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 Expresión que emprega, para advertir a persoa que está a falar ou 
comenta algún suceso persoal, presumindo do ben que o fai, baixo o seu 
punto de vista do asunto que está a tratar.



Pero a persoa que o escoita considera que esta totalmente fora da 
realidade, do momento en que o expresa e do tema que está a tratar.



Para expresar o seu desacordo utiliza a frase.


QUEN CHE DERA JAS!


Esta frase ten relación, co mal sabor de boca que orixinaba cando se facía 
o transvasamento de combustible dun bidón a outro, é absorbía pola 
goma e por moita precaución que se tiña chegaba a gasolina ou o gasóleo 
á boca, orixinando unha situación complicada para non tragar nin unha 
soa gota.





Expresión que indica que estás a dicir algo que non é
conveniente informar, que non é o lugar e ante as
persoas en que te encontras. E é imprescindible que
non sigas pero que non se note o cambio xa que podías
orixinar unha situación confusa.



FALA PERO CALA.


Comezas a conversación e de momento cando estas
máis atento á información que estas recibindo se
produce un cambio da mesma radical e que non
consegues entender nada.



Expresión que indica que utilices a intelixencia, o
sentido común e que tomes as decisións con
tempo e nunca precipitadas, ou que o que estás a
dicir non está claro ou é confuso que pode ser
malo ou bo, pero que non se entende moi ben.

 SINTIDIÑO

Comezas a conversación, séguese con atención
danse aclaracións a esta pero é arriscada.





Expresión que se emprega cando un está a comentar que
está canso de facelo todo e ninguén o recoñece, que
abonda xa, non volverá realizar o que está a facer,
queixándose, do bo que é el e o malo que son os demais
que se non fose por el como estarían as cousas.



Nese momento a palabra


SEMENTAR


O que non sementeira non recolle colleita, ou se
sementa mal, mala a recollerás. Se dás sen pretender
pedir nada a cambio, o máis beneficiado serás ti. Os que
fai o traballo e o esforzo son os máis beneficiados no
futuro xa que a súa aptitude de ser positivo, lle permite
ver todo como maior seguridade e optimismo.







Expresión que fai cando estamos toda a familia reunida,
coas súas fillas/ou, netos e bisnetos, e sempre hai un
momento que se fai un silencio (Coma se pasase un
anxo), e nese momento se produce a expresión:



XA QUE FELICES SOMOS.



Indica a felicidade que debe sentir de vernos a todos,
compartindo e falando, sen tensións, con alegría e
cando se produce este momento a cara de felicidade que
ten, os netos a notan, e sempre facer algunha referencia
á frase da avoa.
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