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Napoleons hustru, Joséphine de Beauharnais, chillar hemma i soffan på slottet Malmaison. 
Målning av François Gérard, 1801, Wikimedia
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SPRÅKSIDAN

Ett språk förändras ständigt och 
slang är ofta en färskvara. Ingen-
ting åldras så fort som modeord. 
Rivieranytt ger tips på ord och 
uttryck som hjälper er att förstå 
nyfranskan som bara ungdomar 
begriper. Betyder ”Claquer du bif” 
att man snabbt ska trycka i sig en  
entrecôte eller att man har shop-
pat loss?

Häng med i tugget! 

Avoir du swag - att ha stil, klass. Kom-
mer från det engelska order swag, stil.

Belek, fait belek - se upp! Belek är ett 
arabiskt ord som används när man vill 
varna någon.

Boîte de six - polisbil.  Sexpack, syf-
tar på McDonald’s chicken McNug-
gets-lådor. 

Ça passe crème -  det passerar som 
grädde. Något som fungerar utan pro-
blem. 

C’est du lourd - något som är mycket 
bra, coolt. Kommer från lourd, tungt.

C’est golri - något som är riktigt ro-
ligt. Från verlan, en sorts slang där man 
vänder orden bak och fram. Golri kom-
mer från ordet rigolo, roligt.

C’est old - något som är omodernt eller 
nördigt. Ett inlånad ord från engelskan, 
old - gammalt.

Chiller - att slappa, ta det lugnt. Från 
det latinska ordet chillax som betyder 
lugna ner sig. Ordet chilla finns även på 
svenska.

Claquer du bif - att bränna pengar. 
Bif är en förkortning av bifton som bety-
der sedel.

Crush - en förälskelse. Kommer från 
engelskan have a crush on someone. 

Déso pas déso - jag önskar att jag kun-
de be om förlåtelse men det vill jag inte. 
Déso är en förkortning av désolé, förlåt, 
jag är ledsen.

Faire son Kevin - att göra något som 
är väldigt barnsligt eller att vara jobbig. 

Kevin är ett förnamn som lärare ofta 
associerar med pojkar som är lågpreste-
rande och stökiga. 

Guacamolesque - kommer från den 
mexikanska avokadoröran Guacamole. 
Ordet beskriver något som är helt galet. 

Grailler - att käka. Kommer från ordet 
graillon som betyder smaken och dof-
ten av grillat kött.

J’ai le seum - jag är arg, ilsken. Från 
det arabiska ordet sèmm, gift.

Kawaii - gullig. Ett ord som kommer 
från japanskan och beskriver någon som 
är söt.

La tise - alkohol. Ordet tissit kommer 
från Kabylien, ett område i norra Alge-
riet, och det betyder att dricka.

Les lovés, loves - pengar. Il faut faire 
des loves – man måste tjäna stålar. Lov 
kommer från det romska ordet för pengar.

Miskine -  en stackare. Att tycka synd 
om någon. Kommer från det arabiska 
ordet miskin, patetisk. 

Mon poto - min vän. Kommer från or-
det pote, kompis, en förkortning av po-
teau, stolpe. En stolpe som står stadigt 
i marken.

Nuggets - poliser. Syftar på McDo-
nald’s chicken McNuggets.

OKLM - ska uttalas au calme. Ta det 
lugnt och slappa.

On fait ça en soumsoum - kommer 
från ordet  sous-marin, undervattens-
båt. Det betyder att man gör något i 
smyg, smyger på någon.

Que dalle - inget, inget alls. Dall är 
bretonska, det lokala språket som talas 
i Bretagne, och betyder blind. Voire que 
dalle - att se som en blind.

S’enjailler - att ha roligt. Kommer från 
det engelska verbet att ha kul – to enjoy.

Se taper l’affiche - att bli offentligt 
förödmjukad.


