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А
абзáц див. капець
абрáша єврей: навпроти моєї квартири живе старий абраша
абрéк кавказець: сьогодні у фірму зайшов якийсь абрек і питав Гогу
автопілóт підсвідомий самоконтроль у п’яному стані: вийшли на природу,
страшенно перепилися і додому їхали на автопілоті
агрéсори див. хайки
áдіки продукція фірми "Адідас"
аеродрóм великий картуз, що його носять грузини
áзік див. айзер
айболíт лікар: викликай айболіта, бо можу здохнути
áйзер азербайджанець: менти на базарі полюбили ганяти айзерів
аквáріум міліцейська машина з будкою: спіймали нас менти, покатали по місту
в акваріумі та й випустили
акýма акумулятор
акýстика акустична гітара (муз.): таке соло на акустиці не звучатиме
áлік алкоголік: немає журналіста, який не був би одночасно аліком
алкáш див. алік
алконáвт див. алік
аллó: аллó, ми шукáємо талáнти машина медвитверезника
альбíна жінка, що торгує з-під поли самогонкою: в сусідньому провулку живе
альбіна, можна купити пляшку в неї
альоша див. толік
амбéць див. капець
амбразýра вікно: виглянь в амбразуру, що там за погода
анáліз лайно: це не борщ, а якийсь аналіз
андегрáунд 1. бомбосховище: вчора сейшанули в андеграунді
андеграунд 2. напрямок у культурі: йому набрид реалізм, і він ударився в
андеграунд
андеграунд 3. повний комплекс інтимних послуг
áндерсен брехлива особа: ні за які гроші не повірю цьому андерсену
анéйрос нетримання сечі: найлегше косити від армії, коли прикинешся, що в тебе
анейрос
антигóпник важкий шматок труби: він до мене тільки поліз з ножем, а я його
антигопником по голові
антигуборозкóчувач міфічна речовина, що її рекомендується використовувати
при завищених амбіціях, коли розкочують губу: грошей тобі не позичу, але
можу відлити антигуборозкочувача





 

 

антóн сторож: головне - пробратися повз антона, а там крадемо яблука скільки
влізе
апарáт колонка, через яку виводяться усі інструменти і з якої можна прослухати
загальне звучання (муз.): постав мікрофон до апарату, зробимо запис
áра грузин чи вірменин: ара нахабний, троянди найдорожче продає
áрі див. арівідерчі
арівідéрчі фамільярне вітання чи прощання: арівідерчі, Рома, бувай здорова
áрік вірменин
армагеддóн повне сп’яніння: оце так попали в армагеддон
армáда армія: армада калічить душі молоді, тому її треба косити
áрмен див. арік
аск процес випрошування: піду на аск (хіп.)
аскáти (док. аскнути) випрошувати щось у сторонніх (хіп.): аскни пару цигарок,
бо вже наші закінчились
асфáльт: асфальт піднявся впала п’яна людина: іду, хитаюсь, коли бац! асфальт піднявся
аусвáйс див. ксива
афгáнка маскувальна тканина захисного кольору
áфен див. мент
Б
бáба дівчина чи жінка; переважно вживається з відтінком іронії
бабки гроші: зараз пішло таке життя, що без бабок не годиться
бадилля паростки маку (нарк.): є один плантар, де купа нічийного бадилля
бадлó див. фейс
бадьорий міцний, готовий до сутичок, здатний на конфлікти
базáр розмова: що за базари за спиною в начальства?
базáрити (док. побазáрити) говорити: мама може півдня по телефону
базарити
перебазáрити (недок. перебазарювати) переговорити: вийди на хвилинку,
треба перебазарити на одну важливу тему
підмести базáр див. рамзи поплутати
з’їхати з базáру сказати щось недоречне: вважає себе крутим, а сам у
компанії тупо з базару з’їхав
попáсти в базáр бути зв’язаним словом: раз попав у базар, то мусиш зробити
або здохнути
відповідáти за базáр говорити серйозно і з усвідомленням: відповідаю за базар,
можеш цю інформацію не перевіряти
відповісти за базáр опинитися під пресингом за умови невиконання
зобов’язань: або завтра принесеш те, що обіцяв, або відповіси за базар, як
тобі й не снилось
добазáритися (недок. добазáрюватися) домовитися: ми добазарилися завтра
зустрітися і ще раз перебазарити
підбазáрити (недок. підбазáрювати) схилити на свій бік, умовити: як би
підбазарити старого баняка, щоб дав трохи грошей?
байдá див. диня
бáйкер див. рокер





 

 

бакенбáрди: трáхнути по сáмі бакенбáрди 1) сильно обдурити когось: казали,
що заплатять гонорари, і трахнули по самі бакенбарди; 2) див. трахнути
бáки: бáки пóвні див. труби горять
бáки: злити бáки справити малу нужду: не пий стільки пива, не матимеш де баки
злити
баклажáн див. алік
баклáн 1) ведучий рок-концерту: не хочеш піти бакланом на "Перлини сезону"? 2)
балакуча людина
баклáнити див. базарити
баклáнка див. базар
загнати по бакланці мимоволі вибовкати якусь таємницю або видати її,
перебуваючи під враженням від співбесідника: не хотів ничку здавати, але
так вийшло, що загнав по бакланці
бáкси долари США: є сенс на зарплату накупити баксів
бáксі жінка, чоловік якої має багато грошей
бакштéйн сморід: ну й бакштейн від твоїх шкарпеток!
балабáс див. диня
балабóл 1) людина, яка не відповідає за свої слова; 2) див. андерсен
балалáйка 1) пестлива назва гітари: свою балалайку нікому в руки не дам; 2) див.
дерево
баландá несмачна страва: вічно ти мене годуєш всякою баландою
балдá голівка в магнітофоні (муз.): протри балду, бо звук паршивий
балдá: без балди див. без базару
балкóн великі груди: на такий балкон важко й парашут купити
балóн див. балсанка
балсáнка пластмасова пляшка з-під коли
балýн див. голяк
бамбéтель 1) канапа чи ліжко: у кого в кімнаті є вільний бамбетель? 2) заднє
сидіння в автобусі: як нас трусило сім годин на бамбетлі!
бамбýк 1.: мéлений бамбýк див. насіння 1.
бамбýк 2.: кури бамбýк неввічлива відмова дати цигарку
бамбýк 3.: див. клавесин
банабáк див. абрек
бандáн 1) хусточка, що її носять металісти чи інші неформали на голові чи на шиї:
віддай мені бандан, бо ти його стільки носиш, що всі його вважають за
твій; 2) хустка, що використовується для маскування обличчя на акціях
громадської непокори
бандáна див. бандан
бандéра людина з Західної України: почався буряковий сезон, і ешелони бандер
потяглися на Полтавщину на буряки
бандéрівець див. бандера
бандерóль: відпрáвити бандерóль див. кізяк метнути
бандит 1. добрий знайомий: ми з цим бандитом в один дитсадок ходили
бандит 2. див. бандитка
бандитка гральний автомат: тільки отримав зарплату, як спустив усе на
бандитці
бандýра див. дура
бáнка див. апарат





 

 

бáнька випарювання рідини (нарк.)
бáньки див. моргала
баняк 1) дурник: ти баняк, раз ти не любиш Головка; 2) людина з діаспори: на
цей словник дав гроші один баняк
банячити див. бухати
барáн 1. див. даун 1.
барáн 2. кучерява людина: його легко впізнати, бо він високий блондинистий
баран
барáти 1. серйозно, посилено репетирувати (муз.)
барáти 2. див. трахати
барахло нікчемна, не варта уваги річ
барахолка базар, де продають речі, що були у вжитку
барахольщик людина, що торгує неякісними чи старими речами
барига бізнесмен, що робить не дуже великі гроші
барило див. курдюк
барцáби кінцівки
бас див. басюк
басило див. басюк
басюк бас-гітарист (муз.): останнім часом басюки стали дуже перебірливими,
ніхто не хоче грати хеві-метал
бáта див. трос
батарéї: батарéї гарячі батьки дома: приходь завтра, бо сьогодні батареї гарячі
батарéйка трамвай, в якому тільки один вагон: ми в цю батарейку не вліземо
батарéя: подзвони в батарéю див. рейка: подзвони в рейку
батискáф альтанка для відпочинку: бери каву й ходімо в батискаф під вербою
батл див. ботл
батóн: накришити батон див. наїхати
батрáк див. ішак
батрáчити див. ішачити
батьківщина: подзвонити на батьківщину див. баки злити
бáцати (док. забáцати) робити: давай чайку забацаємо
бацила 1. сало: а бацилу даватимуть?
бацила 2. цигарка: пригостіть бацилою бідного студента
бацила 3. неприємна людина: ти показав себе бацилою і в гості з нами не підеш
бáчик відеомагнітофон: купили новий бачик, а на відеокасети грошей не
залишилось
бáшлі гроші, оплата: піди на цю роботу, там солідні башлі
башляти (док. забашляти, пробашляти) платити: концерт галімий, але мені
за виступ пробашляли, і я задоволений
башльóвий платний, дорогий: на одну ніч в башльовому готелі потратили
купу грошей
безбашльóвий безплатний: безбашльове лікування небезпечне для здоров’я
небашльóвий недорогий, не дуже добре оплачуваний: робота небашльова, але
цікава
бáшта див. дах
баян шприц (нарк.)
бéбехи ребра: не ходи вночі по цій дорозі, бо плакали твої бебехи
бéвка див. баланда





 

 

бéг сумка: сталося западло: посеред дороги на переході прорвався бег з
помідорами
бедé еротично забарвлена гулянка: ця компанія ходить на беде, як у спортзал
бездорíжжя: операція “бездоріжжя” випивання більшої кількості спиртного, ніж
можна засвоїти: пішов наш красень на іспит прямо з операції "бездоріжжя"
бéйдж карточка з іменем, що чіпляється на груди: бейджі видають біля столу
адміністратора
бейджовий який не викликає захоплення: якийсь бейджовий цей клієнт, не
приводь його більше
бéйт див. дим
бéлдик див. чувак
бен бензедрін (нарк.)
бенд рок-гурт: я граю в двох бендах: в одному джаз, в іншому блюз
бéрег: не бáчити бéрега див. дуплитися
бéрімор-кéмел папіроси “Біломор-канал”
берлó див. хавчик
берляти (док. поберляти) див. точити
бєспрєдєл ситуація, коли провокуються конфлікти без урахування законів
бждонц див. курдупель
бжух див. курдюк
бздіти
бздливий ящик див. Балабол
бздло сморід
бивень див. лох
бик здоровий неотесаний хлопець, переважно з села: не ходіть на дискотеку, там
приїхала грядка биків і хоче крові
бики див. лапша
бику-банєку-слóїку-бичиську фамільярне звертання
бинт тканина, просочена опіатами (нарк.)
бичáрня див. бичкарня
бичити добре розбиратися в чомусь: ти, мабуть, круто бичиш в техніці
бичка 1. здорова неотесана сільська дівка: дві такі бички - і можна орати
бичка 2. село: на вихідні їдемо на бичку
бичкáрня попільничка: залишання в бичкарні незагашених бичків призводить до
повного абзацу
бичóк недопалок: такий величезний бичок, а ти викидаєш
бичкувáти (док. забичкувáти) гасити недопалену цигарку, переважно так,
щоб її можна було запалити вдруге: бичкуй бігом, бо он їде тролейбус
Бі-Бі-Сі (бáба бáбі сказáла) див. ОБС
бідá див. заліпуха
бік дурниця, вчинення якої призводить до втрати авторитету серед друзів: ну, ти
й злупив бік; тепер доведи, що ти не верблюд
запороти бочину вчинити дурницю
бокопóр людина, що має звичку пороти бік, тобто схильна до неправильних
вчинків
біла див. водяра
бíле продукти переробки ефедріну (нарк.)
бíла гвáрдія люди, що вживають “білі” наркотики (ефедрон)









 

бíлі спрáви див. біла гвардія
бíле брáтство див. біла гвардія
біленька див. водяра
бíлка біла гарячка: цілу ніч не спав: сусіда білка хапала
бíлочка див. білка
білýга див. білка
більчáтник компанія, яка разом випиває: скликайте більчатник, старі з села
самогону привезли
білянка див. білка
бімбер див. смага
бíмер автомобіль марки BMW
біна низькочастотний динамік: біна не слаба, може й серце зупинити
бінóклі окуляри: замовила собі біноклі за кошт стипендійного фонду, а вони не
пробашляли
біоміцин вино “Біле міцне”
бірцé пиво: через півгодини закінчується робота, і йдемо на бірце
біс: гнáти бíса говорити явні дурниці: не гони біса, друже-перче, розрахунки всі
на місці
біциклíст див. доїжджаючий
біч колишня інтелігґентна людина, що стала алкоголіком або чорноробочим
блажéнний див. клавесин
бланж синець під оком: ну й глобальний у тебе бланж, аж не віриться
блатний 1) зроблений по блату; 2) цінний
блатувáти жити безбідно: коли ми працювали на виборах, тоді круто блатували
блейз кашкет з козирком від сонця: не забудьте блейзи на пляж
блек негр: у нас усі блеки різко почали торгувати героїном
блін 1) див. йоханий бабай; 2) слово-паразит, евфемізм
бліни електронні барабани: довелося фанеру з блінами писати, бо барабанщик
захворів (муз.)
блювéйф див. фрідріхштрассе
блювóтер див. фрідріхштрассе
бóбік див. шістьорка
бодýн похмілля: прокидаюсь з бодуна - нема грошей ні хріна
день святóго бодунá день, коли нічого не робиш із-за похмілля
бодяжити 1. див. бухати
бодяжити 2. розбавляти водою (нарк.)
боєць див. бандит
бойовик шанобливе звертання до незнайомої людини одного з мовцем віку
(гопн.)
бокал: дати бокал пива вдарити по нирках
боксéр валютчик
болвáнка золота печать, що носиться на пальці: таку глобальну болванку можна
використовувати як знаряддя самозахисту
болт див. квач
болтýшка 1) пляшка; 2) суміш
бóмба 1. написана заздалегідь відповідь на екзаменаційне питання (студ.)









 

бóмба 2. неприємна і брехлива інформація про когось, поширена з метою його
скомпроментувати: такої бомби під мене я не сподівалась, та ще й від
нібито доброго знайомого
бомба 3. приступ метеоризму або зіпсоване в результаті цього повітря
бомбéй див. бухенвальд
бомбити (док. розбомбити) грабувати чи знищувати: за два дні удвох розбомбили
десятилітрову каструлю борщу
бомж бездомний: немає в парку вільної лавки - на всіх сплять бомжі
бомжáтник 1) місце, де збираються й ночують бомжі: в підвалі гуртожитку
завівся бомжатник і пропали пацюки; 2) брудне й захаращене приміщення
бонус щось гарне, найкраще з можливого
бордельєро місце, де можна весело провести час: пора в нашій кімнаті
припиняти бордельєро, бо вже ніде вчитися
бородá: дáти в бóроду вдарити в щелепу
борóтися див. трахатися
босс 1. батько: мій босс дав мені трохи грошей на кросовки
босс 2. начальник на роботі
босяк початкуючий гопник, який ще не має над собою старших
ботинок директор школи: вчора моїх старих до ботинка викликали
ботл пляшка: скидаємось по п’ятдесят копійок на ботл вайна
бочина див. бік
бочка 1. остання модель автомобіля марки Opel або BMW з круглими боками
бóчка 2.басовий барабан (муз.)
брáма: стáвити брáму наливати чарку кожному, хто приїжджає на весілля і
проходить через ворота: за півдня так брами наставились, що вже на ногах
не тримаємося
брамкáр охоронець, що стоїть при дверях; портьє
братáн 1. дружнє звертання (гопн.): ну що, братан, кінчай прикидатися, що ти
працюєш; наливай
братан 2. гопник (див. гопник)
братéлла див. братан
братиску див. братан
брáтка див. братан
братóк див. братан
брáтська могила 1. консерва “Кілька в томаті”
брáтська могила 2. збірник наукових праць багатьох авторів
братýха див. братан
братýшка див. братан
брехунéць радіоточка: вся наша родина прокидається о шостій, коли брехунець
гімна грає
бригáда компанія, переважно гопників, фашистів, скінхедів або інших
напівмілітаризованих угруповань
бригадир людина з високим соціальним статусом у напівкримінальному
середовищі, найголовніший у бригаді
бродвéй центральна вулиця міста
броньовик 1. див. гальмо
броньовик 2. труна (арм.)
броня див. гальмо





 

 

бýбен: галíмий як тисяча бýбнів страшенно дурний і несолідний
бубир товстий і низький чоловік: під старість бждонци стають бубирями
будильник див. клок
бýдка див. фейс
будулай циган: будулаям в метро бабок принципово давати не можна
бýлка див. батон
кришити булку див. батон кришити
булки м’язи: за рік можна накачати булки, як у Шварценеггера
буллс: чікáго буллс див. бик
бульбéнити (док. забульбéнити) див. бацати
бульбоїд див. хавало
бумерáнги шкарпетки: прибери з мого стільця свої бумеранги
бундес Західна Німеччина або товари західнонімецького виробництва
бункер дискотека, де крутять музику в стилі техно: закрився останній бункер в
місті
буратíно 1. див. фрідріхштрассе
буратíно 2. див. гальмо
буржуйський якісний, переважно імпортний, але все ж чимось неприємний: що
за буржуйська вермішель у цій каструлі
бурмило див. качок
бýрса професійно-технічне училище: коли виженуть з універу, підемо в бурсу
бýсік мікроавтобус
бухáти (док. забухáти) пиячити: півгуртожитку бухає днями і ночами
добухáтися допитися: такими темпами ми скоро добухаємося до білої
гарячки
бухáлово пиятика: на День студента у всій країні буде бухалово
бухáлівка див. бухалово
побухáйлівка див. бухалово
бухлянка див. бухалово
бухáрик пияк: кожен поет - бухарик; та не кожен бухарик - поет
бýхар див. бухарик
бýхля див. бухарик
бухий п’яний: посеред ночі приходило два бухих мента паспорти перевіряти
забýханий див. бухий
бухлó алкогольні напої: на весіллі було десять ящиків бухла
пробухáти (недок. пробýхувати) пропити: пробухати сто баксів зовсім
неважко; важче заробити
набухáтися (недок. набýхуватися) напитися: один герой набухався, прийшов
на іспит, а його звідти вигнали
бухенвáльд студентська їдальня: грошей, як завжди, майже нема; доведеться
йти в бухенвальд
бушидó бійка: як тільки вечір, так і бушидо з абреками
бушлáт довге чорне драпове зимове пальто
бушувáти (док. побушувáти) поводити себе шумно й неадекватно: якщо вам
наступили на ногу, не варто зразу бушувати
розбушувáтися розходитися, поводити себе шумно з тенденцією до погір
шення поведінки: пара найбуйніших гостей розбушувалася й бушує цілий
вечір





 

 

бьóзник день народження
В
вагóн 1. багато
вагóн і вóзик дуже багато
вагóн 2. див. корабель
вáжний кóля той, хто має дорогий імпортний автомобіль
вазóнок таця для солодощів
вайн вино: на фуршеті вайн лився фонтаном
вáкуум голодний шлунок
вáлево голосна, ритмічно й енергетично навантажена музика: не годиться, що вся
пісня - одне валево, треба десь уставити ліричне соло
валет див. толік
валєра див. толік
валити 1. (док. увалити) голосно грати важку музику: перед кінцем концерту на
сцену вилізли якісь панки і так увалили, що у всіх ментів зірвало дах
валити 2. (док. завалити) задавати складні запитання з метою не поставити
бажану оцінку: як завжди, я знав на п’ять, і як завжди, мене завалили
валити 3. (док. повалити) йти
вáлік див. вася
вáлом багато: снилося мені, що я вийшла заміж за мільйонера, живу в Швейцарії і
в мене валом грошей
валькмáн див. дебільник
вальнýти див. замокрушити
вáлянок див. гальмо
сибірський валянок повний дурень
вантáжити (док. завантажити) див. грузити
вантажник див. грузчик
вáнька див. даун 1.
вар’ят див. клавесин
варгáнити (док. заваргáнити) див. бацати
варіáнт 1. див. замутка
варіант 2. існуючий розвиток подій
васильóк див. краник
васілíтєль підсилювач: якщо пропустити звук через васілітєль, то можна
оглохнути
вáська невезуча людина
вáся людина, яку не поважає її оточення: ми всі пішли з пари, а прийшов один цей
вася і поскаржився на нас декану
вáся приїхав фраза, що означає вимогу віддати позичені гроші
вставлючий такий, що швидко спричиняє сп’яніння: вперше п’ю такий
вставлючий коньяк
ватруá цигарки “Ватра”
вáфлі 1. див. готовальня
вáфлі 2. шмарки чи блювотина
вафля 1) слина; 2) сперма
вáхмурки 1) зірочки перед очима, що виникають в результаті запаморочення; 2)
див. капець





 

 

вгáвкатися (недок. вгáвкуватися) див. дістати
вгаситися див. набухатися
вгáшений див. бухий
ВДНХ (ведеенха) див. плюшкінський базар
вдризг див. вусмерть
вейкл 1) гарний барабанщик; 2) поганий барабанщик, який вдає з себе гарного
(муз.)
велосипéди круглі окуляри від сонця: велосипеди - модна штука
верблюд 1.: довести, що ти не верблюд довести свою невинність у
приписуваних гріхах і злочинах: начальство сказало, що ти п’яниця, а ти
тепер доведи, що ти не верблюд
верблюд 2.: добирáтися дві доби верблюдами далеко їхати: є непоганий варіант
з квартирою, але звідти до роботи мені дві доби верблюдами добиратися
верблюд 3. цигарки Camel
верзáти (док. поверзáти) спорожнятися
верзó див. верзота
верзóта лайно: як можна грати подібну верзоту?
верзóха див. верзота
вертолíт враження від засипання у п’яному стані, коли крутиться голова:
найгірше в спиртному - це вертоліт
вертýшка 1) програвач компакт-дисків; 2) програвач вінілових дисків
веселуха смішні, кумедні події: увечері приїхали кум з кумою, отут і почалася
веселуха
веслáти див. прогинатися
весло 1. гітара: купив нові струни на весло - і життя стало прекрасним
весло 2. 1) ложка: хочеш їсти з моєї миски - помий своє весло; 2) ложечка маку
(нарк.)
вестися (док. повестися) згоджуватися на чиюсь сумнівну пропозицію: я хочу,
щоб він купив мені пива, але, напевне, він не поведеться
ветерáн дід-пенсіонер: під пивнухою одні ветерани зібралися
вжалитися (недок. вжáлюватися) див. вмазатися
взýти (недок. взувáти) 1) обдурити: ну і взули ж нас учора на базарі! 2) поставити
на автомобіль нові колеса: взути машину так дорого стало, що легше нову
купити
вибірка витягування за допомогою шприца чистої речовини з сурогату (нарк.)
вивіска зовнішній вигляд: у тебе набагато покращала вивіска після місяця
канікул
виганяти див. гнати
вигін див. прогон 1.
вигрібáти (док. вигребти) грати швидкий пасаж, не збиваючись із ритму (муз.):
довелося попрощатися з гітаристом, бо він не вигрібав
викидáйло охоронець в кав’ярнях, на дискотеках і т.ін., вишибала: налийте,
хлопці, й викидайлу, у нього теж робота не мед
викупити (недок. викупляти) 1) розкрити певну таємницю: ми викупили, з ким
вона зустрічається; 2) впізнати: він тікав і закривав пику, але я встиг його
викупити
вила див. капéць
вимітáтися (док. виместися) див. линяти





 

 

винидло див. вайн
винище див. вайн
винт -j первитин або ж ефедрон (нарк.)
винтитись вживати винт (нарк.)
винтовий наркоман, що вживає винт (нарк.)
винтити (док. повинтити) затримати (про міліцію): якісь кенти вирішили
пронести самогон на концерт, то їх відразу повинтили
винтилово масове затримання органами МВС: на трьох точках побували, і
скрізь винтилово
винчик див. вайн
випадáти (док. випасти) див. падати
випендрьóж дивна поведінка з метою звернути на себе увагу
випéндрюватися (док. повипéндрюватися) дивно поводитися з метою звернути
на себе увагу: можеш даремно не випендрюватися, я все одно тебе не хочу
вирахувати (недок. вираховувати) здогадатися, знайти: ми вирахували, що вся
компанія пішла в ресторан, але не захотіли йти за ними
вирізáти 1) див. висікати; 2) поводити себе поза рамками прийнятого: припини
вирізати, в кімнаті знаходяться дами
вирубитись (недок. вирубатись) див. відключитись
вирубити довести до втрати свідомості: сусідський син може бика вирубити
одним ударом
вирубон див. відключка
висікáти дуже добре грати на гітарі
висіти 1. постійно вживати наркотики (нарк.)
висіти 2. знаходитися в певному місці протягом невизначеного часу: тиждень
уже висимо на одній квартирі, пора переїжджати
зависати (док. зависнути) несподівано десь залишатися: хто міг подумати,що
ти зависнеш в гостях на всю ніч
підвисати (док. підвиснути) серйозно зайнятися якоюсь роботою: пора
підвиснути на навчанні, бо скоро сесія
зависалово вечірка, на якій сидить велика кількість людей і яка може
продовжуватись необмежений час: давайте наприкінці тижня влащтуємо
зависалово на всю ніч
виставити 1. (недок. виставляти) пригостити чимось, переважно алкоголем, на
честь якоїсь події: у колеги син народився, завтра він виставляє
виставити 2. (недок. виставляти) 1) див. розвести; 2) (в. на бабки) обдурити,
підставити
виступáти (док. виступити) говорити, претендуючи на абсолютну істинність
або заперечуючи сказане кимось: не люблю, коли виступають по цих темах
вити див. волати
вихід процес витягування чистої речовини з сировини за допомогою розчинника
(нарк.)
вичепити (недок. вичіпляти) знайти, спіймати: як би вичепити професора та
скласти нарешті іспит?
вишивати 1. див.вигрібати
вишивати 2. див. випендрюватись
вівця див. кобила
відбити 1. (недок. відбивати) виділити (про масла) (нарк.)







 

відбити 2. (недок. відбивáти) повернути затрачені гроші (в торгівлі): не всі бабки,
що пішли на поїздку в Польщу, поки що вдалося відбити
віддуплятися див. дуплитися
віджим віджата сировина (нарк.)
віджиматись визнавати чиюсь перевагу
відíрваний людина, що не має певної компанії і ні з ким не спілкується
відкинутися 1. див. кинутись
відкинутися 2. вийти на волю з тюрми: тільки відкинувся корєшок, як знову
посадили
відключитися (недок. відключатися) втратити посуття реальності або
знепритомніти: піднімаю голову, дивлюсь - на мене летить цеглина; а далі я
відключилася і нічого не пам’ятаю
відключка непритомність або стан повного сп’яніння: не чекайте від нього
відповіді, він же у відключці
відмáзатися (недок. відмазуватися) 1) ухилитися від якоїсь роботи; 2) зняти з
себе звинувачення в чому-небудь
відмазка вигадана, рідше справжня причина, з якої не було зроблено справу
канати за відмазку (про причину) бути достатньо серйозною причиною, що
пояснює невиконання певних дій
відпáд див. клас
відпáдний див. класний
відпердóлити див. бакенбарди: трахнути по самі бакенбарди
вíдра відвислі груди
відриватись (док. відірватись) отримувати катарсис шляхом активного
відпочинку: зайшли на дискотеку і відривались там цілу ніч
відтяг отримання катарсису шляхом активного відпочинку
відтягуватись (док. відтягнутись) див. відриватись
відтяжний який сприяє доброму самопочуттю: такий день сьогодні відтяжний нічого не роблю, і мені класно
відшампýрити 1) див. трахнути; 2) обдурити
відшивáти (док. відшити) позбавити когось свого товариства: не встиг він
почати приставати, як я його грубо відшила
віз машина
зарядити вóза посадити повну машину людей
вілочлéн віолончель (муз.)
вíник букет квітів: ніяк не придумаю, що їй подарувати, крім віника
вінíл див. плита
вíнкіль див. околот
вíрочка: влупити на вíрочку обдурити надто довірливу людину
вíшати лапшý на вýха див. лапшати
в’їхати (недок. в’їжджати) зрозуміти: хто в’їхав. як виводиться ця формула?
вколювати (док. повколювати) див. ішачити
вкурити (недок. вкурювати) див. в’їхати
влупити 1. див. лохонути
влупити 2. випити алкогольного напою: ходімо влупимо по сто грам
вмáзати випити
вогнегáсник портвейн: хто йде в кіоск по вогнегасник?
водá 1. розчинник (нарк.)





 

 

водá 2. несуттєва інформація, якою розбавляється суттєва для збільшення об’єму
роботи: в твоїй курсовій стільки води, що важко зрозуміти її тему
водяра горілка: від тебе тхне водярою, забирайся з моєї кімнати
водясик див. водяра
вокзáльний: чорт вокзáльний бездомний, який живе на вокзалі
волáти добре й голосно співати: волати можу тільки десять хвилин, бо далі
голос сідає
волосáтий 1. неформал з довгим волоссям: до третього курсу півфакультету
стало волосатими
волосáтий 2. надійний, якісний: це волосатий чувак, можеш на нього покластися
волочитися 1. любити щось: останнім часом всі почали волочитися від
танцювальної музики
волочитися 2. (тупо волочитися) робити рутинну роботу: цілий день тупо
проволочилася, і ніякої сили на гулянки не залишилось
волýм гучність (муз.): підкрути волум на магнітофоні
воняти говорити дурниці або непристойності: не воняй при дамах, друже-перче
вóша: кольорóва вóша див. мусор
впáсти присісти: швидше б упасти на оту лавочку!
вписка неофіційне житло, місце, де можна переночувати: якщо не маєш вписки на
ніч, можна поїхати до мене
вписати (недок. вписувати) поселяти в себе на деякий час: впишіть на два дні
пару бідних хіппі!
виписати (недок. виписувати) виселяти, виганяти гостей: посеред ночі з
гуртожитку виписали з тріском компанію наркоманів
вписатися (недок. вписуватися) знайти місце для ночівлі: завтра їду у Львів;
не знаєш, де там можна вписатися?
врємянка дуже великий і дорогий приватний будинок
врубатися 1. (док. врубитися) підключати інструменти (муз.): якщо всі нарешті
врубилися, починаємо
врубатися 2. (недок. врубитися) див. в’їхати
вставляти 1. (док. встáвити) спричиняти сп’яніння: на голодний шлунок сто
грам вставило так, як ціла пляшка
вставляти 2. (док. вставити) обдурити
втéртися (недок. втирáтися) див. вмазатися
втикати 1. (док. втикнути) розуміти: якщо ти втикаєш, про що мова, то поясни
втикати 2. (док. втикнути) слухати з задоволенням, насолоджуватися:
подивіться, як втикає справжій фанат в останній альбом свого улюбленого
гурту!
втикати 3. (док. навтикати) лаяти, виказувати: в деканаті стоїть декан і щось
втикає тим, хто гуляв пари
втик лайка за невиконану роботу: варто на п’ять хвилин запізнитися з
завданням - і отримаєш капітальний втик
втикати 4. (док. повтикати) див. ішачити
втикати 5. задуматися над якимось банальним предметом під дією маріхуани
витикати виходити з вищенаведеного стану
втикатися (док. втикнутися) влізти в чужу розмову: ти так не в тему
втикнувся, що краще б ти мовчав





 

 

вторяки 1) сурогат, з якого первісно вже виділялася чиста речовина (нарк.); 2)
залишки чогось, що піддається повторній переробці
втуляти (док. втулити) див. грузити
втухати (док. втухнути) див. іржати
втягнути (недок. втягувати) див. в’їхати
вуглускр замкнена в собі людина: попробуй дійти згоди з таким вуглускром
вуруплян літак: на квиток на вуруплян грошей не вистачає, їдемо потягом
вусмерть дуже (про поганий фізичний стан): напиваючись щоночі вусмерть,
важко зранку вставати і йти на роботу
вуха: висіти на вухах набридати: цей малахольний як підвис на вуха до всієї
тусовки, так і висить
в'язати (док. пов’язати) затримувати (про міліцію)
Г
гагри 1. дівчата
гагри 2. психіатрична лікарня: типок, який цю книжку написав, на рік три місяці
в гаграх відпочиває
гади див. шузи
гадюшник 1. пивна низького рівня: в такий гадюшник і заходити бридко, не те
що пиво пити
гадюшник 2. див. колгосп
газ див. мотор
газовик газовий пістолет: без газовика вночі краще з дому не виходити
газон машина ГАЗ: мені з Полтави передачі газоном возять
гайка 1) масивний перстень, переважно залізний; 2) див. болванка
гайки див. капець
галіматья див. галь
галь дурниця: що за галь тут понаписувана?
галімий поганий, низькосортний, дурний: у галімого поета можуть бути тільки
галімі вірші
галімість недотепність, невідповідність: не показуй свою галімість
галімний див. галімий
галімщик (галімщиця) людина, що робить усе галімо
гальмо людина з повільною реакцією, дурень: ти гальмо, що не прийшов учора:
там було пиво на халяву
гальмувати повільно думати, бути неуважним: якби ми не прогальмували
оголошення, могли б отримати непогані гранти
гальюн див. дабл
галюни див. галя
галя галюцинація: я думав, це ти, а це виявилась галя
гамнітохвон магнітофон: і за оцей гамнітохвон я віддала двомісячну зарплату
гандонка маленька в’язана шапочка, що щільно облягає голову
ганмен охоронець: на кожного крутого мена має бути два ганмена
ганчірки див. шмотки
гаплик див. капець
гарбіджмен двірник: гарбіджмени рано встають





 

 

гвіздок: почепити на гвіздок використати якусь літературу замість туалетного
паперу: важко собі уявити, але оцей мудак всю свою підшивку “Всесвіту”
почепив на гвіздок
гегемон той, хто працює безплатно: на заводах одні гегемони позалишалися
геморой 1. див. менінгіт
геморой 2.: геморой лиця вугрі на обличчі
генделик 1. річ або особа чоловічої статі: ви поговорили відносно цього генделика
- твого проекту?
генделик 2. точка розливу алкогольних напоїв
гера героїн (нарк.)
герла дівчина, переважно хіппі
гиготальник див. хавало
гівнодави див. шкраби
гідроцефал занадто розумний: раз ти у нас гідроцефал, розв’язуй задачі сам
глеваха див. дурдом
глина див. капець
глісанути див. стирити
глобальний солідний, вагомий, обширний: на вихідних відкривається глобальна
виставка музичних інструментів з глобальним концертом
глюк див. галя
глючити галюцинувати: коли в мене була гарячка за сорок, я півночі проглючив
глючитися (док. приглючитися) привиджуватися: ну мені й жах уночі
приглючився
гнати 1. (док. нагнати) повідомляти інформацію сумнівної істинності: по-моєму,
він нагнав і не варто всьому вірити
прогон брехня: це прогон, що ти хворів, я тебе бачив на дискотеці
гонщик людина, що полюбляє гнати
гонєво див. прогон
гнати 2. (док. нагнати) висловлювати різке незадоволення: гнати на студентів
на лекціях - дурна звичка
прогон див. наїзд
гнидити див. ламати
гнилий поганий: гнила погодка, правда ж?
гнило погано: гнило йдуть справи з комп’ютером, уже третій ламаю
гніздо див. очко
гоблін див. гопник
годок солдат, що прослужив рік (арм.)
голитися див. бухати
голова: на всю голову дуже, повністю, абсолютно: він і в юності був з привітом,
а під старість став дурний на всю голову
голубець гомосексуаліст
голяк немає: бабок голяк, переходимо в режим економії
голяки див. голяк
гомік див. голубець
гомосек див. голубець
гоп-контора див. шарашка





 

 

гопник молодик, що належить до угруповання, відмінними рисами якого є любов
до грошей, нелюбов до хіппі та інших неформалів, тюремна романтика і
невисокий інтелект
гопота угруповання гопників: забрели на незнайому дискотеку, а там одна
гопота
горбиль див. прикол
горе автомобільна аварія
горло див. колійова справа
горючка див. вода 1.
готовальня стан повного сп’яніння: якщо він уже дійшов до готовальні, то хай
лежить під столом
готовий дуже п’яний: під гуртожитком стоїть два готових студенти; їх не
впускають
готовченко див. готовий
гоцалка див. клітка
гоцати бити в барабан (муз.)
грабки див. граблі
граблі руки: не вимахуй граблями, бо розіб’єш лампочку
грати (док. виграти) див. трахати
гребінь див. бик
гребти 1. (док. погребти) йти: греби вже до хати, синку, бо не встигнеш на
останнє метро
гребти 2. 1) хвилювати; не гребе мене ця сесія; як здам, так і буде 2) див. перти 1,
2
гребти 3. див. вставляти
гриби: збирати гриби ходити в туалет
гризла зуби: від поганої їжі за три роки навчання почали кришитися гризла
гризло див. жувальник
гриф див. чума
гріни див. бакси
грінпіс платний туалет: дорогі стали грінпіси: за один піс - один грін
грузити (док. загрузити) розповідати складні для розуміння речі: поки ми грузили
одне одному, кава вичахла
прогружати (док. прогрузити) див. грузити
прогруз промова сумнівної істинності, причому складна для розуміння
грузило людина, що полюбляє варнякати зайвого: цей предмет викладає
страшний грузило, можна до нього не ходити
гружчик див. грузило
грузин див. грузило
підгрузити чорта заморочити (надурити) незнайому людину: якщо нічого
робити, можна піти й підгрузити якогось чорта
груповуха груповий секс
грушки-яблучка фруктово-ягідні коктейлі: як тільки видадуть стипендію, йдемо
пити грушки-яблучка
грядка велика кількість, компанія людей
гудіти 1) святкувати, веселитися; 2) див. бухати
гудок 1. див. станок
гудок 2. див. фейс





 

 

гудок 3. див. сакс
гульбан див. дефіляда
гуманізатор див. демократизатор
гумка 1. шматок гуми, що заміняє барабани як тренажер (муз.): ось тобі дві гумки,
поклади на коліна й позаймайся
гумка 2. електронні барабани (муз.)
гумовий низький, соковитий (муз.): не думав, що ти можеш зіграти такий
гумовий бас
гурон грузин: щось гурони перестали троянди продавати
гуртак гуртожиток: кого доля занесла в гуртак, для того навчання - щоденний
подвиг
гуру знаюча людина: раз ти гуру в комп’ютерах, допоможи мені розібратися з
моїм
гуси ненормальність: з вигляду нормальний хлопець, а насправді чувак з гусями
чувак з гусями див. клавесин
ґ¥
ґáнджа див. трава
ґанджибáс див. трава
ґарґгáчка кадик
ґранáда громіздка конструкція: сцена, будівля, машина і т.д.: ми розраховували на
маленьку сцену, а виявилась така ґранада, що на ній і барабанів не видно
ґýдзик кнопка: натисни на той ґудзик, він піпікне
ґумóвець див. гальмо
Д
дабл туалет: де тут найближчий безплатний дабл?
дáблити (док. подáблити) ходити в туалет: він десь даблить другу годину
продáблитися благополучно відвідати туалет: як ви продаблились?
давити (док. роздавити) див. бухати
давити 1.: давити жáбу заздрити: будеш тільки жабу давити, то багато не
досягнеш
датýра наркотики для жування (нарк.)
дáтчик див. звукач
дáун 1. придурок: який ти даун, що відмовився від такої класної роботи!
дáун 2. депресія: не чіпайте мене, я в глибокому дауні
дáун-спорт бодібілдінг: раніше була пошесть на карате, а тепер усі помішались
на даун-спорті
дах здоровий глузд
дах поїхав 1. втрачена самокритика й самоконтроль: відколи в нього поїхав дах,
з ним неможливо працювати
дах поїхав 2. настало почуття екзальтації й екстазу: додивився я цей фільм до
середини, коли відчуваю - дах поїхав
два єврéя див. ізя з беллов
два-чотири проста музика з нескладним ритмічним малюнком: скільки можна
грати два-чотири, пора виходити на серйозний рівень
двигатись (док. двинутись) колоти собі наркотики (нарк.)
задвинутий який знаходиться під дією наркотиків (нарк.)





 

 

двинутий 1. дивний: якийсь він трохи двинутий, тобі не здається?
двинутий 2. див. поведений
двíйка шприц об’ємом два кубічні сантиметри (нарк.)
двір дівчина, з якою неможливі інші стосунки, крім статевих: якщо тобі
подпбається мій двір, можеш забирати собі
дворина див. двір
дебíл відверто ненормальна й дещо небезпечна для оточуючих людина: у нас в
гуртожитку живе міліціонер; він дебіл, і його варто уникати
дебíльний дурний: ще світ не бачив такої дебільної дисертації
дебілізáтор комплекс тренажерів для бодібілдінгу
дебíльник аудіоплеєр: вмикаєш собі дебільник, і лекція минає швидко
дев’ятиміліметрóвий: дев’ятиміліметрóвий ствол див. гальмо
дéзик 1. дезодорант: хочеш подивитися мою колекцію дезиків?
дéзик 2. див. дезовик
дезовик фанат дез-металу (дуже важкої музики): не знаєш, де зараз тусовка
дезовиків?
дéйзер див. дезовик
дéмо 1. демонстраційний запис (муз.): до заявки на участь у фестивалі треба
додати яке-небудь поганеньке демо
дéмо 2. демонстрація: скоро намічається демо студентських профспілок
демократизáтор міліцейська дубинка: найтяжче буде прориватися крізь кордон
ментів з демократизаторами
дéмон: дéмон відливу 1) див. дабл; 2) відчуття муки від відсутності можливості
відвідати вбиральню при настійній потребі; 3) настійна потреба відвідати
вбиральню
дéпад див. дебіл
депресняк депресія: відколи її хлопець пішов у армію, вона не виходить з
депресняка
дербáн 1) пора цвітіння маку; 2) збір урожаю маку
дербáнити збирати урожай маку (нарк.)
дербáнити рвати мак
дерев’яний: дерев’яний по пóяс дурний: ну, цей викладач прямо дерев’яний по
пояс
дéрево погана гітара: що за дерево ви хочете мені підсунути замість “Ямахи”!
дерибáнити (док. роздерибáнити) ділити, пити: пішли в парк, пару пляшок на
трьох роздерибанимо
дéртися кричати: не дерись, манюня, все одно в цьому лісі ніхто не почує
дестрáкшн див. дестрой
дестрóй 1. розруха, руїна: коли мої батьки купували хату, в усій садибі був
страшний дестрой
дестрóй 2. святкування з розмахом і (іноді) серйозними наслідками: у куми на
весіллі був такий дестрой, що тричі міліцію викликали
дефіляда прогулянка по місту: ввечері робимо гонорову дефіляду в крутому
прикиді
дéцил трохи: дай децил курнути
дéцил-бéцил більше, ніж трохи, але й не багато: підкинь бабок децил-бецил
джа міфічний персонаж, бог маріхуани й коноплі: на хмарах диму з маріхуани
живе Джа, бог растаманів





 

 

джáмба: скíльки тóї джáмби скільки того життя
джек пальчиковий штекер (муз.)
джеф ефедрін (нарк.)
джин 1.: викликáти джина див. стругати
джин 2.: пустити джина див. продаблитися
джинсýра джинсовий одяг: прийшов пацан, весь у джинсурі, наїхав на тусовку,
забрав гітару і пішов
джíнджик музикант, який грає найдавнішу музику в стилі хард-рок (муз.)
джо: однорукий джо див. бандитка
джóйси джинси: на солідні фірмові джойси грошей не вистачає, а підробку не
хочеться купувати
джуд куртка: де такі джуди продаються?
джузéппе 1) див. клавесин; 2) див. квач
джузéппе див. капець
дзвякнути подзвонити: дзвякни мені після десятої
дзижчáти див. бакланити
диво-явище добрий настрій: при такому рідкісному диво-явищі якраз добре пива
попити
дик вигук зі значенням самовихваляння: - непогано зроблено, молодець! - дик!
дим крайній ступінь: що це за робота, де працівники приходять п’яні в дим
динáмити 1. (док. продинáмити) не дотримувати обіцянки: він колись мене
обдурив, давай тепер продинамимо його справу
динáмити 2. (док. задинáмити) не приходити на побачення: ми домовлялися о
п’ятій зустрітись, а вона задинамила побачення
динамити 3. (док. продинамити) запізнитися на зустріч: от зараза, півгодини
продинамила
динáмо 1. людина, що має звичку не приходити або запізнюватися на побачення:
якби не це динамо, якого я прочекала півтори години, можна було б
встигнути на виставу
динáмо 2. схильність ігнорувати домовленості: або ти знищуєш з корінням
динамо в собі, або серйозної роботи не буде
динáмо 3. див. гальмо
диня голова: здорову диню маєш, таку, мабуть, і ломом не продовбати
дирéктор див. драп
дискомáнія див. конса
дистрибýтор організатор пиятики: дистрибутор пішов у кіоск по алкоголь
дитинка див. синок
дідівщина явище, коли солдати після року й більше служби принижують і
примушують на себе прицювати молодших солдатів (арм.)
дістáти (недок. діставáти) набриднути: народ, ви дістали; забирайтеся геть з
моєї кімнати
дістáча ситуація, коли все набридло і ніде не видно сенсу: яка дістача з цим
дощем!
діяч див. чувак
дóбрий див. кльовий
довбáти 1. (док. задовбáти) див. дістати
довбáти 2. (док. довбонýти) курити наркотики (нарк.)
удóвбаний який знаходиться під дією наркотиків для куріння (нарк.)





 

 

довбонýтий див. клавесин
догнáти (недок. доганяти) див. в’їхати
догнáтися (недок. доганятися) свідомо доходити до стану повного сп’яніння: він
захотів догнатися й пішов шукати, хто його пригостить
дóдік див. толік
дозняк доза
доїжджáючий людина, яка живе в селі, а працює в місті: з-за доїжджаючих
тепер роботи не знайдеш
доїти (док. подоїти) стягувати гроші з когось
доїхати (недок. доїжджáти) створити конфліктну ситуацію: ну, ти доїхав до мене
нарешті; далі будемо розбиратися у відкритому бою
дóка див. гуру
доколупáтися (недок доколýпуватися.) див. дістати
долина: чýйська долина див. оп"яніння від куріння наркотиків: весь вечір сиділи
на чуйській долині
дон: дон Пéдро головний герой розповіді: тут із-за рогу вилітає “КрАЗ”, і наш
дон Педро з переляку стрибає на десять метрів убік
дорóга шрам на венах від постійного коління наркотиків (нарк.)
дорубáтися (недок. дорýбуватися) див. доїхати
достоє~вський людина, яка набридає музикантам похвалами або доганами
доти~ркати (недок. доти~ркувати) див. дістати
дóшка 1. див. дерево
дóшка 2. фригідна жінка: можеш навіть не старатися розворушити цю дошку
драбадáн: в драбадан дуже: як непросто напитися в драбадан!
драйв енергетична характеристика музики: в цього нового гурту дуже сильний
драйв, не те що сопливі пісеньки про любов
драйвóвий сильний, гарний: концерт був на диво драйвовий; ми класно
відтягнулися
драмс ритм-машинка (муз.): скинемось із зарплати і якось треба прикупити
драмс
драп наркотик для куріння, виготовлений з коноплі: за гаражами можна
накосити коноплі, з якої виходить класний драп
дрезина див. дим
дристáти див. воняти
дрінк напій, переважно алкогольний
дрíньчити (док. задрíньчити) пити: скільки можна дріньчити, треба ж і
іншим залишити
дріт див.струна
дрова 1. див. капець
дрова 2. сірники
дрочýн див. мазутчик
дрýже-пéрче поблажливе звертання: ну що, друже-перче, знову грошей не приніс?
друшляк домра (муз.)
друшляки: друшляки пускáти див. морозити
друшляти (док. подрушляти) спати: хіба це друзі, що не дадуть спокійно
подрушляти
продрушлятися проспатися: насилу продрушлявся після вчорашнього свята
дрýшель спання: вночі пиятика, вдень друшель, так і життя пройде





 

 

дрючити (док. вздрючити) 1) див. трахати; 2) лаяти, висловлювати догану
дубак холод: в хаті не топлять, дубак більший, ніж надворі
дýдки духові інструменти (муз.)
дýля 1.: дýля з рóта висунутий язик: глянь на цього льошу, яка дуля з рота в
нього стирчить
дýля 2. партія з трьох нот, що грається однією рукою (муз.): на фіга нам такий
гітарист, який замість нормального соло тільки дулі грає
дýпа 1. див. дим
дýпа 2. див. фейс
дýпель 1.: давáти дупля див. дуплитися
дупель 2. див. дим
дýпка: кýряча дýпка мовчазний, нерішучий хлопець
дупкувáти (док. задупкувáти) див. бичкувати
дуплитися не розуміти: я йому пояснюю, а він сидить і дуплиться
в дýпель зовсім: глянь, вона вже п’яна в дупель
дýра 1.: гнáти дýру див. замоложувати
дýра 2. великий предмет: ти справді хочеш цю дуру витягнути на дев’ятий
поверх?
дурачити (док. задурáчити) див. бацати
дурбéцил див. дебіл
дурéпа див. дура
дýрка 1. див. креза
дýрка 2. психіатрична лікарня: якщо людина не побувала на дурці, то вона не знає,
що таке життя
дурняк див. шара 1.
дух див. шістьорка (арм.)
дюндель див. нюхало
дядя 1) див. чувак; 2) професіонал своєї справи: ну ти дядя в машинах, таку
колимагу відремонтував!
дятел див. жлоб
Е
éкстезі сильний стимулятор, т.зв. “дискотечний наркотик”: після екстезі
стрибатимеш, поки ноги не відваляться
електроматюкáльник див. матюкальник
емемéм погано: зі здоров’ям капець, справжній емемем
есдéк соціал-демократ
Є
єврóпа п’ятипалий штекер (муз.)
єврóпа-джек перехідник типу “палець - п’ять пальців” (муз.)
єлóвий див. йолка
єлоу див. йолка
єралаш порнографічний фільм: від такого єралашу може дах поїхати
Ж





 

 

жáба 1. заздрість: жаба - рушій прогресу
дáвить жáба беруть завидки, шкода: яка мене давить жаба, що я не поїхала з
вами на море
жáба 2. дівчина (знев.): якщо ти слухаєшся цієї жаби, то я з тобою більше не п’ю
жáба 3. перетворювач звуку (примочка) (муз.)
жáба 4. див. квакер
жáрити див. трахати
жгýт ланцюжок, переважно золотий: за такий глобальний жгут можна й
постраждати десь вночі
жив’як маленька жива тваринка, напр. цуценя, вуж або тарган
жигáн людина, що постійно жартує, в т.ч. й над ближніми
жигáнити див. замоложувати
жидитись (док. зажидитись) шкодувати чогось: дай касету переписати, не
жидись
жлоб обмежена людина, причому жадібна, тупа й великого зросту: у мене в групі
тільки чотири хлопці, й то половина жлобів
жлобитись (док. зажлобитись) див. жидитись
жлобíвня місце, де знаходиться багато жлобів: більшої жлобівні, ніж наш
гуртожиток, світ не видів
жлоктáти (док. вижлоктати) див. бухати
жмих: конячий жмих див. чмир
жмот жадібна людина: якби ти не був жмотом, ти б поділився морозивом
жмур покійник
жмýритися (док. зажмýритися) помирати
лабáти жмурá грати на похоронах (муз.)
жмурбригáда оркестр, що грає на похоронах (муз.)
жмури похорон
жмýрик див. жмур
жовтéньке див. екстезі
жóлудь 1. тестикула
жóлудь 2. див. мент
жувáльник див. хавало
жýжик див. гопник
жýжка див. шмурдяк
жýжман див. гопник
жук 1. див. жгут
жук 2. людина, що досягла свого незбагненним чином
журити див. трахати
З
забабáх див. прибамбас
забити 1. (недок. забивáти) зігнорувати щось: на навчання я забила остаточно
забити 2. (недок. забивáти) готувати (про косяк): коли забиватимеш косяк, не
розсип траву
забігáйлівка кафе чи їдальня, де можна нашвидкуруч поїсти чи випити
зав’язáти (недок. зав’язувати) 1) припинити якусь роботу: зав’язуй мити посуд,
цьому немає кінця; 2) перестати систематично вживати алкоголь і легкі
наркотики: він каже, що зав’язав з бухлом, але не віриться





 

 

зависáлово 2. заборгованість: не можу нічого позичити, у самого зависалово
зависати 1. (док. зависнути) див. висіти 1.
зависáти 2. (док. зависнути) заборгувати: круто я завис після того, як вигнали з
роботи
загíн див. плантар
загнáти (недок. заганяти) морально принизити
зáгнаний людина з низьким соціальним статусом, яку дозволено
принижувати
заготóвки див. граблі
загризóн див. закусон
загризти (недок. загризати) закусити алкоголь: чим загризти цей смердючий
самогон?
загрібáти див. гребти
задýпити див. зажати
зáєць той, хто їздить у транспорті без квитка: за пару років їзди зайцем можна
зекономити на холодильник
зажати (недок. зажимати) пошкодувати, не дати чогось
зажига запальничка: один знайомий маньяк скрізь возив з собою неміряно бензину
для зажиги
зажрáтись (недок. зажирáтись) стати пихатим: цей так званий друг отримав
якусь останню посаду і зразу зажрався, навіть не вітається
зáжраний пихатий: з ним навіть говорити противно; страшенно зажраний,
думає, що він пуп землі
зажувáти ( недок. зажовувати) зіпсувати плівку в касеті: твій чортів
магнітофон всі мої касети позажовував
заквáска див. замутка
закинути (недок. закидáти) занести: коли йтимеш додому, закинь мені мої
касети
закладáти (док. заклáсти) 1. див. бухати
закладáти (док. заклáсти) 2. доносити, зраджувати: досі не знаю, хто мене заклав,
що я поламав комп’ютер
закóс наслідування, імітація: швидше всього, це пальто - просто закос під фірму,
а насправді польське
закумáрювати (док. закумáрити) див. грузити
закусóн те, чим аїдають алкоголь
зáкусь див. закусон
заливáти 1. (док. залити) див. бухати
заливáти 2. (док. назаливáти) див. грузити
залíзо тарілки на барабанній установці (муз.)
заліпýха річ, подія: от така заліпуха трапилася
залупити здивувати: ну він залупив мене, коли нарешті одружився!
зальóтний приїжджий: наших хлопців побили якісь чорти зальотні, хтозна, з ким
тепер розбиратись
замáзка див. пластилін
замéтано домовлено: заметано, що завтра їдемо за місто
замíс історія, анекдот: наш професор по темі не говорить, одні заміси замість
семінарів
замокрýшити вбити





 

 

замолóд 1) див. прогруз; 2) див. прикол
замолóжувати (док. замолодити) 1) переконувати, вмовляти: не знаю, як
замолодити колегу, щоб сто баксів позичив; 2) говорити з метою справити
про себе враження розумної й дотепної людини: ми думали, він пішов
додому, а він на балконі подругу замоложує; 3) див. приколюватися
заморóчка 1. нав’язлива ідея: задовбав ти зі своїми заморочками, піди комусь
іншому про них порозказуй
заморóчка 2. див. заліпуха
заморячити (недок. морячити) див. розвести
моряк той, хто любить заморячувати
замочити 1) див. замокрушити; 2) див. забацати; 3) побити кого-небудь
замусóлений затяганий, невмитий
замутка цікава ідея, придумка
западлó 1) неприємність: ніхто нечекав такого западла в останній момент;
2)капость, зроблена ближньому; 3) див. западлíст
западлíст людина, що любить робити іншим неприємності: був ніби другом, а
виявився таємним западлістом
западляк див. западліст
западлити (док. назападлити) робити людям неприємності: хто це мені так
назападлив, що всі мої зошити десь пропали?
запакóваний (про інструмент) той, що має бібліотеку звуку (муз.)
зáпах новобранець, якому тільки-но видали форму
запивóн те, чим запивають алкоголь
запил див. соляк
запорóжець гість, який приходить на весілля незапрошеним: треба
розраховувати мінімум на сто чоловік із запорожцями
запорóти зіпсувати: треба бути рагулем, щоб запороти такий класний запис
зарисáчений той, хто був своїм, а потім виріс, порозумнішав і запишався:
бачили ми на днях твою першу любов: така дама солідна, зарисачена
зарядка розпиття пива з самого ранку: вставайте, алкоголіки, пора на зарядку
засипатися попастися
затéртий див. зарисачений
затирýха ситуація: я потрапив у таку затируху, що хтозна, як виплутатися
затихáрити див. заникати
затóчка 1. заточений металічний предмет, що використовується як холодна зброя:
за таку заточку можна і в ментуру загриміти
затóчка 2. див. заморочка
затóчка 2. вираз обличчя: піди глянь у дзеркало на свою заточку!
затусувáти (недок. затусóвувати) сховати: так з переляку затусувала гроші, що
сама знайти не можу
зáха заєць
зашибáти (док. назашибáти) заробляти: треба робити щось одне: або вчитися,
або бабки зашибати
зашифрóваний незрозумілий: такий зашифрований підручник попався
зашифрувáти заплутати: зашифрували справу, самі тепер розбирайтесь
заштýрканий див. гальмо
заштурцóваний див. гальмо





 

 

зашýганий наляканий, закомплексований: якийсь зашуганий цей твій дружок,
тіні боїться
збивáти: збивáти капýсту див. доїти
збльóвки результат блювання: як ти додумався подати на конкурс свої поетичні
збльовки?
збуй див. жлоб
звар’ювáти див. звихнутися
зваргáнити 1) зробити: може, чайку зварганити? 2) вкрасти: зварганили наш
фотоапарат
звихнýтися збожеволіти: друже-перче, ти звихнувся: до іспиту ще тиждень, а
ти готуєшся
звіздá побої
отримати звізди див. попасти під роздачу
дáти звізди побити когось
звір 1. кавказець, найчастіше чеченець
звір 2. молодий, але грамотний і сильний чоловік
звіт лист у армію (арм.)
звукáч звукоз’йомник (муз.): ця гітара непогана, тільки постав на неї нові
звукачі
звукáч звукозйомник (муз.)
звук: увалити звук див. пустити свояк
згортáтися (док. згорнýтися) збиратися йти геть: вже дванадцята ночі,
звертаємося і линяємо
згґнáра теща: хоч би вже мою зґнару чорти вхопили
зéбра пішохідний перехід
зелéний молодий: такий зелений, а такий розумний
зелéні див. бакси
зелéнка 1. наймолодша вікова група в певному молодіжному середовищі, напр.
перший курс у вузі чи початкові класи в школі
зелéнка 2. медвитверезник: за ніч у зеленці беруть як за чотирьохзірковий готель
земляк див. бойовик
зеник щирий націоналіст: хочеш побачити зеників - їдь на Майдан Незалежності
зíна див. мусор
зіновський див. мусор
зíппо: закинути зíппо дати прикурити
зірвáти див. поклеїти
зірватися (недок. зриватися) несподівано піти: мене задрала їхня тусовка, і я
зірвався звідти
зістрибнýти 1. див. кинутись
зістрибнýти 2. покінчити зі вживанням важких (“чорних”) наркотиків (нарк.)
з’їхати див. відмазатись
злайнувáти див. запороти
змивáтися (док. змитися) див. линяти
зміюшник див. гадюшник 1.
знімáти 1. (док. зняти) розшифровувати на слух партії окремих інструментів
(муз.): назнімались ми блюзів, тепер голова гуде
знімáти 2. (док. зняти) знайти дівчину легкої поведінки й домовитися з нею про
певні інтимні послуги: ти знімай бабу, а я знайду квартиру





 

 

зображáти (док. зобрáзити) 1) робити: давай зобразимо похавати чого-небудь; 2)
грати: як почну зараз зображати мінорний блюз, то всі собаки завиють
зóся вино “Золота осінь”
зрáда сильне здивування, переляк, сумнів: гаманець пропав... оце так зрада!
випасти на зрáду дуже здивуватися, не зрозуміти: коли мені сказали, що мене
призивають в армію, я, звичайно, випала на зраду
зсýнутися див. звихнутися
зуб образа: після того, як він мене підло кинув, у мене на нього величезний зуб
зýза див. бабки
зурíн будь-який предмет чоловічого роду: дай мені отой зурін, забув, як він
називається
зшибáти (док. назшибáти) див. стріляти
зюзік 1. див.синок
зюзік 2. див. алік
зюзьмáк див. алік
І
івáн див. даун 1.
івáнушка див. даун 1.
íзя з бéллов вино “Ізабелла”
ікрá: метнýти ікрý див. продаблитися
ілюмінáтор вікно: ну що, яка погода за ілюмінатором?
ілюмінатори див. штори
імбецил див. дебіл
інкубáтор 1. інтернат: рідко з інкубатора виходять люди
інкубáторський інтернатський: у таборі було кілька інкубаторських
інкубáтор 2. однаково одягнені люди: вся дискотека - як інкубатор, така дурна
мода пішла
інсулíнка див. капілярка
іржáвий див. рижий
іржáти (док. заіржáти) голосно сміятися: ото ми іржали, як ти перечепився!
ірокез панківська зачіска, що полягає у виголених скронях і великому гребені від
лоба до шиї: щоб ірокез мав пристойний вигляд, густо полийте його пивом
іхтіандр: годувати іхтіандра блювати
викливати іхтіандра блювати
ішáк людина, що тяжко працює: не будь таким ішаком, робота не втече
ішáчити тяжко працювати: ішачимо з ранку до ночі, й не видно цьому кінця
ішáчка дача, садово-городня ділянка: поїхали на ішачку, бо картопля не
полена
Й
йóжик мотоцикл ІЖ
йок див. голяк
йóли-пáли вигук, що передає незадоволення або самовихваляння, залежно від
контексту
йóлка в’єтнамець: на бавовняній фабриці у нас одні йолки працюють
йо-майó див. йоханий бабай





 

 

йóперний теáтр див. йоханий бабай
йóсипів дід див. йоханий бабай
йоханий бабай вигук на позначення різкого незадоволення, евфемізм
К
кабáк ресторан або кафе, де розпивають спиртне: буде зарплата, всіх поведу в
крутий кабак
кабактерія див. кабак
кабáчник музикант, котрий грає по ресторанах: після того як нашого
барабанщика вигнали з театру, він пішов у кабачники
кабздéць див. капець
кабýча див. кобила
кавáлок 1. див. децил
кавáлок 2. див. штимп
кагáл юрба, багато людей: серед ночі в гуртак приперся кагал банабаків
кажан шкіряна куртка
казáн див. диня
казинó див. контора
казкáр див. андерсен
казки див. лапша
кáїн людина, що скуповує крадені речі
кайф задоволення, приємність: який кайф лежати в гарячій ванні й пити холодне
пиво!
по кáйфу подобається, добре: мені по кайфу Вагнер; а кому не по кайфу, може
не слухати
кайфувáти (док. покайфувáти) отримувати насолоду: так хочеться заритися
в гарячий пісок і кайфувати
кайфóвий дуже гарний: кайфова погода сьогодні, чи не так?
кайфолóм людина, що псує іншим задоволення: нам було так добре без цього
кайфолома
кайфолóмщик див. кайфолом
какáшка кіноконцертний комплекс: в суботу в какашці намічається рок-концерт
кал див. лажа
каламбесити (док. закаламбéсити) див. бацати
каланчá див. шланг
калáш автомат Калашникова (арм.)
калдирити (док. закалдирити) див. бухати
калим гроші, що сплачуються за товар чи послугу неофіційно або над норму:
зарплату не платять, живемо на одних калимах
кáліч 1. незграбна людина
кáліч 2. рука
калóша колонка (муз.)
камбóджа важка робота: справжня камбоджа - набирати словник сленгу
кáмпус рюкзак із маскувального брезенту
канáт див. трос
канáти див. хиляти
кандьóхати (док. покандьóхати) забиратися геть: кандьохай своєю дорогою, поки
звізди не отримав





 

 

канíстра див. курва 1.
кантáр див. кантор
кантóй див. капець
кáнтор кіоск з обміну валют: другий тиждень мою пожмакану десятку ніякий
кантор приймати не хоче
кáнцер 1) хвороба: здається, підхопив канцер у поїзді; 2) хворий: раз ти канцер,
то не страждай, а йди додому
капéць 1) кінець, невдале завершення справи: капець моїм планам на літню
відпустку; 2) дуже погана ситуація: з моїм навчанням повний капець
кáпець складний джазовий акорд: досить грати капці, треба грати просту
музику
капілярка маленька голка на одиниці (нарк.)
каптьора див. точка
капýста 1. див. бадилля
капýста 2. див. бакси
карабáх розвалена будівля: для справжнього хіппі нічого не варто пожити рік в
якому-небудь карабасі
карáкулі пальці
карáсь солдат, що прослужив півроку на флоті (арм.)
карємáтка поліуретанова туристична пінка, яка стелиться під спальний мішок
кáркати говорити: досить каркати про те, що могло би бути
карл маркс бородатий чоловік: ми тебе бачили в гадюшнику з якимось карлом
марксом
карнавáл розмова
картина див. масть
касáтік див. заха
кастрюбальця див. масли
катакомба брудна вокзальна проститутка: нормальна подруга, а з вивіски як
катакомба
катáложний див. класний
кáтанка підроблена, несправжня горілка: напилися сибірської катанки, тепер хоч
помирай
катати грати в більярд
катафóт відбивач світла на велосипеді: пацани знайомі продають катафоти,
нікому не треба?
катерина див. катя
катеринка 1. широкосмуговий динамік (муз.)
катеринка 2. магнітофон: накрилась моя катеринка з кінцями
кáтя сто грошових одиниць: позич катю гривень
кафнó лайно
качáн 1. див. диня
качáн 2. сто тисяч грошових одиниць: контору кинули на качан баксів
качáтися (док. накачáтися) нарощувати мускульну масу за допомогою фізичних
вправ: один дружок два роки качається, так він бика кулаком убити може
качéлі з’ясування стосунків шляхом застосування фізичної сили: тусовка поїхала
на район на качелі
виписувати качéлі бити: один придурок наїхав на контору, так ми йому
таких качелів понавиписували, що досі відкачують





 

 

качило див. качок
качóк 1) той, хто займається бодібілдінгом; 2) масивна, мускулиста людина
качýм 1) мовчанка; 2) сон
качумáти 1) дрімати: глянь, якийсь крендель під кущиком качумає; 2) мовчати:
поки йде запис, усі качумають
качумíссімо дуже тихо: якщо вже прийшов на репетицію, поводься качуміссімо
кáша смажена конопля (нарк.)
кашкéт див. мусор
квак звукоперетворювач з квакаючим звуком (муз.)
квáкер див. квак
квакýшка див. квак
квартирáнт 1. воша: в кого це ми набралися квартирантів?
квартирáнт 2. вантажник у гастрономі: є можливість влаштуватися
квартирантом
квáсити (док. заквáсити) див. бухати
квач вигук на позначення невдачі: ну, повний квач з рефератом: така єрунда
кéглі див. ласти
кéди: скажи дєду в кéдах вислів для вираження недовіри
кéнгур світер з капюшоном, переважно із зображенням якого-небудь рок-гурту
кенгурýшка див. кенгур
кент див. чувак
кеп капітан (арм.)
кéпка таксист: давно вже не їхали з такою балакучою кепкою
кéша див. вася
Київбухтóрг див. кобіта 2.
кинути обдурити: контора виявилася несерйозною, кинула мене на зарплату за
два місяці
кидняк обман, ситуація, коли дурять: мені багато наобіцяли, але складається
враження, що це кидняк
кидáлово див. кидняк
кинутися померти: у нього кинувся якийсь багатий родич і залишив купу бабок
киряти (док. закиряти) див. бухати
накирятися див. набухатися
кир див. бухло
кислий ангідрид (нарк.)
кислота ЛСД, галюциноген (нарк.)
кислóтник наркоман, що вживає лізергінову кислоту (нарк.)
кисляк біле сухе вино: в гастрономі хліба нема, а стоїть один кисляк
кишéня: мáти на кишéні бути при грошах
кишéня: упáсти на кишéню див. упасти на хвіст
кишка черга: в цій довжелезній кишці я й стояти не хочу
кишки див. прикид
кізяк: метнýти кізяк справити велику нужду: назріла необхідність метнути
кізяк; я повернусь через п’ять хвилин
кíкос див. лох
кілешувáти 1. думати, мекитувати: ти кілешуєш, що робити далі?





 

 

кілешувáти 2. розбавляти водою спиртне, щоб не помітили зменшення його
кількості: вийшли на хвилинку, заходимо, а ця зараза випила півпляшки,
сидить і кілешує
кілогрáм літрова пляшка горілки: якщо пити щодня кілограм на двох, то добра
не жди
кімарнýти 1. поспати: сходжу трохи кімарну
кімарнýти 2. скинути на когось свою роботу: кімарнула б я оцей комп’ютер, та
нікому
кімнáта: однометрóва кімнáта туалет: як ти можеш жити в хаті без
однометрової кімнати?
кіндерсюрприз див. плейшнер
кінó 1. див. цирк
кінó 2. романтична історія: у цієї подруги що не день, то нове кіно
кінозал: катрусин кінозал сукупність національно-демократичних сил
кінчáтися див. іржати
кíпіш 1) великий шум із-за дрібниці: має бути соромно на четвертому курсі за
оцінки кіпіш піднімати; 2) міліцейська облава
кірзáк див. гальмо
кірпíч: купи кірпíч фраза, що її говориться з метою набриднути кому-небудь
кíшка гуляща жінка: одружився з кішкою, а тепер хоч повісся
клáва див. альбіна
клавесин ненормальна людина: вони пролетіли, бо звязалися з цим клавесином
клáдка: дáти клáдку повністю й невиправдано довіритися незнайомій людині
клас вигук, що передає захоплення
клáсний гарний, якісний: подаруйте мені на день народження книжку, але
класну
клáсно дуже добре: все було класно, поки не прийшли гості
клáсти (док. поклáсти) див. забивати
клéпач молоток
клешня акорд: таку складну клешню з переляку можна й не взяти
кливаки зуби: ти своїми гнилими кливаками цю кістку не розгризеш
кликýха див. поганяла
клієнт див. чувак
клíзма пустий пластмасовий балон з-під прохолоджуючих напоїв
клíніка дивна поведінка: припиніть клініку під час лекції
викóнувати клíніку дивно себе поводити: виконувати клініку перед
незнайомими людьми небезпечно: це може виявитися ваш декан
клíтка дискотека
клок годинник: зупинився клок, мабуть, батарейки сіли
клóун див. клавесин
клубняк куртка з емблемою якого-небудь спортивного клубу
клýня 1. див. диня
клýня 2.: валити в клýню бити
клýня 3.: піди в клýню та й повíсся класична відповідь на питання, як віддати
гроші
кльóвий див. класний
кльош див. вазонок
клювати (док. заклювати) засинати: за цим комп’ютером хто хочеш заклює





 

 

клюзéт див. дабл
клюшка 1. дівчина
клюшка 2. палка: один кавалок двічі на мотоциклі розбивався; тепер ходить із
клюшкою
клюшки див. ласти
кляпи клавіші (муз.): кляпи вступають після соло
кобзон співак, що працює в естрадному жанрі: був таким крутим металістом, а
став кобзоном
кобила жінка чи дівчина, переважно тілиста (знев.): я не можу зійти з місця, бо
оця кобила стоїть на моїй нозі
кобíта 1. див. подруга
кобíта 2. спеціалізований кіоск з продажу спиртних напоїв (КБТ): в сусідній
кобіті сьогодні дуже класне вино продається
ковбáсити 1. давати негативний ефект після передозування наркотиків (нарк.)
ковбáсити 2. (док. заковбáсити) див. бухати
ковбасня 1. група людей, що разом випиває
ковбасня 2. див. фігня
код кодеїн (нарк.)
кóда кінець: робота підхадить до коди, пора й додому
козá див. баба
козáк: козáк єрусалимський див. маланець
козéл 1. див. мусор
козéл 2. погана людина, наволоч: раз він назвав нас козлами, то йому не жити
козлити (док. закозлити) принижувати: не круто так козлити сусідів
козлодóй див. мудак
козлюка див. козел
кóко кокаїн (нарк.)
кокс див. коко
колгóсп погана, нецікава компанія
колгóспник державна програма радіо: по колгоспнику прогноз погоди віщають
колéса 1. див. велосипеди
колéса 2. див. шкраби
колéса 3.: стáти на колéса купити машину
колесó таблетка (нарк.)
колимага машина, переважно не дуже нова: найдешевше буде поїхати в Крим на
моїй колимазі
колискова дуже важкий рок: коли сусіди дістають, ми їм включаємо нічну
колискову
колійóва: колійóва спрáва все добре: - як там наш проект? - колійова справа!
колóда див. дошка
колóк колоквіум: розійдись, народ, студенти на колок запізнюються!
коломпóцати мішати: хто останній раз коломпоцав кашу?
коломпóцалка копистка: хто заважатиме, отримає по лобі брудною
коломпоцалкою
колотити: колóтити понти 1. див. брехати
колотити: колóтити понти 2. товаришувати: ти з цим убивцею понти колотиш?
кóля людина з невисоким статусом в певному соціумі, але більшим, ніж
шістьорка





 

 

колядувáти: іди колядуй помірно ввічлива відмова зробити щось
комáнда див. бенд
кóмбік колонка, на яку виводиться тільки звук певного інструмента (муз.)
комерсáнт бізнесмен, що робить великі гроші
кóмі комуніст: скоро буде демонстрація комі; хто хоче подивитись на
безплатний цирк, пішли зі мною
комóк броньований комерційний кіоск: здавалося б, такий неприступний комок, і
так його вночі грабонули
комóрка див. точка 1.
композитор людина, що п’є лосьйони та одеколони: композитор - остання
стадія деградації хрона
композиція злиття декількох одеколонів в один з наступним їх випиванням:
найкраще робити композицію з вітчизняних одеколонів
компрéсор охоронець на дискотеці: хотів був піти працювати компресором, та
здоров’я пошкодував
кондуїт шкільний журнал: сусід по парті нахапався двійок, украв в учительській
кондуїт і спалив
конина коньяк: конина - партійний напій, бо від нього менше тхне
кóні 1. дівчата: гарних коней на Бродвеї шукай
кóні 2.: двигнути кóні див. склеїти ласти
кóні 3.: мочити кóні див. приколюватися
кóнса консерваторія: наш барабанщик закінчує музло і хоче вступати до
консерви
консéрва див. конса
консéрви див. клок
контóра 1. установа, організація:не ходи в ту шарашкину контору, там тебе
точно кинуть
контора 2. компанія: в нашій конторі таким жлобам не місце
контóра 3. дитяча кімната міліції: пів нашого класу побувало в конторі
контрабáс контрабанда: можна контрабасом і трохи грошей заробити, а
можна й залетіти конкретно
контрóль пересвідчення, що шприц потрапив у вену (нарк.)
контропóц контрабас (муз.)
кончемир див. кончелига
кóнчений поганий, не вартий доброго слова: бачила твого колишнього чоловіка;
зовсім кончений став
кончелига дурна людина, що викликає роздратування: не хочу більше пиячити
з цим кончелигою
кончинник див. кончелига
коньки див. капець
конюшня див. гадюшник
копáти (док. покопáти) шукати: копни, де там минулорічні конспекти
копита див. ласти 2.
копíлка 1. кіт: давай напоїмо копілку валер’янкою
копíлка 2. травма голови: було недавно пікетування кабміну, то, кажуть, не
обійшлося без копілок
кóра весела історія, вдалий жарт: тю на вас, таку кору пропустили!
корá процес перед ангідрацією (нарк.)





 

 

корабéль сірникова коробка маріхуани (нарк.)
кóржик музичний інструмент фірми “Корг”
кóрка див. ксіва
корóбка 1.: коробка передач див. ящик 1.
корóбка 2. див. мурашник
корóбка 3. пакунок метану (нарк.)
корóбка 4. автомобіль марки Jeep
корóбка 5. див. корабль
корч продукт, отриманий в результаті реакції (нарк.)
корчí 1. див. граблі
корчí 2. непрохідна місцевість: забрів у ці корчі, тепер не знаю, як вибрести
косáр 1. скрипаль (муз.)
косáр 2. див. штука
косар 3. той, хто намагається уникнути служби в армії (закосити)
косити 1. (док. закосити) див. динамити 1.
косити 2. (док. закосити) наслідувати когось: найпростіше не придумувати своєї
музики, а тупо закосити під “Бітлз”
космонáвт солдат спецназу в шоломі: коли ми пікетували Верховну Раду, стояло
три ряди простих ментів, а за ними - ряд космонавтів
кóсмос: відірвáтися в кóсмос отримати від дискотеки небувалий катарсис
костиляти (док. покостиляти) див. гребти 1.
кóсті: перекидáти кóсті див. гребти 1.
косýха шкіряна куртка з косим коміром, що її носять металісти: основна проблема
мого брата - де взяти триста баксів на косуху
косяк велика самокрутка з маріхуани чи коноплі (нарк.)
забивáти косяк готувати самокрутку з маріхуани чи коноплі (нарк.)
приколóчувати косяк див. забивати косяк
котéл басовий барабан (муз.)
кóтик людина, якій винесли смертний вирок: ти не маєш рації, котику; можеш
писати заповіт
котлéта автобус: сідаєш на цю котлету і їдеш до кінцевої, там я і живу
котли див. клок
кóтя див. манюня
кóфер див. кофр
кофр чехол для гітари (муз.): купи собі, нарешті, кофра, бо вгробиш гітару зовсім
кóца кішка
коцати (док. покоцати) бити: гості п’яні всі чашки покоцали
покоцаний побитий
коцалка бійка
кочергá: на кочерзí трохи п’яний: досить ста грам, щоб я був на кочерзі
кошáк кіт
кошáлка див. ракушка 1.
кравáтка 1.: дати під краватку вдарити по геніталіях
краватка 2.: попрасувати краватку заспокоїтись: сходи, друже, попрасуй
краватку, бо з тобою неможливо розмовляти
кравчýчка маленький возик, до якого прикріпляється сумка: зараз із кравчучками
в метро не пускають
крайняк крайній випадок: залишилось усього десять баксів на крайняк





 

 

крáля дівчина
крáник незайманий хлопець
кранти див. капець
крáпка 1) місце зустрічі: давай домовимось про час і крапку; 2) див. точка
красняк червоне сухе вино
крезá божевілля: екзистенційна філософія - справжня креза
крезóвий божевільний: невже ти думаєш, що народ пристане на такий
крезовий план?
крезýшний див. крезовий
крезонýтий див. крезовий
крезонýтися з’їхати з глузду: треба ж так крезонутися - на всю стипенію квітів
накупити
крезячитися див. виконувати клініку
крейзіхáус божевільня: у нас не гуртожиток, а крейзіхаус
крейцéри див. бабки
крéмпель фрагмент візерунку на татуюванні
крéндель див. чувак
кривýлі див. ласти 2.
кримінáл темна й непевна справа: не вплутуйте мене в цей кримінал, і без нього
купа проблем
криса той, хто краде у своїй компанії: узнаємо, хто ця криса, приб’ємо на місці
крисятник див. обізянник
кришка: кришка унітазу див. аеродром
криштáль: оперáція “криштáль” здавання пустих пляшок у приймальний пункт
склотари: після дня філолога проводимо операцію “кришталь”
кріпáк див. лох
кріпиш див. кріпляк
кріпляк кріплене вино: найтяжче похмілля після кріпляка
кров: кров з нóсу течé ширінька розщібнулася
кроїло той, хто при розподілі забрав собі більше за інших: якби ми знали, що ти
такий кроїло, не бачив би ти бабок і близько
крутéлик “новий русскій”, людина, що недавно дуже розбагатіла, але в душі
залишилась гопником: в цю кав’ярню ми не ходимо, бо в ній засідають
крутелики
крутий 1. дуже гарний: скоро буде крутий рок-концерт, пора збирати гроші
крутий 2. гопник, з яким краще не зв’язуватися: он іде два крутих, тікаємо
дворами
крутило звукорежисер: треба домовитися з крутилом, щоб виставив гарний звук
крутити: крутити нóги див. линяти
крутькó див. крутелик
ксíва посвідчення особи
ксíвник торбочка для документів, що носиться на шиї: зроби собі ксівник, бо
всі папери погубиш
ксюша див. двір
кубани див. ласти 2.
кýбик кафе: хавати по кубіках - здоров’ю шкодити
кýбік колонка (муз.)
кýбіки див. мотор





 

 

кýзня гараж, де перепродують крадені машини: у шефа вкрали машину, а знайшли
її в кузні через два дні
кульóк 1. пакет маріхуани (нарк.)
кульóк 2. інститут культури: в кульку відкрилася дискотека; давайте сходимо
кумáр 1. наркотичне похмілля (нарк.)
розкумáрюватися (док. розкумáритися) зняти похмілля (нарк.)
кумáр 2. тяжке повітря, насичене сигаретним димом: як можна працювати в
такому кумарі?
кумáр 3. людина, яка любить набридати іншим дурними розмовами: прийшли
вчора два кумари, і ніяк їх було вигнати
кумáрити мати погане самопочуття: здається, тебе кумарить; піди краще поспи
кýмпол лоб: обережно, дорогі гості, не вдартесь кумполом об низький одвірок
кундýс див. бабай
купити схилити на свій бік: на цю ідею мене не купите, бо вона нереальна
купитися (недок. куплятися) згоджуватися на чиюсь сумнівну пропозицію: не
можу повірити, що хтось купився на таку очевидну дурницю
кýрва жінка легкої поведінки, до того ж з поганим характером: в нашій школі
завучка - справжня курва
кýрвитися (док. зкýрвитися) гіршати, регресувати: за два роки. що він п’є,він
страшенно зкурвився
курвóметр міфічний прилад для вимірювання ступеня зкурвленості: на цього
придурка навіть курвометр зашкалює
курдупель чоловік низького зросту: якщо скажеш курдупелю, що він курдупель,
добра не жди
курдюк великий живіт: менше їж тортів, щоб менший був курдюк
курибáнити (док. розкурибáнити) курити маріхуану чи коноплю (нарк.)
кýрка дівчина
кýрятина курево: курятина закінчилась, і грошей нема: куримо бамбук
кусóк 1. тисяча грошових одиниць: якби десь узяти кусок баксів, можна б
купити музичний центр
кусóк 2. прапорщик (арм.)
кутýзов одноокий: будеш битися з гопниками - матимеш шанси стати
кутузовим
кýфер див. кофр
кýхня 1. барабанна установка: така кухня затягне баксів на шістсот
кýхня 2.: не при кýхні не в курсі справи
кучмовóзка величенький возик для перевезення багажу: не влазить торба на
кравчучку, пора купляти кучмовозку
Л
лáба музика: в цього нового гурту непогана лаба, але слабі тексти
лабанджóс див. лаба
лабáти 1. (док. злабáти) грати музику: хто може злабати старий добрий джаз?
лабáти 2. працювати: старий холодильник ще лабає, але дуже скоро заглохне
лáбух 1) музикант взагалі: в кав’ярні “Блюз” засідають одні лабухи; 2) музикант,
який заробляє на життя грою в ресторанах: з нього не вийде віртуоза, він
просто лабух і все життя проведе в кабаках





 

 

лавé див. бабки
лáжа фальш (муз.): коли ми вилізли на сцену вперше, була страшна лажа
лажáти (док. налажáти) фальшивити, робити щось неправильно: скільки
можна лажати в одному й тому ж місці?
лажóвий поганий, неякісний: не уявляєш, наскільки лажовий був цей
фестиваль
лажóво погано: ох і лажово ж я граю на гітарі
лажонýти див. підставити
лажонýтися зробити дурницю: як я лажонувся, що з нею зв’язався
облажáти забракувати: вокаліст забув слова, і публіка нас облажала
облажáтися осоромитися: перед виступом майже не було репетицій, тому
ми повністю облажалися
облажáти забракувати: вокаліст забув слова, і публіка нас облажала
облажáтися осоромитися: перед виступом майже не було репетицій, тому
ми повністю облажалися
ламáти не хотітися: як ламає на вихідних ходити в бібліотеку!
ламáтися примушувати себе довго вмовляти: не ламайся, бери пляшку і ходімо на
банджо
лáмпочка: до лáмпочки див. монопенісуалє
лáпи кінцівки: не лізь до моїх книжок своїми брудними лапами
лапшá брехня: у твою лапшу давно ніхто не вірить
вíшати лапшý на вýха брехати
лапшáти (док. налапшáти) брехати: тобі що не налапшай, ти й повіриш
ларь комерційний кіоск: чи є бажаючі сходити в ларь по пиво?
лáсти 1. див. капець
лáсти 2. ноги: на твої ласти ці шкраби не налізуть
лáсти 3.: склéїти лáсти померти
латина латиноамериканська мелодія (муз.)
лафá див. кайф
лáхати див. іржати
лах: дéрти лáха див. іржати
лéбідь: гнáти лéбедів див. наїхати
ленінгрáдка маленька доза алкоголю: завтра рано вставати, більше ленінградки
я пити не буду
лєпінь піджак: кльовий лєпінь, дай поносити
летьóша лейтенант (арм.)
лизáти див. прогинатися
лимар ледар
лимóн 1. див. кислий
лимóн 2. мільйон грошових одиниць: якби я знайшла лимон баксів, першим ділом
почала б балотуватися в парламент
линяти (док. злиняти) втекти: за нами гналося три мента, але ми злиняли
липа фальшивка: це не фірмові джинси, а якась липа
липовий фальшивий: на моїх очах зловили в електричці мужика з липовим
чорнобильським посвідченням
лист партитура (муз.)
личинка: відклáсти личинку див. продаблитися
личка див. репан





 

 

лівáк представник лівих сил (соціалістів): занадто багато ліваки останнім часом
виступають
лівáчити займатися справами, які варто приховати: він каже жінці, що в нього
вечірня зміна, а сам іде лівачити
лíвий 1. такий, що не стосується до справи: щоб під час роботи не було ніяких
лівих балачок!
лíвий 2. не дуже законно здобутий: навряд чи доцільно афішувати свої ліві гроші
літрбóл змагання з пияцтва: приходьте в суботу в гості, буде чемпіонат з
літрболу
ліхтáр див. бланж
лоб: вузький лоб, широкі плечі див. качок
локáтори вуха: не розвішуй локатори, ніяких секретів усе одно не почуєш
лом ліньки: страшний лом вставати в шість ранку
ломи див. облом
лопáта 1. ложка;
лопáта 2. гаманець, портмоне
мáти на лопáті мати гроші: якщо маєш щось на лопаті, кинь мені децил
грошей упáсти на лопáту див. упасти на хвіст
лопáта 3. краватка: перший раз вдягнув лопату на власне весілля
лопýх 1. чебурек: приходь увечері на лопухи
лопýх 2. див. чижик
лось великий, масивний чоловік
лох некмітлива людина, переважно з провінції: якась дивна у неї компанія - одні
лохи
лоховскáя заманíловка несолідне підприємство, яке в перспективі обдурює
довірливих: не ведися ти на це оголошення. воно пахне лоховською
заманіловкою
лохонýти обдурити: навіть не пробуй мене лохонути, ти для цього занадто
дурний
лохонýтися вчинити дурницю, бути обдуреним: коли надходить така
неймовірно вигідна пропозиція, мимоволі починаєш боятися лохонутися
лоходром місце, де збираються чи масово живуть лохи
лошáрік див. лось
лунохíд міліцейський “бобік”
лýпіки окуляри: в оцій оптиці торгують якимись дуже крутими лупіками
лупстрáч людина з випуклими очима: такий лупстрач раз на сто років
трапляється
лушпéк див. лох
льóлік див. мусор
льóша хлопець з відкритим ротом і в окулярах: ти, льоша, тебе треба
показувати в зоопарку
люксýс тістечко: болить живіт, бо обжерлися здуру люксусів
люфа див. маслина
лягáвий див. мент
лякáти: лякáти унітáз див. стругати
ляля див. клас
ля-мінóр див. два-чотири
лямпáк лампочка: давайте купимо лямпак, набридло митися навпомацки





 

 

ляпший найкращий: коли ми зустрічаємось із ляпшим корєшом, нам море по
коліно
лярва див. курва
М
мáвпа жінка (знев.): не дам жодній мавпі закувати себе в кайдани
маг див. гамнітохвон
магáр магарич: по дружбі витягнемо цю шафу хоч на дах всього-на-всього за
магар
мажóр 1. грошовита молода людина, що вдає з себе аристократа: іноді цікаво
прикинутися мажором і подивитися, як на це реагуватиме публіка
мажóр 2. молода людина, що живе за рахунок заможних батьків: я міг би бути
мажором, але мені соромно брати у батьків гроші
мажóрство псевдоаристократична поведінка й манери: не пити пива - це просто
мажорство
мáза сенс: немає мази йти на роботу, все одно вже пізно
мазило той, хто постійно промахується: мазило ти, огризком в урну не попадеш
мазýтчик онаніст
мазя добра ситуація: все на мазі, можеш приїжджати
мáйка футболка: подаруйте мені на день народження майку з “Металікою”
макáка мотоцикл *Мінськ*
макарóн див. труба
макарóнник 1. див. прапор
макарóнник 2. італієць
маклабáн див. диня
малáнець єврей: півміста маланців в Ізраїль полиняло
малахóльний див. клавесин
малий наймолодша людина в тусовці: на сейшені була всього пара олдових, а то
все малі
малина веселе життя, гарне самопочуття: на першому курсі була малина: кожен
день - свято; а тепер, на четвертому, вже все набридло
мальвíна гарна дівчина: мальвіна і пляшка коньяку - ось що потрібно людині для
щастя
малювáтися 1. (док. намалювáтися) фарбуватися: вона може малюватися
годину, а потім все стерти і почати спочатку
малювáтися 2. (док. замалювáтися) виставляти себе у вигідному світлі: не думай,
що раз ти прийшов ізамалювався. то вже отримав цю роботу
малява записка, послання: передай маляву моїй подрузі, бо я не можу її
дочекатися (гопн.)
мáма 1. 1) красива молода жінка з дитиною; 2) повна жінка
мáма 2.: бíла мáма див. білка
мамóн див. курдюк
Мамýда міфічна істота, бог пива й маріхуани
манáгер менеджер (муз.)
мáнічка нав’язлива ідея: у шефа манічка, що він страшенно привабливий чоловік
маньяк надмірно захоплена чимось людина: цей маньяк прочитав усі твори
барокових поетів і половину вивчив напам’ять





 

 

маньячити надміру чимось захоплюватися: якщо ти будеш так маньячити
над навчанням, не залишиться часу, щоб просто жити
манюня лагідне звертання до жінки: слухай, манюня, йдем вип’єм коньяку
мáпет-шóу цирк: в місто приїжджає мапет-шоу
марафéт див. наркота
марафóн вживання ефедрінопохідних однією й тією ж компанією протягом
тижня
мáр’я івáнівна див. трава
маргарин: п’ятнáдцять пáчок маргарину див. гальмо
мармиза див. фейс
мартéн див. банька
маршовí див. парнас
мáса: давити мáсу спати
масувáти спати
мáси люди: маси дурні; що їм не наобіцяй - у все вірять
маслáти див. гребти
масли див. граблі
маслина 1. ґуля: іду собі, раптом перечіпаюсь і падаю; а на другий день посеред
лоба здоровезна маслина
маслина 2. пістолет: не тич мені маслину під носа, я тебе не боюсь
мáсний див. нефор
масть татуювання: хочеш масть на всю спину?
мáти ігнорувати, не визнавати: мав я цей спецкурс разом з усією кафедрою
мáти на увáзі див. мати
матрáс 1. людина в смугастій одежі
матрас 2. прапор США
матрáти див. пасти
мать звертання до жінки: чуєш, мать, не розміняєш п’ять гривень?
матюкáльник рупор, гучномовець: все для мітингу готове, залишилось дістати
матюкальник
мáцанка кулька з пластиліну
машина див. баян
машинка див. баян
маяк попередження: кинь маячок, коли приходити
маякнути попередити: хоч би хто маякнув, що мусор іде
маячити привертати увагу: пішли швидше, не хочу під деканатом маячити
м’ясо 1. див. ракушка 1.
м’ясо 2. див. валево
м’ясорýбка 1. м’ясокомбінат: якщо працюєш на м’ясорубці, голодний не
сидітимеш
м’ясорýбка 2. велика бійка з серйозними наслідками: вчора під гуртаком була
така м’ясорубка - три “швидких” приїжджало
медáльний: цап медáльний див. мудак
медицина горілка: щось не спиться, треба прийняти медицини
мелíзм див. понт
мен найголовніша людина в напівкримінальному середовищі, яка має контроль
над грошима
менінгíт непроста проблема: з фінансами останнім часом просто менінгіт





 

 

менінгíтка пов’язка на голову, що закриває тільки вуха: від менінгітки до
запалення мозку - один крок
мент міліціонер: життя було б прекрасним, якби не менти
ментовóзка див. лунохід
ментокрилий мусоршмíтт міліцейський вертоліт
ментýра міліцейська дільниця: не встигли випити по пляшці пива, як нас уже
загребли в ментуру
мерс автомобіль марки Mercedes
металíст людина, що слухає музику в стилі метал: під нашим будинком кожен
вечір збирається тусовка металістів
метáн анаболічний нестероїд
меч-кладенéць широка краватка: таким мечем-кладенцем хоч втирайся
милитися (док. намилитися) збиратися: куди ви намилились під такий дощ?
мильниця 1) дешевий японський магнітофон; 2) маленький фотоапарат з
авторегуляцією
мистéць графоман: багато мистців останнім часом розвелося, і всі вважають
себе невизнаними геніями
миша кишеньковий злодій
мíзки електронна начинка в обладнанні (муз.)
гітáрні мíзки звукозйомники, радіатори та інші пристосування від
електрогітари (муз.)
мíкі-мáус представник західноєвропейських лівих сил, який відмовляється
спонсорувати український лівий рух
мільтóн див. мент
мíнік платівка, на кожній стороні якої лише одна пісня (муз.)
мíнус фонограма, на якій записане аранжування без голосу: люблю співати під
мінус
мінусíвка див. мінус
міньйóн див. мінік
мірафóн див. патик
мíсце: до однóго мíсця див. монопенісуалє
мішíгін див. вася
мíшка літак МІГ-28
мокрýха вбивство: як пришили корєшу мокруху, то насилу його відмазали
мокруха вбивство
молéкула див. синок
мóлодь: молодь України див. зеленка
молокó продукт варки коноплі в жирах (нарк.)
монгóл див. мудак
монопенісуáлє байдуже: мені глибоко монопенісуалє, прийдеш ти на день
народження чи ні
моргáла очі: хто буде виступати, тому моргала повиколюємо
мордáція морока: коли вже закінчиться мордація з іспитами?
мордóпис обличчя: після вчорашніх боїв весь мордопис маю забарвлений синім
мóркатися тинятися без справи: хто моркатиметься під ногами у зайнятих
людей, того будемо посилати на фіг
морквинка руда дівчина: у нас в тусовці піонерка, така маленька морквинка





 

 

морóзити (док. зморóзити) говорити дурниці й недоречності: прийшов незваний
один толік в непідходящий час і таке морозив, що на голову не налазило
мотóр серце: щось мотор геть перевівся на барахло, пора лікуватися
мотóр таксі: беремо мотор, бо вже ноги не носять
мотýзка шнур від апаратури, що лежить на сцені (муз.)
мочáлка див. баба
мочилово 1. бійка: насилу вибрались із цього мочилова
мочилово 2. голосна гра (муз.): припиняйте своє мочилово, бо вже болить голова
мочити 1. (док. замочити) 1) бити: ох і мочили вчора нас гопники; 2) вбивати: цей
придурок напився і замочив бездомну собаку
мочитися битися: чого це в тебе багнюка в волоссі, мабуть, мочився з
кимось?
мочити 2. (док. замочити) грати (муз.): завтра збираємось і мочимо з ранку до
ночі
мóщі: кинути мóщі див. вписатися
мудáк дурна, шкідлива людина (лайл.): новий бухгалтер виявився мудаком: украв
зарплату і з нею втік
мудóвий поганий: якийсь мудовий фільм, перемкни на інший канал
мужик див. чувак
музá: новá музá небанальна й екстравагантна річ або подія: чув нашу блюзову
композицію? Згодься, що це в натурі нова муза
музбýрса див. музло
музéй дорогий магазин: є музей, де продається така штука, але немає прайсу
музжóп магазин, де продається музичне начиння:
музилище див. музло
музлó музичне училище: де ти вчишся? - в музлі
мýкати (док. мýкнути) див. морозити
мýлька 1. див. заморочка 2.
мýльку травити див. грузити
мýлька 2. ефедрін (нарк.)
мýльочний той, хто вживає ефедрін (нарк.)
мýлька 3. густий гребінець
мумітроль людина з великими очима, вухами й носом: у них вся сім’я мумітролі
мурáха мурашиний спирт
мурáшник дев’яти- й більше поверховий будинок: живемо в мурашнику,
мурзíлка порнографічний фільм: хочеш, то можемо подивитвся мурзілку
мýрка жінка, що не знаходиться в когось на утриманні, а працює сама
мусáрня див. ментура
мýсор див. мент
мусорський див. сука
мусорфáлос див. демократизатор
мустáнг воша: привозити з літнього табору мустангів - добра традиція
учнівської молоді
мутáнт 1. велосипед: давай поїдемо в похід на мутантах
мутáнт 2. див. лох
мутáнт 3. людина, що може зробити щось надзвичайне: він такий мутант, що
газетну сторінку за секунду запам’ятовує
мýтєво див. ширка





 

 

мутити 1. (док. замутити) придумувати, робити: непогано було б замутити
кілька нових пісеньок
замýтка придумка, цікава ідея: є така замутка, щоб піти в похід на байдарках
по якій-небудь гірській річці
мутити 2. (док. намутити) поводити себе незрозуміло, не давати чіткої відповіді
на пропозицію: ми запрошували його на вечір, але він почав щось мутити і,
мабуть, не прийде
мутóн впливова людина в мафії
муха дівчина, що не характеризується сталістю в симпатіях: це така муха, що на
її вірність особливо не розраховуй
мухомор 1. див. мусор
мухомóр 2. людина, що п’є тільки вино: тяжко мені, мухоморові, з вами,
алкоголіками
Н
набíй див. наводка
навóдити понти переживати з приводу неможливості певної події: - в цьому
магазині, напевно, вже закрито. - не наводь понти, підемо швидше і
встигнемо
навóдка розсекречення певної таємниці, що йде на збиток певним особам: цей
мусорський пентюх дав ментам наводку на нашу контору, робота
накрилась
навóдити (док. навести) розкривати певні секрети: один друг навів мене на
класний і не дуже башльовий кабак
нагрíти див. лохонути
надíйний див. солідний
надратися див. нажертися
нажéртися напитися: ну й нажерлися ж ви вчора, товаришу Тихонов!
нажити див. лохонути
нажлоктáтися див. набухатися
наїхати (недок. наїжджáти) розкритикувати, вступити в конфлікт з кимось: якщо
будеш на мене наїжджати, отримаєш по голові
наїзд серія критичних зауважень: що це за наїзди на мене за моєю спиною?
найтувáти (док. перенайтувати) ночувати: в тебе є де в Чернігові
перенайтувати?
накатéлло друг, з яким разом пиячиш: мій шеф з накателлом пішли
остограмлюватися
накачаний див. качок
наколка див. масть
наколóти 1. (недок. накóлювати) витатуювати: мій старий ще в молодості
наколов собі на спині портрет першої жінки, тепер на пляжі не
роздягається
наколоти 2. обдурити, пожартувати з когось
накотити (недок. накóчувати) випити: все, що тобі треба - накотити холодного
безалкогольного пива
накритися (недок. накривáтися) зруйнуватися: всі наші плани накрились за одну
хвилину





 

 

налапапáм див. монопенісуалє
наливáйка кафе, де відпускають спиртне на розлив: в наливайку ходити дорого,
краще купити цілу пляшку
наплéчник див. плечик
напряг несподівана неприємність: зрозуміло, якщо не вчити нічого, на іспиті
виникнуть напряги
напряжний такий, що викликає почуття дискомфорту: ти сьогодні такий
напряжний, піди краще поспи
напрягáти (док. напрягти) викликати дискомфорт: ця новина мене сильно
напрягла
нáри: загнáти під нáри мóкрими трусáми див. закозлити
нарколига див. нарік
наркотá наркотики (нарк.)
насíння 1. кава грубого помолу: перемели ще раз це насіння
насíння 2. таргани: це чортове насіння нічим не витравиш
нафталíн музика, що її люблять люди після сорока років: наш басист підробляє в
кабаку: лабає нафталін
нацвирканий той, хто вивчив пару слів із жаргону гопників і на основі цього
вважає себе крутим: таких нацвирканих ми на раз опускаємо
нáцик націонал-соціаліст
нашийник див. жгут
нéбо: продáй нéбо див. купи кірпіч
негр 1. див. гегемон
негр 2. немита людина: з таким смердючим негром, як ти, цілуватися не буду
недорíзаний див. підісланий
немíряно багато: ходімо зі мною на фуршет, там буде неміряно бутербродів
непрýха навдача, погане самопочуття: з самого ранку непруха, нічого не виходить
нерухóмість: росíйська нерухóмість стан повного сп’яніння
неслабий див. крутий
неслáбо див. круто
нестроєвич ненастроєний інструмент (муз.): гуляє по студії дядя нестроєвич,
уже три години гітари настроюємо
нéфори неформальна молодь (хіппі), що певним чином вирізняється своїм
зовнішнім виглядом: всю рулетку нефори окупували, пройти ніде
никати (док. заникати) ховати, відкладувати: ось отримаю зарплату, половину
заникаю, а половину зразу проїм
нитка струна (муз.): щоб бас звучав як дзвіночок, треба виварити нитки в
содовому розчині
ничка 1. потаємне місце: не знаєш якусь ничку, куди можна привести дівчину?
ничка 2. схованка: він заборгував купу грошей і тепер сидить на ничці, ховається
від кредиторів
ничка 3. гроші чи запаси на чорний день: слабенька ничка, як виявилося, - всього
кілька доларів
ничкарний потаємний, прихований: є одна ничкарна кав’ярня, де дешева кава
нігéр див. негр
нíпель див. свисток
ніс: встáвити ніс див. поплутати рамзи
нічнýха нічна їдальня





 

 

ніштяк добре, нормально: - як справи? - ніштяк поки що
ніштяки рештки: чай закінчився, доведеться другий раз заварювати вчорашні
ніштяки
нóги 1. ніжки басового барабана (муз.)
нóги 2. див. ракушка
нóмер несподіваний вчинок: що це за номер, що ти рвеш свої джинси?
носорíг грузин: зараз на базарі мандарини в одних носорогів
нуль 1. див. голяк
нýль 2.: потрáпити в нýль див. поплутати рамзи
нульовий 1. який не має грошей: пригостіть кавою хто-небудь, бо я нульовий
сьогодні
нульовий 2. який нічого не знає: є люди,які вміють приходити на іспит
нульовими і його все одно складати
нульовий 3. див. нульцевий
нульцевий абсолютно новий: заходжу в кімнату на свій день народження, а там
стоїть магнітола, нульцева, аж сяє
нулячий див. нульовий 2.
нюхало ніс: не тич своє нюхало де не просять
нюхальник див. нюхало

О
обанá див. опоньки
оберпóц див. поц
обізяна див. мавпа
обізянник клітка в райвідділі міліції, куди садять щойно затриманих: забрали нас
із футболу, повезли в ментуру, а там в обізяннику самі футбольні
болільники
обкýрений той, хто знаходиться під дією маріхуани чи коноплі (нарк.)
обкýрка ефект від куріння маріхуани чи коноплі (нарк.)
облáманий вражений невдачею: він такий обламаний після того, як його дівчина
кинула
обламáти 1. (недок. облáмувати) переконати чогось не робити: він хоче їхати з
міста на вихідні, але ми його обламаємо
обламáти 2. (недок. облáмувати) дати словесну відсіч, висміяти: він тільки почав
до неї приставати, як вона його так обламала, що він цілий вечір рота не
розкривав
обламáтися (недок. облáмуватися) не зробити чогось із-за лінощів: варто було б
помити посуд, та, мабуть, обламаюсь
облóм 1. несподівана невдача: який облом вийшов - підготувалася до семінару, а
його не було
облóм 2. лінь: як мені в облом вставати, доведеться не піти на роботу
обмéжувач чарка: є пляшка вина, діставай обмежувачі
ОБС (однá бáба сказáла) ненадійне джерело інформації: це точні відомості чи
ОБС?
обстáвити див. кинути





 

 

обшивка шкіра людини: після вчорашнього банджо твоя обшивка трохи
пошкодилася
общáк 1) спільні гроші на загальні потреби; 2) колективна передача другу за ґрати
Одéса: не таких на Одéсу брáли зневажливе зауваження на адресу людини, яка
багато собі дозволяє
одиниця шприц об’ємом один кубічний сантиметр (нарк.)
одурéн див. клас
озвірин міцний алкогольний напій: якщо робиш самогон, то роби вже справжній
озвірин
óко: мутнé óко косоока людина: це мутне око нагнало на крутих і стало
кутузовим
околóт район: в моєму околоті мене кожна собака знає
олдóвий 1. старий, досвідчений: мало вже залишилось олдових хіппі на світі,
треба їх берегти
олдóвий 2. надійний, якісний: це олдовий рюкзак, він точно не порветься
онýфрія див. бухенвальд
óпоньки вигук на позначення здивування: опоньки! що ти робиш в моїй кімнаті?
опускáти (док. опустити) див. загнати
опýщений див. кончений
оргáзм: всенарóдний оргáзм мітинг, демонстрація: вчорашній всенародний
оргазм транслюють по ящику
остогрáмитися (недок. остогрáмлюватися) випити сто грамів міцного
алкогольного напою: ще тільки вісім ранку, а ці герої вже остограмилися
очкó унітаз: дивись не промаж мимо очка
П
павлíн: пускáти павлíна див. стругати
пáдати (док. попáдати) сміятися: як він анекдоти розказував, ми падали
пáдло див. облом 2.
пакéт одиниця виміру кількості маріхуани, що дорівнює вмісту однієї сірникової
коробки (нарк.)
пáкша рука
пáлевний небезпечний: досить палевне заняття викладати міліції християнські
ідеали
пáлево 1. підробка: не може бути,щоб фірмовий магнітофон так швидко
зламався, мабуть, якесь палево
пáлево 2. небезпека: не варто, мабуть, підкладати вибухівку під деканат - це
палево
пáлево 3. див. облом 2.
пáлений несправжній, підроблений: тебе ж попереджали, що ця горілка палена;
зрозуміло, що ти нею отруївся
палити (док. попалити) застати на місці злочину: тільки ми почали виламувати
ґрати в кіоску, як нас попалили
палити (док. спалити) 1) викривати: попалили менти всю бригаду з фальшивими
баксами; 2) див. гнидити
палити хату див. світитися
палитися див. світитися





 

 

паличка: нікотинова паличка цигарка
пальнé див. бухло
панáс: дід панáс див. андерсен
панасюк фірма Panasonic та її продукція
пáніка див. капець
панк див. клавесин
панкувáти жити й виглядати, як панк
панкýшниця дівчина-панк
пáнщина робота: сьогодні буду на панщині аж до ночі
папéри див. бакси
папуга яскраво й без смаку вдягнена людина: оця папуга на свій прикид більше
грошей витратила, ніж я за рік заробляю
пáпучі капці
парад: керувати парадом розливати алкоголь: хто купував пляшку, той і керує
парадом
паралéльно див. монопенісуалє
парашýти 1. чоловічі сімейні труси
парашути 2. бюстгальтер великого розміру
пáритися (док. запáритися) сумлінно й наднормово працювати: як були вибори,
то ми парилися по дванадцять годин на добу
запáрка ситуація, коли багато роботи й немає часу на неї: як тільки запарка,
так і головний біль
запáрити 1) змусити багато працювати і тим самим замучити; 2) див. задовбати
парнáс гроші, зароблені музикантами на весіллі
парнокопитний ветеринарний технікум: з нашого класу чоловік троє вчаться у
парнокопитному
пáрнус див. парнас
партáк див. масть
партáчити (док. запартáчити) 1) робити татуювання; 2) робити справу неякісно
паруси жіночі майтки: ти чого на півхати свої паруси розвісила?
пáсічний: пáсічний брат див. гегемон
пáска: блювати позаторішньою паскою див. отримати звізди
пасти (док. випасти) слідкувати, де не просять: хто випасає, у того бувають
травми
пастух той, хто любить слідкувати не за своїми справами: кожен вахтер за
визначенням є пастухом
пасют див. капець
патик мікрофон: патики так близько коло рота не тримаються
патикóвий рух статевий акт
патлáтий неформал з довгим волоссям
пахáлово див. пахотня
пахани див. старі
пахáти див. ішачити
пахнюк див. жувальник
пахотá робота, переважно нечесна
пахотня тяжка праця: яка ж пахотня нас чекає, коли час буде копати картоплю!
пацáн 1. хлопець: зараз спортмайданчик зайнятий: малі пацани грають в
баскетбол





 

 

пацáн 2. самоназва гопників (див. гопник)
пацанка дівчина
пáцик див. кіндер
пáчка див. фейс
педалі: відкинути педалі здивуватися
педáльний: кінь педáльний див. мудак
педрáти див. трахати
педрилло див. мудак
пекар людина, що має звичку напиватися й блювати: нічого брати таких пекарів
з собою в солідні тусовки
пéнтюх старша малолітка, підліток
пеньóнзи див. бабки
пéпічка чех: пепічки таки знають смак у пиві
пепс див. блек
пердáн див. станок
перевáл хата, квартира: як би знайти якийсь недорогий перевал у Києві?
перегрáти (недок. перегравáти) поміняти намічений порядок дій: Новий рік
повинні були святкувати у мене, але захворів брат, і все перегралося
передóз передозування наркотиків (нарк.)
перекинутися див. кинутися
перемлинкувáти див. зажувати
перепихнýтися див. трахнутися
пересрáти малину див. поплутати рамзи
перетяга жгут для перетягування вен (нарк.)
пéрець див. чувак
пéрсик див. клас
персонáж див. чувак
персонáл самокрутка з маріхуани,що викурюється самостійно, без поділу (нарк.)
пéрти 1. (док. пропéрти) давати ефект від куріння маріхуани (нарк.)
пéрти 2. (док. пропéрти) бути смішним, примушувати сміятися: як нас проперло,
коли він почав танцювати!
пет домашня тваринка: жоден пет у квартирі не прижився
пєтух див. голубець
пєцик хлопець чи чоловік низького зросту: ти такий пєцик, що тебе не видно із
чобіт
пєцки див. прибамбас
пивáсик див. бірце
пиворáк див. алік
пиломатеріáли див. армагеддон
пилосóсити див. трахати
пиляти див. поливати
пир див. тесак
писáло див. тесак
писанка див. жолудь 1.
писáти (док. пописáти) різати когось: ви до мене не лізьте, бо я художник не
тутешній, попишу й поїду
письмéнник звукооператор, що робить записи
пихати (док. пихнути) курити наркотики (нарк.)





 

 

півень див. ірокез
півлітреконóмія міфічна наука, під прикриттям якої студенти пиячать замість
ходити на пари: заняття з півлітрекономії продовжуються вже тиждень
пíвник див. голубець
пíдар 1) див. голубець; 2) див. мудак
пíдарка маленька в’язана шапочка
підбити (недок. підбивати) порахувати: підбивати бабки треба систематично,
бо інакше можна втратити контроль
підбрити (недок. підбривáти) див. стирити
підерáска маленька чоловіча сумочка, що носиться на руці: кращої зброї, ніж
підераска з цеглиною, важко уявити
пíдерка 1) військовий кашкет; 2) див. гандонка
підігрíти (недок. підігрівáти) поділитися: підігрій до завтра на пару гривень
підірвáти (недок. підривáти) розкурювати нову сигарету або косяк: поки всі не
зійдуться, косяк не підриваємо
підíсланий див. клавесин
підйóм-переворóт пияцтво
підкóлка невеличкий дружній жарт: задовбали своїми тупими підколками
підколоти трохи над кимось пожартувати: давай підколемо шефа
підлáбка другорядна музична партія: поки не вивчиш сольної партії, будеш на
підлабці
підлáбувати (док. підлабáти) підігравати: нехай рояль підлабає після приспіву
підлікувáти намочити слиною косяк, щоб папір не згорав швидше від коноплі
підмáзати домовитися, часом давши хабаря: ми підмазали старих на новорічну
ніч піти з дому
підмáзуватися (док. підмáзатися) див. веслати
підмити (недок. підмивáти) див. стирити
підóшва вчителька: підошва збожеволіла, задала півкнижки прочитати
підписка багато друзів, які можуть допомогти при конфлікті: вночі попав під
роздачу в районі, де в мене зовсім немає підписки
підписáтися офіційно стати на чийсь захист або підтримати чиюсь пропозицію:
не переживай, ваша кураторша за тебе підпишеться, якщо тебе
виганятимуть з універу
підрíзати (недок. підрізáти) див. стирити
підсíсти 1. (недок. підсідáти) почати систематичне вживання наркотиків (нарк.)
підсíсти 2. (недок. підсідáти) зайнятися давно запланованою роботою: час
підсісти на навчання, бо скоро іспити
підсос: на підсосі 1) з похмілля; 2) в скрутному фінансовому становищі: я сам на
підсосі, а ти грошей хочеш
пíдсрач копень по сідницях: кому не подобається, як я співаю, той може
отримати підсрач
підсрáчник див. підсрач
підстáва див. бомба 2.
підстáвити (недок. підставляти) зробити комусь навмисне неприємність: він
мене підставив відкрито, а я його підставлю так, що ніхто й не
здогадається
підстáвка див. бомба 2.
підшитися (недок. підшивáтися) див. зав’язати





 

 

пíка див. тесак
пілíкало див. капéць
пінгвíн див. мусор
пінóккіо див. капець
пінцéт див. капéць
піонéр недосвідчена людина: я в цій справі піонер, тому навряд чи можу щось
порадити
піпеточний див. галімий
піпл людина (хіп.): я не знаю цього піпла, але його обличчя мені знайоме
піратýра апаратура: піратури для запису геть немає
пíсня див. клас
пíтники див. бумеранги
піхотинець див. шістьорка
пíцца див. фрідріхштрассе
пíшка солдат: раз ти пішка, маєш терпіти
пішкáрус ходіння пішки: тролейбусів йок, їдемо на пішкарусі
план конопля, приготовлена для куріння (нарк.)
плáнер людина, що курить коноплю (нарк.)
плáнка самоконтроль
плáнка пáдає втрачається самоконтроль: варто випити сто грам, як падає
планка й починається дебош
пластилíн пилок з коноплі, що збирається шляхом бігання в голому вигляді по
конопляному полі, а потім зішкрібання з тіла (нарк.): завтра їдемо на
плантар збирати пластилін
плéйшнер лисий чоловік: наш шеф - справжній плейшнер
плéчик рюкзак
плитá платівка: купи недорого плиту “Бітлз”
плитник програвач вінілових платівок: в плитнику поламалась алмазна голка, а
купити ніде
плиточна магазин, де продаються платівки: бачив у плиточній такі кльові записи,
що якби були гроші, всі купив би
плиточник див. плитник
плуг див. бик
пльóнтар поверх: найбільше западло - з бодуна плентатись на дев’ятий
пльонтар
плюс фонограма, на якій записане аранжування з голосом: виступати під плюс дурне заняття
плюсíвка див. плюс
плюшкін той, хто займається торгівлею дрібницями
плюшкінський: плюшкінський базар місце, де продається різний непотріб: ніж
до електром’ясорубки можна купити тільки на плюшкінському базарі
плющити див. перти
пляж: чесáти з пляжу бути вигнаним з компанії або позбавленим чого-небудь: не
подобається мій борщ - чеши на фіг з пляжу
пляндер див. ботл
повéдений захоплений: не знав, що ти такий поведений на комп’ютерах
повíтря див. бабки





 

 

поганяла кличка, прізвисько: йому приклеїли таку дивну поганялу, що я навіть не
запам’ятав, яку
погрімóн див. поганяла
погрімýха див. поганяла
подíльник партнер: я свого подільника знаю з дитинства
подрýга дівчина: приходь увечері в гості, будуть дві кльові подруги,
познайомишся
подýшка див. курва 1.
поéт див. андерсен
поїхати (недок. їхати) див. звихнутися
поклéїти організувати: ти поклеїш хату, а за мною баби і бухло
покля 1. критичне зауваження, що не має під собою реального підгрунтя: як вам
не набридне гнати на мене поклі?
покля 2. щось кумедне й неоковирне: твоя нова зачіска виглядає, як покля
полив 1. віртуозне соло на гітарі: після такого поливу непрофесіоналам у музиці
робити нічого
поливáти дуже добре грати: треба не тільки поливати, а й відчувати дух
музики
полив 2. розливання алкоголю по склянках: хто на поливі, не сачкуйте, вже все
допили
поливóн див. полив
полірувáти див. доганятися
поліцáй див. мент
полосá смуга кокаїну для нюхання (нарк.)
полотнó пластик на барабанах, переважно доброї якості (муз.)
поляна стіл зі спиртним та закусками: за партійними поняттями кожен новий
член партії виставляє поляну
поляріс див. лопата 2.
помиї 1) борщ; 2) погана кава
помідóри див. бакенбарди
понти самовихваляння, блеф: в такі понти ніхто не повірить: всі знають, що він
ні на що не здатний
понтóвий той, який вдає з себе найкращого: цей чувак такий понтовий, страшно
до нього й підходити
понтовило той, хто занадто високо себе цінує, базуючись на вмінні добре
говорити: загнав по бакланці пару лохів і думає, що вже крутий понтовило
поняття неписаний закон, за яким живе певна соціальна група: от у людей є
чисто людські поняття, а у нас - пацанячі
попадáлово ситуація, коли руйнуються плани: хотіли завтра зробити репетицію,
а тут таке попадалово - барабанщик ногу поламав
попандóс див. попадалово
попéйболу див. монопенісуалє
попелюшка див. манюня
попиляний див. покоцаний
поплýтаний пов’язаний з кимось: ці кенти між собою намертво поплутані
пополáм див. монопенісуалє
попсá 1. популярна естрадна музика: запиши мені якої-небудь російської попси
попсá 2. щось противне і низькосортне: ну й попсу ви граєте останнім часом!





 

 

попсóвий противний, поганий: не купуй цей підручник: я його читав, він попсовий
попсовик 1) людина, що слухає чи виконує музику в стилі поп; 2) людина, що
нічого не розуміє в житті
попсувáти марно проживати своє життя, робити дурниці, гідні попсовика: скільки
можна попсувати, пора зайнятися справою металю~а див. металіст
попускáти (док. попустити) пробачати: на перший раз попускаємо, на другий
будемо опускати
порвáти: порвáти дýпу зробити все можливе й неможливе: цей корєш за місце
під сонцем дупу порве
порєдок вигук на позначення схвалення
порожняк дурниця
ганяти порожняки 1. говорити дурниці: я з тобою серйозно балакаю, а ти
мені порожняки ганяєш
ганяти порожняки 2. слухати низькопробну музику: зовсім здурів хлопець:
лежить, курить у ліжку і ганяє порожняки на всю потужність
порóти сексуально використовувати
портянка бинт (нарк.)
посипýха сіль: передайте, будь ласка, бляшанку з посипухою
послáти 1. (недок. посилáти) висловити негативне ставлення, прогнати: після
того, як вона продала мою гітару і купила собі пальто, я послав її на фіг
послáти 2. (недок. посилáти) відмовити комусь: якщо вони не згодяться на твою
ціну за таку роботу, пошли їх не вагаючись
постанóва неписане правило, за яким допускається обдурити людину: чого він
біситься, ми ж його не лохонули, а кинули чесно, по постанові
продáти постанóву розповісти комусь про заплановану аферу
потоптáти поносити чуже вбрання: можна твій бандан потоптати пару днів?
потýхлий 1) п’яний; 2) стомлений
потяжний див. центровий
пофігíст людина, якій все по фіг, тобто байдуже: западло дружити з пофігістом
похмýрий 1) див. галімий; 2) див. крутий
поц дуже погана, неприємна й нешанована людина
поцмéйстер див. поц
прайс гроші (хіп.): дайте прайсу на метро
прáпор прапорщик (арм.)
прáпор прапорщик (арм.)
прéдки див. старі
прес пачка грошей: зарплату пресами видають, а купити нічого е можна
преф див. пуля
прибабáх див. прибамбас
прибамбáс чудне й незрозуміле явище: знову ти із своїми прибамбасами!
прибитий хто поводить себе строго за загальноприйнятими правилами
прив’язáти: прив’язáти коня справити малу нужду
пригóди: сині пригóди міліція: сині пригоди в гуртаку банабаків в’яжуть
приймáти (док. прийняти) затримувати: пішли швидше, щоб часом менти не
прийняли
прийóм затримання органами МВС: спочатку вся п’яна контора пішла по
вулицях, а потім з’явились менти і почався прийом





 

 

прикид одежа, вбрання: за оцей один прикид віддала зарплату за два місяці і
стипендію за п’ять
прикинутий гарно вбраний: морда страшна у нього, але прикинутий непогано
прикинутися (недок. прикидáтися) вбратися, вдягтися, купити новий одяг:
вона заново прикинулася з ніг до голови, ми її навіть не впізнали на вулиці
прикинути (недок. прикидáти) 1) подумати, спланувати, подивитися: давай
прикинемо, що з грошима за розклад; 2) приміряти: прикинули півмагазину, й
нічого не підійшло
прикóл жарт, щось смішне, весела подія чи ситуація: хочеш, розкажу прикол, як
наш викладач упав на сходах і матюкався?
приколóтися 1. (недок. прикóлюватися) захопитися чимось: я несподівано
приколовся по міфології стародавнього Єгипту
приколóтися 2. (недок. прикóлюватися) розвеселитися від чогось,
здивуватися: приколись, що мій брат одружується
прикольнýтися див. приколотися
прикóлюватися (док. поприкóлюватися) жартувати, сміятися: ми півгодини
приколювалися з цього анекдота
прикóлотий захоплений: мій хлопець приколотий на норвезьких народних
піснях, слухає їх цілими днями
примáзатися (недок. примáзуватися) напроситися до когось у компанію: ми
хотіли йти на концерт удвох, але в останній момент примазалась сусідка
по кімнаті
примочити (недок. примóчувати) пропустити звук через звукоперетворювач
(муз.): соло-гітарист примочує посередині пісні, і у всього залу зриває дах
примóчка 1. апарат для перетворювання та викривлення звуку (муз.): дешево
продаю примочку з ножним приводом, там є квакушка
примóчка 2. див. прибамбас
припáр: припáр мíзків безвихідна ситуація: маю припар мізків - не знаю, як
кинути палити
припáрений див. підісланий
припáрок див. клавесин
приробити: приробити нóги забрати якусь річ і не віддавати її: один валет
приробив ноги моїй улюбленій касеті, і вона вже третій місяць по місту
гуляє
прирости: прирости до рук залишитись на певному місці: не давай йому касети,
бо потім не забереш: вони у нього до рук приростають
присобачити (недок. присобачувати) приробити, приліпити: ніяк не вдається
присобачити вішалку до стіни
прихвáт запас: чаю в похід усі беруть з прихватом
прихватити купити щось несподівано і дешево
прихлєбáло той, хто за рахунок уявної близькості до іншої особи поправляє свої
справи: цей баняк має купу баксів, і навколо нього крутиться купа прихлєбал
прихóд ефект від куріння наркотиків (нарк.)
приходáція процес настання ефекту від куріння наркотиків (нарк.)
прича зачіска
причéп 1) друг, якого привів з собою запрошений на вечірку; 2) дівчина з
хлопцем 3).фільтр в цигарці: сиджу без грошей і курю цигарки без причепу
пробити див. поклеїти





 

 

пробíй див. гальмо
проганяти (док. прогнáти) див. гнати
прогинáтися (док. прогнýтися) лестити, підлизуватися, втиратися в довіру:
чогось він перед тобою дуже прогинається, морозиво купує; мабуть,
виношує хитрі плани
прогнáти див. поклеїти
прогрáма: по пóвній прогрáмі всіма можливими шляхами: ну ми на Новий рік
відірвалися по повній програмі
продýти загнати у вену наркотик з піною й повітрям (нарк.)
проїхати (док. проїжджати) прослухати, не зрозуміти: я проїхав, що ти говорив
прокóл помилка, поганий результат: одні проколи з навчанням, ніяк не виходить
серйозно взятися
проколóтися отримати поганий результат, помилитися: проколовся ти з
доларами, тобі підсунули фальшиву сотню
прокопáн паркопан (нарк.)
промáзати (недок. мáзати) промахнутися: коли здавали нормативи зі стрільби,
весь клас дружно промазав десять раз із десяти
прóпаль 1) невдача, що спіткала незаконну операцію, напр. крадіжку; 2)
передавання вкраденого в громадському транспорті гаманця напарнику з
метою замітання слідів: передаю лопату на пропаль, а ззаду мене мусор
стоїть
проплітáти (док. проплести) див. грузити
проставляти (док. простáвити) див. вставляти
простругáтися проблюватися: отруївся грибами - перш за все сходи
простругайся
просýнутий дуже компетентний у своїй галузі, але трохи дивний: він не знає,
почому пляшка пива, але дуже просунутий у комп’ютерах
протéзи кінцівки: не розкладай посеред дороги свої протези
протигáз некрасива жінка: сам симпатичний, а одружився з таким протигазом
протирички див. джойси
профýра див. курва 1.
процент: сто процентів див. сто пудів
прýха щось смішне: прочитай цю книжку, це страшна пруха
прямокишкóвий той, хто п’є й не п’яніє: всі люди як люди, давно вже п’яні, один
ти якийсь прямокишковий
пряник 1. домашня дитинка: що ж ти такий пряник, зовсім життя не знаєш
пряник 2.: тýльський пряник 1) кавалер знайомої дівчини; 2) див. чувак
птеродáктиль процес блювання у вікно: не ходіть в ту кімнату, там зараз
птеродактиль
пуд: сто пудів вислів для вираження абсолютної впевненості: сто пудів, що
завтра буде дощ
пýдель див. барáн
пузáтий див. класний
пузир див. ботл
пýзнірка 1) прищик; 2) щось маленьке
пýзо: чесáти пýзо див. лажати
пýля преферанс: основна підготовка майбутьнього інженера полягає в умінні
добре розписати пулю





 

 

пýнкер панк
пургá див. галь
пухнастий занадто хитрий: хоч ти й пухнастий над міру, але гроші віддавати
доведеться
пуцькаклямка див. капець
пýшка див. ствол
пшек поляк: Львів зараз повний пшеками
п’янь: по п’яні в п’яному вигляді
п’ятáк круглий танцмайданчик: на оцьому п’ятаку ми в дитинстві стрибали
цілими ночами
п’ятихáтка п’ятсот грошових одиниць: вранці знайшов на дорозі п’ятихатку
російських рублів
п’ятíрка шприц об’ємом п’ять кубічних сантиметрів (нарк.)
п’ятка маленька самокрутка з маріхуани (нарк.)
п’ятсóт вісімдесят трéтій рудий хлопець: цей пофарбувався під п’ятсот
вісімдесят третього
Р
рагулíзм маразм, дурниця: що за рагулізм, що нема зарплати?
рагулíссімо найвищий ступінь дурості: забивати мідні цвяхи в бетонну стіну - це
просто рагуліссімо
рагýль див. лох
радéйко радіо: вгавкалося це радейко із своїми новинами, вимкни його
радіáтор дуже худа людина: за два роки навчання з повнокровного хлопця став
радіатор
рáзовоє вино “Розовоє”: грошей стає тільки на пляшку разового
рак: рак мíзків див. креза
ракло незграба
рáкушка 1. тілиста дівчина зі слабкими розумовими здібностями: ти принось
випивку, а я організую пару симпатичних ракушок
рáкушка 2. валторна (муз.)
рáма див. качок
рамзи: поплýтати рамзи завадити в чомусь, зіпсувати задоволення, перебити
роботу: сиділи нормально, було весело, тут прийшло це чмо і всі рамзи
поплутало
рамсня див. фігня
Рáста див. джа
растамáн затятий курець маріхуани, що до того ж аргументує це релігійними
мотивами
растафáр див. растаман
рáтиці див. протези
реанімáція 1) пивний бар; 2) стан повного сп’яніння: після коньяку наступає
повня реанімація
ребаки кросівки фірми Reebok: це не справжні ребаки, а якесь палево
ребрó флейта Пана (муз.)
ревер ревербіратор (муз.)
рéверс див. фрідріхштрассе
резина тролейбус-”гармошка”





 

 

рéйка: подзвони в рéйку вислів, який означає, що мовець не має телефону
рéйки: з’їхати з рéйок заховатися: я з’їхав з рейок і пішов на ничку, поки не
утрясуться проблеми
релáшка реланіум (нарк.)
рéпан дошкульний удар по голові за допомогою середнього пальця правої руки,
якому надає прискорення ліва рука: тікай додому, синку, бо зараз
обстібаємо ще й репанів надаємо
риба 1. пісня без слів: спочатку в альбомі йде дві інструментальні композиції, а
потім риба
риба 2. макет книжки
риби: поміняти рибам вóду див. злити баки
Рига: їздити в Ригу див. стругати
рижик золото: ніколи не прогадаєш, якщо будеш скуповувати рижик
рижóвий золотий: глянь, який у пацана рижовий жгут на шиї
знімáти рижик забирати золото: у нас на районі бригадні чорти полюбляють
рижик знімати
рикáти див. волати
рити говорити позаочі про когось неприємні речі: кажуть, ти на мене риєш
всяку гидоту
ричáлово див. банджо
ричáти див. гудіти
ріг міфічний орган, який є у дурнів і в чоловіків, яким зраджують дружини: в
тебе після армії, мабуть, роги виросли, неможливо говорити ні про що
рíдний 1) зроблений тією фірмою, що задекларована на етикетці: я точно знаю,
що мій магнітофон рідний, а не якась китайська підробка; 2) (про
допоміжний пристрій) зроблений тією ж фірмою, що й основний пристрій:
ця гітара вибаглива, їй треба рідну примочку і рідні шнури
рíжик дв. тесак
рінгýшник телефонна книжка: таке западло сталося, загубився рінгушник з
більш як тисячею телефонів і адрес
рíо див. мажор
рíщє дуже худа дівчина: моя сестра - таке ріщє, що аж кості торохтять
ровер: трьохколісний ровер каток для укладання асфальту: мого бідного кота
переїхав чортів трьохколісний ровер; тільки пляма залишилася
рогáтий 1. див. бик
рогáтий 2. тролейбус: їде рогатий, зайцями набитий
рóгер селюк, що любить кататися на мотоциклі: найкрутіше мочити рогерів, коли
вони без мотоциклів
рогожитіє гуртожиток: поїхали громити рогожитіє банабаків
рогопил 1. рокабіл, людина, яка слухає рокабіллі й носить специфічні зачіски: в
місті з’явилися рогопили, у них величезні хохли на головах
рогопил 2. див. бик
рожéво-малиново див. монопенісуалє
розбóри з’ясування стосунків: щось мені не подобається їхня тусовка; мабуть,
пора учиняти розбори
розвести (недок. розвóдити) змусити до певних поступок: не знаю, як вдалося
цього жука розвести на пиво





 

 

розвести на базáри переконати видати секретну інформацію: розведи на
базари начальника відділу і взнай, кого беруть на цю посаду
розвóдчик той, хто вміє переконувати робити щось для себе: цей розводчик за
свої гроші не харчується, завжди є бажаючі його пригостити
розводящий див. розводчик
по розвóдці в результаті змушення до поступок чи дій на чиюсь користь: я
подарувала йому класний словник, не те що здуру, а просто по розводці
по розвóду див. по розводці
розводяга розливна ложка: однієї розводяги вистачає, щоб нажертися
роздáча: попáсти під роздáчу 1) бути побитим; 2) мати неприємності з чиєїсь
вини: колега отримував втик, а я підвернувся і теж попав під роздачу
розігнáти (недок. розганяти) з маленького татуювання зробити велике шляхом
домальовування додаткових візерунків
розгíн татуювання, що було розігнане до великих розмірів
розкатати губу дуже багато хотіти: ти бач, як губу розкатав: давай йому
комп’ютер з лазерним принтером
розклáд ситуація: розклад дуже серйозний, мабуть, тебе виженуть з інстатуту
розмитий незрозумілий: з такими розмитими штемпами тяжко про щось
домовитись
розорятиси щось голосно і не в справі говорити
рокфестивáль гарний концерт: не вийшло рокфестивалю, бо світло вимкнули
перед початком
рубáнок той, хто знімає рижик, тобто краде золоті речі: я думала, він бізнесмен, а
він просто рубанок
рубáти 1. див. валити 1.
рубáти 2. див. хавати
рубáти 3. див. шарити
рубильник див. нюхало
рýбка див. валево
рубль див. свисток
рудера дуже стара річ або жінка: хіба така рудера може керувати відділом?
рукá своя людина, блат: без руки півкурсу нашого не склало б вступних іспитів
волосáта рукá надійна підтримка, своя людина у вищих сферах
рукопис гарний самогон: такий рукопис кльовий старий в ничку вигнав!
рулити (док. зрулити) див. линяти
рýрка труба (муз.)
рýта приміський поїзд: я їхав рутою до міста, то в давці усі яйця подавив
ручник див. гальмо
рýшта див. капéць
ряха див. фейс
С
сакс саксофон: був у нас чувак, грав на саксі, та спився давно
салáга див. дух
салáт див. бадилля
сальцесóн дуже товстий чоловік: глянь, який сальцесон пішов по вулиці





 

 

самогрáйка електронний клавішний інструмент для домашнього використання:
соромно має бути партію клавіш на самограйці писати
самотик вібратор
санітáр 1. беркутівець, спецназівець: підніміть цього п’яного придурка, он ідуть
два санітари
санітáр 2. охоронець, вишибайло: в цій кав’ярні треба щось замовляти, бо інакше
нас викинуть санітари
сáпати 1) грати; 2) працювати
сармáк див. бабки
сачкувáти див. шлангувати
свербíти див. бакланити
свєрчóк солдат, який служить надстроково
свинюшник див. гадюшник 1.
свинячий бéрег коньяк “Слинчев бряг”
свистóк пристосування з паперу, що не дає маріхуані при курінні косяка випадати
до рота (нарк.)
світити бути можливим: не світить мені косуха найближчим часом
світитися (док. засвітитися) бути поміченим: аби ти не засвітився біля
деканату п’яним, то не було б і проблем з деканом
засвíчений той, кого бачили: цей рекламний щит я палитиму сам. бо я вже
засвічений терорист, а ви ще ні
свояк 1. своя людина у всіх компаніях: на перший погляд він і свояк, а насправді
добра не жди
свояк 2.: пустити свояк зіпсувати повітря
седé програвач компакт-дисків
сезóн пора цвітіння маку (нарк.): сезон наступає, наріки на дербан вибираються
сейшáк див сейшн
сейшенити 1. давати концерт спільно з іншими виконавцями (муз.): набридло
сейшенити, треба вже взятися за випуск альбомів
сейшенити 2. широко гуляти: на весіллі у сусідів сейшенили цілу ніч
сейшн 1) концерт декількох рок-гуртів; 2) пиятика у веселій великій компанії
сейшенити 1) виступати на сейшні; 2) випивати; 3) грати в підземному
переході за гроші
сек див. плечик
сексапíльний постійно статево збуджений: не зв’язуйтеся з отим персонажем,
бо він дуже сексапільний
сексодрóм див. траходром
сем див. смага
сенсéй викладач: в наступному семестрі, кажуть, спецкурс читатиме новий
сенсей
сéрвус привіт: сервус, пане Воргол
серйóзний див. крутий
сесíйний тимчасовий: з сесійними барабанщиками одна дістача, треба шукати
постійного
силá див. качок
силос вінегрет
синій 1. 1) п’яний: досить йому наливати, він вже абсолютно синій; 2) див. алік
синячити див. бухати





 

 

сині спрáви пияцтво: моє хобі - сині справи
синька див. сині справи
насинячитися див. набухатися
синій 2. див. мент
синóк молодший за рангом, недосвідчений (знев.): ти синок переді мною, так що
сиди й мовчи
синяк 1. утворення, що синикає при непопаданні у вену (нарк.)
синяк 2. див. алік
сир лупа: у тебе весь піджак у сирі
сирники див. бумеранги
сиротá товстий чоловік-охоронець
систéма 1. спільність хіппі (хіп.): замолоду я була в системі, а тепер час братися
за розум
систéмний приналежний до спільності хіппі (хіп.): посеред ночі з’явилися до
мене два системних - хтось їм сказав, що я їх нагодую
систéма 2. систематичне вживання наркотиків (нарк.): з ним уже нічого не
поробиш, давно сів на систему
сідюк див. седе
сíно див. солома
сíська див. дим
скавучати співати, переважно тонким голосом: на початку репетиції наш
вокаліст волає, а в кінці скавучить
скáзи див. клок
сквозити 1) говорити: не сквози зайвого; 2) йти: сквози відсіля бігом
скін представник скінхедів, націонал-соціалістичного руху
склéп магазин: цілий день проходили по склепах, і ніякої користі
скло ампула з наркотиком (нарк.)
скомунячити (недок. комунячити) див. стирити
скриня: скриня з кáзкою див. андерсен
скрутняк див. свисток
слабó неможливо, важко: слабо серед ночі пройтися по кладовищу і щоб дах не
поїхав?
слива 1) пияцтво: сучасний літературний процес - суцільна слива; 2) ніс
алкоголіка: скільки б ти не казав, що не п’єш, тебе видасть твоя слива
сливити див. бухати
давити сливу щоденно пиячити
заливáти сливу див. давити сливу
сливняк див. алік
слизький непевний: не варто при цьому типку говорити про справи, якийсь він
слизький
сліпí див. велосипеди
слóїк пляшка, найчастіше з алкоголем або з-під нього: як там слоїк, ще не
порожній?
слон: гнати слона відводити наречену до церкви (муз.)
слонь фуфляний див. дебіл
сльóзи: сльóзи Мічýріна сидр: якщо висмокчеш три літри сліз Мічуріна, маєш
шанс раптово прозріти
смага самогон: давно ми не пили такої смердючої смаги





 

 

смелл: пускáти смелл див. пускати шипуна
смéрть бомжá див. свинячий берег
смичкувáти (док. смичконýти) див. стругати
смоктáточна сосисочна: пішли в смоктаточну заморимо черв’яка
смýга: злíтна смýга язик після перепою
смур 1) депресія; 2) сильна алкогольна інтоксикація; 3) похмурий настрій; 4)
незрозуміла річ
смурний похмурий, депресивний: смурний вася прийшов, зараз будуть вахмурки
смурняк див. смур
снáйпер людина, що не має своїх цигарок і постійно бере їх у знайомих: не будь
снайпером, купи собі нарешті курева
снаряд: закинути натренóване тíло на улюблений спортивний снаряд лягти на
ліжко з метою поспати
снíкерс кров’янка: заколемо кабана, наробимо снікерсів
собáка електричка: плануємо влітку поїхати на море на собаках; це забере дні два
собáчити див. бухати
совóк Радянський Союз, а також усе, що в ньому зроблене й до нього належить:
половина лікарів потікала з совка, хто в Ізраїль, хто в Америку
совкóвий 1) поганий, неякісний: організація на фестивалі була совкова, як
завжди; 2) радянський: скільки можна по телевізору крутити старі совкові
фільми!
солíдний див. класний
солідóл див. клас
солóма макова соломка: такою кількістю соломи пів-міста можна вбити
сóльник 1. сольний альбом музиканта, що грає чи грав у гурті (муз.)
сóльник 2. робочий барабан на установці (муз.)
соляк соло (муз.)
соляра соло-гітара (муз.)
соплéвич див. джеф
сóплі 1. плутанина шнурів від апаратури (муз.)
сóплі 2. див. лажа
сосиска див. дим
сóска див. катакомба
соснá: удáритись в соснý бути абсолютно ненормальною людиною
спанієль: вуха спанієля див. відра
спéкуль бізнесмен, що робить маленькі гроші
спéрти див. стирити
спи-мішóк спальний мішок
спинá: сидíти на спинí спати: чортова робота, ніколи й на спині посидіти
спиртометр див. алік
спиця див. струна
співáльник див. мордопис
спіонéрити (недок. піонéрити) див. стирити
срáка 1. див. лажа
срáка 2.: спіймáти срáку (недок. ловити срáку) підслизнутися і впасти: я в своїх
слизьких чоботях цілу зиму сраку ловила
сракадóшка див. капець
сракопáд ожеледиця: на дорогах суцільний сракопад, тролейбуси не ходять





 

 

стакáн одиниця виміру кількості маріхуани, що дорівнює вмісту однієї склянки
(нарк.)
стаканéрія див. наливайка
станок сідниці: гарний станок, та не тобі на ньому працювати
старí батьки: твої старі тобі грошей підкидають?
старпьóр стара людина,що не розуміє реалій сьогодення: хіба можна говорити
про політику із старпьорами в тролейбусах?
стáсик 1) тарган; 2) див. мустанг
ствóл 1. сто грошових одиниць: не розміняєте ствол гривень бідному студенту?
ствол 2. вогнепальна зброя: якби мені ствол, я б нічого не боявся
стéлька див. дим
стибрити (недок. тибрити) див. стирити
стидýха сором: такий бардак у хаті, стидуха дівчину привести
стирити (недок. тирити) вкрасти: бізнес по-російськи - це стирити ящик горілки,
вилити горілку, здати пляшки і пропити гроші
стікляшка прозора аудіокасета, переважно польського виробництва: стікляшки
дорого обходяться, бо їм швидко настає труба
сто: сто пудíв див. стопудово
стодóла міський автобус: у мене в стодолі з нагрудної кишені паспорт витягли
стопáр 1. задня фара на машині: якась наволоч уночі хтозна для чого стопарі
побила
стопáр 2. склянка для розпивання алкогольних напоїв: діставай стопарі, пора
розливати
стопир дурник з очевидними й нереальними претензіями на високий соціальний
статус: такий стопир галімий, а туди ж, в розмову лізе
стопорити (док. застопорити) зупиняти: стопори базар, балабол, бо ти вже
говориш зайве
стопудово абсолютно точно: раз шеф сказав, що заплатить, то заплатить
стопудово
стрибáлик сарана, коник-стрибунець
стрілá 1. побачення: не можу більше сидіти, бо в мене стріла через півгодини
забити стрілý призначити побачення
перебити стрілý перенести побачення
двинути стрілý не прийти на побачення
стрілятися зустрічатися в певний час: ми стріляємось біля метро о шостій
стрілá 2. див. струна
стрілá 3. усне вияснення стосунків: увечері буде стріла з сусіднім районом; якщо
не допоможе, доведеться бити морду
стрíлки: перевести стрíлки скинути на когось свою роботу: він сам не захотів
набирати цей текст, а перевів стрілки на мене
стрíлки: перевести стрíлки скинути на когось свою роботу: я просила цього
кабана мені допомогти, а він на тебе стрілки перевів бáбки гроші: щастя
не в бабках, а в їх кількості
стрíха 1. волосся: таку довгу стріху хоч раз на рік треба мити
стрíха 2. див. дах
стропила 1. див. ласти
стропила 2. підбори: купи собі чоботи на високих стропилах, і будеш діставати
до компостера





 

 

стругáти (док. вистругати) блювати: піди вистругай, і тобі попустить
Стругáцькі: читáти братíв Стругáцьких див. стругати
стрýглі блювотні маси
струнá голка до шприца (нарк.)
стручки чорні панківські ботинки з високими халявами: хочу придбати стручки,
а вони ніде не продаються
стрьом 1. тривожне почуття, дискомфорт: в цій хаті панує атмосфера стрьому
стрьóмний тривожний, неприємний: досить стрьомний заклад це кафе,
ходімо звідси
стрьóмно страшно, неприємно: час іти, бо стрьомно буде вночі додому
повертатися
стрємáтися (док. застрємáтися) лякатися: що ти так застрємалася, ніхто до
тебе не лізтиме
застрємáти налякати: мама мене в дитинстві застрємала, тепер боюсь
маньяків
стрьом 2. варта, сторожа: постій на стрьомі, поки я ритимусь в ящиках
стýдік студент: повна їдальня студіків, і ніхто нічого не їсть
стукати 1. (док. настукати) див. коцати
стýкати 2. (док. настукати) доносити: якби знаття, хто настукав, була б йому
смерть
стукáч донощик: в штабі завівся стукач, тепер задача - його вирахувати
стýкати 3. барабанити: хто ж буде стукати, якщо немає барабанів?
стукáч барабанщик: в наш час стукачі давно перевелися
стукачéвський див. стукач
стьоб висміювання, сатира: думав, що це серйозна газета, а тут один стьоб
стібáти (док. обстібáти) висміювати: класно ми обстібали мента, коли він
придовбався
стібáтися (док. простібáтися) знущатися, жартувати з когось: досить вам
стібатися з бідної безсловесної дитини
застібáтися засоромитися: я хотіла, щоб він потанцював, а він застібався і не
захотів
стібáлово ситуація, коли когось висміюють: він вів себе нахабно, і йому
влаштували стібалово
сýбчик див. чувак
сýка той, хто пише на когось заяву в міліцію
сундýк див. жмот
сухáр сухе вино: студенти в цілях економії сухар купують трьохлітровими
банками
сучки дерев’яні духові інструменти (муз.)
сушняк обезводження організму після алкогольної інтоксикації: якщо ти напився,
постав перед сном біля ліжка великий кухоль квасу на випадок сушняка
Т
таблó обличчя: піди глянь у дзеркало на своє тупе табло
відрихтувáти таблó побити обличчя: замість того, щоб нормально
поговорити, вони мені табло відрихтували
загасити таблó див. відрихтувати табло





 

 

таксí: нічнé таксí поливальна машина: треба бути клавесином, щоб їхати з
ресторану на нічному таксі
талмýд інструкція з користування новою технікою: не займай цей синтезатор,
поки талмуд не прочитаєш
тáмпакс чай в одноразових пакетиках: завари пару тампаксів, поки я булку
доріжу
тáнго: тáнго навприсядки танці п’яної пари
тáнець-біляк див. білка
танкер важка шкіряна куртка довжиною до колін
танкíст див. шістьорка
тáпки фірмові кросівки
тáпочки див. капець
тáра: цигáнська тáра див. паровоз
тáритися (док. затáритися) купити спиртне: за всіма правилами затарюватися
треба на тиждень
тарíлка рулетка: на тарілці можна стільки грошей спустити, що за все життя
не розрахуєшся
тáска сміх
пробирáти на тáску бути смішним: не стрибай по кімнаті, бо мене на таску
пробирає
тато шанована старша людина: один тато спонсорував фуршет у цю суботу
татý див. масть
татýшка див. масть
тачила див. тачка
тáчка машина: тролейбуси вже не ходять, доведеться брати тачку
тащитися (док. протащитися) отримувати велике задоволення: я тащусь від
полтавської футбольної команди
тáска сміх, веселощі: посеред лекції така таска розібрала, що нас вигнали з
аудиторії
тверезяк див. зеленка
телевíзор див. обізянник
тéльбух див. диня
телятина див. ракушка 1.
тéма явище, настрій, проблема, справа: тут така тема, що комусь трабе йти по
коньяк
перебити тéму див. поплýтати рамзи
термоядерний дуже сильний: будьте обережні, ця трава термоядерна
термоядерна війнá негарна дівчина
тéрти (док. перетéрти) див. базарити
тéртися див. тусуватися
тесáк ніж
технáр 1) технічний вуз: в нашій родині ніхто в технарі не вчився; 2) людина з
технічною освітою: бач, ніби й технар, а пише вірші про любов
тєлєга див. пурга
тєлік телевізор
типаж див. чувак
типóк див. толік
типчик див. толік





 

 

тирса див. солома
тифóзник див. обезьянник
тíкет квиток
тік-тáк див. клок
тíло: носити тíло (док. понести тíло) ходити: де ти умудрилася носити своє тіло
аж до ранку?
тíтка див. подруга
тíчерка вчителька: один раз школу прогуляв, а тічерка вже й додому до мене
прискакала
товáрити бити: слова не допомагають, доведеться товарити
товчóк 1. див. туча
товчóк 2. див. очко
тóлік ненадійна людина: це такий толік, якому ні на йоту вірити не можна
тóлік з планшéтом особливо ненадійна людина: не позичайте йому грошей,
він же відомий толік з планшетом
толконýтий толкініст, фанат творів англійського фантаста Дж.Р.Р.Толкіна: по
парку бігають толконуті в кольчугах, шоломах і з мечами
толочня див. тусовка
топтáти (недок. потоптáти) див. хавати 1.
тóрба 1. ефект від куріння маріхуани (нарк.)
тóрба 2. безвихідна ситуація: ну й торба з роботою, ні на що часу не вистачає
тóрбитися знаходитися у безвихідній ситуації: досить торбитися, пора
шукати вихід
торбинка див. торба
торгувáти: торгувáти хáрею знаходитися в компанії і звертати на себе увагу
торчáлка 1. див. таска
торчáлка 2. насолода від вживання наркотиків (нарк.)
торчáти 1. (док. проторчáти) див. тащитися
торчкóвий захоплюючий: таку торчкову кінокомедію сьогодні бачили, іржали,
як коні
торчáти 2. отримувати насолоду від вживання наркотиків (нарк.)
торчóк наркоман (нарк.)
зторчáтися потрапити під цілковиту залежність від наркотиків (нарк.)
торчóк 1. наркоман: з торчками шкідливо водитися, бо зникає воля до життя
торчóк 2. див. кайф
точити (док. заточити) див. хавати 1.
затóчка див. хавчик
тóчиво див. хавчик
точка 1. місце, де репетирує рок-гурт
тóчка 2. місце перманентного продажу алкогольних напоїв
тошнóтік довгий смажений пиріжок з лівером
травá маріхуана (нарк.): цей чувак траву на балконі в ящику вирощує
травити (док. витравити) блювати: не треба напиватися,якщо знаєш, що
травитимеш
трáктор 1. великий черевик: таким би трактором якій-небудь істеричній бабі
наступити на ногу, ото було б весело





 

 

трáктор 2. масивна застібка-блискавка з великим металічним язичком: пошию
собі вечірнє плаття з глибоким декольте, а застібатися воно буде на
трактор
трáса шосе, по якому хіппі їздять автостопом (хіп.): нас на півдорозі висадили з
електрички, бо не було квитків, так ми далі по трасі добиралися
трáхнути (недок. трахати) сексуально використовувати: говорити з нею було ні
про що, довелося трахнути
трáхнутися (недок. трáхатися) вступити з ким-небудь у статевий зв’язок
траходрóм велике двох- або трьохспальне ліжко
трéнер пляшка з алкогольним напоєм, що стоїть на столі й знаходиться в процесі
розпиття: діставай нового тренера, бо цей уже закінчується
тризуб армія: вчора однокласника під тризуб забрили, а позавчора були проводи
трипдáча шкірно-венерологічний диспансер: цей гігант сексу весною шукає
любовних пригод, а потім усе літо проводить на трипдачі
трíщина: поцілýй кобилу в трíщину неввічлива відмова щось зробити
трос вена (нарк.)
трубá 1. див. капець
трубá 2. порожня цигарка “Біломорканал”, у яку забивається конопля
трубá 3. див. трос
трубá 4.телефонна трубка
трýби 1. вузькі джинси: труби з моди виходять, а в мене їх ціла дюжина
трýби 2. макарони: картопля закінчилася, будемо їсти труби
трýби 3.: трýби горять є необхідність відвідати туалет
труха холодна погода: на цю труху ніяких шуб не накупуєшся
трухлявий недобрий: в цьому році щось мак трухлявий
тулити давати ефект від куріння маріхуани (нарк.): скільки вже скурили, і зовсім
не тулить
турболíт див. бомж
тýсер див. тусовка
тусня див. тусовка
тусóвка компанія, що має спільні інтереси: на кожен випадок є своя тусовка, з
одною ти працюєш, з іншою відпочиваєш
тусувáтися (док. потусувáтися) 1) належати до певного кола, спілкуватися:
набридло мені тусуватися з панками, потусуюсь-но ще й з нормальними
людьми; 2) бути в певному місці, гуляти, тертися біля когось: сходжу
потусуюсь он з тою компанією, може, дізнаюсь щось цікавого
тусóвщик людина, що все життя проводить у спілкуванні з такими ж, як сама:
він тусовщик за покликанням, не має ні роботи, ні сім’ї, а просто ходить і
цілими днями тусується
туфтá див. фігня
тýча чорний ринок: тільки ми зайшли на тучу, як у нас вкрали гроші
тýшка див. качок
тьóпати (док. потьопати) йти: тьопай звідси подалі
тьóрли-йóрли див. базар
тюлька: травити тюльку брехати: не трави тюльку, братан, всі знають, що ти
брешеш
тяга 1. див. кайф
тяга 2. див. собака





 

 

тягнути (док. затягнути) коштувати: скільки тягне цей бімер?
тятя див. генделик
У
убитися дійти до стану повного наркотичного одуріння: бери косяк і пішли на
природу вбиватися
удáв дуже довга людина: як тільки природа може вигнати такого удава?
ударяти (док. поударяти) займатися чимось інтенсивно: картопля вже дозріла;
доведеться два дні поударяти, щоб її вибрати
узурпáтор див. гальмо
українець: щирий українець див. маланець
ýксус собака: як я тікав, коли за мною уксус гнався!
улáмувати (док. уламáти) 1) умовляти: не уламуй мене на це темне діло, я вже
хочу спати; 2) торгуватись на базарі: скільки ми ту бабу не уламували, ні на
копійку не вступається
улюлюк агітуючий християнин, місіонер: неможливо спуститись у метро, щоб
не отримати купу листівок від улюлюків
умáт щось страшенно веселе: цей новий учитель фізкультури - повний умат
умáтний дуже веселий: зранку їхала в тролейбусі з таким уматним чуваком,
що всю дорогу просміялася
унівéр університет
унітáз 1. туба (муз.)
унітáз 2. гра в унісон (муз.)
унітáз 3.: лякáти унітáз див. стругати
давáти клятву унітáзу див. стругати
обіймáтися з унітáзом бути дуже п’яним
упáсок див. пецик
урагáн вигук на позначення здивування
ýрел див. гопник
ýрльоп канікули: завтра останній іспит, а післязавтра урльоп
урóд 1. цигарка, з якої витрушено тютюн, щоб набити туди маріхуани (нарк.)
урóд 2. див. дебіл
урюк людина з півдня: давай купимо в урюків кілограм лимонів
усиновити дати гроші: мало тебе нагодувати, тебе ще й усиновити?
устриця компанія гомосексуалістів: думали, що попадемо в нормальну тусовку, а
то виявилась устриця
утюги черевики на платформі: мамо, дай грошей на утюги, бо у всіх є, а в мене
нема
Ф
фазéнда див. ішачка
файнюцький гарний: що за файнюцький у тебе хайратник!
фак жест, що полягає в піднятті середнього пальця при решті, стисненій у кулак і
виражає негативне ставлення або відмову: я їй у коханні признався, а вона
мені фак тикнула
факівний пáлець середній палець





 

 

фáчити (док. зафáчити) висловлювати негативне ставлення чи відмову: мені
запропонували класну роботу, але за таку малу зарплату, що я повністю
зафачив цю справу
фанáт прихильник, уболівальник: не дай Бог потрапити під ноги юрбищам
футбольних фанатів
фанатíти дуже любити: вся тусовка фанатіє від рок-н-ролу
фанéра 1. див. шпаківня
фанéра 2. фонограма (муз.): принципово не хочу виступати під фанеру
фантомáс 1. див. плейшнер
фантомáс 2. алкоголік
фанфýрик пляшка одеколону: купуємо в галантереї два фанфурика і робимо
композицію
фáра див. колимага
фараóн див. мент
фармазóнити пояснювати: заходжу на кафедру, а там стоїть професор і сам
собі щось фармазонить про лексикографію
фарт везіння, удача
фартити (док. підфартити) щастити
фарш гроші
зафаршóваний багатий, грошовитий
фáуст пляшка вина об’ємом 0,7 л.
фáцет див. чувак
фейс обличчя: не лізь до мене, бо отримаєш по фейсу
фéйсез сильнодіючий галюциноген, ЛСД (нарк.)
фéнька 1. прикраса з бісеру чи шкіри, як правило, саморобна: іде по місту
олдовий хіппі, весь обвішаний феньками, і всі на нього озираються
фéнька 2. див. фішка 1.
фермáт: чувіха на ферматі вагітна жінка
фест фестиваль: через півмісяця їдемо у Львів на фест
фестивáлити 1. див. бушувати
фестивáлити 2. див. трахатися
фея див. манюня
фіг нічого або щось погане: фіг тобі, а не гроші
на фігá навіщо: на фіга ми сіли на цей автобус?
фігня погана річ, дурниця: ти страшну фігню говорив на іспиті, не дивно, що
тобі поставили три
фігóвий поганий: фіговий борщ сьогодні вийшов
офігéнний див.класний
фіганýтися ударитися: одвірок був низький, і я страшенно фіганувся
фігáрити (док. зафігáрити) 1) кидати: як зафігарю зараз цією пляшкою по
тому гаражу; 2) див. бацати
фігвáм вигук на позначення заперечення: - позич десятку. - фігвам!
фігíти (док. офігíти) поводити себе неввічливо: ти починаєш фігіти, по-моєму,
тобі краще замовкнути
офігíти сильно здивуватися: я офігів, як горілка подорожчала
фігáрити 1. (док. зафігáрити) кинути: зараз як зафігарю порожню пляшку аж на
інший берег
фігáрити 2. (док. зафігáрити) див. бацати





 

 

фіксá золотий зуб: не дуже рота відкривай, бо фіксу видно
фíлки див. бабки
фільтрувáти 1) розуміти; 2) слідкувати
фільтрувáти базáр не говорити зайвого, слідкувати за словами
фільтрувáти трáсу слідкувати за дорогою
фíма див. вася
фінгáл див. бланж
фінішувáти бути в депресії: третій місяць фінішую, і кінця цьому нема
фінтіфлюшка див. прибамбас
фіолéтовий див. бухий
фіолéтово див. монопенісуалє
фірмá див. клас
фірмóвий див. солідний
фíшка 1. річ, подія: тут намічається одна фішка, але поки що все засекречено
фíшка 2. місце зустрічі: зустрічаємось о сьомій на тій же фішці
флакóн див. ботл
флéт квартира (хіп.): з настанням холодів хіппі розлізаються по флетах
фляга пляшка вина
фляжчина див. фляга
фляндер див. пляндер
фонáйзер будь-який шум під час виконання музичного твору: тільки сіли грати,
як почалося: і в апараті фонайзер, і на вулиці фонайзер
фонáрь відсутність ефекту при курінні маріхуани (нарк.)
фонити 1. 1) шуміти (про музичні інструменти); 2) погано грати
фонити 2. див. воняти
фóтка фотографія: треба якось систематизувати фотки, бо вже їх валяється
повна хата
фóткати (док. сфóткати) фотографувати: не маю я плівки зайвої, щоб фоткати
ваші пики
фрáєр людина, що багато вдає з себе і дуже себе любить: не знаю, за що цього
фраєра так люблять баби
фразієр зачіска: в цій перукарні тільки фразієр баби-яги роблять
фризýра див. фразієр
фрідріхштрáссе процес блювання: чую - щось мутить; і тут як почнеться
фрідріхштрассе!
фугáс див. фауст
фýра див. фурік
фýра машина: куплю собі фуру та й поїду в ліс по гриби
фýрік 1. фуражка: давай грати в футбол ментовським фуріком
фýрік 2. токсичний клей: той вар’ят нанюхається фуріка й гонить біса
фýфа кухвайка
фуфлижник 1.див. барига
фуфлижник 2. див. кончелига
фуфлó 1. фальшива валюта
фуфлó 2. барахло, непотріб, неякісні речі: ти мені фуфло не підсовуй. я тебе
наскрізь бачу
фýцан шанований молодий чоловік: це грамотний фуцан, він все тобі розкаже





 

 

Х
хáвало див. жувальник
хáвати 1. (док. похáвати) їсти: швидше б обідня перерва, бо страшенно хочеться
хавати
хáвчик їжа: прийшла передача з дому - дві торби хавчика
хáвка див. хавчик
хáвати 2. (док. захáвати) уподобати: я хаваю середньовічну історію, це прикольна
штука
хáвати 3. (док. прохáвати) розуміти: нічого не прохавав із того, що ти казав
хавíра див. хибара
хáєр довге волосся: не встигнеш помити цей хаєр, як він знову брудний
хайрáтий довгокосий: люблю хайратих хлопців з чорними очима
обхайрáти насильно постригти: головне - не потрапити в лапи ментам, бо
обхайрають волосся, яке росло три роки
обхайрáтися постригтися: почало лізти волосся, і довелося обхайратися
хайрáтник мотузочка чи прикраса, що одягається на голову і тримає волосся
(хіп.): мені подарували бісерний хайратник, дуже класний
хай див. арі
хайвá див. трава
хáйки важкі армійські ботинки: єдина користь від служби в армії, що я вкрав
там пару хайків
хáкер людина, що влізає в чужі комп’ютери і зчитує звідти інформацію: братан
надивився фільмів про хакерів і робить вигляд, що круто розбирається в
комп’ютерах
халтýра 1) додаткова робота поза межами основної; 2) весілля (муз.)
халява див. шара 1.
ханá див. капець
хангóвер див. бодун
хáнка 1) концентрований опіат; 2) вивар з бинтів (нарк.)
хáпочка затяжка в цигарці з маріхуаною чи коноплею (нарк.)
хáпати (док. хапонýти) затягнутися цигаркою з маріхуаною чи коноплею
(нарк.): дай хапонути пару раз
харé досить: харе картоплі чистити. уже повна каструля
хáрити 1. див. ламати
хáрити 2. див. кумарити
хатеéс див. екстезі
хáхаль кавалер, наречений: чувіха за рік уже шостого хахаля на фіг посилає і
правильно робить
хáцен весілля
лабáти хáцен грати на весіллі (муз.): один хацен відлабали - і вигребли більше
бабок, ніж місячна зарплата в оперному театрі
хáчик див. банабак
хвіст 1. людина, яка любить пригоститися за чужий кошт: приходь увечері, я тебе
нагодую; тільки не приводь із собою хвостів
пáдати на хвіст напрошуватися до когось у компанію за його кошт: ці юні
продукти соціалізму так люблять падати на хвіст, що краще їм не
попадатися





 

 

рубáти хвости спроваджувати непроханих компаньйонів: поки дійшли до
кав’ярні, три хвоста відрубали
хвіст 2. академічна заборгованість: після сесії півгрупи з хвостами залишилося
хвіст 3. міфічний орган, що символізує, з одного боку, пихатість і і
самозакоханість, а з іншого - сексуальність: я прийшов до неї з квітами. а
вона хвіст розпустила, відвернулася й попензлювала
хéзати 1. (док. захéзати) смітити, бруднити: подивись, як ти своїми брудними
ластами захезав свіжовимиту підлогу
хéзати 2. (док. похéзати) спорожнитися
хєр поганий хор: друге відділдення концерту почалося з такого хєра, що ми не
витримали й пішли
хибáра будинок: цю хибару ми ще до перебудови купили
хиляти (док. прохиляти) годитися: така постановка питання не хиляє, треба
серйозно підходити до справи
хиляти 1. (док. прохиляти) годитися, пасувати: така дискета до нового
комп’ютера не хиляє
хиляти 2. (док. похиляти) див. гребти
химири металісти (люди, що слухають музику в стилі хеві-метал)
химка вивар з макової соломки (нарк.)
хíмік див. качок
містер хімія культурист, що мріє про звання Містер Олімпія
хíмік-лíрик студент-хімік, що займається виготовленням наркотиків: в
гуртожитку провели ревізію, і в результаті вигнали чотирьох
хіміків-ліриків
хíмія все спиртне. крім самогону: кидаємо пити хімію, завтра друг із села
фірмову самогонку привозить
хіп хіппі
хіпоблýд хіппі або інший представник неформальної молоді пацифістського
спрамування: хіпоблуди вимруть, як мамонти, в найближчі пару років
хіпóвий 1) гарний, якщо мовець - хіппі; 2) поганий, якщо мовець - гопник або
панк
хіпувáти 1) поділяти ідеали хіппі; 2) жити й виглядати, як хіппі
хіпýшка дівчина-хіппі
хлам див. дим
хмéльник див. зеленка
ховáйся див. ураган
хóдіки годинник: що там на ходіках натікало?
холóдний здивований: я холодний, який ти гарячий
хомýт див. прапор
хомýт краватка: маєш добрі шанси повіситися на цьому хомуті
хорь див. баба
хóхма див. прикол
хрéст селянин: сонце світить, хрести орють
хрін див. фіг
хрінóвий див. фіговий
хрінувáтий негодящий: хрінувата кава в їхній кав’ярні
охрінíти див. офігіти
охрінéзний див. офігенний





 

 

хрон 1. наркоман, що систематично вживає наркотики (нарк.)
хрон 2. див. алік
хрóно вино “Гроно Закарпаття”
хронячити див. бухати
хропіти (док. хропанути) спати: коли вже вдасться хропанути годин десять?
хрюндєль див. нюхало
хрямóтина див. хавчик
хряцалка див. хавчик
хряцати див. хавати 1.
хýна див. катакомба
Ц
цвиркати говорити дурниці: не цвиркай, цвіркуне, бо доцвиркаєшся
цвіркýн людина, яка балакає багато дурного
цеглина формова хлібина
целка незайманиця
центровий шикарний: центрові кізки полиняли
центряк 1. первісний продукт (нарк.)
центряк 2. гарна річ: ця орфеївська гітара, хоч і стара, але справжній центряк
цепурá грубий ланцюг: скільки затягнула ця рижа цепура?
цивíл людина, що веде загальноприйнятий спосіб життя, не-хіппі (хіп.):
познайомились із двома цивілами, вони нас нагодували і вписали на дві ночі
цивíльний пристойний, гарний: мама зв’язала мені цивільний світер
цикл циклодол (нарк.)
цинкувáти (док. процинкувáти) дивитися, слідкувати: цинкуй, щоб кішка не
зжерла рибу на столі
цирк 1. місце зустрічі байкерів: цирк виїхав за місто, подалі від народу
цирк 2. справа: в цьому житті у кожного свій цирк
цирла див. кобила
цицька груди: чортів мусор так дав мені в цицьку, що я перекинувся
цінцькня див. фігня
цяцьки-пєцки див. прибамбас
Ч
чáйник 1. людина, недосвідчена в певній галузі: по доброті взяли з собою
чайників у похід і промучилися з ними два тижні
чáйник 2. див. диня
чáча див. смага
чéба 1) див. качок; 2) потвора
чéбак ліжко: коли ми поселялися в гуртак, в кімнаті не було жодного чебака
чебурáтор див. чеба
чéля див. вілочлен
чендж див. кантор
чепушило дурник
черв’як див. закусон
черевик автобус ЛуАЗ: коли ми їздили до Харкова, то наймали собі черевик





 

 

черепáха: випустити черепáху див. метнути кізяк
черпáк солдат, що відслужив рік у армії
чесáти див. линяти
честь дружнє вітання
чехóл бюстгальтер: посеред вулиці стоїть стіл, а на ньому розкладені чехли всіх
розмірів
чижик простак: він тільки на вигляд чижик, а насправді крутий мен
чижики кеди: хто закинув на дерево мої чижики?
чикардикнути див. вмазати
чикати (док. почикати) див. писати
чинáрик див. бичок
чиркало сіра на сірниковій коробці: дай мені інші сірники, бо на цих уже чиркало
геть збите
чистяк чистий морфін в ампулах (нарк.)
читáти (док. начитáтися) див. бухати
чікі-пакі добре: справи йдуть чікі-пакі, краще не придумаєш
чікса дівчина, щодо якої автоматично виникають сексуальні наміри
чілка: скинути чілку див. попрасувати краватку
чіпляти 1. див. перти
чіпляти 2.: чіпляти ха-хá див. іржати
чіпóк див. чувак
чіполíно див. капець
чíца умовний крик, яким попереджають про наступ міліції
чічі див. штори
чмир неприємна для оточуючих людина
чмо див. мудак
чóбіт див. пішка
чóвник людина, що привозить з-за кордону товари в приватному порядку й ними
торгує: половина лікарів з лікарні пішла в човники, на базарі шмотки
продають
чóкало коу-белл (муз.)
чóкнутий див. клавесин
чомба див. катакомба
чóрне кустарний морфій (нарк.)
чóрний див. банабак
чорнило червоний портвейн: голова болить після чорнила страшенно
чорноробочий безперспективна людина: не варто покладати на нього особливі
надії як на науковця: він типовий чорноробочий
чорт див. бик
чортило див. бик
чортило-воротило той, хто поставляє товари спекулянтам
чотиринóгий: чотиринóгий друг ліжко: сидіть тихо, не заважайте
спілкуватися з чотириногим другом
чпок див. капець
чувáк чоловік, хлопець: стою на зупинці, коли підходить якийсь чувак і каже, що
я його друг дитинства
чувíло див. чувак
чувíха див. подруга





 

 

чудáк див. чувак
чудильник див. обезьянник
чукатáрик трошки: піду посплю чукатарик
чýкати (док. почýкати) див. коцати
почýканий див. покоцаний
чукáлово див. коцалка
чумá негарна дівчина: прокидаюся зранку, а біля мене така чума. що краще б я
далі спав
чумовóз швидка допомога психіатричної лікарні: як мого сусіда хапала білка, то
відвозили на чумовозі, як міністра
чýрка монголоїд або людина з півдня: не звертай уваги на цю чурку: він
по-нашому не розуміє
чухáн брудна людина: такого чухана, як ти, на прийняття в посольство не
запросять
чухáси див. джойси
чýхати (док. почухати) йти
чýшка див. чухан
Ш
шáвка див. синок
шáйба див.качок
шáйбали див. бабки
шайтáн 1. див. мутант 2.
шайтáн 2. не дуже шанована людина
шалá див. трава
шамáн див. гуру
шáмати див. хавати 1.
шамóтина див. хавчик
шамотíти (док. пошамотíти) див. шарудіти
шампýнь шампанське: шампуня пити не будемо, бо від нього гикавка нападе
шáпочка: червóна шáпочка див. ментура
шáра 1. дармівщина, щось безплатне: люблю ходити в гості: можна поїсти на
шару
зірвáти шáру отримати щось задарма: ми вчасно прийшли і зірвали шару:
наїлися морозива і бутербродів з ковбасою
взяти шáру див. зірвати шару
зняти шáру див. зірвати шару
шáра 2. щось, що не потребує напруження: тільки здається, що предмет
складний, а насправді це шара
шарáга див. грядка
шарáшкина контóра див. шарашка
шари див. моргала
шáрити 1. (док. прошáрити) знати, розуміти: ми прошарили ситуацію раніше,
ніж інші, й використали її з користю
шáрити 2. (док. зашáрити) чогось не робити: якщо ти сьогодні зашариш
прибирати в хаті, то завтра сміття буде більше
шáріков див. дебіл





 

 

шáркати: шáркати клешнями дізнаватися: пошаркай клешнями, чи розклад не
помінявся
шарманка музичний інструмент: продаю дешево і в доброму стані свою
шарманку
шаровий 1. безкоштовний: він ще встиг набрати в стипендійному фонді шарових
книжок
шаровий 2. легкий: в мене завтра іспит; він хоч і шаровий, але треба
готуватися
шарóвня більярдна
шарудíти (док. пошарудíти) піклуватися, готувати що-небудь: прийшли в гості,
господиня пошаруділа і стіл накрила за десять хвилин
шáфа див. качок
шáфка див. баян
швáбра див. шланг
швáбрики див. запалки
швáйка див. тесак
швéдочка борода, що обмежується підборіддям
шизá див. креза
шизóвий див. крезовий
шипýн: пускáти шипунá псувати повітря: хто пускатиме шипуна, того будемо
виставляти
ширка наркотики для внутрівенного вживання (нарк.)
ширнýтий який знаходиться під дією наркотиків (нарк.)
ширятися (док. ширнýтися) колотися наркотиками (нарк.)
ширєво див. ширка
шифер див. дах
шифр незрозуміла річ: новий підручник - один суцільний шифр
шифрувáти розуміти: ні фіга не шифрую, що він каже
шифрувáтися (док. зашифруватися) ховатися: зашифруйся, вася, бо якщо тебе
вирахують, тобі капець
шишка: трáхнути на пóвну шишку див. трахнути по самі бакенбарди
шия вірний друг: познайомтесь - це мій шия з дитинства
шістáка див. шістьорка
шíстка див. шістьорка
шістьóрка людина з найнижчим соціальним статусом у компанії, що захищає
свої інтереси за допомогою відданості й служіння людині з високим
соціальним статусом: ніяких серйозних переговорів з цією шістьоркою бути
не повинно
шíфа див. ґгранада
шкáри див. шкраби
шкóла університет: хто йде в школу на першу пару?
шкрáби взуття: це ж треба такі шкраби викопати, ти, мабуть, всі смітники
облазив
шкребáлики див. запалки
шкрек жаба: смажені шкреки можна спокійно їсти
шкрябати невміло грати на гітарі
шкýра пластик на барабанах, переважно поганої якості (муз.)
шланг висока людина: на таких шлангів промисловість одежі не шиє





 

 

шлангувáти не виконувати своїх обов’язків, посилаючись на суб’єктивні, а то й
ірреальні причини: я думала, ти миєш посуд, а ти сидиш шлангуєш
шланг ледача людина, що не виконує своїх обов’язків: в нашій групі три
старанних студенти й двадцять два шланга
прикинутися шлáнгом удати наївного дурника: викладачка мене викликає до
дошки, а я прикидаюсь шлангом і кажу, що вона нічого не задавала
шлéпер див. лох
шліфувáти див. доганятися
шльóцик маленький неслухняний хлопчик: таким шльоцкам пива пити не
можна
шлюз див. капець
шмáль див. трава
шмандрикóсити (док. відшмандрикóсити) див. дати звізди
шмáра див. баба
шмаркáч недоросток, що лізе не в свої справи (лайл.)
шмáрля див. шмурдяк
шмаровидло начиння, причандалля: прийшов басюк з усім своїм шмаровидлом
шмáрок див. шмаркач
шмон обшук: хто дозволив робити шмон у моїй тумбочці?
шмонáти (док. обшмонáти) обшукувати, перевіряти: пробий талон, бо в цьому
трамваї шмонають
шмóтки одяг, особисті речі: сестра завалила шмотками всю кімнату, пройти
ніде
шмудáк 1) бубен; 2) саморобний марокас (муз.)
шмурдяк погане вино: етикетка на пляшці фірмова, а вміст - чистий шмурдяк
шнобáк див. шнобель
шнóбель ніс: шнобель я від батька успадкував
шнурки батьки
шнурки в склянці батьки дома
шнурки в ботинках батьків немає вдома
шняпати (док. пошняпати) йти: пошняпали потроху додому
шóбло див. грядка
шпакíвня 1. грудна клітка: якщо слаба шпаківня, то ввечері краще вдома сидіти
шпакíвня 2. домра, балалайка (муз.)
шпаківня 3. колонка: при мінімальних зусиллях шпаківню можна самому
замутити
шпáла див. каланча
шпíляти 1) грати; 2) мати статеві стосунки з кимось
шпóра шпаргалка, маленький шматочок паперу з написаною відповіддю на
питання, що використовується при відсутності знань з певного предмету:
вона до дошки вийшла, і тут як посипляться у неї шпори з-під одежі!
шрамчик див масть
штат айóва 1) шкірвендиспансер; 2) наркодиспансер
штахéта довга людина: рік тому був такий курдупель, а це вже ціла штахета
штемп див. чувак
штéфкати (док. поштéфкати) див. хавати
штигель цигарка: останній штигель в пачці залишився





 

 

штимп тупий чоловік, з яким важко спілкуватися: цей штимп явно наглухо
відбитий
штин сморід: ну й штин від твоїх бумерангів
штиняти смердіти: в цьому сортирі так штиняє, що аж очі болять
штори окуляри від сонця: тобі ці штори півморди закривають
штормити (док. заштормити) див. грузити
штос див. прикол
штрих людина, суть якої незрозуміла: якийсь мутнуватий цей штришок, нічого з
ним про справи говорити
штрíмфлі див. бумеранги
штрýкси вельветові штани: такі штрукси вийшли з моди тисячу років тому
штýка тисяча грошових одиниць: найдешевша квартира зараз штук сім баксів
коштує
штукатýрка косметика: глянь, яка стара баба, а скільки на ній штукатурки
штýцер див. штука
шýба див. чіца
шугáти (док. нашугáти, зашугáти) лякати: давай нашугаємо шефа, що копіярка
поламалася
шугáтися (док. зашугáтися) лякатися: я хотіла спитати в мужика, котра година,
а він зашугався і втік
шузи черевики: як тобі не соромно ходити по місту в таких подраних шузах
шýля див. прикол
шур фірмовий якісний мікрофон (муз.)
шуфляда щелепа: будеш приставати, то отримаєш в шуфляду
шýхер 1) варта: ти вибиваєш двері, а я стою на шухері; 2) див. чіца
Щ
щáстя венерична хвороба: поїхав синок у піонерський табір з вошами, а приїхав зі
щастям
щемилово переслідування, утиски: якщо тебе застукають за несанкціонованим
заняттям, почнеться щемилово
щипáч див. миша
щит див. підписка
щібнýти (док. відщібнути) дати трохи грошей: якби знайшовся дурний бізнесмен,
щоб відщібнув грошей на фестиваль
Ю
юзéць див. капець
юзьо див. кутузов
юрта: хитати юрту див. трахатися
Я
яйко-сподівáйко див. плейшнер
яма вхід в метро: підете по цій вулиці прямо, потім направо, і там буде яма





 

 

ярмó пам’ятник на честь возз’єднання України з Росією в Києві: сьогодні під
ярмом буде дискотека
яша див. вася
ящик 1. телевізор:
що там сьогодні по ящику?
ящик 2. див. клуня
ящик 3. див. кофр
Світлана Пиркало, 1997, Київ-Полтава-Чернігів-Івано-Франківськ-Львів
(примітка: словник було укладено в 1997 році, тому деякі слова могли вже вийти
зі вжитку, і, безумовно, деякі неологізми також можуть бути не представлені
тут).





 

 

