йотепіса 

см. 8-2.
1а (огіипа діі гійе см. Р -1 145. 
поп гійе ветрге  1а т о ^ і іе  йеі Іайго см. М-1Р94. 
іі ророіо ріапде чиапсіо іі (ігаппо гійе см. Р  ІЮ54. 
гійе Ьепе сЬі гійе ГиШ то см. В -536. 
ее А4епе ріапде, 8ра.Ча поп г?йе см. А-1296. 
іа і 4і гійе іп Ьосса, сЬе сііеіго 4е Гассосса см. В-940. 

КШЕКЕ II т 
гійеге діаііо  см. С-435.
327. т е ііе г е  (или ргепйеге) іп гіаеге насмехаться; об

ращ ать в шутку:
Оісеѵа ш еііепйоіа іп гігіеге, т а  поп Іап іо  Бсііеггозатепіе, 

сЬе И гіепіго ега ип соѵо гіі Ьгі^апіі ( і .  Оаѵі, «I ргіціопіегі
Г1155 І» ).

В шутливом тоне, однако на полном серьезе, Отто утвер
ж дал , что в баре — разбойничий притон.

328. ргепйеге &и! гісіеге принять за шутку; не прини
мать всерьез:

Ригігорро ІиІ поп гіизеіѵа а ргепйеге ^ие5^е сове виі гі- 
Йеге, ега іппапіогаіо е регсіб піапсаѵа гіі о§пі вепво ёі и то - 
гібш о (й . В игга іі, «1/п ат оге»).

К сожалению, он принимал это всерьез. Он был влюблен 
и посему начисто лишен чувства юмора.

воапсіагяі йаі гійеге см. 8-1286.
К Ш 0 5 5 0  т

329. аѵеге дс а гіі!0550 ^  бы -ь обремененным чем-л.: 
Ьа ипа (а т ід і іа  а г ій о б х о  у него на плечах целая семья.

...о^пі гііМгеііо аѵеѵа і зиоі, е 8І ггззош і^ііаѵап Іапіо сііе 
поп с’ега га^іопе сііе 1а ^епіе Б’оссираззе гіі циеШ сЬе поп 
аѵеѵа а гіЙобзо (Л. М апгопі, «I рготе.ч5і 5ро5і»).

...в каж дой округе были свон тираны, и все они были 
так  похожи друг на друга, что жителей интересовали лншь 
те, кто сидел у  них на шее.

КШ ОТТО адд
330. гійоМо с о т е  ип Іисідпоіо исхудавший, изможден

ный.
гійоііо с о т е  ипо віессо см. 8-1673.
331. т а і  гійо44о а) похудевший, осунувшийся; Ь) обед

невший; с) уменьшенный, сокращенный.
к т ш к Е  ѵ 

гійигге іп а ііо  (или а1” аііо ) см. А-1315. 
гіиигге іп  Ь іісЫ і см. В -1211.

27»
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■ гійигзі іп с ат іс іа  см. С-286, 
гійигге іп с а т іс іа  см. С-287, 
гійигге а ііа  сапйеіа см. С-412, 
гійигві ип сепсіо см. С -1473. 
гісіигге іп сепеге см. С-1484. 
гійигге іп ип севво см. С-1638, 
гійигге іі сиоге а  ЬгапйеШ а ч<1 см. С-3278, 
гійигге а(1) Йо^еге см. Б-891. 
гійигзі а ІГ еІетоы па см. Е-53. 
гійигге чс (ап§о е сепегі см. Р-157. 
гійигге аі (а ііо  см. Р-286. 
гісіигіа ип’іп5а1аІа см. 1-307. 
гійигві ай ііег см. 1-411. 
гійигві $и1 Іазіпсо см. Ь-203. 
гісіигге 1а ІіЬЬга аІГопсіа см. Ь-536.
332. гісіигге с о т е  ип Іисідпоіо а) и з м я т ь ,  скомкать 

(одежду)-, Ь) довести до измождения.
гійигзі аі Іитісіпо  см. Ь-879. 
гійигге аі Іи тісіпо  см. Ь-880. 
гійигві а т а і  рагШо см. Р-690. 
гійигві Іа т е і а  см. М-1316.
гійигзі аі тоссо ііп о  (или тоссо іо ) см. М-1608.
гійигге іп т ів е п а  см. М-1547.
гісіигхі іп (или а ііа ) т ів ег іа  см. М-1548.
гі^игві ипа т и т т і а  см. М-2165.
гійигге аі піепіе см. N-296.
гійигві аі піепіе см. N-297.
гійигзі пийо см. N-548.
гійигге чй аІГоНо вагйо см. 0-303.
гійигге аІГовво см. 0-702.
гійигзі аП’оззо см. 0-694 а).
гійигге зиііа ра§1іа см. Р-93.
гійигві виііа ра^ ііа  см. Р-94.
гійигві аі росо см. Р-1915.
гійигге іп роіреііе чй см. Р  1984.
гійигге іп роіѵеге см. Р-2008.
гійигге іп роіѵеге (1а «сгіѵеге см. Р-2009.
гійигге а ііа  га§іопе см. Р-78.
гійигві с о т е  вег (или 5ап) Мо?егі см. N-390
і;ійигкі а ііа  з іап ^а  см. 5-1627.
333. гійигге с о т е  ипо яігассіо отделать по первое 

число:
«Риогі Іа Ёгапа! Н а сарііо? Риогі 1а дгапа! О ѵиоіе сЬе

1о гігіітса с о т е  ипо зігассіо?» (О. Тезіогі, «II Вгіапга е а іігі 
гассопіі»).

— Выкладывайте денежки! Понятно? Деньги давайте! Или 
хотите, чтобы я с вами расправился?

гійигзі (или еввеге гійоііо) а ипо «ігассіо см. 3-1816. 
еввеге гійоііо аІГаЫаІіѵо (авзоіиіо) см. А-41. 
еяьеге гійоііо (а )  ип (По см. Р-775. 
е$«еге г ій о й о  а) гаівегеге см. М-1539.
Вассо, іаЬассо е Ѵепеге гійисоп (’и о т о  іп сепеге см. 

В-33.
К ІЕМ РІК Е ѵ 

г іетр іге  а Ьосса см. В-914.
гіетр іге  §1і огессЬі (или 1е огессі зе) а ч^ см.

0-551.
г іетр іге  іі яассо см. 8-35. 
г іетр іге 1е кассоссе а цй см. 8-48.

К ІЕ М К А К Е  ѵ
334. гіепігаге іп её а) прийти в себя, опомниться; 

Ь) осознать свою ошибку.
гіепігаге іп саггед§іаіа см. С -1025. 
гіелігаге йаііа (іпевіга см. Р-848. 
гіепігаге пеі яиоі (йапагі) см. 8-2067. 
иьсіге й аііа  (или йеііа) Ьгасе е  гіепігаге пеі Гиосо см. 

В-1184.
К ІЕ 85Е К Е  ѵ 

г із іа т о  аНе воШе! см. 8-977.
К1РАКЕ ѵ 

гіГагві йаІГа см. А-5. 
гНагм 1а Ьосса йі чс см. В-915.

гіГагзі йа саро см. С-691.
гіГаге ^с йа саро а ріейі см. С-711.
гііаге са®а см. С-1178.
гііаге іі Іаііпо а чй с.м. Ь-220.
гііаге іі Іеііо а  чй см. Ь-494.
гііаге :М Іеііо аі сапі см. Ь-495.
гііагві йа (или йі) чс а '1а Іоп(ана см. Ь-785.
гі(аг8І йаі тея іо ііп о  см. М-1305
гі(аг5І виііа т ів и га  см. М-1590.
гііаге іі п о т е  см. N-432.
гіГаге іі поппо см. N 449.
гі(аг8І 1е 058а см. 0-703.
гі(аге і зиоі равкі см. Р-823.
гіГагзі йаііа 5ап(а Сгосе см С-3082.
гіГагві 1о 8 Іотасо  см. 8-1780.
гііаге 1а 8Ігайа см. 8-1875.
гіГагкі йаІГиоѵо см. О -187.
гіГаг8І ипа ѵег§іпііа см. Ѵ-329.
гі(аге іі ѵегво а чй см. Ѵ-407.
гііагв і ип а  ѵ ііа  см. Ѵ-752.
гіГагві ѵіѵо см. Ѵ-809.
йівіаге е гі(аге см. 0-629.
е®8еге (га Рагіо, сЬе гі(асеѵа і йаппі с.м. Р-338, 
сііі Ьа т а п д іа іо  1а сапйеіа, гііага іі Іисідпоіо см.

С-416.
1а йоппа ва^діа (или Іа яаѵіа Г е тт іп а )  гі(а !а сава, 

1а т а і і а  Іа йівіа см. С -1203.
і раяпі гііаппо 1е 8(апрЬе см. Р-344. 
раге сЬе д іі 8І йеЬЬа гі(аге іі ге5*о см. К-280. 

КІРАТТО а в е  
рійоссЬіо гііасіо см. Р-1573. 
ѵіііап гііа ііо  см. Ѵ-572.
1гоѵаг(8І) іі Іе ііо  г ііа ііо  см. Ь-499.

К ІР5К ІК Е  ѵ
гі(егіге §гагіе см. 0-1025.

КІРРА /
335. йі г ій а  о йі га(1а а) волей-неьолей, хочешь не хо

чешь; Ь) не мытьем, так катаньем; во что бы то ни ста
ло, любым путем.

...ипа 8о1а <31 т іе  сепіо гпаІаШе аѵгеЬЬе роіиіо е сЗоѵиІо 
іп ігап^егш і, — Бепопсііё ІоЙаѵо. Оі г іііе  о сЗі га ііе  т і  Іаигеаі 
іп 1905, іп Бсіепге есопотісііе (О. Магоііа, «Маі й і Оаііе- 
гіа» ).

...одна из моих ста болезней могла и должна была до
конать меня, но все же я боролся за  жизнь. Каким-то чу
дом, всеми правдами и неправдами мне удалось в 1905 году 
окончить экономический факультет.

336. іаге йеііе гШ е самоуправствовать, самочинство
вать.
К ІРІЬА КЕ ѵ 

гіНІаге Іа раіасса см. Р-867.
337. 8епга гіНІаге беспрестанно, непрерывно. 

К ІР ІМ Т О  а в в
гіііпііо пеііе ЬагЬе см. В-233, 
яіапсо гШпііо см. 8-1623.

КІРІУТА КЕ V 
іогіипа і Гогіі аіи іа е і І іт ій і гіііиіа см. Р-1142. 

КІРІІІТО  т
338. гіііиіо йі §а!ега мошенник высшей марки, отъяв

ленный негодяй.
339. і гіііиіі йеііа восіеіа подонки (общества) 

К ІР Ь и 8 8 0  т
Ни$80 е гіі1и88о см. Р-959.

КІРОІЧСАКЕ ѵ 
гііопйаге  сава  см. С-1178.

К1РОКМАТОКЮ т  
аѵ ап го  йі г іГ сгт а іо г іо  см. 0-53.

КІРКІТТО а в в  
(гіііо  е гі?гШо см. Р-1331. 
со5е {гіііе е гіігіііе см. Р-1332.
340. вареге йі гіГгіііо а) отдавать горелым жиром; 

Ь) быть «с бородой» (об истории, анекдоте и т. п.).



КІСА I
341. рег сНгіііа гі^а прямо; непосредственно.
342. йі р г іт а  гі^а первейший, непревзойденный; перво

статейный:
— Ыеііе зсіелге зеі ип щпогапіе сН ргіітіа гі#а. т а  а га- 

діопаге е а сопГопгіеге II саро зеі Ьгаѵоі {Т. ЬапсІоІ[і, «Кас- 
сопіі ітроззіЫ Іі» ) .

— Ч то касается наук, то тут ты профан чистой воды , но 
рассуж дать н морочить голову — ты мастакі

343. апйаге рег 1а гіда идти как по писаному, уда
ваться.

344. поп ехвеге (пё) іп гіда, пё іп ізрагіо не сущест
вовать в природе.

345. Іе^етеге іга Іе гідЬе читать меж ду строк.
346. іпеііегві іп гіда соп дй сгсавить себя на одну до

ску с кем-л.; соревноваться, согт-язаться с кем-л.
347. рогге пеііа т е й е в іт а  гіда ставить на одну доску, 

придавать одинаковое значение.
348. г іте ііе ге  <]с! ;п гіда осадить, призвать к по

рядку.
349. г іте ііегяі іп гіда эё опомниться, взять себя в 

руки; смириться, подчиниться.
350. 8(я-е сіеиіго 1а гіда не выходить за пределы, из 

рамок.
351. віаге іп гіда ходить по струнке.
352. 4епеге іп гіда держ ать в повиновении, в ежовых 

рукавицах:
Ѵ ат апіс. — Кі'П зопо тпіса віаіо іо а іпігіаге іі Іііі&іо. 

І.пі сЬе ѵоіеѵа (а г т і  ѵейеге с!і’іо 1 і аЬЬіа іврігаіо есЬііо. 
Ё Іііі сЬе гіеѵі іепеге Іп гі^а (/. Зѵеѵо, «Тегхеііо зрегга іс»).

Л ю б о в н и к .  — Ие я затеял этот спор. Он хотел убе
дить меня в том. что я тебе внушаю отвращение. Это его ты 
долж на поставить на место.

353. иксіге (іиогі) ск ііа гіда выходкть из ряда вон, 
быть необычным, выдающимся.
КІСАСІѴЮЬО т

354. Ьеге аі гідадпоіі ж ить чужим умом, верить всему 
сказанному.

355. резсаге реі гідадпоіі зря стараться, попусту тра
тить силы, воду в ступе толочь.

356. ргепйеге ип гідадпоіо рег ( іи т е  =  делать из 
мухи слона.
КІСАГСЕ ѵ 

гідаге йігШо см. Б-570.
КІОІКАКП ѵ

357. зарегіа гідігаге уметь выкручиваться, бытт хит
рым, ловким.

діга е гі^іга см. 0-656.
КІСІКО т 

дігі е гідігі см. 0-670.
358. аѵеге ип гі^іго крутить любовь.
сотипсіііе 1а гідігі, ё ветрге  ип §иаіо  см. 0-1135. 

КІСІЧАКЁ ѵ см. КШ О НІАКЕ 
КІООСОЬО т

359. рідііаге (или ргепйеге) йие гідодоіі а ип (:со зё 
ѵбнть двух зайцев одним выстрелом.
КІСОІЧРІО ад§  

пе 80П0 допііо е гідопПо см. 0-889.
КІСОКЕ т

360. йі гідоге =  строго необходимый, обязательный:
...Евза 8І Бсизб (31 еззеге іп Гтгаіпіе «ІоіІеНе» аййис^пйо 

П ргеіезіо (Н (Зоѵег гесагзі рій іаггіі гіаііа (ЗисЬеяза (И Р а іт а -  
ѵессЪіа сііе гісеѵеѵа <Зоро іі Зеаіго е оѵе іі «гіесоііеіё» ега 
Йі гіеоге (С. МеІецаП, «Ьа сіііа йеі цішііо»).

Она извинилась за свой вечерний туа пет, объяснив, что 
должна быть у герцогини Пальмавеккиа, устраивающей 
прием после театра, а на этих приемах декольте о< яза- 
тельно.
361. а  гідоге йі іе г т іп е  в буквальном смысле (и ю ва).
362. а  гідоге йі іе г т іп і строго говоря:

А гіеог <31 ІегшіпІ, пешгпепо Іого егапо орегаі. ОКаМі роя* 
вегіеѵаио 1 иі І1 !а ЬоНе&а іп ргоргіо, апсЬе ее греьзо апйа - 
ѵапо а еіогпаіа  пеі ІаЬогаІогі (С. Сазвоіа, «II іацііо  йеі Ьо
зсо» ).

К Ю  837

Строго говоря, оии тоже не бы-тл рабочими. У всех у  них 
было какое-нибудь собственное дело — мастерская или ла
вочка, хотя они частенько нанимались на поденную работу.

363. а іи ііо  (или а зІгеНо) гі^оге строжайшим обра
зом, со всей строгостью.
К ІО ІІА О А С Ш А К Е  у 

гі^иаеіа&паге іі іе т р о  регйиіо см. Т-284.
РІСУАКОО т

364. рег80па йі гі^иагдо уважаемый, почтенный чело
век:

«Боѵеіе п о т іп а г т і 1а регзопа 6а сиі аѵеіе аѵиіо іі т а п -  
(іаіо: зага п а іи га іт еп іе  регзопа гіі гі^иаг^о» (А. Мапгопі. 
«I ргот еззі зрозі» ).

— Вы должны назвать мне имя человека, который вручил 
вам это письмо; он, без сомнения, человек почтенный.

365. зепга гі^иагйо а) не взирая на лица, без обиня
ков; Ь) непочтительно.

366. апйаге а гі^иагйо быть осторожным, осмотритель
ным.

367. аѵеге гі^иаггіо (или гі^иапЗі) а... обращ ать вни
мание на„:

N011 изаѵа іегшаге М асагіо сЬе <3і зреззо ѵейеѵа соп аИге 
регзопе... т а  аѵепгіо (За гассопіаг^іі ^иа1сІ1е соза сНе поп 
гіоѵеѵа еззег^іі іпсШГегепіе, поп еЬЬе гіеиагйі (/. Зѵеѵо, 
«і/па  ѵііа»).

Обычно он никогда не подходил к Мака рио, который ред
ко бывал одни, но на этот раз нужно было сообщить ему 
вещи, далеко для него не безразличные, и Альфонсо, не 
церемонясь, подошел к нему.

368. аѵегБі гіо-иаггіо заботиться о своем гдорсвье.
369. поп аѵеге гі^иагйо (йа... а...) не различать, не ви

деть разницы (между...).
370. ^аге гі^иагйо обращ ать внимание, внимательно 

относиться.
371. ^агБі гі^иаггіо беспокоиться, тревожиться:

*№лі ІаіеѵІ Н^иагйо» т !  гізрозе іі Ьиоп Ггаіе; «зопо а  сіі* 
зрозігіопе сЗі ^иеііе поЬіІі зі^поге; зо сЬе поп ѵоггеЬЬего т а і  
гиЬаге іі рапе гіеііа роѵега ^епіе> (С. Ріоѵепе, «Ьа §аггеіга  
пега»).

— Не беспокойтесь,— отвечал мне почтенный настоя
тель,— я всегда готов служить знатным дамам, которые, я 
уверен, не станут отнимать кусок хлеба у  бедняков.

т
саѵаііо (1і гі1а880 см. С-1339.

КІЬЕѴАКЕ ѵ 
поп гііеѵаге ип іоро см. Т-748.

КІЫ ЕѴО т
372. Йі гіііеѵо важный, имеющий значение; выдаю

щийся.
(огха йі гіііеѵо см. Р-1155.
— іаге  Іогга йі гіііеѵо см. Р-1156.
373. ш еііеге (или рогге) іп гіііеѵо (тж. йаге гіііеѵо) 

подчеркнуть, выделить; оттенить, выпятить.
К ІЫ ІС ЕК Е ѵ

гііисеге с о т ’ипа Іапіегпа см. Ь-147.
т а д г о  сііе гііисе см. М-127.
поп ё 1и11’ого ^иеі сЬе гііисе см. 0-637.

КІМА [
374. гівропйеге рег Іе г іт е  отвечать в тон; не усту

пить, не остаться в долгу:
II рогііеге аѵгеЬЬе ѵо^Ііа сіі гЧропйеге рег 1е г іт е , т а  

бі ІгаШ епе ІМ. АпібіЛопі. «Ье атісНег).
Привратник хотел было отбрить его, но сдержался. 
«Ессо», репваѵа «ога ЬізоепегеЬЬе гівропйегдіі рег Іе гіше, 

і п [! і и г і ;■ г 11-. іаг павсеге ипа Ьеііа чие^Иопе е а іііл е  гошреге 
соп Іиі» (Л. Могаѵіа, «ОН іпйіііегепіі»}.

— Ну вот, — поцумал Микеле, — теперь самое время дач_ 
ему отпор, оскорбить его, затеять ссору и. накавец, порв-, і_ 
с ним всякие отношения.

К1МА1ЧПАПЕ у 
г ітап й аге  аИ’аппо т а і  см А-910. 
г т а п й а ге  іі Ьасо а ііа  8иа іга^са см. В-51, 
г ітап й аге  аііе  саіепйе дгесЬе см. С -182. 
г ітап й аге  йа Егойе а  Р ііа іо  см. Е-135. 
г ітап й аг іа  дій см. 0-71)8. 
г ітап й аге  а «сиоіа см. 5-512.
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гітап й аге  зедпаіо  е Ьепейейо см. 8-576а.
375. Гаге а гітапсіагееіа сваливать вину друг на друга, 
поп гіш апйаге а  й о тап і диеііо сЬе риоі Гаге о§§ і см.

0-761.
К ІМ А Ы Е М Т Е  а д д

376. йеі г іт ап еп іе  в конце концов; впрочем:
Б еі г іт а п е п іе  іо поп Ьо рій сЬе ипа зо іа сова йа гіігіе...

(Р. М агііпі, «Ѵогіоіо» ).
Впрочем, мне остается сказать вам только одно...

К ІМ А 1Ч Е К Е  V
377. г ітап егс і быть обманутым, остаться ни с чем. 
г іт ап еге  соп Гадо пеі роЫ по см. А-379.
378. г ітап еге  с о т е  ип аііоссо оторопеть, обалдеть:

Ко.ссо, {И Ггопіе а чиеяіа гізровіа г іт а з е  согпе ип аііоссо 
{Р. Реггі, «Етіёгапіі»).

От такого ответа Рокко прямо-таки обалдел.

гітап еге  виііе (или пеііе) а ііе  сіше см. С-1918.
гітап еге  а ІГ а то  см. А-633.
гішапеге іп авво см. А -1283.
г ітап еге  аіігаѵегяо см. А -1327.
г ітап еге  Ыапсо см. В-682.
г ітап еге  а  Ьосса сіііива см. В-800.
г ітап еге  а  Ьэсса йоісе см. В-805.
г ітап еге  Ьпіііо  см. В-1290.
г ітап еге  іп сагпісіа (тж. г ітап еге  вепга саіпісіа) см.

С-286.
г ітап еге  йа (или іп ип) сапіо см. С-573.
гііпапеге сарасе см. С-613.
г ітап еге  а (или соі) саро гоііо см. С-790.
г ітап еге  $и11а сагіа см. С-1094.
г ітап еге  с о т е  ип серро см. К-264.
г ітап гге  сЬіизо пеі ргоргіо дивсіо см. 0-1205.
г ітап еге  с о т е  ип сіоссо см. К-264.
і іт а п е г е  со т р аг і см. С-2346.
г ітап еге  соп іі ііаппо е соп 1е ЬеЯе см. 0-20.
г ітап еге  пеі гіие см. Б-920.
г ітап еге  рег епсіісе см Е-67.
г ітап еге  аП’еяса см. Е-174.
г ітап еге  а  ип іа іііт е п іо  см. Р-94.
г ітап еге  коііо і Геггі см. Р-453.
г ітап еге  хепга Наіо см. Р-594.
г ітап еге  Гиогі см. Р-1569.
г ітап еге  а ^аП а см. 0-59.
г ітап еге  с!і деззо см. 0-374.
г ітап еге  сіі §1ііассіо см. 0-391.
379. г ітап еге  с о т е  ип §чюсео яиііа Гогс'іеі1а оцепе

неть, окаменеть:
АІГийіг чиезіо іо г іт а з і  соше ип &поссо зи ііа  Іо ісііе ііа

(/. Міеѵо, <сСоп[е55іопі йі ип ііаііапо»).
Услышав это, я застыл с открытым ртом.

гітап еге  пеі 50220  см. 0-914. 
г ітап еге  іпіегйеііо см. 1-338. 
г ітап еге  пеі Іассіо см. Ь-47. 
г ітап еге  зепга Іасг іте  см. Ь -6Ь 
п т а п е г е  іп Іігга см. 1.-764 
г ітап ег(с і)  т а іе  см. М-276.
г ітап еге  соііе т а п і  іп т а п о  (или соп Іе т а п і  а ііа  сіп- 

іо іа, соп 1е т а п і  іп дгетЬ о) см. М-496, 
г ітап еге  а т е г г о  см. М-1358, 
г ітап еге  а т е г г а  доіа см. 0-859.
380. г ітап еге  с о т ’ип тіпсЬ іопе осѵаться в дураках, 

остаться с носом.
г ітап еге  т к іо  см- N-548.
г ітап еге  расігопе (ІеІ Ьассеііаіо (и /и  де! с а т р о ) см. 

Р-43.
г ітап еге  соп ип р а іт о  с!і паво см. N €1 
п т а п е г е  ворга репвіего см. Р-1223. 
г ітап еге  Йіеіго 1е регвіапе см. Р -1311. 
г іт а п е .е  пеііе ревіе см. Р-1395. 
г ітап еге  іп ріапа іегга см. Т-426, 
г іт ап еге  а ріейі см. Р  1578°,

К тап еге  !п ріесіі см. Р-1590. 
г ітап еге  іга і ріесіі см. Р-1582. 
г ітап еге  Йі ріеіга см. Р-1778.
поп г ітап еге  ріеіга яорга (или ей) ріеіга см. Р-1770. 
гііпапеге іп ропіе см. Р-2038. 
г ітап еге  Йі ргіпсізЬессо см. Р-2310. 
г ітап еге  соп ип ри^по Йі товсЬе см. Р-2392.
381. г ітап еге  с о т е  чиеііо оста.ься ни с чем; ничего 

не смочь сделать.
382. г ітап еге  с о т е  ипа гара сесть в калошу, в лужу, 

опростоволоситься.
г ітап еге  йі ваіе см. 8-97.
Г ітапеге (с о т е )  с!і вавво см. 8-255.
г ітап еге  с о т е  1е ясагре с!і раіассопе см. 8-338.
г ітап еге  аНо ясорегіо см. 5-476.
г ітап еге  вессо см. 8-552.
гітап еге  іп веііа см. 8-599.
гітап еге  іга (іі) яі е ( іі)  по см. 8-748.
г ітап еге  виііо « т а ііо  см. 8-834.
гітап еге  яорга йі её см. 8-1065.
383. г ітап еге  аі с!і яорга [аі с!і 50ІІ0] одерж ать верх, 

победить [потерпеть поражение].
г ітап еге  с о т е  яоярехо аНе ІаЬЬга йі <̂3 см. Ь-42.
г ітап еге  йі воііо см. 8-1188.
г ітап еге  яреппаіо см. 8-1348.
г ітап еге  а «ІессЬеІІо см. 8-1671.
г ітап еге  аПа яііассіа см. 5-1713.
г ітап еге  пеііо я іо тасо  см. 8-1782.
г ітап еге  <3і віиссо см. 8-1972.
г ітап еге  іп яиЬЬіо см. 8-2003.
г ітап еге  соп Іапіо <31 паяо см. N-61.
г ітап еге  «иі Нго см. Т-682.
г ітап еге  пеііа Іго тЬ а  см. Т-647.
г ітап еге  іп Ігопсо см. Т-952.
г ітап еге  аІГизсіо см. 11-227.
г ітап еге  рег 1а ѵеігіпа см. Ѵ-435.
г ітап еге  ипо ги^о см. 2-103.
сііі поп §иаг(1а іппапгі, г іт а п е  іпйіеіго см. 1-299.
i согйоѵапі зопо г іт а к іі іп Ьеѵапіе см. С-2680. 
йоѵ’ё 5Іаіо іі (иосо, сі г іт а п  ветрге  1а сепеге саігіа см.

Р-1549.
ё ип 0880 сЬе г іт а п е  іп §о1а см. 0-712.
поп {гіі ё г іт а з іо  сареНо сііе ѵсдкіа Ьеле см. С-657.
поп діі ё г іт а в іо  Гіаіо (іп согро) см. Р-604.
поп §1і ё г іт а з іо  вап§ие аскІ08$0 см. 8-18Р
поп діі гіпіахе вап^ие пеііе ѵепе см. 8-189.
поп г іт а я е  іі я е т е  см. 5-608.
1е рагоіе ѵоіапо, §1і ясгіііі г ітап доп о  см. Р-612.
1а гаЬЬіа г іт а п е  1га і сапі (тж. г іт а п е  Іа гаЫзіа или 

1а ді$согдіа 1га і сапі) см. С-493.
1а ю Ьа ѵа, і со в іи т і г ітап д о п о  см. К-487.
Іад ііа  1а сода аі сапе е’ г іт а п е  сапе см. С-2062, 
ѵедеііі е г іт а п е ііі  см. Ѵ-129.

КІМ АКОІАКЕ ѵ 
г ітап § іаг8 і 1а рагоіа см. Р-5‘іЗ. 
г ітап д іа ге  ч<3 ѵіѵо см. Ѵ-812.

К1М ВАЬ20 пі 
соіро (Іі г ітЬ аІго  см. С-2232, 
гіі іго ііс  о <31 г ітЬ аІго  см. Т-961.

КІМ ВАМ ВЩ Е ѵ
ii ѵессЬіо г ітЬ атЬ ія се  е іі §іоѵіпе ітраггіксе  см. 

Ѵ-100.
КІМВЕССАКЕ ѵ 

гітЬессаге 1и$:дпио1о см. Ь-1021,
КІМВОССАКЕ ѵ 

гітЬоссагяі 1е тап ісЬ е  см. М-397.
КІМ ЕОІАКЕ ѵ

384. гітес1іаг($е)1а кое-как перебиваться, с трудом за 
рабаты вать себе на жизнь.

іі т а і  Гаііо ві гітесііа т а  11 т а і  йеііо по см. М-242. 
КІМ ЕОІО т

385. &епга гі... а»о непоправимо, безнадежно;



М1 рагеѵа ітроБ&іЬіІе сИ 5Ьаі?ІіагтІ о гт а і: II гассопіо ега 
ѵ егатеп іе  Ьгиііо, зепга гішейіо (Л. Могаѵіа, «Ѵ ат оге сопіи- 
ёа іе» ).

Теперь я был уверен: моя повесть была действительно 
плоха, безнадежно плоха»

386. іпеііеге (или рогге) г ітей іо  помочь; посодейство
вать; уладить; найти выход.

387. йоѵе поп с’ё гііпейіо, іі ріап іо  ё ѵапо ргоѵ. ^  
слезами горю не поможешь.

а ш аіі Ьаігеггі, г іт ей і е6 |гет і (тж. а’ ш аіі ехігегг*. 
еяігеіпі г ітей і) см. М-240.

388. поп с’ё г ітей іо  это непоправимо, безнадежно:
Мі ееііа і а іе п а  е ѵійі сЬе поп с’ега гішейіо (М. й’Аге-

&Ііо, «Еііоге РіегатоБса» ).
Я спрыгнул на землю и увидел, что все пропало.

(Пример см. тж. С-3009).
389. гітесііо реддіог йеі ш аіе (тж. ё ре^діо іі г іт е -  

сііо (Іеі ш аіе) ргоѵ. =  больше калечит, чем лечит; ле
карство хуж е болезни.

390. а іи ііо  с’ё гііпейіо Тгогсііё (или ваіѵо)' а ііа  піогіе 
(тж. а іи ііо  с’ё г ітей іо , 4га нпе Говзо йеі соііо) ргоѵ. 
всякому горю помочь можно, кроме смерти; все попра
вимо, кроме смерти:

А іи ііо  с’ега гішегііо, заіѵо аП а шогіе: гіреіеѵа іі рго- 
ѵегЬіо, репзаѵа а Ріего, зі сгегіеѵа зісиго <3і её (М. 5 оійаіі, 
«Ье йие сіііа»).

Все излечимо, кроме смерти. Повторяя эту поговорку, он 
думал о Пьеро и чувствовал уверенность в себе,

« А т т а г г а г т і?  Е регсЬё ші сіоѵгеі а т т а г г а г е ? . .  N0 , поп 
т і  а т т а г г о .  А іи ііо  с’ё  гітегііо, ігаппе аП 'оззо гіеі соііо» 
(С. Яоѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

— Застрелиться? Почему я должен застрелиться? Нет, я 
не покончу о собой. Все поправимо, кроме смерти.

К ІМ Е№ К Е ѵ 
рег г іт еп аг  Іа равіа  іі рап а іііп а  см. Р-848. 

КІМ ЕЗСОЬАКЕ ѵ 
гітеясоіаге Іе сагіе см. С-1086,
і ётевсоіаге Іо « Іотасо  см. 8-1777. 
вепіігяі гітевсоіаге іі яап^ие см. 8-176. 
сЬі Ьа саіііѵо ^іосо, гіпіеясоіа Іе саг4е см. 0-505.
§1і 5І г ітезсо іап о  Іе ЬийеІІе (или Ьийеііа) см. В-1373. 

К 1М Е 550 а в в  
( а )  сідііа г ітевве см. С-1879.

К1МЕТТЕКЕ ѵ
391. гіш еііегіа вынести что-л. на чей-л. суд; рассудить 

спор.
г іте ііе гс і апсЬе 1с всагре (или 1е вио'е Йеііе всагре) 

см. 5-346.
г іт е ііе ге  Г а п іт а  іп согро а  <]Й см. А-810.
г іт е ііе ге  іп агпеве см. А -1127.
гіте41ег8І іп агпеве см. А -1128.
г;те44егсі сіі Ьо.ѵа см. В -1042.
г іте ііегв і пеііа (или іп) Ьгассіа а ^сі см. В-1165.
г іте ііеге і пеііе (или іп) Ьгассіа Йі цй см. В-1151.
г іт е ііе ге  Іа Ьиссіа см. В -1321.
гііпеМегві іп Ьиопо см. В -1459.
г іте ііегв і пеііа Ьиопа ѵіа см. Ѵ-500.
гіте4іеге іп саггеддіаіа см. С -1022.
гіте44ег5і іп сагге§§іа4а см. С-1023.
г іте ііегв і аі саво см. С -1228.
г іт е ііе ге  іі сегѵеііо а цй см. С-1603.
г іте ііе гя і іп сегѵеііо см. С-1604.
г іте ііе гс і <1і соясіепга см. С-2937.
гіте44егсі іі сиоіо (или 1е сиоіа) см. С-3171.
гіте44еге іп Йепіе см. 0-189.
г іте ііе ге  іп йепіго Іе соггіа см. С-2687.
гітеМ еге Іе йо4іе см. Б-874.
г іте ііегя і аІ1’еѵе~іо см. Е-277.
гішеііеге іі Ііаіо  !п согро см р-595.
г іт е ііе ге  іп д а т Ь а  см. 0-176.
г іт е й е г іі іп д а т Ь е  см. 0-166 Ь).
г іт е ііе ге  іі діогпо см. 0-589.
гіш еііеге іп ^іогпо см. 0-590.
г іт е ііе г е  $и1 Іе&^іо см. 1.-331.

гітеН егві пеііе т а п і  йі цй сд. М-655.
гішеііеге аі то п й о  см. М-1799.
г іте ііегс і і1 т о ь іо  е Гасциегеііо см. М-2092.
гіте44егсі Гозко сіеі соНо см. С-2111.
г іт е ііе ге  іп раііа  см. Р-155.
г іт е ііе ге  1е рагоіе іп доіа си  Р-5С4.
г іт е ііе г (с і)  1а реііе см. Р-1052.
гіте44еге I» реппе см. Р -1182.
гітеМ егсі 1е реппе см. Р -1183.
гіте4іеге ріейе см. Р-1695.
г іігеН се  іп ріеді см. Р-1591.
гітеЛегя! іп ріесіі см. Р-1592.
г іте ііе ге  ^с а ро«іо см. Р-2175.
гіш ейеге іі гаппо е і) яаропе см. Р -113.
г іте ііе ге  ^сі іп гіда см. К-348.
г іте ііегя і іп г і^а  см. Р-349.
г іте ііегс і 1е «сагре см. 8-346
гіте ііегх і іп яеііа см. 8-600.
гітеі4е-ге дс іп (или а) веяіо см. 8-Ѳ94.
гігпе44еге іп 5ея4о см 5-695.
гіте4іеге 1а красіа пеі {оііего (или пеііа диаіпа) см. 

8 - 1221.

гіте44еге 1а вігаііа 4га (или іга) Іе § а т Ь е  (или 4га I 
ріеді) см. Ѵ-493.

гітс!4егсі Йі «ио см. 8-2068, 
гте4 іе гс і 1е яиоіе деііе ясагре см. 8-346. 
п те Ч е ге  іі іаМо см. Т-52. 
гіте4іеге іі 4етро регьо см. Т-284, 
г іте ііеге  цд іп іопо см. Т-731. 
гіте4іег8І іп ѵіа см. Ѵ-501.
гіте14е-?і Іа ѵіа 1га (или {га) Іе датЪ е (или 4га і 

ріесіі) см. Ѵ-493. 
гітеі4егсі Іа ѵі4а см. Ѵ-753.
а сЬі ваіѵа 1а реііе, 1а сагпе гіте44е см. Р-1070, 
сі 8І г іт е ііе  апсЬе 1е всагре см. 5-358. 

КІМ181ІКАКЕ ѵ 
пеііа шікига сЬе тівигегеіе, ѵі ®і гіті«игега см. М-15С4. 

К ІМ Р Е Г и Ь /К Е  V 
Йаге іі сегѵеііо а гігпрейиіаге см. С-1588. 

К ІМ иК ЕК А К Е ѵ 
а т о г  т а іе  ітр іе§а4о , ѵіеп т а і  г іти пегаіо  см. А-668. 

К1КА5СЕКЕ ѵ 
гігавсеге даііе ргоргіе сепегі см. С-1485.

КШ АТО а в в  
ѵігіо гіпаіо. ѵпіо рест^іогаіо см. Ѵ-822.

К ^ С А і.2 А К Е  ѵ 
апйаге а  гіпсаігаге і саѵоіі см. С-1420, 
апс'аге а гіпсаіхйге ип Псо см. Р-623.

КІКСАКАКЕ ѵ 
гіпса-гге 1а йове см. 0-849. 
а сЫ поп ріасе т і  гіпсагі іі Шіо см. Р-942. 

К Ш С Н И Ю ЕК Е ѵ 
гіпсНіийеге іп ^аЬЬіа см. 0-15.
гіпсЫийегеі іп ипа (или пеііа) 4огге й’аѵогіо см. 

Т 774.
КШ СОККЕРЕ ѵ 

(агві гіпсоггеге йаі (огпаіо (тж. ехвеге гіпсогіо йаі Іог- 
паіо) см Р -1086.
КINРКАNСАКЁ ѵ 

гіпігапсаге Іе вреяе см. 8-1377.
К Ш РКЕ5СА КЕ ѵ 

гіпігевсаге іі Ьессо см. В-399. 
гіпГгеясаге 1а теп ю гіа  см. М-1089, 
гіпігексаге 1е Іаж Ье см. Т 115. 
гіп(ге5саг5І Ги^оіа см. С-45.

К Ш РІІ5А  /
392. а ііа  гіпГііяа как попало, вперемешку; кое-как:

51 ѵейеѵапо аііассаИ аі гппго зспіоррі, ІгошЬопі, гарре, 
газігеііі. сарреііі (іі ра^ ііа , геіісеііі е (ІазсЬеіН гіа роіѵеге, 
аПа гіп^ияа (А Мапгопі. «I рготезчі чрозі»)

На стене вперемешку были понавешаны ->ѵжья, охотничьи 
рога, мотыги, грабли, соломенные шляпы, сети, иорохов- 
ьнды.
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Тгоѵагопо 1а з іапга Боііозорга: ?е зесііе гоѵезсіаіе, I саз- 
зе ііі зраіапсаіі, іі ІеЙо сЗізШіо, Іа ѵаіщ іа ріепа сіе^іі ІпсЗи- 
т е п іі  соііосаііѵі а 11 а гіп^иза... ( V. Ргаіоііпі, «Оп егое йеі 
позіго іет ро»),

В комнате, куда они вошли, все было вверх дном; стулья 
опрокинуты, постель не убрана, чемодан, собранный кое- 
как, был доверху набнт разными вещами.

К Ш С Н ІА К Е (тж. ШОЫАКЕ) ѵ 
1а таМ л -п а  т і  йа іі рапе, е гідпа см. М-934. 

К ІШ Е С А К Е  ѵ 
гіпледаге іі сіеіо см. С -1855. 
гіппе§аге іі сіеіо а  (+ ія / .)  см. С-1356.

К ІШ О Ѵ А К Е  ѵ 
гіппоѵаге Гапіпіо см. А.-863.
гіппоѵаге сагпе (или сіссіа) е ^иаіігіпі см. С-972. 

К Ш "А ССА КЕ ѵ
393. гіпвассагіе болтаться как мешок (о неумелом на

езднике) .
гіпвассагві пеііе зраііе см. 8-1272.

К ІМ Ш 2ІА К Е  V 
гііншгіаге а1!’иоѵо й’о§ді рег 1а ^аШ па йі й о т а п і см. 

Б - 193.
КіІЧѴІАКЕ ѵ 

гіпѵіаге а  §іийігіо см. 0-738.
КЮ

394. йі гіо іп Ьиопо ^  не так  уж  плохо, сравнительно 
неплохо.

Ьиопа диагйіа ясЬіѵа гіа ѵеп4ига см. 0-1161. 
КЮКШ1ЧАКЕ ѵ 

гіогйіпаге 1а іпаіаяяа см. М  923.
КІРАСАКЕ ѵ

гіра§аге с!і рагі ш опеіа (или ііі циеііа гаопеіа сЬе яі 
т е г ііа , Йеііа кіеяка т о п е іа )  см. М-1836.
К ІРД РРА К Е  ѵ 

гірарра.-е ^й ѵіѵо см. Ѵ-812.
КІРАКАКЕ ѵ 

гірагаге Й’асциа соше ип ѵадііо см. А-189. 
раяігано сЬе гірага 1е пеЬЬіе е §1? всігоссЬі см. Р-866. 
сЬі аИ’опог яио т а п с а  ип т о т е п іо ,  поп ѵі гірага роі 

іп аппі сепіо см. 0-394.
КІРАКО т

395. зепга гіраго непоправимо.
396. соггеге аі гірагі принимать меры предосторожно

сти:
Е іепііга сегсб апсога гіі соггеге аі гірагі, ші зрш зе а 

^иагёаге іі раеза&^іо, ѵегзо оѵезі: Іи ііо  ега тіз іег іо зо  е 
ітропеп іе (V. Рігго, «Ье зоійаіеззе»).

Эленнца, стараясь меня отвлечь, заставила меня любо
ваться пейзажем: на западе он был загадочным и вели
чественным.

397. т е ііе г е  (а і)  гіраго принимать меры против..:
Ма сій сЪе геса т а ^ 0 іог тагаѵ щ ііа , ё 11 ѵесіеге і тегіісі, 

сіісо і тегіісі сЪе ііп сіа ргіпсіріо аѵеѵап сгейиіа 1а рез*е, 
сіісо іп ізресіе II Рапгііпо, 11 циаіе Гаѵеѵа ргопозіісаіа, ѵізіа 
епігаге, іепи іа  й ’оссМо, рег (Зіг созі, пеі зио рго^геззо, сЬе 
поп теііепгіоѵі гіраго, пе вагеЬЬе іп іе ііа іо  іи ііо  іі раезе 
(Л. М апгопі, «I ргот еззі зрозі»).

Но еще большее изумление вызывает поведение врачей. 
Я говорю о врачах, которые с самого начала считали чуму 
реальностью, в частности, Пандино, который предсказал ее, 
видел ее появление, наблю дал ее, так  сказать, в развитии. 
Ведь если не бороться с болезнью, она охватит всю страну.

398. поп с’ё гіраго тут ничем не поможешь. 
К ІРА 58А К Е ѵ

399. гіраяяагяеіа кое-как сводить концы с концами, 
кое-как перебиваться.
КІРЕМ 8АКЕ ѵ 

репваге е гірепзаге см. Р-1197.
К ІРЕ5СА К Е ѵ 

гіревсаге іи ііе  1е ЬгасЬе см. В-1130.
К ІРЕТЕК Е ѵ 

гіреіеге іі коіііо йівсо см. Б-593.
гіреіеге 1а $4е$&а апііГопа (или сапіііепа, сапгопе, ши

бка, $оІ(а; тж. гіреіеге 1о «іеяяо п(огпеііо) см. 8-1710.
і.реіеге іі «ио (огшиіагіо см. Р-1085.

гіреіеге 1а 84езза т и з іс а  см. М-2212.
КІРІССА /  

ріссЬе е Нр’ссЬе см. Р-1557.
К ІРІС С Н ІА ЧЕ ѵ 

гіріссНіагІа яиі тес іея іто  сіііосіо см. С-1756. 
ріссЬіа е гіріссЬіа см. Р-1563.

К ІР 'Е О А К Е  ѵ 
гір?е§аге 1е ЬапсНеге см. В-203. 
гіріе§аге Іе сиоіа (или И с юіо) см. С-3172, 
гіріедаге 1е іпведпе см. 1-313. 
гіріедаге 1е геіі см. К-284.

К1Р)ЕОО ш
400. Йаге гіріедо а) слопать, съесть все подчистую; 

Ь) вылакать, выпить до дна.
401. ѵіѵеге йі гіріе§Ьі жить случайными заработками, 

перебираться кое-как.
К1Р1Е1ЧО ш

Іеіа йеі К і§еій  соп 1’огйііо йі до(1о е іі гіріепо йі (иг- 
іап іе  см. N 310.

402. яегѵіге рег (или йі) гіріепо быть, присутствовать 
«для мебели».
К ІРІС ІЛ А К Е ѵ 

гірідііаге іі (ііо см. Р-790. 
гірідііаге Іепа см. Ь-363. 
гірі§1іаге 1а ре«4а йі... см. Р-1397. 
веп -а гірі§1іаге (іа4о см. Р-575.

КІРІСІЛМ О тп
403. іаге а гірідііпо а) вернуть подарки (после ссо

ры)- Ь) остаться при своих, продать без прибыли.
К ІІ ОРТАКЕ ѵ

гірогіаге Гасдиа пеі (или а і) шиііпо Йі... см. А-184. 
гірог4аге а саяа 1а Ьиссіа см. В-1323. 
гірог4аге 1а раіш а см. Р-175.
гіроз-4аге 1а реііс а саза (или іп рге^ійіо) см. Р-ЮЬЗ. 
гірогіаге яапе 1е зраііе см. 8-1273. 
гірогіаге іі ѵапіо см. Ѵ-70.
1е вессЬіе ві ше44оп г  соггаг соі рогго е пе гірогіап 

1а іеяіа го ііа  см. 8-537.
К1РОЗАКЕ ѵ 

гіроваге видіі аііогі см. А-495. 
гіро$аг$і 1е сояіоіе см. С-2978.
((аг) гіроваге 1е сиоіа см. С-3173, 
гірозаге пеііа (ейе йі (]й см. Р-374. 
гірояаге іп расе см. Р-7.
сЫ ё йеЬііоге поп гіроза соше ѵиоіе см. 0-73. 

К ІР 0 8 А Т 0  а е в  
ай апішо гірова4о см. А-832. 
а  шеп4е гіро$а4а см. М-1125, 
ревсаге а  Іепга гірояаіа см Ь-370.

К ІР 0 8 0  тп
404. іі гірояо йеііа паіига поэт, сон природы, зима, 
равваіа 1а (аііса , ё йоісе іі гірово см Р-250.

К 1 Р 0 8 Т 0
іоссаге Іе ріи гіроя4е ГіЬге йеі сиоге см. Р-615. 

КІРК ЕК О ЕК Е ѵ 
гіргепйеге апішо см. А-864. 
гіргепйеге соіоге (или і соіогі) см. С-2198, 
гіргепйеге сиоге см. С-3279.
гіргепйеге сіаііего рег (ісо (или реі росо) см. Б-55
гіргепйеге іі Іііо см. Р-790.
гіргепйеге іі (ііо йі дс сі Р-788.
гіргепйеге циоіа см- (/*Г25.
гіргепйеге §1і ярігііі см. 5-1478.
вепга гіргепйег (іаіо  см. Р-575.

к і р и ь і к Е  ѵ 
гіриііге 1а Ьогяа а  <]й см. В-1040, 
гіриііге іі ріапо см. Р-1510. 
гіриііге 1е 4аясЬе а ^й см. Т-116.

К 1РО Ы 8ТІ т см. К Е Р и а З Т І  
К ІР ІЛ А 2 ІО К Е  } см. К ЕРШ А Х Ш К Е 
КІСЧАОКАКЕ ѵ 

гічиасігаге іі сегѵеііо а дй см. С-1603.



841 К
405. поп т і  і^игісіга у меня не укладывается в го

лове, не представляю себе.
К І5А Ы К Е  ѵ 

гікаііге 1а соггепіе см. С-2776, 
гікаііге а да ііа  см. 0 -61 .

К І5А ІЛ Т 0 а88  
ачіпо гікаНіо см. А-1191. 
ркіоссіііо гікаіііо см. Р-1573.

КІ5АМАКЕ ѵ 
гівапаге ип реііісеііо е (аге ипа р іа§а  см. Р-1 Л7С. 

К15АРЕКЕ ѵ
поп 8І (а сояа сіі поііе сЬе поп яі гіяарріа ёі §іогпо

см. С-2924.
поп (и т а і  Гаііа іап іо  Ііксіа Йі поііе, сЬе поп гіва- 

реяяе (1і §іогпо см. Ь-748.
КІ5А1А } 

т а т іа г к і  т а іе  Йаііе гіяаіе см. М-273, 
іепегві і (іапсііі сіаііе гіваіе см. Р-552.

КІХСАЬОАКЕ ѵ 
гіксаІЛагкі а (геййо см. Р-1276. 
гіясакіаге §1і огессМ а чсі см. 0-572. 
гіясаісіаге 1е гепі а цсі см. Р-229. 
гіксаІЛагкі і) кап^ие см. 5-175.

КІЗСАЬОАТО а в е  
саѵоіо гівсакіаіо см. С-1417, 
т іп ев іга  гізсаЫ аІа см. М-1457.
(гаіе в ігаіаіо  (или ргеіе вргеіаіо) е саѵоіо гівсаійаіо 

поп (и піаі Ьиопо см. Р-1243.
КІ8СНГАКАКЕ ѵ 

сііі 1о8Іо 8’адіга, Іояіо гіксіііага (тж. ( іи т е  (игіоко, 
Іовіо гівсЬіага) см. Т-801.
К15СНІАКЕ ѵ 

гіксЬіаге 1е сиоіа см. С-3174, 
гіісіііаге ІІ (ііо ііеі соПо см. Р-789. 
гівсМаге Іа реііе см. Р-1054.
Ьіводпа гівсЬіаге 1а всаггіоѵа рег аѵеге И в а іт о п е  см.

8-330.
К І5С Н ІО  т 

т а і  (1і гксіііо  см. М-198.
406. і гіясЫо е регісоіо на свой страх и риск:

Ё Г а т а іо  раеве сЬ’іо т і  іІІшЗо гіі роіеге т іе ііо га ге  а ІиНо 
гпіо гіхсіііо е регісоіо Рассо йе Ьацагйа, «Сгопаске саШѵе»).

Э т о  м о й  любимый край, и я  льщу себя надеждой сделать 
его еще лучше на свой страх и риск,
(Пример см. тж. Т-357).

407. а гі8сЬіо о ѵепіига на риск, на авось.
408. соггеге іі гівсЬіо рисковать:

Регіго йоѵеііе репаге поп росо а саіш агіо е агігіігіііига 
согзе іі гізсЬіо сіеі ассорраіо чиапйо, ргоѵосапсіо пеІГаІіхо ип 
регісоіозо е^шѵоео, еН езііэі 1а ргоргіа апіісігіа (А. Сатра- 
пііе, «Сіі аврагаці е ѴіттогіаШ а йеІѴапіта»),

Педро стоило больших усилий успокоить парня, ои даж е 
рисковал получить по голове, когда, предлагая свою друж 
бу, вызвал у пария подозрения.
(Пример см. тж. С-120; Ѵ-759).

К15С1АССШАКЕ ѵ 
гі5сіас<]иаг5і Іа Ьосса см. В 917. 
гівсіасфіаге а <](! іі Ьисаіо см. В-1310.

КІ5С1АСОІІАТА I
409. [аге ипа гЬсіасчиаІа а  <]гё задать головомойку 

комѵ-л., отругать кого-л.
КІ5С ІЮ ТЕК Е ѵ 

гЬсиоіеге 1а к е іі іт а п а  см. 8-705.
вага ГІ5С0850 а ііа  Ьапса (или а ііа  савка) с!еі топ сііі 

см. М-1740.
КІ5ЕКВО т

410. зспга гівегЬо а) прямо, смело, открыто: Ь) без 
исключения.
КІ5ЕКѴАТО 088  

сассіа гівегѵаіа см. С -12.
К181САКЕ ѵ

411. сЬі поп гі&іса, поп гокха ргоѵ. 5= риск — благо
родное дело; кто смел, тот. и (два) съел:

— Зопо ип 8ок1иіо, ргігпа іи ііо . О’аЦга рагіе, сЫ поп 
гізіса, поп го8Іса, саго (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Прежде всего, я солдат С другой стороны, кто смел, 
тот, дорогой мой, и съел.

— Е сГіі іі  Ьа (Зеііо сЬе ѵаЛа іи ііо  Іізсіоі Ма а иііряіо 
тошЗо, 'о  бы Ьепе, сЫ поп гі&іса поп гоБіса (С. Савзоіа, 
«II іацііо йеі Ьозсо»).

— А кто тебе сказал, что все сойдет гладко? В этом 
мире, ты сам знаешь, кто не рискует, тот не выигрывает.

К15МА }
412. сіеііа зіе$5а г ія т а  одного поля ягода.

К 180 I т
413. гіко (или коггізо) с!е<Іа паіігта красоты при

роды.
414. аѵеге іі гіко іп Ьосса а) быть смешливым:

Ъітопеііа. — Веаіо ѵоі, РапШ о. сііе аѵсіе зешрге П гі\о 
іп Ьосса! (О. й'АппипгШ , «Тиііо ІІ іеаіго»),

С и м о н е т т а .  — Хорошо вам, Памфило, что вы всегда 
смеетесь!

Ь) быть насмешливым:
415. йаге пеііе гіка расхохотаться, 
е т р іге  1а Ьосса <11 гіко см. В-881.
416. Іаге 1е гіка «гаяяе хохотать, смеяться до слез, 
таисіагяі ш аіе йаііе гіка см. М-273.
т е ііе г е  Іа рапсіа іп іегга йаііе гіка см. Р-212. 
рогіаге (или іепеге) іі гакоіо коііо іі т а п іо , е іі гіяо 

іп Ьосса см. Р-126.
417. 8с:о8сіаге гіяо [тж. к тап іаге  йі гіяа) дико хохо

тать.
418. зЬеІНсагкі (или «ігопсагяі) гёаііе гіка умирать со 

смеху (пример см. 0 -763).
крапсіагкі ііаііе гіза см. 8-1286.
419. іі гі8о аЬЬопйа пеііа Ьосса йедіі ясіоссЬІ (или 

8І0І1І) ргоѵ. =  смешлив — значит глуп; — смех без при
чины — признак дурачины:

...гпа РіогаѵапН аііе  ігопіе ега іпвепвіЬіІе, сопѵіпіо. йа 
и о то  ветр іісе , сі е... іі гіво аЬЬопйа пеііа  Ьосса йедіі всіос- 
сЬі {Г. Ріога, <гГіпе йі ип  т епйісапіе [іІозоГо»}.

...но Фьора^антн был лишен чувства юмора и по про
стоте душевной считал смех признаком глупости.

420. іі гі5о 1а Ьиоп вапдие ргоѵ. =  смех — не грех; 
смех — силе брат.

ксЬегго, ГІ50 е §іоіа цчапй’ё ігорро апітоіа см. 8-401. 
К І8 0  II т 

сош ра^піа (Іеі гіяо см. С-2333.
К І 5 0 И Л 0  а§8  

ип по гівоіиіо см. N-320.
(аге ип а п іт о  гівоіиіо см. А-848.

КІЗОЬѴЕКЕ ѵ 
гІ5о1ѵег5і іп пиііа (или іп піепіе) см. N-555. 
сЫ іовіо 8І гікоіѵе, 1агс!і $і репіе см. Т-804, 
іі Іаѵого гівоіѵе іі Іе т р о  іп гіепаго см. Ь-278. 

К І8О К 0Е К Е  ѵ 
іі "іивіо сас!е (или ресса) веііе ѵоііе аі діогпо е роі 

гікогде см. 0-790.
К 180Т Т 0  т 

с іііа  <1е1 ГІ8ОІІ0 см. С-1981, 
с о тв а д п іа  йеі гізоііо  см. С-2333.

К15Р'.ВДПАКЕ ѵ
421. г іврагт іагіа  а <]<! щадить кого-л., не говорить не

приятных вещей.
гЬ р агт іа ге  іі (,‘а іо  см. Р-596.
соп зи таге  іі іише е (или сопвитаге Гоііо рег) гівраг- 

гпіаге іі яоіе см. 8-943.
КІ5РАКМ ІАТО а88  

^иаіігіпо гікрагшіаѴо дие ѵоііе §иаоаеиа1о см. <3-85 
КІ8РА КМ Ю  т

422. яепга гікрагшіо щедро, ие считая.
423. ^иііо гікрагтіо! была бы честь предложена! 

К15РЕТТАВ11.Е аяв
аѵеге ипа Ьеііа е іа  гікреііаЬіІе см. Е-250. 

КІ8РЕТТАНЕ (т ж . КЕ8РЕТТАКЕ) ѵ 
Ь Ь о^па гізреііаге іі сапе рег раскопе см. С-471.



К15 842

ТаІН а&пеііо, веі т а п ^ іа іо ; ГаШ ^ідге, гіхреііаіо см.
А -369.
К І8РЕТТО  т

424. гі$рейо ш пало ложный стыд.
425. — рег гізреМо и тап о  из чувства ложного стыда, 

из боязни людской молвы.
426. — ра$$аге зорга і гіуреііі и т а п і не придавать 

значения общественному мнению; не обращ ать внимания 
на то, что говорят .іюди.

427. а гізреМо сіі... (тж гі«ре4(э а..., іп гізрейо, рег 
ГІзреНо) по сравнению, в сравнении.

428. ваіѵо іі гі$ре41о с вашего позволения, с позволе
ния сказать.

соп гізреііо рагіапгіо см. Р-457.
429. рег (о&пі) Ьиоп гЬ реііо  на в с я к и й  случай.
430. рег о^пі гіярейо как-нибудь.
431. аѵеге гЬреМо гіі... остерегаться, опасаться делать 

что-л.
432. іепеге іп гіяреііо держ ать кого-л. на почтитель

ном расстоянии (пример см. Р-1402).
433. соп Ьиоп гізреКо! простите, извините за вы раж е

ние.
434. гізреМі, с1і$реШ е 80«р ^иайапо іі топйо ргоѵ. 

ложный стыд, людская злоба и подозрительность портят 
жизнь.
І Ш Р Ь Е ^ Е К Е  ѵ 

Глазго сНе гізріепгіе см. М-127.
К15РОІЧОЕКЕ ѵ 

поп гіхропйеге ип’асса см. А-50.
гізропгіеге соп ип саісіо (или соп 1е саіса^па) см. 

С -136.
гізропгіеге саѵоН рег ІагІиТІ см. С -1427. 
гізропгіеге (а )  сорре см. С-2616, 
гізропгіеге іп ^гаіпш аііса см. 0-938. 
поп гіхропйеге пё ігге пё огге см. 1-404. 
гіхропгіеге та іс іей о  рег т а к іе і іо  см. М-172, 
гікропгіеге а  піагіеііо см. М-872. 
гІ5ропгіе-е ріссНе см. Р-1556. 
гівропсіеге рег 1е г іт е  см. Р-374. 
поп гікропйеге ипа заеМа см. 5-64. 
гізропгіеге сіі зсаМо см. 5-371. 
гізропгіеге кепга ІапН Ігге огге см. 1-403. 
гівропгіеге а  іопо см. Т-732, 
гівропсіеге а  Ігаѵегзо сч. Т-905, 
гізропсіеге а  (или рег іі) ѵегзо см. Ѵ-408. 
сН іата е гізропсГ см. С-1667.
(іі)  сіотапгіаге ё ІесНо (или ё « п п о )  е гікролгіеге ё 

согіезіа см. Ь-289.
гізропгіе іі Ігаіе со те  ГаЬаІе сэпіа см. Р-1246. 
іі Іасеге ё гіьрэгиеге. а сііі рагіа 5>епга гауіопе см. 

Т-21.
ПІ-^РОЗТА ^

Ьоііа (е ) гі$ро$(а см. В -1058.
сНі т а і  рагіа, а-ЬЬіа рагіепга гіеііа гічрояіа см. Р-916. 
поп о^пі ргорозіа тегН а  гізрозіа (тж. поп (и(іе 1е 

ргоро«1е те г ііа п о  гіьрозіа) см. Р-2355. 
о^п і рагоіа поп ѵиоі гізрозіа см. Р  695. 
а  5сНіе11о рагіаге зсіііеііа гі$ро$іа см. Р  464, 

КІ8ТОКАКЕ о 
гіьіггаге 1е гіойе см. Б-874.

КІ8ТОКО ш
435. рег гікіого сверх того, виридачу:

К151І8СІТАКЕ ѵ
гі$и$сі1аге іі гпогіо см. М-2013.
Гаг п хш сііаге  ип т о г іо  см. М-2006.
— сіа Таг гізи&сИаге і т о г і і  см. М-2007.

КІТАСЫ О т
436. гііа^Но сіі Іепіро а) отрезок времени; Ь) пере

рыв в работе, свободная минута:
Ье^5 ІіЬгІ рег ип аппо, поп Ітаясигагкіо ііі снссіа... е 

ітрагапгіо а ітра^ііагг апііпаіі, пеі гііа^іі <11 іетро 
(В. Ое Атісія, *Л сиоге»).

В течение года оа переплетал книги, ие забчрил, однако, 
охоту... и упился набивать яучела, когда выпадала свобод* 
ная минутка.

КІТЕІЧЕКЕ о 
г іеп еге  соі гіепіі см. 0-190. 
гііепегзі іп гіоѵеге (31 (-\-іп(.) см. Б -888.

Ш ТІКАКЕ ѵ 
гЗ(ігаГ5І зиІРАѵепІіпо см. А-1373. 
гііігагьі (1а Ьапсіа см. В-176. 
гі4'гаг5ѵ гіа (ип) сапіо см С-576, 
гйігагзі іп ип саліопе см. С-595. 
гі4і.-аге <̂1 іп сака см. С-1186, 
гііігаге 1е сс.тпа см. С-2687, 
гііігагзі сэп іе да іііле см. 0-69.
гі(ігаГ5І іп ип (или пеі айо, пе) ргоргіо) дизсіо см. 

0-1204. 
гіііга  1а р аго іа! см. Р-613. 
гііігаге  і реп аіі см Р -1149. 
г ііігагзі сіаі зесо іо  см. 5-556. 
гіІігаг5І 50ІІ0 1е Іепсіе см. Т-354.

КІТІКАТА /
437. Ьая*"ге 1а (или Іп) гіНгаІа а) бить отбой, отсту

пать, отходить; Ь) отступить, ретироваться, спасовать:
С о т е  ассагіе Іаіѵоііа а дие^іі еаегсііі.., I чиаІІ Іпѵасіопо 

Бепга соіро (егіге іі раезе п етісо , т а  роі, <^оро 1е р г іт е  
ѵ і^опе, зопо созігеШ ... а Ьаііег ѵег^оепозатепіе іп гШ гаіа 
(Л. Могаѵіа, «I е атЬігіопі 5Ьацііаіе»).

Так иной раз... вражеское войско вторгается в чужую стра
ну буквально без выстрела, во после первых успехов бывает 
вынуждено с позором убраться восвояси.
(Пример см. іж. 0-085).

КІТІКАТО 
Таге ѵйа гЛігаІа см. Ѵ-734.

КІТМО т
438. а ріепо гііш о полным ходом:

Іп С^гшапіа вопо віа віаіі гпіііопі й) еЬге! е I ІогпІ
сгешаіогі (ипгіогапг а ріепо гіііпо (С. Ва-ЫегС *II рШ ціо- 
ѵапе рагііціипо о Иаііа»>.

В Германии уже уничтожены миллионы евреев. Печи ^ре- 
маториев работают полыым хо^ом.

К!ТОССАГ?Е ѵ 
гііоссаге ипа соггіа см. С-2659.

КIТОРNАКЕ ѵ 
43& гііогпаге а (или іп) кё прийти в себя, в создание, 
гііогпаге іп аііо  іпаге см. М-788, 
гііоглаге іп Ьиопа соп ^сI см. В-1460. 
гНогпаге іп (или а ііа ) га Иаіа см С-191, 
гііогпаге іп (или $орга ІІ) саро см. С-?91. 
гііогпаге а  сака см. С -И  87. 
гііогпаге іп сег\е ііо  см. С-1612, 
гііогпаге ^епіго см. 0-216. 
гііогпаге аі Г а Но см. Р-289. 
гііогпаге іп *иа т е т о г і а  см. М-1090, 
гііогпаге аііе то*5е см. М 2079. 
гііогпаге аІГоѵіІе см. 0-738. 
гНогпаге аі рап гіиго см. Р-224. 
гііогпаге а і зесоіо см. 5-557.
гііогпаге аі зісиіега (или а і зісиі егаі) гм. 5-757. 
гііогпаге $иі яиоі см. 5-2070.
Іаг гііогпаге а т а п ^ га г  роіепіа см. Р-1939. 
ё с о т е  1а Іипа гіі Воіо^па, сНе зіа  сепГаг.пі е роі 

гііогпа см. В -1010.
рагоіа гіеііа е $а$$о Іігаіо поп гііогпа см. Р-597. 
(ь№  $і Гііо. ла аПа з’гап п.агіге см. М-63, 
іі ѵессН!о А гіато  г.ІоГпа см. А-264.

КІТОКМЕЕЬО т
Іо 5Іе®50 гігогпе!1о см 5-1707.
— гіреіеге Іо зіеззо гііогпеііо см. 5-1710.
440. «епга іап іі гііогпеііі без (пышных) слов, по

просту, без церемоний:
«Ыоіаіо» Йі88е іі вівпог АНіо йоро сЬе еЬЬе Ьеѵиіо е Іаііо 

БсЬіоссаге ріи ѵоііе 1а Ііпеиа ігпразіаіа (11 ѵеіепо. «зріе- 
V,'. пг.осі сЬіаг: е ? -п/а ІапМ гИогпсІШ Сов’ё
I /. Бгипсаіі, «II ЬеІѴАпіопіл I,



*- Послушайте, господин нотариус, — сказал синьор Аль- 
фно, напившись воды и несколько раз сплюнув чтобы 
освободиться от накопившегося во рту ядовитого привкуса. — 
Объяснимся начистоту, безо всяких увертокі Что случилось?

КІТОКМО т  
саѵаііо йі г'1огпо см. С -1339. 
рагіепга хепга г і і о г п о  см. Р-664.

КІТКАККЕ ѵ 
гі1гаг5І йа Ьапйа см. В -176.
Іа з с Ь е ^ іа  гіігае сіаі серро см. С -1511,

КІТКАТТО т
441. Таге гі4га44о йі чс а) быть очень похожим на 

что-л., точно таким же, как что-л.; Ь) выручить деньги 
за  что-л.

442. рагеге іі г іігаііо  йеііа Г ате  быть худым как 
щепка.
К ІТКЕСШ Е !

443. апсіаге а гіігесіпе вылететь в трубу, обанкро
титься.

444. т ас іп аге  а  Іи ііа  гіігесіпе а) трещ ать без умслку; 
Ь) отделать по первое число.

445. т а п й а г е  а гйгесіпе пустить по ветру, разорить. 
КІТКІТО а д д

Ігііо е гіігііо см. Т-940.
К ІТ К 0 8 0  а д д

446. а Г Й Г 0 8 0  а) назад, обратно; Ь) наперекор.
іі Гит о, Н Гиосо е 1а Йоппа гіГгоза, сассіап Г и э т о  Л  

сака см. Р-1453.
КІТКОѴАКЕ ѵ 

гИгоѵаге іі соп4о (11 чс см. С-2555. 
гИгоѵагБІ аі Геггі см. Р-454. 
гіігоѵаге іі Гііо см. Р-790. 
гіігоѵаге 1е кие огпіе см. 0-615. 
г11гоѵаг$І іп ріейі см. Р-1597. 
гіігоѵагбі соп ип ри^по йі то зсЬ е  см. Р-2392. 
поп гіігоѵаге 1а к4гайа рег апйагкепе (или 4огпагкепе) 

а  сака см. 5-1876.
Чиалйо кі гіігоѵа іп Ьаііо, Ьіко^па Ьаііаге см. В-138. 

КІТТО а д д  е т
447. гШо с о т е  ип раіо  прямой как столб, 
а саро гі44о см. С-696.
448. пё рег гіііо, пё рег гоѵексіо нн так, ни сяк; ни 

так, ни этак; никак.
449. о рег гі44о о рег гоѵексіо любым путем, не 

мытьем, так катаньем; во что бы то ни стало.
апйаге (или сайеге) а ^ а т Ь е  гі41е см. 0-136.
450. сайеге (или саксаге, ка14аге) гіИо (с о т е  і ^ а ііі)

а) упасть на ноги, как кошка; Ь) легко отделаться.
451. йаге гі44і е гоѵевсі раздавать тумакн направо 

н налево.
Гаге (или піеііеге) реко гі44і см. Р-1377. 
т а п й а г е  а ^ а т Ь е  г іііе  см. 0-163. 
т е й е г е  і чиаіігіпі рег гіііо  см. <3-70.
452. г е ^ е г з і  гі44о =  оправдывать Себя
453. поп г е ^ е г к і  гі44о с трудом держ аться на ногах, 

валиться с ног от усталости.
454. поп к4аге гі!4о а) ш ататься, не стоять ровно (о 

мебели); Ь) находиться в шатком положении.
455. к4аге гі44о рег 1’аррип4о: 5Іа гіііо рег 1’аррипіо =  

еле-еле душ а в теле, в чем душ а держится.
$4аге гіі Го соп і Гііі см. Р-793.
456. 4епеге гі44о помогать, поддерживать.
457. о^пі г ій о  Ьа іі кио /оѵексіо р.оѵ. ^  все имеет 

свои хорошие и плохие стороны.
вассо ѵио4о поп кіа гі41о см. 5-44.
,а п ^ а  гі44а, 4егга гісса см. V 55.

КШІ\ІТО аец  
сіисо гіипіо см. С -1984. 
рійоссЬіо гіипіо см. Р-1573. 
ѵіііап гіип4о см. Ѵ-572.

К ІІІ5С ІК Е  ѵ 
гіизсіге йеііа сарреіііпа см. С-840.

К1Т 843

гіиксте сагпе дгазка см. С-960, 
поп гіизсіге а ііе  ГогЬісі см. Р-1044. 
гіизсіге йі ^епіо а чй см. 0-347. 
поп гіизсіге ай ітра44аг1а соп чй см. 1-95. 
гіиксіге рап йі сесі см. Р-281.
сЬі 5І Га Іаг&о йеП’опоге а14гиі, гіезсе 4аІра йеі яио 

см. 0-392. 
сЬі ексе, гіезсе см. Ѵ-242.
1е сіапсе гіезсоп Іапсе см. С-178{ , 
сіо ё гіиксііо а ріепі ѵо4і см. Ѵ-968. 
поп 4и(4е 1е сіатЬеИ е гіексопо соі Ьисо см. 

С -1780.
гісе44а ргоѵа4а е поп гіизсіі^ см. К-319.
Іи44е 1е сіатЬ еІІе поп гіексопо соі Ьисо см. С -1780. 
4и44і і педогі поп гіексопо а ип т о й о  см. N-147.

КІѴА і
458. рог4аге ч<1 а гіѵа протянуть руку помощи:

N011 й ітеп іісаѵ а сііе № га 1’аѵеѵа аіи іаіа , рогіаіа а  гіѵа, 
сі аѵеѵа агсііе гітеБзо сіеі БоЫі е зі ега Бетрге іі г! а I с і і  Іеі 
(II. Могеііі, «ІЯаіаІе іп саза й'арршіІатепІоь).

Она не забы вала, что Нира помогла ей в трудную ми* 
нуту, д аж е снабдила ее деньгами и всегда доверяла ей.

I виоі ІгаІеІН сЬе аѵеѵапо и ю о Йие аппі (1і рій, поп 
егапо апсога іп роэвевво Й’ипа Іаигеа... Рег ^иапіо іі райге 
аѵезве изаіо оцпі т е / / 1 поп ега зіаіо  роввіЪПе рпгіаііі а 
гіѵа |А РаІаггезсНі, «I ]га!сііі Сиссоіі»).

Братья, которые были старше его на один-два года, еще 
не имели высшего образования... И хотя отец приложил 
все усилия, ему так и не удалось привести их к желанной 
цели.

459. ѵепіге а гіѵа поэт, завершиться.
КІѴЕОЕКЕ ѵ 

гіѵейеге 1е Ьиссе а ч<! см. В 1324. 
гіѵейеге і сопіі а  ч^ см- С-2556, 
гіѵейеге 1 соп4і аййоззо а  чй см. С-2538, 
гіѵейеге 1е со*4о1е а чй см. С-2977, 
гіѵейеге іі Іа4іпо а  чй см. Ь-220. 
гіѵейеге і ра4гіі Іійі см. Ь-583. 
гіѵейеге іі реіо а чй см. Р -1120 
гіѵейеге іі коіе см. 8-956.
гіѵейегкі (с о т е  1е ѵоірі) іп реіііссегіа см. Р-1075. 
сЬі поп ти о ге  кі гіѵейе см М-1911, 
сі гіѵейгето а Ріііррі см. Р-739. 
ке пе ѵа, е а Ьисса 4і гіѵеййі! см. Ь-803.

к іѵ е о і і т о  аии
Гейігіопе гіѵейиіа (е согге44а) см. Е-18.

КІѴЕІЛЛІЧО т
460. йаге ип гіѵеПіпо избить.
461. Гаге ип гіѵеіііпо а  чй устроить сцену, скандал 

кому-л.
462. Госсаге ип гіѵеіііпо получить на орехи, быть би

тым.
КІѴЕІѴЮЕКЕ ѵ

гіѵепйеге а14гі а  ип 1ап4о (или а  ип коійо) іі піаг; о 
см. М-1015.

Іа гіѵепйо с о т е  1’Ьо сотрга4а (или $еп4і4а) см. С-2366. 
КІѴЕІМКЕ ѵ 

гіѵепіге а ^ а ііа  см. 0 -61.
КIVЕКЕN2А }

463. соп гіѵегепга рагіапйо с позволения сказать.
464. Гаге 1е гіѵегепге клевать носом, бороться со 

сном.
Гаге гіѵегепга йі сарриссіо см. С-872.
465. кргоГопйагкі іп г ѵегепге рассыпаться в любезно

стях.
сопГійепга 4о^Ііе гіѵегепга см. С-2419.

к іѵ е к іт о  аии
екхеге кегѵі4о е гіѵегііо см. 5-681.

КІѴЕК8АКЕ ѵ 
гіѵегкаге 1а Ьгойа аййокко а ч1! см. В-1244, 
ріссоіа ріе4га ^гап сагго .іѵегка см. Р 1783 

КІѴЕ5ТІКЕ ѵ
діик4о Гасеѵа і ІіазсЬі е 1а т о д і іе  1і гіѵе$4іѵа -м. р-562.

К



844

КІѴЕ8ТІТО а д д  
рійоссЬіо гіѵе$Шо см. Р  Т573, 
ип 58ссо сіі ра&ііа гіѵезШо см. 5-18. 
ѵіііапо гіѵезіііо см. Ѵ-572.

РІѴІЕКА }
Йа Ьозсо е йа гіѵіега см. В -1019.

КІѴІ5ТА і
466. раззаге іп гіѵізіа а) произвести смотр, осмотр; 

Ь) разглядывать, рассматривать (кого-л. ) :

— Пипі;гр, Ьаі 1 іг:ІІо <!і р азв агт і іп гіѵізіа? — {Зотапйй
Іеі вессаіа {Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

— Ну, кончил меня разглядывать? — спросила она недо
вольно.

КІѴОЬСЕКЕ ѵ 
гіѵоіо-еге іі т а п іе ііо  см. М-717, 
пѵоідеге 1е гепі а яй см. К-230. 
гіѵоі^егзі 1а гиоіа сопіго іі Іао-Ііо см. К-640. 

К.ѴО^О т
467. соггеге а гіѵоіі литься ручьем, щедро расходо

ваться:
— Б а  гіоѵе е іі  ѵіепе іі гіепаго сііе зрегрега? II Тіпса гиЬа 

1е оііѵе е пеззшю  зе пе ргеоссира. Іп сисіпа Гоііо согге а 
гіѵоН (Л. йе Сезрейез, «Ыевзипо іогпа іпйіеіго»).

— Откуда он берет деньги, которые бросает иа ветер? 
Тинка крадет маслины, и никому до этого дела иет. А иа 
кухне масло течет рекой.

к і ѵ о ь т а
с’ега ипа ѵоііа Магсо РіѵоІІа см. М-765 

КІѴОЬТАКЕ ѵ 
гіѵоИаге !а сарра см. С 836. 
гіѵоііаге 1е сагіе см. С-10Эо 
гіѵоИаге іі сегѵеііо см. С -1605. 
гіѵоііаге іі се$4о см. С 1642. 
гіѵоііаге і Йеп4і сопіго см. 0-191. 
гіѵоііаге іі сіііо ^гоззо см. Б  681. 
гіѵоКаг5І зорга 1а Тессіа см. Р-352.
468. гіѵоІіаг5І соіпе ипа Іо^ ііа  крутиться как лист на 

ветру, часто менять свое мнение, быть флюгером.
гіѵоііаге Іа Іг ій а іа  см. Р-1328. 
гіѵоііаге 1а діиЬЬа см. С-713.
-.ѵойаге Іе іпзе^пе см. 1-314. 
гіѵоііаге іі тап4е11о см. М-717. 
гіѵоИаге Іо $4оп.асо см. 5-1777. 
гіѵоііаге 1а 1ез4а см. Т-588, 
г іѵ оііага пеііа Іо т Ь а  см. Т-706.
469. сЬі 1а гіѵоііа, 1а т а п ^ і  ргоѵ. ^  сам заварил к а

шу, сам и расхлебывай.
1а т и іа  зі гіѵоііа аі т ей ісо  см. М  2146.

КІѴОЬТАТО а д е  
Іаге діиЬЬа п ѵ оііа іа  см. 0-713.

КІѴОЬТО ац[і 
гпапіеііо гіѵоИо см. М-711.

К І22А КЕ ѵ 
гіггаге ‘іассапеііа см. В-13, 
гіггаге Ьагасса см. В-223, 
гіггаге і Ьоггіопі см. В -1023. 
гіггаге і! саро см. С-721, 
гіггаге 1а сойа см. С-2051, 
гіггаге 1е согпа см. С-2705, 
гіггаге 1а сгезіа см. С-3044, 
гіггаге 1е ІогсНе см. Р-1057. 
гіггаге іі ^ги^по см. 0-1115. 
гіггате ріі оссііі см. 0-201. 
гігга^е сіеііо $4егсо см. 5-1704. 
гіггате 1е Іепгіе см Т-353.
Таге гіггаге і сареііі см. С-643.
Іаге гіггаге Іа рипіа см. Р-2456.
^иапіо рій зі Ігеда 1а зсЬіепа аі даМо, р!й г ігга Іа 

соиіа см. 5-423.
т і  зі гіггапо і Ьогйопі см. В -1024.

, т і  зі ГІ22РП0 і сареМі см. С-656.
®ассо ріепо гігга 1’огес;Ьіо см. 5-41.

КОЗА ?
470. гоЬа зийа4а =  с трудом осуществленное, нажитое; 

доставшееся потом и кровью:
«Сиаггіа сЬе с]пе^І а ё Іи ііа  гоЬа м кіаіа сЬе іо е т іо  та г ііо  

сі з іа т о  еиасЗа^паіа іп ѵепГаппі гіі Іаѵого» (Л. Могаѵіа, 
«Ьа сіосіага»).

— Смотри, все это заработано потом и кровью, все это 
мы с мужем нажили за двадцать лет труда.
гоЬа сіеІГаІІго т о п й о  см. М 1758.
гоЬа йа сЬ'ой5 см. С-1735.
гоЬа йа Нега см. Р-667.
гоЬа йа таМ і см. М-965.
гоЬа йа  пиііа см. N-549.
гоЬа йа росо см. Р-1890
гоЬа йа зазза іе  см. 5-245.
гоЬа сіі з4о1а см. 5-1755.
гоЬа йа  ѵіѵеіе см. Ѵ-792.
пиоѵо йі гоЬа ѵессЬіа см. N-610.
аѵеге гоЬа іп согро см. С-2742.
аѵеге гоЬа а  кассаЬ  см. 5-10.
аѵеге іап іа  ггЬа зиііо з іо т а с о  см. 5-1774.
471. еззеге па4о 4та 1а гоЬа происходить из знатного 

рода, из богатой семьи.
471а. Гаге гоЬа а) наж ивать добро, богатеть; Ь) хва

тать все подряд, хапать.
Іазсіаге Гапіпіа а  Оіс е 1а гоЬа а сЬі з’аррагНепе см. 

А-797.
472. Ьеііа гоЬа! ирон. хорошенькое делоі:

— В еііа гоЬа, — т  .піеггирре вагс авіісо, — Ьеііа гоЬа {С. Ра-
ѵезе, «Тга йоппе зоіе» ).

— Хорошенькое дело, — прервал он меня саркастически, — 
хорошенькое делоі

473. 1а Ьиопа гоЬа ві Іойа «1а зё ргоѵ. хороший товар 
сам себя хвалит.

474. с’ё гоЬа іп репіоіа заварилась каша, дело будет.
475. сНе гоЬа^ ну и ну!
сЬі (ІеІГаІігиг гоЬа ргепйе, 1а зиа ІіЬегіа ѵепйе см.

Ь-547.
476. сНі Ьа Йеііа гоЬа, Ьа Йе’ рагепіі у кого деньги, 

у того полно родни.
сЬі Іаѵога, Та 1а дішЬа, е сЬі гиЬа, (а  Іа гоЬа см.

0-820.
477. сЬі Іаѵога, 1а Іа гоЬа а сЬі поп Іаѵога ргоѵ. ^  

сапожник ходит без сапог.
478. сЬі поп зийа, поп Ьа гоЬа ргоѵ. не поработаешь, 

так и не заработаеш ь, как потопаешь, так и полопаешь; 
без труда не вынешь рыбку на пруда.

479. йоѵе поп ё гоЬа, апсЬе і сапі зе пе ѵаппо ргоо. 
в пустом доме н собака не станет жить.

ё ипа гоЬа йеі пііеі со^ііопі см. С-2079, 
поп 1а рио ѵейеге Іа гоЬа см. Ѵ-124.
480. роса гоЬа, росо репзіего ргоѵ. =  меньше денег — 

меньше хлопот.
481. Іа гоЬа Йе! с о тр а ^ п о  1а епііаг Іе д ат Ь е  ргоѵ. 

курица соседа всегда выглядит гусыней; в чужих руках 
ломоть велик, а как нам достанется, мал покажется.

482. гоЬа йеі сопппе, гоЬа йі пеззипо ргоѵ. эё у семи 
нянек дитя без глазу.

483. 1а гоЬа 1а зі іге і! іі^позо аПа Гпезіга ргоѵ. ^  
богатого, хоть дурака, да почитают.

484. 1а гоЬа йі т а і  асяиізіо зе 1а рогіа іі ѵепіо (тж. 
Іа гоЬа т а і  ас(,иізіа1а поп аггіссЬізсе) ргоѵ. как нажито, 
так и прожито; краденое добро впрок не идет.

485. Іа гоЬа гиЬа Гапіша ргоѵ. в богатстве душ а чер
ствеет.

486. гоЬа йі зіоіа, ргез^о ѵіепе е ргезіо ѵоіа ргоѵ. ~  
трудовая копейка плашмя лежит, а ш альная ребром 
бежит.

487. !а гоЬа ѵа, і со з іп т і п тап о 'сп о  ргоѵ. 22 все ме
няется а обычаи остаются.

488. 1а гоЬа ѵа аПа гоЬа (е і заззі а ііе  т а с е п е )  ргоѵ. 
з і  деньги — к  деньгам.



489. 1а гоЬа ѵа сіоѵе ѵаіе ргоп. ~  что заслуж ил, то и 
получил; каж дому свое.

§Іі иопііпі Гаппо 1а гоЬа, е поп Іа гоЬа §1і и о т іп і см. 
и - .  54.

-и о то  ьелга гоЬа ё ипа ресога кепга Іапа см. 1Ы 66. 
КОССА I /

Таге сіеі сиоге госса см. С-3253.
КОССА II і

поп епігі іга  Іи$о е госса сНі поп ѵиоі е$&ег іііа іо  см.
Р-1603.

490. 5оп 4и14і Н іаіі а  ипа госса все они одинаковы, 
все они на один манер.
КОССІА і

491. ейііісаге 5и1Іа госсіа строить прочное здание; де
лать что-л. основательно, надежно.

Гас^иа $саѵа 1а / о с с іе  см . А-223.
КООЕКЕ ѵ 

гойеге Га&Ііо см. А-365. 
госіегві Г а п іт а  см. А-801. 
гойеге іі Ьа$4о (или і Ьакіі) см. В-327, 
гойеге 1а саіепа см. С -1276. 
гойеге і сЬіаѵізіеПі см. С-1713, 
гойегзі іі Іе^аіо  см. Р-390. 
гойеге ІІ Тгепо см. Р-1297. 
гойег5І 1е т а п і  см. М-638, 
гойеге 1е 05ка см. 0-704.
492. йаге Йа гойеге а) дать поесть; Ь) отплатить, за 

платить, компенсировать.
іпзе^паге а  гойеге і сесі см. С -1443. 
рі^Наге а гойеге ип 0550 йиго (тж. ргепйегзі ип окко 

Йа гойеге) см 0-700.
0550 сіиго йа гойеге см. 0-677.
іі сапе гойе Гоз5о регсНё поп Іо рио іп^ЬіоШ ге см.

С-485.
с’ё ріи 5и^о а  гойег ип охзо см. 5-2055. 
сНе іі йіаѵоіо &ІІ гойа іі саіса^по! см. 0-353.
Ьа ипа І і т а  сЬе §Іі гойе 1о 5 Іотасо  см. Ь-591.
Гіпѵійіа гойе ке зіекка см. 1-371.

КООІ
493. аѵеге і ріейі й’аг^Ш а с о т е  іі со1о5зо Йі Койі быть

колоссом на глиняных ногах.
к о с м  /

494. сегсаге (й і) го^па задираться; нарываться на не
приятности; лезть на рожон:

Мі йотапгіо регсЬё езізіа §еп1е сЬе сегса гоцпа а іи ііі і 
созіі (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Я спрашиваю сам себя, откуда это берутся люди, кото
рые во что бы то ни стало стараются нарваться на неприят
ности.
(Пример см. тж. М-833 Ь).

495. йаге йа ^гаНаге годпа а) задать работы; Ь) оби
деть, оскорбить.

496. ^га ііаге  (1е) го§пе (или 1а годна) а) затеять 
драку, подраться:

— ЕМ, Іи, (і раг Іа ш апіега сГіпсЪіпагІІ аІІЧшрегаІоге? — 
ВІІ егігіагопо і раіасііпі, уетрге  ргопіі а  8гаИаг гоепе 
(V. Саіѵіпо, «П саѵаііеге іпевШ епіеь).

— Эй, тыі Р азве так «педует приветствовать императо
ра? — закричали ему рыцари, всегда готовые затеять д^аку

Ь) задираться, приставать:
— Ѵ ібіо сЬе а Іиі 1а гоцпа сегіо поп д іі ѵіепе, — сііззе 

1’аііго... — поп Ігоѵа (11 шекііо сЬе вгаі*а -е Іе го^пе аціі 
аіігі (/. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіёпіе»),

— Ну, конечно, — сказал  второй, — раз его никто не тро* 
гает, он не наш ел ничего лучшего, как приставать к другим.
497. рогіаге го^па причинять неприятности:

«5еІ іп гаррогіо соп циаІсЬе ек?л
«Рагіііа сНіизаи, (Ііззе. «Сепіе сЬе огшаі рогіа годпа»

(V. Рг аіоііпі, «Ѵп егое йеі повіго іепгро»).
— Ты связан с  кем-нибудь из «бывших»?
— Н а этом деле надо поставить крест. Теперь от этих 

людей лучше держ аться подальше.

498. сегса сЬі §1і дга ііі 1а го^па ^  ои лезет на ро
жон.

499. сЬі Ьа 1а го^па §і &гаШ ргоѵ. ^  у  кого свербиг, 
тот пусть и чешется (ср. наша хата с краю; над нами 
не каплет).

500. отпило Ьа !е §ие го^пе ргоѵ. у каждого езоя 
болячка:

— 0§пипо Ьа 1е зие го§пе, — іпзізіе. 5і, еГассогсІо зоп соп 
{е: о^пипо Ьа іе  зие го^ле, т а  поп ші сііге айеззо с)іе рге- 
Іегігезіі аѵег 1е т і е  сЬе зопо Іапіе е т о і іо  рій сотр ііса іе  
(V. Зіт опсііа , «Тігаг т аіііпа»).

Он утверждает, что у каждого свои болячки. Да, согла
сен с тобой, у всякого свои, но не говори мне, что гы 
предпочел бы иметь мои: их много и они побольше гвси\.

КОСІ^ОЗО адд  
ресога годпоха см. Р-960.
5сассіаге с о т е  ип сапе гоо'позо см. 3-296.
ІгаЙаге с о т е  ип сапе годпохо см. Т-857.

КОМА
501. К о т а  е Іопіа ~  чудеса в решете.
502. — Гаге К о т а  е і о т а  сделать все возможное и 

невозможное.
503. — рготеМ еге К о т а  е І о т а  наобещать с три ко

роба, сулить золотые горы.
1а Іліра йі К о т а  см. ІІ-991. 
іі К аіаіе  йі К о т а  см. N-84.
504. гоіпапо йі К о т а  настоящий, коренной римлянин:

АсЬіІІе Мигзоіі, іп іа ііі, гошапо йі Р.ота, ѵепіѵа ші росо
йа Іопіапо, ёа  Ыопе (С. ЗсегЬапепсо, «Ревса а ііе апдиШ е»).

А Акилле Мурсоли — впрямь что ни иа есть настоящий 
рнмляннн — приехал довольно-таки издалека, из Лиона.

505. апйаге а К о т а  За (или раг) М и^еііо выбрать не 
самый короткий путь; начать издалека.

апйаге а К о т а  5епга ѵейеге (или е поп ѵейеге) 11 
рара см. Р-350.

506. саріге К о т а  рег 4 о та  ослышаться; не разоорать- 
ся в чем-л.

сегсаге Маг>а рег Р о т а  см. М-833. 
соп5итаге 1а Тагреа йі К о т а  см. Т-92.
1гоѵаг5І (или ѵепіге) а К о т а  е поп ѵейеге (или 5епга 

ѵейеге) іі рара см. Р-350. 
сЬі Нп§лш Ьа, а  К о т а  ѵа см. Ь-702. 
й отап й ап й о  5І ѵа а  К о т а  см. В-757, 
йоѵе ё іі рара, 1а ё К о т а  см. Р-356.
507. поп іт р о г іа  апйаге а  К о т а  рег Іа репііелга р,оѵ. 

чтобы покаяться, не обязательно ехать в Рим; доброму 
делу везде рады.

а  рав5о а раз5о 5І ѵа а  К о т а  см. Р-835.
508. К о т а  поп Іи Іа ііа  іп ип ^іогпо (или поп зі Гесе 

іп ип йі; тж. іі т о п й о  поп Ги Га Но іп ип діогпо) ргоѵ. 
Рим не в один день построен (ср. не сразу Москва 
строилась) (пример см. Р-15).

509. Іийе 1е зігайе (или ѵіе) сопйисопо (или теп ап о , 
рогіапо, ѵаппо) а К о т а  (тж. рег іиМе Іе х*гайе 5І ѵа 
а  К о т а ; а К о т а  5І ѵа рег рій зігайе; а К о т а  сі 5І ѵа 
йа іи ііе  Іе зігайе; 5І ѵа рег рііі ѵіе а К о та) ргоѵ. все 
дороги ведут в Рим.
КОМА N О а д д  е т 

гошапо йі К о т а  см. К-504.
А^го го т а п о  см. А-389. 
рахіоге го т ап о  см. Р-861.
5а1иіо го т а п о  см. 3-130.
510. Таге (или радаге) а ііа  г о т а п а  расплачиваться 

по-римски, каждый за себя:
Ьа Бреза Гм сііѵіза Іга 1иШ, «аііа  гош апа», БоИапІо I Іге 

езепіі: пе аѵеѵапо с)ігіК( (О. Раоіеііа, «Ье поШ йеі сіііета»).
Стоимость выпитого разделили на всех поровну, «по-рим

ски». Только с троих ничего не взяли: они имели на это 
право.

«Ё Іапіо рій зешріісе іаге а ііа  го т ап а : о ц т т о  рег зё е 
Піо рег іііііі»  (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

— Еще проще поступить по-римоки: каждый за себя, один 
бог за всех.

Оіі гііззі, зе ѵоіеѵа Іеп егт і с о т р а ц т а . апсіаге іпзіеше (1а 
ЧиаІсЬе рагіе, гпі Іазсіаѵо сотімгге.

бсЬеггб ип росо, поп зі Нгіаѵа а зсрвііеге.
— Ё іпіезо. — Йіззі, -- с»іе 6І Іа  а ііа  го т ап а  (С. Раѵехе* 

«Тга йоппи і Ы е»і.



к о м 846

Я сказала, что, л-лн он составит мне компанию, мы могли 
бы сходить кудэ-либудь, я согласна.

Бекуччо о . шути лея: ои ие мог решиться.
— Разумеется, — сказала я, — каж дый платит за себя.

о^пі зіасіега Ьа іі зчо гош апо см. 5-1571,
КОМАІЧ2С т 

го т а п г о  діаііо  см. 0-431 Ь).
511. Іаге ип го тап го  очень длинно рассказывать чте л., 

говорить не переставая.
К 0 М В А 2 2 0  т

512. ^гап  го тЬ агго  е роса Іапа ргоѵ. много шуму, да 
мало толку.
КОМВО от

513. Гаге гоіпЬо обхаживать, ухаживать.
КОМІТО а о д  с т

сіілѵоіс гопіііо см. 0-307. 
ьоіо соше ші гошііо см. 5-985.

КОМ РЕКЕ ѵ
514. готреге  соп порвать отношения, друж бу, по

ссорит! ся, пору-аться с кем-л.
готреге  Г а п іт а  а см. А-811.
готреге  Гагіа см. А -1053.
готреге  1е Ьаііе см. В-120.
го тр еге  ип ЬксЬіеге соп см. В-713.
го тр еге  іі Ьо-.сіпо см. В-957.
го тр еге  Іа саіса см. С-80.
готреге  іі сапііпо а  чсі см. С-552.
гоіпреге іі сапііпо а ііа  сЬіІагга см. С-553.
го тр еге  іі саро а  см. С-792.
готрегкі іі саро см. С-793.
го тр егз і іі саро соп чсі см. С-796.
готреге  іі сгіро аі сНдіипо см С-794.
го!грег5І іі саро пеі т и го  см. С-755.
го тр еге  1е саіспе см. С-1277.
го тр еге  1а саѵегга см. С-1410.
готреге  і серрі см. С -1509.
готреге  1е сегѵеііа см. С 1582.
го тр еге  і со§1іопі см. С-2078.
готрегзі іі соііо см С-2121).
готреге  іі соііо а ип аНаге см С-2121.
го тр еге  іі соііо іп ип ііі іі? радііа см. С-2122.
го тр еге  іі соііо а ипа те гсе  см. С-212-3.
готреге  іі сопііпе см. С-2421.
го тр еге  і согЪеІІі а  дсі см. С 2632.
готреге  і согйопі а см. С-2676.
готреге  1е согпа а  дй см. С-2706.
готреге  1е со$4о1е а  см. С-2977.
готреге  1а си сси та  а цсі см С-3124.
гоггреге іі сиоге см. С-3280.
гоіпрегкі і гіспіі см. 0-192.
го тр еге  1а гіеѵогіопе а  ^сі см. 0-286.
готреге  іі йіассіо см. 0-297.
готреге  11 Йі^іипо см. 0-425.
готреге  1е гіі^Ье см. 0-415.
гоіпреге іі Й0550 а  с|с] см. 0-864.
готреге  Іе д а т Ь е  а  см. 0-177.
готреге  И ^Ьіассіо см. и-392.
готреге  іі й 'й асс-° а  см- 0-393.
гоіпреге іі ^Ьіассіо іга  см. С -394.
го тр еге  іі ^иаііо см. Сі 1123.
го тр еге  Г іпсапіекіто  см. I 146.
готреге  Гіпсапіо см. 1-149.
го тр еге  і Іассі см. Ь-49.
готреге  іп іа& гіте см. Ь-66.
го тр еге  ипа Іапсіа см. 1.-127.
готреге  ипа Іапсіа рег... (или соп...) см. Ь-133.
готреге  іі т а г с іо  см. М-759.
готреге  ій  т а г е  см. М 807.
готрегкі іі погіо (Іеі соііо см. N-372.
готрегв і 1а писа сіеі соііо см N-536
го тр еге  §1і огессЬі (или 1е огесс!ііе) а цй см. 0-551.
го тр еге  1е оььа а  <ц1 см. 0-705.

гогтег$? Говзо гіеі соііо см. С-2120.
готреге  1’оѵа пеі рапіеге а чсі см. и - 188.
готреге  1е раііе а  с|с1 см. Р-156.
готреге  Іа рагеіе см. Р-428.
гошрегаі ",п рагоіе см. Р-565.
готреге  1а рагоіа іп Ьосса а см. Р-566.
готреге  1а реппа см. Р-1174.
готреге  і роп4і (гііеіго сіі её) см. Р-2030.
го тр еге  1а р г іт а  Іапсіа см. 1.-131.
готреге  1а д и агез іта  см. 0 -36.
готреге  1е зассосе а  см. 5-ч8а.
готреге  Іе зсаіоіе см. 5-364.
готреге  1а ксЬіепа см. 5-419.
готрегьі 1а ксНігпа см. 5-420.
готреге  і копа^Н см. 5-1014.
готреге  діі з ііп с Ы а см. 5-1731.
готреге  §1і кііѵаіі а  ціі см. 5-1740.
готреге  1е $1гас1е см. 5-1877.
готреге  1е 4авс1іе а  см. Т-117.
готреге  Іе іе т р іе  см. Т-182.
готреге  1а Іекіа а  см. Т 5Р9.
готрегзі 1а 1е$1а см. Т-590.
готреге  И 4ітрапо  (или і 4 ітрап і) см. Т-647.
готреге  1е иоѵа іп Ьосса а  цсі см. 1Ы 94.
готреге  і геЬегіеі см. 2-28.
ѵоіеге Таге 1а 1гі44а4а 5ег,га готреге  Іе иоѵа см. 

Р-1329.
Гассіаіо $і го т р е  е іі Тегго зі ріе^а см. А-66.
Гасдиа сЬе4а го т р е  1 роп4і см. А-204.
1е Ьиопе рагоіе поп го тр о  по і Йеп4і см. Р-591.
Ьиопо $4и<1іо го т р е  (е ѵіпсе) геа гог4ипа см. 5-1976. 
сНі а с со т р а  ^па 1а репіоіа соі раіиоіо, диапгіо 5’іпсар- 

регаппо, 5І го тр ега  Іа оеп 'о)а см. Р  1242
сЬі На а готреге  іі соііо, 4гоѵа Іа зсаіа аі Ьиіо см. 

С-2133.
515. сНі го тр е , р а^ а  (е і соссі бопо киоі) ргоѵ  хто ло

мает, тот и 'платит; =  за  недобрым пойдешь, на беду на 
бредешь; что посесыь то и пожнешь:

/И е ... — І.еі Ьа гіеііо: сЬі го тр е  ра{?а: ей іо ра^о, вівпог 
Брасса...

8 расса, — С о те  ра§а? Ріапіапйот І іп авзо? (С. С. Ѵіоіа, 
«II гот апго сіеі ^іоѵапі рсѵегі»),

И л ь д а... — Вы сказали: кто провинился, тот н платит. 
Но плачу-то я, синьор Спакка...

С п а  к к а .  — Это вы-то платите? Оставив меня с  иосом?
І<3 Ьо с о тт езБ о  ип ^гапгіе зргорозііо, е сЫ го тр е , ра#а 

(Е . Савівіписѵо, «Еопогеѵоіе Раоіо Ьеоп$огіе»).
Я сделал большой промах, а кто виноват, должен рас

плачиваться.

сопзі&ііо гіі ѵессь 'о поп го т р е  т а і  Іа 1е$1а см. С 2471. 
1а сиріііііа (или 1а сирігіі^іа) го т р е  И $ассо см. 5-38. 
(ё ) те§1іо  ріе^аг сНе гоггоеге см. Р-1734 
іі Шо 5і го т р е  <1а1 саро (или сіаі 1а4о) рій гіеЬоІе см. 

Р 804
Іа Ііп^ш  поп Ьа 0550 е го т р е  (или е 1а гоггрег^) іі 

(І0550 (или іе о^за) см. Ь-710.
1а глосса рмп<теп<1о Іа Іагіагида, 5І го т р е  іі Ьессо см.

М-2056.
і точсопі го тр о п  Іе га^па4е!е см. М. 20С9 
поп Ііко^па {аксіагзі іі саро р г іт а  сіі готрегкеіо см. 

С-821.
поп 5І 1а 1а 1гі44а4а яепга г о т р е іе  1е ио«'я см. Р-1330. 
поп 5і го т р е  глаі ип ЬіссІЛеге с'іе поп 5е пе голірап 4ге 

см. В-717.
і ра44і го тр о п  1е Іес^^і см. Р-893.
диапЛо 5’Ьа а  готреге  іі соНо, кі 4гоѵа 1а зса 'а  см.

С-2133.
Чиаіігіпі е а т іс іг іа  г с т р о п  Іе Ьгассіа а ііа  ^іивПгіа

см. С-83.
ее 4’іп.Ыапсо діі ё опог т іо , $е 4і г о т р о  поп 4’!ю Га44о

іо см. 1-56.
И (или оо-пі) воѵегсЬіо (или іі корегсЬіо) го тр е  Н со- 

регсіі.о см. С-2595.



ком 847 К
іап іо  ѵа Рогсіо рег Гас^иа сѴіе аНіпе кі го т р е  см.

О 493.
ІІ ігорро Ьепе го т р е  1е рапсеМе см. В-506. 

КОМ РІСОІХ О  т 
516. а  готр ісо ііо  сломя, очертя голову.
517. — ѵегкІеге а  готр ісо ііо  продать за бесценок, очень 

дешево.
К О М РШ П ЧТО  т 

518- гопіріглепіо гіі саро а) хлопотливое, головоломное 
дело; Ь) (тж. г о т р ’теп1:о йі ксаіоіе или ді кііѵаіі, ді 
ІазсЬе) надоедливость, докучливость.
КОМ РІТОКЕ пі 

5’ 9. готр ііо ге  сіі зігагіе разбойник с большой дороги. 
КОІЧСОЬА } 

^ а т Ь е  а  гопсоіа см. С-110. 
КОМОЛ [

520. Гаге 1а гопда обходить дозором, патрулировать:
Сіог%іо. —■ Ѵс(1і, Н ѵессЬіо ргіпсіре ѵіепе а Гаге Іа  гопііа

( і .  СкіагеШ, «РиосНі й ’агіЦісіо» ).
Д ж о р д ж о ,  — Смотри, старый князь идет проверять по

сты.
«ѴессЬі с о т е  з іа т о , е апсога созі іігаіагсіі» сопііпиб Ріо: 

«С оте зе зреііаззе а поі іаг 1а гопсіа рег зігасіа... ТиМе 1е 
зеге, ип ЪіссЫеге яиі, ипо зІгоггаЬіссЬіеге 1&, ІіпсЬё поп зі 
Іаппо 1’ипа о сіие» (С. Агріпо, «Зіогіе й і ргоѵітгсіа»).

— Ведь мы уж е старики, — продолжал Пио, — а  все еще 
полуночничаем. Как будто иам иадо каж дый вечер обойти 
все улицы... стакан гут, другой там.,, и так до часа, а  то 
и до двух.

521. Таге Іа гопгіа (іпіогпо) а... а) кружить вокруг;
Ь) ухаж ивать, волочиться.
КСЖОШ Е і  

ѵеіосе с о т е  ипа гопдіпе см. Ѵ-197. 
а  сода ді гопдіпе см. С-2023. 
аИігаге с о т е  1а гопдіпе аі підо см. А-1300. 
1е Іе&зі коло с о т ь  1е г ар паіеіе- 1е тозсЬ е  сі гііпап- 

»опо, 1е го т ііп і Іе зГопдапо см. Ь-322. 
ипа гопдіпе поп 1а ргітаѵ рга см. Р  2297. 
Іап іо  саса ип Ьие чиапіо (или со.пе) т іІ Іе  гопдіпі см. 

В -1388. 
КСШ2АКЕ ѵ

522. гопгаге с о т е  ип ѵіпо броцить как вино:

Тиііа 1а сЦі& гопха со те  ип ѵіпо (С. Агріпо, «Ьа зиога  
ЕІоѵапе»).

Весь город гудит, как улей.

КОГМ2ІГѴЮ т  
с о т р а ^ п о  аііе&го рег с а т п іп о  И вегѵе рег го.ігіпо см. 

С-2342. 
КО 8А 1. {

523. 1а тока соп т о і і е  Іос^ііе е росЫ Ьоссіоіі пусто
цвет: слов много, а дела мало.

Ігезсо с о т е  ипа гоза см. Р-ІЗОЗ.
ІеЙо ді гозе см. Ь-469. 
— д огт іге  (или кіаге) корга ип Іеііо  сЬ гозе см. Ь-470. 
р а ^ и а  ді (или гіеііе) гсве см. Р-722.
524. Іи ііо  гояе е т іе іе  слащ авин, приторно-вкрадчи- 

вый:
Ьеі, раг 1а е зі сотрогіа  созі, іи ііа  гозе е т іе іе ,  регсЬё 

Те ѵіепе паіигаіе , орриге ё ипа соза з іи ёіа іа?  (V. Ргаіоііпі, 
с'М еіеііо»).

Когда вы говорите и так себя ведете, иа вас просто 
смотреть приятно. Это что, само собой у вас получается или 
это уже проверенный прием?

а1Гас^иа ді гохе см. А -125.
525. аѵеге 1а гока пеі Оепіі хотеть есть.
526. аѵеге Іе гозе вепга кріпе срывать розы без ши

пов, быть баловнем судьбы.
527. со^ііеге 1а р г іт а  гоха деі ^іагѴіпо лишить невин

ности.
со^Ііеге Іе гозе е Іа$сіаг 5Іаге 1е кріпе см. К-531.
528. сог(ге) 1а гоза не упустить случая, пользоваться 

случаем.
сіі іпеіа гова йіѵепіге т е іа  со!о§па см, М  1064.

529. й огтіге  виііе гове з* как сыр в масле кататься, 
ж ить припеваючи:

Аппа. — Ѵа 1&... сЬе богтігаі Биііе зріпе.
Агіиго. — Е іи поп гезіі зи ііе  гозе! {/?. Вгассо, «Ьа ?іпе 

йеІѴатоге» ).
А н н а .  — Ну вот... ты будешь почивать на терииях. 
А р т у р о .  — Да ведь и у тебя лож е будет не из роз.

530. Іаг Ііогіге 1е гоке (іаі діпергаіо вырастить розы 
на можжевеповом кусте, сделать невозможное.

531. р і^ ііаге Іа гока е Іазсіаге 1а кріпа (тж. рі^ііаге 
или со^ііеге 1е гозе е 1а$сіаг зіаге Іе кріпе) взять луч
шее, снять сливки.

Іепегхеіа с о т е  1а гоза аі пахо см. Т-360, 
ѵедеге Кіііо іп соіог ді гока см. К-541.
532. ѵоіеге согге (или со^ііеге) 1а гока вепга рип^ег^і 

(тж. ѵоіеге 1а гоза кепга 1а зріпа) ~  и скаіь  розу без 
шипов, ж елать невозможного.

533. сНі ѵиоі 1е гоке поп аЬЬіа раига деііе зріпе ргоѵ. 
хочешь сорвать розу — не бойся шипов (ср. волков 
бояться - -  в лес не ходить).

534. поп Ііогівсе (или поп с’ё) гока хепга $ріпе ргоѵ. 
нет розы без шипов.

535. поп 50П0 (Іи й е) гоке (тж. поп ё Іийо гска) =  
в жизни встречаются не только розы:

Ма поп егапо іи ііе  гозе! Оиаісипо ёе^Н еті^гапИ  ега 
Іогпаіо т а іа іо . бі сегіе т а Іа Ш е  т із іег іо зе  (Р. Реггі, «Еті- 
ёгапіі»).

Но не все было так уж  прекрасно. Кое-кто из эмнгран* 
тов вернулся больным какой-то таинственной болезнью.

Боп Оопгаіо аѵеѵа т е ззо , соп егап ѵо§1іа, Газзебіо а 
С азаіе; т а  поп сі ігоѵаѵа Іи ііа ^ие11а зоййізГагіопе сЬе 
Б’ега ітта§ іп а і:о : сЬе поп сгеёезіе сЬе пеііа ^иегга зіа  іи ііо  
г05 а (Л„ М апгопі, «I ргот еззі зрозі»),

Дон Гонсало с большим рвением принялся за осаду Ка
зале, ио это не принесло ему удовлетворения, которого он 
ож идал. Не думайте, что на войне бывают однн победы.

536. Іе гозе Ьаппо 1е Іого §ріпе ргоѵ. ^  нет розы без 
шипов:

5е ѵоіеіе еіисіісаге беІРІіаІіа йа диезіе іпопіа§пе, соп 
Чиезіа зіаеіопе, т і  раге сЬе ѵ’ап1апіаіе а  зессо. АпсЬе Іе 
гозе Ьаппо 1е іого зріпе; т а  сЫ сіаііе зріпе ѵоіеззе (Заг 
^іийігіо йеііе гозе, ІагеЬЬе зе^по йі аѵег йаіо іі сегѵеііо а 
гіт рейиіаге (Р. Рап$апір «Сессо й ’АзсоИ»),

Если вы хотите судить об Италии, глядя на нее с высоты 
этих гор, да еще в такую погоду, мие каж ется, вы напрасно 
стараетесь. Нет розы без шипов, но если бы кто-нибудь стал 
судить о розе по шипам, то его бы сочли сумасшедшим.

537. ее загап(по) гоке, Ііогігаппо (ке загаппо зріпе, 
рипдегаппо) ргоѵ. чепу быть, того не миновать.

й е  Ргеіоге. — Р асс іато  созі, ѵаііепе... Ма чиа поп с! ѵепіге 
рій; соте з.і Шее? 5е зоп гозе, Ногігаппо (Е. Ое Рііірро, 
Ргеіоге Ѵіпсепго»).

Д е  П р е т о р е .  — Сделаем так. Ты и д и ... И больше сюда 
не приходи. Знаешь, как говорят? Чему должно быть, то 
будет.

538. зопо гозе е Погі (или е ѵіоіе) ^  это только цве
точки:

Сіийісе..- — Іегі Ьо сіоѵиіо сопйаппаге а і соп?іпо ип Іаіе 
рег аѵег йеііо аі саро Йеі §оѵегпо ёе^Г іпзийі сЪе, Іп соп- 
ігопіо а диеШ сЬе 1а зега, а саза, §Н ёісо іо, зопо гозе е 
ііогі (V. Вгапсаіі, « і^аііаеіе»).

С у д ь я . . . — Вчера мне пришлось приговорить к ссылке 
человека за то. что он оскорбительно говорил о главе го
сударства. А ведь это цветочки по сравнению с  тем, что 
вечерами у себя дома говорю о нем я.

ОН Ьо гізрозіо сЬе тапсаѵапо апсога рагессЫе созе, т а  
сЬе, іп соп{гопіо аі р г іт і іе т р і, егапо о г т а і  гозе е ѵіоіе 
( I .  Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ц іоѵ іпегга»).

Я ответил ему, что многого нам еще недостает, но что 
по сравнению с первыми днями это просто цветочки.

сіа(ІІа) 5ріпа паксе (1а) тока см. 5-1432. 
КОЗА 2. а щ

539. сагІоГпа гоя а п о е з с т к э  о призыве в армию.
540. Іо^Ііо  гока временное удостоверение на праве во

ждения автомобиля (до получения ш рав»).
то п й о  го5а см М-1752, 
зо^по гоаа см. 5-894,
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541. ѵегіеге 4и44о (соіог) го$а (или іп соіог сіі гоза) 
видеть все в розовом свете:

«5аі регсЬё геао гоза? РегсЬё іп Типіэіа, іп Бісіііа... 1е 
р а ііо ііо і; ІівсЬіаѵапо... Іо Ьо (горре сове йа (аге, поп Ьо 
іешро рег іпогіге!» (/.. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, &іоѵіпегга»).

— Знаеш ь, почему я все вижу в розовом свете? Потому 
что в Тунисе, в Сицилии... тоже свистели пулн... У меня 
слишком много дел и нет времени для смерти!

2і:ссЬего е ас^иа гока, поп ^и азіа  т а і  аісипа сока 
см. 2-101.
К 08А К І0 т

542. зіііаге 4г44о іі гокагіо в ы л о ж и т ь  все начистоту, 
высказаться без обиняков.
К08А Т0 а щ  

ѵ?ѵеге а шіеі го$а4о см. М-1404.
К 0 8Е 0  а ш

і гозеі та44іг.і см. М-952.
543. (аге аррагіге (4и44о) говео представить (все) в 

розовом свете.
ѵегіеге 4и44о гіі 4іп4а гохеа см. Т-650а.

К08ІСАКЕ (тж. К08ІССНІАКЕ) ѵ 
гокісагві Іе ш апі см. М-638.
0550 йиго а  гозіссНіаге см. 0-677. 
сЬі поп гЫ са, поп говіса см. К-411.

К 0 5 Р 0  т
544. іп^Ніо44іге (или іп^оіаге) ип гохро (ѵіѵо) про

глотить обиду, оскорбление.
545. сНі 5е§ие іі гокро, сагіе пеі (0550 ргоѵ. =  с кем 

поведешься, от того и наберешься.
К 0 5 8 0  а§{г е т

546. Г 0 5 5 0  с о т е  ип’ап ^и п а  (или ип Вассо, ипа Ьгасе, 
ипа Ьгадіа, ип сагЬопе ассево, ипа сіііе&іа, ипа (га^оіа , 
ип раііо , ип ратЬ его , ип ^атЬ его  со44о или Ьо1Іі4о, аг- 
го54і4о, ипа т е іа ^ г а п а , ип Ног сіі те іо ^гап о , ип рара- 
ѵего, ип рарра^аііо , ип ререгопе, ип ріпоссНіо, ип ро
то во го , Іо 5ѵег2іпо, ип 4ассНіпо, ипа ѵ а т р а ; тж. Г 0 5 5 0  
аі раг йі ип §а1Іо) е* красный как рак:

— Ие гіотапгііато  а Сіепеггі, е Сіепеггі, гоззо соше ип 
Вассо, сЧ тразІісс іа  сЪе ГЬа ѵедиіо апсЬе з іат аШ п а , сЬе ѵа 
Ь епіззіто  (А . Ро^аггаго, «Оапіеіе Согііз»).

— Спросим о нем у Кленеццн, а Кленецци. покраснев как 
рак, станет путаться и утверждать, что видел его еще се
годня утром, совсем здоровым.

11а Ргіпсіре^за гііѵеппе гозза іп ѵізо согпе Ьгасе (/. Саі- 
ѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»).

Принцесса так и вспыхнула.
Ьа сопіезза Тагчиіпіа, гозза соше ипа Ьга^іа, зіаѵ а (Зі- 

сепсіо... (А. ро%аггаго, «Ьапіеіе Согііз»).
Графиня Тарквиния, с краской на щ еках, продолж ала...
...Роег’о т о . сііѵіепзе гоззо йаііа  ѵег^о^па с о т е  ип сагЬопе 

ассезо (С. Ыегиссі, «Зеззапіа  поѵеііе ророіагі т опіаіезі» ). 
...Бедняга чуть со стыда не сгорел.
Созі сіісепсіо, 1а еіоѵіпеНа зі !е ' гозза соше ипа сІ1іе§іа, 

е соп аііо  іедеіагіго павсозе іі ѵоііо пеі зепо ад ипа сіеііе 
зие сіоппе (Л. С. Ваггііі. «Сарііап Оойёго»).

Сказав это, девочка зарделась как вишня и, склонив го
лову. спрятала лицо на груди у одной из женщии.

— Ма іо... — ЬаІЬеііо М егіггі, гоззо с о т е  ип ^ а ііо  (Е . Са- 
зіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп$огіе»).

— Но ведь я... — пробормотал Мернцци, покраснев как рак. 
Риогі §іогпаІі, іиогі ІеМеге. іиогі п»іе. В., гоззо с о т е  ип

&атЬего, ^иагйаѵа іп  $геііа е $игіа сагіе е сагіе, Іе Ьиііаѵа 
рег іегга, зиі зеё ііі, зи ііе еапіЬе гіееН а т іс і (Л. Ро§аггаго. 
«Оапіеіе Согііз»).

Прочь полетели газеты, письма, заметки. Б., красный кек 
рак, впопыхах перебирал груды бумаг и швырял их на пол, 
на стулья, под ноги- своих друзей.

Сагіо. — 51 а | ргоргіо Ъепопе. 5еі гозза с о т е  ипа теіа& гапа 
(С. Регіоіі, «ОісНіагагіопе» ).

К а р л о .  — Ты прекрасно выглядишь. Румянец во всю 
щеку.

...и п а  Ьосса гозза с о т е  ип Ііог гіі те іодгап о , гіеі сарсііі 
сііс зетЬгаѵапо ого Іііаіо (Р. Реггі, «Ет щ гапіі» ).

...Ее губы были как гранат, а волосы казались золотыми. 
Ь’аѵѵосаІо, гоззо с о те  ип рараѵего, ѵоіеѵа ргоіезіаге 

(А. Ро%аггаго, «Оапіеіе Согііз»).
Адвокат, покраснев до корней волос, пытался возражать. 
5і іесе гозза с о т е  ип рараѵего (О. Ѵегца, «Мазіго-йоп 

СезиаШ о»).

Она зарделась как маков цвет.
ОиапсЗо роі і зирегіогі 1о ароз*го!агопо соп диеі «іи»..; 

сііѵепіаѵа гоззо с о т е  ип іассЬіпо {/,. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, 
ціоѵ іпегга»).

Если ж е начальство обращ алось к нему на «ты»... он 
багровел как индюк.

А зепіігзі сЫ атаг Роіепгііпа, со тр аг  С ерреііо йіѵепіб гоззо 
с о т е  ип ререгопе Йаііа Ьігга (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге ііі 
РіпоссЫо» ).

Услыхав, что его назвали Мамалыгой, кум Джеппетто от 
злости покраснел как рак.

II Ьагопе 2ассо, гоззо с о те  ип ререгопе, гіепігб йаі Ьаі- 
сопе (С. Ѵегца, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

Барон Д закко вернулся с балкона в комнату, красный 
как рак.

Ей ё йіѵепіаіо гоззо. с о т е  ип ріпоссЬіо, зорга е і і  г і^ о т і 
(Е. Ѵіііогіпіг «II ^аго^апо гоззо»).

И щеки у него стали красными как кумач.
— Ѵіеп диа, ѵіеп чиа, — егійо со таге  Зібога. гозза с о т е  

ип ротогіого... (С. Ѵегца, «Ыоѵеііе гизіісапе»).
— Поди, поди сюдаі — крикнула, краснея как помидор, 

кума Сидора.
Ь’ЕПза сііѵепіб гозза с о т е  ипа ѵ атр а , іесе ип сІрі^Но 

пего е саѵо Гого1о§іо, ипа сіро ііеііа б’агееп1о (А. Ро&аггаго, 
«гѴ огоіоціо  й і Ы за»).

Элиза вспыхнула, нахмурилась и достала часы — сереб
ряную луковицу.

...II чиаіе Ііпзе йі поп ассог^егзеие, гоззо а і раг ді ип 
^аііо  (С. Ѵег^а, «Мазіго-йоп СезиаШо»).

...Барон, покраснев как рак, сделал вид, что он этого не 
заметил.

Ьіапсо е гоззо см. В-640.
547. Ьегге44а г05ха кардинальская шапка.
548. — аѵеге 1а Ьеггеііа го55а быть кардиналом.
549. С ат іс іе  говзе ист. «красные рубашки», гарибаль

дийцы.
т а і  Г0580 см. М-176.
ого гіі Воіо^па сНе 5І (а  (или сЬе гііѵеп4а) Г0550 сіаііа 

ѵег^о^па см. В -1009.
550. раппо гоззо «красная тряпка», нечто ненавистное, 

вызывающее злобу, раздражение:
— Кеіоге іо? Ма Іа геііогіса ё ргоргіо іі гпіо ойіо, іі т іо  

раппо гоззо (АГ. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Это я -то  ритор? Да я ненавижу риторику. Оиа для 

меня, все равно что красная тряпка для быка.

551. аѵеге іі с іп іоІ(іп)о  (или Н Шо) г05§0 (тж. рог- 
Іаге ІІ сіпіигіпо гоззо) быть особенным, пользоваться 
преимуществом, иметь привилегии, быть в привилегиро
ванном положении (пример см. В-678). 

аѵеге И сиіо соііо пеі сесі го§5І см. С-3147, 
аѵеге гпоііі ^ІоЬиІі го§5І см. 0-792. 
552. аѵеге (или Гаге) И па§о го5§о много пить, быть

пьяницей.
553. аѵеге і! па§(гіпо гоззо родиться в рубашке.
554. аѵеге іі зап^ие го5§о быть вспыльчивым, горя

чим.
555. !аге сотрагіге іі ^ іаііо  рег Г0§50 ^  выдавать 

черное за белое. 
Іаге ІІ па§о гоззо см. К-552. 
556. ^аге ^ іі оссЫ гоббі плакать, заливаться слезами.
557. Таг5і гоззо (тж. Ыге іі ѵ іб о  го§зо) покраснеть, 

смутиться:
— АЬ! ^аі !1 ѵізо гоззо? і ’Ьаппо ^и азіа іо  т е п о  <11 чиеі сііѳ 

сгейеѵо (Р. М агііпі, «Ьа тагсНеза»).
— Ах. ты покраснел! Значит, тебя испортили меньше, чем 

я думал.

558. Іаг5І Г0550 е раііісіо то краснеть, то бледнеть; ме
няться в лице:

Боп Б іе§о а циеі ёізсогзо зі Іасеѵа гоззо е  раІІЫо да ип 
тотоепіо аІГаІіго (С. Ѵегца, «Мазіго-йоп Сезиаісіо»).

Дон Диего, слуш ая э т и  речн, то и дело менялся в лице.
пазееге соі сіпіоіо гоззо см. N-20. 
рогіаге ІІ сіпіигіпо гоз5о см. К-551
559. ѵейеге (іи ііо ) гоззо быть в ярости, вне себя: 

Зопо зетр ге  з іа іа  Гіега е сі ѵиоі росо а [апп і топіаге
И запцие а ііа  іезіа , аііога ѵесіо гоззо {А. Могаѵіа, «Ьа 
сіосіага» ).

Я всегда была гордой, и чуть что, кровь ударяет мне 
в голову, и тогда я становлюсь невменяемой.



N011 росЫ... 8І егапо Шив! гіі гіргепбеге 1а ѵііа сопіойа 
б’ип іе т р о ... піа ога согпіпсіаѵапо а ѵесіег гобзо (Ь. Ргеіі, 
«Сіоѵіпегга, ёіоѵіпегга»  ).

Многие питали иллюзии о возвращении к прежней спо
койной жизни... Но теперь они начинали выходить из себя.

1а сагіа поп сііѵепіа гозза см. С-1108.
560. ^иапйо ріоѵега гоззо! ^  после дождичка в чет

верг, когда рак (на горе) свистнет:
АІопд. — Е гіш азіа 1п загіогіа рег йие оге: е  Ьа йеііо а ііа  

т і а  рабгопа сЬе гіраззег^.
Магііпа. — 5і, ^иапс^о ріоѵегй г о б б о  {Е. Роззепіі, «Ѵ іііеііа  

Іиогі рогіа»),
Н о н о. — Она пробыла в ателье два часа и сказала моей 

хозяйке, что вернется.
М а р т и н а . ' — Конечно, после дождичка в четверг!

561. 4и44о іі Г0550 поп ё Ьиопо, е 1и44о іі ^іаНо поп ё 
саШѵо ргоѵ. ^  нельзя судить по внешнему виду, наруж 
ность обманчива.

562. 4и44о іі гоьао поп 5оп сіііе^е ргоѵ. ^  красна к а
лина, да на вкус горька; не все то золото, что блестит. 
КОЗЗОКЕ т

сЬі йеІі44о поп Ьа, гозхог поп $еп4е см. 0-86. 
КОТА і  см. К Ш Т А  
КОТА IА }

563. Ч5сіге йаііе го4аіе а) сойти с рельс; Ь) сойти с 
верного пути.
КОТЕІХА /

564. аѵеге чиаІсЬе гоіеііа іеогі ро$4о быть не совсем 
нормальным (ср. у него не все шарики на месте):

— Ыоп ё регісоіозо. В ип ргоіеззоге... Оеѵе аѵеге яиаі- 
сЬе го іеііа Гиогі розіо (С. Агріпо, «Ье т іііе е ипа Ііа ііа»).

— Он ке опасен. Это преподаватель... Д олж но быть, у 
него ие все шарики на месте.

565. ^Іі т а п с а  ^иа1с^^е гоіеііа  у него шариков не хва
тает;

— Ма ^ие11о ё ип росо... — е Гасеѵа зе^по соі сіііо сопіго 
1а Ігопіе, с о т е  рег т о з іг а ге  сЬе &ІІ ш апсаѵа чиаІсЬе гоіеііа 
(Л1. 5егепі, «I ^ іо гп і йеііа  позіга ѵііа»).

— Но он ж е немного того... — и надзиратель вырази
тельно покрутил пальцем у лба, как бы ж елая дать  понять, 
что у профессора не все дома.

КОТОЬАКЕ ѵ 
гоіоіаге іі заззо  сіі 8ізі?о см. 5-828. 
ріеіга сЬе гоіоіа поп іпеЙе т а і  егЬа см. Р-1784. 
заззо сНе гоіоіа поп Га т и зс (Ь і)о  см. 5-260.

КОТОЬО т
566. а гоіоіі кубарем, кувырком.
567. апйаге а гоіоіо (или а гоіоіі) пойти прахом:

5опо ѵепиіо ѵіа гіа Ьи^апо а ргесірігіо рег Іа т і а  еіе- 
гіопе сЬе ѵа а гоіоіі (А. Родаггаго, «Оапіеіе Согііз»),

Я сломя голову примчался из Л угано спасать положение, 
так как моя кандидатура висят на волоске.

Ога поі ботап г ііато : езіз іе  ип зоіо Іаѵогаіоге, ип зоіо 
орегаіо репзіопаіо, ип боіо роѵего іп І іа ііа . ѵегзо іі чиаіе
і побігі еоѵегпапіі зі сотрогіагопо соп и^иаіе Іоііегапга 
теп іге  Іа позіга есоп отіа  ѵа а гоіоіі («Ь’0піі& », 10 по- 
ѵетЬге 1977).

Мы спрашиваем: существует ли в Италии хоть один тру
дящийся, хоть один рабочий, вышедший на пенсию, хоть 
один бедияк, к которому наше правительство относилось бы 
с такой ж е снисходительностью, в то время как наша эко
номика трещит по всем швам.

568. т а п й а ге  а  гоіоіо (или а гоіоіі) погубить:
АІЬегіёМ. — Ад о^пі іга ііо  соп Іе іие рагоіе... т іп ассі гіі 

т а п й а г е  а гоіоіі 1а т і а  сііріотагіа (I. 8ѵеѵо, «Іп[егІогііа» ).
А л ь б е р и г и .  — Ты то и дело своим... вмешательством 

грозишь расстроить все мои старания,
КОТСМОО 

іаѵоіа гоіопйа см. Т-134.
— т а п ^ іа г е  а іаѵоіа гоіопйа см. Т-135.

КОТТА I !
569. а го ііа  йі соііо а) сломя голову, во всю прыть; 

очертя голову:
51 ийГ II ги т о ге  гіі ип с а т іо п  сЬе зі аѵѵісіпаѵа а гоііа Ш 

соПо (Л. ОеІ[іпі, «Рассопіі» ).
Послышался шум грузовика, приближавшегося с бешеной 

скоростью.
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Апіопіо. — Э отап і таШ па, ѵоі ѵі ітЬагсЬегеІе зи і «\Ѵа- 
бЬіп^іоп» .

МісНеІе. — О отап і таШ па!.. Собі?! А гоііа гіІ соііо! 
(/?. Вгассо, «II сіігіііо аі ѵіѵеге»).

А н т о н и о .  — Итак, завтра утром вам предстоит погру
зиться на борт «Вашингтона».

М и к е л е .  — Завтра утром! Так вдруг? Очертя голову!

b) как попало, из рук вон (плохо); напропалую:
Сопіе. — Іо поп арргегго чиеі сЬе ѵаіе, т а  чиеііо сЬе 8І 

рио Брепйеге.
МагсНеве. — БрепсЗеге риге а гоііа с іі соПо. Мігапйоііпа 

поп іа з і іт а  Йа ѵоі (С. Соійопі, «Ьа Іосапёіега» ).
Г р а ф. — Я ценю в деньгах только возможность их тра

тить.
М а р к и з .  — Вот именно, тратить без оглядки. Мирандо- 

лина вас не уважает за это.
Ьиіёі. — II риЬЫісо бі сопіепіа гіеі ѵаийеѵШеБ е деі й гат -  

т і  ІгапсеБі ігагіоШ а гоііа (11 соііо (О. СНегагйі, «Ь’апеИо 
йеііа  тайге»).

Л у и д ж и .  — Публика довольствуется французскими во
девилями и пьесами, переведенными кое-как.

c) во всю, не щ адя сил, без устали, не покладая рук; 
до изнеможения:

I сапі аЬЬаіаѵапо а  гоііа г і і  соПо... (Р. Р. Разоііпі, «Ѵпа 
ѵііа ѵіоіепіа»).

Собаки заливались бешеным лаем...

й) до полного уничтожения, до полного краха; в пух 
н (в) прах:

Агіеззо Іи ііо  апсіаѵа а го ііа  сіі соііо рег сіоп ОезиаШо 
(С. Ѵег§а, «Мавіго-йоп С езиаійо»).

Теперь у дона Дж езуальдо все шло прахом.
АйоЦо. — АЬ, аЬ? сарізсо... Іи Ьаі ^ о с а іо  е регсіиіо. 
Атіісаге. — Регдиіо а го ііа  сіі соПо (С. ОНегагйі, «II 

зо^по йі ип Ьгіііапіе»).
А д о л ь ф о .  — Вот как? Понимаю... Ты играл н про

игрался.
А м и л ь к а р е .  — Проигрался в пух и в прах.

570. апйаге іп гой а а) разбежаться во все стороны; 
Ь) пойти прахом.

571. йаге гоШ  нанести поражение, разбить.
572. еквеге а ііа  го ііа  (или аііс го4Іе; тж. ѵепіге аіій 

гоііе) злиться, сердиться (пример см. 0 -899).
573. езкеге іп ю 4іа соп с}€І враж довать, быть в ссоре 

с кем-л.;
— Ма поп в іе іе  Іп гоК<1? — Бого аігй іі ЫссМегІпо, Гіз-

Б апёоті зоѵгаррепзіего. — N0 , — ёіззе с а іт о  (С. Раѵезе, «Ьа 
зріаёёіа»).

— Вы ие поссорились? *— Доро поднял бокал и задумчиво 
посмотрел на меня. — Нет, — сказал он спокойно.

574. еквеге рег 1е гоііе быть в упадке, переживать упа
док, быть в плохом состоянии.

575. іи ^^ іг  (в!) а (или іп) го На беж ать сломя голову, 
драпать.

576. піейсге іп гоМа а) разорить, довести до разоре
ния; Ь) победить, разбить.

577. рагНге а (или а ііа , іп) гойа а) уйти разозленным, 
недовочьиым; Ь) поспешить уйти.

ѵепіге аііе  гоііе см. Я-572.
578. ѵепіге аііе го44е соп чй поссориться, испортить 

отношения с кем-л.
с’ё йа апйаге а  го44а йі соПо с о т е  і саггогіпі йі № - 

роіі см. N-12. 
КОТТА II }

579. сатЬ іаге  (ѵли т и іа г е )  го44а пойти по другому 
пути, изменить направление; переменить тему (разго
вора и т. п.):

І.’аІіЬгіѵо (1е11 а сопѵегаагіопе зі Гасеѵа регісоіозо, е  (1оп 
РаЬгігіо зі а ііге ііб  а сашЫаг гоМа (О. Тотаві сіі Імтре- 
йиаа. «И Саііорагйім>).

Разговор начал принимать опасный оборот, и дон Фаб- 
рицио поспешил переменить тему.

II Г.е сопсіизе сНе поп ві роіеѵа с г т а і  ш иіаге гоііа е 
1*ргтпібіі2іо йоѵеѵа Б̂Бег#» ассеііаіо  (Е. Мизсо, «Ьа ѵегііа 
8и11'8 зеііетЪге 1943»).

Король решил, что теперь уже нет другого выхода н надо 
подписать перемирие.

580. те44ег5І іп го41а о тр ав и ть ся  в плавание, 
ш иіаге го 44а см. К-579.

к



кот 850

КОТТО 1.
Пега го44а см. р -666, 
а Ьессо го!4о см. В-387. 
соп 1е 2'а т Ь е  го44е см. 0-125. 
соп 1е 05ка гоііе (тж. го44е 1е о«5а) см. 0-683. 
апгіаге соі саро гойо см. С-723, 
апсіагпе а (или  соііа) 1е$1а гойа см. Т-516, 
аѵеге 1е о$ьй гойе см. 0-690. 
аѵеге 1о ксіііп^иа^поіо гойо см. 5-448 
іа$сіаг5і 1а 4е$1а р г іт а  а ’аѵег1а (или  аѵапй сЬе кіа) 

гой а см. Т-559.
діосаге а гисса го й а  см. 2-94.
Іаксіаге пе.Іа т о і а  1е ксагре гойе см. М-2108, 
рагеге ип йіксо гойо см. 0-592. 
ріоѵеге а сіеі гойо см. Р-1831". 
іеьіаге соп 1а Ьосса гойа см. В-913, 
г ітап еге  а  (или  соі) саро гойо  см. С-790.
5еп(іг5І 1е 055а гойе см. 0-690.
и5сіге соп Іе 055а гойе см. 0-711.
и5сіге а (или  соііа) 1е$4а гойа см. Т 515.
авзаі рагоіе е росЬе Іапсе гойе см. Р-589.
Ьагса гойа, т а г іп а іо  хсароіо см. В-289.
(ё ) т е д і іо  ріё Ьа^паіо  сііе 4ев4а го й а  см. Р -1724.
■а Іапа о§§1 ё ого гойо см. Ь-119
аПа паѵе гойа оді.і ѵе.п4о ё сопігагіо см. N-118.
кассо гойо! см. 3-42
*ассо гойо поп ііеп п іЬІіо , роѵег и о т о  поп ѵа а  (или 

поп На) С0П5І5 ІІ0 см 5-43.
1е есс ііе зі т е й о п  а соггаг соі рогго е пе гірогіап 

1а 1е$4а го44а см. 5-537.
КОТТО 2. т

5 8 '. апЛаге 4га іі го44о е 1о я4гассіа4о еле-еле сводить 
концы с концами.

582. саѵаг5еІа (или  рЛ55аГ5епе, заІѵаг5І, изсіге) рег 
І1 го44о йеііа сиіГіа чудом спастись, чудом выпутаться из 
неприятной истории, сдрлать невозможное:

Ьа т іі іа г е  гпі зі рогіо зиі ЬгопсЬі е зиі р о ітоп е зіпізіго, е 
сі ѵоііе Іи ііа 1а заійегха гіеііа рагіе аззаШ а--. рег изсігпе, с о т е  
зиоі сІігзі, рег іі гоііо сіеііа сиК Іа (С. Сіивіі, «Ерівіоіагір»).

Туберкулез затронул мои бронхи и левое легкое, и по
надобилась вся устойчивость пораженных органов, чтобы 
я  смог, как говорится, уцелеть, оказавшись на волосок от 
гибели.

I (Зійа^! е Іа Нгіигіопе беііе гагіопі ргоѵосапо ип ѵіѵо т а і -  
еопіепіо іга е іі е^ш ра§д^.. Ма§е11апо гіезсе а саѵагзеіа рег
і і  гоііо гіеііа сиТПа («Сіогпі», 30 йесетЬгі 1973).

Лишения, уменьшение рациона — все это вызвало сильное 
недовольство экипажей... Лишь по чистой случайности М а
геллану удалось спастись.
гпе4іеге ипа 4орра сіігітреііо  аі го44о см. Т-752.
1а 4орра поп аггіѵа аі го44о см. Т-754.

КОТТІЖА І
583 го44ига сіі 1а$сНе (или  <1і саро) назойливость, на

доедливое приставание.
КОѴАІО т

йаге (или  4ігаге) (йеі) саісі а і гоѵаіо см. С-126. 
КОѴЕІЧТЕацц  

5иІІе Ьгасі гоѵеп41 см. В-1182.
КОѴЕ5С1АКЕ ѵ 

гоѵевсіаге 1а Ьгойа асісіовзо а  см В -1244. 
гоѵевсіаге 1е саг4е см. С -1096. 
гоѵевсіаге Іа Ігі44а4а см. Р-і-328 
гоѵевсіаге іпвийі соп4го чй см. 1-321 
п е т т е п о  ье гоѵе5сіа55е іі т о п й о  см. М-1814 
^Іі 5І гоѵевсіа 1о 54о т а с о  см. 5-1784.

КОѴЕ5СІО адц е т
584. іі гоѵезсіо йеііа т е й а ^ Ііа  оборотная сторона ме

дали.
Рогзе §11 аѵгеЬЬего гіаіо ипа тпегіа^ііа: ша Іпіапіо ега диезіо,

11 гоѵевсіо гіеііа тес іае ііа  (Р- Саіепіе, «Ѵп іпѵегпо (гейізвіт о»).
Может быть, ему дадут медаль, но пока у  него лишь ее 

оборотная сторона.
585. — <4по54гаге іі гаѵечсіо гіеііа гпрсіа^ііа показать 

оборотную сторону медали.
асяиа а  гоѵеьсі см. А-117.

586. а (или йаП гпѵеягіо наоборот, не с того конца, 
шиворот-навыворот:

5 оіе. — Е ЕІі и отіп і зі сопіепіегаппо сіі еззеге аиеііо сЬе 
зопо: е ее чиезіо поп ріасега Іого, апбгаппо Гй&іоиапгіо а 
гоѵевеіо, е аг^отепіапгіо іп аІзреНо гіеІІа еѵігіепга гіеііе созе. 
с о т е  (а с іііз з іт а т е п іе  роігаппо іаге (О. Ьеорагйі, «Орегеііе 
тогаіі» ).

С о л н ц е .  — И пусть люди довольствуются тем, что они 
такие, какие есть, а если эти изменения придутся им не по 
ираву. они станут рассуж дать шнворот-на вы ворот вопреки 
очевидности. Это им легче легкого.

— Ё іі Рарра^аПо... гіреіе іи ііо  диеііо сЬе зепіе. Ма « Іо  
со те  поп сарізсе пиііа гіі чиеііо сЬе зепіе е сіі диеііо сЬе 
гіісе, созі зреззо ^ іі сар ііа  гіі рагіаге а гоѵезсіо (С. Кодагі, 
«Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

— Это попугай... он повторяет все, что слышит. Но так 
как он ие понимает ни того, что слышит, ни того, что го
ворит, то зачастую он говорит совсем невпопад.

Б87. — аііиа.е  а гоѵеясіо идти не как надо, идти 
вкривь и вкось:

— Іпѵесе. (1а чиаІсЬе іешро, ІиМо ші ѵа а го'. :яиог Іпііо; 
1е й івегагіе ріошЬапо ипа Йоро 1’аКга (О. О Аппитіо, 
*ТПоп!о с.іііп иіогіг»),

— А вот у меня с некоторых пор все идет вкрнвь Л 
вкось: одна беда валится аа  меня за другой.

588. — па4о а гоѵевсіо =  как пыльным мешком из-за 
угла пришибленный.

а (или рег) гіігійо е а  (или рег) гоѵевсіо см. О  562.
пё рег гі44о, пё рег гоѵексіо см. К-448.
о рег гі44о с рег гоѵезсіо см. Н-44Р.
поп аѵеге пё <1гі44о пё гоѵевсіо см. 0-568.
аѵеге 1е Іипе гоѵексе (или а  гоѵезсіо) см. 1,-897.
сопоясе 'е іі іНгіі4о е И гоѵезсіо см. 0-571.
гіаге ГІ44І е гоѵезсі см. К-451.
589. йаге ип гоѵехсіо а  задгть  ксму-л. встрепку. 
Іаге піігасоіі а  гоѵексіо см. М-1530.
590. Таге а (или іі) гоѵехсіо (или а ііа  гоѵексіа) по

ступать, делать наоборот:
Оі диеБ(і Йи’ Ггаіеііі.., іі рій ріссіп- ’дЦ ега... ггаііагп- 

еіоіо, ип ро’ веете :іі сегѵеііс ...1е Іасеѵа Іиі 4иМе а!іа 
гоѵ '^с■ 1е 8и’ сове (О. Кігиссі. *5еззапіа поѵеііе ророіагі 
топіаіезі»).

И з этих двух братьев.., младшиЧ был... дурачок, с при
дурью, ...все делал шнворот-иавыворот.

^иаггіаге соі Ьіпосоіо аПа гсѵезсіа см. В-752.
591. Іеѵагві соііа с а т іс іа  (или соі §гі1Іо) а гоѵексіо 

(или аПа гс ѵезсіа) встать с левой ноги.
592. ш аш іаге а гоѵексіо перевернуть вверх ногами, сде

лать наоборот.
ше44е»-5І 1а реііе аііа ■■оѵ>“5сіа см. Р-1047. 
ріоѵеге а гоѵексі см. Р-1831а 
вареге іі <1ігі44о е П гоѵеьсіо см. 0-571. 
ѵегіеге соі Ьіпосоіо а ііа  гоѵексіа см. В-752.
593. ояпі (*1і)гі44о На іі кио гоѵезсіо ргиа. все 

имеет .-вон хорошие и плохие стороны.
о§пі тегіа&Ііа Ьа іі кио гоѵеясіо см. М-1023.

К О Ѵ Ш А  ( т ж . К У Ш А ) I
594. а  гоѵіпа бурно, стремительно.
595. апгіаге (или сайеге) іп гоѵіпа разориться; прийти 

в упадок (пример см. -1036; В-388)
596. іп сатт іп аг5 І аПа гоѵіпа идти навстречу гибели, 
т е п а ге  $4га^е е гиіпа см. 5-1909.
597. те44еге (или тап й аге ) іп (или а) гоѵіпа разо

рить, довести до разорения.
598. т іп асс іаге  гсѵіпа грозить обвалом (например, о 

здании).
сНі ^іоса аі 1о44о іп гоѵіпя ѵа <1і Ьо44о см. Ь-766
599. 1а гоѵіпа поп ѵиоі т .кегіе  ргоѵ. ~  бедняку де

нег не накопить, разорение не грозьт бедняку.
600. а  4аІ гоѵ.па, 4а1 риг.іеііо ргоѵ. ~  против каждой 

хвори свое лекарство.
ЯСVINАКЕ ѵ 

гоѵіпаге Іа р іагга  а  ^сі см. Р-1551.
Гасдиа сНе4а гоѵіпа і роп4і см. А-204. 
гоѵ:пап 1е сауе т и га іе , поп яиеііе (а(4с іп сагіа см, 

С-1206.



КОѴІІЧАТО а д ё  
гоѵіпаіо пеііе ЬагЬе см. В-233.

КЬВА і
601. а гиЬа (обыгн. употр. с гл. апйаге, ѵепйегзі, есс.) 

нарасхват:
«Ьа Сгосіаіа», соціепеѵа ип агіісоіо зсаііго  е Іегтсе Гігшаіо

«Ег§о», сЬ’ега іі п о т е  ^іогпаіізіісо гіеі Оопаёеі. І/есПгіопе 
апсіб а  гиЬа (С- йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йот апі»).

«Ла Крочата» опубликовала едкую и злую статью, под
писанную «Эрго» — псевдонимом Донаден. Номер покупали 
нарасхват.
602. апсіаге а гиЬа е а зассо подвергнуться грабежу. 
ЬОЗ. глейеге а гиЬа (или уст. а гиЬеііа) разграбить, 
тап гіаге  (или т е ііе ге )  а зассо е гиЬа см 5-31.

К1-1 ВАКЕ ѵ
гиЬаге Г агііта  см. А-782.
гиЬаге а Ьгассіа аиасіге см. В -1148.
гиЬаге іі сегѵеііо см. С-1606.
гиЬаге соі Гіаіо см. Р  597.
гиЬаге іі Іагсіо аПа ^ а і іа  см. 1.-165.
гиЬаге 1а т а п о  а  ай см. М-656.
гиЬаге а т а п  $а!ѵа см М-505.
гиЬаге іі тев ііеге  см. М-1292.
гиЬаге киііа т із и г а  см. М-1591.
гиЬаге Іа то й ея ііа  аііе  ргеіагіопі см. М 1619.
п 'Ьаге 1а (или ипа) т о к а  (или іе т о к е )  см. М-9080,
гиЬаге іі рапе а чс! см. Р-282.
гиЬаге 1а рагоіа сіі Ьосса а чсі см. Р-567.
гиЬаге (Іі реко см. Р-1379 Ь).
гиЬаге хиі реко см. Р-1384.
гиЬаге Іа роІреМа гіаі р іа 'іо  а  чсі см. Р 1987.
гиЬаге киііа зрогіа см. 5-1504.
гиЬаге іі Іе т р о  (а  яс) см. Т 285.
е к э г е  (или Таге) соше і Іагігі йі Різа сЬе іі ^іогпо 

Іеіісало (или сЬе іі ^іогпо $і Іеѵап §1і оссНі,) е 1а поііе 
ѵаппо (а )  гиЬаге іп з іе т е  см. Ь-82. 

іп сага <іі І^йгі поп сі 5І гиЬа см. С-1195. 
сЫ Ь агхха соі Іаііго о гиЬаге о Таг ѵЫ а см. Ь-83. 
сЬі Ьа гиЬаіо 1а ѵасса, рио іиЬаге іі ѵііеПо см. Ѵ-8. 
сНі Іаѵога, Га 1а ^оЬЬа, е сНі гиЬа *а 1а гоЬа см. С-820. 
сНі гиЬа рег аіігі ё і т р :сса!о рег (или гіа) её (или ѵа 

аНе Іогсііе рег эё) см. А-568.
іі сіаѵоіо іпвсдпа а гиЬаге т а  поп паксспгіеге см. 

0-363.
ё Іаг’го сііі гиЬа е сНі Ііепе II вассо см Ь 85. 
а ІазсіаГіге §Іі гиЬагоп 1а т о д .іе , е роі т о - і  см. 

Ь-192.
1а рггіа <іі гііеіго ё чиеііа сііе гиЬа Іа сака см. Р-2115. 
1а гоЬа гиЬа Г а п іт а  см. К-485.
гиЬегеЬЬе іі Тито аііе сапсісіе (или аПа $сНіассіа!а) 

см. Р-1457.
604. а  гиЬаг росо зі ѵа іп да 'ега, а  гиЬаг Іапіо зі Га 

саггіега ргоѵ. =  что сходит с рук ворам, за  то ворйшек
бьют.

(апіо ё Іягіго сЬі гиЬа сЪе сЬі Ііепе (или гедре) іі кас-
со см. 1. -85.

1а Іаѵоіа гиЬа ріи сНе гоп Га іі Іасго см. Т-149.
к ч в а т о  аии

пеііе оге гиЬаІе см. 0-446.
і (ш а№ п і гиЬаіі поп Гаппо т а і  ГгиМо см. (^-86. 

КІ-ІВЕКІА } 
т е й е г е  а гиЬегіа см. К-603.

КиВІССІЧЕ
605. ра$$аге (или айгаѵегхаге, каііаге) іі КиЬісопе пе

рейти Рубикон:
Е ргезіо о 1 а г г! і Ьізо&па сЗесігіегзі а равваге 11 КиЬігопе

(Е. Сазіеіпиоѵо, «I М опсаіѵо»).
А рано или поздно придется сделать решительный шаг. 
фиапсіо П п аітеп іе  зопо гіизсііо а сопѵіпсегіі е т і  зопо 

ігоѵаіо зи і шагсіаріейе. т і  ё рагяо йі аѵеге со тр ш іо  ип 
зіо  іггерагаЫІе, со те  зе аѵеззі аіігаѵегзаіо іі КиЬісопе 
(Р. ЗраИеІіі, «Езате йі гірагагіопе»).

Когда мне, наконец, удалось заставить себя уйти и я 
оказался на тротуаре, мне показалось, что я совершил что- 
то непоправимое* точно перешел Рубикон.

К О Ѵ  851

Іп диапіо аИе 5ие аѵѵепіиге, Та 'сгопаса Іо Гасеѵа рій 
зсарезігаіо сЬе поп !оззе Ш геаііа ; сотіпсіаѵа зоіо агіевзо 
а Іііаге іі рег[еііо атоге соііа Ь е іііз з іта  Оііаѵіа, Іизіп&аіо 
Йа Іеі, ёа Іеі зргопаіо а ?аге іі за ііо  сіеі КиЬісопе... (С. /^о- 
ѵеііа, «Маіег йоіогоза» ).

Что до его любовных похождений, то молва сделала его 
более беспутным, чем он был на самом деле, и он только 
начал любовную интригу с красоткой Оттавией, которая 
всячески поощряла его и подстегивала к скорейшему пере
ходу через Рубикон.

КиВІЫЕТТО т
606. сНіигіеге і гиЬіпеМі закрыть кран; перестать пла

кать:
II с о т т із за г іо , іпіапіо, т і  аІГегга рег Іе Ьгассіа е т і  

зсиоіе Ьги іаітеп іе. Сіига сЬе зе поп сЬішІо і  гиЫпеЩ т і
ргепйе а  зсЬ іаііі (С. М агоііа, «Аіаі й і Саііегіа»),

М ежду тем комнссар берет меня за плечи, трясет изо 
всех сил н клянется, что надает мие пощечин, еслн я не 
перестану реветь.

607. Бѵііаге іі гиЬіпеііо открыть кран, развязать язык:
I зиоі соІІе^Ьі йігеЬЬего сЪе Каппі з іа  зѵііапіо 11 гиЬіпеі- 

іо. Ма Ыаппі е регзиазо сЬе іі Ьгідасііеге зе§иа ипа різіа 
зЬа§1іаіаг сгегіе Йі а^іге пеІГіпіегеззе Йі Сіиііо... аіиіапйо і1 
Ьгі§асііеге а сассіаг&і іп ип ѵісоіо сіесо (V. Ргаіоііпі, «Сго- 
пасНе й і роѵегі атапН»),

Товарищи Нанни считали бы, что тот слишком распустил 
язык, но Наини уверен, что комиссар полиции идет по лож
ному следу н что действуя в интересах Джулио, он помо
гает загнать комиссара в тупик.

к у в к і с а  /
608. еккеге сіі гиЬ-іса полагаться, быть положенным 

К ІЛ  рл  (тж  КАРРА) [
гіГГа о йі та*Га см. К 335.

609. апсіаге іп гиІГе гаГГе пойти прахом, сойти на нет.
610. Гаге (а )  гиГга гаГГа расхватывать, расхищать:

Е роі, йізІгіЬьіге іі рапе іп гакі< пе йеііе ЬоссЬе: регсЬё 
с’ё йе^І іпзогйі іпйізсгеіі сііе ѵоггеЬЬего 1 и!іо рег Іого е 
(аппо а ги^^а гаН а, рі§1іапо а Ьилг сопіо, е роі шаѵсг. іі 
рапе аПа роѵсга Ц(‘П.іе (А. Мапгопі, «I  рготеьз, зрозі» ).

А потом распределять хлеб по чкслу едоков. А го ведь 
есть такие хапуги, что готовы все забрать себе. — так < ни 
все іі растащ ат, а беднякам не достанется ни крошки.

611. (или сіб) с*іе ѵіеп ііі гиГГа гаГГа ее пе ѵа 
«1і ЬиГГа ЬаГГа ргоѵ. что нажито махом, то прожито пра
хом; краденое добро чпрок не идет.
КЬІРРЕЬЬО

612. §(и)опаге 1е с а т р а п е  йі (5 ап ) КиіГеІІо прода
вать, отдавать под залог имущество.
к и с д }

613. Гаге гида (или ги^Ье) мяться, морщить(ся), об
разовывать складки.
к и с с ш Е  і

614. аѵеге йеііа ги^^іпе соп ч(1 иметь зуб на кгго л.’
...Егапо аррипіо соіого соі циаП аѵеѵа рій гіі ^иеИа ги^- 

б«пе (Л. Мапгопі, «г/ ргот еззі зрозі»).
...Это были как раз те люди, на которых он имел боль

шой зуб.
ТиііЧ ІаІіа ега іп а гт е : I Ргапсезі рагеѵапо і рій іогіі; 

ей оііге Г а т о г  сіі р а 'г іа  сЬе т і  зріп^еѵа а со тЬ аи еге  іі 
п ет ісо  рій регісоіозо, аѵеѵо ипа ѵессЬіа г и # ^ пе со> Ргапсезі 
(М. й ’АгецИо, «Еііоге Ріггапюзса» ).

Вся И талия вооружилась. Французы казались сильнее нас, 
но кроме любви к родине, которая звала меня на борьбу с 
опаснейшим врагом, у меня с французами были старые счеты,

615. с’ё иг.а (ѵессЫа) ги^ріпе 1га сіі іого между н и м и  
(старая) враж да, (старые) счеты:

РегсЬё іга іі Тазса е іі Оиого с’ега г и ^ іп е  ѵессЫа е 
С05 і  зі зріе^апо яиеііе рагоіе: « N 0 1 1  зо сііі 1’Ьа иссізо, т а  
сііі ГЬа иссізо На }аііо Ьепе!» (и . Саітрепіа, «II Рогпагеію  
йі Ѵепегіа»).

Поскольку между Таска н Гуоро была старая неприязнь, 
то можно понять и это восклицание: «Не знаю, кто его 
убил, но тот, кто это сделал, поступил правильно!»

сііі зе пе Гге^а аі Іеггс, § ’і 5’а11асса 1а ги^^іг.е см. 
Р-461.

Гого поп рі&Па ги^^іпе см. 0-639.
616. 1а г и т а р&і а  іі Іегго ргоѵ. рж а и железо 

поедает*

К
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К Ь 'Ы А О А  !
617. гидіагіа гіеііе доіе (или гіеііе диапсе) поэт, слезы.
618. 1е4еэ гидіагіа поэт. сон.
619. с а т р а г е  гіі гидіагіе 2= одним воздухом питаться. 

К Ш Ы А  і  см. К О Ѵ Ш А
А ІЛХ О  т

620. гіаге пеі гиііі прыгать, кувыркаться.
621. ракваге соі гиііо сотрге^коге предать забвению, 

поставить крест.
К Ш Ш К Е  т

622. гшпоге іпіегпаіе (или сГіпІегпо) адский шум.
623. Іеѵагкі а ги то ге  взбунтоваться, восстать:

II сайаѵеге іи  1а зега рогіаіо а Вагіеііа, т а  фіапгіо 5І 
ѵоііе зерреііігіо пеі за^гаіо , іі ророіо, іеѵаіо а  ги тоге , поп 
1с регтіве (М. й Агецііо, «Еііоге Ріегатозса»),

Вечером труп привезли в Барлптту Но когда хотели по
хоронить его на церковном кладбищ е, народ забунтовал и 
ие позволил этого сделать.
(Пример см. тж. N-22).

624. Іеѵаге (или  т е й е ге )  а гитоге  возмутить, взбун
товать, вызвать беспорядки.

т е й е г е  іі с а т р о  а ги то ге  см. С-384. 
теЙ еге  іі то п й о  а  ги тоге  см. М-1792.
625. т о И о  ги тоге  рег пиііа (тж. аххаі гитоге, е роса 

Іапа) ргоѵ. много шуму из ничего:
МоИо гитоге рег пи ііа: іи ііо  риеі ѵепіо сЬе аѵеѵа іа ііо  

зЪаІассЬіаге рогіе е Ііпевіге гіеііа ріссоіа сііпіса поп ега 
бегѵііо а пиііа поп аѵеѵа БсЬіагііо іі сіеіо, ап гі, аѵеѵа рог- 
Іаіо  пиоѵе пиѵоіе, апсога рій зсиге, е чиіпді 1а ріо§§іа 
(С. ЗсегЪапепсо, «Регісоіо йі ѵііа»).

Много шуму из ничего: ведь этот ветер, от которого хло
пали двери и окна маленькой клиники, ничему ие помог; 
небо не прояснилось, наоборот, ветер нагнал еще более 
темные тучи, а потом пошел дож дь.
ипа посе іп пп х.іссо поп {а гитоге  см. N-355. 

К ІЮ Ь О  ш
62С. еккеге гіі гиоіо быть в штате, числитпся в списках 

служащ их:
Ега Я Іаіо зсотогіо сіеі т іо  теБІіеге, сЬе ё тв е^ п аге  ^іп- 

павііса пеііе зсиоіе. Иоп его Ш гиоіо, ригігорро, е сіа 1и- 
§1іо а оііоЬге сіоѵеѵо Ігоѵаге ип аііго  Іаѵого № . Заіѵаіаееіо , 
«Ь'асгоЪаіа»).

Это была отрицательная сторона моей профессии — учи
теля гимнастики в школе. Я, к несчастью, не состоял в 
ш тате и с июля по октябрь вынужден был искать себе дру
гую работу.

К ІЮ Т А  (тж К О Т А ) I
627. 1е гиоіе хирегпе поэт, небеса.
628. Іа гиоіа гіеііа Рогіипа колесо фортуны; преврат

ности судьбы.
629. 1а гиоіа гіеііа кіогіа колесо истории.
630. 1’и Ш та  (или 1а ^иіпіа, 1а ре^&іог) гиоіа гіеі 

сагго а) пятое колесо в телеге; Ь) последняя спица в ко
леснице:

Ргап&ірапе. — І сі т і  сопГопйе: пеі Іісео, іо зопо Г и іі іт а  
гиоіа сіеі сагго (Ь. Зсіазсіа , «Л’опогеѵоІе»).

Ф р а н д ж и п а н е .  — Вы меня ставите в неловкое поло
жение: ведь в лицее я последняя спица в колеснице.

Ыоп гіизсіѵа а Боррогіаге й’еззеге іга ііа іо  согпе ГиШ ша 
гиоіа йеі сагго (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ц іоѵ іпегга»).

Он ие выносил, когда с ним обращ ались так, словно он 
был псстедней спицей в колеснице.
(Пример см. тж. В-678).

631. а гиоіа по цепочке, по кругу:
й і  соіро а гиоіа ѵіеп Іаш е апсЬе а т е  е  аі К іт і:  іге 

рапіпі 1п ип Ьаг, (1'ассогсіо (О . Зіт опеііа , « Тігаг таШ па»).
Вдруг голод по кругу передается мне и Кими. Ладно, 

три бутерброда в каком-нибудь баре.

632. — апгіаге а гиоіа кружить, бродить.
633. — теМегхі іп гио4а завертеться.
634. а гиоіа ІіЬега свободно; безудержно;

Рег Аппа ѵепіге іп сепіго іп з іете  ё ^ т р г е  ип ро* ипв 
Іезіа, е  а Ног а ЬаНе і ріесіі пе^Н зН ѵ аІет  а шеггв &атЬв 
е сЬіассЬіега а гиоіа ИЬега (Е. Віапсіагйі, «АІІе диаііго  іп  
Ріагга йеі О иото»).

Д ля Анны поехать вместе в цечтр г ^ о д а  — что--жо  вроде 
праздника. Поэтому она стучит, нога оО аѵгу, сзоИ іи гапож- 
Кама и без удерж у болтает.

аѵеге іі ѵепіо іп (іі гіі гиоіа см Ѵ-233. 
сассіаге ІІ Ьаііопе (или і Ьа&іопі) (га 1е (или 4га 1е, 

пеііе) гиоіе (или гиоіа) см. В-338.
635. с а т р а г е  киііе гио4е быть извозчиком 
ехкеге аі с о іт о  гіеііа гиоіа см. С-2140.
636. ехкеге хетрге  &иі1е гиоіе быть постоянно на коле

сах, в дороге.
637. Іаге Іа гію іа а) распускать хвост веером (о пав

лине, индюке):
Баѵапіі а Сопбзіѵо ега ип §гап раѵопе соп іи ііе  Іе 8ие 

реппе зріе^аіе Уасепгіо 1а гиоіа, е Іа (ШПсоИа сіі сиосегіо 
&епга ^иаБіагпе Іа ѵа^Ьегга ега з іа іа  ѵіпіа соп іап іа  Гогіипа 
сЬе Гаѵге&іі сге^иіо ѵіѵо (М. й ‘Аге%По, «Еііоге Ріегатозса»).

Перед Консальво леж ал павлин с распущенным веером 
хвостом. Трудности приготовления его в таком виде были 
столь счастливо преодолены, что можно было подумать, 
будто он живой.

Ь) хорохориться, петушиться, ходить гоголем:
СЫ іепеѵа ѵіѵо іі йібсогбо ега ЬаЬзоІи. СобіііІ сЫассЫе- 

гаѵа, ^асеѵа 1а гиоіа с о т е  і роііі сГІпсІіа. е поі 5і зоггійеѵа 
Бепга исіігіо (Л. С. Ваггііі, «Сарііап Войёго»).

Поддерживал разговор только Лабсолю. Он болтал, хо
рохорился как индюк, а мы усмехались, не слушая его.
638. Гаге Іа гиоіа (аііогпо или  іпіогпо) а цд а) уха

ж ивать за кем-л., обхаж ивать кого-л.:
— Іо БсЬеггаѵо регсЬё іиШ 5І егапо ассогіі сЬе ЬисЫпо 

т і  іасеѵа 1а гиоіа (Е. Реа. «II [оге&ііего»).
— Я шутила, так как все заметили, что Лукино старается 

понравиться мне.
«Ті іа  Іа гиоіа с о т е  а ипа зроза...» (С. Агріпо, сЗіогіе  

йі ргоѵіпсіа»),
— Он обхаживает тебя, прямо как невесту...

(Пример см. тж. 5-1231)-
Ь) собраться вокруг кого-л., окружить кого-л.:

Іп циеііа §Іі Б’ассогзе (Зі Ргазсаіі е сіе&іі аіігі сЬе ^ІІ 
іасеѵапо 1а гиоіа аиогпо, е  соп ип сеппо 1і іпѵііб асі аѵ- 
ѵісіпаГБі (Е. Сазіеіпиоѵо, «7 сопіикі Ѵагейо»).

Тут он заметил, что Фраскати и прочие собрались во* 
круг него, и сделал им знак приблизиться.

639. §іосаге рег іиЙе Іе гиоіе испытать все возмож
ности.

^ігаге с о т е  ипа гиоіа см. С-652.
т е й е ге  іі Ъа$*оле (или  і Ъазіопі) Іга 1е (или  іга 1е, 

пеііе) гиоіе (или  гиоіа) см. В-338, 
т е й е г е  і раіі іга 1е гиоіе см. Р-194. 
рогге іі сНіосІо а ііа  гиоіа сіеііа іог^ипа см. С-1753.
640. гіѵоІ^ег&і Іа гиоіа сопіго іі іа^ ііо  сіѵіягчить нака

зание, простить.
641. ип^еге 1а гиоіа (или  Іе гиоіе) подмазать, подку

пить, дать взятку:
5е рег вггіѵаге а Но всоро оссоггеѵа ип^еге |е  п іоіе, поп 

Ьасіаѵапо а ііа  Бреза (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, діоѵіпегга»).
Если для достижения цели требовалось дать  взятку, они 

не скупились на расходы.

асчиа аііе гиоіе! см. А-221.
642. 1а р е ^ і о ( г )  гиоіа сіеі сагго хетрге ріи сі^оіа 

(или  ё чиеііа сЬе хсгіссіііоіа, сЬе хйісіе; тж. 1а рій саі- 
Ііѵа гиоіа сіеі сагго хетрге сі^оіа или  хсгіссЬіоІа; 1а 
гиоіа рест^іоге ё чиеііа сЬе сі^оіа) ргоѵ. ^  пустая боч
ка пуще гремит.

регсЬё (или  а ѵоіег сЬе) Н сагго поп сісгоіі (или  рег
сЬё ѵасіа 11 сагго), Ьіхо^па ип^еге 1е гиоіе см. С -1046.

643. ріссоіе гиоіе рогіап ^гап !а«сі ^  мал золотник 
да  дорог.
К11РЕ }

сіаі СатрісІо^Ііо аііа  Рире Тагреа (тж. сііеіго или  ѵісіпо 
аі Сагпрісіо^ііо с’ё 1а Рире Тагреа) см. С-366.

^ей аге  сіаііа гире Тагреа см. Т-93.
РУ 5РА К Е  у 

сапіаге Ьепе е гихраге т а іе  см. В-513.
К У55А КЕ у

644. гихзаге с о т е  рогсі (или  с о т е  ипа ^иагсііа зѵіг- 
гега, с о т е  ип геайоге) сильно храпеть:

5е пе апгіагопо аі іеііо, е *иііа поііе ш чзагопо с о т е  рогсі 
(Е. З с а  Ъ.е$и, «Маѵ^ІІе»).

Послы о? правились спать и всю но^ь лрааелд кал  свиньи.
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Ап(36 а ііа  зиа сиссіа е гиззб соше ипа еиагсііа зѵігхега

№. Ьаггагі, «Тиііо апйо Ьепіззіто»).
Он отправился в свою конуру и захрапел как швейцар

ский гвардеец.
«АссігіепШ Агіеззо аЬЫагпо ип сариШ сіо сЬе поп сі Іа- 

зсіа гіогтіге іп запіа расе 1» «Ѵі сопігоііа созі іапіо?» «N0, 
т а  гизза соше ип геаііоге!» (М. Мо^ііа, «Ье 1500 рій Ьеііе 
Ьаггеііеііе»).

— Черт побери! Теперь у  нас в отделе такой начальник, 
что спокойно не поспишь.

— Такой строгий?
— Нет. Храпит что твой реактивный самолет!

Е11550 а д д  
т о п Н ^ п е  гикке см. М-1845.

К ІІ22А К Е  ѵ 
гиггаге іп Ьгідііа см. В-1231. 

кшго т
645. аѵеге іі (или еккеге іп) г и 220 быть в шутливом 

настроении.
646. саѵаге (или Іеѵэге) а сці іі гигго гіі Іехіа (или 

гіі саро) выбить, заставить выбросить что-л. из головы.
647. ихсіге гіі гигго потерять всякое желание, поте

рять вкус к чему-л.
к и г г о ь А К Е  ѵ

гиггоіаге сіаі Іеііо см. Ь 482 
і Лапагі коп іопгіі е гиггоіапо см. Р-132, 
і коігіі копо {аііі рег ІагІІ гиггоіаге см. 5-937. 

К ІІ220Ь01Ч Е  т
648. Іаге ип гиггоіопе а) потерять власть, автори

тет; Ь) разориться, обанкротиться.

5АВАТО т
1. каЬаІо іпдіехе сокращенный субботний рабочий 

день, уик-энд.
{г.ге кега е каЬаІо см. 5-660.
Оіо поп р а^ а  іі (или аі) каЬаІо (тж. Оіо поп рада 

одпі каЬаіо кега, т а  диапсіо рада йа т о п е іа  іп іега,
см. Б  476.

2. сНі гігіе іі хаЬаіо (или ѵепеггіі) ріапде 1а гіотепіса
ргоѵ. нет веселья без похмелья; не все коту масленица.

3. каЬаіо сНе ѵіепе! =  это вилами по воде писано; это 
бабушка надвое сказала; после дож дичка в четверг; 
когда рак (на горе) свистнет.
5АВВІА / 

сакіеііо гіі каЬЬіа см. С-1263, 
дгапеііо гіі каЬЬіа см. С-978.
4. сокігиіге (или егііПсаге, {аЬЬгісаге) киііа каЬЬіа

строить на песке.
N(41 сопѵеггеЬЬе гіпшіие, рег еѵііаге гіі созігиіге яиііа ваЬ-

Ыа, гішапйаге 1а сотр ііаг іо п е  сіеі ѵосаЬоІагіо зіогісо а і 
іе т р о  т  сиі чиезіа сотііг іоп е іііо іоеіса  Іоззе йі цгап Іип%а 
с а тЬ іа іа  іп те^ ііо ?  (Рег ип &гапйе ѵосаЬоІагіо біогісо аеііа  
Ііп&иа ііаііапа).

Итак, вряд ли стоит откладывать создание итальянского 
исторического словаря до тех времен, пока не будет зало
ж ена для него прочная филологическая база, откладывать 
только и з боязни обвинений в том, что мы строим на песке.

паксопгіеге 1а (екіа пеііа каЬЬіа см. Т-579.
5. ксгіѵеге киііа каЬЬіа оставить недолгую память.
6 кетіп аге  пеііа каЬЬіа зря стараться, воду в ступе 

толочь.
5«ЙІіМА }

7. іі гаііо  гіеііе 5аЬгтіе миф. похищение сабиня
нок.
5 Л В Ж О  адд  

рагеге іі пш«о каЬіпо см. М  122.
5АССАІА }

8. Іаге хассаіа затаить злобу.
5АССАТА /

9. а кассаіе в изобилии, сколько угодно.
10. — аѵеге гооа а  кассаіе быть очень богатым.

8АССЕ1ЧТЕ т
11. !аге іі кассепіе щеголять мнимой ученостью; пу

скать пыль в глаза.
8АССНЕТТО т 

ѵиоіаге іі кассЬ^Мо см. 5-37.
топсНіпо (или то п со ) аі {егго, сепН тапо аі кассНеНо

см. М-1738.
8АССО т  1) мешок; 2) разграбление, грабеж.

12. ип кассо гіі... (1) большое количество чего-л.:
Сі гассопіо ип вассо <Н сове (Р. Раіт іегі, «Ье ресоге пеге»).
Он много чего нам порассказал.
. ..З і іа т о  іп і:ге рег Ьапсо... циапсіо йоЬЫ ато зсгіѵеге, сі 

(Зіато ип зассо <3і зріпіопі регсЬё з і іа т о  зІгеШ ... (і К Рігго, 
«Ріагіо йі ипо зсоіаго»).

...Мы с и д и м  втроем за партой... когда нам надо писать, 
мы все время толкаем друг друга, потому что нам тесно.

С отипчие, Ьеііі о ЬгиШ сЬе іозвего, а т е  поп т і апйа- 
ѵапо е ій  рег ип зассо Ш гаеіопі: 1а ргіпсіраіе ега сЬе т !  
йаѵапо йеі іи ... (А. Могаѵіа, «Цассопіі готапі»).

Итак, хорошие онн там были или плохие, мне оии не 
нравились по многим причинам, и ілавное, потому что они 
меня «тыкали»...
(Пример см. тж. А-294; Т-813).

13. — аѵеге ип хассо сіі ^оісіі (1) иметь кучу денег 
(пример см. 0-1145).

14. — іаге ип 5ассо с!і хоісіі (1) разбогатеть:
«РоІ 5а1 с о т ’ё. 5 ’іпсопігапо саШѵе сотра^п іе . Оиаісипо 

т і  дісе: Ти роігееіі Іаге ип зассо сіі §оЫ1. Іо §1і Ло геііа ...» 
(С. ЗсегЬапепсо, «8оІо йа іегі»).

— Сам знаешь, как это бывает: Попадаешь в дурную ком
панию. Кто-то говорит: «Ты смог бы заработать кучу де
нег». Я ему верю...

15. ип зассо (И сепсі (1) голодранец, босяк.
16. (ип) $ассо сіі ^ а ііі (или сіі іорі) (1) сборище, вся

кий сброд.
17. ип $ассо сГозза (1) живые глощи; мешок костей.
18. ип $ассо 61 р а^ ііа  гіѵезШо (1) круглый дурак. 
18й. ип $ассо сіі р а іа іе  (1) ^  нелепо, безвкусно, не

ряшливо одетый человек.
19. ип хассо е ипа зрогіа (1) ^  много, воз и малень

кая тележка:
«Роѵего ѵессЫо, 1а ріога репваѵа. Оііепе аѵеѵа Іаи е  раііге 

ип еассо е ипа брогіа, регб §1і и Ш ті іе т р і  ега т ік ііога іо , 
ѵа іе  а саріге і то ііѵ і»  (Е. Ьа 81е11а, «Ьа йоісе гпогоза»).

— Бедный старик, — дум ала Ф лора.— Чего только он не 
перенес. Однако, он стал получше в последнее время; кто 
его знает, почему.

20. — сіагпе ип хассо е ипа хрогіа (1) надавать тума
ков, избнть немилосердно:

О гта і, чиаві Ьаііеѵо і йепіі ііаі іеггоге. Зареѵо сііе т і  
аѵгеЬЬего авреііаіо  е т і  аѵгеЬЬего зе^иііо... Ме пе аѵгеЬЬего 
«Заіе ип зассо е ипа брогіа е поп с’ега піепіе йа [аге (А. Мо- 
гаѵіа, «К.ассопіі гот апі»).

Увы, я чуть не стучал зубами от страха. Я знал, что 
онн будут меня ж дать н пойдут за мной... А потом они 
меня отдубасят до полусмерти, и иичто мне не поможет.

А бепіігзі сЬ іа таг  Роіепгііпа рег 1а Іегга ѵоИа, ОерреІИ 
регзе И Ішпе йед іі оссНі е зі аѵѵепіо зиі Іа іедпате; е 1і 
■■.с пе «Іеііего ип зассо е ипа зрогіа... (С. Соііоаі, «ье аѵ~ 
ѵепіиге й і Ріпосскіо» ) .

Когда его в третий раз обозвали Мамалыгой, у  Джеппет- 
то аж  в глазах потемнело. Он кинулся на столяра, и тут 
они надавали друг другу таких тумаков...

21. — сіігпе ип кассо е ипа крогіа (1) наговорить с три 
короба; чего только не наговорить:

«Оиагсіа с о т е  рагІІ»... ІП Б отта зе пе «ЗІБзего ип зассо е 
ипа зрогіа, пазо а пазо, т а  зепга іоссагзі, регсЬё, зі за , I 
го т ап і зопо рій Ьгаѵі а рагоіе сЬе а іа іі і  (А  Могаѵіа, 
«Цассопіі гот апі»).

«Не распускай язык]»... В общем, они друг другу наго
ворили воз и маленькую тележку, стоя иос к  носу, ио без 
дракн, потому что известно — римляне больше герон на сло
вах, чем на деле.
(Пример см. тж. А-1312).

22. — {агпе ип кассо е ипа крогіа (1) перевернуть все 
вверх дном.

(ип) кассо сіі іорі (1) см. 5-16. 
соізгіопе аі кассо (1) см. С-2085, 
сиіо а» кассо (1) см. С-3143.
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«— а сиі сН зассо (1) см. С-3144.
іагіпа <1е1 зио (или гіеі ргоргіо) зассо (1) см. Р-217. 
ипа посе пеі зассо (тж. чиаііго посі іп ип зассо) (1) 

см. N-342. 
соі саро пеі зассо (1) см. С-712.
— т а п ^ іа г е  соі саро пеі зассо с о т е  іі саѵаі «ІеІІа саг- 

геііа (1) см. С-713.
— ѵіѵеге соі саро пеі зассо (1) см. С-714, 
соп 1е т а п і  пеі зассо (1) см. М-502.
23. соп 1е ріѵе (реже соп Іе ІготЬ е) пеі зассо (1) 

(обыкн. употр. с гл. апсіагзепе, Іогпагзепе, есс.) с пу
стыми руками:

...1а Ргіпсірезза гііогпб 6а Оіоѵаппа. с о т е  бісе II рго- 
ѵегЬіо, соп 1е ІготЬ е Іп пеі зассо (О. Ыегиссі, «Зеззапіа  
поѵеііе ророіагі т опіаіезі*).

...принцесса вернулась от Джованны, как говорится, с 
пустыми рукамн.

Росо гіоро сотпрагѵе ип рге*е. АпсЬе ІиІ т і  рагіб  сіі ге^оіа- 
теп іо , гіі ОІо. гіеііа зиа тізегісогсПа е ее пе апгіб соііе ріѵе 
пеі бассо (С. Сегтапеііо, «Метогіе йі ип ЬагЫеге»),

Немного погодя он вернулся со священником. И тот тоже 
начал мие говорить о больничном уставе, о боге и его ми** 
лосердии, но и он ушел ничего не добившись.

соп 1а іекіа пеі кассо (1) см Т-508, 
апйаге а гиЬа е а хассо (2) см К-602. 
аргіге 1а Ьосса аі кассо (1) см. Й-864.
24. поп аѵеге (или поп гассареххаге, роп гіаѵеге, поп 

ѵегіеге) сіеі хассо 1е согйе (1) уйти ни с чем.
савсаге соше ип хассо (1) см. С 1220.
25. с о іт а ге  іі вассо (1) переполнить чашу, выйти за 

рамки, перейти границы.
сотргаге  (1а) § а і(а  (или И дай о) іп ваесо (1) см. 

С-260.
26. йаге іі зассо (2) предать разграблению, ограбить: 

Е 1е сове сЬе ивсіѵап (1і чиеііе ЬоссЬе! гіа Іигагвепе ЦІІ
огессНі. вс поп Іозве кіаіо сЬе поп іог .лѵа сопіо гіі Іагзі 
всогееге. Апгіаѵап йипцие соп 1а Ьиопа іпіепгіог.е гіі сіаге 11 
зассо... {А. Мапгопі, «I  ргог-еззі зрові»)

Ну и ругались же они. Хоть уши затыкай! Но в мои р а с  
четы не входило, чтобы на меня обратили внимание. Так 
вот. значит, они шли с целью грабежа.

27. Іаге ( і і)  кассо а) (1) наполнить мешок; Ь) (2) про
извести опустошение, ограбить.

28. Гаге кассо е рапсіа (1) кутить, пировать, 
т ап й аге  а кассо (е гиЬ^ или е а ^иакіо) (2, см. 5-31.
29. т а п ^ іа г е  аі вассо (1) есть всухомятку (обычн. в 

пути).
ш еііеге 1а {агіпа пеі кассЬ* ^ГопйаІі (1) см. Р-221. 
теН еге Іе ріѵе пеі хассо (1) см. Р-1881.
30. теМ еге цй пеі (или іп) вассо (1) а) превзойти, 

заткнуть за  пояс, утереть нос:
«Огзй.» іпіеггирре іі Ьгаѵо, «ее 1а сова аѵеззе а гіесігіегзі 

а сіагіе. Іеі сі теііегеЬЬ е іп зассо» (Л. Мапгопі, «г/ ргот еззі
5Р08І» ),

— Хватит, — прервал его наемник, — если бы дело реша* 
лось болтовней, вы бы нас заткнули за пояс.

Ти роігезіі ІаигеагіІ іп адгагіа, рег езетр іо , ё ип ЬеІ 
га то , е созі поп загеЬЬе ігорро Іасііе ш е^егіі пеі зассо 
(М. Ргізсо, г Сіі егейі йеі ѵепіо»).

Ты бы мог, иапрнмер, закончить сельскохозяйственный 
факультет. Это хорошая специальность и тогда нельзя было 
бы с тобой не считаться.

Ь) одурачить, обмануть, обвести вокруг Пальца:
Саріѵо сЬе аѵгеі гіоѵиіо рагіаге гіеі сопігаііо е сІеІГапіісІро 

е сЬе. ее поп Гаѵеззі Іаііо, В аііізіа  ші аѵгеЬЬе т е з з о  пе! 
Бассо... (Л. Могаѵіа, «И йізргегго»),

Я чувствовал, что должен заговорить о договоре и аван
се, потому что, если я этого ие сделаю, Баттиста оставит 
меня с носом.

Ьеі ё ^іоѵапе, ё аѵѵепіаіо, поіаіігі ѵессЫ сіірІошаИсІ з іа т о  
рій саиіі, пеззипо сі ш еііе пеі 5ассо (Р. МопеИі, *МогІе йеі 
йіріотаіісо» ).

Вы еще молоды и неопытны, мы ж е, старые дипломаты, 
действуем более сторожно, н никто вас не проведет.

31. теН еге  (или т ап й аге ) а зассо (е  гиЬа или е а 
диахіо) (2) предать разграблению:

Ьа сапііпа ега зіа*а шевва а яассо, роісііё апсЬе йа ѵепі! 
раззі йі й ізіапга зі ѵесіеѵа Іа рохга гіі Гап^о е гіі ѵіпо даѵап-
Іі а ііа  рогіа (/?. ВассНеШ, <еЬа йе&іі ат апІі» \ .

Погоебок был начисто разграблен: еще за двадцать шагов 
перед входом была видна грязная винная лужа.

Мізего а зассо е а б іт з іо  орпі соза; поп регйопагопо а 
еій, а зеззо. а сопёігіопе (Е. Саіапйга. «Ьа Ьи}ега»)

Они грабили и крушили все и вся, не щ адя ни возраста, 
ни пола, ни чина.
{Пример см. тж. М-214).

те ііе г е  1а {евіа пеі зассо (1) см. Т-576, 
рагаге іі хассо а с)й (1) см. Ь-26.
32. рагеге (или зетЬ гаге) ип кассо (1) ^  быть похо

жим на чучело гороховое.
р а г іт е  іп ип вассо е іогпаге іп ип Ьаиіе (1) см. 

В-370. _
33. рі^Ііаге іі хассо рег і реііісіпі (1) а) вытряхнуть 

все из мешка; Ь) высказать все, что дум аель, в глаза, 
высказать все начистоту.

рогіаге §аМа пеі вассо (1) см. С-265.
поп рогіаге ^ а ііа  іп кассо (1) см. С-266.
поп . ассарегга. е йеі хассо 1е согйе (1) см. 5-24.
34. гаѵѵо1§ег5І пеі хассо (1) постричься в монахи:

Собі, а ІгепГаппІ, ві гаѵѵоізе пеі вассо (А. Мапгопі, *1
рготезБі 5р05І»).

И вот в тридцать лет он постригся в монахи.

г е ^ е г е  і1 зассо а ^с! (1) см. 5-36.
поп гіаѵеге сіеі &ассо 1е соггіе (1) см. 8-24.
35. г іетр іге  іі 5ассо (1) груб, набить брюхо, 
зсагхаге іі зассо (1) см. 5-37.
8сіо^Ііеге 1а Ьосса аі &ассо (1) см. В -919. 
зетЬ гаге ип зассо (1) см. 5-32. 
іепеге ^ а ііа  пеі зассо (1) см. С-265.
36. іепеге (или  рагаге, г е ^ е г е )  іі зассо а цс! (1)

а) помогать вору, быть соучастником в краже; Ь) быть 
сообщником:

Іо роі, созігейо зреззо а іепегіе іі зассо, 1о іепеѵо соп 
іап іо  т а і  ^агЬо сЬе зі зсоргіѵа Іозіо іі таггопе... (/. //іаио, 
«СопіевБіопі й і ип ііаііапо»).

Я же, часто вынужденный быть ее сообщником, делал 
это так плохо, что обман был виден сразу.

І п з о т т а  а Іиі поп ріасеѵапо йие! с Н з с о г б і  йеііа гіа е іі 
Гаге сіеі піроіе сЬе 1е іепеѵа 11 зассо (О. Ѵегца, «Мазіго-йоп 
СезиаШо» ).

В общем, ему не нравились эти разговоры тетки и пове
дение племянника, который был с  нею заодно.

ТиНе созі ѵоіаііге доппе... а іепете іі зассо Гипа соІГаЬ 
Іга! {С. Ѵегда. «Мазіго-йоп Сезиаійо»).

Все вы женщины одинаковы, друг друга покрываетеі 
{Пример см. тж. В-118).

поп ѵесіеге сіеі зассо Іе согсіе (1) см. 8-24. 
ѵепгіеге (1а) ^ а ііа  (или  И ^а ііо ) іп зассо (1) см. 

С-260.
37. ѵ (и)оіаге (реже зсагісаге) іі зассо (тж. ѵиоіаге іі 

зассЬеио) (1) выложить все начистоту, сказать правду 
в глаза; признаться чистосердечно:

Ьа Веііа ОІигіШа пип зі регііо аййотапдаге а і шеззо 
д’ай(Зоѵе ѵіепіѵа е сЬе апйеѵа а іаге пеІГІІп&Ьегіа. II шеззо 
^іі зсагісо Іи ііо  іі зассо сіаі ргішо аІГиШ шо сЬіссо Йі егапо 
(С. Nе^иссі, «Зевзапіа поѵеііе ророіагі т опіаіезі»).

Прекрасная Д ж удитта стала расспрашивать гонца, откуда 
он едет и что будет делать в Венгрии. Гонец тут же ей все 
и выложил со всеми подробностями.

Маііійе. — Р іапееіе, сЬе ѵі !а Ьепе. Ѵоі, Іп чиезіо т о т е п -  
іо, аѵеіе Ызо^по (Зі ѵио^аге іі зассо, <1і з?о^агѵі (Е. й е  Рі- 
Іірро, «Вепе тіо е соге т іо»).

М а т н л ь д а .  — Плачьте, плачьте, н вам станет легче. 
Сейчас вам необходимо выплакаться, облегчить душу.

5і саріѵа сЬе аѵеѵа апсога диаісоза (За іігаг $иогІ, сЬе 
поп аѵеѵа апсога ѵиоіаіо 11 зассо (Л. Сатрапііе, *С и  азра- 
гаці е 1’іт т огіаіііа  йеІѴапіта*).

Было понятно, что он еще не все сказал, не облегчил 
душу.
{Пример см. тж. 0-668).

сЫ Ьа іі дгапо поп Ьа Іе касса (1) см. 0-988- 
сЬі ѵіпсе Іа ргіша, т а іе  іпйоѵіпа (регйе іі кассо е 1а 

(агіпа) (1) см. Р-2295.
38. Іа сирійііа (или Іа сирійі^іа) го т р е  іі $ассо (1) 

ргоѵ. =  і:ыого хватать, добра не видать.
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39. йоѵ’ё апгіаіо іі зассо, ѵаппо (или ѵасіап) 1е соггіе

(1) ргоѵ. ~  сняьши голову, по волосам зе  плачут, 
ё Іагіго сНі гі>Ьа е сЬі ііепе іі хассо (1) см. 1-85. 
ипа поге іп ип хассо поп {а ги то ге  (1) см. N-355
40. поп гііг опа'.що ее поп І’Ьаі (или ‘.е поп г) пеі 

хассо (тж. поп Ьіходпа гііг циаНго ЯпсЬё іі ^ а ііо  поп ё 
пеі хассо; поп Ьіходпа гііг даііо  НпсЬё поп ё пе! хассо) 
( і)  ^  не говори «гоп», пока не перескочиш ь:

Ѵд,иссіопе. — II ігадііоге 5і сгесіеѵа Іо гт і \а ргеЗа... е ші 
Еіоѵа сЬе $і ігоѵегй риг іпеаппаіо.

Ооггпй — Раіігопе, поп сіііе сщаНго, зе ѵоі аоп аѵеіе пеі 
Е а с с о  (А. Рігепгиоіа, «Ьа Тгіпигіа* ) .

У г у ч ч о и е .  — Этот предатель думал, что он уже вырвал 
у меня из рук добычу, ..,а я буду рад, когда он поймет, 
что обманулся.

Д о р м и. — Нет, хозяин, не говорите «гоп», пока не пе* 
рескочилн.

о «И радііа о <М ііепо, ригсЬё іі хассо хіа ріепо (1) 
см. Р-97. 1 

іп ріагга поп аргіг т а і  хассо (1) см. Р-1554. 
ип $ассо сіі репхіегі поп радапо  ип чиаКгіп <1і ЛеЬИо

см. Р-1226.
41. хассо ріепо гігга Гоі ессНіо (1) ргоѵ. ^  кто богат, 

тот и тчроваг.
42. хассо гоііо! ( і)  а, черт!, ну погоди!, вот заді.м 

тебеі
43. хассо гоііо поп Неп гпі§1іо, роѵег и о т о  поп ѵа а

(или поп Ьа) сопхі^Ііо (1) ргоѵ. =  рваный мешок не 
наполнишь, несчастного человека не успокоищь.

44. хассо ѵиоіо поп гШо (или іп ріегіі) (1) ргоѵ. 
пустой мешок стоять не будет; на пустой желудок много 
не наработаешь; пустое брюхо к ученью глухо.

Іапіо ё Іайго сЬі гиЬа сЬе сНі ие ’е (или ге^^е) іі 
хассо (1) см. Ь-85.
8А ССПГСЗА і

45. аѵеге іп хассоссіа иметь в наличии, в готовом 
виде:

—  Ма ®е векиепйо і с о п б і§ И  гіі Аппеііа а  г ', п п г іе  
регісоіо 1а іеіісііа сЬ’е11а сгсс'* <11 аѵеге іп &аісоссіа? 
(/- 5 ѵеѵо. «ипа ѵііа»).

— Но ..гдь. следуя советам Аннетты. вы ставите под ѵдао 
свое собственное счастье, которое, как  вы :читаете, уж е у 
вас в кармане.
46. аѵегпе 1е хассоссе ріепе быть сытым по горло: пе 

Ьо 1е вассоссе ріепе мне это надоело.
47. аѵеге 1е хассоссе ѵиоіе не иметь ни гроша.
48. е тр іге  (или г іетр іге) іе хассоссе а  цсі морочить, 

забивать голову кому-л.:
«ІХ‘і, а Вга, Ьа ѵізіо пп во іа , Ѵооіе циеі зо іа . В нп 

т е з е  сЬе ш; гіепіріе 1е вассоссе соп 1а зіосіа <1і дие.ііо зоІа> 
(С. Агріпо, «5Іогіе М ргсіѵіпсіа»).

«Увидала она ,в  Бра софу. Хочет ее купить. Уж месяц, 
как она мне голову морочит с этой софой »
48а. готреге  1е хассоссе а  чй надоедать, приставать 

к кому-л.
5ЛССОМАNNО т

49. теИ еге  а хассотаппо а)] грабить; предавать раз
граблению:

...Савігиссіо.. согее е гісогяе рій ѵоИе іі... сопІаЛо, агг1епгіо 
сакіі ііа , гіізіасеіігіо ропН е зігаііе, е йеѵакіагкіо е п еііеіиіа 
а  йассотпашю оепі сова (Р. Рап^апі. «Сессо й’А$соІі>).

Много раз... Каструччо нападал на герцогство, сжигая 
замки, разруш ая мосты и дороги, опустоиая н грабя аса 
и вся.

Ь) устроить кутерьму.
8АССОNЕ т

50. гіогтіге 8и1 хассопе спать на соломе, быть очень 
бедным.

гіогтіге циапіо і хассопі см. Р  838.
8АСЕКООТЕ т

51. хасегсіоіе гіеі ѵего глаш атай, служитель истины (о 
поэте, писателе).

52. і утапсіі хасегсіоіі великие жрецы, мужи совета. 
5А С 2 іЛ Ю іЕ 8 $ А  !

ьасс.чіоіеаье дл й іипопе см, 0-7Ь9.

8 А С К А М Е ^ О  т
53. (сисіпаіо) соп 1и(Н і в асгатеп іі а) со всеми пре

лестями; Ь) по всем правилам:
«ЪагЬага Риеііезі ё ипа гадагга Г а П а соп ЬіШ і 5 ася  

піеп(і» (V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»}
— Барбара Пульези не просто девушка, а само сові ,,шсн* 

ство.

54. — то г іге  соп 4иШ і б асгатеп іі умереть как доб
рый христианин.

55. Іаге т і і іе  х асгатеп й  клясться, божиться всеми 
святыми, зная заранее, что не выполнишь о б ел ан н и о , 
8АСКІРІСАКЕ ѵ

касгіі і'с?ге чс хиН’аЙаге сИ... см. А-517. 
хасгіПсаге а Вассо см. В-31.
хасгНісаге аііе Михе см. М-2206. ‘ 1
56. ё ип роѵего хасг!ііса‘о =  ему катастрофически не 

везет.
8АСКО а д д  е т  

хасге Ьепое см. В-475, 
хасгі Ьгопгі см. В-1255.
1е хасге сагіе см. С -1056. 
хасго сосіісе см. С -2064. 
хасго імосо см. г-1485, 
хасго ггіпіхіего см. М-1487.
Іиосо хасго см. Р -і48э.
таех іго  сіеі 5асп , Р а іагго  см. М-86.
тогЬ о  хасгс см. М-1898.
іі р о с т а  хасго см. Р-1932.
іеѵаге аі хасго Іопіе см. Р-1032.
57. техсо іаге (или ипіге) іі сасго е II р сТапо все пе

репутать, гпутать божий дар  с яичницей:
Іо 5іаѵо йипдие зи ііе  шІе„. поп шевсоіо, гіреіо, II $асга 

ес! іі ргоіапо (С. Магоііа, «Маі йі Саііегіа•»).
А я стоял на своем.., повторяя, что у меня в с я к и й  иолуч 

чит по заслугам.

ѵіѵеге іп хасго раііо  сіі погге см. Р-892.
8 л С К 0 8 А М 0  щіц 

ѵегііа хасгохапіа см. Ѵ-338.
8АЕТТА [

58. Іехіо (или гарісіо) с о т е  ипа хаеііа быстрый, стре 
мительный как стрела.

59. рег хаеііа по необходимости, поневоле.
60. апйаге (или соггеге, Іиддіге) с о т е  ипа хаеііа бе

ж ать, лететь, мчаться гак  стрела:
...Іа Ьагса ІПГГГГІ ѵіа с о т ’ипа Баеііа IО. Ыегиссі, іЗеззапІа 

поѵеііе ророіс/і топіаіезі>>.
...лодка лолеге^ а стрелой.
— АвреИаІе диі сЬе Іогпо виЬііо. Е аш іб ѵіа со те  ипа 

®аеі4а (/. Саіѵ.псі, «РіаЬе Ііаііапе»).
— Подождите здесь, я  быстро. И  ои стремглав кьлулся 

прочь.

61. Таг то п іа ге  ипа х^еііа а ч«1 вызвать взрыв ьего- 
дования у кого-л.

62. поп іт р агаге  ипа хаеМа нию му не научиться.
СЗ. поп ітр о г іаге  ’л а  хаеііа нисколько не интересо

вать, не волновать.
64. поп гікропсіеге ипа хаеііа ничего „іе отвечать.
65. сНе ія сііа (или р ід ііа) ипа хаеіЫ  груб, черт тебя 

подери!, чтоб тебя черти взяли!
согро гіі ипа хаеііа! см. С-2767.
66. поп ѵіепе (или роп ехсе) ипа хаеііа  (ровным сче

том) ничего не выходит, не получается.
8АЕТТАКВ ѵ 

хаеііаге іп агсаіа  см. А-988 а ).
8А ССІА КЕ ѵ 

хаддіаге іі роіхо а  ч«і см. Р-1993.
8А СС ІО  I а§§

1а с!оппа § :а гііа 1а саха, 1а т а і і а  1а сШІд си. 
С-1203.

ѵепіо аі ѵіха^діо !а  1’и о т  ха^діо см. Ѵ-287.
8А СО ІО  II т 

р і^ ііаг ѵапіа&^іо, соза да хао^іо см. Ѵ-69.
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а іа^ ііаге  И Іо г т а ^ д іо  сі ѵиоіе ип т а і іо  е ип ка^о-іо 
см. Р-1073.
8АСКЕЗТАМО т 

^иа1 ё іі сарреііапо, (аі ё іі ка^гекіапо см. С-838. 
8А ІО  т

деЦаге іі  каіо аііе огМсНе см. 0-655.
5АЬА I }

67. каіе сіогаіе в ы с ш и й  свет, бомонд, 
хаіа сіеі раккі реггіиіі см. Р-761.

8АЬА II }
68. степіе ііі киііа ваіа уличные торювцы.

БАЬАССА /
т а д г о  с о т е  ипа каіасса см. М-126.

8АЬАМАМСА 
Ьассаіаге гіі Заіап .апса см. В -12.

8аЬА М Е  т 
аѵеге діі огессЬі гіі х а іа т е  см. 0-533.
Іе^аге с о т е  ип к а іа т е  см. Ь-298.

БАЬАМЕЬЕССО т
69. Іаге хаіатеіессііі рассыпаться в любезностях, раз

водить церемонии:
— РегеЬё віаі ^асепсіо Іапіі заІатеІессЬ і е т і  йаі йеі Іеі 

согпе ее Гозві ип ѵессЫо согііеіапо іп раггисса? (О. Яойагі, 
«Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»),

— Зачем  ты разводишь церемонии и обращаешься ко мне 
как к какому-нибудь вельможе в старину.

— ...Агіевйо Іі Ьо сопозсіиіі, &Н агаісі: ііп  сЬе с’ега да 
бігиііаге іі шіо Ш оіо е 1а шіа аЬіШ а сН аѵѵосаіо рег і т -  
Ьгодііаге іі ргозБіто, т і  іпѵііаѵапо а сепа е ші іасеѵапо ип 
5_ассо сіі 5а1аше1ессЬІ (С?. ЦосІагі, «Ье аѵѵепіиге й і СіроИіпо»),

— Теперь-то я узнал, что это за  друзья. Пока нужно было 
пользоваться монм званием и знаниями адвоката, чтобы 
обманывать ближнего, меня приглашали на обеды и осыпали 
тысячами комплиментов.

5АІАІЛ0ІА }
НШ (или р :д :аИ, кНрай, кігейі) с о т е  Іе ассіидЬе пеііа 

к а іа т о іа  см. А-78.
8АЬАКОО

70. Іа ІагеЬЬе апсНе а 5аІаггіо =  ему сам черт не 
брат; он с кем угодно справится, кого угодно одолеет. 
8АЬАКЕ ѵ

каіаге 1а іегіопе см. Ь-525. 
каіаге Іа ксиоіа см. 5-509.

5АЬА580 т
71. Іаге ип каіакко вымогать деньги, ш антажировать.
72. кі Гаппо і каіаккі апсЬе а ’ саѵаНі ^  и из камня 

при умении можно выж ать деньги.
8АЬАТО адд  е т

73. каіаіо ей ігпрераіо с солью и с перцем; едко, умно 
и остроумно.

поіа каіаіа см. N-456.
74. сокіаге хаіаіо «кусаться», очень дорого стоить
75. еккеге росо каіаіо звезд с неба не хватать, быть 

неумным.
Іеѵагкі Іа $е(е соп Гас^иа каіаіа см. 8-700 
радагіа  сага (е  ка іа іа) см. С-1002.
76. радаге каіаіо ( тэіс. радагіа  каіа(а) дорого зап ла

тить; дорого поплатиться:
Мепіге Іиёеіѵа, рего, ві ѵоііб іпйіеіго а вгі<іаге:
— 2иссЫпа, веі аѵѵізаіо... Е Іи. ріссоіо таіапгігіпо, ра- 

еЬегаі за іа іе  циебіе Іа е г іт е  (О. Чойигі, «Ье аѵѵепіиге йі 
Сіроіііпо» ).

Однако, убегая, ои обернулся н крикнул:
— Кабачок, я тебя предупредил... А ты, разбойник, мне 

еще дорого заплатишь за зти слезы.

<Ы т а г  каіаіо  паксе іі рексе Ігексо см. М-820, 
іі рапе сіедіі аіігі ё (горро каіаіо см. Р-298 

5А ІХ ІО  т  
Іаге т а г г о  гіеі киоі каісі см. М-1013.
Іерагкі 1е са іге  соі каісіо см. С-220.

8АЬОАКЕ ѵ 
яаігіаге ипа рагШ а см. Р-676. 
каігіаге Іа р іа^ а  см. Р-1481. 
ваісіаге 1е га»іопі см. К-Ѵ9.

а т іс іг іа  гісопсіііаіа ё (с о т е )  ипа р іа^а  т а і  $а!сІа{а 
см. А-601.

сНі ѵиоі каігіаге р іа^а поп 1а т а п е д д і см. Р-1484.
1а Іопіапапга о^пі ^гап р іада каігіа см. Ь-783. 
аі кеггаг діі оссЬі кі каідапо і сопіі см. 0-253.

5АЬПО I адд
77. каігіо с о т е  (ип) ассіаіо (или с о т е  І’ассіаіо) креп

кий, прочный как сталь.
78. каісіо с о т е  ип іго.ісо гіі тап й огіо  крепкий как дуб. 
роіко каігіо см. Р-1989.
а ракко каігіо см. Р-770. 
регсиоіеге сіі Ьоііа каШа см. В-1072, 
рогіаге каігіа 1а Ьапгііега см. В-201.
79. кіаге каісіо аі {іккаіо =  строго выполнять обела- 

ння.
кіаге каігіо аі тассЬ іопе см. М-24.

8АЬОО II т 
т е гсе  гіі хаігіо см. М-1212.
Іаге іі тек й еге  гіеі каігіо см. М-1290.
30. Іаге И каігіо а) подвести баланс; Ь) свести концы 

с концами.
81. т е ііе ге  іп каігіо цс выяснить что-л. полностью; со 

всей очевидностью что-л. доказать.
8АЬЕ т

82. каіі аіііс і аттическая соль, тонкое остроумие.
83. каіе гіеііа (егга соль земли, самая суть, самое глав

ное:
Іп Іеі йіаѵапо пеі !оп<Зо й еІГ ап іто  І (ЗебісіегІ рег 1е §Іоіе 

вешріісі ей еіегпе, сІошевіісЬе, габзісигапіі, Ьапаіі іогве, сЬе 
зопо 11 ваіе сіеііа іегга (/>. З и гга іі, «Ѵп атоге»).

В глубине ее души гнездилась ж аж да радостей простых 
и вечных, домашних, внушающих уверенность, может даж е 
банальных, но все это и есть суть всего сущего.

5СІОССО (или  хсірііо) с о т е  ипа рарра §епга 5а1е см, 
5-457.

тассЬегопі хепха 5а Іе см. М-8, 
ріггісо с!і 5аІе см. Р-1882. 
гисса хепга &а1е см. 2-91.
84. хаіе е рере с проседью.
85. со! 5а1е е со! рере (тж. соі рере е со! ваіе) реши

тельно, резко; дерзко; остроумно.
§епга ип ^гапо с!і 8а1е см. С-985.
88. зепга хаіе а рере а) пресный, безвкусный; Ь) ту

пой, глупый:
«...Е т і  йійріасе регйегіі. Ьа «СаЬЫапо» ё дій собі р?епа 

сіі Ьигосгаіі еепга ваіе е рере» (О. Агріпо, «А ііге  зіогіе»), 
«...А мне неприятно тебя терять. У нас и так  полным- 

полно зануд-бюрократов».

87. ассопсіагіа хепга хаіе роптать; выражать недо
вольство.

88. аѵеге росо $а!е пе! сегѵеііо (или  іп гисса) быть 
глупым, несообразительным.

89. аѵеге хаіе іп сіо^апа (или  іп гисса) соображать, 
нметь голову на плечах:

— Е сойГ, — Йі58е Вго§ё*п1. — А Мііапо, Ьабіа сЬе іи аЬЬІа 
ип ро’ сіі еаіе іп гисса, 1І аггапді веглрге. Е ее ЬаІ ип ріж- 
хісо Л] іогіипа, сііѵепіі т іііо п агіо  (С. Савзоіа, «II іа ^ ііо  йеі 
Ьозсо» ).

— Так вот, — сказал  Броджини, — в Милане, если у  тебя 
есть голова на плечах, ты всегда устроишься. А если тебу 
хоть немного повезет, станешь миллионером.

Оісе бешрге сЬе поі поп 1а саріашо. СЬе аЬ Ы ато за іе  Іп 
гисса риапіо іі зио га^агго  (V7. Ргаіоііпі, <хѴп егое йеі по- 
8іго іет ро»).

Она все твердит, что мы ее не понимаем. Что у нас не 
больше соображения, чем у ее малыша.

Сегіо ё сЬе ип и о то  сііе аѵебзе с!еІ ва іе  іп гисса поп 
вройегеЬЬе Аппеііа (/. 8ѵеѵо, «1/па ѵііа»).

Нет сомнений в том, что ни один здравомыслящий муж
чина не женится на Аннетте.

Мі «іігпойігі сіі аѵеге ип ро’ <31 еаіе іп гисса, е  1г* ігаі- 
Іего (Зіѵегватепіе (А. Вопзапіі, «Ьа Ьиса й і 8ап  Соіот- 
Ьапо»).

Пусть он покажет, что у него хоть что-то есть в  котелке, 
и я буду к нему относиться по-другому.
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90. поп аѵеге (или поп розвейегз) яаіе гіі заііега не
иметь ничего за  душой:

«ОЬ, П §гап Іеззо!.. N011 роззесіеѵа за іе  сН заііега, поп 
ега піепіе, е сова е іі  іасеѵа йіге 1а іезіассіа  тпаІейеЦа?.. 
сЬ’ега саѵаііеге!» (I/. ВгапсаЫ, «Л саѵаііеге»),

— Ну и болваи!.. У него не было гроша за душой, ни
чтожный был человек, а вбил в свою глупую баш ку, что 
он благородный!
91. сегсаге хаіе іп  гисса (по) шевелить мозгами.
92. еззеге сіоісе сіі заіе а) быть недосоленным (о пи

ще); Ь) быть глупым, без царя в голове:
— 5 і,  рагіо сіі Іе, роѵего РіпоссЫо, сіі іе  сЬе зеі созі 

«Зоісе сН §а!е, йа сгесІеге сЬе і сіепагі зі роззопо зет іп аге ... 
пеі с а т р і  (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»),

— Д а, я говорю о тебе. О тебе, бедный Пиноккио. Ты до 
того глуп, что веришь, будто деньги... можно сеять на поле.

еххеге ѵа^о <Н ^с соше 1а сарга сіеі заіе см. Ѵ-20. 
93. піапстіагхі (или  тап ісагх і) Гип Гаііго соІ хаіе

ненавидеть друг друга.
та п § іа г е  псі с о т е  11 хаіе см. М-371.
94. т е ііе ге  і! $а!е хиііа сойа насыпать соли на хвост: 

...пеззипа Ьа гіпипгіаіо ай еззеге 1а йоппа сЬ’едП Ппіга
соп 1о зрозаге: 1а га^агха, сіоё, сЬе гіизсіга а т е л е г е  іі заіе 
Биііа согіа ді чиезіо раѵопе запігесНапо ( V. Ргаіоііпі, «Ье 
гадагге й і Зап^гейіапо»).

...ни одна из ннх не отказалась от мыслн стать его ж е
ной. той, кому удастся насыпать соли на хвост этому сая- 
фредианскому павлину.

95. поп іпейегсі (ей) пё хаі пё асеіо (или пё ваі пё 
оііо, пё каі пё рере) а) рассказать без прикрас, ни
чего не добавляя; Ь) не вмешиваться:

Ь а тпіа ЗІеГапіа ё гііогпаіа йа к на т а д ге . Н а ѵоіиіо {аге 
(іі ргоргіа (еБіа, ессоіа чиа, іо поп сі Ьо т е в з о  пё 5а1е пе 
рере (А  РаІаггезсНі, «I іга іе ііі СиссоШ ).

Моя Стефания вернулась к матери. Она предпочла дей
ствовать по собствеьпому разумению и вот она уж е здесь, 
хотя я ии сном ни духом не виноват.

поп роккейеге каіе сіі каІГгга см. 8-90.
96. ргезіа/зі ІІ каіе Гип ГаЙго помогать друг другу.
97. гекіаге (или гішапеге) сіі каіе остолбенеть, оце

пенеть:
СН Ъаппс Йеііо гіі по... II сапопісо 6 г іт а з іо  і!І еаіе!.. 

{С. Ѵег%а, Маьіго-йоп СезиаШо»),
Ему ответили отказом... Каноника как громом поразило...

98. поп хареге пё сіі 5а1е пё гіі рере быть безвкусным, 
отдавать преснятиной.

Ігакіоггпагві іп ипа кіаіиа сіі ваіе см. 5-1663.
ЬІ5одпа {аг ксіоссо рег поп радаге іі ваіе см. 5  -458
99. рег соповсег Ьепе цсі ЬіходпегеЬЬе т а п д іа г  (или 

ЬЬ о^па аѵегсі тап ^іаГ о) іп к іете  ип т о ^ і о  (или ипо 
і(а іо ) гіі каіе (тж. ргіша с!і сопоксеге цсі Ьіходпа соп&и- 
т а г е  ип т о ^ і о  гіі ваіе) чтобы узнать человека, надо 
с ним пуд соли съесть.

сІагеЬое іі кароге аі каіе см. 5-239. 
поп ^икіега рій іі кароге гіеі каіе см. 5  240. 
ип р ігйсо гіі ваіе риб риакіаге 1а т іп ев іга  см. Р - ’883. 

8АІЛСЕ т
100. хетЬгаге ип хаіісе р іапдепіе иметь печальный 

вид.
8АІЛЕКА ^

поп аѵеге (или поп рокзесіеге) каіе гіі ьаііега см. 5  90. 
8АІЛКЕ ѵ 

каііге іп Ьідопсіа см. В-723, 
каііге аі СагпрігіодРо см. С-3553, 
каііге іп сайегіга см. С-1294, 
хаііге аі (или іп) сіеіо см. С-1857, 
каііге іп с іт а  см. С-1910.
$а1іге виі сіиГГо а ііа  Гогйіпа см. Р -1132.
каііге ип ^гаЛіпо см. 0-917.
каііге а тад іх іег іо  см. М-109.
каііге ад іі опогі сіі... см. 0-388.
каііге аНе рій аНе ѵеИе сіі см. Ѵ-441
каііге гіі рокіо см. Р-2176.
ваііге аПа гіЬаІІа см. 1? 391

іаііге  а! кеШ то сіеіо см. С-1857Ъ ). 
каііге а!1е віеііе см. 5-1688. 
каііге аі Іегго сіеіо см. С-1857 Ь). 
каііге а ііа  іехіа см. Т-591.
{аг хаііге Іа вепаре аі пахо см. 5-618. 
іі сиоге т і  каіе іп ^оіа см. С-3303.
§1і ё хаіііа 1а кепара (или 1а токіаггіа) аі пако см,

N-74*.
іі (или циехіо) топгіо ё ІаЙо а 5са1е: сЬі Іе згепгіе е 

сЬі 1е каіе см. М-1824, 
га^ііо  Й’а х т о  поп каіе аі сіеіо см. К-90. 
т і  каіе 1а Ьііе см. В-743, 
стіі хаідопо і {игпі пеі сегѵеііо см. Р-1459. 
каіі іі т о п іе  е ^иагйа іі ріапо см. М-1879, 
а  ксаііпо а ксаііпо ьі каіе 1а ксаіа см. 5-311 
1а ѵііа ё Гаііа а ксаіе, с’ё сЫ 1е хсепсіе е с’ё сНі 1е 

каіе см. Ѵ-773.
8АЫ8СЕЫОІ т

101. і ваіівсепйі гіі Тогіипа превратности судьбы.
Іа {огіипа Га сіеі каіксепгіі см. Р -1141.

5АЫ ТА {
102. остпі каіііа На ипа ксева ргоѵ. ~  бывают не толь

ко взлеты, но и падения.
5АЫѴА }

103. соп 1а каііѵа (обыкн. употр. с гл. арріссаге, аііас- 
саге, есс.) на живую нитку, кое-как, на соплях. 
8АЬМО тп

104. 1га ип &а1то е Га Иго между делом.
ЛаІГапШопа кі сопоксе іі ь а іт о  см. А-927.
ГапііГопа ё рій Іип^а Йеі к а іт о  см. А 926.
105. аИа Ііп йеі каішо 5І сап 1а іі ^ іс п а  (тж. о^пі ка1- 

т о  Нпізсе или ІиМі і к а іт і Ііпізсопо іп діогіа) это ста
рая песня:

II ѵозіто гіігаііо  сЬе ѵейо гпаШпа е вега гіаііа <?’А2е1іо, 
і ЙІ8СОГ8І сЬе ріга еіга  ѵаппо а ііпіге пеі Мапгопі е  пе_ 
С гоббі, согпе і 8аІш і ііпібсоло  Іп ^Іогіа... (О. Оіизіі, гЕрІзІо- 
Іагіо*).

Вашим портретом я любуюсь с утра до вечера в доие 
маркизы д /а е л и о , а разговоры, которые н етм ен н о  пр иво
дят  нас к Мандзони и Гросси, как и все псалмы, кончаются
славословием.

поп 5і На а сапіаге іі діогіа іппапг: а  х а іт о  см. 0-809. 
8А ^М ОN Е т

Ьіходпа гіясЬіаі в 1а хсагсіоѵа рег аѵеге іі каIт о п е  см.

5А^ОМ ОNЕ
106. %т6ігіо гіі 8аІош опе соломоново решение. 

8АЬОТТО от
107. Гаге каіоііо заниматься праздной болтовней. 

8АЬРАКЕ ѵ
каіраге Гапсога см. А  700.

8АЬ8А {
каіва сВ 8ап  Вегпагсіо (или Веппагйо) см. В-584.
»08. сисіпаге іп Гиііе Іе ваіве преподносить под раз 

личными соусами.
Гаррейіо ё 1а гпі^ііог ваіка см А-956.
109. совіа рій 1а ваіва сЬе Гагго^іо (илѵ сНе іі рексе; 

тж. іі  рексе поп ѵаіе 1а хаіка) ргоѵ. ~  овчинка выделки 
не стоит.

8І рио ап>аг 1а каіка ѵеггіе зепга гпапдіаг 1е Ьіагіе іп 
егЬа см. Ѵ-324.
8А Ь 5І€С ІЛ  \

сгегіеге сНе гіі 1а Іедіііпо Іе ѵіН соНе хаЫ ссе см. Ь-299.
110. Гаге “ьаіхіссіа Зі сці сделать из кого-л. отбивную, 

отделать по первое число кого-л.
Іе^аге 1а ѵі§па соп Іе 8а1$іссе см Ь-299.
1а 1е Ѵій 8’аЧассіапо соп 1е хаЬіссе см. Ѵ-778. 
поп 5І рио аѵег 1е ѵііі Іедаіе соііе каікіссе см. Ѵ-777. 

ХАЬТАКЕ ѵ 
кайагс агіЙ0850 а чгі см. А-291. 
вайаге іп (или рег) агіа см. А -1054.
— Гаг уайаге іп агіа см. А -1055.
&аИаге 1а Ьагга см. В-304.



5АЧ 858

111. каИаге соше ип Ьакіііксо (или соше ип ЬигаШпо,
со те  ип саргеііо, согпе ип гапоссЬіо, согпе ип зегрепіе) 
неловко прыгать, подпрыгивать:

...СІі йіегіапо сіпциапіа ЬеІІе пегЬа!е, зіссЬё а фМ'Пг Ьаі- 
Іііиге Іеі за ііаѵ а сопе ип саргеМо (С. Иегиссі, вИеівапіа 
поѵеііе ророіап томаіеаіл>).

...Отпустили ему пятьдесят ударов плетью, да таких 
рілыіьіх, что при каждом ударе ои подпрыгивал, как козел.

ваііаге іп ЬезМа см. В-621. 
ваЧаге іі сапаро см. С 401. 
заііаге іп саро см. С-810.
БаЦаге с о т е  ип сарге(*о см. 8-111.
каііаге 5и1 саѵаііо сіеі гпаИо см. С-1371.
каііаге аі соПо см. С-2124.
хаНаге іі (0550 см. р -1 196.
ваііаге іп (гап1.тіі см. Р-1217.
ка К аге Іиогі см. Р-1570.
каЦаге 1а дгап аіа  см. 0-952.
ваііаге Л  За йаі (0550 см Р-Г .97.
каііаге т е п о  іп с а т іс іа  сНе іп діиЬЬопе см. С-288.
ваііаге 1п т е п іе  см. М-1157.
вгііаге а^ Іі оссНі см. 0-202.
заііаге гіі раіо іп (газса см. Р-1Р5.
5аНаге іі ра5іо см. Р-859.
8а'1аге іп ріегіі (с о т е  і &а((і) см. Р-1586а. 
ватаге  а ріё рагі см. Р -1608 
5а11аге с о т е  ип гапоссЫо см. 5-111.
5а11аге гШо (с о т е  і ^аШ ) см. К-450.
5аНаге іі КиЬісопе см. К-605.
5аІІаге Іа 5сио1а см. §-509. 
заііаге с о т е  ип кегрепіе см. 8-111. 
ваНаге 5и см. 8  1996. 
ваііаге іп (е5(а см. Т-591.
(аге ваііаге іі Ьапсо см. В-168.
Іаг5І каііаге 1е сегѵеііа (тж. (аг ваИаге іі сегѵеііо 

а11’а гіа) см. С -1583.
-{аге 5а Наг е іі гіепаго (или і ^иаНгіпі) см. Б-101. 
(аге ваііаге 1а гпсзса аі пазо см. М-2042.
(аг хаііаге Іа 5епаре аі пазо см. 8-618.
(аге вакаге 1а 1е5Іа см. Т-549.
сЬе т о к са  §1і ё за ііа іа  аі па50? см. N-70.
112. сНе ѵі 5а1(а? что на вас нашло?
сЬі акіпо ё, е сегѵо (е55ег) зі сгегіе, аі каііаг сіеііа 

І055а 5е п’аѵѵес!е см. А-1234.
ІІ сиоге т і  каііа іп доіа см. С-3303.
^іі ё 5аНа 1а 1а Ь ігга см. В-788,
§1і ё 5аІіа1о іі ^гіііо см. 0-1068.
діі ё ка ііа іа  1а т о 5 са  (или 1а гаЬЬіа, Іа вепара, 1а 

&іігга) аі па50 см. І\!-74а. 
діі ё 5аІ1а1о Іо з^ІіігіЬігго см. 8-728.
§1і ё 5а11а1о іі ІіссЬіо с!і... см. Т 636.
о т а п д іа (г е )  чиекіа т іп е з іга  о 5аІ1а(ге) сціехіа Ііпе- 

5Іга см. М-1477.
гцлапйо 5а11а ипа сарга, 5аНапо (иііе Іе аііге см. 

С-883.
т і  5аЦа 'а  ЬНе см. В-743.
^І: 5аКо Гезіго см. Е-231.

8А Ы А ТО К Е ш
113. 5а11а1оге гіі саѵаіііпе легкомысленный человек, 

прожигатель жизни:
Зио рагіге, Ташозо за ііа іог йі саѵаіііпе, поп репзй а^Іі 

зіийі (!р1 ііе ііо , п._ рі:аг.1(і а сопзигпаг Ьі пе іі р а іп т о п іо  
ѵіарріаш іо с;11а е 1а, а Мопіесагіо, N1223 (.4. ПсЦіпі, гКас- 
сопіі»).

Его отец, известный прожн_атель жизни, не заботился об 
образовании сына, но усиленно проматывал свое состояние, 
р азъ езж ая по в ему свету и посещая то Монтекарло, то 
Ниццу.

8А ІЛ Т Ш Ѵ К Е  ѵ 
хаііеііаге согпе ипа Ьоііа см. В-1076.

8АЬТО т
114. за ііо  пеі Ьиіо прыжок в неизвестность; рискован

ный ш аг;

Р аіпгіа . — N011 тпі Шге сЬе ё ипа раггіа! Ьо во! Е ип 
заііо  пеі Ьиіо (Л. й е  ВепейеШ , «Виопапоііе» Ран ігіаі»)* 

П а т р и ц и я .  — Не говори, что это безумие. Я сама это 
знаю. Это прыжок в неизвестность.

115. — іаге ип заііо пеі Ьиіо п о й ти  на риск.
116. іі за ііо  сіеііа диа^ііа неожиданный, искусный ма

невр.
117. — іаге ип заііо  сіеііа диа^Па ^  устранить, побе

дить политического противника:
ОІІге аі ваНо пеі Ьиіо с ’ё іі ваИо й еііа  чиа^Иа, сіоё 

5аЛ:аге аІГіпйіеіго... ЫеИе роІешІсЬе пеі сопігопі! (Зі ТорІіаШ 
с ’ега Іа аГІеггпахіопе эесопйо сиі і соти п іэіі вагеЬЬего віаіі 
ргопіі, рег га^іопі с!і оррогіипііа а Іаге 11 эаііо  гіеііа чиа^И а 
(С. Раііоііа, «Ье рагоіе йеі роіеге»).

Кроме «прыжка в неизвестность» существует в политике 
и «прыжок перепелки», т. е. скачок назад. В полемике 
против Тольятти некоторые утверждали, что коммунисты 
нз тактических соображений якобы готовы пойти на неожи
данное отступление.

Раге іі за ііо  сісііа диа^Ііа . Ьосигіопе ііріса гіеі Ііп^иа^К^о 
роіііісо, гагагпепіе гііегііа гб аііге вііиагіопі. И «эаііо* 
сопзіБіе пеііа тпапоѵга орегаіа сіа ип рагіііо, пеі соп?гоп1;і 
□ ’ип аііго, зио сопсоггепіе, рег всаѵаісаге 1е эие ровігіопі 
ігіеоІо&ісЪе е роІИісЬе, теиепгіо іо  циайі Іиогі Йеі ^ осо- 

Ьа циа^Ііа, оііге а еззеге сарасе йі Іип^Ьі ѵоіі, ё ѵеіосе 
е а§і1І55іта пеііа согза (С. Ьариссі, «Рег тойо й і йіге»).

«Сделать прыжок перепелки» — выражение, характерное 
для политического языка, редко встречающееся в других 
областях. «Прыжок» заклю чается в маневре, который пар
тия предпринимает, чтобы разгромить идеологические и поли
тические позиции своего противника и вывести его из игры. 
Перепелка обладает способностью не только к дальним пе
релетам» но и к  быстрому и ловкому передвижению по земле.

118. а каНі рывками; с перерывами, с перебоями.
119. *1і 5а11о вдруг, внезапно.
120. іп ипо ваСІо (тж. іп гіие или (ге, ^иаііго ваШ)

в одну ми.іуту, вмиг:
«Ѵа іп Іагтагіл е іогпа іп ип заііо» (V. Вгапсаіі, «5іп-

^оіаге аѵѵепіига йі Ргапсезсо Магса»).
— Беги в аптеку и мигом возвращайся.
«N0, йі^поге,» гійрове Сгібо: «піепіе зепга рагеге (ЗеІ 

тей ісо . 8оп т а і і  ЫвЬеіісі: поп с 'ё  іегпро сіі регсіеге. 5 ііа  
чиіеіо: іп іге 5аШ боп чиі соі СЬіогіо (Д. Мапгопі, «1 рго- 
т евзі Брозі» ).

— Нет, ваша милость, *— отвечал Гризо, — без лекаря ни
чего нельзя делать. Ведь есть коварные болезни. Одна нога 
здесь, другая — там, и я вернусь вместе с Кьодо.

(аге 1а сепа сіеі да ііей о : ип каііо е а Іеііо см. С-1458.
121. (аге гіие (или ^иаи^о) ваііі потанцевать:

СЬі робзейеѵа аііога чиеі ѵаеіо воиеггапео... 5*ега озіі- 
паіо рег ІипдЬі аппі а 5*гиі1:аг1о іп оиаііій (3’ашЫепіе !а- 
т іі іа ге , (Зоѵе 1е шайгі роіебвего сопаигге 1а йошепіса 1е 
га&аххе рег іаге чиаііго заИі воііо 1а іого (Зігеиа зогѵееііап- 
га {А. ВопБапіі, «Ьа Ъиса йі 8ап СоІотЬапо»).

Прежний владелец подвальчика долгие годы собирал здесь 
семейных людей. Матери приводили сюда своих дочерей, 
которые могли потанцевать здесь в воскресенье под их бди
тельным оком.

122. (аге ип заКо а) зайти, заскочить куда-л.:
Магіа т і  Ьа роі рге§а1:о сіі іаге ип за ііо  аі Ьаг рій ѵісіпо 

{Т. Ѵаті, «Метогіе йі Еиеепіо ВгаѵеіШ ).
Потом М ария попросила меня сбегать в ближайший бар. 
Вавіа, боп біапсо: ѵагіо а саза, Іассіо ип иііішо ваНо даі 

Оиагйіп а йаге игіоссЫ аіа  а сЬі с’ё роі т і  гШго (II. Зітопеі- 
іа, «Тігаг таШ па»).

Хватит, я устал. Иду домой, заскакиваю  по пути к 
Дуардину, чтобы взглянуть, кто там у  него, а потом ухожу.

Ь) нарушить очередь, обойти кого-л., зайтн вперед.
123. ^аге іі 5а1іо сделать шаг; принять решение:

Огшаі ІІ за ііо  ега Гаио, іі еиаіо  сошЬіпаіо: загеЬЬе зінрІйо
поп арргоПиагпе, поп аЬЬапсіопагзі а ііа  раззіопе сЬе с’ега, 
рій о т е п о  аиіепііса, гіа ипа рагіе е (ЗаІГаІіга (М. 8оІйаіі, 
«Ье йие сШ а»).

Теперь, когда они переступили границу и непоправимое 
свершилось, было бы глупо не насладиться плодами паде
ния, не отдаться страсти, которая в большей или меньшей 
степени владела ими обоими.

Іаге хаШ соі сегѵеііо см. С -1594.
124. щеііеге іп &аІй разжечь в ком-л. желание, 

страсть.
шогіо іі Іеопе, Ппо 1е Іергі я** йаппо ІІ ваКо см. 

Ь-385.
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125. ^ие1 сЬе ѵіеп гіі каШ, ѵа ѵіа сіі Ьаігі ргоѵ. ^  тру

довая денеж ка плотно лежит, шальная ребром торчит. 
8А Ы ІМ АІО  т

ІіЬго Аа (гіаге а реко а і)  каішпаіо см. Ь-559. 
5А Ы ІТ Е  /  

сака сіеііа каіиіе см. С-1146, 
сака сН каіиіе см. С -1147.
Тисіпа <Іі каіиіе см. Р-1413. 
рогіо гіі каіиіе см. Р-2124, 
іегга а . каіиіе см. Т-398.
126. сгераге гіі каіиіе: сгера сіі каіиіе он пышет здо

ровьем.
...іі ^есспіо С іапіш ггі... сопііпиа а зрагцеге Іа ѵосе сЬе 

8Іа т а і із э іт о :  4иИа эсепа, сгера йі эаіи іе (I/. Зітопеііа, 
«Тігаг таШпа»).

...старик Джаннуццн... распускает слухи, будто страшно 
болен. Все уто — игра: его распирает от здоровья-

127. Іаге каіиіе быть полезным для здоровья:
— Вё, Ьеѵі: ип ЬіссЬіеге р г іт а  Йеііа іг.ііикіга Га за іи іе  

(V. Зітопеііа, «Тігаг таіііпа»).
— На. выпей. Стаканчик перед едой полезен для здо

ровья.

ітЬ огсаге 1а к(га<1а гіеііа каіиіе см. 5-1855. 
гесаге а ѵіа гіі каіиіе см. Ѵ-497.
128. кргіггаге каіиіе гіа ІиКі і рогі быть отменного 

здоровья.
ѵепіге а  ѵіа гіі каіиіе см. V  514.
сЬі ігоѵб іі сопкі&ііо іпѵепіо Іа каіиіе см. С-2463.
т а ІаН іа  аііа  реііе, каіиіе аііе Ьигіеііе см. М-171.
1а т о г іе  йеі Іиро (или (Іеі Іирі) ё 1а каіиіе иеііе ре

соге см. М -1984 
каіиіе е ІідІІ таксНі! (или е ип іі^ ііо і таксіііо !) см. 

А -133?
129. каіиіе е ксагре Іикіге =  плюнь на все и береги 

здоровье:
«8а1иіе е зсагре 1иэ4ге» зі йісе аі раезе (Зі 5егаНпо, рег 

ш оііо і!і іпгііііег(і'./а. Ей е&іі созі гіреіеѵа, т а  поп аѵеѵа 
расе (А. Раюіпі, «Ьа риісеііа вет а риісеііацеіо»)■

«Плюй иа все и береги свое здоровье», — говорят на ро
дине Серафино. Почти машинально, он повторял эти слова 
про себя, но никак не мог успокоиться.

8 А Ы Л О  т
130. каіиіо го т а п о  «римское приветствие» (принятое 

у  итальянских фашистов):
«Епіго, Гассіо 11 за іи іо  готап о , арго 1а сагіеііа йеііа ІекІ, 

ш сЬе 1’арго а {аге?» (А. йе Сезрейез, «Ыеввшю Іогпа іп- 
йіеігох).

— Вхожу, поднимаю руку в фашистском приветствии, от* 
крываю папку, ио зачем я ее открываю?..

а т іс іг іа  сіі каіиіо см. А-600. 
а т іс о  гіі каіиіо см. А-606.
131. сопоксеге цгі гіі каіиіо иметь с кем-л. шапочное 

знакомство.
132. Іеѵаге (или іо^Ііеге) іі каіиіо а  цгі порвать зна

комство с кем-л., перестать здороваться:
— Бегѵігзі йі ипа регзопа .. е роі Іеѵагіе II каіиіо, диекіо 

по (С. Раѵеве, «Ьа зріацціа»).
— Воспользоваться уолугачи человека... а  потом пере

стать с ним здороваться — на это я не по.іду.
...Оа ип сегіо еіогпо Могеііі е іі аѵеѵа іо ііо  11 ваіиіо 

( V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»),
...В одни прекрасный день Моретти перестал с ним здо

роваться.

5АЬѴАМЕМТО га 
рогіо гіі каі /а т е п іо  см. Р-2124.
(аѵоіа гіі к а іѵ атеп іо  см. Т-136.

БАЬѴАКЕ & 
хаіѵаге 1е аррагепге см. А-948. 
каіѵаге сарга е саѵоіі (или е іі Ьессо) см. С-881, 
каіѵаге Іа Гассіа см. р-49.
— рег каіѵаге Іа Іассіа см. Р-50.
каіѵаге Іа дИігЬа см. С-409.
каіѵаге а рапсіа аі (или рег і) !хЬ і см. Р-633.
каіѵаге 1а реііе гм Р-1055.
каіѵаге 1а реііе а  ясі см, Р-1056.

каіѵагх рег іі гойо гіеііа А і т а  см. К 582. 
сНі Ьеп кі диаггіа, Ьеп кі каіѵа см. В-530.
133. сИі кі рио каіѵаге, и  каіѵі! (тж. кі каіѵі сНі рио!) 

спасайся кто может!
а  сЫ каіѵа Іа реііе, Іа сагпе гіпіеНе см. Р-1070. 
гіопг а оссираіа, йоппа каіѵаіа см. Б-807. 
гапа (1і раіийе кегпрге каіѵа см. К-109. 
иоіпо аѵѵікаіо (ё) т е г г о  каіѵаіо см. ІЛ-145. 

8АЬѴ Е22А I 
апсога сіі каіѵегга см. А-698. 
іаѵоіа сіі каіѵегга см. Т-136.
Іа гпогіе сіеі Іиро (или (Іеі Іирі) ё Іа каіѵегга сіеііе ре

соге см. М-1984.
5АЬѴІА /

134. т а п д іа г е  1а каІѵ!а е Іаксіаге 1 аггокіо съесть 
гарнир и не дотронуться до жаркого; упустить суть 
дела, за  деревьями леса не видеть:

— Ѵепіге а ипа Іев(а соі ргпіаіопі! Сі рио еввеге, рег ипа 
боппа Ьевііаіііа рій егапгі - I рапіаіопі зіаппо Ьепе аі 
шазсЬі. сЬ’ё іі Іаио  юго е 1а еоііапа а ііе  Йоппе. Ѵайа а 
рагіаге соп циеШ сЬе поп ѵо&ііопо саріге, тэп^іапсіо  1а 
баіѵіа е ІазсіапіЗо Гаггоеіо (/!. РаІаггезсМ, « / [гаіеііі Сис- 
соіі»).

— Я виться на бал в брюкахі Можно ли представить себе 
большую гнусность для женщины?.. Брюки — это мужское 
дело, это нужно нм, а женщине — юбка. Но попробуй 
втолковать это тем. кто не хочет ничего понять, тем, кто 
дальш е своего носа не видит.

$АЬѴІГ\ІО
{аге Іа сепа гіі Заіѵіпо: огіпаге е апйаге а ІеКо см. 

С -1458.
8 \Ь Ѵ О  1. адд  

капо е каіѵо см. 5-199. 
ѵіѵо е каіѵо см. Ѵ-801. 
а т а п  каіѵа см. М-503.
— реіаге а т а п  каіѵа см. М-504
— гиЬаге (или рі^Ііаге) а т а п  каіѵа см. М-505, 
аѵеге каіѵа 1а Іассіа см. Р-49.
рог4аге каіѵа Іа реііе см. Р-1050.
и о т о  аѵѵегіііо, т е г г о  каіѵо (тж. и о т о  аѵѵікаіо ё 

т е г г о  каіѵо) см. 11-145.
8АЬѴО 2. пг 

ѵіѵо е іп каіѵо см. Ѵ-801.
135. теМ еге іп каіѵо а) спрятать в безопасное место, 

сохранить:
(Зиезіа і(1га, ерагеа ргоЬаЬіІшепІе ай аг(е, Ііі 1а гоѵіпа 

йі ш оііе Гашіеііе, сЬе поп репвагопо йі іпгНсге іп ваіѵо 
ѵессЬі. йоппе е ЬатЬ іп і (С. йеЬепейеііі, «Vп иШто Ьасю»).

Эта мысль, возможно, распространявшаяся намеренно, 
явилась несчастье... для многих семей, которые не поду
мали укрыть в надежном месте стариков, женщни и детей. 
(Пример см. тж. Т-679).

Ь) освободить, отпустить гіа свобод}, предоставить сво
боду.

136. т е ііегв і іп каіѵо укрыться, скрыться в безопасном 
месте; убраться подобру-поздорову:

АПога 1а роѵегеМа гісогйб й’аѵег гиЬаІо і” і Гавсіо йі 
Іе^па ргоргіо йа циеііе рагіі, еЪЬе раига е репзб гіі іпеІІег5І 
іп каіѵо [М. Могеііі, «Сепіо поѵеііе»).

Тут бедняж ка вспомнила, что как раз в этих местах 
украла вязанку дров, испугалась и решила поскорей убрать
ся подобру-поздорову.

137. Іепеге іп каіѵо беречь, сохранять.
8АМАКІТАГ\ІО

сопіопоеге (или тексоіаге) ЕЬгеі е 5 а т а г ііа п і см. Е-3.
138. Іаге 1а рагіе сіеі Ьиоп 5атагі4ап о  делать доброе 

дело, помогать; быть добрым самаритянином.
8АМО

138а. рогіаге і ѵакі а 5 а т о  возить вазы  на остров С а
мос, в лес дрова возить (ср. ехать в Тулу со своим само
варом).
5АN а д д  см. 5АІ\!ТО 
5 А ^ К Е  ѵ

ё ріи {асііе Іаге 1е ріадііе сЬе капагіе см. Р-1485.
1а 1оп(апі.п2а о§пі цгап р іац а  капа см. Ь-783.
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т о  Не сове іі Іе т р о  сига сЬе 1а га^іоп »оп вапа см. 
Т-309. 

1а ѵепйеііа поп §апа ріада см. Ѵ-214. 
5 А N С ^ Е т

139. зап^ие Ыи (или аггигго, ІигсЬІпо) голубая кровь, 
знатное происхождение:

А ррагіеп^опо аі ргопіроіі (Зе^іі апіісЬі ріапіаіогі сЬе ѵап- 
іапао  іі Іого зап^ие Ыи Ьаппо сгеаіо ипа гіеііе зосіеіа рій 
сЬіизе (С. С ейе г  па, «Зіцпоге & 8 іцпогі»).

Они принадлеж ат к правнукам старых плантаторов, тех, 
что гордятся своей голубой кровью и создали одно из са 
мых замкнутых обществ.

140. зап^ие ігесісіо хладнокровие:
Ыеззипо зі загеЪЪе т а і  зо^паіо  (Зі оЬЫіБаге Ѵ аіепііпа Те- 

гезЬкоѵа а ѵоіаге пеііо зрагіо ее е ііа  з іезза  поп Гаѵеззе 
рго^опйатепіе гіеБійегаіо ей іп5 ізіеп іетеп іе гісЬіезІо. Ьа диаі 
соза поп іа  сЬе ап теп іаге  Г а т т іг а г іо п е  рег іі зио зап&ие 
ігесігіо, рег 1а зиа (Зесізіопе, рег і зиоі пегѵі гі’ассіаіо, рег 
Іа зиа (Зегітопе ай ип а ііо  ігіеаіе сіі рго^геззо (сРаезе 
зега», 17 &шёпо 1963).

Никому бы н в голову не пришло принуждать Валенти
ну Терешкову к космическому полету, если бы она сама 
этого не хотела всем сердцем и неоднократно на этом ие 
настаивала. Все это еще более усиливает наше восхищение 
ее хладнокровием, решительностью, ее стальными нервами 
и чувством ответственности перед высокими идеалами про
гресса.
зап&ие іигсЬіпо см. 5-139.
141. риго запдие чистокровный; истинный:

Е аііога, ее ё созі, регсЬё зі ітр еб і сЬе іі с о т т із за г іо  
рн§*1іезе (Лиііапо ё Ъагезе риго зап^ие) сопііпиаззе 1е іп- 
гіа^іпі? («Сіогпі», Б йісетЬге 1973).

А раз так  обстоят дела, то почему же комиссару из 
Апулии (Ю лиано — чистокровный бариец) запретили продол
ж ать следствие?

Ьа^по с!і хап^ие см. В-78. 
ЪоНа сіі $ап<*ие см. В -1061. 
саѵаіа с!і §ап#ие см. С -1401. 
соіро с!і зап^ие см. С-2233. 
ІаН о сіі 8ап^ие см. Р-263. 
Іаііе е хап^ие см. Ь-229. 
Іаѵасго сіі хап^ие см. Ь-245. 
Іеѵаіа с!і хап^ие см. Ь-514. 
1а ѵосе (или 1е ѵосі) сіеі зап^ие см. Ѵ-827.
142. а хапстие саісіо в пылу страстей, в состоянии аф 

фекта, под горячую руку.
143. а зап^ие {геЛйо хладнокровно. 
сН сагпе е зап&ие см. С-950. 
зепга сагпе пё зап^ие см. С-953.
144. сіі ^гап зап^ие благородного происхождения, 

древнего рода.
а Іасг іте  сіі зап^ие см. Ь-55.
— ріап^еге а Іасгіше с!і зап&ие см. Ь-56.
145. (Ііпо) а ІГ и Іііто  зап^ие до последней капли кро

ви; до последнего:
8іНа. — Ма поп сі заг& т іс а  Ъізоепо (31 Іаге ип (Зиеііо 

аП 'и Ш то  зап&ие! (Ь. Рігапйеііо, «II ^іиосо йеііе рагШ ).
С и л и я. — Но наверное не понадобится драться на дуэли 

до последней капли крови.
146. апйаге а зап^ііе приходиться по душе, нравиться: 

Но ріасеге сЬе циеііе росЬе ра^іпе бопо апсЗаіе а  зап^ие
а сЬі 1е Ьа Іеііе (О. Сіизіі, «Ерізіоіагіо» ).

Я рад, что э т и  несколько страниц пришлись по вкусу тем, 
кто нх прочитал.

А Магііпо, регаИго, поп апйаѵапо а зап^ие циеііе т і е  
саѵаісаіе (/. №іеѵош «Соп^еззіопі й і ип ііаііапо»).

Мартнно были не по душе эти мои шалости.
аѵеге аиіогііа сіеі 8ап^ие см. А-1345.
147. поп аѵеге Ьиоп зап^ие (или  аѵеге саШѵо зап^ие)

соп чс! недолюбливать кого-л.:
“  Іо сіі роШіса поп т е  пе іпіеінЗо, т а  соі ргеіі поп Ьо 

т а і  аѵиіо Ъиоп зап^ие... (Е. Сазіеіпиоѵо, «1 Мопсаіѵо»).
— В политике я профан, а к  попам у  меня никогда не 

леж ала душ а.
148. аѵеге іі зап^ие ^иазіо  злиться, беситься, неистов

ствовать.
149. аѵеге іі зап^ие ^и азіо  соп цб быть в плохих от

ношениях с кем-л., сердиться на кого-л.

150. аѵеге (іі)  зап^ие сіі ріаМоІа быть пугливым, бояз
ливым.

151. аѵеге іі хап^ие Г05$0 быть вспыльчивым, горячим.
152. поп аѵеге хап^ие (пеііе ѵепе) быть очень вялым 

(пример см. В-458; Р-179).
Ьа^пагхі 1е т а п І  сіі зал^и е см. М-557.
153. Ьа11ег8І аі ргігпо зап^ие драться до первой крови 

(чаще о дуэлянтах).
154. ЪиКаге вап^ие харкать кровью.
155. ЪиМаге іі 5ап^ие лезть из кожи вон, стараться 

нзо всех сил:
Сгізііпа. — Ьа то& ііе 5Іа зи ип ріесіізіаііо... ѴиоІ (Зіге сЬе 

Іиі Ьиііа іі Бап^ие1 а Іаѵогаге рег ргоѵѵеёеге аі та п іе п іт е п іо  
йі (Зие Іа т і^ ііе  (Е. Ое Еііірро, «Ье Ьид;іе соп Іе цатЬе 
Іип^Не»),

К р н с т и н а .  — Ж ена стоит выше всего... А вот он, ска
ж у  вам, лезет нз кожи вон, чтобы заработать на содержа
ние двух семей.

156. сасаге $ап§ие груб. ^  рыть землю носом, из 
кожи вон лезть.

157. саѵаге хап^ие а) пускать кровь; Ь) ранить;
с) устроить, вызвать кровопролитие; сі) заставить рас
кошелиться:

А о еп і тойо, ипа зресіаШ а ГаѵгеЪЬе зетр ге  аѵиіа: чиеі- 
Іа сГеззег гіссо 1га іап іі со п зіт ііі роѵегі е сіі іагзі саѵаг 
зап&ие «За іиШ е (За Іиі, Ьіпо Арез, дігеііоге йеііа «Ииоѵа 
Е іа» ... (Ь. Рігапйеііо, «I ѵессНі е і %іоѵапі»).

Во всяком случае одну особенность он всегда нмел: быть 
богатым среди стольких бедняков и позволять сосать свою 
кровь всем, в том числе и Лино Апесу, редактору «Нуова 
Э та» .

158. саѵагБІ 5ап§'ие а) пораниться; Ь) тряхнуть мош
ной.

159. саѵаге $ап^ие сіа ипа ріеіга (или ип $а$50, ипа 
гара, ип ти го ) а) заставить рыдать камни, разжалобить, 
растрогать; Ь) добиться невозможного:

(Эиезіа СапіЬгіпа Карраігё, ...сарасе... регзіпо йі саѵаге 
запдие гіа ипа гара, ітр г е за  іеп іа іа  ѵ апатеп іе, рег зесоіі, 
йа т а ^ Ь і  е Іііозоіі агаЬі е регзіапі (С. Агріпо, «II гацагго  
ске поп ѵоіеѵа іт рагаге»).

Эта Гамбрнна Каппатре... способна даж е извлечь кровь из 
репы — операция, которую безуспешно, в течение веков, пы
тались осуществить арабские и персидские магн и фило
софы.

160. сіаге 21 $апдие а... пролить кровь за...
Кіреіеѵа сЬе Іиі аѵеѵа гіаіо іі запдие а ііа  Раіхіа (Л. ЛІо- 

гаѵіа, «Nиоѵі гассопіі гот апі»).
Рокко все время повторял, что он проливал кровь за ро* 

дину.

161. сіаге П &ио хап^ие отдать всего себя.
162. сіі^епсіеге іі ргоргіо §ап^ие защищать свою кровь, 

своих детей.
?аге Ьоссаіе 61 зап^ие см. В-950.
163. ^аге Ьиоп хап^ие а) быть полезным для здоровья, 

идти на пользу:
Ь ’а11е^гіа іа  Ьиоп зап^ие е і а ѵіѵеге Іи п ^ате п іе  (С. Ѵег- 

&а, «Мазіго-йоп С езиаійо»).
Веселье полезно для здоровья: оно залог долголетия.

Ь) закаляться, укреплять здоровье:
— Е ип а т а іо г е  гіеі ЦоН?
— ВеІ еоН? 5І, зі, чиеііі зопо зіаіі а Іаг Ьиоп зап&ие 

аІѴагіа ІіЪега (/?. ВассНеІІі, «Ьа с ііій  йе@1і атапіі»).
— Он любит гольф?
— Гольф? О да, он из тех, кто закаляет свое здоровье 

на вольном воздухе.

164. *аг5і Ьиоп хап^ие приходить в хорошее располо
жение духа (пример см. Ь-140).

165. ^аг5і (сіеі или іі) саіііѵо 5ап^ие нервничать, раз
драж аться, портить себе кровь:

0 е  Ап^еііз (Зіззе, сопсіііапіе:
«Вазіа, т е Ш іі а зейеге, поп Іассіатосі саШѵо зап^ие»

(А. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»).
Де Анджел^с сказал примирительно: '«Хватит, садись, не 

будем портнть себе кровь».
Оіецо... — Ьо зЬа^Ііо заі ^иаГё? О! тьЛіегз і  іп Іезіа ио 

еассо (Зі і(3ее... е роі ^агзі іі  зап^ие саШѵо (V. Веііі^ 
« ііп  аІЬегёо з и і рогіо»).
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Д  и е г о... — Знаешь почему все это? Потому что забиваешь 

себе голову всякими мыслями, а потом лезеш ь в бутылку.

166. ^аге іпасегЪіге (или  іпасісііге) іі $ап^ие а чсі пор
тить кровь кому-л., раздраж ать, сердить, злить кого-л.

167. ^аге зап&ие кровоточить; истекать кровью:
II сиоге (Зеі діоѵапе !асеѵа валкие а циезіо зрейасоіо. 

е поп роіепсіо сіаг Іого аіиіо, поп роіеѵа пешшепо зозіепегпе 
1а ѵізіа... (М. й'Аге^И о, «Еііоге Ріегатозса» ).

Сердце юношн обливалось кровью прн виде этих не
счастных женщин. Он не мог им помочь, но и выдержать 
этой ужасной картины он тоже не мог.

168. ?пі$іаге а запдие а) пороть до крови; Ь) биче
вать, строго критиковать.

169. ^гопйаге §ап^ие кровоточить, истекать кровью: 
Г іі Іегпро сіеііе гиіпе. поп Іе 1о пе§о, е  то И е  гиіпе

^гопйапо запдие (.4. Р апгіпі, «II ПЬго йеі т огіі»).
Сейчас повсюду руины, а ты сам знаешь, многие разва

лины еще кровоточат, как открытая рана.
^гопгіаге сіі Іасг іте  е 6\ зап^ие см. Ь-64.
170. ^иазіаге іі хап^ие портить кровь, огорчать, раз

драж ать:
«Ри Іеі сЬе Ьа Іаііо  сгераге шіо расіге (31 сіоіоге; Ти Іеі 

сЬе т і  Ьа аѵѵеіепаіа 1а ѵііа, сЬе т і  Ьа ^и азіа іо  11 запдие...» 
(С. Коѵеііа, «М аіег йоіогоза»).

— Это она сжила со света моего отца, это она исковер
кала мою жизнь, она отравила мне кровь.
171. іпсаіогіге іі $ап§ие горячить кровь.
172. іггі^аге гіі хап^ие залить кровью.
Іаѵаге 1е т а п і  пеі хап^ие с!і см. М-614.
173. оНепсІеге а хап^ие кровно обидеть:

«5е п’ап(Зо зепга рій ѵоііагзі. Ь’аѵеѵо оН еза а зап^ие» 
(М. ВопіетреШ , «Ѵ ат апіе іейеіе»).

— Она ушла, не обернувшись. Я кровно оскорбил ее.
174. р а^агіа  соп іі зап^ие поплатиться головой, 

кровью своей заплатить.
регсіеге іі сиоге е іі хап^ие см. С-3273.
175. (гі)5са1с!аг8і іі зап^ие лезть в бутытеу, раздра

ж аться, возмущаться:
Ріпога 1а зиа тадпіП сепга 1а езегсііаѵа зоііап іо  а 5апГА- 

§пезе, е сЫ поп аѵеѵа аѵиіо піепіе (За Іиі поп аѵеѵа пеззипа 
гадіопе сіі зсаІгіагБі іі зап^ие (Е. Сазіеіпиоѵо , «Ь’опогеѵоІе 
Раоіо Леоп^огіе»).

До сего времени его щедрость ограничивалась лиш ь Саят- 
Аньезе. а кто ничем от него ие поживился, не имел ника
ких оснований возмущаться.
176. зепіігзі г ітезсо іаге (и ли  гіЬоНіге) іі хап^ие силь

но волноваться:
— Ті ѵо^ііо Ъепеі СЛіеІс (Зіззе іепепдо Іе Ьгассіпе зігеііе 

Іпіогпо аі зио соПо е Ьасіапйоіа зи ип огессЫо. іап іо  сЬе 
Зііѵапа зі зеп іі гішезсоіаге іі зап^ие (Г. Ьогі, «Ви?еге зи і- 
ѴАгпо»).

— Я люблю тебяі — сказал  ей Карлино, обнимая своими 
ручонками ее шею и целуя ее ухо, так что материнское 
сердце возликовало.
177. 5епііг5І чс пеі зап&ие (пред) чувствовать.
$еп(іге іі зап^ие сіі ^Ьіассіо см. С-389, 
хргетеге Іасгігпе е хап^ие см. Ь-70.
178. хриіаге хап^ие а) харкать кровью; Ь) надрывать

ся, работать из последних сил:
Оі Зіазіо. — (Эиаііго ІагаЬиШ  сЬе тпі Ьаппо Гаііо зриіаге 

зап^ие.
В иопаѵоеііа. — N0 , П зап^ие ГаЪ Ы ато зри іаіо  по! е I 

ти гаіогі сііе Ьаппо аѵиіо 1а (Зізегагіа сі! Іаѵогаге рег ѵоі 
{Е. Ое Рііірро, «Ьа раига пит его ипо»).

Д и  С т а с и о .  — Четверо негодяев, они сосали иэ меня 
кровь.

Б у о н а в о л ь я .  — Нет, если кто и сосал, так это вы —» 
из нас. из каменщиков, из тех, кто имел несчастье на вас 
работать.

179. зиссНіаге іі $ап§ие сіі сосать, пить чью-л.
кровь, эксплуатировать кого-л-

180. хигіаге зап^ие кровавым потом обливаться, выби
ваться из сил:

«Сеіоза, зі, 1е 1о (Зісо іо. Аѵгезіі !аНо те^ Н о  теи егН  
соп Іеі іпѵесе сЬе соп пиеІГаІІга... сіѵеМа. Р іеІІа  ипіса е «31 
рагіге гіссо, Іі {ага зисіаг зап^ие» (Р. Сіаіепіе, «Согіііе а 
Сіеораіга»).

— Да уж, она ревниЕа. Но лучше ты бы связался с ней. 
чем с той другой, кокеткой. Она единственная дочь, да еще 
богатого отца. Ты с ней хлебнешь горя.

I йие и отіп і зііриіагопо 1’ассогсіо Іп ип саН ё гіеі Согзо 
Ы тЬегіо. «Соп оззегѵапга, Іа з о т т а  ё ігорра» «Іісеѵа зигіап- 
с5о зап&ие гіоп КаНаеІе (С. М агоііа, «5ап Сеппаго поп йісе 
т аі по»).

Оба союзника договорились в кафе на Корсо Умберто. 
«Если на то пошло, вы запросили слишком много», — дока
зывал, выходя из себя, дон Раффа^ле.

ѵегхаге і ііш пі с!і $апдие см. Р-948.
Гасдиа согге, е іі зап&ие ііга см. А-208.
181. стіі Ьоііе іі §ап^ие пеііе ѵепе у него кровь к и п и т  

в жилах.
182. (Ьиоп) хап^ие поп піепіе ргоѵ. порода всегда 

скажется, порода всегда видна:
«О гтаі Ьо іт р а га іо  а Іаѵогаге, по? МІо рагіге Ьа зетр ге  

Іаѵогаіо, е Ьиоп зап^ие поп теп іе»  {М. Зоійаіі, «Ье йие  
сіііа» ),

— Уж теперь я научился работать, а? Мой отец всегда 
труднлея, а от доброго корня добрая и поросль.

З іссо те  ипа таШ п а Оіог&іо, діипіо ін гііаггіо, зиЬі ип 
гітргоѵего гіеІГізігиІгоге, ипо (Зеі ріоѵапоиі аѵеѵа с о т т е п -  
іа^о: « 1 1  зап^ие поп т е п іе »  (V. Ргаіоііпі, «II диагііеге»).

И вот однажды утром, когда он немного опоздал, учитель 
сделал ему выговор, а одни из учеников заметил: «Каков 
отец, таков и юнец».

5/е/апо. — СарагЬіо т іо  расіге... сарагЫо 1о, сарагЬіо 1и. 
Виоп зап^ие поп т е п іе  (Е . Роззепіі, «Ш зѵедію»),

С т е ф а н  о, — Упорен был мой отец, упорен н я, да и ты 
тоже. Кровь сказывается.

(И) Ьиоп ѵіпо іа  Ьиоп зап^ие см. Ѵ-601.
183. сНі Ігорро шипае, пе саѵа П &ап^ие ргоѵ. от с и л ь 

н о й  д о й к и  кровь течет (ср. с одной овцы семь шкур не 
дерут).

іі сиоге ^оссіа (или ^гопйа) хап^ие см. С-3301.
I сіепагі зопо іі хесопйо хап^ие см. 0-131.
184. сіоѵе поп с’ё 8ап^ие поп рио Іеѵагіо из ничего 

ничего не бывает:
Ьа Іегіопе зе^иепіе іи  рій Ьгігіаіе гіеі боШо е ^іипзе Ііпо 

а (Загіе деІГідпогапІе... В ітеп іісаѵ а сііе сіопгіе поп с ’ега поп 
зі роісѵа Іеѵаг зап^ие (/. Зѵеѵо, «і)па ѵіТа»).

На следующем занятии он был еще более груб, чем обыч
но, и дошел до того, что обозвал ее невеждой... Он забыл, 
что где ничего нет» там н ж дать нечего.
185. §1і 5І ё «тЬіассіаІо 21 хап^ие кровь застыла у него 

в жилах, он весь похолодел:
Сіі зі бЬіассіо іі зап^ие, е Іеппезі т о г іо  (Р. Рап^апі, 

«Сессо й'АзсоН»).
Кровь застыла у него в ж илах. Он так и обмер.

186. поп с’ё (или поп согге) Ьиоп хап^ие Тга (И Іого
^  между ними черная кошка пробежала:

Е<і еііа гассопіб с о т е  Іга О іго іато  е Раоіо поп с! Тоззе 
Ьиоп зап^ие (За ип регго. е с о т е  ога, раг <гороо, (оззего іп 
іо ііа  арегіа (Е. Сазіеіпиоѵо, « /  сопіиеі Ѵагейо»).

Она рассказала, что с некоторых пор между Джироламо 
и Паоло пробежала черная кошка и что течерь ояи окон
чательно рассорились друг с другом.

Іч[оп зі Ігаііаѵа іогзе (Зі Іо^ііеге а Різа ипа зиа ріогіа? 
Е ссгі:о. аііога, 1га Погепііпі е різап! поп соггеѵа Ьиоп зап- 
0 ие (Р. 8. й і Вгагга, «Юа Ьеопатйо а Магсопі»).

Разве речь шла не о том, чтобы лишить Пизу одной из 
достопримечательностей? Ясно, что в те времена отноше
ния между Пизой и Флоренцией были весьма далеки от 
идеала.

187. поп кі рио саѵаге (или Іеѵаге) $апдие сіа ипа 
гара ргоѵ. из щепы похлебки не сваришь.

188. поп ^ іі ё г іт ак іо  хапдие айгіояхо у него душа 
ушла в  п я т к и .

189. поп §!і гіта&е вап^ие пеііе ѵепе кровь застыла 
у него в ж илах (пример см. 1^-267).

рій ѵаіе іі сиоге сЬе іі хап^ие см. С-3308, 
і! гіко Іа  Ьиоп кап^ие см. К-420.
190. іі хап^ие ^Іі Іесе (или сііесіе) ип іиГІо (тж. іі

запдие діі іпопіо пеііа іевіа и л и  заіі аі сегѵеііо; іі 
вапдие діі апйо аі саро и л и  аііа іез іа) кровь брогилась 
ему в голову:

Е іпГаНі, сош е Іа  всогеі гіі Іоп іап о , II кап@ие т і  Йіе^е ив 
іиН о (Л. Могаѵіа. «Нассопіі гот апі»).

И действительно, как только издалека я увидел мастер
скую, кровь ударила мне в голову.
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8опо сіі сагаііеге ра2 іепіе, гаеіопеѵоіе; т а  зопо апсЬе 
ѵіоіепіо е, зе  т і  зіихгісапо, І1 яапеие т і  т о п іа  п еііа  іе з іа  
Іас іітеп іе  (Л. Могаѵіа, «Рассопіі гот апі»).

По характеру я спокойный, рассудительный, но я  и буй
ный и, если меня задирают, кровь очень легко бросается 
мне в голову.
(Пример см. тж. К-559).

«ап§ие <1і Оіисіа! см. С-722.
191. «ап§ие йі §оЪЪо р >гіа Гогіипа кровь горбуна при

носит счастье, удачу:
«...зиЬііо гіоро іі соіро, іп чиеііа сопГизіопе, т і  ѵоііо, рег 

сазо, е  сЬе ѵегіо? Сііе Іесса іі ридпаіе... §1і ^гісіо; сЬе Іаі? 
5еі рахго?.. е Іиі: «запдие <31 еоЬЬо, рогіа Уогіипа» (А. Мо- 
гаѵіа, «II сопіогт ізіа» ).

— ...после удара, среди этой суматохи, сразу оборачи
ваюсь и что я вижу? Одии из толпы лижет кинжал. 
Я кричу: «Ты что, с ума спятил?» А он мне: .«Кровь горбуна 
приносит счастье».

192. і зап^иі зіпсоп ігапо  родственные души друг дру
га поймут;

— Ргоргіо ѵего сЬе і зап^иі зЧпсопігапо; ей апсЬЧо, ѵегіеіе, 
зеге Оіаппі, т і  раге гіі еззеге ѵессЬіо а т іс о  ѵозіго, {апіо 
зсЫ еііа е Іап іо  ріасеѵоіе, е Іап іо  Ьепідпа регзопа ѵоі зіеіе 
(Р. Рап^апі, «Сессо й ’АзсоИ»).

— Вы правы, Д жанни, родственные души друг друга по
нимают. Мне каж ется, что вы мой старый друг: такой вы 
милый и симпатичный человек.

ІІ зап^ие §1і т о п іа  пеііа Іезіа см. 5-190.
193. іі зап^ие поп ё асчиа ргоѵ. ^  кровь людская — 

не водица:
— Рагіге — гііззе Оези — іо ѵоггеі гіѵесЗеге т і а  зогеііа ОІиза. 

Коссо з і зеп іі ип посіо аііа ёоіа .
— А пгііато, — гііззе — И зап^ие поп ё ас^иа... (Р. Реггі, 

«Еті&гапіі»).
— Отец, — сказал  Дж езу, — я хочу еще раз увидеть Дж у- 

зу, мою сестру.
У Рокко комок подступил к горлу.
— Л адно, пойдем, — промолвил он. Ведь голос крови —- 

ие пустяк.
— И зап^ие поп & асциа, — апгіаѵа гіісепсіо Гогіе, регеЬё 

игііззе апсЬе іі зоггіо. — А т е  т і  з іа  пеі сиоге Іа гоЬа бі т іо  
2 іо (О. Ѵеща, «I М аіаѵоеііа»),

— Родная кровь есть родная кровь. — говорила она так 
громко, что услыш ал бы и глухой. — Мне дорого добро мо
его дяди.

зап^ие поп т е п іе  см. 5-182. 
194. іі зап^ие зі рогіа рег іи ііо  гіоѵе зі ѵа ргоѵ. от 

себя не уйдешь; из своей кожи не выпрыгнешь.
іі зап^ие §1і заіі аі сегѵеііо см. 5-190.
195. іі зап&ие ііга ^  родная кровь зовет.
іі зап^ие ^Іі ѵа аі саро (или а ііа  іез іа) см. 5-190. 
ѵііа рег Іа ѵ5іа е зап^ие рег іі зап^ие см. Ѵ-774. 

8А1ЧС1ЛС1\Ю а д д  
зап^ш&по з т а К о  см. 5-832. 

5А М ТА  [ 
196. сНі На 1а зап ііа  ё гіссо е поп Іо за  ргоѵ. здоровье 

дорож е богатства.
197. зап ііа  е ІіЬегіа ѵа^Ііоп рій (Типа сШа ргоѵ. ^  

здоровье и свобода дорож е богатства.
198. зап ііа зепга чиаіігіпі ё шехха т а Іа Ш а  ргоѵ. здо

ровье без денег —  п о ч т и  ч т о  болезнь. 
5А 1\0 а д д  е т 

запо е Тгезсо с о т ’ипа Іазса см. 8-200. 
199. запо е заіѵо (или е Іопйо, е ѵіѵо) жив и здоров, 

цел и невредим:
Ѵігіі іе з і запо е заіѵо с о т е  р г іт а , е п’еЬЫ ип ріасеге 

іпсІісіЬіІе (О. С іизіі, «Ерізіоіагіо»).
Видел Джези. Он жив и вдоров, как и прежде, чему я 

несказанно рад.
5 аІіа і зепга репзагсі, поп зарепгіо гіоѵе аѵгеі т е з з о  1 ріе<ЗІ, 

е т і  Ігоѵаі (ІаІГаІІга рагіе запо е заіѵо (С. Воііо, «Мае- 
сЫа цгі^іа»).

Н едолго думая, я прыгнул, хотя и не знал, будет ли 
у меня твердая почва под ногами, ио очутился целым и не
вредимым на другой стороне ручья.

Р апіаіопе. — Мі гезіо аиопііо... Мі сопзоіо <1е ѵегіегіа зап 
е ѵіѵо (С. СоШопі, «II зегѵііоге Ш йие райгопі»),

П а н т а л о н е .  — Я поражен... Меня утешает, что я вижу 
вас целым и невредимым.

'Н ,пш Ш аіо зсйеггаѵа, (Исепгіо гіі аѵегсі Іазсіаіе 1е е а т Ь е  
а  ЧиеЦ’аИго то зіа іо іо , есі ееогіапйо іе гаеагге  а зегЬаг

Бапе е {опгіе 1е Того рег Г іп ^я то га іо  ІЯ. ВассНеШ. «Ьа 
сііій  йец іі ат апіі»).

Безногий шутя рассказывал, что потерял ноги в другой д а 
вильне. и советовал девушкам сохранить свои иожки для 
возлюбленных.
(Пример см. тж. Р-182Ъ).

200. запо согпе ип Ьие (или ипа Іавса, ипа Іерге, ип 
резее; тж. запо е ігезсо с о т ’ипа Іазса) очень здоровый:

...ей ессо сЪе 1а 5І ѵійе изсіге <3і ргіеіопе а ЬгассеИо йеі 
ІібНо сіеі Ке, ѵіѵо е еапо с о т е  ип резсе (/. Саіѵіпо, «РіаЬе 
ііаііапе» ) .

...и вот все увидели, как она и королевич, жив-живехо
нек, выходят из тюрьмы держа друг друга под ручку, 

«Оиапіе ѵоііе, рара, Ъаі сгегіиіо сіі аѵеге Ѵап&па ресіогІзг 
е роі іі тегіісо іі Ьа Ігоѵаіо запо со те  ип резсе?> (V. Вгап- 
саіі, «II ЬеІГАпіопіо»).

— Сколько раз ты, папа, думал, что у  тебя грудная 
ж аба, но потом врач находил, что ты здоровехонек.

Коі за іи іе  зН а то  Ьепе, 1а поппа зі Іа т е п іа  гіеііа іоззе 
т а  іп геаИа ё зеіпрге зап а с о т е  ип резсе (V. Р г а іо і іп і« I I  
циатііеге»).

Мы все здоровы, только бабушка жалуется на кашель, 
ио иа самом деле ей здоровья ие занимать.

капо хепга ипа (ессоіа см. Т-160.
ѵіѵо е капо см. Ѵ-801
соп зап а іпепіе см. М-11273.
Йі «апа р 'ап іа  см. Р  1521.
Іаіпепіагхі (или !я§паг5І, сіоіегзі, гапнпагісагхі) йі 

еапіЬа «апа см. С -159. 
гірогіаге запе 1е храііе см. 5-1273. 
іі сасіо ё $апо, «е ѵіеп сіі «сагса т а п о  см. С-42.
201. сЬі ё «апо ё сіа р.й гіеі $ик!апо ргоѵ. здоровье до

рож е богатства.
2 0 2 .  сЬі 5І гпейіса капо ё  «етрге іп іе гт о  ргоѵ. к т о  

здоровый ищет докторов, тот никогда не бывает здоров.
сЬ: іосса соп гпапо, ѵа «апо см. М-698 
сЬі ѵа пгапо, ѵа «апо (е ѵа Іопіапо) см. Р-1498 
сіига рііл ипа сопса Іеьяа сЬе ипа «апа см. С-2386, 
гіига ріи ипа реп іоіа Іе««а сЬе ипа капа см. Р-1244. 
іі Іогш ар^іо ё «апо, «е ѵіеп й’аѵага т а п о  см. Р-1072. 
іі Іиро сГе«яег Ггаіе Ьа ѵо§1іа агйе.ііе, т е п іг ’ё іп іегто , 

т а  «апо «е пе репіе см. Ь-1008.
203. т а п ^ г а  Йа «апо е Ьеѵі йа т а іа іо  ргоѵ. ешь как 

здоровый, а  пей как больной.
т е п іе  «апа іп согро «апо см. М 1174.
204. іі «апо соп«і§)іа Ьепе іі т а іа іо  ргоѵ. здоровому 

легко советовать больному (ср. сытый голодного не ра
зумеет) .

е$«еге а ііа  т а с іп а  с о т е  §ап«опе см. М-34.
203. (ога сЬе «оп аі йп йеі §іогпі т іе і )  т о іа  8ап«оп 

соп ІиШ і ііііхіеі рю ѵ. ^  после нас хоть потоп. 
5 А М ІР ІС Е Т С К  Іаі

206. е««еге (или Іаге) іі «ап(і(ісеіиг быть святошей, 
корчить из себя святого.
5АМ ТІ55ІМ О а в в  

5апі;««іті Іапіегпопі! см. Ь-150 
5 А М ІТ А  { 

та«сйегопе сіі «апНІа см. М-911. 
е„«сге іп осоге йі «алШ а см. С-262, 
т о ііг е  !п осіс е сіі «апіііа см. 0-263 
диаіігіпі (или сепагі) е «апШа, (сгейіпе Іа) т е іа  йеііа 

т е іа  см. (̂ >-87.
8 Д М О  1. а § в  (тж- 5АЫ)

Хапіа СЬіага см. С-1673.
1а §ап іа  сгосе см. С-3080.
— е««еге а ! 'а  8ап1а Сгосе см, С 3081.
— гі1аг«і сіаііа 8 ап іа  Сгосе см. С-3082.
8 ап і’ Іасоро сіі Сіаіігіа см. 1-3.
«ап(а і^погапга см. 1-38.
«апіо Іаѵасго см. Ь-246.
«ап(о тіПІ«1его с.ч. М-1487.
«апіе рагоіе см. Р-484.
«ап(а «ейе см. 8-562. 
іі 8апГиШ гіо см. ^ 3 5 .
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капіа ѵегііа см. Ѵ-339.
ріепо согпе ип 8ап  Ь аггаго  см. Ь-231.
(рій роѵего Йі) 8ап О иіпііго сЬе зопаѵа а  шез.ча соі 

(едоіі (тж. роѵего с о т е  8ап  Оиіпііпо) см. С-124.
Аппо 5ап іо  см. А-884.
— 8І Тага Гаппо зап іо  см. А-885. 
аппі сіі 8ап  Сіикерре см. 0-773.
ЬаІІо сіі 5ап Ѵііо см. Ѵ-783. 
саѵаііо сіі 8 ап Ргапсехсо см. С 1 З4О.
— апсіаге (или ѵ іаддіаге) соі (или зиі) саѵаііс (И 8ап 

Ргапсехсо см. С-1341.
1е сЬіаѵі сіі 8 ап Ріеіго см. С -1690
согрі капіі см. С-2724.
согіе сіі 8ап  С іасо т о  см. 0-425.
1а сгосе л ап іа  см. С 3080.
11 сііаѵоіо е Гасдиа хапіа:
— еззеге іі иіаѵоіо е Гасдиа зап іа  см. 0-309.
■— техсоіаге іі сііаѵоіо е Гасдиа хапіа см. 0-310.
— с о т е  І1 сііаѵоіо Гасдиа зап іа  см. 0-311.
— іиддіге (или зсарраге) с о т е  іі Йіаѵоіо йа1Га".диа 

зап іа  см. 0-312.
— хіаге соі сііаѵоіо е ^апсііе) соп Гасдиа капіа см. 

0-313.
езіа іе  сіі 8ап  М агііпо см. М-879.
ГаЬЬгіса сіі 8ап  Ріеіго см. Р-1786.
— е55еге с о т е  Іа ІаЬЬгіса йі 8ап Ріеіго см. Р-5.
ІеЬЬге йі 8ап  Раоіо  см. Р-349.
Гедаіо запіо см. Р  385.
Гезіа Йі 8ап  8идЬего см. 5-2049.
ГеиЛаІагіо Л Ча Ьасііа йі 8ап  8 ітр 1 іи ап о  см. Р-517. 
Ноге й\ 8ап  Магсб см. М-763,
іі діогпо сіі 8ап Маі см. М-136,
іі діогпо Йі 8ап1а Р а д а  см. С-548, 
диегга зап іа  см. 0-1174.
Іеопе сіі 8ап  Магсо см. Ь-377.
Іиодо 5апіо см. Ь-963.
ЬиодЬі 8ап1і см. Ь-964.
т а і е  йі 8ап  Ьаггаго (или Йі 8ап  М агсо) см. М-199.
т а п о  хапіа см. М-452.
т а п і  хапіе см. М  153.
т а г г а  йі 8ап Сіихерре см. 0-774.
поііе (II 8ап  8іІѵе5Іго см. 8-807.
іі рогго сіі 8ап  Раігігіо  см. Р-882.
1а ргосеззіопе «Н 8ап МагИпо см. М 880.
хаіха йі 8ап  Вегпагйо (или Веппаггіо) см. В-584.
1а «рока сіеііо хрігііо хапіо см. 5-1463. 
кігагіа йі 8ап  С іасо то  см. 0-426.
і хиссеііогі йі 8ап  Ріеіго см. Р-1787. 
ѵегііа хапіа см. Ѵ-338.
1а ѵізііа йі 8 ап і’Е1І5аЬе;іа см. Е-56.
— Іаге 1а ѵікііа йі 8апГЕН$аЬейа см. Е-57. 
ді 5ап 1а т е т о г і а  см. М-1081.
іп зап іа  расе см. Р-6.
— й огт іге  іп капіа расе см. Р-11.
— т а п д іа г е  іі «ио рапе (или ип ро’, ип регго (И рапе) 

Іп зап іа  расе см. Р-272.
— то г іге  іп зап іа  расе см. Р -18.
— ргеіміегзі дс (или рідІіагБеІа) іп зап іа  расе см. Р-19. 
(И зап іа  гадіопе см. К-52
— Ьакіопаге (или аиопагіе) (Ц капіа гадіопе см. 

К-52а.
Йа №1а1е а  8ап(1о) §1еГапо см. N-85.
— Йигаге Йа №1а1е а  8ап  81еІапо см. N-86. 
іи ііо  іі хапіо діогпо см. 0-574.
аргіге Іе хапіе Іисіе см. Ь-84о.
аѵеге (Іідіипаіо 1а ѵідіГа Йі 8ап(а Саіегіпа см. С -1283. 
аѵеге 1а тесІадНа сК 8ап  Ѵспапгіо см. Ѵ-°^8. 
аѵеге рагессЬі 8ап  Сіоѵаппі асісіокко см. 0-623.
Ьиііагхі а  8ап1а К еда см. N-139. 
с а т р а г е  сіі зр гііо хапіо см. 8-1468. 
саѵаге Іе сеІГаІе (или і ридпі Лі т а п о )  а  8ап іо  Ргап- 

сексо см. 5-212,

(Іаге Іедпаіе сіа оііо капіо см. Ь-344. {
Йаге Іа т а п о  сіі 8ап  Сіоѵаппі см. 0-624. 
йотапЛ аге зе 8ап СгіхІоГого Ги папо см. С-3074, 
екхеге 1га 1е ГогсЬе е Зап іа  СапйІЛа см. С-423, 
езкеге с о т е  Іа т е в з а  сіеі ѵепегйі з а т о  (сііе поп Ьа 

ргіпсіріо пё Гіпе) см. М-1256, 
евзеге аІГоІіо капіо см. 0-297.
еззеге (реддіо  <1е1)Іа т а т г . і а  Йі 8ап Ріеіго см. Р-17С8. 
екзеге ип 8ап  Ьаггаго см. Ь-282. 
екзеге Іа хапіа 8изаппа см. 5-2104. 
еззеге с о т е  8ап  Т о т т а з о  см. Т-709.
Іаге іі йі сіі 8ап  Віпсіо см. В-751.
Гаге 1а Ііпе йі 8ап(о 51еГапо см. 8-1677.
(аге с о т е  8апГА1о сЬе Іазсіо іі то п й о  с о т е  1о ігоѵо 

см. А-501.
Іаге с о т е  8 ап і’АІо сЬе р г іт а  т о г і е роі 5’а т т а 1 о  см.

А-502.
Гаге 1а зап іа  Гейе см. Р-369.
Гаге іі 8ап  Сіизерре а  дсі см. 0-775.
Гаге с о т е  8ап  Ьо сЬе поп іпсЬіойаѵа 1 саѵаііі, рег

сЬё теИ еѵ а  і сЬіс:Ь пеі ЬисНі ГаШ см. Ь-765.
Гаге іі 8ап  Ьиіді см. Ь-855.
Гаге 8ап  ^ІагНпо см. М-882.
Гаге іі 8ап  М агйпо см М-883.
Гаге 8ап  МісЬеІе см. М-1383.
Гаге 8ап  Ріеіго см Р-1789.
Гаге 1а зап іа  8изаппа см. 5-2104.
Гаге с о т е  8ап  Т о .п тазо  см. Т-709.
Гаге 1е ксаіе сіі 8апГА тЬгодіо  см. А-593а. 
даЬЬаге 8ап  Ріеі, о см. Р-17Э0. 
іпдегігзі пеі зедгей сіі Еапіа М агіа см. М-862, 
осііаге с о т е  і( сііаѵоіо Гасдиа зап іа  см. С-257, 
радаге И йі сіі 8ап  В^псіо см. В-751, 
рагеге ип 8ап Ьаггаго см. Ь-282. 
рагеге ип 8ап  Ьиіді см. Ь-855. 
рагеге 1а зап іа  8изаппа см. 5-2104. 
рідііаге дй рег ип 8 ап і’Апіопіо см. А-931. 
ргепйеге 8ап  Ріеіго рег 1а ЬагЬа см. Р-1791. 
гезіаге (или гісіигзі) с о т е  8ап  КоГегі см. N-390. 
гійигге дй аІГоІіо вапіо см. 0-303. 
зареге а  диапіі сіі (или діогпі) ё 8ап  В іадіо см. В-639. 
кетЬгаге аі саігопі 8ап  СгізіоГапо см. С-3073, 
кіаге 1га Іе ГогсЬе е 8ап іа  Сапсіісіа см. С-423- 
к(и)опаге 1е с а т р а п е  йі 8ап  КиГГеІІо см. К-612. 
Ігаііаге с о т е  1е созе зап іе см. Т-860. 
сЬі Іойа 8ап  Ріеіго, поп Ь іа з іт а  8ап  Раоіо см. 

Р -1792.
ё тед г .о  ип азіпо одді, сЬе ип ЬагЬего а  8ап  Сіоѵаппі 

см. А-1240. 
ё рій Гасііе сЬе т о г іг  капіі см. Р-74.
Гезіаіе йі 8ап ГДагйпо Йига Іге діогпі е ип росоііпо 

(или росЫпо) см. М-885 
рагоіе капіе! см. Р-608. 
риіісіа запіа! см. Р-2436.
8 ап і’Апіопіо к’іп п атог6  ^еі рс со см. А-933.
8ап Сіоѵаппі поп ѵиоіе іпдаппі см. 0-625
капіі п и т і!  см. N-568.
зап іа  рагіепга! см. Р  -924.
капіа ри іі/іа! (тж. риіігіа запіа!) см. Р-2436.
Ігорра дгагіа, капГАпІопіо! см. С -1027. 
іи й о  іі т а іе  сЬе с’ё іп 8 ап іа  Магі’ Коѵа см. М-258, 
ѵіѵа 8апГА1о сііе р г іт а  т о г і е роі 8’а т т а і о  см. А-503. 

8 А М О  2. т
207. 1 капіі йеі діогпо а) любимцы славы; Ь) счастлив

чики.
Іипдо с о т е  1е Іііапіе йеі >апН см. Ь-930.
208. іи ііо  запіі е тасіоппе святоша.
аі совреііо сіі Эіо е йеі кагй  см. С-2954, 
а  (Іізрейо йеі запй см. 0-648. 
пё рег Сгізіо пё рег ( і)  запй см. С-3060, 
ассепсіеге ипа сапйе.а а і аапіі е ипа а і сііаѵоіо см. 

С-408.
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аііассагхеіа соп і 5ап іі см. Б-460. 
аѵеге 1а рагіепга (Тип хапіо см. Р-912.
209. поп аѵегсі іі хапіо соп цд прийтись не по нраву,

не по вкусу кому-л.
210. поп аѵегсі И хио хапіо а  (+ іп (.)  не иметь склон

ности, наклонности к чему-л.
211. аѵеге ип хапіо сіаііа хиа (тж. аѵеге чиаІсЬе хап-

іо іп рагасНхо) а) иметь сильного покровителя:
«...еН еШ ѵатепІс 1е зие сопгіігіопі ііпапгіагіе зопо ІиІГаІіго 

сііе ессеІІегШ... ша соте з і  виоі йіге , циеі Ііро Ьа зе ііе  зап іі 
іп рагайІБо» (5. Зіцпогопі, «Тезііт опіапга й ’ассиза»).

— По правде сказать его финансовое положение далеко 
не блестяще... но. как говорится, у  этого типа и в раю 
вастушшки найдутся.

Ь) быть счастливым в чем-л.:
...Маі сЬ’аЬЫа аѵиіо ип запіо сіаііа т і а  (V. Ргаіоііпі, «Ьо 

всіаіо» ).
...Вечно мне не везет.

ЬахгІсаге со! сііаѵоіо е соп і хапіі см. 0-349.
212. саѵаге 1е сеНаіе (или І ри^пі (И т а п о )  а ип хапіо

(или а 5ап іо  Ргапсехсо) вывести из терпения и святого, 
довести до белого каления.

213. сЬіапіаге іиШ і хапй (рег п о т е  или гіеі Іипагіо)
^  взывать ко всем святым, молиться всем святым:

Ри соНо сіаііа іегпрезіа... Ье зие гіоппе а саза сЫашаѵапо 
^ іа  іи ііі і запіі рег п о те , е  і зиоі а т іс і... аѵеѵапо зПсІаІо 
сога^&іОБатепІе 11 регісоіо рег ѵепігбіі іпсопіго (^. Ое Маг- 
сНі, «II 8І&ПОГ йоііогіпо»).

Ураган застиг его в пути. Дома его женщины уж е мо
лили всех святых о его спасении, а  друзья, презрев опас
ность, поспешили ему на помощь.
епігаге іп рагасііхо а  йіхреИо йеі хапй см. Р-389. 
еххеге ипо хНпсо (И хапіо см. 5-1729. 
еххеге диапй (или рій сЬе) 1е Іііапіе йе’ 8апН см. 

Ь-752.
Гаге а  раііе  е хапй см Р-151.
214. Гаге хГапсаге регГіпо і ^апіі ш  вывести из себя 

даж е святого:
— Раі БІапсаге регііпо і Бапіі, — сопііпиаѵа 1а то&Ііе. — 

Мап§і е Ьеѵі е поп іі сигі гіі сЫ с а т р а  е ёі сЬі ти оге ... 
РегсЬё поп ѵаі а Іаѵогаге? (<$. Зігаіі, «II Ьеаіо йоп Сіго- 
Іато» ).

— Ты и святого из себя выведешь, — продолжала жена, — 
жрешь и пьешь, и нет тебе никакого дела ни д о  живых, 
ни до мертвых. Почему ты не работаешь?

215. ^ е х іе ^ іа г е  іі хап(о праздновать именины. 
^аЬЬаге Сгіхіо е і хапіІ см. С-3065.
^іосаге а  ^і&ііо е хапй см. С-445.
^іосаге а  раііе  е хапіі см. Р-151.
216. поп хареге а сНе (или а  чиаі) хапіо ѵоіагхі (тж. 

поп хареге сЬе хапіо Ьасіаге) не знать, какому святому 
молиться; не знать, что предпринять, на что решиться:

Іо поп зареѵо &іа рій а сЬе Бапіо ѵ о іагт і; аІІогциатЗо
ипа Бопога г іБ а іа  йеі гг І-Ігиіисіе ѵеппе іп Ьиоп рипіо  а 
гіітоБ ігагті сЬе ега БІаіо ипо БсЬегго... (А. С. ВаггІІі, «Са- 
рііап Ьойего»),

Я уже совсем было растерялся, как вдруг в самый кри
тический момент громкий смех короля Урутукте дал мне 
понять, что все это было шуткой.

Ѵпа ѵоііа с’ега ип Не е ипа Кееіпа, е поп аѵеѵапо Гі&ІІ... 
Ьа Ке&іпа рге^аѵа пойе е ^іогпо т а  поп зареѵа рій а сЬе 
бапіо ѵоІагБі (7. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Ж или-были король с королевой, и у них не было детей... 
Королева день и иочь проводила в молитвах, и уж  не 
знала, какому еще святому бить поклоны.

АѵгеЪЪе ѵоіиіо ѵоіепііегі Іаѵагві Іе т апі гі! чиеБіа т а -  
Іаидигаіа іассепгіа е с о т е  рагШ о е з ігето , поп варепсіо а 
сЬе запіо ѵоіагзі, гізоізе с о га д е іо Б а т е п іе  гіі йаг ІіЬего сог~ 
во а і іа  Боіа ѵегііа (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йо~ 
т апі»}.

Он охотно устранился бы от этого ѳлосчаствого дела и, 
не зная, что предпринять, отважно решил пойти на крайнюю
меру и безо всякой утайки открыть всю правду.

кГаге соі йіаѵоіо е соп і запН см. 0-349. 
кіаге іп рагасііхо а  сііхрейо йеі капіі см. Р-395.
217. Нгаге ГиЙі і запіг гіеі саІепОагіо (или йеі сіе-

1о, йеі рагасііхо) браниться на чем свет стоит.
218. Гогпаге аі запГі ѵессЬі вернуться к старым 

друзьям, к  старой дружбе.

Іш о^па Гаг Іа Гезіа циап^о гісогге (или ё) іі 8аиГо
см. Р-495.

іп сЬіеха соі «апГі е аІРо^Гегіа (или іп Гаѵегпа) соі 
§ЬіоМ (ог)і см. С-1726. 

аПа сіііпа (или аІГіп^ій) іи ііі і зап іі аіиГапо см.
5-225.

219. ГаГІа (или ра$$аіа) 1а ГезГа, раЬЬаіо П 8апГо (тж. 
аѵиіа 1а ^ гагіа  или рахьаіо іі регісоіо, §аЬЬаіо 1о &апіо) 
ргоѵ. нужда миновала — святого побоку.

Ьа рій ЬихсЬегаіе Іиі сЬе капіі іп с а т е г а  см. В -1488.
220. пе Ьо росЬі йе’капН іп са те га  ргоѵ. =  мое тер

пение на исходе.
поп 5І рио епГгаге іп рагасііко (или іп рагасііяо пом 5І 

епіга) а сііареііо гіеі ьапй см. Р-396.
221. о^пипо Іосіа іі кио «апіо ргоѵ. ~  всяк (кулик) 

свое (болото) хвалит.
1а рагіепга ё 1а ѵігій о йе§1і аьіпі о йеі «апй см. 

Р-919.
222. і запГі пиоѵі ш ейопо йа рагГе і ѵессЬі ргоѵ. 

новые кумиры старых вытесняют.
223. аі «апй ѵессЬі поп 5І йа рій іпсепхо ргоѵ. преж

ним святым не курят фимиам.
224. хапіо рег 1а ѵіа, сііаѵоіо іп ша^яегіа ргоѵ 5а в 

людях Илья, а дома свинья.
225. а ііа  ксеха (или аПа сЫпа, аІГіпдій) ГиШ і запН 

аіиГапо ргоѵ. =  когда везет, все святые помогают.
хсЬегга со’ ГапГі е Іахсіа зіаге I $ап(і см. Р-168.
226. (50п) 5апН сЬе ш ап^іапо йё все люди, все чело

веки.
227. сі ѵоггеЬЬе ип капіо =  даж е у святого лопнуло 

бы терпение.
5А РЕК Е I ѵ

228. «арегсеіа &  знать что к чему, быть докой, 
поп хареге ГаЬЬіссі {или 1’аЬс) см. А-19.
поп хареге ип’асса см. А-51.
поп кареге ассотосіаге Га^деШ ѵо соі козІапНѵо см.

А-338.
поп зареге ассоггаге іп ип аппо Йие (или іге) т а п і  

<1і поссіоіо см М-657.
поп хареге ассоггаге іі п о т е  соі ѵегЪо см. N-418. 
поп хареге ассоггаге 4ге раііе  (или раІІоМоІе) іп ип 

Ьасіпо см. В-37.
поп хареге сЬе асдиа Ьеге (или іп сЬе асдиа рехсаге, 

іп сЬе асдиа хі паѵі&а) см. А -190. 
хареге <Га§Ііі см. А-367. 
хареге рег аІГаЬеіо см. А-464. 
поп харегхі аррогге см. А-963.
229. хареге с о т е  Г а ѵ е т т а г іа  (или раІегповГго) знать 

как молитву, знать назубок:

ГМ раШ і пеІГигіііогіо аЬі*иа!е се п’егапо гое^Но (Гипа 
(Ііесіпа е кареѵапо Іа БІогіа йі Кіпаісіо о т е  11 >а гп 
(5. сіі Оіасото, «Ыоѵеііе іароіеіапе»).

В обычной этой аудитори т было не менге десятка боль
ших любителей послушать истории о  подвига: Ринальдо. 
Они их знали как «отче иаш ».

хареге йі Ьассаіа (й а  Іопіапо ип т і^ і іо )  см. В-11.
хареге рег Ьосга йі чсі см. В-832.
поп харегпе Ьоссаіа см. В-951.
хареге циеі сЬе Ьоііе іп ипа реп іоіа см. Р-12418.
поп хареге ЬігассЬіо Йі цс см. В-754.
поп харегпе Ьгісіоіа см. В-1208.
поп хареге пё (й і) Ьгисіоіо пё (й і) Ьппіаііссіо см. 

В-1261, 
хареге йі Ьиопо см. В-1461, 
хареге Ьиоп §гайо а  цй см. 0-928. 
поп хареге саро пё ѵіа см. С-797, 
хареге дс рег сегЬоГГапа см. С -1527. 
хареге дс йі сегіа хсіепга см. 5-447. 
хареге йа с іт а  а  Гопйо см. С-1909, 
поп хареге йі сЬе соіоге хіа ипа сока см. С-2192, 
хареге рег сопіо см. С-2558.
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хареге іі сопіо хио (или іі хио соиіо) см. С-2557, 
карегіа согіа см. С-2855
поп хареге пё соНо пё Ьгисіаііссіо см. В-1261, 
хареге іі сгисіо е іі соМо сіі дс см. С-3112, 
хареге іі йігіМо е іі гоѵехсіо см. 0-571 
поп хареге йіхсегпеге 1а Іерге сіаііа Іерга см Ь-389. 
хареге йіхГіп§иеге і Га^іапі йаііе Іисегіоіе см. Р-77. 
хареге іі йоісе е іі Гогіе см. 0-741. 
поп хареге йоѵе хі Ьа іі саро см. С-798, 
поп хареге йоѵе Ьа Іа іехіа см. Т-592, 
поп хареге сіоѵе Ъайе.'е іі саро (или сіоѵе йаге сіі саро) 

ем. С-799.
поп хареге сіоѵе іі саігаге р г е т а  см. С -229. 
хареге йоѵе іі сііаѵоіо ііепе Ія сойа см. 0-347. 
поп кареге сіоѵе Гіссагхі см. Р-617. 
поп хареге сіоѵе т е й е г е  Іе т а п і  см. М  658. 
поп хареге йоѵе хЬаИеге см. 5-282. 
поп хареге йоѵе (х)ЬаЙеге (или йаге) 1а Гехіа см. 

Т-593.
харег(іа) Гаге см. Р-193.
поп хареге Гаге ип О пеапсЬе соі ЬіссЬіеге см. 0-1
кареге іі Іа ііо  хио см. Р-287.
поп хареге Гогтаге цііаііго ІеЙеге см. 1.-452.
хареге Ігепаге Іа Ііп&иа см. Ь-689.
поп хареге пё Гито пё Ьгисіаііссіо см. В 1261.
поп хареге іі ра іа іео  см. 0 -45.
хареге §гайо сіі цс см. 0-929.
кареге ^гасіо (е ^ га г іа ) а  цй см. 0-928.
поп кареге пё §гайо пё ^гагіа  см. 0-930.
хареге йЧпсЬіохІго см. 1-166.
поп хареге ип іо іа  см. 1-388.
хареге рег іхігаіого см. 5-190^
хареге Йі ІатЬ іссо  см. 1.-97.
кареге сіі ІаЙе см. 1.-238.
кареге 1е§§еге см. 1.-325.
поп хареге Іе^^еге сЬе пеі хио НЬго см. 1.-577 
поп хареге Іе§§еге сЬе пеі хио (или ргоргіо) теххаіе  

см. М-1270.
хареге (Л )  ІеЙега (ил 1е Іейеге) см. 1.-451. 
хареге йі Іисегпа см Ь 836.
поп хареге сЬе Іипагі а ітапассагхг (или соп§еНигаге) 

см. І.-922. 
харегіа Іипо-а см. 1.-950. 
поп пе кареге ипа т а іес іей а  см. М-295, 
хареге т а п е ^ д іа ге  1а Ггихіа см. Р-1383.
230. поп хареге пё йі т е  пё йі іе быть бледным, не

выразительным (о стиле, стихах и т. п.). 
хареге а  тепайН о см. М-1099, 
кареге а  т е п іе  с о т е  Г а ѵ е т т а г іа  см. М-1158, 
хареге т е ііе ге  реппа іп сагіа  см. Р-1184. 
поп хареге т е г г е  1е теххе (или т е г г а  Іа техха) см. 

М-1258.
хареге 1а т іп и іа  йі цс см. М-1501.
хареге тіхи гаге  іп диапІ’асчиа хі ігоѵі см. А -191.
поп хареге Йа сЬе т о п й о  кія см. М-1800
кареге то к ігаге  Іа Гассіа см. р-62.
кареге паѵі^аге см. N-121.
поп хареге пеапсЬе ГаЬЬіссі (или ГчЬс) см. А '.д 
поп харег пеапсЬе й’асдиа саісіа (или ЬоІІііа) см 

А -192.
хареге рег пеЬЬіа см. N-126.
хареге іі пейо Йі... см. N-256.
хареге п о т е  е с о ^ п о т е  йі <]с1 см. N-433.
кареге йі пиііа см. N-558.
поп хареге оііге Іа согіессіа см. С 2833.
кареге йі сЬе раппі ѵехіе цй см. Р-327.
кареге цс а  рарра^аііо  см. Р-383.
поп хареге рагоіа см. Р-568.
поп кареге йа сЬе рагіе аррі^ііагхі (или ѵоііагхі, см. 

Р-656.
хареге с о т е  раіегпохіго см. 5-229. 
кареге реіаге іі сагсіоіо см. С-909.

поп хареге сЬе рехсе (или рехс!) р і§ 'іаге (или ргеп
йеге) см. Р-І355. 

поп хареге рій пё саійо пё Ггеййо см. С 165. 
харегпе ипа рій ЙЫ гііаѵо.о см. 0-348. 
поп хареге рііі 1а сЬе Іапіо см. И 9 .  
поп хареге рій Йі циа! Іе^по (аг Ігессіа см. Ь-353. 
хареге і хиоі роііі см. Р-1966. 
поп хареге Іа р г іт а  рагоіа см. Р-568. 
хареге і ргоргі роііі см. Р-1966. 
харегпе ип рипіо рій йеі йіаѵоіо см. 0-348. 
поп кареге пё ригго пё ЪгисіаНссю см. В-і261. 
поп хареге а  циаі >апсіо айассагхі см. 0-212. 
кареге Йа циа ріё іі тап іхсаісо  іпсЬіо<Н Госа см. 

Р-1696.
поп хареге а циа! хапіо ѵоіагхі см. 5-216. 
поп хареге іп диапІ’асдие хі рехса см. А -190. 
хареге диапіо согга іі саѵаііо Йі цй см. С-1372, 
хареге диапіо согга И ргоргіо саѵаііо см. С -1373. 
хареге а  циапіі йі (или §іогпі) ё 8ап Віа^іо см. В-639, 
поп харег цііапіе йііа ипо Ьа пеііа т а п о  см. 0-704. 
хареге диапіе раіа  (ап (по) іге Ьиоі (или іге соке) см. 

Р-107.
хареге диайго ассЬе см. А-52 
поп хареге циайго ассЬе см. А-51. 
хареге циеі сЬе Га 1а р іагга  см. Р-1552. 
поп харегпе Йі гаЬЬіа см. К-3. 
харѳгіа га^сопіаге см. К -19. 
кареге 1а га&іа см. р-39. 
кареге гео см. К-237. 
кареге йі гіІпЧю см. К-340. 
карегіа гі^ігаге см. К-357. 
поп хареге пё йі хаіе пё йЗ рере см. 5-98. 
поп хареге сЬе капіо Ьасіаге (или а  сЬе хапіо ѵо(агкі) 

см. 5-216. 
хареге йі хсіепга хиа см. 5-446. 
поп хареге ипа хіІІаЬа йі дс см. 5-806. 
поп харег хріссісагхі йаІГихсіо см. ІІ-228. 
кареге хіаге а  Ьойе^а см. В-1097, 
поп пе хареге хігассіо см. 5-1816а. 
поп хареге сЬе кігайа ргепйеге см. 5-1870. 
хареге рег хІгаГого см. 5-1904. 
хареге хиопа-е 1а т а п іг іп а  см. М-361, 
поп хареге Іепеге Гаро іп т а п о  см. А-380. 
поп хареге іепеге ип сесе (или 4ге сесі) іп Ьосса см. 

С -1444.
поп хареге 4епег“ ип со со т е .о  аІГегІа см. С-2013, 
поп хареге Іепеге пиііа пеі цогго см. 0-915. 
хареге іепеге 1а реппа іп т а п о  см. Р-1184. 
поп хареге Іепеге іі хцо рохіо см Р-2177. 
хареге Іепеге 1е ѵіе см. Ѵ-502.
поп хареге Іоцііеге ип сіііо Йаі хейеге см. 0-705. 
карегіе 'иНе см. Т-991.

хареге ѵепйеге 1а хиа (или ргоргіа) тегсап гіа  см. М -1199. 
кареге ѵепШгё рагоіе іп Іаііпо см. Ь-222. 
каргге ѵііа" (, т о г іе )  е т ігасо іі йі цй см. Ѵ-П54 
хареге ѵііа (, т о г іе )  е т ігасЫ і й.і цс см. Ѵ-755. 
хареге іі ѵіѵеге йеі то п й о  см. Ѵ-799. 
хареге сЬе ѵиоі йіге іі пш ю  см. М 2260. 
еххеге с о т е  іі р оѵапо Агіоііо сЬе хареѵа Іед^еге хо- 

Іа т е п іе  пеі кио ІіЬго (или Ьгеѵіагіо) см. А -1079.
231. поп ѵоіеге рій хареге йі... махнуть рукой на.., 

не хотеть ничего слышать о.,.
поп ѵоіегпе хареге ріід йеі йо^е см. 0-734.
232. аххаі ха сЬі поп ха, хе 4асег ха ргоѵ. её кстати 

промолчать, что большое слово сказать.
аі Ьиоп 4етро о§пип ха іге см. Т-295, 
саха Таііа е ѵі^па рохіа, пеххі п ха диапіо 1а сохіа 

(или поп хі ха диеі сЬе 1а сохіа) см. С -1193. 
сЬі сегса Гаг ітр іах іго , ха йоѵе 1о ѵиоі рогге см. 1-108. 
сЬі сегса кареге циеі сіге Ьоііе пеііа репіоіа аіігиі, Ьа 

ІессаГе Іе кие см. Р-1243. 
сЫ Га ипа Ігарроіа пе ад іепйег сспіо см. Т-845.

28 Итал.-русск. фраз, сл*
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сЬі Ьа 1а капііа і  гіссо е поп 1о 8а ся. 5-1Р6. 
сЬі поп 8а сііг диаІсЬе ѵоИа аі по, соьа Ьиопа оргаг 

поп рио см. N-316.
сЬі поп за  Іейрег Іа (или пеііа) ьиа ксгШ т а  і  (ип) 

акіпо йі (или рег) паіига см 5-492. 
сЬі поп 8а Іе поіе поп ІоссЬі согсіа см. N-470. 
сЬі поп ка ксогіісаге, іш асса Іа реііе см. Р  1069. 
сЬі поп «а (асегз, поп ка «тойеге см. Т-1Ь 
сЬі р і^ ііа  т о ц ііе , е поп ка Гико, аккоШ ^ІІа Іе г а т Ь е  

е а ііи п ^а  іі ти к о  см. М-1688 
сЫ ка асдиікіаге е поп сикіойіге рио іге а  тогіге  см. 

А-258.
сЬі ка, ё ргйгопе Йе§іі аіігі см. Р-48. 
сЬі 5а Іаг (иосо 5а Гаг сака см. Р-1547. 
сЬі сіі ѵепіі поп ё, сіі (гепіа поп 5а, сіі 4 іагапіа поп 

Ьа, пё т а і  кага, пё т а і  карга, пе т а і  аѵга см. Ѵ-231.
сііі ѵиоі кареге 1а ѵегііа, Іа йотапсіі а ііа  ригііа см. 

Ѵ-349.
со т е  акіііо каре, сокі (5 )т іп и 22а  гаре см А-1239 
сопіе Іа т іп ек іга  5сшсса: поп 5а <1і пиііа см. М-1473 
йоро іі Іа ііо  о"пипо 5а Іаге см Р  293.
<1оѵ’ё ьіаіо іі іиосо, сі 5а к етрге  Йі Ьгисіаііссіо см. 

Р-1549.
Йоѵе 5Ігіпде Іа 5сагра, поп Іо за аііго  сЬе сЬі 1’Ьа іп 

ріесіе см. 5-354.
Іа (ет іп іп а  пе ка ип рипіо рій Йеі Йіаѵоіо см. Р-403. 
§аіІо  Іо 5а см. 0-306.
іпПп сЬе іі ѵепіо ё іп рорра Ьіко^па карег паѵіваге 

см. Ѵ-280.
Іа т а п о  кіпікіга поп карріа диеі сЬе Та 1а йехіга см.

5-821.
т о ію  ка іі гаііо , т а  р «  іі ^ а ііо  см. Р-130.
11 то г іа іо  ка к етрге  й’а&1іо см. М-1937, 
пакса чиеі сЬе ка паьсеге см. N-26. 
пеккипо ка кіаге пе!1а киа піссЫа см. N-276.
233. поп с’ё аѵеге с Не ѵаі^а кареге ртоѵ знания до

рож е богатства.
поп кі (а  сока коНо ісгга сЬе поп кі карріа корга см. 

С-2924.
поп кі Та рій Іип^а к ііайа сЬе диапйо поп кі ка йоѵе 

кі ѵасіа см. 5-1896. 
поп ка сіопаге сЫ Іагйа а  йаге см. 0-772. 
поп к: ьа т а і  см. М-138.
поп ка т о і іо  сЬі ѵіѵе сіі т о ііо ;  ка то И о  сЬе ѵ і а ^ і а  

сіі т о і іо  сн. М-1719, 
поп 1о ка (п е т т е п о )  Гагіа см. А-1059 
поп ка ке Ьа 11 пак’о, ке поп ье 1о Іакіа см. N-79. 
поп карріа Іа кіпікіга сіо сЬе Та Іа Йекіга см. 5-821. 
поп ке п’ё ьариіо рій пё ригго пё ойиге см Р-8969 
о^пип ка паѵі^аге соі Ьиоп ѵепіо см. Ѵ-283. 
о^пипо ка диапіо іі кио саѵаііо согге см. С -1394.
іі регйег Іе т р о  а  сЫ рій ка ріи кріасе см Т-312, 
ргеіе Рео, сіі (гепі’аппі йікке тек ка , е гіі диагапіа поп 

1а кареѵа ріи <і;ге см. Р-1252. 
циапсіо 1а ра ііа  Ьаіга, сіаксип ;а Йагіе см Р-162.
Іо ка О отепеййіо  см. Ь-764. 
т і  ка тіІГ аппі... см. А-893.
Іо каппо апсЬе і сапі см. С-504
Іо каппо апсЬе Іе сап іопаіе  см. С-590.
Іо каппо апсЬе 1е ріеіге см. Р-1784’ , 
ка т е д ііо  1 ІаЙІ а  са5а 5иа ип іпаііо, сЬе ип заѵіо а  

саха сГакгі (тж ка т е § Ііо  іі т а і і о  или 11 рагго і (аШ 
киоі, сЬе іі каѵіо диеііі йе^Іі аііг і) см. Р-299.

ка рій 11 рара с ип сопіайіпо, сЬе іі рара коіо см. 
Р-358.

ьа диапіі реіі сі ѵо^ІІопо а  (аге ипа ЬагЬа см Р -1 129.
1о каппо іп іш о 1 рексіоііпі см. Р-1368.
1о каппо 1е Іакі е см. Ь-202.
1о ьаппо а  т е т о г іа  Іе рапсЬе см. М-1095 
каппо рі'5 Йие сЬе ипо коіо см 0-928 
каппо р.и ип ьа \іо  е ил т а і іо ,  сЬе ип ьаѴіО коіо см. 

5-266.

зе ІІ Іиро кареьье с о т е  кіа Іа ресога, роѵег’ а Іеі см.
Ы 0 1 6 .

ье Іо ь іги теп іо  поп ё іоссо, поп ьі ьа сЬе ѵосе аЪЫа 
см. 5-19о6

Іа іиа кіпікіга ,юп карріа циеі сЬе га Іа Йезіга см 5-Й21. 
ьо диеі сЬ’іо сіісо диапа<, йісо Іогіа (или гирра) см. 

Т-780,
іі ьо йіге см. 0-541.
Іапіо ье пе ка а  тап& іаге ипо крІссЬіо Й а§Но с о т е  

ип саро см. 8-1402 
И (е т р о  ѵіепе рег сЬі Іо ьа акрсКаге см. 1-Ь43 
Гиоѵо пе ѵиоі кареге рій Йеііа даіііпа см. Ь-204. 
ѵаііо а кареге см. А-726.
сі ѵиоі Іогіипа апсЬе а ьарег сиосег Гоѵа см. Р -1150. 

5А РЕК Е II т  
ип т о к іго  сіі кареге см. М-2106.
234. 11 эареге Иа ип ріесіе іп Іегга, е ГаКго 1п т а г е  

ргоѵ. не всякая наука ведет к  добру.
235. йаі кареге ѵіеп Гаѵеге ргоѵ. знание приносит зем

ные блага.
т е § ;іо  (или ѵаі рій) ип’опсіа Л  іогіипа сЬе ипа ІІЬ- 

Ьга (или сЬе сепіо ІіЬЬгеу йі кареге см. Р-1147*. 
5АРІЕГЧ/А I 

ип то к іго  йі ьар'епха см. М -2106. 
ип рогго <11 каріепга см. р-2204.
а т о г  поп Ьа каріепга, е Гіга поп Ьа сопяірію см. 

А-671.
236. каріепга ѵессЬія сіа іги ііо  пиоѵо ргоѵ. &  и ста

рая наука приносит новые плоды; всякое знание — на 
пользу.
ЗА РО К Е  тп 

ЬоІІа йі каропе см. В-996
-  с о т <  1а Ьоііа йі каропе см В-997.
— ііпіге іп ипа ЬоІІа Йі 5аропе (тж ксорріаге или 

кѵапіге с о т е  ипа Ьоііа сіі каропе) см. В-998.
аІГасдиа е каропе см А-126.
237. йаге іі (или йеі) каропе а <]й а) л ь с т и т ь  кому-л.; 

Ь) подмазать, дать взятку кому-л.
ВеНаге (или т ап й аге  т а іе ,  регйеге, кргесаге, г іт е і-  

іеге) іі гаппо е іі каропе см. Р  113
238. поп Г~оѵаге каропе сЬе Іаѵі іі саро не избавиться, 

не уберечься от дурной славы (ср. дурная слава идет по 
пятам; черного кобеля не отм ьгь  добела).

сЫ Іаѵа 1а іекіа аіГакіпо, Оиііа ѵіа 11 гаппо е іі ка
ропе (тж. а  Іаѵаге 1а Іекіа аіі аьіпо ьі регйе гаппо е 
каропе) см. А 1242.
З А Р О К Е т 

поп аѵеге (пё) а т о г е  пё кі.роге см. А-648.
239. йагеЬЬе II кароге аі каіе он педант, готов по

учать всех на свете.
240. поп ^икіега рііл іі кароге йеі ьаіе ^  ему плохо 

придется, ему не поздоровится:
Т1 ргогпеКо... сЬе (и поп ей: Ісгг I рій 11 кароге ЛіІ ьаіс!.. 

(/. Сопіеззіопі йі ип Ііаііапо»),
Я обещаю тебе.,, что небо тебе покажется с  овчинку.

ке 1а р іііо іа аѵекке Ьиоп кароге, Йогаіа поп ьагеЬЬе 
рег йі Тиоге см. Р-1819, 

ип коіо §икіо поп й е іегт іп а  Кароге см. С-1219.
Іаіе П саро, іа іе  іі ьароге см. С-825.

5АРОКІТО а§8  
ип Ьоссопе (или ип Ьоссопгіпо) карогііо см. В 964. 
(гиііо ргоіЬИо ё ріи ьарогііо см. Р-1408.

8А РІІТО  т 
Йаге соіагіопі аі кариіі см. С-2086.
241. сЬі га іі кариіо, к(о1(о ё (епиіо ргоѵ. кто умни

чает, тот может простыть глупцом.
5АКАСІМО т 

а г т а іо  соше ип кагасіпо см. А-1119.
Ь е ь іе т т іа ге  с о т е  ип ьагасіпо см. В-615.

8АКЭА і  
т а § г о  с о т е  ипа кагйа см. М-126, 
іаге  ГоссЬіо йі кагйа т о г іа  см. 0-165,
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ЗА крА М А РА Ш

242. Гаге Іа ѵііа 4а  8агйапара1о быть очень богатым, 
жить в роскоши.
8А ІШ ЕС М А

242а. а ікіаге а  раксоіаге ресоге іп 8 а1'с1е(тпа ^  быть 
отправленным в ссылку (ср. куда М акар телят не го
нял)"

*...Іп ^ие8^о гісіпосгаіісо раезе гііге ипа рагоіа 1п рій 
ЕІеп:.; :а апсіаге а  разсоіаге .эесоі в 1п 5агс]ерпа» (5. З іёпо-
гопі. сТс*__поп.апга й'ассиза*).

— В этой стране демократии сказать лишнее слово — зна
чит отправить-л в места. куда М акар те тяг не гонял

5А ІШ Е ІЛ А  [
243. ЬиКаге хагйеііе рег ргепйе е Іиссі сменять шило 

на мыло, сменять кукуш ку на ястреба.
З А К Р Ы Л  [ 

Ш іі с о т е  кагйіпе см. А-78. 
5 А К Ю  т 

ип {гоЫэо рег Гаг іі кагіо поп «'асісіігігга 1е зраііе см.
0 - 8 2 і .

214. ІІ кагіо 1а іі т а п іе ііо  зесопгіо іі рап.ю  ргоѵ. аг 
выше гЛювы не прыгнешь. 
8А88АТА I

245. -оЬа йа кахкаіе негодные веши.
246. йаге ип Іоггіо е ина ка88а1а одной рукой давать, 

другой отнимать.
Лаге (или іігаге) іі рапе соп Іа $ак$а(а (тж йаге іі 

райе е Іа заххаіа) см. Р-255. 
іпѵііаге (или хПсІаге) іі піаИо аііе  «аяваіе см М-972.
247. ргепйеге а  зазза іе  закидать, зеоросать камнями, 
(ігаге 5а5ка4е іп (или пеііа ргоргіа) сс ІотЬ аіа  см.

С-2147. 
аі саѵаііі т а д г і  к етрге  5а5 аіе см. С-1382. 
сЬі Ьа 1а іевіа йі ѵеіго поп Гассіа а ііе  ка.ка іе  см. 

Т-620. 
248. піедііо ипа «акіаіа пеііа іехіа сЬе ипа Гегііа пеі- 

Гопоге ргоѵ. ^  лучше потерять голову, чем честь. 
5 А 8 8 0  г.

5Э550 ЙІ 8і5ІГо с м . 5-827.
— гоіоіаге П 8а 880 йі 8 Ы І0 см. 5-828 
йиго с о т е  ип 8а 880 см. 0-936.
{геййо с о т е  ип за 88о см. Р -1267. 
сиоге Йі 8а 88о см. С-3191.
8Іо т а с о  сЬе йі^егіьсе і какхі см. 5-1762.
ай йогтеп іагзі с о т е  8а ®80 см. А-281.
саѵаге 8ап§ие йа ип 5Э550 см. 5-159.
сопоксеге (или йікііпдиеге) II рал йаі &а»5І см. Р-252.
й огтіге  с о т е  ип 8а 880 см. 0-859
еккеге а ііа  рогіа со’ ка88І см. Р-2101.
249. (агс со тр а :,5Іопе аі 5Э55І (или {аге ріапдеге і «ак- 

5І) (Йеііа 8Ігайа) (тж. іп іепепге і ха.язі) разж алобить 
камни:

II ѴегхоМо... Іе апсіб йіеіго соп ипа (ассіа сЬе аѵгеЬЬе 
іпі петііо 1 закзі (Р. 8ассНі, «Ьа рг тасі ппа»)

Верцотто следовал за Констанцей, и выражение его 
лица могло бы разж алобить н камни.

250. Іаге а  заззі боосаться камнями.
251. деНаге (или іігаге, ксадііаге) іі 8Э880 е па$соп- 

йеге 1а  т а п о  действовать тихой сапой, исподтишка.
252. ^еііаге какві іп ипа раіийе =  бросать камни в 

болото, зря стараться.
іпіепегіге і $а5$і см. 5-249
253. т е ((е г 8і ип 8а 88о аі соііо утопі ться, камень на 

шею и в воду.
254. рогге ип ®а88о 8и цс поставить на чем л. крест, 
роп аге *а*5І а ііе  ти гіссе  си. М 2173.
255. гехіаге (или г ітап еге) (с о т е )  йі 8а 880 окаменеть, 

остолбенеть, оцепенеть:
Бирегаіе 1е ргіше езііагіопі, зетЪгаѵа сошріасіиіо йеііа 

р го зз іта  рагіепга (іеііе П&Ііе, 1е ф  і а ] і іпѵесе Гезіагопо с]1 
заззо  гіаѵапіі а Іап іа іпгііНегепха (Р. СН ага, «Ц Ваіогйо»).

После первых колебаний он, казалось, был поволен ,,тт 
ездом своих дочерей, а  те, видя подобное безразличие, ",ри« 
сто окаменели.

(Эиезіа Ггазе Гаѵеѵа аррепа ргоГегііа сЬе г іш а п е т т о  • и(1і 
е циаЦго, Козеііа, 1о, 1'аѵѵосаіо е зиа тагіге. с о т е  сіі ааз&о 
іА. Могаѵіа, *Ьа гіос.агач).

После э т и х  слов лейтенанта иы  все — Розетта, я, адвокат и 
его мать — точно окаменели.
(Пример см. тж. М-1040).

8са§Ііаге іі р г іт о  8а8$о см. Р-1779. 
,1іаге (или ( гаге) іі 8а$80 е пахсопсіеге Іа т а п о  

см. 5-251.
256. (ігаге іі 8а 880 ш  бросить камень, осудить, обви

нить, очернить кого-л.:
— Репіеіе іі ѵовіго (егиро, — оззегѵб. с о т е  зе поп Гоззе 

з іг іо  Іиі а Іігаге И з а з з о .— О иеііі зопо со т^  ЬашЬіпі, зі 
пюпіапо Іа іезіа, рег иі піепіе, зі ессііапо... (С. Ггиііего е 
Р. Ьисепііпі. «гЬа йоппа йеііа йотепіса»),

— Вы понапрасну тратнте время, — заметил он с таким 
видом, будто и не он вовса Лросил этот камушек. — Ведь 
они как дети- невесть что вобьют себе в голову, расстраи
ваются по пустякам...

іігаге 5а85І іп (или пеііа) ргоргіа со ІотЬ а.а  см С-2147, 
ѵепіге а  поіа апсЬе а  8а88і см. N-394.
257. 1о сарізсопо епсЬе і 5Э58І ё і  это каж дому по

нятно:
Л 'а  Ьепе. Ь’Наппо саоі; апсЬе I заззі, П іаІ йеНо. Соп т е  

риоі І.агІ а ге сНіаго...» (С. 8оаѵі, «Сіі атісі таіаіі Ш пегѵі»).
— От іи *іно Это исдь квждому ясно, ты сам это сказал. 

Со мной ты можешь говорить начистоту.

сЬі Ііа іероіі йі ѵеіго, поп Нгі заззі аі ѵісіпо см. Т-167. 
сЬі Ьа Іа 1е: іа йі ѵеіго поп ѵайа а  Ь а ііа^ ііа  йі 8а88І 

см. Т-620, 
258. й.^ргігеЬЬе і 8Э85І у него пѵженын желудок. 
й’ійее (или й'оріпіопІ) е 5Э55І ^дпип рио сагісаг8І

см 0-421.
259. 5І тоѵегеЬЬего і ка55і а ріеіа  камни и те бы зары- 

д е пи.
рагоіа й ей а е 8а $80 іігаіо поп Іогпапо іпйіеіго (или 

поп гііогпа; тж. 8а88о (гаііо  е рагоіа йе((а поп іогпапо 
іпйіеіго) см. Р-597. 

1а гоЬа ѵа а ііа  гоЬа (е і вавхі а ііе  т асег іе ) см. К-488.
260. 8а880 сЬе гоіо іа поп Іа  ти 8 с(Ь і)о  ргоѵ. ^  на од

ном месте леж а и камень мхом обрастает; под лежачий 
камень вода не течет.

Іе^іл йі ѵеіго поп Іассіа аі 8Э85І ели Т-620.
5АТАМА 

са*ііѵо с о т е  5 а(ап а  см. С -1295.
8А П К А  /  

іп сЫаѵе йі 8а(іга см. С-1698. 
8АТІ1?ІС0 адц  

іп сЬіаѵе 8а(ігіса см. С -1698. 
8 А Т 0 И .А  [ 

261. йоілііге Іа 5а(о11а спать на сытый жел-гдок. 
8А Т0ЬЬА К Е ѵ 

сЫ рег аіігиі т а п о  5’ітЬ осса, іагсіі 8І 8аіоІІа см.
М-696.

сЬі Іаѵога ѵейі а  ѵоііе поп 8І 8а1оІІа см. Ь-261. 
сЫ 8І ѵег^о^па, поп 8і 8а(о11а см. Ѵ-336. 

8 А Т 0 Ь Ь 0  т 
сЫ ё 8а(оІІо поп сгейе а сЬі ё йі^іипо (тж. согро *а- 

іоііо  поп сгейе аі йі^іипо) см. С-2768. 
г а^ аг /і е роііі поп 8І Ігоѵап т а !  хаіоііі с.и. Р-36. 

8АТиКМ АЬЕ т 
262. {аге йеі 5а'і.гпаІі предаваться веселью. 

8А ТиК М М О  а §§  
т е іа і іо  8аіигпіпо см. М-1320. 

8АѴЮ е т
263. каѵіо с о т е  Гагщіа умный, семи пядей во лбу:

— ЕЬ, еЬ. М а г іт и  Моппе, вепіі Іа ѵессѴ'іа соІотЪа? Ті Ьо 
Ьеп йеііо сііе ега ваѵіа с о т е  Гасдиа (С. Оеіеййа, «ЕНаз 
Рогіоіи>)„

— Да. да, Мартину Мойне. Ты только посмотри на мою 
старуху. Я ведь тебе ие зря говорил, что оиа семи пядей 
во лбу.

с а т е г а  айогпа {а йоппа чаѵіа см. С-264. 
сЫ ё 5аѵіо 8І сопо8се аі т а і  іе т р о  см. Т 298

28*
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264. сЬі поп ё заѵіо, рггіепГе е ГогГе, 5І Іа т е п іі сіі её, 
поп сіеііа зогіе ргоѵ. нечего на судьбу пенять, коль не 
хватает ума, терпения и стойкости.

сЬі реп5а іппапгі ІгаНо, §гап заѵіо ѵіеп іепиіо см. 
Т-881.

йоро іі Гайо о^пино ё заѵіо см. Р-293. 
ё т е ^ ііо  еггаге соп тоІ4і сЬ’еззег заѵіо зоіо см. Е-143. 
іі^ ііо іі т а Ш , и от іп і заѵі см. Р-708.
іі п ет ісо  1і Га заѵіо см. N-160.
265. піипо ё заѵіо сГо^пі (еіпро ртоѵ. =  на всякого 

мудреца довольно простоты.
поп іи й і циеііі сЬе Ьаппо Іейеге зоп заѵі см. Ь-460. 
о§пі рагго ё хаѵіо циа ісіо Іасе см. Р-936.
іі рагго Га 1а Гезіа е іі заѵіо ее 1а §ойе \тж іі рагго  

Га 1е погге е іі заѵіо зе Іе еойе) см. Р-939. 
рагго рег паіига, заѵіо рег зсгіііига см. Р-9і0.
5а т е й ііо  і Гаііі а  сака зиа ип іпа(іо, сііе ип заѵіо 'а 

саха сГаІІгі (тж. 5а т е ^ і іо  іі и іаііо  или іі рагго  і Гаііі 
зиоі, сЬе іі заѵіо диеііі йе§1і аіігі) см. Р-299.

266. заппо рій ип заѵіо е ип т а і іо ,  сНе ип заѵіо зоіо 
ргоѵ. =  одна голова хорошо, а две лучше.

Іа заѵіа Г е тт іп а  гіГа 1а сака, Іа т а і і а  Іа йізГа см. 
С -1203.

заѵіе аІГ ітрепзаГа е рагге а ііа  репзаіа  см. 1-100.
267. заѵіо йа ріссіпо, т а И о  йа )>гапйе ргоѵ. умным 

родился, да дураком вырос.
зе і т а Ш  поп еггаззего, і заѵі зЧтріссЬегеЬЬего см. 

М 977.
268. зе і заѵі поп рессаззего, і т а Ш  з '!тріссНегеЬЬего 

ргоѵ. если бы умиые не ошибались, что было бы с ду 
раками?
8А 2ІА Р Е  ѵ

поп зі заг іа  піепо ипа Гогтіса рег ип ^гапеііо  сіі §га- 
по сЬе чп еІеГапГе рег йіесі 8Іаіа см. Р-1078. 
8ВАССНІАКЕ ѵ 

зЬассЬіаге Гизсіо зиі пазо см. ІІ-216 
8ВАОЮ 1ЛО ш

269. Гаге Йе§1і зЬайі§1і а) зевать; Ь) положить зубы 
на полку, голодать.

ксарраге <1і Ьосса аііо  зЬайі&Ііо см. В-916.
270. іігаге зЬайі^Іі а сапіо Гегто (тж. іігаге сегіі зЬа- 

йі&Іі) зевать во весь рот.
5ВАРО /л

271. а  вЬаГо (обыкн. употр. с гл. ѵіѵеге, ш апдіаге, 
есс.) наш аромыжку, наш армака:

«АгпаІіеНаІ Ма кіаі рг. гіаш іо соп ип соглЬаІІепІе».
«К сНе г йпіГіса? 1_Іп сотЬ аІІепІе Ьа іі (ІІГІІІО <31 шапдіаге 

а  хЪаІо? (М. Ргізсо, «І.а йата сіі ріагга»),
— Амелия. милая! Но он же ьоевал.
— Ну и что же? Всех, кто воевал, надо кормить даром? 

(Пример см. тж. А-1067; С-1749).

8В А С ІлА РЕ  ѵ 
зЬа§1іаге сіі {тгоззо (или йеііа дгозза) см. С -1095. 
зЬадІіаге Гіпйігігго см. 1-217. 
поп зЬа^Ііагпе т а і  ипа см. 1М 06. 
зБарНаге 1а т іг а  см. М-1526. 
зЬадІіаге 1а п сіа  см. N-466. 
зЬа^Ііаге раіагго  см. Р-125. 
зЬадІіаге іі р г іт о  ЬоЙопе см. В-1118. 
зЬа§1іаге зігайа см. 5 1378. 
зЬа^Ііаге іі Гетро см. Т-286. 
зЬа^Ііаге 1а ѵііа см. Ѵ-756.
сЬі зЬа^Ііа пеМе сіесіпе, зЬа^Ііа пеііе т ід ііа іа  см. 0-76.
іі сиоге поп зЬа^Ііа см. С-3302.
272. зЬа^гІіапсІо зЧ трага  ргоѵ. на ошибках учатся. 
зЬа^Ііа іі ргеіе аІГаІіаге (или зЪарІіа іі ргеіе а  йіг

т е з з а )  (е іі сопіайіпо аІГагаГго) см. Р-2269.
4иШ р0550п0 зЪа^Ііаге Ігаппе іі рара см. Р-359. 

5ВАСІЛАТО а д е  
Ьіпагіо зЬа§Ііа(о см. В-749.
Іоссаге ип ГазГо зЬадІіаГо см. Т-129.

8ЧА СЫ О  т
273. зЬаеІіо поп рада йеЬііо ргоѵ. ошибка не преступ

ление.
8В А И А К Е ѵ 

зЬаІІагІе §Г055е см. С -1098.
8ВАЬО ІШ ІКЕ ѵ 

^ЬаІогсІіге іі саіепсіагіо см. С -178.
8ВА Ь2А КЕ ѵ 

«Ьаігаге й! зеііа  см. 5-601.
8В А Ь 2 0  т

274. а  кЬаІгі скачками, толчками с перебоями.
8ВАІѴЮІТО т

1о «ЬапсШо согге йіеіго аі сопгіаппаіо см. С-2403. 
8В А РА О И О  т

275. апйаге а $Ьага^Ііо гибнуть.
276. Ьи(іаг8і (или ^еКагхі) аііо  зЬагадІіо броситься 

очертя голову, пуститься в авантюру.
277. йогпііге аііо  зЬага&Ііо спать под открытым небом.
278. сопйигге (или піапсіаге, т ей еге , рогге) аііо  ьЬа- 

га^ііо  подвергать большой опасности.
279. т еИ е гіі аііо  вЬагадКо подвергаться опасности, 

рисковать:
Ьі ассогееѵа сЬе т а й г е  ОйіІІа 1а соёігіп^еѵа а  т е ііе г і і  

а ііо  зЬагаеІіо; ипа соііега Бепга іогга 1а оЬЫіеаѵа ай аь- 
зесопсіагіа е Ъиііаге ѵеіепо (О. Ріоѵеле, (игіе»).

Тереза понимала, что настоятельница Одилия подставляет 
ее под удар; в бессильном гневе, кипя от злобы, она вы
нуждена бы та подчиняться

8ВАКА 22АКЕ ѵ 
зЬагаггаге 1а 5Ііайа а  цй см. 8-1879.

8ВАКВАРЕ ѵ 
еззеге с о т е  1 БОІйаіі йеі рара сііе іп зеііе  поп зоп 

Ьиопі а  зЬагЬаге ипа гара см. 5-907.
280. поп се 1а зЬагЬа это не пройдет; это ему не 

удастся, это ему не по зубам.
5ВАКСАКЕ ( т ж . 15ЪАКСАКЕ) ѵ

281. зЬагсаг(зе)1а ( т ж . зЬагсаге іі Іипагіо или Іа ѵИа) 
кое-как перебиваться, едва сводить концы с концами. 
5В А К К А ?Ь ѵ

зоаггаге 1е т а зс е ііе  см. М-897. 
зЬаггаге §1і оссЬі см. 0-209. 
зЬаггаге ГоссЬіо см. 0-203.

5ВАТТАССКІАРЕ ѵ 
зЬаііассЬіаге Гизсіо зиі пазо см. ІІ-216.

5ВА ТТЕРЕ ѵ 
зЬайеге И йепГе см. 0-193. 
зЬайеге 1е «аг.азсе см. 0-207. 
зЬаІіеге іі пазо см. N-62. 
зЬайеге 1а рогіа см. Р-2108.
зЬайеге 1а рогГа зиі пазо (или зиі т и зо )  см. Р-2095. 
зЬаЙеге 1а зирегЬіа см. 5-2097.
282. поп зареге йоѵе зЬайеге ие знать куда податься:

Епго поп вареѵа рій доѵе вЬаиеге. Аѵеѵа ѵегатеп іе Іа 8еп- 
загіопе сіі асісіепігагбі іп ип гіесіаіо (Р. В иггі, «Еііса ай Еві»).

Энцо не знал, куда податься. У него было такое чув
ство, будто он попал в  лабиринт.

поп зареге йоѵе зЬайеге 1а Гезіа см. Т-593, 
т е  пе ьЬаГГо і сіаррі см. С -1790.

8ВАТТ1ЛО адд  
с о т е  ип сапе зЬаЙиГо см. С-426.

8В ІЕСО  т
283. ^иагйаге йі зЬіесо а) смотреть искоса:

С иагііаі I Ьі ипо... еиагЛаІ <11 кЫесо ІеІ сЬе ші (и$яѵа 
соп диоі оссЫ <11 сагЬопе, пег! е воггШепІІ, е  роі ЛІвзІ: «Те* 
пеіеѵі 1 ѵозігі зоЫІ» (А. Мэгаѵіа, «Кассопіі этаиі»).

Я посмотрел иа брк-яета.. уголком глаза взгля^ѵл ва 
девушку, которая устремила ва  меня свои угольно-черные 
улыбающиеся глаза, и сказал: «Держите свои деньги».
(Пример см. тж. С-918),

Ь) смотреть недружелюбно. >
5В1ЕТТАКЕ ѵ 

т е п іг е  іі сапе Ьайа (или зі е га ііа , р ізсіа), Іа Іерге 
зЬ іейа см. С 496.
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8 В Ш М С ІА К Е  ѵ 

сЬі ігорро Ьіііса, кЬіІапсіа см. В-744.
8ВІККО  т  

сопіаге с о т е  Іо "Ьігго а  §оГГо см. С-2492.
284. Гаге а§1і «Ьіггі играть в фанты.

8ВОССІО т
285. иошо <1і кЬоссіо прямодушный человек. 

8В О И .А Р Е  ѵ
сЬі Ьоііа зЬоІІа см. В-999.

8В О К М А  ?
286. йі^егіге ипа (или кіпаіііге Іа) «Ьогпіа опохме

литься.
287. ргепйеге (или р і^ііаге) ипа іЬогпіа напиться 

пьяным (пример см. 0 -875).
і І и т і  йеііа &Ьогпіа «іаппс ра: чапйо см. Р-1456. 

я 8 В Р І-А К Е  ѵ
288. 5Ьгі§аг5еІа выпутаться, выкрутиться:

_ — Агіевео 1і Ііо сопозсіиіі, е іі  апіісі... N0 , поп ѵоеІІо
аіиіагіі. 5е 1а зЬгІбЬІпо Іого (С. Нойагі, сЬе аѵѵепіиге й і  
С іроіііпо»).

I, — Теперь я знаю, что это за друзья... Нет, я не хочу
помогать им. Пусть выкручиваются сами.
{Пример см. тж. М-613).

* 8ВРСШ 2А }
289. ргепйегзі ипа кЬгопга напиться, опьянеть:

>- 8іцпога. — МІ йісі сов’ё виссевзо?
Ргапсо. — N16016. Но«=еиа 5аѵопе бі 6 ргеба ипа кЬгопга 

(ЛІ. Лпіопіопі, атісНе»),
С и н ь о р а .  — Скажите, что случилось?
Ф р а н к о .  — Ничего. Просто Розетта Савоне напилась.

«ВЦСАКЕ ѵ 
кЬи'аге Іиогі см. Р-1571. 
зЬисаІо сіа ипа го ііа  см. 2-75. 

е 5ВЫССІАКЕ ѵ
290. зЬиссіаг&еІа выкрутиться, выкарабкаться.
291. поп кЬиссіаге (іп или йі) цс ничего не понимать. 

> 8В ІІС С ІА Т0 а§д
йепй ЬіапсЬі с о т е  тапсіогіе кЬиссіаіе см. В -658. 

8В ІІРРА К Е  ѵ 
іЬиІІаге с о т ’ип іхігісе см. 1-409.
292. зЬиГГаге с о т ’ипа Іосотоііѵ а пыхтеть как паро

воз.
8САВВІА [

293. §гайаге  1а зсаЬЬіа напрасно стараться.
ашоге, іо55е е хсаЬЬіа, поп 1а гпохіга сЬі поп ГаЬЬіа 

см. А-675 
8САССН1ЕКА Г

294. а  хсассіііега а) в клетку; Ь) разделенный на квад 
раты.
8САССНІЕКЕ т

295. а хсассіііеге в шахматном порядке. 
к  8САССІАКЕ ѵ
ѵ 296. хсассіаге с о т е  ип сапе (го^похо) гнать как пар

шивую собаку, 
ксассіаге сНіосІо соп сЬіойо см. С-1743, 
ксассіаге соп 1а ^гап а іа  см. 0-951. 
зсассіаге і "гіііі сіеііа іе з іа  см. 0-1067. 
хсассіаге §1і хрігііі см. 5-1479.
поп езвеге Ьиопо а ксассіагкі пеапсЬе Іе гпохсИе см. 

В -1449.
Іа Ьиопа сига ксассіа 1а т а і а  ѵепіига см. С-3314. 
сЬіосІо хсассіа сЬіойо (тж. ип сіііойо зсассіа ип аііго) 

и см. С -1760.
сойа согіа поп хсассіа тозсЬ е см. С-2058. 
ип йіаѵоіо ксассіа ГаНго см. 0-370.

Ц 8СЛССО пг
297. «сассо т а й о  а) мат (в шахматах) Ь) пораже

ние, неудача, фиаско.
298. — аѵеге (или іоссаге) ксассо ( т а й о )  а) получить 

мат:
ге N61 (ТІпосо й’а т о г е  ипа зо іа  6 1а рагіііа е  я сЫ Іосса

Бсассо піаКо & вио (!аппо (Е. й е  МагсЫ, <СоІ [иосо поп зі 
всЬегга» ).

В л ю б о й , , и г р е  играется только одна партия, н, получив 
и ',1 1 . уже нельзя отыграться.

Ь) потерпеть поражение.
299. — йаге «сассо т а й о  а) объявить мат; Ь) нанести 

поражение, разгромить:
II Ьіискіпо. — ...Ке Ьо ргезіаіо а ІеІ.
II ііа т  \  — СЬі Іеі?
II ЮисНіпо. — А ІГА теІіа С іо іо б і ;  е сор Г Ьо сЗаіо б с э с с о  

піаііо  ж! ЕгпеБІо (!і КоеЬегейі (А. Тогеііі. «I тагііі»).
М о л о д о й  г е р ц о г .  — Я дал  ей взаймы десять *ысяч 

лир.
Б а р о н .  — Кому это «ей» ?
М о л о д о он г е р ц о г .  — Амелии Джойози. И тем самым 

нанес сокрушительный удар Эрнесту ди Рогереди.

300. йаге гсассо а  цй угрожать кому-л.
301. іепеге цй іп ксассо держ ать кого-л. под угрозой, 
ргепйеге (или ѵейеге) іі сіеіо (или іі 5о1е) а  БсассЬі

см. С -1860.
8САРРА ЬЕ т 

йойо с о т е  ипо зсаНаІе см. 0-875.
8С А С И А  !

302. аггіѵаге аііе  5са^1іе израсходовать, кончить:
І-іі Баропе: ітроББіЬіІе аггіѵаге а ііе  ьсодііо. Ориі таШ .іа  

іп аІЬег&о ѵеп^опо тевБі пиоѵі е &1і аѵапу.і йеі ^іогпо ргііпа 
Ь ііііаіі (С. Зоаѵі. «РапІаЬиІоиз»).

Мыло, например, никогда не смыливается до конца. К а
ж дое утро в гостинице кльдут новый кусок мыла, а  обмыл
ки, оставшиеся с прошлого дня, выбрасывают.

8САСІЛАКЕ ѵ 
оса^Наге Г а п а іе т а  см. А-690.
$са§Ііаге ипа Ггессіа см. Р-1259.
5сар1іаге 1а ргіпіа ріеіга (или іі р г іт о  5аі5о) см. 

Р-1779.
кса^Ііаге і1 «аяхо е пахсопйеге 1а т а п о  см 5 251. 
сЬі ё іппосепіе (или сЬі ё хепга й ііейо) хса^Іі 1а р г іта  

ріеіга см. Р-1781.
8САЬА !

1а 5саІа йі СіасоЬЬе см. 0-424.
303. сопкитаге 1е «саіе йі дй обивать чьи-л. пороги.
304. іаге 1е «саіе а) подняться, спуститься по лест

нице:
Поѵеѵапо (аге 1е $саІе а ріегіі, коі ріапі, е II іт т а р іп а ѵ а  

аггатрісагкі асіадіо рег і ІагрЫ ^гасііпі (О. Агріпо, «АШе 
віогіе»).

Они должны были подняться по лестнице на шестой 
этаж , и он мысленно представлял себе, как они медленно 
карабкаю тся вверх по широким ступеням.

Ь1 іі рюгпо Ьа ііаіо ип игіопе аПа киа гегѵа. сЬе рег ип 
реіо поп Ьа (аііо  іи ііе  1е всаіе (М. Риссіпі, аЕЬгеі»).

О днажды он так толкнул служанку дона Квирнно, чго 
та едва-едва не пересчитала все ступеньки на лестнице

Ь) играть, петь гаммы.
305. Іаге ипа зсаіа  а  цс расчистчть дорогу для дости

жения чего-л., подготовить почву.
Іаге 1е зсаіе йі 8ап1’ А тЬ го^іо  см. А-5933.
306. т іки гаге ипа (или 1а) зсаіа  (или 1е 8са1е) ска

титься с лестницы.
307. «егѵіге йі «саіа а  цй помочь добиться успехов, по

мочь сделать карьеру.
308. ѵоіегсі 1е «саіе йі «еіа искать пегких путей к до

стижению цели.
айа&іо, Віаріо, 1е зсаіе коп йі ѵеіго! (тж. айадіо  сЬе 

1е «саіе 50п йі ѵеіго!) см. А-259.
сЬі Ьа а готреге  іі соНо, (гоѵа 1а Бсаіа аі Ьиіо (тж. 

циапсіо з’Ьа а готрег  іі соПо, «і Ігоѵа «етрге Іа «саіа) 
см. С-2133.

іі (или диезіо) т о п іс  ё Іай о  а  ксаіе: сЬі 1е 8сепйе, е 
сЬі 1е «аіе см. М-1824, 

а  ксаііпо а  «саііпо «і «аіе Іа ксаіа см. 5-311 
Іа ѵііа ё Гайа а  ксаіе, с’ё сЬі 1е ксепйе е с’ё сЬі 1е каіе

см. Ѵ-773.
309. сі ѵіюі 1а 5саІа рег аггіѵаг^іі аі пако ^  до него 

теперь рукой не достать.
8САЬВАТКА }

310. ё ш е^ііо ксаІЬаіга сЬе пиііо реасе ргоѵ. еа на без
рыбье и рак — рыба.
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5САЬРА КЕ ѵ 
зсаісіагіі а  ипа Ьиопа (или ЬеІІа) (а$сіпа см. Р-231. 
8саійаге і (еггі см. Р-441.
8саІсіаге іі (егго т е п іге  (или (іпсЬё, чиапйо) ё саісі э 

см. Р-442.
8СаІйаге Іе Іеп лю іа  (или  і Іепгиоіі) см. 1,-375. 
5Са1<~аге 1е ра.ісііе см. Р-198. 
всаійагві і. залдие см, 5 175. 
всаісаге Іа вегре іп кепо см. 5-671.
Бсаісагс Іа Іевіа см. Т-594.
хсаісіагхі Іа іехіа см. Т-595.
хсаісіагхі ипа ѵірега аі кепо см. Ѵ-616.
Гасдиа 8саІс1а1а, рій І08І0 ^ е іа іа  см. Т-801.
Йі рег Іа Ьосса ні ісаісіа іі (огпо см В-938.
Чиапсіо Ьгисіа 1а сака 4иШ 8І чсаійапо см. С-1905, 
а сойе8іа (или а  диехіа) Гахсіпа поп т і  зсаійо см.. 

Р -2 3 К
Йа сЬе іі (иосо 8саІйа р. Гасдиа Ь а^па см. А-132. 
іозіо  8саІйа(о, (о8(о гаНіЖ кІаіо см. Т-801.

8САИ М О  т
311. а  8СаІіпо а 8саПпо 5І 5аІ< 1а зсаіа  ргоѵ. а  тер

пение и труд все перетрут.
8САЬМАМА }

312. р і^ ііаге (или ргепйеге) ипа в с а іт а п а  рег... ув
лечься, заинтересоваться.
8С А ЬРЕИ ,0 т

313. пеапсЬе соііо 8саІре1Іо (и ^Іі Іеѵі ип $о1йо из него 
даж е клещами гроша ие вытянешь.
5САЬРІТАКЕ ѵ 

8і аірііаге 1е Іахіге см. Ь-198.
8САЬ2АСАМЕ т

314. о§пі 8 с :1 сасапе ѵогга сііг Іа $иа 2* куда конь с 
копытом, туда и рак с клешней
5САЬ2АКЕ ѵ 

8саІгаге іі йепіе а см. О 194 
аІГасдиа сі аса ігегето  см. А 222.

8САМВ'АРЕ ѵ 
зсатЫ аге іі саро рег іі ѵіѵа^по см. С-800.
8сатЬ іаге 1е саг(е іп т а п о  (или іп іаѵ сіа; см С -1070. 
8сатЫ аге (га йехгго е 5Іпі8Іго см. П-267.
8саіпЬіаге 1е отЬ ге  рег согрі см. С-2763.
8сатЬ іаге циаНго сЬіассН.еге см. С 1662. 
гісатЬіаге диаМго рагоіе см. Р-183.

8С/лМВЮ т
315. ргепйеге (или рі^Ііаге) цгі іп 8сатЬ ю  рег ип аііго

принять одного за  другого, обознаться.
8С А М РА М РЕ ѵ 

8с ш ірапаге а  (евіа см. Р-478.
8САМРАРЕ ѵ

316. 8сатраг!а  спастись, избеж ать опасности:
№'.ч«ипо ѵоіеѵа барег=і Іп рег ісо і» е ІиШ зреілѵапо (1! 

рі,.. |а  Б сатраге (5 МісЬеІі, кАііеза й Іисе»),
Никому не хотеіось думать об опасности. Все надеялись 

выкру гиі г ся.
8сашрагІа ЬеІІа см. В-452.
8сашраге іі т а г с іо  см. М-760.
8сатраге  1а реііе см. Р-1055.
іі сіеіо (или Р о )  сі 8 сатр і е ІіЬегі см. Б-471.
йа йоппа іп саігопі Эіо И 8 сатр і см. 0-797.

8САМРО т 
ѵіа йі Бсатро см. V 464
317. 8епга 8 сатр о  безысходный.

8САМРОЬО т
318. зсатр о іо  й’и о т о  коротышка.

8САКОАСІЛАКЕ ѵ
ксаі.йадііаге Горіпіопе <3і чй см. 0-418. 
хсапсіарііаге іі диаіігіпо см. 0-71.

5САМОЛ.1 О т 
ріеіга йі (или йеііо) всапйаіо см. Р-1763.
319. йаге 8сапйаІо толкать на дурные поступки-

— 5е 1’оссЫо (ио (1 ісапгіаіо, в ігар р а іо — Iи циезіо II 
І е т а  зи | циаіе ргеёісй Райге І^ш о (К, ВассЬеЦІ, « Іо  СІІІй 
йеціі аи.апіі»).

«Если твой глаз соблазняет тебя, вырви его»,— такова 
была тема проповедг. отца Иджнно.
320. рі^Ііаге 8Сапйа1о йі ^с возмущаться чем-л.
321. 5о((с :аге ипо $сапйа1о предотвратить скандал. 

8С А Ш А Т О  а ёё
(аге §Іі оссЬі 8саппа(і см. 0-166.

8САМ8АКЕ ѵ 
8сап&аге Гасдиа 8оМо Іе ^гопс аіе см. А-164.
8сап8аге 1е ГаіісЬе см. Р-245.
8сап8аге с о т ’ьп ІеЬЬго о см. Ь-28*. 
сЫ (и§§е Іа т о іа ,  8сап8а Іа (а . т а  см. М-1695. 

8 С А К 8 0  т 
а  8сап8о й’ес]иіѵосі см. Е-86.

8САРАССІОМЕ т
322. ра&8аге а «сярассіопі (или  а всарреІІоШ а) про

скочить зайцем; Ь) с грехом пополам сдать экзамены. 
8С А РІС ІЛ лЗГ . ѵ

сЬі рег а т о г е  5І рід ііа, рег гаЬЬіа 8І ксарі^ііа см.
а  о7е.
8САРІТО  т

323. ё рій Іо «сарііо сЬе іі ^иайа ло ргоѵ. ^  овчинка 
выделки не стоит.
8САРОЬО т

Ьагса го((а, та г іп а іо  ьеарою см. В 289. •
8С А РРА РЕ  ѵ 

8саррагс с о т е  ип’апдш Н а см А-752.
8саррагІа ЬеІІа см. В-452, 
ксарраге с о т е  ип Ыассо см. В-637.
8сарраге йі Ьосса см. В-871
Бсарраге йі Ьосса аііо  «Ьайі^ .о см. В-916.
Бсарраге с о т е  іі йіаѵоіо йаІГасциа $апіа (или ааііа  

сгосе) см. 0-312.
8сарраге а § а т Ь е  Іеѵаіе см. С -156.
324. 8сарраге с о т е  ииа Іерге (или  с о т е  Іергі) бежать 

как заяц:
АГГегтаѵа сі! зареге соп сегіегга сЬе пеііе сагсег! поп 

с’егапо ІегіевсЫ. Ьа сивіосііа... ега аНі<іа!а а регвопе ргопіе 
а бсарраге согпе Іергі а і р г іт о  зееп а іе  сіі регісоіо {Ь. Ргеіі, 
«• Сіоѵіпегга, еіо ѵіпегга» ).

Он утверж дал, что в тюрьме нет немцев. Охрана... пору
чена людям, готовым при первых признаках опасности раз
бежаться как зайцы.

$сарраге <1і іпепіе см. М-1159.
325. 8сарраге соше 21 (или рій йеі) ѵепіо нестись как 

ветер:
...II сапе Іевіо а<Ыеп*а 1 а 1 оѵаеПа...е всарра рій <1е1 ѵепіо 

(/. Саіѵіпо, сРіаЬе ііаііапе
...Пес схватил зубами скатерть... и умчался прочь быстрее 

ветра.

сЬшсЗеге (или Гаге) Іа даЬЬіа диажЗо ГиссеІІо е 5сар- 
раіо  см. 0 -13 .

сЬіийеге (или 8еггаге) Іа х іаііа чиапгіо I Ьиоі хопо 
5сарраіі (или <Зоро сЬе 5Ѳпо зсарраіі і Ьиоі) см. 5-1599. 

Таг зсарраге 1е рапс Не см. Р-202.
Іа§сіаг§і §сарраге йі шапо см. М-611.
326. а  хсарра е І и ^ і  в большой спешке.
327. — т а п ^ іа г е  а зсарра е Іи^ді поесть на ходу, на

скоро перекусить,
Га§іпо 8сарра ргіша (ЗеІІе ігошЬе см. А-1231. 
сЬі Ьа Ьиопа сарра (а с ііт е п іе  зсарра см. С-837. 
сЫ ігорро Ггепа оссЬі, ё $едпо сЬе ^ІІ зопо зсар- 

раіі см. 0-242.
5САРРАТОІА /

328. іепіаге Іе 8сарра1о1е искать обходных путей:
Росо арргеББо Іогпб а сопіігіаге пеііа ргоргіа ІигЬегІа, 

пеііе роіепіі аШ пепге, пеііа ш оііегга йеі воѵегпо; е  собГ 
іогпб йассаро а Іепіаге 1е всарраіоіе (/. Міеѵо, сСоп$е58Іопі 
йі ип ііаііапо»).

Потом Венкьередо решил положиться на свою хитрость, 
использовать свои влиятельные связи, слабость правитель
ства, и все-таки вновь стал подумывать об обходных путях.

8САРРЕ1ХОТТО т  
ра&$аге а $сарреІ1оШ см. 5-322.
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3?9. <іаге (или Гдге) 1а в сагатап гіа  заклинать против 

чурниго глаза, против сглаза.
5САІШОѴА I

330. ЬЬо§па гізсЬіаге Іа зсаггіоѵа рег а  ѵегр іі за іт о п е  
ргоѵ. а і  кто ничем не рискует, тот ничего не получает.
8САКІСА !

331. іогпаге а ііа  зсагіса ^  возобновить попытку, по
пытаться снова:

СатіІьО. — Мі рагсѵа зігапо. заі, сЬе поп Іогпаззі а ііа  
зсагіса (Е. Ровзепіі, «Кізѵевііо*) ■

К а м и л л о .— Знаеш ь, мне все ж е каж ется странным, 
что ты не возобнови 1 попытки.

5САКІСАВАРІІЛ т
332. Гаге (или ^іосаге) а зсагісаЬагіІі (или а ксагіса 

Ьагііі; тж. Гаге 1о зсагісаЬагіІі) сваливать вину, ответ
ственность друг на друга:

А1 ргосеззо рег Іа зіга^е  (!еІ Ѵаіопіе іі Мпіікіего Іа 1о 
зсагісаЬагіІі («ЦѴпіІа», 2і> іеЬЬгаіс 1969)

Н а процессе о катастрофе в Вайонте министерство лы = 
тается уклониться от ответственности.

— Коп ѵоггеі сЬе е іо сазз іто  а  зсагіса Ьагііі Іга (!і поі 
(С. Ѵег;\і, «Мазіго-йоп СезиаШог)

— Я бы ие 'іотел. чтоіы  ыы кивали друг на дгѵга

5САКІСАКЕ ѵ 
зсагісаі е Іа соісіепга см. С-2944, 
ксагісаге т ігасо іі см. М-1531.
5сагісаге И зассо см. 5-37.
Гаге (или ^іосаге) а  хсагіса Ьагііі см. 5-332.

5САКІСО адд в т 
Ьосса сіі зсагісо см В-817, 
саро зсагісо см. С-675
а  (или рег; зсагісо гіі со: с .епга см. С-2935 

5САКРА /
333. зсагре с!а Іасігі очень мягкая обувь, 
зоіо с о т е  ипа зсагра зіпізГга см. 5-986.
кіупоге соп 1а р а^ Ііа  пеііа зсагре см. 5 776.
334. ксагра зсагра (обыкн. употр. с гл. аггіѵаге, іог- 

паге, есс.) пешком
соп 1а р а^ ііа  пеііе «сагре см. Р-82.
апйаге сігіііо іп рагасііко соп 4иі4е Іе зсагре см. 0-566.
335. поп аѵеге <іа Гагзі ип раіо (II зсагре (или аа  піеі- 

4егзі 1е зсагре; тж. поп аѵеге зсагре іп ріесіі) быть голо
дранцем.

336. саѵаг 1е зсагре (е 1е саіге) тепГге согге на хсду 
подметки рвать:

ОН сарі(6 ипа ѵоііа ип сгтегіеге  сЬэ ега ипа ЫгЬа тпа- 
ігіі >1аіа. сііе зе іі райгопе Іе зареѵа іиііе, Іиі ега сарасе 
апсЬе (11 саѵагеіі Іе всагре е 1е са іге  те п іг е  соі.еѵс 
( /  Саіѵіпо, кРіаЬе НаІіапе»).

О д і-лк^ы ,ю іался ему слуга, такой пройдоха, что мог 
даж е у хоз"ииа, который и сам был отъявленном плут о г.,, 
на ходу ботинки стянуть, д а  еше с иоскам.і вместе.

со§Ііеге чсі соі Гито зо44о Іе зсагре см. Р-1442 
поп еззеге Йедпо (1і аііассіаге (или (Іі Іе^аге, йі 1и- 

зігаге. (1і рог^еге, <31 рогіаге) 1е всагре а  чсі (тж. поп 
еззе.е сарась сіі Іизігаге 1е всагре а  ч:>. поп е« еге  Ьиопо 
реі Іе^аге 1е всагре а  цсі) см. 0-78. 

еззеге соі ріе-іе іп йие всагре см. Р-1652.
337. еззеге пеііе зсагре <11 цй побывать в чьей-л шкуре.
338. еззеге (или гітап еге) с о т е  1е всагре йі раіассопе 

остаться без гроша.
339. Гаге всагре а  цсі донести на кого-л.
Гаге 8сагре йеііа ргоргіа реііе см. Р-1041.
Гаге (1і чсі 4орре йа всагре см. Т-750.
Іазсіаге Гапі.тіа а  Б іо  е 1е згагре аі сііаѵоіо см. А-798. 
Іазсіаге пеііа то 4 а  Іе зсагре го Не см. М-2108.
340. Іессаге 1е 8са/ре а  о-1 лизать пятки кому-л.:

— ОН Іессапо 1е зсагре регсЬё кіі йеѵопо циеі зоігіі гіеііа 
саваі — апгіаѵа ЬогЬоЦапйо 1а 2 ирр1гіа (О. Ѵвгца, « / Маіаѵо- 
В На»).

Они логи ему лижут, так как должны ему деньги за 
дом, — продолжала ворчать Цуппида.

5САКАМАМ2ІА ? 341. Іе^агзі Ьеге 1е всагре навострить лыжи, смотать 
удочки, дать тягу.

Іе^агзі 1е 8сагре соп 1е тіпидіе см. М-1500.
342. поп 1еѵаг8І Іе 8с;тре быть все время на ногах.
343. Іизігаге 1е зсягре а цсі низко льстить, подхалим

ничать перед кем-л.:
О иезіо сатегіеге  поп аѵеѵа т а і  Іизігаіо  1 е зсагре а пез- 

зипо, рег езргітеге тей іап іе  рагоіе гі^иагсіозе ип сопсеііо 
сЬе а  ѵоііе ее іі тап ііе з іа ѵ а  ѵ егЕ атег*: (А. Вопзапіі, *Ьа 
Ьиса йі 5ап СоІотЬапо.*).

Этот официант ни перед кем не пресмыкайся, так, по
жалуй, ь-ожно приличными словами выразить то, что он ино
гда вы раж ал по-доугому.
те44ег8і аі ріеаі 1е зсагре иваіе см. Р-1675.
344. те44еге 1е зсагре аі 80Іе откинуть тапочки, отки

нуть копыта.
345. тогіге соііе зсагре іп ріесіі а) умереть насильст

венной смертью; Ь) скоропостижно скончаться.
гітапеге со те  1е зсагре сіі раіассопе см. 5 338.
346. гіте44егсі (апсЬе) Іе зсагре (или 1е 8иоІе йеііе 

всагре) уйти несолоно хлебавши, остаться при пиковом 
интересе.

347. поп 80ті§1іаге цсі пеапсЬе пеііе всагре (или пеап
сЬе пеііе 8иоІе йеііе всагре) в подметки не годиться.

348. 8ргопаге 1е зсагре топать пешком.
349. віаге 8о44о 1е всагре быть под башмаком:

5опо ип ѵШапо... N011 зо зіагсі зоИо 1е  зсагре йеііа
шо^ііе, по! (С. Ѵегца, «Мазіго-сіоп Сезиаійо»).

Я мужик. Я не могу быть под башмаком у жены, нет, не 
могу!
іепеге П ріейе іп йие зсагре см. Р-1652.
350. іепеге цд 8о(іо 1а 8сагра деож ать под башмаком: 

Тигіййй. — ѴиоІ Гагші ГаП гопіо сіі то з ігаге  а ІиМо іі
топсіо сЬе поп зон райгопе сіі тиооеге ип раззо: сЬе т І  
Ііепі 8оИо 1а Іиа ксагра с о т е  ип га^агго  (С- Ѵеща, *Саѵаі- 
Іегіа гизіісапа»).

Т у р и д д у .  — Ты хочешь меня унизить и показать всем, 
что я сам себе не хозяин, что я у тебя под башмаком, как 
какой-нибудь мальчишка.

351. ігоѵаге зсагра рег іі зио (или  ргоргіо) ріеде вы
брать то, что надо; выбрать ..о себе:

ЕЬЬепе. сі загеЪЬе віаіа зешрге 1а робзіЬіІііа рег ип ро- 
ѵегассіо бргоѵѵібіо (іі доііагі (Іі ігоѵаге ксагра рег II вио 
ріесіе (Л̂ . Ьаггагі, «Тиііо апйд Ьепіззіто»).

И все ж е. для бедняги без единого доллара в кармане 
тут всегда была возможность, как говорится, подобрать себе 
башмак по ноге.

352. Ьагіа, т і  Іеѵо ипа всаграі =  смотри, как бы я 
тебе не влепилі

і Ьгаѵі тиоіоп соп Іе всагре іп ріегіі см. В-1Ш2. 
іп саза аі саігоіаіо поп зі Ьаппо зсагре см С-232
353. (сопіа&пі е пюпіапіпі) ьсагрс аго ^ е  е сегѵеІН 

Гіпі ргоѵ. мужик груб, да умен:
II гпаезіго !а ип Ьгіпсіізі, (іісе рагоіе ^епіііі, е роі Уіпізсе 

соп 1а зіогіа гіеі сопіагііпо сііе Ьа 1е Бсагре е  іі сег-
ѵеііо Ііпо (А. Сегѵі, с /  тіеі зеііе [івН»).

Учитель произнес тост, говорил он умио и кончил, упо
мянув о мужике, который хоть и груб, д а  умен.

354. сіоѵе зігіп^е Іа зсагра, поп Іо ча аііго сЬе сЬі 
ГЬа іп ріесіе ргоѵ. всяк (сам) знает, где у него сапог 
жмет.

355. (ё) піе^Ііо сопзитаг 1е зсагре сЬе 1е Іепгиоіа
ргоѵ. лучше ходить здоровым, чем лежать больным.

356. ё 1а зсагра рег іі зио ріейе ^  два сапога — пара: 
Мііепа... ВІі (Ііззе: «...Е за соза 1е Йісо’  Віапса ё ргоргіо

1а 3. Гра рег II зио рі ліе. Аѵеіе (Іие сага(іегі сііе зетЬгапи 
Лие воссе й'ас"иа • (V. Ргаіоііпі, «Сгопаске еІС роѵегі атап- 
іі*).

Милена сказала ему: — Знаете, что я вам скажу? Бьян- 
ка — подходящ ая пара. Вы схожи характером как две капли 
воды.
357. поп Ги т а і  зі Ьеііа зсагра сЬе поп сііѵепіаззе ипа 

сіаЬа4(а ргоѵ. вечной красоты ие бывает, ничто не 
вечно.

358. поп ра§а 11 сопзито сіеііе зсаігре (тж. сі зі гі- 
те41е ап гт . 1е ксагре) а .  игра не стоит свеч, овчинка 
выделки не стоит.



5СА 872

поп Іиііі і рі“<3і хіаппо Ьепе іп ипа хсагра см. Р -1726. 
Чиаі ріё, Іаіе $сагра см. Р-1728.
5аІиіе е ісагре 1и*>1ге см. 5-129.
359. $сагре іп шапо е аіі аі ріегіі одна нога заесь, 

другая — там:
Ѵіа Лі ^аіорро... 5сагрс іп глапо е а!і аі ріейі (Е. Са- 

Іапйга, *Ілі Ьиіега»),
Быстро..о Одна нога здесь, другая — там.

5ГАКРЕТТА і
Іе^агхі 1е хсагреііе соп 1е пііпи^іе см. М-1500. 

5САРРІЕРА /
360. ^еп іе (1і хсагг ега бродяги, воры, разбойники.
361. рег (или гіі) зсаггіега (обыкн. употр. с гл. сош- 

ргаге, ѵепсіеге, есс.) из-под полы.
&САР5ЕШѴ / 

аѵеге іі ^гапсіііо а ііа  хсагхеііа см. С-957, 
ф іапііо ^ойе іі согро, (гіЬоІа Іа 5саг5е11а см. С-2770. 

5С А Р50 а§§  
ап паіа  $саг$а см. А-876.
(1і 5сагза геха см. К-251.
іі сасіо ё $апо, хе ѵіеп (И $саг$а шапо см. С- 42. 

5САКТАКЕ ѵ 
сНі поп На сіепагі, $саг(а ЬеІІа см. О -122.

8САРТАТА /
362. йаге пеііе ясагіаіе говорить неприятные веши. 

5СА55АРЕ ѵ
$са$$аге Іа ЬоМе^а см. В -1090.

5С А Т Е М РЕ  ѵ 
хсаіепаге Гиіпііпі см. Р-1430.
5і ё 5са(епаіо ГіпГегпо см. 1-248. 
риегга іпсопііпсіаіа, іпГегпо іса іеп аіо  см. 0-1191. 

ЗСАТОЬА (
ііПі (или рі&іаіі, $(іра(і, зігеііі) соше Іе ассіи^Не іп 

5са(оІа см. А-78.
^ігапіепіо сіі зсаіо іе см. 0-645.
— аѵеге іі ^ іга т е п іо  йі хсаіоіе см. 0-646. 
г о т р іт е п іо  йі $са(оІе см. Г?-518 Ь). 
а Іеііеге сіі ксаіоіа см. Ь-447.
363. аѵегпе ріепе 1е $са!о1е быть сытым по горло 

чем-л.:
«Ве. айеаао йі диезіо іпіеггокаіогіо пе Ьо ріепе 1е зсаіоіе. 

СЫаго?» Ьиі 1 асе. Іпѵеіепііо. С о т е  1е гіагеЪЪе ѵо1еп(іег! ип 
раіо <1і ьЬегІе (Д. Виггаіі, *Ѵп атоге»),

— Так вот: ,  меня этот допрос вот уже где. Ясно?
Он злобно молчит. С каким удовольствием он отпустил бы 

ей пару оплеух.
сотргаге  (Іа ) ^ а ііа  (или іі ^ а ііо ) а хсаіоіа сНіиза см.

С-2С0.
364. гошреге Іе хсаіоіе надоесть, осточертеть:

СаЬгіеІе асаИб:
«ЛсЗеььо піі ІіаІ гоііо Іе асаіоіе. АНе поьіге созе сі реп- 

Біагпо поі» (/.. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵіпегга»),
Габриэле взорвался: — Ты мне осточертел. Мы сами по

думаем о том, что иам делать.
РоІ чиапгіо загй ипа гад агга . 11 гош регі 1е зсаіо іе соше 

Іассіг іо соп шіа гпасіге (/V. СііігЬигд. «Е віаіо сох»»).
.ютом, когда она вырастет, ты с вей намучаешься, как 

моя мать со мной.
ѵепсіеге (1а) &аі(а (или іі &аМо) а $саіо1а сНіиза см.

0-260.
5САТТАРЕ ѵ

365. хсаііаге 5и с о т е  ипа т о і іа  встрепенуться; взор
ваться:

Ьа гіа СІгшепа зсаНЬ зи соше ипа ш оііа: «То поп Ьо
ранга, гіоп АІГопзо!» (С. Ѵег&а, «Мазіго-йоп СезиаШо»), 

Тетя Чирмена так н взорвалась: «Я не боюсь, дон Аль
фонсо!»

366. поп ё хсаНаіа! сорвалось!, не вышло дело!, ие 
вышел номері

367. росо сі 8са((а сНе... немного недоставало, чтобы... 
5СА«ТО т

368. 5саі1о (11 гпоііа неожиданная выходка.
369. — Іаге цс а $са!(о сіі ш оііа делать что-л. с в ^  

дичайшем точностью.

370. <3і 5са((о ^  внезапно:
АПога іи  аЪЪаззазІі 1а Іезіа чиаз! сІІ ~саМо, согг.е ве Іп 

чиеі г іп Е.і о ЛесМеззІ аІГітргоѵѵізо ип Ігаѵакііоьо сопНШо 
(/.. ВІЁІагеИі, иОізатоге*).

И іогда ты опустил голову, как бы под влиянием порыва, 
ка:: будто в эту минуту ты вдруг захотел разрешить труд
нейшую задачу.
{Пример см. тж. С -1647).

371. — гі$роп(1егс (И ксаііо отвечать с сердцем, с раз
дражением.

372. іаге а хсайі делать что-л. урывками, непоследо
вательно.
5САѴАІХАКЕ ѵ 

хсаѵаісаге о^пі Ггаііа см. Р-1255.
5САѴАРЕ ѵ 

хсаѵаге Іа (о$5а а чсі см. Р-1192.
$саѵаг$і Іа іо$$а соп Іе ргоргіе т а п і  (или  сіа &ё) см. 

Р -1193. 
хсаѵаге Іеггепо см. Т-457.
Гасдиа хсаѵа 1а госсіа см. А-223.
сНі хсаѵа Іа Іо5$а а^Іі аКгі, ѵі сайе йепіго е§1і $(е$$о 

см. Р -1 1 94.
i гіепагі поп 5І $саѵапо см. В-127.
Іа ^оссіа хсаѵа (или  а  ^оссіа а ^оссіа $і $саѵа) Іа 

ріеіга см. 0-834.
^Гіпіяиі Іаѵогапо а  $саѵаг$і 1а 1о$$а см. 1-273. 

5САѴЕ22АСОЬЬО т
373. а хсаѵеггасоііо опрометью, сломя голову. 

5САѴ Е22АКЕ ѵ
ii Ьиоп Іегпро (а ксаѵеггаге іі соііо см. Т-294. 
сНі ігорро з’азкоШ&На, $і зсаѵегга см. А-1285. 
ё піе^Ііо ріе^агхі сНе хсаѵеггагхі см. Р-1735.

5 С Е С И Е Р Е  ѵ 
зсе^ііеге Гіог йа Поге см. Р-912 
Ьеі іпоіпепіо сНе аѵеіе хсеііо! см. М-1729.
(га йие піаіі $се^1і І1 пііпоге см. М-233.

5СЕЬТА і 
ітЬ агагго  йеііа $сеІ(а см. 1-43. 
а т іс і  а 11 а $се1іа, е рагепіі с о т е  $опо см. А-620. 

5СЕЬТО а§§
Ьосса $сеІ1а см. В-796, 
іаге ѵііа $се1(а см. Ѵ-735.

5СЕМ АРЕ ѵ
саѵа (или  Іеѵа) е поп піеііі, о^п і ^гап шоп(е ксета  

см. М 1874.
5СЕМ О ад§ е т 

Іипа 5 сета  см. Ь-882.
— паіо а Іипа з с е т а  см. Ь-883.
374. еххеге рій $сето  сНе і ^гапсЬі Гиог сіі Іипа быть 

круглым дураком.
Таге 1о 5сепіо рег поп ра&аге датіо см. 0-60. 

5С ЕМ РІО  I а^ё  
сисіге а геГе (или  (По) хсепіріо см. К -165.

8С ЕМ РІО  II т
375. іаге 5Сетріо сіі цс =  уничтожить, изничтожить:

Роіеѵа іп!аЦі сарііаге... сЬе, т а е а г і ,  пеі зио Іигоге, ап- 
сіаззе а Гаге зсетр іо  сЗеі т іе і  зсгіШ, йеііе шіе роезіе! {Е. Мо~ 
гапіе, «Ѵізоіа йі Агіиго»).

Могло случиться, что в пылу гнева она была способна 
уничтожить мои рукописи, мои стихи.

5СЕЫА /
376. сашЬіашепіо (или тиіагіопе) йі 8Сепа перемена 

декораций.
соіро 8сепа см. С-2234, 
те зза  іп зсепа см. М-1269.
377. гііеіго (Іа) 5сепа (или Іе зсепе) за кули

сами.
378. саісаге 1е зсепе быть актером, выступать на под

мостках, играть на сцене.
379. іаге ипа 5сепа устроить сцену:

— АПога, сага, ё т іо  сіоѵеге гіі реп іііи о то  ргееагІІ...
— ОІ Іагіі іі запіо ріасеге ёі поп ѵепіг ріи... Е зе ѵепдэ
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10 5Іез5о ші !а! ипа зеепа? (V. ВгосскІл с /  іетрі йеі %гапйе 
атоге»).

— Тогда, дорогая, я как человек порядочный должен 
просить тебя...

— Доставить тебе это маленькое удовольствие и больше 
сюда не прнходнть?.. А еслн я все-таки приду? Ты зака
тишь мне сцену?

Ма сііѵепіа епегв*са аі т о т е п іо  (31 Іаге ипа ѵега е 
ргоргіа зеепа аі т а г ііо , регсЬё. Іиі сЬе Іепгіе а теііег 8и 
рапсіа, зі ё оггііпаіо еН БраеЬеШ (С. Сейегпа, *5і%поге & 
Зівпогі» ).

Но она становится энергичной в тот момент, когда со
бирается закатить мужу настоящую сцену из-за того, что 
он заказал  себе спагетти... А у него уже и так растет 
жнвот.

380. іаге ипа 5сепа тагіге разразиться длинной, гнев
ной речью.

381. шеНеге іп зеепа а) поставить (спектакль) ; Ь) вы
двинуть на первый план; ввести в действие:

АгісЗіо, гпіо саго Сіпо, тапсЗаІет! І ѵозігі Іаѵогі, зресіаі- 
т е п іе  ога сЬе т ’аѵе1е тезБ о  іп Бсепа (О. СіизІІ, «гЕрізіо- 
Іагіо» ).

Д о свидания, мой дорогой Джино. пришлите мне Ваши 
работы, особенно теперь, когда Вы посвятили меня в свои 
замыслы.

382. ьсотрагіге  гіаііа $сепа гіеі піопйо а) уйти с по
литической, общественной арены; Ь) умереть.

383. ё (и((а $сепа все это (сплошная) игра, притвор
ство.
5СЕКАТЛ /

384. Іаге $сепа(е вести себя демонстративно, наме
ренно привлекать внимание окружающих.

385. Гаге ипа $сепа(а устроить скандал, поднять шум. 
5С ЕК О ЕК Е 1. ѵ

хсепйеге пеІГагепа гм. А-1009. 
хсепйеге іп Ьа$$о см. В-310, 
ксепсіеге іп с а т р о  см. С-390, 
хсепйеге аІГіпіо см. 1-81.
$сеп(]еге іп ікігасіа см. 5-1880.
8сеп(]еге іп (или пеііа) Іігга см. Ь-763.
$сеп(]еге Гіп пеііе т ісіо ііе см. М-1391.
$сеп(]еге іп хігайа см. 5-1880. 
хсепйрге 5іі1 Іеггепо гм. Т-454, 
хсепйеге а ѵ!е сН Га(іо гм. Ѵ-457.
азреНаго сНе ксепсіа И рапіегіпо йаі сіеіо см. М-433.
11 (или циехіо) то п й о  ё Гаііо а зсаіе: сНі 1е зсепгіе е 

сНі Іе хаіе см. М-1824.
386. (поп ѵиоіе) пё ксепйеге пё ргейісаге ей ни рыба 

ни мясо, ни то ни се (о нерешительном человеке).
раг 5сезо йаІГаІре см. А-506.
387. о хсепйеге о ргегіісаге ргоѵ. з і  или пан или про

пал.
Іа ѵііа ё Іа ііа  а $саІе, с’ё сНі Іе і. епйе е с’ё сНі Іе хаіе 

см. Ѵ-773.
5 С Е Ш Е К Е  2. т

1о ксепсіеге сіеііа поМе см. N-484.
5С Е ІМ Е К Е  ѵ 

ясегпеге іі ^гапо йаі Іо&Ііо см. 0-986.
5СЕ5А  і

388. хсеха сіі іехіа н елепая прихоть, странный каприз.
389. — ргепгіег(5І) (или р і^ ііаг(к і)) а  хсеха гіі Іехіа 

вбить себе в голову что-л., упорно добиваться чего- 
-либо.

поп сегсаге пё Гегіа, пё 1а ясеха (гае. Ги^^іге 1’егіа е 
Іа зсеза ' см. Е-165. 

о^пі $аІі(а На ипа ксева см. 5-102. 
циапсіо іи  риоі іг рег 1а ріапа, поп сегсаг Гег(а пё 1а

5се8а см. Е-168.
а 11а 5се$а (и(1і і чапіі аіи іапо си. 5-225.

5СЕ5І
390. апйаге а 5се®і умереть.

5С Н ЕС СІА  /
(Тип са((іѵо серро (или Іе^по) поп рио ѵепіге ипа Ьио

па ісНе^діа (тж. Іа «сЬед^іа гіігае йаі сеэдіо} см. С-1511.

5СНЕКМА ;
391. саѵаге (или Іеѵаге) цй (И 5-.Негтга сбить с то ік у  

кого-л.
392. еззеге Гиогі сіі ксНегта (тж. регйеге 1а хсЬегта; 

гізсіге <3і зсЬ егта) растеряться; не знать, что делать.
393. те((ег$ і іп зсН егта быть начеку, настороже.
394. (ігаге гіі зсН егта фехтовать:

— Но репза^о сЗі (аЪЪгісагтІ йа т е  ип Ьеі ЪигаШпо 
тагаѵівІіоБо; сЬе варріа Ъаііаге, Іігаге «II БсЬегта е Гаге і 
БаШ т о г іа іі (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге й і РіпоссНіо»).

— Я решил сделать себе хорошую деревянную куклу, вол
шебную куклу, чтобы она умела плясать, фехтовать и де
лать сальто-мортале.

изсіге гіі БсЬегта см. 5-392.
5СНЕК2АКЕ ѵ 

БсЬеггаге іп Ьгі&Ііа см. В-1231.
5сНеггаге соі Гиосо см. Р-1540. 
поп хсИегхаге соІГогво см. 0-650. 
хсЬеггаге 50рга 1а реііе йі см. Р-1057. 
зсНеггаге соп Іа реііе йе^іі аіігі см. Р-1058.
395. сНі 5сНегга соп аіігиі, поп 5І 5Йе^пі 5е аіігі зсЬег- 

гапо соп Іиі ргоѵ. шутишь над другими — сам не оби
жайся на шутки.

зсЬегга со* Іап іі е Іазсіа зіаге і зап іі см. Р-168. 
5СНЕК20 ш 

5сЬегхІ 6\ т а п о  см. С-471.
396. 5сНег20 йа ргеіе ^  злая коварная шутка; подвох.
397. агшаге ипо зсЬегго разы грать кого-л.:

5ареѵапо сЬе Сіизерре ега іепогапіе, т а  поп а і рипіо да 
поп зареге 1а вгапсЗе поіігіа сЗеІ гагго сЬе ега аггіѵаіо зи ііа 
Іипа; е сіесізего регсіб, 1га Іого... сЗі агтаге  ипо зсЬегго 6а 
гісіегсі ей рег зеШ тап е (Ь. Зсіавсіа, с Ѵп сопіаЛпо виііа 
Іипа*).

Они знали, что Джузеппе человек темный, но ие д о  такой 
степени, чтобы не знать о ракете, которая прилегела на 
луну. И поэтому они решили между собой... сыграть с ним 
такую  шутку, чтобы можно было повеселиться ие одну ве
де Л Юо

398. Ьийаге (или тапгіаге) іп зсНегго обратить что-л. 
в шутку:

«...зеі ѵепиіа а ГагтІ II тіпезігопе рег ро! р о іегт і Іп* 
Биііаге...» сопсіизе, сегсапсЗо «11 ЬиИагІа Іп БсЬегго (М. РеИ- 
ваШ-Р. РШоги, сЬа тогіе соп Іе аіі Ыапске»).

— ...Ты ведь специально пришла, чтобы приготовить мне 
поесть, а потом накинуться на меня ж е ,— сказал он, пы
таясь обратить все дело в шутку.

399. геддеге (*Іі «сНеггі (тж. віаге аНо $сНегго) пони
мать шутки; не обиж аться на шутки:

— 5и, зсНеггаѵо: розяІЫІе сЬе (и поп Барріа віаге аііо 
ьсінТ70? (С. Саяхоіа, «Ьа гаеагга йі ВиЬе»),

— Ну, ну. я пошутила, неужели ты шуток не понимаешь? 
Оапіе рагіаѵа (11 йоппе е 4иШ Пй.. >апс йа сгераге, апсЬе

регсЬё И ргевегіе с'ега іі ргеіе йеі.а СавеКа. ип Про г? 
еагпЬа сЬе вареѵа ьіаге аИо асііегго ( і .  Вег%оюіпІ, «і/л 
(исііе р е г  8аЬа»).

Д анте говорил с. женщинах, и все подыхали со смеху ешэ 
н потому, что при раіговоре присутствовал отличный малый, 
священник из Казетты, знавший толк в шутке.

(1і сагпеѵаіе о^п і ксНегхо ѵаіе см. С-993.
400. іипдо ксНегго (или  $сНегго іип^о) поп Іи тпаі 

Ьиопо =  даж е шуткам надо знать меру.
401. 5сНег20, гІ50 е ^іоіа циапй’ё (горро аппоіа ргоѵ. 

ей хорошенького понемножку.
5СНІАССІАКЕ (тэн. 5ТІАССІАКЕ) о 

5сЬіассіаге ипа й о гт іііп а  см. 0-845.
402. ксЬіассіаге согпе ип ,п5еМо раздавить как муху. 
всНіассіаге ипа Іисегіоіа (га і Йепіі см. Ь-842. 
$сНіассіаге Іа посе см. N-349.
ксНіассіаге Іе посі  ̂м. N-350. 
ъсНіассіаге и г ріхоііпо см. Р-1844
5сНіассіаге (или  хііассіаге) ип ьоппеіііпо гм. 5-1022. 
зсНіассіаге (или  хііассіаге) ип >оппо см. 5-1044.
Гагзі ьсНіассіаге Іе < о«1о1е см. С-2975.
Іа$сіаг$і ясНіассіаг Іе посі іп саро см N-347. 
с’ё сНі Ьа Іе ѵосі е сНі ксНіассіа Іе посі гм. Ѵ-857. 
сЫ ѵиоі 1а посе ьсЬіассі іі ^ихсіо см. N-353.
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5СНІАССІАТА I 
ги')егеЬЬе II Г и т о  а ііа  зсЫасс'аГа см. Р-1457. 

5СНІАССІАТІІЧЕ 
шогіге Йі (аше іп ип іогпо Йі зсЬіассіаііпе см. Г-119. 

«С Н ІА гРА РЕ  ѵ 
зсЬіаііаге йепіго см. 0-225.

5СН1АРРО т
403. ргепйеге (или рі&Ііаге) с;й а зсЬіаІіі надавать ко

му-л. пощечин:
«Ма сЬе гіоѵеѵо Гаге? Ргепйьгіо а  5сЫа{Н?» (Е. РаШ.

•Ь п  ЪеШзЙпо поѵетЬге*).
— А что мне было делать? Н адавать ему пошсчнн?

сЬі ЬагЬа поп Ьа, е ЬагЬа Іосса зі т е г ііа  ипо $сЬіа({о 
пеііа Ьосса см. В-259.
8С Н ІА М А 22А РЕ ѵ

^аіііпа сЬе х сЬ іатагга  Ьа Іа ііо  Гиоѵс см. С 85. 
5С Н ІА М А 220 т 

сНі ѵиоі Гиоѵо, йеѵе зепііг 1о зсЬ іата гго  йеііа ^а іііп а  
см. У -196.
5СНІАМТА РЕ ѵ

404. асіііапіагіе а высказать жестокую правду.
405. 5сЬіап1агпе йеііе ЬеІІе (или йеііе тагсЬ іап е) на

ломать дров, наделать глупостей, натворить дел.
5сЬіапіаге іі сиоге см. С-3280. 
зсЬіапіагІа «зтозза см. 0-1098.
сЬі Ігопро Ига, Іа согйа ргеяіо зсЫапіа (тж 11га 11га 

е Іа согйа ргехіо зсЬіапІа) см. 5-1385.
8 С Н ІА М О  т

406. йі зсЬіапіо внезапно, вдруг, неожиданно. 
5СН ІА ТТА РЕ и

зсЬіаІІаге йаііа Ьііе см. В-736 
5СНІАѴА і 

зсЫаѵе ЫапсЬе см. В-673 
5СНІАѴО т 

т е ^ і іо  то г іге  сЬе ѵіѵеге зсЬіаѵо г я  М-1914.
5 С Н І Е М  I

407. Іаѵого йі зсЬ’епа тяжелый физический труд.
408. а зсЬіепа й'а&іпо двускатный; горбатый:

5о  ип ргаіо а зсЫ спа сГазіпо іиМо ЬиЬЬоІі гоззі <3! М - 
Іоеііо  сЗоѵе ѵспеопо 1е ѵапеззе (Р. ІаЫег «гII раезе йеііе 
ѵасаюер).

Я знаю один луг на пригорке, он весь покрыт красными 
тапочкам и  клевера, туда прилетают бабочкн-ванессы.

А ип ропіісеііо а  зсЫепа сГазіпо сЬе зсаѵаісаѵа ип Ьоіго 
т і  Гегтаі а ^иагсЗагс 1а с а т р а ^ п а  г т і а  то ^И е т і  раззо 
аѵапіі (А. Могаѵіа, «Ѵатоге сотиёаіе»),

У горбатого мостика, перекинутого через канаву, я  оста
новился, чтобы оглядеться вокруг, н жена обогнала меня.

соп Гагсо гіеііа зсЬіепа см. А-992. 
а  Тогга 6\ 5сЫепа см. Р -1164.
аѵеге то И і (или іапК) аппі зиііа $сНіепа см. А -901.
409. аѵеге Іа зсНіепа гіі ѵеіго отлынивать от работы, 

бояться перетрудиться, быть отъявленным лентяем.
410. соіріге а ііа  зсНіепа нанести удар в спину, из-за 

угла.
411. сигѵаге Іа зсЬіепа гнуть спину, пресмыкаться.
412. е§5еге йиго гіі зсНіепа быть прижимистым, с тру

дом раскошеливаться.
413. еззеге а зсНіепа гіі чс прилегать к чему-л.
?аг$і 1а Іп Ы а  рег Іа зсЬіепа см. Р-1382.
414. ^іосаге гіі зсНіепа брыкаться (о животном). 
Іаѵаге 1а зсЫепа аІГазіпо см. А-1213.
415. Іаѵогаге сіі зсЫепа гнуть спину, гнуть горб. 
Іо^огагзі 1а зсЬіепа см. 5-420.
теи егс із і соп Гагсо гіеііа зсНіепа см. А-993.
416. т еи егх і гіі зсНіепа а чс усердно приняться за 

что-л.
417. ріедаге 1а зсЫепа гнуть спилу:

— I ргеіі II сЗІсопо: РІе^а 1а зсЫепа сЬе аѵгаі Іа г ісо т - 
репза іп рагасЗізо. I ргеіі зопо зетр ге  а іа іі к*» а ііеа іі гіеііа 
ЬогвЬезіа (С. Саззоіа. «II іацііо йеі Ьозсо»).

— Попы тебе говорят: гни спину — и тебе воздастся в раю. 
Попы всегда были заодно с буржуазией.

418. гіаігаге 1а зсЬіепа (вновь) поднять голову:
Соіого сЬе іі 25 іивііо  аѵеѵапо Іге т а іо  рег 1а заіи іаге 

опгіаіа апШ азсізІа сіеі ророіо, а росо а росо гіаіхагопо Іа 
зсНіепа, гіргезего а іаге Іа ѵосе {М. Ъаррі, «II ргіто
Вгирро йі СогіессНіо»),

Те, что 25 июля дрожали при виде надвигающейся народ
ной антифашистской волны, мало-помалу стали вновь под
нимать головы и повышать голос.

419. готреге  1а §сЬ'епа сломать хребет, подчинить 
себе, укротить.

420. готрегБІ (или  Іо^огагзі) 1а 5сЬіепа корпеть над 
работой, надрываться.

5епііг8І Ігегігіо пеііа зсНіепа см. Р-1277.
421. 5рег2аге Іа зсНіепа убить, уничтожить:

Ё сМаго сЬе зе 1а сіаззе орегаіа роіасса гіизсіг^ а поп 
Гагзі зреггаг 1а зсЬіепа сіа Н іт т іе г .  а поп Гагзі гіізрегйеге 
пеі с іт ііег і е пеі с а т р і  «11 сопсепігатепіо, езза загй 1’ипіса 
сіаззе, сіоро 1а киегга, іп сопсіігіопе сіі роіег аззи теге  11 
роіеге (С. Маіарагіе, «Кариіі»).

Ясно одно: еслн польски іі рабочий класс не позволит 
Гиммлеру сломить себя и не даст похоронить себя заживо 
в концлагерях, это будет единственный класс, который по 
окончании войны окажется в состоянии взять власть в свои 
руки.
зиопаге іі «Ое ргоІишНз» зиііа зсЬіепа а см. 0-234. 
іо<?Ііег8і ипа созіоіа йаііа зсЬіепа см. С-2979.
422. ѵоііаге 1а 5сЫепа а чс! а) повернуться спиной 

к кому-л.; Ь) бросить, покинуть кого-л., беж ать от ко
го-л.:

Ога заррі сЬе Іиа ё 1а соіра зе П ЬаЬЬо поп Ьа ассоііо 
ІІ т іо  сопзіеііо: йізГагзі сЗі яііезіа та іа и ^ и га іа  ѵШа. 1га- 
зрогіаге II зио сЗотІсіІіо а М ііапо, ѵоИаг Па всЫепа рег 
зет р ге  а циезіо сіоісе раезе (Р. СНіеза, *Ѵіііайота*).

Знай, это будет твоя внна. если отец не последует моему 
совету: отделаться от этой злосчастной виллы, переехать на 
жительство в Милан и навсегда повернуться спиной к этому 
благословенному краю.

423. циапіо рій $і (ге^а 1а &сЬіепа аі ^а ііо , рій гі27а 
1а сойа ргоѵ. чем больше кошку гладишь, тем выше она 
хвост задирает.
5СН1ЕРА }

50^па іі (тиеггіег Іе ксИіеге, Іе хеіѵе іі сасгіаіог, е 50- 
рпа іі реясаіог 1е геіі е Гашо см. С-1194.
8СН1ЕТТО а§§

424. $сЫе11о е сгийо во вссй наготе, неприкрытый 
рег йігіа ксЬіеНа см. 0-517.
425. йіге ясЬіеІІо е (опйо говорить напрямик, без оби

няков, не обинуясь:
Ооѵ.ѵа іііг ксЬісНо е 1оін!о сЬе а Рагіеі поп 5а :Ы е ап- 

гіаіо (Е. Савіеіпиоѵо, *ѴопогеѵоІ? РаЫо Ісоп\огіе»  1 .
Он должен был т ь :рдо сказать, что '> П ар н ^  и по( дет.

поп еззеге зсЬіеІІа Гагіпа см. Г-220.
о^р і ё ас^иа зсЬіеІІа см. А-245.
а зсЬі>ІІо рагіаге зсЬіеІІа р^рочіа см. Р-464.

5С Н ІРО  т
426. аѵеге (или яепііге) зсЬі^с а... брезгать, гнушаться
427. Іаге зсЬііо  вызывать отвращение; отталкивать:

«Васіа II сапе виііа Ьосса, ГЬо ѵіаіо іо,» ЙІ55И ТМІу. «Мі 
сіошапйо е ёісо: Но іогіо Бе гпі іа  хсЫІо?» (А'. $аІѵаіа8%іо, 

асгоЬсіа* ).
— Эрминно целует собаку в морду, я сама видела, — ска

зала Тнлли. — Разве я виновата, что мне протнвно?

зепііге зсЫІо йі... см. 5 426.
428. ѵепте а зсЫІо опротиветь.

5СНІОССА.ЧЕ ѵ
429 зсіііоссягіа а цй обмануть, надуть кого-л. 
зсЫоссаге 1е ип^Іііе см. и-85.

5СНЮ ССО  т
430. й' зсЬіоссо вдруг, внезапно.

5СНЮ РРО т
431. а ип Ііго (или  а ип ігаггеЪ йі зсЬіооро на рас

стоянии ружейного выстрела:
I Іге [гаіеііі ѵіѵеѵапо... а  ип Ігаг СІІ всі > *>ро соше аііога 

5І (Іісеѵа рег кіепі.ісаге 1а (Іізіапга) (йог гіеііа Р а^віо іа 
(Л. Рапгч.і, *І.а риіг.еііа зепга риісеііавціо»).

Три брага жнлн . — как тогда говорили - на расстоянии 
выгтре.іі. от Фадз.юлы.
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Іа т о ^ Ііе , Іо зсНіорро, !1 саѵаііо е II сапе поп $1 рге- 

зіапо а пеззипо см. М-1691.
5С Н Ш М А  (

432 зсЫ ита (11 Гигіапіе мошенник каких мало, мошен
ник из мошенников.

433. соп 1а зсЬ іи та  а ііа  Ьосса с пеной у рта:
Рагоіе йа поп гіреіегзі йісеѵа, соп 1а всЬІиша а ііа  Ьосса, ип 

а ііго  сЬе Іепеѵа соп ипа гпапо ип сепсіо <11 1а-го1еі4о ей 
сареііі агги ііаіі е іпвапеиіпаіі (Л. Мапгопі, « / ргоп 8р05ѵ ).

Другой, с пеной у рта. выкрикивал неп >требные .'лова, 
прижимая рукой обрывок платка к всклокоченной н окро
вавленной голове.
434. зсоіаге 1а зсН іита злословить, перемывать кости:

АпсЬе циеііа вега сі Іи И зоіііо  іогпео <11 ваівсіій, гіигапіе 
1 а циаіе Іи паіигаіш спіе ксоіаіа 1 а всНіиша йееіі зсапйаіі 
сіііагііпі {Р. 5-тссНІ. «Ьа рг^-асіоппа^).

И в тот вечер тож е собрались почесать языком, и, есте
ственно, перебра ш все городские сплетни

5С Н Ш М А К Е ѵ 
зсМипіаге 1а репіоіа см Р-1240.

5 С Н Ш 5 0  а§8  
аррепа зсНіизо сісі дизсіо см. С -1203.

5С »ІѴ А РЕ  ѵ 
Ьиопа ^и а ій іа  хсЬіѵа гіа ѵепіига см. 0-1161. 

5С Н І22А К Е  ѵ 
зсН 'ггаге (аѵіііе Йаціі оссЬі см. Р-32^і. 
зсНіггаге Іипю (илѵ ѵеіепо) ^а^Іі оссЫ см. 0-204 
ясНіггаге (іі)  іиосо сіа^іі оссЫ см. Р-15Н . 
зсНіггаге іі ^гаххо оссНі см. С-1002.
зсНіггаге ѵеіепо см. V 174.

5 С Н І2 2 0  т
435. соп йие зсНі/гі Л  реппа одним росчерком пера.
436. (И (р г іт о )  5СІ1І220 сразу, в один миг.

5С1 А (
437. паѵі^аге пеііа (или зи ііа) зсіа йі... а) плыть в 

кильватере; Ь) идти по стопам, подражать:
ВоНапІо 1а шиьіса ьгпіЬга гепсіег сопіо йеііе г е а И & йеі 

то п й о  з< ПЕіЬіІе: регсЬё ё з іа іа  екза а сгеагіе. Е киііа 5иа 5Сіа. 
іі сіиеша п.лі пио .іавяиш еге 1е аііге  агіі? (*Р,!т 1961■>).

Кажется только музыка способна выразить реальность ми
ра чувств, потому что она создает эту реал) ..ость -1 по
чему бы и кнно по стопам музыки не сконцентрировать 
в себе другие внды искусства?

5СІАССШАВЫОЕІХА т
438. Ьеге а зсіасчиаЬисІеІІа пить натошак. 

5СІАССШАКЕ ѵ
зсіасциагзі 1а Ьосса см. В -917.

5СІАСЫ РА [
Іе райге е Іе хсіа^иге Ілппо зийаг йі дспиаіо см. Р-909. 

5СІАЬАССШ АРЕ ѵ 
сЬі хсіаіасчиа Іа Гехіа, хіепіа 1 еіогпі <3і Іаѵого см 

Р-502.
5 С І Е ^ А  /

439. зсіепга (Ііѵіпа теология.
440. зсіепга ірросгаііса гиппократова наука, медицина.
441. зсіепга гіі т о п й о  жизненный опыт.
442. 1а д а іа  всіепга веселая наука, искусство любви.
443. аЬі: 5С (илѵ агса, рогго; г і і  хсіепга кладезь пре

мудрости:
— Ые ѵгн ѵепШгё ао п а іі— гіргеке Ѵагесіо.
— Ей ё еЧ  ип ’агса йі -чсіепіа — а і іе г т б  ОІаПа (Е. Саяіеі- 

лиоѵо. «I сопіиці Ѵагейо»),
— Ему года двадцать трн, — сказал  Варедо.
— И он уж е кладезь премудрости. — добавила Диана.

аІЬего гіеііа хсіепга сЗеІ Ьепе е йеі ілаіе см. А-444. 
епціэгіо сіі хсіепга см. Е-63.
444. Іисе (или іи т е )  йі зсіепга светоч иауки. 
ш а^агзіпо  йі зсіепга см. М-95.
іі рапе йеііа зсіепга см. Р-236.
— хреггаге іі рапе сіеііа зсіепга см. Р-237. 
рогго (П зсіепга см. 5-443.
445. аѵеге Іа зсіепга іп іиза а) знать по наитию; 

Ь) быть семи пядей во лбу.
446. зареге йі зсіепга зиа знать на собственном опыте; 

испытать на собственной шкуре;

— Іпгошша С гагіеііа ш’аѵеѵа аігераіо гпіа т о д ііе  со т?  
р г іт а  аѵеѵа кіге^аіо іі роѵего Сагііпо... АПога гісог5і 8 І 
гішейіо егоісо. Оіббі а МагвЬегіІа сЬе чиеііе соае 1е яареѵо 
йі гсіспга шіа (и . ОіеИі. <гОоппе, иотіпі е ЬигаШпІ»).

В общем, Грациелла ок^лцовале яою жену точно так же. 
как раньше околдовала бедного Карлйно... И я прибегнул 
к сильнодействующему средству Я сказал Маргернте, что все 
это испытал на собственной шкуре.

447. зареге чс гіі сегіа зсіепга знать что-л. из досто
верного источника.

йіііі^епга ра55а 8с1епха см. 0-434. 
е5репепга ё тай ге  сіі ^сіепга см. Е-198. 
тепо  саЬаІе е рій зсіепга см. С-2, 
соііа рагіепга 5*асдиі5Іа зсіепга см. Р-917. 

5СI^INС^АОNО^О т
448. аѵеге 1о зсіііп^иа^поіо гоііо (или бсіоНо) не 

лезть за словом в карман:
Ь ’иошо опезіо іп Гассіа аі та іѵ ав іо  ріасе р еп егаітеп іе  

(поп сіісо а Іиііі) ігптавіпагзеіо соп Іа [гопіе аііа, соп 1о 
в^иагсЗо зісиго. соі реііо гііеѵаіо, соп 1о 5СІ1іп&иадпо1о Ьепе 
5СІОІІО (А. Матопі, «г/ рготевві зрові» ).

Честный человек, стоящий перед злонамеренным, обычно 
представляется нам (не скажу всем) с высоко поднятой го* 
ловой, твердым взглядом, выпяченной грудью, хорошо подве
шенным языком.

Іпѵесе МасЗетоівеІІе ЬаГоп... ѵоііе то з ігаге  сЬе, аі Ы- 
8оепо, аѵеѵа 1о зсШ приаепоІо всіоііо (Е. Сазіеіпиоѵо, 
«Е'опогеѵоІе Раоіо Ьеоп[огіеэ ) .

А мадемуазель Лафон решила показать, что, если пона
добится, она за словом в карман не полезет.

Ма 5І ІагеЪЪе ип ІіЬго ріи гігіісоіо сіеііа ѵііа гіеі ріоѵапо 
Агіойо сЬі ѵоіеззе зсгіѵеге 1е ІппитегаЬіН іпегіе рошрозіз- 
з іт а т е п іе  сіеііеті сЗаІІе Іого зікпогіе, сЬе аѵеѵапо епігатЬв
1о йсіііприаепоіо гоііо аззаі Ьепе (О. ВагеІІі, «Ьеііеге іа- 
тіііагі аі виоі іге [гаіеііі Рііірро, Сіоѵаппі е Атейео»).

Ліожно было бы напнсать кннгу, еще более смешную, чем 
про священника Арлотто, еслн бы собрать вместе все пом
пезные пустяки этнх господ, у которых язык был хорошо 
подвешен.
449. БСІо^Ііеге 1о Бсіііп^иа^поіо заговорить после дол

гого молчания.
5С ІІХ А

450. іга 5сі11а е Сагісісіі (обыкн. употр. с гл. сайеге, 
паѵі^аге, ігоѵагзі, зіаге, есс.) между Сциллой и Хариб
дой, между двух огней:

ЬеопагсЗо М взсеті зі Ігоѵаѵа с о т е  ип паѵі^аіоге созігеііо 
а /а г  ѵеіа іга Бсіііа е СагкісН... (О. йа Ѵегопа, «Еа ѵііа 
согпіпсіа йотапі»).

Леонардо Нашемн оказался в положении мореплавателя, 
вынужденного направить свою ладью между Сциллой и Ха
рибдой.

Ьа Ъеііа зсопозсіиіа поп аггіі п е т т е п о  гІсЫигіег Гивсіо; 
сЬе 1е зетЬгаѵа гіі сайег сіі 5сі1Іа іп СагІсЗсЗі (Л. О. Ваггііі, 
« і)па поііе Ьіггагга»).

Прекрасная незнакомка даж е не осмелилась закрыть за 
собой дверь: она поняла, что попала нз огня да в полымя.

5СІММІА ( 
реіаіо со те  11 сиіо йеііе ^ с іт т іе  см. Р-1012. 
раіетоБІго йеііа х с іт т іа  см. Р-871.
— йіге іі раіегпозіго сіеііа 5 с іт т іа  см. Р-872. 
гііге Г аѵ етагіа  йеііа 5 С 'тт1а  см. А 1371. 
іЛѵегііг^і с о т е  ипа х с іт т іа  см. 0-718.
451. іаге Іа з с і т т іа  а чй обезьянничать, подраж ать 

кому-л.:
Еиса (5е%иепйоІо). — 5а1 сЬе И Іо Іа з с іт т іа ? . .  (II. Веі* 

іі, «Еа сава виІѴасциа*).
Л у к а  (идет за ним). — А ты зпаешь, что я  тебе подра

ж аю  во всем, во всем?

452. Іпсапіаге 1е з с іт т іе  втирать очки:
Ьа т о д ііе , аррепа Іо ѵігіе, йіѵепід ѵегйе іп ѵізо е бП 

зігарро соп ѵіоіепга 1а согопа (ЗаІІе т а п і.
— Коп сгейеге сЗЧпсапіаге 1е з с іт т іе !  — еН вгійб (5. 8(га• 

іі, сII Ьеаіо йоп Оігоіато»).
Увндев мужа, жена позеленела от злости и грубо вырвала 

у него четки из рук.
— Кому ты втираешь очки?

453. Іа 5 С Ітт іа  ё зетрге з с і т т і а  апсЬе ѵезШа й! 5еіа
ргоѵ. обезьяна даж е в шелковом платье остается обезья
ной.
5СІММІОТТО т  

т а і  сіеііо БсіттіоЦ о см. М-200.
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454. Гаге (ипо) з с іт т іо Н о  кривляться, гримасничать; 
передразнивать.
8 С ІМ № Ь А  }

455. ріссоіа всіпііііа рио Ьгисіаге ипа ѵіііа ргоѵ. от ма
ленькой искры — большой пожар.
5СІО

456. апс]аге а 5сіо умереть 
5С ІО С С Н Р22А  }

{аге саѵаісаге Іа сарга йеііе хсіоссЬегге см С-878. 
5СІОССО адд е т

457. 5СІ0СС0 (или  &сіріІо) с о т е  ипа рарра хепга заіе 
пресный как каша без соли.

458. Ьіхо^па Гаг зсіоссо рег поп растаге іі заіе ргоѵ. 
если хочешь жить спокойно, притворяйся дураком.

сЬі со тр га  іі рагеге гіе^іі ксіоссЬі Ьа рег ^ іип іа  1а ре- 
пНепга см. Р-426. 

с о т е  Іа тіпехГга зсіосса: поп ьа гіі пиііа см. М-1473, 
іі гіьо аЬЬипгіа пеііа Ьосса (Іе^іі зсіоссЬі см. К 4)9. 

5СІОСССШЕ т 
5оГГгіге йі т а і  зсіоссопе см. М-221.

5С ІО С ІЛ Е РЕ  ѵ
5гіост1іеге 1а Ьосса а яіі см. В-91Ь. 
хсіо^Ііеге Іа Ьосса аі касс о см. В-919. 
ясіо^Ііеге 1а Ьог$а см. В -1032.
$сіо^Ііеге Іе с а т р а п е  см. С-333 
ксіо^Ііегві йаііа сагпе см. С-973. 
зсіо^Ііеге 1е саіепе см. С -1277. 
ксіо^ііеге і согйопі гіеііа Ьогза см. В-1032. 
хсіо^Пеге іі гіі^іипо см. 0-425.
5сі0(г|іег5І іп Г ито см. Р-1439 
5сіо^Ііеге іі ^Ьіассіо см. С-392, 
ксіо^ііеге 1е ТаЬЬга а ясі см. Ь-43.
5сіо^1ісг5І іп Іасгііпе с о т е  ипа ГопГапа см. Ь-68. 
хсіо^ііеге Іа Ііп^иа см. Ь-690. 
зсіо^ііеге іі пойо см. N-373.
5Сіо^Ііеге ип пойо |>оп]іапо см. С-896. 
ксіо^Ііеге 1о хсіііп^иа^поіо см. 5-449. 
ксіодііеге Іе ѵеіе см. Ѵ-165. 
аѵеге 5сіоКо рег іі гехіо см. К-275. 
гіаге ІІ Ьапгіоіо рег зсіо^Ііеге 1а та (а$ $ а  см. В-217. 
ЬоссЬіпо йа хсіо^Ііеге а^пеНі см. В-954, 
ріссоіо а^о  хсіо^Ііе зІгеНо пойо см. А-382. 
ѵоіеп 1о яст^Н еге іі сарріо Гагсі іі поііо см. С-865. 

5 С ІО Ы О  ад§
Ііп^иа зсіоііа см. Ь-633. 
а  Ьгі^Ііа ксіоііа см. В-1221.
— соггеге а  Ьгі&Ііа зс^оНа см. В-1222, 
а  Ггепо зсіоііо см. Р-1294.
а  ѵеіе хсіоііе см. Ѵ-150.
— апйаге (или Гііаге, паѵі^аге) а ѵеіе зсіоііе см. 

Ѵ-151.
аѵеге Іо хсіііп^иа^поіо $сіоІіо см. 5-4^8. 
ега те:?!іо  сЬе 1і Іазсіаѵапо ксіоНо іі ЬеІІісо см. В-423. 

5СІО РЕК О  т
459. 5Сіорего Йеііе Ьгассіа іпсгосіа4е (тж. зсіорего 

Ьіапсо) итальянская забастовка.
5С ІРІТО  а§§

460. зсірНо с о т е  ипа рарра зепга $а!е е* пресный как 
каш а без соли.
5СІКОССО т 

ракігапо сЬе гірага 1е пеЬЬіе е &1і хсігоссЬі см. 
Р-866.
5 С ІР О Р Р О  т

461. зсігорро «іі сап ііпа сиропчик из подвала, винишко 
(пример см. М 487).
5С ІЫ РА РЕ ѵ 

хсіііраге іі Гіаіо см. Р-581.
$сіираге Іе т р о  е гіепаго см. Т-287.

5СІЫРАТО а§§
Гаііса зсіираіа см. Р-238.

ХСІѴОЬАРЕ ѵ 
ісіѵоіаге ѵегзо Г аЬ .«о  см А-32.

зсіѵоіаге $и11а Ьиссіа см. В-1317.
5СОССАРЕ ѵ 

Ьагіаге ігорро а (или іап іо  аі) сасіо сЬе 1а (гарроіа 
хсоссЬі см. С-32.
5СОССІАРЕ ѵ 

зсоссіаге Гапіта а цй см. А-812.
5СООАТО 

риНа зсогіаіа см. Р-2555.
5С О О ЕІХ А  (

462. Гаге 1е хсосіеііе разливать, раскладывать по та
релкам.

463. т и іа г е  Іа ы одеН а переменить убеждения, перейти 
в другой лагерь:

Е ЕІІ еішисЬі гіеі веггаеііо сЬе Іаппо?.. Е і ееіокі ипіѵегзаіі 
сЬе поп Ьаппо сопсіизо, поп сопсіініопо, поп сопсіийегаппо 
іпаі ип саѵоіо, зоп сгевсіиіі. ьоп йітіпиіИ , о воп зетр ге  ріі 
5Іе55і Лі п и тего  е (11 ріссіпіпегіа3.. Е С іиііапо ё ветрге  И (II 
ріапіопе, о Ьа ш иіаіо &сосІе1Іа? (С. *ЕрЫоІагіо»).

А что делаю т евнухи се р а л я '.. А учзные мужн. которые 
не сделали, не делаю т и никогда не сделают ні чего пут
ного. все так ж е многочисленны и ничтожны? ...И Джу- 
лпано по-прежнему в это», стр со  нлн переменил ориентацию?

сЬі Ьа Ьгѵиіо (и ііо  іі шаге, пе рио Ьеге ипа зсосіеііа
см. М-813.

і т о г і і  а ііа  Іегга, і ѵіѵі аПа ксойеііа см. М  2019,
464 1а р г іт а  хсогіеііа ріасе а іиШ ргоѵ. ~  новое всем 

мило (а старое — постыло).
5С (Ш Е І.ЬА РЕ  

ясойеПаге 1а рарра а цй см. Р-377.
ХСООЕЕЬАТО а%8 

рарра ксойеііаіа см. Р-371. 
азреііаге Іа рарра ксойеііаіа см. Р-372.
Ігоѵаг Іа т іп ех іга  т а г К а іа  ЬеП’е зсогіеііаіа см. М-1469. 
Іа рарра ксойеііаіа ріасе а (иііі см. Р-373.

ЗС О С ЬЮ  т
рій а ііасса іо  (или асіегііо) сЬе іі роіро аііо  хсо^Ііо см. 

Р-1988.
аі(ассаг5І с о т е  Гозігіса аііо  ксо^Ііо см. А -1298.
465. ^ігаге 1о $со^1іо =  избежать опасности. 

5СОЬАКЕ ѵ
ксоіаге Іа хсЬіиша см. 5-434.

ЗС О ЬРІТО  а§8  
ип по ксоірііо см. N-320.

ЗСОЬТА (
466. Гаге Іа (или еззеге Йі) ксоНа стоять на посту, 

нести вахту.
ЗСОМВиЗЗОЬАКЕ ѵ 

5сотЬи58о1аге Іа Іехіа см. Т-596.
5СОМ М Е55А  } 

теН еге  Іа Іехіа рег к со тт ев к а  см. Т-562. 
5СОМ М ЕТТЕКЕ ѵ 

хсо ттеН еге  1а с а т іс іа  см. С-289.
5 соттеН еге  сепГо сопіго ипо см. С -1499. 
хсо ттеН еге  йие сопіго ипо см. 0-921. 
хсоттеН еге  ип оссЬіо см. 0-205.
5СОілтеНег(сі) Г0550 Йеі соПо см. 0-706. 

5СОМ ООАКЕ ѵ 
5соіпо(Заге 1’ошЬга Йі чй см. 0-346.
467. сЬі поп 5І ксотосіа, поп $і ассотос а ргоо. =  без 

труда не вытащишь и рыбки из пруда; чтобы рыбку 
съесть, надо в воду лезть.
5СОМ РАК1РЕ ѵ 

5сопірагіге сіаііа $сепа сіеі т о п й о  см. 5-382. 
5С О М РІО Ы А К Е ѵ 

сЬі рег а т о г е  5І рі&ііа, рег гаЬЬіа 5] а со тр і^ ііа  см. 
А-678.
з с о м и м с А  /

468. аѵеге 1а 5сотипіса (аййо^хо) а) быть неудачни
ком; о) быть бесполезным (о вещах).
5СОМ Ы М САТО т

Гассіа йа ксотип ісаіо  см. Р-23.
5ССШСЕКТАКЕ ѵ 

хсопсегГаге іі сегѵеііо см. С-1607.



5СОМСІЫКАКЕ ѵ 
хсоп^іигаг" чй рег 1а хьа йе$1га см. 0-263. 

5С0М 05С11ЛГ0 а§§  
іііизіге 5сопо8СІи1о см. 1-42.

5ССШ 501.АТ0 а§§  
сНі ѵа а ііа  Теяіа (или аііе  погге) е поп ё іпѵііаіо (ог- 

па (а  сака) зсопзоіаіо см. Р-503.
5 С О М А К Е  ѵ 

$соп(аге іі Но см. Р-86-г.
469. Іагіа зсопіаге а цй заставить кого-л. расплачи

ваться, поплатиться.
іі ^ЬіоПо $соп1а і Ьиопі Ьоссопі см. С-406. 

ЗССШ ѴОЬСЕРЕ ѵ 
ксопѵоі^еге іі сегѵеііо см. С-1607.
5гспѵо1^еге іі сгапіо сч. С-3012.

5СОРА  [ 
т а г г а  (1і 5сср„ см. М-992.
Ьепесііге цй соі т а п іс о  йеііа ксора см. С-949, 
гііге (или Гаге) ип соіро йі $сора см. С-2256, 
р е ііаге іі т а п іс о  йіеіго 1а $сора см. М-407.

5С О РА РЕ  ѵ 
ксораге соп Іа ргапаіа  см. С-951, 
ксораге рій й’ип сего см. С -1550. 
зсораге іі роііаіо см. Р-1955.

5С О РЕРТА  /
470. ЬеІІа ясорегіа! ^  ну и открытие!
471. ^гагіе йеііа зсорегіа! ^  какая  новость! 

5СОРЕКТО  а§в е
472. а ііа  ксорегіа явно, открыто.
473. — Гаге а ііа  ксорег4а играть в открытую, 
а  сагіе хсорегіе см. С -1066.
а сіеіо зсорегіо см. С -1837.
а  Гассіа ксорегіа см Р-32.
а  (или соп Іа) (гопіе зсорегіа см. Р-1350.
а реііо  ясорегіо см. Р-1414.
а ѵіхо $сорег(о см. Ѵ-648.
а ііор^ іаге  аЛо зсорегіо см. А-442.
аѵеге і пегѵі хсорегіі см. N-230.
йаге Іе сагіе хсорегіе (или а ііа  ксорег(а) см. С-1072, 
ріосаге а сагіе всорегіе см. С -1082.
474. ^іосаге хсорегіо играть в открытую.
475. т е й е г е  аііо  $сорег(о обнажить, раскрыть, разо

блачить.
476. гіша..еге аііо  хсорчгіо не получить причитающих

ся долгов.
Іепеге Ггопіе хсорегіа см. Р-1368 с).

5С О РО  т 
$епга пё т е і а  пё $соро см. М-1309.

5СОРР1АСОКРО т
477. іпап^іаге а хсорріасогро груб, есть от пуза, до 

отвала.
5СОРР1А КЕ о 

ксорріаге с о т е  ипа Ьоііа йі заропе см. В-998, 
ксорріаге іі сиоге см. С-3280, 
ё  $сорріа(о І1 Н п іт о т іо  см. Р-852.

5С О Р Р ІК Е  ѵ 
хсоргіге ^Іі аііагі см. А-518.
хсоргіге ип аііаге рег гісиргігпе ип а Иго см. А-5І9. 
хсоргіге ^Іі аКагіпі см. А-523. 
зсоргіге Г А тегіса см. А-597.
5сорг>ге 1е ЬаЙегіе см. В-352.
хсорпге Іе сагіе см. С -10.^7
хсоргіге ип етЬ гісе  см. Е-61.
хсоргіге іі (опгіо а... (или с!і..Л см. Р-1025.
асоргіге И п іаіаіо  чиапсіо хийа см. М-163
ксоргіге 1’отЬгеІІо см. 0-354.
зсоргіге раече см. Р-63.
хсоргіге чиаІсНе Іе^оіо см. Г 166.
хсоргіге 1а хіагпа ? гй  см. 5-1645.
ьсоргіге іегга см. Т-427.
всоргіге Гиоѵо йі С оІотЬо см. С-2156.
аі Ьаііег йеі т а г іе ііо  зі сорге 1а т а ^ а ^ п а  см М-8!»*».

сЬі 5І 5Іепйе рій гіеі Іепгиоіо, $і ксорге йа ріесі; гм. 
Ь-376.

іап іо  гагго іа  1а ^аіііпа, сЬе ксорге іі соііеііо сНе Гаіп- 
т а г г а  см. С-88.

іі іе т р о  зсорге Іиііо (или  Іа ѵегііа) см. Т-337. 
5СОРСІАТОІА (

Іа зсогсіаіоіа Йе’ Мопііегіпі (сНе рег апйаг а Пгепге 
ра55ап йа Ргаіо) см. М-1880.
5СОРСІА ТОЮ  а§§  

зігайя ксогсіаіоіа см. 5-1823.
5С О РО А РЕ  ѵ 

а т о г е  ап(ісо поп 5І хсогйа см. А-660. 
іі р г іт ’а т о г е  поп $і зсоггіа т а і  см. А-685. 

5СОКРАССІАТА /
478. йа Гаге гіеііе хсограссіаіе пальчики оближешь:

Е ІиІ: — Міса віогіе: I ІотЬгІсЫ сЬе с’ё Н. гоЬа гіа іагсі 
сіеііе ксограссіаіе! (/. Саіѵіпо, <І*е Созтісотіске»).

А он: — Это не для красного словца. Такие червячки — 
пальчики оближешь!

5.С О РРК М Е  т
479. 1о хсогріопе й о гте  хоНо о^пі 1а&(га ргоѵ. =  было 

бы болото, а черти найдутся.
5 С О Р Р Е Р Е  ѵ 

зсоггеге 1а с а т р а ^ п а  см. С-315 а).
5 С О Р 5 А {

5СОГ5а (1і реппа см. Р -1164.
5 С 0 Р 5 0  т 

5С0Г50 (1і реппа см. Р -1 164.
5С О РТІС А РЕ (тж. І5СОКТІСАНЕ) ѵ 

$сог!ісаге Іа сойа см. С-2052, 
ксогіісаге і пегѵі см. N-233.
Іепеге іі ріейе т е п іге  сЬе аіігі $согііса см. Р-1706. 
апсНе сНі (іепе іі ріесіе а іи іа  а $сог(ісаге см. Р1716. 
іі Ьиоп ра$іоге Іоха т а  поп іЧсогІіса см. Р-865. 
сНі поп 5а хсогіісаге, іпіасса Іа реііе см. Р-1069.
Іа сойа ё рій саШѵа (или  ё рій (ШПсіІе) а $сог!ісаге 

см. С-2059.
480. т і  (агеі ргіша хсогііса^е ^  я скорее дам себя 

четвертовать.
поп Іеп&о пё 5СОГІІСО см. Т-363, 
а ііа  ргоѵа 5і ясогііса Гахіпо см. Р-2370. 
зсогІісЬегеЬЬе апсЬе ип рігіоссЬіо см. Р-1574. 
іап іо  пе ѵа а сііі Ііепе, чиапіо а сЬі ксогііса (тж. іапіо 

ё іепеге сНе $согіісаге) см. Т-364.
5СОРТ1САТО а§в

Но «согіісаіо см. С -283.
5СОК2А ^

481. йі ксогга Йига =  толстокожий, упрямый; бесчув
ственный.

апйаге рег ПсЬі е (огпаг$і соп 1е $о!е ксогге см. 
Р-622.

поп ѵаіеге ипа ясогга см. V 25
сока (!а і(а )  рег Тогга поп ѵаіе ипа хсогга см. С-2909. 

5 С 0 5 5 А  }
$епга зозіе пё ксозке см. 5-1134 

5 С 05Т А Р Е  ѵ 
8СО$(аг8І Йаі (іапсо см. Р-551.
5СОх1аг8і йаііе Ш055е см. М-2081 

5СОТТАРЕ ѵ 
ясоНаге яойо 1е сШа см. 0-706.
$со(1аге 1е ІаЬЬга см. Ь-36.
8Соі(аг$епе 1е т а п і  см. М-659.
е$$ег с о т е  И раіою  сЬе (іп^е о 5СОЙа см. Р-109. 
Іоссаге ип іеггепо сНе $со(іа см. Т-458, 
сапе (или  сНі (и) $соі(аіо гіаІРасчиа саісіа, На раига 

(апсНе) йеііа ігеййа см А-229.
ІІ сагЬопе о зсоііа о Ііпде см. С-906. 
сНі іи зсоМаіо ипа ѵоііа ГаКга яі .оГГіа '.и см. 

Ѵ-956.
сНі кепіе ксоКаге, Нгі а  ьё 1 ріейі см. Р-17 2 1 .
1а Іегга ціі 5соЙа г.о1іо і рі«И см Т-441.
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5СОТт АТО адц  
апі аге (или соггеге, Г и ^ іге ) согпе ип ^аѵіо хсоІШ о 

см. С-292
сапе хсоііаіо  І е т е  Гасдиа ГгесМа см. \  °29.

5СОТТО т
482. ра^аге Іо хсоііо а) платить по счету; Ь) попла

титься за что-л., расплачиваться:
Но гіевісіегаіо еькег вапіо; оси рае» Іо зсоНо гіі зиезіа 

ігетеп й а  ашЬіхіопе (С. Сосаоіі, *Н іеіо е Іа Іегга»).
Я хотел стать святым н теперь р а с та ч и в а в  ісь за  свое 

непомерное честолюбие.

483. іепеге а  хсоііо содерж ать жильцов иа полном 
паисионе.

сНі піап^іа Іа іогіа йеі соти пе, рата  1о хсоМо іп ріаг- 
га  см. Т-Ѵ/9.
5 С 0 2 2 Е 5 Е  а§§ е т

484. еззеге ипо хсоггехе быть жадным. 
5 С 0 2 2 0 М К Е  ѵ

хсоггопаге риіегігі см. Р  2 '22 .
5 С К А М А  (

''85. хейеге (или іпеНегхі) а хсгаппа поучать, настав
лять:

Іо. роі, сЬе поп его Ііапсеве, е  т.рриг-; пюН" лгігіепіго 
пеі Бе^геМ сіі яи ;І1а I і п р 11 а , поп роіеѵо е поп гіоѵеѵо ітіеі- 
іегші а  зсгаппа (А. О. Ваггііі, сСарііап Поіісго» ).

Я же, не будучи французом и не очень-то разбираясь в 
тонкостях этого языка, не мог и не должен был судить 
об этом.

5С КІСС Н ІО І.А РЕ ѵ 
1а р е^^ іо (г) ги г .а  гіеі сагго ё дпеііа сЬе хсгісс Ніоіа 

(тж. Іа рій саіііѵа гиоіа йеі сагго хетрге сгіссЬіоІа) 
см. К 642.
ХСКІССІОЬО т  

сегѵеііо а 'ипо хсгіссіоіо см С -1554 
т а п ^ іг г е  диапГипо 5Сі .ссіоіо см. М-372.

5СК1МА }
486. реггіеге 1а хсг іта  выйтч из себя, из равновесия. 

5СКІО  а{г0
487. 5сгіо хсгіо самый настоящий, чистенший, непод

дельный.
5СКІТТА /

488. поп с’ё пё хсгШа пё Іех іітоп і =  шито-крыто и 
концы в воду.
5С РІТТО  е т

489. ^сгігіо агаЬісо тарабарщ ина, китайская грамота, 
т а п о  (И хсгШо см М-470.
Іе рагоіе ѵоіапо, е іі ьсгЧІі г ітап ^ о п о  см Р  612.
490. 1о хсгШо поп хі хНп&е (или поп хі т е і і е  іп Ьи- 

саіо) ргоѵ. что написано пером, того не вырубишь то
пором.
5Г.Р1ТТЕ1РА }

491. хсгШига сЬе раге гаш ре ііі тохсНе куриный по
черк (ср. как курица лапой).

‘ 92. сНі поп саріхсе Іа хиа хсгіМига, ахіпо йі паіига 
( т ж . циеІГё ахіпо (II паіига сНі поп саріхсе Іа хиа хсгіі- 
іига; сНі поп іпіепгіе пеііа хиа хсгШига ё ип ахгпо рег 
паіига; сНі поп ха Іе^рег 1а или пеііа киа хсгШига ё 
(ип) ахіпо йі или рег паіига) ргоѵ. тот ослом бывает, 
кто, написавши, сам себя не понимает.

рагго рег паіига, хаѵіо рег хсгіМига см. Р  940. 
5СКІѴЕКЕ ѵ 

хсгіѵеге іп аг іатап іе  см. А 260. 
хсгіѵеге ипа Ьеііа ра^ іпа  пеііа хіогіа см. Р-79. 
хсгіѵеге соп 1а егихса іп т а п о  см. С-3114, 
хсгіѵеге сиггепі: саіа іго  см. С-3315, 
хсгіѵеге дс а йеЬііо йі дгі см. 0-66. 
хсгіѵеге йие Рпее см. Е-610. 
хсгіѵеге (ісііі е Іе^реге ЬассеІІі см Р-634. 
ясгіѵеге (І8сНі рег ііаксііі см. Р-932. 
хсгіѵеге а Іеііеге й’ого см. Ь-453. 
хсгіѵеге іп (ѵли соі) тапісН іпі см. М 402.
493. ясгіѵеге со.пе Іа реппа деііг. писать наобум, кпк 

придется.

хсгіѵеге цс пеі рогПйо см. Р-2072. 
хсгіѵеге 5и ипа роггг. (1’асдиа см. Р-2203. 
хсгіѵеге іп рипіа Йі реппа см. Р-2451. 
хсгіѵеге чиаііго Ііпее см. Ь-610. 
зсгіѵеге зи ііа $аЬЬіа см. 5-5.
5сгіѵ те 5и іи ііе  1е сап іопаіе см. С-589, 
зсгіѵеге Іге Ііпее см. Ь-610. 
еххеге ксгіііо пеі (а іі см. р-253. 
еххеге хсгіііо іп (гопіе см. Р-1359 
еххеге хсгНіо апгЬе ьиі тпигі см. М-2187.
Іаге соше топ х і^п ог Реггеііі сНе хсгіѵеѵа Іе Іеііеге е 

роі Іе апсіаѵа а сопхе^паге см. Р-1310.
Гаге ргоѵе йа хсгіѵегпе аі раехе см.. Р-2367. 
гійигге іп роіѵеге йа хсгіѵеге см. Р-200Ѵ 
ип Ьеі іасеге поп (і< т а і  хсгіію см. Т-22.
494. ё хсгШо (іп сіеіо или  пеі іа іі, пеі ІіЬго йрі Йе- 

хііпо) такова судьба, так уж  на роду написано:
Оиса... — АсЗеІаЫе ё ипа ЪеІІа сіоппа. А Коша ё ссІеЬгв 

^иа5і ^иапіо ипа ргіпсіреззв. Ти Іагаі сіеііа гё с іате . Ма ога 
Іаксіа 1а ПЬгегіа: е еіа Ппііа!

Сіиііапо. — 5і... ііігб соше >1 Гаіаіізіа: Ега зсгіііо! (5. Ве• 
пеііі, «Тівпоіа»).

Г е р ц о г... — Аделанда прелестная женщина. В Риме она 
пользуется такой же известностью, как какая-нибудь кня
гиня. Эта связь создает тебе рекламу. Брось сейчас же свою 
книжную л а в к у — н дело с концом.

Д ж у л н а н о .  — Д а... я скажу, как фаталист: такова 
судьба.

Ега 5СгШо сііе іо гіоѵсвэі Ьеге / іпо аІГиШта доссіа !І 
сіоісе ѵеіепо йеІГіІІизіопе [Г. Ое МагсНі «Кеіііѵіѵо»).

Мне было на роду написано испнть до последней капли 
сладкую чашу иллюзий.

Ега зсгіііо сЬе поп сі загеш то  Іпсопігаіі рій зи диезіа 
іегга?.. (ЛІ. Заѵіпі, «Рапіавті» ).

Разве нам не суждено больше встретиться в этом мнре? 
ё 5сгШо пеі Ьоссаіі йі Мопіе Ьиро (или Мопіеіиро) 

см. В-947.
И іасеге  поп іи  ш аі бсгШо см. Т-22.

5СКОССО т
495. а Бсгоссо а) (обыкн. упптр. с гл. сатраге, ѵіѵеге, 

есс.) на чужой счет; Ь) даром, легко, без труда:
Ьа т і а  з т а п іа  загеЬЬе «Зі раззаге аісипі т е з !  Іп сатр а ^п а . 

аісипі аіігі іп сіН а, т а  зетр ге  т  со тр ае п іа  гіі депіе (Зі 
ѵаеііа е... ітр агаге  а зсгоссо іп ип’ога чиеііо сЬе аѵеззего 
арргезо еззі іп т о і і і  аппі сіі Іаііса (О. Оіивіі. «ЕріБІоІагіо» ).

Мое страстное желание — провести несколько месяцев в д е
ревне н несколько месяцев в городе, повсюду с достойными 
людьми н узнать без труда за какой-нибудь час то, что 
стоило нм годы усилий.

496. — т а п ^ іа г е  (іі рапе) а (или йі) хсгоссо жпгь за 
чужой счет, тунеядствовать.
5СК05СІАКЕ ѵ 

хсгохсіаге гіхо см. К-417.
5СК05СЮ  пг

497. хсгохсіо (1’асдиа ливень.
5С РІІРО І.О  т

498. 1о хсгироіо йеі Іагіо лицемерие, ханжество.
499. сопхегѵаіо хіпо аііо  хсгироіо на редкость хорошо 

сохранившийся.
500. Іахс аге ^ іі хсгироіі отбросить щепетильность. 

5ССС1КЕ ѵ
хсигіге 1а ргапа см. 0-945. 
хсисіге і диаигіпі см. (2-72.

5СЕІСІТЕІКА (
сопохсеге іи й е 1е Ю(1еге е Іе хсисНиге сіеііе Іе^^І см. 

Р-962.
ЗСЦОЕТТО т  

хдиа(1га (1а хсч^еМо см. 5-1557.
5СЬЮО I т

501. а іга іа  (или Іеѵа(а) (1і хсиЛі а) неожиданное со
противление, полм щение; Ь) ист. вооруженное восста
ние.

502. (Ііеіго 1о хеи^о за ширмой.
503. (аге хси(1о (И дс заслонить, защ итить себя от че

го-л., парировать что-л. (пример ъм. В 1175 ;
504. де+іаге Іо хсиіо сложить оружие.
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505. рогіаге цй зи^Іі хсисіі поднять на щит, превозно

сить кого-л.
5СЬЮО II т

$т1і гпапса $еі(е Ііге а (аг ипо хсийо (или ѵепіипа Ііга 
а  Гаг Іге ксийі) см. М-327.

506. ІІ р г іт о  хсийо ё і і  рій сІіГГісіІе а Гаге ргоѵ. тру
ден первый ш аг; лиха беда — начало.
5СІІРРІА }

507. Гаге $сиГГ а переверну ться (о лодке).
508. ргепйеге ипа &сиГГіа напиться пьяным. 

ХСЫРРІОйЕ т
Гаге саіге а «сиГГіопІ см. С-217.

« с і ю ь а }
509. Ьгисіаге (или  Ьисаге, таг іп аге , $а!аге, $аІ1аге, 5е- 

&аге) Іа зсиоіа (тж. Гаге Гогса а  ясиоіа) пропускать 
уроки, прогуливать:

Мі гііа, ргево. ип согіезе ярри п іатеп іо  іІГА гепв о —Но 
2оо Магіпегй Іа зсиоіа е ѵеггб. поп с'ё аііго гпоЛо (С. Ма- 
гоііа, *МаІ йі Саііегіа»).

Пожалуйста, назначьте мне свидание иа стадионе или в 
зоопарке. Я прогуляю занятия н приду, иного выхода у 
меня нет.

— .. Но репваіо сЬг аѵе-,1е к а ііа іо  1а зсиоіа, е Ье Гоаіе 
Чиа рег ат г на г гаге ип ро’ іі іетро... (О. Койагі, с\Ѵ іа 
Зар^тп'*).

— ., Я подумал, что вы прогуливаете уроки и пришли 
сюда. Чтобы <ак-то убить вреѵ і...
(Пример см. тж. Р  1423).

510. Гаге ипа Ьиопа $сио1а читать нотацию, отчиты
вать кого-л.

511. Гаге зсиоіа учить, обучать, преподавать:
Оие аппі Га. ар, .па аггіѵаіо гіа Сепоѵа, ѵіѵеѵа іп регі- 

Іегіа е Іа шо^Пе изсіѵа 1а л '-Ш па іііе ьеі рег апйаге а іаг 
всиоіа а ріиіпісіпо...» (С. Мспіевапіо. « Іа  сироіа»),

— Д ва года т о м у  назад, когда он приехал из Генуи, ои 
жил на окранне, н его жена вставала в шесть утра и от
правлялась в школу в Фьюмичнно.

...поп Ъізоепаѵа Іаг сЬіазко регсЬі ІиІ аѵеѵа пегѵі зІагсЫ  
гіа іап іі аппі сЬе аѵеѵа (аііо  1а хсиоіа (Л/. ОипЬиш. «Аа 
гпасіге»).

...шуметь было нельзя, так как после чн.>голетней раеоть> 
в школе у него былн расшатаны нервы.

Ьа т аев іга  репей <11 Іепіаге йі іпгерпагіе диаісоза, ша сарі 
сЬе ега Іеы ро регйиіо ?аг1е ксиоіа 1п саза (О. Ршѵепе. «гіе 
іигіе» )

Учительница пыталась было привить Анджеле доть ■сакие- 
нибудь знания, но понял;., что учнть ее дома — иапрь ный 
труд.

512. гітапсіаге а 5сиоІа уличить в ипвежесгве. 
Гаѵагігіа ё $сі<оіа й’о^П! ѵігіо см. А -1363

5С1ЮТЕКЕ ѵ 
ксиоіеге Іа Ь а т Ь а ^ іа  5и1 Й0550 см. 0-860. 
зсиоіеге і Ьогйопі см. В -1020. 
асиоіеге і раппі см. Р-328.
5сиоіег$і і раппі гіеііа роіѵеге см. Р-329. 
ксиоіеге Іа роіѵеге (гіі Й0550) а цй см. Р-2010. 
хсиоіеге Іа роіѵеге йа’ ріеаі (или гіаі саІгагП см 

Р -2 0 ІІ.
5сио1еге 1е гепі см Р-231. 
ясиоіеге Іе храііе а цй см. 5-1213.
$сиоіеге Іе 1а$сЬе а цй см. Т-116, 
о^пі ѵепіо поп 5сио(е ІІ посе см. Ѵ-282.
Іе ксиоіе согпе і сапі см С-494.

5СЫЛАКЕ ѵ 
хсигаг >і §11 оссЬі см. 0-206.

5СЫКЕ 1 
соіпо сіі 5сиге см. С-2210.
513. агі. ргаге Іа хсаге покарать жестоко, немито- 

сердно
йагзі 1а 5сиге хиі ріесіі см Р-І642
^ей аге  ІІ шапісо гііеіго Іа ясиге см. М-407.

5СІІКО а@§
Іапіегпа ксига см. Ь-138.
Гаге Іа Гассіа ксьга см Р  59.

5СІІ5А [
514. 5си$е ш а^ге пустые отговорки.

515. сНіесІеге $си&а апсНе аІГагіа сНе ипо ге$ріга мухи 
не обидеть.

Геггоге Ьа кси$а см. Е-160.
4иапс1о РапЬіапсо поп ѵиоі Іаѵогаге, (гоѵа Іа всиха сНе 

поп На Гагіпа см. Р-197.
516. одпі $сика ё Ьиопа ригсЬё ѵадііа ргоѵ. добрая 

отговорка стоит многого.
517. циеі сЬе х’иха пип Га ясіг^а р-оѵ. = ' не вес хо

рошо, что п р и н я т
518. 5Си$а поп (гі)сЬіе$(а, асси$а тапІГевіа ргоѵ. на 

воре шапка горит.
5С ІІ5А К Е ѵ

519. сЬ; 5І кейка, $’асси$а (тж. сЫ 5І $сика кепга ех- 
кеге асси$а(о, Га сЬіаго іі $ио рессаіо) ргоѵ. в і  на воре 
шапка горит.

Гіпіепгіопе ксика Іа піапіега см. 1-337.
5 Р Е С М К Е  ѵ 

сЬі 5сЬегга соп аіігиі, поп кі 5йстпі 5е аіігі зсЬеггапо 
соп Іиі см. 5-395.

520. сЬі 5(1е^па поп соѵа ргоѵ. гнев плочой советчик. 
5БЕСГЮ  т

а т о г  Га а т о г е  е сгийеііа Га см. А -665.
521 $(1е§по сгеяее а т о г е  ргоѵ. ®  милые бранятся — 

только тешатся.
5 0 Е М А К Е  ѵ 

сНі ргезіо гіепіа, ргехіо 5і1еп(а см. 0-138. 
БРКЫ ССЮ ЬАРЕ ѵ 

$(1гиссіоІаге си ..а  Ьиссіа см В-1317.
5(1гиссіоіаге ^ій рег 1е гепі см. Р-232. 
ё ш е^Ііо 5(1гиссіоІаге соі ріесіі сЬе соііа Ііп^иа см. 

Р-1724’.
ХОКЦСЮ т 

т е д ііо  ипа (орра сЬе ипо $йгис!о см. Т-753. 
5 Р К С С ІР Е  ѵ 

$(1гисіге іі сегѵеііо см. С-1607.
5Е  т

522. И §е, іі Ма, іі Рогхе ё іі р а іг іто п іо  Йе^іі ітЬе- 
сііі (иги Йеі т іпсЬ іопі) йа Ас^ато іп циа (тж 11 $е е іі 
Ма 5оп ^гап тіпсЬ іопі или сіие согЬеІІегіе с!а Ас^апіо іп 
Чиа) ргоѵ. «если», «однако», «может бы ті» — удел про
стофиль; =  кабы не «кабы» да не «но», был бы гене
ралом давно.
5Е  ргоп

523. и о т о  Іиііо рег яё большой эгоист, себялюбец.
524. Гга (или 4га) 5ё (е 5ё) про себя:

Ега (агЛІ, 1а т іп е з іг а  зі гаГГгегійаѵа аиііа те п за , 1 «гадаг- 
:і» пол Іогг.^ѵапо. апсога, е Іеі Ьгопіоіаѵя 1га ве е кё 
(V. ВгоссНі, «СаЕІІагсІа»).

Было уже поздно, суп остывал на столе, ребята все не 
возвращались, и она ворчала себе под нос.

СозІ 8І тпиоѵеѵа е сапіаѵа Іи иа 1га 86 е яё... {Е. ѴІІІо- 
гіпі. «II ^аго^апо го$$о-»К

Она приближалась н напевала, не разжимая губ.
(Пример см. тж. Р-1130).

Гиогі гіі 5ё см. Р-1554.
— йаге Гиогі пі 5ё см. Р-1555.
525. іп 5ё а) [обыкн. употр. с гл. еззеге, тог ігс , іог- 

паге, есс.) а) в сознании:
Ма Коссо поп ега рій !п 5ё; 1о впагсЗаѵо ип ро’ 5раѵепІаіо 

(/?. Оигапіе, «Ьа таіаріапіа»).
Но Рокко уже не приходил в сознание. Я смотрел на 

него с некоторым испугом.
Ь) с полным сознанием, сознавая:

— О иеііа вега Іио рагіге ші тпапгіб а сѣ іатаге , сгегіеѵа 
сЬе Іо роіеззі авБЫегІо с о те  засегсіоіе. Моп дісо сЬе Говзе гіеі 
Іи ііо  іп зё... (Е. Реа, «II Іогевііего»),

В т о т  вечер твой отец прислал з а  мной, рассчитывая на 
мою помощь как священника. Не скаж у, чтобы он вполне 
сознавал, что делает.

526. а 5ё зіап іе  отдельный, особый, 
іп гіігіііо гіі 5ё см. Ь-560.
Ііпе а 5е 5Іе550 см. Р-834. 
іпрег50па 61 5ё си. Р -1319. 
аѵеге ье тесІеБішо см. М-1026.
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поп саріге іп зё сіа— см. С-661, 
епігаге іп зё см. Е-71. 
еззеге зорга йі зё см. 5-1067. 
іагзі (1а зё см. Р-181.
Іаѵогаге зорга йі зё см. 5-1060. 
т ап саге  а  зе зіеззо см. М-325, 
т ап іеп егз і зорга сіі зё см. М-725. 
рі&Ііагзі цй соп зё см. Р 1802. 
гассотапй агзі йа зё см. К -16.
гесагзі зорга (й і) зё (или іп зе зіеззо) см. К-153.
гіепігаге іп зё см. К-334.
пгпапеге зорга йі зё см. 5-1065.
гііогпаге а (или іп) зё см. К-439.
зоргаѵѵіѵеге а зе зіеззо  см. 5-1083.
зіаге а зё см. 5-1641.
зіаге йа зё см. 5-1641".
поп зіаге іп зё (йа...) см. 5-1641ь.
зіаге зорга гіі зё см. 5-1067.
Іепеге а зё см. Т-361.
Іігаге а зё см. Т-655, 
ѵепіге йа зё см. Ѵ-223.
сНі 1а йа (или рег) зё, Га рег іге см. р-198.
527. (Іа соза) ѵа йа зё (это) само собой разумеется:

Сопсгеіатпепіе, ѵа <3а зё сЬе с’ё «ІеНегаІига» апсЬе Іп 
Отпего. <2ш сасіе а ргорозііо іі ЬеорагсЗІ е іі Гаііо сЬе I 
^гапгіі НЬгі поп зопо б с г і Ш  рег Іаг рое&іа (С. Раѵеве, «II 
те5ііеге йі ѵіѵеге»).

Н а деле, само собой разумеется, «литературщина» есть 
даж е у Гомера. Тут можно вспомнить о Леопарди и о том, 
что великне произведения создаются не ради -амой поэзии.

отпило (репзі) рег зё е Оіо рег (иііі см. О 481
528. циезіо ё сіа зё это другое дело, это совсем иное. 

5ЕССА {
529. пеііе (или зиііе, іп) зессНе (йі ВагЬегіа) (тж. 

зиііа зесса) (обыкн. употр. с гл. Іазсіаге, гітапеге, Іго- 
ѵагзі, есс.) на мели, без гроша; в тяжелом положении.

530. — йаге пеііе зессНе сесть на мель, очутиться на 
мели; попасть в затруднительное положение.
5ЕССАКЕ ѵ

зессагзі 1а Ііп^иа см. Ь-691. 
зессагзі ^Іі оссНі см. 0-207. 
т е ііе г е  і йепН а зессаге см. 0-183.
(сНе) іі зі зессНі (или зессаззе) 1а Ііл^ыа см. Ь-718. 
сНі ѵа Ьесса (или Іесса) е сНі з іа  (или зіейе) зі зесса 

см. А-719.
пол ^ іі зі зесса т а і  1а ііп&иа см. Ь-716.
ип раіо й’огессЫ зогйі зессапо сепіо Ііп^ие см. 0-593.
531. чиеі <:Не зесса ^ іі ё чие' сЕіе Ьесса ргоѵ. =  кто 

смел, гот и съел.
5ЕССНІА /

532. а зессНіе в большом количестве.
— асциа а зессНіе см. А -117.
533. с о т е  ипа зессНіа Й’ас^иа как уш ат холодной 

боды:
РиеІІа  гізровіа сагі Іе соше ипа $ессМа сѴасдиа (С. Ѵетда, 

жМавіго-йоп Оевиаійо»).
Этот ответ был как  у 'иат холодной воды.

іаге с о т е  Газіпо аПа зессЬіа см. А-1210.
534. 'а ге  с о т е  1е зессіііе ходить взад и вперед, бро

дить, сновать как челнок.
535. поп Ьізо^па резсаге іи ііе  Іе зессНіе сНе сазсапо 

ргоѵ. га на всякое чиханье не наздравствуеш ься.
536. поп йагеЬЬе Ьеге а зессЬіа =  у него зимой снега 

ие вопросиш ь
537- Іе зессНіе зі піеііоп а соггаг соі рогго е пе прог

нал Іа Іезіа  го ііа  (тж. Іапіе ѵоііе а і рогго ѵа Іа зессНіа 
сНе сі Іазсіа или сН’еИа ѵі іазсіа іі т а л іс о  е І огессНіа) 
ргоѵ. =  повадился кувшин по воду ходить, тут ему и го
лову сложить.
5ЕССНІАТА Г

538. а зессНгаІе (обыкн. ипптр. с еп ѵепіге, сазсаге, 
ріеѵеге, есс.) как из ведра (о дожое);

Р аззаі ип’ога а с а т т іп а г е  іп зи е Іп дій... зетрге  зоііо 
1а р іо^еіа сЬе ѵепіѵа дій а зессЫаІе (Л. Могаѵіам ^ и о ѵ і  
гассопіі гогпапі»). 3'«

Целый час я  ходил взад-вперед... все время под пролив
ным дождем.

5ЕССНІО т  
т е п іо  а зессНіо см. М-1128.
Ьиопа поііе аі БессНіо! см. N-494.

5ЕССО а&§у т е аѵѵ
539. зессо с о т е  ип’ассш ^а (или ип а Нее, ип’ап п ^а , ип 

Ьассаіа) сухой как вобла:
О иеііа сЗопла азрга, пега е зесса соше ип аіісе зріпзе 11 

Пеііо аѵапіі (О. Кеа, «Кіігаііо сіі та&ёіо»).
Эта суровая, черная н сухая как жердь, женщина под

толкнула своего сына к учителю...

540. 5ессо соше ип’агріа (или ипа саппа, ип сЬіогіо, 
ипа ^гаіеііа , ипа Іапіегпа, ипа Іисегіоіа, Іа шогіе, ипа 
ш и ш тіа , ип 0550, ипо гоНапеІІо) ^  худой, тощий как 
щепка;

...Зіаѵапо ігазсіпапйо а Іогга ип зоЫ аіо зраепиоіо, аііо , 
аііагпрапаіо, зессо соше ип сЬіосіо (Е. Заіеагі, с/ /  согваго 
пего» ).

...Онн тащили испанского солдата, долговязого, тощего 
как скелет.

II зог 2иссЬіпа гіесізе йі Іаѵогаге сЗІ рій е йі т а п с а г е  ЙІ 
гпепо, созі сЬе гізрагтіаѵ а Іге гпаііопі аІГаппо, е чиаІсЬе 
аппо регНпо сіпдие іп ипа ѵоііа. Оіѵепіб зессо соше ипо гоі- 
ІапеІІо, ша 1а рііа сіеі шаііопі сгезсеѵа (О. Койагі. «Ье 
аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Дядюшка Кабачок решнл побольше работать и поменьше 
есть. Это позволяло ему наскрести в год на трн, а то и на 
пять кирпичей Он стал худым как щепка, зато куча кир
пичей росла.

— ІІп и о т о  «31 Іее^е ё гезо зессо соше ип оззо гіаІГаЬЙи- 
сііпе а е*игіісаге (С. Агріпо, *Ѵп сІеІШо й’опоге»),

— Судейский всегда худ как щепка, до того его иссушает 
судейская волокита.

1а Ьосса зесса см. В-849, 
йепаго зессо см. 0-92. 
іісо зессо см. Р-619.
— поп аѵеге ип (ісо зессо см. Р-620.
— гііѵепіаге ип Псо зессо см. Р-621.
— поп сопіаге (или поп т о п іа г е )  ип Гісо зессо см.

Р-625.
— поп ітр о г іаге  ип Гісо зессо см. 1-126'.
— поп з і іт а г е  ип Іісо зессо см. 5-1724.
■—■ поп ѵаіеге ип Псо зессо см. Ѵ-25. 
т о г іе  зесса см. М-1941.
— рагеге ипа (или 1а) т о г іе  зесса см. М-1942, 
огіо зессо см. 0-657.
г а т о  зессо см. Р-103. 
г е ^ іт е  зессо см. р -178. 
ип Іегпо зессо см. Т-388.
Іезіа зесса см. Т-481, 
ііго зессо см. Т-668.
— аѵеге іі Ііго зессо см. Т-669.
— ^Іі ё ѵепиіо іі Ііго зессо см. Т-670.
541. а зессо а) сухим способом; Ь) неожиданно, вне

запно, врасплох (пример см. А -1034; К-536).
542. а зессо йі... за  недостатком, за неимением:

ІЛпгіотапІ, соп 1а ро5Іа, аггіѵапо 1 ^ІогпаІІ йеііа с1({й... 
гіоѵе П сгопівіа, о регсЬё <1і паіига агіогкіоге (ІеІГагізІо* 
сгагіа, о регсЬё а вессо с]І шаіегіа 5І (в ип доѵеге (II зсЫс- 
сЬегаге... ипа йевсгігіопе шіпиіа е рошрова гіеііо вроваіігіо 
{М. 8егао, *Сиоге іп(егтог).

На другой день почта доставила газеты, в которых ре
портер, то ли преклонявшийся перед апист-ікратаей, то л я  
из-за нед«ѵ-татка материала счел г,і ш  долгом поместить 
подробнейшее и помпезное описание брачной церемонии.

543. йі зессо іп зессс ~  а) вдруг, неожиданно; Ь) ни 
с того ни с сего, с бухты-барахты.

а  йепН зессНі см 0  146я. 
сіі рипіо іп зессо см. Р-2493.
544. аппезіаге іп зиі зессо ~  сказать, сделать невпо

пад, некстати.
аѵеге іі сегѵеііо зесго см. С-1579.
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545. Ьаіепаге а хессо а) мерцать (о зарницах) ; Ь ): поп 

35 Ъаіепа а аессо =  нет дыма без огня.
поп сахсаге іп Ьосса о^пі ^іогп > согпе і ГісНі хессНі см. 

В -874.
546. йаге іп хессо а) сесть на мель; Ь) (тж. Іазсіаге іп 

вессо) бросить на произвол судьбы:
...СЬі роіеѵа сгейеге сЬе ѵоіеьзе роі Іазсіаге Іп зессо соіиі 

йеі сцшіе з ’ега вегѵііа а сіо, е а сиі аѵеѵа гіаіо ип кеп!і- 
іпепіо созі ѵіѵо гіі 5е зіевза, созі еІПсасе. сам' гізоіиіо? 
(А. Мапгоп. «/ рготеззі зрозіх).

Кто мог бы поверить, что провидение, которое использо
вало его в этих целях н вдохну то в него такую  твердую и 
благотворную уверенность в себе, броснт его на произвол 
судьбы?
{Пример см. тж. В -1492).

еззеге ип рогго хессо см. Р-2208.
Гаге Іе погге соі ГісЬі хессНі см. N-528.
547. Гаге іі хессо докучать, надоедать.
548. іппехГаге хиі хессо ^  зря стараться, напрасно 

тратить силы
Іахсіаге іп хессо см. 5-546 Ь).
549. гпасіпаге а хессо а) (тж. п іап^іаге а хессо) есть 

всухомятку; Ь) предаваться бесплодным мечтаниям, фан
тазировать.

550. т и гаге  а хессо а) класть стену без раствора; 
Ь) есть всухомятку.

рі^ііаге (или ргепйеге) ип ^гапсНіо а хессо см. С-961.
551. гехГаге а хессо сидеть без гроша, сидеть на мели.
552. гехГаге (или гішапеге) хессо остаться с носом:

— Іпѵесе ш1 ѵіепе йа репзаге ай аііго . АІ ІаНо, Ьазііаге, 
сЬе 5е сі гішапеѵо зессо...

— N00 5еі гішэбіо зессо, — гііеее Козапа, е зсоззе 1а 
мдаге! 1 а, — ріапіаіа гоп гіізсогзі (Ц. МогеИі. «Иаіаіе 
іп саза 4'аррипіатепіо*).

— Напротив, мие прнило в голову другое. В сущности, 
может с іучнться, что я останусь ни при чем...

— Ты не останешься ни при чем, — во?1 азила Розана, 
стряхивая пепел с сигареты, — и вообще, брось эти разго
воры.
(Пример см. тж. Т-404).

ші 5І аррісса (а ііа  т е п іе )  соше 1е Гаѵе $есс1:е а ’ йигі 
г а а гт і см. А-960.

Іе т а г т е ^ е  хіаппо хетрге  пеііа сагпе хесса см. 
М-854.

циапйо 1а Гопіапа ё хесса, хі сопохсе іі ѵаіог йеІГас- 
чиа см. Р-1029.
5ЕСО ргоп 

о^пі а&іо рогіа хесо ип йіха&іо см. А -360.
ЗЕСОЬАКЕ адд  

Ьгассіо хесоіаге см. В -1135.
5ЕСО ЬО  т

553. хесоіі йі гегго героические времена.
Гіпо а ііа  сопхитагіопе йеі хесоіі см. С-2480.
554. аі хесоіо в мирской жизни, в миру.
555. апйаге (или с а т т іп а г е )  соі хесоіо быть ровесни

ком века, родиться в начале века.
регйеге Гопоге йеі хесоіо см. 0-387.
556. гіГігагхі йаі хесоіо удалиться от мира, стать МО-

ПчХОМ.
557. гііогпаге аі хесоіо Бсрнуться к мирской жизни, 

оставить монастырь.
558. ихсіге йі циехГо -.есоіо расстаться с миром, уме

реть.
5ЕССЖ О« I

559. апйаге (или паѵі^аіе, ѵеіе^^іаге) а хесопйа
а) плыть по течению; Ь) кснчиться благополучно, прийти 
к благополучному завершению.

Гаге 1а хесопйа йі сашЬіо см. С-249.
5ЕССМОАКЕ ѵ 

роса Гаѵіііа ^гап Гіашша хесопгіа см. Р-326.
5Е С С ^О О  адд е т 

ип хесопйо Гіпе см. Р-835. 
хесопйо М аііео см. М-944.
1а хесопйа шогіе см. М-1947.
Іа хесопйа ѵіГа см, Ѵ-706.

560. хесопйо а пеххшю (тж. а пеххип а Нго хесопйо) 
не уступающий никому, никем не превзойденный.

іі йопо йеііа хесопйа ѵіхіа см 0-819.
Гі^Іі йі хесопйо Іеііо см. Ь-474. 
йі хесопйа Іисе см. Ь-814. 
йі хесопйа ш апо см. М-522, 
йі хесопй’огйіпе см. 0-513.
561. храссаге іі хесопйо делать точно, как надо. 
сНе іт р о г іа  пахсег циі о 1а, р г іт о  о хесопйо? см. N-23.
і йепагі хопо іі хесопйо хап^ие см. 0-131.
^ іі т а п с а  іі хесопйо йеі поѵіххіті см. N-519.
1а р г іт а  хі регйопа, 1а хесопйа хі Ьахіопа см. Р 2296. 

5ЕСКЕТО адд е гп см. 5ЕСКЕТО 
5Е Р Е  }

562. хейе арохГоІіса (тж. хапіа 5ейе) папский престол.
563. хейе хосіаіе местопребывание, адрес правления, 

фирмы, предприятия.
564. іп циехіа хейе здесь; в этих строках:

№ 1  іп иезіа зесіе сі оссиріашо зоііапіо гіеі {іпі агіізіісі, 
сгеаііѵі («Рііт 1961»).

В этой статье мы рассмотрим лишь задачи искусства, 
творчества.

565. іп херагаіа хейе а) на отдельном заседании; 
Ь) наедине, с глазу на глаз.
5 Е О Е М А Р Ю  адд  

ѵііа кейепіагіа см. Ѵ-700.
5ЕО ЕК Е 1. ѵ 

хейеге а Ьапсо см. В-172. 
кейеге яиііа с іт а  йі ^с см. С-1917.
$ейеге іпсоііаіо  см. 1-171. 
кейеге а  $сгаппа см. 5-485.
566. т е й е г е  (или рогге, іепеге) а кейеге ^й снять с 

работы, лишить должности, уволить.
567. поп 5Іаге т а і  а яейеге никогда не сидеть без 

дела.
зіаге а зейеге яиі Іеііо см. Ь-497.
Іа^Ііаге іі га т о  ки сиі $і ё кейиіі см. К-105. 
сііі ѵа Ьесса (или Іесса) е сЬі яіа (или $іейе) яі весса 

см. А-719. 
сЫ зіейе іп ріапо поп сайе см Р-1497.
^иапйо 1а хирегЬіа ^аіорра, 1а ѵег^п^па дІІ хіейе іп 

^горра см. 5-2098.
хіейі е іасі е аѵгаі расе см. Р-26.

8 Е Б Е Р Е  2. т 
а саісі пеі яейеге см. С-12С 
аѵеге оссЫ пеі $ейеге см. 0-117.
568. аѵеге ип кейеге с о т ’ип ѵісіпаіо (или с о т ’ип’аіа) 

груб, быть толстозадым.
Гаг5І 1а Гги$іа рег іі хейеге см. Р-1382.
569. ріап іаге іі хейеге іп ип розіо груб. ^  рассесться; 

вести себя бесцеремонно.
570. ргепйеге рег іі зейеге груб, а) высмеять; Ь) обма

нуть, оставить в дураках кого-л.
поп зареге Іо^іі :ге ип йііо йаі хейеге см. 0-705.
1а с а т іс іа  поп діі Госса іі хейеге см. С-296.

5 Е Р ІЬ Е  т
571. Гаге аейііе йі ЪоГГе а) делать что-л. даром, бес

платно; Ь) напрасно ж дать.
5ЕОЫТА {

572. хейиГа хГапГе а) в ходе заседания:
Сіеііа. — І/аѵѵ осаіо  Іагсісгй апсога ип ро’. Е 5(а іо  пот)* 

паіо. зеЛн.1. зГапГе, Лііепзоге сГиШсІо 1п ипа саиза репаіа 
(Е. Розвепіі, «ОиеМ  сі ѵоЕІіопо»).

К л  е л  и я. — Адвокат еще иемяого вадержятся. Еше до 
закры тия судебного заседания его назначили защитником 
в с іном уголовном деле.

Ь) не сходя с места, сразу же:
— р а іе  зиопаге Г  Йипаіа — огйіпб зеЛиіа «Іяпіе (О. Ко- 

йагі, « іе  аѵѵепіиге <11 Сіроіііпо»).
— Играйте сбор, — тотчас ж е приказал он.

5КСА і
573. а хееа зигзагообразный; зигзагообразно.



5 Е С 882

8Е 0А Ь А  />
іп іе т р о  Л  сагевііа, ра*і йі $е§а1а см. Т-320.

8Е С А кЕ  ѵ 
5е§аге 1а зсиоіа см. 5-509. 
сЬі поп 5и§а, поп 5е§а см. 5-2045.

5ЕОАТІІКА /  
аѵеге 1а іев іа  ріепа йі кедаіига см. Т-529.

5Е О С ІО  т
5 .'4. Ьаігаге (или іодііеге) йі веддіо ЛЙгітть власти.
575. іепегы іп 5е§§іо быть на высоком посту. 

Б Е С М Ь Е  т
сЬі іпсіаш ра е поп сайе, Ьиоп 5е§паІе см. 1-168. 

8 Е С М Р С  ѵ 
ке^паге аІГаіііѵо см А-1301. 
ведпаге 1е сассе см. С-23, 
ведпаге соі сагЬЙпе см. С-9ію. 
ведпаге ^с а  йеЬ (о йі ча см. 0-66. 
ведпаге іі йевііпо Й1... см. Б-256. 
ке§паге а  с)Ко см. Б-707 
хе^паге ип'ероса см. Е-83.
5е§паге ипа пиоѵа ероса см. Е-82.
верпаге цй іп пего см. 11-216.
ве^паге соп ипа поіа сГііГапііа см. N-467.
5е§паге іі раззо  см. Р-808.
ведпаге 1е р г іт е  огше см. О -біб.
ведпаге цй 5и1 ѵізо см. Ѵ-669.
евяеге зе^паіо  а  сШо см. Б-693.
е®5ег ведпаіо пеі ІіЬго пего йі цй см. N-194*.
сока Йа ведпаге соі сагЬопе Ьіапо см. С-2876.
ё а  (или Йа) ке^паге соп сагЬопе Ьіапсс см. В-685*
Іа (®иа) яогіе ё зед п аіа  см. 5-1119.

5Е С М Т О  адд
576. 5е§паіо йа Б іо (или йа С гійб) убогий, иемоіц 

ный:
Аііпа. — .. ТиНі, ѵі огііо, т т  Бресіаішепіе ѵоі, ѵоі, ясдпаіо 

<1а Оіо... {V. Веііі, «Ьа райгопад>).
А й н а .  — ...Я всех Вас ненавижу, а особенно вас, вас, 

несчастного калеку...

ресога зе^п аіа  см. Р-961.
576а. гітапгіаге зе^паіо  е ЬепегіеНо отправить на все 

четыре стороны.
5ЕСІЧО т  

зедпо Ьгипо см. В -1264. 
зедпо сіі Саіпо см. С-70.
577. ип зе^по сіі сіеіо знамение свыше, 
ііго а  зесгпо см. Т-672.
578. рег П о  (или рег реіо) е рег 5е^по (обыкн. употр. 

с гл. сопозсеге, зареге, есс.) во всех подробностях, очень 
обстоятельно; досконально.

— ..ДцНо сіб загеЬЬе іторро 1ип#о а паггагз! ога, т а  Іо 
зарг& рег ТІІо е рег Бе^ііо рій іаггіі (Л. С. Ваггііі, «Ѵпа 
поііе Ьіггагга»)

— ...рассказывать обо всем этом заняло бы слишком мно
го времени, но позже вы узнаете все со всеми подробно
стями.

«Е созГ, с о т е  поп роззо огііаге Ьео, <11 сиі роігеі гас- 
сопіагіі рег ІіІо е рег зе^по ІиЙа 1а зіогіа сіеііе зие геіагіопі 
соп т а т т а »  (А. Могаѵіа, «СН іпйі^егепН»),

— Как я могу не ненавидеть Лео? Ведь я могу рйсскааать 
тебе всю историю его отношений с мамой с начала н до 
конца.

СЬіашб 1а сатегіега , Іе гіреіё рег ІІІо е рег 5е&по 
оггііпі ргіа ітрагШ іІе ипа біесіпа йі ѵоИе {Т. Ьогі, «Вп{еге 
виІѴАгпо»).

Она позвала горничную н повторила слово в слово при
казание, которое давала ей уж е десяток раз.

579. аІГиІіішо зе^по до последнего, до крайнего пре
дела.

580. аѵеге іі сегѵеііо (или іі саро, Іа іезіа) а  зе^по 
(тж. зіаге со! саро или іепеге іі саро а зе^по) иметь 
голову на плечах; быть рассудительным, уравновешен
ным человеком:

Сопіе. — Ыеііа 5ІіиагІопе 1п сиі зопо соііа зогеііа, сЬе т і  
ѵиоі <іаг <іа репзаге, поп Ьо П саро а  зе^по рег рагіаге СОП 
іоххіатепіо (С. СоШопі, «гII гадщігаІоге»\т

Г р а ф .  — Прн создавшихся отношениях с моей сестрой, 
которые причиняют мне немало беспокойства, я положитель
но теряюсь и не нахожу достаточно убедительных слов.

Соріаѵа 1 р г іт і сіпчие т іл и іі соі сегѵеііо а  5е?по, роі 
51 гііѵа^аѵа (В. Сісоцпапі, «Ьа Ѵеііа»).

Первые пять минут он переписывал, сосредоточившись па 
своей работе, но потом отвлекалсь

«РоѵегеШ... РоѵегеШІ..» гізрозе ГаНго, а&Иапгіо 1а т а п о  
віпапгі а ііа  Ігопіе, с о т е  а (ііге сЬе соіого поп с! аѵеѵапо 
рій 1а Іезіа а 5е§по (С. Ѵегца. «Мавіго-йоп Севиаійо>).

— БеднягиI.. Бедняги!.. — Сказал каноник, покрутив рукой 
возле лба. как бы ж елая показать, что у иих не все дома.

II 8о1о ЬисіІІо аѵеѵа 1а *ез*а а  зе^по 1п чиеі рагарі^Па 
(/. Міеѵо, «Сопіеввіопі Ш ип Иаііапо»),

Только Лючилио не терял голову в этой суматохе.
Ыоп сі ѵиоі то И о  а саріге сЬе поп к 1а Іезіа  а  бсйпо 

(В. Сісо^папі, «Ь’иото пийо»).
Легко понять, что у  него голова не на месте.

581. со^Неге (или соіріге, гіаге) пеі (или іп, а) 5е^по
а) попасть в цель; Ь) попасть в точку:

Регб сЫ виі вегіо гіісеззе сЬе 1о зіііе «і! дпе5Іо ИЬгеііо 
ріасе аррипіо регсЬё поп Ьа зіііе. гіагеЬЬе Іогзе пеі зе§по 
(і). Розсоіо, «Ѵіііте Іеііеге йі Іасоро Огііз»).

Однако, тот кто серьезно утверждает, что эта книжечка 
ему нравится потому, что она лишена претензии на стиль, 
возможно попал в самую точку.

«АЬ, йоНоге, с о т е  за со^Неге Ьепе іп зе§па, 1е1* (Ь. Сот- 
распопе, «Ь’атага зсіепга»).

— Ах, доктор, как вы умеете схватить самую суть.
Е§Н зЧггііб е саріі <1і аѵег соірііо пеі зе§по {А. Могаѵіа, 

«Ьа готапа»).
— Он возмутился, и я поняла, что задела его за живое.
— 5е !оззе ѵегоі — репзаѴа Магіо изсепсіо гіаі СаН ё <іі Ра- 

гі^І- 5е ^цезіі га^аггі сЬе сЬіассЬіегапо рег сІІѵа&аге Іа 
поіа аѵеззего гіаіо пеі зе^по! (Т7. Магііпі, «Ьа тагскеза»).

«А что если это правда! “  размышлял, выйдя из кафе 
«П ариж », Марио. — Что, если этн молодчики, болтавшие от 
скуки, попали в точку?»

Ьа зиа гечиізііогіа аѵеѵа соірііо а ее&по, т а  аѵеѵа іп- 
з іе т е  гігіезіаіо П зііп іо  е іі сога^&ю сіеііа гііГеза, регсЬё 
зепііѵо сЬе ега іп^іизіа (С. Ріоѵепе, «Ьа ^аггеііа пега»). 

Ее обвинения попали в самую точку, но одновременно про
будили во мне инстинкт самосохранения н решимость про
тестовать, поскольку я чувствовал их несправедливость, 
{Пример см. тж. 0-12).

582. сіаге зе^по (или  5е^пі) сіі чс подавать признаки 
чего-л.:

— М аззІто  поп Ьа рій гіаіо зецпо бі ѵііа, <іа чиапйо рагі! 
рег 11 Вгайііе? (5. Рагіпа, «Ѵіѵеге рег йгпаге»).

— Массимо ие давал о себе знать с тех пор, как уехал 
в Бразилию?

С іеііе^іпо поп йаѵа зе^п і <11 ш і^ііогатеп іо  (С. Иоййгі, 
«Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Здоровье Вишенки ничуть не улучшалось.
I роізі гіаѵапо зе§по. Оіпеѵга ега ѵіѵаі (М. й'Агецііо, «Еі- 

іоге Ріегатозса»).
У нее был пульс!, Джиневра была жива!
I сапі йеі шассЫопе поп сіаѵапо рій зе§по Йі ѵііа.., 

{Р. 8ізза, «Сассіа аііа Іерге»).
Собаки в кустарнике ие подавали признаков жизни.

!аге зе^пі сіі сгосе (тж. Іагзі іі зе^по гіеііа сгосе) см.
С-3087.

1азс!аг(зі) (гііеіго) іі зе^по соше 1е ІишасЬе см. Ь-857.
583. шейеге а Ьиоп зе^по привести в исполнение, осу

ществить:
51 ё Гегтаіо ей ип Іаіо гіеііа зігаба, ё зсезо а сопігоііаге 

1а ^о п іта  аЬЬапгіопапгіо 1а Ьогза зиі зейііе. Ё Ьазіаіо чиезіо 
рег йаг тойо а гіие таіѵ іѵеп іі гіі т е ііе г е  а  Ьиоп зебпо ІІ 
«соіро» {«Раезе зега», 15 та&$іо 1969).

Остановив машину у  обочины, он вышел, чтобы прове
рить скат, и оставил портфель с деньгами на сиденье. Этого 
было вполне достаточно, чтобы двое Злоумышленников осу
ществили свой план.

теН еге  1а 4е$1а а зе&по см. Т 575.
584. раккаге іі 5е§по выходить за рамки, переходить 

всякие границы:
Ыоп аѵеѵа, іп зотш а, т і*и га , раззаѵа ветрг» II кедпо, 

ЙІѵепіаѵа ясиггііе, гіри^пап^е. А іа і ріш іо сЬе іо 8ре55о гпі
ѵегео^паѵо, регсЬё ип сопіо ё вссотра^паге соп 1а сЫІагга 
ип сап іап іе е ип сопіо іепег Ьогйопе а ип ра#ИассІ0 (Л, Мо- 
гаѵіа, «Нассопіі готапі»).
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В общем, он ие знал меры и всегда перебарщивал. Он 
становился пошлым, отвратительным до такой степени, что 
я часто стеснялся, потому что одно дело аккомпанировать 
на гитаре певцу и совсем другое — помогать паяцу.

СН аіігі ^паггіагопо И ѵісезе^теііагіо ^епегаіе пеі И тоге 
гіі аѵег разхаіо И зе&по соп ипа регзопа сЬе, йаі Й отапі 
іп роі, загеЬЬе г іт а з іа  зоіа а сотап б аге  ей іиШ  Іого 
(V. Вгапсаіі, «II ЬеІГАпіопіо»).

Другие смотрели на заместителя генерального секретаря 
с  боязнью, опасаясь переступить границу дозволенного в 
обращении с персоной, которая не сегодня-завтра станет 
повелителем их судеб.

кіаге соі саро а  5е§по см. 5-580.
585. кіаге а  ке&по повиноваться, быть покорным.
586. іепйеге а  ип ке^по стремиться к цели 
іепеге іі саро а  кедпо см. 5-580.
587. Іепеге дй а зедпо заставить повиноваться; дер

ж ать  в ежовых рукавицах; в строгости.
сЬі ігорро Ігепа &1і оссЬі, ё &е§по сНе § 'і зопо 5сар- 

ра іі см. 0-242.
5ЕО О  т

раг чиеііо сЬе іпѵепіо 1е сапйеіе йі зе§о см. С-417. 
5 Е 0 К Е Т 0  (тж. 5ЕСКЕТО) е т

588. зе^геіо йеііе Іейеге тайна переписки.
589. зедгеіо йі Ниісіпеііа (или аІГ ііаІіапа) секрет П о

лишинеля:
Ессо ІІ зеегеіо, П ргяп зевгеіо ЙІ Риісіпеііа! (Г. І.огі, 

«Ви[еге зиІѴАгпо»).
Вот эта тайна, болъшоіі секрет Полишинеля!

1о каппо ІиНі. Ё ип зевгеГо аІГ ііаІіапа» (С. Ма>а- 
рагіе, «Кари/1* ).

— Но это все знают. Это секрет Полншннеля.

ке^геіо сіі 5іепіеге!1о см. 5-1699.
5ііТе зесгеіо см. 5-1714.
аѵеге "агп іа яе^геіа см. А 1053
аѵеге рій ведгеіі Й’ип та& папо см. М-116.
аѵеге §е@геН соі Ьаг^еііо см. В 296.
590. еввеге ведгеіо соше ип йайо быть секретом П оли

шинеля.
591. екзеге «е^геіо ;оіпе ипа іогпЬа молчать, как мо- 

гнла.
іпдегігхі пеі кедгеіі йі 5 ап іа М агіа см. М-862.
592. іепеге і зедгеіі соше ип рагіеге (или  соше іі ѵа- 

&1іо Гасциа) не уметь держ ать язык за зубами (ср. по 
секрету всему свету).

пё оссЬі іп Іейега, пё т а г і  іп іазса, пё огессЬі іп ®е- 
^геіі аКгиі см. 0-245.
5Е С Ш К Е  ѵ

593. кедиіге с о т е  ип сапе эё следовать по пятам, не
отступно следить за  кем л.:

Ессоіа. репзаѵо, 1а рій апііса таТаМіа беі шопбс. соі Іапеа 
гіеі раігіагсііі, 1 ‘і ргоіеіі е сіі Сези. 1)а я*1ога ё Іесіеіе аі- 
і 'потно. 1о яе(?ие :оше ип сапе (С, Магоііа. «Ѵізііа аі ІеЬ- 
Ъгові»).

Воі она, думал я, самая старая в мире болезнь, совре
менница натри? рхов, пророков Инсуса С тех пор гла 
верна человеку, она следует за ним как верный пес.

ке^иіге !а сяггеддіаіа см. С-1018.
кедиіге 1а соггепіе см, С-2775.
кедиіге со$(а сокіа см. С-2961.
ке^иіге (Г )е5 Ігет ііа  см. Е 224.
ведиіге 1е д а т Ь е  см. 0-135.
ве&иіге Гіппапгі см. 1-301.
ведиіге с о т е  1е ос*іе см. 0-13.
зедиіге соп ГосспК  (или соп §11 оссЬі) см. О 208.
594. 5е§иіге цй с о т е  1’о т Ь га  идти по пятам за  кем-л., 

быть чьей-л. тен ьк .
зедиіге 1е о г т е  йі чй см. 0-610.
ке&иіге ра$5С рег р ізяо  см. Р-824.
зедиіге іі ргоргіо Іііо см. Р-791.
ве&иіге 1а ргоргіа (или  Іа зиа) зігайа см. 5-1836.
кедиіге іі геКо «епііего см. 5-645.
зейиіге іі зоісо йі цй см 5*902.
БР&иіге 1а кіагпа см. 5-1646. 
ве^иіге 1а киа віеііа см. 5-1692,

сЬі 5е&ие іі го5ро, сайе пеі І0550 см. К-545. 
аі со." і ^ іііо  Іге.ЦоІояо 5е§ие іі р еп іітеп іо  см. С-2467, 
дгаѵе ё 1а ігівіегга «4іе 5е§че РаПе&гехха см. Т 937. 

8 Е С ІЛ Т А Р Р ѵ 
кериііаге і равві йі цй гм. р  825. 
и^^иііаге 1е рейаіе йі цй см. Р-985.

5 Е 0 1 Л Т 0  т  
е ѵіа йі 5е§иііо гм. Ѵ-522.

5Е І пит е т
о а580 о 5еі см. А-1271.
Чиаііго о 5еі см Р-90.
йі кеі соііе см. С -298о.
сайеге йаі ®еі пеІГакко см А -1278.
йаге ®еі ш і^ііа  йі діип(а см. М  1416.
поп йаге пё іп кеііе пё іп кеі см. 5-704.
йіѵепіаге йі зе ’ сепііпаіа см. С-1491.
йіѵепіаге йі 5еі соіогі см. С 2177.
тап& іаге рег веі сапі е іге Іирі см. С-465.
тозігагБІ йеііе «еі т ід і іа іа  см. М-1413.
рогге сіпцие е Іеѵаге кеі см. С -1935.
ё т а і і о  рег &еі §іогпі йеііа в е й іт а п а  см. М-975.
т а п с а п  зеі т е з і  а  Ііпіг Гап"0  см. М-1250.
веі ріейі йі іегга пе и ^иа§Ііа  Іи ііі см. Т-439.

5ЕЬЬА і 
аіи(аге а  ЬагЬа е а «еііа см. В-291
595. Ьаііеге 1а веііа іі.гесе йеі саѵяііо бить се іл о  вме

сто лошадн, срывать зло на ком-л. (ср. кошку бьют — 
невестке наветки даю т).

5Е6. саѵаге (или іеѵаге) чй йі 5 е"а  а) выбить кого л. 
нз седла; Ь) сбить с толку, 

сопокссге і саѵаМі аііе  веііе см. С-1358, 
еккеге йа Ъазіо е йа вена см. В-321, 
деііаге ѵіа іі Ьак(о рег 1а зеііа  см. В-322.
Іеѵаге цй йі зеііа  см. 5-596.
597. піапІепеггЛ іп веііа держ аться в седле; проявить 

стойкость, выдержку:
II ргоЫеша ё гіі ш апіепегзі іп ве ііа  Ііпсііё И со тЬ а і‘іпіепіо

51 ргоігае, е ПпсЬё II позѴо аѵѵегзагіо Поп сайе соірйо а 
т о г іе  (М. Риссіпі, «Сіпцие тіііопі»).

Задача с о с т о и т  в  т о м ,  чтобы продержаться до конца боя, 
пока наш противник ие будет уничтожен.

т е й е г е  Іа веііа аІГаяіпо см. А-1218.
598. то п іа і е іп веііа а) сесть в седло; Ь) взять власть 

в свои руки.
599. г ітап еге  іп веііа взять верх, выйти победителем.
600. г ітей егя і (или Іогпаге, ігоѵагзі) іп  зеііа  по.іра- 

ёчть свои дела;
Аѵеѵа репяаіо сііе. ѵепйепбо і гіие роботі, А 8І загеЬЬе 

ігоѵаіі гіі пиоѵо іп зе ііа  (В. ТессНі, «Ьа іегга аЪЬапйопаіа*•).
Он думал, что, продав оба земельных участка, сумеет 

поправить свои дела.

601. зЬаІхаге йі яеііа (тж. іо&Неге 1а зеііа) выбить из 
седла; занять чужое место, чужой пост.

602. ѵиоіаге 1а кеііа а) упасть с лошади; Ь) сесть в 
лужу, в калошу.

аІГазіпо поп 51а Ьепе 1а яеііа см А-1227.
603. 8І Ь айе 1а яеііа рег поп Ьайеге іі саѵаііо (тж. 

рег поп Ьайеге іі саѵаііо «і Ьайе 1а зеііа) ргоѵ. =  кош
ку бьют — невестке навет:си дают.

і саѵаііі 5І сопо5Сопо а ііа  зеііа е §1і акіпі а! Ьакіо см. 
С -1379.

а сг.ѵаііо сЬе поп рогіа веііа, Ьіайа поп $і сгіѵеііа см.
С -1383.

сЬі п іейе аІГакіпо 1а кеііа 1а сі&па ѵа рег Іегта см. 
А-1 236.

604. ё т е ^ і іо  регс’еге Іа яеііа сЬе іі саѵаііо ргоѵ. луч
ше потерять седло, чем коня; из двух зол нужно выби
рать меньшее.

циапйо поп «і рио Ьаііег ип саѵаііо $і Ьайе 1а кеііа
см. С -1-395.

605. 1а кеРа айогпа поп Га ті&Ноге іі саѵаііо ргоѵ. ^
красивая одеж да ума не прибавит.
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5ЕЬѴА Г
рогіаге ІгаясЬе г.еі Ьохсо (или Іе&па аі Ьоясо, а ііа  

веіѵа; тж. рогіаге аІЬегі а ііа  зеіѵа) см. Р-1228.
50§па іі §иеггіег 1е зсЬіеге, 1е веіѵе іі сассіаіог, е 80- 

^па іі рексаіог Іе геіі е І’аш о см. С-1194.
5Е М В РА РЕ  ѵ

зешЬгаге аі саігопі 5ап  Сгіхіоіапо см. С-3073. 
кегпЬгаге ип сапйеіоііо сіі сега см. С-421. 
кетЬгаге ипа д а ііа  сЬе Ьа регзо і см. С  268.
ветЬ гаге ип §гІ55Іпо см. 0-1078. 
ветЬ гаге ип’іт т а ^ іп е  см. 1-78. 
кетЬгаге Г отЬ га с)і ее зіеяяо см 0-339.
«ешЬгаге 1а чи агех іта  см. 0-37.
«ешЬгаге іі ге Егойе см. Е-136. 
кетЬгаге ип зассо см. 5-32.
«етЬгаге ип каіісе ріап^егке см. 5-100.
«етЬгаге ипо 5Іе«50 согро см. С-2751, 
сака т і а ,  риг (или рег) ріссіпа, сНе (и 5Іа, іи ші « ет - 

Ьгі ипа Ьайіа см. С-1196
ветЬ га ипа Ьаіепа 1апі’ё дгояко см. Ь -98. 
т і  ветЬ га  сіі аѵеге Іе согпа см. С-2710. 
ветЬ га іп атіс іа іо  см. 1-143. 
кетЬ га сЬе ѵайа а ііа  т о г іе  см. М-1988.

8ЕМ Е от 
« ете  сГЛДато см. А-266.
606. поп Іазсіаге пеапсЬе іі з е т е  с)і чс опустошить, 

ограбить.
рагеге ип шікигіпо йа вепіі см. М-1599.
607. «ихсііаге іі хеше восстановить, продолжить 

род.
о§пі егЬа кі сопозсе а і (или рег И) ве.тіе см. Е-122.
608. поп г іт а з е  іі з е т е  не осталось и следа (от че- 

го-л.).
5ЕМ Ш А КЕ ѵ 

кетіп аге  пеН’агепа (или зиІГагепа) см. А-1011. 
вешіпаге 1е Ьийеііа см. В-1366.
«етіп аге  і (гахсопі см. Р-1235. 
вешіпаге 1а піогіе см. М-1977, 
ветіп аге  пеііа каЬЬіа см. 5-6. 
ветіп аге  (1а) г іггап іа  (или хіггапіе) см. 2-67. 
киІГагепа «егпіпа сЫ кие крегапге ропе іп сиог сіі і е т -  

т іп а  см. А-1012.
609. с’ё чиеііо сЬе «еі.ііпа е с’ё циеііо сЬе т іе іе  ргоѵ. 

не всегда пожинает плоды тот, кто посеял; одному ко
решки, а другом у— вершки

сЬі гпаі я ет іп а , т а і  гассо^ііе см. М-227.
сЫ На раига гіі равзеге, поп вешіпі рапісо см. Р-742.
сЬі пе Ьа пе к етіп а! см. А-1377.
610. сЬі поп « ет іп а  поп гассо^ііе (или поп т іе іе і  

ргоѵ. не посеешь — не пожнешь.
сЬі рагіа « ет іп а , е сЬі іасе гассодііе см. Р-460. 
сЬі з е т іп а  ѵепіо, гассодііе іе т р е х іа  см. Ѵ-278. 
сЬі іеіпе 1е раккеге, поп зе т іп і Ъіасіе см. Р-742. 
ипо « ет іп а  е ип аііго гассо^Ііе см. ІЛ-Юв.

5ЕМІЫАТА /
611. іаге (или Іахсіаге) 1а « ет іп а іа  посеять, обронить, 

потерять что-л.
5ЕМ ІЫ АЮ  адд е от 

ѵіа к ет іп а іа  йі зріпе см. Ѵ-465.
612. зіаге а і (или пеі) «егпіпаіо ей повторять одно и 

то ж е, пережевывать старое:
— ѴіаІ 8 іа т о  пеі зет іп а іо !  — йіззе -и1« Іатепі Іа гіоппа 

(/. Шеѵо, «Соп/евзіопі йі іп Ііаііапож).
•— Ну вот опять за староеі — спокойно сказала графиня.

613. ш сіге йаі (или ѵепіг Іиогі йеі) вешіпаіо откло
няться от темы:

«Ма бопо іо. ТозсЫпа, сЬе 1о (Іісо, регсііё Ьо і сареііі 
ЪіапсЫ е 1о ронко сііге».

«О ВагиссЬі», е ііа  е зс іа т б , « т і  зет Ь га  сЬе іеі ѵайа Іиогі 
йсі зет іп а іо *  (V. Ргаіоііпі, « і е  гацагге йі ИапІгеШапо»}.

— Да, это я тебе говорю, Тоскина, я могу это го» рить. 
когда дол ил до седых волос.

— Ах, Бі іуикр!— воскликнула она, ! -  мне каж ется, что вы 
о^л о аяетес і от темы.

8ЕМ ІО  т
614. «риіаге кешіо выдавать себя за ученого. 

8ЕМ ОЬА і
615. врассіаге 5епюіа рег Іагіпа выдавать одно за дру

гое, втирать очки.
5ЕМ РІЛ СЕ ацд

616. вешріісе соше соІошЬа (или согпе ип (апсіиііо) га 
наивный, простодушный как младенец.

617. 5ешр1ісе <1і Ѵаі сіі 51ги11а себе на уме. 
5Е М РИ С ІТ А  /

іі сопяідііо йеі (гайі^оге ё соше 1а зетрН сіІа йеііа 
ѵоіре см. С-2469.
5ЕМ РК Е аѵѵ 

к етрге  т а і  (тж. т а і  зетр ге ) см. М-143. 
е55еге яетрге  1і см. Ь-631а. 
с’ё ветрге  тосіо  см. М-1672.
1га поі сі 5І ассо то й а  ветрге  см. А-83.

5Е N А РЕ  (реже 5 Е ^ Р А )  /
618. іа г  ьаііге (или каііг ге, то п іаге , ѵепіг) 1а зепаре 

аі пазо разозлить, взбесить.
д іі ё т о п іа іа  (или за іііа , за ііа іа )  Іа $епара аі па$о 

см. N-74°.
5 Е Ш О  т 

поп аѵеге ііоге сіі кеппо см. Р-905.
Іаге «еппо см. 5-622.
619. іаге а ®ио зеппо поступать по-своему.
1а$сіаге іі кеппо см. 5-621.
620. гассотапсіагзі а і кеппо полагаться на свой соб

ственный ум.
621. к таг .іге  (или Іазсіаге) іі яеппо (тж. изсіге сіі 

кеппо) потерять рассудок, сойти с ума:
— Е сЬі 1а риб зріееаге? Рогве ё ивсііо Йі 5еппо (Ь. Зіпа- 

асіа, «II діогш йеііа сіѵеііа»),
— А кто его знает? М ожет оя рехнулся.
Зогргеза егапбе, репяЬ О іиій: ш іа піабге Багй сопіепіа. 

поп Йіга рій сЬе Бопо ип Ьиопо а пиііо, поп 1о риб рій 
гііге соп (п ііа циезія дгагіа йі ІЛо сЬе Іе Ьо рог(а4о іп саза. 
Е Іи когргекн сЬе рег росо зиа шабге поп с! Іазсіаѵа 11 
іеппо (Ь. Зсіавсіа. «Сіи(й е II Сагйіпаіе»).

— Будет большой сюрприз для матери, — подумал Цжу* 
ф а, — мама будет довольна, она уж е не скажет, что я ни
куда не гожусь, когда увидит сю эту благодать, что я 
принес в дом. И  сюрпри был действительно такой, что мать 
чуть с ума не сошла.
622. іогпаге іп (или Іаге) яеппо образумиться
623. ігагге сН «еппо свести с ума, лишить разума, 
ш сіге <3і $еппо см. 5-621.
д іі аѵапга іі веппо с о т е  1а сгекіа а іго й іе  см. С-3046. 
сЬі Ьа ѵ ети га , росо «еппо ^ іі Ьа$1а см. Ѵ-300.
624. ( іі)  й отап й аге  ё кеппо (е  П гікропйеге ё сог- 

іевіа) ргоѵ. еЁ за спрос денег не берут.
т о і іо  «епо е росо кеппо см. 5-628.
625. о&пипо ѵа соі зио «еппо аі т е гса іо  ргоѵ. =

а) всяк по-своему с ума сх оди т; Ь) всяк  за  себя ста 
рается

циапсіс С!о сі ѵиоі рипіге Йаі ѵего $еппо сі іа  и зс і"  
см. В-483.

626. сіеі «еппо йі роі пе зопо ріепе 1е !о.«$е ргоѵ. 
всяк задним умом крепок:

Ма, соше гіісе ип ьяіісо  ргоѵегЬіо, Йеі зеппо (Іі роі пе зоп 
ріепе 1е Іоззе (А. Мапгопі, « / рготе&Н врозі»).

Но, как гласит старинная поговорка, задним умом всяк 
крепок.
627. зеппо ѵіпсе а$1игіа ргоѵ. ум л< беждарт хитрость, 
ѵіпо йепіго, 8еппо іиогі см. Ѵ-608.

ЗР^.'О т
аііеѵагві (или павсопйеге, пиігіге, зсаМ аге) 1а зегре 

іп «епо см. 5-671. 
аѵеге 1е согпа іп вепо е  піеМегееІе іп саро см. С-2690. 
5саІс1аг5І (или Іепегві) ипа ѵірега а і «епо см. Ѵ-616. 
сЬі Ьа а т о г е  іп  вепо, зетр ге  Ьа §1і вргопі а і Ііапсо 

см. А-679.
628. т о і іо  5епо е росо $еппо волос долог, д а  ум 

короток.
пиігі 1а кегре іп $епо (і ассепйега ѵеіепо см. 5-675,
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ѵірега т о г іа  поп шсгйе зепо, т а  риг Іа ш аі соІГойог 

гіеі ѵеіепо см. Ѵ-618.
5 Е ^ 1 В 1 Ь Е  а ее  

іоссаге 1а согсіа зепзіЬіІе а ^сі см. С-2668.
8 Е № 0  т  1) чувство; 2) сознание; 3) значение, смысл; 
4) направление.

629. 5еп8о со ти п е  (2) а) (или Ьиоп зепзо) здравый 
смысл:

— N00 5І риб гаеіопаге соп іе... Іи {а! деі Дізсогзі гіа 
едоізіа , зепга зепзо со ти п е  (С/. Зітопеііа, сТігаг таіііпа»).

— С тобой не договоришься... ты рассуждаешь как эгоист, 
в твоих словах нет здравого смысла.

«...Оаі, рег ипа ѵоііа, т е Ш а т о с !  ип ро ' ЙІ Ьиоп зепзо. 
АНа позіга еіа...>  (О. Агріпо, «Зіогіе б і ргоѵіпсіа» ).

«...Ну, хоть раз-то давай  сделаем по-умному. В наши 
годы...».
(Пример см. тж. Б-ЗІ6; 8-9Г5; Т-262),

Ь) общественное мнение.
630. зепзо шогаіе (1) а) совесть; Ь) нравственность, 

моральные устон.
631. зепзо оЬЫі^аІогіо (4) обязательное направление 

движения (транспорта).
632. зепзо ипісо (4) одностороннее движение:

II те з за д ^ іо --  Ьа ѵоіиіо гіЬайіге апсога ипа ѵоНа сЬе І-а 
роІШса гіеііа сіізіепзіопе поп риб еззеге регсогза а зепзо 
ипісо (<гЬ’і1піій», 10 поѵетЬге 1977).

В послании подчеркивается еще раз, что политика раз
рядки не может осуществляться в одностороннем порядке.

Ьиоп зепзо (2) см. 5-629 а).
633. — еззеге гіі Ьиоп зепзо (2) быть благоразумным: 

..Ега регісоіозо рег ІиІ ^ігаге а чиеІГога... соп <зиеІ1а га-
^агга  спе ега аЬЬазІапга сіі Ьиоп зетізо Йа зіаге чиіеіа, т а  
аЬЬазіапха іпІеП іеепіе йа зарег соеНеге 1а т і п і т а  оссазіопе 
сіі іие&іге (С. ЗсегЬапепсо, «Цозіаддіо» ) .

...Ему было опасно колесить в такое время... с  этой д е
вушкой, достаточно благоразумной, чтобы не поднимать 
шума, ио и достаточно умной, чтобы сбежать при малейшей 
возможности.

634. іп іи й і і  зепзі а) (4) во всех направлениях; 
Ь) (3) во всех смыслах, значениях.

635. {аге зепзо (I )  вызывать тошноту, чувство омер
зения:

«ІМоп гігіеге зс е т а , 1 о гіісо зи і зегіо: зеі гіЬпІіапіе, ІаІ 
зепзо» (11. Зітопеііа, «Тігаг таіііпа»),

— Н е смейся, дура, я  говорю серьезно. Ты омерзительна, 
ты мне противна.

...Мі гііззе сііе гіі ЬатЫ пі пе аѵеѵа аЪЪазіапга гіеі зиоІ, 
е ^иапгіо егапо апсога іап іо  ріссоіі 1е Іасеѵапо зепзо 
(N. СіпгЬигд, «Ьа зігасіа сНе ѵа іп сііій»).

...Она мне сказала, что дети ей и свои надоели, а  когда 
были совсем маленькими, они ее даж е раздраж али. 
іПример см. тою. В-517).

636. реггіеге і  зепзі (1) лишиться чувств, потерять со
знание.

637. ргепйеге іп т а і  8еп8о (3) обидеться, дурно истол
ковать.

638. іігаге іп гааі 5еп8© (3) извратить, исказить {сло
ва и т. п.).

639. іігаге а ті& Ііог зепзо (3) истолковать в  хорошую 
сторону, в хорошем смысле.
5ЕІѴТЕМ2А /  1) изречение, высказывание; 2) приговор.

640. аѵеге 1а зепіепга пеі ^оЪЪо (2) ^  проиграть су
дебный процесс.

гіаге (или  ^аге) зепіепге соІГассеНа (1) см. А-59. 
йаг зепіепге соІГазсіа (1) см. А-1181.
641. зрассаге (или зріаііеііаге, зриіаге) зепіепхе (1) 

изрекать избитые истины.
(ё )  те^Н о  ип т а ^ г о  ассогсЗо сЬе ипа ^ газза  зепіепха 

(1) см. А-90.
642. іапГі сарі (или  Іапіе іезіе) Іапіе зепіепге (1)

ргоѵ. сколько голов, столько умов.
8ЕГ4ТІЕКО т

643. са ісаг(зі) і! зепііего <32_вступить на путь...
644. ітЬоссаге ип пиоѵо зепііего вступить на новый 

путь.

645. зедиіге іі геііо зепііего идти по правильному пути. 
645а. іогсегзі <3а1 геЙо зепИего сойти с праведного

пути.
5ЕМ ІМ Е1ЧТАІЛ8М О т

646. аѵеге I з е п ііт е п іа ііз т і расчувствоваться, уми
литься (пример см. Ь-304).
5ЕІѴТІМЕІѴТО т

647. Іиогі сіі зеп іітеп іо  без чувств, без сознания:
..Х ’аппо р г іт а  Аппа аѵеѵа ргезо 1а ріеигііе е  рег диаііго 

діогпі е  поііі ега г іт а з іа  Гиогі сіі зеп іітеп іо  (С. Саз&оіа. 
«Поза Са^ІіаЫі»).

В прошлом году Анна заболела плевритом и в течение 
четырех суток была без сознания.

«Воѵе з іа т о ? .. Оіі роѵега т е !  зоп Іиогі й і зеп іітеп іо!»  
(А. Мапгопі, «г/ рготе&зі врозі»).

— Где мы? Горе мнеі Я теряю рассудок.

648. соп (иііі і §еп(ітеп(і с чувством, с толком. 
5 Е М Ш Е Ь Ь А  /

649. {аге 1а 8еп(іпеІ1а стоять на страже:
Ріпо а зега іпоНгаІа с ’ега зет р ге  сііі ѵепіѵа зоііо іі зио 

Ъаісопе соі тап бо ііп о , а сапіаге ипа зегепаіа. БІ ^іогпо, дН 
агіогаіогі іасеѵапо 1а зеп ііпеііа  рег зріаге Іе зие изсііе 
(С. йа Ѵегопа, сЬа тіа ѵііа іп ип га^діо йі зоіе»).

С наступлением темноты кто-нибудь пел под ее балконом 
серенаду в сопровождении мандолины. Днем влюбленные 
стояли на страж е у  ее дверей, чтобы ие пропустить, когда 
она выйдет из дому.

8ЕМ ТЩ Е ѵ
вепНге Гасчиоііпа іп {или а ііа ) Ьосса см. В-865.
зепіігзі чс (или чй) аййоззо см. А-292.
кепііг(кі) а зио а&іо см. А-354.
зепііге а ііо  Ді зё см. А-533
зепНге Гаііга с а т р а п а  см. С-334.
5еп(іг5і пеііа киа Ьеѵа см. Е -632.
5епііг5І Іа Ьосса саШѵа см. В-920.
5епйге і ЬгіѵНі пеііе о««а см. 0 -70Л  
вепііге Ьиоп дгайо а  дсі см. 0-928. 
яепНге 1а саісіпа см. С 116. 
вепііге сапіаге 1а §а11іпа пега см. С-76, 
кепйгяі а (или сака ргоргіа см. С-1179, 
кепйге сазсагзі Гакіпо см. А-1219.
®епйг5і іп сазо см. С -1236. 
зепіігзі іп саиза см. С-1318.
зепЯге сегіеге іі іеггепо зоііо  і ріміі см. Т-450 Ь). 
зепіігзі 1а согйа аі соііо см. С-2640. 
зепНгзі іп сгейііо соп чс см. С -3027.
$еп(іг сгексеге ГсгЬа (койо і рісиі) см. Е-110.
зепСігкі сиосеге іі Іе&аіо см. Р-393.
зепйгзі іі сиоге сіі (+ ш /.)  см. С-3281.
зепНге іі сиоге сіі ^Ьіассіо см. 0-389.
зепНгзі и  сиоге Іе&дего см. С-3282.
зепіігзі И сиоге ѵиоіо см. С-3283.
зепіігзі а  сШа^іо см. Б  584.
зепйге (Зі Йоѵе >1 ѵепіо зріга см. Ѵ-254.
зепііге 1е йие с а т р а п е  см. С-355
поп зепНге гіиоі Йі й егіі см. 0-195.
зепіігзі іп ( а т ід і іа  см. Р-133.
зепНге а і Ііа іо  см. Р-598.
зеп(ігзі ІізсЬіаге «И огессЬі см. 0 -5 73.
$еп(ігзі Ігегійо пеііа зсЫепа см. Р-1277. 
поп 5€пііг(зі) 1е ^ а т Ь е  см. 0-143. 
крпіігхі Іе {гатЬе кігопсЬе см. 0-178.
5ег*іге І1 ^Ьіассіо пеііе ѵепе ем. 0-389.
вепйгвеіа дій рег 1е гепі см. К-232.
зепйге ^о іа  (Іі г̂ с см. 0-850.
вепйге дгайо (е §гахіа) а чй см. 0-928.
кепіігпе <31 дгоззе см. 0-1109.
кепііге Іе к  с г іт е  сііеіго ^Іі оссЫ см 1. 67.
зепйгзі т а і е  см. М 277.
зепйгзі т а іе  іп ^ а т Ь е  см. 0-179.
вепйгкі т а п с а г  : ’а Іегга 50Но і ріесИ см. Т-428.
зепйге ііап саге  I іеггепо зойо  і ріейі см. Т-450 Ь).
кепйге пазсеге ГегЬа (зо ііо  і ріейі) см. Б-ІІО.
зепйге паксеге Іа дгатістпа см. 0-934.
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зепГіге а  пая о см. N-63.
хепііге осіоге йі Ьгисіаіо см. 0-264.
зепііге Гойоге йі зіоссаГіззо см. О 265.
зепі.ге ойоге йі гоІГо см. 0-266.
зепіігзі 1е 055а гоііе см 0-690.
зепіігзі іп рагайізо см. Р-394.
поп зепііге ріи пё саійо пё деіо см. С-16о.
поп зеп ііг(з і) р!іЗ Іе д а т Ь е  см. 0-143.
поп зепііге ріи і ріеаі см. Р-1697.
зепіігзі ріи 5ро§1іо йі ип ѵегше см. 5-1494.
зепііге ригго сіі Ьгисіаііссіо см. Р-2567.
зепіігзі гіЬоІКге (или г ітезсо іаге) іі запдие см. 5-176.
зепіігзі пеі запдие см. 5-177.
зепііге іі запдие йі дЬіассіо см. 0-389.
зепііге зсЬіГо а... см. 5-426.
зепііге іі зоііеіісо Йі чс см. 5-981.
зепіігзі зоззорга см. 5-120 '.
зепіігзі ( іа п іі)  зріііі пеі согро (или пеі реЙо) см. 

5-1418.
5епііг5і «іопаіо см. 5-1787. 
зепіігзі іогсеге 1е ЬийеІІа см. В-1367. 
зепГте ип ГиГГо аі сиоге см. С-3284 
5епііг«епе йі (и ііі I соіогі см. С-2179, 
зепііге ГиН’е йие Іе са.пра іе см. С-335. 
зепііг(зі) Ѵ“піге Гасциа (или ГасциоНпа) аПа (или 1п) 

Ьосса см. В-865.
зепііге 1а ѵосе е поп ѵейеге іі Гапіе, поп 5І йігеЬЬе, 

циезіо ё ип дгап ^ і^ап іе?  см. Ѵ-859. 
хепііге ѵоіаге ипа т о з с а  см. М-2045, 
зепіігзі ѵиоіо с о т е  ипа саппа см. Ѵ-975. 
апйаге а  зепііг сап іаге 1 дгЛІі см. 0-1058. 
ѵейеге ип Ьгшсоіо (или Іа Гезіиса) пеП’оссЫо аіігиі 

(или йедіі аіігі, йеі р го зз іто ) е поп вепііге Іе ігаѵі 
пеН’оссЫо ргоргіо (или пеі зио, пеі ргоргі) см. Т  891. 

поп ѵоіеге зепНге пё ригго пё Ьгисіаііссіо см. Р-2568. 
рег а т о г е  поп зі зепіе сіоіоге см. А-684. 
а т о г е  поп зепіе іа ііс а  см. А-672. 
сЬі Йеііііо поп Ьа, гозхог поп зепіе см. 0-86. 
сЬі ІІ зио Гідііо ігорро ассагегга поп пе «еп іігі аііе- 

ргегга  см. Р-693.
сЫ 8І зепіе сиосеге (или зсоіГаге), іігі а  её і ріейі см. 

Р-1721.
сЬі ѵиоі Гиоѵо, Йеѵе зепііг Іо «сЫ атаг :о иена даіііпа

см. ІМ 9 6 .
сЬі зоГГге рег а т о г  поп зепіе репа см. А-680.
Йоппе зепга ѵейеге е ѵіпо зепга «епііге поп зе пе 

ргепйе см. 0-811.
поп зе п’ё зепШ о ріи пё ригго пё ойоге см. Р-2569. 
ё ипо зіепіо а  зепіігіо см. 5-1702- 
ГеІеГапіе поп зепіе іі т о г зо  йеііа риісе см. Е-45. 
поп зі «епіе ипо гіНо см. 2-66.
циапйо зепГі діі аКгиі тап сатеп М , (іепі 1а 1іп§иа йеп- 

іго і Йепіі (или сГііийі 1а Ііпдиа Ггз і Йепіі) см. М-324. 
1а гіѵепсіо с о т е  ГЬо зеп іііа  см. С 2366. 
йа чиезіо огессЬіо поп сі зепіе см. 0-594.
650. сі зі зепіе тоск. тут дело нечисто:

— РегсЬё гіоѵгеі а \ _.* раига?
— РегсЬё сі зі чспіе, е пеззипо ё роіиіо ивсіге аИго сЬе 

т о г іо  (/. Саіѵіпо, еРСаЬе ііаііапе»),
— С чего это мне бояться?
— Да там нечисто. И никто из зам ка жлвым не выходив 
Іп чиеііа саза о. а с! зі зепіе, е пеззипо гіеі біпіогг

Е’аггагйегеЬЬе а богшіг зоіо іп ипа сегіа сатега , п е т т е п о  
рег іиііо 1’ого йеі топйо (Л. Рисіпі, «Регіа»).

В этом доме нечисто, и никто ни за что иа свете ие 
рискнет переночевать в одной из этих комнат.
т і  вепіо Ьоіііге іі сегѵеііо см. С -1625. 
а вепііге ипа с а т р а п а  коіа 5І діийіса т а іе  см. С-343. 
5І зепіе ойоге йі іе т р ев іа  (или йі роіѵеге) см. 0-268 
т і  зепіо «рассаге іі сегѵеііо см С-1625.
1а ѵепйо с о т е  ГЬо зепШ а см. С-2366 
ѵепіге йі^іипо поп к е т е  пезвипо см. Ѵ-290 

5ЕМТІТО а в в  
рег зепіііо  .Иге см. О 519.

5РРАКАТ0 а§а  
іп * 'рагаіа вейе см. 5-565.

«ЕРОЬСКО т
651. «ероісгі і.пЬіапсаН библ гробы повапленные, ли

цемеры, ханжи.
5ГП0ГІ0 г о т е  ®е и$сІ5$е йа ип «ероісго см. 5-843. 
ітЬ іапсаІига  йі вероісгі см. 1-57.
652. сопйигг^ аі зероісго свести в могилу.
653. (йі)$сепйеге пеі зероісго сойти в  могилу, уме

реть.
еякег» виІГогІо йеі «ероісго см. 0-607.
65«- §1асеге ®ойо ип вероісго а) быть погребенным; 

Ь) быть отягощенным, обремененным
Сайірісіодііо е зегѵігі риЬЫісІ ^іассіопо зоііо  ип з^роісго Йі 

беЬіИ («Раезе звга», 16 та^діо 1968).
Капитолий и городские службы просто погребены под 

бременем долгов.

655. ітЬ іап са іе  зероісгі а) лицемерить:
— Ь'Ьо ЛеНо рег ГагІІ ріасеге. Рег зерреЩге і! разяаіо.
— Абеззо поп ішЬІапсагші зероісгі (С. Ргиііего в Р. І.исеп- 

Нпі, «Ьа йоппа йеііа йотепіса»).
— Я сказал это. чтобы тебе было приятно. Чтобы похо

ронить прошлое
— Ну, а  гюка не лицемерь.

Ь) подлизываться, подмазываться, 
іепеге іі ріесіе ііеі «ероісго см. Р -1707.
656. ігагге йаі вероісго обессмертить, увековечить. 

5ЕРОЬТО адд
т о г іо  е «ероііо см. М-1991.

«ЕРОЬТЦКА / 
еззеге (или рагеге) ип Ьаггаго изсііо йі зероИига см. 

Ь-282.
ор&і іп Ндига, й о т а п і іп зероНига см. 0-284. 

5ЕРРЕИ Л КЕ ѵ 
верреіііге іі сагпеѵаіе см. С-992, 
т о г іо  е верреііііо см. М -і991
657. риоі апйаге а зерреІІігН тут тебе и крышка. 

5СК т см. ЗЕК Е
5ЕКА /

658. Гиііігпа вега смерть.
659. — йаге Г и К іта  зега убить, умертвить. 
й а(ІІа) т а И іп а  а(1Іа) зега см. М-946.
йа т а п е  а вега см. М  354.
йигаге йаііа т а й іп а  а ііа  зега см. М-948
поп йигаге й аііа  зега аПа п іай іп а  см. М-949.
Гаге с о т е  1а ^а іііп а  пега сЬе Га Гиоѵо 1а зега см. N-209.
660. Гаге зега е заЬаіо сй трудиться в поте лица без 

всякой пользы.
661. Гаг; зега а ш і ѵезрго умереть преждевременно.
662. е Ьиопа зега! сй и дело с концом, и привет1: 

«...5е СіаппеКо Ьа рагіаіо, ё ііп ііа е Ьио..,і; га Мг зе
ѵоіеіе аигіагѵеле. ргіша п-! гіаіе і зоЫі» (С. ЗсегЬапепсо. 
яI.’иото сНе поп ѵоіеѵа тогіге»)

— ...Если Дж аннетто прого_ори іся , все кончено привет. 
Но еслн вы хотите уйти отсюда, сначала отдайте мне 
деньги.
сЫ ё ЬігЬапІе Іа т а Н іп а  ё апсЬе Іа зега см. В-760. 
сГіі ё тап с іп о  1а таГГіпа, ё т ап с іп о  апсГіе 1а зега см.

М  339.
663. сЬі Іа зега тап и ра  (и((о, 1а таГГіпа сапіа сиссо 

ргоѵ. кто с вечера привык все подъедать, тот утром бу
дет куковать

1а соііега йеііа зега зегЬаІа аПа шаШ па см. С-2093. 
Б п  поп рад а  о&пі заЬаГо зега, т а  (рапйо р ад а  йа 

топеГа іпіега см 0-476. 
діі з1 Га поМе іппапгі зега см N-496. 
поп діийісаге Г и о то  пё іі ѵіпо, зепга ди'Гагпе зега е 

т аШ п о  см. ІІ-142. 
одпі Йі ѵіеп зега см. О 29^ 
рагоіе йа зега іі ѵепіо 1е т е п а  см. Р-609 
циапйо 11 іе т р о  ё геаіе, (гатопГапо 1а т& К іпа е 1а 

зега т а е з іг а іе  см. Т-316.
5ЕКАТА [

Гаге Іе зрезе Йі ипа зегаГа см. 5-1374.
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5ЕКВА КЕ (гае. 5ЕРѴ А РЕ ) ѵ 

зегЬаге 1е аррагепге см. А 948.
зегЬаге ІІ >гро (или Іа рапсіа, Іа реііе, 1а ігірра) аі 

(или рег і) іісЫ см. р-633. 
зегЬаге т о й о  см. М-1666. 
зегЬаге чі- пеі реііісіпо см. Р-1079.
5егЬаге ѵіѵа 1а гпепіогіа (1! цй см. М-1091, 
поп еззеге Ь и о ю  пё йа сиосеіе пё йа зегЬаге см. 

В -1450.
і а  йаге е ііа зегЬаге см. 0-38.
Ьізодпа зегЬаге Іе т о п е іс  ЫалсНе рег 1 ^іогпі пегі см.

В-685.
Іа соііега йеііа іега  зегЬаІа а ііа  т а й г л а  см. С-2093, 
іі те& Ііо ѵа зегЬаіо йа и іі іт о  см. М-1056, 
циапйо іі іісо зегЬа іі Псо, Ьиоп ѵіііапо зегЬа 11 рапісо 

гм Р-641.
5ЕКСНЮ

664. созіаге рій сЬе іі 5егсЬіо а ’ ЬиссЬезі стоить очень 
дорого.
5Е К Е  (тж. 5ЕР.) т  

5ег Аррипііпо см. А-966. 
зег (ассепйа см. Р-10.
5ег ІтЬ го^Ііа  см. 1-66.
8ег М агііпо см. М-881.
гезіаге (или гійигзі) с о т е  вег N01 егі см. N-390. 

5ЕКЕГМО аѵд 
а сіеіо зегепо см. С -1837.
— с о т е  ип Іи іт іп е  а  сіеі зегепо см. Р-1429. 
а  т е п іе  зегепа см. М  1125. 
аѵеге іе т р о  «егепо см. Т-219.
Доппа е Іипа, 0§§ і ё зегепа, й о т а п і ё Ьгипа см. 

В-1266.
8Е К ІЕ  /

665. іп зегіе обыкновенныг, рядовой:
Ьа ёоппа 1п зегіе Ьа Пііяяі зет р ге  ипа за іи іе  (11 Тегго, 

т а  іі ріаііо $огіе... пеііа зиа сопѵегзагіопе ё Іа зиа іп- 
8ІаІ>.1іІ& Ііаіса (С Сейегпа. «Зіцпоге & 5 іцпогі»).

Обыкновенная женщина как правило отличается железным 
здоровьем, но основное блюдо... которым она всех утопает 
в разговоре — зто как  раз ае слабое здоровье.

5Е К Ю  а е е  е т
666. вегіо соше ип (о§1іо йі гагіа  ЬоІІаіа очень 

серьезный, строго официальный:
Сіиііо <11-роке оепі готш огіопе; Ііѵеппе, ІШ ’а иг ігаііо, 

зеііо  с о т е  ип ЮМ-о Йі с а п а  роЛ аіа (О. магоііа, <-МаІ Л  
Оаііегіа" ).

Д ж улио вдруг, подавив волнение, принял строго офици
альный вид.
667. зегіо с о т е  ипо «ѵіггего очень серьезный, сдер

жанный:
Ооро ш аппо (И циезіа ѵііа зепга аісипа ѵагіапіе, 1а 

І а т а  <1і Ь тегеп гіап о  Рагопхіпі ега [аііа : ип и о то  зогіо. 
сіоё ьегіо с о т е  по зѵіггего, йі росНе рагоіе е гіі пеззиг. 
сс Нбепга (Р. Скіага, «Ьа зрагіігіопе»).

Через год гакой жизни без потрясений сложилось общее 
мнение об Эмеренці :ано Паронцинн: человек твердых правы п, 
очень сдержанный, немногословный, не имеющий близких 
друзей.
668. зиі зегіо всерьез, не шутя:

— Е диезіа рпетта?..
— ...Те по гііе зі іассіа зиі зегіо (М. РиссЬгІ, «ЕЬгёі» ).
— А война?..
— ...Боюсь, что это всерьез.

(Призер см. тж. С-474; С 606; 0-40; 0-578; К-302; 5-635; 
Т-323 °),
669. — ргепйеге (или рідііаге) зиі зегіо принимать 

всерьез:
ОЬ. Іо гпі гісоггіо, поп сі роіеѵапо ргепйеге зиі зегіо 

регсЬё апсЬе іи егі Іап іо  діоѵаие е ѵоіеѵі рагеге цп и о то  
(С. Аіѵаго, <г!а то&ііе» ).

Д а. я  вспоминаю. Н ас не могли принять всерьез, потому 
что и ты был слишком молод, а хотел казаться мужчиной. 
(Пример см. тж. В-915 Ь; В-1085; Ь-717).

8ЕКМОЫЕ п\ 
теМ еге т а п о  аі зегто п е  см. М  635.

8Е К РЕ  /  е лі
670. апйаге с о т е  1а зегое аІІ іпсапіо действовать как 

зачарованная змея, д е й с в с  ать по чужой указке.

671. аііеѵагзі (или па^сопйеге, пиігіге, зсаійаге) 1а 
5егр« іп 5епо пригреть змею на (своей) груди:

СИ огаіогі рагіаѵап апсііс гіі п ет іс і Іпіегпі, Й1 зегрі па- 
зсозіі пеі зепо, сЬе т  аѵапо зев г^ іатеп іе  1а ѵііа гіеІІа сіі- 

Іа  (Р. Іоѵіпе, «Ье Іегге йеі Засгашепіох).
Ораторы говорили и о внутренних врагах, о зг>*“я \ ,  при

гретых на груди, которые тайио угрожали жизнк города,

672. Іаге 1а ,еегре гга 1е апдиіііе быть змеей среди 
угрей; быть волком среди овец.

пеііе ьеііе ш игадііг 5! яепега іі вегре см. М-2169.
673. сЫ Иа (или  ё) іл с іа т р а  о пеІІе вегрі Иа раига 

Йеііе Іисегіоіе ргоѵ. еЁ пугаімя ворона куста боится.
1е соке ІипдЬе йіѵеп ало зегрі см. С-2910, 
пе’ Погі сі соѵа Іа кегре см. Р-915.
674. ш огіа 1а всгре, крепго іі ѵеіепо ргоѵ. мертвая 

змея не ж алит.
675. пи4гі 1а яегре іп хепо й  ассепйега ѵеіепо ргоѵ. ~  

рыкормил змейку на свою шейку; сколько змею не дер 
ж ать, а беды от нее ж дать.

676. 0§п1 «егре Иа И кио ѵеіепо ргШі =  у  ьгякой змеи 
свой яд.

зи ііа реііе йеііа вегре пеззипо Ьа іа  аііе шассЫе см. 
Р-1073.

6 /7 . 1а зегре сошіпсіа а  зройііагзі йадіі оссі.і ргоѵ. 
рыба с головы іниет. 

аі іегпро йеііе зегрі Іе Іисегіоіе (аппо раига см. Т-338.
678. ѵісіпо а ііа  зегре с’ё іі Ьіассо ргоѵ. змея страш

на не только ядом, но к ковяргтвом.
5ЕКРЕГМТЕ т 

Ігеійо  соше іі кегрепіе см. Р-1267.
Іііі^иа йі зегрепіе см. Ь-640. 
каііаге с о т е  ип зегрепіе см. 5-111.
679. тап^егеЬ Ь е ип яегрепіе он хоть змею съест (об 

очень голодном человеке).
ЗЕКРЕГМТИМО адд  

Ііпдиа эегрепііпа см Ь-640.
8ЕККА I 

саМс йа зегга см. С-154.
680. Ноге йі зегга (тж. ііоге аііеѵаіо іп зегга^ т е т и ч -  

ное растение.
5ЕМКАКЕ ѵ 

зеггаге Ь оііеда см. В -1090. 
зеггагзі а  сЬіаѵе см. С -1694.
Зеггаге ІІ сиоге см. С-3280.
зеггаге і раппі аййоззо а  чй см. Р-зЗО.
зеггаге ип раг*ііо см. Р-707.
зеггаге рогіе см. Р-2109.
кеггаге Іе ридпа см. Р-2408.
зеггаге 1а з(а11а циапйо і Ьиоі зо.іо зсарраіі (или Йоро 

сЬе зопо Гидрііі, зсарраіі і Ьиоі) см. 5-1599. 
зеггаге Гизсіо а Ы еііа см. Ѵ-229. 
аі зеггаге Йеі сопіі см С-2523. 
сЫ ѵіеп йіеіто, зеггі 1'изсіо см. 11-236. 
іі пойо т і  зегга аМа ро іа  см. N 377. 
аі зеггаг §1і оссЬі зі заійопо і сопй см. 0-253. 

5ЕККАТО а ее  
соп 1а до іа  зегга^а см. С-845, 
іп Ьосса зеггаіа поп епігб т а і  т о зс а  см. В-801. 

5ЕКѴА [
Іі&ііо йеііа зегѵа см. Р-689.
ѵо'еге 1а Ьоііе ріепа е 1а эегѵа иЬ(Ь)гірса (или Ъгіаса) 

см. В 1083.
Іа йгі((а ё зегѵа йеііа т ап с іп а  см. 0-554 

ХЕКѴмКЕ ѵ см. 5ЕКВАКЕ 
8ЕКѴЕ1ЧТЕ а ее  

сгѵаііеге зегѵепіе см С -1324.
— (аге йа саѵаііеге зегѵепіе см. С-1325.

5ЕКѴ1КЕ ѵ
зегѵісе яй йі ЬагЬа е (й і) сареііі (или ііі ЬагЬг е раг- 

гисса) см. В 252 
?егѵ5ге йа сапйеііеге см С-419, 
зегѵіге йа сотой іп о  см. С-2315.
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кегѵіге сіі сорегіа а  ч<1 см. С-2597, 
чегѵіге чй с!і соррг. е с)і соііеііо см. С-2617, 
вегѵіге а йие райгопі см. Р-45.
«егѵіге 1а т е зк а  а ч<1 см. М-1259, 
чегѵіге Мі ге&оіа см. К-201. 
вегѵіге рег (или сіі) гіріепо см. К-402. 
чегѵіге с)і всаіа а  ч<1 см. 5-307. 
чегѵіге сіа (гатро ііп о  а  чс) см. Т-832, 
зегѵіге Йі г ітЬ еІІо  см. 2-53.
Ьиопа ѵіа поп рио іепеге, циеі сЬе вегѵе 5епг’аѵеге 

см. Ѵ-516.
ипа сега сЬе зегѵе а  то Ш  т о г іо г і см. С-1519. 
сЬі р ад а  р г іт а  ё ілаі «егѵііо см. Р-72. 
сЫ вегѵе іп согіе ти о ге  аііо  зрегіаіе см. С-2829, 
с о тр а ^ п о  а ііеего  рег сат іп іп о  Н кегѵе рег гопгіпо см. 

С-2342.
ипа согагга вегѵе а  сепіо Ьгі&Ье см. С-2629, 
поп «егѵе сііге: рег іа і ѵіа поп раззего, пё <Іі ІаГасциа 

поп Ьеѵсгс см. Ѵ-519.
циапгіо і Ьоѵі поп ѵо&Ііопо агаге, поп $егѵе Нксіііаге 

см. В-1119.
Н вегѵіго іо 1а ше««а! см. М-1264, 
вегѵе риге Іа т о іі іс а , Йі55е 1а (о г т іс а  см М 1706. 

5ЕКѴІТО адд
681. еззеге кегѵііо е гіѵегііо сй как сыр в масле к а 

таться.
8ЕКѴІТОКЕ ѵ 

Іаг ГАгІессЬіпо зегѵііоге сіі йие расігопі см. А -1077. 
сЬі ѵиоі ѵегіеге іі райгопе, «иагсіі іі кегѵііоге см. Р-49.
682. (ап іі зегѵііогі, іап іі п ет іс і ргоѵ. сколько слуг — 

столько и врагов.
И ѵіпо ё Ьиоп кегѵііоге е саіЯѵо расігопе см. Ѵ-610. 

5ЕКѴІ2ІО т  
Гаге ип Іа ііо  е Йие «егѵігі см. Р-284.
{аге ипа ѵіа а  йие вегѵігі см. Ѵ-485.
(аге ип ѵіа§§іо е йие зегѵігі см. Ѵ-547.
683. гепгіеге ип Ьеі вегѵігіо оказать медвежью услугу:

«Аѵеіе Гаііа ипа ЬеІІа ахіопе! М ’аѵе*е гезо ип Ьеі зег- 
ѵІ2Іо. Ѵп Иго сіі ^ие5^а вогіе а ип д а іап іи о то , а і ѵозіго 
сигаіо!» (А- Мапгопі, «I рготезві врозі»).

— Хорошенькое дело! Вы оказали мне медвежью услугу. 
Сыграть подобную шутку с  порядочным человеком, вашим 
пастырем!

сЬі егга пеІГеІегіопе, егга пеі «егѵігіо см. Е-55.
684. сЬі (а іі $егѵІ2Іо аі ѵіііапо, ві «риіа іп т а п о  

ргоѵ. =  кто глуж ит подлецу, тот бьет себя по лицу. 
8ЕКѴО т

вегѵо сіі Б іо см. Б-456.
5Е5АМО

685. З ев ат о , аргііі! Сезам, откройся!:
Ое ѴіпсепгІ зі ассогзе сііе 1а зиа чиаШ Іса (11 сошгпіззагіо 

Й1 роіігіа ега з іа іо  ГартііІ 5еза по е сііс 11 согпшеікіаіоге ега 
ргеоссираіо е аѵеѵа зоргаНиНо раига (А. Се Апцеііз. «II 
питего йеііе Іге огскііісс» ).

Д е Винченци ааметил, чт» его ввание комиссара полиции 
сработа по вроде магического «Сезам. откооЯсяІ» и что ко- 
мендаторе был озабочен и, более того, испуган.

5Е55А1ЧТА т
686. храссаге іі зеззаш а идти минута в минуту (о ча

сах).
5 Е 8 5 0  т

687. *е55о Ггадііе (или деппіе; тж. депііі $е$8о) ела 
бый пол, прекрасный пол.

688. $е$50 ..й&ііоге сильный пол.
689. іегго вевяо мужеподобные женщины и старые 

девы.
690. йізсиіеге «ші «е55о йеріі ап&еіі вести пустые раз

говоры, споры:
Н, реевіо, сЬе сі з іа  :Ы зі зеогаода в ізропаеге, аѵѵакн 

гапгіо соі зио іпіегѵепіо 1 'ІЛеа сЬе 8І ІгаШ  «его Л’в о  рго- 
Ыетпа ап^озс'озо е  зегіо. апгІ-.Ьі й"ип*ог!о8і4і Леепа ді Іаг 
іліраііісііге 11 зеззо  «ІееІІ ао|>еии . іР. кх/сНі. іІЛІш іапо  

Іе»),

И, хуже того, находятся люди, которые берут на се 5я 
труд отвечать на подобные вопросы, подтверждая своими 
в ггуклениями тот факт, будто речь действительно идет о 
мучительной и серьезной проблеме, а не о праздном во
просе, перед которым вопрос о том, какого пола ангелы, 
выглядит глубокомысленным.

8Е5ТА  I
691. аѵеге Іе везіе педіі оссЬі иметь точный глаз.
692. рагіаге соп Іе зекіе а) говорить размеренно, 

Ь) говорить предельно точно.
5Е5ТО  I адд

я&ете ип егое гіеііа 5е®іа діогпаіа см. Е-141.
5Е5ТО  II т

693. Йаге (іі)  зезіо а  чс поправить, привести в поря
док, уладить:

Ѵіііогіа іп іапіо аѵеѵа аіігаѵегваіо 1е заіе оѵе еі аііепйеѵа 
а зредпег і Іи т і  е ііаг зевіо аі гпоЬіІе (М. й’Аге%Ііоя «Еііоге 
Ріегатозса»).

Тем временем Виктория прошла через залы , где слуги 
гасили огни и расставляли мебель.

Оаіо зезіо созі а ^це5^а іассепба... зеезе Вгапсаіеопе !п 
ріагга (М. й'АгевИо, «Еііоге Ріегатовса»).

Уладив это дело... Бранкалеоне вышел на площадь.

694. (г і)т е й е г е  дс іп (или а) 5е8(о привести в поря
док:

«Ё 1а ѵііа сЬе т і  ріасе Ьепе. Ш теИ егето  1е созе а 
зезіо» (М. Ргівсо, «Сіі егейі йеі ѵепіо»).

— Такая жизиь мне нравится. Хорошо. Мы наведем по
рядок.

Репзаѵа сЬе Ьазіаззе, пеі ^гоѵіеііо йе^П аЯ агІ <ІІ Епгісо. 
рег гіхпеііеге іи ііо  Іл зезіо, ипа рій зігеііа ѵі^ііапга еиііе 
зегѵе е ип огбіпе те іісо іо зо  пеііе зрезе (Р. Іоѵіпе, «Ье іег- 
ге йеі Засгатепіо»).

Она считала, что для  того, чтобы привести в порядок 
запутанные дела Энрико, было достаточно упорядочить рас* 
ходы и строго контролировать прислугу.

— т е ііе г е  ( іі)  сегѵеііо а  «екіо см. С-1599.
695. (г і)теН еге  чй іп векіо восстановить силы, здо

ровье:
Вазіаѵа аііога ип ЬіссЬіегіпо е 1а Ьгегга беі шаге р е ' 

гітеііеггпі Іп зезіо (С. Раѵезе. «Ьа зріаввіа»).
Достаточно было стаканчика и морского ветерка, чтобы 

я вновь был в полном порядке.

8ЕТА /  
ііпе с о т е  1а ®еіа см. Р-843. 
піікегіа ѵеяіііа сіі веіа см. М-1540, 
с а т т іп а г е  зорга ип Іііо (Іі веіа см. Р-770 
еяяеге йеіісаіо с о т е  ип іііо  гіі «еіа см. Б-82. 
ѵоіегсі 1е всаіе гіі «еіа см. 5-308.
696. сЬі поп рио рогіаг Іа зеіа  рогН 1а Іапа ргоѵ. ^  

по одежке протягивай іожкн.
соііа рагіепга е соі іе т р о  Іа Го^ііа йі §еЬ о  йіѵепіа 

ѵехіе йі яеіа см. Р-923.
1а в с іт т іа  ё ветрге  к с іт т і а  апсНе ѵевіііа йі веіа см. 

5-453.
697. Іа веіа поп ііепе іі пойо ргоѵ. ^  нгльзя сделать 

невозможное; выше головы не прыгнешь.
5ЕТАССІО и см. 5ТАССІО
5ЕТЕ /

698. зеіе Іагіга уж асная ж аж да.
699. іп&аппаге Іа веіе заглушить, утолнть жажду.
700. Іеѵагві 1а «еіе соі ргоксіиНо (или соп Гасдиа 5а- 

Іаіа) ргсѵ. есть солонину, когда пить хочется (ср. мас
лом огонь ие гасят).

«О поп йісеѵі сЬе И тап са ѵ ач о  ц\1 1псоп(гІ соп Іа сіаззе 
орегаіа». 8 оШп1 езо: е іо 11 Іеѵь 1 .. зеіе соі ргозсіиііо, 
йошапі ѵіепі 1п р іагга  йеі Г и о т о  е  с! ІаІ ^ѵз^ ссспіс.. 
(I  ВіапсіогМ, «АІІе диаііго і Ріагга йеі Оиото>).

«Не тт ' ли говорил, что тебе ие хватает встреч с рабо
чими?» Это означало: чавтра ты получишь зто удовольствие 
и выступишь иа площади у Миланскѵ. -о собора...

йаіе (или йа’) йа Ьеге аі ргеіе, сЬе іі сЬіегісо Ьа веіе 
см. Р-2266.

о§пі ігЫ а  асциа саѵа Іа веіе см. А-249.
5ЕТТА [

ипа ресога іп іе іія  ь ’ащ тогЬ а цпа «еііа см. Р  975.
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8ЕТТЕ пи~п е т

1е кейе уіогпаіе йеі т о п й о  см. С-517.
701. ьейе а Іеѵаге хитрость, ухищрения.
702. — Іаге ип зейе а Іеѵаге задум ать хитрый план, 

хитрить
5ейе ревіі см. Р-1401.
— йігпе йі кеііе рекіі (тж. йіге 1е зейе рекіі йі„.) см. 

Р-1402.
вейе ѵігі сарііаіі см. Ѵ-817.
асеіо (или оііо) сіеі зей е  Іайгі см. 1,-81.
с ій а  йеі 5еЙе соііі см. С -1982.
1іп§иа сЬе вр а н а  (или сЬе краггегеЬЬе) кейе Гогпі см. 

Ь-649.
зііѵаіі йеііе 5ейе Іе&Ье см. 5-1735.
— саігаге &Іі кііѵаіі йеііе $ейе Іе&Ье см. 5-1736. 
соп зей е апіше іп согро соше і &аііі см. А-773. 
а  ®ейе сНіаѵі см. С -1695.
аі зеМе сіеіі см. С-1840.
(Іі $ейе сойе см. С-2988.
703. а  веііе а зей е  в большом количестве, обильно:

...А<1 ип Ігаііо II Іегосе Саѵаііеге зі зепіі ип Ігешепйо 
рІ2<:ісоге арП оссЫ е сошіпсіб а ріапреге а  гизсеііі. Ье Іа- 
рі і тс (*11 зсоггеѵапо рій рег Іе киапсе ьеііе  а  зеііе 
(О. КоЛагі. « іе  аѵѵепіиге йі ССроШпо»),

...Неожиданно жестокий синьор Помидор почувствовал 
сильное жжение в глазах и заплакал в три ручья. Слезы 
потоками текли по его щекам.

зой о  5е11е 5І&ІІІІ (тж. сіііиво соп зеііе 5І§і11і) см. 
5-764.

— ІіЬго сЬіизо соп ®ейе кі&іііі см. 8-765.
■— теН еге  койо ®ейе 5І&ІІ1І см. 5-766. 
іп циаііго е іге зей е  см. <3-92.
аігаге аі ®ейе сіеіі см. С -1854. 
аѵеге Іе согпа е вейе раІсНі см. С-2691, 
аѵеге вейе а п іт е  с о т е  і &айі см. А-778. 
аѵеге і вейе зрігііі йеііа д а й а  (или с о т е  і §а11і) см. 

5-1465.
соіріге соі йіаѵоіо а 5ейе сойе см. Б-329. 
соп зи таге  іі Ьепе йі кеііе сНіезе см. В 484.
704. поп йаге пё іп 5ейе пё іп 5еі тоск. е і  не прийти 

ни к какому решению, остановиться на полдороге.
705. йевіаге (или враѵепіаге) і вейе йогпііепіі разбу

дить спящих мертвым сном:
1 ,'п ш аіе іпіепгіопаіо... роІгеЪЪе Іаг сгебеге... сЬе апсо

циезіо раезе Іоззе ип Ъ а ііа т т е ..,  регсЬё сопсоггопо іп 
^гап ГоІІа а ііа  Іеііига гіе’ ^іогпаіі, созе оггіЬіІІ, соше Іи 
ѵесіі, Іаіе гіа зраѵепіаге апсо 1 хеііе Йогтіепіі (С. Сіизіі, 
«Ерізіоіагіо>).

Можно подумать, что какая-то заразная болезнь превра
тила и нашу страну в бедлам, где огромные толпы соби
раются, чтобы читать эти ужасные газеты и поднимать шум, 
способный разбудить д аж е мертвых.

е$$еге соше і $оІйа(і йеі рара сЬе іп хейе поп коп 
Ьиопі а кЬагЬаге ипа гара см. 5-907.

706. Гаг 1а ѵізііа йеііе 8еЙе Сіііеве ходить по инстан
циям, обивать пороги.

шиоѵеге ®ейе ѵоііе Іа Ііпдиа іп Ьосса см. Ь-686. 
рогіаге 1е согпа е 5ейе раІсНі см. С-2691, 
рогіаге аі зей е  сіеіі см. С -1854. 
зийаге зей е  сагпісіе см. С-291.
(сНе) іі ѵепда Іе вейе ревМ см. Р-1403.
Іе йоппе Ьаппо ®ейе «рігіН с о т е  і &айІ см. Б -803. 
іі §іи5іо сайе (или  ресса) зейе ѵоііе аі ёіогпо (е  роі 

гівог^е) см. С-790.
&1і т а п с а  вейе Ііге а  Гаг ипо 5сийо см. М-327. 
тапдегеЬЬе іі Ьеп сі ®ейе сЫеке см. М-378, 
іі т а п ^ іа г е  зредпе ъеііе т а і і  см. 'Л-387, 
т із и г а  зейе ѵоЙе е іа§1іа ипа см. М-1598.
707. зей е  іио =  твое счастье.

5ЕТТЕМ ВКЕ т
708. ІІ веМегпЬге сіеііа ѵі(а (гж . ѵігІІ іеІІеш Ьіе) ег 

осень жизни; зрелость (пример см. Р-903).
одпі иссеііо йі в ей етЬ ге  ё ЬессаГісо см. ІІ-20.

8ЕТТIМАNА [
709. гівсиоісге 1а ксШшаг.а получГіть недельную за

работную плату.
ё таМ о рег 5еі §іогпі йеііа яеШ тап а см. М-975, 
діі т а п с а  ип ^іогпо Йеііа в е й іт а п а  см. С-601.
710. сі ѵиоі ипа «еШгпапа! сй это сказка про белого 

бычка; этой и.-тории ие будет конца.
8ЕТТ1МО а ее  

аі $ейішо сіеіо см. С -1840.
5Іпо аПа в е й іт а  депега/іопе см. С-331. 
іп(п)акгаге (или Іеѵаге) аі яеШ то сіеіо см. С-1854, 
ваііге аі в е й іт о  сіеіо см. С -1857.

5РАМАКЕ ѵ 
Ьосса йа вГатаге см. В-823.
поп аѵеге (ап(а сагпе аййовзо йа зГ атаге ипа т а г -  

т е д ^ іа  см. С-956.
8РАNОАКЕ ѵ

711. в іап ^агіа  перебиваться кое-как, с трудом сводить 
концы с концами:

СозІ гіизсіѵа а зіап^агіа, БеЬсеп ІеІІа игіаезе (иНо II 
ріогпо сііе ІеІ ега писіа е сЬе I ЬашЫпі сгезсеѵапо соте Іе 
егЬассе (А. Могаѵіа, «Киоѵі гассопіі готапі»).

Так Гвидобальди удавалось сводить концы с '«пцам и , 
хотя Иелла и кричала целыми днями, что она совсем об
носилась и что дети ра :тут как сорная трава.
712. 5Іап§аг5е1а ловко выкрутиться.
713. $Гап§агсеІа соп цй поладить, столковаться с кем-л. 

8РА КЕ ѵ
сака Гайа е (егга $Гайа поп 8і рада  чиапіо со$іа см. 

С -1193.
8РАКРАЬЬАКЕ ѵ 

сЬі Га ГаПа, е сЫ поп Га, яГагГаІІа см Р 92.
8РА 8С ІО  т

714. сайеге (или савсаге) а  зГазсіо рухнуть как ме
шок:

Соше еЬЫ . Ьіизо Гизсіо е ассезг Іа сапсіеіа, ші ІазсІаІ 
сагігге йі зіазсіо  зиі Іеііо  (Л. Могаѵіа. «Ыиоѵі гассопіі го- 
тапі»).

Едва успев закры ть дверь и  заж ечь свечу, я  тут ж е без 
сил повалился на постель.

8ГЕККАКЕ ѵ 
вГеггаге саісі см. С -137. 
вГеггагві йаі $оппо см. 5-1045.

8РЕ К 2А  і
іі саѵаііо Га апйаг Іа 5 .егга см. С-1381.

8РЕК 2А К Е ѵ
поп аѵеге сойа йа вГеггагві см. С-2029.

5РШ А К Е  ѵ 
зГійаге Ееііо іі Ьидіагйо см. Ь-359. 
кГійаге іі т а й о  аііе  8а88аіе см. М-972.

8Р ІО иК А К Е  ѵ
715. Гаге кГі^игаге ставить в неѵцобное положение: 

«Раге сЬе і а  II йіѵегіа а  ІагшІ аІІеигаге» гііззе соп ш аі
апішо Зегаііпо аі ргоіезаог ВагіІаі (Д. °апгі,іі, *1м г  "I 
сеііа зепга риісеііаееіо»).

— каж ется, что тебе досі _вляет удовольствие ста* 
вить меня в неудобное оолож сниі, —■ сердито сказал Сера* 
фино учителю Барилаи

8РІЬА К Е ѵ 
кН'аге ((и й а )  Іа согопа см. С-2720.
5Шаге іи й о  іі гозагіо см. К-542.
Іа согопа 5’ё хГіІаІа см. С-2721.

8РІЬА ТА  Г
716. а ііа  $Гі1а(а гуськом.

5РІЕХО т
717. Іеѵагкі §11 зГНгі ^  рассеять хандру, рассеяться:

— Ьш , — сопсіизе аііегап.спіе, — ѵ іа^р іі регсЬё 6 Іапіа 
ЗІІсоІ е  рег ІеѵагзІ е і і  5 І1І2І киоіі (Я. Могипіе, иѴізоІа М 
Агіиго»),

— Отец, -  гордо закончил Артуро. — путешествует потому, 
что он ие такой как все! Он это делает только для соб
ственного удовольствия!

8РІО КАКЕ ѵ 
кГіогаге 11 сойісе см. С-2068. 
зГіогаге 1а шепГе см. М-1160.
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5РОСАКЕ ѵ 
кіо&аге 1а Ьііе см. В-742.

5РО С О Ю  т
718. іаге <3* Чс а) роскошествовать, щеголять 

чем-л.:
Т иііаѵ іа іагпаѵа аі раезе, йоѵе аѵеѵа ипа саза, ипа ѵоііа 

оепі Іге о чиаііго  аппі. е зі сошріасеѵа сіі іаге зіоДОіо <іеі 
5иоі сіоііагі. гісі зио ЬагЬаго іпеіезе е беі зио рій ЬагЪаго 
ііаііапо (С. Ьеѵі, «Сгізіо &і ё / егтаіо а ЕЬоІі»).

Все ж е раз в три-четыре года он приезжал иа родину 
и с наслаждением щеголял своими долларами, своим вар
варским английским и еще более варварским итальянским 
языком.

Ь) щедро оде пять, делиться с кем-л.:
...Іо  сі загс ргіша <11 Іе е ^ііепе вѵгй раі Іо. е <М ІиЧо 

Пі;е1 1о сііе е іі йіго (аг4  зЪ в  ,іо соп Іе {Р. Мопеііі, сМогіе 
Леі (Прісіта* ).

Я побываю там до тебя и переговорю с ним об этом, н 
все, что я ему скаж у, ои сам тебе выложит.

5РОСС от
719. ііаге 5?о§о дать выход своим чувствам:

Рогзе 1 ЕІоѵапі лЬгічсііі Уегапо аррозіаіі іп (І_а1с1іе рипіо, 
з ’егапо - И . а  даг а ісдо  1 га сезриціі бі сазіа^п і пос- 
сіоіі. е бі 1і 1о Іп5е-;иіѵапо, зісигі ііе ііа  Іого Іапа (С? Аг^іпр. 
*Ѵп йсііііо й'опоге*).

М >жет Зыть. подвыпившие парии собрались здесь, при
таились среди зарослей каштанои и орешника, чтобы в сі.ое 
удовольствие поиздеваться над ним из своего укрытия,

720. йаге .Лодо а  чс дать ход чему-л.
721. Іаге ипо 5 І0 & 0  соп чй и з л и т ь  кому-л. душу. 
Гасчиа сЬе поп Ііа 5Іо^о, в іа^п а см. А 20а.

5 Р О ^ А К Е  ѵ 
кіопйаге іі сіеіо соп ип ри<*по см. С-1858 
зіопйаге ипа (или Іа) рогіа арегіа см. Р-2110. 
$(опйаге 1о кіошасо см. 5-1781. 
кіопйаге Гизсіо см. 11-230.
1е Іед&і бопо соше 1е га§паіе!е: Іе токгЬ е сі гіпіап- 

допо, 1е гопйіпі Іе 5?опйапо см. Ь-322.
іі ігорро Ьепе віопйа 1е сазкеііе см. В 5о6. 

5РО N ^А ТО  а%е 
ип рапіеге $1опйа?о см Р -312. 
т а п й а г е  с о т ’ипо кіоиішіо см. М-372а. 
т е й е г е  Іа іагіпа пеі зассЬі кГопсЫі см. Р-221. 
ріоѵеге а  Ьагііе зіопйаіо см Р-1831а. 
дгопгіа асчиа соше рапіеге віопйаіо см. 0-1079. 

5РО КТІЖ А ТО
Іогіипаіо іп а т о г е , ііогіи паіо  аі д і(и )осо  см. А 683. 
зГогіипаіо іп а то гс , (огіипаіо аі § і(ч )осо  см. А 686. 

5РО К2А К Е ѵ 
зіогхаге Іе ш епіпді см М-1102.
сЬі 5І Іазсіа іпеііеге іл «раііа Іа сарга, Іпйі а росо ё 

віоггаіо а  рогіаг 1а ѵасса см. 5-1280.
5РКАТАТО адд 

Ігаіе я іга іа іо  е саѵоі гіьсаісіаіо поп Ги т а і  Ьиопо см. 
Р-1243.
8РСІООІКЕ ѵ 

БІи^&іге Йі т а п о  см. М-С60.
5Іи<г&іге (йі т а п о )  с о т е  ип’ап^ш Н а см. А 752. 

5РІ)С С ІТ А  /
722. а ііа  зіи& дііа бегло; украдкой; исподтишка.
723. йі віио&ііа мимоходом.

5Р1Ш А КЕ ѵ
зГ итаге йі т а п о  см. М  661.

8САВЕ1ХО от 
ріііоге йа здаЬеІІо см. Р-1850.
724. Іаг5І 5{гаЬе11о йі ч<1 а) попирать кого-л. ногами; 

Ь) беззастенчиво использовать кого-п. в своих целях.
725. Гаге йа краЬеІІо а ч<1 служить чьим-л. интересам. 

5САМ ВЕТТО Я
726. йаге 1о « ^атЬ гІіо  а чй подставить ножку кому л. 

БОАІѴСіНЕКА ѴЁ ѵ 
кйапдЬегаге 1е так се ііе  см. М-897.

5С Л І1А Ю І-А Р Е  ѵ
727. ^аН аіо Іагк еІа  а) увильнуть, смыться; Ь) в к р у 

титься.

5СН ІК1В І220 от
728. йіі ё каіі&іо 1о к^ЬігіЬігго ему взбрело на ум, иа 

него нашла прихоть, фантазия.
5СОВВАКР ѵ

729. 5&оЬЬаге соше ип т и іо  гнуть спину, ишачить 
(пример см. А-906).

730. 50°ЬЬаге соше (ип) га^по ^  работать как мура
вей:

...1 а ‘ап Іа ѵііа. з< 1а зап  зе  . і зразвапо „"ПІ
т о і іеніо, шіса бс^ші: циа *ёоЬЬапо ІиШ с о т е  гаепі 
(С/. Зітопеііа. яТігаг таіііпа»).

там , действительно, не дураки, умеют жить, умеют 
наслаж дат-ля жизнью в любо ■ момент; не то что здесь: 
здесь только вкалывают как ишаки.

500С С 10Е А К Е  ѵ 
вдосс.оіаге іі ЬагіІеНо см. В-301, 
вроссіоіаге Гогсіоіо см. 0-495.

ХООССІОЬО от
731. еззеге а§1і вдоссіоіі а) кончаться, быть близким 

к концу, к завершению; подходить к концу:
Ьа ечегга ега а^ іі "Ц оссіоіі.. ( і .  Ргеіі, <гСіоѵіпегга, ЦІ°' 

ѵіпег п»).
Война подходил к концѵ ..
Тиііо і атп ісп іс  гешЬга регсогзо да ип пиоѵо Йевібегіо <11 

йіѵегІігБІ, е 1а іеяіа аі зио сі’1іііп е  ріи ііозіо сііе аеЧ  звос- 
сіоіі {Л ВопзапЧ, *Ьа Ьиса йі Зап СоІотЬапо»).

Всех присутствующих, казалось, с новой силой охватило 
желание веселиться, и веселье, к_)Тороыу пора Зыло бы аа- 
тихнуть, достигло своего апогея.

Ь) трртить последние деньги, остаться без гроша:
«О гта і» , гііззе ВіаЁ*о, а іа т о  а е іі ьсоссіоіі, 1а зеііішапа 

епігапіе Ьізовпегй гііпгпаге і  Саіапіа» ( і  РаШ. *йп Ьеіііз- 
5ІПЮ поѵетЬге»).

— Увы. — сказал Бьядж о, — деньги у  ичс на „сходе, и ,а 
будущей неделе нам надо будет вернуться в КатанніС 
{Пример см. тж. 0-453).

5СОМ ВРА КЕ ѵ 
8 § отЬ га іе  іі с а т р о  см С-391.
5&отЬгаге іі іеггепо см. Т-455.

50К А Ы А РЕ ^ 
ядгапаге ріі оссЬі см 0-209.

80РА N С Н 1РЕ  ѵ 
5&гапсЬіг5і 1е § а т Ь е  с.м. 0-180.

50КАѴ АКЕ и 
«"гаѵаге іі йог$о (Іі ип реко • м. Б  847.

5ПРАѴІО т 
а  (или рег) г^таѵіо йі соксіепга см. С-2935. 

80Р 1N Р IА  /
732. аѵсге сегіе я^гіпГіе быть вором.

ЗСШАШАКЕ ѵ
5<гг~іпаге 1а $райа см. 5  1218.

ЗСШ А іО О  т
733. гіаііо к^иагсіо согіо близорукий; недальновидный.
7о4. зепга 5§иагс1о сіі пеззипо не взирая на лица.
735. аі ргішо 5&иагс’о сразу.
736. Н п(о) (а )  йоѵе ге^де Іо $диагйо насколько хва

тает глаз; до  самого горизонта:
РІп сіоѵе (і гееее Іо 5 і;иагйо асциа... сііе ё аггигга соше

іі сіеіо (М. ВопіетреШ, «Vасциа»).
Насколько хватает глаз — всирду вода, голубая как небо.

737. сЬіпаге Іо 5§иагйо опустить глаза, взгляд,
738. сисіпаге соп ^ІІ х^иагйі пожирать глазами:

Іоіе зіаѵа зе т р ге  зебиіа аі зио Іаѵоііпо гіі таШ сигф... 
^иа81 т іо  та іегагіо , б'1зііп1о. ргезі а сисіпагіа сои &Н 
з^наггіі {А Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Иоле все время сидела за своим маникюрным столиком... 
Как-то вопреки своей воле, инстинктивно я ие мог оторвать 
от нее глаз.

739. гіііаіаге 1о з^иагсіо широко открывать глаза.
740. іпсепегіге соп ипо з^иагсіо испепелить взглядом.
741. т ізи гаге  соп 1о з^иагсіо мерить взглядом:

Боро іі р г іт о  заіи іо, согсііаіе. т а  поп Ігорро. 8І ші5ига- 
гопо ип росо соп 1о зеиаггіо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

После первого, не слишком сердечного, обмена приветствия-1 
ми офицеры какое-то время меряли друг друга взглядами.
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742. гассо^Неге 1о х^иаггіо поймать взгляд:

«РегсЬё?» сііззе іі тагезс іа ііо , гіоро аѵег гассоііо 1о звиаг-
йо (С. ЗсегЬапепсо,  «V  а^опіггаіоіо»).

— Почему? — спросил фельдфебель, перехватив его взгляд.

з о ѵ А г г А К Е  ѵ 
сЫ в^иахха рег 1е Іезіе, 5Іеп1а іі сіі (И Іаѵогаге см.

Р-502.
50 1 Л 2 2 А Р Е  ѵ 

в^иіггаге (сіі ш апо) согпе ип’ап^иШ а см. А-752. 
8С1ЛК«ОЬА

743. еззеге сіі 5^и г^оІа рым. быть деревенщиной, про
стаком, провинциалом:

А К о та  йісопо: «5еі йі З&иг&оіа? Тогпа а  5^пгёОІа. 
РегсЬё поп Іе пе зеі г іт а з іо  а Зеигеоіа?» рег гііге сЬе чиаі- 
сипо ё гизіісо, іепогапіе, сопіасііпо. ЗирегЬіа гіеі готап і; е 
в! роІгеЬЬе гізропсіеге сЬе іі рій сопозсе іі тепо (Л. Могаѵіа, 
«Миоѵі гассопіі готапі»).

В Риме говорят: «Ты из Згургола? Иди ты в Згургола. 
И что ты не остался в Згургола?», когда хотят обозвать 
кого-нибудь деревенщиной, невеждой, мужланом. Римское 
высокомерие. Им можно было бы ответить: «От такого 
слышу».

51 аѵѵ е т 
Іь .ш&иа сіеі 5І см Ь-647.
744. 5І е по (тж. 5і о по) а) лишь, только; еле-еле; 

вряд ли, едва (ли) (выражает неуверенность) :
51 е пе гі. аѵеззе ш аі ргезо іп гпапо ип [исііе (С. гагізс.

«II ргеіе Ъеііо» ).
Вряд ли он когда-либо брал в руки ружье.
II Іого сопігаііо сЬе боѵеѵа бигаге Іге аппі вагеЪЪе соп 

ЧиеІП и тогі гіигаіо ип аппо, зі е по (II. Оіеііі, «Иоппе, 
иотіпі е Ьигаіііпі»).

Его договор с актерами был заключен на три года, но 
с его характером едва ли продлился бы и один год.

СЬе зе Гаѵеззе ѵізіо Іп аііге  сопйігіопі. зц р р о ш ато  аі 
Ьаг, зі е по загеЬЬе зиесеззо чиеі сЬе роі іпѵеее ега зиссеззо 
(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

Д а, если бы она встретилась с ним в другой обстановке, 
скаж ем, в баре, может быть, и не случилось бы того, что 
случилось.

Ь) более или менее; почти, от снлы (выражает прибли
зительность) :

5опаІ а ііа  рогіа йеі іегго  ріапо е ші ѵеппе ай аргіге поп 
Г аііеза  расігопа гіі саза, т а  ипа га еагга  сЬе аѵгй аѵиіо 

е по ѵепііциа1;1г’апш  (Я. Мопеііі, сМогіе йеі йіріотаіісо»). 
Я позвонил на четвертом этаж е, и мне открыла дверь не 

хозяйка дома, как я ожидал, а девушка, которой можно 
было дать от силы года двадцать четыре.
(Пример см. тою. С-510; Б-ЗОб; Р-835; р-1489).

745. !огзе (сЬе) §1, ?ог$е (сЬе) по может (быть) да, 
может (быть) нет.

746. ог 51 ог по ^  по временам, временами, время от 
времени:

ІМеІІе сазеНе зи ііа со іііпа гіие ѵеігі аі еоіе зсІпШІаѵапо 
ог 5І ог по рег сапгопагіо... (V. 0]еШ, «Г)оппе, иотіпі е 
Ьигаіііпі»).

Солнечные блики в окнах домиков на холме время от 
времени вспыхивали, словно дразня его.

747. ассеппаге сН зі кивнуть утвердительно:
Е гіоро аѵег ассеппаіо сІІ зі, II п іагезсіаііо гііззе... (О. 8сег- 

Ъапепсо, «Ь’ ацопіггаіоіо»).
И, утвердительно кивнув головой, фельдфебель сказал...

йіге Лі 51 см. Б-501.
— йіг аі 8і а  чс см. Б-502.
748. еззеге (или г ітап еге , віагс) Ігч (іі)  ®і е (И) по 

сомневаться, колебаться, быть в нерешительности:
Е ивееііа іа  сЪс і ЬЬе, зіеЦе и*і чегго 1га '1 зі е ’1 по гіаі 

гп ат іі г : рег {га.с Магсо, о баЦ 'апйаге езза  зіезза и рогіаг- 
е ііе іа  (Р. Рапіапі. «Сессо й'АзсоИ»).

Запечатав пнсьмо, она какое-то время колебалась: послать 
ли его с братом М арко и л и  самой доставить Джери.

КІпіа&І (га II «I е  11 ю рагоссМ кіогпі е а ііа  Нпе Іиі 
8сегпо е ші Іазсіаі сошшиоѵеге (М Сагіааевпа. хѴп {іите 
рег соп[іпе>).

Я оставался в нерешительности несколько дней, но в 
конце концов имел глупость сж алиться над нам.
Іаге (сеппо) (II 5І см. Р-181*.
гішапеге (или в(аге) іга ( іі)  5І е (11) по см. Е 748.

749. сіоѵе 11 5І виопа поэі Италия, 
ип ^іогпо 51 е ип §;огпо по см. 0-562. 
т а !  5І! см. М-135
ѵоігіе ѵесіего <11 5І см. Ѵ-131,

5<АМП5Е аде  
ігаіеПІ 5Іате&і см. Г -1249.

5 1 С 1 Ь ^ О  а88 
ѵезрго Біс.паі.о см Ѵ-419.
— (аге сапіаге а  дс) іі ѵезрго вісіііапо см. Ѵ-420. 

5ІС Ц К Е 22А  { 
с а т е г а  (Іі кісигегга см. С-258.

5 ІС ІЖ 0  1. а§8
750. «ісиго с о т е  1а т о г іе  вернее верного:

«РиаИ огбісітІІа, ип согпоі 5есоп(3о регаопе с1:е к ‘Ю 5Іяіе 
8и1 роБІо поп рс.чя г ез5еге шепо сі. ѵепіііпііа е ііагі, вісиго 
соше 1а Могіе; е ІиШ зеш іпа.і <11 ргіша Бсеііа» {О. Тотав'. 
Ш Ьатрейиаа, «II таШпо йі ип теггайго»).

— Четырнадцать тысяч гектаров, черта с два! Как гово
рят очевидцы, никак не меньше двадцати тысяч. Это верно 
кэк д  ажді і два четыре, и все плодородная земля.
{Пример гм. гж. р-1279).

Іоп іе «ісига см. Р-1С О
751. вісиго с о т е  виІГаііаг® как у Христа за пазухой, 

в полной безопасности.
а  соіро 5Ісиго см. С-2248
іп т а п о  вісига см. М-511.
еввеге 5'сиго сіеі ГаМо зио см. Р-280.
752. іаг іа  зісига действовать навгрняка.
сЬі Ьепе (і)«1гитеп4а, гіогте 5ісиго (е  Ьепе «’асМог- 

т е л іа )  см. В -53Ь 
5ІС ІЛ Ю  2. т

753. а т іа г е  (или сатп ііп аге) хиі (или  а і) ьісиго (тж. 
^іосаге «иі кісиго) дей< твовать наверняка.

т е й е г е  і ріейі аі ьісиго см. Р-1676.
754. т е й е г е  аі (или  іп) аісиго а) укрыть в безопасном 

месте; Ь) упрятать в тюрьму.
755. шейег5і а яісиго укрыться в безопасном мес-е.
756. 5Іаге аі кісиго чувствовать себя в бэзопасности:

«Е 1о (Ііса риге апсЬе а ііа  пна рабгопа сЬе зе !а Іапіо 
гіі ѵепігті сопіго, аі зісиго поп роігй відге п е т т е п о  Іеіі» 
(С. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі гассопіі»).

— Скажите такж е моей хозяйке, что, если она задумает 
что-то против меня, ей тоже не поздоровится.

8 ІС ІЛ  ЕкАТ Іаі (тж. З ІО Л ііК А )
757. (гі)іогііаге аі ісиіега (или а і эісиі егьі) опять 

начать что-л., вернуться к прежнему, к прежней дурной 
приьычке.
5ІЕ1ѴА

758 апйагоепе йгіі4і <ігН1:і а  5іепа спятить, рехнутсСл. 
сгейеге йі еввеге іі М апдіа сіі 5іепа см. М-363.
Таге іі Мап&іа сіі 5іепа си. М-364.
759. рег іогга 5іепа1 тут уж  ничего не поделаешь! 

5 ІЕ Р 1 /
оссНіаіе сЬе Гогап Іе «іері см. 0-21.
760. (аге ®іере йі ргоргі рей і стать грудью, стать сте

ной.
ді.йаге іі ^іассЬіо яиііа кіере см. 0-418.
761. іепегь а  кіере держ ать на заметке.
Ьаппо огессЬі апсЬе 1е віері см. 0-592.
т е д ііо  (ё )  (или ѵаі рііі) (ип) ігіпдиеііо (или Ніип- 

§ие11о, ріссіопс, ріпсіопе, иссеііо) іп &аЬЬіа (или іп 
т а п о )  сЬе ип югсГо іп ипа $іере см. 0-17.
« ІО аП С  т  

поп ѵаісге ип т е г г о  5Ідаго см. Ѵ-25.
51СІЬЬАТО 088  

Іе^а кі^іН аіа см. 1.-291.
5 ІС ІЫ .0  т

762. 5і§і1Іо гіеііа сопіекяіопе тайна исповеди.
763. — 50Й0 5І8ІІІО (Іі сошекзіопе а) церк. сохраняя 

тайну исповед.і, Ь) под клятвенным обещанием сохране
ния тайны.

764. 50Й0 (или сЬіико соп) вейе хідіііі за семыо пе
чатями.
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765. — ІіЬго сНііі5о соп яеііе хі§і11і а) кнш а за  семью 
печатями; Ь) библ. Апокалипсис.

766. — т е ііе г е  боііо яейе 5І&І11І держ ать за семью пе
чатями.

767. аѵеге іі аі^ПІо аПа Ьосса (или яиііе ІаЬЬга) хра
нить печать мо тчИния.

768. гііге 50ІІ0 м^Ш о сказать по секрету. 
теН егсі зорга Ьоііо е бі^іііо см. В-1005.
769. т е ііе г е  ип і і &іііо а) наложить печать; Ь) опеча

тать; с) кончить трггпезу.
5 І0 М Р ІС А Р Е  ѵ 

5І^пі{ісаге а  Ьосса см. В-921.
сНі ѵіеп сіаііа {о$$а 5а сііе сока ё (или 5І§піііса) т о г іе  

см. Р -1 195.
510М1Р1САТ0 т 

іігаге Іе рагоіе а сайіѵо кідпИісаіо см. Р  584. 
5ІСІЧОРА [

5’опога «ІеІГАйгіаІісо см. А-304
770. 5І&пога й\ сагіеііо  рекламная красотка, красотка 

с рекламы.
771. 5І{;пога йеі піагі морская царица, владычица мо

рей (Венеция).
772. Мокіга Зі&ло.а владычица, богоматерь, м а

донна.
773. іаге Іа кі&пога а) ж ить барыней, жить припеваю

чи; Ь) бездельничать; ничего не делать; с) вести легко
мысленный образ жизни.

774. іаге аНе яі^поге дет. играть в дочки-матери. 
5ІСІЧОКЕ т

775. хі^поге <1і та^& іо  предмет насмешек; козел от
пущения.

776. 5І§поге соп Іа ра&1іа пеііе хеагре богач только 
с виду (ср. на спине шелк, а в кармане щ елк).

777. ІІ 5І(тпоге Іаі «Іеі Іаіі синьор такой-то, некто.
778. йгап 5І§поге а) богач, богатей; аристократ; 

Ь) шишка.
779. іі шіо яірпог т е  лично я, собственной персоной.
780. Мозіго слоге а) господь (бог), всевышний; 

Ь) уст. папа (римский).
апсеііа (Іеі Бі^поге см. А-696. 
саяа «ІеІ 5і^поге см. С-1141, 
іі (хіогпо сіеі Хі^поге см. 0-549. 
ѵі^па сіеі 5і(хпоге см. Ѵ-565.
агісіогіпепіагч: пеі (Іе Ьгассіа «іеі) 5 ‘рпоге см. 5-785.
781. аѵеге (горро іі «і^поге важничать; задаваться. 
(Іогтіге пеі 5і§поге гм. 5-785.
еяяеге іі яідпог Ргигіепгіо см. Р-2375.
782. {аге іі 5І§поге а) (тж. зіаге с о т ’ип зідпоге) жить 

барином, ж ить припеваючи; Ь) бездельничать; ничего 
не делать.

783. іаге  (или ^іосаге) аі зі^поге разыгрывать из себя 
важную персону.

784. ПІаге сіеі зі^поге корчить из себя важную  пер
сону.

риаггіаге Іе ѵіе гіеі Зі^поге см. V  487.
785. шогіге (или врігаге, асЫргтепІаг5,\ сіоггыге) пеі 

Хі^погс (тж. а й й о т е п іа г й і пеііе Ьгассіа сіеі Бідпоге; 
тогіге  пеі Ьасіо гіеі 5і&поге) умереть по-христиански, 
умереть причастившись.

яіаге с о т ’ип яі^поге см. 5-782 а).
аЬЬ гіоппа <Іі 1е т іп о ге , $е ѵиоі еязеге хідпоге см. 

В-793.
786. сЫ гіеі 5ііо ѵиоі еязег 5І;гпоге, поп епігі піаііеѵа- 

гіоге ргоѵ. =  чтобы не потерять своего, не поручайся за 
других.

ГоссНіо <Іе1 <,і;тпоге іп^гахха іі саѵаііо см. О 250.
і роѵегі 5’а іп та гга п о  е і зідпогі $’аЬЬгассіапо см. 

Р-2193.
787. ІІ Зідпоге йа іі рапе а  сЫ поп На гіепіі “  как

зубов ие стало, так  и хлебушка привалило.
788. а  1аI зідпоге (аі такп аЛ а ргоѵ. “  каков хозяин,

ТЗічОВЫ II слуги.

Іе т р о , ѵепіо, ы^пог, (Іоппа, (огіипа, ѵоііапо е Іогпапо 
с о т е  іа  Іа Іипа см. Т-345.

(гМ о е циеІГаѵеге сНе іі зио зі^пог поп ѵейе см. 
А -1382 
51С1ЧОК1А I

789. теи сг5 І іп чі^погіа возгордиться, смотреть на ко
го-л. сверху вниз.

а т о г  е (или  пё) хі^погіа поп ѵоеііоп (или  поп яоГ- 
ігоп) с о т р а ^ п іа  см. А-671.

пё <1і Іепіро пё сіі кі&погіа поп іі (Іаг та ііп со п іа  (тж. 
сіі Іе т р о  е 5І§погіа, поп т е й е г і і та ііп соп іа) см. Т-339. 
5 ІЬ Е \2 І О  ш

790. БІІепгіо рагіаіо  многозначительное молчание:
Іегі аПа Сатега 11 тіпЫ го гіекіі йегі На геріісаіо соп 

ип «хііепгіо рагіаіо» («ЦѴпііа, 19 Іи%Ііо 1968).
Вчера в парламенте министр иностранных дел вместо от

вета хранил многозначительное молчание.

791. 5ІІепгіо «И т о п іа к па мертвая тишина:
№ 1Гоз(егіа гіеііа зсіига Саш іііа с’ё  ип зііепхіо «II гпопіа-

рпа. . (С. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»).
В таверне синьоры Камиллы царит мертвая тишина.

792. зііепгіо гіі (ошЬа гробовое молчание:
Зііепгіо <11 ІогпЬа. А еезіі II Іеѵі^аіо гоЬоІ с! зие&егівсе <11 

Брорііагсі... На іпігіо іі гііо  (С. Сейегпа, «Зіепоге & 5*- 
&погі»).

Могильная тишина. Полированный робот показывает нам 
жестами, что надо раздеться... Начинается ритуал.

— Е ип ІіЪгеііо <!е11а С азза <11 Кізраггпіо.., іп іезіаіо  а 
Іиі...

— А ІиІ. сЫ? 4
— А1 піроіе.. АссІгіепШ ТгесепіогпІІа Иге!
— Т гесеп іотііа  1іге>
^^п Бііепгіо Л  іо т Ь а  (Р. Раоііегі, с Ѵ от піпіЪ езііе в 

раеві»).
— Это сберкнижка... иа его имя...
— Н а чье?
— Н а имя племянника... Черт побери! Тут триста тысяч 

лирі
— Триста тысяч?!
Наступила мертвая тишина.

793. а ііо  зііепгіо глубокая тишина:
Ооро аісипі т іп и іі  гіигапіе I циаМ ге^пб II рій аНо 8ІІеп- 

2 Іо.с Эоп МісЬеІе... игіі ай ип ігаііо 1 а ѵосе йе! йиса 
(М. й’АгееИо, сЕііоге Ріегатовса»).

Через несколько минут, в продолжении которых царило 
глубочайшее молчание... Дон Микеле... неожиданно услы
ш ал голос герцога.
соп^'ига гіеі міепгіо см. С-2432.
794. іп 5ІІеп2Іо молча; тайно, тайком; в глубине души.
795. соргіге гіі 5ІІепгіо предать забвению.
796. гіаге зііепгіо аПа ^иегга объявить перемирие.
797. шеііеге іп БІІепгіо предать забвению.
798. р а д а г е  5ойо 5І1еп/іо обойти молчанием, умол

чать; замалчивать:
Могіеііа... — Моп Ьавіа поп п отіп агіо . поп Ъазіа раязагіо 

яоНо 5ІІСП2ІО, регсііе поп езібіе, регсЬё поп Біа ргезепіе 
(С. й ’Аппитіо, с / /  Регго»).

М о р т е л л а .  — Если вы не будете называть его имени, 
будете замалчивать его, это еще ие значит, что его не су
ществует, что его здесь нет.

799. іепеге іп зііегш о держ ать в повиновении.
800. ѵіѵеге іп зііепгіо жить в безвестности.
Іа рагоіа ё сГаг^епіо, іі зііепхіо ё «Того см. Р-598. 

5ІІХАВА [
801. зепга піиіаг ипа 5ІІ1аЬа дословно, буквально, ни

чего не изменяя, не изменив ни на йоту.
802. поп сііге (или поп рго^егіге, поп гіЬаиеге) ьіІІаЬа 

не сказать ни слова, не возраж ать; не пикнуть:
РегсЬё ай ип т а г і іо  сапегепозо ѵіепе Іп теп іе  61 ай(Зо55аге 

!а ѵейоѵа зи ііе  враііе Й'ип еаіапіиош о сЬе Ьа 1а Йізегахіа 
Й’еззеге апіісо гіі саза, поп бі аѵг^ рій а гІЬаиете зІІІаЬа? 
(5. Рагіпа. «РгиШ ргоіЫіі»).

Почему если больной муж вздумал посадить свою бу
дущую вдову на плечи порядочного человека, имеющего 
несчастье Сыть другом дома, то тот не долж ея сметь и 
пикнуть?
803. пап тап саге  гіі ипа зіІІаЬа передать все слово в 

слово; передать все как есть.



804. іпап^іаге Іе $:11аЬе говорить неразборчиво, гло
тать звуки.

805. поп реггіеге ипа кіІІаЬа =  не пропустить ии зву
ка; превратиться в слух.

806. поп кареге ипа зіІІаЬа Лі чс не иметь никакого 
понятия, представления о чем-л.
5ІЬѴ Е5ТРО

807. поііе <3і 5ап  5і1ѵе?1го новогодняя ночь.
5ІМ ЕСЖ Е

808. рагеге іі ѵессЬіо Зііпеопе а) быть очень старым, 
быть в преклонном возрасте; Ь) казаться старше своих 
лет (о бородатом человеке).
ЗІМ ІЬ Е  адд е пг

809. о§пі з іт і іе  аш а (или арреііксе) іі вио хііпііе 
ргоѵ ^  рыбак рыбака б и д и т  издалека; свой своему по
неволе брат.

810. 5ІГПІІІ соп 5ІІЛІ1І, е §еп4е гіі яио рагі ргоѵ. свой 
своего ищет.
51ММЕТК1А /

811. (аг яіпішеігіа подобрать, найти пару к какому-л. 
предмотѵ.
5ІМ РІЛСІА КО  

Геигіаіагіо <1е11а ЬаЛіа гіі 5ап  З ітр ііс іап о  см. Р-517. 
5ІМСЕКО адд е аѵѵ

т о п е іа  5Іпсега см. М-1828, 
а ііігіс. яіпсега см. 0-517.
812. а ііа  ьіпсега попросту, запросто.
813. іагзі зіпсего сіі чс удостовериться, убедиться в 

чем-л.
5ІІЧСЕКСМЕ адд:

814. а ііа  яіпсі гопа еЁ попросту, запросто.
5Ш ОАСАТО пі

815. Іепеге а  мпгіасаіо держ ать под контролем, кон
тролировать.
5Ш ОАСО т

816. е$$еге ип §гап віпгіасо быть страшным педантом. 
8 Ш О Е Р Е 5І /

817. регйеге 1а 5Іп(1еге$і с п я т и т ь , тронуться, рехнуться. 
5 ІМ -О М А  /

818. 5Іп(опіа <Іі сапі е д а ііі кошачий концерт.
819. 1а зоІНа кіпіопіа все та ж е песня, все та ж е ис

тория.
5ІІЧСН Ю 22А К Е ѵ 

Біп^Ьіоггаге хиііа храііа гіі чсі см. 5-1275. 
5 ІІЧ С Н І0 2 2 0  т

820. а 5Іп§1ііо22о ^  с перебоями, с перерывами:
Ьа сгІ5І гіеі соліЬііБІіЫІе сопііпиа: сіі диезіо раазо цпе- 

зГіпѵегпо пеііе сазе іі гІвсаЫ атепіо  загй а  аіпеЫ огго 
(«Сіогпі», 5 йісетЬге 1973).

Энергетический кризис продолжается. Если все пойдет а 
том ж е духе, то отопление этой зимой Судет действовать 
с перебоями.

ЗНЧСОЬАКЕ адд  
5Іп§о1аг сегіаше см. С-1551, 
іп 5ІП( >Іап тогіо  см. М-1652.

5ІІЧІСАСІЛА 
с о т е  іі роіекіа <1і 5іпіда§1іа сЬе сопіапйа, е (а (1а 

см. Р-1931.
ё с о т е  Іа (іега (И 5іп і§а§Ііа: сЬі Ьа аѵиіо, На аѵиіо 

см. А 1376.
5ІМ 5Т К А  /  

арегіига а зіпізіга см. А-939. 
а  «Іехіга е а  кіпікіга см. 0-257.
821. 1а іиа (или 1а т а п о )  зіпізіга поп $арріа чиеі сЬе 

Га Іа (Іезіга (тж. поп харріа Іа 5ІпЫ га сіо сЬе (а  1а <Іе- 
$іга) библ. левая рука не ведает, что тгорит правая. 
51М 5Т К О  1. адд

5оІо с о т е  ипа ксагра $іпЫ га см. 5-986. 
то ^ П е  (ІеІІа т а п о  5ІпІ5Іга см. М-1682, 
деііаге Іисе $іпІ5(га ;и ч<] см. Ь-819. 
т е ііе г е  іп Іисе к іп М іа  см. 1.-824*.
5сатЬ іаге іга  Іго е $іпІ5іго см. 0-267.
(епеге рег $іпі$1га ѵіа см. Ѵ-507.

1а т а п о  зіпікіга поп $арріа чиеі сЬе іа  Іа «Іевіга см.
5-821.
5ІІЧІ5ТКО 2. т

822. апЛаге (уст. іге) іп зіпЫ го а) растеряться, сму
титься; Ь) испортиться, пойти прахом.
БИЧСЮЛЬЕ адд  

еіа  5Іп0(1<о1е см. Е-240.
51ІЧОРІА ( 

апЛаге рег іі іііо  «Іеііа кіпоріа см. Р-766.
5ІРА К ІО  т

823. 5ірагіо <Іі Ь атЬ й  ист. бамбуковый занавес (отде
ляющий Китай от внешнего мира).

824. саіаге іі зірагіо опустить занавес; закончить, за* 
вершить:

5оМо ці;е5»к (гапциШа Іпзерпа, 1а XXX Мовіга ДІ Ѵепе- 
гіа Ьа саіаіо  іі бірагіо («Ціпа&сіШ». 1976, 36).

Этим спокойным фильмом аавершился XXX фестиваль в 
Венеции.

825. сіііигіеге іі зірагіо опустить занавес; окутать тай
ной.
5 ІР Е  т

826. Гаііо (или 1’еіегпо) 5іге поэт, всевышний. 
5 І5 ІР О

827. іа ііса  (или Іаѵого, т а з з о , $а$$о) <Іі 5і$і(о (тж. 
Іаѵого (1а  5і$іІо) сизифов труд, тяжелый и бесплодный 
труц.

828. гоіоіаге іі $а$&о гіі 5 І5Ііо делать сизифову ра
боту.
5І5ТЕМ А  т 

&і5І е т а  йі N06 см. N-383.
515ТЕМ АКЕ ѵ 

5І5(етаге рег 1е Гезіе см. Г-494.
5І5Т О

829. дате і сопІеШ  <11 рара 5і$1о а  ^  дать хоро
ший урок, проучить кого-л. [папа Сикст V, угощая пред
ставителей враждующих между собой клик знати, пока
зал им из окна повешенных по его приказу их приспеш
ников] .

ііп&ег5І дгиііо с о т е  рара Зізіо  см. С-1117. 
З ІТ ІМ гіС М Е  /

Іаге іі рипіо «Іеііа кііиагіопе см. Р-2529
830. йігаге 1а 5І(иагіопе обойти молчанием ситуацию, 

не упоминать о создавшемся положении.
ХЬАТТАКЕ ѵ

831. аррепа з іа ііа іо  молодой, зеленый (ср. молоко на 
губах не обсохло).
5ЬЕСА К Е ѵ 

хіе^агяі йаі хоппо см. 5 1046.
поп е$$ег <1е§по <]і 5Іе§аге і саігагі а чсі см. 0-78. 

Х ЬЕ М А К Е  ѵ 
хіепіаге Іа Ьгі^Ііа см. В-1223.

5М А Ы ІК Е  ѵ 
зтаН іге  іі Іегго см. Р-446. 
к тг 'И ге  Іа т а і і а п а  см. М-940.
5таІ(іге  1а яЬогпіа см. 5-286. 
з т а і ііг е  іі яио ѵеіепо см. Ѵ-173.
аѵеге іі Ьоссопе в т а і і і іо  е 1а рекса топ«іа см. В-973, 
ѵоіеге іі Ьоссопе $та1Ш о е 1а реяса то п ііа  см. В-983. 

5МАЬТО т
832. кап^иі^по 5 т а  Но позт. кровь.
833. ѵеггіе $та11о позт. луг. 
сиоге <Іі 5та11о см. С-3191.
834. г ітап еге  хиііо я т а ііо  оказаться на улице, остать

ся без крова.
5М А КСІАКЕ ѵ 

5тап(тіаг$і И іедаіо  см. Р-390.
5МАЫІА (тж. І5М АКІА) /

835. (Іаге пеііе (или іп) $ тап іе  н< истовствовать, буше
вать:

АІГішргоѵІзо, ргішо сЬе 1о гізропбевзі, сотіпсіб  а даге Іп 
Ізт а п іе  (О. РІоѵепе. *Ьа каггеііа пега»).

И вдоѵг, не успел і ответить, _іак ов пришел в неистов* 
ство.



5МА 894

5М А М А К Е ѵ
5ітіапіаге <Н гіха см. К-417.

5М А М СІЛ А  /
836. й 8'іга 1а кгпапі^Ііа! ты спятил!

5М А К С ІА 550 т
837. іаге 1о кшагеіаххо быть неумеренно хвастливом. 

5М А К КІРЕ ѵ
$таггіг5І (Г ап іто  см. А-857.
в таггіге  іі Ьапйоіо (сіеііа іп аіазза) см. В-211.
ьтаггіге  1а Ьиккоіа см. В-1492.
ьтаггіге  іі отѵ еііо  см. С-1601.
втаггіге  іі Іііо см. Р-785.
зтаггіге  іі §іш іі2Іо см. 0-737.
5іпаггіге іі яеппо см. 5-621. 
в таггіге  1а 5Іга(1а см. 5-1881.

5ЛіАкК1ТО адц
838. іа ресог(еІІ)а хпіаггИа заблудш ая овца. 

5МЕКТІКЕ ѵ
839. поп 5теп1іг5І гпаі быть всегда верным себе. 

5М ЕКТ:ТА і
сЬі рагіа рег иііііа акреііі Іа хтеп Ш а см. 11-30- 

5М ЕК 10Ы А К Е ѵ 
зіпегі&Ііаге іі сегѵеііо см. С-1608.

5 М Е 5 5 0  а§§
840. іаг іа  «техва. бросить, ::ончить что-л.; покончить 

с чем-л.
5М ЕТТЕКЕ ѵ 

ътеМеге 1а Ьойе&а см. В -1090. 
зпіеііеге саза см. С-1180. 
зтеН еге Гі«Іеа см. 1-23. 
ё Іе т р о  <Іі « те ііе г  ІІ діосо см 0-507.
841. 5ш еШ ато1а ипа Ьиопа ѵоНа! е= пора с э т и м  п о 

к о н ч и т ь ! (пример см. Р-1298).
ип 5о1(1іпо а  со лінсіаге е Лиг а х те ііеге  см. 5-911. 

5МІІЧ1122АКЕ ѵ 
с о т е  азіпо яаре, сояі к т іп и гга  гаре см. А-1239. 

5М ІРМ ЕО 
іі сіесо ят ігп го  см. С-1817.

ЗМОССОЬАКЕ ѵ 
сЬі ё ^еіо&о, ктоссоіі; е сЬі ё іппаіпогаіо крепка см.

0-325.
аіМОКТАКЕ ѵ 

5топ1аге Іа Ьосса см В-922, 
зітюпіаге гіаі еап ^Ь еп  см. 0-217.

5МОКТО
842. 5ІПОГІО с о т е  ип сепсіо бледный как полотно:

Віапса еЬЬе ип'опгіаІа йі 5нпрпе аі ѵібо, іпйі гііѵеппе 
Білогіа соше ип о  п.!о (С. Ѵег/2 а, «Мазіго-еіог СезиаШо»), 

Кровь бросилась Бьлнке в лыцд. ПШЧ)" она побледнела как 
полотно.

843. к то гіо  с о т е  ее Ь5СІЬо>е (1а ип керо’сго бледный 
как мертвец:

СіаІІиса гіаррагѵе виі р п(е спюгіо соше бе иБсіяке ип 
Бероісго (С. й'Аппипгю , «1*е поѵеііе йеііа Ьевсага»).

Д ж аллука появился иа цалу^е, бледный как покойник.

5М 0К 2А К Ё  ѵ 
841. хпюггагіа прекратить (ш ум); зам оічать. 
ктоггаге  Іе Ііпіе см. Т-650.
ріссоіо ѵепіо ассепЛе Іиосо, е II ^гапае Іо з т о г г а  см.

Ѵ-284.
5М1ЛЧСЕКЕ ѵ 

«ти пдеге  1а Ьогка см. В -1043.
5М ІЮ Ѵ ЕКЕ с; 

втиоѵегві іі согро см. С-2764, 
ё с о т е  ктиоѵеге іі т и г о  см. М-2199.

5М И 55А К Е ѵ 
хтигяаге §11 крі&оіі см. 5-1415.

5К ЕВ В ІА КЕ ѵ 
> т Ь Ь іа г ; 1а т е п іе  см. М-1164.

8М О А К Е  ѵ 
1а І а т е  5піс!а іі Іиро гіа 1 Ьо&сс см. Р  121.

БКОССІОЬАЦЕ ѵ
впоссіоіаге аѵеіптагіе  ся. Д  1372.

ЗМООАкЬ ѵ 
5поі1аге !а  Ііпдиа см. Ь-692.

§М Ю А І*Е о 
5пийаге 1а 5рагіа см. 5-1218.

50С С Ш А  і 
т о г іа  1а ѵасса, О іііа ііа  1а хэссійа см. Ѵ-10.

5 0 С С 0  т
845. саізаге іі хоссо а) писать комедик; Ь) Сыть коми

ческим актером.
50С С 0К К Р К Е  ѵ 

гпоггіеге 1а т а п о  сііе яс^согге см. М-639.
5 0 С С 0 К 5 0  т 

50ССОГ5О іЗі Мезхіпа см. М-1275.
50СС0Г50 гіі Ріяа см. Р-1839.
сЫ ^аі Іоііо 5рега яоссогхо л іейе іі реіо с о т е  ип огзо

см. Ь-797.
5 0 С ІА Ь с  а§§  

аппо восіаіе см. А сі86. 
т а іа і і іе  яосіаіі см. М 166. 
яеііе восіаіе см. 5-563.

50С1ЕТА  /
846. яосіеіа Ьепе приличное обществе

Кеззипо Бареѵа (И диі-^Іо 8110 Іе^ате  пеііа БосіеІД Ьепе 
(С. ЗсегЬапепсо, «1*1 ийо, по»).

Никто не знал об этой его связи в оіщ естче.

847. а ііа  (или  ЬеІ'а) хосіеіа светское общество.
Ьа55І Іопйі ііеііа 5оеіе*а см. Р-997 с).
аЬііо Йа эосіеіа см. А -34.
1а с г е т а  (ІеІГаІІа косіеіа см. С 3032.
1а Іессіа <Іеі1а косіеіа см. Р-350.
Іа р е ііе  гіеііа зосіеіа см. Р-1399.
і гіііиіі гіеііа косіеіа см. Н-339.
648. и о т о  <1і хосіеіа а) светский человек; человек об

щества Ь) общительный человек.
849. іп іос іе .а  коллективно; совместно, сообща; в ком

пании.
850. іепеге 50сіе(а устроить прием, вечер.

5 0 С 1 0  т
851. ...е 50сі и компания (пример см. М-1042). 

5С Ш (0)І5РА К Е  ѵ
з сЛ ьІаге Госспіо см. С-86 

5 0 0 0  адд, аѵѵ е т 
рііі Ь. іо  йеІГоѵо 5ойо см. І і - 17̂ - 
р.іі т іпсЬ іо .іе сЬе Сиоѵа хэйе см. и - 175. 
а г ^ о т е п іо  яойо см. А -1020.
852. а  50Й0 как елечует, должным образом.
853. сіі 5ос1о смело, отважно.
854. 5и1 50Й0 серьезно.
855. — гііге (или рагіаге) яиі яоііо говорить по сущр- 

ству, говорить серьезно.
856. апсІаге (или  Ьагіаге, ѵепіге) а і »о«1о перейти к 

сути дела; заботиться о главном:
Сагіо. — 5і согпіпсіб созі. СЬе ипа ѵоИа ГШ^е^пеге т і  

аппипсіа Гаггіѵо гіі ип Ьагсопе.
Івреіісге. — А] босЗо, ті гассотапйо (О. РаЬЪгі, «Раіийі» ). 
К а р л о .  — Дело было так, с вашего позволения... В один 

прекрасный день инженер мне сообщил о предстоящем 
прибытии баржи.

И н с п е к т о р .  — Прошу вас, ближе к делу.
— Сага т іа ,  — гіЬаііё СагітЪо^— $ ип и о то  (ГаНагІ, 6 

ип поіаіо... І^оп рио еззеге ип роеіа, ип егое... Е Ьа іа+ 
т ір і іа ,  гіеѵе Ьасіаге аі зо«1о (Е. Савіеіпиоѵо, «Цопогеѵоів 
Раоіо Ьеопіогіе»).

— М илая м о я ,— возразил Коримбо, — ои деловой человек, 
нотариус... Ои ие может Сыть ни поэтом, ни героем... 
К тому же у  него семья, он должен заботиться о хлебе 
насущном.

Ѵіііогіо. — 5іе1е ргаИса, ѵоі, пеііе ѵозіге БІтраІіе. ЬІІепІе 
Гіиті рег 1а Іезіа. Вагіаіе а1 &ойо, ігоі... ВгаѵаІ (М. Рга^а, 
«Ье ѵегЕіпі»). -

В и т т о р и о . - *  Вы женщина практичная, судя по вашим 
склонностям. Никаких воздушных замков. Вы своего не 
упустите. II прекрасно!
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«Ѵепео а і вогіо, саго АглЪго5Іа: II т іп із іго  йееІІ езіегі ш] 

іпсагіса йі іагіе 1е зие сопегаіиіахіопі. АИе ф іа іі аідаіипво, 
тапсо а йігіе. 1е шіе» №. Заіѵаіа^^ю  «ѴасгоЬаіа*).

«Перехожу к главному пункту, дорогой Амброзия. Ми
нистр иностранных дел поручил мне передать вам его по
здравления, к которым я спешу присовокупить мои соб
ственные».

Оіззі аі га&агго:
— В азіа соп 1е сЬіассЬіеге. Ѵепіашо аі зогіо (V, Саітрепіа, 

«11 Рогпагвііо йі Ѵепегіа» ).
Я сказал мальчику:
— Кончай болтать. Давай к делу.

(Пример см. тж. С-3236).

857. Ьаіісге зогіо а) держ аться твердо, быть упор
ным:

Еіеопога. — Ма 1а рагоіа сЬе Ьо гіаіо а шіо рагіге, сіі Бро- 
заг іі Бі^поге Рапіаіопе?

Магіопеііе. — Оііе^Іі сііе аѵеіе сатЪ іаІа оріпіопе.
Еіеопога. — Ѵоггй оЫ І^агті рег [огга.
Магіопеііе. — Ьа іезіа поп зі риб Іаге зепга йі ѵоі, Ьах- 

іе іе  зопо (С. СоШопі, «Ьа ѵейоѵа зсаііга»).
Э л е о н о р а ,  — Но я ж е дала слово отцу выйти замуж 

за синьора Панталоне.
М а р н о н е т т а .  — Скажите, что вы передумали. 
Э л е о н о р а .  — Он все равно заставит меня. 
М а р и о н е т т а .  — Ведь без вас свадьбы не будет, а вы 

твердо стойте на своем.

Ь) работать с самозабвением.
858. гіагіе хогіе исколотить, отделать по первое число.
859. сіогтіге зосіо крепко спать:

Сегсб зиЪЬііо ип сіисЬіпо сотракп о ... е пеі т е п іг е  іі 
ЬагпЬіпо сіогтіѵа зосіо рііеіо  бсатЪіо соп диеііо зио... (О. N4- 

гиссі. «Веввапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).
Пока мальчишка крепко спал, трактирщ ик быстро поды

скал похожего осла и подсунул его мальчишке

860. Іаѵогаге бойо работать усердно, изо всех сил: 
«Ргіпта сЬе ассеШ аІе.. іі розіо. ё Ьепе зарріате сЬе 1а

саза ё егапсіе... Ооѵгеіе іаѵогаге зосіо!» {Л4, Мо%Ііа. «Ье /500 
рій Ьеііе Ьаггеііеііе»)

— Прежде чем вы согласитесь на это место... я должна 
сказать, что дом у нас огромный... Вам придется очень 
много работать!

т е ііе ге  іі ріесіе зиі зогіо см. Р-1677.
861. т е и е г е  іп когіо ^с в ы я с н и т ь ,  установить что-л.
862. ріссЬіаге зосіо а) исколошматить:

Рейегісо. — Іо зопо зіа іо  Ьгиіаіе т а  поп аѵгеі роіиіо Іаге 
аИ гітепІі. 5опо іі рій Іогіе... т а  зеі іи сЬе Ьаі рІссЫаіо рій 
зодо. N6 Ьо іі согро гоііо (I. Зѵеѵо. «Ѵп тагііо>).

Ф е д е р н к о .  — Д а, я был груб, но не мог вести себя 
иначе. Я сильней тебя... ио ты дел волю кулакам . У меня 
все кости болят.

Ь) сильно печь (о солнце):
— А чиез1’ога 11 воіе гіеѵе рІссЫаге зосіо... {5. МісНеІІ• 

сАііева сіі Іисе»).
— Сейчас наверху, наверно, солице вовсю припекает...

8ЬЗ. віаге яойо не уступать.
864. хіаге яиі войо придерживаться сутн дела 
зіаге 50Й0 аі тассЬ іопе см М-24.
ѵепіге аі яо іо  см. 5-866.

50РРЕК ЕІЧ 2Л I
865. іп яоііегепга отложенный; отсроченный, не упла

ченный.
50РРІАК Е ѵ 

зоіГаге соі Ьоссопе іп Ьосса см. В-982. 
коНіаге пеі Ьоззоіо см. В-1056.
866. 50Іііаге с о т е  ип Ьиіаіо запыхаться, тяж< ло ды 

шать.
867. яоіііаге с о т ’ип ЬиГаІо аі Іассіо (или с о т ’ип (ого) 

работать как вол.
зоНіаге аиііа сепеге см. С-1436. 
зоіПаге ех Ігіройе см. Е-282.
$о(Ііаге яиііе іаѵ іііе см. Р-325.
5оі(іаге пеі (или  ей!) іиосо см. Р-1542 
коіііаге 5и11а &ігап<]оІа см С  649.
5о((іаге с о т ’ип Ы гісе гм. I 409.
5о({іаге ІІ паво аі іа&іапі (или а ііе  ■ аіііпе) см. N-64. 
хоКіаге пеН’огессЫо см. 0-574. 
іоШ аге пе^Іі огессЬі см. 0-575 .

$о?"аге пеі рал ЬоІІІіо см. Р-221.
5о{ііаге пеііа рарра см. Р-378.
50Іпап і і  50ІІ0 11 паво см. N-34*. 
поп ем еге Ьиопо пеапсЬе а  50(Паг$і ». паво см. 1 1449. 
сЬі іи зсоНаіо ипа ѵоііа ГаИга $і *о‘Ліа 5и с.м. \Ѵ956. 
сЬі &о№а пеііа роіѵеге хе п’е т р іе  оссЬі см. Р 2017. 
поп 5І рио яоігіаге соі Ьоссопе іп Ьосса см. В-987, 
поп зд рио (епеге іагіпа іп Ьосса е воіНаге см. Р-224. 
ь о іП ат , іп а*са! см. Т-120.

5 0 Р Р ІЕ Т Т 0  т 
поп апйаге аѵапіі $епга іі хоНіеЙо см. А -1349.
868. Ьиоп ьоШеМо (а Ьиоп іиосо ргоѵ. а  дело мастера 

боится
ЗОРРІМО т

869. іаге а  коіііпо шпионить; наушничать.
5 0 Р Р 1 0  т

870. й’ип (или Іп ип, соп ип) коНіо вмиг, в момент. 
50РР1ТТА  I

егое йеііа яоііШ а см. Е-139.
и71. т е ііе ге  чс іп зоІіШ а забросить что л., забыть. 

5 0 Р Р 0 С А К Е  ѵ 
5о(іосаге ипо ^сапйаіо см. 5-321.

5 0 Р Р К ІК Е  ѵ
872. 50іігіге с о т е  ип’а п іт а  йаппаіа (или с о т е  ип Йап- 

паіо) испытывгть муки ада:
АІЬегМ БоНгІѵа соіле ип Лаппаіо, аггоггіѵа е ІпйіБреІІіѵазІ 

сопіго 5е Зіе550. гпа 5епга роіегкі ѵіпсеге (С. Ѵегца. *Его$»), 
Альберти испытывал муки ада, краснел, ненавидел сам .о  

себя, но ннчрго не мог с собой поделать.

поп 5оГ(гіге ипо іо іа см. 1-389. 
яопгіге Йі т а і  роКгопе см. М-22С 
зоМгіге йі т а і  ксіоссопе см. М-221. 
зоНгіге т і і іе  т о г іі  см. М-1976, 
поп роіег яоіігіге чй см Р 2187.
а т о г е  е (или пе) хі^погіа поп 5оІГгоп с о тр а^ п іа  см. 

А 674
сЬі Ьепе е т а !  поп рис &оГ(гіге, а  ^гапйе опоге г.оп 

рио ѵепіге см. В-496.
сЫ сі Іойа 5і йсе Іирйіге, е сЫ сЧп^іигіа (или с';п- 

В іг п а  5І сіее коМгіге см. Ь-767.
Ьі яоНге рег а т о г  поп зеп^е репа см. А-680. 

іі діивіо коііге реі рессаіоге см. 0-791. 
ѵіпсе соіиі сЬе коііге е йига см. 0-935.

5 0 С С Е Т Т 0  адд е т
873. с о т т е й .а  а  ао^^еііо  лит. комедия дель арте. 
873а. і і і т  а  к о л е н о  художественный фильм.
874. іп на самом деле, в действительности.
875. п ш іеге  іп 5од§е(1о сделать предметом разговора.
876. тІ5игаг5І соі ргоргіо іо ц д е й о  бытв вполне до- 

гтойным роли (об актере).
877. гесііаге а  ьо^^еііо  импровизировать на опреде

ленную тему:
ТгоѵІ орпі сояа ргерагаіа. соогс1Іпа(а. ргнс!сѵоІе, ІасІІе. ѴаІ 

Іп рІау-ЬасІс соше і сапіапіі іп іеіеѵізіопе. поп гесйі Іп 
(ІігеІІк. іап(о  т е п о  а  боЕВеіІо... (V. МогеШ. «Ла а /е  іп саза 
й'аррипшп.епю»).

Ты приходишь на готовенькое, все уже согласовано, легко 
н просто. Ты входишь в игру как еваы на телевидении, 
тебе не приходится участвовать в прямей передаче, ие надо 
ничего импровизировать.

5 0 С С Е /ІС Ж Е  /
878. рргчопа йі кор^егіопе пицо, внушающее уваж е

ние.
879. чепха хорд» гіопе без церемоний; свободно.
880. аѵеге 5од§егіопе смущаться, стесняться, робеть.
881. йаг «одітегіопе вызывать робогть; внушать ува

жение.
882. Гаг хо^^егіопе смутить, вызвать замешательство:

Е диеі сіпцие о зеі біассепгіаіі... поп егап роі иошіпі сііе 
роіеззего Іагіе воддехіопе: кспіе Ьазза. Іпііпе, репіе согпипе 
(М. Риссіпі. «ЕЬгеі»)

А пять или шесть бездельников... были не из тех людей, 
из-за которых стоило смущаться: темнота, в общем-то про
столюдины
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883. яіаге іп 50§§егІ0пе смутиться, быті в затрудни
тельном положении:

«Ыозіго рксіге сі аѵеѵа іпѵііаіі, ІпГаНі. Ма Ъо сгес!иіо (II 
гіпипсіаге, репзаѵо сі.е загезіі з іа іо  іп зочеегіопс ► (V. Рга- 
іоііпі, «Стопаса [атіііаге» ).

Наш отец действительно пригласил нас обоих, но я ду
мал было отказаться, чтобы не поставить тебя в затпудни- 
тельное положение.

884. яіаге іп 5ор2е2‘опе соІРаЬЬесейагіо читать с гре
хом пополам, еле-еле разбирать б>квы.

885. іепеге іп зос^ег.оп е держ ать в повиновении, в 
подчинении, стеснять:

Ь а ііа  ста апрозсіаіа сЗаІ г ітогзо , ега іепи(а 1п зо^ее-гіопе, 
ега и т іі іа іа  сіаііа ігч;1а ргезепха гіі зиа шагіге (С. Ноѵеііа. 
«Маіег йоіогова»).

Л алла чувствовала уколы совести она была подавлена и 
стеснена немым укором в глазах матери.

886. іп саха похіга поп с’ё 50{Т(хе2:0пе чувствуйте себя 
как дома!, будьте как домаі
5 0 0 С ІА С Е К Е  ѵ 

аПа іогга й ’а т о г е  5о§|?іасе о^пі ѵаіоге см. Р-1182. 
5 0 С С І 0 К К 0  т 

сагіа йі яоееіогпо см. С -1054.
887. зепга 5о&§іогпо незамед иітельно.

50С Ы А  I
888. Ьасіаге Іа $о&Ііа поцеловать замок, пробой (и 

уйти домой), уйти восвояси; уйти навсегда:
Теойого. — 5еп(1 ипа соза, гаеагго ... Ьа ѵегіі цш :1а зо- 

рііа? О иапйо езсі (11 Чііа. ога, {а сопіо сН аѵегіа Ьасіаіа. 
О иа поп сі гіепігегаі рій (5. ВепеШ, Гі^поіа» ).

Т е о д о р  о. — Послушай, парень. Видишь это: порог? Ко
гда ты перешагнешь через наго, учти, что «то в последний 
раз. Чтобі твоей ноги здесь больше Ий былоі

поп саѵаге ріё йі ко^Ііа см. Р-1640.
889. епігаге пеііе ко&Ііе (ІеНа ѵііа вступить в жизнь.
890. еяяеге яиііа зо&Ііа йі... быть на пороге..:

Ргосіиііогі аѵапхаіі е сог?.рр1о5І. зепіепгіозі зи ііа  зо^Па <11
ипа пиоѵа ега, зопо Ьеп Іипеі <Ы сіі ірегаге ( -Рііт 1961»)

Прогрессивные и смелые продюсеры, находясь иа пороге 
новой эры, отнюдь ие теряли надежды.

ехяеге зиііа ко^Ііа йеі сіпіііего см. С-1925.
891. піеМег&і рег ко^Ііа й'икеш ^  из кожи (вой) лезть, 

на части разрываться (из любви к кому-л.).
50СМ АРЕ ѵ

поп 50&паге <Іі піерііо аі то п й о  см. М-1050 
сЬі сегса Ігоѵа е сЬі сіогпіе ьодпа см. С -1534. 
сЫ т а і  (яі) ѵиоіе, т а і  (я і) ходпа см. М-229а. 
т а  сЬе Іи яо^ш  і Іиоі роѵегі т о г іі?  см. М-2015.
892 поп 50^по, іо! я к вашим услугам! (с оттенком 

угрозы).
Гогяо 50(гпа (Іе) реге см. 0-652.
893. ші раг йі 5одпаге! глазам своим не верю!, не 

во сне ли яі
іі рогсо 50&па дЬіапгіе см. Р-2070.
50«пі 1и іо іііе  й’а то ге?  яо^па ресоге іі разіоге см 

Р-988
яо^па іі киеггіег 1е ксЬіеге, 1е хеіѵе іі сассіаіог. е хо- 

дпа іі рексаіог Іе геіі е Г а т о  си  0-1194.
1а ѵоіре 50§па 1а ^а іііп а  см. Ѵ-928.

50СІЧ0 т
894. 5о^по йогаіо (и пи гока) голубая мечта, мечта 

жизни; золотой сон:
«Кевоіагіггаге зіо  Гійапгаітіепіо, аі рій ргезіо»: ё II зоепо 

гоза (II іи ііе  Іого (С/. Зітопеііа, «Тігаг таШпа»).
Устроить эту помолвку как можно быстрее — голуба.г меч

та всех этих женщин.

895. с о т ’іп (или с о т ’ип) зодпо (обыкн. употр. с гл. 
гісопЗагбі) как во сне, смутно, туманно.

т а п с о  рег ходпо см. М-342, 
аѵеге 1а Іехіа Гга і хо^пі см. Т-533.
896. тпап§іаге йеі 5>о§пі голодать, питаться снаьп (ср 

сон — эго обед бедняков).
ѵіѵеге пеі т о п й о  йеі хо^пі см. М-1810

1а Іейе йе^Іі и отіп і, 11 хо^по е іі ѵепіо, бог сс іе  ГаІ- 
•асі '•м. Р-376.

897. п е т т е п о  (или пеапсЬе, перриге) рег зодпо! а) ни 
за  что на свете; Ь) ничего подобного!:

МоЬеІ — КіПеИеІе Ьепе а ііе  шіе рагоіе, з і б п о г і :  Гипіѵегза
іепгіе аПа расе.

Сепегаіе. — Кегпіпепо рег 5обпо (С. Теггоп, «Аѵеѵо рій 
Бііта йеіі*Шгоеепо>).

М о б е л ь. — Подумайте хорошенько над моими словами, 
господа: вселенная стремится к миру.

Г е н е р а л .  — Ничего подобного.
— Ё Іиі сЬе ѵі Ьа гіеііо сіб — езсіашб еііа. аггоББепйо йі 

згіе^по.
— і \е т т е п о  рег кобпо (М. Зегао, «Сиоге Іп$егто»'\.
— Э т о  он вам это сказал? — воскликнула она, покраснев 

от негодования.
— Вовсе нет!

898. 50&ПІ (Того! приятных сновидении!
8 0 ІА  }

899. гіаге (1а) 50Іа льстить; обхаживать.
5 0 Ь А М Е М Е  аѵѵ

Іеодеге к о іатеп іе  пеі яио ІіЬго см. Ь-577.
90и. ее поп ко іатеп іе  если исключить, за  исключе

нием, исключая.
ЗО ЬАКЕ адд  

сЬіойо яоіаге см. С -1735.
ЗОЬСАКЕ ѵ 

коісаге і піагі см. М-808, 
еккеге Іегіо а  яоісаге см. Ь-416.

5 0 Ь С 0  гп
901. апйаге рег іі яоісо идти по верному пути.
902. кедиігь И яоісо с!і дсі идти по чьим-л. стопам.
903. хіаге аі яоісо повиноваться.
904. (епеге іі 5о1со а) выстоять, устоять; Ь) помогать 

друг другу.
905. иксіге йаі коісо выйти из колеи.
Ьие ѵессЬіо, коісо йгШо см. В-1383.
Ьиоп ѵессЬіо, яоісо йігіКо см. Ѵ-98.
поп с’ё агаіоге іап іо  Ьиопо сЬе а  ѵоНе поп [ассіа ІІ 

50ІС0 5ІОГІО СМ. А-981.
соп ип 5о1 Ьие поп $і рио (аг Ьиоп $о1со см. В-1387. 

ЗОЬОАТЕХСО аее  
іаге 50І(1аіе5С0 см. Р-211. 
рі^Ій 5о1йа1е$со см. Р-І806.

ЗОЬОАТО т 
5о1йа(о Йі согза е Йі {огіипа см. С-2795.
906. коісіаіо Йеі рара никчемный, плохой солдат.
907. — еяяеге с о т е  і коійаіі аеі рара (сЬе іп хеііе поп 

50п Ьиопі а  яЬагЬаге ипа гара) иіутл. =  быть и и  на что 
не годным как солдаты папы (, что всемером не вытя
нут и репы).

908. хоігіаіо йі ѵепіига наемник (пример см. Р-210). 
сиог Йі коійаіо см. С-3194.
909. сЫ поп іи  Ьиоп хоігіаіо, поп хага Ьиоп сарііапо 

ргоѵ. из плохого солдата не выйдет хорошего офицера.
(Іа Ііпе гіеі согяаіе ё аппе^аге) іі ііпе йеі коіааіс ё 

й'езяеге атп тагга іо  см. р-829.
Іа (іиегга іа  рег і коійаіі см. С-1190
910. одпі коійаіо Ьа іі Ьамопе йа тагезс іа ііо  пгііа 

хиа ^іЬегпа ргоѵ. каждый солдат носит маршальский 
жезл в своем ранце; плох тот солдат, который не хочег 
стать генералом.

зопо с о т е  і коійаіі йеі ге Е гоіе см. Е-137.
ЗО ЬО ІК О  т

911. ип яоійіпо а  с о т  псіаге е йие а «теНеге ^  уж 
р г л и  он начнет, так его не остановишь.
5 0 Ь 0 0  га

912. 5о1йо ш аііо  фальшивая монета.
913. 5о1йо йі сасіо пигалица, малыш:

— б і  сііі гіаіг
— Кійо (II (е, 8о1(1о йі сасіо (С. Савзоіа, *ІІ ІадІСо іе і 

Ьозсо*).
— Над кем смеешься?
— Н ад тобой, сморчок.

5о1йі аПа іпапо см. 0-92.
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а ііо  чигпіо (или с о т п  ип хоігіо гіі сасіо см. А 526.
914. тегго  зоісіо половинная оплата , полставки
915. Йие (или чи аііго , ѵеп(ісіпцие) яоігіі мизерность, 

малость-
«Ессо. ѵс.ІІ. роѵего Вері?». ріі йісе... 1а то&ііе «цпапсіо

с’ё гіа ^иагіаепаге чиаііго  хоігіі іи  5еі ветрге зіогіипаіо!» 
(.И. Мо^ііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

сВот видишь, бедняжка Бэпи. — говорит ему жена, — ко
гда есть возможность заработать хоть какую-то малость, 
вечно тебе не везеті»

Аѵеѵо ѵоеііа гіі р іап іагіо  зи ііа  рогіа е йіге аййіо аі чиаі- 
іго 8оЫі сЗі чиеі ргапго (С. Раѵеве, «Раеві іиоі»).

Мне хотелось бросить его прямо у входа в тратторню и 
махиуть рукой на этот грошовый обед.

Реп5о сЬе зе аѵеззе аѵиіо йие коійі гіі Ьиоп 5епво, аѵгеЬ- 
Ье гіоѵиіо !аге іп т о й о  йі поп гіѵейеге т а і  ^ие1Гиото... 
(Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Мара подумала, что, будь у нее хоть иа грош здравого 
смысла, она постаралась бы сделать гак, чтобы никогда 
больше ие вндеть этого человека...
(Пример см. тж. Т-539 Ъ).
916. и о т о  сП зоігіо солдат (в XIV в.), 
а зоісіо е Ига см. Ь-727.
916а. а  5о1(1о а боЫо мало-помалу.
917. а гіісіаппоѵе зоігіі рег Ііга вероятно, по всей ве

роятности, наверное.
918. гіа гіие (или  сіа ^иаі^^о) 5о1<К дешевый, копееч

ный:
«ё ип сегіо ейііоге Соіагоза, ип ріссоіо е<Шоге сіі чиаііго 

з о і й і » (УѴ. СіпгЬигЕ. «Саго Міскеіе» ) .
— Это некий издатель Колароза, мелкий, грошовый изда

тель.
рег гіие зоісіі см. 5-920. 
а Ига е зоігіо см. Ь-727. 
а Ііге, 5оІгіі е гіепагі см. І.-728.
919. гіа росНі ^оісіі грошовый; никчемный; ненужный; 

регзопа (или и о т о )  гіа росЬі зоігіі никчемный человек.
йа чиайго ьоігіі см. 5-918.
920. рег (или соп) диаИго зоігіі (Ьиса(і) (тж. рег (іие 

50І(Зі) за грошк, за бесценок:
— МаІейеИа ГА тегІса, — гіреіеѵа 1а гарагга Іга 1е Іа- 

с г іт е — т а іе й е ііа  ГАшегіса. Рег чиаііго  коійі зе пе ѵа 1а 
ѵііа (Р. Реггі, «Етіцгапіі»).

— Будь проклята АмерикаІ — сквозь слезы повторяла де
вушка. — Будь она проклята. Жизнь человека здесь ии в 
грош не ставится.

II с№ П-ЕП* ега ип Іиззиозо Іосаіе, йоѵе 1 зоійаіі а!- 
Іеаіі, соп чиаііго «оійі Ьисаіі, роіеѵапо сотргаге!... ІиЙО 
циапіо 5і роіеѵа йсзійегаге іп бо^по (Ь. &егЕопгіпі, «Ѵп 
[исііе рег 5аЬа»).

«Нафи-Эфн» — шикарный ресторан. Тут солдаты-союзники 
могли, буквально за гроши, купить... все, чго заблагорас
судится.
(Пример см. тж. Р-1591}.

921. зепга (Зие зоісіі гіі ^с без тени чего-л., без малей
шего..:

Зоргаѵѵеппе А гтапйо, ип Ьгаѵо гарагго. т а  зепга йие воІсЗі 
йі йеіісаіегга (Р. МопеИі, «Могіе йеі сііріотаисо»).

Прншел Армандо, добрый малый, но лишенный какого бы 
то нн было чувства такта.
аѵеге ип зассо сН зоісіі см. 5-13. 
аѵеге гіеі ъоігіі сіа рагіе см. Р-624.
922. аѵеге ѵепіі зоігіі рег Ііга иметь достаточно денег, 

ровно столько, сколько надо.
923. аѵеге ѵепіісіг^ие зоігіі рег Ііга не испытывать не

достатка в деньгах, иметь больше чем достаточно.
924. поп гіаге ип зоісіо (Ьисаіо) ни в грош не ставить: 

Ь ’отеМо йі В іеііа аі диаіе іп ипа гиГГа поп аѵгезіе Йаіо
ип зоійо аѵеѵа іі Бепзо зігаіедісо е рБісоІо^ісо йеііе Ьаііа- 
^Ие (Л1. Арреііив, «Па тогго а всгШоге»).

Паренек из Бьеллы, на которого во время драки ты бы 
и гроша не поставил, обладал удивительным чутьем в об
ласти стратегии и тактики.

епігаге іп диезіі ѵепіісіпдие боісіі см. Ѵ-232.
925. еззеге (или 5Іаге) а! воісіо быть на жаловании, 

быть наемником:
Рщ ііо  (Тип ипшо гіі О іго іато  Кіагіо. з ’ега Ігоѵаіо !га 

Г а гт і Пп сІаІГіпГапгіа. егі ега 8*а1о аі зоігіо <11 (и и і вН 
кіаіі (1'НаІіа (М. й'Аге%Ііо, «Еііоге Ріегатовса*).

Сын некоего Джироламо Риарио, он с самого детства был 
военным и перебывал наемником почти во всех итальянских 
княжествах.

Іаге ра^аге 1а Ііга ѵепіип 5о1<1о см. Ь-730.
!аге ип хассо сіі ьоісіі см. 5-14.
926. Іаге ^оігіі добывать, «делать» деньги:

II топ й о  б! кіаѵа ареіизіапйо о гоѵ тапйо  гіеі ІиМо; ѳ 
рег Ппо йеі ѵегі Ьаіогйі... сотіпсіагопо а  іа г  зоісіі гіа овпі 
рагіе... (Р. Скіага, «II Ваіогйо»).

Жнзнь входила в нормальное русло, а может быть вообще 
катилась в тартарары... Д аж е чудаки из чудаков... стали 
делать деньги на чем угодно.
(Пример см. тж. А-1068; М-1955; Р-2543; 5-1549).

(ііосаге ІІ н о т е  рег йие яоійі см. N-426.
Іаксіагь гпгіаге сіосіісі йепагі аі боісіо (или рег ип ьоі- 

гіо; тж. Іаксіаге апсіаге или соггеге «Іие яоійі рег ѵепіі- 
чиайго гіепагі) см. 0-106.

рідііаг&еіа а ип хоігіо Іа са іа іа  см. С-79.
927. ргепс1ег$е1а а ип коісіо откладывать дело в дол

гий ящик.
гіѵепйеге аКгі а ип коЫо Л т а г г о  см. Ді-1015. 
хреасііге 1а 5иа Ііга рег ѵепіі зоігіі см. Ь-732.
928. 5реп(1еге іі 50ІСІ0 рег чиа((го циаКгіпі тратить 

ровно столько, сколько необходимо, укладываться в нор
му, тратить по средствам.

Іаге аі чоійо см 5-925. 
поп ѵаіеге ип коісіо (Ьисаіо) см. V 25
929. ѵепйеге а  ѵепіап здІ<іо рег Ііга об(д)ирать поку

пателей.
930. ѵепіге аі хоісіо гіі чсі стать (чыім-л.) наемником, 
а Гагіі іа ЬагЬа сі ѵиоі росЬі ьоійі, а Гагхі гпіпсЬіопаге

поп сі ѵиоі пиііа см. В-260.
931. ^ іі т а  пса по сіісіаппоѵе зоігіі а (аг ипа Ііга (тж. 

діі т а п с а  ип аоійо рег Іаге Іа Іііа) ему всегда девяти 
гривен до рубля не хватает.

932. (ё ) піе&ііо ип 5о№о (іі Ьиоп асчиікіо сЬе ш Пе 
гіЧпіЬгоуІі ргоѵ. честно заработанная копейка стоит ты
сячи приобретенных нечестным путем.

пеапсЬе соііо ксаіреііо ш  ^Іі Іеѵі ип коіііо см 5-313.
933. поп Іо (аго а  ѵепіі яоісіі ^  мне этого и за деньги 

не надо.
а  чиаКгіпо а чиаіігіпо 5І (а іі зоігіо см ^-8Г
934. кепга хоісіо іі сіесо поп сапіа ргоѵ. =  бесплатно 

и слепой не заноет.
935. сГип 5о1с1о Гагпе Йие =  из копейки делать рубль.
936. і 50І(1і Ьаппо раига а яіаг яоіі ^  деньги — к день

гам.
937. ! 50І«1і зопо (а ііі рег (агіі гиггоіаге деньги д^ія 

того, чтобы их тратить.
а (е т р о  (1і ^иегга о&пі саѵаііо Ьа 50І(1о см. Т-330. 

5 0 Ь Р С \Е  т
938. т е ііе ге  іп зоісіопі объяснить что к чему:

5оІ(о ила шае5(о5іі% йі саг(аре5(а е ип ІпІапІШ кто рори* 
Іізіа орриге іросгііа. роІгеЬЬе сеіагві II регІсЛо <1е1ГапаІ1а- 
ЪеІіБгпо 8іп(аНісо е <3еі 1 и п атЬ о 1і5піо ггіиаі  ісо о. рег Йігіа 
іп коЫопі, иПо іит о... е піепіе аггозіо  (« іо  пиоѵа дие- 
5Ііопе йеііа  Ііп%иа»).

За фасадом академичности н псевдонародным, фальши- 
вым просторечием может скрываться синтаксическая пегга- 
мотность и словесі:ая акробатика. Короче говооря: сМного 
шуму, да мало толку».

50Ь Е  т
ЬеІІо соше (или диап(’ё) іі яоіе (или с о т е  1а Іисе йеі 

5сІе, с о т е  ип оссЬіо <Іі яоіе) сн. В-441.
сЬіаго с о т е  Іа Іисе йеі хоіе (иш  с о т е  ІІ 5о1е. рій Йеі 

яоіе) см. С -1671. 
еѵіі^епіе с о т е  іі хоіе см. Е-278.
§іго сіі яоіе см. 0-665.
оссЬіо Йі (или Йеі) яоіе см. 0-49.
роь(о аі ьоіе см. Р-2167.
га^ё*0 е см. К-37.
а^Н аІЬегі Йеі 5о1е см. А-449.
8о(іо 1а сарра гіеі коіе см. С-829.

29 Итал.-р; .ск. фраз. сл.
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а ііа  Гассіа йеі зоіе см. Р-38. 
а ііа  Іисе гіеі зоіе см. 1.-811.
— ѵепіге а ііа  Іисе сіеі зоіе см 1.-812. 
соп 1а рапсіа а і ьоіс см. Р-205. 
ай й ’т п ^ е ге  Іисе аі зоіе см Ь-815.
939. апйаге аі зоіе стушеваться.
940. аррогге а і зоіе быть всегда и во всем недоволь

ным, огульно хулить все и вся.
аргіге &1і оссііі а ііа  Іисе гіеі зоіе см. 0-89. 
аѵеге іі саро пеі зоіе см. С-736.
941. аѵеге чиаісоза аі зоіе иметь кое-что под солн

цем, достичь кое-чего в жизни.
942. поп аѵеге пиііа аі зоіе ничего не иметь за душой, 
аѵеге гіеііа Іегга (или «Іеііе Іегге) аі хоіе см. Т 408*. 
Ьессаге іі зоіе см. 5-954.
943. соп зи таге  іі іи т е  е (или  соп зи таге  Гоііо рег) 

г ізрагт іаге  іі зоіе = н е  уметь быть бережливым.
944. сгейеге «1’аѵеге рогіаіо іі зоіе аі шопіе думать, 

что сделал нечто великое.
945. гіаге аі зоіе произвести иа свет.
946. (Ііѵігіеіе (или  регёеге) іі зоіе редко делить горечь 

поражения
еззеге аІГасчиа е аі зоіе см А -154.
947. еззеге ип (оссЫо (1і) зоіе быть очень красивым. 
048. Гагзі ЬеІІо (или опоге) (Іеі (или соі) зоі <11 Іи-

^ ііо  (или (Га&озіо; пускать пыль в глаза.
9-і9. §ігаге чиапіо іі хоіе а) забегаться, закрутиться; 

Ь) объездить весь божий свет.
950. Іа^пагзі гіеі зоі гі’а§05І0 быть недовольным всем 

на свете.
Іеѵаге а  чй Іа зиа рагіе йі зоіе см. Р  646.
Іеѵаге 1е рзеоге иаі зоіе см. Р-968.
951 ілап^іаге (ип росо) <Н зоіе побыть немного на 

солнце.
шеЦеге і сепсі Лі саза аі зоіе см. С-1469, 
піеііеге Іа рапсіа аі зоіе см. Р-211.
952. піейеге чс аі коіе внести ясность, разъяснить 

что-л., открыть глаза на что-л.
теН еге  1е ксагре аі коіе см. 5-344, 
то з іга ге  аі сіесЬі іі зоіе см. С 1824 
то з іга ге  1а Іипа рег іі ьоіе см. Ь-910.
953. педаге сЬе іі зоіе е&і&іе отрицать очевидное, 
регйеге іі зоіе см. 5-946.
рі^ ііаге іі зоіе см. 5-955.
954. ріМаге (или Ьессаге) іі зоіе ~  поступать необ

думанно, неразумно; рисковать:
5 іепога ШсШо. — Рег пе риоі ріН^ге ІІ зоіе; ша зе Іі 

ѵч-сіо а ип іаѵоіо с!а еіосо. ше п. ѵагіо іо ІЕ. Се Рііірро. 
сАі .а Іатідііа»).

С и н ь о р а  М и ч и л л о. — По мне, можешь хоть иа го
лове ходить, но если я увижу тебя за карточным столом, 
я ухожу.

955. ргепйеге (или р і^ ііаге) іі зоіе загорать, 
ргепйоіе іі ьоіе а чиайгсііі (или а  зсассНі, а  зріссЬі)

сл С -1860.
956. гіѵейеге іі коіе вновь увидеть свет; вновь по

явиться на свет.
хіаге аі коіе сопи  Іе Іисегіоіе см 1.-839.
957. Ііпрегзі а  ип аИго зоіе загорать под иным солн

цем, путешествовать, быть на чужбине.
958. поп ѵейеге рііі іі коіе умереть.
ѵегіеге 11 зоіе а  чиагігеіп (или а  зсассЫ, а зріссЬі) 

см. С -1860.
959. ѵепйеге іі ®о! йі Іи^ііо (или й’адо5Іо) втирать 

очки, обманывать, надувать:

— Бипдие ЗапГАпіопіо ё ип егап  5ап(о, ша ѵі Ьа ѵепйиіо 
II зоі (Гаёозіо; регсЬё апсііе зепга 11 м ю  Іпіегѵепіо, ші аѵге- 
зіе гіігоѵаіа а соіагіопе (V. ВгоссНі, * / іетрі йеі дгапйе 
атоге» ).

— Ну, святой АнтоннП -  великий свяіой. но он вас обма
нул. потому что и без его вмешательства вы все равиа 
в третилн бы меня за завтраком.
Гасчиа Іаѵа е іі зоіе а$сіи^а см. А 213.

960. апсЬе пеі ®оТе сі ®опо 1е шассЬіе ргоѵ. я  на
солнце есть пятна. 

сЬі На іі саро Йі сега, поп ѵаііа аі воіе см. С-816.
961. гіоѵе поп Ьаііе коіе эвф. а) где солнца не бы

вает, куда солнце не заглядывает (напр, чуть пониже 
спины); Ь) в тюрьме.

п ееЬ ’геЬЬе И зоіе (или 1а іисе гіеі зоіе) см. N-140. 
поп пеѵіса е поп (ііассіа, сЬе іі зоіе поп Іа гіііГассіа 

см. N-270.
пиііа е пиоѵо аі (или зоііо  іі) зоіе см. N-619. 
а^Н огЫ пог. арргойа іі коіе см. 0-492.
962. іі 5о1е йа Іи т е  ал :1іе гііеіго і пиѵоіі ргоѵ. &

доброе дело и в воде не тонет.
963. езс^ті йаі зоіе! отойди, не заслоняй мне светі 

(слова Диогена, сказанные Александру Македонскому). 
5 0 Ь Е С С Н І0  т

964. іаге коІессЫо защ ищ ать глаза ладонью от яр
кого света.
5 0 Ь Е К \Е  аде

965. зоіеппе Ьгіссопе отъявленный, прожженный плут, 
мошенник.

966. азіпо (или сіисо, зо таго ) зоіеппе кругпыіі ду
рак, осел ослом.

рц^по коіеппе см. Р-2391.
5 0 Ь Е К Е  ѵ

сЫ іаг йі Іа ііі ѵиоіе, зиоі Іаг росЬе рагоіе см. Р-291 
сЫ т і  Га іе з іа  рій сЬе поп т і  зиоіе, т ’Ьа ЬизсЬегаІо

о ЬизсЬегагті ѵиоіе (или т ’Ьа іп^аппаіо  о іп ^ап п агт і 
ѵиоіе) см. Р-497. 

с о т е  (з і)  зиоі йіге см. 0 -512а.
зирегЬіа зепг’ауеге, т а і а  ѵіа $ио1 Іепеге см. 5-2099. 

50ЬЕ Т Т А  і
967. рагеге чие^ °  сНе ѵа а ѵепйгге Іе зоіейе быть 

похожим на торговца стельками; =  можно подумать, 
что он спешит на пож ар (о людях, которые всегда спе
шат) .
5 0 Ь Е Т Т 0  ав8  

зоіо зо іеііо  (с о т е  ип сапе) см. 5-987.
5СЬРА  !

96С. Ь аііе .е  1а зоІГа а) отбивать такт; Ь) твердить 
одно и то же.

969. сапіаге Іа (к іезза) зоНа а) тянуть все ту ж е 
пе^ню, Ь) ихутл. дать нахлобучку, нагоняй.

970. гісопііпсіаге Іа зіезза коІГа приняться за старое!
Раззб Гезіаіе, ІеІ Іогпб а К ота: е гісотіпсіб Іа  з(езза 

коПа; т а  Іогзе ребК*ога^а — И* Могаѵіа, «Ииоѵі гассопіі 
готапі»),

Прошло лето; жена вернулась в Рим. и началась старая 
история, а может и того хуже...

гіреіеге Іа зіезза зоІГа см 5-1710.
971. (ё  зе т р г е )  Іа зіезза  зоІГа! все время одно и 

то же!; старая песня!
5 0 Ь Р Л К Е Е Ь 0  т 

рі^ііаге (или ргепйеге) Гиосо с о т е  ип зоІГапеІІо см. 
Р-1537.
БО ЬЮ О  адд

972. 5о11йо с о т е  ипа циегсіа ~  крепкий как дуб, пы
шущий здоровьем.

Ьеі со5І гагатеп іе  аѵеѵа сгізі гіі Іасг іте  Мапйсіѵа &ій 
іи ііо . Ега 8о11с!а с о т е  ипа циегсіа ^N. СіпгЬиг^ «Саго Ш- 
сНеІе» ).

Анджелика так мало склонна к истерике. Ей на все на
плевать. Она пышет здоровьем.

973. іп 8о1іс1о а) иа основе солидарной ответственно* 
стн; Ь) целиком.
501ЛТАРЮ е т 

^іосо 80Іііагіо см. 0-468.
(ешро зоіііагіо см. Т-199.
974. іаге іі 5оШагіо раскладывать пасьянс:

Ьогепго. — С о те  Іазсіагопо 1е зіапге. созГ зопо г ітазіе .
1 тоЬ іІі, еН і ѵе5Ші, і гісогсіі сагі... И т а г г о  йі
сагіе. сііе зегѵіѵа а т а т т й  диапгіо іасеѵа И ьо іііагіо^  
(Е. Ое Рііірро^ €Вепе тіо е соге пио» 1.
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Л о р е н ц о .  — Все в комнатах осталось, как был~і при 

яих. Мебель, безделушки, одежда, сувениры... даж е к_>лода 
карг, котороі пользовалась мама, расклады вая пасьянс

5 0 1 Л Т 0  адд  
1а зо іііа  т и з іс а  см. 5-1707.
1а 80ІНа 8Іпіопіа см. 5  819.
975. сапіаге Іа 50ІНа долбить, бубнить одно и то же. 
гесагзі аі воШо зіапгіпо  см. 5-1640.
гіреіеге іі 5о1ііо йівсо см. 0-593
976. ё ипа Йеііе зие 80іііе! это одна из его штучек, 

проделок!
977. (г і)$ іа т о  аНе хоіііе! опять двадцать пятьі, ста

рая песняі (пример см. В-945).
501-1 А / 2 0  т

978. еххеге іі зо ііагго  йеііа §еп1е быть всеобщим по- 
смешпщем.
50Ь Ь Е С ІТ А К Е  ѵ 

5оІІесііаге сЬі з’аК геН а см. А-337. 
зоііесііаге ГогессЬіо (или діі „гессЬі) см. 0-576. 
80ІІесі1аге іі рагШ о см. Р-708.

ХОЬЬЕСІТО
979. 50І1есіІ0 согпе ипа т а й ге  =  заботливый как род

ная мать:
...Ма зе егаѵапто зоГІегепІі о т а іа і і ,  б! тозігаѵ а ай ип 

ігаііо зоііесііо согпе ипа т а й г е  (//. СіпгЬиг^, жЬе ріссоіе 
ѵігій»).
,...Н о  если мы страдали или болели, он совершенно не
ожиданно для нас становился заботливым как мать родная.
соп т а п о  зоІІесНа см. М-506.
и о т о  зоііесйо поп 1и т а і  роѵегеііо (или ё т е г г о  

Іпйоѵіпо, поп регсіе ѵепіига) см* ІІ-167.
50ЬЬЕТ ІС А К Е  ѵ 

50ІІе1ісаге іі §горропе см. С -1087.
ЗО ЬЬЕТІС О  т  

ѵІ50 гіа Боііеіісо см. Ѵ-645.
980. Іаге іі зоііеіісо а цб ^  а) щекотать; Ь) польстить 

самолюбию:
Е диезіо ЬеШзБІпто поп Іо т е і іо  рег Гаге П зоІІеГісо аі 

Райгопе, 1о т е И о  регсЬё іі Іио^о пгегНа яиезіо е  чиаІсЬе 
аИго зирегіаііѵо (С. Сіизіі, «ЕрівЮІагіо» ).

Я велнчаю его прекрвснейшим, вовсе не ж елая польстить 
самолюбию хозяина, а потому что это место заслуживает 
еще более восторженной оценки.

981. 5епііге П воііеіісо гіі чс хотеть, ж аж дать  чего-л. 
ЗОЬЬЕѴ АКЕ у

80І1еѵаге іі саро см. С-721, 
зоііеѵаге И сорегсЬіо см. С-2594, 
зоііеѵаге ессегіопе а... см. Е-11.
50І1еѵаге !а Ігопіе см. Р-1361. 
зоііеѵаге йа т із е г іа  см. М-1549, 
зоііеѵаге іга 1е пиЬІ см. N-535.
«оііеѵаге іі реііо  см. Р-1432.
50І1еѵаге іі ѵеіо см. Ѵ-194.
«оііеѵаге іі (или ип) ѵезраіо см. Ѵ-417.

ЗО И Л Е Ѵ О  т 
(ігаге (или ігагге) ип зозріго гіі зоіііеѵо см. 5-1131. 

$ОЬИ_ІСНЕІЮ  т
982. апйаге іп зоііисііего млеть, таять от удоволь

ствия, от восторга:
— Іпѵесе 1а шіа сгейо сЬе апйга іп аоІІиссЬего чиапйо 

Іа сопо5сегй (С. Саввоіа, «Раивіо е Аппа»).
— А моя мама будет в восторге, когда с ней познакомится. 
...РегсЬё поп сарізсо поп т і  гіевсе шаі йі ргоіегіге ипа (31

ЧиеИе рагоіе йоісі, йі чиеііе ГгавІ сЬе Гаппо апйаге Іп зоі- 
ІисЬего ІиШ  (С. Ѵегйі, «АиіоЬіоЕга[іа йаііе Іеііеге»).

...Поскольку я этого не понимаю, мне ника& удается 
сказать хоть одно сюсюкающее словцо или сюсюкаю
щую фразу, от которых все приходят в  телячий восторг. 
(Пример см. тж. В -1243).

983. тапсіаге іп зоІІисЬего привести в восторг, в уми
ление:

и п  ро* шепо епіивіавіа Ги ВагдЫ. сиі 1'ійеа с!1 чиеі Ге- 
бііпо 5и5сі1аѵа 1а росо Ііеіа ргозреіііѵа йі ипо 5Ігаогй!пагІо 
5а1а55о аі рогІаГо^Ііо. Ие рагіесірб апгі соі йоѵиіі шосіі аПа 
зіепсга Оіапа, е чиезіа геріісо соп Іаіе ГогЬіІегга. (За т а п -  
йаге іп БоНисЬего Гзѵѵосаіо (Т. ЬогіЛ «Ви[еге виИ’Агпо»).

Меньше энтузиазма вызвало это предложение у Барги, 
в представлении которого банкет был связан с  неприятной 
перспективой обильного денежного кровопускания. Он поде
лился своими сомнениями с синьорой Дианой н она с  
таким тонким пониманием отнеслась к его признаииям, чго 
просто привела в умиление адвоката.

8 0 ЬО а§в е аѵѵ
984. 5о1о с о т е  ип сапе один, как перст; одинокий как 

бездомная собака:
ОІ55е: «Ііп  и о то  поп риб ѵіѵеге зоіо соше ип сапе... Ьа 

Ьібо^по (Зі сотр а^п іа , гіі аНеМо, сіі ато ге*  (А. Могаѵіа, 
«Кассопіі готапі»).

Она сказала: «Мужчина ие может ж і і т ь  один как соба* 
ка... ему нужна подруга, нужна привязанность, любовь».

Коп роіеѵа сопіаге зи пеззипо. ега аЬЬапйопаІо а зе 
5Іе5зо, 5о1о с о т е  ип сапе (С. Ртиііего е Р. Ьисепііпі. «Ьа 
йоппа йеііа йотепіса»).

Рассчитывать было ие на кого. Ои остался сам по себе. 
Один, как бездомный пес.

985. 8о1о с о т е  ип г о т ііо  одни как перст:
«5аі сЬе боп гіш азіо боіо? боіоі зоіо, с о т е  оп готііо!»  

(А. Матопі, «I рготезві врові»).
— Вот я  и  остался один, совсем один, одни как перст!

»86. 5о1о согпе ипа зсагр а  8ІпІ5(га шутл. =  одни как 
баш мак без пары:

<^^'̂^п(1о ІіаІ ГаНо 1а Берагагіопе Іераіе Ьаі ІаНо II піеп> 
Іе... гішапі зо іа со те  ипа хсагра БІпіБІга* (С. ЗсегЪапепсо 
сЬЧпйотаЬНе»).

— Когда ты развелась, ты ничего не добилась... Осталась 
одна, как баш мак без пары.

987. 5о1о 5о1ейо (с о т е  ип сапе) один-одинешенек, 
один как перст

гаріао с о т е  ип регшего хоіо см. Я-118.
Й'ип 5о1о сиоге см. С-3207.
988. 5о1о а  5о1о наедине с (самим) собой:

Аѵеіе т а !  ргоѵаіо а ѵе1е^е*аге БиІ побігі та г і...  йа воіо 
а  зоіо, 5и ипа ЪагсЬеІІа йі зеі т е іг і с о т е  1а т іа ?  (Б. Оиег- 
га, «Ьа Ьаіа йеі таіаіі» ) .

Пытались ли вы ходить под парусом по нашим морям... 
в полном одиночестве, на лодчонке в шесть метров длиной, 
как моя?

989. йа 5о1о а яоіо однн на один, с глазу на глаз:
Зіепогіпа. — Ѵиоі р е г т е ііе гт і йі рагіаге аПа зікпога йа 

зо іа а БОІа? (5. Сіоѵапіпеііі, «ѴаЬівзо»).
С и н ь о р и н а .  — Разрешите мне переговорить с  синьорой 

с глазу иа глаз?

апйаге реі ІісМ е ІогпагхІ соп Іе 8оІе «согге см. Р-622. 
аяреИаге сЬе 1а рега саксЫ йа 80Іа см. Р-1264. 
аѵеге йие Ьгассіа хоіе см. В-1158.
Й огтіге соп ип оссЫо іо іо  с о т е  іі д а ііо  см. 0-151. 
поп е$5еге Ьиопо а  (ігаг Іе ЬгасЬе йа '.оіо см. В -1449. 
1е&&еге іп ип ІіЬго 80І0 (или  іп ип зоіо ІіЬго) см. 

Ь-577.
паггаге 5оІо Іа согіессіа Йі дс см. С 2835.
5опаге ип Йорріо соп ипа с а т р а п а  $оІа см. 0-828. 
іоссаге ипа яоіа согйа см. С-2669, 
іоссаге яоіо 1а согіессіа йі дс см. С-2835.
1а ЬоНе йа 8о1о йе) ѵіпо сЬе Ьа см. В 1084 
сарреііо  а ііа  ѵепІИгё репка 5о1о рег 8ё см. С-858, 
сепіо ті$иге е ип іа^ ііо  8о1о см. С -1500. 
а  сЬі с о т р г а  поп Ь азіапо сепСоссЬі, а  сЫ ѵепйс пе 

Ьазіа  ипо 8о1о см. 0-240.
сЬі сисе (или іііа  Іаѵога) Ьа ила сатгс іа  воіа е сЫ 

поп сисе (или поп іііа , поп Іаѵога) пе Ьа Йие см. С-297.
сЬі 5’ё диаггіаіо пеііо крессЬіо &оіо поп рио Йіг йі 

сопо5сегхі см. 5-1331.
сЬі Ьа ип іі^ ііо іо  яоіо Іо диг г1а (или Іо (а  т а й о )  

см. Р-704.
сіаЬаИіпо, рагіа 80І Йеі Іио тех ііеге  см. С-1776, 
іі йіаѵоіо поп Іеііса т а і  яоіо см. 0-367. 
ипг й іьргагіа поп ѵіеп іг.аі 8о1а (тж. Іе гіІ5^гагіе поп 

ѵеистопо т а і  яоіе) см. 0-632.
і йізріасегі поп ѵеп^опо т а і  хоіі см. 0-650. 
ё гпе^Ііо еггаге соп то И і сЬ’еяхег яаѵіо хоіо см. Е-143.
990. (ё ) гпе^ііо (е$5еге) 5о1і сЬе т а і  а ссо тр а^ п а іі 

ргоѵ. ~  лучше быть одному, чем попасть в кутерьму.
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риагйаіі йа ип п ет ісо  8о1о см. N-155. 
ип т а іа п п о  поп ѵіепе гпаі 5о1о см. М-158. 
т а г і(а ( і е т и і і  Іаасіаіі яоіі см. М-849, 
поп с’ё гпіса ип аьіпо воіо сЬе ѵа аі ти ііп о  см. А-1243. 
поп 5І (а ип т а п іе ііо  рег ип’асдиа хоіа см. М-722, 
поп Йі 8о1о рапе ѵіѵе Гиоіпо см. Р-297. 
ип гіссо 80Іо ітроѵегІ8се т о і і і  см. К-318 
5а рій іі рара е ип сопіайіпо, сЬе іі рара &о1о см. 

Р-358.
каппо рій Йие сЬе ипо яоіо см. 0-928. 
хаппо рій ип &аѵіо е ип та(1о , сііе ип 8аѵіо яоіо см. 

5-266.
а  яепііге ипа с а т р а п а  яоіа яі ^іийіса гпаіе см. С-343.
i я о і й і  Н атіс раига а  8Іаг яоіі см. 5 936.
соп ип 50І Ьие поп 5І рио (аг Ьиоп воісо см. В -1387 
ип 5о1о ^и зіо  поп Й еіегтіпа яароге см. 0-1219
991. 50ІІ поп 5І зіагеЬЬе Ьепе пеапсЬе аі Рагайі^о 

ргоѵ. одному и в раю скучно.
5оІа ярегіпга  аі ѵіпіі ё іі поп аѵегпе см. 5 1356.
ii (еіпро Ьиопо ѵіепе ипа ѵоііа яоіа см. Т-319.
іп Іегга йі сіесЫ сЬі Ьа ип оссЬіо яоіо ё ге (тж. іп 

Іегга йі сіесЬі Ьеаіо сЬі Ьа ип оссЫо яоіс) см. С -1834.
Гиоіпо поп ѵіѵе (или поп с а т р а )  Йі 80І0 рапе см. 

Р 297.
Іа ѵегііа ё ипа воіа см. Ѵ-354.
ипа ѵосе 8о1а поп Іа ророіо см. Ѵ-863.

5 0 Ь Т А М 0  аѵѵ 
ѵеііеге зо ііап іо  1е сорегіе сіеі ІіЬгі см. С-2598.
1а Ьоііе (1а 8оНап(о Йеі ѵіпо сЬе Ьа см. В-1084.
1а іпогіе поп ^иагііа яоііапіо пеі (или а і)  ІіЬго гіеі 

ѵессЬі см М-1985.
50Ы І2ІС М Е }

992. зоіигіопе Йі сопІіпиНа несоответствие.
993. вепга хоіигіопе <1і сопНпиіІа не нарушая связи. 

ЗОЬѴЕКЕ ѵ
яоіѵеге іі сиоге см. С-3285, 
яоіѵеге іі сііёіипо см. 0-425.

8 ОМА I
994. а  коше мешками, в большом количестве; на

валом.
995. йгіггаге Іа з о т а  направить стопы к...
996. деііаге 1а 5 0 т а  хорга свалить беду на кого-л.
997. Іеѵаге Іе х о те  собирать вещи, готовиться в дорогу.
998. р а г е ^ іа г е  (или г а ^ и а б ііа г е )  Iе х о те  действовать 

осторожно, осмотрительно.
а  Ьехііа ѵессЫа поп т а п с а  т а і  5 о т а  см В-629.
999. рег ѵіа (или рег Іа ^ігайа) х’ассопсіап Іс хоіпе 

(тж. рег Іа хігасіа х’ае(гіиь1а Іа х о та ) ргоѵ. ^  со вре
менем все уладится.
50М Л К 0 т

1000. х отаго  Ьагйаіс чванлнвьй дурак, 
в о таго  хоіеппе см. 5-966.

50М ІСІЛАК2А / 
ай іп ітад іп е  е хоіпі^Ііапга см. 1-77.

50М І0Ы А РЕ  ѵ
хоті^ ііаге  (ай ) и п (а ) В см. В -І.
поп 5оті<7Ііаге іп ип сареііо см. С-648.
1001. хотіеііагх і (или авхоті^ііагкі) с о т е  Йие 

росс(іоІ)е Й'асдиа п о х о д и т ь  друг на друга как две 
капли воды;

— 5і га55оіт.:<.1іапоэ
— Ка55о т іе 1іапо2 Соше йие Коссе сГпсци?.! ЗетЬ гапо  ре- 

шсііі (Р. Сіоѵашііпі, ЬаЬеІІе»),
—  О н и  п о х о ж и ?
— Похожи? Да как две капли водыі Словно близнецы. 

{Пример см. тж. 5-356).

1002. хоті&1іаге а дй с о т е  ипа ^оссіа Й’асдиа (или 
с о т е  Йие иоѵа, с о т е  Іісо а  (ісо) быть похожим на 
кого-л. как две капли воды.

50ті»Ііаге а  реппеііо сл -Р П 9 5 .
поп хоті(гІіаге дс! пеапсЬе пеііе всагре (или пеапсЬе 

пеііе хиоіе йеііе хеагре) см. 5 347.

іа п  саппе хстг^Н аг сапйеіе см С-517.
1а Ьиссіа Ьа йа зоті& ііаге аі Іедпо см. В-1327.
1003. сЬі 8і хоті& ііа, 5І рідііа ргоѵ. ~  свои своему 

поневоле брат; рыбак рыбака видит издалека.
іі г а т о  хоті& Ііа аі Ігопсо с.и. К -106.

50М М А  /
1004. х о т т а  горра неверный итог.
1005. 1а хо іп та  йеііе х о т т е  конечный вывод, итог; 

заключение.
1006. іп к о ш та  в общем, в итоге; одним словом, ко

роче говоря.
1007. іп х о т т а  йеііе х о т т е  в общем и целом, 
еххеге (или х(аге) со тр аге  а  ипа 8 о т іп а  сіі йепа~о

см. С-2344.
1008. т і^ Ііо гаге  ипа в о т т а  а дй поставить когс л. 

в выгодное положение.
50М М А К Е ѵ

1009. ІиМо хопіпіаіо в общем, в общей сложности; 
в заключение, учитывая все:

Ті:Но г о т т а іо  апгіаѵа сІісепЛо а зе 5Іе55а. с! ' йоѵеѵа 
еззеге т о ію  поіоза 1а і 1 ̂  1 і а йеііа соп(е$5а Маг Гига {А. Оеі- 
[іпі. *Кассоп1іг).

Взвесив все. она сказала сама себе, что дочь графини 
Марфузы, должно Сыть, очень скучная особа.

...Іи ііо  5о п ітаІо , роіеѵа (огзе сііге с!І ѵоіег Ьепе а циеі 
піроіе? (О. Тс\1<!гі, <гII Впапга е а ііп  гассопіі»),

...учитывая все это, могла ли она сказать, что любит 
этого племянника?

50М М А К Ю  ад§
(тіизіігіа 8 о т т а г іа  см. 0-776.

50ММІТА /
Гоііо е 1а ѵегііа (огпапо а ііа  коіптИ а см. С-30811. 

5 0 М М 0  1. 
іі 80іп т 0 (айоге см. Р-301.
(іпе к о т т о  см. Р-833. 
раяіоге 5 0 т т о  см. Р-861. 
рег 8 о т т і  сарі см. С-719, 
а  зо іп т о  8(ийіо см. 5-1975.

5СМ М О 2. т
1010. йа 5 о т т о  ай і т о  сверху донизу.
1011. рі<г|іаге аі я о т т о  нанять на сдельщину. 

8СШАС1 ІО от
1012. аррісгаге зопа^Іі злословить.
1013. арріссаге а  іі копадПо йі ^с обвинить кого-л. 

в чем-л., приписать кому-л. вину за  что л., свалить на 
кого-л. вину за что-л.

1014. готреге  і 5опа&Іі надоедать, выводить из себя, 
орпі р а ііа  ѵиоі іі хопа§1іо см. 0-277.

5 0 N А N Т Е а§8
1015. йепаго (или т о п е (а )  вопапіе звонкая монета; 

наличные.
ра^аге іп йепаго яопапіе см. 0-111. 
ихсіге а  ІатЬ и го  &опап(е см. Т 58.

5 0 \А К Е  (тж. 5I^ОNАРЕ) ѵ
1016. вопагіа а чсі а) задать кому-л. взбучку, вы

бранить кого-л., Ь) сыграть с кем-л. злую шутку.
киопаге аІГап^еІо см. А-745. 
вопаге аІГагші см. А-1112. 
вопаге Гаѵапіі см. А -1357. 
яопаге ВасЬ см. В-34, 
вопаге ип саісіо см. С -138.
5(и)опаге Іе с атр ап е  айііок^о см. С-336 
5(и)опаге Іе с а тр а п е  а  йорріо см. 0-826. 
в(и)опаге Іа с а т р а п а  а т а г іе ііо  см. С-337.
5(и)опаге Іе с ат р ап е  Йі (З ап ) ЦиГГеІІо сн. Р-612. 
&(и)опаге іе с а т р а п е  хесопйо Іа ѵоіопіа йі... см. С-338. 
8(и)опаге Іа с а т р а п е ііа  см. С-347, 
поп яиопаге а сахо см. С -1226.
5(и)опаге іі сетЬ аІо  см. С-1454, 
вопаге Іе сЬіарре а т а г іе ііо  см. С -1668. 
виолаге 1а сЬЦагга см. С 1765. 
вопаге а сотипіопе см. С-2384, 
виопаге іі с о т о  сіі Огіапйо см. О С04.



5СЖ 901 §
;(и )о .іаге  Н «Бе ргоішісіік» киііа 5сІ і па а чй см.

0-234.
к(и)опаге 1а йіапа см 0-300. 
киопаге а(ІІа ) гіі«.1е*а см 0-660. 
копаге а  гіорріо см. 0-826.
копаге ип йорріо соп ипа с а т р а п а  коіа см. 0-828.
копагіе іп іассіа см. Р-31.
к(и)опаге а  іекко см. Г 466.
к(и)опаге «Іі Гекко см. Р-467.
к(и)опаге а  іекіе Іе с атр ап е  см. р  474.
копаг Іа (игіапііпа см. Р-1583.
к(и)опаге а ^Іогіа см 0-803.
к(и)опаге Іа дгапсакка см. С-1251.
к(и)опаге 1а Іип^а см. Ь-952.
копаге гіі тап<?апеІІе см. М-362.
к(и)опаге а піагіеііо  см. М-874
к(и)опаге соп 1е так се ііе  см. М-898.
копаге а  іп аііап а  см. М-941.
8опаге Іа тек к а  а  ц«І см. М-1259.
&(и)опаге 1е пассЬеге см. N-3.
вопаге Іе попе см. N-445
к(и)опаге І& ргегіеііа гііеіго а ч<! см. Р-2226.
копаге а ргейіса см. Р-2229.
копаге Н ргеГагіо см. Р-2237.
киопаге а  гассоііа см. К-13.
киопагіе гіі капіа га л о п е  см. К-52а.
копаге 1а когіііпа см. 5-1091.
к(и)опаге а к іо гто  см. 5-1801.
киопаге Іе (аЬеІІе сііеіго а  с̂1 см. Т-3.
киопаге і іге а^иіііі см. 5-1564.
копаге Іа ІготЬ а см. Т-946.
к(и)опаге гіі іг о т Ь а  см. Т-948.
к(и)опаге Іи ііе  Іе с атр ап е  см. С-339.
копаге а  ѵііирего см. Ѵ-787.
еккеге с о т е  1а с а т р а п а  гіеі ЬагдеІІо сЬе к(и )опа 

кегпрге а  ѵНирего см. С-329.
(аге сопіо сЬе киопіпо 1е саіпрапе см. С-2539.
Гаге с о т е  діі гиГоІі <11 т о п іа ^ п а  (сЬе апгіагопо рег 

копаге е (игопо копаіі) см. 2-102. 
кареге киопаге Іа тапГгіпа см. М-361, 
т а і і о  с о т е  1а Ріогіпа сЬе киопаѵа іі сетЬ аІо  а ’ дгіііі 

см. М-963.
рій роѵего гіі 5ап  Оиіпііпо сЬе копаѵа а  теКо,а соі 

іе^оіі см. 0-124. 
ргеіе Йа кпопаге с а т р а п е  см. Р-2264.
(Іоѵе іі кі киопа см. 5-749.
акьаЗ Ьеп ЬаІІа а сЬі Іс .іи п а  киопа см. Р -1135.
Ъопе ѵиоіа киопа т е ^ І іо  см В -1086. 
сЬі к(и)опа Іа с а т р а п а  ргі.па сЬе кіа ѵепиіа Гога, 

гісеѵе іі Ь аи ад ііо  корга Іа Іекіа см. С-342, 
ё копаіа Гога см. 0-471.
одпі с атр ап ііе  киопа 1е кие сат р ап е  см. С-360, 
чиапіо рііі ѵіпо т а п с а , Іап іо  рій 1а Ьоііе киопа см. 

В -1086.
^иекіо Гіаксо киопа а т о г іо  см М-2023а. 
ке Іе Га е ке 1е кпопа см. Р-209.
1017. киопа (риге) сЬ’іо ЬаІІо! а) ну, давал, начинай, 

а я продолжу!; Ь) попробуй толькоі
к(и)опаіе Іе сатр ап е! см. С-344.
Іап і ё киопаг^Н П с о т о  сЬе іі ѵіоііпо см. С 2711.
&Н и о т іп і кі сопоксопо аі рагіаге, е Іе с ат р ап е  аі 

к(и)опаге см. 1_>-149.
ѵако ѵиоіо киопа т е § ! іо  см. Ѵ-89.

5 0 М Т А  і
1018. аѵеге ипа ЬеІІа копаіа а) получить по первое 

число; Ь): Ьа аѵиіо ипа Ьеііа зопаіа  его здорово об
считали (при покупке).

1019. (аі копаіа, (аі ЬаІІаІа ргоѵ. как аукнется, так 
и откликнется: каков привет, таков ответ.
5 0 М 1 0  (тон 51ЮЫАТО) а вв  

аппі киопаСі см. А-887.
1020. гекі^ге копаіо остаться с ьосом.

Б О М Т О К Е  т 
е Ьиопа поііе аі копаіогі! см. N-495. 
коп сатЬ іаІі і копаіогі, т а  Іа ти кіса  ё кетрг. диеМа 

(или 1а кіекка) см. М-2221.
іп сака гіе’ копаіогі поп сі кі ЬаІІа см. С-1199. 

80М ЧЕІЛ.І1Ч0 т
1021. коппеіііпо (Того (или (ІеІГого) сладкиіі (утрен- 

Н ИІі) сои.
1022. Гаге (или ксЬіассіаге, тоск. кііассіаге) ип коп- 

пеіііпо вздремнуть;
— Б аіесі гіие Ьиопе сатеге... Ргіша Йі г.ра.'Нге хііассегето 

ип коппеіііпо (С. Соііойі, <•/-(' аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»),
— Дайте нал два хороших номера... П реж де чем отпра

виться дальш е, мы немножко соснем.
5 0 \М Ь О О Ш О  т

1023. сЬе ё ип коппіюциіо (обыкн. употр. с сущ. гіі- 
ксогзо, іпіегѵепіо, есс.) со скуки мо,..но подохнуть; 
бред (собачий).
5С  ЧГЮ ш

1024. коппо рекапіе (и іи гіі ріеіга, гіі ріоіпЬо) тяж е
лый, беспробудный сон:

«Ѵоггеі ип Іеііо шоНо гоЬивіо». «Ѵа Ьепе, т а  І1 зі&поге 
поп зешЬга Іапіо согриіепіо». сьо 50. ша 1ю іі яоппо .. ре- 
$апіе» (/И. МоеНо, сЬе І6ЯІ рій Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Мне нужна очень прочная кровать.
— Хорошо. Но синьор ие выг тядит таким уж тяжепым
— Да, но у меия тяжелый... сон.
Мі5е 1а Ьосса ас! ип (іа5со е Ьеѵѵе апсога. е Ьеѵѵе 1аП*о 

сЬі е іі саіо 5и11е піешЬга ип коппо сіі рісіга, аі піагк*пе 
Яеііа вігайа (Г. Пс а, «Ріпе с& ип тепсіісапіе (ііово/о»). 

Он приложился к бутылке и выпил еще, н выпил столько, 
что тут ж е на обочине дороги его свалнл беспробудный сон.

ГСІссіо аѵеѵа ип зоппо Лі ріошЬо е поп зепіі пи ііа (С. Аг- 
ріпо, « іе  тіЧе е ипа IІаііа»).

Риччо спал как убитый и ничего не слышал.
Сайеѵа гиЬіІо іп ип аоппо <11 рІошЬо, <1аІ чиаіе о^пі т а і -  

і.пі , 11а рипіа гіеІГаІЬа, зоіеѵа гізсиоіегіс ип поіо ріе іе 
(/.. Рігаг.ЛеІІо, «Ыоѵеііе рег ип аппо*).

Он сразу же засы п ал  тяжелым сном, от которс.о каждое 
утро на зар е  его пробуждал знакомый ему піінок.
1025. іеггео коппо богатырский сон. 
пюгіо <Іі коппо см. М-2000.
1026. Гиііігпо коппо последний сон, смерть, 
іп Ьгассіо аі коппо см. В-1145.
1027. агМ огтепіагкі йеі коппо йеі ^іикіо уснуть сном 

праведника:
...Ыеі пиоѵо Іеііо, іга 1е Іепхиоіа ГгезсЬе гіі ІаѵапЛа. 5І 

асМ огтепІб сіеі боппо ск і ^іикіо (А. Рачгіт , «І.еита е І.іа* 1.
...Н а новом месте в све <ей постели, иахиувшей лавандой, 

он уснул сном праведника.
1028. а ііе ііаге іі коппо наводить сон. 
аѵеге ріі оссЬі Гга іі коппо с«. 0-115.
1029. аѵеге росо коппо а) быть себе на уме; Ь) ирѵги 

быть чокнутым, тронутым.
1030. аѵеге коппо хотеть спать:

Его зіапсо <1і диеііа діогпаіа іпчиіеіа, е а> еѵо ип вгап 
&ОППО (В. Могапіе, «Ь’ізоіа сіі Агіиго»),

Этот тяжелый день утомил меня, и я очень хотел спать
Ь ’Аепезе поп аѵеѵа рій 5оппо, е гевій соп Іого (К. Уі'вО- 

яб, «Ь'А^пезе ѵа а гпогіге»),
Аньезе больше не хотела спать, И она осталась с н и м и .

(Пример см. тж. N-313).
1031. аѵеге ип коппо гіа тогіге  смертельно хотеть 

спать.
1032. саѵаге коппо разогнать сон.
1033. саѵагкі іі коппо выспаться, отоспаться.
Лаге асі іпіепйеге сЬе Сгікіо ё т о г іо  гіі коппо см.

С-3062.
1034. гііГепгІеге і ргоргі коппі з і  оберегать свой покой, 
(іогтіге Геіегпо коппо см. 5 1037.
11-35. й огтігь  ІІ коппо йеі ^іикіо спать сном правед

ника.
1035*. ^огшіге іі коппо гіеІГіппосепіе спать как не

винный младенец.
1036. й о гт 'г е  коппі (гапчиШі (или  рІасН і, тж. дог- 

іпіге Іиііі і ргоргі коппі или і ргоргі коппі іп расе) 
жить, спать спокойно, не иметь никаких забот.



зом 902

1037. й о гт іге  П золло еіегпо I[или П іоппо  йеііа 
то г (е . ГиН іто воппо, Геіегпо $оппо) уснуть последним 
сном, умереть:

Е за т іп а іа  1а роѵегеііа сЬе аѵеѵа ѵоіиіо сЗогтІге Г и Н іто  
зоппо гісопоЪЬе сЬе апсога сЗогтіѵа е поп гіізрего гіі Сагіа 
гіѵіѵеге (5. Рагіпа, «Ье Iге соттейіе йеііа ѵііа»).

Когда бедняжку, пытавшуюся покончить с  собой, осмот
рел врач, выяснилось, что, хотя она все еще спала, есть 
надеж да вернуть ее к жизни.

1038. еззеге іт р а з іа іо  сіі воппо а) постоянно спать, 
спать на ходу, быть сонливым; Ь) быть со странно
стями.

1039. Іаге ип воппо а) уснуть, заснуть; Ь) вндеть 
сон:

МоШ «Зеі зиоі Ьіо^гаН гассопіапо іпГаШ сЬе Іа т а д г е  <11 
Ьіссоіо. 1а Ьиопа Тегеза Воссіагсіо, Іесе ипо зігапо зоппо 
(Л'. ЗаІѵапевсНі, «Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе е іі йіаѵоіо»),

Многие из биографов Паганини, действительно, отмечают, 
что матери Никхолб, добрейшей Терезе Боччардо, накануне 
родов приснился странный сон.

1040. Іаг (и ііо  ип зоппо спать без просыпу.
1041. Іеѵаге іі воппо отоспаться, выспаться.
1042. регсіеге іі $оппо потерять сон, страдать бессон

ницей.
1043. ргепсіег зоппо засыпать:

1_Мі И Сіеоііо йеі Іеііо гіоѵе 1а ііе ііа  з ’ассотогіаѵа рег 
ргепсЗег зоппо (С. Агріпо, «А Иге зіогіе» ).

Она услышала скрип кровати, на которой устраивалась 
перед сном дочь.
(Припер см. тж. 0-476; 5-1623).

1044. зсНіассіаге (тоск. вііассіаге) ип воппо соснуть, 
вздремнуть:

РІогдіпапгіо... Ъиііаіозі еіи  "вИ зііассіб ип ЬеІ зоппо, сЬе 
пеш тап со  1е саппопаіе ГаѵгеЬЪап роззиіо зѵевІІаге (С. Ме- 
гиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі тпопіаіезі»).

Фьординандо... бросившись иа постель, уснул так крепко, 
что и пушкой не разбудить.

1045. в(еггагві иаі воппо неожиданно проснуться.
1046. віедагві сіаі вопло проснуться с трудом.
1047. сНІ 8І саѵа іі воппо поп 8І саѵа 1а Іаш е ргоѵ. 

^  сон — обед бедняков; легко отделаться от сна, от 
голода — труднее.

сНі На іаш е поп На зоппо см. Р  122. 
ипа риісе поп Іеѵа іі вопло см. Р-2414.
i (гаѵадіі воп Іасігі сіеі зоппо см. Т-885.

5 0 ІЧ 0 К 0  ацц
ип по вопого см N-320.

5 0 Р Е К С Н І0  т
ii зорегсНіо гошре И сорегсНіо см. С-2595.

5 С Г -0 К 0 5 0  а § в
ОЫІО 80Р0Г080 см. 0 - 4  

50РР1А 1Ч0 а§§
104Б. (1і ворріапо Вполголоса.

50 Р Р 1 А Т Т 0  а{Т{г
1049. (1і ворріаМо исподтишка, украдкой.
1050. і>огві йі (или іп) ворріаііо притаиться. 

5 0 Р Р 0 К Т А 2 ІС Ж Е  /
1051. соп ѵовіга воррогіагіопе с вашего позволения.

5 0  РКА аѵѵ, ргер е т
Ьгідііа йі хор га см. В-1219, 
т а г е  (И 80ІІ0 е сіі ворга см. М-781, 
паіига и( ворга см. N-99.
1052. яиеііо йі ворга бог, всевышний, 
іі ѵоіеге сіі ворга см. Ѵ-892.
1053. сіі ворга а) верхний; Ь) наверху, 
рег ворга т е г с а іо  см. М-1203.
аі (1і ворга йеііа тівсН іа см. М-1535.
1054. ворга ворга поверхностно, небрежно; мельком, 
ііп  ворга і сареііі см. С-630.
Яиапіо ворга см. <3-32.
(11 воііо ё сіі ворга см. 8-1169.
аѵеге а((і(1а(о (или арр ід ісп аіо ) іі ріапо йі ворга см. 

Р-1504. -

аѵегае Пп ворга I  сареТП см. С-631-
1055. Ьеге ворга чс запить что-л.
1056. Ье(ѵе)гсі ворга выпить по какому л. поЕэду. 
соггеге ворга см. С 2778.
1057. йогтігсі ворга лозабыть, забросить, 
еввеге ворга сіі её см. 8-1067.
1058. (агві ворга цс наброситься иа кого л-
!аг  соіпе яиеііо сНе сегсаѵа Гавіпо е с’ега ворга ся. 

А-1211.
1059. (ііагсі ворга твердить одно и то ж е; постоянно 

думать о чем-л.
1060. Іаѵогаге ворга сіі её работать на себя, для себя, 
т е и е г е  і ріесіі ворга см Г 1678
1061. теМ ег(сі) ипа ріеіга ворга (тж. піеііегсі ворга 

ипа ріеіга) предать забвению, поставить крест.
1062. равваг(сі) ворга не обраіда~ь внимания, не при

нимать во внимание:
Ога бі Ігаііа гіі росЫ еіогпі е роззіато апсЬе раББагс! 

зорга (С. Савзоіа, «Раивіо е Аппа»).
Сейчас речь идет о нескольких мнях, и ѵожис не стра

щать на это внимания.

1063. репвагсі ворга подумать, поразмыслить.
5епга репвагсі Борга сіие ѵоііе бі йігеББе а цгспсіі разз 1 

ѵегво іі СаБіеІІо (С. Нойагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо •).
Долго не раздумывая, Чиполлино быстрым шагом напра

вился к замку.

репвагсі ворга йие ѵоііе см. Ѵ-952. 
рогге Іа т а п о  ворга см М-647, 
гесагзі ворга (сіі лё см. Р-153.
1064. гевіаге аі йі ворга взять верх, победить, 
г іт ап еге  аі сіі ворга см Р-383.
1065. г ітап еге  ворга сіі её задуматься, сосредото

читься:
СопБаІѵо .іш а;е «орга <31 её ип тотеп іо , роі йівБе а Йие 

сЬе Іо БееиіББего; е 8'аѵѵіб ѵегво 1е вие 8(апге (М. с Аге- 
%Ііо, «Еііоге Ріегатозса»),

Коінсальво... задумался на минуту, потом сказал, что )Ы 
а^а следовали за ним, и направился в свои покои.

1066. віаге ворга а  чй держ ать кого-л. в подчинении.
1067. віаге (или  еззеге) ворга йі её а) уметь сдер

ж иваться, владеть собой; Ь) думать, размышлять.
1068. ѵепіге аі йі ворга победить, одерж ать победу, 

взять верх.
1069. ѵепіге а і йі ворга йі яс закончить, завершить, 

довести до конца что-л.
сегсаѵа Гахіпо, е с’ега ворга см. А 1233. 
ипа т а с іп а  йі воііо пе со п в ь та  рііі йі сепіо йі ворга 

см. М -36. 
поп сі дгапйіпа ворга см. С-974*, 
поп сі ріоѵе ворга см. Р-1832.

5 0Р К А С С А Р 0  т 
еввеге пеІГасяиа воргассаро см. А-155.

5 0РК А С С А К іА  /
1070. ві ѵейе й аііа  воргассагіа... по лицу видно...
сНі ѵиоі соповсег Іа ІеКега гиагсіі Іа воргассаг(а см.

1-455.
50Р К Л С С 10  т

1071. Іаге іі воргглхіб а) командовать; Ь) задирать 
ног, зад ава .ься .
5 0Р К А С С 0Ь Ь С  т

1072. йі воргассоііо сверх, кроме того, вдобавок. 
50РК А РР А К Е  ѵ

Оіо Іазсіа (аге, т а  поп ворга(іаге см. 0-473. 
5 0 Р К А Р Р І \0  а§§  

еввеге ипа яиад ііа  ворглШ па см. О -ІІ  
50РКАСС11ЛЧТА /

1073. йі (или  рег) ворга^діипіа в придачу, вдобавок. 
5 0 Р К А (і. іЬІІО О О  'т

1074. (аге ип воргаііио^о а) осмотреть место пре
ступления; Ь) любопытствовать, совать нос. 
50РКАММА1\Ю а§§

1075. йі воргагптапо не в меру, чрезмерно.



5 0 Р , е с з 8
50РК А М М Е К С А Т0 т

1076. рег ко р гатш ігса іо  сверх того, в придачу, вдо
бавок:

Нгап ІиШ сошшепйаіогі; ипо... ега Ьагопе рег зо р г а т т е г -  
саіо  (Е. Сазіеіпиоѵо, «I Мопсаіѵо»).

Все онн былн командорами, а один из них... кроме ТОГО 
был еще и бароном.
(Пример см. тж. М-2042).

5 0 Р К А Р Р 1 0  т
1077. рег зоргарріід в придачу, вдобавок. 

5 0 Н К А 5 5 А Ы 0  т
1078. йі зоргаззаііо  вдруг, внезапно.

5 0 Р І< А $ 5 Е Ь и ) т
1079. рег зоргаззеііо  вдобавок, в прндачу, кроме того, 
йаге Іа йеггаіа е іі зоргаззеііо с у . 6-239.

Б О Р РА Ѵ А ^А РЕ  ѵ 
зоргаѵапгаге ііі сепіо сиЫІі см. С -З І16.

50Р К А Ѵ А ІЧ /0  т
1080. (1і зоргаѵапго вдобавок.

50РК А Ѵ Ѵ Е М 0 т
1081. а  зоргаѵѵепіо неожиданно внезапно.
1982. аѵеге (или  ргепсіеге) іі ьоргаѵѵепіо нметь пре

восходство, превосходить; победить, в ^ т ь  верх:

Ьа зиа ѵапіій йі иошо. (II шаБСІііо, аѵеѵа 11 зоргаѵѵепіо 
виііа виа <1іепіі& гіі раігігіо  е <Іі т а г ііс  (V. Саітрепіа, с //  
Рогпагеііо йі Ѵепегіа»).

Мужское тщеславие в  нем было сильнее патрицианского 
достоинства и супружеской гордости.

Саріі сЬе БІаѵо Гасегігіоіе йоглапгіе зсіоссЬе. е сііе 
е ііа  аѵеѵа ргеьо іі коріаѵѵепіо (М. Вопіетреііі, «ЫШа»).

Я понял, что спрашиваю ілупости и что она уж е победила.

50РКАѴ Ѵ ІѴ ЕКЕ о 
1083 зоргаѵѵіѵеге а  хе зіеззо  пережить свою славу, 

пережить самого себя.
5О 00ЬА О К О  т

1084. а  зоцциайго (обыкн. употр. с гл. т е ііе ге ) вверх 
тормашками, вверх дном, в (полном) беспорядке:

І_’іпГогтй гіеііа Іиеа; е апсЬе а циейів ега ГасІІе ігоѵагсі 
Іе йие і-ідіопі: ІІ Іішоге йеріі ьроь.і соШ іп }аЧо. е ди"1- 
сЬе аѵѵізо (ІеІГіпѵабіопе. сіаіо Іого циапсГега эреИ л е II 
раезе Іи ііо  в воцциаіЗго (А. Мапгопі, « / рготеззі зрозіг).

Ему сообщили о бегстве, и для этою  тоже нетрудно было 
найін объяснение, испуг застигнутых на месте п етупления 
обрученных, предупреждение о нападении на дом священ
ника. переполох в деревне.

50КА I см. 5СЖЕШѴ 
50КВА }

1085. сопоксеге Іе зогЬе Лаі іісНі знать что к чему, 
іепеге Іі а  т а іи г а ге  соіпе 1е когЪе см. 1,-533
соі (е т р о  е соііа рад ііа  (хі) т а іи г а п о  1е когЬе (е Іа 

сап ад ііа) см. Т 334.
50КВ ЕТТ0 т

1086. йіѵепіаге ип зогЬеІІо превратиться в сосульку. 
5 0 К В 0  т

еззеге (или Іаге) II Іогтісоіопе (11 зогЬо см Г  1082. 
5 0 К В 0 М  

сіойог сіеііа ЯогЬопа см. 0-876.
50К С ІІЧ 0 ад§ е т

1087. апйаге а  іаге 11 зогсіпо понтн в солдаты. 
5 0 К С І0  т

1088. (аге ( и м  Іазсіаге) ЬаІІаге 1 зогсі пеііа сазза 
(или пьііа сгесіепга) прогореть, вылететь в трубу.

Іаге 1а т о г іе  сіеі зогсіо см. Т-745.
Іаг  ѵейеге 1 зогс! ѵегаі см. Ѵ-321.
слі сіі д а ііа  павсе, зогсі рі&ііа (или д гаН іа), е $е поп 

§1і рі&Ііа поп ё зиа (ід ііа  см. С-270, 
а даМо ѵессіііо зогсі ІепегеІІі см. С-307, 
циапйо Іа §а1(а поп ё іп саза (или іп раезе) і зогсі 

Ь п іг по (тж. чиапйо т а п с а  іі да ііо  или  рагШо іі 
даКо і зогсі Ьаііапо) см. С -308.
50ІШ Ш А  /

1039. а ііа  зогД Ьт вод сурдинку, втихомолку, тайком.

1090. теМ еге а ііа  (или Іп) зоггііпа приглушать:
МЫ 1а гасііо Іп зогйіпа е ші зёг&іаі зиі ѵессЫо дІѵапо 

(А. Могаѵіа, «Л^ыосі гассопіі готапі»).
Я включил тихую музыку и растянулся на старом днване,

1091. 5опаге Іа зогсііпа прикидываться глухим. 
5 0 К Б 0  а ^ ё  е т

1092. зогйо с о т е  ип Ьапсо (или  с о т е  II Ьаііа^Ііо  сіі 
с ат р ап о , с о т е  ипа с а т р а п а , с о т е  ипа р<е(га. с о т е  ипа 
Іаіра, с о т е  ипа гисса) глухой как пробка, как тетерев:

«Роѵега СІоѵаппа. 5(аі сііѵепкігкіо 50Г(]а соп, ипа Іаіра»
{М. Ргізсо, «Сіі егесіі йеі ѵеп(о»).

— Бедная Джованна. ты становишься совсем глухой.
(Пример см. тж. С 1295).

1093. ип 5огс1о аі шезііеге шпик.
1094. когсіо зрассаіо  абсолютно глухой.
^иегга зогсіа см. С-1175.
і і т а  Богсіа см. Ь-588.
1095. с о т е  рагіаге а ип «огсіо бесполезно, как об 

стену горох:
10 1е гіаѵо сегіі зріпіопі да Іеѵаге 11 Гіаіо; т а  з!, с о т е  

рагіаге а ип зогсЗо (Л. Могаѵіа, «ІЧиоѵі гассопіі готапі* ).
Я награж дал ее такими тумаками, что у другого дыхание 

бы перехватило. Но все напрасно — как об стену горох.

1096. сапіаге (или ргесіісаге) аі зогсіі проповедовать 
глухнм, заниматься бесполезным делом.

с1аг5І аі 50гсІ0 см. 5-1097.
еззеге зогсіо сіа циеіГогессЫо см. 0-555.
Іаге іі сопіо сіеі чиайго зогсіі см. С-2543.
1097. [аге іі (или сіеі) хогсіо (тж. Іаге сіа зогсія; сіагзі 

аі 5ог(1о) притворяться глухим:
— АЪІ ГигГапІеІ Рипчие » депагі Іе II зеі пазсозіі зоііо  1а 

Пп^иа? Бриіаіі зиЬіІоІ
Е РіпоссЬіо, Йигоі
— АЫ іи іаі іі зогдо? АзреНа ип росо, сЬе репзегето поі 

а ГагІеИ зриіагеі (С. Соііойі, «Ее аѵѵепіиге сіі РіпоссНіо» ).
— Ах ты. мошенникі Так ты их запрятал под язык? Вы* 

плюнь монеты немедленно!
А Пиноккио — н и в  какую.
— Так... глухим прикидываешься? Ну погоди, сейчас мы 

придумаем, как заставить тебя нх выплюнутьі
«Зіепога Тиссіііо! Ма зіеіе ѵоі сЬе ші сЫ атаіе?*  
«Ргесізатеп іе: е регсЬё Іасеѵі 1а зогсЗа?» (М. Ргізсо, сЬо 

йатпа йі ріагга>).
— Синьора Тучилло, это вы меня зовете?
— Вот именно. А почему это ты притворяешься глухой?

(аге Іа хогсіа огессНіа (или і зогйі огессНі) см С-559.
1098. поп іпіепсіеге а  зогйо не заставлять повторять 

дваж ды ; понимать с полусловг:
11 зегѵііоге поп іпіеве а еогсЗо е іесе а циеі то д о  аррші- 

ііпо (С. Мегиссі, *$еззап{а поѵеііе ророіагі топіаіезі»).
Слуга все понял с полуслова и поступил так, как ему 

было велено.

ргесіісаге аі зогсіі см. 5-1096.
ѵоіеге ясі сіесо, зогсіо е т и іо  см. С -1825.
1099. ё 5огс1о йа ип огессНіо (,е іп циеіГаИго сі На ип 

реппессНіо) на одно ухо он глух (,а другим вовсе не 
слышит).

1100. (^гап  или сайіѵо) зогсіо ё чиеііо сЬе поп ѵиоі 
Іпіепсіеге (или ийіге; тж. поп с’ё ре^&іог хогсіо сіі сЬі 
поп ѵиоі исііге) ргоѵ. хуж е всего слышит тот, кто не 
хочет слышать.

Е сопііпиб ПпсЬё !и Ьеп регбиазо сЬе ргейісаѵа аі бе 
зегіо; роі сопсіизе: «Вазіа: поп с’ё реС8»ог зогйо іЗі сЬі поп 
ѵиоіе исЗіге...» Саіапйга, «Ьа Ьи[ега»).

И он продолжал говорить до тех пор, пока не убедился, 
что говорит напрасно. Тогда он сказал а заключение* — Ну, 
х в ати т ,— нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать.

СП зі гізрошіеѵа: «II сазо поп с! Іпіегезза». Редріо сЬе 
рагіаге аі ѵепіо. Раѵѵего поп с*ё ревв*ог зогсіо Ш сЫ поп 
ѵиоі зепііге (А. Сатрапііе, «Сіі азрагаді е ѴіттогіаШа йеі- 
Ѵапіта»).

Газеты ему отвечали: «Данный случай нас не интересует*. 
Н о он не унимался. Верно говорится: кто не хочет слушать* 
не услышит.

ип раіо сГогессЫ зогсіі зессап сепіо Ипдие см. 0-593. 
а  рагоіе Іогсіе, огессЬіе зогсіе см. Р-600.



50К 904

50КЕІЛ.А (поэт. 50КЛ) /
1а хогеііа сіі РеЬо см. Ь-348 
агіі хогеііе см. А-1164.
Ііп^ие хогеііе см. Ь-648.
1101. 1е поѵе хогеііе миф Музы.
1102. Іе Іге хогеііе миф. Парки, 
ігаіе  е «оге, соге е соге см. Р-1244. 
іи ііе  Іе ЬоссЬе хоп хогеііе см. В 942.

5 0 Р 0 Е М Е  т 
сЬіаго с о т е  Гасциа сіі хогеепіе см. С-1671 

5 О К 0 Е К Е  ѵ 
хогдеге іп а г т і  см. А -1108.

5 0 К Р К Е \Р Е Р Е  ѵ
хогргепйеге 1а Ьиопа Гейе см. Р-357. 
хогргенйеге іп (или хиі) Ггойо см. Р-1335.

5 0 Р К Ш Е К Е  ѵ 
хоггісіеге хоііо і ЬаГГі см. В-65, 
хоггійеге хоНо і ЬагЬіді см. В-271, 
хоггійеге соі йепіі см. 0-196. 
хоггійеге ѵегсіе см. Ѵ-322.
Іа Гогіипа (*Іі воггісіе см. Р -1 145.

5СГСРІ50 т
1103. 50ГГІ50 сіеііа паіига красоты природы. 

50Р 5А Т А  }
1104. іп ипа хогхаіа одним духом, одним махом. 

5 0 К 5 0  т
Ьеге Іа пюгіе а  хогхі ( а  хогхі) см. М-1959.

50К Т А  (тле. ЗОНТЕ I) }
1105. сіі хогіа сЬе... так что...
1106. Гагпе йі одпі хогіа наделать дел, наломать 

дров.
1107. ё 1и(1’ипа хогіа это все равно (ср. хрен редьки 

не слащ е).
лОКТЕ I { см. БОКТА 
5 0 К Т Е  II {

1108. хогіе аѵѵегха (га/с. т а і а  или хѵепіигаіа хогіе) 
злой рок, злосчастье, злая судьба.

агЬНго сіеііе хогіі см. А-985.
Ьепіапііпо сіеііа хогіе см. В-553, 
согѵо сіеііа т а і а  хогіе см. С-2863.
ІікІіЬгіо йеііа хогіе см. Ь-852.
іп аіа  (или хѵепіига(а) хогіе см. 5-1108.
1109. рег хогіе а) случайно; Ь) к счастью:

Оиапйо рапГиІІа епігб виііа Іоееіа . рег вогіе поп ѵ’ега рег- 
вопа (М. Л’Аге^Но, сЕІіоге ріега.чозса»)

Когда Ф аифулла вошел в лоджню, гам к счастью, никого 
не было.
асгЬіарраге (или аГГеггаге) Іа хогіе рег і сареііі (или 

рег ип сіиГГеіІо, рег іі сіиГ(о) см. Р-1131.
1110. апйаге а  хогіе быть разыгранным по жребию.
1111. аѵеге хогіе (или 1а хогіе а  ѵепіо) иметь удачу, 

быть везучим.
1112. іііге Іа хогіе предсказывать судьбу; гадать, 
іаге Ьиоп ѵіхо а саШ ѵа хогіе сч. Ѵ-658 Ь).
1113. (іеііаге Іа хогіе околдовать, очаровать.
1114. деііаге Іе (или рег) хогіі гадать о будущем, 
ргепйеге Іа хогіе рег і сареііі (или рег ип сіиНеІІо,

рег іі сіи(Го) см. Р-1131.
1115. Іепіаге 1а хогіе попытать счастья; испытывать 

судьоу.
1116. Іігаге а хогіе тянуть жребий.
1117. Іоссаге іп хогіе выпасть на долю, достаться; 

случиться; посчастливиться:
«Е ве іі (ігііо іо  сіеі Ке ѵі (оссавЕ іп вогіе?..» (С. Кегиссі,

«Зеззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).
— А если вам и впрямь повезет на женнха-королевнча?..

сііі поп ё 8аѵіо, рагіепіе е Іогіе, бі Іаіпепіі сІі поп 
сіеііа зогіе см. 5-264.

1118. а сНі вогіе, а  сЫ 8рогіе ргоѵ. кому пироги да 
пышки, кому синяки да шишки.

сиог іогіе ѵіпсе саіііѵа 80г1е см. С-3300.
О» пи по ё агіеіісе сіеііа $иа $ог!е см. А-1175.

1119. 1а (виа) вогіе ё ве^паіа (сто) участь решена:
Регго Гіпі рег й іг б і  сііе соп чиеііе (епсіепге іі Ваѵегіо аѵ* 

геЬЬе роіиіо езхеге ип оііігпо арепіе з.?кгеІо... Оеі гезіо 1а 
киа 50г(? ега бей п ^а  {Л. Могаѵіа. «Ьа тазсііегаіа»).

В конце концов Перро решил, что с такими данными из 
Саверио мог бы получиться великолепный тайный агент... 
Впрочем, его участь уже была решена.

Іа хогіе ё согпе о^пипо ке Іа Га см. А-1175. 
ѵіепе ахіп йі т о п іе , сассіа саѵаі сіі хогіе см. 

А -1248.
ЗО К П Ь Е О Ю  т

1120. ^е ііаге  іі когіііе^іо околдовать, очаровать. 
5 0 К Т ІР Е  ѵ

хогГіге ип (или іі) п и тего  см. N-597.
50К Т ІТ А  }

1121. 5ог(і1а сіеса а) воен. ночная вылазка; Ь) потай
ная дверь.
5 0 5 Р Е ^ Е К Е  ѵ 

505реіі(1еге Гагші см. А-1113. 
кокрепсіеге іі сі^Ііо см. С -1890.
50$реп(]ег5І аі соПо ііі цсі см. С-2105, 
езкеге хоьрехо а  ип сареііо см. С-628.

5 0 5 Р Е \ 5 І 0 \ Е  }
1122. 5Р5реп$іопе с апііпо нерешительность, неуве

ренность.
5 0 5 Р Е \5 І Ѵ 0  а/у/у 

рипіі хо5реп5Іѵі см. Р-2482.
8 0 5 Р Е 5 0  аВ8 

5о$ре5а соп5Іс1ега2Іопе см. С -2458. 
соп Г а п іта  хокрека см. А-771. 
соі сиоге (іп ) козрезо см. С-3216, 
соі Гіаіо (іп ) 505ре$0 см. Р-573.
1123. іп хохрехо а) в нерешительности, в сомнении; 

Ь) повисший в воздухе, неразрешенный (о вопросе)- 
незавершенный (о деле):

«Ьеі рагіа йі соп(1, ша Іо поп во сЬе сопН (га ше е ІеІ сі
Біапо апсога іп зозрехо» (С. Тезіогі, * /1 Вгіапга е аіігі гас- 
сопіі»).

— Вы говорите о каких-то расчетах, а я что-то не помню, 
чтобы кто-то из нас остался должен другому.

Мі аііепйеѵо ип гіііиіо; о а іт е п о  сгесіеѵо сЬе Іпѵепіаззе 
ипа зсиза рег.іепеге 1а соза іп зозрезо {Т. Ѵагпі, «Метогіе 
йі ЕиЕепіо Вгаѵе(іі>).

Я думал, что он откажется дать мне в долг илн, по край
ней мере, придумает какую-нибудь отговорку, чтобы отло
жить это дело.

аѵеге іі сиоге зозрезо сч. С-3238.
г ітап еге  с о т е  хохрехо аііе ІаЬЬга (1і цсі см. І.-42.
1124. кіаге іп (или соп Г ап іто ) хохрехо находиться 

в нерешительности.
ьіаге соп Іа т е п іе  хохреха см. М-1162.

5 0 5 Р Е Т Т 0  а88 е т
1125. сасіеге іп ксхреііо попасть под подозрение; вы

зывать подозрение.
сЬі ё іп іІіГеКо ё іп хохреііо см. 0-407. 
поп ё Ігасіііоге хепга хохреНо см. Т-822. 
гіхреІН, сИГеКі е хохреШ диахіапо іі пюпііо см. К -434. 

5 0 5 Р Е Т Т 0 5 0  088  
сЬі сГаІігі ё хохреііохо, ё йі хё т а і  тепсіохо см. А-566. 

505Р11МТ0 088  
а  о^пі ріё хохріпіо см. Р-1622.

50 5 Р ІК А К Е  ѵ 
сЬі Ьа ЬаЬоо поп ріапда, сЬі Ьа т а т т а  поп хохрігі 

см. В-6.
сЬі р г іт а  поп репха, іп и і і іт о  хохріга см. Р-іг293а. 
хе оссЬіо поп т іг а , сог поп хохріга см 0-243
1126. іі хохрігаг поп ѵаіе ргоѵ. слезами горю не 

поможешь.
5 0 5 Р ІК 0  т

1127. Гиііііпо хохріго последний вздох, смерть.
1128. — тап й аге  (или гепйеге) ГиІІііпо хохріго ис

пустить последний вздох, умереть.
1129. а  хохрігі с перерывами, с перебоями, нерегу

лярно.
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1130. — р а д аге  а 50*рігі выплачивать по ча 'т я м -
1131. Іігаге (или  Ігагге) ип кокріго сіі коіііеѵо вздох

нуть с облегчением:
Рогпойого іігб ип го&ріго гіі зоіііеѵо: — Мепо шаіе — репзй 

(С. Косіагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).
«Слава богу». — подумал синьор Помидор, вздохнув с  об

легчением.

1132. ѵіѵеге ііі кокрігі очень мяло есть, святым духом 
питаться.

а І е т р о  ііе’ Тгоіапі (или  ііе’ рогсі) егап кохрігі! см.
Т 342.
5 0 5 5 0 Р К А  аѵѵ см. 5 0 Т Т 0 5 0 Р К А  
5 0 5 Т А і

1133. кепга 505Іа непрестанно, без передышки:
Ега ип гаеаггіпо виі гііесі аппі, т а г 'о , зіогсіпаіеііо, соп 

ип сіиП о Ьіопйо 1аг&о зи ііа [ассіпа зіеп іа, гіоѵе ипа кгапйе 
Ьосса зоггійеѵа вепга 505Іа (Р. Р. Разоііпі, «гВісісіеііопе»).

Это был мальчишка лет десяти, худой, немного рахитич
ный: широкий светлый чуб спускался иа его худенькое 
личико, на котором беспрестанно улыбался большой рот.

1134. кепга кокіе пё ксокке без сучка и задоринки, 
как по маслу.

аѵеге ипа ^гап кокіа сіі сІеЬШ см. 0-64.
1135. поп йаге 50$(а а  чіі не давать покоя, передыш

ки комѵ-л.
505 Т А М ІѴ 0  т

поп ьареге ассотосіаге Га&деШѵо соі кокіапііѵо см. 
А -338.
ЗО З Т А ІЧ /Л /

1136. кокіапга сгеаіа простой смертный.
1137. кокіапге іпсогрогаіі ангелы.
1138. кокіапга іпсгеаіа бог.
1139. ипа кокіапга іп 4ге регкопе триединый бог.
1140. Іа сііѵіпа кокіапга божественное начало, 
іп согро е ксЛ ап га  см. С-2734.
1141. іп кокіапга в основном, в сущности.
1142. сіі роса 505Іапга а) малопитательный; Ь) мало

содержательный.
1143. ^иагсіаге а ііа  кокіапга смотреть в корень.
1144- ігагге «окіапга извлекать пользу.

З О З Т Е ^ К Е  ѵ 
505Іепег5І іп Ьиоп ге^^іпіепіо см. К-177. 
кокіепеге ипа сап іопаіа см. С-588, 
хо.чіепеге іі шаге см. М-809, 
коьіспсге Іе гадіопі сіі цсі см. К-80. 
кокіепеге 1е ѵесі (И цй см. Ѵ-102.
505Іепеге іі ѵіпо см. Ѵ-597.

ЗОЗТЕІМІІТО т
1145. (аге іі кокіепиіо а) важничать: Ь) скрытничать; 

быть себе на уме.
1146. «іаге киі кокіепиіо а) держ ать себя с достоин

ством: Ь) всі'ти себя сдержанно, сурово.
5 0 Т Т А М  I

1147. соггеге сііеіго аііе коНаме у \  , -стывать, гоняться 
за юбками.

1148. еккеге (или кіаге) а ііассаіо  (или сисііо) а ііа  
5о(1апа (сіеііа т ап іп іа ) дсрж аться за (мамину) юбку:

«Сотрогіаіі соше ргіша. поп ші йіаге бетрге аііассаіо 
аііе воііапе» (Е. Раііі. «ІІп ЪеШззіто поѵетЬге»).

— Веди себя, как прежде. Не держись все время за мою 
юбку.
1149. піеііеге Іа коііапа а  цсі держ ать под каблуком, 

под башмаком:
Рег ціоѵапе сЪе Гозяе, Ійа Іо сотапдаѵа а ЬассНеНа, еИ 

аѵеѵа теззо 1а зоНапа (V. Ргаіоііт, «Меіеііо»),
Ида, хоть и была молода, командовала мужем н держала 

его под каблуком
1150. те ііегк і Іа ко ііапа а) надеть рясу, стать мона 

жом; Ь) попасть под каблук; обабиться (о мужчине).
1151. рогіаг хоііапа быть бабой (о мужчине).
1152. г ’еп!га сіі т е г г о  ипа «ойапа ^  ищите женщину.
1153. (іга рііі ип реі сіі коііапа, сЬе ііоііісі раіа А\ 

Ьоѵі № ипа р іапа ргоѵ. лѵелщины — великая сила.

50ТТЕССНІ:
1154. сіі коІІессЬі исподтишка, украдкой:

Оиапбо И гаевгго  гіргепгіе Іа согсіа гіеІГазіпо рег II ічіог- 
по. еиагйа ргіша т е  (И воІІессЬі, е роі і ЕоЫагеІІІ ІазсіаІІ 
аМа Гопіе (Р. Рапсгагі. «йоппе е Ьиоі йеі раезі Іиоі»).

Когда мальчишка взял осла за повод, чтобы вернуться, 
то сначала искоса поглядел на меня, а потом на монетки, 
которые я Зросил в родник.
(Пример см. тж. Р-749).

50 Т Т Е К Р ІЮ І0  т
1155. (1і койегіидіо тайком, тихой сапой.

50ТТЕК К А  (тж. 50Т Т 0Г Е К К А ) аѵѵ
1156. апсіаге коііегга а) сойти в могилу: Ь) зайти 

(о светилах).
1157. сассіаге (или  т ей еге ) коііегга закопать, зарыть 

в землю:
йоііоге Мегііпо. — Риг (горро, циапйо ип а т т а і а іо  піиоге, 

ві гіісе сІГё зіа іо  іі тей ісо . сЬе 1 і'а сассіаіо зоКегга (С. Соі- 
йопі, «!и [іпіа аттаіаіа»).

Д о к т о р  М е р л н н о. — Ну конечно, еечь іольной уми
рает, то говорят, что это врач вогнал его в гроб.

1158. гіогпііге хоііоіегга (тж. еххеге $оЙегга) поко
иться, леж ать в могиле:

...зепга Тегеза, іо вагеі 1ог$е оее* зойегга (С/. Розсоіо, 
«ѴИіте Іеііеге йі /асоро Огііз»).

...если бы не Тереза, меня уж е давно не было бы в Жи- 
пы\.

1159. кргоГопсІаге цй к о ііе т а  уничтожить, унизить, 
смешать с грязью:

— 5іЕпога шіаі — іп(еггирр“ гійепйо РапИпеШ. — Коп т е
1о вргоіопйі воНегга, іі роѵего СіргіапоІ (Г. Ъогі, сВи/еге 
зиіі Агпол).

— Помилосердствуйте! — перебил ее смеясь Фантинелли — 
Не казните так жестоко беднягу Чиприаноі

ѵесіеге йие раііпі коііега см Р-128.
5 0 Т Т Е Р К А \Е 0  т 

Ьиіо соше іп ип коКеггапео см. В-1410.
50Т ТЕ К К А К Е  ѵ

1160. с’ё сіа коИеггагкі! умереть можно! 
пюгіо е коМеггаІо см. ?\ 1991.
1161. риоі апйаг а  Тагіі коКеггаге! чтоб тебе сквозь 

землю провалиться!
5 0 Т Т ІЬ Е  е т

1162. зоііііе сопіе ип Іисі^поіо еле ечр душ а в теле; 
при последнем издыхании.

1163. 5о11іІе соше Ші гарпаіеіо  тонкий как паутинка. 
1163а. коііііе с о т е  (или рій коШІе сіі) ипо кріііо

а) очень тонкий, тонюсенький; Ь) очень худой, в чем 
душ а держится.

т а і  зоМіІе см. М-177
1164. апЛаге (или Ьасіаге, диагйаге, репкаге) рег іі 

50І1іІе (тж . Ьасіаге или репзаге аі зоііііе) отличаться 
особой щепетильностью; придираться к мелочам:

Ье Гогпііиге 5І гішегііапо яегпрге, і Іічиогі 1і ГаЪЬгісапо Іе 
(іізііііегіе сіапйезіш е е рпг йі Ьеге циевМ зоЫаіІ поп ѵаппа 
ігорро рег ІІ 50ЙіІе (ЛІ. Ргіясо, « іа  йата йі ріагга»).

Продукты достать можно, спиртное прои '-водят подпольно, 
а что касается солдат, то они не слишком придираются — 
им лишь бы выпить.

— Ьо гіо сапопісо роі, сЬ’ё ип зегѵо гіі Р іо . поп йоѵгеЬЬе 
Ьагіаге Іапіо аі гоііііе, рег Іеѵаге гіие а п іт е  йаі рессаіо 
(О. Ѵег^а, *II таг Но (іі Еіепа»).

— Ведь дядя — священник, слуга всевышнего и не должен 
быть слишком щепетильным, когда нужно спасти две души, 
погрязшие во грехе.

II Ке а зепііге чиеііа зігапегга, ѵоіеѵа гіПиІаге. т а  диеі- 
Г и о то  ^ІІ аѵеѵа гізизсііаіо 1а Іі§На е поп бт роіеѵа в иаггіаг 
Іап іо  рег ІІ хоііііе (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Король, услышав столь странную просьбу, хотел отказать, 
но этот человек спас жизнь его дочери, н поэтому не стоило 
так уж  щепетильничать.
(Пример см. тж. А-142; В-797; 0-1093).

1165. саѵаге (или ігагге) іі «оМіІе сіаі (или й р і ) коііііе 
извлекать выгоду лз чего угодно, зарабатывать на каж 
дой мелочи



50Т
йіге рго88о ІІ койііе см. С-1100.
(аге іі Б ой ог 5оШ Іе см. 0-878.
1166. [аге іі $ойі!е придираться к мелочам; (слиш

ком) вдаваться в тонкости.
1167. іііаге  хоШІе д“і!':твовать хитро, быть хитрецом, 
диагйаге (или репьаге) рег іі хоіи.е гж рег.іаге аі

койііе) см. 5-1164.
Ігагге іі $ойі1е сіаі (или йеі) зой ііе см. 5-1165.
Іа гагпе Ііга (или 1е сагпі іігапо) е 11 йіаѵоіо і  коі- 

іііе  см. С-981.
сііі ѵиоі Іаѵого депіііе, огсіікса §го8$о е ігаш і зой ііе

см. Ь-280.
ІІ сііаѵоіо ё зой ііе  е (ІІа дгохко см. 0-359. 
іглріаьіго ь г0Ь50 е сегѵеііо (или ипдиекіо) зой ііе  см.

1-109.
1168. аі 50І1ІІІ сахсапо 1е ЬгасЬе ргоѵ. =  кто лукавит, 

того черт задавит.
5 0 Т Т 0  аѵѵ е т 

т а г е  сіі хойо е сіі корга см. М-781.
1169. (11 50ІІ0 е сіі корга со всех сторон, всесторонне, 

подробно:
11 гіоііог Маггопе ѵівііб 11 т а іа іо  (II 5оііо  е (1! Борга, 

ЕІі 'Іиагсіб 1а Ііпеиа е йН оссЬі. еН Іавіб іі роіво (О. Яо- 
йагі. «Ье аѵѵепіиге & Сіроіііпо»).

Доктор Каштан тщательно обследовал больного — посмот
рел язык, проверил глаза, пощупал пульс.

1170. зой о  койо незаметно, тайком, тихой сапой; в 
глубине души, про себя:

І.а гіесізіопе <5і арргоѵаге 11 ріапо йі ВоЬ Ти агіоііаіа аі- 
1 'ипапіті№ , т а  ві сарі сЬе диаісипо, зо ііо  зоііо, поп ега <Іе1 
іи ііо  сопѵіпіо (Ь. В егд опгіп і« ІІп  [исііе рег ЗаЬа»).

Решение принять плаи Боба было единогласным, ио чув
ствовалось, что кое-кто в глубине души был не совсем в 
нем уверен.
(Пример см. тж. N-48; 0-594).

а саро 80ІІ0 см. С-705а.
1171. апйаге $оЙо а) заходить (о солнце) ;  Ь) тонуть.
1172. апйаге йі воНо а) потерять (в цене), продеше

вить; Ь) пострадать (о репутации., имени).
1173. апйаге аі йі зоНо потерпеть поражение, 
сасагзі войо см. С -4.
1174. сассіагзі $оі4о нападать, набрасываться; одо

леть, положить на лопатки._
1175. сарііаге воііо  попасть под руку:

— Мегіісо^ Іпіеггирре ^иі Біпо. Е диапйо т а !  зерре <ІІ 
тсй іс іп а? .. Оиаі а чиеі т ізе го  сЬе е іі  сарііаззе зо ііо  (Р. Рап- 
[апі, «Сессо й’АзсоИ»),

— Это о н - т о  врач? — перебил Дино. — Д а что он в этом 
понимает?.. Горе несчастным, которые попадут в его руки.

1176. саѵаге войо подкапывать, подтачивать.
1177. саѵагзепе йі зо ііо  вытянуть, выудить:

Саѵаііеге. — СЬе ѵиоіе сойезіо рагго? Оепагі поп ше пе 
саѵа рій сЗІ боііо (С. СоШопі, «Ьа Іосапсііега»).

К а в а л ь е р е .  — Что хочет этот полоумный? Денег у 
меня ои больше не выудит.

1178. йаге воііо  а) распродать все подчистую; 
Ь) (под)наж ать; йадіі воііо! давай!, жмн!

1179. йаге 5оНо а чс горячо взяться за что-л.
1180. іаг5І 80ІІ0 а) приближаться, подходить:

Эоро т е г г о  т іп и іо  1а Ііпезіга 5І гіаргі е 1а ѵосе <1е1 зоШо 
ѵессЬіо кгігіб а РіпоссЬіо:

— ГаШ зо ііо  е рага 11 сареііо (С. Соііойі, сЬе аѵѵепіиге 
сіі РіпоссНіо»).

Через полминуты окно вновь отворилось, и все тот же 
старик крикнул Пиноккио:

— Подойди поближе и подставь шляпу 1

Ь) браться, приниматься (за  дело); с) (тж. Іаг іа  зойо) 
груб, оодспаться, налож ить в штаны.

Таг$е1а койо см. Р-176.
1181. Іеѵаге гіі койо ^с а  цс) выманить что л. у кого-л. 
т а п ^ іа ге і ГегЬа е Іа ра&На койо см. Е-105.
те й е ге  іі соііо койо см. С-2112, 
т е й е г е  И соііо аой о  а  ой см. С-2113.

1162. т е й е г е  войо а) поставить на работу, устроить 
на работу; Ь) запрягать (животных); с) бро"ить под 
себя, подмять:

Сіесі ѵоііе сасісіе, с1Іс~І ѵгііе 8І тів]уЛ. . ріпаішепіе (и 
шеББо воііо е сеййб йі гевіБІеге 10. Койагі, <1Г ій 8аропМ>).

Рая десять он падал и вновь поднимался... Наконец его 
повалили и он перестал сопротивляться.

гі) залож ить в погреб (овощи и т. п.); е) (тж. т е й е ге  
аі Ш зойо) подчинить, взять верх.

1183. т е й е г е  <11 в о й о  положить снизу, под ложить.
1184. гпейегхі койо а) юркнуть под одеяло; Ь) под

чиниться; с) унизиться, впасть в ничтожество.
1185. рІ8сіаг8І 5ойо груб, обмочиться (от страха).
1186. рогге 80Й0 победить; подчинить.
рогіаге И саѵоіо іп т а п о  е іі сарропе койо см. С -1426.
1187. гекіаге аі сіі 50Й0 потерпеть поражение.
1188. г іт а п ы е  сіі койо отстать, остаться позади, 
г ітап еге  аі сіі 5о1*о см К-383.
1189. $1аге $ойо покориться, смириться:

«Оиі б1 іа  ипа ѵКа ргсргіо Лига. ОиеБІІ віаѵі поп сі ѵо* 
^ііопо 5Іаге еоііо е 5 іато  зет р ге  іп з іа іо  гіі а ііа гт е »  (Л. <Мо- 
гаѵіа, « Іа  сіосіага»),

— Здесь очень трудная жизнь Югославы не хотят нам 
подчиняться, н мы живем в постоянной тревоге.

1190. Іігаге хоііо удалиться, уйти; скрыться.
1191. ѵепіге зоііо: &е ші ѵіеп эоііо! попадись он мне 

только!
1191а. ѵепіге аі йі зойо  а) опуститься; Ь) обеднеть.
1192. с’ё чиаісоза $оііо (тж. с’ё зоііо чиаісоха или 

ЧиаІсНе йіаѵоіо, йеі т а гс іо ) тут что-то есть, тут что-то 
не так:

Ма іі іік ііо  деі Ке возреііаѵа сЬе сі іо55е ииаісога зоііо, 
©... апгід а ^иагйаге ёа і Ьисо гіеііа сіііаѵе (/. Саіѵіпо, лРіаЬе 
ііаііапе»).

Но королевич заподозрил что-то неладное и... пошел под* 
глядеть в замочную скважину.

— Ма оЫ регсЬё поп ГЬо Іо а роіег ѵесЗеге?... ци! с*ё 
боііо циаІсЬс соза (М. й’АгекИо, «Еііоге Гіегатозса»).

— Но почему ж е я не смогу ее повидать?.. Тут что-то 
кроется.

— Регб сопГе55іато сЬе аѵеѵа зГ Гагіа гіеііа топйапа 
й ’аИо ЬоЫо... т а  йеііа 5ріа по йаѵѵего...

— СЬе с ’ега боііо <3е1 тагс іо , іо 1і гііззі рій д’ипа ѵоНа 
сЬе 1о зобреиаѵо (М. РиссіпІ, *ЕЬгеі»).

— Однако следует прнзнать, что она, скорее, похожа на 
светскую женщину высшего класса... ио никак не иа 
шпионку...

— Тут было что-то не так; я не раз говорил тебе о своих 
подозрениях.
(Пример см. тж. М-624).

ипа т а с іп а  <1і коЙо пе со п зи т а  рій сіі сепіо сіі эорга
см. М-36.
50ТТ00АМ ВА  аѵѵ

1193. Іаге (или ргепйеге) (сіі) коЙ о^атЬ а относиться 
легкомысленно, несерьезно:

СІІ  повіго риЬЫісо ё ІаІІо <3і Ьиопі сгІБІіапІ. 51 оІГеп-Іспо 
ее И ргешііаіпо БоКоеашЬа» №. Заіѵаіаце '• ~Ь'асгоЬаш»),

— Н аш а публика — добрые христиане. Они обижаются, 
если их не принимают всерьез.

«Тетеѵо сЬе (и ргепйе*5І су еЬе гіреіі^іопі 5о1(о8 а т Ь а » , 
Ьа сісПо (Р. ЗраІІеШ. «Евате йі прагагіопе*\.

— Я боялась, что т ч  относишься к этик урокам спустя 
рукава. — сказала мать.

ЗЭТТОЬШ АКЕ адд  
т о п й о  койоііш аге см. М-1753.

5СТТОРОКРЕ ѵ 
8ойорогге іі рагіо см. Р 716.
8ойорогге аі ѵадііо см. Ѵ-19.

5 0 Т Т 0 Р 0 3 Т 0  адд 
р аг іо  50йоро5Іо см. Р-713.

5СГТО РБІМ  т
1194. т е й е г е  іп 8ойог(1іпе а) понизить (в должности 

и т. п ) ; Ь) не придавать большего значения, считать 
второстепенным.



1195. раккаге Іп койогсііпе а) быть пониженным (в 
должности и т л ) ;  Ь) потерять значение, стать второ
степенным.
5 0 Т Т 0 5 0 Р К А  (тж. 5 0 5 5 0 Р К А ) аѵѵ

1196. епігьге коккорга обозлиться, разозлиться, рвать 
и метать.

1197. еккеге коккорга а) быть в беспорядке; Ь) быть 
в смятении, в большом волнении, метаться, не знать, 
что делать.

1198. т е й е ге  (или т ап й аге ) койокорга перевернуть 
вверх дном, вверх иогами:

Сопозсеѵа аЬЪазІапга Іе вогеііе Косса, сарасіББІше <ІІ Гаг 
т е ііс г е  яойозорга Гіпіего т а е а г г іп о  рег апйагзепе роі зепга 
аѵег сопсіизо пиііа (Л. Вга&о, «И }ійапгаіо»).

Уж он-то хорошо знал сестер Рокка, которые могли за
ставить перерыть всю лавку и уйти, ничего не купив.

1199. т е й е г е  (или т а п й а г е )  іі то п й о  коккорга пере
вернуть мир вверх дном:

«Ма, райге СгіаІоГого. рагігоп гпіо соІепЛіББІто, ІеІ ѵоггрЬ- 
Ье тап й аге  іі то ш іо  « іоБорга. 5епха еіісіеі Зепха Ьэ«*о- 
г а іе і Лскііо іі рипіо й'опоге\» (А. Мапгопі, * / рготеяві 
зрозі»).

— Но, падре Кристофоро. почтеннейший мой покровитель, 
вы хотите перевернусь вверх ногами весь мир. Без дуэле.ІІ 
Без насилия! ПрощаГ, общепризнанное понятие о чести!

1200. рагііге коккорга уехать в страшной спешке
1201. кепіігкі коккорга быть в полной растерянности, 

быть выбитым из колеи:
'I  роѵего віоѵапе бі звпН іи((о зовБорга (С. Ѵегца, 

*Гг05») .
Бедный юноша чувствовал себя совершенно выбитым из 

колеи

1202. ѵоііаге коккорга поре ернуть вверх дном. 
50ТТО ТЕККА  іѵѵ сМ. 50Т Т Е Р К А  
50Ѵ ЕК С1ІІА К Е с»

БОѵегсНіаге Іа кігайа см. 5-1882.
5 0 Ѵ Е Р С Н І0  т

1203. Гаге коѵегсЬіо выйти наружу; всплыть.
іі (или о^п і) хоѵегсЫо гоіпре іі ссрегсЬіо см. С-2595. 

БОѴКАІЧО а в в  
рак'оге коѵгапо см. Р-861.

ХОѴѴАЬЬО т
1204. т е й е г е  а  коѵѵаііо скопидомствовать, чрезмерно 

беречь, охранять:
Н фнЧ т е ііе г е  а  зоѵѵаііо ІиНе 1е БциІБІІегге г іа т р а іе  рег 

ІБІігассЬіагІе а гіБропгіеге а ип біаіеііо . зепга вар <-е о Бепга 
ѵоіеге аареге ип’асса гіі Іічкпа ѵіѵа? (С. Сіизіі,  «ЕрСзІо- 
Іагіо»).

А это неумі ренное стремление сохранить в словаре все 
словесные выкрутасы прессы и отдать дань дналекгу сви
детельствует о полно і пренебрежении к живому разговор
ному лзьшу.

5 0 2 2 А К Е  ѵ 
сНі (осса іа ресе кі 50г7а см. Р-957.

5 Р А С С А І.Е С М  (реже ЗРАССАЬЕОЫ Е) т
1205. ё ипо крассаіедпа сНе (а  Іо к р ассат  >піі ^  он 

хвастун:
— Аѵеіе вепіііо сЪе роГГатйіо? Ё ипо ярасса1е0пе сЬе Iа Іо 

БрассатопН (/-. Сазіеіпиоѵо. опогеѵоіе Раоіо Ьеоп[огіе»).
— Слыхали, как он заносится? Это хвастун, каких редко 

встретишь.

5РАССА/ѴіОІ'Л'І т 
ё ипо крассаіе&па сНе Га Іо крассатоп іі см. 5-1205. 

8РАССАКЕ ѵ
крассаге ип сареПо іп (или  рег) чиайго (или  іп Йие)

см. С-649.
крассаге Іе сегѵеііа см. С-1582, 
крассагкі іі сгапіо см. С-3013, 
крассаге ипа сгосе гм. С-3090, 
крассагкі іп Йие см. 0-922.
крассаге 1а Іепсііпе рег саѵаге іі рісІоссЬіо см. І.-366.
крассаге іі т іп и іо  см. М-1508.
крассаге 1е окка а  цй см. 0-705.
крассаге іі кесопйо см. 5-561.
крассаге кепГепгр с*. 5-§(И, і

крассаге іі кеккапіа см. 5-686. 
храссаге Іо гего см. 2-44.
1206. сЬе красса яркий, горячий, ослепительный (о 

солнце)-, трескучий (о морозе).
(о  1а)ѵа 0( 1а)кр<ісса! см. А-727.
т і  5І красса (или  т і  кепіо крчссаге) іі сегѵеііо см.

С-1625
5РАССАТО а вв  

акіпо крассаіо см. А -1194. 
когйо крассаіо см. 5-1094. 
еккеге с о т е  ипа т е іа  красеаіа см. М-1062. 

5РА ССІА КЕ ѵ 
крассіаге аІГаІІго топсіо см. М-1762, 
красеіаге цс рег сопІапЧ см. С-2486, 
крассіап* рег 11 депегаіе (или  рег 1е депегаіі) см. 

С-328.
красгіаге іі (или йеі) дгапйе см. 0 -97? 
крассіаге ип тазаГо см. М-164, 
крассіаге т ігасо іі см. М-1531 
■ірассіаге Іа рагоіа йі цсі см. Р-569. 
крассіаге к е т о іа  рег Гагіпа см. §  615. 
крассіаге ипа киссіоіа рег ип йаііего см. Б  54. 
крассіаге іі Геггепо см. Т-456.
1207. еккеге крассіаіо отчаяться, не видеть выхода. 

5РАССІАТО а вв
аѵеге дсі ЬеІІо е крассіаіо см. В-436.
1208. йаге цй рег крассіаіо признать, считать кого-л. 

безнадежным (больным), конченным (человеком).
Ьа І1е1>а гіе! Кі ё іап о ш аіаіа, сЬе I гпеііісі 1'Ьаппо <1а(а 

рег врассіаіа (/. Саіѵіпо, *РіаЬе Цаііапе»).
Королевская дочь так больна, что врачи приговогили ее 

к смерти
сНі поп сгебе й’еккег т а й о  ё т а ( (о  крассіаіо см.

М-974.
ё ЬеІГе крассіаГо! см. В-435.

5РА ССІА ТОКЕ т
1209. крчссіаіоге йі Ігиссііі фикѵсннк, трюкач; мастер 

пускать пыль в глаза:
5і ІгаКаѵа йі ѵейеге. іп {опйо. *р іо =го нп шиБІсіБІа іегіо

о ип ѵоі^аге е БгаКго Брагсіаіоге 61 ігиссЫ (V. МогиссНіо. 
*Ч1ог<е йі іегі, М оце1--- е йі йотапі»).

Надо было, наконец, выяснить: я серьезный музыкант или 
попросту заурядный трюкач.

5 РАПА ^
1а крайа йі Вгеппо см. В-1199.
Іа крайа йі О атсс іе  см. 0-16.
1210. Іа крайа йі Оіо меч божий, 
йігійо с о т е  ипа крайа см. 0-558.
— апйаге йгШо соше ипа крайа см 0-558*.
Яадііагсіо с о т е  ипа крайа см. С-28, 
сатггіеге  йі крайа е сарра см. С-267, 
с о т т е й іа  йі сарра е йі крайа см. С-831.
(ііо йі крайа:
— апйаге а (и.ш  рег) Гііо йі крайа сѵ. р  747.
— т а п й а г е  (или т е й е ге , раккаге, (адііаге) а  (іі йі 

крайа сч. Р-748.
т аек іго  йі крайа см М-87, 
и о т о  Йі сарра е крайа см. С-832.
1211. с о т ’ипа крайа аі сиоге =  как нож в сердце.
1212. а крайа Ігайа а) с обнаженным мечом; Ь) всеми 

силами и средствами; с пеной у рта:
5оБІепеѵа а м  (1а ігаііа сііе Іа зиосега 9І ега аѵѵеіепаіа 

іпсопБсіатепіе іпеегепйо ип побило Бигго^аіо <11 саііё 
( /  РаІаггезсНі, с /  [гаіеШ Сиссоіі»).

Ои доказывал с пеной у рта, что т“ща, '■аыа того ие со
знавая, отрааилась, поглощая отвратительный суррогат кофе.
1213. — йіГепйеге а крайа Ігайа стоять гопой за ко

го- п.:
Рег Гогіипа Іа БІепогіпа йі Ьеіга, сііе ІзаЬеІІа 8*ега і- 

Тегіппаіа соі і -Дііиссі, аѵеѵа ргеао а і1Неп<1ег1а а Брасіа іга(- 
(а (О. Ѵ^гёа. хМа$іго-йоп СезиаШо»).

К счастью, синьорина ди Лейра, которую Изабелла п^и я- 
зала к себе подарками, самоотверженно защищала ее.
1214. сЬі° аЕгЦа с о т е  ипз к^айс щ астрыи как ипнтва.
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1215. — Ііп&иа сЬе Іад ііа  согпе ипа 5рас1а язык что 
бритва; злой язык.

ассеппаге сорре (или  ріссНе) е йаге красіе сн. С-2613, 
апсіаге с о т е  іі Іойего а ііа  крае]а см. А-708.
1216. Ьгапйіге 1а крайа бряцать оружием.
1217. сайеге сіі $райа пасть в бою.
1218. саѵаге (или з^иаш аге, бпиёаге) Іа зрайа обна

жить шпагу; бросить вызов.
сіп^еге Іа храсіа рег цй см. Р-444.
1219. епГгаге пеііе храйе ринуться в бой.
1220. іп сп сіаге  1е красіе скрестить шпаги, начать бой; 

вступить в спор.
т е ііе ге  т а п о  а ііа  кргііа см. М-636.
1221. теГІеге (или г іте іісге ) Іа $райа пеі Іосіего (или 

пеііа диаіпа) вложить меч в ножны, сложить оружие, 
закончить боевые действия; заключить мир.

1222. то г іге  соп Іа зрайа іп ридпо умереть со шпа
гой в руке, пасть в бою.

1223. гісЬіеаегхі соп Іе зрайе обнажить шпаги, ри
нуться в боч.

гіпіейег 1а $ра<*а пеі Гойего (и-и  пеііа риаіпа) см. 
5-1221.

зд?иаіпаге (или кпийаге) Іа крайа см. 5-1218.
1224. поп Гепеге Іа крайа а ііа  сіпГига рваться в бой.
1225. ѵепіге а іпегга зрайа бистро измеішть решение:

Сессо аѵеѵа сотргево циапіо Ьавіаѵа; е регб зепга тоШ - 
ріісаг с!птагн1с, ргоѵо а ѵеиіг а тегга 5ра<1а (Р. Гап[апі 
«Сессо й ’АзсоИ»).

Чскко стало все достаточно ясно, н потому, ничего боль
ше не спрашивая, он тут же попьітаэся принять решение.

1226. ѵепіге соііа  храйа іп т а п о  прийти с мечом, 
объявить войну.

п 'агиш агга рііі 1а до іа  сЬе 1а 5рас1а см. С-864.
1227. сЫ рогіа $райа е поп [’айорга, Не. Ьізодпо <11 

сііі Іо сорга ргоѵ. =  кто только оружием бряцает, не
редко сам бит бывает.

сНі сіі $райа Гегівсе, йі красіа регічсе см. С-2279 
т а п о  а11а храсіа! см. М-703.

5РА^)ОNЕ т
1228. т еп я ге  Іо $райопе а  сіие д а т Ь е  сверкать пят

ками, ѵдирать во всю прыть.
5 РАСНЕТТО т

1229. аѵеге храя;Ьеііо (аййо$5о) (тж. рііНіаге или 
ргепйеге 1о вра^НеНо) сдрейфить, струсить.
5РАОNА

сакіеііі йі 5радп а см. С -1262.
Гаге йеі сакіеііі сіі З р а^п а  см. С-1264
1230. ітЬгокН аге 1а 5радп а  перевернуть все вверх 

дном; заварить кашу.
ЬеІІа Г ііаііа, ЬеІІа Іа Зра^п а, рііі ЬеІІо іі раезе йоѵе

5І піадпа см. I - И0.
Ргаіісіа о 5радпа, Ьа$(а ..Не хе п іадпа см. Р-1208 
1а пюгГе поп &рага^па ге йі Ггапсіа пё йі Зрадпа «. и. 

М 1986.
5РАС1ЧОЬО 

іпѵііаге а  саісі ипа т и іа  крадпоіч см. С -132. 
рагіаге ( іі)  (гапсеье с о т е  ипа ^аК а (или ипа ѵасса) 

врадпоіа см. Р-1207.
5 РАСО I ш 

1а 1е«іпа е Іо храро см. Ь-405.
1231. йаге (йеІІо) кра^о а  цй поддерж ать разговор, 

поібодрнть:
А ипа Тіпезіга, с ега аН ассіаіа диевіа га^агга ... е іі Ре

сотіп сіо  ай асіоссіііагіа. — 5е сопііпсіа а /аг  Іа гиоіа, гіДдІі 
зрййо, Іе йізвего 1е Р аіс  (/. Саіѵіпп, «РіаЬе ііаііапе» ).

Девушка выглянула из окна... и король стал ее рассмат* 
ривать.

— Если он начнет тебя обхаживать, не противься, — по
советовали ей феи.

Оіасіпіо. ййрІІ 5ра"о, гпі йіббі. е Іеп{атеп!е зѵоііаі пеі 
Рагсо З о іап  (С. Иагойа. «Маі йі Саііегіа»).

«Джачинто. развяжи ему язык», — сказал я себе и мед
ленно свернул в парк Соларн.

1232. Іігаге 1о 5радо быть сапожником.

іге Гііі Гаппо ипо зрадо, іге крадЬІ Гэппо ипа согйа
см. Р-806.
5РА СО  II т

1233. аѵеге (ипо) храдо дрейфить, трусить.
1234. Гаге зрадо пугать, наводить страх
1235. рі^Ііаге (или ргепйеге) (ипо) крадо сдрейфить, 

испугаться.
5РАІ.АМСАКЕ ѵ 

краіапсаге іі Ьессо см. В-400, 
зраіапсаге Іа Ьосса см. В-923 
храіапсаге 1е Ьгассіа см. В-1153, 
кра'апсаге діі оссНі см. 0-209. 
храіапсаге діі огессНі см. 0-577.

5РА ЬА КЕ ѵ
1236. о сНе Іі краіо? ирон. что я к>ю их, что ли? 

(о деньгах).
5РА Ы .А  /  

со ііе ііа іа  аНе граііе см. С-2266, 
ѵіоііпо йі храііа см. Ѵ-614.
1237. а ііе  краІІ: (йі...) а) (тж. йіеГго 1е ш  йіеіго 

аііе 5раІІе) за спиной, позади:
Ма р г іт а ... Р г іт а  йсѵе соггеге ипа гіесіпа йі т іп и іі рег

і ѵісоіі пегі йеі диагііеге гіоѵе аЬіІа, а ііе  5ра11с йеііа ріагга 
іі іи т іп а іа  йоѵе б о п о  і пе^огі е і Ьаг (А. Ве Іасо, 
раига»).

Но сначала. . Сначала ему надо минут десять беж ать по 
темным переулкам квартала, в котором он живет, квартала, 
что позади освещенной площади с магазинами и барами.

b) (тж сііеіго Іе или сііеіго аііе  5раІІе) (обыкн. употр. 
с гл. гіесісіеге, сііге, рагіаге, гісіеге, есс.) за спиной:

Его сегіа сЬе Гга росо, а ііе  т і е  зраііе , Ыпа аѵгеЬЬе 
рагіаіо (1і т е  соп зиа та ііг е  (С. Раѵезе, «Тга йоппе 5оіе»).

Я была убеждена, что за моей спиной Лнна станет гово
рить обо мне со своей матерью.

— Ьайгопе! — кгійаѵа Ротогіого. — Вгі^апіеі Ти Ьаі со- 
.яігиііо ип раіахго зиі Іеггепо сЬе аррагііепе аііе Сопіеззе 
«Іеі Сіііеріо е репзі йі раззагсі іі гезіо йе! іиЫ ріогп!» 
огіапйо е гійепгіо аПе граііе  йеііе йие роѵеге за л о г е  
((7. Нойагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

— Жулик! — кричал синьор Помндор. — Разбойник! По* 
етронл дворец на земле, принадлежащей графиням Вишен
кам. и надеешься провести в нем остаток жизни, бездельни
чая и за спиной насмехаясь над бедными вдоваин.
(Пример см. тж. С -860; Ѵ-407; Ѵ-435).

c) (обыкн. употр. с ел. Ьеге, с атр аге . тап ^ іаге , ѵіѵеге, 
есс.) за чей-л. счет, на чьем-л. иждивении:

II йисЬіпо? АИ, Іиі поп тиоѵе ап йііо е с а т р а  аНе &ра!1е 
йеі Ьагопе (С. Койагі. « Іе  аѵѵепіиге йі Сіроіііпож).

Молодой герцог? Да он ие ж елает даж е пальцем шевель
нуть и сидит на шее у барона.

5 іе[апо. — Сові зі зсепсіе: йі кгагііпо іп ргагііпо... Ти. сЬе 
Уаі... Ей іо сЬе ѵіѵо аНе Іие 5раІ1е (С. С. Ѵіоіа, « //  готапго 
йеі &іоѵапі роѵегі»).

С т е ф а н о. — Так четовек опускается все ниже и ниже... 
Ты делаешь дело.., а я сижу на твоей шее-

10 ріа Іаѵого рег сопіо тіоі Коп біо аПе зраііе  йі пе*- 
5ипо. іо! ((т. Ѵег&а, «Мавіго-йоп СезиаШо»).

Я сам зарабатываю! Я не сижу ии у кого на шее!
(Пример см. тж. 0-251).

1238. (соп) Іе 5ра11е аі ти го  припертый к стенке, з а 
гнанный в угол.

1239. — аѵеге Іе храііе аі т и г о  быть припертым к 
стенке, оказаться в безвыходном положении:

«Но ГаЦо іі т іо  йоѵеге.» <3і55е Гозіе, Гог!е; е роі 1га её: — 
ога Ьо Іе Браііе аі ти го  (4. Мапгопі, «I рготехзі $розі»),

— Я исполнил спой долг. — произнес тракгиршик вслух, а 
про себя добавил: — Теперь меня приперли к стенке.

!о КІі БІаѵо а Папсо ^иапіо а дпсБІо. т а  аѵеѵо 1е Браііе 
аі т и го  рег гіоп ОаБІопе (О. Рагіче, «Н ргеіе ЬсИо»).

Я его поддерживал в этом, но я оказался припертым к  
стене перед доном Гастоном.
(Пример см. тж. С-2534).

1240. — іпеііеге <3і (или соп 1е) «райе аі ти го
припереть кого-л. к стенке:

ЗиЬііо йоро б о п о  апйаіо а На гісггса йеі т іо  йІрепйепіе 
рег іпеііегіо соп 1е зраііе аі ти го  с (ІагкН 1а рипігіопе сііе 
5і тег ііаѵ а, ригігорро ега БѴапііо (Л. йга&о, *И Іійапгаі-о»У.
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Сразу же после этого я отправился на поиски моего под
чиненного, чтооы уличить его а наказать по заслугам, но, 
увы, он исчез.

Ь ’аѵѵосаіо 1о зареѵа е іепеѵа Іипдо 11 діосо рег {гееагтІ
і зоігіі, т а  іо 1о т е і іо  соп 1е зраііе  аі т и г о  е т іп асс іо  1а 
гіепипсіа {А. Сегѵі, «7 пііеі зеііе іівіі»).

Адвокат это знал и тянул дело, чтобы выудить у меня 
деньги, но я припер его к стенке и пригрозил, что все станет 
известно суду.

Ьогепго {езазрегаіо) . — Ма іи гпі ѵиоі теИ еге соп 1е зраі- 
1е аі ти го ?  (Е. Ое Гііірро. «Вепе тіа е соге тіо»).

Л о р е н ц о  (с раздражением). — Ты что, хочешь припе
реть меня к стенке?

1241. — теН егві соПе враііе аі т и го  у прями гься, упи
раться.

1242. зраііа  а враііа плечом к плечу.
^атЪ е іп зр а ііа  см. 0-126.
соп Іа Іе8Іа хиііе враііе см. Т-504.
1243. ассагеггаге (или тізигаге , бсиоіеге, зроіѵегаге) 

1е 5раІІе а ирон. «приласкать» кого-л., задать взбучку 
кому-л.:

5оЫ аІі зра^поІІ, сЬе іпзестпаѵап Іа то-ЗезНа аііе Гапсіиііе 
е а!Іе йоппе гіеі раезе. ассагеггаѵап ёі іетро іп іетро 1е 
зраііе  а циаІсЬе т а г ііо , а диаІсЬе рагіге (Л. Мапгопі, «/ 
ргогпеззі ЗрОЗІ»).

Испанские солдаты, обучавшие скромности деревенских 
девушек и женщин, время от времени пересчитывали ребра 
какому-нибудь мужу или отцу.

— Е сЬе Іаі? — ^гійаѵа. — ІгасШоге роіігопе. сЬе апсога поп 
іг.еііі аі Гиосо; ѵиоі сЬе Іі ті-чигі Іе «раііе соп чиезіа гака- 
8Ііа> (А1. й'Аге%Ііо, «Еііоге Ріегатозса»)

— Что ты там копаешься? — заорал он. — Предатель, без
дельник. ты еще и на огонь ничего не поставил. Хочешь, 
чгоб я отколотил тебя вот этим копьем?

1244. аігаге 1е краііе пожать плечами, оставить без 
внимания, пренебречь.

а$$аІіге аііе краііе см. 8-1254.
1245. аѵеге Ьиопе $раІІе (тж. аѵеге 1е враііе да Еас-

сЬіпо) быть СИЛЬНЫМ, ВЫНОСЛИВЫМ.
аѵеге сіие (Іге, есс.) сгосі хиііе краііе см. С-3086, 
аѵеге піоЦі аппі хиііе храііе см. А 901.
1243. аѵеге Іе зраііе сіі цй обратить кого-л. в бегство.
1247. аѵрге чй киііе храііе содержать, кормить, иметь 

на иждивении кого-л.
1248. аѵеге чс хиііе (или корга Іе) краііе иметь что-л. 

на сиопх плечах; беспокоиться, мучиться.
1249. аѵеге Іе краііе сорегіе быть гарантированным 

от неожиданш ;тсй.
аѵеге Іе зраііе йа іассЫ по см. 5-1245.
1250. аѵеге 1е краііе чиайге (или Іаг^Не) быть креп

ким, сильным мужчиной
аѵеге Іапіі аппі яиііе $раІ1е см. л-901, 
аѵеге Іа (е$(а (га 1е храііе сч. Г-518.
1251. ЬиМагм (или сассіагкі, ^еііагзі. те ііе гв і) чс 

йіеіго (а і) іе  зраііе забросить что-л.; пренебречь чем-л.; 
выкинуть что-л. из головы:

СаисНоп. — ІІпа гіеііе Іие «ѵосі»*
Оюѵаппа — N0... ега гіепіго гіі т е .. .  ега И т іо  сиоге сЬе 

пн ііісеѵа: «Г^оп рио еззеге. Сіоѵаппа. 1_иі поп рио зсоггіаге 
іи ііо  а диезіо тогіо... ЬиМагзі іи ііо  ёіеіго 1е зраііе» (Е. Во- 
по, «Ьа %гапйе е Іа ріссоіа тогіе»).

К о ш о н. — Это тоже твои «голоса»?
ІІ о а и и а. — Нет, это было внутри меня... мое сердце 

мне подсказывало: «Этого не может быть, Иоанна Оа не 
моэКет все забыть... отбросить все, что было».

Ко^аига. — Зікпог раііге. зі іга ііа  «Гопог ѵозіго. зі (гаііа 
ЛеІГопог т іо : поп ѵі ^е ііа іе  гііеіго Іе зраііе  ипа соза 
Іап іо  гігпагісо (С. Ооійопі. с іі Ьиціагйо» ).

Р о з а у р а .  — Синьор отец, дело касается и вашей и моей 
честн Не пренебрегайте столь важными вещами.

1252. сатр аге  аІІе враііе йеі сгосіГіббо ж и т ь  как у 
Х р и с т а  за пазухой, жить припеваючи.

1253. сНіпаге 1е зраііе подчиниться, покориться, скло
нить ГОЛО В V.

1254. со^Іісгс (или аьяаііге, ргепйеге) аііе §ра1!е вса
дить нож в спину, напасть из за угла; напасть вне
запно;

— I рІгаН Ьаппо Іпіеггоііо Та гШгаіа ей Ьаппо ІпІгТаІо 
ипа шапоѵга йі ае^ га ш еп іо  рег ргепсісгсі аііе зраііе. (С. Но- 
кап. «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо» ).

— Пираты прекратили отступление и предпринимают об
ходный маневр с тем. чтобы напасть на нас врасплох.

1255. йаге гіі храііа а чй помочь, оказать поддержкуя 
посодействовать кому-л.

1256. йаге 1е зраііе (іп Ыссіа а  чй) пуститься на
утек, показать кому-л. спину.

1257. еззеге йі «раііа Іопйа жить беззаботно, не тру
дясь.

1258. Іаге (или  іепеге) зраііа  а чй подставить плечо; 
поддерж ать, помочь кому-л.:

«Веп ропсіегаіо Іийо. іі повіго рій ІетіЬ іІе аѵѵегзагіо сЬІ 
ё-* II Сароііпо? N0. т а  сЬі ^1* нраНа: діа зио соепаіо, 
ро іеп ііззіто»  {Ь. РХгапсІеІІо. «•/ ѵессНі е і Еіоѵапі»).

— Давойте взпеснм все. кто наш опаснейший враг? Ка- 
полино? Вовсе нет, а тот, кто его поддерживает, его тесть, 
влиятельнейший человек.
(Пример см. тж. С 898).

(геііагхі чс йіе(го (а і) іе  краііе см. 5-1251.
1259. аѵаге 1е храііе леж ать бременем, давить на 

плечи.
1260. цііагсіагві (а і) іе  храііе соблюдать осторож

н о е ^ , действовать с оглядкой:
А тіса а іиііа ргоѵа; соп ІеІ зі ега зісигі; поп ѵі ега 

Ьізоепо сіі риагсіагві а ііе  краііе (О. Ѵегйі, «АиІоЫо%га$ іа 
баііе Іеііеге»).

Она — самый надежный друг. С ней мы были всегда спо
койны. не надо было постоянно оглядываться.

1261. іп^газзаге аііе  краііе аіігиі наживаться за чу
жой счет.

1262. Іаксіаге а ііе  храііе забросить, запустить:
Но Іазсіаіо а ііе  т і е  зраііе  тоН І ргореШ. Роігеі апсіагв 

а резсагпе ипо е біге: «Ессо чиа»„ Ма поп ггГіпІегезза Іги» 
раге пеі т іо  саззеМо («-Гі/т 1961»),

Я забросил множество проектов Я мог бы выудить одия 
из них и сказать: «Вот вам». Но я не люблю рыться а 
своем столе.
1263. Іаѵогаге йі зраііе а) работать плечами, локтя

ми, проталкиваться, протискиваться (в толпе и т. п.)\ 
Ь) пѵскать в ход все средства.

1264. ілапйагзі (или  т е ііе гм ) (иііо йіеіго 1е зраііе 
ни о чем не заботиться, не думать.

1265. т а п ^ іа г е  ипа 5раІ1а а  ч^ питаться у кого-л. в 
доме, быть приглашенным к кому-л. на обед.

те ііегх і Іе ^ а т Ь е  іп ^раііа см. 0-168.
1266. т е ііе ге  1е храііе а ч приняться за что-л. 
шеііегяі чс йіеіго (а і) іе  храМе см. 5-1251. 
п;еМег8І Іи ііо  йіеіго Іе зраііе см 5 1264. 
ілізигаге Іе храііе а ч<1 см. 5 1243.
1267. тогйеге (гіК о гі((о) йіеіго Іе зраііе тайно 

злобствовать; делать подлости, мстить исподтишка.
1268 піовігаге 1е $раІ1е показать спину, пуститься 

наутек.
1269. ріоѵеге «иііе краііе йі ч^ =  свалиться на чью-л. 

голову:
СЬе іиііо іі «юп^о {оззе раече, Іо зареѵа. т а  сЬе ргоргіо 

диеі Ьеі Ііро (И зроза йоѵеззе ріоѵеге зи ііе зраііе  сіеі 
роѵего ат іс о , ееіі поп зе пе гепйеѵа сопіо (Т. Ьогі, «Ви[егв 
зиІГАгпо»).

Что куда ни к и н ь— псе клин, это он знал, но почему 
именно на голову его друга должна была свалиться такая 
жена — этого он понять не мог.
ргепйеге а ііе  краііе см. 5-1254
1270. ргепс!ег{8і) чс киііе (ргоргіе) краііе взвалить 

что-л. на себя, взять что-л. под свою ответственноегь:
Ма зе поп і піроіі. а іт е п о  ип к еііег° . иПО сЬе роіеззе 

ргепгіегзі зи ііе  зраііе іі резо гіеііа саза гіаіо сЬе 11 расіге 
огта і поп ега рій Іп ^гагіо... (С. Тезіогі. жН Вгіапга е аШІ 
г ас сопіі» ).

Если уж не внѵков. то хотя бы зятя, который мог бы 
віять на свои плечи заботы о доме, ибо отец уже ие а си
лах...
(Пример см. тж. В-522).

1271. ге$іаге аііе ьраііе остаться позади; остаться в 
прошлом;



5РА 910

Тиііо ^^1е 1Iо сЬе #Іі ріассѵа гезіаѵа а ііе  зие зраИ е {Г. Сіа- 
Іепіе, «СогШе а СЬеораіга»).

Все, что ему нравилось, осталось позади.
1272. гіп5ассаг5І пеііе зраііе понуриться, скукситься, 

повесить голову.
1273. гірогіаге вале Іе зраііе счастливо отделаться, 

спастись, остаться целым и невредимым.
1274. (гі)5Ігіпеег5І пеііе 5раІ1е пожать плечами (в 

знак безразличия, недоумения и т. п .) .
зроіѵегаге Іа зраііе а  ясі см. 5-1243
1275. зіп&Ьіоггаге зи ііа зраііа  сіі ^  плакаться ко

му-л. в жилетку:
Мі сЬіейе соз’ё сЬе поп ѵа... поп Ііо іпіепхіопе паіигаіш еп- 

іе  йі зсоргіге 1е сагіе е бі шеііегші а 5Іп#Ьіоггаге зи ііа  зиа 
зр а ііа  ( і). 8 ітопеііа, «Тігаг таіііпа»).

Он расспрашивает, что у меня не ладится... Мне, конечно, 
неохота раскрывать карты н плакаться ему в жилетку.

зроіѵегаге 1е зраііе а см. 5-1243.
1276. хіаге зиІІе зраііе гіі цсі ^  висеть у кого-л. на 

шее, быть бременем, обременять кого-л.:
II т а іг іт о п іо  соп 0 ’Аѵозза 1е аѵгеЪЬе регтеззо  гіі поп зіаге 

рій зи ііе  зраііе  йеііа Гагпі^ііа (С. Рагізе, «II [Шататепіо»).
Брак с Д'АвоссоЙ дал бы ей возможность больше не 

сидеть на шее у своей семьи.

хігіп^егхі пеііе «раііе см. 5-1274.
іа^П аге іі іеггаі(и )оІо  сііеіго 1е зраИе а  см. Р-422. 
іепеге зраііа  а  см. 5-1258.
1277. ѵіѵеге аііе (или 5іі11е) «раііе сіі чсі сндеть на 

шее у кого-л., жить за чей-л. счет:
...Могаѵзку... іасеѵа 1о зсиИоге а рагоіа. ша ѵіѵеѵа зиііе 

зраііе йеііа т о е і іе  а !аШ {Г. ЗассНі. «Ьа ргітайоппа>).
...Моравский... говорил, что он скульптор, а в действитель

ности сидел на шее у жены.

1278. ѵоі&еге Іе «раііе показать пятки, пуститься на
утек.

1279. ѵоі^еге (или  ѵоііаге) 1е зраііе а... отвернуться, 
повернуться спиной к...; относиться с безразличием к..., 
не хотеть иметь ничего общего с...:

Козаига. — М егііегезіе, сЬе 1о ѵі ѵоііахзе 1е враііе (С. ОоІ- 
йопі, «Ье йоппе сигіозе»).

Р  о з а у р а. — Вы заслуживаете того, чтобы я отвернулась 
от вас.

I ріоѵапоШ йі іа т іе і іа  ащіаів. апсЬе зе аѵеѵапо ѵоііаіо 
Іе зраііе  адіі зіигіі, поп ѵоі#еѵапо рего 1е зраііе  аі Ьаііі 
(Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵіпегга»).

Если молодые люди из обеспеченных семей в забросили 
занятия, то отнюдь ие забывали о танцах.

сЫ Ьа Ьиопа Ііп^иа, На Ьиопе краііе см. Ь-701.
1280. сМ кі Іазсіа теН еге  іп краііа 1а сар іа , іпсіі 

а росо ё к(оггаіо а  рогіаг Іа ѵасса ргоѵ. =  кто в ма пом 
уступает, тому на шею гадятся.

ип доЬЬо рег (аг іі кагіо поп к аийігіг га 1е краііе см. 
С-827.

1281. (і р іггісап  Іе краііе? у тебя что, спина чешется?, 
хочешь по шее получить?

іекіа (га 1е храііе, т а  сегѵеііо (га 1е пиЬі см. Т-619.
1282. сі ѵо^Попо а ііге  краііе сНе 1е (ие это тебе не 

по плечу, не по зубам.
5НАЬЬАГО ацц  

а((аге ьраііа іо  см. А-311. 
сайка хрг '.Іаіа см. С-1300.

5РАЫЛМА /
1283. аѵеге (или диасіарпагкі) 1е краіііпе а) заслу

ж ить погоны, получить офицерское звание; Ь) поднять
ся на более высокую ступень, заслуж ить высокий пост.

Ога 5ап Оіизііпо Міпізіго ѵоіеѵа гііге АІЬегІо Ѵагейо зоі- 
Іозеегеіагіо <П 5іаІо. О иезіі роі. с о т е  а риасІаепагБІ Іе зраі- 
ІІпе, ега іпзсгіііо іга діі огаіогі пеііа ргоззіта  дізсиззіопе 
ІВ- Сазіеіпиоѵо. «I сопіи&і Ѵагеёо» )_

Теперь министр Сан Джустнно намеревался сделать Аль* 
берто Варедо статс-секретарем. И, чтобы помочь ему под* 
ияться на эту высокую ступень, Варедо был включен в спи
сок ораторов на предстоящей сессии.

5РАЫ .ІІСС1А /
1284. (аге (1е) храііиссе пожимать плечами (в знак 

1>дввлишяк крезрения, недоверии и  г, в .) :

Магіа Та 1е Браііиссе, т а  сг^Ло сЬе ип росо 5І регвиайа
[Т. Ѵаті, «Метогіе йі Еидепіо Вгаѵеііі»).

Мария недоверчиво дергает плечиком, но, кажется, я ее 
■земного убедил.

5РА ЬЬиС С ІА ТА  /
1285. (аг» ипа храііиссіаіа пожать плечами:

II тагсЬ^Бе... іесе ипа зраііиссіаіа , е гіарове... (С. Ѵегда. 
«Мавіго-йоп СезиаШож).

М аркиз... пожал плечами и ответил...

5РА ЬМ А К ь ѵ 
хр а ітаге  сіі т іе іе  см. М-1403.

5Р л\С ІА К Е  ѵ
1286. 5рапсіаг5і сіаііе гіка (или сіаі гісіеге) держать

ся за  живот от смеха, жизотикн надорвать от смеха. 
5РАІЧСІАТА /

1287. (аге ипа крапсіа(а а) наесться до отвала; Ь) жи
вотики надорвать от смеха.
5 Р А ^ Е К Е  ѵ 

храпііеге асдиа см. А 157 Ь). 
крапііеге Іе аіі см. А -427.
5рапс1еге Іасг іте  см. Ь-74. 
хрепііеге е храпсіеге см. 5-1345.

5РА М А Т О  т
1288. йаге пеііо кращ аіо попасть впросак.

5 Р А М А  {
1289. аІІо ипа краппа с ноготок, с вершок:

Е іі сатЪіеШ по! ё а ііо  ипа зраппа. Моііо тед ііо  диезіо 
сЬе сатЬ іо  аі ѵоіапіе (С/. Зітопеііа, «Тігаг таШпа»).

А рычажок переключения передач! Его еле видно. Это 
куда как лучше рычага на рулевой колонке

ІЛп кіогпо. чиапсГега ип Ъ атЬіпо а ііо  ипа зраппа..« 
{В. ТессНі, *Ьа іегга аЬЬапйопаіа»).

Однажды, когда Мимо был еще ребенком, от горшка два 
вершка...

1290. а  краппа а  краппа очень подробно, скрупу
лезно.

аѵеге 1а ѵейиіа ріи согіа сіі ипа краппа см. Ѵ-139.
1291. (аге краппа сіі цс разболтать, раструбить а  

чем-л.
5РАКАВІССО:

1292. апйаге а  крагаЬіссо диал. бродить без цели, 
слоняться без дела.
5РА КА С ІО  гп

1293. ипо крагадіо йі Ьедпаіа дылда, жердь (ср. вер
ста коломенская).
5РАКАСІЧЛКЕ ѵ 

Іа т о г іе  поп крагадпа ге йі Ргапсіа пё йі 5ра^п а 
см. М-1986.
5РАКАСІЧО тп

1294. (поп с’ё) крага^по совсем немного, с гулькин 
нос (чего-л.)

Іо крагадпо ё И р г іт о  ^иайадпо см. С-1122. 
5РА КА КЕ I ѵ

1295. крагагкі рег цй в лепешку расшибиться ради 
кого-л.
5РАКАКЕ II ѵ 

крагаге Ь отЬ е см. В 1012. 
крагаге а Ьгисіареіо см. В-1258. 
крагаге саісі см. С-137, 
крагаге йі саппопаіе см. С-531, 
крагаге гапсіопіе см. Р -1 18. 
крагагіе дгокке см. С -1098. 
крагаге а  раііе іпіиосаіе см. Р-І57. 
крагаге аі чиаііго ѵепіі см. Ѵ-246. 
крагаге Г и Н іта  сагіиссіа (или 1е и іііт е  сагіиссе, (иііе 

1е ргоргіе сагіиссе) см. С-1119, 
крагаге а  хего см. 2-45. 
сііі На рій роіѵеге крага см. Р-2016. 
ё Іопіапо йаІГаѵег крагаіо (иііе 1е кие сагіиссе см. 

С-1>20.
5РАКАТО адд

1296. аПа крагаіа открыто, свободно.
1 2 9 7 . рагііг : крагаіо вылететь пулей.



5РАКЕІЧТАКЕ г
сНі ргекіо іпсіепіа ргекіо храгепіа см. I 192. 

5РА К С Е К Е  ѵ 
враг^еге іі гіепаго см. 0-101, 
храгдеге Іасг іте  см. Ь-74, 
крагдеге 1а Іисе см. Ь-829.
«рагдеге 1а гпепіе см. М-1161, 
крагдеге Іа т о г іе  см. М-1977, 
враг^еге аі чиаііго сапіопі см. С-596, 
храгдеге аі циаЛго ѵепіі см. Ѵ-246. 
храгцеге аі ѵепіо см. Ѵ-2&2. 
краг^еге Іа ѵосе см. Ѵ-854. 
храг^еге (1а) г іггап іа  (или гіггапіе) см. 2-67. 

5РАК1КЕ ѵ
1298. крагіге согпе іі іи т о  (или согпе І1 ѵепіо; исчез

нуть бесследно, раствориться в воздухе:
...Е  гіеііо сЬе еЬЬе ассовГ 1а ѵессЫа &гіп20&а врагѵе с о т е  

И І и т о  (С. Ксгиссі. «г5еззапіа поѵеііе ророіагі пюпіаіезі»). 
...И . сказавши это, сморщенная старушка исчезла как

ды м .

крагіге аі рага^опе см. Р-397. 
крагіге ѵіа см. Ѵ-538.
1299. Гаге крагіге ясі убить, убрать кого-л.
ЧиапсГё крагііо іі т е г іо  см. М-1238.

5РА КМ ІА КЕ ѵ 
крагтіаге  Іа ѵііа см. Ѵ-757.

8Р А Р Р А С И А К Е  ѵ 
врагрпдііагкі 1е сегѵеііа см. С-1583, 
храградііаге аі чиаііго сапіопі см. С-596.
1а*і1о зрагра^Ііа  ипа даіііла, чиапіо гагіипап сепіо 

см. С-89.
5РА1Я.ІА

ве Аіепе ріапре, 5раіЧа поп гісіе см. А -1296. 
5РАКТАІМО т

1300. іі ЬгосІеИо сіедіі орагіапі скверная похлебка, 
бурда.
5РА К Т ІК Е  7 

5рагііг$і Іа Іогіа см. Т-778.
1301. аѵеге чс с'а крагііге (соп цсі) иметь счеты с 

кем-л., иметь что-л. общее с кем-л.:
— 5опо Ѵегегіе. 11 райгопе гіеііа віпіЪаЫі. Но чиаісова <!а 

Брагііге апсЬЧо соп циеііі сЪе ѵі сотапгіапо (С. йа Ѵегопа, 
«Ьа тіа ѵііа іп ип га&&іо йі зоіе»).

— Я наследник и владелец фирмы Сннибальди. У меня 
Тоже есть кое-какие счеты с теми, кто вами распоряжает
ся.

«Оісо: соза аЬ Ы ато  апсога поі йие сЗа зрагііге? Мі раге 
гіепіе...» (С. Агріпо, «Ьа & йога діоѵапе»)

— Я говорю, разве нам есть что делить? По-моему, не
чего...
(Пример см. тж. С-30).

1302. — поп аѵеге піепіе (или п иііа) <1а (или сііе) 
крагііге соп цсі не иметь ничего оощрго с кем-л.; не 
иметь отношений с ксм-л.:

ОаІІа циаі соза ттГассогз! сЬе I роІігІоШ сопозсопо р^г- 
{ е ііате п іе  ІиНІ і Іайгі гіі К о т а ; т а  сЪе поп ѵо^Нопо аѵеге 
пи ііа  сіа зрагііге соп еззі (Ь. Вагіоііпі, «Ьайгі й і Ьісісіеі- 
іе»).

Из всего этого я понял, что полицейские прекрасно знаю т 
всех римских воров, но не хотят с ними связываться.

«Беѵі зіагіепе аррагіаія, АпсЬе іп еЪіеза, а т е з з а . рег Іа 
зігагіа. пеі пероггі. А ррагіаіа. Раг ѵегіеге сЬе поп ЬаІ піепіе 
сЗа зрагііге соп е іі аіігі» (О. Агріпо, «Ѵп йеііііо й ’опоге»).

— Ты должна держ аться в стороне. Все равно где: в 
церкви, во время мессы, на улице, в лавках. Особняком. 
Д ать понять, что ие желаешь ни с кем ныеть ничего об* 
щего.

« ...т а  диапгіо пе! р г іт і Іе т р і И Гесі зареге сЬе аѵеѵо Ы- 
508И0 (Гаіиіо, аііога гізропгіезіі сЬе поп его рій Іиа П&ііа 
е сЬе поп ѵоіеѵі аѵеге рій пи ііа  сЗа зрагііге соп т е »  (А. Мо- 
гаѵіа, «Ье апгЫгіопі 5Ьа%1іа1е»).

— ...но когда в первое время я попросила у тебя помощи, 
ты ответил, что я тебе больше не дочь и что ты не желаешь 
иметь со мной ничего общего.

5РАКѴ 1ЕРЕ (тж. 5 Р \К Ѵ ІЕ Ч С ) т  
гаЛЛпггаге іі Ьессо аііо  храіѵіеге см. В-398.

5РА
1303. сі 50п0 рііі крагѵіегі сЬе циадііе ргоѵ. ^  охот

ников больше, чем дичи 
5Р А 5IМ А ^,ТЕ т

1304. Іаге 1о $разііпап(е вздыхать, томиться (от 
любви):

Ай ипо Ш Ыароіі, ип арепіе (11 риЬЫіса БІсигегга сЬе рій 
йедіі аіігі іасеѵа 1о зр аз ітап іе  е сегсаѵа йі ргепйегті соп 
Гайиіагіопе... #1іе1о йіззі [гапсатсп іе... (Ащ Могаѵіа, «Ьа 
сіосіага» ).

Одному парию из Неаполя, который служил в  полиций 
и больше других вздыхал по мне, стараясь обольстить ме
ня... я прямо сказала...

5РА 5ІМ А К Е  ѵ 
ѵесіеге е поп Іоссаге ё ип ЬеІІо хравішаге см. Ѵ-130. 

5РА 5ІМ О  /?і 
соп ѵосе сіі брахіто  см. Ѵ-832.

5Р А 55А К Е  ѵ
1305. 5ра55аг$е1а развлекаться, весело проводить 

время:
—г Тепепіі... зе Іа зраззапо соп 1е гіоппе (М. Риссіпі, 

«ЕЬгеі» ).
— Лейтенанты... развлекаются с женщинами.

(Пример см. тж. С-2434; 5-7Э0).

1306. 5ра55аГ5еІа Ьепе неплохо устроиться, жить до
вольно прилично:

5оп сопіепіо: а іт е п о  ипа іп Гатік ііа  сЬе зе 1а вразза 
Ьепе! ( V. 5 ітопеііа. «Тігаг таШпа»).

Я доволен: хоть одна из нашей семьи прилично устрои
лась!

5 Р А 5 5 0  т 
т а іе  сіі 5ра550 см. М-201, 
соі сегѵеііо а зравзо см. С -1561.
1307. апсіаге а  зраззо прохаживаться, прогуливаться, 

гулять.
1308. — ѵа* а  зравво! кончай эту музыку!; иди-ка ты 

подалынеі
1309. апсіаге а 5ра55о рег 11 топсіо путешествовать, 

бродить по свету:
«Г  т ’аппо|о а Гаг да Ке. біссііё йипдие ѵ! Іаззо Іо Зіаіо 

!п пеііе та п е ...  Г ѵо’ апсЗаге а зразьо рег II топсіо» (О. 
гиссі, «8еззапіа поѵеііе ророіагі топіаіезі»).

— Наскучило мне быть королем. Так что я оставляю 
королевство вам, а сам хочу побродить по свету.

аѵеге іі сегѵеііо а  зраззо см. С -1566. 
сопсііігге а зравзо см. 5-1313.
1310. сіагзі а^ іі зра^зі развлекаться, веселиться, пре

даваться развлечениям.
1311. езвеге а  5ра$50 быть без работы; оказаться на 

улице:
— Ро!. іп сопіігіепга, регсЬё йоЬЫ ато Ьиііаге ! зо!(Зі а 

резсаге ипа зігапіега? Сі зопо Іапіе Ьгаѵе Наііапе а зраз&о 
ф . Раоіеііа, «Ье поііі йеі сіпета»).

— И потом, откровенно говоря, к чему бы нам бросать 
деньги на ветер из-за иностранки? Ведь нет недостатка 
в хороших итальянских актрисах, которые сейчас не у дел.

1312. т ап й аге  чсі а  зразво а) прогнать кого-л., отде
латься от кого-л.:

Ма поп с’ега піепіе да Гаге, II Магіо з! ега аѵѵіаіо 
ѵегзо Іа за іе ііа  е тапсЗагІо а зраззо ега ипа ѵега зеагЪегіа, 
сЬе поп зі тег ііаѵ а  ргоргіо. соп !п рій сЬе ега аггіѵаіо 
соп Іа рассіаіогіа (Е. Ьа ЗіеІІа, «Ьа йоісе тогоза»).

Ничего нельзя было сделать. Марио уж е направился в са
лон, а сиронадить его было более чем невежливо; ведь он 
шел мириться.

Ь) уволить кого-л.:
« б с о т т е ііо  сЬе а {аг&Ц Іа Iезіа ё з Ы а  Г атегісап а... 1.еІ

поп з1 ега газзеяпаіа...»
«Е айеззо?.. Наі ѵіз1:о сЬе с! зопо роІігІоШ оа рег іи і- 

іо?.. СНіийегаппо Іа Ьагасса е сі тапсЗегаппо а зраззо» 
(А. Пе Апёеііз, «II тізіего йеііе іге огсНійее» ).

— Об заклад  бьюсь, что его пришила эта американка... 
Она не успокоилась...

— Н у и что?.. Видишь, сколько здесь полицейских? Не 
каждом шагу... Закроют нашу контору, а иас вышвырнут 
иа улицу.

911 8
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1313. т е п а ге  (или сопгіигге, рогіаге) а зраззо а) в ы 
в о д и т ь  на прогулку; Ь) в о д и т ь  за иос, кормить завтра
ками:

Е II поіаго сегеаѵа <1і сопдигіі а 5ра$50 ІиШ д пап 11 
(С. Ѵег%а, «Мазіго-сіоп СезиаШо»),

А нотариус норовил втереть очки им всем.
(Пример см тж. Е-169).

с) разочаровать, обмануть надежды.
1314. рі^Ііагзі (или ргелгіегаі) 5ра550 йі... насмехать

ся, издеваться над...
Ко$аига (зоІа).— Е «ага ѵего сЬе Ріогіпгіо 5І ргепйа 5ра5- 

бо гпе^ (С. СоШопі. «II ѵего атісо»)
Р о з а  у р а  (одна). — Неужели Флориндо в впрямь смеет

ся надо мной?
Созіеі, ГигЬа соше іі діаѵоіо. 5І ргеве ргапгіе 5ра550 сН 

Іаіі гіі5ро5ігіоп1 (/. ЛЧеѵо, «Сопіезвіот сіі ип ііаііапо»). 
Госпожа Фрумиер, хнтрая как сам дьявол, потешалась 

на т. такими распоряжениями.

рогіаге а 5ра550 см. 5-1313. 
ргепсіегві $ра$50 гіі... см. 5-1314.
1315. гевіаге а $ра$50 остаться без работы.
1316. ®4аге а $ра$$о а) быть на свободе; Ь) быть без 

работы:
Іо а Іого, рег ^огга9. Но сассіаіо іа Ьаііа сЬе Гасеѵо II 

гарргеьепіапіе т а  сЬе аііеззо егап Іетр і гіигі... е рег циезіо 
віаѵо а «раььо... (I). Вітопеііа, «Тігаг таіііпа»).

А я нм. конечно, наплел, что работаю представителем од
ной фирмы, но» поскольку настали трудные времена, я  пока 
без работы...
{Пример см. тж. 0-216).

1317. (гоѵагзі а зракзо оказаться без работы,
іі сегѵеііо ріі ё апсіаіо а храячо ем. С-1617.

БРА ІЖ А СС Н ІО  гп
1318. ^Іі зраигассЬі коп рег Іе ра^зеге! й  ну и на

пугал!
5 Р А ІЖ ІТ Э  а%ц 

зраигНо ііпо аі тіс іо ііо  см. М-1390 
Ігетаге  с о т е  ип иссеіііпо враигііо см. Т-913 

Ь Р А Ѵ Е М А Р Ь  ѵ 
краѵепіаге і ^еіі:■ гіогтіепіі см 5-705.

5РЛ 7.ІО  (тэт І5Р А 2ІО ) т
1319. $епга зрагіо без промедления.
1320. асциізіаге &рагіо а) продвинуться вперед; Ь) за 

воевать признание.
сотр іеге  т о і і і  (е т р і іп Ъгеѵе 5рагіо см. Т-256.
1321. сііѵогаге Іо зрагіо пожирать пространство, мчать

ся как ветер.
(Іигаге 1о крагіо «Тип т а і і іп о  см. М-948, 
поп евхеге (пё) іп гіва. пё іп іхрагіо см. К 344 

5 Р А 2 гА С А М ^ О  т
пего с о т ’ипо храггасатіп о  см. N-180.

5РЛ 22А Й Е  ѵ 
врагга-е іі ^оЬЬо а цй см. 0-825.
^раггаге соп Іа р гап а іа  см. 0-951. 
зраггаге Іе 8ІаІ1е гіі А и^іа см. А-1332. 
зраггаге іі ®ио ивсіо (или  Гиясіо <1і саза ®иа) см. 

С-231, 
краггаге ѵіа см. Ѵ-539.
краггаге ѵіа сІаРа (Гассіа сіеііа) 4егга см. Т-429, 
враггрге сіаі ѵоИо сіеііа 4егга см. Ѵ-965.
Ііп^иа сНе зрагга  (или сНе крахгегеЬЬе) ип { о т о  (или 

чейе, сепіо {огпі; тж. Ііпвиа сЬе роІгеЬЬе яраггаге ипа 
$іга<1а) см. І.-649. 

гЬі На т а п ^ іа іо  і ЬассеІІі. зраггі і вихсі см- В-16. 
сНі На тапстіаіо 1е посі, храггі і в и5С< см N-352. 
сНі ітЬгаГ.а, врп/гі см. 1-62.
(I? ) вгап аіа  пиоѵа храгга Ьеп 4ге &'іогпІ см.

0-034
5 р л 7 2А т ш а  /

1322. ІгаЙаге соше 1а храггаіига унижать, прези
рать, смешивать с грязью.

1323. 4гоѵаге 1га Іа краггаіига найти, получить что-л. 
совершенно случайно, неожиданно.

іі т а іе  поп ё враггаіига см. М -247.

5 Р А 22А Ѵ Е М О  т 
Ьасііа а краггаѵепіо см. В-60.

5 Р А 2 2 0 Ь А  / 
ііиго с о т е  Іе зраггоіе см. 0-939.

5РЕССН1ЕТТО т 
5рессЬіе1(о рег (сЫ арраг Іе) аПосІоІе (или Іосіоіе) 

см. А 483.
1324. аѵеге Іо зрессЬіеМо кигіісіо иметь запятнанную 

репутацию, иметь пятно нч репутации.
1325. Іеѵаге в*' зрессЬіеКі получить свидетельство о 

благонадежности.
5РЕ С С Н ІО  т 

зрессЬіо рег (сіііарраг Іе) аііосіоіе (или ІоЛоІе) см. 
А-483.

Іо ярессЬіо <1і N8^150 см. N-17.
сНіаго с о т ’ипо (или рій «1’ипо) хрессЬіо см. 

С-1671.
ііпЛо (или Іи5(го) с о т е  ипо врессЬіо см Ь-607.
Іисеп4е с о т е  ипо ярессЬіо см Ь-832. 
пііігіо с о т е  ипо врессЬіо см. N-316. 
ргоргіо с о т е  ипо 5рессЬіо см. Р-2356. 
риіііо с о т е  ипо врессЬіо см. Р-2428.
Ь атЬ оІа  <1і ярессЬіо см В 155
1326. аггатр ісагкі іи ^ іі ярессЬі из кожи вой лезть 

(доказывая недоказуемое, добиваясь невс іможного) :
— II Іогіо гіеііе сотр іісагіоп і, Геггоге гіі репгіегті пеіів 

т іЫ . сіі а г га тр іс а г т і 5иб1і врсссЬі (Т. Ьогі, сВи?еге зиі- 
ѴАгпо»).

— Это я виночата в том, что наши отношения усложни
лись, в том. что витала в облаках и пыталась добиться 
невозможного.

1327. е§5еге ипо зрессНіо сіі... быть воплощением че
го-л.

1328. 1аг5І 5рессЪіо смотреть друг на друга.
1329. ІагБІ зрессНіо йі... брать пример с..., следовать 

примеру.
1330. Іаге зрессіііо йеііе гепі а цсі повернуться к ко

му-л. спиной, задохМ
іепеге 1а саза соше ипо врессіііо см. С-1185, 
асдиа (огЬісІа поп ?а «рессНіо см. А-225.
1331. сНі 5’ё диггсіаіо пеііо зрессНіо 50І0 поп рио діг 

<1і с0П05сег5І ргоѵ. раз посмотревшись в зеркало, не 
говори, что познал себя.

1332. гііНо аііо 5рессНіо взгляни-ка на себя, на се- 
бя-то посмотри:

— С Ь іа т а т і  иЬгіасопе. с Ь іа т а т і  ІаЛго, т а  Ьессо, Оіо... 
<ШІо ріпііозіо а По зрессЬіо (С. Саз&оіа. «II іа^ііо йеі Ьо- 
асо»)

— Можешь называть меня пропойцей, вором, но, черт 
возьми, взглянн-ка прежде иа себяі

1333. поп с’ё т ів ііо ге  хрессНіо сЬе Г атісо  ѵесгЬіо 
ргоѵ. ^  старый друг лучше зеркала.

1334. поп се ГЬаі 1о крессЬіо? (тж. поп (і ѵегіі пеііо 
5рессЬіо?) посмотри, какой ты чумазый!
ЗРЕ С ІА Ь Е  а щ  

ргеггі кресіаіі см. Р-2276.
5 Р Е С І Е ^

1335. іп кресіе особенно, в особенности.
1336. пеііа кресіе в особом случае.
1337. сіігпг (1і 4и44е Іе кресіе =  наговорить с три ко

роба:
Кпп/.Іп, иЬЪгіасо ]гасіісіс. ргс1ет*рѵа И ГаКо 5ио 1і на 

йие ріейі, ( ^ііспе (]І85е гіі Іи ііс іе вресіе. а Іеі р а Іиі 
(С. Ѵегеа, «Мсъіго-йоп СезчаМс.*)

Нунцио. ьдрызг пьячый. требовал своей цоли немедленно 
и наговорил с три короба и ей, и ему.

е55еге ипа вресіе (1’ІпЛіа см. I 198. '■
1338. Гаге $ресіе удивлять, вызывать удивление; про' 

и з в о д р т ь  впечатление.
1339. Іагкі кресіе Ли., терзаться сомнениями по по

воду.., на счет...
1340. (4ир5Іо) с а т Ь іа  (или  т и іа )  кресіе (это) дру

гое дело.
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5РЕ С ІРІС А К Е  ѵ 

5ресіІісаге 1е рагоіе см. Р-570.
ЗРЕ О А ЬЕ  т

• 1341. аѵеге ипо врейаіе аиЛовво болгть всеми болез
нями (ср. ходячая больница).

1342. тапсіаге аИо вресіаіе отправить в больницу, 
исколотить.

1343. то г іге  аііо  вресіаіе умереть в страшной беіности 
сНі вегѵе іп согіе, т и о ге  аііо  вресіаіе см. С-2829.

5 Р Е О ІК Е  ѵ 
вреЛіге аІГаКго то п й о  см. М 1762. 
вресііге ип т а іа іо  см. М-164, 
вресііге ціі аі топсіо й\ Іа гм Ь-4.

8к>Е'СІЧЕКЕ (тж. 5РЕЫ О ЕКЕ) ѵ
1344. вреепегві с о т е  ипа саш іеіа (или с о т е  ип Іи те , 

с о т е  ип тоссо іо , с о т е  ип тоссо ііпо) угаснуть как свеч
ка; тихо, незаметно скончаться:

І-Іп таШ п о  Іо ігоѵагопо т о г іо  пеі «ио Іеііо... 51 і  врепіо 
соше ипа сапгісіа (Ріііцгіііі, «7/ роііо поп я* тап%іа соп 
Іе тапі*).

Однажды утром его нашли мертаым в своей постели... 
Он угас как свечка.

врерпеге (или вреп^еге) II Іиосо соііа в(орра см. 
Р  1543.

вревпеге Іе Іапіегпе см. И 4 6 .  
хреечеге і Іи т і см. Ь-872. 
яре^пеге Іа роіѵеге см. Р-2012. 
аггіѵаге циапсіо ві вреп^опо Іе сапгіеіе см. С 409 
аггіѵаге а ѵесіег вревпеге (или циапсіо вопо вреп(і)

і Іи т і см. Ь-864.
асциа Іопіапа поп кремле іі (иосо см. А-2І4. 
сНі ё ^еіово, втоссо іі, е сНі ё іп п ато га іо , вреп^а см. 

С-325.
іі т а п ^ іа г е  вре^пе веКе т а і і  см. М-387, 
т о г іа  Іа Ьевііа, вреп(о ІІ ѵеіепо см. В-631. 
т о г (а  1а вегре, вре.Чо II ѵеіепо см. 5-674. 
о^пі асциа вре^пе іі {иосо см. А-248.
іі ѵеіепо ві врсдпе соі ѵеіепо см. Ѵ-175.

5РЕЦѴТО адд 
ипреге Іа сосіа вреіаіа см. С 205о.

5 Р Е Ш Ѵ Р Е  ѵ 
вреііагві Іе іпапі пеІГаМгиі тев ііеге  см. М 662 
вреііаг м Іе т а п і  а Іигіа йі арріаисііге см. М-663. 
5ре11аге ф і ѵіѵо см Ѵ-813.

5 Р Е \'О Е Р Е  ѵ 
врепсіегг Гаи(огі(а <1і см. А -1346. 
врешіеге ипа Ьиопа рагоіа см. Р-572. 
врепсЬгІі согіі си  С-2856, 
крепсіеге а  Гопсіо регво см. Р-1020. 
ьрепсіеге ^адііаггіо см. 0-33. 
врепсіегіі а ііа  Іаг^а см. Ь-177
врег.сіеге Іа виа Ііга рег ѵепН воіііі (или рег чиеі сНе 

ѵаіе) см. Ь-732.
врепсіеге а т ісс іпо  см. М-1380. 
врепЛеге іі п о т е  Лі см. N-434. 
врепЛеге оссНі см. 0-210. 
врепЛеге Говва сіеі соііо см. С-2111, 
врепсіеге соііа раіа  см. с -114. 
врепс1і:ге 1е рагоіе см. Р-571. 
врепсіеге рагоіе (или Іа рагоіа) см. Р  572. 
врепЛеге (циаІсНе) рагоіа ей... см. Р-573.
5репсіеге региона см Р-1325.
ьрепсіеге а ге(е Лорріо см. К -162.
врепЛеге іі воіііо рег циаНго циаіігіпі см 5-928.
1345. врепсіеге е врапсіеге швырять деньги направо 

и налево, расточительствовать:
«Ыоп 11 Іа піепіе а Іе сЬе ѵепеа ПІІІ а Іаге 11 ргероіепіе.

а ргеіепсіеге гіеі гіапаго сЬе поп ріі б реи  а. в гііге сЬе іи  
врспгіі е 5рап<іі* {А. Ро%аггаго, гѲапіеІе Согііз»).

— Тебя не волнует, что он является сюда как хозяин и 
предъявляет претензии на деньги, которые ему не принад
леж ат. н обвиняет тебя в том. что ты их транжиришь.
врепсіеге а вріііигхісо см. 5-1423.

5реп» -ге а врім ісо см. 5-1484. 
врепсіеге <1е1 вио см. 5-2071. 
врепсіеге (е т р о  см. 1 288. 
астго а  врепйегс см. А-390. 
сіиго а врепсіеге см. 0-940.
Гаѵаго врепЛе рій сНе іі ІіЬегаІе см. А -1367.
Ы во^па врепсіеі е 5есоп<1о іе епіі а іе  см. Е-80.
сНі На огессНі, іпіешіа, сНі На сіепаго, крепка см. 0-591.
1346. сііі рій ьрепйг, т е п о  крепче ргьѵ. =  дешево па 

гнило, дорого да мило.
і сіепагі 50п Іай і рег црепсіеге см. 0-129.
i Егірпіі вреяі репе (аі Іаѵого) вопо і т е ^ І іо  ітріе^а(1 

см. 0-599.
тап^егеЬ Ь е ^Іі’ітр іа5 (гі рег поп бршсіеге см. 1-110.
1347. т і  5реп(1а риге іп сіо сНе ро$5о ^  положитесь 

иа меня, я сделаю все, что в моих силах.
ii Іе т р о  Ьепе 5ре$о і  ип ^гап ^иасіа^по см. Т-318. 

5Р Е N С ^К Е  ѵ см. 5РЕОМ ЕКЕ
5 Р Е N N А Т О адд

1348. г ітап еге  креппаіо остаться без гроша, иа мели. 
и-Іаге с о т е  ип’ациіІа врі-ппаіа см. А-973.

5РЕ N Т О  с.дд 
сагЬопе 5реп(о см. С-903.
Ііп^иа зреп іа см. Ь-637.
рій пего сНе сагЬопе врепіо см. N-171.
аггіѵаге а Іи т і врепіі см. Ь-864.

5 Р Е Р А \ /А  } 
апсога <1і крегапга см А-698.
1349. аигее ьрегапге поэт, золотые сны, тшетные на

дежды
«Но аГ крегапга см. Р-749.
іі 1іог€ гіеііа крегапга см. Р-893. 
соп 1а 5регапга сіі Эіо см 0-457. 
сіаге 1е ѵеіе 4 ипа 5регапга см. Ѵ-157.
1350. е®5еге <1і регсіиіа врегапга быть ненадежным 

(о человеке).
1351. та п с а ге  аііе  5регапге обмануть надежды. 
5и1Гагепа $еті па сНі «ие 5регапге ропе іп сиог <1і

І е т т і п а  см. А-1012. 
сНі с а т р а  <1і врегапге, т и о ге  <1і$рега(о см. 5-1353.
1352. сНі е$се сіі крегапга, е$се (Гітріссіо ргоо. где 

нет надежды, нет и трудностей
1353. сНі сіі врегапга с а т р а , <1і$регаіо ти о гс  (тж. 

сНі ѵіѵе 5регап<1о или Лі 5регапга, ти о ге  сапіапсіо; сНі 
с а т р а  сіі врегапге, ти о ге  гііврегаіо) ргоѵ. ^  живущий 
надеждой немногого добьется, надеж ди  обманчивы.

1354. ПпсНё с’ё Ііаіо  (или ѵі4а), с’ё врегапга ргоѵ. 
пока живу, надеюсь.

1355. Іа5сіа(е о^пі ьрегапгг ѵоі сН’епІ. а(е оставь на
деж ды всяк сюда входящий [Данте, «Божественнаь ко
медия»].

1356. 5оІа 5регапга аі ѵіпіі ё іі поп аѵегпе р, оѵ.
единственная надеж да побежденного — не питать ника
ких надежд.

1357. 1а врегапга ё піаі сіапаго ргоѵ. надежда — пло
хие деньги; надеждами не проживешь.

1358. Іа врегапга ё іі рапе <3еі т івегі ргоѵ. надеж 
да — хлеб бедняков.

1359. Іа врегапга ё $етрге ѵегсіе ргоѵ. =  пока чело
век живет, он надеется.

1360. Г и іііт а  сНе ти о ге  ё 1а врегапга ргоѵ. послез
ней умирает надеж да.
5Р Е Р А Р Е  ѵ 

врегаге Іе сШе^е <1і веппаіо см. С -1899. 
сНі На га&іоп; І е т е . сНі Ьа Іогіо врега см. К-84. 
сНі (ІаІ Іойо ірега воссогво те Н е  іі реіо с о т е  ип ог$о 

см. Ь-797.
1361. сНі врега іп циеііо с1’а11гі, реН е іі вио ргоѵ. 

кто надеется на чужое, теряет свое.
сНі ѵіѵе врегапЛо, ітіиогр сапіапсіо см. 5-1353 
Гасеп^о т а іе ,  врегапсіо Ьепе, іі (е тр о  ѵа, е Іа тогЬ і 

ѵіепе см. Т 304



5РЕ 914

5 Р Е Р 0 Е Р Е  (уст. 5РЕ К С Е К Е ) о 
Іа іпаІегЬа і і о п  кі крег^ т а і  см. М-297. 

5 Р Е Р 0 іи р А К Е  (уст. РЕ К С Ш К А К Е, ѵ 
Віигаге е крегвіигаге см. 0-770. 
сНі крекко в*ига> ®ре550 рег^ш га см. 5-1381. 

5РЕГССШЕ пг см. 5РКОЫ Е 
5Р Е Р Р Е Т ІІА  /

1362. аѵеге 1а арегреіиа асісіокко быть неудачником, 
невезучим.

1363. те ((еге  крегре(ие принести несчастье, горе. 
5 Р Е Р 5 0  адд

апігпа крегка см. А-757.
5Р Е 5А  (

1364. крека ѵіѵа чистые затраты  (на работу, пред
приятие и т. п.).

1365. а ргоргіе креке а) за свой счет; Ь) на собствен
ном опыте, на собственной шкуре; с) себе во вред-

РегсЬё сові ё пеііа Іогезіа, сЫ зі гаНеега гіеііа гііздгагіа 
гіі ип роіепіе, ргезіо о ІагсІі зі аѵѵегіе сЬе Т’Ьа Іаііо  а ргоргіе 
зрезе (С. Магоііа, «1/по 8%отЬего пеііа [огевіа»).

Таков уж  закон леса: тот кто радуется несчастью сильного, 
рано или поздно аамечает, что делает это себе ж е в ущерб.

1366. поп ЬаЛаге а креке а) не ж г петь затрат; 
Ь) быть готовым на любую жертву.

1367. саѵаге Іе креке сводить концы с концами
1368. сіаге Іе креке аі сегѵеііо раскинуть мозгами, по

работать головой; много думать, размышлять.
1369. еккеге <Н роса крека быть без претензий (о че

ловеке) .
(аге Іа сгек(а киііа (или пеііа) крека см. С-3045.
1370. (аге Іе креке а) (тж. (аге 1а крека) покуі.ать, 

делать покупки; тратить деньги;
Ье! ега зетр ге  гіі Ъиопитоге, зі оссираѵа гіі іи ііо , сопо- 

зсеѵа ІиШ і пе&огі іпіогпо е апгіаѵа а іаг 1а зреза
регзопаітеп іе... Ьаггагі, *ТШ1о апйд Ъепіз$іто*).

Всегда она была в хорошем настроении, всем сама зани
малась, знала уже все окрестные магазины и лично ходила 
за  покупками...
(Пример см. тж. 0-402; С-673; Р-176; Р-215).

Ь) (тж. Іаг5І 1е зрезе) зарабаты вать на жизнь.
1371. Іаге 1е 5ре§е а ча платить алименты кому-л.
1372. іа ге  Іе зреве йі цс расплачиваться за (чужие 

грехи, поступки, ошибки и т. п.):
Оѵѵіашепіе а Іаге 1е зрезе гіі диезіа еп п езіта  зресиіагіопе, 

зопо зоргаііи ііо  і сопзита іогі («•Ь’1)пііа», 17 %еппаіо 1963).
Совершенно очевидно, что расплачиваться за эту, одну 

из многих, спекуляцию придется покупателям.
Коі оссігіепіаіі т а п к іа т о  ігорро е. сіі сопзебиепга, іп^газ- 

з іа т о  ігорро. СЫ пе Іа  I© зре5е ё іі сиоге («Оотепіса йеі 
Соггіеге»я 15 оііоЬге 1968).

Мы. люди Запада, слишком много едим и поэтому чрез
мерно полнеем. А расплачивается за это сердце.

1373. (аге Іе =>реке сіеііа сопѵегкагіопе а) поддержи
вать разговор; Ь) быть предметом разговора.

1374. (аге 1е креке сіі ипа кегаіа развлекать присут
ствующих, оыть душой (вечера, бала и т. п.)

1375. ^иаЛ а^паге 1а крека зарабаты вать на жизнь.
1376. ітр а га ге  а кие (или ргоргіе) креке узнать на 

собственном опыте.
т е й е г е  ипа ге^оіа аііе  креке см. Р.-205. 
регсіеге Гоііо е 1а эрека см. О 302
1377. гіпГгапсаге 1е креке возместить расходы; попра

вить дела.
кігіпвеге 1а т а п о  пеііа крека см. М-666, 
а т іс о  т іо ,  согіеке, кьсопЛо епігаіе, (а((і 1е креке см. 

А-6І8.
апсНе іі сапе соі (Іітепаг 1а сосіа >і ^иаЛ а^па 1е креке 

см. С-472.
Ьіко^па (аге Іа крека кессі.Ио Геп(га(а см. Е-80
1378. (ё) ріи Іа крека сЬе Г ітрггка (или ЛеІГітргека) 

ргоѵ. ^  овчинка выделки не с т о и т ;  игра не с т о и т  свсч. 
5РЕ 5А Т О  адд

1Л79. крекаіс, ііпЬіапс?ю  е к ш а іь  ^  кум королю.

5 Р Е 5 5 0  адд е аѵѵ
1380. крекко е ѵоіепііегі очень часто.
аІЬего крекко (гаріап(а(о, гпаі <1і (ги((і ё сагісаіо см.

А-456.
Інсіо (1і Ьосса крекко іі сиог п м і ^осса см. В 44. 
ЬеІІа іп ѵік(а крекко ё (гік(а см. В-455.
Ьеііа е (о іііа  ѵаппо крекко іп с о тр а^ п іа  см В-473. 
сНі Ьа іі сиіо пеІГогІіса, крекке ѵоИе вН (о гт іса  см.

С-3162.
сНі Іаксіа 1а ѵіа ѵессНіа рег 1а пиоѵа, крек-;® ѵоКе 

іп^аппаіо  кі (гі)ігоѵа см. Ѵ-517. 
сНі т о і іо  рагіа крекко (а ііа  см. Р 458. 
сНі р і^ Ііа  т о ^ І іе  рег (Іепагі, крекко крока Іііі е ^иаі 

см М-1687.
сНі Ііепе іі ріесіе іп сіие кіаііе , крекко кі (гоѵа (ис гі

см Р-1722.
1381. сНі крекко ^іига, крекко рег^іига ргоѵ. кто ча

сто клянется, тот часто лжет.
соп(і креккі, агпісігіа Іип&а см. А-617. 
а (аг рег т а п о  аИгиі крекко сі кі сіиоіе см. М-701. 
ЧиапЛо И Ьиоп рексе ѵіепе а даііа , ке поп кі рекса, 

крекко кі (а ііа  см. Р-1366.
(е т р о  е (ап(акіа кі ѵагіа крекко см. Т-327.
(е т р о  е ѵоюп(а кі т ч ( а  креккс см. Т-347. 

5РЕ ТТ А С О И ) т
1382. йаге кре((асо1о <11 кё привлечь к себе внимание 

публики:
Роі, ѵіа ѵіа б і  зсаігіаѵа е, риг зепга ' гашрпіе сап(аге, 

регсЬё поп аѵеѵа пё ѵосе пё огессЬіо, [іпіѵа рег гіг 1 яреі- 
іасоіо гіі её, о т е в ііо , с о т е  Ьо гісИо. рег Іаге 11 Ьиііопе 
(-4. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Потом Милоне постепенно входил в раж  н не то чт^Зы 
пел (потому что у него не было ни голоса, ни слуха), а 
просто начинал выламываться перед публикой, или, как я  
уже говорил, паясничать.

5РЕТТГСО т  
раііісіо с о т е  ипо кре((го см. Р 163.

5РЕ2ІАЬЕ т 
сопіо Ал крегіаіе см. С -2508
соке сНе поп (1е) (еп^опо (или Ьаппо, ѵепЛопо) ві* 

крегіаіі см. С-2874, 
ргегго да крегіаіе см. Р-2280. 
соше 1а Ьііапсіа гі ипс крегіаіе см. Е -728. 
а 1е((еге сіа крегіаіе см. Ь ^45
— «Иге а Іе((еге Ая крегіаіі см. Ь-446. 
сегсаге іі (или сіеі) т а і е  с о т е  ^ іі крегіаіі см. М-212, 
(аге с о т е  і (орі «1ее'.і крегіаіі сНе Іессапо і Ьагг((оІ1 

(тж. Іессаге і ЬагаКоІі с о т е  і (орі сіевіі крехіаіі) см. 
В-230.

іі Ьиоп п о т е  поп 1о ѵепсіе Іо крегіа 'е см. N-435.
1383. поп (аі т іс а  1о крегіаіе! что ты копаешься?, не 

тяни резину!
1384. поп 1о «епсіе 1о крегіаіе этого не купишь, это не 

продается; это большая редкость
о^пип сНе ѵиоі рекаге, поп ё крегіаіе см. Р-1332. 
Гопоге поп 1о ѵепсіе Іо крегіаіс см. 0-395. 
гіеііа рагіепга поп пе ѵепсіопо ^іі крегіаіі см. Р-920 

5РЕ22А РЕ ѵ 
креггагкі іі саро соп цсі см. С-796, 
креггаге Іе саіепе см. С -1277. 
креггаге Іе сегѵеііа см. С-1582, 
креггаге Іа согсіа см С 2660. 
креггаге 1е согпа а цгі см. С -2706. 
креггаге іі сиоге см. С-3280, 
креггагкі і Йеп(і см. 0-175. 
креггаге і (еггі см Р - 155. 
креггаге Гіпсап(о см. 1-149. 
креггаге 1а Іапсіа см. Ь-132.
креггаге ипа Іапсіа іп (или а) (аѵоге сіі... см. Ы З З .
креггаге <1е1 Іе^по см. Ь-353а.
крг-ггаге іі рапе сіеііа ксіепга см Р-237.
креггагкі іп циа( го см. р - 100.
креггаге 1а су, 5 121_



5РЕ 915 5
5ре22аге 1а іезіа а цсі см. Т-597.

» 1385. Гагсо ігорро іезо (или  Іа соггіа ігорро іеза] 5І 
врегха (тж. сНі (горро ііга Гагсо, 1о зрехха; сЫ (горро 
ііга, Гагсо 5І зрехха; сЬі Ігорро ііга 1а согЛа, 1а 5регха; 
сЬі ігорро ііга, 1а согйа 5Ігарра или  ргезіо зсЬіапІа; ііга 
ііга е 1а согйа зі зігарра или  ргезіо 5сЬіапіа) ргоѵ. не 
перегибай п ал к у — сломается;

ЮисНсвва. — 51а’ а ііеп іа, сага, сЬе 1а согйа ігорро іеьа поп 
51 з р е г г і .

Раивіа. — Ыоп зі зрегга, поп іешеге (Л. Могаѵіа, *Ьа та- 
всНегаіах).

Г е р ц о г и н я .  — Будь осторожна, дорогая, ие перегни 
палку — сломается.

Ф а у с т а .  — Не бойся, не сломается.

сНі р ід ііа Іа Іапсіа рег Іа рипіа, Іа хрегга, о поп 1а 
Іеѵа йі Іегга см. 1.-134.

i йепагі с!'аг^еіі(о зреггапо (или іі т а і і е і іо  «Гагдепіо 
5регга) Іе рогіе (1і Іегго см. О 124.

5 реггегсЬЬе 1е ріеіге см. Р-1765.
о ѵа о 5І «регга! см. А-727.

8РЕ 22А Т О  адд 
Іапсіа ьреггаіа  см. Ь-121.
1386. аПа 5реггаіа а) мелкими группами; Ь) по одному. 

5Р ІА  і
1387. аѵеге 5ріа йі ^с знать о чем -л, быть в курсе 

чего-л.
1388. е®5еге Іа ®ріа йі цс служить уликой, доказа

тельством, признаком чего-л.
1389. Іаге 1а ®ріа а) шпионить, быть шпионом; науш 

ничать; ябедничать:
«СЬе аѵгезіі [лНо? і/аѵ гезіі гіепипгіаіо?» «Е сЬе, іассіо 

1а яріа, іо-1» (-4. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»),
— Что бы ты сделал? Выдал бы его?
— Что я, доносчик что ли?
Ма поп зеррего Ьеп пазсопЛеге диезіа Ігезса сЬе поп зе 

пе аѵѵ< Леззе ипа іап іісеііа: пе іссе 1а зріа аі т а г ііо  
{М. й’АгевИо, «ЕЧоге Ріегатозсах).

Но им не удалось так скрыть свою связь, чтобы ее не 
заметила служ анка, которая донесла на них хозяниу.

Ь) служить уликой, доказательством, признаком.
Іогса ѵессНіа, 5ріа пиоѵа см. Р-1059.
1390. 1га о^пі 4ге с’ё ипа ®ріа ргоѵ. =  и стены имеют 

уши.
5РІАСЕГСЕ ѵ

сНі На йіІеМо е поп іасе, ойе яоѵеп.е чиеі сНе (гіі 
зріасе см. 0-408.

ii регйег іе т р о  а сііі рій ка ріи кріасе см. Т-312. 
8Р ІА С С ІА  Г

1391. кріад^іа хріа^^іа осторожно, потихоньку; 
скрытно:

С атш іп а . с а т т іп а ;  зепіоп 1е диаИг’оге Ьаііег іп сазіеЬ  
1о..„ 8’аѵапхаѵапо 5ріаеб*а зріа&еіа ѵегзо 1а сЬісзеІІа йігос- 
саіа (М. й'АгедІіо, «Еііоге Ріегатовса»).

Они шли и шлн. Было слышно, как на башне замка про
било четыре часа... Они осторожно подбирались к разру-» 
шейной церквушке.

5РІА М ГСЕ о 
кріапаге іі с а т т іп о  см. С-309, 
кріапаге Іе сокіоіе а дсі см. С-2977.
5ріапаге 1е сокіиге см. С-2981.
$|Лапаге 1а Ггопіе см. Р-1366.
5ріапаге 1а ^оЬЬа а цй см С-818, 
кріапаге іі ^оЬЬо а чй см. С-825.
5ріапгге Іа кігагіа см. 8-1883. 
кріапаге аі хиоіо см. 8-2084.
5>ріапаге Іа ѵіа см. Ѵ-503.

8РIА NА ТО  ад§
1392. кріапаіа с о т ’ип изсіо плоска как доска (о жен

щине).
8РІАІѴО т

1393. а  іи ііо  кріапо во всю (мочь), изо всех сил; не
престанно:

С*ё іпѵесе сЫ, сіі «ѵепіге» аизіііаге, аЬиьа а іи ііо  зріапо
(Р. РосЫ, «Ь’ііаІіапс Іасііе»).

Однако есть людн, которые слишком уж  часто использую? 
глагол «ѵепіге» в качестве вспомогательного.

(Эиаісипо зиопаѵа а ІиНо зріапо ипа тизісЬ еН а епігапіе 
[А. Могаѵіа, «А/иоѵі гассопіі готапі»).

К т о - т о  на всю ж елезку наж арнвал в х о д я щ и й  в моду м о 
т и в ч и к .

1394. йаге (или Іаге) 1о зріапо съесть все, что егть 
(на столе).

1395. Лдге (или Гаге) 1о хріапо а  ч<1 объедать кого-л. 
8РІАГМТАТО а§ё

поЬіІе 5ріап1оіО см. N-324.
8РІА ТТЕЬЬА КЕ о 

вріаііеііаге ип по аззоіиіо см N-323.
5ріа(1е11аге вепіепг см. 8-64 і.
5ріаЙе1Іаге Іа ѵегііа гм. Ѵ-346.

8РІА ТТЕЬЬАТО  адд
1396. а ііа  кр іай е ііа іа  без стеснения, без зазрения со

вести.
1397. йігіа 5ріаКе11а1а выложить все как есть. 

8РІС С А Р Е  ѵ
«ріссаге 1а согка см. С-2803, 
вріссаге ^и айа^п о см. 0-1121. 
кріссагзі Іе о:,5а сіаі Іеііо см. 0-708. 
вріссаге ІІ ѵоіо см. Ѵ-911.
сЫ крісса Гішріссаіо, Пгтіріссаіо іт р ісса  Іиі см. 1-119, 

5Р1С СН Ю  т 
кріссіііо (1і посе см. N 341.
^гапсіе чиапГипо кріссНіо (1’арііо  см. 0-967.
1398. Іеѵаге (или ІовНеге) а <̂] ипо вріссіііо Йі сгосе

а) ист. лишить рыцарского звания; Ь) унизить, обес
честить.

ѵегіеге (или ргепйеге) іі сіеіо (или 11 коіе) а  крІссЫ 
см. С -1860.

1399. ѵегіеге рег вріссЬіО косо мотреть.
1400. сопіа рій ипо кріссНіо сНе ип саро ргоѵ. ^  мал 

зп о т н и к , д а  дорог.
іі сиог йеііе йоппе ё Гаііо а кріссНі соше II роропе 

см. С -3299.
1401. раг сНе аЬЬіап ргеко ипо вріссіііо йі :і все 

ирон. =  смотрит, как солдат на вошь.
1402. Іап іо  5е пе $а а ш ап^іаге ипо зріссНіо й’а^Но 

соше ип саро ргоѵ. =  мачое зло не лучше оольшого. 
8Р1СС1АРЕ ѵ

сі вріссегето а  віогпо см. 0-608.
8Р1СС1АТО адц  

ё ЬгІГе вріссіаіо см. В-435.
8РІС С ІС А К Е  ѵ 

кріссісаге Іе озза йаі Іеііо см 0-708. 
кріссісаге Йі Іогпо см. Т-770, 
поп зареге кріссісагзі йаІГизсіо см. ІІ-228.

8Р ІС С Ю  а щ  
т е г г і  кріссі см. М-1371, 
ѵіа вріссіа см. Ѵ-453.
1403. аПа кріссіа наскоро, на скорую руку.
1404. апйаге рег Іе вріссе идти напрямик; приступать 

прямо к  депу без лишних слов:

Апцеіо (а Ргапсевсо) — Апсога ип шошепіо! Ѵаі і горро рег 
1е зріссе {V. Вгапсаіі, «Боп Оіопаппі іпѵоіопіагіові

А н г е л  (обращаясь к Франческо). — Одну минуту! Ты 
слишком торопишься.

поп аѵеге ип ріогпо хріссіо см. С -577.
8РІС С ІО І.А К Е ѵ 

аѵеіле росНі йедіі зріссіоіі е шепо йа вріссіоіаге см.
8-1406.
БРІССІО ьА ТО  адц

1405. а ііа  кріссіоіаіа врассыпную; мелкими группами:

Аггіѵаѵапо аП а зріссіоіаіа 1 р а іа п п і, пеііе ЬеІІе (епиіі 
йа сегішопіа (/. Саіѵіпо, *ІІ саѵаііеге іпезізіепіе*).

Поодиночке и группами стали появляться рыцари в п р о  
красных парадных одеждах.

ОН аіігі, а ііа  зріссіоіаіа, аіігаѵегзагопо зѵеііі (О. ^аоіеі- 
Іа, «Ье поііі йеі сіпета»).

Остальные врассыпную бросились аа другую сторону улн« 
вы .
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ЗРІС С Ю ЬО  е т
1406. аѵегпе росНі йе^Н кріссіоіі (е т е п о  йа зріссіо- 

іаге) перейти прямо к делу, не церемониться, начать 
без лишних слов.

1407. поп аѵеге ипо зріссіоіо не иметь ни гроша (в 
кармане).

1408. рагеге ип сеп іея іто  кріссіоіо выглядеть очень 
плохо, иметь жалкий вид (обычно о больном ребенке). 
5Р1Е О Е  (тж. 5 Р ІЕ Б О ) т

Ы09. іаге В'гаге т о і іо  1о хріейо пиповать, веселиться: 
1а Гаппо дігаге то Н о  1о вріесіо гам всегда пир горой.

а сап сЬе Іесса зріейо, пои &1і йаге аггозіо см. С-477. 
5Р1Е С А РЕ  ѵ 

5ріедаге 1е аіі см. А-427.
8ріе&аге Ьапйіега см. В-204, 
вріе^аге Іе іпве^пе см. 1-312. 
вріедагм а ріепа ^о іа  см. 0-848. 
вріе^аге Іе ѵеіе см. Ѵ-165.
5ріе§;аге 1а ѵосе см. V 855.
ассегіа іі согко, е роі $ріера 1а ѵеіа см С-2824.
1410. т і хріеро? ^  ты меня понимаешь?, понятно?:

Ие Ргеіоге. — Агіезво роіеіе аргіге 1а Лпев'та. 8и... Е іаіе 
ргевіо соп 1а риіігіа, регсЬе евсо виЬіІо. Мі врісбо? (Е. Ое Рі- 
Іірро. «1)е РгЛоге Ѵіпсепго»),

Д е  П р е г о р е .  — Тег.ерь можете открыть окно. Живо! 
II поторопитесь с уборкой: я скоро ухожу. Бы меня поняли?

«Оиа. со5І агш аіі, гіісіато диа&і поі зіеззі сНе с’ё регі- 
соіо. зтЫ іато  ГаззаИо; в іа т о  с о т е  ип ріссоіо зіаіо , а сиі 
8і рио Гаге ЬепіББіто ипа еиегга а рагіе, ші зріеео?» (А. Рі- 
гапсісИо, «I ѵессНі е і діоѵапі»).

— Здесь, находясь во всеоружии, мы как бы показываем 
всем, что существует опасность, что мы готовы отразить на
падение. Мы точно маленькое государство, с которым мож- 
ю воевать, не так ли?
(Пример см. тж. 0-497а ).

5РІЕО А ТО  а§в  
а Ьапйіеге 5ріе<та(е (тж. а Ьапйіега хріе^аіа) см. 

В -190.
а сапіо яріе^аіо см. С-560, 
а сагіе кріе^аіе см. С -1066. 
а ^ аг^ап а  вр іе^аіа  см. 0-241 
а к оІа вр іе^аіа  см. 0-846.
1411. а ііа  хріедаіа безостановочно, 
а ѵеіе вріераіе см. Ѵ-150.
— апйаге (или (ііаге, паѵікаге) а ѵеіе хріе^аіе см. 

Ѵ-151.
а ѵосе $ріе^а(а см. Ѵ-833.

5Р1ЕГАТО 
дгавко §ріе4а4о см. 0-994.
Ііп^иа 5ріе4а1а см. Ь-638.

5Р ІГ Р Е Р А Р Е  ѵ
кріііегаге аі чиаМго ѵеп4і см. Ѵ-216.

5Р ІС А  / 
й і г . і і о  с о т е  ипа крі^а см. 0-559.
1412. ипа врі^а поп (а т а п п а  ргоѵ. из одного ко

лоска каши не сваришь (ср. один в поле не воин). 
5Р ІС О  п і

1413. рег росо 1о врі^о =  кончаются золотые де
нечки.
ЗРІО О ЬА РЕ  ѵ 

хрі;го1аге поіігіе см. N-476.
5 Р  1 0 0 1 .0  гп

1414. екзеге ІиИо хрі^оіі ^  быть несговорчивым, 
своенравным; быть колючим, язвительным.

1415. впіиьваге 6І< *р>&о1і сгладить трения, уладить 
спор,
5Р11ХАКЕ ѵ 

кріііаге йепагі см. 0-115.
(а ’ сііе Іа Ьо44е кріііі! см. В -1087. 
диапйо іі ѵіпо ё ъріііаіо Ьі5о&па Ьегіо см. Ѵ-605. 

5Р11.1-0 гп 
^гапйе с о т е  ип саро Йі зріііо см. 0-963.
$о№1е с о т е  (или рііі кЛЙІе йі) ипо вріііо см. 5  і163а. 
саро Йі $рП1о см. С-680.

соіро йі кріііо см. С-2235.
рипіе йі кріііо см. Р-2441.
поп аѵеге іі ѵаізепіе й’ипо зріііо см. Ѵ-48.
1416. сегсаге ипо кріііо іп ип тиссНіо йі (іепо искать 

ьголку в стоге сена.
1417. еззеге зи^Іі вріііі сидеть как на иголках, не 

находить себе места, волноваться:
Рагіб йеііа ш аіа ріе^а гіеііе созе гіі Еигора. йеі Iетрі сЬе 

зі Іаппо &Г055І... е зіаѵа рег аргіг Ьосса зиІГаг^огпепІо (сЬе 
Еіа Раоііпо ега зи^П зр іііі), диашіо епігб... апсЬе 1а ѵесіоѵа 
(Е. Ие МагсНі, «Зіогіа йі ипа ваіііпа*).

Священник поговорил о том. что дела в Европе принимают 
скверный оборот, что времена становятся тяжелыми .. н 
уже открыл было рот. чтобы перейти к делу (Паолино уже 
сидел как на иголках), как вдруг вошла... вдова.
1418. $епііг5І (Іап іі) крІІІі пеі согро (или пеі реііо) 

мучиться, терзаться, не знать покоя.
1419. поп с’ё  сіоѵе т е ііе ге  ипо зріііо ^  негде яблоку 

упасть:
— Nоп с’ё гіоѵе те ііе г е  ипо $р!І1о — (Іісеѵа 1а Ьагопехза. — 

Ьа сава ё Іапіо ріссоіа (О. Ѵег%а. «II тагііо йі Еіепа»)
— Здесь негде повернуться. — говаривала баронесса. — До

мик совсем крошечный.

^ р іь ь ы г г іС А К Е  ѵ
1420. сНі хріііиггіса, поп сіі^іипа ргоѵ. ^  птичка по 

зернышку клюет (да сыта бывает).
зр іьы іггісо  т

1421. а 5рі11иг2Ісо по капельке, по кусочку, поне
множку.

1422. Іаѵогаге а хріііиггісо а) работать с прохлад
цей, спустя рукава; Ь) подрабатывать.

1423. 5репсЗеге а врШиххісо быть скупердяем, сква
лыгой.
5РШ А  /

1424. вріпа (П й а) пеі (или  а!) сиоге (обыкн. употр. 
с гл. аѵеге, еззеге) ^  нож в сердце, душевная боль:

(ЗнеІГаНаге гіеІГАшегіса рег Коссо ега ипа зріпа пеі 
сиоге (Г. Реггі, «Еті%гаші»).

Этот отъезд в Америку для Рокко был прямо нож в 
сердце.

Ьа Вісе апсЬе езза товігаѵазі Пеіа е сопіепіа. зе поп 
Яиапіо егаіе ипа вріпа аі сиоге іі (Іоѵег еззеге ргіѵа сіеі 
ѵесіеге іі зио сіііеііо (Р. Рап$апі. «Сессо й  Аасоіі»).

Биче тоже казалась довольной и веселой, хотя не видеть 
любимого для нее было нож в сердце.
(Пример см. тж. Р-17).
1425. — соп ипа зріпа пеі сиоге с болью в сердце, 

с тяжелым сердцем:
Риі ѵі зое&іогпапо аііге се!еЬгіі&... сЬе апсЬ’еззе ЪгішЗа- 

ѵапо, соп ипа зріпа пеі сиоге, а ііа заіи іе  е а ііа  ^іогіа 
деІГаш ісо (/?. йе Кепзіз, «II сапіоге сіеі ророіо»).

Здесь проживали и другие знаменитости... Они тоже, с 
болью в сердце, произносили тосты за здоровье и успехи 
друга
1426. зріпа пеІГоссЬіо =  бельмо на глазу, 
согопа йі вріпе см С-2715.
сгосе е вріпе см. С -3079.
ІеКо йі хріпе см. 1.-471.
ѵіа $ ет іп а (а  йі кріпе см- V 465.
1427. киііе (или аііе) кріпе (обыкн. употр. с гл. ез- 

Беге, т е ііе ге , рагеге, ветЬгаге, віаге, есс.) (как) на 
иголках:

Ьі 1 иі(і ветЬгаѵапо виііе вріпе... (С. Ѵегца, «Мазіго-йоп
СезиаШо» ).

Там все были словно на иголках...
«Соше ѵоіеіе», сііззе циіпсіі сіоп А1 Гопзо. газзе^паіо.
Ма зіаѵа зи ііе  зріпе (С. Лгріпо, «Оп йеііііо й'опоге»).
— Воля ваша, — сказал дон Альфонсо со смирением, хотя 

сидел, как на иголках.
Ма апсЬе іп сііпіса 1а гакаггіпа аѵеѵа ігоѵаіо то й о  йі 

іепегіо соп ііпиатеп іе зиііе зріпе е <1і и т іііа г іо  (й . Виггаіі. 
«11 п атоге»).

Но даж е в клинике эта дезчонка сумела сделать так, 
чтобы он все время чувствовал себя как на иголках, да еще 
н унижать его успевала.

1428. вепга зріпа пё о5$а (тж. хепга 5ріпе е хепг’оь- 
ва) без сучка, без задоринки.
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а  хріпа <1і рехсе см. 5-1434.
аѵеге іі рехсе хепга 1а хріпа см. Р-1347.
аѵеге 1е гохе хепга хріпе см. К-526.
1429. аѵеге Іе хие хріпе а) иметь неприятности;

Ь) иметь с р о и  неприятные стороны.
1430. саѵаге (или  Іеѵаге, Іодііеге) ипа (или  Іа) 5ріпа 

Йаі сиоге снять камень с души, облегчить душу:
— Наі раига сіі сіоѵегші вроваге? Саѵаіі 1а эріпа даі сиоге 

(V. Вгосскі, «I іетрі аРІ в гапйе атоге»).
— Боишься, что придется на мне жениться? Не береди 

себс душу.

рірііаге Іа гоха е Іахсіаге Іа хріпа (тж. рі^ііаге или 
содііеге Іе гохе е іахсіаг хіаге 1е хріпе) см. К-531. 

Іо^Ііеге ипа хріпа йаі сиоге см. 5-1430. 
ѵоіеге Іа гоха хепга 1а хріпа см. Р 532. 
сНі ѵиоі 1е гохе поп аЬЬіа раига йеііе хріпе см. Н-533. 
поп с’ё (ими поп Гіогіхсе) гоха хепга хріпе см. Р-534.
1431. циеііо ё Іа хріпа вот в чем загвоздка, вот где 

собака зарыта:
йоппа Совіапга. — Пісе :1іе поп тиоіе Іазсіагіо. И сіесо. 

ОиеІЮ ё Іа Бріпа (Н. Вгассо, «Вреггіиіі пеі Ьиіо»).
Д о н и а  К о с т а н д а .  — Он говорит, что не хочет оста

вить его, слепого. Вот в чем загвоздка.

1е гохе Ьаппо 1е Іого хріпе см Р-536. 
хе хагап(по) гохе, Гіогігаппо хе хагаппо хріпе, рип- 

&егаппо см. К-537.
1432. (1а(11а) хріпа пахсе (Іа ) гоха ргоѵ. не бы.ю бы 

счастья, да несчастье помогло:
Ыаппі. — Вепе, ша к поп с'епІго... е ѵоі поп с’еп1гч!е пегп- 

тіепо. Зареіе соше 5І гіісе: сіаііа Бріпа пазсе Іа го$а (О. Ѵег- 
Ва. «Ьа Ьира»).

Н а и н и. — Ладно. Но я-то тут при чем. Д а и вы тоже. 
Знаете поговорку: после горя — радость.

Г и о то  сЬе аН ода хі а ііасса апсЬе аііе хріпе см.
А 129ГК
5РІІЧАСЕ (тж. 5 Р І\А С Ю ) т

1433. т а п й а г е  хріпасі быть шпионом, шпионить. 
5 Р 1 \А Р Е 5 С Е  т

1434. а хріпарехсе (тж. а хріпа йі рехсе) а) т о ч 
кой», в «елочку»; Ь) зигзагами.

1435. Ьаіепаге а хріпарехсе выписывать кренделя (о  
пьяном).
5РІІѴСАІША [

1436. сі ѵиоі Іа хріпдагйа ^  его на аркане не заста
вишь это сделать; он тяж ел на подъем.
5Р11ЧСЕРЕ о 

хріпреге Іе р а т Ь  см. 0-164. 
хріп^еге чй ііі і т о  см. 1-82. 
поп хріп^еге іі пахо Гиогі <1а с}с см. N-65. 
хріпдеге Г-оссНіо см. 0-211. 
хріп^еге ппа рейіпа см. Р-991. 
хріп^еге 11 ріейе оііге... см. Р-1698.
Іа роіѵеге хріпде Іа ра ііа  см. Р-2019.

5 Р ^ О  пг
сЫ ё рогіаіо  «,іи йаІГасциа х'аНасса а  о§пі хріпо см. 

А 1299'
5РЗІМ 080 а®? 

регхопа хріпоха см. Р-1315. 
и о т о  хріпохо см. 0-120.

5РІІМТА }
1437. хріпіе о хропіе волей-неволей, хочешь-не-хочешь:

II сегѵеііо, 8ЧІ р г іт о  Іогпаге а т и ііп а г т і,  апііаѵа а зЬаІ- 
хі... с с т е  ипа гиоіа зіа іа  Іе г т а  сііесі аппі, т а  о вріпіе о 
зропіе Ьібобпо апгіаге, регсЬё іі ѵепіо <3і ргітаѵега 1а ѵоізе 
гіі Н (С. Оіизіі, «•Ерізіоіагіо» ).

М ой мозг, начав было шевелиться, вдруг застопорился..* 
как колесо, простоявшее без движения десяток лет, но, хо
чешь-не-хочешь, нужно тронуться с места, когда тебя уносит 
весенними ветрами.

1438. а іогга (или а Іигіа) А\ зріпіе еле-еле, со скри
пом; скачками, толчками.

1439. а Іи ііа 5ріпіа во весь дух, что есть мочи:

Раззагопо а  іи ііа  зріпіа Ропіе Оаііегіа; е іп іапіо гісотііѵ  
сіагопо а сагіеге 1е р г іт е  боссе гіі ріобб*3 (^- Р- Разоііпі, 
с і)па ѵііа ѵіоіепіа»).

Они что есть духу промчались через мост Галериа, и в 
это время начали падать первые капли дождя.

1440. йаге ипа хріпіа подтолкнуть, протолкнуть (дело 
и т. п.); побудить (к чему-л.).

1441. йаге ГиШт& хріпіа дать последний толчок, пус
тить в ход крайнее средство:

■— ...іо Ьо ип росо раига гіі даге а диеН’и о то  Г и Ш та 
«ріпіа виііа сЬіпа. доѵе Біа ё аѵѵіаіо е  зи ііа  чиаіе, ё сегіо
5і готрега Ѵоззо йеі соііо {М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...мне немного страшно дать этому человеку последний 
толчок иа наклонной плоскости, по которой он уж е катится 
и на которой, наверняка, свернет себе шею.

1442. іаге аііе 5ріпіе толкаться; толпиться.
1443. сі ѵиоі 1а вріпіа тут без помощи не обойтись. 

5Р11МТСЖЕ т
1444. ргепйеге а зріпіопі ^  относиться враждебно, 

принимать в штыки:
«2іо Сіігіо. ѵиоі ргоргіо сЬе рег ипа соза со те  диевіа Іо 

Віигі зи ііа  ѵііа сіі т і а  тагіге е т іо  рагіге сЬе а циезГога 
поп заргаппо йоѵе зЬаііеге Іа іезіа^ т е г г і  сіесЫ с о т е  зопо. 
{га 1а вепіе сЬе 1і ргелде а зріпіопі?» (К. Вгапсаіі, «II 
ЪеІѴЛпіопіо»}.

Дядюшка Джильдо, неужели ты хочешь, чтобы я из-за 
такого пустяка поклялся жизнью своих родителей, которые 
сейчас не знают, где им приклонить голову, полуслепые, да 
еще среди настроенных к ним враждебно людей?

5РЮМВЕТ1АГСЕ ѵ 
аПа Мне хі хріотЬеК а см. Р-831.

5 Р ІГ РО ЬА РЕ ѵ 
хрірроіаге а ѵ е т т а г іе  см А -1372. 
хрірроіаге раіегпохігі см. Р-875.
1445. йіге ( іи ію ) хріррпіаіо выложить вс» как есть. 

5Р ІР А С ІЛ О  т
1446. аргіге ипо хрігадііо заронить, пробудип на

деж ду.
5 Р 1 1 Ы М Е  аде  

Сгібіо хрігапіе см. С-3051, 
ѵіѵо е хрігапіе см. Ѵ-802.

5Р1КАКЕ ѵ 
хрігаге Г а п іт а  см. А-800. 
хрігаге (га і Ьгассіа йі цй см. В -1174. 
хрігаге пеі Хі^поге см. 5-785 
хрігагс ГиН іто Ііаіо см. Р-583. 
гедоіагхі хесопйо іі ѵеіііо сНе хріга см. Ѵ-275. 
хепііге йі йоѵе іі ѵепіо хріга см. Ѵ-254. 
поп хріга Рагіа Ьиопа см. А -1060.
іі риггс сЬе хріга ГаѵеІІо см. Р-2563.

5Р1К1ТАКЕ ѵ 
хрігііаге йаііа Г ате  см. Р-І20. 
хрігііаге йаі {геййо см. Р-1278. 
хрігііаге йаііа раига см. Р-899.
Гаге хрігііаге і сапі см. С -462.

5Р ІК П А Т О  а в в  
га^асго  хрігііаіо см. Р 35
а ип ророіо рагго , ип ргеіе зрігііаіо  см. Р-2053. 
а ип ргеіе т а і іо .  ип ророіо хрігііаіо (тж. а ргеіе 

рагго , ророіо хрігі(аіо) см. Р-2268.
5Р ІК ІТ О  т

1447. хрігііо саихіісо язвительность.
1448. хрігііо Гоііеііо а) шаловливый добрый дух; бе

сенок; Ь) бесенок (о ребенке)
1449. — еххеге іггециіеіо соігГшю хрігііо ГоІІеЙо вер

теться как на иголках, ни минутн не сидеть спокойно.
1450. хрігпо Гогіе а) сильный (духом) человек (при

мер см. А -1329); Ь) вольнодумец несуеверный четовек;
с) цгт. искренне верующий.

1451. хрігііо іт т о п й о  (или іпГегпаІе) нечистый, дья
вол.

1452. хрігііо ІіѴго свободомыслящий, вольтерьянец.
1453. хрігііо т а іі^ п о  злой дух:

І)а ЬагіЬіпо. гіі поЛ , пеІГо5сіиіІ4 гіеііа т іа  сатега... 
сгейеѵо і і  зспііге 5р1гі11 шаііепі... сЬе і і  &і аѵѵісіпа&зего



5РІ 918

рег оГГосагтІ еоііо Іе со!‘г1 (Г. Ѵагпі, М ет огів  <Н Еиде
те ВгаѵеШ> ).

Б детства по ночам, в темноте моей комнаты.. мне ч; 
дилось, что ко мне... подкрадываются злые духр чтобы за
душить пеня под одеялом.

1454. врігііо риЬЫісо общественное сознание; обще
ственное мнение.

1455. крігііо <1і согро сословный, корпоративный дух; 
солидарность; чувство локтя:

Ма гіаѵапо сЫагатепІе а ѵейег« Л м  диапіо шаі гіе- 
(егтіпаіі а еп, іге сап Іа реііе. Іп езві орега * ргіта  (II 
Іиііо 1о зрігііо 41 согро ( і . Соггасіі, «Ьа гііігаіа йі Ки$$іа»), 

Но они дивили ясно понять, что как никогда полны ре
шимости и ірого предать свою жизнь Б них больше всего 
говорил дух солидарности.

1456. зрігііо сіі рагіе предвзятость, пристрастность, 
тен.’К'нциозкость.

1457. врігііо Л  р а іа іа  (или сі! тара) а) потуги на 
о< троумие, плоский юмор; Ь) остряк-самоуш а; с) глу
пость, тупость.

1458. зрігііо е роіре дух и тело, весь человек, 
крігііо сіі гара см. 5-1457.
1459 зрігііо сіеііе ІепеЬге рел. дьявол, нечистый.
1460. ЬсІІо чрігііо ирон. дурак, остолоп.
1461. іаіігіісо 5рігі1о дух пророчества, провидения. 
Ь аііи іа  <Г зрігііо см. В-360
саѵаіоге сіі «рігііі см. С -1403. 
т а іа іо  Лі зрігііо см. М-160, 
т о ік іо  врігііі с.Ч. М-1754, 

т о і іо  (1і хрігИо см. М-2115.
1462. роѵего <1і 5рігі1о а) нищий духом; Ь) глупец 

(,пример см. Р-15).
1463. Іа 5.роза сіеііо крігііо зап іо  церковь.
1463'. іп зрігііо а) мысленно, душою; Ь) в экстазе;

с) платонический.
1464. «И ѵего крігііо от всего сердца.
1465. аѵеге і 5е1(е врігіН (Іеііа ('•'*« гоше 1 

& а«і) быть живучим как кош ка:

ё: ипа гіоппа Гогіе. Аигога. Ьа I «еііе 8р1гШ гіеііа еаНа, 
е Іеі риге пе Ьа аѵиіе гіІБ^гагіе (М. Ргівсо, «Ьа йота Ш 
ріагга» ).

Сильная женщина Аврора, живучая как кошка, а ведь и 
у иее было много горя.

Зрапо. — Ма зе поп ѵі гедвеіе іп ріе<Ш 
Сіатра. — N011 гіиЬііі. 5еие врігііі Ьо, с о т е  I &аНІ (^, РІ- 

тапйеііо, «И Ъеггеііо а зопаціі»).
С п а и 6 . — Но вы ведь еле держитесь на ногахі 
Ч а м п а. — Не бойтесь, я живуч как кошка.

1466- аѵеге Іо крігііо  <Н... а) о т д ав а ть  себе отчет в..;
Ь) бы ть способным к...

1467. с а іт а г е  і ЬоІІепіІ 5рігі(і успокоить страсти .
1468. с а т р а г е  сіі 5рігі(о  вап іо  святы м  духом  пи

таться .
1469. <іаг зр іг ііо  а) осветить; Ь) проветрить.
1470. сіагзі а ііо  8рігііо  уйти в религию , о тд аться  ре

лигии.
1471. е за іа ге  Іо хрігііо  испустить дух, ум ереть.
1472. еззеге рохіо  п е ІГ и И іто  врігііо библ. бы ть при 

последнем изды хании.
1473. іаге  йеііо  врігііо  острить, у п р аж н яться  в о стр о 

умии:
— 5е по! з іа т о  «ЗееН ІтЬозсаіІ. іи  Іе Іие Ьиопе гадіоп! 

гіеѵі ^иайаепагіі іі гіігіііо сіі гіігіе, е поп *е 1о киайакпі 
зіапгіо диі іга поі ітЬ озсаіі а *аг гіеііо зрігііо аі саіііѵа 
Іееа зиі то г іі  йеі геіісоіаіі (/?. ВасскеШ, «Ьа сііій йеціі 
атапіі» ).

— Еслн мы тыловые крысы, то тебе еще надо заслужить 
право называть нас так, а стоя здесь и отпуская низкопроб
ные остроты по адресу погибших за колючей проволокой, ты 
этого права не добьешься.

Мі ега рагзо сЬе П т іо  соііеда... Гоззе ип &!оѵапе... Іасі- 
іигпо. іпѵесе... Іаіога Іа апсЬе сіеііо зрігНо сЬе т е і іе  іі 
Ьиоп итоге . Іегі а 4аѵо1а Ьа іа ііо  гігіеге т іа  т о д ііе  (Г. Ѵаг. 
пі, «Метогіе йі Еидепіо Вгаѵеііі»).

Мне казалось, что мой коллега... молчаливый молодой че
ловек. Однако... иногда он бызает остроумный и способе»

поднять настроение окружающих. Вчера за столом он рас
смешил мою жеяу 
{Пример см. тж. А-160).

Іираге рИ врігііі см. 5-1479.
1474. т е п а ге  1о врігііо жить, влачить земное бремя. 
1475 т е ііе г е  «рпііо ре$$іто сеять раздоры.
1476. гассо^Ііеге «рігііі прийти в себя, оправить

ся; собраться с духом.
1477. гепсіегі 1о хрігііс испустить дух, умереть. і
1478. гіргепсіеге крігій прийти в себя:

КсІ Іешро сне Сеппаго 5І зІшЗіаѵа <]і батіе ай іпіепііеге Іа 
Гсгпіа е 1е Гзііегге гіеі Ьагопе, еЬЬе аціо а гіргепйег сіі 
зрігііі (М. й ’АгееЧо, *ЕіІоге Гіегато5Сл*\

Пока Дженнаро старался как можно ьодробиее опига.ъ 
ей барона, она сумела грнйти в себя.

Ь'1'пігтіаІіс!о, СП'  яѵ е\а  гірг.чо ?1І арігйі, поп аргі Ьосса. 
Бссіиін, сопіешріаѵа 1а зиа іегііа (С. О'АппитСо, <І.е по- 
оеііе сіеііа Резсага»).

Пришедший в ссбя Уммалидо ис произнес нн слова. Оа 
сидел, разглядывая свою рану.
IПример см. тж. Р-І452)

1479. ксассіаге (или іи^аге) ^Іі &рігі(і церк. изгонять 
злоі э духа, бесов.

1480. 5Іаге т а іе  <1і зрігііо быть в дурном, мрачном 
настроении, хандрить.

1481. (о^Ііеге ^ іі 5рігі(і унизить.
арге 1а Ьосса е Іа сіа рагіаг Іо крігііо см. В-930.
Г еаіі і роѵегі сіі $рігНо см. В-379.
Іе (Іоппе Наппо кеііе 5рігііі с о т е  1 ^аШ  см. 0-803.
1а Іеііега иссігіе, е 1о 5рігі1о ѵіѵіііса см. Ь-458. 

5 Р ІК ІТ 0 5 0  адд е т
1482. Іаге Іо 5рігі(о5о острить:

Іп іап іо  I1 зіепоге бі ега т е :  >о а Раге 'о  зрігііско соп Іа
зегѵеііа (С. ЗсегЬапепсо, «Ьоіііе тиоѵе»).

Тем временем синьор принялся острить с молоденькой 
служанкой.

Мі зсаррб: «Ма аЫ іа ргоргіо а ііа  {огезіа пега».
«Рассіа т е п о  Іо врігііозо... ё ипа зігагіа с о т е  Іи ііе 1е 

аііге» (-4. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»).
У меня вырвалось:
— Д а вы ведь жнвете прямо в чаще.
— Поменьше остроумничай... это такая же улица, как и 

другие.

§ Р І К т М Ь Е  сі88 
а г т і  5рігііиаіі см. А-Ю81 
іів ііо іо  5рігі(иаІе см. Р-697. 
таек іго  крігііиаіе см. М-70, 
райге крігііиаіе см. Р-32.

5 Р І2 7 ІС О :
1483. а 5рІ22Ісо (т ж . а зріггісНі е Ьоссыіі) понемногу, 

помаленьку; по частям: т а п ^ іа с е  а вріггісЬі е Ьоссопі 
^  есть, как птичка. . .

1484. $реіі(1еге а  кріггісо быть скупердяем. < 
5 Р ^ Е N ^ Е К Е  ѵ

зріепсіеге рег (Іа  киа или Іа ргоргіа) а&зепга (или 
рег Га55епга) см А -1265.
З Р Ь Е ^ Ю О  т

1485. (а^е 1о «ріепгііоо шиковать.
5РО О Ы А  (

1486. Іа «ро^ііа і т т е т о г е  прах, тлен.
1487. 5ро^1іе т о г іа іі  бренные истан; и.
Іев^его согпе ипа кро^ііа <11 сіроііа см. Ь-328.
1488. 8о1(о 1е врорііе Лі._ под видом..., под именем..., 

под маркой...; под предлогом...
1489. 50ІІ0 т е п іі іе  вродііе под чужим именем.
1490. і т Ь т п іг е  1а «ро^Ііа надеть траур.

8 Р О С Ы А Р Е  ѵ
вровііаге ГаЬііо см. А-35. 
вротііаге Ііііо аііе ЬгасЬе см. В 1131.
$ро^1іаг5І іп с а т іс іа  см. С-290.
5ро^Ііаг$і іп 1аг5е(іо см. Р-227. 
кро^Ііаге аі річго см. 0-499.
5рорПаг$1 іп ^іиЬЬопе см. С-718, 
здо^ііаге иц ІІЬ о см, І.-579
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Іа зегре сошіпсіа а 5ро^1іаг5І гіа&П оссЫ см, 5-677. 
8РООЫ А27А I

1491. йаге Іа зро^Н агга обокрасть.
1492. (іаге ипа вро^Нахга осмеять, опозорить, осра

мить.
5РОСІЛО а ёё  е т

1493. рііі 5роб1іо сіі ип ѵегше голый как червяк.
1494. — зепіігві рій 5ро^1іо сіі ип ѵегше чувствовать 

себя очень неудобно, сгорать от стыда:
Ього соп 1е Іого ЬоШеНе, {і^п^ие, е Іо ші зепіо обп! 

ѵоііа рій 5ро§1іо гіі ип ѵегше, іап іо  сЬе ^иапгіо зоп зоіо т і  
г ірготеи о  гіі аггіѵаге р г іт а  о роі соп ипа рогіапііпа, ип 
саггеііо. ипа сезіа <іі ѵіпі ѵессЫ іпсгесіІЬІІі (С. Агріпо, с  СИ 
атісі йеі тагіейі цга$8о»).

Итак, опять приятели со своими бутылками, а я каждый 
раз чувствую себя до  того неловко, словно я голый, и ка
ждый раз. оставаясь наедине с собой, я виовь и вновь 
обещаю себе когда-нибудь притащить целую корзину, це
лую тачку самых невероятных старых вин,

1495. Гаге 1о 5ро^1іо сіі_а) делать выборки, выпис
ки; Ь) подсчитывать (обыкн. голоса); с) просматривать, 
сортировать (корреспонденцию).
ЗРОЬА {

1496. іаге 1а 5ро1а сновать, мотаться; совершать чел
ночные рейсы:

Мі Ігоѵаѵо ѵісіпо аі ѵессЬіо Магіпо С апаіе, сЬе да диа- 
гапГаппі сошапсіаѵа 11 ріссоіо ріго5са!о сЬе !а 1а зроіа іта 
Кароіі е Саргі (С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).

Я находился по соседству с Марнно Канале, который вот 
уж  сорок лет командовал маленьким пароходиком, совер
шавшим рейсы между Неаполем и Капри.

Рег Іа зігагіа ГМеа гіі гіісіііагагзі е іі  аѵеѵа іа ііо  1а зроіа 
пеі саро, т а  а 11 а Ііпе аѵеѵа сіесізо сЬе перриге циезіа ѵоііа 
аѵгеЪЬе рагіаіо (Ь. Ргеіі, «гСіоѵіпегга, %іаѵіпегга» ).

Когда он ш ел к Лииде. мысль о том. чтобы сделать ей 
предложение, все время вертелась у него в голове, ио в 
конце концов он решил и на этот раз промолчать.
(Пример см. тж. 1.-923),

БРОЬЕТТА і
1497. Гаге 1а кроІеНа разъезж ать туда-сюда, мотаться:

5опо аи іізіа е аііога зіаѵо соп ип зіепоге зоіо, ип Про 
зігапо, сЬе Іасеѵа 1а зро іе ііа  1га Коша е М ііапо, іп ігепо о 
іп аегео, рег аН агі (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Я шофер и в то время работал у одного господина, до
вольно странного типа, который, то поездом, то самолетом, 
мотался по делам между Римом и Миланом.

5РО ЬРА ТО  а ее  
сойо зроІраѴо см. С-2993 
т а д г о  вроіраіо см. М-128, 
рагго  хроіраіо см. Р-930.

ЗРО Ь РО  
соНо кроіро см. С-2993, 
іп п чтога іо  зроіро см. 1-275.

ЗРО ЬѴ ЕРА РЕ  ѵ 
яроіѵегаге 1е краііе а  см. 5  1243 

БРОЬѴЕКО т
1498. (1і вроіѵего а) видимый, чисто внешний; Ь) эф 

фектный
1499. — агіа гіі зроіѵего эффектная ария; коронный 

номер (певца).
1500. — сап іап іе  гіі вроіѵего модный певец; певец, 

пользующийся большим успехом.
— сотпіегііа сіі кроіѵего см. С-2300.

5РО КО А  (
(Іо іта  ігасопгіа, т а г е  $епга кропсіа см. 0-804.

5 Р С Ш Т А ^ О  а в в  
ѵі4а ®роп4апеа см. Ѵ-701.

5РОІѴТЕ аѵѵ 
а.ііпіе о кропіе см. 5-1437.

5РО РА О ІС О  аЩ  
Ьеііегге 5рога<1ісЬе см. В-413.

5РО РС А РЕ  ѵ 
5рогсаг(кі) 1е т а п і  см. М-664,
і 'іиайгіпі поп 5рогсапо 1е сіііа см. С2 &8.

зро^Наге сіеііа ѵііа см. Ѵ-758. ЗРОі^СО
1501. $ро?со с о т ’ ип Ъазіоп йа роііаіо ^  грязный 

как свинья.
іеіііпа 5рогса см. Р-381.
Ііпдиа крогса см. Ь-639.
1502. Іагіе крогсЬе (тж Іагіа лрогса) натворить мер

зостей, нагадить:
Саріѵо сЬе, (Іоро аѵег гіПи(а1о ІІ тпіо аіиіо а Бііѵапо. 

Гаѵгеі ІаМа зрогса арргоШ апйо йеііе кие іпіогшагіопі 
(А Могаѵш, «Кассопіі готапір).

Я понимал, что после того, как я отказал в помощи 
Сильвано, воспользоваться его же свел ’ниями ьыло бы 
свиистцом.

&Ліаге \  іа Гасциа хрогса соі ЬашЬіпо сіепіго см.
А -165.

Іаѵаге іп сака і ргоргі раппі хрогсНі (тж. Іаѵаге і 
раппі крогсНі іп іа т і^ і іа )  см Р-138.

і раппі 5рогсНі ы Іаѵапо (или ѵашіо Іаѵаіі) іп саха 
(или іп іа т ід і іа )  см. Р-140а.
5РО К Т  т

1503. реі крогі для собственного удовольствия, п пя 
развлечения.
5РОКТА I 

ип вассо е ипа 5рогіа см. 5-19.
— сіагпе ип кассо е ипа 5рог4а см. 5  і г).
— Йігпе ип васго с ипа ярогіа см.. 5-21.
— Іагпг ип вассо е ипа врогіа см. 5-22
1504. диаЛадпаге (или гиЬаге) $иІ1а арогіа эконо

мить на покупках (о вороватых слугах).
Ьосса сіі врогіа! см. В-934, 
а сЬі 8ог1е, а сЬі $рог!е см. 5-1118. 
піап^егеЬЬе Іа крогіа а ВгапЛапо см. В -1187,
1505. рог4егеЬЬе 1а 5рог4а аі Ьоіа га он хоть дьяволу 

го т о в  служить.
5РО Р Т Е Ы .О  т 

оссЬі а крогіеііо см. 0-50.
1506. сЬіисІеге арогіеііі прекратить платежи, вы

плату (о банке).
1507. епігаге а крогіеііо пробраться тайком.
1508. т е й е ге  аііо  ®рог4еІ1о отдать в торговлю, пус

тить кого-л. по торговой пинии; отдать в учение к ла
вочнику.

1509. $(аге а врогіеііо а) быть лавочником, торгов
цем; Ь) быть слепым на один глаз; с) ж ить в бедности, 
влачить ж алкое существование.
5Р О К Т Е ІХ О М  аѵѵ

1510. апсіаге крогіеііопі шататься, слоняться без дела. 
5 Р 0 5 А і

1511. $ро$а Ігевса а) молодая жена; Ь) а  кровь с 
молоком.

$ро5а гіі Оіо см. 0-455.
$ро5а гіі (Оекіі) Сгікіо см. С-3058.
1512. 1а крова <1еІ т а г е  обрученная с морем (о Ве- 

неции).
Іа крока гіеІІо 5рігі(о зап4о см. 5-1463. 
сопіепіо с о т е  ипа (или ріи сопіріііо <1’ипа) 5ро$а 

см. С-2506.
рііі Іип^о гі’ипа $ро$а а ѵеяіігкі см. Ь-930. 
сагіа  «Зе! 1 а  $ро$а см. С-1055. 
сЬіесІеге іп 5ро$а см. М 570.
1513. е5®еге (гекса с о т е  ипа 5ро$а отлично выгля

деть (о пожилой женщине).
1514. Іаге $ро$а выдать замуж.
1515. Іагы  $ро$а в ы й т и  замуж.
1516. Іаге с о т е  Іа хроіа поступить как мудрая жена, 

уклониться от риска.
(гаііаге с о т е  ипа $ро$а см. 1-865. 
ё рііі ЬеІІа 1а ѵе$(е сЬе Іа 5ро$а см. V -424. 
аі т и ііп о  е аІІ? $ро$а т а п с а  $етрге  циаІсЬе :о»а см. 

М-2159.
а чи.»5І'ога $і «агеЬЬс ѵсвШа ипа 5роза т о п а с а  см. 

М 173а
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крове е Ьиоі сіеі раекі іиоі см. В -1386.
5Р 05А Р Е  ѵ 

8ро&аг5І соп Гас^иа гіе]Гіп5а1аіа см. А-192а.
«рохаге Іа саиза (согпипе) см. С-1319.
5ро$аге ипа сНіе$а см. С-1724.
$ро$аге 1а сіоіе см. 0-870.
5ро5аге Секи см. 0-377.
$ро$аге ипЧйеа см. 1-24.
®ро8аге іі т а г е  см. М-810.
$ро5аг8І сіеііа ргоргіа оріпіопе см. 0-419. 
крокаге Гиіііе аі гіііеііеѵоіе см. ЕІ-261. 
сНі рі^ ііа т о ^ і іе  рег йепагі, 5ре$$о 5ро$а Іііі е ^иаі 

см. М-1687.
пё сіі Ѵепеге пё сЧ Магіе, поп 5І 5ро$а е поп 5І рагіе

см Ѵ-219.
5 Р 0 5 0  т

1517. Зроко йеііа сНіеха Христос.
1518. р го тезм  крові жених и невеста.
1519. — {аге ітюііо рготеккі кр05І претерпеть много 

трудностей на пути к браку (о влюбленных) [ог назва
ния романа А. Шандзони]:

АІсипі ехстр і гассоШ Гга віигіепіі е Гга сЬе гіеп-
Ігапо іп ип соБІгиіІо ігііотаіісо гіі егапсіе аІіиаШ а пеііа 
позіга Ііп&иа, то з ігап о  сіііагатеп іе  іі тогіо <3і ітріе&о: Ра 
т о ііо  рготс55і зроеі (сіі ипа сорріа сіі Гігіапхаіі зодосііа  а 
регірегіе)... (А. мепагіпі, «II сіпета пеііа Ііп^иа. Ьа Іігщиа 
пеі сіпета»).

Некоторые примеры, собранные в среде студентов и «зо
лотой» молодежи и входящие в наиболее современный 
идиоматический пласт нашего языка, ясно показывают сферу 
их употреблений: Ра тоііо рготевві врові (о женихе н не
весте, которые претерпевают много трудностей)...

Ігаііаге с о т е  ипо кроко см. Т-865.
5Р 05ТА Т 0 аё д  

а оге $ро$(а1е см. О 447.
5Р05ТА ТирА (С С ІА ) }

1520. Гаге 5ро®ІаІига(ссіа) нагрубить.
5РОТІСО адд

1521. вроіісо сіі (аге е гіікГаге полновластный хо
зяин; дс тающий что на ум взбредет.
5РРА1ЧСА /

1522. т е й е ге  ипа іргап да а ііа  Ьосса заткнугь рот, 
заставить молчать.

1523. кргап^а іп Ьосса! молчать!, н:і слова! 
5РГСА1ЧСНЕТГА /

ѵіію сЬе піеГіе Іа 5ргапстНеі1а см. Ѵ-588.
1524. аѵеге Іа кргап^ІіеМа быть очень пьяным, му

читься с похмелья.
5РРЕСАРЕ ѵ 

вргесаге ГаІісНе см. Р-246. 
кргесаге іі Наіо см. Р-58І. 
зргесаге ГіпсНіовіго см 1-165. 
хргесаге Іе рагоіе (ѵіа и іи аі ѵепіо) см. Р-531. 
8пгесаге іі гаппо е іі варопе см. К-113.

8РРЕСАТО ид&
Гаііса хргесаіа см. Р-238. 
ііа іо  хргесаіо см. Р-568.

5РРЕСО т 
Іаѵого а вргесо см. Ь-273.

5Р РЕ 0ІА Р Е  ѵ 
хргсріаге соііа Ьосса см. В-924.

5РРЕМ ЕРЕ ѵ 
вргеіпеге 1а Ьогза см. В -1013. 
зргепіеге гіепагі см. 0-115. 
кргепіеге Іасг іте  см. Ь-69. 
кргешеге Іасгііпе е кап^ие см. Ь-70. 
вргегпеге і Іішопі см. Ь-603.
1525. вргеіпеге с о т 'и п  Ііто п е  выж ать как лимон 
кргешеге 1е теп іп д і см. М-1102.
вргешеге іі іиссо см. 5-2019 

5РКЕМ1ЛО адд  
кргеіриіо соіче ип Іішопе (тж. соше ип Ііпюпе 5рге-

ШЮІ см, 1.-602.

5РГСЕТАТО адд  
ргеіе 5рге(аіо е саѵоіо гіхсаісіаіо поп (и т а і  Ьиопо

см. Р-1243.
5РРЕ 22А РЕ  ѵ 

поп вргеггаге 1а Лоіігіпа гіеі раг“п4е см. 0-884. 
а т а  сНі Г а т а ,  е сНі поп Г а т а  ^ргегга см. А-581. 

5Р РІ22А Р Е  ѵ 
5рпггаге Гаѵіііе сіаеіі оссНі см. Р-323. 
хргіггаге $аІи(е йа ІиМі і рогі см. 5-128. 

5РРОРСЖОАРЕ ѵ
&ргоГопгіаг5І іп гіѵепепге см. К-465. 
хргоГопгіаге цсі ®о44егга см. 5-1159.
1526. а $ргоГоп<1аге короче говоря, откровенно говоря.
1527. сНе 1и ро$$а кргоіопсіаге! ^  чтоб ты прова

лился!; чтоб тебя приподняло да шлепнуло!
$ргоІоп<1а$5е іі пюпгіо см. М-1813.

5РРО РО \О А ТО  адд  
Ьиіо $рго(оіі(1а1о см. В-1410.

5 Р Р О \ А Р Е  ѵ 
кргопаге сЫ 8’аНгеНа см. А -337. 
ьргопагы а ріё см. Р-1699. 
кргопаге Іе всагре см. 5-348.

5РРОІѴЕ (тж. 5РРОNО, 5РЕКОЫЕ) т
1528. сіоісі (или саігіі) кргопі поэт, сладостные узы.
1529. а вргоп Ь аііиіо (тж. соп ЬаКиІі кргопі) во весь 

опор:
,..Е  Іиі Гаііо Іа расе аІРіпГигіа. ѵіепве ѵіа а вргоп Ьаііиіо 

(С. А’егиссі, «5е$вапіа поѵеііе ророіагі топіаіеві»).
...И, поспешно заключив мнр, король что есть духу по

мчался домой.

1530. гіаге (или шепаге) гіі хргопе пришпоривать.
1531. Гаге хргопі гіеі саісадпі топать пешком.
Ьгідііе е кргопо Гаппо іі саѵаі Ьопо см. В -1234.
11 Ьиоп саѵаііо (или саѵаі сне согге) поп На Ьіко^по 

Л  кргопі см. С -1376.
сііі Ьа ашоге іп ®епо, яетрге  На ^ іі «ргопі аі Гіапсо 

см. А-679.
Ігі іе  ё ^иеI саѵаііо сЬе ііга сопГго Іо хргопе см 

С-ІЧ9К
5 Р Р 0 Р 0 5 ІТ 0  т

1532. 5ргоро5І(о ЬаЛіаІе (и ш еп огте , ^гоххо, тай о г- 
паіе, таіиксоіо , ша$5Іссіо, (1а сап оагЬопі, йа саѵаііі, 
Йа рідііаге или ргепсіеге соііе т о ііе )  дикая иеіепость, 
чушь несусветная; грубая ошибка.

1533. а вргоровііо некстати, невпопад, не к месту.
— сайеге а кргорохііо см. С-48.
153? аіМепкаге $ргоро$і(і нагромождать ошибку на 

ошибку; ж елая исправить одну ошибку, сделать еще 
большую.

1535. сохіаге ипо 5ргоро5І(о стоить неимоверно до
рого.

1536. т а п д іа ге  ипо кргорохііо очень много есть.
1537. ра^аге ипо вргорохііо заплатить баснословные 

деньги
рагіаге а ргоро5І(о е а «ргорохііо см. Р-2352. 

5РРО Ѵ Ѵ ЕГиіО  адд
1538. а ііа  кргоѵѵегіиГа врасплох, внезапно:

Зіапоііе  Іи гпі соеіі а ііа  яргоѵѵедіііа, т і  Іігі ип соіро 
а Ьгисіареіо, сіііейепйоші <}і гепгіегіі аегѵігіо ргевйо 1а іиа 
зі^пога сидіпа (-4. С. Ваггііі, «ипа поііе Ьіггагга»).

Сегодня вечером ты заѵватнл меня врасплох, ошеломил 
меня, попросив ходатайствовать за  теб? перед твоей кузи
ной.

8РКОѴѴ15ТО а$8
1539. а!!а БргоѵѵЫа врасплох, внезапно:

Ргезо а ііа  вроѵѵівіа, Іиі Гаѵеѵа ассоКо а Ьгассіа сірегіеъ 
риапйо іпѵесе аѵгеЬЬе гіоѵиіо ргеѵесіеге Іа соза е йесійеге 
іп апіісіро соі сош ра^ш  рег ипа Ііпеа сіі сопсіоііа соітпше 
сіа іепеге пеі зиоі сопГгопіі (С. Саввоіа «II іа^ііо сіеі Ьо- 
5сор) .

Будучи заѵвячен вллспло.ѵ. он принял его с распростер
тыми объятиями. А ведь оч і ■ н был пр«*дьияеіь это п 
заранее решить с товарищами, как им вестн себя в отно
шении его.
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1540. кридпа <1і Ггопіекрігі всезнайка, человек, нахва
тавшимся верхушек.

Ьіапсо соше ипа $ри&па см. В -642. 
соіро (1і зри^па см. С-2236.
— Йаге (или {аге) ип соіро (1і кри^па см. С-2237. 
Ггазі гіі крична см. Р-1237.
1541. иопю гіі крична тряпка, безвольный человек. 
Ьеге соше ипа хриупа см. В-566.
Ьиііаге Іа кри^па см. 5-1544
1542. сіаге гіі зри^па (или раззаге 1а вридпа ворга) 

а чс стереть следы, предать забвению что-л.:
Саіегіпа. — Сотогіо. еЬ? Раввагсі хорга 1а зри^па е 1о 

Ьеигаге соше ипа сііе 5Ігаѵегіе (/-. Ровзепіі, ^ и е з і і  сі ѵо- 
ЁІюпо»),

К а т е р н н а .  — Ловко придумано, а? Вычеркнуть поо- 
шлое а со мной постіпнть как со страдающей галлюцина
циями.

5 и1 1е Г атібііе сіеі п іе і еепііогі е раѵхаіа Іа зри^па гіеі 
Іеглро (V. Ргаіоііпі. «II (,иате.-е» )

Бремя стерло следы прошлого моей семьн.

1543. сііѵепіге (или сііѵепіаге) ипа ври^па промок
нуть до мозга костей.

1544. ееНаге (или  ЪиПаге) 1а 5ри"па а) выбросить 
полотенце (в боксе) ; Ь) выйти из игры, признать себя 
побежденным:

Ега еѵЫ епІетепІе р ій сіі циеііо сНе 1’ех Сапсеііісге роіеззе 
зоррогіаге... Егі ё рег Іиііо диезіо. сег іатеп іе , сЬе е§Іі Ііа 
беііа іо  Іа ариепа («П Сюгпо», 8 т а ^ іо  1974).

Это было уже не по силам экс-канцлеру... И, конечно, 
все эти обстоятельства заставили его выйти в отставку.

Ѵепіі т іііо п і <1і оге радаіе , питегозе ГаЬЬгісІіе іп діІП- 
соііа (циаісипа. с о т е  1а Р а е т а , Ьа Еіа йеМа*о 1а ври^па)... 
зопо і рій еѵісіепіі зе^пі сіі ипа зііиагіопе сііе зетЬ га  сіе- 
з ііпаіа  а ргесірііаге сіа ип т о т е п іо  аІГаІіго («Сісгпі», 
27 а&озІо 1975).

Д вадцать м и л л и о н о в  оплаченных часов, множество пред
приятий в трудном положении (некоторые из ннх. как. на
пример. «Ф аэма», уже выкинули белый флаг)... вот самые 
явные признаки ситуации, которая, кажется, ежеминутно 
грозит крахом.

Рогзе 1а согіаггііа зі ашшапіаѵа соі раппі гіеі Ъиопзепзо. 
сегіо ё сЬе іі зио зсаііо  аІІогсЬё ѵеппе. Ги 1о зсаііо  гіі ип 
и о т о  сопсіііапіе рій сЬе гізепШо. е ип тогіо гіі Ьиііаге 1а 
зри^па (V. Ргаіоііпі. «Іе  гадагге (11 Запігейіапо»).

Возможно прикрытием его трусости служил здравый 
смысл; несомненно одно, что его выходка была выходкой 
примиренца, а не бунтаря, поступком, символизирующим 
отказ от борьбы.
1545. Іізсіаге 1а зри^па ^  воду в ступе толочь, за 

ниматься безнадежным делом.
разхаге 1а $ри§па зорга а чс см. 5-1542.

5 Р Ш Т А К Е  I ѵ
1546. 5рип1аг1а одержать, верх, победить: ГЬаі зрип- 

Іаіа! твоя взяла!, твой верх! (пример см. Ѵ-611).
зрипіаге Іиогі гіаііа Ьиссіа см. В -1325. 
зрипіаге 1а сойа см. С-2053.
5рип1аге 1а Іезіпа см. Ь-406.
ргіпіа А\ ѵегіег зрипіаге ип ^ а т Ь о  сіі Іа ііи ^а  см.

0*198.
8 РІЛЧТАРЕ II т

1547. аііо  5рип1аг сіеі еіогпо (или  гіеі 5оІе) на рас
свете:

АІІо зрипіаг гісі ріогпо егап ІиіГе гіие 1п сисіпа (А. Мап- 
20п і. «I рготеззі зрохі» )

На рассвете оба п о я в и л и с ь  в кухне.
— Е гіоѵе Ьаппо гіеііо гіі а зр е и агт і циеі ЬиопІ ат іс і?
— А1 С а тр о  сіеі т ігасо іі. сІотаШ па. а ііо  зрипіаге деі 

біогпо (С. Соііосіі, «Ье аѵѵеШиге йі РіпоссШо»).
— А где будут ж дать  меня мои добрые друзья?
— На Поле Чудес завтра утром, на рассаете.

5Р1ЛЧТ11ЧО т
1548. іаге ипо 5рип1іпо перекусить, закусить на ско

рую руку:
Р аііо  аііа зѵеііа ип ріссоіо зрипііпо, зі гірозего іп ѵіаввіо 

(С Соііоііі, «Ье аоѵепіиге ді РіпоссНіо»).
Наскоро перекусив, они вновь отлравились в дуть,

5РІЛЧТО т
1549. йаге (или Іогпіге) Іо зрипіо а) дать толчок, на

чало, повод:
АпсЬе ип гігагпгпа піііііаге рио Іогпіге 1о крипіо Ьиопо 

рег /аге зоійі («Раезе вега». П ціицпс 1967).
Д аж е трагедия войны может предоставить удобный слу

чай для охотников поживиться.

Ь) театр, подать реплику.
1550. оГГгіге Іо $рип(о предоставить возможность.
1551. ргепйеге 1о зріш іо гіа... исходить из...; вести на

чало от...:
А циаві ѵепі’аппі йі йіБІапга... ргейошіпапо I І і іт  сЬе 

ргепсіопо 1о &рип(о да диапіо зиссезво... іга іі ’40 е 11 ’45 
(«Рііт 1961»).

Почти двадцать лет спустя.... начинают преобладать филь
мы, в основу которых положены события, имевшие место... 
между 1940 н 1945 годами.

5 Р ІЖ ІО  адд  
Ііітіі іріігі см. Р 680. 
орега кригіа см. 0-404.

5 Р и тА С С Н ІО  т 
поп ѵаіеге ипо зриІассНіо см. Ѵ-23.

5РиТА С С ІО  т 
піапоіаге оапе е $ри(ассіо см. Р-270.

ЬРиТ А К Е  ѵ
5ри(аге игГаІа гіі роіілопе (или сіі Ге^аіо) см. А-429. 
$ри(аге а.паго соп чсі см. А-591. 
вриіаге Гапіш а см. А-813.
криіаге пеі ЬіссНіеге гіоро аѵегсі Ьеѵиіо см. В-714, 
зриіаге 1а Ьііе см. В-739.
$ри(аге гіоісе (рег поп іп^оііаге Гаш аго) см. 0-742.
врніаге Гіеіе см. Р-654
криіаге (иосо см. Р 1514.
криіаге Іиогі см. Р-1572.
криіаге 1е ІіьсНе см. 1,-734.
зриіаге Го$50 см. 0-709.
$ри(аге пеі р іаііо  сіоѵе 5І ё піапдіаіо см. Р-1536. 
$ри(аге запдие см. 5-178.
$ри(аге зешіо см. 5-614.
$ри(аге кепіепге см. 5-641. 
зриіаге Іа кіігга см. 5-1743. 
криіаге Іопгіо см. Т-721, 
криіаге ѵеіепо см. Ѵ-174.
аѵеге Г атаго  іп Ьосса е криіаге Йоісе см. А-587. 
іп^ІііоКіге аш аго е криіаге гіоісе см. А-588. 
тзхН саге Гіеіе е 5ри1аге т іе іе  см. Р-655. 
сНі сіие ЬоссЬе Ьасіа, ипа сопѵіеп сЬе діі зриіа см

В-936.
сЬі Га іі кегѵігіо аі ѵіііапо, ы $ри(а іп т а п о  см.

5-684.
сЬі ё а т а г о  іп согро (или с!іі Ьа Л еІГатаго іп согро, 

сЬі Ьа (Іепіго а т а г о ) ,  поп рио криіаг гіоісе см. А-585. 
сЬі Ьа т а п ^ іа іо  і рексі (или іі рексе), $ри(і Іе ІіхсЬе

см. Р-1359.
сЬі т а з і іс а  Ііеіе поп рио криіаг пііеіе см. Р-657 
сЬі <>ріі1а іп 8и, Іо ®ри(о Іогпа хиі ѵізо см. 5-1555. 
сііго с о т е  Рііаіо; сЬі Ьа зриіаіо, газсіидЬі см. 

Р-1815.
ей’ дикіі поп сі 5і $ри(а см. 0-1218.
т а з і іс а  а т а г о  е хриіа гіоісе см. А-5903.
іі т іе іе  ®і Га Іессаге, іі Гіеіе 5І Га $ри(аге см. М-1410.
зриіа Іа тігіо ііа! см. М 1395.

БРиТА ТО  адд  
паГо (е ) зриіаГо см. N-91. 
пеііо $ри(а(о см. N-252. 
ргеііо  (е ) $ри(а(о см. Р-2270.

5 Р ІЛ О  т
1552. арріссаіо (или арріссісаіо, а ііассаіо , ГаНо) соп

Іо криіо слабый, ненадежный, сшитый на живую нитку 
(ср. сделанный на соплях).

1553. аГГо^аге іп ипо 5ри(о захлебнуться в ложке 
воды.

1554. сопіаге ((]иап(о) ипо ®риіо а) не стоить лома'
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ного грош а; Ь) (тж. $(іш аге ипо или диагйо ипо 5риіо)
ни в грош не ставить, презирать.

1555. сЬі $риіа іп ей, Іо $ри1о §1і іогпа $иІ ѵіко ргсм.
&  не плюй против ветра.
5СШАССШЕКА /

1556. а здиасдиега груб, ьпустую, псу под хвост. 
5СЩ АОЕКИАКЕ ѵ

кдиайегпаге іі іопйо (ЗеІІе гепі см. Р-1021.
5СЩАОКА I г

1557. $диайга йа зсисЫ іо спорт, команда, имеющая 
шансы на победу в чемпионате.
Ьч Иа ОКА II /

1558. езяеге Гиогі (й і) $диайга а) быть неперпендику- 
лярным, наклонным; Ъ) быть неорганизованным, беспо
рядочным; с) быть не в своей тарелке.

1559. и$сіге (Зі $диайга а) сбиться с пути истинного;
Ь) выйти из рамок (правил и т. п.).
5СШ А СИ АКЕ ѵ

1560. кдиадііагсеіа смыться, удрать:
I {азсізіі, <3а ч лаІсЬе ^іогпо, яе .е г а п о  Бдиа&ііаіа

ІиШ соше ясоіаНоІі <і Ргеіі, «Сіоѵіпегга. ціоѵіпегга").
Уже несколько дней, как фашисты смылись ыз города, 

как крысы с тонущего корабля.

БСЩАКСІАСОЬА:
1561. а здиагсіадоіа (обыкн. употр. с гл. ^гійаге, 

игіаге) во всю глотку.
«Рег ашог йеі сіеіо», дгійа а  кдиагсіадоіа ип иошо ѵе- 

<Зеп<Зо зиа гпоеПе сЬе 8Іа рег аппееаге (М. Мо&Ііа, с/.е 
1500 рій Ъеііе Ьаггеііеііе»),

— Р*\ди богаі — закр 'ж ал  во все горло человек, увидев, 
что его ж еиа вот-вот утонет.

Ѵепіі агсМЬиёі 5І аігагопо ѵегзо Іа Ппеяіга оссираіа йаі 
Согзаго, гпепіге 1а іо11 а игіаѵа а  очиагсіайоіл:

— Ассорраіе диеііе сападііеі {Е. Заіцагі. «II согхаго 
пего» ).

Д вадцать аркебузов нацелились в окно, в котором пока
зался Корсар, а тем временем толпа орала во весь голос:

■— Смерть мерзавцамі

5СШАКСІА5АССО:
1562. а  вдиагсіахассо (обыкн употр. с гл. ^иагсіаге) 

свирепо.
5СЩАКСІАКЕ ѵ 

вдиагсіаге Іа Ьосса см. В -925.
8011АРТАМЕ1МТ0 пг

1563. Іаге ипо вд и агіатеп іо  угрожать, запугивать. 
5СЩАКТАКЕ ѵ

$диагіаге гпіпиіі см. М-1509.
$диагіаге оге см. 0-467. 
кдиагіаге 1о гего см. 2-44. 
апйаге а  Іагві $диаг(аге см. Р-183. 
ш апйаге а  Іаг$і кдіигіаге см. Р-192.

5С)ШІ-ЬО т 
саза  здиіііо см. С-1123, 
га^а^га  $диі11о см. К-32.
1564. зиопаге і Іге БдиіІІі дать последний сигнал; сде

лать последнее предупреждение:
.Зреггаг йеі Іецпо, авяейіаге ипа Есаіа, Йіріпдеге ай Іп- 

сЪіозіго ипа ріасеѵоіе сагісаіига, Іагѵі вопаге і Іге здиіШ 
е зсіоеііеге гіаііа Роііхіа... е гіипцие Іи ііо  Іо зрігііо  сіі 
гіЪеІІіопе сЪе ітр агаз(е  пеі зиЬигЬіі; гіаІГеІодиепга <3е&11 
аггіпеаіогі рІеЬеі?» (С. йа Ѵегопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йо~ 
тапі»).

— Наломать дров, устроить шумное сборище у входа, на
рисовать несколько забавных карикатур, дать третий звонок 
к началу действий и скрыться от полиции... И это все, что 
осталось от революционного подъема, все, чему вас научили 
ораторы-плебеи?

5СШ Ш СІ аѵѵ
1565. іп здиіпсі е ($)диіпйі а) (обыкн. употр. с гл. 

рагіаге) напышеино, пышно, высокопарно; Ь) (обыкн. 
употр. с гл. ѵеБіігві) нелепо, безвкусно, вызывающе. 
8 0 Ц М Б І :

іп кдиіпсі е здиіпйі см. 5-1565.
ЗО ІН ІЧ Т ЕК М Т О  а§8  

іев4а 5диіп{егп„1а см. Т-482

БТАВІЬЕ аде  
іп р іап іа 5ІаЬі1е см. Р-1Е20.

5Т А В ІЫ К Е  ѵ 
$іаЬіІіге Іа $иа й іто га  см. С -441.

5ТАССАКЕ ѵ 
$іассаг($і) ип аЬііо см. А-39. 
кіассаге іі ЬоОоге см. В -1006. 
зіассаге Іа сог$а см С 2803 
$іассаг5і Йаі то п й о  см. М-1801.
5іассаг$і йаі т и г о  см. М-2197.
БІассаге іі ра$$о см. Р-826 
віассаге Йі Іогпс см. Т-770.
поп $і «ІассЬегеЬЬего пеапсЬе соІГасдиа саійа (или 

Ьоііііа) см. А-244.
5ТАССІО (тж. 5ЕТАССІО) т

1566. ра$$аге аііо  (или  рег Іо) 5(е)іассіо  а) пропус
тить сквозь сито, тщательно просеять; Ь) обыскать; 
прочесать (местность):

II саро «Зедіі хіп^агі, іпіегго^аіо йаі сагаЬіпіегі, поп Ьа 
оррозіо аісипа (ЗіГПсоНа а сЬе 1а 5иа сагоѵапа ѵепіззе раз
вала а і яеіассіо («ѴѴ пііа>, 25 ІеЬЬгаіо 1969).

Вожак-цыган, допрошенный карабинерами, ие препятство
вал тому, чтобы в его таборе был произведен тщательный 
обыск.

5ТАССО т
1567. а $іасс1іі рывками.
1568. Гаге (Іо) $^ассо выделяться; контрастировать. 

5ТАОЕКА {
1569. поп аѵеге пё БІайега пё саппа 1п са5а ^  быть 

глупым; быть без царя в голове.
1570. ре$аге соііа 5Іа(Ьга йеі т и д п а іо  а) взвешивать 

«на глазок»; Ь) судить слишком общо.
1571. О0пі зіаОега Ьа іі $ио го т а п о  (или  соііігаррезо) 

ргоѵ. =  у каждой медали есть обратная сторона. 
5ТАРРА [

П ЬіссЫеге йеііа 5іа і(а  см. В-709.
еввеге соі ріейе іп [или 5и) йие 5Іаі(е см. Р-1652.
еввеге соі ріейе пеііг. 5іа і іа  см. Р-1653
1572. регйеге Іе з іа ііе  потерять самообладание, выйти 

из себя-
СаНо шЧпбевпс а йіѵегіігші Еепга ретйеге 1е Не; поп 

сЪе ші Іасезве 1а Іегіопе, ша ші Ьазіаѵа ѵесіегіо циапсіо 
сІіяІгіЬиіѵа 1е сагіе о гійеѵа яорга ип Ыссіііеге... (С. Раѵезе, 
«.Нассопіі»).

Галло научил меня получать удовольствия, ие теряя 
хладнокровия; он вовсе не поучал меня, достаточно было 
наблюдать, как он сдавал каргы или как смеялся, опро
кидывая стаканчик.

1573. гассогсіаге Іе $іаі(е закругляться, сократит' свою 
речь, не распространяться.

Іепеге іі ріейе іп (или  $и) йие $іа(іе см. Р-1652.
1574. Іігаге аПа «ІаІІа тянуть волынку, неохотно де

лать что-л.
сЬі ііепе іі ріейе іп йие 5(аі(е, .сре$$о $і ігоѵа Гиогі 

см. Р-1722.
5ТАРРЕТТА /  

ігепо 5ІаГГе41а см. Т-915.
1575. а (или  Йі) Б Іаііеііа а) с курьером, курьерской 

почтой; Ь) быстро; тотчас же, немедленно.
ЧТАССІО т

соповсеге 1а геіе йаііо БІаддіо см. К-282.
8ТАСІСШАТО аее  

и о т о  $4а^іопа1о см. 1 1 - 12 1 .
5Т А С ІО К Е  I

ііа&іопе Ьиопа см. 5-1580
1576. БІадіопе сапиіа старость, 
віа^іопе саіііѵа см. 5-1581.
1577. віадіопе т о м а  (тж. т о г іа  еіа^ іопе) мертвый 

сезон.
1578. < ав іо п е  пиоѵа (тж. поѵсііа или  пиоѵа «Іа^іо- 

пе) весна
1579. $(ауіопе йе^Н азіпі май.
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1580. ЬеІІа (или Ьиопа) 5ІадІопе (тж. чічдіопе Ьиопа)

a) лето; Ь) хорошая погода:

Соп 1а ЬсІІ; віастіопе тпі Іогп і Іа ѵо^Іі.і сігі шаге е Йеііе 
Вііе аі гпрге (А Могаѵіа. «Миоѵі гассопіі готапі* ).

Н астала хорошая погода, и мне выовь захіл-злось ку
паться и ездить на море.
(Пример см. тж. р-1117).

1581. саіііѵа зіае іоп е (тж. з іа р о п е  саіііѵа) холодное 
время годе; зима.

1582. 1а іоііе зіа^ іоп е а) кар::авал, время карнавала;
b) зенит славы, успеха.

1583. т е г г е  «іадіопі (тж. т с г г а  8Іа§іопе) весна н 
осень.

1584. — (Зі (или йа) т е г г а  зіад іопе демисезонный, 
т о г іа  '>Іа?іопе см. 5-1577.
поѵеііа (или пиоѵа) ііад іоп е  см. 5-1578.
1585. Іе чиаМго эіа^іопі времена года.
Іе іпдіигіе йеііа зіа^ іоп е  си. 1-269.
1586. а ііа  зіадіопе а) в зависимости от времени, смо

тря ГіО времени; Ь) своевременно.
1587. йі (или пеііа зи«») зіадіопе ь свое время, когда 

надо (будет).
1588. Іиогі в іадіопе не воьремя, несвоевременно, не

кстати.
1589. — еззеге (іги ііо ) Іиогі зіаеіоп е быть несвоевре

менным, прийти некстати.
содііеге 4етро  е зіа^ іоп е см. Т-254.
1590. іпаи^игаге Іа зіад іопе театр, открыть сезон.
1591. регйеге зіа^ ірпе поэт увянуть, постареть, 
сапіопе поп регйе т а і  зіадіопе см. С-600. 
сарропе поп регйе т а і  зіа^ іоп е см. С-868.
т а іа п п о  е йоппа зепга га^іопе, $і (гоѵапо іп о^пі 

Іиодо е с 0&ПІ зіадіопе см. М-156 
о^пі I г т о  ѵиоі (или Ьа) 1а зиа зіадіопе см. Р-1409. 
ргейіса е роропе, ѵиоі 1а зиа зіад іопе см. Р-2231. 

5ТАСІЛАТО
1592. апйаге а ііа  з іа ^ ііа іа  рисковать, идтн нг риск. 

5ТАС1ЧАКЕ ѵ
Гасдиа сЬе поп з(ода, зіадп а см. А-203.

5ТАІО т
1593. саррсііо  а  зіаіо  цилиндр (шляпа).
1594. а  з іа іа  ворохами, в большом количестве.
1595. с о іт а г е  (или етр іге ) 1о з.а іо  а) переполнить 

чашу (терпения); Ь) кончите дето, закончить труд.
т е ііе ге  іі соііго  аііо  ьіаіо см С 2142.
1596. гайеге Іо зіа іо  снимать, отбавлять іишнее.
а  дгапеііо а  ^гапеііо  & ешріе Ю ьіаю  е зі іа  іі т о п іе  

см. С-979.
рег сопозсеге Ьепе цй ЫзодпегеЬЬе т а п ^ іа г  (или Ьі- 

зодпа аѵегсі т а п д іа іо ;  іп з іе те  ипо зіаіо  Йі заіе см
5-99.
5ТАЫ .А /

Іе зіа ііе  сГАи^іа см. А-1331.
— зраггаге  1е зіа ііе  йі Аи^Іа см. А-1332.
1597. аііеѵаіо  іп ипа з іа ііа  нечистоплотный, грязнуля, 

свинья (о человеке).
зийісіо с о т е  ипа з іа ііа  см. 5-2030 
с о т е  Газіпо сЬе ссгге диапй’ё ѵісіпо а ііа  ь іа ііа  см. 

А 1Я38
1598. Ьизсаге зи ііа  з іа ііа  жить разведением скота, 

ж ить скотоводством.
1599. сЬіийеге (или зеггаге) Іа з іа ііа  диапйо 1 Ьиоі 

зопо зсарраіі (или  йоро сЬе зопо Іи^еИ І, зсарраіі і 
Ьиоі) е  после драки кулаками махать.

1600. рогіаге а ііе  з іа ііе  ирон. втоптать в грязь; низ
ринуть, низвергнуть.

с о т е  ѵепйеге 1а ѵііеііа пеііа з іа ііа  см. Ѵ-779.
1601. сііе ё ипа з іа ііа  как в конюшне, как в свинар

нике (о грязном помещении).
сЬі Ьа (Ьиоп) саѵаііо іп зІаІЗа поп зі ѵегр вдпа Йі ап- 

йаг (или рио апйаге) а  ріейі см. С -1389.

1602. поп зігіе Тп ипа $(аІ1а вы не в хлеву; здесь
вам ?іе з:лсв.

1603. Йаііе зіа ііе  аііе зіеііе е* из грязи да в кпязи. 
йаііе зіеііе аПе зіа ііе  см. 5  16Ь5.

З Т А І^ О  (гэг 151АЬЬО) т
1604. т е ііе ге  іп (і)з іа ііо  запереть (при игре в шаиі- 

ги ).
5ТАМ РА /  1) печать; пресса; 2) штамп, 

зіаіпра д іа ііа  (1) см. С-432, 
егго.е Лі з*ашра (1) см. Б -155.
1605. сіі ци ;І1а з і а т р а  (2) подобного рода.
1606. Йеііа зіезза з іа т р а  (2) одною  поия 

ягода.
1607. йеііа ѵессЬіа з іа т р а  (2) старой закалки (о че

ловеке) .
1608. — ѵіепе а ш апсаге 1а ѵессЬіа зС атра (2) “  нет 

уж  тех людей (что преж де); не те люди (нынче) по
шли.

.609. апйаге іп (или а, а ііа ) зіаілра (ѵги аііе хіагпре)
а) (1) пойти в печать; печататься; Ь) (2) идти пс по
рядку, идти как всегда (о делах, событиях и т п.).

1610. аѵеге Ьиопа |саі(іѵа] $1апіра (1) получить хо
рошие [плохие] отклики в прессе.

1611. йаге а ііа  5 (а т р а  (и пи а ііе  з іа т р е )  (1) сдать 
в печать:

М оііе созе ѵеггаппо гіІегНе сМ агатеп іе е аіпр’ гш Іі( _ 1п 
ип ІіЬго сЬе Йагешо іп диі кіі рілгпі аИе ііа іпре (■ I '  Сг . і і . 
18 зеіІетЬге 197В)

Многие вопросы получат всестороннее освещение в этой 
книге, котор ля на днях будет сдана в печать.

1612. Іазсіаге іа  зіагпра (2) =  оставить след, печать, 
отпечаток:

«А Рігепге, ипа зрокіпа Іп ѵ іаегю  ЙІ погге аЬЬапйопо 
1а киа сашега е ѵеппе пеііа гпіаі СИ 1а$сіаѵо 1а : ипра, 
аИе сіоппе, ІоІ..» (V. Вгапсаіі, «гII ЪеІѴИпіопіо-).

Во Флоренции, во время свадебного путешествия, одна 
молодая супруга ускользнула из своего но іера ь иришлв в 
мой. Что до женщин, то я был малый не промах.

1613. рагеге іа ііі соііа зіаш ра (2) =  походить друг 
на друга как две капли воды.

ргойигге рег Іе ьіагпре (1) см. Р-2336.
1614. изсіге Йі з іа т р а  (2) выбиться из колеи, пойти 

не по тому пути.
1615. поп сі Ьо гпіса Іа з іа т р а  (2) я их не печатаю 

(на просьбу дать денег).
5ТАМУАРЕ ѵ

1616. в іа т р а г іа  ЬеІІа заливать, отливать пули, 
з іа т р а г е  пеі сегѵеііо см. С-1609.
з іа т р а ге  ип іт р іе ^ о  а цй см. 1-124.
з іа т р а ге  дс іп т е п іе  елг М-1165.
йоѵе о г т а  и т а п а  поп зі з іа т р а  см. 0-609.
Ьие ііассо зіапіра рііі іогіе іі ріё іп Іегга см. В -1333.
1617. сЬі 1 Иа з іа т р а іо , соьіиі? и в кого он такой 

уродился?
i йепагі поп Іі з іа т р о  іо! см. Б-126.
ii ІіЬго йеі регсЬё $і з іа т р о  е зі регйё см. 1.-561.
іі ІіЬго йеі регсЬё з іа т р а іо  апсог поп ё см. Ь-562. 

5ГАМРАТО 
сгейегзі ип ІіЬго ьіагпраго см. Ь-56У 
рагіаге с о т ’ип ІіЬго а іа т р а іо  см. Р-454.

5ТАМ РЕЬЬА /
1618. теК еге  Іе з іа т р е ііе  ставі.ть подпорки; латать 

прорехи:

N щпеН, поп 6 1і 1929, II саріІаГ 5шо огшаі Ьа Ітр ага іо  а 
іг еііегяі Іе ■ Іаг реііе ( і .  Іпсогопаіо, «ІпсНіев/а за Вгшиіі 
е Апсігеіпі- )

Цифры. Это не 1929 год. Капитализм уже научился ходить 
на костылях.

1619. г е ^ е г з і  ( т а іе )  зиііе з іатреП е плохо держ ать
ся на ногах.
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5ТА М РГ т
1620. й ’апМсо (или Й1 ѵессЬіо) з і а т р о  (тж. зи ііо  

а іа т р о  ап іісо ) старой  закалки :

Чп зоЫ аІо... ѵевШо гіі гпаггопе е соп ип Іип^о Іисііе <!і 
ѵессЫо яіашро, сі каіиіо соі саро (О. Сотіззо, сСіогпі йі 
еиегга»).

Солдат... в коричневой форме с длинной винтовкой уста
релого образца приветствовал нас, кивнув головой.
{Пример см. тж. М-1388).

1621. йі о&пі зіаіпро всех мастей, разномастные, раз
нородные.

1622. сГипо (или сЗеІІо 8Іе55о) в іа т р о  а  одного поля 
ягода, два сапога — пара.
ЗТАГчАКЕ ѵ 

зіапаге Іа ѵоіре см. Ѵ-921.
5ТАІМСАКЕ ѵ 

хіапсаге 1а рагіепга аі сіесНі см. Р-913.
Гаге «Іапсаге регГіпо і $ап1і см. 5-214. 
ип раіо сГогессІіі зіапсап  сепіо Ііп^ие см. 0-593. 

5ТА1МСО адд
1623 ьіаі. о ілогіо (или ГіпИо, гіГіпіГо; тж. зігассо 

т о г іо )  смертельно усталый:
II С іаппиггі кіга^со шогіо Ьа ф а  йаіо 1’оггііпе аі> Іпіег- 

йеііо сН кревпегг іі пеоп (I/. 5 ітопеііа, *Тігаг тпаШпа.).
Вконец измотавшийся Джаннуцци уж е приказал своему 

подопечному выключить неоновую рекламу.
5опо зіапсо то г іо , поп гіезсо а ргепйег зоппо (С. Маіа- 

рагіе, «СИ ірророіаті йеі Опіезіег» ).
Я смертельно устал, никак ие могу заснуть.

1624 5(апсо с о т г  ипа Ье$(іа =  усталый как собака:
Езсо е, зепга ассог^егшепе, зіапсо соше ипа Ье$11а ѵагіо 

ѵегзо 1а зіагіопе, рег Ігоѵаге ипа рапса (С. Раѵезе. «Раезі 
іиоія ).

Я выхожу от Мнкелы и, сам того не замечая, усталый 
как собака, бреду к вокзалу, чтобы найти какую-нибудь 
скамейку.

{гіогпо $(апсо с». 0-541. 
т а п о  84апса см. М-454.
— а т а п о  зіапса см. М-455, 
т а г е а  зіапса см. М-823.
аѵеге (или іепеге) 1е аіі (или Гаіі) «ГапсЬе см. А-412. 
е$$еге БІапсо сіі Іеѵаіа см. Ь-517 
т о ^ І іе  $(апса, т о д ііе  Ьіапса см. М 1692.

5ТАІЧРЕКМ  { ТОСК.
Ьі>сса сНе раге ипа $(апГегпа см. В-809.

5 ТАМ О А I
1625. д а т Ь е  [Ьгассіа] с о т е  ьіапеНе а  не ноги [не 

руки], а палки.
1626. еззеге 1а $(апі?а (Зі т е г г о  э* быть пятым коле

сом в телеге.
Іаѵогаге а  ілагга  е $ іаі.§а см М-1000.
1627. гійигзі а ііа  $(ап{?а (страшно) исхудать,
і раппі гіГ а.то  Іе к^ал^Ье см. Р-344.

5ТАІМСАТА{
1628. сіаге ипа $(апяа(а а дй нанести ущерб кому-л.
1629. ргепйеге ипа з іап д а іа  получить сильный удар. 

5ТА1ЧС01ЧА і
1630. ипа $(ап{?опа сіі аоппа не женщина, а  жердь. 

5ТА1ЧСО.МЕ т
1631. Гагві $(апдопе вытянуться с коломенскую вер

сту.
ЗТАІѵІТЕ адд, ргер е сопд 

т е з е  $(ап(е см. М-1243, 
а і т о п й о  чіагйе см. М-1773.
(іп ) росо $(ап(е см. Р-1905.
$ейи(а $(ап(е см. 5 572.
1632. $(ап(е сЬе... п о с к о л ь к у в в и д у  того, что..; по 

причине того, что...
1633. а  кё 8Іаіі(е отдельный, особый.

ЗТАІМТІО адд
2 Іоѵі.юШпо $1ап(іо см О 644 
і1Ги$алг« зіап ііа  см. ІІ-210.

1634. евхеге <!і віапга а... а] проживать (по адресу...);
Ь) воен. стоять гарнизоном в..:

...Е 1а иоііе йеі 9 Іе йіѵізіопі согаггаіе гіеііе 55. сЬе 
аѵеѵапо БІапха аі Рагсо ТеггасЬіпі, оссирапо 1а сШй (А. Сег- 
ѵі. <г/  тіеі зеііе ІівН»).

...И в ночь на 9-е бронетанковые дивизии СС, стоявшие 
гарнизоном в Парко Терракиии, заняли город.

П,'іѵ.'іп1 і а поі с’ега ип и іііс іаіе  т і 1г.пе8е сІ:е рагіаѵа гпаіе 
гіеііе бсошскііій сЬе 8і (гоѵаѵапо іп 5ісі1іа: ѵі с а йі БІапга 
(V. Зегтопіі. «гіс ЬатЬіпа Еигорс»),

Офицер, уроженец Милана, >і а . овален на неудобства жиз
ни в Сицилии, где он служил.

1635 е$$еге пеііа $(апга (Зеі Ьоііопі командовать, 
диктовать условия.

1636. т і$игаге 1а $(апгд ходить взад и вперед по ком
нате.

1637. ргепйеге ііап га  а) стать на постой; Ь) обосно
ваться.

1638. діі д;іга Іа $(апга у него башка кружится. 
5 Т А ^І1 Ч О  т

1639. риііге д;1і кіапгіпі шутл. ковырять в носу (чаще
о ребенке).

1640. гесаг$і аі $оІі!о кіапгіпо шутл. пойти в туалет. 
5ТА РРА К Е ѵ

зіарраге діі огессНі а  цй см. 0-578.
8ТАКЕ ѵ

1640а. $(агсі (тж «Гаге $и цс) быть согласным, со
глаш аться:

ІП80ШГ а (тІ5сі]іспт:о ип Ьеі [ о' е Ппаігпепіе Іо Іацііаі 
согіо, йісепгіо: сѴа Ьепе, гііеіі сЬе сі 5Іо аі Іого ріссЬе піс- 
сЬе> .'1 Могаѵіа <гКассопіі готапі').

В общем, мы довольно долго обсуждали это, и, наконец, 
я отрубі..- «Ладно, скажи им. что я согласен прийти иа 
их ПИКИИК».

— 5е сі 8ІаІ, 8ІеІ1а, — Гесе II реясе. — 11 сі іпкеепо зиЬіІоІ 
(I. Саіѵіпс і е  СсзгПьСотісНе»).

— Если ты согласна звездочка моя, —і сказала рыба, — я 
тебя тотчас научу!
(Пример см. ток. 1.-311).

кіа"е й’ассогйо с о т е  сапі е даіГі см. С 433-. 
зіаге аййо$$о см. А- 292'.
5Іаге аіа іо  см. А -398 
$1аге виііе аіі см. А-430.
«Гаге «иІГаІЬего е (или ь) сапіаге см. А-453.
$1аге аІГаІіегга йі цс см. А-524.
$1аге а ііо  йі диайгіпі см. О 73
$1аге йаі. а ііга  рагіе йеііа ЬаггісаГа см. В-305.
5Іаге аІГаІІгиі рапе см. Р-283.
зіаге іп а т о г е  (или ьиП’ато ге , кидіі а то г і)  сл

А-657
$1аге соп Г ап іто  $о$ре$о см. 5-1124.
$іаге адіі а т ір о й і см А-928.
5Іаге аііе іррагепге см. А-948.
$1аге зиІГагагго см. А-983. 
хіаге соп Гагсо іе$о см. А-996.
$4аге іп агіа соп цй см. А-1071. 
хіаге «иІГагті см. А-1114. 
кіаге аііогпо а цс см. А-132С.
$(аге айогпо а дй см. А -1321. 
міаге а Ьайа см. В -53.
$1аге с о т е  (или йа) Ьайе$$а см. В-59.
«Іаге аі Ьаісопе см. В-89.
$(аге йі ЬаІІа см. В-118.
«Іаге а Ьапсо см. В -172.
5Іаге йа Ьапйа см. В -178.
$(аге іп ЬагЬа йі т іс іа  (и іи йі т іс іо , йі даН а) см.

В -253.
$1аге аПа Ьагга см. В-303.
$4аге а ЬеІ1о$диагйо см. В-471 
$1аге Ьепе см. В-522.
— 8Іа Ьепе см. В-523, 
кіаге Ьепе а  цй см.. В-524.
— Ьеп Іі 8<а см. В-525.

З Т А ^ А  I
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х4аге Ьепе іп аг.іе .е см. А -1125.
х4аге Ьепе сіі сагпе см. С-974.
х4аге Ьепе іп ^ а т Ь е  см. С -149.
зіаге Ьепе іп ил ^иіпга^Ііо  см. С-1197.
х4аге Ьепе а роііаіо см. Р-І956.
х4аге а  Ьеге 4и44е Іе оге Іе^аіі см. 0-427.
х4аге іп Ьііапсіа см. В-727.
х4аге іп Ьііісо см. В-745.
х4аге іп Ьиопа Іипа см. Ь-892.
х4аге (іп ) хиііе сассе см. С-24.
х4аге іп са^пехсо (соп ч«3) см. С-68.
х4аге аііе  са ісаепа см. С-95.
хіаге саісіо см. С-166.
х4аге а  сапе соп цсі см. С-468.
хіаге а  сапе «.и цс см. С -169.
хіаге с о т е  сапі е &а44і см. С-4333.
х4аге йа (или с о т 'и п ) сачопісо см. С-536.
х4аге «1а сапіо см. С 575.
х4аге хи (или рег) і сап4і а огіаге см. С-571.
х4аге аі сареггаіе сіі ц<3 см. С-660.
х4аге іп сарНаІе см. С-668.
хіаге ііі саро а  цсі см. С-801.
х4аге соп іі саро а ЬоИе^а см. С-728.
х4аге соі саро а  хедпо см. 5-580.
х4аге соі сарреііо  іп т а п о  см. С-845.
х4аге ііі саггедд іаіа  см. С -1024.
х4аге а саха см. С-1181.
х4аге еіі саха см. С -1158.
— поп хареге (п е т т е п о )  (Зоѵе х4іа (или х4а) (Зі саха 

Чс см. С -1159. 
х4аге іп саха см. С-1182. 
х4аге іп саха «1і... см. С-1183. 
х4аге сіі саха аі Ьаг&еІІо см. В-298. 
х4аге а саха е Ьо44е^а си. С-1128. 
х4аге сіі саха е Ьо14е<?а см. С -1129. 
х4аге іп саШ ѵа Іипа см. Ь-892. 
х4аге а  саѵаііо сіеі Іоххо см. С-1351. 
х4агсі с о т е  іі саѵоіо а  гпегегкЗа см. С-14193. 
х4аге хиі сесе е хиі ^а!ап4е см. С -1445. 
х4аге хиііе сегітоп іе  см. С -1546 
х4аге іп сегѵеііо см. С-1590. 
х4аге (Зі сЬе4о см. С -1654.
хіаге сЬс4о с о т е  ип рогсеПіп дга(1а4о см. Р-20С0.
х4аге сЬіаго е іЗ’ассог«Зо соп цсі см. С -1674.
х4аге аі сіііойо см. С -1757.
х4аге хиі сіііойі см. С-1758.
х4аге с о т е  ип сНіоііо іп сегѵеііо см. С -1746-
хіаге а соссоіо см. С-2010.
х4аге хиі со^Ііопі см. С 2078.
хіаге хиііа соііа см. С-2088.
х4аге хиі соПо а... і и. С 2125.
х4аг со тр аге  а ипа х о т т а  сіі сіепаго см. С-2344.
х4аге хиі сотр Іітеп 4 і см. С-2362.
х4аге іп сопсіо (Зі... см. С 2397.
х4аге а соп4аге і (гаѵісеііі см. Т-906.
х4аге іп сопіедпо см. С-2502.
х4аге іп сопЗа см С-2661.
хіаге хиііа согйа см. С-2662.
х4аг сог4ехе см. С-2837.
х4аге аііе сох4оІе сіі цд см. С-2971.
х4аге пеі со4опе см. С-2986.
х4аге а сгоссЬіо см. С-3075.
х4аге іп (или хиііа) сгосе см С-3095
х4аге хиі сиіо см. С-3159.
х4аге а сиоге см. С-3203.
х4аге (1аі4огпо а цс см. А -1320.
х4аге (За44огпо а ц(3 см. А -1321.
хіаге хиі хио (Зесого см. 0-77.
х4аге сІеп4го см. 0-221.
$4аге гіепіго а... см. 0-222. 
х4аге «Зех4о хиііе аіі си. А-430. 
х4агхепе аі (Зеііо (Зі цсі см. 0-277.

$4аге соі (Ііаѵоіо е (апсЬе) соп Гасциа хапіа см.
В-313.

ііа ге  соі Л аѵоіо е соп і хап4і (или Ігаіі) сн. 0-349.
хіаг (Зіеіго а  цсі (с о т е  1а хиа о т Ь га ) см. 0-397.
х4аге а  сіітога см. 0-444.
х4аг сііпапгі ад!і оссЬі см. 0-212.
х4аге (с о т е )  (1іріп(о ш . 0-489.
х(аге а  (Зіхадіо см. 0-584.
х4аге соі «Зоісе іп Ьосса см. 0-743.
х4аге а  ЛогкЗоІо см. 0-776.
хіаге а  Йоггіпа см. 0-902.
х4аге іп ііоггіпа см. 0-898.
5Іаге (га (или 1га, іп4га) (Іе) «Зие см. 0-918.
$4аге 1га (Зие асдие см. А -130.
х4аге хи (Зие ріейі см. Р-1621.
х4аге соп «Зие ріесЗі іп ипо х4іѵа1е см. Р-1700.
хіаге а ііа  сіи^а см. 0-914.
х4аг (Зиго см. 0-945.
$4аге хиІГе4ісЬе44а см Е-264. 
х4аге аііе  (аІсЗе (Зі цсі см Р-8Ь. 
х4аге іп (а т і^ І іа  см Р-139.
5.4аге аі Іа44і хиоі см. Р-283 Ь).
х4аге іп Іа44і см. Р-2873.
х4аге соп Іа ІеЬЬге асІіЗоххо см. Р-346.
$4аг Іе г т о  аі сЬіосіо см. С -1747.
х4аг Гегто с о т е  ип рогсеіііп {?га44а4о см Р-2060
х4аге а ііа  1е44а см. Р-516.
х4аге аі (іапсЬі см. Р-547.
х4аге а Іііо см. Р-792.
х4агхепе а ііа  Ппех4га см. Р-8483.
$4аг Іі44о асІіЗоххо а ч«3 см. Р-939.
х4аг Ш4о пе&Іі оссЫ см 0-213.
х4аге 4га Іе (огсЬе е 5ап4а С.апсіісіа см. С 423.
х4аге хиііа (гахса см. Р-1227.
х4аг Ггехсо см Р  1314 Ь).
хіаг*1 аі Ггехсо см. Р-1315.
поп х4аге а Ігоп4е см. Р-1367.
х4аге а  Ггоп4е Ьахха см. Р-1352.
$4аге хиііа (ипе см. Р-1469, 
хіаге Іиогі см. Р 1563. 
х4аге іп (ип) раЬЬапо см. С-5.
$4аге хиііе &аІе см. С-38.
х4аге хиііа даіап іегіа  см. С-40.
х4аге а  ^ а ііа  см. С-59.
х4аге а ^ а ііа  с о т е  Гоііо см. О 304.
х4аге а  ^ а ііа  с о т е  ип хи^Ьего см. С-62.
$4аге аі д атЬ о п е  см. С-201. 
х4аге іп дапстЬего см. С-220. 
х4аге а  ^апстЬіге см. С-221, 
хіаге іп ^аисіеатих см. 0-311.
$4аге хиііе (или хиі) депегаіі (или пеі еепегаіе) см.

О -328.
х4аге а (І )  Віосо см. С-500.
х4аге іп ^іогпа4а см. С-527.
хіаге а ^іогпо см. С-584.
х{аге іп діогпо см. С-588.
хіаге іп ^іогпо соі саіеисіагіо см. С-591.
$4аге (а )  стігопе см. О 695.
х4аге іп "і л і.гіо  соп4го ц(3 см. С-739.
х4аге іп ^о іа  (с о т е  ип Ьоссопе) а д(3 см. О 460.
хіаге іп хиі ргапіЗе см. С-970.
$4аге а ^иагсіагхі см. С -1152.
$4аге іп диагсііа см. С-1160.
$4аге іп ^и іпгадііо  см. 0-1198.
х4аге іп ип дихсіо «Зі посе см. N-351.
хіаге а1ГітЬесса4а с о т е  і раххего44і см. 1-52.
$4аг(хепе) іт р а іа іо  см. 1-90.
х4аге ііпріссаіо см. 1-115.
$4аге (3'іпсап(о см. 1-148. 
х4аге хиІГіпсисІіпе см. 1-186.
$4аге аііе  іпГсггіаІе см. 1-251. 
х4аге іпьіепіе см. 1-318.
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віаге зи1Гіп(е$а (или з и ік  іп іезе) см. 1-346. 
зіаге $иІГіп4опа4о см. 1-351.
5Іаге .ліогпо а цсі см. 1-358.
$4і.ге ІагдНі см. 1.-178.
$4аге пеі Іагео  (или пеііе Іаха^пе) см. Ь-163. 
к4аге а  1е44о см. Ь-484.
84аге $и1 Іе44о см. Ь-497.
5Іаге а 1е44о а сопіаг 1е ігаѵі (или і ігаѵісеііі) см.

I. 496.
5Іаге 1га (іі)  іеііо  е (іі) Іеііиссіо см. Ь-498.
5Іаге «орга ип 1е44о сіі го$е см. Ь-470.
8(аге Іі Іі (рег +  іп{.) см. Ь-532.
5Іаге 5о11о Іе 1о^йе см- Ь-774.
8іаге Іопіапо «ІаІГасциа со.гепіе е йа сап сЬе іпозіга

іі й еп і. см. А -193. 
кіаг $и11а Іипа см. Ь-912.
$4аге а ііа  тассН іа см. М-14а.
$4аге аі ...ассЬіопе см. М-23.
$4аге с о т ’ип т а ^ іо  см. М-107, 
поп $4аге т а і  а  весіеге см. 5-567.
8Іаг т а іе  см. М-277.
$іаге т а іе  а  ц(3 см. М-278.
$1аг т а і е  а цс см. М-279.
$4аг т а і е  (Зі <]«! см. М 280 
$4аге т а і е  іп агпезе см. А-1125.
5Іаг т а іе  а іоп(Зател4і см. Р-993.
$4аг т а іе  іп д а т Ь е  см. 0-149. 
кіаге а  т а і  рагіііо  см. Р-690.
$4аг т а іе  а  диаіігіпі см. 0-74 .
$4аг т а іе  (Зі $рігі4о см 5-1480.
$4аге 4га Іа т а п ш іа  е іі серро см. С-І510.
$4аг іп т а п о  (или пеііе т а п і)  <1і ціі см. М-594.
$4аг о п  1е т а п і  ссг4е$і см. С-2837.
$4аг соііа т а п о  $и1ГеІ$а і ч. М-675.
8(аг$епе соп Іе т а п і  аі (или іп) Гіапсо (или аі, $иІ 

ПапсЬі) см. М-665.
$4аге 1га Магсо е Тобаго см. М-764.
$4аге а таг4еІІо см. М-873.
$4аг соп Іа теп4е $о$ре$а см. М-1162.
5іаг <1і т е г г о  см. М-1359.
$4аге $и1 т іііе  см. М-1435.
$4аге аі тіпи4о см. М-1507.
поп $4аге а  т ізи гаге  Іа ѵіа см. Ѵ-504.
к4аге рег то Ь іІіа  см. М-1606.
84аге пеі топйо см. М-1802.
$4аге пеі топсіо Йеііа Іипа см. М-1756, 
поп к4аге аііе то зх е  см. М Ю82.
54аг 5и11е пю$$е см. М 2072.
$4аге іп то$4га см. М-2102.
54аге іп то44о см. М-2123.
54аге а і.а  т и $ а  см. М-2207.
$4аг ти хопе соп <](3 см. М-2247.
$4аге аі паіигаіе см. N-107.
84аг зиііа пе^а4іѵа см. N-141.
$1аге іп $и1 посе см. N-340.
$4аге соіГоссіііо  4е$о см. 0  214.
$1аге с о т е  Гоііо $орга Гас<]иа см. 0-304.
$4аге аІГ отЬ га  (или пеІГотЬга) см. 0-347.
84аг$епе аП’отЬга сіеііа Іедде см. О 348.
$4аге а  опсе см О збЗ 
$4аге зиІГопсіа см. 0-364.
5Іаге а орега см. 0-412.
$4аге іп огагіопе см. 0-486.
$1аге пеІГогсІіпе см. О 522.
5Іаге іп огессЬі (или іп  огессЬіо- тж. кіаге соп 

огессНі 4е$і или  арегіі, гі44і) см. 0-579.
$4аге пеП’ого а  8 °Іа см. 0-633.
$4аге с о т е  ип раііге аЬаІе см Р-37.
$4аге соп ип р а іт о  <1і па$о см N-61.
$4аге а рапсіа аІГагіа см. Р-213.
$4аге а ип рапе см. Р-284. 
ы а  е аі раппі а см. Р 331.

зіаге Ла рара (или рарГ} см. Р-354.
$4аге с о т е  ип рара см. Р-355.
$4аге іп раррагііеііе см. Р-384.
$4аге іп рагайі&о а (Зі$ре44о ііеі хап4і см. Р-395. 
і4аге аі рагадопе см. Р-398.
$4аге $и11е р«иа4е см. Р-405.
$4аге а раго см. Р-465.
54аге (За раг4е см. Р-657.
$4аг с о т е  ип ра$сіа см. Р-717.
5(аге а ра44і сіі цс см. Р-889.
54аге аі ра44о (или аі ра44і) см. Р-890.
$4аг пеііа ресе см. Р-956.
$4аг ре^віо  сЬе поп $4аппо Іе Іиссіоіе см. Ь-о07. 
поп $4аге пеііа реііе см. Р-1059.
$4аге а  ип реіо (Зі... см. Р-1103.
54аге іп репа см. Р-1140.
$4аге іп репа рег... см. Р-1141.
$4аге іп репйоіо см. Р-1155.
54аге а  реппеііо см. Р-1193. 
к4аг $орга реп$іего см. Р-1223.
$4аге с о т е  (ипа) регіа см. Р-1300. 
в4аге іп регпіо см. Р-1305.
84аге а  реко <3і дсі см. Р-1385.
54аге а ре44о (Зі... см. Р-1409.
8Іаге іп ріеііі см. Р-1587. 
поп «Іаге іп ріесіі см. Р-1593.
$1аге аі (или пеі) рідіо см. Р-1795.
8Іаге а рідіопе см. Р-1797.
8Іаг с о т е  ипа ріііига см. Р-1852.
поп $4аге рій пеі раппі рег (или аа) чс см. Р-331*.
поп $4аге рій пеііа реііе см. Р-1059.
в4аге а ріиоіо см. Р-1879.
к4аге а роііаіо см. Р 1957.
$4аге а роііо ре&4о см. Р-1968.
$4аг$епе іп роіігопа см. Р-1995.
$4аге іп роп4е см. Р-2039.
$4аге іп рорра см. Р-2056.
54аге а ііа  ро$4а см. Р-2161.
$4аге аііе ро«4е см. Р-2162.
$4аге (За $иа ро$4а см. Р-2163.
$4аге іп ро$4о см. Р-2178.
54аге аі $ио ров4о см. Р-2179.
$4аге с о т е  ип ргіпсіре см. Р-2304.
84аге аііе  рготе$$е см Р-2344.
$1аге іп ргоро8І1о см. Р-2353.
8(аг($епе) пеі (или 4га і) ргоргі сепсі см. С-1474. 
$4аге а ііа  ргоѵа см. Р-2369.
$4аге виі ргипі см. Р-2380.
$4аг рипіа рип4а см. Р-2464.
$4аге іп рип4е11і см. Р-2469.
$1аге а  рип4о е ѵігдоіа см. Р-2504.
$4аге $и! ди а.п ди ат  см. 0-27.
$4аге а  циаіігіпі соп4і см. 0-64.
$4аге а  циеі сііе (За іі сопѵепіо см. С-2590. 
х4аге а циеі сЬе Іа Іа р іагга см. Р-1553.
$4аге аі диіа см. 0-119.
$4аг $и1 диіпсі е $и! диіп(3і см. 0-121.
$4аге сіа (или  с о т е  ип) ге см. К -147. 
в4аг геГе геіе см. Н-167.
$4аге а  г е д іт е  см. Н-180.
$4аге с о т ’ипа гедіпа см. Н-184.
54аге а ііа  гедоіа см. Н-207.
5Іаге аі гегго см. Н-295.
$4аге с1еп4го Іа гіда см. К-350.
$4аге іп г і^а  см. К-351. 
поп $4аг гі44о см. К-454.
$4аг гі44о рег Гаррип4о см. К-455.
$4аг гі44о соп і ПІі см. Н-793.
$4аг $а1(Зо аі Пз$а4о см. 5-79. 
х4аге хаісіо аі гпассЬіопе см. уМ-24.
$4аг іо41о 1е зсагре см. 5-349. 
віаге аііо  асЬегго см. 5-399.
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1641. $(аге а её заниматься своими делами: ип тацаг- 
гіпо сЬе 5Іа іпоііо а 8 ё  е поп Йа поіа э т о т  мальчуган 
всегда находит себе занятие и не докучает другим.

1641°. зіаге йа её а) быть у себя дома; Ь/ пить, не 
пьянея.

1641ь. поп 5[аге іп $ё (йа...) бь:ть вне себя (от...):
О піііо поп кіаѵа Іп яё йаііа Ё;іоіа: ога 5 сЬе аѵп ЬЬе 

аѵиіо <;ішІсоуа сіа гассопіаге... (О. іаііисі, *Ц зеззо іпиіі- 
Іе»),

Дуилио был вне себя от радости: теперь у него было что 
порассказать...
(Пример см. тж. С-156) .

8 (аг . а  «ейеге 8и1 Іе((о см. І.-497.
54аге а зедпо см. 5-585.
$(аге аі (или пеі) $ет іп а(о  см. 5-612.
$(аге 4га (іі)  $1 е ( іі)  по см 5 -/48 .
5(аге аі іісиго см. 5-756.
$(аге с с т ’ип «ідпоге см. 5-782 а ).
$(аг $ойо см. 5-863.
5(аг 5иІ 5оао см. 5-864.
5(аг $ойо аі тассЬ іоп е см. М-24.
$(аге іп «о^Вегіопе см. 5 883.
$(аге іп « о ^ е г іо п е  соІГаЬЬесейагіо см. 5-684.
$іаге аі $оІсо см. 5-уОЗ.
$(аге аі $оійо см. 5-925.
5(аге аі $о!е с о т е  1е Іисегіоіе см. Ь-839.
5(аге $орга а  цй см. 5 1066.
8(аге зорга (Зі её см. 5-1067. 
зіаге хорга с о т е  Гоііо см. 0-304.
$(аге іп зо$ре$о см. 5-1124 
$(аге ьиі &о$(епи(о см. 5-1146. 
кіаг $о11о см 5  1189.
$(аге $и11е краііе сіі ц<3 см 5  1276. 
кіаге а $ра$$о см. 5-1316.
$(аге а  $рог(еІ1о см. 5-1509.
5(аге а  $(ессНе((о см. 5 1671.
5(аге $иІ1е $(осса(е см. 5-1748.
5(аг с о т е  ипо $(о11о см. 5-1758.
5(аге пеііо (или зиііо) $ (отасо  см. 5-1782.
$іаге а ііа  $(гайа см. 5-1837.
$(аге рег Іа $(гайа см. 5-1&84.
$(аге $и рег і ІеШ с о т е  ипа сіѵе((а см. Т-633. 
к4агс $и см. 5-1997.
$(аге $и11е $ие (или $иІІа $иа) см. 5-2072.
*іаге с о т е  «иосега е пиога см. 5-2080.
$(аге $и11а «ѵе^ііа см. 5-2115.
5(аге а ип (а^Ііеге соп цй см. Т-31.
$(аге соп (ап(о йі па »о см. N-61.
8(аге пеі (или йеп(го і) (е гт іп і см. Т-386.
$(аге іп (егт іп е  сіі ггогГе см. Т-387,
5(аг (егга (егга с о т е  1а рогсеііапа см. Р-2059.
$(аге а (іга а  (іга см. Т-661.
5Іаге $и1 (іга(о см. Т-664 
$(аге іп ип (о т о  см. Т-711.
$(аге іп (опо см. Т-733.
$(аг сопле ип (оро іп ипа ( о .т а  йі сасіо (или пеі 

іогта^& іо) см. Т 749.
5(аге $и1 (гаЬоссо см. Т-811.
8(аге іп (или $иі) (гатр о іі см. Т-834.
8(аге іп (гап$і(о см. Т-842.
$(аге 5о((о іі (( ігсЫо см. Т 757.
5(аге іп (и((а ІіЬегГа см. І.-546.
8(аг (и(і’огессНі см. 0-556.
$(аге с о т е  Гиссеііо $и11а Ггахса см. ІЛ-12 
$(аге «иІГипйісі опсе см. 0-362.
5(аге а  и$сіо е Ьо((е§а см. С -1128.
$(аге а  и$сіо е т и г о  см. 11-232.
$(аге а  ѵейеге см. Ѵ-119.
— $ (агето  а  ѵейеге см. Ѵ-120. 
іі(агс аііе  ѵейе((е см. Ѵ-135.
5(аг сіі ѵейеНа см. Ѵ-136.
8(аге а ііе  ѵеІеМе {или а ііа  ѵ еЫ (а) см Ѵ-176.

5(аг $и, ѵеПиіо ся. Ѵ-180.
$(аге а ііа  ѵепіига см. V -294. 
к(аг ѵіа (Зі са$а см Ѵ-540.
5(аге а ип ѵіпо см. Ѵ-598.
$(?ге аі ѵ.80 см. Ѵ-670.
$(аг гі((о см. 2-64.
5(аге іп гигго см. 2-111.
(аг 5(аге а(1) (Зоѵеге см. Б  89! 
іа г  $(аге $и1Іа ^гаіісо іа  см. С -1008.
Іаг х(аге ц(3 аІГи&сіо см. ІЛ-218.
1642. ІЧ8Сіаге 5(аге оставить в покое, не пытаться 

что-л. сделать:
-  На* а22І, — Гесе М; шегіо ясассіапйо соп ип деяіо I гіі- 

8СОГ5І, — Іаксіаіе $1аге 1е зіеііе, ога (5. МісНеИ, іАІІеза М  
Іисех).

— Ребята, — сказал Мамерто, жестом прррывая рг згово* 
ры. — звезды оставьте пока в покое.
(Пример см. тж. С-925; С-2184 с; М-2151; р-1916; V -809).

1642а. — Іазсіапю «(аге сЬе... положим, что...
поп ро(сг 8(аге а  Ггоп(е см. Р-1367.
поп роіег $(аге іп паѵе іп адіо см. N-115.
поп ро(ег $(аге (рій) пеііа реііе см. Р  1059
ро(ег $(аге а пейо (Зі... см. Р-1409.
вареге 5(аге а Ьо((е^а см. В-1097.
а  йігіа с о т е  5(а см. 0-517.
кепга з(аге а (Зіг (аі(і о) см. 0-520.
ь(апі1о аІГарі агепга см. А-947.
$( т й о  а ііа  рагоіа см. Р-495.
Ьі$о^па $(агд1і то1 (’а<1<1о$$о см. А 297. 
с’ё йа $(аг росо а (аѵоіа см. Т-143.
1643. сНі поп $(а соп поі, $(а соп(го йі поі рюѵ. кто 

не с нами, тот против нас.
сГіі $(а Ьепе поп $і ти о ѵ а  (или поп $і тиоѵ е) см. 

Б 534
сЬі $(а іп сегѵеііо ип’ога ё рагго  рег ип а г ю  см.

С -1623.
сЬі $(а Гегто іп са$і аѵѵегеі, Ьиоп а т іс о  рио (епег$і

см. С-1246.
сЬі 5(а соі Іиро, іт р а г а  а игіаге см Ь 1004. 
пеііа сойа $1а іі ѵеіепо см. С-2060, 
с о т е  ѵа о с о т е  $(а см. С-229Е 
Га((о 5(а см. Р-300.
1е т а г т е д д е  «(аппо «етрге  пеііа сагпе ^есса см. 

М-854.
пе$$ипо 5а «гаге пеііа $иа піссЫа см. N-276.
іедаіа Ьепе е Іа&сіаіа з(аге см. Ь-301
поп Ьа а $(аге іп ип Шаг Йі сохе см. Р  734.
1643а. поп т і  5(а... (это; мне ие пристало, не к ли

цу, я  (этого) і.е люблю.
поп $(аппо Ьепе йие ^аІІі іп ип роііаіо см С-106, 
соп Іиі поп сі 5(агеЬЬе 1а шог(е см. М-1981, 
одпипо $(іа пе’ $ио1 сепсі см. С-1477, 
рій ки $(а т о п п г  Ьипа см. Ь-917.
1644. диап(о се пе рио $(аге скольхо душе угодно, 
а  чиезіо Гіа$со к(а а  Ьеге см. Р-563.
диі $(а И ЬихіІІіз см. В-1489, 
циі $(а іі пойо см. N-378. 
циі $(а іі рип(о см. Р-2544.
1а гаЬЬіа $(а (га і сапі см. С-493.
рег ь(аг Ьепе $і Га йеііе т ід і іа  см. Р-бЗ^-
$(а Ьиопо! см. Е-1468.
$ (іа т о  $о((о И сіеіо см. С -1873. 
х(іа (или $(а(е) сотойо! см С-2330.
(і $(а а  (или іі) йоѵеге см. 0-894.
5(о рег йіге... см. 0-542.
$(а йі Га((о см. Р-300.
$(о соі Гга(і е гарро Гог(о см. Р-1247.
$(аі іп еіийігіо! см. С-749.
(и((о 5(а пеі... (или іп...) см. Т-993.
(и((о 5(а пеі сотіпсіаге см. Т-991 
пеІГипіопе 8іа іа іогга  см. 11-99.
1а ѵіг(й 8(а пеі йііПсіІе см. Ѵ-626.



5ТА 928

1а ѵігііі 8Іа пеі тегго см. Ѵ-627.
8 Т А К \А  I

1645. ксоргіге Іа кіагпа а  цсЗ предоставить удобный 
случай, дать хорошую возможность кому-л.

1640. $е{?иіге Іа $іагпа твердо держ аться определен
ной линии.
5ТА&ПІАССНІО т

1647. сабег «(агпассіііо упасть без чувств.
8 Т А К М Л О  т

аілісо йа $1аггш(о см. А-606.
апіісі йа кіагпиіі, іі рій сНе іи пе саѵі ё ип іОіо 

і ’аіиШ» см А 621.
1648. ё с о т е  Гаг ипо «Іагииіо это раз чихнуть, это 

проще пареной репы.
8Т «Т О  I т

1649. $(а(о іп!сге$$ап(е эвф. интересное положение, 
беременность.

1650. к іаіо  <Л {тгагіа рел. благодать, благость; бла
женство.

1651. 5Іаіо (Зі паіига естественное, первобытное, ди
кое, первозданное состояние; аііо  в іаіо гіі паіига в ес
тественном виде, состоянии.

1652. диагіо $(аіо четвертое сословие, простой на
род:

«II регісоіо ѵего. м  [погі т іе і ,  ё чиа: , $ееиі12 ^ог. рій 
саіоге ІІ N0(0 «пеІІа регбиазіопе іп сиі 8і<.шо ѵепиіі поі 
сгі8Ііапе11і, сЬе іі тоѵш іепіо Йеі созі гіеііо диагіо ьіаіо  5іа 
іпеѵГаЬіІе, ігге$і5ІіЬі1е...» (/.. Рігаініеііо, «I ѵессНі е і &ІО- 
ѵипі»).

— Н астоящ ая опасность, синьоры ной, — продоли ал гщ.‘ 
Сюлее горячо Ното. — состоит в нашей христианской убе
жденности в том, что движение так называ емого четвертое 
сословия неизбежно и неодолимо.

1653. Іегго $іаіо ист, третье сословие:
Тиііе Чііяг.іе 1е ргоГеуьюпІ йа сиі гіоѵеѵа роі изсіге 11 

Іегго $іг.(о, іі Моііёге 1е Ьа регзевиііаіе <11 сосепгі ігопіе 
{1. МаПші. «АІ Іеаіго»),

Мольер преследовал я д о в и т о й  насмешкоЬ представителей 
всех те; профессий, из которых впоследствии вышло третье 
сословие.

1654. аііо  8(а(о Ьгасіо в первобытном состоянии.
1655. аѵеге (или еззеге 1п)дгап(3е $1а1о (ргеззо цй)

пользоваться большим авторитетом, влиянием у кого- 
-либо.

1656. Іаге $1а4о завоевать уважение, положение; 
иметь влияние.

1657. (аг$і ипо $іаіо создать себе положение.
1658. гпогйаге іп (і)$ іа іо  достичь богатства, стать бо

гатым.
1659. а ііо  $1а1о, а ііо  4гаѵа§1іо геса ргоѵ ^  первый 

в совете — первый в ответе, кому много дано, с того 
много и спрашивается.

1660. о&пипо 1о(1а іі ргоргіо в іа іо  ргоѵ. г  всяк ку
лик свое болото хва.шт.
8ТАТО II Ы 

соіро (1і 8 іа іо  см С-2238.
Іа т а п д іа іо іа  сіеііо 81а1о см. М 389.
1а паѵе (ЗеІІо 8 іа іо  см. N--112
— §иіс!аге 1а паѵе «Іеііо 5 Ш о  см N-113. 
гаріопе <ІІ §4аІ о см. К 42.
Іе гейіпі «ІеІІо 8(а1о см. К-155.
1661. иогмо сіі 8 іа(о  государственный деятель.
Іаге ип ай аге  <3і 8іа1о см. А -318.
тап гіаге  Іа Ьагса сіеііо 8(а(о  см. В 284 
т а п р іа г е  а ііа  дгерріа (ЗеІІо 81а(о см. 0-1037.

8 Т А Ш  А I 
$іаіиа сіі пеѵе см. N-262.
1662. с о т е  ипа $(а1иа (сіі ріеіга) ( м о л ч а л и в ы й , не

подвижный) как каменная статуя:
...ЗиЬіІо 1о гі( рпоЪЬе, г іт а п с(іе т и іо іа  е ІпІігІггКа соше 

ипа к іаіиа Йі ріеі а (С. Иегиссі, «Зеззапіа поѵеііе ророіагі 
шопіаіезі»),

Мария тотчас узнала его, заыо.ікла и  окаменела, как 
сѵатда.

1663. іга$ іогтаг$ і іп ипа $іаіиа сіі $а1е библ. пре
вратиться в соляной столб), окаменеть, застыть на 
месте:

Ьа біівпога сі Іап< іа ип зссЬ.аІа сЬе, пеіір зие іпіепгіопі, 
аѵгеЬЪе <1 >ѵиІо іга&іогшагсі іп ьіаіие сіі ваіе («Сіогпі 
9 веппаіо 1974).

Синьора метнула на нас взгляд который, по ее мнению, 
должен был превратить нас в соляные столбы.

8 Т Е С С А і
1664. Ьиопа $1есса хороший бильярдист:

І/огеП се аѵеѵа 1а йеЬоІегга ёі сгесіегзі «ипа Ьиопа ‘ .есса>, 
е созі (іпіѵа соі г іте ііегс і сепііпаіа Йі Ііге о^пі ѵоііа 
(С. Саззоіа, «II 1аи.Ііо ёеі Ьозсо»).

У ювелира была одна слабость: ои мнил себя сильным 
игроком в бильярд и каждый раз проигрывал нам сотни 
лир.

1665. Іаге $іесса смазать (в бильярде).
1666. Іаге ипа (или 1а) $(есса пустить петуха (о пев

це), взять фальшивую ноту.
1667. 1а$сіаг Іа л есса  уволиться, уйти в запас.
1668. 1а$сіаге Іа $1есса а  дсі переложить, взвалить на 

кого-л. тяжелую, неприятную работу.
1669. ріоѵеге а $1ессНе сГотЬгеІІо лить как нз ведра 

(о дожде).
й’ип саіііѵо сепро (или Іе^по) поп $і Іеѵа ипа Ьиопа 

$1есса см. С-1511.
8ТЕССНЕТТО т

1670. а  «{ессНеЙо скудно.
1671. — (аге (или е$кеге, $іаге, г ітап еге) а  «ІессЬеМо

голодать, остаться без средств, ж ить впроголодь.
1672. — 4епеге а  $4ессНе11о держ ать в черном теле, 

впроголодь, на голодном панке:
Ыоп Ьо соіпшічие шаі (ап(о гіт:іргоѵега(о бепіго йі т е  I 

т іе і  еепііогі (11 іеп егт і созі а  $1есспе1 1о (Я. ВраІІеШ. 
«Евате йі гірагагіопег).

Я еще никогда так не сердился в душе на своиг роди
телей за то, что они меня ограничивают в средствах.
(Пример см. тж. В-338; В-525).

8ТЕССО т
1673. Ппе (или гЫоНо) с о т е  ипо $1ессо худой как 

щепка.
т а р г о  с о т е  ипо $1ессо см. М-126.
1674. с ат р аге  соп ипо $1ессо ип4о ж и т ь  впроголодь;

бедовать.
1675. Лѵепіаге ипо «Іессо исхудать, высохнуть как 

щепка.
1676. т е й е г е  ипо $іессо іп Іио^о сіеі соііеііо =  до

вольствоваться тем, что есть.
8ТЕРАІЧО 

«1а N3(316 а 8 ап ((о ) 8(е{апо см. N-85. 
сіигаге (За Ыаіаіе а  8ап(о 81е(ало см. N-86.
1677. (аге 1а Ппе ііі 8ап іо  81е{апо: На (а(1о 1а (іпе 

(Зі Зап іо  81еГапо его забили камнями.
1678. ё с о т е  іі сасіо Л  Іга 84еІапо этому нет коица, 

это никогда не кончится, это сказка про бе юго бычка. 
8ТЕЬЬА  і

1679. «ІеІІа іогіе Марс.
1680. $4е11а ііеі «1і поэт, дневное светило, Солнце.
Іа $4е1Іа РеЬо см. Р-349.
Іа $1еІ1а (Зеі гпаШпо (или т а ііи ііп а )  см. М-953.
1681. Ьиопа [саМіѵа| зіе ііа  [не]счастливая звезда:

Рег 8иа паіига поп ё аѵѵегго а ео^пі агйіИ... т а  йа чие- 
8І0 шошепіо сотіп сіа  а сгейеге .'іе ипа Ьиопа 5Іе1 1а ЬгіИІ 
пеі сіеіо апсЬе рег Іиі {К. йе Цепзіз, «II сапіоге ііеі ро- 
роіо» ).

По своей натуре Джильи ие привык слишком высоко за
носиться в своих мечтах... но с 1 ого момента ои начинает 
верить, что на небе есть счастливая звезда, которая светит 
и ему.
(Пример см. тж. В-745),

1682. — паьсеге «оііо Ьиопа [сайіѵа] $1е11а (обыкн. 
употр. в равхаіо) родиться под [ие] счастливой звездой:

Ма 1а роѵега гадагга ега ргоргіо паіа воііо ипа саіііѵа 
&іе11а: іі Ке аррепа аггіѵаіо... а ш т а іа іо  (/, Саіѵіпо,
*РіаЪе ііаІіапе»и



Но бедная девушка и впрямь родилась под несчастливой 
звездой: едва вернувшись... король слег.

сасЗиіа сЗі $іе1Іе см. С-50,
іі рогго сІеІІа зіе ііа  см. Р-2205.
КериЬЫіса сЗе!Іе 8іе11е см. К-243.
1683. соііе зіеііе спозаранку, до зари.
1684. а зіеііа Іеѵаіа днем.
1685. сІаІІе зіеііе аііе зіаііе  ирон. ^  из киязей да 

в грязь.
1686. сНе аггіѵа аііе  зіеііе страшный, нечеловеческий 

(о криках, стонах и т. п.).
1687. йа 1аг ітраШ сІіге 1е зіеііе невиданный, неслы

ханный, невероятны й.
сіаііе 8ІаІ1е аііе зіеііе см. $-1603. 
а ііод^іаге аІГаІЬег^о сіеііа зіеііа см. А-442. 
аігаге аііе  5Іе1Іе см. 8-1690.
1688. апйаге (или  ^іип^еге, заііге) аНе зіеііе воз

расти, увеличиться до предела:
Ега іі согзо гіеііе агіопі гіеііа Босіеій гіеі реігоіі... сЬе 

заііѵапо аііе віеііе (Р. МопвШ, «Могіе йеі ШрІотаіісо» ).
Именно курс акций нефтяного концерна... подскочил до 

невероятных размеров.
Роі, циапсіо Ги арегіо И р г іт о  сіііпсіго гіі ?егго е ѵеппего 

Гиогі «5іеп> е «Вгсп» е «Вгесіа», ѵезііагіо. Ігііоіо... т и -  
пігіопі... аііога Г еп іи зіа зт о  ваіі а ііе  хіеііе е і с о т т із ь а г і  
гіеііе со тр аеп іе  еЬЬего И Іого йа іаге а те ііе г е  огсііпе пеі 
Іаѵогі (Ь. Вег%опгіпі, «Ііп ІисіІе рег 8аЬа»).

Потом, когда вскрыли первый нз сброшенных контейне
ров и на свет появились «стеиы». «брены», «бреды». об
мундирование, взрывчатка, боеприпасы... энтузиазму уже не 
было предела. Ротным комиссарам пришлось немало потру
диться, чтобы организовать работу.

...соп ГіпягезБо сіееіі а іісаіі. вешЬгаѵа сЪе (иікі Гоззего 
з іа іі Ігаѵоііі гіа ипа рахгіа соІІеШѵа, І ргеггі егапо за іііі 
а ііе  віеііе. Іе зігасіе егапо ріепе сіі Йоппассе... (В. Ропгі, 
«I ріапіі йеііа ЬіЬегагіопе»).

...с приходом союзников, казалось, все с ѵма посходили: 
церы подскочили до небес, улицы кишели проститутками.
(Пример см. тж. 1.-897).

аѵеге іі іпогаіе аНе хіеііе см. М-1887, 
йогпііге аІГаІЬегдо (ЗеІІе $4еІІе см. А-442. 
екаНаге аііе $1е11е см. 5-1690.
1689. е$$еге Іа хіеііа роіаге сіі цй быть путеводной 

звездой.
^іип^еге аііе $1еІІе см. 3-1688.
іппаігаге (■или Іеѵаге) аііе 8ІеІІе см. 3-1690
1690. рогіаге (или аігаге, еваііаге, іппаігаге, Іеѵаге) 

а ііе  5Іе11е превозносить до небес:
— Агіеззо шіо соепаіо... рогіа а ііе  ч 1 е 11 с Іио таг ііо ... 

(Е. Саьіеіпиоѵо, «I* опоге ю іе Раоіо Ьеопіогіе»).
— Тепеоь мой шурин превозносит до иебес твоего мужа... 
Ё вешрге 5Іа(о ип д.оѵаг. 1 шогіеііо: зегіо, зіигііозо. і рг>*

Геззогі 1о рогіаѵапо аМе 5Іе1 1е іС. Савзоіа, «II Іс%Но йеі 
Ьохсо»).

Он всегда был примером серьезного и прилежного учени
ка, учителя не могли им нахвалиться.

1691. ргепсіегсеіа соп Іе ііе ііе  сердиться неизвестно 
на кого, на что

-.аііге аііе  ьіеііе см. §-1688.
1692. $е^иіге 1а $иа $1еІІа ^  покориться споей уча

сти, своей судьбе.
1693. Іоссаге 1е кіеііе соі саро быть на седьмом небе 

(от радости).
1694. ѵеёеге Іе $1еІІе (йеі Гіппаіпепіо или (1і ^іогпо, 

а т е гю ^ іо гп о , іп ріепо д іоп іо) ^  света белого не 
взвидеть:

ЗрІпзего Іап іо  сЬе Сіроііопе апгіб а Нпіге гігіііо йгІНо зиі 
ріейі сіеі Ргіпсіре Ыпюпе. 5иа АІІегга ѵШе Іп ріепо #(огпо 
ЦіНе 1е віеііе гіеі П гт а т е п іо  (О. Койагі, «Ье аѵѵепіиге йі 
Сіроіііпо»).

Толпа нажала с такой силой, что Чиполлоне не устоял 
иа месте н наступил иа ногу принцу Лимону. У его высо
чества искры посыпались из глаз.

1695. — Іаг ѵегіеге цііапіе хіеііе сі вопо іп сіеіо (тж. 
Йг ѵейеге 1е «ІеІІе <]і ^іогпо) задать как следует; по
казать где раки з:ім \ю т

— Но ип игопе аі ріейе сііе ші Га ѵеЛег 1е $(е11е (Л. Рап- 
гіпі, «/.а іи ісеііа  5епги р и ісе ііа ^ іо » ).

—  У меня на ноге мозоль, оі .сотороВ я светя белого не 
вижу.

Аррепа еіипіо коііо 1а ѵі(е. сгас... эопіі БІгІп^еі зі 1е 
еаш Ье (1а 2ие Іеггі Іа^ііепіі. сЬе ь і іесего ѵѵііе..  ііилпіе 
5(е1 1е с’егапо 1п сіеіо (С. СоІІоЛі. « іе  аѵѵепіиге йі Г'іг с- 
сНю*).

Только ои зашел в виноградник, как — трахі — чоги за'- 
щемило двумя острыми ж елезяками, так что у Пиноккио 
аж  искры из глаз посыпались.

1696. дие$1о поп с’ё $о11о Іе «ІеІІе такого (на евгте) 
не бывает.

хіеііе йеі І іг т а т е п іо !  см. Р-925.
5ТЕМ РЕКА КР ѵ 

5Іетрегаг$і іп Іа ^ г іт е  см. Ь-71.
З Т Е Ш Г К Е  ѵ 

5іепс1еге 1е сиоіа см С-3175.
«іепйеге 1е д а т Ь е  см. С -134
$1еп(1ег$і циапіо іі іепгиоіо ё іип^о (тж. $іем(1ег5І 

Чиапі ипо е Іипдо) см Ь-951.
віепсЗеге т а п о  (или йеііа т а п о , сіеііе т а п і)  а  (или 

іп, 5іі, ЛЙСІ0550 а '  чс см. ,М-576.
«Іепйеге 1а т а п о  см. М 666
$(епсІеге іі т а п іе ііо  р іеіою  зорга N36 см. М-ЗЬ7. 
аіепсіеге т о г іо  см. М-1997.
$4епсІеге іі ра$$о см. Р-779.
«іепйеге і ріейі см. Р-1701.
5Іеіі(Зеге г іегга см. Т-430. 
віепсЗеге Іе ипцЬіе (ки...) см 1-1-86.
БІепсІеге ип ѵеіо хи цс см. Ѵ-190.
Ііп (Зоѵг $і $(еіі(1е Іа ѵі$іа см. А-1144. 
сНі $1 5Іеп<Зе рій йеі Іепгиоіо, хі г орге (За ріесіі -м. 

Ь-376.
5ГЕNЕВКАКЕ ѵ

$(епеЬгаге 1е теп Н  см. М 1163.
8ТЕ1ЧГАКЕ ѵ 

$1еп(аге іі (или а) рьііе см. Р-285.
$іеп1аге Іа ѵііа см Ѵ-759.
спі $і гпагііа іп і ге14а, $іеп!а а>іа^іо см. Р-1322. 
сЫ $сіа1а. чиа 1а (е«1а, хіепіа і діогпі (Зі іаѵою  (пе. 

сЬі 5>риаг;а рег Іе Геііе, $(епіа іі «Л (Зі Іаѵогаге) см. Р-502. 
сЬі поп (а Ьепе іп еіоѵепій, <.Сепіа іп ѵессЬіаіа см.

0-638.
ип діогпо $і $(еп1а, е диеІГаКго $і аі^ іипа см. С-600. 

8 Т Е \Г Е К Е Ь Ь О  ш
1697. Іа поѵеПа ііеііо ЗіепІегеІІо (сНе йога іап іо  (е т -  

ро) сказка про белого бычка.
1698. — е5$еге с о т е  Іа поѵеііа (ЗеІІо 54еп4еге11о быть 

надоедливым, скучным, слишком длинным.
1699. $ев<’е1о <1і Ь іетегеІІо  секрет полишинеля.
1700. е$$еге ипо $1еп(егеІІо быть очень худым. 

5 Т Е \Т О  ш
1701. а (или соп) $1еп(о с трудом, с усилигм:

Кіизсі а  кіепіо рег 1а (іізіапга, а сошрііаге 1а рагоіа Іп 
егапЛе (/?. Ѵіцапо, «ѴАцпеве ѵа а тогіге»).

И здалека она с трудом смогла прочитать слово, написан* 
ьое крупными буквами.
{Призер см, тж. Т *72; Ѵ-617).

1702. ё ипо хіепіо а «епіігіо тоск. ~  от его речей 
мухи дохнут.

гое^Ііо т о г іг  йі Іипе сНе йі кіепіі см. Р  1475. 
5ТЕКСО т

1703. Пиіаге Іо «Іегсо аіігиі груб, низко льстить, ли
зать зад  кому-л.

17( 4. гі^гаге йеііо «Іегсо поднять из грязи.
5Т ЕК ІЬЕ  ац%

1705. зіегііе с о т е  ипа т и іа  ^  бесплодна, как ста
рая ослица:

«Ьа ргіпсіревяа ё «іегііе соше ипа гпиіа» сіічне Гппепе і ііо 
(К  Вгапсаіі, « // Ьеіі Лпюпюг]

— Княгиня бесплодна, как старая ослииа, — сказал Эрме, 
неджильдо.

ЬТЕКМІІЧІО т 
сашро йі «Іегтіп іо см. С-369.

30 Итал.-русск. фраз. сл.
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5ТЕКРАС1ЧС1 А ?
ІІ сисиіо іа  Гоѵа пеі пійо йеііа хіггра^поіа см.

С-3133.
5 Т Е К 2 0  т

1706. йі хоііо хіегго тайно, потихоньку; контрабандой. 
5 Т Е 5 0  а§§

іЛехо (Зі региона см. Р  1316.
5 Т Е 5 5 0  а ^ё  е ргоп

1707. Іа хіехха (или Іа зо іііа) ти х іса  (тж. Іо хіеххо 
гііогпеііо) старая песня, все та же песня, та ж е история:

«Ё апгіаіа ш аіе йаррегіиііо, чиезГевІаІе» іесе шіо Ігаіеі- 
1о: іСІіі аѵеѵа і Пепі 1і На гаосоііі боКо ,’асчиа сЬі аѵеѵа
іі егапо Ьа сап іаіо  1а ЕІеЕ$а шизіса» (О. Агріпо, сЗіогіе <1і 
ргс )іпсіа»),

— Плохо было в это лето, — сказал брат -  У кого был 
свой сенокос, сено и под дождем собирали. Та ж е история 
была н с хлебами.

ГаІІга іпеіа с!і т е  хіеххо см. М-1312, 
едиаіе а ее хіеххо см. Е-40.
тассН іаіо  (или іпассНіаіі) йеііа (или сГьпа) хіехха 

ргсе см. Р-954.
идиаіе а хе хіеххо см. 1Л-50.
Ііпе а хе 5Іе:,5о см. Р-834 
йе Іа хіехха Ьиссіа см. В -1315. 
а ііо  хіезхо сагго см. С-1041.
1708. йеііа хіехха агдіііа  (тж. сіеііо хіеххо сопіо; йеііа 

хіехха Іапа; йеііа хіехха рахіа; йеііо хіеххо реіо; йена 
хіехха г іх та ; йеііа хіехха х іа т р а , йеііа хіехха іасса; йеі- 
1а хіехха Ііпіа) одного поля ягода:

...рёгсЬ: гпаі Іого йоѵгеЬЬ^го езз-.-е йіѵегзі с!а т е ? .,  з а т о  
ІиІІІ іа 1 1 і сіеііэ яіеББа ра$1 а  (А, Могаѵіа. *Іа сіОсіага~).

...почему же они должны б ы іь  ие такие, к.'іч я? все мы 
ім  одного теста сделаны.

— Ма іі яеегеіагіо гіеі Гаьсіо, за  сЬі ё? Ё іі гіі ип 
Ьгі^апіе. Е іи ііі ^ іі а іIгі сйе %и іеп^опо Ьогсіопе, е сНе 
ас! ' 58с со папйапо іі раезе, зопо 1 і ае ііа  зіевза гівпіа 
(С. І еѵі. <гСгі$іо ві ё іеппаіо а ВЬоІі» ).

— А секретарь фашистской ячейки, знаете, кто он? Сын 
р а ібоііника. И все, кто ему подпевает и кто сейчас коман
дует в селении, одного с кпм поля ягода.

(ІеІІа хіехха й аіа  см. Б  48 
пеііа (или  іп ипа) хіехха т а й іа  си. М-43, 
йеііо хіеххо хіаіпро см. 5-1622. 
а ііа  хіехха хіге^иа см. 5 1925. 
аррагіепеге а ііа  хіехха гагга  К 132. 
сап іаге Іа :*(ехха сапгопе см. 5 1710. 
сап іаге Іа хіехха хоііа см. 5-969. 
еххеге ипа соха хіехха соп цй см. С-2895, 
еххеге й ііа  йеііа хіехха т а п о  см 0-692. 
еххеге Іагѵа Йі хе хіеххо см. Ь IУО 
еххеге тгпоге (Зі хе хіеххо см. ЛЫ498 
еххеге Г отЬ га сіі хе хіеххо см. 0-339.
1709. еххеге (х етр ге ) аііе хіеххе всегда повторять или 

делать одно и то же.
еххеге пеііа (или хиііа) хіехха Ьагса см. Ь-278. 
еххеге ипо хтеххо согро см. С-2751, 
еххеге Йеііа хіехха гагга  см К-132. 
іаге  рагіе рег хе хіеххо см. Р  642. 
шапсаге а  хе чіеххо с и. М 325. 
т е й е г е  аііо  хіеххо ІіѵеІІо см. Ь-758. 
гпеііеге (или шіхигаге) (Іи ііі) а ііа  хіехха хіге^иа ся. 

5-1932.
тохігагхі т іп оге  Йі хе хіеххо с.и. М -1198. 
рад-аге (или г ісато іаге , г ір а?аге) Йеііа хіехха шопе(а 

см. М 1836.
рагеге Г отЬ га  <1і хе хіеххо см. 0-339. 
гесагхі іп хе хіеххо см. Р 153 
гісотіпсіаге 1а кіехха хоііа см. 5-970.
1710. гіреіеге 1а хіехха апііТопа (или сапіііепа, сап

гопе, ти х іса , хоііа; тж. гіреіеге 1о хіеххо гііогпеііо; 
сапіаге 1а хіезза сап7опе) повторять одно и то же, 
петь все ту ж е песню (пример см. В-220).

хетЬгаге Г отЬ га  сіі хе хіеххо см. 0-339. 
кешЬгаге ипо хіеххо согро см. С-2751.

-оргаѵѵіѵегг а хе хіеххѳ см. 5-1083.
Іепеге сарііоіо а  хе хіеххо см. С-672, 
ѵепіге іп Йіхриіа соп хе хіеххо см. 0-652. 
сЬі аіігі а ^ Ь іа с с іа ,  хе хіеххо іпігеййа см. А-565. 
сЬі ё саиха йеі хио т а іе  ріап^,а (а )  хе хіеххо см. 

С -1322.
сЬі хсаѵа іа іохха а^ іі аіігі, ѵі сасЗе (Зепіго с^ІГ хіеххо 

см. Р -1194.
сЫ (Зеі ѵіпо ё а т іс о , сіі хе хіеххо ё п ет ісо  см. Ѵ-604. 
(ё  хетрге) Іа хіехха хоКа! см. 5-971. 
ё 1а хіехха т іп ех іга  см. М-1475, 
ё йеііа хіехса раппіпа см. Р-313
1711. Іа  1о хіеххо все равно, не важно, не имеет зна

чения.
Гіпѵісііа гойе (или т а с е га ) хе хіехха см. 1-371. 
тей ісо , сига 4е хіеххо! см. М-1036 
поп с ё  ріи Ьеі теххо  сЬе хе хіеххо см. М-1278,
іі р г іт о  ргоххіто ё хе хіеххо см. Р-2359.
Іа хіехха т іп ех іга  ѵіеп а  поіа см. М 1478.

8ТІА I
к712. (р ід іа іі) с о т е  іп ипа хііа (или с о т е  і сарропі 

пеііа хііа) ^  как сельди в бочке
Е ип’аи 1а гг.оііо егапбе, пеііа диаіе іі риЬЫісо оссирп иги 

яра 'іо  сіі іге ігіеігі рег сіп[;ие, е еіа рі^Іаіо соше і сарропі 
еііа яііа (V ВгапсаЧ, сОшпо отапз»\.

Эго большой зал, где для  публики отьодено про транство 
три иа пять метров, и где люди сгрудили.ь как сельди ш 
б о ч к е

5Т1АСС1А [ ТОСК.
1713. г ітап еге  а ііа  хііассіа а) быть раздавленным;

Ь) попасть в заварушку.
5Т1АСС1АКЕ ѵ см. ЗСНІАССІАКЕ 
5Т ІЬЕ  т

1714. хіііе яесгеіо молчание (требуемое правилами 
приличия).

1*15. хіііе Іораіо  напыщенный слог, 
хйіе хепга пегѵі см. N-226.
1716. хіііе соп (горрі Гіогі цветистая речь, цвгтистый 

слог.
соіро іп дгапйе хіііе см. С-2222.
1717. іп дгапйе хШе в крупном, широком масштабе; 

широкий, раъвериутыіі.
1718. — (аге цс іп ^гапйе хШе делать что-л. хорошо, 

умело, как надо.
5ТІЬЬА  і

1719. а  хШІа а 8ІіІІа (тж. а  хііііе) по капельке, по
немногу; =  через час по чайной ложке.

Ьеге (или ІіЬаге, ѵио(аге) іі саіісе (іпо а ІГ иІІіта  хШІа 
см. С 189.
5Т»^ЬАКЕ ѵ 

хііііаі ?і іі сегѵеііо см. С-1598. 
хШІаге педіі огессНі см. 0-580.
17?0. о сЬе (хі) хШіа? ну что он там тянет? ну что 

он копается?
5ТІМ А I 

хиссеххо Йі х ііт а  см. 5-2009.
1721. рег Іе х ііт е  примерно, иа глазок.
1722. хепга х ііт а  исключительно.
1723. а  Іаг^и х ііт а  редко в общем, суммарно, 
іиосо сЬе агйе іп с іт а ,  поп пе (аге х (іт а  см. Р-1550.

5ТІМ АКЕ ѵ
1724. поп х ііт а ге  ип'асса (или ип Ьіхапіе, ипа сіа- 

Ьаііа, ип согпо, ип Йепаго, ипа (аѵа, ип (ісо, ип Нсо 
хессо, ип Іиріпо, ип то со , ип поссіоіо, ипа ра^Ііа, ипа 
рги^па, ип диаіігіпо, ипо гего, ипо госсоіо) ни во что 
не ставить

хіігпаге ай агіа см. А-10Ь9.
х ііт а ге  диапіо ип саѵоіо (а  тегеп й а) см. С -1428. 
х ііт а ге  ип сехіо Йі ІаКида см. С -1643. 
х ііт а ге  цс ипа сіапсіг. см. С -1785. 
хіііпаге т е п о  сЬе ипа ^Ьіапйа см. 0-397. 
х ііт а ге  т е п о  йеііа Іапа саргіпа см. Ь-111.



8Т1 931 5
з і іт а г е  (чиап іо) ипо гфиіо см. 3-1554.
« ііт а ге  цй с о т е  іі Іегго ріесіе (или  ріё) (сЬе поп 8І 

На) -м. Р-1702.
іі Ьие $і Б Ііта  рег 1е согпа е Г и о то  рег Іа рагоіа см.

В-1385.
а сЬі 8 І іт а  поп (Зиоіе іі саро (или іі согро) см С-815. 
сЬі Іегпе Іа гпогіе, поп 5І1та (а Іагпа см. М-1980.
1725. 5е Ьепе $ Ііт о  если не ошибаюсь.

571 МАТА /
1726. Гаге 1е к ііт а іе  удивляться; восхищаться. 

8Т11МСО т
1727. $(іпсо ипіо лицемер.
1728. аііипраге ^Іі $ІіпсНі протянуть ноги.
1729. ехвеге ипо зііпсо (Зі $ап(о отличаться святостью, 

быті без греха-
— Меззеге, поп сіісо сЬе зіаіе ип рессаіогассіо... ша ессо. 

поп сгесіо п е т т е п о , а йігіа диі іга поі. сЬе ѵо’ зіаіе  ипо 
зііпсо <11 запіо (Я. Рапіапі» «Сессо й’АвсоИ»).

— Мессер, я не говорю, что вы отчаянный грешник... но, 
видите ли, между нами говоря, я не верю такж е, что вы 
такой уж святой.

«Ьеі 11 ѵепйеѵа П согро, 1и ргеіепсіеѵі апсЬе Г а п Іта . Ьо 
сарізсі сііе рег ипа га^ахгіпа поп сі риб еззеге піепіе йі 
реееіо? Роззе з іа іа  апсііе ипо зііпсо «ІІ зап іа , рег $огга 
1е аѵгеЬЬе ѵепиіа 1а ѵоеііа й\ теііегіі Іе сота> (О. Виггаіі, 
«IIп атоге»).

— Она продавала тебе тело, а ты требовал и душу. Н е
ужели ты не понимаешь, что для девчонки это нож острый? 
Д а будь она хоть рассвятая, у иее обязательно возникло бы 
ж елание наставить тебе рога.

...зе аѵеѵапо рессаіо I Зап іі, Іап іо  рій йоѵеѵапо рессаге, е 
ге ііега іатеп іе , апсЬе Ригго, сЬе поп ега сегіо. 1га кП и о тіп і, 
ипо зііпсо ЙІ зап іо  (О’. Рагі^е, «II Іійапгатепіо»).

...если грешили и святые, то тем более должны были 
грешить и простые смертные, а что касается Фуццо, то уж  
конечно от него святостью и не пахло.
1730. топс1аг5і §Н бііпсНі ободрать себе бока.
173К го тр еге  §Іі яНпсИі а 4с! выводить кого-л. из 

себя, надоедать кому-л.
8ТІМ СЕКЕ у

Іо 5СгШо поп 5Ііп^е см 8-490.
8Т1РАТО а е в  

$(іраіі согпе Іе ассіи^Ііе (іп ип Ьагііе или  іп всаіоіа, 
пеііа з а іа т о іа )  см. А-78

1732. ріепо &Гіра1о битком набитый:
(^иеііа вега .. іі Іеаіго ега ріепо зіірйіо (С. Соііойі, «Ьш 

аѵѵепіиге йі РіпоссЫо»).
В тот вечер... театр был переполнен.
Ы еиаіе ѵегіідіпе ргоѵіашо а ѵейеге циі а Ьопгіга сегіе 

ѵеігіпе йі педогі, ріепе зііраіе  йі зсагре Іи ііе  зігпШ... 
(/V. СітЬиге. «Ье ріссоіе ѵігііі»).

Подобное же головокружение испытываешь перед некото
рыми лондонскими витринами, битком забитыми похожими 
друг иа друга как две капли волы дамскими туфлями...

5 Т ІР Е № ІО  т
1733. Ьессагзі 1о зіірепсііо даром получать зарплату. 

8ТІРІЛ.АМ ТЕ
ассейапіе е §ііриіап(е см. А 62.

8Т1КАССІІІАКЕ ѵ 
&1ігассНіаге 1е шііхе см. М-1440. 
зІігассНіаге іі ргехго см. Р-2287. 
зіігассНіаге Іа ѵііа см. Ѵ-760.

8ТІКАКЕ ѵ 
зіігаге Іе ^ а т Ь е  см. С -134.

8ТІКАТО
зрезаіо, ітЬ іап саІо  е зіігаіо  см. 8-1379.

8ТІКАТЫКА /
1734. аѵеге 1е ьіігаіиге быть не в духе, встать с л е

вой ноги.
8Т1Т1СО 

!аѵого зШісо см. Ь-265.
8Т1ѴАЬАТО а$8  

^ а ііо  §(іѵаІаіо см. С-284.
8ТІѴАЬЕ т

1735. зііѵаіі йеііе зеііе Іе^Ье семимильные сапоги, са- 
поги-скороходы:

Риб сіагзі сЬе всіепііПсашепіе рагіапбо.., 1’аг^о теп іо  <31 8 
эетЬ гі іі ргосегіеге (Іе^іі аііѵаіі «ІеІІе &еКе Іе^Ье Ш

рагіа 1а Іаѵоіа, ргоргіо ви ип іеггепо Іп сиі е^оѵа сапішіпагв 
ра5веио_ рег раззеііо  езатіпапсіо  Іе шіпигіе е сНзііпеиепсіо
іі сареііо («Ьа пиоѵа циезііопе йеііа Ііпеиа»).

Может быть, говоря научно... аргументация С. подобна 
ходьбе в семимильных сапогах из известной сказки, в то 
время как дорога требует того, чтобы по ней шли медлен
но, ш аг за шагом, обращая внимание на мелочи и тончай
шие нюансы.

1736. — саігаге §1і йііѵаіі йеііе зеііе  Іе^Ье идти се
мимильными шагами.

іар р о іа  Лі р іап о  сЬе 5’арр ісса  а д іі х ііѵаіі дто5$і * м - 
Ь-156.

гсш ріш епіо (Зі БІіѵаІі см. К-518 Ь).
1737. сіеі шіеі $1іѵа1і очень плохой, никудышный $о- 

паіоге (Зеі гпіеі зііѵаіі горе-музыкант, ш агіпаіо «Іеі т іе і 
БІіѵаІі горе-моряк.

II Ігаііоге (йаІѴіпіегпо. соп ѵосе іеггіЫІё). — Ооѵ’ё? Ооѵ’ё, 
диезіо ргоГеззоге сіеі шіеі зііѵаіі? (Ы. ВеШ, «II Шіиѵіо» ).

Х о з я и н  т р а т т о р и и  (грозно). — Где он? Где этот про* 
фессор кислых щей?

— Ѵі Гагб аггезіаге іп з іете  а Іиі. йоппа Загіпа гіеі т іс і  
зііѵаіі! гіоппа.. созі. йоѵгеЬЬего сНіатагѵП (С. Ѵег^а, «Ма- 
5Іго-(1оп ОезиаШо*).

— Я вас арестую вместе с ним, полупочтенная дойна С а
рина! Дойна!.. Чертова баба — вот как следовало бы вас 
называть!

Міа та й ге  аііога зиЬіІо зі оНезе. йіззе а С Ь аІт сЬе ІиІ 
поп саріѵа піепіе, сЬе ега ип тегіісо гіеі зиоі зііѵаіі 
(Л'. СіпгЬиге, «За^іііагіо»).

Моя мать тотчас обиделась и сказала Хаиму, что он ни
чего ие понимает, что он ие врач, а коновал.

— Ыоп Ьаі йігШо йі регйеге іетро ргегіозо іп диіздшііе, 
зоіо регсЬё ипа га^аггіпа Іі Лс / гі^паіо зиі цііеі. Ьеі...

— Ѵиоіе сЬе гП гоѵіато зио гіо.
— Ьо гіо  йеі т іе і  зііѵаіі! (Р. Сіоѵаппіпі. «Ьа ЬаЬеІІе»)т
— Ты не имеешь права тратить драгоценное время на пу

стяки только потому, что какая-то девчоика поплакалась 
тебе в жилетку. Она...

— Она хочет, чтоб мы нашли ее дядюшку.
— Черт ей дядюшка!

(Пример см. тж. Р-58).

Ііпо аі ІассЫ гіе^іі зііѵаіі см. Т-12.
1738. Іизігаге (или ип^еге) §1і хііѵаіі а цсі лизать 

пятки, иизко льстить кому-л.
1739. 1и5Ігаг5і ^іі зііѵаіі гіі ^с не ценить, презирать 

что-л.; не считаться с чем-л.:
«II йесого? Іо т е  пе Іизіго сП зііѵаіі йеі йесого!» (С. Ѵег- 

2 а, «Мазіго-йоп Ое&иаійо»),
— Достойное положение? П левал я и а достоииствоі

1740. готреге діі $1іѵа1і а  чй надо едать  ком у-л., вы
водить КОГО л. ИЗ Себя.

$(аге соп йие ріейі іп ипо $(іѵа!е см. Р-1700.
1741. ІгаИаге соп ^Іі 5(іѵа1і грубо обращатися. 
и ..к еге §1і $НѵаІі а  ц(3 см. 5-1738.’
сНі На с ^ и а і . і а  сагпеѵаіі, кі рио т е й е г е  д;1і зііѵаіі 

см. С 995 
8 Г І22А  }

.аге  ип аКо Йі з іігга  см. Л 1314.
1742. та$ (ісаге  $* 22а з л и т ь с я , злобствовать, исхо

дить злобой.
1743. зриіаге Іа $(ігга излить свою  досаду .
1744. 0 Іі ё 5 іііа іа  іа $іігга аі пахо ^  он вне собя от 

раздражения.
зтіггікЕ ѵ 

.агеЬЬе «Иггіге лп т и го  см. М 2200.
5 Т 0 С С А Р І8 8 0  т 

)745. е$веге (или  рагеге) ипо 5ІоссаІІ5$о б л ь  плос
кой как доска, как вобла (о женщине).

хепііге Гойоге йі хІоссаГікхо см. 0-265.
5Т О С С А Т А і

1746. йаге ипа $(осса(а а) нанести укол (в фехтова
нии), Ь, сострить, птбрнть; с) потребовать (не вовремя, 
нркстати) уплаты долга, вымогать деньги (пример см. 
1.-176)

1747. р агаге  и п а  «Іоссаіа а) отр ази ть  укол (в фехто
вании)-, Ь) отказать , не д а ть  денег.

1748. БІаге киііе зіоссаіе бы іь  способным, гоіовы и 
на любую хитрость.

30*



5Т0 832

5ТО С С Н ЕС СІА К Е ѵ
1749. апсіаге $1оссІіедсгіап(1о быть всегда готовым к 

ответу, не лезть за с ювом в карман.
5ТСССО т

1750. регкопа (или иогпо) сіі «Іоссо человек твердого 
характера.

1751. аѵеге «Іоссо тоск. быть настоящим человеком. 
5ТОГГА /

1752. аѵег 1а «ІоГГа йі... иметь талант, способности к...
1753. аѵег гіеііа «ІоГГа быть способным, талантливым 
со&іа рііі Іа Ёиагпі/іо.че сііе Іа хІоГГа см. С -1164.
1754. поп е гіеііа ш е^ііо  БІоГГа он не из лучших; это 

еще не самое лучшее.
5ТСЬА  /

1755 гора сіі кіоіа наследство, оставленное священ
ником.

175(5. аѵеге 1а кіоіа киі ріейі быть при смерти. 
гоЬа гіі кіоіа, ргехіо ѵіепе е ргекіо ѵоіа см. К -186. 

ЗТОЬЬО га
1757. еззеге Іип^о с о т е  (или рагеге) ипо зіо ііо  Сыть 

\ѵдым как жердь.
1758. зіаге соше ипо «ІоІІо стоять как столб,

і  ГОЬТО е пі
Ѵ І50 СІІ 5 ІО ІІО  см.  Ѵ-643.
сііі Га (1 кариіо, «ІоІІо ё Іепиіо см. 5-241.
ІІ гпоііо Га Гиошо зіо ііо  см. М 1715.
ІІ г ііо  аЬЬопгіа пеііа Ьосса сЗе^Іі кіоііі см. К-419 

5ТОМАСАЛЕ ѵ 
гіа Гаг в іотасаге  і сапі см. С-442.

8ТОМАСН11ЧО ш
1759. аѵеге вІотасЬ іні (и \и  кіотасиссі, « іотасих- 

2І) а) быть слишком разборчивым в еде; Ь) чувство
вать постоянную т0 'Ші0 г \ , позывы к рвоте (обычно
о беременных).
5ТОМАСО іп

1760. <1оіпасо а^аг іп гііо  пустой желудок.
1761. Б Іотасо реіоко жестокое сердце; жестокосердие:

51аѵа сЫиза, рагіаѵа сіі гагіо апсТіе сіеііа т а т т а ,  'іиазі іі 
сЫоііо 1е Го55е гіт ак іо  1і, Пзбо... ассизапйо 1о &іотасо ре- 
1050 сіеі Тгао. сЪе ѵі сйіисіеѵапо іі гапсоге е 1а сІіГіісіеііга 
ітпрІасаЬіІі (С. Ѵег&а. «Мазіго-йоп Осяиаіііо»).

Она была скрытной, говорила мало даж е о матери, точно 
какая-то навязчивая мысль постоянно владела ею... И это 

•зидетельствовало о том, что у нее. как у всех Трао. иыло 
черствое сердце, и в нем она прятала беспощадную злобу и 
недоверие.

1762. хіопіасо (Гассіаіо (или сіі Ьг0П70, сіі саіпп еііо, 
сіі Гегго, Гойегаіо (И Гегго, йі хігигіО; тж. з іо т а с о  сііе 
йі^егіхсе і хахіі) луженыіі желудок:

II 5ііо зіоіпасо йі {егго, зегѵііо о Н іт а т е п Іе  йа йие Гііе 
йі йепіі Ы апсіііззіті е Гогіі да поп Іетег  рага^опе, зі Ігоѵо 
Йоро аісипі т іп іііі гасцнеіаіо зе поп заіо ііо  (М. й'АгедНо, 
«Еііоге Ріегатозса» ).

Через несколько минут его луженый желудок* иа который 
работали два ряда веіиколепных белых зубов, если и не 
почувствовал себя сы іы м . то по крайней мере успокоился.

N0. Гасдиа ші Га піаіе: Ьо ипо к іо тасо  Йі Гегго е соп 
Гасдиа зі рио агги& еітге (М. Модііа, *Ье 15С0 рій Ьеііе 
Ъагхеііеііе»).

Нет, нет, вода мне вредна: желудок у  меня железный 
и от воды, чего доброго, может заржаветь.

N00 ё ипа [огсЬеііа [іпе , п е т т е п о  ип е гап ш ап^іаіоге, іі 
зі^пог Ѵепсезіао. рег Іогіипа зиа, іп диезіі Іешрі сіі саге- 
зііа; Ьа зо ііап іо  ипо в іо тасо  сЬе Йі^егізсе I заззі (А. Саііі. 
«Ьа вреза сіеі зіцпог СНійопі»),

Он, слава богу, не гурман, да и не такой уж  обжора, 
этот синьор Веичеслао. Ведь сейчас так трудно с продук
тами. Просто у него такой ж елудок, что и камни переаа- 
рит.
(Пример см. тж. М-369).

ь іо т а с о  сіі сагіа см С 1059. 
т а с і^ п о  виііо к іо тасо  см. М-32.
1763. соп ііо  в іо тасо  а) с отвращением; Ь) против 

воли, неохотно.
1764. $орга віоіпасо против воли, вопреки желанию.
1765. а  БІогпасо ѵиоіо натощак, на пустой желудок, 
соі Гіаіо .іеііо к іо тасо  см. Р-572.

1766. аЬЬгассіаге Іо віоггасо а) веселить душу, хо
рошо идти (о вине)-, Ь) прийтись по вкусу (о блюде).

1767. ассогпогіагБі Іо к іо т асо  а) насытиться; Ь) по
живиться, нагреть руки.

1768. айегаге (или  аігаге) 1о кіошасо вызывать тош
ноту, рвоту.

аѵеге ип сосошего киііо кіошасо см. С-2011.
аѵеге гііесі Іирі пеііо кіошасо см. Ь-996.
аѵеге Гиосо аІІо кіошасо см. Р-1502.
аѵеге ип піаііопе киііо 5Іоіпасо см. М-981.
аѵеге іі реіо 5иІІо (или пеііо) « іотасо  см Р-1С97.
аѵеге диаМго Йііа (1і реіо ьиііо к іотасо  см. Р-1100.
1769. аѵеге (Ьиопо) « Іотасо  рег... бь.ть (достаточно) 

смелым, чтобы...
1770. аѵеге «иііо х іо тасо  неприязненно о т н о с и т ь с я  

к комѵ-л., не выносить кого-л.:
«Ма зеі зісиго бі роіегіі Гісіаге сіі В и^аііі?»
«Ай оссЬі сЬіизі. Ыоп гісотіпсіаге ай аѵегіо зи ііо  зіо- 

шасо» (Ѵ'. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»)
— А ты уверен, что можно доверять Бугатти?
— С закрытыми глазами И забудь о саоей неприязни 

к нему.
— ...О&пі а п іт а іе  а т а  ! ргоргі паіі. Ти зоіо Ъаі іп аѵ- 

ѵегзіопе е іазіісЧо 1а зешепга іиа; 1и зо!о ЬаІ зи ііо  з іо тасо  
Іиа ГіеПа! (О. Вазііе, <гЬо сипіо  йе Іі сипіі»).

— ...Д аж е звери любят своих детенышей. Только ты тер
петь ие можешь своего семени, только гы ие любншь соб
ственную дочь!
{Пример см. тж. А-1050).

1771. аѵеге хіошасо сіеіісаіо быть щепетильным; быть 
чувствительным:

0и ез!е  орегагіопі йгіііа репіе сЬе На 5Іошасо йеіісаіо зопо 
с Ь іа т а іе  іпйеіісаіе (/4. Рапгіпі. я1-а риісеііа  зепга риісеі-
Іаа%іо»)

Подобные операции щепетильные люди назыааюі непри
личными.

1772. аѵеге 1о з іо т а с о  Іип^о проголодаться, быть го
лодным.

1773. аѵеге 1о «Іошасо (Гогіегаіо) йі ІаГГеІІа иметь 
слишком нежный желудок.

1774. аѵеге Іап іа  гоЬа хиііо кіоіпасо а) переесть, чув
ствовать тяжесть в желудке; Ь) злиться, задыхаться от 
злости; беситься.

1775. йаге аііо  к іо тасо  а) быть вредным для же- 
лѵдка; вызывать тошноту: Ь) вызывать отвращение.

1776. гіаге (1і (или йеііо) к іо тасо : Ііа сіаіо (іі а іо тасо  
его вырвало:

II ііхіо аѵеѵа Ппйо бі йаг йі з іо та со  е изс*' ЬагсоПапйо 
(Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЪеІІе»).

Тип кончил блевать и, покачиваясь, аываіи-лся из ре
сторана.

Гаге іі Іейо аііо  хіошасо см. Ь-488.
1777. Гаге (ш аіе  а1!о) «Іошасо (тж іт р іо т Ь а ге  или 

гітексоіаге, гіѵоііаге, Ігаѵакііаге 1о Б Іотасо) быть не
приятным, вызывать тошноту, отвращение:

Риапйо ѵейо ипа Тат е ііа  іііивіге с о те  (]11гЛя зсепсіеге 
іап іо  Ьс55о, т і  ?а т а і е  а N о я іотасо , іп рагоіа А’опогеІ 
(С. Ѵегда, «Ма5Іго-<Зоп С е^иаі.іо^).

Когда я вижу, что такой знаменитый род скатывается так 
низко, мне, честное слово, становится нехорошо.

— ОЫ оТіі, гпі Іа віошасо! (С. Саззоіа. «сРаизіо е  А ппа»).
— Ой. меня тошниті
— Е&іі Ги іе з ііто п іо  йеі Ігіопіо йі ипа ^гап саиза; Іо 

ѵеііо Ігіопіаге сЬі поп 1о т е г ііа .. СЬе соіра пе Ьо 1о 
зре^асоіо  т і  г ітезсо іа  1о з іотасо? (Б. Сазіеіпиоѵо, «Ь’опо~ 
геѵоіе Раоіо Ьедп$огіе»).

— М о й  д я д я  был свидетелем торжеетаа великого дела, 
а я вижу, как торжествует тот, кто этого не заслуживает... 
Разве я виновата, что этот спектакль вызыаает во мне от-* 
вращение?

Гаге (ѵепіге) агсо сіі кіошасо см. А-998.
Гаге ѵепіге (или т е й е ге ) 1е Іисегіоіе пеііо 5Іошасо 

см. Ь-840.
ішріошЬаге 1о «Іошасо см. 5-1777.
1778. т е й е г е  циаісоза «иііо к іо т асо  заморить чер

вяка, перекусить.
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1779. рогіаге зорга 1о «(отасо не терпеть, не выно
сить; ьені.вндеть.

1780. гііагсі 1о хіоіпасо закусить (что-л. неприятное, 
гігпапеге пеЛо хіоіпаі о см. 5-1782.
гітезсоіаге (или гіѵоі(аге) 1о кюгпасо см. 5-1777.
1781. 5(от1аге 1о хіоіпасо переполнять желудок.
1782. «(сге (или гіталеге) пеііо зіотасо  а) застрять 

в желудке, плохо перевариваться (о пище); Ь) (тж. 
з(аге 5и1Іо к(оіпасо) быть ненавистным, нестерпимым, 
непереносимым (ср. сидеть в печенках):

Огшаі 1а Іе$5ега йеі [а$сіо ріі 5Іаѵа (а)шеп(е 5и11о 5Іо- 
шасо, сЬе рег 1е іезіе пагіопаіі ега сарасе йі сЬіисІегзі іп 
саха Гіпіега зіог.паіа {Л. Р г е і і «Сіоѵіпегга, ціоѵітгегга» ).

Теперь ж е принадлежность к фашистской партии настоль
ко ему обрыдла, что во время национальных праздников ои 
готов был весь день просидеть дома взаперти.

іо&Ііегкі ип рехо йаііо зіопіасо см Р-1390.
Ігаѵа^Иаге 1о хіогпасо см. 5-1777.
1783. ѵепіге а хіоіпасо надоесть до тошноты.
Ма ипа Ііша сЬе ^Іі гоёе Іо я іотасо см. Ь-591.
1784. в** гоѵезсіа (или §1і ѵоііа) Іо аіотасо  (тж.

1о зіоіпасо ѵа ѵіа) его тошнит, выворачивает наиз
нанку:

Роі, ^иапдо Ги іп т е г г о  а ііа  соггепіе, пеі рипіо ш  сиі 
1е еІісЬе Іаѵогаѵапо сіі рій рег 1о зГогго ді гізаііге ѵегзо 
Ыеѵѵ Огіеапв сЬе Ьгіііаѵа Іопіапа. 1е зі гоѵезсіі» Іо з іо та со , 
еЫіе ип саро&іго... <6. Зоаѵі, «гРапіаЬиІоиз» ).

Потом, когда пароход ішшел на стрсмннну и, работая изо 
всех сил винтами, стал поднимется к Новому Орлеану, огни 
которого сверкали вдали, ее вдруг затошнило, и у нее 
звкружилась голова...

Магіа. — Е роі, боѵеіе ѵесіеге с о т е  Іасеѵа 1а рагіе паіи- 
га!е..= ( іт ііа п б о  іі Іопо Іатеп іозо  е Гаізо йі СЬІагіпа соп 
сиі гіепипсіаѵа і 5иоі та іеззег і аІГіпігіо сіі ^гаѵісіапга) 
«№>п т і  зіо Ьепе, Магі’. т і  ѵоНа 1о зіотасо»  (Е. Ое Рііірро, 
«Вепе тпіо е соге т ю > ).

М а р и я .  — Если бы аы видели, как естественно она 
играла свою роль (подраж ая плаксивому и фальшивому 
тону Кьярины, жаловавшейся на недомогание в начале бе
ременности): «Мне нездоровится, Мари, тошнота подкатывает 
к горлу».

Е іпіапіо 1а Гате сгезсеѵа, е сгезсеѵа зетр ге : е іі роѵего 
РіпоссЬіо пои аѵеѵа аііго зоІЬеѵо сЬе диеііо <31 зЪайіеПаге... 
Г. сіоро аѵеге зЪагіі^ІіаІо, зриіаѵа: е зепііѵа сЬе 1о з іо та со  
#1і апгіаѵа ѵіа (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге й і Ріпосскіо» ) .

А голод становился все сильнее и сильнее, и бедный Пи
ноккио ничего не мог сделать — только зевал... А зевнув, он 
отплевывался, чувствуя, что желудок его выворачивается на
изнанку.

1785. Іо к іотасо егН ё аггіѵаіо аііе саіса^па (тж. іі 
«ио $(отасо ё а (егга) у него живот подвело, у него 
живот к спине присох:

...а ііе  поѵе е т е г г о  і рагепіі роѵегі е 1а ^епіе сііе 5І 
Ігоѵаѵапо соіа, аѵеѵапо гіѵоііо арреіі! аПа зщ погіпа І т -  
т а с о іа іа . іп сиі 5і бісеѵа, теб іа п іе  ріеіозе Ьгопіоііі е т іп ас- 
се, сЬе ипа сіоссоіаіа е гіие ЬізсоШ егапо огіпаі <ИкегШ йа 
Іе т р о  е 1о з іо т а с о  ега аггіѵаіо а ііе  саісарпа (С. Рагіве, 
« // ргеіе Ьеііо»).

...в половине десятого бедные родственники и прочие, на
ходившиеся во дэоре. стали взывать к синьорине Иммаколате 
и, ж алуясь, ворча и угрож ая, дали ей понять, что шоколадка 
и два бисквита давно уже переварились и животы у  них 
совсем подвело.

— Е сегса бі Гаге ргезіо, рарй; И т іо  зГотасо 6 а  Іегга 
(Л!. Риссіпі, «Ргіта йотепіса йі ргітаѵега»).

— И, пожалуйста, папа, поторопись, я совсем погибаю от 
голода.

1786. сі ѵиоіе (Ьиопо) кіотасо рег... нужна (нема
лая) смелость для...

{гіі ѵоКа Іо зіо тасо  см. 5-1784 
ЗТОМАСиССЮ т  

аѵеге еіі «(отасиссі см. 5-1759.
5Т0М АС1)220 т 

аѵеге »Іі кіоптасиггі см. 5-1759.
5ТСЖАТО а ^ё

1787. еккеге (или  «еппгкі) хіопаіо быть, чувствовать 
себя не в своей тарелке.

теМеге ипа по(а хіопаіа і и. N-463. 
іГ О РРА  { 

ап іт а  сіі ііорра см. А-765.

датЬ е сН кіорра см С-114 
та п і сіі кіорра см. М-471.
Іекіа сіі хіорра см. Т-483.
1787а. и ото  «Зі $(орра мокрая курица; жалкий, ии- 

кчсмный человек:
Ьа 5и’ йоппа регб, диапйо іі резсаіоге ѵіепзе а саза в 

&1і біззе диеі сЬе аѵеѵа ГаНо, пивсі йа %ап%Негі, е... ргіп- 
сіріб а зЬег&оІаге: — «Вие! СЬе зіе’ Іи ип о т о  Аі зіорра? 
Кип Іе п ’аі!с1аі сЬе циі 5о/*о &аііа сі соса?..* (О. Nе^исс^я 
«5е55апІа поосііе ророіагі топіаіеві» ).

Но когда рыбак пришел домой и рассказал, что он от
пустил рыбу, жена прямо-таки взбеленилась... и стала орать 
на него:

— Дурачина тыі Мужик ты или тряпка? Ты что, не по« 
ни маешь, что тут дело нечисто?..

аѵеге іі сегѵеііо іЬ Іпрра см. С-1580.
1788. аѵеге ипа кіорра сіа сошипіопе напиться до по

ложения риз.
е«5еге рііі ішріссіаіо сЬе ип риісіп (или ек«еге ітрас- 

сіаіо согпе ип риісіпо) пеііа $іорра см. Р-2421. 
іаге Іа ЬагЬа сіі кіорра а цсі см. В-246.
1789. Іаге $1орра сіі цсі отделать кою-л. по первое 

чис ю.
1790. теНеге Іа яіорра ассапіо аі іиосо ~  шутить с 

огнем:
Риіѵіа — ...Іиііаѵіа і еіоѵапі ьопо ѵіоѵаі.1, е сЫ П^.і ѵиоів 

гік 1а зіорра агиа. поп Ьіво^па сЬе 1а шеКа ѵісіпа аі [иосо 
(В- ѴагсЬі, :!м виосега»),

Ф V л ь в И я. — Молодость есть молодость, н кто не хочех 
пожара, должен держ ать солому по^ал^ше от огня.

кре^пеге (или крепвеге) іі (иосо соііа $(орра см.
Р-1543

Госсакіопе (а Іа ЬагЬа сіі $(орра аііе регкопе см. О- 20. 
сіі диі а сепСаппі 1ап(о ѵагга іі ііпо циапіо 1а $юрра

см. А-918.
1791. сіі кіорра поп кі Іа ѵеііиіо р/оо. из пакли бар

хата не сделаешь.
5ТОРРА

1792. еккеге ре^уіо сіі 5(орра быть кровожадней, чем 
Стоппг \по имени разбойника].
5ТОРРАКЕ ѵ 

«(оррагкі віі огессЬі см. 0-581.
5ТОРРІА /

1793. теМеге к(орріа іп аіа поступать нелогично, іе- 
лать все шиворот-навыворот.

ё Іа ^гапсііпе «иііа $(орріа см. 0-977.
5ТОРРШ АРЕ ѵ 

$(орріпаге Іа ^ігапсіоіа см. О-650.
5ТОРР1N1АNО а§8  

Іаііпо кіорріпіапо см. Ь-207.
5 Т О Р Р ^ О  т 

Іаііпо (1і кіорріпо см. Ь-207.
5ТОКСЕКЕ ѵ 

хіогсеге іі соПо а ^а см. С-2127, 
кіогсеге іі па«о см. N-37.
БІогсеге 1е раге К см Р-574.

5ТОКСІО т
1794. йаге ипо 8(огсіо аі соНо свернуть шею 

5ТОКІА [
$(огіе йа (гас)соп(аге а ѵееііа см. Ѵ-143 
Іа гио(а (Зеііа кіогіа см. К-629.
1795. 8епга (ап(е «Іогіе (тж. хепга Гаг <і(огіе) без

лншних слов; без церемоний:
і  и а5сіи(іо, Ьгеѵе. зепга (ап іе кіогіе, да и о т о  сЬе поп На 

Кгіііі \е г  ш іехіа, цііа.чі (гІ5(е пеііа зиа всгіеІЙ (Л. М игача  
«Ыиоѵі гассопіі готапі*).

Он был сух. говорил коротко, без лишних слов, как чі- 
ловек. у которого нет никаких фантазий, почгн грустный 
в своей серьезности.

Ма еій 1а Ь атЬіпа. кепга Іаг ііогіе, а ’ега те&ка 1а соі- 
Іапа е сапіаѵа сопіепіа (О. Агрт о . */-(’ тШе е  ипа Наііа» ).

Но девочка, ие сказав нн слоаа, наделв сусы и, ю воль- 
ная, стала что-то напевать.

«Е ипа орріа (1*іппатога1І соше поГ Огз зі Іегшапо аі 
шиго е 5і Ьа<-іапо чепга іап іе »тог1е» (V. РЛйІоЩіі, *Сгспасн» 
Ш роѵкг, ап.япШ і,
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— Это такие же влюбленные, как и мы. Они прижались 

к стене и целуются безо всяких.

1796. Іаге хіогіе поднимать шум, скандал (по пустя
кам):

— А гіиго.— 5ое(?іип5е дшпйі. Гіегиілепіе, — ё г іт а з іо  . 
зепга йі тле т і і і е  ѵоііе. е поп йа т а і  іай о  хіогіе а ѵесіегіпі 
р а т г е  (/ Могапіе, «Ь іхоіа сіі Агіиго* ).

— Артуро, — с гордостью добавил он. — тысячу раз оста
вайся идин... и ие устраивал мне сцен, когда я уезжал.

«Ѵа Ьепе. поп 5іапю аееп іі... т а  Іи &сисі і іи а і ■ іпі 1о 
5іе5ьо е поп !аг БІогіе» (А. Мигаѵіа. <Нассопіі готапі»).

— Ну. хорошо, мы не полицейские ио ты все равно вы
кладывай деиеж..и. и без лишнего шума.
(Пример см. тж. А-1186)

1797. Іаксіаге а.1а кіогіа оставить на суд истории, 
ксгіѵеге ипа Ьеііа ра^іпа пеііа хіогіа см Р-79
1798. поп ѵоіеге кіогіе соп цй не желать иметь дела, 

связываться, вязаться с кем-л.:
ТиШ <Ли{7* Іѵапо сЫ Йа ипа рагіе сЬі йь '.'аИ г; сгі рге- 

Іезіо сіі пои ѵоК*г 5Іогіс соп с іі а ііеа іі е і рл гіі^ап і (А €>га- 
%о, «■И І аапгаіо»}.

Все пазбе»ались кто куда, лишь бы не столкнуться с 
союзниками или партизанами.

1799. сИе (или диапіе) кіогіе! а  ну и сказанул!, рас
сказывай!:

. . .М и  апсЬе 1’а |(га . !а ргіітіа сох’ега »іа4а? Ыпа йіѵа сіеі 
сіпеіпа? С) 11;і 1 й. диапіе ьіогіе! (О*. Течіог^ «Е іге...»).

...Да и тл, другая, первая его жена . она-то кем бы іа?  
Кинозвездой? Ну да. рассказывайте!

5ТОКЮМЕ ш 
ё те&ііо е,5ег саро йі Іиссіо (и ш сіі ьагара) сЬе соаа 

сіі віогіопе см С-820.
^ГО^М ЕООІАкР ѵ 

«іогіпе^^іаге а /екіа см. Р-478.
«Іогше^оіаге а ^Іопа см. С-803 

5ГОКМО ш
1800. йигаге 1о кіогпю выстоять, сопротивляться, ока

зывать сопротивление.
1801. киопаге а ііогіпо бить в набат.

З Т С ^ Е Ь Ь О  ш
еккеге соте Іа сагпе сіі ч іотеііо  сч. С 961. 

5ТОКР1АКЕ ѵ 
кіогріаге Іе рагоіе см. Р-575. 
іі Ігорро кіогріа см. Т-956.

5 ГОРТО идд  
Ьисо 8ІогІо см. В 1332.
Іипа кіогіа см. Ь-881.
аѵеге Іа Іипа Ногіа см. І.-8Ч7
Іаге N Ьосса кюгіа см. В-891.
апсііе Іа Іе^па кіогіа Йа (иосо Йгіііо см. 1.-338.
ё соше Іе (аѵоіе кіогіе си Т-145.
іі іпаі Йі піогіе аййігіг/а Іе ^апіЬе а сні ГНа кіогіе

см. М-245.
і т а іг іто п і коп со те  Іе сатісіе Йе' ^оЬЫ: Іа^ііаіе 

кіогіе, Іогпап йігіИе с и М-937.
поп с'ё агаіоге (апіо Ьиопо сііе а ѵоКе поп Гассіа Н 

коісо кіогіо км. Л-981.
5ТОѴІСЫЕ /  рі

1802. йаге пеііе кІоѵі°Ііе тоск. лезть в бутылку; обо
злиться, взбслешпься.
З Г К А В Е ^О ІК Е  ѵ 

тапйаге а {агкі кігаЬепейіге см. Р-192.
5ТРАССА !

1803. а(11а) хігасса а) вяло, слабо, как сонная муха; 
Ь) нехотя, с неохотой: с) с си той, энергично.

1804. рі^Ііаге (или ргепйеге) ипа кігасіа переутомить
ся, устать вконец
5ТКАССЛВКАССІА:

1805. Іаѵогаге а кІгассаЬгассіа работать спустя ру
кава.
ЗТКАССАЬЕ ш

1806. аііепіаге Іо кігассаіе аІГакіпо предаться по
хоти

1807. рогіаге Іо кігассаіе быть дураком, ослом.

5ТкАсСАТОІА I
1808. ріеНаге ипа кігассаіоіа нзм учиться, изнурить 

о_оя работой, зараоотаться вконец.
5ТР лССЕТТО ш

1809 кігассейо а йог ю ничтожество, тряпка:
Іп іап іо сііе циеІГиошо, диеііо 8 І.агс^Цо (Гиото, рагіаѵа, 

аѵеѵа репз-ііо циіім а ипо эсНегго (С. ЗсегЬапепсо хСгагіе, 
ргоіе55оге»).

Пока этот человек, это ничтожество, говорил, про*] ессору 
казалось, что все это какая-то шутка.

циаМго .чігассейі см. 5-1813.
5 .  КАГ.СІАКЕ ѵ 

$1гассіаге іі саро аі Іогйо см. С-802, 
поп Іагіі $(гассіаге Іа сарра см. С-835.
Гагхі $(гассіаге і раппі см. Р-323. 
поп Іагхі $1гассіаге і раппі см. Р 324. 

5ТКАССІА5АССО.
1810. а кігассіакассо уобыкн. употр. с гл. риагйаге) 

косо, исподлобья, злобно, угрожающе.
5ТКАССІАГО а§8

апйЗге 4га іі гоііо е 1о хігасс.аіо см. К-581.
ЬТРАССІО адд е пг 

ичо зігассіо Йі гпагііо см. Л’ 851.
1811. кігассю и тап о  подонок общества, мразь:

«ТиШ се Іо заппо пеі циагііеге сЬе Ьеѵі... &аі сЬе зе! іи  
о гт а і?  1_'по зігассіо и тапо»  (.1. Могаіча. «Nиоѵ^ гассопіі 
гопіапі»)_

— Всем в нашем квартале известно, что ты пьешь... 
Знаешь, во что ты превратился? В подонка.

йеЬоіе соіпе ипо хігассіо см. 0-74
1812. Іаііо а «Ігассіо ошибка природы, выроіок. 
раііійо соіпе ипо «Ігассіо см. Р-163.
•813. циаМго «Ігассі (иги  зігассеііі) п о ж и т к и ,  скарб:

Іо віаѵо іп ип ап^оіо, зи ііа  Ьгапйа, б о і і о  йие іипі... аиііе 
диаіі репхоіаѵапо і т іе і  диаИго іігассі {/1. Могаѵю. *Цассопіі 
татапі»),

Я леж ал в углу на раскладушке, под даумя веревками... 
иа которых была развешана моя нехитрая одежонка

Аррагіѵа ргоргіо ^иеI!о сЬе ега: ипа Ьиопа піавБаіа сііе 
Аѵеч^а ра55а1о іи ііа  Іа е |ОГпаІа соп іі ЬатЬіПо е сііе роі, 
аІГ иИ іто  т о т е п іо , 5’ега тезко  ай<1о55о чиаіі^о кігассеШ 
рег инсіге (^. Сіоѵаппіпі. «Ьа ЬаЬеІІе»).

Она казалась тем, чем н была на самом деле — доброй 
хозяйкой, которая весь день провела с ребенком, а потом, 
в последний момент, накш і)в на плечи что попало, выско
чила нз дому.

сагіа «ігассіа см. С-10о.\
1814. еккеге Іиогі йавіі кігассі =  быть полуодетым, 

в дезабилье:
Огсо Вийба. Ц Ргоіевхоге іп регяопа. Соі саптісе 5ѵоІаг7ап(е 

е ип раіо бі іпзегѵіепИ ргеоссираіі аі зееиііо. Ега Іо іа ітеп іе  
^иогі ііаміі кігассі: т а і  ѵ і б і о  II РгоГехвоге сові ІиогІ «Іавіі 
ьігассі [В. Саарегіпі, «Ноззо гіі зега>).

Мать частная, профессор собственной перечной. В распах
нутом халате и с даумя сопровождающими его хмурыми 
служителями. Его туалет был в полном беспорядке. Мне ни
когда не приходилось видеть профессора в таком виде.

1815. поп Іаге $Ігассіо не сделать ровным счетом ни
чего.

1816. Нс'игк! (иги еккеге гійоііо) а ипо кігассіо из
мотаться; опуститься, дойти до ручки.

гійигге соше ипо кігассіо см. К-333.
1816'. поп пе »ареге кігассіо ничегошеньки не 

знагь.
1817. иксіге йі кігассі выйти из нищеты.
{гіі кігассі ѵаппо кетрге аІГагіа см. А1057
1818. кігассі тейісапо Іе Іегііе ргоѵ. а і бедность 

не порок.
8ТКА СС І050 адд  

сЫ ё ѵегвоёпоко, ѵайа кігассіоко см. Ѵ-337.
8ТРАССО адд  

кігассо то г іо  см 5-1623.
1819. {аге 1о кігассо работать, делать что-л. вяло, с 

неохотой.
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сагпе йі &1оѵе<І], сагпе 5Ігасса см. С-977.

8Т Р А 0А  (тж. 15ТКАЭА) [ 
1820. хігасіа Ьаііи іа торная дорога.
1821. зігайа сорегіа уловка, увертка.
1822. вігайа ш аезіга магистраль, большак (пример 

см. М-496).
1823. §ігайа хсогсіаіоіа (или Ігаѵегза) а) проселок, 

проселочная дорога; Ь) кратчайший путь.
1824. §{гайе и т ій е  морские пути.
1825. зігайа йоѵе сі ра$$а (или раззо) Газіпо нехо

ж еная тропа. 
зігайа сіі §ап  С іа с о т о  см. С-426. 
1826. ГаІ$а зігайа неверный, ошибочный путь:

— Коп іпіепйеѵо аН аК о 61 зсЬеггаге. а т т е и е п д о  сЬе. Іп 
аісипі сазі, іі топЛ о ѵізіЪіІе риб біѵепіаге ип ІгасМтепІо рег 
1а іт т а е іп а г іо п е : с о т е  1а ѵе&ііа іп гаррогіо а і зокпо.

— Тгорро зо ііііе: іеі ё ей іа іза  зігасіа, йоііоге (С. ЛГап- 
гіпі, «АЦгеіііпо» ).

— Я и не думал шутить, допуская, что в некоторых слу
чаях видимый мир может предать воображение подобно 
тому, как пробуждение предает сновидения.

— Слишком хитроумно. Вас не туда заносит, доктор.

сіоппа (или і е т т і п а )  йі $1гайа см. 0-780. 
е іеіап іе йеііа вігайа см. Е-42. 
Іайго сіі хігайа см. Ь-80. 
Ііп&иа сііе роІгеЬЬе зраггаге ипа зігайа см. Ь-649. 
рарра^аііо  йеііа $1гайа см. Р-381. 
готрИ оге Йі зігайе см. К-519. 
1827. и о т о  йеііа зігайа человек с улицы, простой че

ловек, человек из народа:
А сЫ арраіопо езргеззіопі зирегаіе? АП'иошо сіеііа зігасіа 

сегіаш епіе по («Ьа пиоѵа циевИопе (іеііа Н п^иа»),
Кому моіуг показаться отжившими эти выражения? Про

стому человеку, конечно, иет.
« ...О гтаі аі газБе^паіо и о то  гіеііа зігагіа поп гезіаѵа сЬе 

еопѵегііге іп и т о г із т о  1е гоіопгіе ігазі. сЬе рег ип ѵ еп іепто  
аѵеѵапо т а г іе ііа іо  1е огессЬіе йі чиагапіа е рій т іііо п і йі 
ііаііап і» .

«СЬе сі ѵиоі Гаге?.. <2иі іи ііо  ѵа а гагпеп^о... Ме^Но поп 
ргепйегвеіа’» [Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга. діоѵіпегга»).

— ...Увы! Примирившемуся со всем простому человеку 
ничего не оставалось, как превратить в юмор все эти округ
лые фразы, которые за двадцать лет в ушах навязли у 
сорока с лшішим миллионов итальянцев*

— А что поделаешь5.. Все идет шиаорот-иа вы ворот... Луч
ше не принимать этого близко к сердцу!

А йіге іі ѵего... Г и ото  <11 зігаііа гіріера зи ііе ргоргіе <Ш- 
Іісоііа е зи ііе ргоргіе зѵепіиге (*•Раезе вега». 14 та%&іо 
1977).

По правде говоря, у рядового итальянца все мысли за
няты своими трудностями, своими невзгодами.

1828. йа зігайа грубый, площадной; рагоіассе йа 
зігасіа площадная брань.

1829. йі зігайа а) уличный, беспризорный; гадагго  ді 
5Ігайа беспризорник; уличный мальчишка; Ь) обычный, 
обыкновенный; с) обращенный иа улицу (об окне^ фа
саде и т. п.).

1830. рег Іа зігайа по пути, в пути, по дороге.
1831. зігайа Іасепйо а) во время пути, попутид, по 

дороге:
Хігасіа Іасепсіо гассо^ііеѵа соп р готеззе  е соп т о іп е  ІиШ

I гарагхі вѵоеііаіі, сЬе аѵеѵапо а поіа  1 ІіЬгі е 1е эсиоіе 
(С. Соііоііі, «Ье аѵѵепіиге йі Ріпосскіо»).

По дороге ои с помощью лести и обещаний забирал с 
собой всех лентяев, которым надоели книги и учеба.

Ь) попутно, мимоходом; кстати, вместе с тем.
1832. а т е / г а  §1гайа на полпути
1833. рег диехіа зігайа таким образом, таким путем; 

в этом духе.
1834. аііип^аге 1а зігайа пойти кружным путем.
1835. апйаге іп т е г г о  а ііа  $ігайа оказаться на мос

товой, иа улице:
5е пеііа т а іі іп а іа  11 то го зо  сіоп Аикизіо АІіпеІ поп рака, 

ѵа соп ііе іі іп теххо  а ііа  зігагіа (Ь. Сотрацпопе, жЬ’агпага 
в с іет а »).

Если утром должник дои Аугусто Алииен не внесет 
платы за квартиру, ои вместе с детьми окаж ется на улице.
1836. апйаге рег (и іи ве^шге) Іа ргоргіа (ѵ,хи 1а »иа)

$(гайа идти своим путем, сво'і*і дорогой; поступать по- 
своему:

«РегсЬё, Іапіо рег ііпіге, роі о^пипо ѵа рег 1а зиа зігагіа* 
(С. Тезіогі, «П Вгіапга е а іігі гассопіі» ) .

— Потому что, а конце концов, каждый устраивается, как 
может.
{Пример см. тж. Р-1125).

1837. апйаге (или зіаге) аМа §1гайа быть разбойни
ком с большой дороги, заниматься грабежом.

1838. апйаге ?иогі $1гайа а) сбиться с дороги, заблу
диться; Ь) быть нелогичным, непоследовательным, пе
рескакивать с пятого иа десятое.

1839. аргіге 1а $1гайа проложить путь.
1840. аргіг$і Іа (или ипа) зігайа добиться места под 

солнцем, выбиться в люди:
«АпсЬе Іи Іі аргігаі 1а зігагіа, саго Ьеопаггіо» 1о Іпіег- 

гирре Іа гіа (С. Саввоіа, « //  іа ^ ііо  йеі Ьозсо»),
— Ты тоже, дорогой Леонардо, — перебила его тетк а ,— 

пробьешь себе дорогу.
— ...Е бісопо е сіісопо: диевіо ё 11 то п б о  іі’океі8іогпо: е 

Чиі Ьівоепа аргігьі ип? зігасіа (ЛІ. Риссіпі. «ЕЬгеі»).
— ...И твердят, что таков, дескать, современный м и р —* 

в нем надо уметь пробиться.

1841. аззаііге (а і) іа  $ігайа грабить на большой до
роге.

1842. аѵѵіаге &и ипа (или  зи ііа) Ьиопа 5Ігайа напра
вить по верному пути:

Ьа сЗігегіопе сІеІГЕпіе г іт а в е  пеііе т а п і  йеііе зиссеззіѵе 
а т т іп із іг а г іо п і ти п іс іраіі... а ііі ріиііозіо а сопіопйеге сЬе 
а сЬіагіге 1е сове е аѵѵіаге аи Ьиопа зіга^а  ІаѵогІ... (М. Ваг- 
Ы. -Сгиьса, Ип^иа е  ѵосаЬоІагі. Рег ип цгалйе ѵосаЬоІагіо 
віогісо йеііа  Ііп&иа ііаііапа»).

Руководство редакцией словаря оставалось а руках сме-* 
нявших одна другую муниципальных властей, которые вме
сто того, чтобы дать ясную перспективу работе и направить 
ее по верному пути, вносили неразбериху в дело.

1843. Ьаііеге ипа вігайа а) ходить одной дорогой, 
одним путем; Ь) бить в одну точку.

1844. ЬаНеге іа зігайа идтя по дороге (пример см. 
0-681). 

Ьег(§і) Іа зігайа см. 5-1848. 
1845. Ьиііаге хиііа 5Ігайа выбросить на улицу, 
сассіагхі Іа $1гайа іга  (или !га) Іе ^ашЬе (уст. іга ! 

ріейі) см. Ѵ-493. 
1846. сатЫ аге §(гайа переменить образ жизни, изме

нить поведение:
II гі5о, циапбо сі 5І зепіе (ІеЬоІі, ё зетр ге  ипа гііГеза... 

регсКё р егте ііе  а поі сіі с атЬ іаг  зігасіа, <3і репзаге ипа гі- 
зрозіа, <іі Гаг сіеѵіаге іі йізсогзо (Л1 РиссіпІ, «ЕЬгеіл).

Когда чувствуешь свою слабость, смех — это способ за
щиты... потому что он позволяет нам изменить ход спора, 
продумать нужный ответ и увести разговор в сторону. 
ф р и м ер  см. тж. Ь-108с).

1847. сейеге Іа 5Ігайа уступить дорогу.
1848. йіѵогаге (или Ьег(яі), т а п ^ іа г е )  1а зігайа по

ж ирать дорогу, пространство, лететь с огромной ско
ростью (об автомобиле и т. п.):

Ьа тассЫ па поп соггеѵа. агісІігІМига зі Ьеѵеѵа Іа зігаііа 
{А. Могаѵіа. Мипѵі гассопіі готапі»).

Машина не мчалась — она буквально пожирала простран
ство.
1849. езэеге $и1Іа Ьиопа 5<гайа быть на верном 

пути:
«Оаѵѵего ё йериГаІо?*, сЬІезе; аѵеѵа Ьеп ІеНо йа чиаІсЬе 

рагіе сіі диаісипо еіеііо  бериіаіо ай аррепа 26 аппі 
«І^оп апсога сіеі Іиііо. т а  1о загй 1га поп тоИ о. 6 зиііа 

Ьиопа зігасіа» (/-. Оаѵі. *г5оШ  а Ьгапсаіе»).
Он. действительно^ депутат? — спросила девушка. Оаа 

где-то читала, чго кое-кто был избран депутатом уже в 
двадцатишестилетнем возрасте.

-Л Н у. не совсем. Но скоро будет. Он на верном пути.

1850. е$хеге ?иогі (сіі) іігас іа  сбиться с пути. 
Іаге  сопі^а88Іопе а і 5а«8і (или {аге р іап ^еге  і хаххі) 

й е ііа  «ігасіа см 5-249. 
1851. {аге $1гас1а а) пройти путь, расстояние:

51 ѵегіеѵа йаііе зсагре сорегіе йі (апри сНе аѵсѵа [аііа  
ілоКа 5Іга<1а (Л. Ѵіввпи, « і'/1  ̂ п езе  ѵи а тогіге»).
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Его покрытые грязью ботинки говорили о том. что он 
проделал немалый путь.

b) (тж. Таг§і хігайа) прокладывать путь:
Міпеаггіі апйб аѵапіі, {асепсіо зігагіа соп 1а сапйеіа 

(Сі. 0 ’А даіа. «Ц езегсііо  йі Зсірю пе»).
Мингарди пошел вперед, освещая дорогу свечой.
Ма рій... 1е ріасеѵа гізаііге іі Ьозсо... Ііпо а ип рипіо зсо- 

зсезо оѵе зсаіигізсе... ип гизсеііо е зі Іа зігагіа 1га 1е гаііісі 
подозе йеііе чиегсе (М. ВопіепіреИі, «Ь 'асдиа»).

Но больше... ей нравилось бродить по лесу... дойти до 
обрыва, из-под которого. иробИЕаясь через узловатые корни 
дубов, вытекал ручей.
(Пример см. тж. С-2645).

c) (тж. Іаг8і хігасіа) делать карьеру; преуспевать:
Ма да іап іі аппі сЬе Іаѵога пеі саН ё ипа ргаіісассіа о гт а і 

РНа: сіа е аггопе а саросатегіеге сіі зігаііа пе Ьа іаИ а 
(ЛІ Ргізсо, «Ьа сіапіа сіі р іагга»).

За многие годы, что ему пришлось работать в разных 
кафе, кое-какого опыта ои набрался: как-никак он прошел 
путь от мальчика на побегушках до старшего официанта 

<2иі 4 а е іі іпіхі, гпа іа зігагіа гарійа (Л. ОЬегйог^ег, «А р- 
рип іі рег Іа Ьіо8га[іа йі Сіиверре Ѵегйі»).

В Милане он только начинает свою композиторскую био
графию, ио быстро идет в гору.

Зоііа. — Оіашосі 1а та п о , е асЫіо! (соп ігопіа) 1*е2!.. ОЬ, 
Іеі ё ип и ото . еііе Іагй то И а  зігаііа! (С. Цоѵеііа, «Ьа 
геа ііа»).

С о ф ь я .  — Пожмем друг другу руку и прощайте. (С иро
нией) Вы... вы — человек, который далеко пойдет!

.поп роззіесіе Шоіі. т а з ііс а  ип ро’ гіі Ггапсезе, е  Іпіапіо 
ё  зіа іо  гіезііпаіо аі і а Ье^ахіопе сіі Ѵіеппа с о т е  р г іт о  зе^ге- 
Іагіо: зе^по сЬе ё Ьеп ѵізіо іп а ііо  Іосо е Гагі т о  И а  зігаЛа 
(V. Вгапсаіі, «И ЬеІѴЛпіапіо»).

. .он не имеет титулов, едва знает по-французски, но его 
намечают послать в Вену первым секретарем посольства. 
Это значит, что он на хорошем счету у начальства и сде
лает карьеру.
(Пример см. тж. 0-483).

1852. [аге зігайа а яй показывать дорогу кому-л., 
провожать кого-л.:

— АЬЬіа рахіепха. ѵеп^а, аЬЫа рагіепга.
Е Іссе зігагіа а Веаіпсе (В. Сісо&папі, «Ѵіііа Веаігісе»).
— Потерпите немного, пойдемте со мной.
И Маурилла пошла впереди, показывая дорогу Беатриче. 
Роі кП Іесе зігасіа рег Іе зсаіеііе е соггійоі Ппо а ипа 

сеііа ѵиоіа (С. Агріпо. «Ье тШ е е ипа Ііа ііа»).
Потом но лестничкам и коридорам монах проводил Риччо 

в свободную келью.
1853. Гегтагм а іпегга кігагіа остановиться на пол- 

п\ ти
1854. ^еііагхі а **а 5*га<̂ а а) стать грабителем, раз

бойником на большой дороге; Ь) выскочить замуж за 
нериого встречного.

1855. ішЬоссаге 1а «ігасіа йеііа каіиіе вступить на 
праведный путь; найти путь к спасению:

— N 011 Ьазіа, саго Сазраге, ІшЬоссаге Іа кігасіа гіеііа заіи іе, 
сопѵіепе апсііе гітапегѵ і с о т е  іі Ьо Леііо (М. Риссіпі, «Сіп- 
цие т іііопі» ).

— Вступить иа путь праведный — этого мало, милейший 
Гаспаро, нужно суметь ие отклониться от него, как я тебе 
уже сказал.
1856. іпНіаге Іа $ігайа сделать выбор, выбрать (свой) 

путь:
Кізрозі сЬе апс!аѵа Ьепіззіітга, е сЬе его гіизсііо іпПпе ад 

іпШаге 1а т і а  зігасіа (С. Ріоѵепс, «Ьа &аггеІ(а пега»)
Я ответил, что все отлично и что я, наконец, выбрал свой 

собственный путь.
1857. іп^аппаге Іа зігайа убить время в дороге.
1858. іпхе^паге Іа зігайа показать дорогу.
1859. Іахігісаге 1а зігайа а дй расчистить путь для 

кого-л. 
1860. Іеѵаге чй йі рег Іе §Ігайе убрать кого-л. с до

роги. 
тапйаге цй іп (ипа) $1гайа (тж. тапйаге цд 5иПа или 

іп те гго  аНа ьігайа) см. 5-1864. 
тап&іаге Іа $1гайа см. 5-1848.
1861. теНеге зиІІа Ьиопа зігайа указать правильный 

путь, вывести на верную дорогу.
1862. шейег8і рег ипа саіііѵа $*гайа п о й т и  по дур- 

кой дорожке, по дурному пути.

1863. тейеге (иогі зігайа сбить с пути; сбить со 
следа.

1864. теНеге (или тапйаге) іп (и на) §1гайа (тж. 
теНеге или тапйаге хиііа или іп тегго  аііа 5Ігайа) 
выбросить, выгнать кого-л. иа улицу:

«Ма іо азреНо баѵѵего ип ЬатЬіпо... е поп риб т е і іе т т і  
іп шегхо а ііа  5(гас1а ргоргіо адевхо» (О. ЗсегЬапепсо, «Ь'іп- 
Іегт іега іпатоѵіЫІе»).

— Но я действительно ж ду ребенка... и вы не можете 
вышвырнуть меня на улицу именно сейчас.
1865. шейег&і 1а 5(гас1а 1га (или (га) 1е ^атЪе (уст. 

♦га і ріейі) пуститься, отправиться в путь.
1866. шогіге пеі те гго  йі ^ігагіа умереть на улице, 

в страшной бедности (ср. умереть под забором). 
регсіеге Іа хігасіа см. 5-І881. 
1867. рі^ііаге 1а 5Ігас!а сіі чс понять в чем дело, найти 

зацепку.
1868. рогіаге Іиогі сН хігасіа ^  отклониться от темы: 

Роі. с о т е  зреззо зиссейе айіі зіогісі Ігорро... арраззіопаіі,
ссгіі сіоситепіі сіеі зеісепіо зи сиі іпі асі асШе т еііег Іе 
т ат  аззогЬігопо Іо іа ітеп іе  іі т іо  іпіегеззе, Ппепйо соі 
рогіагт і Тио.і сіі зігасіа (С. Ваввапі, «П ціапііпо  с!еі Ріпгі- 
Сопііпі» ).

Затем, как это час го случается с увлекающимися исто
риками, некоторые документы XVII века, попавшие в мои 
руки, настолько захватили меня, что я в конце концов от
клонился от основной темы.

1869. ргепсіеге 1а хігасіа направиться по дороге, от
правиться в путь:

5 т е ззо  сЬе Си сП пеѵісаге, РіпоссЬіо, со! зио Ьгаѵо АЬЬе- 
сесіагіо пиоѵо зоііо  іі Ьгассіо, р іезе 1а зігасіа сЬе тепаѵ а 
аііа  зсиоіа (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге сіі РіпоссИіо»),

Как только ішеголад прекратился. Пиноккио со своим 
прекрасным новим букварем под мышкой направился по 
дороге, ведущей к школе.

1870. — поп хареге сЬе зігасіа ргепйеге быть в расте
рянности, не знать что делать:

I сизіобі аѵеѵапо баіо т о і і і  рагіісоіагі. т а  зі саріѵа сЬе 
1а ро ііііа  поп зареѵа апсога сНе зігагіа ргепйеге (О. ЗсегЬа
пепсо. «Ь'иопго сНе поп ѵоіеѵа тогіге»).

Сторожа рассказали массу подробностей, но было ясно, 
что полиция все еще не зиает, на что решитьси.

1871. ргепйеге рег ипа зігайа направиться по какой-л. 
дороге:

Ргезе рег 1а р г іт а  зігайа сЬе е іі сарііб (О. Яогіагі, *Ье 
аѵѵепіиге (1і Сіроіііпо»).

Ои направился по первой попавшейся дороге.

1872. ргепйеге (или гассаііаге) йі хиііа 8Ігайа взять 
с улицы, вытащить из грязи. 

ргепйеге (или гітеііегьі) 1а 5*гайа 1га (или Тга) Іе 
еатЪ е (уст. іга і ріейі) см. Ѵ-493. 

1873. гевіаге а т е г г а  8(гайа остановиться на пол- 
пути. 

1874. гісаісаге 1е §ігайе сопзиеіе идти избитым пу
тем.

1875. гНаге Іа 5Ігайа вернуться:
Магіо. — Е зе чиеііа га ^агга  зі гіііи іаззе Ш гііаге Іа 

зігасіа?..
РоЬегіо. — Ѵе 1а созігіп^егето (О. Регіоіа, «Ооппе*).
М а р и о .  — А если эта девица откажется вернуться? 
Р о б е р т о .  — Мы ее заставим.

1876. поп гіігоѵаге 1а §1гайа рег апйагзепе (или Іог- 
паг§епе) а саза позабыть дорогу домой (ср. забыть 
как тебя зовут).

1877. готреге 1е $(гайе быть грабителем, разбойни
ком с большой дороги.

1878. зЪа&Ііаге 5*гайа а) ошибиться дорогой; Ь) пойти 
по ложному пути:

Рго$е$$оге. — ЗЬарІіаіе зігасЗа, Ваггііаі. ^а  рейа^оеіа ідеа- 
Іізіа поп сі Ьа іпйісаіо да сЬе рагіе апгіаѵа ргеза !а пиоѵа 
еепегагіопе (Ь. Здиаггіпа, «Ь‘евро5ігіопе ипіѵегзаіе»).

П р о ф е с с о р .  — Вы заблуждаетесь, Барциааи. И деали
стическая педагогика вовсе ие указывает нам, как найти 
лодход к новому поколению.

1879. §Ьагаг2аге Іа зіхайа а цй расчистить путь для 
кого-л.
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1880. всепйеге іп (і)$(гайа выйти на улицы (п де

монстрации, революционном выступлении).
ве&иіге 1а ргоргіа (или 1а кпа) кігасіа см. 3 ; 836.
1881. ктаггіге (или  регйеге) Іа кігайа потерять до

рогу, заблудиться.
ІВ82. коѵегсЬіаге Іа кігайа продвигаться (вперед).
1883. кріапаге 1а хітасіа а) укатывать дорогу; Ь) рас

чистить путь.
кіаге аііа кігайа см. 8-1837.
1884. кіаге рег !а хігасіа быть в пути:

Саеіапо... — РіпсЬё Рііиесіо ѵіѵе іп са®а йі ®иа тай ге , 
зарсіе... гіоѵе т а п ^ іа п о  йие, т а п с а п о  Іге: Іиііо  ѵа Ьепе. Ма 
сіаі т о т е п іо  сііе зі вроза, сіаі т о т е п іо  сЬе арге Іа т і^ ііа ...  
пп {і^ііо еіа 5*а  Рег 1а зігагіа... Іиі поп рио ргеіепсіеге йаііа 
тпасіте рій сіі диеііо сЬе Ьа регсерііо Тіпо асІевБО (Е- й е  Гі- 
Іірро, «Вепе тіо е соге т іо»).

Г а э т а и о .  — ...Пока Филуччо живет у матери, понимае- 
те._ где кормятся двое, прокормятся и трое. Но как только 
он женится и обзаведется семьей, а ведь скоро появится 
иа свет его ребенок, — ои ие сможет требовать от матери 
больше того, что получает теперь.

1885. кіийіаге Іа кігайа спешить, прибавить шагу-
1886. іа&Ііаге 1а кігайа а чй а) отрезать путь кому-л.;

Ь) стать кому-л. поперек пути, дороги.
1887. (епіаге о»пі кігайа использовать все средства.
1888. Іогпаге сіі кігайа а) быть по пути, лежать, на

ходиться на пути; Ь) подходить, быть удобным.
1889. Ігопсаге Іа кігайа а ^сі не давать кому-л. ходу, 

становиться на чьем-л. пути.
1890. Ігоѵаге 1а кігайа еіикіа найти верное средство, 

верный путь.
1891. иксіге (Гиог) сіі зігайа сбитося с (правильного) 

пути.
а саѵаі Ьіасіа е хігасіа см. С-1378.
1892. с’ё йа Іаг апсога т о і іа  зігайа предстоит еще 

большой путь, много еще надо сделать.
а сНі ріассіоп Іе Ьеііе е а сііі Іе Ьгиііе; рег циекіа 

хігасіа 5І тагііап  ІиКе см. В-457, 
аі сіесо поп 5І ш о^га Іа кігайа см. С-1828,
і йепагі поп $і Ігоѵапо рег кігайа см. Б - 127.
1893. ё ІиМа зігайа это по пути, это удобно.
1894. поп §1і Ьакіа 1а кігайа ирон. ему улицы не хва

тает, для него улица узковата (о пьяном).
1895. поп с’ё кігайа выѵода нет.
1896. поп $і 1а рііі 1ип(та зігайа сМе циапйо поп $і ка 

боѵе кі ѵайа ргоѵ. когда не знаешь, куда и д т и ,  -  длин
ней дороги не найти.

1897. 1а рій Іип^а кігайа ё Іа рій рго$$іпіа а саха 
ргоѵ. самая длинная дорога домой кажется короткой.

а Коша 8І ѵа рег рііі зігайе (тж. а К ота  сі 8і ѵа йа 
Іиііе 1е кігайе) см. К-509.

рег Іа кігайа 5’ассопсіап 1е коте (или .<;’а</ЁІі!5Іа 1а 
к о т а ) ( м. 3-999.

1898. кігайа Ьиопа поп Іи т а і  Іил^а ргоѵ. правиль
ный і і ѵ т ь  никогда не долог.

1899. 1а кігайа (Ьа(іиіа) поп теН е егЬа ргоѵ. иа тор
ной дороге трава не растет.

1900. Іа кігайа йеііа рогіа Іа сопоксі вот бог, а вот 
и порог (примг? см. Р-437.).

ІиМе Іе яігайе сопйисопо (или тепапо, рогіамо, ѵап- 
по) а К ота  (тж. рег Іиііе Іе кігайе кі ѵа а К ота) см. 
К 50й

Іа ѵегііа хі Іа зігайа йа $ё см. Ѵ-356.
8ТКАР0КО (тж. І5ТРАРОКО) т

1901. йі (и пи рег) «ІгаГого а) тайком, исподтишка; 
украдкой:

А1 ПО5ІГ0 гііогпо... г ітоп іэѵ а. » гісотіпсіаѵапо 1е 5ІгеІІе 
гіі т а п о  е апсЬе, БеЬЬепе іеі поп ѵоіекье, і Ьасі йі ііга^ого. 
диапсіо РаІотЬ і поп роіеѵа ѵегіегсі (А. Могаѵіа. «КассопН 
гопіапі»)

Не обратном П } т и . . .  она вно^ь садилась к  нам в кабину, 
я  бра.т ее за р у к у  и  лаж е, х о т я  ока и  не х о т е л а  этого, це
ловал украдкой, когда Паломби ие мог нас видеть.

b) мимоходом; урывками:
...Ь а  С аіег іп а ... гіогтіѵа 5оНап*о эссобі <1і БІгаГого іп 

т с іі оге гіі ^ іогпо (О. Ые/иссі. сЗеьзапІа поѵеііе ророіагі 
топ.аІе5І»).

. .Катерина... спала только урывками, днем.
c) ажурный (о работе).

1902. Іаѵогаге йі кігаіого действовать тайком, тихой 
сапой.

1903. Іаѵогаге чй йі кігаіого а) дурно обращаться с 
кем-л.; Ь) перемывать косточки кому-л.

1904. хареге рег (і)к!га{ого знать с чужих слов. 
8ТКАРОТТЕЕЕ ѵ

1905. а БІгаІоИеге неап. много, сколько угодно, на
валом.
8ТКАСЕ і

1906. ипа «Іга^е Йі... масса, огромное количество.
1907. 1а кігаве йе^ГіппосепІі библ. избиение мла

денцев:
5 ш  ѵессН- аиасігі йеі 50Ш ІІ0 бі сопііпсіаѵапо а зсогсеге 

1е Гіеиге й ір іп із . Іп  ипо, гарргевеп іап іе  Іа  5 (гаее  Йсвіі іп- 
посеп іі, 5і ѵейеѵа Іа саН ^а  ип Боісіаіо сііе р ге т е ѵ а  5и1 
ѵ оііо  сіі ип 1 а И а 11 [ е (р. Реггі, «Е т івіапіі»).

На старых росписях иа потолке церкви про^тѵпрли ка
кие-то фигуры. На одной и.» росписей, изображающей ^Из- 
биение ѵладенцев», можно было различить солдатский баш
мак, придавивший личико грудного младенца.
1908. Іаге ипа кіга^е устроить кровопролитие.
1909. тепаге кіга^е е гиіра сеять смерть и р;иру- 

шение.
5ТКАШАКЕ ѵ 

кігаіпаге 1е рагоіе см. Р-576.
ЗТКАЬСІО т 

Іігаге іппапгі рег 1о кігаісіо см. 1-298.
ЗТКАЬЕ т

аѵеге (или Іепеге) іп сосса кігаіі см. С-1999. 
ЗТК А М А ггА К Е ѵ

1910. к ігат аггаге  с о т е  ап саѵоіо рухнуть как подко
шенный:

І тп ^ іогп о  хиссевхе сЬе йоп С ігоіі т о  з і г а т а г г  а  іегга 
с о т е  ип саѵ оіо  (5. Вігаіі, х іі Ьеаіо сіоп Сігоіато» ' .

Однажды дон Джироламо рухиул наземь как подкошрн» 
ный.

ЗТК А М А ггО  т
1911. йаге ипо кігаш ахго грохнуться на землю.

5ТКД МВО адщ
Іекіа к ІгатЬ а  см. Т-478.

8ТКАМЕ т
акіп сНе На (а т е , іпапуіа й’о^пі в іг а т е  см. 

А -1271
сНі Ііепе саѵаііо е поп На к ігате , іч саро аІГаппо кі 

Вгаііа іі {огате  см. С -1390.
а ІаГакіпо Іаіе к іг а т е  см А-1247.

8ТКАМОССІО:
1912. а 5Ігато{гс;іо в большом количестве, в изо

билии:
АІ рііі ріссіпо пип віі ега т а '  т а п с а іо  пиііа... е Йеііа 

гоЬЬа е сіе' циаіігіпі п аѵеѵа а 5 Іга іп осст  (С Негиссі, »5еі- 
5апіа поѵеііе ророіагі топіаіеьі»)

Младший брат ни в чем нужды ие зиал... добра и денег 
у него было •— хоть отбавляй.

8ТКАМСІЮЕІОКЕ га
1913. аѵеге ^Іі кіхапсгиеііопі нкать; рыгать.
аі ^іоѵапі і Ьиопі Ьоссопі, аі ѵессііі §1і кігаприаііопі 

см. С-620.
ЗТКАРА К^АКЕ ѵ 

рагіаге е кігарагіаге «епга тікегісогйіа см. М-1554. 
5ТКАРА22АКЕ ѵ 

кігараггаге іі тек ііеге  см. Л\-1293. 
к ігарагіагкі Іа рапсіа см. Р-214.
сНі кігарагга сапі е даМ , поп 1а Ьепе і яи’ (а іи  см.

С-490.
ЗТКАРЛгХАТО а/>§ 

ѵііа кігараггаіа  см. Ѵ-702.
1914. а1'а кігараггаіа кое-как, небрежно, через пень- 

колоду; спустя рукава.
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Ііп^иа (или  Ііпдиа^діо) йа хігарагго см 1,-650.
1915. Сіа хігарагго заурядный, плохой; низшего ка

чества (пример см. 0-897).
Гаге ипа ѵііа сіі хігараггі см. V 736.

5.ТКАРРА:
1916. а хігарра а хігароа (тж. а $ігарра е іліГ&і) 

тоск. впопыхах, в страшной спешке; иа скорую руку; 
с ходу, ие сходя с места.
5ТКАРРАВЕСС0:

1917. а «ІгарраЬессо поспешно; впопыхах, на скорую 
руку; с ходу, не сходя с места.
5ТКАРРАСАѴс22А:

1918. а яігаррасаѵегга случайный, па с ''умаю (о 
сделке).
5ТРЛРРАКЕ ѵ 

«Ііарраге Іа Ьепйа йадіі оссЬі см. В-177 
кігаррагкі і сареііі си. С-650, 
хігарраге Іа саѵегга см. С-1410, 
хігарраге Іа согйа см. С ‘-І66С 
«ігарраге И сиоге см. С 3280 
хігаррагхі дс соі л ;піі см 0-197 
хігарраге Йі (или  йа) ао ізс см О-тУ 
хігарраге іі Наіо см. Р-599 
хігарраге Іа (одііа см Р-971. 
ьігарраге 1е Іасгігпе см. 1.-72. 
зігарраге йа тапр іаге см. 'А 373. 
хігарраге 1а тахсНега а чй см. М-89І* 
хігарраге іі (или  а) рапе см. Р 285. 
вігарраге М рап йі Ьосса а ^й см. Р-28ь 
хігарраге 1е вагоіе йі Ьосса см. Р-577. 
вігарраге Іа реііе см. Р-1060. 
кігарраге Ігорро Іа согйа см. С 2606. 
зігарраге I ѵеіі см. Ѵ-194. 
вігарраге Іа ѵегііа а чй см Ѵ-347. 
вігарраге Іа ѵііа см. Ѵ-761
сііі $і реКіпа соп Іе ргсргіе т а п і поп * ассог^е йі 

5Ігарраг$і і сареііі см. М 697.
сИі ігорро Ііга, 1а сога; іігарра (тж. Ііга Іііа е 1а 

согйа 5І хігарра) см. 5-1385.
з т к а р н а г о  ів е

рагіаге с о т ’ип ІіЬго вігарраіо см. Р-455. 
йепіе хігарраіо поп йиоіе рііі см. 0-205.

БТКАРРО ш
1919. вігарро аііе ге^оіе исключение из правил:

Оеі гевіо, сепа беііа Ѵ івіііа гіі Маіаіе е «сепопе*
?і. 5>і1ѵс5іго гіепігапо пеііа Ігасіігіопе. е овпипо <іі поі ё  
ргопіо іп апіісіро а !аге ипо хігарро а ііа  ге^оіа е... аі- 
Гѵсопотіа е а ргерагаге диаісоха соі іюссНі (сѴ І/піір» , 
18 ііісетЬге 1957).

Б конце концов, рождественский ужин и ужин в новогод
нюю ночь — это традиция, и каждый из иас готов заранее 
сделать исключение из правил н... из семейного бюджета и 
приготовить что-нибудь повкуснее.

1920. а  хігарро рывком, резко:
Ьа тассЫ па рагіі а 5Ігарро (Е. Раііі, «г Ѵп ЬеІШ зіто 

поѵетЬге»).
Машина рванула с места.

1921. а 5 гаррі урывками.
5ТКА5СІСАКЕ і-

хігахсісаге іі шаіе см. М 222 
хігахсісаге і ріейі Цм Р-1703.

5ТКА5СІСО т
1922. Іахсіаге ипо вігахсісо оставить след (о болезни  

V Т. п.).
1923. 1а$сіаг($і) (йіеіго) 1о хіга^сісо соше 1е Іитг сНе

га оставлять за собой след; оставить после себя пе
чальную память.

1924. рагіаге соп Іо хігазсісо говорить, растягивая 
слова.

1925. г е ^ е г е  іо 5Іга5сісо а чй низко льстить, лизо
блюдничать.

§ТКА5>СІСОГ»Л аѵо
а Ііп&иа хігахсісопі см. І.-662.

БТКАЗСШАКЕ о 
-Ітахсіпаге 1а реппа см. Р 1185.

5ТКАТТА /  (тж. 5ТР.АПХМЕ т)
1926. а 5Ііа«е (тж. а яііайопі) скачками, рывками; 

прерывисто.
5ТКАѴШСЕКЕ ѵ 

Ьа$(а (или Ьі$о^па) ѵіпсеге е поп $і йеѵе хігаѵіпсеге 
см. V 583.
5ГКА/;ІАРЕ ѵ 

хігахіаге іі сиоге см. С-3280, 
кігагіаге Іа 1іл^и<і см. Ь-693. 
хі' іхіа.-е ^Іі огессНі см. О 568. 
хСтахіаге і диаНгіпі см. (2-76.

5ТКЕСА / 
гассіа аііе «Іге^Не см. С-14.
1927. Йаг«і аііе «Ігедпе приходить в отчаяние, отчаи

ваться.
19ѵ:8. рагеге ипа 5Іге<та (или рорраіо Йаііе 5Іге^Не)

бы'Иэ хѵдым, сухим как щепка.
5Т1<ЕОеА I

1929. аііа $(е$$а (и іи гпейечіша) 5<ге§иа на один 
манер, одинаковый, похожий.

ІаЗО. а іаіе кігедиг. до такой степени
1931. кіийісаге (или шІ5игаге) аііа ргоргіа кіге^иа 

мерить на свой аршин.
1932. те ііеге (или тіхигаге) (1и((і) аііа віечха 5<ге- 

^иа (или аііа кіге^иа соіпипе) мерить (вссх) на одну 
мерку, иа один аршин.
5ТКьР1ТАКЕ ѵ 

зігерііагс аі циаііго ѵепіі гѵ  Ѵ-216.
5ТКРТТА I

1933. аЬе $(геііе в затруднительном положении:
Іпсгсйиіа, Ь ігйа 5і ге*е сопіо йі евБіге а вив ѵоНа ро- 

кресіаіа: чпа кішиіаігісе сЬе, а ііе МП и е  аѵеѵа (1е5І5(і(о 
(I  Попаппі, « V айи ііега» ).

Недоверчивая по натуре. Лннла поняла, что и са«а  по
па іа  под подозрение в том, что симулировала ограбіеине 
и, прижатая к стенке, откг залась от жа.іоСы.

1934 — еххеге (или  ♦гоѵаіві, ѵейегчі) аІГе 5Іге11е
a) оказаться в крайне тяжелом положении, в крайне 
стесненных обстоятельствах; испытывать (денежные) 
затруднения-

ьа 5о1игюпе. ога сЬе 5І іго \аѵ а а ііе  хігеНг (П  ё аррагка 
Іи іт іп е а . пееапйо і яиоі гаррогіі іп ііт і соп ЛіігеІІ і. с іі, 
с о т е  р: т а  сойа. 5І кагеЬЬе Ігоѵаіо аГ (1* [иогі <]і о^пі ге- 
5роп5аЬіІі1а (С. Рагізе, «11 і і . і а п ^ ш п е п )

Ответ пришсп на ум Луиджи с быстротой молнии: теперь, 
когда его рижали к стенке. Сети отрицать, чтг у негг с 
Миреллой была любовная связь, можно снять с сеоя всякую 
ответственность.
(Пример см тж. Сі 237).

b) не иметь (ни минуты) времени; страшно спешить.
1935. — гпеііеге (или рогге) дй аііе хігеііе прижать 

к стенке, поставить в безвыходное положение:
Еіопа %іа репзаѵа сНе е^Н гіісеѵа ипа аііга  ^и^іа т а  

дьегіп "оН а поп іепіо перриге Йі *пеиегІо а ііе  кііеііе е 51 
ІітН б  5о11ап{о а {агеіі овяегѵагг сЬе циеііа ега Гога іп сиі 
вагеЬЬр гіоѵиіо евзеге аІГипіѵегзіІа (/-■ Ш Раісо, кііпа аоппа  
<іі5РопіЫІе»).

Элена понимала, что ои снова лж ет, ио на этот раз она 
д аж е ие пыталась утишить его и ограничилась лишь заме» 
чачием, что ему пора бы уже быть і университете.

5 Іеііе  іі еіоѵіпе іп [огзе ип т о т е п іо  Йі Іогпаге Іпйіеіго. 
рег т  Чіегіо а ііе  бігеИе, е гаг1о рагіаг рій сЬіаго... (Д. Мап 
20пі. «7 ргот еззі 5рп5і»).

На минуту Ренцо остановился в нерешительности, думая, 
не вернуться ли назад, чтобы припереть дона Аббондио к 
стенке и заставить его объясниться.
(Пример см. тж. С-1225).

1936. йаге ГиІІіта *1геНа прикончить, добить
1937 іегеге а 8ІгеМа жнть скромно, на небольшие 

деньги
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1938. ѵепіге аііе «(геііе подойти к сути, к существу 

дела.
Гга Сгівіоіого. аѵѵегіііо йа дш ьіе рагоіе сііе Чпеі Бі^поге 

мгсаѴ а (іі Іігаге аі р. ^ і о  |е  зие рег “оіееге іі с1імч:г ;о 
Іп сопіева, е поп йаг^Н Іиодо гіі ѵепіге чііе 5<гсИе... гіір^че 
БиЬііо. соп ип Іопо воіптезхо.. (/1- Мапгопі, г /  рготеззі
51)05І» ).

Поняв, что синьор старается игтолковать его слора в 
дурную сторону, чтобы превратить беседу в ссору и ие дать 
ему перейти к существу дела... т д р е  Крнстофо. о тут же 
отве ил смиренным голсю м...

5ТКЕТТО а з ” е щ 
*(ге14і соше ассіилНе (іп ип Ьагііе или іп всаіоіа, 

пеііа хаіашоіа) см- А-78.
1939. х(ге14о соше ип ЬисІеІІо узкий как  кишка (при

мер см. 0 - 3 1 7 ) .
к4ге(1о аПа сіміоіа (или сіі сіпіоіо, сіі сіпіига) см. 

с-і9;і(і.
ь4ге44о шарго си  М-129.
сашега &4ге41а см. С-257.
а $(ге44а іпапо см М-492.
йі 5Іге44а шікига си. М 1573.
а $(ге(4о гі<*оге см. К-363.
а Ьосса «Ігеііа см В 450.
сои Іа Ьосса кігеііа (а сиоге) см. В-851.
соі сиоге $1ге14о см. С-3217.
а Йеиіі 5Іге44і ш  0-147.
сіі піапо .<>4ге44а си. М-492.
1940. апсіаге х4ге41о жить скудно, в крайне стеснен

ны1; обстоятельствах.
аѵеге іі сиоге $4ге44о см. С 3238. 
аѵеге Іа шапо $4ге44а см. М-549, 
аѵеге іі ри^по к4ге44о см. Р-2396
1941. аѵеге Йеііо х4ге14о быть скуповатым, прижими

стым.
ехзеге юьа ьігейа сіі с]с1 см. С _'89і. 
е$$еге сіі шапісНе х1ге14е (или сіі міапіса к4гс44а. кігеКо 

(Іі іпапісНе) см. М-396.
(аге Іа Ьосса $4ге41а см. В-892, 
шогіге а рогго $4ге44о си С-913. 
іемеге Іа Ьогка к4ге44а см. В 104 I
1942. Іепеге х4ге44о чсі держать кого-л. в строгости:

С>і'чшІ ѵгаѵато йие Ь атЬ іпс. ОікеІІа ега (епи(а ®1геНа 
зігеііа , Іапіо сЬе соп т е  5І Іаяпаѵь Йі поіі роіег п с п т е п о  
апйаге аі с іп ета  (С. Раѵезе, «Г а <1оппе 5оІе>)

К о г.ч.і мы были маленькими- Л ж и ч е п у  держали в боль
шой с ір о тст и ; она даж е ж л о в а л а с ь  мне, что не может 
сходить в кино.

Іепеге яігеііі і согсіопі ёеііа Ьогза см В-1014. 
Ігоѵагхі >.4ге44о Іга йие а«м см. \  12Ы. 
ѵіѵеге іп ь!ге44о соп!а44о Йі к о т ііо  соп дй см. С-2495. 
сНі рег а!4гиі рготе44е ѵа рег Іе Іаг&Ье есі еясе рег Іе 

.ч4ге44е см 1.-180.
Іаг^о сіі Ьосса е 5Іге44о сіі т а п о  (тж. Іагро а рагоіе, 

$1ге44о а Гаііі) см. 1.-168.
пароіеіапо, Іаг^о сіі Ьосса е х4ге44о сіі т а п о  см. N-11. 
ріссоіо аіго ксіо^Ііе 84ге14о п о й о  см. А-382.
Іа ріи ъ1ге44а ё Іа ѵіа Йеі ѵего см. V 520 
хе 1І Ігоѵі сіаі Ьіхорпо &4ге41о, р гіта  сНе сіа аІ4гі ѵаі 

гіаі роѵеге44о см. В-784.
5.4ге41а (ё) Іа Го^На е Ібг^а Іа ѵіа; <1і4е Іа ѵо$4іа сЬе 

Ьо с1е14о Іа т і а  см. Р-974.
4аіГІіа Іип&о е сисі $4геі4о см. Ь-955.

8ТКЫ ТО ІО  тп
1943. ехяеге іп ипо «4ге14оіо быгь как в тисках (в уз

кой одежде)
5ТКЮ ЕКЕ ѵ

реіаге Іа е ііііпа (и ,и Іа рагга) хепга Гагіа ж4гіс!еге 
(тж реіаге или реІассЬіаге іі роііо хепга Іэгіо хігісіеге)
см 0 - 7 5 .

Іа реегіо(г») гиоіа сіеі сагто ё яи< На сЬе х4гіс1е см.
К-642.

8Т К ІС \К Е  о 
84г;^аге Іа ша4а$ха см М-923.

ЗТКіСЫАКЕ ѵ 
поп &і рио 54гі^Ііаге е 4епег Іа т и іа  см. М-2148.

8 і КІЬЬАКЕ ѵ 
54гі11аге со те  ип'осл (сіеі Сатрійо^Ііо) см. С 365. 
чиапи’ипо ё с!і$^гагіа4о, 1и44і БІгіІІапо аі Іиро см. 

Ь-1013.
ЗТКШСА !

1944. поп гіаге ипа к4гіпра гроша ломаного не дать, 
саро кепга Ііприа поп ѵаіе ипа хігіп^а см. С 813.

8ТК1КОАКЕ ѵ
54гіп!таге аІГо$$о см. О 710.

5Т К ^О Е К Е  ѵ 
84гіпреге Іа сіп^Ніа см. С-1933. 
і4гіпреге Іа сіп4оІа см. С-1938.
84гіпреге і сіпіоііпі а см. С-1940 
хігіпреге Іа сі.иига см. С 1943 
в4гіп^еге чсі аііе согае см. С-2652. 
к4гіп{теге і согйопі сіеііа Ьогка см. В-1035. 
вігіпреге іі сиоге см. С-3280.
54гіп§еге і Йеп4і см. 0-198,
к4гіпееге Іе Іііа см. Р-79-1.
я4гіпреге ип ігепо (или і Ігепі) см. Р-1296
я4гіппеге Іа т а п о  пеііа хрека см. М-66Ь.
5Ігіп{геге Іа тог$а см М 1924.
$4гіг(теге іі тогхо см. Л-19о6 
к4гіпреге (Іа) пеЬЬіа см. N 125 
х4гіп{геге Госсіііо см. 0-215.
$4гіп{гег$і Іа рамсіа <м Р 214.
$4гіпдег$і аі раппі а дй см. Р 331. 
хігіпреге і раппі а(1 Іом^о а см. Р оЗО. 
в4гіпйеге а рагІатеп4о см. Р-449.
84гіпреге іі ра$$о см. Р-827. 
х4гіп{;еге цй а диа44гіпі см (̂ ) 77 
ястірегхі пеііе храііе см. 5 127 * 
в4гіп^еге і 4етрі сч. Т-289, 
хігіпреге 4га ГичоГо е іі т г г о  см. и -222 
аііо 84гіпреге сіеііе ЬаІІе см. В 112. 
аііо 54гіпреге Йеі со.ііі см. С 2523 
аііо $4гіп{теге Йеі посіо см. N 364
1945. вігіп^і 54гіпді в заключение, закругляясь, в 

конце концов:
Іп 50П ітг\ Іе Ігарро іе  е  кГ іп гп рІі. 5М 550, се 1і {аЬЬгісЬіГіпТО 

йа поі: іп д г5(о еахо. гіп и псіапй о  а 'Г и з о  Й еііа пов^га ііп- 
^ и а  рег ип*5 ііч ій іп е  сііе »1пп^і ьігіпя», поп На а ііг а  гйггюпе 
о ііге  п [л! 1 г1 йеі «рагіаг ііпе» (Г. РссНі, «Ь’ИаНапо [асі.іс»),

В общ ем, ловуш ки и помехи мы засто создаем  I 'бе 
сам и , о тказы в аясь  от уп отребления с ю в  ро д н о ю  п ’Ы" і Тут, 
куда  ни кинь, одна лиш ь дричина — стрем ление ^вы раж аться 
изы сканно».

1945®. сЬі то ііс  (и ш 4'орро) аЬЬгассіа (или сНі 4и44о 
ѵиоіе). пиііа <;4гіпре (тж. гНі рііі аЬЪгасгіа, тепо  хГгіпре) 
^  многого ж елать — добра не видать; мноі ого поже
л аеш ь— все потеряешь:

А сЬіегіег Ігорро гі5іЬіаѵа йі поп оііепег пиііа... Оі^, 
с 'ё  ип ѵессіііо айаріо: СНі Ігорро аЬЬгассіа пи ііа  яігіпіге 
(Е. Савісіпиаѵо, «Сопогеѵоіе Раоіо I  еоп[ог(€»).

Потребовав слишком многого, ои рисковал не получить 
ничего... Ведь есть же старинная послоаица: многого же
лать — добра ие видать.

— СНі (горро аЬЬгассіа пиііа 5Ігіп#е. АИога Місепі пеііа 
^гапйе іга 5і сотш о85е.

— СЬе сова Ьо ѵоіиіо сЬе {озве гіі Ігорро? ОіиБіігіа! 
(/. «Спа ѵі1а»).

— М ногого п о ж е іа г ш ь — последнее попгеряешь.
Тут разгневанный Мнчеии еще больше распалился.
— Ну что я такого особенного хотел? Справедливости!

йоѵе чігіпсге Іа хеагра, поп Іо 5а аііго сііе сЬі ГНа 1п 
ріейе см. 5 354. 

іі пойо $4гіп{те аГіа роіа см. N-377 
р0580іЮ 84гіпдег5І Іа та п о  см М-708. 
ч4-іпре рііі 1а гатісіа  сЪе Іа допп(е11)а см. С -294 
іі іе тр о  54гіпре см Т-340.
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ЗТКІРРАРЕЬЬЕ:
1946. а кігіррареііе (обыкн употр. с гл. тапдіаге) до

отвіі іа
I ЬигаШ по... поп аѵеѵа т а і  роіиіо раі.гс 1е ѵессе... т а  

<1 иеііа вега п та п ^ іо  а 5Ігірраре11е... (С. Соііойі, «Ье 
аѵѵепіиге б і РіпоссНіо

ІІш ж к и о . терпеть не мог вики, но в  этот вечер он 
наелся ею до  отваі?

51КІ5СІО  т 
1Р47. йі кігіксіо тоск. без перерыва, непрерывно.
1948. — іігаге сіі кігіксіо продолжать без перерыва.
1949. а Іиііо зігіксіо вовсю.

5 Т К І//А К Е  ѵ
«Ігіггаге іі дапаксіпо см. С-209, 
кігіггаге ГоссНіо см. 0-215.
1950. йа кігіггагкі хогь выжимай.
1951. кігігга кітігха в заключение, закругляясь. 

5ТКОРШ АССІО(ЬО) т
1952. Іепеге (или  ргепйеге) чй рег іі 5ио кігоііпас- 

сіо(Іо) ни во что не ставить кого-л.
ЗТКОЬООАКЕ о

кігоіо^аге хиі Іопйі йеі саНё см. Р І022 .
5ТКОМВО т

1953. поп с’ё 5ІгопіЬо тут ие развернешься, тут не 
разбежишься.
5ГПОІЧСАКЕ ѵ 

кігопсагкі Іе т а п і йаііа Іаііса см. М-667, 
хігопгагві йаііе гіка см. К-418.
0 ѵа о 5і кігопса! см. А-727.

5ІРОГ^СО аде
5РПІІГ5І 1е ^ атЬ е  8ІгопсНе см. О 178.

5 Т К 0 \2 0 ( Ь 0 ) т
1*>54. іиМі 8Ігопгі Ішпапо презр. =  навоз всегда 

дымится (о куряших подростках).
5 ГКОРІССІАКЕ ѵ

• 9э5. кіхоріссіагкепе ни о чем ие заботиться, ни на 
что не обращать внимания.

.<;ігоріссіаг($і) 1е шапі см. М-668.
ЗТРСЬРІАКЕ ѵ 

іі Ігорро кігорріа см Т-956.
5ТК022АКЕ ѵ 

яігоггаге Іе рагоіе іп Ьосса см. Р-578.
1956. Іагкі &і.го22аге самому в петлю влезть, б й я т ь  

в долг у ростовщика.
поп ГНа кітоггаіо Іа Ьаііа см. В-106
1 іпе^Ііо Ьоссопі коп ^иеііі сНе кігоггапо см. В-985.
1957. пеапсЬе а кіхоггагті! ^  легче удавиться!, ни 

за кчкие коврижки!
5 Т К 0 2 2 0  т

1958. йаге Іо кігогго рим. дать взятку, подмазать. 
5ТР1ЮСЕКЕ ѵ

1959. 8ігист&ег5і сопіе апа сапйеіа (и іи  со те  1а егга)
таять как свечка:

II сапсеіііеге... 5і БІгивееѵа с о т е  1а сега йі р«егѵі 
лпсТ)’ер1і (Р. Еап}апі. «Сессо с1'А5со1і»).

Советник... буквально сгорал от желания присутствовать 
на этой церемонии.

*1ПШ{теГ81 ІІ сегѵеііо см. С -1598 
хігирдегкі а Іиосо Іепіо см. Р-1545. 
вІтирЬегзі іп (или йаііе) Іасгіте см. Ь-73. 
х^гик^егкі іп ріапіо см. Р-1528.
*1гидеегеЬЬе іі Регй (ке Гаѵекке) см. Р-1330 

ЯТІшЬьА 
хетріісе йі Ѵаі йі 81пі11а см. 5-617.

5ТКІШЕІЧТАКЕ ѵ 
сНі Ьепе «Ігитепіа, йогіле кісиго (е Ьепе 8’аййогтеп- 

1а) см. В-531.
5ТКиМЕ1\ІТО т

1960- еззеге яігшпепіо йі дй быть чьим л (послуш
ным) орудием.

1961. еккеге кігитепіо рег дй не составлять трудно
сти, быть легким для кого-л.

еккеге Іеко (или (ігаіо) со те  ипа согйа йі ипо 5Іпі' 
теп іо  см. С-2650.

1962. Гагкі кігитепіо Йі чсі стать орудием в чьих-л. 
руках.

1963. тпиіаге «ігшпепіо переменить игру, изменить по
литику.

1964. 8ѵе{?1іаге ипо 8Ігитеп(о заиграть на каком-л. 
инструменте.

1966. сЬе хігитепіо? что это за штука?
(га раіапіиогпіпі ипа рагоіа ё ипо кітитепіо см. С-43. 
>966. зе 1о кігитепіо поп ё Іоссо, поп хі за сЬе ѵосе 

аЬЫа ргоѵ. все познается на практике.
5ТК1Л ТО а88

1967. кігиііо с о т ’ипа сапйеіа исхудавший, изможден
ный.

1968. еккеге кігиііо а... испытывать острую нужду в... 
5 Г К и 2 2 0  т

роііііса йеііо кігигю см. Р-1949. 
кіотасо йі кігигго см. 5-1762.
1969.*Іаге со те  ^Іі кігиггі прятаться от действитель

ности, закрывать глаза на происходящее:
...Іо (гоѵо оггспсіо ип Іиіиго Іеспоіовісо: т а  поп рожхл 

п е т т е п о , рего. Іаге с о т е  діі зігигхі: сіоё сЫийеге ^11 оссЫ 
гіаѵапіі а чиевіа геаНа («Ьа пиоѵа уиеБііопе йеііа  Ііп%иа»).

Индустриализированное будущее для меня ужасно, по все 
же я не могу прятать голову, как страус, перед лицом этой 
реальности.

з т и с с н іг м о  т 
§іиссЫпо сіі Ьисса см. Ь-800.

ХТЫССО I т
1970. евхеге сіі хіиссо быть холодным, бесчувственным

как статуя.
1971. Іаѵогаге 6\ §1иссо а) делать гипсовые статуэтки;

Ь) мазаться (о женщине).
1972. гехіаге (или гішапеге) йі віиссо окаменеть, 

остолбенеть:
— Соп 1а т і а  іі1о5о?іа, ога 1і Іассіо гітап еге  ІиНІ «II 

хіиссо! (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Со своей философией я их всех доведу до столбняка!
Оиезіа ѵоііа т а е з іго  Сіііе^іа гезіб сН БІиссо, со%11 оссЫ 

Іиогі ёеі саро рег Іа раига (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі 
РіпоссНіо» ).

На э т о т  ра^ мастер Вишня остолбенел и выпучил глаза от 
страха.

А! таН іпо , 5ѵей1іапйо5І, гехіб гі! хіиссо: киИа зеегіо іа... 
с ’ега ип ѵевіііо пиоѵо пиоѵо (/. Саіѵіпо, «РіаЬе Наіюпе»).

Проснувшись поутру, купец прямо-таки остолбенел: на 
кресле леж ало новехонькое платье.

5ТІІССО II а ёё
1973. еккеге кіиссо йі... не терпеть, не выносить, быть 

сытым по горло.
5ТШ?ІАКЕ ѵ 

кіийіаге іі с а т т іп о  ем. С -310. 
кіийіаге Іе сорегіе йеі ІГЬгі см. С-2598, 
кіийіаге Іе рагоіе см. Р-579. 
кіийіаге іі ракко см. Р-779. 
кіийіаге іі ресогопе см Р 979.
$1ийіаге | и кігайа см 5-1885.
^іийіаге йаі ѵего см, V 370
аѵеге кіийі ио пеі Ьиехіо см. В-1389.
поп дѵеге кіийіаю И ^аіаіео см. С-45.
поп с’ё Ьіко^по й'аѵег кіийіаіо ГаЬЬасо см. Е '79.
1974. поп Іа кіийіаі 4ап1о! да ие тяни гы рг’ину! 
зіийіа Іа та ІетаН са гм. М-РЗО

ЗТІІОІАТО 088  
рагоіе кіийіаіе см. Р 469.

5ТІШ ІО т 
Ігексо йі кіийі см. Р-1301
1975. а ЬеІІо (или когптоі зіийіо начю, нарочно, 

(пред) намеренно.
1976. Ьиопо кІисМо готре (е ѵіпсе) геа (ыЧипа ргоѵ. 

=  терпенье ч труд все перетрут
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5ТІШ ІОЗО адд 

1977. еххеге «іийісзо ѵегхо дй замышлять, строить 
козни против кого-л. 
БТЫРА { 

аѵеге іі сегѵеііо пе!1а к(и!а см. С-1569. 
1978. ѵасіа аііа $(иіа! исчезни!, скройся с глаз долой! 

5ТЦРАРЕ ѵ 
0&ПІ ЬеІ ЬаІІо кіиіа см. В-137, 
іі рапе йі са$а 8(и1а см. Р-300. 

5 > тію іа  / 
1979. гаЬЬегсіаге ипа к(иоіа =  пытаться наладить не

поправимое. 
5Ті)РЮ О  адд е т

1980. зіирійо соше Гасциа саійа ^  глуп как пробка. 
ѴІ80 сіі $(ирійо см. Ѵ-643. 

З Т іт А  / 
1981. йаге Іа $(ига (а...) а) откупорить; Ь) дать во.ію 

своим чувствам; высказаться, выложить начистоту; от
вести душу;

С о т р аШ ет і: соп ѵоі [о аІѴарегІа, е роі гіоѵеіе зареге сЬе
I зоШагі 5(аппо г іііі... е роі чиапйо сарііа, сіаппо 1а зіига 
(С. СІІІ5ІІ, «Ерізіоіагіо» ).

Поймите меня: ведь с Вами я говорю откровенно, а Вы 
должны знать, что скрытные люди молчат.., но когда придет 
пора, даю т волю своим чувствам.

Роѵегіпо. авреііаѵа ипа рагоіа, ип топозіИаЪо. ип сеппо 
т е  рег аііассаге е гіаг 1а зіига, ега ріепо соте ип иоѵо, 

зі ѵебеѵа. баѵа сіі іиогі... (А. Р а Іа г г е в с Ы «Ьа тессапіса йеі- 
1’ат оге»).

Бедняга. он< ж дал о т  меня слова и л и  х о т я  бы знака, 
чтобы дать волю своему языку; его просто распирало от 
н о в о с т е й  — это сразу бросалось в глаза...

Ма о гт а і аѵеѵа сіаіо 1а зіига а Іи ііа 1а зиа рагіапііна е 
пеззипо роіеѵа Ггепагіо (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Но он уже открыл фонтан, и никто ие мог его остано
вить.

Ьа йоппа беііе риіігіе ега зеттірге Іеі а йаге Іа  зіига а ііе  
таісііеепге... (/. Саіѵіпо, «Ье СовтісотісНе» ).

Уборщица всегда первой распускала сплетни...

З Т і т А К Е  у 
$(игаге а дй огессНі см. 0-582. 

з т и г г іс А К Е  ѵ 
миггісаге іі сапе сііе йоппе (или сЬе ^іасе) см С-453. 
5(иггісаге і йепіі см. 0-199. 
кіиггісаге і киоі Іеггиггі см. Р-464. 
кіиггісаге іі (огтіс(о і)аіо  см. Р-1081. 
к(и22Ісаге Іа ріа^а см. Р-1482. 
кіиггісаге іі (или ип) ѵехраіо см. Ѵ-417. 
поп $1иг2Ісаге Гогко циапсіо ^іі (ища іі па$о см. 

О 651.
8Іі оссНі кі $1и22Ісаііо соііе ^ о т ііа  см. 0-251 

8Тиг21САКЕЬЬО т 
Гашоге поп ё Ьеііо «е поп ё кіиггісагеііо см. А 670

з и  аѵѵ е езсі 
1982. ( іп) «и е (іп ) оіи (обыкн. употр. с г.?. апсіаге, 

с а т т іп а г е , есс.) а) вверх и вниз; Ь) взад-вперед, туда- 
сюда :

Ѵагіо зи е ^ій рег 1а зіапха зепга рій еиагсіаге Магіа 
(Т Ѵагпі, «Мстогіе й і Е иеет о В гаѵ еі(і» ).

Я хожу взад и вперед по комнате и уже не смотрю иа 
Марию.

...II т іп ізіго , йоро ип т іп и іо , зі аіго. Ъаіід II ри^по зиі 
іаѵоіо, со тіп с іб  а разведем те «и е 2 ій, зігіп&епгіозі Іе 
тпапі гііеіго 1а всЫепа (С. Агріпо, «II гацагго сііе поп ѵо- 
Іеѵа ітрагаге>).

...Минуту спустя министр встал, ударил кулаком по столу 
и принялся ходить взад-вперед, заложив руки за спину. 
[Пример см. тж. А -738).
1983. — агаге іп хи е іп діи шататься без дела.
1984. ей рег ^іи приблизительно, почти:

Рі т е  |?1і <1ігаі сЬе зи рег рій т і  роззо сЬ іатаг  сопіепіо... 
чиапгіо репзо сопк апсіо Гіпѵегпо «ісіГаппо раззаіо  (О. Сіи- 
8іі. «Ерівіоіагіо»).

О себе могу сказать, что в обшем грех жаловаться, осо
бенно когда вспоминаю прошлогоднюю зиму...

Візо^пегеЬЬе зи рег р.й гіне зеШ тап е рег гпепаге а саро 
чиезіа Іассепгіа [С. Сагйиссі, «О реге»).

Потребуется приблизительно недели две, чтобы довести 
до конца эту работу.

— Е іі С а т р о  гіеі т ігасо іі гіоѵ’ё? — йотапйб РіпоссЬіо.
— Ё чиі с  йие разхі.
О еііо  / а ііо  Ігаѵегзагопо 1а сй іа  е. изсііі Іиогі «іеІІа ти г а , 

зі Іегтагопо іп ип с а т р о  зоШ агіо сЬе. зи рег дій, зо т і-  
^ііаѵа а іи ііі &1і аіігі с а т р і  (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге й і 
РіпсссНіо» ).

— А где же это поле чудес? — спросил Пиноккио.
— Тѵт, рукой подать.
Сказано — сделано, оии пересекли весь город и, покинув 

его стены, вышли в открытое поле, почти такое же. как лю
бое другое.
(Пример см. т ж . С-2718; Р-1351: 3-538).

іп яи 1а шогіе см. М 1954. 
1985. хи яи пеі (етро  ^  все дальше в глубь веков;

Рег і Ііпігиізіі, Геіітоіо& іа 5’ісЗепШіса соп 1а з1:огіа йеИа 
рагоіа. рег сиі зі гізаіе ііаііа Іаяе ойіегпа йі ип ѵосаЪоІо 
аііе Іазі апіегіогі, ассотраенапгіоіо зи зи пеі іе т р о  ііп 
Чиапіо е роззіЫе (В. Мі%Ііогіпі, «СНе с о в е  ип ѵосрЬа- 
іа п а  ).

Д ля лингвистов э т и м о л о г и я  — это история слова. Они 
отталкиваются от современного значения вокабулы и идут 
все дальш е и дальш е в глубь веков, доколе это воз
можно.
а (еіпро (или аі (егпрі) сНі 8І (ігаѵал зи 1е саіге с о ііе  

саггиі оіе см. Т-231. 
1986. апйаге (іп) хи а) идти вверх, подниматься; 

Ь) повышаться (о ценах)-, с) улучшаться, поправляться; 
идти на поправку. 

апйаге іп «и соііа сапіаіа см С-545, 
апйаге «и Й: ^ігі см С-676.
апйаге *и рег 1е пиѵоіе (или рег і пиѵоіі) см.

N-624.
апйаге «и реі регі см. Р-1307. 
Ьаігаге 5и соше ипа гпоііа см. В-145. 
1987. Ье(ѵе)гсі «и вспрыснуть, обмыть, отметить бо

калом вина (пример см М-577). 
поп сгейеге йа! (е((о іп $и (или рій 5и сЬе іі (е((о) 

см Г 629. 
Йаг$і ки рег Гип^Ьіе соі таг(еІ1о см. М-869. 
1988. йіге 811 продолжать рассказ, 
гііге «и рег і сапіомі см. С-593.
1989. йогшігсі «и забыть, отложить в долгий ящик, 

забросить.
1990. те((еге ки а) построить, собрать, смонтировать;

b) обзавестись; начато (дело и т. п.):
АІЬегіцНі. — Е ф іап іі йепагі 11 оссоггопо... г<?г 5ро5аг(|, 

сіоё, е пісіісге 511 I овіегіа? (/. 5сеио. « Іп \е  іогіій» )
А л ь б е р и г и .  — А сколькс денег тебе еще нужно, чтобы 

жениться, чтобы открыть остсриюѴ
«Но 5ари*о с!іе Наі шеххо ки ип аііі егга1і55Іто ^аЪіпе Іо 

осиіібіісо. С о т е  ѵаппо а[Гагі? (М. М сдііа, «Ье 1500 рій 
Ьеііе Ьаггеііеііе»).

— Я слышал, ты оборудовал себе отличнейший глазной 
кабинет. Как и д у  дела?

Сі аѵеѵа репваіо. диапсіо ега гіизсііо йі гпсИеге ви 
ЪоИс^'а, рег 5ио сопіо, пеі гоііозсаіа йі ипа саза... (Р- ■■ Виі- 
и і ‘и. «И ѵоіапііпоъ).

Он думал об этом, когда ему удалось завести собстаенную 
лавку, совсем свою, в одном доме под лестницей...

c) поставить на кон, сделать ставку (ѳ игре)-, с!) пред
положить.

1990а. те((еге «и дй (соп(го) натравливать, настраи
вать кого-л. (против). 

1991. іпейегіа «и обосноваться, устроиться. 
шеКеге хи Гагше Йі сігкіие (орі (или йі са^а ѴессЬіеІ- 

1і) см. А-1097. 
тей еге  «и Ьассапеііа см. В-13. 
те((ег 5и Ьагасса см. В-223. 
те((ег хи Ьогіа см. В-1027 
те(1еге «и Ьигго см. В-И98. 
те((еге ей ипа сатега агйеп(е см. С-254. 
те((еге ки сака см. С-1174. 
те((еге «и со(еппа см. С 2984 
теКеге «и 1а сгеяіа см. С-3044. 
те((еге ки даііо см. 0-99. 
тей еге  ей ^Ні^па см. С-400, 
тей еге  ей рги^по см. 0 -111Ь.
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ілеііеге аи іі тога іе  (тж. теМеге ей <31 т о іа к )
см. М-1889.

■теііеге іи т и і іа  см. М-2135. 
піеНеге «и ти&о см М-2239. 
теНеге хи рапсіа см. Р-209 с).
поп теііегсі хи пё &аІ пё асеіо (или пё 5аI пё оііо, 

пё каі пё рере) см. 5-95. 
теи еге  хи (гірра см. Т-933.
1992. топ іаге іп ей истраыть лишнее, поистратиться, 
піопіаге хи сака см. С -1174.
шопіаге іп 5и Іа (ге^оіа см. Р 1292. 
іпогіге ки Іі е Іе&пі см. Ь-351.
1993. репзагсі $и подумать хорошенько, поразмыслить 

над чем-л.:
— С гагіе. Е Іп дпап(о а ііа  раігіа, сі репзі, сі репзі ш  

{М. Риссіпі, *ЕЬгеі»).
— Спасибо. А что до  родины — подумаете, п о д д а й т е  

хорошенько
(Пример си. тж. А-100; 1.-93’ Ь).

1994. рогге ей прибавить, добавить, 
ргевіагс 5и ре&ло см. Р-1008.
1995. гі<3егсі хи насмехаться, смеяться; не принимать 

близко к сердцу.
1996. ваИаг ей а) подпрыгнуть; Ь) вздрогнуть, выйти 

из себя.
всаііаге 511 соше ипа тоН а см. 5 36е).
1Р97. 5Іаге ей а) с т о я т ь ,  держаться на ногах; Ь) быть 

на ногах, не спать:
Ега яіаіо  зи Іи ііа  1а цс (е. «1 «епііѵа Іпігопаіо, 1а Іезѵа 

сЬе еі) апйаѵа е ѵепіѵа (М. РеІі5а1ій-Р. Р іііогги, *І.а тогіе 
сип Іе а іі ЫапсЬе*).

Он всю ночь не спал, всю ночь проъел на ногах, был весь 
какой-то ошалелый, н гею ва  у него кружи — сь, кружилась

«Іаге 5и рег і ІеІІі соше ипа сіѵеііа см. Т 633.
1998. Іепегеі зи а яс держаться, поддерживать себя:

Ьа Ы ііапа Г е іі  сЬе йеѵе аѵеге поп Іа ш пг.ьга , апсЬе зе
і  Гас.іе саріге сЬе *і (іеп 5и а сгегпе е ш а55а;„гі ({Л Зіт о- 
пеііа , «Тігаг т аіііпа»),

Лилиана выглядит моложе своих лет. хотя нетрудно до* 
гадаться. что держится она иа кремах и массджах

Іепеге зи 1а Ьагасса см. В-224.
(епеге 5и ипа сапіопаіа см С-5ЯЯ 
іепеге хи 1е сагіе см. С 1100.
Іепеге ®и іі тогаіе см. М 1890.
1999 Іігаге ей цсі а) поднять кого-л., заставить ко

го-л. встать; Ь) поставить на ногн, воепиі іть, вырас
тить кого-л.:

...е Н сагісо <11 Ьазіаг чііа тай ге , а. .агаг «к е аііеѵаге 
с.пцие 1га Ігаіеііі е яогеііе, Іо Іаясіо аі гпіо ргоіа&опі&іа сНе 
сопіаѵа а і.о га  росо рііі йі ьегі.сі аппі (V. Вегяегі < тКаі - 
сопіі ророіагі*).

...и забота о матери и о содержании и .оспнтанин пяте
рых братьев и сестер легла на плечи моего героя, которому 
в то время только что исполнилось шестнадцать лет.

— Ыпа тпаиге. ип райге *і аП аппа.ю  в Нгаг зи і Іого 
ІіВІі— Ш- Риссіпі. «Р пт а  йотепіса й і р г іт а ѵ га » ).

— Мать н отец выбиваются нз сил, чтобы вырастить своих 
детей..

— Ын тавсЫ ассіо — йісеѵа зреуво . оппа Сіа — ега ргоргіо 
диі.1 сЬе сі ѵоіеѵа. 5і 5а. ав іі иошіпі сі ѵи< Іе II таасЬ іо , 
йа Іігаг хи пеі те з ііе ге  (О. ВаШгіпі. «гВеііо і ’с і,п  е п іс з о ) .

— Мальчишку, — частенько говариаала Моииа Ча, — вот что 
н< » надо. Известно, мужчины всегда хотят мальчика, чтоб 
было кого обучать ремеслу.
(Пример см. тле. Р-80).

с) подбодрить кого-л.:
АПога Іа М агіаппа, рег Іігагіа ей, сошіпсіб а гассопіаге 

йіогіе (11 аііге сапіапіі сЬе аѵеѵапо аѵиіо іпзиссеяяо аі Гого 
йиЬиМо. е роі іпѵесе егапо йіѵепіаіе егапйі е (ашо!
{I ЗассНі. *I а ргітаііоппа- }

Тогда Марианна, чтобы поднять д у \  Костанцы. принялась 
рассказывать о других певицах, которые потерпели неудачу 
иа дебюте, но потом завоевали признание и славу.
( Пример см. тж. 5-2082).

2000. (Ігагкі 5и подняться, поправляться; потбодр іться:
Рі г Іігагп.. чи. ра55аі И роп'е е апйаі 1п Ті .зіеѵеге... а<1 

м а  сегіа обіегіа (А. Мо^аѵіа, сЦассопІІ готпапі>).

Ч .обы  приободриться немного, я перешел через ме-.г я  
пошел в Т^астевер-:... „ одни знакомый кабачок.

Іігаге $и асциа ІогЬа <3а1 рогго см. А -195. 
іігаге ии а Ьгісіоіе <]і рапе < и. Ь-1 Ю9.
Іігаге ей 1е саіге а ч<1 с і.  С-224.
(ігагкі 5и і саігопі (соп Іе саггисоіе) см. С-240, 
(ігагкі $и 1е тапісНе см. М 397.
Іігаге &и сіаі піепіе см. N-299.
Іігаге ей соі гаНі см. К-30.
2001. ѵепіге $и а) расти, развиваться (о детях, рас

тениях) :
Ма ппалНо іі Ьап'Ьіт,о ѵіепе «к 5епг Іа тай ге  « 1 райге 

іі іі ро1і2 іо11о, і г (огга 11 райге *і -а- іса йі ап^оьсе 
(А). Реііхаііі.-Р. РШогги. «Ьа тогіе соп Іе а іі ЬіапсНе*).

Но когда малыш растет без матери, н отец у нею  по- 
лицейский, тут уж , хочешь ие хочешь, а неприя. .іостей хоть 
отбавляй.

Ь) выбиться в люди (пример см. Р-181).
— ѵепіге 5и со те  Іип^Ні см. р-1478.
ѵепіге ки «Зяі пиііа (или <ЗаІ піепіе) см. N-561.
ѵіа2 8 >аге ей реі регі гм. Р-1307.
Іа Ьидіа іі согге яи рег іі пачо см В-1399, 
с’ё рехсе сіа игаге хи см. Р-1357. 
сі іо г т е  $и іі ^аііо  см. С-305.
гНі зриіа іп ки, Іо криіо (г|і Іогпа $иІ ѵіко см. 5-1555. 
ітр ага  аг(е е ѵігій, е зе Ьізо&по ё, саѵаіа хи см. 

А і т
ріи »и '1а топ п а І.ипа см. Ь-917.
200в. 5и, ѵіа смелее!, вперед!
іі $і ѵейе соггеге ки рег іі па$о см. В-1399.

5иРВГО т
2003. гітапеге іп хиЬЬіо повиснуть в воздухе. 

5иввиоыо т
2004. іп виЬЬіідІіо в беспорядке:

Іпіезі аѵеѵапо Ігоѵаіо орпі сова Іп :иЬЬив1-о {В. ѴИ-
іогіпі, «II каго{апо гоззо» )

Я понял, что они нашли комнату в полном беспорядке.

2005. аг^аге іп (или  а) хиЫэіщІіо переполошиться.
2006. те ііеге  іп (или а) хиЬЬи^Ііо поднять переполох. 

5ЦІВІКЕ о
киЬіге 11 &іосо <1і цсі см. О 498.
5ііЬіге іпсгстепіо см. 1-181.

5 1 ^ 5 5 0  т
2007 ап<]аіе 1п виЫкко а) разрушаться, рушиться; 

Ь) потерпеть крах.
2008. тапйаге іп виЬіз-о а) разрушить; Ь) паззалить, 

расстроить, с) уничтожить.
аоѵ е т 

(ё) киЬИо (аііо! см. Р-258. 
терЧ о росНі е зиЬИо см. Р-1923.

5Ц1В1 и \А К Е  а ве
топйо виЫипаге см. М-1753.

51ІСГЕОЕКЕ V  
сЬе ё киссекчо? ип ^а((о На ІаМо ргосек&о см Сі 304 
ё 5исге55с іі Ііпітопйо си Р-852. 
пе виссесіопо <3і ІиІІі і соіогі см. С-2181.

511ССЕ550 т
2009. 5иссе$50 <1і з і іт а  театр, посредственный успех 

(когда аплодируют только из уважения к автору или 
актерам).

2010. а (или <Н) хиссеххо а) модный, популярный:
I гогпапгі а яиссеяяо яопо Іаіш епіе ішрогіапіі соше (опіі 

сіпеш аіоегаіісйе сЬе пишегові *1иЛ Ьаппо ассоііо (?ІІ ясгіі- 
іогі гіі рій зісиго гепйішепіо пеі Іого со*., ‘віі йігеіііѵі (»Рііт  
1961 >).

Нашумевшие романы стали столь важной основой кино- 
с іен аі ев . что многие студии включили наиболее перепек* 
тивнпх писателей в состав правления.

Ь) театр., кино кассовый.
2011. іП оепі хи^се55о что бы ни случилось, в любом 

случае, при любых обстоятельствах.
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2012. еззеге согопаіо гіа(1) ьиссеБзо увенчаться успе

хом, успешно завершиться:
N011 аѵеѵо т а і  рагіа іо  а т іа  т о е і іе  сіеііе т і е  агпЬігіопі 

ІсЦегагіе регсЬё гііепеѵо сЬе еііа поп роіеззе сотргепгіегіе 
е апсЬе регсЬё т і  ѵегеоепаѵо 6і аѵеге а сопГеззаге сЬе поп 
егапо зе поп атЬ ігіоп і. оззіа іепіаііѵі зіп аііога т а і  согопаіі 
гіаі «иссеззо (А. Могаѵіа, «Ь’атоге сопіи&сііе»).

Я никогда ие говорил жене о своих честолюбивых лите
ратурных планах, так как знал, что она ие поймет меня, 
а еще потому, что мне было стыдно сознаться в этих всего 
лиш ь попытках, которые еще ни разу не увенчались успехом.

51ІССЕ550КЕ т
і 5иссе$&огі йі 5ап Ріеіго см. Р-1787.

5І.ІССНІАКЕ ѵ 
киссіііаге соі Іаііе іпаіегпо (или сіеііа іпасіге, йеііа 

Ьаііа) см. І--235.
киссНіаге іі іпійоііо см. М 1394.
.яиссіііаге йа^Іі оссііі см. 0-216. 
зиссГііаге іі кап^ие йі чй см. 5-179.
2013. хиссіііаге со те  гаЬаіопе (реже гаЬарІіопе) ^  

легко разделаться, превзойти кого-л., заткнуть за пояс:
«Еппіо. зе сіаі геііо. а т е ,  1га чиаІсЬе аппо, іе Іі Ьеѵі 

іітііі і сатр іоп і сЬс сі зопо  оекі ріагга... Іе Іі зиссЬі согпе 
гаЬасІіопі» (/V. 5аІѵаІа%%іо, «ѴасгоЬаІа»).

-  Нели ты будешь слушаться меня, то через несколько 
лет ты заткнешь за пояс всех чемпионов, которые сегодня 
занимают ведущее положение.

Б и С С Н ІЕ Ь Ь А Ц Е  V
киссМеІІаге ипа ЬеІІа сагіа см С-1099. 
киссГііеІІагр Іе саг4е см. С-109*

5иССНІО т
2014. киссіііо Йеііа ѵііе живительная влага, виноград

ный сок, вино
2015. емеге іп хиссЬіо гореть желанием, пылать 

страстью.
2016. те ііеге чй іп киссЬіо зажечь желание в ком-л., 

раззадорить кого-л.
5іх:сі

2017. Гаге 1а сига Йеі Зиссі поститься, голодать, пп 
таться святым духом. [Джованни Суччи в X IК веке, про
мотав наследство, силодап под наблюдением врачей, по
лучая солидную сумму в качестве входной платы от 
любопытных1-
5ЦІССІАКЕ ѵ 

шогіа Таре, поп 5І .яиссіа рій т(і)е1е см. А 935. 
51ІСС1ІЧТО 

2017а. ііі 5иссіп1о вкратце, кратко, сжато.
5ІЛХІОЕЛ {

ЬгоЛо Йі іиссюіе гм. В-1250, 
тейісо йа 5иссіоІе см. М-1034.
2018. иоіпо Йа киссіоіе никчемный человек, нуль без 

палочки.
апйаге іп Ьгойа (или іп Ьгойо) йі хиссіоіе см Е 1243. 
зрассіаге ипа киссіоіа рег ип йаКего см. 0-54. 

81ІССО т
2019. кргетеге іі виссо а) выжимать сок; Ь) позна

вать ть.
2020. поп с’ё .яиссо это пресно, плоско.

50С Ю О  апе  см. 5 Ш ІС Ю
51) ПА

[аге іі Сессо 5ийа см. С-1435.
51ІЭАКЕ ѵ
■ 2021. хийагхеіа чс ^  зарабатывать, добывгть ь поте 

лица:
Ье вис росЬе Иге *е 1е зініаѵа Іеі (А. Бопзапіі. «/.о Ьиса

ді Зап СоІотЬапо»).
Свои жалкие лиры она зарабатывала тяжелым трудом.

кийаге Гапіша рег ( +  іп[.) см. А-814. 
апйаге ипа саіпісіа (или Йие сатісіе) см. С-291. 
8ийаге і еарс (Іі см. С-651, 
яийаге (геййо см. Р-1279.
кийаге йі е еппа'°  (со те  й’э^05Іо) см. С 351.
8ийаге стіііассіо см. 0-395. 
кийагкі іі рапе см. Р-264. 
кийагс і циаіігіпі см. ^-78

5ийаге яиа41го (или веііе) сап.ісіе см. С-291, 
зийаге ^априе см. 5 180.
2022. здйагсі с о т ’а гарраг іі сатр о  =  порядочно по

потеть, взопреть, как скаковая лошадь.
2023. іаг зийаге чй выжимать пот из кого л., эксплуа

тировать кого-л.
(аг кийаге 1е (етріе см. Т-181.
^епіе сЬе яийа тал^іапйо см. 0-356.
.ясоргіге іі ліаіаіо циапсю кийа см М-163, 
саѵаііо сЬе кийа, и о то  сНе діига, Йоппа ріап^епіе 

поп ріі ггейеіе п іете гм. 1_І-1,С>6.
2024. с'ё йа хийагхі! это дело непростое!, здесь при

дется попотеть!
сЬі поп &ийа, поп Ьа гоЬа гм. К-478.
2025. (ё) тед ііо  кийаге сЬе 4гетаге ргоѵ. лучше по- 

теть чем дрожать (ср. пар костей не ломит)
Іе райге е 1е ксіа^иге (аппо зийаг йі ^еппаіо см. 

Р-909
51ЛЭАТО адд

202о. кийаГо (гайісіо потный хоть выжимай, взопрев
ший.

зийаіо 50ІІ0 Іа Пп^и. см. ^ 658. 
рапе кийаіо см. Р 230.
Чиаіігіпі $ийа(і см. (^-52. 
гоЬа кийа(а см. К-470.

8 Ь 0 1 С І0  ( т ж . 51ІСШО) е т
2027. рій кийісіо й’ип Ьг Лоп Йі роііаіо эё грязнее 

трубочиста.
2028. кийісіо с о т  ип Іапго {или сот 'ип  сарііапо Леі 

Ьапгі) грязный, грязнющий.
2029. кийісіо со те  рогсо грязный как свинья.
2030. кийісіо со те  ипа кіаііа грязный как хлев, как 

конюшня, как свинарник (о помещении).
2031. а кийісіо вчерне в черновике, 
аѵеге 1а сатіс іа  зичісіа см. С 272. 
аѵеге Іо крессНіейо 5ийісіо см. 5-1324.
Іаѵаге і раппі &ийісі іп Татіеііа см Р-138.
2032. с’ё йеі кийісіо тут что-то не так.
і сепсі хийісі ѵаппо Іаѵаіі іп са«а см. С 1476.
2033. сНі ё кийісіо, 5І пе(1і ргоѵ. измазался, гак вы

трись; =  сам кашу заварил — сам и расхлебывай
і раппі кийісі 5І Іагапо (или ѵаппо Іаѵаіі) іп сака 

(и іи  іп (ат і^Ііа ) см. Р-140а.
5Ш О К Е  т 

(ги44І йеі кийогі см Р-1395.
2034. соі (или а) кийоге йеііа (гопіе (или йеі ѵоі(о)

в поте лица:
«Роігеіе сошргаге ип а Нго регго сіі іеггепо».
«АЬ0 зікпог аѵѵосаіо! Моп зага шаі циеііо сЬе Ьо іпаГПаІо 

со! зигіоге гіеііа т і а  Ігопіе» (/-. Сариапа, «II тагсНеье (1і 
Яоссаѵегйіпа»).

— Вы сможете купить другой участок.
— Ах» господни адвокат! Это будет уже ие та земля! Ведь 

ту я полнл собственным погом.

чксіи^аге іі $ийоге соп Іа дгапаіа а чй см. 0-949.
2035. йі&(аг$і іп кийоге обливаться потом.
2036. 2 гоп<^аг кийоге истекать погом
2037. ^сайа^паге соп іі ргоргіо кийогр (или соі хи- 

йоге йеііа (гоп(е) добывать в ноте лица:
АІ[гесІо. — Ма зопо роі Ьеп іііоі?
Сіоѵапш- — 5опо ки а^а 6паіі соі зийоге йеііа т іа  ^гопіе 

іп оііо аппі йі зегѵігіо ісдеіе (/. Зѵеѵо, «Іп(еп"огіІа»). 
А л ь ф р е д о .  — А они действительно твои0 
Д ж о в а н и и. — Я их заработал собственным горбом за 

восемь лет верной службы.

<тиайа&паг5І іі рапе соп іі кийоге йеііа (гопіе см.
Р 264.

тап ^іаге  іі рапе пеі кийоге йеііа (ассіа см. Р 273
2038. тап^іаге і хийогі аНгиі (тж- тапйгагяі II ки- 

йоге йі чй) жить за чужой счет, выезжать на чужом 
горбу:

Ьа Іепиіа ё іп т а п о  а гііесі регзопе сЬе гоп Ьаппо т а !  
ѵізіо ипа гарра. е ѵо^ііопо тап ^ ІагзІ 11 позіго зосіога 
(Р. ІоЫ пе; «Ье іегге йеі Зисгат епіо»).
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Земля эта оказалась в руках десятка людей, которые и 
мотыги в глаза не видели, а хотят воспользоваться нашим 
трудом.

2039. те ііеге і зисЗогі (Ігесісіі) а пугать, вселять 
страх, ужас:

«Ѵесіі? Е аііога поп сгегіеге теііегтлі ! зигіогі соп Гігіеа 
гіеІГозрігіо* сопсіизе Апіопіо ігіоп іап іе (С. Агріпо, «Зіогіе 
бі ргоѵіпсіа»).

— Видал? Так что и не пытайся запугать меня прию
том, — торжествующе заключил Антонно.

2040. пиоіаге иеі ьисІоге обливаться потом.
2041. т і  сі ѵіепе И зисЗоге гіеііа т о г іе  (тж. т і  ѵеп- 

^опо і хисЗогі ігесІсЗі ила  тогіііегі) меня прямо в холод
ный пот бросает:

«Е соза ѵоггезіі? Оогтпіге со те  ип ѵііеііо?.. Оісо: зоіо а 
т е и е г т і  а Іеііо т і  ѵепкопо I зигіогі тогШ егі» (О. Агріпо, 
«Зіагіе йі ргоѵіпсіа»).

— А чего бы ты хотел? Дрыхнуть как сурок?.. Да зна
ешь. меня при одной мысли о постели в холодный пот 
бросает.

51ІРР ІС (І)Е М Е  ацц е т
2042. (зге II 5и(Ііг(і)еп(е (воз)гордиться; хвастаться. 

51ІР Р ІС (І)Е \2А  }
2043. а 5и((іс(і)епга в достаточном количестве, до- 

статочно.
5044 соп (агіа сіі) 5иНіс(і)епга надменно; гордо, 

спесиво.
51ІСІЛРЕ ѵ

2045. сііі поп 5іі§а. поп ргоѵ. тоск. без труда
нет плода. =  ме посеешь, не по/чнешь.
Ы 'СС ЕЬЬО  ш 

2046 ки^яеііо гіеііа соп(е55іопе тайна исповеди.
2047. (йог гіі 5и<т<те11о несекретны?.

51ІСН ЕКА {
2048. еьхеге ".ирФега быть глупым как пребка. 

5ИОНЕРХ т
-2049. тевіа <3і 8ап 5и§Иего небольшая пирушка, ве

черинка.
Іекіа йі 5и<?Ьего см. Т-483.
2050. сііѵепіаге йі хи^Иего одеревенеть:

Аѵеѵа Гіпіргс55іопс сЬе 1е ^ а піЬг тіі і ( йягго гііѵепіаіе гіі 
мірМ^го. Моп аѵѵегііѵа рій 1е ріапіе сіеі ріегіі (Р. Реггі, 
сЕт ідгапШ )

Ему п о к ^ ал о сь  будто ноги одеревенели Он уже совсем 
не чувствовал ступней.

5Іаге а да 11а соше ип хи^Иего см. С-62. 
гіагеЬЬе Іопйо а (или сіі) ипа паѵе сіі хидііего см. 

Ь -1С12.
51ДІ-МА і

апйаге аі раИо рег 1а 5Р§па см. С-293.
51ЮО т

2051. 5идо ІеЬаісо опиум.
205? 5и^о йі Ьо5со ирон. побои, удары палкой дуби

ной, «береэовая каша».
2053. злое сіі Іепгиоіо теплая постель.
?054 кепга яи^о бессодержательный, прі-сный.
2055. с'ё рііі хи^о а гогіег ип оххо ирон. больше толку 

кость глодать (о пуі тых разговораг)
2056. поп с'ё киео... не стоит.., нет смысла...

5ЕІЕТАМО ш
2057. (аг ІІ 5иІ(апо бь-ть дестатом.
сііі ё ьапо ё йа рііі гіеі киНапо см. 5-20Г 

51Ю адд, ргоп е пі
2058. аѵеге Іа «иа получить по заслугам.
2059. аѵеге сіеі 5ио иметь собственность:
«1,еІ Ьа йе! зио?»

«Коп ші Іа^по. ЬІп ро* Ді Іегга е гіі пе^ог! аііітіаМ; т !  
геггіопо, ри іііі гіі Іаззе. сігса ип тіН опе аіі эппо (С. Магоі- 
Іа. «Ье т ііапезі»).

— У вас есть собственность?
— Я не жалуюсь Небольшой участок и помещения, ко

торые сдаются в наем пол магазины В общем, за вычетом 
налогов, доход всего около миллиона в год.

2060 . аѵеге сіаііа зиа иметь кого-л. на своей вто-
роне:

Его зессаіо. Апгі ассезі 1а ріра рег Іаг$1і саріге сЬе аѵеѵо
іі іе т р о  гіаііа т і а  (С. Раѵезе, «Ьа вріа%%іа»).

Я обозлился. Я даж е закурил трубку, чтобы дать ему 
понять, что время работает на меня.
(Пример см. тж. М-2234).

аѵеге і1 гііаѵоіо «ЗаІІа ьиа см. 0-326. 
аѵеге 1а Тогіипа сіаііа &иа см. Р -1119. 
аѵеге ип ьапіо сіаііа хиа см. 5-211. 
сотЬіпагпе ипа сіеііе &ие см. 5-2063 
2061. сііге 1а 5иа сказать свое слово, высказаться:

Е 1а ^епіе рагіаѵа Е о^пипо ѵоіеѵа гііге 1а зиа ^N. 5 аі- 
ѵапевсШ, «1)п ѵіоііпо. 23 йоппе е И сііаѵоіо»).

А люди говорили. II каждый хотел вставить свое слово. 
Маппі. Кезіа а ѵегіеге соза гіісе ѵозіга П^Ііа. абеззо. В1- 

зоепо сЬе «Ііса Іа зиа апсЬе Іеі (О. Ѵег%а, «Ьа Ьира>).
Н а н н и. — Теперь остается узнать, что решит ваша дочь. 

Нужно, чтобы н она сказала свое слово.
5о1о циапйо заііа Іиогі циаІсЬе ^гапа сЬе Ьа гірегсиззіопі 

зиІГогдапісо т ііі іа ге , зиі ^гасіі, зиІГаІІгіЬигіопі Шоіі 
поЬіІіагі о <3і Іеггііогі, а і і с а  іі ге гіеѵе гііге Іа зиа ( /. Саі- 
ѵіпо «II саѵаііеге іпезівіепіе»).

Только когда возникает какая-либо неувязка, которая мо
жет отразиться иа личном составе, званиях, на присвоении 
дворянских титулов или раздаче наделов, тогда король дол
жен сказать свое слово.
(Пример см. тж. С-234; С-969; С-1023).

2062. (аге «ЗеІІе хие выкидывать штучки, делать глу
пости.

2063. (агпе (или сотЬіпагпе) ипа деііе 5ие выкинуть 
фортель, откологь штучку:

«Везііа!.. №  Га! зетр ге  «Іеііе іие!.. Везііа!» (О. Ѵег%а, 
«Мазіго-йоп СезиаШо»).

«Свинья! Опять твои штучки!., свинья! .*
...іі ргеіе Ьасіаѵа а гііге соп рій !егѵоге ІиНе 1е ІипрЬе 

огагіопі деі гііиаіе. азреііапдо зе пиііа изсіззе сіі согро аі 
шаезіго. И чиаіе піаі зі роіеа Іепеге <1і пол гі<іеге, е пе 
аѵгеЬЬе Іа ііа  циаісипа «ІеІІе зие... т а  зе пе гііеппе... 
(Р. Рапіапі, «Сессо сі' Лвсоіі»),

...священник с еше большим пылом нринялся ч н іа іь  длин
ные молитвы, положенные по ритуалу, ожидая, что вот-вот 
дьявол покинет тело учителя. А Чекко еле сдерживался от 
смеха и хотел уже выкинуть какую-нибудь штуку.., ио 
сдержался...

«Тезого, гіеѵо рагіагіі» , гііззе іп(іпе Іиі: ега Іи ііо  ІІшІдо 
е іпсегіо со те  аиапсіо пс аѵеѵа сотЫ паІа ипа гіеііе зие, ба 
рагете ипа товса пеі Іаііе (Е. Ьа Зіеііа , «Ьа йоісе тогоза»).

— Дорогая, я должен с тобой поговорить. — сказал он 
наконец. Он был какой-то робкий, неуверенный, как обычна 
после своих «штучек». Это было видно без микроскопа.

2064. Іаѵогаге 5и1 5ио работать на своей земле, на 
своем участке.

2065. тап^іаге сіеі кио ж и т ь  с в о и м  трудом. 
теМегсі <1і 5ио см. 5-2068.
2086. те ііег(с і) «Зеі зио іп чс вносить :вое во что-л. 
ргоѵаге Іа киа см Р-237І. 
гевіаге 5иІІе 5ие см. 5-2072 Ь).
2067. гіепігаге пеі ®иоі (гіапагі) получать свое об

ратно, выручнть свое.
2068. (гі)ш еМ егсі йі кио поплатиться собственным 

карманом.
2069. гНогпаге пеі хио возместить свои оасходы,

убытки.
2070. гііо. паге киі *иоі отыграться. 
207>. крепйрге йеі 5ио расходовать свои деньги. 
2072. кіаге киііе *ие (или зиііг киа) а) быть сдер

жанным, отличаться сдержанностью:
АпхіІиИо. циапгіо Г и о то  за сіі еззеге оззегѵа.іо е ѵегіиіо, 

зі зогуе^На, зі сопігоііа. з*а зиііе зие (Ы. МогиссНіо, «5Югіе 
ді іегі, (іі ОВ8І-.. е  <іі гіотапі» ).

Прежде всего, когда знаешь, что на тебя смотрят, за то
бой наблюдают, стараешься держаться достойно.

Сиаггіа, гіісо, с о те  *І іозсапо с а т т іп а :  е Н аѵѵейгаі сіте 
с а т т іп а  с о те  зе зіеззе зет р ге  зи ііе зие (С. М аіарагіе, 
«М аіебеііі іовсапі» )

Посмотри, как шествует тосканец, и ты увидишь, что он 
ходит так, как будто все время следит за собой.
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«Ѵегіо сЬе яіаі зи ііе іие. С отрІітеп Н . Регб, соп т е .  риоі 

езбеге Ігапчиіііо: апсЬе зе рагіі...» (О. Мопіехапіе. «Ьа 
сироіа»).

— Вижу, что ты прикусил язык. Одобряю. Однако, со 
мной ты можешь быть спокоен, даж е если заговоришь.

Ь) (тж. ге5Іаге 5иІІе 5ие) держаться особняком, обо
собленно, в стороне:

Ма1{?га<5о | зи р еегітеп іі гіі Віапса е <3і МагрЬегіІа. сЬе
1о аѵеѵапо езогіаіо а гезіаге киііе зие, а іт е п о  леі ргігпі 
іе т р і ,  Магіо зі сотрогіб  іп ѵіа (Іеі С о т о  со те  т  ип заіоі-
іо (V. Ргаіоііпі, «СгопасИе йі роѵегі ат апіі»).

Несмотря и а советы Бьянкн и Маргсриты, уговаривавших 
Марио хотя бы на первых порах держаться в стороне, он 
вел себя на виа дель Корно как в гостиной

— Коп апгіаіе рій й ’ассогйо. іи е 5і1ѵапаэ
— СЫ «Зісе ц и езіо ?— соггеззе Агіа ітЬгопсіаІа ~  ѴесіегзІ 

ІиШ і еіогпі Ппізсе рег аппоіаге; оепі Іапіо ё те^Н о  зіаг 
виііе яие, поп Іі раге? (Т. Ьогі, «Ви^еге $иІІ’Агпо»).

— Вы что. поссорились с Сильва ной*
— Откуда ты это взял? — нахмурившись возразила Ада 

Видеться каждый день может надоесть. Время от времени 
лучше побыть одной, как ты думаешь?

2073. 1епег5І ьиИе хие а) стоять на своем; Ь) важни
чать, хорохориться, упираться; с) заниматься своим 
делом.

2074. (оссаге Іе зие получить по заслугам.
2075. ѵепіге аііа хиа добиться своего.
2076. ѵіѵеге зиі 5ію жить на свои средства, жить 

свонм трудом.
сЬі Іе Ьияса, хоп зие см. В-1487. 
сЬі &рега ііі циеііо сГаІ{гі, реггіе іі зио см. 5-1361. 
сЬі «ЗеІ 5ио зі сІІ5ро(іе5Іа апсЗгеЬЬе сЗаіо ип та^Н о 

зиііа Іезіа см. М-П4. 
сііі пе іосса, хоп хне см. Т-694.
сііі ѵиоі т а іе  аі ^иоі поп рио ѵоіег Ьепе а$>!і аіігі см. 

М -232.
а сіазсип (ріасе) іі яио см. С-1795. 
о^пі хсаігасапе ѵогга діг Іа $иа см. 5-314.
2077. а о^пипо !а хиа каждому свое:

«Ма чиезіі зопо ргоЬіеіпі сіі созсіепга. е а облило 1а зиа» 
зЪоііо гіесізо Низзо (С. Агріпо. <г1)п сіеііііо й ’опоге»).

«Но это дело совести каждого, н каждому — свое» — ре
шительно сказал Руссо.

51ЮСЕКА і
2078. яиогеп е пиога а) бот. анютины г іазки; Ь) суд

ки (для уксуса и олиеко юго масла на одной подстав
ке).

т а і  гіеііа хиосега см. М-202.
«Зіге а киосега рггс! ё Іа пиога іпіепЛа см. N-601. 
екхеге хиосега е пиога см. 5-2080.
2079. {аге Іа хиосега соваться не в свои деза, вор

чать как свекровь.
2080. хіаге соше хиосега е пиога (тж. езьеге ниосега 

е пиога) жить как кошка с собакой.
2081. 1га зиосега е пиога іі сікіѵоіо сі Іаѵога (тж. 

яіосега е пиога, {етрезіа е &га<гпиоІа) ргоѵ. свекровь 
с невесткой сойдутся — гром и молния; свекровь да не
вестка в ладу не живут.
81Ю1.А {

!іпо сопіе 1а зиоіа (1'ип сопіасііпо гч  р-844. 
гітеііегсі (апсііе) 1е хиоіе гіеііе зсагре см. 5-346. 
поп зоті&Ііаге чй пеапсЬе пеііе хиоіе ІеІІе зсагре 

см. 5-347.
2082. т і  Ьгисіапо Іе киоіе ^  подо мной горит земля:

Іп сеііа ріі аѵеѵо гіеііо, рег Іігагіо  5и, сЬе 1 тагсіаріегіі 
<3і Тогіпо іпі Ьгисіаѵапо 1е хиоіе е сЬе зе зсатраѵ о <Іа1 
ІгіЬипаІе с’ега циаісипо Іп ІіЬегІа сЬе т е  Гаѵеѵа е*иг<^а 
(С. Раѵезе, *іаѵогаге зіапса»).

В камере, чтобы подбодрить его. я сказат, что в Турине 
у меня земля горела под ногами н. если меня не засудят, 
то эго благодаря одному человеку О-і га свободе и клялся 
мне помочь.

51ЮЬО тп
2083. а хиоіо, а яиоіо слоями.

2084. агіе^иаге (или гасіеге, вріапаге) аі эиоіо еров- 
чять с землей, смести с лица земли, уничтожить:

ОиеІІі <51 Ьідісе поп с'епігаѵапо рег пиііа. аѵеѵапг воі* 
Іапіо 1а соіра ді аЬііаге пеііа ІосаНіа рій ѵісіпа аі ршіТо т  
сиі ега аѵѵепиіо ГаИепіаІо. 5а1 диаіе {и Іа гарргеза^Па гіеі 
ТесЗезсЬі? Рисііагопо Іиііі еП и о т і т  <1і Ьігіісе, 1е с!оппе е і 
ЪатЬіпі зирегзііи  И гіерогіагопо е гахего аі ьиоіо іі раезе 
( V. Ргаіоііпі, *ІІп егое йеі позіго Іетро*).

Жители Лндице ие имели отношения к покушению Их 
городок был лишь близко от того места, где оно было со
вершено. Знаешь, что решили сделать н е м ц ы -к а р а т е л О н и  
расстреляли всех мужчин, вывезли оставшихся женшнн н 
детей, а Лнднце смели с лица земли

2085. иьсіг сіеі 5ио1о выбиться из колеи; спятить, 
сбиться с панталыку.
8 1Ю М Р Е  и см. 5СМАКЕ 
51Ю М ТО  088 см. ЗОіМАТО 
5 ^ 0 N 0  т  

Гахіпо іп шеххо аі зиопі см. А-1225. 
а 5ііоп сІі ЬассЬеиа см. В-22.
2086. а §иоп сіі сатрапа (или гіі сатрапеііа) а) под

звон колоколов; Ь) с шумом и звоном.
2087. а 5иоп сіі тагеп ^Ы  под звон презренного ме

талла, за наличные:
О’аИга рагіе, ип риЬЫІсо Іе ^ а т е  соп ипз гіоппа ІіЬега е 

Гасііе еН гіриепаѵа рег тоИ е гаеіопі: регеЬё загеЬЬе зіаіо  
росо іпѵЫіаіо; регсііё аѵгеЬЬе іаііо  егесіеге сііе едіі аѵеззе 
ѵіпіо а зііоп (11 ш агсп^Ьі... (V . О іеііі, «Оопгіе. иотіпі & 
Ьигаіііпі»).

С другой стороны, открытая связь со свободной и до
ступной женщиной ему казалась неприемлемой по ряду при
чин: потому что ему иикто не позавидует, а многие будут 
считать, что она польстилась на его деньги.

2088. ассогсЗаге і §иопі примирить, внести мир и по
кой.

2089. ЬаІІаге весопЛо іі хиопо (сіеі гіепагі) плясать 
под музыку, под звон монет.

2090. ЬаІІаге (иКі а ип зиопо плясать под одну дудку, 
сотргаге сатрапе кепга хиопо см. С-327.
2091. (^апгаге аі виопо сіі ч«3 плясать под чью-л. 

дудку.
еккеге (или {аге) соте 1’аяіпо аі киоп <1сІІа Ііга (или 

Йеііа се4га) см. А-1204.
2092. {аі1 Ьаііаге хепга киопі избить, ота> басить, 

вздуть.
2093. — 5І ЬаІІа кесопсіо іі киопо как аукнется, так 

и откликнется.
поп (иШ і сііаѵоіі ЬаІІаро а ип киопо см. 0-376.
2094. вепга киопо поп 5І ЬаІІа ргоѵ. без музыки не 

танцуют; не подмажешь — не поедешь.
БиіРЕКАКЕ ѵ

2095. кирегагіа (ЬеІІа) легко, счастливо отделаться 
5ирегаге іі сорегсіііо см. С 2594
вирегаге 4иЛе 1е тегаѵійііе см. Л\-1І91.

51ЛРЕКР1А [
ч  регЬіа йі (или йа) Ьисііего см. 1. 847.
Іеѵаг&і іп сопкепіітепіо сіі кирегЬіа см. С-2453.
2096. тей еге 5и (или топ іагс іп) хирегЬіа возгор

диться:
Наі ѵій4о іі Пііапгэіо <]1 Аигога^ Оа диапсіо циеі (епепіе 

ё епігаіо іп саза Ьаппо те550 5ирьгЬ<а. і Ое Зігпопе 
(Л1. Ргізсо, * Ьа дата  т  ріагга»).

Ты ие видела жениха \вроры? С тех пор как этот лей 
теиант появился у иих в доме, эти Де Снмоне страшио воз
гордились.

— ...О’аИгопйе сотпе поп гпоп^аге іп киреі Ьіа ѵейепйові 
Іа(Іо о еееііо  йі іап ір  аііепгіопі Г. тш іпіІІ е йі ипа сигіом іі 
Ппа.чі тогЬоза гіа раг*е <1 і ІиШ? (Л1. 5 аІѵапезсНі, *і!п ѵіоііпо, 
23 йоппе е іі й іаѵоіо»).

— ...Да и как тут не возгордиться, когда столько женщин 
обращают на тебя внимание, а любопытство публики носит 
почти болезненный характер5

топіаге іп с іт а  сіі зирегЬіа см. С-1915.
2097. кЬаНеге Іа вирегЬіа сбить спесь.
2098. чиапгіо Іа хирегЬіа раіорра, Іа ѵегдо^па 5Іе«Зе 

іп 2Г0РРа ргоѵ. =  спесивый высоко мостится ;а низко 
ложится.
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Іа зирегЬіа апгіо (или ѵа) а саѵаііо е іогпо (или Іог- 
па) а ріейі см, С-139/.

2049. зирегЬіа 5епг'аѵеге, тпаіа ѵіа киоі Іепеге ргоѵ. 
а  спесью дорожку не пройдешь.

2100. 1а ьирегЬіа токіга і-лоі апга ргоѵ гордым 
быть — глупым слыть.

Іге Ьгассіа йі іегга Нп ііс о п о  ІиІІе Іе хирегЬіе сіеі- 
Гиошо см. Т-439.
51ФЕКВО а ё і  

соп |>а$$о кирегЬо см. Р-771.
511РЁК10КЕ е т 

согрі хирегіогі см. С-9725. 
расіге кирегіоге см. Р-33 
рег огсііпе хир^гіоге см. 0-510.

51ЦКК1ЧА1.Е 
сіііа кирегпаіе см. С -1976.

51ЛРЕКГМО 
Іе гиоіе кирегпе см. К-627 

51ІРЕКО 
т а ге  кирего см. М-778.

51ІРРЫСАКЕ ѵ 
зирріісаге іп ѵі.ясегіЬиз см. I 377.

51ІРРЫ КЕ ѵ 
здррііге Іа рагіе (1і ч«1 см Р 658 

51ІРРЬІ2Ю  т
2101. иіііпю вирріігіо а) смертная казнь; Ь) послед

ний у іср
51ІРКЕМО вдт 

іі киргето асісііо см. А-274.
И хиргето ріисіігіо см. 0-728.
ГАиІоге киргето см. А-1342.
Нпе хиргето см. Р-833. 
теп іе  зиргста см. М-1121, 
ога киргета см 0-424.
іп цГагіо «иргегпо (Т'чс іп зиргето дгасіо) см. 0-919. 
ае&'ипреге (или аксепсіеге, аіііп&еге, гаддшг^еге) 1е 

хиргете ѵеііе сіі чс см. Ѵ-441. 
з и к с н ю  т

2102. рагеге ип кигіЬіо быть худющим, быть худым 
как щенка.
«^АІѴІІѴА

2103. Іа сакіа Зикаппа целомудренная Сусанна, недо
трога.

2104. — Іаге (или еккеге, рагеге) Іа (капіа или сазіа) 
§и$аппа корчить, строить из себя недотрогу, святую не
винность
5115С1ГАВЕ ѵ 

зизсііаге рагЬидІі см. О 239. 
зизсііаге ІІ кеіпе см. 5-607 
хихсііаге іп ѵііа см. Ѵ-762 

ЗЫЗША {
2105. кикіпа асегЬа а) несчастье, беда; Ь) невезение.
2106. іиііе Іе зикіпе йіѵечіал Ьоггассііі ргоѵ. всякая 

слива когда-то портится; Зі. беда может всегда слу
читься.
ЗЦІЗРІКАМІІЗ Іаі 

аі тап еіаге  §аийеати$, аі раеаге кизрігатиз см.
М 384.
511551 т

2107. емеге іі кимі а) служить мишенью для насме
шек; Ь) не пользоваться авторитетом, ровно ничего не 
значить.

2108. ехкеге ІиШ гіеі 5иьві шутл. быть государствен
ными подданными (о деньгах)
51І55ІЕОО т

2109. теНеге іп 5и55Іе^о загтавить сдерживаться:
КошІ.гпепо 1а ргезепха гіі Мопкірпогг теН еѵа 4иШ Іп зик- 

зіедо е і ЙІ5СОГ5І [ 11ГОПО росЬі е ЪгеѵІ (Е. Саѣіеіпиоѵо, кЦопо- 
гсю іе  Раоіо Ьесп[огіе»),

Однако присутствие монсионьсра сковывало всех, и разго
вор ие клеился.

2110. т е Ііе Ы  іп ви&кіеро заважничать, зазнаться.

1111. хіаге іп хияхіеро важничать, зазнаваться. 
51)55ЧКЬАКЕ ѵ

мі$5иггаге аІГого сЫс см. 0-583.
5ѴАІЛСЛАКЕ ѵ

2112. Наі кѵаіі&іаіо чиаісііе саза (или сіііеха)? ты 
что, дом (церковь) ограбил? (говорят, когда видят у  
человека много одинаковых вещей).
5ѴАМКЕ ѵ 

вѵапіге со те  ипа ЪоІІа <1і каропі см. В-998, 
орпі Ьепе аіііп кѵапіксе, т а  Іа (а т а  т а і  регівсе см. 

В-504.
5ѴЕССНІАКЕ ѵ 

кѵесспіаге ипа Ііприа см. Ь-694.
5ѴЕОЫА [

2113. аѵеге 1а кѵе^Ііа а ігасоііа =  с п я т и т ь ,  свих
нуться:

Еіѵіга. — Ѵа Іа сЬе Іе Іо зрозі!..
ІзаЬеІІа ((иПЬопйа, Ьаігапйо а ріейі), — Ті ріеііаззс... Но 

Гогзе 1а зѵе^ііа а ігасоііа , іо, сіа зрозаге ипо сЬе поп ші 
ріасе... {О. РаЬЬгі, «Ьа Ьидіаггіа»).

Э л ь в и р а ,  — Ручаюсь, ты выходишь за него замуж!.. 
И з а б е л л а  (разъяренная, вскочив на ноги). — Тебе эго 

приснилось... Что я, с ума сошла, чтобы выйти замуж за 
человека, который мне не нравится!..

2114. йаге 1а кѵе^Ііа разбудить:
«Виопа поііе а ѵоі, репзего іо а гіагѵ* Га $ѵе&1Іа йотапі»  

(М. Вопіетреііі, «Ь’асуиа»),
—  С п о к о й н о й  в а м  н оч и . З а в т р а  я с а м а  в а с  р а зб у ж у »

2115. 5Іаге 5и11а кѵе^Ііа мучаться, терзаться. 
5ѴЕОИАКЕ ѵ

хѵе^Ііаге іі сапе сііе йогте (или сііе ріасе) см
С-453.

яѵе^Ііаге іі (огтісаіо (или Іогтісоіаіо) см. Р-1081, 
іѵр^Ііаге ипо 8Ігитеп1о см. 5-1964.
Йогпііге йа поп кѵе^Ііагкі пеапсііе соп 1е саппс пак

см. С-529.
поп хѵерііаге іі сапе сііе сіпгте см С-501, 
поп 5І кѵерііа пеапсЬе (или п еттеп о ) соііе саппо- 

паіе см. С-533.
5ѴЕС1ЛАКІІМО т

2116. пцп аѵеге Ьікс §по йі «ѵерііагіпо не нуждаться 
в напоминаниях, подсказках.
5ѴЕСЫО ад ?

2117. &ѵедІіо соте  ип бодрый, сна ни в одном 
глазу

Егапо эгта і йие о Іге оге сЬе т і  гіѵоііаѵо виі Іеііо, 
яѵевііо с о т ё  ип егіііо  {А. Могаѵіа, «Кассопіі готатх).

Вот у ж е  два или три часа я ворочался * постели и со
всем ие мог уснуть.

5ѵ<_{>ііо аі іпепіе см М-1122.
5Ѵ Е Ь Т ^О  а&к

2118. аііа кѵеіііпа быстро, скорехонько:
II е^пегаіе зі іорііс 1а ЕсіаЬоІа. еіі ЕрегопІ е *е пе ѵя 

аПа 5ѵе1ііпа (А. Сегѵі, с / тіеі 5еі(е [ідіі»).
Генерал... снял саблю, шпоры н быстренько удалился.

5Ѵ ЕЫ О а ^е
2119. 5ѵеІ1о со те  ип (гиІІіпо попрыгунчик, непоседа 

егоза:
...ІиШ йіаѵапо а ѵесісге дигМа ѵессЬіа сепіепагіа сііе... 

сатш іпаѵ а вѵеііа сотпе ип ігиіііпо (/. СаІѵті>. кріаЬе І1а- 
Ііапеѵ),

...все с удивлением наблюдали за стстетией старухой, 
которая., вертелась как волчок.

зѵеііо со те  ипа раііа (или согг'ип раііо) <1і ріопіЬо
см 0-254

2120. 5ѵеІ4о со те  ип 2 гШо ^  пегкий, проворный как 
мотылек:

. ІІ БІйпог ЕІІоге ГЬа гпввва а саѵаііо... сіоё. йіго тев ііо . 
ейва ріі Ьа арро^^іаіо ип ріейе бііі ріпоссЬіо .. е роі ей, 
&ѵе1іа соше ии егіііо  (/VI. щ'Аге$гІіо, кЕИоге Ріегатозса»).

...н синьор Этторе посадил ее ь седло... верней бѵдет 
сказать, что онг поставила ножку ему на колене н с лег
костью мотылька вспорхнула на лошадь.
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зѵеКо йі т а п о  см. М-475.
2121. аііа зѵеііа наскоро, нч скорую руку (призер  

см. 5-1548).
а  равво зѵеКо см. Р-772.

5Ѵ ЕМ А КЕ ѵ 
зѵеп(аге Іа т іп а  см. М-1441.

БѴЕМОЬАКЕ ѵ 
зѵеп(о1аге іі (аггоІеМо см. Р-341.

5ѴЕГМТІЖА { 
сотрарпі йі зѵеп(ига см. С-2341, 
рег со іто  сіі зѵеп(ига см. С-2139, 
пеііа зѵеп(ига 5І сопозсопо діі ат іс і см, А-616. 

5ѴЕГЧТІЖАТО а в в  
зѵеп(ига(а зог(е см. 5-1108.

5Ѵ ЕК М К Е ѵ 
зѵегпаге аііе ти га іе  см. М-2171.

5ѴЕК5АТО а в в  
Іе^по зѵегзаіо см. Ь-347.
2122. аііа зѵегза(а грубо, нелюбезно 

5ѴЕК21ІЧО т
гоззо со те  Іо зѵеггіпо см. К-546.

5ѴІАРЕ ѵ 
5ѵіаге Іа Ьо((еда см. В-1098. 
вѵіаге Іа соІотЬаіа см. С-2116, 
вѵіаге іі йізсогзо см. 0-604.

5Ѵ1АТО а вв
2123. еззеге ип ро’ зѵіаіо быть немного не в себе. 

5Ѵ ІС М К Е  ѵ
2124. зѵідпагзеіа удрать, смнться:

Мг 1а хѵірпаі «ІаІІа вяшКіѵа аррг .іНапйо гіеі рагепіі сЬе
Гасеѵапо соп^изіопе (О Рагізе, «И ргеіг Ьеііо»).

Я удрал от компании, воспользовавшись суматохой, ка* 
торую создавали родственники.
(Пример см. тхс. С-426).

5Ѵ Н.ІФ РО т  
е(а (ІеІІо зѵііирро ся. Е-248.

5ѴШАКЕ ѵ 
хѵ.паге ѵегяіпе см. Ѵ-328.

5ѴІТАКЕ ѵ 
зѵНаге іі гиЬіпеМо см. Р-607.

5ѴІѴАСМ ТО а вв  
Ьосса зѵіѵа&па(а см. В-812.

5Ѵ І2/ЕК О  а в в  е т 
депегозо со те  ипо зѵіхгего см. С-341, 
зегіо со те  ипо зѵіггего см. 5-667. 
гиззаге со те  ипа &иаі’йіа зѵіггега см. К-644, 

5ѴООЫАТО а в в
2125. Іаге 1о зѵо^Паіо лениться, отлынивать от дела. 

5Ѵ ОЬТА {
2126. аііа зѵоНа зі ргоѵапо і ЬагЬегІ ргоѵ. пошаль 

испытывают на крутых поворотах; =  друзья познаются 
в беде.
5ѴОЫАКЕ ѵ 

5ѵо1(аге соі йізсогзо см. Б -604.

т
ТАВАССНІЕКА { 

сНіассНіеге е (аЬассЬіеге іі Ьапсо поп 1е ітре&па см.
С-1665.
ТАВАССО т  

ргеза (1і (аЬассо см. Р-2247.
1. аѵеге іі ІаЬассо йеі поппо шутл. получить отстав

ку, быть выгнанным.
йаге рег ипа ріра Йі (аЬассо см. Р-1833.
2. Йаге іі (аЬассо Йеі поппо шутл. выгнать, вытурить, 
рег Ьассо (аЬассо! см. В-32.
Вассо, (аЬассо е Ѵепеге гійисоп 1'иото іп сепеге см.

В-33.

ТАВЕИ.А т
3. зиопаге іе ІаЬеІІе Йіеіго а цй ?лослэрить на чей-л, 

счет, перемывать косточкн кому-л.
ТАВІІЬА Іаі:

4. 'аЬиІа (или (аѵоіа) газа а) чистый, нетронутой 
ум; Ь) невежда, ничтожество.

Е. — Гаге ІаЬиІа газа а) обчистить, обокрасть Ь) сте
реть с лица земли.
Т А с и ѵ }

6. (асса (асса потихоньку, полегоньку; так себе, ни
чего: 5І 5(а (асса (асса живем себе помаленьку.

7. йі т е гга  (асса а) среднего росіа, Ь) средний, по
средственный (об уме, достатке, спосоиностях);

1,'аѵѵосаіо ріііррі... ега ип репаіізіа <11 піг77а (асс > с I ип 
ргосеззо рег отісісііо л ііоп іаг о $1аѵа гоп ип ѵезіііо Ігорро 
1аг?о, а і т а з з і т о  реіеѵа аггіѵаге аі (игіі... (М. Реіізаііі.- 
Р. РШогги, / а  тогіе соп Іе а іі ЬіапсНе»).

Адвокат Фнлнппи... как хриминалист был специалистом 
среднего пошнба, и процесс о пред\ мышііеином убилств* 
ему так же подходил, как слишком широкий гпджач. Выше 
мелких краж  он не тянул.

йеііа з(езза (асса см. 5-1708.
8. аѵеге ипа (асса быть с изъяном, с дефектом.
9. сатраге (асса жить потихоньку.
10. !аг(зі) ипа (асса зиі пазо зарубить себе на носу, 

зэвязать (себе) узелок на память.
ТАССАКЕ ѵ 

аѵеге 1а сойа (асса(а йі т а )  реіс см. С-20Л0. 
ТАССНINА [ 

сегѵеііо йі (ассНіпа см. С-1554.
ТАССНІІМО т 

гозоо со те  ип (ассіііпо см. К 546.
ТАССІА /

сЬі (горро з’ітрассіа, по і ё зепга (ассіа см. 1 83. 
ТАССІАКЕ ѵ 

(ассіопо апсЬе 1е тозсНе см. М-2064.
ТАССО т

11. аі (ассЬі а* по пятам, вслед за..:
Аі.іѵЬ II зо к Н Іц іо  Р іо с и г а іо г е  с о і с а п с с ІЬ е г е  а і  1 ігсЫ

(Ь. Вопаппі, «V айиііега» ) .
Вошел помощник прокурора в сопровождении секретарш

12. Тіпо аі (ассНі йедіі з(іѵа1і ^  до корней волос, до 
кол  а костей, до смерти.

13. аігаге іі (ассо а) удрать, убежать:
Ьа поіігіа ега о гт а і ^іипіа ?1по а Ѵелегіа... II Гагпозо 

сикіло аѵеѵа аррепа а іга іо  II ^ассо Іп сегса ^'а1ігі Іігіі, 1а- 
веіапгіо аі сгегіііоп 1а сазза ѵиоіа е 1а Ьоііека сЬіиза 
(С. Коѵеііа, «Маіег йоіогоза»).

Новость дошла и до Венеции, когда пресловутый кузен 
Сандро смотал удочки в поисках новых берегов, оставив 
своим кредиторам пустую кассу и лавку на замке.

Ь) заноситься, пыжиться, воображать о себе-
14. Ьа((еге іі (ассо а) (тж. Іеѵаге іі (ассо; удрать, 

у беж ать
5і лііга Іогве ві ссіро АІ 5іаіо?  ВаМеіе II (ассо аІ1'!з(ап(е

(І7. Беііі. «Ш ѣоіа т сгаѵі^ііова»).
Может быть, речь идет о государственном перевороте? 

Сматывайтесь немедленно.

Ь) ходить взад и вперед (о часовых),
15. ^ігаге і  (ассііі =  повернуть оглобли, уйти обратно:

А еивгйаге 11 то й о  согпе гпі вепііѵо. ае поп Гоззе в*а(о 
сЬе поп роіеѵо Іазсіаге зоіа па. псп а 'геі Га Іо ип рввзо 
сіі рій; аѵ п і УІгаІо і іассЫ аІГізІапІе ии. Сапаъецпа. «11п 
/ іит е рег соп),пс» ).

Вспоминаю, что я чувствовал тогда, ведь если бь" ы  
боязиь оставить Делину одну, я не задумываясь нь на 
минуту, повернул бы оглоблн.

ТАССС^Е т
16. Ьа((еге 11 (ассопе убежать, убраться, смыться.
17. еззеге зо((о іі (ассопе быть под башмаком. 

ТАСЕКЕ 1. ѵ
аззаі за сЫ поп за, зе (асег за см. 5-222 
1а саза поп т і  ріасе (или іп диеПа саза с’ё роса 

расе (гіз(е ё яиеііа саза) Йоѵе еаІНпа сапіа е еаііо (асе 
см. С-1197.
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сЬі Ьа сІі(е((о е поп (асе, огіе коѵеп(е чиеі сЬе &Іі 
(йі)5ріасе см. 0-408.

18. сііі поп ка (асеге, поп ка &ос!еге ргоѵ. ег м о т а 
ние —  ЗОЛОТО.

сЬі рагіа кетіпа, е сііі (асе гассорііе см. Р-460. 
сЬі хетрге (асе, Ь гата іа расе см. Р-23.
19. сЬі (асе, ассопкеп(е (е сііі поп рагіа, поп гіісе 

піеп(е) (тж. сЬі (асе, аИегпіа и л и  сопкеп(е; сопкеп(іге 
ё (асеге) ргоѵ. ^  молчание — знак согласия:

«М’іп1егез8апо (іипдие 1 Іиоі репзіегі...»
«Ті гіГегівсі а ііа  шіа ѵег&іиііа зрігііиаіе?»
СЫ (асе аНеггпа (С. Магоііа, «1е т ііапезі»).
— Мне интересно знать твои мысли.........Ты имеешь в виду

мою умственную иедозрелость?
Ответом было молчание.
~ Ё ѵего о поп ё ѵего? 5і о по? Вё, поп рагіа? СЫ (асе 

ассоп$еп(с, саго тпіо (О. Рапзе, «ЛПі іпгригі»).
— Это правда или неправда? Да или нет? А, вы молчите. 

А зиаетг, дорогой мой, что молчание — знак согласия.

«Зоѵе Того рагіа, Іа Ііпрчіа (асе см. 0-636. 
кі йига рій іа(іса а (асеге сЬе а рагіаге си. Р-247. 
пеккипо кі реп(і т а і  «1’аѵег (асіи(о см. Р-1231. 
о^пі рагго ё каѵіо чиапгіо (асе см. Р-936. 
кіесіі е (асі е аѵгаі расе си. Р-26.

ТАСЕКЕ 2. т
20. ип ЬеІ (асеге поп пиосе (тж. іі (асеге асіпгпа 

Гиошо) ргоѵ. умение молчать украшает человека; доб
рое молчание лучше пустой болтовни: вовремя промол
чать -  что хорошее слово сказать.

21. іі (асеге ё гікропсіеге а сЬі рагіа кепга гаріопе 
ргоѵ. на глупые речи лучше не отвечать.

22. іі (асеге (или ип ЬеІ (асеге) поп Ги іпаі ксгі((о 
ргоѵ. =  слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 
ТЛОЭЕО

23. еккеге со те  Тагігіео е Ѵепегапйа жить в счастье 
и согласии, быть счастливыми супругами.
ТАРАГМО тп

І’аІЬа йеі (аіапі см. А-440.
аігагкі (или Іеѵаг.і) аІГаІЬа «Зеі (аіапі см. А-441. 

ТАРРЕТТА !
аѵеге Іо к(ошасо ((осіега(о) сіі (а((е((а см. 5-1773. 

ТАОИА {
24. <іі т е гг а  (а^Ііа из низов, простого, неблагород

ного происхождения.
25. (аге а (а&Ііа платить в рассрочку, частями.
26. те((еге Іа (а^Ііа асійоххо а (или киі саро <1і 

дй; тж. те((еге Іа (ех(а а іарііа) оцешіть чью-л. голову, 
жизнь; обещать выкуп, денежное вознаграждение за 
чью-л. голову:

«СЗиеІІа саза» , сііо апсога іі К іратоп іі сега согпе чп'оГ- 
Ьсіпа сіі тапсіаіі 8ап&шпо8і: зегѵііог, 1а сиі (сзіа ега те зк а  
а (ае ііа  е сЬе аѵеѵап рег тез ііе ге  сіі Ігопсаг Іезіе...» (А. Мап- 
гопі, «/ ргот еззі зрозі» ).

«Этот замок, — продолжаю цитировать историка Рипамон- 
ти, — был местом сборища кровожадных подручных Безы
мянного. его сообщников, за чьи головы было объявлено 
вознаграждение и чьим ремеслом было человекоубийство».

ТАОЫАКЕ ѵ
(а^Ііаге соп Гассе((а см. А-57.
(а&Ііаге Іе Ьгассіа см. В-1176.
(адііаге і Ьик(і аііа шікига сіеііе са.яассііе см. В-1493, 
(адііаге 1е саіге см. С 222.
(арііаге ип сареііо іп (или рег) чиа((го (или іп сіие) 

см. С-649.
(а^Ііаге Іе саргіоіе см. С 894.
(астііаге 1а согйа см. С-2663.
(адПаге сог(о см. С-2857.
— а (арііаг сог(о см. С-2858.
(а<гІіаге (га 1е Йие (егге см. Т-431.
(а^ііагкі ГегЬа ко((о і ріесіі см. Е -111.
(а^Ііаге іі (еггаі(и)оіо Ле(го 1е краІІе а ч<1 см. Р-422. 
(аггііаге а (е((е см. Р-515.
(арііаге іі (іа(о а цсі см. р  '92.
Іаеііаге іі Шо см. Р-795.

(а^Ііаге а ГіІ сіі красіа см. Р-748.
(арііаге Іа (ипе см. Р-1470.
(а^Паге Іе &атЬе а чсі см. 0-181.
(адііаге Іа &іиЬЬа а<1<1окко а ч<1 см. С-714.
(арііаге іі діиЬЬопе а ц<1 см. С-717.
поп (а^Ііагкі 1а &оІа соііа Ііприа см. С-861.
(а^Ііаге &гап сап(опі см. С-597.
(а^Чаге ^гап соірі см. С-2262.
(арііагіе дгокке см. С-1093.
(а^Ііагкі Іе Іе^па асМокко см. Ь-336.
(а&Ііаге Іе Іедпа агігіокко аКгиі (или а<1<І05Х0 а цсі) см. 

Ь-337.
(арііаге 1е токке а... см. Лі-2083.
(адііаге пе((о соп ч<1 см. N-261.
(а^ііаге іі пойо см. N-374.
(а^Ііаге ип посіо ^огйіапо см. 0-896.
(а^Ііаге і пиѵоіі см. N-631.
(а&ііаге і раппі (асісіокко или Йіе(го) а ясі см. Р-333. 
(а^Ііаге іі раппо ки^іі аКгі см. Р-334.
(а^ііаге Іе рагоіе (іп и іи йі Ьосса) а чсі см. Р-580. 
(адііаге Іа реііе см. Р-1061.
(арііаге і роп(і (с!іе(го <3і кё) см. Р-2030.
(а^Ііаге аііа гагіісе см. Р-28.
(арііаге іі г а т о  ки сиі кі ё ке<1и(і см. К-105.
(адііаге кесопйо іі раппо см. Р 335.
(а^Ііаге Іа к(гас!а а ч<1 см. 5-1886.
(а^Ііагкі Іа (ек(а см. Т-598.
(а^Ііаге | а (екіа аі (ого см. Т-599.
(а^Ііаіе 1е ип^Ьіе а ч<1 см. ІІ-87.
(а^Ііаге 1е ѵепе а <]сЗ см. Ѵ-205.
(арііаге 1а ѵіа см. Ѵ-505.
(а ;Ііаге і ѵіѵегі см. Ѵ-800.
(аге со те  ^Іі ап(ісІіі сЬе (а^Ііаѵапо іі (ісо рег со- 

^Ііеге і (ісііі см. А-924 
(агкі (а^Ііаге Іа (ек(а см. Т-550.
Іаксіагкі (арііаг Іа та п о  см. М-612.
Ііп^иа сЬе (адііа со те  ипа (аісе (или ипа крагіа) 

(тж. Ііп^иа сЬе (а^Ііа е (епсіе) см. 1.-051. 
да (астііаг(хі) соі соКеІІо см. С-2271. 
аІЬего сЬе поп (ги((а. Іарііа, (арііа см. А-455.
Іе а гт і <1е’ роКгопі поп (а^Ііапо пё (огапо (или пё 

Ьисапо) см. А-1118.
Іа сатіс іа  «Зеі доЬЬі (а;гІіа(а т а іе  (огпа Ьепе см. 

С-295.
с’ё раппо Йа (адііаге см. Р-33°
сЬі (кі) Іарііа іі пако к’іпкап§иіпа Іа Ьосса см. N-73.
27. сііі (арііа, (адііа; е сііі сисе, га^^иа^Ііа ргоѵ. 

кроить-то просто, а попробуй-ка сшить (ср. ломать — 
не делать: ума не надо)

т і  Іагеі ріи((ок(о (а^ Ііаге іі пако с и. N-75.
і гоаіптопі коп со те  1е сатісіе сіе’ ^оЬЬі: (а^1іа(е 

к(ог(е, (огпап сіігіие (или (а^1іа(е т а іе  гіексопо Ьепе) 
см. ЛѴ037.

тікига (ге (или 5е((е) ѵоНе е (а^Ііа ипа см. М-1598, 
поп (адііаге І1 Гиосо соі (егго см. Р-1553.
Іа т і а  поѵеііа поп ё рій Іип^а, ѵоі (а§Ііа(еѵі ип регхо 

Йі пако, іо ип регго с1'ип^Ьіа см. N-508.
диапйо Іа гасіісе ё (ацІіа(а Іе (одііе ке пе ѵаппо см. 

Р-29.
(адііа Іа сойа а! сапе е’ г ітап  сапе см. С-2062, 
т і  (а<гІіо і со^Ііопі! см. С-2081.
а (арНаге іі (огта^д іо  сі ѵиоіе ип та ((о  е ип кад^іо 

см. Р-1073.
(а^ііа Іип^о е сисі к(ге((о см. Ь-955.

ТАОЫАТА }
28. (аге ипа (а<т1іа(а а) вырубить делянку, участок 

леса; Ь) угрожать кому-л., наброситься с угрозами, 
ѵпреками на кого л.
ТАОЫАТО адд
(арііаіо аМ'апОса см. А-923 Ь).

29. Ьеп (адІіа(о хорошо стоженный, ладно скроен
ный, с хорошей фигурой.
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30. еззеге 4адІіа4о рег яс мметь склонность, способно

сти к чему-л.:
Заѵегіо. — Мі сіізріасе р е г  іе. т а  р г о р г і о  поп зеі Іак ііа іо  

рег [аг 1а эріа ІА. Могаѵіа, г і а  гпаясНі- а іа»),
С а в е р и о. — Мие ж аль тебя, но на роль шпиона ты 

совсем не годишься.

ріап^еге со те  ипа ѵііе 1а&1іа(а см. Р-1493. 
ТАСіЛЕІѴТЕ адв  

Ііп<?иа (а^ііепіе со те  ип газоіо см. 1 -̂651. 
а Іе^по Йиго, ассе44а 4а2Ііеп4е см. 1.-355. 

ТАОЫЕКЕ т  
31. еззеге (или з4аге) а ип 4а§1іеге соп чй жить вме

сте с кем-л.; столоваться вместе с кем-л. 
еззеге (или тап^іаге) сіие діііоііі а ип Іа^Ііеге см. 

0-405.
ТАОЫ ЕКІМ  т рі

32. іа^ііегіпі Іа44і іп саза (или 1п Гапіірііа) ^  домаш
ний, доморощенный заговор.
ТАС1ЛО т

33. соте іі 4а&Ііо й'ипа (аісе зё быстрый как втиьх 
косы, как удар кинжалом:

«...С оте риоі саріге, агіеззо оііге аі Гчіпеііо сІоЬЬіато іе- 
пегсі чиі. соп поі. рег диаісііе Іе т р о  апсіге 1а Оіизерріпа»... 
ип'аНга езйагіопе іп сиі. Гиітіпео с о те  N Іа&Ііо гі ипа ^аісе, 
раззо іга 1е сіоппе ип‘оссЫа!а (О. Тезіогі, ~Е 1"е

— ...Как ты понимаешь, теперь, кроме Нинетто, нам при
дется взять на некоторое время к себе и Джузеппину... — 
небольшая пауза, во время которой женщины обменялись 
быстрым, как удар кинжала, взглядом.

34. Ырііеі.о йі (ггоззо 4а&Ііо крупная купюра:
Репзаѵо сііе поп роісѵа еззег гіепаго гассоНо соп 1е еіе-

то зіп е  регсИс Іа депіе поп гіа т а і  ЬіСІіеШ йі дгоззо Іабііо  
{О, Кса, «II га&агго гіігоѵаіо»).

Я думал, что это че могут быть деньги, собранные подая
нием. потому что нищему никогда крупных не подают.

35. а іадііо (обыкн. употр. с гл. сотргаге, ѵепйеге) 
в розницу.

36. а Йорріо 4адІіо а) двусторонний, обоюдоострый; 
Ь) двусмысленный; о двух концах:

(Эиезіа Ггазе, ргопипсіаіа Іп Іопо атЫ ^и о  е зет ізегіо . ега. 
с о те  репзо МагесПо. а гіорріо Іарііо  (А. Могаѵіа, «II сопІог- 
піізіа» ).

Эта фраза, произнесенная уклончиво п полусерьезным то
ном, показалась Марчелло двусмысленной.

^ие5іо , Магіо поп аѵгеЬЬе ѵоіиіо й і г і о , саріѵа ІпІаШ сЬе 
ега ип агео теп іо  а гіорріо іадііо : зе яіизШ ісаѵа 1а псіііезіа 
гіеі сотра&пі, аи теп іаѵ а апсЬе Г а ііа гт е  (ЗеІІа то^П е (С. Саз- 
зоіа, «II іа^ ііо  йеі Ъозсо»).

Этого Марио не хотелось бы говорить; он понимал, что 
этот аргумент — палка о двух концах: если он и оправдывал 
требования товарищей, то, с другой стороны, усугублял тре
вогу хозяйки дома.

— агіпа а йорріо 4ад1іо см. А-1085. 
<3і рипіа е йі іарііо гм Р-2453. 
сайеге іп (а^Ііо см. Т-41. 
37. йаге ип Іадііо (а ип Йізсогзо) прекратить раз

говор, умолкнуть:
«Бассі ип Іа^ііо! е 1арс1’«э! Гіпізсііа! зіа і г іііо '> (Л. Мепа- 

гіпі, «И  сіпета пеііа  Нпдиа. Ьа Ііп&иа пеі сіпет а»).
— А иу, заткнисьі Хватит! Помолчи!

38. йогпііге йі 4а^1іо кое-как улечься, спать кое-как.
39. те і.еге  іп 4а&Ііо подвергнуть испытанию, рпскѵ 

бросить вызов, спровоцировать кого-л. 
поп ргепйеге іі сойеііо рег іі іадііо см. С-2277, 
гіѵоі^егзі Іа гиоіа согііго іі Іадііо см К-640. 
40. ѵепіге аі Іадііо йі чс покончить с чем-л., прекра

тить что-л.
41. ѵепіге (или сайсге) іп Іа^Ііо прийтись кстати, окь 

заться удачным:
І)а фіс.чіо зсгіііоге ргепгісгетпо цилісЬг аііго раззо. сЬе сі 

ѵ<>П5 а іп Іагііп ... (А. МапгопС, « / р г о т е к і  ірозі» ),
В ходе изложения мы приведем еще несколько выдержек 

из этого автора.
сеп4о тізиге е ип (а^Ііо зоіо см. С-1500.

Т А О ^ I О N Е  т
Іадііопе см. Ь-306.

ТАЬЕ адд е ргоп 
42. 4а1е е соіаіе такой-то.
43. 4а1е (е) циаіе точно такой же, вылитый:

Сагіо. — АПога рег поі г ітап е ІиИо с о те  ргіта?
Ргапсезео. — Таіе е циаіе (Я. Роззепіі, «(Эиезіі сі ѵо- 

дііопо» ).
К а р л о .  — Значит, у нас все остается по-прежнему? 
Ф р а н ч е с к о .  — Совершенно так же.
Таіе е циаіе со те  ип т іп ізіго  (С. Ѵегда. «Мазіго-йоп Се~ 

виаійо»).
Т о ч ь - в - т о ч ь  как министр.

44. ІаІ й(е)і Іаіі такой-то и такой-то:
«С*ё ипа гіепипсіа» гііззе іі Саро. Тігб (иогі ип Іо^Ііо 

сіоѵе ега зсгШо сііе іі іа і <]еі Іаіі, аЬіІапІе ге ііа  зігасіа Іаіе, 
питего іаіе, — іи ііо  ргесізо — аѵеѵа гіізоЪЪегііІо аІГогсііпе гіі 
сопзеепаге 1е а г т і  6а сассіа (Л1. Сагіазе^па, «Оп Ііит е рег 
сопііпе*).

— Поступил донос, — сказал офицер и вынул из кармана 
листок, где написано, что такой-то имярек, проживающий 
в доме N такой-то по таяой-то улице — все точно — нарушил 
приказ о сдаче охотничьего оружия.

И еіогпо сіоро пе! е>°тпа1і с ’ега Іа поіігіа. іі іа і гіеі ІаІІ, 
рагіге <3і Іа т іе і іа ,  диагапіаігё аппі. сіі ргоіеззіопе тегііаіоге, 
ега зіаіо  іпѵезіііо аі Іаі сЬіІотеІго сіеііа Саззіа егі ега сіесе- 
<1и1о зи і соіро (А. Могаѵіа, «N11014 гассопіі готапі»).

Н а другой день в газетах появилось сообщение: такой-то и 
такой-то, отец семейства, сорока трех лет, маклер по про
фессии, был сбит на таком-то километре Вна Кассия и 
скончался иа месте происшествия.

а Іаіе еМеИо см. Е-24. 
іп ІаІ шосіо (тж. іп тосіо Іаіе) см. М-1653, 
а іаіе зіге^иа см. 5-1930. 
а йігіа 4аІе е чиаіе см. 0-517. 
(аіе аЬаІе, (аіі топасі см. А-6. 
4аІе аІЬего, іаіе (ш41о см. Р-1410. 
а ІаГазіпо 4аІе з іга те  см. А-1247. 
а 4аІ сапе 1аІ Іерге см. С-505.
4аіе 11 саро, 4аІе іі зароге см. С-825, 
а 4аI соІ4еІІо 4а1 &иаіпа (тж. 4аI ^иаіпа, ІаІ соИеІІо) 

см. С-2280.
4аІе ё іі е ге8&еі Чи^І ё сііі Іо ге^&е см. 0-1030.
4аІ Іа Пдііа, циаі Іа тайге (тж. 4аІ тайге, 4а1 іі^Ііа) 

см. М-62.
4аІ ^атЬ а , 4аІе саіга см. С-190а. 
а 4аІ ІаЬЬго 4аІ 1а44и^а см. Ь-44.
4а1е іі райге, 4аІе іі Гі^Ііо см. Р-39.
4а1 рі^Ііа Іеопе іп аззепга, сЬе 4ете ип 4оро іп рге- 

зепга см. Ь-386.
4аІ 4і гійе іп Ьосса сііе йіе4го 4е Гассосса см. В-940, 
а 4аІ гоѵіпа, 4аI рип4еІІо см. К-600. 
а 4аІ зідпоге 4аІ та^пайа см. 5-788.
4аІ зопа4а, 4а1 ЬаІІаіа см. 5-1019.
45. 4аІ зіа (йі яй) так и надо, поделом (кому-л ). 
4аІ зі ѵіѵе, 4аІ зі тиоге см. Ѵ-797.

ТА ЬЕМ О  1 ш
46. т а і  4а1еп4о возм>тцение, злость.
47. — а т а і  4аІеп4о Йі... вопреки кому-л., чему-л.
48. а (хио) 4аІеп4о по его желанию, как он пожелает:

Ега ип’ійеа зоіііп іеза (За рагессЬіо іе т р о  сЬе і Га 1II <Н 
М аззіто , Іеевг^гі о е гаѵі. ѵ етззего  с о те  поіаіі іп ип ргяп 
ІіЬго іпѵізіЬіІе, сЬе іі сопіе роіеѵа аргіге е сЫигіеге а зио 
іа іеп іо  (Я. Саіапйга, «Ьа Ьиіега»).

Уже давно само собой разумелось, что проступки Мас- 
енмо, серьезные или легкие, как бы записывались в неви
димую книгу, которую граф мог открыть или закрыть, ко
гда ему вздумается.

49. сЗі зио (аіепіо сам по себе, спонтанно.
50. ѵепіге іп (аіепіо ^  разохотиться, сильно желать. 

ТА ЬЕМ О  II пг
51. гепгіеге Н Іаіепіо отплатить, не остаться в долгу. 

ТАЬЬО т
52. (гі)тейеге іі ІаІІо возродиться; расцвести пыш

ным цветом; крепнуть. 
ТАЬЬСМЕ пг 

Іаііопе (1’АсІііІІе см. А -100. 
соіро гіі Ы іопе см. С-2239.
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с Ал (аіога иссеі пеііа гадпа, сНе ё (и^&ііо сіі ^аЬЬіа 
см. Ц -Н .
ТАЬРА [ 

сіесо со те  ипа Іаіра см. С-1818. 
огЬо со те  ипа Іаіра см. 0-490 
хогсіо со те  ипа Іаіра см. 5-1092. 
аѵеге I огессіііо «Типа Іаіра см. 0-541.
(Іогтіге со те  ипа Іаіра см. 0  833.
53. еххеге ипа Іаіра быть недальновидным, ограни

ченным, не видеть дальше своего носа.
сііі .яі Га Іаг^о йсІГопоге аКп.і, гіехсе іаіра гіеі хио

см. О 392.
54. поп пазсопо сіесііе хоіатепіе Іе Іаіре ргоѵ. не 

только кро-'ы оождаются слепыми.
ТАМВІЖЬАМО т

(аге а цЛ Іа Іехіа со те  ип ІатЬигІапо см. Т-554. 
ТАМВІЖО т  

реііе йа ІатЬиго см Р-1021.
55. хиі [атЬиго не раздумывая, немедля:

— СЬе Ьгаѵе регзопе! — репзй гіепіго сіі зё Ріпоссіііо е 
(ІітепІісагкЗозІ 1і зиі іашЬиго, сіеі зио ЬаЬЬо, гіеііа сазасса 
пиоѵа... гііззе а 11а Ѵоіре е аі СаНо:

— Апсііагпо риге. Іо ѵепео соп ѵоі (С. Соііойі, «Ье аѵ- 
ѵепіиге й і РіпоссНіо»).

— Какие они благородные* — подумал Пиноккио и тут же, 
позабыв о папе, о новой куртке... сказал Лисе н Коту:

— Ну, пошли Я с вами.
56. а ІатЬиго Ьаііепіе а) с барабанным боем:

11 «ргоеейо ІпсПрелгіепга»; Іапсіаіо а ІатЬ иго  Ьаііеліе 
гіиБсіга а гепгіеге 8 іаіі ІЛпіІі аи1озиГПсіеп(і_ пеі с а т р о  
епег^еіісо епіго 1980? {«Кіпазсііа», /4 йісетЬге 1973).

Приведет ли громко разрекламированный «План независи
мости» к тому, что к 1980 году Соединенные Штаты смогут 
сами обеспечивать свои энергетические потребности?

Ь) тотчас же, в два счета:
воргаііиио е іі ріасеѵа Гісіеа гіі циаІсЬе погге а ІашЬиго 

Ьаііепіе. 1а поМе зіезза, пеііа сарреііа гіеііа ѵіііа (А. Мо- 
гаѵіа. «Ьа т азскегаіа» ).

Больше всего ему нравилась сама затея — обвенчать ее в 
ту  же ночь, на скорую рѵку, в дворцовой часовне

Оиезіе зігапегге сЬе Ьаігіе аѵеѵа ^ііізіН ісаІе а іа т Ь и г  Ьаі- 
Іепіе... ога гізиііаѵапо с о те  аНге ргоѵе сНе 1а гарагга поп 
ега рій аііа 5са1а (/). В иггаіі, «1)п атоге»).

Все этн выходки, которые Лайде оправдывала ннчтоже 
сумняшеся... лишний раз подтверждали, что девушка уже 
не была в группе Л а Скала.

57. соптаге (или радаге) хиі ІатЬиго выложить день
ги на бочку.

58. ихсіге а ІагпЬиго Ьаііепіе (или хопапіе) сдаться 
на почетных условиях
Т А М  [

59. ешгаге пеііа іапа гіеі Іеопе (или «Зеі Іиро) войти 
в логово льва, броситься в пасть зверя, решиться на 
тр} дное и опасное дело.

оітпі ѵоіре а т а  Іа хиа іапа см. Ѵ-922 
рагіа гіеі Іиро, е іі Іиро ехсе (йог сіаііа (апа см.

1 1003
ГА1ЧАСЫА (тж. ГГХАСІЛА) {

Ііп^иа <1а Іападііе (или со те  ипа (апа^Ііа) см. Ь-662.
60. Іеѵаге (или саѵаге) чс соііе іапа^Ііе тащить кле

щами что-л.; делать что-л., добиваться чего-л. с боль 
шим трудом.

61. Іепеге 1га Іе Іепадііе ^  держать в тисках, в ежо
вых рукавицах

сі ѵоггеЬЬе Іе Іапа^ііе йі ІМісосІето см. N-277. 
ТАІЧСіЕІЧТЕ (

62. (ііаге рег Іа Іапрепіе смотать удочки, смыться, 
ѵлизну гь.
ТАРчТО ад §  е аѵѵ 

сиоге соп Іапіо с)і рсіо см. С-3195, 
иото  <11 Іапіа Іегіопе см. 1.-521. 
соп Іапіо (1і Ьосса см. В-858.
(апіо рег сатЬіаге см. С-245, 
а Іапіе (или а Іапіо сіі) ІеМеге ся  Ь-447. 
сіі Іапіо т о  пепіо см. М-1725.

ТЛЬОГСА аѵѵ соп іапіо йі тихо см. М 2232. 
соп Іапіо (ГоссНі см. 0-80.
63. (апіо (е) чиапіо немного; так себе, не очень.
64 пё Іапіо пё чиапіо (тж. пё Іапіо пё росо) ни

сколько, ничуть не...
65. Іапіо чиапіо піепіе а  кот наплакал.
(апіо рег хиа (или  ѵохіга) поііпа см. N-452.
65“. йі (апіо іп іапіо (тж. а Іапіо а (апіо; одпі Іап- 

Іо) иногда, ігзредка, время от времени:
Тегга. — Оі соІезМ еГГеШ ѵегатпепіе іо поп ьс аііго 5С поп 

сііе сіі 1ап(о іп 1ап(о іо Іеѵо а Іе 1а Іисе сЗсІ 5()1е, е а іге 1а 
Іиа... (О. І.согагііі. ^Орегеііе пюгаіі»).

З е м л я .  — Единственное, илвестное мне из этих воздей
ствий заключается в том. чго через опредетенные промежут
ки времени я отнимаю у тебя солнечный сеет, а ты у 
меня — твой.

— АпсЬе а т е  р^асе гісіеге, оепі іап іо  — йіззе .1 (С. Ма- 
Іарагіе, « Іа  ре!'ч»).

— Я сам люб.'ію иной раз посмеяться, — сказал Джек.
(Пример см. тж. В-862; С-827; С-3277; Ь-257; М-1089: 0-25).

соп іапіо <3і (еііа см. Т-510.
а діге Іапіо см. 0-518.
рег поп (агіа (ап4о іип^а см. Ь-944.
одпі іапіо см. Т-65а.
хепга Гаге Іапіі шіхіегі см. М-1563
5епга Іапіе сіііассіііеге см. С -1658.
&еп7а Іапіі сгіхіі см. С-3061.
&епга Іапіі (ііксогкі см. 0-602. 
кепга Іапіе рагоіе см. Р 496. 
хепга Іапіі ргеапіЬоІі см. Р-2225. 
хепга Іапіі гііогпеііі см Р-440 
хепга (ап(е хіогіе см. 5-1795 
ипа ѵоііа Іапіо см. Ѵ-937.
аѵеге Іапіі аппі хиі раііопе (или  хиі «тгпрропе, хиііа 

дгорра, хиііа хсіііепа, хиііс храііе) см. А-901, 
аѵеге іапіо Йі ЬагЬа см. В-239
поп аѵеі Іапіа сагпе асІсІОАХО й л  хГатаге ипа т а г т е ^ -  

діа см. С-956, 
аѵеге Іапіо сегѵеііо чгіапіо ип’ассіи^а гм. С -1565. 
аѵеге І&піе ТаІісЬе ьиі рго.эропе см. Р-242. 
аѵеге Іапіо Йі Ііп^иа (иогі см. Ь-669. 
аѵеге (апіо й’оссЫ см. 0-122 
аѵеге 1ап*а гоЬа хиііо хіотасо см. 5-1774.
Ьасіаге Іапіо аі сасіо сЬе Іа (гарроіа хсоссНі см. С-32. 
поп сопохсеге ріи 1а сііе Іапіо см. Ь-19.
Йагпе Іапіе см Б -30.
(Іагхі Іапіо репхіего соте йі гасісігіг^аге Іа ри ііа  сіеі 

сапірапііе см. Р-1212.
(іігпе Іапіе см. 0-503.
гііге Іапіе сохе а см. С-2893.
рххеге Іапіо ^іііоііо сіі чс сЬе (или  циапіо) Гогхо сіеі 

тіе іе  см. 0-404.
Гаге Іапіо <31 Ьосса см. В-894, 
іаг (аге Іапіе Іасгіше см. 1.-62.
(аге Іапіо й’осспі см. О 169
66. Гагпе (апіе (е Іап(е) наделать натворить дел. 
поп ііпрогіаге пё росо пё 1ап(о см. 1-1263.
Іахсіаге соп (апіо сіі пахо см. N-52.
раххагпе іапіе см. Р-735. 
ріапіаге соп 1ап(о йі пахо см. N 52. 
рі&ііагхеіа а ип Іапіо Іа саіаіа гм. С 75 
рі^ііагхеіа (или ргепсіегхеіа) (а) ип Іапіо Іа сгппа см, 

С 523.
гехіаге соп Іапіо й’оссЫ см. 0-80". 
гіхропсіеге хепга (апіі ігге огге см 1-403. 
поп хареге рій 1а сііе іапіо см. Ь-19 
хепіігхі Іапіі хріііі пеі сигро (и іи  псі реі(п) сѵ 

5 1418.
Іоссагпе Іапіе см. Т-691.
ѵаіеге ІапГого (или 1а.і*о ого) диапіо реха см Ѵ-29 
ѵесіегпе Іапіе см. Ѵ-111.
і сахі хоп Іапіі см. С-1944.
поп 5І Ьа Іапіо саійо (1а сиосеге ип иоѵо см. С-171.
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поп 1а віисііаг (ап(о! см 5-1974.
Іапіе (ЬеІІе или Ьиопе) сохе! см. С-2932.
(ап(о Ьеѵе Госа чиапіо іі рах.яего см. 0-18 
(апіе Ьоссііе, (ал(і кихіі см. В-941.
Іапіо саса ип Ьие чиап(о (или соше) т і ііе  то ; сне 

(или гопйіпі) см Е 1368.
(ап(і сарі, (ап(е хепіепге см. 5-642.
67. 4апІ’ё ничего не поделаешь, все равно.
(ап('ё йа саза (иа а сака іпіа, ^иапі.) йа саьа т іа  а 

саха Іиа см. С-1207.
(ап(’ё риггаг «Тип адііо сЬе «Типа гех(а см. А-368. 
Іапіо ё іепеге сііе 5сог(ісаге см. Т 364 
Іап іе 5иопаг&1і іі согпо сЬе іі ѵіоііпо см. С -2711. 
.апГё гирра сііе рап Іаѵаіс (илѵ ЬоІІі(о) см. 2-106. 
<1а (апіо шаіе рио ѵепіге чиаісііе Ьепе см. М-259.
68. (ап(о тепо! и подавно!
(га (ап(і ти іі рио 5(аге ип ахіпо см. М 2163.
(ап(е тп іе , (ап(е са<1и(р см. М 2253.
(ап(і раекі, (ап(е ихапге см. Р-66.
(ап(о ріоѵе сііе паевые ип (ипдо см. Р-1481.
(ап(о гаггоіа 'я даіііпа, сНе всорге іі соНеІю сЬе 

Г а т т а г г а  см. 0-88.
(ап(о ее пе 5а а тапдіаге ипо ^ріссіііо а а^Ііо соте 

ип саро см. 5-1402.
(апіі кегѵНогі, (ап(і петісі см. 5-682.
(ап(о ірагра^ііа ипа раіііпа, циапіо гаЛипап сеп(о 

см. 0-89.
(ап(е (ек(е, (ал(і сегѵеііі см. Т-615.
(ап(е (ех(е, (ап(е 5еп(епге см. 5-642.
(ап(о (опо сііе ріоѵѵе см. Т-716.
(ап(о ѵа 1а сарга аі саѵоіо сНе сі Іаксіа іі реіо см.

С 884
Іап(о пе ѵа а сііі ііепе, циап(о а сііі хсогііса см. Т-364. 
(ап(о ѵа Іа &а((а аі Іаггіо сЬе сі Іахсіа ю гатріпо

см. 0-278.
(ап(о ѵа Гога аі (ог&о. сЬе сі Іа 'сіа іі Ьессо см. 0-17. 
(апіо ѵа Гогсіо рег Гасдиа сНе аіііпе 5І готре си.

0-493.
(аіио ѵа Іа тояса аі т іе іе  сме сі Іаксіа іі саро см. 

М-2065.
(ап(о ѵаіе см V 37.
(ап(о ѵіѵе іі Іиро а сагпе со те  іі 1 рге а егЬе см.

Ь-1018.
(апіе ѵоНе аі рогго ѵа 1а кессЬіа сЬе сі 1а« іа (или 

сЬ’еМа ѵі Іахсіа) іі тап ісо  е Гогессіііа гм. 5 537,
ІАРРА /

КЯ. Ьгисіаге Іе (арре а) ехать без остановок; Ь) пре
успевать, быстро продвигаться:

II поѵеіііпо поп 5Іа а ретатсі зорга сіи ' ѵсііе: рагіе а 
іиИп ц а і  рег гізоіѵеге ипа зііиагіопе... регсЬё рио ѵо]гт яіге 
Горрогіипиа Йі Ьгисіаге 1е іарре Іипео Гі-ег (О. Ѵаці.о. 
* Ьа га р т а -)

Недолго раздумывая... новичок бросается в лето сломя 
голову. Он жаждет ие упустить момент, ибо это может 
быть, тот самый случай, с помощью которого он оез про
межуточных этапов достигнет высот

ТАРРАКЕ о 
(арраге Іа Ьосса а <]СІ см. В-876.
(арраге ип Ьисо см. В-1349.
(аррагкі іп сака см. С-1169.
(арраг&і ріі огессЬі соп 1а сеіа см С-1514.

ТА РРАТО а % ц  
аѵеге (или іепеге) Іа Ьопса (арра(а см. В-799. 

ТАРРЕ". Э т 
(арре(о ѵегсіе см. Ѵ-314.
70. апЛаге аі (арре(о упасть на землю на пол.
71. е55еге 5иІ {арреіо стоять на повестке дня; обсуж 

даться, быть предметом разговора, спора:
М1 ІиНо. соггепгіо, пеП’азсепзоге. I сопгіотіпі. Ігаііапіо, 

бі сопзиИапо... зі, по, зі, по, Г аг^отсп іо  і  5ИІ іарреіо 
(О. Магоііа, «Ье т ііапеві»).

Я бегом бросаюсь в лифт, а мои клиенты тем временем 
совещаются: да, нет* да, нет.... — спор » полном разгаре.

72. шапсЗаге (или теііеге) аі іарреіо бросить на 
ковер, положить на лопатки; сразить, победить, взять 
верх:

— Е іі ѵ о б іг о  соіро Гіпаіе. аѵѵосаіо? Мі зіаѵо сЫегіепгіо 
циапйо аѵгезіе Іепіаіо <1і ш апгіагті аі Іарреіо {Г. Сюѵаппіпі, 
«Ьа ЬаЪеІІе»),

— Это ваш заключительный удар, адвокат? А я-то все 
спрашивала себя, когда ж е вы попытаетесь положить меня 
ид лопагкн’

Оиезіа гіесізіопе Іо т із е  ѵ іг іиаітеп іе аі іарреіо, роісМ 
саизо 1а Ііпе (Іеііа зііа саггіега (С. Мавіпі, « і!п  саво»).

Возможно, это решение сразило его, так как привело к 
краху его карьеры

73. те ііеге і іарреіі (а!Іе Гіпехіге) зардеться, покрас
неть.

74. те ііеге (или рогіаге) $иІ іарреіо а) поставить на 
обсуждение, предложить на рассмотрение (какой-л. воп
рос, проект и т. п.):

ега зісиго сііе II гезіаг а соіагіопе поп аѵгеЬЬе 
аѵіЛо рег сопзееиепга (Зі Іазсіаг йа рагіе  ріі аГГагі, ша апгі 

Гагіі гішеііеге зиі Іарреіо іп сопгіігіоь; рш  Іаѵогеѵоіі 
іС. Савіеіпиоѵо, «7 \\опсаІѵо»).

Он был уаереи, что если останется к завтраку, то его дела 
не только ие будут отложены, но, напротив, им будет дан 
ход при более благоприятных обстоятельствах.

Ь) завестн, затеять разговор.
75. рагаге зиі іарреіо платить наличными (ср. день

ги — на бочку).
ТАРРЕ22ЕРІА \

76. Гаге (<1а) Іарреггегіа подпирать стену, стоять в 
стороне:

Аѵеѵа ппа тогоза! N6118 заіа  <1а Ьаііо поп зі загеЬЪе зеп- 
іііо  рій зоіо, со те  Іап іе ѵоііе пеі раззаіо. чцапйо рН ашіс!
1о Іавсіаѵапо іп авво е зі гігіисеѵа а Гаге йа Іарреггегіа, 
іп зіете  аііе тасігі «Іеііе зіигіепісззе {Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, 
діоѵіпсгга» ).

Теперь у него тоже была девуш ка' Теперь уж он не будет 
чувствовать себя одиноким в танцевальном зале, когда, 
как это бывало прежде, друзья оставляли его, и он выну
жден был подпирать стену вместе с мамашами веселившихся 
студенток.

I! сііс зріера соше 1е ипісЪе регзопе г іт а з іе  а Гаг 4аррег- 
гегіа пе! ягап ЬаІІо Ііп^иізіісо іп сиі ѵоІіебК'* Гіпіега 
Ііа ііа  Іеііегагіа зіапо аррипіо і Ііпегиізіі {«Ьа пиоѵа цие- 
вііопе Аеііа Ііп^иа»).

Этим объясняется, почему единственным, кто подпирал 
стены на большом лингвистическом балу, где кружилась в 
танце вся литературная Италия, были именно лингвисты.

ТАКА І
77. еххеге (ага е (ага(а быть примерно одинаковчми.
78. (аге (ага опровергать, отрицать что-л.
79. Гаге Іа (ага подвергать сомнению.
80. (аге (ага р <1е(а1со хорошенько обдумать что-л.; 

сѵпить о чем-л. беспристрастно.
ГАКАГЧТОЬА }

81. аѵеге Іа (агап(о1а быть не в себр’
«5і рио вареге сііе Ь»і? — 1 і На йотапйаіс гіи-і ѵоііе Раг» 

Йіпі. ІІ вио сотра^'по сіі Ьапсо — ветЬг; - К  *и аЬЫа ..і 
Іагагііоіа, оррі* (М. Риссіпі, -Ессрегіа йяі Іетро»).

— Что с тобой? Что с тобой? — спросил его Г а- ."ини. со
сед по парте. К акая муха тебя укусила?

ТАКАТА і 
е.яхегк (ага е (ага(а см. Т-77.

ТАКЭАКЕ ѵ 
поп ка сіопаге сЫ (агсіа а йаге см. Б-772.

ТАРЭІ аѵѵ
82. 5іі 1 ІагсІі а) ближе к вечеру, попозже, под вечер:

5п1 іагді, рего. рпаІсЬе аіііо  сотіпсіб  ай аггіѵаге: ога 
«ЗаПа іегга <11 М а г е т т а  е<1 ога гіаііе ізоіе (Е. Сиегга, «Ьа 
Ьаіа Аі таіаіі»)

Однако под вечер подул ветерок: то со стороны Марем
мы, то со стороны островов.

Ь) поздно вечером.
рге5(о о (аггіі см. Р-2259 
(о5(о о *аг«3і см Т-800
ехзеге (или Гагхі) (агсіі аПа йега сіі Ьап :іапс см. Ь-1Э5
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83. Іаге іаічіі запазды вать, опаздывать; задерж ивать
ся, засиживаться, полуночничать

Апсігіапо гіогтіѵа (регсЬё аѵеѵа ІаМо Іагсіі 1а Бега) (С. Се- 
йегпа, «Зіцпоге & 8іцпогі»),

Андриано слал (вчера вечером он вернулся очень поздно).
Мі Іеѵаі іп ріе<іі йі Ьоііо, гіісепгіо: «ВеЪ, апгііато . 5е по 

{ассіато  іагсІІ рег іі с іп ета»  (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассоШі 
гот апі»).

Я мигом вскочил на ноги и сказал: «Ну, пошлн. А то 
в кино опоздаем*.
(Пример см. тж. Р-1589).

ІІ репе поп 1и т а і  Іагйі см. В-492.
Ьеп Іагйі ѵепиіо, рег піепіе ё іепиіо см. В-493.
ип Ьиоп реп1іг$і поп 1и т а і  Іагйі см. Р-1?30
сЬі рег аіігиі т а п о  5 ітЬосса, Іагйі ві заіоііа см.

М 696
сЬі (а Ьепе чиеі сЬе Ьа Йа (аге, поп ё т а і  Іагйі см.

В-533.
сЬі Ьа ай аѵег т а іа  іпаНіпа поп оссогге сЬе ві Іеѵі 

іагііі см. М-950. 
сЬі Іагйі аггіѵа, т а іе  а і іо ^ іа  см. А-1143. 
сЬі Іагйі (а і хиоі Іаѵогі, Іагйі гассорііе і хиоі Іісогі

см. Ь-279
сЬі Іохіо сгейе, Іагйі 5І репіе см. Т-802, 
со те  (а ргехіо а Іаге Іагйі! см. Р-2261.
84. тер ііо  Іагйі сЬе т а і  ргоѵ лучше поздно, чем ни

когда:
Мебііо іаг<Н сНе т а і !  — Вісе ип ргоѵегЫо сЬе ё сотогіо 

авкаі рег іиШ  і роіігопі сЬе поп аггіѵапо т а і  а іе т р о  рег 
Гаге ^ие11о сЬе йеѵопо Гаге (С?. Ѵегйі, «АиіоЫо%гаііа йаііе  
Іеііеге»).

«Лучше поздно, чем никогда» гласит пословица, весьма 
удобная для всех лентяев, которые никогда не успевают 
сделать то, что должны сделать.

85. а рііі Іагйі! до скорого (свидания)!
86. (агйі *>’аѵѵейе іі гаііо (или іі іоро), циаийо 5І 

ігоѵа іп Ьосса аі ^аііо ргоѵ. после драки кулаками не 
машут.
ТАРОО авв_ 

іагйо йі Ііп^иа см. I 659 
а поМе Іагйа см. N-485.
сопкі^Ііо ѵеіосе, репіітепіо  Іагйо см. С-2472.

ТАРІ О гп
87. іі іагіо Йеі Йиішіо червь сомнения.
88. іі іагіо йеІГіпѵійіа червь зависти.
89. Іагіо йеі репхіего беспокойная мысль.
90. Іагіо пеііа Іе$1а зё постоянная забота, неотвязная 

мысль:
Ь’а11иѵіопе ё  (Ііѵепиіа о г т а і  ип іагіо  п еііа  іеьіа <1і циезіа 

Еепіе («Сіогпі», 5 сІісетЬге 1973).
Мысль о наводнении постоянно преследует этих людей.

а т о г  йеі іагіо см. А-637.
Іо 5сгироІо йеі іагіо см. 5-498.
91. аѵеге іі (или йеі) Іагіо соп цй чувствовать не

приязнь к кому-л.
о^пі Іе^по Ьа П 5ио Іагіо см. 1.-357.

ТАРМА /
іп раппо Ііпе хіа Іа іа гт а  гм. Р-343.

ТАРОССО т
еххеге со те  И т а і іо  оеі (или пеі) ІагоссЬі см. М-969. 

ТАРРАРЕ ѵ 
іаграге 1е аіі см. А-431.

ТАРРЕА
йаі Сатрійойііо аііа Рире Тагреа (тж. гііеіго или 

ѵісіпо аі Сатрійо^Ііо с’ё Іа Кире Тагреа) см С-366.
92. сопхитаге Іа Тагреа Йі Р о т а  проживать, разбаза

ривать добро.
93. реііаге йаііа гире Тагреа сбросить с Тарпейской 

скалы, казнить, уничтожить.
ТАРТАРІЮА /

Іепіо со те  ипа іагіаги&а см. Ь-368 
а ра^іо Йі іагіаги ’а см. Р-766. 
апйаге соше ипа Іагіагіща см. А 713.

с а тт іп аге  со те  ипа 1аг{аги§а (и пи со те  1е іагіа- 
ги^Ье) см. С-301.

Іа т о іс а  рип^епйо 1а (агіагида, хі готре іі Ьессо см. 
М-2056.
ГАРТЬРО тп 

гіхропйеге саѵоіі рег 1аг1игі см С -1427.
ТАЬСА I

94. 1а$са Іайга внутренний, потайной карман.
Ьию со те  іп Іаяса см. В-1410.
т а іа й іа  аМа (авса см. М-168, 
готр ітеп іо  йі Іакспе с.м. К-518 Ь). 
гоИш-а йі іахсЬе см. К-583. 
ѵехШо кепга ІахсНе см. Ѵ-430.
95. ахсіиггаге 1е (аксЬе поистратиться, истратить все 

деньги.
96. аѵеге аііго іп іавса: Ьо а Иго іп Іазса у меня дру

гих забот хватает:
— С’ё іі гііаѵоіо сЬе йігап^оіі, е°ЬЬа піаіегіеііа: с’ё сЫ 

(!('ѵ'еякічс, ім’ іі сопезІаЬіІе Ьа аИго іп Іазса сЬе йаг теііа 
а іе  Ш . й ’Аге^Ио, «Еііоге Ріегатозса*).

— Кому надо, те тут и есть, дьявол тебя задавн, про
клятая горбуньяі Не до тебя сейчас коннетаблю.
аѵеге Іе Іасгіте іп Іаяса см. Ь-57. 
аѵеге ип рарг іп Іахса см. Р-351.
97. аѵегпе ріепе Іе іахсЬе (или 1е іазсііе ріепе) быть 

сытым по горло чем-л.:
С}ие1 ШС5І “гг гпі ега ѵепиіо  (апіо іп ицдіа, сЬе ипа ЬеІІа 

т а і і іп а  (ІІ55І аі тліо ргіпсіраіе с.Ь’іо пе аѵеѵо ріепе Іе Іаьсіг 
е т е  пе апйаі (С. Аггі^Ні, «Сіп соарігаіоге тапсаіо»).

Мое ремесло так мне опостылело, что в одно прекрасно*» 
утро я заявил хозяину, что сыт всем этим ио горло, и 
взял расчет

Согпе 5Іо? Со5. N6 Но 1е (а$сЬе ріепе. 5аг4 І1 Іаѵого. 
5аго іо» (М. РеШаШ.-Р. РШогги, «І.а тогіе соп Іе аіі Ьіап- 
сНе»),

— Как я? Да так себе. Все осточертело. Может нз-за 
работы. М ожет сам виноват.

98. аѵеге цй іп (а$са не выносить кого-л.:
Ѵ оіегті Іазсіаге соз[ соп Іиііо  іі т іо  с!еЫ(о аййоззо, ё 

диазі 1о зіеззо сЬе <1іге (1’аѵегші Іп Іазса (С. Сіивіі, *Ері- 
віош гіо»).

Хотеть, что.іы я не выполнил своего обещания, все равно 
что сказать ты опротиаел нам, Джустн.

99. аѵеге чс іп іазса не придавать значения чему-л.; 
ни в грош не ставить.

100. аѵегсеіа іп Іахса иметь под рукой, распоряжаться 
чем-л.:

АПога рагігоп ’№ опі 1о ргееаѵа е !о зігаргебаѵа рег Г ато г  
гіі Оіо (1і Іаг^ іісіа  ргезіо 1а НериЬЫіса. р г іт а  сЬе зио піроіе 
'Ыіопі а т іа з з е  зоігіаіо, с о те  зе гіоп Ргапсо се 1’аѵеззе іп 
іазса  (О. Ѵегда «I М аіаѵодііа» ).

Тогда Нтонн стал умолять его ради Христа установить 
Республику поскорее, до того, как его внука Нтони забе
рут в солдаты, словно Республика была у дона Франко 
в кармане.

101. аѵеге Іе іахсЬе Ьеп Іогпііе иметь туго набитый 
карман, иметь много денег.

102. аѵеге Іе ІавсЬе тохсе иіутл. быть без гроша.
103. аѵеге іп Іахса 1а пеЬЬіа плевать на все.
104. аѵеге 1е іаксЬе ріепе (или раіе) иметь кое-что 

в кармане, иметь денежки.
аѵегпе Іе ІахсЬе ріепе см. Т-97.
105. аѵеге 1е ІахсЬе ѵиоіе (или ахсіиііе) не иметь ни 

гроша (в кармане).
сопохсеге соте 1е хие (и пн ргоргіе) ІахсЬе с.м. С-2446, 
сопіаге і йепагі іп Іакса а чй см. 0-105.
106. епігаге (или ѵепіге) іп Іавса а цй надоесть, осто

чертеть кому-л.:
Вгі^ійс. — 8:епога. ипа ѵізііа.
Сіасіпіа. — Е сЬі ё а аиеБГога 
Вгі^ійа. — Ь.г ві^пога ѴіІІогіа...
Сіасіпіа. — Ога т і  ѵіепе іп <а^са гіа^ѵгго.. (С. Соідопі, 

«Ье зтпапіе рег 1а ѵ іііе ^ іа іи га » ) .
Б р н д ж и д а .  — Синьора, к вам пряыли.
Д ж а ч и н т а. — Кто это в такой по^лннй час?
Б р и д ж и  д а .  — Синьора Бнктлрия.
Д ж а ч н н т а. — Вог уж принесла ее нелегкаяі 

(Пример см. тж. А-122). .



107. — поп т і  епіга (или ѵіепе) ішііа (или піепіе) 
іп Іахса =  мне от этого никакой пользы, никакой вы
годы; мне это безразлично:

«Е аііога Гашгпі [1 ріасеге сіі пип !а’ рій Іапіо іі гпі- 
БІегіоБо, Іапіо а  т е  пе ѵіепе іп іакса ргоргіо піепіе» 
(М. ъоійаи. «1~е йие  с іііа» ),

— И, сделай милость, не напускай столько туману, тем 
более, что мне это до лампочки.

108. еххеге Іервего гіі Іахса быть без гроша.
!аге і сопіі іп Іахса а цй см. С-2538.
109. Гагхі ргепйеге (или рірііаге) іп іахса надоесть, 

быть беіьмом на глазу.
110. Ііссагхі яс іп Іахса плевать на что-л.
111. ітріп&иаге Іе ІахсЬе набить карманы, набнть 

мошну.
теНеге т а п о  аііа Іахса см. М-628.
112. теН ег(хі) дй іп Іахса заткнуть кого-л. за пояс, 

переплюнуть; перехитрить:
«На! ѵіБіо, еЬ. сЬе бепіе? СЬе рагеаіі аН егіопаІі? Ма Іио 

гпагііо поп ье 1о шейоно іп іаьса, по» (С?. Ѵег%а. «Мазіго- 
сіоп СезиаШо»).

— Видела, что за люди, а? Какие милые родственнички? 
Но твоего мужа они не проведут.

— II ІМіпі іі Пеііо сіеі сіоііоге &е 1о т е і іе  іп іазса  (//. О т г -  
Ьиг%, «Ьа зігайа сііе ѵа іп сШ а»).

— Ними этого докторского сына за пояс заткнет.
«Апсога (Зеѵе пазсеге диеііо сЬе *І т е і іе  т е  іп іазса!»

(V. Вгапсаіі. «И ЬеІѴАпіопіо»).
— Еще не родился т о т ,  к т о  может обвести меня вокруг 

пальца.

рогге т а п о  а ііа  Іазса см. М-628.
113. газсіи^аге 1е (а&сііе а цсі обобрать, обчистить 

кого-л.
114. гісисіге 1е ІазсЬе аііе ІеІІіпе сделать очень тон

кую работу (ср. подковать блоху).
115. гіпІге$саге Іе ІазсЬе раздобыть деньжат.
116. гіриііге (или зсиоіеге) Іе іазсЪе а  ^(і ^  обчис

тить, ободрать кого-л. как липку, оставить без гроша,
117. гошреге Іе ІазсЬе а чсі надоедать, не давать  по

коя кому-л.:
«N011 Ьаі аііго сіа гііге? 5 іа ’ гі(1а! М1 Ьаі |?іа гоііо 1е 

ІаьсНе соп 1а іиа гіЪепегіігіопе!» ( і .  Сариапа, «II тагсНезе 
йі ЯоссаѵегШпа» ).

— Что ты зарядила одно и то жеі Замолчи, наконец! Что 
ты ко мне пристала как банный лист со своим благосло
вением !

«Ь'Ьаппо тапсЗаІо аррозіа (За Зігасиза рег готрегсі 1е 
ІазсЬе» (С?. Ѵег%а, «Мазіго-ёоп СезиаШо»).

— Его специально прислали сюда из Сиракуз, чтобы до
кучать нам.

всиоіеге 1е ІахсЬе а цй см. Т-116.
118. поп ихсіге йі Іахса а цй не давать покоя кому-л., 

приставать к кому-л.
ѵепіге іп Іахса а цй см. Т-106.
119. ѵиоіаге 1е ІахсЬе а цй растратить чьи-л. деньги; 

пѵстить кого-л. по миру.
сЬе (і сі пахсапо а 1е I йепагі іп Іахса! см. 0-119. 
те^ Ііо  ип ат ісо  іп ріагга сЬе сепіо опсе іп іахса см.

А 626.
еіі пахсопо і йепагі іп іахса см. 0-135. 
пахо іп Іахса! см. N-77.
пё оссЬі іп ІеКсге, пё т а п і іп (а$са, пё огессЫ іп 

хеогеіі аіігиі см. 0-245.
циаН пт <1і ^іосо піеііііі іп (ахса, сі хіаппо росо см

0  511.
120. хо іііаті іп (ахса! ^  держи карман шире!
ГиНіто ѵе$Шо се 1о (аппо кепга ІахсЬе см. Ѵ-432.

1А5СШМО т 
теНеге (или рогге) т а п о  аі ІахсЬіпо см. М-628. 

ТД 550 т 
сіогтіге соте ип Іаххо см. 0-833.

Т \8Т А РЕ  ѵ
іахіаге іі ^иайо см. 0-1124 
Іахіаге іі роіхо а цй см. Р-1993.
Іахіаге іі роіхо аі сІііаѵЫеІІо см Р І994 .
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іахіаге іі Іеггепо см Т-457.
поп ха хе Ьа іі пахо, хе поп 5е Іо Іахіа гм. N 79. 

ТА5ТО т  1) осязание; ощупывание; 2) клавиша; лад
121. апйаге а іахіо (1) а) идти на ощупь; Ь) дей

ствовать наобум, наудачу.
122. Ьайеге 5иІ тей ех іто  Іахіо (2) говорить все вре

мя об одном и том же, бить в одну точку:
II поп за рег рій аесоНаге соше &і сіеѵе 1а шезза ё іі ргішо 

раББо ѵегБо диеііа бгаѵе п іаіаіііа  сіеі саиоіісі сЬе е Іа Ііері- 
сіегга. е 5и циезіо (а&іо Ьаііопо зревао і ргегіісаіогі е  І 
сопісззогі (С. Сейегпа. «Зіцпоге & Зі^погі»)

Неумение должным образом слушать мессу — это первый 
шаг по пути к тяжкой болезни католиков — равнодушию к 
вере. Об этом часто твердят проповедники и исповедники.

сопохсеге Гогііса аі іахіо (1) см. 0-653.
123. йаге ип Іазіо  іпіогпо а цс (!) намекнуть на 

что л.
е§5еге соше Га5ІгоІо^о (Іі Вгоххі сЬе іпйоѵіпаѵа 1е 

т егй е  а! іахіо (1) см. Л 1293.
124. т и іа г е  Ій5І:о (2) переменить тему разговора, пе

ревести разговор на другое.
125. Іоссаге Ьепе сіі Іазіі (2) очень стараться, тру

диться.
126. іоссаге іі Іахіо (2) попасть в цель.
127. Іоссаге ип Іахіо (2) а) затронуть вопрос, тему, 

заговорить о чем-л.; Ь) задеть за живое:
— Ога е т е е і іо  поп Іоссаге чиезіо іа з іо  (С. Сазіеіпиоѵо, 

«I сопіи&і Ѵагейо»).
— Пока лучше не касаться этого щекотливого вопроса.
ІМоп ІоссЫ ато диеьіо Іакіо! (.4. Р ат іп і, «Ьа риісеііа  зет а

риІсеІІа%%іо»).
Не будем об этом говорить!
«5аі, апгі, сЬе ші Іа ішргеззіопе^ СЬе *ч, а пиеііа сіі- 

зегагіаіа ...»
«Nоп іоссЫ ато, ГЬо йеііо. сегіі іакіі» (1. Рігапйеііо, «I 

ѵессНі е і  %іоѵапі»).
— Знаешь, что меня волнует? Что ты связался с этой по

стыдной...
— Не надо касаться, я просил тебя, некоторых щекот- 

лиаых вопросов.

128. Іоссаге іі Іахіо Ьиопо [саНіѵо] (2) заговорить 
на [не] приятную тему.

129. Іоссаге ип Іахіо Гаіхо (или хЬа^Ііа(о) (2) по
пасть впросак, совершить промах:

СіиЬЫпо сарі сЬе а . .ѵ а  (оссаіо ип (аеіо яЬаеІіаІо, е 
сегсаѵа сіі гігпесііаге (Е. Реа. «11 іогезііего»).

Джуббино понял, что попал впросак, ц пытался исправить 
положение.

130. аі Іоссаг гіеі (ахіі $і сопохсе іі Ьиоп ог^апіхіа
(2) ргоѵ &  по закалке мастера знать.
ТАТТО т

131. аѵеге И Іаііо Й’ип еіеіапіе быть нгуклюжим. 
ТАVЬРNА /

іп сЬіеха соі хапіі е іп (аѵегпа соі уЬіоШ (или соі 
^Ьіоиопі) см. С-1726.
ТАѴЕРМЕКЕ т  

ипа пе репха П ^ЬіоНо, ип’аИга іі Іаѵегпіеге (тж. ип 
сопіо іа  іі дЬіоІІо е ип аИго И Іаѵегпіеге) см. О 107. 
ТАѴОЬА I

(аѵоіа Ьапйііа см. В 205
132. Іаѵоіа саійа закусочная, таверна с горячими блю 

дами, закусками.
133. Іаѵоіа т а р г а  а) скудное питание; о) постная 

пища.
(аѵоіа гаха см. Т-4.
134. Іаѵоіа гоіопйа табльдот:

— Ьазсіа апгіаге... ргапгегешо гіа поі.
— Ыоп ё роззіЬПе.
— Наі чиаІсЬе ашісо?
— N0 ... т а  Ызо^па сііе ргапг! а Іаѵоіа гоіопйа {Р. Маг- 

Пт', «Рессаіо е реп ііет а » ).
— Ладно, пообедаем у нас.
— Э т о  невозможно.
— С тобой какие-нибудь друзья?
— Нет, но мне надо обедать со всеми.

135. — ш ап^іаге а Іаѵоіа гоіопсіа обедать по дешевке, 
есть дежурные блюда.

т
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136. іаѵоіа сП заіѵатепіо (или «П заіѵегга) якорь 
спасения, (единственный) выход из положения; послед
ний шанс:

— Рогве ё ипа іаѵоіа сіі ва іѵ атеп іо  сЬе іі оНго (Е. Са- 
зіеіпиоѵо. «/ М опсаіѵо»),

— Может быть, я предлагаю тебе последнюю возможность 
спастись.

^іосо ді росЬе Іаѵоіе см. 0-472. 
а саро іаѵоіа см. С-71*5.
137. апйаге а {аѵоіа аррагессЪіаіа не думать о рас

ходах, не иметь забот, жить на всем готовом.
ЬагаНаге (или  сатЬіаге) 1е сагіе іп Іаѵоіа см. С -1070. 
сііьсоггеге сіеі то г іі а Іаѵоіа см. М-2011.
138. !аг ипа Ьиопа Іаѵоіа хорошо г о т о в и т ь , вкусно 

кормить:
Регйіпапйо. — 5і, зі іга ііа  Ьепе, Га ипа Ьиопа іаѵоіа; ...зі 

Іа ипа ѵііа Ігорро теіосііса (С. СоШопі, «Ле зт апіе рег Іи 
ѵіііе&ёіаіига» ).

Ф е р д и н  а н д о .  — Д а, в этом доме хорошо принимают, 
очень вкусно кормят... только ведут слишком размеренный 
образ жизни.

139. ^аге іаѵоіа иметь равное положение на доске 
(при игре в шашки); Ь) не добиться результатов.

2  і ос аге а сагіе іп Іаѵоіа (или соііе сагіе іп Іаѵоіа)
см. С-1082.

140. іпіегго^аге 1е Іаѵоіе заниматься столоверчением, 
спиритизмом:

«Мі е аетЬ гаіо» , гііз&е Ьео, «сѣе чиеііа іепсіа 5І зіа шоз- 
з а » .

«Зрігііо», зоебіипзе гігіепсіо, «зе сі зеі ЬаШ ип соіро... 
поп сі зеі ЬаШпе сіие». Е рагодіаѵа циеШ сііе іпіеггойаѵапо 
1е іаѵоіе (А. Могаѵіа, «СИ іпйіЦ егепіі»).

— Мне показалось. — сказал Лео, — что занавеска пошеве
лилась. — Дух. — добавил ои со смехом, — если ты есть, хлоп
ни в ладоши... если тебя нет, хлопни два раза. — Он вы
смеивал тех, кто занимался спиритизмом.

тей еге  (1е) сагіе іп іаѵоіа см. С-10в8 
тей еге  1е е =>.і.іЬе хойо 1а Іаѵоіа см. 0-169.
141. тейеге ріи сохе іп Іаѵоіа обсуждать сразу не- 

скиіько тем, вопросов.
т и іа іе  1е сагіе іп іаѵоіа см С-1070, 
поп рагіаге <3і тогіі а іаѵоіа см. М-2021, 
рагіаге (или га§іопаге) гіеі то г іі (или  гісогйаге, і а т -  

теп іаге і т о г іі; а Іаѵоіа см. М 2011. 
гапітепіаге і тогЬі а іаѵоіа см. М 1902. 
хсатЫаге 1е сагіе іп Іаѵоіа см. С-1070.
142. [епеге Іаѵоіа арегіа быть гостеприимным, хлебо

сольным хозяином:
Ьеопагйо. — Ма сЫ гпі а$5Ісига сЬе поп ѵепвопо йеііе ігир- 

ре (Гагшсі? Іп с а т р а ^ п а  м  5иоі и п е . |  іаѵоіа арегіа (С. Соі- 
йспі, «гіе зт апіе рег Іа ѵіІІецёіШ ига»).

Л е о н а р д о . — Но к іо  может сказать, что в деревне к 
нам не нагрянет целая толпа гостей? В деревне арииято 
быть хлебосольным.

ѵойаге Іе сагіе іп іаѵоіа с.и С-1070. 
сагіе іп (аѵоіа! см. С-1089.
143. с’ё йа 5Іаг росо а іаѵоіа (на эти деньги) не раз

гуляешься.
144. сЬі сапіа а іаѵоіа е а Іейо ё ип т а й о  регісйо

ргоѵ. за столом и в постели поют только сумасшедшие.
145. ё соте  1е Іаѵоіе хіогіе не знаешь, как и подсту

питься (к этому человеку).
146. тоШ  іп Іаѵоіа, росЬі іп сого ргоѵ. один с 

сошкой — семеро с ложкой.
147. 1а Іаѵоіа ё ипа т е г г а  соііа ргоѵ. з* за столом 

языки развязываются.
148. а іаѵоіа поп (сі) х’іпѵессЬіа ргоѵ. шутл. за сто

лом сидеть — не землю пахать.
149. 1а Іаѵоіа гиЬа ріи сЬе поп (а іі Іасіго рюѵ. з* 

желудок — самый страшный вор.
150. а Іаѵоіа е (аѵоііпо сопохсегаі іі (ио ѵісіпо =  

чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть.
ТѴіѴОІ.ІЕКЕ т

1** ехзеге ьиі (аѵоііеге Сыть в опасности.

(?косаг$1 Іа ргорьа гагіа хиі (аѵоііеге реггіепіе см.
С-1084.

152. тей еге  чс хиі (аѵоіігге рискну гь чем-л. 
іі «Зайо ё хиі Іаѵіоііеге см. 0-12.

ТАѴОМКО т
153. еепіе <1і Іаѵоііпо люди умственного труда; пи

шущая братия.
^иегга йі (аѵоііпо см. С-1179.
153а. и о то  Йі (аѵоііпо кабинетный ученый.
154. Іаге іі Іаѵоііпо заниматься спиритизмом:

♦Е ІІ (аѵоііпо, Іеі, Іо На шаі ІаНо?»
«N0», (іі55е Е т іііо  {М. Зоіііаіі, «Ле йие с іііа» ).
— А спиритизмом вы когда-нибудь занимались?
— Нет, — ответил Эмнлно.

155. Гаге чс аі Іаѵоііпо сделать очень тщательно, 
точно.

а Іаѵоіа е (аѵоііпо сопохсегаі іі іио ѵісіпо см. Т-150. 
ТАѴОЬО т

(аѵоіо ѵегйе см. Ѵ-314.
ТА22А /

156. іп^ЬігІалсіаге ипа Іагга пустить чашу по кругу. 
ТЕ ргоп

поп хареге пё (іі піе пе йі 1е см. 5-230.
ТЕАТКО т

157. еххеге сопіе іі Іеаіго сіеі ЬгіасЬі быть шумным, 
людным местом, быть «проходным двором».

Іаге йеі риірііо Іеаіго см. Р 2437.
158. {аге (еаіго а) выступать на сцене:

СіВІі ё ип раикі авзаі гаго... Сап{а соп ипа ^гагіа рагіі- 
.о іаге  е _оп ш оііа райбіопе. Ё ип агіізіа  :оггеИо сіаі Іаіо 
іпіегргеіаиѵо с с! ё гіеепо (1і іаге і г п г ^ іс і  і іеаігі [К. йе Неп- 
зіз, «И сапіоге сіеі ророі^»),

Д ж и л ь и - - редчайший Ф".уст .. Он поег с особой грацией 
и с большой страстью. Это отличный актер, достойный вы - 
ступать в лучших театрах

b) выглядеть картинно, живописно:
Мі йікзе <Н еиагЛаге іі са іа іа ісо  — ^иапіо {асеѵа Іеаіго 

(С. 1-аѵезе. «7гм йоппе воіе» )
Марнелла попросила меня взглянуть на катаф алк — это 

так ии.нозаитно.

c) притворяться, строить из себя.
ТЕВАІСО ацв.

хи^о (еЬаісо см. 5 2051.
ТЕВАШЕ
15^. еххеге ипа ТеЬаііе быть глухим, уединенныѵ местом. 
ТЬССОЬА )

160. хапо хепга ипа Іессоіа здоровехонек, пышущий 
здоровьем:

— СЬе ЬеІІа сорріа ЗаГаппоІ СЬе сорріа аззогіііа ЬепеІ 
Ти(1'е йие Ьгипі, Ьеп ГаПі, $апі ьепга ипа (ессоіа {В. Сісо-
епапі. «Ьа Ѵеііа»).

— К акая это будет прекрасная четаі Они просто созданы 
друг для другаі Оба смуглые, стройные, пышущие здо
ровьем .

ТЕСО ргоп
161. а Іесо те со  с глазу на глаз.
162. Іаге Іесо тесо  противоречить, не соглашаться. 

ТЕОЕ5СО т
Ьеге сот 'ип  (есіехсо см. В-566.
163. саліаге іп Іеііехсо кричать благим матом (от 

боли).
ТЕ ОЕІШ  Іаі

164. іпіопаге іі Те Оеит- бі рио іпіопаге И Те О еит 
можно бога славить, наконец-то, дело сдвинулось с 
мертвой точки.
ТьСОІ-А I

1В5. ипа Іевоіа хиі саро (или хиііа Іехіа) полная не
ожиданность, неожиданная неприятность:

— Е ипа Іе^о іа  &и1 саро, ГЬо (іеИо. е піепіе ріи 
(Г. / агсіоіи. «КассопЧ ітрозііЫ Іі»),

— Это как снег на голову, не иначе, как я уже сказал. 
« ...Ііпа Іеео іа  йиі саро Іі риб сарііаге апсЬе аІГиІІіш о.

(/.. Ргеіі, *Оіоѵіпегга. ціоѵ іпегга»).
— ...Кирпнч может свалиться тебе на голову даж е в са- 

ыый последний мои ей г.
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йепііѵа іі Ъізояпо (31 гірозагзі... е ога, Іпѵесе. в іі сярііаѵа 

цие&іа Іе&о1а (/.. Ргеіі. «Сіоѵіпегга. &іооіпе2га»).
Он чувствовал, что ему необходимо отдохнуть, а теперь 

еще эта нещжятносгь.

ТЕСОЬО т 
соіііо соше ип іе^оіо см. С-2994 а), 
рій роѵего йі 5ап Оиіпііпо сНе хопаѵа а шехха соі 

іе&оіі см. 0>-124.
166. всоргіге диаІсНе Іедоіо обнаружить кое-что, уз- 

ііеть тайну, секрет
167. сНі Ііа (е^оіі йі ѵеіго, поп іігі $а$$і аі ѵісіпо 

ргоѵ. =  не бей в чужие ворота плетью, не ударили бы 
в твои дубиной.
ТЕЬА I 

Геіа ісагіГійе см. 1-5.
Іеіа йеі ІЧі^еШ (соп Гогйііо йі §оГГо е іі гіріопо йі 

ГигГапіе) см. N-310.
Іа Іеіа йі Репеіоре см. Р-1155г.
Іеіа йі га^по см. К-96.
— Таге Іеіа йі га&по см. К-97. 
іпіЬгаКаІиге сіі Іеіе см. 1-63.
168. Гаге Іеіа тоск. дать тягу, убраться, смыться.
169. ішЬгаНаге (или іпзийісіаге) Іе Іеіе марать холст 

(о плохом художнике).
пё аоппа пё Іеіа (поп Іа риагйаге) а Іиі.іе Йі сапйеіа 

см. 0-812.
ип Шо поп іа Іеіа см. Р-ЬОЗ
170. а Іеіа огйііа Г)іо піапйа іі Шо ргоѵ. за хорошее 

начало — половина дела.
ТЕЬЕРОІМО іп 

соіро йі ІеІеГопо см. С-2240.
— йаге ип соіро Йі ІеІеГопо см. С 2241.

ТЕЬЕСКАРІСО адд
Іип^о с о т ’ип раіо ГеІе^гаГісо см. І.-932.

ТЕЫ.Ш А (
171. Гаге гійеге Іе ГеІІіпе вызывать смех, быть смеш

ным (ср. курам на еме\)
гісысіге Іе Іа$сНе аііе Іеіііпе см. Т-114.

ТЕМЕКЕ у 
Іепіеге Іа ьтапйіпе Йоро і Гиопі сн. Сі-975.
Ьиопа іпсийіпе поп Гете іпагГеІю см I -187.
саіпіп сНе іеше іі Гито ё саГІіѵо «За аЬііаге сн С-300.
сНі аша Гете си  А-582.
сЬі На га^іопе Гете, сНі На ГогГо хрега см. К 84.
сНі поп Іе 1а поп Іе Іеіпе см. Р-200.
сііі поп ІаІІа поп Гете см. р-93.
сНі поп Ііа Йагіо, поп (еше і Йагіпі см. 0-62.
172. сііі поп Гете, поп $і ^иагйа' сНі поп <>і диагйа,

5І регйе ргоіі. == хорошо быгь храбрым, но надо быгь 
осторожным, береженого бог бережет.

173. сЬі поп Гегтп, регісоіа ргоѵ. а  кто смел, тог рис
кует.

174. сНі (ріи) Гете (ріи) шіпассіа ргоѵ. ^  больше 
всех гровнтся, кто больше всех боится

сНі Іеіпе асдиа е ѵепіо поп м теГГа іп та ге  см. А 232. 
сНі Гете ё іп репе см. Р 1147
сНі Гете 1а піогіе, поп $Гіша Іа Гата см. М-1980. 
сНі Іете  Іе раххеге, поп &еіпіііі Ьіайе см. Р-742.
!а' іі (Гио) Йоѵеге е поп Гетеге см. 0-892. 
т а і  йеМЬега сНі Ігорро Гете см. О 81. 
поп !>і сопипеГГа аі таге  сНі Іете  іі ѵепГо см 

М-822
поп с’ё іпГорро рег аѵеге, рііі сНе < Ніейеге е іетеге

см. 1-352.
ГаІ рі^Ііа Іеопе іп азкепга, сНе Гете ип Горо іп рге- 

кеп/а см  1.-386 
ТЕМРЕРАІ^/А [

175. Гепірегапза 1’аГГгепі е ргийепга Гі тсп і ргоѵ. ^  
ос горожногть не помешает.
ТРіЛРЕКАРЕ ѵ

Гетрегаге Іа сеГга соп дй си. С-1646.
Іетрегаге Іа Іепга см. 1.-372.

ТЕМ РЕ51А I
176. ГетрезГа іп ип ЬіссЫег Й'атдис буря в стакане

воды:
АНопво еЬЬе Йееіі авкаШ ѵіоіепіі ііі ^еіоеіа. (етрехіе іп 

ип ЬіссНіег сі'асс|і!а (/. Иѵеѵо, *Ѵпа ѵііа»),
Альфонсо переживал страшные приступы ровное.и — целую 

бурю в стакане волы.
НогЪегі. — ...рогіийа сЬе 5І ё сЬіагИо Іиио Ьа с1а55Іса 

Іеіпре&іа пеі ЬіссНіег (Гасциа (11. Вечі, кііпа Ьеііа йот^.пісй
ііі зеііеп Ьге» ).

Н о р б е р и .  — ...К счастью, все выяснилось: типичная 
буря в стакане волы.

177. йаге іетре^іа разбушеваться, разойтись.
178. {аге 1ешре$(а бушевать.
179. піепаге 1ешре$(а поднимать шум, бучу; сердиться, 
асдиа т а  поп (еіпре$(а см. А-224.
сНі '-епііпа ѵепіо, гассорііе (етре^іа см. Ѵ-278. 
с о т ’ё «гапйе іі таге , ё §гатЗе Іа (етре$(а см. М-816. 
5'іпіепйе асдиа. т а  (или е) поп Іепірехіа см. А-238.
5І 5еп(е ойоге йі (етре$(а см. 0-268 
$иосега е пиога, Іетргьіа е §гарпиоІа см. 5-2081. 
Ігорре Іехіе, Ігорре 1е«:1е, Ігорре Іетревіе см. Р-511. 

ТЕМРЕ5ТАКЕ ѵ
Іеіпреяіаге іі рапе пеі (огпо а дй см. Р-287. 
а сНі ё сііхогагіаіо, §[1і (епіре$1а іі рапе пеі (огпо см. 

Р-290.
сНі (іт)ргехіа, Іетреяіа (е сНі ассаііа, Га 1а (еьіа) 

см. Р 2258.
ТЕМРІЛ I

180. Йгіггаге Іе іеіпріс іп ѵапііа растрачивать себя, 
предаваться низменным удовольствиям.

181. Гаге «ийаге 1е Іепіріе трудиться, работать до 
седьмого пота.

182. готреге 1е іеіпріе диа.і все уши прожужжать, 
довести до головной боли іразговорами и т. п.):

— А диапіо 1а ѵепсіі? — 1о ошашаѵа сЬіассЬіегопе е сЪе
1о а .еѵ а  &(ог(1і1о е в1> аѵеѵа го((е Іе Іешріе (С Ва' .о, * іо  
сипіо йе Іі сипіі»).

— Почем полоіно? — присіавал к нему болтуи, да так. 
что у того голова чуть не раскололась.

ТЕМРІО іп 
іешріо йеііе Ми*е см. М 2205.

ТЕМ РІ55ІМ О: 
рег Іепірі$5Іто см Т-219.

ТЕМРО ш 1) время; пора, эпоха; 2) погода; 3) такт, 
темп; 4) возраст.

183. іепіро апіісо (I) доброе старое время.
184. (етро  ЬКЬеІісо (2) капризная погода.
185 іетр і ЬгихсНі (1) суровые времена.
п іпро сатп о  (2) см. Т 201
186. Іетро  сапиіо (4) старость.
187. (епірі сагі (1) тяжелые времена, голодные голы.
188. (етро сагісо (или сПіи^о) (2) пасмурная погода, 

покрытое тучими небо.
189. (ешро Гаііо (2) устойчивая погода.
190. Іетр і (огіипокі (1) смутное время, тяжелые вре

мена.
191 Гетро ргаи о  (2) облачная погода.
192. Іетро  ^ гоііо (>) хмурая, пасмурная поіода
193. Іепіро іпсегіо (2) неустойчивая, переменная по

года.
194. Гетро іпГегпаІе (или сГіпГето) (2) отвратитель

ная поюда, дьявольская погодка.
195. Іетро  Іеоаіе (1) декретное время
196. Іетро  таіегіаіе (1) фактически необходимое 

время.
197. Іепіро пиоѵо (тж. ргіто  Іетро) (1) весна.
198. Іепірі раігіагсаіі (1) старые добрые времена.
199. іепіро хоіііагіо (2) хорошая погода, безоблачное 

небо.
Іетро ѵегсіе (4) см. Ѵ-310.
Іетро  сіа Ьехііе (или йа сапі) (2) см. Т-201.



ТЕ М 956

200. Іетрі сіі Тегго (I) тяжелые, жестокие времена:
II согаее»о поп ега т а і  з іа іо  1а зиа гіоіе ргесіриа; е ^ие- 

8іі егапо Іе т р і сіі Іегго (Ь. Ргеіі. « Сіоѵіпегга, %іоѵіпегга>).
Мужество не было его главным достоинством, а время 

было жестокое.

Іетро  сГіп^егпо (2) см. Т-194. 
201. іетр о  йа (или сіі) Іирі (тж. іе т р о  сЗа Ье5Ііе или 

гіа сапі; Іетр о  сапіпо) (2) скверная, мерзкая погода; 
собачий холод:

— Сгейеѵо сЬе сі рогіавве ѵіа, соі сараппо е ІиНо.
— СЬе Іетр о  сіа Іирі (С. Саззоіа. «II іа&ііо йеі Ьозсо»),
— Я думал, что нас сметет ветром, вместе с шалашом и 

всеми пожитками
— Ну и собачья погода.
«Ма сЬе Іетр о , сЬе Іе т р о ’.. Ыоп бі ё ѵівіо ип сапе сіа 

т е г г о ^ ю т о  іп роі...»
«5і сарівсе, ё ип іе т р о  гіі Іирі» (Я. ѴШогіпі, «II &аго!апо 

гоззо» ) .
— Но что за погода, что за погодаі Уже с полудня на 

улице ни единой собаки не увидишь...
— Ну разумеется. В такую погоду и собаку на улицу не 

выгонишь.

Іетро «Зі т а ^ га  (1) см. М-125. 
202. іе тр о  гіеііе тахсЬеге (1) карнавал, карнаваль

ный сезон.
203. Іетро  <іі т е іе  соНе (1) застои в делах, период 

застоя, мертвый сезон.
204. Іетро  йі те гго  (тж. Ьавзі іе тр і)  (1) средние 

века.
205. іе тр і «З’ого (1) золотые времена, старое доброе 

время, золотой век:
Рег 1е ѵізііе, т а  зе т р ге  рій гаге, Іе гевіаѵа е  іп іаііо  іі 

заІоШпо. соі Ьеі зегѵігіо сіа Іё е 1е Іагге  сІі ѵессЬіа 5а8- 
зопіа. с о т е  аі Іетр І «Того (Р. РачіопсНі, «Веііо Ь аііаг...»).

На случай визитов, которые становились все реже, у нее 
еще сохранилась гостиная с прекрасным саксонским чайным 
сервизом, как в старое доброе время.

іе тр о  йеііе ѵассЬе вгаххе [та&ге] см. Ѵ-3. 
Ьаххі Іетр і (1) см. Т-204. 
206. Ьиоп (или Ьеі) Іетро  (1) хорошее время, прият

ное времяпровождение:
Ьізаига. — Е сЬі ё соіеі?
Ооп Маггіо. — и п а Йі диеііе сіеі Ьиоп Іе т р о  (С. ОоШопі, 

€Ьа Ьоііеда йеі саЦё»).
Л и з а  у р а .  — А кто она такая?
Д о н  М а р ц и о .  — И з тех. с кем можно поразвлечься. 

(Пример см. тж. М-1693).

207. — сіагзі (а і) Ьиоп (или  ЪеІ) Іетро  (1) веселить
ся, развлекаться, отдыхать:

Ы пге... — Ессо іі ѵап іаееіо  гіі еввеге зоіегіе. Іі^іо аі йо- 
ѵеге. е йі Ігоѵагві зет р ге  іп иШ сіо. теп іге  біі аіігі 8і 
<Іаппо ЬеІ Іе тр о  {II. Веііі, «Ыпа Ьеііа (іотепіса йі зеііет - 
Ьге»).

Л и н  ц е ... — Вот так и получается, когда человек добро
совестно выполняет свой долг, сидит целыми днями иа ра
боте, в то время как другие приятно проводят время.

Ыоп роББо т іс а  гіагті Ьеі іетр о , іо!.. (О. Ѵегда, «М азіго- 
йоп СезиаШо»),

Мне некогда прохлаждатьсяі
Оаѵѵего диапгіо т е  пе воѵѵіепе, ріапіо Іа сагіа е  і ІіЬгІ е 

т е  пе ѵо а бігопсіоіаге рег Іепеге іп евсгсігіо 1а ѵобііа гіі 
сіагті Ьеі {етро, сЬе рег т е  сіеѵе йагзі іа тапо соп циеііа 
(Лі іаг  диаісоба (С. Сіизіі, «ЕрізіоІагіо»\.

П равда, когда я вспоминаю о наших борзописцах, я бро
саю книги и бумагу и отправляюсь бродить, куда глаза 
глядят, чтоб размяться н обрести волю к радостям жизни, 
что для меня означает радость созидания 
(Пример см. ТЖ- А-180; А-760; С-2434).

208. — ргепсіегхі Ьиоп іе тр о  <1і ^с (1) использовать 
что-л. в своих интересах, ради собственного удоволь
ствия.

209. іі оіоѵапе іе тр о  (1) поэт, весна, 
ргіпю Іетро  (1) см. Т-197. 
Іа Іаісе сіеі Іетро  (1) см. Р-84. 
Ггапа йеі іе тр о  (2) см. Р-1203. 
Іе імріигіс йеі Іетро  (2) см. 1-269. 
Іа поііе йеі Іетр і (1) см. N-481. 
— пеііа поііе ііеі Іетр і (1) см. N-482.
— регсіегкі пеііа по Не йеі Іеп.рі (1) см. N-483.

1а поѵеііа йеііо 5(еп1еге11о сНе йига Іапіо іеі.іро (1)
см. 5-1697. 

Іа роіѵеге Йеі Іетро  (1) см. Р-1999. 
гИадІіо сіі Іепіро (1) см. К-436. 
210. а іетр о  (1) а) (тж іп Іетро) вовремя:

...Ргігпа Йі с о т т е ііе г е  ІІ Йеііііо. аѵеѵа ргеве 1е зие гг иге 
рег гісоѵегагйі а Іешро іп ип сопѵепіо, іп ип раіагго  (Л. Мап- 
гопі. « / ргот еззі зроаі»),

...П режде че й совершить преступление, он принял г._еры к 
тому, чтобы своевременно укрыться в монастыре или замке.

С 'ё ипа сойа регісоіоаа е сіеіісаіа с!а {аге. Іо поп аггіѵо 
1п .с.про (/?. Ѵі^апд. «Ь 'А ^пезе ѵа а тогіге»).

Мне нужно выполнить одно опасное и деликатное пору
чение, и я не смогу приехать вовремя.

Ь) на время, на срок. 
211. ай ип Іетро  (1) одновременно:

51еЦе акреііаікіо Кепго соп іішоге е, ад ип {етро, сст 
ітр аг іеп га  (Л. М апгопі. «1 рготевзі зрозі»).

Она ожилала Ренцо со страхом и в то ж е время с не
терпением.

212. соі іешро (1) со временем.
213. йа Іеіпро (1) давно.
214. 6\ ип Іеілро (1) старинный, старый:

Ьа ваіа іп сиі' бі Ігоѵаѵа Оаіе... зегЬаѵа і зиоі тзоЫИ Ш 
ип Іетр о  (С. Аіѵаго. «Ь’иото ё ^огіе»).

В комнате, где находился Дале... стояла старинная ме
бель.

215. йа ріи іепіро (1) с давних пор.
216. іиогі (сіі) Іетро  а) (1) ие вовремя, некстати;

Ь) (3) не в такт.
217. Іиогі йеі Іе т р о  (1) а) преждевременное; Ь) (4) без 

(определенного) возраста, неопределенного возраста;
І/іпгііѵігіио іиогі сіеі іе т р о  аігб 1е враііе (С. 8сегЬапепсо, 

«А'езхипо йеѵе гійеге»).
Человек неопределенного возраста пожал плечами.

іп Іетро  (1 ) см. Т-210 а). 
218. іп ип {етро (1) в один миг, в одно мгновение.
219. рег Іетро (тж. рег Іе т р із з іт о )  (1) рано; скоро, 

без промедления:
— А т е  раггеЬЬе рііі Бісиго сЬе рагіізіе сіотапі рег 1етрІ5- 

5ішо {Р. Рап[апі, «Сессо й ’АзсоИ»),
— По-моему, было бы надежнее, если бы вы уехали зав

тра задолго до рассвета.
Ьа таШ па рег ІетрІБ&іто 1а Ьайевва іи  Іп ріейі (Р. Рап~ 

[апі, «Сессо й’АзсоИ»),
С раннего утра настоятельница была уже иа йогах.

іе тр о  аййіеіго (I) см. Т-223. 
аі {етро (или  аі іе тр і)  йеІГагса йі 1\оё (1) см. N-384. 
220. а {етро аѵапгаіо (1) на досуге, в свободное 

время.
221. аі іе т р і  йі ВаЬі ВаЬо (1) диал. давным-давно, 

в давно прошедшие времена; во времена царя Гороха:
Аі іе т р і  сіі ВаЬГ БаЫ> ѵіѵеѵа ип роѵего ревсаіоге (/. Саі- 

ѵіпо, «ГіаЬе ііаііапе»}.
Давным-давно жил-был бедный рыбак

аі іетр о  (или  аі іетр і) сЬе Вег*а Ліаѵа (1) см. В-601. 
222. аі (или  соі) Іе т р і сЬе соггопо (1) в наше, в ны

нешнее время; по теперешним временам:
— Е сЬе соза бопо ігесеп іотііа  Ііге аі іе т р і  сЬе соггопо? 

(Я. Сазіеіпиоѵо, «ЬмопогеѵоІе Раоіо Ьеопіогіе»).
— А что такое триста тысяч лир по нынешним аременам? 
Тга диевіе сіие саіееогіе с!і сіоппе... соі Іе т р і сЬе соггопо...

ё гіипчие Гаіаіе сЬе і гаррогіі Гассіапо рій йіНісіП (С. Се~ 
йегпа, «5і&аоге & 8ідпогі»).

Отношения между этими двумя категориями женщин, в 
наше время... будут неизбежно усложняться.

223. іе тр о  Га (тж. Іепіро айсііеіго) (1) некогда, в 
прошлом.

224. Іетро  (^іа) Іи (1) давно; в былые времена.
225. аі Іетро гіі ріа (1) в отдаленные времена, во 

время оно.
226. іп цие’ (ешрі Іопіапі Іоиіаиі Йеііе поѵеііе (I)

давным-давно, в незапамятные времена. 
227. а  (етро  е 1ио{?о (1) а) своевременно; Ь) при 

случае, в подходящий момент.
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аі іепіро (или аі Іешрі) 6\ N06 (1) см. N-384. 
аі іегпро сГодді (1) см. О 280
228. а іеіпро рег&э (или регсіиіо) (1) в свободное 

время, на досуге:
Сагіо Вопоіа (1858—1925) іпіріееаіо сіеііе Реггоѵіе, ша апсЬе 

Біогпаіівіа а Іе т р о  рег*»о, поп ігагіі Гаѵігіа разБіопе рег іі 
Іеаіго, е 1и ипо сіеі рій іесопсіі е арріаигіііі аиіогі сіі с о т -  
піегііе (5. Ра^апі, «II іеаіго т ііапеве»).

Карло Бонола (1858—1925), железнодорожный служащий, 
занимавшийся журналистикой в часы досуга, остался верен 
наследственной страсти к театру и был автором многочислен
ных и пользовавшихся успехом комедий.

10 сіаѵо а С іогеіпа Іегіопі (1і ріііига, а іе т р о  регво 
(/.. РігапЛеІІо, «Моѵеііе рег ип аппо»).

В свободное время я давал уроки живописи Джорджине. 
Ь'аѵѵосаІо, сЬе аѵеѵа ип поіеѵоіе раігітоп іо  регзопаіе, 

езегсііаѵа 1а ргоіеззіопе а іе т р о  регсіиіо е поп равзаѵа т а і  
рій гіі гіие о Іге оге рег ^іогпо іп БІигііо (1. Ргеіі, «Сіоѵі- 
пегга. діоѵіпегга»).

Адвокат, обладавший значительным состоянием, занимал
ся практикой лишь в свободное время и никогда не про
водил в конторе более двух-трех часов в день.

аі (епіро сіеі ге Магііпо (или Ріріпо; тж. аі Іепіро 
йеііа ге^іпа Вегіа) (1) см. В-601. 

229. аі (или пеі) (етро  йеі (етр і (1) во тьме веков, 
в гл>бокой древности.

230. йі (етро  іп (етро  (тж Іеіпро рег (етро) (1) 
время от времени:

11 зио саро га50... 5 'аігаѵа сіі Іе т р о  Іп Іетр о ... е БиЬііо 
з ’аЬЬа55аѵа (А. М апгопі, «I ргот еззі зрозі»).

Время от врем ени .. он поднимал бритую голову... и тот
час же опускал ее.
(Пример сн. тж. 3-1243).

231. а Іе т р о  (или аі іе т р і)  сЬе 5і Игаѵап чи 1е саіге 
со(Іе саггисоіе (I) эё давным-давно; зё когда царь Го
рох с грибами воевал. 

231а. пеі (егпрі <3і ипа ѵоИа (1) некогда, п давние вре
мен;.. 

соІГапйаг сіеі (епіро (I) гм. А-729 
232. аі «иоі Ьеі (етр і (4) в расцвете лет. 
соі Гаѵоге сіеі (епіро (1) си. Р-335. 
233. йі ргап (етро  (1) солидного возраста. 
Іа таШ па рег (епіро (1) см. М-947. 
234. (іі те гго  (етро  |4) средних лет 
235. іп те гго  (етро  (1) между тем, в это время

Іп чііечіо т е 7гп Іе т р о  Ігаіе Магсо а \еѵ а Гаііо 1е 5ііе 
огагіопі зг.рга 1а Вісе (Р. Рапіапі, «Сессо А’АзсоИ»).

В это время іЗрат Марко читал над Биче молитвы.
N61 т е г г о  (е тр о  сііе О и е ііе іт о  гоп 1а Вісе егапо біаіі іп 

М ибеііо. 1е сове (1і таев іго  Сессо аѵ.-апо т иіаіо іассіа  с!Н 
Іпііо (Р Рап{апі. «Сессо й ’А$соІІ» ).

Пока Гульельмо н Ьиче были в Муджелло, планы маэстро 
Чекко в корне изменились.

235. гіі поііе (ешро (1) нпчью 
а о((а е а (етро  (1) см. 0-730. 
рііі а (етро  сііе Гагго5(о (1) см. А-1145. 
5и хи пеі (еіпро (I) см. 5-1985. 
237. (и((о а (или іп) ип (етро  (1) вдр\г. неожи

ДсіННО.
соі ѵоіцеге сіеі (етро  (1) ли. Ѵ-900. 
238. асциЫаге (етро  (1) выиграть время.
239. аЛгеіІаге і (етр і (1) ускорить; торопить (ся): 

СіоассЬіпо К11550... гезіб гШо, 1а БірагсПа аі ІаЬЬго. гіИе^-
Іепсіо. Роі 5І гіесізе а аН геііаге I (ешрі (О. Агріпо. «Ѵп 
йеііііо  й опоге»).

Джоаккино Руссо... помолчал, раздумывая и пожевывая 
сигарету. Потом решил более не медлить.

240. а^^іи^іаге і! Іе т р о  (I) воспользоваться благо
приятным моментом, случаем.

241. а ііаг^аге іі (еш ро (1) ^  тянуть время.
242. а т т а г г а г е  (или сопзитаге, епіріге, іп^аппаге) іі 

іе т р о  (1) убивать время, проводить время:
Рег Іиі, о сіпе о рокег о 5Іаге аі саГГё регйиіо Іп сЫас- 

сіііеге іпяепваіе егапо оггпаі зоНапіо рій шосІІ <31 атгпагхаге 
І1 Іетр о  (С. Агріпо. <гЛ ііге віогіе»).

Д ля него сходить в кино ити сыграть в покер, или по
сидеть в кафе, занимаясь бессмысленной болтовней — все это 
было лишь способом убить время

Іпіапіо, рег Іл&аппаге II Іетро ... зсагаЬоссЬіо апсога диаі- 
сЬе поіа (С. Ѵегйі, «АиіоЬіо%га$іа йаііе Іеііеге>).

А пока... чтобы убить время., я пописываю кое-какие 
ноты.

Рег іп^аппаге іі Істр о  1о гіо 1і сопгіивБе а ргепйеге иг 
Ееіаіо аПа Віггегіа Зѵіггега (Я. РаШ, «і/п  ЬеШзвіто поѵет- 
Ьге»).

Чтобы убить время, дядя повел их в Швейцарскую пив 
ную поесть мороженого.
(Пример см. тж. М-1309; 5-509; 2-82).

243. аттіп і$(гаге іі іетро  (I) распределять, плани
ровать (свое) время; жить по графику:

10 поп 50 апіпііпізігаге іі Ісіпро. Ьиі за СіпгЪигц, 
ріссоіе ѵігійд>).

Я не умею жить по графику Он умеет.

244. апйаге а іепіро (3) муз. соблюдать ритм.
245. апіісіраге і 4етрі (1) забегать вперед:

АпсЬе пеііа пиоѵа іпііизігіа сЬе ега сіі а іітеп іагз і. аѵеѵа 
апіісіраіо 1 іешрі. 5ов1епеѵа сЬе Горегаю поп йеѵе сопсеріге 
11 Іаѵого соше ипа репа... (С. В. Ое Коз$і, «и аййоіогаіа>).

11 в новой отрасли промышленности — пищевой — Фара- 
велли опередил свое время; он утверждал, что рабочий не 
должен считать свой труд тяжкой обязанностью...

246. аѵеге ЬеІ (или Ьиоп) іепіро (1) а) иметь время, 
иметь возможность; Ь) приятно проводить время:

♦Е ргоргіо <]ие .а ( еіа гіі репзаге. С.егіі сЬе репвіпо і 
біоѵапі? Ріпсііё веі Еі^ѵапе, Ьаі іі Ьиоп іеіпро» (О. Агріпо, 
«Зіогіе йі ргоѵіпсіа»),

— Как раз в нашем возрасте и начинаешь думать. Разве 
молодежь о чем-нибудь думает? Пока ты молод — самое 
время пользоваться жизнью.

247. аѵеге рііі ЬеІ іепіро сЬе сііі 1а сіаіііе (1) 
бить баклуши, бездельничать; слоняться без дела. 

п о п  яѵ еге  пеяпсН е и п а  /ш ел  Л  ( I )  . */ Г в / л  
248. аѵеге сіеі Іетро  (1) быть старым: сасіо сЬе Ьа 

сіеі іе т р о  старый, выдержанный сыр.
249. аѵеге (еіпро зегепо (2) жить припеваючи.
230. поп аѵеге Іепіро (Іі ѵоНагхі (I) не иметь ни од

ной свободной минуты.
Ьаііеге іі (ешро (3) см. Т-258.
251. Ьгисіаге і іепірі (1) торопиться, спешить:

«5опо ап5іо5о. вепіо <3і (Іоѵег Ьгисіаге 1 іегпрі, апсЬе регсЬё
поп 50 диаіе а Па Гіпе роіга евееге іі т іо  гіезііпо сЬе обе! 
5’іпсгосіа соі 5ио» (1. Огадо, «II [Шапгаіо»).

— Я в смятении, я чувствую, что должен не упустить 
своего часа Ведь, в конце концов, я не знаю, что ждет 
меня на жизненном пути, который сегодня скрестился с ва
шим.
ЬиНаге Іепіро а ре$сі (1) с.ѵ. Р-1348. 
252. са тт іп аге  соі (етр і (1) и д т и  в  ногу с веком:

«2іа А та ііе ііа  сага, т а  ѵоі віеіе ипа сіоппа <Іі шопйо.
Вівоепа с а т т іп а г е  соі Іе т р і:  е роі сЬе гпаіе с’ё агі апсіаге 
а іеаіго?* (/М. Ргізсо. «Ьа Лата Лі р іагга»).

— Милая моя тетя Амалия, вы ж е светская женщина. 
Нужно быть современной. Что же плохого в том, чтобы 
сходить в театр?

253. со^Ііеге іі (епіро (1) улучить время, воспользо
ваться случаем, поймать (удобный) момент:

I ѵегБі гіесіісаіі аПа 0 'А геІіо, Іигопо гізіапіраМ рег сорНеге
іі Іегпро сіі Іаге ипа ргоіезіа сопіго диеііа іигре есіігіопе 
сіеііе а Иге созе пліе Гаііа сіі Іигіо, ргііпа сЬе 1а Роіігіа е 
1а Сепвига (озвего аѵѵегШе сЬе і! ІіЬго сігсоіаѵа (О. Сіизіі,
«ЕрШ оІагіо» ).

С т и х и  м о и . посвященные Элизе Д ’Адзслио. были перепе
чатаны в спешном порядке, чтобы я не успел опротестовать 
это пиратское нздаігне и заявить о краже, прежде чем по
лиции и цензуре стало известно, что это издание уже на
ходится в обращении.
2Ь4. со&ііеге Іетро  е кіа^іопе (1) вь.брать подходя

щий момент 
255. сотріеге іі та'.иго Іетро  (4) д о с т и ч ь  зрелого 

возраста. 
256. сотріеге то ііі (епірі іп Ьгеѵе $рагіо (1) мало 

прожіпь, да много пережить, 
сопхитаге іі Іетро  см. Т-242 
257. сопхитаге іі іетр о  іп ^ім^іііо (1) бездельни

чать. 
258. йаге (или Ьаііеге) іі (еіпро (3) отбивать такт; 

подыгрывать, аккомпанировать



Т Е М 958

ІІп тпиГіІаГо (11 яиегга... гіаѵа II Гетро аі рі&іаГогі, гіргеп- 
'йепйо к іоѵ іа ітеп іе  зиі ѵіоііпо ип’агіа (31 сіапга еа іа  е т а г -  
гіаіе (Л. ВассНеШ, «Ьа с іііа  йедіі ат апіі»).

Инвалид войны... играл крестьянам, давившим виноград, 
пиликая на скрипке веселый и воинственный мотив танца.

259. йаге (или Іазсіаге) іетр о  аі іетр о  (1) не торо
питься, не проявлять поспешности, выжидать:

Е Сазраге апгіб а 1е&беге °6 П1 Еіогпо. Иаѵа Гетро а і 
Гетпро (А. АіЬегіаггі, «Ьа Іогіипа йі иа иото»).

И Гаспаре каждый день приходил к синьорине Сквитти. 
чтобы читать ей вслух. Он терпеливо ж дал.

— В епе,— гіреіё. — Рагіепга. ОІаліо Іетр о  аі Гетро 
(С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі, «Ьа йоппа йеііа  йотепіса»).

— Л адно, — повторил он.— Терпение. Не будем торопить 
события.

Е ГіпдиізіГоге, зепга <Іаг Гетро аі Гетро... зсгіззе ипа ІеГ- 
Гега аі сіиса (Р. Рап^апі, «Сессо й’ Азсоіі»).

И инквизитор, не откладывая дела в долгий ящ ик, иапя- 
сил письмо герцогу.

Соше Гоззе зоИапГо чиезііопе сіі сіаг Гетро а і Гетро, 11 
ВІогпо зиссеззіѵо соп Іа рипіиаііій «Тип ГаГІо тессап ісо  
гіаІГозрігіо ега аггіѵаіа 1а поіігіа гіеі йесеззо (С. Тевіогі, 
«11 Вгіапга е а ііг і гассопіі»).

Как будто все это было лишь вопросом времени: на сле
дующий день с механической точностью из богадельни при
шло известие о кончине старой тетушки.

«Е роі созі 1о ѵесіо 1а зиа саза, ип’аИга ѵоііа ІеІ ѵегіе 
1а гпіа. ессеіега».

зозрігб 1а йоппа ріапо: сМа Іа з с іа т о  Гетро аі Гетро* 
(С?= АгріПо, «і/па ргорозіа й і т аігіт опю »).

— А потом я  посмотрю ваш дом; в другой раз вы по
знакомитесь с монм, и так далее.

— Верно, — вздохнула женщина и тихо добавила: — Но 
лучше подождем еше немного.

2к>0. йіхсоггеге ЛеІ (епіро е йеііа ріойуіа (или ЛеІІа 
р іо ^ іа  е йеі Ьеі Іетро) (2) переливать из пустого в 
порожнее, 

ешріге іі Іетро  (1) см Т-242. 
261. еххеге а Іетро  а (+ »« /.) (1) успеть сделать 

что-л., сделать что-л говремя. 
262. е^хеге сіеі Іешро (1) идти в йогу со временем, 

с веком:
Іо поп сіізарргоѵо зе^иіг Іа тосЗа (регсЬё Ызо^па еззеге «ІеІ 

зио Гетро), т а  1а ѵоггеі ассотраепаГа зет р ге  «За ип ро’ сіі 
сгііегіо е йі Ьиоп зепзо (С. Ѵегйі, «АиіоЬіо&га}іа йаііе  Іеі- 
іеге»).

Я не против того, чтобы следовать моде (ведь надо идти 
в ноігу с эпохой), но мне бы хотелось, чтобы мода всегда 
опиралась на какие-то критерии и здравый смысл.

262*. е$$еге ріи аѵапіі деі Іепірі опережать вре
мя:

оссЬі йеі сопіасііпі гіі ВгопІе 1а сопдиізГа еагіЬаЫ іпа 
поп роіеѵа аѵеге сЬе ип зепзо- іі роззеззо гіеііе іегге, 1а 
ПЬегіа сіаі іеисІаНзто... Егапо рій аѵапГі <1еІ Гетр! (С. Ьеѵі. 
«Ье рагоіе вопо ріеіге. Тге &іогпаІе іп З іс іііа» ).

В глазах крестьян Броите победа ГврнбальДИ имела толь
ко одну цель: раздел помещичьих земель, освобождение от 
оков феодализма,.. Они опережали свой век.

263. еззеге іп Гетро (1) успевать:
Ѵоеію ііга г т і ГиогІ сЗа з іа  раіисіе ІіпсЬё зопо Іп Гетро 

(V. Зипопеііа, «Тігаг п іа іііпа»).
Я хочу выбраться нз этого болота, пока не поздно.

еззеге соте 1а пеЬЫа сЬе Іазсіа Н Гетро сЬе Ігоѵа 
(2) см. N 127. 

поп еззеге аі Іетро  аііа Ііега сіі Ьапсіапо (1) см. 
Ы 3 5 . 

264. Таге П ЬеІІо (или Ьиопо) е іі Ьгиііо (или саШѵо) 
іётр о  (2) делать погоду, иметь большое влияние:

Ьа аззісиго сЬе сІІ аг(е се пе іпіепсііато сіі рій Іо е ІеІ; 
ерриге чие^И е соіиі сЬе Га іі Ьиопо е іі саШ ѵо іетр о , 
Іапсіа 1е сеІеЬгіІЙ пеі риЬЫісо, іппаіга егі аЬЬаІіе эесошіо 
сЬе еі* Іаіеп іа  (А. Р апгіпі. «II ІіЬго йеі т огіі»)

Уверяю вас, что в искусстве мы с вами разбираемся луч
ше. но тем не менее именно он делает погоду: представляет 
публике новых знаменитостей, возносит одних и низвергает 
других, как ему заблагорассудится.

5і за сЬе сЫ Ьа іп т а п о  11 егесгЕІо, ё Іп ^гасіо Ш Гаге II 
Ьеііо е 11 саШѵо Іетр о  іп Гайо аі ргеггі («Сіогпі», 9 цеп
кою  1974).

Известно, что у кого в р>ках нефть, тот и диктует на 
нее цены.
I.Пример см. тж, 0-312).

Гаге I сопН соі (етро (1) см. С-2544. 
Таге Іа ріо^еіа е Я ЬеІ іетр о  (2) см. Р-1824 
265. Іаге іі зио Іетро (1) о т ж и т ь  свое время, уста

реть:
ІЛп а ііе е в іа т е п іо  с!І зігеііа  пеиігаііій сЬе о гт а і Ьа Іаіів

іі зио Іетр о ... («Сіогпі>, 30 йісетЬге 1973).
Политика полного нейтралитета уже отжила свое...
ё  ип те іо б о  сІІ гіпбіоѵапітепіо, т ід ію ге, раге, деііе 

сіоіе іп іегзіігіаіі. сЬе Ьап ^ іа  іа ііо  II Іого Іе т р о  (і?. Вас- 
сНеЩ, «Ьа сіііа  йе%1і ат апіі»).

Это один из способов омоложения, по-видимому, более 
совершенный, чем метод интерстициальных ж елез, который 
уж е устарел.
(Пример см. тж. Т-339).

266. Таге іп (етро а ( +  іп[.) (1) успеть (сделать 
что-л.):

I зоігіаіі зрепзего 1е Іатрасііпе е сЬіизего 1о зрогіеііо. Ма
іо аѵеѵо Таііо т  іе т р о  а за 11 аге (/?. Ѵщапо, *Ь’А%певе ѵа 
а тогіге»).

Солдаты потушили фонари и захлопнули люк, но я успел 
выскочить.

И сапе... 1а Ьеѵѵе Іи ііа  Гіпо іп Гопсіо соп ипа зо іа  зогзаіа 
е зіаѵа рег сііге:

— Е Ппііа? Коп т і  аѵеѵаіе гіеііо сЬе ега ипа ЬоШ- 
^ііа  тігасо іоза?

Ма поп !есе Іп Іетр о  а сіігіо е са<Ые агігіогтепіаіо (С. Ко- 
йагі. «Ье аѵѵепіиге йі СіроШпо»).

Пес... осушил бутылку одним глотком и хотел было уже 
сказать:

— Кончилась3! Разве вы мне не говорили, что она вол
шебная?

Но не успел произнести и и слова и уснул, как убитый.
Оаіе поп аѵеѵа Іаііо  іп Гетро а зіассагзі гіа диезіо і т -  

рогіипо (С. Аіоаго, «Ь’иото ё іогіе»).
Д але ие успел о т о й т и  о т  э т о г о  назойливого прохожего.

267. 2 еМаге л іетр о  е 1а Іаііса (1) ^  зря тратить 
время и труд:

...1а т е п іе  зі зГапса. Іе йііа аЬЬапйопапо 1а реппа, е т і  
аѵѵе^бо й аѵег ееІГаГо іі Гетро е 1а ГаГіса IV. Розсоіо, 
«Ыіхте Іеііеге йі іасоро Огііз» ).

...мой мозг ослабевает, перо выпадает из руки, и я со-* 
знаю, что зря потерял время и труд.

268. е иа^а&паге іетр о  (I) выиграть время; тянуть 
время, оттягивать момент:

ІЛпа гіеііе т іг е  ргіпсіраІІ <31 Сопзаіѵо... ега зГаГо 11 йиа- 
с3айпаг Гешро опсіе роіеззего еіип^еге е іі аіиіі... (М. й ’Аге- 
&Ііо, «Гііоге Ріегапюзса»).

Одной нз главнейших задач К оисальво.. было выиграть 
время н таким образом дождаться помощи.

(^иапгіо 1о апсіагопо а сЬ іатаге  рег ітр іссагіо  II зог Різеі-
1о іесе сіі Іи ііо  рег виа^аупаге Гетро (С. Койагі, «Ье а ^  
ѵепіиге йі СіРоИіпо»).

Когда стражники пришли, чтобы вести его на казнь, 
синьор Горошина сделал все возможное, чтобы оттянуть 
время.
(Пример см. тж. Ь-947).

269. іпсЬіосІаге іі Гетро (1) убивать время; весело 
проводить время. 

іп&аппаге іі Гетро (1) см. Т-242. 
Іазсіаге Гетро аі Гешро (1) см. Т-259. 
270. тапйаге а ип аііго {етро (1) отложить, пере

нести на другое время.
271. тепаге іі Гетро (1) убивать время. 
теиег8І а] Ііѵеііо гіеі Гетрі (1) см. Ь-757.
272. теГІеге іетро  а чс (1) медлить с чем-л.
273. теГГеге Гетро іп чс (1) затратить время иа 

что-л.
274. те ііеге (или рогге) Іетро  Іп тегго  (1) выжи

дать, откладывать, медлить:
Коп т із е  Гетро Іп те г го , ей іп  тепо сНе поп 8І йісе Ги 

а саза Оіпо, П циаіе, ѵедиіоіо, е іі  1есе тегаѵ ів ііо за  / езіа  
(Р. Рапіапі, «Сессо й ’АзсоИ» ),

Гульельмо через мгновение оказался у дома Дино, кото
рый, увидев его, устроил ему великолепный прием.

Зепга рог Гетро Іп т е г го , Тегезо сЫ атб  II зеегеіагіо е еі* 
йіесіе 1 зиоі зігапі огсііпі (4 . Могаѵіа, «Ьа та^сНегаіа»).

Не теряя времени, Терезо позвал секретаря и отдал ему 
эти странные распоряжения.



275. тізигаге ІІ Іетро  (1) знать, чувствовать время; 
рассчитывать время:

II ІасІго Ьиса вепга Ызо^по сГогоІобіо т ізи гаѵ я  ІІ іе т р о  
а регіегіопе (М. Вопіет реііі, «II Іайго Ьиса»).

Вор Лука и без часов великолепно чувствовал время.

рагіаге йеііа р іо^ріа е іеі Ьеі (е т р о  (или сіеі (епіро 
е йеііа р іо^^іа) (2) см. Р-1823.

276. регйеге (е т р о  (1) терять время:
— Ьо ѵегіе? Ьиі поп регсіе іі зио Іетр о , іі 5і&пог 5ріго 

(АІ. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Видите? Этот снньор Спиро времени не теряет.
— Ессо ипа сіоппа сЬе поп На реггііЛо пё іешро, пё ос- 

савіопе (/V. Заіѵапезскі, «II п  ѵіоііпо, 23 йоппе е  іі йіаѵоіо»).
— Вот женщина, которая никогда ие теряла времени и не 

упускала удобного случая.
{Пример см. тж. С-954; Р-1279; Ь-539; М-833; К-62; 5-1737).

рі^ііаге іі (е т р о  сЬе ѵіепе (или сЬе Оіо т а п й а )  (2) 
см. Т-280.

рогге іе т р о  іп т е г г о  (1) см. Т-274, 
ргепйегхі Ьиоп (е т р о  йі дс (1) см. Т-208.
277. ргепйеге (е т р о  (1) тянуть время:

11 Саро сН 51аіо М а ^ іо г е  Оепегаіе атт и іо ІіБ се  рег 1о 
віироге, ргепйе Іетр о , сегса всарраіоіе, т а  а 11а Нпе. пеі 
і іт о ге  А\ іпішісагБі ГІпеМ Ііегга, асіегівсе {«Рае зе зега».
10 т ад^іо 1963К

Начальник Генштаба онемел от удивления. Ои тянул вре
мя, пытаясь вывернуться, но, в конце концов, боясь на
строить против себя Англию, согласился.

278. ргепйеге іі хио (е т р о  (1) не спешить (пример 
см А-350).

279 ргепйеге іі Іе тр о  рег іі сіи(1е((о (1) не терять 
времени, пользоваться случаем.

280. ргепйеге (или рідііаге) Н (е т р о  сЬе ѵіепе (или 
сЬе Оіо т а п й а )  (2) не роптать.

281. ргосейеге іп (еітіро (4) стареть, стариться.
282. гассаііаге іі (е т р о  регйьіо (1) наверстать поте

рянное время.
283. геыхіеге аі (е т р о  (1) выдержать испытание вре

менем.
284. . ір и“йарпаге и (е т р о  регйи(о (тж. гітеК еге іі 

(еіпро рег50) (1) наверстать потерянное время.
285. гиЬаге іі (е т р о  (а  ^^) (I )  экономить время (на 

чем-л.):
— Сгагіе... т а  ргеіегівсо рагіаге чиі апсЬе рег поп гиЬагѵі 

т о і іо  іе т р о  {V. ВгоссНі, «I іет рі йеі ^гапйе ат оге»).
— Спасибо... но я предпочитаю поговорить здесь еще и 

потому, что не хочу отнимать у вас слишком много вре
мени.

286. зЬа^Ііаге іі іетр о  (1) пропустить срок; упустить 
время:

іа т іб ііа  ѵа ровіа аі сепіго сіеііа позіга езіБІепга, е сЫ 
вЪа^Ііа іі іешро поп аггіѵега т а і  рій аі {га^иагдо (Е . Реа, 
«II Іогезііего»).

Семья должна быть центром нашей жизни, а кто упу
скает время, тот не достигнет цели.

287. хсіираге (е т р о  е йепаго (1) терять время г  день
ги, зря стараться.

288. хрепйеге (е т р о  (1) тратить время.
289. х(пп§еге і (е т р і (1) спешить (пример см. С 2565).
290. аИгі (е т р і, аКге сиге (1) ргоѵ. день придет — 

и заботу принесет.
Гаѵаго Ьиопо ё Гаѵаго сіеі (еЬіро (1) см. А-1365.
291. іі Ьеі (е т р о  поп Йига зетр ге  (2) ргоѵ. хорошая 

погода вечно не стоит.
292. іі Ьеі ( е т р о  поп ѵіеп т а і  а  поіа (2) ргоѵ. хоро

шая погода никогда не надоедает (ср. хорошо худо не 
бывает).

293. Ьіхо&па йагхі аі (е т р і (1) ргоѵ. нужно идти 
в ногу со временем.

11 Ьиоп таг іп а іо  (или таг іп аго ) 5І сопохсе аі са(ііѵо 
(е т р о  (2) см. М-844.

294. іі Ьиоп (е т р о  (а  хгаѵеггаке іі соііо (1) ргоі\ э* 
лень до добра не доведет.
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295. аі Ьиоп (етро  о&пип $а Іге (2) ргоѵ зе на хоро
ший цветок летит и мотылек.

1а Ьигіа поп ё ЬеІІа хе поп ё 1а((а а (етро (1) см.
В-1477

296. сЬі сотіпсіа а аѵег Ьиоп (етро, ГЬа рег (и((а 1а 
ѵі(а (1) ргоѵ. хорошее начало — половина дела.

297. сНі сотрга а (етро, ѵепйе поѵе рег аКгі е ип 
рег хё (1) ргоѵ кто покупает вовремя, тот покупает 
вдесятеро дешевле.

298. сЬі ё хаѵіо хі сопохсе аі т а і  (етро  (1) ргоѵ. эё 
друзья познаются в беде.

299. сііі Ьа іетр о  поп ахреі(і (или поп регйа) (етро 
(тж. сЬі На (етро  е ахре((а (етро, регйе (етро; сЬі Ьа 
(етро  е (етро  ахре((а, (етро  регйе) (1) ргоѵ. == не от
кладывай на завчрп то, что можно сделать сегодня:

Ъапеііо. — Б ісе іі ргоѵегЬіо, сЬі а. (е тр о  поп авреііа  іе т р о  
(С. СоШопі, «I йие %етеШ ѵепегіапі»).

Д з а н е т т о .  — Н е зря говорится; ие откладывай на 
завтра то, что можешь сделать сегодня.

Зегѵеііа. — ЕЬ, 1а віепога поп ѵиоіе аггіѵаге ІагсІі. СЫ Ьа 
(е т р о  поп регсіа (етро! (V. Вгапсаіі, «й о п  СіоѵаппІ іпѵоіоп- 
іагіо»).

С л у ж а  и к а .  — Моя госпожа не хочет терять время. Не 
откладывай иа завтра то, что можно сделать сегодня!

300. сЬі Ьа (етро, На ѵі(а (1) ргоѵ ее время выиг
рано — все выиграно.

сЬі Іио^о е (етро  ахре(Іа, ѵейе аіііп 1а хиа ѵепгіеііа
(1) см. 1.-987.

301. сЬі (етро  Ьа е (етро  ахре((а, регйе Гатісо е йе- 
пагі поп Ьа т а і  (1) т о т ,  к т о  время выжидает, друзей 
н деньги потеряет.

302. сЬі іп (етро  (іепе, соі (етро  х’аЙепе (і)  ргоѵ. 
=  т о т  без нужды живет, кто деньги бережет.

303. сЬ! а (етро  ѵиоі тап^іаге, іппапгі &Н сопѵіеп 
репхаге (1) ргоѵ. =  хочешь есті —позаботься о еде.

ё (етро  йі ктеЛег іі ^іосо (1) см. 0-507.
Іассіа сЬі рио р г іта  сіи ІІ (етро  т и (а  сЬе (и((е Іе 

1а$сіа(е іоп регйи(е (2) см. Р-2294.
304. іасепйо т а іе , хрегапйо Ьепе, Н (етро  ѵа, е Іа 

тог(е  ѵіепе (!) ргоѵ ~  добрыми намерениями вымо
щена дорога в ад.

305. іі §гап (етро  а’ ^гап п о ті ё ^гап ѵеіепо (1) 
ргоѵ. великое время для великих людей хуж е яда (ср. 
лучше быть первым в деревне, чем последним в городе).

306. а Іазсіаге сі ё хетрге (етро  (1) ргоѵ, бросить 
никоіда не поздно.

307. Іахсіа іі (етро  сЬе (гоѵа (2) =  от этого ника
кого толку, это бесполезно, на это надо махиуть рукой, 
тут уж ничем не поможешь:

— ОН е&огсіБШІ йоп Ьеііі е Ьиопі; ша йрсано ■ зсіапо і| 
(е т р о  сНе Ігоѵапо АІІе ѵаііе ! 1 гііаѵоіо пе за рій сіеі ргеіе, 
е яіа гіиго, е 6І< гИ е тизо; а ііе  ѵоііе іі ргеіе ё ігпрс* 
саіііо . е аііога біі евогсівші поп аііассапо (Р. Рап(апі, «Сес-
СП с! /  5СОІІЛ ) .

— Изгнание бесов — это хорошо, ио часто не приносит 
пользы То дьявол окажется хитрее священника и не сдает
ся, смеегся ему в яйцо, то сам священник согрешит, и
уж никакие заклинания не помогают.

П Іаѵого гіхоіѵе іі (етро  іп йепаго (і)  см. 1.-278.
308. тіхига іі (етро, Іагаі Ьиоп ^иайа^по (1) ргоі 

=  время — деньги.
309. то і(е  сохе іі (етро  сига сЬе Іа га^іоп поп хапа

(1) ргоѵ. ^  время — лучший лекарь.
іа па(ига, іі (етро  е 1а рагіепга хопо (ге {тгапйі т е -  

йісі (1) см. N-105.
пеххип та^ ^ іо г  Йоіоге сЬе гісогйагхі йеі (етро  Іеіісе 

пеііа тіхегіа (1) см. 0-753.
пшпо с хаѵіо й’оупі (етро (1) см. 5-265.
310. гіоп с’ё соха сЬе хі ѵепйісЬі рій йеі (етро  (1) 

ргоѵ. ннчто не мстит так, как время.
поп ё рііі (іі) (етро  сЬе Вен*. Іііаѵа (1) см. В-602.
311. поп ё (етро  Йа Ьа((еге іп сатіс іа  (тж. поп ё (е т 

ро йі «Заг Ііепо аМе осЬе) (1) га медлить нельзя, не 
время размышлять — надо действовать.

т
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одпі соха ѵиоі то й о  е (етро  (1) см. С 2929 
раккакі іі Гоііе соп Іа хиа ГоІІіа, е ра$$а ип (етро, т а  

поп (и((ж іа (1) см. Р-987.
рагіепга, (етро  е Йапагі, ѵіпсопо о§пі сока (1) см. 

Р-922
соііа рагіепга е соі (етро  1а іо^ііа Йі {геіко йіѵепіа 

ѵек(е йі ке(а (1) см. Р-923.
312. Н ре.йег (етро а сЬі ріи ка ріи хріас (1) ргоѵ.

чем больше человек знает, тем больше он временем до
рожит.

313. рі^Ііа (етро е сстрегаі (1) ргоѵ. ^  даром вре
мени не терян.

Іа ргейіса іа соте Іа пеЬЬіа, Іаксіа іі (етро  сЬе ігоѵа
(2) см. Р 2230

314. ^иапйо ё (етро  ё Іеіпро (1) ргоѵ. ~  все хорошо 
в свое время

315. циатіо  іі (етро  ё йігі((о, поп ѵиоі сапіаге іі 
ріссНіо (2) ргоѵ. ^  когда есть деньги, работать не хо
чется.

316. циапйо іі Іетро  ё геаіе, (гатоп(апо 1а таШ па 
е 1а «ега гпае-.ігаіе (2) ргоѵ. хорошего — понемнож
ку; всему свое время.

317. к іато  кетрге а (етро  а тогіге (1) умереть всегда 
успеем.

318. іі (етро  Ьепе креко ё ип &гап {гиайа^по (1) ргоѵ. 
=  время выиграно — все выиграно.

319. іі (етро  Ьиопо ѵіепе ипа ѵоііа зоіа (1) ргоѵ. а* 
пора да время дороже золота; время раз уп>стишь — 
всю жизнь не до.онишь

320. іп (етро  йі сагек(іа, рап ѵессіоко (или йі ѵессе, 
йі «е^аіа) (1) ргоѵ. ^  на безрыбье и рак — рыба:

сі.сі сопозсе іі йе14о: «Іп Іе тр о  <1і сагевііа рап <3і ѵессе»?
поп 1о сопозсе? рессаіо, регсЬё ё ргоргіо диеііо сЬе сопѵіепе 
аі саві зиоі» (А . Могаѵіа. «Ье атЬШ опі зЬацІіаіе»).

— Вы знаете поговорку «На безрыбье и рак — рыба»? Не 
знаете? А ж аль: она как нельзя лучше подходит к вашему 
случаю.

321. ІІ (етро  сопкита о&пі соха (1) ргоѵ. со вре
менем все проходит; ничто не вечно иа смете.

322. (етро  «За (или йага) сопхі^ііо (1) ргоѵ. е  по
живем — увидим; утро вечера мудренее.

323. іі (етро  йспіа о^пі соха (тж іі Іпгпро ё ип ^гап 
тесіісо; іі Іетро  шейіса ІиШ і т а іі;  іі іе тр о  т і іі^ а  
одпі ^гап ріада) (1) ргоѵ. =  время — лучший лекарь.

323а. іі (етро  ё Ьиоп аіпісо (или ё Ьиоп (ек(ітопе, 
ё {гаіапіиото) (1) ргоѵ время — добрый друг:

0&ПІ тойо, іі іе т р о  ё е а іа н іи о то , е 1а кіогіа соі КоЪегіо, 
сЬе рагеѵа апсіаіа Біогіа, ессоіа агіеззо чиі аІГизсіо. сЬе віаѵа 
рег ргіпсіріаге виі вегіо (Е. Ьа 8іе11а, «Ьа йоісе т огоза»).

Во всяком случае, время все исправляет, и эта история 
с Роберто, которая, казалось, совсем не туда пошла, — вот 
она, прямо у порога и вроде бы начинается на полном 
серьезе.

іі (етро  ё йепаго (1) см. Т-325.
ІІ (етро  ё ип Іііо (1) см. Р 757.
324. іі (етро  ё ип <>тап таекіго (1) ргоѵ. время — 

великий учитель.
ІІ (етро  ё ип огап тейісо (1) см. Т-323.
325. И (етро  ё топе(а (или Йепаго) (1) ргоѵ. вре

мя — деньги:
А Коша, іі іе т р о  ё т о п е іа , оггпаі, соше а ЬопсІга (Ь• Ваг- 

іоііпі. «Ьайгі йі Ьісісіеііе»).
В Риме теперь, так же как в Лондоне, время — деньги.

326. іі (етро  ё райге йеііа ѵегі(а, е Гекрегіепга тай ге  
йеііе сохе (1) ргоѵ. время — отец истины, опы т— мать 
всего.

327. (етро  е (апіакіа $і ѵагіа крекко (2) ргоѵ. погода 
и желания переменчивы

328. і (етр і кі 'аппо {ггоккі (2) на горизонте сгу
щаются тучи, приближаются грозные события (пример 
см. 5-1417).

329. пеі (етр і (еіісі (гоѵегаі тоК і ат іс і (1) ргоѵ. 36 
есть пирожок, есть и дружок.

330. а (етро  йі ^ие.га о^пі саѵаііо Ьа коійо (1) ргоѵ.
=  на безрыбье и рак — рыба, 

іі Іетро  іпсаіга (1) см. Т-340.
И (етро  тей іса іи((і і т а іі  (тж. ІІ (етро  т ііід а  овпі 

Вгаг ріа^а) (1) см. Т-323.
331. со! (етро  ипа токса т а п ^ іа  ип саѵаііо (1)

ргоѵ. =  со временем и муха может лошадь съесть; 
капля за каплей камень долбит; на все нужно время.

332. іі (етро  поп кі сотрга (1) ргоѵ. времени за 
деньги не купишь.

333. іі (етро  йеііе поѵеііе рахха ргек(о (1) ргоѵ. ^  
скоро сказка сказывается.

334. соі (етро  е соііа ра^ііа ($і) та іи гап  Іе пеіроіе 
(или Іе хогЬе, 1е хогЬе е 1а саиа^ііа) (1) ргиѵ. ^  вег 
кому овощу свое время.

335. іі (етро  ра$$а е рогіа ѵіа о^пі сока (1) ргоѵ. 
время проходит и все уносит с собой; потерянного не 
воротишь.

336. (епіро регйи(о т а і  поп хі гіасдиі$(а (1) ргоѵ. 
пора да время дороже золота; потерянного времени не 
воротишь.

337. іі (етро  ксорге 1и((о (или 1а ѵсгі(а) (1) ргоѵ. 
со Бременем все тайное становится явным.

338. аі (етро  йеііе хегрі 1е Іисегіоіе Іаппо раига (1) 
ргоѵ. когда кругом змеи и ящерицы испугаешься; =  пу
ганая ворона и куста боится.

339 пё йі (етро  пё йі $і<гпогіа поп (і йаг таііпсопіа 
(тж. йі (етро  е хі^погіа поп те((ег(і таііпсопіа) (2) 
ргоѵ. из за погоды да из-за власть имущих не огор
чайся:

Огшаі 1а еиегга ІіпИа, соп Іь и ігаіа е 1а гейа сіеПе агша^е 
сГЛиМгіа апхі соп 1а Ппе с і Са&а '\ч8Ігіа ѵійіо е соп^і-
i згаіо сііе І.)іо Оппіроіеп(е аѵеѵа ріиі] о сЬе аѵеа$е Іаііо
ii зио іет ро : е с!і іешро е м дпогіа поп т е ііе г іі  таііпсип іа 
(/?. ВассЬеіІі, «Тге [Погг.. сіі разз.опе»).

Война окончена и австрийская армия отступила и каги- 
тулировала. Ьолее того, власть Австрии кончилась, посколь
ку всемогущий бог решил, что ее время прошло. Ну что ж, 
говорят, что ни из-за погоды, ни из за  власть предержащих 
ра-хтраиваться не стоит.

340. іі Іетро зігіп^е (или іпсаіха) (1) ргоѵ. время 
не ждет:

— Наі Гаііо Ьепе а ѵепіге, — сошіпсіб Тезііпа, — регсЬё Н 
іе т р о  вігіп^е (С. Саввоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»).

— Ты хорошо сделал, что пришел, — сказал Гестина.— 
Откладывать никак нельзя.

— 5і, 8І, а сіоро 1е сЬіассІііеге! II іешро вігіп^еі ((. Саі- 
ѵіпо, «РіаЬе ііа ііапе»).

— Д а, д а , будет болтатьі Время не ждеті

341. іе тр о  аі Іетро  (1) ргоѵ. всему свое время:
— С’ега епігаіа 1а ГіІІоквега: Ьівобпаѵа вріапіагіа, е поп 

с’ега аііго сіа іаге.
— Тешро аі іешро, гіісеѵапо 1 ѵессЫ й’ипа ѵоііа (/?. Вас- 

скеііі, «Тге &іогпі йі раззіопе»),
— На шпалерник напала филлоксера и, ничего не поде

лаешь, надо было его вырубать.
— Старики говаривали: «Всему свой черед».

342. а Іетро  сіе’ Тгоіапі (или сіе’ рогсі) егап 505рігП 
( о  шутл. как вздыхали во времена Троянской войны! 
(говорят о том, кто храпит).

343. і! (етро  ѵіепе рег сНі Іо ха а$ре((аге (тж. іі 
(етро  поп ѵіепе т а і  рег сЬі поп Га$ре((а) (1) ргоѵ. 
кто умеет ждать, тот дождется; все приходит вовремя 
к тому, кто умеет ждать.

344. іі (епіро ѵіеп рег 1и((і (1) ргоѵ. =  каждому ко
гда-нибудь да выпадет удача.

345. (етро, ѵепіо, кі^пог, йоппа, (огіипа, ѵоКапо е 
(огпапо со те  !а 1а Іипа (2) ргоѵ. ^  счастье изменчиво.

346. іі (етро  ѵіпсе ІиКо (1) ргоѵ. время все побеж
дает.

347. (етро  е ѵо1оп(а хі ти (а  врекко (2) ргоѵ. погода 
и вкусы непостоянны.

іп (и((е 1е соке сі ѵиоіе іі «ио (етро е И $ио тойо (1)
см. С-2929.

1а ѵегі(а ё (і^іі(и)оіа Йеі (етро  (1) см. Ѵ-351
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348. Іаге (или аѵеге) Іетропе веселиться, развле
каться.
ТЕМРОНАЬЕ т

349. а іеіпрогаіе своевременно.
350. іі (егпрогаіе йага сопві^ііо ргоѵ со временем все 

устроится; время покажет.
ТЕМ РРАРЕ ѵ 

Іегпргаге іі Гегго см. Г 139. 
іе тр га  Іа Ііпрііа диаііііо кеі ІигЬаіо ассіо сЬе поп (і 

роп^а іп т а іо  хіаіо см. Ь 719.
ТЕОДСЫА { см. ТАЫАОиА 
Т Е ^ А  I

351. аігаге (или Іеѵаге) Іе Іепйе свернуть лагерь, 
сняться с места, уйти, убраться:

Зрасса. — Зіазега, рег еветріо , іо вагеі с о б Г сопіепіо ді 
й іагтепе соп ѵоі йие... Ыіепіе: іга росо, МісЬеІе Зрасса <3еѵе 
аігаг© 1е Іепгіе е ѵіа (С. С Ѵіоіа, «II го т а т о  деі @іоѵапі 
роѵегі»).

С п а к  к а. — Сегодняшний вечер, между прочим, я был бы 
очень рад  провести с вами... Но, увы, очень скоро Мнкеле 
Спакка снимется с места и отправится в путь-дорогу.

Вівобпаѵа Гаге чиаісо&а, е ргевіо апсЬе, рег рогіаге а 
соповсепга сЗеІІа ееп іе сепіго сош тегсіаіе, аіігігпепіі за- 
геЬЬего Біаіі совігеШ а Іеѵаге Іе Іепйе іиШ диапіі, Ьапса 
согпргеза (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»),

Нужно было что-то предпринять, и поскорее, чтобы люди 
узнали о существовании торгового центра, иначе им всем 
придется убраться отсюда, и банку тоже.
352. — аі Іеѵаг (или  іігаг) сіеііе Іепсіе под самый ко

нец, к шапочному разбору в заключение.
ехкеге АсЬіМе коМо 1а Іепгіа см. А-101.
353. ріапіаге (или гіхгаге) 1е Іепйе а; поселиться, 

устроиться на жительство:
А гассопіаге диебіо ерійогііо {и ипг "Іоппа Йі 5ап Ргегііапо, 

сіоѵе 5і егапс гесаіі ріі іпйее*1 п*і «Бсиоіа рег еепііогі»,
ріапіапйо 1е іепЛе іп ѵіа (1 ’Агс'л^Попе... (Я. Аііаѵіііа, «Рго- 
сеззо аі &епііогі»).

Этот эпизод рассказала одна женщина из Санфреднано, 
куда отправились учителя «школы для родителей» устрои
лись там на улице Ардильоие.

b) стать завсегдатаем:
Сіиііо аггіѵаѵа оепі йіогпо аі Тогіпо... т а  поп ѵеѵа 

р іап іаіо  Іе ігпйе аі іН ё с о т е  Оіоггіапо (/.. Ргеіі. «Сіоѵіпег- 
га, Ё .оѵіпегга»),

Кажды й день Д ж улио приходил в кафе «Турин», но в 
отличие от Джордано он не стал там завсегдатаем.

c) засидеться в гостях.
354. гііігагві $о11о 1е Іепгіе =  удалиться от дел; пре

даться гордому одиночеству. 
Іе Іехіе $і сопоксопо аі Іеѵаг оеііе Іеигіе (гж. аі Іеѵаг 

гіеііе 1еп<1е хі сопо$се Іа Іехіа) см. Р-508 
355. 1а Іепйа ііга Іа Іепгіа ргоѵ. ^  одно другому не 

мешает
— Ма сарізсі, ё п о гта іе . Га рагіе (!е1 Іаѵого, ип ріссоіо 

геіах Ьізовпа варегзі а т т іп Ы г а г е .. .  1а Іеш іа Ііга 1а ІепЛа 
(1. Вопаппі. «Ь'айиИега»),

— П ойми, это нормально: кроме работы нужно уметь Дать 
себе и небольшую передышку... Ведь одно другому не ме
шает.

Т Е Т Е Р Е  ѵ
1еП'Іеге Гагсо сіі... см. А-99У 
іепйеге іі саіарріо см. С-77. 
Іепйеге іі Іассіо см. Ь-50. 
іепйеге 1а гпапо см. М 669. 
Іепсіеге ГогессЬіо а цс см. О о84 
Іепйеге 1а га&па см. К-94. 
іепгіеге ипа геіе см. ГС-285, 
іепйеге 1е геіі аі ѵепіо см Я-286, 
Іепіеге а ип хе&по см. 8-586. 
Іепскге ип ІгаЬоссЬеМо а цй см. Т-808. 
Іепйеге ип ігапеііо см. Т-836, 
іепйеге ГисШо см.
еккеге іехо соше ипа согйа Йі ипо кігитепіо см

С-2650.
аііго ё іепйеге, аііго ё рірііаге см А 564 
сЬі Іа ипа ігарроіа пе $а Іепсіег сепіо см Т-845.

ТЕNЕВРА {
1І8ІІО Йеііе ІепеЬге см, г -690. 
іі ге^по Йеііе ІепеЬге см. К-190. 
зрігііо йеііе ІепеЬге см. 8-1459. 
еххеге рапса Йа ІепеЬге см. Р-20’.
356. {аге 1е (епеЬге ааіЗохко а чс! избить кого-л.
Ьиіо ѵіа Ьиіо, !а ІепеЬге см. В 1423.

ТЕNЕРЕ ѵ
357. Іепегсі а... дорожить чем л., кем-л.; считать важ

ным, ценным
5е Іеі 5І ё о ііеео , іо поп во сііе соза Іагсі. Ра гпаіе а 

оііепсІегБі регсЬё іо іепео ігорро а Іеі (О. Рагізе. «II ра-
йгопе» ) .

Если вы обиделись, я даж е не знаю, что и делать. Вы 
нацрасно обижаетесь, потому что я вами очень дорожу.

— НЬ... — Ьгопіоіб 1а Таіра. — О иезіа віогіа поп ші рег- 
виасіе т о ііо . Ма ее Іеі сі Ііепе ргоргіо а  ѵіБіІаге 1а саѵегпа... 
А зио гівсНіо е регісоіо. 5’іпіепсіе (О. Косіагі. «Ье аѵѵепіиге 
йі СіроИіпо»).

— Хм... — пробурчал Крот. — З та  история выглядит не 
очень^То убедительной. Но если для вас так важио попасть 
в эту пещеру... Разумеется, на ваш страх и риск.
(Пример см. тж. N-591; Ы-1О0).

358. Іепеге соп цгі быть на чьей-л. стороне, поддер
живать кого-л.

359. Іепеге йа дй... быть похожим на кого-л.
Іепеге асдиа іп Ьосса см. А194.
Іепеге асігіоххо а ч<1 см. А-293.
Іепеге цгі коНо 1е аіі см. А 407.
Іепегхі $и1Га!і см. А-432.
Іепеге 1е г Іі (или Гаіі) Ьакхе (или хіапсііе. Ноксе) 

см. А-412.
іепеге виІГаНаІела дгі см. А  508.
Іепеге &иіГа1(аге (или ки^іі аі(агі) см. А-515.
Іепеге аНа 1а сге$1а см. С-3044.
Іепеге аііа 1а тагііа см. М-46.
Іепеге аііо 1'опоге <Лі... см. 0-389.
Іепеге киІГапсога см. А-701.
Іепеге Гап^иіііа рег 1а сойа см. А -751.
Іепеге Г ап іта соі Йепіі см А-815.
Іепеге ап іто  см. А -866 
Іепеге арегіі ріі оссЬі см. 0-217 
Іепеге аІІе аррагепге см. А-948.
Іепеге (а)^Іі агсіолі см. А-991 
Іепеге Гагсо Іехо см. А-996.
Іепеге іп агіа цгі см. А-1027.
Іепеге іп а гте  см. А-1115.
Іепеге аксіиііе 1е роіѵегі см. Р-2013.
Іепеге Гаххо пеііа тап іса  см. А-1275.
Іепегс чгі аНассаіо аі раппі см. Р 336.
Іепеге аНогпо см. А-1325 
Іепеге 1а ЬассЬеІІа см. В-23.
Іепеге а Ьайа см. В-54.
Іепеге а Ьагіаіиссо см. В 56 
Іепеге а Ьаііа см. Ь -10Ь.
Іепеге сіі ЬаМа см. В 121.
Іепеге іп Ьаііо см. В-133.
Іепеге (іі) Ьапсо см. В-173.
Іепеге Йа Ьапсіа см. В-179.
Іепеге 5о11о 1е Ьаигііеге см. В 189.
Іепеге аі Ьапйо см. В-210.
Іепеге дй (а  или іп) Ьа$-,о см. В-309.
Іепеге а Ьаііевіто см Е-356,
Іепеге а Ьаііекіто ^с см. В-357.
Іепеге іі Ьессо іп то ііе  см. М-1704 
іепег(кі) Ьепе іп іехіа см. Т-600.
Іепеге цд а Ьеге е а :пап^іаге см. В-578.
Іепеге іі Ьііапсіо см. В-735 
іепеге цй іп Ьііісо см. В-746.
Іепеге іі Ыоссо см. В-790.
Іепеге (іі) Ьогйопе а цй см. В-1022, 
іепеге Іа Ьогха «ІгеМа см. В-1044.
Іепеге Ьоііа см. В-1074.
Іепеге я<1 а Ьоііе^а см. В-1099.
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(епеге ви ік  ЬгассТа см. В-ГГЗЗ.
^епеге Іа Ьгщііа см. В-1232.
(епеге аііа (или іп) _гі§Ііа см. В-1233.
Іепеге Ьгопсіо а  чй см. В -1254.
(епег Ьиопо цсі см. В-1462.
(епегзі (ш ) Ьиопо сіі цс см. В-І463.
(епеге 1г. Ьиоп сопсе((Й см. С-2392.
Сепеге Ьиоп ^гаёо а цй см. 0-928.
(епеге цс зо((о И са'.са^по см. С-110.
Іепег. саісоіо см С-143.
Іепеге а саісоіо цс см. С-144.
(ёпегм саісіо (м. С-16ь. 
іепеге іп саісіо см. С-167 
(епеге рег і саігопі см С-239.
(епеге сатега  см. С-263.
(епеге цй іп с а т .  аіа см. С-265.
(епеге іі сатрапеНо см С 352 
(епеге іі саггро см С-392.
(епеге Іа сапсіеіа см С 413.
(епеге іі сапаеиеге см. С -419.
(епег сапгопі см. С-609, 
іе.іеге цс! рег і сареііі см. С-637.
(епёге а і или іп) сарііаіе с.м. С-664
іепеге сарііоіо см. С-671
іепеге сарйою г ке ьіеьъо см. С-672.
Іепеге іі саро аііо см. С -803.
Іепёге іі саро рег Ьеііегга см. С-727.
Іепеге іі саро а Ьоііеуа см. С Г28 
(епеге И саро 1га сНе ^иапсіаіі см. С 804.
(епеге 11 саро а  зедпо м. 5 580
(епеге іі сарропе ВепІГи е §1і адіі (иол см С 367.
(епегзеіа сага е сіа «.ото см. С-10СЗ
(епеге 1е сагіе Ьаззе см С-ІіОО.
(епеге 1е саі(е іп шапо см. С-1101.
(епеге іі са-іеііопе см. С 1113.
Іепеге са^а см. С-1184.
(епеге саза арегіа см. С -1154.
(епеге саза е Ьо44еса см. С-1131.
(рпег« Іа саза соте  ипо зрессЬіо см. С-1185.
Іепеге са((еша см. С-1294.
(епеге іп саИіѵо сопсеііо см. С 2392.
(епеге саѵаііі а ѵепіо см. С-1374.
(епеге а  (или іп) саѵегга см. С -1411.
(епеге а саѵоіі см. С-1429.
(епеге рег іі сесе см. С-1146
і.оп 4епеге ип сесе 1п Ьосса с.м. С-1444.
(епеге цгі іп сегѵеііо см С-1610 
кпеге іі сегѵеііо а Ьоііе^а см. С-156»
(епеге а сЬіассмеге см С-1663.
(епеге 1е сЬіаѵі см.. С-1704.
(епеге цй аі сЬюгіо см. С -1759.
(епеге а сіапсіа см С-і786.
(епеге 1е сіапсе (или а сіапсе) см. С-1787.
(епеге соп 1е сШе&е а Ьосса см. С-1900.
(епеге іп с іт а  см. С-1916.
(епеге Іе ' і т е  сіі цс см. С -1917.
(епегзі цй аііа скгіоіа см. С-1937.
(епеге цс а сіп(о1а см. С-1939.
(епеге сігсоіо см. С -1965
(епеге іп сосса ігессе {или ЛагсЬ, з(гаіі) см. С -1999. 
поп 4епеге ип сосошего аІГегІа см. С-2033.
4епеге іп соііо см. С 2126.
4епеге іі соііеііо рег И (или сіаііа раГІе сіеі) гпапісо

гм. С-2273 
.епеге соттегско соп см. С -2307.
(епеге сотра^п іа  а цй см. С-2336.
4спеге іп сопзегѵа і~/и. С-2457.
4епе. е сопіо а цй Лі цс см. С-2559
(епеге сопіо сіі... (гж. (епегіе сіа или  сіі соп(о) см.

С-2560.
(епег(пе) сіі сог(о см. С-2561 
(епеге іп оп(о см. С-2562.

Тепеге Е согіто ар-:гш см. С-2563.
(епеге іп соп(о сіі ипа сісаіа см С-256- 
(епеге сопѵегзахіопе а ипа соіігісе см. С іі591.
(епеге цсі іп согсіа см. С-2664.
(епеге цсі зиііа согаа см. С-2ьб5.
(епеге цс іг. „огро см. С-2740.
(епегзі цс ш  согр„ см. С-2765.
(епеге сог(е ЬапІі4а см. С-2828.
(епегзі (рег) сог(о см. С-2859.
(епеге пе? союпе см. Г -2987.
(епеге сгейета см С-3021.
(епеге цс іп сгесіііо см. С-3028.
(епеге іп сгіз(і см. С-3067.
(епеге сгоссЬіо см. С-3077.
(епеге ^сі а сгоссЬіо см. С-3078.
(епеге цй іп сгосе см С-309Г 
(епеге а сгизса е а саѵоіі см. С -1429.
(епеге і «ІасН а цй см. 0-9 
(епеге ипа сіаіа Іассіа см. Р-45.
(епегзі пеі зио сіесого гм Б -77. 
іепеге 1а сіехіга см 0-264.
(епеге рег с1е((о см. 0-278.
(епеге іі сііаѵоіо рег 1а со(1а см. 0-346.
(епеге цй а  сііеіа см 0-387.
(епеге і іеіго а... см. 0-398.
(епеге сІІтезІісЬегга см О 138 
(епегзі 5и11а сіігіііа см 0-552.
(епеге а ёіза^іо цй см. О 586.
(епеге а <Ш4апга см 0-655.
(епеге 1е сііхіапге см. 0-657.
(епеге а сІЫгеЙа см. 0-663 
(епеге іЗ йі(о іп цс см. 0-696.
(епеге с1і(4а соп цй см. 0  -714.
(епеге сіорріо резо е йирріа ті$ига см Р-1375.
(епеге а(І) сіоѵеге см. 0-891 
(епеге а Йоггіпа см. 0-903.
(епегкі (га Іе йие асцие см А-131.
(епеге Йие резі е сіие тізиге см Р-1375.
(епеге Йиго см. 0-946.
(епеге Геп(га(а а цсі см. Е-79.
(епеге а егЬа (или  аІГегЬа) см. Е-108 
(епеге іассіа а цй см Р-64.
(епеге іа т і^ ііа  см. Р -140.
(епеге (ап(азіа см. Р-164.
(епеге (1а) іаѵеііа а цй см. Р 320.
(епеге (ейе а цс см. Р-375.
Сепеге (іі) {егто см. Р 414. 
іепеге рег (егто  цс см. Р-418.
(епеге іі (егго см. Р-449.
(епегзі і (іапгЬі (сіаііе гіза(е) см. Р-552.
(епеге іі ііа(о соі Йеп(і см. Р-600.
(епеге П (По см Г /96.
(епеге 1е (ііа см. Р-797.
(епеге іп (ііо с/. Р-798.
(епегзі а (іог сРасциа см. Р-897.
(епеге а (опйо см. Р-1023.
(епеге іп (или  зиі) Гогзе см. Р і 101.
(епеге 1а іог(ипа рег іі сіиНеКо (или рег іі сіиНо} 

см. Р-1132.
(епеге цй іп (или киііа) ігазса см. Р-1230 
(епеге а ігепо см. Р-1298.
(епеге а ігепо 1а Ііп^иа см. Ь-695.
(епеге а {гоііаге см. Р-1339.
(епеге 1а ігоп(е Ьакза см. Р-1352 
(епеге ігоп(е (ксорегіа) см. Р-1368.
(епеге аі іигпо см Р-1450 
(епеге зиііа іипе см. Р-1471.
(епеге 1а іипе аііа е° Іа а цй см Р-1472.
(епеге и е а ЬЬо см О 22.
(епег5І а еаііа см. 0-59.
(епегзі іп д атЬ а  см 0-182.
(епеіп а еип§Ы .е цсі см. 0-222.



Т Е N 963 Т
(епеге &а((а пеі хассо см С-265
(епегзі зиііе (или  зиі) ^ епегаІ< (или  пеі ^епегаке) 

см. 0-328.
(епегзі зи 1 {тепегісо см О 339 
(епеге іі ^іосо см. 0-501.
(епегзі іп ^іогпа(а см. 0-527.
(епеге цсі а ^іогпо см. О 592.
(епеге 1а еіи теп (а  1е^а(а см. 0-754.
(епеге а ^іиосо см. О 502.
(епггзі іп ^іі ь(і ЬИагі см В-750.
(епегзі іп ^оіа см. 0-862 
(епеге іі ^гайо см. 0-920 
(епеге {ггаЛо (е дгагіа) а цй см. 0-928.
(епеге ип §гап сасаге см. С-6.
(епегзі ип егап сЬе см С-1648.
(епеге §гап ро$(о см. Р-2180 
(епеге цсі іп ^гап ргегго см. Р-2289.
(епеге зиііа &га(ісо1а см. 0-1008 
(елеге зо((о і егаѵі резі см Р 1386 
поп (епеге іп ^горра см. О 1082.
(епеге цй зиііа дгиссіа (или  зиііе §.'исге) с а .  0-1112. 
(епеге (іі) ^гирпо см  0-1114.
(елеге цй а еиіпга^ііо см. О 1199.
(епеге ітрісса(о см. 1-116.
(епегзі іпс1іе(го см. 1-212.
(епеге а іпІипдЬіге см. 1-259 
(епеге Гіпѵі(о см. 1-379.
(епеге ГІпѵі(о сіеі сНсіоМо (е сіеі сіісіаппоѵе) см. 1 ‘380. 
(епеге аі Іассіо см. Ь-51.
(епегзі аі Іагро см. Ь-187.
(епеге іі Іеопе рег іі сіиНе((о см. Ь-379.
(епеге Іе Іеѵе сІі сотапЛо см. Ь-506.
(епеге И а ЛШіигаге соые Іе зогЪе см. Ь-533.
(епеге Іа Ііпеа (с1гі((а) см. Ь-627.
(епеге 16 Ми&ча іп Ьосса (или  а сача, сіепіго і сІеп(і, 

іга і сіепіі, а (гепо) см. Ь-695.
іепеге 1а Пп^иа аііа сіп(ига см. 1 -696 
(епеге 1а Ііпдиа іп огіо см. Ь 697.
(епеге 1а Ііп^иа а ро (о см. Ь-695.
(епеге 1а Ііп^иа а зё см к 698 
(епеге а Іоде‘а см. Ь-775.
(епеге И Іи те см. Ь-871.
(епеге іп Іип^а (или  рег Іип^о, рег 1а Іип^а) см. 

Ь-953.
(епеге Іио^с см. Ь-984.
(епеге іі Іиро рег §1і огессЬі см. Ь-1000.
(епеге т а іа  ѵіа см. Ѵ-506.
(епеге цй а тапдіаге  е Ьеге см. В-578.
(епеге іі тап ісо  сіеі тез(о1о см. М-1308.
(епеге Іа тап п аіа  виі соііо см. М-438.
(епеге а т а .ю  (или  аНе т а п і, іга 1е гпапі, іп тапо , 

пеііе т а п і, рег тап о , рег 1а тап о , рег 1е та п і, яо((о 
п.апо) см. М-546.

(епеге т а п о  (или  сіеііа тап о , сіеііе та п і)  а (или іп, 
8и, асісіозяо а) цс см. М-576 

(епеге (сіі) т а п о  а ., см. М-670.
(епеге 1е т а п і см. М-671.
(епеге 1а та п о  аі Ьаііо см. М-672.
(епеге 1е т а п і іп саро а цй см. М 486 
(епеге 1е т а п і а саза см. М 673.
(епеге 1е т а п і согіезі см. М-674.
(епеге 1а т а п о  зиІГеІха см М-675.
(еііеге 1е т а п і іп раз(а см. М-466.
(епеге Іе т а п і а ро$(о см. Р-2182.
(епеге а  т а п е ііо  см М-875.
(епеіе (а) теп (е  см. М-1166.
(епеге іп теп (е  см. М 1167.
(епеге И тез(о1о (или  1а тезіо іа) (іп тап о ) см. 

М .308.
(епеі (зі) Лі те гго  см. М136С 
(епеге пеі те гго  см М-1361.
(епег&1 пеі те~го  см. М-І362.

(епеге сіаііа тіпез(га см. М-1468.
(епеге сіі т іг а  см. М -1527.
(епеге а тоЛо см. М-1667
(епеге сіеі топ (е  (е <3е1 тас і^п о ) см. М-1873.
(епеге аііе т о м е  см. М-2084.
(епеге зиііе то$5е см М-2085.
(епеге аі ти го  см. М-2198.
(епеге (іі) т и зо  см. М-2239.
(епеге іі пазо іп агіа см. N-66.
(епегзі зиііа пе^аііѵа см. N-141.
(епеге і пегѵі а ро$(о см. N-234.
(епеге а піеп(е см. N-298.
(епеге рег піеп(е см. N -291.
(епеге іп пиііа см. N-560 
іепеге сГоссЬіо см. 0-218.
(епеге ос^пі (или  оссгьо) а... (или  зи...) ем. 0-219. 
(епегр оссЬі аіісіоххо а... см. С -171.
(епеге е*' оссЬі арег(і см 0-99.
(епеге оссЫ Іі((і см. 0-220.
(епеге оссііі (или  ГоссЬіо) а ' .поссНі см. 0-112. 
іепеге ГоссЬіо аііе уеппе (или  аі реппеііо) см. О-Кб. 
(епеге оссЫ а роз(а см. 0-22».
(епегзі пеІР оітга см. О -349.
(епеге іп опоге см О-З&С.
(епеге а огсііпе (илѵ  аІГогйте' см. С -523.
(епеп а1Го5сиго см. 0-667.
(епегзі іп расе см. Р-2С
(епеге іп р а іт а  Лі т а п о  см. Р-16В.
(епеге а *ио рапе см. Р 288.
(епеге 1а рапіа см. Р 311.
(епоге рагі 1а Ьііапсіа см. В 732.
(епеге іі рагіаге см. Р-463.
(епеге (1а) рагоіа см. Р-58*.
(епеге а рагоіе см. Р 582.
(епеге асі іп рагоіа см. Р-583.
(епеге раг(е см. Р-659.
(епеге іі раззо см. Р-828.
(епеге іі ра((о см. Р-890.
(епеге а реііе см. Р-1062.
(епеге кп рспзіего см. Р-1224.
(епеге (1і резо см. Р-1387.
(епеге іп реКо см. Р-1433.
(епеге цсі зо((о 1а ріап(а см. Р 1516.
(епеге іп ріесіе (или  іп ріесіі) см. Р-1594.
(епегзі іп ріесіі см. Р-1596.
(епеге іі ріейе см. Р-1704.
(епег ріё іп... см. Р-1705.
(епеге іп ріесіі гпа Ьагасса см. Р-1595.
(епеге іі ріесіе теп(ге сЬе аКгі зсогі.са см. Р-1706. 
(епеге іі ріесіе іп (или  зи) сіие $(аЛе (или  іп сіие 

зсагре) см. Р-1552.
(епеге іі ріесіе пеі зероісго см Р -1707.
(епеге і ріейі іп (или  а) іегга см. Р-І708.
(епеге а ріиоіо см. Р-1878.
(епеге іп росо см. Р 1916.
(епеге іп роп(е см. Р-2040.
(епеге рог(а а цй см. Р-2111.
(епеге Іа рог(а (или  1е рог(е) сіі... см Р-2112.
(епеге іп ро$(а см. Р-2164.
(епеге роз(а *егти см. Р-2165.
(епеге іі зио роз(о см. Р-2172 
(епеге рга(іса соп см Р 2220.
(епеге Іп рге^іо см. Р-2238.
(епеге ргезепіе см. Р-2256.
(епеге цс а ргегго см. Р-2288.
(епеге рег р г іта  гедгіа см. Р 210.
(епеге ргорозКо см. Р-2354.
(епеге іі ргоргіо роз(о см. Р-2172.
(епеге цй іп ри^по см. Р-2394 
(епеге 1а рипіа^ііа см. Р-2467.
(епеге аі рип(о см. Р-2540.
(епеге со те  1а риріііа сІеІГоссЬіо см. Р-2548

31*
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Сепеге іп циагап4епа см. (^-34.
(епеге га^іопе іп шапо см. К-81.
Іепеге іі гаіііч иоіо іп т а п о  см. К-100.
(епеге іі газоіо зо((о іі тап іо , е іі гізо іп Ьосса см. 

К-126.
(епеге чс іп ге^оіа см Н-208.
(епеге чй іп ге^оіа см. Р-209.
(епеге чс іп гери*агіопе см. Н-245.
(епеге аі геххо см. Р-296.
(епеге яо((о іі гіса((а см. К-310.
(епеге іп гі§а см. К-352.
(епеге чй і» гіяре((о см. Р-432.
(епеге гійо см. К 456.
360. Іепегзеіа со те  1а .ока аі пазо ^  души не чаять:

Ігі саза зиа, роі, і ІіЬгі зи ііе  гоѵіпе е аіігі ві ассаіазіаѵапо 
соше іп ипа ІіЬгегіа... ЬіЬгі сЬе Іиі зе  1і іепеѵа соше 1а гоза 
аі пазо е ^иаі а сЫ ^ ііе іі іоесаѵа... (А. Могаѵіа, «Яассопіі 
гот апі»),

В его доме часть кннг была разбросана как попало, а 
остальные свалены штабелями, как на книжном складе... 
Книги, над которыми он трясся, и горе было тому, кто 
посмел бы к ним прикоснуться...

«Ма сЬе ёісі? (Зиезіо ё  ип регго ипісо сіпезе, сЬе Іиі зе
1о ііепе с о т е  1а гоза аі пазо... е чиапсіо ѵіепе ^епіе... е ІиШ 
зіаппо а ^иагсіаге а Ьосса арегіа  е іі шіо расігопе зі ^оп ііа  
с о т е  ип раѵопе» {А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гот апі»).

— Ну что ты говоришь! Это ж уникальная китайская 
ваза, он на нее дыхнуть боится... а когда к нему приходят 
и глядят на нее разинув рот, мой хозяин надувается как 
индюк.

(епеге іі яассо а чй см. 5-36.
(ег.еге іп яаіѵо см. 5 137.
(епеге чй іп ясассо см. 5-301.
(епеге чй яо((о 1а ясагра см. 5-350.
(епеге а зсо((о см. 5 483.
361. (епеге а зё не выдавать, держ ать в секрете, дер

ж ать  при себе.
(епеге а яейеге чй см. 5-566.
(епег?.' іп зед^іо см. 5-575.
(епеге чй а зе^по см. 5-587.
(епеге і 8е^ге(і со те  ип рапіеге (или со те  іі ѵадііо 

Гасчиа) см. 5 592 
(епеге а яіере см. 5-761.
(епеге іп зііепгіо см 5-799.
(епеге а яіпйаса(о см. 5-815.
(епеге рег яіпія(га ѵіа см. Ѵ-507.
(епеге яосіе(а см. 5-850.
(епеге а яоддегіопе см. 5-885.
(епеге іі яоісо см. 5-904.
поп (епеге 1а ярайа аііа сіп(ига см. 5-1224.
іепеге яраііа а чй см. 5-1258.
(епеге а з(ессЬе((о см. 5 1672.
(епеге а я(ге((а см. 5-193/.
(епеге я(ге((о чй см. 5-1942.
(епеге я(ге((і і согйопі йеИа Ьоіяа см. В-1044.
(епеге чй рег іі кии я(гошсассіо(1о) см. 5-1952.
(епегяі яи а чс см. 5-1998.
(епеге яи 1а Ьагасса см. В-224.
(епеге яи ипа сап(опа(а см. С-588.
(епеге зи 1е саг(е см. С-1100.
(епегяі яиііе яие см. 5-2073.
(епеге (аѵоіа арег(а см. Т-142.
(е.іеге (га 1е гепа^ііе см, Т 61.
(епеге іі (епоге см. Т-368.
(епеге (ея(а см. Т-601.
(епеге (ея(а а... см. Т-602.
(епеге іп (опо см. Т-734.
(епеге чй а(1Іа) (о. (ига см. Т-798.
(епеге (гассіа і . чй с м . Т-815.
(епеге ип (гапеііо см Т-836.
(епеге (га((а(о соп чй см Т 868
поп (епег (і е сесі іп Ьосса см. С 1444
(епеге 1’иясіо а чй (или чй аИ’я*сіо) см. 1'-233.
іепегс ѵе^Ііа см. У 149

іепеге пеі ѵеііиіо см. Ѵ-184.
(епеге а ѵііе см. Ѵ-570.
(епегяі ипа ѵірега аі яепо см. Ѵ-616. 
іепеге а ипа ѵі(а с г  Ѵ-763.
(епеге ѵіѵо чс см. Ѵ-814.
(епеге ѵіѵо чс пеІГапіто см. А-867.
(епеге чй со те  ипо гітЬеІІо см. 2-52.
(аге (епеге Гоііо а чй см. О 299. 
зареге йоѵе 11 йіаѵоіо (іепе 1а сойа см. 0-347. 
поп зареге (епеге Гадо іп та п о  см А 380. 
поп зареге (епеге ип сесе (или (ге сесі) іп Ьосса см. 

С 1444.
лоп зареге (епеге ип сосошего а1Гег(а см. С-2013. 
поп зареге (епеге пиііа пеі догго см. С-915, 
зареге (епеге 1а реппа іп т а п о  см. Р-1184 
поп яареге (епеге іі яио роз(о см. Р 2177. 
зареге (епеге 1е ѵіе см. Ѵ-502.
со^е сііе поп (1е) (еп^опо ^Іі ярегіаіі см. С-2874. 
Гасчиа е іі ророіо поп зі рио (епеге см. А-220. 
апсКе сЬг (іепе іі ріейе аіи(а зсогНсаге см. Р-1716. 
Ьеп (агйі ѵепи(о, рег піеп(е ё (епи(о см. В -493.
Ьиопа ѵіа поп рио (епеге, чиеІ сНе зегѵе зепхаѵеге 

см. V 516.
сЬі ё гео, е Ьиопо ё (епи(о, рио (аге іі т а іе  е поп 

езьег сгейи(о см. К-235. 
сЬі (а іі зари(о, я(о1(о ё (епи(о см 5-241. 
сЬі Ьа іі Іиро рег сотраге, (еп^а іі сап зо((о П т а п - 

(еііо см. Ь-1004.
сЬі Ьа разяа(о іі ^иайо, за чиап і’асчиа (іепе см 

С -1125.
сЬі поп Ьа (гаѵа^Іі (епда Йе’ саѵаііі см. Т 884. 
сЬі поп (іеп соп(о йеі росо поп асчиія(а Гаязаі см.

С-2567
сЬі репка іппапгі (га((о, §гап заѵіо ѵіеп (епи(о см.

Т-884.
сЬі яі рЦ Ііа рег атоге, зі (іепе роі рег гаЬЫа см.

А -678
сЬі росо Ьа, саго (іепе см. Р-1920.
сЫ роп т іе іе  іп ѵаяо пиоѵо, ргоѵі зе (іепе асчиа см.

М-1406.
сЬі іп (етро  (іепе, соі (етро  з’а((епе см. 1-302. 
сЬі (іеп саѵаііо е поп Ьа я(гате, іп саро аН’аппо зі 

§га((а ІІ (о гате см. С-1390 
,сЬі (іепе іі ріейе іп йие з(а((е, зреззо яі (гоѵа іиогі

см. Р-1722.
сЬі ѵиоі Г атог сеіаіо, 1о (епда Ьея(еттіа(о  см. А-681. 
аі ооп(еяяоге, тейісо е аѵѵосаіо, поп (епеге іі ѵег 

(или поп (іеп пиііа) се!а(о см. С-2409, 
сояе сЬе поп (1е) іепдопо ^іі ярегіаіі см. С-2874, 
йоппе е осЬе (іеппе рогЬе см. 0-808. 
ё І&йго сЫ гиЬа е сііі (іепе іі зассс (тж. (ап(о ё Іайго 

сЫ /иЬа сЬе сЫ (іепе іі васао) см. Ь-85. 
аІГітрояяіЬіІе піипо ё (епи(о см. 1-130.
Іойа іі таге , е (іеп(і аііа (егга см. М-817.
Іойа ІІ то п іе  е (іеп(і аі ріапо см. М-1877, 
аі т а / 2Іег(е) йі Сгіз(о поп зі (іеп т а і  рог(а см. 

С-3057.
пеяяипо ё (епи(э аІГітрояяіЬПе см. 1-130.
362. поп с’ё.,. сЬе (епда =  нет..., что бы могло срав

ниться:
Мопіб зиі шіо аПопе пего ш егго зсавзаіо сЬе роѵегіпо ііга 

апсога: — ипа дгап тассЬіпа! 1а ті§1іоге сЬе Ьа саѵаіо іиогі 
1’АНа: поп с ’ё О іиііеііа сЬе іеп^а: зиі регеэгзо 1ип§о т е  1е 
Ьеѵо іи ііе! {V. 8іт опеііа , «Тігаг таШ па»).

С ажусь в свою видавшую виды черную «Альфу». Она, 
бедняж ка, еще тянет. Отличная машина! Л учш ая из всех, 
что выдала до сих пор «Альфа-Ромео». Н икакая «Джульет
та» с ней не сравнится. На длинных перегонах я на ней 
всех обставляю.

поп с’ё т а  сЬе (еп^а! см. М 1 
поп яі рио зігщііаге е (епег 1а т и іа  см. М 2148. 
лоп зі рио (епеге Тагіпа іп Ьосса е яоИіаге см. Р-224. 
поп 5І рис (епеге 1а 1іг§и? а пеяяипо см. 1,-716,
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363. поп (епдо пё зсогіісо я не имею к этому ника

кого отношения; моя хата с краю.
Іга риНапа е Ьегіопе, поп зі ііеп гадіопе см. Р-2558. 
циапсіо ойі (или хепіі) діі аіігиі гпапсапіепіі, ііепі 

1а Пп^иа аепіго і сіепіі см. М-324.
зассо гойо поп ііеп гш^По, роѵег и о то  поп ѵа а 

(или  поп Ьа) сопзі{гІіо см. 5-43.
Іа зеіа поп Ііепе іі посіо см. 5-697.
зирегЬіа зепг’ауеге, т а іа  ѵіа зиоі іепеге см. 5-2099. 
364. Іаг.іо пе ѵа а сЬі Ііепе, циапіо а сЬі $ огііса 

(тж. Іапіо ё іепеге сЬе зсогіісаге) ргоѵ. вору пота
к ать— что самому воровать.

365. 4іепі т і  сЬе т і  іеп^о ^  еле-еле душа в теле:
СНіагіпа. — М а т т й  ега гіеіісаіа с о т е  ипа ПЬеІІиІа, соп 

ип ро ітоп е зоіо, зіаѵа зетр ге : Непі т і  сЬе т і  Іепео... 
(Е. сіе Рііірро, «Вепе т іо е саге т іо»).

К ь я р и и а. — Мама была как былинка, с одним легким; 
она всегда дыш ала на ладан.

ііеп Іа ѵепіига теп іге ГЬаі, зе 1а регсіі, т а і  рій 
Гаѵгаі см. Ѵ-301.
ТЕКЕНЕЬЬО а§§  

а  даііо  ѵессЬіо зогсі іепегеііі см. С-307.
Т Е \Е К О  а§§  

іепего сіі роітопе см. Р-1975. 
еззеге Іепега сіі саіса&ііа см. С 96 
Ігоѵаге Гасдиа Йоісе е И іеггеп Іепего см. А 196. 

ТЕІМОКЕ т
366. Іепоге сіі ѵііа жизненный уровень:

Сіб сЬе 1і Іа  т о г т о га г е  зопо ріиііозіо 1е т о і іе  ііт ііагіо п і... 
іпіезе ай аЬЬаззаге е а гепдеге зчиаПЫо іі іепоге гіеііа ѵііа 
(С. С ейе г па, «8і%поге & 8і&погі»).

Недовольство итальянцев было вызвано прежде всего мно
гочисленными ограничениями всякого рода... направленными 
на то. чтобы понизить и довести до нищенского уровень 
жизни.

367. {аге іі іепоге настраивать (музыкальные инстру
менты)|.

368. іепеге іі Іепоге подражать кому-л., делать то же 
самое.

іі сапіо поп з’ассогйа соі іепоге см. С-565.
ТЕ1ЧТАКЕ ѵ

(епіаге ип (или іі) соіро сіі юі іипа см. С 2216.
Іепіаге 1а Іогіипа (или 1е іогіипе) см. Р-1133.
Іепіаге іі ^иагіо см С -1124.
Іепіаге тегсаіо  см. М-1209, 
іепіаге о^пі зігасіа см. 5-1887- 
іепіаге о^пі ѵіа см. Ѵ-508. 
іепіаге 1е зсарраіоіе см. 5-328. 
іепіаге 1а зогіе см. 5-1115.
(епіаге іі Іеггепо см. Т-457.
Іепіаге ІиКе 1е агіі см. А-1170.
(епіаге іиКе Іе сагіе см. С 1102. 
іепіаге ГиНіта Іогіипа см. Р-1133а. 
іі йіаѵоіо ѵиоі іепіаг ЬисіГегс см. О 374. 
поп іепіаг іі ^иайо зепгі зарег цііапі а^чиа іеп^а см. 

0-1126.
369. (ІІ) іепіаг поп пиосе ргоѵ. ^  попытка — не 

пытка:
І_а піроііпа Ьа сіеііс йі по. ша 5иа ЕссеІІепга гііо. па ѵегзо 

1е зеі оспа саггогга: іепіаг поп пиосе (О- Ноѵеііа, «Ѵ ій о іо » ).
Племянница отв тила отказом, но попытка — не пытка, 

советую вашему превосходи1 етьству к шести часам приехать 
за  ней в карете.

ТЕІМТЕМАКЕ ѵ
370. Іепіеппагіа плохо держаться на йогах, 
іепіеппагзі пеі піапісо см. М-Ю6

ТЕМІТА }
371. сЬі ё іп Іепиіа, Оіо (или іі сіеі) Гаіиіа ргоѵ =  

деньги — к деньгам.
ТЕКЕЗА

372. гесііаге 1а ѵізра Тегеза ломаться, кривляться, 
выкобениваться:

Репво сЬе теп іге  іі гадагго  сапіаѵа, іи ііо  ай ип Ігаііо, 
ёоѵеііе ѵейегзі сош’ега е поп еоше эѵеѵа Біпога сгесіиіо йі

еззеге: ип отассіопе зиі сіпдиапіа сЬе зі п :1еѵа 1а Ъаѵагоіа 
е гесііаѵа Іа Ѵізра Тегева (Л. Могаѵіа, «КассопН гот апі»).

Я лумаю. что в то врем* как юноша пел, Милоне вдруг 
увидел себя в настоящем свете, а  не таким, как он себя 
представлял. Он увидел полного мужчину под пятьА '"ят, ко
торый надел слюнявчик и ломается перед публикой.

ТЕКСО т
373. йаге іі Іегдо убежать, сбежать.
374. ѵоіѵаге іі Іегдо а... ѵйти, покинуть.

ТЕКМШАКЕ ѵ
Іегтіпате іп Ьеііегга см В-418 
Іегшіпаге 1а {евіа см. Р-492. 

ТЕК.МШЕ т  1) граница; конец, оконечность; срок; 
2) состояние, положение; 3) составная часть; 4) слово; 
тгрмин. 

375. т е гго  Іегшіпе (4) уловка; намек, нодомолвка.
376. т е гг і Іегтіпі (4) компромисс, среднее решение, 

нечто среднее.
377. — зепга те гг і Іегтіпі (4) прямо, напрямик, не 

обинуясь, без обиняков
— Мі зопо іппаш огаіа — гііззе Еіепа зепга т егіі Іегтіп І 

(Ь. й і Еаісо, «Ѵпа йоппа йізропіЫ Іе»).
— Я влюбилась, — сказала Элена .напрямик.
Езза ё Іи ііа  ріепа сіі озШ ііа е йі ѵіоіепга, 1а зиа гоііига 

ё іо іа іе  е зепга т е г г і  іе гт іп і, Гопйаіа зиІГіпсгоІІаЬіІе сег- 
Іегга (С. ЕеѵіЛ «Ье рагоіе зопо ріеіге. Тге цібгпаіе іп 81- 
сіііа» ).

Франческа полна враждебности и ж аж ды  мщения, она 
порвала окончательно и бесповоротно с окружающей средой, 
и ее решимость непоколебима.

378. іп Іегтіпі іпіпііпі (4) как можно короче, в не
многих словах.

а гідоге (1і Іегтіпе (1) см. Р-361, 
а гі^оге йі Іегтіпі П) см. К-362
379. соп(1аг8і а саіхіѵі Іегтіпі (2) а) прийти в пло

хое состояние; Ь) низко пасть.
380. еззеге іп Ьиопі Іеггпіпі соп чс! (2) быть в хоро

ших отношениях : кем-л.
381. еззеге пе&Н иііігпі Іеггпіпі (1) быть при смерти.
382. тапйаге а Іегтіпе (1) довести до конца, завер

шит.,
383. шізигаге і Іегтіпі (4) выбирать выражения:

і с  зідпога Ѵап Ьаег (іпйідпаіа) — ОЬ, пе сЬе Есіоссііеггаі 
СЬі ё диеі сгеііпо сЬе йісе ипа соза з іт ііе ?

Ь’І8реііоге (соп іопо зовіепиіо). — (^иеі сгеііпо зопо ІоІ Е 
1а іпѵііо а т ізи гаге  і Іегт іп і (Л. Ье Вепей^Ш , «Виопапоііе, 
РаігігСа»).

Г - ж а  Б а н  Л а е р  (возмущ енно). ~  Что за глупости! 
Какой идиот мог сказать подобное?

И н с п е к т о р  (сдержанно). — Этот ндиот — я! И прошу 
вас, выбирать выражения/

384. тогіегаге і іегт іп і (4) смягчать, выбирать выра
жения.

385. раззаге і (егшіпі (тж. изсіге гіеі іегшіпі) (1) 
выйти из рамок; не лезть ни в какие рамки.

386. зіаге пеі (и ли  ёепіго і) іегт іп і (1) не выходить 
из рамок (приличия), оставаться в пределах (дозво
ленного) .

387. зіаге іп іе гт іп е  сіі т о г іе  (1) быть при смерти: 
5аІІо  іп саза (зисіаѵо Ггегіёо!) е 1а Гапіе т і  гіісе: Мадоппа

зіа  іп іе гт іп е  гіі т о г іе  (М. й'АгедИо, «Еііоге Ріегатозса» ).
Я влетел в дом, весь в холодном поту, а служанка го* 

ворит: «Госпожа при смерти».
изсіге йеі Іепшпі (1) см. Т-385.

ТЕКІМО т
388. ип Іегпо зессо редкая удача.
389. Іегпо аі іойо большая удача, везение:

(Зиапіо а ііе  зеагре гойе е а^іі іпйитеп іі Іо&огі, ега ип 
іегпо аі Іоііо зе іі зоЫ аіо гіизсіѵа агі аѵегпе іі сатЪ іо 
(Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, діоѵіпегга»).

Что же до  рваных сапог н обмундирования, считалось 
большой удачей, если кому-либо удавалось найти замену. 
(Пример см. тж. С-2581).

390. — ё со те  іпйоѵі.іаге (или  ѵіпсеге) ип іегпо аі
Іоііо это п о ч т и  так же невозможно, как угадать в по
терев. три номера кряду; это очень трудно,' это почти 
невозможно; это большая уцача.



ТЕККА /
391. іегга Іе гта  материк; суша.
392. іегга ЗтЬесіИе неплодородная земля, почва.
393. іетга іпсо&пі(а терра инкогннта,
394. Іегга т а Н а  (или Ъаііегіпа, гіі ріра) трясущаяся 

страна (о подверженной землетрясениям Южной Ита
лии):

ф и езіа  зега зі зепііѵапо іи ііі Ьеп дізрозіі ѵегзо 1а іегга 
,<3і ріра (С. Саззоіа, «II 8оШаіо»).

В тот вечер все почувствовали привязанность к этой мно
гострадальной земле.
(Пример см. тж. С-2081).

395. іегга пегѵоза жирная земля.
396. Іегга рготезза земля обетованная (пример см. 

С-1251). 
Іегга  ЬаІІегіпа см. Т-394. 
397. іегга сіеі шогіі кладбище, 
іегга сіі ріра см. Т-394.
398. іегга д\ заіиіе ирон. ссылка.
399. Іегга йеі ѵіѵепй рай. 
аііо ип р а іто  сіа іегга см. Р-177. 
Со§е сЬе поп з іа т іѳ  пё іп сіеіо пё іп Іегга см. С-2873. 
«кНіпо іп Іегга см. Р-79.
Йоге гіеііа (или сіі) Іегга см. Р-881. 
іог2а гіеІІа 4егга см. Р -1157. 
ваіе сіеііа іегга см. 5-83. 
рег (егга е рег іпаге см. М-794.
400. Іегга Іегга а) у самой (поверхности) земли;

b) тише воды, ниже травы:
МаПпо. — Е ѵоі, арргоІШ аіе. гіеііа т іа  езрегіепга: о Іегга 

Іегга, о іі а ііо  зиЬііо, а ііо  іап іо  <Іа еззег $иогі й і іігоі 
{р . Коѵёііа, «Ьа геаііа»),

М & р и  и о. — А вы используете мой опыт: или мою покор
ность или внезапное возвышение, да, возвышение, делающ ее 
меня неуязвимым.

c )„ буднично, прозаично:
Агботепіапгіо іпѵесе йі заііге а ііе  пиѵоіе, <І1 т еііегзі іп  

цаіа, зі ііепе. Іегга Іегга, ѵезШо іп раппі Іа ііі іп саза <11 
опхаезіго Виопзепзо (О. С іизіі« Е р ів іо іа гіо » )*

вместо того, чтобы витать в небесах и облачаться в па- 
р.а'диые одеяния. Мандзони скромно пользуется только одеж 
дами. сшитыми в доме господина Здравосмьісла.

«Ті зеі іппаш огаіа... е гіі сЫ? йі Маиго, <31 диеііо 1і, еиаг- 
сіаіеіо Ьепе, Гиошо рій іегга іегга сЬе зі розза ітгпабіпаге» 
(ЛІ̂  Вопіет реііі, «Ѵ ат апіе [ейеіе»).

— Ты влюбилась... И в кого? Б Мауро. Посмотри-ка на 
него. Это же сам ая заурядная посредственность, какую мож 
но себе представить.

РІпе е сІізііпіа ега йіѵепіаіа... Ма пеііо  зіеззо іеш ро ргаііса 
е- сопсгеіа: (егга іегга іп б о т т а  (С. Тезіогі, «II Вгіапга е 
а іігі гассопіі»).

Она стала интересной и утонченной... Но в то ж е время 
она практичная и деловая, словом, в облаках не витает.

...5і р азза  ипа шапо зи ііа  Іассіа, зи^Н оссЬі азсіиШ , е 
соп 1а зиа ѵосе Ігегга Іегга: «1/аппо зсогзо... ш ’ё шогіо т іо  
рара...» {V. Зіт опеііа , «Тігаг т аіііпа»).

...Он провел рукой по лицу, по. сухим глазам и самым 
будничным голосом сказал: «В прошлом году... у меня умер 
папа...»
(Пример см. тж. Ь -ІІ).

~і 7І. — апйа.е Іегга іегга жить потихоньку-помалень
ку, жить поживать. 

402. — еххе.о іегга іегга быть посредственностью.
403, — Іагхі іегга іегга присмиреть; стать тише воды, 

ниже травы. 
ьосса а іегга см В 852. 
ь (или  соп 1а) *асс«а рег іетга см. Р-39. 
а Нпе іегга см. Р-814. 
а  Ног сіі Іегга см. Р-9С1 
рег та ге  е рег Іегга см. М /94. 
пё іп сіеіо пё іп іегга см. С 1839
о^пі ^іогпо сЬе Оіо та п й а  іп іе іга см С-566.
соп ВІі оссЫ а іегга см. 0-72.
соп і ріейі яиііа іегга см. Р-1611.
/а )  ѵепіге а Іегга см Ѵ-288. 
іігаге 1е аіі йа Іеіта см. А-410.
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404. іапйаге а Гаг Іегга рег сесі отправиться на тот 
свет, отправиться червям на корм, умереть:

ивсі 1е ргіша... е 11 БоЫаіо, гипіеіе!. 1 Іесе гезіаг зесса 
вепга пешгпепо (агіе <1іге «аш еп». Зсезе 1а йссоіиіа е, гип- 
Іеіе!, апііо а  іа г  Іетга (5а сесі (I. Саіѵіпо, «РіаЬе ііа ім пе»), 

Вышча первая старуха... а солдат — трах ее — и крышка, 
даж е  охнуть не уі ела. Вышла вторая и — трахі — тоже 
окачурилась.

405. апйаге а Іегга а) погибнуть, Ь) потерять созна
ние, лишиться чувств.

406. апйаге іп іеіга а) упасть; Ь) опуститься; дойти 
до нищеты; с) выйти из употребления, быть утра
ченным.

407. апйаге рег Іегга а) упасть; Ь) ползти на четве ■ 
реньках.

апйаге а іегга Саѵоііпі см. С-1416, 
аѵеге іі тога іс  а іегга см. М-1888, 
вѵеге і ріейі а (или іп) іегга см Р-1708.
408. поп аѵеге іегга Іе гта  не иметь пристанища, бро

дяж ничать
408а. аѵеге йеііа іегга (или йеііе Іегге) аі воіе иметь

землю, владеть землей.
409. Ьасіаге 1а Іегга выпить бокал до дна
410. Ьасіаге іегга касаться земли:

Ма 5і апгіаѵа 1г,р]л, ріапо, е чс) ип сегіо рідПІо ргепйопо 
ип саш.оп гіеііо зігассіѵепгіоіо, сііе ега Г' таі-іпіпо.
Йоро росЬі с 1:11смг:еігі 1е Е о т т е  иасіапо іегга (Л. ^егѵі, «І 
т іеі 5еііе ІІ&11»).

Но на мулах они двигались слишком медленно и, нако
нец, перевели на грузоьичок какого-то старьевщика — ста
рый, разболтанный драндулет. И точно через несколько кь 
ламетров у него спустили шины.

411. Ьасіаг 1а іегга йоѵе ра$5а цй е  целовать следы 
чьих л. ног; преклоняться перед кем-л., боготворить 
когс л.

Ьагіеге іі сиіо іп іегга см. С-3148.
412. ЬиМаге (или деііаге) а іегга а) повалить; Ь) сне

сти, разрушить; одолеть, повергнуть в прах; с) прини
ж ать, унижать.

413. сайеге а Іегга а) потерпеть неудачу, провалить
ся; Ь) погибнуть.

414. саісаге Іа Іегга топтать землю, ж ить на свете.
415. саксаге іп ріапа Іегга упасть на ровном месте, 
йаге Іеі ріегіі іп іегга см Р-1644. 
415а. йаге аііа іегга предать земле. 
416. йІ5сепйеге іп іегга спуститься с небес на с>емлю. 
еххеге сиіо а Іегга см. С 3151- 
417 еххеге а  (или іп) Іегга быть поверженным в 

прах; находиться в ж алком состоянии:
«1 п сегіі шогпепіі гпі ѵіепе 11 Іеггоге сііе іі в>чосо 8іа 1а‘* 

Іо. АпсЬе Гаѵѵосаіо бсагапагі ё а  (егга...» (Ь. Ргеіі, «Сіоѵі~ 
пегга, ^ іоѵ іпегга»).

— Иногда я с ужасом думаю о том, что игра проиграна. 
Д а и на адвоката Скараиари смотреть страшно...

Аѵѵегіііе сЬе і реггі ргіпсіраіі йеІГОрега зопо йие... Зе 
чиезіі реггі бі регйопо. 1'Орега ё а іегга [С. Ѵегйі, «Аиіо - 
Ыо%га$іа йаііе Іеііеге»).

Предупредите их, что в «Макбете» два основных момен
та... Если их смазать, то считайте, что опера провалилась.

418. еххеге іп Іегга йі ТигсЬі попасть в переплет.
419. іаге іегга йа р і^п ай е  стать прахом, у м ер ен :

Соше аі запіі апсог ѵіаіогі іп ѵііа ё сопсейіЬіІе зо ііап іо  
чиеі сЬе зі ёісе ойог йі запіК а. созі аі роеіі зреііа поп рій 
сЬе ойоге йі роеіісііа, ііпо а сЬе поп зіапо апсіаи, соше дісе 
1’епегеіса шеіаГога рІеЬеа, а Іаг іегга гіа ріепаііе  {/?. Вас- 
скеііі, «Заеші сгііісі»).

Как святые, которые еще не ушли в мир иной, не при
знаются истинно святыми, так  и поэты не считаются поэта
ми в полном смысле, пока они, если говорить попросту, не 
отправятся на тот свет.

еейаге а  іегга см. Т-412.
ееМаге а Іегга іі Іоппепіо см. Р-1074.
поп {гіийісаге 1а паѵе хіапйо іп іегга см N-119.
420. Іеѵаіе цй йі 4епа убить кого-л. 
тей еге  а іиосо е іп Іегга см. Р *533.
тей еге  Іа рапсіа іп (егга (йаііе гіха) см. Р-212.
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п.еИеге ріейе а 4егга см. Р-1679
421. теМеге ца а іегга а) подкосить (под корень): 

«Риоі шогіге БІапоЦе, гіотапі, іга читгіісі &іогпі. II соіро
сЬе 11 На шеззо а Іегга гіоѵга гіреіегзі 1га росо...» (С. Ріо- 
ѵепе, «Ьа д агге ііа  пега»).

— Ты можешь умереть сегодня, завтра, через две недели. 
Удар, который подкосил тебя, может повториться, и скоро...

«Аигога ГЬа теБ зо  а Іегга» Ьа йеііо т а ііе п о  іі сіаЬаШ по 
(V. РгаіоІіпІ, «СгопасНе йі роѵегі ат апіі»).

— Аврора его доконала, — ехидно изрек сапожник.
Ь) унизить:

Ега М а ззіто  сЬе зе пе ега Бегѵііо... рег т е ііе г іа  а іегга. 
Рег Іедіаге йі т е ііе г іа  а іегга (С. Ргиііего е Р. Ь и с е п і іп і«Ьа 
йоппа йеііа  йот епіса»).

Именно Массимо воспользовался случаем, чтобы унизить 
ее. Попытаться унизить.

422. теН еге рег іегга разорить, довести до разо
рения.

423. тіеіеге а (или іп) іегга сровнять с землей; сме
сти с лица земли.

тиоѵеге сіеіо е іегга см. С-1851. 
рщііаге Іегга см. Т-424.
424. ргепйеге (или рі^Паге, іоссаге) іегга а) прича

лить, пристать к берегу; Ь) добраться до сути:
5а іі сіеіо чиапйо іі ройезіа аѵгеЬЬе ргезо Іегга; т а  

сіоп Когігіео... 5і ѵоИб а11’ітргоѵѵізо, с о т е  зе §»!! ѵепіззе 
ип’ізрігагіопе, а ип зегѵііоге, е е іі  ассеппб сЬе рогіаззе 
ип сегіо Ііазсо (А. М апгопі, «1 ргот еззі зрозі»).

Одному небу было известно, когда бы подеста добрался до 
сути дела, но дон Родриго, словно по внезапному вдохно
вению, сделал знак слуге принести особую бутылочку.

РаЫо. — Ессо. саго зі&поге... саріга... еій Іеі зіеззо  ГЬа 
сіеЦо— поп., поп т і  ігоѵі іп сопгіігіопі гіі зееи ігіа Ьепе, іп 
Яиезіо т о т е п іо ... Ьеі рагіа тегаѵ і^ ііо затеп іе ; т а  іоссЫ ато  
а  іегга, рег саг ііа і (Ь. Рігапйеііо, «II ріасеге йеІѴопезіа» ).

Ф а  б и о. — Так вот, уважаемый, вы меня поймете... вы 
сами сказали., я сейчас не в состоянии как следует следить 
за ходом вашей мысли... Вы очень красноречивы, но пож а
луйста, ближ е к делу.

425. гайеге а  (или сіі) іегга сровнять с землей, р аз
рушить (до основания)

гепйеге 1а сагпе аііа іегга см. С-971.
426. гез4аге (или гітапеге) іп ріапа 4егга не иметь 

ни кола ни двора, жить в нужде.
427. хсоргіге Іегга докопаться до истины, дознаться, 

допытаться.
428. 5епііг8і тапсаге 1а іегга зо44о і ріесіі почувство

вать, что земля уходит из-под ног; потерять почву под 
ногами (пример см. В -1492).

429. храггаге ѵіа сіаііа (іассіа сіеііа) іегга смести с 
лица земли.

зра^гаге сіаі ѵоІ4о сіеііа іегга см. V 955. 
зіаге іегга іегга со те  1а рогсеііапа см. Р-2059.
430. хіепсіеге а 4егга опрокинуть, сбить с ног; поверг

нуть на землю.
431. (а^ііаге {га 1е гіие іегге срубить что л. под ко

рень.
іепеге і ріегіі а (или іп) іегга см. Р 1708.
Іоссаге іегга см. Т 424
432. поп Іоссаг-; Іегга рег іі е гап ріасеге земли под 

собой не чуять от радости.
433. ѵеп.ге шепо сіеііа 4егга стать прахом, умереть. 
ѵЬссге гіеііа іегга см. Ѵ-630.
434. ѵоіеге еззеге (сепіо Ьгассіа) зо44о 4еіга быть го

товым провалиться сквозь землю (от стыда и т. п )
Ма чиапйо 1о ѵігіе сотрагіге соп циеі сірі^ііо, соп Пііеііа 

сагіа іп шапо. аѵгеЬЬе ѵоіиіо еззег сепіо Ьгагсіа Но (егга 
04. Д’спгоп., «I ргот еззі 5розі»).

Но когда она увидела его, нахмурившегося, с бумагой 
в руке, она готова была сквозь землю провалиться

Рег поп ІигЪагІа ассеппаѵа соп 1а Іезіа гіі зі. гпа аѵгеЬЬе 
ѵоіиіо еззеге зо44о Іегга ( / .  Реггі. «Е т іцгапіі*).

Чтобы ее не расстраивать, Д ж гау утвердительно кивал 
головой, хотя сам был готов провалиться сквозі землю.

ГапдиіПа сЬе ѵиоі та іщ іаге  Іп5а1а4а Ызо&па сЬе ѵеп- 
еа  а 4егга см. А-753.

Ьеа4і і топосоіі іп 4егга сіі сіесЬі см. С-1834.
Ьие Нассо 5 '.атра ріи 4ог4е И ріё іп Іегга см. В-1383.

сака Іа ііа  е {егга $ІаЙа поп я! ра^а циапіо со®іа см.
С-1193.

саза сіі 4егга, саѵаі сГегЬа, ат ісо  гіі Ьосса поп ѵаі- 
Еопо іі ріегіе сГипа то$са см. С-1200. 

сНі ё іп таге , паѵіса; сЬі ё іп 4егга, гасііса см. М-812.
435. сЫ Ьа 4егга Ьа 2иегга ргоѵ. ^  кто богат, тот 

и рогат.
436. сЬі Іаѵога аііа 4егга соііе ѵасспе, ѵа аі ти ііпо 

соііа риіесіга ргоѵ. =  кто на коровах пашет, тот боль
шого урож ая не соберет; с негодными средствами цели 
ие достигнешь.

сЬі те44е аІГахіпо 1а 5е11а, Іа сщпа ѵа рег 4егга см 
А-1236.

сЬі поп Ьа Ге44о е исьсс, та п § і іп 4егга е сіогта аі 
Ігевсо см. Ь-500.

сЬі рі^ііа 1а Запсіа рег 1а рип4а, 1а врегга, о поп Іа 
Іеѵа сіі 4егга см. Ь-134.

сЬі ѵа аПа ^иегга, «пап^іа т а іе  е сіогте іп іегга см. 
С -1188.

сі согге ^иап4о иаі сіеіо аііа іегга см. С-2790.
(ё) те§1іо са$з а 4егга, сНе ѵепйеге а саісіпа см.

С-1204
^іі еггогі сіеі тесіісі зопо гісорегіі сіаііа 4егга (или  

Іа 4егга 1і сорге) (циеІП сіеі гіссЬ: сіаі Йепагі) см. Е 159. 
ірссіа а 4егга' см. Р-68.
Іосіа іі таге , е 4іеп4і аПа іегга см М. Ы7.
437. то14а 4егга, 4егга роса; риса іегга. то І(а  4егга 

ргоѵ. =  нет плохой земли, есть плохие хозяева.
i то ги  аПа *егга, і ѵіѵі аПа хсойеііа см. М 2019 
Л38. 1а пол ё саосаіа {или  поп ГНа 1а5сіа4а сазсаіе)

іп Іегга его слова не пропали ларом.
поп 5І іа сока 5о44о 4егга сЬе поп 8І зарріа ворга см. 

С 2924.
о^пип согге а іаг Іе&па аІГаІЬего ^еі4г Іо іп 4ег.а 

йаі ѵеп4о см. Ь-339 
ріи44ок4о ип а&іпо сЬе рог4і, сЬе ип саѵаііо сЬе Ьи44* 

іп 4егга см. А-1244.
ii вареге Ьа ип ріесіе іп іогга, е Га14го іп шаге см. 

5-234.
43а. яеі ріесіі аі 4егга пе и^иа^ііа 4и44і , гж. іге Ьгас-

сіа Йі іегга Ііпізсопо 4иі4е 1е зирегЬіе «ЗеІГиошо) р^о^. 
&= перед смертью все равны.

440. 4і зіа Іер-дега (или  Ііеѵе) Іа Іегга! да будет тебе
земля пухом!:

— Іо сегсаѵо ипа йоппа... рег адогагіа: ѵоі сегсаіе ип 
иото...

— Рег зоііеггагіо.
— СИ зіа Ііеѵе 1а Іегга! (Р. ОаІѴОп^аго, *Ьа ріапеііа  

регйиіа»).
— Я искал женщину, чтобы поклоняться. ей4 Вы нщете 

мужчину...
— Чтобы похоронить его.
— Да будет ему земля пухомі

ІІ зио зіотасо  ё а іегга см 5-1785
441. 1а 4егга §4і Ьгисіа (или  зсоііа) чо41о і ріесіі

а) земля горит под ногами (пример см. 0-507); Ь) ему 
не терпится уйти.

іп 4егга сіі сіесЫ Ьеаіо сЬі Ьа ип оссЬіо (хоіо (тж. 
іп іегга гіі сіесЬі сЫ Ьа ип оссЬіо зоіо ё ге) см С '834.

442. 4егга іппапгі е 4егга роі ргоѵ. из праха вышлн — 
в прах и обратимся.

іп 4егга гіі Іагігі, ѵаіі^іа сіаѵапіі (или  Ліпапгі) см. 
Ь -8 8.

4егга пега 4а Ьиоп рі апо см. N-222.
Іа 4егга 5Со44а зо44о і ріесіі см Т-441.
4ге Ьгассіа йі 4егга Гіпізсопо 4и44е Іе зирегЬіе сІеІГиопіс

см. Т-439.
и о то  іп 4егга поп 4а риегга см. 11-169 
ѵап^а іИ4а, 4егга гісса см. Ѵ-55.
ѵа50 сіі 4еіга со44а сопіго (или  со®4ге44о а ѵіад^іагс 

соп) ип ѵаяо сіі (егго см. Ѵ-85.
ТЕККЕМОТО т  

рагеге диеііо сЬе «1а 1е гпоххе аі іеггешоИ см. М 2074.



Т Е К

ТЕККЕ1Ч0 т
443. Іеггепо резап іе непролазная грязь, слякоть.
444. поп аѵеге іеггепо {еппо без конца переезжать с 

места на место.
445. сегіеге ( і і)  Іеггепо отступать, уступать, ретиро

ваться
(Зиеііа ІоНа... йигб ип ро’ гіі Іе т р о  соп е8Іі( гіо е 

іпсегіо, ога аѵапхапгіозі і позігі, ога седепйо іі Іеггепо 
(V. Вегхегіо, «Нассопіі ророіагі.*•).

Эта борьба.-, некоторое время длилась с переменным 
успехом, то давая преимущество нашим, то заставляя их от
ступать.
(Пример см. тж. Р-182).

446. {гиасіадпаге іеггепо а) выиграть пространство, 
распространяться; Ь) обретать сторонников

4 і7 . т іп а г е  іі іеггепо хоііо і ріейі а цгі копать, под
капываться под кого-л. (пример см. С-1209), 

пш игаге іі Іеггепо соі ракы см. Р-811.
448. т о і іг е  хиі Іьггепо пасть на поле боя.
449. паѵі^аге соі Іеггепо іп т а п о  п л ы т ь  вблизи бе- 

оега.
450. регйеге іеггепо а) воен. отступить; Ь) (тж. 8еп- 

ііге сесіеге. или гпапсаге іі іеггело боііо і ріесіі) поте
рять почву под ногами:

ВаШоѵіпо. — Ьеі зі зепіе т а п с а ге  іі іеггепо боііо I ріегіі 
(Ь. Рігаш іеііо, «11 ріасеге йеІѴопезІа»).

Б а л ь д о в и н о .  — Вы чувствуете, что почва ускользает
у вас из-под ног.

451. рогіаге ѵіа іі іеітепо а выбить у кого-л. почву 
из-под ног.

462. ргепйеге Іеггепо остановиться, устроиться (на 
ж ительство).

453. ргерагаге іі іеггепо подготовить почву, залож ить 
основу:

— І-Іп Іогпаіо іппатогагзі (Типа Ііе ііа  Йеі Ке? 8е іі Ке
1о ѵіепе а зареге. роѵего іе!

— Ега ргоргіо рег чиезіо сЬе ѵепіѵо а рагіагіе, — гііззе іі 
Іогпаіо, — регсЬё Іеі сотіп сі а ргерагаге іі іеггепо соп 8иа
М аезіа...

— Роѵегі поі! — е іі 5е&геІагіо з і  т ізе Іе т апі пе і сареііі... 
(1. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе>).

Пекарь влюбился в дочку короляI Если король об этом 
узнает, тебе не сдоброватьі

— Как раз об этом я и хотел с вами поговорить, — сказал 
пекарь, — чтоб вы начали потихонечку подготавливать почву.

— Горе нам! — и советник схватился за голову...

зсаѵаге іеггепо см. Т-457.
454. 8сепс1еге 8іі1 Іеггепо выйти на поединок, па со

стязание.
зепііге сегіеге (или шапсаге) іі Іеггепо $о(1о і ріесІІ

см. Т-450 Ь). 
455. 8^ошЬгаге іі іеггепо очистить место, убраться 

(пример см. Ѵ-121).
456. зрассіаге іі іёггепо идти семимильными шагами.
457. Іазіаге (или іепіаге) іі іеггепо (тж. хсаѵаге іег- 

гепо) зондировать, прощупывать почву:
А1 саН ё... зі а&іі6 Гігіеа гіі т а п й а г  гіаі СогітЬо, соп ип 

ргеіезіо чиаізіазі, гіе^іі езріогаіогі рег зсаѵаг іеггепо (Е . Са~ 
зіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо Ьеоп^огіе»).

В кафе... муссировалась мысль послать к Коримбо раз
ведчиков под каким-нибудь благовидным предлогом и вы
ведать ситуацию.

«Іо ѵоггеі сЬіегіеге а ііа  гіа чиезіо е ^иезіо, зопо зісига 
сЪе ші (ІігеЪЬе й і зі, гпа поп ігоѵо іі сога&еіо. Ргоѵа іи  а 
іазіаге  И іеггепо» (О. Ріоѵепе, «Ьа ца гге ііа  пега»).

Я хотела бы попросить тетушку кое о чем и уверена, 
что она бы мне не отказала, но мне не хватает смелости. 
Попробуй-ка ты прощупать почву.

Візо^паѵа ргосейеге р г іт а  соп саи іеіа , Іеп іатеп іе , зесопгіо
і сопзі^іі сіі РаЬгігіо: іазіаге  іі Іеггепо (В. ТессНІ, «Оіоѵапі 
атісі» ).

На первых порах нужно было действовать осторожно, ие 
торопясь, хорошенько прощупать почву, как советовал Ф аб
ри цио.

II йоііоге. — Е іп чиапіо а(3 Ешша, со т іп сегето  ип §іогпа
о ГаНго,, соп ип ро ' сіі диіеіе, а іазіаге іі іеттепо (С. Коѵеі- 
1а, ̂  «ЬЧйоІо»).

. Д о к т о р . — А что касается Эммы, то в ближайш ее вре
мя мы начнем помаленьку прощупывать и ее.

458. іоссаге ип цлтепо сЬе зсоііа затронуть щекотли
вый вопрос. 

і.оѵаге Гасдиа «Зоісе е іі іеггеп іепего см. А -196. 
459. Ігоѵаге іі Іеггёпо Йиго наткнуться иа сопротивле

ние; не иайти отклика, ответа.
460. ігоѵаге іі 1"ггеп тосЫйо иайти благоприятную 

почву; ие встретить никакого сопротивления.
461. поп ё (еггепо сіа рогсі (или йа ріапіаге ѵіяпа 

или ѵі^пе) а) на это плохая надеж да, Ь) его не прове
дешь,.

462. поп Ігоѵа Іеггепс сЬр 1о гед^а =  он места себе 
не находит. 
ТІ НКЕ5ТКЕ а ё ё  

„аххига Іеггеяіге см. В-313. 
рагрйіко Іеггекіге см. Р-387.

ТЕККІВІьЕ а§§
463. іеггіЬіІе со те  1а то г іе  страшен как смерть, 
аіріп^еге соі соіогі іеггіЬНі см. С-2189. 

ТЕККОКЕ т
464. сЬі а тоШ  иа 4еггоге, сіі тоШ  аЬЬіа Итоге ргоѵ. 

кто многим грозит, тот многих бояться должен (ср. как 
яукнется, так и откликнется; отольются волку овечьи 
слезки). 
ТЕК2^ / 

465. поп іігаге гіа Іегга іп Іа не видеть разницы, при
нимать одно за другое. 

аііа Іегга согге іі раііо см. Р -138. 
ТЕК 20 е т  

1а Тегга Сарі4аІе см. С-663. 
466. іеггс іпсотосіо третий лишний, 
іегга ра^іпа см. Р-78. 
467. И іегго е іі циагіо каждый, любой, всякий, кто 

бы то ни был (о). 
тегго 50550 см. 5-689. 
рег сопіо іеггі см. С-2516, 
яр.пга т іге  іегхе см. М-1517. 
сопіагг (или з іітаге) цгі со те  іі іегхо ріеЛс (или іі 

Іегго ріё сЬе поп ®і Ьа) см. Р-1702. 
іп(п)аІ2аіе (или іеѵаге) а< іегхо сіеіо см. С-1854 
каііге аі 4егго сіеіо см С-1857 Ь). 
іга Лие Іііі^апіі ІІ Іегго ^ойе см. Ь-756. 

Т Е 50 
аѵеге (или Іепеге) Гагсо 4еко (гж. яіаге соп Гагсо 

4еко) см. А -996. 
аѵеге і пегѵі Іехі см. N-230 
5Іаге соІГоссНіо 4еяо см. 0-214.
Гагсо Ігорро 1е5о (или Іа соггіа Ігорро іеза) яі &рел.а

см. 5-1385.
Ьиопе га^іопі поп іпіе$е (или т а іе  іпіезе) коно регіе 

а рогсі іеяе см. К. 83. 
ТЕ8СКО т  

468. {аге іекого гіі... а) беречь, дорожить:
Візо^па [аг іезого йеі т іп и Н  (Л. Сатрапііе, «ОН азрага^і 

е ѴіттогІаШ а йеІѴапіт а»).
Нужно беречь каждую минуту.

Ь) воспользоваться чем-л., использовать что-л.:

Б а  ІсіагеІІа, ога, азреііаѵа зоИапіо Гаѵѵіо: Гаѵеѵа аѵиіо 
е пе ^асеѵа іезого (-М. Ргізсо, «Ьа йата й і ріагга»).

Синьора Тучилло 'ждала от Идареллы, что та начнет этог 
разговор, и когда она его, и в самом деле, начала, сииьора 
Тучилло не замедлила этим воспользоваться.

— Раго іезого гіеііа ѵозіга езрегіепга, ГгаіеІІо, т а  аіігоп- 
Іего Іа ргоѵа... (1. Саіѵіпо, «II саѵаЦеге іпезізіет е» ) .

— Я учту ваш опыт, брат мой, но приму вызов...

ѵаіеге ип іевого см. Ѵ-29. 
Лоппа іп сака е аі ®ио Іаѵого, поп Гарргеггі ей ё ип 

(евого см 0-798. 
Йоппа сЬе ге^де аР ’ого, ѵаі рій й’ип дгап іьзого см. 

0-810. 
ТЕ5РІ 

469. сагго Йі Теврі странствующий театр.
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ТЕ88ЕКА Г

470. ргепйеге 1а {еззега вступить в партию:
Рогзе аѵеѵа зепШ о ѵег^оепа гіеііа ргоргіа йеЬоІегга. Е аі- 

Іога аѵеѵа сегсаіо сіі сопѵіпсегзі сЪе поп зоііап іо  ега зси- 
заѣііе ргепйеге 1а іеззега, т а  сЬе ега ^ іи зіо  е йоѵегозо 
(С. Саззоіа, «II іацііо йеі Ьозсо»).

Возможно, он устыдился своей слабости. И тогда он стал 
убеждать себя, что вступить в партию не только допустимо, 
но правильно и даж е необходимо.

Т Е 55Е К Е  ѵ 
іеззеге ГісііІІІо си. 1-29. 
іеззеге Іе зие (или ргоргіе) іііа  см. Р-799. 
Іеззеге ѵепіо см. Ѵ-272. 
рагеге е поп еззеге (ё со те) Шаге е поп {еззеге см. 

Р 421. 
Г и ото  огсіізсе е 1а іогіипа іеззе см. ЬІ-162.

ТЕ8ТА /
471. іезіа Ьаіггпа сумасброд.
472. іезіа саігіа горячая голова; сорвиголова:

«5рего Ьепе сЬе поп загеіе ипа Іезіа  са1(3а, ип гіѵоіигіо-
пагіо?»

«ТиЙ’аИ го !» — ЪаІЪеіІаі а віепіо, ѵейепйо ѵепиіа Іа таіа  
рагаіа  (С. Аггі&Ні, «ІІп созрігаіоге т апсаіо»).

— Надеюсь, вы не окажетесь сорвиголовой, этаким рево
люционером?

— О нет, отнюдь! — выдавил я через силу, почуяв опас
ность.
(Пример см. тж. 0-20).

473. Іезіа согопаіа венценосец, коронованная особа.
474. {езіа гіига а) медный лоб; упрямая башка:

Аѵеѵа гіеііо сЬе ГаѵгеЪЪе гірогіаіа а саза, е Гаѵеѵа гірог- 
Іаіа. I ігіиіапі Ьаппо 1а іезіа  дига (О. 8сегЬапепсо, «(^иазі 
йие т еігі»).

Он сказал, что доставит ее домой и доставил. Ж ители 
Фриули упрямы.

Ь) (тж. Іезіа ѵиоіа) пустая голова, тупица:
Но регзо іи ііа  ипа зега рег зр іеёагкііеіо , т а  Іеі Ьа 1а 

іе з іа  ріи <1ига гіі циеі Іе^по чиі... {О. Тезіогі, «II Вгіапга е 
аіігі гассопіі» ) .

Я целый вечер объясняла ей это, но напрасно — до нее 
ничего не доходит.
475. Іезіа Гегта человек с характером.
476. Іезіа іогіе а) выдающийся ум, одаренная лич

ность; Ь) упрямая голова.
477. Іезіа Іе^^ега несерьезный человек, ветреник.
478. Іезіа шаііа (или зіхатЪ а) сумасшедший; дурная 

голова, сумасброд.
479. іезіа то п ё а  иіутл. лысая голова.
480. іезіа писіа с о т ’ип ^іпоссИіо голова как коленка 

(о лысом).
іезіа чиайга (или ^иадгаіа) см. (^-\4.
481. Іезіа зесса упрямец; глупец.
482. іезіа зчиіпіегпаіа путаник, 
іезіа зігашЪа см. Т-478. 
іезіа ѵиоіа см. Т-474 Ь).
Іезіа сГассіаіо см. Т-486.
483. Іезіа (Газіпо (или сіі Ьие, йі саѵоіо, а рего, гіі 

гара, сіі зіорра, сіі зи^Ьего, сіі ііпса; тж. іез іа  с о т ’ип 
ти го ) тупица, дурья голова, болван, остолоп, просто
филя:

«Репзаіе. ё апсіаіо а гассопіаге іп §іго  сЬе іо зопо ипа 
іезіа  <іі гара!» (М. Мо@На, «Ье 1500 рій Ьеііе Ъ аггеііеііе»).

— Подумайте только! Он направо и налево говорит, что 
я болван. 1

«Веі ГигЬо! I.о зо апсЬ’іо, т а  іо поп зопо т іс а  сгеііпо. 
поп Ьо т іс а  ^ие11а іе з іа  а рего И, іо!» (С. Рагіве, «II ргеіь 
Ьеііо»).

— Ну и хитреці Я и сам это знаю, только я  не идиот» 
у меня не такая дурья башка!
484. Іезіа д\ согпо упрямец, упрямая голова.
485. іезіа е сгосе «орлянка» (игра на деньги).
486. іез іа  ёі ?егго (или сГассіаіо) упрямая голова; ту

годум.
487. іез іа  д\ ^а іііп а куриные мозги, куриный ум.
488. іезіа д\ ^еззо а) немой персонаж, статист; Ь) под

ставное лицо.

489. іезіа  «1і Іе^по а) упрямая голова, упрямец:
Ма 1а іезіа  <1і зио іі&ііо ега гіі Іебпо гіиго (5. 5>1га1і, «Рер- 

рапіопі»).
Но у ее сыночка была упрямейшая башка.

b) дурья голова, тупица:
— Оо^па з ’ё іпсгеііпііо а Гогга (Гіпзе&паг ГаІіаЬеіо, Ре- 

йапі ё ипа іезіа  ёі Іебпо с о т е  і зиоі ЬозсЬі, е Ациіііпі і т -  
ріе^а іі зио росо сотргепйопіо а ІгоЙаге іі гіагіо (Е. Са- 
зіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ь еопіогіе»).

— Донья отупел, обучая грамоте детей. Федани такой же 
дуб, как деревья в его роще, а Аквилини способен лишь 
надувать таможенников.

c) марионетка, подставное лицо.
489а. іезіе сН Іе^по куклы-марионетки, 
іезіа  е Іеііеге см. Ь-436. 
іехіа сіі Мейиза см. М-1040.
іехіа с о т ’ип т и г о  (тж. іезіа  а  рего) см. Т-483.
490. іезіа  йі ропіе а) предмостное укрепление; Ь) плац

дарм; оплот:
Ё ипа ^гаѵе зсопГШа рег Г ітр ег іа іізто ... сЬе рег соп- 

зегѵаге а іт е п о  ипа іе з іа  Йі ропіе пеі Зий-Езі азіаіісо... сегса 
<іі оррогзі іп іи ііі і тосіі аІРаррІісагіопе сіеііе сіаизоіе Йеі- 
Г агт із ііг іо  («Сіогпі», 30 йісетЪге 1973).

Зто  серьезное поражение империализма... который пытается 
сохранить хоть один плацдарм в юго-восточной Азии., и 
всеми силами сопротивляется выполнению условий переми
рия.

іезіа (Н гара (или зіорра, гіі зпеЬего, Лі ііпса) см. 
Т 183. 

491. іезіа сіі Шгсо а) спорт груша; Ь) мишеиь, пред
мет насмешек:

«...репзапо сЬе поп зі ё іогіі зе поп зі ё аизіегі е рег 
зепіігзі аизіегі зі ГаЬЬгісапо гіеііе іезіе  <Іа іигсо сЬе поп 
езізіопо» {А. Могаѵіа, «11 соп[огт ізІа»).

— ...они считают, что признаком силы является высокоме
рие, и чтобы почувствовать его, они сами выдумывают себе 
несуществующие мишеии для насмешек.

492. — еззеге 1а 1ез4а сіі іигсо а цй быть для кого-л.
козлом отпущения.

493. Іезіа сГиоѵо иіутл. интеллектуал.
494. іоссаіо іп іезіа  тронутый, чокнутый:

Рогзе 1а роѵега СаІаЬгіпа ега іоссаіа іп іезіа  с о т е  ^иеі 
ѵессЬіо ргеіе о г т а і  зѵапііо рег е іі  аппі е  т а іа п п і (С. Агріпо, 
«Ье т іііе  е ипа Ііаііа»).

Возможно, бедная Калабрина была немного тронутой, как 
и тот старик-священник, совсем уж е отупевший под бреме
нем лет и болезней.

ипа ЬотЬа іп 1ез4а си. В-1011. 
ЪиЬЬоІа іп (или рег 1а) 4е.ч4а см. В-1296. 
гоіро сіі Іе&іа см С-2242. 
Іаѵаіа гіі іе&іа см. Ь 250 
Іаѵайпа гіі 1ез4а см. Ь 253. 
зсеза гіі 4ез4а си. 5-388
— ргепЛег(зі) (или рі;'Ііаг(ы) а зсеза) гіі Іейа см.

5-389.
(агіо пеііа 1е»1а см. Т-90, 
ипа іедоіа зиііа 1е^4а см Т-165.
495. и о то  Йі Ьиопа Іезіа человек с головгй. 
ѵосг й\ 4ез1а см, Ѵ-828.
496 а (или рег) Іезіа на каждого, на человека; с 

каждого, с человека, с носа.
497. аііа 1ез4а во главе (пример си. С 1658)
498. гіі зиа 4ез4а (тж. й) Іезіг зиа; сіі ргоргіа іеаіа; 

сіі Іезіа ргоргіа) своим умом, самостоятельно; на свой 
страх и риск.

Весиссіо е іі сЬіезе зе поі (Ни', с1:е аѵ еѵато (Іігеііо I Іаѵогі, 
егаѵашо зіа іі ІіЬегі йі Іаге <1і поэіга 1св(а (С. Раѵезе, «Тга 
гіоппе 5оіе»).

Бекуччо спросил у него, имели ли мы, руководители работ, 
право поступать, как нам хочется.

5 егдіо -  Сегіо рего сЬе Іого, і тегсап іі... поп Бе§і оно 
щ э з і  т а і  і гпіеі зи ееегітеп іі. Раппо йі Іого Гезіа (О. ГаьЬгі,
«Тгіо» ).

С е р д ж и о .  — Но, конечно, они, торговцы, почти никогда 
не сле дуют моим советам, а поступают, как им заБлати^асг 
СУДИТСЯ.



ТЕЗ 970

II сатегіеге. — Ё ІпиШе аііога сЬе т і  сЬіеба йеі сопзібіі, 
сопіе. зе роі ѵиоі Іаге сіі Іезіа зиа (Я. ЕаЬЬгі, «Ьа Ьи&аг- 
йа»).

К а м е р д и н е р .  — Что толку спрашивать моего совета, 
граф, если вы ж елаете действовать по собственному усмот
рению.
{Пример см. тж. 5-95).

499. а Іезіа а ііа  с высоко поднятой головой, гордо:
— 5 а | сЬе іо поп роігеі гіагдіі 11 гщо поше?
— $1і йагешо іі гпіо, е пе Гагегло ип и о то  сЬе зарріа рог* 

Іагіо а іе з іа  аИ а (/?. ВассНеиі, «Ьа сіііа  ёе%1і ат апіі»).
— Ты ведь знаешь, я не смогу дать ему мое имя.
— Мы дадим ему мое и сделаем из него человека, кото

рый с гордостью будет носить это имя.

500. — апйаге а (или  соііа) Іезіа а ііа  (тж. рогіаге 
Іа іезіа  а ііа ) ходить с высоко поднятой головой, быть 
гордым.

501. соп 1а іезіа  іп (или рег) агіа а) высоко подняв 
голову; задрав голову:

Е со5і рагіапгіо, гШо зи ііа  зо^ ііа  сІеІГизсІо, соп 1а Іезіа  
рег агіа, к иаг,3аѵа. соп ип піізіо йі іепегегга е (3’ассогатепіо* 
Г а итога. гіеі зио раезе, сЬе поп аѵеѵа рій ѵегіиіа <1а іап іо  
{етро (А . Мапгопі, «I ргот еззі зрозі»).

Произнося эти слова, он стоял иа пороге с высоко под
нятой головой и смотрел на зарю, пылавшую над его род* 
ной деревней, которой о« так давно ие видел, смотрел с 
нежностью и грустью.

Ь) рассеянно:
ЧЗапчггцпапгіо созі соп 1а іе з іа  рег агіа, зі Ігоѵб а гійоззо

а ип сгоссЫо (А. М апгопі, «I ргот еззі зрозі»).
Ш агая наудачу по улицам, Ренцо очутился перед собрав

шимися в кружок людьми.

501?.— апйаге соп 1а Іей а іп (или реі^ агіа быть 
рассеяиным-

502. а іехіа Ьазза а) опустив, поиурнв голову; Ь) сми
ренно.

503. — апйаге а іевіа Ьахха а) обрушиться (на вра
га) , Ь.) смириться, подчиниться.

соііа (с$1а іп сегпЬа і см. С-1450.
504. соп 1а іезіа зиі соПо (или зиііе зраііе. а розіо) 

с головой на плечах, рассудительный; с умом, умно, 
рассудительно:

«т- Сагіо Ьа зет р ге  ѵоіиіо созС.
— ...РегсЬё іиі ё ипо зрепзіегаііссіо: е іи  іпѵесе зеі ипа 

гіоппіпа соп 1а Іезіа зиі соПо... (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»). д
— Карло всегда этого хотел.
— ...Потому что Карло — ветреник... Другое дело — ты; у 

тебя есть голова иа плечах..*
С ’ё апсЬе чиі сіа ѵоі... регзопе, т і  дісопо, соп 1а (езіа зиі- 

Іе зраііе , репіе ри іііа соп 1а чиаіе 5І риб га ^о п аге  (Р. СНіе- 
8а, «Ѵіііайогпа»).

Здесь, среди вас, есть люди, у которых, как мие сказали, 
есть голова на плечах и с которыми можно договориться.

«51а* соп 1а Іезіа  чиі. а розіо! — йіззе аиіогііагіа, 1а Ка- 
різагда. — чиаіе зі йеѵе сотргаге? чиеііо го5зо о чиеііо ѵег- 
<Іе?» {В. ТессНі, «Ьа іегга аЪЬапйопаіа»).

— Пораскинь мозгами, — повелительно сказала Раписар- 
да. — Какой трактор надо купить — красный или зеленый?
(Пример см, тж. С -1740).

505. соп 1а Іезіа пийа с непокрытой головой.
506. соп 1а Іезіа пеііе (или іп, 1га 1е) пиѵоіе витая 

в облаках:
— N0, ё сЬе о гт а і Іа ееп іе репза зоіо а ііе  сапгопеііе, ѵап- 

по ІиШ іп §іго соп 1а іе іза  пеііс пиѵоіе е Іе огессНіе [ойе 
гаіе сіС заіате. Е созі 1а т а і а  &е пе арргоШ іа, сага зі^погіпа 
{С. Ргиііего е Р. Ьисепііпі. «Ьа йоппа йеііа  йот епіса»).

— Дело в том, что все думают только о песенках, у всех 
ветер в голове, никто ничего ие слышит и слышать не хочет. 
Вот преступники этим и пользуются, дорогая синьорина.

Е зе... а [огга й і з іаге іп т е г г о  аі ІІЬгі ега г іт а з іо  ип 
■ ро* соп' 1а іезіа  іп ппѵоіе, зет р ге  т е п о  іпіегеззаіо гіеі топгіо 

іпіогпо а Іиі, ога іпѵесе 1а Іеііига гіеІГЕпсісІоресНа... Іасеѵа 
гізсоргіге іи ііе  1е созе іп(огпо с о т е  пиоѵе (/. Саіѵіпо, «II 
Ъагапе гат рапіе»).

И "хот'я... Козимо, погрузившись с головой в чтение книг, 
витал в облаках и вовсе не замечал происходящего в дей- 

. ствительиостн. теперь, после чтения «Энциклопедии», весь 
окружавший его мнр предстал перед ним в новом свете.

507. й аііа  Іезіа аі ріеёі с головы до ног (<пример см. 
С-1158? Р -1193).

соп 1а Іезіа а  розіо см. Т-504.

сіі Іевіа ргоргіа см. Т-498.
508. соп Іа іезіа пеі зассо ^  очертя голову, необду

манно, безрассудно.
соп 1а іевіа 5іі11е зраііе см. Т-504.
509. Іезіа (рег) іезіа  (тж. а Іезіа а  (езіа) ^  наеди

не, с глазу на глаз, без свидетелей.
В агаііаіе  диеэіе росЬе рагоіе. I йие іпіегіосиіогі 3’іпсЫпа- 

гопо ѵісепсіеѵоітепіе. е зі зерагагопо с о т е  зе а іи іі’е Йие 
резаззе а г іт ап ег  1і 4езіа іе з іа  (Л. М апгэпі, «I рготеззі 
зрозі»).

Обменявшись этими немногими словами, собеседники рас
кланялись и поспешили расстаться, как если бы это свида
ние было тягостным для обоих.

Саѵаііеге ЕгпоШ. — Ііп  сазо з іт і іе  ё а т е  зиссеззо а 1-1- 
зЬопа. Его а іезіа  а Іезіа соп ипа ароза поѵеііа... (С. Оо/- 
йопі, «Ратеіа т агііаіа»).

К а в а л ь е р е  Э р н о л ь д .  — Нечто подобное случилось 
со мной в Лиссабоне. Как-то раз я оказался тет-а-тет с но
вобрачной...

Ыііогд. ВопЦІ. — Ыоп ітрей ігб  т а і  а Р а т е іа  дІ сопѵегзаг, 
т а  поп зоНгіго сЬ’еПа сопѵегзі а іезіа  а Іезіа соп ип зоіо 
(С. Соійопі. «Ратеіа т агііаіа»).

М и л о р д  Б о н ф и л .  — Я не буду запрещать Памеле об-* 
щ аться с  другими, но не потерплю, чтобы она беседовала 
наедине с мужчиной.

соп оссЬі Іиогі йеііа іехіа см. 0-73 
репа 1а 1е«4а гм. Р-1132. 
рій ді циапіі Ьа сареііі іп іехіа см. С-634, 
йі ргоргіа Іекіа см. Т-498
510. соп іапіо йі іехіа умный, толковый, башковитый.

— ...А К о т а  с’ё... позіго сиеіпо... сЬе поп ё воіо.., ип 
аѵѵосаіо соп іап іо  <11 Іезіа, т а  апсЬе ип о т е ііо  ё ’а Н ап  с о т е  
се пе зопо росЬі, аі топ й о  (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...В Риме живет.,, наш кузен... А он не только... очень 
толковый адвокат, но и ие последний в этом мире делец.

511. аЬЬаззаге (или сЬіпаге) Іа Іезіа склонить голо
ву, подчиниться, покориться.

512. — (аге аЬЬаххаге Іа Іекіа сбить спесь, привести 
К Пивиновеиию.

513. айаігіггаге (или а^^іизіаге') 1а 1ез(а вправить 
мозги, образумить; поучать:

Ьа тагіге г ітап еѵ а аі Госоіаге е рге^аѵа Оіо, аГПпсіій 
аббіпзіазБе 1а іе з іа  а диеі іі^ііо  зпаіигаіо <5. Зіга іі, «Рер- 
рапіопі» ).

Мать оставалась дома и молила бога, чтобы ои вразумил 
этого ее выродка.

514. аігаге 1а іезіа  поднять голову, приободриться.
515. апйаге а ііа  (или  іп) іехіа а) ударить в голову 

(о вине)-.
«Оиеі ѵіпо т і  ё апсіаіо іп іезіа» , сііззе соп ип аоггізо 

сіоісе (Е. Раііі, «Ѵп ЬеИіззіто поѵетЬге»).
— Это вино ударило мне в голову, — сказала она со ела-* 

бой улыбкой.

Ь) вскружить голову.
516. апйагпе (или  изсігпе) а (или  соііа) іез іа  гоііа

а) потерпеть поражение; Ь) разориться.
517. аѵеге аііго рег 1а іезіа  думать совсем о другом: 

Іпоііге ип гізреІІаЬіІе сапе е ип гізреІІаЬіІе сассіаіоге Ьап
по Ьеп аііго рег 1а Іезіа сЬе іпзееиіге !асосегі (О. Агріпо. 
«Ш ііте зіогіе»).

К тому же у уважающей себя собаки и у солидного охот
ника и в мыслях иет, чтобы гоняться за кабаиами.

— Ти еза^егі, рара!.. Аизігіасі Ьаппо аііго рег 1а іезіа! 
(М. Риссіпі. «ЕЬгеі»).

— Ты, папа, преувеличиваешь... У австрийцев совсем дру
гое на уме!

яѵеге Гаррі&іопакі аііа іезіа см. А-962. 
аѵеге і сесі пеііа Іезіа см. С-1438 
аѵеге Ип сегсЬіо аііа 1е-іа см. С 1540.

. аѵеге ип сЫойо пеііа 4ехіа см. С-1741, 
аѵеге Іе согпа іп Іезіа см. С 269:. 
аѵеге іі Йіаѵоіо іп іехіа см. 0-327. 
аѵеге ІгазсЬе рег Іа ІезН см. Р-122? 
аѵеге Йе’ егіііі рег Іа Іехіа см. С-1059, 
аѵеге оссЫ іп Іевіа см. О 99 с), 
аѵеге діі оссЫ іиогі гіеііа Іеяіа см. 0-118 
аѵеге Гогоіодіо іп Іезіа см. 0-642.

аѵсге Йеііа рарра Ггиііаіа пеііа іезіа см, Р-376.
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аѵпге чиаІсЬе репзіего ре 1а іезіа см. Р-1207. 
518. аѵеге Іехіа (8и1 соііо или іга 1е зраііе) утж. 

аѵеге 1а Іеаіа а роаіо) иметь голову на плечах:
Наі роса Іезіа, т а  зеі ип Ьиоп га^агго  ( / \  Сіаіепіе, «Сог- 

іііе  а Сіеораіга»).
Не очень-то ты соображаешь, но парень ты хороший.
— 5і ѵоіеѵа а т т а г г а г е  сіі вега?
— Е чиапйо аііога? Оі еіогпо пеззипо зі а т т а г г а  о  зоіо 

чиеііі сЬе поп Наппо 1а іе з іа  зиі соІІо (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»),
— И вы хотели лишить себя жизни вечером?
— А когда ж е еще? Днем никто себя не убивает, разве 

что те, у кого нет головы на плечах.
«Сиеіпо АШо, сгейеіе а т е ,  п еііа  позіга іа т іе і іа  Іо зоіо 

Ьо 1а Іезіа зи ііе зраііе» (V. Вгапсаіі, «II ЪеІѴАпіопіо»).
— Поверьте мне, кузен Альфио, в нашей семье я един

ственный, у кого есть голова на плечах.
{Пример см. тж. Р-1255).

519. аѵеге 1а іезіа  а цс быть способным, иметь склон
ность к чему-л.; (постоянно) думать о чем-л.; интересо
ваться чем-л.:

Е&Н аѵеѵа зі 1а Іезіа аі 1 а роііііса, Іи ііаѵ іа, со те  зетр ге  
се 1о сіоѵеѵапо іігаге 1е сігсозіапге, е ога 1а т іп асс іа  йі <3і- 
зоссирагіопе, т а  апсЬе а ІГ ато ге  (V. Ргаіоііпі, «М еіеііо»).

Голова его была занята политикой, и вызвано эго было 
известными обстоятельствами, в частности, безработицей, ко
торая ему угрож ала, ио о любви он тож е не забывал.

520. аѵеге іп Іезіа намереваться, задумать что-л., со
бираться сделать что-л. 

аѵеге рег Іа іезіа  см. Т-526.
521. аѵегпе хорга Іа іезіа  быть сытым по горло 

(чем-л.).
522. поп аѵеге 1а іезіа  соп зё (ничего) не сообра

ж ать.
523. поп аѵеге іезіа  рег ^с не понимать чего-л.; не 

разбираться в чем-л.:
Аѵгеі ѵоіиіо гіаге аі ОаІеоШ ипа Іеііега рег ѵоі, т а  поп 

еЬЫ іезіа  рег теЙ ег іп з іе т е  п е т т е п о  диаііго о зеі гідЪе 
(С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Мне хотелось написать Вам и переслать письмо с Галеот- 
ти, но я не смог набросать хотя бы несколько строк.
(Пример см. тж. С-1422).

524. аѵеге 1а Іезіа аіігоѵе дум ать о посторонних ве
щах; погрузиться в собственные мысли. 

аѵеге 1а іезіа  пеііе саіса^па (или пеі саіса^пі) см. 
С-88. 

аѵеге Іезіа зиі соііо см. Т-518. 
525. аѵеге 1а іезіа  ^гозза: Ьо 1а Іезіа дгоз$а у  меня 

голова пухнет.
526. аѵеге 1а іезіа  \і (тж. аѵеге рег Іа Іезіа) упорно 

думать о . :
ВізобпегеЬЬе сЬе Іеі т і  сопозсеззе. ІЧоп зопо Ьопо а п и ііа ! 

ІЧоп о т а і  1а іе з іа  И1 (В. Сісодпапі, «Ыоѵеііе. Раппу»).
Меня нужио знать. Я никуда не гожусь. Ни на чем не 

могу сосредоточиться.
«Іпзогпта, зесопгіо т е  Ьаі чиаісипо рег 1а іезіа ...»  ?іпзе 

<іі реггіеге 1а рагіепга 1а сіоппа (С. Агріпо, «А ііге  зіогіе»).
— В общем, по-моему, ты о ком-то думаеш ь, — сказала 

мать, делая внд, что у нее лопнуло терпение.
«Ме 1о аѵеѵо ітгпаеіпаіо» , Гіпі рег сЗіге, «сЬе сі аѵеѵі 

Чиеііа га&агга рег 1а іезіа , ітЬесіІІе, с о т е  зе $оззе рапе рег
і іиоі йеп іі» (Р. Сіаіепіе, «Согіііе а Сіеораіга»).

— Так я и думал, — сказал  он наконец, — что у тебя, ду
рака, в мыслях эта девушка, как будто она тебе по зубам.

527. аѵеге 1а іехіа с о т ’ип т а д ііо  (или тадііассіо) 
быть упрямым

аѵеге Іа іехіа пеі топгіо сіеііа Іипа см. М-1756
528. аѵеге {или ѵіѵеге сор) Іа Іезіа {га 1е (или пеііе) 

пиѵоіе витать в обіаках
— 5еЬЬепе поп вешЬгі, Іи Ьаі веггріе 1а іе*4а ип росо пеііе 

пиѵоіе (V. ВгоссНі, «1 іет рі йеі егагиіе атпгг.я).
— Хоть на вид этого и не скажешь, но ты все время 

витаешь где-то в облаках.
— ІЧоп ѵа(Зо т а і  а М езза. гіісо зе т р ге  сЬе Б іо  Ьа Іа  іе з іа  

пеііе пиѵоіе е зі зсог<1а сіеі роѵегі (5. Ма%і Воп}апіі, «8ре- 
г  а т а » ).

— Я никогда не хожу в церковь и всегда говорю, что бог 
в заоблачных высотах забывает о нас, бедняках.

Ргапсезсо Ьа 1а іезіа  Іга 1е пиѵоіе, іо Но і  ріейі р іапіа іі 
іп іегга (А. Могаѵіа, « V а ііе т іо п е » ) .

Франческо витает в облаках, а я твердо стою на земле.

аѵеге Іа іеьіа а РесЬіпо см. Р-Ь59. 
аѵеге 1а 4ез4а ріепа гіі ^гіІН см. С -1059.
529. аѵеге 1а Іезіа ріеиа сіі хе^аіига быть неумным 

и упрямым.
аѵеге 1а Іезіа а розіо см. Т-518.
530. аѵеге 1а 4е$1а Іио.і <іі рохіо: Ьа Іа Іезіа Гиогі «Н 

робіо =  у него голова не на месте
Ега ргоргіо Іиі ей ега аззаі ітр ісс іа іо  регсЫ  аѵеѵа ІІ 

ріаій, 1а засса сіі ѵіаебіо, И рогіаіо&Ио сигіаіе, ІІ Ьазіопе. 
1’отЬге11о, Іа зроіѵегіпа е 1а Іезіа іиогі Ш розіо сЬе е  і |
ре^&іо Ьа^аеПо (Л. Р а т іп і, «Ееита е  Ы а»).

Это был Астезе собственной персоной, навьюченный как 
мул: плед, саквояж, служебный портфель, трость, зонт, плащ„ 
и вдобавок дурная голова — самый неудобный багаж .

531. аѵеге 1а Іезіа соте ипа гара быть совершенно 
лысым; быть обрнтым наголо.

532. аѵеге 1а іезіа а зе^по быть уравновешенным, 
благоразумным, не терять голову.

533. аѵеге 1а іезіа 1га і  зо&пі ^  предаваться мечтам, 
фантазиям:

СиеІІо ё ип зіепоге е Ьа апсога Іа іе з іа  Ігд 1 «о.Цпі 
(^. ТессНі, «Ьа іегга аЪЬапйопаіа»).

Этот парень стал хозяйчиком, и он далеко метит.

аѵеге 1а іезіа Гга Іе зраііе см. Т-518.
534. аѵеге 1а Іезіа ѵіа думать о другом; забыть о 

чем-л.:
«ІЧоп Ьо Ъагіаіо; аѵеѵо 1а Іезіа ѵіа!» (/. Ыіеѵо, <Соп}е$т 

зіопі й і ип ііаііапо»).
— Я не заметил, я думал совершенно о другомі

аѵеге ип ѵаіісо пеііа Іезіа см. Ѵ-38. 
535. Ьаііеге 1а Іезіа хлопотать, действовать, не си

деть сложа рукн. 
Ьаііеге 1а Іезіа пеі (или  сопіго іі) тиго  см. М-2185. 
Ьиііаге іп Іезіа а чй см. Т-561, 
сассіагзі іп Іезіа см. Т-574.
536. сазсагеі іп іезіа  (неожиданно) прийти в годову. 
саѵаге 1а раггіа сіаііа Іезіа а см. Р-925. 
саѵаге II рагго сіаііа Іезіа а цё см. Р-932. 
саѵаге а чй іі гигго йі Іезіа см. Н-646. 
537. саѵаг(зі) д\ (или  йеііа) Іезіа выбросить нз го

ловы, не думать (больше) о чем-л. 
саѵаге И ѵіпо йаііа Іезіа см. Ѵ-593. 
сЬіпаге 1а Іезіа см. Т-511. 
сопііссаге іі сЬіосІо іп (или  пеііа) Іезіа см. С -1744. 
созіаге ип оссЫо йеііа Іезіа см. 0-140. 
538. сигѵаге 1а іе$іа склонить голову; повиноваться, 
йагзі йеі ридпІ Іп Іезіа см. Р-2400.
539. йаге аііа (или  іп) Іезіа а) ударить в голову (о 

вине) :
II Пазсо Іесе іі діго йеііа Ьагса е  апсЬе А еозііпо йоѵШе 

ассеііаге сіі іп^ЬіоШге ип зогзо. Ега саЫо е іогіе е .#Н 
<ііейе зиЬііо а ііа  іезіа  (А. Могаѵіа, *А&озИпо»).

Бутылку пустили по кругу, и Агостино, как а все, сидя
щие в лодке, должен был сделать глоток. Вино было теплое 
и крепкое и сразу ударило ему в голову*

Ь) вскружить голову: г
Ьа роііііса еИ Ьа <1аіо а ііа  іевіа (С. Раѵе&е, с і а  ЬеІШ 

езіа іе»).
Политика вскружила ему голову.
А піопіо , — Е сЬе ѵиоі? 1 диаигіпі т і  «Іаппо а ііа  іевіа!.. 

(ОиагсІапЛо Майсіаіепа) Е асіеззо піі [аі іі тихо, т і  |а і?  
(^. Вгассо, «ОігЩо 4і ѵіѵеге» ).

А и т о л н о .  — Чего ж е ты хочешь? Деяьгн вскружили 
мне голову! (Г ляд я  на М аддалепу). А теперь ты на меня 
дуешься, не так ли?

~г Раге сЬе чиеі йие воЫі сЪе іі тапгіа іио Іі зіапо
гіаіі а ііа  Іезіа. А ЬЬіато ѵіззціо зіпо а<1 ога соп 1« позіге 
іогге? (5. М аді Воп[апіі, «Зрегат а»),

— Можно подумать, что гроши, которые присылает сын* 
вскружили тебе голову? Что, мы не жили до сих прр на 
свои средства?

— Ье сопІезБе поп гісеѵопо тепгіісапіі — дгззе Іа іапсіи ііа 
зЬаііепйодІі Іа рогіа зи і тизо.

— Ма чиаіе теш іісап іе, іо зопо П Ооѵегпаіоге!
Рга&оіеііа 1о ^иагдб соп сотраззіопе.
— Роѵег’и о т о — «Іікзе— 1а т ізе г іа  ѵі Ьа Йаіо а і іа  І и і і  

(О. Койагі, «Ье ахтепіиге Аі СіроШпо» ),
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— Графини нег принимают попрошаек, — сказала девуш 
ка, захлопнув дверь у него перед носом»

— Какой еще попрошайка? Я — губернатор!
Земляничка взглянула на него с состраданием.
— Б ед н яга !— сказала она. — Вы тронулись от бедности.

540. йаге 6\ Іез іа  ударить (ся) головой.
541. сіагзі §и11а іе5Іа подраться, сцепиться.
542. баге йеііа Іезіа  пеі (или 5иІ) гпиго биться го

ловой об стенку.
543. сіотапсіаге (или  ѵоіеге) Іа іезіа  сіі ж аж дать 

мести, требовать чьей-л. головы.
544. ешріге 1а Іезіа с5і дсі надоедать кому-л. сове

тами, прож уж ж ать все уши кому-л. 
е58еге согпе тесіісо ОгіІІо а  сЬі с’ё т а і е  а ііа  іев іа  

шехІісаг^Н іі со Но см. СМ 062. 
545. еззеге д\ (5иа) Іезіа  быть упрямым, упорным. 
е85еге соііа  іе$іа Іиогі с5еІ т о п й о  см. М-1783. 
546. іаге іш паге 1а іез іа  забивать, засорять мозги; 

раводить тень на плетень, втирать очки:
— Е сЬе 1ю гіеііо диаііго? — гііззе іі сарііапо ргепйепйозеіа  

ога соп зЪіггі. — Е сЬе ѵі сі ш еііеіе апсЬе ѵоі а Гаггаі 
Гигпаге 1а 1е5Іа? Но гіеііо (Іие (Ь. 8сіазсіаг «Сіи[а е ІІ 
Сагйіпаіе>).

— Разве я сказал  «четыре»? — набросился капитан на сби
ров. — Теперь вы мне тут будете пудрить мозги? 1 Я сказал 
«две».
547. іаге ^ігаге 1а 1е§1а а дсі вскружить кому-л. го

лову:
Зсагат апгіа . . . — Е іі зі^пог сопіе ё и о то  (За Гаг ^ігаге 1а 

іезіа  а рій сіі ипа (іоппа (Ь- СНіагеІІі, «РиосНі й ’агіі^ісіо»).
С к а р а м а  н ц и я. — Ведь синьор граф может вскружить 

голову любой женщине.
548. 7аге ^иазіаге Іа Іезіа капать на мозги, задурить 

голову (пример см. Р-173).
549. Таге заііаге 1а Іезіа  пустить себе пулю в лоб.
550. Іагзі Іа&Наге 1а іезіа  давать голову на отсече

ние, клясться головой:
— ОЬ, рег сагііа , — ?есе Аппа йіѵепіаіа зегіа. — Ие Ьо аЪ- 

Ъазіапга сіі чие§1е зіогіе. Мі Гассіо іа^ ііаге  1а іе з іа  р г іт а  
бі рогіагіі ип’аИга ѵоііа Гиогі соп т е  (С. Саззоіа, «II іа- 
%Ііо сіеі Ьохсо» ).

— О, ради бога, — всклнкнула Анна, помрачнев. — Хватит 
с  меня этих историй. Я скорей сдохну, чем еще раз возьму 
тебя с собой.

551. Іаге іе§іа оказывать сопротивление; противиться:
Ь’езегсіі:о р іетоп іезе , Ьаііійо іп зиІГАсН^е. поп роіепгіо 

Іаг іезіа  пё аі Міпсіо, пё аІГАйгіа, зі гііігб зи М ііапо 
(V. Вегзегіо, «Нассопіі ророіагі»).

Пьемонтское войско, разбитое на Адндже, было не в со
стоянии оказать сопротивление ни на Минчо. ни на Адде и 
откатилось к Милану.

552. іаге 1а Іезіа отрубить голову, убить:
«Эиапіо аі ѴепсЬіегёсіо, іп опіа а ііа  еиа аррагепіе ігасо- 

іапга , еЪЪе ип %гап ЪаШзоНіа гіаііа Іеііига гіі ^иеИа поіа, 
регоссЬё сотргезе  йі ѵоіо сЬе зі ѵоіеѵа Гаг 1а іе з іа  зепга 
шійегісогйіа (/. N161)0, «СопІеззіопі йі ип ііоііапо»).

Что касается Венкьередо, то, несмотря на все его высоко
мерие, у него после этой бумаги потемнело в глазах, ибо 
он тотчас понял, что с иим хотят расправиться безо всякой 
жалости.
553. Тагсі 1а іе5Іа а  дс запутаться в чем-л.
554. іаге а чсЗ 1а 1е5Іа согпе ипа с а т р а п а  (или ип 

сезіопе, ип раііопе, ип ІатЬ игіапо) заморочить, задурить 
голову кому-л.:

Ма 8Іаѵа гШо регсЬё рге^егіѵа йіѵійеге і 5оЫі іп йие 
р іииозіо  сііе іп іаті& ііа сіоѵе діі аѵгеЬЬего Гаііо 1а Іезіа 
с о т е  ип раііопе рег іі ІепШ о ітЬгоёН о (С. Рагізе, «II 
ргеіс Ъеііо»).

Но он молчал, поскольку предпочитал разделить деньги 
со мной, а не в семье: там ему бы все уши прожужжали 
за попытку их обмануть.

1 иіза репёаѵа поііе е ^ о гп о  а! еио рго^еНо е т і  Гасеѵа 
ипа іевіа с о т е  «п раііопс (А. Сотрапііе, <кОІі азрога^і е 
ГітпюгіаШ а йеІГапіт а» ).

Луиза деиь и ночь думала над своим проектом и моро
чила мне голову.

555. Іаге сіеііа іе$1а ипа сНіеза носить слишком з а 
мысловатую прическу.

556. Іаге а іеъіэ е сгосе а) играть в «орлянку»;
Ь) бросать жребий:

Ма Іиііе Іе зсеііе сЬе вт гіеѵопо Гаге, е сЬе поп эі роз- 
бопо гітапсіаге, апсЬе ^иапс1о рио еззеге чиевііопе йі ѵііа
о йі то г іе , поп 5І іаппо т а і  роіепгіо сіізрогге гіеі ргоргіо 
сегѵеііо; с ’ё зе т р ге  <3а Ьиііаге іп агіа 1а то п е іа , е Гаге а 
іее іа  е сгосе (V. Коззі, «II з ііе т іо  сіі Саззіореа»).

Но никакой выбор, даж е если вопрос безотлагательный, 
даж е если речь идет о жизни и смерти, мы не можем сде
лать, опираясь на собственный разум. Нам остается только 
бросать монету и ж дать, что выпадет — орел или решка.

557. ^аге сН іе§1а согіа поставить с ног на голову, 
исказить, понять превратно.

558. Гаге Іа Іезіа  §го$5а задурить голову. 
Таге а  дсі 1а 1е5Іа с о т е  ип раііопе (или  с о т е  ип і а т -  

Ьигіапо) см. Т-554. 
559. ?а5сіаг5І 1а Іезіа  р г іт а  сГаѵегІа (и л и  аѵапіі сИе 

5іа) го ііа  а) проявлять излишнюю предусмотритель
ность; Ь) быть беспокойным, мнительным, заранее огор
чаться. 

іе г т а г е  (и л и  Тіссаге) іі сНіогіо іп (и л и  пеііа) Іехіа 
см. С -1744. 

Пссаге іп іехіа см. Т-573. 
ііссагзі (и л и  !І5$аг8І) іп Іехіа см. Т-574. 
!і55аге іі сИіосІо іп (или  пеііа) Іезіа см. С -1744. 
560. Тгаса$5аг5І 1а 1е§1а сломать себе шею:

Ргапсезсо. — 1 /а т а п іе  йі т іа  то^П е ега ип и о то  гіссо. 
роіепіе, е іо зоіо роѵего. т і  бопо Ігасаззаіа  1а іезіа  Іпиііі- 
т е п іе  сопіго і ргіѵііе^і--. (О. Коѵеііа, «Ьа гваііа»).

Ф р а н ч е с к о .  — Любовник моей жены был человеком 
богатым и влиятельным, а я — бедняк, в одиночку, тщетно 
старался пробить головой стену привилегий.

Тгиііаге рег 1а іехіа см. С-769. 
561. деііаге (или Ьиііаге) іп іез іа  а бросить в 

лицо:
51 беНагопо рег т е г г ’ога іп Іезіа і іого ІогІІ гесіргосі

(Р. ЗассНі, «Ьа ргітасіоппа» ).
В течение получаса они осыпали друг друга упреками.

562. діосаге Іа Іехіа (тж. т е ііе г е  1а Іевіа рег 5Сот- 
т евв а ) ручаться головой:

N0, поп ега роззіЬіІе сЬе Іеі, зиа Ндііа, ипа П^Па зи ііа 
сиі іо іаіе  іпеіШисІіпе аі шаігішопіо ега «Зізрозіа а ^іосаг Іа 
іезіа , поп ега роззіЬіІе сЬе репзазяе сіі гпеііегзі соп ип ііро 
с о з і . . .  (С. Тевіогі, «II Вгіапга е а іігі гассопіі»).

Нет, невозможно было себе представить, чтобы ее дочь, 
совершенно не приспособленная к семейной жнзни — за это 
мать могла поручиться головой, — хотела связать свою жизиь 
с подобным типом...

«Ѵиоі зс о т т е ііе г е  сЬе поп т і  гісопозсега? М! ^іосЬегеІ 
1а іезіа» (М. Ргізсо, «Ьа сіаша гіі р іагга»).

— Д авай поспорим, что барои меня не узиает? Могу го* 
лову дать на отсечение.
(Пример см. тж. и-3).

563. §га11аг5І 1а Іезіа чесать затылок, быть в нереши
тельности, раздумывать, колебаться; недоумевать.

564. ^гісіаге а  Іезіа  кричать во всю глотку.
565. ^гійаге іп 1е§1а а чс5 наброситься на кого-л. с 

бранью, оскорблениями, упреками.
566. ітЬ го^Ііаге  1а 1е5Іа сбить с толку, запутать.
567. Іавсіаге 1а 1е5Іа сложить голову, погибнуть.
568. Іазсіаге 1а 1е5Іа а  са§а быть рассеянным, забыв

чивым.
569. Іаѵаге 1а іез іа  а чс5 задать кому-л. голово

мойку:
— Рогіаіе а 5ап І’Ікпагіо а іт е п о  Іиі, сЬе §11 Іаѵ егето 1а 

Іезіа е 1е согпа рег іпйеёпаг^іі а ргепйеге іп &іго ГаиіогШі 
(V. ВгоссНі, «I іегпрі йеі ^гапйе атоге»)

— Отведите в Сант-Игнацио по крайней мере вот этого. 
Там мы ему вправнм мозги, чтоб знал, как насмехаться над 
властью.

Іаѵаге 1а 1е5Іа аІГазіпо см. А-1213. 
570. І е ^ е г е  сіепіго 1а Іе^іа а цсі видеть кого-л. на

сквозь:
«5еі ип всішипііо! Іо Іедро йепіго Іа 1есіа . соза сгедІІ 

Ти и  ѵег^оепі сЬе Іі ргассіапо 1е га§аг?.е гоЪизІе соп 1в 
саѵіеііе егоззе. Ма регсЬё іі ѵег^ОЕПі, зіирійо?» (И, Вгап~ 
саіі, «И ЬеІРАпіопіо»),



— Ты ненормальный. Ты что думаешь, я не вижу тебя 
насквозь? Тебе стыдно признаться, что тебе нравятся рослые 
девицы с толстыми ногами. Но чего тут стесняться, оболтус 
ты этакнй?

Іеѵаге а  іі гигго сіі іез іа  см. К-646. 
571. Іеѵаге йаііа Іезіа  выбить из головы. 
571а. Іеѵагзі йаііа  Іезіа в ы к и н у т ь  из го л о в ы , п е р е 

с т а т ь  д у м а т ь  о чем -л .:
Магіа (зиЬііо гесіза). — Іо поп 1о 8о! сіісо рего ее ^иа1сипо 

с ’ё, сЬе ГаЬЬіа йеНо о репйаіо, ё Ьепе сЬе ее 1о Іеѵі Йаііа 
Іебіа (Ь. Р ігапйеііо , «Ь’атіса йеііе  т о^іі» ).

М а р т а  (решительно) . — Я этого не знаюі Говорю только, 
что если кто инбудь так сказал  или даж е подумал, пусть 
лучше выкинет это нз головы.
Іеѵаге іі ѵіпо й аііа  іе з іа  см. Ѵ-593. 
т е й е г е  гіеі §гіІІі іп іе з іа  а чсі см. 0-1065. 
572. теи ег5 і а ііа  1е§1а в с т а т ь  во  г л а в е , в о зг л а в и т ь .
573. т е й е ге  (и л и  Пссаге) іп Іезіа вбить в голову:

Ьеі рего ё йіѵегео: Іеі иіі Ка т е з з о  іп іевіа йі аѵегдіі 
ѵепйиіо поп біа іі ^ио іе т р о  о 1а еиа сарасйа, Ьепеі Г а п іт а  
(С. Лгріпо, «іііітпе зіогіе»).

Вы не такой. Вы убедили начальство в том, что не только 
ваше время и способности принадлежат работе, но н ваша 
душа.

I ргоргіеіагі т іс а  сарівсопо іи ііо , сегіе соее Ыво^па Ііс- 
саг^ііеіе 1п іезіа рег $огга (О. Агріпо, «ѴІіІте зіогіе»). 

Хозяева далеко не все понимают. Некоторые вещи надо 
силой вдалбливать им в головы.
(Пример см. тж. Р-276).

574. т е и е г з і  ( и л и  с а с с іа г з і, П ссагзі, і із з а г з і )  іп і е з іа  
в б и ть  ч т о -л . се б е  в го л о в у :

ІДпо йеііа роіігіа, рего. ип ^ о гп о  5І гпіяе іл іев іа  <31 гісаі- 
іа г т і  (/1 Могаѵіа, «Ьа сіосіага» ).

Однажды один полицейский задумал пошантажирсвать 
меня.

Ріп йа га^агго  е^іі 5і ега Нккаіо іп іееіа  йі аѵеге ипа 
саеа йі еиа ргоргіеіа... (О. Н.ѵйагі, «Ье аѵѵепіиге й і Сіроі- 
і і п о р ).

С детства он вбил себе в голову мысль о собственном 
доме...
(Пример см. тж. 5 165).

тей егзі іп іевіа Гагсоіаіо см. А-1005. 
тей еге  Іа Іезіа а Ьапйо е ргеххо см. В-209. 
575. тей еге 1а Іезіа а рагШо (или а розіо, а зеепо) 

е  образумить, призвать к рассудку; образумиться. 
576. тей еге Іа Іевіа пеі хассо =  прятать голову как 

страус:
Е йа Иг а  рагіе і йие рагіепіі поп егано іап іо  ациііе Йа 

БЪгіеаге іп йие т іп и іі ипа Іаіе йеІіЬегахіопе. Регсіо т іеего  
гаязеЕ п аіатеп іе  1а іеяіа  пеі «ассо (/. Ыіеѵо, «Соп^еззіопі 
йі ип ііаііапо»).

С другой стороны, оба посетителя не были такими смель
чаками, чтобы в два счета принять подобное решение. По
этому они благоразумно ретировались.
тей еге  1а Іезіа рег всоттевха см. Т -562. 
тей еге ?а іекіа а хедпо см. Т-575, 
тей еге  Іа Іевіа а Іарііа см Т 26 
тей еге  ипа гапхага пеііа 4ех4а с.м. 2-19. 
577. топ іаге 1а Іевіа а чсі а) в з в и н т и т ь ,  разозлить 

кого л.; Ь) вскружить голову кому-л.:
Сош’ега сатЪ іаіа! поп аі Н зісо— 1а сопіезза ега еетрге  

^іоѵапе е Ьеііа; т а  іі сопіе^по йі Іеі, с о бі вігапо, соеі іп~
: йіГіегепіе, гісотіпсіаѵа а топ ІагеН  1а іее іа  (С. Ѵег^а, 

«Егоз» )
К ак она измеинласьі Не внешне — графиня всегда выгля

дела молодой и прекрасной, — но ее поведение, такое стран
ное, такое безразличное, вновь начинало кружить ему го
лову.

«Е вііа а ііеп іа , поп йі іассіа т о п іа г е  1а іееіа  йа ипо йі 
^ие^1і Егсоіі» (С. Агріпо, «А ііге зіогіе»).

«Будьте осторожны, не позвольте кому-нибудь из этих 
Геркулесов вскружить вам голову».
(Пример см. тж. 0-42).

578. тол1аг5І 1а іез іа  в б и т ь  себ е  в го л о в у  (н ев есть  
ч т о ) :

ВівОЕпа йіге сЬе а  ^огга й і ѵейегеі арріаийііо, Мііопе 5І 
іо5§е шопіаіо 1а іекіа (Л. Могаѵіа, «Яассопіі готапі»).

Н адо сказать, что поскольку Милоне постоянно пользо
вался успехом, он, очевидно, загордился*
(Пример си. тж. 5 250).
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пахсеге соі Ьеггейо іл іевіа см. В-593, 
пахсеге соп ип НоссЬеЙо іп Іев4а см. Р-867. 
579. павсопйеге іа 4ев1а пеііа $аЬЬіа прятать голову 

как страус, 
рараге ип оссіііо сіеііа 1е®1а см. 0-193. 
580. раззаге рег 1а Іезіа приши в голову, на ум:

— ...О іизіо Ьо айоссЬіаІо іегі, пеі рагсо йеі Сазіеііо. ап 
Маеііпо сЬе !а  о і $аііо тіо: опезіо. той евіо  е йі^ пііобо. Коп 
&1і разза п е т т е п о  рег 1а іезіа  а те ііеге і а йаг Іа сассіа аі 
ЬгисЬі 5іі рег 1е циегсе (С. Носіагі. сЬе а ѵ ѵ е п іи ^  й і Сіроі- 
Ипо» ).

— ...Как раз вчера в парке замка я присмотрел гтса. ко
торый мне вполне подходит — честный, скромный и уважаю 
щий себя. Уж ему-то не взбредет в голову лазить но де
ревьям и ловить гусениц.

Ріпііа 1а 8иа еіогіа, Ьаппо іпігіо 1е аііге зейиіе, йигапіе 
1е диаіі 5’іпѵііа 1а раліепіе... а те ііе г з і іп ипа Йіерозігіопе 
рагіісоіаге, йісепйо Іи ііо  цисі сЬе 1е ракеа рег Іа іевіа, 
зепга іасеге пиПа (С. Сейегпа, «Зі^поге & 8 іцпогі»).

После того, как пациентка расскажет о своем прошлом, 
начинаются очередные сеансы, во время которых ей пред
лагают говорить все, что придет в голову, ни о чем не 
умалчивая.
581. регйеге Іа Іезіа потерять голову:

Ьиі поп в’ассогее сЬе аѵеѵо регйиіо 1а Іевіа, о аішепо $есе 
Нпіа  (С. Раѵезе, «Раезі іиоі»).

Он не заметил, что я потерял голову, или. по крайней 
мере, сделал вид, что не заметил.

Ьа Іеііега аггіѵаіа соі йесгеіо сЬе ргоіЫксе аввоіи іатепіе 
«Ьа Маіейігіопе» т і  ё гіивсНа іпаяреііаіа аі рипіо йа рег- 
йегпе 1а Іевіа (С. Ѵегйі, «АиіоЫо%га$іа йаііе Іеііеге»).

Письмо с декретом, абсолютно запрещающим постановку 
«Проклятия», было до  того неожиданным, что можно было 
голову потерять.
(Пример см. тж. В-414; С-652; Р-1027; Р-1536).

ріапіаге іі сіііойо іп (или пеііа) Іехіа см. С 1744 
582. ріедаге 1а Іекіа смириться, подчиниться, усту

пить.
583. ргезепіаг 1а Іезіа сіі чс5 ^  выдать с головой 

кого-л.:
«Е за ѵОБбі^погіа сЬе, поп }о рег біге, сЫ т і  роіееее соп- 

ее^паге а ііа  ивіігіа, о а ргевепіаг 1а т і а  іевіа, / агеЬЬе ип  
Ьеі соіро?»

«СЬе йіаѵоіо!» йізве йоп Койгі^о: «іи т і  гіевсі ога ип сап  
йа радііаіо...» (А. Мапгопі, «I рготпеззі зрозі»),

— Ведь ваша светлость знает, — я говорю не для крас
ного словца. — что тот, кто отдаст меня в руки правосудия 
нли принесет мою голову, получит хорошую награду.

— Черт побери! — воскликнул дон Родриго, — ты мне ка
жеш ься сейчас просто брехливой собакой.

584. ргепйеге 1а Іезіа спорт возгіавлять, лидировать, 
идти первым.

585. гаййгіхгаге (или гіциасігаге) !а Іехіа а чй вира-
вить мозги кому-л., выбить дурь иа головы.

586. гіаіхаге 1а іех4а поднять голову, оправиться, вбч- 
родиться.

587. гіЬайіге чс пеііа (екіа а чй вбить что-л. кому л. 
в голову 

гічі'айгаге Іа Іезіа а чй см. Т-585 
588. гіѵойаге 1а Іевіа морочить голову.
589. готреге 1а Іевіа а ч^ а) разбить голову, сломать 

шею кому л.; Ь) приставать к кому-л., надоедать ко
му-л.:

Сопіе. — (Эиевіо ѵоеіго рее1:апіепіо гтГаппоіа.
Тітоіёо. — Регйопі...
Сопіе. — N00 ровео Іе^ееге, т і  готреіе  1а іевіа (С. Ооі- 

йопі, «II ѵепіадііо»).
Г р а ф .  — Ваша настойчивость мне наскучила.
Т и м о т е о. — Прошу прощения...
Г р а ф .  — Я не могу читать, не морочьте мне голову.
— «ЭиеГапітаІе йі йоп Койгі^о поп т і  ѵеп^а а готрег 1а 

іев іа  соп гіп егагіатеп іі (А. Мапгопі, «I ргот еззі зробі>).
— Пусть эта бестия дои Родрнго не морочит мне голову 

выражениями благодарности.
590. готрег5І 1а Іезіа ломать себе голову, биться над 

трудным вопросом.
591. заііге а ііа  іезіа  (тж. заііаге іп іезіа) прийти в 

голову:
. .Ма ѵегэо 1а Ііпе, аиапйо о гт а і эіаѵа сопдейапйоіо, соаа 

1е ега Баііаіо іп іезіа? (О. Тезіогі, «II Вгіапга е а ііг і га~+ 
сопіі>).

т
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..:.Но к концу встречи» когда она уж е прощ алась с ним, 
„ что пришло ей в голову?

...ё йа циаІсЬе т е зе ... сЬе т ’ё  « а ііа іа  зГісіеа іп іезіа : сЬе 
■Біапо іп п ато га іе  <3і т е  Іи ііе е Іге... (С/. 5 іт опеііа, «Тігаг 
т аіііпа»).

...вот уж е несколько месяцев.., как мне взбрело в голову, 
что они все трое в меня влюбились...
(Пример см. тж. М-1572).

592. поп хареге сіоѵе 5І Ьа Іа іехіа не иметь головы, 
быть рассеянным, плохо соображ ать:

« //а  гаціопе!.. Ье сЬіейо регсіопо! N011 зо гіоѵе аЬЬіа 1а іе- 
зіа!» (С. Ѵегца, «Егоз» ).

«Вы правы!.. Прошу прощения. Право, ие знаю, о  чем 
я думаю!»

593. поп зареге доѵе (5)Ьаиеге (или  сіаге) 1а іезіа
не знать, что делать, что предпринять:

«Но ѵізіо іо рій б ’ипо сЬе... поп зареѵа гіоѵе Ьаііеге Іа  
іезіа» (А. М апгопі, «I ргопгеззі зрозі»).

— Я не р аз видела таких, кто совсем не знал, куда по
даться.

(^иеІГтѵегпо, поп зарепгіо рій доѵе зЬаііег соп Іа (:езіа, 
репеаі гіі Іаге ассаіарріасапі (Л. Могаѵіа, «Нассопіі гот апі»).

В ту зиму, не зрая, чем бы мне заняться, решил я за 
делаться собачником.

«...Ооѵе апгігаппо а кЬаіІеге 1а Іевіа зе 1а роііііса загй 
апсога ипа соза зрогса?» (Ь. В ег^о т Ш , « і/п  }исіІе рег 
ЗаЬа»).

— Куда им податься, если политика так н останется гряз
ным делом?
(Пример см. ТЖ. 5-1444).

зсассіаге і ^гіПі сіаііа іе з іа  см. 0-1067.
594. «саісіаге 1а іезіа  настраивать, подстрекать, на

травливать:
І /О І іт р іа  Іпагсо 1е сщ Н а.— О сЬе 1і гиЬаіе і йепагі?
— ВітЪа! СЬі Іі зсаЫ а 1а іезіа? И Іио аеепіе? (Я. Са- 

зіеіпиоѵо, «Ь’опогеѵоІе Раоіо Ьеоп^огіе» ).
Олимпия удивлеино подняла бровн:
— Вы что, воруете деньги?
— Дитя моеі Кто тебя подзуживает? Твой агеит?

 ̂ 595. 5са1гіаг5І 1а іезіа  горячиться:
«//о іа ііо  і т іе і  сопіі. Коп т і  есаЫо 1а Іезіа , іо» (О. Ѵег- 

«Мазіго-йоп СезиаШ о»),
— Я все рассчитал. Я головы ие теряю.

596. 5сотЪи55о1аге 1а іезіа  сбить с панталыку, замо
рочить голову.

597. зреххаге 1а іезіа  а дгі надоесть, осточертеть, на
скучить до чертиков; задурить голову.

598. іа^ ііагзі 1а Іезіа ручаться, что..:
Оіапігапсо зі ё йеііо: — Мі іае ііо  1а іе з іа  8е созіиі поп ё 

ип .Тагтасізіа (М. Риссіпі, «Зсорегіа еіеі (етро»).
Джанфранко подумал: «Даю голову на отсечение, что этот 

человек — аптекарь».

599. іа^ ііаге  1а іез іа  аі іого ^  взять быка за рога, 
действовать энергично и решительно:

Рег іар ііаге  1а іее іа  аі Іого, сошіпсіо а Гге^иепіаге 1о 
зіисііо гіеІГаѵѵосаІо Яаітопгіо Воппасогзі, ргеззо іі ^иа1е зі 
гассоеііеѵа ип егирро гіі регзопе «зепга іеззега», іі сиі роі- 
Лсе аѵеѵа іаесіаіо ип зе^по зиі ге^ізіті гіеііа ^иез{и^а 
(V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»).

Чтобы ие терять времени зря, он начал приходить в кон
тору адвоката Раймондо Боннакорси, где собирались не со
стоявшие в фашистской партии молодые люди, чьн отпечатки 
пальцев хранились в квестуре.

600. іепег(5І) Ьепе іп іезіа  зарубить себе на носу, з а 
помнить хорошенько:

«РегсЬё і В Д і, ііеп іеіо  Ьеп іп Іезіа, Сіоѵаппа, і ііе іі  зопо
іі рій &гап (Зопо гіі Біо» (С. Тезіогі, «Е іге...»).

— Потому что дети, Джованна, запомни это хорошенько, 
дети — это самый великий дар божий.

601. іепеге іе§іа не терять головы:
...Ма, ассогдепйозі сЬе іі ^ а іа п іи о т о  ІІепе Іез^а е поп

зі гізсаМй е, апгі, поп гізропсіе е 'г і т а п е  ітраззіЫ Іе, аііога 
раззапо аі зесопйо, гіісіато. ^иа(іго гіеііа р а п іо т іт а :  сЬе ё 
Чиеііо гіі а^Наге 1е т а п і (ііпапгі аПа Гассіа сіеі «таезіго» 
( і .  Вагіоііпі, «Ьасігі йі Ьісісіеііе»).

...Но видя, что джентльмен проявляет выдержку, не вы
ходит из себя и даж е не отвечает на их оскорбления, 
оставаясь невозмутимым, они переходят ко второму акту 
своей, так сказать, пантомимы и начинают размахивать ру
ками перед лицом «маэстро».

602. іепеге іе5Іа а... сопротивляться, противостоять:
Ега сопіепіа гіі аѵегеі* Іепиіо іезіа ; е апсЬе аѵегіо 

ргезо іп діго, диеі Ьгиііо з с іт т іо ііо  (С. Саззоіа, «Ьа га%(іг- 
2а аі ВиЬе»).

Она была довольна, что не уступила ему, да еще по
смеялась иад ним, этой уродливой обезьяной.

Ыіпі поп ега Ъаііегіпа ессегіопаіе, зи чиезіо ріапо ЙІ 
роіеѵа іепегіе Іезіа (V. Ргаіоііпі, «Ьо зсіаіо»).

Нннн не была выдающейся балериной, и тут превзойти 
ее было нетрудно.

М ап^іаѵапо Іеп іатеп іе  е раііаѵапо соп ^гаѵіій. 2ѵйп зсоргі 
рего іп Іого ^иа1со5а сЬе сіееіб 1а зиа а т т іг а г іо п е . Аѵеѵа 
І іп а іт еп іе  Ігоѵаіо депіе сарасе йі іепегеіі іе з іа  пеі Ьеге 
(5. М аёі Вопіапіі, «8регапга»).

О н и  ели медленно н говорили, взвешивая слова. Зван об
наружил в них иечто, внушившее ему уважение: наконец-то 
он нашел людей, умевших пить не хуже его.

603. іо^1іег5І йаііа іе§іа выбросить из головы:
— Біса риге, т а  зі іо іе а  гіаііа іе з іа  сЬе іо аЬЬіа ѵо^ііа 

бі аіи іагіа  апсога (С. /?ойагі, «Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).
— Ну ладно, говорите. Только не думайте, что я стану 

снова вам помогать.

ігагге іі ѵіпо йаІІа іех4а см. Ѵ-593. 
ихсігпе а (или соііа) 4е®4а гоНа см. Т-516, 
ѵаіеге ип оссіііо сІеМа 1е5Іа см. Ѵ-29. 
604. ѵепіге іп Іекіа прийти в гслову:

«Нассопіаіееіі іи ііо  Гассабиіо; е ѵейгеіе сЬе ѵ! йігй, за  
(Іие ріесіі, сіі ^^1е 11е созе сЬе а поі поп ѵеггеЬЬего іп іезіа  
а репзагсі ип аппо» (А. М апгопі, «I ргот еззі зрозі»).

— Расскажите ему все, что случилось, и увидите, он, не 
сходя с места, наговорит обо всем этом такого, что иам не 
могло бы никогда прийти в голову, хоть целый год думай.

605. ѵіѵеге сіі іевіа зиа жить своим умом:
О гта і аѵеѵо сіеііо сЫаго сЬе т е  пе ѵоіеѵо апгіаг Іиогі.., 

а ѵіѵеге гіі Іееіа т і а  (О. 8іт опеІіаг «Тігаг таШ па»).
Я прямо сказал, что уйду от них... н буду ж ить своим 

умом.

ѵіѵ^ге соп 1а іезіа Іга Іе (ьли пеііе) пиѵоіе см. 
Т-528. 

ѵоіеге Іа іекіа <1і чсі см. Т-543. 
азсіиНо іі ріесіе е саісіа Іа іех4а (е пеі гезіо ѵіѵі йа 

Ьезііа) см. Р-1717 
ІІ Ьоіа ё расігоп сіеііе (ез(е, гпа поп гіеііе Ііп^ие см 

В-992. 
діі ЪоИе дс іп іеяіа см. В-1004. 
606. ші сазсііі 1а Іезіа! =  провалиться мне на этом 

.лесте!
607. а сЬі Ьа іезіа поп шапса сарреііо ргоѵ. была бы 

голова, а шапка найдется. 
сЬі йа Іа Іезіа Л ѵеіго поп іассіа аііе вазваіе (или 

поп ѵасіа а Ьаііадііа сіі 5а$$і) см. Т-620. 
сЬі Іаѵа Іэ іечіа а11 ахіпо, Ьи((а ѵіа іі гаппо е іі яа- 

ропе см А-1242
608. сііі поп Ьа Іа іевіа, аЬЬіа ргоѵ. эё дурная 

голова ногам покоя не дает. 
сііі сіеі зио зі (ІЬросІезІа, §Іі агсІгеЬЬе <Шо ип ша^ііо 

®и11а Іезіа см. М 114. 
сЫ 8(і-)опа Іа сатр ап а  р г іта  сііе віа ѵепиіа Гога, 

гісеѵе іі гаііа^ііо  зорга Іа Іезіа см. С-342. 
609. сіо поп т і  епіга іп (или пеііа) Іек.а это свыше 

моего понимания. 
сопзідііо сіі ѵессЬіо поп готре гааі 1а :ез(а см. С-2471. 
оорііа сі) Іезіа ѵиоі тіпезіга см. 0-735. 
сіоѵе поп 5І т е й е  Гадо зі т е й "  1а Іезіа см. А-381. 
610. йие Іезіе Іаппо ип диасІгеПо ргоѵ. =  ум хорошо, 

а два лучше. 
(ё) тед ііо  ріё Ьадпаіо сііе Іезіа гойа см„ Р 1724. 
ёН (гиііа 1а Іезіа см. Р 1377. 
діі діга іі Ьоссіоііпо сіеііа Іезіа см. В-95Р. 
611. еіі 1а Іезіа (с о т ’ип тиііпо а ѵепіо) у него 

один ветер в голове. 
612. егозза Іезіа поп 1а Ьиоп сегѵеііо ргоѵ. ^  в боль

шой голове ума мало (ср. велика Федора, да дура) 
а Іаѵаге 1а Іезіа аІГазіпо зі регЛе гаппо е зарипе см, 

А 1242.
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піетцо ипа вазгаіа пеііа Іезіа сЬе ипа іегііа пеІНопоге

ем. 5-248.
613. гпівега диеііа іе з іа  сііе а  Іеѵагдіі іі сарреі росо 

сі ге$(а ргоѵ =  плоха та голова, которая только шап
кой красна; =  не место красит человека, а человек — 
место.

поп 2Іі йиоіе 1а Іеяіа см. 0-746.
614. поп ші гедде 1а Іехіа у меня голова кругом идет, 
диапіе 4е®1е, ]иапй пагегі см. Т-615.
И вапдие еі* т о п іо  пеііа Іехіа (тж. іі запдие §1і аісіо  

а ііа  Іехіа) см. 5-190.
Іе хессіпіе х і: т е й о п  а  соггаг соі рогго, е пе гірогіап 

1а Іеяіа гой а  см. 5  537.
615. Іап іе Іеяіе, Іапй  сегѵеііі (тж. ^иапіе іееіе, ^иап- 

Іі рагегі) ргоѵ. сколько голов — столько умов.
іап іе  іезіе, Іап іе  вепіепге см 5-642.
616. 1а Іезіа §Іі ё сПтЬагагго он вполне может обой

тись без головы, голова ему только мешает.
617. 1а іезіа  §1і ё ѵіа он растерялся, он потерял го

лову:
РегсЬё с]ПеІ ѵііе 1а д а н е  Гаѵсѵа [а!(а ргор «о пеі ш отеп іо  

№ сиі сГ:о \  екгепсіо 1а і о  ’; ѵіа, с о т ’ё паіигаіе сЬе 
сарііі іп с;і:сі {гапдепіі (С. Тезіогі, «г11 В -іапга  е а іігі гас- 
сопіі» ).

Потому что этот подлец разрушил все именно тогда, ко
гда, как часто бывает в подобных случаях, она совсегт по
теряла голову.

618. іе§ іа  гіі рагго  поп іпсапиіізсе т а і  ргоѵ. дураки 
не седеют; дураку и горя мало.

619. Іейіа Гга 1е зраііе, т а  сегѵеІІо ?га пиЬі ^  го
лова хоть на плечах, да витает в облаках.

— Е 11 йа Іге оге, е я с о т т е ііо  сЬе поп іогпегй §Ій ПпсЬё 
поп аѵга сопешпаіо Іа Ьепгіпа! - - воееіипве Ѵепиіі.

Техіа 1га Іе краііе, т а  сегѵеііо Гга 1е пиЬі! — с о т т е п іб  
ОоІсеНі (Т. Ьогі, «Ви[еге зиИ ’А гпо»).

— Он уж  три часа летает и, держ у пари, не сядет, пока 
не кончится бензин, — добавил Венути.

— Вроде бы, с головой человек, а внтает в  облаках! — 
заметил Дольчетти.

620. Іезіа сіі ѵеіго поп (ассіа аі заззі (тж. сЬі Ьа Іа 
іезіа гіі ѵеіго поп іассіа аііе вавзаіе или поп ѵайа а 
Ьаііа^ііа сіі  вавкі) ргоѵ. ~  соразмеряй свои сипы (ср. 
знай, сверчок, свой шесток).

{горре Іезіе, Ігорре Іехіе, Ігорре іетр ех іе  см. Р-511. 
Іийо іі сегѵеііо поп ё іп Іезіа  см С-1626. 

ТЕ5ТАМ ЕМ О т
рга.чха сисіпа, гпа^го Іе з іа т е п ю  см. С-3129 

ТЕ5ТАКОО адд
621. Іевіагсіо согпе ип т а й о п е  упрямый как осел

«...Вгаѵа, йоппа, гпа іеяіагйа с о т е  ип т ь ііо п е »  (О. Аг-
ріпо, «Зіогіе й і ргоѵіпсіа»).

«...Хорошая женщина, но упряма — хоть кол на голове 
теш н».

ТЕ5ТІМОКЕ т  
622 Іезііш опе сіі ѵікіа очевидец.
623. іпіЬессаге ( і)  Іехйгпопі оказывать давление на 

свидетелей.
1а соксіепга ѵаіе рег шіііе іе зй т о п і см С 2945. 
поп с’ё пё 8сгШа пё іе з й т о п і см. 5-488 
іі Іегпро ё Ьиоп Іез ііто п е  см. Т-323а.
624 ѵаі ріи ип Іезіітопе (ѵли іеяіітопіо) <Іі ѵі®1а 

сііе т іііе  сГисІіІа (тж. ѵаі ріи ип іезіітопіо аі ѵіяіа сЬе 
сііесі сГиаіІа) ргоѵ. лучше однн раз увидеть, чем сто 
раз услышать.
ТЕ5ТІМ ОМ О тп 

ѵаі рій ип ІезН топіо  гіі ѵізіа сЬе т і і іе  (или гііесі) 
сГисШа см. Т-624.
ТЕ5ТО т

62Ь Іаге Іеяіо служить образцом, примером:
Гоп СірігеІІо 5! гігпіяе, согпе ІиНі риапіі, аі рагеге ^ г ііа  

еепіепха е гііГ гі:І' гі(;і (!гі ^гіпсіре, сЬе . асс' ^  іееіо е йеііаѵа 
Іец&е (/\. ВассНеШ, «Тге ціогпі ('і раззіопе»)

Дон Чнпирелло, как и остальные, подчинился совету, ре
шению и авторитету князя который Лыл к/мичом в вер

иштелем судеб своих '■ограждав, ..

Н а ІеИо йие ІіЬгі, сЬе рег Іиі (аппо Іезіо: «И расігопв 
беііі Геггите» е «Ьа саггог^; і і:11і» (!) Ое Ашісіэ {II. Рас* 
со йе Ьа^агйа, «Сгппаске саіііѵе»).

Ои прочел две к н и г и ,  которые стали для него настоль
ными: «Хозяин металлургического завода- Ж  Онэ и «Эки
паж  для всех» Пе Амичиса.

ТЕ5ТІІССНКЕ /
с а т т ш а г е  соше ипа Іевіи^діпе см. С-301.

ТЕТТА / 
іейа Йеі ѵессЪі см. X -96.

ТЕТТО -п
626. іеііо іп ^іи недалекий человек.
627. раігіо 1~1іо родной, отчий дом, родина, 
яепха Іеііо пё іеііо см. Ь-476.
зепга ра*іе е зепга ІеМо см Р-243
628. поп аѵеге (пё сака пё) Іеііо не иметь крыши 

над головой (пример см. Р-1279).
сотіпсіаге Іа саяа гіаі іе(1о см. С 1156.
629 поп сгейеге йаі 1е((о іп ей (или рііі ей сЬе іі 

іеііо) не верить в чудеса; верить только в то, что ви- 
дишь своими глазами.

{аге ипа (или 1а) Нпезіга хиі іейо а см. Г-847.
630. {агзі іеііо ч>тіі оссііі (соп 1а шало) приставить 

руку козырьком к гльзам-
Ояяег а ) 1а гіѵа гиева ігасепйові іе ііо  ар іі оссЫ сеп Іа 

т а п о  (С. М аіарагіе, « / согѵі йі Саіаіг»).
Они смотрят на русский берег, приставив руку козырьком 

ко лбу.

631. тей еге  іі іеііо а) кончить дело; Ь) сформиро
ваться, вырасти; стать зрелым (о ч ловеке).

632. ргейісаге ®иі (или сіаі) Іейі говорить громко, 
открыто о чем-л.; кричать на всех перекрестках о чем-л.

633. віаге 8и рег і Іейі соше ипа сіѵейа а) иметь 
дурной глаз; Ь) быть дурной приметой

сака соп Іейо е егапо ІгеЬЪіаІо, поп сі ^галсИпа пё 
сі ріоѵе см. С 1201.

634. с’ё іі іейо Ъаязо (тж. іі іеііо ё Ьаезо) тоск, з і  
это не для детей и дам; ато для курящих.

535. Гё яиі ѵозіго іейо! =  и везет же вам!, это вода 
на вашу мельницу

те&Но сазсаг йаііа Нпезйа сЬе сіаі Іейо см. Р-84Э.
1а раііа діі Ьаіга ей! Іейо см. Р 159 
іі Іейо ё Ьакзо см.. Т 634 

ТІССНЮ т  -
636. йН ё каНаіо іі (іссИіо сіі.,. ему пришло в голо

ву..:
СЬІ5ка сЬе ЪгиНо ѵо!о аѵгеЬЬе ргеяо, 1’іпйотат.І т а й іп а , 

ке а Н аггеііі ?о5ке 5аНа1о баѵѵего 11 ііссЪіо сіі .“[і.атргіо  
(С. Ваззапі, «Оіеіго Іа рогіа*)

Кто знает, что бы было, если бы Раццеттн действительно 
вздумалось на следующий день утром вызвать ГС к доске.

— Ьо Іегго рег 1а сіпіоіа. опйе поп ріі N а П іі Нсспіо ЛІ 
ціиосагс Іе цатЪе {Е Ваідагі, «II согзаго пегоъ).

— Я буду тержаті, его за  пояс, чтобы ему не взбрело 1 
голову удрать.

_.а;ие1 еіогпо 1е 6 еаК аіо 11 ІіссЪіо йі і’аге 1е верріе соі 
рібеІП (Л. СатрапЧе, «ОН азрагацС е Гіт т огіаіііа йеі 
Ѵапіто» ).

...в тот день ей пришло в голову приготовить каракатицу 
*с горошком.
(.Пример см. тж. А 122).

ТІРО т
637. Іаге П Шо рег... «болеть» за..:

А ^ие5Іо рипіо, теп іге  сотіпсіаѵо агі а т т іг а г іо  е чиаеі 9 
?аге і\ іііо  рег Іиі, зі геве сопіо  йі ^ие1 сЬе аѵеѵа йеііо  
(В. Сазрегіпі, «Ріоззо й і вега»).

В тот момент, когда я уже готов был восхищаться отцом 
и почти сочувствовал ему, д о  него дошел смысл этих слов.

Ье іхоѵаѵа яиаві зетр ге  іпіепіе а еіиосаге... т с п іге  І^оза... 
5ееиіѵа 1е тоезе . Іасеп^о іпѵагіаЪіІтепіе іі Ш о рег !а 
т а й ге  (V. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ё іоѵ іпегга»).

Он почтя всегда заставал их за игрой,., а Роза следила 
за ходами и постоянно болела за мать.

...аі зио раезе іиШ  зопо іп азсоНо е Іаппо 11 іі!о  рег,1еі, 
5ііссе550 бігаогсііпагіо... (С/. Рассо йе Ьа^агйа, «Сгопаске саі- 
ііѵе

...у  вас на родиие к фильму приковано всеобщее шдома* 
ние, вее восхищаются вами. Успех небывалый*
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ТІСКА I
638. іаге іа И^па упрямиться:

II расігопе іа  1а іі&па е поі аісіаш о сЬе іга  ип т е з е  
зеотпЬегіато іі {опйо (Л. Сегѵі, « I т іеі зеііе  №/&»).

Хозяин заупрямился, и мы сказали, что через месяц осво
бодим участок.
639. ^гаііаге 1а Непа а чс5 надавать тумаков кому л.
640. в гаИаг*і 1а іівча иметь неприятности, заботы, 
аі сап !а И{тпа см. С-486.
сііі Ьа ѵі{тпа, Ьа И&па см. Ѵ-569.
1а т а іа  Ііп^иа ё ред^іо сіеііа Идпа см. 1--712. 

Т І 0 \ 0 5 0  ацв е т 
аѵеге рііі Ьізор.ю сіі дс сЬе іі И&позо гіеі сарре Іо ст. 

В-772.
гіеІГіпѵісІіозо {гиаггіаИ со те  сіаі Ндпозо см 1-375 
1а тасіге ріеіоза і г  іі НВНиоІ Непоьо с м .  М-61.
1а тап^егеЬЬе іп саро а ип Идпозо см. М 376 
1а гоЬа Г? віаге іі И^похо аііа Ппезіга см. К-483.
641. іГ Іі^позд поп а т а  іі реіИпе ргоѵ. ™ не насту

пай на любимую мозоль.
ТкСКР /

Іідге сіі сагіа см. С-1060.
{егосе со те  ипа И§ге см. Р-41Ч.
іа ііі адпеііо, ®еі іпапдіаіо; ІаИі Н§ге, гІ8ре((аіо см.

А-369.
ТіМ ІО О  аде

642. НтісІо со те  ил сопі^ііо =  тише воды, ниже 
травы:

Е&Іі ега зет р ге  ѵепиіо соі сарреііапо йеііа Майоппа, 
ііт ігіо  с о т е  ип сопідііо, апсЬе Іиі, е -М іасеѵапо апіто  а ѵі- 
сеп іа  (/:. Саіапйга, «Ьа Ьи\ега»).

Он всегда приходил вместе с капелланом церкви Богороди
цы, тоже тикіайшим человеком, и они подбодряли друг , іруга.
Іогіипа і ІогИ аіиіа, е і Ипіісіі гіііиіа см Р 1142. 

Т1Л-.ОМР т
аѵеге іі Нтопе ні та п о  см. М-555.

ТІМОГСЕ ш
643. Итоге <1і Иіо смирение, смиренность.
644. - вгпга Итоге сЧ Ош беззастенчиво, нагло.
«45. теН еге ^гап Итоге ас1с1о58о нагпать страху, 
сііі а тоІН йа. Іеггоге, гіі т о ііі  аЬЫа Итоге си- Т 464- 
с1оѵ’ё ато ге  ё Итоге см. А-682.

ТІМРАМО /га

646. езхеге сіі Итрапі дгомі плохо слышать, быть ту
гим на ухо

647. оНепсІеге (или гоіпрсге) іі И трапо (или  і Н тра- 
пі) а) надоедать, прожужжать все уши; Ь) оглушить. 
ТЖСА }

Іехіа сіі И пса см. Т 183.
ТЭКЕЬЬО т

648. а 4иНо ИпеІІо на полном иждивении, содержа
нии.
ТІГѵІСЕКЕ ѵ 

Ипдегзі а ип аНго 80Іг с.м. 8 957.
Нідегві аі раіиоіо см. Р-111.
еьзеге со те  И раіоіо сЬе Нчде 6 зс^Ма см. Р-109.
ІІ сагЬопе о хсойа о Ипде см. С-906.
II Іи то  поп Ипзе т а і  са1і§іпе см. Р-І455.
1а расіеііа гіісе аі раіиоіо: іаіИ іп 1а сЬе іи т і  Ипді 

см. Р-28.
Т ^М ІК Е  ѵ 

Нппіге а  Іевіа см. Р 478.
Т І М А  /  

йеііа «іевьа Ипіа см. 8-1708.
640. саісаге (или сагісаге, евадегаге) 1е Ипіе сгущать 

краски, преувеличивать:
й е і  гезіс, согпе Ьо гіеИо, роз'=опо еззегсі йеііе езавегагіопі, 

йеііе іПеБаиегге пеі гаррогіі гіеііа роіігіа. 5і за сЬе 1а роіігіа 
сагіса 1е ііп іе  1/ 1. Могаѵіа. «Ьа тазсНегаіа» )

Впрочем, в полицейских отчетах, как я уж е говопил, мо
гут встретиться и преувеличения и неточности. Известно, что 
полиция любит сгущаі ь краски.

Ь 'ипкй кШІБІіса беі Ш т  Йегіга аррипіо баІГечиапітІій  
соп сиі П . л о?еегѵа чиевіа ѵісепоа е чиея* гьопар^і: 
еріі поп Ьа Ъібоепо с)і аі саі 1е Нп(е («Гііт  1961»),

Стилистическое едииство фильма обусловлена кмеино бее- 
пристрастностью, с которой режиссер наЗлюдает за собы
тиями и герояіии: у него нет необходимости сгущать краекн.

Лріп^еге а Іовсііе Ипіе (или а Ип4е сгигіе, соп пеге 
Ипіе) см. С-2189, 

езадегаге 1е Ип4е см Т-649.
650. 8т о г 2аге 1е Ипіе смягчать краски.
650а. ѵесіеге Н Ио гіі Ип4а го®еа [Іохса] видеть все в ро

зовом [мрачном] цвете, быть оптимистом [пессимистом].
тччто аее

ип поЬіІе ііп4о <]і іегі см. N-325. 
т А К Ш А  / 

ато ге  Іа ато ге  е сгисіеііа {а Игаппіа см. А-665. 
Т IК А N N О  т

іі ророіо ріап^е диапйо іі Игаппо гісіе см. Р-2054.
Гиво ё Игаппо сіеііа Ііпдиа см. ІЛ-256 

ТІКАРІЕОІ т
651. Іаге іі НгаріесН быть пособником, быть при

хвостнем.
— 5евпо сЬе, ё Іиі сЬе зрагее іі соіега! — апйаѵа яоИіапЛЛ 

боп О іатш агіа .
— Іо сЬе зопо ип гериЪЫісапо! 5е І05оі ип ітр іед а іо , о 

Пі:;ііс'іпо йі чиеЗІі сЬе (аппо і іігаріеЛІ аі соѵегпо... (О. Ѵег- 
§а, «I М аіаѵовііа»).

— Это он разиоснт холеру! — нашептывал дон Дж ачмария.
— Это я то, сторонник Республики, разношу холеруі Вст 

если бы я был служащим ил] прихвостнем правительства...

ТІКАКЕ ѵ
652. Игаге а дй наброситься с кулаками на кого-л., 

колотить кого-л.
653. Игагіа а  интриговать против кого-л., подка

пываться под кого-л.
654. Игаге йа чсі быть похожим на кого-л.
655. Игаге а её стремиться захватить побольше для 

себя, думать о своих интересах.
Игаге Гасдиа аі ти ііпо  Зі... см. А 1&4 
Игаге дс асісіовво а чс5 см. А 294 
Игаг8І айс10850 ипа соііге см. С-2281 
Игаге Гаіиоіа а ипа сіііоза см. А-401.
Игаге Гаіиоіо см. А-402.
Іігаге аР ’аИго топсіо см. М-1762.
Игаге І аігаіа см. А 575.
Игаге Г ап іта соі ЛепН см. А-815.
Игаге іп агсаіа см. А-988.
Игаге дсі соп діі аг^апі см. А-1014.
Игаге аѵапіі см. А-1358.
Игаге аѵапИ Іа Ьагасса (или іа Ь пса, Іа са-,а, 1а !а- 

т ід ііа )  см. А-1353.
Игаге аѵапіі 1а саггейа см. С-1029.
Игаге іѵапИ аПа т е д і і о  см. М-1042 
Игаге іп ЬаІІо см. В-134.
Игаг8і сіа Ьапйа см. В-176.
Игаге рег іі Ьаѵего см. В 376.
Игаг8І ипа ЪгиМа сорегіа см. С-2599 
Игаге 1а Ьияса с.м. В 1484.
Игаге саісі с.м. С-137.
Игаге і саісі см. С-139.
Игаге і саісі со те  ип піиіо см. С-140.
Игаге (гіеі) саісі аі гьѵаіо (или аі ѵепіо) см. С-126 
Игаге 1е саіге (или 1е саігейе, іі саігіпо) см. С-223.
Игаге а іа тр ап е  сіорріе см. С-340.
Игаге а сатраге см. С 363.
Игаге іп сатро  см. С-393.
Игаге сіаі сапіо см. С-579 
Игаге рег і сареііі см. С-652.
Игаг5І рег і сареііі см. С-642.
Игаге 1а саггіоіа см. С -1038.
Игаге Іа саггіНа а цсі см. С-1039.
Игаге 1а саггіоіа йоѵе ѵиоіе іі рагіголе см. Г 46. г 
Игаге іі сагго сіоѵе аіігі ѵиоіе см. С-1044.
Игаг чс5 іп са8а см. С -1186.
Игаге іп сайка см. С-1320.
Игаге 1а саѵегга а да см. С-1412.



Іігаге сегіі ъЬасІідІі см. 8 270.
Ніаіе 1а сіпдіііа см. С-1933.
Нгаге 1а согіа аі гііаѵоіо см. С-2054.
Нгаге і содііопі см. С 2078,
Нгаге іі соПо а ипа Ьоііідііа см. С 2128.
Нгаге іі соііо а ипа Ьиопа оссазіопе (или а ип аНа- 

ге) см. С-2129.
Нгаге іі соПо а ипа саза (или а  ип росіеге) см. С-2130. 
Нгаге іі соііо а ип Іаѵого я*  С-2131.
Нгаге іі соПо а ипа шегсе см. С 2123.
Нгаге аі зиоі с о іо ш Ь і см. С-2153.
Нгаге іі соіро а чс! см. С 2263.
Нгаге іп сопхе^иепга см. С-2451.
Нгаге Іа согсіа см. С-2666.
1іѵаге іі согсіопе а цсі см. С-2677.
Нгаге Іа сгосе аіісіоззо а... (или г.опіго,., іігеіго...) см.

С-3085.
Нгаге ипа (или 1а) сгосе а... (или хорга.., ей.-) см. 

С-3091
Нгаге 1е :иоіа с.м. С-3172.
Нгаге іі йайо см. 0-4.
Нгаге рег (іі) гіасіо см. Б  10.
Нгаг(1а) соі йепН см. Б -200.
Нгаге сіе.ііго см. Б  227.
Нгаге сіісіоііо (соп 4ге сіасіі) см. О 382
Нгаге сНгіІіо см. О-565
Нгаге чс] рег 1е гаісіе см. Р-90.
Нгаге а ?аг сіссіа см. С-1809.
Нгаге іі Паіо см. Р-593.
Нгаге іі Наіо а хё см. Р 576.
Нгаге гіеі Ііепо а см. Р-663.
Нгаге рег Ііііега см. Р-738.
Нгаге цсі реі Іііі см. Р-800.
Іігаге а  Ііпе см. Р-825 Ь).
Нгаге Іе Нзсіііаіе а  чсі см. Р 929.
Нгаге аі (или іп) (опгіо см. Р-1009 
Нгаге ипа Ігессіа см. Р 1259.
Нгаге іі ІгиШ  соі сІепН см. Р-1404.
Нгаге 1а Іипе см. Р-1473.
Нгаге (иогі см Р-1573.
іігаге іиогі іі саро сіаііа ра^Ііа см. С-805.
Нгаге Іиогі 1е сагіе см. С-1103, 
іігаге Іиогі 1е датЬ е см. С -183.
Нгаге Іиогі 1а дгапа см. С 945.
Нгаге Іиогі 1е ип)тЬіе см. ІІ-81.
Нгаге а ^аііа  см. С-63.
Нгаге Іе ^аптЬе см. 0-134.
Нгаге дій см О 709.
Нгаг(іа) рій а гсі см. С-710.
Нгаге яіи ЬеггеНа см. В-591.
Нгаге дій ип ЬіссНіеге сіі ѵіпо см. В-715.
Нгаге дій ЬоНе см. С-711.
Нгаге (Іа) ЪиНа см. В-1395.
Нгаге етій а сатрапе (іорріе см. С-340.
Нгаге }гш а сіізіеза см. Е>-660а.
Нгаге ^ій а йорріо см. 0-829.
Нгаге дій Іедпаіе см. С-711.
НгагГа дій а  геіе ііорріа см. К-288.
Нгаге сгіи ІьНі і запН Йеі саіепсіагіо (или сіеі сіеіо, 

гіеі рагаііізо) см. 5-217.
Нгаге 1а доіа а см. С-863.
Нгаге аііа к ог|пе1Іа см. С-891.
Нгаге іпсІіеГго см. 1-213.
(ігагві іпсНеіго см 1-214.
Нгаге а іпйоѵіпаге см. 1-223.
Нгаге іппапгі см. 1-297.
Нгаге іппапгі Іа Ьагасса (или Іа Ьагса, іа саза, Іа 

Гатідііа) см. А -1353.
Нгрге іппапгі іі сопіо см С-2565, 
іігаге шпапгі рег 1о зігаісіо см. 1-298.
Нгаге а іге соп... см. I 401.
Нгагзі іп Іа см. Ь-13.

Нгаге і( Іассіо см. Л-50, 
іігаге пеі Іассіо см. І.-5?.
Нгаге іп Ііприа см. 1,-699.
Нгаге іп Іисе см. Ь-830.
Нгаге сіі Іипда см. Ь-954. 
іігагіа іп Іипдо см. 1,-947.
Нгаге соііе Іизіпдііе см. Ь-1022.
Нгаге іп т а і  зепво см. 8-638.
Нгаге аі тапдапеііе см. М-362.
Нгаге 11 гпапНсе (или і тап ііс і) см. М-727.
Іігаге рег таіН по см. М-958, 
іігаге Іе те іа іе  см. М-1072.
Нгаге а т іе ііо г  зепзо см. 5 639.
Нгаге тсссоіі см. М-1610.
Н.аге рег іі пазо см. N-54.
Нгаге і пегѵі см N 235. 
ітаге  сіайа позіга см. N-454.
Нгаге ип (или іі) пиг.іего см. N-597. 
іігаге діі огессЫ а ^сі см. 0-585.
Нгаге <](] рег діі огессііі см. 0-586.
Нгаге ГогессЫо аі сііаѵоіо см. 0-587.
Нгаге діі огессііі аі сііаѵоіо (или а  Маісо) см. 0-588. 
Нгаге а раііе іпіиосаіе см. Р-157.
Нгаге ІІ рапе соп 1а Ьаіезіга (или заззаіа) с.м. Р-255. 
Нгаге а цсі 1е рагоіе сіі Ьосса см. Р-510а.
Нгаге 1е рагоіе а саНіѵо зі&пііісаіо см. Р-584.
Нгаге рагШо см. Р-709.
Нгаге 1а ріеіга е пазсопсіеге іа та п о  см. Р-1780. 
поп Нгаге а різроіе см. Р 1847.
Нгаге а росііі см. Р-1917.
Нгаге а роіѵеге см Р-2014.
Нгаге зиі ргегго см. Р -2290
Нгаге аИа ргоргіа ЬоЙеда см. В-1100.
Нгаге аі ргоргі соІотЬі см. С-2153.
Нгаге ип ридпо см. Р-2409.
Нгаге аі диайгіпо см. 0-79.
поп Нгаге ип гадпо сіаі (или йа ип) Ьисо сл. К-98. 
Нгаге і г ет і іп Ьагса см. К-218.
Нгаге пеііа геіе (или пеііе геіі) см. К-287.
Нгаге іі заззо см. 5-256.
Нгаге каззі (или заззаіе) іп (или пеііа ргоргіа) соіогп- 

Ьаіа см. С-2147.
Нгаге іі заззо е пазсопсіеге 1а та п о  см. 3-251.
Нгаге зЬасН^П а сапіо Іегто  см. 8-270.
Нгаге сіі зсііегта см. 8-394.
Нгаге а  зогіе см. 8-1116.
Нгаге ип зозріго сіі зоіііеѵо см. 5-1131.
Нгаге зоНо см. 8-1190 
Нгаге 1о зрадо см. 8-1232.
Нгаге аИа зіа ііа  см. 5-1574.
Нгаге сіі зігізсіо см. 8-1948.
Нгаге зи чсі см. 8-1999.
Іігагзі зи см. 8-2000.
Нгаге зи асдиа іогЬа сіаі рогго см. А-1Ч5.
Нгаге зи чс! а Ьгісіоіе сіі рапе см. В-1209 
Нгаге ей 1е саіге а см. С-224, 
іігагзі зи і саігопі (соп 1е саггисоіе) см. С-240, 
іігагзі зи Іе тапісііе см. М-397.
Нгаге зи сіаі піепіе см. N-299.
Нгаге зи соі гаКі см. Р-30. 
поп Нгаге сіа {егга іп 1а см. Т-465.
Нгаге іп ип ігапеііо с.м. Т 83ч 
Нгаге ігорро іа согсіа см. С-2666.
Нгаге а ІиіН і Ьас1іего22(о1)і см. В-35.
Нгаге 1’иТНта сагіа см. С-1104.
Нгаге ГиІНто Ііа4о см. Р-58?. 
іігагіа соп ^іі ипсіпі см. 11-67.
Нгаге іі ѵеіо зидіі оссііі см. Ѵ-195.
Нгаіе ѵіа см. Ѵ-541.
Нгаге 1а ѵііа соі гіепН см. Ѵ-/64.
саріге сііе ѵепіо Нга (или сіа сЬе рагіе. ііга 11 ѵепіо)

см. Ѵ-254,
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поп езяег Ьиопо а Нгаге Іе Ьгасііе Йа коіо см. В і449. 
евзеге Нгаіо со те  ипа со~йг йі ипо бігитепіо см.

С-2650.
Іагяі Нгаге 1е саіге см. С-218.
ІаГ5І Нгаге рег 1е Іаісіе см. Р 39.
Іагхі Нгаге рег іі (еггаі(и)оіо см. Р-421.
Таг5І Нгаге 1е те іе  (йіеіго) см. М-1063.
Іагхі Нгаге 1е раіаіе см. Р 868.
рагеге диеііо сііе Нго ипа Іапсіаіа а Сгізіо см. С-3066. 
Нга^ч согпе ипа согба то ііе  см. С-2634.
656. Нга е т о і іа  а) суднлг-рядили; слово за слово; 

понемногу:
Тіга е т о і і а ,  5І ѵегте аі еоіііо со трготекзо : іі р г іт о  рге-» 

т іо  а пеззипо («Аітапассо Іеііегагіо», 1928).
Судили-рядили и в конце концов пришли к обычному ком

промиссу: первую премию не присуждать никому.
А ѵегіегіо со8і аН іІаІо, 1а ѵессЫа е іі гіотапгіб соза аѵеззе. 

ТІга е т о  И а , Іиі 1е гассопіо Іа зиа зіогіа (/. Саіѵіпо, «ГіаЬе 
ііа ііапе»).

Когда старушка увидела Принца, такого исхудавшего, она 
спросила, что с иим. Слово за слово и он рассказал ей, 
что с ним произошло.

Ь) (тж. а ііга е т о  Па) нерешительно, колеблясь:
ТІга е т о і іа ,  а ііа  Гте, зозрігапгіо е ЬогЬоіІапйо сЬе поп 

с’ега рій Итог сіі й іо , іі ргеіе саѵо Гиогі гііесі зоМі, роі аіігі 
.стцие (Ь. Вщ іагеііі, «Сагіопе. Ѵііа й і ип ііаііапо»).

Наконец, после долгих колебаний, вздыхая и бормоча, 
что де ныне перестали бояться бога8 священник выложил 
десять сольди и. помедлив, еще пять.

657. — (ип) ііга е т о І Іа  канитель, волынка:
Ва  аііога ё зіа іо  ші Ііга е т о і і а  сЬе Ііа рогіаіо а ііа  

зііиагіопе сіі сгіеі сІі о^&і («Ь’ипИ а», 14 оііоЪге 1969).
С того времени н началась вся эта канитель, которая 

привела к нынешнему критическому положению.
<2иі ега зогіо ип аНепгіатепіо і^поЫіе ад изо гіеі Ъогзагі 

пегі. ІпГаті саггохгеііі, іігаіі гіа саѵаііі зсЬеІеігісі, а ііа  Япе 
<3’ип ііга -е -то ііа  сіі ип’ога рег іі ргегго гісЬіезІо гіоро ип’ос- 
сЬіаіа іпсіадаігісе зиі ѵ іа ^ іа іо г і.  сопбисеѵапо а ііе  рогіе <3і 
Ыароіі {И. Раоіеііа, «Ье ііоііапе іигіозе»).

Возникла на потребу спекулянтам черного рынка подполь
ная биржа. Драндулеты, запряженные скелетоподобными 
клячами, после долгих препирательств о цеие и внимательного 
осмотра пассажиров, доставляли их к воротам Неаполя.
(Пример см. тж. С-1107).
658. — Іаге ііга е т о і і а  ^  канителить, судить да ря

дить, тянуть волынку:
ЛеШІа. — С’ега йа іт т а д іп а г зе іо і Е ц іі  8Іа Ьепе\ 5е Іп- 

ѵесе гіі {аге Іапіі Ііга е т о і і а  соп 1а Іатрасіа ^ІІ аѵеззе 
іе іеіопаіо  рег ип арри п іатеп іо , зі загеЪЬего іпсопігаіі Іиогі 
е загеЬЪсго зіа іі іи ііі сопіепіі (Л. В е Вепейеііі. « й а  ёіоѵейі 
а &іоѵе(Іі»).

Л  е т и ц и  я. — Так я н знала! И поделом ему! Если бы 
вместо всей этой канители с лампой она ему позвонила и 
назначила свидание, они бы встретились иа улице, и все 
были бы довольны.

ді Іігаг сіеііе Іепсіе см. Т-352.
659. Нга Нга пререкания, спор; колебания; канитепь, 

волынка.
660. — Гаге а Нга Нга тянуть что-л. в разные сторо

ны, тянуть что л. к себе; спорить из-за чего-л.
661. — Іаге (или  8Іаге) а Нга а Нга торговаться, 

рядиться (пример см О 472)
соп Гагіа сііе Нга см. А-1030 
весопйо і ѵепН сЬе іігапо см Ѵ-244.
— гедоіагзі хесопйо іі ѵепіо сЬе Нга см. V 275. 
яепга Нгаге ип ассійепіе см. А-69.
Гасдиа согге, е іі уапдие Нга см. А ѵ08.
Гагсо Ііга іпоИо [росо] см. А '.ООО 
Гаяіпо, диап-ГЬа тап д іа іо  1а Ьіайа, Нга саісі аі сог- 

ЬеІІо см. А-1230.
Іа Ь е з іе т т іа  е*га, Е*гаі 4огпа іп саро а сііі Іа Нга см. 

В-614.
саіиппіаге, саіиппіаге. сЬе а Нгаге йеігасдиа аі тиго 

8етрге 8е п’аНасса см. А-228.
Іа сагпе Нга (или  1е сагпі Нгапо) (е іі Йіаѵоіо ё воі- 

Іііе) см С 981. 
сагпе Іігапіе {а Ьиоп !ап1е см. С-980

с’ё реясс ^ а  Нгаг яи см Р-1357. 
сііі Іа Іе раііе, поп 1е Нга см. Р-158 
сііі Иа рій роіѵеге, е ріи Іігі см Р 2016 
сЫ Ьа іе&оіі сіі ѵеіго, поп Нгі ^азьі аі ѵісіпо см. Т-167. 
сЬі паясе ти іо  Ыхо^пс. сЬе Нгі саісі см. М-2і61. 
сііі 5І вепіе сиосеге (или всоНаге), Нгі а бё і ріесіі 

см. Р-1721.
сііі ігорро Ига Гагсо, Іо хрегга (тж. сЬі (горро ііга, 

Гагсо 8І крегга; сЬі ігорро Нга Іа согсіа, 1а зрегга; сЬі 
ігорро Нга, 1а согсіа вігарра или ргевіо всЬгапіа) см.
5 1385.

со те  ГаприіМа Ьа ргезг Г ато , Ьікодпа сЬе ѵайа 
с1оѵ’ё іігаіа см. А-755.

Іе с1І82га2'е 8опо со т е  (Іе) сіііеде сЬ(_ипа Нга ;’аНга 
(тж. ипа сііз&гахіа пе Нга ип’аНга) см. 0-632.

1а діи^Нгіа ё ІаНа со те  іі па$о: сіоѵе 1и 1а Іігі ѵі :л< 
см. С-783.

а Іип^а логйа Нга сЬі то г іе  аіігиі йе$1га см. С -2671. 
ип т а іе  Нга ГаИго см. М-250.
1а тоБса Нга іі саісіо сЬ’еПа риб см. М 2058.
i пегѵі еі* Нгапо см. N-236.
рагіаге хепга репваге ё со те  Нгаге вепга тігаге см. 

Р-461.
рагоіа (ІеНа е $а$80 іігаіо поп гііогпа (или поп 

іогпапо іпсІіеНо) см Р-597, 
ипа рагоіа Нга Гаііга см. Р-610
ii рій Нга іі теп о  (тж. і рій Н.апо і пило) см Р-1873. 
Чиапсіо Іа Ьоііе Іііа, росо рій ее пе Нга см. В-1088 
іі $апдие Нга см. 8-195.
а іетр о  (или аі іе тр і)  сЬе &і Нгаѵап ей Іе саіге 

соііе саггисоіе см. Т-231.
1а іепсіа Нга Іа Іепсіа см. Т 355,
Нга агіа (или ип’агіа ЬгиНа) см. А 1С61 
Нга іі Ііаіо а іе! см. Р-601.
Нга рій ип !і1о сіі Ьепеѵоіеп/а сЬе сепіо рап <1і Ьиоі

см. Р-805.
Нга рій ип реі сіі $оі(апа, сЬе сіоиісі раіа сіі Ьоѵі іп 

ипа ріапа см. 8-1153
662. Нга Нга е 1а согсіа 8І яігарра (или ргевіо всЬіап- 

4а) ргоѵ. не перегибай палку — сломается.
Нга ѵепіо! "М. Ѵ-285.
і Наѵадіі Нгап дііі Гаппо сч  1 886.
Ігізіе ё диеі саѵаііо сЬе Нга сопіго Іо $ргопе см. 

С-1398.
ІиШ і т а й і  Нгапо а ипо см М-978.

ТІКАТА }
663 Іиііо Й’ипа іігаіа одним дѵхом, без п :редышкр 
йаге ипа Нгаіа й’огессЬі а ^й см. О 548.

ТІКАТША ] 
йаге ипа Іігаііпа й’огессЬі а цй см. 0-548 

ТІКАТО т
664. ®4аге виі Нгаіо быть стесненным в средствам, 

иметь мало денег.
ТІКО т

665. ііго таезіго  ловкая проде ша, выходка.
666. Нго тапсіпо а) удар из-за угла; Ь) злая, сквер

ная шутка.
667. — !аге ип Нго тапсіпо а) нанести удар из-за 

угла; Ь) (тж. діосаге ип Нго тапсіпо) сыграть злую 
шутку.

668 Ііго то г іа іе  (или вессо; а) сап (болезнь лоша
дей); Ь) неожиданная смерть.

669. — аѵеге іі Нго хессо заикаться.
670. — ^іі ё ѵепиіо іі Нго вессо он испустил дух, 

умер.
Нго а Ье.ва^ііо см. Т-672.
671. Нго іп Ьіапсо холостой выстрел
672. Нго а ведпо (или а Ьегзадііо) а) тир; Ь) стрель

ба в цель; с) шутка, острое словцо.
673. ап іта іі или  ЬевНе; йа Нго а) тягловый скот; 

ломовые лошади: Ь) работая скотннка, жертвы юдне- 
вольногр тр^д а,"



674. а  Иго (тж. а ип Ііго Йі зсЬіорро)’ на- расстоянии 
выстрела; близко:

8і Іеѵо Іопіапо ипа зіагпа. разеагопо а Иго гіие Іогіоге... 
*па пеззипо 8раго; ѵоіеѵапо Іа Іерге (Р. Зізза , «Сассіа а ііа  
Іерге»).

Вдалеке поднялась куропатка, две горлицы пролетели на 
расстоянии выстрела..* ио никто не стрелял — все ж дали 
зайца.

Оі &іогпо іп ёіогпо бі аііепйеѵа сЬе Г а г т а іа  ііаіо-дегш а- 
піса... сЬе ^га огшаі а ип ііго ді зсЬіорро гіа АІезеапгігіа. 
іасезее іі Ьаіго йесібіѵо ѵегео іі йеИа гіеі Ыііо (Ь. Ргеіі 
«с іоѵіпегга, ціоъіпегга» ).

Со дня на день ожидалось, что итало-гермаиская группи
ровка... находившаяся на расстоянии ружейного выстрела 
от Александрии, сделает решающий бросок к дельте Ннла.
675. іп ип Нго а) одним выстрелом; Ь) одним ма

хом. сразу.
676. 5ііІ ііго тут же, тотчас, в один момент.
677. а ііго сИ т а п о  под рукой, близко:

— ...Соіезіа &епіе... сіісо і т іе і  соІІе&Ьі, аісипі, ЪасН. поп 
іи№ , Ьаппо а Ііго сІІ т а п о  і т е г г і  сЬе ѵоеііопо рег пиосегші 
(М. РиссІпі, «ЕЬгеі»).

— ...У этих людей... я хочу сказать, у моих коллег, за
метьте. у некоторых, а не у всех, под рукой сколько хочешь 
средств, чтобы мне навредить

а ип (іго сіі зсіііорро см. Т-674. 
678. сарііаге а Нго а цй подвернуться, попасться ко

му-л. под руку; попасть под удар:
— 5еп*і, ѴШогіо, т іс а  йоЬЬіато апйаге іп сегса йі пе- 

т іс і...  риапйо  сі сарііегаппо а  ііго а Нога зі, д ііеіе зиопе- 
гегпо Ш запіа  га&іопе (С. Вегпаті, «Ат оге ат аго»).

— Послушай, Витторио, мы вовсе ие должиы пускаться 
на поиски неприятеля... Вот если он попадется нам под 
руку, тогда другое дело, уж  тогда мы зададим ему жару.

сотЬіпаге ип ііго (или {іго ЬігЬопе) см. Т-681. 
679. е58еге (или гезіаге) Іиогі (гіеі) ііго быть вне до

сягаемости:
Ьисіа, ба га^іопе. зиа зі&погіа Ш изігізеіта репзегй а 

т еііегіа іп  ваіѵо: чиеі аИго роѵегассіо ш аі сар ііаіо  ё  іиог 
гіеі ііго (А. М апгопі, «I рготевзі Брозі»).

Само собой. Лючию его сиятельство позаботится убрать 
в безопасное место, а этот несчастный бедняга находится 
вне его досягаемости.

АпсЬе зе сі ѵебгешо, сі ѵ ебгето т о ііо  гіі гагіо, Коѵеггапо 
гез^а ип ро* ІиогІ ііго ( V. Ргаіоііпі, «М еіеііо»).

Д аж е если мы и будем встречаться, то очень редко. Ро- 
веццано ведь несколько иа отшибе.
(Пример см. тж. Т-400 Ь).

680. Іаге ип ЬеI ііго сделать л о в к и й  ход.
681. іаге іі ііго а) нанести удар:

II іогіо ега зіа іо  еио а есаійагзі е а ессііагзі: ё сойезіо
іі т о т е п іо  іп сиі сЬі ё іпіегеееаіо е’арргоііііа рег Іаг іі 
Иго (В. Сісоёпапі, «Ьа Ѵеііа»).

Ои сам был виноват в том, что погорячился и вышел из 
себя: в такой момент легче всего осуществить свое наме
рение и нанести удар.

Ь) (тж. сотЬіпаге ип Ііго или Ііго ЬігЬопе; !аге или 
^іосаге ип Ііго или ііго ЬігЬопе, ип ЬгиЙо ііго, ип гпаі 
ііго) сыграть злую шутку:

І/аЬ ііий іпе іп Іеі ЙІ теп ііге , Гогдо&ііо <Н раезаге Йа 
га^агга  рег Ьепе, 1е аѵеѵапо біосаіо ип Ьгиііо ііго (Е. Реа, 
«II Іогезііего»).

Привычка лгать и хвастать, выдавая себя за порядочную 
девушку, сыграла с ней злую шутку.
' — КоЪегІо поп ші аѵгеЬЬе Іа ііо  ип ііго сП диеііа іа ііа і — 
зееи ііо  <Зоп ІлЬогіо (О. Ѵегда, «II гпагііо сіі Е іепа»).

— Роберто никогда не сыграл бы со мной подобной шут
ки! — продолжал дон Либорио.

Сагіопе ега зе т р ге  сарасе... (И сотЫ паге ип ііго а зреее 
беі поіаЬіІі (Ь. Ві&іагеііі, «Сагіопе. Ѵііа сіі ип  ііаііапо»). 

Кар лоне был способен в любой момент... сыграть злую 
шутку с кем-нибудь из почтенных людей.

II 8оЫап!-В6 соп Іи ііа  1а ііоѵігіа сіеііе аѵѵепіиге согзе 
пеііа (ііеогйіпаіа зиа ѵііа поп ега гіиесііо а еаіѵагзі гіаі 
ііго сЬе 1а паіига е*°са а ІГ и о то  гіі сіпдиапі’аппі (В. Сісо- 
ёпапі, «Ьа Ѵеііах ).

Сольдани-Бо. несмотря на множество похождений в своей 
-беспорядочной жизни, не смог оградить себя от коварства 
природы, которая не прочь сыграть злую шутку с пятиде
сятилетним мужчиной.

— А І Г а * т і — егійагопо і  йие т аг іп а і, ассогіізі, ша ігорро 
іагйі, гіеі Нго ЫгЬопе ^іиосаіо сіаі ШіЬибііегі ( (^ . 8аІ%агІ, 
«И согзаго пего»\а

Т Ш  679

— К оружию! — закричали оба моряка, слишком поздно за* 
метив, что за  скверную шутку сыграли с ними флибустьеры. 
(Пример см. тж. С-2971).

гезіаге Тиог (гіеі) ііго см. Т-679. 
682. гітапеге «иі ііго внезапно умереть:

— Ыоп аѵеѵа ілевзо іі ріейе зи ііа  5о^1іа йеІГизсіо.^ 
гішазе еиі ііго (Р. Еап}апі, «Сессо Л'АбсоИ»).

— Едва он переступил порог... как был готов.

683. ѵепіге а (или  іп) ііго прийтись кстати.
ё ше^Ііо регйеге (или  ріиИозіо регйеге) ип ашісо сЬе 

ип ЬеІ ііго см. А-625.
ТІТОЬО ш

684. а іііоіо йі дс для, ради чего-л.; из, из-за чего-л.г
А іііо іо  гіі соггехіопе ^1* аНіЬЬіо ипа !гизіаіа  пеііе дашЬѳ 

(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге й і Ріпосскіо» ).
В порядке наказания он хлестаиул Пиноккио киутом по 

ногам.
685. с!аге (или  ігайаге гіі) іиііі і Шоіі всячески обзы

вать, крыть последними словами.
ТІ2ІО

686. ип Тігіо ^иа^ип^ие (тж. Тігіо о Саіо) ^  любой 
человек, кто-нибудь, первый встречный:

«Эиапйо Гейііоге СарреІН гпі ргорозе сЗі гіипіге аісипе йеііе 
шіе сошшейіе соп ипа ргеіагіопе о ргееепіагіопе сЬе сііг зі 
ѵо^ііа. іо аѵеѵо іп апіт о  йі гіѵ оіеегті аі Тіхіо о аі Саіа 
сЬе сег іатеп іе  аѵгеЪЬе йеііо  согпа оеіГорега т іа  (Е. Роззепіи  
«8еі соттейіе>, «Ргеіагіопе» ).

Когда издатель Каппелли предложил мне отобрать не
сколько пьес н снабдить их предисловием или вступлением 
(что в общем-то одно н то ж е), у меня возникло желание 
обратиться к первому встречному, который, конечно же, раз* 
нес бы мои произведения в пух и прах.

СЬе Тігіо о Саіо а Іого гізсЬіо е рег Іого сопіепіо ѵо* 
дііапо Гаг ріііига, бі ассотойіпо (и . ОіеШ, «Оііосепіо, поѵе- 
сепіо е ѵіа йісепйо»).

Если т о т  или иной смертный ж елает иа свой страх я  
риск и для собственного удовольствия заниматься живо** 
писыо, что ж, это его дело.
(Пример см. тж. В -1244).

687. ип ЬеІ Тіхіо (или  ііхіо) полное ничтожество: 
8іІѵіо. — 5еі ип Ьеі Тігіо Іи! Іо ѵі зопо гіізроеііззігпо, 1о

заі Ьепе! (I. 8ѵеѵо, «Ьа ѵегііа»),
С и л ь в и о . — Ну и хорош ты гусь! Ты ж е отлично зиа* 

ешь. что я к вам прекрасно отношусь!

688. гііге Тіхіо е Саіо ^  говорить о том о сем: 
Реггііо, поп гіезсо а Ьеге зіаеега: ІІ ѵіпо гпі зі І е г т а  1п

^оіа. Ма регсЬё ерозагіа? Ыоп зі ро^геЬЬе }агпе а т епо? 
Ыоп е’ё гіеііо сЬе Тігіо е Саіо (V. О іеііі, «Иоппе, иотіпі в  
ЬигаШ пі»),

Черт возьми, сегодня я ие могу пить — вино застревает 
в глотке. Чего ради я должеи жениться на ней? Разве 
нельзя обойтись без этого? Ведь мы только и сделали, что 
поболтали о том о сем.

ТІ22СШ Е т 
689. Ііггопе сПп?егпо исчадие ада.
690. поп ё Ііггопе сЬе поп аЪЫа П зио *ито ргоѵ- 

всякая головешка по-своему д ы м и т ;  ^  всяк по своему 
с ума с х о д и т .
ТО*

Гаге а т о ’ е а іо’ см. М-1661. 
ТОССАКЕ ѵ 

691. іоссагпе (іапіе) а) получить на орехи; Ь) много 
пережить; иметь неприятности:

— ...Ті зі ш еііе а йогшіге сіі Іа. пеііа са те га  йі т іо  зио- 
сего. Оиеі іееіопе поп Ьа ѵоіиіо зарегпе йі гіепігаге.

— Е ^ е и іѵ а те п іе , Сесіпа, т і  раге сЬе пе аЬЬіа іоссаіе ра* 
гессЬіо,— йтезе ТееНпа (С. Сазчоіа, «II іа&ііо йеі Ьозсо»)*

— ...Ты ляжеш ь там , в комнате моего тестя. Этот упря
мец и слышать не хочет о том, чтобы вернуться домой.

— Да... пожалуй, Чечина, ему попало как следует, — ска-* 
зала Тестнна.

Іоссаге іі ЬіссНіеге соп цсі см. В-716. 
іоссаге ЬотЬа см. В-1013. 
Іоссаге цсі пеііа Ьогза см. В-1045. 
Іоссаге Іа сатрап а см. С-341, 
поп іоссаге ип сареНо см. С-653. 
Іоссагкі іі сарреііо см. С-850. 
Іоссаге іі саргіссіо сіі... см. С-889.

т
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(оссаге 1е сЬіаѵі см. С-1705.
(оссаге іі сіеіо соі (или соп ип) «1і(о см С -1859. 
(оссаге чс5 а сіѵеііа см. С-1993.
(оссаге іі соссіііо см. С-2002.
(оссаге ипа согсіа а цй см С 2667:
(оссаге Іа согсіа 8еп8іЬі1е а чй см. С-2668.
(оссаге іі сиоге Йі дс см. С-3286.
(оссаге пеі сІеЬоІе см. Б-75. 
поп (оссаге сол ип с1і(о см. О 708.
(оссаге ипо сіоѵе ^1' Йиоіе (или Йоѵе іі гіеп(е сіиоіе) 

см. Б-745.
692. (оссаге сіоѵе діі ргисіе дать кому-л. повод 

высказаться.
(оссаге {егго см. Р-456.
— (осса Іегго! см. Р-457. 
госсаге /Ш  Гопсіо сіі пг. см. К-1013.
(оссаге іі Іопсіо см. Г-1034. 
тоссаГе 1а ігестоіа см. Р-1292.
Іоссаге пеі ^иісіаіехсо см. С -1195.
(оссаге 1е іп(ігпе ПЬге сіеі сиоге см. Р-615.
(оссаге іі Іа(о сІеЬоІе см. Ь-223а.
(оссаге 1а т а п о  см. М-676.
(оссаге сот шапо дс см. М-677.
(оссаге Іа т а к ѵ т а  евргеміопе см. Е-200.
(оссаге 1а тепю гіа см. М 1092.
(оссаге (Іа) т е (а  см. М-1310.
(оссаге іі пазо а цй см. N-67.
(оссаге Рогіо см. О 608.
(оссаге сіі реппа см. Р-1186.
(оссаге і реппеііі см. Р-1196.
(оссаге іі репо соі теп (о  см. Р-1434.
(оссаге 1а ріада (соі йі(о) см. Р-1482.
(оссаге 1е рій гіро.чіе (іЬге сіеі сиоге см. Р-615. 
(оссаге іі роі.чо а чсі см. Р-1993.
(оссаге іі рип(о см. Р-2541.
(оссаге іі рип(о сііе сіиоіе см. Б-745.
(оссаге ип гіѵеіііпо см. Н-462.
(оссаге ксассо (ш аі(о) см. 8-298.
(оссаге ипа хоіа соггіа см. С 2669.
(оссаге яоіо 1а согіессіа сіі дс см. С-2835.
(оссаге іп 50г(е см. 8-1117.
(оссаге 1е 8(еІ1е соі саро см. 8-1693.
(оссаге 1е ®ие см. 8-2074.
(оссагпе (ап(е см. Т-691.
{оссаге іі (а®(о см. Т-126.
(оссаге ип (а8(о см. Т-127.
(осса-е ип (ах(о ІаЬ о  (или зЬадІіа(о) см. Т-129, 
(оссаге (егга см. Т-424.
поп (оссаге (егга рег іі дгап ріасеге см. Т-432.
(оссаге ип (еггепо сііе 8со((а см. Т-458.
(оссаге 1’идоіа см. Ц-47. 
поп (оссаге Гиеоіа см. ІІ-48.
(оссаге Гитоге см. С-63.
(оссаге 1а ѵепа см. Ѵ-206.
(оссаге 1а ѵегі(а см. Ѵ-348.
(оссаге ®и1 (или пеі) ѵіѵо см. Ѵ-807. 
соі (оссаге «1і аппі см. А 894.
693. а (оссо е поп (оссо совсем близко, рядом; с ми

нуты на минуту:
— 5арріаіе гіищие сЬе іо его ип ЬигаШпо <іі Іе^по соше 

8опо ое^і; ша піі Ігоѵаѵо а *оссо е поп Іоссо йі сііѵепіаге 
ип га&ахго (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Р іпосскіо»).

— Так знайте ж е, что я был деревянным человечком, как 
и теперь, но с минуты на минуту должен был стать маль
чиком.
Ьасіо сіі Ьосса креме іі сиог поп (осса см. В-44. 
Ьогга а сііі (осса см. В-1120.
1а сат іс іа  поп діі (ссса іі Гіапсо (или іі хейеге, іі 

сиіо) см. С-296.
сііі ЬагЬа поп Ьа. е ЬагЬа (осса 8І тегі(а и:ю хсІпіаИо 

пеііа Ьосса см. В-259.
сЫ 5І диагйа сіаі саісіо Йеііа токса, (осса -]иеІ <3е1 

саѵаііо см. С-141.

сМ я ітріссіа йе’ ІаШ аНгиі, сіі (ге та іапп і ^Ііепе 
(оссап сіиі см. Р-292. 

сііі поп ®а Іе по(е поп (оссііі согсіа см. N -470. 
сііі (ссса соп тап о , ѵа капо см. М-698, 
сііі (осса 1а ресе $’ітЬга((а (или 5І 5022а) см. Р-957.
694. сііі пе (осса, яоп 8ие (тж. а сііі (осса, (веса) 

кому попало, тому и попало:
Ь о іе ііа іо ге  йаппе& ^.а бепга то4іѵо, а сечо, я р .,  вепгіо 

й івегаг іе  ип ро ’ с о т е  Г а и іо р о т р а  чрагве 1’асд иа . а сЬі (осса 
(осса (А. Могаѵіа, «Нассопіі готапі

Тот, кто о б л ад а ет  этой силой, м ож ет сглази ть без при
чины, просто так . Он сеет несчастья примерно так, как  во 
дяііой насос р азб р асы вает  бры згь: кому попало, тому и 
попало.
(Пример см. тж. С-1852).

1а сгосе е і іап(егпопі (оссап ветрге а  рій тіпс.ііопі
см. с -3099.

ріі е®(геші 5І (оссапо см. Е 227.
ііпсііё ипо Ьа і с1ег(і іп Ьосса, поп 8а циеі сЬе діі 

(осса см. Б -210.
Іа т а іа  Гештіпа ё соте іі ѵІ8сЬіо, поп Іо (осса иссеііо 

сЬе поп сі Іавсі реппе см. Р-405.
поп те((ег Ьосса сіоѵе поп (і (осса см. В-939, 
поп діі 8І рио (оссаге іі па80 см. N-78. 
поп (оссаге іі сапе сЬе діасе см. С 501. 
поп сі (оссііега перриге ипа товса см. М-2059, 
діі оссЫ я’Ьаппо а іосса. соііе дотН а см. 0-25і 
аі ре^віо рогсі (оссапо 1е тед ііо  реге см. Р-2068. 
а рогсо ріетго поп (оссо рега т е г г а  см. Р-2069. 
чиапйо Гасциа (осса іі соПо, (и((і ітрагапо а пио(аге 

см. А-251
сшапйо іі райге 1а сагпеѵаіе, аі (і^ІіиоН (осса а іаг 

1а диагекіи а см. Р-40.
(осса(і іі па80 см. N-80.
аі (оссаг сіеі (ав(і 8і сопо.чсе іі Ьиоп огдапі8(а см. 

Т-130.
ѵесіеге е поп (оссаге ё ип ЬеІІо 8ра8ітаге см. V 130. 
ипа ѵоКа рег ипо (осса а  (и((і см. Ѵ-959. 
гага а  сЬі (осса! см. 2-26.

ТОССАТО 
1осса(о аі сегѵеііо см. С-1557.
(осса(о іп (ев(а см. Т-494.

ТОССО I 1. адд  
е88еге (оссо пеі сегѵеііо см. С -1575. 
еввеге (оссо пеі потіпе ра(гі: см. N-443. 
ке 1о 8(гитеп(о поп ё (оссо, поп 8і 8а сііе ѵосе аЬЬіа 

см. 8 , 966.
ТОССО I 2. т

695. *осго И’ассі(1еп(е апоплексический удар.
696. (оссо сіі реппа штрих.
697. (оссо іп реппа рисунок пером.
698. йаге іі (оссо подать знак.
699. Іаге аі (оссо а) гадать на пальцах; Ь) играть 

в чет- нечет.
ТОССО II т

700. (оссо сГа8Іпо (или сіі ЬігЬопе, йі Іап(е) круглый 
дурак.

701. (оссо с1’іга сіі Оіо негодяй.
702. ип (оссо сГиото [сіі сіоппа] крупный, рослый 

мужчина [крупная женщина].
ип росо с ип росо 1а ип (оссо см. Р-1928.

ТООАЕО 
8(аге (га Магсо е Тобаго см. М-764.

ТОСА /
703. ргепйеге (или іпй088аге) 1а (ода надеть тогу, 

стать адвокатом или судьей.
ТОСАТО а^8  

8(і!е (ора(о см. 8-1715.
ТОСЫЕНЕ ( т ж .  ТОКЯЕ) ѵ 

(оеііеге а.гциа е Іиосо см. Р-1528.
(о^ііеге 1’аплпа см. А-816.
(о§Гег8І ^іі аппі см. А-903.
(о^ііеге Гапп сН та п о  а цсі см. А-1116.
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(оеНеге а ч<3 іі ооссопе сіі Ьос;а см. В 903.
(оеііегьі іі Ьоссопе сіі Ьосса см. В-904.
І0{т1іеге іп Ьгассіо см. В-1175.
(одііеге іп саглЬіо с.м. С-252.
(одііеге Іа сат іс іа  см. С-287, 
поп іоеііеге ип сареНо см. С-653.
Іоеііеге іі саро а см. С-792, 
іоеігеге іі сареііо см. С-857.
(о^ііегзі ип саргіссіо см. С-890.
(о^ііеге 1е са&іадпе (сіаі .иосо) соп 1а гаіпра (или 

соп 1о гатріпо) сіеі §аНо (или соііа та п о  аі(гиі) см. 
С-1257.

(одііеге Іа саѵсгга см. С-1408.
(одііеге Н сегѵеііо а чсі (тж. Іо^ііеге цсі сіі сегѵеііо) 

см. С 1611.
(о^Ііеге іі сіЬо см. С-1799.
Іо^Ііеге а  іі сіЬо сіі Ьосса см. В 903 
Іорііег&і іі сіЬо сіі Ьосса см. В-904.
(одііегзі іі сосотего сіі согро см. С-2014.
(одііеге сопітіаіо см. С 2313.
(о&ііеге Іа согагга рег тод ііе  см С-2628.
(одііегзі ипа со8(о1а йаКа зсіііепа см. С-2979.
Іоеііеге сгесіііо см. С-3029.
ІОЕІіегві с1аѵап(і чс) см. 0-59.
(од1іег8І Йіпапгі а чсі см. 0-448.
Іорііеге іі <Ш(игЬо см. 0-666.
(одііеге оі (или сіа) оозко см 0-865 
іоЕІіегві сіі СІ0550 дс см. 0-866. 
іоЕІіеге Гепігаіа а цсі см. Е-79.
(одііеге іп ГаМо см. Р-103.
ІОЕІіеге. іі 1іа(о а  цсі см. Р-592.
(одііеге (иосо е асдиа см. Р-1528.
(о&ііеге Іе {гатЬе а чсі см. С-181, 
іоеііегві с1’ітріссіо см. 1-123.
(одііеге Гіпсапіо см. 1 149.
(одііеге Гіпсотосіо см. 1-173.
(оеііеге іпсгетепіо см. 1-181 
І0{гІіеге іі Гите сіедіі оссііі см. 0-222.
(одііегві 1а та8с1іега см. М-900 
ІоеНеге Іа т е м а  а цсі см М 1260.
(овііеге сіі те гго  см. М-1350.
(одііегзі сіі те гго  см. М-1351.
(одііеге сіаі (или аі, сіеі) гчопсіо см. М-1803.
(одііеге Іе то88е см. М-2086.
Іоеіірте (или (огге) іп то((едеіо  см. М -2114.
(одііеге вЦ ^ссііі см. О 222.
(одііеге гі’осс1ііо см. 0-223.
поп (одііеге діі оссііі сіі <1о58о см. 0-184.
(о^ііеге Гоііо сіаі Ііазсііі см. Р-560 
(одііеге а  цО іі рапе сіі Ьосса см. В-903.
(о^Ііегы іі рапе сіі Ьосса см. В-904.
(одііеге 1е рагоіе (іп или сіі Ьосса) а да см. Р-580. 
іоеііеге і раззегіпі Гиогі йаііе т а п і см. Р-743.
Іорііеге а іі ра®(о сіі Ьосса см. В-903.
♦окііегы іі ра8Іо сіі Ьосса см. В-904.
(одііеге Ііпо а’ раіегпозігі см. Р-876.
(огге ІІ реіо а ип Ьие см. Р-1122.
Іорііегзеіа регііпо соі сііаѵоіо см. 0-328.
(одііеге 1а ре/всла ’с1і чсі см. Р-1326.
(ор1іеге (или (огге) сіі рево см. Р 1388 
(одііеге ип рево сіаі сиоге см Р-1389.
(одііегві ип резо сіаі сиоге (или сІаПо віотасп) см. 

Р-1390.
іовііегхі дсі Йаі (или сіа (га і) ріесіі см. Р-1664. 
(о&ііеге ІІ ріггісоге а чсі см. Р-1886.
(сдііеге іі гевріго сІаПа Ьосса см. К-261.
(одііеге іі $а1и(в а  дсі см. 8-132.
(о<*!іеге Йі 5е^віо см. 8-574.
(о ^ 'еге  1а зеііа см. 8-601.
(овііеге а чсі ипо 8рісс1ііо сіі сгосе см. 8-1398.
(о^Ііеге ипа (или 1а) 8ріпа сіа.1 сиоге см. 8-1430. 
(о^Неге ст|і врігііі см. 8 -148 ',

(о§1іег5І (ЗаІІа (ев(а см. Т-603.
І0 2 [іег^8і) чс! сіі (или  сіа) (огпо см. Т-769.
(оеііеге іі ѵапіо см. Ѵ-73.
(оеііегзі 1а ѵі(а см. Ѵ-765,
Іостііеге 1а ѵоКа см. Ѵ-954.
сіаге сіаііа рог(а е (о^Ііеге Йаііа Нпехіга см.

Р-2098.
поп 8ареге (одііеге ип сіііо сіаі вегіеге см. 0-705.
іі Ьгипо, іі Ьеі поп (одііе см. В-1271.
сіа са((іѵо сІеЬИог (одіі ра^ііа рег Іаѵог см. 0-72.
сопіісіепга іо^ііе гіѵегепга см. С-2419.
іі сіапііо (одііе апсііе іі сегѵеііо см. 0-24.
гіоѵе поп п'ё поп пе (овііг пеапсЬе Іа ріепа см. Р-1742.
іо1{га іі сіеіо см. С -1864.

Т01ХЕКАМ2А і 
са«а сіі (оііегапга см. С-1123.

ТОМА /
К о та  е (о т а  см. К 501.
— {аге К о та  е (о т а  см. К-502.
— рготе(4еге К о та  е (о т а  см. К-503. 
саріге Р о т а  рег (о т а  см. К-506.

ТОМ В А { 
ши(о со те  ипа (отЬ а см. М-2256.
(гі®(е со те  ипа (отЬ а см. Т-936, 
вііепгіо сіі (отЬ а см. 8-792. 
сіаііа сиііа аііа (отЬ а см. С-3140
704. с о т е  іп ипа (отЬ а ^  в полном молчании; со

вершенно секретно:
Аѵеѵа ітр ага іо  биЪііс а гіс^гйагбеіо совГ, соп 1е 5етр  сі 

іпігіаіі, с о т е  1о бсопобсіиіо аѵеѵа гассотапйаіо: О. М. 
ѵіа С. 26: регсЬё іи ію  йоѵеѵа кѵоІ^егЕі пеі бііепгіо е пеі 
еедг*=Іо, с о те  іп ипа ІотЬ а (О. Тевіогі, «II Вгіапга е аіігі 
гассопіі»).

Он тотчас ж е запомнил адрес так, как советовал ему 
незнакомец, — только по первым буквам: Дж . М., ѵл. К., 26. — 
потому что все нужно было держ ать в строжайшей тайне 
и уметь молчать, как могила 
соп ип ріесіе пеііа (ошЬа см. Р-1603. 
езкеге 8едге(о со те  ипа (отЬ а см. 8-591.
705. евяеге ипа (отЬ а уметь молчать, держать язык 

за зубами: зопо ипа (ошЬа! могила! (в ответ на просьбу 
молчать).

706. гіѵоКагаі пеііа (отЬ а перевернуться в гробу:
Міо райге, доп^оіапсіо, .сі гіѵоііб п еііа  ІошЬа? (С. Магоііа, 
«Маі сіі О аііегіа»).

Моего отца это так бы порадовало, что он переверлулс* 
бы в гробу?

ТОМВОЬА і
707. (аге (отЬоІа а) свалиться, покатиться кубарем, 

полететь кувырком; Ь) разориться, потерпеть кпах. 
ТОМВОЬОТТА і

708. (отЬоІоКа тогЬісІа простачок.
Т0М М А50

709. е.«еге (или  Гаге) со те  5ап Т о ттах о  верить 
только тому, что очевидно: ё соте  5ап Т о ттазо , 5е 
поп ѵесіе поп сгейе он как Фома неверный — не пове
рит, пока сам не увидит.
ТОМО I т

710. (аге (с т і много говорить, писать.
711. $(аге іп ип (о то  быть неразлучными.

ТОМО II т
712. ё (о то  йа Іаге диеііо е аИго он может что-ни

будь выкинѵть, от него всего ждать можно.
ТОМО III т

713. поп пе іагеі ип (ото  іп киііа рарііа ^  с места 
ие сдвинусь, шага не сделаю.
Т О М С А  і  л

де((аге Іа (опаса аііе огІісИе см О 655.
714. іпсіовваге (или  ѵе®(іге) 1а (опаса надеть рясу, 

постричься в монахи.
ТОМАКЕ ѵ

715. пеапсЬе а сііг 8е (иопа ни в коем случае.
716. (ап(о (опо сЬе ріоѵѵе наконец-то что-то пилуча* 

ется; конец — делу венец.
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ТСМОО ацц е т 
(опйо со т е  Іа Іипа (іп чиіпшаес.ша) (тж. ріи (опйо 

йеііа Іипа) см. Ь-885
717. (опйо с о т ’ипа т е іа  а) круг пенький как яблочк^ 

Ь) круглый дурак.
(опйо со т е  ГО йі Сіоііо (тж рій (опйо йеІГО йі 

Сіо((о) см. С-616.
(опйо йі реіо см. Р-1080. 
сНіаго е (опйо см. С-1679. 
вапо е (оп^о см. 5-199. 
ип по (опйо см N-320. 
ѵосе (опйа си  Ѵ-826.
718. (опйо (опйо ни много ни мало, круглым счетом. 
пеапсЬе ипа Ііга (опйа см. Ь-729
аѵеге Іа Ііп§иа (опйа йеі Ыеві см. Ь-666.
719. аѵеге йеі (опйо быть простаком, глуповатым, 
йіге $сЬіе((о е (опйо см. 5-425-
еввеге йі храііа (опйа см. 5-1257.
(аге іі ЬоссЬіпо (опйо см. В-955-
(аге ип (или  іі) питего (опйо см. N-695.
720. Іагіа (опйа наделить дел:

АІгаі еН оссЫ е ай ип Ігаііо  гпі рагѵе сііе ІиИі ди«. Рарі
гпі еиаггіаззего соп і Іого оссЫассі, согпе рег <іігші: «АЬ6.

ГЬаі Іа ііа  Іопсіа, ога гіеѵі гірагаге» (А. Могаѵіа, 
«Миоѵі гассопіі гот апі»),

Я поднял глаза, и вдруг мне показалось, что все эти 
папы строго смотрят на меня со стен церкви, как будто 
хотят сказать: «Зй, Д ж ндж и, наломал ты дров, теперь 
исправляй».

§е((аге і1 §іассЬіо а (опйо см С-419, 
тепаге 1а т а г г а  (опйа см. М 1001.
721. «риіаге (опйо говорить с апломбом; быть о себе 

высокого мнения, воображать, надуваться от важности.
722. с(іі па$се (опйо поп тиоге чиайго ргоѵ. дураком 

родился — дураком и помрешь.
сЬі паксе чиайго поп тиоге (опйо см. <3-15.
і йапагі 80п (опйі е гиггоіапо см. 0-132. 
поп веіпрге Іа Іип? 8(а іп (опйо см Ь-916.
і чиа(( іпг коп (опйі см. С} 89.

ТОNРАNО т 
(аге ревса іп ип (оп(апо см. Р-1337.

ТОМЧІІМ і
723. гаге (оппіпа йі цй стереть кого-л. в порошок. 

ТОММО т
(аге со те  іі йеІНпо сЬе те ((е  і (оппі пеііа геСе е роі 

ясарра см. 0-80.
ТО Г10  (уст. ТиОКО) іп 

апйаге а  (опо см. Т-725.
724. саіаге йі (опо ~  выйти из моды, потерять цен

ность; потерять авторитет.
сатЬіаге (опо см. Т-730
725. с а т т іп а ге  (или  апйаге) а (оі.о идти, проходить 

нормально.
саѵаге цй йі (опо см. Т-729
726. йаге іі (опо задавать тон.
727. йаг8і ((и((о) ип (опо важничать, напускать на 

себя важность, заноситься:
Магіо 8І гіаѵа (иі(о ип (опо е оові а Ѵгоѵагіо поп сі

ап с іа тт о  рій (/'. Раітіегі, "Ье ресоге пеге»).
Марно важничал, и мы больше не ходьли навегіа-ь  его.

728. (аге аЬЬа$$аге іі (опо а цй сбить спесь с кого-л.
729. Іеѵаге (или  саѵаге) цй йі (опо сбить кого-л. с 

толку.
730. ти(аге (или  сатЪіаге) (опо а) изменить тон; 

Ь) переменить тему разговора.
731. гіте((еге цй іп (опо вернуть, наставить кого-л. 

на правильный путь
732. гівропйеге а  (опо =  отвечать в тон; не усту

пать (пример см. Р-651).
733- 5(аге іп (опо а) быть в здравом уме, хорошо со

ображать; Ь) придерживаться определенных рамок, дер
жаться чинно.

734. (епеге іп (опо держать в рамках, держать в 
руках.

ивсіге йі сНіаѵе е йі (опо см. С-1708.
735. ивсіге йі (опо потерять нить разговор ?, ртв :чать 

невпопад.
736. — (аге иксіге йі (опо сбить с толку.
3^7. ѵепіге іп (опо прийтись кстати.
738. ё іі (опо сНе (а 1а іпи&іса =* тон деіает му

зыку.
Т01ЧТ0 т

739. (аге іі (Ііп(о) (оп(о (или (о т о  (іпіо) валять ду
рака, прикидываться дурачком:

— Г>Іоп сарізсо ргоргіо.
— 5і, зеі Ьгаѵо а (а іс  іі (іпіо іопіо. Сгегіі сЪе поп аЬЫа 

сарііо сЬе іпіепгіопі Ьаі? (С. Сазяоіа. *ІІ іацііо  йеі Ьоісо»).
— Я тебя просто не понимаю.
— Д а, ты умеешь валять дурака. Думаешь, я ае помял, 

куда ты метишь?
АІІога іі вепегаіе *і вІиГа е сіісі . ѵеггб еіигіісаіо ее 

бопо рагго  о ее [аосіо іі Ііпіо Іопіо (А. Сегѵі, с /  т іеі $е'ів  
НяЧ>).

Тогда генералу это надоело, и он сказал, ѵт надо еще 
разобраться — сумасшедший я или корчу из і-ебя дурачка. 
(Пример см. тж. А-617; Ѵ-168).

ТОРІСО а щ  
1ио§Ні (орісі см. Ь-965. 
и ото  (орісо см. 11-122.

ТОРО т
740. (оро й’аШеге'о гостиничный вор іпример сл, 

М-1525).
741. (оро йі ЬіЫіо(еса книжный червь.
742. рій ип(о Й’ип (оро а) сильно напомаженный; 

Ь) промокший насквозь, мокрый как мышь.
рій ѵессЬіо Йеі р гіто  (оро см. Ѵ-92. 
сойа йі (оро см С-202С 
(ип) зассо йі іорі см. 5-16.
743. йа Таг гігіеге і іорі курам на смех.
744. апйаге е ѵепіге сопіе Іорі 1п ип ^гапаіо сновать 

туда-сюда, кишеть как мыши в амбаре:
і /е в іг е т іій  гіеі соггігіоіо ё Ы оссаіа гіа ип в&епіе е I ро(і« 

2 іоііі іп ЬогеЬезе ѵаппо е ѵепдопо соше іорі іп ип &гапаіо 
(Р. Сіоѵаппі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Конец коридора блокирован агентом, а по всей гостинице 
так и снуют полицейские в штатском, прямо как мыши в  
амбаре.
аѵеге &1і аппі сіі ргіто  Іоро см. А-899. 
аѵеге Гаг т е  сН сіпчие іорі см. А-1097. 
йаге Гогте аі Іорі см. 0-612. 
йіѵегіігзі с о т е  іі §аМо соі (оро см. ^-7^7.
Таге соп дсІ со те  Та Іа ^а ііа  аі (оро см. 0-262.
745. іаге Іа ііпе (или  1а т о г іе )  йеі (оро (тж. !аге 

1а т о г іе  йеі зогсіо) ^  плохо кончить:
І/іп&едпеге сЬе гіігіееѵа і Іаѵогі гіеііа саѵа, бі Ігоѵаѵа а 

іеаіго ^ие11а вега, е поп аѵгеЬЬе сашЬіаІо 1а зиа роіігопа 
соп ип ігопо, аиапгіо ѵеппего а сегсагіо рег іі ЬаЬЬо Й! 
М аіреіо, сЬе аѵеѵа Іа((о 1а шогіе сіеі зогсіо (С. Ѵег%а, */?о5-
50 тпаіреіо»).

Инженер, руководивший работами в шахте, в тот вечер 
сидел в театре и блаженствовал, когда ему пришли сказать, 
что отец Мальпело задавлен насмерть, как крыса при об
вале.

(аге (Іа) &а((а тог(а  (или Іа &а((а йі ІѴ>а$іпо) сЬе 
сЬіийеѵа §1і оссЬі рег поп ѵейеге і (орі см. О 248. 

гаге со т е  Іа 'попіарг.а сЬе раг(огі іі (оро см. М-1847, 
(аге Іа тог(е  йеі (оро см Т 745
746. (аге со те  і  (орі іп сатрапііе ^  приписывать 

себе несуществующие заслуги (ср. и мы пахали).
(аге со те  і (орі йедіі хрегіаіі сЬе Іессапо 1 оагаіюіі

см. В 230
(гіосаге а ра((о е (орі ( и м  аі ^а((о е аі юро) см

С-298.
іпве^паге аі ра((і а ргі пйеге і (орі см. С 29?)
Іессаге і ЬагаКоп со те  і Іорі йе§Іі $регіаІі см Б 230 
те((еге яи Гагте йі сіпцие (орі см. А-1097.
747. рагеге ип (оро и$сі(о Йа ип огсіо а) промокнуть 

до костей; Ь) быть прилизанным, напомаженным.
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/43. поп гііеѵые ип івро ничего не добиться.
749. 8Іаге (или ѵіѵеге) с о т е  ип (оро іп ипа іо г т а  <11 

Сосіо (или  пеі (о п п а ^ іо )  чувствовать себя как рыба 
в воде; как сыр в масле кататься-

— Соше віаі, т іо  саго Ьисіепоіо?
— Вепі55Іто: соше ип іоро 1і ипа (огша <91 оасіо р а г т і 

БІапо (С. Соііойі, « іе  азѵеп.аге йі Р іпосскіо»).
—'К ак 'пож иваеш ь, дорогой Лучиньоло?
— Превосходно: к?,к сыр в & шле.
>051 бивдие ѵіѵеѵа о гт а і 11 Рагопгіпі, с о т е  ип (оро пе) 

Іч>гі іа в р о  <Р.СЫага, «І.а врагНгіопе» ).
Так и жил теперь Паро-цини — как сыр в масле катался.

Іп а$8епга йеі &а((о (или 4еІІа ^аііа} і (орі Ьаііапо
см. С-308.

сіі са$а Іа раНа, іі (оро поп евсе а  согро ріепо см.
0-269.

с’ё ріи (гарроіе сНе (орі см. Т 844
сНі паксе 5і &а((а, рі^ііа 1 (орі аі диіс см. С-271.
сіо сНе поп роіё дтапііа сіі Іеопе роіё аепіе сіі (оро

см. ."-981.
Геіетапіе поп ассЬіарра іі (оро см. Е-44.
i (і&ііиоіі сіеі &а((і рі&Ііапо і (орі см. Р-706 
&а((а іп&иап(а(а поп ргезе т а і  (оро см. С-274.
ii Іеопе еЬЬе Ьікорпо сіеі (оро см. Ь-383.
1а топ(а&па Ьа ^епегаіо (или па раг(огі(о) 11 (оро 

см. М-1850.
■поі. (и т а і  (га((а сЬе поп соггевзе аі (орі см. С -276. 
^иапс^о поп с’ё іі &а((о, і (орі Ьаііапо (тж. ^иапс1о 

Іа §а((а поп ё іп са$а или іп рае$е < (орі Ьаііапо) см.
0-308.

(аі рі&ііа іеопе іп аззепга, сЬе (е т е  ип (оро іп рге- 
5епга см. 1.-386.

(агсіі $’аѵѵе(1е іі (оро, ^иап(1о $і (гоѵа іп Ьосса аі 
^а((о см. Т-86.
Т0Р01ЛІѴ0 т  

Ь іпоп(а&па Ьа &епега(о (или Ьа раг(огі(о) ип (ороііпо 
см. М-1850.
ТОРРА I

750. (аге (11 цсі (оррс сіа всагре пользоваться ч ь и м и - л .  
услугами

751. те((егсі ипа (орра кое-как уладить дело.
752. те ((ы е  ипа (орра с!ігітре((о аі го((о в ы й т и  из 

положения.
753. т е ^ ііо  ипа (орра сЬе ипо всігисіо ргоѵ. лучше 

что-нибудь, чем ничего; из двух зол выбирай меньшее.
754. 1а (орра поп аггіѵа аі го((о это — бесполезное 

средстве. =  что мертвому припарки.
ГОКАСЕ т

755. ^опНаге И (огасе важничать, надуться от важ
ности:

ЕЫ, риісіпо Ьаі ип Ьеі еоп ііаге I Іогасе соп 1а по&іга 
доіаГіпаІ (/. Саіѵіпо, II саѵаііеге іпевш іепіе»).

— ІЙ. цы.менок. ты напрасно распускаешь хво«т перед 
иаціеі, дамойі

ТОКВЮО адд е т 
&е((аг: іі §іассНіо пеі (огЬісІо см. О 420.

. резсаге пеі (огЬісіо (или пеП’асциа (огЬіаа) см. А 132. 
ісчиа (огЫйа поп (а зрессіііо см. А-225.
756. с’ё «Зеі (огЬісІо тут дело нечисто, здесь пахнет 

жареным,
а  І іи т е  (оіЬісіо ^иайа^по сіі ре$са(оге см. Р-950. 

ТОКВО адд
пагіпа (огЬа см М-839.
— ѵеііеге 1а та г іп а  (огЬа см М-84П 
ІтЬивсЬегагві (ІеІГагіа (огЬа см. А 1046.
Чгаге 'и  ас^иа (огЬа сіаі рогго см. А-195.

ТОРСЕЬЕ ѵ
поп іогсеге ип сареііо см С 553.
(огсеге іі соііо а я<1 см. С 2127 
поп (огсеге ип с!і(о см, 0-709.
(огсеге іі ^гііо см. С 1052.
(огсеге іі тихо  см. М 2243.

(огсеге іі пазо см. N-37.
(огсеге ^іі оссЬі см. О 224.
поп (огсеге ип реіо а ци см. Р-1121.
поп (огсеге ип реіо а ип Ъие см. Р-1122.
(огсеге іі ріесіе Йа... см. Р-1709.
(огсег8І сіаі ге((о $еп(іего см. 5-6453.
(огсегві сіаі ѵего см. Ѵ-371.
(огсеге 1а ѵіа (или сіаііа ѵи йгіНа) см. V 509. 
сіаге (сіеі) Іііо Йа (с ое-е см. Р-773. 
веп(іг5І (огсеге 1е ЬийеІІа см. В-1367.
(гоѵаге 'іі) Шо сіа (огсеге см. Р-802.

ТОРСНІО т
757. емеге (или 5(аге) зо((о І1 (огсЬіо =  попасть в

переплет, в переделку:
Сагіо. — Коп ега кіивіо сЬе Іиі гітапез&е (иогі, риіііо, ІиІ 

сЬе ё П ргіпсіраіе гевропваЬіІе, (іпеііо с! Ьа ар , оШ1а(о <11 
рій. Ыоп ега еіивіо. ТиШ «о(1о 11 іогсЬіо гіоЬЬІагао еззеге 
(І>. РаЬЬгі, хРаІисіі*).

К а р л о .  — Это несправедливо, если он выйдет чнетень і 
ким из этой истории, л ;дь он главный ответчик. Он пополь* 
зовался больше всех. И с мы должны быть в ответе.

758. (аге ^етеге  і (огсЫ а) сдать книгу в печать] 
Ь) печатать низкопробное чтиво.
ТОіШО т 

§та850 со те  ип (огНо см. О 995 
Заге ип (огсіо е ипа 8а$$а(а см. §  246. 
е88еге сиі сіі (огсіо см. С-3152.
759. Таге сЬе іі (огсіо поп сііа с!іе(го =  не упустить

случая.
760. (І8сЬіаге аі (огсіі тщетно, зря стараться, 
кігассіаге іі саро аі (огіо см. С-802.
сЬі Ьа рагіепга, Ьа 1 (огсіі рга»гі а ип диа((гіп 1’ипо

см. Р 915.
те^ ііо  ё (или ѵаі ріи) (ип) (гіп^иеііо (или [ііип^иеі-

1о, ріссіопе, ріпсіопе, иссе іо) іп ^аЬЬіа (или іп тапо)' 
сЬе (ип) (огсіо іп (га8<:а (илѵ сЬе іп (гавса .огсіо, сЬе 
ип (огсіо іп 8Іере) см. С-17.

761. (ё) те&ііо (іиап^іагг) ип Іоггіо іп расе сЬе ип 
сарропе іп ^иегга ргоѵ. =  лучше хлеб с водою, чем 
пирог с бедою.

762. (ё) те&Ііо ип (огсіо о&бі сЬе ипа &а11іпа Йотапі 
ргоѵ. =  лучше синицу в руки, чем журавля в иебе.

763. ^иапсIо а  (огйі е сиапйо а дгіііі ргоѵ. разом гу
сто, разом пусто.

764. (е§1і) Ьа (гоѵа(о іі (огйо! нашел дурака!
ТОРЬО т

765. е88еге ип (огіо с!’иоѵо быть в хорошем состоя' 
н и и ,  быть первого сорта.

ё соте  Ьег«". ип (ог1о сГиоѵо см. В-575.
ТО РМ ЕМ О  т 

гаіііе ріасегі поп ѵаі^опо ип (огтеп(о см. Р-1477 
ТОРNАРЕ ѵ 

(огпаге (іп) ассопсіо см. А-86.
(огпаге а§1і яііагі см. А-520.
(огпаге іп ЬаІІо см. В 135.
(огпаге а Ьа8(опаге г ре.8сі см. Р-1346.
(огпаге зо((о И Ьессо сіі <іс1 см. Е 100а.
(огпаге а ЬотЬа см. В ■ 014.
(огпаге а Ьо((е§а см В-1.01.
(огпаге сіа саігоііаіо а сіаЬа((іпо см. С-231.
(огпаге а сареііо см С 625.
(огпаге сіа саро соп дс см. С-692.
(огпаге аііа сагіса см С-918.
(огпаге п е і і э  гагпе см. С-975 
(огпаге іп сагге§&іа(а см. С-1025.
(огпаге а сака И- С-1187.
(огпаге іп сегѵеііо см. С-1612.
(огпаге іп сЬіаѵе см. С-1706.
(огпаге сотоііо см. С-2325.
(огпаге аі Сгеа(оіе 'м. С-3016.
(огпаге е1етеп(і см. Е-52.
(огпаге іп (іоге см. Р-913.
(огпаге 1п Іи то  см. Р-1433
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іогпаге а §а1Іа см. С-61.
(огпаге а  §а11а соше Гоііо см. 0-304.
(огпаге со те  і §аіпЬегі см. 0-193 
(огпаге іп §гагіа сіі 4с1 см. О 1026 
іогпаге іпсііеіго см. I 215 
(огпаге іпвіете см. 1-319.
Іогпаг(вепе) аі ®иоі Іагі см. Ь-189.
(огпаі е т а іе  см. М-281.
(огпаге аііе тей ек іте  см. М-1028.
(огпаге аііа т е т о г іа  см. М-1093.
Іогпаге іп виа т е т о г іа  см. М-1090.
(огпаге аііа (или пеііа, іп) теп (е  см. М-1168.
(огпаге соііа теп (е  ей чс см. М-1169.
(огпаге те гго  см. М-1363.
(огпаге аііа тізегісогсііа сіі чй см. М 1555.
Іогпаге а тівига см. М -1592.
Іогпаге аі пюпсіо см. М-1804.
(огпаге пеі топйо см. М-1805.
Іогпаге сіа іпогіе а  ѵііа см. М-1975.
(огпаге а пазсеге см. К-22а.
Іогпагс аі пійо см. N-282.
(огпаге а(І) піепіе см. N-300.
(огпаге іп піепіе (или іп пиііа) см. N-555.
Іогпаге поіозо с о т ’ипа гап /яга см. N-404.
(огпаге а  поѵего см N 517.
Іогпаге аІГогессЬіо см. 0-589.
(огпаге а расе см. Р-21.
(огпаге гіі рара ѵевсоѵо см. Р 352.
(огпаге виі ьиоі равві см. Р-830.
Іогпаге ип ра$$о іпсііеіго (или асійіеіго) см. Р-829. 
Іогпаг(5епе) аі раігіі Іагі см. 1.-189. 
іогпаге а ’ раігіі Чйі см. Ь-583.
(огпаге а реппеПо см. Р-1193 
(огпаге аі ргпіоііпо см. Р 1250.
Іогпаге а ріё горро см. Р-1616.
•огпаге іп роіѵеге см. Р-2015.
Іогпаге аі (зио) рог(о см. Р-2132.
(огпаге а (ими аі, іп) рго см. Р-2320.
(огпаге аі ргоргіо сиоге см. С-3287.
(огпаге зиі ргоргі рахяі см. Р-830.
(огпаге аі чиіа см. 0-119.
Іогпаге аііа гіЬаНа см. К-300 
(огпаге аі запіі ѵессЬі см. 5-218.
(огпаге аііа всагіса см. 5-331.
(огпаге ія веііа см. 5-600.
(огпаге іп зеппо см. 5-622.
(огпаге зорга соше Гоііо см. 0-304.
(огпаге сіі зігайа см. 5-1888.
(огпаге а ѵап(а^§іо см. Ѵ-68.
(огпаге а ѵег^одяа см. Ѵ-332 а)
(огпаге горро соі іШо пеІГоссЬіо см. 0-674 
апсіаге оег ІісЬі е (огпагзі соп 1е зоіе зсогге см. 

Р-622.
апйаге рег іапа е (огпагзепе (око см. Ь-113.
Іаг (огпаге іі сегѵеііо а чй см. С-1603.
Іаг (огпаге ип Ііи те  аі топ (е см. Р-947.
Іаге (огпаге іп (или аііа) ѵі(а см. Ѵ-728. 
раг(іге іп ипа сазза (или іп ип зассо) е (огпаге іп 

ип Ьаиіе см. В-370, 
рагііге а саѵаііо е (огпаге а ріегіі см. С-1355, 
поп гіігоѵаге Іа яігасіа рег (огпагзепе а сака см. 

5-1876.
ѵепіге рег Іапа е (огпагзепе (озо см Ъ 113.
Іа Ь ез(етт іа  §іга, §іга, (огпа іп саро а сга Іа (іга

см. В-614.
1а сатіс іа  Йеі ^оЬЬі (ад1іа(а т а іе  (огпа Ьепе см.

С-295.
іп (или ііоро) сепСаппі е сеп(о те з і (огпа Гасциа аі 

яиоі раезі см. А-230.
сЫ соп(го йіо §е((а ріе(га, іп саро ^Іі (огпа см. 

0-463.
сЫ зриіа іп зи, Іо зрию діі (огпа зиі ѵізо см. 5-155;:

сНі ѵа а сассіа зепга сапі, (огпа а  саза зепга ІергІ
см. С 26.

сЬі ѵа аИа 1ез(а (или аііе погге) е поп ё іпѵі(а(о 
(огпа (а сака) зсопзоіаіо см. р-503. 

сЬі ѵа е (огпа, Іа Ьгюп ѵіа§§іо см. Ѵ-550. 
і. :с п(о (огпа см. С-2571.
§1і ё (огпа(о іп саро см. С-817.
аііа ^иегга зі ѵа ріепо сіі йапагі, е зі (огпа ріепо Йі 

ѵігі е (Іі рісІоссНі см. С -1192.
іі 1а((е (огпа аііа сарга см. Ь-241.
i та(гітопг зоп со те  1е сатісіе сіе’ §оЬЬі: (аеІіа(е 

5(ог(е, (огпап йігШе см. М-937.
1а та((?а (огпа іп саро аі та ((о  см. М-945.
ii тог(о  поп (огпа рій см. М-2020.
перриге (или  тапсо) ее Іоіпі а пазсеге см. N-27. 
поп (огпа пё іі теззо  пё іі тап(1а(о см. М-1279, 
одпі йоіоге (огпа а Ьоссопе см. 0-754.
Гоііо е 1а ѵегііа (огпапо аИа зо т т Н а  см. 0-3083.
Гоге поп (огпапо іпсІіе(го см. О 477. 
рагоіа йе((а е заззо (іга(о поп (огпапо іпйіе(го (тж. 

заззо (га((о е рагоіа йеііа поп (огпапо іпсііе(го) см. 
Р-597.

іі разза(<> поп (огпа ріи см. Р-738.
1а зирегЬіа апсіо (или  ѵа) а саѵаііо е (огпо (или  

(огпа) а  ріейі см. С-1397.
(етро, ѵеп(о, зі^пог, сіоппа, Гогіипа, ѵоКапо е (ог

папо со те  1а 1а Іипа см. Т 345. 
т і  (огпа ІІ Ьоссопе аііа ^оіа см. В-988.
(огпа (а) соп(о см. С-2571, 
т і  (окпа Іа Іипа см. 1.-918.
(огпа (и((’ипо см. Т-9853.
Іа ѵегі(а (огпг ветрге а §а11а см. Ѵ-360.

ТОКNО т
766 іп чиеі (огпо приблизительно что-то вроде:

И 51:о ѵего п о т е  Іи Ргапсевсс.. паіо пеі 1257, о іп чиеі
Іогпо (Р. Рап[апі, «Сессо й ’АзсоЦ»).

Настоящее его имя было Франческо... Он родился В 
1257 году или что-то около этого.

767. апйаге а (или сіа) іогпо а) распространяться, 
разноситься (о слухах, новостях); Ь) обхаживать, под
лизываться.

768. саѵаг§і (или  Іеѵагзі) сіі іогпо убраться восвояси:
Е <Га11га раНе, іо реПБаѵо, ё ѵессіііо, ргезіо 5І Іеѵегй ді 

Іогпо, р0550 апсііе сопсейег^іі ип росо сіеі гпіо Іе тр о  {Е. Мо- 
гапіе, « і/ізо іа  йі Агіиго»).

Кроме того, думал я, он стар н скоро освободит место, 
так что можно уделить и ему немного времени.

769. Іеѵаг($і) (или іо^ііегзі) чй сіі (или йа) Іогпо 
убрать кого-л. с дороги, избавиться от кого-л.:

Сегапіо. — ЕЬЬепе апсЬе Іи іпі Гагаі іі ріасеге ді ІеѵаггпііІ 
сіі іогпо. Наі сарііо? Ѵа! (/.. Скіагеііі, «РиосНі сѴагіііісіо»), 

Д ж е р а  р д о .  — Так вот, ты тоже доставишь мне боль
шое удовольствие, еслн избавишь от своего присутствия. 
Понял? Так давайі

Ргапса. — II Пю га^іопіеге ее п’ё апсШо, зісиго йі аѵегш! 
ашіпапБІІа, сош ргаіа; ё ип ітЬесіІІе. Оіі Ьо гіеііо йі 5і, з е т -  
рге йі 51. сіі 5І, сіі 5І... рег Іеѵ агтеіо  г іі іогпо (Е . Роззепіі, 
«і]п аііго атоге»).

Ф р а н к а .  — Т вой бухгалтер, этот болван, ушел в полной 
уверенности, что ему удалось меня приручить, купить. 
Я ему отвечала: да, да, да... чтобы поскорее избавиться от 
него.

АПога П ѵессЫо райге сегсаѵа о§пі тогіо <іі Іеѵагзеіо ді 
іогпо (А. Ваісііпі, «Е’отіпо сіі Іегго»).

Тогда старик-отец решнл любым способом убрать сына 
со своей дороги.

Оіца. — Н а зепШо? ваіи іе  а поіі Раге сЬе со5І, Ппаішеп^е. 
т е  1о іо і^о  йа іогпо (Е. Ое Рііірро, «Ье Ьи%іе соп Іе &атЬе 
Іип%Не»).

О л ь г а .  — Вы слышите? Слава богу! Кажется, наконец, 
я избавлюсь от него.

Іеѵагві Іе тозсЬе гіеі (огпо см. М-2044.
ге^аіаге а цй Іа сатісіа рег Іеѵагкеіо сіі (огпс см.

С-285.
770. кріссісаге (или 5(ассаге) сіі (огпо отделяться от.., 

разделаться с_.



т о р 683 т
ергІ

Шо

о д \ 

Ііаіе

’9.

[тж.
см.

'или 

Іог-

Чііеі 

я в

ъся,
пол-

яси:
& гіі 
Мо~

Вето,

ргпо

Ггпііі
іо>).
>оль-
гвия.

•еггпі
зет*
епіі,

•лной 
пить, 
я от

Ір гіі

сына

епіе.
чтЪе

>неф

см . 

ОТ..,

іо§1іег($і) дсі сіі (или  йа) іогпо см. Т-769, 
іі сегѵеііо §Н ѵа а іогпо см. С -1617. 

ТОРО  т 
сассіа сіеі іого см. С -15. 
771. ргепсіеге іі іого рег Іе согпа (тж. іа§Н аге Іа 1е- 

5Іа аі іого) взять быка за  рога, действовать энергично 
и решительно:

Рейегісо. — №1 сазо іио, ее аѵеззі аѵиіо йа <іізсиІеге іі 
Іа ііо  Сегі^пі, гпа іо... іо... (іго5о) іо аѵгеі ргезо іі іого рег 1е 
согпа (/. Зѵеѵо, «Ып таг Но»).

Ф е д е р и к о . -  На твоем месте, если бы мне пришлось 
заняться делом Чериньи, я бы... я... {с раздраж ением) я бы 
взял быка за рога.

— Ѵоіеѵо сііге... сЬе т а е а г і  §1і зесса <іі ргепйеге Іиі... іі 
іого рег Іе согпа (С. Ргиііего е Р. Ь и с е п і іп і*Ьа йоппа йеііа  
йотепіса»).

— Я хотела сказать... что ему, видимо, не очень-то хо
чется самому., брать быка за рога.

зоН іаге с о т ’ип іого см. 5-867. 
ТОККЕ I у см. ТО О Ы ЕК Е 
ТОККЕ II і  

772. іогге сГаѵогіо башня из слоновой кости:
Ьо зрогг іпіаШ . поп ѵіѵе іп ипа іогге гі’аѵогіо е і зиоі

ргоЫегпі зопо еіі зіеззі сіеііа зосіеіа («Аітапассо ііаііапо  
1976»).

Спорт таким образом нельзя изолировать от общества, в 
перед ним стоят те ж е проблемы, что и перед обще
ством.

773. — е$$еге ипа іогге сГаѵогіо быть неприступной, 
целомудренной.

774. — (гіп)сЬіийег8І іп ипа (или пеііа) іогге сРаѵо- 
гіо укрыться в башне из слоновой кости:

Міо райге ега іпзе^папіе; ип ргоГеззоге, ип іпіеІІеНиаІе, 
іпГіпе. Ма поп ип іп іеііе ііиаіе  гіі яиеііі сЪе зіаппо гІпсЫизі 
пеііа іогге сГаѵогіо (С. Аіѵаго, «Ѵ иот о ё  / огіе»).

Мой отец был учителем, преподавателем, слозом, интел
лигентом. Но не из тех интеллигентов, которые отгоражи
ваются от мира.

іогге йі ВаЬеІе см. В-9. 
775. іогге а Іге сапіі виселица. 

ТО ККЕМ Е т  
айгаѵегваге ип Іоггепіе а ріесіі азсіиНі см. Р-1599 

ТС К 50 т  
ѵаіеге теп о  (Тип Іогво см. Ѵ-27. 
(апіо ѵа Госа аі Іогхо, сЬе сі іаксіа іі Ьессо см. 

0-17. 
ТОКТА ! 

1а ІеМа Йеііа Іогіа см. Р-513. 
— рій1іаг5і ипа (еііа сіі Іогіа см. Р-514. 
(Ііѵісіеге 1а Іогіа см. Т-778. 
776. ліаг.е§§іаге 1а Іогіа ворочать делами, верхово

дить. 
іпапетіаге 1а Іогіа іп саро а см. С-776. 
777. тапцчаге 1а іогіа соі сиссЬіаіо == не уметь себя 

вести, быть невоспитанным. 
778. $раг(іг$і (или гііѵігіеге) 1а Іогіа делить до

бычу.
779. сЬі ітіапоіа 1а іогіа сіеі сотипе, ра§а Іо зсоНо 

іп р іаг/а  ргоѵ. ^  придет пора, за все грехи распла
тишься.

780. во циеі сЬ’іо сіісо чиапсіо сіісо Іогіа (или гирра) 
=  я знаю, что говорю. 

ѵагі 80П0 сіедіі иоіпіпі і сегѵеШ а сЫ ріасе Іа (огіа, 
а сЬі і іогіеііі (тж. ѵагі зопо йе§Іі иотіпі і саргіссі, 
а сЬі ріасе 1а іогіа, а сЫ равііссі) см. ІМ73. 
ТОКТРЬЬО ш 

ѵагі 8опо Ле^іі иотіпі і сегѵеііі; а  сЬі ріасе 1а іогіа, 
а сЫ і іогіеііі см. 11-173. 
ТСКТО 1. 

соНо Іогіо см. С-2095. 
— а соИо Іогіо см. С-2096.

5 гіігіПо со те  Вогдо Тогіо см В 1025 
соп §Іі оссН Іогіі см. 0-74. 
поп аѵеге іі Ьессо Іогіо см. В-390. 
Іаге 1е Іива (или Іиве) 4ог1е см. Р-1602.

781. ѵегіеге іогіо видеть в искаженном, непраБильном 
свете, понимать превратно. 
ТОДТО 2. т 

а  іІігіИо о а Іогіо см. Б-563. 
782. а Іогіо ошибочно, по ошибке; несправедливо, на

прасно (пример см Р-451; 1^-957). 
783. а Іогіо о а  га§іопе так или иначе:

РіпсЬё Іаѵогаѵо, ѵоіеѵо сЬе іи ііо  гезіаезе іштоЬИе е іпаЬ 
іегаіо, сііе пи ііа ѵепіззе а іигЬаге яисііа  шіа Ігапчиііііій 
ргоіопйа сЬе, а Іогіо о а галоп е, сопзігіегаѵо іпйізрепзаЬіІе, 
аррипіо, аі Ьиоп апсіашепіо <іе1 т іо  Іаѵого (Л. Могаѵіа, 
«Л’атоге сопіиёаіе» ).

Пока я работал, я хотел, чтобы все оставалось на месте 
и чтобы ничто не нарушало моего покоя, который я, пра
вильно или ошибочно, считал абсолютно необходимым для 
успешного продолжения работы.

Веаігісе. — Е соп чиезіа зеиза, іпіаШ , сЬе іо зопо е^Іоза. 
Іиі ка {аііо  зет р ге  И сотойо зио. Ма е ііе іо  сіітозігб іо, 
ога, а ііа  ^епіе зе зоп реіоза а іогіо о а  га&іопе (Ь. Рігап- 
йеііо, «II Ьеггеііо а зо п а ё іі» ) .

Б е а т р н ч е .  — Д а, под предлогом, что я ревнива, он 
всегда делал все, что ему вздумается. Но теперь я ему и 
другим покажу, есть лн у меня основания для ревности.

784. аѵеге (іі) іогіо быть неправым:
— Наі іогіо, РіпоссЬіо! Сгейііо а ше сЪе, зе поп ѵіепі, іе 

пе репіігаі (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссЫо»).
— Ты неправ, Пиноккио. Поверь мне: если не пойдешь 

с нами — будешь горько раскаиваться.
..Х а еіизііхіа, гіипяие, ё ипа Ьоііе&а, е аиапгіо с’ё 1а 

Ьоііе^а рег 1о т е г го , сагі ашісі т іе і ,  і роѵегі Ьаппо зетр ге  
іогіо (Р. Реггі, «ЕтІЁгапіі»).

— ...Суд — это та же лавочка, а когда имеешь дело с 
лавочннкамн, то тут, дорогие мои, бедный всегда виноват.

Оііге аПа зігайа іпіеіісе, 1а Ь^Ие^а аѵеѵа іі іогіо йі 
еззеге ргоргіо ипа шізегіа (А. Могаѵіа, «Рассопіі готапі»). 

Мало того, что парикмахерская стояла на «несчастливой» 
улице, она еще имела несчастье быть просто-напросто убо
гой.
(Пример см. тж. А-287; С-379; Ѵ-210; Ѵ-611).

784а. поп аѵеге іиШ і Іогіі быть не совсем виноватым, 
не совсем ошибаться:

МегеІІі... поп аѵеѵа регб Іиііі I іогіі с о т е  ітргезагіо: 
^иа^^^о ореге пиоѵе іп ипа зоіа з^аеіопе ега ип §гап гІ- 
зсЬіо!.. (С. Ѵегйі, «гАиіоЬіоёга[іа йаііе Іеііеге»).

Как импресарио... Мереллн нельзя было сильно винить: 
четыре новые оперы за сезон — риск немалый!

785. аѵеге сіеі Іогіі ѵегзо цд огорчить кого-л.; быть 
виноватым перед кем-л.

786. аѵеге (іі) Іогіо гпагсіо быть кругом виноватым: 
Аѵеѵі іогіо шагсіо, іі егі іп^еіозііо йі Ыеііа (Л. Могаѵіа,

«Миоѵі гассопіі готапі»).
Ты был постыдно неправ, приревновав Неллу.

787. йаге (іі)  іогіо винить, считать виноватым:
— Ьеі поп ё сіі чиеііі сЬе йап зет р ге  іогіо а’ роѵегі 

(А. М аю опі, «I ргот еззі зрозі»).
— Вы не нз тех, кто во всем обвиняет бедных.
...е і сош тіззагі поп роіеѵапо даге іогіо а диеі е*оѵапоНо 

сЬе ^ііе іе  зр іаііеііаѵа йаѵапіі (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, &іоѵі- 
пегга» ).

...и комиссары не могли не признать правоты молодого 
человека, который нм все это выкладывал.
(Пример см. тж. Р-837).

788. йаге Іогіо т а гс іо  обвинить безо всяких осно
ваний.

789. е5§еге пеі іогіо быть (кругом) неправым, вино
ватым:

I рессаіі ргіт агі гіеі саро (Гагіепгіа іп^изігіаіе... зопо азза! 
рій питегозі. Ё пеі іогіо іпГаШ зе сопзігіега Гаиіогііа ип 
ргіѵііе^іо е  поп ип зегѵігіо (С. Сейегпа, «5іёпоге & 5 і- 
ёпогі» ).

Первородные грехи главы промышленного предприятия 
куда как более многочисленны. Он в корне неправ, если счи
тает, что власть — это его привилегия, а не обязанность 
служить обществу.

{аге сіеііа га§іопе Іогіо е йеі Іогіо гаціопе см. К-68. 
790. Гаге Іогіо а) наносить ущерб, вредить:

— И шіо раіігопе поп ѵиоі Іаг Іогіо пё а ѵоі пё а пев*
зипо (А. Мапгопі, «I ргот еззі зрозі»).

— Мой господин ие ж елает ^причинять вреда ни вам, нн 
кому-либо другому.
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Ь) обижать:
Оиазі а<і о^пі ѵіае&іо е^І! т и іа  рігозса?о, рег поп Іаг 

іогіо агі аісипа йеііе С отраеп іе , сЪе зі гіізриіапо 11 сііепіе 
<іі гап^о (Р. йе Репзіз, «И сапіоге йеі ророіо*).

В каж дую  поездку Д жильи выбирает другое пароход
ство. чтобы не обидеть ни одну из компаний, оспариваю
щих друг у друга честь перевозить знаменитого пассажира.

— N00 іаге (огіі а С іатр ао іо . Сиаггіаіі (Іа !и! {5. Вігаіі, 
«Реррапіопі»).

— Смотри, не обнжай Джампаоло. Остерегайся его.
(Примеры, см. тж. В-582; М-1771).

791. іаге сіеі іогіі а ііа  то&Пе изменять жене.
792. гесаге Іогіо обидеть (несправедливо):

Сопііпиагопо а гпагсіаге ІтреиЦ і а ракзо ді рагаіа. ша 
поп зареѵапо {о^ііегзі гіаі сиоге іі гіиЬЪіо йі віаг гесапйо 
іогіо а яиеі Ьгаѵі сіііагііпі (I . Саіѵіпо, «II геёёіт епіо  $ т а г -  
гііо»).

Они продолжали идти парадным шагом, но в душе все 
время чувствовали, что совершают какую-то несправедли
вость по отношению к этим славным горожанам.

^іі аззепіі Ьаппо Іогіо см. А -1263.
аІГаззепІе е аі т о г іо  поп зі сіеѵе Таг Іогіо см. А -1264.
793. сЬі з ’асПга Ьа іі іогіо ргоѵ. ^  на воре шапка 

горит.
сЬі Ьа га^іопе Іе т е , сЬі Ьа іогіо врега см. К-84.
794. сЬі регсіе Ьа зетр ге  Іогіо ргоѵ. ^  кто посмирнее, 

тот и виноват.
795. пё а іогіо пё а га§іопе поп 1і Іазсіаг т е й е г е  іп 

ргі§іопе ргоѵ. прав ли, виноват ли — старайся в тюрьму 
не попадать {ср. береженого бог бережет).

зе ГаггаЬЬі, Ьаі Іогіо см. А-1138.
и ж т іт л  }

796. іогіига сіпезе ^  муки ада:
Ма аііа зега, «іиапгіо 1а сошра^піа бі гіігоѵаѵа, ^иатЗо 
0 ’Аѵо55а ега ѵісіпо а Іеі е еиаггіаѵа е рагіаѵа Іпѵесе а 

М ігеііа... аііога рег Еіігіе ега ипа іогіига, ипа іогіига сіпезе, 
тпіііе а&Ъі пеііа сагпе (С. Рагіве, «П ІШ апгатепіо» ).

Вечером, когда все собирались вместе, н Д ’Авосса ока
зывался рядом с ней, он смотрел на Миреллу и разговаривал 
с  нею... Элида страдала, испытывая муки ада , точио тысячи 
стрел пронзали ее тело.

797. т е ііе г е  а ііа  Іогіига подвергать мучениям; отдать 
на муку; пытать:

— Ргороп^о сЬе 5Іа шезво а ііа  іогш га Тіп сЬе поп (Пса 1а 
ѵегіЦ (К. Ѵ чапо , «Ѵ Ацпезе ѵа а тогіге»),

— Я предлагаю пытать его до тех пор. пока он не ска
ж ет всю правдѵ.

798. Іепеге дс. а (Па) Іогіига быть очень строгим с 
кем-л., держать кого-л. в строгости.
ТОКТШ АКЕ ѵ

Іогіигагзі іі сегѵеііо см. С 1613.
Т05АКЕ ѵ 

ехяеге шопеіа (озаіа см. М-1833.
Іаге соше циеііо сЬе Іозаѵа і рогсі см. Р 2065.
іі Ьиоп разіоге Іоза т а  поя ізсогііса см. Р-865. 
ГозегеЬЬе ип иоѵо см. С-202.

Т05С А К 0 а§д  е т
799. і іозсапі Ьаппо іі сіеіо пе§11 оссЬі е ГіпГегпо іп 

Ьосса ргоѵ. =  у тосканцев невинные глаза, да злой 
язык.
Т 0 5 0  а§ д

апйаге (или ѵепіге) рег Іапа е Іогпагзепе Іозі см. 
Ь-113.
Т 0 8 8 Е  \ 

посіо (31 Іоззе см. N-360.
а т о г  пё Іовзе поп зі рио сеіаге [тж ат о г , (иосо е 

(оззе поп 5І сеіа или ргеьіо зі сопозсе; ато ге  е Іоззе 
поп зі пазсопйопо или  поп 8і роззопо пазсопЛеге, поп 
5І сеіа; атоге, іоззе е зсаЬЬіа, поп 1а то з іга  сЬі поп 
ГаЬЬіа) см. А-675.
Т 0 8 Т 0  аѵѵ е а§§

Гассіа 4оз1а см. р-15.
— а Іассіа ІовГа см. Р-16.

800. іо5Іо о Іаггіі рано или поздно:
— То®(о о іаггі Нпігеіе рег сегіеге аТГаІІгагІцП 8аре(е 

)'аГПпііа сіеі «Ішііі? Іо Іа БиЫзсо I (О, Ѵег^а. с / /  
тагііо йі Е іепа»).

— Рано и л и  поздно вы поддадитесь этому очарованию. 
Ведь родственные души тянутся друг к другу. Я уже испы
тал  это на себе.

аѵеге (Іа) (ассіа Іозіа сіі ( +  іп^ ) см. Р 46. 
аѵсіе 1е §атЬ е Іозіе см. С-141.
Ьі Лопа 1оз4о, сіопа йие ѵоііе см. О 771-

801. сЫ Іозіо 8’асііга, іозіо гізсЬіага (тж_ Іозіо зсаі- 
сіаіо, Іозіс гаіігейсіаіо; (іи те  Гигіозо. іозіо гІзсЬіага; 
Гасдиа зсаісіаіа, рій (озіо ^еіаіа) ргоѵ. е= кто вспыль
чив, тот отходчив.

802. сЬі Іозіо сгегіе, Іагйі зі репіе ргоѵ скоро пове
ришь — долго каяться будешь.

803. сЫ Іозіо сгезсе 1о8Іо тап са  (тж сЬі Іозіо ѵіепе, 
Іозіо ее пе ѵа) р,оѵ. =  быстрая вода до моря не до
ходит.

804. сЬі Іозіо егка (или (аііа)' а  ЬеІГа&іо 8? репіа 
(тж. сЫ Іозіо ^іисііса, Іозіо зі репіе; сЫ іозіо 8І гізоіѵе, 
іагйі зі репіе' ргоѵ. ^  поспешишь — людей насмешишь.

805. іозіо 8і іьоѵа І1 Ьа іопе рег Лаге аі сапе ргоѵ. 
=  поспешность не всегда уместна.
ТОТТО:

поп іаге пё т о й о  пё Іоііо см. М-2121.
ТОѴАСЬІА і

806. Іоѵа§1іа піа§іса скатерть-самобранка:
8іаш о 1а іоѵ азііа  ш айіса <]е11а [аѵоіа оггіѵа Гиото , по-

т іп а  і киргеті сіЬі сЬе йезійега, е іт т е г ііа іа т е п іе  арраіопо, 
зи ііа  тлепза іа іа іа , і ріаШ с о іт і (С. Магоііа, «Ье т ііапезі»).

Мы, женщины, все равно что скатерть-самобранка из 
сказки: приходит мужчина, заказывает самые изысканные 
блюда, какие только пожелает, — и вот, как по мановению 
волшебной палочки, стол уж е ломится от яств.

Т 0 2 2 0  т 
рег ип І0220 сіі рапе см. Р-244.
^иасіа^пагзі ип І0220 (И рапе см Р-263. 

ТКАВОССАМЕ а§§  
топ еіа  ІгаЬоссапІе см М-1828.

ТКАВОССАКЕ ѵ 
Іаг ігаЬоссаге Іа т ізи га  см. М-1584.
1а (или Г иіііта) §оссіа (или ^оссіоіа) сЬе Га (гаЬос- 

саге іі ѵазо см С-830, 
ипа §оссіо1а Ьазіа а Гаг (гаЬоссаге іі ѵазо см. С-836,
іі ѵазо со іто  Ьа ІгаЬоссаІо см. Ѵ-88. 

ТКАВОССНЕТТО т
807. а ІгаЬоссЬеЦо ~  коварно, из-за угла:

«N011 8і Іаппо чиевіе йогпапйе а (гаЬоссНііи? (О Рагче,
*Атоге е [егѵоге»).

— Такие вопросы задаю т не нз коварства.

808. Іепсіеге ип ІгаЬоссЬеКо а цй ^  подставить нож
ку, расставить западню кому-л.
ТКАВОССО I т

809. ІгаЬоссо сІЧга внезапная вспышка гнева.
810. а ІгаЬоссо опрометчиво.

ТКАВОССО II ,п
811 зіаге зиі ігаЬоссо быть в опасности. 

ТКАСАNNАКЕ ѵ
Ігасаппаге а  ріепа т а п о  см. М-678 

ТКАСС1А I
812. е88еге іп Ігассіа а) идти по следу, искать, Ь) на 

пасть на след.
813. ітіеііеге цй Гиогі Ігассіа сбить со следа:

«І аЕсіапіі апйаге. іо поп II йепипсіс зиЬИо.. Йісо сЬе 
веі И пеііа гопа... е га,:соп1о ип зассо ііі віогіе... ре. т е ііе г іі  
іиогі ігассіа» (С. ЗсегЬапепсо. л ^ о з іа ^ іо ^ ) .

— Отпусти меня, я не заявлю  о тебе в п о л и ц и ю  ра у .-
я наплету массу историй... скажу, что ты здесь, рядом.лгі 
словом, постараюсь сбить их со следа.

814. регсіеге сіі ігассіа сбиться со следа, потерятія 
след.

815. іепеге Ігассіа а цА подстерегать, выслеживать 
кого-л.



987 т
ТЯАСОІХА I  

аѵеге 1а вѵе^Ііа а (іасоііа сж, 5-2113.
ТКАСОЬЬО т

816. сіаге іі Ігасоііо склониться (о чаше весов), пере
весить:

I т іе і  гаррогіі соп шіа то&1іе іпсотіпсіагопо а реееіо* 
гаге... т а  поп роігеі сіаѵѵего <ііге чиапсіо пеІГапішо гіі Е т і-  
Ііа і ріаШ  йеііа Ьііапсіа гііегіего 11 ІгасоІІо гіеПпіІіѵо (Л. Мо- 
гаѵіа, «II йізргегго» ).

Мои отношения с женой стали портиться... но я не могу 
сказать, когда именно в душе Эмилии произошел решающий 
перелом.

817. сіаге іі ІгасоІІо а... разорить; пустить на ветер, 
промотать:

5і ѵегіеѵапо і поЬіІі саш тіп аге  Іп аЬііо зет р ііс е  е  гіітез- 
50... регсЬё 1е саеіопі сотип і сіеііа т ізе г іа  аѵеѵап т и іа іа  
а ^ие1 зе^по апсЬе 1а Іого Гогіипа, о даіо іі ІгасоПо а ра- 
Ігігпопі зсопсегШ і (А. М апгопі, «I ргот еззі зрозі»).

Знатные люди ходили в простой поношенной одежде... 
потому что общие причины, породившие нншету, отразились 
на них, а некоторые окончательно разорились.

йаге іі ігасоііо аііа Ъііапсіа см. В-729.
— ре$о сНе йа іі ігасоііо аііа Ьііапсіа см Р-1371.
818. Таге ігасоііо потерять равновесие (и упасть); ска

титься вниз.
ТКА БІМ ЕМ О  т

819. аііо  {гагіітепіо измена родине; государственная 
измена.

820. а  ігасПтепІо исподтишка, скрытно; вдруг, не
ожиданно:

Коп аргіѵа 1е ІаЬЬга пеапсЬе рег рагіаге; Іегпеѵа Гогзе 
сЬе, а  ігасіітеп іо , 1а шашша пе арргоІіП аззе рег шеііегіе іп 

Ьосса ип рехгеііо <іі сагпе (Ж. 5оійаіі, «Ье йие сШ й»).
Ирма не разж имала губ, даж е чтобы заговорить. Может 

быть, она боялась, что мать воспользуется этим и преда
тельски сунет ей в рот кусочек мяса.

Роі т і  а іга і, 1е гііесІІ а ігагіітеп іо  ип ЬасІо зиі соИо, о 
розе Г асет то  расе {А. Могаѵіа, «ЦассопЦ готапі»).

Потом я поднялся, украдкой поцеловал ее в шею, и так 
мы помирились.

АпсЬе диезіа ѵоііа 1а йошапйа ѵеппе чиазі а ігагіітеп іо . 
5! гіоѵеѵа гізропгіеге соп ип зешріісе зі о соп ип по (5. Тес• 
сНі, «Сіоѵапі атісі»).

И на этот раз вопрос застал меня почти врасплох. Нужно 
было ответить «да» или «нет».

Сі Іесего 1а рипіига апШ еІапіса, диеііа сопіто II Ш о, 
шізего іі заіе іпеіезе а  ігад ітеп іо  пеі Ъгоёо... (Е. Віащ» 
«Ѳізопога іі райге»).

Нам сделали уколы против столбняка и против тифа в 
тайком насыпали нам английской соли в суп.

тап§іарап  а Ігасіітепіо см. М-365. 
821. — со§1іеге а Ігайітепіо захватить, застать вра

сплох.
— піап^іаге іі рапе а Ігайііпепіо см. Р-274. 

ТКАШТОРЕ т
іі соп8І§1іо сіеі Ігасіііоге ё со те  Іа «етрІісИа сіеііа 

ѵоіре см. С-2469,
іі т а і  сіеі (гасШоге пе ѵа соі реіо см. М-251.
822. поп ё ІгасІНоге яепга «ояреііо ргоѵ. измены нз 

скроешь.
523. соп Ігасіііогі пё расе пё 4ге§иа ргсѵ. с предате

лями ни мира, ни перемирия не заключают. 
ігасІиНоге— Ігайііоге см. Т-824.

Т К А О Ш К Е  V
ігаЛьгге а рагоіа см. Р-585.

ТКАОІЛТОКЕ т
824. (гасіиііоге — Ігайііоге переводчик — предатель; не 

на всякий перевод можно положиться.
КАРІЬА і
825. ра$$аге рег ипа ІгаПІа проити через серьезное 

испытание, преодолеть препятствия (ср. пройти воду, 
огонь и медные трубы).
ТРАСЕОІА і

826. {аге Іга&ейіа убить, совершить убийство.
827. {аге ипа Іга&есНа (тж.. іаге іга^есііе) устроить 

сцену; выйти из себя.

ТКАСІСО ацц
11 іга^ісо птапіо см. М-729. 

ТКА СиА .Ш 0 пх
828. аггіѵаге (или ^іипдеге) аі іга^иагйо а) прийти 

к финишу; Ь) достичь цели.
ТКАМАКЕ ѵ

еЬІ ѵиоі іаѵого ^епШе, огсІЬса ргояко е Ігаті 5оШІе
см. Ь-280. 
Т К А М О М А М  { (реже ТКАМОК'ТАКЮ ш) 

829. регсіеге 1а ігатоп іапа а) растереться, не знать, 
что делать:

— Ѵ’Ьа соірііо Іиі?
— Ьиі еиійаѵа. Оеу’еззеге з іа іа  Іа га^ахха, ша поп 1о зо 

е за ііа т е п іе . Ѵе ГЬо е іа  гіеііо, Ьо регзо 1а ігато п іап а
(Е. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеіІе»).

— Это он вас стукнул?
— Он вел машину. А может быть, девушка, не знаю 

точно. Я ж е сказал, что ничего не помню.
Ь) захмелеть.

830. — {аг регйеге 1а ігатоп іапа сбить с толку: 
№глш. **- Вазіа ога, Ьазіа!.. Коп роззо ѵейегѵі ріап^еге

созП,. Мі Іа іе  реггіеге 1а ігат о п іа п а  апсЬе а т е і ..  (С. Ѵег$аг 
«Ьа Ьира»).

Н а н н и. — Хватит, хватит же!.. Я не могу вндеть, как 
вы плачете!.. Вы и меня с ума сведете своими слезами!..
.. Ьиоп поссЫего т и іа  ѵеіа, т а  поп (гаіпопіапа см. 

N-328.
диапсіо іі іг.тро ё гсаіе, Ігатопіапо Іа т а й  на е 1а 

вега тае$(га1е см. Т-316.
ТКАМОМО ш

831. еввеге аі (или ®и1 ѵіаіе сіеі) Ігашопіо бить на 
закате своей карьеры.
ТКАМРОІЛІѴО т

832. {аге (или вегѵіге) йа (гатроііпо а цсі служить 
кому-л. трамплином.
ТКА.ЙРОЬО т

833. с а тт іп а ге  виі (ггтроіі а) ходить на ходулях;
Ь) чувствовать себя неувергнно, не иметь твердой поч
вы под ногами,

834. ге§§ег5і (или $(аге) іп (или виі) (гатроіі
а) стоять на ходулях; Ь) быть неустойчивым; находить
ся в неопределенном положении, иметь шаткое поло
жение.
Т К А ^ Ы д )  т

835. сайеге (или са$саге) іп ип (гапеііо попасть в ло
вушку, быть обманутым:

Ргоргіо Гасепііо собГ ега са<Іи(о пеі ІгапеІІо (О. ТР5ІОГІ,
«II Вгіапга е а іігі гассопіі»)

Именно действуя таким образом, он и попался в сети.
836. Іепсіеге (или Іепеге' ип ігапеііо расставлять за

падню, силки (пример см. Р-1359).
837. Іігаге цй іп ип ігапеііо заманить, завлечь кого л. 

в западню:
«Оиезіо дш за іиНо е Іа Гіп^епио рег ІІгагшІ Іп чиаІсЬе 

ігапеііо» (і:. ѴШогіпі, «II &аго$апо гоззо»)
— Этот тип все знает, но прикидываегся простаком, чтобы 

завлечь меня в западню.
ГКАІЧСШСІАКЕ ѵ 

ігап^и§іаге ип Ьоссопе а т а г о  см. В-963.
ТІЪШСШІЬЬО аёё

838. ігапдиіііо с о т е  ип оііо ^  невозмутимый, совер* 
шенно спокойный (пример см. С-533).

839. (гап^иіIIо с о т е  ипа Ра5^иа воплощенное спо* 
койствие, благодушие:

Коссо ВІёГагі апсЬе !иі з ’аѵѵісІп6, ігапдиШ о с о т е  ипа 
Раздиа {Р. Ретгі, «Еті&гап'щ).

Рокко Блефари, само спокойствие, тоже подошел к ка-* 
рабинерам.
гіогтіге воппі ІгапчиіИі см. 5-1036. 
840. сіогтіге ІгапциіІІо быть спокойным, сохранять 

спокойствие:
«Аѵеіе рагіаіо соі сашріопе^»
«8ісиго. Тиііо а розіо. Б о г т а  ^гапчиШо* (5. МісНеІІ, «Ьо 

$оіо йеі соттепйаіоге»).
— С боксером говорили?
— Конечно, Все в  порядке. Будьте спокойны.
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Т К А ^ ІТ О  т
841. а Іийо ІгапШо а) до победного конца, до по

следней капли крови; изо всех сил; Ь) на каждом шагу; 
на каждэм слове.

842. зіаге іп Ігагшіо а) мучиться; Ь) быть в трансе;
с) (тж. евхеге іп ігапхііо) быть при смерти, при по
следнем издыхании.
ТКАРІАІЧТАКЕ ѵ 

аІЬего 8ре®80 (или Ігорро) Ігаріапіаіо, т а і  йі й и й і 
ё сагісаіо см. А-456.
ТКАРРОЬА /

Ьайаге ігорро а іцли  іапіо а1)сасіо сЬе 1а ігарроіа 
5Сосс1іі см. С-32.

843. сайеге (или еззеге) іп (ипа) Ігарроіа попасть 
в ловушку, в западню:

І.еі поп еЬЬе зс На. сарі сіі еввеге сагіиіа іп ігарроіа, т а  
оггг.аі поп роіеѵа Іагсі піепіе (С. ЗсегЬапепсо, «йорріо  віо-
СО»),

У нее не было выбора. Она поняла, что попала в ло
вушку, но, увы, ничего уже не могла сделать.

С’ё зегіиіо гіаѵапіі ип Іазсібіа. сЪе ѵоііа Іе зраііе . 8іашо 
ігарроіа, репва АЫо, е зіигііа сЬе бі риб агсЫ іеІІаге рег 

Іагіѵ Іиогі (.4. Сегѵі, « / тіеі веііе [І&ІІ»).
Впереди сндел какой-то фашист, повернувшись к ним 

спиной. «Мы в ловушке», — подумал Альдо и тут ж е стал 
придумывать способ избавиться от фашиста.
іпапдіаге П сасіо пеііа (гарроіа см. С -38.
844. с’ё рій Ігарроіе сНе іорі ргоѵ. мышеловок боль

ше, чем мышей:
Іислік РоІсНеііо — Е ’ сі хі ё риг Іе аіо й іп а т і  зиевіо 

рагго. АПа І е \  ВеМо сі Іи поп зо&паѵі, диапгіо Іи сіісевіі, 
сЬе сі ега рій ігарроіе сЬе іорі: совіиі тпі ѵоіеѵа согкіиіте іп 
сака рег зсоссагшепе а<1гіо58о диаісипа {А. Рігепхиоіа, «/ 
Ьис.'с! і» ).

Л ю ч н д о  Ф о л ь к е т т о .  — И все же он избавился от 
этого полоумного. Ты, Бетто, даж е и не м ечіал  об этом, 
сказав, что мышеловок больше, чем мышей, а ведь этот 
сѵбъект хотел завлечь меня в дом, чтобы хам укокошигь 
меня.
845. сЬі Га ипа ігарроіа пе 5а Іепйег сепіо р. оѵ. кто 

сделал однажды, может сделать дважды; э  лиха бе
да — начало.
ТР.АККЕ ѵ

848, Ігагге йа ч^ быть похожим на кого-л.
847. Ігагге а её извлекать выгоду, добиваться своего. 
Ігагге I'апсога см. А-700.
Ігаіге Гапііпо а её см. А-868.
Ігагге аііе апііге си. А-692.
Ігагге ія агсаіа см А-988.
1гаг5І аѵапіі см. А-1351.
ігагге 1а Ь а т Ь а р а  йеі {агхейо см. В-152.
йагге йа Ьапйа см. В-177.
Ігагге а саро см. С-686 Ь). 
ігагге (1і (или йеП саро см. С-774.
Ігагге реі ІІ сесе см. С -1446.
Ігагге чй йі сегѵеііо см. С-1584.
Ігагге іі г.егѵеііо йі тиГІа см. С-1596.
(гагге а  сЬісса см. С 1714. 
ігагге сЬіойо соп сНіойо см. С-1743.
Ігагге чй рег Іе сЫ оте см. С-1763.
Ігагге іІ йайо см. 0-4.
Ігагге рег (іі) йайо см. 0-10.
Ігагге сІісіоКо (соп (ге йайі) см. 0-382.
Ігагге йаі йі§іипо см. 0-423.
Ігагге а еііейо см. Е-33.
ігагге і Геггі рег Гагіі. (или іп агіа) см. Р-458.
Ігагге іі {іаіо см. Р-602.
Ігаг Ігийо см. Р-1405. 
ігагге риаі см. С -1133. 
ігагпе 1а шассЫа см М-15.
Ігагге Іе т а п і йг. ч с  см. М 679.
Ігагге йаііа т е т о г іа  см. М-1094.
ігагге сіаі (или аі, йеі) топйо см. М-1803.
Ігагге йаі піепіе см. N-293. 
ігагге йаН’отЬга см. 0-350. 
ігагге огідіпе йа... см. О 599.

Ігагге а чй 1е рагоіе йі Ьосса см Р-5108.
Ігагге рагШо см. Р-709.
Ігагге 1а реііе а чй см Р-1063. 
ігагге іі ріё йі... см. Р-1710.
Ігагге а  ргоіопйо см. Р-2339.
поп Ігагге ип га§по йаі (или йа ип) Ьисо см. Е-98. 
Ігагге Й1 хеппо см. 5-623.
Іга те  йаі хероісго см. 3-656.
Ігггге ип $о$ріго йі коіііеѵо см. 5-1131.
Ігагге «ояіапга см. 5-1144.
Ігагге іі «ойііе йаі (или  йеі) $оШ1е см. 5-1165.
Ігагге ГиШ то 5іа^о см. Г 583
Ігагге йаІГип^Ьіа (или йі войо Гип^Ьіа) см. 11-88 
Ігагге іі ѵіпо йаііа 4е*1а см. Ѵ-593.
(гаіге йі ѵііа см. Ѵ-766.
поп Ігагге 1а ѵосе ѵіѵа аі йепіі см. Ѵ-856.
Іагві ігагге ’е саіге см. С-218, 
пеі Ігагге й’ип агсо см. А-994, 
а ип Ігаг йі т а п о  см. М-523, 
а ип Ігагге йі ксЬіарро см, 5-431.
іі йайо ё Ігайо см. 0  12.
Іе^аіа Ьепе е Іазсіаіа Ігагге см. Ь-ЗОІ.

ТКА5СЕN^ЕКЕ ѵ
Ігаясепйеге а ѵіе йі іай о  см. Ѵ-457.

ТКА5СШАКЕ ѵ
іга$сіпаге рег і сареііі см. С-652.
Ігаясіпаге 1а саіепа см. С-1278. 
ігаксіпаге пеі !ап§о см. Р-І58.
(газсіпаге аііе ^етопіе см. С-326. 
іга$сі:іаг$і т а і  іп §атЬ а  см. С -137.
1а$сіаг8і Ігаясіпаге йаііе §аіпЬе см. 0-161. 

ТК А 5С 0К 50 т
848. 4га$с0г80 йі реппа описка.
849. йі (или іп) Ігавсогво мимоходом; между прочим, 

попутно.
ТКА5РЕКІКЕ ѵ

ігаяГегіге 1а соіра а чй см. С-2206.
ТКА5Р0КМАКЕ ѵ 

іга8Іоппаг5і іп ипа «іаіиа йі ^аіе см. 5-1663. 
ТК /.5РА К Е М Е  а§§

850. Ігаврагепіе со т е  1а сега очень худой, прозрач
ный (от х у д о б ы ).
ТКА5РАКЩЕ ѵ 

Ігаврагіге с о т ’ипа Іапіегпа см. Ь -147.
ТКА5РОКТАКЕ ѵ 

ігаврогіаге 1а соіра а чй см. С-2206 
ігакрогіаге (аіігоѵе) і репаіі см. Р-1149.

Т5А5Г1ЛЬЬА а§§  [ 
егЬа Ігавіиііа см. Е-88.
йаге ГегЬа Ігахіиііа (тж. раьсеге Йі егЬа Ігазіиііа) см.

Е-89.
ТРЛ ЧТІЛ ЬО т

851. апйаге а {газіиііо гулять, бродить.
852. е88еге іі ІгакіиІІо йеііа §еп!е быть посмешищем, 

пргдметом насмешек.
853. ргепйеге ігазіиііо развлекаться, забавляться. 

ТКАТТА I
1гайа йеііе ЬіапсЬе см. В-693 

' 854. Ігайа йеі пе§гі работорговля.
855. рег ігайа по жребию.
856. Гаге Ігайа а) толпиться; Ь) бросать жребий. 

ТКАТТАВІЬЕ
е$$гге рііі (гайаЬПе йеііа сега см. С-1516.

ТКАТТАРЕ ѵ 
ігайаге чй йаІГа14о іп Ь а я я  см. А-Ь47. 
ігайаге со те  ип сапе іп сЬісза см. С-430.
857. 1гаЙаге со те  ип сапе го§по5о гнать как парши

вую собаку.
858. Ігайаге чй соте ип сепсіо третировать, не счи

тать за человека.
859. Ігайаге чй соте  іі сопсіо паохо относиться к ко

му-л., обращаться как с последней дрянью.



989 т
860. ігаНаге со те  1е созе хапіе обращ аться осторож

но, деликатно, с благоговением.
881. ігай аге  іі сіепаго с о т е  асдиа йі §гопс!аіа тра- 

тить деньги не считая:
Ьа шіа сііепіеіа ё <іі ^епіе ргегіоза, ѵоІиЪіІе, шаіі:а, сЬе 

оІ5епгіе іі йепаго (созі ітрогіап іе , созі песеззагіо) Ігайаш іоіо 
с о т е  ас^иа сіі еголсіаіа (С. М агопа. «М аі сіі Саііегіа»).

Мои клиенты — люди особые, экспансивные, шальные, пре
зирающие деньги (такую важную, такую  необходимую 
вещь!), которые для них все равно, что навоз.

ігаііаге а ГгесМо <]<! см. Р-1280.
Ігаііаге йі воМо рапіЬа см. 0-173 Ь).
Ігаііаге (;й соі ^иапіі (§іаШ ) см. 0-1147.
862. (гаііаге дй йа раг зио обращ аться с кем-л. как 

с равным.
863. (гаііаге цй согпе ип реііаіо плохо относиться к 

кому-л., грубо обращ аться с кем-л (пример см. 1Ы84).
Ігаііаге чй а резсі іп Гассіа см. Р-1354.
864. 1гаКаге со те  регхе йа ріейі ни во что не ста

вить:
8ешЬгаѵапо іп 5о&&е2іопе апсЬе Іого йаѵапіі аі ѵессі.іо 

сЬе, іп іа ііі, 1і іга ііаѵ а соше регге (1а ріесіі: рег.заі сііе Іов 
«его зиоі іт р іе е а іі  о йірепйепіі (Л. Мі. аѵіа. «Л исѵі гассопі. 
гот апі»).

Они тоже, казалось, побаивались старика, который по
мыкал ими как хотел. Я подумал, что это его служащие 
или подчиненные.

Ігайаге а ріейі іп іассіа см. Р-1711.
Ігаііаге со те  Іа «раггаіига см. 5-1322
865. ІгаКаіе со те  ипа ?ро5а [ипо зрохо] ~  как с род

ной дочерью [с родным сыном] обращ аться.
ІгаМаге соп ^іі аііѵаіі см. 5-П41 
ІгаНаге йі (иііі і Іігоіі см. Т-685.
сНі ГгаМа т а іе  ип диаіігіпо, Гійаг поп §11 хі йеЬЬс 

ип Гіогіпо см. (2-82.
ТКмТТАТО т

866. Ігаііаіо йорріо обман, ложный договор.
867. те ііеге  чс іп ігаНаіо обсудить, поставить на об

суждение что-л.
868. іепеге ігаііаіо  соп цй сговориться, договориться 

с кем-л.
ТКАТТЕІѴЕКЕ ѵ

(гаМепеге Гаиіта соі йепіі см А 815.
ІгаИепегзі а сгоссЬіо см. С-3075.
Ігаііепеге 1а ргаііса см. Р-^221. 
ігаііепеге іі гевріго см. К-262.

Т^АТТО 1. ад/? 
а зрайа ігаМа см. 3-1212.
— йіГепйеге а краса Ігаііа см. 3 1213.
$а$$о Ггаііо е рагоіа йеГГа поп Гогпапо іпйіеііо см. 

Р 597.
ТКАТТО 2. т

869. а ГгаМі а) местами; Ь) временами.
870. ай ип (или Й’ип) Ігаііо (тж. Іи41’а ип ігаііо)

вдруг, внезапно, неожиданно:
Е а ип Ігаііо т і  зепШ зоіо, е 5*гапіего, іп диеііа Гоііа 

<іі ѵіпсііогі е гіі роѵегі пароіеіапі а П а т а І і  (С. Маіарагіе, 
«Ьа реііе»),

И вдруг я почувствовал себя о д и н о к и м  и  чужим в этой 
толпе победителей и бедных изголодавшихся неаполитан
цев.

Ооро чиаІсЬе іе т р о  е&Іі т і  Тегтб гіі пиоѵо іи й ’а ип 
ІгаНо (М. ВопіетреИі, «I реііе&гіпі»).

Немного погодя он вдруг вновь меня остановил.
НоЬегіо. — Коп ѵоіеѵі апгіаг1епе.=. е созі іи ІГ а ип ігаііо?! 

(С. Регіоіа, «Ооппе»).
Р о б е р т о . — Ты же не хотел уходнть... а теперь ни с 

того ни с сегоі
(Пример см. тж А-106 Ъ),; А-508; С -1624: С-2693; С-3094; 
Е-210 Ь); Р-728; Р-1536с); М-784; М-2215; 0-195; Р-942; Р-1223;

, Р-1317; К-40; К-263; 5-666; 5-703; 5-793; 5-979; Т-372; Т-720).

871. соп ип іга ііо  Л  реппа одним единым расчерком
пера:

— И иг^ие, ѵоіеѵо зепІМ еІо йіге іп іи ііе  Іеііеге; (іипяие. 
а ^ и е з іо  рипіо зіагпо: зі Та тогіге ипо сЬе е ѵіѵо, соп ип 
іга ііо  сіі реппа? (/ .̂ ВассНеІІі, «Тге &іогпі йі раззіопе»).

И так, я хотел услышать это от тебя собственными уша
ми; стало быть, это факт: вы хотите одним росчерком пера 
сделать мертвым того, кто еще жив?

(Зиезіі ассогбі аззогЬопо ітр о г іап іі іпѵезіітеп іі е поп 
роззопо еззеге сапсеііаіі соп ип іга й о  гіі реппа («Кіпазсііа», 
14 йісетЬге 1973).

Эти соглашения уже потребовали крупных капиталовло
жений и ие могут быть аннулированы одним росчерком пера.

872. 1га Но ІгаНо вот-вот, с минуты на минуту:
СЬе соз’егапо іп  / опсіо чиеі ргееіигііхі? О тЬ ге іпсопзізІепН, 

йеіогтахіопі ^гоііезсііе, с о т е  сіиеііе сііе і зиоі оссЫ іт Ь а т -  
Ьоіаіі зе^ш ѵапо ога, ігаііо  ігай о , зиі з о Н і і і о  е зиііе рагеіі 
йеііа з іапга (11. МогиссЫоѣ «Ѵііа, тогіе е тігасоіі йі Со- 
зіт о Созі»).

Что, в  сущности, представляли собой эти предрассудки? 
Бесплотные тени, причудливые арабески вроде тех. которые, 
быстро чередуясь, скользили по потолку и стенам его ком- 
иаты перед его затуманенным взором.

873. (И ігаМо іп (гаКо время от времени, иногда:
II сагго сіеІГОгза Ъгіііаѵа лШсПззіто пеііа гіігехіопе <3е1 

ѵіаіе йеі Ріпі, гіі іга ііо  іп іга ііо  йа ип аЪеІе ип изі^поіо
сапіаѵа (Е . Сазіеіпиоѵо, «Ь‘опогсѵоІе Раѵіи Ьеогцогіе»)

Над бульваром Деи П и н и  ярко сиял ковш Большой Мед
ведицы, и время от времени с верхушки ели доносилось 
пение соловья.

874. а 1аг§Ні 4гаШ а) широкими мазками; Ь) в общих 
чертах.

375. аі ргіто  Іга*1о сразу, тотчас.
876. йі ргіто  ігаМо сначала, в начале, в первый момент.
877. поп азреііаге ІгаНо йі согйа не ж дать напоми

нания, делать своевременно.
йаге іі ігаНо аііа Ьііапсіа см. В-729.
878. репкаге йі т а і  1гаНо замышлять что л. недоброе.
879. рі§Ііаге іі Ігаііо не терять времени даром.
880. поп роіег Іеѵаге ігаііо быть бессильным, ничего 

не мочь сделать.
881. сЬі реп$а іппапгі ігаМо, §гап $аѵіо ѵіеп (епи(о 

ргоѵ. кто думает, прежде чем что-нибудь сделать, тот 
мудр (ср. семь раз отмерь — один раз отрежь).

§1і ё те§Ііо  регйеге (или ріи1‘о8Іо регйеге) ип ат ісо  
сііе ип ЬеІ Ігаііо слі. А-625.
ТКАѴАСЫАЯЕ ѵ

882. 1гаѵа§Паг5і соп с̂̂  иметь дело с кем-л., говорить 
с кем-л.

Ігаѵайііаге іі топйо см. М-1806.
Ігаѵайііаге іі ра$$о а цй см. Р-831. 
ігаѵа^ііаге 1о «Іотасо см. 5-1777.

ТКАѴАСЫО т
883. ра$$аге 1гаѵа§Ііо страдать.
аІ4о яіаіо, аііо 1гаѵа§1іо гесл см. 5-1659.
884. сЬі поп Ьа 4гаѵа§1і, Іеп^а йе’ саѵаііі ргоѵ. у кого 

нет неприятностей, пусть купит лошадей (ср. не было 
у бабы хлопот — купила порося).

885. і 1гаѵа§1і $оп Іайгі йеі воппо ргоѵ. заботы спать 
не дадут.

886. і ігаѵа^Іі Іігап ^ій Гаппо ргоѵ. ^  не годы ста
рят, а горе.
ТКАѴЕ і

887. саѵаге ргіта  1а Ігаѵе йеІГосс^іо ргоргіо сЬе Іа 
іе$іиса йаІГоссНіо а і і т і  ^  заботиться о собственном 
благополучии (ср. с б о я  рубаш ка ближе к  телу).

888. йаге 1а Ігаѵе ухаживать.
88В. Гаге й’ип Ьгиясоіо (или Й’ип ІиясеІІо, й’о§пі Ги- 

всеііо) ипа (гаѵе делать из мухи слона.
890. Гаге со те  Маезіго Ріаіііпо (или соте ргеіе Рі- 

по) сііе й’ипа 4гаѵе Іесе ип поКоІіпо (тж. Гаге со те  
таевіго N011053 сііе й’ипа Ігаѵе Гесе ипа Ігоііоіа; Гаге 
соп.е райге Ыоііоіігю сЬе й’ипа Ігаѵе Гесе ип Гияо, Гаге 
Й’ипа Ігаѵе ип поііо іто) делать из балки палку, зря 
добро переводить.

хіаге а Іеііо а сопіаге Іе Ігаѵі см. Ь-496.
891. ѵейеге ип Ьгиксоіо (или 1а Гезіиса) пеІГоссЬіо 

аіігиі (или Йе^іі аіігі, йеі рго$$іто) е поп вепііге 1е 
'••яѵі Сили е поп асспгдегзі йеііа Ігаѵе) пеІГоссЬіо рго- 
ргіо (или пеі хио, пеі ргоргі; тж. поіаге іі Гиксеііо или



ТК А 990

{гиагйаге 1а рарііихха пеИ’оссЬю аКгиі е поп ѵеаеге 1а 
(гаѵе пеі ргоргіо) видеть в чужом глазу соломинку н 
н: замечать в своем бревна, 

ё рій йеЬиіе іі ригіеііо сНе 1а (или йеііа) (гаѵе см
Р-2170.

392. 1а {ея{иса йіѵеі(а ігаѵе ^  и соломинка может 
показаться бревном

893. о§пі Ьгиясоіо §1і раге ипа ігаѵе он привык де
лать из мухи слона
ТКАѴЕСОСЬЕ [ рі

894. аѵеге 1е 1гаѵе§§оІе принимать одно за другое: 
заблуждаться:

ОІ сегіо, ѵо’ аѵсіе 1е іга ѵ е е б ^ е . е чип ё вЛго сЬе ипа 
гаввош ідііапга сіі саво ( в . Кегиссі, гЗезеапіа  псюеііе ророіаг’ 
т опіаіезі»).

Вы, конечно, перепутачи его с кем-то другим Это чисто 
случайное сходство.

1а раига Га ѵепіг 1е ігаѵе^§о!е см. Р-90&
ТКАѴЕК5А I

895. рег 1е {гаѵегяе окольными путями.
ТКАѴЕК5АКЕ ѵ

Ігаѵегзаге 1а ѵіа а  цй см. Ѵ-510.
ТКАѴЕК50 1. а§§  

рагоіа (гаѵегяа см. Р-470.
8(гайа (гаѵегяа см. 3-1823. 
ѵіе Ігаѵегяе см. Ѵ-454.
896. аііа Ігаѵегяа а) поперек; Ъ) обманом, хитростью; 

коварно.
Т а А Ѵ Е ^ З О  2 .  т

шаге йі {гаѵегяо см. М-782.
ѵіе сіі (гаѵегко см. Ѵ-454.
рег йгі((о е рег (гаѵегяо см. О 564.
897. а ігаѵегяо поперек
і,98. йі (или рег) (гаѵегяо а) поперек, наискось;

Ь) против, назло, 
аігагкі ^оп 1а сиіііа сіі (гаѵег«о см. С-3135.
899. апйаге а (или  рег) (гаѵегяо а) стать поперек 

•■орла, застрять в горле:
— Нш — шивоіб ІІ Ьагопе, зриіаш іо ип’аІа йі роііо сЬе ві* 

ега  апсіаіа рег ігаѵегсо (С. Косіагі, «Ье аѵѵепіиге йі СіроИі,іо»). 
і— Гм,— промычал барон, выплевывая куриное крылышко, 
которой ои никак не мог проглотить

Ь) стать поперек горла, опротиветь:
ІЛпо 5СІіег2о, т а  Ъазіб рег Та ; возреНаге сііе 1е ьіевзе 

сопШ епге сГіпІапхіа 1е аѵе:.5е {аііе іп рагяаіо эпсЬе а Оиігіо. 
е 1а сова т і  апгіо рег ігаѵегво (С. Раѵе$е. «Ьа зріаддіа»). 

Ш уточка, но этого было достаточно, чтобы я начал подо
зревать, что когда-то Клелия посвятила Гвидо в интимные 
подробности своего детства, н мне стало противно.

900. апйаге сіі (гаѵегяо пойти не в прок-
Риге сіесо с о т е  зопо. а іі ійеа (3 аѵеге * г а г . і  ад іі оссЫ 

ипа і е т т іп а ,  регГіпо 1а шог!е т і  апс1геЬкс Й1 ігаѵегко 
(Е. Могапіе. «ЬЧзоІа й і Дгіиго -•>).

Хоть я  и  слеп, но, если бы подле м ен я вдруг о к аза л ась  
ж ен щ и н а, мие см ерть бы ла бы нн к  чему.
аѵеге 1а Іипа йі (гаѵегяо см 897.
901. йаге а (гаѵегяо а) потерпеть кораб лекрушение;

Ь) ошибиться.
902. йаге а Ігаѵегяо а цй выступгть против кого-л., 

противоречить кому-л.
903. §иагйаге йі (уст. а) (гаѵегяо а) косить (глаза

ми); Ь) смотреть косо, сердито на кого-л.:
II сопііпо 1о зиаггіб <1і ігаѵегво, роі гі агіёі 5 6 а ііа  рагеіе 

е .псгосіо 1е Ьгассіа зиі рсИо (/ Саіапсіга. «Ьа Ьи{ега»), 
Молодой граф посмотрел на него сердито и прислонился 

к стене, скрестив руки на груди.

904. рі&Наге а (или рег) ігаѵегзо ис толковать пре
вратно, понять в плохом смысле.

905. гікропйеге а (гаѵегво а) перечить, грубить; Ь) от
ветить невпопад.

ё ип 0880 сЬе ѵа йі (гаѵегяо см. 0-712.
ТКАѴІСЕІ ЬО т 

ге ({'аѵісеііо см. К-145.
906. віаге а сип'аге і  ігаѵісеііі ничего не делать, пле

вать в нотолок.

«{аге а  ІеМо а сопіаге і {гаѵкеШ ст. Ё-496.
ТЦЕ пит е т

{ге ріогпі йеііа шегіа см. С-551.
{ге &іогпі соп о§§і см. С-573.
(ге Ііпее см. 1,-609.
— Гаге (или .сгіѵеге) (ге Ііпее см. 1.-610.
i (ге Іигпі йеііа Ііприа см. Г̂ -859.
(ге раіші 8о((о і1 теп (о  см. Р-183.
1е (ге яогеііе см. 5 1102.
(ге ѵоКе Ьиопо (тле Ьиопо Іге ѵоііе) см. Ѵ-93о. 
рій са((іѵо Йі Іге а88І (Йеі ВапсЬеІІіпо) см А-

1272.
йі(е((о Йі (ге ѵепегйі »и циаНго см. 1) 402.
Іеііо иі {ге соіоппе см. \_ 472. 
шаіѵа Йі Іге соііе см. С 2989 
пііпе8іга Йеііе Іге егге см. М-1459. 
ипа 808Іапга іп Іге регвопе см. 3-1139.
Іогге а (гг сапіі См. Т 775- 
іп 4ге ЬаІѴШ см. Ь-і28. 
іп Іге Ьоссопі см. В-970. 
йі Іге Ьгассіа ипа Ига см. В-1150, 
іг  Іге соірі см. С 22<?4.
Йі Іге соііе см. С 2988. 
іге о циаііго ѵоііе см. Ѵ-944 
іп Іге яаШ см. 3-120.
ii ^иаііго е Іге 8е(1е см. 0-92.
аііе ѵепШгё (оге) е 4ге циагіі см. Ѵ-234. 
поп ассоггаге іге раііе (или раііоііоіе) іп ип Ьаслі.о 

см. В-37.
аѵег ра88а(о Іге сгосі (тж. аѵеге 4ге сгосі виііе 

5| аііе) см. С-3086, 
аѵеге Іге таН опі см. М-980 
аѵеге Іге рапі рег сорріа см. Р-248.
Ьагі.(іаге Іге рагоіе соп чй см. Р-508 
сисіге іп Іге Йоррі см. 0-823 
поп сигагвепе Іге гоііе йі ^с см. 7.-77. 
е88еге а!Ге1а йеііе Іге сгосі см. С-3086 
е88еге аііе ѵепШге сге е іге циагіі см 0  -461,
{аге йісіо{{о соп (ге йайі см. 0-382.
{аге Сеяй соп (ге та п і см С-376 
{аге {ге ра88і 8и ипа 1а8(га (или 8и, іп, 8орга ип шаі- 

(опе) см. Р-801.
Іазсіаге апйаге іге рапі рег сорріа см. Р-26о. 
тап§ іаге рег 8еі сапі е (ге Іирі см С 465 
тогіге яи (ге іе^пі см. 1.-351. 
ро88ейеге {ге та((оп і см. М -980. 
ро(еге апйаге рег 1а (аѵа аНе (ге оге см. Р-ЗГЗ. 
гепйеге (ге рапі рег сорріа см. Р-280. 
поп 8ареге ассоггаге іп ип аппо (ге т а п і йі поссіоіо 

см. М-657.
поп 8ареге ассоггаге (ге раііе (или раІІо((о1е) іп ип 

Ьасіпо см. В-37.
8ареге чиаі.іе раіа {ап(по) (ге Ьиоі (или (гл сове) 

см Р-107
поп (варег) (епег (или ге^^еге, (ге сесі іп Ьосса см. 

С-1444.
яиопаге і {ге хциіІІІ см 3-1564.
(ігаге (или (гагге) йісіоНо соп {ге йай» см. 0-382. 
ѵаіеге йі теп о  йеН’ас^иа ѵегяаіа йоро 1е {ге см

А  198.
поп ѵаіеге (ге сесі (или (ге ^Ьіапйе, (ге Іиріпі) см.

Ѵ-25
сМі {а рег (или йа) 8ё, {а рі,г (ге см. Г 19й 

сЫ 8’ітріссіа йе’ (а((і аКгиі, йі (ге таіапп і §1іепе (ос- 
сап йиі см. Р-292 

1’е8(а(е йі Зап Маг(іпо йига (ге §іогпі е ип росо1і..о 
(или ип рсспіпо) см. М-885.

{а((оге пиоѵо (ге йі Ьиопе сл. Р-304 
і1 ^іийігіо ѵіеп (ге діогпі йоро 1а тог{е см. 0-74г< 
(1а) ^гапаіа пиоѵа врагга Ьеп (ге §іог.іі см. С 95< 
діі т а п с а  ѵеп(ипа Ига а {аге {г** яоійі см. М-327. 
шІ8ш а Іге ѵоііе е (а&ма ипа см. М-1598.
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1а паіига, II (етр о  е 1а рагіепга вопо Іге ^гапйі ше
йк! см. N-105. 

пеяьипа тегаѵі§Ііа сіига рій <1і {ге ^іогпі см. М-1192 
поп с’ё йие хепга {ге см. О 926.
поп 5І готре т а !  ип ЬіссНіеге сііе поп яе пе готрап  

(ге см. В-717, 
одпі поѵИа йига (ге ^іогпі см. N-521.
(га о^пі (ге с’ё ипа хріа см. 5-1390.
ГоврИе е іі рексе Йоро (ге §іогпі риггапо (тж. Гозрііе 

ё с о т е  іі ре$се, сіоро (ге діогпі ригга) см. 0-672.
регсЬё сіие поп 1а (или поп вопо) {ге (тж. регсЬё Іе 

<1ие поп !аппо (ге) см. 0-927.
П ге&аіо ск'Пе Раіе, Іге са5Іа§пе е ипа поссіиоіа см. 

К -169.
(ге Ьгассіа йі Іегга Ііпівсопо (иі(е 1е хирегЬіе йеІГио-

т о  см. Т-439.
(ге йоппе (аппо ип тегсаіо  е чиа((го (Йоппе) ипа 

ііега см. 0-818.
Іге йоппе е ип роііо (аппо ип тегсаіо см. 0-816.
(ге ПІІ {аппо ипо 5ра&о, (ге кра^Ы (аппо ипа согйа 

см. Р-806.
(ге поп іаппо сорріа см. С-2623.
(ге (іогі поп Іап ^ЬігІапйа см. Р-916.
(ге !га(е11і, (ге савіеііі см. Р-1253.
(ге регхопе Іаппо Іоііа см. Р-984а. 
ипо йие (ге ей ессоіі соп(а(і см. 11-107.
Гиото 8і сопозсе іп (ге соп§іип(иге, аііа соііега, аПа 

Ъог«а е аі ЬіссНіеге см. 1.1-150.
ТКЕВВ1АКЕ ѵ 

саяа соп (е((о е ^гапо (геЬЬіа(о, поп сі ^гапйіпа пё 
сі ріоѵе см. С-1201.
ТКЕССІА !

907. іп (гессіа (или Ігессе) с непокрытой головой (о 
женщине).
ТКЕЭІСІ а§§ е т

908. йаге йаі (гейісі пеі (геп(ипо =  попасть из огня 
да в полымя.

еккеге рііі йі8§гагіа(о сЬе 1е (гейісі оге см. 0-460. 
Іаѵогаге (гейісі гпехі аП’аппо см. М-1249.
909. изсіге соі (гейісі умереть.

Т К Е С С Е А (
910. сопо«сеге 1а (ге^йеа йаііа е га? пио1а =  (уметь) 

отличать семена от плевел; зиать, что хорошо, что плохо.
911. де((аг Іа (ге§§еа а’ рогсі ®  метать бисер перед 

свиньями.
ТКЕСІІА і

912. поп йаге (ге§иа не давать передышки, не давать 
опомниться;

Ма 1 Газсізіі поп йаппо Іге&иа, сі зріп^опо зиі Гиг^опе
(Л. Сегѵі, «I тіеі веііе

Но фашисты не даю т нам опомниться и заталкивают нас 
в кузов.
поп ѵоіеге пё расе пё Іге^иа см. Р-22.
іга Іа расе е Іа іге&иа ^иаі а сЬі 1а Іеѵа см. Р-24.
соп Ігасіііогі пё расе пё (гедиа см. Т-823.

ТКЕМАКЕ ѵ
913. Ігетаге соте (ип’) асдиа зоНо іі ѵепіо (или 

с о те  ипа ЬиЬЬоІа, со те  ипа саппа, со те  ипа іо&Ііа, 
со те  ипа Ігопсіа, со те  ип §іипсо, со те  ип тегіо , со те  
ип иссеПіпо зраигИо, соте  ипа ѵег§а. со те  ипа ѵеігісе, 
соте ипа ѵеііа) дрожать как о си н о в ы й  ли ст:

И еаггопсеііо  ігеш а соше ипа Іобііа, е поп іеп іа  перриг 
гіі егігіаге (Л. М апгопі, «I р го те 85 і 8ро$і»).

М альчишка затрясся как осиновый лист, и даж е  ие пы
тался кричать.

Е іо ѵегіеѵо іі зегрепіе аНогсегзі е 1о зепііѵо іізсЬіаге е 
Ігетаѵ о  с о т е  ип’асдиа зоііо 11 ѵепіо (М. Вопіет реііі. «I 
реііедгіпі» ).

А я представлял себе извивающуюся змею, слышал, как 
она свистит, и покрывался с головы до ног гусиной кожей, 
как  водная поверхность под ветром покрывается рябью.

Ьа сапгіеіа з*ега зрепіа, е і І іатт іГ егІ реггіиіі пеі Ьиіо. 
Аппа г іт а з е  Іп ріегіі а іге т а ге  с о т е  ипа саппа ( V. Вгапсаіі, 
«Ьа гаеагга  е Іа сітісе>).

Свеча п огасла , а  спички впотьм ах потерялись. Анна стоя* 
ла  и дрож ала, как тростник на ветру.

С отраге  С озіто  Іге та ѵ а  с о т е  яп а  ГойИа е поп аѵеѵа 
Іогга <3і апйаге а пазсопгіегзі іп саза {Ь. Сариапа, «Ье Рае- 
вапе» ).

Кум Козимо дрож ал как осиновый лист и был не в си
лах пойти и спрятаться в доме.

АІРаррагігіопе іпазреііаіа йеі ЬигаШпаіо, пеззипо ііаій 
рій. 8 і  вагеЬЬе зепШ о ѵоіаге ипа товса. <2иеі роѵегі Ьигаі- 
Ііпі... Ігетаѵ ап о  ІиШ с о т е  іап іе іо^Ие (С. Соііосіі, «Ье 
аѵѵепіиге й і Ріпосскіо»).

При неожиданном появлении кукольника все затанлн ды
хание. Можно было услышать, как муха пролетит. Бедные 
куклы... дрожали, как осиновые листочки.

Ьа Іисе зі зрепзе, 1а Ігоѵаі гііеіго 1а рогіа сЬе т і  азреЬ 
іаѵа. Т гетаѵ а с о т е  ип &іипсо (/*. Іоѵіпе, «Ье іегге йеі 8>а- 
сгат епіо»).

Свет погас, она была около двери, ж дала меня; она дро
ж ала, как осиновый лист.

Е іп іапіо АН ігеіпаѵа с о т е  ип т е г іо  (/. Саіѵіпо, «РІаЬе 
ііаііапе»).

А Алн тем временем дрож ал, как птенец.
Е Сагіо... ргейгіе зоИо Ьгассіо 1а то^Н е сЬе... ( г е т а  с о те  

ип иссеіііпо зраигііо (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»),
И Карло... взял под руку жену... дрожавшую, как испу

ганная птичка.
(Пример см. тж. Ѵ-658 Ь).

(гетаге аі саійо см. С-168.
Ігетаге йаі саро аііе ріапіе см. С-806.
(гетаге а ѵег^а (а ѵег§а) см. Ѵ-326.
|?Н (гетапо 1е Ьийеііе (или ЬийеІІа) см. В-1373.
(ё) тео ііо  хийаге сЬе (гетаге см. 3-2025. 

ТКЕМАКЕЬЬА }
914. те((еге ипа (гетагеііа іп согро заставить задро

ж ать, содрогнуться (от страха); напугать; привести в 
трепет:

1/ійеа йі ®о5Іепеге ип Іипео авзейіо 5еп?.а ип вепегаіе 
сЬе 5і іпІепйеБЕе гіі вігаіевіа. гіі Іаіііса е Йі Ьаіібііса, е іі 
ш еііеѵа іп согро ипа ІеггіЬііе Іге та ге ііа  (С. Носіагі, 
аѵѵепіиге ё і Сіроіііпо»),

Мысль о том. что им придется выдержать длительную 
осаду оез генерала, разбирающегося в стратегии, тактике н 
баллистике, приводила его в трепет.

ТКЕІѴО т 1) поезд; 2) образ (жизни).
915. (гепо 5(аЯе((а (1) поезд, шедший перед коро

левским (царским) поездом.
(гепо Іатро  см. Ь-101.
916. йаге (гепо а цс (2) придавать значение чему-л.
917. йагві (гепо (2) воображать, мнить из себя; зада

ваться.
918. регйеге іі (гепо (1) упустить случай.
919. ѵіад^іаге соі (гепо тегсі (1) тащиться как че

репаха:
— Аѵапіі. соггі, — 1а гітЬ го ііаі Гіегатепіе, ясопігапйоіа сЬе 

аггіѵаѵа пеІГапгігопе, — Іи ѵіад^І соі (гепо тегсИ (Е. Мо- 
гапіе, «Ѵ іхоіа йі Агіиго»),

— Ну же, быстрей, — я грубо прикрикнул иа нее, сто л к- 
нувшнсь с ней у входа, — тащишься как старая клячаі

ТКЕ1МТА а§§ е т 
(геп(а йепагі см. 0-94.
920. евкеге Гивсіо йеі (гепіа (сЫ е$се е сЬі еп(га)

быть шумным, людным местом; быть проходным дво
ром.

Газіпо сЬе поп На 1а((о 1а сойа іп (гепСаппі поп 1а
Іа рій см. А-1222.

921. сЫ Ьа 1а((о (геп(а, рио Іаг (геп(ипо ргоѵ. г і  кто 
сказал «а», скажет и «б»; лиха беда — начало [этим, 
слова папы Льва X, назначившего в 1517 году тридцать 
одного кардинала вместо тридцати]:

Міа т о в ііе  арргоѵб іі еезіо, т а  гіікке: «Ѵівіо сЬе Ьаі 
Іа14о Ігепіа, роЦ \і Іаге Ігепіипо» (Л. Могаѵіа, гКиі.ѵі гас 
сопіі гст апі»).

Моя жена одобрила э т о т  жест, но сказала: «Раз уж т ы  
сказал «а», мог бы сказать и «б».

сЫ йа ѵеп(і поп п’Ьа, йі (геп(а поп п’а$ре((і (тж. сЬі 
йі ѵеп(і поп ё, йі (гепіа поп ва, йі чиагапіа поп На, пё 
т а і  «ага, пё т а і  варга, пё т а і  аѵга) см. Ѵ-231.

ё Ривсіо йеі (геп(а, сЬі евсе е сЫ еп(га см. И-237. 
ТКЕШІЛМО пит е т  

Ьаііеге Н (ргоргіо) ^гепіипо см. Т-926.
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йаге йаі Ігейісі пе! ігепіипо см. Т-908.
922. йаге іі ігепіипо а цй рассчитать, уволить кого-л.:

«ІІп іогіогб з іт і іе  поп ГЬо т а і  ѵізіо. е зе ?оззі іі рагігопе 
гіі диі, е іі йагеі іі ігепіипо» (Л. Вопвапіі, «Ьа Ьиса Ш 
Зап СоІотЬапо»).

— Подобного бездельника я еще не видывал. Будь я хо
зяином, я бы его выгнал в шею.

923. йаге пеі (или іп) ігепіипо подвергнуться опасно
сти; попасть в затруднительное положение.

924. Гаге ігепіипо рег іогга делать что-л. против 
своей воли.

925. рі^Ьаге іі Ігепіипо убраться восвояси, смыться
926. ргепйеге (или Ьаііеге) іі (ргоргіо) Ігепіипо уйти, 

уехать, убраться.
сЪі Ьа (аііо ігеіна, риб І іг  ігепіипо см. Т-921, 
іиііі і іпеві поп «оп йі ігепіипо см. М-1251.

Т К Е 5 « ^ Е  т
927. Гаг ЬаІІаге іі іге«сопе отдубасить, поколотить. 

ТК1АСА (
928. е.«еге ігіаса йі цй превосходить кого-л. 

ТКІВОЬАКЕ ѵ
929. сЫ аіігі ігіЬоІа, кё поп рока ргоѵ. кто не щ а

дит других, и сам не уцелеет (ср. не рой другому 
яму — сам в нее упадешь).

і сапі е і саѵаііі т а § г і 5он ігіЬоіаіі йаііе тоясЬе см. 
С-1382.

циапйо §ойе іі согро, ігіЬоіа Іа $еаг«е1Іа см. С-2770 
соі росо «і ^ойе е соІГазкаі 5і ігіЬоІа см. А-1254. 

ТКІВОЬАТО адд е т
ігіооіаіо пеііе ЬагЬе см. В 233 
т а п й а г е  (ип) рапе ігіЬоІаіо см. Р-275 
ІІ (гіЬоІаю ѵа йіеіго аі сопйаппаіо см С-2403. 

ТАІВІШЛЬЕ т
930. ігіЬипаІе йеііа соксіепга суд, голос совести. 

ТКІВІШ О т
ігіЬипо йа саНё см. С-54.

ТКІВІЛО  т 
ра§аге іі ігіЬиіо аііа паіига см. N-100.

ТКІСІЛА (
Гаге ГоссЬіо (или §1і оссНі) йі ігідііа см. 0-167. 

ТКШСА {
пиоѵо йі ігіпса см. N-611.

ТКІІМСАТО адд  
ІигЬо Ьоііаіо е ігіпсаіо см. Р-1576.

Т К ^ С ІА ^ Е  ѵ
ігіпсіаге Іа «іиЬЬа аййоззо а чй см. С-714, 
ігіпсіаге іі ^іиЬЬопе а чй см. С-717, 
ігіпсіаге ^іисіігіо см. С-740.
ігіпсіаге і раппі (аййоззо или йіеіго] а чй см. Р-333. 

ТКІРРА [
931. а Ігірра іппапгі важно, выпятив грудь; животом 

вперед.
932 етріге 1а ігірра груб, набить брюхо, наесться 

(до отвага) нажраться.
933. те ііеге  «и (гірра отрастить брюшко.
«егЬаге Іа ігірра аі (или  рег і) Псііі см. Р-633. 
ѵа’ а Іірра а тап § іаг  Іа ігірра! см. 1.-726.

ТК15ТЕ ае&
934. ігі«1е йа тогіге =  глубоко печальный, горест

ный:
— Роѵега т е ,  роѵегі поі, Се Ыа<3а! Ыоп д ітеп ІісЬ егето  

ілаі ^ие5^і ^іогпі. В о т ап і заго Ігі$1е «За гпогіге (/?. Вас- 
сНеІІі, «Ьа сіііа йец іі ат апіі»).

— Горе мне, горе нам. Де Нада! Никогда не забыть нам 
эти \ дней. Завтра у меня на душе будет мрачно, как в 
могиле.

935. ігІ5(е с о т е  ип то г іо г іо  ^  мрачный, подавлен
ный, как на похоронах:

«Сопіезза т іа ,  поп зо гіаѵѵего регеЬё, т а  зоп Ігізіе с о т е  
ип тогіогіо» (С. Ѵегца, «Егоз»).

— Милейшая графиня, сам не знаю почему, но я чув 
сійую  себя подавленным, как на иохоронач..

936. ІгІБІе со те  ипа іо тЬ а  ^  мрачный как могила:
II Іеііо егг ашріо, Іи ііо  гісорегіо й’ип газопе агШ ісіаІе 

соіог т а іѵ а , Ігікіе о т е  ипа іо т Ь а  (Р. Сіаіепіе, «1.1п тѵегпо 
ІгеМ іззіт о » ).

Кровать была широченная и покрыта дешевым атласным 
покрывалом фиоіетового цвета, мрачная как могила.

саѵаііеге йеііа Тгі«іе Рі§ига см. С 13к9 в
ігівіе ё циеііа саяа йоѵе ^аіііпа сапіа е §а!1о іасе ®

см. С -1197.
Ігівіе ё чиеі саѵаііо сііе ііга соп 1 го 1о «ргопе см.

С-1398.
ТКІ5ТЕ22А }

937. §гаѵе ё 1а ігівіехха сііе «е§ие ГаІІе^тегга р~оѵ.
=  после веселья горше похмелье.
ТКІ5ТО адд е т  

ігікіо агпе«е см. А-1123. 
ігівіо Яаіо см. Р-569,
938. аііа рій ігівіа в худшем случае
939. сіагм аі ігі«1о п о й т и  по і^юхому пути, творить 

зло, совершать преступления, встать на путь преступ
лений.

{аге (гІ5(а іі^ига см. Р-721. 
те ііеге  іп ігі«1а Іисг см. І_-824а. 
радаге йі ігі«іа то п е іа  см М-1835.
Ьеііа іп ѵікіа «ре««о ё ігі$1а см. В-455.
о§пі ігі5іа асциа саѵа 1а «еіе см. А  249.
а рііі ігІ5іі рогсі ѵаппо 1е тідКогі реге см.

Р-2068.
«е Іойі іі Ьиопо, йіѵегга ті^Ііоге, «е Іойі іі Ігі«1о, йі- 

ѵегга ре§§іоге см. В-1467
ігівіо ё соіиі сііе поп 5і ігоѵа аііе «ие погхе см.

N-534.
ІГІ5ІО ё чиеіі аѵеге сііе іі кио зі^іюг поп ѵейе см.

А-1382.
ігізіо ё чиеИ’иссеПо сііе паксе іп саіііѵа ѵаііе см.

и  26.
ТКІТО адд

940. ігііо е гіігііо жевано-пережевано.
ТКІѴЕЬЬАКЕ ѵ

ігіѵеііаге іі сегѵеііо см. С 1614 
ТКІѴЮ т

941. Йа Ігіѵ.о грубый, пошлый.
— тапіеге йа ігі»'іо см. М-417.
— рагоіе йа Ігіѵіо см. Р-474.

ТКОІА
саѵаііо йі Тгоіа см. С-1342.

ТКО ІА Ш
а {етро йеі Тгоіапі егап зозрігі! см. Т-342. і

ТЯСМВа } I
942. іготЬа еріса эпическая поэзия.
943. Ігоп.Ьа йеі Сіийігіо библ. труба архангела Ми

хаила, страшный суд:
«Е іи  ^ова ггейі сЬе зіа ип Ьасіо?» сЗІ5&_ «Ьа ігогпЬа Йеі 

Оіийігіо? Роігеі апсЬе аѵегіа Ъасіаіа, е апсЬе р г іт а  апсога 
сЬе іі ѵспіззе іп тепіе йі \агІе Іа согіе. регеЬё по?» {Е. Ѵи~
Югіпі, «II %аго}апо гобзо»).

«А что такое по-твоему поцелуй? — спросил он, — Конец 
света? Может я  поцеловал ее еще до того, как тебе пришло 
в голову за ней ухаживать, почему бы нет?»

поѵІ85Іта іготЬа см. N-518. 
соп 1е ІготЬе пеі «ассо см. 5 23
944. аггіѵаге соііе іготЬе е рагііге соі соіпі ^  начаіь 

за здравне, а кончить за упокой.
945. йаге Іе ІготЬе сделать все возможное, 
йаге Гіаіо аііе іготЬе см. Р-586.
946. рі§1іаге (или «опаге) Іа ІготЬа раструбить, раз

болтать звонить во все колокола.
947. гітапеге псПа іготЬа потерпеть неудачу.
948. «(и)опаге йі іготЬ а а) играть на трубе, Ь) гром

ко храпеть.
Га«іпо «сарра р г іта  йеііе іготІ’е см. А-Г231 

ТЯОМВО т
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949. а ІготЬ о  как смерч, стремительно, бурно:
РосЬі віогпі сіоро іі повіго аггіѵо... епігб а  Ігоіг.Ьо пеі-

I аігіо йеІ гпіо аІЬегво {М. Арреііиз, «йа  т огго а зсгШоге>).
Через несколько дней после нашего приезда... он как 

вихрь ворвался в хол.і моей гостиницы.

ТГСОІМСАКЕ ѵ 
(гопсаге іп Ьосса см. В-926.
(гопсаге 1е Ьгассіа см. В-1176.
(гопсаге Ге«і8(епга см. Е-190.
(гопсаге 1е датЬ е а см. 0-181.
(гопсагзі іі погіо -Леі соііо см. N-372.
(гопсаге 1е рагоіе (іп или  йі Ьосса) а цсі см. Р-580. 
(гопсаге Іа «ігайа а цсі см. 3-1889 

1КСЖСО 1. а щ
аѵеге Іе Ьгассіа (гопсЬе см. В-1155, 
аѵеге (гопсііе 1е ратЬ е  см. 0-142.
950. Іа«сіаге іп ігопсо оставить недоделанным, пре- 

рв-лгь, бросить:
Ма іі ѵосаЪоІагіо <!е11а ѵессЬіа Сгизса діипіо а ііа  Іеііега 

Р сіеѵе йипдие ез;$ег Іазсіаіо іп ігопсо? (М. ВагЬі, «Сгизса, 
Ііпёиа е ѵосаЬоІагі. Рег ип ^гапііе ѵосаЬоІагіо зіогісо йеііа  
Ііпциа ііаііапа» ).

Значит этот словарь старой Академии Круска, доведенный 
до буквы Р, так и останется незаконченным?

951. Іісепгіаге іп (гопсо уволить без предупреждения.
952. г ітап еге  іп (гопсо остаться незавершенным:

8і іесего созігиіге... іп ІгеНа сараппе... пеііо зрагіо Іп- 
Іегпо сіеі Іагхагеио... т а  рег т ап са п га  гіі т е г г і  г ітазего  Іп
Ігопсо (А. М ат опі, «I ргот еззі зрозі»).

Стали наспех сооружать бараки во внутреннем дворе л а 
зарета... но за отсутствием... средств они так и остались 
незаконченными.

ТКСЖСО 2. т  
каігіо соте  ип (гопсо гіі тапсіогіо см. 3-78.
іі г а т о  іо т і^ Ііа  аі (гопсо см. К-106.

ТКОРРО сіѵѵ е т 
5(і1е соп 1 оррі Гіогі см. 5-1716.
953. риг (горио к сожалению, 
апйаге (горро іп Іа см. Ь-11. 
апгіаге (горро оКге см. 0-317.
аѵеге (горра сагпе аі Гиосо (или  а Ьоіііге, а сиосеге) 

см. С -954. 
аѵеге Ігорро іі «і^поге см. 3-781.
Ьасіаге (горро а сасіо сііе Іа (гарроіа ксоссЬі см. С -32.
еп(гаге (горро іппапгі см. 1-286.
е5«еге (горро іп Іа соп 1а ѵі«і(а см. Ь-12.
Гагіа (горро ^токва см. 0-1106. 
іпірогіа (горро аііа см. А-530. 
іпіопагіа Ігорро аИа см. А-531. 
тап^іаге (горра Ьііе см. В-740.
те((еге (горра сагпе аі Гиосо (и ш  а Ьоіііге, а сио- 

сеге) см. С-954.
те ііеге (горра піагга см. М-1002. 
іпо5Ігаг5І (горро іп сашісіа см. С-282, 
радаге іі Но <1е11а (горра Ьопіа см. Р-865. 
рогге (горра сагпе аі Гиосо (или  а ЬоІІіге, а сиосеге) 

см. С-954.
«(іарраге (или  (ігаге) (горро 1а соггіа см. С-2666. 
аІЬего Ігорро (гаріап(а(о, т а і  йі ГгиШ ё сагісаіо см. 

А-456.
Гагсо (горро (ево 5І «регга см. 5-1385.
іі Ьепе поп ё т а і  (гороо см. В-492а. 
сЬі іі кио іі§1іо (горро ассагегга поп пе $еп(іга аііе- 

§гегга см. Р-693. 
сЬі (горро аЬЬгассіа, пиПа 5(гіп§е см. 5-19453. 
сііі (горро 5’а5«оі(І8Ііа, 5і зсаѵегга см. А-1285. 
сЬі ігорро Ьіііса, $Ьі1апсіа см. В-744. 
сЫ (горро 5’ітрассіа, поп ё «еага Гассіа см. 1-83. 
сЬі Ігорро типде, пе саѵа іі $ал§ие см. 3-183. 
сЫ ігорро Ііга Гагсо, 1о «рехга (тж. сЬі ігорро ііга, 

Гагсо 5І врегга; сЬі Ігорро Ига Іа согйа, 1а ®ре7^а; сііі 
ігорро Ііга, 1а соггіа кігарра или  ргехіо «сЬіапіа; Іа сог- 
аа (горро Іе^а хі хрегга) см. 8-1385.
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Г еттіп е е ^аіііпе рег апсіаг (горро «і регсіопо см.
Р-402.

Гі^Ііо (горро ассагегга(о поп Ги т а і  Ьепе аііеѵаіо см.
Р-694.

депіе а 58аі, Гаппо ахкаі, т а  тапдіапо (горро см.
0 - 3 6 6 .

іі т а і  сЬе 5І ѵиоіе поп ё т а і  (горро см. М-253, 
т а і  (ІеІіЬега сЫ (горро (ете  см. 0-81. 
іпегга рагоіа ё росо е ипа ё (горро см. Р-594. 
ип петісо ё (горро, е сеп(о ат іс і поп Ьа$(апо см.

N-159.
о§пі (горро ё (горро (или ё посіѵо, $і ѵег',а) см.

Т-956.
іі рапе сіе^іі аКгі ё (горро каІа(о см. Р 298 
Чие5(а ё (горро Гог(е! см. Р-1105.
(горро аКі 5опо і ГісНі см. Р-643.
іі (горро ат еп  §иа5Іа іа Гев(а см. А-595.
ІІ ігорро Ьепе готре Іе рапсЬе((е (или $Гоп^а 1е сая- 

кеі(е) см. В-506.
1а (горра согіа а т т а г г а  1а ѵоіре см. С-2063.
(і) (горрі сиосііі §иа$(апо (или ітЬгаКапо) Іа сисіпа 

(или 1а тіпевіга) см. С-3164.
(горре Гев(е, (горре (ек(е, (горре (етрек(е см. Р-511. 
(горра Гог(ипа Га іп§агги11іге см. Р-1149.
1а (горра Гге((а, ѵоіепсіо Гаг, <Н«Га см. Р 1324.
(горра §гагіа («ап(’Ап(опіо)! см. О 1027.
954. іі (горро §иаь(а ргоѵ. хорош его — понемножку:

— Ти... веі ігорро ГигЬо, Ігорро «ЗіНійепйе. Е II ігорро ё иа“ 
5Іа (і/. Саітрепіа, «II Рогпагеііо <іі Ѵепегіа»).

— Ты... слишком хитер, слишком недоверчив, а крайно
сти вредны.

Ігорро І іт ^ о  поп Ти т а і  Ьиопо см. 1.-956.
955. іі (горро е іі росо §иа§(аію  іі §*(и)осо ргоѵ. ^  

все хорошо в меру.
956. іі (горро «іогріа (или вігорріа; тж. о^пі (горро 

ё (горро или ё посіѵо, зі ѵегза) ргиѵ. ^  лучшее — враг 
хорошего; все хорошо в меру:

Ь ’аѵеіе іпсіоѵіпаіа; диезіа ти іах іоп е сопііпиа йеііа зіа- 
діопе ^ие51! заііі ^іогпаііегі гіаі Ггеййо а і саіёо е Йа! саЫо 
аі Ігейсіо, т і Наппо гіт еззо іі йіаѵоіо аййоззо. Ога роі ѵі 
сопіеззо сЬе Ь е з іе тт іе ге і соп іи і(о  П сиоге, регсЬё... іі 
(горро хігорріа Сіизіі, «ЕрізШ агіо»).

Вы угадали: эти бесконечные перепады погоды — от хо
лода к ж аре и от жары к холоду — сводят меня с ума 
И должен признаться, что я проклинаю все на свете, по* 
тому что все чрезмерное — скверно.

II ѵіпо епігаѵа Іого пеііа Ьосса е пеі пазо, т іпассіапд о  сЗі 
аНо&агІі: ега ѵіпо Ьиопо, т а  іі (горро зігорріа (6 \ Нойагі, 
«Ье аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Вино заливало им рты и ноздри — того и гляди захлеб
нутся. Это было хорошее вино, но ведь хорошее хорошо по
немножку.

Ыоп ѵоііе сЬе апйаззі оііге 1а диіпіа е іетеп іаге , сіісепсіо 
сЬе ё"Іі зіисіі аЬЬгеѵіапо Гезізіепга, е сЬе іі (горро з(горр!а 
(6'. Магоііа, «Маі йі Саііегіа»)

Мой отец не хотел, чтобы я продолжал учиться посте 
пятого класса, утверж дая, что ученье сокращ ает жизнь и 
чго всему надо знать меру.
(Пример см. тж. С -1958).

ІІ (горро гиссЬего диа«(а 1е ѵіѵапйе см. 2-100.
5І ѵа (горро іп ®и соііа сап(а(а см. С-546, 
а ѵоіі (горро а!(і с герепііпі ко^ііопо і ргесірігі еі^еге 

ѵісіпі см. Ѵ-913.
ТКОТТАКЕ ѵ

957. іі ЬІ50§П0 (или іі Ьі«о§піпо, 1а песе«5І(а) Га (Іа) 
ѵессЬіа (го((аге (или Га (го((аге Іа ѵсссіііа, 1а ѵесс(ііпа) 
ргоѵ. еЁ нуж да и хромого іі.пясчі: заставит.

а Ьиоп саѵаііо поп оссогге сіігйіі (го((а см. С-1376. 
сЬі рио апйаге сіі ра$$о рег Га$сіи((о, поп (го((і рег

ІІ Гап^о см. Р-834. 
іп піапсапга сіі саѵаІН, §1і аяіпі (го((апо см. С-1392, 
раига Га ѵессііі (гоКаге см. Р-907.

ТКОТТО т
958. (гоКо сГазіпо (или сІеІГавіпо) нечте оыстропрехо- 

дящее, недолговечное, минутный порыв.

32 И та.і.-русск. фраз сл.
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950. — еккеге со те  П ігоііо йеІГазіпо быть мимолет
ным, быстропрсходящим.

960. йі 4го44о быстро.
961. (1ё 4го44о о йі гітЬаІго так или иначе, любым спо-

С ( | .  г м .

сіигаге со те  іі 4го44о йеІГавіпо см. 0-934.
962. Іаксіаге (или регйеге) іі (гоКо рег ГатЬіаіига 

(или ГатЬіо) ей погнаться за большим и потерять ма
лое, променять кукушку на ястреба.
ТЯОТТОЬА /

!аге со те  таекіго  ІМоМоІа сЬе й’ипа 4гаѵе ?есе ипа 
4го44о1а с.и. Т-890.

і.ігаге со те  ипа ігоііоіа см. С-652.
ТКОѴ ЛКЕѵ

ігоѵаге Гас^иа йоісе е іі іеггеп іепего см. А-І96. 
поп ігоѵаге ас<]иа пеі шаге см. А-197. 
ігоѵаге ГАпіегіса см. А-598.
Ітоѵагві арріё см. Л- % 1  
♦гоѵагкі рег агіа см. А 1056.
4гьѵаг$і аѵапіі сол § 1і {или педіі) аппі см. А-906. 
поп Ігоѵаге іі Ьапйоіо (Йеііа гоаіа$$а) см. В-214. 
Ігоѵаге іі Ьа.ійоіо Йеііа та іак за  см. В-215, 
поп ігоѵаге (іі) Ьа«4о сЬе епігі см. В -328. 
ігоѵаге ипа Ьеііа ѵі^па см. Ѵ-567. 
ігоѵагБІ Ьепе іп дапіЬе см. 0-149.
Ігоѵагяі пеііа «иа Ьеѵа см. В-632, 
ігоѵагзі іп Ьі§опсе см. В-724.
Ігоѵагкі іп ЬоІ1е44а см. В-1000.
(гоѵагзі іп ЬгиКе асцие см. А-106.
4гоѵагы іп ип Ьгиііо !гап§еп4е см Р-1216.
Ігоѵа/е ипа Ьиссіа йі Ьаі.апа см. В -1326. 
ігоѵаге ип Ьисо см. В-ІЗЬО. 
ігоѵагві іп Ьиопа Іипа см. Ь-892.
4гоѵаг5>і пеііа саіпісіа Йі цй см. С-293, 
поп Ігсѵаге ип сап {ила пё сале пё §а44о) сЬе аЬЬаі 

см. С-470.
поп Ігоѵагві саро а {или Йа) ( +  іп{.) см. С-807, 
ігоѵаге сагпе рег і ргоргі (или і 5іюі) Йепіі см. 0-201. 
ігоѵагкі Йі саза соп цй см. С-1188.
Ігоѵагві іп гаМѵе асцие см. А-106.
4гоѵагкі іп саіііѵа Іипа см. 1.-892.
4гоѵаг«і а саѵаііо рег... см. С-1350.
Ігоѵаге пеі кио сепію см. С-1504.
ігоѵаге сіЬо {или 1а сіссіа) рег і ргоргі (или і зио!) 

Йопіі см. 0 -2 0 1 .
ігоѵаге сіпцие ріейі аі топіопе см. Р-16403.
(іоѵаггі аііа согіа см. С-2055.
Ігоѵагві дй киі соИо см. С-2132.
Ігоѵаге согпа а ѵепіа^ііо см. С-2707, 
ігоѵаге сиіо рег іі ргоргіо пако см. С-3161, 
і.оп ігоѵаге рег Йепаго см. 0-117.
Ігоѵаге іі Йіаѵоіо пеі ріаііо (или пеі (іазсо, пеі са- 

Іі.іа) см. 0-350.
4гоѵаг«і іп йііе44о см. 0-406. 
ігоѵаге а сііге см. 0-510. 
ігоѵагві а Йіка^іо см. 0-584. 
ігоѵагьі а Йівсгегіопе Йі цй см. 0-619.
Ігоѵаге ипо а Йогіпіге см. 0-842.
і.‘Оѵаг5 І 1га і!ие асцие см. А-130.
(гоѵаге есо см. Е-15.
< ѵаге іп ? е і і о  см. Р-100.
4гоѵ-чте (агіпа рег і ргоргі (или і виоі) Йепіі см. 0-201. 
Ііъ аге ІІ ?а.4о кио см. Р-274.
Ігоѵаге іп (или «иі) ?а*4о см. Р-276.
Ігоѵагкі а (чиекіі) Теггі см. Р-447.
(іоѵаге ііаіо Йі (или Йа) (4-і«/-) см. Р-578.
Ігоѵаге йе’ ІісНі ііогі рег чй см. Р-635. 
ігоѵаге іі 5іІо см. Р-786.
Ігоѵаге і! (ііо соп-1і:(4оге см. Р 801.
1-оѵаге (ІІ) ?і1о Йа Іогсеге см. Р-802. 
ігоѵаге "епіо сег цс см. О 313.
Ігоѵаге Іа дте4о1а см. С -1039.

ігоѵагві пеі диаі см. С 1134. 
ігоѵагкі іпіегіоге Йі саѵаііі см. С-1365.
4гоѵаг«і іппапгі (или іп 1а) соп діі (или пе(т1і) аппі 

см. А-906. 
ігоѵаг5 І киі 1ак4гісо см. Ь-203. 
ігоѵаг(8І) іі ІеНо (гі)ГаЙо см. Ь-499.
Ігоѵаге 1а Іисегіоіа а йие сойе см. Ь-838. 
ігоѵагзі аі Іитісіпо см. Ь-879. 
поп ігоѵаге 1ио§о см. 1.-985. 
ігоѵагві іп т а іе  асцие см. А 106.
ІГ0Ѵ 2Г5І т а іе  а саѵаНо см. С-1352.
(гоѵаге Іа т а іа  Йепаіа а ріё йеі т а і  йегаго см.

О 243.
ігоѵагві т а іе  іп ^атЬ е см. 0-149. 
ігоѵагкі а т а і  рагіііо см. Р-690. 
ігоѵаге іі тап ісо  а цй см. ЛА-410.
Ігоѵагзі іп т а п о  ип ри§по Йі піо«с1іе см. Р 2392. 
ігоѵаге іі тагсіо  см. М-761.
1гоѵаг«і аі тагд іп і гіеііа ѵііа см. М-831, 
ігоѵаге Іа Месса см. М-1021.
ігоѵаге Іа тіпе«іга гпагйаіа ЬеІГе ?а!4а (или ЬеІГе 

ясойеііаіа) см. М 1469.
4гоѵаг" ипа тіп іега см. М-1483.
4гоѵа.'е (Я) той о  йі... см. М-1668.
4гоѵагкі ?іп «аі тигіссіоіі см. М-2177.
4гоѵаге іі пойеііо (или іі пойо, і поаі) пеі діипсо см. 

0-756.
Ігоѵаге 1а по4а §іи«4а см. N-468.
ігоѵаге а о§пі се«4о іі кію тап ісо  см. С-1644.
поп 4гоѵаге пё расе пе Іио^о см. Ь-985 Ь).
4гоѵаге іі рапе рег і ргоргі (или і зиоі) йеп4і см.

0 - 201.

4гоѵагзі іп раппа см. Р 315.
4гоѵаг«і іп рагі см. Р-435 Ь).
4гоѵаге раксоіо (или ра«4а) рег і ргоргі (или і киоі) 

йсп4і см. ІЭ-201.
4гоѵаг5І пеі ра«4іссі (или іп ип ра«4іссіо) см. Р 850. 
4гоѵаге і! реіо пеІГиоѵо см. Р-1101.
4гоѵагкі пеііе ре«4е см. Р-1395.
4гоѵаге цй Г га і ріеіі см. Р-15"9.
4гоѵаг«і пеі ріейі йі цй см. Р-1667.
4гоѵаге рог4е сЬіи«е см. Р-2113.
4гоѵаг5І аііе ргезе соп... см. Р-2251.
4гоѵаг«і іп р г іта  Яіа (или пеііе ргііг.е Гііе) см. Р-729. 
4гоѵагзі іп ргосіп4о см. Р-2332.
4гоѵаг«і пеі ргоргіо е1етеп4о см. Е-50.
(гоѵагчі {иогі йеі ргоргіо е1етеп4о см. Е-51.
4гоѵаге 1а ргоргіа е«І84епга см. Е-191.
4гоѵагьі Гиогі йеі ргоргіо еккеге см. Е-219.
4гоѵаге іі чиаЛіііо§ііо см. (<) 12. 
ігоѵаге ці;аг4іеге см. 0-41.
4гоѵаг5І а циаигіпі сопіі см. (2-64.
4гоѵаге іі сиіпіо ріейе аі іпоп4опе см. Р-1640я.
4гоѵагкі а К ота е поп ѵейеге (или кепга ѵейеге) іі 

рара см. Р-350, 
поп ігоѵаге каропе сЬе Іаѵі іі саро см. 5-238.
4гоѵаге ксагра рег іі «ио (или ргоргіо) ріейе см. 

5-351.
4гоѵаг«і а кракко см. 5-1317.
4гоѵаге Іа к4гайа діи«4а см. 5-1890.
4гоѵаге 4га 1а $рагга4ига см. 5-1323.
4гоѵаг«і аііе к4гс44е см. 5-1934.
4гоѵагкі к4ге41о {га йие аккі см. А-1261.
4гоѵаге іі 4еггепо Йиго см. Т-459.
4_оѵаге іі 4еггепо тогЬІйо см. Т-460.
4гоѵаге 4и44е 1е рог4е арег4е см. Р-2114 
Ігоѵаге Гиоѵо гіі СоІотЬо см. С 2156. 
ігоѵаге Гиоѵо топйо см. 11-181.
4гоѵаге Гиксіо ітргипа4о см. М-234.
4гоѵаге ипа ѵепа й'сго см. V 199.
4гоѵаге іі ѵегко с> Ѵ-409 
поп Ігоѵаге 1а ѵіа а... см. Ѵ-511.
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Ігоѵаге Іа ѵіа ік і сиоге <3і с)<1 см. Ѵ-512. 
ігоѵаге ипа ѵіа сіі т е гго  см. V 459.
963. апсіаге (и ли  ѵепіге) а Ігоѵаге чй  навестить кого-л., 

зайти к кому-л.:
Апйаі а  ігоѵ аііі, йипцие, йаііе рагіі <3і ѵіа Ап^еіо Е т о , 

рагіі пиоѵе, гіоѵе Іе сале ѵеп&опо зи соте ?ип§Ні... (А. Мо- 
гаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі готапі» ).

Пошел я, значит, их навестить на улицу Анджело Эм о. 
Это новый район. Дома там растут как грибы-

СіроІІопе Ги сопсіаппа!о а зіаге іп ргідіопе Іігііа 1а ѵііа... 
Сіроіііпо Іо апгіо а Ігоѵаге е 1о аЪЬгассіо (О. Койагі, «Ье 
аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Папашу Чиполлоне приговорили к пожизненному заклю
чению... Чиполлино навестил его в тюрьме и крепко обнят.

...Тиііа Іа зиа ѵііа ега Ігазсогза соп Іеі, соп 1е зогеііе, !е 
сиеіпе е 1е агпісЬе гіі Іеі сЬе ѵепіѵапо а ігоѵагіа {Е. Раііі, 
«1)п ЬеШззіто поѵетЪге»).

...Вся его жнзнь прошла рядом с матерью, ее сестрами, 
кузинами и подругами, которые заходили ее навестить.
(Пример см. тж. М-210; М-1344).

апс’аге а (хоѵаге і по«ігі поппі см. N-448. 
е55еге со:пе Іа пеЬЬіа сііе Іа=сіа іі Іетро  сЬе ігоѵа 

см. N-127.
Гаге со те  5ап і’Аі6 сЬе Іавсіб іі топйо с о т е  Іо ігоѵо 

см. А-501.
«арег піівигаге іп чиапі’асчиа ипо 5 І (гоѵі см. А-191. 
ѵепіге а Ігоѵаіе чсі см. Т-963.
ѵоіег ігоѵаге 1а тассЬ:а пеІГиоѵо см. М-10, 
ѵоіеге (гоѵаге Магіа рег Каѵеппа см. М-833 а). 
аЪЫ риг Гіогіпі, сЬе Ігоѵегаі си«іпі см. Р-921. 
ато ге  поп зі ігоѵа аі тегсаіо  см. А-673. 
і! Ьепе {гоѵа И Ьепе см. В-494.
1а саіііѵа Іаѵапсіаіа поп ігоѵа т а і  Іа Ьиопа ріеіга см. 

Ь-249.
сЬі саіпЬіа 1а ѵсссЬіа рег Іа пиоѵа, ред§іо ігоѵа см. 

Ѵ-90.
сЬі сегса Ігоѵа см. С-1532.
сій сегса ігоѵа е сЫ сіо.гатіа іпіепйе см. С-1533.
сііі сегса ігоѵа е сЫ Йогте 5 о«па см. С-1534.
с!іі 8І сопіепіа аі росо, ігоѵа рахіо іп оггпі Іосо см

Р 8и0.
сНі Ьа а готреге іі соііо, ігоѵз 1а ясаіа аі Ьиіо см. 

С-2133.
сЬі 5’ітрассіа соі ѵепіо, 5І Ігоѵа соііе т а п і ріепе 

<1’агіа см Ѵ-277.
сЫ Іазсіа Іа ѵіа ѵсссіііа рег 1а пиоѵа. хре5$е ѵоііе 

іп^аппаіо 5 і ігоѵа см. Ѵ-517. 
сЬі то§;1іе поп Ііа, то<*!іе 5 і ігоѵа см. .М-1686. 
сЬі ріи Ьохсііі сегса, рій Іирі Ігоѵа см. В-1051, 
сііі Ііепе іі ріейе іп сіие 5ІаЯе, 5ре«5о $1 ігоѵа Гиогі 

см. Р-1722.
сЫ ігоѵо ІІ сопві^Ііо іпѵепіо Іа каіиіе см. С-2463
і гіепагі поп 5 і Ігоѵапо рег зігасіа см. Б - 127.
ГегЬа ѵо^Ііо поп «і ігоѵа пепітепо іп ВоЬоІі см. 

Е 116.
(ё) »пео-1іо авреМаге Гагговіо, сЬе Ігоѵаге іі «Паѵоіо 

пеі саііпо см. А-1150.
Гаііа 1а 1с°!ге, (гоѵаіо Гіп§аппо (или  Ігоѵаіа Іа т а -  

Іігіа) см. 1.-319.
Ііа Ігоѵаіо іі Гіоге аі «ио паво см. Р-918.
Ьа Ігоѵаіо іі па.чо аі 5 іі’Ьисо см. N-76.
(е^іі) На ігоѵаіо И Іогсіо! см. Т-764.
Іазсіа іі іе тр о  сЬе ігоѵа см. Т-307, 
та іап п о  е сіоппа кепха га^іопе, 5 і Ігоѵапо іп о§пі 

Іио^о е с!'о^пі «ІаЕіопе см. М-156, 
таіесіеио іі !>апсіо сЬе кі {гоѵа ЛігіКо см. 0-213.
і іпогіі поп 8і іпоѵопо, е і ѵіѵі кі ігоѵапо см. М-201 Р. 
поп ігоѵегеЬЬе ип Ьиіаіо пеііа пеѵе см. В-1391, 
поп (гоѵа ип сапе сЬе сі аІ.Ь?і см. С-502, 
поп ч  Ігоѵа а о«пі иксіо см. Ь1 238. 
по.’ Ігоѵа Іеггепо сНе !о ге§^а си. Т-462, 
а орпі со.ча ЫзоЕГпа ігоѵаге іі зио тапісо  см. 

М-414.

о^пі сШГогте {гоѵа ,і1 ®ио сопіогте см. Б-414. 
о§пі тогіа іо  ігоѵа іі $ио ревіеііо см. М-1938, 
раеве сЬе ѵаі, изапга сЬе ігоѵі см. Р-66 . 
«оііо ріотЬо 5 І ігоѵг.п 1е ѵепе сГого см. Р-1830. 
рій 5 І аггиЯа 1а таіавха е піепо ее пе ігоѵа >1 Ьап- 

<ЗоІо см. М-929. 
1а ргегііса Га соте 1а пеЬЬіа, Іавсіа іі (етро сЬе ігоѵа 

см. Р-2230. 
циапгіо 5І Ьа а готреге іі соНо, «і 4гоѵа 1а «саіа

см. С -2133.
^иапсіо РапЬіапсо поп ѵиоі Іаѵогаге, ігоѵа 1а 5си5а 

сЬе поп Ьа іагіпа см. Р-197. 
гадаггі е роііі поп кі ігоѵап т а і  5аіоІ1і см. Р-36. 
«е поп ё ѵего, ё Ьеп Ігоѵаіо см. Ѵ-381. 
«е (і Ігоѵі гіаі Ьі50§п0 «ігеііо, р г іта  сЬе да аіігі ѵаі 

гіаі роѵегеііо см. В-784. 
5 е ѵіепе 1а тогіе , поп !о ігоѵа см. М-1989. 
іагЛі 5 'аѵѵегіе И гаЛо (или И ісро), чиапйо 5І Ігоѵа 

іп Ьосса аі см. Т-8 6 , 
пеі іетр і іеіісі ігоѵсаі тоШ  ат іс і см. Т-329. 
І05І0 5І (гоѵа іі Ьа5(опе рег <3аге аі сапе см. Т-805. 
Ігіхіо ё соіиі сНе поп 5І ігоѵа аііе 5ие погге см. N-534. 
1і ігоѵсго тодііе! см. М-1689. 

ТКОѴАТА !
964. аѵегс ипа (гоѵаіа найти выход (из положения):

Ма зиЪіІо 1а тей ісЬ езза еЪЬе ипа ігоѵаіа.
— N011 ітр о г іа , — сі85е: — Тігегешо иій 1е ігпгпа^іпі йаііо 

8р• і7іо. Ё апсЬе рій сошосіо (С. Агріпо„ «II гатагго сНе поп 
ѵоіеѵа ітршаге»).

Ио докторша тут же нашлась.
— Ничего, — сказала она, — мы притянем изображения из 

космоса. Это даж е удобнее.

Т1ШСС0 т
зрассіаіоге <3і ігиссЬі см. 5-1209.

ТІІ ргоп
ат ісо  &і (или йеі) іи см. А-609.
965. а (или пеі) іи рег с глазу на глаз; лицом

к лицу:
— СЬе Бессаіига! — репвб Ѵагегіо сііе аѵгеЬЪе ргеГегіІо йі- 

зсоггеге а іи  рег іи  соі іиіиго ш і п і б і г о  {Е. Сазіеіпиоѵо,
сопіиці ѴагеЗо»).

— Какая досада! — подумал Варедо, который предночел бы 
беседовать с будущим министром с глазу на глаз.

ОЫ поп йі Іазсіа ипа Йоппа сЬе 8І а т а  а іи  рег і а  соп 
1е зие ап^05сіег ргоргіо пеі тотпепіо сііе рій в’1іа Ьізо^по 
сіі сопіогіо! (Т. /.огі, «Ви^еге зиІѴАто»).

О! Женщину, которую любят, нельзя оставлять наедине 
с ее тоскуй, особенно в момент, когда она гак нуждается в 
утеніе«іииІ

«Ооѵеѵі в^піігіа И чи йие ріейі, а  Іи рег іи соі гарргезеп- 
іап іе гіеііа саіееогіа зосіаіе сЬе Іеі гіеіезіа» (С. Сейегпа. 
«Зщпоге & 5і§погі»).

— Послушал бы ты ее тогда, в холле гостиницы, лицом к 
лицу с представителем социальной категории, которую ома 
терпеть не может.

СессЬіпа поп роі:е рій зіаге а іи рег іи соп ^иеі сШагііпі..; 
зепга ип ѵа&о Іішоге е гпаіеззеге (/?. ВассНеШ, «Ьа сіііа 
йеёіі атапіі»).

Чеккина не могла больше встречаться со своими сограж
данами... не испытывая при этом смутного чувства страѵа 
и неловкости.

БС6 . Гаге а іи т е  ГЬаі не платить долгов.
Ш ВЕКО

Гаге 1а сагііа <1і топ п а Сапйіа е <1і гіоп ТиЬего см. 
С-422. 
ТІШО т

967. поп саріге ип іиЬо ни чер^а пе понимать:
— Соза с’еп4га іі Магіоііпо соп г)иеІІо сііе ё вио

І иі гіі роііііса поп пе саріасе ип Іиію! (і :. 5ітопеіІа, «Тігаг 
чіаііиш» ).

■— Прн чем тут Мариоличо и его отец5 Р-едь он в поли
тике ни бельмеса не понимаеті

Ш РРАК Е ѵ
ІиГГаге іі сарреііо іп дгапа с.м. 0-946. 
іиГГагзі пеі ^іиІеЬЬе см. 0-752. 

ТЬ'РРО гп
968. іиГГо с!’асс]иа ливень, короткий проливной дожч».

32 ̂
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969. ІиіГо а ап^еіо прыжок (в воду)' «ласточкой»:
— РегсЬё поп Ьаі ГаНо іі іиН о а ап^еіо? — ші сЫезе.
— Б е’ ога сегсо с\і іагіо  (Р. Р. Разоііпі, «Вісісіепопе»),
— Почему ты не нырнул «ласточкой»? — спросил меня 

Нан до.
— Ладно, сейчас попробую.

970. Ьайеге (или йаге) іі (или ип) іиГГо совершить 
серьезную ошибку, сделать промах.

971. Гаге ип дтап іиІГо потерпеть полное фиаско; 
пойти прахом.

вепііге ип ІиГГо аі сиоге см С-3284 
іі «апдие «1і Гесе (или «ЗІегіе) ип іиНо см. 5-190 

ТІЮІМО I т
972. ^гійаге соі іиопі зря стараться.
973. пііпассіаге іиопі е (и ітіп і грозить всеми карами 

(небесными):
I ііерійі зепІітепЛ  гіеі гіігеиоге іп сагіса, Тогге, поп Ьа- 

зіаѵапо а соргіге Гарегіо, гізоіиіо ап Ш азс ізто  сіеі ёігеИоге 
агпшіпізігаііѵо Соііі. М иззоП т тіпассіаѵ а іиопі е ^и ітіп і 
(Р. Ѵецііапі, «Маіарагіе» ).

Нерешительность директора Торре не могла приглушить 
открытого и решительного антифашизма директора-распоряди
теля Колли. Муссолини грозил всеми карами, 
іепіе/е 1а {ггапйіпе йоро і іізопі см. С-975. 
сЫ поп Ііа роѵегі о іпаііі пеі рагепіасіо, ё паіо о йі 

Іатро  о Л  ііюпо см. Р-2192. 
йоро іі Ьаіепо, іі Іиопо см. В-100, 
йоро іі Іатро  ѵіеп іі Іиопо см. 1.-105.

ТЪОМО II т см. ТОИО т 
ТІІКАН2 ѵ

(игаге Ін Ьосса см. В-927.
(игаге ипа Ьиса см. В-1305, 
іигаге ип Ьисо см. В-1349.
Іигагкі ^Іі огессііі см. 0-581.

ТЬ’КВАКЕ ѵ
Іетрга 1а 1іп§иа циапйо 8еі ІигЬаІо ассіб сЬе поп 1і 

ропда іп т а іо  зіаіо  см. Ь-719.
Ш КСНШ О а вв  

хапдие іигсіііпо см. 5-139.
974. йігпе йеііе іигсЬіпе ругаться.
975. Гагпе сіеііе ІигсЬіпе вести распутный образ жиз

ни, распутничать.
Т Ш С О  1. а вв  

сове іигсііе см. С 2877.
976. Іе§§е (или ^іизіігіа) іигса беззаконие, произ

вол.
ТЬ’РС.О 2. т  1) турок; 2) турецкий язык. 

со«е йа іигсЬі (1) см. С 2877. 
іекіа йі ііігсо (1) см. Т-491.
— е«8еге 1а Іевіа йі іигсо а цй (1) см. Г-492. 
Ь евіеттіаге сот 'ип  іигсо (или ре§§іо (1 ип іиги>)

(1) см. В-615, 
езкеге іп іегга Йі ТигсЬі (1) см. Т-418, 
іиіпаге со те  ип Іигсо (1) см. Р-1433. 
ітргесаге со т е  ап іигсо (1) см. 1-131.
977. рагіаге іигсо (2) говорить непонятно; рагіа іигсо 

его невозможно понять:
«Но йрНо сЬе поп ѵ<;,1 іо говві йі аісип вепеге: рагіо Іиг- 

со?» (5. МіскеІі„ «Ьа $оіо йеі соттепйаіоге»).
— Я сказал — никакого красного цвета на экранеі Я что, 

говорю непонятно?
978. ргепйеге іі іигсо рег і ЬаГІі (I) : Ьа ргезо іі іигсо 

рег ЬаІГі ему здорово повезло.
Т Ш Р Е  а вв

1е сове паіигаіі поп 8опо іигрі см. С-2912.
ТІГГЕЬА /

979. ивсіге Л  іиіеіа а) выйти из-под опеки; Ь) осво
бодиться от всякой зависимости.
ТІГГЕЬАКЕ а вв

апдеіо іиіеіаге см. А-738. 
депіо іиіеіаге см. 0-342. 
п и те  іиіеіаге см. N-566.

ТІІТТО а вв, Ргоп е т
Іиііа 1а шейевіта рарра см. Р-ЗІ5.

іиШ капіі е тайоппе см. 5-208.
Іиіі’ иоіпо гм. 0-129. 
арегіо а ІиЙі і ѵепіі си. Ѵ-241. 
а гта іо  йі ІиЙо рипіо см. А-1119. 
сисіпаіо соп іийі і касгатепіі см. 5-53.
Гаііо соп іиііе 1е ѵіг§о1е (или соп іиііі і рипіі е ѵіг- 

доіе) см. Ѵ-619- 
іппатогаіо корга Іийі і тегсаіі см. 1-277. 
ѵе«Шо йі ІиЙо рип(о см. Р-2509.
1а са«а Йі іиііі см. С-1148, 
гіоппа іиііа са«а е сЬіе«а см. С-1132, 
сіоппа іиііа (а т і^ ііа  см. 0-787. 
ип репіоіопе соп Іиііе 1е ѵегйиге см. Р-1251. 
и ото  іиііо сиоге см. С-3200.
980. и ото  іиііо {аге мастер на все руки:

(^иевіа ега ипа Йізегакіаіа соше т е ...  5егѵа а  Іи ііо  іаге, 
с о т е  зі Йісе; поп зресіа ііггаіа , аѵгеЬЪе Йеііо іі шіо (гаіеііо 
Й і  Іаііе (А. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гстапі»).

Эта Аньезнна была такой же несчастной, как и я... Слу
жанка за все, как говорится, не специализированная, как 
сказал бы мой молочный брат.

Аісипі Іііоіі... йіѵепіапо Шоіі Іпііо іаге, йі арріісахіопе 
еепегаіе іА. Мепагіпі. «11 сіпета пеііа Ип^иа. Ьа Ііпциа пеі 
сіпета» ).

Некоторые заголовки становятся заголовками на все слу
чаи жизни и широко используются.

и о то  іиііо ?га«і см. Р-1238. 
иопю (и Ко пегѵі см. N-227. 
и о то  Іиііо Й’ип регго см. Р-1457. 
и о то  іиііо рег «ё см. 5-523.
981. аі ІиЦо а) полностью; Ь) по-всякому, всеми спо

собами.
981а. йеі іиііо целиком, совсем (пример см. \'-937).
982. іп Іиііо всего, в целом.
983. рег іиііо повсюду, везде.
{ии’аНаНо см. А-325.
а ІиІГадіо см. А-350.
ІиІГаІІго см. А-559.
а іиііо апйаге (тж. а  ЫМ’апйаге) см. А-734.
йі Іиііо Гапііпо см. А-834.
соп іиііі діі аппеккі е (і) соппе>5І см. А ^78.
а іи ііа Ыгга см. В-762.
рег (или йі) іиііе Іе ЬоссЬе см. В-853.
а (или йі) іиііа ЬоНа см. В-1068.
йі іиііо Ьоііо см. В-1113.
а Іиііа Ьгіоііа см. В-1221.
ей (или рег) ІиМі і сапіі см. С-570.
йа іиШ і сапіопі см. С-591.
іп ІиИі і сапіопі см. С-592.
йі Іиііі і саіаіі см. С-897.
а (или йі) Іиііа саггіега см. С -1032.
йі Іиііі і соіогі см. С-2174.
іиііо іп ип соіро см. С-2244.
іиііі Й’ип сопіо см. С-2441.
іп іиііі (і) сопіі (тж. рег 4иШ і сопіі) см. С-2524, 
а іиііа сог«а см. С-2797, 
а іиііо с0г80 см. С 2805. 
а іиііі і С05ІІ см. С-2968, 
соп (иКі і сгімтй см. С-3050.
Йі іиііо сиоге см. С-3206.
соп іи ііе  йие !е т а п і см. М-524.
а іиііі йіі еііеііі см. Е-25.
Іііііо й’ип (или іп ип) Ііаіо см. Р-570.
а іиііі і (іпі е ргоровіН см. Р-836.
а іи ііа Іогга см. Р-1158.
іиііо Гиосо ( іиііо Г іа т т а  см. Р-1493.
а іиііе §атЬ е см. 0-116.
а іиііо дав см. 0-246.
іиііо іі ^іогпо (циапГ’ё Іипдо) см. 0-574.
а іиііе ітргеке см. 1-132.
Іиііо ітргоѵѵіво см. I 138. 
іиііо Іайе е т іе іе  см. Ь-230.
ІаіСипа Іеда см. Ь 295.
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іп (реже а) Іиііе Іеііеге см. Ь-448.
зи іиМа 1а Ііпеа см. Р-614.
іп (или а) Іийі і пюйі см. М-1654.
(п е т т е п о )  рег Іийо Того йеі топйо см. 0-625. 
іи й ’озза см. 0-684. 
а Іійіо разіо см. Р-853. 
а  Іийі і райі (сіе1 топйо) см. Р-886. 
іийо реііе е озза см. 0-684.
Іийі й’ип реіо (или резо) е (Типа Іапа см. Ь-112. 
соп 4иЙе 1е реппе см. Р-1167.
Йі 4иЙо ре44о см. Р-1417. 
іиііо й’ип рСі2о см. Р-1456 а).
4и44«*І рій см. Р-1853. 
г  4и4іі і ргорозі4і см. Р  2349.
;■ 4иі4а ргоѵіі см. Р-2363 
Йі 4и44о ршііо см. Р 2508. 
а 4и44о гедіпіе см. К-179.
іп 4и41а гедоіа (тж. іп іиііе Іе ге§*>1е) см. К-199. 
а Іиііо гі§і/ге см. К-363.
4и44о го5е е т іе іе  см. К 524. 
іиііо іі зап4о ^іогио см. О 574. 
іп ІиШ і зепзі см. 5 634. 
соп іиШ і зеп1ітеп4і см. 5 648.
4иЙо зо тт а4 о  см, 5-1009. 
а іиііо зріапо см. 8-1393. 
а 4и44а 5ріп(а см. 5-1і39 
а 4и4іо 8ІГІ5СІО см. 5-1949.
4и44о а (или ’п) ип іе тр о  см. Т-237, 
а 4иі4о ііпеііо см. Т-648, 
іиііо Й’ипа ІЬ аіа см. Т 563. 
а 4и44о ігапзііо см. Т-841.
4ий’а ип 4га44о см. Т-870.
984. іп 4и44о е рег 4и1іо а) (тж. аі 4іійо аі 4иЙо) це

ликом И ПОЛНОСТЬЮ, ВО ВСЫ4 отнош ениях:
Аепезе арргоѵй іи Іп ііо  е рег іи ііо  (А. МапгоЛ, с /  ого- 

теззі врозі»),
Аньезе одобрила его предложение полностью.
Зе т і  сіеѵе ігепіаг 1а тпапо еі йаг 1’апеНо, ѵо^Ііо сі ъ 

ітіі Іге т і й’а т о г е  е поп й'іпчиНо п ег\о-с , іп з о т т а  ѵо&Но 
еззеге та г ііо  іп Іп ііо  е рег 1II1 1  о (О. Сіизіі, «ЕрізіѵІШіО»).

Если у іьгіг дрогнет рука, когда я буду надевать кольцо 
во время брачного обряда, я хочу, чтобы она дрож ала от 
любви, а не от нервного потрясения. Короче говоря, я хочу 
быть супругом во всем.

— Ма іо йа т е  поп воп т іс а  і арасе йі ігоѵаге ипа га&агга 
г!:е глі сопѵеп^а іп 1и(1о е рег іііііо  (/-. Магііпі. «Рессаіо е 
репііеюа»).

— Но сам я никак не могу найги девушку, которая под
ходила бы мне во всех отношениях.

Ь) всего навсего:
Е т іе га іо  йа росо аѵеѵа т а п й а іо  Нпо аііога а ііа  ГатІвПа 

іп 1и'іл е рег Іп ііо  Беііесепіо Ііге (М. Арреііив, кОа тогго 
а зсгШоге»).

Находясь в эмиграции с недавних пор, он послал своей 
семье всего-навсего семьсот лир.

985. 4и44’ипо (тж. 4и44’ипа) все равно, одно и то же:
Сопозсегіа е іппашсгагзепе Іи (иН’ипо (/'. Магііпі, «Рес- 

саіо е репііепга»).
Увидеть ее было все равно что влюбиться.

985а. — іогпа 4и44’ипо а) получается одно и то же, 
выходит то же самое, Ь) все равно, 

а 4іі44’и о то  см. ІІ-131. 
а 4и44о ѵароге см. Ѵ-76. 
а 4и44о ѵен4о см. Ѵ-248. 
іп Ці44; і ѵегзі см. Ѵ-388.
іп Ьосса а 4и44і (тж. зиііа Ьосса йі 4и44і) см. В-853.
аі созре44о йі іийі см. С-2955.
а соз4о йі 4и44о см. С-2968.
зиііе ІаЬЬга йі 4и41і см. Ь 30а.
реііе е 4Ь44’озза см. 0-684.
аііа рог4а4а йі 4и44і см. Р-2119.
— те ііеге  аііа рогіаіа йі 4и44і см. Р 2\20. 
айорегаге 1и44і і зиоі Геггигхі см. Р 464. 
а т аге  соп 4и14а Г ап іта см. А 771.

апйаге йгіііо !п рагайізо соп Іыііе Іе чгагре см. В -506.
апйаге «и 4и44е 1е Іигіе см. Р-1587.
апйаге а іиііа ѵаіѵоіа см. Ѵ-52.
аргіге іиііо Гапіпю а ч<1 см. А-836.
авсоИаге іиііе 1е сатрапе см. С-324.
аііассагзі а іиШ §1і ипсіпі см. ІІ-65.
аѵеге Госсіііо а іиііо см. 0-119.
аѵеге іийо ГаЬЬасо «иііе йііа см. А-8.
аѵе^е іііііа Г ап іта  «иііа рипіа йеііа Іігщиа см. А-779.
аѵеге іиііі §іі ахві іп т а п о  см. А-1277.
поп аѵеге іиШ і «иоі §іогпі см. 0-578.
поп аѵеге іа ііі і киоі те«і см. Л1-1246.
агеге іиШ і циагіі йі поЬіІіа см. р-47.
поп аѵеге Іьііі і іогіі см. Т -78ча
по і аѵгге ІиМі і хиоі ѵепегііі см. V 2ІС.
Ьаііаге Іиііі а ип киопо см. 5-2090.
Ьесс&.е ип ро’ йі іийо см. В-382.
Ьепейіге соп ;иМ’е йие 1е піапі см. М-559.
Ьеѵегкеіі іиКі см. В 567. 
сайеге йаНе ЬоссЬе йі іиііі см. В-873, 
сшіатаге іи-іі і капіі (рег п с т е  или йеі іипагіо) см. 

5-2ІЗ
сЫийеге ІиМе Іе ѵіе а чй см. Ѵ-477.
сопіоіпагпе йі Ціііі і соіогі см. С 2175.
сопоксеге Іиііе 1е Іойеге е 1* зсисііиге йеііе 1*егі см.

Р-962.
сояіаге іи^іе 1е са;сіаіе йі ціі см. С-28. 
соггеге а Ьі1*а Ьігга см. В 763. 
соггеге 5и киііе 1е иоссііе см В-862. 
счсіпаге іп Іиііе (е ваіве см. 5-108.
^аге ип іЛІи (или ип Йіііпо) а Іиііі см. В-689, 
йаге {иііі і 4НоК см. Т-685.
Йагяі іийо ип іопо см. Т 727.
йіге ЫПо 1’а .ііт о  а чй см. А-836.
йігпе йі ІиМі і соіогі см. С-2176.
йігпе йі іиііе 1е кресіе см. 5-1337.
йіге ікііо  врірраіаіо см. 5-1445.
йіѵепіаге 1а Таѵоіа йі й з й і см. Р-330.
йіѵепіаге йі іиНі і соіогі см. С-2177.
йоппіге (иШ і ргоргі «оппі іп расе см. 5-1036.
епігаге іп Іиііе 1е ѵеггісоіе см Ѵ-413.
ехкеге 1а іаѵоіа йі іиШ см. Р-330.
е5«еге аІ1’о*сиго йі іиііо см. 0-666.
евкеге іиііо са«а е Іаѵого см. С-1164.
еззеге іиіРипа соза соп чй см С-2895.
еззеге зи іиКе 1е (игіе см. Р-1588.
еззеге ііШо Оези е іЛагіа см. 0-375.
еззеге Іиііо іп ріоііа см. 0-800 а).
еззеге ійМо Гійеа йі... см. 1-21.
еззеге Іиііо т іе іе  см. М-1401.
еззеге {ий’оссЫ (е іиіГогессІіі) см. 0-156.
еззеге іи11’огесс(іі см. О 556.
еззеге іиііо ого соіаіо см. 0-621.
еззеге іиііо рапе е сасіо соп чй см. Р-258.
еззеге ііійо рере см. Р-1257.
еззеге 1иі4о зрі§о1і см. 5-1414.
еззеге іиШ йеі зиззі см. 5-2108.
Гаге ассиа йа іиііе 1е рагіі см. А-158.
Гаге аррагіге іи(іо гозео см. Р-543.
Гаге іі діго йі іііШ см. 0-685.
986. (аге йі іиііо делать все возможное:

<2иапгіо 1о апсіагопо а сЬіашаге рег ішріссагіо II зог Р!$еТ-
Іо Іесе ді і:и!1о рег еиайа^паге Іетпро (О. К.ойагі, «Ье аѵ- 
ѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Когда солдаты пришли, чтобы вести его на казнь, синьор 
Горошина сделал все возможное, чтобы выиграть время.

987. Гаге (или ^іосаге) йі 4иі1і а) карт, идти ва-банк; 
Ь) рисковать всем.

Гаге іиііе 1е сагіе см. С-1076 Ь).
Гаге ІиІГипа саза см. С-1167.
988. Гаге а Іиііо т іо  (соте Іа сіѵеііа) тянуть все К 

себе, все приОирать к рукам.
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Гагпе йі 1и14і і соіогі см. С-2175.
Гаге 1и14і і теяііегі см. М-1291.
Гаге (иК’ипа тіп езіга  см. М -1464.
Іаі«і іп іиііо рипіо см. Р-2528.
?аге Іиііо ип «оппо см. 5-1040. 
іагпе ѵесіеге сіі іиііі і соіогі см. V 117.
Тгивіаге іиіПІ топйо  см. М-1785.
«іосаге сіі іиііі см. Т-987.
оіссаге іиііе 1е кие (или  1е ргоргіе) сагіе см. С-1085- 
сросаге рег {иііе 1е гиоіе см. Р-639.
989. <э'іосаге (или теНегсі) (іі) іиііо рег Іиііо поста

вить все на і - рту, пойти ва-банк:
— Сііосіііапю іи ііо  рег (иИо, — гпі сіібзе, егоагйапсіо Іопіапо 

гіі Мапсо а т е .  — С)ие5іа с 1а ііге , т і  сарЬ^е? 5е ѵіпсезБІто, 
{ог‘ * 5і роіга сатЬ іаге  циаІсоБа, сЬі >а? (С. Іеѵі, «Сгівіо 
5і і. [егтаіо а ЕЬоІі»).

— Мы идем ва-банк, — сказал он. глядя в даль, мимо 
м щ ч. - с*то конец понимаете? Комі»ц. Еслн бы мы поС-г.іили. 
Можеч быть, и можно что-нибудь изменить, кто знает?

М 1а поіігіа с!с1Гіпдеппі22о {оссп'^гп! Б’ега ргор*»?йэІа; ип 
Ьпііссгаіо гісі гіопе, соІріК* гіа потіеп іапее <Ш*ісои&, ші 
аЫіуггіа: #іосо іпЦо рег іиН о е ріі сопсесіо Гіпіега зогппіа 
сіпф інл я рог сепіо йЧпІегевзі, Ьеге о а!}о&аге, рег циаііго 
шг8і (О. Маюііа, «Маі йі Саііегіа»).

Весть о том. что я получнл компенсацию, распространи* 
лас»*, и местный лавочник, оказавшийся в затруднительном 
положении, обратился ко мне. Я решил пойти на риск и 
дал  ему всю сумму — была не была — ка 4 месяца под
50 процентов головых.

гіигаге рег іиііі і Мипіі йеі сіеіо см. N-567.
«иагіігге (иКо соп оссЬі йі Ьоѵе см. 0-37. 
диагйаге а Іиііе Іе ѵіп>с1е см. Ѵ-С22
990. іпПІагІе Іиііе быть удгчливыэд, везучим. 
іпдаппаіГі Йі (иНо іі сіеіо см. С 1850. 
іпѵепіагпе оі Іиііі і соіогі см. С-2176, 
тасіпаге а іи ііа гіігесіпе с.к. Р-444
піагйаіе ІиМо рег і! Ьисо (или  рег Іа §о!а) Йеі- 

Гасчиаіо „ і.
тапйаге Іиііе Ьиопе а гм. В-1452, 
ша іііаге ІиШ аііа рагі ул. Г 431.
і апііагзі М іо  гііеіго Іе краііе см. 5-1264. 
піа»нгі|і-е іиііо ІІ ра{гітоп‘о см. Р-Я81. 
п апііеЕІаге Іігііо 1'агііто а ой см. А-836. 
пісііегсеіа іиііа см. М-1325, 
теиегсі ІпМо іі ( :.ио) Ьепѵсіеге см В-560 
теііегсі Іиііа 1а Ьиспа ѵоіопіа іп цс см. X І!Р> 
теМеге (иііо іп ип т а г г о  см. М-1014, 
іѵ.еііеге іиііі іп ип тиссНіо см. М-2131. 
теМеге іиііі аііа рагі см. Р 431 
те(іег8І іп ІиМо рипіо см. Р-2528. 
те ііеге  іи№ а ипа гес^оіа см. К-206. 
теііегкі Іиііо йіеіго Іе краііе си. 5-1264. 
теііегсі (іі) ііШо рег Іиііо см. Т-РСІ. 
топ іаге ки ІиНе Іе ?игіе см. Р-1587 
пюгіге соп (іЙіі і «асгатепіі см 5 54. 
рагеге іиііо іі тспгіо < и. М-1796, 
рачзагке сіі Іиііі і соіогі см. С 2178. 
ріапі^еге Інііе Іе Іасгіте Йе^іі оссЫ см. 1,-65. 
ріссНіаге а іиііе 1е рогіе (или  а ІиИі ё'* и-9ІІ см- 

Р 2106.
поп р055ес!еге ІиШ і зиоі ѵопеггіі с і. Ѵ-216. 
рии(Рге іиііе Іе сагіс ки чс см. С-ІОЭі. 
гассопіагпе Йі Іиііі і соіогі см. С-2176. 
гіре«саге Іиііс 1е Ьгасііе см. В-1130.
991. «арегіе Іиііе быть себе на уме:

Огпііп б гга всол егіаіо а беп.’ге сИе Гагг.»со апсЬе
] Мазяіітіо 1е вареѵа іиііе (/.. йаѵі, «5оШі а

Ь апсаіе»).
Д аш п  » растерялся, услытп в, что дэуга "

торсм. дтот Массигло н впрямь продувной М‘М.іа.
{При" р м. ж. 8 Г'З'З).

«сгіѵеге ки іиііе 1е сапіопаіе см. С-589, 
кепіігкепе (1і іиШ і соіогі см. С 2179 
кепііге 4иі4’е Йие Іе сатрапе см. С 335. 
віііаге Ц т а  !а согопа см. С-27ІЮ.

8ІіІаге 4п((о іі го$агіо см. Р-542.
врагаге Іиііе 1е ргоргіе сагіиссе см. С-1119.
кргігхаге каіиіе йа іиИі і рогі см. 5-128.
Кіаге а Ьеге іиііе 1е оге Іе^аіі см. 0-427. 
ьіаге іп ІиКа ІіЬегіа см. ^-546. 
кіаге 1иМ'огессЬі см. 0-556.
5(и)опаге {иііе Іе сатрапе см. С-339.
«ирегаге Іиііе 1е тегаѵі^Ііе см. Л1-1191.
Іепіаге іиііе Іе агіі см. А- 1 і 70. 
іепіаге іи!4е іе сагіе см. С 1102.
іііаге §іи іиіН і капіі гіеі саіспйагіо (или Йеі сіеіо, 

Йеі рагасіікс) см. 5-217.
іігаге а Іиііі і ЬасЬегогг(о1)і см. В-35. 
ігаМаге йі Іиій і іііоіі см. Т-685.
Ігоѵаге іиКе 1е рогіе арегіе с м .  Р-2114. 
ѵейеге ІиМо Ьіапсо см. И-683. 
ѵсйегпе йі Іиііі і соіогі см. С-2180, 
ѵ&йеге 4и11о (іп) соіог (йі) ^о^а си. Р-Б41. 
ѵейеге іиііо (іп) пего (илѵ іп соіог пего) см. N-217. 
ѵ' с1еге (иИо соп оссНі сіі Ьоѵе см. О 37. 
ѵейеіе Іийо гока см. К-541. 
ѵейеге {иМо Г0550 см. Р-559. 
ѵейеге Іиііо йі ііпіа гокеа |? 0 5 с а | см. Т-6302, 
ѵоіег теИеге іп Іиііе 1е ііікаіаіе йеііа ®иа егЬа см. 

Е 112.
ѵоііагкі а {ийі і ѵепіі см Ѵ-275.
ат іп агга  ат іп агга  зіеіе іиііі ипа (или Й'ипа) гагга

см. А-630.
йсі Ьепе йедіі аіігі «е пе ^ойе іиііі см. В-489.
аі Ьиіо Іиііе 1е дайе е о п  Ьідіе с.и В-1422.
соп 1е Ьиопе тапіеге, іцііо «'оіііепе см. Л1-425.
5І са тр а  ІиШ Гт аПа то г іе  с.и. М-1979, 
саьсапо Іиііе айііовко а т е  см. А-298. 
сНі с а т р а  Іиііо Гаппо ѵейе іиііе Іе ?е5Іе см. А-911. 
сііі ё рій а1(о ё іі Ьсгза^Ііо <!і іийі см. В-600, 
спі ?а Іиііе 1е Іевіе, роѵего 5і ѵекіе см. Р-498. 
сііі іа іиИо рег раига, піепіе ѵаіе е росо йига см. 

Р-900.
Сііі Ьа Ьеѵиіо іийо іі таге , пе рио Ьеге ипа зсойеііа 

см. М-813.
сЫ Ьа ЯоІіоП, іиіі! і Ьоссспі поп коп каоі см. Р-703. 
сЬі !іа роса ѵег^о^па, Іаііо іі топйо ё вио см. Ѵ-334. 
сііі Іа а т а п ^ іа  ІиМо, 1а таЦ іпа сагіа сиссо см.

5-663.
сНі а іиііі Сасіі сгеЗе, іп^аппаіо $і ѵейе см. Р-72. 
сііі ІиМо ѵиоіе, г.иііа кігіп^е см. 5-1945а. 
сііі іиііо ѵиоіе йі гаЬЬіа тиоге см. К-7. 
сЫ ѵа а 1е14о кепга сепа, 4иі(а (Іа) поііе «і Йітепа 

см. Р-501.
сЬі ѵіюіе Іиііе 1е иЧѵе, поп На Іиііо Гоііо см. 0-310. 
аі!а сНіпа {иііі і «апіі аіиіапо см. 5-225. 
сопігпіо іо, сопіепіо іиііо іі топйо (или сопіепіі 

г<іиі) см. С-2507, 
а йагдіі ип йііо, ргепйе іиііа 1а та п о  см. 0-711. 
іі йепаго арге іиііе 1е рогіе см. 0-124.
Іе йоппе вон іиМе соп’ра^пе см. 0-813.
йоро пюгіі 5і риг^а ІиНі а ип той о  см. М 2014.
ё апйаіо іиііо іп ЬоггіеНо см. В-1016.
(ё) соте  іі сисиіо (сНе ё) 1иі4о ѵосе е реппе см. 

С-3134.
ё Іопіапо йаІГаѵеге «рагаіо Іиііе 1е кие сагіиссе см. 

С-1120.
ё рапе Йі іи№ і §іогпі см. Р-294. 
ё {иИ’аКга тіпекіга см. М-1476 
ё {иііа і.па со т т е й іа  см. С-2305, 
ё іь ііо  йігс см. О 535. 
ё іиііо Іаѵа см. Р-317. 
ё ІиМо (йі) §иайадпа!о см. С 1119. 
ё 1ііи’ипа т а  1а“:5а см. Лі-928.
...с іиііо чие! йеі топйо см. М-1818, 
ё (і!І1а хсепа см. 5 5 ІЗ.
і П'.И’г .& «огіа см. 5-1107.
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ё {иНа кігасіа см. 5-1893.
Таге е Йікіаге ё ІиіГиг. Іаѵогаге см. Р-206.
Рігепге поп 8і піиоѵе ке іиііа поп 8І Йиоіе см. Р-922. 
аІГіпоій 1и4іі і «апіі аігіапо см. 5-22о.
1е піасігі аі тогкіо 80п Іиііе сотра^пе см. М-СО. 
ипа т а п о  Іаѵа ГаНга е ІиіГе йие Іаѵало іі Ѵ І8 0  (или 

е іиіГе Йие дгаііапо іі ііі Йсііе гепі) см. М-705.
ипа іпеіа (гасійа сопіаіпіпа (иііе Іе аЗІге см. М-1066, 
аііа текка іиііе Іе рапсЬе коп ргезе си. М-12С2.
І1 топйо ё Іаг§о е Йеѵе Ьаьіаге а ІиІТі см. М-1819.
ІІ топсіо оіга рег Іиііі см. М-1821.
1а тс г іе  р а г е ^ іа  іиііі см. Л1-1987. 
пе.ссипо рио ріасеге а іи(1і см Р [470. 
поп Ьио^па ревсаге іиііе Іе кессЬіе сЬе сазсапо см. 

5 535.
поп ё ого (иНо чиеііо сЬг Іисе см. 0-637. 
поп ё сіі іиііі і оіогпі см. 0-604.
поп ё ІиІГого циеі сЬе Іиссіса (или сііе гііисе) см. 

0-637.
поп ё Іиііо гока см. Р-535. 
поп пеѵіса іиііо іі ѵегпо см. Ѵ-366. 
поп «і риб Іаге а  пюсіо ііі іиііі см. М -1678. 
поп вопо Іиііе го«е см. Р-535. 
поп вопо идиаіі іиііі і «-іогпі см. 0-605. 
поп іиііе Іе сіатЬеІІе гіексопо соі Ъисо см. С -1780 
поп іиііі і сііаѵоіі ЬаІІаио а ип 8ііопо см. 0-376. 
поп ІиМі і ^иаі ѵелдоп рег пиоі.еге сч. 0-1136. 
поп іиііо ІІ т а іе  ѵіепе (или поп ІиШ і т а і і  ѵеп^опо) 

рег пиосеге см. М -259.
поп іиііі і ріейі 8Іаппо Ьепе іп ипа зсагра см Р-1726. 
поп (ийе Іе ргоровіе шеЛіапо гікрозіа см Р 23-55. 
поп іиііі чиеПі сЬе Ьаппо Іеііеге ьоп 8аѵі си  I. 460. 
поп Іиі^е Іе ѵоііе сііе 8І ѵеііоп і Йепіі 8’На раига Йеі 

тог5і см. 0  213.
поп 5і ѵиоі рі^Ііаге {иііе 1е токсЬе сііе ѵоіаі о см. 

М 2060.
Йі по Не Інііе 1е даМе 80п Ьі§іе см. В-1-422
іі поѵеііо іийо ё Ьеііо см. N 511.
оепі Ьакіо поп 8’айаііа а Іиііі і Й058І см. В-329.
о§пип (репіі) рег кё е Оіо рег Іиііі су.. 0-481.
Гога Йеі іпіпсЬіопе ѵіепе а іиііі см. 0-472а.
Гогіо ё іі райге с!і іиШ і ѵігі см. 0-740.
Рапіаіопе рада рег іиііі см. Р-346.
1а рарра 8сойе1Іа1а ріасе а іиііі см. Р 373 
1а рагіепга ё ипа Ьиопа егЬа, піа поп пазсе іп ІиЙі 

діі огіі см. Р-918.
соііа рагіелга 8І ѵіпсе Іиііо см. Р-923.
ипа ресога іпаіаіа согготре Іиііо іі ^тед^е см. Р-975.
ріоѵапо Іиііе ай<І0550 а т е  см. А-298.
ип росо Й! ѵего 1а сгейеге іиМа 1а Ьидіа см. Ѵ-380.
1а роѵегіа ё іі рій 1е§<гіего Йі Іиііі і т а іі  см. Р-2198.
Іа роѵегіа тке^п а Іиііе 1г агіі см. Р-2200.
Іа ргіша всосІеКа ріасе а ІиМі см. 5-464. 
а ргіпіаѵега ѵепоо.і Гиогі Ніііе 1е та^аетпе см. Р-2298. 
циан 1о Гасчиа 1с; а ІІ соііо, Іиііі іг.ірагапо а пиоіаге 

см. А-251.
Чиапйо Ьгисіа 1а саяа Імііі 8І зсаігілпо см. С 1205. 
ц л п ііо  И саро Йиоіе, іиііе іе теш Ьга 1ап§иопо см

С-823.
4<іа ісіо 5аІ1а ипа сарга, 5аИа:ю іи ііе  Іе аііге см.

С У83
Чііа.ііІЧ- іо ё йі ^гагіаіо ІиШ зігіііапо (или §гісІапо) 

аі Іиро см. Ь-1013.
іі 8ап^ие 8І рогіа рег Іиііо Йоѵе 8І ѵа см. 5 194. 
р"ч ѵ»; Іиііі і 8ап1і аіиіапо см. 5-225 
іе Газііо ?055е ГеЬЬге, іиііо іі топсіо 1’аѵгеЬЬе см. 

А-1і<- і.
8е іЧнѵігііа ?о85е ІеЬЬге, Іийо іі топсіо ГаѵгеЬЬе (иш  

1а ѵеіІгеЬЬе) см. 1-372.
5еі ріесЗі іп іегга пе идиа^Ііа Іийі см. Т-439.
8 іат  Іиііі й’Айапю см. А-270
б іато  Іиііі ЬеШ а ип то й о  см. М-1679.

8Іа:по Іиііі Л  сагпе е Й’окза см. С-951, 
вопо ІиШ (Тип саІіЬго см. С 188. 
зоп іиііі Гііаіі а ипа госса см. Р.-490. 
хоп ІиШ іліоггс а чиевГовко см. 0-715. 
пе зиссссіопо йі Ніііі і соіогі см. С 2181. 
іі іе тр о  всорге Іиііо см. Т-337, 
іі (епро ѵіет рег іиИі см. Т-344.
II іе тр о  ѵіпсе Іиііо см. Т-346.
іге Ьгассіа сіі іегга ііпіксопо Іиііе 1е БчрегЫе йеІГио- 

т о  см. Т-439.
ІиЙе Іе ЬоссЬе воп зогеііе <. л. В-942, 
а іиііо с’ё гіиіейіо ІиогсЬё (или 8а1ѵо) аііа тогіе 

(тж. а іиііо с’ё гітеЛіо, ігаппе і’о8зо сЗеІ соііо) см 
К-390.

ІиШ і сепсі ѵо^ііопо епігаге іп Ьисаіо см. С-1478. 
іиііо іі сегѵеііо поп ё іп іевіа см. С-1626, 
іиііе 1е с:апіЬеІ1е поп гіексопо соі Ьисо см. С-1780. 
іп іиііе 1е соке сі ѵисіе іі 8ио Іеілро е іі 8ио тос'г 

см. С-2929. 
рег Іиііі і йіаѵоіі! см. 0-357. 
іиііо ё Ьепе чисі сЬе Ііпівсе Ьепе см. В-г>о2. 
іиіГё Іаѵа см. Р-317.
Іиііі д!і еіігепіі яоп ѵігіокі см. Е-228.
ІиНі і Ііи ті ѵаппо аі та ге  см. Р-051.
ІііНі і ^епегі 8опо Ьиопі ІиогсЬё іі поіозо см. 

0 -3 3 3 .
Іиііі і ^іогпі поп ё 1е8Іа см. Р-510.
ІНІ1І І оіогпі 50110 8110! см. 0-609.
ІиШ і оіі8іі коп дизіі см. 0-1218.
Іиііе 1е іаксіаіе воп регйиіе см. Ь-194. 
іиііо іі т а іе  сЬе с’ё іп ^апіа Магі’ Nоѵа см. 

М-258.
Іиііо іі т а іе  поп ѵіепе рег пиосеге см. М-259.
а іиііі та п са  ип рипіо см. Р-2545.
іи№ і шаііі іігапо а ипо см. М-978.
іиііі і іпеві поп *оп йі Ігепіипо см. М 1251.
Іиііі і т о т е п іі  80п Ьиопі см. М-1731.
Іпііо іі топсіо ё раске см. М-1825.
іиііі і педогі поп гіезсопо а ип тосіо см. N-147.
Іиііі і п о й і ѵеп^опо аі реіііпе см. N-379. 
іиііі і ріеѵапі тепапо ип сЬіегісо см. Р-1793.
ІиНі Р0880П0 зЬадІіаге Ігаппе іі рара см. Р-359.
Іиііе 1е рготевве вопо сІеЬііі см. Р-2345.
992. іиііо ч;іе!1о сЬе Ьо Іо рогіо соп т е  ргоѵ. все 

мое ношу с собой [этим. лат. отп іа т е а  т с с и т  рогіо].
іиііо гівратііо! см. К-423.
Іиііі 8і гііогпа а11а ргап. іпааге см. М-63, 
іиііо іі Г0880 поп ё Ьиопо, е іиііо іі діаііо поп ё 

саіііѵо см. Р-561.
іиііо іі ГС880 поп 8оп сіііег»  ̂ см. Р-562.
Іаііі і 8аІпіі 1іпІ8сопо іп §1огіа с::. 5-105. 
іиііі 8Іато <1і сагпе см. С-951.
993. (иііо 8Іа пе!... (иги  іп...) все зависит от..., лею  

в том, чтобы...
994. ІиИо 8Іа пеі сотіпсіаге (или пеі Гаге і ргіі.іі 

раз: і) ргоѵ. ей первый шаг ссегі труден
Іиііе Іе 8Ігас!е (или ѵіе)сопйисоііо (или тепапо, рог-

13. ю, ѵаппо) а К ота (тж. рег іа ііе Іе 8Ігагіе кі ѵа а 
Коша; а К ота сі 8І ѵа йа ІиИе Іг 8Ігайе) см. Р-509. 

ІиІІі діі 8ІГ0П2І Іитапо  см  5-1954.
ІиКе Іе зияіпе сіѵепіал ЬогчассЬі см. 5-2106.
995. ІиНі коп и1і!і, пе88ипо ё иесс88агіо ргоѵ. все 

люди полезны, но нет незаменимых.
іиііо ѵа Ьепе см. В-539 а), 
іиііо ѵа рег Іа ріала см. Р-1487.
ІііНо ѵосе е реппе с э т ’ип Іиі см. Ѵ-861.
Іиііі Ѵодапо аііа ^аіеоііа см. 0-49. 
ипа 1е ра^а іиііе см. Р-73. 
ипо рег Іиііі е іиШ рег ипо см. РІ-109. 
ѵеп§опо Іиііе айсіоззо а т е  с.м. А-2Э&.
§!і ѵіепе іі раппо рег Іиііі і ѵегві см. Р-345. 
ипа ѵоііа рег ипо іосса а іиНі см. Ѵ-959.
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ІЛ5ВКІАСО д®т е т см. иВКІАСО 
ІІВІ СОМ8І5ТАМ Іаі

1. еззеге ГиЬі сопзізіат быть основой, опорой. 
1]ВКІАСО (реже ТЛЕВШАСО) а ^  е гп

2. иЬгіасо соте  ип саггеіііеге (или со те  ип сіаЬаМіпо, 
со те  ипа сисигга) пьяный как сапожник, пьяный в 
стельку:

— N011 Ьл сопозсіиіо п е т т е п о  ТеГе^
— Мі сЫесІо зе Ііа роіиіо гісогсіагзепе. Ега иЬгіасо соше 

нп саггеіііеге (С. Раѵече, «Тга йоппе зоіе»).
— Он не признал даж е Тефе?
— Сомневаюсь, чтобы он вообще что-инбудь помнил. Он 

был пьян как сапожник.
ІЗіеІго ип І г а т е м о , а ііо  росо рій (Тип гпеіго, с’ега Гозіегіа, 

сіое ипа Ьоііе, ип Іаѵоіо е ип Іиро таппаго сЬе зегѵіѵа, 
иЬЬгіасо кіа Іиі с о т е  ипа сисигга (Р. Р. Равоііпі, «Ѵпа 
ѵііа ѵіоіепіа»).

З а  перегородкой высотой чуть больше метра находилась 
харчевня, го есть стояла бочка вина и стол, где посетителям 
прислуживал хозяин-кровопнйца, сам вдребезги пьяиый.

3. ыЬгіасо Ггайісіо (или шагсіо) мертвецки пьяный, 
пьяный вдрызг:

Е зі зага ^ е ііа іо  а гіогтіге іп ипа радііега, иЬгіасо Гга- 
сіісіо— Зіазсга Іогпа, сі теііо Іа іе8іа рег всоттезза 
( і .  5ісіазсіа, «И ёіогпо йеііа сіѵеііа» ).

Наверное, он завалился спать где-нибудь на соломе, пья
иый в дым... Вечером он вернется, даю голову на отсечение. 
(Пример см. тж. 3-1337).

пЪгіасо ііл аііе піійоііа см. М-1389, 
ѵоіеге Іа Ьоііе ріепа е 1а то ^ ііе  (или 1а вегѵа) иЬ-

(Ь)г.аса см. В-1083.
І ІС С Е Ш Ѵ ІА  /

4. Іаге игГиссеНаіа устроить базар, поднять шум, 
гвг'.лт.

5. тапйаге аІГиссеІІаіа смеяться, насмехаться: ставить 
в смешное положение.
І ІС С Е Ь Ь А К Е  у

иссеііаге а сіѵеНа см. С -1994. 
иссеііаге а йепагі см. 0-118. 
ііссеііагс а іпагііо см. М-852, 
иссеііаге 1а М аііеа см. М-942, 
иссеііаге Го$іе е іі Іаѵогаіоге см. 0-720. 
поп иссеііаге а рі^роіе см. Р-1847. 
сЬі иссеііа а то$сНе, тогсЗе Гагіа см М-2050, 
поп ё и ото  гіа иссеііаге а Гаѵе см. и - 141. 

Ь С С Е Е Ь А Т О ІО  т
6 . тапйаге аІГиссеПаІоіо насмехаться; делать посме

шищам.
Ѵ С С Е иЛ Н О  т  

сапгопе гіеІРиссеШпо см. С-604, 
сегѵеііо <1і иссеіііпо см. С-1554.
1а Таѵоіа сІеІГиссеІІліо см. Р-327.
7. поп рі§Ііаге §1і иссеіііпі ие зевать, ие терять вре

мени зря.
ігетаге согпе ип иссеіііпо $раигі(о см. Т-913. 

І ІС С Е ІХ О  гп
8. иссеі сіі Ьобсо вольная птица:

Е іп диапіо а ип азііо, Кепго поп ѵі загеЬЪе сассіаіо сЬе 
диапйо аѵеззе аѵиіо і Ьіггі а ііе  зраііе. — РегсЬё. зе роззо 
еззеге иссеі йі Ьозсо, — аѵеѵа апсЬе репзаіо — поп ѵодііо 
Йіѵепіаге иссеі гіі еаЬЬіа {А. Мапгопі, «Г рготеззі врозі»), 

А чго до убежищ а, то Ренцо не воспользовался бы им 
ии за что на свете, разве что сбиры гнались бы за ним по 
пятам. «Раз уж  я вольная п тн ц а ,— думал он, — зачем я по
лезу в клетку?»

— 51 а Ьепе... 5е... гіизсіга а гезіаге ііссеі гіі Ьозсо, 1а соіра 
заг^і зоНаиЬо ѵозіга е іі <Зепаго, зио (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа 
ЬаЬеІІе»),

— Хорошо... Если... ему удастся ускользнуть от правосу
дия. то вина целиком падет на вас, а деньги достанутся 
ему.

Чі ѵііігго аііога діі а^епП зроя(аге 1а Іого аИепгіопе гіаііа 
база йі Маг^ЬепЧа а аиеііа сИ Сагііпо. II аиаіе. пеі !гаі’

іегаро, зі ега ге'зо иссеі сЗі Ьозсо... ( V Ргаіоііпі, «СгопасЛе 
йі роѵегі атапіі»).

Тогда стало заметно, что агенты полиции перенесли свое 
внимание с дома Маргеригы на жилище Карлино, ио его и 
след простыл.
шхеііо йі саШѵо аи^игіо см. 1.1-10.
9. иссеііо йі Іиосо жар-птица, 
иссеі йі Сіоѵе см. 0-628. 
иссеііо йі Сіипопе см. 0-760.
10. иссеііо йеі иіЕІаи«шіо (или йі т а і  аи^игіо, Л  саі- 

ііѵо аи^игіо) а) вестник несчастья, роковое предзнаме
нование; Ь) непрошенный гость.

иссеііо йі Ѵепеге см. Ѵ-218.
Іе^ігего с о т ’ип иссеііо см. Ь-328
ІІЬего со те  §1і иссеііі йеІГагіа см. 1.-538.
ѵіяро соіпе ип иссеііо см. Ѵ-675.
Іаііе (Іедіі иссеііі см. 1.-226 Ь).
Ііпдиа йа иссеііі см. Ь-653. 
а ѵоіо сГиссеІІо см. Ѵ-906.
сіііисіеге (или ?аге) 1а даЬЬіа диапсіо Гиссеііо ё ксар- 

раіо см. 0-13.
11. тапйаге аІГиссеІІо высмеивать, подвергать осмея

нию; насмехаться, глумиться.
12. 5{аге соте  Гиссеііо киііа Ігакса быть непостоян

ным, склонным к перемене; быть непоседливым.
Іа Ьеііа ^аЬЬіа поп пиігіхсе Гиссеііо см. 0-16.
сіаі сапіо 5і сопоксе ГиссеІІо см. С-566.
аі сапіо ГиссеІІо, аі рагіаге іі сегѵеііо см. С-567.
13. сЫ поп рио рі^ііаге (или сЬі поп рі&Ііа) иссеііі, 

піап^і 1а сіѵеііа ргоѵ. =  по одежке протягивай ножки.
йоѵе с’ё іпідііо, ^іі иссеШ ѵоіапо см. М-1420.
14. ё йа іаіога иссеі пеііа гадпа, сЬе ё ( и ^ і іо  йі ^аЬ- 

Ьіа ргоѵ. ~  хрен редьки не слаще.
15. §1і ё соте діі иссеііі, ога чиа, ога 1а ^  он пор

хает как мотылек, он  ̂ непоседа.
16. (агеЬЬе аййогіпепіаге ип иссеііо тепіге ѵоіа га 

} шн вянут; скучная чепуха:
Райге. — Созе іи и і  гіеііа ѵііаі Бсіоссііегге сЬе ІагеЬЬего 

агійогіпс..1аге ип иссеііо піепіге ѵоіа ( V. Вгапсаіі, «йоп Ош- 
ѵаппі іпѵоіопіагіо»).

О т е ц . — Такого в ж и з н и  не бываеті Чепуха, слушать ко
торую уши вянут.
17. (ё) піе^Ііо еххеге иссеі йі Ьозсо (или йі сашрадпа) 

сііе (пссеі) йі даЬЬіа ргоѵ. лучше быть вольной птицей, 
чем сидеть в золотой клетке.

18. (ё) тед ііо  ип нссеііо п ^аЬЬіа сЬе сепіо рег агіа 
(тж . ип иссеіір іп т а п о  пе ѵаі Йие пеі Ьозсо) ргоѵ. =  
одна птичка в клегке лучше, чем сто в небе.

1а т а іа  Т еттіпа ё со те  іі ѵізсНіо, поп 1о іосса ііссеііо 
сЬе поп сі Іазсі реппе см. 1;-405.

ше^Ііо ё (или ѵаі рій) (ип) иссеііо іп уаЬЬіа (или іп 
тапо) сііе (ип) тогс'о іп ігазса (или сііе іп Ггазса Іогйо, 
сНе ип іогйо іп зіере) см. 0-17.

19. поп одпі иссеііо сспозсе іі Ьиоп дгапо ргоѵ. ^  не 
всяк умеет отличить хорошее от плохого.

20. одпа иссеііо йі а^озіо (или йі зеі(етЬге) ё Ьесса- 
Псо ргоѵ. ^  ночью все котки серы.

21. одпі иссеі сопозсе іі §гапо ріоѵ =  хорошее всем 
нравится.

22. одпі иссеііо 1а іезіа аі зио пійо (или а т а  іі зио 
пійо; тж. ай или рег одпі иссеііо іі зио или іі ргоргіо 
пійо ё ЬеМо) ргоѵ. =  всяк кулик свое болото хвалит:

0 # п і иссеііо іа  ?ез1:а а і зио пігіо. Е іи, зеЬЬепе зіа ип 
иссеііассіо ип ро’ рігеііопе е ѵакаЬопйо, риге аі ѵесіеге 
ріасиіо Гаге соше 1а гопйіпе, сііе а ііа Ііпэ іогпа а соѵаге 
зоііо 1о зіеззо Іеііо (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Всяк кулнк свое болото хвалит, и хотя ты из породы 
странствующих перелетных птиц, но вндать, по зрелом раз
мышлении, предпочел, как ласточка, в конце концов вер
нуться высиживать своих птенцов под знакомый кров.

— Ти зеі ип га&агго, е поп Іо заі?.. Ѵегігаі соз’ё  диапсіо 
поп роігаі йогшіге пеі Іио Іеио... *А о^пі иссеііо, зио пісіо 
е Ьеііо» (С. Ѵег&а, «I Маіаѵо&ііа»).

— Ты, малый, еще этого не знаешь. Поймешь, когда у 
тебя не будет собственной посте пн. Ведь для каждой птицы 
на свете нет милей своего гнезда.



ЦСС 1001 II
23. о^пі иссеііо Ііа (йа Гаге) (или Га) Н кио ѵегко 

(тж. одпі иссеііо ё Ьиопо рег Ьессо 5ио) ргоѵ. ^  всякая 
птица ноет на свой лад (ср. всяк пс своему с ума схо
дит; сколько голов, столько умов).

24. о§пі иссеііо поп сапіа ргоѵ. =  не вс к а я  птица 
поет; каждому — свое.

раге ип пісіо сІ’иссе11і см. N-284.
25. циапіо рій РиссеІІо ё ѵессЬіо, іапіо рій таіѵоіеп- 

Ііегі Іазсіа 1е р іите ргоѵ. ^  седина в бороду — бес в 
ребро.

26. 1гі$(о ё циеІГиссеІІо сНе паксе іп саіііѵа ѵаііе 
ргоѵ. =  всяк кулик свое болото хвалит.

27. ип иссеііо а т т а ііг іа іо  поп с! а геііа аііа сіѵеііа 
ргоѵ. пуганая ворона куста боится.

28. аІГиссеІІо іп^огйо діі сгера Н ^огго ргоѵ эё с л и ш 
к о м  большие куски хватать будешь — подавишься.

ип иссеііо іп т а п о  пе ѵаі сіие пеі Ьоксо см. ІЛ-18. 
ЧССШЕКЕ ѵ 

иссісіеге іі ѵііеііо дгазко см. Ѵ-782.
ѵепсіеге Іа реііе йеН’огко ргіта  й’аѵегІо иссіко см. 

Р-1066.
1а Іеііега иссісіе, е 1о зрігііо ѵіѵіГіса см. Ь-458. 
поп РЬа иссіко іа Ьаііа см. В-106.

ш і к е  ѵ
игііге ѵоіаге ипа токса см. М 2045.
29. сНі огіе, поп сіікосіе ргоѵ. ^  слушает да на ус на- 

матывіет.
сЫ ѵиоі игііг поѵеііе, Йаі ЬагЬіег кі сПсоп ЬеІІе см. 

N-507.
(^гап или саМіѵо) 50гсІ0 ё фіеііо сЬе поп ѵиоі иіііге 

(тж. поп с’ё ре§§іог «огсіо Йі сЬі поп ѵиоі исііге) см. 
5-1100.

циапсіо ойі |>Іі аіігиі тап сатеп іі, ііепі Іа 1іп§ия гіеп- 
іго і Йепіі (или сЬішІі Іа Ііп^иа Гга і сіепіі) см. М-324.

ѵепіге (Іі^іипо поп ос!е пезкипо см. Ѵ-290.
Ш)ІТА /

30. сЬі рагіа рег иііііа азреій 1а (5)тепШ а ргоѵ. ^  
с чужих слов говорить — лжецом прослыть.

ѵаі ріи ип іевГііпопе (или Іевіітопіо) <11 ѵЫ а сЬе т і ііс  
сГссШа (тж. ѵаі ріи ип іезіітопіо Йі ѵіхіа сЬе сііесі «Гигіі- 
<а) см. Ѵ-698.
ІЮІТО т

31. іепйеге ГисШо напрягать слух, прислушиваться:
Акреііаѵо, (епйсѵо Гп(Н1о... (Л!. ВопІетреШ, «КШа» ).
Я ж дал, напрягая слух...

ІІРРІСІО (тж . 11РР12Ю) т
32. ГиГГісіо йеі то гй  погребение, обряд погребения.
33. Ьііопі иГГісі Оипл. добрые услугн, посредничество.
34. — оГГгіге і 51ЮІ Ьиопі иГГісі Оипл. предложить свои 

услѵги, свое посредничество.
35. іі 5ап1’иГГІ2Іо ист. инквизиция.
поп екзеге йе^по гіі сотріеге і рій и т ііі иГГісі а цгі см. 

0-78.
сЬі йа ^іоѵапе На ип ѵігіо, іп ѵессЬіаіа Га зетрге циеі 

иГГігіо см. 0-619.
Ш 70 :

36. а иГо (за)даром, бесплатно:
Ё ѵсго сЬе Іа ѵііа поп 1’аЪЫ ато аѵиіа а  иГо е сЬе 1а 

паіига Нп^е Йі (Іагсеіа егаііз а ргіпсіріо е роі піапйа іі 
сопіо (С. Сіизіі. «ЕрШоІагіо»).

П равда, жнзнь достается нам не даром: природа сначала 
только притворяется, что мы получаем жизнь безвозмездно, 
а потом присылает нам счет.

-— тап ^іа(рап е) а иГо см. М-365.
37. — тап^іаге (іі рапе) а иГо ж и т ь  на чужой счет, 

тунеядствовать.
38. а иГо поп сапіа іі сіесо ргоѵ. даром и слепец не 

споет; даром ничего не делагтся.
ІЮСІА /

39. аѵеге іп иддіа не выносить, не терпеть (пример 
с м .  Р-1453).

40. сіаге ііст^іа вызывать раздражение, неприязнь.

41. те ііеге Ги§§іа асісіоззо наводить скуку; досаждать.
42. ргепйеге іп и§§іа невзлюбить, возненавидеть.
43. ѵепіге іп а§діа надоесть; приесться:

АпсЬе іі йоНоге, а йіге іі ѵгго, &1і сга ѵепиіо ип ро' іп 
«ЙЙіа (Л. Рапгіпі, «II ІіЬго йеі тогіі»).

По правде говоря, и сам доктор стал ему понемногу при
едаться.
(Пример см. тж. Т-97).

ІШ М  I  см. Ш С Н ІА  
^^СNЕКЕ ѵ см. иЫСН^Е 
ІІООЬА I

44. идоіа сІ’ого чудесный, прекрасный голос (ср. се
ребряное горло).

45. Ьа^пагкі (или гіпігексагхі) Гидоіа промочить 
горло:

— Мі аѵеіе іа ііо  сопзитаг шегго роітопе... Е 5е сі (оззе 
гіа Ьаёпаг&і 1’и^оіа (Е. Савіеіпиоѵо, «гѴопогеѵоіе Раоіо Ьеоп- 
Іогіе»).

— Я уж е охрип, уговаривая... Не мешало бы и горло 
промочить.

— А піііато  ііа Вассіо.
— Ыоп р г іт а  йі еззегсі Ьа^паіі Гпёоіа (Р. Сіоѵаппіпі. 

«Ьа ЬаЬеІІе»).
— Пошли к Баччо.
— Сначала промочим горло.

Гаг ѵепіге Гасцса аІІ’и§о1а см. В-895, 
тогйеге Гиуоіа см. Ѵ-47.
46. регйеге Ги§о1а говорить до хрипоты; охрипнуть. 
гіпГгексагкі Гидоіа см. ІЛ-45.
47. іоссаге (или тоггіеге) Гидоіа а) вызывать, возбуж

дать аппетит, желание: Ь) очень нравиться (о блюде).
48. поп Іоссаге Ги§о1а не насытить, ие удовлетворить 

аппетита, желания: поп т і  ё іоссаіо Гисюіа ^  тут и 
было-то на один зубок; я и распробовать не успел.

49. сііе іі савсііі 1’и§о1а! =  чтоб у тебя язык отсох!; 
чтоб тебе пусто было!
ЦОУАОЫАКЕ ѵ 

®еі ріейі Л  іегга пе и§иа§ііа ІиШ см. Т-439.
ЦОУАЬЕ о ®

50. и^иаіе а ее «іекзо верный себе:
Е 5’аѵѵісіпб а ііа  шодііе. О пеііа, зешрге и^иаіе а зе &<е;,5а, 

зепіепйозі й іза г т а іа  сіаІГаН еииозіІа, аѵеѵа, соше и іііт л  
гіііеза, іпсЬіойаіо соп ^ие1 зио аиіісо резіо гіі ЬашЬіпа рег- 
ѵісасе, И т е п іо  а ііа  §о!а (В. Сісоцпапі, «Ѵіііа Всаігісе» ).

Ромуэльдо приблизился к жене. Но она, оставаясь верной 
себе, хоть и была обезоружена добротой мужа, прибегла, 
в качестве последнего средства защиты, к своему испытан
ному приему — низко опустила голову, как это делаю т ка
призные дети.
поп бопо иуиаіі іиііі і діогпі см. 0-605.

ІЛХЕКА (уст. Ш Х ЕРЕ) [
51. ти іаге  1’иісеге іп ріа§а =  попасть из огия (да) 

в полымя
ІІЫѴА (или ОІЛѴА) \

51а. савсаге соіпе Гоііѵе пеі рапіеге быть, пршпигь 
кстати, к месту, 

тексоіаге оііо йі оііѵо е сіі Ііпо см. 0-301.
52. сЬі ѵиоі іиііе Гоііѵе, поп Ьа іиііо Гоііо ргоѵ. ^  

надо выбирать что-нибудь одно; нельзя иметь все сразу.
іі Іессіо поп Га иііѵе см. Ь-288.
Іа псегсіа поп Га иііѵе с.и. ^-103.
52а. 1’иііѵа діі ё саксаіа пеі рапіеге ему неожиданно 

повезло; ему счастье привалило.
ШЛѴО (или ОІЛѴО) тп

53. рогіаге іі гато  (или ип гатоксеііо) сі’оііѵо прине
сти оливковую ветвь, прпйти с миром.

53а. ѵепіге соІГиІіѵо ін та п о  прийти с миром. 
ІЛТІМ О 

иКіша саг1исс!а см. С 1118.
— крагаге ГиІШпа сагіиссіа (или Іе и іііте  сагіиссе) 

см. С-1119.
Г и іііта сепа см. С-1456. 
и іііт а  гіітога см. 0-489.
1’иН іта еіа см. Е.232. 
и іііто  Га(о см. Г-251. 
и К іта Гіпе см. Р-812.
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ГиІ^іі а : зссіг (и іч >?оссіо1а) сЬе Га ігаЬоссаге іі ѵахо 
с. . <л

Гиііі і.о §псіо (гіеііа пісгіа) см. С-1042, 
иіііліі очогі см. О- 1 I.
Г. Г’ ;і ога г ". О - 1
— аІГий ша ога с . О 73

л й »  те  аі! икшга ога . 0-434.
!Чі!(:п а  рагоіа см. Р >.
и!Г,і а рісіга гіі рэгаі опе см. Р-1762.
Г и ііііт  аиіеіе с і . « 1 2 0 . 
н іііт а  галопе і ... ГС-ІЗ. 
кЦ'.ле ге>=ріго см. К-252.
— Ііпо аІГиИігго гсьріго см. К-253.
— с!—е- (и ги гпапйл~г, гепгіеге. сха!аге) Гикіто  

гс ,‘іго К -254.
Гп ;...а гиоіа сіеі сагго см К-630.
1’В т т а  хега см. 5-658.
— Яа*'е Г и іііта яега см. 5-659 
ГиИітс 5о:іпо см. 5-10, 6.
ГиІг.то хоьріго см. 5-1127
— тапйаге (или гепгіеге) ІЧіІІіто зояріго см. 5-1128. 
п іііто  хирріігіо см. 5-2101.
ГиІІіто ѵіастдіо см. Ѵ-545.
1е иШгпе ѵоіопіа см. Ѵ-917.
Гіпе ЕіКіто с і Р'-бЧЗ.

5. аІГиіІіто а) (тж іп и іііто ) і.аконеч, в тісііщ  ч о н - 
цоп. Ь) (тж. а^іі и іііт і) при сѵі"рти, на после аи<-м из- 
ді ■>, апин.

54". 5иИ’и11ішо в последнее время (при С СІ75).
іп и іііт а  апгііхі см. А-688.
сГиІІіпю оггііпе см. 0-514
5Іпо ЕІГийігпо ріссіоіо см. р - ! 564.
Гіпо аНѴ.ііпю циагігапіе см. 0-9.
Ііпо аіГиШ то циаіігіпо см. 0-53 
(Ипо) аІГиІіііпо зап^ие см. 5-145 
аІГиІІіто хе^по см. 5-579. 
ао'(ггарраг5І аНе и іііте  {е5{іі~!’.е см. Р-512. 
аггіѵяге соп ГиШша согка см. С-2798, 
аѵсге аррійопаіо (или аГННаіо) ГиІПто ріапо с к. 

Р-1504.
Ьаііеге Г и іііта  сараіа см. С-618.
Ьеге ІІ саіісе Нпо аІГиІііта 5ІМ1а см. С-189.
Ьеге 5Ію аІГиІІіліа ^оссіа см. С-833, 
гіаге ГиШ то айсііо см. А-2/6. 
гіаге Г и іііто  с о т т іа іо  см. С 2312. 
гіаге ГиШ то сгоііо см. С-3109, 
сіаге ГиШ па та п о  см. М-586, 
гіаге ГиШ та реііе см. Р-1033. 
гіаге ГиШ та хрічіа см. 5-1441. 
гіаге ГиИіта кігейа см. 5-1936. 
гіогтіге ГиШ то хоппо см 5-1037. 
езаіаге ГиШ то ііаіо см. Р-583.
еххеге со те  а тепха ёа иШ то іі ГіпоесЬіо см. М 1117. 
еьаеге ро$іо пеІГиШто хрігііо см 5-1472 
ехьеге пе<г1і иШ ті Іегтіпі с.'.:. Т-381.
Іаге ГиШ то рахво см. Р-802.
55. ітрогге ГиНіта закончить работу, 
ітрогге ГиШ та та п о  см. М-586.
Ш аге іі саіісе Нпо аІГиШ та хііііа см. С-189. 
тапсіаге ГиШ то Гіаіо см. Р-583 
тапсіаге ГиШ та ро®іа см.. Р-2і58. 
ргоѵаге ип’иШ та сагіа см. С-1092. 
ргоѵаге Г и іііта Гогіипа см. Р-1133а 
зрігаге 1’и іііто  {іаіо см. Р-583. 
іепіаге Г и іііта {огіипа см. Р-1133а. 
іігаге 1’иШ та сагіа см. С-1104.
Ііг.іге (или ігагге) Гм№то Паіо с*> Р 383 
гоіоіагс Ііпо а.ІГиІІіпа хііііа см. С-189.
Ьайа. іе п’і'ССОглсгаі гіа и іііто! см. А-92.
ІІ ЬаМо ё аІГиІііта гіапга см. В-136.
сЫ р г іта  поп репха, іп иШ то ко^ріга см. Р-2293а.
21 те ^ ііо  ѵа ^егЬаІо (1а иН іто см. М-1056.

,‘іи ѵаіе ГиШ то сЬе іі р гіто  ѵ і е о  с м  Ѵ-673.
56. чиехіа ё ГиНіта (сііе т і  іаі)! это в последний раз!, 

больше меня не проведешь!
гісіе Ьепе сЬі гкІе Гиіііто см. В-536.
ГиНіто а сотрагіг [и ^атЬ а  согіа си. С-191.
ГиШ та сЬе тиоге ё 1а "-регапга см. 5-1360.
ГиШ то ѵсзіііо се 1о {аппо зепга ІаьсЬе см. Ѵ-432. 

СМАМІТА /
57. и тап ііа  та^діоге лицей.
58. и тап ііа  тіпоге гимназия.

СМАМО
и тап е Іеііеге см. Ь-434.
тассЬіпа п та п а  см. М-18.
іі т а г е ^ іа г е  Йеііе итап е ѵісепгіе см. М 825.
паіига иіиапа см. N-97.
пешісо гіеі ^спсге и тап о  см. N152.
геІШі и тап і см. К-213.
гіяреііо итапо  см. К-424.
— рег гЬреіІо и тап о  см. Р-425.
— рахзаге корга і гіьреііі и тап і см. К-426. 
хігассіо и тап о  см. 5-1811.
іп сагпе шпа<ш см. С-952, 
гіоѵе оппа итап а поп хі 5 Іатра см. 0-609. 
сапсеііаге гіаіГаІЬо гіе^іі ехкегі итап і см. А-460. 
тіеісге ѵііе итап е см. Ѵ-714.
оІГгіге аі гі.аѵоіо роіреііе йі сагпе иіпапа см. Б  345. 
и тап а  соза ё еггаге см. Е-Н5.

ІІМІВО айТ?
кігасіе итійе см. 5-1824.

Ш НЬЕ аац
поп е55еге гіе^по сіі сотріеге і рій и тііі иІГісі а цс]

см. ІЭ-78. 
иЛДОКЕ т

59. ЬеІГипюге чссслілкік
СО. сопо5сеге Гитоге гіеііа Ьсьііа знать кого-л., знать

ЧЬИ-Л. ПОР ІДКИ.
61. (!аг Ьессаге аІГшсоге глуісчо зі -уматься, пораз

мыслить.
62. йаге псІГнтоге нравиться, быть по душе, по вкусу. 
сх$еге й’и тог пего см. N-208.
63. Іоссаге Гитоге испортить настросрие.
64. ѵагі «опо ^іі итогі; ѵагі і ссгѵсПі ргоѵ. Оі сколько 

го_ов, столько умов.
ІІМСІМО т 

ігаді (Гаііе) а ипсіпо см. М-^бО.
65. аііассагкі а ІиШ діі ипсіпі придираться, цепляться 

кс всему.
66. аМ ассаге  Гипсіпо придираться, цепляться.
67. Іігагкі соп діі ипсіпі притягивать за волосы. 

ІШ ЭІСІ ада
еззеге сГшнІісі оп-е см. 0-361.
евхеге (или апгіаге, хіаге) хігМЧшгІісі опсе см. 0-362.

(уст. иСЫЕКЕ) ѵ 
ип^сге Іа саггіоіа (или а гаггисоіа, Іе саггисоіе) см. 

С-1040.
ип^еге 1а сойа зреіаіа см. С-2056. 
ип(теге іі гіепіе см. Б-202. 
ип^еге і! йепіе а цгі см. 0-203. 
ипдегві ІІ дгНо см. 0-1053. 
ипдеге (ирпсге) Іе т а п і см. М-680, 
ип^еге )а реііе сіі ціі см. Р-106». 
ип«теге Іа гиоіа (или Іе гио^) см. К-641. 
ип<теге "Іі вііѵаіі а ціі см. 5-1738.
68. аѵегс спе иа^еге иметь много хлопот, много дел. 
Гагговіо, рій ^іі ё ипіо, е тед ііо  (гіга см. А-і 148.
Іе Ьиопе рагоіе ип^опо, 1е саіііѵе рип§;опо см. Р-592. 
1а саітисоіа поп (гиііа, хе поп ё ипіа см. С-1019.
Іа Ііп^иа ип^с е іі Йепіе рипде см. Ь-711.
69. поп с’ё сЬе ипдеге ^  (т\ т н) пожевать нечего. 
регсЬё (или а ѵоіег сЬе) іі сагго поп сі^оіі (или рег

сЬё ѵайа іі сагго), Ьіхо^па ип^еге 1е гиоіе см. С-1046.
ІІ ѵего рипс; е 1а Ьиціа ип§е см. Ѵ-383.
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Ш С И Е М О  т см. Ш СІШ Ы ТО 
ІШСНЕКІА

70. іі ге йеІРІІп^Ьегіа верзила [игра слов: Гіігщііс- 
гіа — 1ипо;1іегіа].
ІШОША (тж. Ц ^ А )  і

71. ип^Ніе Кзіаіе а Ьгипо (или а Іиііо) «траур» под
НОГТЯМИ.

72. ип§Ьіе Іип^Ье ворюга.
73. — аѵеге 1е ип^Іііе Іип^Ье быть вороватым, нечи

стым на руку.
74. Гіпо аііе ііп^Ніе 25 до кончиков ноггсй, до корней 

волос:
Апіопіа ега ипа Гапсіиііа сіі Ьиопа едисагіопе, гіі ЬеІГогес- 

сЫо, сіі Тіпі сареііі сазіапі, е го т ап ііс а  іі песеззагіо; т а  
ргоѵіпсіаіе Ппо а ііе  ип§1ііе [Т. ЬатІоЦі, <кѴп атоге йеі 
позіго Іетро»).

Антония была хорошо воспитана и обладала прекрасным 
слухом; у нее были мягкие волосы каштанового цвета. Д е
вушка была в меру романтична, но провинциалка до мозга 
костей.
75. соп Іе ип^Ьіе е соі гіепіі яростно, изо всех сил.
76. соп 1е ипдЬіе па5С05Іе ~  со скрытым жалом, пря

ча когти:
— Сі ѵоггеЬЬе ип аігісоіеііо  зиі Ііро сіі циеШ сііе (а 

Гіроіѵіч іпі, іпсіізсгс іопе гоп Г>ягѵепг_і іпіоаггіаіе, сгопаса соп 
1е ипбНіе павсозіе (Р Зисскі, «Ьа рптаіі(тпа» ).

— Нужно тиснуть статейку в духе Спольгісринн, которая 
при видимой б. . пристрастности смогла бы царапнуть, не 
показывая когтей

5Іпо аііа рипіа сіеПе ші^Іііе см. Р-2454. 
аѵеге ипа таІаШ а пеІГ ип^Ые см. М-169.
77. аѵеге дгі пеііе (или хоііо 1е, 1га Іе) іш^Ьіе дер

жать кого-л. с руках:
Ьа бГопэ поп сіісс сЬе а Іого гіоісззе т о і іо  скІГпссізо... 

гіісе чоітапіо сЬѴгял Іи ііі зта п іо з і аѵег псНЧт&Ыс Гис- 
сіьиГс, о ѵіѵи о то г  о (1. Мапгопі, «7 рг<. ..•*»«І 5рО.<1») 

История гм ал читает о том, о^еш ли скорбели і й убіііом 
родственники., известно только, что все оі‘и помешали ь на 
ыыелн заполучить в сп,:и рѵки у б т іц у  жнпъім или местным.
78. сасіеге (или сазсаге) пеііе (или этііо Іс) ил^Іііе сіі 

(или а) (тою. сіаге пеііе ипдіііе а чгі) попасть в 
чьи-л. руки, лапы; оказаться во власти кого-л.:

— 1тпа са*8іега, — сіі^ге С іеііа — Ш а  зіге^а сЬе а Оепоѵа 
Піііі ^опоьсеѵьпо, р г іт а  сЬе О тгіо  1е саясаь^е пеііе ип&іііе 
(С. Ра Ьа $ріаѵціа»).

— Ома касгирша, — сказала Клелия. — Настоящ ая фурия... 
В Генуе ее все знали еще до того, как Гвидо попался ей 
в лапы.

...Мспіте і1 Огіго зе п'апс!аѵа, рег тпеііег тапо аІІѴ^еси- 
гіопе. гіоп Косігіі! 1 гн*I т т  . е уіі <1 >е: «5епіі. ге рег 
св5о. дисі іапгѴіег іетс і.іг іо  ѵі <Іе 5е пе1Гип**Ьіе, поп ага 
т а і е  сііе &ІІ зіа Лаіо м іііс ір а іатен іе  ип Ьиоп гісоггіо зи ііе 
зраііе» (А. Мапгот, I : т ѵ и  іч 5роі.г»),

Когда Гризо уже собирался ѵ і і т и ,  чтобы приступить к 
выполнению приказа, дон Родриго подозвал его и сказал:

— Ее ти этот дерзкий мужлан случайно попадется вам 
в руки, недурно было бы всыпать ему хорошенько, чтоб 
надолго запомнил.

79. йагзі йеі іпагІеПо пеііе ип^Не (гэг. йагхі зи рег 
ГипдЬіе соі піагіеііо) бить молотком себе по пальцам, 
вредить самому себе.

епігаге 1га сагпе е ип^іііа си. С-958.
ехкеге (соше) сагпе е ипдЬіа соп цй см.. С-962
Іеѵаге йаМ’ипстЫа (или Йі 5о1іо 1’ип§!ііа) см. Ц-88.
80. те ііеге и^пе аййэххо а цй взять кого-л. под но

готь, крепко дер» гь кого-л. в руках, держать кого-л. 
в ежовых рукавицах.

81. те ііеге (или іігаге) Гиогі 1е ип^Не (тж. тозЬ аге 
Іе ипдЬіе) показать коготки, проявить свои характер:

«;Моп заі іи сЬе, а т е і іе г  Іиогі 1’ип^Ніе, іі (ЗеЬоІе поп сі 
^иасіарпа^» (4. Мапгопі, «•/ ргощехзі зро$і»),

— Разве ты не з" іешь, что когда бсДИ ік показывает когти,
то он сам себе ву* і.ііт?

«Ье ііпбНіс ё т с е ііо  Игагіс !иог( гіоро», 1е аѵеѵа сіеііо Іа 
хіа (С. Тевіогі, «II Вгіппга е аІ*гі гассопіі»).

— Коготки успеешь показаі ь и потом, — говорила ей тет
ка.
(Пример см. тж, Ѵ-840).

82. тейеге Гші&Ьіа цс завладеть чем-л., наложить 
руку на что-л.;

— Рогзе поп теиегА  Іе ипдЫе яиі іа ііо  пазіго: ѵо#ііо
а т т е і іе г е .  Ё Іо зрігііо сіі сопігасііхіопе регйопііісаіо (Р. Скіе- 
$а, «Ѵйіайогпа»).

— Надеюсь, ему не удзстся вмешаться в наши дела. Ведь 
он — воплощена с духа противоречия.
83. ПЮГСІСГ8І 1е ип” іііе кусать себе локти (от досады 

и т. п.).
тозігаге Іе ітй іііе см. С 81.
84. гісгезсеге ил^Ьіе начать пировать, стать вором.
85. зсЫоссаге 1е ип^Ьіе чрон. притворно, неискренне 

ХПіѴЛИТЬ.
8 6 . хіепііеге 1е ип^Ьіе (зи...) наложить лапу, загра

бастать.
87. іадііаге 1е ипдЬіе а цй подрезать крылья коѵіу-л. 
Іігаге іиогі Іе ип^Ме см ІІ-81.
8 8 . ігагге (или Іеѵаге) гіоіГип^Ьіа (или сіі хоііо І’ип- 

^Ьіа) освободить кого-л., вырвать и^ чыіх-л. когтей.
89. ивсіге гіеііе (или гіаііе, гіі хоііо 1е) ип^іііе освобо

диться, вырг і і т ь с я  из-под чьей-л. власти:
II сапгеіііеге, сЬе $ареѵа Іе сііііеспге ІаИе с1аН'іпдііі5І1:оге, 

регсЬё Сессо поп роі —е и5сіг§1і с1.і11с іі^пе, поп ѵоіепсіо 
Іігаг Ігорро. рег раига сііе Іа сог<1 а поп 5і 5Ігарраьое, зі 
то5Іго  сопіепіо... (Р. Гип[и'іі. «Сесср а ’АлсаН» ).

Советник имел 'оьзчь.іыі"! г.'ід. Оч і: инѵ-низнтоп 'яе- 
лал  ы  ‘, чтобы Чс іко не і .*,> ?п<:я нз -то к о л  ей, и боя 
наст-иваіь , дабы не перегнуть палку, 
поп ѵаіеге ип’ип^Ь'а сіі дгі ім. V ’З.
1 га сагпе е ип^Ьіа пе5&ип ѵі ри^па (или рип&а) см. 

С-982.
^епагі Гаппо сгевсеге Іе игрЬіе аііе ІигпагЬе см. Б-121. 
поп ѵі согге ип пего гі'и(тпа с і. N-2 2 1 .
90. поп сі согге ипЧіпиіііа =  т>т рукой подать, это 

совсем рядом.
Іа т і а  поѵеііа поп ё ріи Іипіга, ѵоі *а<ѵ!іа1еѵі ип регго 

сіі пазо, іо ип регго й’ипстЫа си. іМ-5і'1 .
91. Йаііе ип^1!Іе зі сопо^сс іі Іеопс рюѵ. по коі гям 

у..мак;, льва; видно т н ц у  по полету.
92. ип^ііа  сіі 'еопе е Пргаи сіі «аНо, |,нагІ5сопо іі 

т а і іо  ргоѵ. =  без строгости и ш| и з не вырясііішѵ
93. 5І ѵеііе Гип^іііа йеі Іеопе ьидна, чувствуется 

хватка.
ІЛМОІЛЕМТО (тж. ИКОНШч’ТО) пг

94. ип^иепіо гіа сапсііегі проходимец, жуіик, шарла
тан.

95. ип^иепіо «Зі т а д ? іо  хорошая погоіа.
96. ипстцеиіо ііі /есса шу. і. деньги, взятка.
97. аѵеге ип^иешо ай одпі ріада га быть мастером ча 

все руки; находить вы.ход из любого положения.
98. йаге йеІГип^иепІо «подмазать», дать взятку; 

умаслить, польстить.
теііегѵі 1е рехге е Гип^иепіо (или Гипдиепіо е 1е 

регге) см. Р-1438.
ішріавіго (ТГ0 550  е ітдиепіо  5оШ1е см. 1-109.

Ш ІС О  адд 
сагпе ипіса гм. С-940.
Н^ііо(іо) ипісо йі тай ге  ѵейоѵа см. Р-С98. 
хепзо ипісо см. 5-632.

^NIОNЕ }
99. и*:!опе, аііа сіііа ё е Гі1п Ьйлііопе (тж. йоѵс с’ё 

ипіспе, с’с Оіо; йоѵе поп ё ипіопе, Іогга ѵега поп ё; 
Гипіопе 1а Гогга; пеП’ип.опе 5Іа !а Гог і) ріоѵ. в 
един: чин — сила:

Зі саріѵапо а те~ге рагоіе. — Регсііё поп сі т е і і і а т о  сІ'ас- 
согііо? — рго е^ііі Вісе. — Ь’ьш опс Іа 1а ^ог^а (Р. Си іап- 
піпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).

Они понимали друг друга с полуслова.
— Почему бы нам не договориться? — продолжала Би

ч е .— Ве^ь в единении сила.

ІІІѴІШЕ ѵ 
иліге іі хасго е іі ргоГапо см 5-57. 
ипіге Гиіііе аі йііеііеѵоіе см, ІЛ-261.

СІМТА і 
ипо гего зепга ипііа см. 2-35.
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ЫМѴЕКЗАЬЕ а̂ Ш 
діийігіо ипіѵегхаіс см. 0-728.

ІШ ІѴЕК80 а § §  е т
I ипіѵег50 топйо см. М-1766.
ІаЬЬгіса йеІГипіѵегко см. Р-1.

II N 0 а§в, ргоп е т
100. ипа Йі циеііе «одна из тех самых», продажная 

женщина:
Ьеі (а 1а ѵііа сЪе Га т а  роі сі Чепе іттеП Б атегіІе  а поп 

евьеге сопмііегаіа ипа сіі яиеііе: (й. Виггаіі, • ( п атоге»). 
Она живет, как ей хочется, но очень беспокоится, чтобы 

се не считали «одной из тех самых».

питего ипо см. N-572.
■— петісо питего ипо см. N-573.
101. іп (или а) ипо вместе.
102. ипо рег ипо по одному, один за другим; пооди

ночке:
«N0  по, Iи(1 і мтѵопо Оіо. е Оіо ;егѵе іиШ »... «Оіі иогпіпі 

ипо рег ипо, о іиШ  іпвіете?» (М. Вопіетреііі, «Ріеіго е 
йотепісо» ).

— Д а нет же: все служ ат богу, а бот служит всем...
— Каждому в отдельности или всем вместе?

ипо аПа ѵоііа см. Ѵ-945.
Гаппо ипо (циапйо поп ега пеквипо) см. А-890.
103. т е п  сЬе ипо ни одного, ничего, 
пеі т і ііе  ипо см. М-1431.
рег гассопіагпе ипа см. Г!-20 

91 вепга Йіг пё ипо пё Йие ^  без дальних слов:
Ега 1а роіігіа сЪе ѵепіѵа агі аггейіагсі. М опіаіе 1е ^иагсііе 

іпііпіагопо аі счрііапо іі Бедііезіго &&\Ѵ ІзаЪеІІа, е яепга <Нг 
пё ипо пё гіие с, Іе&агопо Iи ііі с о т е  5а1аті (С. Аггідііі, «1)п 
соярігаіоге тапсаіо»).

Это была п о л и ц и я , явившаяся арестовать нас. Поставив 
часовых, полицейский офицер объягил капитану, что «И за
белла» конфискована, и без дальних слов всех нас связали.

іиІГипо (тж. 4иН’ипа) см. Т-985.
-— Іогпа ІиІГипо см Т-985а. 
поп аѵегпе ипо сЬе Йіса Йие см. 0-915. 
поп аггессагпе (петіпепо) ипч см. А-1404. 
сапіаге ипа е Іагпе ип’аИга см. С-543. 
сотЬіпагпе ипа Йеііе хие см. 11-105. 
е55сге ипо іп Йие см. 0-919.
105. Гагпе (иш  сотЬіпагпе) ипа сіеііе хае выкинуть 

фортель, отколоть штучку:
Ма а Кароіі аѵѵегіе (ІеІ ЬаІііН іпсопзиеіі: диезіа ѵоНа ё 

Егой сЬе пе Іа ипа йеііе вие (А/. ЗаІѵапезсНі, «1)п ѵіоііпо, 
23. йоппе е іі йісіѵоіо»).

Но в Неаполе с сердцем происходит что-то необычное. 
На этот раз это штучки Эроса.

— АпсЬе рег диезіа ѵоііа іі регсіопо, — &1і сііззе 1а Р аіа; — 
т а  &иаі а *е 5е т е  пе ип 'аИ га д еііе  іие! (С. Соііойі, 
«Ье аѵѵепіиге с!і РіпоссЫо»).

— На э т о т  раз я опять тебя прошью, — сказала фея. — Но 
смотри у меня, если хоть ра* что-нибудь похожее повто
рится!
(Пример см. тж. М-1758).

поп ітЬегсіагпе ипа см. 1-55. 
поп іглЬгоссагпе ипа см. I 64. 
поп іпйоѵіпагпе ипа см. 1-221. 
поп іпШагпе ипа см. 1-254. 
поп Іазсіагпе сахсаге ипа см. С-1221, 
тап^іагхі (или іпапісагкі) Гип ГаНго соі &а!е см. 

5-93.
ргезіагхі ІІ заіе Гип ГаНго см. 5-96. 
варегпе ипа рій Йсі сііаѵоіо см. 0-348.
106. поп хЬадІіагпе т а і  ипа никогда не ошибаться, 

действовать наверняка; не упускать своего.
хсоіптеііеге сепіо сопіго ипо см. С-1499. 
ьсогшпеНеге Йие сопіго ипо см. 0-921. 
сЫ ипо пе сазіі^а (или ^ахіі^а) сепіо пе тіпассіа см. 

С-1267.
Йі’ іі ѵего а ипо, ей ё Ню петісо см. Ѵ-376.
ІіпсЬё ипо Ііа і Йеп4і іп Ьосса, поп 5а цчеі сЬе ^іі іос- 

са см. 0-210.

&1і та п са  ипо а Іаг Йие см. М-327.
тед ііо  тогіге ипа ѵоііа сЬе сепіо см. М-1915.
техгі рег ипо! см. М-1366.
о § п і  аппо пе разза ипо см. А-915.
о^пі ^іогпо пе ра®5а ипо см. С-606.
Яие) сЬе пе 1а а ипо, 1а а ип аііго см. Р-208.
Іиііі і т а №  іігапо а ипо см. М-978.
107. ипо Йие іге ей ессоіі сопіаіі раз, два и обчелся, 

очень мало:
Рег циапіо Ь оі.ла 8іа ип ріссоіо раезе е вИ аЪіІапІі, ипо 

сіие Іге ев ессоіі сопіаіі, Зизаппа поп ѵесіе рего воіашепіе 
рара е т а т ш а ,  а Ьогіпа (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

Хотя Лорина — городишко очень маленький, и жителей в 
нем раз, два — и обчелся, Сусанна все-таки видела в нем 
не только своих папу н маму.

ипо 1а і тоссоіі е чиеи’аИго Н гассо^Ііе см. 
М-1614.

ипа пе Іа е ипа пе репва (тж. ипа пе (а, сеп4о пе 
реп5а) см. Р-210

ипс Іеѵа Іа Іерге е ГаНго 1а рі^Ііа см. Ь-400.
ипо поп {а питего см. N 600.
ииа пе ра^а сепіо см. С-1503.
ипа Іе ра§а 4иНе см. Р-73.
ипа пе репва іі сиосо, ипа іі ^оіохо см. С-3165.
108. ипо ветіпа е ип аНго гассодііе ^  жнет тот, кто 

не соял.
109. ипо рег іяНі е 4иИі рег ипо ргоѵ. один за всех, 

и все за одного.
ипа ѵоИа рег ипо іосса а іиНі см. Ѵ-959.

І^ Т О  ад>!? е т
110. ипіо е Ьіхипіо ^  замусоленный, поношенный, 
рій ивю й’ип (оро см. Т-742.
Ьосса ипіа см. В-813.
— соп 1а Ьосса ипіа см. В -8) 4.
5Ііпсо ипіо сп. 5-1727
сатраге соп ипо хіессо ипіо см. 5-1674.
111. Йіге Гипіо а цй умасливать кого-л.
112. Іеѵаге Гипіо йі Ьосса заесть (что-л. неприятное). 
тегііагіо  е Ьеп ипіо см. М-1222.
Ьосса ипіа поп йІ5$е т а і  т а іе  (или поп рьо йіг йі

по) см. В 935.
113. Іеѵа Гипіо! бпось трепаться!, брось заливать!

II ОМ О (реже ОМО) гп (рі Ш М Ш І)
114. иото  саіогохо а) сангвиник; Ь) человек, не боя

щийся холода.
115. и о то  Йорріо двуличный чс іювек, лицемер.
116. и о то  ІаНо (вполне) сложившийся человек; взрос

лый человек:
Л ѵепГаппі загеЬЬе й а іо  5е поп ооюо (а(іо, ип и ото  

сІеІиБо, а таго , ігівіе (I). /\Ѵи, «II гатагго гіігоѵаіп»),
В двадцать лет он стал бы, еслі и не вполне зрелым, ио 

уже разочарованным, угрюмым н желчным человеком.
Магсеііо Ьа ипа рокігіопе а Ігеп4’аппі сЬе шоНі иошіпі 

Іа ііі ѵоггеЬЬего аѵеге (/.. Могаѵіа, «11 соп^огтізіа»).
В свои тридцать лет Марчелло занимает такое положение, 

что ему могут позавидовать многие пожилые люди.

117. и о то  Ііпііо конченый, пропащий, погибший че
ловек:

II йоМог Ьіпгеѵі ега ога ип и о то  Ппііо. 5сИе о оНо аппі 
йі сагсеге. е 1а гоѵіпа со тр іе іа  (С. 5  сегЬапепсо, «Мецііо 
поп Нсепгіагіе»).

Доктор Линцеви теперь человек конченый: семь или во
семь лет заключения и полный крах.

118. Гііоітю шіо подходящий, нужный человек, 
иото  паѵі(га(о см. N-122.
119. и ст о  ^иаЙ1'аіо безукоризненный человек.
120. и ото  яріпоьо а) неотесанный человек, деревен

щина; Ь) тяжелый человек.
121. иото  віа^іопаіо человек в летах.
122. и ото  іорісо отшельник, 
и ото  й’аНап см. А-313. 
иотіпі й’а гте  см. А-1088. 
иото  гі’а.«аі см. А-1253.
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и о то  йа Ьепе см. В-482, 
иоіпо йа ЬіссЬіегі см. В-710. 
иопю сіі Ьиопа іехіа см. Т-495, 
иотіпі Йі Ьиопа ѵоіопіа см. Ѵ-915. 
и о то  Йа сарехіго см. С 658. 
и ото  Йі сарра е храйа см. С-832, 
иопю іп сагпе ѵіѵа см. С-945, 
и о то  с!і саггіега см. С-1031. 
и ото  Йі сагіопе см. С-1116, 
иопю сЬе поп Ьа Гассіа см. Р-24. 
и ото  а сотракхо см. С-2351, 
и ото  сіі сопсеНо см. С-2391, 
и о то  Йі Эіо см. Б -456.
и ото  а Йорріа (ассіа (или а Йие Гассе) см. Р-43.
и ото  сіі Йие Ііѵгее см. Ь-759.
и ото  хепга [ассіа см. Р-24.
и ото  Йі Гаііса см. Р-240.
и ото  Йа Гаѵоіе (или Гаѵоіа) см. Р-328.
иото  Йі іійисіа см. Р-646.
и ото  Йі Гіепо см. Р-659.
и о то  сіі Г о г т а ^ іо  Ггехсо см. Р-1071.
и ото  Йі Іедде см. І.-308.
иопю Йа Іепса см. Ь-365.
и ото  Йі Іеііега см. 1,-437.
и ото  Йі те гго  см. М-ІЗЗЗ.
и ото  Йі (т о ііі)  т е гг і см. М-1373.
и о то  гіі тоИ і Іипіі см. Ь-860.
и ото  тоН о паѵі&аіо см. N -1 2 2 .
и ото  Йі топйо см. М-1767.
и ото  сіі пагі ахсіиііе см. N-18.
и ото  Йеііе пеѵі см. N-263.
и ото  Йі пеѵе с.м N-264.
1 2 2 а. и ото  Йа піепіе (или йа пиііа, йа поппиііа) ни

кчемный человек, ничтожество:
N0 . іо М'пГіѵо сЬе, йеЬЪспе и о т о  ба пи ііа , пё ЬеІІо. пё 

іогіе, пё гіссо... іо его ргоіеНо йа ипа Гог/а  йоргаппаііігаіе... 
(А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»).

Нет, н чувствовал, что хотя я человек никчемный: некра
сивый, несильный, небогатый, ...меня все же охраняла ка
кая-то сверхъестественная сила.
(Пример см. тж. р-328).

и ото  Йі ра^Га см. Р-81. 
и о то  йі рагоіа см. Р-486, 
ип иошо Беп^а ра&5а(о см. Р-737. 
иопю.йі рогіаіа см. Р-2117. 
иошіпі йі ршііа см. Р-2443. 
и ото  Йі хЬоссіо см. 5-285. 
иото  Йі хосіеіа см. 5-848. 
иото  Йі хоійо см. 5-916. 
и ото  Йі ври^па см. 5-1541. 
и ото  Йі §іа(о см. 5-1661. 
и ото  Йі зіоссо см. 5-1750. 
и о то  йі хіорра см. 5-17873. 
иото  Йеііа хігайа см. 5-1827. 
и о то  Йі хиссіоіе см. 5-2018. 
и ст о  Йі Іап(а Іегіопе см. 1,-521. 
и ото  гіі іаѵоііпо см. Т-153а. 
и ото  іиііо сиоге см. С-3200, 
иото  іиііо Гаге см. Т-980, 
и ото  Іиііо Ггахі см. Р-1238. 
иото  іиііо пегѵі см. N-227. 
иото  іиііо Й’ип реххо см. Р-1457. 
и ото  Іиііо рег см. 5-523. 
и ото  Йі ѵеіго см. Ѵ-436.
123. ЬгаѵЧюто честный, порядочный, положительный 

человек (пример см. В-564).
ипа Ьиопа разіа Й’иото  см Р-839.
124. Ьиоп иото  бедняга; простак; глупец:

— Вавіа сііге. — гііззе Іл іс а ,— иошо Ьиопо: е зі^пІНса 
иопю Ьиопо, е поп Ьиоп иопю.

— РегсЬё, — Бо^ёіипее... — поп 5І рий <3іге: Ьиоп иотп , 
®епга сЬе яівпігісЬі, іп я іпопіто . диеі сЬе 8Іяпі(іса, озяіа 
гаіпсЬіопе? (Л’. Васскеііі, «Тге діогпі йі разхіопе»).

Достаточно сказать «добрый человек», —- заметил Л у. 
ка, — и это будет значить «добряк», а вовсе не «простак»,

— Л почему, — возразил Гаспаро, — нельзя назвать челоье- 
ка простаком, не придавая этому слову его второго значе
ния — дурак?

Сагіо. — 5іссЬё, II ОігеЦоге: ип іігаппо. Іо 1’аѵгеі сіеііо ип 
Ьиоп иошо. М а^агі ип Ьиопо а пиііа , т а  ип Іігаппо 
(С. ІаЫ іп. аРаіийі»).

К а р л о .  — Итак, наш директор. Это самодур. Я мог бы 
сказать, что он недалекий человек, более того — ничтоже
ство. Но тем не менее он — самодур.
(Пример см. тж. Ѵ-658 Ь).

125. іі т і^ ііо г  и ото  театр, премьер-тенор.
126. іі т і ’ иото  прост, а) слуга; Ь) муж; с) иіутл. 

сын; Й) брат.
127. іі рііі пиоѵо иото  святая простота.
128. роѵег’иопю бедняга:

Тапсгесіо сопоЬЬе... іі зіпсіасо Вегга, роѵег’и о то , сЬе аѵеѵа 
ип ііс пегѵояо (іиапіо т а і  гідісоіо. (С. йа Ѵегопа, «Ьа 
ѵііа сопііпсіа сіоіпипі» I.

Танкредо познакомился... с мэром Берра — беднягой стра
давшим до невозможности смешным нервным тиком.

129. іи іГиото любой, каждый человек.
ЬагЬа й’и ото  см. В-232.
сіпіа й’иото  см. С-1905. 
іі Гідііо йеП’иопю см. Р-691. 
ип Гііо йі иото  см. р-750.
1а піасіа йеП’и ото  тогіо  см. М-30, 
тох іга й’иото  см. М-2093, 
ипа ра®1а Й’иото  см. Р 839. 
регіа Й’и ото  см. Р-1299. 
зсаіпроіо Й’и ото  см. 5-318. 
кігассеііо Й’иото  см 5-1809. 
ип іоссо й’и ото  см. Т-702
130. Йа иото  а иото  =  как мужчина с мужчиной:

«Оа иошо а и о то » : ё ип'аИга Тгаве сЬе зре58о гісогге 
пе^іі іпсопігі 1га іі Бирегіоге е ГіпГегіоге (О. Рассо йе Ьа- 
цагйа, «Сгопаске саіііѵе»).

«Как равный с равным» — это еще одно выражение, за 
которым часто скрывается отношение вышестоящего к под
чиненному.

Зоггібсго іпБІепіе, <Эа и о то  а и о то  (С. 8сегЬапепсо, <5а- 
Іагі а Мііапо»),

Они одновременно понимающе улыбнулись друг другу. 
Как мужчина мужчине.

а т е т о г іа  й’иото  см. М-1080.
131. а ІиІРиото а) во всю прыть; Ь) т о  всех сиі, 

всячески.
132. еххеге 1га §Іі иотіпі быть среди живых, быть жи

вым.
133. еххеге со те  Гиото йеііе саѵегпе быть отсталым 

человеком.
134. Гаге йеі (тгапй’и о то  м н и т ь  о себе, воображать.
135. Гаге Гиото аййоззо а ^й угрожать кому-л., на

брасываться с угрозами на кого л.
ргосейеге а рая ко й’иогпо см. Р-821. 
ѵаіеге ип оссЬіо Й’и ото  см. Ѵ-29.
ѵоіеге ІІ ре^по іп т а п о  е Гиото іп ргі^іопе см. 

Р -1 0 1 0 .
ГаІЬего хі сопоксе Йаі (гиііо, ріі иотіпі ы сопоксопо 

аі Гаііі см. Р-1407.
136. ассог’иото! караул!, на помощь!
137. ассогіо Гиото! вот ловкач!
Вассо, іаЬассо е Ѵепеге гійисоп Гиото іп сепеге см.

В 33.
іі Ыхо^по Га Гиото іп^е^похо с.м. В-776.
і1 Ьие 5 І 5Ііпіа рег 1е согпа е Гиото рег 1а рагоіа см.

В-1385
сазіі^а іі сапе, савіі^а іі Іиро, поп сакіі^аге Гиоіпо са- 

пиіо см. С-487.
саѵаііо сЬе ьийа, иото  сЬе ^іига е Йоппа ріапрепіе, 

поп сгейеіе (и ли  поп діі сгейег) піепіе см 11-156. 
саѵаі йі ѵеііига аі Гиото росо Йига см. С-1387.
138. сЬі йіххе иото, Йіззе т ізегіа  ргоѵ. где человек, 

там и беды.
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сЬі ѵиоі ѵеіЗеге ип иогг.о йі росо, Іо т е і іа  а ассепгіег 
іі {косо см. Р-1518.

1а сотосШа 1а Гиото Іайго см. Ь-84. 
а сохе пиоѵе иотіпі пиоѵі см. С-2915.
Іе гіоппе аііа саіга е §1і иотіпі іп ріагга см. Б-796.
139. йоѵ’ё и о т і т  ё ггосіо ргоѵ. г  а) мир не без доб

рых людей; Ь) пока есть жизнь, есть надежда.
ё т е ^ ііо  дне! сЬе Ріо та п й а  сЬе чиеі сЬе Гиото со- 

тап й а  см. В--178.
Геггаге ё йеП’иото  см. Е-145.
1а {ейе сіе^іі и о т т 5, И зо^по е іі ѵепіо, хоп сохе Іаі- 

Іасі ем. Р-376.
Іідііоіі таМ і, иотіпі заѵі см. Р-ѵ08 
гіаі Ігиііо зі соповсе ГаІЬего д!і иопііпі зі сопозсопо 

аі Іаііі см. Р-1407.
іі Іито , іі [иосо е 1а Йоппа гіігоза, сассіагі Гиото гіі 

саза см. Р 1453.
Гіпѵійіа пасцие е тогіга гіа^іі (или  соп діі) иотіпі 

см. 1-370.
Іеііо е {иосо Іаппо Гиото Йарросо (или  гіа росо) см. 

Ь-502.
іі т о ііо  1а Гиото з1:о!1о см. М-1715 
1е топ іадпе зіаппо Іегте  (или і то п іі зіаппо Гегт і)  

е §Іі иотіпі с а т т іп а п о  (или  з’Іпсог1гапо) см. М-1831.
пехзип дгапй’и ото  ё іаіе рег іі зио сіотезіісо см. 

С-974.
140. піипо ё рій сЬе и ото  ргоѵ. рсе мы только люди, 
поп с’ё ЬагЬа сГиото сііе... см. В-262.
141. поп ё и о то  (За иссеііаге а іаѵе ѵ' ему пальца в 

рот не клади.
142. поп ^іиіНсаг Гиото пё ІІ ѵіпо, 5°пга дизіагпе 

зега е таЩ ро ргоѵ. о человеке и о вине не суди прежде, 
чем пройдет ночь (ср. чтоб человека узнать, нужно 
с ним пуд соли съесть).

поп гіі зоіо рапе ѵіѵе Гиото см. Р-297.
Госсазіопе 1а Гиото Іасіго см. Ь-84.
о§пі раезе ё раігіа аН’и о т  сіі дагЬо см. Р-65.
143. одпі и ото  с иото, е Ьа сіпяие Йііа пеііе т а п і 

ргоѵ. ^  все мы люди, все мы человеки.
144. рег поп роіеге Гиото зі Іазсіа садеге ргоѵ. «не 

могу» гнет человека в дугу.
іге Ьгассіа с!і Іегга Ііпізсопо Іиііе 1е зирегЬіе йеП’иопю 

см. Т-439.
И Іасеге агіогпа 1’и ото  см. Т-20.
зассо гойо поп ііеп ті&ііо, роѵРГ и ото  поп ѵа а (или 

поп Ьа) сопзі^ііо см. 5-44.
Гиото сЬе а ііо^а зі аііасса апсЬе аііе зріпе см. 

А-1299а.
145. и ото  аѵѵегШо, те гго  заіѵо (или те гго  тип ііо ; 

тж. и ото  аѵѵізаіо ё те гго  заіѵо или те гго  заіѵаіо)
ргоѵ. предупредить человека — наполовину спасти его, 
предупреждение — половина спасешія:

«I Іайгі йеііа Вапса гіі ОгЬеІеІІо Ьаппо вероііо 1а геіигііѵа 
пеі ѵо5Іго огіо... 5е поп 1а сопве^пегеіе аі сагаЬіпіегі еагеіе 
сотр іісе. СІошо аѵѵікаіо гае/го заіѵаіо» (С. Кодагі, « № іа 
Заропіо!»).

— Воры, ограбившие банк в Орбетелло, зарыли добычу на 
вашем огорс іе... Если вы не передадите деньги карабине
рам, вы станете соучастником. Теперь вы предупреждены и 
знаете, как поступить.
(Пример см. тж. Р-594).

146. а ип й о т  Ьеп паіо о ип ѵіѵег ЪеИо о ип Ьеі т о -  
гіг сопѵіепе ргоѵ. настоящий человек должен честно 
жить или честно умереть.

147. ип иото  іп Ьосса а ип аііго поп з’ё т а і  ѵізіо 
ргоѵ. тоск. =  не бойся, не съедят.

148. Гиото зі сопозсе гіаііе зие агіопі (тж. *гіі иотіпі 
5І сопозсопо а ’ тапеі;(ті) ргоѵ. человека узнают по его 
дел ім.

149. діі иотіпі зі сопозсопо аі рагіаі", е Іе сатрапе аі 
з(и)опаге ргоѵ. человека узнают по речам, а колокол — 
ло звону.

150. Гиото зі сопозсе іп 1ге сопдіипіиге, аііа соііега, 
аііа Ьогза е аі ЬіссЬіеге ргоѵ. человек познается в трех 
случаях: в гневе, в отношении к деньгам и к выпивке.

151. и ото  ЛеІіЬегаіо поп ѵиоіе сопві^ііо ргоѵ. й  
совет хорош вовремя; когда решенче принято, советы 
не нужны.

и ото  іііз^гагіаіо, апсЬе 1е ресоге Іо тогсіопо е 1е 
сЬіоссіоІе (или 1е ІитасЬе) Іо соггапо см. С-1734.

152. и ото  ё сассіаіоге га все мужчины охотники, муж
чина всегда готов приволокнуться.

153. Гиото Га іі Іиодо, е іі Іиоіго Гиото ргоѵ =  че
ловек красит место, а не место — человека.

154. §1і иштііпі Іаппо 1а гоЬа е поп 1а гоЬа ^іі иотіпі 
ргоѵ. ей ііе люди для вещей, а всіци для людей.

155. Гиото 5І діисііса т а іе  аМа сега ргоѵ. о человеке 
по внешности не судят; наружность обманчива.

156. (саѵаііо сЬе зийа,) иото  сЬе ріига е йоппа ріап- 
Бегіе, поп §Іі сгегіеіе (или поп діі сгейег) піспіе ргоѵ. 
не верь мужчине божливому, лошади потливой и женщи
не слезливой.

157. аіГиопо дгоззо, сашісіа Іаг^а ргоѵ. ^  большому 
кораблю - - большое плавание.

(тЧ иогпіпі 3 ’іпсопігапо, е і шопіі ьіаппо {епні см. 
М 1851.

1 ">8 . § 1і иотіпі зі Іе^апо рег Іа Ііпігиа (или рег Іе ра- 
гоіе), е і Ьиоі рег Іе согпа ргоѵ. =  дал слово — дер
жись.

159. иото  Йа пеззип іпѵійіаіо ё иоіпо поп Іогіипаіо
ргоѵ. рЁ н е  з а в и д у ю т  т о л ь к о  н е с ч а с т н о м у .

160. ^іі иопііпі поп 5І т ія ігап о  а саппе (или а раіт і, 
соііе регіісііе) ргоѵ. ^  всему есть мера; аршин па сук
но, кувшин на вино, а чтоб человека узнать, надо с ним 
пуд соли съесть.

Гиото поп ѵіѵе (или поп сатра) гіі зоіо рапе см. 
Р-297.

161. <[1і иотіпі опогапо і ІиодЬі, е поп і ІиооЬі діі 
иотіпі ргоѵ. не место красит человека, а человек—место.

162. Гиото оггіізсе е 1а Іогіипа Іеззе ргоѵ. человек 
предполагает, а судьба располагает.

163. ип иопіо Йі радііа ѵиоіе ипа ^о.іпа сГого ргоѵ. ^  
никчемный человек хочет золотую жену.

164. Гиото ргоропе е Ріо ііізропе ргоѵ. человек пред
полагает, а бог располагает:

— Соіге т а і?  Ти поп веі рчгіііо?
— Мі раге по.
— Соза т і  Наі бсгШо?
•— і / и о т о  ргоропе е Оіо гіізропе (/:. й е  Магсій, «И зі^пог

сіоііогіпо» ) .
— Как? Ты не уехал?
— Вроде бы, нет.
— А чти ж  ты мне писал?
— Знаешь, человек предполагает, а бог располагает.

165. и ото  зепга циайгіпі ё ип тог іо  сЬе саіппнпа
ргоѵ. ч е л о в е к  б е з  д е н е г  —  н и ч т о .

166. и ото  зепга гоЬа ё ипа ресога зепга Іапа ргоѵ. 
бедняк — что овца без шерсти.

167. иото  зоИесііо поп Іп т а і  роѵегеііо (или ё тегго  
іпйоѵіпо, поп регйе ѵепіига) ргоѵ. г  кто рано встает 
тому бог дает.

168. §1і иотіпі 5опо 1а раііа (ІеІІа Іогіипа ргоѵ. чело
век — игрушка в руках судьбы.

169. и ото  іп Іегга поп Іа диегга ргоѵ. мертвые не 
опасны.

170. ип иото  ѵаіе ип аііго е апсЬе тепо  ргоѵ. тоск. 
все л ю д и  о д н и  другого с т о я т ;  все одним миром мйзаны.

171. ип и о то  пе ѵаі сепіо, а сепіо поп пе ѵаі^опс 
ипо ргоѵ. =  сила не в числе, а в уменье.

172. &1і иотіпі ѵаппо ѵегіиіі іп ріапеііе, е 1е йоппе іп 
сііНіа ргоѵ. ей вернувшись домой, человек становится са
мим собой.

173. ѵагі зопо гіе^іі іюпііпі і сегѵеііі: а сЬ« ріасе 1а 
Іогіа, а сЬі і іогіеИі (т.ѵ:. ѵагі зопо йедіі иотіпі і саргіс- 
сі: а сЬі ріасе !а Іогіа, а сЬі разііссі) ргоѵ. ег на вкус и 
цвет товарища нет; сколько голов — столько умов.
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ѵепіо аі ѵІ5а<™*о Га Г ист ьА&діо см. Ѵ-287.

ІЮѴО (тж. ОѴО) пг 
1’ьоѵо сіі СоІотЬо см. С-2155.
— хсоргіге (или ігоѵаге) Риоѵо с!і СоіоііЬо см.

С 2156.
(ас.Іе со те  Ьег ип иоѵо см. р-71. 
ргіаіо со те  ип иоѵо см. Р-1012. 
ріепо соше ип иоѵо см. Р-і746.
174. рій ЬиНо ЛеІГоѵо 5оЛо смешней не Оыпает, смеш

нее не прнцумаешь.
175. рііі гпіпсіііопе сЬе ІЧюѵа войе дурак дураком, 
херро соте ип иоѵо см. 2 33.
дихсіо сГиоѵо см С-1202.
■іезіа сѴиоѵо см. Т-493.
176. іп ііп  йаІГиоѵо (или пеІГиоѵо) от яйца, с самого 

начаіа; с пеленок, с ранного детства.
177. іп теп о  сЬе поп 5І Ьеѵе (или 5І ѵоіде) ип оѵо =  

в один миг, единым духом (ср. и ахнуть не успел).
178. ассотойаге 1е иоѵа пеі рапіеге (или гсі рапіе- 

гіпо) =  соб ію іать стой инті { ісы, обдепывать свои де- 
лишги: е^іі за ассотойаг Гоѵа пеі рапіегіпо — он охул
ки на руку не по южнт.

(79. ассотогіаге йие г.оѵа пе! ріапр привести "ела в 
полный порядок, устройі і  вс. паилучшнм образом:

5 Іе[апо. — ...Тга I йие, Гегое бопо іо. іпіепсііатосі Ьепе... 
РегсНё ё іасііе  Гаг Гегоіпа ^иапс1о сі :»і бопо рсготойаіе 
бие иоѵа пеі ріаііо  (С С. Ѵк‘(а, «II гопіапго йеі цісѵапі 
роѵегі» ).

С т е ф а н  о. — ...И з нас двоих герои — я. тут может
быть дву< мнений... В 'ч ь  куда как легко быть іероіш 
когда при- дишь на все * <*. лькое.

а т т а г г а г е  1а (таШпа рег татідіэге Гиоѵо см. 0-71.
180. аггізсНіаге ип иоѵо рег диаііарпаге ип Ьие идт \

на малый риск ради большой выгоды:
Тогпапсіо а ііа  сояа: аі сіі сГо^&і Тан» П ІаЛголе ипа 

Леіігіа. 5і аггійсЬіа ип иоѵо рег &иасЗа§паге ип Ьие (I Си- 
Іапііга, «Iа Ьи[ега»).

Возвращаясь к нашему делу: нынче заниматься грабе
жом —- одно удовольствие: минимум ри ка и м:і* гкмум вы
годы.

а|8оп!|рІіаг5І соте иоѵо а иоѵо см. А -1284
181. аѵеге (или гіігоѵаге, ігоѵаге) Гиоѵо ііюікіо 

прийти па готовенькое
182. Ьисаге Гиоѵо вылупиться из яііца:

«I .сіаіо рагііге... Виса 1’иоѵо, ПргПиоІо гг?»п; е Ъ- іа ?аг 
с]иа ііаіігі, и і о ос!! аге Іа таи па ііаі ей о!» (Ь Риапсіі 'о,
« /  і  і  : \ і  е і а;ісѵйп&)_

— Пу.тгь он едет... іЗырішсь на пгпгтлр. синок. и остівь 
нас злееь сидсгь н жД« і ь " ы іісЛі*сноп.

183. саппліпаге (сопле) 5иІ*е иоѵа быть очень внима
тельным, осторожным:

— Сегсо сіі поп зсЫ ассіаге і ріейі а  пс*рцпо.
— АПога (1«>ѵеІл сапіпііпагс .и ііе  иоѵа, п а  »•... ип 

рсЛМѵ $аІ5п. Ьиопа поііе аі зиопаіогі {Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа 
Ь ѵ еііе»).

— Я н так стараюсь никому не наступать на ноги.
— Нам следует быть осень осторожном. Однаь.» если... вы 

оступитесь — пишите пропало.
— С-аттІпегЬ с о т е  зи ііе иоѵа — аззісиго Оап. — Моп 1ю 

п е55 іта  ѵо&ііа сіі сгеагѵі сгіві (ІѴ. Ьаггагі, «Ти*1о апйд Ьеш'з-
8ІШ0»),

— Я буду предельно осторожен, — заверил Дан. — Я вовсе 
ие >:очу вводить в ’С в рпстод.

181 сапіаге зепга !аг иоѵо шуметь без толку, много 
говорить и мало делать:

Е гіоѵ’ё а і гпопгіо ипа сШ а, сЬе поп зіа Ргаіо, сіоѵе... сЫ 
рагіа &опііапйо і Ьсц-ці^іі... сііі ргесііса а Ьосса Іагеа... іп- 
«опіта сЬ; сап ія  в е п 'а  Іаг Гоѵо, віа... ігаііаіо р е ^ ю  йі ип 
р~ІІаіо,г (С М аіа'агіе. «ЛІаіесіеііі Іиасапі»),

Где еще есть на сьгте город, кроме Прато, где бы к 
тем... кг ра.іг гагочь ’пч. • і с умным вид ям... кто ппопово- 
дуег, ідрыт * і і н ь т ч, кто б - г по-
пуг гу, » іт*« »гь тек, коѵ они тг ійслужива^от?

сегсаге іі реіо пеІГиоѵо см. Р-1101.
(Зізсиіеге 5е пасчие р г іта  !а $га!Нпа о Гиоѵо см. С-73 
ехзеге ип ісгіо гі’моѵо см. Т-7о5.

185. е55еге соте Гиоѵо Ігезсо с!і о<да е (Зі іегі быть из 
«нынешних», быть выскочкой, не знатным, не нз древ
него рода.

Гаге со те  Іа ^аіііпа пега сЬе Ы Гиоѵо 1а «ега см. 
N-209.

186. Іаге иоѵа (йа Ігіддеге) а) обмануть, надуть, про
вести; Ь) наделать дел, наломать дров; напутать:

Вт ипо: — Рагіспга, зе^іпіега а іаге иоѵа гіа Іг?5рсгс 
(Ь« Роз5епіі, «5>1 еііе аіріпе»).

Б р у н о .  — Ничего не поделаешь Она теперь разойдется 
вовсю.

187. Гагві (или іпсотіпсіаге, гіГап.і) гіаІГиоѵо начать 
с самого начала, с азов.

^иаггіаге іі реіо пеІГиоѵо см. Р -1101.
188. {гиа$іаге (или готреге) Гоѵа псі рапісге а рас

строить, сорвать чьн-л. планы:
Ьа ѵИіогіа!.. Ьа ^епіе регеѵа ітр& глііа рег 1е зіга^^* 8 Іо

і ^огпііогі е іи ііі ^іі аіігі ргоГіІІлІ'п  іѵ »г ) Іа Ь  і ига. 
Ьа расе ѵепіѵа а диавіаге Іого 1с иоѵа пеі рапісгс {С. (< ;ппа- 
пеііо, «Ье шепюгіе сіі ип ЬагЬіег ‘

Победа!.. Казалось, толпы люх чі ” а улицах о<Ѵ» іу«. ш от 
восторга. Только у  спекулянтов и у всех, кто н* н е . ю і на 
воине, вытянулись лица. Мир портил им ь^.о музыі.у.

— Нпа еіогпаіа с о т е  чііезіа, а Гоггз ! іуЧіІіса. а Гогга 
й*аѵег еіи-іігіо, іо п'и5сіѵо пеііо, е Іоѵ.-ѵі ѵопіі Іи :иМа Пп*. 
а  е и а з іа г т і 1'иоѵа пеі рапісгс. .Мачса • 1 п е  іп Мііапн. сі 
іи  ЛОѴС55І ргоргіо сарйаге аПа іша.-1 (Л. Мапгопі, «I рго- 
тс|  кі 5розі»).

— В такой денек, действуя осторожно и смотрит* . и о, 
я бы мог выйтн сухим из я" ы. И -адо >ь>е было гебе 
явиться и спутать мне все і>. . "ы! Разне мапо гостиниц в 
Милане, что т ы  должен б ы л  сиіі  і и і ь с я  к о  мие?

ілсотіпсіаге гіаІГиоѵо см. У-187.
189. таіі{гіаіе Гиоѵо іп согро аііа ^аіііпа па корню

СЫ  ’ ТЬ
190. іпопгіаге Іе иоѵа а цсі помочь кому л„ облегчить 

к'!му-л. дело, рабоіу (ср. разжекать и в рог іД >. лть).
191. пазееге й’ип иоѵо родиться вместе; быть б шзпе 

цами.
192. ргеіепйеге ді аѵеге Іе ьоѵа ьеп а гісоітеге аііа 

«■аіііпа утверждать, что можно дал,.іть яйца бс кури м: 
отрицаіи неоспоримое:

Ь ’агМ5іа поп 5ага гісопо^• іиі ) '1а ! фкч Тг*« гісі сііс 
ргсіспсіоііо гіі аѵеге 1с иоѵа чсгха п гоп егс  иііа ^ іЛ іп а  
(В. ВагіШ, «II раече сіеі піеІп*ігт*чыі •>>

Художник не получит при яиия ті • н.і от жиз
ни ілатоков, которые считают, что мо і«ль нца без
помощи кур.
гііагзі йаІГиоѵо см. С-187.
193. гіпичгіаге аІГноѵо <1’о^ 5 і р’г Іа сгаМіпи с!і йо- 

піапі отказываться от яйца ссгодн.., в н„д^жд' на і;ѵ- 
рпцу завтра:

...Ьа 8Іе55а оррогіипііа ё аррагка рег ІІ Іаііпо піс !і> ліе: 
гіаѵагіі а ііпргсае гіі чисвіа агпріеі:'л  ̂ й і,,і, ,,і(а поп Ьіі,'л;па 
гіпипгіаге аІГиоѵо й’о еві рег Іа в а іі па йі гіочі ні (М . В п г Ы .  
«Стаса, Гтциа г ѵог.аЬоіап. Рег ип ^гапііе ѵисаі 'агіо $1и- 
гісо а~йа Ііпѵиа ііаііапс»).

Эта же целе< бразн< сть Еыягнилась н гси ічіии
словаря средневековой лагыни* осуществч т г<іК0е і ;іѵ и н 
огромнее дело, не следует откгзывагься оі яйца в ілсгоя- 
щем ради курицы в будущем.
гіігеѵаге Гиоѵо топ ііо  см. 11-181.
194. готреге 1е иоѵа іп Ьосса а пырнать что л. іпо 

рта у кого-л., сорвать чыі-л. планы в самый поем, лпий 
момент.

готреге Гоѵа пеі рапіеге а цсі см. 1^183. . 
хоті^ііаге а Î̂  со те  йие иоѵа см. 5-10^2. 
ігоѵаге іі реіо пеІГиоѵо см. Р-1101.
Ігоѵаге Гиоѵо топйо см. Ц-181.
ѵейеге іі реіо пеІГиоѵо см. Р-1123.
ѵоіег (аіе 1а Ігіііаіа «■спга го т  р е е  |е иоѵа см. Р-1329.
ѵоіег ігоѵаге 1а тассіііа псІГиоѵо сѵ № 1 0 .
195. ѵоіеге ип иоѵо топйо отсгь получіггь что-л. С. з 

труда:
196. сііі ѵиоі Гиоѵо, гіеѵе вспііг 1о всіііашахго Йеііа

раіііпа ргоѵ. любшнь кататься — люби и сакочкн во
зить.



і ю ѵ 1008

іі сисиіо Іа Гоѵа пеі пійо йеііа х{егра;*поІа см. С-ЗІоЗ. 
г соше Ьеге і т  иоѵо (или ип {огіо сГиоѵо) см. В-575.
197. (ё) те}тІіо ип иоѵо сЬе ипа (гаШпа йотапі 

(или а рахциа1 ргсѵ. лучше синица в руках, чем ж у
равль в небе:

— Ма Іа гепсіііа ѵовіга гагігіоррісга, аЬЪіато {аііо і сопіі, 
поп апйіато аііа сіе^а.

— М ееііо нп иоѵо сііе 1а &а11іпа й о т а т ,  поп ѵо^Ііо 
гібсЫ е Ьавіа (А. Сегѵі, «I щіеі &е1іе 1 щ И»).

— Ведь ваш доход возрастет втвое, мы подсчитали, не 
думайте, что мы действуем на авось'.

— Уж лучше синица в руках, чем журавль в небе. Не 
хочу я рисковать — вот и весь сказ.

198. (а согпе Гиоѵа: рій Ьоііоао е рій аххойапо =
а) его ничем не проймешь; он тертый калач; Ь) чем ста
рее, тем дурнее; дальше в лес больше дров.

1а ^аіііпа сЬе сапіа Ьа ІаМо Гиоѵо см. С-80.
^аіііпа сЬе сіііапіагга Ьа РаИо Гиоѵо см. 0-85.
1е ^аіііпе Гаппо Гиоѵа рег іі Ьессо (тж. 1а (таіііпа ё 

ЬеІІа е Ьиопа, сіі рег Ьессо ?а Гиоѵа) см, 0-82. 
іі т а !  согѵо {а іпаі иоѵо см. С-2869.
(99. поп 1о сапірегеЬЬе (или (тиагігеЬЬе) Гиоѵо Йеі- 

ГАхселхіопе ему уже ничто не поможет.
200. поп с'ё иоѵо сЬе поп (тиахгі ргоѵ. ^  никтс не 

без греха; и на солнце есть пятна.
поп 5І Іа 1а {гіііаіа хепха гошреге 1е иоѵа см. Р-1330. 
поп хі Ьа іапіо саісіо йа сиосеге ип иоѵо см. С-171.
201. поп хі рио сиосеге ип иоі о {техсо аі хио саісіо 

на него плохая надежда; ему не очень-то можно дове
рять.

Іа р г іта  ^аіііпа сЬе сапіа Ьа (а{{о Гиоѵо см. 0-80.
202. (охегеЬЬе ип иоѵо он и яйцо готов остричь; он 

ж вден и скугі.
й’ип иоѵо Ьіапсо (хреххо) пахсе ип риісіп пего см.

В -688.
203. Гиоѵо ё Ьиопо а Ракциа е {а({о Рахциа ргоѵ. ~  

хорошее всегда хорошо.
204. Гиоѵо пе ѵиоі хареге рій Йеііа ^аіііпа ргоѵ. т  

яйца курицу учат.
ѵаі рііі ип Ьиоп ріогпо соп ип иоѵо сЬе ип т а і  аппо 

соп ип Ьие см. 0-610.
сі ѵиоі Іог4ипа апсЬе а харег сиосег Гоѵа см. Р-1150. 

ІЛР ТО РАТЕ іпМ
205. еххеге ир Ю Йа{е идти  в ногу со временем.

Щ Ь А К Е  V
игіаге со те  ип ассігіепіе гм. А-73. 
игіаге с о т е  ип’ациі!а хреппа{а см. А-973. 
иг1агс (со те) Саіпо см. С-73, 
игіаге а тіхегісогдіа см. М-1556.
сііі ргаііса соі Іиро (или соі Іирі, сЬі х(а или сЬі ѵа соі 

Іиро, сЬі ѵіѵе 4га і іирі) ітр ага  а игіаге см. Ь-1004.
208. игіаге поп ё га^іопаге криком ничего не дока

жешь:
И Соѵагга іезе ипа та п о , зепга зсотрогзі
— «Рге&о» (ііззе «игіаге пои ё га&іог.аге» (Ь. Рігапйеііо, 

<г/  ѵессНі е і діоѵапі»).
Ковацца, не теряя с п о к о й с т в и я ,  протянул руку вперед .— 

Прошу слова, — сказал  ои. — криком ничего не докажешь.

і т о  т
207. а игіі сіі Іиро очень, исключительно редко.
208. — радаге а игіі сіі Іиро платить по частям и очень 

нерегулярно.
ІЖТАКЕ ѵ 

игіаге ІІ саро аі ти го  см. С 808. 
ш іаге і пегѵі см. N-231.

11 КТО т
209. еххеге (или піе{{егхі) іп иг{о соп цй столкнуться, 

поссориться с кем-л.; быть в ссоре с кеч-л.:
Ё аггіѵаіа ипа с о т т із з іо п е  ейе 5і йа тоііо йа [аге. Сгг- 

сапо іі поеіго аіи іо е ^ие11о гіедіі атегісап і. Сгейо сііе а поі 
сопѵеггеЬЬе Іазсіагіі регйеге: Е роі зрпо іп іігіо соп і 
роІассЬі {Р. Мопеііі, «Могіе йеі йіріотаіісо»).

Прибыла целая комиссия н развернула лихорадочную дея
тельность. Они хотят получить помощь к от нас, н от ам е

риканцев. Думаю, нам следует отказаться Притом у м«*ня
нелады с поляками.

ІІ8 А М 2 А  /
210. аІГивапга 5 Іап 11а по стариике, на старый манер, 
раехе сНе ѵаі, ивапга с?іе Ігоѵі (тж. іапіі рае^і, Іапіе

ихалге) см. Р-6 6 .
211. 1 Чіьапга (а таехіго ргоѵ. =  дело делу учит (ср. 

посеешь привычку - - пожнешь характер).
ПЗАКЕ ѵ

ихаге іі Ьахіопе е Іа сагоіа см. В-334, 
иьаге Іе ЬгихсЬе см. В -1274. 
ихаге Йоісе ѵіоіепга см. Ѵ-613.
ихаге іегго е {иосо (или Гегго е {іапіта) см. Р-434. 
ихаге Іегго (е [ і а т т а )  пеііа іегііа см. Р 149. 
ихаге Іе іогЬісі см. Р-1040. 
ихвге 1а тап іега Іогіе см. М 124. 
ихаге Іе т а п і (или Іа та п о  {огіе) см. М 681. 
ихаге Іа т а г ? а  (ііапігоріса Іахсіаіа сіі соіопе см. 

М-1003, 
ихаге тіхегісогсііа см. М-1557.
^ие! сЬе 5’иха поп (а всиха см. 5-517. 
гіссЬегга росо ѵаіе а циеі сЬе Гиха т а іе  см К-311. 
иха соі Ьиопо, е х4а Іип^і Йаі саіііѵо см. В-1469. 

С8АТО а@8 
піеііегхі аі ріейі 1е хеагре иха4е см. Р-1675.

ІІ8 СІО
хріапаіа сопГип ихсіо см 5-1392.
212. а ихсіо е Ьоііеда очень близко, по соседству.
— еххеге (или 5Іаге) а ихсіо е Ьоііе^а см. С-1128.
213. іга 1 ихсіо е іі тиго  (ооыкн. употр. с гл. еххеге, 

ігоѵагхі) между молотом и наковальней, в безвыходном 
положении.

214. ихсіо а ихсіо рядом по соседству:
— Іо Ъо ріасегс сііе ве пе ѵагіапо— гіі55<‘ 1а Ъійсіа. — I 

Іеопі ьопо аЬіІиаіі а ітіап^іаг і і і і і о  Іого, Ьеі %иагіа%по асі 
аѵегіі инсіо а иксіо! (С. МагпІ/а. «Ѵпо ь^ошЪего псііа [п-
і езіа» ).

— Я рад, что они переселяются, — сказала змея. — Львы 
привыкли съедать есс сами. Хорошенькое дело — иметь та
ких соседей!
(Пример см. тж. С -2309). 
апгіаге <Яесі рег ихсіо см. 0-384.
арріссаге (или аііассагс) іі піаіо ай оепі и«.сіо см. 

ЛѴ 149.
аКассаге і репхіегі аііа сашрапеМа (или аі саіпрапеі- 

1о) гіеІГихсіо см. С-346.
гііассаге 1е ѵо^Ііе аііа сатрапеііа (или аі саіпрапеі- 

Іо) йеІГихсіо см. Ѵ-869. 
аѵеге 1а Ьага аІГихсіо см. В-219, 
аѵеге П сЬіаххо аІГихсіо см. С-1683, 
аѵеге Іа сгосе аІРихсіо см. С-3084, 
аѵеге іі хііо ітріссаіо аІГихсіо см. I 118. 
аѵеге Іа то г іе  аІГихсіо см. М-1958.
215. сЬіигіеге Гихсіо хиііе саіса^па а цсЗ захлопнуть 

дверь за кем-л., выставить кого-л. за дверь.
218. сЫийеге Гихсіо хиі тихо (или хиі пахо; тж. 

хЬа (ііа)ссіііаге Гихсіо хиі пазо) захлопнуть дверь, хлоп
нуть дзерью перед самым носом (пример см Ѵ-238).

217. епігаге рег Гихсіо сделать что-л. открыто, не при
бегая к уловкам.

еххеге Гихсіо йеі Ігепіа сііі схсе е сЬі епіга см. Т-920.
218. {аг хіаге цсі аІГихсіо заставлять кого-л. ждать.
219. іпПІаге Глхсіо а) распрощаться, уііти; выйти за 

порог; Ь) ступить на порог, войти.
Іахсіаге і репхіегі е 1е піаііпсопіе а{1асса{е аііа сатра- 

пе!Іа гіеіГихсіо см. С-346.
220. тагіеііаге (аІ)Гихсіо ломиться в дверь.
221. тапйаге (или піе{(еге) цй аІГихсіо (или Нюгі 

йеІГихсіо) выставить кого-л. за дверь.
те{{егхі рег ходііа й’ихсіо см. 5-891.
222. теМеге (или хЫпдеге) {га Гихсіо е іі тиго при

переть к стенке.
223. раіраге діі ихен побираться, нищенствовать.
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224. рагіаге аІГизсІо (или  адіі изсі) бросать слова на 
ветер.

ріссЬіаге а іиііі §Іі ивсі см. Р-2І06. 
ріссЬІаге Гизсіо соі ріе^Іі см. Р-1685.
225. ргепйеге Гигхіо уйти.
226. рипіеііаге Гыхсіо соі тапісо  гіеііа дгапаіа плохо 

заботиться о своем доме, небрежно вести домашнее хо
зяйство.

227. гішапеге (или геэіаге) аІГизсіо ^  не находить
выхода:

N0 0  во с о т е  іоззего іп ^ие11а саза «I рготеезі Брозі»;
5о сНе ті ѵеппего а тапо, е сЪе аррепа Ігоѵаіо іі расіге 
Сгівіоіого, гіігоѵаі апсога диеііа рагіе сіі т е  сЬе БІітаѵо 
в та г г ііа  о г іт а в іа  аІГивсіо {С. Сіизіі. «ГрШоІагіо»).

Не знаю, как в этом доме оказались «Обрученные». Знаю  
только, что когда эга книга попала в мои руки и я встре
тился с отцом Кристофоро, во мне пробудилась та часть 
моего существа, которую я считал заглохшей и которая 
лншь не находила себе выхода.

228. поп харег хріссісагхі сІаІГизсіо не знать как рас
прощаться, прощаться до бесконечности.

хЬа(1іа)ссЬіаге ІЧіхсіо хиі пахо см. II 216.
229. хеггаге Гиясіо а ЬіеІІа быть гот. надежной защи

той.
230. хіоікіаге Гихсіо ломиться п дверь.
231. храгхаге іі хио ихсіо (или Гихсіо сіі саха зиа) за

ниматься своим делом, не лезть в чужие дела.
232. хіаге а изсіо е тиго  ж и т ь  дверь в дверь, быть 

близкими соседями.
хігіпоеге ціі 1га Гихсіо е іі гпиго см. и  2 2 2 .
233. Іепеге Гихсіо а (или цгі аІГихсіо) держать 

дверь закрытой для кого-л., не впускать, не принимать 
кого-л.

234. Ігоѵаге Гііьсіо ітргипаіо оказаться перед закры
той дверью.

аргі Гизсіо! см А  969.
235. сЬі поп Піа аІГизсіо, ГЬа аііа Нпехіга ргоѵ. ~  

бсча стороной никого не обойдет (ср. от сумы да от 
тюрьмы не зарекайся).

сііі гісіе гіеі т а !  ііееіі аіігі, Ьа іі хио (Геіго Гихсіо см. 
М-230.

238. сЬі ѵіеп (Ііеіго, зеггі 1’ихсіо ргоѵ. кто последним 
идет, тот пусть и двери закрывает.

237. ё Гіізсіо сіеі Ігепіа: сЬі ехсе е сЬі спіга ^  в этом 
доме двгрн не закрываются; это не дом, а проходной 
двор.

{гиаггіа сЬе 1и поп Іахсі 1а согіа пеІГихсіо см. С-2061. 
Ьа іі гпаіаппо е Гихсіо айсіо&хо см.. М-155.
ІІ та іе , іі та іаппо  е Гихсіо агісіоххо см. М-187. 
те^ Ііо  савсаг сІаІГиьсіо сЬе сіаііа ііпехіга см.

Р-849.
238. поп хі Ігоѵа а одпі ихсіо такое не на каждом 

шаіу встретить.
о^пипо Ьа іі хио ітріссаіо  аІГизсіо см. 1-120.
239. едіі 5 І раге аІРихсіо сразу видно.
ІІ реяВ'° раххо ё циеПо «ІеІГихсіо см. Р-836.
^иапсіо іі ЬІ50<*П0 ріссЬ.’а аІГихсіо Гопехіа хі ^еііа 

Йаііа Ііпехіга см. В-783.
115СІКЕ ѵ

240. поп ихсіге сіі не вылезать от кого-л., пропа
дать у кого-л.

241. — поп роіеге ихсіге сіа цй не обойтись без ко
го-л., не мнновать кого-л.

изсіге йаІГапіпю см. А-869. 
ихсіге йа Ьапсо см. В-174. 
ихсіге сіі Ьосса см. В-928, 
ихсіге гіаі Ьоггоіо см. В-1122.
ихсіге йаііа (или йсііа) Ьгасе е гіепігагс г>?! Еиосо см. 

В-1184.
ихсігпе рег іі Ьисо (ІеІІа сЬіаѵе с ”. В 1351. 
иьсіге сіі сассЬіопе см. С-10. 
ихсіге гіаііа саісіпа см. С-117. 
ихсіге сіоі сапшііпо см. С-311.

ихсіге сіі сатш іпо см. С-312, 
ихсіге іп сатро  см. С-390, 
ихсіге гіі саро см. С-809.
ихсіге гіаііа (или ііі) саггед^іаіа см. С-1026. 
ихсіге сН саіепа (или саіепе) см. С-1277, 
ихсрге Йаі сепсі см. С-1475. 
изсіге сіі (или йеі) сегѵеііо см. С-1615, 
ихсіге еЗа! сехридііо см. С-1635. 
и$сіге (]і сЬіаѵе см. С-1707. 
ихсіге (1і сЬіаѵе е (]і Іопо см. С-1708. 
ихсіге іп сіапсіа (или іп сіапсе) см. С-1788, 
ивсіге гіаі сотипе см. С-2378, 
изсіге гіеі согро см. С-2738, 
ивсіге Йаі сиоге см. С-3288, 
ихсіге йаі Йепіі см. 0-204. 
ихсіге (1і (Іоххо см. 0-867. 
изсіге еЗаІ Іап^о см. р-159. 
изсіге гіаііа ІоІІа см. Р-984. 
ихсігпе Ігапсо см. Р-1211. 
ихсіге Іиогі см. Р-1574. 
ивсіге гіаі дапдЬегі см. С-215, 
ихсіге сіі ^ а ііа  т о г іа  см С-219, 
ихсіге (таііоп (таііопі см. С-310, 
ихсіге сіаі (или Й’ип) (тіпергаіо см. 0-449. 
изсіге (ІаІ дихсіо см. 0-1207. 
ччсіге аііа іисе (гіеі ^іогпо) см. Ь-831. 
поп ихсіге т а і  сіаі соѵо см. С-3007, 
поп ихсіге т а і  ііі хоііо Іа § о п п а  (или ^оппеііа) Йеііа 

таш ш а см. М 315. 
изсіге гіеі тап ісо  (или гіаі тапісЬі) см. М-411, 
ихсіге сіі т а п о  см. М-682, 
ихсіге гіеі тагсіо  см. М-760, 
ихсіге сіі (или (ІаІІа) теп іе  см. М-1170, 
ихсіге Не! то й о  см. М-1669, 
иьсіге пе{*о см. ІМ-2543. 
иьсіге гіадіі оссЫ см. 0-225.
— {агіа ихсіге Йа^іі оссЬі а цй см. 0-226. 
и^сіге йаП’огЬИа сіі... см. 0-489.
иьсіге гіеІГогте см. 0-617.
ихсіге соп Іе охха гоііе см. 0-711.
ивсіге Йі рапе Йиго см. Р-225.
ихсігпе сіеі рагі см. Р-445.
ихсіге (1і раххо см. Р-832.
ихсіге рахго см. Р-933
ихсіге сіеі (или Йаі) ресогессіо см. Р-977.
поп ихсіге гіеііа рехіа см. Р-1392.
ихсіге соі ріегіі іп аѵапіі см. Р-1712.
ихсігпе соп росо см. Р-1918.
ихсіге Йе’ риріііі см. Р-2552.
ихсіге сіі цие^ю весоіо см. 5-558.
ихсіге (Іиогі) гіеііа м(та см. Р-353.
изсіге гіаИе гоіаіе см. К-563.
изсіге рег іі го Но гіеііа сиіііа см. і<-582.
ихсіге гіі гиххо см. К-647.
ивсіге Йі всЬегта см. 5-392.
ихсіге ііаі хетіпаіо см. 5-613.
ихсіге сіі хеппо см. 5-621.
ихсіге ііаі хоісо см. 5-905.
изсіге сіі ^и аііга  см. 5-1559.
ихсіге (1і х іатра  см. 5-1614.
ихсіге сіі хігассі см. 5-1817.
ихсіге (Іиогі) гіі хігаііа см. 5-1891.
и.чсіге сіеі ьиоіо см. 5-2085.
и^сіге а ІагпЬиго Ьаіісиіе (или хопапіе) см. Т-58.
поп ивсіге сіі І а ^ а  а цгі см. Т-118.
ихсіге сіеі іегтіпі см. Т-385.
ихсіге а (или соііа) Іехіа гоііа см. Т-516.
иісіге ііі гопо см. Т-735.
— Іаге ихсіге гіі 4опо см. Т-736, 
ихсіге соі ігегіісі см. Т-909, 
ихсіге гіі Іиіеіа см. Т-979.
иьсіге «ЗеІІе (или сіаііе, д\ хоііо !е) ипуЬіо см. С 39.
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изс'ге гіі ѵіа см. Ѵ-506. 
ііАсіге (1а ип ѵііирро см. V 580. 
изсіге йі ѵізіа см. Ѵ-697.
епігаге ііа ип огессНіо е изсіге ЛаІГаІіго см. 0-552. 
епігаге рара ім сопсіаѵе е изсігпе сагсііпаіе см. Р-352. 
еззеге ип Ьаггаго иксііо (1і зероНиГа см. 1,-282. 
еззеге Гизсіо йеі ігепіа с!іі е>се е сііі епіга см. Т-920, 
{аге изсіге ііаі (тапдЬегі см. 0-217.
{аг изсіге і ріегіі Йі {иогі см. Р 1658.
іазсіагзі изсіге (1і іпапо см. М-611.
рагеге ип Ьаггаго изсііо сіі зероИига см. 1,-282.
рагеге ип ісро изсііо (1а ип огсіо см. Т-747.
рагеге изсііо ііі зоііо  а ипа т а с іа  см. М-31.
зтогіо  со те  ее изсіьке гіа ип зероісго см. 5-843.
(ІаІ сатро  Ьа а изсіг Іа {озза см. С-395, 
сіі саха 1а ^аііа, П Іоро поп езсе а сс~ро ріепо см. 

0-269.
242. сЬі езсе, гіезсе ргоѵ. =  под лежачий камень вода 

пе течет:
«СЫ езсе гіезсе», ё іі Іого ргоѵегЬіо. сіоё сЪі гезіа дііі 

гоп рио согпЬіпаге піеліе сіі Ьиопо (С. Сейегпа, «Зі^по^е & 
Зі&погі»),

«Кто ушел, тот и счастье нашел» — такова пословица 
жителей Агридженто, что значит, сидя здесь на месте, ни
чего хорошего не добьешься.

сЬі езсе йі зрегапха, езсе (Г ітр х а о  см. 5-1352. 
сііі рег а Ц т і р ю те ііе  ѵа рег 1е Іаг^Ііе егі езсе рег Іе 

зігейе см. Ь-180.
(Іоро і сопІеШ  езсопо (или  зоп изсі(і) і (Зііеііі см.

С 2413.
§1і ё изсііо іі Ііа4о см. Р-603 Ь). 
ё Гизсіо (Іеі ігепіа: сііі езсе е с!іі епіга см. I ! 237. 
езсіт і йаі зоіе! гм 5-963.
1а І а т е  1а изс:ге іі Іиро гіаі Ьозсо см. Р-124. 
поп ё т іс а  иьсііа а гта іа  соые Міпегѵа (Іеі сегѵеііо 

Йі Оіоѵе см. М-1456.
поп езсе ипа заеМа см. 5-66. 
раг изсііо йаІГагаіго см. А-982.
рагіа ііеі Іиро, е іі Іиро езсе (йог (Іаііа іапа см. 1,-1003 
Іа рагоіа изсНа гіеііа Ьосса поп зі рио гісЬіатаге см 

Р 611.
^иап(]о Оіо сі ѵиоі рипіге Йаі ѵего зеппо сі Іа  и5сіге 

см. 0-483.
1]8СІТА } 

ѵіа (Гизс‘.1а гм. Ѵ-464.
243. (1і ргіпіа иьсііа сначала, на первых порах.
244. Йаге ипа Ьиопа изсііа дать отступного.

ЬІЗО т
245. со те  (Гизо как всегда, как обычно:

Лггіѵо аі розіе^діо сіеі іазз і, боѵе, соше сГизо, поп ѵІ ега
ші Іаззі (С. 8сегЬапепсо, «Ьоіііе зі тиоѵе»)

Она дошла до стоянки такси, где, как обычно, ни одного 
такси не было.

246. {иогі (Гизо неупотребительный:
АІсипе ѵосі е то й ! о га т а і ^иогі (Гизо. о изаіі іп аИго 

віцпі Псаіо... 8і ігсѵегагто гедізігаіі е зріс&аІі іп ііпе сіеі 
гассопіо (V . Розсоіо, «Ѵііі.ѵе Іеііеге сіі ^асоро Огііз»).

Некоторые вышедшие нз употребления или же употреб
ляющиеся в ином значении слова іі выражения... приведены 
и объяснены в глоссарии к роману.

247. а (или рег) изо е соп5ипю гіі... ^  как раз для.., 
как на заказ:

— СЫ П іа  оЪЫі&аІо а риагсЗаге?
— II РоіЗез^а, (іеигаіі! II РосЗезІл сЬе поп &еіІа ип аИго 

ропіе зиІГАгпо рег шіо изо е сопзито! (Т. Ьогі, «Ви^еге 
зиИ'Ато»).

— А кто тебя заставлял на икх смотреть?
— Мэр Флоренции, кто же еще? Д а, мэр, который ие 

станет строить по моему велению другого моста через 
Арно.

248. рег изо езіегпо а) для наружного употребления; 
Ь) ирон. для вида.

240. сагіеге ііаІГизс выйти нз употребления.

250. {аге изо сіі цс использовать что-л., воспользо
ваться чем-л.

251. Гагсі Гизо а цс привыкнуть к чему-л.
252. те1{еге {иогі изо вывести из строя.
253. піеКеге іп изо а) ввести в употребление; Ь) ред

ко ввести в строй, пустить (завод и т. п.).
регйеге Гизо Йеііа {аѵеііа (или йеРа рагоіа) см. Р-553. 
регсіеге Гизо гіеііа гадіопе см. К-74.
254. гіаѵеге Гизо гіеііэ рагоіа вновь обрестн дар речи, 

прийти в себя:

Арсепа гіеЬЬе Гизо гісііа рагоіа, согпіпсіо а сііге Ігегпапсіо 
е ЬаІЬеНапсІо сіаію враѵепго: — Ма сіі гіоѵе еага Ч5Сі(а диезіа 
ѵосіпа сііе Ьа гіеИо оЬі?.. (С. Соііосіі, «Ье аѵѵепіиге 61 
РіпоссИіо» ).

Как только А н т о н и о  в н о в ь  обрел дар речи, он, дрожа и 
заикаясь от страна, пробормотал:

— О т к /іа  же мог послышаться этот голосок, это воскли
цание «ой»?..

сііі рі^ііа тсд ііе , е поп за Гизо., аззоШ^Ііа 1е ^атЬе 
е аііипда іі ти зо  см. М -І6 8 8 . 

поп с’ё Іеііега зепх’изо см. Ь-459.
255. Гизо зі сопѵегіе іп паіига (тж. Гизо йіѵепіа па- 

іига) ргоѵ. привы--»ка - - вторая натура.
256. Гизо ё райгопе (или Іігаппо) Йеііа Ііп§иа ргоѵ. 

традиция — хозяйка языка.
257. Гизо {а Іе(тде ргоѵ. обычай сильнее закона.
258. Гизо ѵіпсе паіига ргоѵ. 25 привычка сильнее на

туры (природы).
ІІ5І-ІГСА /

259. агі изига с лихвой, с избытком; сколько угодно:
— -А 1:, т а  диевіе ргоѵе... аіісзіе ргоѵе рег ога тапсапо?
— Nе аЬ Ь іато  асі ичига! (С. йа Ѵсгопа. Ьа ѵііа сопііпсіа 

йотапі»).
— Но доказательства... этих доказательств пока нет?
— Их сколько угодноі

260. радаге (или гепйеге, гечШш^е) а (или соп) изига 
отплатить с лихвой, воздать сторицей.
ІЛ ІЬ Е  а/у/у е т 

а піеіа (Іеріі иШі см. М-1313, 
сопсіііаге іі Ьеііо соп Гиіііе см. 13-463.
261. зрозаге (или шііге) Гиіііе аі гіііеііеѵоіе сочетать, 

соединять приятное с полезным:
«N01 загешо пазсозіе сііеіго !а ра^ойа. е рег нпіге 1’иНІе 

аі сіііеііеѵоіе сі апгігешо рег Іе т р о  е сі Гагето ассошра^паге 
сіа шіо расіге» (V. РгаіоЬпі, «Ье гадагге Ш 5ап[гейіапо»).

Мы спрячемся за пагодой и. чтобы сочетать прн и гное с 
полезным, придем туда пораньше и возьмем с собой моего 
отца.

іиііі зоп иіііі, пеззипо ё песеззагіо см. Т-995.
у ѵ а  }

262. Ьессрге Гиѵа а Ц(1 отбивать у кого-л. возлюблен
ную; ухаживать за чьен-л. женой.

{аге соіпе 1а ѵоіре аІГиѵа см. Ѵ-920.
ЬеІІа ѵідпа, роса иѵа см. Ѵ-568. 
ип сапезіго (1’иѵа поп {а ѵепгісттіа см. С-507, 
іаі иѵа т а п ^ іа  іі рагіге, сЬе аі (і^ііиоіо аііе^а і йепіі 

сч. Р-1281.
263. Гиѵа сііѵепіа адгезіо ргоѵ. =  в и д и т  око да зуб 

пеймет.
284. Гиѵа поп ё та іи га  зелен виноград:

— Е Іиі сЬе 5І ргерага в агЬ а 'а теп (е  іі Іегггпо... Ма Гиѵа 
поп ё іпаіі!га, сагіпо (Е. Сазісіпиоѵс, «7 сопшді Ѵагеііо»).

— Это он ловко расчищает себе дорогу... Но, милейший, 
зелен виноград.

Іа ѵідпа ратріпоза Га росЧіѵа см. Ѵ 568.
ѴХЯОЬО т

265. §Іі ё ѵепіііо Гиггоіо с  он ..фіі і:ичйст, ему 
взбрело (в голову):

«Со5’ё? СІі е ѵепиіо Гиггоіо аііскао?» (О. Ѵегцс, «Ма 
5Іго-йоп Сезиаійо»),

— Что случилось? Что за капризы?
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V

ѴАСАМ2А /
д- 1. т е г г а  ѵасапга полдня отдыха.

2. Гаге ѵасапга’ прогуливать (занятия в школе).
3. ѴАССА I

3. регіосіо (или Іетро) сіеііе ѵассЬе "гаяке [та§ге]
н> библ. период процветания [упадка]; [не]урожайный год:

Ь’аіі5ІегіІа сі ё в іа іа  ішровіа йаі рагігопі, (’авН «ресиіаіогі 
. сЬе а(]е550 ѵеп&опо а сіігсі сНе ё іпігіаіо іі регіо^о гіі ѵас-

сЬе тіі;і;;ге («Сіогпі» , 9 %еппаіо 1974).
,а. Режим сгроюй экономии был нам навязан хозяевами и

спекулянтами. Сейчас они говорят нам, что наступил период 
упадка.

4. апйаге іп ѵасса а) исгіоп гнться (о погоде)-, Ь) опу
ститься, распуститься, погрязнуть в безделье.

5. ЬиЦаге іп ѵасса =  отбросить за ненужностью:
Ьа <1і5си55Іопе йіаѵа ргепсіепсіо ип Іопо іпоррогіипо: т а  

Апіопеііі 1а ЬиНо іп ѵасса зѵеКа (Е Віаці. «Оіяопога іі 
раіігех).

Споры принимали нежелательный оборот, и Антонелли 
спешил и \  замять.

і. 6. {аге 1а ѵасса бить баклуши, бездельничать, лентяй
ничать.

рагіаге (И) Ігапсеве со тс  ипа ѵасса хра^тоіа см. 
Р-1207

7. а саіііѵа ѵасса Ріо гіа согіе согпа ргоѵ. бодливой 
корове бог рог не даег.

8. сЬі Ьа гиЬаіо 1а ѵасса, рио гиЬаге іі ѵііеііо ргоѵ. 
кто украл корову, украдет и теленка

сііі 5і Іазсіа піеііеге іп $раІ1а 1а сарга, іпгіі а росо ё 
5Іогга(о а рогіаг Іа ѵасса см. 5-1280.

сЬі Іаѵога аПа іеіта соііе ѵассЬе, ѵа аі пшііпо соііа 
риіесіга см. Т-436.

9. т а іе  іп ѵассЬе е р е ^ іо  іп Ьиоі ргоѵ. =  хрен 
редьки не слаще.

10. т о г іа  1а ѵасса, йіхіаііа Іа &оссіс1а ргоѵ. ей на нет 
и суда нет.

11. 1а ѵасса ё повіга ^  наше дело в шляпе; наша 
взяла.
ѴАССІІССІА і

12. езвеге Іа ѵассиссіа ~  вертеться волчком; делать 
несколько дел сразу.
ѴДОАВСШОО т 

рас5І Іесопсіі гспгіоп шоііі ѵа(таЬопс1і см. Р 355 
ѴАОНЕОСІАКЕ ѵ 

сЬі рогіа іі ^іаііо, ѵ а д Ь е^ іа  іп ІаІІо см. С-436. 
Ѵ А 0Н Е22А /

13. тиоѵегс ѵа^Ьехха сіі цс книжн. возгордиться чеи-л 
ѴАОЫА т

14. Іаге ип ѵа^Ііа а цсі ирон. послать кого л. к черту. 
ѴАОЫАР.Е ѵ

15. а ѵаггііагіа Ьепе при ближайшем рассмотрении; хо
рошенько подумав, поразмыслив; взвесив все за и про
тив.

ѵацііаге Ьепе хіп рагіііо см. Р-710 
ѴАОЬІАТА /

18. гіаге ипа ѵа^ііаіа а) просеять; Ь) редко обдумать, 
взвесить.
ѴЛОІ.ІО т 

апйаге рег асциа соі ѵадііо см. А-186.
17. аѵеге рій ЬисЬі Й’ип ѵа^ііо (тж. е5®еге Іогаіо со те  

им ѵа§1іо) быть изрешеченным, израненным.
йаге йе’ саісі аі ѵа^ііо йоро аѵег піапріаіо 1а Ьіайа 

см. С -127.
е®5еге соіпе іі саѵаііо ^гаи о  сЬе, гпап§іаіа Іа Ьіаііа, 

гіа саісі аі ѵа^ііо си. С-1364.
Іаге (или оеЦаге) (Г)асцча леі ѵарііо см. А-186.
18. ракьаге аі ѵа*1іо тщательно отобрать, пропустить 

сквози сито; провести чистку; подвергнуть тщательному 
рассмотрению;

\Ѵапс1а Могіпош аѵеѵа ранзаіо аі ѵа&ііо сіеі пегѵі II Бел- 
ііт е п іо , сеіаіо пеі сагіег йсі ѵевргі «Гаиіиппо... (С. Вгипаіі.
«ѴОгіспіе ѵепсгісіпо»).

Вачда Моринов всячески старалась проверить чувство, 
овладевшее ею при наступлении осенних сумерек.

рогіаге Гасциа соі ѵа^Чо см. А-186. 
гірагаге сГасциа соп.е ип ѵа^Ііо см А-189.
19. хоііорогге аі ѵадііо подвергнуть тщательному рас

смотрению, обсуждению:
N61 Гг а П етр  о сіие ігетепгіе іроіезі б о п о  воііоровіе аі 

ѵа^ііо сіеііа роіігіа («ѴѴпіІа», 24 )еЬЬгаіо І96У).
Тем временем полиция тщательнейшим образом рассмат

ривала две жуткие версии.

іепеге і зе§теН соте іі ѵа^По Гасдиа. см. 5-592. 
ѴАСО а §  %

2 0 . еззеге ѵа^о <1і ^с соте 1а сарга гіеі заіе ^  смо
треть на что-л. как кот на сало, очень хотеть.

21. Гаге чс! ѵа^о сЗі дс очаровать, вызвать восхищение 
чем-л.
ѴАЮ т

2 2 . аііассіагзі ІІ ѵаіо приняться за что-л. с полной 
серьезностью.
ѴАІЛ^ОА /

2-3. а ѵаіащта в большом количестве:
Е 5і т із е  а раг Iаге а  ѵаіап^а, с о те  &е Іепевве ип сотіг іо  

(/.. Ргсіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵіпегга»).
II он пустился в пространные рассуждения, словно вы

ступал на митинге.
Мі гіпсогаѵа іі репзаге сЬе йі И а росо, а Таіу, 1а шіа 

гпіззіопе загеЬЬе І е г т т а іа  е аѵгеі ро^иіо іігаге ІІ $Іаіо. 
5Ьае1іаѵо. его аррепа аі р гтсір іо  сіі ипа зегіе Йі аѵѵепітеп^і 
а ѵаіап^а (Е. Соггсніі, «Еа гііігаіа (іі Яизвіа»).

Меня утешала мысль о том, что скоро моя миссия в 
Талом будет завершена, и я смогу перевести дух. Но я 
ошибался: .-т> было лишь начало целого ряда событий, ко
торые свалились на меня.
(Пример см. тж. Ѵ-210).

ѴАЬЕ Іаі
24. Гезігсто ѵаіе последнее «прости».

ѴАЫР^ТЕ а&ц
ѵаіепіе реппеііо см. Р-1190.

Ѵ А ЬЕРЕ у
25. поп ѵаіеге ип’асса (или ип Ъасоссо, ?! Ьессо гі’ип 

диаигіпо, ип Ьаіоссо, ип Ьізапіе, ип ЬоНопе, ипа Ьгап- 
саіа ііі поссіоіі, ипа Ьиссіа гіі рогго, ип сассЬІо, Іа сап- 
сіеіа, ип сареНо, ип саѵоіо, ипа сісаіа, ипа сісса, ип 
согпо, (Зие ІісЫ, ип еііе, ипа (аѵа, ип Псо, ип Псо Ттеьсо 
или зессо, ип ЯпоссЬіо, ип НзсЬіо, ипа Ігопйа саѵо'о, 
ипа !гопс!а или сЗеІ рогго, ипо іоіа, ип Іиріпо, итіа 
шесІа^Па, ипа т е гга  сісса, ип те гго  зі^аго, ипа тога, 
ип поссіоІо, пиііа, ипа раіапса Ьисаіа, ипа раідсса, ип 
ріссіоіо, ип різіассіііо, ип ^иаЙппо (Ьасаіо), ^иаи^о 
тоге, ипа гара, ипа зеогга, ип хоійо (Ьисаіо), ипо 5ри- 
іассЬіо, (ге сесі, іге ^ЬіапсІе, іге іиріпі, ипо гего) гроша 
ломаного не стоить, яйца выеденного ею стоить, не иметь 
никакого значения; быть дешевче пареной репы:

ОнеІ иЬЬгіасопе сіі Коссо 5раіи  сііззе іп(іпе: — Ьа поьіга 
реііе поп ѵаіе ип Ьаіоссо (С. Ѵегда, «с! Маіаѵо^ііа»).

Этот пьяница рокко Спату сказа-ч, наконец:
— За нашу шкуру я и гроша ломаного не дал бы.
«Ессо с о т е  8 іато ! В іі т іо  рагеге! Ма II ѵозіго рагеге поп

ѵаіе ип Іісо сопіго 1а вепіепга сіеі еіигаіі!» (/.. Саришш. «И 
тагсНезе йі Яоссаѵегсііпа»)

— Так вот какое дело! Это мое мнение! А ваше ни гроша 
не стоит против решения присяжных!

Сопіе. — Ё Ьеііа, рагіа Ьепе, ѵеБіе соп риіігіа, е  сіі ип 
о іі іт о  япьіо.

Саѵаііеге. — Т иііе созе сЬе поп ѵаі^опо ип іісо (С. Соі- 
сіопі, «Ьа Іосапйіега» ) .

Г р а ф. — Она хороша собой, остроумна, одевается чисто, 
с большим вкусом.

К а в а л ь е р е .  — Все это выеденного яйца не стоит. 
ВеаЫсе. — ВеІІе рагоіе, т а  поп ѵаі^опо ип іісо (С. Соі* 

йопі, «Ьсі иЬЫгііспіе»).
Б е а т р и ч е .  — Красивые слова, но грош им цена.
«Іо сЗі ргоіеазіопе т і а  сотрго  е ѵепсіо аЬіІІ иеаіі, е сіод 

е о т е  еѵепіиаіе со&паіо сіі Іаіі со^паіі, поп ѵлі&о ип Іиріпо» 
(С. Магоііа, «Ье тіІапе8і»)щ
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Ведь я чем занимаюсь! Скупаю и перепродаю ношеные 
вещи. Что я по сравнению со своими будущими свояками? 
Ничто.

«...іі Рарр ё іі ре#діоге гіепШгісіо іп сиі роіеѵаіе ішЬаІ- 
тсгѵі. і1 Рарр поп ѵаіе ип ЪоЙопе, аЪЬаззо іі Рарр» (С. Ма- 
гоііа. «А Мііапо поп }а Ігеййо»).

Папп — зубная паста, хуже которой трудно себе предста
вить, она не стоит ломаною  гроша. Долой Папп!

V Атіеіо  ё ипа тізегаЬ іІе  зігорріаіига сіеііа ^гап Іга&ейіа 
оі 5Ііакезреаге е поп Ьа ѵегзо. поп зііиагіопе, поп зеп іітеп іо  
сне ѵаі^а ипа ^гопгіа гіі саѵоіо (V. Мопіі, «Ореге»).

Этот «Гамлет» — ж алкая пародия на великую шексииров- 
скую трагедию. В нем ни стихи, ни мизансцены, ни чувства — 
все ни к черту не годится.

Ьа т і^ Ііо г  сШеза сопіго ип ат о ге  ё гіреіегзі... сЪе чиеііа 
раззіопе ё ипа зсіоссЬегга, сііе поп ѵаіе 1а сапсіеіа. Ма 1а 
іепсіепга ді ип ато ге  ё ргорпо гіі іИигіегсі сііе бі ІгаШ сіі 
ип ^гапгіе аѵѵепітепіо (С. Раѵсае, «II тевііеге йі ѵіѵеге»). 

Лучш ая защита от любви — это повторять себе, что 
страсть — глупость, не стоящ ая выеденного яйца. Однако, 
влюбленным свойственно обольщаться, считая любовь вели
ким событием.

26. ѵа!ег($і) сіі гпе^По улучшить свое положение, свои 
позиции.

ѵаіеге сіі шепо с1еIГас^^т ѵегзаіа сіоро Іе (ге см. А-198.
27. ѵаіеге теп о  сГіт (огзо (тж. ѵаіеге ипа посе) 

гроша ломаного не с т о и т ь .

28. поп ѵаіегс ип тіИезііпо сіі чсі в подметки не го
диться комѵ-л.

ѵаіегзі йеП’орега аіігиі см. О 413.
29. ѵаіеге ого (или ип пшпгіо, ип оссЬіо, ип оссНІо 

гіеііа (езіа, ип оссЬіо сГиото, ип Реги, ип реги, ІапГого, 
іапіо ого чиапіо реза, ип (езого) очень дорого с т о и т ь , 
быть очень ценным, драгоценным:

Б отап гіе  е гізрозіе йі яиееіо ^епеге, рег сЪі поп за апсога 
пи ііа  гісі Ііп^иаКБІо Іеспо1о§ісо, е зі а<Ы іа а ѵессЬі тоскіП 
пагіопаі-сазаііп^ііі, «ѵаі^опо ип Регй» («Ьа пиоѵа диезііопе 
йеііа Ііп^иа»)

Вопросы и ответы такого рода для  тех, кто еще не раз
бирается в терминах и придерживзется старых доморощен
ных формул, ноисгине бесценны.

«51іа аІѴеііаъ гііззе роі: «зопо йоппе сЬе ее 1с заі іепеге 
ѵаі^гопо ип Реги» (О. Агріпо, «Ьа $иога ^іоѵапе»).

«Смотри в оба, — сказзл  он мне потом, — они из той по
роды женщин, что, если найдешь к ним подход, им цены 
нет».

— Огап Ьсі сапе! Сгап ЪеІІа Ьсзііа. СЪе киагсііа, еіі? Ѵаіе 
ІапРого чианіо реза (Ь. Рігапйеііо, «Моѵеііе рег ип аппо»).

— Прекрпсная собака! Великолепное животное. А какой 
сторож! Туі никаких денег не жалко.

— Боро 1а &иегга, і т іе і  таІІ:опі ѵаггаппо іапРого циапіо 
ре$апо (М. Риссіпі, «ЕЪгеі»).

— После войны моим кирпичам цены не будет.
«...поп сі н іеШ ато зи дисзіа зігасіа. Апіопіо! Ти П<3і леі 

Гаііо сіі аѵегс рег то ^П е ипа гадагга сЬе ѵаіе Іапіо ого сЬе 
реза...» {V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіопіо»),

— Не надо заблуждаться на этот счет, Антонио! Будь 
уверен в том, что тебе досталась в жены не девушка, а 
чистое золото...

30. ѵаіеге 1а репа: ѵаіе 1а репа стоит, имеет смысл.
31. поп ѵаіеге 1а репа: поп ѵаіс 1а репа не стоит 

труда.
32. ѵаіегкі сіеііа ргоргіа аіііогііа употребить свою 

власть, свой авторитет.
33. поп ѵаіеге ипЧіпдіііа сіі цй ег не стоить чьего-л. 

мизинца:
Аѵгеі роіиіо сГіге. ё ѵсгэ, сЬе ѵаіеѵа рій ип’ип&Ыа т і а  сЬе 

и тЬ егІо  іпіего. (.4. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі гопгапі»).
Я мог бы, конечно, сказать, что Умберто вместе с потро

хами не стоит моего мизинца.

34. йаге цс рег циеі сЬе ѵаіе ^  продать за что купил; 
сообщить сказанное кем-л. без проверки, не отвечая за 
достоверность.

35. Гагкі ѵаіеге поставить себя, заставить уважать 
себя; показать себя с лучшей стороны:

5 ’іп1:еггирре, Бсоргепгіо... Гаигеа ЪеІІегга гіеііа зіртнога е 
Лиіо Гогіоге гіеііа кгап сЗотіа. «РегЪассо, чиі Ьізо^па Іагзі 
ѵаіеге», репзб (Е. ѴШогіпі, «Ріссоіа Ьог&кезіа»).

Он осекся, обнаружив., как красива эта золотоволосая 
женщина, и по запаху духов понял, что это дама из выс
шего общества. «Черт возьми, *— подумал он, — нужно пока
зать себя».

Ё ріепо (ЗЧпІеПщепха т а  ё Ъ 'тИо, поп за іагз? ѵаіеге 
(Е. Сазіеіпиоѵо, «I сопіи&і Ѵагейо»).

Он очень умен, но робок и не умеет показать себя с луч
шей стороны.

— ІЛЪесНѵо, іі иЬЬейіѵо, регеЬё соп іе  поп зопо т а і  Ни- 
зсііа а Гагті ѵаіеге (М. Риссіпі, «Ьа ргіта ііотепіса йі 
ргітаѵега»).

— И я подчинялась тебе, да, подчинялась, потому что 
никогда не могла заставить тебя относиться ко мне с ува
жением.
(Пример см. тж. С-2577).
36. Таг ѵаіеге цс использовать что-л. в своих интере

сах, воспользоваться чем-л.
Гаге ѵаіеге 1е ргоргіе гадіопі см. К-69. 
крепсіеге 1а киа Ііга рег циеі сЬе ѵаіе см. Ь-732. 
саро кепга Ііпуиа поп ѵаіе ипа кігіпуа см. С-813, 
сіі сагпеѵаіе одпі ьсЬегго (или Ьигіа) ѵаіе см.. С-993, 
сака сЬе На Ьиоп ѵісіпо, ѵаі рій ^иа1сЬе Погіпо см. 

С-1191.
сака Йі (егга, саѵаі й’егЬа, ат ісо  Йі Ьосса, поп ѵаЦ;опо 

ІІ ріейе Й’ипа токса см. С-1200.
сЫ (а ш ііс (или сЬі 1а Ьепе) рег раига, піепіе ѵаіе 

е росо Йига см. Р-900. 
г!іі іпгіига, ѵаіе е йига см. 1-229. 
сопіго Іа Гогга 1а гадіоп поп ѵаіе см.. Р-1184. 
согіекіа йі Ьосса аккаі ѵаіе е росо сокіа (или то ііо  

ѵаіе е сокіа росо) см. С-2841.
сока ((а ііа ) рег (огга поп ѵаіе ипа ксогга см. С-2909. 
1а соксіепга ѵаіе рег тіН е іекіітопі см. С-2945. 
Йоппа сЬе геууе аіГого, ѵаі рій Й’ип ргап іекого см. 

0-810
Йопо йі сопкі^Ііо, рііі ѵаіе сЬе 1’ого см. В-821, 
йоро іі ГаІІо іі сопкідііо поп ѵаіе см.. С-2465, 
йоро (1а) тогіе  поп ѵаі тейісіпа см.. М-1982, 
ип Ііоге ѵаіе ип циаМгіпо, т а  поп к 1а Ьепе а Іиііі 

(тж. ип Ііоге или ип т а гг о  Йі Погі апсЬе ке ѵаіе ип 
циаМгіпо поп «1а Ьепе а іиііі или а ре Но йі Іиііі) см. 
Р-917.

Гито Йі ^Іогіа поп ѵаіе Іи то  йі р 'ра см. Р -1434.
ІІ уіосо поп ѵаіе 1а сапйеіа см. С-509.
а т а і  тогіа іе  пё тейісіпа пё тейісо ѵаі^ см. М-244.
т іііе  ріасегі поп ѵаідопо ип Іогшепіо с.м. Р-1477.
поп с’ё аѵеге сЬе ѵаіда кареге см. 8-233.
поп с’ё сопкі(г1іо сЬе ѵаіра см.. С-2474.
одпі соча сі ѵаіе см. С-2927.
одпі ксика ё Ьиопа ригсЬё ѵадііа см. 5-516.
опекіа Йі Ьосса аькаі ѵаіе е росо сокіа см.. 0-366.
ІІ рексе поп ѵа!е 1а каіка см.. 5-109. 
р,и ѵаіе іі сиоге сііе іі капдие см.. С-3308, 
рій ѵаіе ипа йоппа Іііапйо сЬе сепіо ѵедііапйо см. 

П-817.
рій ѵаіе іі Гито Йі сака т !а  сЬе іі Гиосо йеИГаКгиі см.

Р-1461.
рій ѵаіе ГиІІіто сЬе іі р гіто  ѵіко см. Ѵ-673.
Іа ргаііса ѵаі рій оеііа ргатпіаііса см. Р-2224. 
циапсіо 1а Іа т е  аккаіе, тикіса поп ѵаіе см.. Р-126.
Йі циі а сеп!’аппі іапіо ѵагга іі Ііпо циапіо Іа кіорра

см. А-918.
гіссЬегга росо ѵаіе а ци»! сЬе Гика піаіе см. К-311.
1а гоЬа ѵа Йоѵе ѵаіе см. К-489.

^апііа е ІіЬегІа ѵадііоп рііі й ипа сіііа см. 5-197.
Н кокрігаг поп ѵаіе см. 5-1126.
37. Іапіо ѵа!е все равно.
ип иссеііо іп т а п о  пе ѵаі Йие пеі Ьоксо см. ІЛ-18. 
ип иото  ѵаіе ип аКго е апсЬе тепо  см.. 1Л-170. 
ип иото  пе ѵаі сепіо, е сепіо поп пе ѵаідопо ипо 

см. 1Л-171. 
ѵаіе а Йіге см.. В-543.
ѵаі рііі ип ат ісо  сЬе, сеп*о рагепіі см. А.-627. 
ѵаі рій ип Ьиоп ^іогпо ссп ип иоѵо сЬе ип т а і  аппо 

соп ип Ьие см. С-610.
ѵаі рій ип соіро Йеі таекіго сЬе сепіо йеі тапоѵаіе 

см.. С-2265, 
ѵаі рііі Іа согпісе йеі циайго см.. С-2685.
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ѵаі рш (ип) Ігіп^иеІІо (или Шип^иеНо, ріссіопе, ріп- 

сіопе, иссеііо) іп «аЬЫа (или іп тап о) сЬе (ип) (огйо 
іп Ггаяса (или сЬе іп ігаяса Іогйо, сЬе ип іогйо іп яіере) 
см. 0-17.

ѵаі рій ипа ігияШ а сЬе сепіо аггі см. Р-1384 
ѵаі рій Іа §іипіа (или Іа піояіга) сЬе 1а йеггаіа см. 

0-214.
ѵаі рій ип Іеопе а саро гіі сепіо сегѵі сЬе ип сегѵо а 

саро Йі сепіо Іеопі см. Ь-387.
ѵаі ріи ип’опсіа Йі Іог(ипа сЬе ипа ІіЬЬга (или с Не 

сепіо ІіЬЬге) Йі кареге см. Р-11478.
ѵаі рій ип’опсіа Й’опоге (или <іі гіриіагіопе) сЬе т і ііе  

ІіЬЬге Й’ого см. 0-398.
ѵаі рій ипа роііазіга оет^і сЬе ип сарропе сіэшгпі см. 

Р-1958.
ѵаі рій 1а ргаііса сііе 'а  §татта1 іса  см. Р-2224. 
ѵаі рій ип іекііпопе (пли іезіітопіо) Йі ѵізіа сЬе т іі-  

1е й’ийКа (тж. ѵаі рій ип (ехіітопіо <1і ѵіьіа сЬе Йіесі 
й’иййа) см.. Т-624.

ѵаі ріа ип ѵессЬіо іп сап (о сЬе ип у.оѵапе іп иі. с а т 
ро см. V 99.

ѵія ЬаМегга-Іо поп ѵаіе ип Каіо см. Ѵ-606.
ѴАІЛСО ш

38. аѵеге ип ѵаіісо пеКа Іеьіа иметь сумбур в голове. 
ѴАЫ6ІА /

39. сассіаге (или тейеге) цсі іп ѵа!і«іа смутить, скон
фузить, посадить в калошу ісого-л.

40. епігаге (или ехзеге) іп ѵа!і«;а лезть в бутылку, 
сердиться, обижаться.

41. Іаге Іе ѵаіі^іе укладываться, укладывать чемо
даны, готовиться к отъезду.

тей еге  цй іп ѵаііуіа см. Ѵ-39.
іп іегга йі Іагігі, ѵаіідіа йташ й  (или йаѵапй) см. 

Ь 88.
ѴАІЛ.Е /

42. 1а ѵаііе Іпіегпа поэт, долина юдоли (у  Дант е).
43. ѵаііе сіі йоіоге (или йі Іа с гт е , <Аі ріапіо) юдоль 

■лез, скорби, земная юдоль:
— Ріе 1іо гпіо, 1 и 5+аі рег аЬЪапгісхіаге (]ие&(а ѵаііе <іі 

Іа с г іт с  рег апйаге а піап&іі.ге іі рапе еіедіі ап&еіі (М. Мо- 
&1іа, «і.е 1500 рій Ьеііе даггеНеІІе»).

— Сын мой, ты покидаешь эту юдоль слез, чтобы отпра
виться в обигсль ангелов.

«Іпйепиі сЬе поп (Зогпапгіопо леррііге 5е і лиоѵі гпсіойі 
поп йіапо іа іі йа гепгіег тпіііе ѵоііе тпар^іогі 1е іпкіиБІІхіе 
е 1е 1гІ5Іс22е сіеііа пойіга ѵа1і< (!і Іасгітпе, сІ!со Ьепе, ілоп- 
зі^погс?» (А. Рігапйеііо, «I ѵесскі е і %юѵап,»).

— Наивны те, кто даж е не задается мыслью о том. пе 
принесут ли новые порядки в тысячу раз бсльше несправед
ливое! и и горестей в нашу долину слез. Разве я не праа, 
монсиньор?
ьешріісе сіі ѴаІ йі 51гиІІа см. 5-617. 
рег ѵиНі е рег то п іі (тж. рег то п й  е рег ѵаііі; а гпоп- 

(е а ѵаііе) см. М-1859.
рііі а топ(е сЬе а ѵаііе см. М-1860, 
йа то п іе  а ѵаііе см. М 1861.
<1а циі а ѵаПе см. 0-112.
44. апЛаге а ѵаііе п о й т и  прахом, плохо кончиться, 
сегсаге рег топ іі е рег ѵаііі см.. М-1866.
Іаге і то п (і е Іе ѵаІІі см.. М-1870, 
ра^аге пеііа ѵаііе йі Оіозаіаі см. С-613, 
о^пі іпопіс Ьа !а зиа ѵаііе см. М-1875.
Ьгіхіо ё чиеІГиссеІІо сЬе паясе іп саіііѵа ѵаііе см.

и -2».
ѴАГ.Х0МВК05А

45. рогіаге і Ігахсопі (или Ггехсопі) а ѴаІІотЬгоза на
прасно, зря стараться, делать бесполезное, ненужное 
дело.
ѴАЕОКЕ т 

іпѵегзіопе Йеі ѵаіогі см. 1-366.
46. те ііеге цс іп ѵаіоге а) делать доходным, извле

кать пользу, выгоду; использовать; Ь) подчеркнуть, от
тенить, выделить:

Оісгѵа ІиМе ^ие5{е собе соп ипя... зіпгегііа йа иогпо сЬе... 
Ба апсЬе яиапгіо еі Іга ііа  сіі гпеіісге іп ѵаіогс і Ьепі ё ’иа

аііго оггііпе, і еоіі сЬе в! аЪЬіапо <іі оНгіге а ііа  гіоппа а си! 
8і ѵиоі Ьепе... (В. СІсо§папі, «ѴіЫа Веаігісе»).

Он говорил все это с... откровенностью человека, который... 
знает, когда следует использовать вещи другого порядка» 
единственно нужные для любимой женщины.
47. теМегБІ іп ѵаіоге набивать себе цену:

Ье га^агге гііѵепіаѵапо езідепіі, ѵоіеѵапо гіеі ге^аН, 5І 
гпейеѵапо іп ѵа,.)ге регсЬё егаио росНе (/\. Ѵіцапд, гЬ’А&лезе 
ѵа а тогіге»).

Девицы привередничали, требовали подарков и, пользуясь 
тем, что их мало, набивали себе цену, 
аііа іогга сГатоге ко^діасе одпі ѵаіоге см.. Р-1182. 
роса т о іе  — §гап ѵаіоге см.. М -1696. 
диапсіо 1а Іопіапа ё яесса, хі сопоксе іі ѵаіог йеІГас- 

циа см. Р-1029.
ѴАІ.5Е.ЧТЕ т

48. поп аѵеге іі ѵаікепіе й’ип циаИглю (или Й’ипо 
кріііо) не стоить выеденного яйца, ломаного гроша. 
ѴАЕ80 адд

сіо сЬе ё ѵаізо рег йітохігаге см. 0-445.
Ѵ АИЛА }

49. ѵаіиіа іпіеха тайный сговор.
50. — евхеге <іі ѵаіиіа іпіеяа соп цсі =  стоить друг 

друга.
51. ассеМаге (или рі^ііаге, ргепйеге) цс рег ѵаіиіа сог- 

гепіе принимать что-л. за чистую монету.
ѴАЕѴ ОЕА /

52. апдаге а Іийа ѵ аЧ с'а  идти ва-банк, рисковать 
кгем.
ѴАМРА !

Г0550 соте ипа ѵ атра см. К 546.
ѴАМРО т

53. тепаге ѵатро а) рассвирепеть, прийти в бешен
ство; Ь) возгордиться бахвалиться.
Ѵ А ^ А  /

54. апгіаге а ѵага§а найти благоприятную почву; удач
но складываться.

аі саіііѵо Іаѵогаіоге, ога ^!і тап са  1а ѵапра, ога іі 
таггопе см.. Ь-264.

55. ѵапуа гіНа, Іегга гісса (тж. Іа ѵапуа Ьа Іа рипіа 
й’ого) ргоѵ. ~  ие гляди в небо: там нет хлеба, а к зем
ле ниже к хлебу ближе.
Ѵ А ^ Е Ь О  от

те ііеге 1а тап о  хиі ѵалуеіо см. М-637.
56. сііге Ѵапдеіо гозорить святую правду.
57. ргепйеге цс соте Ѵапуеіо принимать что-л. на 

веру.
58. ё (ип) ѵап^еіо (соіаіо) это святая правда:

...Віапсо е гоббо? Ьа Оогіе, 1а (іпе, Іо ѵиоіе Ыапсо.
— Віапсо, Ьіапсо! — 8і аНгеіІа аііога сіі согва іі Ьисіапо: 

Чиеііо сЬе Йісе 1а Оогів. оггг.аі 1о зарріагпо, рег Іиі ё ѵап- 
^еіо соіаіо (II. Зітпопеііа, «Тігаг таіііпа»).

...Белого или красного нам взять? Дорис, обладающая 
изысканным вкусом, хочет белого.

— Белого, белого} — тут ж е поспешно соглашается Лючано. 
Для него — теп ерь-то мы знаем — все, что говорит Дорис, —■ 
свито.
59. соі Ѵап^еіо 5І рио Йіѵепіаге егейсі ргоѵ. ^  и с 

библией можно стать еретиком; библия от ереси не спа
сает.
ѴАМТА [

60. ѵапЦа йі (и ли  йеііе) ѵапііа суета сует:
•— АН! ѵапіій ді ѵапііа! 1а асіепга пеі гпіо таББіоге йоро 

с аі Іи ііо  т и іа !  (Р. Рапіапі, «Сессо ё ’АхсоИ»),
— Эх, суета суеті Наука, в помощи которой я больше 

всего нуждаюсь, — молчит!
гігіггаге Іе Іеіпріе іп ѵапЦа см Т 180.

ѴАМ5Т050 адд  
ке ё Ьеііа, ё ѵапііоха; зе ё ЬгиНа, ё 1а$іі(1іо$а см.

В-460.
ѴАРЮ а$д е т

61. апйаге ѵапо не попасть в цель, промахнуться; не 
достичь цели.

екяеге ипа саппа ѵапа см. С-515.
62. Гаг5І ѵапо слишком изысканно одеватьгя, форсить, 
геяіаге соп ипа саппа ѵапа іп т а п о  см. С-524.
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йоѵс поп с’ё гітейіо, іі ріапіо ё ѵапо см.. К-387. 
ѴЛМТАООІО от

63. а ѵапіаддіо возвышаясь, выше, с верхом.
64. йа (или <3і) ѵапіа^діс Еще, вдобавок.
65. рег ѵапіад§іо к тому же.., еще и...
6 6 . апйагхепе аі (или рег і) зисі ѵап(э.стді уйти, отпра

виться по своим делам.
67. аѵеге іі ѵапіа^^іо йеі ѵепіо иметь попутный ветер, 

идти с попутным ветром.
68 . іогпаге а ѵап(а§діо обратить на пользу.
69. ріуііаг ѵаігіад§іо, сока йа заддіо ргоѵ. — кто сме

калист да умел, у того счастлив удел.
V / М А К Е о 

сагіа поп ѵепда, ^іссаісг 5 І ѵапіі см. С- I '. 09.
ѴАІѴТО т 

^Іогіа е ѵапіо см. С-793.
70. аѵеге іі ѵапіо (тж. йаге или сЗагяІ ѵапіо; рогіагс 

или  гірогіаге іі ѵапіо) иметь преимущество; превосхо
дить, быть лучше.

71. аѵеге іі ѵапіо йі... славиться чем-л., кем-л.
72. сіагяі (или тепаге) ѵапіо йі... хвастаться, гордить

ся чем-л.:
(Зиапіо а ііа  йоппа, езза ассеііа апсога ѵоІепНегі диезіо 

йезійегіо йеІГ иото, сЪе риге 1а геіе&а іп ипа розігіог.е зег- 
ѵііе; йі си? рего ігпрага ргезіо ай арргеххаге і ѵапіад^І. ЕЙ 
еп ітатЬ і Гіпізсопо рег т е п а г  ѵапіо Йеііа ргоргіа сопйігіопе 
(Ь. Ві^іагеііі, «Візатоге»).

Что до женщины, то ока охотно идет навстречу подобным 
желаниям мужчины, хотя это и ставит ее в подчиненное 
положение, из которого она, впрочем, быстро начинает из
влекать выгоду. В конце концов оба остаются довольны 
создавшимся положением.

(гі)рогіагс ІІ ѵапіо см. Ѵ-70.
73. Іодііеге іі ѵапіо победить, взять верх.
74. сЬе Ьеі ѵапіо! еа нашел чем хвастаться! 

ѴАІѴѴЕКА:
75. а ѵапѵега наугад, наобум; кое-как, небрежно; без 

определенной цели:
«ЛЬ, йеѵо е>зеге тпоИо гпаіаіо рег рагіаге (апіо а  ѵапѵега» 

ЬогЬоіІо (В. Сазрегіпі, «Коз5о сіі зега»).
— Д а, видно, я не на шутку болен, раз несу такую 

чушь, — пробепмотал дед.
«АПога, іо рагіо а ѵапѵега- Рег сагііа, поп ѵо^Ііо зепііге 

аііге Ьиеіе, 1о йоѵгезіі зареге сЬе а т е  Іе Ьи^іе гірн&папо» 
(С. Ріоѵепе, «Ье $игіе»).

— Впрочем, это я говорю наобум. Пожалуйста, больше не 
лги мне. Ты знаешь, я ведь не выношу лжи.

ѴАРСЖЕ т
76. а ((иііо) ѵароге на всех парах, очень быстро; пол

ным ходом:
Сагу. — ...аѵеѵо регзо іі шіо ітрте&о сЬе ега зіа іо  ргезо 

йа ип ігпЬойсаІо. Рег іогіипа, ай опіа спе зі аГ?о&аззе пеііа 
расе, апгі. йісеѵапо, ргоргіо а саиза гіі сіо рег зирегаге 1а 
сгізі 1е іаЪЬгісЬе йі аггпі Іаѵогаѵапо а іи ііо  ѵароге, е раззаі 
зоііо йі Іиі соше ип орегаіо (С. Теггоп, «Аѵеѵо рій зііта 
йеІѴ ійгодепо»).

Г а р и. — ...я потерял место, которое занял какой-то ты
ловик. К счастью, несмотря на то, что нагрянул мир, а 
может быть, как говорили, именно благодаря ему, военные 
заводы работали полным ходом, и мне удалось поступить 
к нему на службу в качестве простого рабочего.

іаге пп Ьа&по а ѵароге см. В-79.
77. іаге ѵепіге і ѵарогі а <зс! взволновать, вывести из

равновесия кого-л.:
— Ма поп Ьо піепіе... Ма поп ега сііе ип Іоѵадііоіо сайиіо 

рег Іегга.
— О іа, т а  Ъазіа ^цаIип^ие іпегіа а *агіі ѵепіг і  іиоі 

ѵарогі... 5е іи ѵейеззі с о т е  зеі гозза... {Е. Сазіеіпиоѵо, «I  
сопіиді Ѵагейо»),

— Со мной ничего... Просто упала на пол салфетка.
— Конечно, но достаточно такого пустяка, чтобы вывести 

тебя из равновесия... Если б ты видела, как ты покраснела*
ѴАІ^САКЕ о 

ѵагсаге рег то п іі е т а г і  см. М-1865.
ѴАКСО т

78. іі ѵагсо сіеііа ѵііа жизненный путь, пути-дороги, 
перипетии.

79. аргіг&і ип (или II) ѵагсо пробить себе дорогу;

Одпі Іап іо  АІЪегІаггі апйаѵа а іаге ип Ьаііо  соп Іа га- 
рахха, сііе поп ега ип Ьаііо, ега ип іаіісозо аргігзі і) ѵагсо 
іп ипа гезза Йопйоіапіе (Р. МопеШ, «Могіе йеі йіріота- 
іісо»).

Время от времени Альбертацци ходил потанцевать с де'« 
вушкей, но это был не танец, а мучительное протискивание 
сквозь сплошную стену покачивающихся в танце пар.

II 16 зе ііетЬ ге  йеі 1943 е іі апіегісапі зЬагсагопо а Саргі... 
ей ессо &іипееге іп ^гирро... репеігаг пеііа Гоііа, аргігзі і! 
ѵагсо пеііа гезза соі зоіо тиоѵег йе&іі оссЫ (С. МаІараЧе, 
«Ьа реііе»).

16 сентября 1943 года американцы высадились на Капри... 
и вот они появились гурьбой... и одним своим видом за
ставили расступиться перед собой густую толпу.

80. азреМ аге (или аМепйеге) с;сЗ а і ѵагсо ждать ко
го-л. в засаде, устроить засаду, подстерегать кого-л.

81. сайеге а і ѵагсо попасть в сети.
82. ргепйеге аі ѵагсо застигнуть врасплох.

ѴАРЛАКЕ ѵ
і^.ігро е Гапіазіа 5 І ѵагіа зреяяо см. Т-327.

ѴАРЮ
ѵагі зопо "П итогі, ѵагі і сегѵеііі см.. ІЛ-64. 
ѵагі 50Г.0 йе^іі иотіпі і сегѵеііі: а сЬі ріасе Іа іогіа, 

а сЬі і Іогіеііі (тою. ѵагі ьопо гіедіі иотіпі і саргіссі: а 
сЬі ріасе 1а іогіа, а сЬі ранііссі) см. ІЛ-173.
ѴАЗСЕЬ*Х т

83. ѵаьссііо і а п іа к т а  корабль-призрак, «летучий гол
ландец»:

5 ’аѵапгаѵа іга 1е іепеЪге, Іе§діега соте ип иссеііо, циазі 
зепга ргойигге гигпоге, согае іі 1е^ёег]йагіо ѵазсеііо іап іазш а 
(Е. 5аІ§агі, «11 Согзаго Nе^о»).

«Молния» шла в наступающих сумерках, легкая как пе
рышко, почти бесшумно, подобно легендарному «летучему 
голландцу».

84. Ьгисіаге і ѵазсеііі сжечь свои корабли:
О иеііа рагіе йеііа Ьог^Ьезіа спе ё г іт а з іа  іп Роіопіа, 

т о г іа іт е п іе  соірііа йаІГ ітроззіЬ іІііа йі езегсііаге Іе ргоіез- 
зіопі НЬегаІі іеп іа  йі зоргаѵѵіѵеге Ьгисіапйо і зиоі иШ ті ѵа- 
зсеШ (С. Маіарагіе, «Кариіі»).

Та часть буржуазии, которая осталась в Польше и кото
рой был нанесен смертельный удар запрещением доступа к 
свободным профессиям, все ж е пыталась как-то выжить, 
зная, что у иее отрезан всякий путь к отступлению.

ѴАЗО т
85. ѵазо йі соссіо (или йі Іегга соііа) соп(го (или со- 

5ІгеІіо а ѵіггудіаге соп) ип ѵа«о Йі Іегго беззащитный 
и слабый в окружении сильных (и наглых):

11 позіго АЬЬопйіо, поп поЬіІе, поп гіссо, с о г а ^ іо з о  апсог 
те п о , з ’ега йип^ие, ассогіо, р г іт а  чназі йі іоссаг ^іі аппі 
аеііа йізсгегіопе, й’е« еге, іп чиеііа зосіеіа, с о т е  ип ѵаг йі 
іегга соііа , созіхеііо а  ѵ іа^^іаге іп со тр ап іа  ЙІ т о Ш  ѵазі 
йі !егго (А. Метгопі, «I рготеззі зрозі»).

Дон Аббондио, не имея ни благородного происхождения, 
ни богатств, а храбрости и того меньше, понял еще в ранней 
молодости, что он в этом обществе был похож на глиняный 
горшок в одной телеге с чугуна мн.

І1 ѵаво йеііе Вапаійі см. 0-17.
8 6 . ѵазо йі йесепха эвф. ночной горшок:

51 ассогзе сТіе, теп іге  йогтіѵа еі а зіа!о  зріпіо ѵсгзо нп 
Ьисо йеі раѵ ітеп іо . 11 Ьисо, іп ^иеП,ОI^іЬі1е зіапгопе ргіѵо 
йі ѵазо йі йесепга, зегѵіѵа йа Ьи^ЬоІо [Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга,
діоѵіпегга» ).

Он заметил, что во время сна его оттолкнули к дыре на 
полу. Ды ра в этом жутком сарае, где ие было даж е горшка, 
служила парашей.
87. ѵаво й ’е!егіопе [й’іга] цобрэя [злая] душа, 
і! ѵазо йі Рапгіога см. Р-218.
1а (или Г и Ш т а ) доссіа  (или доссіо іа) сііе Га ігеЬос- 

саге іі ѵазо см.. С  830. 
роН аге і ѵахі а  8 а т о  с.м. 5>-138а.
сЬі роп т іе іе  іп ѵако пиоѵо, ргоѵі Ііепе асдиа см. 

М-1406.
ипа стоссіоіа Ьаяіа а Гаг ігаЬоссаге И ѵазо см. О 836.
88. іі ѵахо с с і т о  Ііа 4га!юсса*о (тж. іі ѵаво ё с о іт о )  

чаш а (терпения) переполнилась:
Апіопіеііа Ьа оНс5о Іипеатепіе, іпіпІеггоИаіпепІе, ргетегі1- 

Іаіагпепіе Гопоге <іі Био тпагііо. II ѵазо соігпо Ьа ІгаЬоссаІо, 
Ріеіго Сиегіпі Ііа иссіко 1а тайге сіі био ІІДІІО (О. Ѵегцапі» 
ШМепга а рогіе сЫше»).



ѴЕС 1015 V
Антониетта в течение длительного времени постоянно и 

преднамеренно бесчестила своею мужа Чаша его терпения 
переполнилась. Пьетро Гверинн убил мать своего ребенка.

[1 5е^ге+агіо.., согпипдие, пе аѵоѵа аѵиіо аЪЪаѣІапга. II 
ѵазо ега соіпіо (/.. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, ^іоѵіпегга»).

Во всяком случае, ...секретарю все это надоело. Чаша 
терпения переполнилась.

89. ѵаво ѵиоГо яиопа гпе^1<о ргоѵ. ^  пустая бочка 
пуще гремит.
ѴЕССНІА /

Іа ѵессЬіа гіі Мегопе см. N-223.
іі ЬІ50«тш (или іі Ьіходпіпо, 1а песекяЦа) Га (Іа) ѵес- 

сЬіа (гоііаге (или Га ГгоИаге Іа ѵессЬіа) см. Т-957.
90. сЬі сатЬ іа Іа ѵессіііа рег Іа пиоѵа, реддіо Ігоѵа 

ргоѵ. променял шило мыло.
ѴЕССНІАІА і 

Ьазіопе сІсПа ѵессЬігіа см. В 336. 
іі рапе рег 1а ѵессЬіаіа см. Р-238.
сЬі йа діоѵапе Ьа ип ѵ т о , іп ѵессЫаіа Га зетрге циеі 

иГпхіо см. 0-619. 
сЬі поп {а Ьепе іп §іоѵеп(й, 5Іеп1а іп ѵессЬіаіа см.

С -638.
сЬі поп Га 1е рчггіе іп діоѵепіи, !е Га іп ѵессіііаіа см.. 

Р-928.
сііі гійе іп уіоѵепіи, ріаг.де іп ѵессіііаіа см. 0-639. 
іп ^'оѵег.ііі йеѵі аіциіхіаге .цие! сЬе іп ѵессЬіаіа іі рио 

діоѵаге см. 0-640.
циеі сііе ё регтекхо іп діоѵепГй, поп ё рсгтеяяо іп 

ѵессЫаіа с.м. 0-643.
ѴЕССІНЕТТО 

іпсіісг 5 іі Гагтпе сіі сава ѴсссЬісМі см. А-1097. 
ѴЕССШЕ22А /

91. ѵегсіе ѵессіііег.га здоровая старость.
апдеіо 5и1іа ^іоѵіпегга, сііаѵсіо киПа ѵессЬіегга см. 

А-746.
ѴЕССНША /

іі Ьіво^по (или іі Ьівоупіпо, 1а песеабііа) Га ігоііаге 
Іа ѵгтсЬіпа см. Т-957.
ѴЕССНІО 1. ацд

92. ѵессіііо со те  Гаііеіиіа (или со те  Гагса йі N00 , 
со те  іі сиссо, соте  ипа Гауоіа, соте  Іа Іипа, циапіо іі 
топйо, со те  Моё, со те  іі ргіто  Горо; ттд. ріи ѵессНіо гіеі 
сиссо или Йеі Йіхіі, сіі М аіикаіеттс , гіі Nоё, Йеі рге/- 
гетоіо , Йеі р гіто  Горо) старый как мир:

«Е ссоті чііа, зіепогіго. 5опо іі &ог Ассіо, редеіогаііѵо йі 
ргс{с55іопс, ѵсссЬі/» с о т е  іі ргшю Іоро; т а  ::сгг.'рге вап.) е 

ріеп йі ѵіта соше ип гатагго» (Е. Ое Аіпісіз. «[*'ійіота зепШе»), 
«А вот и я. синьорнно. Меня зовут синьор Лччо. По 

профессии я уничижительный суффикс. Я стар — старее не 
бывает, но всегда здоров и энергичен как юноша

Ооро Б с ііітапе сГіпиШе гіі-егса, ип іа іе  1о іпсіігігго а ип 
ѵессіііо... — Е ип ѵессЬіо ѵессНіо ѵессЬіо диапіо іі топгіо... 
5е поп 5а Іиі сіоѵе &і ігоѵа с]иееіа сіНа. поп 1о 5а пеь&ипо 
а . Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

После долгих дней бесплодных поисков какой-то человек 
направил его к одному старику:

— Это старик древний как мир... Если уж  он не знает, 
где находится этот город, го этого не знает никто.

Ма П саройіагіопе поп ё рій чиеііо (И ип іегпро, ѵессЫо 
со те  ипа Таѵоіа (М. Риссіпі, «Ьа ѵегііа»).

Но начальник станции уж е не тот прежний глубокий ста
рик.

Аііогпо а ііе  П а т т е  Ьаііеѵапо і ріесіі йие ЬагЬопі ѵессНі 
с о т е  Моё е ипа Ьаііопа іп йесПпо (5. Зідпогопі, «Тезііто- 
піапга й’ассиза")-

Вокруг костра притопывали ногами два древних бородача 
и потрепанная проститутка.

АНога поп аѵеѵа аѵиіо 1а шіпігаа ійеа сЬе соза роіевзе 
ш іпассіагіа іп диезіа са8а, сошипчие поп сегіо диеі ігиссо 
8!гиііаН 55іто ѵессЬіо с о т е  М аіийаіетпте, сііе пе88ипа рег- 
зопа 8егіа аѵгеЬЬе о8аіо иііНггаге, Іа іт е п іе  ^асеѵа го тап го  
йа гіие б о іс і і  (Л/. Ьаггагі, «Тиііо апсід Ьепіззіто»).

Он і не имела ии малейшего представления о том, что 
могло угрожать еіі в этом доме. Во всяком случае, конечно 
ж е н зтгѵг трюк, старый как мир, к которому вряд ли мог 
бы прибегнуть уважаю щ ий себя человек: уж  больно он 
отдавал бульварщиной.

іі ѵессЬіо А йато см. А-263.
— і] ѵессЬіо Агіато гііогпа (или гісотраге) см. А-261

ѵессЬі агпекі йеі теяііеге см. А-1124. 
ѵессЬіо сиссо см. С-3121.
1а ѵессЬіа еіа см. Е-232.
ѵессЬіо со те  Іа Іипа см. І.-8 8 6 .
ѵегсЬіо Іиро <1е1 текііеге см. Ь-995.
іі ѵессЬіо топгіо см. М-1746.
ріи ѵессНіо йеі Ьгойейо см.. В-1245.
пего со те  іі (или ип) согѵо ѵессЬіо см. N-172.
пиоѵо йі гоЬч ѵессЬіа см. N-610.
рірівігеі ѵессЬіо см. Р-1835.
ѵоіре ѵессЬіа см. Ѵ-918.
<іі ѵессЬіа йаЫ см. 0-45. 
сіеііа ѵессЬіа к іатр а  см. 8-1607.
— ѵіепе а тапсаге а ѵессЬіа 5(а тр а  см. 5-1608.
Йі ѵессЬіо к іатро  см. 5 1620.
93. еккеге ѵессЬіо Йеі тезНеге (или сіеі Іаѵого) быть

мастером своего дела:
Егапо іиНі е сіие т о і іо  ѵессЬі йі диеі Іаѵого... Егапо 

8егі ей езрегіі... (О. 8сегЬапецсо, «Ьоіііе зі тиоѵе»).
Оба они уж е состарились иа этом месте... Это были 

серьезные и опытные работники...

е55еге ип ѵессіііо раііпкекіо см. Р-129. 
еввеге рій ѵе^сЬіо сіеі ргеггег.юіо см. Р-2275.
Гаге (Йа) Іерге ѵессЬіа см. І.-392. 
теМгге і сЫойі пе( Ьисо ѵессЬіо см. С-1751, 
рагеге П ѵессЬіо Хігпеопе см.. 5-808. 
іогпаге аі капН ѵессііі см. 5-218. 
ат ісо  е ѵіпо ѵодііопо е55ег ѵессЫ см. А-623. 
атоге ѵессЬіо поп іпѵессЬіа (тс. атоге пиоѵо ѵа е 

ѵіепе, т а  цисПо ѵессЬіо 5І тапііепе) см. А-676.
Ьие ѵессіііо, коісо сігіКо см. В -1383. 
а саігіаіа ѵессЬіа а т т г іс а іи г а  о Ьисо см. С 147.
i саѵаШ ѵессЬі 5 і піейопо аі саггеііопе см. С-1 385. 
саѵаі ѵессЬіо поп т и іа  апйгігга (или атЬіаіига; та'1.

саѵа! ѵессЬіо поп ітргепйе асі атЬіаге) см. С-1386. 
с’ё ипа ѵессіііа гиядіпе 1га Йі Іого см. Р-615. 
сЬі СІСі гоіпа йа діоѵапе ее пе рспіе йа ѵессЬіо см.

0-618.
сЫ Іаксіа 1а ѵіа ѵессЬ!а пег 1а писѵа, 5ре55е ѵоііе :п- 

даппаіо 5І (гі)ігоѵа см. Ѵ-517.
а соіра ѵесс*ііа репа пиоѵа (или репііепга ловіга) см.

С-2208.
ii йіаѵоіо ё саіііѵо регсЬё ё ѵессЬіо см. 0-358. 
ё ипа ѵессЬіа сіаЬаііа см. С-1774.
іогса ѵессіііа, 5ріа пиоѵа см.. Р-1059. 
даіііпа ѵессНіа іа Ьиоп Ьгосіо см. 0-86. 
а ^аіГо ѵессіііо когсі іепегеИі см. 0-307.
Іерге ѵессЬіа йа дапдЬегі е дапдЬегеІІі см. Ь-399. 
аі тасеііо  ѵа рій сяргеКі ^іоѵапі гЬе ѵессЬі см. М-28. 
1а тід ііог гирра 5І Га пе1!е репіоіе ѵессЬіе с.м. 7,-107. 
поп с’ё сова ред^іоге сЬе іп ѵессЬіе піетЬга рігг’сог 

Й’ато ге  см. С-2021.
поп с’ё тіу ііоге врессЬіо сЬе Гатісо ѵессЬіо см. 

5-1333.
94. поп 5І ё т а і  ѵессЬі рег ітрагаге ргос. век ж и в и ,  

еек учись.
поп епіга іп ^аЬЬіа аи^еі сапиіо е ѵессЫо см. 0-18. 
рессаіі ѵессЬі, репііечга п05Іга (или ішоѵа) см. С-2208 
Чиапіо ріи ё ѵессіііс Гьсгоіаіо, піедііо діга см. А-1006. 
Чиапіо рііі ГиссеІІо ё ѵессЬіо, Гапіо ріи таІѵо!еп*ісгі 

Іазсіа 1с р іите см. Ѵ-25. 
аі яапіі ѵессЬі поп 5І йа ріи іпсепзо см. 5-223. 
заріепга ѵессЬіа йа Гги*іо пиоѵо см. 5-236.

ѴЕССНІО 2. т
95. іі ѴрссЬіо йеііа Мопіаупа ист. атаман разбойни

ков.
96. к'1іа (или Іаііе) йеі ѵессЫ м о л о ч к о  д л я  старичков 

(о вине):
Оеі ѵіпо аррепа ип гіііо, т ізи га іо , еііеі.е гіаѵапо; еаіѵо 

Іе ѵоііе сііе іі йіпгіасо ега іп аііе^гіа, сііё аііога соп 1а 
ьсиза с!;с іі ѵіпо ё 1а Іе ііа  ііеі ѵессЫ, 1а Іасеѵа иЬгіасаге 
(Л, Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риІсеІІа@іо»і.
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Вина еп давали  с  наперсток, за исключением тех случаев, 
когда сиидик был навеселе, и тогда, мотивируя тем, чго 
вино — посох старости, он ее потчевал допьяна.

97. 1га ІІ ѵессіііо е іі пиоѵо от урожая до урожая.
98. Ьиоп ѵессЬіо, хоісо сІгіМс ргоѵ. =  старый конь бо

розды не портит.
сопхідііо йі ѵессЬіо е аіиіо Лі §іоѵапе см. С-2470 
сопхідііо (Зі ѵессЬіо поп готре т а і  1а Іехіа см. С-2471. 
1а то г іе  поп диагсіа хоіатепіе (или хоііап(о) пеі (или 

аі) ІіЬго йеі ѵессЬі см. М-1985, 
раига Іа ѵессЬі ІгоМаге см. Р-907.
і хапіі пиоѵі те ііопо  йа рагіе і ѵессЬі см. 5-222.
99. ѵаі ріи ип ѵессЬіо іп сапіо сЬе ип ^іоѵапе іп ип 

сатро  ргоѵ. — лучше в старости быть дома, чем в мо
лодости на поле боя.

100. іі ѵессЬіо гішЬатЬіхсе е іі діоѵіпе ітраггіхсе 
ргоѵ. старики впадают в детство, а молодые сходят 
с ума.
ѴЕССІА /

101. іпсагіоссіаге 1е ѵессе рег рере =  втирать очки, 
наводить тень на плетень.

іп іеглро сіі сагехііа, рап йі ѵессе см. Т-320. 
Ѵ ЕССІ050 

іп іетр о  йі сагехііа, рап ѵессіохо см. Т 320.
ѴЕСЕ /

102. іаге (или хохіепеге) 1е ѵесі сіі цсі заменять ко
го-л., исполнять чьи-л. обязанности.
ѴЕОЕКЕ 1 ѵ

103. ѵегёегхеіа (1га)... сговориться, договориться: ѵесіс- 
Іеѵеіа ѵоі! разбирайтесь сами!

«...аііога т е  1а ѵе<Зо іо соп 1а Магіиссіа...»
С оте, ОоІіогеѴ
«Сегіо. 5 иі Дие ріейі: Гиогі. Риогі зиЬііо диеііа ргоШ Іа- 

Ігісе» (О. Агріпо, «ѴІШпе зіогіе»)
— ...Ну тогда я ей задам, этой Мариучче...
— Д а что вы, доктор?
— Конечно. Тут же — воні Бон эту мерзкую рвачиху. 

поп ѵесіеге П Ьессо сГип циаИинс (или (Тип сеп(ехіто)
см. (2-55.

104. ѵейегпе гіеііе ЬеМе навидаться всякого (на своем 
веку):

Ы$а. — ...Е {га росо пе ѵесЗгсто (1('11е ЬеІІе (К  Вгапсаіі,
«С^иозіо таігітопіо поп зі сіеѵе [асе»).

Л и з а .  — ...Скоро ыы еще ие то увидим!
ѵейеге іі Ьеііо см. В-468, 
ѵейеге ип Ьсі топйо см. М-1808, 
ѵесіеге іп Ьепе см В-488.
105. ѵегіеге Ьепе [таіе] с;с1 хорошо [плохо] о т н о с и т ь с я  

к кому-л.
106. ѵесіеге Ьепе [таіе] цс хорошо [плохо] понимать, 

видеть что-л.
ѵейеге соі Ьіпосоіо аііа гоѵехсіа см. В-752, 
ѵейеге циеі сЬе ЬоІІе іп репіоіа см. Р-12413, 
ѵесіеге ип Ьгихсоіо пеІГоссЬіо аіігиі (или Йеріі аіігі, 

Йеі ргоххіто) с поп хепііге 1е (гаѵі (и ги е поп ассог- 
уегхі йеііа ігаѵе) пеіі оссЫо ргоргіо (или пеі хио, пеі 
ргоргі) см. Т-891.

ѵес5ег(хе)1а Ьгиііа см. В-1291, 
ѵесіегпе йеііе ЬгиИе см. В 1 "92. 
ѵейеге сіеі Ьиіо см. В -1420. 
ѵегіеге с!і Ьиоп осеЬіо см. 0-177. 
ѵейеге циапіо 1а саппа см. С-525, 
ѵейеге сіі еаіііѵо осеЬіо см. 0-177.
ѵесіеге П сіеіо а чиайгеМі (или а хсассЬі, а хріссЬі) см. 

С-1860.
ѵейеге іп соіог пего см. N-217
107. ѵесіеге соте  Іа соха сайа видеть, какой оборот 

принимает пело
ѵейегпе <3і соПе е йі сгийе см.. С-2998, 
ѵесіегхеіа сііхрегаіа см. 0-644. 
ѵейеге Йорріо см. О 830.
ѵесіеге (Зоѵе Іа Іерге еіасе (или §іасе Іа !ерге) см. 

1.-396.

ѵейеге <3ие раіііпі хоНегга см. Р-128. 
поп ѵесіегсі сіаііа Іаше см. Р 120. 
ѵейеге Йеі ІаМі сіі цй см. р-288.
ѵейеге 1а Іехіиса пеі ГоссЫо аіігиі (или гіедіі аіігі, сЗеІ 

ргоххіітш) е поп хепііге 1е Ігаѵі (или е поп ассогдегхі 
Йеііа ігаѵе) пеІГоссІііо ргоргіо (или пеі хио, пеі ргоргі) 
см Т-891.

ѵейеге іі (опйо а... (или Йі...) см. Р-1025.
ѵейеге цс іп Іопіе см Р-1033.
поп ѵейеге діогпо іп це см. С-593.
ѵейеге 1а Іепа аі Ііахео см. Ь 364.
ѵесіеге 1а Ііхса пеІГоссЬіо аіігиі см. Ь 735.
ѵегіеге 1е Іиссіоіе см. Ь 808.
ѵесіеге Іа Іисе (сіеі діогпо) см. Ь-831.
поп ѵесіег Іите рег аіігі оссЬі см. Ь-874.
ѵейеге 1а Іипа пеі рогго см. Ь-913.
ѵегіеге іі Іиро см.. ІІ-1001.
ѵейеге іі т а д о  см.. М-123.
поп ѵейеге т а і  іп ѵіхо см. Ѵ-671.
поп ѵейегіа т а іе  см. М-283.
ѵейегіа т а іе  ітЬго^ІіаІа см. 1-68.
ѵейеге йі т а і  осеЬіо см. О 177.
ѵесіеге 1а т а іа  рагаіа см. Р 406.
ѵейеге сіі таІоссЬіо см. М-311.
ѵейеге 1а тагіп а  ІогЬа см. М-840.
поп ѵесіеге цй а те гго  см.. М-1364.
ѵейегіа то ііо  ітЬго^Ііаіа см. 1-68.
ѵегіеге іі топсіо сііеіго і ѵеігі см. М-180/
ѵесіеге 1а то г іе  ѵіеіпа (или іп ѵіхо) см. М-1978.
ѵейегхі тогіо  см. М-1998.
ѵейеге (іп) пего (тж. ѵейегіа пега) см. N-217.
ѵегіеге еоі ГосеЬіо см. 0-227.
поп ѵесіегсі гіадіі оссЬі см.. 0-228.
ѵейеге рег діі оссЬі йі цсі см. 0-229.
ѵесіеге цс соп осеЬі Йіѵегхі см. 0-230.
ѵесіеге соп уіі оссЬі гіеііа те п іе  см. 0-231.
поп ѵесіеге оііге см. Ѵ-109.
поп ѵейеге оііге 1а согіессіа см. С-2833.
ѵесіеге іп отЬга см. 0-351.
поп ѵейеге Гога сіі... см. 0-468.
поп ѵейеге ип р а іт о  йаі пахо см. Р-181.
ѵейеге іі реіо пеІГиоѵо см. Р-1123.
ѵейеге сіі регхопа см. Р-1327.
ѵейеге ріесоіо см. Р-1571.
108. поп ѵейегеі рій света не взвидеть (ппимер см. 

Р-1556).
108°. поп ѵейеге рііі сіі це а це не видеть разницы не 

замечать различии между...
109. поп ѵейег ріи аѵапіі (или пё ріи циа пё ріи 1а; 

тс. поп ѵейеге оНге) быть по уши влюбленным.
поп ѵейеге рііі іп Іа йеі (или йеііа рііпіа йеі ргоргіо) 

пахо см. N-68.
поп ѵейеге рій Ішпе (тж. іюп ѵесіеге рій ]а Іисе) см. 

Ь-873.
поп ѵегіеге ріи іі хоіе см. 5-958.
ѵейеге іі рго е іі сопіго Йі цс см. Р-2312.
ѵесіеге іі ргипо пеІГоссЬіо Йі цй см. Р-2381.
110. ѵесіегпе <іі циеііо чего только не нагляд< ться. 
поп ѵейегіа йа циехіа т а п о  см.. М-683.
поп ѵейегсі еіі ^иі а II см. 0-117. 
ѵейеге гоххо см. Н-559. 
поп ѵейеге <1е1 хассо 1е соггёе см. 5-24. 
ѵейеге іі хоіе а циасігеііі (или а хсассЬі, а хріссЬі) см. 

С-1860.
ѵегіеге хоііапіо Іе сорегіе йеі ІіЬгі см. С-2598, 
ѵейеге рег хр ссЬіо см. 5-1399.
ѵегіе^е 1е хіеііе (гіеі { ігтатеп іо  или сіі «іогпо, а тег- 

го^іогпо, іп ріепо §іогпо) см 5-1694.
— Іаг ѵейсге чиапіе хіеііе сі хопо іп сіеіо (тж. Гаг 

ѵейеге 1е хіеііе (Зі діогпо) см. 5-1695. 
ѵе^е^хі аііе хігеііе см.. 5-1934.
111. ѵейегпе Іапіе многое повидать на своем век\.
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— II ѵесеЫо огіоіапо рагіаѵа соп 1а тогіезіа зац ^егга  гіі 
сЬі пе Ьа ѵізіе Іап іе (I. Саіѵіпо, «II саѵаііеге іпезізіепіе»).

Старый садовник говорил со скромностью мудреца, пови
давш его многое на своем веку.

ВепсЬё 8іа аЬііигЬпагіа е іп ^опсЗо сазаііп^а е опНпаіа, Іе 
ріасе ргепйеге іі Іопо гіеііа гадахга «сЬе пе Ьа ѵізіе Іап іе» , 
сЗеІ 1а зрі едіийісаіа а сиі бі рио гііг Іиііо, сЬе поп теііе 
пеі зассо, сЬе поп зі тегаѵі&Па гіі піепіе (С. Сейегпа, «5і~ 
%поге & Зі^погі»).

Хотя она просто-нанросто обыкновенная женщина и даж е 
в глубине души — типичная домохозяйка, ей нравится при
нимать позу женщины, много повидавшей на своем веку, 
без предрассудков, которой можно говорить все что угодно, 
которая не позволит себя провести и ничему не удивляется.
ѵегіеге іогіо см. Т-781, 
ѵосіеге іиііо Ъіапсо гм. В-083. 
ѵесЗегпе сіі 4иШ і соіогі см.. С-2180.
ѵесіеге іиКо соіог го$а (или іп соіог сіі гоза) см. Н-541.
ѵесіеге Іиііо пего см.. N-217.
ѵегіеге 4иііо соп оссЬі 6\ Ьоѵе см. 0-37.
ѵесіеге іиііо го5а см. К-541.
ѵегіеге ІиНо го$$о см. К-5Г>9.
ѵегіеге іиііо сіі Ііиіа го^еа [Тозса] см. Т-6503.
112. ѵегісге е поп ѵесіеге чй считать кого-л. при смер

ти: 1о ѵссіо е поп 1о ѵесіо он долго не протянет; он ды-
І шнт на ладан.

поп ѵес!еге Іа ѵіа сіі... см.. Ѵ-513.
апсіаге а Коша е поп ѵесіеге (или $епга ѵейеге) іі 

рара см. Р-350. 
апсіаг а ѵеііеге Ьаііаг Гог$о см. 0-647.
113. аѵегсі а ѵейеге: сЬе сі Ьаі а ѵесіеге? какое тебе 

дело? тьгто тут при чем?
114. поп аѵег(сі) ііи ііа (или піепіе) а сЬе ѵесіеге соп... 

(тж. поп аѵеге сііе ѵейеге соп...) не иметь ничего об
щего с..:

Рогзе. Іа Ггахіопе рій рго^гесШа ^е І риЬЫісо Ьа сарПо 
сЬе ««И ігозіііта» поп аѵеѵа пиііа а  сЬе ѵегіеге соі гігіісоіо
гіппоѵатепіо рготеззо '' гіаі геБійи йеііа «ЬіоиѵеІІе Ѵа^ие»... 
(«Рііт» 1961).

Возможно сам ая прогрессивная часть публики поняла, что 
«Хиросима» ничего общего не имела со смехотворным об
новлением, которое обещали режиссеры «Новой волиы».

«Эеѵі сііге а іио рагіге сЪе Іа зіогіа гіеііа ѵозіга {ашірііа 
поп Ьа піепіе а  сЬе ѵесіеге соп с*ие11а гіеі ^епеге шпапо» 
(М. Мо&На, «Ье 1500 рій Ъеііе Ьаггеііеііе»).

«Скажи своему отцу, что история вашей семьи не имеет 
ничего общего с историей происхождения человека».

— ...Е Іи сЬе резсе зеі?
— Іо^ноп Ьо сЬе ѵесіег пи ііа  со» резс!. Іо зопо ип Ьигаі-

І ііпо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге й і РіпоссЫ о»).
— ...А ты что за рыба?

— Я вовсе не рыба. Я буратино.

поп аѵег ѵ!х1о согпа а Ьиоі см. С-2692, 
аѵеге ѵізіо пазсеге см. N-21. 
аѵеге ѵіхіо 1’огсо см. 0-496.
сіаге іі йііо е ѵе«іеГ5І ргепйеге 1а та п о  см. 0-690
115. йаге а ѵейеге объявить, заявить; дать понять.
116. — поп йаге а ѵесіеге сііе... не показывать и виду, 

что. .
{аге (1а) ;та((:а шогіа (или Іа даііа  сіі Махіпо) сЬе 

сЬіийеѵа ^іі оссЫ рег поп ѵейеге і іорі см. С 248
117. Іагіа (или Гагіо) ѵейеге (тж. {агпе ѵесіеге сіі ЬеІІе 

е йі ЬгиМе или йі соііе е сіі сгисіе, йі іиШ і соіогі) по
казать, где раки зимуют, задать как следует;

«II 5і&поге поп ё іп с а з а » ,— гізрозе аііога 1а га^ахха...
II ВаІІаЫо егігіаѵа: «Оііеіо Гагб ѵейете іо зе ё о поп ё  іп 

саза» (О. Тезіогі, «И Вгіапга е аіігі гассопіі»).
— Синьора нет дома. — ответила девушка.
— Я ему покажу, нет дома, — кричал Валлабио.

(Пример см. тж. С -126).
118. Іагкі ѵегіеге бывать у кого-л., где-л.; посещать 

кого-л.
Гаг ѵесіеге іі Ьіапсо рег пего см. В-704.
Іаг ѵесіеге рег (или йа) ип Ьисо йі дгайи^іа см. 

В-1347.
{агіа ѵейеге а цй іп сапйеіа см. С-411.
{агхі ѵейеге іп сіаЬаИа см. С-1771.
{агпе ѵейеге йі сойе е йі сгийе см. Ѵ-117.

іагкі ѵейеге !п ріго см. С-686.
Іаг ѵейеге І.исса см. Ь-801.
{аг ѵейеге Іиссіоіе рег Іапіегпе см. Ь-143. 
іаг ѵейеге 1а Іипа пеі роігго см. I 909.
{аг ѵегіеге іі пего рег Ьіапсо см. В-704, 
поп {аг ѵеаеге 1а рипіа йеі пахо см. Р 2457.
{аг ѵейеге циапіе яіеііе сі хопо іп сіеіо см. 5-1695,
{аг ѵейсге і когсі ѵегйі см. Ѵ-321.
{аг ѵесіеге 1е кіеііе йі діогпо см. 5-1695.
(агпе ѵейеге йі іиііі і соіогі см. V-117.
Гаге ѵейсге ѵсхсісЬе рег Іапіегпе см. Ь-143.
(аг ѵейеге іі ѵоіо йеІГап^еІо см. Ѵ-908. 
диагйаге 1а ра^Ііиг/а (или поіаге іі {и^сеііо) пеІГос- 

сЬіо аіігиі е поп ѵейеге 1а Ігаѵе пеі ргоргіо см. 
Т-891.

поп роіег ѵейеге с;й см. Р -2187.
зепііге 1а ѵосе е поп ѵейеге іі Гапіе, поп 5І йігеЬЬе, 

Чиезіо ё ип §гап дідапіе? см.. Ѵ-859.
119. 5(аге а ѵесісге быть свидетелем чего-л., быть по

сторонним наблюдателем:
— Оіаѵоіо, 5Іа а  ѵегіеге сЬе с’ё циаісоза гіі пиоѵо (Р. Мо- 

пеііі. «Могіе йеі йіріотапсо»),
— Черт возьми! Посгоіі ка, тут пахиет чем-то новеньким.

120. — кіагето а ѵейеге! поживем — увидим! 
ігоѵагяі (или ѵепіге) а К ота е поп ѵейеге (или хепга

ѵейеге) іі рара см. Р-350.
ѵоіег ѵейеге 1е Ьигіеііа а цй см.. В-1369. 
ѵоіег ѵейеге 1а (іпе йі цс см. Р-827. 
іпойо ііі ѵейеге см. М-1629
121. не ѵІ5Іо не сопо$сіи1о ни слуху, ни духу; шито- 

крыто:
...е аііога іо гіісо: дгагіе {апіе з"епогі т іе і , ога Ьо ип 

5о1о (іечи!ггіо, сціеііо (іі апгіагтепе, йсотрагіге 5е поп аѵеіе 
пи ііа  іп сопігагіо е апсЬе 8е Іо аѵезіе, (Зі апгіагті е .Іпіапаге 
а Боггепіо пё ѵікіо пё соппзсіиіо Ііпсііё і т і іі іа г і Йі ІиШ і 
раеві е Іи ііі і соіогі поп аѵгаппо Б&отЪгаІо іі іеггепо 
(А. Ьгадо, «II ЦйапгШо»),

...н я скаж у тогда: премного благодарен, уважаемые 
синьоры, у меня сейчас только одно желание: уйти, исчез
нуть, еслн вы ничего не имеете против (и даж е если 
имеете), уйти и окопаться в Сорренто, сидеть ти .о до тех 
пор, пока господа военные всех стран и всех мастей не 
уберутся восвояси.
122 сііі я’ё ѵІ5Іо 5’ё ѵІ5Іо! (тж . сііі Гііа ѵікіо, ГЬа ѵі- 

5Іо!) только его и видели; его и след простыл:
«Оиеііо ё аггіѵаіо егі ё йрагііо. Созі Биссегіе, е сЬі 5'ё ѵі-

біо 5’ё ѵівіо» (С. Агріпо, «АІІге зіогіе»).
«Он приехал и исчез. Бывает. Ищи его свищи...».

Гатісо 5І ѵегіе пеііа песе^хііа см. А-616. 
ато ге  ё сзесо е ѵейе йа Іопіапо см.. Л-663.
Іа Ьидіа 1і 5І ѵейе соггеге 5» рег іі пахо см. В-1399, 
іі Ьиоп Йі (или »іогпо) ьі ѵейе йаі та іііп о  см.

М-959.
с’ё сііі Ьасіа 1а т а п о  сЬе ѵоггеЬЬе ѵейег т огга см. 

М-695.
сЬі са тр а  іиііо Гаппо ѵейе Іиііе Іе іекіе см. А-911. 
сЬі Ьа 1а ^оЬЬа поп яе Іа ѵейе см. 0-819. 
сНі Ьа іі пео, е поп ее 1о ѵегіе, Ьа Іа іогіипа, е поп зе

Іо сгейе см. N-164. 
сЬі Іаѵога 1о ѵейі а ѵоііе поп 5І заіоііа см. Ь-261. 
сЬі Іиодо е Іепіро аярейа, ѵегіе аІГіп Іа яиа ѵепйеііа 

см. Ь-987.
сЬі поп ѵа, поп ѵейе е сЬі поп ргоѵа, поп сгейе см. 

А-718.
сЬі поп ѵейе іі (опйо поп раккі Гасциа см. Р-1026. 
сЬі а ІиШ {асіі сгейе, іпдаппаіо 5І ѵейе см. Р-72 
сЬі ѵіѵга, (роі) ѵейга см. Ѵ-796.
сЬі ѵиоі ѵейеге іі райгопе, диагйі іі зегѵііоге см.

Р-49.
123. сііі ѵиоі ѵейеге циеі сЬе Ьа йа еккеге, ѵейа циеі 

сЬе ё хіаіо ргоѵ. кто хочет знать будущее, должен хс 
рошо знать прошлое.

сЬі ѵиоі ѵейеге ип и ото  [ипа Йоппа] йі росо, 1о [1а] 
т е і іа  а ассепйег іі {иосо см. Р-1548.
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1е соке поп копо со те  копо, т а  со те  в! ѵесіспо см. 
С-2914.

йоппе кепга ѵейеге е ѵіпо кепга кепііге поп ке пе 
ргелйе см. 0-811.

1е Іо Гаго ѵегігге а сЬе ога ё тегтодіогпо! см. М-1377, 
^а ііа  ріа ':а, сЬі поп 1а ѵейе, дга^Г.а см. 0-275. 
йеііа Іеопа ѵсгйе е’ поп кі ѵегіе а11е§ге2га см. Ѵ-323. 
аі Іеѵаг с*е11е пакке кі ѵейе 1а ре^са см. N -81. 
пеапсЬе ке ѵесіе^е тогіге см. М-1916, 
поп с'ё реу§іог сіесо <1і е й  поп ѵиоі ѵейеге см. С-1831, 
поп діісіо іо ѵесеге <1а ип Ьисо гіі &гаіш&іа см. 

В-1354.
124. поп 1а риб ѵейеге 1а гоЬа на нем все так и го

рит (о человеке, который быстро изнашивает одежду)
поп (и(1е Іе ѵоііе сІіе кі ѵейоп і йепіі к’Ьа раига Йеі 

гпогкі см. Б-213. 
поп кі ѵеИс 1а Ііпе см. Р-832. 
поп 1і ѵейі пеііо крессЬ:о? см. 5 1334. 
поп ѵейгеЬЬе ип ЬиГаІо пеііа пеѵе см. В-1391. 
оссЬіо с^е поп ѵсс!е, сиоге сЬе поп сіекісісга (тж. оссЫо 

поп ѵегіе, сиоге поп йиоіе ими поп сгейе; оссЬіо поп ѵейе 
е сиог г.оп к’аггаЬаИа) см. 0-243.

а одпі 1ио<;~о ѵіепе сЫ одпі ѵіа сііе ѵейе, (іепе см. 
Ь-988.

о^пип ѵегіе іі тап іеііо , псккип ѵейе іі Ьийеііо см.. 
М-723.

пе' рггісоіі 5І ѵесіе сЬі й’4тісо  Ііа ѵега (есіе см. А-616. 
ргапго сіі рагаіа, ѵесіі дгапйіпаіа см. Р-2209. 
р г іта  йі ѵейег крипіаге ип датЬ о Йі Іаііида см. С -198. 
Чиапйо (и ѵейі іі Іиро, поп пе сегсаг 1е ресіаіе см. 

ь-:оі4.
125. чиапіо рій кі ѵеое, е теп о  кі сгсЛе ргоѵ. чем 

больше в и д и ш ь ,  тем меньше веришь.
диеГ сЬе кі ѵейе поп ё Йі ?ейе см. Р-377.
126. чиек(о роі ё йа ѵейеге (тж. чиекіо гекіа Йа ѵе- 

гіеге) =  это мы еще посмотрим; это еще бабушка на
двое сказала (угроза).

аі гадііаг кі ѵейга сЬе поп ё Ісопе см. К-89.
127. гекіа а ѵесіеге еще посмотрим.
ке Гіпѵігііа Гозке ГзЬЬге, Іиііо іі топйо ГаѵгеЬЬе (или 

1а ѵегігсЬЪе) см. 1-372,
127а. сі к іат  ѵ.кШ пиши пропало!
Ігікіо ё циеІГаѵеге сЬе іі кио кідпог поп ѵейе см. 

А-1382.
(и ѵесігаі а сііе ога ё тегходіогпо! см. М-1377, 
ип и ото  іп Ьосса а ип аііго поп к’ё т а і  ѵікіо см 

Ѵ - 1 4 7 .
д!і иотіпі ѵаппо ѵейьіі іп ріапеііе е Іе йоппе іп сиі- 

*:а см. ІЫ 72.
128. 1а ѵейгеЬЬе ип сіссо (или СітаЬис, ип огЬо, сЪе 

Ьа діі оссЬі іойегаіі гёі раппо) это и слепой видит, это и 
слепому ясно.

кі ѵейе соп;е йі ^іогпо см. С-6113, 
ѵейі Ыароіі, е (роі) тогі! см.. N-13. 
ѵейопо рій чиайг’осс! і сЬе Йие см.. 0-254.
129. ѵейеШ е гітапеііі увидел и обмер (о любви 

с первого взгляда):
— Ьа т а іа і і іа  сііе іі Ьа ргезо 5і с Ь 'а т а  поир йе [оийге 

іп Ргапсіа с а Ыароіі ѵейеііі с гітап еШ  (Л. РапгШ, «(а  
риісеііа зепга риіссііаіщіо» ).

— Болезнь, которая тебя сразнча, именуется во Франции 
«удар молнии», а в Неаполе «увидел и обмер».

кі ѵейе кепга Іите см. Ь-877.
130. ѵесіеге е поп (оссаге ё ип Ьеііо кракітаге ргоѵ. 

трудно видеть, да не трогать, трудно удержаться от ис
кушения.

кі ѵейе ГипдЬіа йеі Іеопе см ІЛ-93.
ѵеппі, ѵійі, ѵіпкі см. Ѵ-227
ѵодііо ѵейеге іі тогіо  пеііа Ьага см. М-2016.
131. ѵоіеіе ѵейеге йі кі? хотите убедиться?

ѴЕОЕКЕ II т
1«2. Ьеі ѵегёсге а) красивый вид:

«Ршпі Ігорро» вепіепгіб 1а тай ге  пеП’аНго ІеНо: «Е Іп 
ипа гара/7.;1 поп ё пеапсГіе ип Ьеі ѵейеге» (О. Агріпо, «Тга 
тайге е Цеііа»),

«Ты слишком много куришь, — заметила мать из своей по
стели. — Девушки от этого красивей не становятся».

АпсЬе гіі БраІІе 1а га^ахха іасеѵа Бегпрге ип Ь іі ѵейеге: 
рессаіо сЬе а Іиі ГоссЬІо Іеко гісошіпгіаѵа а іаг таіе 
(1. Баѵі, « іа  зсНеедіа пеІІЪссІііо»).

И со спины девушка смотрелась приятно. Ж  ы ь, что глаз 
у  него опять начал болеть.

Ь) панорама; бельведер.
133. йаі ѵейеге аі поп ѵейеге в мгновенье ока, в одну 

минуту (пример см.. Р-117).
134. іі ѵегіеге ё Гасііе, е Н ргеѵейеге ё йіНісіІе ргоѵ.

легко видеть, трудно предвидеть.
ѴЕОЕГТА ^

135. еккеге (или к(аге) аііе ѵейеііе внимательно сле
дить, наблюдать за чем-л.; быть настороже, начеку.

136. еккеге (или к(аге) йі ѵейеііа стоять на часах, 
стоять на вахте.
ѴЕООѴА /

'.еаоѵа Ьіапса см. В-674.
іідііоіо (или Іі§ііо) ипісо йі тай ге  ѵейоѵа см. Р 698. 

ѴЕЫГГА  ̂
соіро йі ѵегіиіа см. С-2229.
137. йі согіа ѵейіЛа близорукий; недальновидный:

Л Ваііа&ііа. — Оіі, и о т о  сіі согіа ѵссЗиіа! Коп Ьа еііа 
сарі*о сЬе е іі віисіспіі загаппо созігеШ а сотргаг іи ііі 
1’орега рег ргерагагзі а ііа  Ппе гіеІГаппо? (5. ВепеШ, «Ті-
&поІа»).

П р о ф е с с о р  Б а т т а л ь я .  — Ну н недальновидный же 
вы человек. Вы не поняли, что все студенты будут выну- 
ждеиы купить мою книгу, чтобы подготовиться в конце 
года к экзаменам?

138. аѵеге йеііе ѵегіігіе $орга чй иметь виды на ко
го-л.

139. аѵеге Іа ѵескгіа рій согіа сіі ипа 5раппа не
видеть дальше собственного носа, быть недальновид
ным:

— Е ' ргеіешЗе гіі І е ^ е г е  пе^Іі аз!гі е гіі ѵейег пеі Гиіиго, 
е &1і зсІоссЬі ^ іі сгейопо; т а  Ьа 1а ѵесЗиіа рій согіа <Іі ипа 
зраппа, рег 1е сове сЬе ^ іі зіаппо ^іпапгі... (Р. Рап^апі, 
«Сессо й  Авсоіі»)

— Он делает вид, что может гадать по звездам и пред
сказывать будущее, но что касается самого обычного на
стоящего — то он дальш е собственного иоса не видит...

140. теЦеге чс іп ѵегіігіа осветить, пролить свет на 
что-л.; подчеркнуть:

Ыаггапгіо іі ссшраззіопеѵоіе саво гіі Сессо сГАбсоіі, Ьо 
аѵиіо рег ргорозііо гіі гепгіег Г атіііаге 1га іі ророіо чиеі 
регіойо гіі з^огіа ііогепііпа, гіі т е і іе г  Іп ѵсйиіа, соте зиоі 
сіігзі, Іа ѵііа іп ііт а  (Зеі ГіогепііпІ... (Р. Рап^апі, «Леііега а
С'@о Всі$5апіх>)

И злагая печальную историю Чекко д ’Асколи, я ставил 
перед собою цель ознакомить публику с этим периодом 
истории Флоренции. Я хотел, как говорится, пролить свет 
на повседневную жизнь Флоренции того времени.

141. регйеге йі ѵейиіа потерять из виду.
142. гесііаге а ѵегіиіа исполнять, глядя в текст, с тек

стом і руках
ѴЕОІЛО 

а га»іоп ѵейиіа см. К-50.
ѴЕСЕТО а т  

ѵіѵо е ѵецсіо см. Ѵ-803.
ѴЕСИА і 

Іа ѵедііа Ьгипа см. В-1265.
143. соке (или поѵеііе, кіогіе) йа (гас)соп(аге а ѵедііа

ей россказни, гущин бред; плод больной фантазии.
144. Іаге 1а ѵедііа проводить ночь без сна, бодрство

вать:
Ьа вега 8і ІаСеѵа 1а ѵееііа іп сака гіеі сопіе... (М. й'Аге- 

%Ііо, «Еііоге Ріегатозса»),
С вечера мы собирались на всю ночь в доме у т'рафа...

145. Гаге <іі чс 1е ѵедііе аііе рапсассе вести пересуды
о чем-л.

146. Гаге ип ро’ йі ѵе§1іа потапцевать.
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147. шейегкі а ѵедііа а (+ ія П  слишком много вре
мени потратить на что-л заснуть за каКим-л. делом

148. рідііаге (и іи ргепйеге) цс а ѵед!іа брать измо
ром.

149. Іепеге ѵс^Ііа устраивать вечеринку; болтать, бе
седовать.
V РОПАКЕ ѵ

рій ѵаіе ипа (Іоппа Піапсіо сЬе сеяіо ѵедііапйо см. 
В-817.
ѴЕЬА /

150. а ѵеіе .сгоііПе (или ксіоііе, яріед.чіе; тж. а ріепе 
или  а допііе ѵеіс) на всех парусах; с попутным ветром; 
благополучно;

ІпІітііШ о, ітрассіа іо . рагеѵа 1а чиа т е п іе  Тоззе г іт г з іа  
іа іс  с ииаіо сшпе а (Зіггі аппі т еч іге  ІІ согро 5І ега Бѵііир- 
раіо а  доиПе ѵеіе (О Сптізчо, «Зоііге ііаііапе»).

3 1 танный, неуклюжий, этот солдат казался десятилет
ним робг іком по -му, тогда как физически он развивался 
ие по дням, а по часаѵ.

151. — апйаге (или Шаге, паѵійаге) а ^опТіе ѵе!е 
(или а ѵеіе ропііе, зсіоііе, ьріе^а(е) а) идти с попут 
ным ветром; Ь) преуспевать; идти успешно:

...Іе ЙІ55І сііе 5іаѵо Ьепе. Сііе ріі аГіагі т і  апгіаѵапо а 
ропГіе ѵсіс {Ь Вагіоііпі. «I асігі ё і ЬісісііН е»).

...я сказал ей, что у меня все хорошо, что дела мои идут 
как нельзя лучше.

Іп іап іо 1а йіііа Ѵап Ьеѵеп е Рооі ега гіизсііа а те ііе г з і 
гі’ассогс1о пеІГаіёопіспІо е ѵі паѵі^аѵа а ѵге!е зсіоііе с о т е  
зорга ип шаге с іетеп іе  <5. Раппа. «Ргиііі ргоіЬііі»).

Тем иремеі см фирме Ван Левен и Пул удалось уладигь 
разногласия и дела пошли вперед полным ходом.

Ъг ісса-. — Сі зопо к»огпа!е іп сиі раге сЬе іиЦо ѵасіа а 
рои Не ѵсіе (С. С. ѴіЫа. «II готапго йеі ^іоѵапі роѵегі»)

С п а к к а. — Бывают дни, когда каж ется, что все ндет 
как по маслу.

152. а ѵеіа е а гето  всеми силами, изо всех сил.
153. 5спга ѵеіа е хепха доѵегпо без руля и без ветрил:

...Іо зопо зіа іо  Іе#по зепга ѵеіа е зепга ^оѵегпо... рогіа*о 
а гііѵегві рогіі... гіаі ѵепіо зессо сЬе ѵарога 1а гіоіогоза 
роѵегіасіе... (йапіе АІі^Ніегі, «Сопѵіѵіо»).

.. я был как челн без руля и без ветрил... его бросает в 
разные гавани жестокий ветер иишеты..-

154. айаііаге Іе ѵеіе аі (или хесопйо іі) ѵепіо приспо- 
саб ліваться к обстоятельетвсм, действовать в зависимо
сти от обстоятельств.

155. аігаге Іе ѵеіе поднять паруса; двинуться в путь, 
уйти.

156. саіаг Іе ѵеіе а) убрать паруса; Ь) капитулиро
вать, сдаться.

157. сіаге Іе ѵеіе а ипа хрегапга питать надежду.
158. даге Іе ѵеіе аі ѵепіі взяться за какое-л. дело, на

чать что-л.
159. іаге ѵе!а поднять паруса, сняться с якоря; отпра- 

г;іті -я в пуп.; уехйть:
...Ъа~>1ч-рп1о сагісо Й’ого.. Іссе ѵеіа ѵегко 1а виа сШа...

(/. Саіѵіпо «ГіаЬе іісііапе»).
...ко аб ь. полный золота.., поднял паруса и направился 

к родному городу...

160. Уаге Гогга і!і ѵеіе е сЗі геші нажимать вовсю, на
прягать все силы.

І61 &'оііііагс 1е ѵеіе надувать паруса, двигать впе
ред:

ип  ѵепіо (Гіпіпіеггоііа Тогіипа ^опГіаѵа 1е ѵеіе гіеі ^аіеопе 
ІЪЬа (О. Тотазі сіі ЬатресІиза, «Чассопіі»).

Призменная удача сопутствовала галеону Ибба.

162. ішЬго^ііаге 1а ѵеіа аііа рапгапа образумиться, 
в иться за ѵм.

103. Іе^аге 1е ѵеіе іп рог4о завершить, довести до 
конца что-л.

164. гассодііеге іе ѵеІс л) свернуть паруса; Ь) закон
чить, завершить (<ѵло, предприятие).

165. 5сіс«1іеге (или ьріе^аге) іе ѵеіе поднять паруса; 
приступить к делу.

166. ѵоі^ег Іа ѵеіа зесопйо іі ѵепіо о* держать нос по 
ветру, приспосабливаться к обстоятельствам.

ассегіа И согзо. е роі $ріеда !а ѵеіа см. С-2824, 
іі Ьиоп поссЬіего т и іа  ѵеіа, т а  поп Ігатопіапа см.

N-328.
поп 5І рі^ііа і! ѵепіо а 1!а ѵеіа §еп7гі Ііселга сіеі пос- 

сЬіего см. Ѵ-281.
Ѵ ЕЬАКЕѵ 

ѵеіаге ГоссЬіо см. 0-232. 
ѵеіаге ^іі оссЫ а чсі см.. 0-233.

ѵ е ь е Ь с іа к е  о
ѵ еіе^ іаге  а §есопс1а см. 5-559.

ѴЕІ.ЕИО пг
167. соі ѵеіепо «иііе ІаЬЬга с пеной у рга, ехидно, зло.
168. апсіаге іп ѵеіепо вызвать острое недовольство, 

прийтись не по душе:
ГиШо йіззе, зРассіаіо: «Иоп Іі Га піепіе, еіі? Тап4о рег 1е 

Г ітр о гіап іе  ё ^иісіаге 1а тассп іп а , по?» Рагоіе ітргийеніі 
сЬе глі апсЗагоио зиЬііо іп іап іо  ѵеіепо. Кізрозі йа [Шо 
іопіо: «П согпе по» (Л. Ліогаѵіа, «Миоѵі гассопіі гогпапі»), 

Туллно нахально спросил: «Ведь тебе все равно? Для тебя 
ведь главное вести машину, не так ли?» Неосторожные сло
ва. У меня от них прямо желчь разлилась. Притворявшись 
дурачком, я ответил. «Конечно же».

169. аѵеге ѵе!епо іп согро быть язвительным, ехид
ным:

— Соза с!ігй ^ие1 Ьезііопе Йоп Койгі&о?.. Іпіапіо іі 
ѵеіепо 1 аѵгй іп согро, е зорга диаІсЬейипо 1о ѵогга зГо^агс. 
С о т е  Гіпізсопо чиезіе Гассепсіе? I соірі сазсапо зегпрге аі- 
Гіпеій; I сепсі ѵаппо аіі агіа.. (А. Мапгопі, «I ргопгеаяі
БрОЗІ» ).

«Что скажет эта скотина, Дон Родриго?.. Ж елчь в нем 
так и кипит, на кого-то ведь захочет он ее излит». Чем кон
чаются такие дела? Удары всегда достаются тем. кто по
беднее; бедняки всегда в ответе.

170. (аге (или теНеге) ѵеіепо вредить; пойти во вред, 
тап ^іаге  осіш е ѵеіепо см. 0-259.
т а п с а г е  рапе е ѵеіепо см. Р-276.
171. тапдіаге (или тазіісаге) ѵеіепо злиться, исхо

дить злобой:
«Ьа поппа ё аггаЬЬіаіа, поп зіа рій а ѵесіегсі рагііге. поп 

сі за іи іа  рій чиапсіо р аг ііат о » , йісеѵапо 1е ріссіпе... теп іге  
1а т а й ге  ассапіо аі гпагііо т а з ііс а ѵ а  ѵеіепо (Л. Раіаггезскі, 
« //  оіогпо е Іа поііе»),

«Ьабѵшка сердится, она не смотрят в окно, когда мы 
уезжаем, не машет нам вслед», — говорили девочки... а магь, 
сидя в машине рядом с мужем, злилась.

172. — Таге тапдіаге ѵеіепо отравлять жизнь.
«ЕИ, Ѵюіапіе, Іи риоі йігіо а ѵосе аііа: сЬе КаГСаеІе іио 

(риге 5е ГЬа Іаііо  шап^кагс ѵеіепо) рег чиеііа зіш раііа Іа 
рио сззег т о г іо  соп 1а созсіепга сіеі запМ...» (Е. Могапіе, 
«І/ізоІа йі Агіиго»).

— Да. Виолаите, ты можешь открыто сказать, что Раф- 
ф аэле относился к тебе действительно так, что его соб т ь  
может быть спокойна (хоть, правда, и горечи ты хлебнула 
к _ чало).

5сЬІ2 2 аге ѵеіепо йадіі оссЬі см. 0-204.
173. 5таи іге  5 ію ѵеіепо излить свою желчь:

Ьиі зіаѵа іш тегзо  апсога іп зио Іаѵого, рагессііі ііеі зиЬаІ- 
іегпі ^ іа  зі ѵезііѵапо рег изсіге. Апазіазіо е Ри^ііезі /гаппо 
зет р ге  / геііа сіі апйаге Гиогі рег зпіаШге П Іого ѵеіепо 
(Е. Ѵіііогіпі. «Ріссоіа ЪогдНезіа»).

Ои еще был погружен в работу, когда его подчиненные 
одевались, собираясь уйти. Аиастазио и Пульези всегда то
ропились выйти на улицу, чтобы излить свою желчь.

174. 5 ри(аге (или БсЬігхаге) ѵеіепо изливать злобу, 
дышать ненавистью:

Егапо ассогзі апсііе аіігі ѵісіпІ. 5апіо МоНа... Зрегапга, 
зиа зогеііа, ѵеггіе сіаііа Ьііе, зриіапсіо ѵеіепо сопіго і Тгао... 
(С. Ѵег<?а, «Мазіго-йоп Оезиаісіо»).

Прибежали еще соседи. Санто Мотта, ...Операнда, его 
сестра, позеленевшая от злости, клявш ая всех Трао на чем 
свет стоит...
Гасдиа сЬе согге поп рогіа ѵеіепо см. А-207.
ЬеІІа то§ ііе , сіоісе ѵеіепо см. М-1683.
пеііа сосіа 5Іа ! ѵеіепо см. С-2060.
іі сгап іетр о  а’ ^гап попіі ё дгап ѵеіепо см. Т-303.
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ітіі_Іе киііе ІаЬЬга е іі ѵеіепо пеі сиоге см М-1409, 
т о г іа  1а Ьехііа, ярепіо іі ѵеіепо см. В-631, 
гпогіа 1а яегре, зрепіо іі ѵеіепо см. 5-074. 
пиігі Іа яегре іп зепо (і ассепйега ѵеіепо см. 5-675. 
одпі яегре Ьа іі 5ііо ѵеіепо см. 5-676.
175. іі ѵеіепо 5І зредпе соі ѵеіепо ргоѵ. эг клии кли

ном вышибают.
іі ѵеіепо 5Іа пеііа сойа см. С-2060.
ѵірега т о г іа  поп тогйе зепо, т а  риг іа  т а і  соН’оЛог 

Йеі ѵеіепо см. Ѵ-618.
ѴЕЬЕМ0$0 ад§

Ііпдиа ѵеіепоза см. І_ 640.
ѴЕЬЕТТА [

176. 5(аге аііе ѵеіеііе (или аііа ѵеіеііа) быть начеку, 
настороже.
ѴЕІХО от

177. ѵеііо (З’ого миф. золотое руно.
Ѵ ЕЬИ ЛО  от

гаглра сіі ѵеііиіо см. 2-6.
178. (Зі ѵеііиіо очень хороший, дорогой.
179. 5и1 ѵеііиіо легко, гладко, как по маслу:

■— Т і! К о йіа пеі гіиБсіге а есепгіеге пеі воиеггапео. Роі, іі 
діосо ё іаііо . Тга Гаііго. бага с о т е  Іаѵогаге міі ѵеііиіо 
(/. Вегіаггі, «Соте Ьеге ип саНё»),

— Главное, чтоб удалось спуститься в подземелье. Тут, 
считан, дело сделано. Все остальное — пустяки.

180. ЬаІІаге (или кіаге) киі ѵеііиіо как сыр в масле 
кататься, жить припеваючи:

«Л Рагі^і БІаѵо міі ѵеііиіо... аррагіатеп іо , аиІотпоЬіІе, 
ашісігіе, теіагіопі {егпшіпііі... 5аре4е, б о і і о  ^ие5^'иШтпо акреі- 
іо, Рагі^і ё Шеаіе» (Д. Могаѵіа, «II соп^огтівіа»]

— В Париже я жил в свое удовольствие: большая квар
тира, машина, много друзей, связи с интересными женщи
нами... Вы знаете, в этом последнем отношении Париж 
идеальный город.

181. с а тт іп а ге  (или  апгіаге, соггеге) хиі ѵеііиіо идти 
неслышным шагом; легко продвигаться вперед; Ь) идти 
как по маслу:

N6110 зігайа сТіе Ьо йеііп ііа «іпйігеНа» 5І сатп ііп а , ^гагіе 
ай ипа зоНісе Іедде, зиі ѵеііиіо (С. Магоііа. «-Маі сіі Саі- 
Іегіа»),

По дорожке, которую я бы назвал «не прямой», благодаря 
мягкости закона, можно идти и в ус не дуть.

182. сгезсеге зиі ѵеііиіо жить на всем готовом, в до
вольстве:

...(Зиезіе га^агге б о п  зет р ге  зіа іе  соп 1а тай ге . б о п о  сге- 
зсіиіе зиі ѵеііиіо, Наппо ѵізіо И топйо йіеіго і ѵеігі. (^иапйо 
5і Іга ііа  йі саѵагзеіа, поп заппо е сазсапо таіе (С. Раѵезе, 
«Тга йоппе зоіе»),

...Эти девочки всегда держ ались за мамину юбку, они 
выросли на всем готовеньком, как оранжерейные цвеючки, 
а когда нм приходится самим выходить из затруднений, они 
не знают, как это делается, н ломают себе шею.

183. ^іосаге зиі ѵеііиіо играть на выигранные деньги; 
играть ничем не рискуя.

184. іепеге пеі ѵеііиіо тщательно оберегать:
Мі іогпагопо іп ш епіе О ізеііа е 1е П^ііе; іі пе^огіеііо, 

«сі з іа т о  гізігеііе» , е Іи ііо  рег Іепегіь а Іат піепіе. пеі ѵеі- 
Іиіо (С. Раѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

Я снова вспомнила Д ж изеллу и ее дочерей, магазинчик, 
ее слова «приходится экономить» — и все это для того, что
бы сделать из девочек бездельниц и нежеиок.

185. ѵіад^іаге зиі ѵеііиіо жить припеваючи:
Тгоѵа ип согеоегаГо сііе 1о Га гіеЪиНаге іп ипа гіѵізіа а! 

Ілгісо... Оі И со т іп с іа  а ѵіа^&іаге зиі ѵеііиіо.... {С/. 8іто- 
пеііа, «Тігаг таШпа»).

Ким и нашел балетмейстера, который устроил ему дебют 
в ревю «Лирико»... С тех пор он заж ил припеваючи..

тап о  йі ^егго е диапіо гіі ѵеііиіо см. М-461. 
йі зіорра поп 51 ?а ѵеііиіо см. 5-1791.

ѴЕШ  т
ѵеіо пего см.. N-2 0 0 . 
186. іі іпогіаі ѵеіо бренная плоть.
187. зоііо іі ѵеіо под покровом, под видом чего-л.

188. соте ѵеіо ііі сіроііа ^  тонкий как паутина, как 
папиросная бумага:

Сіі оссііі сЬіагі оѵаіі 1е раІреЪге рій езііі сГип ѵеі <11 
сіроііа (1. Рігапііеііо. «Моѵеііе рег ип аппо»).

Светлые удлиненные глаза с почти прозрачными веками.

189. гіерогге (или Іазсіаге) іі ѵеіо уйти из монастыря, 
расстричься.

189а. !аге ѵеіо скрывать, утаивать.
190. тей еге (или йіепйеге) ип ѵеіо §и чс забыть, пре

дать забвению что-л.
191. теи еге  і1 ѵеіо сііпапгі адіі оссЫ ^  закрывать 

глаза на что-л.; не желать видеть, замечать что~л.
192. рагіаге зепга ѵеіо говорить откровенно, начи

стоту:
— «.II зио осііо ё гпогіаіе; ей Іо о р г іт а  о роі йоѵгеі 

ргоѵагпе ГеНеіІо. 5і рагИ йипс^ие зепга ѵеіо... (Р. Рая[алі,
«Сессо й’АзсоН»).

— ...Она смертельно ненавидит меня. И рано или поздно 
я это почувствую. Итак, надо сказать откровенно самому 
себе...

193. ргепйеге Н ѵеіо постричься в монахини:
Риге, зе поп т ’іп§аппо. аѵеіе ш озігаіо рег т е  ипа зресіаіе 

р гети га , Іогзе зарепііо сЬе сіеѵо ргепйеге іі ѵеіо е ?огзе 
регсЬё зепііѵаіе сЬе поп его сопіепіа (О. Ріог>епе, «Ьеііеге 
сіі ипа поѵігіа»).

Но если я не ошибаюсь, вы проявили ко мне особое вни
мание, вероятно зная, что я собираюсь «остричься и мне 
это не очень по дуиіе.
194. §оІ1еѵаге іі ѵеіо (тж. хітарраге і ѵеіі) припод

нять завесу, раскрыть тайну.
$4епЙеге ип ѵеіо зи ^с см. Ѵ-190.
195. іігаге іі ѵсіо ^и^Іі оссЬі закрывать глаза на 

что-л.
сІ еогге диапіо ип ѵеіо сіі сіроііа см. С-2791.
196. іі ѵеіо ё сасіиіо сіа^іі оссЬі (словно) пелена 

упала с глаз.
ѴЕЬОСЕ а§8

197. ѵеіосе соте ип сіаіпо (или ипа Іерге, ипа гоп- 
сІіпе) быстрый как молния, как птица; быстроногий как
лань:

І /е Іе т е п Іо  рій регісоіозо йеІГаіІассо йеі Ьі^иге ё Воііапо, 
ип «ріссоіеііо»... ѵеіосе с о т е  ипа Іерге... («Оіогпі», 6 йісет- 
Ьге 1973).

Самый опасный нападающий лигурийцев — Боллано-коро- 
тышка... быстроногий как заяц.

.^иіпсГі, ѵеіосе с о т е  ип йаіпо, іп!і16 1а рогіа йеііа Ігаі- 
іогіа е зсотрагѵ е {А. Мѵгаѵіа, «Миоѵі гассопіі гогпапі»),

...и в одно мгновение он очутился у двери траттории и 
исчез.

соп$ідІіо ѵеіосе, репіітепіо іагйо см. С-2472.
ѴЕМА I

198. ѵепа й’ого золотая жила, золотое дно, источник 
обогащения.

199. — ігоѵаге ипа ѵепа а ’ого ^  найти золотую жилу, 
наткнуться на золотое дно.

2 0 0 . гісса ѵепа а) богатая рудная жнла; Ь) большое 
дарование, яркий талант

201. сіі (Ьиопа) ѵепа (обыкн. употр. с гл. Гаге, Іаѵо- 
гаге, есс.) с удовольствием, с энтузиазмом, с пылом, 
с подъемом.

2 0 2 . Іп ѵепа (обыкн. употр. с гл. еззеге, зепіігзі, т е і-  
іег5 І) в ударе; в форме, в хорошем настроении:

Созі і ^іосаіогі зі те ііеѵ гп о  іп ѵспа е 1а зегаіа раззаѵа 
а ііе е г ізз іт а  {/-. Сариапа. «И ргсѵозіо Мопіого»).

Игроки приходили в азарт, и вечер заканчивался общим
весельем.
203. іп ѵепа с5і (+ш /-) (обыкн. употр. с гл. е5 5еге, зеп- 

іігзі) способный, расположенный, в силах (сделать 
что-л.).

II зог Р ізеііо  сгшаі ега іп ѵепа йі сЬіассЬіегаге (С. Ко- 
дагі, «Ье аѵѵеп(иге йі Сіроіііпо»).

Теперь синьору Горошине пришла охота поговорить.
С б зіто  Созі, сііе аѵеѵа сепаіо йа чиаісііе ога> поп ега Іп 

ѵепа іп чиеі п іотеп іо  йі іяге т і а  гіѵоіихіопе {і>. Мѵгис- 
сіііо, «Ѵііа гпогіс е шігасоЦ ііі Созіпю Созі»)у
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Козимо К«5зи, недавно пообедавший, не был расположен 

в эту минуту совершать переворот.

поп аѵеге хапдие пеПе ѵепе см, 5-152.
204. аѵеге ипа ѵепа Йі гіоісе быгь простаком, дураком, 

«с приветом».
зепііге іі дЬіассіопеІІе ѵепе см. С-389.
205. (а^Иаге 1е ѵепе а цсі перерезать вены кому-л.; 

убить, погубить кого-л.:
5іе}апо. — СНе е ѵеппіа а Гаге чиезіа вщиога, цие? Е 

ѵепиіа а сШ іатагт і?
Яоггд — 5епіі сЫ рагіа гіі гііГГатагіоле?
Зіе}апо. — Ё ѵ е т ііа  а ІаЕІіагші 1е ѵепе (С. О. Ѵіоіа, «И 

готапго йеі діоѵаш роѵегі»).
С т е ф а п о. — Зачем пришла сюда эта особа? Чтобы меня 

оклеветать?
Р о ц ц о. — Послушай, кто тут говорит о клевете?
С т  е ф а  и о. — Она пришла меня погубить.

206. Іосгаге Іа ѵепа вскрыть вены.
207. ігоѵаг 1а ѵепа сіі цсі найти чье-л. слабое место. 
о |і Ьоііе іі хапдие пеііе ѵепе см. 5-181.
поп діі гііпаче хапдие леііе ѵепе см. 5-189.
50Но ріопіЬо 5І ігоѵап 1е ѵеле іГого см. Р-1830. 

Ѵ Е\А М /ІС
208. аѵег 1а тей ад ііа  сіі 5ап Ѵепапгіо га быть везу

чим.
ѴЕШ ЕММІА [ 

ип сапехіго сГиѵа поп Іа ѵеийепітіа см. С-507, 
поп ѵ’ё саіііѵо рапіеге, сЬе поп 5’айоргі аііа ѵепсіегп- 

пііа см. Р-313 
Ѵ Е ^ Е К Е  ѵ

209. ѵепііегві рег цй выдавать себя за кого-л. 
ѵепгіеге Гапігпа аі йіаѵоіо см.. А-817. 
ѵепгіеге (Йі) зоііо Ьапсо см. В-165.
ѵепйеге Ьоххоіеііі см. В-1053.
ѵепйеге а Ьгассіа см. В-1141.
ѵепйеге Іе ЬийеІІа а Оіо см. В-1368.
ѵепйеге а сапсеііо сЬіи$о см. С-402.
ѵепйеге аііа сапйеіа см. С-414
ѵепсіеге сага 1а ѵііа (или 1а реііе) см. С-1001.
ѵепйеге сагоіе см. С-1008.
ѵепйеге сагоіе рег гарегопгоіі см. С-1009.
ѵепгіеге 1а реііе а Ьиоп тегсаіо  см. Р-1065.
ѵепйеге іі сегѵеііо а Й гатте  см. С-1616.
ѵепйеге сіапсе см. С-1787.
ѵепсіеге цс рег сопіапіі см. С-2486.
ѵепсіеге сгияса рег (агіпа см. С-3115.
ѵепгіеге Ігоіісіе см. Р-1375.
ѵепйеге Гито см. Р-1451.
ѵепсіеге (Іа) да ііа  (или іі даМо) іп 5ассо (или а хса- 

(оіа сЬіиьа) см. С-260.
ѵепйеге 1а Іаиа рег сарессЬіо см. Ь-117. 
ѵепйеге а ІіЬЬге см. Ь-535.
ѵепйеге Іиссіоіе рег Іапіегпе (или рег іасеііе) см. 

Ь-143.
ѵепсіеге пего рег Ьіапсо см. В-704, 
ѵепсіеге ип оссЬіо с.м. 0-234.
ѵепйеге о^ні сояа Гіпо аііа вопп(еІІ)а см. С-892, 
ѵепйеге аііа рагі см. Р-433. 
ѵепйеге рагоіе см. Р-580. 
ѵепйеге Іа реііе а Ьиоп тегсаіо  см. Р-1065. 
ѵепсіеге Іа реііе йеН'огзо (р гіта  й’ат тах га Н о  или ргі- 

т а  й’аѵег1о иссізо, Йі рідііагіо) см. Р-1066. 
ѵепйеге Йеііе реге см. Р-1275. 
ѵепйеге чс рег ріасеге см.. Р-1475. 
ѵепйеге рег ип р'аНо сіі ІепІіссЬіе см. Р-1537. 
ѵепйеге рег циаИго раІапсЬе см. Р-120. 
ѵепйеге соп гіриіагіопе см. Р-246. 
ѵепйеге а готрісоМо см. К-517. 
ѵепйеге іі хоі Йі Іидііо (или (3’а^о5Іо) см, 5-959. 
ѵепйеге а ѵепіип зоійо рег Ига см.. 5-929. 
ѵепсіеге ѵехсісЬе см. Ѵ-416. 
ѵепйеге ѵе^сісЬе рег Іапіегпе см. Т.-143. 
со те  ѵепйеге 1а ѵііеііа пеііа зіаііа см. Ѵ-779.

сотргаге е поп ѵепйеге см. С-23С4. 
рагеге диеііо сЬе ѵа а ѵеіігіеге 1е яоіеііе см.. 5-967. 
зареге ѵепйеге 1а зиа (или ргоргіа) тегсапгіа см. 

М-1199.
сояе сЬе поп (1е) ѵепсіопо діі ярегіаіі см, С-2874.
210. Йа ѵепсіеге хоть отбавляй, сколько угодно, с из

бытком; хоть пруд пруди:
Регпапйа. — Но іогіо оч! Но гакіопе?
Ві^сісіо. — Кадіопе, га^кнн сіа ѵепгіеге (Г Роззепіі, «ѴІІ- 

ІеѴа іиогі рогіа»).
Ф е р н а  н д а .  — Я права или неправа?
Р и н а л ь д о .  — Права, сто раз права.
Ь ’е5ІаІе зсогза  5І ё ш езза іп  Іе з іа  ді Ігец цеп іаге  ип согзо 

(Зі рагасасІиП зи... С еіез ііп а  ё ипа г а ^ а 22а сНе /ш  Іе ^а іо  йа  
ѵепсіеге (Л. Заіѵаіа^^іо, «ѴасгоЬаіа»).

Прошлым летом ей взбрело в г^ілову посещать курсы 
парашютистов. Д а, у Целестины храбрости хоть отбавляй.

— Ка^'а^го, 1 ц сога^^іо пе Ііаі (За ѵепгіеге, регб соі шіо 
рагігопе ё ш е^ііо сЬе поп сегсііі (1і іаг сопозсепга... (/. Саі- 
ѵіпо, «ріаЪе ііаііапе»),

— Храбрости тебе, пареиь, не занимать, ио лучше ие 
пытайся знакомиться с моилі хозяином...

ГаІІегіопе поп 5І ѵепйе пё 5І сотрга см. А-332. 
сЬі (іеІГаНгиі (гоЬа) ргепйе, Іа киа ІіЬегіа ѵепйе см.

Ь-547.
сЬі Ьеп Лопа, саго ѵепсіе, 5е ѵіііап поп ё сЫ ргепйе см. 

Ѵ-574.
сЫ сотрга іі тадізігаіо , ѵепйе 1а діизіігіа см. М-111, 
а сЬі соіпрга поп Ьа$1апо сепСоссЬі, а сЬі ѵепйе пе 

Ьа^іа ипо зоіо см. 0-240.
сЬі сотрга а Іетро, ѵепсіе поѵе рег аКгі е ип рег яё 

см. Т-297.
Йоппа сЬе ргепйе, 5І ѵепйе см, 0-809.
(ё) тедПо саза а Іегга, сііе ѵепгіеге а саісіпа см. 

С-1204.
гіеі діийігіо одпип пе ѵепйе см. О 746. 
поп ості ЬоИеда пе ѵепйе см. В-1103. 
поп 5І ѵепйе Іа реііе р г іта  сЬе « 'атіпаггі Гогзо см. 

Р-1074.
поп 1о ѵепйе 1о зрегіаіе см. 5-1384.
Гопоге поп 1о ѵепйе Іо крегіаіе см. 0-395. 
йеііа рагіепга поп пе ѵепйопо ^іі зрегіаіі си. Р-920. 
р гіта  йі ѵепйег 1а реііе сопѵіепе а т т а . ’ггаг Гогяо см. 

Р-1074.
ѵепгіегеЬЬе Іа сатіс іа  см. С-299.
211. Іа ѵепйо (или гіѵеп(іо) со те  ГЬо сотртаіа (или 

кепіііа) за что купил, за то и продаю; что слышал, то 
и говорю.

ѵепйегеЬЬе іі пойо йеі соііо... см. N-376.
ѴЕ\ОЕТТА /

212. а ѵепйеііе в большом количестве, в изобилии.
213. іаге ѵепйеііа йі цсі отомстить кому-л., отыграться 

на ком л.
сЬі Іио"о е іетр о  акреііа, ѵейе аіііп 1а яиа ѵепйеііа

см. 1.-987.
214. Іа ѵепйеііа поп капа ріада ргоѵ. месть ран не 

лечит.
VЕN^IСАКЕ ѵ 

поп с’ё соха сЬе 5І ѵепйісЬі ріи йеі іепіро си. Т 310. 
ѴЕМОІТОКЕ от

215. ѵепйііоге йі (и то  шарлатан:
Ё рій ргезипіиозо, рій ѵепгіііоге сіі Тито е рщ  азіпо (іе^ІІ 

аіігі (/<- ВассНеІІі, г /  іге чсіиаѵі (іі Сіиію Сеааге»).
Он много о себе думает, а на деле — мыльныіі пузырь а 

глупее других.
ЬЧтЬопііоге иЪЪігіі зепга оЬіеНаге. Т'! 11 і зі ргесірііагопо 

йепіго а ѵаіапда... Іо г іт а з і а р ігіаге соі ѵелаііоге сЗі кито, 
Іапіо зареѵо сНе Ьазіаѵапо Іого (5. 5 івпогопі, «Теъіітопшпга 
й'ассиаа»).

Зазы вала подчинился без возражений. Все толпой устпе- 
мились в барак...Я  остановился поговорить с м им  мошен
ником, потому что знал, в бараке справятся и без меня.

йа ѵепйКоге йі реге соііе см. Р-1263.
Ѵ Е ^ І Л О  

реппа ѵепйиіа см. Р-1162.
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ѴЕМЕРАМОА 
еввеге со те  Таййео е Ѵепегап^а см. Т-23.

ѴЕМЕРШ т 
(Шеііо сіі іге ѵепегйі 5и циайго см. 0-402.
216. поп аѵеге (или поп роккесіеге) іиШ і киоі ѵе- 

пеггіі быть не в своем уме:
«...Ма іо піі сЫейеѵо Боііапіо <;і;(I сііе роіга сііге аі 

сотгліББагіо т а й а т а  Р ігтіп о ... ОікЧІа сага ;;і іѵапе поп ро5- 
кіегіе (и ііі і Биоі ѵепеГсіі е рио сгегіге ігіаБрейаІе е Б р і а с е ѵ о і і  
сотріісахіопі...»  (А. й е  Апкеііз. «И тіБІего йеііе іге сгсііі- 
йее» ).

— ...Я все думаю, что может ск232ть комиссару мадам 
Фнрмигсо... У нее не все дома, и она может неожиданно и 
неприятно осложнить дело.
ссгсаге Іа Ракциа іп ѵепегііі, циапгіо ®і рио аѵеге іп 

ііошепіса см. р-725.
екзеге со те  Іа піекяа сіеі ѵепегйГ капіо (сЬе поп Ьа 

ргіпсіріо пе Нпе) см. М-1256. 
сЬі гіііе ѵепегаі, ріапде Іа сіотепіса см. 3-2. 
діі т а п са  ип ѵепегііі см. 0  601.

ѴЕКЕРЕ
217. §іагс1:по с!і Ѵепеге квартал публичных домов.
218. иссеііо сіі Ѵепеге пткца Венеры, голубь.
Вассо, іаЬассо е Ѵепеге гіаисоі: Гиото іп сепеге см.

В -3 3 .
219. пё гіі Ѵепеге пё ііі Магіе, поп 5І крова е поп кі 

рагіе рю ѵ. не женись и не отправляйся в путь ни в пят
ницу, ни во вторник.
ѴЕМЕ2ІА 

ІІ того  йі Ѵепехіа см. М-1919.
іі Ьіапсо е іі пего Ьап Іаі.о гісса Ѵепехіа см. В-706. 

ѴЕКІРЕ ѵ
220. ѵепіге сои ціі «гулять» с кем-л. 
ѵепіге (іп) ассопсіо см. А-86. 
ѵепіге агійохко а... см. А-295.
ѵепіге іп ЬаІІо см. В-135, 
ѵепіге (1і ВагЬегіа см. В-268, 
ѵепіге пеііа Ьагса сіі чгі см. В-287.
221. ѵепіге Ьепе [таіе] получиться [не] удачно.
222. ѵепіге (а) Ьепе хорошо расти уродиться (о рас

тениях) .
ѵепіге іп (или а) Ьосса см. В-929, 
ѵепіге аііе Ьгиііе соп <]іі см. В-1293. 
ѵепіге іп (или а) саіпро см. С 394. 
ѵепіге 5и1 сапіо см. С-580, 
ѵепіге аі сареііі см. С-654, 
ѵепіге а саро йі цс см. С-687.
— ѵеліге а саро гіеііа таіахха см. М-926.
— поп ѵепіге а саро йі пиііа (или йі піепіе) см С-688, 
ѵепіге іп саро см. С-810.
ѵепіге 5и1 саро см. С 741.
ѵепіге 1га саіНѵе т а п і см. М-684
ѵепіге а!1а сегса см. С-1528.
ѵепіге іп сЬіаго см С 1677.
ѵепіге іп сосса см. С-2001.
ѵепіге аііа соіоппа см. С-2163.
ѵепіге аі соііеііі см. С-2278.
ѵепіге соіпойо см. С-2320.
ѵепіге а сопсіо см. С-2399.
ѵепіге а сопНікіопе см. С-2429.
ѵепіге аі сопциіЬик см. С-2450.
ѵепіге сіаііа сопхита см. С 2478
ѵепіге согіо см. С-2860.
ѵепіге аііе согіе см. С-2861.
ѵепіге рег 1е согіе см. С-2862.
ѵепіге гіаМа со5*о1а Йі А ііато см. А-269.
ѵепіге киііа сиссита см. С-3125.
ѵепіге <1аІ "йоге см. С-3289.
ѵепіге а ііекіго см. 0-21.9.
ѵепіге а іШеіІо см. 0-432.
ѵепіге а Йіге росо (или пиііа) см. 0-511.
ѵепіге а Йікедпо см. 0-627.
•’ешге іп сіЬриІа соп $е 5Іе$50 см. О 652

ѵепіге а Йоіігіпа см. 0-883.
ѵепіге аі сіипяие см. 0-929.
ѵепіге а^іі еНеІіі см. Е-34.
ѵепіге іп еііеііо см. Е-35.
ѵепіге аІГегдо см. Е-131.
ѵепіге аП’екса см. Е-174.
ѵепіге аІГеврегітепіо іІеІРагті см. Е-199.
ѵепіге іп (или а) 1а$1ііло см. Р-237.
ѵепіге аі Іаііо см. Р-289.
ѵепіге аі Іаііі см. Р-290.
ѵепіге іп Іаѵоге 6і цсі см. Р-3-37.
ѵепіге а Іеггі см. Р-447.
ѵепіге аі ІеггІ (согіі) с.м. р-459.
ѵепіге а Шаге Іа киа сапара (пеі сгоссЫо) см. С-400.
ѵепіге а Гіпе см. Р-826.
ѵепіге а Ігиііо с.м. Р-!406.
ѵепіге Іиогі см. Р-1574.
ѵепіге (иогі соп... см. Р-1575а.
ѵепіге а даііа см. 0-61.
ѵепіге сіаііа д а те ііа  см. 0-203.
ѵепіге а  дага см. 0-232.
ѵепіге а дагЬо см. 0-236.
ѵепіге гіаііа ^аѵеііа см. 0-312.
ѵепіге сіаііа діЬегпа см. 0-442.
ѵепіге дій см. 0-712.
ѵепіге дій ііаііе пи"ОІе см. N-626.
ѵепіге іпсопіго а цгі см. 1-180.
ѵепіге Йаііе Іпгііе см. 1-199.
ѵепіге рег Іапа е іоглагкепе (или ігхепе) (о5о см. 

Ы 1 3 .
ѵепіге іп ІеЧега см. 1.-454.
ѵепіге (Лі Ісѵапіе см. Ь-510.
ѵепіге аПа (или іп) Іисе см. 1.-831.
ѵепіге Йаііа Іипа см. І.-899.
ѵепіге Йаііа Іипа сіеі коіе см. Ь-812.
ѵепіге іга та д д іо  е ^іидпо см. М-100.
ѵепіге т а іе  см. Ѵ-221.
ѵепіге а тап со  см. М-347.
ѵепіге тап со  см. М-348.
ѵепігхі тап со  см. М-349.
ѵепіге [Іа та п о  см. М-085.
ѵепіге аііе т а п і см. М-686.
ѵепіге рег 1е т а п і см. М-687.
ѵепіге коііо (или а) т а п о  см. М-688.
ѵепіге (Лаі 1а Месса см. М-1021а.
ѵепіге теп о  см. М-1114.
ѵепіге теп о  а чіі см. М-1115.
ѵепіге теп о  а цс см. М-1116.
ѵепіге теп о  гіеііа іегга см. Т-433.
ѵепіге іп теп іе  см. М-1171.
ѵепіге а т е г г а  Іа т а  см. Ь-95.
ѵепіге а т е г г а  ^рагіа см. 3-1225.
ѵепіге а тікегісоггііа см. М-1558.
ѵепіге ііаі т о ііо  аі росо см. М-1712.
ѵепіге а! піотіо см. М 1809.
ѵепіге Йаі топ ііо  сіеііа Іипа см М-1755.
ѵепіге іп ток іга см. М-2103.
ѵепіге ііа! ти ііпо  см. М-2155.
ѵепіге (За.1 піепіе см. N-561.
ѵепіге аі поссіоіо см. N-335.
ѵепіге а поіа см. N-398.
ѵепіге а поіа Нпо аііе Іакіге (или а тиг.ссіоіі, апсііе 

а 5Э55І) см. N-399. 
ѵепіге іп лоіа см. N-469. 
ѵепіге Йаі пиііа см. N-561. 
ѵепіге іп ойіо см. 0-260. 
ѵепіге аІГогессЬіо см. 0-589. 
ѵепіге рег 1’огте  сіі цсі см. 0-618. 
ѵепіге іп рагеддіо см. Р 410 
ѵепіге а рагоіе соп чгі см. Р-587. 
ѵепіге [ІаІІе рагоіе аі Таііі см. Р-290. 
ѵепіге а раііі соп уіі см Р-891.
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ѵепіге іп репзіего см. Р-1225. 
ѵепіге 1га і ріейі см. Р-1582. 
ѵепіге іп рій еіа см. Е-262. 
ѵепіге аі росо см. Р-1919. 
ѵепіге аііе ргезе см. Р-2255. 
ѵепіге а(І) рго йі дс см. Р-2321. 
ѵепіге а ргоѵа см Р-2368. 
ѵепіге а пиез1і (еггі см. Р-447. 
ѵепіге аі диіа см. (^-119. 
ѵепіге аІ!а гадіопе см. К-82. 
ѵепіге аі геййе гаііопет см. Г?-154. 
ѵеп/ге аііа гіЬаІіа см. К-301. 
ѵепіге а гіѵа см. К-459.
ѵепіге а К ота е поп ѵесіеге (или зепха ѵеііеге) іі рара 

см. Р-350. 
ѵепіге аііс гоГіе см. К-572 
ѵепіге аііе гоііе соп цсі см. К 578. 
ѵепіге а зсЬіГо см. 5-428.
223. ѵепіге сіа зё прийти, явиться собственной персоной.
ѵепіг Гиогі йеі зетіпа іо  см. 3-613.
ѵепіге аі зойо см. 5-856.
ѵепіге аі $о1і!о йі цй см. 3-930
ѵепіге аі ііі хорга см. Ь-1068.
ѵепіге аі йі корта йі цс см. 8-10С9.
ѵепіге зоИо см. 8-1191.
ѵепіге аі йі зоііо см. 8-11913.
ѵепіге соііа яраііа іп т а п о  см. 5-1226.
ѵспіге а зіотасо  см. 8-1783.
ѵепіге аііе зігеііе см. 8-1938.
ѵепіге зи см. 8-2001.
ѵепіге 5и со те  ГипдЬі см. Р-1478
ѵечіге зи йаі пиііа (или йаі піепіе) см. N 561.
ѵепіге аііа зиа см. 8-2075.
ѵепіге аі Іадііо йі дс см. Т 40.
ѵепіге іп Іадііо см. Г-41.
ѵспіге іп Іаісніо см. Т-50.
ѵепіге іп Іазса а цй см. Т-106.
— поп т і  ѵіспе пиііа (или піепіе) іп іазса см. Т-107, 
ѵепіге іп Іезіа см. Т-604.
ѵепіге а (или іп) Ііго см. Т-683, 
ѵепіге іп іопо см. Т-737, 
ѵепіге а Ігоѵаге цсі см. Т-953, 
ѵепіге іп идріа см. 1>43. 
ѵепіге соІГиІіѵо іп т а п о  см. 0 -311а. 
ѵепіге а ѵіе йі Гаііо см. Ѵ-457. 
ѵепіге а ѵіа сіі заіиіе см Ѵ-514. 
ѵепіге йаііа гоііа см. 2-79. 
ѵепіге іп гіь< ІатепГо см Х-101а. 
апйаге е ѵепіге см. А-714.
— поп (аге сЬе апйаге е ѵепіге см. А-7І5. 
апііаге е ѵепіге со те  Гор! іп ип ^гапаіо см. Т 744. 
азреііаге та ^ д іо  сііе ѵеп^а см. М-97.
Гаге ііе е ѵепііе см. 1-398.
Гаге ѵепіге Гассійі? см. А-77.
{аге ѵепіге Гасяиа аП’и ?о1а (или Гасчиоііпа іп Ьссса)

см. В-895.
Гагзі ѵепіге Гасциоііпа аііа (или іп) Ьосса см. В 865. 
Гаг ѵепіг агсо Йі зіотасо см. А-998.
Гаге ѵепіге 1а ЬагЬа см. В-248.
Гаге ѵепіге 1а Ьаѵа аііа Ьос;а см. В-374.
Гаге ѵепіге і Ьоічіопі см. В-1023.
Гаге ѵеяіге Іа сасііегеііа см. С-7.
Гаге ѵепіге Ггеййо см. Р-1273.
Гаге ѵепіге Гиогі 1а ЬезГіа см. В-625.
Гаге ѵепіг оііі іі сіеіо см. С-1848.
Гаге ѵепіге Гіпейіа аі то г іі см. 1-235.
Гаге ѵепіге іі ІаМе аііе діпоссЬіа (или аі ^о т ііі)  см.

I. 234.
Гаге ѵепіге Іе Іигегіоіе (пеііо зіотасо) см. Ь-840.
Гаге ѵепіге ІІ т а іе  Йі саро а чй см. М-182.
Гаге ѵепіге іі т а іе  сіеі тізегеге см. М-191.
Гаге ѵепіге 1а июзіаг^а аі пазо см. М-2090.

.Чге ѵепіге посіо (аПа или Іп ^оіа) см >Т-366.
Гаге ѵепіге 1а реііе Й'оса (или Йі сарропе) см. Р-1019.

- &1і ѵіеп 1а реНе Й’оса (или <11 сарропе, йі даіііпа) 
см. Р 1020.

Гаге ѵепіге аііа гадіопе см. ГС-70.
Гаге ѵепіге Іа зепаре аі пазо см. 8-618.
Гаге ѵепіге і ѵарогі а цй см. Ѵ-77. 
д.осаге а Не е ѵепііе см. 1-399.
Іаѵогаге соте  ѵісп ѵіепе см. Ь 259. 
рідііагзеіа со те  ѵіепе см. Р-1803.
ріетііаге (или ргепйеге) іі Іеп.ро сЬе ѵіепе см. Т-280, 
зепіігзі ѵепіге Гасциа (или Гасс;иоііпа) аПа (или іп) 

Ьосса см. В-865.
ѵіѵеге зіссоте І1 ѵепіо ѵіепе см. Ѵ-274.
224. со те  ѵіеп(е) ѵіепе (тж. ѵепда сЬе ѵепца) бес

порядочно, как придется:
Е рагіо ігорро, е гпаіе, соп Ігорре ігісе сЬе 5і аГГоПапо, 

сііе 5’іпзедиопо, сЬе поп ші Іазсіапо Іе тр о  гіі Ітоѵаге Іе 
рагоіе... ді сиі роі поп піі сиго то ііо . СЬіассІііего созг, со те  
ѵіеп ѵіепе (X,. Сиаісіо. «йесайепга»).

Говорю я много и плохо, потому что мысли переполняют 
мне голову, цепляются одна за другую, не дгют мне вре
мени найти нужные слова... о которых я, впрочем, не 
очень-то забочусь. Болтаю, что на ум взбредет.

Іипейі сЬе ѵіепе см. Ь-924.
апюг т а іе  ітріе^аіо , ѵіеп т а і  гітипегаіо см. А-668. 
ГарреШо ѵіеп т а п ^ іа т іо  см. А-957. 
азрейаге е поп ѵепіге ё соза йа тогіге см. А-1250. 
іі Ьеі іетр о  поп ѵіеп т а і  а поіа см. Т-292.
Ьеп іагііі ѵепиіо, рег піепіе ё іепиіо см. В-493.
Ьеп ѵепда сЬі Ьеп рогіа см. В-527, 
іі сасіо ё запо, зе ѵіеп гіі зсагза т а п о  см. С- і2. 
сагіа поп ѵепда, діосаіог зі ѵапіі см. С 1109 
й’ип саіііѵо серро (или Іедпо) поп рио ѵепіге ипа 

Ьиопа зсЬеддіа см. С-1511.
сЬі Ьепе е т а і  поп рио зоГГгіге, а дгапсіе опоге поп 

рио ѵепіге см. В-496.
йа сЬе риірі^о (или риірі(і) ѵіепе 1а рге«1іса! см. 

Р-2439.
сЬе діі ѵепда ип ассійепіе! см. А-75.
(сііе) 4і ѵеп^а 1а резГе! (или Іе зейе ре.чі і) см. Р-1 ЮЗ. 
сЬі сЬ іата  Ьепе, іп саза діі ѵіепе см. В-497. 
сЬі Ьа ай аѵег Ьепе, йогтепйо діі ѵіепе см. В 198. 
сііі поп Га 1а Гезіа циапйо ѵіепе, поп 1а Га роі Ьепе см. 

Р-500.
сЬі з(и)опа 1а сатрап а р г іта  сЬе зіа ѵемиіа Гога, гі- 

сеѵе іі Ьаііарііо зорга 1а Геліа см. С-342, 
сііі Іозіо ѵіепе, іозіо зе пе ѵа см. Т-803, 
сііі ѵіеп йіеіго, зеггі Гизсіо см. 13-236. 
сЬі ѵіеп йаііа Гозза за сЬе соза ё (или зідпіГіса) гпогіе 

см. Р-1195.
сЬі ѵиоі ѵіѵеге е зіаг Ьепе, рі§1і (или ргепйа) іі топйо 

соше ѵіепе см. М-1816.
сіо сЬе ѵіеп йі гиГГа гаГГа зе пе ѵа йі ЬиНа ЬаГГа см. 

К-611.
йаііе созе ріссоіе зі ѵіепе аііе дгапйі см. С-2917, 
іі сиоге т і  ѵіепе іп Ьосса см. С-3304,
і оепагі ѵеп^опо йі раззо е зе пе ѵаппо йі даіорро см. 

И-134.
йіеіго П Гито ѵіепе 1а Г іа т т а  см. Р-1452. 
ипа сііз^гагіа поп ѵіеп т а і  зоіа (тж. Іе сііздгагіе 

поп ѵепдопо т а і  зоіе) см. В-632.
i Йізріасегі поп ѵепдопо т а і  зо!і см. И 650. 
йоро іі сагпеѵаіе ѵіеп 1а циагезіта см. С-996, 
ііоро іі саіііѵо ѵіеп іі Ьиопо см. С-1298.
Йоро і сопГеШ ѵепдопо і йііеШ см. С-2413, 
йоро іі ьоісе пе ѵіеп Гатаго см. 0-744.
йоро іі Іатро  ѵіепе іі Іиоло см Ь-105.
йоро ип те ^ ііо  пе ѵіеп ип реддіо см. М-1053.
Йоро Кегопе, пе ѵіеп ип ре^діоге см. N-224. 
йаІ Гаізо Ьепе ѵіепе іі ѵего піаіе см. В-501.
ii Гіаы р о п  ѵіеп дгоззо й’асциа сі.іага (ііЛи  і е  поп іп -  

іогЫйа) см. А-1135.
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Н Гоппа^діо ё капо, ке ѵіеп іГаѵага та п о  см Р-1072. 
1а Іогіипа ѵіеп гіогтепйо см. Р-1147.
^аггйш т іе , ѵепііегпі сііеіго! см. С -186. 
іі діийігіо ѵіепе соп 1а йікдгагіа см. С-747, 
іі ^іийігіо ѵіеп ((ге діогпі) йоро 1а тогіе  см. 

С-748.
1а діизіігіа ё ГаМа соте  іі пахо: сіоѵе 1и 1а іігі ѵіепе 

см. 0-783.
§тап Гесопйііа поп ѵіепе а та(игі(а  см. Р-354.
П дгаххо поп ѵіепе йаііе (іпекіге см. 0-1004.
Ьа Ъеі тепііге сііі ѵіеп сіа Іопіапо см. М-1175.
1е Іасгіте ѵеіщопо (а) циаМго а циаііго см. Ь-75. 
ип та іап п о  поп ѵіепе т а і  коіо см. М-158, 
т а і  сііе сіига, ѵіеп а поіа а!!е ти га  см. М-239.
1а т а іа  пиоѵа ѵіепе соі ѵепіо см. N-607. 
іі т а іе  ѵіепе а саггаіе (или а сагго, а НЪЬге) е ке пе 

ѵа (или ѵа ѵіа) а опсе (или а ріейі) см. М-252.
Іа т а ііг іа  ѵіеп аѵапіі діі аппі см. М-307.
(коп) тед ііо  1е Гаѵе сЬе Йигапо сЬе і сарропі сЬе ѵеп- 

допо тепо  см. Р-318.
(ё) те§1іо сііе сі ѵеп^а іі Гогпаіо сЬе іі тейісо см. 

Р-1087.
Іа ти Н а ^іі ё ѵепиіа аі пахо см. М-2137, 
пеапсііе ке ѵепівзе Гагсапдеіо ОаЬгіеІе см. 0-26. 
поп оппі т а іе  ѵіепе рег пиосеге см. М-259, 
поп іиііі і §иаі ѵепдоп рег пиосеге см. 0-1135.
225. поп т і  ѵіепе никак не припомню, ч т о - т о  не 

припоминаю.
поп ѵгепе ипа $аеНа см. 3-66.
одпі аппо ѵіепе соі кио аНаге см. А-916.
одпі сІГ ѵіеп хега см. 0-294.
а о§пі Іиодо ѵіепе с!іе о^пі ѵіа сііе ѵегіе, ііепе см. 

Ь-988.
Гога сіеі тіпсЬіопе ѵіепе а іиііі см. 0-472а.
1а раііа ё ѵепиіа аі Ьаіго см. Р-161. 
іі рапе поп ѵіеп т а і  а поіа см. Р-310.
1а раига Га ѵепіг 1е ігаѵеддоіе см. Р-908. 
рідііа ипа сіроПа рег Гагхі ѵепіг 1е Іасгіте см. С-1959, 
а ргішаѵега ѵеп^оп Гиогі (ІиНе) 1е та^ао п е  см. 

Р-2298.
диапйо іі Ьиоп ревсе ѵіепе а цаііа, ке поп кі резса, 

5ре55о 5І Гаііа см. Р-1366.
Чиапйо іі с.есо рогіа 1а Ьапйіега, ^иаі а сііі ѵіеп Йае- 

Іго см. С-1832.
циеі сЬе ѵіеп йі гиІГа гаЯа ке пе ѵа йі ЬиІГа Ьаіга см. 

К-611.
ЧиеІ сііе ѵіеіѵ йі каШ, ѵа ѵіа Йі Ьаігі см. 5-125.
226. чиезіа ѵіепе а 4е это по твоему адресу; это каме

шек в твой огород.
гоЬа Йі кіоіа, ргехіо ѵіепе е ргехіо ѵоіа см. К-486.
заЬаіо сЬе ѵіепе! см. 3-3.
ііаі зареге ѵіеп Гаѵеге см. 8-235.
зе діі ё поііо, ѵегга аі реіііпе см. N-379.
зе ѵіепе 1а тогіе , поп 1о ігоѵа см. М-1989.
1а зіезза тіпезіга ѵіеп а поія см. М-1478.
Йа 1ап(о т а іе  рио ѵепіг чиаісііе Ьепе см. М-259, 
іі іе тр о  Ьиопо ѵіепе ипа ѵоііа зоіа см. Т-319, 
іі іетр о  ѵіепе рег сЬі 1о 5а азрейаге (тж. іі іетр о  поп 

ѵіепе т а і  рег сЬі поп Газреііа) см. Т-343, 
іі іето о  ѵіеп рег іи№ см. Т-344.
ІиМо іі т а іе  поп ѵіепе (или поп інШ і т а і і  ѵеп&опо, 

поп іиііо іі т а іе  ѵіепе) рег пиосеге см. М-259, 
іиііі і п о й і ѵепдопо аі реіііпе см. N-379. 
ѵепіато а поі см. N-392.
діі ѵіепе Гасчиа (или Гасциоііпа) аііа (или іп) Ьосса 

см. В-943.
§1і ѵіепе Г ап іта аі йепН см. А-820. 
т і  ѵіепе іп ап іто  см. А-873.
ѵіепе азіп сіі топ іе , сассіа саѵаі Йі зогіе см. А-1248. 
т і  ѵіепе Іа Ьііе см. В-743, 
т і  ѵіепе і Ьогйопі см. В-1024. 
т і  ѵеп&опо і Ьгіѵійі см. В-1236.

діі коп ѵепиіе (или ѵеппего) 1е Ьчйеііа іп Ьосса см. 
В-1373.

&1і зоп ѵепиіі і сареііі ЬіапсЬі см. В-689, 
ѵіепе Йі сопкедиепга см. С 2452. 
діі ѵеппе Гезіго см. Е-231. 
дП ё ѵепиіо ип Гіоге аІГогессІііо см. Р-920.

ё ѵепиіо іі Ггеййо см. р-1281. 
ё ѵепи.о іі {гесісіо іппапгі і раппі см. р-1282.
§1і ё ѵепиіа 1а Ггедоіа Йі... см. Р-1293. 
ѵегга іі похіго діогпо см. 0-612.
ѵіепе асциа а саііпі (или а саііпеііе; тж ѵіепе дій 

ип’асциа гіеііа !::асІоппа) см. А-252. 
діі ё ѵепиіо ;1 ^ІіігіЬігго см. 0-410. 
ѵепікхе дій іі сіеіо см. С-1863.
§1і ё ѵепиіо ІІ дііііо см. 0-1068.
діі 50п ѵепиіе Іе дгіпге см. 0-1077.
ѵіепе а тапсаге 1а ѵессіііа к іатр а  см. 5 Іьив.
т і  ѵіепе теп о  іі сиоге см. С-3305.
т ’ё ѵепиіо іі тогсіепіе см. М-1903.

ѵеппего і пегѵі см. N-237. 
діі ё ѵепиіо а поіа ІІ Ьепезіаге см. В-550, 
ё ѵепиіа Гога см. 0-471. 
діі ё ѵепиіа Гога с!е1 тіпсіііопе см. 0-472. 
ѵегга Гога сіеі сопН см. 0-478.
5*Іі ѵіепе іі раппо рег ІиЙі і ѵегхі см. Р-345.
^іі ѵіеп 1а ра.^иа іп йотепіса см. Р-730 
діі ё ѵепиіа 1а ріепа асійоззо см. Р-1743. 
т і  5оп ѵепиіі і рікапі см. Р-1841. 
т і  ѵіепе іі рігхісоге аііе т а п і см. Р-1887. 
т і  ѵіепе іі ргигііо аііе т а п і см. Р-2385. 
пн сі ѵіепе іі зийоге сіеііа то г іе  (тж. т і  ѵепдопо і 5и- 

сіогі Ггесісіі или  тогШ егі) см. 8-2041. 
діі ё ѵепиіо іі Ііго кессо см. Т-670, 
ѵепстопо іийе ай(І0550 а т е  см. А-298.
^іі ё ѵепиіо Гигхоіо см. Ь'-265
227. ѵеппі, ѵійі, ѵіпбі пришел, увидел, победил:

ІтргоѵѵІ82теп1е еЪЫ, 2І1ога, 1а поіігіа йеііа ггогіе (И по- 
зіго рагіге; е ѵеппі. Ѵеппі е ѵіпзі. N0 11: ѵеппі, ѵігіі е ѵіпхі, 
т а  іп чиаІсЬе т о й о  аі сопігггіо, ѵіпзі регеЬё іі ѵігіі е боіо 
рег циеііо (Т. ЬапйоЦі, «11 п атоге йеі позіго іетро»).

Неожиданно я получил известие о смерти отца» и я при
ехал. Приехал и победил. Не в том смысле, что «пришел, 
увидел и победил», а скорее в некотором смысле наоборот—* 
победил, потому что увидел тебя, и только поэтому.

т і  ѵеп^опо і ѵегті см. Ѵ-363.
^іі ё ѵепиіа 1а ѵо§!іа йі... см. Ѵ-875

ѵеггеЬЬе ѵодііа гіе’ Псііі Ііогі см. Р-644.
Іа ѵегііа ѵіеп «етрге а даНа см. Ѵ-360. 
а ѵс.чіе Іоуога роса (есіе ѵіеп ргекіаіа см. Ѵ-426. 
і! ѵіііапо ѵіепе зепірге соі йіке^по ГаІІо см. Ѵ-578. 
а ѵоіег сЬе Гатісігіа 5І тап іеп^а, ип раиіегіпо ѵайа 

е ипо ѵеп^а см. А-603.
ѴЕКТАССЮ т  

сііі Ьа ѵепіига е сЬі Ьа ѵепіассіо см. Ѵ-299. 
ѴЕКТАОЬІО т 

Ігоѵаге согпа а ѵепіа^ііо см. С-2707.
ѴЕІМТАТА /

228. ргепйеге ипа ѵепіаіа Й’агіа: Ьа ргезо ипа ѵепіаіа 
Й’аі'іа на него подуло другим ветром:

II гіоііоге гізе йі пиоѵо.
— 2ѵап. т а  5а сЬе і ^іоѵапі йі сава аЬЬіапо ргено ипа 

ѵепіаіа сі’агіа йіѵегза... Ь’Ьаі зепШ о «іиевіо тозсііегіпо, сЬе 
Ііп^иа? (5. Ма§і Воп^апіі, регата»).

Доктор опять рассмеялся.
— Ты знаешь. Зван, что теперь на молодежь подуло со- 

всем другим ветром. Ты слышгл этого пацана? Что за 
речи?

ѴЕКТІ а [ е  т
аісіоНо о ѵепіі см. 0-379.
аѵеге ѵепіі хоійі рег Нга см. 5-922.
229. йаге іі ѵепіі загореться, вспыхнуть, 
йаге ѵепіі ті§1іа йі оіипіа см. М-1416.
230. гедоеге іі ѵепіі быть сводней, сводником, 
хрепйеге 1а 5иа Ига рег ѵепіі зоійз см. Ь-732.
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231. сііі (1а ѵепіі поп п’Ьа, гіі Ігепіа поп іГахреКі (тж. 
сЬі сіі ѵепіі поп ё, гіі Ігепіа поп ка, сіі чиагапіа поп Ьа, 
пё іпаі хага, пё т а і  карга, пё іпаі аѵга) ргоѵ. =  в два
дцать лет ума нет — и не будет, в тридцать лет жены 
нет -— и не будет, в сорок лет денег нет — и не будет.

поп Іо (аго а ѵепіі коіііі см. 3-933.
Ѵ Е М ІС ^ О Ц Е  а&ё 

ѵепіісіпцие коігіі см. 5-915. 
аѵеге ѵепіісіпяие коіііі рег Ііга см. 5-923.
232. епігаге іп дче.чіі ѵепНсіпцие (воійі) говорить о пу

стяках.
ѴЕІѴІТШІІАТТКО адё  

<іі ѵепІі^иаМго сагаіі см. С-897.
Іаксіаге апііаге (или соггеге) гіие хоійі рег ѵепіічиаі- 

І! о сіепагі см. О-1 0 В.
ѵ Е к т іт к е  аде

233. а (или киііе) ѵепііігё набекрень:
Соп Іа сІосНе а  ѵепііігё, е соп гіеі сіиНі йі сгреііі Гиогі. 

М аигіііа {епіаѵа іпѵапо гіі ИЬегаге іі соііо, 1е Ъгассіа, 1е 
шапі (В. Сісо&папі, «ѴІІІа Веаігісе»).

В широкополой шляпе набекрень и выбивающимися из-под 
нее прядями волос, М аурилла тщетно пыталась высвободить 
шею и руки.

I рій ап іто зі бі Ьиііаѵапо ІІ сарреііо зи ііа писа о Б и і і е  
ѵепііігё (С. Маіарагіе. «МаІейеШ іохсапі»).

Наиболее возбужденные сдвинули шапки на затылок или 
набекрень.

А ѵе<іегІ2 ... Гасеѵа репваге а циеііе ЬеІІе роііазіге Еіоѵапі, 
сЬе виі р г іт і гіеІГаиІиппо ѵепеопо рогіаіе гіаііа с а т р а е п а  
соі Ьаг(*і^1і ассеві, 1а СГ’СЬ*а Биііе ѵепііігё і1' . Реггі, «Еіпі- 
Егапіі»),

При виде ее... невольно вспоминались молодые курочки, 
которых в начале осени привозят из деревни — сережки, как 
огонь, гребешки заломлены набекрень.

234. аііе ѵепШгё (оге) е іге диаНі (обыкн. употр. с гл. 
езаеге, зіаге, ѵепіге) в самом конце, у самой развязки; 
близко к смерти

кареге ѵепШгё рагоіе іп Іаііпо см. І--222 
сарреііо аііа ѵепШгё репха коіо рег кё см. С-858. 

ѴЕМТО гп
235. ѵепіо Іаііо устойчивая погода.
236. ѵепіо сіі Ігопсіа дух недовольства.
237. ѵепіо іп (или аііа) рорра а) попутный ветер; 

Ь) удача, благоприятные обстоятельства (пример см.
2-46)

238. — аѵеге іі ѵепіо (ііеііа {огіипа) іп (или аііа) 
рорра (тж. аѵеге іі ѵепіо іп Ш йі гиоіа; аѵеге іі ѵепіо 
рег §ё) плыть с попутным ветром; быть удачливым, ве
зучим:

— Осі сіепаго! Зісиго іп пиеііо бі пиоіа Ііп сЬе зі На П 
ѵепіо іп рорра Сазіеіпиоѵо, «/ Мопсаіѵох).

— Деньги' Будьте покойны, он купается в них, и так бу
дет, пока ему улыбается счастье.

Пссо. сііе аѵеѵа аѵпіо іі ѵепіо сЗеІІа Іогіипа іп рорра, ип 
ет ап ѵспіо {С. Тезіогі. «II Вгіапга е аіігі гассопіі»),

В общем-то, ему всегда везло, удивительно везло.
Роі, гі'ітргоѵѵі8о... і ЪаМепіі сіі Зап  Сагіо хі сНіизего зиі 

ѵізо гіееіі эгіібіі е сіеі риЪЫісо.. Ма а Оіріі о гт а і, апгіаѵа
ІІ ѵепіо іп рорра, е циезіо ѵепіо 1о ігазрогіо соі іесіеіе «Ме- 
ПзІоГеІе» а Могіепа е роі <1і ппоѵо а Мароіі [К. йе Кепзіз. 
«И сапіоге йеі ророіо»).

Потом неожиданно... двери «Сан-Карло» захлопнулись 
перед артистами и публикой... Но для Джильи уж е дул 
ветер удачи, и этот ветер пригнал его корабль вместе с 
верным «Мефистофелем» сначала в Модену, а затем снова 
в Неаполь.
{Пример см. тж. р 29).

239. — соі ѵепіо іп рорра а) с попутным ветром (при
мер см. С-2228); Ъ) в благоприятном положении.

240. — апсіаге (или паѵіеаге) соі ѵепіо іп рорра [іп 
ргиа] а) идти с попутным ветром [против ветра]; Ь) быть 
удачливым [невезучим]:

Ѵіііогіа. — ОІІге 1а реііеегіпа ѵі ё апсЬе 1а Ьаііегіпа? Ипа 
гіі циа е ипа 1а.

Тгарроіа. — 5і, БІ^пога: ^ага рег паѵі^аг соі ѵепіо яетрге 
іп рорра (С. СоШопі, «Ьа Ъоііе&а йеі са}}ё»).

В и к т о р и я .  — Крог^е паломницы здесь есть и танцов
щица. Одна живет тут, другая — там.

Т р а п п о л а .  — Да, синьора. Уж та всегда будет плыть 
с попутным ветром,

Соше аѵѵіепе циапгіо 8І паѵ іеа соі ѵепіо іп рорра, апсЬе 
Іе аеЬоІегхе, апсЬе і ѵігі гіі Раоіо ЬеопГогіе егапо сііаіі 
циаіі агі,огпепі;[ іп зио опоге (ІГ. Сазіеіпиоѵо, «ІУопогеѵоІе 
Раоіо Ьеоп$огіе»).

Как обычно бывает, когда человеку сопутствует удача, 
д аж е слабости, даж е пороки Паоло Леонфорте превозиосй-’ 
лись как нечто, делающее ему честь.

ѵепіо сііе рогіа ѵіа 1е ^апаксе см. 0-205
241. арегіо а Іиііі і ѵепіі открытый всем ветрам, пло

хо защищенный.
Іекіо со те  іі ѵс-піо см. Ь-411.
тоЬіІе соте ипа Егахса аі ѵепіо (или соте {оуііа а 

о^пі ѵепіо, со те  ипа р іи та  а! ѵепіо) см. М-1601.
242. ріепо ііі ѵепіо а) легкомысленный (ср. ветер в го

лове); Ь) (тж. {топПо іН ѵепіо) надутый, чванный; высо
копарный.

Ьапгііега йа о^пі ѵеіііо см. В-186.
Ьаѵа гіі ѵепіо см. В-371, 
соіро сіі ѵепіо см. С-2243.
Гаііса яен аіа аі ѵепіо см. Р-238.
Гоііегаіо йі ѵспіо см. Р-964.
^іасса аі ѵепіо см. 0-416.
Іеііо а ѵепіо см. Ь-467.
поііо гіі ѵепіо см. N-361.
оіге с!і ѵепіо см. 0-726.
ип раііопе ріепо <іі ѵепіо см. Р-166.
рагоіе аі ѵепіо см. Р-475.
ѵексіса ріепа сіі ѵепіо см. Ѵ-415.
хисса аі ѵепіо см. 2-90.
243. а(1) ѵепіо напрасно, на ветер.
— Ьиііаге (или ^сііаге, $ргесаге) 1е рагоіе аі ѵепіо 

см. Р-531.
243“. — сопсіиггс а ѵепіо свести к нулю, ни к чему не 

прийти:
Тегго сгііісо. — Ма іН сіато 1а ѵегііа! Ѵ< раг Іесііо. Бсизаіе. 

іііБііи^ееге СОБ; л  сагаиеге сіеі рсгкопадрі. с^пгіиггс 1'агіопе 
а  ѵепіо, зепга пё саро пё сойа? (/_. Рігапйеііо, «Сіазсшю а 
зио тойо»).

Т р е т и й  к р и т и к .  — Будем говорить начистоту. Прости
те за откровенность, но разве допустимо так искажать ха
рактер действующих лнц и давать такое развитие действию, 
что концы с концами не сходятся.

244. 5есопіЗо і ѵепіі сЬе іігапо куда ветер дует, по об
стоятельствам:

О аііе диаіі Бешріісі е БсЫеИе рагоіе <ЗеІ Ьиоп ѴіІІапі гас- 
со^ііега !асіІтеп^е Н Іеііоге сЬе зиррегеій Іи ііе 1е зі^погіе 
зопо е^иаіі; сііе іи ііо  5і гШисе а іозаге е всогіісаге 1 ророіі,
о соі ргеіевіо йеііа ІіЬегій, о соі ргеіезіо гіеНа зісигехха,
о гіеііа геіі^іопе, о сіі аИгі зопапіі га^іопі, зесопсіо і ѵепіі 
с!іе іігапо (Р. Рап$апі, «Сессо й'АзсоИ»),

Из этих простых и искренних слов добряка Виллани чи
татель легко поймет, чго все княжества примерно одинако
вы. Вся их политика сводится к тому, чтобы ободрать народ 
как липку иод предлогом защ иты свободы или безопас
ности, по религиозным соображениям или с помощью других 
трескучих ф раз — в зависимости от обстановки.

а сІЬреШ) сН та^е е аі ѵепіо см. 0-647 
соп 1е т а п і ріепе (И ѵепіо см. М-507, 
соп о-Ц огессЫ а ѵепіо см. 0-527.
245. аі ^иаи^о ѵепіі на все четыре стороны, по всему

свету, повсюду:
— Те Іо ітпта&іпі іпГаЖ циезіо ріссоіо ророіо сіізрегзо 

аі чиаііго ѵепіі (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).
— Ты ведь представляешь себе этот маленький народ, раз

бросанный по всему свету.

246. — Ьапсііге (или сііге, ^гісіаге, ргосіатаге, зрагаге, 
5раг§еге, зріНегаге, зігерііаге) аі чиаКго ѵепіі ^  зво
нить во все колокола, кричать на всех перекрестках:

С’е іпІаЦі репгіепіе 1а ^гозза циезііопе сіеііа саза сіі гірозо 
рег агіізіі гіеііо зреііасоіо сЬе Іа ог&апіхгахіопе зрагб аі 
чиаііго ѵепіі циаііго аппі Іа, е йеііа чиаіе поп зі ё зариіо 
рій пи ііа («&Опіій», 14 поѵетЬге 1965).

Все еще не решен серьезный вопрос о доме отдыха для 
актеров театра. О необходимости этого дома раструбили 
четыре года назад, а потом все смолкло.
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'  Раоіо. — Опогеѵоіе, Та Биа П&ІіоІа ѵа ШсешЗо аі чиаііго 
ѵепіі сЬе іо Ьо іі зап^ие ѵессЬіо е 1е т а п і  ги^озе ( V. Вгап- 
саіі, «О.иезіо таігітопіо ві ёеѵе [аге»).

П а о л  о. — Ваше превосходительство, ваша дочь говорит, 
где только можно, что в моих ж илах течет кровь старика 
и что у меня морщинистые руки.

«Ма 5І. т а  1о 50, ё апгіаіа 8раг§егІо аі чиаііго ѵепіі сЬе 
Зеі п ’ё іп п ато га іа , ё апдаіа а гіігіо апсЬе а сЫ поп ѵоіеѵа 
зареге> (В. Сісоёпапі, «Ьа Ѵеііа»).

— Конечно, я знаю, она всюду трезвонит, что влюблена 
в Бенпино по уши, и готова рассказывать это каждому 
встречному и поперечному.

Ма зе &іа, зиЬіІо, рег бсгоііэгбі сЗ’эййоббо одпі гезроп- 
8аЬі1іі&, быЬііо аѵеѵа ёгісіаіо аі циаНго ѵепіі сЬе МісоІеІІа 
Сароііпо е Аигеііо С озіа аѵеѵапо ргезо 1а !ида е сЬе іі 
СоБІа Б’ега Іісепгіаіо е ега апсіаіо сіипцие а тогіге  рег сопіо 
еио, ад Агаз'опа, іпБіете соп Г а т а п іе !  (Ь. РігапйеІІо$ «I 
ѵесскі е і ціоѵапі» ).

Но сразу ж е, чтобы снять с себя всякую ответственность, 
Сальмо принялся кричать на всех перекрестках, что Нико
ле гта Каполино и Аурелно Коста беж али, что Коста ушел 
от него и отправился иа свой страх и риск в Арагону, вме
сте со своей любовницей.

247. сіаі чиаііго ѵепіі со всех сторон, отовсюду.
248. а іиНо ѵепіо на всех парусах:

М едііо сопііпиаге. ІпГіІаі, а  Іи ііо  ѵепіо іі сапаіе е ѵіаі
(Е. Сиегга, «Ьа Ьаіа йеі таіаіі»).

Лучше продолжать. На всех парусах я влетел в канал и —* 
впереді

249. аЬЬаіаге аі ѵепіо бросать слова на ветер; кри
чать, возмущаться без толку.

ассо^ііеге іі ѵепіо іп геіе см. Ѵ-269. 
апсіаге аІГасдиа е аі ѵепіо (или рег асдиа е рег ѵеп- 

іо) см. А-137.
апсіаге рег асдиа е рег ѵеп(о аііе посі сіі Вепеѵепіо см.

В-552.
апгіаге а сассіа йеі ѵепіо см. С-19.
апсіаге гііиіго аііе (гаксЬе раксепсіокі сіі ѵепіо см. 

Р-1221.
аиЛаге сііеіго аі ѵепіо сіі МопдіЬеІІо см. М-1888, 
апсіаге соі ѵепіо іп рорра [іп ргиа] см. Ѵ-240. 
аѵеге 1а когіе а ѵепіо см. 3-1111. 
аѵеге іі ѵапіа^діо гіеі ѵепіо см. Ѵ-67.
250. аѵеге ѵепіо сіі... прослышать, пронюхать, что... 
аѵеге іі ѵепіо іп Ііі ііі гиоіа (тж. аѵеге іі ѵепіо рег

5ё) см. V 238.
251. Ьаіігге И ѵепіо (или і ѵепіі) напрасно стараться.
252. Ьиііаге (или деііаге, зрагд^ге) аі ѵепіо бросать 

на ветер; пренебрегать чем-л.:
Ма (1(1 1 ио сиоге Бріссій іі Бапдие Іио, е Ги Гашоге соп- 

серііо  сіаііа {а(аШа Ьиііаіо а і ѵеп4о (5. Рагіпа, «Ье (ге 
соттейіе йеііа ѵііа»).

Но он иссушил твое сердце. Это была любовь, обречен
ная иа гибель самой судьбой.

Ма егапо сопсіаппе, гассошапйагіопі е рагоіе іпиіііі, Ъиі- 
Іа іе  а і ѵепіо (С. Рагіве, « // ргеіе Ъеііо»).

Но это были ненужные, бесполезные, брошенные на ветер 
упреки и предупреждения.

253. сапіраге (или пиігігзі) сіі ѵепіо питаться святым 
духом, жить впроголодь:

Ьш , ве Ѵега Іеѵаіі йі Ьосса диеі боЫі, е поп аѵеѵа рапе 
гіі т а п й а г е ,  сот’ё ѵего Оіо\ поп роіеѵа с а т р а г  гіі ѵепіо 
зіпо аПа гассоНа сіеііе иііѵе (О. Ѵегда, «I Маіаѵоцііа»).

Ведь у него отняли последние гроши и. как бог свят, 
оставили без куска хлебаI Не может ведь он до сбора 
оливок питаться воздухом.

254. саріге сЪе ѵепіо ііга (или йа сЪе рагіе ііга іі ѵеп-
іо; тж. зепііге гіі йоѵе іі ѵепіо 5 ріга) знать, откуда ве
тер дует:

АЬіІиаіе соше егапо а согпапгіаге е а ог&апіггаге, ега 
паіигаіе сЬе сегсаззего пиоѵо ргезіі&іо, дітоБІгапсІо а і іе т р о  
БІеззо сіі аѵег сарііо  да сЬе рагіе іігаззе іі ѵепіо (Р. СНіага, 
«Ьа зрагіігіопе»).

Сестры, привыкшие устраивать дела и командовать, есте
ственно, стремились вновь завоевать положение в обществе 
и в то же время доказали, что понимают, откуда дует 
ветер.

— ВаЪ, 2оппіпі ё ип ГигЬо сЬе зепіе «31 іЗоѵе II ѵепіо 
аріга (Е. Савіеіпиоѵо. «I сопіи&і Ѵагейо»).

— Ну, Д зоиннни — хитрец, он знает, откуда ветер дует-

255. сЫ атаге ѵепіо іп та ге  ^  возмущать спокойствие, 
вселять тревогу:

«Коп р а г ііа т о  сіі &иегга, рег сагіШ > зі т ів е  а сііге, «поп 
р а г ііа т о  гіі диегга ргоргю о^&іі поп сИіаіпіапш ѵеиіо іп 
т а г е ...  и зс іато  сііеіго &1і зрозіі» ( V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАп- 
іопіо»). ѵ,

— Ради бога, ие будем говорить о войне, — сказал Д оті 
Альфио. — Н е будем говорить о ией да ещ е в такой день! 
Не надо наруш ать спокойствие... Пойдемте вслед за ново
брачными.

сошЬаііеге сопіго і іпиііпі а ѵепіо см. М-2154, 
соггеге со те  ип (или со те  і1) ѵепіо см. С-2785, 
сіаге (сіеі) саісі аі ѵепіо см. С-126. 
гіаге 1е ѵеіе аі ѵепіі см. Ѵ-158.
256. етріге ч«1 Йі ѵепіо надуть, одурачить, обмануть 

кого-л.
екзеге аІГасяиа е аі ѵепіо (или рег асдиа е рег ѵеп- 

1о) см. А-137. 
еккеге ипа саппа аі ѵепіо см. С -513. 
екзеге ип ти ііпо  а ѵепіо см. М-2152, 
еккеге ип оіге ^опНо гіі ѵепіо см. 0-727.
257. езкеге коііо ѵепіо а) и д т и  против ветра; Ь) на

толкнуться на препятствие.
258. іаге ѵепіо а цс украсть, растащить чте л.
259. Іаге ѵепіо а діі обмахивать кого-л. (веером  

и т. п.):
Ье іесего ѵепіо, Іе гііегіего асциа ігебса. бі гІеЪЬе зиЬіІо 

(к. ВассНеШ, «Ьа сііій йе&1і атапіі»).
Ее обмахивали платками, дали ей свежей воды, и вскоре 

она пришла в себя.
— ОЬ Оіо, гіоп Заѵегіо! СЬе аѵеіе?
II Мацо бі зЬЬапгіопа зи ііа  Бе&^іоіа, ргіѵо гіі Бепз!.
— Асеіо! Асеіо! РаІееН ѵепіо! (Ь. Рігапйеііо, «№ѵе11е 

рег ип аппо»),
— Бож е мой. дон Саверно, что с вами?
:«Чудотворец» без чувств опустился в кресло.
— Уксуса, скорей уксуса! Помашите перед иим!

260. Іаг5І ѵепіо обмахиваться:
Ьа дгоББа БІдпога бі Бейеііе е  т і  диагйб Гасеп<Зо8і ѵепіо 

(С. Раѵеве, «Тга сіоппе воіе»).
Толстая синьора села рядом и, обмахиваясь веером, по

смотрела на меня.
(Пример см. тж. N-213).

261. Пиіаге іі ѵепіо ^  пытаться понять, принюхи
ваться:

Ьа сопіевБа Мап!гегііпІ аѵеѵа Гагіа гіі Пиіаге 11 ѵепіо 
(С. Ѵегца, «Егоз»).

Графиня Манфредиии, казалось, принюхивалась к обста
новке.

Ги^діге сопіе іі ѵепіо см. р-1422.
^еііаге іі Наіо аі ѵепіо см. Р-581.
деііаге аі ѵепіо см. Ѵ-252.
діокігаге соі ти ііп і а ѵепіо см. М-2154.
{гігаге іі тап іе ііо  кесопйо іі ѵепіо см. М-715.
262. ітЬоІіаге ѵепіо напрасно стараться, зря тратить 

силы.
Іоііаге соі ти ііп і а ѵепіо см. М-2154, 
тепаге соірі аі ѵепіо см. С-2260. 
теНеге Іа ргога аі ѵепіо см. Р 2358.
263. паѵідаге а одпі ѵепіо а) плавать при любом 

ветре; Ь) уметь приспосабливаться к любым обстоятель
ствам.

264. паѵі&аге кесопсіо іі ѵепіо приспосабливаться к об
стоятельствам; держать нос по ветру.

паѵі^аге соі ѵепіо іп рорра (или іп ргиа) см. Ѵ-240. ■ 
пиігігзі <1і ѵепіо см. Ѵ-253.
265. осіогаге іі ѵепіо іпіісіо знать, откуда ветер дуег. 
рагеге ип (^гап) ти ііпо  а ѵепіо см. М-2153.
266. рагіаге аі ѵепіо бросать слова на ветер (пример 

см. 8-1100).
267. раксеге сіі ѵепіо а) манить несбыточными наде

ждами; кормить обещаниями; Ь) болтать, распускать 
слухи.

регсіегкі со те  пеЬЬіа аі ѵепіо см. Р-1283.
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268. рі&ііаге ѵепіо дышать, жить:

—■ N0 , т а  ѵегіі Ьепе сЬе ііго И [ісііо. е сЫ за _ т а і  рег 
чиапіо Іе тр о  ріеііегд ѵепіо апсога... (5. Рагіпа, «Ѵіѵеге рег 
атаге» ).

— Но разве ты не видишь, что я задыхаюсь» и кто знает. 
Сколько мие еще осталось жить...

269. рідііаге іі ѵепіо соп 1е геіі (тж ассодНеге іі ѵеп-
іо іп геіе) напрасно стараться (ср. искать ветра в 
поле) (пример см. А-1012).

270. ргесіісаге аі ѵепіо проповедовать на ветер, гово
рить впустую:

Роѵего СгапсЬіоІ Ри 1о Біезво сЬе аѵевве ргехіісаіо а і ѵепіо
(С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі РіпоссНіо»).

Бедный КрабІ Он просто бросал свои слова иа ветер.

ргепйегкеіа соі ти ііп і а ѵепіо см. М-2154.
271. ргепйеге іі ѵепіо йі Ггопіе идти против течения, 

идти навстречу опасности.
гедоіагкі кесопйо іі ѵепіо сЬе (іга (или сЬе кріга) см. 

Ѵ-275.
ксарраге со те  іі (или рій Йеі) ѵепіо см. 3-325. 
кепііге сіі сіоѵе іі ѵепіо кріга см. Ѵ-254. 
краг^еге аі ѵепіо см. Ѵ-252. 
крагіге со те  И ѵепіо см. 8-1298. 
іенйеге 1е геіі аі ѵепіо см. К-286.
Іепеге саѵаііі аі ѵепіо см. С-1374.
272. (езкеге ѵепіо =  сеять ветер, затевать интригу:

— С 'ё тоѵ іш епіо  — сііББе іі ѵессЫо, — с 'ё  ип т о ѵ іт е п іо  сЬе
поп ші ріасе: ^ іі  зЬіггі іеззопо циаісоза.

— Теззопо ѵеігіо — діззе іі діоѵапе. (Ь. Зсіазсіа, «II ціогпо 
йеііа сіѵеііа»).

— Здесь неспокойно, — сказал старик, — и это мне не нра
вится. Полиция что-то затевает.

— Она сеет ветер, — сказал молодой.
іігаге (сіеі) саісі аі ѵепіо см. С-126.
Ігетаге согпе (нп’) асциа 8оНо іі ѵепіо см. Т-913.
273. ѵепіоіаге іп о^пі ѵепіо быть легкомысленным.
274. ѵіѵеге зіссоте І1 ѵепіо ѵіепе (или тепа) ж и т ь  не 

задумываясь, плыть по воле волн.
ѵоі^еге Іа ѵеіа весопсіо іі ѵепіо см. Ѵ-166.
275. ѵо1іаг$і а Іиііі і ѵепіі (тж. гедоіагзі зесопдо іі 

ѵепіо сЬе ііга или зріга) держать нос по ветру, двуруш
ничать.

276. сНе (и ли  ^иа1е) Ьиоп ѵепіо і\ рогіа (и ли  тепа, 
сопсіисе)? ^  какими судьбами?;

Рііірро. — Кіѵегізсо іі шіо саг ізз іто  зідпог Риі^епгіо. СЬе 
Ьиоп ѵепіо ѵі сопгіисе «За 4иезіе рагіі? (С. СоШопі, «Ье 
Бтапіе рег Іа ѵіііеееіаіига»).

Ф и л и п п о . — Мое нижайшее дорогому синьору Фульджеи- 
цио. Каким добрым ветром занесло вас в наши края?

— Виопа зега, М ото. С}иа1 Ьиоп ѵепіо іі т е п а ?
— II ѵепіо сіеііа сигіозііа {Ы. Саітрепіа, «II Рогпагеііо йі 

Ѵепегіа»).
— Добрый вечер, Момо. Каким это ветром тебя занесло?
— Ветром любопытства.
— СЬе Ьиоп ѵепіо т і  іі сопсіисе а диезГога?
— О П іто  ѵепіо; е *і гесо іа і пиоѵа сЬе т ’аѵгаі да даг Іа 

т а п с іа  (М. й’АгецІіо, «Еііоге Ріегатозса»).
— Каким ветром тебя занесло ко мне в этот час?
— Ветром удачи. Я принес такие вести, что тебе при

дется дать  мне на чай.
Атгіѵаіі і сіие аі топазіего ... ?и *озіо а Іого 1а ЬасЗезза, 

сЬе атЬесІие согіезетеп іе заіи іо , йотапсіапгіо Іого сЬе Ьиоп 
ѵепіо е іі аѵеззе рогіаП соіа (Р. Рап^апі, «Сессо й’АзсоИ»).

Когда они появились у  стен монастыря... к ним тут же 
вышл2 аббатиса. Она вежливо поздоровалась с  ними и спро
сила, какими судьбами попали они сюда.

277. сЬі 5’ітрассіа соі ѵепіо, хі ігсѵа соііе т а п і ріепе 
(Гагіа ргоѵ. =  за ветром в поле не угонишься

278. сЫ яепііпа ѵепіо, піссо^ііе іетрекіа ргоѵ. кто по
сеет ветер, пожнет бурю.

сЫ 5Іа соі Ьессо арегіо, Ьа ГітЬессаіа сіі ѵепіо см 
В-401.

сЬі іе т е  асдиа е ѵепіо поп 5І т е і іа  іп та ге  см
А-232.

сЬі Ігорро аЬЬаіа етр іе  іі согро Йі ѵепіо см. А-11.

279. ё ип саіЯѵо апйаге сопіго ѵепіо ргоѵ. =  трудно 
и д т и  против ветра; трудно плыть против течения.

1а ГеЛе йедіі иопііпі, іі ко^по е іі ѵепіо, коп соке (аі- 
Іасі см. Р-376. 

діі ^іга 1а 1е5Іа с о т ’ип ти ііпо  а ѵепіо см. Т-611.
280. іпііп сЬе Н ѵепіо ё іп рорра Ьіко^па карег паѵі- 

даге ргоѵ. =  надо уметь пользоваться случаем.
1а т а іа  пиоѵа ѵіепе соі ѵепіо см. N-607. 
а паѵе гоііа одпі ѵепіо ё сопігагіо см. N118. 
поп 5І сотпіеііа аі т а ге  сЬі іе т е  ІІ ѵепіо см. 

М-822.
281. поп 5І рідііа П ѵепіо аііа ѵеіа кепха Іісепга Йеі 

поссЬіего ргоѵ. без приказа кормчего паруса не подни
мают (ср. не лезь поперед батьки в пекло).

282. о^ііі ѵепіо поп зсиоіе іі посе ргоѵ. з* где наша 
не пропадала!

одпип согге а (аг Іе^па аІГаІЬего ^еііаіо іп Іегга Йаі 
ѵепіо см. Ь-339.

283. о^пип ка паѵі^аге соі Ьиоп ѵепіо ргоѵ. каждый 
сумеет плыть с попутным ветром.

рагоіе гіа зега іі ѵепіо 1е т е п а  см. Р-609. 
ріссоіа асдиа 1а секкаг дгап ѵепіо см. А-250.
284. ріссоіо ѵепіо ассепгіе Іиосо, е іі дгапгіе 1о ктогга 

ргоѵ. маленький ветер разжигает огонь, а большой его 
тушит.

Чиаіе Ьиоп ѵепіо (іі рогіа или теп а, сопйисе'? см.
Ѵ -2 7 6 .

Іа гоЬа ііі т а і  асдиікіо хе 1а рогіа Н ѵепіо см. К-484. 
Іетро, ѵепіо, кідпог, сіоппа, Іогіипа, ѵоііапо е Іогпапо 

со те  Га 1а Іипа см. Т-345.
285. Ііга ѵепіо! ^  нас к т о - т о  подслушивает!
286. іі ѵепіо Га сгексеге 1а Гіап.та ргоѵ. ветер пламя 

раздувает:
Рег риапіо Іопіапі сІЧпйоІе е <3і БІийі, о Гогзе аррипіо рег 

ЧиеБІо, 1а Іого Ьиопа а т іс іг іа  ега апсіаіа сгевсепйо соі Іетр о  
е соііа с!ІБІап/а. сЬе г, с о т е  ѵиоіе іі ргоѵегЬіо Л ѵепіо сЬе 
Га сгевсеге 1а П а т т а  (Е. Ие МагсНі. «Соі / иосо поп 8і 
зсНегга» ).

Хотя они были разные по характеру и уровгю образова
ния, а может быть, именно поэтому, нх друж ба и на рас
стоянии все крепла в полном соответствии с пословицей: 
«Разлука как ветер — искры гасит, а костер раздувает».

287. ѵепіо аі ѵікад^іо Га Гиото к а ^ іо  ргоѵ. встреч
ный ветер закаляет человека.
ѴЕІѴІТОЬА / 

соп діі огессЬі а ѵепіоіа см. 0-527.
Ѵ Е ^О Ь А К Е  у 

ѵепіоіаге іп одпі ѵепіо см. Ѵ-273.
ѴЕМОТТО е т 

іі ѵепіоііо йе’ Сеппіпі см. 0-371.
Ѵ ЕМ КЕ т

288. (а) ѵепіге а Іегга (обыкн. цпотр. с гл. соггеге) 
во весь опор, во всю прыть:

«Рагіе сіѵііе сопіго сіі іе, {агаЬиііо, біздгагіа т іа »  1о 
зріп^еѵа аІГіпйіеіго Ріоге йапйо^іі ЬиПеНі аііо  зіо тасо ... 
«А ѵепіге а  іегга, циезіа ѵоИа, еЬ^» зозріго Ріоге соггидапсіо 
1а Ігопіе (С. Агріпо, «ІІп йеШіо й’опоге»).

— Гражданский иск против тебя, негодяй, горе (ты) м ое,— 
говорил, отталкивая его тычками в живот Фьоре... — Н а этот 
раз придется уносить ноги поскорей, а? — И Фьоре вздох
нул, насупившись.

Гаге ип оссЬіеІІо пеі ѵепіге см. 0-26.
289. &Г0550 ѵепіге, росо іпдедпо ргоѵ. =  сытое брюхо 

к ученью глухо.
290. ѵепіге Йі^іипо поп ойе (или поп кепіе) пеккипо 

ргоѵ. =  соловья баснями не кормят.
ѵепіге т іо , Гайі сараппа! см. С-615.

ѴЕКТКІОЫО т 
аѵеге Гакко пеі ѵепігі^ііо см. А-1276.

ѴЕІѴТІЛЧО а§!? е т
291. йаге іп ип ѵепіипо попасть в тяжелое полоз.сение; 

потерпеть неудачу.
Гаге ра^агё Іа Ига ѵепіип «оійо см. Ь-730.

33*
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ѵепйеге а ѵепіип хоійо рег Ііга см. 8-929.
^Іі піапса ѵепіипа Ига а (аг Іге коійі см. М-327. 

ѴЕМТІЩА / 
сарЦапо йі ѵспіига см. С-669, 
саѵаііеге сіі ѵепіига см. С-1330.
$с1с1аІо сіі ѵепіига см. 3-908. 
ѵегпо сіеііа ѵепіига см. Ѵ-365.
292. аііа ѵепіига наудачу, случайно, как придется.
293. — апйаге (или теііегхі) аііа ѵепіига идти на 

риск; действовать на авось; положиться на волю случая:
Ога, ЬатЬ іп і т іе і...  апйаге.. а ііа  ѵепіига е аййоѵе 1е 

^ а т Ь е  ѵі т еп ап о  (С. Иегиссі, «Зеязапіа поѵеііе ророіагі 
топіаісзі» ).

А теперь, ребятки... идите... куда глаза глядят и куда 
ноги несут.

294. — кіаге аііа ѵепіига попытать счастья, испыты
вать судьбу.

295. рег Ьиопа [та іа ] ѵепіига к [не] счастью, 
а гІ5СІііо о ѵепіига см. К-407.
296. сіаге 1а Ьиопа ѵепіига пожелать счастья.
297. Йаге (или іаге) 1а ѵепіига гадать, предсказывать 

будущее.
298. Іед^еге (или ргейіге) 1а (Ьиопа) ѵепіига пога

дать на счастье:
— Ѵі і міег. <!<■! с сіі сЬ іготапгіа? N011 Іо Бареѵо. Ь е е г е іе т і 

1а Ьиопа ѵ е п і и г а ,  — е ѵоИо 1а шапо рег т о Б І г а г д І і  1а р а іт а  
е гіаіго ип росо 1а та п іс а  Биі роізо [V. ОіеШ, «Осппе, 
иотіпі е Ьигаіііпі»).

— Вы разбираетесь в хиромантии? А я не знала. Пога
дайте-ка мне.

И оиа протянула ему руку ладонью вверх и слегка при
подняла рукав платья.

— 8е поп ѵепівзе іі ргосгзБо а Ггепагші, ип діогпо ші 
Богргепйегеі а ѵепйеге Йеі іііігі й'атоге. о а 1е^{теге 1а Ьиопа 
ѵчпіига псііе Ііпее ('еііа т а п о  о пеі іопйо йеі са[[ё (Рііі- 
& Г І І І І ,  «■Юойісосеіаіа Ыопсіа») .

— Не будь этого дела, я бы не удивился, если однажды 
стал бы продавать люб тное зелье или предсказывать бу
дущее по руке или по кофейной гуще.

апіісо йі ѵепіига, і п о і і о  Ьгіда е росо йига см. А-622. 
Ьосса Ьасіаіа поп регйе ѵепіига см. В-931.
1а Ьиопа сига зсассіа 1а піаіа ѵепіига см. С-3314. 
Ьиопа диагйіа ксЬіѵа гіа ѵепіига см 0-1161.
299. сііі Ііа ѵепіига е сЬі Ьа ѵепіассіо ргоѵ. =  кому 

пироги да пышки, а кому с и н я к и  да ш и ш к и ;  у одного 
сбылось, а другому не удалось.

300. сііі Ьа ѵепіига, росо кеппо діі Ьакіа ргоѵ. =  не 
родись красивым, а родись счастливым.

сЬі іпіііа раеке, т и іа  ѵепіига см. Р-64.
301. ііеп 1а ѵепіига теп іге 1’Ьаі, $е 1а реічіі, т а і  ріи 

Гаѵгаі ргоѵ. легче ьайти счастье, чем удержать его.
и о то  коПесііо поп регсіе ѵепіига см. 1_І -167.

ѴСМІЛО ацв  
іі ргіто  ѵепиіо см. Р-2299. 
раг ѵепиіо йаіГаІре см. А-506.

ѴЕКБО т
302. ѵегЬо ргіпсіраіе главное, основное.
303. а ѵегЬо (а ѵегЬо) (тж. ѵегЬо а ѵегЬо) буквально, 

дословно, слово в слово.
304. кепга гііг ѵегЬо не сказав ни слова (пример см. 

Р-1556).
поп (зареге) аі соггаіе іі п о те  соі ѵегЬо см. N-418. 
ѵегЬо йі Оіо! см. 0-482.

ѴЕКВЕ а@8 е гп
305. ѵегйе со те  ип адііо зеленый, бледный как смерть, 

как полотно (от болезни, испуга и т. п.).
306. ѵегйі аппі (тж. ѵегйе еіа; аппі ѵегйі) годы юно

сти, юность:
8е [оББе БІаІг; т е п о  І іт ій о . 1е аѵгеЬЬе аНеггаІо 1е т а п і 

рег сіігіе сііе чиеііо з іо^о  &1і аѵеѵа гіивсііо с о т е  йЧпсапІо 
ГарраБзіопаіа айогагіопе (Іе^іі аппі ѵегйі (/.. Ргеіі, «Сіоѵі- 
пегга, віоѵіпегга»).

Если бы он не был так робок, то он схватил бы ее аа 
руки и сказал, что этот внезапный порыв — из-за нахльь 
нувши К на него воспоминаний светлой юности.

307. ѵеггіе со те  ип гатагго зеленый как ящерица, яр
ко зеленый.

ѵегсіе зтаК о  см. 3-833.
308. ѵегсіе ѵессЬіегга здоровая старость:

— Ьа йоісе т і а  т а й г е  т і  ІаБсій йоіепіе йеііа виа то г іе  
йіесі аппі ог б о п о ;  т іо  райге ѵіѵе іп ѵегйе ѵессЫегга... 
(Я . Рапіапі, « Сессо й'АзсоИ»),

— Моя матушка оставила меня оплакивать ее смерть де
сять лет том\ назад; отец еще бодрый старик...

Іаг^о согпе ипа ріпа (ѵегйе) см. Ь-170. 
ѵіѵо е ѵегсіе см. V 803. 
аппі ѵеггіі см. Ѵ-306.
309. Ьеггеііо ѵегсіе ист. колпак для неисправных долж

ников (в Средние века).
310. еіа (или іе тр с) ѵегсіе весна.
І іа т т е  ѵеічіі см. Р-529.
311. ІлЪго ѵегйе «Зеленая книга» (собрание диплома

тических документов Италии).
Ііп^иа ѵегйе см. Ь-629.
312. ріпа ѵегйе скупердяй, скряга.
313. — 5 ’арге ипа ріпа ѵегйе! случилось невероятное! 

(когда скупой раскошелится на подарок).
314. Іарреіо (или іаѵоіо) ѵегсіе зеленое сукно, игор

ный, ломберный стол; игорный дом:
N011 зареѵа паіигаігпепіе ^ш осаге аі Іеппів е 1а 8иа сош- 

реіепга аі іаѵоіо ѵеггіе зі Іеппаѵа а зсороне (Ді. Арреііив. 
«Оа /погго а  5сгШоге»).

Апгкието, конечно, не умел играть в теннис, а его опыт 
на зеленом су кие не шел дальш е игры в скопоие.

Аѵеѵа зегѵііо аі сІиЬ сіеі поЬіІі рег диаІсЬе іешро, е 
роіеѵа аББісигаге сЬе КошЬоп Ьиііаѵа одпі іапіо, бі, цыаІсЬе 
ЫкНеЙо зиі іарреіо  ѵегйе т а  поп сі аѵеѵа раББІопе (Л. Рап- 
гіпі, «Ьа риісеііа зепга риІсеІІа§^іо»).

Некоторое время он служил в аристократическом клубе и 
уверял, чго Ромбои, действительно, иногда ставил несколько 
банковских билетов на зеленое сукно, но ие был азартным 
игроком.

{етро ѵеггіе см. Ѵ-310.
ип ѵезШо сіі ѵегіГ іпйи^іо см. Ѵ-431.
315. аі ѵегсіе а) на лоне природы:

Іп а&овіо, іі рій Ьеі т е з е  гіеІГаппо, бі ігоѵапо а] ѵегде 
ргезійепіі йі Ъапса, йігеііогі е р е ^ іо ,  ипііапіепіе аі с о т -  
тегс іап іі, поп гішапе а саза сЬе іі п и тего  песеззагіо (З’і т -  
р іе^аіі (/. Зѵеѵо, «ІІпа ѵііа»),

В августе, в лучшее время года, выезжают на лоно 
природы председатели правления и директоры банков, а за 
ними и более мелкая сошка, и в городе остается лишь са* 
мое необходимое число служащих.

Ь) (обыкн. употр. с гл. еззеге, гійигві, гітапеге, зіаге, 
ігоѵагзі) на мели, без гроша (в кармане):

«Риоі ргевіагті т і і іе  Ііге? 8опо с о т р іе іа т е п іе  а! ѵеггіе...» 
(/I. МоеЧа, «Ье 1500 рій Ьеііе ЬаггеІІеНе»).

— Можешь дать мне взаймы тысячу лир? Я совсем без 
грошй...

Раоіо — Вепегіеііі роеіі!.. ѴіпѵісМо: іо регй б о п  Іиііо 
ргоБа пиапйо поп Ьо сіспагі... ей оееі піі Ігоѵо соте зиоі 
йігві аі ѵеггіе (О. СІіегагйі, «Ь'апеИо йеііа тайге»),

П а о л о .  — Хорошо поэтам!.. Я вам завидую. А мне не 
до поэзии, когда у меня иет денег а сегодня я, как го
ворится. на мели.
(Пример см. тж. 1-923).
316. — 1а сапііеіа ё аі ѵегсіе а) пора кончать, время 

вышло; Ь) ни гроша в кармане, хоть шаром покати.
317. пеі ѵеічіе ііе^іі аппі во цвете лет, в расцвете сил. 
аі йіаѵоіо ѵеічіе см. 0-319.
пеІРеІа ѵегсіе е пеііа сапиіа см. Е-256.
318. аѵеге йе! ѵегііе быть крепким, здоровым.
319. аѵеге (или Гаге) іі ѵіхо ѵеггіе (тж. йіѵепіаге ѵеггіе 

іп ѵІ5о) позеленеть (от злости, от болезни) (пример см. 
5-452).

сагісагм ііі Іе^па ѵегйе (или ѵегііі) см. Ь-333. 
сііѵепіаге діаПо е ѵегсіе см. 0-433. 
еккеге соте §1г а^Іі, сЬе Ьаппо іі саро Ьіапсо е Іа сойа 

ѵегйе см. А-364.
320. (аге цй ^асаге ѵегйе груб  взбесить, озлобить ко

го-л.
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321. Іаг ѵесіеге і зогсі ѵегсіі ^  показать, где раки зи
муют:

Ри сігса сііесі аппі ?а: с о т т із і  поп бо диаіе еггоге аі- 
ГІПІ2ІО сіі сегіе іпсіаеіпі... АПога Іиі т і  ргезе іп ап ііраііа  е 
т і  Гесе ѵегіеге і богсі ѵеггіі е іпКпе еЪЪе Н согад§іо сЗі аГ- 
Гегтаге, пеі зио гаррогіо, сЬе іо его ип а§гепіе йі ІітИ аіе  
рготеБзе (О. ОаІѴАгті, «Цеѵсізіопе» ).

Это было лет десять назад. Уж не помню, какую я там 
ошибку допустил в самом начале следствия... Но он сразу же 
невзлюбил меля и показал мне кузькину мать. А потом еще 
имел наглость утверждать, что я агент... с ограниченными 
возможностями!

Іаге іі ѵІ5о ѵегйе см. Ѵ-319.
322. (5ог)гійеге ѵеггіе криво усмехаться; притворно 

смеяться:
О иезіа ѵоНа Г айассо  ега собі сНгеііо, сЬе Оіідбііпо боггібс 

ѵеггіе, е сііззе: «Іпзошша Іеі ті йа йеІѴаѵаѵо* (А. Могаѵіа. 
«Ыиоѵі гассопіі готапі»).

На сей раз атака была такой откровенной, что Джустино 
кисло улыбнулся и сказал: «В общем, вы считаете меня 
скрягой».

Мі зедеііі рег сопіеБзаг&Іі 1а ѵегііа т а  іп ^ие1 т о т е іг іо  
5і щіБе а гісіеге. Рего гісіеѵа ѵеггіс (С. Раѵеве, «Кассопіі»).

Я сел, чтобы рассказать ему всю правду. Он тут же 
рассмеялся. Но это был горький смех.

іі іе^по ѵегсіе поп 5Іа шаі Іеггпо см. Ь-356.
323. сіеііа Іе^па ѵегсіе е’ поп 5І ѵесіе аііе&гегга ргоѵ. 

от сырых дров не жди радости; не срывай яблоко, пока 
зелено: созреет — само упадет.

поп о^пі ѵегсіе Поге см. Р-919.
324. 5І рио а т а г  1а за1$а ѵегйе зепга тап ^ іаг  1е Ьіагіе

іп егЬа ргоѵ. можно любить вкусно поесть, но не быть 
мотом.

Іа 5регап7.а ё зетрге ѵегйе см. 3-1359.
ѴЕРОІЩА } 

ип репіоіопе соп ІиМе Іе ѵеггіиге см. Р-1251.
ѴЕКСА }

325. ѵег^а т а ^ іс а  волшебная палочка.
326. ігетаге а ѵег^а (а ѵег&а) (тж. Ігетаге соте ипа 

ѵег^а) дрожать как о с и н о в ы й  л и с т :

Ьа Бепііпеііа іге т а ѵ а  а ѵег^а а ѵег^а, регсЬё аѵеѵа Бепіиіо
&1і игіі гіе’ ей’ сотра& пі (О. Ыегиссі, сЗеззапіа поѵеііе ро- 
роіагі топіаіезі»).

Страж  дрож ал как былинка, слыша вопли своих несчаст
ных товарищей.

Оиедіі, сЪе аі зоіо поше сіеі Ѵаіепііпо Ігегпаѵа а ѵег^а, 
гІБроБе...: 8оп ргопіо (М. й’Аге&Ио, «Еііоге Ріегатозса»).

Тот ж е, что при одном упоминании имени Валентино дро
ж ал как осиновый лнст, ответил..: «Я готов».

ѴЕКОШАЬЕ адд  
Ііоге ѵеідіпаіе см. Р-873. 
рідііо ѵегдіпаіе см. 0-444.

ѴЕКОШЕ I е адд 
326-. 1е сакіе ѵегдіпі музы, 
т е іа ііі ѵегдіпі см. М-1321.
327. еквеп ѵег^іпе а (или сіі) цс (тж. аѵеге Іе т а п і

ѵегдіпі йі дс) не иметь никакого отношения к чему-л.:
...бі ІгаНаѵа сІіГаШ сіі ипо БІеггаіо гІБиНапІе, іп рагіе, 

йаІГаЬЬаШ тепІо гіі аісипе ѵессЬіе сазе, іп рагіе сіа ипа 
Ьгеѵе вріапаіа ассігіепіаіа е БаззоБа. зет р ге  БІаіа а т е т о г іа  
сіедіі аЬііапІі с!с! циагііеге, ѵегеіпе (Іа созігигіопе (/.. Віціа- 
геШ, «гѴізоіа пега»),

...И в самом деле, речь шла об участке, образовавшемся 
отчасти после сноса нескольких старых домов, отчасти из 
небольшого изрытого и каменистого пустыря, на котором, 
насколько помнили жители квартала, никогда не велось ни
какого строительства.

328. кѵіпаге ѵегдіпе сливать молодое вино; разливать 
молодое вино по бутылкам.
ѴЕГССІМІТА /

329. гііагкі ипа ѵегдіпііа стараться восстановить свою 
подмоченную репутацию.
ѵ е к о с х ^ а  }

ЗЛО. сііге ѵег^о^па сквернословить, говорить гадости.
331. еквеге ііі ѵегдо§па позорить, быть позором.
332. Гаге ѵегро^па а) (тж. іогпаге а ѵег^одпа) Сыть 

позорным, позорить; Ь) превосходить кого-л. в чем-л.

333. сЬі аЬЬіко^па поп аЬЬіа ѵегдодпа ргоѵ. =  нужда 
заставит стыд потерять.

334. сЬі Ьа роса ѵег^одпа, Іиііо Н іпопсіо ё ®ио
ргоѵ. нахальство -  второе счастье; кто смел, тот два 
съел.

335. ё ре^^іо Іа ѵегдодіга сЬе іі [Іаппо ргоѵ. стыд по
хуже убытка.

датЬ е т іе , поп ё ѵегдорта, И (и^діг диаиііо Ьіко^па
см. С -189.

т е ^ ііо  тогіге соп опоге сЬе ѵіѵеге соп ѵег^о^ча см.
М-1913.

оге сіі Воіостца сЬе $і (а (или сЬе гііѵепіа) гоххо ііаііа 
ѵег^одпа см. В-1009. 

роѵепа поп Іа (1а) ѵегдо^па см. Р-2202. 
циаікіо 1а зирегЬіа ^аіорра, Іа ѵег^одпа кіесіе іп ^і»р- 

ра см 5-2098.
іі ѵігіо ё петісо йеііа ѵег^о^па см  Ѵ-820. 

VЕКОООNАКЕ у 
сЬі Ііа (Ьиоп) саѵаііо іп хіаііа поп хі ѵегдо^па Йі 

апсіаге а ріейі см. С -1389.
336. сЬі 5І ѵег^одпа, поп 5І каіоііа ргоѵ. =  стыдливый 

из-за стола голодный встает
піипо 5’Ьа ііа ѵегдодпаге гіеііа 5иа агіе см. А-1174. 

ѴЕКООГ^ОЗО а д д
337. сЬі ё ѵегдодпоко, ѵасіа кігассіохо ргоѵ. з і  кто 

робеет, того бреют.
ѴЕКІТА /  

ѵегііа 1ара1і5$іапа см. Ь-152.
338. ѵегііа касгокапіа (или капіа) святая истииа:

«5епШе» гІБрове іі Рідпа. «Ё 1а ѵегіій БасгОБапІа: поп 
Ьа (аііо  1ап(о т а іе  а вё, а  Іи ііа  1а Биа (а т ід ііа  е а ѵоі. 
ѵозіга поппа» (/.. РігапйеЧо, «гI ѵессЫ е і ціьѵапі-).

— Послушайте, — возразил Пинья. — Это святая истина: са
мое большое зло ваша бабушка причинила не себе, не вам 
и не всей своей семье.

339. капіа ѵегііа святая истина; евангельская истина, 
учсьие церкви.

Восса йеііа Ѵегііа см В 824.
Ьосса ііеііа ѵегііа см. В-825.
— ё 1а Ьосса сіеііа ѵегііа см. В-826, 
пю тепіо йеііа ѵегйа см. М-1720.
340. іп (или рег, рег 1а) ѵегііа по правде говоря, в 

действительности.
341. а сііге 1а ѵегііа по правде говоря:

А1 ѵ іііакзіо  Сіроіііпо- ^го шоііа (-Я'гЛе гайипаіа аіІогпо 
а ііа  саза сіеі б о г  2иссЬіпа я  сіізсиіеге. Л  «Ііге 1а ѵегіі^, егапо 
Іи ііі ріиИоБІо враѵепіаіі (С. Яойагі, « іе  аѵѵепіиге йі Сіроі- 
Ііпох).

Вернувшись в деревню, Чиполлино увидел большую толпу, 
собравшуюся возле дома дядюшки Кабачка. Все страшно 
спорили, но, по правде сказать, были довольно таки пере
пуганы.

А гііге 1а ѵегіій, і гаррогіі егапо р і и И о Б І о  іезі (Д. 5аІѵа~
пезсЫ. «Ѵп ѵіоііпо, 23 йоппе е И йіаѵоіо»).

По правде говоря, отношения Паганини с отцом были 
довольно натянутыми.
(Пример см. тж. В-886; М-496)_

аргіге {гіі оссЬі аііа ѵегііа см. 0-90.
342. е$5еге аііа (или іп Іиодо Л) ѵегііа быть на том 

свете.
343. Ггойаге Іа ѵегііа скрыть правду.
344. Іазсіаге Іа ѵегііа аі ®ио Іио^о (или рс.іо) не ру

чаться за свои слова.
345. токігаге 1а ѵегііа пеііа киа Іітріііегга показать 

правду во всей ее наготе.
346. кріайеііаге 1а ѵегііа выложить всю правду.
347. кігарраге Іа ѵегііа а ці! вырвать правду у кого л., 

заставить кого-л. сказать правду.
348. іоссаге 1а ѵегііа сказать правду.
349. сЬі ѵиоі кареге 1а ѵегііа, 1а дошапсіі аііа ригШ 

ргоѵ. ~  устами младенца глаголет истина.
350. со те  ё ѵега 1а ѵегііа (это) истинная правда.
ГоНо е 1а ѵегііа іогпапо аііа «ошг.іііа см. 0 -3 0 0 .
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іі іе тр о  ё райге аеііа ѵегііі, е Гезрегіепга тай ге  йеііе 
сове см. Т-326, 

іі іегпро ксорге 1а ѵегііа см. Т-337.
351. 1а ѵегііа ё (і^іі(и)оіа йеі Іетро  ргоѵ правда — 

дитя времени; все тайное (со временем) становится яв
ным.

1а ѵегііа ё пеі іопйо сіі ип рогго (или іп Гопгіо аі рог
го) см. V 353-

352. Іа ѵегііа ё піасіге йеНойіо ргоѵ. правда рождает 
ненависть.

353. 1а ѵегііа ё іп ип рогго (или пгі Гопйо Йі ип рог
го, іп {опйо а] рогго) ргоѵ. ^  правду не сразу увидишь; 
бог правду видит, да не скоро скажет

Ьавсіаіе БІаг : 1а зсіепга, I Ь:І ип йевііпі ей апсЬе 1а 
ѵегіій, сЬе рио сІагБі еіа іи іГога іп іопгіо аі рогго е ѵі 
йеЬЬа гітап еге  рег сЬі 8а диапіо іешро (А  Рапгіпі, «И 
ІіЪго йеі тогіі»).

Оставьте в покое науку, грядущее человечества и даж е 
истину, которая, по всей вероятности, скрыта от наших глаз 
в тайнике, где останется кто знает еще сколько времени.

Ьа ѵегіій ё пеі іопгіо <1і ип рогго: Ьеі диагсіа іп ип рогго 
е  ѵегіе іі воіе, о Іа Іипа; т а  зе ві Ъиііа &ій поп с’ё рій пё 
зоіе пё Іипа, с ’ё 1а ѵегііа (Ь. Зсіазсіа, «II &огпо йеііа сіѵеі- 
іа» ).

Правда — на дне колодца. Вы смотрите в колодец и ви
дите либо солнце, либо луну; но, если вы броситесь вниз, 
там  не будет ни луны, ни солнца, там будет истина.

354. 1а ѵегііа ё ипа коіа ргоѵ. ^  одна правда на свете 
живет.

355. Іа ѵегііа ё пеі ѵіпо ргоѵ. истина — в вине; что у 
трезвого на уме, то у пьяного на языке (пример см. 
Р-1025 Ь).

356. Іа ѵегііа кі 1а ьіайа йа кё ргоѵ. рано или поздно 
правда выходит наружу.

357. 1а ѵегИа поп іпѵессЬіа ргоѵ. правда не стареет; 
правда старее старости.

358. Іа ѵегііа оНепйе ргоѵ правца глаза колет
359. 1а ѵегііа рио Іапдиіге, т а  поп регіге ргоѵ. &  

правда всегда восторжествует,
360. Іа ѵегііа Іогпа (или ѵіеп) кетрге а ^аііа ргоѵ. “  

шила в мешке не утаишь.
Е сЬе Іа ѵегіій ргігаа о роі ѵіепе а  Б а ііа  (С. Тевіогі, «II 

Вгіапга е аіігі гассопіі»).
Дело в том, что правда рано или поздно всплывает на 

поверхность.

ѴЕКМЕ т
361. И ѵегте йеН’атоге любовная тоска, муки любви.
362. — аѵеге іі ѵегте быть влюбленным.
Ыапсо соте  ип ѵегте см В-642.
пийо (е Ьгисо) соте  ип ѵегте см. N-538. 
рій кродііо Йі ип ѵегте см. 3-1493.
— кепіігкі р и кродііо йі ип ѵегте см. 3-1494.
363. піі ѵеп^опо і ѵеппі меня мучают угрызения сове

сти:
«8е репзо а ГаИго іегІ т і  ѵепеопо і ѵегті» ЬогЬоііб Бе-

с іт о  (С. Агріпо, «II ргосевзо»).
— Меня совесть начинает мучать, стоит только подумать

о позавчерашнем собрании, — пробормотал Дечимо.

ѴЕКМІСЫО адд  
сЬі роп кио пако а сопкі^ііо, Гип йісе Ыапсо е ГаИго 

ѵегтідііо см. N-72.
ѴЕКМШЕ т 

іаге 1а паііа аі ѵегтіпі см. N-93. 
асчиа сЬе іа ѵегтіпі те п а  см. А-205.

Ѵ Е РМ ^О ЗО  адд.
тейісо ріеіоко Га 1а ріада ѵегтіпока см. М-1038. 

ѴЕКГМІСЕ /
364. аѵеге ипа ѵегпісе Йі цс иметь поверхностное, не

глубокое знакомство с чем-л., нахвататься верхушек. 
ѴЕКГМО т

365. ѵегпо йеііа ѵепіига тяжелое время, несчастье.
366. поп пеѵіса (иНо іі ѵегпо ргоѵ. йё будет и на на

шей улице праздник.
ѴЕКО адд е т 

ипа ѵега сисса^па см. С -3117.

367. ѵего е ргоргіо настоящий, доподлинный:
«Сиа айеззо Ьа ипа зеегеіегіа ѵега е ргоргіа Іп регГеКа 

еНісіепга» (С. Мопіезапіо, «1м сирпіа»),
— Уже теперь у него есть самый настоящий секретариат, 

работающий полным ходом.
(Пример см. тж С-2217, М-205).

ѵіѵо е ѵего см. Ѵ-803. 
ітридпаіоге йеі ѵего см. 1-140.
1а Іиге йеі ѵего см. 1 810а. 
касегйоіе йеі ѵего см. 8-51. 
йі ѵего крігііо см. 3-1464.
368. а  (или рег) йіге іі ѵего по правде юворя, честно 

говоря:
°ет йіге II ѵег' і IГС Брадпоіі, сЬе аѵеѵап ргезо г (Шепйег 

И сатр о , "ЪЬег и рецііО.' е сіоѵсііего ассогдегеі :Ье рогзі 
іге БОІІ сіі Іого сопіго 1е т іе ііо г і Брасіе сіеіі і зегсііо ігапсеве 
ега ипЧтргеза ігорро т а е е 'о г е  с!е 11 Іогп {огге (М. а Аге%Ііо, 
«ЕІіоге Ріеготозса»).

По правде говоря, трем испанцам, вызвавшимся драться 
на поле боя, пришлось туго; они сразу ж е спобразн.т:, что 
биться втроем лротив лучших мечей Франции — им явно ие 
под силу.
(Пример см. тж. (3-129).

а опог йеі ѵего см 0-372. 
поп аѵеге іассіа йі ѵего см. Р-48. 
е*®еге ипа ѵега та п п а  см. М 434. 
еккеге ипа ѵега т і^ п а ііа  см М-1423.
369. сііріп^егс йаі ѵего рисовать с натуры, 
еккеге ипа ѵега рассЬіа с.м. Р-3
токігаге іі кио ѵего ѵоііо см. Ѵ-964.
370. зіийіаге йаі ѵего учиться у природы.
371. Іогсегкі йаі ѵего отклоняться от истины, лгать, 
аі Ьи^іагйо поп ё сгейиіо іі ѵего см. В-1405
372. Ьигіапйо кі йісе И ѵего ргоѵ. ~  в каждой шутке 

есть доля правды.
373. сНі а т а ,  іі ѵег поп сгейе ргоѵ. кто пюбит, тот 

правде не верит; любовь слепа.
374. сЫ йісе П ѵего поп к’аКаНса ргоѵ. =  на правду 

не нужно много слов: либо да, либо нет.
сЬі кі (ійа іп Ьидіа, соі ѵег регіксе см. В-1102, 
соте ё ѵего Оіо (или Іййіо)! см. 0-466. 
со те  ё ѵега 1а ѵегііа см Ѵ-350-
375. соте  ѵего те !  ^  я не я буду (если...)!
аі сопіеккоі е, піейісо е аѵѵосг іо, поп Іепеге іі ѵег се- 

Іаіо см С 2409
376. йі’ іі ѵего а ипо, ей ё іио петісо ргоѵ. скажешь 

правду в глаза — наживешь врага.
Іе йоппе йісопо кетрге ІІ ѵего, т а  поп Іо йісопо іиііо 

іпіего см. 0-799.
йоѵе поп ё ипіопе, [огга ѵега поп ё см. 11-99.
ё ипа ѵега даіапіегіа см. 0-42.
ё ип ѵего рессаіо! см. Р-951.
йаз іаіко Ьепе ѵіепе И ѵего т а іе  см. В-501.
377. Гокке ѵего! хорошо, если это так!, если бы это 

было так!
378. т а  ке ё ѵего! конечно же, вот именно!
Іе т а іе  пиоѵе коп кетрге ѵеге см. N-606. 
теп іе  іпіега, ѵігій ѵега см. М-1173.
379. о^пі ѵего поп ё Ьеп йеНо ргоѵ. =  не всякую 

правду сказывают.
не регісоіі 5І ѵейе сЬі й’ат ісо  Ьа ѵега Іейе см. 

А-616.
1а ріи кігеііа ё 1а ѵіа йеі ѵего см. Ѵ-520.
380. ип росо Йі ѵего (а сгейег Іийа 1а Ьи^іа ргоѵ. не

много правды заставляет поверить в любую ложь.
циі.пйо Оіо сі ѵиоі риі.іге йаі ѵего кеппо сі Га иксіге 

см. 0-483.
циап4’ё ѵего Оіо (или Іййіо)! см. 0-466.
381. ке поп ё ѵего, ё Ьеп Ігоѵаіо ргоѵ. если это и не 

правда, то хорошо придумано.
382. ІІ ѵего Ьа іі тогЬо іп сака ргоѵ. =  правда глаза 

колет.



ѴЕК 1031 V
383. іі ѵего рипре е Іа Ьи&іа иіще ргоѵ. ^  правда 

глаза колет.
іі ѵегомпіііе ё петісо йеі ѵего см. Ѵ-384. 

ѴЕКОЗШ ІЬЕ ац в
384. іі ѵегокітііе ё петісо ііеі ѵего ргоѵ. правдоподо

бие — враг правды; правда редко выглядит правдопо
добно.
ѴЕК5АЛЕ ѵ

385. ѵегкагкі іп цсі довериться кому-л., отдаться во 
власть кого-л.

ѵегкаге Гасдиа Ьоііііа хиі соііо см А 199 
ѵегкаге асциа киі сагЬопі (тж. ѵегзаге асдиа или сіеі- 

Гасциа $и1 или пеі (иосо) см А-144.
ѵегкаге 1а Ьгойа аййокко а ца см В-1244. 
ѵегкаге і ( іи т і <3і 5"пдие см. Р-948. 
ѵегкаге (иосо е ( і а т т а  см. Р-1546. 
ѵегкаге Іасгіте см. Ь-74 
ѵегкаге Іе рагоіе см. Р-588 
р іап ^ге  ки] Іаііе ѵегваіо см. Ь-237. 
ѵаіеге йі теп о  гіеІГасциа ѵегзаіа сіоро 1е іге см. 

А 198.
одпі Ігорро 5І ѵегка см. Т-956.

ѴЕК5ІЕКА I 
(аге іі іііаѵоіо е Іа ѵегкіега см. В-337.

ѴЕК50 іп 1) жест; поступок, поведение; 2) направление; 
3) манера, способ, путь

386. рег ип аііго ѵегяо (3) вкривь и вкось, не
удачно:

Іо йеѵо гезіше виііа Ъгёсс;а сагпЬіаІі е БІепогіпа Оіопізу. 
Ма Бе апсЬе ші іэбсіо іпвиііаге вепга сиіегіегпе галоп е, ай- 
сііо роеБіа е а с! (И о таігіш опіо , рег ип аНго ѵегво! (О. /ссѵеі- 
1а, « V Моіох).

Я должен бороться до конца... эти векселя а еще и синьо
рина Дноннси. Но если я не дам отпора оскорбиіелю, про
щай мечты, прощай женитьба, пиши пропалоі

а тойо  е а ѵегко (3) см. М-1642.
387. рег циеі ѵегзо (3) таким способом, таким путем

Ега сЬіаго сЬе рег і]іи і ѵегзо поп БагеЬЬе гіизсііо а кареге 
пи ііа ( /-  ЗассНІ, :Ьа ргітагіоппа»).

Было ясно, что этим путеь, ему ничего узнать не удастся

388. іп ІиШ і  ѵегкі (3) по-всякому, всячески, и так и 
сяк.

389. рег ип ѵегко о рег Гаііго (3) так или  иначе:
— N011 ё сова йа піепіе, Іо зо; т а  рег ип ѵегзо о рег 

ГаИго, шаі ипо сЬе Іі ѵайа а %епіо (Ь. 5 сіазсіа, «II &іогпо 
йеііа сіѵеііа»).

— Это ие пустяк, я знаю, но так и л и  иначе, а тебе 
никто не может угодить.

а ѵіа е а ѵегко (3) см. Ѵ-468.
390. апйаге а ѵегко (или аі ѵегкі) а цй (2) нравиться, 

быть, приходиться по вкусу:
Яігиагсіі Ігегпоіі гіеііа е*°ѵапе бі Іееееѵа ^иап^о 1е 

апйаззе а ' ѵегзі іі зио соіпра&по (М. й’АгецИо, «Еііоге Ріе- 
гатозса»).

В робких взглядах танцующей молодой испанки можно 
было прочитать, как ей нравится партнер.

СЬе П тагсЬ езе аѵеззе і пегѵі іггііаіі 1о ѵейеѵапо іиШ . 
Оиаі а Іаге ипа ріссоіа соза сЬе поп ціі апйаззе а ѵегзо! 
(Е. Сариапа, «II тагсНезе йі Коссаѵегйіпа»).

Что у маркиза нервы ие в порядке, было видно каждому. 
Горе тому, кто совершил бы малейший поступок, который 
пришелся бы ему не по вкусу!

391. апйаге аі ѵегзо (или аі ѵег5І) йі яй (1) идти на
поводу у кого-л.

392. апйаге рег іі 5ііо ѵегзо (или рег і 5іюі ѵег$і) (2)
идти своим чередом; идти как по маслу, без сучка и за
доринки:

Оиезіо йе^Іі аѵѵоИо! поп ё ип Іаѵого сЬе ѵайа зиЬКо 
рег ІІ зио ѵегзо (I. Саіѵіпо, «П саѵаііеге іпезізіепіе»).

Работенка у мародера не из тех, что идет сразу без 
сучка и задоринки.

«Ме пе роігеі апйаге, регсЬе поп ті радапо, гпа іо т е  
ап егіопо  а ііа  ^епіе. §опо зіаіі Ьиоп!, ^иапйо 1е созе 
апйаѵапо рег іі Іого ѵегзо» (Е, Реігі4 «Нота оге / і> ) .

— Я бы могла уйти: ведь мне не платят ж алованья, но 
я привязываюсь к людям. И они были ко мне добры, когда 
все шло своим порядком.

393. аѵеге ип Ъеі ѵегко (3) ^  иметь красивый голос, 
хорошо гіеть:

— Оі цгагіа, диаі рагадопе 1е ріасе бі ріи? чиеііо сіеі 
соІотЬі о сіиеі (іеііе Іогіоге?

— Моп Ьаппо ип Ьеі ѵегзо пё 1е ипе. пё &1і аіігі, 
гізрозе. — М еііа гіие сагсіеіііпі а іт е п о  еззі сапіапо {А. С. Ваг- 
гііі, «Соте ип зо&по»).

— Соблаговолите сказать, какое сравнение вам нравится 
больше: с голубями и пи с голубками?

— Нн те ни другие не поют, — отвечала она Лучше взять 
парочку щеглят, которые по крайней мере поют.

394. аѵеге ѵегзо (3) а) иметь правильный подход; 
Ь) быть приятным.

395. аѵ егсі ѵег50 а  чс (3) иметь склонность, способ
ность к чему-л.

396. сіаге ѵегзо а ^с (3) наладить, устроить, привести 
в порядок что-л.

397. [аге гпіііе ѵегзі (1) ^  кривляться, ломаться; 
суетиться.

398. іаге ип (или зешрге диеі шейезіто) ѵегзо (1) 
делать все время одно и то же.

399. Гаге а ѵег$о йі чй (1) сделать что-л. в духе ко
го-л.; последовать совету кого-л.

Раге іі ѵегзо а чй ( 1 ) см. Ѵ-407.
400. Раге ^с рег іі ѵегзо (3) сделать что-л. как надо, 

как следует.
401. ПІаге рег іі ѵегзо ^іи5 Іо (3) идти верным путем.
402. ти іаге  ѵегзо (1 ,3 ) измениться; изменить манеру. 
рі^Ііаге іі раппо (или іі топсіо) рег іі (аио) ѵегзо (3)

см. Ѵ-406.
403. рі^ііаге іі ѵеГ8о ді (или іп) ^с (3) набить руку, 

иметь опыт в чем-л.
404. рі&ііагіа рег (или йа, 5 и) ип (или яиаІсЬе) ѵег50

(2 ) ^  подойтн к чему-л., рассмотреть что-л. с одной 
(определенной) стороны:

«СЬе аііаге?  Ые Ьо іапШ .. БІ диаіе аГ!аге рагіаіе , ѵоз-
зі^погіа?»

«АЫ аЬі Іа рі^ІІаіе зи циеі ѵегзо! 5сизаіе... зсизаіе Іап-
іоі..»  (С. Ѵег^а, «Мавіго-сіоп Сезиаійо»).

— Какое дело? У меня их много... О каком деле вы го* 
ворите, ваша честь?

— Ах, вот вы как! Извините, пожалуйста, извините...
— 5епіІ... з 'ё  созі... зе 1а рІ^И зи диеі ѵегзо апсЬе іи..- 

аііога И за1иі:о... {С. Ѵег^а, «Мазіго-гіоп СезиаШо»).
— Послушай... если так... если и ты так подходишь к 

делу, тогда прощай...

405. рі&ііаге (или ргепйеге) дсі рег і! $ио ѵегзо (3)
найти правильный подход, правильно взяться за дело:

Огап сегѵеіііпо сЬе ё диезіа зі&пога!.. Ма сЫ 1а за 
ргепйеге рег іі зио ѵегзо, 1е Га Іаг сіб сЬе ѵиоіе (Л. Мап- 
гопі, «I рготеззі зрозі»).

Больш ая чудачка эта сииьор2 І.. Но кто сумеет найти к 
ией правильный подход, заставит ее делать все, что поже
лает.

Ьисіа ега соссіиіа пеііа Іоііа . т а  зарсѵа ргепйеге 1а ^еп іе 
реі зио ѵегзо, апсЬе соп 1е Ьи!!опа{е (Л. Сегѵі, «I тіеі зеііе 
ІШІі»).

Лючия огрубела в борьбе, но с шуточками н прибауточ- 
ками умела найти подход к людям.
(Пример см. тж. Р-838).
406. ргепйеге (или рі^ііаге) 21 раппо (или і1 топйо) 

рег II (зио) ѵегзо (3) делать правильно, как надо, как 
положено.

407. П раге (или Іаге) і1 ѵегзо а  дй (1) передразнивать 
кого-л.; подражать кому-л.:

Іп аісипе сЫезе... зі діоса регііпо аііе сагіе е зі ?а ІІ 
ѵегзо а ііе  топасЬ е (С. Сесіегпа, «Зі&юге & Зіцпогі»).

В некоторых храмах... даж е в карты играют и передраз** 
нивают монашек.

Ма роі сі [есего ѴоссНіо, зе 1о аййііаѵапо, е іі Іасеѵапо И 
ѵегзо йіеіго Іе зраііе (В. Сісоцпапі, «Е’иото пийо»).

Но потом оии переглядывались, показывали на него паль
цами и передразнивали его за его спиной.

Ма ипа ѵоИа, а саза, іі ЬатЬіпо з ’ега т е з зо  а Таге іі 
ѵегзо аі Саѵаііег С ітіпо : еЬ, еЬ, еЬ, еЬ... гійепйо соп т а ііг іа  
(С. Мопіеііа, «Іпсепйіо аі саіазіѵ»).



ѴЕК 1032

Н о когда оніі пришли домой, ребенок стал передразни
вать Кавальере Чимиио, повторяя «ох. ох, ох, ох» и лукаво 
смеясь.
408. гікрспйеге а (или рег Н) ѵегьо (1) ответить в тон, 

в рифѵу, ответить тем же.
409. Ігоѵаге іі ѵегхс (3) найти способ, путь, 
ноп с’ё іпосіо пё ѵсгкс (3) см. М-1677.
410. поп с’ё ѵегхо (3) нет никакой возможности: 

С ерреііо ега Ъіхгокікзііпо. Сиаі а сЬ ;атагІо  Роіепгііпа!
Оіі епіаѵа киЬіІо ипа Ьенііа е поп с'ега рій ѵегао «1і Іепегіо 
(С. Соііосіі. «Ье сѵѵепіиге <Іі РіпоссНіо»),

Джеппетто был ужасно вспыльчив. Не дай бог назвать 
его Мамалыгой. Он вмиг становился прямо-таки зверем, и 
никак нельзя было его сдержать.

— N011 сі (и ѵегко, (Іоѵеііі апсіагшепе... (М. Риссіпі, 
«ЬЬгеі»).

— Быхода не было. Я должен был уйти.
Сароііпо Іепіб (Горрогкі; т а  поп сі (и ѵегко: (Іоѵеііе 

апгіаге. е апсііе Nіг:і. рег езегсііагкі огессЬі аі ЬоПо (/.. Рі- 
гапйеііо. «1 ѵесскі е і ).

К.-(по.’нно пытался возражать, но ничего не поделаешь 
пришлось идти, а за ним последовал и Нини, чтобы при
учить свои уши к выстрелам.
(Пример см. тж. В-1201; С-2302; І.-450; Р-1356).

с{*пі иссеНо Ьа (йа {аге) (или (а) іі кис ѵегьо (3) 
см. 11-23.

ріі ѵіепе ІІ раппо рег Іиііі і ѵег$і (3) см. Р-345. 
ѴЕКТІС.Е ш

411. аі ѵегіісе в верхах, на высшем уровне. 
ѴЫШСІІѴЕ I

412. йаге 1а ѵег1і§іпе а чй вскружить кому-л. голову:
ЧксІ сіаііа Іевагіопе Ьгііаппіса гіеігапгіові 1п саро ип аш- 

ЬігіоЕО ргоееііо , сЬе БІІ аѵеѵа Йаіо 1а ѵегііеіпе іі ргішо 
пюшепіо іп сиі е іі *і ега аііассіаіо  а] 1а ш епіе (Р. Мопеііі. 
*Могіе йеі йіріотаіісо*).

Ои вышел из здаиня английской миссии, обдумывая со 
вс»« сторон честолюбивый проект, оі которого в первую ми
нуту у него д аж е  закруж илась голов.і.

ѵекіііѵю  а д е
іп ѵегип т о й с  см. М-1646.

ѴЕКХІСОЬА /
413. епігаге іп Ніііе 1е ѵег/ісоіе везде лезть, во все 

вмешиваться.
ѴЕ5СІСА [

414. ѵексіса ^опііаіа высокомерная и чванливая 
особа.

415. ѵексіса ріепа (1і ѵепіо надутый, спесивый человек, 
«индюк».

416. ѵепйеге ѵехсісЬе врать; надувать, обманывать, 
ѵепйеге (или тсхігаге, йаге ай іпіепйеге, іаге ѵейеге)

ѵехсісЬе рег Іапіегпе см. Ь-143.
ѴЕ8СОѴАТО т 

та іг іто п і е ѵекссѵаіі сіаі сіеіо іоп йр$1іпа!і см. М-938. 
ѴЕ5СОѴО т 

Іогпаге йі рара ѵехсоѵо см. Р-352.
ѴЕ5РА {

поп саѵаге 1’аіа ай ипа ѵе$ра см. А-416.
ѴЕ5РАІО т 

йаге {иосо аі ѵехраіо см. Р-1516.
417. коііеѵаге (или кіиггісаге) іі (или ип) ѵезраіо раз

ворошить осиное гнездо; лезть на рожон; браться за 
оласное, рискованное дело:

— РепкегеЬЬего: «II тагсЬеке сіі Коссаѵегсііпа ё р іарпо  
атп іа ііііо !»  Р сіоѵгеі к1и/2Ісаге ІІ ѵсхраіо іо? РегсЬё ІиШ 
ті іііапо асісіо.9ХО? РегсЬё іо реггіа циеі ро’ <1І расе сЬе і 
т іе і  аН агі ші Іавсіапо? {Ь. Сариапа. «II тагсНезе йі Кос- 
саѵегсііпа^)

— Они будут думать, что маркиз Роккавердниа просто 
спягил. А зачем мне ворошить это осиное гнездо? Чтобы 
все они накинулись на меня? Чтобы я потерял даж е ту 
малую толику покоя, которую мие оставляют мои дела?

Ма апсЬе диі іі сапсеіііеге Гесе ѵегіціо аі ТигіЬопсІо Ігаіе, 
сЬе ега регісоіо ш апііеціо а 8Іи 22 Ісагс 4а1 ѵезраіо (Р. Рап- 
Іцпі. «Сессо а'АясоН»),

Но и тут советник доказал неистовому монаху что слиш
ком опасно было бы ворошить это огиное гнездо.

ѴЕ8РА8ІАІЧО ацд с т 
4ІЙ. ш опитепіо ѵе^ракіапо (или йі Ѵехрахіапс) шутл.

веспаснанов памятник, писсуар [императору В хпасиану, 
установившему плату за пользование общественными 
уборными, приписывают слова «деньги не пахнут»]. 
ѴЕ5РКО іп

419. ѵекрго 5ісі1іапо а) сицилийская вечерня; Ь) по
боище, резня; с) большое несчастье.

420. {аге сапіаге а чй іі ѵекрго кісіііапо распра- 
витья с кем л., отправить кого-л. на тот свет.

421. ѵезрго йеі пюпйо конец света
422. сапіаге іі ѵехрго а чй задать головомойку, дать 

нагоняй кому-л.
(аге зега апгі ѵекрго см. 5-601.

ѴЕ5ТЕ } 
ѵехіе Ьгипа см. В-1263.
Іа ѵекіе йі № 550  см. N-245.
423. {аге Іа ѵекіе хесспсіо іі раппо а  по одежке про

тягивать ножки.
424. ё рііі ЬеІІа 1а ѵеьіе сЬе Іа 5ро$а ргоѵ. ег с личи

ка -  яичко, а внутри — болтун; видом пышный — нут
ром никудышный.

соііа рагіепга е соі Іеіпро Іа (о^Ііа йі ееікс йіѵепіг 
ѵекіе йі хеіа см. Р-923.

425. Іа ѵехіе поп 1а іі йоііоге ргоѵ. а  не всяк монах, 
на ком клобук; хорошая одежла >ма не прибавит

426. а ѵеьіе Іо^ога роса {ейе ѵіеп рге$1а!а ргоѵ. 
рваному платью мало доверия; а ; по одежке встре
чают.
ѴЕ5ТІСІО ,п

427. саігаге Іе ѵехіі^іа йі чй следовать за кем-л., идти 
по чьим-л. стопам; подражать кому л.
ѴЕ5ТІКЕ ѵ 

ѵехііге ГаЬіІо (геіі^іскс) см. А-38. 
ѵДік-(ы) йі (или а) Ьгипо см. В-1269, 
ѵевііге 1е сагпі а чй см. С-976, 
ѵеяііге а (или йі) Іиііс см. Ь-1025. 
ѵехііг(хі) йі пего см. N-218. 
ѵеьііге Іа {опаса см. Т-714, 
гккеге ѵехШс й’іпсегаіс см. 1-162 
тап ^іаге  а іпойо кио, ѵехііге а т о ’ йе^Іі аіігі см. 

ЛМ676.
хареге йі сЬе раппі ѵехіе цй см. Р-327. 
рій Іир^о й’ипа $ро$а а ѵехіігхі см. Ь-930. 
сЬі ке пе саіга, поп хе пе ѵехіе см. С-227. 
сЬі {а Іиііе 1е (екіе, роѵего кі ѵечіе см. Р-498. 
а чиекГога м вагеЬЬе ѵехШа ипа $ро$а топаса см. 

М-1736.
ѵевіі ип сіоссо, раг ип {іоссо см С-19-18 
ѵе«.4і ипа соіоппа, Іа раге ипа ЬеІІа Йоппа см. С-2164. 

ѴЕ5ТІТО 1. а§§
428. ѵе&Шс соіпе ип Іайго плохо одетый, оборванец, 

голодранец.
ѵехіііо йі Іиііо рипіо с,и. Р-2509.
акіпо саігаіо е ѵеьШо (или ѵеьіііо е саігаіо) см. 

А-1192.
Ьа&іопе ѵекШс сѵ. В-332.
Іисегпіеге ѵехіііо см. Ь-837 
ті$егіа ѵекіііа йі кеіа см. М-1540
429. тогіге ѵехіііс а) умереть насильственной смертью;

Ь) внезапно скончаться; с) умереть богатым.
пазсеге ѵекШо см. N-20.
1а к с іт т іа  ё кетрге «сітпііа апсЬе ѵекШа йі $еіа см.

3-453.
ѴЕ5ТІТО 2. ш 

ѵекіііо й’А йато см А-265.
430. ѵе$1ііо кепга ІахсЬе одежда для покойника; са

ван.
431. ип ѵе$Шо Йі ѵсгйЧпйи&іо намеренные затяжки, 

кормление завтраками.
сЬі Ьа росо раппо, рогіі іі ѵехШо согіо см. Р-340.
432. ГиІІіто ѵе$Шо се Іо (аппо кепга ІахсЬе ргоѵ. ~  

последний наряд шьют без карманов; в могнлу с собой 
ничего не возьмешь.



ѴЕТ 1033 V
ѴЕТКІСЕ [ 

ігеіпаге соше ипа ѵеігісе см. Т-913.
ѴЕТКДОА I

433. рег Іа ѵеігіпа для виду, напоказ:
Регпапйа. —- Мі іеппе рег огеоеііо, регсЬё поп ѵоіеѵа раз- 

загс рег ігасШа... Е тпі ітрозе , рег іиогі, рег 1а ѵеігіпа, сіі 
аѵеге ветрге циеі ѵібо аііеего... (Е. Роззепіі, «Ѵіііеііа [иогі 
рогіа»).

Ф е р  п а н д а .  — Я сдерживала себя из самолюбия, не ж е
л ая  показать, что мне изм еняю т.. II я заставила ссбя при 
Посторонних, на показ, всегда иметь веселый вид.
434. іпеі1ег$і іп ѵеігіпа выставлять себя напоказ; пока

зать товар лицом.
435. гітапеге рег 1а ѵеігіпа остаться в девках, остать

ся старой девон:
СНіагіпа. — О иеііі зіеззі а т іс і сЬе зе пе зоп !а11е гіваіе 

аііе т іе  враііе регсЬё поп аѵеѵо Ігоѵаіо т а г ііо , егі его г іт а -  
5іа рег 1а ѵеігіпа (Е. Эе Рііірро. «Вепе тіо е соге тіо»).

К ь я р и н а .  — Это те самые друзья, которые смеялись за 
моей спиной, потому что для меня не нашлось мужа и я 
осталась старой девой.

ѴЕТКО т  
апіісо гіі ѵеіго см. А-610.
436. и сто  д\ ѵеіго непостоянный, ветреный человек.
437. аггатрісаг$і киі ѵеігі из кожи вон лезть, ста

раться изо всех сил.
438. аііассагБІ аі ѵеігс прикладываться к рюмке, вы

пивать:
Оіі атЬ азсіаіогі, а сиі ріасеа рій і! ѵіпо сЬе аѵеге іепиіа 

а т е п іе  1а сотт ікк іоп е, 5І сотіпсіапо  аиассаге аі ѵеіго; е 
Ьеі е гіЬеі, сіопсіа е гісіопсіа. циалсіо еЬЬего сісвіпаіо. поп 
сЬе 8І гісогсіаззего сіеііа Іого атЬ авсіаІа , т а  е’ поп кареѵано 
гіоѵе е ’ 5і іОБзего есі апгіагопо а гіогтіге (Р. ЗассНеШ, 
«Моѵеііе»).

Послы больше интересовались вином, чем порученным им 
делом. И вот они пристроились к бутылке. Пили-выпивалн, 
чокались и снова пили, снова чокались и опять пили. Так 
что после ужина уж  и не помнили не только о деле, но и
о том. где они находятся, и завалились спать.
аѵеге 1а §сЬіепа гіі ѵеігс см. 5-409.
439. гіаге пеі ѵеіго напиться пьяным; пить запоем, 
ѵегіеге П топсіо гііеіго і ѵеігі см. М-1807.
асіаріо, Віа^іо, Іе зсаіе зоп сіі ѵеіго! (тж. асіа^іо сНе 

1е зсаіс 5*оп сН ѵеіго!) см. А-259.
сЬі Ьа іедоіі сіі ѵеіго, поп Іігі ьа&8І аі ѵісіпо см. 

Т-167.
сЫ Ііа 1а (е$(а ді ѵеіго поп ѵасіа а Ьа1(а<?!іа 6\ $а$$і 

(или пои іассіа аііе $а$§а{е; тж. іезіа сіі ѵеіго поп [ас- 
сіа аі &а&&і) см Г-620.
ѴЕТТА I

440. сІаПа ѵеііа аі ріе целиком, с верху до низу, с ю- 
ловы до йог.

441. ар^іип^еге (или а5сепс1еге, аМіпдеге, г а ^ іи п -  
реге) 1е (рій аііе или 5ііргеше) ѵеМе сіі <]с (тж. $аІіге 
аііе рІй аііе ѵеііе д\ чс) достичь вершин чего-л; достичь 
совершенства в чем-л.:

— Нссо ипо сЬе поп кі ё т а і  коепаіо гіі сопдиізіаге іі 
топгіо  с сЬе ргоргіо рег циезіо 8І Гага ип ровіо пеі гпопгіо. 
Со8і аѵгеі роіиіо евьеге іо, ее поп аѵезві ргеіезо йі аасепгіеге 
1е ѵсМе сІеІГагіс... (С. Саззоіа, «И (адііо йеі Ьозсо»).

, — Это человек, никогда не мечтавший о мировой славе;; и 
именно поэтому он займет свое место в мире. Таким мог 
бы быть и я, если бы не пытался достигнуть вершин ис
кусства.

Ьа шсшогіа зіогіса гіе^іі &ре(іаіогІ согве соп ог&овііо агі 
аіігі іагпові еьоггіі іп чиеі Теаіго Босіаіе: сіі Соіоепі. гіі 
Таш а^ію . Зігассіагі, &аИН роі а ііе  рій а ііе  ѵеіТс гіеі- 
Ѵагіе (Р. йе Кепзіз, «II сапіоге сіеі ророіо»).

Память зрителей с гордостью воскрешала знаменитые 
дебюты, состоявшиеся в «Театро Сочналс»: дебюты Ко- 
тоньи, Таманьо, Сіраччари, достигших редкого совершенства 
на оперной сцене.
(апііаге а) сегсаге' і ІісЬі іп ѵеііа см Р-624. 
сорііеге і ІісЬі іп ѵеііа с к. Р-624а.
Ігегпаге со те  ипа ѵейа см. Т-913.
(с) тер ііо  сагіеге гіаі ріесіе сЬе сіаііа ѵеііз см Р 1724 

ѴЕТТІІКА {
442. апйаге а ѵеНига отправиться на заработки, 
гіаге 11 саѵаі Ре§а$$о а ѵеііига см. С-1362.

саѵаі сіі ѵеііига аІГиото росо гіига см. С-1387. 
ѴЕТТикІКО гп 

соі ѵеііигіпо ^ ат Ь а  см. С-130.
Ьехіеттіаге соіпе ип ѵеііигіпо см. В-615.

Ѵ Е220 ш
443. сотс  ип ѵегго Л регіе аКогпо аі соПо Аі ч«1

(обыкн. употр. с гл. ѵіѵсге, сатраге) =  как у Христа 
а назухоіі:

«ОЬ!.. РегсЬё ѵиоі ксшрге шеііегші пеІІЧгпЬагагго?.. Ма ве 
ѵіѵо с о т е  ип ѵегго (1і регіе аМогпо а і Іио соНо!» (Е. Ѵіі- 
іогігі, «II вагоіапо го55о»).

— Ах! Почему ты вечно ставишь меня в неловкое поло
жение?.. Ну да, я живу у тебя как у Христа за пазухой!

444. аѵеге цс іп ѵегго иметь обыкновение, привычку.
445. сахсаге гіі ѵеггі жеманннчать, быть жеманным.
446. Іаге ип ѵегго а приласкать кого-л.
447. іаг(8і) ѵехгі жить в свое удовольствие.
448. Іаге ѵеггі а цсі баловать кого-л.
449. ё ре^^іо ип ѵегго сЬе ипа соііапа а  час от часу 

не легче.
Ѵ Е 22050 т

450. Іаге гіеі ѵе?го«о быть брезгливым, слишком раз
борчивым.
VI V I /

451. ѵіа Ьаііиіа а) торная дорога; Ь) людная, ожив
ленная улица.

452. ѵіа сгисІ5 а) крестный путь; Ь) страдания, му
чения.

453. ѵіа піогга {или $ріссіа) кратчайший путь, прямой 
путь.

454. ѵіе ігаѵегхе (или сіі Ігаѵегхо) а) окольные пути;
b) закулисные интриги.

455. ѵіе сіі ІаКо насильственные действия; насилие:
Ѵ’ё пеііе ІсИеге... ипа ш іпиіа ^гасіиагіопе (ІЧ-ікоІепга. 

соіпе циеПа сЬе, пеІГоггііпе (Іеііе ѵіе Ш ^аИо, -оггс (1а 1 рй- 
гісоііо Й'ипа шапіпа кіепогііе аі гоѵексіопе (Гипа тапассіа 
саііо&а (Е. І)с Атісіз. *І.с11іга апопіта»).

В эгич письмах ?сть .. тонкая градация нахальства, по
добная той, что наблюдается, хогда дают волю руьам м^- 
жду легкой пощечиной, нанесенной благородной ручкой, и 
сиогсшибатеіьноіі оплеухой от мозолистой ручищн..
(Пример су. тж. С-616).

456. — рег ѵіа сіі Іаііо насильственно; самочинно, по 
произволу:

Соп нпо гіі ( .5і ргоіЬізсе іі вассо е еіі агггкіі рег ѵіа гіі 
Іа ііо  йеі ОіасоЬіпі зепх 'огйте ргесесіепіе (С. сіе Ыісоіа, 
«Эіагіо пароіеіапо»).

Один из этих декретов запрещает грабеж и евмовольные, 
без ордера, аресты якобинцев.

457. — (1га)$сепс1еге (или ѵепіге) а ѵіе (П Іаііо руко
прикладствовать; подраться:

АІІе тесііе, ігаьсезі а ѵіе йі Гаііо соп ип таеьіга... созі агі- 
гііо зіигіі (О. Магоііа. «Маі сіі Саііегіа»).

В школе я подрался с учителем... н прощай учеба.

458. ѵіа сіі тегго  а) средний курс, умеренное направ
ление (в политике, искусстве и т. п.); Ь) компромисс;
c) золотая середина.

459. — ігоѵаге ипа ѵіа сіі тегго  найти компромиссное 
решение.

460. — поп с’ё ѵіа сЗі тегго  ^  третьего не дано, се
редины не дано (пример см. К-1197).

461. — 1а ті&Ііоге е !а ѵіа сіі тегго  ргоѵ. лучшее — 
придерживаться золотой середины.

462. ѵіа гіеІГогіо: поп с 1а ѵіа «ЗеІГогІо это трудный, 
опасный путь; это не так просто.

ѵіе (или ѵіа) рій см. Р-1862.
464. ѵіа сіі $сапіро (или сГи$сіІа) путь спасения, вы

ход:
Е 1а кНиахіопе, сопзісіегаіа гіа чиаІ5Іа5І рагіе. поп Іазсіаѵа 

іпігаѵесіеге ѵіа й’иясИа. Ыоп роіеѵапо аііепгіегіо сЬе гаЬЬіе. 
иіпііагіопі, ееіозіе е аН аппі а поп [іпіге (О. Виггаіі. «Ѵп 
атоге»).

А положение таково, что, е какой стороны ни посмотри, 
выхода не видно Его не ожидало ничего, кроме ярости, 
унижений, ревности и бесконечных огорчений.
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465. ѵіа 5ет>па1а йі $ріпе путь, усеянный терниями, 
тернистый путь.

ѵіе сіі Ігаѵегхо см. Ѵ-454. 
ѵіа й’иксНа см. Ѵ-464.
Іаг»о со те  1а ѵіа таез іга  см. Ь-171.
Іо§1іо сіі ѵіа см. Р-976.
— сопхе^паге іі Іоуііо йі ѵіа см. Р-977.
466. рег ѵіа йі... а) с помощью..; Ь) из-за:

Е гаѵ ато  а т іс і коргаіиііо рег ѵіа <1е11 т І5 е п а  сЬе сі 
гіипіѵа (А . Могаѵіа, «-Л'цош гассопіі готапі»).

Мы дружили главным образом потому, ѵго иас объеди
няла бедность.
(Пример см. тж. М-794).

467. рег ѵ!а аегеа а) воздушным путем; Ь) напрямик.
468. а ѵіа е а ѵегхо как надо, как положено.
469. а дгап ѵіа а) далеко; Ь) в значительной сте

пени.
470. а т е г г а  ѵіа на полпути, на половине, 
а тойо  е а ѵіа см. М-1642.
471. апйаге (или епігаге) рег сіие ѵіе вести двойную 

игру, быть двуличным
472. апйаге рег Іа т а іа  ѵіа разориться; повредить са

мому себе.
473. апйаге рег Іа хиа ѵіа идти  своей дорогой, делать 

свое дело.
474. аргіге 1а ѵіа проложить путь, отьрыть дорогу.
475. аѵеге НЬега ѵіа (или ѵіа ІіЬега) иметь свободу 

действий.
476. йаге (1а) ѵіа ІіЬега а) открыть путь. 
сасс!аге ип рогге гііеігс ѵіа см. Р-20/5.
сассіагзі Іа ѵіа (га (или 1га) 1е рапіЬе (или 1га і ріе- 

йі) см. V 493.
477. сЬіийеге Іиііе 1е ѵіе а <]й отрезать все пути ко

му-л.
478. йаге Іа ѵіа а) проложить путь; Ь) выпустить на 

свободу* на волю (птиц, животных)-, с) дать золю (че
му і ).

479. йаге (Іа) ѵіа ІіЬега а) открыть путь:
Но зет р ге  сгегіиіо сЪе зіа т а іи г а іа  іп циеі т о т е п іо  Іа 

гіееіБіопе гіі гіаге а МаІІеоШ ипа «Ьиопа Іегюпе». Рогзе Ти 
ргопипсіаіа іп дцеі т о т е л іо  1а сопгіаппа сЬе сііегіе ѵіа ІіЬега 
а ^иеМо сЬе сііѵеппе ип а зз а ззт іо  (С. Атепёоіа, <гѴпа зсеііа 
йі ѵііа»)

Я всегда спитал, что еще тогда созрело решение «про
учить» Маттеотти н именно тогда был вынесен приговор, 
открывший путь к его убийству.

Ь) предоставить свободу действий, 
епігаге рег сіие ѵіе см. Ѵ-471. 
епігаге пеііа ѵіа сГо^т сагпе см. С-959.
480. е$$еге рег ѵіа ^  быть на подходе:

-.-ѵоііі аргіг Ьоііеба ипа Іегха ѵоііа. Огшаі гіі зоісіі пе 
гітапеѵ апо росЬі е соп гіие е ип ісгхо рег ѵіа, поп
с’ега гіа зрегаг тоН о (А . Могаѵіа, «Цассопіі готапі*).

...я решил в третий раз открыть лавку. Однако денег 
оставалось мало, а с двумя детьми и третьим, который 
вот-вот должен был родиться, не стоило питать больших 
надежд.
481. е$$еге іп (или рег) ѵіа сіі {или а) чс быть на 

пути к чем у-л.; быть близким к осуществлению.
е$5іеге зиііа ѵіа сіі Б атавсо  см. Э-14.
482. (аге ѵіа идти, направляться куда-л.
483. !аг$і ипа ѵіа расчистить себе путь.
484. Таге 1а ѵіа скІГа^поІо а цй тоск. не заметить, за

крыть глаза на...
485. Таге ипа ѵіа а сіие зегѵігі ^  одним выстрелом 

двух зайцев убить, сделать два дела сразу.
486. ^гіііаге рег ѵіа звать на помощь.
487. ^иагііаге 1е ѵіе сіеі 8і^поге следовать по стезе 

добродетели, быть праведником.
488. іпТіІаге ѵіа а) пуститься в дорогу; Ь) идти своим 

путем.
489. іп^аппаге Іа ѵіа убить время в дороге.
490. Іа$ігісаге 1а ѵіа а чсі расчистить путь кому-л., 

помочь кому-л.;

Ьа йисЪезза зареѵа... поп зоіо ІІ соііочиіо бе* гіие а т а п іі ,  
т а  зареѵа аіігезі сЬе Сессо пе аѵеѵа Іакігісаіа Іа ѵіа а 
О и еІіе Іто  [Р. Рап{апі, Сессо й'АвсоИ»).

Герцогиня знала... не только о разговоре влюбленных. Она 
знала такж е, что Чекко подсказал Гульельмо, как устроить 
это свидание.

491. тейеге зиііа ѵіа а) указать дорогу; Ь) наста
вить ьта путь истинный.

492. тей еге зиііа Ьиопа ѵіа (и ли  зиііа ѵіа ^іизіа) на
править по правильному пути; наставить на путь истин
ный.

493. теИегБ! (и ли  сассіагзі, ргепйеге, гітеиегзі) 1а 
ѵіа (и ли  1а зігасіа) іга (и ли  Тга) Іе ^атЬ е (уст. (га і 
ріесіі) пуститься, отправиться в путь:

...е ѵепепсіозепе ѵегзо Рігепге, 5І репзб іі ргеіе сЬе ога 
ега Іе тр о  й’апйаге а ііа  Веісоіоге е  сіі ргоѵаге зиа ѵепіига; 
е теззав !  1а ѵіа 1га’ ріейі, поп гіз іе ііе  зі {и а саза Ш Іеі 
(С. Воссассіо, «гйесатегоп»}.

...и повернув к Флоренции, священник подумал, что сей
час самое время отправиться к Бельколоре и попытать ѵ 
иее счастья. Направив к ее дому свои стопы, он уже ие 
останавливался, пока ие достиг ее порога.

«СНе пе <Ше. Регреіиа?» сіотапгіб гіоп АЬЬопгііо.
«Оісо сііе ё ип*ізрігагіопе <]е1 сіеіо, е сЬе поп Ызо^па 

реггіег Іе т р о  е т е ііе г з і 1а зігагіа  іга 1е багТ|Ье» (А. Матопі, 
*/ рготез5і зрозі»).

— Что вы скаж ете на это, Псрепетуя? — спросил дон Аб- 
бондио.

— Скажу, что это знамение свыше, что нечего терять 
время и надо удирать во все лопатки.

Роі аѵеѵа аѵиіо ѵіа ІіЬега а з'ега піезза Еа 5Ігайа 1га 1е 
С атЬе (іО. Яеа, «Яіігаііо сіі таееіо»).

Теперь ои был свободен и отправился в путь.

494. тоггаге  Іа ѵіа а ч<1 а) перебежать дорогу ко
му-л.; стать кому-л. поперек пути; Ь) отрезать путь ко
му-л.

’95. репьаге т а іе  ѵіе быть злоумышленником; замыш
лять неаобпое.

ргепйеге 1а ѵіа 1га (и іи  1га) 1е датЬ е (или 1га і ріе- 
йі) см. Ѵ-493.

496. ргехіаге Іа ѵіа а  цй уступить дорогу кому-л.
497. гесаге а ѵіа йі каіиіе спасти, вернуть на правед

ный путь.
498. гепйеге а чй хесопйо Іе хие ѵіе воздать кому-л.

по заслугам
499. гісоггеге аііе ѵіе Іедаіі действовать законным пу

тем, обратиться в суд, прибегнуть к помощи закона.
500. гіпіеііегхі пеііа Ьиопа ѵіа вернуться на правед

ный путь.
501. гітеііегхі іп ѵіа а) продолжить путь; Ь) вер

нуться к прерванному разговору, к прежней теме
гітеііегхі Іа ѵіа 1га (или 1га) 1е ^атЬ е (или 1га і 

ріейі) см. Ѵ-493 
поп зареге саро пё ѵіа см. С-797.
502. кареге Іепеге 1е ѵіе хорошо ориентироваться.
503. кріапаге 1а ѵіа расчистить путь, проложить до

рогу:
— 5і. ип шегсаіо, — гіреіё СогітЬо. — Іо гіеѵо ір іап аг Іа 

Ѵіа а т іо  сошреШоге (Е. Савіеіпиоѵо, гЬ‘опогеѵоІе Раоіо 
ЬеоЫогІе»).

_д а , это торг, — повторил Коримбс — Я должен расчи
стить .іуть моему сопернику.
(Пример см. тж. В-151).
504. поп хіаге а тіхигаіе Іа ѵіа не терять времени.
505. Іадііаге 1а ѵіа отрезаю путь к отступлению, пе

рекрыть дорогу.
506. Іепеге т а іа  ѵіа (тж. изсіге аі ѵіа) сбиться с пути 

(истинного).
507. Іепеге рег яіпіхіга ѵіа встать на путь преступле

ния пойти по плохой дорожке.
508. Іепіаге о^пі ѵіа испробовать все пути; пустить в 

ход все средства. . . .
509. Іогсеге 1а ѵіа (или йаііа ѵіа йгіііа) соити, свер

нуть с правильного пути.
510. 1гаѵсг>аге Іа ѵіа а (]<? стать поперек пути, пер^ 

бежать дорогу кому-л.
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511. поп ігоѵаге 1а ѵіа а... не мочь, не уметь, не ре

шаться на что-л.
512. ігоѵаге 1а ѵіа де 1 сиоге 61 цб найти путь к чье- 

му-л. сердцу:
— В азіа, іо поп во аррипіо чиаі зіа іі сіізе^по сН т аев іго  

Сессо... т а .  зе чиезіо сНзе^по поп роіеззе соіогігзі, поп <іі- 
врего гіі Ігоѵаг 1а ѵіа гіеі сиоге <Н теззег  Оегі (Р. Рап^апі, 
«Сессо й Авсоіі»).

— Ладно, я не знаю в точности плана маэстро Чекко... 
но, если план и не удастся, я не теряю надежды найти 
путь к сердцу мессера Джери.

иксіге гіі ѵіа см. Ѵ-506.
513. поп ѵегіеге 1а ѵіа <1і... а  никак не решиться, не 

собраться (что-л. сделать):
СНіагіпа — ...Е ѵі ксшЬ.а паіигаіе  іі Гаііо сііс МагіеНа, 

1а сашегіега, іпѵесе іП іогпаге йа С азегіа йоро йие ^іигпі, 
ѵі 5І (е гт а  рій гіі ип теб е  регеЬё 1а та й ге  поп ѵеЛеѵа 1а 
ѵіа Йі ^иагіге? ( І)с Рііірро. «Вепе тпіо е соге тпіо»),

К ь я р и н а .  — ...А вам кажется естественным, что М а
риетта, горничная, вместо того, чтобы вернуться нз Ка- 
зерты через два дня, торчит там больше месяца, потому что 
ее мать ннкак не мо.кет решиться выздороветь?

514. ѵепіге а ѵіа гіі каіиіе вступить на праведный 
путь

сіі Ьиопе іпіепгіопі коп Іазігісаіе 1е ѵіе < еІГіпІегпо см.
1-336.

515. Іа Ьиопа ѵіа кі рірііа гіаі сапіо ргоѵ. хорошее 
начало — половина дела; лиха беда — начало.

516. Ьиопа ѵіа поп рио іепеге, циеі сЬе яегѵе кепг’ауеге 
ргоѵ. =  даром ничего не делается; за услуги надо пла
тить.

517. сЬі Іаксіа Іа ѵіа ѵессЬіа рег Іа пиоѵа, крекке ѵоі- 
іе іп«аппа(о кі (гі)ігоѵа ргоѵ. кто за новым гонится, тот 
часто обманывается (ср. сменять шило на мыло).

518. 1ші{та ѵіа, Іип^а Ьм§1а ргоѵ. зе за то, что было 
давно, трудно поручиться

519. поп кегѵе іііге: рег Іаі ѵіа поп раккеіэ, пё (И 
1а1’асп"а поп Ьеѵего ргоѵ. от сумы да от тюрьмы 
не зарекайся.

ип оссЬіо аііа гпеіа е ип аііго аііа ѵіа см. 0-247 
а с§пі Іио&о ѵіепе сЫ о§пі ѵіа сЬе ѵегіе, ііепе см. 

Ь-988.
520. 1а рій кігеііа ё Іа ѵіа гіеі ѵего ргоѵ. а  самая 

трудная дорога — правда.
капіо рег 1а ѵіа, ііаѵоіо іп таккегіа см. 8-224 
зігеііа ё Іа Іо&Ііа е 1а_§а Іа ѵіа, гіііе 1а ѵокіга сНе Ьо 

сіеііо 1а т іа  см. Р-974.
хирегЬіа ®епг’аѵеге, т а іа  ѵіа киоі іепеге см. 8-2099. 
ІиІІе 1е ѵіе сопсіисопо (или тепапо, рогіапо, ѵаппо) а 

К о та  (тж. кі ѵа рег ріи ѵіе а К ота) см. К 509.
521. аііа ѵіа! мор. так держать!
рег ѵіа 5’ассопсіап 1е коте см. 5-999.

ѴІА И 1. аѵѵ 
ѵепіо [^гегісіо] сЬе рогіа ѵіа Іе ^апазсе см. С-205.
522. е ѵіа со$і (тж. е ѵіа сЗісепгіо; е ѵіа сіізсоггегкіо; е 

ѵіа сЗі дие§1о ра$5с; е ѵіа 6\ $е&иііо; е созі ѵіа; е созі 
сіізсоггепсіо) и так далее, и тому подобное:

Ье сПѵнІеѵа 8оШ1теп*е іп саіе&огіе е боііосаіе^огіе. Іе 
диаІіПсаѵа зесопгіо 1е Іого циаіііа ... е ѵіа «Іісепгіо (Я. Вас- 
сНеШ, «Ьа сіііа сіеціі атапіі»).

Он весьма тонко разделял всех женщин на категории и 
подкатегории, соответственно их качествам разбивал по руб
рикам и так далее в том же духе.

...РегеЬё ѵоі роіезіе апдаге аі Іеаіго соп ІгапчиіПа ео- 
зсіепга, Си песеззагіо ип Іаѵого Іип&о е репозо: Ъізо^по соп- 
Гиіаге Тсг(и11іапо, іпіегргеіаге 5ап Т о т т а з о  е ЗапіѴА^озІіпо: 
Ъізо&пб сЬе іі Касіпе всепйеззе іп сатро сопіго і БІ^погі гіі 
Рогіо-Кеаіе... е ѵіа сіізсоггепгіо (Р. Магііпі, «АІ іеаіго»).

Д ля того, чтобы вы со спокойной совестью могли посе
щать театр, нужна была длительная и кропотливая предва
рительная работа: нужно было опровергнуть Тертуллиана, 
прокомментировать святого Фому н святого Августина, нуж
но было преодолеть сопротивление господ из П ор-Руаяля 
расиновским трагедиям и еще многое и многое другое. 
(Пример см. тж. А-403; С-1264; С-1760; Р-475).
523. е ѵіа а ^ашЬе (тж. е ѵіа ді сог$а) и давай бог 

иоги (пример см. Б-146а),

е ѵіа рег іі топсіо см. М-1826.
524. ѵіа ѵіа постепенно, помаленьку, мало-помалу; вре

мя от времени:
11 поіаіо Лаппассопе Іе йаг& ѵіа ѵіа И гіепаго (і7. Зоѵіпеш 

*Ье іегге йеі Засгатепіо»).
Нотариус Яннакконе будет время от времени давать вам 

деньги.
ЫеІІа ѵііа, ѵіа ѵіа, аѵеѵа зсорегіо сЬе аіігі, іиШ . 

рогіаѵапо сЫиза 1а ѵег^окпа сіеііа іого гпізегіа (В. Сісо- 
&папі, «Л’иото пигіо»).

Со временем он обнаружил, что другие, все, в душе стьь 
дились своей нищеты.
(Пример см. тж. В-865; 5-1382).
525. апсіаге ѵіа соше ипа Іисііаіа выскочить, выле

теть пулей.
аѵеге 1а іехіа ѵіа см. Т-534, 
аѵеге ѵіа іі саро сііеіго... см. С-738.
ЬиМаге 1е рагоіе ѵіа см. Р 53.1.
526. Ьиііаге ѵіа выбросить вон; отказаться; бросить 

(пример см. 0-895).
527. — Ьиііаг5І ѵіа пасть духом, отчаиваться.
528. — а Ъиііагіо ѵіа задаром:

«5и, саѵаііеге! 5іаш  а ігесеиіо коИапіо, Го^реііо пе ѵаі 
сіпццеаепіо а Ьиііагіо ѵіа...» (В. Сісо%папі, *!« Ѵеііа»).

— Ну, ну, господин хорошнйі Уступаю зсего за  триста 
а вещь стоит пятьсот, задарма отдаюі
529. — гіа ЬиМаг ѵіа в избытке.
530. — поп аѵеге пиііа йа ЬиНаге ѵіа иметь лишь са

мое необходимое.
ЬиКаг ѵіа іі соііаге см. С-2089.
ЬиМаге ѵіа гіепагі см. 0-101.
ЬиНаге ѵіа іі Ііаіо см. Р-581.
ЬиЙаге ѵіа і1 Ііеіе см. р-650.
ЬиНаге ѵіа ГіпсЬіо$<го см. 1-165.
ЬиМаге ѵіа і $иоі циаіігіпі см. 0-101. 
саѵаі уіа 1а Ьепсіа гіа^Іі оссЬі см. В-477.
531. гіаге ѵіа цс отдать, продать, подарить что-л

— Іо сгейо сЬе «іоѵгето йаг ѵіа 1а гагііо, Іапіо, о гт а і, поп 
зі зепіопо сЬе созе Ьгиііе... (В. Ропгі, «I ріапіі йеііа ІіЬе- 
гагіопе»).

— Я думаю, что надо избавиться от приемника, все равно 
по нему ничего кроме пакостей не услышишь...
гіаге ѵіа 1а сатіс іа  рег чгі см. С-274, 
гіаге ѵіа чс рег ріасеге см. Р-1475.
^еМаге Іе рагоіе ѵ;а см. Р-531.
532. ^еііаге ѵіа бросать на ветер (пример см. А-185).
533. {теііагхі ѵіа отчаиваться.
деМаге ѵіа Гасдиа хрогса соі ЬатЬіпо (Іепіго см.

А-165.
^еМаге ѵіа іі Ьахіо рег 1а хеііа см. В-322.
^еМаге ѵіа іі ііаіо см. р-581. 
ггеііаге ѵіа 1а тахсЬега см. М-904.
1аксіаг5І рогіаг ѵіа 1а ЬеггеМа см. В-590.
534. тапйаге ѵіа уволнть, выгнать, 
тапсіаге ѵіа а саісі см. С-135.
535. теМеге ѵіа отложить.
536- раккаге ѵіа а) пройти мимо; Ь) сказать, назвать 

мимоходом, упомянуть между прочим, вскользь.
537. рогіаге ѵіа а) унести, украсть, стащить; Ь) увлечь, 

завлечь; унести, увести:
— Раоііпа ье1о®а «Зеііа когеіі? шаввіоге, йеѵе аѵег репкаіо 

йі рогіагіе ѵіа іі Ъеі ѵіоііпізіа (М. ЗаІѵапевсНі, сііп ѵіо, іпо, 
23 йоппе е ІІ йіаѵоіо»).

— Паолина, ревнуя к старшей сестре, должно быть, поду
мывала отбить у нее прекрасного скрипача.
рогіаге ѵіа коііо іі Ьессо см. В 396. 
рогіаге ѵіа іі Ьоссопе Аі Ьосса см. В-903, 
рогіаге ѵіа Іа сатісіа см. С-287, 
рогіаге ѵіа ііі коМо іі пако см. К-34а. 
рогіаге ѵіа іі Іеггепо а ч<1 см. Т-451.
538. крагіге ѵіа исчезнуть.
539. краггаге ѵіа убрать, отмести, отбросить, 
краггаге ѵіа гіаііа (Іассіа сіеііа) Іегга см. Т 424 
кргесаге Іе рагоіе ѵіа см. Р-531.
540. яіаге ѵіа сіі саза быть в отъезде, отсутствонаг*
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541. (ігаге ѵіа а) идти вперед, продолжать что-л. не
взирая на препятствия; Ь) торопиться.

Ьисо ѵіа Ьисо, Га Ьисо см. В -1353 
Ьиіо ѵіа Ьиіо, (а Ьиіо (или (а ІепеЬге) см. В-1423. 
сНі Ьиііа ѵіа ого соп 1е та п і, 1о сегса со’ ріесН см. 

0-635.
і гіапагі ѵаппо ѵіа соіпе Гасдиа ЬепесІеМа см. 0-133. 
Іагіго ѵіа Іагіго (а Іагіго см. Ь-86.
Іо хіопіасо ^Іі ѵа ѵіа см. 5-1784. 
ки, ѵіа! см 5-2002.
1а (ек(а §1і ё ѵіа см. Т-617.
542. ѵа’ ѵіа! хватит!, перестань!, отвяжись! 
ѵіа соі іііаѵоіо! см. 0-356.
гего ѵіа гего (а гего см. 2-46.

ѴІА II 2. т
543. йаге іі ѵіа дать сигнал к началу, начать:

Мі ріасе 1а гіЬеНІопе сЬе соѵа гіепіго сіі іиі е а сиі Ьиса 
сІА 11 ѵіа, воііапіо Чп пііо кі ё  гіпсНіико іга 1е циаНго рагеіі 
(Іеііа киа с а т е га  (Р. Зраііеііі, кЕвате йі г^рагагіопе»).

Мне нравится мятежный дух Луки, которому он дает вы
ход, толіхо запершись в четырех стенах своей комнаты.

ОіеЛе іі ѵіа аі ЬаШіпапо гіеііа паіа е бі ргеке гііесі Ііге 
сіп йоп Сакіопе (О. Рагйе. «11 ргеіе Ьеііох).

Чена подал знак компании аплодировать и получил де
сять лир от дона Гастоне.

ВоЬ... йіегіс іі ѵіа а Іи ііе 1е аггпі, е Ги ип Іпіегпо 
(/.. Вегьопгіпі, «і!п / исііе рег 5аЬа»),

Боб... скомандовал открыть огонь из всех видов оружия, 
и начался настоящий ад.

ѴІАССІАКЕ ѵ
544. ѵ іа ^ іа ге  со те  ип Ьаиіе путешествовать впустую 

(ничего не видя, не понимая).
ѵ іа ^ іа ге  соі (или киі) саѵаііо сіі 8ап Ргапсехсо см. 

С-1341.
ѵіа§§іаге со те  і ^атЬегі см. С -193 а).
ѵ іа ^ іа ге  іп 0 § а  (или Со&а) (е) Ма§о§а см. 0-272.
ѵ іа ^ іа ге  ки реі регі см. Р-І307.
ѵіа§»іаге соі Ігепо тегсі см. Т-919.
ѵ іа ^ іа ге  киі ѵеііиіо см. Ѵ-185.
ѵако сіі соссіо (или гіі (егга со((а) сок(ге((о а ѵіа»§іаге 

соп ип ѵако гіі Іегго см. Ѵ-85.
поп ка тсИ о  сЬі ѵіѵе гіі тоК с, ка тоК о сЬі ѵіа^діа 

(1і тоК о см. М-1719.
ѴІАООІО тп

545. Гиіііто (или Гек(гепю) ѵіа^еіо последний путь, 
смер гь.

546. апйаге рег іі кио ѵіад^іо продолжать идти своим 
путем несмотря ни на что.

547. Іаге ип ѵіа§§іо е гіие кегѵігі ^  одннм выстре
лом двух зайцев убить; сделать два дела одновре
менно:

— Ьеі за сЬе гіотапі ё 1а Іекіа <іеІ раігопо: е сокі кі 1а 
ип ѵІа^ЙІо е ^ ие кегѵігі... (М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— Вы ж е знаете, завтра день нашего святого. Вот мы и 
сделаем два дела сразу...
548. тапйаге рег т а і  ѵіа^діо испортить что-л.
549. Ьиоп ѵ іа ^ іо !  а) счастливого пути!; Ь) ирон. ска 

терыо дорожка!
550. сЬі ѵа е іогпа, 1а Ьиоп ѵіад^іо ргоѵ. =  . конец — 

делу венец.
сЬі ^иагйа а о§пі пиѵоіо, поп 1а т а і  ѵіа^діо см.

N-633.
551- п о п  ё ѵіа^^іо ьепга роіѵеге, пё ^иегга кепга 1а- 

(ігіте ргоѵ. нет дороги без пыли, нет войны без слез 
(ср. лес рѵбят — щепки летят).
ѴІАЕЕ п і

еккеге киі ѵіаіе <1е1 1гатоп(о см. Т-831.
ѴІА^АІМТЕ адд е т 

од^і тегсапіе, ііопіамі ѵіапгіапіе см. 0-284.
Ѵ ІС Е ^ А  і  

Я таге^^іаге гіеііе итапе ѵісепйе см. М-825.
552. а (или рег) ѵісепгіа а) поочередно, друг ,г  дру 

гом; ЬЛ взаимно, друг другу, 
о ііа  рег ѵісепсіа см. 0-728 а).

553. аіиіагкі а ѵісепгіа взаимно помогать, гомогать 
друг другу.

554. гепсеге Іа ѵісепйа сделать ответное приглашение; 
нанести ответный визит.
ѴІСШАТО т 

аѵеге ип кесіеге с о т ’ип ѵ;сіпа(о см. 5 538.
555. (аге іі ѵісіпаіо стать притчей во языцех, стать 

всеобщим посмешищем.
556. циапсіо Ьгисіа пеі ѵісіпаіо, рогіа Гасдиа а сака 

(иа ргоѵ. когда у соседей пожар, запасай воду в своем 
доме.

Іа ѵоіре іп ѵісіпаіо поп (а т а і  гіатш см. Ѵ-929. 
ѴІСІІЧО 1. адд 

ѵегіеге 1а тог(е ѵісіпа см. М-1978.
Ьеп 1оп(апо ё те^ ііо  гіі т а іе  ѵісіпо см. В-491. 
со:і.е Гакіпо сЬе согге циапй’ё ѵісіпо аііа к(а1Іа см. 

А-1238.
ё рій ѵісіпо ІІ (]еп(е сЬе пеккип рагеп(е см. 0-214. 
ё кетрге кіаіа рій ѵісіпа 1а реііе сНе іі ^іиЬЬопе см. 

Р-1071.
а ^гакка сисіпа (или  а с-гакке сисіпе) роѵегіа (ё) ѵі- 

сіпа см. С-3129.
^иегга ѵісіпа, ( а т е  Іопіапа см. 0-1193.
поп {гіга іі піЬЬіо сЬе поп кіа ѵісіпо 1а саго^па см.

N-272.
ѵісіпо аі С; трігіорііо с’ё Іа Кире Тагреа см С-366, 
ѵісіпо аііа кегре с’ё іі Ьіассо см. 5-678. 
гі((а, даіііпа, 1а ѵоіре ё ѵісіпа см. 2-65.

ѴІСІІМО 2. т
557. аѵеге са((іѵі ѵісіпі хвастаться, хвалить самого 

себя.
сака сЬе На Ьиоп ѵісіпо, ѵаі ріи циаІсЬе (іогіпо см. 

С-1191.
558. а’ са((іѵі ѵісіпі поп §1і ргекіаг циаіігіпі ргоѵ. ^  

от плохих соседей помощи не жди.
559. сЬі Ьа іі Ьиоп [шаі] ѵісіпо, Ьа іі Ьиоп [т а і]  та (-  

(и(іпо ргоѵ. у кого соседи хорошие [плохие], т о т  может 
спать спокойно [тому не уснуть].

сііі На (е^оіі (Іі ѵе(го, поп (ігі каккі аі ѵісіпо см. Т-167, 
а Іаѵоіа е (аѵоііпо сопоксегаі іі (ио ѵісіпо см. Т-150. 

ѴІСОЬО т
560. ѵісоіо сіесо безвыходное положение, тупик.
561. ■— іп ип ѵісоіс сіесо (обыкн. употр. с гл. аггіѵаге, 

сассіагзі, епігаге, еккеге) зайти в тупик; попасть в без
выходное положение:

А циекіо рипіо. сЬе сіоѵеѵа Іаге? Ыоп г.:!і сопѵепіѵа Іавсіаг 
регйеге інііо^ Тапіо рій сЬе ега аггіѵаіо, зесопйо орпі ар- 
рагепха, іп ип ѵісоіо сіесо (С. Ргиііего с Р. Ьисепііпі, «Ьа 
йоппа йеііа йотепіса»).

Что ж е теперь ему делать? Может быть, бросить все это? 
Тем более, что, судя по всему, он зашел в тупик.
<Пример см. тж. К-607).

ѴІЕТАТО адд  
(ги((о ѵіе(а(о см. Г 1391. 
р ст о  ѵіе(а(с см. Р-2020.
поп с’ё сока ѵіе(а(а, сЬе поп кіа гіекігіега(а см. С-2922. 

ѴІОІЫА }
562. ѵі.ЕТІІіе <Іі са*1;ѵе (ек(е преддверие катастрофы, 
аѵеге йі»іипа(о Іа ѵі^іііа сіі 8ап(а Са(егіпа гм. С-1283, 
(аге (ек(а е ѵі^іііа аі ѵоіеге (Іі цй см. Р-490.
563. (аге гіеііе ѵі»і1іе поп сошаікіаіе ирон. поститься 

в скоромные дни, голодать.
564. (аге (или  оккегѵаге) апсЬе 1е ѵі^іііе сЬе поп копо 

с5е! саіепйагіо быть слишком набожным.
сЬі ѵиоі ^осіег 1а (екіа (Іі^іипі 1а ѵідіііа см. Р-504. 

VIОNА I
565. ѵі^па гіе! 5і{гпоге (или  с!і Сг?к(о) вертоград гос

подень, райские кущи:
П ток{с Еепегозо е ^гоззо. гассоНо іп Зісіііа... тевсоіаіо  

соп ГазеііІАб е Ьгиксо (іеі р іетоп іе . роі со! Ігіххапіе е 
авргеио сіі То5саі-а . гассоііо Іагсіі е диазі <1-1 Іигіо пеііа 
ѵібпа гіеі БІ^поге, шаі ^оѵегпаіо іп Ігсііпі е пеііе ЬоШ... 
8’ега іггешейіаЬіІшепІе іпасіёііо (/.. Рігапйеііо, « / ѵессНі в
1  ціоѵапі»\.
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Молодое вино щедрого я густого брожения из собранного 

в Сицилии винограда, смешанное с сухим и терпким пьемонт
ским, а потом с пенящимся и острым тосканским... добытым 
тайком в вертограде господнем, недостаточно перебродив
шим в трех больших бочках и малых бочонках, непопра
вимо скисло.

Іераге Іа ѵі»па соп 1е заізіссе см. Ь-299.
566. рогге ипа ѵідпа тянуть волынку, канителить. 
Ь67. ігоѵаге ипа ЬеІІа ѵі^піа напасть на золотую жилу, 

открыть золотое дно.
568. ЬеІІа ѵ.дпа, роса иѵа (тж. Іа ѵі^па рашріпоза {а 

рос’иѵа) ргоѵ. ^  наружность обманчива.
сака Га((а е ѵідпа роз(а, пеззип за циапіо 1а соз(а 

(или поп зі рада чиапіо соз(а, поп хі 8а циеі сЬе 1а 
соз(а) см. С-1193.

569. сЬі На ѵі§па, Ьа (і^па ргоѵ. =  от трудов правед
ных не наживешь палат каменных .

поп ё (еггепо йа ріагйаге ѵі^па (или ѵі^пе) см. Т-461. 
VIЬЕ ц8 е  е т 

іі ѵііе те іа ііо  см М 1322. 
ипа ѵіі пюпеіа см. М-1831, 
с а т е  ѵііе см. С-941.
570. аѵеге (или гериіаге, (епеге) а ѵііе не уважать, 

презирать.
іі сопзірііо Геттіп ііе о ё саго о ё (горро ѵііе см. 

С 24(і6.
ѴІЬЬА {

571. іге іп ѵіііа соііа Ьгі^аіа безумствовать, неистов
ствовать.

сЬі ргоіпеііе пеі Ьозсо, (Іеѵе іпапіепеге іп ѵіііа си.
В-1052.

ріссоіа зсіп(іІ1а рио Ьгисіаге ипа ѵіііа см. 5 455. 
V I ^ ^ А N О  с  т

572. ѵіііапо па(о е саігаіо (тж. ѵіііап гііаКо или гі- 
ип(о, гіѵе>>(і(о) выскочка, парвеню (ср. из грязи в князи).

аѵеге іі реііо ѵіііапо см. Р-1422.
573. (аге (сіеі или іі, <1а) ѵіііапо быть мужланом, гру

бым, бесчувственные
аі Ьиіо, Іа ѵіііапа ё ЬеІІа циан!» Іа сіапіа см. В-1422. 
саг(а сап(а (или рагіа) е ѵіііап «іогте см. С-1107.
574. сЬі Ьеп (Іопа, саго ѵепгіе, зе ѵіііап поп ё сЬі 

ргепгіе ргоѵ. дареномѵ коню в зубы не смотрят.
сЬі (а іі зегѵігіо аі ѵіііапо, зі зри(а іп шапо см. 5-684 
{тиаггіаіі гіаі ѵіііапо сііе Ьа зетрге сатіс іа  Ьіапса см. 

В-686.
575. а ( т а і )  ѵіііапо поп діі гіаг ЬассЬеИа іп тап о

ргоѵ. & чтоб нс было напасти, не подпускай хама к 
власти.

роіепіа е рап, раз(о ііі ѵіііап см. Р-І943. 
чиапгіо іі (ісо чегЬа іі (ісо, Ьиоп ѵіііапо хегЬа іі ра- 

пісо см. Р-641.
576. ѵіііап поЬіІ * і 'о  поп сопозсе хио рагеп(а(о ргоѵ. 

^  мужлан во дворячсіве родных не узішет от чванства.
577. іі ѵіііапо пеііе р іите ѵі з(а а (Ііза^іо ргоѵ. ^  

ворона и в павлиньих перьях — все равно ворона.
578. іі ѵіііапо ѵіепе зетрге соі (Нзедпо (а(ю ргоѵ. ^  

мужика не проведешь.
579. аі ѵіііапо, Іа гарра іа т а п о  ргоѵ. зё каждому — 

свое; богу богово, а кесарю кесарево
ѴІЬТА !

роѵегіа Га ѵіКа см Р-2199.
ѴІЬІІРРО тп

580. изсіге <1а ип ѵііирро выпутаться (из затруднения, 
из неприятного положения).
ѴІІЧСЕМЕ а^ е  

рипіаге зиі саѵаііо ѵіпгеп(е см. С-1370.
ѴІІЧСЕКЕ ѵ

581. ѵіпсегіа а) победить, одержать победу; Ь) выиг
рывать, быть лучше (по сравнению с кеи л., чем-л.).

ѵіпсеге Іа сайіа е реггіеге Іа Іііе см. С 1321. 
ѵіпсеге зиііе гіііа см. Э-710. 
ѵіпсеге рег іогіаіі см. Р-1065.

ѵіпсеге Іа т а п о  см. М-689, 
ѵіпсеге о^пі с!і1с((о см. 0-433. 
ѵіпсеге §1і огессЬі сіі чй см. 0-590. 
ѵіпсеге іі раію см. Р-137. 
ѵіпсеге Іа раг(і(а см. Р-674. 
ѵіпсеге іі рагШо см. Р-711. 
ѵіпсеге іі редпо см. Р-1009. 
ѵіпсеге а ріё горро см. Р-1617. 
ѵіпсеге Іа ргіта  та п о  см. М 690. 
іп атоге ѵіпсе сЬі ( и ^ е  см. А-677
582. аззаі ѵіпсе сЫ поп ^іиоса ргоѵ. больше всех вы

игрывает тот, кто не играет.
583 Ьаз(а (или Ызо^па) ѵіпсеге е поп зі :Ьѵе *>1гаѵіп- 

сеге ргоѵ. =  от добра добра не ищут 
Ьиопо зіиіііо готре е ѵіпсе геа (огіипа см. 5-1976. 
сЬі 1а гіига 'а  ѵіпсе см. 0-935. 
сиог (ог(е ѵіпсе саКіѵа зог(е см. С 3300. 
ё со те  ѵіпсеге ип (егпо аі Іо((о см. Т-390, 
пеііа ^иегга сГатог ѵіпсе сЬі (ид^е см. А-677. 
Гііпрогіипо (или Гітргоп(о) ѵіпсе Гаѵаго см. 1-127. 
Іа тадріог &Іогіа ііеі ѵіпсеге ё регііопаге аі ѵіп(о см. 

С -806.
рагіепга, (етро  е Йапагі ѵіпсопо одпі соза см. Р 922 
соііа рагіепга 5І ѵіпсе (и((о см. Р-923, 
земпо ѵіпсе аз(игіа см. 5-627.
І1 (етро ѵіпсе (и((о см. Т-346.
Гизо ѵіпсе паіига см. ГІ-258.
ѵеппі, ѵігіі е ѵіпзі см. Ѵ-227.
ѵіпсе Іа Іогга е Іа га^іоп поп Ьаз(а с и. Р-1184.
ѵіпсе соіиі сЬе зоГГге е йига см. 0-935.

ѴМОІСЕ а@§ 
та п о  ѵіпгіісе см М 456.

ѴІІМО пі
584. ѵіпо Іип^о разбавленное в и н п
585. ѵіпо тіпоге легкое, молодое вино, 
ѵіпо пего см. N-201.
586. ѵіпо ііі (оп(апа (или гіі (оп(е) шутл. вино из-под 

крана (о разбавленном вине).
587. ѵіпо тассЬегопе г)сю е, крепкое вино.
588. ѵіпо сЬе іпеКе Іа зргап^ЬеМа тоск. хмельное, 

крепкое вино.
589. ѵ п (1і іш^оіі шутл. вода, водичка.
590. тегго  ѵіпо а) низкосортное вино; Ь) легкое 

вино.
591. аііип^аге (или Ьа((еггаге) іі ѵіпо разбавлять 

вино (водой);
Оошапсіаі соп ргесаигіопе: «Е диаІІ копо гііГеНиссІ гіе^ІІ 

окіі?» Ьиі гікроке соп ип аііго зчаріго. «ВеЬ. і коіііі: Ьаі- 
Іеггаге II ѵіпо соп Гасдиа (іеііа ЬоссЬеІІа. гіаге ипа со^а 
рег ип'аНга, соше яагеЬЬе а (Ііге. рег езешріо. гіаге Газіпо 
^юѵапе рег Іа ѵііеііа. аггоіопйаге іі сопіо аі сііепіе сЬе чіа 
соп 1а гадагга е регсіо рара зепга іійіаге. Іітогово 1і іаг 
Ьгиііа Ниига іп к о т т а  Іиііі і ІгиссЬеІІі <1е1 тскііеге...» 
(А. МсгаЯа. «Киоѵі гассопіі готапія).

Я нерешительно спросил: сЛ в чем заключаются эти ѵю в- 
ки трактирщиков?» Он отвечал со вздохом: «Обычное дело: 
они разбавляю т вино водой и з: од крана, обманывают и ш. 
выдают одно за другое, как бы это сказать, подаюг осля 
тину за телятину, округляют счет клиенту, пришедшему с 
девушкой, потому что такой клиент не станет проверять, 
чтобы не ударить лицом в грязь., словгм, все в таком 
роде, обычные мелкие жульничества...*

592. аггиКагзі соі ѵіпо прикладываться к буіьпке. 
сатЬіаге (газса е поп ѵіпо < и. Р-1226.
593. саѵаге (или Іеѵаге, ігагге) іі ѵіпо сЫІа 1ез(а при

вести в чувство, отрезвить.
сЬіаіпаге рапе (іі) рапе е ѵіпо (іі) ѵ;по см. Р-251. 
сопзитаге рій оііо сЬе ѵіпо см. 0-295. 
сопзитаге рій ѵіпо сЬе оііо см. 0-295*.
594. сіаге іі ѵіпо научить уму-разуму.
595. іііітгагаге іп ѵіпо пить без просыпу, 
сіітозігаге сЬе 1’асе(о зі Га соі ѵіпо см. А-96. 
с5іге ип ^іогпо рапе, ГаИго ѵіпо см. (3-582. 
с5іге рапе (аі) рапе е ѵіпо (аі) ѵіпо см. Р-251. 
^отапйаге аІГозіе зе Ьа Ьиоп ѵіпо см. 0-715.



ѴІК 1038

596. еззеге т о ііе  ііі ѵіпо быть в подпитии, под хмель
ком.

іаге соше Газіпс (гіеІГогіоІапо) сЬе рогіа іі ѵіпо е 
Ьеѵе Гасциа см. А-1209.

Іеѵаге іі ѵіпо ііаі (іазсНі см. Р-560.
Іеѵаге іі ѵіпо гіаііа Іезіа см. Ѵ-593. 
піейеге гіеІГасяиа пеі ргоргіо (или пеі хио) ѵіпо см. 

А-177.
тигаге ігазса е поп ѵіпо см. Р-1226.
гассопіаге рапе (аі) рапе е ѵіпо (аі) ѵіпо см. Р-251
597. ге^деге (или зозіепеге) іі ѵіпо п и т ь ,  не пьянея; 

уметь П ИТЬ.
гіЬаИеггаге іі ѵіпо см К-305. 
гопгаге со те  ип ѵіпо см. К-522. 
зозіепеге іі ѵіпо см. Ѵ-597.
598. зіаге (или ѵіѵеге) а ип ѵіпо ж и т ь  о д н о й  семьей, 

питаться вместе.
Іігаге &ііі ип ЬіссЬіеге гіі ѵіпо см. В-715.
Ігагге іі ѵіпо (ІаІІа іезіа см. Ѵ-593.
ѵ'ѵеге а ип ѵіпо см. Ѵ-598.
ат ісо  е ѵіпо ѵодііопо еххеге ѵессііі см. А-623.
Газіпо рогіа іі ѵіпо е Ьеѵе Гасдиа см. А-1228.
Ьеѵі (’асциа со те  іі Ьие, е іі ѵіпо со те  іі ге см. А-227. 
Ьеѵа Іа Іесгіа сЬі Ьа Ьеѵиіо іі ѵіпо см. Р-353.
599. Ьеѵі іі ѵіпо е Іазсіа апііаг Гасдиа аі ти ііпо  ргоѵ. 

ег пей, да дело разумей.
Іа Ьоііе йа (зоіо или зоі(апіо) гіеі ѵіпо сЬе Ьа см. 

В -1084.
пеііе Ьоііі ріссоіе (или ріссіпе) с'ё іі ѵіпо Ьиопо см. 

В-1085.
600. Н Ьиоп ѵіпо поп На Ьіко^по йі ігазса ргоѵ. доб

рое вино не нуждается в рекламе; хороший товар сам 
себя хвалит.

601. (іі) Ьиоп ѵіпо 1а Ьиоп хап§чіе ргоѵ. хорошее 
вино полезно.

602. Ьиоп ѵіпо, ІаѵеІІа (или ІіаЬа) Іипда ргоѵ. хоро
шее вино располагает к беседе.

603. сНі На ѵіп гіоісе, поп ітЬоііі а&гезіо ргоѵ. ег от 
добра добра не ищут.

а сЬі ріасе іі Ьеге, рагіа зетрге ііі ѵіпо см. В-579
604. сЬі гіеі ѵіпо ё ат ісо , гіі зе зіеззо ё петісо ргоѵ. 

кто с вином подружился, сам себе во врага превра
тился; кто вино любит, сам себя губит

сопы^Но іп ѵіпо поп Ьа т а і  Ьиоп Ііпе см. С-2473, 
гіісіоііо (1і ѵіпо! см. 0-383.
гіоппе зепга ѵегіеге е ѵіпо зепга зепііге поп зе пе 

ргепсіе см. 0-811. 
іе т т іп е  ѵіпо е саѵаііо, тегсапгіа гіі ІаІІо см. Р-404. 
^иагіШ і <1а асеіо гіі ѵіп гіоісе см. А-97. 
поп гіотапсіаге аІГозІз зе Ьа Ьиоп ѵіпо см. 0-722. 
поп ^іисіісаг Гиото пё іі ѵіпо, зепга ^изіагпе зега е 

та іііп о  см. Ѵ-142. 
рапе ІіпсЬё Лига, т а  ѵіпо а тізига см. Р-303. 
рап гіі ип ^іогпо е ѵіп (Тип аппо см. Р-306 
р г іта  (Геззег асеіо 1и! ѵіпо см. А-98.
Чиап(о рій ѵіпо тап са , іапіо рій 1а Ьоііе зиопа см. 

В-1086.
605. циапсіо іі ѵіпо ё зріііаіо Ьізо^па Ьегіо ргоѵ. 

когда вино откупорено, нужно его пить (ср. взялся за 
гуж — не говори, что не дю ж ):

ѴівіЬПшепІе гасісіоісііо, Г атегісап о  1о Іпіеггирре соп ип 
&е5Іо сЬе Бі^піПсаѵа сЪе чиапсіо іі ѵіпо 6 зрІНаІо Ы&одоа 
Ьсгіо (/V. І.о. га і, «ТиІІо апгіо Ьепізвігпо»).

Заметно с м я г ч и в ш и й с я  американец прервал его взмахом 
руки, как бы показывая, что, иачав дело, нужно его за 
вершить.
Іа ѵегііа ё пеі ѵіпо см. Ѵ-355.
606. ѵіп Ьаііеггаіо поп ѵаіе ип ііаіо ргоѵ. ^  вино 

разводить -  только портить.
607. іі ѵіпо сіі саза поп іггЬгіаса ргоѵ. дома и стены 

помогают.
608. ѵіпо йепіго, зеппо Іиогі ргоѵ. что у трезвого на 

уме, то у пьяного на языке.

609. <1е1 ѵіп сіоісе зі 1а Гасеіо Іогіе ргоѵ. =  из слад
кого вина — кислый уксус.

610. іі ѵіпо ё Ьиоп зегѵ іоге е саіііѵо райгопе ргоѵ. “  
вино до добра не доводит.
ѴІІМТО е т 

а саро ѵіпіо см. С-716, 
аѵеге саиза ѵіпіа см. С-1304. 
аѵеге іі ^іосо ѵіпіо см. 0-481. 
аѵеге рагШа ѵіпіа см. Р-672. 
гіаге саиза ѵіпіа см. С-1307. 
йаге 1а расе ѵіпіа см Р-10.
<1аге рагШа ѵіпіа см. Р-673.
611. Йаг(зе)1а ѵіпіа (тж. гіагзі рег ѵіпіо) признать 

себя побежденным, сдаться; согласиться с чем-л., с 
кем-л.:

Ма Іп ^ие1 т о т е п іо , іі гіезісіегіо сіі поп <1аг1а ѵіпіа аі гі* 
ѵаіе {и іп т е  рій Іогіе (Го^Пі аЛга сопкісіегвгіопе (/. Саі- 
ѵіпо, «І.е Созтісотіске»),

Но в ту минуту желание ие уступить сопернику было во 
мне сильнее всех других соображений.

«Яесошіо т е ,  каі Іогіо... регсЬё паксопйеге ІІ шекііег*’? . 
ё  ип тек ііеге  с о т е  ип аііго... 5 іато  Іаѵогаіогі с о т е  ІиШ 
аіігі... паксс шіепсіоіо, И  сіЙ1 ѵіпіа аі ргерішіі/.іо» (А. Мога- 
ѵіа, «■Нассопіі готапі»),

— По-моему, ты не прав... аачем скрывать свою профес
сию?.. Она не хуже других... мы такие же труженики, как 
все прочие... Если ты это скрываешь, значит, поддаешься 
предрассудкам.

І огке іеі саріѵа сііе крепсіеѵо рег іп іп.ргрпо (ІеІГогро- 
&Ііо, рег { а г 1 е сатЫаге Шеа е зрипіагіа соп 1а 5иа оеііпа* 
гіопе а сопкігіегагті аѵаго; е апсЬе Іеі, рег рипіівііо, поп 
ѵоіеѵа г іа п т іа  ѵіпіа (А. Могаѵіа, «Кассопіі готапі>).

Может, она и понимала, что я трачу деиьгн из самолю
бия, чтобы она. наконец, перестала считать меня скрягой; 
но она, как назло, не хотела сдаваться.

Ооп МісЪеІе сопііпиаѵа а равваге йаііа вігасіиссіа рег 
ритіеііо, рег поп йагіа ѵіпіа а Іиі (О. ’егеа, с /  Ѵаіаѵо- 
ЦІіах).

Дон Микеле продолжал нарочно ходить по той улочке, 
чтобы не считали, что он признал себя побежденным.

6 '2 . йагіе іиііе ѵіпіе а цд во всем соглашаться с 
кем-л.. не противоречить, не перечить кому-л.:

Міа та<5ге. :Ье т і  ѵиоіе Ьепе е т е  Іе й і  кетрге  (иНе 
ѵіпіе, т і  гграіо рег 11 т іо  сотр іеаппо  ипа ріссоіа гааіо 
рогіаіііе (А. Могаѵіа. «Ыиоѵі гассопіі готапі»).

Мать, которая меня любит и всегда мне во всем пота
кает, подарила мне на день рождения небольшой транзи
стор.
(Пример см. тж В-1124; С-424).

гесаге а рагіііо іі ^і(и)осо ѵіпіо см. Р-706.
1а т,і§§ іог "Іогіа йеі ѵіпсеге ё регйопаге аі ѵіпіо см.

0-806.
петісо (Ііѵізо, те гго  ѵіліо см. N-157. 
зоіа зрегапга аі ѵіпіі ё іі поп аѵегпе см. 5-1356. 

ѴЮЬА { 
зопо гозе е ѵіоіе см. Р-538. 
аѵѵііирраге ІгазсЬе е ѵіоіе см. Р-1224 
сопйигге іп сегса Аі ѵіоіе см. С-1529.

ѴІОЬАКЕ ѵ 
ѵіоіаге 1е Іогте  см. Р-1070 

Ѵ Ю ЬР^2А \
613. Іаге (или изаге) йоісе ѵіоіепга принуждать лас

кой, ласково настаивать.
ѴІОЫІЧО гп

614. ѵіоііпо йі зраііа а) вторая скрипка; Ь) помощ
ник, правая рука:

Ьа кесопсіа сатегіега  ега асісіеііа іп тосіо езсіикіѵо аТ 
кегѵігіо гіеііа поппа; сочі сЬе а Масііпа ега <1е5(Іпа‘о <1іѵеп- 
Іаге Г аіи іап іе іп р г іт а . II ѵіоііпо (П 5раІ1а, П Ьгассіо йезіго 
ііі А&іае (ЛІ. ВопіетреШ , «Ь'асдиа*).

Вторая гориичиая находилась исключительно в распо
ряжении бабушки, так что Мадннь суждено было стать пер
вой помощницей, поверенной в делах, словом, правой рукой 
Аглаи.

с) иіитл. окорок.
іап і’ё зиолаг{тІі іі согпо сЬе П ѵіоііпо см. С-2711. 

ѴІОТТОЬО т
615. еззеге Гиогі (1е! ѵіоііоіо быть далеко от истины, 

заблуждаться.



ѴІРЕРА I
Ііпсгца (1і ѵірега см. Ь-640. 
погіо гіі ѵіреге см. N-362.
616. хсаігіагхі (или Іепегхі) ипа ѵірега аі хепо (тж. 

теМегхі Іа ѵірега пеііа та .ііса) пригреть змею у себя 
на груди:

СІ 5Іато  т е з з а  1а ѵірега пеііа та п іс а !  (О. Ѵег%а, *Ма- 
віго-ііоп СезиаШо»).

Мы пригрели змею на груди!

617. 1а ѵірега тоггіе іі сіагіаіапо ргоѵ. ^  бог шельму 
метит; попался, который кусался:

Сегсаѵо сіі сШепгіегіпі, т а  а зіепіо... Ма чиез^а ѵоііа 1а 
ѵірега тогке іі сіагіаіапо; регоссііе. ассогіоні іІ рагігопе сіеііа 
Іаізііа  ёеІГіпгііѵідио. сііегіе Ц зио Ьгаѵо соп^еёо (С. Аг- 
гіёкі, «Ѵп созрігаіоге тапсаіо»).

Я пытался оправдываться, но тщетно... Однако на этот 
раз правда восторжествовала, ибо хозяин, заметив, что мой 
противник старается оклеветать меня, немедленно его уво
лил.
618. ѵірега пюгіа поп іпоггіе хепо, т а  риг Іа т а і  соі- 

1’огіог йеІ ѵеіепо ргоѵ. ^  зло надо вырывать с корнем. 
ѴІРЕРІІЧО а д е

Ііп^иа ѵірегіпа см. Ь-640.
ѴІРАРЕ ѵ 

ѵігаге гіі Ьогсіо см. В-1018.
ѴІРООЬА }

619. Іаііо  соп 1и14е Іе ѵіг^оіе (или соп 4и44і і  рип4і е 
ѵіг^оіе) тщательно сделанный, выполненный.

іп рип4о е ѵіг&оіа см. Р-2501.
— Іаге рипіо е ѵіг&оіа см. Р-2502.
-— Гаге чс а рип4о е ѵіг^оіа см. Р-2503.
— хіаге а рип4о е ѵіг^оіа см. Р-2504. 
рег рипіо е рег ѵіг&оіа см. Р-2505.
620. хепга ипа ѵіг^оіа іп ріи сіеі песеххагіо ни на 

йоту больше, чем необходимо
621. поп сатЬіаге (или поп ти іаге) (п етт еп о ) (гіі) 

ипа ѵіг^оіа не изменить (ся) ни на йоту; не сдвинуть
с я )  ни на шаг (о деле и т. п.):

Ь ’а11асіпапіе ѵісепгіа <іі сиі ё з іа іо  іеаіго  «1/АІЬегео йеі 
роѵегі» поп Ьа сатЪ іаіо  ипа ѵіг^оіа («Сіогпі», 30 йісетЬге 
1973).

Шумное дело, ареной которого явилась «Гостиница для 
бедных», не продвинулось ни иа йоту.
622. ^иагсіаге а 4и44е Іе ѵіг&оіе придираться к мело

чам.
поп піиіаге (п е т т е п о )  (гіі) ипа ѵіг^оіа см. Ѵ-621. 

ѴІРІЬЕ а е е  
ѵігіі хеІІетЬге см. 5-708.

ѵікто {
агса (1і ѵіг4и см. А-986.
Ііог гіі ѵігій см. Р-Р82.
623. аѵеге рій ѵіг4й гіеііа Ье4(4)опіса быть верхом со

вершенства.
Іаге сіі (или гіеііа) песеххііа ѵігіи см. N-135.
§іоѵеп4іі поп Ьа ѵігій см. С-642.
ітрага  аг4е е ѵігіи, е хе Ьіхо^по ё, саѵаіа хи см. 

А-1173.
те п іе  іпіега, ѵігііі ѵега см. М-1173 
Н пахсег ^гаікіі ё сахо е поп ѵігіи см. N-29. 
о^гпипо Ьа іі <Ше11о <1е11а хиа ѵігій см. 0-410.
Гогіо поп Іа соп Іа ѵігій 1е»а см. 0-741.
1а рагіепга ё Іа ѵіг4и о гіе^іі ахіпі о іісі $ап4і см. 

Р-919.
624. ипа ѵіг4и сЬ іата ГаІ4га ргоѵ. ^  добродетель не 

живет в одиночестве.
625. ѵігііі е Іогіипа поп іх4аппо гіі саха аххіете ргоѵ, 

добродетель и богатство вместе не уживаются (ср. ог 
трудов праведных не наживешь палат каменных).

626. Іа ѵіг4и х4а пеі іШІІсіІе ргоѵ. величие духа 
познается в беде.

627. Іа ѵ7-4й хіа пеі те гго  ргоѵ. умеренность — мать 
добродетели.
ѴІ8АССІО от

ѵепіо аі ѵ іха^ іо  Іа Гиото хаддіо см. Ѵ-287.

Ѵ?8СЕКЕ I рі
628. ѵіхсеге сіі піагіге беззаветная материнская лю

бовь.
629. ѵіхсеге сіеііа <]иех(іопе суть дела, существо воп

роса.
630. ѵіхсрге гіеііа 4егга недра земли.
631. асігіепігагхі пеііе ѵіхсеге гіеІГаг^отепІо углу

биться, уйти с головой в дебри проблемы.
ѴІ5СНІО щ

632. ргепйеге аі ѵіхсНіо поймать на приманку, на 
удочку.

Іа т а іа  (е т т іп а  ё со те  іі ѵіхсНіо, поп Іо 4осса иссеНо 
сЬе поп сі Іахсі реппе см. Р-405.
ѴІ8ІВІЫО т

633. апйаге іп ѵіхіЬіІіо прийти в восторг:
— Ѵі ргедо сіі сгесіеге сЬе 1а ѵозіга ѵосе ё апсога <5іѵіпа- 

т е п іе  Ьеііа, рій сііѵіпатепіе Ьеііа гіі циапгіо Іасеѵа апёаге Іа 
ѵі5іЬі1іо 1е ріаіее гіеі топгіо іпіего... (/.. Рігапйеііо, «Моѵеііе 
рег ип аппо» ).

— Прошу вас, поверьте мне, голос ваш еще божествеЕшо 
прекрасен, ие менее прекрасен, чем тогда, когда он вызы
вал восторг слушателей во всех театрах мира.

634. тапгіаге іп ѵіхіЬіІіо привести в восторг. 
Ѵ15ІЕРА [

635. а ѵіхіега аігаіа с поднятым забралом, смело; от
крыто.

<Зие5Іа еа іап іе  дег*адІіа чІГеІІь депы окііа. регсЬё поп Ьа
сога^діо йі ѵепсіісагйі а ѵізіега аіхаіа  (і/. Робсоіо, «С/Ште 
Іеііеге сіі Іасоро ОПіз»),

Все эти инчтожные хлыщи силятся играть в великодушие, 
так как не смеют отстаивать свою честь е открытым заб
ралом.

636. аЬЬаххаге (или Ьи44аге дііЗ, тапгіаге ^ііі) (1а) 
ѵіхіега а) сказать прямо, без обиняков; Ь) снять маску, 
выступить с открытым забралом.
ѴІ5ІГА {

1а ѵіхііа сіі $ап4’Е1і$аЬе44а см. Е-56.
— Гаге Іа ѵіхі4а йі 5ап4’Е1іхаЬе14а см. Е 57. 
еххеге Ігорро іп Іа соп 1а ѵіхі4а см I. 12.
637. Іаге 1а ѵіхі4а ііеііе 5е41е СЬіехе ходить по инстан

циям, обивать пороги.
638. тагсаге ѵіхііа воен. а) отправиться в санчасть; 

Ь) сачковать, уклоняться от выполнения своих обязан
ностей.
Ѵ І50 т

639. ''І5о імсаісіпаіо шутл. наштукатуренное лицо.
640. ѵіхо сіі Ьгопго нахал, бесстыжая рожа:

О гта і іо его азйиеГаІіо а ѵ іа ^ іа г е  а ріегіі е зепга гіепаго 
е Іа іеггіЬіІе песезйііа т ’аѵеѵа Гаііо іі ѵібо йі Ьгопго 
(С. Аггі§кіг «Ип созрігаіоге тапсаіо» ) .

Но я уже прнвык путешествовать пешком, без гооша в 
кармане, и эта нужда лишила меня всякой стеснительности.

641. ѵІ50 <1і сігсох4апга подобающее выражение лица: 
СЬіассЬіегапйо аггіѵатпто а ТеЬе, И сарреііапо рге$е Іа

ѵаіі^іа соп ГаИаге е  1е озііе е соп ип ѵі$о сіі сігсозіапга 
5і аѵѵіо ѵегзо іі сотапгіо (V. Рігго, «Ье зоШаІеззе» ).

Так, болтая, мы дошли до Тебе. Капеллан взял чемодан 
с алтарем н облатками и, придав лнцу соответствующее 
выражение, отправился в штаб.

642. ѵіхо ді Гаѵа простофиля, болЕан. 
ѵіхо (Іі &га44и§іа см. 0-1012.
643. ѵіхо с5і ^гііііо (или гіі зіоііо, гіі віирійо) дурак, 

глупец.
644. ѵіхо (1і іегі (1а14о а рапіегі) дурак, осел, балда, 
ѵіхо (Птріссаіо см. 1-117.
ѵіхо (11 Іипа (ріепа или іп циіпіасіесіта) см. Ь-888. 
ѵіхо гіа топіопсімо см. М-1881.
645. ѵіхо <1а хоііеіхо очень смешное лицо, 
ѵіхо сіі 5Іо11о (или гіі хіирігіо) см. V 643.
646. ѵіхо сіі ги^о идиотская физиономия, 
ріаііо гіі Ьиоп ѵіхо см. Р-1534.
647. а (или хиі) ѵіхо в присутствии; в глаза:

«Наі іі согар^іо гіі йіггтіеТо киі ѵ!$о?» еііа йізве ігешейі.г 
(М  Ргізсо, «СИ егесіі йеі ѵепіо»)щ
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— У тебя хватает духу говорить мне это в лицо? — с  
дрожью  в голосе спросила она.

648. а ѴІ50 арегіо (или зсорегіо) смело, с открытым 
забралом; прямо, без обиняков.

649. (а) ѵі^о а ѵі$о лицом к лнцу:
№ ззипо аѵеѵа сегіо знррозіо гіі Ігоѵагзі ѵізо а ѵізо соп 

1ш пё с!і’ее1і ѵепіззе а созШ иіге 1а зиа ІіЬегІа іга т е гг о  а 
Того, соп ип ^езіо  созі сіеІіЬегаІо е созі ітапдиіНо (О. йа Ѵе- 
гопа, «Ьа ѵііа сотіпсіа йотапі» ).

Н икто не ожидал, что может очутиться лицом к лицу 
с ним и что он осмелится заявить о признании своей не
виновности, появившись среди них с таким решительным и 
спокойным видом.
<Пример см. тж. Ь-979).
650. рег іі Ьеі ѵіко ради прекрасных глаз.
651. йі Ьиоп ѵі5о от чистого сердца (пример см.

Р-593).
652. аігаге іі ѵіко поднять голову, оправиться (от 

смущения, неприятности).
653. апгіаге яиі ѵіко а чсі угрожать кому-л.
654 аѵеге ѵіко гіі чс! быть копией, быть очень похо

жим на кого-л.
655. аѵеге ѵіхо гіа (или гіі) (-\-іп[.) быть способным 

(сделать что-л.). 
аѵеге іі ѵіхо ѵеггіе гм. Ѵ-319.
поп аѵеге іі ѵіхо ѵоІі(аі)о (аІГ) іпгііеіго см. т 207а. 
Н56. са тЬ ’аге (или ти іаге) ѵіьо меняться, изменяться.
657. саѵаге Ьиоп [та і]  ѵіьо гіі цс хорошо [плохо] 

справиться с чем-л.
сііѵепіаге ѵегсіе іп ѵІ50 см. Ѵ-319.
658. Іаге (или тоьігаге) Ьиоп ѵіЧо а) оказать хоро

ший прием, быть любезным:
Ассеііо Іа 1о(1е с о т е  ,оп Рогіо а ргозе^иіге е т і  ро<’ѵ

1 а п іт о  сіаѵѵего кепіспгіо сЬе ВІІа Га Ьиоп ѵізо а ^иеШ 
ЯсЬегхі (Я. Сіивіі, «Ерізіоіагіох).

Я принимаю Вашу хвалу как стимул на будущее, и меня 
искроши: радует тот факт, что Вы столь благосклонно прини
маете мои логические забавы.

Ь) (тж. Таге Ьиоп ѵі§о а саШѵа ТогТипа или а саЙіѵо 
«•іосо, а саШѵа $огіе) делать хорошую мину при плохой 
игре:

І а  соза Ги риЬЬІісаіа е і! іепепііпо — ргево іп &іго гіадіі 
аіігі зиоі соІІе&Ьі сііе ргеГегіѵапо 1а ѵііа йеііа еиагпі^іопе,
іі «Иігі», іі рокег. е Я Ьассагаі, — гіоѵеНс Таг Ьиоп ѵІ$о е 
сЬіе<1еге гіі рагііге (О. Сеппапеііо, «Ье тетогіе йі ип Ьаг-
Ыеге» ).

Дело получило огласку, и лейтенантик, которого подняли 
на смех его товарищи, предпочитавшие гарнизонную жизнь с 
ее флиртом, покером и баккара, был вынужден сделать 
красивый жест и попроситься в действующую армию.

Тиііаѵіа арргег/апсіо Іа Іого Ьиопа іпіепгіопе, Іесі Ьиоп 
ѵі5.о а саіііѵо 0осо , е р а зза ш т о  1а зега асі ип іпіегшіпаЫІе 
г а т т о  (С  Ьеѵі, «Сгізіо зі ё ^егтаіо а ЕЪоІЬ).

Все ж е, принимая во внимание и \ добрые намерения, я 
старался сделать хорошую мину при плохой игре, и мы 
провели весь вечер за картами.

«0 : 1  с, Ьиопа разциа. со таге !» ... — гііззе И Ьиоп иото, 
зТоггапсІозі ш озігаге Ьиоп ѵізо, чиапіипдие гіепіго И сиоге 
#1і ігетаззе соте іоцііа (Р. О. Сиеггаггі. «Ьа зегрісіпа»\.

— Эй, кулі, веселых праздников!.. — воскликнул бедняга, 
стараясь казаться невозмутимым, хотя в душе дрожал от 
страха.
(Пример см. тж. А-362).
659. Таге піаі ѵі$о а) сделать недовольное лицо, быть 

недовольным; Ь) плохо отнестись, неприветливо при
нять.

660. Таге ІІ ѵі§о сЫГагші ^  злобно оскалить зубы: 
«Маигісгешо П заісіо гіа Рігепге».
Ма 1’озіе Іесе іі ѵізо «ІеІГаппі. Оіззе регепіогіашепіе: «БІ 

чиа поп м  рагіе зе поп а сопіі зоісіаіі» (Р. Ѵецііапі, «Маіа- 
рагіе»).

«Мы пришлем деньги из Флоренции». Но хозяин гости
ницы, оскалив зубы, заявил: «Отсюда не уезж аю т, не упла
тив по счету».

661. {аге іі ѵіко Ьгиііо а Ц(1 й  набить морду кому-л.; 
отдубасить кого-л.:

'5 разіто. — Зепіі, Вшиагоіа, еіиго, е рояэа ензег ітр іссаіо . 
ке поі тап іе^ п о  іі &іигатпепІо, ^іиго (Зі іагіі іі ѵіко Ьгиііо 
(С СоЫопі, «II га^іга іо ге » ).

С п а з и м о. — Послушай. Бумарола, клянусь, пусть меня 
повесят, если я не сдержу клятвы и не разделаюсь с тобой.

662. Іаге ѵіко сіі та іг і^п а  а) делать кислую мину, хму
риться, кисло смотреть; Ь) быть сердитым, злым.

Іаге іі ѵіхо (Н т іііе  соіогі см. С-2177.
{аге іі ѴІ50 пего см. N-206 Ь).
(аге іі ѵІ50 гоххо см. К-557.
{аге і1 ѵІ50 ѵеггіе см. Ѵ-319.
663. ^ііагйаге іп ѵіко смело смотреть в лицо, не укло

няться от (опасности, угрозы и т. п.)
664. поп {гиаггіаге іп ѵ'ко (а) пеяяипо не взирать на 

лица, не обращать внимания на личности.
665. Іаѵагкі іі ѵізо со те  і ^аііі наскоро помыться, 

умыться как кошка лапой.
токігаге Ьиоп ѵіхо см. Ѵ-658.
666. токігаге іі ѵіхо нести ответственность, быть от

ветственным за что-л.
667. — роіеге токігаге іі ѵіхо не краснеть, не стыдить

ся за что-л.
ти іаге  ѵіко см. Ѵ-656.
668. репйеге сіаі ѵіхо сіі цгі внимательно смотреть на 

кого-л., глаз не спускать.
рог^еге »1і оссНі пеі ѵіяо а цй см. 0-198.
669. ке^паге с]с! хиі ѵІ50 дать пощечину, подставить 

фонарь.
670. кіаге аі ѵіко быть к лицу, идти, 
ѵесіеге 1а шогіе іп ѵІ50 см. М-1978.
671. поп ѵейеге т а і  іп ѵіко (обыкн. употр. в равзаіо) 

не знать, не иметь никакого представления.
аііе^геяга {а ЬеІ ѵіхо см. КА17.
сЫ $риіа іп ки, Іо &риіо ^іі іогпа хиі ѵІ5о см

5-1555.
672. На {аМо ѵЬо с о т ’ип циаИгіпо (или с о т ’ип сепіе- 

5Іпю) у него лицо стало с кулачок (от болезни, страда
ний и т. п.).

аІГіпѵійіохо »1і 5і а ііііа  і! ѴІ50 е §1і сгезсе Госсіііо 
см. 1-374.

ипа та п о  Іаѵа ГаІІга е іи14’е сіие Іаѵапо іі ѵіко см. 
М-705.

673. рій ѵаіс ГиШ то сЬе іі ргіто  ѵІ5о ргоѵ. ^  по 
одежке встречают, по уму провожают.
ѴІ8РО

674. ѵі&ро соте ип §а11о (и "и »гі1Іо) проворный, шу
стрый, расторопный.

675. ѵі*>ро со те  ип иссеііо быстрый как птица. 
гесіТаге 1а ѵікра Тегека см. Т-372.

ѴІ8ТА [
676. ѵЫа согіа близорукость, нелалыювидность;

«Зарріаіе сііе 8е Ьо 1а ѵІБІа соНа, ііі согпрспко Ип Іе огес- 
сіііе Іип&ііс» (/>/. Мо&ііа, «Ье 1500 рій ЬсІІе Ьаггеіісііе»).

— Знайте, что хоть я и близорук, зато отлично слыіпу.
677. ѵікіа Іші^а а) дальнозоркость; Ь) острый глаз; 

прозорливость:
«5оГіа поп Гасеѵа сЬс (Іігіо. ѵосігаі сЬе пиі-По ё іппатогаіо  

сіі Апгога е ѵиоіе вровагіазс. Апгога (Іеііе ип'аНга ^ріпіа 
а ііа  кесііз «Наі сарііо? На Іа ѵізіа Іипда, гіа 5о(іа» (М. Ргі- 
всо, «Ьа сіата йі ріаггах).

— С.іфмя все время тпсрдила: «Вот видишь, барои влюб
лен в Аврору и хочет на ней жениться».

Аврор качнулась в кресле-качг лке:
— Поняла? У тети Софии острый глаз.
Сіогціо. — Ті ѵесіо а !г,!г,орІіа1о.
Тиіііо. — РоігеЬЬе гіагкі Іи аѵевзі Іа ѵіяіа Іііпса (С. Ре- 

гіоіі, «йоппс»),
Д ж о р д ж о  — Я уверен, ты женишься 
Т у л л и о. — Можно подумать, что ты ясіговиасц.

678. согіо <1і ѵіяіа близорукий:
Сокіиі аіциапіо согіо сіі ѵівіа. рег ксгіѵеге, соі пако циазі 

Іоссаѵа 1а сагіа (/. Зѵеѵо. с!'па ѵііа»),
Мичени был очень близорук, н, когда ои писал, его иос 

почти касался бумаги.
рііі саго йеііа ѵікіа см. С-997,
іі гіопо йеііа кесоайа ѵікіа см. 0-819. 
рипіо гіі ѵі5іа см. 
іе^іітопе йі ѵікіа см. Т-622.
679. а ѵІ5Іа а) на глаз, Ь) фин. на предъявителя.
680. іп ѵЫа сіі... а) неподалеку от..;
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5і заіи іагопо Іп ѵізіа сіеі ропіе (/?. Ѵіеапд, «Ь'А&псзе ѵа 
а тогіге»).

Они распрощались недалеко от моста.

Ь) (имея) в виду, учитывая.
681. а ѵізіа сГоссНіо иа глазах, в поле зрения:

Ье то п іа^п е  а (іезіга е а зіпіБІга ьі ргоіип^аѵапо а ѵізіа 
«ГоссЫо (0. Виггаіі. «И йезегіо сіеі Тагіагі»),

Справа и слева, насколько хватало глаз, тянулись горы.
682. — сгезсеге (или іп«то$5аге) а ѵізіа й’оссЫо расти 

не по дням, а по часам:
8І сотіпсіб  а рагіаге <1і ипа орегагіопе а ііа  Нгоісіе сЬе з! 

апйаѵа іпргоззапгіо а ѵізіа сГоссЬіо (С. Аглепйоіа, «Ѵпа 
всеііа сіі ѵііа» ).

Поговаривали об операции щитовидной железы, которая 
увеличивалась так, что это бросалось в глазз.

Іпіегго^о I тегіісі; т а  попозіапіе еі 1 а гііта^газзе  а ѵізіа 
сГоссЬіо, і тегіісі ассегіагопо сЬе рег 1а за іи іе  поп с ’ега гіа 
іе теге  (і7. Магііпі, «Ь'огіоІо»).

Она обратилась к врачам. Несмотря на то, что она про
должала худеть не по дням, а по часам, врачи утверждали, 
что ее здоровье не внушает опасений.

Оіоггіапо... ѵесіеѵа аи теп іаге  а ѵ ізіа сГоссНіо іі зио рге- 
з іі^ іо  (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, діоѵіпегга»)

Джордано... видел, что его авторитет растет на глазах.
(Пример см. тж. N-377).
683. Ііп йоѵе аггіѵа (или зі зіегйе) 1а ѵізіа насколько 

хватает глаз.
а регйііа йі ѵізіа см. Р-1288.
684. а р г іта  ѵізіа а) с первого взгляда:

5е а  ргіша ѵікіа ІиНо сід роіеѵа кетіл-аге ип ро’ іп®и{- 
Гісіепіе, ип ро’ зіегііе, зорга Іиііо  рег сЫ ѵепіѵа сГІіаІіа. — 
поп ѵ’ега сЬе гітапегѵ! диагапЮИо оге рег поп роСеге т а і  
риагігзі гіі диеІГ іпсапіатепІо  (О. сіа Ѵегопа, «Ьа тіа ѵііа 
іп ип га&%іо сіі зоіе» ).

И хотя на первый взгляд земля эта могла показаться 
скудной и бесплодной, особенно приехавшим из Италии, 
достаточно было пробыть там двое суток, чтобы навсегда 
оказаться в плену у этой чарующей природы.

— ..Ма р г іт а  сГепІгаг іп аИго, ѵ’Ьо йа гііге гіие рагоіе. 
Поп ілиегіо , іо Ьо еіга іо  іі тошЗо. е !о ргоГеззіопе гіі сопо- 
зссг &Іі иотіпі ёаЬЬепе а р г іт а  ѵізіа (Д1 сі ’Аге@Но, «Еііоге 
Ріегаточса»),

— ...Но, прежде чем перейди к следующему вопросу, я 
хочу поговорить с вами, дон Литтерио. Я поколесил по свету, 
а моя профессия обязывает меня узнавать порядочных людей 
с первого взгляда.

Ь) с листа.
685. а^иггаге Іа ѵізіа напрягать зрение всматри

ваться.
686. аѵеге цс іп ѵіяіа иметь в виду что-л.
687. аѵеге йеііе ѵізіе зи дй иметь виды па кого-л. 
аѵеге Іа ѵіііа рег шаНопеІІа см. М-986.
688. сопозсеге чй йі ѵізіа знать в лицо кого-л. (пример 

см. Р-185).
689. соггеге аііа ѵізіа бросаться в глаза.
690. йаге ѵізіа уст. и поэт, притворяться, принимать 

4 позу.
691. Гаге (1а) ѵізіа (или 1с ѵізіе) притворяться, делать 

вид:
Оі ргітпо тпаИіпо гліо Ігаіеііо  (о т о ;  ѵікро. {гексо е й  аИерго 

(о іасеѵа 1е ѵічіе) (Т. І.гпиіоЦі, «ип атоге йеі пояіго / е т 
ро»).

Рано утром вернулся мой брат — свежий, боіры й и весе
лый. (Л может, он только притворялся).

«РегсЬе... ІиИі сі ^иагйапо:'»
«2Ц1а, іаі Іе ѵіаіе йі поп ассог^егіепе...» (М. ВопіетреШ, 

«Ь'асаиа»).
— Почему... все на нас глядят?
— Тсс! Сделай вид. что ты этого не замечаешь...

(Пример см. тж. С -1210).

692. »иагйаге чй а ѵізіа а) не спускать глаз с кого- 
-лнбо: Ь) держать кого-л. в строгости, под строгим при- 
смотром.

693. Іеддеге а (р г іта )  ѵізіа читать с листа.
694. теМеге іп ѵізіа выставлять напоказ, 
раззаге йі ѵічіа гм. Ѵ-697.
695. регйеге йі ѵізіа потерять из виду:

Мі іпогессЪіѵо аііога; е &иагсіаѵо Ьепе сіі поп регйеге йі 
ѵізіа гіие еаѵ ііеііі сЬе т і  іпгіісаѵапо 1а сіігегюпе ді Рипіа 
Аіа (Е. Сиегга, «Ьа Ьаіа йсі таіаІі»\Л

Тогда я настораживался и изо всех сил старался не по
терять из виду два буя, которые указывали мне курс на 
Пунта Ала.

696. гаііе^гаге 1а ѵІ5 Іа радовать глаз.
697. и$сіге (или раззаге) йі ѵі$4а скрыться из глаз, 

выйти из поля зрения; исчезнуть.
Ьеііа іп ѵікіа зрезко ё (гізіа см. В-455.
с*і Ьаггіса соі Іайго о гиЬаге о Гаг ѵізіа см. Ь-83.
і ГіігЬі Ьаппо 1а ѵізіа согіа см. Р-1579.
698. ѵаі ріи ип іезіітопе (или Іезіітопіо) гіі ѵізіа сЬе 

т і ііе  й’ийііа (тж. ѵаі ріи ип іезіітопіо Йі ѵізіа сНе й^есі 
й’ийНа) ргоѵ. лучше один раз увидеть, чем сто раз 
уелншать.
ѴІ5ТО ад§  

аѵеге ЬсІГе ѵізіо см. В-437.
ѴІТА }

699. ѵИа іпіігпа духовная жизнь.
700. ѵііа зейепіагіа а) оседлость; Ь) сидячий образ 

жизни.
701. ѵ іа зропіапеа жизнь на природе, простая жизнь.
702. ѵііа зігараггаіа тяжелая жизнь.
703. ѵііа йа ГассЬіпо тяжелая, каторжная жизнь.
704. ѵііа й’іпГе<-по не жизнь, а (сущнй) ад.
705. ѵііа йі паЬаЬЬо (или йеі разсіа) сладкая жизнь:

Е &1і ріасеѵа !-!цМагм пеііа шегпогіа 1е росЬе резеіак с іс  
;;11 регшейеѵапо 1а ѵКа сіеі раксіа (О. Агріпо, «Ьа гакагга 
(іі ВагсеИопа»).

И ему нравилось в мыслях любоваться этими несчастны
ми песетами, которые позволяли ему жить как у Христа 
за пазухой.

706. Гаііга (или 1а зесопйа) ѵііа потусторонняя жизнь.
707. — апйаге пеІГаІіга ѵііа (тж. раззаге аН’аКга ѵі-

1а) отправиться на тот свет, умереть:
В ѵо^епйокі е^Н ѵісіпо а тогіге. Тесе Іе5Іатеі](о е 1а5сі6 

1а пи рііе сигаігісе е Іиігісе йеі П^ііиоіі. е ракзй а Г’аКга 
ѵііа (-М. Ваіиіеііо. «Л'оѵеііе»).

Когда синьор Пнрро почувствовал ппиближение смерти, он 
написал завещание, в котором назначил жену опекуншей 
спои.х детей, и отдал богу душу.

708. йоісе ѵііа сладкая жизнь.
709. т а іа  ѵііа преступная жизнь; уголовный мир.
710. ■— йі іпаіа ѵііа преступный; распутный, разврат

ный.
Іа зесопйа ѵііа см. Ѵ-706. 
асдиа Йі Іип^а ѵііа см. А-118. 
аІЬего йі ѵііа см. А-448. 
аиіиппо йеііа ѵііа см. А-1347.
ЬапсЬеііо йеііа ѵііа см. В-158.
сотрадпа йеііа ѵііа см С-2331.
йоппа (или Іе т т іп а )  йі ( т а іа )  ѵііа см. 0-780.
(1 Гііо йеііа ѵііа см. Р-753.
ІІ піа»^іо йеііа ѵііа см. М-96, 
т а ге  (та» п о ) ‘Іеііа ѵііа см. М-776.
Іа т а іа з за  йеііа ѵііа см. М-921, 
т іііг іа  йеііа ѵііа см. М-1430,
іі парро йеМа ѵііа см. N-15. 
га»іопе йі ѵііа см. К-40.
іі зеІІетЬге йеііа ѵііа см. 5-708.
Іепоге йі ѵ!1а см. Т-366.
ІІ ѵагсо йеііа ѵііа см. Ѵ-78.
711. а ѵііа пожизненно.
712. рег 1а ѵі.а дальше некуда, до мозга костей: ГигЬо 

рег 1а ѵііа хитрец первой руки; Іайго рег 1а ѵііа отъ
явленный вор; тазсаігопе рег 1а ѵііа отпетый негодяй.

713. а ѵііа е а тогіе  на жизнь и смерть, навсегда.
714. іп ѵііа е іп тогіе  вечно, в веках; ныне и присно, 

во веки веков.
715. рег 1а ѵііа е рег Іа тогіе  а) на всю жизнь, до 

гробовой доски:
Атіісаге. — Сопіе АгіоІГо... ѵоі зіеіе т іо  ат ісо ?
Асіоііо. — Рег 1а ѵііа е рег 1а т о г іе  (О. СНегагйі, «И 

8О&П0 сіі ип Ьгіііапіе»).
А м и л ь к а р е .  — Граф Адольфо... вы мне друг?
А д о л ь ф о .  — До гробовой доскв.
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Ь) при всех обстоятельствах, во что бы то ни стало.
716. 4га Іа ѵііа е 1а т о г іе  между жизнью и смертью, 

при смерти.
717. ѵііа паіигаі гіигапіе всю (свою) жизнь:

Евбі аѵеѵапо игаіо йі тап4епеге іі вііепгіо 5 и 11 а Баропіа 
ѵі 1 а паіигаі ^игапіе (О. Косіагі, « іі; Іа 5аропіа!з>)

Они поклялись всю свою жизнь хранить тайну Сапоиии.
пеІРаргіІе сіеііа ѵііа см. А-967. 
іп Гіп йі ѵііа см. Р-8ІЗ а), 
пеі Ноге йеііа ѵііа см. Р-903. 
іл Гогве сіеііа ѵііа см. Р-1100.
репа 1а ѵііа (тж. а или койо репа сіі ѵііа) см. Р-1133.
718. аЬЬапсІопаге 1а ѵііа (тж. сайеге йі ѵііа) поки

нуть этот мир, умереть,
ЬиМаге 1а ѵііа аі сапі см. С-448а. 
сайеге сіі ѵііа см. Ѵ-718.
718а. сагпраге 1а ѵііа жить, влачить существование:

...Ьа Біі’ іпіепгіопе ега йі Ігоѵаге диаІсЬе вегѵігіо, е с а т р а г  
Іа ѵі4а соп 1е ви’ Іаіісііе (О. Негиссі, «Зеззапіа поѵеііе 
рорсіагі топіаіезі» ).

...М ария хотела найти какую-нибудь работу и жить своим 
трудом.
сЪіийеге 1е рогіе аііа ѵііа см. Р-2096.
со^Ііеге і ііогі сіеііа ѵііа см. Р-907.
сопохсеге ѵііа (, піогіе) е гпігасоіі <Іі (]СІ см. Ѵ-754.
719. сіаге ѵііа я ср вдохнуть жизнь во что-л.; создать, 

породить, дать жизнь чему-л.:
Мі ѵепіѵапо Гиогі сегіе рагоіе сЪе гіісеѵапо ветрге Іі... е 

сегіі тосіі сіі сііге: е ([ксяіс пиоѵе рагоіе Ііеѵііаѵапо е Гегтеп- 
(аѵапо е гіаѵап ѵііа а Іи ііе  1е аііге ѵессЬіе рагоіе (Л. Сіпг- 
Ьиге «Ье ріссоіе ѵігійх).

У меня возникали какие-то слова, которые употреблялись 
только в э.ой местности... н некоторые выражения. И этн 
новые слова бродили как дрож ж н и давали и >вую жнзнь 
старым.
720. йаге 1а ѵііа рег... посвятить свою жизнь..., (быть 

готовым) отдать жизнь за...
721. сіаге аііа ѵііа произвести на свет, родить.
722. с1аг5І аИа (ЬеПа) ѵііа пуститься во все тяжкие, 

предаваться разгулу:
— 5е поп Гасезз! ІиМо диезіо, ее аі сопігагіо, ші «ІеззІ 

аИа ЬеПа ѵііа, ^иап^о Іегпро роігеі гезіаге іп ріейі? — сЬіезе 
аііо  5ресіа1і5Іа (V. Ргаіоііпі, «йіагіо зепіітепіаіе»),

— А еслн я ие буду соблюдать все это. если, напротив, 
я буду ж ить на всю катушку, на сколько меня хватит? — 
спросил я врача.

епігаге пеііе 50^Не сіеііа ѵііа см. 5-889.
723. еваіаге 1а ѵііа испустить дух, умереть.
724. еврогге Іа ѵііа рисковать жизнью; подвергаться 

смертельной опасности.
725. евзеге ипа ѵііа е ипа то г іе  быть неразлучными 

как жизнь и смерть; зопо ипа ѵііа е ипа то г іе  их водой 
не разольешь.

726. !аг 1а ЬеПа ѵііа ^  жить в свое удовольствие, про
жигать жизнь:

— с’ё сііі Іаѵога е сі Ига зоііо сЬе загеЬЪе ро! Іа 
іо гт іс а . сарізсі? Е с*ё сЫ Та 1а Ъеііа ѵііа е сапіа е роі 
ргеіепгіегеЬЬе сЬе сЬі Ьа Іаѵогаіо «іеззе йа тап д іа ге  пеі- 
ІЧпѵспю. Е загеЬЪе 1а сісаіа (5. Ліаді Вопіапіі, «Зрегап- 
га»).

Здесь есть и такие, кто трудится упорно и неустаиио, ну 
знаешь, как муравьи. А есть и такие, кто живет в свое 
удовольствие и хочет, чтобы его кормили зимою, словом, как 
стрекозы.
727. !аге ( 1а) «тап ѵііа жить на широкую ногу:

Воіокпа ё ріепа сіі ччевіі зі&погі сЬе Гаппо 1а ^гап ѵііа 
(А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііа&діо»).

В Болонье полно господ, живущих на широкую йогу, 
диапсіо ипо Іа 1а ^гап ѵііа, поп рада іаззе, е. поп 5і за 

сіа Йоѵе 1і іігі Іиогі і йепагі. йа поі гіісопо сЬе ё сопіе 
(А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііа^діо»).

Когда человек живет иа широкую ногу, не платит нало
гов, и не известно, откуда у него берутся деньги, у нас его 
называют графом.

728. ?аге іогпаге іп (или аііа) ѵііа вернуть к жизни.
729. !аге (1а) ѵ^а а) жить, весш  жнзнь; провозить 

время:

Веаігісе Іасеѵа ѵііа іп саза, пеі діагсііпо, пеТ рагсо: егап 
т е з і  сЬе поп аѵеѵа теззо ріесіе іп Ш іогіа ... (В. Сісодпапі, 
«Ѵіііа Веаігісе»).

Беатриче проводила свое время дома, в саду, в парке и 
месяцами не заглядывала на ферму.

Реі гезіо іасеѵа 1а ѵііа сЬе !асеѵапо !иШ діі аіігі; Ье- 
ѵеѵа, ^іиосаѵа, зсЬегшіѵа е Іи таѵ а  рій сіедіі аіігі (О. Ѵегда, 
«Егоз» ).

В остальном Альберто вел такой же образ жизни, как и 
другие, только пил, играл, фехтовал и курил больше других.

Ь) пуститься во все тяжкие, грешить напропалую:
— АпсЬе чиеііа ё 8ІаІа ипа БСоіЫйегаІа, — сопсіиве Маі- 

Іеііопі.
— Ріапіаіа! — йісеѵа КоІІі.
— Ра 1а ѵііа, іа , — сопсіизе М аііеііопі (й . Раоіеііа, «Ье 

поііі сіеі сіпета»),
— И эта тоже свихнулась, — заключил Маллеттонн.
— Да брось ты, — сказал Ролли.
— Пустилась во все тяжкие, — добавил Маллеттони.
«Ьа пиога ?а 1а ѵііа» т і  йісеѵа 1а поппа а ЪазБа ѵосе 

(V. Ргаіоііпі, «Сгопаса / атіИаге»).
— Невестка у меня гулящ ая, — сказала бабка шепотом, 

{Пример см. тж. В -1280; 5-730).

730. Каг5і 1а киа ѵііа жить по-своему:
Ьисіо. — Рагіі гіі іе, гіеііа Іиа ітр аг іеп га  пиоѵа — 1о 8 0 . 

Наі гіігіііо (1і іагіі Іа іиа ѵііа (Г). гаЬЬгі, «ОгЬііе»).
— Л ю ч и о. — Ты говоришь о себе, о том, что теперь ие 

дает тебе покоя, я это понимаю. Ты имеешь право выби
рать свой путь.

731. Гаге 1а ѵііа сіеі Ьеаіо рогсо ^  бить баклуши, ни
чего не делать.

Гаге Іа ѵііа сіі ІѴісЬеІассіо (или. гпісЬеІассіо, МісЬеІак- 
5о) (: т а п й а г е ,  Ьеге е апйаге а краххо) см. М-1382.

732. Гаге ипа ѵііа шікега влачить жалкое существо
вание.

733. Гаге ипа ѵііа йа шопасо вести затворническую 
жизнь.

734. Гаге ѵііа гИігаіа жить отшельником, чуждаться 
общества.

Гаге 1а ѵііа сіа 8агс1апара1о см. 5-242.
735. Гаге ѵііа ксеііа жить в свое удовольствие:

Соп циезіе гіссііегге Мепісо е Іа Оаврега Іасеѵапо 6а ип 
регго ѵііа зсе ііа : Мепісо аі Ъозсо пип сі апгіаѵа рій піаі; 
г іт р и ііг г і 1а саза, сотрего  йеііа іегга, ііепзе саѵаііо е саіез- 
5іпо е зе Іа раззаѵа йа зіепоге (О. ІѴегыссі, «Зеззапіа по- 
ѵеііе ророіагі топіаіезі»).

С э т и м и  богатствами Меиико и Гаспера стали жить в 
свое удовольствие. Менико перестал ходить в лес, прибрал 
дом, прикупил земли, приобрел коня и ш арабан и зажил 
настоящим барином.
736. Гаге ипа ѵііа <Іі кігараггі с трудом перебиваться, 

с трудом сводить концы с концами.
737. §иа<1а§ііаг(5і) Іа ѵііа зарабатывать на жизнь:

Ѵог . .  йоѵегті диаба^паге 1а ѵііа ГасегкЗо 1а саіга (С. Раг 
ѵезе, «Тга йоппе зоіе»).

Я хотела бы зарабатывать на жизнь вязаньем

738. ішре^паге 1а ѵііа добиться успеха в жизни, сде
лать карьеру:

«Ігпре^паге Іа ѵііа, вГ, т а  согпе? Ыоп вопо р ііі ип діоѵа- 
поПо. поп еоррогіегеі 1е агіе (1('і ^гат'Л  тс('іс і педіі ойі йаіі» 
(О. Агріпо, «Ѵп деііііо й'опоге»).

— Сделать карьеру, да, но как? Я уже не мальчик, я пе 
хочу, чтобы на меня смотрели свысока эти медицинские 
светила.
739. ітреігаге 1а ѵііа молить о пощаде, 
ітрогге Гіпе аііа ѵііа см. Р-823.
740. іпГопгіеге ѵііа вселить, вдохнуть жизнь.
741. Іаксіаге Іа ѵііа сложить голову, погибнуть. 
1е§{геге пеі ІіЬго йеііа ѵііа см. Ь-576.
742. 1е}Г}теге 1а ѵііа а чй перемывать косточки кому-л.
743. тепаге ипа ѵііа іп сгосе влачить жалкое суще

ствование.
теііеге Гапііпа е 1а ѵііа см. А-80;_.
744. гпіеіеге ѵііе игпапе косить человеческие жизни 

(об эпидемиях, войнах).
745. паггаге (или гассопіаге) ѵііа (, тоН е) е шігасоіі 

сіі <ій =  рассказывать всю подноготную о ком-д.:
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А1 гііогпо, шепіге регсоггеѵашо Іа ѵессЫа аиіозігайа, 
Ьиіді сі Ьа гассопіаіо ѵііа, т о г іе  е  шігасоіі <Н ип ѵессЬіо 
.соттепсіаіоге (Р. Зраііеііі, «Езате йі гірагагіопе»).

Когда мы возвращались по старой автостраде, Луиджи 
рассказал иам во всех подробностях историю одного ста
рого комендаторе.
паѵі^аге пеі Пи№ сіеііа ѵііа см. Р-960.
746. ра55аге а т іё ііо г  ѵііа (или  а ѵііа ті^Ноге) о т о й 

т и  в лучший мир, умереть:
Іпѵесе, йоро іге аппі, іі роеіа Р іеіго Раоіо 5сассаЬагогг1 

ега раззаіо  а ті& Ііог ѵііа, Іазсіапгіо ипа т о д ііе . аісипе ші- 
д ііа іа  сН ѵегзі іпе<Ші е іі розіо <3і зедгеіагіо со ти п аіе  
(С/. Могисскю, «Зіогіе йі іегі, сіі о&ді... е йі сіотапі»). 

Однако три года спустя поэт Пьетро Паоло Скаккабароц- 
ци отошел б лучший мир, оставив жену, несколько тысяч 
неизданных стихотворений и место секретаря муниципали
тета.
ра§§аге с!а шогіе а ѵііа см. М-1975.
ргепйеге сошшіаіо сіаііа ѵііа см. С-2314.
гассопіаге ѵііа (, шогіе) е шігасоіі сН см. Ѵ-745.
747. гасіеге <11 ѵііа лишить жизни, истребить, уничто

жить.
748. гепгіеге 1а ѵііа а спасти от смерти, вернуть к 

жизни:
— ОЬ, т а е з іг о  шіо <Зо1се, ѵоі т і  гепсіеіе 1а ѵііа; е ѵоі, 

Ъеі ігаіе, поп зо с о т е  гепйегѵі етагіа рег дгахіа (Р. Раѣ- 
/ апі, «Сессо еГАзсоІі»).

— О, милый мой учитель, вы возвращаете мне жизнь! 
А вам, прекрасный брат, я не знаю, чем и отплатить за 
услугу.
749. гепсіеге 1а ѵііа а Оіо скончаться, умереть.
750. гезіаге іп ѵііа остаться в живых:

Рег сопѵіпсегіо а гезіаге іп ѵііа роппа 5есоп<За &1і гедаіо 
іи ііе  Іе с а т іс іе  сІі зеіа <ЗеІ зио роѵего т а г ііо  (О. Косіагі, «І_е 
аѵѵепіиге йі Сіроіііпо»).

Чтобы убедить герцога Мандарина не кончать с собой, 
графиня Вишеика Вторая подарила ему все шелковые ру
башки своего покойного мужа.
751. гісЬіатаге аііа ѵііа возвратить к жизни.
752. гііагзі ипа ѵііа начать новую жизнь, перевернуть 

страницу, изменить образ жизни:
Ерроі росЬе зіогіе: Ьо гіесізо сЬе беѵо г і іа г т і  ипа ѵііа: 

ѵо^ііо изсіге гіа зіа  теггіа (С/. Зітопеііа, «Тігаг таіііпа»).
ХватитІ Я решил начать новую жизнь: хочу выбраться из 

этого дерьма.
753. гітеНегсі 1а ѵііа сломать себе шею, поплатиться 

жизнью.
754. зареге (или сопозсеге) ѵііа (, то г іе ) е шігасоіі

сіі знать всю подноготную кого-л., знать кого-л. как 
облупленного:

5і сарізсе сЬе ё рій  сотогіо, рій ііасііе Ш агзі. а т а г е  ипа 
регзопа ^иапйо зе пе сопозсе ѵііа е т іга с о іі е зі ѵа аѵапіі 
а сиог Іе&дего (Л. йга&о, «II [ісіапгаіо»).

Понятно, куда удобнее и легче любить того, кого вы 
знаете как облупленного, и тогда вы можете довериться ему 
с легким сердцем.

М ’іп(егеззаѵа сопозсеге ѵііа, т о г іе  е т ігасо і! <3і Апіопіо 
Сазіоге, ех зіийепіе <3і зосіоіоеіа... (5. 5 і&погопі, «Тезііто- 
піапга й’ассиза»).

Мие хотелось разузнать всю подноготную Антонио Касто
ре, бывшего студента-социолога...
755. зареге ѵііа (, шогіе) е шігасоіі сіі дс знать что-л. 

назубок.
756. зЬа^Ііаге 1а ѵііа: Ьа зЬа^Ііаіо 1а ѵііа его жизнь 

не удалась:
І/аІІассагпепіо сЬе аѵеѵа іп!аШ  рег т е ,  апсЬе ессеззіѵо... 

с о т е  ргоѵапо зреззо рег і іід іі 1е йоппе сЬе Ьаппо зЬа^Наіо 
ѵііа, ѵепіѵа тепо чиапбо т і  сііѵегііѵо (О. Ріоѵепе, «Ьа цаг- 
геііа пега»).

Привязанность, порой даж е чрезмерная, матери ко мне, 
которую часто имеют к детям жеищииы, чья жизнь не 
удалась, значительно ослабевала, когда я развлекался.
кЬагсаге 1а ѵііа см. 5-281.
757. крагтіаге 1а ѵііа спастись, сохранить жизнь.
758. 5ро§1іаге гіеііа ѵііа лишить жизни.
759. хіепіаге Іа ѵііа бедствовать, нуждаться, влачить 

жалкое существование:
Ма 1а ДеШ... сЬе е^ іі іепеѵа іп сопіо сіі іі&Ііа... йоѵеѵа 

соггеге И гізскіо <3і зіеп іаг 1а ѵііа (Е. Сахіеіпиоѵо, «Ѵопо- 
геѵоіе Раоіо Ьеопіогіе» ) .

Но Иетти..* которую ои любѵл как родную дочь... гро
зила опасность погнать нужду.

760. 5 ІігассЬіаге Іа ѵііа перебиваться кое-как, бедство
вать.

761. 5(гарраге 1а ѵйа влачить жалкое существование.
762. виксііаге іп ѵііа вызвать к жизни; вдохнуть 

жизнь, возродить.
763. Іепеге а ипа ѵііа жить вместе.
764. 1ігаге 1а ѵііа соі гіепіі с трудом сводить концы 

с концами, еле-еле перебиваться:
■Ті; поп веі ип шіНопагіо, Іи поп кеі ип поЬіІе, 4и поп 8СІ 

ипо зсал'ехгасоПо, іи  поп зеі ип ітргезагіо  (Зі Іеш тіпс, Іи 
поп 5еі ип аСГагіз(а; !п Наі !ш:а Ѵагіа <!і ип роѵсго ^аіап- 
Іиогпо сЬе Ііга 1а ѵі(а соі гіепіі...» (Л. Ратіпі, «Ье ОБІгіске
ііі 5ап йатіапо»).

— Ты ие миллионер, не аристократ, ие сорвиголова, ие 
содержатель притона, не делец. Ты больше всего похож 
просто иа честного человека, который едва сводит концы о 
концами.
765. 1о§Ііег5І 1а ѵііа покончить с собой, наложить на 

себя руки.
Іогпаге сіа гпогіе а ѵИа см. М-1975.
766. Ігагге (1і ѵііа лишить жизни, убить.
Ігоѵагкі аі гпаг^іпі сіеііа ѵйа см. М-831.
767. Ьеііа ѵііа! иран. ну и жизнь!; хорошенькое дело! 
сЬі сотіпсіа а аѵег Ьиоп {етро, ГЬа рег Іиііа 1а ѵііа

см. Т-296.
сііі сіікке ѵііеііа, Йікке ѵііа см. Ѵ-780. 
сЫ Ьа Іетро, Ьа ѵііа см. Т-300.
768. ПпсЬё с’ё ѵііа, с’ё «регапга ргоѵ. пока живу, на

деюсь:
ЕЬ, с о т е  зі гіісе, ГіпсЬё с’ё ѵііа, с 'ё  зрегапга; т а  іо, 

Чиеі Ьгиііо іпѵегпо пего йі р іо^^іа  е т ізе г іа , ті его Іа- 
зсіаіо ргоргіо апсіаге... (Л. Могаѵіа, «Ыиоѵі гассопіі го- 
тапі» ).

Д а, как говорится, пока живешь, надейся, ио я этой 
мерзкой дождливой зимой прямо-таки пал духом...
769. НпсЬё се п’ё, ѵііа <1а ге ргоѵ. =  коли жить, так 

уж во всю; живи, пока живется.
770. пе ѵа 1а (или гіі) ѵііа это вопрос жизни (и 

смерти):
«Сі йоѵеіе апгіаге .чиЬІІо. Ё агшаіо гіі Ігіпсеііо. Ке ѵа (1і 

ѵііа» (А. Могаѵіа. «Миоѵі гассопіі готапі»),
— Вы должны пойти туда немедленно. Он вооружен са

пожным иожом. Речь идет о человеческой жизни.
771. рег іаге ѵііа рига сопѵіепе агіе е піікига ргоѵ. 

чтобы честно жизнь прожить, надо жить с умом и про
являть умеренность.

роса Ьгі{та1а, ѵііа Ьеаіа см. В-1218.
772. киііа ѵііа пііа! е  не я буду!, клянусь жизньго!:

«А т е ,  пеапсЬе т е  е^агйапо.» !есе ЗаЬіпа.
«Ітрагегаппо. 8и11а ѵііа т іа :  ѵесігаі, чиапйо рогіегаі ІІ

т іо  поте...»  (С. Агріпо, «ип йеііііо й’опоге»).
— Н а меня они даж е ие смогрят, — сказала Сабина.
— Научатся. Я не я буду. Вот увидишь, когда будешь 

носить мое имя...
773. Іа ѵііа ё Іаііа  а хсаіе (, с'ё сЬі Іе зсепйе е с’ё сЬі 

1е заіе) ргоѵ. жизнь — что лестница: один подымается, 
другой спускается:

ЕЬ, зе 1а ѵііа ё іаііа а зсаіе, со те  йісе іі ргоѵегЫо, е 
с’ё сЬі 1е зсепде е с’ё сЬі 1е заіе, іо, дисзіе зсаіе <3е11а ѵііа, 
поп Ьо іаііо сЬе зсепгіегіе... (Л. Могаѵіа, «Нассопіі готапі»)*

Д а, если жигиь, как утверждает пословица, — это лест
ница и кто поднимается по ней, а кто спускается, то я по 
этим ступенькам жизни только и делал что спускался...
774. ѵііа рег 1а ѵйа е кап§ие рег іі каноне жизнь за 

жизнь, кровь за кровь.
ѴІТАЬЕ адд

іі ргіпсіріо ѵііаіе см. Р-2305.
VI ГЕ I / 

асчиа ѵііе см. А-120. 
киссЬіо йеііа ѵііе см. 5-2014.
775. сгесіеге сЬе (!і 1а ІерЬіпо 1е ѵііі соііе заіхіссе ве

рить, что за морем телушка — полушка.
ріап^еге со те  ипа ѵііе Іа^ііаіа см. Р-1493.
776. тед ііо  ріапіаг ѵііі сЬе Іііі ргоѵ. лучше разво

дить виноград, чем затевать ссоры.
777. поп 5 І рио аѵег 1е ѵШ Іе§а1е соііе каіхіссе ргоѵ. 

^  чтобы в жизни не свалиться, примерно надо потру
диться.
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778. 1а Іе ѵііі 5’а11ассіапо соп Іе каЫссе зй там мо
лочные реки, кисельные берега.
ѴІТЕ II /

стіго йі ѵііе см. С-671.
ѴІТЕІХА /

779. согпе ѵепйеге Іа ѵііеііа пеИа кіаііа =  сбыть с рук, 
как телку в стойле:

— 5е ѵі раге роісЬё 1а та й ге  сеНо віеіе ѵоі, гпагіііатоіа 
риг ?иогі, т а  ѵі сопѵегга сопгіигге 1а га^агга  а ііа  {іега. е
іі Іетр о  е 1е зреве? Созі іпѵесе ё с о т е  ѵепдеге Іа ѵііеііа 
пеііа 5*а11а (А. Рапгіпі, «Ьа риісеііа зепга риісеііа^діо»).

— Еслн считаете нужным — ведь вы ж е мать,— можно 
выдать ее замуж  иа стороне: но тогда придется везти де
вушку на ярмарку невест, а где взять время и деньги? 
Другое дело, если вы сбудете ее с рук на месте, как телку, 
проданную в стойле.
780. сЬі йік^е ѵііеііа, йівке ѵііа ргоѵ. іовс. её с мясом 

с голоду не умрешь.
ѴІТЕІХО т

781. ѵііеііо сГого золотой телец.
сЬіийеге іі рогго сіоро сЬе ё аппе^аіо іі ѵііеііо см.

Р-2207.
ріап^еге со те  і'п ѵИеІІо см. Р-1494.
782. иссісіеге іі ѵііеііо ^гакко задать пир, устроить 

пышный поием.
(ё) те§1іо регйеге 1в реііе сЬе П ѵііеііо см. Р 1072. 
сЬі Ьа гиЬаІо Іа ѵасса, рио гиЬаге іі ѵііеііо см. Ѵ-8. 

ѴІТО
783. Ьаііо йі 5ап Ѵііо а) пляска святого Витта:

— И {аііо ё сііе Іе Іие Іеііеге, р г іт а . соггеѵа а Ьегвеіе: е 
агіевйо. ега согпе 5е 1е ргогіисеззего іі Ьаііо  «И 5ап Ѵііо... 
{М. Риссіпі, «ЕЬгеіх).

— Дело в том, что поначалу она читала твои письма за
поем. а теперь они доводят ее почти до припадка...

Ь) непоседливость, возбужденность.
ѴІТТІМА I

784. сайеге ѵіМіта йсі йоѵеге погибнуть при исполне
нии служебных обязанностей; пасть на боевом посту. 
ѴІТТОКІА /

ѵіііогіа сіі Рігго см. Р-1838.
1а р а іт а  йеііа ѵі11ог'а см. Р-172.
785. сапіаге ѵійогіа праздновать, торжествовать по

беду.
ѴІТІІРЕКО т

йіге согпа е ѵііирегі см. С-2697.
780. тей еге  а ѵііирего опозорить, обесчестить.
787. копаге а ѵііирего злословить, сплетничать 

ѴІѴА евсі
ѵіѵа Оіо! см. 0-485.
ѵіѵа 5ап1’А!о сЬе р г іта  то г і е роі 5’а т т а іо  см.

А-503.
ѴІѴАСІѴО т 

всатЬіаге іі саро рег іі ѵіѵадпо см. С-800.
ѴІѴАША і

788. Іа ЬассапаІ ѵіѵапйа поэт. вино.
789. Іа т ів ііса  ѵіѵапйа церк. а) жертвоприношение; 

Ь) облатка.
іі ігорро гиссЬего риаьіа Іе ѵіѵапсіе см. 2-1 СО. 
гиссііего поп гпаі ѵіѵапсіа см. 2-101.

ѴІѴЕМ Е а%е е гп 
а п іт а  ѵіѵепіе см. А-764. 
йігіопагіо ѵіѵепіе см. 0-729.
Іа тай ге йеі ѵіѵепіі см. М-54, 
іегга йеі ѵіѵепіі см. Т-399, 
сапсеііаге (ІаІГаІЬо йеі ѵіѵепіі см. А-460. 
поп еххеге рііі пеі НЬго сіеі ѵіѵепіі см. Ь-573 

ѴІѴЕКЕ I 1. о
ѵіѵеге киП’асдиа см. А 200. 
ѵіѵсге періі а^і см. А-358.
ѵіѵеге киіI аро (или соН’ацо, гіеІГа^о) см. А-374.
ѵіѵеге Й’ато ге  см. А-658.
ѵіѵеге &1і аппі йі \е$іоге см. N-251.
ѵіѵеге рег агіа см. А-1056а.
ѵіѵеге іп аире (или пеМ’аиде) см. А-1330.
ѵіѵеге аі ЬассЬіо см. В-о0,

ѵіѵеге Йеііе Ьгассіа см. В-1177.
ѵіѵеге а Ьгасе см. В-1186.
ѵіѵеге пеі зио Ьисо см. В-1352.
ѵіѵеге йі Ьиіо со те  1е ріаКоІе см. В-1421.
ѵіѵеге аПа Ьикса см. В-1485.
ѵіѵеге со те  сапі е ^аШ см. С-433а.
ѵіѵеге іп саро аі топйо см. М-1782.
ѵіѵегг аПа сегса см. С-1531.
ѵіѵеге пеі соіопе см. С-2986.
ѵіѵеге іп сіеіо см. С-1861.
ѵіѵеге а йіксгегіопе см. 0-614.
ѵіѵеге а йоггіпа см. О 899.
ѵіѵеге й’е5рейіеп1і см. Е-193.
ѵіѵеге іп ^аийеатик см. 0-311.
ѵіѵеге аПа §іогпа4а см. 0-528.
ѵіѵеге іа (зиа) §гапйе ^хгпаіа см. 0-529.
ѵіѵеге пеі ^га^ко см. 0-1003.
ѵіѵеге зепга іпГапііа е зепга Іойе см. 1-238.
ѵіѵеге іп Іасгіте см. Ь-59.
ѵіѵеге аПа Іаг^а см. Ь-179.
ѵіѵеге йі Іітаіига см. Ь-594.
ѵіѵеге йі іисегіоіе см. Е-841.
ѵіѵеге пеііа Іипа см. Ь-903.
ѵіѵеге аііа тассЬіа см. М-14а.
ѵіѵеге аПа т а п о  см. М -479.
ѵіѵеге іп те гго  а§1і аді см. А-358.
ѵіѵеге а т іе і гокаіо см. М-1404.
ѵіѵеге пеііа тікегіа Ііп аПа рипіа йеі сареііі см.

М-1544.
ѵіѵеге Гиогі йеі топйо см. М-1782 а), 
ѵіѵеге пеі топйо йеііа Іипа см. М-1756, 
ѵіѵеге пеі топйо йеі ко^пі (или йеііе пиѵоіе) см 

М-1810.
ѵіѵеге вепга піепіе йі пиііа см. N-292.
ѵ^ѵеге пеііе (или рег 1е) пиѵоіе см. N-623.
ѵіѵеге аІГотЬга йеі ргоргіо сатрапііе см. 0-352.
ѵіѵеге йе^іі огессЬі см. 0-543.
ѵіѵеге а ип рапе см. Р-284.
ѵіѵеге Йі рап йиго см. Р-226.
ѵіѵеге со те  ип рара см. Р-355.
ѵіѵеге Йа рахсіа см. Р-717.
ѵіѵеге гіеііа реппа см. Р 1187.
ѵіѵеге пеі ргоргіо Ьисо см. В-1352.
ѵіѵеге 1а ргоргіа птапйс ^іогпаіа см. 0-529.
ѵіѵеге пеі ргоргіо топйо см. М-1811.
ѵіѵеге а диаіігіпі сопіі см. С-80.
ѵіѵеге геіе геГе см. К-167.
ѵгѵеге йі гепйііа см. К-225.
ѵіѵеге аПа гіЬаІіа см. К-302.
ѵіѵеге йі гіріе^Ьі см. К-401.
ѵіѵеге іп касго райо йі погге см. Р-892.
ѵіѵеге іп кііепгіо см. 5-800.
ѵіѵеге йі ко^рігі см. 5-1132.
ѵіѵеге аііе (или зиііе) краііе йі ^й см. 5-1277. 
ѵіѵеге іп (і)5Ігеі1о сопіайо йі р о т ііо  соп чсі сь. 

С-2495, 
ѵіѵеге киі 5ио см. 5-2076. 
ѵіѵеге йі Іекіа киа см. Т-605.
ѵіѵеге соп 1а Іекіа (га 1е (или пеііе) пиѵоіе см. 

Т-528.
ѵіѵеге со те  ип Іоро пеі 1огта§^'о  (или іп ипа Гогта 

йі сасіо) см. Т-749.
ѵіѵеге кіссоте іі ѵепіо ѵ«епе (или тспа) см. Ѵ-274. 
ѵіѵеге а ип ѵіпо см. Ѵ-598.
790. Ьиксагхі Йа ѵіѵеге кое-как перебиваться, влачить 

жалкое существование.
іп$е{гпаге а ѵіѵеге гм. 1-315.
791. іаксіаге ѵіѵеге оставить в покое; давать жить 

(другим):
Ьа «ріссоіа» сЗі са§а лоп ега ипа гарргга паіа рег Іа^сіаг 

ѵіѵеге. Рег Іеі іи ііі егапо е&оізіі (С Рыѵепе, «Ье 1игіе>).
М ладшая дочь была ие из тех. кому суждено щадить 

других, В^ех оеа считала эгоистами.
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Іазсіаге ѵіѵеге о^пипо Лепіго і зиоі раппі см. Р-325.
792. гоЬа сіа ѵіѵеге продукты питания, съестные при

пасы.
793. зиі сЬі ѵіѵе (обыкн. употр с гл. еззеге, теііеге, 

БІаге, есс.) настороже, начеку:
С отраге С о зіто  віаѵа 5ЧІ сНі ѵіѵе, возре ііат іо  (И { иМо. 

всог^епйо ипа іпбЫіа Пп пеііе (Зотапііе рій іппосепіі (Ь. Са- 
риапа. «Ье раезапе»),

Кум Кознмо все время был настороже, все время что-то 
подозревал и чуял подвох в самых невинных вопросах.
соп агіе е соп іп^аппо зі ѵіѵе піегго аппо, соп іп- 

даппо е соп аг4е зі ѵіѵе Гаііга рагіе см. А-1171 
азсіи44о І1 ріесіе е саігіа Іа 4ез4а, е пеі гез4о ѵіѵі сіа 

Ьез4іа см. Р-1717.
794. ЬІ50{гпа ѵіѵеге е Іазсіаг Лѵеір ргоѵ. живи и давай 

Ж И Т Ь  д р у г и м .
сЬі Ьеп ѵіѵе, Ьеп тиоге см. В-532.
сЬі шиоге §іасе е сЬі ѵіѵе зі сіа расе см. 0-422.
795. сНі ѵіѵе сопіапйо, ѵіѵе сап4апс!о ргоѵ. іоас. ж и т ь  

считаючи — жить припеваючи.
сііі ѵіѵе іп (или зиііа) сог4е, то ге  іп (или зиііа) ра- 

^ііа см. С-2829.
сЬі ѵіѵе 4га і Іирі ітр ага  а игіаге см. Ь-1004 
сЬі ѵіѵе крегапгіо (ила сіі зрегапга), ти ог сапіапсіо см. 

5-1353.
796. сЬі ѵіѵга, (роі) ѵесіга ргоѵ. поживем — увидим:

А диевіо рш ііо ві гісогсіб сЬ’ега ѵепиіо рег сопіогіаге !а 
сопіевва. е іа&Нб согіо: «Вавіа; сЬі ѵіѵга. ѵегіга» (Е. Са- 
Іапйга, «Ьа Ьи}ега»).

Здесь он спохватился, что пришел, чтобы успокоить гра* 
финю, и сказал только: «Хватит, жизнь покажет».
сЬі ѵиоі ѵіѵеге е з4аг Ьепе, ргепсіа іі топсіо соте  ѵіе- 

пе см. М-1816.
зі т а п ^ іа  рег ѵіѵеге, поп зі ѵіѵе рег тап§іаге см 

М-380.
тер ііо  тогіге соп опоге сЬе ѵіѵеге соп ѵег^одпа см. 

М-1913.
теггііо тогіге сЬе ѵіѵеге зсЬіаѵо см. М-1914, 
поп ка то ііо  сЬі ѵіѵе сіі то ііо , ха то ііо  сЬі ѵіа"§іа 

гіі мюііо см. М-1719, 
поп сіі зоіо рапе ѵіѵе Риото см. Р 297. 
зе 4и ѵиоі ѵ ѵег Ііеіо, поп 4і ^иагсіаге іппапхі т а  сіі 

сііеіго см. І..-584.
797. 4аІ зі ѵіѵе, 4а1 зі тиоге ргоѵ. как живешь, так и 

умрешь.
4ап4о ѵіѵе іі Іиро а сагпе со те  іі Іерге а егЬе см. 

Ь-1018.
Гиоіпо поп ѵіѵе <11 зоіо рапе см. Р-297
798. ѵіѵепсіо зЧтрага ртоѵ. ~  век живи, век учись, 
ѵоіре сЬе йогте, ѵіѵе зетрге т а § га  см. Ѵ-926.

ѴІѴЕКЕ I 2. ш
799. кареге іі ѵіѵеге йеі топйо знать, как кадо жить, 
а ип й от Ьеп па4о о ип ѵіѵег ЬеІІо о ип Ъеі тогіг соп-

ѵіепе см. 1.1-146.
ѴІѴЕКЕ II т

800. 4а{г1іаге і  ѵіѵегі л и ш и т ь  материальной под
держки, прекратить финансирование:

Аѵеѵа Еіа Гаііо йие о Іге всарраіе: Іа иіасіге ріі аѵеѵа 
іи;'1іи1о ьиЬіІо і ѵіѵегі, е Іиі ега Іогпаіс... (В. Сісоцпапі, «Ьа 
Ѵеііа» ).

Альберто уже несколько раз убегал из пому, но мать 
отказала ему в материальной помощи, и он вернулся в лоно 
семьи.

ѴІѴІПСАРЕ о
1а 1е44ега иссісіе, е Іо зрігі4о ѵіѵійса см 1,-458.

VIѴО е т
801. ѵіѵо е (іп) заіѵо (тж. ѵіѵо е капо) живой и не

вредимый; в полном здравии:
Апгіагопо а сегсаге Кагпіго, сЬе паіигаіп.епіе ега ѵіѵо с 

запо, Ъаепаіо соше ип зогсіо апсЬе Іиі (/'. Ѵерііапі, кМаІа- 
раг/е»).

О н и  п о ш л и  за Рамиро, который, естественно, был цел и 
невредим, но тоже промок до костей.
802. ѵіѵо е 5г>>пп4е дышащий жизнью, как живой (о 

портрете и т, п.).

803. ѵіѵо е ѵе§е(о (тж. ѵіѵо е ѵего; ѵіѵо е ѵегсіе; ѵіѵо 
е рагіапіе) живой и полный сил:

ОаІ зиссевзіѵо ассегіатеп іо  ипа зогргева: 11 З а т т а г іа п о  6 
ѵіѵо е ѵеееіо. СЬі ё аііога іі Ьапгіііо иссіво? («ѴѴпІій», 
30 таааіо 1977).

Дальнейшее расследование завершилось сюрпризом: Сам- 
мартано жив и здоров. Кто ж е этот бандит, застреленный 
карабинерами?
пё тог4о пё ѵіѵо (гж. рій тог4о сЬе ѵіѵо) см. М-1992.
запо е ѵіѵо см. 5-199.
асдиа ѵіѵа см. А-116.
а п іт а  ѵіѵа см. А-764.
сагпе ѵіѵа см. С-&42.
Іогга ѵіѵа см. Р и  54.
Ііп&иа ѵіѵа см. Ь-641. 
зреза ѵіѵа см. 5-1364. 
и ото  іп сагпе ѵіѵа см. С-945.
804. аі ѵіѵо натурально, живо.
805. пеі ѵіѵо сіі дс в разгар чего-л.:

Ьа ргозреіііѵа йа поі ішЗісаіа поп сайгеЪЬе, гітаггеЬЬе 
Ьеп ваЫа е загеЬЬе согаипдие «Зезііпаіа ай аѵапгаге апсЬе 
пеі ѵіѵо ді ипа иііегіоге гагіісаііггагіопе сіеІІо зсопіго роіііісо 
(«■Шпазсііа», 31 тагго 1972).

Перспектива, указанная иами, все равно осталась бы 
реальной, достаточно прочной и продолжала бы пробивать 
себе дорогу в разгар дальнейшего усиления политической 
борьбы.
соііа ѵіѵа Ьосса см. В-859.
а ѵіѵа Іогга см. Р-1158.
а ѵіѵа ѵосе см. Ѵ-838.
аѵеге Гаг^еп4о ѵіѵо асісіоззо см. А-1015.
806. Ьгисіаге зиі ѵіѵо задеть за живое; растравить не

зажившую рану.
807. со§1іеге (или соіріге, рипдеге, 4оссаге) зиі (или 

пеі) ѵіѵо задеть за живое, затронуть больное место:
— Іегі вега — ёіББе регсЬё Е тап и е іа  Гозве соНа зиі ѵіѵо — 

іегі вега, ГЬо вепШо ріапееге (А. йе Сезрейев. «•Дге55ипо іота 
іпйіеіго»),

— Вчера вечером, — сказал  он, ж елая сделать больно 
Эмануэле, — вчера вечером я слышал, как ты плакала.

Рипіо виі ѵіѵо, СНиІіо аігд Іа ѵосе (Ь. Ргеіі, «Сіоѵіпегга, 
^іоѵіпегга».).

Задетый за живое, Д ж улио повысил голос.
Ега ргоргіо сова йа рагіідіапі, ип ііго сЬе сегіашеп^е аѵгеЬ- 

Ье {оссаіо пеі ѵіѵо і Савсівіі (О. й ’А&аІа, <гѴезегсііо йі 5сі- 
ріопе» ).

Это была листовка, написанная партизанами, выходка» 
которая наверняка бы вызвала ответную реакцию фаши
стов.
(Пример см. тж. 0-1150).
808. епігаге пеі ѵіѵо сіі чс перейти к сути (дела, воп

роса и т. п.):
Ма іп ^иеІГосса5юпе... гпі его ПтпНаІо а  вПогаге Гагкошеп- 

іо, вепха епігаг пеі ѵіѵо гіеііа чиевііопе (С. Маіарагіе, «Оіо 
іогпо о саза»).

Но в тот раз... я лишь коснулся этого вопроса, не углуб
ляясь в суть проблемы.

(Зиапсіо ивсі ВоЬ. ві епіго виЬііо пеі ѵіѵо сіеі дговво рго- 
Ы ета  (Ь. Вег&опгіпі, «1)п ?исііе рег 5аЬа»).

Когда Боб вышел из комнаты, сразу ж е приступили к 
обсуждению непосредственно самого наступления.
809. (гі)Таг5І ѵіѵо подавать признаки жизни:

ОН (іізві, ве равваѵа сіа Коша, Іагві ѵіѵо (С. Раѵезе,
«Тга йоппе зоіе»).

Я попросил его заглянуть к нам, если он будет проездом 
в Риме.

сЕ Іазсіаіо зіаге, циапгіо 1а таііпсоп іа кИ вагй разваіа
5І ?ага ѵіѵо» (С. Агріпо, « / с  $иога &іоѵапе»).

— Оставь его в покое. Пройдет у него черная меланхо
лия — он сам объявится.
(Пример см. тж. Р-800).
Таге ѵіѵа Магіа см. М-837.
іпдЫоШге (или іп^оіаге) ип го5ро ѵіѵо см. К-544.
810. тапсаге аі ѵіѵі уйти из жизни, умереть
811. тап«іаге (или тапдіагзеіо) ѵіѵо чсі а) поедом 

зсть кого-л.; Ь) пожирать глазами.
тапіепеге ГоссЬіо ѵіѵо см. О -186. 
теііеге Гаг^епіо ѵіѵо асІсЗоз^о см. А-1016. 
рып^еге 5и1 (или пеі) ѵіѵо см. Ѵ-807, 
гіІагБІ ѵіѵо см. V-809,
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812. гіпіап^іаге (или гірарраге) чй ѵіѵо зё поедом 
есть кого-л.

кегЬаге ѵіѵа Іа т е т о г іа  сіі дгі см. М-1091.
813. креііаге дгі ѵіѵо содрать семь шкур с кого-л., 

обобрать кого-л.:
Ьо в р еМ атто  ѵіѵо. Оиапгіо ивсітгпо вийаѵа (IV. Могеііі, 

«Мсііаіс іп саза й аррипіатепіа»).
Мы ободрали его как липку, и, когда мы вышли, он 

был весь в поту.
814. іепеге ѵіѵо чс хранить, сохранять, поддерживать 

что-л.:
И гпагсЬезе е і1 саполісо Ьирі іепеѵапо ѵіѵа 1а сопѵег- 

захіопе (С. Ѵег&а, «Мазіго-сісп СезиаШо»).
Маркиз и каноник Лупи не давали разговору угаснуть.

іепеге ѵіѵо чс пеІГапігпо см. А-867
іоссаге киі (или пеі) ѵіѵо см. Ѵ-807.
поп ігагге 1а ѵосе ѵіѵа аі гіепіі см. Ѵ-856.
апсЬе 1а т і а  поппа хе поп Іокке т о г іа  каге'^Ье ѵіѵа

см. N-447.
835. ё гарііо аі ѵіѵі ^  он приказал долго жить; его 

уже нет в жибых.
ип шше сіі рій чиапсіо коп ѵіѵо, ипо сіі шепо циапйо 

Боп гпогіо см Ь-876.
(ё) гпе^Ііо ип азіпо ѵіѵо сііе ип сіойоге то г іо  см. 

А-1241.
11 тогіо  §іасе е іі ѵіѵо 5І гіа расе см. 0-422.
і то г іі аПа іегга, і ѵіѵі аііа ксогіеііа см. М-2019 

ѴІ2ІО т
816. ѵігіо сісііа ^оіа чревоугодие.
817. кеііе ѵігі сарііаіі семь смертных грехов:

— Іо іегпо сЬе іоззе ипа зіге&а... сЬе т і  аЬЬіа гіаіо ипо 
гіі чиеі тогЬ і сЬе Гаппо гпагсіге П зап&ие. 5опо <Зоппе сЬе 
рігапо іі топгіо, е Ьаппо агігіоззо і зеііе ѵігі сар ііа іі (і7 Рег- 
гі, «Етіцгапіі»).

— Я думаю, что она была ведьма... и наградила меня 
одной из тех болезней, от которых портится кровь. Эти 
женщины колесят по свету н таскают за собой все семь 
смертных грехов.
818. іт т е г ^ е Ы  (или іпсаіііге, іпсаііігві) пеі ѵ.гіо (тж. 

іп^ап^агві или ітраіисіаге пеі ѵігі) погрязнуть в пороке, 
в грехе.

810. Іеѵаге ип ѵігіо а отучить кого-л. от дурной 
привычки.

агпа Гатісо іио соі ѵігіо зио см. А-613.
Гаѵагігіа ё 5сиоІа сГо^пІ ѵігіо см. А 1363. 
сЬі сіа &іоѵапе Ьа ип ѵігіо, іп ѵессЬіаіа ^а ветрге 

^иеі иНігіо см. С-619.
Гіпс1и<по рі^ііа ѵігіо см. 1-227.
И Іиро регсіе (или  т и іа , сатЬіа) іі реіо, т а  іі ѵігІо 

т а і  (или т а  поп іі ѵігіо) см. Ь - 10 1 2 .
Гогіо е іі раеіге сіеі ѵігі (или  <1в іиііі і ѵігі) см. 0-740.
820. іі ѵігіо ё петісо сіеііа ѵегдо&па ргоѵ. порок не 

знает стыда
821. Н ѵІ2 Іо сіі (или рег) паіига Ппо аПа ^озва сіига

ргоѵ. ^  горбатого могила исправит.
822. ѵігіо гіпаіо, ѵігіо ре&діогаіо ргоѵ. ^  вернуться 

к пороку хуже, чем родиться с ним.
Ѵ І7Ю 50 а в е  

СІГСОІО ѴІ2І050 см. С -1962.
^ІГО ѴІ2І050 см. С-662.
ІиШ ^Іі езігеті §оп ѵігіозі см. Е-228.

ѴОСАВОЬАКІО т  
оНо (И ѵосаЬоІагіо см. 0-291.

ѴОСЕ / 
ѵосе Ыапса см. В-675. 
ѵосе сіі саппа ?е§5а см. С-509.
823. ѵосе (Гітріссаіо сдавленный голос.
824. ѵосе іпіегпа голос совести, внутренний голос.
825. ѵосе риЬЫіса общественное мнение (пример см. 

Ѵ-862)
826. ѵосе іопйа а) сочный, звонкий голос; Ь) ровный, 

плавный голос.
827. Іа ѵосе (или 1е ѵосі) с!е! 5ап§ие голос крови, зов 

предков, атавизм;

— ..РегсЬе зе. аѵеззе... оЪЪеЛИо аПа ѵосе гіеі зап§ие..« 
іо а чиезГога, т і  Іе^&егеі іп расе іі еіогпаіе 1аде*й П®1 *ио 
еіаггііпо; зеЬЬепе диезіо раезе, соп іап іе сісаіе е ііссёііі сЬе 
сапіапо а зрассадоіа, поп зіа рег т е  іі рагайізо іеггезіге... 
(М. Риссіпі, «ЕЬгеі»).

— ...Потому что, еслн бы он... последовал голосу кро
ви... я бы в это время преспокойно почитывал себе газету 
в твоем саду, хотя этот городок, где так много цикад и 
птиц, поющих во все горло, вовсе не каж ется мие земным 
раем.
828. ѵосе (И іе§1а фальцет, 
ип Іііо сіі ѵосе см. Р-751.
— соп ип НІ сіі ѵосе см. Р-752.
829. а ѵосе лично, при свидании:

Ма пеі еіогпо Егсоіе гісеѵё йа Сагіоііа ип Ы&Ііеііо сЬе 
гіісеѵа: «5опо ітресіііа сіа ип іазіігііозо соп ігаиетро  рег чие- 
з іа  зега. 5ріе^Ьего а ѵосе» (Е. СоггаЛіпІ, «Еа циегга Іоп- 
іапа» ).

Но днем Эрколе получил от Карлотты записку следую
щего содержания: «Неприятная неожиданность помешает 
мне быть свободной сегодня вечером. Объясню при встре
че».
830. 50ІІ0 ѵосе вполголоса (пример см. Ь-950). 
а ѵосе аііа [Ъазза] см. Ѵ-835.
831. зепга ѵосе іп сарііоіо без права голоса:

...ЕеН ѵіѵеѵа аІРотЬ га йеі райге, зепга ѵосе 1п сарііоіо 
(А. ВопБапіі, «Ьа Ьиса йі Зап СоІотЬапо»).

...Он жил при своем отце и не смел пикнуть.
832. соп ѵосе сіі вравіто страдальческим тоном.
833. а ѵосе зріе^аіа во весь, в полный голос.
834. гіі ѵосе іп ѵосе из уст в уста.
835. ас! аііа [а Ьа§ва] ѵосе (тж. а ѵосе аііа [Ьа5 5 а]) 

вслух, в полный голос [шепотом, потихоньку]:
...ОН Гесе диаІсЬе й отап й а  а Ьазза ѵосе (О. ЦойагІж «Ье

аѵѵепіиге с!і СіроШпо»).
...Он задал  ему шепотом несколько вопросов.

(Пример см. тж. О-ЗОЗ; 0-430; Р-2485; К-302; Ѵ-171; Ѵ-729 Ь).
836. а т е гга  ѵосе вполголоса.
837. а ріепа ѵосе во весь голос (пример см. В-846 Ь)„
838. а ѵіѵа ѵосе громко, во всеуслышание.
839. аЬЬаззаге Іа ѵосе а) понизить голос; Ь) сми

риться.
840. аігаге 1а ѵосе поднять голос, выступить (публич

но); заявить во всеуслышание:
Г)е1 гезіо Гаѵеѵа ѵоіиіо Іиі; е ргоргіо рег чиеііо Іеі аѵеѵа 

роіійо аігаг 1а ѵосе е іігаг $иогі Іе ипцИіе (С. Тезіогі, «II 
Вгіапга е аіігі гассопіі»).

В конце концов, так хотел ои; н именно поэтому она 
могла поднять голос и показать когти.

Реррапіопі аіго  Іа ѵосе сопіго 1а тасіге. Ье ітр о зе  
5гпеНег1а соп циеііо зіирісіо Іа т е п іо  йі сіоппіссіоіа, регсЬё аі 
тппгіо поп с’ега пеззипо сЬе діі роіеззе $аге / гопіе (5. ЗігаН, 
«Рсррапіопі» ).

Пеппантони прикрикнул на мать. Он сказал, чтобы она 
кончала это глупое бабское нытье, потому что нет на свете 
никого, кто смог бы с, ним тягаться.
(Пример см. тж С-921 а :>'С-2541; Р-58; Ѵ-807).
84?. аѵеге ѵосе иметь славу, слыть:

— (Эиезіо Азсоіапо Ьа ѵосе іга іі ророіо гіі еззег пе^го- 
т а п іе , е йі аѵеге сопііпие ргаіісЬе соі сііаѵоіо (Р. Рап[апі, 
«Сессо й ’АвсоИ»).

— Этот асколанец слывет в народе за чернокнижника: го
ворят, он постоянно якшается с дьяволом.
(Пример см. тж. 1-324).
аѵеге 1а ѵосе іп сапііпа см. С-548.
842. аѵеге ѵосе іп сарііоіо иметц голос, пользоваться 

влиянием, авторитетом:
Роѵего с о т е  ОіоЬЬе, т а  ё ипо сЬе Ьа ѵосе іп сарііоіо! 

(С. Ѵегда, «Мазіго-боп Севиаійо»).
Он беден, как Иов. но зато к нему прислушиваютсяі

саѵаге ^иогі ѵосі см. Р-5І0 а). .
843. сЬіисІеге 1а ѵосе ^  л и ш и т ь  дара речи:

Ма Іи, Ьогепго т іо . сЬе поп т і  аіи^і? Іо  поп і! зсгіѵеѵа 
регсЬё ип’еіегпа Іе т р е з іа  йЧга, деіозіа, йі ѵепйеііа, йі 
ато ге  іп!игіаѵа йепіго йі т е .. .  е циез^о «Зоіоге ге^па апсога 
е т і  сЫиде 1а ѵосе е і зозрігі... (V. Розсоіс, «Шііте Іеііеге 
йі іасоро Огііз»).

Но ты, мой Лоренцо, почему ты не пришел ко мне л а 
помощь? Я ие писал тебе; во мне все время бу’иевала буря 
гнева, ревности, мести, любви, не унявшаяся поныне и ие 
дававш ая мне высказаться.
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844. оаге Ьиопа [саіііѵа] ѵосе похвалить, отозваться 

с похвалой [не одобрять, порицать].
845. йаге ипа ѵосе а <і<1 позвать, окликнуть кого-л.; 

крикнуть кому-л.:
— Ыазсопгіеіеѵі... циаімЗо ве пе загаппо апйаіі, ѵі гіагЬ ипа 

ѵосе (/. Саіѵіпо. «РіаЬе ііаііапе»).
— Спрячьтесь... когда они уйдут, я дам  вам знать.

846. йаге (киііа) ѵосе прикрикнуть на кого-л.; одер
нуть, обрезать кого-л.:

Ьиса ігоѵаѵа сЪе роіеѵа гіпипсіаге <3е1 іііо іо  ЙІ Вагопе. 
5е іиШ  іп сава поп ^ іі аѵеззего гіаіо зеѵ егатеп іе зи ііа  ѵосе 
(Р. ЗассНі, «Ьа ргітайоппа»).

Лука счел бы возможным отказаться от титула барона, 
если бы все домашние не восстали, все как один, против 
него.
847. сІіИопсІеге (ипа) ѵосе (рас)пустить слух:

Сгегіеѵа Іогве сЬе Оіап О иа^пі, іі Ьеі СІаппі, аѵевБе рег- 
гііііо Іегпро е гіі^пііа а гііНопсіеге ІиІ ччеііа ѵосе? ( і /. 0}е1іі, 
«Юоппе„ иотіпі е Ьигаіііпі»).

Возможно, она дум ала, что Дж ан Гуаньн, красавчик 
Д ж ан, зря теряет время и достоинство, распространяя эти 
слухн.
848. сііге ай аііа ѵосе а) сказать громко, громким го

лосом; Ь) сказать откровенно.
849. Таге 1а ѵосе ^тозза поднять крик; повысить голос: 

ВаШоѵІпо. — Рег сагііа. сага тагсЬ еза . поп гпі іа іаг  1а
ѵосе дгоБеа ( I .  Рігапйеііо, «II ріасеге (іеІѴопезіа»).

Б а л ь д о в и и о .  — Сделайте милость, дорогая маркиза, 
не заставляйте меня повышать голос.
(Пример см. тж. 5-418).

850. іп§Т055аге Іа ѵосе охрипнуть; говорить грубым, 
хриплым голосом.

851. тейеге Тиогі 1а ѵосе произнести вслух, высказать:
То55і рег езБете зісига йі роіег те ііе г е  {«огі Іа  ѵосе 

(К. Ѵі&апд, «Ь’Адпезе ѵа а гпогіге»),
Оиа прокашлялась, чтобы удостовериться, что сможет го* 

ворить.
852. паЬі5§аг5 і соііа ѵосе орать благим матом.
853. рагіаге соп ѵосе сіа сопіеззіопаіе говорить тихо, 

еле слышно.
854. 5раг^еге 1а ѵосе пустить слух, распространять но

вость:
«Ё ѵего сЬе Ьаі доп[іаІо II ѵізо а С іапігапсо іегі еега?» 
«Согпе, з ’ё ^іа ерагза 1а ѵосе?» (V. Ргаіоііпі, «Ье гадагге 

йі Запігесііапо» ).
— Это .правда, что вчера вечером ты набил морду Джан-* 

франко?
— Как! это уж е стало известно?

855. хріе^аге Іа ѵосе петь во весь, в полный голос.
856. поп ігагге Іа ѵосе ѵіѵа аі сіепіі говорить невнятно, 

неразборчиво.
857. с’ё сЬі Ьа Іе ѵосі е сЬі (ксЬіассІа или рарра) !е 

посі ргоѵ. эё одни надрываются, а другие объедаются.
858. согге ѵосе (тж. соггопо ѵосі) говорят, ходят 

слухи:
«...Соггопо ігорре ѵосі Биі зиоі гаррогіі ;оп і т а іа і і  рій 

гіссЬі (1(11 а сНпіса, соп і тесіісі» (О. ЗсегЬапепсо, « / ' .п^ег-
тіега іпатоѵіЫІе»).

— Ходнт слишком много слухов о ваших отношениях с  
самыми богатыми клиентами клиники, с врачами.
{Пример см. тж. 0-668).
(ё) соше і| сисиіо (сЬе ё) іийо ѵосе е реппе см.

С-3134
859. кепііге Іа ѵосе е поп ѵесіеге Н Іапіе, поп кі йі- 

геЬЬе, с^екіо ё ип §тап ^і^апіе? ргоѵ. за гром не из 
тучи, а из навозной кучи.

860. коп рііЗ 1е ѵосі сЬе 1е посі ргоѵ. много толков, да 
мало толку; шуму много, а толку мало.

861. ІиМо ѵосе е реппе с о т ’ип Іиі мал, да удал.
862. ѵосе риЬЫіса (или йеі ророіо), ѵосе сіі Піо ргоѵ. 

глас народа — глас божий:
Кова ВІеІагі поп ега соіреѵоіе, поп аѵеѵа рессаіо сопіго 

1а {егіеііа сопіиеаіе... Ьа ѵосе риЬЫіса 1'ассизаѵа, е Іа ѵосе 
риЬЫіса, рш з(о іі ргоѵегЬіо, ё 1а ѵос .̂ ді Оіо (Р. Реггі, 
«Етідгапіі»).

Роза Блефари была невиновна, она не нарушила супру
жеской верности... Но народ осуждал ее, глас зарода, 
как верно говорит аос."овица - г..ас иожий.

863. ипа ѵосе коіа поп Іа ророіо ргоѵ. =  один в поле 
не воин.
ѴОСА [

864. еккеге іп ѵо§а йі ( + т / . )  чувствовать склонность 
к чему-л., быть готовым сделать что-л.

865. піейегкі соп ѵода а... с жаром приняться за...
866. гпеМег іп ѵо&а ввести в моду (пример см. В 480).
867. ргепйеге 1а ѵода распространиться, стать модным. 

ѴОСАКЕ
іиШ ѵо^апо аііа ^аІеоНа см. О 49.

ѴООЫА / 
ш аіаіііа йеііа роса ѵо^ііа см. М-167.
868. йі Ьиопа [гпаіа] ѵо^Ііа охотно [неохотно]:

Ш сііо роі, е саттІпап<1о гіі ш аіа ѵо^ііа, рег Іа р г іта  
ѵоИа. ѵсгзо 1а і іза сісііа зиа рготевва... Іогпаѵа соп Іа 
тепіе зи чиеі спііочиіо (А, Мапгога, «I рготеззі 5ро$і»).

В ы йдя иа дорогу И впервые направ іяясь к дому своей 
невесты безо всякой охоты... Ренцо перебирал в уме подроб-* 
ности разговора со священником.

РіпоссЬіо ргезе <11 ш аіа ѵо^ііа іі ЫссЫеге іп гпапо е ѵі 
Ііссо 1а рипіа йеі пазо (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге йі Рі- 
поссШо»).

Пиноккио неохотно взял стакан и сунул туда кончик носа.

869. аііассаге 1е ѵо&Ііе эІГагріопе (или аііа сатра- 
пеііа, аі сашрапеііо йе’Ги5Сіо; тж. аііассаге ипа ѵо^іа 
а ип сіііойо) отказаться от.., больше не желать.

870. аѵеге 1а ѵо^ііа йеІГап^и Па сидеть как на игол
ках, быть непоседой.

871. саѵагкі Іа ѵо^Ііа удовлетворить (свое) желание. 
87?. ?аге раккаге 1а ѵо^Ііа апсЬе аі §аШ іп ^еппаіо

отбить всякую охоту:
Агптіпівігб а ІиШ і гіие ІаІ ваіѵа гіі саісі е БСІііаПІ а 

Іагпе раззаге 1а .ю^На апсЬе а <1еі ^аШ  іп ^еппаіо (О. Ѵег- 
&а, «II таг Но бі Еіепа» ).

Он выдал им обоим такую щедрую пораню пииков и 
ту.іаков, которая отбила бы охоту амурничать даж е у мар
товских котов.

873. тойегаге 1е ѵо^Ііе сдерживаться, умерять страсти. 
874 тогіге йі ѵо^ііа умирать от желания, страстно 

же чать.
сЬі ё роѵего е поп Ьа йепагі, поп аЬЬіа ѵо§1іе см. 

0 - 120.

сЬі кі {ггаііа іі пахо Ьа ѵодііа йі Іііі^аге см. N 71. 
сЬі поп Ьа чиа*ігіпі, поп аЬЬіа ѵо§1іе см. 0-81.
іі Іиро й-'еккеге ігаіе Ьа ѵсрііа агйепіе, те п іг ’ё іпГег- 

т о , т а  капо хе пе репіе см. И 0 0 8
875. ^іі ё ѵепиіа 1а ѵо^ііа йі... его одолело желание, 

ему захотелось..:
БиЬіІо аі гара/./.о егапо ѵепиіе 1е ѵоеііе (1і ргепйеге ип 

сагЬопе е (Зізе&паге ип саѵаііо, а ііеггаге ип реппеііо е Ьиі- 
Ха ■ цій аІЬегі, і і и т і ... (О. Агріпо, «Ье тіііе е ипа Ііаііа»).

Мальчика сразу же одолело желание взя іь  ую ль я 
нарисовать коня, схватить кисточку и наоросать деревья, 
реки...
е ІІ ѵеггеЬЬе ѵо^ііа йе’ ІісЬі ііогі см. Р-644. 

ѴОЬАМ Е I 
Іо^ііо ѵоіапіе см. Р-975. 
тохса ѵо!ап!е см. М-2029, 
оііо ѵоіапіе см. 0-736.

ѴОЬАМЕ II т 
йоппа аі ѵоіапіе, регісоіо сокіапіе см. 0-814. 

ѴОЬАКЕ ѵ 
ѵоіаге вепг’аН см. А-433. 
ѵоіаге пеІГаггигго см. А-1410. 
ѵоіаге рег 1е ЬоссЬе см. В-862, 
ѵоіаге іп Ігап іиті см. Р-1217.
Ьайаге а о^пі токса сЬе ѵоіа см. М-2034, 
сг^йеге сЬе ип а&іпо ѵоіі (или діі акіпі ѵоііпо) см. 

А-1202.
еккеге Гакіпо сЬе ѵоіа см. А-1205.
Га ѵоіаге кепг'аН см. А-421.
(тиагйаге Іе токсЬе сЬе ѵоіапо см. М-2036, 
іпкедпаге аііе ациііе ѵоіаге см. А-972. 
зепііге ѵоіаге ипа то зса  см. М-2045.
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іі сегѵеііо §1і ѵоіа см. С-1619.
сЬі согге согге, т а  сЬі ѵо' а см. С-2788.
гіоѵе с’с піІ}тііо, §1і иссеШ ѵоіапо см. М-1420.
ІагеЬЬе айгіггпіепіаге ип иссеііо гпепіге ѵоіа см. 11-16. 
поп 5І рио ѵоіаг 5епг’аі см. А-435.
поп 5І ѵиоі рі§1іаге Іиііе 1е тохсЬе сііе ѵоіапо см.

М 2060.
1е рагоіе ѵо'а.ю, §1і ксгіііі гігпап^опо см. Р-612. 
гоЬа сіі кіоіа, ргекіо ѵіепе е ргевіо ѵоіа см. к-486.
(о) ѵоіеге о ѵоіаге см. Ѵ-890.

ѴОЬАТА і
876. іп ѵоіаіа а) рывком.; Ь) в одно мгновение:

Сішібі іп ѵоіаіа аі сапсеііо гіеііа ѵіііа е, вег га зто п іаге  
гіаііа Ьісісіеиа... ееМаі 1а Іеііега пеііа Ьиса (Л. Могаѵіа,
«Кассопіі готапі» ).

Я вмнг долетел до калитки виллы и, не слезая с велоси
педа... швырнул письмо в почтовый ящик.
877. Ьгисіаге іп ѵоіаіа спорт, обогнать, обойти рывком 

на финише.
Ѵ ОЬЕМ Е а д е

878. ѵоіепіе о поіепіе волей-неволей, воленс-ноленс. 
ѴОЬЕМТІЕКІ аѵѵ

5ре55о е ѵо1епі‘егі см. 5-1380.
ѴОЬЕКЕ 1.

879. ѵоіегіа соп быть в претензии, в обиде на ко
го-л.

ѵоіеге апгіаге іп рагасіізо іп саггохха см. С-1048. 
ѵоіеге 1а Ьаіа см. Б -83.
880. ѵоіеге Ьепе а... а) [ѵоііеге гпаіе а...] любить [не

навидеть] :
Рег чпеі тогіо сіі аггоззіге !о ѵоіеѵо Ьепе а  Ласк с о т е  а 

ип Ігаіеііо  (С. Маіарагіе, «Ьа реііе»).
За эту манеру краснеть я любил Д ж ека как родного 

брата.
Ііп зреііхо! АпсЬе ее ипа ѵоііа т і  ѵоіеѵа Ьепе, поп бі риб 

сЬіегіеге сЬе т і  а т і  агіезво (Я- ВассНеШ, «Тге еіогпі йі раз- 
зіопе» ).

Это призракі Д аж е если когда-то он меня любил, нельзя 
рассчитывать на то, что он любит меня и поныне.

АсІа. — Ті ѵо#Но Ьепе.
Вісе. — Моп пе сіиЬііо. Ма апсЬе іи ші ѵиоі Ьепе с о т е  

іап іі аіігі, с о т е  ІиШ рН аіігі. РегсЬе, а т е .  ІиШ ѵо^ііопо 
Ьепе. Ыебзипо, регб, т і  а т а  (О. Регіоіі, «Ооппе»).

А д а .  — Я люблю тебя.
Б и ч е .  — Не сомневаюсь. Но ты любишь меня как мно

гие, как все остальные. Ведь меня лю бят все. Но никто не 
любит но-настоящему.

— 5еі Ьеііа с о т е  аііога; т а  зеі рій Ьиопа, рій депегоза...
— Рогве!.. а іт е п о  соп Іе. Е чиезіо ассаёе регсЬё аііога 

сі ѵоіеѵапю Ьепе (З’а т о г е  е ога сі ѵо^ііашо Ьепе, тоИ о 
Ьепе, ріи сЬе а т іс і  о ігаіеШ , т а  зоіо Ьепе... (V. Вг^ссНі, 
«7 іетрі йеі цгапйе атоге»).

— Ты хороша, как и прежде. Но ты стала добрее, вели
кодушнее...

— Возможно!.. По крайней мере с тобой. И все это по
тому, что в то время мы страстно любили друг друга, а 
теперь просто любим, очень, сильнее, чем друзья или 
братья, но все-таки просто любим...

...Н а зет р ге  ѵоіиіо т а іе  аі іавсізіі (# . Ѵідапд, «Ь’Лопезе 
ѵа а тогіге»).

...Она всегда ненавидела фашистов.
«СЬі за», ргозе^ш  Тоіо, «ічііі піі рагеѵапо пепіісі. Рагеѵа 

сЬе Іи ііі п»і ѵоіеззего т а іе ,  сііе се Гаѵеззего соп те. СЬе 
йоѵеззего ргепйегті іп &іго рег с о т е  рагіаѵо» (О. В ’А&аіа, 
<сЬ’езегсИо (И 5сіріопе»).

— Кто знает, — продолжал Тото, — все мне кажутся вра
гами. Похоже, что всем я не по душе и у всех зуб на 
меня. И что все смеются над тем, как я говорю.

Ь) быть привязанным к.., чувствовать приязнь к...
«ІпоКге, ве ё ѵего сЬе поп іі агпо», сопііпио Ріеіго зетр ге  

соп 1о БІевво ассепіо сиро е гпопоГопо, «Іиііаѵіа ё апсЬе ѵего 
сЬе Н ѵо^ііо Ьепе е сЬе загеі в іаіо  аПа Ііпе ип пиоп таг ііо »  
(Л. Могаѵіа, «Ье агпЬігіопі 5ЬаиІіаІе»).

— Впрочем, если я действительно тебя не люблю, — про
долж ал Пьетро все таким же мрачным и невозмутимым то
ном. — все же несомненно, что я по-настоящему привязан 
к тебе и в конце концов смог бы стать хорошим мужем.

Ыоп ега іппаш огаіа ('і Ргозрего, т а  діі ѵоіеѵа Ьепе; 1о 
БІігпаѵа е аѵеѵа Ьібоепо йі БІітагІо, регсЬё ега іі рагіге 
йеііа виа сгеаіига... (С. Коѵеііа. «Маіег йоісгоіа»).

Мария не была влюблена в Просперо, но привязана к 
нему и уваж ала его, чѵнствовала необходимость уваж ать 
его как отца своей дочери.

Сі в іа т о  ассогіі сЬе поп сі ѵоіеѵато Ьепе. Оззіа, с| ѵоіе- 
ѵ а т о  Ьепе т а  поп егаѵ ато  іп п ато га іі (V. Ргаіоііпі, «II 
диагііеге»).

Мы поняли, что ие любим друг друга. Пожалуй, мы 
были привязаны друг к другу, но ие было влюбленности. 
(Пример см. тж. А-204; С-274; С-1349; С-1561; С-2279; С-2700; 
0-528 Ь): Л-319; Ь -108 Ь); Ь-226 Ь); Ь-818; М-1157; N-62; Р-1210; 
Р-1920; Р-2245; Ѵ-46).

ѵоіеге ип Ьепе сІеІГапіта см. А-774.
ѵоіег Ьепе соше і сапі аііе сіроііе см. С-1957.
881. ѵоіеге Ьепе соіпе а«Іі оссЫ киоі (или рій сЬе 

аПа Іисе сіе^іі оссЬі киоі) любить больше всего иа 
свете:

— Ти 1о заі т е ^ ііо  <31 т е  сЬе Ап‘опіо поп 1 (Зівргехга, 
регсЬё поп Ьа пеззипа га ло п е  И' сІІБргеггагІі, е апсЬе іі 
ѵиоі Ьепе с о т е  а^'П оссЬі киоі {V. Вгапсаіі, «II ЬеІѴАпіо* 
піо» ).

— Ты не хуже меня знаешь, что Аитонио тебя высоко 
ставит и что у него нет никаких оснований недооценивать 
тебя. Больше ,'ого, он не может на тебя надышаться.

С :га ипа ѵоііа ип ѵессЬіо Тигсо, сЬе аѵеѵа ип зоіо Н- 
^ііоіо е е іі ѵоіеѵа Ьепе рій сЬе аП а іисе Йекіі оссЫ (/. Саі- 
ѵіпо, «РіаЪе ііаііапе»),

Ж ил-был старый турок. У него был один-едннственный 
сын, и любил его турок пущо всего на свете.

ІЛп Ке аѵеѵа ип ІівНо ипісо е ѵоіеѵа Ьепе со те  аПа 
Ііісе сЗеі Биоі оссЬі (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапс»)

Был у одного короля единственный сын. Король в нем 
души ие чаял.

ѵоіеге Ьепе соше 1а риріііа йеП’оссЫо см. Р-2548. 
ѵоіеге ип Ьепопе ^гапсіе а <]сІ см. В-554, 
ѵоіеге і) Ьоссопе кшаііііо е )а рекса шопйа см. 

В-983.
ѵоіеге 1а Ьойе ріепа е 1а шо^Ііе (или Іа кегѵа) иЬ- 

(Ь)гіаса (или Ьгіаса) см. В-1083, 
поп пе ѵоіеге рій сассіа см. С-25, 
поп ѵоіеге рег сасіо Ьасаіо см. С-39, 
ѵоіеге саіпЫаге шіпекіга см. М-1470, 
ѵоіеге сапіаге Геке^иіе а ^сі см. Е-186. 
ѵоіеге сапіаге е рогіаге Іа сгосе см. С-3097, 
ѵоіеге 1а сЬіассЬіега см. С-1664. 
ѵоіеге сіссіа е чиаіігіпі см. С-1810, 
ѵоіеге цгі сіесо, коггіо е шміо см. С-1825. 
ѵоіеге согге (или со^Ііеге) 1а гова хепга рип^егкі см. 

К-532.
поп ѵоіегіа ріи со!*а см. С-3000, 
ѵоіеге сІЫаге іі шопсіо см. М-1812, 
ѵоіеге еккеге (сепіо Ьгассіа) коМо Іегга см. Т-434, 
ѵоіеге Іаг гісіеге ^іі егесіі см. Е-129. 
ѵоіеге Гаг 1а Ігіііаіа кепга готреге 1е иоѵа см. Р-1329. 
ѵоіеге іі ^ іатЬ о  сіі ^сі см. 0-437. 
поп пе ѵоіег киііа ^іиЬЪа см. 0-715. 
поп пе ѵоіег киі ^горропе см. 0-1088. 
ѵоіеге Іа Іипа см. Ь-901. 
ѵоіеге сіеі т а іе  а  цй см. М-223, 
ѵоіеге шаіе а... см. Ѵ-880 а), 
ѵоіеге т а і  сіі шогіе а см. М-224, 
ѵоіеге іі ше^ііо сіеі твпііо  а ^сі см. М-1051, 
ѵоіеге шеМеге іп Іиііе 1е іпзаіаіе сіеііа киа егЬа см. 

Е-112.
ѵоіеге ІІ шісіе 5епга Іе шохсЬе см. М-1405, 
поп ѵоіеге пюксЬе киі пако см. М-2046, 
поп ѵоіеге пё расе пё Ігедиа см. Р-22. 
ѵоіеге 1а рарра ігаііа см. Р-379.
ѵоіеге ІІ ре^по іп іпапо е Гиошо іп ргі^іопе см. 

Р-1010.
ѵоіеге Іа реііе сіі цсі см. Р-1067.
ѵоіеге Іа рега топ й а см. Р-1276.
ѵоіеге іі ревсе кепга 1а 1І5са см. Р-1356.
поп ѵоіеге рег і ріесіі см. Р-1713.
поп ѵоіегпе іі (^иагіо см. <3-50.
ѵоіеге 1а гока хепга Іа кріпа см. К-532.
поп ѵоіеге ріи кареге <11... см. 5-231.
поп ѵоіегпе кареге рій сіеі Йо^е см. 0-73л
ѵоіегсі Іе ксаіе сіі кеіа см. 5-308.
ѵоіеге Бстрге 1а сіігіііа 5и см. Б-553.
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поп ѵоіеге кіогіе соп см. 5-1798. 
ѵоіеге 1а Іекіа гіі ч<1 см. Т-543, 
ѵоіеге ігоѵагс Іа піассіііа пеІРиоѵо см. М-10, 
ѵоіеге Ігоѵаге Магіа рег Каѵеппа см. М-833 а), 
ѵоіеге ип иоѵо топсіо см. 11-195. 
ѵоіеге ѵесіег Іе Ьисіеііа а ч<1 см. В-1369, 
ѵоіеге ѵейег Іа Нпе сіі чс см. Р 827. 
аМассаге Гакіпо сіоѵе ѵиоіе іі расігопе см. 

А-1217.
поп аѵеге окко сЬе Ьеп ѵорііа см. 0-686. 
саріге сІаІГапШопа сіоѵе ѵиоі аггіѵаге см  ̂ 925. 
еккеге Ьасіекка е ѵоіеге рагег поѵігіа см. В-57, 
еккеге соте Ьогепгіп сіе’ Месіісі, поп Іо ѵиоі пё Сгікіо 

пё іі сііаѵоіо см. Ь-790.
882. Іагкі Ьеп ѵоіеге (или Ьепеѵоіеге) сіа ч<1 снискать 

любовь, расположение кого-л.
поп Іаксіаге сареііо сЬе ѵо^ііа Ьепе см. С-644.
Іе^аге Гакіпо сіоѵе ѵиоіе іі райгопе см. А-1217.
883. ргепйеге а Ьеп ѵоіеге проникнуться симпатией: 

Роі т ’аѵеѵапо Ігоѵаіо созі зетр ііс е , созі еегѵігіеѵоіе, созі
ѵоіепіегозо аі Іаѵого, созі соп.епіо йеііа гпіа зогіе, созі 
е&иаіе а Іого, сЬе гп’аѵеѵапо ргезо а Ьеп ѵоіеге (М. Ар~ 
реІіиБ, <гОа тоггс а зсгіиоге

А к тому же они нашли, что я такой простой, такой 
услужливый, так стремлюсь к работе, так доволен своей 
судьбой, до того им ровня, что они прониклись ко мне 
симпатией.
кареге сЬе ѵиоі сііге ІІ т и іо  см. М-2260.
Іігаге 1а саггіоіа сіоѵе ѵиоіе ІІ райгопе см. Р-46. 
Іігаге іі сагго сіоѵе аіігі ѵиоіе см. С -1044. 
с о те  Эіо ѵоііе (или ѵиоіе; тж. ке Оіо ѵиоіе) см. 

0-467.
пеапсЬе ке Оіо ѵоіекке см. 0-458.
ІІ сако ѵоііе сЬе... см. С-1245.
884. с!іі поп ѵиоіе, тапсіі; сЬі ѵиоіе, Іассіа сіа кё (тж. 

сЬі ѵиоі, ѵасіа е сЬі поп ѵиоіе, тап й і) ргоѵ. если хочешь, 
чтобы было хорошо, делай сам.

885. со те  кі ѵиоіе как положено.
886. чиі Н ѵо^ііо! а) т ы -то  мне и нужен!, попался!;

Ь) в этом-то и вся заковыка!
887. сі ѵиоіе нужно, требуется:

СІ ѵиоіе гпоііо іегпро ргігпа сЬе (іі то г іо ) йіѵепіазве Ггегі- 
гіо (Я. Ѵі^апд, «Ь’Аёпезе ѵа а тогіге»).

Должно пройти немало времени, прежде чем труп ста
нет совсем холодным.
888. ГЬа ѵоіиіо! поделом ему!, так ему и надо! 
сі ѵиоіе ГаЬЬасо см. А-9.
сі ѵію1 аИго см. А-571. 
сі ѵиоі аИго сЬе а^о е геГе см. А-384. 
сі ѵоггеЬЬе аііга ЬагЬа сЬе Іа киа см. В-261, 
сі ѵиоі аИго Ьгассіо сЬе іі Іио см. В-1181, 
сі ѵо^Ііопо аііге краііе сЬе 1е Іие см. 5-1282. 
а  ѵоіег сЬе Гатісігіа кі тап іеп ^а , ип рапіегіпо ѵасіа 

е ипо ѵеп^а см. А-603. 
сі ѵиоіе ипа ЬеІІа Іогга! см. Р-1185. 
ѵоіеѵо Ьеп сііге! см. В-540.
сі ѵиоіе Йеі Ьиопо е сіеі ЬеІІо рег... см. В-14693.
сі ѵиоіе Ьиопо кіопіасо рег... см. 5-1786.
ѵоггеі сЬе саіпраккего а Йіесі сіоррі <11 М аіикаіет(піе)

см. 0-386.
а ѵоіег сііе іі сагго поп сі^оіі, Ьіко^па ип^еге Іе гиоіе

см. С-1046.
а ѵоіег сЬе іі теп іо  ЬаІІі, аііа т а п ’ §па Гаге і саііі 

см. М-1178.
ѵо^ііа (или ѵоіекке) іі сіеіо см. С-1869. 
ѵ иоі гііге см. 0-544.
888. ѵоіеге ё роіеге ргоѵ. кто хочет, тот может; когда 

захочу, так и пень сворочу.
сі ѵиоі Іогіипа апсНе а карег сиосег 1’оѵо см. Р-1150. 
сі ѵиоі Іа Іапіегпа сіі Оіо^епе см. 0-486. 
сі ѵоггеЬЬе ип та й о п е  см. М-984, 
сі ѵоггёЬЬе ипа т іп а  см. М-1443, 
сі ѵиоі Іа тікига см. М-1595, 
сі ѵиоі оссіііо см. 0-255.

сі ѵиоіе ип ро’ сіі тап іега см. М-427.
сі ѵоггеЬЬе ип кап (о см. 5-227.
сі ѵиоі а ксаіа рег аггіѵагдіі аі пако см. 5-309.
ѵоіепсіо ксіо§1іеге іі сарріо Іагсі іі посіо см. С-865.
сі ѵиоіе ипа кеМі.папа! см. 5-710.
сі ѵиоіе 1а кріп^агсіа см. 5-1436.
сі ѵиоі 1а кріпіа см. 5-1443.
сі ѵиоіе кіотасо рег... см. 5-1786.
сі ѵоггеЬЬе Іе Іапа^ііе <11 І^ісосіето см. N-277.
ѵоіеіе ѵесіеге сіі кі? см. Ѵ-131.
ѵо^ііо ѵесіеге іі тогіо  пеііа Ьага см. М-2016.
890. (о) ѵоіеге о ѵоіаге =  как ни крути; если на то 

пошло:
Е чиезГ иото , ѵоіеге о ѵоіаге, ё т е п о  аггиГГаророІі гіі яиеі 

сЬе зетЬ га : !огзе ё 1’ипіса іе з іа  роііііса сНе ^ипгіопі іп 
И аііа, <Зісіато1о зсЬіеііо {О. Агріпо, «ІІп сІеІШо б'опоге»).

Этот человек, если на то пошло, вовсе не такой уж дема
гог, каким каж ется; быть может, говоря начистоту, ои 
единственный мыслящий политический деятель а Италии.
891. ѵоіеге о поп ѵоіеге =  так или иначе, как бы то 

ни было:
Ѵоіеге о поп ѵоіеге, ега Іиі зоіо сііс іп т е г г о  а .апіі 

зоггізі гарргезепіавзе Іа рагіе ('і ивеіово (С. Ѵегца. «Его5»), 
Как бы то ни было, ио среди всех этих улыбающихся 

только у него была скучающая физиономия.
ѴОЬЕРЕ 2. т

892. іі ѵоіеге сіі корга церк. воля всевышнего.
893. іпаі ѵоіеге злая воля.
894. с!і Ьиоп ѵоіеге добровольно, охотно.
Іаге Іекіа е ѵі§і1іа аі ѵоіеге сіі <]с1 см. Р-490.

ѴОЬСАКЕ 1.
ега ѵоідаге см. Е-87.

ѴОЬСЛРЕ 2. т
895. ѵоіггаге іііикіге литературный итальянский язык.
896. сііге (или рагіаге) іп Ьиоп ѵоідаге сказать ясно, 

понятно.
897. те ііегіа  іп ѵоі^аге объяснить как следует- те і-  

Ііпіеіа іп ѵоідаге! да объясни же ты мне как следует! 
(ср. да объясни же ты по-русски!, русским языком!). 
ѴОЬСЕКЕ 1. о

ѵоідегкі соте  ип агсоіаіо см. А-1003. 
ѵоі^еге 1е саіса^па а цсі см. С-111, 
ѵоі^еге і саіса^пі см. С-85, 
ѵоіггеге аі сапіі см. С-572, 
ѵоі^егкі а сопігагіо см. С-2576, 
ѵоі^еге іі согко см. С-2815, 
ѵоі^еге іі Йогко см. 0-846. 
ѵоідеге (1а) Іассіа см. Р-65. 
ѵоі^еге 1а Ігопіе см. Р-1369. 
ѵоіггеге |е іпке^пе см. 1-314. 
ѵоідеге {тіі оссЬі а... см. 0-235. 
ѵоі^еге ^Іі оссііі аі сіеіо см. 0-236. 
ѵоіреге }тіі оссЬі аі раккаіо см. 0-237. 
ѵоі^еге і раккі а... см. Р-833. 
ѵоі^еге іі ріесіе см. Р-1714.
ѵоідеге 1а рорра (или 1е рорре) сіоѵе кіап 1е рго.е см. 

Р-2057. 
ѵоі^еге 1е краііе см. 5-1278. 
ѵоідеге Іе краііе а... см. 5-1279. 
ѵоідеге 1а ѵеіа кесопйо іі ѵепіо см. Ѵ-166. 
іп теп о  сЬе поп кі ѵоі^е ип оѵо см. Ц-177. 
ѵоіре ргекіо іі саіѵо а сЬі Іа сЬіота поп аНегга см. 

С-209.
ѴОЬСЕЙЕ 2. т

898. сіа Іип^о ѵоіуеге с1’аппі с давних пор, на протя
жении многих лет.

899. асі орпі ѵоі^еге й’оссЫ поминутно, то и дело.
900. соі ѵоі^еге йе^іі аппі (или сіеі Іеіпро) с течением 

времени.
901. іп ип ѵоі^еге й’оссЫ в мгновение ока.

ѴОИЗО т
902. П ѵоі^о йеі Іеііегаіі шутл. пишущая, писательская 

братия.
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іп Ьосса аі ѵоіро см. В-853.
ѴОШ  т 

ѵоіо й’Ісаго см. 1-6.
— Гаге і і  ѵоіо йі Ісаго см. 1-7.
003. а(1) ѵоіо (обыкн. употр. с гл. аТІеггаге, саріге, 

содііеге, іпіепсіеге, рідііаге, ріепйеге) на лету, с полу
слова:

II еіоѵапе ітрагаѵ а аі ѵоіо е апгіаѵа аѵапіі соп ра$$і йа 
&і&апіе (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе»).

Юноша все схватывал на лету и делал колоссальные
успехи.
(Пример см. тж. А-462).
— содііеге (или ргепйеге) 1е рагоіе а ѵоіо см. Р-513.
904. сіі ѵоіо а) мимоходом; Ь) быстро (пример см. 

Т-552).
905. іп ип ѵоіо в один миг.
906. а ѵо!о й’иссеПо а) с (высоты) птичьего полета: 

рапогаша а ѵоіо сГиссеІІо вид с птичьего полета; Ь) по 
прямой, напрямик:

8і ѵоізе а еиагсіаге Гегіа Ьозсоза. (Зіеіго 1а саба. Ыоп 
йоѵеѵа сіізіаге рій гіі ип ш іеііо, а ѵоіо «Гиссеііо (Р. Оіоѵап- 
піпі, «Ьа ЬаЬеІІе»),

Он обернулся и посмотрел на лесистый косогор за домом. 
Должно быть, по прямой до него было не больше милн.

907. апйаге (или гесагзі) іп ѵоіо отправиться на само
лете.

908. Гаге ѵейеге іі ѵоіо сІеІГапцеІо диал. задать перцу 
(ср. показать где раки зимуют):

СНіагіпа. — 5е пол сзсопо сіі саза 1 агсЬНеМо е і гпигаіогі,
і і  Тассіо ѵегёеге ІІ ѵоіо сІеІГап^еіо (/:. йе  Рііірро, «Вепе тіо 
е соге тіо»).

К ь я р и н а .  — Еслн сейчас же не уйдут эти рабочие и 
архитектор, я тебе такое покажу...
909. Іаге іі ѵоіо сіеі саІаЬгопе ~  плохо кончить.
910. пиоіаге а ѵоіо летать, парить в воздухе.
911. ргепйеге (или вріссаге) іі ѵоіо а) подняться в 

воздух, взлететь (о самолете) (пример см. А-649 Ь);
b) возвыситься, подняться:

Ыаіо іп ипа Г атіе ііа  Ъепезіапіе, піроіе <31 ип и о то  сеІеЬге, 
ѵегзо чиаіе т ё іе  поп аѵгеЪЬе роіиіо зріссаге іі ѵоіо?.. 
(С. Сазаоіа, « іи  са$а йі ѵіа Ѵаіасііег»).

Р о д и в ш и й с я  в  зажиточной семье, племянник знаменитого 
человека, как высоко он мог бы подняться по социальной 
лестнице?

c) сбежать, смыться; броситься со всех ног:
— Н аі ѵіеіо апсііе М агіетоізеііе?.. Аррепа Ьа гізсозбо чиеі 

росЬі гпейі сіі 8ІірепсНо сЬе ргеіепйеѵа ё і сіоѵег аѵеге... Ьа 
виЬііо ргезо іі ѵоіо (Я. Сазіеіпиоѵо, «Ѵопогеѵоіе Раоіо Ьеоп- 
[огіе» ).

— А М адмуазель ты видел? Как только оиа получила 
деньги за несколько месяцев, на которые претендовала, так 
сразу же улизнула.
912. ргепйеге іі ѵоіо рег аіігі ІісІІ поэт, умчаться в чу

жие края:
Іо его а репа Іп раезе <3а зеі т е з і ,  чиапгіо т і  ѵеп^опо 

а рге^аге йі зиррііге іі ргоГеззоге сіі чиагіа сіаззе сЬе аѵеѵа 
ргезо іі ѵоіо рег аіігі Іігіі (Рапгіпі. «Ьеипга е Ыа»).

Прошло только шесть месяцев с тех пор, как я посе
лился в этом городке, и вдруг ко мне приходят и просят 
заменить учителя четвертого класса, который отправился 
искать счастья в другом месте.
гесагві іп ѵоіо см. Ѵ-907. 
кріссаге іі ѵоіо см. Ѵ-911.
913. а ѵоіі (горро аШ е герепііпі зд&Нопо і ргесірігі 

евкеге ѵісіпі ргоѵ. а* высоко летает, где-то сядет?; чем 
выше взлет, тем ниже падение.
ѴОЬОІЧТА /

914. Ьиопа ѵоіопіа а) добрые намерения; Ь) стара
тельность, усердие:

СозС репзаѵа сііе апсЬе іп аг(е ѵаіеѵа рііЗ 1а Ьиопа ѵоіопій 
сЬе поп і гіопі ЛеІГізІіпІо (А. Мсгаѵіа. «V атаге сопіидаіе»)■ 

И он подумал, что и в искусстве прилежание значит 
больше, чем природные даииые.
(Пример см. тж. А-769).
915. — иотіпі сіі Ьиопа ѵоіопіа люди доброй воли.
916. — піеМегсі (іи ііа) Іа Ьиопа ѵоіопіа іп цс прило

жить все старания к чему-л., стараться изо всех сил.

917. 1е иіііше ѵоіопіа последняя воля, завещание. 
к(и)опаге !е сатрапе кесопйо 1а ѵоіопіа йі... см. С-338. 
Іетро е ѵоіопіа 5І т и іа  крекко см. Т-347.

ѴОЬРЕ {
918. ѵоіре Нпа (или ѵессЬіа) хитрец, пройдоха, хитрая 

лисица:
— Ти зеі ипа ѵессЬіа ѵоіре, Сагіиссіо іпіо. беЬЬепе 1п сие- 

5Іі еіогпі 4і зіа  роі зиссеззо ип іп(ог4ипіе, ипо <5і чиевИ 
іп Гогіипі сЬе поп сарі4апо Йаѵѵего аііе ѵоірі {М. Риссіпі. 
«ЕЬгеі»).

— Ты старая хитрая лнса, дорогой Карлуччо, хотя на 
дияу ты позорно влип. А это на тебя мало похоже.

акігіо соше ипа ѵоіре см. А-1294.
919. еккеге соше 1а ѵоіре е іі уаііо быть сообщни

ками, норовящими обмануть друг друга (как Лиса и 
Кот в книге К. Коллоди «Пиноккио»)

920. Іаге соше )а ѵоіре аІГиѵа ^  поступать как лиса 
в винограднике:

«А1 воіііо гісоггіі т а іе . . .  {и Іеі... а ІавсіагН... гіізке сЬе 
егі... йі сагаНеге Ігорро Іііі^іово... е сііе поп зе Іа зепііѵа 
сіі ѵіѵеге соп 1е>.

»Ма поп ега ѵего... 1о гііззе рег пазсопгіеге іі зио Йізар- 
рипіо: 1а ѵоіре е Гиѵа» (Л. Могаѵіа, «Кассопіі готапі»),

— Ты, как всегда, плохо помнишь... это оиа тебя бро
сила... сказала, что у тебя тяжелый характер... что она не 
могла с тобой ужиться.

— Но это неправда... она это говорила, чтобы скрыть 
свою досаду — прямо как в басне про лисицу и виноград.

гіѵейегкі соте 1е ѵоірі іп реіііссегіа см. Р-1075.
921. кіапаге 1а ѵоіре выманить лису из иоры, перехит

рить хитреца.
іі сопкі^Ііо йеі Ігайііоге ё соше Іа веіпріісііа гіеііа 

ѵоіре см. С-2469.
922. о(*пі ѵоіре а т а  1а киа (апа ргоѵ е і  всяк кулик 

свое болото хвалит.
923. ^иапсіо 1е ѵоірі 5і сопкі^Ііапо, Ьіьо^па сЫийеге

іі роііаіо ргоѵ. когда лисы на совет собираются, надо за
пирать курятник.

1а Ігорра сойа атш ахга 1а ѵоіре (тж. Іа ѵоіре Ьа раи
га сіеііа хиа сойа) см. С-2063.

924. 1а ѵоіре соноксе аііа сой а ргоѵ. по хвосту знать 
лису, лису хвост выдает

925. соп Іа ѵоіре сопѵіепе ѵ оіре^іаге ргоѵ. с лисами 
приходится хитрить (ср. с волками жить — по-волчьи 
выть)

926. ѵоіре сЬе йогте, ѵіѵе зепірге та д га  ргоѵ. ~  на 
полатях леж ать— и ломтя не видать.

927. Іа ѵоіре поп 5І аѵѵійе йі аѵег сойа аііго сНе циап- 
йо ГеЬЬе регйиіа ргоѵ. ^  что имеем, не храним, поте
рявши — плачем.

928. 1а ѵоіре 50<*па Іа раШпа ргоѵ. =  голодной куме 
хлеб на уме.

929. 1а ѵоіре іп ѵісіпаіо поп 1а т а і  йаппо ргоѵ. вор у 
своих не ворует.

гіііа, ^аіііпа, Іа ѵоіре ё ѵісіпа см. 2-65. 
ѴОЬРЕСОІАКЕ ѵ 

соп Іа ѵоіре сопѵіепе ѵоіреееіаге см. Ѵ-925.
ѴОЬТА I {

930. ѵоііа Ьиопа удобный, подходящий момент, слу
чай:

Рег <3ие ѵоііе іі йіаѵоіо ѵеппе а Іагдіі ѵізііа, а резагіо, 
сгеастісіо Гоззе Біа 1а ѵоііа Ьиопа (С. Агршо, г±е тШе е 
ипа Ііаііа»).

Два раза заходил к нему дьявол, присматривался к нему, 
думая, что уже наступил подходящий момент.

Ьиопо Іге ѵоііе см. Ѵ-933.
931. §тап ѵоііа аѳ. мертвая петля.
932. т і ііе  ѵойе саго очень близкий, любимый, доро

гой.
933. Іге ѵоііе Ьиопо (тж. Ьиопо Іге ѵоііе) глупец, про- 

стофнля, олух царя небесного:
Міа т о д ііе  сЬе ё Ьиопа Ьиопа Ьиопа, е іге ѵоНе Ьиопо 

ѵиоіе (5іге тіпсЬіопе, апгіо а ѵізііагіі е йоро ип росо Іогпб 
іпс!!іеІго (А. Могаѵіа, «Миоѵі гассопіі готапі»).

Моя добрая, добрая, добрая жена (а трижды добрая, зна
чит, дурочку), псшла их проведать и скоро вернулась.
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934. а (Не) ѵоііе иногда, иной раз:

«...Е іо поп во зе а ііе  ѵоііе поп т і  сопѵепда тапгіагіо  
аѵапіі рег чиеііа зігасіа...» (О. Тезіогі, «II Вгіапга е аіігі 
гассопіі» ).

— Иногда я думаю, не с т о и т  л и  его направить по этому 
пути...
(Пример см. тж. А-40; 0-874).

935. (Типа ѵоііа прежний, давнишний; как и прежде:
СЫ аѵгеЬЬе сиоге йі сопгіаппагіа зе пиігіззе апсога ип'іп- 

гіеііпііа зрегапга сГаѵег ргезо зсатЬ іо  е йі зареге сЪе Еі- 
іоге ега апсогд гіі ипа ѵоііа (М. й'Аге^Ио, «Еііоге Ріегато- 
зса»).

У кого хватило бы смелости осуждать ее за то, что она 
беспредельно надеялась, ошиблась, и верила, что Этторе 
остался таким ж е, как и прежде?

а ѵоііе сіі сегѵеііо см. С-1560. 
а ѵоИа сіі соггіеге см. С-2792.
936. ипа ѵоііа зи сепіо очень редко, в одном случае 

из ста.
937. ипа ѵоііа іапіо а) еще раз:

...Ма і Рапгіиогіоіі зепга защ ш е, ипа ѵоИа Іапіо, аѵгеЬ- 
Ъего іпзе^паіо а іи ііі согпе зі !а а іагзі гепйеге е іи зііг іа , 
апсЬе гіаі Соѵегпо... (Р. Реггі, «Етідгапіі»}.

...Но эти анемичные Пандуориты еще раз покажут всем, 
даж е правительству, как поступать по справедливости...

Ь) изредка, иногда, иной раз:
— Ь ’а ш т о  & ипо еріетіігіо ІаЬігіпіо, а чиаізіазі е іа ; е, 

ипа ѵоііа іап іо , регііпо ипо зсіепгіаіо зі рио гаііедгаге сіі 
сіо сЬе поп сарізсе йеі іиііо (О. Мапгіпі, «АЦге&іпо»).

— Душа — Э т о  волшебный лабиринт в любом возрасте, и 
порой даж е ученый может радоваться тому, чего совсем 
не понимает.

938. сіі ѵоііа іп ѵоііа иногда, изредка:
..Х ’иШ то ^іогпо сіі о^пі т е з е , ерриге аѵеѵа чиаісоза (31 

Ігадісо, сіі ѵоИа 1п ѵоііа, ^ие1Газ5етЫ еа <3і аИі регзопа&&і 
сЬе ргепгіеѵа Гагіа сі’иі. С о т ііа іо  гіі З а іи іе  РиЬЫіса (Е. Ѵіі- 
іогіпі, «Ріссоіа Ьогдкезіа»).

...Это сборище высокопоставленных старцев, собиравшееся 
вокруг бильярдного стола в конце каждого месяца и претен
довавшее иа роль Комитета общественного спасения, произ
водило иной р аз трагикомическое впечатление.
(Пример см. тж. Р-808).

939. ѵоііа рег ѵоііа постепенно; раз за разом, по
стоянно, то и дело:

СЬегзі е I зио! агпісі 1о сопзіёегаѵапо соп ип т із !о  йі 
гіівргегго е сіі согпраззіопе, чиаШ ісапгіоІо ѵоііа рег ѵоііа 
со те  «ип тогіо йі [ате» о со те  «ип роѵего йіаѵоіо» 
(С. Саззоіа, «II Іа^ііо йеі Ьозсо»).

Герен и его друзья относились к нему со смешанным 
чувством презрения и жалости, называя его то «голодран
цем» то «беднягой».

940. ипа Ьиопа ѵоііа когда-нибудь; в конце концов; 
раз и навсегда:

«Ѵо^ііо Ппігіа ипа Ьиопа ѵоііа соп ! <1еЫШ* {М. Мо- 
цііа, «Ье 1500 рій Ьеііе Ьаггеііеііе» ) .

— Я хочу, наконец, покончить с долгами!
ипа сова аііа ѵоНа см. С-2881.
941. іі рій сіеііе ѵоііе по большей части, чаще всего: 

Ьа «ЗотепІса, зреззо, сі сіаѵапо а р р и п іа т е п іа .. йаѵапіі аі
с іп ета ... т а  іі рій гіеііе ѵоііе поп еп ігаѵ ато  (А. Могаѵіа, 
«Ьа поіа»).

Часто по воскресеньям мы встречались.,, у кинотеатра... 
ио, как правило, в кино не ходили.
(Пример см. тж. А-1356).

942. (а) росо рег ѵоііа мало-помалу, постепенно, по
немногу.

943. ^иагапіа ѵоііе много раз, неоднократно, 
пеі 4етрі сіі ипа ѵоііа см. Т-231а.
944. Іге о чиаііго ѵоііе неоднократно.
945. ипо аІІа ѵоііа поодиночке, по одному:

— Чпо а ііа  ѵоііа. е  поп Гаіе ги то ге  (К  Іоѵіпе, «Ье іегге 
сіеі Засгатепіо»).

— Входите по одному и не шумите.
946. апйаге (или рагііге) аііа ѵоііа йі... поехать, пойти 

по направлению к...
аѵеге йісіойо іп ѵоііа см. И-380,

947. йаге ѵоііа вращаться, крутиться:
Ьа О аіаззіа сопііпиаѵа а даг ѵоііа т а  іо поп гіизсіѵо рій 

а сопіаге і дігі (/. Саіѵіпо, «Ье Созтісотіске»).
Галактика продолжала вращаться, но я не мог больше 

считать обороты.
948. йаге (или !аге) ипа ѵоііа сделать поворот, по

вернуться.
йаге (йі или Іа) ѵоііа аі сегѵеііо (тж. йаге 1а ѵоИа 

аі сапіо) см. С-1585.
949. поп Іаг5еІо йіге йие ѵоііе не заставлять повто

рять дважды, не ждать повторного приглашения:
Е РіпоссЬіо поп зе 1о !есе гііге гіие ѵоііе; ргезе зиЬііо іі 

зассЬеио, е... зе 1о іпПІо а изо с а т іс іа  [С. Соііойі. «Ье 
аѵѴепіиге йі Ріпосскіо»).

Пиноккио ие заставил просить себя дважды. Он тут же 
схватил мешочек и... напялил его на себя как рубашку. 
(Пример см. тж. Р-2146).

іаге ип раззо аііа ѵоііа см. Р-799. 
!аге ипа ѵоііа см. Ѵ-948.
Таге 1а ѵоііа йеі сап ^гапйе см. С-461-
950. Іаге 1е ѵоііе йеі Іеопе метаться как зверь в 

клетке:
Па ?ог8е аиіпйісі т іп и іі ^асеѵо 1е ѵоііе гіеі Іеопе ей 

Чиезіа Ьгеѵе іізіа <і’а5Іа1і:о, циапгіо ипо зиопо Іопіапо с!і 
согпо е зиЬіІо (Зоро іі іізсЬіо йеііа ѵарогіега аппипхіагопо 
1'аггіѵо йеі Ігепо (А. О. Ваггііі, «Согпе ип зо§по»).

Пожалуй уж  четверть часа я метался, как лев в клетке, 
по узкому пространству платформы, как вдруг отдаленный 
звук гудка, а затем свист паровоза возвестили о прибытии 
поезда.

шеііеге зиІРагсоІаіо ипа шаіав^а аііа ѵоііа см. А-1004. 
951. шеііеге іп ѵоііа обратить в бегство, 
тиоѵеге зеііе ѵоііе 1а Ііп^иа іп Ьосса см. Ь-686. 
рагііге аііа ѵоИа йі... см. Ѵ-946.
952. реп^агсі (ворга) йие ѵоКе раздумывать; хоро

шенько подумать:
— І п з о т т а ,  іагезіі Ьепе а репзагсі йие ѵоііе, р г іт а  <31 

т е ііе г іі соп ипо сЬе іп }іп йеі сопіі ГЬаі сопозсіиіо БоНапСо 
ое&і (С. Саззоіа, «Ьа гацагга йі ВиЬе»).

— В общем, тебе следует хорошенько подумать прежде 
чем связать свою судьбу с человеком, которого ты, в ко
нечном счете, узнала только сегодня.

— Ті Ьо ргоіеііо рег сіедіі аппі сіаііа Оиезіига, т а  чиезіа 
ѵоііа, поп сі репзего йие ѵоИе а сіепипсіагіі, ргоргіо іо 
(V. Ргаіоііпі, «Меіеііо»).

— Я несколько лет защ ищ ал тебя от полиции, но иа этот 
раз я. не задумываясь, сам заявлю на тебя.
(Пример см. тж. В* 1362; Т-69).

953. — зепга репзагсі йие ѵоііе не задумываясь:
— С о т е  зе поп т і  гісогйазв! сЪе диапгіо іі сііепіе 11 

сЬ іатаѵ а а «Зізсоггеге сіі роііііса о ёі ІіЬгі, іи  ^іі саіаѵі зиі 
ргегго зепга репзагсі йие ѵоііе (М. Риссіпі, <гЕЬгеі»).

— Будто я не помню, что стоило кому-нибудь из клиен
тов заговорить с тобой о политике или о книгах, ты тут 
же, недолго думая, делал ему скидку.
954. іо^ііеге 1а ѵоііа опередить. 
Газіпо чиапйо с’ё сазсаіо ипа ѵоііа поп сі са§са ріи 

см. А-1229. 
сепіо ѵоііе по см. N-319.
955. с’ега ипа ѵоііа... ^  жил-был... (в сказке)'.

С’ега ипа ѵоііа...
— ТЛп ге! — йігаппо зиЬіІо і т іе і  ріссоіі ІеНогІ.
N0 , га&аггі, аѵеіе зЬа^Ііаіо. С'ега ипа ѵоііа ип регго дІ 

Іе^по (С. Соііойі, «Ье аѵѵепіиге ё і РіпоссЫо»).
— Ж ил-был...
— Король! — тотчас скаж ут мои маленькие читатели.
— Нет, ребята, вы ошибаетесь. Ж ил да был однажды ку

сок дерева.
Ьіпа ѵоііа с’ега ип Ке е ^ие51:о Ке аѵеѵа ипа П^Па 

{/. Саіѵіпо, «РіаЬе Ііаііапе»).
Ж нл-был однажды король, н у этого короля была дочь. 

(Пример см. тж. 5-216).

с’ега ипа ѵоііа Магсо КіѵоЙа см. М-765, 
іі сегѵеііо ^іі Ьа йаіо (йі или 1а) ѵоііа см. С-1624. 
сЬі йопа І05І0, йопа йие ѵоііе см. 0-771.
956. сЬі іи 5соиа1о ипа ѵоііа Гаііга зі зойіа зи ргоо.

=  обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду.
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сЬі Ьа ІІ сиіо пеІГогГіса хреххе ѵоНе §1і Гогіпіса см.
С-3162.

сЬі Іаѵога 1о ѵесіі а ѵоііе поп хі хаіоііа см. 1,-261. 
сЬі поп ха сііге циаІсЬе ѵоііа сіі по, соха Ьиопа оргаг 

поп рио см. N-318.
гіоѵе Гахіпо ё сахсаіо ипа ѵоііа поп сі сахса рій см. 

А 1229.
957. Йие ѵоііе те гго  шутл. =  все, что есть; Іо гпап^і 

іиііо? — Оие ѵоііе те гго  ты все съешь? — Нет, два раза 
по половине.

958. йие ѵоііе поп хі тиоге ргоѵ. двум смертям не бы
вать.

іі §іих1о сайе (или ресса) хеііе ѵоііе аі ёіогпо (е роі 
гІ5ог»е) см. С-790, 

діі Ьа йаіо (йі или Іа) ѵоііа іі сегѵеііо см. С-1624. 
те»Ііо  тогіге ипа ѵоііа сЬе сепіо см. М-1915, 
т і ііе  ѵоііе по см. N-319.
тіхига Іге (или хеііе) ѵоііе е іа&Ііа ипа см. М-1598, 
т о ііе  ѵоііе хі регйе рег рідгігіа циеі сЬе хі ё §иайа- 

дпаіо соп §1их1ігіа см. Р-1807.
поп с’ё агаіоге іапіо Ьиопо сЬе а ѵоііе поп Гассіа іі 

ХОІСО ХІОГІО см. А-981.
поп ІиМе Іе ѵоііе сЬе хі ѵейоп і йепіі х’Ьа раига йеі 

тогхі см. 0-213. 
циаіігіпо гіхрагтіаіо йие ѵоііе риайа^паіо см. <3-85. 
х те іііа то іа  ипа Ьиопа ѵоііа! см. 5-841.
Іапіе ѵоііе аі рогго ѵа Іа хессЬіа сЬе сі (или сЬ’еМа 

ѵі) Іахсіа іі тап ісо  е І’огессЬіа см. 5-537.
ІІ іетро  Ьиопо ѵіепе ипа ѵоііа хоіа см. Т-319, 
ипа ѵоііа согге іі сапе, ип’аНга 1а Іерге см. С-506.
959. ипа ѵоііа рег ипо Іосса а ІиШ ргоѵ. е* и иа ста

руху бывает проруха; конь о четырех ногах, да споты
кается.
ѴОІ.ТА II { 

сЬіаѵе йі ѵоііа йі цс см. С-1691.
ѴОЕТАГСЕ ѵ 

ѵоііаге (Іа) Ьапйіега см. В-199, 
ѵоііаге Ьагасса см. В-225, 
ѵоііаге 1е саісаупа см. С-85, 
ѵоііаге аі сапіі см. С-572, 
ѵоііаге сагіа см. С-1105.
ѵоііаге Іе сагіе іп та п о  (или іп іаѵоіа) см. С-1070.
ѵоііаге сахасса см. С-1209.
ѵоііаге йіеіго соіРоссЬіо см. 0-238.
ѵоііаге іі йоххо см. 0-868.
ѵоііаге (1а) Гассіа см. Р-65.
ѵоііаге Го«1іо см. Р-980.
ѵойаге оаЬЬапа см. С-2.
ѵоКаге Іа дгапаіа йаііа рагіе йеі тап ісо  см. С-953.
ѵоііаге іпйіеіго Іе тапісЬе см. М-397.
ѵоііаге Іе іпхедпе см. 1-314.
ѵоііаге аііа Іеддега см. 1.-330.
ѵоііаге (Іа) ра^іпа см. Р-80.
ѵоііаге 1е ріапіе см. Р-1517.
ѵоііаге 1е рипіе а цй см. Р-2465.
ѵоііаге 1е гепі см. К-233.
ѵоііаге Іа г.сЬіепа а цй см. 5-422.
ѵоііаге хоххорга см. 5-1202.
ѵоііаге 1е храііе а... см. 5-1279.
ѵоііаге і! іег§о а... см. Т-374.
ѵоііагхі а Іиііі 1 ѵепіі см. V 275.
поп аѵеге іі тихо (или П ѵіхо) ѵо11(аі)о (аІГ)іпйіеІго 

см. І-207а. 
поп аѵеге (етро  йі ѵоііагхі см. Т-250.
Таг ѵоііаге цй хиііа Ьага см. В 220.
Гаге ѵоііаге ип Г и т е  а) іпопіе см. Р-947.
Таге цс хепга ѵоііагхі пё іп циа пё іп Іа см. 0-6. 
поп хареге Йа сЬе рагіе ѵоііагхі см. Р-656.
1а Ьіхсіа хі ѵоііа аі сіагіаіапо см. В 768. 
сЬі т і  йа рій, іо ѵоИего тап іеііо  см. М-721, 
діга е ѵоііа см. С-658, 
ѵоііа іа сагіа е ре^ёіога см. С-1111.

ѴОЬТО т  
соі (или а) хийоге йеі ѵоКо см. 5-2034.
960. поп аѵеге ѵоііо йа ( +  іп{ ) не иметь мужества, 

смелости сделать что-л.
961. аѵеге (или Гаге) іі ѵоііо йі сега побледнеть как 

полотно.
962. Іаге піаі ѵоііо невзлюбить кого-л., что-л.
963. деііаге іп ѵоііо а чй бросить в лицо кому-л.
964. іпохігаге іі хио ѵего ѵоІІо показать свое настоя

щее ЛИЦО-
965. храггаге йаі ѵоііо йеііа іегга стереть с лица 

земли.
Ѵ ОШ ВІІ.Е а §§  

ѵоІиЬіІе со те  1а Іипа см. Ь-887.
ѴОМЕКО т 

пиоіаге со те  іі ѵотего см. N 603.
ѴОКАСЕ ойЯ 

ѵогасе еіетепіо см. Е-49.
ѴОТАКЕ I ѵ см. ѴІЮТАКЕ 
ѴОТЛКЕ II у 

ѵоіаге Ьіапсо см. В 684.
поп хареге а сЬе (или а циаі) хапіо ѵоіагхі см. 5-216. 

ѴОТО т 
ге^іхіго йеі ѵоіі см. Р-185.
966. а ріепі ѵоіі а) единогласно; Ь) с отличными от* 

метками:
Ріегіпа ё БІаІа ргошозза а  ріепі ѵоіі ей И ЬаЬЬо рег ргешіе 

1а сопдисе а ѵізНаге Ѵепегіа (М. Моцііа, «Ье 1500 рій Ьеііе 
ЬаггеІІеНе»).

Пьерина с о т л и ч н ы м и  отметками перешла в следующий 
класс, и папа в награду за это повез ее посмотреть Веие-
ЦІІЮ.

967. — раххаге а ріепі ѵоіі выдержать экзамены с от
личием.

968. — сіо ё гіихсііо а ріепі ѵоіі это удалось как 
нельзя лучше.

969. Гаге ип ѵоіо дать обет.
970. Гаге ѵоіо (или ѵоіі) дать зарок, заречься.
971. Гаге (или ргепйеге) і ѵоіі принять обет, постричь

ся в монахи.
972. іі ѵоіо хепга Горега поп Ьахіа ргоѵ. аг соловья 

баснями не кормят.
ѴОХ СЬАМАГМПЗ ^  ОЕ5ЕКТО Іос. Ш.

973. еххеге ѵох сіатапііх  іп йехегіо быть гласом во
пиющего в пустыне.
ѴШ.ОАГМО т

974. йогтіге хи ип ѵиісапо быть неосторожным, играть 
с огнем
ѴІІОТАКЕ ( т ж . ѴОТАКЕ) ѵ  

ѵиоіаге іі Ьагііеііо см. В-301.
ѵиоіаге іі саіісе (хіпо аііа Гессіа или Гіг.о а1І’и!1іпіа 

хііііа) см. С-І89. 
ѵиоіагхі іі саро см. С-811. 
ѵиоіагхі іі сиоге см. С-3290, 
ѵиоіаге іі парро см. N-16. 
ѵоіаге ІІ рараѵего см. Р-366. 
ѵиоіаге ІІ хассЬеНо (или іі хассо) см. 5-37. 
ѵиоіаге Іа хеііа см. 5-602. 
ѵиоіаге Іе ІахсЬе а чй см. Т-119 

ѴССТО 1.
975. ѵиоіо соте  ипа саппа (или соте ипа гисса) пу

стоголовый, пустой (о человеке).
976. — хепіігхі ѵиоіо со те  ипа саппа чувствовать

себя опустошенным:
ТиШ е Йие 5і вепііѵапо ітрепзаіаш епіе ѵиоіі с о те  ипа 

саппа (Л. сіе Сеъресіех, «Р.’еззипо іогпа іпсііеіго»).
Оба внезапно почунсгвовали себя совершенно опустошен

ным#,

діі ѵоііа 1о хіотасо см. 5-1784.
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Іипа ѵиоіа см. Ь-882. 
піагсіа а ѵиоіо см. М-747, 
рагоіе а ѵиоіо см. Р-475. 
гисса ѵиоіа см. 2-90.
977. а ѵиоіо впустую, тщетно, напрасно, 
а Ьосса ѵиоіа см. В-854.
а согро ѵиоіо см. С-2735. 
а іпапі ѵиоіе см. М-507, 
а $Іопіасо ѵьоіо см. 5-1765.
978. агггіаге а ѵиоіо .кончиться ннчем, неудачей:

Ѵоіеѵа сЬе і зиоі раіегпі сопбідіі Гоезего тесМ аіІ. а ітеп о , 
5р поп езееиіі! а рипііпо... е аѵеѵа с Ь іа т а іо  СіиЪЪіпо регсЬё 
еетіййе 1а зиа рагоіа. ріасеЬё 1е яиегеіе гіеі расіге е сіеііа 
та й ге  егапо апгіаіс а ѵиоіо (Е. Реа. «II ^огезііего»).
Он хотел, чтобы над его отеческими советами хотя бы 
задумались, если уж ие хотели им следовать до конца... 
и он позвал Джуббнно, чтобы тот выслушал его. так как 
отцовские н материнские наставления не возымели дей
ствия.

аѵеге іі цгапаІо ѵиоіо см. 0-948. 
аѵеге 1е $ассоссе ѵііоіе см. 5 47. 
аѵе. е Іе іаьсііе ѵиоіе см. Т-105.
979. саііеге а ѵиоіо кончиться неудачей, ничем:

С о те  Эіо ѵоііе, іиШ  цие’ іігі сагігіего а ѵиоіо, зіа регсЬё 
1е кгапаіе, ѵессЬіе е кпазіе , га гатеп іе  зсорріаѵапо. 5іа рег
сЬё сШПсіІе ега ГазБезіагІі 6а Іеепі опгіедеіапіі ((3. Вапсіі, 
«I Міііе сіа Сепоѵа а Сариа»).

Волею судьбы вся эта пальба кончилась ничем, и потому 
что старые и негодные снаряды редко разрывались, и по
тому что трудно было прицельно стрелять с кораблей, ка
чающихся на волнах.

980. сЗІ5си1еге (или Іаге роіетіса) а ѵиоіо ^  перели
вать ін пустого в порожнее.

981. ^ігаге а ѵіюіо работать на холостом ходу, дей
ствовать впустую;

Ьаеей пеііа 5а1а Ьіапса сіеі Іегго ріапо та іи гаѵ а  ипа ріс- 
соіа гіѵоііа о ипа ѵіѵасе гоіеІПпа гіеІГепогте т е с с а п ізт о  
^Ігаѵа ѵегііЕіпобашепІе а ѵиоіо (.6. Ѵіііогіпі, «Ріссоіа Ьог- 
^Незіа»).

Там наверху, в белом зале четвертого этаж а вынашива
лись планы небольшого восстания — одно из колесиков 
огромной машины с головокружительной быстротой вращ а
лось вхолостую.

ііпЬоссаге соі сиссЫа!о ѵиоіо см. С-3119.
982. Іаѵогаге а ѵиоіо работать впустую, без толку.
983. тапйаге а ѵиоіо развалить, провалить (Село 

и т. я.), расстроить (замыслы, планы и т. п.):
Оапіеіе. — 5і риб Гаг апсога циаісова. Апйаге сіаі Теігагса; 

апйіашо іп зіете. Ьиі іп {опао аі сиоге 16 а т а ;  поп 1о !ага 
зсаппаге созі. . Ьиі рио тапгіаге а ѵиоіо іи ііі і сароіаѵогі 
іаііісі сіі циеііа я^піе (Е. Бопо. «Ьа іезіа йеі рго[еіа»).

Д а н и и л  — Еще можно ч т о - т о  сделать Пойти к тетрар
ху... Пойдем вместе. В душе о.ч любит Иоьанана и не даст 
его прирезать. Он может расстроить все хитроумные козни 
этих людей.
\Пример см. тж. М-1905).

разсеге соі сиссНіаіо ѵиоіо см. С-3119.
5сп(іг$і іі сиоге ѵиоіо см. С-3283.
984. поп 5’аЬЬаіа а ѵиоіо ргоѵ. ^  нет дыма без огня.
5ассо ѵиоіо поп х4а гШо (или іп ріегіі) см 8 44. 
зопо 1е Ьоііі ѵиоіе диеііе сЬе сапіапо см В-1086. 
ѵэ50 ѵиоіо ьиопа шедііо см. Ѵ-89.

ѴІІОТО 2. /7і
985. ѵиоіо (іі са$за растрата.
986. сагіеге пеі ѵиоіо провалиться, потерпеть неудачу:

Соше зі ё ѵізіо 1е ргіте сарегіиге» ііаііапе йеі сНсетЬге 
1942 е кеппаіо 1°43 саййего пеі ѵиоіо (Е. Ми$со. «Ьа ѵегііа 
5иІГ8 зеМепіЬге 1943»),

Как мы видели, первые попытки Италии вступить в пе
ре! оворы с союзниками в декабре 1942 г. и январе 1&43 г. 
потерпели неудачу.

987. Іазсіаге ип ѵиоіо причинить невозместимую по
терю; е^іі На іячс:«Ло ип ѵиоіо это невозместимая по
теря (об умершем)„
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2  ^

еххеге а е г см. А-4.
2АВАСЫСШЕ {тж. 2АВАЮКЕ) т 

хиссЬіаге сош« гаЬа^Ііопе (и ш  гаЬаіопе) см. 5-2013 
2АССНЕКА і

1. 1а$сіаге ипа гасс!іега а цгі вытянуть все до послед
ней копейки у кого-л., ободрать кого-л. как липку.

тізегѵаге о§пі рек» егі о^пі /ассНега см. Р-1118. 
2АСАNЕ^^А (тж . 2АООЫЕЫ А) /

2. аМассаге 1е гэдапеііе выставлять на посмешище, 
поднимать на смех.
1А VI РА I

3. гагаре йі ^аіііпа а) гусиные лапки (морщинки у  
глаз); Ь) каракули:

Ое Ргеіоге. — .. Ы'оп зсгіѵо регсЬё ші ѵегрорпа. чиаі <1о 
бсгіѵо (ассіо Іе гатлре гіі ^а іііііа  (Е. Ое рііірро. «Ое Ргеіоге 
Ѵіпсепго» ).

Д е  П р е т о р е .  — ...Я не пн'иу, потому что стесняюсь. 
Когда я пишу, у меня получаются каракули.

4. гашре гіі шохеа каракули, неразборчивый почерк 
(ср. как курица лапой).

5. гашра с!і рогсо а) гвоздодер: Ь) отмычка.
6. гашра (или гашріпо) ііі ѵеііиіо кошачья лапка 

(ср. мягко стелет, да жестко спать):
Ма егапо іиШ  зсЬеггІ соп Іа гаш ра сН ѵеііиіо, 1га 

сЬе ее 1а іпіепгіеѵа е 8і га^еотір ііаѵ а: 5е аѵезз! зсЬеггаІо
іо... репзо сЬе аѵгеі Іазсіаіо Гип^ЬіаІа (Л. Могаѵіа, «Кас~ 
сопіі готапі»).

Но все это бьпи  шутки, напоминавшие поглаживание 
когтистой лапой в бархвтной перчатке, шутки людей, по
нимавших дрѵг друга и похожих друг на друга. Если бы 
пошутил я... мне каж ется, я бы его поцарапал.

зсг'Кига сНе раге гашре гіі шохсНе см. 5-491.
7. а циаНго гаігре иіутл. на четвереньках.
саѵаге (или Іеѵаге, ргепгіеге, Іодііеге) Іе сахіа^пе 

(гіаі (иосо) соп Іа гаіпра гіеі ^аііо см. С-1257.
8. Іессаге 1е гашре а цсі пятки пизать комѵ-л.
сагіе (или сакса) ип саѵаііо сЬе Ьа циаііго гашре си. 

С-1377.
2АМРАТА /

9. с!аге ипа гаш раіа а цсі лягнуть, обидеть, оскорбить 
кого-л.
2АМГІГМО т

гашріпо гіі ѵеііиіо см. 2-6.
са /аге (или Іеѵаге, ргепйеге, (одііеге) 1е сах^а^пе (гіаі 

Іиосо) соп 1о гашріпо гіеі ^аііо  см. С-1257.
Ііссаге 1о гатріпо  іп цс см. 2  11.
Іеѵаге Іа сіссіа гіаііа репіоіа соііо гашр!по гіеі да Но 

см. С-1808
10. шеііеге Іо гатріпо ирон. приложить руку; нало

жить іапу.
11. шеІІеге (или Гіссаге) Іо гашріпо іп ^с сунуть нос 

во что-л.:
сСІ Ііа ше55а иг.о гашріпо чиеі Ггаіе Іп цисзГаГГаге.» Йів-

зе іі сикіпо (А. Мап*опі, «I рготеззі зрозі*).
— Этот монач приложил свою лапу к этому делу, — ска

зал кузен дона Родриго.

12. шеііеге Іо (или ипо) гашріпо агісіомо а цгі п о д 
ч и н и т ь  себе, прибрать к рукам кого-л

13. сі Ьа піе550 Іо гашріпо іі гііаѵоіо грех, черт 
попѵтал.
2АЛ\РОС№А I

етопГіо соше ипа гашродпа см. 0-888.
2 Л \А  I

14. арріссаге гапе надуть, обмануть.
2АМ ІГЧО т

15. сНі Ьа гіа екяег гапаіоіо пахсе соі шапісо іп шапо 
ргоѵ. ~  чему быть, того не миновать; от судьбы не уй
дешь.

2



2АN Ю54

2А1ЧСНЕ1ХЮА ?
16. рогіаге а гапсНеНіпе носить на закорках, на спине. 

2 А ^ А  /
аггоіаге Іе гаппе см. 0-155.
17. Іеѵаге 1е гаппе а цгі обломать кому-л. когти, уко

ротить кому-л. руки.
18. тохігаге Іе гаппе огрызаться, угрожать, показы

вать зубы.
а сагпе (или а сіссіа) <3і іиро, гаппе (1і сапе см. 

Ь  1002.
2А1Ч2АРА /

поіохо соше ипа гапгага см. N-403.
— (огпаге поіѳво сош’ипа гапгага см. N-404.
19. піе!!еге ипа гапгага пеііа Іехіа заронить сомнение. 

2АРРА /
гіагхі 1а гарра ьиі ріегіі см. Р-1642.
20. е$$еге аііе (или (га Іе) (йие) гарре иметь две 

семерки за плечами (г. е. 77 лет).
аі саіііѵо Іаѵогаіоге о&пі гарра сіа гіоіоге (или ога 

шапса 1а гарра, ога іі гарропе) см. Ь 264. 
аі ѵіііапо, 1а гарра іп піаііо см. Ѵ-579.
21. 1а гарра іГагдепіо, Гагаіго гіі  Тегго ргоѵ. ^  не 

гляди в небо: там нет хлеба, а к земле инже — к хлебу 
ближе.
2АРРАКЕ ѵ 

гарраге іп асчиа (или пеГ.’асциа) см. А-186. 
гарраге і гіепагі (или і циаМппі) см. 0-100. 
гарраге іп гепа см. К-221. 
хисіагс с о т ’а гарраг іі саіпро см. 3-2022.
22. ѵа’ а гарраге а : и д и  ты подальше:

“  Ма ѵа' а гарраге, Іиі репвб, ша р іі Шззе: «Ѵсг.ра <іа 
т е  рій (агсіі* (С. ЗссгЪапеп^о, «Иейітеге ипа Ііцге»),

— А пошел ты... — подумал он, но сказал: — Приходите ко 
мне. попозже.

2АРРАТА I
23. Таге согпе райге 2арраіа сЬе ргейісаѵа Ьепе е га- 

храѵа (или гаггоіаѵа) гпаіе словами туда-сюда, а де
лом никуда; слов много, а дела мало:

...5е Іеееепсіо..; сегіе ІеМеге пеііе диаіі ші Іа т е п іо  зи
1 г.Не 1е согйе гіі поп зареге рій ип еііе, пГІіа (Іаіо е гЫаІІо 
гіі Райге 2арраіа , сіеі диаіе ві сіісе сііе ргегіісаѵа Ьепе е 
гаггоіазве т а і е  (С. Сіизіі, «Ерізіоіагіо»).

Читая те мои письма, в которых я жалуюсь на все лады, 
что ровным счетом больше ничего ие знаю, меня ие раз 
называли отцом Д заппата, іу которого слов много, а дел нет.

2АРРАТЕКЛА т
24. еххеге ип гарраіегга быть мужланом, мужиком. 

2АРР0ІѴІЕ т
аі саіііѵо Іаѵогаіоге ога та п с а  1а гарра, ога іі гар

ропе см. I 264.
2 А КА /

25. теііегхі а гага пойти на риск, рискнуть
26. гага аІГаѵапго (или а сііі іэсса)1 так и иадо!, по

делом!
2А22ЕКА I

27. соп 1а гаггега с бородой (о новости и т. п.). 
2ЕВЕОЕІ пірі

28. гошреге і геЬегіеі надоесть до чертиков, въесться 
в печенки.
2ЕССА !

Леѵоіі аііа гесса см. 0-283.
29. (пиоѵо) (1І гесса новехонький, с иголочки:

...поп е іі шапсаѵа іі шіпі.тіо ассеззогіо всіізіісо е ІиМо іп 
Іиі ега пиоѵо Лі гесса... (Л. Сатрапііе, «ОН азрагаці е 
1'іттогіаіііа йеІѴапіта»).

...иа нем были все аксессуары лыжника н все было но
вехонькое.

— Ыоп ё зоіо зрогсо, ё сопзишаіо, — а ІІе гтЬ  1’и о т о  соп 
т ііе г га ...

— Сегіо, поп ё (11 гесса... — а т т і з е  Іпііпе, Ьиюпіаіо. — Ма 
йеі гезіо, а гіѵоііагіо ѵіепе пиоѵо {В. Ропгі, «I ріапіі йеііа 
ЬіЬегагіопе» )

— П иджак ие только грязный, но и поношеинь.,1, — мягко 
сказал  приемщик.

— Конечно, он не совсем новый, — обескураженно сказг 
профессор. — Но, впрочем, если его перелицевать, он будет 
совсем как новый.
ипдиепіо йі гесса см. ІЛ-96.
30. о сЬе сі Ьо 1а гесса? что у меня, монетный двор? 

(в ответ на просьбу дать денег).
2ЕССН11ЧО т 

оіаііо соше Гого йі гессЬіпо см. 0-429. 
ого гіі гессЬіпо см. 0-619 а).

2ЕРРА /
31. те ііеге ипа герра а цс поправить что-л.
32. шеНеге (гіеііе) герре іга поссорить кого-л., 

вбить клин между кем-л.
2Е РР0 адд

33. герро соше ип иоѵо битком набитый:
II зетіезргезво «Ѵ епіітщ ііа — Коша» ега аггіѵаіо а Заѵопа 

герро соше ип иоѵо (Р. Сіоѵаппіпі, «Ьа ЬаЬеІІе»).
Полуэкспреес «Вентимилья — Рим» прибыл в Савону на

битый битком.

34. ріепо герро переполненный:
...Рег оііо еіогпі 1а сШ а поп зі оссирб сЬе <3і Іиі; II 

Іеаіго ега ріепо герро е ѵі егапо гарргезепіаіе Іи ііе  1е сіаззі 
зосіаіі-.. о чиаві (/. Зѵеѵо, «Ѵаѵѵепіига йі Магіа»).

...В течение восьми дней в городе только и было разго
воров что о нем; театр был переполнен, здесь были пред
ставлены ©се, нли гючтн все, социальные группы.

2ЕК0 т
35. гего шоШрІісаІо гего (тж. ипо гего зепга ипііа; 

нуль в квадрате, нуль без палочки; ничтожество, пустое 
место:

Рег итіа сЬе аЬЬапйопаѵа іап іо  а ііе е г а т е п іе  ип тііагіезе. 
сеІеЬге рег р іі.г іа  е аИ етраІо , его ипо гего зепга ипіій 
( и . Оіеігі, *Ооппе, иотіпі е ЬигаШпі»),

ІХі.и Лоретты, которая с такой легкостью г г_ссталась о 
миланцем, притом знаменитостью н в летах, я был просто 
иуль без палочки.

36. ип раіо (или раг) Йі гегі а) ровным счетом ни
чего; Ь) совершеннейшая белиберда.

37. аЬЬасаге сіі гегі хлопотать лопусту.
38. а геге пеііо гего: ГЬо пеііо гего груб. в гро

бу я его видел.
39. поп саріге ипо гего ровным счетом ничего не пони

мать.
40. поп сопіаге ипо гего ни во что не ставить, не 

придавать никакого значения.
41. еххеге аііо гего аххоіиіо сидеть без гроша.
42. {аге гего а) абсолютно, ровным счетом ничего не 

делать; Ь) дать осечку, сорваться.
43. гісошіпсіаге гіа гего начинать заново, с нуля.
44. храссаге (или хциагіаге) 1о гего подсчитывать до 

последней копейки.
45. храгаге а гего подвергнуть ѵничтожающей критике, 
поп хйшаге ипо гего см. 8-1724.
поп ѵаіеге ипо гего см. Ѵ-25.
1а поЬШа ё соше гего см. N-326.
46. гего ѵіа гего Та гего ргоѵ. нуль (помноженный) на 

нуль — нуль; из ничего ничего не бывает:
РегсЬё ре.1 Іиі Ііп 1і 1а ѵііа ега біаіа ѵепіо іп рорра <іі 

іогігпа е йі рііасіарпі, т а  диапіо а веп іітеп іі, Іепегегге е 
(Іоіогі, гего ѵіа гего (О. Тезіогі, «II В, г ап га е аіігі тас- 
сопіі>).

Потому что для иего жизнь до сих пор была сплоп іым 
везением и иаживой, а что касается чувств, нежности или 
боли — тут у него гіустое место,

2ЕТА /
47. а геіа кривой, скрюченный.
— дашЬе а геіа см. 0-110. 
і^аІГа аііа ге4а см А-1.
48. рагеге ипа геіа быть похожим на крючок.

21 ш см. 210
2ІА I

{?юсо гіеііе гіе см. 0-474.
49. ё соше Іагіа аПа гіа ирон. куда уж легче, легче 

легкого.
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2102А 0 т
50. апсіаге а гіцга.^ =  писать мыслете, вь:делынать 

(ногами) кренделя (о пьяном).
2Ш В Е И .А К *  ̂

гііпЬеІІаге а иіагііо см. М-852.
21МБЫ.ЬО т

51. еххеге Іо гітЪеІІо быть посмешищем, быть пред
метом насмешек (пример см. В-477).

52. ргепйегхі гітЪеІІо йі дй (тж. іепеге цй соше ипо 
гішЬеІІо) смеяться, потешаться над кем-л.:

II хіцгюгс а Іи*іо... — III.ро?!оге! Вг.Попе!.. АЬ. т а  ІеІ т е  
]а раеЬега!.. Нгепйегв! гішЬеІІо с]і т е !  (Р. М. Яоззо еіі Зап 
Иесіийо, еМагіопеііе, сНе раззіопе!»).

Г о с п о д и н  в т р а у р е .  — ЛжецІ Ш уг гороховый!.. Ну, 
вы ‘іие заплатите за это!.. Смеяться надо мнойі
53. вегѵіге йі гітЬеІІо служить для приманки:

II шіо п о те  іп диезіо еіиосо поп аѵеѵа зегѵИо сЬе «11 
гІтЬ еІІо  ар іі аІІоссЬі (/:. Ое МагсНі. *Кейіѵіѵо»).

В этой игре мое имя послужило лишь ирим.икой для 
дураков.

2Ш СО т 
і?о1а іойегаіа йі гіпсо см. 0-841.

211ЧСАКО (реже 2Іі\ОАЫО) т 
сагоѵапа йі гіпдагі см. С-1011, 
апйаге іп §іго согпе ипо гіпдаго см. 0-677.
54. рагеге ипо гіп^аго п о х о д и т ь  на цыгана (о смуглом 

или чумазом человеке).
2ІІЧ2(ОЬ)1МО т

55. Ьеге а 2 Іп2 (оІ)іпі потягивать, прихлебывать (вино). 
210 (т ж . 21) т

гіо  сГАтегіса см. А-596.
2 і(о ) Рерро см. Р-1261.
сайеге іп дгетЬо аію гіо см. 0-1032.
56. Гаге 1о гіо остаться единственным холостяком в 

семье.
57. тапйаге аііо гіо заложить, отнести в ломбард. 

2ІРОЬО т
Гаге й’остпі (или й’ипа) Іапсіа ипо гіроіо см. Ь-128.
58. шеііеге §Іі гіроіі соііе шаппаіе смешивать несов

местимые вещи.
2ІКО 2ІКО

59. Гаге гіго гіго пиликать (на скрипке).
2ІТЕІХА /

(е^аіозо согпе ипа гііеііа см. Р-395.
2ІТТО 1. ац@

60. гіМо соше Гоііо (или соше ип оііо, сош’оПо, рій 
йеІГоІІо) молчаливый, тихий; тише воды, ннже травы.

61. 2Іі1о согпе рехсе нем как рыба:
51 зейсііего е сотіпсіагопо 1а сопѵегзагіопе. Ма іі Сопіе... 

2 ІІІ0 с о т е  резсе (/. Саіѵіпо, «РіаЬе ііаііапе*).
Они уселись за стол и повели разговор. Одиако киязь... 

был нем как рыба.
62. аПа /Ш а потихоньку, тайком.
63. тап ^іаге  гіііо есть через силу.
тоггіеге гШо гіііо йіеіго 1е &ра<І1е см. 3-1267.
64. зіаге гіИо молчать, не произнести ни звука; по

малкивать, держаться в стороне:
— Наппо с Ь іа т  [I э апсЬе т е .  е Но йеііо <1і по,— сііззе 

ГАепезе. — 54а4е зі44а сЬе ё т е е і іо  {К. Ѵіцапд, гЬ’Ацпезе 
ѵа а тогіге*).

— Они и меня приглашали, да я отказалась, — сказала 
Аиьезе. — Так что лучше вам помалкивать.

— ...Ыоп аѵег раига, »4а’ гІНо, е Іазсіаті [аге (С. Агріпо, 
*Ье тіііе е ипа Ііаііа»),

— ...Не бойся, молчи и не мешай мне.
(Пример см. тж. В-906; К-326; 5-1981; Т-37; Т-554).
тозса е гіііоі см. М-2053.
65. гіііа, §аІІіпа, 1а ѵоіре ё ѵісіпа ^  тише, мыши: кот 

іа крыше.
гійо е тохса! см. М-2053.

ПТТО 2. гп
66. поп зі хепіе ипо гШо не слышно ни звука. 

Н 22АМ А {
67. шеііеге (или кешіпаге, крагдеге) (1а) гіггапіа (или 

іггапіе) сеять раздоры, распри:

«ѴаНепе ѵіа, саговпа, е Га сЬе поп 41 ѵейа Іп &іго. БегпІпІ 
г іггап іа  йоѵипяие разві, ѵіа йі цпі, Ііпциа тагсіа’> (/.. Вег- 
Еопгіпі, * и  п [исііе рег ЗаЬа»).

— Убирайся, стервоза, и чтоб я тебя тут не видел. По
всюду лосле тебя свара. Вон огсюда с потны м  своим язы
ком.

2І220Ь А  (
68. сЬе ЬеІІа гіггоіа! ирон. ничего себе!; шутка ли ска

зать!; черт подери!
69. ё ипа гіггоіа! это пустяки!

госсоьо т
ип раіо йі госсоіі см. Р 105. 
апйаге Іе ^аііе іп госсоіі см. 0-257.
70. саігаге госсоіі быть грубым, неотесанным, неве

жей.
рагеге ипа Ьегіиссіа іп госсоіі см. В-609.
71. гійигге соп ипо госсоіо е ипа сіаЬаНа (обыкн. 

употр. в раззіѵо) довести до крайней нищеты, бедности.
поп 5іііпаге ипо госсоіо см. 8-1724.

2 0 Ы А  /
72. сапіаге (или Гаге) Іа гоІГа рег ЬішоІІе пить горь

кую, пить запоем.
20ЬРА№ ЕЬЬ0 т 

шаетго со те  ипо гоКапеІІо см. М-126, 
вессо со те  ипо гоКапеІІо см. 5-540.
73. ѵі 5І ассепйегеЬЬе 1о гоНапеІІо о него можно с п и ч 

к и  замигать (о человеке с очень красным лицом).
^атЬ е сНе раіопо йие гоІГапеІІі см. 0-112. 

20ЬРІГ\Ю т
рі^ііаге (или ргепйеге) (иосо соте  гоШпо см. Р-1537. 

2<ЖРО т
ріоііаге (или ргепйеге) Гиссо со те  1о гоНо см. Р-1537. 
5еп1іге ойоге йі гоііо см. 0-266.
74. с’ё йеііо гоііо 4га йі Іого между ними черная кош

ка пробежала.
201. ЬА і

75. &Ьисаіо йа ипа гоііа грубиян, деревенщина, мужик, 
мужлан.

76. аѵеге йеііе (или чиаНго, росЬе) ?о11е иметь кло
чок земли, быть (мелким) землевладельцем.

77. поп сигагхепе ипа гоііа (или Іге гоііе) Йі цс не 
думать, не беспокоиться о чем-л.

78. Гаге гоііе йі цс стереть, смести с лица землн что-л., 
сровнять что-л. с землей.

79. ѵепіге йаііа гоііа выйти из низов.
20N А  I

80. йаге йі гопа тоск. а) стараться изо всех снл;
Ь) ринуться вниз.
2 0 ^ 0  от

81. а гонге бесцельно; неприкаянно:
Кезіаѵа сЬ’его созі а гопго, расігопа сіі т е ,  расігопа ді 

Бігаге Тогіпо е Іегшагші е сіізрогге рег Гіпсіоіпапі (С. Раѵезе, 
«Тга сіоппе зоіе»).

Ит@к, было решено, что я остаюсь 
болтаюсь сколько хочу по Турину, 
вздумается, и так до завтрашнего дня.
82. апсіаге а гопго болтаться, шататься без дели, фла

нировать:
Мепіге пеііа с а т е га  сІеІГаІЪегдо... азреііо  сЬе Тегеза з!а 

ргопіа, рег изсіге е сотіпсіаге іі е»го сіеііа сШ а, рег апсіаг- 
зепе а гопго с о т е  іпП пЦ атепІе т і  ріасе, аттагго И іеггюо... 
(А. Сатрапііе, «Сіі азрагаві е Ѵіттогіаііій йеІѴопіта»)ч 

О жидая в гостинице... пока Тереза будет готова начать 
прогулку по городу, прогулку без цели, как я люблю, я 
убиваю время...
83. апйаге а гопго соі сегѵеііо спятить, быть с за

скоками.
тапйаге а цй іі сегѵеііо а гопго см. С-1597. 

20РРІСА КЕ ѵ 
горрісаге іп йие рагіі см. Р-660. 
горрісаге йа циеі ріейе см. Р-1715. 
сопохсеге йі циаі ріё горрісахзе см. Р-1641.

2 0 Р Р 0  а щ е т  
та іг іто п іо  горро см. М-935.
50іпта горра см. 8-1004.

сама себе хозяйкой, 
останарливаюсь где
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а ріейе горро см. Р-1612.
— апгіаге а ріё горро см. Р-1613.
— соггеге а ріё горро см. Р-1614.
— рі&ііаге а ріё горро см. Р-1615.
— іогпаге а ріе горро см. Р-1616.
— ѵіпсеге а ріё горро см. Р-1617.
сассіаге (и пи апгіаге а сассіа) соп іі Ьие горро см. 

В-1378.
Іогпаге горро соі гіііо пеП’оссЫо см. 0-674.
84. апсЬе ’е горре хі тагіГапо ргоѵ. н хромые выходят 

замуж (ср. любовь зла).
Іе Ьиоіе хоп горре см. В-1400.
85. сЬі Ьаггіса (или ргаііса, ргаііса соп, ѵа соп) 1о 

горро ішрага а горрісаге ргоѵ с кем поведешься, от того 
и наберешься:

АІЬегІо. — Ѵоеііо сііаге I ргоѵегЬі рій апІісЫ... СЫ ргаііса 
соп То горро іт р а г а  а горрісаге (Е. Ос Рііірро, гМіа Іаті- 
цііа»),

А л ь б е р т о .  — Я хочу сослаться на самые старые посло
вицы... С кем поведешься, от того и наберешься.
86. сЫ Ъигіа 1о горро, Ъагіі й’еххег йіг. ііо ргоѵ. ^  

смеешься над хромым — смотри сам не оступись; не рой 
другому яму — сам в нее попадешь; не радуйся чужой 
беде — своя на гряде.

хі сопохсе ргіша ип Ьи§іаггіо сЬе ипо горро см. В-1409. 
ѵа(ххі) сарга горра, ке Іиро поп 1а іпіорра см. С 885.
87. а§1і горрі §тиссіаіе ргоѵ. =  беда одна не ходит 

(ср. па бедного Макара все шишки валятся).
20 2 2 А  [

88. гіагхі аііа гогга спиться.
21ІССА I

89. гисса топсіа (или реіаіа) шутл. лысая голова.
90. гисса ѵиоіа (или хепга рехсі, аі ѵепіо) а) дурак, 

балбес; Ь) пустозвон.
91. гисса хепга хаіе болван, глупец, 
ьогйо соше ипа гисса см. 5-1092. 
ѵиоГо соше ипа гисса см. Ѵ-975.
92. іп гисса (обыкн. употр. с гл  апгіаге, еххеге, хіа- 

ге) с непокрытой голоьои, без шапки.
аѵеге росо хаіе іп гисса см. 5-88. 
аѵеге хаіе іп гисса см. 5-89.
93. аѵеге Іа гисса пеііе пиѵоіе прост, витать в обла

ках; зазеваться:
51азега чиеііа МіеНа Іі, Ьа 1а гисса пеііе пиѵоіе (/?. Вгі- 

епеііі, «Ьа йегіѵа»).
— Что-то сегодня Мьетта у нас размечталась.

сегсаге хаіе іп гисса см. 5-91.
94. діосаге а гисса гоііа рисковать головой.
95. гисса о Ііогі? жизнь или смерть?
96. гассЬе Ігіііе (или шагіпе, тагіпаіе)! не можег 

быть!, да нуі, матушки-светыі (возглас удивления).
97. 1е гиссЬе ріепе ѵаппо а Гопйо, 1е ѵиоіс хіаппо а 

цаііа ргоѵ. ей золото тонет, а навоз всплывает. 
21ІССАТА і

Гаге аііе гиссаіе соі шиго см. М-2188.
2 і і с с н е р о  т

98. Іо гиссііего $и11е Ггадоіе (обыкн. употр. с гл. ез- 
хеге, ріоѵеге, сайеге) уместный, подходящий как нельзя 
лучше.

99. гиссЬего е шіеіе а) приторно-сладкий; Ь) сама 
любезность (ср. сахар медович).

рапе гіі гиссЬего см. Р-239. 
ипа рахіа гіі гиссЬего см. Р-838. 
регго гіі гиссЬего см. Р-1451.
аНігаге согпе гиссЬего (аМіга) 1е пі05сЬе см. А-1300. 
аѵеге іі сиоге пеііо гиссЬего см. С-3239.
Ьиііагхі аіісіоххо соіпе тохсЬе хиііо гиссЬего сч.

М-2035.
100. іі (горро гиссЬего диахіа Іе ѵіѵапйе ргоѵ. =  хо- - 

рошего — понемножку.
101. гиссЬего поп ^иахіо шаі ѵіѵашіа (тж. гиссЬего е 

асціиі гоха, поп диахіа іпаі аісипа соха) ргоѵ. ^  кашу 
мас.-о-- не испортишь.
гіІРРОЬО  ш см. ЕЦ РО Ш
г и г о ь А М Е м о  ш

І01а. ѵепіге іп 2 иГоІагіепіо быть осмеяшшм. 
ХІІГС^ЛРЕ ѵ 

гиГоІаге пе^іі огессііі см. 0-575.
Ьеге е гиіоіаге см. В-568.
поп хі рио Ьеге е гиГоІаге см. В-576.

213РОЬО (тж. 2РІРР0І-0) ш
102. Гаге соше §Іі гиГоІі сіі шопіа^па (сЬе апсіагопо рег 

хопаге е іигопо ^опаіі) =  пойти по шерсть, а вернуться 
стриженым.

іпГешІеге а ип ГіхсЬіаг гіі гиГоІо см. Р-928. 
ип раг <3і ги(1)Го1і! см. Р-466.

г и со т
ѵіхо гіі ги&о см. Ѵ-646.
103. гітапеге ипо ги§о быть осмеянным, стать посме

шищем.
2 ь р р а  і

104. еххеге ипа гирра е ип рап шоііе &  быть одного
ПОЛЯ ЯГОДОЙ.

105. Гаге 1а гирра пеі рапіеге е* воду решетом но
сить.

та п й а ге  Іа гирра соп і сіесЬі см. С-1823.
106. ё ипа гирра е ип рап то ііе  (тж. хе поп ё гирра, 

ё рап Ьа&паіо или ЬоІІііо, Іаѵаіо, то ііе ; ІапГё гирра 
сЬе рап Іаѵаіо или ЬоІІі(о) ргоѵ. все одно, все одно н 
то же, что в лоб что по лбу:

Ьи! сіізве ЛІ 5І соі Іопо гіі ипо сЪе ассеііа 1а гирра іпѵесе 
гіеі рап Ьа^паТо. т а  Іеі поп сі савсб... (С. Ргиііего е Р. Ьи- 
сепііпі. «Ьа йоппа йеііа ботепіса»).

Он согласился тоном человека, которому вместо хрена 
предложили редьку. Однако ее не очень-то проведешь.

107. Іа ті^Ііог гирра зі Га пеііе репіоіе ѵессЬіе ргоѵ. 
в старом котле и суп вкуснее:

— ѴесІеіе. гіеѵопо аѵег релзаіо сЬе соше Іа шІ|?11ог гирра 
1а зі !а пеііе репіоіе ѵессНіе, пеііо віез^о шойо ё соп і ѵес- 
сііі ігиссЬі сЪе еі геаііггапо і рій соіойзаіі ядагпЪеіІі (М. Ьаг- 
гагі, «ТиіІо апсід Ьепіззіто»).

Они, видимо, подумали, что так же как в старом котле 
получается самый вкусный суп. так и на старых трюках 
сильнее всего спотыкаются.

108. хо ^ие1 сЬ’іо гіісо циапгіо гіісо гирра я знаю, что 
говорю.
г и р ь о  т

109. теНеге іп гигіо возбуждать желание.
21ЛРР0 т

ПО. саѵаге 1о гигго гіі саро выбить дурь из головы.
111. хіаге іп гигго веселиться, предаваться буйному 

веселью.




