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Noget af det første man lærer, når man møder et nyt sprog, er slang, i hvert fald når
man beskæftiger sig med moderne - levende - sprog. Dette er fænomen er ukendt i
græskundervisningen. Her møder man sine første frække ord, når man læser
Aristofanes´ komedier, men ordbøgerne er desværre ofte kun en ringe hjælp. Lad mig
tage et eksempel; ordet kÊsyow betyder fisse eller kusse og er en primær obskønitet,
dvs. ordets betydning er  obskøn, det er altså ikke en metafor. Men primære
obskøniteter har svært ved vej ind i vores gamle ordbøger, så Berg skriver "Hulning,
det kvindelige Lem" og i LSJ pirres nysgerrigheden hos de unge skoledrenge yderligere
med det latinske "pudenda muliebria" men en præcis oversættelse skal de kigge langt
efter, eller selv gætte sig til. Så med fare for at jeg er med til at fordærve ungdommen
vil jeg her komme med en udvalgt list af frække græske ord.

Om samleje (mænd i aktivformer, kvinder og bøsser i passiv/mediums former)

sex tå éfrod¤sia

have samleje summe¤gnusyai, sugg¤gnesyai

bolle bine›n, kine›n, pa¤ein, pa¤zein

hore moixeÊein

dyrke lagengymnastik §n to›w str≈masi pannux¤zein

Om Mænd

pik p°ow, tÚ, cvlÆ, ≤

boller/nosser ˆrxeiw, ofl

onanere d°fesyai

spille skindskubbervalsen tÚ d°rma defom°nvn ép°rxetai

få jern på stÊesyai, épocvle›n 



have jern på §stuk°nai, épecvl∞syai

en stiverik stËma, tÚ

diller pÒsyh, ≤

Om kvinder

fisse/kusse kÊsyow, ı

fileten xo›row, ı

fjams d°lfaj, ≤, w, ≤

røv (bruges også om mænds) pugÆ, ≤

bryster tity¤a, tå

meloner (egl. æbler) m∞la, tå

nødder kãrua, tå

Diverse

røvhul prvktÒw, ı

liderlighed katapugosÊnh

være liderlig binhtiçn

luder pÒrnh, kasalbãw

sutte gren laikãzein, lesbi(ã)zein

snave kataglvtt¤zein

svans, bøsse katapÊgvn, ı

skide x°zein



være skidetrængende xezhtiçn

lort kÒprow

lægge en dej (egl. en sesamkage) shsam¤daw x°zein

prutte p°rdesyai

prut pordÆ
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