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Lietuvių žargono bazė. Pagrindiniai duomenys 

ANTRAŠTINIS ŽODIS AR FRAZĖ REIKŠMĖS GRAMATINIS 
ŽYMUO 

KONOTACIJA RINKINYS 

 

abaldienas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis, ypatingas adj 
abarotai alkoholinio gėrimo stiprumas (laipsniais) sm pl 
abarzdienas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
abdolbanas apsvaigęs nuo alkoholio, apgirtęs, apkvaišęs nuo narkotikų adj narkotikai 
abėesas ABS stabdžių sistema sm sg automobiliai 
abelis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
abizjanikas kamera policijos nuovadoje sm 
abyda nuoskauda, apmaudas sf 
abydnas skaudus, įžeidžiamas, apmaudus adj 
abydniakas nuoskauda, apmaudas sm 
abjabonas kaltinamoji išvada sm kriminalinis 
ablamalinti išsišaipyti, nusodinti v 
ablamukas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
ablaūchas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob menk. 
ablava pasala, gaudynės, reidas sf kriminalinis 
ablavukas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob menk. 
ablomą pagauti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti; patirti nesėkmę fr 
ablomas 1. nesėkmė, nemalonumas; apsikvailinimas, gėda sm 
ablomas 2. kiaulystė, niekšybė, šunybė, piktas pokštas sm 
aborigenai ei (toks pertaras) fr 
aborigenas 1. mulkis, menkysta, suskis smob niek. 
aborigenas 2. pl. tėvai smob mokiniai 
abratkė vena, į kurią nebeįmanoma švirkšti narkotikų sf narkotikai 
abriezas nupjautavamzdis šautuvas sm ginklai 
abščiakas bendras iždas sm kriminalinis 
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absoliutus š labai blogai, visiška nesėkmė fr 
abstanovkė padėtis, sąlygos sf 
abzaitas nuošalė sm sportas 
achujėnai labai, ypač, itin adv 
achujėnas 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj vulg 
achujėnas 2. tikras, visiškas, aiškus adj vulg. niek. muštynės 
achujėnumas aukštas lygis, idealybė sm muzika 
achujitelnai labai stipriai, labai smarkiai adv 
achujitelnas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
ačioks ačiū interj 
ačiukas ačiū interj 
ačius ačiū interj 
ačkai akiniai sm pl 
ačkarikas 1. akiniuotas žmogus, akiniuotis sm 
ačkarikas 2. automobilis „Mersedes CLK 500“ sm automobiliai 
ačkarikas 3. pl. akiniai sm 
ačkastas akiniuotas adj 
ačko 1. akiniai sm 
ačko 2. klozeto skylė sm kariai 
ačko 3. anus sm 
ačkogriobas menkysta, niekšas (bendras neigiamas žmogaus apibūdinimas) smob menk. 
adata švirkštas sf narkotikai 
adidasas 1. firma „Adidas“ sm 
adidasas 2. (ppr. pl.) firmos „Adidas“ drabužiai ar avalynė sm 
adinočka vienišius, atsiskyrėlis; vienas pats scom sportas 
adminas interneto svetainės administratorius sm kompiuteriai 
afigėnai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
afigėnas 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
afigėnas 2. tikras, visiškas, aiškus adj 
afigitėlnai labai adv 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 3 puslapis iš 262 

afigitėlnas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
afrikonas afrikietis smob 
agrastas 1. gėjus, homoseksualistas sm 
agrastas 2. policininkas sm 
agurką nugręžti nusišlapinti fr 
agurkas 1. penis sm 
agurkas 2. policininkas sm 
agurkėlis 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
agurkėlis 2. MRU studentas sm studentai 
aisbreikeris žaidimas, padedantis sukurti laisvesnę atmosferą grupėje, geriau vienas kitą pažinti sm 
aiškinti išsišokti, įžūliai kalbėti, be reikalo kreipti į save dėmesį, provokuoti v 
aiškintis santykius muštis fr muštynės 
aitvaru tapti vemti fr euf. 
akadas programa „Autocad“ sm kompiuteriai 
akadė Muzikos akademija sf studentai 
akademija kalėjimas sf kriminalinis 
akauntas paskyra (kompiuterio išteklių paskyrimas tam tikram vartotojui ar jų grupei) sm 
akis varvinti ilgai žiūrėti į ekraną, ilgai dirbti kompiuteriu fr 
akulioriai akiniai sm pl 
akumas akumuliatorius, maitinimo elementas, baterija sm 
akurat tikrai, iš tikro adv 
akustiakas akustiškai atliekamas kūrinys sm muzika 
akustiaškė 1. akustinė gitara sf muzika 
akustiaškė 2. akustiškai atliekamas kūrinys sf muzika 
akvariumą teliūskuoti norėti šlapintis fr euf. 
akvariumas žinių tarnybos vyriausiojo redaktoriaus kabinetas sm žurnalistai 
albinas 1. pagyvenęs žmogus, senis sm 
albinas 2. penis sm euf. intymūs santykiai 
albinėlis kaimietis sm 
albo arba conj 
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albumėcas muzikos albumas sm muzika 
alchašas girtuoklis, alkoholikas smob 
aleiupas krepšinyje kamuolio perdavimas virš lanko ir dėjimas į krepšį nenusileidus sm sportas 
aliakas alus sm svaigalai 
aliecas alus sm svaigalai 
aliukai nebemadinga muzika sm pl sb muzika 
alyvinis obuolys sumuštasis fr muštynės 
alkagolis alkoholis sm 
alko čiaupus atsukti pradėti gerti svaigalus fr 
aloha toks pasisveikinimas interj etiketas 
alternatyvščikas alternatyviosios muzikos mėgėjas smob iron. muzika 
amarą gaudyti dykinėti, nieko prasmingo neveikti, tinginiauti, nuobodžiauti fr 
amaras kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
amba riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
ambalas 1. kas įsivaizdina, vaizduoja, pučiasi, dedasi pranašesniu už kitus sm muštynės 
ambalas 2. raumeningas, tvirtas žmogus sm 
ambrozija degtinė sf svaigalai 
ameba kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
amerikanskas amerikietiškas adj 
Amerikė Amerika sf sb 
amerikėnas amerikietis smob 
amfa amfetaminas sf narkotikai 
amortas amortizatorius sm automobiliai 
amortikas amortizatorius sm automobiliai 
ampulė 1. 0,5 l alaus butelis sf svaigalai 
ampulė 2. platikinis 2 litrų (ar panašios talpos - didelis) butelis, ppr. Alaus sf 
amžiams prisišvartuoti nusižudyti fr 
anarchiją pagauti imti elgtis anarchiškai, pradėti laikytis anarchinių pažiūrų fr 
anaša iš kanapių gaunami narkotikai, kanabinoidai: marihuana, hašišas, hašišo aliejus sf narkotikai 
andergraundas 1. avangardinė aplinka sm 
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andergraundas 2. alternatyvioji muzika sm muzika 
andergraundas 3. kas nors nepopuliarus, nežinomas sm 
andergraundčikas alternatyviosios muzikos mėgėjas smob muzika 
ane 1. nejaugi (nustebus, abeojant: „Dviračio šou“ personažės Zitos iš Mažeikių mėgstamas priežodis) prt etiketas 
ane 2. žinoma (pritariant) prt etiketas 
aninstalinti pašalinti programą iš kompiuterio v kompiuteriai 
ankodingas koduotė sm kompiuteriai 
anonistka kekšė, kvaiša, paleistuvė (užsiiminėjanti anonizmu), suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas sf niek. 
 įvairiose situacijose) 

ant adatos pakabinti pripratinti prie intraveninių narkotikų fr narkotikai 
ant adatos pasodinti pripratinti prie intraveninių narkotikų fr narkotikai 
ant adatos sėdėti vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais; būti priklausomam fr narkotikai 
 nuo intraveninių narkotikų 

ant adatos sėsti pradėti vartoti intraveninius narkotikus, tapti priklausomam nuo intraveninių narkotikų (taip pat refl.) fr narkotikai 
ant bajerio 1. dėl įdomumo, smagumo, nuotykio, nerimtai fr 
ant bajerio 2. šiaip sau, be būtino reikalo; nesistengiant fr 
ant bangos 1. populiarus, madingas, žinomas fr 
ant bangos 2. gerai nusiteikęs, smagus fr 
ant bangos 3. gerai gyvenantis, lydimas sėkmės fr 
ant bybio lipti norėti lytiškai santykiauti (apie moterį) fr vulg. intymūs santykiai 
ant chaliavo už dyką, nemokant, kur nereikia mokėti ar kitaip atsilyginti fr 
ant dančio oraliniu būdu fr intymūs santykiai 
ant dančio sušerti priversti patenkinti oraliniu būdu fr vulg. intymūs santykiai 
ant danties duoti priversti ar suteikti galimybę patenkinti oraliniu būdu fr vulg. intymūs santykiai 
ant danties imti tenkinti (džn. per prievartą) oraliniu būdu fr vulg. intymūs santykiai 
ant dūros nepasirengus, nepasiruošus iš anksto; šiaip sau fr 
ant fazių myžti netaktiškai elgtis, išsišokti, įžūliai kalbėti, be reikalo kreipti į save dėmesį, prašytis, provokuoti fr grasin. muštynės 
ant fukso 1. nepasirengus, nepasiruošus iš anksto; šiaip sau fr 
ant fukso 2. atsitiktinai sėkmingai fr 
ant galvos myžti engti, guiti, išnaudoti, niekinti, kvailinti, primesti savo valią, tvarką fr 
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ant galvos šikti negerbti, nesiskaityti fr 
ant gazo užminti padidinti greitį fr 
ant izmienos sėdėti susijaudinus laukti ko nors ateinant ar įvykstant fr 
ant kamuolio eiti žaidžiant krepšinį aktyviai kovoti dėl atšokusio kamuolio (ppr. puolant) fr sportas 
ant kryžiaus pasiimti pirkti skolon, išsimokėtinai fr 
ant laido kaboti naršyti internete, buti prisijungusiam prie interneto fr 
ant ledo likti likti be nieko, nieko nepešti; būti apviltam, apgautam fr 
ant ledo palikti apvilti, apgauti; pamesti, palikti be nieko fr 
ant lentos eiti žaidžiant krepšinį aktyviai kovoti dėl atšokusio kamuolio (ppr. puolant) fr sportas 
ant lentos kovoti grumtis dėl kamuolio fr sportas 
ant minimumo sėdėti gauti minimalias pajamas, neturtingai gyventi fr 
ant muilo šalin; pašalinti; sunaikinti (iš rus. „na mylo“ - pasakymas, primenantis žydų genocidą per Antrąjį pasaulinį fr 

 karą) 
ant pakazono norint pasirodyti, rodyti išorinę gerovę, blizgesį, šaunumą, tai, kas geriausia, slepiant tai, kas bloga fr 
ant pakazūchos norint pasirodyti, rodyti išorinę gerovę, blizgesį, šaunumą, tai, kas geriausia, slepiant tai, kas bloga fr 
ant pimpalo lipti norėti lytiškai santykiauti (apie moterį) fr euf. 
ant ponto 1. dėl įdomumo, smagumo, nuotykio, nerimtai fr 
ant ponto 2. prigąsdinus, įbauginus, prigrasinus, primelavus, blefuojant ir pan. fr 
ant prikolo 1. dėl įdomumo, smagumo, nuotykio, nerimtai fr 
ant prikolo 2. šiaip sau, be būtino reikalo fr 
ant putų šokti pradėti muštis fr muštynės 
ant rago šokti įžūliai elgtis, provokuoti muštynes fr 
ant ragų pastatyti pasiskolinti ką nors ir negrąžinti fr 
ant ragų šokti įžūliai elgtis, provokuoti muštynes fr 
ant rankų grynaisiais pinigais fr 
ant rato sėdėti 1. vartoti narkotikus; kvaišintis narkotikais fr narkotikai 
ant rato sėdėti 2. važiuoti iš paskos neatsiliekant nuo priekyje važiuojančiojo fr sportas 
ant rimto rimtai, iš tiesų fr 
ant šarų atsitiktinai fr 
ant sąžinės užvažiuoti apeliuoti į sąžinę fr 
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ant sistemos sėsti pradėti vartoti narkotikus, tapti priklausomam nuo narkotikų fr narkotikai 
ant slidžių pasiųsti nepriimti, atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti, neleisti ko daryti fr kaliniai 
ant smūgio skubiai, greitai, tučtuojau; nesustojant; be pasirengimo fr 
ant staigio skubiai, greitai, tučtuojau; nesustojant; be pasirengimo fr 
ant stopų kalti staigiai stabdyti fr 
ant šustrų bangų populiarus, madingas, žinomas fr 
ant švabros pasodinti kalėjime priversti nuolat tvarkyti kamerą fr kaliniai 
ant trijų raidžių siųsti nesutikti, atsisakyti; išmesti, pašalinti, pavaryti fr kriminalinis 
ant tumbos budėti kareivinėse fr kariai 
ant ūso stoti žaisti vidurio puolėjo pozicijoje fr sportas 
ant vieverio paremta nepatikimas, prastos kokybės, žemo lygio fr parašiutininkai 
ant žemės nusodinti pažeminti į tikrąją vietą fr 
antis narkotiko LSD rūšis sf narkotikai 
antras aukštas žaidimas galva (futbolas) fr sportas 
antros smegenys penis fr euf. intymūs santykiai 
apakti nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado; neįtikėtina (įvertinant ir itin gerą, ir itin blogą faktą) v 
aparatas 1. automobilis sm automobiliai 
aparatas 2. kompiuteris sm kompiuteriai 
aparatas 3. visa grupės aparatūra sm muzika 
aparatas 4. penis sm 
apdeitas programos, žaidimų, tinklalapio atnaujinimas, papildymas sm kompiuteriai 
apdeitinti naujinti duomenis v kompiuteriai 
apdrožti sutvarkyti, apdoroti, pagražinti v kompiuteriai 
apendiksas nedidelis odinis krepšys ant motociklo priekio sm baikeriai 
apgreidinti gerinti, patobulinti (kompiuterinę įrangą) v kompiuteriai 
apguglinti patikrinti informaciją internete v 
apie gyvenimą padūmoti parūkyti fr 
apipisti apgauti, apsukti, suklaidinti, apmulkinti, palikti kvailio vietoje v vulg 
apipliotkinti apkalbinėti, apšmeižti, keiksnoti v 
aplaudinti kelti duomenis, siųsti į internetą, į pagrindinį kompiuterį, į registrų atmintį ir pan. v kompiuteriai 
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aplaužyti 1. sugėdinti, nusodinti; nubausti v 
aplaužyti 2. nuvilti, nepateisinti pasitikėjimo, ko pavesto neatlikti v 
aplikeišinas paraiška, pareiškimas sm 
apnešti pranokti, aplenkti, būti pranašesniam v 
apšalti 1. nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado; neįtikėtina (įvertinant ir itin gerą, ir itin blogą faktą) v 
apšalti 2. daug ko turėti (dažniausiai vartojamas veikiamasis dalyvis su įnagininku) v 
apšaudyti lytiškai santykiauti su moterimi, kai lytinis aktas pabaigiamas makštyje v intymūs santykiai 
apseis balius be sasiskų išgyvensi ir be šito fr 
apsiamfinti suvartoti amfetamino v refl narkotikai 
apsiarkliuoti labai apsvaigti nuo alkoholio v refl svaigalai 
apsidalbašinti išgerti alkoholio; apsisvaiginti alkoholiu; suvartoti narkotikų; apsikvaišti narkotikais v refl svaigalai 
apsidolbinti išgerti alkoholio; apsisvaiginti alkoholiu; suvartoti narkotikų; apsikvaišti narkotikais v refl narkotikai 
apsidrožti 1. išgerti alkoholio; apsisvaiginti alkoholiu; suvartoti narkotikų; apsikvaišti narkotikais v refl svaigalai 
apsidrožti 2. susidėvėti, apgęsti v refl 
apsidūrinti apsigauti, suklysti, likti kvailio vietoje v refl menk. intymūs santykiai 
apsiforminti 1. išgerti, pasigerti v refl svaigalai 
apsiforminti 2. prisistatyti, pasirodyti, kad esi, duoti apie save žinią v refl svaigalai 
apsigaidinti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
apsijobinti 1. ištvirkauti part intymūs santykiai 
apsijobinti 2. pavartoti (narkotikų, svaigalų), ppr. daug part narkotikai 
apsikaliosinti pavartoti sintetinių narkotikų; apsiskvaišinti sintetiniais narkotikais v refl narkotikai 
apsilažalinti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
apšildymas koncerte prieš pagrindinės grupės pasirodymą grojanti kita grupė publikai išjudinti sm muzika 
apšildyti koncerte groti prieš pagrindinį atlikėję v 
apsiliaburdyti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
apsinarkašinti suvartoti narkotikų; apsikvaišti narkotikais v refl menk. narkotikai 
apsinešti apsvaigti nuo alkoholio, apgirsti; apkvaišti nuo narkotikų v refl svaigalai 
apsiožinti skųstis v refl 
apsipazorinti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
apsipimpaluoti apsitaškyti masturbuojantis v refl vulg 
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apsipychinti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
apsipūsti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
apsiratuoti suvartoti sintetinių narkotikų; apsiskvaišinti sintetiniais narkotikais v refl narkotikai 
apsirūkyti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
apsišikti 1. susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl vulg 
apsišikti 2. išsigąsti, pabūgti, įsibaiminti, iš baimės netekti žado, jėgų v refl vulg 
apsišliaukinti apsivemti v refl svaigalai 
apsišnioti prisitraukti į nosį narkotikų; apsikvaišinti uostomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
apsišopinti apsipirkti v refl 
apsitorčinti susileisti narkotikų; apsikvaišinti intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
apsitrinti apsiprasti, priprasti naujoje grupėje v refl 
apsiuostyti apsikvaišinti uostomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
apsivarvaliuoti gausiai kraujuoti, pasrūti krauju v refl muštynės 
apsivilkti apkvaišti nuo narkotikų v refl narkotikai 
apsivožti 1. nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado v refl 
apsivožti 2. nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti ar kitaip reikštis (ppr. paniekinamai sakoma nepatenkintiems kuo nors) v refl 
apsižarinti apsikirpti v refl 
apšyvkė apmušalai, vidaus apdaila, apdailos detalė sf automobiliai 
apšlakstyti apšlapinti v 
apsukos alkoholinio gėrimo stiprumas (laipsniais) sf pl 
aptamobilis automobilis sm automobiliai 
aptaškyti aptarnauti (apie padavėjas) v 
aptežkės aptemptos kelnės; triko sf pl merginos 
aptežonai aptemptos kelnės; triko sm pl 
apturėti patirti, turėti (apie kokį įvykį), dalyvauti (įvykyje) v 
apvalų užsimesti suvartoti amfetamino dozę; apsikvaišinti narkotikais fr 
apvaryti apkalbėti, apšmeižti v 
apvartyti iškeikti, iškoneveikti, išdėti į šuns dienas v 
apvažiuoti ratą ratu gerti iš vieno stikliuko fr baikeriai 
apzavalinti nugriauti kitą dviratininką v sportas 
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apželtutė moters lytiniai organai, tarpukojis; prk. moteris sf euf. 
apzombinti įkalbėti, įtikinti, psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių minčių, idėjų, v 
 pajungti savo valiai 

arafatkė arabiška skara sf 
aralinti bartis, grūmoti, rėkti, šaukti (ant ko nors); keikti, koneveikti, plūsti v 
arbatinukas nieko neišmanantis, bet besimokantis vartotojas, naujokas sm kompiuteriai 
ardytis 1. stengtis, verstis per galvą, ką nors smarkiai daryti (ne tik apie žmogų) v refl 
ardytis 2. smarkiai linksmintis, smagintis, šėlti, siausti v refl 
ardytis 3. išsišokti, įžūliai kalbėti, be reikalo kreipti į save dėmesį, prašytis, provokuoti v refl 
arklį pririšti šlapintis fr euf. 
arkliai variklio galia arklio jėgomis (derinant prie skaičiaus gali būti ir vns.) sm pl automobiliai 
Arklidės studentų baras, klubas Saulėtekyje, Vilniuje sf pl sb 
arklys 1. kalėjimo darbuotojas, slapta parūpinantis kaliniams draudžiamų daiktų sm kaliniai 
arklys 2. virvė, ar siūlas (džn.išardytas iš drabužio), pro langą nuleidžiama į žemiau esančias kameras su sm kaliniai 
 pririštu siuntinuku arba norint siuntinuką gauti 

armaniai fimos „Armani“ gaminiai sm pl 
armatūra liesa mergina sf merginos 
Arono lazda penis (biblinis Aronas įsmeigė lazdą į žemę, o ji ėmė vesti migdolų vaisius) fr euf. intymūs santykiai 
arti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v 
asaba asmuo scom 
asėčka 1. šaunamojo ginklo strigtis, smogiklio užsikirtimas sf 
asėčka 2. neapsižiūrėjimas, klaida; nesėkmė sf 
asfaltą papaišyti staigiai stabdyti važiuojant dideliu greičiu fr automobiliai 
asfaltuotis nugriūti einant girtam v refl svaigalai 
asilas oscilografas sm technika 
asilo maišas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys fr 
asiolas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm menk. 
asistas rezultatyvus perdavimas (komandinės sporto šakos) sm sportas 
asmens sargybinis gynėjas, saugantis vieną varžovą per visas rungtynes fr sportas 
aspirinoliai aspirinas sm pl 
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astanovkė stotelė sf 
astogramitsa išgerti, ppr. 100 g stiprių svaigalų v indecl svaigalai 
aštunkė 1. automobilis „Audi A8“ sf automobiliai 
aštunkė 2. pažeistos geometrijos, persikreipęs ratas sf automobiliai 
aštunkė 3. aštuoneto pavidalo automobilių kelias; važiavimas tokiu keliu sf automobiliai 
aštuom aštuoniasdešimt num skaičiai 
atas įspėjimas: pavojus! interj 
atasas 1. apsauga, galimo pavojaus stebėjimas darant nusikaltimą ar kokį slaptą darbą; atsargumas sm kriminalinis 
atasas 2. žmogus, saugantis daromą nusikaltimą ar kokį slaptą darbą, stebėtojas, sargas sm kriminalinis 
atauga penis sf euf. intymūs santykiai 
ataušti nurimti, nustoti pykus, irzus, griežus dantį v 
atboinikas apsauginis metalinis rėmas automobilio priekyje sm automobiliai 
atbojus 1. atšaukimas, panaikinimas ar pan. sm 
atbojus 2. komanda gulti sm kariai 
atbuvimo vieta kalėjimas fr kriminalinis 
atchodas 1. (ppr. pl) pagirios nuo alkoholio ar narkotikų; alkoholinė ar narkotinė abstinencija sm svaigalai 
atchodas 2. bloga savijauta dėl didelio nuovargio, pervargimas sm 
atchodas 3. menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė sm niek. 
atchodniakas pagirios nuo alkoholio ar narkotikų; alkoholinė ar narkotinė abstinencija sm svaigalai 
atchodnikas menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė smob niek. 
atčon atstok, atsikabink, nelįsk, dink, traukis, nešdinkis adv 
Ateika Ateities gatvės apylinkės sf sb 
atfutbolinti 1. nepriimti, atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti, neleisti ko daryti v 
atfutbolinti 2. atstumti, nutraukti santykius v 
atfutbolinti 3. atsiųsti v 
atfutbolinti 4. atsakyti, atsikirsti v 
atidubasinti sumušti v grasin. muštynės 
atitavarinti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
atitavarinti 2. sumušti v 
atjungti smogti, trenkti, vožti, kad netektų sąmonės v muštynės 
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atkabinti nepriimti, atmesti, išvaryti, išmesti, neleisti ko daryti v sportas 
atkalti 1. sumušti v muštynės 
atkalti 2. ilgai ką nors daryti ir pabaigti (atidirbti, atsimokyti, atgroti) v 
atkatas nelegalus procentinis mokestis nuo pelno sm kriminalinis 
atknisti rasti, aptikti, išsiaiškinti v 
atkosas išorinis lango kampas sm technika 
atkrivalkė 1. atidarytuvas sf skautai 
atkrivalkė 2. atidarymas (renginys) sf 
atleisti baigtis narkotikų poveikiui v narkotikai 
atliotas šaunios linksmybės, smagi šėlionė, siautimas sm 
atlokinti atsieti nuo mobiliojo ryšio tinklo v 
atmajakinti skambtelėti atgal, duoti ženklą mobiliuoju telefonu, žybtelėti v 
atmarožanas narkomanas sm narkotikai 
atmazas išsisukimas, vengimas, kratymasis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakymas ką daryti; sm 
 pasišalinimas, pasprukimas, pabėgimas 

atmazinti išsukti, padėti išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); padėti pasišalinti, pasprukti, pabėgti v 
atmazkė 1. išsisukimas, vengimas, kratymasis (darbo, pareigos, ko namalonaus); atsisakymas ką daryti sf 
 ; pasišalinimas, pasprukimas, pabėgimas 

atmazkė 2. pasiteisinimas sf 
atmazkę dėti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, pasprukti, fr 

 pabėgti 
atmazkę klijuoti išsisukinėti, vengti, kratytis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti fr 
atmeilinti atsiųsti elektroniniu paštu, atsiųsti elektroninį laišką v 
atmosferikas kubiniai decimetrai, variklio tūris kubiniais decimetrais sm automobiliai 
atmuilinti atsiųsti elektroniniu paštu, atsiųsti elektroninį laišką v kompiuteriai 
atodrėkis kelnėse baimė, išgąstis fr 
atomas 1. alus sm svaigalai 
atomas 2. barbitūratai, natrio etaminalis sm narkotikai 
atpachalinti ilgai ką nors daryti ir pabaigti (atidirbti, atsimokyti, atgroti) v 
atpiderastinti išvalyti, iššveisti, sutvarkyti v 
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atprintinti atspausdinti spausdintuvu v kompiuteriai 
atrabotkė koks nors panaudotas techninis skystis: tepalas, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir kt.; prastas  sf 
 maistas ar gėrimas 

atrašyti išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti v 
atrava nuodai; prastas maistas ar gėrimas sf 
atrefrešinti atnaujinti, papildyti v 
atryvas atotrūkis nuo varžovo; spurtas sm sportas 
atro atrodo v indecl 
atrubonas svaigalų ar kvaišalų sukelta nesąmoninga būsena sm svaigalai 
atsibašliuoti užsimokėti, atsiskaityti, grąžinti skolą, duoti kyšį v refl 
atsičiochinti išsiblaivyti, atsigauti; atgauti sąmonę v refl 
atsičiūchinti 1. išsiblaivyti, atsigauti; atgauti sąmonę v refl svaigalai 
atsičiūchinti 2. susivokti, atsigauti v refl muštynės 
atsičiukinti išsiblaivyti, atsigauti; atgauti sąmonę v refl muštynės 
atsidulkinti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
atsifutbolinti 1. išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti v refl 
atsifutbolinti 2. pabėgti, atsikratyti (žmogaus); atstumti, nutraukti santykius v refl 
atsifutbolinti 3. mažai nukentėti, lengvai atsipirkti v refl 
atsifutbolinti 4. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, pasišalinti, pasitraukti, sprukti v refl 
atsigauti 1. atsipalaiduoti, pernelyg laisvai elgtis v refl 
atsigauti 2. pavartoti narkotikų arba alkoholio (kai pagerėja savijauta, nuotaika) v refl 
atsijungti 1. prarasti sąmonę v refl 
atsijungti 2. užmigti, ppr. nuo didelio nuovargio ar per daug suvartotų svaigalų v refl 
atsijungti 3. prarasti sąmonę perdozavus narkotikų v refl narkotikai 
atsijungti 4. atsiriboti nuo aplinkos (pvz., klausantis muzikos) v refl 
atsikačialinti prisitreniruoti, užsiauginti raumenis v refl 
atsiknisti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v refl 
atsikrakmolinti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v refl studentai 
atsikrapštyti atsiprašyti v refl 
atšilinti atstumti, nutraukti santykius v 
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atsimazinti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, pasprukti, v refl 

 pabėgti 
atsimesti mirti perdozavus narkotikų v refl narkotikai 
atsipaipalioti atsigauti, atsipeikėti, ppr. nuo pervargimo, permainų, naujienų ir pan.; išsiblaivyti; atgauti sąmonę v refl 
atsiparinti daug sielotis, išgyventi, liūdėti, kankintis, būti apimtam depresinės nuotaikos, pulti į neviltį v refl 
atsipisti 1. daug lytiškai santykiauti (iki soties) v refl intymūs santykiai 
atsipisti 2. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v refl vulg. 
atsiplauti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, pasprukti, v refl 

 pabėgti 
atsipumpuoti keltis duomenis, siųstis iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš kito šaltinio v refl kompiuteriai 

 į savąjį 
atsipūsti nieko nepaisyti, dėl nieko nesirūpinanti, nesijaudinti v refl 
atsitūsinti prisilinksminti, prisismaginti, prisišėlti, prisisiausti, prisipramogauti v refl muzika 
atsiūti atstumti, nutraukti santykius v refl merginos 
atšybalinti atkalėti v kaliniai 
atšybonai audringai (švęsti) adv 
atšybonas audringas adj 
atskaldyti sumušti v muštynės 
atskokas atšokęs kamuolys sm sportas 
atšokęs išsiblaškęs, negalintis susikaupti part 
atšokti 1. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis, palikti ramybėje v 
atšokti 2. atitrūkti, atitolti, tapti svetimu v 
atsuktuvas degtinės su apelsinų sultimis kokteilis sm svaigalai 
atšvampyti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis, palikti ramybėje v 
atvanoti atpjauti v 
atvaryti ateiti, atvažiuoti, atvykti v 
atviortkė atsuktuvas sf technika 
atvodas vedėjo po reportažo pateikiama pridėtinė arba išplėstinė informacija apie tą patį siužetą sm žurnalistai 
atžymas atsispaudimas sm kariai 
audila automobilis „Audi“ sf automobiliai 
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audinė automobilis „Audi“ sf automobiliai 
audinka automobilis „Audi“ sf automobiliai 
audukė automobilis „Audi“ sf automobiliai 
audziūcha automobilis „Audi“ sf automobiliai 
auka negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina ar moteris, pabaisa sf 
auklelė klasės auklėtoja sf mokiniai 
auklėša klasės auklėtoja sf mokiniai 
aukliba klasės auklėtoja sf mokiniai 
auklieva klasės auklėtoja sf mokiniai 
auklifa klasės auklėtoja sf mokiniai 
Auksas auksinio berniuko skulptūra (vieta Šiauliuose) sm sb 
auksinė adata narkotikų perdozavimas fr narkotikai 
auksinė mašina narkotikų perdozavimas fr narkotikai 
Auksiukas auksinio berniuko skulptūra (vieta Šiauliuose) sm sb 
aukštasis lindimo į šiknaskyles  pataikavimas, padlaižiavimas siekiant įsiteikti fr 
pilotažas 
aukštielnikam apsitriesti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr 
aukštielninkam apsišikti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr vulg 
ausims tinti norėti rūkyti, bet neturėti fr kaliniai 
ausis atkaitinti atkeršyti fr 
aut nebūti, nedalyvauti adv 
autas 1. užribis sm sportas 
autas 2. autobusas sm 
autas 3. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm kaliniai 
autikas autobusas sm 
auto automobilis sm indecl automobiliai 
autobanas greitkelis (ne tik Vokietijos) sm automobiliai 
autobiesas autobusas sm 
automatas automobilis su automatine pavarų dėže sm automobiliai 
autopilotas būsena, kai kas daroma nesąmoningai, ppr. dėl girtumo ar nuovargio (vart. autopilotas įsijungė) sm svaigalai 
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autoritetas nusikaltėlių grupuotės vyresnysis, kitų nusikaltėlių ar kalinių pagarbos nusipelnęs nusikaltėlis ar kalinys sm kaliniai 
autsteidžas šuolis nuo scenos į žiūrovus sm muzika 
avilys kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys; nuobodus žmogus sm 
avtabusas autobusas sm 
avtamatu savaime, automatiškai, be papildomų klausimų adv Kinas 
avtobiesas autobusas sm 
avtobiesikas autobusas sm 
babačka 1. dvirankenis peilis sf 
babačka 2. draugė, bičiulė sf 
babajus musulmonas, ppr. Vidurinės Azijos gyventojas sm 
babcė bobutė, močiutė, senučiukė sf intymūs santykiai 
babina 1. skirstytuvas; degimo ritė sf automobiliai 
babina 2. juostelė juostiniam magnetofonui sf 
babinykas merginų sambūris (kirčiuojamas trečias skiemuo) sm 
babynikas juostinis magnetofonas (kirčiuojamas antras skiemuo) sm 
babkės pinigai sf pl pinigai 
babkes krauti uždirbti pinigus fr 
babkytės pinigai sf pl 
babnikas mergišius, mergininkas, lovelasas sm merginos 
babos pinigai sf pl narkotikai 
babūnė neįtikėtinas tikslus metimas (krepšinyje) ar įvartis sf sportas 
bachūras vaikinas, vyrukas sm merginos 
bachūrėlis vaikinukas; vaikas, sūnus sm 
bachūriukas vaikinukas; vaikas, sūnus sm 
bacila sergantis, sloguojantis žmogus scom 
bačiokas talpa alui sm svaigalai 
bačka 1. automobilis „Audi 80“ sf automobiliai 
bačka 2. bosinis būgnas sf muzika 
bačkinis girtuoklis, dažnai besitrinantis prie kioskų, kuriuose pardavinėjamas pilstomas alus smob svaigalai 
badilius automobilis „Moskvič“ sm sb automobiliai 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 17 puslapis iš 262 

badytis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
bagas programos klaida, triktis sm kompiuteriai 
bagažnikas bagažinė sm automobiliai 
bai atia, lik sveikas, viso interj etiketas 
baibokas butelis sm svaigalai 
baidarė kanklės sf muzika 
baika 1. juokelis, sąmojis, pokštas, išdaiga sf 
baika 2. menkniekis, smulkmena, niekai sf 
baiką užsmaugti sugadinti motociklą fr rokeriai 
baikas motociklas sm automobiliai 
bailiukai kelnaitės (žodis atsirado išvertus iš rus. трусики (трус - bailys) sm pl 
baisuliniai nepaprastai, labai, itin, ypač adv 
bajanas švirkštas sm narkotikai 
bajavykas 1. kovinis veiksmo filmas sm 
bajavykas 2. stiprus, didelis  mušeika sm muštynės 
bajerį pagauti suprasti juokelį, sąmojį, pokštą fr 
bajerį parišti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę fr 
bajerį sumesti pajuokauti, papokštauti, pašmaikštauti; pasakyti smagią naujieną, nustebinti fr 
bajerį suskelti pajuokauti, papokštauti, pašmaikštauti; pasakyti smagią naujieną, nustebinti fr 
bajeris 1. juokelis, sąmojis, linksmas pasakojimas; pokštas, išdaiga sm 
bajeris 2. įvykis, nuotykis; atvejis, dalykas, faktas (ppr. nemalonus) sm 
bajeris 3. sumanymas, planas sm 
bajeristas pokštininkas, linksmuolis, juokdarys smob 
bajerius laidyti juokauti, pokštauti, šmaikštauti; pasakoti smagias naujienas fr 
bajerius mėtyti juokauti, pokštauti, šmaikštauti; pasakoti smagias naujienas fr 
bajerius skaldyti juokauti, pokštauti, šmaikštauti; pasakoti smagias naujienas fr 
bakanas akiplėša, storžievis, stačiokas, įžūlus, nekultūringas, neišauklėtas žmogus sm 
baklaškė 1. gertuvė sf 
baklaškė 2. plastikinis dviejų litrų butelis sf svaigalai 
baksas 1. JAV doleris sm 
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baksas 2. pinigas sm narkotikai 
bakterija mergina sf menk. 
baladoti 1. mušti v muštynės 
baladoti 2. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
balalaika gitara sf muzika 
balanda įvairios sudėties tirštos sriubos ar skystos košės konsistencijos kalinių maistas sf kaliniai 
balandinė užpakalis sf euf. 
balandininkas maistą dalijantis kalinys sm kaliniai 
balandioras maistą dalijantis kalinys sm kaliniai 
baldėlinti svaigti iš laimės, malonumo, pamesti protą nuo ko nors, būti apimtam euforijos, kvaitulio v 
baldiožas šaunios linksmybės, smagi šėlionė, siautimas v 
balėjinti aistringai sirgti, palaikyti v sportas 
balėjščikas sirgalius, aistruolis smob sportas 
balėlinti aistringai sirgti, palaikyti v sportas 
baliavoti puotauti, švęsti; linksmintis, smagintis, šėlti, siausti v svaigalai 
balionas 1. aukšta trajektorija mestas kamuolys (krepšinis) sm sportas 
balionas 2. automobilis „Audi 80“ sm automobiliai 
balionėlis prezervatyvas sm 
balioninti žaisti iš kapeikų (kratyti rieškučiose) v 
balionkė plona, trumpa, ppr. pūsta striukė sf 
balius puota, šventė sm 
baliuška nedidelė puota, šventė, vakarėlis sf svaigalai 
balykas džiovinta užkanda sm svaigalai 
balnas dviračio sėdynė, balnelis sm sportas 
balsuoti stabdyti pakeleivinius automobilius, važiuoti autostopu v 
balta degtinė sf svaigalai 
baltas pagamintas Europoje, kartais suvokiamas kaip prestižinis, patikimas, geros kokybės adj 
baltas kaifas 1. namų gamybos narkotikas iš efedrino fr narkotikai 
baltas kaifas 2. kokainas fr narkotikai 
balto sniego kepsnys kokainas fr narkotikai 
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baltūcha intraveninins narkotikas - solutano, acto ir kalio permanganato mišinys sf narkotikai 
baltukas dažų skiediklis sm dailininkai 
Baltupkė Vilniaus Baltupių mikrorajonas sf sb 
balvankė 1. labai masyvus žiedas, ppr.vyriškas sf 
balvankė 2. mikrofono reklaminis gaubtas - žiedas su radijo ar televizijos stoties atributika, maunamas ant sf žurnalistai 

 mikrofono 
balvankė 3. iš anksto surinkta ir parašyta informacija, kurią vėliau tereikia papildyti naujais faktais sf žurnalistai 
balvonas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
bambačius būgnininkas sm muzika 
bambalis 1. plastikinis 1,5-2 l talpos alaus butelis sm svaigalai 
bambalis 2. automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bambanulinti apvogti, apiplėšti (butą, įstaigą ar pan.) v kriminalinis 
bambioškė sprogstamasis įtaisas sf muštynės 
bambyzas pagal tradicijas įšventintas jaunas kareivis sm kariai 
bambukas 1. pagal tradicijas įšventintas jaunas kareivis sm kariai 
bambukas 2. pirmakursis studentas sm kariai 
bambukas 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
bambuoklis smūginis įtaisas automobilio skardoms lyginti: ilgas strypas su slankiu svoriu ir kabliuku ar varžtu gale sm automobiliai 
ban draudimas; ryšio ar prieigos blokavimas indecl kompiuteriai 
baną gauti kai kas nors uždraudžia, užblokuoja ryšį ar prieigą fr kompiuteriai 
baną uždėti uždrausti, užblokuoti ryšį ar prieigą fr 
bananas guminė poilicininko lazda sm kriminalinis 
bananas penis sm euf. intymūs santykiai 
banas draudimas; ryšio ar prieigos blokavimas sm kompiuteriai 
banda 1. būrys, gauja, grupė sf kriminalinis 
banda 2. grupinės lenktynės sf sportas 
bandana dėl stiliaus po kaklu arba ant galvos rišama nedidelė skarelė sf baikeriai 
banditinė kontrabandinė arba padirbta degtinė sf svaigalai 
bandiūga banditas; chuliganas scom kriminalinis 
bandiūgavimas plėšikavimas, grobimas, nusikalstama veikla sm kriminalinis 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 20 puslapis iš 262 

bandūra magnetofonas sf 
bandziūga banditas; chuliganas scom kriminalinis 
banecas butelis sm svaigalai 
bangą pagauti sėkmingai realizuoti sumanymus, planus fr 
banginis 1. didelis finansavimo šaltinis sm 
banginis 2. automobilis „Mercedes-Benz 600“ arba „Mercedes-Benz 500“ sm automobiliai 
bangladešas ilgaplaukis vaikinas sm 
banglas 1. jaunuolis apdribusiais, per dideliais drabužiais, ilgais netvarkingai išsitaršiusiais plaukais; taikus,  sm 
 nesikabinėjantis prie žmonių 

banglas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys; pašlemėkas sm niek. 
baninti drausti, blokuoti ryšį ar prieigą v kompiuteriai 
baniukas degtinės butelis sm svaigalai 
bankė 1. smūgis, ppr. kumščiu sf muštynės 
bankė 2. veidas sf muštynės 
bankė 3. įvartis sf sportas 
bankė 4. skardinė sf 
bankė 5. irklavimo valties sėdynė sf sportas 
bankė 6. atsarginių žaidėjų suolelis sf sportas 
banščikas asmuo, uždraudžiantis, užblokuojantis ryšį ar prieigą sm kompiuteriai 
barabanas 1. būgnas, mušamasis instrumentas sm muzika 
barabanas 2. būgninės stabdžių sistemos dalis sm automobiliai 
barabanas 3. vatos filtras nuosėdoms iš narkotikų pašalinti sm narkotikai 
barabanščikas būgnininkas, perkusininkas smob muzika 
barachlo niekam tikęs daiktas, niekalas, šlamštas, šiukšlės sm indecl 
baracholkė dėvėtų drabučių parduotuvė sf 
barakas bendrabutis sm studentai 
barakinis bendrabučio gyventojas smob studentai 
barakisa bendrabutyje gyvenanti katė sf studentai 
baraknetas bendrabučio kompiuterių tinklas sm 
barakoška bendrabutyje gyvenanti katė sf studentai 
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baramtūcha prasta naminukė sf 
baranka 1. vairas sf automobiliai 
baranka 2. nulis, nieko sf 
barbė perdėtai išsipusčiusi, išsipuošusi mergina, dabita, puošeiva sf 
barchatas aksomas sm merginos 
bardačiokas automobilio salono dėtuvė, daiktinė, parankinė, pirštininė sm automobiliai 
bardakas netvarka; chaosas sm 
bardakinti daryti netvarką, chaosą, problemas, kvailystes v 
baryga 1. stambus vyras sm menk. 
baryga 2. kalinys, gyvenantis iš perpardavinėjamų daiktų sm kaliniai 
baryga 3. smulkus narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas sm narkotikai 
barščiai kraujas sm pl euf. 
barškinti lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
barškintis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
barstyti daug mėtyti į krepšį v sportas 
Bartas Simpsonas narkotiko LSD rūšis fr narkotikai 
barža violončelė sf muzika 
barzda 1. laidų raizgalynė sf 
barzda 2. susiraizgęs žvejybinis valas sf 
basa galva plikis fr 
basagalvis plikis sm 
basanavičius 50 litų kupiūra, 50 litų, penkiasdešimtinė sm pinigai 
basankė 1. basutės sf merginos 
basankė 2. Palangos Basanavičiaus gatvė sf 
basanoškė basutė sf merginos 
basas ko nors stokojantis, neturintis, ppr.pinigų adj 
basavykas žemų dažnių garsiakalbis sm muzika 
baskė bosinė gitara sf muzika 
basketkė krepšinio batelis sf sportas 
bašlia pinigai sf sg pinigai 
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bašliai pinigai sm pl pinigai 
bašlios pinigai sf pl pinigai 
basliukas penis sm euf. intymūs santykiai 
bašliuoti mokėti, atsiskaityti pinigais v pinigai 
bašlius pinigai sm sg pinigai 
basnia pasaka; melai, nesąmonės, paistalai, kliedesiai sf 
basta 1. pabaiga, taškas, viskas adv 
basta 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
basūcha bosinė gitara sf muzika 
basūfkė bosinė gitara sf muzika 
batą graužti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr 
batai 1. kariuomenė, tarnyba kariuomenėje sm pl 
batai 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm pl 
batalionščikas bataliono vadas sm kariai 
batareika baterija, maitinimo elementas, akumuliatorius sf 
batarkė baterija, maitinimo elementas, akumuliatorius sf 
batas komandinė rinkmena sm kompiuteriai 
bate sėdėti stokoti, neturėti pinigų, vargingai verstis fr 
baterijos alkoholis sf pl 
batfortas moteriškas aulinis batas virš kelių sm 
batia bataliono vadas sm kariai 
batinkas paprastas batas sm 
batkė baterija, maitinimo elementas, akumuliatorius sf 
batonas 1. klaviatūros klavišas sm kompiuteriai 
batonas 2. iškrypėlis sm menk. 
batus padaryti pakenkti, pridaryti žalos, problemų fr 
batuta penis sf euf. intymūs santykiai 
bazarą dėti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti fr 
bazarą filtruoti kalbėti apgalvotai (vart. kaip perspėjimas), atsakingai rinkti žodžius kalbant fr 
bazarą mesti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti fr 
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bazarą rišti nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti fr 
bazarą valdyti kalbėti apgalvotai (vart. kaip perspėjimas), atsakingai rinkti žodžius kalbant fr 
bazarą varyti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti fr studentai 
bazarą vynioti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti fr 
bazaras kalba, kalbėjimas; pokalbis, pašnekesys, diskusija sm merginos 
bazarinti 1. kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
bazarinti 2. artimai draugauti su priešingos lyties atstovu v 
bazas šurmulys, triukšmas sm 
bazuotis nuolat kur būti, gyventi, apsistoti, glaustis v refl 
bb dėti nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti fr 
BBD santr. bybį dėti: nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti abr 
BBŽ santr. bybys žino: nežinia, kas žino abr 
be bajerių automobilis be papildomos komfortinės įrangos fr automobiliai 
be fazės 1. be sąmonės, miega; be jėgų, nuvargęs fr 
be fazės 2. blogos savijautos, blogai atrodantis, nustekentas fr 
be fazių be sąmonės, miega; be jėgų, nuvargęs fr 
be plionkės be sąmonės arba miega (ppr. girtas) fr svaigalai 
be prošvaisčių nėra galimybių, jokios vilties, jokių šansų fr 
be ryšio nesąmonė, nesusipratimas, nenormalus fr 
be šansų nėra galimybių, jokios vilties, beviltiška fr 
be valčių nėra galimybių, jokios vilties, jokių šansų fr 
bebriukas moters gakta, gaktos plaukai sm intymūs santykiai 
bedas sugadintų duomenų dalis, sugadinta vieta kietajame diske sm kompiuteriai 
bėfai krūtis sm pl intymūs santykiai 
begunokas skirstytuvo skriejikas sm automobiliai 
beibifeisas dailutis, švelnių veido bruožų, jaunai atrodantis vaikinas sm 
beibis kūdikis, vaikas sm 
beibiukas kūdikis sm intymūs santykiai 
beisbolenkė beisbolo lazda sf 
beisbolkė 1. beisbolo lazda sf muštynės 
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beisbolkė 2. beisbolo kepuraitė su snapeliu sf 
beisbolo lazda penis fr euf. intymūs santykiai 
bekapas atsarginė duomenų kopija sm kompiuteriai 
bekas nuorūka ("e“ tariama trumpai) sm 
bekentas kairinis smūgis sm sportas 
bekgraundas monitoriaus ekrano lango fonas sm kompiuteriai 
bekingas pritariamasis vokalas sm muzika 
bekpekeris keliautojas su kuprine smob 
bekvokalas pritariamasis vokalas sm muzika 
belogarečka baltoji karštinė (nuo alkoholizmo) sf svaigalai 
belogorečkė baltoji karštinė (nuo alkoholizmo) sf svaigalai 
bembačius būgnininkas smob muzika 
bembas būgnas, mušamasis instrumentas sm muzika 
bemsas automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bemselis automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bemvas automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bendas muzikos grupė sm muzika 
benderis 1. bendrabutis sm studentai 
benderis 2. bendrabučio kambario draugas sm studentai 
bendikas bendrabutis sm studentai 
bendrauti su vidiniu balsu tuštintis fr 
bendrikas bendrabutis sm studentai 
bendrynas bendrabutis sm 
benefitas pelnas, nauda sm 
benzas 1. benzinas sm automobiliai 
benzas 2. automobilis su benzininiu varikliu sm automobiliai 
beretanas pistoletas „Bereta“ sm kariai 
berniukas smogikas sm kriminalinis 
berželis labai girtas žmogus sm svaigalai 
bestas geriausių dainų rinkinys sm muzika 
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bėtėeras rusiškas šarvuotis, tanketė, BTR sm kariai 
betlas 0,5 l alaus butelis sm svaigalai 
betonkė betoninis kelias sf 
betonovkė pirmo arba antro kurso studentų pobūvis, skirtas draugystei sutvirtinti (po „cementovkės") sf studentai 
bezbožnikas asocialus paauglys, turintis polinkį nusikalsti smob 
bezdarius nemokša, negabus; tinginys smob 
bezdarnikas nemokša, negabus; tinginys sm 
bezdelūškė niekniekis, kas nors maža, pigu, trumpa ir pan. sf 
bezmogzlas kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
bezobrazija netvarka, sumaištis, chaosas sf 
bezpantovkė sodo kanapės, rūkomos nesukelia narkotinio poveikio sf narkotikai 
bezpridelą varyti prastai, blogai, atmestinai, netinkamai ką padaryti, atlikti ar kalbėti fr 
bezpridėlas 1. padėtis, kai nusikaltėliai ar kaliniai elgiasi nepaisydami autoritetų ar nustatytos neoficialios tvarkos, sm kriminalinis 
 savivalė, sumaištis 

bezpridėlas 2. netvarka, sumaištis, chaosas dėl savivalės sm 
bezpridėlščikas nustatytų normų nesilaikantis, netvarką, sumaištį keliantis kalinys smob kaliniai 
bėzrukavka palaidinė be rankovių sf 
biagiščia maža kuprinė sf 
biblė biblioteka sf studentai 
biblia biblioteka sf 
bičas 1. bičiulis, draugas; merginos draugas, mylimasis sm 
bičas 2. vaikinas, vyras, vyrukas, jaunuolis sm 
bičė mergina sf 
bičelis vaikinas, vaikinukas, vyrukas, jaunuolis sm 
bičinti gerti svaigalus v 
bičiokas nuorūka sm 
bičiukas vaikinas, vaikinukas, vyrukas, jaunuolis sm 
bielka degtinė sf svaigalai 
bieša biologija, biologijos pamoka sf mokiniai 
biešanai labai, itin, ypač adv 
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biešanas labai didelis, labai gausus (džn. apie pinigus) adj 
biesas ima irzti, dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą fr 
biesinti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
biesintis irzti, dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą v refl 
bigbosas viršininkas, vadovas sm 
bigudis plaukų suktukas sm merginos 
bigudukas plaukų suktukas sm merginos 
bikas nuorūka sm 
bikis nuorūka sm 
biksė mergina sf merginos 
bilibarda 1. melai, niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
bilibarda 2. netvarka, chaosas sf 
bilibirda niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
bilis penis sm euf. 
bimbalas automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bimberis automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bimeris automobilis „BMW“ sm automobiliai 
bimsas automobilis „BMW“ sm automobiliai 
biorneris įrašymo į skaitmeninę DAT juostą įtaisas sm muzika 
birbynė penis sf euf. 
bistrai greitai, sparčiai adv 
bita beisbolo lazda sf muštynės 
bitboksinti išgauti ritmą burna v muzika 
bitlas ilgaplaukis susivėlęs vaikinas ar vyras sm 
bitva muštynės sf muštynės 
biza tokia šukuosena - viršugalvyje surišti plaukai sf 
bižė biologija, biologijos pamoka sf mokiniai 
bybį čiulpti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr 
bybį dėti nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti fr 
bybienė niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
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bybys 1. penis sm vulg. intymūs santykiai 
bybys 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys (tik apie vyrą) sm vulg. 
bybys gaunasi nieko neišeina fr 
bybys žino nežinia, kas žino fr 
byčka alkoholiniai gėrimai sf 
bydas karoliukas sm merginos 
byrius alus sm svaigalai 
bytas muzikos ritmas, ppr. grojamas sintezatoriumi sm muzika 
blablabla 1. pliurpalai, paistalai, nerimtos šnekos interj 
blablabla 2. ir taip toliau, ir panašiai interj 
blatas privati pažintis, kuria naudojamasi, kai reikia ką nors gauti ar padaryti, kas oficialiai būtų labai sunku sm sen. 
 (iki 20 a. 10 dešimtmečio) 

blatintis gerintis, taikytis prie ko nors tikintis kokios naudos v refl 
blatnai šauniai, įdomiai, gudriai; ypatingai adv 
blatnas 1. šaunus, įdomus, gudrus, svarbus; išskirtinis, ypatingas, pranašesnis už kitus adj 
blatnas 2. nusikaltėlis adj kriminalinis 
blatniūga kas dedasi šauniu, svarbiu, ypatingu, pranašesniu už kitus scom 
blatovalinti puikuotis, įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus v 
blecha toks nelabai stiprus keiksmas, kartais vartojamas kaip pertaras interj 
bledė laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė, kekšė; prostitutė sf 
bleem toks nestiprus keiksmas interj 
blėka skardinis ratlankis sf automobiliai 
blekas metalo stilius muzikos kryptis sm muzika 
blemba toks nelabai stiprus keiksmas, kartais vartojamas kaip pertaras interj 
blendinti 1. derinti, taikyti (pvz., paveikslėlį kompiuterio programoje) v 
blendinti 2. trinti, maišyti daržoves (trintuve, maišytuvu) v 
blėskas 1. švytėjimas; žavesys sm 
blėskas 2. lūpų, veido ar kūno blizgesys (kosmetinė priemonė) sm 
blesnuškė blizgė, blizgutė sf žvejai 
blėta skardinis ratlankis sf automobiliai 
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blevalnikas prasta, pigi užeiga sm 
bliūdas palydovinė antena (lėkštė) sm technika 
bliūška nemiela, negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina sf menk. 
bliuzmeikeris bliuzo muzikantas sm muzika 
blizgė 1. smūgis sf muštynės 
blizgė 2. pastebima, į akis krintanti moteris, ppr. dėl aprangos sf 
blyn toks nestiprus keiksmas, neretai vartojamas kaip pertaras interj 
blynas garso juosta su įrašytu reportažu sm žurnalistai 
blogas tinklaraštis sm 
blogeris tinklaraščio autorius smob 
bloginimas tinklaraščio rašymas sm kompiuteriai 
bloginti rašyti į tinklaraštį v kompiuteriai 
blokbasteris populiarus filmas sm 
blokuoti uždengti varžovo metimą ar smūgį v sportas 
blondė 1. blondinė, šviesiaplaukė moteris sf merginos 
blondė 2. dailaus veido ir figūros, bet paika, patikli moteris, nebūtinai šviesiaplaukė sf menk. 
blondinė dailaus veido ir figūros, bet paika, patikli moteris, nebūtinai šviesiaplaukė sf 
blondinka 1. blondinė, šviesiaplaukė moteris sf iron. intymūs santykiai 
blondinka 2. dailaus veido ir figūros, bet paika, patikli moteris, nebūtinai šviesiaplaukė sf 
blurinti sulieti, padaryti neaiškų, neryškų v kompiuteriai 
blusų tarp papų ieškoti norėti neįmanomo fr 
bobuinė seksualiai patyrusi mergina sf baikeriai 
bobutė vieno lito kupiūra (jau nebenaudojama), vienas litas sf sen. pinigai 
bobžurnalis žurnalas moterims sm niek. 
bočinti atlikti boso partiją v muzika 
bocmanas futbolininkas, žaidžiantis užsienio klube pagal „Bocmano“ taisyklę sm sportas 
bodikas glaustinė sm merginos 
bodis glaustinė sm merginos 
boicas karys sm kariai 
boifrendas merginos draugas, mylimasis sm 
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boisas labai išvaizdus, patrauklus vaikinas sm 
boizhantingas vaikinų viliojimas sm 
bojevykas kovinis filmas sm 
bojus galingas ir garsus ritmas sm muzika 
boksas laikina mažytė etapo kamera sm kaliniai 
bolė kamuolys sf sportas 
bolidas automobilis sm automobiliai 
bomba kilpelė (@) sf 
bomba teofidrino tabletė sf narkotikai 
bombačius būgnininkas sm 
Bombiakas pogrindžio muzikantų vieta Vilniuje, Antakalnyje (buvęs bombų sandėlis) sm 
bombinti 1. bombarduoti, mesti bombas v 
bombinti 2. siųsti didžiulius duomenų srautus v 
bombinti 3. mesti dažų maišelį „bombą“ į sieną ar pravažiuojantį vagoną ir taip išgauti piešinį (apie grafitį) v 
bombinti 4. apvogti, apiplėšti v 
bomžas 1. benamis, valkata, apskurėlis sm kriminalinis 
bomžas 2. nieko neturintis ir todėl verčiamas kitiems patarnauti, už kitus dirbti kalinys sm kaliniai 
bomžekas benamis, valkata, apskurėlis sm 
bomžikas benamis, valkata, apskurėlis sm 
bomžiškas valkatiškas, apskuręs adj 
bongas kaljanas sm narkotikai 
bonka butelis sf 
bonkė butelis sf svaigalai 
borzas įžūlus, akiplėšiškas, storžievis, stačiokiškas, nekultūringas, neišauklėtas adj 
bosavykas bosinė garso kolonėlė sm muzika 
bosūcha bosinė gitara sf muzika 
botas paprogramė, atstojanti gyvą žaidėją kompiuteriniame žaidime arba gyvą kalbėtoją – IRC sm kompiuteriai 
botlnekas stiklinis gitaristo antpirštis sm muzika 
bracikas brolis sm 
brasas metimas (sporte) sm sportas 
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braškė naminukės raugas sf svaigalai 
braškės narkotiko LSD rūšis sf pl narkotikai 
brasletai antrankiai sm pl kriminalinis 
brasletas apyrankė sm merginos 
brasokas metimas (sporte) sm sportas 
bratanas brolis sm 
bratas brolis sm 
bratiška brolis sm 
bratka brolis sm 
bratkė brolis sm 
bratkis brolis sm 
bratokas brolis; artimas žmogus (kaip brolis) sm 
bratva baikerių bendruomenė sf baikeriai 
brauseris interneto naršyklė sm kompiuteriai 
brausinti naršyti, ieškoti informacijos internete v kompiuteriai 
brėdas niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sm 
breikai reklaminis blokas sm pl žurnalistai 
breikas pertraukėlė sm 
breikbytas nepastovaus ritmo šokių muzikos kūrinys sm muzika 
breikpointas paskutinis seto taškas (tenisas) sm sportas 
breinštormingas bendras žmonių grupės mąstymas apie kokį dalyką, bendras sprendimo ieškojimas sm 
breinštorminti žmonių grupei bendrai mąstyti apie kokį dalyką, ieškoti sprendimo v 
breinštromas bendras žmonių grupės mąstymas apie kokį dalyką, bendras sprendimo ieškojimas sm 
brendas 1. gaminio rūšis, prekės ženklas sm 
brendas 2. madingo prekės ženklo ar kokio populiaraus dalyko etiketė, emblema, žymė sm 
brezentofkė brezentinė striukė sf 
bridžas tiltas, tiltelis sm kompiuteriai 
briedis paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, sm 

 žioplys 
brigada nusikalstama grupuotė sf kriminalinis 
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britpoperis britų popmuzikos stiliaus atlikėjas smob muzika 
britva 1. skutimosi peiliukas; skustuvas sf merginos 
britva 2. lenktyninis motociklas sf automobiliai 
britvom pūdyti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti, priekaištauti fr 
britvom triesti bijoti, baugintis, baimintis, irzti, dirgti, nervintis, jaudintis fr 
britvutė lenktyninis motociklas sf 
bryfingas trumpa spaudos konferencija sm žurnalistai 
bryfkeisas portfelis, lagaminėlis sm 
brytas brolis sm 
Brodas 1. Vilniaus džiazo klubas „Brodvėjus“ sm sen. 
Brodas 2. Gedimino prospektas Vilniuje sm 
bronižiletas neperšaunama liemenė sm kariai 
brutalas metalo stiliaus muzikos kryptis „brutal", tikriausiai atsiradusi veikiant brazilų sunkiojo metalo grupės sm muzika 
 „Dr. Sin“ albumui „Brutal“ (1995 m.) 

brutalistas metalo stiliaus muzikos kryptis „brutal“ muzikantas arba gerbėjas smob muzika 
brutalucha metalo stiliaus muzikos kryptis, tikriausiai atsiradusi veikiant brazilų sunkiojo metalo grupės „Dr. Sin“ sf muzika 
 albumui „Brutal“ (1995 m.) 

brūžinti groti gitara v muzika 
bublikas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
bucas futbolo batelis sm sportas 
buchalinti girtauti v svaigalai 
buchalintis girtauti v refl 
buchankė išgertuvės, girta orgija sf svaigalai 
buchas girtas, apdujęs adj svaigalai 
buchla svaigalai sf 
buchlo svaigalai sm indecl svaigalai 
bucus ant vinies pakabinti baigti futbolininko karjerą fr sportas 
Buda ekstazio rūšis sf narkotikai 
būda 1. mokykla sf mokiniai 
būda 2. policijos automobilis sulaikytiesiems vežti sf kriminalinis 
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budulajus tamsaus gymio žmogus, panašus į romą sm asmuo 
budulis paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, sm 

 žioplys 
budulynas vieta, kurioje renkasi žemos kultūros asmenys sm 
buferinti stabdyti, lėtinti kompiuterio veikimą ar interneto spartą v kompiuteriai 
buferis 1. bamperis sm automobiliai 
buferis 2. (ppr. pl.) moters krūtis, ppr. didelė sm intymūs santykiai 
bufetava bufetininkė, padavėja sf 
bugas programos klaida, triktis sm kompiuteriai 
būgnačius būgnininkas smob muzika 
būgnioras būgnininkas smob muzika 
bugoras kalinys, turintis neblogą, lengvą darbą kolonijoje sm kaliniai 
buhajus labai raumeningas, bet kvailas vyras sm baikeriai 
buitovkė buities darbų kambarys sf kariai 
bujoti linksmintis, smagintis, šėlti, siausti, švęsti v 
bukeris agentas smob 
bukingas registracija, rezervavimas, užsakymas sm 
bukinti rezervuoti, užsakyti v 
buksuoti strigti, sunkiai, lėtai ką daryti v 
bulbašas baltarusis smob 
bulbašnikas Vilniaus krašto gyventojas, kurio tautybę sunku nusakyti smob 
būlė kamuolys sf sportas 
buliaus šūdas niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė fr 
bulka 1. automobilis „Audi 80“ sf automobiliai 
bulka 2. aptakių formų automobilis sf automobiliai 
bulvaras lengvo turinio, bulvarinio pobūdžio radijo reportažas sm žurnalistai 
bulvarkė 1. lengvo turinio, bulvarinio pobūdžio radijo reportažas sf žurnalistai 
bulvarkė 2. bulvarinis laikraštis sf 
bum daryti gerti svaigalus fr svaigalai 
bumbačius būgnininkas smob 
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bumbulas irklinės valties vairininkas sm sportas 
bumčikas primityvi, monotoniška, ppr. tranki muzika sm muzika 
bumeris automobilis „BMW 7“ sm automobiliai 
būras 1 kalėjimo kamera sm kaliniai 
būras 2 akiplėša, storžievis, stačiokas, įžūlus, nekultūringas, neišauklėtas žmogus adj 
burbulų pūtikas melagis, mulkintojas, kvailintojas, fantazuotojas fr 
burliokas rusas sm niek. 
burti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti v 
burtininkas 1. būrininkas sm kariai 
burtininkas 2. melagis, mulkintojas, kvailintojas, fantazuotojas sm 
būrvadis būrininkas sm kariai 
busas autobusas sm 
būtas išorinis atjungimas nuo pokalbio arba žaidimo sm kompiuteriai 
butelį daryti gerti svaigalus fr svaigalai 
butelis narkotikų rūkymo būdas sm narkotikai 
butikas sumuštinis sm 
butylkė butelis sf 
bzikas ypatybė, savybė, požymis, bruožas; keistenybė sm 
bžikas ypatybė, savybė, požymis, bruožas; keistenybė sm 
cackintis daryti ką nors nerimtai, atsargiai, pamažu v refl 
čanka aguonų nuoviras sf narkotikai 
capas cepelinas sm 
capcarapas čigonas sm 
čardžą priimti išprovokuoti varžovo pražangą puolant fr sportas 
čarlikas koja valdoma būgnų lėkštė sm muzika 
čarlis 1. kietas lagaminėlis sm 
čarlis 2. koja valdoma būgnų lėkštė sm muzika 
čartas populiariausių (ppr. dainų) sąrašas sm 
čeburekas panevėžietis smob kaliniai 
čefyras labai stiprus svaiginamojo poveikio arbatos nuoviras sm narkotikai 
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čefyrėti gerti labai stiprų svaiginamojo poveikio arbatos nuovirą v narkotikai 
čefyrinti gerti labai stiprų svaiginamojo poveikio arbatos nuovirą v narkotikai 
čefyrniom išgerk (-ime) labai stipraus svaiginamojo poveikio arbatos nuoviro v narkotikai 
ceichas interneto naršyklių išskirta vieta kietajame diske, kur talpinami sudėtiniai aplankytų tinklapių elementai sm kompiuteriai 
čeinikas 1. galva sm 
čeinikas 2. naujokas, neišmanėlis sm 
čeinžas keitimas, mainymas sm sportas 
čekas heroino dozė sm 
cekavas smalsus adj 
cekavnas smalsus adv 
čekinas registracija sm 
čekis heroino dozė sm narkotikai 
čelė violančelė sf muzika 
cėlka nekalta, lytinių santykių neturėjusi mergina sf intymūs santykiai 
cėlkutė nekalta, lytinių santykių neturėjusi mergina sf intymūs santykiai 
cementacija pirmojo kurso studentų pobūvis, skirtas artimiau susipažinti, susidraugauti sf studentai 
cementkė varžybų aikštelė cementuotu grindiniu sf sportas 
cementovkė pirmojo kurso studentų pobūvis, skirtas artimiau susipažinti, susidraugauti sf 
čemodanas lagaminas sm 
čempas čempionatas sm sportas 
centavas centas sm 
centralas centrinis durų užraktas sm automobiliai 
centralkė pagrindinė alkūnės linkio vena sf narkotikai 
centras 1. vidurio puolėjas (krepšinis) sm sportas 
centras 2. dilbio venos sm narkotikai 
centruoti žaisti vidurio puolėjo pozicijoje v sportas 
cėpa grandinėlė sf 
cepas cepelinas sm 
cepekas cepelinas sm 
cepelinas parsidavinėjantis vyras, žigolo sm 
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cepelinus kepti bučiuotis fr 
cėpka grandinė sf muštynės 
cėpkė grandinėlė sf merginos 
cėpočka grandinėlė sf 
cėpūra grandinėlė sf 
čerdakas 1. palėpė sm 
čerdakas 2. galva sm 
čerepą užpilti pasigerti fr svaigalai 
čerepai tėvai scom pl baikeriai 
čerepas 1. galva sm 
čerepas 2. ekstazio rūšis sm narkotikai 
čerepochas antrą pusmetį tarnaujantis kareivis sm kariai 
čėrka taurelė; toks svaigalų kiekis sf svaigalai 
čėrkutė taurelė; toks svaigalų kiekis sf svaigalai 
černažopas tamsaus gymio žmogus smob menk. 
černomazas tamsiaplaukis, tamsaus gymio žmogus smob merginos 
černūcha aguonų nuoviras sf narkotikai 
červas 10 litų kupiūra, 10 litų, dešimtinė (seniau - 10 rublių kupiūra, 10 rublių) sm 
čėšinti 1. įtaigiai kalbėti, įtikinėti, įkalbinėti, užkalbinėti dantį v 
čėšinti 2. apkalbinėti, šmeižti v 
čėsnas sąžiningas, doras, patikimas adj 
chachalis merginos draugas, mylimasis sm bendravimo  
 santykiai 

chachūna matata riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr 
chajukas riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm 
chalia smulkios žuvytės sf žvejai 
chaliavai už dyką, nemokamai, veltui adv 
chaliavas už dyką, nemokamai, veltui gaunamas ar duodamas adj 
chaliavinti stengtis gauti už dyką, nemokamai, veltui v 
chaliavnai už dyką, nemokamai, veltui adv 
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chaliavnas už dyką, nemokamai, veltui gaunamas ar duodamas adj kompiuteriai,  
 internetas 

chaliavščikas asmuo, kuris stengiasi ką gauti už dyką sm svaigalai 
chaltūra 1. darbas iš pašalio; papildomas uždarbis sf 
chaltūra 2. prastai, blogai, nekokybiškai, atmestinai, nesistengiant padarytas darbas sf parašiutininkai 
chaltūrėlė darbas iš pašalio; papildomas uždarbis sf 
chaltūrinti 1. papildomai uždarbiauti v 
chaltūrinti 2. prastai, blogai, nekokybiškai, atmestinai, nesistengiant ką daryti, atlikti v muzika 
chaltūrkė darbas iš pašalio; papildomas uždarbis sf kompiuteriai 
chalturščikas kas prastai, blogai, nekokybiškai, atmestinai, nesistengdamas ką daro smob 
chamža akiplėša, storžievis, stačiokas, įžūlus, nekultūringas, neišauklėtas žmogus scom 
chana riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
chandžia girtuoklis, alkoholikas scom svaigalai 
chanka opijaus ekstraktas sf 
chankė opijaus ekstraktas sf narkotikai 
charė 1. veidas sf 
charė 2. degtinė sf svaigalai 
charia 1. veidas sf 
charia 2. degtinė sf 
chariokas 1. veidas, veidelis sm 
chariokas 2. skrepliai sm 
charliakas motociklas „Harley Davidson“ sm 
chata 1. namai, būstas, gyvenamoji vieta sf 
chata 2. slėptuvė, landynė sf 
chatulka namai, būstas, gyvenamoji vieta sf 
chavbekas saugas sm sportas 
chavčikas maistas sm 
chavkė maistas sf 
chebra būrys, kompanija, draugija, žmonės, draugai; šutvė, gauja sf 
chebrantas draugas, bičiulis, kompanionas smob 
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chebrikė būrys, kompanija, draugija, žmonės, draugai; šutvė, gauja sf 
chebrinis draugas, bičiulis, kompanionas smob 
chebrytė būrys, kompanija, draugija, žmonės, draugai; šutvė, gauja sf asmuo 
chimija opijaus ekstraktas sf narkotikai 
chimka opijaus ekstraktas sf narkotikai 
chimkė opijaus ekstraktas sf narkotikai 
chlamas 1. šlamštas, šiukšlės sm 
chlamas 2. senas, sudėvėtas, praradęs vertę, prastas daiktas sm 
chlamukas senas, sudėvėtas, praradęs vertę, prastas daiktas sm 
chlapuškė mergina vienai nakčiai sf baikeriai 
chliopą mesti įsimylėti, įsižiūrėti fr 
chliupikas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob merginos 
chlopas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
chlopuoti bartis, kritikuoti, grūmoti; keikti, koneveikti, plūsti v 
chlupščikas taksi vairuotojas sm 
chodkė kalėjimas, bausmės atlikimas sf kaliniai 
chrėnovas blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, sunkus, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs adj 

 ir pan. 
chryčius girtuoklis, alkoholikas smob svaigalai 
chronasas girtuoklis, alkoholikas smob 
chronibalas girtuoklis, alkoholikas smob svaigalai 
chronius girtuoklis, alkoholikas smob svaigalai 
chronusas girtuoklis, alkoholikas smob svaigalai 
chruščiovkė tarybinis penkto šešto dešimtmečio daugiabutis namas sf 
chudzyla liesas, kresnas žmogus scom 
chuinia niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
chuinia muinia niekai, niekalas, nesąmonė, kvailystė; nuošneka, paistalai fr 
chuiniuškė niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
chujakšt bum, trinkt; džerkšt interj 
chujarinti 1. ką nors smarkiai daryti, dirbti v 
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chujarinti 2. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
chujarinti 3. mušti v 
chujas niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sm 
chujobanas joks, menkas adj 
chujovai prastai, blogai, netikusiai, sunkiai, beviltiškai, nykiai, kvailai, pigiai ir pan. adv 
chujovas blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, sunkus, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs adv 

 ir pan. 
chujovatas blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, sunkus, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs adj 

 ir pan. 
chuligankė automobilis „BMW 3“ sf automobiliai 
čiačia arbata sf 
čiatas interaktyviųjų pokalbių svetainė, programa sm 
čiatinti bendrauti internete interaktyviuose pokalbių puslapiuose ar naudojantis specialiomis pokalbių v 

 programomis 
čiatintis bendrauti internete interaktyviuose pokalbių puslapiuose ar naudojantis specialiomis pokalbių v refl 

 programomis 
čiau atia, viso interj etiketas 
cibė moters lytiniai organai, vagina sf 
cickos krūtis, ppr. moters sf pl 
ciecinti kirkinti, kibinti v 
cielas visas, ištisas adj 
čiervius sliekas sm žvejai 
cigaras automobilis „Citroen“ sm automobiliai 
cigaretė penis sf euf. 
cigaretė su odiniu filtru penis fr euf. 
cigaretė su slankiojančiu filtru penis fr euf. 
cigė cigaretė sf 
cikas aukšto dažnio garsiakalbis sm 
čiki 1. išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis ir pan. adv 
čiki 2. nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai ir pan. adv 
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čiki briki išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis ir pan. fr 
čiki briki nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai ir pan. fr 
čiki piki lytiniai santykiai fr intymūs santykiai 
čikiai nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai ir pan. adv 
čikių čikiausiai nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai ir pan. fr 
ciklopas 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
ciklopas 2. moters lytiniai organai, vagina sm 
ciklopas 3. turistinė lempa ant galvos sm 
čilautas atsipalaidavimas, atsigavimas, atitrūkimas nuo rūpesčių, poilsis sm 
Čiliakas „Čili pica“ sm sb 
cimbolai vyro lytiniai organai sm pl grasin. muštynės 
činčikas 1. girtuoklis, alkoholikas sm svaigalai 
činčikas 2. nuorūka sm 
cinkas 1. skundikas, išdavikas sm 
cinkas 2. įdomumas, šarmas sm 
čiobrelis draugas, bičiulis, kompanionas (tik apie vyrą) sm bendravimo  
 santykiai 

čiochnutas keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis adj asmuo 
ciokinti stebėti, tikrinti; ieškoti v 
ciolka 1. mergina, moteris sf bendravimo  
 santykiai 

ciolka 2. automobilis „Toyota Celica“ sf automobiliai 
čiolka kirpčiukai sf merginos 
čiombė 1. negražus, bjaurus, šlykštus, atstumiantis žmogus scom 
čiombė 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
ciongas skersvėjis sm 
čioperis tam tikras kelioninis motociklas sm baikeriai 
čiopsai ant kelnių maunamos kitos odinės kelnės be klyno, kad važiuojant motociklu neapsitaškytų purvais sm pl 
čiornai labai, smarkiai, ypač adv 
čiornas 1. prastas, nevykęs, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus adj 
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čiornas 2. išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
čiosa mergina sf 
čiosas vaikinas sm studentai 
čiosė mergina sf 
čiotkai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
čiotkas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adv 
čipas mikroschema sm kompiuteriai 
čipendeilas patrauklus, seksualus vaikinas, merginų numylėtinis; mergišius sm merginos 
cipūra grandinėlė sf 
čirikas 1. 10 litų kupiūra, 10 litų, dešimtinė (seniau - 10 rublių kupiūra, 10 rublių) sm 
čirikas 2. dešimt (pažymys), dešimt balų, dešimtukas sm 
cirkas raitas policininkas sm 
čirpakas norma, nustatytas kiekis sm 
čirvoncas rieda skiriama dešimt metų kalėjimo fr kaliniai 
čirvonsas 10 litų kupiūra, 10 litų, dešimtinė (seniau - 10 rublių kupiūra, 10 rublių) sm pinigai 
čistaplotnas tikras, prisiekęs, atsidavęs sm baikeriai 
čistogonas grynos marihuanos suktinė sm narkotikai 
citrajonas automobilis „Citroen“ sm automobiliai 
citras automobilis „Citroen“ sm automobiliai 
citrusas automobilis „Citroen“ sm automobiliai 
čiubarikas nuorūka sm 
čiubas pavelti kirpčiukai sm merginos 
čiudakas keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis sm kriminalinis 
čiudikas keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis sm 
čiudnai neįprastai, netradiciškai, kitoniškai, keistai, savotiškai adv 
čiudnas neįprastas, netradiciškas, kitoniškas, keistas, savotiškas adj 
čiudomija keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis scom 
čiudoviščia keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis scom asmuo 
čiuju turbūt, ko gero prt 
čiukčia 1. azijietis, geltonodis (kinas, japonas, uzbekas ir kt.) scom 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 41 puslapis iš 262 

čiukčia 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom menk. 
čiulpinukas 1. bučinys sm intymūs santykiai 
čiulpinukas 2. penis sm intymūs santykiai 
čiulpis automobilis „Volkswagen Passat“ sm automobiliai 
čiulpti 1. tenkinti oraliniu būdu (apie moterį) v vulg. intymūs santykiai 
čiulpti 2. padlaižiauti, gerintis, papirkinėti v 
čiulpti 3. būti prastam, nieko vertam, beviltiškam, nykiam, niekingam ir pan. v 
čiulptis bučiuotis v refl intymūs santykiai 
čiumachodas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
čiumaras nuorūka sm 
čiumptraukis dekanas sm 
čiuožti 1. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
čiuožti 2. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti v grasin. 
čiurbanas azijietis, geltonodis (kinas, japonas, uzbekas ir kt.) smob 
ciuriaga kalėjimas sf kaliniai 
čiurikus laikyti kumščius laikyti fr 
čiurka azijietis, geltonodis (kinas, japonas, uzbekas ir kt.) scom 
čiurkšlį nugręžti nusišlapinti fr 
čiurkšlys penis sm euf. intymūs santykiai 
Čiurlė M. K. Čiurlionio menų gimnazija sf muzika 
Čiurlionį lankyti eiti šlapintis, į tualetą (iš sąskambio su „čiurlenti") fr euf. 
Čiurlionkė M. K.Čiurlionio menų gimnazija sf muzika 
čiuvakas 1. merginos draugas, mylimasis sm 
čiuvakas 2. vaikinas, vyras, vyrukas, jaunuolis sm 
čiuvas 1. merginos draugas, mylimasis sm merginos 
čiuvas 2.  vaikinas, vyras, vyrukas, jaunuolis sm 
čiuvicha 1. vaikino draugė, mylimoji sf bendravimo  
 santykiai 

čiuvicha 2. mergina; draugė, bičiulė sf 
civilkė civilinis gyvenimas sf kariai 
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ciza cigaretė sf 
cizas cigaretė sm 
čižikas motociklas „ČZ“ sm automobiliai 
cyganas čigonas smob 
čytas galimybes sukčiauti žaidžiant kompiuterinius žaidimus suteikiantis kodas sm kompiuteriai 
cytra mergina, moteris sf 
čyza šypsena; kompiuterinė šypsenėlė sf 
čyzą išmesti nusišypsoti fr 
čyzas šypsena; kompiuterinė šypsenėlė sm 
čmo niekšas, šunsnukis, menkysta, išgama, išsigimėlis scom indecl 
čoisas pasirinkimas sm parašiutininkai 
cuja dvejetas (pažymys) sf 
cvapkė dvejetas (pažymys) sf mokiniai 
cveką kalti išgerti svaigalų fr svaigalai 
cvekas 1. vinis sm 
cvekas 2. cigaretė sm 
cvekas 3. automobilis „Honda Civic“ sm automobiliai 
dabavkė priedas sf 
dabėgti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę (ppr.sunkiai) v 
dachuja daug, daugybė, begalė adv 
dačia sodyba, vasarnamis sf 
dačikas jutiklis, daviklis sm 
dačkė šiurkštus drobinis audinys sf 
daeiti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę (ppr. sunkiai) v 
daėsti nusibosti, įgristi v 
dafai na, nagi prt 
dafiga daug, daugybė, begalė adv 
dafkės sunkios, kankinančios mintys, liūdesys, slogumas, depresinė nuotaika sf pl 
dafkės atplaukinėja apima sunkios, kankinančios mintys, liūdesys, slogumas, depresinė nuotaika fr 
dafkiškas depresyvus, kankinantis, slogus, liūdnas adj 
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daganialinti nuvažiuoti, nuvykti, nukakti, pasiekti v 
dagonga papildoma narkotikų dozė norint sustiprinti pirmosios dozės poveikį sf narkotikai 
dagonka papildoma narkotikų dozė norint sustiprinti pirmosios dozės poveikį sf narkotikai 
dagonkė papildoma narkotikų dozė norint sustiprinti pirmosios dozės poveikį sf narkotikai 
daigas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
daigelis pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
daiktas gerai, šaunu, puiku, man patinka sm 
dailapas komutuojamo ryšio kanalas telefono linija ir modemu sm kompiuteriai 
Dailiokai Dailės akademija sm pl studentai 
Dailioškė Dailės akademija sf studentai 
dailistas dailės mokytojas scom 
dakalinėti baigti; artėti prie pabaigos v fotografija 
dakladkė raportas sf 
dalampački nesvarbu, nerūpi, nusispjauti adv 
dalampė nesvarbu, nerūpi, nusispjauti adv 
dalnaboiščikas tolimųjų reisų vairuotojas smob 
dalžnikas skolininkas smob 
damkė šaškė, pasiekusi paskutinę žaidimo lentos eilę sf sportas 
dampas atminties atvaizdas tekstinėje formoje sm kompiuteriai 
damušti 1. baigti; artėti prie pabaigos v 
damušti 2. nukankinti, nuvarginti, išsekinti v 
dangų mėlynai dažyti dykinėti, nieko neveikti, tinginiauti fr 
danoščikas informatorius smob žurnalistai 
dantis palikti būti smarkiai sumuštam fr 
dapisti 1. suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
dapisti 2. nusibosti, įgristi; suerzinti, sudirginti, sunervinti, išvesti iš kantrybės, papiktinti, supykdyti v 
darbo bitutė prostitutė fr 
darbščiosios rankos masturbacija fr 
darbukas darbų mokytojas smob 
daryti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v 
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daryti 2. apgaudinėti, maustyti, sukti, klaidinti, mulkinti v menk. 
daryti 3. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v menk. 
darka sporto aistruolių vadovas, salėje ar stadione įaudrinantis, raginantis aistruolius palaikyti komandą scom 
darkauti įaudrinti, raginti aistruolius palaikyti komandą v 
daroga ant lygaus paviršiaus paberta narkotikų juostelė, skirta įkvėpti per nosį sf narkotikai 
darožka ant lygaus paviršiaus paberta narkotikų juostelė, skirta įkvėpti per nosį; tokio dydžio narkotikų dozė sf narkotikai 
darožkė 1. ant lygaus paviršiaus paberta narkotikų juostelė, skirta įkvėpti per nosį; tokio dydžio narkotikų dozė sf narkotikai 
darožkė 2. motociklas sf 
dartsai smiginis sm pl 
daržovė sunkus ligonis, ppr. komos būsenos, nepagydomas scom 
dasikalti nuvargti, pavargti, išsekti, nusiplūkti v refl 
dašilti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę (ppr.sunkiai) v 
dasimušti suvartoti papildomą narkotikų dozę norint sustiprinti pirmosios dozės poveikį v refl narkotikai 
dašusti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę (ppr.sunkiai) v 
datas skaitmeninė garso kasetė sm muzika 
daugiadienės girtavimas be paliovos kelias dienas sf pl svaigalai 
daunas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
dauniokas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
daunlaudinti keltis duomenis, siųstis iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš kito šaltinio v kompiuteriai 

 į savąjį 
dauntaunas senamiestis sm 
daužyti groti būgnais v muzika 
daužtas kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas part 
davai 1. na, nagi prt 
davai 2. sutinku, tinka, sutarta prt 
davai 3. tegul, tegu prt 
davai 4. atia, lik sveikas, viso prt etiketas 
davolnas patenkintas, laimingas adj 
debesėlis gėjus, homoseksualistas sm 
debesis melai, nesąmonės, niekalas, paistalai sm 
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debilas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
debilas 2. mobilusis telefonas smob 
debilavotas kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
debilėti eiti iš proto, išprotėti, kvailėti, bukėti v 
debiliakas mobilusis telefonas sm 
debiliškas kvailas, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
debilnikas mobilusis telefonas sm 
debilovizorius televizorius sm menk. 
debilus mobilusis telefonas sm 
decilas dešimtoji mililitro dalis sm narkotikai 
dedlainas galutinis terminas sm 
dedovščina 1. socialinių santykių forma, kai žeminami nauji bendruomenės nariai sf 
dedovščina 2. pagyvenę žmonės sf studentai 
defovas defo muzikos stiliaus adj 
degrada degradavęs asmuo; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis scom 
degradas degradavęs asmuo; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis smob 
degustuoti bučiuotis v 
dekas kultūros namai sm 
dėkas ačiū interj 
delfinovai savotiškai, įdomiai, originaliai adv 
delniukai vidutinio dydžio krūtys, kurios telpa į vyro delną sm pl 
dembelis 1. tarnybą baigiantis karys sm kariai 
dembelis 2. tarnybos pabaiga sm kariai 
demuškė demonstracinė versija sf kompiuteriai 
dengti būti atsaku v parašiutininkai 
depešistas grupės „Depesh mode“ gerbėjas smob 
depešovas grupės „Depesche Mode“ stiliaus adj 
depresyvnas depresinis, sunkus, kankinantis, liūdnas, slogus, slegiantis, niūrus adj 
depresovas depresinis, sunkus, kankinantis, liūdnas, slogus, slegiantis, niūrus adj 
depresūcha prislėgta psichinė būsena, liūdesys, slogumas, depresija sf 
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depresūchinis depresinis, sunkus, kankinantis, liūdnas, slogus, slegiantis, niūrus adj 
depresuoti sielotis, išgyventi, liūdėti, kankintis, būti apimtam depresinės nuotaikos, pulti į neviltį v 
derbis dviejų to paties miesto komandų rungtynės sm sportas 
derevnia nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo scom 
deriovnia 1. kaimas scom 
deriovnia 2. kaimietis, kaimiečiai scom 
deriovnia 3. nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo scom 
deševizna prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus daiktas, daiktai sf 
dešra penis sf 
dešrelė penis sf euf. intymūs santykiai 
dėstytuvas dėstytojas smob studentai 
dėti 1. nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti v 
dėti 2. apkalbinėti, šmeižti, užgaulioti, keiksnoti v 
dėti 3. dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti v 
detlas informatorius sm kariai 
devaisas aparatūra sm 
deviatkė 1. automobilis „VAZ 2109“ sf automobiliai 
deviatkė 2. viršutinis futbolo vartų kampas sf sportas 
devym devyniasdešimt num skaičiai 
devka mergina sf 
dezas dezodorantas sm 
dėžė televizorius sf 
dezikas dezodorantas sm 
dezodoras dezodorantas sm 
dežurkė alkoholinės abstinencijos sindromas sf svaigalai 
dežuruoti budėti, saugoti, prižiūrėti ką v svaigalai 
dėžutė situacija, kai varžovą su kamuoliu iš dviejų pusių suspaudžia priešininkai sf sportas 
dichlofosas dezodorantas sm 
didžėjus diskotekos, radijo ar televizijos muzikos programų vedėjas sm muzika 
diedas 1. vyras, sutuoktinis sm 
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diedas 2. vyras, vyriškis sm 
diela darbelis, reikalas sf 
dielas prasukti sutvarkyti reikalus fr 
dielavaras asmuo, kuris nuolat ką nors neaiškaus ar nelegalaus organizuoja, veikia, suka smob 
dielcas 1. keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis sm 
dielcas 2. narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas; nelegalia veikla užsiimantis asmuo sm narkotikai 
difoltinis numatytas, parinktas adj kompiuteriai 
difoltu paprastai, savaime adv 
dikas penis sm euf. intymūs santykiai 
diktafas diktofonas sm žurnalistai 
dilėjus procesoriaus įtaisas aido efektui išgauti sm muzika 
dileris 1. narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas smob narkotikai 
dileris 2. kortų dalytojas smob 
dileršipas verslas sm 
dilgėlėse būti stokoti, neturėti pinigų, vargingai verstis fr baikeriai 
dimas operatyvinės atminties rūšis sm kompiuteriai 
dinamistė vyrus išnaudojanti moteris sf 
dinamitas alaus ir degtinės kokteilis sm 
diomkė dimedrolis; raminamieji vaistai sf narkotikai 
diorginti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, pykdyti v 
dirbti vogti, plėšti, grobti v kriminalinis 
dirikas direktorius smob 
diržus atleisti vemti fr euf. 
dišavykinis prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus ir pan. adj 
disė 10 litų, dešimtinė sf 
diseris disertacija sm studentai 
diskačius 1. diskotekos muzikos programų vedėjas sm 
diskačius 2. dviratis su diskiniais ratais sm sportas 
diskanas diskoteka sm 
diskatieka diskoteka sf 
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diskė 1. dešimtukas, dešimt (pažymys) sf 
diskė 2. 10 litų, dešimtinė sf 
diskė 3. dešimties akių korta sf 
diskė 4. diskoteka sf 
diskinė diskoteka sf 
diskonas diskoteka sm 
diskonė diskoteka sf 
diskūsas diskusija sm 
dišovai pigiai adv 
dišovas 1. prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus ir pan. adj 
dišovas 2. laisvo elgesio, ištvirkęs, pasileidęs adj 
dišovkė prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus daiktas, dalykas sf 
dispečeris kamuolį skirstantis žaidėjas smob sportas 
displėjus ekranas sm kompiuteriai 
distoršanas efektas, iškriepiantis elektrinės gitaros garsą sm muzika 
dividiakas DVD formatą skaitantis įrenginys sm 
divinoskė automobilis „Audi 90“ sf automobiliai 
dizaineris homoseksualistas, gėjus sm 
dizasteris nelaimė, nesėkmė; niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sm 
dybai automobilio, motociklo ar dviračio važiavimo padėtis pakėlus priekinius automobilio ar priekinį motociklo, sm pl automobiliai 
 dviračio ratą 

dyglys adata sm narkotikai 
dylas susitarimas, sandėris sm 
dyra skylė sf 
dyvė viršutinis futbolo vartų kampas sf sportas 
dobilėlis  trilapis penis fr euf. intymūs santykiai 
dochlas 1. liesas, kresnas, menkas, silpnas adj rokeriai 
dochlas 2. rastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus ir pan. adj 
dogi stailas analiniai santykiai fr 
doičmarkė grupės „Depesche Mode“ plakatas sf muzika 
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dokas dokumentas sm 
dolbajobas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
dolbanas blogas, prastas ir pan. adj menk. 
dolbanutas kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
dolcas JAV doleris sm 
doleriukai sintetinių narkotikų rūšis sm pl narkotikai 
domajieras vaikų namai sm 
domas bendrabutis sm 
donaldas narkotiko LSD rūšis sm narkotikai 
donoras agregatas, iš kurio imamos detales dėti į kitą sm 
dozę paduoti lytiškai santykiauti su moterimi, kai lytinis aktas pabaigiamas makštyje fr intymūs santykiai 
dozniakas narkotikų dozė sm narkotikai 
dračiūnas kas labai skuba smob 
dragas traukos lenktynės sm automobiliai 
drageris vairuotojas; lenktynininkas smob automobiliai 
draginti lenktyniauti; važiuoti automobiliu dideliu greičiu v automobiliai 
draguoti lenktyniauti; važiuoti automobiliu dideliu greičiu v automobiliai 
dragzai narkotikai sm pl narkotikai 
draivas 1. euforinė būsena, didelis pasitenkinimas, apsvaigimas iš smagumo, laimės, malonumo; polėkis, sm 

 užsidegimas 
draivas 2. tvarkyklė sm kompiuteriai 
draivas 3. loginis diskas sm kompiuteriai 
draiveris tvarkyklė sm kompiuteriai 
draivingai su atsidavimu, įkvėpimu, polėkiu adv muzika 
draivovas originalus, įdomus, su polėkiu, patraukiantis, uždegantis adj muzika 
draka muštynės sf muštynės 
drakdileris narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas smob narkotikai 
drakė muštynės sf 
drakių dėti lenktyniauti automobiliais fr automobiliai 
dralinti plauti, šveisti v kariai 
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drameris būgnininkas smob muzika 
dramsas būgnininkas smob muzika 
drapalinti 1. išsisukinėti, vengti, kratytis (darbo, pareigos); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti v 
drapalinti 2. gadinti, laužyti, daužyti, neatsargiai dėvėti, niokoti v 
drapavykas šratinis pistoletas sm 
draperis dviratis sm 
draskytis važinėtis dideliu greičiu v refl automobiliai 
dratas alkoholio likučių kokteilis sm svaigalai 
draugaitė draugė, bičiulė sf 
draugas penis sm 
draugelis 1. informatorius smob žurnalistai 
draugelis 2. penis smob 
draugužis penis sm intymūs santykiai 
drava riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sf 
dreifuoti šlitinėti girtam v svaigalai 
drėlė greitas sportinis motociklas sf automobiliai 
drevas pagirios nuo alkoholio sm 
dribį rauti kristi važiuojant motociklu fr 
driblingas kamuolio varymas (krepšinis) sm sportas 
drinkas gėrimas (bet koks) sm svaigalai 
drygintis 1. išsišokti, karštai aiškinti, įrodinėti savo tiesą, prašytis, provokuoti v refl muštynės 
drygintis 2. judėti staigiais nervingais protrūkiais, nenusėdėti, nenustovėti, nenustygti vietoje v refl merginos 
drymtymas JAV krepšinio rinktinė sm sportas 
drobovikas 9 mm revolveris sm 
dročinti 1. masturbuotis (apie vyrą) v 
dročinti 2. žvejoti žiemine meškere v žvej 
dročinti 3. neįstengti pabaigti kokio darbo v 
dročintis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
dročyla smūginis įtaisas automobilio skardoms lyginti: ilgas strypas su slankiu svoriu ir kabliuku ar varžtu gale sf automobiliai 
dropzona aerodromas, kuriame įsikūręs parašiutininkų klubas sf 
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drožti 1. varginti, engti, guiti, kankinti, versti sunkiai ar daug daryti; primesti savo valią, tvarką v 
drožti 2. naudoti netausojant, nesaugant ar neteisingai, alinti, gadinti, laužyti, stekenti v 
drožti 3. masturbuotis v 
drožtis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
družbanas draugas, bičiulis, kompanionas sm 
družokas draugas, bičiulis, kompanionas sm 
dubą duoti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko namalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, pasprukti, fr 

 pabėgti 
dubakas 1. šaltis; šalta sm 
dubakas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
dubakynas niekam tikusi, prasta, pigi vieta sm 
dubas 1. rublis sm 
dubas 2. apvalus parašiuto kupolas D-1-5U sm sportas 
dubas 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
dubasinti 1. mušti, ppr.spardyti v 
dubasinti 2. groti būgnais v muzika 
dubasinti 3. niokoti, gadinti, žaloti; naikinti v 
dubasinti 4. gaudyti žuvis neleistinais būdais; brakonieriauti v žvej 
dubininkas parašiutininkas, šokinėjantis su apvalaus kupolo parašiutu D-1-5U smob 
dublis du vieno žaidėjo įvarčiai per vienerias rungtynes sm sportas 
dūchas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
dūchas 2. pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, engiamas smob 
dūchas 3. silpnas, užguitas, kitų išnaudojamas, engiamas kalinys, pastumdėlis smob kaliniai 
dūchas 4. jaunas, tik ką pradėjęs tarnauti kareivis; naujokas smob kariai 
dūchinti 1. engti, guiti, išnaudoti, niekinti, kvailinti, primesti savo valią, tvarką v 
dūchinti 2. mušti v 
dūchiškas kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
dūda akustinis fazoinvertorius sf 
dūdą užpilti pasigerti fr 
dūdon pūsti smogti, trenkti į veidą; sumušti fr 
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dūdos pučiamieji instrumentai sf pl muzika 
dugną spausti važiuoti maksimaliu greičiu fr automobiliai 
dūla šaunamasis ginklas, ppr. pistoletas sf 
dulkės kanapių žiedadulkės sf pl narkotikai 
dulkinti 1. lytiškai santykiauti v 
dulkinti 2. apgaudinėti, maustyti, sukti, klaidinti, mulkinti v 
dulkintis 1. lytiškai santykiauti v refl 
dulkintis 2. sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
dūmai cigaretės sm pl 
dūmais apsiversti rūkyti fr 
dumovas nuteikiantis liūdnoms, niūrioms, slogioms mintims adj 
dumti vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v 
duombazė duomenų bazė sf kompiuteriai 
duoti 1. atsiduoti, sutikti lytiškai santykiauti (apie moterį) v 
duoti 2. kaip nors stebinančiai, netikėtai, neįprastai, nelauktai pasielgti, ką stebinančio, netikėto pasakyti v 
duoti įmerkti atsiduoti, sutikti lytiškai santykiauti (apie moterį) fr 
dūra 1. kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė sf 
dūra 2. šaunamasis ginklas, ppr.pistoletas sf 
dūrą stumdyti prastai ką daryti, nesąmones krėsti; išsidirbinėti, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis; kalbėti  fr 
 nesąmones, nusišnekėti 

dūrą stumti prastai ką daryti, nesąmones krėsti; išsidirbinėti, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis; kalbėti  fr 
 nesąmones, nusišnekėti 

durakas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
duratskas kvailas, netikęs, nevykęs, beviltiškas, pigus ir pan. adj 
durdomas beprotnamis, psichiatrinė ligoninė sm 
dūrinti apgaudinėti, maustyti, sukti, klaidinti, mulkinti v 
dūrintis nieko prasmingo nenuveikti, tuščiai stengtis, mėginti v refl 
durklas penis sm euf. intymūs santykiai 
durnadėžė televizorius sf 
durnas 1. kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
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durnas 2. meniškos sielos; idealistas adj 
durnas kaip dviračio rėmas visiškai kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas fr 
durnė galva sf 
durnių įjungti 1. apsimesti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis fr 
durnių įjungti 2. kvailioti, šėlioti, siausti fr 
durnių klijuoti apsimesti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis fr 
durnių laivas kvaila, beviltiška, absurdiška situacija, nesąmonė fr studentai 
durnių pasišauti apsimesti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis fr 
durnių volioti 1. apsimetinėti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis fr 
durnių volioti 2. simuliuoti, nieko prasmingo neveikti, dykinėti, tinginiauti fr 
durniuką po skūra pakišti lytiškai santykiauti (apie vyrą) fr 
durniuoti kvailioti, negerai, netinkamai veikti ar elgtis v 
durnius kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
durnizmas kvaila, beviltiška, absurdiška situacija, nesąmonė sm 
durnynas beprotnamis, psichiatrinė ligoninė sm 
durstyti apgaudinėti, maustyti, sukti, klaidinti, mulkinti v 
dusinti 1. gerti, ppr.svaigalus v svaigalai 
dusinti 2. bausti, skirti bausmę ar baudą v 
dusinti 3. varginti, engti, guiti, kankinti, versti sunkiai ar daug daryti; primesti savo valią, tvarką v 
dusinti 4. žaidime aktyviai pulti varžovą v sportas 
dušintis praustis po dušu v refl merginos 
dūšion prišikti įskaudinti, suteikti skausmo, užgauti širdį fr 
dusylinti gerti svaigalus v svaigalai 
duslė duslintuvas sf automobiliai 
dusliara duslintuvas sf automobiliai 
dusliarkė duslintuvas sf automobiliai 
dušmanas taksistas; nelegaliai dirbantis taksistas smob 
dustas prastos kokybės alus sm svaigalai 
dusti 1. nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti ar kitaip reikštis v 
dusti 2. dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti v 
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dusti 3. blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v 
dvacarikas 20 litų kupiūra, 20 litų, dvidešimtinė sm 
dvacokas 20 litų kupiūra, 20 litų, dvidešimtinė sm 
dvajakas dvitaškis sm sportas 
Dvarionkė Balio Dvariono muzikos mokykla sf muzika 
dvarneška neveislinis šuo scom 
dverijos durys sf pl 
dviem frontais varyti susitikinėti iš karto su dviem partneriais fr 
dvim dvidešimt num 
dviras dviratis sm 
dviratis liesas, kaulėtas, menkas žmogus scom 
dvirka dviratis sf 
dvirkas dviratis sm 
dvyniai ekstazio rūšis sm pl narkotikai 
dvorikas kalėjimo pasivaikščiojimo kiemas sm kaliniai 
dvornikas automobilio valytuvas sm automobiliai 
dvūškė dviejų mililitrų švirkštas sf narkotikai 
džara mergina sf menk. 
džarmalas drabužis, skarmalas sm 
džefas efedrinas sm narkotikai 
džėjus diskotekos, radijo ar televizijos muzikos programų vedėjas sm muzika 
džekas kištukas sm muzika 
džekė mergina sf 
džekonda mergina sf kariai 
džemas improvizacija sm muzika 
džemsešonas improvizacijų vakaras sm muzika 
džemuoti improvizuoti v muzika 
dzendobristas vestuvių muzikantas, atliekatis populiarius žemo meninio lygio muzikinius kūrinius smob muzika 
dženkis narkomanas, kuris vartoja efedriną smob 
dzeriaunia kaimietis, kaimiečiai scom 
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dziabas vyras (ppr. pagyvenęs) sm menk. 
dziadas vyras (ppr. pagyvenęs) sm 
džiakai džinsai sm pl 
džiaksai džinsai sm pl 
džiampas trumpiklis sm elektron 
džiara 1. laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
džiara 2. degtinė sf 
dziaras direktorius smob 
džiaugsmas narkotikai (ppr. marihuana) sm narkotikai 
džiaukas 1. juokingas pasakymas, istorija, anekdotas sm 
džiaukas 2. juokelis, pokštas, išdaiga sm 
džiaustyti apgaudinėti, maustyti, sukti, klaidinti, mulkinti v 
džiazo dėti linksmintis, smagintis, šėlti, siausti fr 
džiazovai originaliai, įdomiai, su polėkiu, uždegančiai adv muzika 
džiazovas originalus, įdomus, su polėkiu, patraukiantis, uždegantis adj muzika 
džiazuoti linksmintis, smagintis, šėlti, siausti v 
džigitas kelių eismo taisyklių nepaisantis vairuotojas smob automobiliai 
džimbymas burbonas sm svaigalai 
dzin tas pats, bala nematė, nesvarbu, nerūpi, nusispjauti, velniop adv 
dzinbudistas nieko nepaisantis, dėl nieko nesirūpinantis, į nieką nekreipiantis dėmesio, abejingas, ignoruojantis smob 

 žmogus 
dzinbudizmas nuostata, kai į viską nusispjauti, kai niekas nerūpi, nesvarbu sm 
džinglas radijo stoties šaukinys sm žurnalistai 
dziniakas tas pats, bala nematė, nesvarbu, nerūpi, nusispjauti, velniop adv 
džinsai brūkšninis kodas sm pl 
džinsofkė džinsinė striukė, džinsinis švarkas sf merginos 
džinsūra džinsinė striukė, džinsinis švarkas sf 
džiointas marihuanos suktinė sm narkotikai 
dziorgintis irzti, dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą v refl kompiuteriai 
džiovinti matuoti greitį greičio matuokliu v 
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dzišovas blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, nykus, pigus ir pan. adj 
džiumbras 1. valkata, benamis smob 
džiumbras 2. sportinio stiliaus jaunuolis, ppr. dėvintis sportinį kostiumą, trumpai kirptais plaukais smob 
džiumbras 3. drovus, nestilingas, nepopuliarus žmogus smob 
dziundzė moters lytiniai organai, vagina sf vulg. intymūs santykiai 
dziundzia moters lytiniai organai, vagina sf 
džiungasas vynas sm svaigalai 
džiunioras jaunis, jaunėlis sm sportas 
dziuobtelėti pasigerti v 
džiūti norėti išgerti svaigalų v svaigalai 
džoininti prisijungti, prisidėti v kompiuteriai 
džointas 1. cigaretė sm 
džointas 2. marihuanos suktinė sm narkotikai 
džointukas marihuanos suktinė sm 
džoistikas valdymo pultas, naudojamas žaidžiant kompiuterinius žaidimus sm 
džonis penis sm euf. intymūs santykiai 
dzvanyti skambinti (telefonu) v 
editas populiaraus muzikos kūrinio perdirbinys sm muzika 
efiksas kompiuteriu deformuotas, neįprastai skambantis garsas sm kompiuteriai 
egzas egzaminas sm studentai 
egzekas vykdomoji byla, programa sm kompiuteriai 
eiklusis žirgas penis fr euf. intymūs santykiai 
eilius eilėraštis sm 
eina gesti, lūžti, dėvėtis, gadintis v 
eina nachui 1. tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop fr keik., vulg. 
eina nachui 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr keik., vulg. 
eina nafig 1. tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop fr keik., vulg. 
eina nafig 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr keik., vulg. 
eisas padavimas, po kurio varžovas neatmuša kamuolio sm sportas 
eiti siekti ko nors, stengtis gauti, įgyti v 
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ekonomas degalų sunaudojimo rodyklė sm automobiliai 
eks buvęs mylimasis, buvusi mylimoji scom 
ekskursas ekskursija sm 
ekspierencas patirtis sm 
eksploreris naršyklė sm kompiuteriai 
ekspozas ekspozicija sm fotografija 
ekstazas ekstazis sm narkotikai 
ekstazė ekstazis sf narkotikai 
ekstrymas ekstremalus sportas, ekstremali veikla; ekstremalūs nuotykiai sm 
elektrikas brakonierius, mušantis žuvis elektra smob 
elektryčka 1. elektrinis traukinys sf automobiliai 
elektryčka 2. elektrinė gitara sf muzika 
elektryčkė elektrinė gitara sf muzika 
elesducha narkotikas LSD sf narkotikai 
elkė lėktuvas „L-410“ sf parašiutininkai 
emkė motociklas „MK“ sf automobiliai 
empėtrioškė 1. muzikinė MP3 formato rinkmena sf kompiuteriai 
empėtrioškė 2. MP3 muzikos grotuvas sf 
enerdžaizeris 1. energijos teikiantis dalykas sm 
enerdžaizeris 2. žaidimas, priverčiantis dalyvius prasijudinti, suteikiantis daugiau energijos sm 
enyvei vis tiek, bet kuriuo atveju; džn. vartojama kaip pertaras adv 
envošnikas asmuo, veikiantis nevyriausybinių organizacijų sektoriuje smob 
esemesas trumpoji žinutė (SMS) sm 
esemesinti rašyti trumpąją žinutę (SMS) v 
esemesintis susirašinėti trumposiomis žinutėmis (SMS) v refl 
ešerys automobilis „Ford Escort“ sm automobiliai 
esidas aštraus, gergždžiančio, garsaus skambesio muzika sm muzika 
estoncas estas smob 
etatinis nuolatinis, pastovus adj 
etiudnikas medinė dėžutė dažams ir kt. priemonėms susidėti sm dailininkai 
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evalueišinas įvertinimas, vertinimo pateikimas sm 
evangelikas asmuo, kurio moralė anaiptol neatitinka bažnyčios puoselėjamų vertybių smob 
eventas įvykis, atsitikimas sm 
ežiukai alus su degtine sm pl svaigalai 
Fabai Vilniaus Fabijoniškių mikrorajonas sm pl 
fabičius arbatinukas sm kaliniai 
faikė cigaretė sf 
fainas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, įdomus ir pan. adj studentai 
faindas paieška sm 
fainiai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adj 
fainulka linksmas, mielas, gero būdo, įdomus, šaunus, patrauklus, patinkantis vaikinas arba mergina; gražuolis, scom 

 gražuolė 
fainuolis linksmas, mielas, gero būdo, įdomus, šaunus, patrauklus, patinkantis adj 
faiskas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, įdomus ir pan. adj 
fajeris fakelas sm 
fajervolas ugniasienė sm kompiuteriai 
fak velniai rautų, kad tave kur interj 
fakas 1. fakultetas sm studentai 
fakas 2. penis sm 
fakas 3. didžiuoju pirštu rodomas gestas, reiškiantis angl. FUCK YOU sm 
fakinti dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti v 
fakturkė faktūra sf 
falšyvas netikras, padirbtas, surogatinis (apie daiktą); nepatikimas, neištikimas, parsiduodantis (apie žmogų) adj 
falšyvinti blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v 
familija šeima; giminė sf 
faną apturėti linksmai leisti laiką fr pramogos 
fanaras mėlynė paakyje sm 
fanariuotas su mėlynėmis paakiuose adj 
fanas 1. gerbėjas, mėgėjas; aistruolis, sirgalius smob sportas 
fanas 2. šaunios linksmybės, smagi šėlionė, siautimas smob 
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fanatas fanatikas, žmogus uoliai atsidėjęs kokiai veiklai, idėjai smob intymūs santykiai 
faniera 1. pinigai sf sg 
faniera 2. fonograma (koncerte) sf sg 
fanklubas muzikos grupės ar sporto komandos gerbėjų klubas sm muzika 
fantastika nepakartojama, ypatinga, įspūdinga, pribloškiama sf 
fantazija atšoko persigalvojo, atsisakė ankstesnio sumanymo, plano, noro, pabūgo fr 
fara 1. žibintas sf automobiliai 
fara 2. akis sf 
faraonas policininkas smob 
faras policininkas smob 
farkopas priekabos buksyravimo kablys sm 
faulas pražanga sm sportas 
fauna žmonės, liaudis sf sg 
fausta 0,7 l degtinės butelis sf svaigalai 
fazikas kolonėlės fazoinverteris sm elekton 
fečinti gauti, paimti duomenis, failą iš interneto v kompiuteriai 
feidas kilimo ar leidimosi pojūtį garsui suteikiantis kompiuterinis efektas sm kompiuteriai 
feikas fiktyvus, netikras, netinkamas daiktas, dalykas sm 
feisas veidas; asmuo, žmogus sm 
feisus daryti maivytis, rodyti grimasas fr 
felia portfelis sf 
fenas 1. greičio matuoklis sm automobiliai 
fenas 2. amfetaminas sm narkotikai 
ferfesorius profesorius smob menk. studentai 
festas vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sm 
fidas 1. vaizdinė užsienio naujienų agentūrų informacija sm žurnalistai 
fidas 2. penis sm euf. intymūs santykiai 
fifa pasipūtėlė, pamaiva, puošeiva, dabita sf 
fifita pasipūtėlė, pamaiva, puošeiva, dabita sf 
fifka pasipūtėlė, pamaiva, puošeiva, dabita sf 
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fifti fifti vienodai galimybių, šansų fr 
fig vargu ar, vargiai ar prt 
fig paimioš nesuprasi, neaišku fr 
fignia 1. nesvarbu, neverta kreiptis dėmesio, smulkmena; vieni niekai sf 
fignia 2. blogas, prastas, nekokybiškas, niekam tikęs, nevertas dėmesio ir pan. daiktas, dalykas sf 
figovai blogai, prastai, sunkiai, beviltiškai, nykiai adv 
figūrnas dailios figūros, lieknas adj 
fiksas auksinis priekinis dantis sm 
fiksažas haliucinogeninis miltelių pavidalo narkotikas sm narkotikai 
fiksinti nustatyti ir taisyti programavimo klaidas v kompiuteriai 
filingas jausmas sm 
filkos pinigai sm pl narkotikai 
filologynas filologijos fakultetas sm studentai 
fingalas mėlynė paakyje sm muštynės 
finišioras dažnai laimintis sportininkas smob sportas 
finito galas, pabaiga, baigta adv 
finka suomiškas peilis (vienašmenis peilis tiesia siaura geležte) sf 
finkė suomiškas peilis (vienašmenis peilis tiesia siaura geležte) sf 
fintas 1. įmantrus triukas norint parodyti balso, instrumento, kamuolio valdymo ir pan. techniką sm sportas 
fintas 2. pokštas, išdaiga sm 
fintas 3. gudrybė; klaidinantis judesys sm sportas 
firės duoti pridegti fr 
fiškė įmantrus triukas norint parodyti balso, instrumento, kamuolio valdymo ir pan. techniką sf muzika 
fizika fizinis pasirengimas sf sportas 
fizikorius fizikos mokytojas arba dėstytojas smob 
fizionomiją aplamdyti sumušti veidą fr 
fizionomiją išmarginti neatpažįstamai sumušti fr 
fizkultūrintis muštis v refl 
fizo fizinio rengimo pratybos sm indecl kariai 
fizrukas kūno kultūros dėstytojas arba mokytojas smob mok, stud 
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fizuchė fizinis pasirengimas sf sportas 
fyberis šviesolaidis sm kompiuteriai 
fyčeris 1. radijo dokumentika (pasakojamasis reportažas) sm žurnalistai 
fyčeris 2. penkių minučių trukmės reportažas sm žurnalistai 
fydbekas grįžtamasis ryšys sm 
fyfačka pasipūtėlė, pamaiva, puošeiva, dabita sf 
fyfinis banalus, paviršutiniškas, pigus, nuobodus adj 
fyfiškas banalus, paviršutiniškas, pigus, nuobodus adj 
fyskas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
fyškė jungtis sf 
fysnas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
fladštokas vėliavos kotas sm skautai 
flajeris reklaminis lapelis, skrajutė sm 
flakonščikas žmogus, kuris geria odekoloną smob svaigalai 
flandžas ramų bangavimą garsui suteikiantis kompiuterinis efektas sm kompiuteriai 
flega odekolono buteliukas sf svaigalai 
flegma lėtai veikiantis prietaisas, mechanizmas scom kompiuteriai 
fleimas su tema nesusijusių, beprasmių žinučių, komentarų gausybė sm kompiuteriai 
fleiminti  rašyti daug su tema nesusijusių, beprasmių, neinformatyvių žinučių, komentarų v 
flešas apžvalga, pranešimas sm 
flešmobas tam tikra vieša akcija: nepažįstamų žmonių iš anksto suderinti, ppr. internetu, bendri vieši veiksmai, sm 
 labiau skirti pasismaginti 

fletas laisvas butas ar kitos patalbos pobūviams sm svaigalai 
fliaga gertuvė sf sportas 
fliaška mažas plokščias degtinės buteliukas sf svaigalai 
fliaškė 1. gertuvė sf svaigalai 
fliaškė 2. mažas plokščias degtinės buteliukas sf 
flipčiartas rašomoji lenta sm 
fliugarka aštuonvietės irklavimo valties sėdynė sf sportas 
fliukas vokietis smob 
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fliuzas mėlynė paakyje sm 
flomas flomasteris sm 
flopas diskelis sm kompiuteriai 
flopikas 1. diskelis sm kompiuteriai 
flopikas 2. diskelių skaitytuvas sm kompiuteriai 
fludas su tema nesusijusių, beprasmių žinučių, komentarų gausybė sm 
fluderis kas rašo daug beprasmių, neinformatyvių, su tema nesusijusių komentarų, žinučių smob 
fludinti 1. rašyti daug su tema nesusijusių, beprasmių, neinformatyvių žinučių, komentarų v 
fludinti 2. siųsti didžiulius duomenų srautus v kompiuteriai 
fofan juokais, nerimtai, dėl malonumo, nuotykio adv 
folderis aplankas sm kompiuteriai 
folkinis folklorinis adj 
fonuoti 1. dėl netvarkingų kontaktų garsiakalbiuose rastis šnypštimui v muzika 
fonuoti 2. nepataikyti į ritmą, į melodiją v muzika 
fonūškė fonograma (koncerto) sf muzika 
fora priešininkui suteikiama persvara sf sportas 
forchetas dešininis smūgis sm sportas 
forsas sportinio stiliaus jaunuolis, ppr. dėvintis sportinį kostiumą, trumpai kirptais plaukais smob 
forsovščikas sportinio stiliaus jaunuolis, ppr. dėvintis sportinį kostiumą, trumpai kirptais plaukais smob 
forvardas puolėjas sm sportas 
fotikas fotoaparatas sm 
fotkė nuotrauka sf 
fotkinti fotografuoti v žurnalistai 
fotkintis fotografuotis v refl 
foto nuotrauka sf indecl 
fotošopinti koreguoti „Photoshop“ programa v fotografija 
fotožopa programa „Photoshop“ sf iron. 
fotožopas programa „Photoshop“ sm iron. 
fovardinti persiųsti elektroniniu paštu gautą informaciją kitam interneto vartotojui v kompiuteriai 
fragas nušautasis žaidime „Quake“ sm kompiuteriai 
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fraidas keptos bulvytės sm 
frajeris pasipūtęs, išdidus vaikinas sm studentai 
francas prancūzas smob 
Francija Prancūzija sf sb 
frankai pinigai sm pl 
frau žmona sf 
fricas 1. vokietis smob 
fricas 2. prancūzas smob 
fristailas laisvasis stilius sm 
frizuoti garbiniuoti v 
frykas originalus, išsiskiriančios išvaizdos, neįprastai, netradiciškai mąstantis ar besielgiantis asmuo smob 
frykingas mobiliojo telefono atkodavimas sm 
frykinis keistas, išsiskiriantis, neįprastas adj 
frykinti atkoduoti mobilųjį telefoną v 
frylanceris laisvai samdomas mokymų vadovas smob 
fryzeris šaldiklis smob 
frontą laikyti laikytis, nepasiduoti, tęsti veiklą fr 
frontas prostitučių susirinkimo vieta sm 
frontmenas grupės lyderis smob muzika 
fruktas tipas, žmogėnas sm 
ftariakai antrinis aguonų nuoviras sm pl narkotikai 
fufaikė marškinėliai sf 
fufelis mažai perkantis ir neduodantis arbatpinigių sm 
fufla šlamštas, niekalas, blogas, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas sf 
fufliakas šlamštas, niekalas, blogas, nevertas dėmesio, beviltiškas, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas sm 
fuflo 1. melas, apgavystė sm indecl 
fuflo 2. šlamštas, niekalas, blogas, nevertas dėmesio, beviltiškas, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas sm indecl 
fuksas 1. atsitiktinumas sm 
fuksas 2. pirmakursis; naujokas sm studentai 
fuksas 3. šaškė, kuria nepastebėta kirsti, todėl ji nuimama nuo lentos sm sportas 
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fulė futbolas sf sportas 
fulfa 2. 2 l plastikinis alaus butelis sf 
fulia futbolas sf sportas 
fulikas futbolas sm sportas 
fundatorius pasiturintis vaikinas ar vyras (ppr. vyresnis), vaišinantis merginą gėrimais, lepinantis dovanomis sm 
fundyti vaišinti, parūpinti, tiekti v 
funduoti vaišinti merginą gėrimais, lepinti dovanomis ir pan. v 
funtikas 1. mėlynė paakyje sm muštynės 
funtikas 2. sumuštas žmogus sm muštynės 
fūra vilkikas sf automobiliai 
furfyrinti labai gausiai išpuošti, išdabinti v 
furija prostitutė sf 
furikas indelis skystiems narkotikams laikyti sm narkotikai 
fūristas vilkiko vairuotojas sm 
furunkulecas spuogas sm 
futaralnykas liemenėlė sm 
futbolizmas futbolas sm 
futbolkė futbolininkų marškinėliai sf sportas 
futikas futbolas sm sportas 
futikistas futbolininkas sm sportas 
fūzas 1. tam tikras garso efektas, suteikiantis gitaros skambesiui nešvarumo, džergžgesio sm muzika 
fūzas 2. žemo dažnio kolonėlė sm elektron 
gabalas 1. tekstas, ištrauka, kūrinys (ppr. muzikos) sm muzika 
gabalas 2. tūkstantis (litų ar kitos valiutos) sm 
gabalas 3. puskarininkis, praporščikas tarybinėje kariuomenėje sm 
gabalokšnis tekstas, ištrauka, kūrinys (ppr. muzikos) sm muzika 
gadas blogas žmogus sm 
gaga labai aukšta mergina sf 
gaidelis kuklus, nedrąsus jaunas vaikinukas sm 
gaidį pjauti dainuojant neintonuoti fr 
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gaidinti 1. vadinti gaidžiu v menk. 
gaidinti 2. daryti gaidžiu v menk. 
gaidinti 3. įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
gaidintis maivytis, vaidinti, pataikauti, padlaižiauti, žemintis, bandyti įsiteikti v refl bendravimo  
 santykiai 

gaidynas vieta, kurioje renkasi žemos kultūros asmenys sm menk. muštynės 
gaidys 1. perdėtai išsipustęs, išsipuošęs vyras, dabita, puošeiva sm 
gaidys 2. homoseksualistas, gėjus (pasyvus) sm menk. 
gaidys 3. silpnas, negalintis apsiginti kalinys, kuris lytiškai išnaudojamas arba iš kurio lytiškai tyčiojamasi sm 
gaidys 4. penis sm asmuo 
gaidys 5. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm menk. intymūs santykiai 
gaidys 6. blogai, nieko gera, nieko ypatinga; blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, sm 
 nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas 

gaidys 7. išsikišusi plaukų sruoga sm 
gaidys gaunasi neišeina, nepavyksta, nesiseka fr 
gaidosas 1. gėjus, homoseksualas sm menk. 
gaidosas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
gaidžio kotas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys fr 
gaigalas pasipūtėlis, išsišokėlis, įžūlus, pernelyg savimi pasitikintis žmogus (ppr. savo elgesiu žeminantis kitus) sm 
gaika veržlė sf automobiliai 
gaikė veržlė sf automobiliai 
galas penis sm euf. intymūs santykiai 
galiakas 1. galas, pabaiga sm technika 
galiakas 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm narkotikai 
galiakas 3. stygius, trūkumas, nepriteklius sm narkotikai 
galingas milžiniškas, didelės apimties adj 
galiukas penis sm euf. intymūs santykiai 
galus atiduoti mirti fr kaliniai 
galva 1. šalmas sf automobiliai 
galva 2. garsiakalbis sf 
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galvą apsišikti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr vulg 
galvą atpjauti atbukinti fr 
galvą išsiplauti atsipeikėti, susivokti, liautis svaičiojus fr 
galvą išsitrinti atsipeikėti, susivokti, liautis svaičiojus fr 
galvą perpisti sumušti fr 
galvariezas asocialus paauglys, turintis polinkį nusikalsti smob asmuo 
galvoje velniai krušasi kyla nešvankios mintys fr 
galvos kanapių žiedai sf pl narkotikai 
gaminti 1. daryti, veikti, užsiimti kuo nors v 
gaminti 2. pradėti vaiką v 
gandonas 1. prezervatyvas sm 
gandonas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
gandonas 3. triukšmas, riksmai; paskala sm 
gandonkė 1. megzta žieminė kepurė be kutų sf 
gandonkės 2. aptemptos sportinės kelnės iš elastingos medžiagos sf pl 
gandonus dalinti skleisti gandus, paskalas fr 
gandža marihuana sf narkotikai 
Garai Gariūnų turgavietė sm pl merginos 
garažas adatos antgalis sm narkotikai 
garbanotos mintys mintys apie seksą, nešvankios mintys fr 
gargalas garsiakalbis sm 
garmoškė aušinimo radiatorius sf 
garsistas garso režisierius smob žurnalistai 
garšokas senas šalmas sm 
garvežys 1. kas labai daug rūko, rūkalius, rūkalė sm 
garvežys 2. marihuanos rūkymo būdas, kai suktinė apžiojama iš kito nei įprastai galo ir dūmai pučiami į pirmąjį sm 
 suktinės galą apžiojusio partnerio burną 

gasilinti 1. gesinti, slopinti ugnį v skautai 
gasinti 2. slėpti v 
gatavas girtas adj 
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gauruotos mintys mintys apie seksą, nešvankios mintys fr 
gauti 1. turėti lytinių santykių (apie vyrą) v 
gauti 2. būti sumuštam v grasin. muštynės 
gauti 3. pralaimėti, būti sutriuškintam, įveiktam v 
gavrikas 1. valdininkas smob 
gavrikas 2. keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis smob 
gavrošas kas su pankiška šukuosena smob 
gazą dėti vykti, važiuoti fr 
gazą nuimti sumažinti greitį fr parašiutininkai 
gazą numesti ataušti, išsisemti, nebeturėti ką daugiau pasakyti, nutilti fr muštynės 
gazas 1. akseleratorius sm automobiliai 
gazas 2. linksmumas, smagumas; šaunios linksmybės, smagi šėlionė, siautimas sm 
gazas 3. geras muzikinis kūrinys sm 
gazelka automobilis „GAZ“ sf automobiliai 
gazirofkė gazuotas vanduo sf 
gazovikas dujinis pistoletas sm 
gegužinukė marškinėliai (žodis atsirado išvertus iš rus. майка (май - „gegužė") sf 
geimas 1. žaidimas (džn. kompiuterinis) sm kompiuteriai 
geimas 2. rungtynės sm 
geimeris žaidėjas smob kompiuteriai 
geiminti žaisti kompiuterinius žaidimus v 
gelbėjimosi ratai riebalų klostys ant pilvo fr 
gelda 1. automobilis sf automobiliai 
gelda 2. violončelė sf muzika 
gelda su varžtais automobilis „Volga“ fr automobiliai 
geležėtė peilis sf 
geležį užkabinti įdiegti naują įrenginį ar komponentą fr kompiuteriai 
geležiniai kiaušiniai stiprus, tvirtas, ištvermingas, valingas ir pan. vyras fr 
geležis kompiuterio techninė įranga: pagrindinis blokas, standusis diskas, procesorius ir kt. sm 
geltonas 1. azijietis adj 
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geltonas 2. pagamintas Azijoje adj 
geltonas 3. bulvarinis adj žurnalistai 
geltonsnapis skautas, turintis geltoną kaklaraištį smob 
gendyras generalinis direktorius sm žurnalistai 
genį uostyti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr 
geniukas Vudis skundikas, išdavikas fr 
genys 1. naujokas, nepatyręs sm 
genys 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
genys 3. skundikas, išdavikas sm 
genys 4. penis sm euf. 
geografa geografija, geografijos pamoka sf mokiniai 
gera vieta lytiniai organai fr euf. 
gerai būti bučiuotis fr 
geras nuostabu, tai bent, oho interj 
geriausias draugužis penis fr euf. intymūs santykiai 
geruliai daug, į valias, apsčiai adv 
gerulis 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, smagus ir pan. adj 
gerulis 2. didelis, stiprus, smarkus adj 
geruminis geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, smagus ir pan. adj 
gervė mikrofono stovas sf 
gesinti blokuoti metimą v sportas 
gestapas budėtojas sm 
gestapininkas aliumininis puodelis sm skautai 
getoblasteris magnetofonas sm 
gezas trumpai kirptas, ppr. treninguotas agresyvus jaunuolis sm 
gieša geografija, geografijos pamoka sf mokiniai 
gigas koncertas sm muzika 
gigė geografija, geografijos pamoka sf mokiniai 
giliai labai, visiškai, apsoliučiai adv 
gilzė marihuanos suktinės filtras sf 
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gimcė gimtadienis sf 
gimdienis gimtadienis sm 
gimdyti sunkiai kurti (ppr.rašyti) v žurnalistai 
gimęs troleibuse neuždarantis paskui save durų fr 
gimnazas gimnazistas smob 
gimša 1. gimtadienis sf 
gimša 2. gimnazistas sf 
gimšakas gimtadienis sm 
gimšė gimtadienis sf 
gimšius gimtadienis sm 
giras šiaulietis sm kaliniai 
girla mergina sf 
girtadienis gimtadienis sm 
gišas ginkluotė ir šaudyba sm kariai 
gitarastas gitaristas smob muzika 
gydytis klausytis tėvų ar mokytojų moralų v refl 
gykas moksliukas, ppr. informatikas smob 
gymas sporto salė sm 
gysla labai liesas žmogus sf 
gyvačiokas penis sm euf. intymūs santykiai 
gyvenimo trauma suskis, mulkis, nevykėlis, netikėlis, menkysta, išgama, išsigimėlis fr 
gyvkė virtuali gyvybė kompiuteriniame žaidime sf kompiuteriai 
gyvūnėlis penis sm euf. intymūs santykiai 
glatokas gurkšnelis sm 
glavnas pagrindinis, viršiausias, svarbus, turintis autoritetą, statusą adj 
glazankes trinti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti fr 
gliancinis puikus, nepriekaištingas, patosinis, skambus adj 
gliučinti 1. rodytis haliucinacijoms nuo narkotikų v 
gliučinti 2. neaiškiai, neryškiai, prastai rodyti v 
gliukai 1. haliucinacijos (ppr. nuo narkotikų) sm pl narkotikai 
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gliukai 2. neaiškus dalykas sm pl 
gliukos narkotinės haliucinacijos sf pl narkotikai 
glostyti masturbuotis (apie moterį) v 
glūchinti engti, guiti, išnaudoti, niekinti, kvailinti, primesti savo valią, tvarką v 
glušakas 1. duslintuvas sm rokeriai 
glušakas 2. informacijos stygius, trūkumas sm žurnalistai 
glušas duslintuvas sm automobiliai 
glušelis kvailelis, paikuolis, žioplys smob 
glušinti sprogdinti žuvis dinamitu v žvej 
glušintis garsiai klausytis muzikos v refl 
glušis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
glušius kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
glušyti gerti svaigalus v svaigalai 
gnalinti 1. kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
gnalinti 2. apkalbinėti, apšmeižti, užgaulioti, keiksnoti v 
gnievas pyktis, įtūžis, įniršis sm 
golas įvartis sm sportas 
goldas laiko patikrinta, nesenstanti muzika sm muzika 
golfienius automobilis „Volkswagen Golf“ sm automobiliai 
golfukas automobilis „Volkswagen Golf“ sm automobiliai 
golodovkė vienutė sf kaliniai 
gončas kas nuolat iš kur nors pabėga smob 
gonkės lenktynės sf pl sportas 
gonorėja honoraras sf žurnalistai 
gorilka degtinė sf svaigalai 
goželė galva sf 
goželis naujokas, nepatyręs, žioplas asmuo smob parašiutininkai 
grabą ruoštis ruoštis nemalonumams, blogiausiam (paprastai sakoma grasinant) fr grasin. muštynės 
grabas prastas, senas, nudėvėtas automobilis, motociklas arba koks nors prietaisas sm technika 
grablis ranka sm 
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gradusas laipsnis sm 
grafitioras grafičių piešėjas smob 
grafitokas grafičiai sm 
graibytis glamonėtis v refl intymūs santykiai 
graibštą žaisti glamonėtis fr 
grajinti 1. groti, koncertuoti v muzika 
grajinti 2. žaisti v 
grajokas žaidėjas smob sportas 
grajus 1. grojimas, koncertas, muzikinio kūrinio atlikimas sm muzika 
grajus 2. žaidimas sm sport, komp 
gramą daryti gerti svaigalus fr svaigalai 
gramą imti išgerti svaigalų fr 
granata lingių kampinių greičių šarnyras sf automobiliai 
granionas briaunuota 200 ml stiklinė sm 
graužti tenkinti oraliniu būdu v 
graždankė civilinis gyvenimas sf kariai 
gražykas gražus dalykėlis sm 
grąžtas penis sm euf. intymūs santykiai 
grėblys šukos sm 
greituškė greitosios pagalbos automobilis sf automobiliai 
grifka kirpčiukai sf merginos 
grizyti graužti, priekaištauti, nuolat ką nors prikaišioti v 
grybą nugręžti nusišlapinti fr euf. 
grybą pjauti 1. prastai ką daryti, nesąmones krėsti, išsidirbinėti, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis fr 
grybą pjauti 2. blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) fr automobiliai 
grybą pjauti 3. dykinėti, tinginiauti, niekuo prasmingu neužsiimti fr 
grybą pjauti 4. būti netinkamam, nevykusiam, neįdomiam, nederėti fr 
grybą pjauti 5. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti, taukšti nesąmones; įtikinėti; neįdomiai, nuobodžiai šnekėti, fr 
 paistyti niekus, nusišnekėti 

grybas 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
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grybas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm euf. intymūs santykiai 
grybas 3. vyriška kojinė, ppr.dėvėta sm 
grybas 4. sportinis šalmas sm sportas 
grybauti 1. prastai ką daryti, nesąmones krėsti, išsidirbinėti, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis; v 
 kalbėti nesąmones, nusišnekėti 

grybauti 2. blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v 
grybauti 3. vaikštinėti be tikslo, šlaistytis, bastytis, klaidžioti, nerasti reikiamos vietos, kur pasidėti; naršyti v 
 po internetą be tikslo 

grybelis bendrabučio dušas sm 
grybiškas blogas, prastas, niekam tikęs, beviltiškas, nepasisekęs ir pan. adj 
grybuką supjauti prastai ką daryti, nesąmones krėsti, išsidirbinėti, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis fr parašiutininkai 
grybukai iš tam tikrų grybų išgautos narkotinės medžiagos sm pl narkotikai 
grochinti žudyti, užmušti v 
grojikas magnetofonas, grotuvas sm 
gronchlinti apiplėšti, apgrobti v 
groznas baisus, siaubingas, bjaurus, keliantis pasišlykštėjimą adj 
grubijanas storžievis, stačiokas, akiplėša, prastų manierų smob 
grudakas krūtinė, krūtinės ląsta sm 
grupavykas tos pačios grupės asmuo smob parašiutininkai 
grupavūcha grupiniai lytiniai santykiai sf 
grupsas muzikos grupė sm muzika 
grupsonas muzikos grupė sm muzika 
grūšė veidas sf muštynės 
grūstis eiti, vykti, važiuoti, keliauti v refl 
grūvą vynioti groti fr 
grūzą pagauti sielotis, išgyventi, liūdėti, kankintis, būti apimtam depresinės nuotaikos, pulti į neviltį fr 
grūzą pilti apkalbinėti, šmeižti, keiksnoti, juodinti, menkinti fr 
grūzas 1. nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, sunkios, kankinančios mintys, liūdesys, slogumas,  sm 
 depresinė nuotaika 

grūzas 2. apkalbos, patyčios, šmeižtas, keiksnojimas sm 
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grūzas 3. sunkiojo stiliaus muzika (metalas, sunkusis rokas, gotikinis rokas ir pan.) sm muzika 
grūzinti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v studentai 
grūzintis irzti, dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą v refl 
grūznas slegiantis, slogus adj 
guba areštinė sf kariai 
guglas interneto paieškos sistema „Google“ sm kompiuteriai 
guglė interneto paieškos sistema „Google“ sf kompiuteriai 
guglinti naršyti, ieškoti informacijos internete v 
guitas gitara sm muzika 
gulbė ekstazio rūšis sf narkotikai 
gulintis policininkas kauburys skersai kelio greičiui reguliuoti fr 
guma prezervatyvas sf 
gumą tempti delsti, gaišinti laiką, vilkinti reikalą fr 
gumeškė guminis kamuolys sf 
gumiakai guminiai auliniai batai sm pl 
gumytė prezervatyvas sf 
guolis automobilis „Volkswagen Golf“ sm automobiliai 
gvazdikas penis sm euf. intymūs santykiai 
gviazda garsenybė, įžymybė scom 
gvibeškė padavėja iš naktinio klubo „Gero viskio baras“ sf asmuo 
gviozdačka penkių atšakų laido antgalis sf muzika 
habas šakotuvas, telktuvas sm kompiuteriai 
hai 1. labas (pasisveikinimas) interj etiketas 
hai 2. marihuana interj narkotikai 
haifas "Hi - Fi“ aparatūra sm muzika 
hairai plaukai sm pl 
hakeris programišius smob kompiuteriai 
hakinti įveikti programos ar interneto svetainės apsaugos kodą; įsibrauti ir keisti kompiuterių tinklo, sistemos, v 

 interneto 
 puslapio duomenis 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 74 puslapis iš 262 

haliunikai haliucinacijos sm pl narkotikai 
hansas vokietis sm 
hara degtinė sf svaigalai 
harasas indijoje augantis narkotinių medžiagų turintis augalas sm narkotikai 
hardas standusis diskas sm kompiuteriai 
hardavykas sunkiojo roko atlikėjas smob muzika 
hardovas sunkiojo roko stiliaus adj muzika 
haria degtinė sf 
harliakas motociklas „Harley Davidson“ sm automobiliai 
harlis motociklas „Harley Davidson“ sm automobiliai 
harpas lūpinė armonikėlė sm muzika 
hašas hašišas sm narkotikai 
hašeras eilučių transformatorius sm 
havas saugas sm sportas 
hedlainas žinių antraštė sm žurnalistai 
hedtrikas trys per vienerias rungtynes vieno žaidėjo įmušti įvarčiai sm sportas 
helpas pagalba sm kompiuteriai 
hemorojų varyti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti fr 
hendšeikas procesas, kai du sujungti modemai derina duomenų persiuntimo protokolą sm kompiuteriai 
hepiendas laiminga pabaiga sm 
hera heroinas sf narkotikai 
heroinščikas kas vartoja heroiną smob narkotikai 
hidra anhidridas sf narkotikai 
hieroglifas narkotiko LSD rūšis sm narkotikai 
hiphoperis hiphopo mėgėjas smob 
hipovas hipių stiliaus adj 
hipsteriai kelnės žemu liemeniu sm pl 
hithetas tam tikras grojimo lėkštėmis būdas sm muzika 
homiakas pradinis interneto puslapis sm kompiuteriai 
homikas gėjus, homoseksualistas sm 
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hompeidžas pradinis interneto puslapis sm kompiuteriai 
honoras orumas, savigarba sm 
hostas serveris sm kompiuteriai 
hosteris interneto svetainės administratorius (tiek žmogus, tiek įmonė) sm 
hostinti kelti informaciją į serverį v kompiuteriai 
hulsas tokie futbolo chuliganai sm sportas 
humorą pagauti suprasti juokelį, sąmojį, pokštą fr 
į batą myžti bijoti, baimintis, būgti, iš baimės netekti žado, jėgų fr 
į būdą eiti nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti ar kitaip reikštis fr 
į burną imti tenkinti oraliniu būdu (apie moterį) fr 
į burokus įkristi lytiškai santykiauti fr 
į burokus įkristi lytiškai santykiauti (apie vyrą) fr intymūs santykiai 
į čerdaką gauti gauti smūgį į galvą, būti sumuštam fr 
į čerepą gauti gauti smūgį į galvą, būti sumuštam fr 
į dėžutę uždaryti neleistinai blokuoti varžovą apsupant jį iš visų pusių fr sportas 
į dūdą duoti sumušti fr 
į dūdą gauti būti sumuštam fr 
į galvą (galvon) kalti stimuliuoti, veikti, svaiginti (apie svaigalus arba kvaišalus) fr svaigalai 
į kaifą įlįsti pradėti vartoti narkotikus, tapti priklausomam nuo narkotikų fr narkotikai 
į kairę blogai, prastai, sunkiai, ne kaip fr 
į kairę eiti būti neištikimam fr 
į kantą gauti kamuolys pateko už šoninės aikštelės linijos fr sportas 
į kelnes myžčioti bijoti, baimintis, būgti, iš baimės netekti žado, jėgų fr 
į kelnes myžti bijoti, baimintis, būgti, iš baimės netekti žado, jėgų fr 
į kiaušus įspirti pamokyti, sudrausminti fr 
į klyną gauti būti sumuštam fr 
į klyną kalti 1. smogti, trenkti, vožti; mušti fr 
į klyną kalti 2. puikiai atlikti, padaryti, įvykdyti, pasirodyti fr 
į klyną kalti 3. patikti, traukti dėmesį, būti įdomiam, dominti, jaudinti, žavėti fr 
į krūmus dėti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, pasprukti, fr 
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 pabėgti 
į kuloką varyti masturbuotis fr 
į lankas nusivaryti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų fr 
į lempą duoti smogti, trenkti į galvą; sumušti fr 
į lempą gauti gauti smūgį į galvą, būti sumuštam fr 
į liulį gauti gauti smūgį į nosį, būti sumuštam fr muštynės 
į liūlią duoti smogti, trenkti į nosį; sumušti fr muštynės 
į liustrą duoti smogti, trenkti į galvą; sumušti fr 
į liūvarą gauti gauti smūgį į nosį, būti sumuštam fr 
į medį lipti neprotingai veržtis krepšio link, dažniausiai pasikliaujant vien fizine jėga fr sportas 
į mėšlą guldyti kritikuoti, peikti, menkinti fr 
į minusą minusą patirti nuostolį fr 
į minusą sėsti nuskursti, nusigyventi, skęsti skolose fr 
į nato eiti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingi, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr euf. 
į parkes dėti suirzti, sudirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą fr 
į paščenką gauti gauti smūgį į galvą, būti sumuštam fr 
į pavėsį dėti kritikuoti, menkinti, grūmoti; keikti, koneveikti, plūsti fr 
į pievas nugrybauti nuklysti nuo temos, kalbėti nesąmones, nusišnekėti fr 
į pievas nusivaryti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų fr 
į pievas nusivažiuoti nuklysti nuo temos fr 
į plaučius imti sielotis, išgyventi, liūdėti, kankintis, nervintis fr 
į ragą kalti smogti, trenkti, vožti; mušti fr muštynės 
į ragą šokti išsišokti, be reikalo kreipti į save dėmesį, provokuoti fr muštynės 
į ragus gauti būti sumuštam fr muštynės 
į rojų ant svetimo bybio nujoti pasinaudoti kito darbu ir įrodinėti, kad tas darbas atliktas tavo fr žurnalistai 
į rožę skinti smogti, trenkti į veidą fr grasin. muštynės 
į saznanką pulti pasisakyti, prisipažinti fr 
į sieną pagydyti sumušti fr 
į skylę pūsti tenkinti oraliniu būdu (apie vyrą) fr 
į stalčių gauti būti sumuštam fr grasin. 
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į stogą duoti stimuliuoti, veikti, apsvaiginti (apie svaigalus ir kvaišalus) fr 
į trasą eiti 1. eiti linksmintis, smagintis, šėlti, siausti, pramogauti fr 
į trasą eiti 2. pradėti, imtis ką daryti, mestis į kokią veiklą, darbą, užsiėmimą fr 
į trasą eiti 3. būti realizuojamam, naudojamam; būti paklausiam fr 
į trasą išeiti gerti be paliovos kelias dienas fr svaigalai 
į trasą įšokti įsiterpti ir pradėti vadovauti fr 
į trasą minti eiti aguonų rinkti fr narkotikai 
į traukinį suspėti pasimylėti prieš pat prasidedant menstruacijoms fr 
į Triškius važiuoti viduriuoti fr euf. 
į vietą padėti sumušti fr 
į Vilnių važiuoti eiti į tualetą fr euf. 
į viršų pakelti suklaidinti varžovą imituojant metimą (kai priešininkas pašoka į viršų) fr sportas 
Ichtiandrą šaukti vemti (į klozetą) fr 
įdėti įmesti kamuolį iš viršaus v sportas 
idiotas diodas sm 
ignorą dėti nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti fr 
igralkė nešiojamasis magnetofonas sm 
įkalti 1. išgerti (ppr.svaigalų) v svaigalai 
įkalti 2. suvartoti (narkotikų dozę) v narkotikai 
įkalti 3. surūkyti v 
įkalti 4. smogti, vožti, trenkti v 
įkalti 5. įmušti (įvartį) v sportas 
įkalti 6. skirti (baudą) v 
įkalti 7. įmesti, įdėti (kamuolį į krepšį) v sportas 
iki lempos neįdomu, nerūpi, nesvarbu, nusispjauti fr 
iki nupušimo begalę kartų, labai daug fr 
iki žemės graibymo nusitašyti pasigerti fr svaigalai 
įkirsti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
ikona 1. piktograma, ženkliukas sf kompiuteriai 
ikona 2. nuotrauka sf kaliniai 
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iks iks iks seksas (vartojama internete) fr 
iksčeindžas mainai sm 
iksfailai kas nors neaiškaus, nesuprantamo, sunkiai suvokiamo sm pl 
ilgakaklė degtinės butelis sf svaigalai 
įlieti įmesti (kamuolį į krepšį) v 
įmazinti 1. išgerti (ppr.svaigalų) v svaigalai 
įmazinti 2. užfiksuoti nuotraukoje v 
imeilas elektroninis paštas, elektroninio pašto adresas, elektroninis laiškas sm 
imeilinti siųsti elektroniniu paštu, siųsti elektroninį laišką v kompiuteriai 
įmesti 1. įkelti; paskelbti, publikuoti v kompiuteriai 
įmesti 2. išgerti (ppr.svaigalų) v 
imidžas įvaizdis sm 
įmyžti išsigąsti, pabūgti, įsibaiminti, iš baimės netekti žado, jėgų v vulg 
įmontuoti atsitrenkti, padaryti avariją v 
improvizas improvizacija sm muzika 
imti 1. tenkinti oraliniu būdu (apie moterį) v 
imti 2. kibti (apie žuvis) v žvejai 
įmušti išgerti (ppr.svaigalų) v svaigalai 
įnagis penis sm euf. intymūs santykiai 
inboksas gaviniai sm 
indėnai tėvai sm pl 
indusas indas smob 
inetas internetas sm 
infa informatika, informatikos pamoka sf mokiniai 
info informacija sf indecl 
informaškė trumpa žinutė laikraštyje sf žurnalistai 
inkaras nugaroje potraukis ką nors daryti, ppr. potraukis narkotikams arba svaigalams, kai pradėjus neįstengiama liautis;  fr svaigalai 
 priklausomybė 

inkilas 1. išeinamoji anga sm 
inkilas 2. pakabinama akustinė sistema sm 
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inostrancas užsienietis sm 
inpiltukas žmogus, pripilantis taureles sm svaigalai 
inpisti išgerti (ppr.svaigalų) v 
instalinti įdiegti programą v kompiuteriai 
instrumentalas instrumentinis muzikos kūrinys, instrumentinė muzikos kūrinio vieta sm muzika 
intelekto nesužalotu veidu kvailas, žioplass fr 
interas internetas sm 
interis internetas sm 
internas internetas sm kompiuteriai 
internatas internetas sm kompiuteriai 
internečikas interneto vartotojas smob 
interpa interpretacija sm mokiniai 
interšumas neapdorotos filmuotos medžiagos garsas - triukšmas sm žurnalistai 
intervas interviu, pokalbis sm žurnalistai 
intikas internetas sm kompiuteriai 
intymumistas mėgstantis intymumą smob 
įpilti vyrui atlikti lytinį aktą iki galo, ejakuliuoti makštyje v 
įpisti 1. smogti, trenkti, užvožti v vulg 
įpisti 2. sumušti v 
įpisti 3. įmušti (įvartį), įmesti (kamuolį į krepšį) v sportas 
įpisti 4. atsitrenkti, padaryti avariją v 
įpisti 5. išgerti (ppr.svaigalų) v 
įprudinti 1. įdėti, įstatyti, įtaisyti v 
įprudinti 2. įsiūlyti v 
įpūsti 1. rūkyti marihuaną dviese, kai suktinė apžiojama iš kito nei įprastai galo ir dūmai pučiami į pirmąjį suktinės v narkotikai 
 galą apžiojusio partnerio burną 

įpūsti 2. surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v 
įrankis penis sm euf. intymūs santykiai 
iš dangaus nusodinti pažeminti į tikrąją vietą fr 
iš debesų nusodinti papažeminti į tikrąją vietą fr 
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iš didžiųjų klaidų sąrašo visiškai nevykęs, netikęs, nevėkšla, vėpla, žioplas, neišmanantis, kvailas, siauro mąstymo fr 
iš kantuplių verčiantis gluminantis, netikėtas, šokiruojantis fr 
iš kepurės iš klausos (groti) fr muzika 
iš lempos nepasirengus, nepasiruošus iš anksto fr 
iš lubų fantazuojant, nesiremiant realiais faktais fr 
iš oro išgalvotas; nemotyvuotas fr 
iš rūsio išlįsti išgarsėti, tapti žinomam, populiariam fr muzika 
iš sauskelnių išlipti būti kiek labiau patyrusiam, pažengusiam kurioje nors srityje fr 
išbaninti uždrausti, užblokuoti ryšį ar prieigą v kompiuteriai 
išchujarinti 1. išmesti, išgabenti, pašalinti, atsikratyti v 
išchujarinti 2. atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti, neleisti ko daryti v 
išdulkinti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v 
išdulkinti 2. sukirsti, egzaminuoti, kad neišlaikytų v 
išdulkinti 3. iškeikti, iškoneveikti, išplūsti v 
išdulkinti 4. naikinti, žaloti, pakenkti v 
išdūrinėti 1. apgaudinėti, maustyti, sukti, klaidinti, mulkinti v 
išdūrinėti 2. piktai, užgauliai šaipytis, pokštauti, tyčiotis v 
išdurti 1. apgauti, apsukti, suklaidinti, apmulkinti, palikti kvailio vietoje v sportas 
išdurti 2. apgauti padarant finansinių nuostolių v 
įseivinti išsaugoti elektroninę informaciją v kompiuteriai 
išfotkinti išfotografuoti, padaryti kadrų v 
įsicinkinti išmokti, įgusti, įvaldyti v refl 
įsičiūchinti įsimylėti iš pirmo žvilgsnio v refl 
įsiciūrinti įsimylėti, įsižiūrėti v refl 
įsikirsti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v refl 
įsikliopinti įsimylėti, įsižiūrėti v refl 
įsikošti netikėtai įeiti v refl 
įsilegendinti tapti legenda v refl 
įsilominti įsilaužti, įsibrauti v refl 
įsimontuoti pritapti; tikti v refl 
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įsipaišyti 1. tikti, pritapti, prisijungti v refl 
įsipaišyti 2. tilpti v refl 
įsipaišyti 3. pataikyti pro kur nors praeiti ar pravažiuoti v refl 
įsipaišyti 4. atsitrenkti, padaryti avariją v refl 
įsipisti 1. atsitrenkti, padaryti avariją v refl 
įsipisti 2. įsigyti, nusipirkti v refl 
įsiprofinti išmokti ką gerai daryti, įgusti, įvaldyti v refl 
įsišauti susileisti narkotikų v refl narkotikai 
įsišikti įsimylėti, įsižiūrėti v refl 
įsisiurbti bučiuotis v refl 
įsisvaigti įsimylėti, įsižiūrėti v refl 
įsitrinti įsitaisyti kur (geroje vietoje) v refl 
išjungti sumušti iki sąmonės netekimo v 
iškaliosinti išžudyti v 
iškasena 1. seniena scom 
iškasena 2. senas ligonis scom 
iškepti pagaminti, sukurti, parengti, paruošti (ppr.greitai) v 
iškirsti smogti, trenkti, vožti, kad nukristų; sumušti v 
iškliūčinti smogti, kad netektų sąmonės v muštynės 
išlaužti 1. per jėgą, labai stengiantis rasti, išmąstyti v 
išlaužti 2. pareikšti v 
išlazdavoti įžeisti, išsityčioti, išsišaipyti, užgaulioti, išpeikti, apšmeižti v 
išliuobti išgerti (ppr.svaigalų) v 
išlominti išvaryti iš kameros v kaliniai 
išlūžinėti užmigti, ppr.pasigėrus v svaigalai 
išlūžti 1. labai kvatotis, juoktis susirietus, mirti juoku v 
išlūžti 2. užmigti, ppr.pasigėrus v 
išmaudyti apgauti, apmauti, apsukti, suklaidinti, apmulkinti, palikti kvailio vietoje v sportas 
įsmeigti išgerti (ppr.svaigalų) v svaigalai 
išmušinėti išprašyti, išreikalauti v 
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išmušti išprašyti, išreikalauti v 
išnešėjai dviračio šakės sm pl sportas 
išnešti veikti, funkcionuoti maksimaliu režimu (greičiu, garsu, stiprumu ir pan.) v muzika 
išpiderastinti išvalyti, iššveisti, sutvarkyti v 
išpiešti įsivaizdinti, vaizduoti v refl 
išpindėti išlepti, išpuikti v 
išpyzdavoti įžeisti, išsityčioti, išsišaipyti, užgaulioti, išpeikti, apšmeižti v 
išpyzdėti išlepti, išpuikti v 
išpyzdinti 1. atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti v 
išpyzdinti 2. išeiti, išvažiuoti, išvykti, iškeliauti v 
išplauti nelegaliai pasipelnyti v 
išrašyti duoti, padovanoti, išskirti v 
išrodyti atrodyti v 
išsiautuoti 1. nualpti, prarasti sąmonę v refl 
išsiautuoti 2. užmigti v refl 
išsibauduoti pasiekti limitą; gauti penkias pražangas v refl sportas 
išsidurti apsigauti, suklysti, likti kvailio vietoje v refl 
išsifakinti apsigauti, suklysti, likti kvailio vietoje v refl vulg. 
išsijungti 1. nualpti, prarasti sąmonę v refl 
išsijungti 2. užmigti v refl 
išsikačialinti prisitreniruoti, užsiauginti raumenis v refl 
išsikalinėti įsivaizdinti, vaidinti, spyriotis, maivytis; apsimetinėti, išsisukinėti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu v refl 

 dėtis 
išsikaziolinti pasiskųsti v refl 
išsilydyti kuo nors labai susižavėti, apsvaigti iš laimės, malonumo, būti labai patenkintam v refl 
išsimalti išeiti, išvažiuoti iš kur nors v refl 
išsiožinti pasiskųsti v refl 
išsipisinėti 1. įsivaizdinti, vaidinti, spyriotis, maivytis v refl 
išsipisinėti 2. įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v refl 
išsipisinėti 3. apsimetinėti, išsisukinėti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis v refl 
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išsipizdavoti įžeisti, išsityčioti, išsišaipyti, užgaulioti, išpeikti, apšmeižti v refl 
išsipūsti pasiskųsti v refl 
išsišikti išeiti, išsiruošti v refl 
išsivartyti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus) v refl 
išsiversti iššokti su parašiutu v refl sportas 
išskalbti legalizuoti (apie pinigus) v 
išstumti parduoti, realizuoti v 
ista istorija, istorijos pamoka sf mokiniai 
istarkė istorija, istorijos pamoka sf mokiniai 
istė istorija, istorijos pamoka sf mokiniai 
isterikas istorijos mokytojas smob mokiniai 
ištraiškyti išgerti (ppr. svaigalų) v 
ištranzuoti išvažiuoti autostopu v 
ištremti išvežti, išsiųsti v 
įstumti susileisti dozę v narkotikai 
įšutinti įmesti (kamuolį į krepšį) v sportas 
išvairuoti susisukti, suspėti, nevėluoti v 
išvėsti prarasti norą, entuziazmą, užsidegimą; netekti jėgų v 
išvežti ilgai stimuliuoti, veikti, svaiginti (apie svaigalus ir kvaišalus) v 
išzubrinti išmokti atmintinai; puikiai, idealiai išmokti v 
įvaldyti 1. išgerti, suvalgyti, suvartoti v 
įvaldyti 2. pamėgti, priprasti prie ko v svaigalai 
įvaldyti 3. turėti; žinoti v 
įvaldyti 4. įsigyti, nusipirkti, gauti v 
įvaldyti 5. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v 
ivanas rusas sm 
įvarantis labai gabus, protingas, talentingas part 
įvaryti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą); išprievartauti v 
įvaryti 2. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v 
įvežti išgerti (ppr. svaigalų) v svaigalai 
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ižakas motociklas „IŽ“ sm automobiliai 
izdivoną varyti įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą fr 
izdivonas pikta, užgauli pajuoka, patyčios sm 
izmena 1. išdavystė sf 
izmena 2. nevaldoma baimė, panikos priepuolis sf narkotikai 
izmena 3. haliucinacijos sf narkotikai 
izvergas menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė smob 
izvestnas įžymus, žinomas adj 
ygla adata sf 
Ystsaidas 1. Vilniaus rytiniai mikrorajonai: Antakalnis, Žirmūnai ir kt. sm sg vietovė 
Ystsaidas 2. prasčiokas, netikėlis, nevykėlis, atsilikėlis sm sg 
jabalo atsibodo, įgriso adv 
jablonskis 5 litų kupiūra (jau nebenaudojama), 5 litai, penkinė sm 
jamti gerti (ppr. svaigalus) v 
japanskas japoniškas adj 
japas japonas smob 
japaškė japonas scom 
japis japonas smob 
japy taip interj 
japoška japonas scom 
Jaunimkė 1. Jaunimo teatras sf 
Jaunimkė 2. jaunimo centras sf studentai 
jausmus apšikti įskaudinti, užduoti širdį fr 
jaustis tvardytis, ramintis v refl 
jė taip, taigi interj 
jebalnykas veidas sm 
jeblynkšt bum, trinkt (apie griuvimą, virtimą) interj 
jėga 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adv 
jėga 2. gerai, puiku, šaunu, nuostabu, tai bent; valio adv 
jėgagrojis populiarus, dažnai grojamas muzikinis kūrinys sm 
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jėginis geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
jėgiškas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
jėgovai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
jėgovas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj muzika 
jėgoviškas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
jep taip interj 
jevrikas euras sm 
jevropeiskas europietiškas sm parašiutininkai 
jo taip interj 
jobanas blogas, prastas, niekam tikęs, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. adj vulg. intymūs santykiai 
jobarius 1. meilužis, seksualinis partneris sm 
jobarius 2. laisvo elgesio, ištvirkęs, pasileidęs vyras sm kriminalinis 
jobinti smogti, rėžti, trenkti, tvoti, vožti v muštynės 
jobintis muštis v refl muštynės 
jodinėti lytiškai santykiauti v kaliniai 
jogurtas sperma sm 
jokių prošvaisčių nėra galimybių, neįmanoma fr 
jolka mergina sf 
jolki palki po perkūnais, kad tave kur fr 
jomajo trūksta žodžių, nieko sau, po perkūnais, kad tave kur interj 
jonika klavišiniai instrumentai sf muzika 
joršas alaus ir vyno kokteilis sm 
jotpegas grafinio skaitmeninio paveikslo formatas (.jpg) sm kompiuteriai 
jotpgeškė grafinio skaitmeninio paveikslo formatas (.jpg) sm kompiuteriai 
jufvorkeris jaunimo darbuotojas smob asmuo 
jugas serbas sm sportas 
junitas 1. dalinys, modulis, skyrius sm kompiuteriai 
junitas 2. objektas strateginiame žaidime sm 
juodai labai, smarkiai; ypatingai adv 
juodas 1. blogas, nevykęs, nesėkmingas sm 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 86 puslapis iš 262 

juodas 2. ypatingas; stiprus, didelis, visiškas sm intymūs santykiai 
juodas kaifas iš aguonų gaminamas narkotikas fr narkotikai 
juodašiknis 1. juodaodis smob menk. 
juodašiknis 2. tamsaus gymio žmogus smob menk. 
jūriakas vandens skautai smob 
Justai Vilniaus Justiniškių mikrorajonas sm pl 
juzerfrendliškas vartotojui patogus naudoti adj kompiuteriai 
juzeris vartotojas sm 
juzerneimas vartotojo vardas sm kompiuteriai 
juzinti naudoti, vartoti v 
kabačiokas kavinė, baras, užeiga, smuklė sm 
kabakas kavinė, baras, užeiga, smuklė sm 
kabanai kaubojiški batai sm 
kabanas 1. stambus vyras sm 
kabanas 2. automobilis „Mercedes S600“ sm automobiliai 
kabas kabinetas, klasė sm mokiniai 
kabės kabutės sf pl 
kabėti būti, lankytis, svečiuotis ilgesnį laiką v niek. 
kabikas kabinetas, klasė sm mokiniai 
kabinimas flirtas, viliojimas, mėginimas susipažinti, susidraugauti sm 
kabinti 1. flirtuoti, vilioti, mėginti susipažinti, susidraugauti v intymūs santykiai 
kabinti 2. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti, taukšti nesąmones; įtikinėti v 
kabinti 3. patikti, traukti dėmesį, būti įdomiam, dominti, jaudinti, žavėti v 
kabinti 4. stimuliuoti, veikti (apie narkotikus) v narkotikai 
kablas 1. moteriško batelio kulniukas sm 
kablas 2. aukštakulnis batelis sm 
kablas 3. kablelis sm 
kablį pagauti pradėjus ką daryti (ppr. gerti) negalėti sustoti; patikus imti ką nors nuolatos daryti, įsitraukti (į kokią nors fr svaigalai 
 veiklą), įjunkti 

kabliovas geras, puikus, šaunus, nuostabus, patinkantis, patraukiantis, žavintis ir pan. adj 
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kabliuoti patikti, traukti dėmesį, būti įdomiam, dominti, jaudinti, žavėti v 
kablys 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
kablys 2. potraukis ką nors daryti, ppr. potraukis narkotikams arba svaigalams, kai pradėjus neįstengiama liautis,  sm svaigalai 
 įjunkstama; priklausomybė 

kablys 3. metimas viena ranka per save, stovint šonu į krepšį sm sportas 
kablys nugaroje potraukis ką nors daryti, ppr. potraukis narkotikams arba svaigalams, kai pradėjus neįstengiama liautis,  fr svaigalai 
 įjunkstama; priklausomybė 

kablukas 1. moteriško batelio kulniukas sm 
kablukas 2. automobilis „Combi“ sm automobiliai 
kacapas rusas sm pl menk. 
kačėsas naminukė sm svaigalai 
kačia greitas techniškas kūrinys sf muzika 
kačialinti keltis duomenis, siųstis iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš kito šaltinio v kompiuteriai 

 į savąjį 
kačialintis treniruotis, auginti raumenis; užsiimti kultūrizmu v refl sportas 
kačialka 1. geležinė lova sf 
kačialka 2. kultūrizmo, treniruoklių salė sf sportas 
kačialkė kultūrizmo, treniruoklių salė; kultūrizmo treniruotės sf 
kačiasa padirbta degtinė sf svaigalai 
kačiokas labai prisitreniravęs, raumeningas vyras sm 
kadrą nušauti nufotografuoti fr žurnalistai 
kadras 1. merginos draugas, vaikino draugė smob merginos 
kadras 3. radijo reportažas smob žurnalistai 
kadras 3. žmogus smob 
kadrinti flirtuoti, vilioti, (mėginti) susipažinti, susidraugauti v 
kafija kava sf 
kafkė 1. kava sf 
kafkė 2. kavinė sf 
kaifą ant korkės pasodinti paruošti (išvirti) aguonų nuovirą fr 
kaifą gaudyti siekti patirti malonumą fr narkotikai 
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kaifas 1. euforinė būsena, didelis pasitenkinimas, apsvaigimas iš smagumo, laimės, malonumo sm 
kaifas 2. narkotikai sm narkotikai 
kaifomanas žmogus, kuris nuolat liguistai trokšta malonumų smob intymūs santykiai 
kaifukas narkotikai sm narkotikai 
kaifuoti 1. svaigti iš laimės, malonumo, pamesti protą nuo ko nors, būti apimtam euforijos, kvaitulio v 
kaifuoti 2. kvaišti nuo narkotikų; patirti malonų narkotikų poveikį v narkotikai 
kailis 1. vaikinas sm 
kailis 2. benamis, valkata (pradėta vartoti Anglijos lietuvių) sm 
kailis 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kailiukas tuščias alaus butelis sm 
kaimajobas prasčiokas, neišmanėlis, kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm niek. 
kaimas 1. kaimietis, kaimo gyventojas sm 
kaimas 2. prasčiokas, neišmanėlis, kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kaimas 3. plepys, gandonešis sm 
kaimas 4. čigonų taboras sm narkotikai 
kaimas 5. menstruacijos sm merginos 
kaip fanerai virš Paryžiaus pralėkti neišlaikyti egzamino ar įskaitos fr studentai 
kaip gyvatei per stiklo vatą  neišlaikyti egzamino ar įskaitos fr studentai 
prasitempti 
kaip obuolį sulesti smarkiai sumušti fr 
kaip obuolį sunešioti sumušti fr muštynės 
kaip obuolį supyzdinti sumušti fr muštynės 
kaip prišikta ant kiekvieno kampo yra labai daug, apsčiai, ne problema gauti fr 
kaip šiknai užsiraukti labai smarkiai supykti ant ko nors, nebenorėti atleisti fr 
kaip tris pirštus apmyžti labai paprasta, lengva, nereikalauja jokių pastangų fr 
kaip už tėvynę smarkiai, daug fr 
kaip vaiką pisti lengvai nugalėti, įveikti, sutriuškinti fr 
kaišyti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v grasin. muštynės 
kaitinti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v grasin. muštynės 
kajukas riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm 
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kakošinti žudyti v muštynės 
kakpopieris tualetinis popierius sm 
kakulį malti prastai ką daryti, nesąmonėmis, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis fr parašiutininkai 
Kalababiškis bet koks provincijos miestas, provincija, užkampis sm 
kalakolčikas nekaltas berniukas sm intymūs santykiai 
kalamaškė septinto aštunto dešimtmečio magnetofonas sf muzika 
kalambachas smūgis į galvą sm 
kalaša kolonėlė sf 
kalašas Kalašnikovo automatas sm kariai 
kalaškė akustinė sistema sf 
kalaškė garso kolonėlė sf 
kalavijas penis sm euf. intymūs santykiai 
kalbanti galva filmuojamo asmens veidas fr žurnalistai 
kalbasa populiarioji muzika sf muzika 
kalbasintis muštis v refl 
kaldygai sunkūs, gremėzdiški batai sm pl 
Kalėdų kojinė penis fr euf. intymūs santykiai 
kalenvalas alkūninis velenas sm automobiliai 
kalianas 1. žmogus, asmuo; šiaip kreipiantis į asmenį sm 
kalianas 2. narkomanas, kuris rūko marihuaną sm 
kalimas uolus mokymasis, ppr. stengiantis įsiminti, o ne suvokti sm 
kaliosas 1. ekstazis sm narkotikai 
kaliosas 2. ratas sm rokeriai 
kaliošas padanga sm rokeriai 
kaliosikas ekstazis sm pl narkotikai 
kaliosintis vartoti sintetinius narkotikus, kvaišintis sintetiniais narkotikais v refl narkotikai 
kaliosnikas kas apkvaitęs nuo narkotikų, narkomanas smob 
kalioti gerti (ppr. svaigalus) v svaigalai 
kaliūzė kalėjimas sf kriminalinis 
kalti 1. gerti (ppr. svaigalus ) v 
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kalti 2. stimuliuoti, veikti, svaiginti (apie svaigalus arba kvaišalus) v narkotikai 
kalti 3. rašyti, kurti tekstą v 
kalti 4. trankiai groti, mušti taktą v muzika 
kaltis nesutarti, konfliktuoti v refl 
kaltūzas netvarkingas, apsileidęs, nešvarus, dvokiantis žmogus, ppr. benamis, valkata, girtuoklis sm 
kamazas patyčių būdas: lova pakeliama kojūgaliu į viršų, kol naujokas iškrenta iš lovos sm kariai 
kambiezas kombinezonas sm parašiutininkai 
kame kampas koks reikalas, kokia esmė (vartojama, ppr. klausiant, norint išsiaiškinti kokio dalyko priežastį, esmę) fr 
kame kiaulės koks reikalas, kokia esmė (vartojama, ppr. klausiant, norint išsiaiškinti kokio dalyko priežastį, esmę) fr 
kame šaknys koks reikalas, kokia esmė (vartojama, ppr. klausiant, norint išsiaiškinti kokio dalyko priežastį, esmę) fr 
kaminas kas daug rūko, rūkalius sm 
kampą pagauti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę fr 
kampas kampinis sm sportas 
kamščiatraukis penis sm euf. intymūs santykiai 
kamufliažkė bet koks maskuojamojo rašto medžiagos drabužis sf 
kamuolį pakabinti aukštai perduoti kamuolį komandos draugui, kad įdėtų jį krepšį fr sportas 
kamuoliais maitinti daug kartų perduoti kamuolį fr sportas 
kamutožnas patinkantis, įdomus, jaudinantis, žavintis, svaiginantis adj 
kanai iš čia dink, nešdinkis, traukis, pasišalink fr 
kanaplia kanapės sf narkotikai 
kancaras nuorūka sm 
kančita narkomanas, vartojantis intraveninius narkotikus sf narkotikai 
kancovkė galva sf žurnalistai 
kancūcha pabaiga sf muzika 
kandioras kondensatorius sm 
kandis kandidatas į skautus vyčius sm skautai 
kandonas prezervatyvas sm vulg. intymūs santykiai 
kanina konjakas sf svaigalai 
kaniūdzią trumpinti gerti degtinę fr 
kaniūšnė nešvari, netvarkinga patalpa arba įstaiga, pvz., baras sf 
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kankorėžis aukštas pareigas užimantis žmogus sm 
kankrietnas konkretus, aiškus adj 
kanoja kanklės sf muzika 
kanopą graužti badauti fr 
kanopas atmesti numirti fr kriminalinis 
kanopas mesti pabėgti, pasprukti, dingti, išsinešdinti fr 
kantas atleidimas dėl ligos sm 
kantristas "Country“ muzikos atlikėjas sm muzika 
kapėc riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
kapeika automobillis „VAZ 2101“ sf automobiliai 
kapitaliai iš pagrindų, smarkiai, labai gerai adv 
kapitalkė kapitalinis remontas sf automobiliai 
kaplius ištrenkti išmušti dantis; sumušti fr 
kapotas variklio dangtis sm automobiliai 
kapotis aršiai kovoti, grumtis, kautis, muštis v refl sport. 
kapronkės kaproninės pėdkelnės sf pl merginos 
kaptiorkė kuopos sandėliukas sf kariai 
kapusta dar nepradėjusios žydėti aguonos sf sg narkotikai 
kapustika pinigai sf 
kaput riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
karabas degtukų dėžutė marihuanos (laikoma narkotikų matavimo vienetu) sm narkotikai 
karablikas degtukų dėžutė marihuanos (laikoma narkotikų matavimo vienetu) sm narkotikai 
karablius degtukų dėžutė marihuanos (laikoma narkotikų matavimo vienetu) sm narkotikai 
karabokas degtukų dėžutė marihuanos (laikoma narkotikų matavimo vienetu) sm 
karačius didelis mušeika, peštukas, ppr. mokantis karatė sm asmuo 
karasiokas karosiukas sm žvejai 
karbas karbiuratorius sm rokeriai 
karbonadas dviratis anglies pluošto rėmu sm sportas 
kardanas 1. didžioji dviračio žvaigždė sm sportas 
kardanas 2. dvigubas bosinio būgno pedalas sm muzika 
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kardingas banko kortelių atkodavimas sm pinigai 
kardinti atkoduoti banko korteles v pinigai 
karys nusikalstamos grupuotės narys - nusikaltimų vykdytojas sm kaliniai 
karmanščikas kišenvagis smob 
karmuškė 1. šėryklėlė sf žvejai 
karmuškė 2. langelis kameros duryse, pro kurį kas nors paduodama, ppr. Maistas sf kaliniai 
karobkė degtukų dėžutė marihuanos (laikoma narkotikų matavimo vienetu) sf narkotikai 
karobkė situacija, kai varžovą su kamuoliu iš dviejų pusių suspaudžia priešininkai sf sportas 
karočė trumpai sakant, vienu žodžiu, taigi (vartojama kaip įterpinys arba pertaras) adv 
Karolaina Vilniaus muzikos klubas „Karolina“ sf sb 
karosas girtas žmogus sm 
karosas vagystė, nugvelbimas sm mokiniai 
karosinti vogti, gvelbti, pasisavinti v 
karova kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose) sf niek. 
karzina diskatorius, sankabos detalė sf automobiliai 
kašaras katinas, katė smob 
kasarikas nuorūka sm 
kašas rankinė, krepšys sm 
kasdienkė kasdieninė tarnyba, kasdienės pareigos sf kariai 
kašė 1. krepšinis sf sportas 
kašė 2. krepšinio krepšys sf sportas 
kasiakas 1. marihuanos cigaretė sm baikeriai 
kasiakas 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm 
kasička kasa sf merginos 
kašiliokas piniginė sm 
kašioras krepšininkas smob 
kašis 1. krepšinis sm sportas 
kašis 2. krepšinio krepšys sm sportas 
kasyti 1. liesti, rūpėti, dominti v 
kasyti 2. erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
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kaskė 1. garsajuostė sf muzika 
kaskė 2. šalmas sf 
kašolka mergina sf 
kastalomas labai agresyvus žaidėjas sm sportas 
kastilis ramentas sm 
kastioras laužas sm 
kasūcha per šoną užsegama odinė striukė sf rokeriai 
katilokas katiliukas, puodas, virdulys sm kariai 
katiolas katilas, puodas, virdulys sm 
katuškė ritė sf žvejai 
kaubojus nusikalstamos grupės narys sm kriminalinis 
kaukė vandeniu skiestas techninis spiritas sf svaigalai 
kaukolė vandeniu skiestas techninis spiritas sf svaigalai 
kaukolinis vandeniu skiestas techninis spiritas sm svaigalai 
kaukuosinė vandeniu skiestas techninis spiritas sm svaigalai 
kaulas fleita sm muzika 
kaulų rinkinys labai liesas, kaulėtas žmogus fr 
kaulų vyniotinis labai liesas, kaulėtas žmogus fr 
Kauno žiburiai degtinės ir šampanizuoto vyno kokteilis fr euf. svaigalai 
kaušą atpisti sumušti fr 
kaušą papilti prismūgiuoti į galvą; sumušti fr 
kaušas alaus bokalas sm svaigalai 
kaušas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kaušė menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė scom 
kauškierkos kaukšintys bateliai sf pl 
kavalkas tekstas, ištrauka, kūrinys (ppr. muzikos) sm muzika 
kavarnas smarkiai išsiskiriantis, ekstravagantiškas (ppr. apie moteris) adj merginos 
kavasiusė labai silpna kava (pagal stiprumą yra trys kavos rūšys: kava, kavusė ir kavasiusė) sf maistas 
kavenskas kaunietis smob 
kavenskas Kauno, kaunietiškas smob iron. muštynės 
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kavioras kilimas sm 
kavkė kava sf 
kavusė nelabai stipri kava (pagal stiprumą yra trys kavos rūšys: kava, kavusė ir kavasiusė) sf maistas 
kazarma kareivinės sf kariai 
kazematas turistinis kilimėlis sm skautai 
kazilokas informatorius, skundikas, išdavikas smob 
kazilokas policijos automobilis su būdele kaliniams smob automobiliai 
kaziolas 1. informatorius, skundikas, išdavikas sm kariai 
kaziolas 2. pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, engiamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas sm kaliniai 
kaziolas 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kaziolinti vadinti kaziolu v 
kaziukas primityvi ritmo mašina sm muzika 
kečinti atkreipti dėmesį, įsidėmėti v 
kedačiai sportiniai bateliai sm pl apranga 
kedasai sportiniai bateliai sm pl apranga 
kedentis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
kėdės koja birbynė fr muzika 
kėglius subaladoti sumušti fr 
keisas dėžė kompiuterio dalims sudėti sm kompiuteriai 
keisas lagaminas sm 
kelbasinti groti v muzika 
kelelis ant lygaus paviršiaus paberta narkotikų juostelė, skirta įkvėpti per nosį sm euf. narkotikai 
keliais frontais varyti susitikinėti iš karto su keliais partneriais fr 
kelmas solinis būgnas sm muzika 
kelniecos kelnaitės sf pl merginos 
keltis įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus v refl 
kem keturiasdešimt num skaičiai 
kembrikas izoliacinis vamzdelis sm technika 
kempas stovykla sm 
kengūra sparno tipo kupolas su pakabinimo sistema dviem žmonėms (instruktoriaus ir studento) ir rankiniu  sf parašiutininkai 
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 skleidimu; kupolą išskleidžia instruktorius 

kengūrasas kombinezonas sm 
kentą mesti gerai sutarti fr 
kentas 1. artimas draugas sm bendravimo  
 santykiai 

kentas 2. artimas kameros draugas, ppr.pakalikas sm kaliniai 
kentofkė gauja, būrys, grupė sf kriminalinis 
kepalas galva sm 
kepeliūšas kepurė sm merginos 
kepenis atidaužyti sumušti fr muštynės 
kėpka kepuraitė su snapeliu sf 
kepša kepurė sf 
kepslokas didžiųjų raidžių rašymo funkcija sm 
kepti gaminti, kurti, rengti, ruošti (ppr.greitai ir gausiai) v parašiutininkai 
kepti įrašyti informaciją, duomenis v 
kermošius nerangus, nenuovokus, kvailokas vaikinas, prasčiokas sm menk. merginos 
kerzai auliniai kerziniai batai; kareiviški batai sm pl kariai 
kerzakai auliniai kerziniai batai; kareiviški batai sm pl žvejai 
kerzavai auliniai kerziniai batai; kareiviški batai sm pl apranga 
kešaras siuntinys kaliniui sm kaliniai 
kešaras padagrievas labai brangus, geras siuntinys, legaliai atsiųstas į koloniją fr 
kešas greitoji laikinoji atmintis sm kompiuteriai 
kešas pinigai sm pinigai 
ketakas kas įsivaizduoja, vaizduojasi, pučiasi, dedasi pranašesniu už kitus smob 
keteušnikas KTU studentas smob 
kevalas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kevalas prastas laivas, valtis sm sportas 
kiaulė motoroleris (rusiškas) sf automobiliai 
kiaunė mergina sf euf. baikeriai 
kiauras grojant pučiamaisiais pro lūpas prasiskverbiantis garsas adj muzika 
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kiauras kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj 
kiauras metimas, kai kamuolys įkrenta į krepšį nepalietęs nei lanko, nei lentos adj 
kiaušai 1. sėklidės sm pl 
kiaušai 2. specifinis mušamasis muzikos instrumentas sm pl muzika 
kiaušas 1. kiaušinis sm 
kiaušas 2. sėklidė sm 
kiaušas 3. prastas, nepakankamai pripūstas, išpliuręs, nevisiškai apvalus kamuolys sm 
kiaušingalvis 1. plikas, didele galva žmogus smob 
kiaušingalvis 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
kiaušinis prastas, nepakankamai pripūstas, išpliuręs, nevisiškai apvalus kamuolys sm sportas 
kiaušis 1. kiaušinis sm 
kiaušis 2. sėklidė sm 
kiaušis 3. prastas, nepakankamai pripūstas, išpliuręs, nevisiškai apvalus kamuolys sm sport. 
kiaušus sukti galvoti, mąstyti fr 
kibarikas nuorūka sm 
kibeni feni velniop (dažniausiai vartojamas veiksmo sustiprinti, neretai su kategoriškumo atspalviu) fr 
kibiras 1. prastas, senas, sudėvėtas automobilis sm automobiliai 
kibiras 2. laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sm 
kibiras 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kibiras su varžtais automobilis „Moskvič“ fr automobiliai 
kietą iš savęs statyti įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus fr 
kietą laužti įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus fr 
kietai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
kietas 1. ką nors puikiai išmanantis, mokantis, sugebantis, įgudęs, asas adj 
kietas 2. stiprus, mokantis muštis adj 
kietas 3. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
kietas 4. svarbus, aukštos padėties adj 
kietas 5. hašišas adj narkotikai 
kietumas tarpinis nuovargis - sportininko būsena, kai neįstengiama toliau ką nors daryti, pvz., toliau važiuoti dviračiu sm sportas 
kietuolis 1. kas ką nors puikiai išmano, moka, sugeba, yra įgudęs, asas smob 
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kietuolis 2. stipruolis, mušeika smob 
kikinti nepriimti, atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti, neleisti ko daryti v kompiuteriai 
kilas 1. kilometras sm 
kilas 2. kilogramas sm žvejai 
kilas kilobaitas (KB) sm kompiuteriai 
kileris 1. samdomas žudikas sm asmuo 
kileris 2. kompiuterių profesionalas sm kompiuteriai 
kileris 3. vaikinas, keliąs pasišlykštėjimą pagyromis ir perdėtu pasitikėjimu savimi sm 
kimarinti miegoti v 
kinzeris apvalus pilvukas sm 
kioskininkė bibliotekininkė sf studentai 
kipas kineskopas sm technika 
kipišas konfliktas, riaušės, organizuotas įvykis sm kaliniai 
kipsas TV operatorius sm žurnalistai 
kirialinti dykinėti, nieko prasmingo neveikti, tinginiauti v narkotikai 
kirvarpą įsimesti užkąsti fr 
kirvis griežtas dėstytojas ar mokytojas sm 
kišeninis biliardas sėklidžių kasymasis arba masturbacija fr euf. 
kislota 1. technomuzika; madingas, ryškus regimosi stilius sf 
kislota 2. gera ritmiška muzika sf 
kislota 3. technomuziką mėgstantys jaunuoliai; kas madingai, stilingai, ryškiai rengiasi sf baikeriai 
kislota 4. puikumėlis, šaunu, nuostabu, gražu, skoninga, originalu, madinga, smagu ir pan. sf kompiuteriai 
kislota 5. sintetiniai narkotikai sf narkotikai 
kislotnai 1. madingai, stilingai adv 
kislotnai 2. ryškiai, akį rėžiančiai, perdėtai, manieringai adv 
kislotnas 1. apsirengęs technomuzikos gerbėjo stiliumi adj 
kislotnas 2. madingas, stilingas adj 
kislotnas 3. populiarus; greitas, ritmiškas (apie muziką; gali būti vertinama teigiamai arba neigiamai) adj 
kislotnikas savito gyvenimo būdo, savito stiliaus (aprangos, klausomos ar grojamos muzikos ir pan.) asmuo sm 
kišti pralaimėti, būti sutriuškintam v sportas 
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kištukas tamponas sm euf. 
kitaicas 1. kinas, kinų tautybės žmogus smob 
kitaicas 2. kinų restoranas smob 
kitaiskas kinų restoranas sm 
kitaminščikas paauglys, kuris nori atrodyti vyresnis, todėl rengiasi ar elgiasi ne pagal metus, ppr. rūkantis, besikeikiantis smob 

 ir pan. 
kitu kampu kitaip, antraip, kitu atžvilgiu; iš kitos pusės fr 
kiulemaja estas scom parašiutininkai 
kyburiuoti (reguliariai) atnaujinti žinias, kad neprarastum įgūdžių v parašiutininkai 
kyska užstrigęs kompiuteris sf kompiuteriai 
klaberis nuolatinis naktinių klubų lankytojas, vakarėlių mėgėjas smob 
klajoklė interneto naršyklė sf kompiuteriai 
klakeris asmuo, nusamdytas viešai ką nors palaikyti smob 
klapanas vožtuvas sm automobiliai 
klasiškis išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
klava klaviatūra sf kompiuteriai 
klavišai klavišiniai instrumentai sm pl muzika 
klavišų lenta klaviatūra fr muzika 
kleckai sėklidės sm pl euf. 
klepkos įsispiriamos basutės su žemu kulnu ar be jo sf pl apranga 
kliapačius pianistas, klavišininkas smob muzika 
kliapas 1. pianinas, fortepijonas sm 
kliapas 2. elektrinis klavišinis instrumentas sm muzika 
kliapas 3. fortepijono pamokos sm 
kliapistas pianistas, klavišininkas smob muzika 
kliba klasės auklėtoja sf mokiniai 
klička 1. pravardė; slapyvardis sf 
klička 2. skanduotė, leitmotyvas sf 
kličkė pravardė; slapyvardis sf 
klifa klasės auklėtoja sf mokiniai 
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klijuotis sektis, pavykti, eitis v refl 
klikinti spaudžioti pelės mygtuką v kompiuteriai 
klimaksuoti spyriotis, niurzgėti, bambėti, būti kuo nors nepatenkintam v merginos 
kliopas įsimylėjimas, įsižiųrėjimas, aistra sm 
kliošė klasės auklėtoja sf mokiniai 
kliošinis apačion platėjantis (apie drabužį) adj merginos 
klioškės apačion platėjančios kelnės sf pl merginos 
kliovai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
kliovas 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
kliovas 2. sėkmė ieškant, flirtuojant, viliojant merginas adj 
kliovas 3. žuvų kibimas adj žvejai 
kliovas 4. priekabė, kliautis adj 
kliša klasės auklėtoja sf mokiniai 
klišas netaiklus (apie metimą ar smūgį arba netaiklų sportininką) adj sportas 
klitorių pramušti prasimušti pro reklaminį šurmulį fr 
kliūčinti smogti, kad netektų sąmonės v muštynės 
kliunka kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė sf 
kliurka 1. klarnetas sf muzika 
kliurka 2. laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
kliurka 3. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina ar moteris sf 
kliurka 4. klaida, kvailystė, nesąmonė sf sportas 
kliurką dėti 1. groti pučiamaisiais fr muzika 
kliurką dėti 2. grojant suklysti fr muzika 
kliurkė 1. klarnetas sf muzika 
kliurkė 2. moters lytiniai organai, makštis sf intymūs santykiai 
kliurkinti asistuoti, rodyti dėmesį merginai, merginti v intymūs santykiai 
kliurkintis artimai draugauti su priešingos lyties atstovu v refl intymūs santykiai 
kliuška 1. ledo ritulio lazda sf sportas 
kliuška 2. mergina sf 
kliuška 3. laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
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klizma 1. kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė sf 
klizma 2. kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose) sf 
klynabirbis motociklas sm 
klynas 1. pro vartininko tarpukojį įmuštas įvartis sm sportas 
klynas 2. motociklo sugedimas sm rokeriai 
klokeris narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas sm narkotikai 
klonkė klonezapamas (narkotinio poveikio vaistai) sf narkotikai 
klozetą pamylėti vemti (į klozetą) fr euf. 
klubasas klubas sm 
klubecas klubas sm 
klubekas klubas sm 
kluberis nuolatinis naktinių klubų lankytojas, vakarėlių mėgėjas smob 
klubinėtojas nuolatinis naktinių klubų lankytojas, vakarėlių mėgėjas smob 
klubinimasis klubų lankymas sm 
kmynas homoseksualistas, gėjus sm 
kniaukalas penis sm euf. intymūs santykiai 
knisti 1. erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v euf. 
knisti 2. liesti, rūpėti, dominti v euf. 
knisti 3. smogti, trenkti, vožti v muštynės 
knistis sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, vargti v refl 
knižka knyga sf 
kobinys aukštas, liesas, pakumpęs vaikinas sm asmuo 
kočioti 1. keltis duomenis, siųstis iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš kito sm 
 šaltinio į savąjį 

kočioti 2. mankštinant auginti, stiprinti (raumenis) sm sportas 
kodė įplyšis drabužiuose sf pl kaliniai 
kodnykas kilimas sm 
kofas koeficientas sportas 
koja 1. bosinis būgnas sf muzika 
koja 2. grojimas bosiniu būgnu sf muzika 
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kojų balius spardynės fr muštynės 
koka kokainas sf narkotikai 
kokas 1. kokainas sm narkotikai 
kokas 2. kokteilis sm svaigalai 
kokio bybio kam, kurių galų fr 
kokliaus užmesti pagarsinti fr muzika 
koksas 1. kokainas sm narkotikai 
koksas 2. gėrimas „Coca Cola“ sm svaigalai 
kokso paduoti pagarsinti, padidinti garsą fr 
koležanka bendramintė, bendradarbė, kolegė, draugė, bičiulė sf merginos 
kolis kolokviumas, kontrolinis darbas sm studentai 
kolobokas apkūnus, stambus žmogus sm merginos 
kolonkė garso kolonėlė sf muzika 
kolūkietis paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, sm 

 žioplys 
komančius komendantinės kuopos šauktinis karys sm kariai 
komaras švirkštas sm 
komas bendrabučio komendantas smob 
kombainas Kurtas Cobainas, „Nirvanos“ lyderis sm sb muzika 
kombatas bataliono vadas smob kariai 
kombezas kombinezonas sm parašiutininkai 
kombinaška apatinukas sf merginos 
kombinukas apatinukas sm 
kombinuoti flirtuoti, vilioti, merginti v 
komfakas kumunikacijos fakultetas sm VU žurnalistika.  
 Kūrybinis  

kompaktas kompaktinė plokštelė sm kompiuteriai, 
muzika 
kompas 1. kompiuteris sm kompiuteriai 
kompas 2. kompasas sm skautai 
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kompiaškė interneto skaitykla sf kompiuteriai 
kompiderastas 1. kompiuterininkas, kompiuterių specialistas, programišius smob menk. kompiuteriai 
kompiderastas 2. kompiuterių entuziastas,  žmogus, daug ir ilgai dirbantis kompiuteriu smob menk. kompiuteriai 
kompikas kompiuteris sm kompiuteriai 
kompiuterastas 1. kompiuterininkas, kompiuterių specialistas, programišius smob menk. kompiuteriai 
kompiuterastas 2. kompiuterių entuziastas,  žmogus, daug ir ilgai dirbantis kompiuteriu smob menk. kompiuteriai 
kompotas svaiginamasis tam tikrų žolelių mišinys sm narkotikai 
kompoza kompozicija sf fotografija 
kompromatas kompromituojamoji informacija sm žurnalistai 
koncas koncertas sm muzika 
končiai geležinės detalės ant odinių rūbų sm pl 
končinas 1. narkomanas, vartojantis intraveninius narkotikus sm narkotikai 
končinas 2. nelaimėlis; nevykėlis, netikėlis sm asmuo 
kondas kondensatorius sm 
kondensovkė sutirštintas pienas sf kariai 
kondicija apsvaigimas nuo alkoholio, girtumas, apkvaišimas nuo narkotikų sf 
kondicija gera forma, pasirengimas sf 
kondiciją pagauti apsvaigti nuo alkoholio, apgirsti, apkvaišti nuo narkotikų fr svaigalai 
kondikas kondensatorius sm 
kondišinas oro kondicionierius sm 
kondiškė oro kondicionierius sf 
konfa konferencija sf 
konfuzinti  trikdyti, painioti v parašiutininkai 
konkrečiai užtikrintai, aiškiai; tikrai; labai, stipriai adv 
konkretnai užtikrintai, aiškiai; tikrai; labai, stipriai adv parašiutininkai 
konkretnas visiškas, aiškus, tikras, užtikrintas, stiprus adj 
konserva konservatorija sf muzika 
konservai konservatorių partija sm pl žurnalistai 
konservas konservatorija sm 
konservas koservatorių partijos narys sm žurnalistai 
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kontaktas ant popieriaus atspaustas nuotraukos negatyvas sm žurnalistai 
kontapliai batai, apavas sm pl 
kontora 1. kriminalinė policija sf kriminalinis 
kontora 2. kalėjimas sf kaliniai 
kontrabaškė kontrolinis darbas sf 
kontras kontrolinis darbas sm 
kontrolė kraujo įtraukimas į švirkštą prieš susileidžiant sf narkotikai 
kopinti kopijuoti, daryti kopiją v 
kopipeistinti panaudoti pirminio šaltinio medžiagą nieko nekeičiant (iškirpti ir įklijuoti) v 
kopirinti kopijuoti, daryti kopiją v 
kopūstai dar nepražydusios aguonos sm pl narkotikai 
kopūstai pinigai sm pl 
kopūstas kilpelė (@) sm kompiuteriai 
Koralai Vilniaus Karoliniškių mikrorajonas sm pl sb 
koras korespondentas sm žurnalistai 
korėšas draugelis, sėbras sm 
korka 1. butelio kamštis sf 
korka 2. ant indo po garinimo likęs narkotikų koncentratas sf narkotikai 
korkė butelio kamštis sf svaigalai 
korkis butelio kamštis sm 
kormas pašaras, šėralas sm žvejai 
korneris kampinis sm sportas 
koronas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
korta kompiuterinio tinklo plokštė sf kompiuteriai 
kosas marihuanos cigaretė sm narkotikai 
košė korektorius sf 
kosėti 1. vogti, gvelbti, savintis v 
kosėti 2. dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti (ppr. grasinant) v 
kosilinti pardavinėti, platinti v kriminalinis 
kosmetička kosmetikos krepšelis sf merginos 
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kosmetičkė kosmetikos krepšelis sf 
kosmosas dviračio pavarų dantračiai prie galinio rato sm sportas 
kosmosas narkotiko LSD rūšis sm narkotikai 
kosovas silpnas sprogstamasis užtaisas, ppr. sporto aistruolių naudojamas stadione sm 
kostiumčikas kostiumėlis sm merginos 
kostiumėlis prezervatyvas sm 
kotas 1. meškerė sm žvejai 
kotas 2. penis sm 
koučas treneris smob sportas 
koveris perdirbtas muzikos kūrinys, perdainuota daina sm muzika 
koža 1. oda sf 
koža 2. odinė striukė, švarkas ar paltas sf rokeriai 
koža roža visi automobilio privalumai, patobulinimai fr automobiliai 
kožankė odinė striukė, švarkas ar paltas sf 
koziris labai geras pokštas, sąmojis sm 
kožucha odinė striukė, švarkas ar paltas sf 
krambalkis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kramtyti, ką kalba kalbėti apgalvotai (vart. kaip perspėjimas), atsakingai rinkti žodžius kalbant fr 
kramtoškė kramtomoji guma sf 
kramtuškė kramtomoji guma sf 
krantai riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm pl kriminalinis 
krantai pareina bus riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr grasin. kriminalinis 
kranty 1. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
kranty 2. smarkus apsvaigimas nuo alkoholio adv narkotikai 
krapas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
krapas 2. (tik pl) fonas audiokanale ir kiti elektroniniai trukdžiai, parazitinė generacija, multiplikatyviniai trikdžiai sm technika 

 ir t. t. 
krapyti šlapintis v 
krapštytis masturbuotis (apie moterį) v refl 
krasavica gražuolė, išsipusčiusi mergina , dabita sf merginos 
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Krasnucha Vilniaus Savanorių prospektas sf sb 
krasotkės sportiniai bateliai sf pl sportas 
krasovkės sportiniai bateliai sf pl sportas 
kraštas krašto puolėjas (krepšinis) sm sportas 
kratyti smarkiai klausinėti (žinių), griežtai egzaminuoti v studentai 
krauti 1. smarkiai pirmauti rungtynėse, laimėti dideliu skirtumu v sportas 
krauti 2. kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
kravnekas maisto porcija sm kaliniai 
kreatyvas kūryba, kūrybiškumas sm 
kredas kreditas sm 
kregždė automobilis „BMW 3“ sf automobiliai 
kreizanutas keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis, besielgiantis, kaip šauna į galvą adj 
kreizas linksmumas, smagumas, kvailiojimas, juokai, smagios kalbos sm 
kreizėti linksmintis, smagintis, kvailioti, juokauti, smagiai šnekėtis v 
kreizi linksmas, smagus, keistas, kvailas, juokingas, beprotiškas adv 
kreiziškas linksmas, smagus, keistas, kvailas, juokingas, beprotiškas adj 
kreiziškumas linksmumas, keistumas, originalumas, kvailumas, juokingumas, beprotybė sm 
krekas kokainas sm narkotikai 
krekas programos ar interneto svetainės apsaugos kodo atskleidimas, įsilaužimas, sistemos, interneto puslapio  sm kompiuteriai 
 duomenų keitimas; veikimo sustabdymas, sutrikdymas 

krekeris programišius smob kompiuteriai 
krekinti įveikti programos ar interneto svetainės apsaugos kodą; įsibrauti ir keisti kompiuterių tinklo, sistemos, v kompiuteriai 
 interneto puslapio duomenis 

kremlius blaivykla sm euf. svaigalai 
krepas šlamštas, niekalas, blogas, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas sm 
krepinis blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, nepasisekęs ir pan. adj 
krepšis krepšinis sm 
kriauklė žmogus, pajėgus išgerti daug svaigalų scom 
krienas įtampos stabilizatorius sm 
kriminalkė kriminalinė policija sf kaliniai 
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kriminalščina kriminalinė informacija sf žurnalistai 
krimka marihuana iš Krymo sf narkotikai 
krisa 1. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina ar moteris scom 
krisa 2. kalinys, slapčia valgantis kameros draugų maistą scom kaliniai 
kristalas efedroniniai namų gamybos preparatai sm narkotikai 
krita uždarojo režimo kolonija sf kaliniai 
kriučiokas kabliukas (meškerės) sm žvejai 
krokodilas 1. (ppr. pl) elektros impulso perdavimo iš išorinio šaltinio laidas sm automobiliai 
krokodilas 2. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina sm  
krokodilas 3. narkotiko ekstazio rūšis sm narkotikai 
krokodilas 4. automobilis „Mercedes Benz 124“ sm automobiliai 
kropas nuotraukos apkirpimas sm fotografija 
kropinti apkirpti nuotrauką v fotografija 
krospostinti vienu metu siųsti pranešimą kelioms interneto naujienų grupėms v 
krotinė kambarėlis  sf 
krovinys girtuoklis, alkoholikas sm svaigalai 
kruc geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. interj 
kruopa menkniekis, smulkmė sf 
krupalis narkotikų gabaliukas sm narkotikai 
kruškė maršrutinis mikroautobusas sf 
kruškė puodelis sf svaigalai 
krušlys mergišius, mergininkas, lovelasas sm intymūs santykiai 
krušnia lytinis santykiavimas sf vulg. intymūs santykiai 
krušti 1. lytiškai santykiauti v 
krušti 2. varginti, engti, guiti, kankinti, versti sunkiai ar daug daryti; primesti savo valią, tvarką v 
kruštis 1. lytiškai santykiauti v refl vulg. intymūs santykiai 
kruštis 2. sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
krūtas 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, įdomus, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
krūtas 2. prabangus, brangus, geras, gražus, naujoviškas, įdomus ir pan. (apie daiktą) adj merginos 
krūtas 3. įsivaizduojantis, besipučiantis, besidedantis pranašesniu už kitus adj 
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krūtiakas 1. apsukruolis, smarkuolis, šaunuolis sm 
krūtiakas 2. kas įsivaizduoja, vaizduojasi, pučiasi, dedasi pranašesniu už kitus sm menk. 
krūtokas stiprus, raumeningas, gėsmingai atrodantis adj merginos 
kruviaškė kraujas; stipri kraujo srove sf 
kruviniakas laidos „Kruvinoji banga“ žurnalistas smob žurnalistai 
ksyva laiškas, nelegaliai perduodamas kitoms kameroms per palankius prižiūrėtojus ar siūlu sf kaliniai 
ksyvą varyti siųsti laišką fr kriminalinis 
kubas garso kolonėlė sm muzika 
kubas intraveninių narkotikų kiekis - mililitras sm narkotikai 
kubikas intraveninių narkotikų kiekis - mililitras sm narkotikai 
kubrikas karių kambarys sm kariai 
kuchas maltos aguonos sm narkotikai 
kuchnaras maltos aguonos sm narkotikai 
kuchnia 1. gaujos, grupės vidaus reikalai sf kriminalinis 
kuchnia 2. mušamieji instrumentai sf muzika 
kučia krūva, ryšulys; rinkinys sf 
kūdena kas labai liesas scom 
kuilys automobilis „Volkswagen“ (modelis iki 1987 m.) sm automobiliai 
kukis slapukas, slapūnas sm kompiuteriai 
kūkiš špyga, nepavyks, neišdegs, išgraužk adv 
kuknaras sumaltos aguonos sm narkotikai 
kukuoti būti kur nors įstrigus, negalėti ištrūkti,  išvykti v 
kūl gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
kūl geras, nuostabus, gražus, puikus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adv 
kūleris aušintuvas sm technika 
kūlinis geras, nuostabus, gražus, puikus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
kulioriai akiniai sm pl 
kūliovas geras, nuostabus, gražus, puikus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
kūlis dvi dėžutės arbatos sm kaliniai 
kultmasavykas masinė, populiarioji kutūra sm 
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kulturkė 2. kultūros namai sf 
kultūrkė 1. kultūra sf 
kumaras 1. narkotikai sm narkotikai 
kumaras 2. abstinencijos sindromas, abstinencijos metu patiriamos kančios sm narkotikai 
kumaras 3. marihuanos prirūkyta patalpa sm narkotikai 
kumaras 4. pokštas, sąmojis sm 
kumarinti vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v narkotikai 
kūmas operatyvinis darbuotojas sm kaliniai 
kūncė kūno kultūra, kūno kultūros pamoka sf mokiniai 
kuntapliai batai; gremėzdiški, nudėvėti batai sm pl apranga 
kuolas penis sm euf. intymūs santykiai 
kupalnikas maudymosi kostiumėlis sm merginos 
kupčius vogtų daiktų supirkėjas sm kriminalinis 
kupoliecas parašiuto kupolas sm parašiutininkai 
kupra kuprinė sf 
kuprė kuprinė sf 
kupriakas kuprinė sm skautai 
kupriukas automobilis „ZAZ“ sm automobiliai 
kupšė kuprinė sf mokiniai 
kurica kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, žioplė sf asmuo 
kurinti rūkyti v 
kurmis 1. archeologijos specialybės studentas sm studentai 
kurmis 2. toks nestiprus keiksmažodis sm keik. 
kurtekė striukė sf 
kusačkės replės sf pl 
kūšis 1. moters lytiniai organai, vagina sm 
kūšis 2. gaktos plaukai sm vulg. intymūs santykiai 
kūšis 3. mergystės plėvė sm 
kūšis 4. penis sm 
kusokas 1. gabalas sm 
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kusokas 2. praporščikas tarybinėje kariuomenėje sm kariai 
kusokas 3. kūrinys, tekstas, ištrauka (ppr. muzikos) sm muzika 
kusokas 4. tūkstantis (litų ar kitos valiutos) sm pinigai 
kusokas 5. vadas sm skautai 
kušplaukiai gaktos plaukai sm pl 
kutentis glamonėtis v refl intymūs santykiai 
kuzbezdis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
kuzmičius aliejuje keptos kanapės sm narkotikai 
kuzovas automobilio kėbulas sm automobiliai 
kvadratas 1. alaus dėžė sm 
kvadratas 2. keturi melodijos taktai sm muzika 
kvakas kompiuterinis žaidimas „Quake“ sm kompiuteriai 
kvakeris 1. specifinis gitaros garsą fuzuojantis įtaisas sm muzika 
kvakeris 2. „Quake“ žaidėjas sm kompiuteriai 
kvaksas elektrinės gitaros efektas, keičiantis garso tembrą sm muzika 
kvarklė smuikas sf muzika 
kvasas gira; alus sm 
kvasinti gerti (ppr. svaigalus) v 
kveikeris "Quake“ žaidėjas sm kompiuteriai 
kveikinti žaisti „Quake“ žaidimą v kompiuteriai 
kvit riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
kvošeliena suglebęs, nusilpęs žmogus scom 
la 1. labas (pasisveikinimas) interj 
la 2. eik tu sau, tai bent (nustebimas) interj 
lab labas (pasisveikinimas) interj 
laboras laboratorinis darbas sm 
laborkė laboratorinis darbas sf 
labsardokas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
labsardukas kvailelis, paikuolis, žioplys sm 
la-bučiukas labas (pasisveikinimas: labas + bučiukas) interj 
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lafa 1. gerumėlis, šaunumėlis, puikumėlis sf 
lafa 2. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. sf 
lafa 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sf 
lafarikė kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė sf 
lagas blogas interneto ryšys sm kompiuteriai 
laginti lėtai, pasyviai, nenoromis dirbti v 
laifas liemenėlė sm 
laiką užmušti be tikslo leisti laiką fr 
laikinuškė laikinas dalykas sf 
laikonas „Mercedes“ markės taksi automobilis sm automobiliai 
laikraštiena laikraščių straipsniai, laikraščių straipsnių rašymo stilius sf žurnalistai 
laimės paukštė penis fr euf. intymūs santykiai 
laineris kosmetinis akių pieštukas sm merginos 
laipsnius kalti gerti svaigalus fr 
laisvą bėgį jungti atsipalaiduoti, pamiršti rūpesčius; poilsiauti, atostogauti fr 
laisvas plotas namuose nėra tėvų - tinkama vieta vakarėliui fr mokiniai 
laisvė viskas, kas už Karo akademijos tvoros sf kariai 
laivas 1. didelis, nepaslankus, inertiškas automobilis sm automobiliai 
laivas 2. tiesioginis eteris sm žurnalistai 
laivelis 1. (pl) tradicinės formos moteriški bateliai sm merginos 
laivelis 2. degtukų dėžutė marihuanos (laikoma narkotikų matavimo vienetu) sm narkotikai 
laižiaką dėti bučiuotis fr 
laižiaką mesti bučiuotis fr intymūs santykiai 
laižiaką mėtyti bučiuotis fr merginos 
laižiakas ilgas aistringas bučinys sm intymūs santykiai 
laižyti 1. pataikauti, padlaižiauti siekiant įsiteikti v kariai 
laižyti 2. tenkinti oraliniu būdu (apie vyrą) v 
laižytis bučiuotis v refl 
lakierkos lakiniai bateliai sf pl 
lakta vieta Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje, kur rūko VU Filologijos fakulteto studentai sf studentai 
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lakūnas 1. girtuoklis, alkoholikas sm 
lakūnas 2. greičio mėgėjas sm 
lakūnas 3. traukinio kontrolierius sm 
lala labas (pasisveikinimas) interj 
lama kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
lambada trumpi, berankoviai marškinėliai, palaidinė, nesiekiantys bambos sf merginos 
lameris 1. tariamas kompiuterių asas, neretai piktybiškas sm kompiuteriai 
lameris 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
lamerlendas vieta, kurioje renkasi žemos kultūros asmenys sm 
landsberginis automobilis „Mercedes 126“ sm automobiliai 
Landsbergiui skambinti šlapintis fr euf. 
langai akiniai sm pl 
langeliai narkotiko LSD rūšis sm pl narkotikai 
lanys kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
lankos LNK televizija sf pl žurnalistai 
lapauchas paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, smob 

 žioplys 
lapausis paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, smob 

 žioplys 
lapelensijus popieriaus lapas sm 
laptopas nešiojamasis kompiuteris sm 
lapuchas paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, smob 

 žioplys 
laras parduotuvė sm kaliniai 
lariokas 1. kioskas, kuriame parduodamas alkoholis sm 
lariokas 2. alaus baras; maža kavinė sm 
lariokas 3. prekyvietė sm 
lariokas 4. girtuoklis, alkoholikas sm 
lašas automobilis „Opel Kadett“ sm automobiliai 
lašiakai 1. (sg ir pl) lašiniai sm pl 
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lašiakai 2. riebalų klostys ant kūno sm pl 
lasinkos blizgančios aptemptos kelnės sf pl merginos 
lasipedas dviratis sm parašiutininkai 
lašokas nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis sm 
lasosius lašiša sm žvejai 
latinosas lotynų amerikietis smob muzika 
laucius nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo sm parašiutininkai 
laudinti kelti duomenis, siųsti į internetą, į pagrindinį kompiuterį, į registrų atmintį ar iš jų ir pan. iš kito šaltinio v kompiuteriai 
 į savąjį ar atvirkščiai 

laukinis tranzas lauko tranzistorius fr 
laužimasis abstinencijos sindromas, abstinencijos metu patiriamos kančios sm narkotikai 
laužytis blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v refl kompiuteriai 
laužti 1. versti ką nors daryti v kriminalinis 
laužti 2. versti lytiškai santykiauti v intymūs santykiai 
laužti 3. mėginti neteisėtai atkoduoti programą v kompiuteriai 
laužtis 1. patirti abstinencijos sindromą mėginant atsikratyti priklausomybės nuo narkotikų v narkotikai 
laužtis 2. neprotingai veržtis link krepšio, dažniausiai pasikliaujant vien fizine jėga (krepšinis) v sportas 
lavka nakrylas viskas baigta fr kriminalinis 
laža niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
lažakas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
lazankė lazanija sf maistas 
lazankes trinti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti fr 
lazdavoti įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
lazdavotis įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v refl 
lazdos narkotiko LSD rūšis sf pl narkotikai 
lazeris 1. žiebtuvėlis sm 
lazeris 2. nupjautavamzdis šautuvas sm ginklai 
lazeris 3. vaikinas smailianosiais batais, odine juoda striuke ir pan. stiliaus atributais, šokdamas plačiai mojuoja  sm 
 rankomis (Šiauliai) 

lažoną mesti lažintis fr 
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lažonas lažybos sm 
lažovai prastai, blogai, netikusiai, beviltiškai, nykiai, kvailai, pigiai ir pan. adv 
lažovas blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. sm 
ledas 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan.  sm 
 daiktas ar dalykas 

ledas 2. nesėkmė, fiasko sm 
ledas 3. nepatikima, nepatikrinta informacija sm žurnalistai 
ledas 4. „WinLED“ žodynas sm kompiuteriai 
ledas 5. šviesos diodas, LED sm 
ledinis geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
ledovas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
legancai sporinės aptemptos trikotažinės kelnės sm pl 
legavas policininkas sm kriminalinis 
leibelis leidybos įmonė, leidėjas sm muzika 
leiblas leidybos įmonė, leidėjas sm 
leifas liemenėlė sm 
leika girtuoklis, alkoholikas scom 
leikyti gerti (svaigalus) v svaigalai 
leikuoti gerti (svaigalus) v svaigalai 
leitiocha leitenantas scom kariai 
lėktuvas labai geras, galingas, profesionalus kompiuteris sm kompiuteriai 
lėlė popierių paketas, imituojantis pinigus sf kriminalinis 
lelija penis sf euf. intymūs santykiai 
lempa 1. galva sf 
lempa 2. vilnietė sf asmuo 
lempa 3. niekalai, nesąmonės, kliedesiai, paistalai sf 
lempa 4. prietaisas, turintis lempinį tranzistorių sf muzika 
lemputę užpilti pasigerti fr svaigalai 
lemūrą gainioti masturbuotis fr 
lemūras penis sm 
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lenarai plačios apsmukusios kelnės  sm pl 
lengvutė Lengvosios pramonės mokyklos studentė sf pl 
lenkti labai smarkiai mušti v muštynės 
lenta 100 litų kupiūra, 100 litų, šimtinė sf 
lenta klaviatūra sf muzika 
lenta liesa, plokščiakrūtė mergina sf 
lentą pasiimti laimėti kovą dėl atšokusių kamuolių fr sportas 
lepila gydytojas sf kaliniai 
lepin švarkas sm indecl kaliniai 
lerva 1. veidas sf 
lerva 2. kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose); sf  

 išnaudotoja 
lesbė lesbietė sf 
lesbijanka lesbietė sf intymūs santykiai 
lėščius karšis sm žvejai 
lesirovka skysto dažo liejimas ant drobės sf dailininkai 
leška šlaunis sf 
lėvai prastai, blogai, netikusiai, beviltiškai, nykiai, kvailai, pigiai ir pan. adv 
lėvakas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, vėpla, žioplys smob 
lėvakas 2. falsifikatas, žinomo firmos ženklo plagiatas; blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, smob 
 beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas 

lėvakas 3. nesąmonė, nesėkmė, absurdas, tuščia vieta, niekai, nieko ir pan. smob 
lėvas 1. blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. adj 
lėvas 2. pavogtas, nugvelbtas adj kriminalinis 
lėvata blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. sf sg 
 daiktas, dalykas 

lėvavertakas kenkėjas sm asmuo 
lėviakas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, vėpla, žioplys smob studentai 
lėvinti apgauti, apmauti, apsukti, suklaidinti, apmulkinti, palikti kvailio vietoje v 
lėvybė niekam tikęs, nieko vertas, beviltiškas, nykus daiktas, dalykas, niekalas; nesąmonė sf 
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liaba labas, sveikas (pasisveikinimas) interj 
liabielis labas, sveikas (pasisveikinimas) interj 
liaulinti gerti (ppr. svaigalus) v 
libero laisvasis gynėjas sm indecl sportas 
libintis šypsotis v refl 
liemenaškė liemenėlė sf merginos 
lietavių lietuvių kalba, lietuvių kalbos pamoka smob indecl 
lieti 1. mesti į krepšį v sportas 
lieti 2. mušti v muštynės 
lietka lietuvių kalba, lietuvių kalbos pamoka sf 
lietkių lietuvių kalba, lietuvių kalbos pamoka smob indecl 
lietniakas lietas ratlankis sm automobiliai 
lietnykas lietas ratlankis sm automobiliai 
Lietrytis "Lietuvos rytas“ (laikraštis ir krepšinio komanda) sm sb žurnalistai 
lietuviai litai sm pl pinigai 
lietuvinė lietuvių kalbos mokytoja sf 
liežuvėlis narkotiko LSD rūšis sm narkotikai 
liežuviu tapetuoti bučiuoti fr 
lifakas liemenėlė sm 
lifčikas liemenelė sm merginos 
lifė gyvenimas; gyvenimo džiaugsmas sf 
lifę pamesti nusivilti gyvenimu, prarasti gyvenimo džiaugsmą, nuliūsti fr 
lifonas liemenėlė sm 
liftočka liemenėlė sf 
limonas milijonas (ppr. litų ar kitos valiutos) sm pinigai 
limonkė 1. limonadas sf 
limonkė 2. tokia granata sf kariai 
linguoti lytiškai santykiauti v intymūs santykiai 
linija puolėjas, kuris nuolat stovi prie 6 m. linijos (rankinis) sf sportas 
linkas 1. internetinio adreso nuoroda sm kompiuteriai 
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linkas 2. ryšys sm kompiuteriai 
linksmakotis penis sm 
linksmaskylė moters lytiniai organai, vagina sf 
linuksoidas operacinės sistemos „Linux“ entuziastas smob kompiuteriai 
liochkai lengvai, be vargo, be problemų adv 
liolikas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
liolikas 2. kitų nusikaltėlių gerbiamas nusikaltėlis, autoritetas sm kriminalinis 
liolikas 3. girtuoklis, alkoholikas sm 
Liolikas ir Bolekas bet kurie du (kartu dirbantys ir pan.) kalbėtojo nemėgstami žmonės fr 
liotas litas sm 
liotkė lietas ratlankis sf automobiliai 
lipdas lipdukas sm 
lipstikas lūpų dažai sm merginos 
lipti derėti, tikti v 
listas sąrašas sm 
lįsti gerai kristi į krepšį (apie kamuolį, krepšinis) v sportas 
listingas programos tekstas sm kompiuteriai 
litiocha leitenantas scom kariai 
litovcas 1. lietuvis smob 
litovcas 2. (ppr. pl) litas smob pinigai 
litų lietuvių kalba, lietuvių kalbos pamoka smob indecl mokiniai 
lituoklis litas sm 
litvinas lietuvis smob parašiutininkai 
liukas stoglangis sm automobiliai 
liuks nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai; puikus, išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, adv 
 įspūdingas, pribloškiantis 

liuksiškas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
liuksovas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
liuksusinis išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
liuobti gerti (ppr. daug) v 
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liuosai lengvai, be vargo, be problemų adv 
liupas tam tikro motyvo išplėtojimas iki dainos ar muzikinio kūrinio sm muzika 
liurlinti gerti (ppr. svaigalus) v 
liurliškas lyriškas, sentimentalus, pernelyg saldus sm 
liusė narkotiko LSD rūšis sf narkotikai 
liuska narkotiko LSD rūšis sf narkotikai 
liustra galva sf 
livaras 1. baritonas sm muzika 
livaras 2. saksofonas sm muzika 
lizakas bučinys sm intymūs santykiai 
lizingas pataikavimas, padlaižiavimas siekiant įsiteikti sm kariai 
lizintis bučiuotis v refl intymūs santykiai 
lydas pirmasis rašinio sakinys, kuriuo pasakoma rašinio esmė; straipsnio paantraštė sm žurnalistai 
lydytis smarkiai juoktis, kvatoti, mirti juokais v refl 
lyfkė lietuvių kalba, lietuvių kalbos pamoka sf 
lyginis išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
lygintuvas automobilis „Volkswagen Golf“ sm sb automobiliai 
lyriksas dainos žodžiai sm 
lysas plikis, plikas, plikai nusiskutęs sm 
lochas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
lochinti bukinti, varginti, beprasmiškai kankinti v 
lochiškas kvailas, lėkštas, netikęs, nevykęs adj 
lodačkos laivelio formos batelis sf pl merginos 
lodorius tinginys, dykinėtojas smob 
logintis jungtis prie tinklo v refl kompiuteriai 
lokalkė kalėjime kelių metrų aukščio tvora atitverta teritorija sf kaliniai 
lokatorius lankstyti nesuprasti, nesusigaudyti, nesuvokti esmės fr 
lolas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys adj 
lomas laužtuvas, laužtuvėlis, geležinė lazda sm muštynės 
lombardas kalėjimas sm kaliniai 
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lominti mušti (ppr. lazda, laužtuvu) v muštynės 
lomkė 1. pagirios nuo alkoholio ar narkotikų; alkoholinė ar narkotinė abstinencija; abstinencijos metu sf 

 patiriamos kančios 
lomkė 2. prasta savijauta; nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, sunkios, kankinančios mintys,  sf 
 liūdesys, slogumas, depresinė nuotaika 

lomkės 1. pagirios nuo alkoholio ar narkotikų; alkoholinė ar narkotinė abstinencija; abstinencijos metu sf pl narkotikai 

 patiriamos kančios 
lomkės 2. prasta savijauta; nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, sunkios, kankinančios mintys, sf pl narkotikai 
 liūdesys, slogumas, depresinė nuotaika 

lomkės 3. nuovargis sf pl 
lomkinti miegoti v 
lopa kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
lopas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
lopata piniginė sf kaliniai 
lopatynas drabužių išparduotuvė sm 
lopetos labai ilgi nagai sf pl 
lovinti mylėti, mėgti, žavėtis v 
lovys nevykėlis, netikėlis, vėpla, nevėkšla sm 
lūnius kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
lūpiaškė lūpinė armonikėlė sf muzika 
lupinti mušti, smogti, trenkti; mušti v muštynės 
lupti traukti (žuvį) v žvejai 
luvinti mylėti, mėgti, žavėtis v 
lūzeris 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, nevėkšla, žioplys smob 
lūzeris 2. karys, nuolat šveičiantis tualetus smob kariai 
lūžinėti blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v kompiuteriai 
lūzinti pralaimėti, būti nugalėtam, sutriuškintam v 
lūžti 1. blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v kompiuteriai 
lūžti 2. nutrūkti (ppr. apie transliaciją) v žurnalistai 
lūžti 3. labai norėti miego, migti; užmigti ar netekti sąmonės (džn. pasigėrus) v svaigalai 
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lūžti 4. smarkiai juoktis, kvatotis, mirti juokais v svaigalai 
lūzų teritorija tualetas, išvietė fr kariai 
machalinti muštis rankomis v muštynės 
machalkė muštynės sf muštynės 
machanas muštynės sm muštynės 
machankė muštynės sf muštynės 
machankės muštynės sf pl merginos 
machė matematika; matematikos pamoka sf 
mačialka kempinė sf 
mafas mafijos narys; kas neteisėtais būdais uždirba pinigus sm 
magas magnetofonas sm muzika 
magazinas apkaba sm kariai 
magė magnetofonas sf 
magelis magnetofonas sm 
magietis magnetofonas sm muzika 
magiukas magnetofonas sm 
maigalynė klaviatūra sf 
maigys penis sm euf. intymūs santykiai 
maigyti glamonėti v intymūs santykiai 
maikas mikrofonas sm muzika 
maikonas marškinėliai be rankovių arba trumpomis rankovėmis sm apranga 
maikras mikrofonas sm muzika 
mailius 1. pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
mailius 2. paauglės, kurios nori atrodyti vyresnės, todėl rengiasi ir elgiasi ne pagal metus, ppr. rūkančios,  sm 
 besikeikiančios ir pan. 

mailius su papais paauglės, kurios nori atrodyti vyresnės, todėl rengiasi ir elgiasi ne pagal metus, ppr. rūkančios, fr 
 besikeikiančios ir pan. 

maistekas 1. maistas sm skautai 
maistekas 2. maistpinigiai sm kariai 
maitblokis maitinimo blokas sm 
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maitiakas maitinimo blokas sm 
majačinti 1. skambtelėti, duoti ženklą mobiliuoju telefonu, žybtelėti v 
majačinti 2. rodytis (kur nors), būti matomam v 
majačintis 1. blaškytis, nerasti vietos, zuiti iš kampo į kampą v refl 
majačintis 2. rodytis (kur nors), būti matomam v refl 
majaką mesti skambtelėti, duoti ženklą mobiliuoju telefonu, žybtelėti fr 
majakas skambutis į mobilųjį telefoną be pokalbio - perspėjimo ženklas, skambtelėjimas, žybtelėjimas sm 
majakinti skambtelėti, duoti ženklą mobiliuoju telefonu, žybtelėti v 
makarai makaronai sm pl 
makarintis muštis v refl muštynės 
makaronas 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
makaronas 2. smūgis delno šonu sm euf. 
makaronų prikabinti (ant ausų) primeluoti, apgauti, apsimetinėti, mulkinti, taukšti nesąmones; įtikinti fr 
makaronus ant ausų kabinti meluoti, apgaudinėti, mulkinti, taukšti nesąmones; įtikinėti fr 
makaronus kabinti meluoti, apgaudinėti, mulkinti, taukšti nesąmones; įtikinėti fr kriminalinis 
makaulę sutrupinti sumušti fr grasin. muštynės 
maklią prasukti ką nors gauti, parūpinti, pasipelnyti apgaulės būdu, sukčiaujant fr kriminalinis 
maklius sukčiautojas, apgavikas sm kriminalinis 
makrūcha 1. muštynės sf muštynės 
makrūcha 2. žmogžudystė sf kriminalinis 
makrušnikas kalinys, kalintis už žmogžudystę sm kaliniai 
maksas automobilis „Moskvič“ sm sb automobiliai 
makufelis galva sm 
makuferis galva sm 
makulatūra 1. „Lietuvos ryto“ krepšinio komanda sf 
makulatūra 2. „Lietuvos ryto“ krepšinio komandos sirgaliai, aitruoliai sf sportas 
makulatūrščikas 1. „Lietuvos Ryto“ krepšnio komandos žaidėjas smob menk. sportas 
makulatūrščikas 2. „Lietuvos Ryto“ krepšinio komandos sirgalius, aistruolis smob menk. sportas 
malačius šaunuolis sm 
maladėc šaunuolis 
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malakasosas pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
malalėtka pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją scom 
maliafka pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją (vartojama ir kuopine reikšme) scom 
maliafkas mažas, mažametis adj 
maliava laiškas sf 
maliavotis dažytis, darytis makiažą v refl 
malina 1. prasta kavinė, baras, užeiga sf žurnalistai 
malina 2. girtavimas be paliovos kelias dienas sf 
malina 3. kalėjime vieta, kurioje renkasi kaliniai sf kaliniai 
Maljorka Vilniaus Kirtimų čigonų taboras sf sb narkotikai 
malka pamoka sf 
malkų duoti sumušti fr 
malkų pakrauti 1. sumušti fr kaliniai 
malkų pakrauti 2. įveikti, nugalėti, sutriuškinti fr sportas 
malkų pakrauti 3. iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr 
malkų pasikrauti būti sumuštam fr 
malkų prasukti sumušti fr 
malūnas sraigtasparnis sm parašiutininkai 
mamytė 1. vyresnio amžiaus mergina sf 
mamytė 2. jungtis su skylutėmis sf 
manatkės daiktai sf pl 
mandavoškė 1. utėlė sf 
mandavoškė 2. menkysta, mulkis sf niek. 
mandolinti per ilgai varyti kamuolį vienoje vietoje v sportas 
mandražas abstinencijos sindromo sukeliamas drebulys sm narkotikai 
manekenščica manekenė sf merginos 
mani pinigai sm indecl 
manierų katalogas krašto apsaugos statutai (knyga, reglamentuojanti karių elgesį ir gyvenimo būdą) fr kariai 
manikenša aukšta, dailios figūros mergina sf 
manikiūrčikas manikiūro įrankių rinkinys sm merginos 
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maračka amfetamine išmirkytas popierius sf narkotikai 
marafetas 1. morfijus sm narkotikai 
marafetas 2. makiažas sm merginos 
Marakana antroji Vilniaus Žalgirio aikštė sf sb sportas 
maranzas radijo žurnalistų garso įrašymo priemonė sm žurnalistai 
maratonas daugiadienis narkotikų ar alkoholio vartojimas sm narkotikai 
marazmas nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai sm 
marazmintis krėsti kvailystes, nesąmones, pridaryti problemų v refl 
mardabojus muštynės sm muštynės 
marfa morfijus, promedolis omnoponas sf narkotikai 
margarinas neutralus žmogus (kuris nei kenkia, nei naudingas) sm 
margutis šarvuotis (BTR) sm kariai 
mariakas ešerys (nes dryžuotas) sm žvejai 
mariakas jūreivis sm 
marijana marihuana sf narkotikai 
marytė kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, nevėkšla, žioplė sf 
marytė marihuana sf narkotikai 
markė narkotikas LSD sf narkotikai 
markę palaikyti pateisinti vardą, poziciją fr 
markutė narkotikas LSD sf narkotikai 
maročka narkotikas LSD sf narkotikai 
marozas 1. agresyvus sportinio stiliaus jaunuolis, ppr. dėvintis sportinį kostiumą, trumpai kirptas sm menk. 
marozas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, nevėkšla, žioplys sm menk. 
marozas 3. policininkas sm menk. 
marozynas vieta, kurioje renkasi žemos kultūros asmenys sm 
marozkas agresyvus sportinio stiliaus jaunuolis, ppr. dėvintis sportinį kostiumą, trumpai kirptas sm baikeriai 
marsas rudi dažai sm dailininkai 
maršrutkė maršrutinis mikroautobusas sf 
maršrutkininkas maršrutinio mikroautobuso vairuotojas smob 
marucha prostitutė sf 
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masė raumeningas vaikinas sf 
masę auginti treniruoti, auginti raumenis fr 
mašina švirkštas sf narkotikai 
mašiną susistumti susileisti narkotikų dozę; apsikvaišinti doze intraveninių narkotikų fr narkotikai 
mašiną užsmaugti važiuoti labai dideliu greičiu fr 
mašinėlė švirkštas sf narkotikai 
mašinka švirkštas sf 
masiulis 0,75 l talpos degtinės butelis sm svaigalai 
maskadrilius automobilis „Moskvič“ sm sb automobiliai 
maskajota automobilis „Moskvič“ sf sb automobiliai 
maskalietas automobilis „Moskvič“ sm sb automobiliai 
maškara uodai, mašalai sf žvejai  
maskaradas automobilis „Moskvič“ sm sb automobiliai 
maskatuoklis automobilis „Moskvič“ sm automobiliai 
maškė automobilis sf automobiliai 
maskolis rusas sm 
maskuotė makiažas sf merginos 
maskviakas automobilis „Moskvič“ sm automobiliai 
maskvius automobilis „Moskvič“ sm automobiliai 
masla ketaminas sf narkotikai 
masofkė masinė scena sf 
masteringas 1. kūrinio dalių jungimas į visumą sm kompiuteriai 
masteringas 2. paskutinė ruošiamo leisti albumo peržiūra, koregavimas sm muzika 
masteris kas ką nors puikiai išmano, moka, sugeba, įgudęs daryti, specialistas, asas sm kompiuteriai 
mastirkė kalėjime praktikuojamas savęs žalojimas norint pakliūti į ligoninę sf kaliniai 
mastiucha grupuotės kolonijoje, kurią sudaro iš vieno ar kelių artimų miestų atvykę kaliniai sf kaliniai 
matė matematika; matematikos pamoka sf mokiniai 
Matfakas matematikos ir informatikos fakultetas sm sb 
matieka matematika; matematikos pamoka sf 
matylius uodo trūklio lerva sm žvejai 
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matkė 1. matematika; matematikos pamoka sf 
matkė 2. pagrindinė kompiuterio plokštė sf kompiuteriai 
matkelė mama, motina sf 
matrasas kilimėlis sm skautai 
matrosas jūreivis sm 
maudymkė madymosi kostiumėlis sf merginos 
maudymukas maudymosi kostiumėlis sm merginos 
mauglis mažametis, nepilnametis, paauglys scom 
mauras nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo smob kariai 
mausas kompiuterio pelė sm kompiuteriai 
mazdulia automobilis „Mazda“ sf automobiliai 
mazgas labai protingas žmogus sm 
mazgius mažametis, nepilnametis, paauglys smob 
mazgus pisti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti, priekaištauti fr vulg. 
mazgus pudrinti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti, priekaištauti fr 
mazila netaiklus žaidėjas scom sportas 
mazinti 1. nepataikyti v sportas 
mazinti 2. stengtis išsukti, padėti išvengti, atsikratyti (ko nemalonaus); padėti pasišalinti, pasprukti, pabėgti v kriminalinis 
mazintis 1. mėginti įkalbėti, įtikti priimti į kokią grupę ar pakviesti į vakarėlį, renginį v refl 
mazintis 2. vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
mažokas magnetofonas sm 
mazolis didelis pilvas sm 
mažulė mergina sf intymūs santykiai 
mazūnas netaiklus žaidėjas sm sportas 
medetka mergina sf bendravimo  
 santykiai 

medicinkė 1. medicininė apžiūra sf 
medicinkė 2. (sb) Kauno medicinos universitetas sf 
medikas mediatorius sm muzika 
medinis darbų mokytojas sm 
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meditofkė lėtas ir ištęstas muzikinis kūrinys pasikartojančiu ritmu sf muzika 
mediumas kurso pobūvis, švenčiamas įpusėjus studijas sm studentai 
medliakas lėtas muzikinis kūrinys, baladė sm muzika 
medus hašišas sm 
medžioklė pažinčių paieškos sf merginos 
megas megabaitas sm 
meid in Čaina prastos kokybės daiktas arba kūrinys fr muzika 
meidžoras didelė, pagrindinė kompanija sm 
meikapas makiažas sm 
meilas elektroninis paštas sm 
meistras eismo taisyklių nepaisantis vairuotojas, savo veiksmais keliantis pavojų eismui sm automobiliai 
mėlynas kraujas kaunietis fr kaliniai 
mėlkas 1. mažametis, nepilnametis, paauglys smob menk. 
mėlkas 2. smulkus, mažas smob asmuo 
mėločius 1. smulkmena, mažmožis sm 
mėločius 2. mailius sm žvejai 
melsvas homoseksualus adj intymūs santykiai 
memberis 1. klubo narys sm 
memberis 2. nuolatinio kliento kortelė sm 
memelis nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, kvailys, mulkis sm menk. intymūs santykiai 
mėnesiaškės menstruacijos sf pl merginos 
meningitas skustagalvis vaikinas sm 
mentas policininkas smob 
mentinė policijos nuovada sf krminalinis 
mentūra 1. policijos nuovada sf 
mentūra 2. policija, policininkai sf 
mergaitė lizdas laido „jack-jack“ kištukui sf technika 
meridžein marihuana sf indecl narkotikai 
mersas 1. automobilis „Mercedes“ sm sb automobiliai 
mersas 2. (pl) ekstazio rūšis sm sb narkotikai 
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mersas 3. (pl) moteriškos kelnaitės su juostele sm sb merginos 
mersina automobilis „Mercedes“ sf automobiliai 
merzavcas butelis sm svaigalai 
merzavčikas 0,33 l stipraus alkoholinio gėrimo butelis sm svaigalai 
mėsą tampyti masturbuotis fr 
mėsą valgyti suvilioti merginą, merginti fr 
mėsas nešti dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti fr 
meška seifų vagis sf kriminalinis 
meškerė penis sf euf. intymūs santykiai 
meškerykotis penis sm euf. intymūs santykiai 
mesnica ginekologo kabinetas sf merginos 
metalas metalistas, metalo muzikos mėgėjas smob 
metaliūga metalistas, metalo muzikos mėgėjas scom 
metalovas 1. metalistų stiliaus adj 
metalovas 2. šaižaus, aštraus skambesio adj muzika 
metikas kas duoda arbatpinigių smob 
metkė žyma, žymė sf žurnalistai 
metlas metalistas, metalo muzikos mėgėjas smob 
metras megabaitas sm kompiuteriai 
metro narkotikų švirkštimo vieta pažastyje sm indecl narkotikai 
mezgėjas homoseksualistas, gėjus sm intymūs santykiai 
micas automobilis „Mitsubishi“ sm sb automobiliai 
micius automobilis „Mitsubishi“ sm sb automobiliai 
midiaškė muzikinis failas MID formatu sf 
miegasas miegmaišis sm skautai 
miegmaišiai barbitūratai, raminamieji vaistai sm pl narkotikai 
miegoti eiti būti nukonkuruotam, prarasti turėtą statusą, poziciją fr 
mienos menstruacijos sf pl 
migalkė specialiosios paskirties transporto priemonės (policijos, ugniagiasių ir pan.) švyturėlis sf automobiliai 
miglovara melavimas, apgaulė; įtikinėjimas sf 
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mikas 1. penis sm sb intymūs santykiai 
mikas 2. mikrofonas sm sb muzika 
mikimauzas 1. amerikietis smob 
mikimauzas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
Mikimauzija Jungtinės Amerikos Valstijos sf sb 
mikimauzų kalba anglų kalba fr 
mikrafas mikrofonas sm žurnalistai 
mikras 1. mikrofonas sm muzika 
mikras 2. maršrutinis mikroautobusas sm 
mikraškė mikroschema sf 
mikrė mikroschema sf 
mikrikas labai mažas mygtukas sm 
mikrobas maršrutinis mikroautobusas sm 
mikrofonas penis sm euf. intymūs santykiai 
mikrosas bendrovės „Microsoft“ gaminys, pati bendrovė sm kompiuteriai 
mikruška maršrutinis mikroautobusas sf 
mikruškė 1. maršrutinis mikroautobusas sf 
mikruškė 2. mikroschema sf 
mikruškininkas maršrutinio mikroautobuso vairuotojas smob 
miksas iš atskirų muzikinių kūrinių ar jų dalių sukomponuotas vienas muzikinis kūrinys sm muzika 
mikstūra ugniasvaidis ginklas sf kariai 
miksuoti derinti kelių kūrinių ritmus v muzika 
miltai miltelių pavidalo narkotikai (kokainas ir pan.) sm pl narkotikai 
miltais šikti paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus fr 
miltais triesti 1. išsigąsti, pabūgti, įsibaiminti, iš baimės netekti žado, jėgų fr vulg. 
miltais triesti 2. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti fr vulg. 
milteliai miltelių pavidalo narkotikai (kokainas ir pan.) sm pl narkotikai 
mineralka mineralinis vanduo sf 
miniakas trumpas sijonas sm 
miniaška trumpas sijonas sf 
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minkštarokeris roko muzikos atlikėjas, grojantis popmuziką sm muzika 
minti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v 
miortvai 1. mirtinai adv 
miortvai 2. visiškai, galutinai, negrįžtamai adv 
miortvas 1. miręs, nusibaigęs; nebeveikiantis adj 
miortvas 2. pavargęs, išsekęs, prastai atrodantis adj 
mirgalai 1. akys sm pl 
mirgalai 2. specialiosios paskirties transporto priemonės (policijos, ugniagiasių ir pan.) švyturėlis sm pl automobiliai 
mirgalkė specialiosios paskirties transporto priemonės (policijos, ugniagiasių ir pan.) švyturėlis sf automobiliai 
mirkalas interneto pokalbių programa mIRC sm kompiuteriai 
mirkas interneto pokalbių programa mIRC sm kompiuteriai 
mirkašnikas kas daug bendrauja internetu naudodamasis pokalbių programa mIRC smob kompiuteriai 
mirkinys nuolat sėdintis prie kompiuterio sm kompiuteriai 
mirkintis bendrauti internetu naudojantis pokalbių programa mIRC v refl kompiuteriai 
mirksnis penis sm euf. intymūs santykiai 
mirkti bendrauti internetu naudojantis pokalbių programa mIRC v kompiuteriai 
mirtis alyvose nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai fr 
misė 1. grožio konkursų dalyvė sf 
misė 2. daili, patraukli mergina, gražuolė sf 
mišias užsisakyti ruoštis būti stipriai sumuštam fr 
mišios galas, pabaiga; (sporte) neišvengiamas pralaimėjimas sf pl 
miškas paikas, neišsilavinęs žmogus, tamsuolis; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, sm 

 žioplys 
miskė dubenėlis sf 
miskolas praleistas telefono skambutis sm žurnalistai 
mišralkė maišytuvas sf 
mistuvkė tatuiruotė su mistiniais elementais sf rokeriai 
mizeris mažmožis, menkniekis, smulkmena, niekai sm 
mycė veikli mergina sf 
mylikas milijonas sm 
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myliukas linkėjimai sm 
mymra nevėkšla, vėpla, nuobodyla, mėmė, paniurėlis scom niek. 
mytas susitikimas sm 
mytdalyvis susitikimo dalyvis smob 
mytingas susitikimas sm 
mytintis susitikti, pasimatyti v refl 
myžalas (prastas) alus sm 
myžalinis prastas (apie alų) adj 
myžčioti 1. bijoti, baimintis, būgti, iš baimės netekti žado, jėgų v 
myžčioti 2. duoti dopingo kontrolės mėginius v sportas 
myžlė makštis sf 
myžti 1. bijoti, baimintis, būgti, iš baimės netekti žado, jėgų v 
myžti 2. alpėti, geisti v 
myžti 3. nusispjauti, nepaisyti, ignoruoti v 
mobailas mobilusis telefonas sm 
mobas mobilusis telefonas sm 
mobila mobilusis telefonas sf 
mobiliakas mobilusis telefonas sm 
mobilikas mobilusis telefonas sm 
mobilka mobilusis telefonas sf 
mobilnikas mobilusis telefonas sm 
mocas motociklas sm rokeriai 
močinti 1. labai stipriai, žiauriai mušti v kriminalinis 
močinti 2. gerti (ppr. svaigalus) v 
močius galia, energija sm sg muzika 
močkė muštynės sf muštynės 
močnai labai, stipriai, smarkiai, daug adv 
močnas 1. galingas, stiprus sm muzika 
močnas 2. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. sm 
moderas prižiūrėtojas, tvarkytojas, koordinatorius, administratorius sm 
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modistas mados vergas sm 
modnas madingas, stilingas adj 
moika skutimosi peiliukas (naudojamas aguonų galvutėms pjaustyti) sf narkotikai 
moikė skutimosi peiliukas (naudojamas aguonų galvutėms pjaustyti) sf narkotikai 
mokasinai 1. įsispiriami batai sm pl merginos 
mokasinai 2. žieminiai dviratininkų batai sm pl sportas 
mokikas motociklas, skirtas motokroso varžyboms sm sportas 
mokytaša mokytoja sf 
mokša mokykla sf 
mokšė mokykla sf mokiniai 
mokslo bokštas daug besimokantis moksleivis ar studentas fr 
mokslo gumbas daug besimokantis moksleivis ar studentas fr 
mokslo žiurkė daug besimokantis moksleivis ar studentas fr menk. 
mol esą, neva, lyg, tarsi, žiū prt 
moldingas apsauginė guma ant automobilio durelių sm automobiliai 
moleksas kompiuterio maitinimo jungtis sm 
molis 1. kaimietis sm skautai 
molis 2. nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo sm 
molis 3. alus sm svaigalai 
monikas monitorius sm kompiuteriai 
monitoras monitorius sm kompiuteriai 
monolitkė monolitinis namas sf 
montana madingai, stilingai apsirengęs jaunuolis sm 
montirovkė svertas sf automobiliai 
mopsas lauko tranzistorius (MOSFET) sm 
moralą skaityti barti, kritikuoti, grūmoti fr 
morda 1. veidas sf 
mordabojus muštynės sm muštynės 
mordas užpilti pasigerti fr 
morė iš muilo ir trupučio vandens suplaktos putos, kuriomis plaunamos grindys sf 
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morfa morfologija, morgologijos paskaita sf studentai 
Morgas kavinė Vilniaus universiteto centriniuose rūmuose sm studentai 
morka marihuanos suktinė sf narkotikai 
morza veidas sf 
morzelė veidas sf 
mosfetas lauko tranzistorius sm 
moskė geležtė, išimta iš skutimosi peiliuko sf kaliniai 
moteris ant dviračio narkotiko LSD rūšis fr narkotikai 
motikas motociklas sm 
motina sisteminė (pagrindinė) kompiuterio plokštė sf 
motkelė mama, motina sf 
motkutė mama, motina sf 
motoras 1. automobilis sm automobiliai 
motoras 2. taksi sm 
mozgai smegenys sm pl 
mozgus pudryti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti fr 
muchamoras kalinys, dirbantis kalėjimo ūkio dalyje, ppr. pats pasirinkęs atlikti bausmę kalėjime vietoj kolonijos sm kaliniai 
mučinti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, vargti v studentai 
mudakas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, nevėkšla, žioplys sm 
mudakas 2. melagis, apgavikas sm asmuo 
mudazvonas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, nevėkšla, žioplys sm 
mudyla apsnūdėlis, apkiautėlis, nevėkšla, nuobodyla, mėmė, paniurėlis scom 
mudrokas gudruolis, apsukruolis sm 
mufta mova sf techniką 
mugabė juodaodis futbolininkas sm sportas 
muginis 1. netikras reperis smob 
muginis 2. kas neskoningai, pigiai rengiasi smob 
muilas 1. elektroninis paštas, elektroninis laiškas, elektroninio pašto adresas sm kompiuteriai 
muilas 2. tuščias pažadas sm 
muilas 3. nesėkmė, nesklandumas, sutrikimas, rūpestis, nepasiektas rezultatas, problema sm 
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muilas 4. perdėtas, išpūstas reikalas, pikantiška žinia sm žurnalistai 
muilinė 1. prastas, pigus fotoaparatas sf fotografija 
muilinė 2. seno modelio troleibusas sf automobiliai 
muilinė 3. automobilis „ZAZ“ sf automobiliai 
mukas ramus, mielas, gero būdo, šiek tiek keistas žmogus sm 
multikas 1. animacinis filmas sm 
multikas 2. (pl) haliucinacijos sm narkotikai 
mumrikas lėtas žmogus, lėtapėdis, mėmė smob 
mūrenti gerti (ppr. svaigalus) v svaigalai 
musaras policininkas sm narkotikai 
musas plaukų putos sm merginos 
muskarinas haliucinogeninis miltelių pavidalo narkotikas sm narkotikai 
mutinti pykinti, darytis bloga v narkotikai 
muvinti perkelti v 
muzikalkė muzikos mokykla ar muzikos akademija sf muzika 
mūzkė muzika; muzikos pamoka sf 
muzlitas muzikos literatūra; muzikos literatūros pamoka sm muzika 
muzonas 1. muzika sm muzika 
muzonas 2. grotuvas, magnetofonas sm muzika 
n daugybė, begalė adv 
na lieva būti neištikimam fr intymūs santykiai 
na lieva eiti būti neištikimam fr 
nachaliavai 1. už dyką, nemokamai, veltui adv 
nachaliavai 2. įžūliai, nemandagiai, ne visai teisėtai, nepelnytai, be pastangų adv 
nachaliavas 1. už dyką, nemokamai, veltui gaunamas ar duodamas adj 
nachaliavas 2. asmuo, kuris stengiasi ką gauti už dyką adj 
nachaliavnai už dyką, nemokamai, veltui adv 
nachaliavščikas asmuo, kuris stengiasi ką gauti už dyką smob 
nachaliavu už dyką, nemokamai, veltui adv 
nachui 1. toks šiurkštus keiksmas, pertaras interj 
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nachui 2. tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop interj keik., vulg. 
nachui 3. kodėl, kam, kurių galų interj keik., vulg. 
nachui eiti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingi, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr vulg. 
nachui pisti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr grasin. muštynės 
nachui valinti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis fr grasin. 
nachuja kodėl, kam, kurių galų interj 
načiofkė naktinė gėrimų parduotuvė sf merginos 
načiort kodėl, kam, kurių galų adv 
načiosas pavelti plaukai sm merginos 
načnikas naktinė gėrimų parduotuvė sm svaigalai 
nadibalinti nusipirkti v 
nadrėzas įpjova aguonos galvutėje sm narkotikai 
nadūlinti nepataikyti adata į veną v narkotikai 
nafik 1. keiksmas, vartojamas kaip pertaras interj 
nafik 2. tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop interj 
nafik 3. kodėl, kam, kurių galų interj 
nafik nuo galvos siųsti nesutikti, atsisakyti; išmesti, pašalinti, pavaryti fr 
nafta kava be nuosėdų sf 
nafta keistis bučiuotis fr 
naglai įžūliai, akiplėšiškai, stačiokiškai adv 
naglas įžūlus, akiplėšiškas, storžievis, stačiokiškas, nekultūringas, neišauklėtas adj 
naglumas įžūlumas, akiplėšiškumas, stačiokiškumas sm 
nagus atkalti išmokti, įgusti, įvaldyti fr 
nailonkės nailoninės kojinės sf pl 
najėzdas įžeidinėjimas, psichologinis spaudimas, patyčios, šaipymasis, pašaipa sm 
najėzdžialinti įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
nakladkė 1. nuotrauka, fonas sf žurnalistai 
nakladkė 2. automobilio kėbulo plastikinės detalės sf automobiliai 
nakladkė 3. neleistinas pavojingas kojos užkišimas iš viršaus priešininkui spiriant kamuolį (futbolas) sf sportas 
nakolkė tatuiruotė sf 
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nakriška palapinės gobtuvas sf skautai 
nakrivalkė palapinės gobtuvas sf skautai 
nalievo varyti pardavinėti vogtas prekes, spekuliuoti fr 
nalizalintis pasigerti v refl 
nalogas 1. mokestis sm 
nalogas 2. skolos priedas, kurį nustato skolintojas sm 
namai kareivinės sm pl kariai 
namioką mesti kalbėti užuominomis, aplinkeliais fr 
namiokas užuomina, pastaba sm 
namornykas iš lauko ant grotų dedamos žaliuzės, ribojančios matomumą sm 
naparnikas partneris, porininkas smob kriminalinis 
napasas dūmo įtraukimas sm narkotikai 
Napoleonas penis sm sb euf. intymūs santykiai 
naprežonkė 1. psichologinis spaudimas ką daryti sf 
naprežonkė 2. stygius, stoka, trūkumas, sunki padėtis sf 
narai gultai sm pl 
naras penis sm euf. intymūs santykiai 
nariadas budėjimas be eilės sm kariai 
narikas 1. narkomanas sm narkotikai 
narikas 2. vagis sm kriminalinis 
naryvas 1. priekabė, kliautis sm 
naryvas 2. nemalonė, nemalonumas sm 
naryvo ieškoti prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių fr 
narkai narkotikai sm pl narkotikai 
narkaliūga narkomanas scom narkotikai 
narkaša narkomanas scom narkotikai 
narkašintis vartoti narkotikus; kvaišintis narkotikais v refl menk. narkotikai 
narkaška narkomanas scom narkotikai 
narkata 1. narkotikai sf narkotikai 
narkata 2. narkomanas sf narkotikai 
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narkatušnikas narkomanas smob narkotikai 
narkoša narkomanas scom narkotikai 
narkoškės narkotikai sf pl narkotikai 
narkozę padaryti trinktelėti, smogti, vožti, kad apsvaigtų fr 
narkuša narkomanas scom narkotikai 
narodas žmonės, minia, liaudis sm 
nartai slidės sm pl sportas 
naručnikai antrankiai sm pl kriminalinis 
našaras asmuo, kuris stengiasi ką gauti už dyką sm 
našarnykas 1. asmuo, kuris stengiasi ką gauti už dyką smob 
našarnykas 2. kas pasikliauja sėkme, atsitiktinumu smob 
našarnykas 3. kas prastai, blogai, nekokybiškai, atmestinai, nesistengdamas ką daro smob 
našaru 1. už dyką, už svetimus pinigus adv 
našaru 2. nepasirengus, ekspromtu, atsitiktinai adv 
nasilkos neštuvai sf pl 
našivonas antsiuvas; emblema sm kariai 
našyvkė antsiuvas; emblema sf kariai 
nasosas 1. mėlynė, kuri ant kūno atsiranda lūpomis įsisiurbiant į odą; bučinio žymė sm 
nasosas 2. siurblys sm automobiliai 
našovska nelegaliai parduodama degtinė sf kriminalinis 
nastrojus nuotaika sm 
natiažytelius įtempimo prietaisas sm automobiliai 
naturalno natūralu adv 
naujakas Naujieji metai sm 
naušnikas ausinukas sm muzika 
nautai užrašai sm pl 
navaras 1. pelnas, uždarbis sm 
navaras 2. nauda sm 
navaročenas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, įdomus, smagus ir pan. adj 
navarotas 1. priedas, pagerinimas, pagražinimas, patobulinimas sm 
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navarotas 2. triukas, improvizacija sm 
navarotas 3. išsisukinėjimas, užuolankos sm 
navarotnas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, skoningas, originalus, įdomus, smagus ir pan. adj 
nazaretkės basutės be kulno (padas su raišteliais) sf pl 
nažofkė peiliukas sf technika 
nažralintis pasigerti v refl svaigalai 
nažutkelė palaidinė trumpomis rankovėmis sf 
ne fontanai ne kaži kas, nieko gero fr 
ne lygis blogai, prastai, neverta, per menka ir pan. fr 
ne šuns papas ne viskas taip paprasta fr 
ne tavo biznis ne tavo reikalas fr 
nedakepėlis pienburnis, mažvaikis, nesubrendėlis sm 
nedakeptas nebaigtas, neišbaigtas 
nedavintis dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą v refl 
nefig kodėl, kam, kurių galų adv parašiutininkai 
neformalas neformalios visuomenės grupės narys, pvz., reperis, reiveris smob 
negyvai užknisti labai nusibosti, įgristi fr 
negrajobka kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose) sf niek. 
negryla juodaodis scom 
neilonkės nailoninės kojinės sf pl merginos 
neimgeimsas žaidimas, skirtas vienas kito vardams išmokti sm 
nėmcas vokietis smob 
nėmčius vokietis smob 
nemokyk tėvo pist nemokyk mokyto fr 
nenčinti auginti, rūpintis v 
nenormas nenormalus adj 
neonkė neoninės šviesos lempa; neoninė šviesa sf narkotikai 
nepizdi nepaistyk nesąmonių, nenusišnekėk, nenusikalbėk, netaukšk niekų v indecl 
nepriot netinka v indecl 
Neptūną gąsdinti vemti fr euf. svaigalai 
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nerealiai išsiskiriančiai, nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai adv 
nerealnai išsiskiriančiai, nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai adv 
nerealus išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
nereikia lia lia nereikia, meluoti, sekti pasakų, paistyti nesąmonių, taukšti niekų fr 
nervais groti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti fr 
nervatriopka nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, rūpesčiai sf 
nervatriopkė nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, rūpesčiai sf baikeriai 
nervatriopkinas kas panikuoja, nervinasi, jaudinasi, puola į neviltį smob asmuo 
nėščias golfas automobilis „Volkswagen Jetta“ fr automobiliai 
nešik britvom – subinę susipjaustysinepanikuok, nesinervink, nesijaudink, nepulk į neviltį, nes pakriks nervai, išprotėsi fr 
neskanus neskoningas, prastas, pigus adj 
nešti 1. būti panašiam v 
nešti 2. dvokti, smirdėti v svaigalai 
nešti 3. gaudyti (bangas) v muzika 
nešti 4. numatyti, skirti bausmę v kaliniai 
neštis 1. lytiškai santykiauti v refl 
neštis 2. įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis v refl 
nesveikai labai, nepaprastai gerai adv 
netas internetas sm kompiuteriai 
netriesk miltais – malūnai sustos nepanikuok, nesinervink, nesijaudink, nepulk į neviltį, nes pakriks nervai, išprotėsi fr 
nevermind tiek to, bala nematė, nesvarbu adv 
nevirškinti nemėgti, nekęsti (žmogaus, daikto, reiškinio ir kt.) v 
niauktis aiškintis, spręsti problemas v refl 
nichrina nieko, nė velnio adv 
nichuja 1. tikrai ne, anaiptol, jokiu būdu, nė už ką adv 
nichuja 2. nieko, nė velnio adv vulg 
nidaborkė informacijos stygius, trūkumas sf žurnalistai 
nidadėlka nebaigtas darbas sf žurnalistai 
nidadėlkė nebaigtas darbas sf žurnalistai 
nifiga nieko, nė velnio adv merginos 
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nigeris juodaodis sm 
nikas slapyvardis (ppr. internete) sm kompiuteriai 
nikneimas slapyvardis (ppr. internete) sm kompiuteriai 
ninada lia lia nereikia, meluoti, sekti pasakų, paistyti nesąmonių, taukšti niekų fr 
ninaturalno nenatūraliai adv 
nipelis ventilis; ventilio žarnelė sm sportas 
niuchalka toksikomanas scom narkotikai 
niuchas 1. blogas kvapas, dvokas, smarvė sm 
niuchas 2. narkomanas sm narkotikai 
niuchinti vartoti uostomuosius narkotikus; kvaišintis uostomaisiais narkotikais v narkotikai 
Niujorkas studentų bendrabučiai Vilniaus Saulėtekio alėjoje sm sb 
niūnias leisti verkti, žliumbti, lieti ašaras, raudoti fr 
niuorderiškas naujoviškas adj 
niurkytis glamonėtis v refl intymūs santykiai 
niusai naujienų grupės sm pl kompiuteriai 
niuspeipis laikraštis sm 
nivėzūcha nesėkmė sf 
nykštį kelti stabdyti pakeleivinius automobilius, važiuoti autostopu fr 
nykštukai tualetas, išvietė sm pl 
nykštukų namelis tualetas, išvietė fr 
nykti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v 
noizas triukšmas sm 
nokautuoti sumušti iki sąmonės netekimo v muštynės 
non stop be perstojo, ištisai, be pertrūkio, be pertraukos fr 
noras atšoko nebenori, persigalvojo fr 
norm daug, nemenkai, dosniai adv 
norma 1. geras, normalus adv 
norma 2. gerai, normaliai adv 
normaliai 1. gerai adv 
normaliai 2. gana, užtenktinai adv 
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normaliokas viskas gerai adv 
noskaras auskaras, įvertas į nosį sm 
noškė mobilusis telefonas „Nokia“ sf sb 
noskojinas nuo vyriškų kojinių sklindantis nemalonus kvapas sm 
novoruskis naujasis rusas smob parašiutininkai 
nubausti lytiškai santykiauti (apie vyrą) v 
nubizdinti pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nublatinti pavogti, nugvelbti, nukniaukti, pasisavinti v 
nubombinti 1. nužudyti, užmušti, sunaikinti v 
nubombinti 2. pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nučiulpti patenkinti oraliniu būdu (apie moterį) v 
nudaužti sumušti v 
nudyla lėtai veikiantis, mąstantis žmogus, lėtapėdis, atsilikėlis scom 
nudrožti sudėvėti, nualinti, sugadinti, sulaužyti, nustekenti netausojant, nesaugant ar neteisingai naudojant v automobiliai 
nudusti 1. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės; išsibaigti baterijai, v 
 užgesti (apie variklį) 

nudusti 2. pavargti, išsekti, nusikankinti v sportas 
nudusti 3. užmigti ar prarasti sąmonę (ppr. pasigėrus) v 
nudvėsti 1. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės; išsibaigti baterijai, v kompiuteriai 
 užgesti (apie variklį) 

nudvėsti 2. užmigti ar prarasti sąmonę (ppr. pasigėrus) v svaigalai 
nueiti nutrūkti žuviai v žvejai 
nuėsti nuvarginti, išsekinti v 
nufirinti pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nugaravęs neįdomus, pasenęs part 
nugaroj inkaras potraukis ką nors daryti, ppr. potraukis narkotikams arba svaigalams, kai pradėjus neįstengiama liautis,  fr svaigalai 
 įjunkstama; priklausomybė 

nugėrimas gėrimas (svaigalų) sm 
nugesinti šiurkščiai nutildyti; sudrausminti, nuraminti; įveikti v 
nugręžti 1. išreikalauti, išprašyti, iškaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v 
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nugręžti 2. nusišlapinti v euf. 
nugrimzti pereiti į snaudimo režimą (apie kompiuterį) v kompiuteriai 
nugrybauti 1. nuklysti, pasiklysti, pamesti kelią v 
nugrybauti 2. blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v 
nugrybauti 3. nuklysti nuo temos, kalbėti nesąmones, nusišnekėti v 
nugroti išsemti temą, būti daug naudotam (ppr. apie informaciją) v žurnalistai 
nuhakinti įveikti programos ar interneto svetainės apsaugos kodą; įsibrauti ir keisti kompiuterių tinklo, sistemos, v kompiuteriai 
 interneto puslapio duomenis 

nuimti 1. atkurti melodiją iš klausos v muzika 
nuimti 2. panaudoti svetimą kūrinį, nuplagijuoti v muzika 
nujungti 1. išjungti, sustabdyti veikimą v 
nujungti 2. sumušti iki sąmonės netekimo v menk. muštynės 
nukabinti suvilioti, susipažinti, susidraugauti v 
nukakošinti nužudyti, užmušti v muštynės 
nukalti 1. numušti, nudaužti v muštynės 
nukalti 2. atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti, neleisti ko daryti v 
nukalti 3. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v sportas 
nukalti 4. sugadinti detalę v 
nukalti 5. pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nukalti 6. nufotografuoti v fotografija 
nukarasinti pavogti, nugvelbti, neteisėtai gauti v 
nukarosinti pavogti, nugvelbti, neteisėtai gauti v 
nukepti sumušti v muštynės 
nukilinti nutraukti vykstantį procesą v kompiuteriai 
nukirsti 1. smogti, trenkti, kad nugriūtų v muštynės 
nukirsti 2. sustabdyti viršijus greitį v automobiliai 
nuklonas nukrypimas sm 
nuknisti pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nukopinti nukopijuoti v kompiuteriai 
nukosėti pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
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nukošti sumušti v muštynės 
nukrekinti įveikti programos ar interneto svetainės apsaugos kodą; įsibrauti ir keisti kompiuterių tinklo, sistemos, v kompiuteriai 
 interneto puslapio duomenis 

nulaužti įveikti programos ar interneto svetainės apsaugos kodą; įsibrauti ir keisti kompiuterių tinklo, sistemos, v kompiuteriai 
 interneto puslapio duomenis; atkoduotį elektronį įrenginį 

nuleisti vyrui atlikti lytinį aktą iki galo, ejakuliuoti makštyje v intymūs santykiai 
nulijonierius kas neturi pinigų, skurdžius smob 
nuliovas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
nulis ledo blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, sunkus, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs fr 

 ir pan. 
nulis smegenų kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys fr 
nulūžti 1. užmigti ar netekti sąmonės (ppr. prisigėrus) v svaigalai 
nulūžti 2. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės v kompiuteriai 
nulūžti 3. nepasisekti, sugriūti, nueiti per nieką v 
nulūžti 4. smarkiai juoktis, kvatotis, mirti juokais v 
numesti 1. tarstelti, burbtelti v 
numesti 2. atsiųsti, nusiųsti, paskelbti, parašyti viešai (internete) v parašiutininkai 
numesti 3. duoti kyšį v 
numiro sutriko funkcionavimas, sugedo, sulūžo, nustojo veikti, susidėvėjo, neteko vertės; išsibaigė baterija, v indecl 
  užgeso (apie variklį); numirė 

numuilinti nuslėpti, nepadaryti ko nors užduoto ar numatyto, negrąžinti, neatiduoti v 
nunešti stogą apsvaiginti, apkvaišinti, priversti nesusivokti, kliedėti ar išprotėti (ppr.apie alkoholį, narkotikus) fr narkotikai 
nuo adatos nulipti atsikratyti priklausomybės nuo intraveninių narkotikų fr narkotikai 
nuo laido nukristi prarasti ryšį fr 
nuo lesyklėlės paimti tenkinti oraliniu būdu (apie moterį) fr euf. baikeriai 
nuo proto nušokti išeiti iš proto, išprotėti, sukvailėti fr 
nuo proto šokti eiti iš proto, išprotėti, kvailėti fr 
nuo vaizdo nupisti smogti, kad nugriūtų; smarkiai sumušti fr grasin. muštynės 
nuo vaizdo nupūsti smogti, kad nugriūtų; smarkiai sumušti fr muštynės 
nuodėgulis klarnetas sm muzika 
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nuopisa 1. prostitutė scom 
nuopisa 2. menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė scom 
nupezti nušiurti v 
nupilti keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. v kompiuteriai 
 iš kito šaltinio į savąjį 

nupisti pavogti, nugvelbti, neteisėtai gauti v 
nupypt pavogti, nugvelbti, pasisavinti v indecl 
nupyzdinti pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nuplaukti 1. neišdegti, nepavykti įgyvendinti; būti atidėtam vėlesniam laikui v 
nuplaukti 2. per lenktynes atsilikti nuo pagrindinės dviratininkų grupės v sportas 
nupopsėti pradėti dainuoti popmuziką v 
nuprotėjimas beprotystė, silpnaprotystė sm 
nupušti išeiti iš proto, išprotėti, sukvailėti, subukėti v 
nupūsti 1. smogti, kad nugriūtų; smarkiai sumušti v 
nupūsti 2. numušti varžovo mestą metimą v sportas 
nupūsti 3. keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. v kompiuteriai 
 iš kito šaltinio į savąjį 

nuragoti 1. pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nuragoti 2. pasiskolinti ir negražinti v 
nurašyti laikyti nebereikalingu, nebemadingu, atmesti kaip bevertį v 
nuraškyti pavogti, nugvelbti, pasisavinti v 
nuraukti nutuokti, numanyti, išmanyti v 
nurauti 1. gauti, įgyti, parūpinti turėti, surasti v 
nurauti 2. gauti bausmę v kaliniai 
nureketinti paleisti kompiuterį ar kompiuterinę sistemą iš naujo v kompiuteriai 
nuripinti perrašyti filmą ar muzikos kūrinį iš legalaus disko pakeičiant rinkmenos formatą v 
nušauti nubausti už greičio viršijimą v automobiliai 
nusičiaudėti nusispjauti, nerūpi, nesvarbu v refl 
nusičiorninti nusidažyti plaukus juoda spalva v refl 
nusiepileidinti pašalinti plaukus nuo kūno v refl 
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nusigauti užmigti ar prarasti sąmonę (ppr. pasigėrus) v refl svaigalai 
nusigręžti 1. išsireikalauti, išsiprašyti, iškaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v refl 
nusigręžti 2. nusišlapinti v refl 
nusigrybauti nuklysti nuo temos, kalbėti nesąmones, nusišnekėti v refl 
nusiimti 1. pabėgti, pasprukti v refl studentai 
nusiimti 2. panaudoti svetimą kūrinį, nuplagijuoti v refl muzika 
nusijobinti nukristi, pargriūti v refl 
nusikabinti suvilioti, susipažinti, susidraugauti v refl 
nusikalti pavargti, išsekti, nusikankinti v refl 
nusikopinti nusikopijuoti v refl kompiuteriai 
nušikti pavogti, nugvelbti, pasisavinti; atimti v vulg. 
nusimuilinti 1. pasišalinti, pasprukti, pabėgti iš kur nors v refl 
nusimuilinti 2. išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti v refl 
nusipezėti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų v refl 
nusiplauti 1. pasišalinti, pasprukti, pabėgti iš kur nors v refl 
nusiplauti 2. išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti v refl 
nusiprintinti atsispausdinti v refl kompiuteriai 
nusipūliuoti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų v refl intymūs santykiai 
nusirauti gauti, įsigyti, pasirūpinti turėti, susirasti v refl 
nusiripinti persirašyti filmą ar muzikos kūrinį iš legalaus disko pakeičiant rinkmenos formatą v refl kompiuteriai 
nusišikti nusispjauti, nesvarbu, nerūpi (vartojama tik bendratis) v refl indecl vulg. 
nusišpakliuoti pasidažyti, pasidaryti makiažą v refl merginos 
nusitašyti pasigerti v refl svaigalai 
nusitavazinti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų v refl 
nusitinkuoti pasidažyti, pasidaryti makiažą v refl merginos 
nusitorčinti įjunkus į intraveninius narkotikus degraduoti v refl narkotikai 
nusitraukti keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. v refl kompiuteriai 
 iš kito šaltinio į savąjį 

nusitręšti išsireikalauti, išsiprašyti, iškaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v refl 
nusitrinti vyrui atlikti lytinį aktą iki galo, ejakuliuoti makštyje v refl menk. intymūs santykiai 
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nusivaryti 1. pavargti, išsekti, nusikankinti v refl 
nusivaryti 2. suprastėti, apsileisti, degraduoti v refl 
nusivaryti 3. pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų v refl 
nusivažiuoti suprastėti, apsileisti, degraduoti v refl 
nusižarinti nusikirpti (plaukus) v refl merginos 
nuskalbti nuvalkioti, daug ir dažnai vartojant, naudojant padaryti nebeįdomų v 
nuskilti pasisekti, pavykti v 
nuskinti 1. numušti, partrenkti v 
nuskinti 2. laimėti v 
nusmigti užmigti ar prarasti sąmonę (ppr. pasigėrus) v svaigalai 
nusodinti pažeminti į tikrąją vietą v 
nušopinti pakoreguoti „Photoshop“ programa v fotografija 
nuspangti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų v 
nusprogti užmigti ar prarasti sąmonę (pasigėrus) v svaigalai 
nustrajinti sureguliuoti, nustatyti v 
nušvarinti apvogti, apiplėšti v 
nutręšti 1. išsireikalauti, išsiprašyti, iškaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v 
nutręšti 2. paimti mokestį v 
nuvaryti nueiti, nuvažiuoti, nuvykti v 
nuvemti nušnekėti, nukalbėti, supaistyti (ppr. nesąmonę, kvailystę, niekalą) v 
nužarinti apkirpti (plaukus) v merginos 
oba tai bent, na interj etiketas 
občiakas didelė žmonių bendrija, kurioje vykdomas koks nors bendruomeninis gyvenimo sm 
oberfuksas antrakursis sm studentai 
oblicofkė priekinės automobilio radiatoriaus grotelės sf automobiliai 
oblius kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm parašiutininkai 
oblivalkė prietaisas, skirtas lauke laistytis sf 
obratkė reketavimo pasekmė sf kriminalinis 
obrėzas nupjautavamzdis šautuvas sm kriminalinis 
obščiakas bendra nusikalstamų grupuočių kasa sm kriminalinis 
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obudas ratlankis sm automobiliai 
obuolį aptraiškyti smogti į veidą fr muštynės 
obuolių sultys alus fr svaigalai 
obuoliukas 1. ekstazio rūšis sm narkotikai 
obuoliukas 2. kompiuteris „Macintosh“ sm kompiuteriai 
obuolys 1. galva sm 
obuolys 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm menk. intymūs santykiai 
očka tualeto skylė sf kariai 
očkė tualeto skylė sf kariai 
očkoro akiniuotis smob indecl 
oesas operacinė sistema sm kompiuteriai 
oficiantas kalinys, kuris kitiems nuneša indus smob kaliniai 
ofroudas bekelė sm 
oftopikas sena, užbaigta diskusija, tema sm 
ogis vaikinas sm 
okis gerai, sutarta adv 
oksikas narkotikų rūšis sm narkotikai 
ola moters lytiniai organai, makštis sf intymūs santykiai 
olochas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
oluchas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
olus alus sm svaigalai 
onlainas buvimas prisijungus prie interneto sm kompiuteriai 
opas IRC kanalo valdytojo teises turintis asmuo smob kompiuteriai 
operas 1. operatorius, specialistas, filmuojantis televizijos ar kino kadrus smob žurnalistai 
operas 2. prižiūrėtojas smob kaliniai 
operdalis prižiūrėtojų dalis sf kaliniai 
Operhauzas Vilniaus Operos ir baleto teatras sm sb 
oralinės pagirios būsena, kai po išgertuvių džiūsta gerklė fr 
oras dėjimas į krepšį ore pagavus perduotą kamuolį (krepšinis) sm sportas 
orbita aplinka, kurioje kasdien sukamasi, pasaulėlis sf 
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ore 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adv 
ore 2. gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai, gražiai, dailiai, skoningai, originalai, madingai, smagiai ir pan. adv 
orientalas kūrinys su Rytų muzikos motyvais sm muzika 
oscilas oscilografas sm technika 
Oskarą lankyti eiti į tualetą fr euf. 
overdraivas džeržgesį garsui suteikiantis kompiuterinis efektas sm kompiuteriai 
overloudinti iš naujo paleisti kompiuterį v kompiuteriai 
overtaimas pratęsimas sm sportas 
ožį pisti 1. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti fr 
ožį pisti 2. velniop; blogai (dažniausiai įžeidus palinkėjimas) fr vulg. 
ožys 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
ožys 2. skundikas, išdavikas sm kaliniai 
ožys 3. lytiškai pažemintas kalinys sm kaliniai 
pa barabanu nerūpi, nesvarbu, nusispjauti fr etiketas 
pa pigiaja pigiai fr 
pa trūbam į veną fr 
paapdeitinti atnaujinti duomenis v kompiuteriai 
paaprūvinti patvirtinti kaip tinkamą, nepažeidžiantį numatytų nuostatų, taisyklių v 
pabas baras sm svaigalai 
pabazarinti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
paboldinti paryškinti šriftą v 
pabraižyti nemokšiškai groti (gitara) v muzika 
pabrausinti panaršyti, paieškoti informacijos internete v 
pabuvusi vyresnė (mergina) part merginos 
pacanas 1. vaikinas sm intymūs santykiai 
pacanas 2. pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
pacas 1. žiurkė sm 
pacas 2. pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
pačas ankstesnes operacinės sistemos, programos, žaidimo gamintojų klaidas koreguojanti pataisų programa sm kompiuteriai 
pačekinti patikrinti v žurnalistai 
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pacepinti suvilioti, susipažinti, susidraugauti v merginos 
pačesnis geresnis adj 
pachą atidaryti pirmą kartą susileisti narkotikų į kirkšnies veną fr narkotikai 
pachas 1. blogas kvapas, dvokas, smarvė sm 
pachas 2. kirkšnies vena sm narkotikai 
pachliobkė srėbalas, sriuba sf 
pachma pagirios sf 
pachmas pagirios sm svaigalai 
pachmielas 1. pagirios sm svaigalai 
pachmielas 2. gėrimas pagirioms palengvinti sm svaigalai 
pachmielingas pagiringas adj svaigalai 
pachmielka gėrimas pagirioms palengvinti sf svaigalai 
pachmielnas pagiringas adj 
pachodačka eisena sf 
pachodas žygis sm 
pachodka eisena sf merginos 
pachodkė eisena sf 
pacifikas pacifistas sm 
pačiokas pakelis sm 
pačkė smūgis į veidą sf sportas 
pacukas pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
padaboti patikrinti; pasekti v 
padagrievas pagalba sm 
padardadienis vaiko pradėjimo diena sm 
padardienis vaiko pradėjimo diena sm 
padaryti 1. lytiškai santykiauti (ppr. apie vyrą) v 
padaryti 2. priversti lytiškai santykiauti, išprievartauti v merginos 
padaryti 3. apgauti, apmauti, apsukti, suklaidinti, apmulkinti, palikti kvailio vietoje v 
padaryti 4. išgerti svaigalų, suvartoti v 
padaryti 5. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v sportas 
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padaryti 6. pralaimėti, būti nugalėtam, sutriuškintam v 
padaryti 7. sukirsti (per egzaminą), egzaminuoti taip, kad neišlaikytų v 
padaryti 8. uždirbti, įgyti darbu v 
padas 1. pelės kilimėlis sm kompiuteriai 
padas 2. kilimėlis po plokštele sm 
padauginti pavartoti per daug svaigalų ar kvaišalų v svaigalai 
padavalka 1. padavėja sf 
padavalka 2. laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf asmuo 
padavalkė padavėja sf svaigalai 
padchodas įprotis, būdas, kuriuo kas daroma sm 
padelnikas asmuo, palaikantis kalinio ryšį su laisve, teikiantis informaciją apie kitus bendrininkus, reguliuojantis sm kaliniai 
 parodymus teisme ir kitą strategiją 

padėti nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti v 
padevalka dėvėtų drabužių parduotuvė sf 
padevalkė dėvėtų drabužių parduotuvė sf merginos 
padfarnikas pažibintis sm automobiliai 
padgatovkė lapas su iš anksto pasirašytais atsakymais į egzamino klausimus sf žurnalistai 
padgonas draugo paruošta arbata sm kaliniai 
padielka padirbinys, surogatas, klastotė sf 
padielnikas nusikaltimo bendrininkas sm 
padišalkė dėvėtų drabužių parduotuvė sf merginos 
padišofkė 1. dėvėtų drabužių parduotuvė sf 
padišofkė 2. padirbinys, surogatas, klastotė sf 
padychas saulės rezginys sm 
padjiezdas laiptinė sm 
padjobkė padirbinys, surogatas, klastotė sf 
padjom laikas keltis, eiti adv 
padkatas kamuolio išmušimas iš po varžovo kojų be baudos sm sportas 
padla 1. niekšas, šunsnukis, suskis scom asmuo 
padla 2. kokainas scom 
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padla 3. degtinė scom svaigalai 
padla 4. (pl) plaukai scom 
padlyza padlaižys, pataikūnas scom 
padmaliovka forma dažams lieti sf dailininkai 
padnoškė 1. kojos pakišimas einančiam sf muštynės 
padnoškė 2. motociklo vieta kojai pasidėti sf 
padpolnai slaptai; klastingai adv kriminalinis 
padralinti sumušti, mušant subjauroti, sužaloti v 
padročinti 1. masturbuotis v vulg. intymūs santykiai 
padročinti 2. lytiškai santykiauti v 
padrūškė draugė, bičiulė sf merginos 
padsosas 1. kuro mišinio padavimo įtaisas, sklendė sm automobiliai 
padsosas 2. nuošalė sm sportas 
padsosnykas negrįžtantis į gynybą žaidėjas sm 
padstrikatelius skundikas sm 
padūchinti sumušti v 
padūduoti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v narkotikai 
padvalas rūsys sm 
padviratinėti važinėtis dviračiu v 
padvodkė povandeninis laivas sf 
padzatylkas pakaušis sm 
pafas patefonas sm 
pafazinti parūkyti v 
pafeilinti nepavykti, nepasisekti, sumauti v 
pafiozą prasukti ką nors gauti, parūpinti, pasipelnyti apgaulės būdu, sukčiaujant fr 
pafotkinti fotografuoti v 
pafotošopinti pakoreguoti „Photoshop“ programa v fotografija 
pagaidinti 1. įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v menk. intymūs santykiai 
pagaidinti 2. išprievartauti, priversti lytiškai santykiauti (vyrui – vyrą) v 
pagalį į kliurkę įbesti lytiškai santykiauti (apie vyrą) fr 
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pagalį numesti vyrui atlikti lytinį aktą iki galo, ejakuliuoti makštyje fr 
pagalys 1. penis sm 
pagalys 2. ejakuliacija sm sportas 
paganialinti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
pagauti nuskaityti, atpažinti įrašytą informaciją v kompiuteriai 
pagavorkė posakis sf 
pageiminti pažaisti v 
pagonas antpetis sm kariai 
paguglinti naršyti, ieškoti informacijos internete v 
paikė maisto porcija sf kaliniai 
paimprūvinti pagerinti, patobulinti v 
paimti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
paimti 2. išprievartauti moterį v 
paimti 3. susistabdyti pakeleivinį automobilį v 
paišyti priskirti, įrašyti, įtraukti v 
pajamti paimti v 
pajokas sausas davinys: konservai, buljonas, cukrus, džiūvėsiai ir pan. sm kariai 
pajuzinti naudoti, ekploatuoti v 
paka viso labo, sudiev interj 
pakaba 1. labai liesa mergina (ppr. apie manekenę) sf merginos 
pakaba 2. asmuo, kuriam tinka bemaž bet koks drabužis sf 
pakabas pakabukas, kaklo papuošalas sm merginos 
pakabinti 1. suvilioti, susipažinti, susidraugauti v 
pakabinti 2. užsikrėsti kokia nors liga v 
pakadrinti paflirtuoti, pavilioti, (mėginti) susipažinti, susidraugauti v 
pakalęs 1. nieko nepaisantis, dėl nieko nesirūpinantis, į nieką nekreipiantis dėmesio, ignoruojantis part 
pakalęs 2. drąsus, ryžtingas, savimi pasitikintis, šaunus part 
pakalęs 3. ką nors puikiai išmanantis, mokantis, sugebantis, specialistas part 
pakalęs 4. girtas part muzika 
pakarosinti nugvelbti, pavogti, pasisavinti v 
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pakasti nužudyti, užmušti v 
pakazūcha 1. išorinė gerovė, blizgesys, šaunumas, kai rodoma tai, kas geriausia, taip slepiant tai, kas bloga sf 
pakazūcha 2. pasirodymas, atlikimas sf parašiutininkai 
pakelti 1. išgerti svaigalų v svaigalai 
pakelti 2. sugebėti gerti ir neužmigti v 
pakelti 3. priversti varžovą pašokti į viršų imituojant metimą į krepšį v 
pakencelinti atšaukti, panaikinti v 
pakibti 1. dėl klaidos strigti, sustoti veikus (apie kompiuterį) v 
pakibti 2. pradėjus ką daryti negalėti sustoti; patikus imti ką nors nuolatos daryti, įsitraukti (į kokią nors veiklą), v 

 įjunkti 
pakimarinti 1. padykinėti, nieko prasmingo neveikti, patinginiauti, pasimuliuoti v 
pakimarinti 2. pamiegoti v 
pakimarinti 3. patikrinti, pažiūrėti, pasaugoti v 
pakirsti iš nugaros spirti varžovui į kojas v sportas 
paklodė didelės apimties straipsnis, rašinys sf žurnalistai 
pakrapyti apkumščiuoti, įkrėsti v muštynės 
pakrauti 1. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v sportas 
pakrauti 2. sumušti v studentai 
pakrauti 3. išgerti (ppr. svaigalų ) v svaigalai 
pakrauti 4. sugebėti gerti ir neužmigti v 
pakrauti 5. tendencingai pateikti tam tikrą informaciją v žurnalistai 
pakreizėti pasilinksminti, pasismaginti, pakvailioti, pajuokauti, smagiai pasišnekėti v 
pakryžkė padanga sf 
paksas dalyvis sm asmuo 
pakurti 1. įdiegti; paleisti veikti v 
pakurti 2. sukurti, įsteigti; suburti v 
palapkė palapinė sf 
palatkė palapinė sf 
paliofkė ryšio kabelis sf kariai 
paliotas euforinė būsena, didelis pasitenkinimas, apsvaigimas iš smagumo, laimės, malonumo sm svaigalai 
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paliubomu tikrai, būtinai, bet kuriuo atveju adv 
palka 1. penis sf 
palka 2. ejakuliacija sf 
palką numesti vyrui atlikti lytinį aktą iki galo, ejakuliuoti makštyje fr intymūs santykiai 
palkanas pulkininkas sm kariai 
paloginti pagalvoti, pamąstyti v 
pamada kosmetiniai dažai sf merginos 
pamajačinti duoti ženklą mobiliuoju telefonu, skambtelėti, žybtelėti v 
pamajakinti duoti ženklą mobiliuoju telefonu, skambtelėti, žybtelėti v 
pamcė pamoka sf 
pameilinti atsiųsti elektroniniu paštu, atsiųsti elektroninį laišką v 
pamyžti išsigąsti, pabūgti, įsibaiminti, iš baimės netekti žado, jėgų v 
pamoinas 1. bjaurus, niekšingas, šlykštus adj 
pamoinas 2. prastas, nebemadingas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, pigus, beviltiškas, nenusisekęs, nykus ir pan. adj 
pampardukas lyrinis subjektas sm 
pamparūra temperatūra sf 
pampersas higieninis paketas sm merginos 
panasonas "Panasonic“ gaminys sm 
pancė mergina sf intymūs santykiai 
panešti atsiduoti, dvokti, smirdėti v 
paniatkes valdyti kalbėti apgalvotai (vart. kaip perspėjimas), atsakingai rinkti žodžius kalbant fr 
panička mergina sf 
paniūchinti įtraukti per nosį narkotikų; kvaišintis uostomaisiais narkotikais v narkotikai 
pankas laisvų pažiūrų, originalus, neįprastai, netradiciškai veikiantis asmuo smob 
pankeris pankas sm muzika 
pankovas 1. originalus, neįprastas, netradiciškas, keistas adj 
pankovas 2. pankų stiliaus adj 
pankūcha 1. rokas sf 
pankūcha 2. netvarkingas, trankus, greito tempo kūrinys sf muzika 
pankūša pankas scom 
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panoizinti 1. patriukšmauti, kelti triukšmą v 
panoizinti 2. garsiai, triukšmingai, trankiai groti v 
panoramkė panoraminiai vaizdai, nuotraukos sf 
panosas viduriavimas sm 
panti savimi, savo jėgomis pasitikinti mergina sf 
papa vadovas, viršininkas sm žurnalistai 
paparacinti slapčia arba persekiojant fotografuoti garsenybes v fotografija 
papasuoti perduoti kamuolį v 
papešti 1. išgerti (ppr. svaigalų) v 
papešti 2. parūkyti v 
papigeišikas pigus adj 
papigiai 1. dėvėtų drabužių parduotuvė adv 
papigiai 2. pigiai adv 
papigiaiskai pigiai adv 
papigiaiskas pigus adj 
papigiaju pigiai adv 
papilti sugadinti, sulaužyti, sudaužyti, sudėvėti, suniokoti v 
papinykas liemenėlė sm merginos  
papirusas tualetinis popierius sm 
papyzdelinti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
paplavokas 1. keistas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo sm 
paplavokas 2. lengvabūdis, plevėsa, vėjavaikis sm 
paplyvokas plūdė sm žvejai 
papnešėlis liemenėlė sm 
paponešis liemenėlė sm 
papostinti atsiųsti, nusiųsti, paskelbti, parašyti viešai (internete) v 
paprastutė 1. prostitutė sf 
paprastutė 2. paprasta, niekuo neišsiskirianti, pernelyg dėmesio netraukianti mergina sf niek. asmuo 
paprikolinti pajuokauti, papokštauti, pašmaikštauti; pasidalyti smagiomis naujienomis, nustebinti v 
paprikolu dėl įdomumo, smagumo, nuotykio; nerimtai adv 
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papus dėti nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti fr 
paradkė paradinė uniforma sf kariai 
paraninti imti veikti v kompiuteriai 
paraša 1. prastos kokybės, niekam tikęs, nieko vertas, pigus daiktas, dalykas sf sg 
paraša 2. tualetas, išvietė (kalėjime ppr. aukštas katilas su metaliniu dangčiu) sf sg kaliniai 
paraša 3. išmatos sf sg 
paraša 4. šiukšlės, atliekos sf sg 
paraša 5. policija sf sg 
parašas tualetas, išvietė sm kaliniai 
parašinti smarkiai mušti norint pažeminti mušamąjį v muštynės 
parašokas haliucinogeninis miltelių pavidalo narkotikas sm narkotikai 
parasonas skėtis sm merginos 
parauti gauti, įgyti, parūpinti turėti, surasti v 
paravozas 1. marihuanos rūkymo būdas, kai suktinė apžiojama iš kito nei įprastai galo ir dūmai pučiami į pirmąjį sm narkotikai 
 suktinės galą apžiojusio partnerio burną 

paravozas 2. kas daug rūko, rūkalius sm 
paravozikas marihuanos rūkymo būdas, kai suktinė apžiojama iš kito nei įprastai galo ir dūmai pučiami į pirmąjį sm 
 suktinės galą apžiojusio partnerio burną 

parčius vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sm muzika 
parda parduotuvė sf 
pardafkė parduotuvė sf 
pardė parduotuvė sf 
pardon atsiprašau interj 
pardoškė parduotuvė sf 
paredžektinti atmesti kaip netinkamą, neatitinkantį nuostatų, taisyklių v 
pareiti 1. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės v 
pareiti 2. susirgti, sunegaluoti, suprastėti (apie sveikatą) v 
pareiti 3. patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
parepierinti pataisyti, patvarkyti v 
pareportinti pareikšti, pranešti v 
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parfumas kvepalai, odekolonas sm 
parinti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
parintis 1. irzti, dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą v refl muzika 
parintis 2. sielotis, išgyventi, liūdėti, kankintis, būti apimtam depresinės nuotaikos, pulti į neviltį v refl 
parintis 3. drovėtis, spyriotis v refl 
parišti 1. liautis, mesti, baigti ką daryti, pvz., gerti, vartoti narkotikus, draugauti ir kt. v 
parišti 2. sugauti, užtikti, pastebėti ką nors neleistina darant v 
parišti 3. suimti, areštuoti v 
parišti 4. suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
parkė nesklandumas, problema, rūpestis, sutrikimas sf 
parkės nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, sunkios, kankinančios mintys, liūdesys, sf pl baikeriai 
 slogumas, depresinė nuotaika 

parkėse sėdėti sielotis, išgyventi, liūdėti, kankintis, būti apimtam depresinės nuotaikos, pulti į neviltį fr 
parnutas nudurtas part muštynės 
paroš parodyk v indecl 
parpalas kas daug kalba, plepys sm iron. intymūs santykiai 
parpumpuoti keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. v 
 iš kito šaltinio į savąjį 

parsikočioti keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. v refl kompiuteriai 
 iš kito šaltinio į savąjį 

partis vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sm muzika 
partišinas disko sritis sm kompiuteriai 
partizankės šiltos kelnės sf pl merginos 
parūrinti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v muštynės 
parūrinti 2. išprievartauti (ppr. analiniu būdu) v 
parūrinti 3. sumušti v muštynės 
parūrinti 4. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v 
parvilkti keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. v 
 iš kito šaltinio į savąjį 

pas bomžus į dušą fr euf. 
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pas Čiurlionį šlapintis, į tualetą fr euf. 
pas nykštukus šlapintis, į tualetą fr euf. 
pasadkė sėdėsena; poza, kūno laikysena sf 
pasagas sumesti pradėti gyventi kartu nesusituokus fr 
pašaipa studentui mokama 41 lito pašalpa sf studentai 
pasakei ir nušalo kaip pasakei, taip ir bus fr 
pasakų namelis tualetas, išvietė fr 
pašalui eiti sunkios pagirios fr svaigalai 
pasas kamuolio perdavimas sm 
pasatikas automobilis „Volkswagen Passat“ sm automobiliai 
paščiorka vadų pagyrimas ar padėka sf kariai 
paserfinti važinėtis v 
pasibrausinti panaršyti, paieškoti informacijos internete v refl 
pasididžiavimas nekelia galvutės nevyksta erekcija fr 
pasidrabstyti važinėtis dviračiu v refl 
pasidročinti lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
pasidulkinimas rytinis redakcijos susirinkimas sm žurnalistai 
pasidulkinti 1. lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
pasidulkinti 2. sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
pasiduoti sektis ką daryti v refl 
pasifotkinti pasifotografuoti v refl 
pasigaidinti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
pasigaidintojas nevykėlis, neišmanėlis, nemokša, žioplys smob 
pasigaminti dalyvauti rytiniame susirinkime v refl žurnalistai 
pasigauti užsikrėsti venerine liga v refl 
pasiimti pasiekti, išvystyti (apie greitį) v refl 
pasikatalinti pasivažinėti v refl 
pasikaustęs ką nors puikiai išmanantis, mokantis, sugebantis, įgudęs, asas part 
pasikaustyti puikiai ką nors išmanyti, išmokti, įsisavinti, kam nors pasiruošti v refl 
pasikelti įsivaizduoti, pūstis, vaizduotis, dėtis pranašesniu už kitus v refl 
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pašikti sugadinti, apkartinti, sumauti, pridaryti rūpesčių, sutrukdyti; ko pavesto neatlikti v muzika 
pašikučių dauboj pažibutes rinkti dėl žioplumo nesugebėti ko nors padaryti, atlikti, susimauti fr etiketas 
Pašilai Vilniaus Pašilaičių mikrorajonas sm pl sb 
pasilaižyti pasibučiuoti v refl 
pasilazdavoti draugiškai šaipytis vienam iš kito v refl 
pasimachalinti pasimušti v refl muštynės 
pasimaišęs ką nors itin mėgstantis, kuo nors labai besidomintis, didelis gerbėjas, sirgalius, aistruolis part 
pasimauti apsigauti, suklysti, likti kvailio vietoje v refl 
pasinešioti pasivažinėti v refl automobiliai 
pasinešti smarkiai ką pamėgti, įjungti; žavėtis, domėtis v refl 
pasipilti pasigerti v refl svaigalai 
pasipisti lytiškai santykiauti v refl vulg. intymūs santykiai 
pasipyzdavoti įžeidinėti, pasityčiotis, pasišaipytis, paužgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v refl 
pasiplauti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti,  v refl 

 pasprukti, pabėgti 
pasipoginti šokant minioje per koncertą (ppr. roko) trankytis vieniems į kitus v refl muzika 
pasiprikolinti pajuokauti, papokštauti, pašmaikštauti; pasidalyti smagiomis naujienomis, nustebinti v refl 
pasipuošti pasigerti v refl svaigalai 
pasipūsti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v refl 
pasirašyti dėl ko nors sutikti, pritarti v refl 
pasiseilioti pataikaujančiai kalbėti siekiant įsiteikti v refl 
pasišikti suklysti, susimauti, nepateisinti vilčių, neatlikti kas pavesta, nepateisinti pasitikėjimo v refl muzika 
pasišiukšlinti suklysti, susimauti, nepateisinti vilčių, neatlikti kas pavesta, nepateisinti pasitikėjimo v refl 
pasišparinguoti susimušti, susikauti, susikibti už atlapų v refl 
pasistoti sustandėti (apie penį) v refl 
pasiteplioti pasitepti, įtrinti v refl kosmetika 
pasitepti suvartoti heroino; apsikvaišinti heroinu v refl 
pasitūsavoti pasilinksminti, pasismaginti, pašėlti, pasiausti, papramogauti v refl svaigalai 
pasitūsyti pasivaikščioti, pasibastyti; leisti laiką, papramogauti v refl 
pasitvarkyti 1. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v refl sportas 
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pasitvarkyti 2. lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
pasiurpraizinti padaryti staigmeną v refl 
pasiųsti 1. nepriimti, atmesti, išvaryti, išmesti, pašalinti, neleisti ko daryti v refl 
pasiųsti 2. išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti v refl 
paskraulinti junginėti TV kanalus v 
paškudnas atstumiantis, bjaurus, negražus, šlykštus adj 
paškustva nešvankybė, nepadorus dalykas sf 
paslenguoti kalbėti slengu v 
pašol nachui atstok, atsikabink, nelįsk, dink, traukis, nešdinkis; užsičiaupk fr vulg. muštynės 
pasoluoti atlikti solo partiją v muzika 
pastatyti nupirkti išgerti (svaigalų) už ką nors atsilyginant v 
paštirinti nudurti, nusmeigti v muštynės 
pastrigti įstrigti, negalėti išvažiuoti, užsibūti vienoje vietoje v 
pastukinti paskųsti v 
pasuoti perduoti kamuolį v sportas 
pašutęs blogas, prastas, niekam tikęs, nieko vertas, nykus, nepasisekęs ir pan. part 
pasvordas slaptažodis sm 
patepti išgerti svaigalų v 
patesdraivinti išbandyti veikimą v kompiuteriai 
paticharinku slapčiomis, tylomis adv 
patiesti smogti, trenkti, vožti, kad nugriūtų v muštynės 
patranka pistoletas sf muštynės 
patranzais stabdant pakeleivius automobilius, autostopu adv 
patraukti įjunkti, pamėgti, susižavėti, susidomėti v 
paturbinti pagerinti, patobulinti v 
patvarkyti 1. išgerti tam tikrą kiekį svaigalų v svaigalai 
patvarkyti 2. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
paukščių kalba 1. nesuprantama užsienio kalba fr 
paukščių kalba 2. nesuprantamas dalykas fr 
paukščių maistas sausi pusryčiai, dribsniai fr 
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pavadaškė pavaduotoja sf 
pavadokas pavadėlis sm žvejai 
pavarymas apkalbos, šmeižtas, keiksnojimas sm 
pavaryti 1. (puikiai) atlikti, padaryti, įvykdyti, pasirodyti v 
pavaryti 2. kaip nors stebinančiai, netikėtai, neįprastai, nelauktai pasielgti, ką netikėto pasakyti v 
pavaryti 3. (įstengti) lytiškai santykiauti v 
pavaryti 4. ejakuliuoti v 
pavaryti 5. apkalbinėti, apšmeižti, užgaulioti, keiksnoti v 
pavaryti 6. išgerti svaigalų v svaigalai 
pavarotas linkis, posūkis, vingis sm kinas 
pavesti nuvilti, nepateisinti vilčių, pasitikėjimo, ko pavesto neatlikti v 
pavežti įstengti susidoroti, tverti v 
pavydelnikė pavydi mergina sf 
pavyškė paaukštinimas laipsniu sf skautai 
pažėti pažiūrėti v 
pažymkė pažymių knygelė sf 
pazoras gėda, negarbė sm 
pazorinti užtraukti gėdą v 
pazubrinti pasimokyti v 
pazūminti pakeisti vaizdo mastelį v kompiuteriai 
pazvanyti paskambinti (telefonu) v 
PCHD diena, kai nuodugniai tvarkoma teritorija abr kariai 
pčiolė mergina sf 
peckelis dailininkas, tapytojas smob dailininkai 
Pedagoškė Vilniaus pedagoginis universitetas sf sb 
pedalas 1. smūgis į bosinį būgną sm muzika 
pedalas 2. homoseksualistas, gėjus sm vulg. muštynės 
pedaliažas lengvas ir greitas važiavimas pavėjui sm sportas 
pedas 1. pedofilas sm 
pedas 2. homoseksualistas, gėjus sm 
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pedas 3. Vilniaus pedagoginis universitetas sm 
pederastkė vyriška rankinė sf 
pederastų muzika klasikinė muzika fr muzika 
pederis homoseksualistas, gėjus sm 
pedesulka 50 gramų degtinės sf svaigalai 
pedikas 1. pedofilas sm 
pedikas 2. homoseksualistas, gėjus sm 
pedikas 3. Vilniaus pedagoginis universitetas sm 
peidžas interneto svetainė sm kompiuteriai 
peintas kompiuterinė piešimo programa sm 
peistinti įklijuoti iškirptą, nukopijuotą medžiagą, jos dalį v 
pejotas kaktuso žiedas sm narkotikai 
pelenė daug rūkantis asmuo, rūkalius (ppr. apie merginą) sf rūkalai 
peliukas penis sm intymūs santykiai 
pelkių undinė negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina fr 
pelkių Vanda 1. kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė fr 
pelkių Vanda 2. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina fr merginos 
pem penkiasdešim num skaičiai 
penalkė 11 metrų baudinys sf sportas 
pendelis 1. spyris į užpakalį sm muštynės 
pendelis 2. 11 metrų baudinys sm sportas 
pendelių išrašyti prispardyti fr 
penkiakiaušė audinė automobilis „Audi“ fr automobiliai 
penkis duoti pasisveikinti fr etiketas 
penzelis teptukas sm dailininkai 
pepkė plūdė sf 
per bortą stumti mesti, palikti (draugą, draugę) fr 
per fasadą duoti smogti, trenkti į veidą; sumušti fr 
per fuksą atsitiktinai, netyčia, netikėtai, per stebuklą fr 
per jausmus važiuoti 1. graudinti, jaudinti fr 
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per jausmus važiuoti 2. skaudinti, užgauti širdį fr 
per karšenkę gauti gauti smūgį per sprandą fr 
per nervus groti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti fr 
per pagalį per prievartą, didelėmis pastangomis fr 
per pusę perpisti smarkiai sumušti fr muštynės 
per snukį užvažiuoti smogti, trenkti į veidą fr 
per subinę padaryti 1. lytiškai santykiauti ar išprievartauti analiniu būdu fr 
per subinę padaryti 2. įveikti, nugalėti, sutriuškinti fr 
per vepelę užtvatinti smogti, trenkti į veidą fr 
perdalynė užpakalis, sėdynė, subinė sf 
perdavimais maitinti daug kartų perduoti kamuolį fr sportas 
perdila nevykėlis, nevėkšla, susimovėlis, žioplys scom 
pereboras 1. pasigėrimas, svaigalų padauginimas sm svaigalai 
pereboras 2. persistengimas, pernelyg didelis užsimojimas sm 
pereboras 3. grojimas gitara po vieną stygą sm muzika 
perechodas 1. perėjimas sm 
perechodas 2. įmantrus muzikinis perėjimas iš takto į taktą (apie būgnus) sm muzika 
perechodniakas pereinamojo modelio automobilis sm automobiliai 
peredačius rankenėlė pavaroms perjungti sm sportas 
peredazirofkė perdozavimas sf narkotikai 
peregaras nuo girto asmens sklindantis blogas kvapas, dvokas, smarvė sm 
peregrūzas perkrova sm muzika 
perekūpas perpardavinėtojas, perpirkėjas, supirkėjas smob 
peremičkė perėjimas į kitą PCB pusę sf 
peresmoukas rūkomųjų narkotikų perdozavimas sm narkotikai 
perestukinas blogas mokinys, dvejetukininkas (personažo iš rusiško animacinio filmuko pavardė) sm 
perevodkė verstinis straipsnis sf žurnalistai 
perichodas pereinamojo modelio automobilis sm automobiliai 
pėrikas maža dozė, kai viena marihuanos cigaretė rūkoma pakaitomis sm narkotikai 
perkalti pereksponuoti v fotografija 
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perkrauti paleisti iš naujo (ppr. apie kompiuterį) v 
perlaužti išgerti (ppr. alkoholio) v 
perlenkti padauginti, per daug pridėti v 
permyžti išsigąsti, pabūgti, įsibaiminti, iš baimės netekti žado, jėgų v 
permušimas kai kalbant pašnekovui rodomas žurnalistas arba jis pats kitu planu, kad susimontuotų vaizdas sm žurnalistai 

 karpant garsą 
peroksidinė ryškiai dažyta blondinė sf 
peroksidka ryškiai dažyta blondinė sf 
perpisti sumušti v niek. muštynės 
persikas amfetaminas sm narkotikai 
peršikti išsigąsti, pabūgti, įsibaiminti, iš baimės netekti žado, jėgų v 
persilaužti atsikratyti priklausomybės nuo narkotikų įveikus abstinencijos sindromą v refl narkotikai 
persimesti galynėtis, lenktyniauti, varžytis v refl 
persinešti keisti seną pomėgį nauju v refl 
persiprašyti atsiprašyti v refl 
persniakas didelis žiedas sm 
perspjauti įveikti, nugalėti, nurungti, sutriuškinti v 
pešti rūkyti v rūkalai 
petelnė keptuvė sf 
petelnę graužti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr 
petiorka penkių atšakų laido antgalis sf muzika 
petūchas 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
petūchas 2. kas lytiškai išnaudojamas arba iš kurio lytiškai tyčiojamasi sm asmuo 
pežas automobilis „Peugeot“ sm automobiliai 
pėžėkas automobilis „Peugeot“ sm automobiliai 
pezesiai tuščios kalbos, kliedesiai, nusišnekėjimas sm pl 
pezėti paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
pezėtojas kas paisto nesąmones, nusišneka, nusikalba, tauškia niekus sm 
piadkė suktinės filtras sf narkotikai 
piatačiokas 1. vietoj filtro naudojamas kartono gabaliukas sm 
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piatačiokas 2. vartininko zona sm sportas 
piatisotas automobilis „Mercedes Benz 500 SL“ sm automobiliai 
piatka marihuanos cigaretės likutis sf narkotikai 
picas kepti vemti fr euf. 
pidarynas gėjų rinkimosi vieta, klubas sm 
pideras 1. homoseksualistas, gėjus sm 
pideras 2. menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė sm 
piderastas menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė sm 
piderastiškas blogas, prastas, niekam tikęs, nieko vertas, sunkus, beviltiškas, nykus, vargingas, nepasisekęs ir pan. adj parašiutininkai 
piderastynas vieta, kurioje renkasi homoseksualistai, gėjai sm 
piderkė kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose) sf kariai 
pidisiūnė 50 gramų degtinės sf svaigalai 
pidisokas 1. 50 litų kupiūra, 50 litų, penkiasdešimtinė sm 
pidisokas 2. 50 gramų degtinės sm svaigalai 
pielinti 1. erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
pielinti 2. priekaištauti, graužti v 
pielinti 3. eiti, važiuoti, vykti, keliauti, traukti v 
pielinti 4. lėtai važiuoti automobiliu v automobiliai 
pielinti 5. groti v 
piemeniozas pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją smob menk. intymūs santykiai 
pienelis 1. aguonų nuoviras sm narkotikai 
pienelis 2. iš aguonų bėgantis skystis sm narkotikai 
pienelis 3. piene išvirta marihuana sm narkotikai 
pieriedačius legalus smulkusis siuntinys sm 
piernikai tėvai sm pl 
piernikas automobilis „VAZ 2101“ sm automobiliai 
pieška šachmatų figūra pėstininkas sf sportas 
pieštukas penis sm euf. intymūs santykiai 
pieva nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai sf 
pievas kalbėti paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus fr 
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pifą graužti neišdegti, nepasisekti, nieko nelaimėti, likti kvailio vietoje fr 
pifas penis sm intymūs santykiai 
pifomansas pasirodymas, atlikimas; vaidinimas sm skautai 
pijaras viešieji ryšiai; populiarinimas, reklamavimas sm žurnalistai 
pijarinis reklaminis adj 
pijarinti garsinti, populiarinti, reklamuoti v 
piksas paveikslėlis, nuotrauka sm 
pilaitė bendrabučio kambarys sf 
pilylinti groti gitara v muzika 
pilkė kamuolys sf sportas 
pilstyti daug kalbėti, nepasakant esmės v 
pilstukas vandeniu skiestas techninis spiritas sm svaigalai 
pilstukininkas alkoholio prekeivis smob 
pilti gerti (ppr. svaigalus) v svaigalai 
pilvasesė laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė sf 
pimpalą kišti lytiškai santykiauti (apie vyrą) fr 
pimpas penis sm 
pimpeškės labai prigludusios, aptemptos kelnės sf pl 
pina 11 metrų baudinys sf sportas 
pinalkė 11 metrų baudinys sf sportas 
pinda 1. lepūnas, išpaikėlis scom 
pinda 2. moters lytiniai organai, makštis scom vulg. intymūs santykiai 
pindiulį įsegti įspirti fr 
pindiūrinti sunkiai, eiti, vilktis, kėblinti v 
pinenzai pinigai sm pl 
pinginti tikrinti serverio greitį milisekundžių tikslumu v kompiuteriai 
pingvinas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
pinigam pumpuotis pelnui eiti fr kompiuteriai 
pinigus kalti uždirbti, gauti, pelnyti darbu fr 
pinigus suvirinti pragerti pinigus fr 
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pinokis 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
pinokis 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm euf. intymūs santykiai 
pirdalas niekai, niekalas, bevertis dalykas sm 
pirdį sušikinti supykinti fr 
pirdyla homoseksalistas, gėjus sm 
pirdolinti dingti, nešdintis, pasišalinti, trauktis v 
pirigaras dvokas nuo prisigėrusio asmens (ppr. kitą rytą) sm svaigalai 
pirikūras pertraukėlė, ppr.skirta parūkyti sm muzika 
pirklys kalinys meistras, vadovaujantis gamybai zonoje sm kaliniai 
pirštas penkių atšakų laido antgalis sm muzika 
pisbalis linksmybės su laisvo elgesio merginomis, prostitutėmis sm 
pisguirė maža žuvytė sf žvejai 
pisiūcha kompiuteris sf kompiuteriai 
pisiukas kompiuteris sm 
pisliava nesusipratimas, nesąmonė, painiava, absurdas sf vulg. 
pislys 1. mergišius, mergininkas, lovelasas sm prasivardžiavimas 
pislys 2. penis sm intymūs santykiai 
pisnia nereikalingas vargas, pastangos sf 
pisniaus nugara ligonis fr 
pisnys ligonis sm 
pispankis kas dedasi panku sm 
pisspuogis jaunatviškas (brendimo) spuogas sm vulg 
pistas pistoletas sm 
pisti 1. lytiškai santykiauti v vulg. 
pisti 2. smogti, trenkti, vožti v vulg. muštynės 
pisti 3. niekuo nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti v 
pisti 4. erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
pisti 5. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti v 
pistis 1. lytiškai santykiauti v refl 
pistis 2. muštis v refl 
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pistis 3. trenktis į ką; padaryti avariją v refl intymūs santykiai 
pistis 4. sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
pistuvas penis sm euf. intymūs santykiai 
pisulka 1. rašliava; niekinis dokumentas sf 
pisulka 2. penis sf intymūs santykiai 
pisuoklis mergišius, mergininkas, lovelasas sm intymūs santykiai 
pitakas 1. 5 litai, penklitis sm pinigai 
pitakas 2. automobilis „BMW 5“ sm automobiliai 
pitakis 5 litai, penklitis sm pinigai 
Piteris Sankt Peterburgas sm 
pitiorka automobilis „BMW 5“ sf automobiliai 
pitočinti valgyti, krimsti v 
pitonas penis sm euf. intymūs santykiai 
pivasius alus sm svaigalai 
pivukas alus sm svaigalai 
pizė 1. moters lytiniai organai, vagina sf vulg. intymūs santykiai 
pizė 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sf 
pizė batai nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai fr 
pizė kazė karabasas riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr 
piziokas moters lytiniai organai, vagina sm vulg. intymūs santykiai 
piziukas riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm 
pižonas išlepėlis, pasipūtėlis smob 
pycharius narkomanas, vartojantis rūkomuosius narkotikus; kas rūko marihuaną sm narkotikai 
pychas įvairūs rūkomieji narkotikai, marichuana, kanapės sm narkotikai 
pychinti vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v narkotikai 
pychnulinti vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v narkotikai 
pychtelinti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v baikeriai 
pydorius homoseksualistas, gėjus sm 
pylkė (futbolo) kamuolys sf sportas 
pypauti reikšti nepagrįstą nuomonę, priešgyniauti v 
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pypinti eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
pypsnys automobilio signalas sm automobiliai 
pyškalka šaižiai skambanti lėkštė sf muzika 
pystas pistoletas sm 
pyzda 1. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės sf 
pyzda 2. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sf 
pyzda 3. tiek to, bala nematė, nesvarbu, nusispjaut, velniop sf 
pyzda 4. moters lytiniai organai, vagina sf intymūs santykiai 
pyzda 5. instrumento lizdas kištukui sf vulg. muzika 
pyzda 6. kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose) sf 
pyzdabolas 1. nerimtas asmuo, niektauza, pliurpa sm 
pyzdabolas 2. paauglių žaidimas, kai visi sustoję ratu vienas kitam spiria minkštą medžiaginį kamuoliuką sm 
 (svarbu, kad kamuoliukas visą laiką išliktų ore nenukrisdamas ant žemės) 

pyzdabolininkas žaidimo, kai visi sustoję ratu ir vienas kitam spiria minkštą medžiaginį kamuoliuką, žaidėjas smob 
pyzdaką nuduoti sumušti fr muštynės 
pyzdauskas riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm 
pyzdavotas blogas, prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, sunkus, beviltiškas, nykus, vargingas, adj 

 nepasisekęs ir pan. 
pyzdavoti įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
pyzdavotis įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v refl vulg 
pyzdėc 1. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv vulg. 
pyzdėc 2. velniop, kaip blogai adv vulg. 
pyzdėc 3. ypač, itin, labai adv 
pyzdėc 4. labai geras (su pasigėrėjimu) adv 
pyzdėlinti 1. kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
pyzdėlinti 2. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti, priekaištauti v vulg. 
pyzdervanka 1. valkata scom 
pyzdervanka 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
pyzdesiai tuščios kalbos, kliedesiai, nusišnekėjimas sm pl 
pyzdinti 1. smogti, trenkti, vožti, mušti v muštynės 
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pyzdinti 2. eiti, bėgti, važiuoti, vykti, keliauti v 
pyzdinti 3. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v vulg. 
pyzdinti 4. vogti, gvelbti, savintis v 
pyzdintis muštis v refl 
pyzdy atlaužti išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr parašiutininkai 
pyzdy duoti išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr 
pyzdy gauti 1. būti sumuštam fr 
pyzdy gauti 2. 2. būti išbartam, sukritikuotam; iškeiktam, iškoneveiktam, išplūstam fr 
pyzdon pareiti sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės fr 
pyzdrinkšt barkšt interj 
pyzdu tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop adv 
pyzdukas mažas, žemas, smulkus, kresnas smob vulg. intymūs santykiai 
pyzdukas žalio molio suskis, mulkis, niekšas, šunsnukis fr etiketas 
pyzduliai 1. mušimas sm pl 
pyzduliai 2. barimas, kritika, keikimas, koneveikimas, plūdimas sm pl 
pyzdulių atlaužti 1. mušti fr 
pyzdulių atlaužti 2. išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr 
pyzdulių atrašyti išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr 
pyzdulių duoti išbarti, sukritikuoti, grūmoti; iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr 
pyzdulių gauti 1. būti sumuštam fr 
pyzdulių gauti 2. būti išbartam, sukritikuotam; iškeiktam, iškoneveiktam, išplūstam fr 
pyzdūnas suskis, mulkis, niekšas, šunsnukis sm 
pjafkė antausis sf muštynės 
pjankė išgertuvės sf 
pjaustyti groti gitara v muzika 
pjauti 1. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
pjauti 2. naudoti netausojant, nesaugant ar neteisingai, alinti, gadinti, laužyti, stekenti v 
pjauti 3. nevykusiai, nemokšiškai ką daryti v 
pjautis nederėti, netikti v refl kompiuteriai 
pjovimas situacija stalo tenise, kai žaidėjas atmuša kamuoliuką taip, kad jo skridimo trajektorija būtų sm sportas 
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 kuo sudėtingesnė 
pla pla pla ir taip toliau, ir panašiai interj 
placas rikiuotės aikštė sm kariai 
plafkės trumpikės, kelnaitės sf pl 
plaginas papildomas galimybes programai suteikiantis priedas sm kompiuteriai 
Plaktukas automobilis „Volvo 740 / 760“ sm automobiliai 
planas marihuana, hašišas, hašišo aliejus sm narkotikai 
plaščiadkė aikštelė sf sportas 
plaštakė 1. prostitutė sf 
plaštakė 2. dvirankis peilis sf muštynės 
plastikas hašišas, hašišo aliejus sm sg narkotikai 
plastilinas 1. prastos kokybės narkotikas sm sg narkotikai 
plastilinas 2. hašišas, hašišo aliejus sm sg narkotikai 
plastilinas 3. iš žydinčių kanapių gaunama narkotinė derva su žiedadulkėmis sm sg narkotikai 
plata spausdinto montažo plokštė (PCB ) sf 
platas spausdinto montažo plokštė (PCB) sm muzika 
platvikė kuoja sf žvejai 
plaukioti 1. nesuprasti, nesusigaudyti, nesuvokti esmės v studentai 
plaukioti 2. prastai mokėti, išmanyti; nemokšiškai atsakinėti v studentai 
plaukuosena šukuosena sf merginos 
plaukuotasis padarėlis penis fr euf. intymūs santykiai 
plaukuotos mintys mintys apie seksą, nepadorios mintys fr 
plautis išsisukti, vengti, kratytis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti v refl 
plavinėti 1. nesuprasti, nesusigaudyti, nesuvokti esmės v 
plavinėti 2. prastai mokėti, išmanyti; nemokšiškai atsakinėti v 
plavinėti 3. bastytis, šlaistytis, vaikštinėti be tikslo v 
pleibekas fonograma sm muzika 
pleibojus 1. vaikinas, kuris perdėtai rūpinasi savo išvaizda, dabita sm asmuo 
pleibojus 2. ekstazio rūšis sm narkotikai 
pleibojus 3. patrauklus, seksualus vaikinas, merginų numylėtinis, mergišius sm 
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pleijofai atkrintamosios varžybos sm pl sportas 
pleilistas grojamų muzikos kūrinių sąrašas sm kompiuteriai 
pleimeikeris įžaidėjas smob sportas 
pleiskanos aktyviai visuomenėje besireiškiantys visuomenės sluoksniai, grupės sf pl 
plėjeris ausinukas sm 
plenarkė plenarinis Seimo posėdis sf žurnalistai 
pleškinti fotografuoti v 
plėvė nepatikimas asmuo scom asmuo 
pležankės įsispiriamos paplūdimio basutės, šlepetės sf pl 
pliam toks nestiprus keiksmas interj 
pliauska 1. smuikas sf muzika 
pliauska 2. stalo teniso raketė, be specialiai smūgiams skirtos minkštosios medžiagos sf sportas 
pliončinti 1. painioti v 
pliončinti 2. painioti valą v žvejai 
plionkė 1. plėvelė stiklams tamsinti sf automobiliai 
plionkė 2. fotojuosta sf fotografija  
plionkė 3. sąmonė, budrumo būsena sf 
plionkė nutrūko prarado sąmonę, užmigo (ppr. apsvaigęs nuo svaigalų) fr svaigalai 
plionkei trūkti 1. prarasti sąmonę, užmigti (ppr. apsvaigus nuo svaigalų) fr svaigalai 
plionkei trūkti 2. netekti kantrybės, prarasti savitvardą fr 
pliūcha antausis sf 
pliusai klonezepamas (tokie vaistai) sm pl narkotikai 
pliušiena minkšti, pliušiniai žaislai sf 
pliuškis penis sm euf. intymūs santykiai 
plyšti pasikeisti, persimainyti v 
plyta 1. kelio ženklas „Įvažiuoti draudžiama“ sf 
plyta 2. didelis, sunkus senesnės laidos mobilusis telefonas, pvz., „Nokia 1611“ sf 
plyta 3. muzikos įrašų albumas sf muzika 
ploščius išsiblaškėlis, užuomarša sm 
plotas namai, kai išvykę tėvai, tinkami vakarėliui rengti; vakarėlis namuose sm 
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plotavoti linksmintis, smagintis, šėlti, siausti vakarėlyje v 
plotnai sėdi būti priklausomam, negalėti sustoti vartojus, būti įjunkusiam (ppr. į svaigalus ar kvaišalus) fr narkotikai 
plotnas 1. baisus, beskonis, pigus, prastas, siaubingas adj 
plotnas 2. absoliutus, didelis, visiškas adj 
plūdei mirti nekibti (apie žuvis) fr žvejai 
plūduras po išgertuvių miegantis apsivėmęs asmuo scom svaigalai 
plūgas nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo scom 
plūgo brolis nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, žioplys, vėpla, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo fr 
plunksna peilis sf kaliniai 
pluta galva sf 
po blatu naudojantis pažintimis fr 
po kaifu apkvaišęs nuo narkotikų fr narkotikai 
po prikolu dėl nuotykio, smagumo, juokais, nerimtai fr 
po prostu lenkų, gudų ir rusų kalbų mišinys, kuriuo kalba Vilniaus apylinkių gyventojai fr 
pochui tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop adv vulg 
pochuistas kas nieko nepaisantis, dėl nieko nesirūpinantis, į nieką nekreipiantis dėmesio, ignoruojantis asmuo smob 
podiumas Saulėtekio alėjos kieme esantis keliukas, kuriuo vaikštančias merginas nužiūrinėja ant suolelių sm 

 sėdintys vaikinai 
pofik tas pats, bala nematė, nesvarbu, nusispjauti, velniop adv parašiutininkai 
pogas tam tikras šokimo stilius, kai šokinėdami minioje koncerto (ppr. roko) dalyviai trankosi vieni į kitus sm sg 
pogintis šokant minioje per koncertą (ppr. roko) trankytis vieniems į kitus v refl muzika 
pogintojas kas šoka pogą smob muzika 
pointas 1. tikslas, priežastis sm 
pointas 2. esmė sm 
pointas 3. taškas (vertinimo matas) sm sportas 
pointas 4. tabletė sm 
pokas 1. smūgis sm 
pokas 2. dvejetas (pažymys) sm kariai 
policininkas 50 litų kupiūra, 50 litų, penkiasdešimtinė sm 
polifonkė polifoninė melodija sf 
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poliklinika alaus baras, aludė sf svaigalai 
polis policininkas smob 
polnas mudakas visiškas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys fr 
polny pyzdėc moterų tualetas fr 
ponas By penis fr euf. intymūs santykiai 
ponas Laimė penis fr euf. intymūs santykiai 
pontas 1. tikslas, priežastis sm 
pontas 2. esmė, įdomumas sm 
pontas 3. priedas, pagerinimas, patobulinimas sm 
pontavotis apsimesti, dėtis, vaizduotis v refl 
popierka dokumentas, raštas sf 
popkorninis nerimtas, lėkštas, be gilesnės minties, idėjos (apie filmą) adj 
popsas pigus, niekuo neypatingas, banalus, pasižymintis ne itin dideliu meniškumo lygiu, įtinkantis sm muzika 
 daugumos skoniui kūrinys (kūriniai); popmuzika 

popseris kas vaikosi madų, stengiasi įtikti daugumos skoniui ar seka juo sm 
popsinis pigus, niekuo neypatingas, banalus, pasižymintis ne itin dideliu meniškumo lygiu, įtinkantis adj 

 daugumos skoniui 
popsiškai banaliai, pigiai adv 
popsistas popmuzikos atlikėjas smob 
popsovas 1. pigus, niekuo neypatingas, banalus, pasižymintis ne itin dideliu meniškumo lygiu, įtinkantis adj muzika 

 daugumos skoniui 
popsovas 2. madingas, populiarus, masinio vartojimo adj 
popsūcha pigus, niekuo neypatingas, banalus, pasižymintis ne itin dideliu meniškumo lygiu, įtinkantis sf muzika 
 daugumos skoniui kūrinys (kūriniai); popmuzika 

popsuoti groti pigią, niekuo neypatingą, banalią, pasižyminčią ne itin dideliu meniškumo lygiu, įtinkančią v muzika 
 daugumos skoniui muziką 

porno pornografija sf indecl 
pornosaitas pornografijos tinklalapis sm 
pornūcha pornografija sf 
pornūškė 1. pornografija sf intymūs santykiai 
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pornūškė 2. kas labai prasto lygio, nekokybiškas, banalus, neskoningas sf muzika 
Poršas automobilis „Porsche“ sm automobiliai 
portugalas vilnietis (vartojama kalėjimuose ir Kaune) smob 
poškė viena iš parašiuto kupolo rūšių sf parašiutininkai 
pošlas ištvirkęs, nepadorus, nešvankus, vulgarus adj 
pošliakas ištvirkęs, nepadorus, nešvankus, vulgarus adj 
postas internetinė žinutė sm Programinė  
 įranga / Žaidimai /  

posteris 1. plakatas sm 
posteris 2. kas rašo žinutes internete sm 
postinti paskelbti, parašyti viešai (internete) v 
postmasteris elektroninio pašto funkcionavimą prižiūrintis asmuo smob kompiuteriai 
potencas potenciometras sm 
potencikas potenciometras sm 
prabazarinti kurį laiką kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
prabežkė žingsniai (krepšinyje) sf sportas 
prabrausinti paieškoti, panaršyti informacijos internete v 
pračekinti 1. patikrinti v 
pračekinti 2. pažiūrėti v 
prachodas prasiveržimas sm sportas 
pradročinti masturbuotis v 
praeiti tikti, tenkinti, patikti (iš bėdos) v 
pragaras ir rojus ekstazio rūšis fr narkotikai 
prageiminti pražaisti kompiuterinius žaidimus kurį laiką v 
pragulkė pasivaikščiojimas sf kaliniai 
prajovas įdomumas, smagumas sm 
prajungti smogti, trenkti, vožti, kad netektų sąmonės v kriminalinis 
prakalęs ką nors puikiai išmanantis, mokantis, sugebantis, įgudęs, asas part 
prakalinėti pardavinėti v narkotikai 
prakalti parduoti, realizuoti v 
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prakasas staigus pajudėjimas iš vietos, kai varomieji ratai prasisuka vietoje ir palieka žymes ant kelio dangos sm 
prakimarinti nepastebėti, pražiopsoti v žurnalistai 
prakišti pralaimėti, pralošti, būti nugalėtam, sutriuškintam v 
prakladkė 1. tarpinė sf automobiliai 
prakladkė 2. higieninis paketas sf merginos 
prakolas padangos sprogimas sm sportas 
prakopas staigus pajudėjimas iš vietos, kai varomieji ratai prasisuka vietoje ir palieka žymes ant kelio dangos sm 
prakukavalinti išsiaiškinti v 
pralaužti lytiškai santykiauti su nekalta mergina v intymūs santykiai 
praliotas 1. nevykęs, nesėkmingas darbas; nesėkmė, fiasko sm 
praliotas 2. kelias tarp garažų eilių sm 
praliotkę mušti nervintis, nerasti vietos, vaikščioti iš kampo į kampą fr 
pramazinti 1. nepataikyti (džn. sporte) v 
pramazinti 2. praleisti (progą, galimybę), ko nepadaryti v 
pramesti neįskaityti egzamino, įskaitos v studentai 
praminti praeiti, pravažiuoti v 
pramušti imti patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
prancų prancūzų kalba; prancūzų kalbos pamoka sm 
prapistašiknis homoseksualistas, gėjus sm 
prapisti 1. pralaimėti, pralošti v 
prapisti 2. kokiu nors būdu ko netekti (išleisti, pamesti, pralošti, pragerti ir pan.) v 
prariezas drabužio skeltukas sm merginos 
prašauti būti pranašesniam, turėti daugiau privalumų v 
prasičiūkinti išsiblaivyti, atsigauti; išsibudinti v refl 
prasikalęs ką nors puikiai išmanantis, mokantis, sugebantis, įgudęs, asas part 
prasikošti praeiti, pravažiuoti, pereiti, pervažiuoti; prasibrauti v refl 
prasikrušti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl kompiuteriai 
prašikti pralaimėti, pralošti v 
prasilaužti 1. ligi tol niekaip negalėjus ko padaryti, pagaliau įstengti (ppr. išmokti) v refl 
prasilaužti 2. išpopuliarėti v refl 
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prasimesti prasilenkti su tiesa v refl 
prasinešti 1. pereiti ką intensyviai darant (perkant, draugaujant su daug merginų ir pan.) v refl 
prasinešti 2. praeiti, pereiti, pravažiuoti, pervažiuoti; prasibrauti v refl 
prasipisti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
prasipūsti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v refl 
prasisukti sėkmingai be didelių pastangų pasiekti savo v refl 
praslysti sėkmingai be didelių pastangų pasiekti savo v 
prasteška laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf intymūs santykiai 
prasteškė laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
prastumti 1. parduoti v 
prastumti 2. sėkmingai įvykdyti, realizuoti, įgyvendinti v 
prastumti 3. išgarsinti, išpopuliarinti v muzika 
prastumti 4. įsiūlyti, įpiršti v 
prasukti 1. užeiti, užvažiuoti v 
prasukti 2. ką nors gauti, parūpinti, pasipelnyti apgaulės būdu, sukčiaujant v 
prasukti 3. sėkmingai įvykdyti, realizuoti, įgyvendinti v 
prasukti 4. išklausyti dainą ar pažiūrėti vaizdo įrašą v muzika 
prašviesti paaiškinti, išdėstyti, kad paaiškėtų; informuoti v 
praticharinti sekti, žvalgyti v 
pratyvnas 1. atstumiantis, bjaurus, šlykštus adj 
pratyvnas 2. nemalonus, nemielas; aršus, priešiškai nusiteikęs adj 
pratkės pratybos sf pl 
pratraukti lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
pratrysti daug ko padaryti, atlikti v 
pravalas nesėkmė, fiasko, žlugęs reikalas sm 
pravaryti 1. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v 
pravaryti 2. išprievartauti v 
pravaryti 3. nuvažiuoti kilometrų v 
pravaryti 4. prakalbėti v 
pravierka kontrolė viešajame transporte sf 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 176 puslapis iš 262 

pravodkė 1. aplink akis kosmetiniu pieštuku brėžiama linija sf merginos 
pravodkė 2. ilgintuvas, ilginamasis laidas sf 
prazonduoti sužinoti, išsiaiškinti v 
prėdkai tėvai sm pl 
prefas preferansas sm 
prėlinti patikti, traukti dėmesį, būti įdomiam, dominti, jaudinti, žavėti v 
prepmytingas paruošiamasis vadovų susitikimas sm 
preptymas vadovų komanda, atsakinga už seminaro ar kitokios veiklos organizavimą ir vedimą sm 
presingas aktyvus priešininko spaudimas aikštėje sm sportas 
preskonfas spaudos konferencija sm žurnalistai 
presrilysas spaudos pranešimas sm žurnalistai 
prezas prezidentas sm žurnalistai 
prezikas 1. prezervatyvas sm 
prezikas 2. prezidentas sm 
pribaltijcas Baltijos šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) gyventojas sm 
pribombasinti sumušti v 
pribūchinti pasigerti (svaigalų) v svaigalai 
pribumbasas 1. aksesuaras, priedas, pagerinimas, patobulinimas sm rokeriai 
pribumbasas 2. triukas, keistenybė, koks išsigalvotas dalykas sm 
priburti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti v 
pricepas operatorius sm žurnalistai 
prichaltūrinti prastai, blogai, atmestinai ką padaryti, atlikti v 
prichimičinti sutrikdyti ko veikimą, funkcionavimą, sugadinti v 
prichodas 1. narkotikų sukelta ekstazė, apkvaišimas sm narkotikai 
prichodas 2. malonumo potyris sm narkotikai 
prichujačinti pritvirtinti, prilipdyti, prisukti, įrengti ir pan. v automobiliai 
prichujarinti pritvirtinti, prilipdyti, prisukti, įrengti ir pan. v 
pričindalas 1. aksesuaras, priedas, pagerinimas, patobulinimas sm 
pričindalas 2. triukas, keistenybė, koks išsigalvotas dalykas sm 
pričindalas 3. gitara sm muzika 
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pričiosas šukuosena sm merginos 
pričioska šukuosena sm 
pričioskė šukuosena sf 
pričisonas šukuosena sm kariai 
pridobti sumušti v muštynės 
pridubasinti sumušti v 
pridurkas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
pridusti nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti ar kitaip reikštis v 
prie babkių pasiturintis, turtingas fr merginos 
prie bajerio mėgstantis juokauti, pokštauti, šmaikštauti; turintis humoro jausmą fr intymūs santykiai 
prie bazaro kalbus, plepus, šnekus fr 
prie matraco prisiūti nužudyti miegantį žmogų fr 
prie mėsos apkūnus, stambus, storas fr 
prie staklių į darbą fr 
prie tumbos stovėti eiti kuopos tvarkdario pareigas fr 
priekiai moters krūtinė, krūtys sm pl 
priekis scenos priekyje stovintys garso monitoriai sm sg muzika 
prieplauka keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis scom 
prieš altorių klūpėti vemti į unitazą fr 
prieš altorių sėdėti vemti į unitazą fr baikeriai 
prietranka kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
prifaktūrinti primaišyti daug dažų v dailininkai 
prigrūzinti įkalbėti, įtikinti, psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių minčių, idėjų v 
prijomas 1. gudrybė, gudriai sugalvotas veiksmas sm 
prijomas 2. kovų meno veiksmas sm muštynės 
prikabai priekabės, kliautys sm pl 
prikabinti pakviesti ką nors kartu, paimti su savimi v 
prikalti įkalbėti, įtikinti v narkotikai 
prikepti prigaminti, prikurti, prirengti, priruošti (ppr.daug ir greitai) v 
prikibęs esantis netoli, gretimais part 
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prikimarinti prirūkyti narkotikų v narkotikai 
prikolas 1. juokelis, sąmojis, pokštas; netikėtumas, staigmena sm 
prikolas 2. keistas, komiškai besielgiantis ar atrodantis asmuo sm asmuo 
prikolas 3. pramanas sm 
prikolas 4. gudrybė, neįprasta, papildoma funkcija sm baikeriai 
prikolinti juokauti, pokštauti, šmaikštauti; pasakoti smagias naujienas v 
prikolintis juokauti, pokštauti, šmaikštauti; dalytis smagiomis naujienomis v refl 
prikolistas pokštininkas, linksmuolis, juokdarys sm 
prikolnas 1. dailus, gražus, puikus, madingas, originalus, skoningas ir pan. adj 
prikolnas 2. įdomus, šaunus; juokingas, šmaikštus adj muzika 
prikruntasai ant motociklo rankenos kabinami pakabukai sm pl rokeriai 
prikurytelis įtaisas cigaretei pridegti; žiebtuvėlis sm automobiliai 
prikurkė įtaisas cigaretei pridegti sf automobiliai 
prilaikyti turėti v 
prilipinti nužudyti miegantį žmogų v 
prilizonas kosmetinėmis priemonėmis sutepti prigludę plaukai sm 
primarijus pirmasis smuikas sm muzika 
primesti 1. pagalvoti, pamanyti, sugalvoti; įsivaizduoti v 
primočkė bet koks specifiškai gitaros garsą keičiantis įtaisas sf muzika 
printeris spausdintuvas sm žurnalistai 
printinti spausdinti v kompiuteriai 
priot stimuliuoti, veikti (apie narkotikus) v indecl narkotikai 
pripievas priedainis sm muzika 
pripirkti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
pripiskė priekabės, kliautys sf 
pripyska vaišės ar šventė, rengiama naujiems nariams neformaliai įsilieti į kolektyvą sf žurnalistai 
pripyskė vaišės ar šventė, rengiama naujiems nariams neformaliai įsilieti į kolektyvą sf 
priplaukęs keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis part 
pripūliuoti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti v 
pripumpuoti 1. psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių minčių, idėjų v 
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pripumpuoti 2. priversti suvartoti dozę (apie narkotikus) v narkotikai 
pripūsti 1. apvaisinti v intymūs santykiai 
pripūsti 2. papasakoti, prikalbėti v kriminalinis 
prirašymas vaišės ar šventė, rengiama naujiems nariams neformaliai įsilieti į kolektyvą sm 
prirašyti apkaltinti v 
priregistruoti priimti naujoką į kamerą v kaliniai 
pririšti susieti tik su vienu ryšio operatotriumi (apie mobilųjį telefoną) v 
prisabačinti 1. pritvirtinti, prilipdyti, prisukti ir pan. v 
prisabačinti 2. nužudyti, užmušti v 
prišaudyti lytiškai santykiauti v intymūs santykiai 
prisibazarinti prisikalbėti, prisišnekėti v refl 
prisikačialinti prisitreniruoti, prisikilnoti sunkumų v refl 
prisikasti prieiti, pasiekti v refl 
prisiklijuoti negalėti atplėšti akių, dėmesio nuo ko, neatstoti nuo ko v refl 
prisiknisti 1. prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių v refl 
prisiknisti 2. surasti priekabių, kliaučių v refl 
prisikonektinti prisijungti v refl 
prisikvasinti pasigerti v refl svaigalai 
prisilaižyti glotniai susišukuoti v refl 
prisiliuobti prisigerti svaigalų, pasigerti v refl svaigalai 
prišilti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę (ppr.sunkiai) v 
prisilupti pasigerti v refl svaigalai 
prisimaliavoti pasidaryti ryškų, akis rėžiantį makiažą v refl 
prisiparinti prisikaitinti (pirtyje) v refl 
prisipisinėti prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių v refl 
prisipisti prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių v refl 
prisipumpuoti prisitreniruoti, užsiauginti raumenis v refl 
prisipūsti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti nuo rūkomųjų narkotikų v refl narkotikai 
prisisabačinti prikibti, prisijungti, persekioti, nepalikti ko nė per žingsnį v refl 
prisismeigti pasigerti v refl svaigalai 
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prisišnioti pasigerti, prisigerti v refl svaigalai 
prisišniurti prisitraukti per nosį narkotikų; apsikvaišinti uostomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
prisišpaklinti prisidažyti; pasidaryti ryškų makiažą v refl kosmetika 
prisišpakliuoti prisidažyti; pasidaryti ryškų makiažą v refl kosmetika 
prisitrinti 1. prisidėti, prisijungti prie kokios grupės v refl 
prisitrinti 2. prisigerinti v refl 
prisiūti 1. apkaltinti; inkriminuoti nusikaltimą v kriminalinis 
prisiūti 2. primesti, priversti prisiimti v 
prisiūti 3. nužudyti miegantį žmogų v 
prisižopinti pasigerti, prisigerti v refl svaigalai 
priskusti surinkti, sukrapštyti pinigų v 
prismaigstyti lytiškai santykiauti analiniu būdu v intymūs santykiai 
prismeigti patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
prisperminti ekspresyviai tapyti v dailininkai 
pristavkė 1. muzikos aparatūros priedas sf žurnalistai 
pristavkė 2. pristatymas, supažindinimas sf žurnalistai 
pristukinti įskųsti v 
prisukti nutraukti, sumažinti v muzika 
prišusti 1. suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
prišusti 2. prisidėti, prisijungti prie kokios grupės v 
pritaisyti paruošti rūkyti narkotinę suktinę v 
pritempti nenoriai ką daryti iki numatyto laiko v muzika 
pritonas vieta, kurioje laisvai ir dažnai geriama sm 
pritraukti įžiūrėti v 
pritrinti 1. primeluoti, pririesti v 
pritrinti 2. tuščiai kalbėti, taukšti niekus, paistyti, išsigalvoti v žurnalistai 
privaryti nusišlapinti v 
privatas 1. asmeninių pokalbių svetainė sm 
privatas 2. asmeninis elektroninis paštas sm 
privatas 3. atskiros patalpos intymiam bendravimui (ppr. naktiniame klube) sm 
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prividuriuoti pripaistyti nesąmonių, nusišnekėti, nusikalbėti, pritaukšti niekų v 
privietas 1. labas, sveikas (pasisveikinimas) interj 
privietas 2. sveikinimai interj 
privodas pristatymas, supažindinimas sm žurnalistai 
pryčia šukuosena sf 
pro šalį prastai, neteisingai, atmestinai, nelogiškai (ką daryti) fr 
probkė 1. eismo kamšatis, spūstis, grūstis sf 
probkė 2. butelio kamštelis sf svaigalai 
procas 1. procentas sm kompiuteriai 
procas 2. kompiuterio procesorius sm kompiuteriai 
procesingas proceso peržvelgimas ir patarimas tam, kad būtų galima įvardyti sąmoningai įgytą patyrimą ir sm 
 suformuluoti išvadas 

prodakšas įrašų ir montažų studija sm žurnalistai 
prodidžimaška grupės „Prodigy“ gerbėjas scom muzika 
prodiusas prodiuseris smob muzika 
profas kas ką nors puikiai išmano, moka, sugeba, yra įgudęs, asas smob studentai 
profelinis profesinio rengimo mokykla sm 
profesionoliškai labai profesionaliai adv 
profkė profesinė mokykla sf 
proga kompiuterinė programa sf kompiuteriai 
programeris programuotojas smob kompiuteriai 
programkė kompiuterinė programa sf 
progresifčikas progresyviosios muzikos mėgėjas smob 
progšė programa sf kompiuteriai 
promas reklama sm žurnalistai 
promauteris reklamuotojas; rėmėjas smob 
promautinti populiarinti, reklamuoti v 
promedolis 2 proc. morfijus sm narkotikai 
promokaška nepilnametė, paauglė; nesubrendėlė sf 
promoteris reklamuotojas; rėmėjas smob 
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propeleris ratas su trimis stipinais sm sportas 
propoicas girtuoklis smob svaigalai 
prosas kompiuterio procesorius sm kompiuteriai 
prospektas kandidatas, būsimasis narys sm 
prostitutė nuomojama vaizdajuostė sf žurnalistai 
prostitutintis 1. užsiimti prostitucija v refl intymūs santykiai 
prostitutintis 2. parsidavinėti v refl intymūs santykiai 
prostitutka laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
protą knisti 1. priekaištauti, sakyti pastabas fr 
protą knisti 2. erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti fr 
protą knisti 3. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, taukšti niekus, mulkinti; įtikinėti fr 
protą krušti varginti, kankinti sudėtingomis ar tuščiomis kalbomis, užduotimis, priekaištais, išsekinti fr 
protą majačinti varginti, kankinti sudėtingomis ar tuščiomis kalbomis, užduotimis, priekaištais, išsekinti fr 
protą pisti 1. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti, priekaištauti fr 
protą pisti 2. įkyrėti, nusibosti kalbomis, įkalbinėjimais fr parašiutininkai 
protą pisti 3. paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus fr parašiutininkai 
protą šikti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti, priekaištauti fr 
protezus rodyti šypsotis fr 
proto bokštas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys fr euf. 
provaideris 1. tiekėjas sm kompiuteriai 
provaideris 2. tiekimo įrenginys sm 
prozba prašymas sf 
prožikas prožektorius, žibintuvėlis sm 
prūcha narkotikų sukelta ekstazė, apkvaišimas sf narkotikai 
prusokas marihuanos arba kanapių suktinė sm narkotikai 
pschadas aplinkos tvarkymo diena sm kariai 
pšekas lenkas smob 
psichas 1. psichinis ligonis, kas išprotėjęs; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
psichas 2. psichologas smob 
psichas 3. psichologijos mokytojas smob 
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psichūškė psichiatrijos ligoninė sf 
ptička ekstazio rūšis sf narkotikai 
puantas muzikos kūrinio kulminacija sm muzika 
pūdyti paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
pudrinti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti, priekaištauti v 
pufaika palaidinė sf 
pufas kuprinė sm 
pufelinis prastas, nebemadingas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, pigus ir pan. sm 
puflas prastas, nebemadingas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, pigus daiktas, padirbinys, šlamštas sm 
pufliakas prastas, nebemadingas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, pigus daiktas, dalykas sm 
puk persti, bezdėti v 
pūkinti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, pykdyti v 
Pūkis automobilis „Opel Kadett“ sm automobiliai 
Pūkis pūgžlys sm žvejai 
pūlas baseinas sm 
pūliai nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai sm 
pūlinti žaisti amerikietiškąjį biliardą v 
pūliuoti paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
pulkanas pulkininkas smob kariai 
pulmanas 1 litro talpos degtinės butelis sm svaigalai 
pumpuoti kelti duomenis, siųsti į internetą, į pagrindinį kompiuterį, į registrų atmintį ar iš jų ir pan. iš kito šaltinio v kompiuteriai 
 į savąjį ar atvirkščiai 

pumpuotis keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš kito v refl 
 šaltinio į savąjį 

pumpurėlis penis sm euf. intymūs santykiai 
puodas 1. būgnas sm muzika 
puodas 2. kario šalmas sm kariai 
puodžius būgnininkas smob muzika 
pupius lengvai prieinamas vaikinas sm merginos 
purvasaugis ant motociklo vaikinui už nugaros sėdinti mergina sm 
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purvasklaida žiniasklaida sf 
pušas kas paisto nesąmones, nusišneka, nusikalba, tauškia niekus sm 
pusbratkis pusbrolis sm 
pusė bybio neblogas, pakenčiamas, vidutinis fr 
pusė lentos 50 litų kupiūra, 50 litų, penkiasdešimtinė fr 
pušena kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
pušeris narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas smob narkotikai 
pusglušis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
pušis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
puška 1. pistoletas sf muštynės 
puška 2. forma į patranką panašus filmavimo kameros mikrofonas sf žurnalistai 
puskė pusseserė sf 
puškė akordeonas sf muzika 
puškinas vyras ilgais garbanotais plaukais (gali būti pavartota ir šiaip ką nors niekinant) sm 
puslapiecas puslapis sm žurnalistai 
pūslė 1. (blogai pripūstas) kamuolys sf 
pūslė 2. plastikinis 1 litro talpos alaus butelis sf svaigalai 
puslievis prastokas, silpnokas, ne labai kokybiškas, turintis trūkumų adj 
pūsti 1. vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v 
pūsti 2. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
pūsti 3. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v 
pūsti 4. smogti, trenkti, vožti v muštynės 
pūtalas 1. marihuana ar kanapės sm narkotikai 
pūtalas 2. cigaretės sm 
pūti juokauti, pokštauti, šmaikštauti; dalytis smagiomis naujienomis v 
pūtikas kas rūko marihuaną, kanapes smob narkotikai 
putiovas dailus, geras, gražus, nuostabus, puikus; skoningas, originalus, madingas ir pan. adj 
putos garsas sm pl 
putų gauti pralaimėti, būti nugalėtam, įveiktam, sutriuškintam fr 
puzyris degtinės butelis sm svaigalai 
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puzyrius degtinės butelis sm 
puzlė dėlionė sf 
radakai tėvai sm pl 
radaras penis sm euf. intymūs santykiai 
radijoška radijo aparatas sf muzika 
radikas radiatorius sm 
ragą įstumti palikti vaikiną dėl kito fr 
ragačius lenktyninis dviratis su lenktu vairu sm sportas 
ragai 1. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sm pl 
ragai 2. apgavystė, išdavystė, neištikimybė (ppr. moters vyrui) sm pl 
ragai 3. lenktas sportinio dviračio vairas sm pl sportas 
ragas 1. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
ragas 2. apgavystė, išdavystė, neištikimybė (ppr. moters vyrui) adv intymūs santykiai 
ragas 3. gerai, nuostabiai, puikiai, šauniai adv 
ragas 4. penis adv euf. intymūs santykiai 
ragas 5. telefono ragelis adv 
ragatkė pistoletas sf ginklai 
ragų atrašyti sumušti fr 
ragus stumti būti neištikimai, mesti, palikti fr 
raideris motociklininkas smob 
raitelis mergina kreivomis kojomis sm 
raizeris kompiuterio sisteminės magistralės išplėtimas sm kompiuteriai 
raižyti vaikštinėti, važinėti be tikslo, šlaistytis, bastytis v 
rakam 1. keturpėsčiom adv 
rakam 2. šuniuko poza (lytiškai santykiauti) adv 
raktininkas butų vagis smob 
rakuška kriauklės formą primenanti šukuosena sf merginos 
raliaus dėti 1. linksmintis, smagintis, šėlti, siausti fr 
raliaus dėti 2. kaip nors stebinančiai, netikėtai, neįprastai, nelauktai pasielgti, ką stebinančio, netikėto padaryti fr 
raliaus duoti skersai išilgai išvaikštinėti, išvažinėti fr 
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ramas operatyvioji atmintis sm kompiuteriai 
ramiakas 1. ramiai, raminkis sm 
ramiakas 2. atsipalaidavęs, ramus; ramaus būdo sm 
ranča nuosavas namas, sodyba sf 
rančas kuprinė, į kurią dedamas parašiuto kupolas sm parašiutininkai 
randaunas televizijos žinių tarnybos darbo dienos pradžioje sudaromas preliminarus žinių laidos reportažų sm žurnalistai 
 sąrašas pagal eiliškumą 

rankena 1. didesnės nei litro talpos degtinės butelis sf svaigalai 
rankenos 2. merginos klubai sf pl 
rankinį užtraukti nuolat vėluoti fr kariai 
raptum greitai, staigiai adv 
raras "RAR“ glaudinimo programa sm 
rašalas pigus spirituotas vynas sm 
raskladuškę išlaikyti išvengti išmetimo iš bendrabučio fr 
raskrutilinti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti, priekaištauti v 
raskumarinti prasidėjus abstinencijos sindromui duoti suvartoti narkotikų dozę, kad palengėtų skausmai v narkotikai 
raskumarkė narkotikų dozės suvartojimas, kad palengvėtų abstinencijos sindromo sukelti skausmai sf narkotikai 
raslabonas atsipalaidavimas, atsigavimas, atitrūkimas nuo rūpesčių, poilsis sm kariai 
raslabucha atsipalaidavimas, atsigavimas, atitrūkimas nuo rūpesčių, poilsis sf kaliniai 
raspadas iširimas, išsiskirstymas (apie grupę) sm muzika 
rasputinas penis sm euf. intymūs santykiai 
rastamanas asmuo į veltinukus suveltais plaukais ir rūkantis marihuaną smob 
rastapirkės kreivos merginos kojos sf pl 
ratai 1. ratinė transporto priemonė (ppr. automobilis) sm pl automobiliai 
ratai 2. policijos automobilis sm pl kriminalinis 
ratai 3. barbitūratai, migdomieji vaistai sm pl narkotikai 
ratai 4. ekstazis sm pl narkotikai 
ratuotas 2. apkvaišęs nuo ekstazio adj 
ratus jibasinti vartoti ekstazį; kvaišintis narkotikais fr 
ratus mėtyti vartoti ekstazį; kvaišintis narkotikais fr 
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rauda nuobodus, minorinės tonacijos muzikos kūrinys sf muzika 
raudoniolika menstruacinis amžius num studentai 
raudonoji armija menstruacijos fr euf. merginos 
raukti 1. išmanyti, nutuokti, suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
raukti 2. liautis, mesti, baigti ką daryti, pvz., gerti, vartoti narkotikus, draugauti ir kt. v 
raukti 3. dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti v 
rausvasis harpūnas penis fr euf. intymūs santykiai 
rautis ieškoti priekabių, kliaučių, kibti, priekabiauti; provokuoti muštynėms v refl 
ravėti pešioti (apie antakius) v merginos 
razbojus plėšimas, grobimas sm kaliniai 
razboras muštynės sm 
razborkė muštynės sf muštynės 
razdėlka atskiro starto lenktynės sf 
razdėlkė atskiro starto lenktynės sf sportas 
razgavoras pašnekesys, pokalbis sm 
razgonas įkarštis, įsibėgėjimas sm 
razrūcha iširimas, išsiskirstymas (apie grupę) sf muzika 
razvarotas didelis apsisukimas motociklu sm rokeriai 
razvėstilinti apgauti, apsukti, suklaidinti, apmulkinti v 
rebiatos 1. draugai, bičiuliai, bendraminčių grupė sm pl 
rebiatos 2. vaikinai, vyručiai sm pl 
referas referatas sm 
reidijohediškas grupės „Radiohead“ stiliaus adj 
reikalas nusikaltimas, nusikalstama veikla sm 
reitas reitingas sm 
reitūzai glaudės sm pl sportas 
reklama įvairiaspalvė dviratininkų apranga sf sportas 
reklameris reklamuotojas smob 
relaksas atsipalaidavimas, atsigavimas, atitrūkimas nuo rūpesčių, poilsis sm 
relaksuoti atsipalaiduoti, poilsiauti; atostogauti v 
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relyzas (iš)leidimas (apie produkciją) sm 
relka relaniumas (toks vaistas) sf narkotikai 
rėmą išmesti atstatyti, išpūsti krūtinę, rodyti raumeningą kūną; įsivaizdinti, vaizduotis, pūstis, puikuotis, dėtis fr 
 pranašesniu už kitus 

rėmą mesti įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus fr 
rėmas labai raumeningas, tvirto sudėjimo vyras sm 
remiksas muzikinio kūrinio perdirbinys sm 
renderinti dvimačiam vaizdui suteikti trimatės erdvės matmenis v kompiuteriai 
rendomas atsitiktinė muzikos kūrinių grojimo tvarka sm muzika 
reno moters lytiniai organai, vagina sf indecl 
renukas automobilis „Renault“ sm automobiliai 
renuškė automobilis „Renault“ sf automobiliai 
repas budintis dienraščio reporteris sm žurnalistai 
reperatas referatas sm 
repetas repeticija sm muzika 
repetonas repeticija sm muzika 
repetūcha repeticija sf muzika 
repkė repeticija sf muzika 
replajinti atsakyti į elektroninį laišką, internetinę žinutę v 
replajus atsakymas į elektronį laišką, internetinę žinutė sm 
replės refleksija sf pl 
reportas reportažas sm 
reporteris radijo žurnalistų darbe naudojamas magnetofonas sm žurnalistai 
repostinti iš naujo paskelbti, parašyti viešai (internete) v 
repovas 1. ritmiškas, repo stiliaus adj muzika 
repovas 2. geras, puikus, šaunus, įdomus, šiuolaikiškas, madingas, originalus ir pan. adj muzika 
resetas kompiuterio paleidimas iš naujo sm 
respektas pagarba sm 
respektinti gerbti, vertinti v 
respublikonas "Respublikos“ žurnalistas sm žurnalistai 
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retravas senovinis, retro stiliaus adj fotografija 
reverbas dirbtinis garso fonas sm kompiuteriai 
reveris įtaisas aido efektui išgauti sm muzika 
reversas įtaisas aido efektui išgauti sm muzika 
rezakas rezistorius, varžas sm 
rezas 1. rezultatas sm 
rezas 2. rezistorius, varžas sm 
riauzai kelnaitės sm pl 
ribaundas 1. atšokęs kamuolys sm sportas 
ribaundas 2. atkovotas kamuolys sm sportas 
ribūtas kartotinis sistemos paleidimas sm 
ridiska suskis, mulkis, niekšas, šunsnukis scom kaliniai 
riebūs tricepsai riebalai, riebalų klostės ant kūno fr 
riepa veidas sf 
rieškė grotos sf 
riešutas šovinys sm 
riežikas peilis sm žvejai 
rileika relinėmis linijomis atsiųsta filmuota medžiaga sf žurnalistai 
rinkė apskritimo formos auskaras sf merginos 
ripinti keisti failo formatą v kompiuteriai 
rišimas areštas sm kaliniai 
risovalintis išdidžiai, demostratyviai vaikščioti, rodytis v refl 
rišti 1. baigti, liautis, nutraukti ką darius, mesti v 
rišti 2. suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
rybalka žūklė sf žvejai 
rybokas žvejys smob 
rybonierius žvejys brakonierius smob žvejai 
ryla veidas sf 
ryšį pagauti susidraugauti, imti suprasti kitą fr 
ryškiai labai, itin, smarkiai adv kompiuteriai 
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ryškintis aiškintis, mėginti sužinoti v refl 
ryžakiškas rusvų atspalvių adj 
ryzas drabužis skuduras sm 
ryžikas auksinis žiedas sm 
robinzonas neblaivus asmuo, vežamas į „Salos“ nakvynės namus sm 
rokačius roko muzikos atlikėjas sm muzika 
rokašnikas roko muzikos atlikėjas smob muzika 
rokerovas roko stiliaus; trankus, uždegantis (apie muziką) adj muzika 
rokovai roko stiliumi adv muzika 
rokovas roko stiliaus adj 
rolikai 2. riedučiai sm pl 
rolikas 1. trumpas vaizdo klipas sm parašiutininkai 
rombas ekstazio rūšis sm narkotikai 
roza butelis nudaužtu dugnu, naudojamas muštynėse sf 
roža 1. (negražus) veidas sf 
roža 2. veido išraiška, mina sf 
rožė 1. veidas sf muštynės 
rožė 2. mėlynė sf iron. muštynės 
rožė pražydo veide atsirado mėlynė fr iron. muštynės 
rūbai su briedžiais prasti, nemadingi, neskoningi, pigūs drabužiai fr 
rubankės muštynės sf pl 
ruberoidas juodaodis smob 
rubliai pinigai sm pl 
rudas kaifas opijatai fr narkotikai 
rudieji grobikai vokiečiai fr 
rudis rudą kaklaraištį turintis skautas smob skautai 
rūgštis narkotikas LSD sm sg narkotikai 
rūkti rūkyti v studentai 
rūlez 1. geras, nuostabus, puikus, šaunus, skoningas, originalus, madingas, įdomus, linksmas ir pan. adv 
rūlez 2. gera, nuostabu, puiku, šaunu, skoninga, originalu, madinga, įdomu, linksma ir pan. adv kompiuteriai 
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rūlinti patikti, traukti dėmesį, būti įdomiam, dominti, jaudinti, žavėti v 
rūlz geras, nuostabus, puikus, šaunus, skoningas, originalus, madingas, įdomus, linksmas ir pan. adv 
rumoras gandai, paskalos sm kompiuteriai 
runkelis 1. kaimietis sm 
runkelis 2. nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo sm 
rūrinti lytiškai santykiauti (apie vyrą); lytiškai santykiauti analiniu būdu v intymūs santykiai 
rūrintis lytiškai santykiauti (apie vyrą); lytiškai santykiauti analiniu būdu v refl intymūs santykiai 
rusynas Rusija sm 
ruskis rusas smob 
ruteris skirstytuvas sm kompiuteriai 
rutulinis dezodorantas penis fr euf. intymūs santykiai 
ružas skaistalai sm merginos 
sabačinti pririšti, pritaisyti, pritvirtinti v 
sabačnikas policijos automobilis sm automobiliai 
sabaka išgama, niekšas, suskis, šunsnukis; bailys scom asmuo 
šabatknūlinti susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v 
sabonis 1 litro talpos degtinės butelis sm svaigalai 
sabutylnikas sugėrovas; draugužis, bendražygis smob 
sachara troškulys (ppr. kitą rytą po išgertuvių) sf 
šachta 1. nuolatinėje narkotikų leidimosi vietoje atsiradusi skylutė sf narkotikai 
šachta 2. vena sf kaliniai 
šachta 3. gerklė sf narkotikai 
šachta 4. šiukšlių vamzdis sf 
šachtai degti būti sunkioms pagirioms, dideliam norui gerti fr svaigalai 
sačiokas bailys, skystablauzdis sm kaliniai 
šafkė prostitutė sf 
saga tabletė sf 
šaiba 1. dvejetas (pažymys) sf 
šaiba 2. ledo ritulys sf sportas 
šaiba 3. poveržlė sf automobiliai 
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šaiba 4. ratlankis sf 
šaiba 5. pavara sf sportas 
šaiba 6. stambus žiedas ant piršto sf 
šaiba 8. pirstelėjimas, oro pagadinimas sf 
šaibą paleisti pagadinti orą, pirstelėti fr 
saiberseksas kompiuterinis seksas sm 
šaibom pareiti 1. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės fr 
šaibom pareiti 2. susirgti, sunegaluoti, suprastėti (apie sveikatą) fr 
šaibos 9. pinigai sf pl merginos 
šaika būrys, gauja, grupė sf 
sailenblokas guminė įvorė sm automobiliai 
saitas tinklavietė, interneto svetainė sm 
šaizė 1. išmatos, fekalijos adv 
šaizė 2. kad tave kur, kokia nesėkmė, bjaurybė, velniai rautų adv 
šaizė 3. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
šakaliuką numesti vyrui atlikti lytinį aktą iki galo, ejakuliuoti makštyje fr 
šakalys ejakuliacija sm intymūs santykiai 
šakės 1. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis sf pl 
šakės 2. siaubas, baisu, vaje sf pl 
šakės 3. gerai, puiku, šaunu, nuostabu; oho, tai bent sf pl 
šakės asiliukui riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr 
šakiai riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
Šakių rajonas riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr 
saks kad tave kur, kokia nesėkmė, bjaurybė, velniai rautų interj kompiuteriai 
saksas saksofonas sm muzika 
saksistas saksofonininkas smob muzika 
šala prastos kokybės marihuana sf narkotikai 
salaga kalinys naujokas scom kaliniai 
šalašas laikinas būstas sm kriminalinis 
šalava laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
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šaldikas šaldytuvas sm 
salfietka servetėlė sf 
šaliagulovas kambario draugas smob 
saliamis penis sm euf. intymūs santykiai 
saliara dyzelinas sf automobiliai 
saliarka dyzelinas sf 
saliarkė dyzelinas sf automobiliai 
šaligatvį šlifuoti vaikštinėti be tikslo, šlaistytis, bastytis fr 
šaligatvius šlifuoti vaikštinėti be tikslo, šlaistytis, bastytis fr 
šalikovcas sporto sirgalius, aistruolis smob 
saliut 1. labas, sveikas (pasisveikinimas) interj etiketas 
saliut 2. sveikinimai interj 
saliutas efedroniniai namų gamybos preparatai sm narkotikai 
saliutuoti vemti v euf. 
šalmą šveisti masturbuotis fr 
šalmas 1. vaikinas ilgais plaukais sm 
šalmas 2. žieminė kepurė sm kariai 
salnikas riebokšlis sm automobiliai 
šaltis vaikinas, vyrukas sm 
šalūcha smulkinti kanapių stiebai ir lapai sf narkotikai 
šaluškė smulkinti kanapių stiebai ir lapai sf narkotikai 
samadelkinis savadarbis, paties pasidarytas adj 
samagonas naminukė sm svaigalai 
samakrūtkė suktinė cigaretė sf 
samaliotas ginekologinė kėdė sm merginos 
šamarliakas 1. alkoholinių gėrimų mišinys (ppr. iš likučių) sm 
šamarliakas 2. pigus spirituotas vynas sm 
samaučka savamokslis, kas lavinasi savarankiškai scom muzika 
samavolas savavališkai iš dalinio pasišalinęs karys smob kariai 
samavošas pirtis sm merginos 
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sambiakas kas užsiima sambo sm sportas 
šamyti valgyti v 
šampas šampanas sm merginos 
šampūnas šampanas sm 
šampusikas šampanas sm svaigalai 
samtis irklas sm sportas 
sangulauti bendradarbiauti, vykdyti bendrą veiklą v 
santykius išsiaiškinti muštis fr 
šapais apsimesti apsimesti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis fr 
šara netikėta sėkmė, pasisekimas sf 
šaraba būrys, gauja, grupė sf 
šarabanai sukasi būsena, kai padauginus alkoholio, kvaišalų nesusivokiama, kliedima fr svaigalai 
šaratai susisuka būsena, kai padauginus alkoholio, kvaišalų nesusivokiama, kliedima fr 
šaratas biliardo rutulys sm 
šarinti 1. išmanyti v 
šarinti 2. dalytis kompiuteryje esančiais failais v kompiuteriai 
šarintis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
šarmankė magnetola sf muzika 
šarmūta laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė sf 
šarovarai plačios džinsinės kelnės sm pl merginos 
šarpinti ryškinti nuotraukos spalvas v fotografija 
sasiska 1. pieniška dešrelė sf maistas 
sasiska 2. ilga vienas paskui kitą važuojančių dviratininkų eilė sf sportas 
sasiska 3. penis sf intymūs santykiai 
šaškė bezdalas sf 
šaškę numesti pagadinti orą, pirstelėti fr 
šaškę paleisti pagadinti orą, pirstelėti fr 
šaškių partiją sumesti lytiškai santykiauti fr intymūs santykiai 
šašlas šašlykas sm 
sasūlka ledinukas sf 
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sat bliūdas palydovinė antena fr 
šatranas apgavikas, sukčius, nuotykių mėgėjas smob asmuo 
šatruvkė didelė palapinė sf skautai 
Saudi Saudo Arabija sf sb indecl 
saulutė 1. staigiai apsukant dviratį, motociklą ar automobilį rato ant kelio nubrėžta žymė sf rokeriai 
saulutė 2. ekstazio rūšis sf narkotikai 
saundas garsas, skambesys sm 
saundčekas garso patikrinimas prieš koncertą sm muzika 
saundfailas reportažas su garsiniu fonu sm žurnalistai 
saundtrekas garso takelis sm 
šaušara netvarkinga mergina sf 
sausas 1. blaivus adj 
sausas 2. maltos aguonos adj narkotikai 
sausiakas 1. sauso maisto davinys sm kariai 
sausiakas 2. sausumos skautai sm 
sausinti plėšti v 
sausiokas sausas vynas sm svaigalai 
šauti 1. mesti kamuolį į krepšį v sportas 
šauti 2. leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v narkotikai 
šautuvas penis sm 
šavalka laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
saviakas kas pritapęs prie draugijos, draugiškas, artimas; draugas adj 
savipisa vyras, kuris masturbuojasi, onanistas sf 
sąžinės balsas užkimęs neturėti nei gėdos, nei sąžinės fr 
sboras susirinkimas, suvažiavimas sm žurnalistai 
ščiočikas delspinigiai sm 
ščiotas rezultatas sm sportas 
ščiotkos kontaktiniai šepetėliai sf pl muzika 
ščitokas duomenų skaitiklis sm automobiliai 
seansas narkotikų dozė sm narkotikai 
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seda raminamieji vaistai sf narkotikai 
sėdėti būti priklausomam nuo ko nors (ppr. kvaišalų, svaigalų); būti kuo nors užsiėmus, ką nors v narkotikai 
 praktikuoti, kultivuoti ir pan. 

šefas 1. treneris sm sportas 
šefas 2. specialybės dėstytojas sm muzika 
seilintis bučiuotis v refl intymūs santykiai 
seiliotis bučiuotis v refl intymūs santykiai 
šeima nusikalstama veikla užsiimanti grupuotė sf kaliniai 
seimanaris LR Seimo narys smob žurnalistai 
šeimos ateitis penis fr euf. intymūs santykiai 
šeimos briliantas penis fr euf. intymūs santykiai 
seivinti išsaugoti elektroninę informaciją v kompiuteriai 
sekiotis klostytis, sektis v refl 
sekretarša sekretorė sf 
seksapilnas gundantis, patrauklus, seksualus, žavus adj intymūs santykiai 
seksas 1. kas gundantis, patrauklus, seksualus, žavus, gražuolis adv 
seksas 2. gerai, puikiai, šauniai adv 
seksi gundantis, patrauklus, seksualus, žavus adj indecl intymūs santykiai 
seksiukas kas gundantis, patrauklus, seksualus, žavus, gražuolis smob 
seksodromas geležinė lova sm 
seksovas gundantis, patrauklus, seksualus, žavus adj 
seksulka gundanti, patraukli, seksuali, žavi mergina sf 
seksuotis lytiškai santykiauti v refl vulg. intymūs santykiai 
selebritis garsus, populiarus, gerai žinomas asmuo smob 
selektinti rinkti, atrinkti; pažymėti v 
šem šešiasdešimt num skaičiai 
sėmka 2. šovinys sf ginklai 
sėmkės 1. saulėgrąžos sf pl 
sėmkės 2. mažmožis, niekniekis, smulkmena sf pl etiketas 
sėmkės 3. sėkmė (pagal sąskambį) sf pl etiketas 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 197 puslapis iš 262 

sėmkos 1. saulėgrąžos sf pl 
semplas įrašyto garso pavyzdys, muzikinis motyvas sm 
semplerinis sudarytas iš atskirų motyvų adj 
senatuoti įkyrėti, įgristi bambant, kartojant tą patį v 
senbezda 1. pagyvenęs, senas žmogus sf 
senbezda 2. nuobodi, nyki, nuolat viskuo nepatenkinta mergina sf 
seniai tėvai sm pl 
senis 1. vyras sm 
senis 2. tėvas sm 
senis 3. kareivis, atitarnavęs pusę jam skirto laiko sm kariai 
senis 4. skautas vytis sm skautai 
senis 5. draugas, bičiulis (ppr. kreipiantis) sm 
senjoras trečiakursis studentas sm studentai 
sensimilė supresuotos kanapių žiedadulkės sf sg narkotikai 
šėpa 1. figūra, sudėjimas sf 
šėpa 2. treneris sf sportas 
septym septyniasdešimt num skaičiai 
šeras priėjimo prie kompiuteryje esančios informacijos dalijimasis su kitu vietinio tinklo vartotoju sm kompiuteriai 
seriožka auskaras sf merginos 
šerti 1. remti, šelpti v 
šerti 2. priversti užsiimti oraliniu seksu (apie vyrą) v intymūs santykiai 
servakas serveris sm kompiuteriai 
servas 1. kamuolio padavimas sm kompiuteriai 
servas 2. serveris sm kompiuteriai 
seržas seržantas sm kariai 
Šeškai Vilniaus Šeškinės mikrorajonas sm pl sb 
šeškas nekultūringas, neišauklėtas, prastų manierų asmuo smob 
sešonas improvizacijų vakaras sm muzika 
šestakas pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas sm 
šeštas pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas smob 
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sėsti 1. pakliūti į kalėjimą v 
sėsti 2. tapti priklausomam nuo ko nors (ppr. kvaišalų, svaigalų); kuo nors užsiimti, ką nors pradėti v merginos 
 praktikuoti, kultivuoti ir pan. 

šestiarnia krumpliaratis sf automobiliai 
šestiorka pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas scom automobiliai 
šestiorkė pastumdėlis, kas kitų išnaudojamas, žemiausias hierarchijoje, prasčiokas scom 
šėstisotas automobilis „Mercedes Benz 600 SL“ sm automobiliai 
setas programos numeris, pasirodymas sm muzika 
setingas parinktis, nuostata sm kompiuteriai 
šian šiandien adv 
siaubiakas 1. siaubo filmas sm 
siaubiakas 2. siaubas, siaubingas dalykas, košmaras; siaubinga, baisu sm 
siaubiakas 3. egzaminas sm 
siaubiaška siaubas, siaubingas dalykas, košmaras; siaubinga, baisu sf 
šiaudai malti aguonų stiebai sm pl narkotikai 
Sibiras laikraštis „Lietuvos žinios“ sm žurnalistai 
sidiakas kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys sm 
sidieras kompaktinių plokštelių įrašymo ir skaitymo įrenginys sm kompiuteriai 
sidiromas 1. kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys sm kompiuteriai 
sidiromas 2. kompaktinė plokštelė sm kompiuteriai 
sidiromdraivas kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys sm kompiuteriai 
sidis 1. kompaktinė plokštelė sm 
sidis 2. kompaktinių plokštelių skaitymo įrenginys sm 
sidisas kompaktinė plokštelė sm muzika 
sidras kompaktinė plokštelė sm kompiuteriai 
sielos langus iš vidaus praplauti išgerti svaigalų fr 
siena situacija krepšinyje, kai žaidėjas blokuoja varžovą nuo komandos draugo, taip šiam sudarydamas sf sportas 
 geresnes sąlygas prasiveržti krepšio link ar mesti 

šienas malti aguonų stiebai sm narkotikai 
sietka 1. tinklelis, maišelis sf 
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sietka 2. žvejybinis tinklelis sf žvejai 
sietka 3. krepšio tinklelis sf sportas 
sietka 4. ryšio tinklas sf kompiuteriai 
sifelinė laisvo elgesio mergina, ištvirkėlė, pasileidėlė; prostitutė sf 
šiferis alus sm svaigalai 
šiferiui pavažiuoti išeiti iš proto fr muzika 
sifilį dalinti lytiškai santykiauti fr 
signa signalizacija sf 
signalkė signalizacija sf 
šikalą numesti išsituštinti fr 
šikalas išmatos, fekalijos sm 
šikanas tualetas, išvietė sm vulg 
šikantį katiną vaidinti maivytis, pūstis; spyriotis fr 
šikė smogė, trenkė v muštynės 
šikinykas tualetas, išvietė sm 
šikinukas 0,25 litro talpos degtinės butelis sm 
šikynė užpakalis, pasturgalis, sėdynė sf vulg. intymūs santykiai 
šikna 1. galinė automobilio dalis sf automobiliai 
šikna 2. blogai; nesėkmė sf 
šikną išdrapakuoti išspardyti užpakalį, sumušti fr vulg 
šikna su ragučiais blogai; nesėkmė fr 
šiknabirbis prastas, niekam tikęs, pigus motociklas sm 
šiknabrūzdė diskoteka sf 
šiknaskylė 1. išeinamosios angos skylė sf 
šiknaskylė 2. neaiški, nepažįstama vieta; prasta, pigi vieta sf 
šiknaskylė 3. blogai; nesėkmė sf 
šiknatrynis spūstis (ppr. šokiuose, diskotekoje) sm 
šiknaveidis bjaurus, negražus, šlykštus, atstumiantis asmuo smob 
šikninis homoseksualistas, gėjus sm 
šiknius išgama, mulkis, menkysta, niekšas, suskis smob 
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šiknos raukšlė išgama, mulkis, menkysta, niekšas, suskis fr etiketas 
šikpopieris 1. tualetinis popierius sm 
šikpopieris 2. dokumentas sm 
šikpuodis naktipuodis sm 
šikti 1. tuštintis v 
šikti 2. bijoti, jaudintis, nervintis v 
šikti 3. paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
šikti 4. nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti v 
silačius mušeika, peštukas sm muštynės 
šildyti per lėtai gerti, užlaikyti gėrimą v svaigalai 
siliakas stiprintuvas sm muzika 
silkė 1. kaklaraištis sf skautai 
silkė 2. smulki, nevertinga žuvelė sf žvejai 
silkė 3. automobilis „Audi 100“ sf automobiliai 
silovikas jėgos žaidimo žaidėjas sm sportas 
simas operatyviosios atminties modulis sm kompiuteriai 
simfas simfoninis orkestras sm muzika 
simiora automobilis „BMW 7“ sf automobiliai 
simioras bimbalas automobilis „BMW 7“ fr automobiliai 
simiorka automobilis „BMW 7“ sf automobiliai 
simpatė daili, išvaizdi, patraukli, simpatiška mergina, gražuolė sf merginos 
simpatiaga dailus, išvaizdus patrauklus, simpatiškas asmuo scom merginos 
simpatulka dailus, išvaizdus patrauklus, simpatiškas asmuo scom 
simpotnas dailus, išvaizdus patrauklus, simpatiškas adj intymūs santykiai 
šimtinė automobilis „Audi 100“ sf automobiliai 
šimtuką padaryti išgerti svaigalų fr 
sinchronas vaizdinis interviu sm žurnalistai 
siniakas mėlynė sm iron. muštynės 
siniavka kapiliaras sf narkotikai 
sintetika sintetiniai narkotikai sf narkotikai 
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sintetikos užsimesti suvartoti sintetinių narkotikų; apsikvaišinti sintetiniais narkotikais fr narkotikai 
sintikas elektrinis klavišinis instrumentas sm muzika 
šipučka putojantis gėrimas sf 
šipuliom labai, smarkiai, padauginant (apie svaigalų vartojimą) adv svaigalai 
šipuškė putojantis gėrimas sf 
širdelė ekstazio rūšis sf narkotikai 
širdį apšikti įskaudinti, užduoti širdį fr 
širilintis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
širintis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
širka intraveniniai narkotikai; aguonų ekstraktas sf narkotikai 
širkė intraveniniai narkotikai; aguonų ekstraktas sf narkotikai 
širpartrebas paklausi prekė sm 
sirtučiokas švarkelis, paltukas sm merginos 
šišas kačių vaisnimosi laikas sm intymūs santykiai 
šiška 1. gumbas, guzas sf muštynės 
šiška 2. vadas, įtakingas, svarbus, aukštas pareigas einantis asmuo sf skautai 
šit 1. šūdas adv 
šit 2. blogai; nesėkmė adv 
šitlistas nepageidaujamųjų sąrašas sm 
šiukšlinti kenkti, daryti neigiamą poveikį v 
siurbčioti tenkinti oraliniu būdu (apie moterį) v intymūs santykiai 
siurblys girtuoklis, alkoholikas sm svaigalai 
siurbti 1. keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš v 

 kito šaltinio į savąjį 

siurbti 2. klausytis v 
siuzikas siužetas sm žurnalistai 
šiza 1. beprotystė, išprotėjimas, kvailumas sf 
šiza 2. nesąmonė, kvailystė, absurdas sf muzika 
šizams atlėgti pasitaisyti nuotaikai, praeiti depresinei nuotaikai fr 
šizams eiti būti būsenos po svaigalų ar narkotikų vartojimo, kai svaigsta galva ar sunkiai susivokiama, kliedima fr 
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 ar pan. 
šizikas psichinis ligonis, šizofrenikas; kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
šizoidiškas blogas, klaikus, siaubingas adj 
šizovas 1. blogas, klaikus, siaubingas adj muzika 
šizovas 2. įdomus, originalus, smagus, puikus adj 
šizovas 3. keistas, neįprastas, netradiciškas, kitoniškas, kvaištelėjęs adj 
šizuoti eiti iš proto, išprotėti, kvailėti, bukėti v 
šyba rūkomasis narkotikas sf narkotikai 
sydžei diskotekos muzikos programų vedėjas sm indecl muzika 
šypai žieminių automobilio padangų ir futbolininkų batelių dygliai sm pl automobiliai,  
 sportas 

sysė ištvermė sf sportas 
sysopas serverio administratorius sm kompiuteriai 
systra sesuo sf 
sjiezdas susirinkimas, suvažiavimas sm 
sjomkė filmavimas sf žurnalistai 
škacas pienburnis, mažvaikis, kas jaunesnis už kalbėtoją sm 
skadai laiptai sm pl 
škafas aukštas raumeningas vyras sm asmuo 
škafinis aukštas raumeningas vyras sm 
skaičiafkė skaičiuotuvas sf 
skaičius skaitmeninė kamera sm žurnalistai 
skaidaiveris parašiutininkas, praktikuojantis šuolius su uždelstiniu parašiuto išskleidimu sm parašiutininkai 
skaidaivinti sklęsti ore delsiant išskleisti parašiutą v parašiutininkai 
skaityti rūkyti v 
skalbiankė skalbyklė sf 
skambas skambutis sm 
skaniakas skanumynas, skanėstas, gardėsis sm 
skanka itin stipraus poveikio marihuana sf narkotikai 
skankas itin stipraus poveikio marihuana sm narkotikai 
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skankė itin stipraus poveikio marihuana sf 
skankinti šokti, šėlti pagal ska muziką v muzika 
skarba skardinė sf 
skarbonkė skardinė sf 
skatina išgama, išsigimėlis, niekšas, suskis, šlykštynė scom kariai 
škatulkė papuošalų dėžutė sf merginos 
ške reiškia interj 
skeitas riedlentė sm 
skeitšūzai riedlentininkų bateliai sm pl 
skėrys akiplėša, storžievis, stačiokas, įžūlus, nekultūringas, neišauklėtas žmogus sm 
skersą dėti nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti fr 
skersas kamuolio perdavimas iš krašto į baudos aikštelę sm sportas 
skerslentė labai liesa, maža krūtine mergina sf 
skersti vemti v euf. 
skiedra smuikas sf muzika 
skierka kibirkštis sf 
skiesti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti v 
skilas įgūdis sm kompiuteriai 
skilti 1. imti dvejoti, baimintis, bijoti v parašiutininkai 
skilti 2. sektis, pavykti ką nors daryti, atlikti v 
skinas skustagalvis nacistinių pažiūrų jaunuolis sm 
skinhedas skustagalvis nacistinių pažiūrų jaunuolis sm 
skinsas dizainas sm kompiuteriai 
skinti smogti, trenkti, vožti v 
skipinti praleisti, nekreipti dėmesio v 
skistiakas silpnas, bailus, baikštus asmuo smob 
skylė 1. lindynė, užkampis, nyki vieta sf 
skylė 2. bausmės izoliatorius sf kaliniai 
skylė 3. moters lyties organai, vagina sf 
skylė 4. mergina sf 
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skylė 5. prieiga, pažintys, leidžiančios sutvarkyti kokį atsiradusį rūpestį, problemą sf 
skylė 6. prastas vartininkas sf sportas 
skylė 7. krepšys sf sportas 
skylę gręžti lytiškai santykiauti (apie vyrą) fr euf. intymūs santykiai 
skysta duona alus fr svaigalai 
škyvas skriemulys, diržinės pavaros ratas sm automobiliai 
skladkė pinigų susidėjimas kokiam nors tikslui sf 
sklaidytis 1. dėtis svarbiu, aktyviai reikšti savo nuomonę, kištis ne į savo reikalus v refl 
sklaidytis 2. linksmintis, smagintis, šėlti, siausti v refl 
šklenkinti išsisukti, vengti, kratytis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti v 
sklepą uždaryti nutilti, liautis kalbėjus, užsičiaupti fr 
sklepas lindynė, užkampis, nyki vieta sm 
škliaukė skardinė sf skautai 
škonka lova sf kaliniai 
škonkė lova sf 
skopas oscilografas sm technika 
skrabas šveičiamoji veido želė sm merginos 
skraidyti 1. kvaišti nuo narkotikų; patirti malonų narkotikų poveikį v narkotikai 
skraidyti 2. sirgti menstruacijomis v euf. merginos 
skrandis daug valgantis karys sm kariai 
skraulinti slinkti, paslinkti v 
skrečas tam tikra muzika, išgaunama rankomis sukinėjant plokšteles sm muzika 
skrečinti groti gitara v muzika 
skriaga goduolis, gobšuolis, šykštuolis scom asmuo 
skripkorius smuikininkas smob muzika 
skrynas ekranas sm kompiuteriai 
skrynseiveris ekrano užsklanda sm kompiuteriai 
skroulinti sukti pelės ratuką pirmyn atgal v 
skrudžas goduolis, gobšuolis, šykštuolis sm 
skrūtkė sujungimo būdas sf 
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skuduras drabužis sm 
skudurinis kas perdėtai rūpinasi savo apranga, puošeiva, dabita smob 
skudurynas dėvėtų drabužių parduotuvė sm merginos 
skuka goduolis, gobšuolis, šykštuolis scom 
skuperdėjus goduolis, gobšuolis, šykštuolis scom žurnalistai 
skupidraila goduolis, gobšuolis, šykštuolis scom 
skūpkė supirktuvė sf 
skurelė butelis sf 
škurka 1. odinė striukė sf 
škurka 2. tuščias alaus butelis sf 
skurzdėlytė žurnalistas scom žurnalistai 
skustaprotis skustagalvis nacistinių pažiūrų jaunuolis smob menk. 
skustašiknis skustagalvis nacistinių pažiūrų jaunuolis smob menk. 
skūteris dviratė transporto priemonė sm 
skvarniakas skylė sienoje, per kurią kas nors perduodama (ppr. kalėjime) sm kaliniai 
škvarokas paauglys metalistas smob 
skvo mergina sf indecl 
skvotas apleistos, apgriuvusios patalpos sm 
skvozniakas skylė sienoje, per kurią kas nors perduodama (ppr. kalėjime) sm 
slabakas fiziškai ar morališkai silpnas žmogus smob 
šlagbaumas 1. penis sm intymūs santykiai 
šlagbaumas 2. aukštas asmuo sm 
šlamantys pinigai sm pl 
šlanga 1. penis scom intymūs santykiai 
šlanga 2. aukštas žmogus scom intymūs santykiai 
šlanga 3. kas apsimeta nieko nesuprantąs, apsimetėlis scom 
šlangu apsimesti apsimesti, vaidinti nieko nesuprantantį, kvaileliu dėtis fr 
slažniakas sunki, komplikuota padėtis sm 
slemas efektingas kamuolio dėjimas į krepšį sm 
šlenkinti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, v mokiniai 
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 pasprukti, pabėgti 
šlepenka žygiavimas mušant kojomis sf kariai 
šliapa žemiausias hierarchijoje sf kaliniai 
sliašas ant piršto maunamas metalinis prietaisas, padedantis išgauti specifinį garso efektą grojant gitara sm muzika 
šliauka vėmimas; vėmalai sf 
šliauką leisti vemti fr svaigalai 
šliauką mesti vemti fr 
šliaukinti vemti v 
slidė 1. liesa, plokščiakrūtė mergina sf asmuo 
slidė 2. automobilis „Audi 100“ sf automobiliai 
slidė 3. automobilio stogo bagažinės atrama sf automobiliai 
slidę sutepti dingti, pabėgti, pasprukti fr iron. 
slides dėti dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti fr 
slides patepti dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti fr 
slides sutepti išsisukti, išvengti, atsikratyti (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; pasišalinti, fr iron. 

 pasprukti, pabėgti 
slides tepti 1. eiti, vykti; bėgti, sprukti fr 
slides tepti 2. išsisukti, vengti, kratytis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti fr 
sliedačka tardytoja sf 
sliekams pažastis kasyti dykinėti, nieko neveikti, tinginiauti fr 
sliekelis penis (ppr. mažas) sm euf. intymūs santykiai 
sliekui pažastį kasyti atstoti, atsikabinti, nelįsti, nešdintis; užtilti, užsičiaupti fr 
šlifuoti tikslinti, tobulinti v sportas 
šliomka sportinis šalmas sf sportas 
šliopansai įsispiriamos basutės, šlepetės sm pl merginos 
šliopkės įsispiriamos basutės, šlepetės sf pl merginos 
šliucha kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (niekinamas moters apibūdinimas) sf 
šliurė veidas sf 
slysti 1. išsisukti, vengti, kratytis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti v 
slysti 2. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis, pasišalinti v 
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slyva 1. nosis sf 
slyva 2. veidas sf muštynės 
slyvą sumaigyti (neatpažįstamai) smarkiai sumušti fr grasin. muštynės 
slonikas ekstazis sf 
šlunkė smulki korta (nuo dviakės iki šešiaakės) sf 
smailikas šypsena sm 
smala hašišas sf narkotikai 
šmalcas jėga sm 
šmara žmonės, daug žmonių, minia sf 
smardintis išsišokti, be reikalo kreipti į save dėmesį, provokuoti v refl iron. muštynės 
smardovkė kojinė (ppr. neplauta ir dvokianti) sf kariai 
smarvė galia, jėga, poveikis sf kariai 
smarvės turėti būti vertam dėmesio fr dailininkai 
smauglys penis sm intymūs santykiai 
smaukalas vyras, kuris masturbuojasi, onanistas sm 
smaukyti 1. masturbuotis, užsiiminėti onanizmu (vyrui) v 
smaukyti 2. daryti ką be jokios motyvacijos, lėtai, niekaip nepabaigti v 
smaukytis daryti ką be jokios motyvacijos, lėtai, niekaip nepabaigti v refl 
smaukti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti v 
smazkė bet kokia tepama kosmetikos ar higienos priemonė sf merginos 
smegenims lydytis pervargus neįstengti blaiviai mąstyti fr 
smegenis apipilti pasigerti, apgirsti fr 
smegenis dulkinti varginti, kankinti sudėtingomis kalbomis, užduotimis, priekaištais, išsekinti fr 
smegenis išplauti išvarginti, iškankinti sudėtingomis ar tuščiomis kalbomis, priekaištais, išsekinti fr 
smegenis knisti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti fr 
smegenis krušti 1. tuščiai, neįdomiai kalbėti fr 
smegenis krušti 2. įkalbinėti, įtikinėti, stengtis psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių fr 
 minčių, idėjų; meluoti 

smegenis krutinti mąstyti, protauti, galvoti fr parašiutininkai 
smegenis nusiresetinti pailsinti galvą, atsipalaiduoti, pamiršti rūpesčius fr parašiutininkai 
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smegenis pračiesinti tapti bukapročiu, bepročiu, psichiniu ligoniu fr 
smegenis praplauti 1. išvarginti, iškankinti sudėtingomis kalbomis, užduotimis, priekaištais, išsekinti fr 
smegenis praplauti 2. įkalbėti, įtikinti, psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių minčių, idėjų fr 
smegenis pudrinti 1. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti, priekaištauti fr 
smegenis pudrinti 2. įkalbėti, įtikinti, psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių minčių, idėjų fr 
smegenis pudruoti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti, priekaištauti fr 
smegenis užpudruoti įkalbėti, įtikinti, užkalbėti dantį, psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių fr 

 minčių, idėjų 
smegenys RAM atmintinės talpa sm kompiuteriai 
smeršas stiprus smūgis pašokus sm sportas 
smigti 1. užmigti (ppr. prisigėrus) v svaigalai 
smigti 2. mirti, nusibaigti v 
šmikis 1. penis sm euf. intymūs santykiai 
šmikis 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm euf. intymūs santykiai 
smirdalius nepageidaujamas asmuo smob 
smirdė automobilis „Audi 80“ sf automobiliai 
smirdi bjauru, šlykštu, nemalonu, bloga v indecl 
šmonas krata sm 
šmonuoti apieškoti, kratyti v kriminalinis 
šmotas 1. gabalas sm 
šmotas 2. daina, muzikinis kūrinys sm muzika 
smuikačius smuikininkas smob muzika 
smulkšelpė stipendija sf 
smurfas 1. nevalyvas, netvarkingas asmuo, apsmurgėlis smob 
smurfas 2. reperis smob 
smūtas vienoda, nuobodi, nyki, pigi muzika sm 
smutistas vienodos, nuobodžios, nykios muzikos atlikėjas smob muzika 
šmutkės daiktai; drabužiai sf pl 
šnabė degtinė sf 
šnai paukšt, taukšt interj 
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snaiperis 1. daug įvarčių įmušantis futbolininkas sm sportas 
snaiperis 2. gerai tritaškius metantis krepšininkas sm sportas 
šnapakas nosis sm 
šnapsas degtinė sm 
snarglį paleisti smogti, trenkti, kad pradėtų iš nosies bėgti kraujas fr muštynės 
snarglinaitė nosinaitė sf 
sniečka pinigai sf sg 
sniegas uostomieji miltelių pavidalo narkotikai sm narkotikai 
snifinti šnipinėti v 
šnioti vartoti uostomuosius narkotikus; traukti per nosį narkotikus; apsikvaišinti uostomaisiais narkotikais v narkotikai 
šnipas vamzdis sm automobiliai 
šniūrą padaryti prasisukant ratams nubrėžti ant kelio žymę fr 
šniūralka liemenėlė sf merginos 
šniūras 1. kabelis, laidas sm kompiuteriai 
šniūras 2. ant lygaus paviršiaus paberta narkotikų juostelė, skirta įkvėpti per nosį sm narkotikai 
šniūras 3. prasisukant ratams nubrėžta ant kelio žymė sm automobiliai 
šnyrius 1. vyrų kalėjimo valgyklos sandėlyje dirbantis asmuo, kuris normuoja kaliniams maistą sm 
šnyrius 2. moterų kalėjimo budėtoja sm 
šnobelis nosis sm merginos 
snukelis veidas sm 
snukį valdyti 1. kalbėti apgalvotai (vart. kaip perspėjimas), atsakingai rinkti žodžius kalbant fr 
snukį valdyti 2. nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti fr 
snukiadaužis kovinis filmas sm 
snukiadaužys kas linkęs, mėgsta muštis, mušeika smob muštynės 
snukis 1. asmuo (ppr. skaičiuojant) sm niek. muštynės 
snukis 2. nuimamas magnetolos valdymo skydelis sm 
šobla būrys, gauja, grupė sf muštynės 
socdebas socialinio darbo studentas smob 
sočiai daug, gana, pakankamai adv 
sodinti itin griežtai vertinti, mažinti balą v 
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sodynė užpakalis, sėdynė sf automobiliai 
sofka sofa sf 
softas 1. programinė įranga sm kompiuteriai 
softas 2. pikantiška žinia sm žurnalistai 
Sojūzas Sovietų Sąjunga sm 
soketas tinklo jungties dažnis sm kompiuteriai 
šoklys penis sm euf. intymūs santykiai 
šokoladas hašišas sm narkotikai 
šokti prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių v 
soldas 5 litų moneta sm 
solfas solfedis sm muzika 
soliaga solo partija sf muzika 
soliakas 1. solo partija sm muzika 
soliakas 2. solinis projektas sm 
soluotė instrumento ar vokalo partija sf muzika 
somas nesėkmė, nesklandumas, problema, rūpestis sm 
somytis ramintis, nustoti panikuoti v refl 
šopas programa „Photoshop“ sm fotografija 
šopingas apsipirkimas; prekyvietė sm 
šopintis apsipirkti v refl 
sori atsiprašau, dovanok interj 
soriuks atsiprašau, dovanok interj uniformos 
šortas trumpam pirkti vertybiniai popieriai (džn. pl) sm pinigai 
šortinti trumpam pirkti vertybinius popierius v pinigai 
šortkatas programos šaukinys sm kompiuteriai 
sosintis bučiuotis v refl intymūs santykiai 
soskė 1. 2 litrų talpos plastikinis alaus butelis sf 
soskė 2. paauglė, kuri nori atrodyti vyresnė, todėl rengiasi ar elgiasi ne pagal metus, ppr. rūkanti, besikeikianti sf 

 ir pan. 
šotas mygtuko paspaudimas sm fotografija 
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sotnia 100 litų kupiūra, 100 litų, šimtinė sf 
šoubyzas pramogų verslas sm 
šovinys alkoholio butelis sm svaigalai 
spakainas ramus, neturintis rūpesčių, problemų adj 
špakliaus užsidėti pasipudruoti, pasidažyti, pasidaryti makiažą fr 
špakliaus užsimesti pasipudruoti, pasidažyti, pasidaryti makiažą fr 
špakliovkė klastotė, padirbinys, surogatas sf 
špakliuotė kosmetinė pudra, makiažas sf 
špakliuotis dažytis, darytis makiažą v refl dailininkai 
špaklius kosmetinė pudra, makiažas sm 
spakucha ramybė, ramiai, raminkis adv 
spalvota neskaidrios spalvos alkoholinis gėrimas (pvz., trauktinė, likeris) sf svaigalai 
spalvotas policininkas smob 
spameris 1. nebūtinai pašnekovą labai dominančią informaciją teikiantis asmuo smob 
spameris 2. tinklaraščio autorius smob 
spaminis bevertis; šiukšlė adj 
spaminti rašinėti nesąmones, niekalus, blevyzgas, kliedesius (ppr. internete) v 
spangti 1. paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
spangti 2. labai ko geisti, norėti, trokšti v 
špargalkė ruošinukas, špargalė sf 
sparingpartneris treniruočių, varžybų partneris smob sportas 
sparneliai higieniniai paketai sm pl merginos 
sparnuotos dienos menstruacijos fr 
spaudikas gobšuolis, šykštuolis smob 
specas 1. kas ką nors puikiai išmano, moka, sugeba, yra įgudęs, asas sm 
specas 2. specialybė sm muzika 
specas 3. specialybės dalykas sm 
specas 4. sustiprinto režimo kolonija sm 
speisas 1. tarpas; erdvė sm kompiuteriai 
speisas 2. klaviatūros klavišas tarpui spausdinti sm kompiuteriai 
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špera ruošinukas, špargalė sf studentai 
šperintis nusirašinėti v refl 
spermuliatorius onanistas sm 
spidikas spidometras sm automobiliai 
špikai 2. futbolo batelių dygliai sm pl sportas 
špikas 1. stipinas sm 
špikuliai akiniai sm pl 
špilkės aukštakulniai bateliai sf pl merginos 
špilkos 1. aukšti moteriškų batelių kulniukai sf pl 
špilkos 2. aukštakulniai bateliai sf pl merginos 
špingalietas žemaūgis sm 
spinta aukštas raumeningas vyras sf 
spirdžius futbolininkas sm 
spirgas žemas apkūnus vyras sm merginos 
spydas narkotikų rūšis sm narkotikai 
spjaudyti ir gaudyti dykinėti, nieko neveikti, tinginiauti fr 
splitas muzikinis kelių grupių albumas sm 
spliteris dažnių skirstytuvas sm 
sponsoriuoti remti, teikti paramą v 
sponsorius 1. meilužis, remiantis merginą pinigais (ppr. gerokai vyresnis) sm 
sponsorius 2. greitai priekyje važiuojantis automobilis (paskui važiuojama, kad už greičio viršijimą policija stabdytų sm automobiliai 
 ir baustų jį) 

sporinti 1. lažintis v 
sporinti 2. ginčytis, kivirčytis v 
sportbatis automobilis „Volvo 340 / 360“ sm automobiliai 
sportininkas sporto redaktorius smob žurnalistai 
sporto rūmai pavelti kirpčiukai fr merginos 
špricovkė švirkštas sf narkotikai 
špricų duoti padidinti greitį fr 
sprytnas greitas, vikrus adj studentai 
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sprogdinti vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v narkotikai 
sprogti akimirksniu kas suvartojama, suvalgoma, išgeriama v 
špulka mergina sf 
sraigė 1. pagyvenusi moteris sf 
sraigė 2. kilpelė (@) sf kompiuteriai 
šramas randas sm muštynės 
šratams suktis būti būsenos po svaigalų ar narkotikų vartojimo, kai svaigsta galva ar sunkiai susivokiama, kliedima fr svaigalai 

 ar pan. 
srokas kalinimo laikas sm kaliniai 
šrotas seni pigūs automobiliai sm automobiliai 
stabdys 1. stabdantis, trukdantis, prieštaraujantis asmuo sm 
stabdys 2. užlaikantis gėrimą asmuo sm 
stabdyti 1. nesutikti su gerais pasiūlymais, prieštarauti, priešintis v 
stabdyti 2. per lėtai gerti (ppr. kai geriama paeiliui) v svaigalai 
stabdžių kaladėlėm smirdėti užlaikyti, uždelsti gėrimą fr svaigalai 
stačiam apsišikti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr vulg 
stadikas stadionas sm 
stadinti studijuoti v 
stadisešinas mokomasis užsiėmimas sm 
stafas bet kokie narkotikai sm narkotikai 
stafkė 1. statomoji pinigų suma (pvz., lažybose, kortų žaidime) sf 
stafkė 2. kokiam nors reikalui išskirta pinigų suma sf 
stafkė 3. instrumento partija ar jos dalis sf muzika 
stailas stilius sm 
stajakas sustandėjęs penis sm 
stajankė stotelė sf 
stakanas stiklinė sm svaigalai 
stakas 100 litų kupiūra, 100 lių, šimtinė sm 
stalčių atidaryti nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado fr 
stalčių pradaryti nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado fr 
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stalčių uždaryti nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti fr 
stalčiui atsidaryti nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado fr 
stalčius apatinis žandikaulis sm 
štampofkė savo išvaizda niekuo neišsiskirianti mergina sf 
standartinis modelis penis fr euf. intymūs santykiai 
štanga 1. futbolo vartų skersinis arba virpstas sf sportas 
štanga 2. krepšio lankas sf sportas 
štanga 3. tūkstantis litų sf 
štanginė treniruoklių salė sf sportas 
stanikas liemenėlė sm 
stanokas skutimosi peiliukas su kojele sm 
startukai futbolo bateliai sm pl sportas 
stasas 100 litų kupiūra, 100 litų, šimtinė sm 
stasikė labai storas asmuo sf 
stasys 100 litų kupiūra, 100 litų, šimtinė sm 
staska 100 litų kupiūra, 100 litų, šimtinė sf 
Štatai Jungtinės Amerikos Valstijos sm pl sb 
statikas parašiutininkas su kupolo tipo parašiutu smob parašiutininkai 
statiklainas sklendimas sparno tipo kupolu sm parašiutininkai 
statyti 1. mokėti už kitą, vaišinti (ppr. svaigalais) v svaigalai 
statyti 2. įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus v 
štatyvas 1. stovas sm žurnalistai 
štatyvas 2. penis sm euf. intymūs santykiai 
stebuklinga lazdelė penis fr euf. intymūs santykiai 
štekeris kištukas sm 
stendapas TV reportaže rodomas problemą komentuojantis žurnalistas smob žurnalistai 
stereo narkotikų leidimasis į abi rankas iškart sm indecl narkotikai 
sterva bjaurybė, išgama, suskė, šlykštynė sf 
štifakai kaubojiški batai sm pl baikeriai 
stilevas madingas, puošnus, stilingas adj 
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stiliaga kas stilingai, madingai rengiasi; puošeiva, dabita scom 
stiliaus vartojamas įvairiai, dažniausiai atitinka vyresnės kartos „reiškia” prt 
stiliovai stilingai, madingai, puošniai adv 
stiliovas stilingas, madingas, puošnus adj 
stipkė stipendija sf 
stipras garso stiprintuvas sm 
stipriaga stiprintuvas sf muzika 
stipriakas stiprintuvas sm muzika 
stiprius stiprintuvas sm muzika 
stipūcha stipendija sf 
štirnulinti nudurti v muštynės 
styčkė muštynės sf muštynės 
styducha gėda sf 
štykas peilis sm kariai 
štyknožas peilis sm kariai 
stylzas kamuolio perėmimas sm sportas 
štyras peilis sm muštynės 
štyrius peilis sm 
stobal užtikrintai, iš tikrųjų, be abejonės adv 
stofkė stovykla sf 
stogą nurauti išeiti iš proto, išprotėti, sukvailėti, subukėti fr 
stogą rauti 1. euforinė būsena, didelis pasitenkinimas, apsvaigimas iš smagumo, laimės, malonumo fr 
stogą rauti 2. būsena, kai padauginus alkoholio nesusivokiama, kliedima fr svaigalai 
stogą rauti 3. eina iš proto; galva svaigsta fr 
stogas 1. galva; sveikas protas, savikontrolė sm 
stogas 2. apsauga, užnugaris sm 
stogas 3. metimo į krepšį blokavimas (numušant kamuolį ore), blokas sm sportas 
stogas 4. pavelti kirpčiukai sm merginos 
stogas 5. šimtas (nuo rusiško žodžio „sto“) sm 
stoginė pavelti kirpčiai sf 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 216 puslapis iš 262 

stogui nuvažiuoti išėjo iš proto, pamišo; galva apsvaigo fr 
stogui pavažiuoti išėjo iš proto, pamišo; galva apsvaigo fr 
stogui važiuoti 1. eina iš proto; galva svaigsta fr studentai 
stogui važiuoti 2. būsena, kai padauginus alkoholio nesusivokiama, kliedima fr 
stoicas sustandėjęs penis sm 
stoikė stovas sf muzika 
stolypinas etapas sm kaliniai 
stolnikas 1. 100 litų kupiūra, 100 litų, šimtinė sm 
stolnikas 2. 100 gramų degtinės sm svaigalai 
stolofkė valgykla sf studentai 
stoparas kas važiuoja pakeleiviniais automobiliais, autostopu smob 
stoparikas taurelė; toks svaigalų kiekis sm 
stopas 1. stabdantis, trukdantis asmuo sm 
stopas 2. stabdžių signalas, žibintas sm automobiliai 
stopas 2. užlaikantis gėrimą asmuo sm svaigalai 
stoperis taurelė; toks svaigalų kiekis sm svaigalai 
stopkė taurelė sf svaigalai 
stoporas fiksavimo žiedas sm automobiliai 
stopudovai iš tikrųjų, be abejonės adv 
stopudovas visiškas, absoliutus, neabejotinas adj 
stotinė pigiausia, stotyje dirbanti prostitutė sf 
stovėti būti standžiam (apie penį) v 
stradalinti irzti, dirgti, nervintis, jaudintis, jausti psichologinį spaudimą v studentai 
štrafas bauda sm 
štrafnikas policininkas smob kriminalinis 
straipsniukė nepilnametė mergina sf asmuo 
straubliukas 1. penis sm 
straubliukas 2. laikraštyje pradedantis dirbti dizaineris sm žurnalistai 
straublys nosis sm 
štrausai trumpikės sm pl 
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strečingas tempimo pratimai sm sportas 
streikuoti 1. blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v 
streikuoti 2. blogai funkcionuoti, skaudėti (apie kūną, organizmą) v muzika 
streindžiškas keistokas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis adj 
strėlė smūgis sf muštynės 
strėlių duoti sumušti fr 
strėlių gauti būti sumuštam fr 
strielka 1. muštynės, kai aiškinamasi grupuočių santykiai sf kriminalinis 
strielka 2. paryškinant aplink akis kosmetiniu pieštuku brėžiama linija sf merginos 
strielkės 1. muštynės, kai aiškinamasi grupuočių santykiai sf pl 
strielkės 2. bet kokios grupės susitikimas sf pl 
strielkos 3. pėdkelnės su išilginėmis siūlėmis sf pl merginos 
stringai 1. kelnaitės su juostele užpakalinėje pusėje sm pl 
stringas 2. rašmenų eilutė sm 
striomas 1. baimė, baugumas, jaudulys, nerimas sm narkotikai 
striomas 2. pagirios sm svaigalai 
stripakė striptizo šokėja sf 
stripūcha striptizo klubas; striptizas sf 
striukonas striukė sm 
strykas penis sm euf. intymūs santykiai 
strymingas siuntimas; transliavimas sm 
stročkė kokaino juostelė sf narkotikai 
strogačius 1. griežtojo režimo kolonija sm 
strogačius 2. ne kartą teistas kalinys sm kaliniai 
stroikė 2. rikiuotė sf skautai 
stroikės 1. statybos, statybvietė sf pl 
strojinti įsakinėti, rikiuoti, valdyti v 
stručkių atrašyti prikumščiuoti, sumušti fr muštynės 
studikas studentas smob 
studinti studijuoti v 
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studžius studentas smob 
štuka tūkstantis num 
stuką mesti skųsti, išduoti fr 
stukačius 1. skundikas, informatorius, išdavikas smob kariai 
stukačius 2. būgnininkas smob muzika 
stukalinti skųsti, informuoti, išduoti v 
štukaturkė makiažas sf 
štukė tūkstantis sf 
stuksenti kibti (apie žuvis) v žvejai 
stumdyti pardavinėti, prekiauti v 
stumti 1. parduoti v 
stumti 2. įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
stumti 3. paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
stumtis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
stupenka laipsniškas narkotikų dozės mažinimas sf narkotikai 
stupica guoliavietė sf automobiliai 
stvolas pistoletas sm muštynės 
su atsinešimu atsinešant į kur nors svaigalų fr svaigalai 
su čerka dantyse girtas fr 
su cinkeliu turintis šarmo, paslaptingai patrauklus fr 
su cinku šaunus, įdomus fr 
su čiūdais neįprastas, netradiciškas, kitoniškas, keistas, savotiškas fr 
su dievais bendrauti apsvaigus, apkvaišus matyti haliucinacijas, kliedėti fr svaigalai 
su draugu kalbėtis šlapintis (apie vyrą) fr 
su kapeikom su trupučiu fr 
su navarotais ypatingas, pagerintas, patobulintas; ypatingai fr 
su pričiūdais keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis fr 
su rėmu (vaikščioti) (vaikščioti) išdidžiai, pasipūtus, demonstruojant savo tarimą šaunumą, dedantis pranašesniu už kitus fr 
su spalva padirbėti tapyti fr dailininkai 
su stažu pasileidusi, daug lytinių santykių turėjusi fr 
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su treningais prastai, pigiai, neskoningai apsirengęs fr 
su žuvytėm kalbėtis  apsvaigus, apkvaišus matyti haliucinacijas, kliedėti fr svaigalai 
šūba asmuo, saugantis daromą nusikaltimą ar kokį slaptą darbą, stebėtojas, sargas scom kriminalinis 
subaladoti sumušti, primušti; įveikti, nugalėti v muštynės 
subas žemųjų dažnių kolonėlė sm 
subašliuoti sumokėti v 
subinę į asfaltą trinti spyriotis, atsisakinėti, išsisukinėti fr baikeriai 
subinės grioveliu prastai, netikusiai, nesėkmingai, apgailėtinai fr vulg. 
subingalvis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
subinytė seksuali, patraukli, gundanti mergina sf 
subinkišys homoseksualistas, gėjus sm 
subinlaižys padlaižys, pataikūnas smob 
sublizgėti puikiai atlikti, padaryti, įvykdyti, pasirodyti v studentai 
šucheris 1. stebėjimas, ar nepasirodys kas nors, galintis sutrukdyti daromą nusikaltimą ar kokį slaptą darbą sm 
šucheris 2. asmuo, saugantis daromą nusikaltimą ar kokį slaptą darbą, stebėtojas, sargas sm kriminalinis 
šucheris 3. pavojus; pavojaus signalas sm 
šucheris 4. sujudimas, sambrūzdis, ginčai, diskusijos sm 
suchujarinti sumušti v 
sučka kekšė, kvaiša, suskė ir pan. (niekinamas moters apibūdinimas) sf 
šūdą ėsti būti kvailiu, mulkiu, nevispročiu, bukapročiu, netikėliu, nevykėliu, žiopliu fr 
šūdą malti 1. paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus fr 
šūdą malti 2. prastai ką daryti, nesąmones krėsti, išsidirbinėti, neteisingai ar nelogiškai elgtis, niekais užsiimti fr 
šūdą pamalti prastai ką daryti, nesąmones krėsti, išsidirbinėti, neteisingai ar nelogiškai elgtis, niekais užsiimti fr 
šūdą po nosim dėti būti pranašesniam už kitus fr 
šūdą sumalti supaistyti nesąmonę, nusišnekėti, nusikalbėti, leptelėti kvailystę fr 
šūdas 1. prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus daiktas, dalykas, niekalas sm 
šūdas 2. blogai, prasti reikalai, padėtis be išeities, galas, riesta sm 
šūdas gavosi nepavyko, nieko neišėjo fr 
šūde iki ausų nesisekti, prastai klotis, nusigyventi, turėti daugybę problemų, rūpesčių fr 
sudeginta vena vena, į kurią jau negalima leistis narkotikų fr narkotikai 
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šūdelienės privirti prikrėsti kvailysčių, nesąmonių, pridaryti problemų fr 
šūdėti blogėti, eiti prastyn, komplikuotis v 
šūdgalvis kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
šūdinai prastai, niekam tikusiai, beviltiškai, nykiai adv 
šūdinas 1. prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus adj 
šūdinas 2. neteisingas, melagingas, iškreiptas adj 
sudirbti 1. sugadinti, apkartinti, sumauti, pridaryti rūpesčių, sutrukdyti; ko pavesto neatlikti v 
sudirbti 2. įžeisti, pasityčioti, pasišaipyti, užgauti, supeikti, apšmeižti, pažeminti v 
sudirbti 3. sukritikuoti, supeikti, sumenkinti, sukirsti (per egzaminą,) egzaminuoti taip, kad neišlaikytų v 
sudizaininti sukurti dizainą v 
šūdlenkis vilnietis smob 
šūdmalis prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, beviltiškas, nykus, pigus daiktas, dalykas, niekalas smob muzika 
šūdmalizmas tuščias, bevertis, beprasmis darbas, veikla, kalbos sm 
sudrožti 1. sudėvėti, nualinti, sugadinti, sulaužyti, nustekenti netausojant, nesaugant ar neteisingai naudojant v muštynės 
sudrožti 2. sumušti v 
sudrožti 3. smarkiai sukritikuoti, supeikti, sumenkinti, nuginčyti v muštynės 
šūdų bazė viskas blogai, prasti reikalai, galas, riesta fr 
sudubasinti sumušti v 
šūdukas smulkmenėlė, niekutis sm 
šūdžius bjaurybė, šlykštynė, niekšas, suskis, mulkis, menkysta, išgama, smob 
sueiti 1. tikti, tenkinti, patikti (iš bėdos) v 
sueiti 2. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės v 
suesemesuoti parašyti trumpąją žinutę (SMS) v 
suėsti sumušti v muštynės 
sugulti lytiškai santykiauti v intymūs santykiai 
sujabašinti sumušti v iron. muštynės 
suka 1. prostitutė sf 
suka 2. kekšė, paleistuvė, kvaiša, suskė ir pan. (niekinamas moters apibūdinimas) sf 
sukakotas blogas, niekam tikęs, keliantis rūpesčių, niekingas, beprasmis, beviltiškas, nykus ir pan. part 
sukalti 1. išdėstyti, išaiškinti, pateikti v 
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sukalti 2. įmesti, pelnyti (taškų) v 
sukapoti suvalgyti v 
sukirpti sukurti, parengti, paruošti v 
suknistai blogai, prastai, netikusiai, vieni rūpesčiai, niekingai, beprasmiai, beviltiškai, nykiai ir pan. adv intymūs santykiai 
suknistas blogas, niekam tikęs, keliantis rūpesčių, niekingas, beprasmis, beviltiškas, nykus ir pan. part 
suknisti sugadinti, apkartinti, sumauti, pridaryti rūpesčių, sutrukdyti; ko pavesto neatlikti v 
sukrauti įveikti, nugalėti, sutriuškinti v 
sulaminti prastai, nevykusiai, nemokšiškai, neišmanant ką padaryti, atlikti v 
šūlė mokykla sf 
šūlia mokykla sf 
šulinys moters lytiniai organai, vagina sm intymūs santykiai 
šūliokas kas mokosi toje pačioje mokykloje smob 
sulominti primušti (su lazda) v muštynės 
šumas triukšmas, skandalas sm 
sumazinti prastai, blogai, atmestinai ką padaryti, atlikti v 
sumesti 1. sumontuoti, atlikti scheminį montažą v 
sumesti 2. duoti, dovanoti v 
sumiksuoti prastai, blogai, atmestinai ką padaryti, atlikti v žurnalistai 
sumyžtas blogas, niekam tikęs, keliantis rūpesčių, niekingas, beprasmis, beviltiškas, nykus ir pan. part vulg. 
sumkė rankinė; kuprinė sf merginos 
sumočinti sumušti v iron. muštynės 
sumuštekas sumuštinis sm 
sumutinti sugluminti, sutrikdyti v narkotikai 
sunešioti sumušti v muštynės 
šuniukas kilpelė (@) sm kompiuteriai 
šunys policija sm pl menk. 
šuns pypas smulkmena, niekniekis, nesvarbus ar paprastas daiktas fr 
suolelis atsarginiai žaidėjai sm sportas 
suoliukas automobilis „Volkswagen Jetta“ sm automobiliai 
supakuoti 1. sugauti, užtikti, pastebėti ką nors neleistina darant v 
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supakuoti 2. suimti, sulaikyti; įkalinti v 
supartolinti 1. sumušti v muštynės 
supartolinti 2. sugadinti, sulaužyti, sudaužyti, sudėvėti, suniokoti v 
super 1. išsiskiriančiai, nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai adv 
super 2. išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adv 
super duper 1. labai geras, išskirtinis, puikus, šaunus, nuostabus, išskirtinis, nepakartojamas fr 
super duper 2. itin aukštos kokybės, specialus, profesionalus fr 
superbojus prastas, niekam tikęs, nevertas dėmesio, nepatrauklus vaikinas sm 
superforminti išsilaikyti, įsitvirtinti, imti normaliai veikti v 
superhiperturbo išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
superinis išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
superiokas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
superiškas išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj 
supermenas stipruolis sm muštynės 
supervaizeris prižiūrėtojas smob 
supistas blogas, niekam tikęs, niekingas, beprasmis, beviltiškas, nykus ir pan. part vulg. 
supisti 1. sumušti v 
supisti 2. sugadinti, sulaužyti, sudaužyti, sudėvėti, suniokoti v 
supyzdinti sumušti v vulg. muštynės 
suportinti remti, šelpti, palaikyti v 
sūrinti spausti, daryti spaudimą v 
šurinti eiti, traukti, važiuoti, vykti v 
suripinti pakeisti failo formatą v 
šurkauti svaidytis nepagrįstais įtarinėjimais v iron. 
šušara būrys, gauja, grupė sf 
susemti suimti, sulaikyti; įkalinti v kriminalinis 
sušį valgyti tenkinti oraliniu būdu (apie vyrą) fr 
susibalamūtinti susipainioti, dvejoti, nebūti dėl ko nors tikram v refl 
susibarstyti sudužti, patirti avariją v refl 
susiberti išgerti svaigalų v refl svaigalai 
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susibiesinti suirzti, sudirgti, susinervinti, susijaudinti, supykdyti, jausti psichologinį spaudimą v refl 
susichujarinti suvartoti v refl narkotikai 
susidainuoti eiti išvien v refl studentai 
susidiorginti susierzinti, suirzti, sudirgti, susinervinti, susijaudinti, supykdyti, jausti psichologinį spaudimą v refl 
susiesemesinti susirašyti trumposiomis žinutėmis v refl 
susiguglinti naršyti, susiieškoti informacijos internete v refl 
susikalibruoti nusistatyti, susiderinti darbą, veikimą, stabilizuotis v refl 
susikalti susimušti, susitrenkti v refl 
susikonfūzinti sutrikti, pasimesti, susigėsti, susinepatoginti v refl 
susikonspektinti susikonspektuoti v 
susikrauti įsidiegti v refl kompiuteriai 
sušiktas blogas, niekam tikęs, keliantis rūpesčių, niekingas, beprasmis, beviltiškas, nykus ir pan. part 
sušikti sugadinti, apkartinti, sumauti, pridaryti rūpesčių, sutrukdyti; ko pavesto neatlikti v 
susikūdinti sulieknėti, atsikratyti antsvorio v refl merginos 
susilydyti būti labai patenkintam, apsidžiaugti, susigraudinti ir pan. v refl 
susilyzinti glotniai susišukuoti v refl 
sušilka kamera policijos nuovadoje sf svaigalai 
sušilkė kamera policijos nuovadoje sf 
susimachalinti susimušti v refl 
susimesti pradėti gyventi kartu nesusituokus v refl intymūs santykiai 
susimytinti susitikti, susieiti, pasimatyti v refl 
susimyžti susijaudinti, susinervinti, patirti baimę v refl 
susimočyti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v refl 
susimūtyti suirzti, sudirgti, susinervinti, susijaudinti, jausti psichologinį spaudimą v refl 
susiparinti suirzti, sudirgti, susinervinti, susijaudinti, jausti psichologinį spaudimą v refl 
susipisti susimauti, susigadinti, apkartinti, prisidaryti rūpesčių, susitrukdyti v refl 
susipyzdinti susimušti v refl vulg. 
susipurtyti išgerti svaigalų v refl svaigalai 
susirašyti susituokti v refl 
susirauti 1. susimušti v refl 
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susirauti 2. įsivelti į konfliktą, susiginčyti, susibarti, susipykti, susikibti v refl 
susišauti susileisti narkotikų; apsikvaišinti intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
susišikti susimauti, nepateisinti vilčių, pasitikėjimo, neatlikti kas pavesta, susikomplikuoti v refl 
susispausti susileisti narkotikų; apsikvaišinti intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
susistumti susileisti narkotikų; apsikvaišinti intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
susišviesti 1. pasirodyti, pamanyti v refl 
susišviesti 2. paaiškėti, susiprasti, susigaudyti, suvokti esmę v refl 
susitranzuoti sustabdyti pakeleivingą automobilį v refl 
susitūsavoti artimai susidraugauti su priešingos lyties atstovu, susieiti į porą v refl 
susivairuoti gauti, įsigyti, pasirūpinti turėti, susirasti v refl 
susivaryti 1. susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
susivaryti 2. suvartoti v refl narkotikai 
susivartyti 1. susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
susivartyti 2. susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
susivartyti 3. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti v refl 
susivelti sutrikti, sumišti, pasimesti v refl 
susivynioti imti kvatotis, leipti juoku, mirti juokais v refl 
susyrčinti atrasti, aptikti, susižinoti v 
suskelti 1. pasakyti, papasakoti (ppr. juoką arba nesąmonę) v 
suskelti 2. sugroti, padainuoti, atlikti v 
suslikas 1. sulysęs, suvargęs asmuo smob 
suslikas 2. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob menk. intymūs santykiai 
sušniakas pagirios; troškulys sm 
šusniakas karštis sm skautai 
sušonkė troškulys sf svaigalai 
suspardyti išgerti svaigalų v 
susportuoti greitai kur nueiti, nuvažiuoti, nuvykti v 
šustrą primesti įsivaizduoti, vaizduotis, pūstis, dėtis pranašesniu už kitus fr 
šustras 1. labai savimi pasitikintis, šaunus, iniciatyvus, apsukrus, sumanus, guvus, veržlus, stiprus adj 
šustras 2. geras, nuostabus, gražus, puikus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
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šustriakas labai savimi pasitikintis, šaunus, iniciatyvus, apsukrus, sumanus, guvus, veržlus, stiprus asmuo smob 
šustrumas pasitikėjimas savo jėgomis, šaunumas, iniciatyvumas, apsukrumas, sumanumas, guvumas, veržlumas, sm 

 stiprumas 
susvaigti supaistyti nesąmonę, nusišnekėti, nusikalbėti, leptelėti kvailystę v 
sutąsyti suerzinti, sudirginti, sunervinti, sujaudinti, padaryti psichologinį spaudimą, supykdyti, papiktinti v 
sutaškyti atpalaiduoti, maloniai nuteikti v muzika 
šūtinti mesti kamuolį į krepšį v sportas 
šutka juokelis, sąmojis, linksmas pasakojimas; pokštas, išdaiga sf 
sutranzuoti sustabdyti pakeleivinį automobilį v 
sutręšti paskolinti v 
sutrinti apsimesti, apmulkinti, sumeluoti; įtikinti v kriminalinis 
suvairuoti gauti, įgyti, parūpinti turėti, surasti v 
suvalgyti 1. gauti (smūgį) v 
suvalgyti 2. įveikti, nugalėti, sutriuškinti v sportas 
suvalgyti 3. išgerti (svaigalų) v 
suvaryti 1. sumušti v muštynės 
suvaryti 2. nugalėti, įveikti, sutriuškinti v 
suvaryti 3. sumauti, sukompromituoti, užtraukti gėdą, išjuokti; užčiaupti, nutildyti v 
suvaryti 4. sugadinti, sulaužyti, sudaužyti, sudėvėti, suniokoti v 
suvaryti 5. padainuoti, pagroti, atlikti v 
suvartyti 1. išjuokti, išsišaipyti, išsityčioti; užčiaupti, nutildyti v 
suvartyti 2. sumauti, sukompromituoti, užtraukti gėdą, priversti nepatogiai jaustis v 
suvemti supaistyti nesąmonę, nusišnekėti, nusikalbėti, leptelti kvailystę v 
suvystyti 1. priversti įsimylėti arba vesti (apie merginą) v 
suvystyti 2. lengvai nugalėti, įveikti, sutriuškinti v 
švabra 1. šluota, šepetys scom kariai 
švabra 2. kamerą tvarkantis kalinys scom kaliniai 
svaigti 1. paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
svaigti 2. tikėtis, svajoti v 
svaigti 3. žavėtis, gėrėtis, pamesti galvą dėl ko v 
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svaigti 4. džiūgauti iš laimės, malonumo, pamesti protą nuo ko nors, būti apimtam euforijos, kvaitulio v 
svaigti 5. linksmintis, smagintis, šėlti, siausti v 
svajakas svajotojas smob 
svajuko dramblionės neįgyvendinami, nerealūs norai fr 
svambalas penis sm euf. intymūs santykiai 
švamti rūkyti v merginos 
svarainis svaras sterlingas sm pinigai 
svaras sterlingas ekstazio rūšis fr narkotikai 
švariai gerai, teisingai, nepriekaištingai adv 
svarščikas suvirintojas smob 
švarus 1. nevartojantis jokių draudžiamųjų preparatų, narkotikų adj sportas 
švarus 2. nesergantis jokiomis lytinėmis ligomis adj 
svečiai iš Raudondvario menstruacijos fr euf. merginos 
svečiams atvažiuoti prasidėti menstruacijoms fr euf. 
sveikatą pataisyti išgerti alkoholio, kad palengvėtų pagirios fr svaigalai 
šventės menstruacijos sf pl merginos 
svičas skirstytuvas sm 
svidankė pasimatymas sf merginos 
švieskės šviesos efektų įranga (renginių, diskotekų) sf pl 
šviesovkės šviesos efektų įranga (renginių, diskotekų) sf pl 
sviestą tepti meluoti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti fr 
sviestas ketaminas sm 
šviežiagalvis budintis redaktorius smob žurnalistai 
sviniecas švino svarelis sm žvejai 
svirčiokas už pažeidimą be eilės plaunantis tualetus kalinys sm kariai 
svirčiokinti plauti tualetus v kariai 
svirdulys aukštas, nerangus, kalbantis žemu balsu žmogus sm 
svistokas 1. švilpukas sm skautai 
svistokas 2. vadas, vadovas sm skautai 
švogeris vaikino draugės, mylimosios meilužis sm asmuo 
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svolačius išgama, išsigimėlis, mulkis, nenaudėlis, niekšas, suskis sm asmuo 
tablai amfetaminas sm pl narkotikai 
tablička varžybų rezultatų suvestinė sf sportas 
tablo švieslentė sm indecl sportas 
taboras draugija, kompanija sm 
taburetė automobilis „Volkswagen Golf“ sf automobiliai 
taburetę papisti nieko negauti, nieko nepešti fr vulg. 
tačanka karutis sf 
tačka automobilis sf automobiliai 
tačkė automobilis sf automobiliai 
tačkininkas vairuotojas smob 
taiklioji akis penis fr kariai 
taimas sesija, laiko tarpas iki pertraukos sm muzika 
taimautas minutės pertraukėlė sm sportas 
taimkodas laiko parametras sm žurnalistai 
taipinti rinkti tekstą klaviatūra v kompiuteriai 
takelis ant lygaus paviršiaus paberta narkotikų juostelė, skirta įkvėpti per nosį sm narkotikai 
taksas taksi sm 
taksonas taksi sm 
talantas talentas sm 
talknulinti parduoti, realizuoti v 
talkovas geras, aiškus, tinkamas, protingas adj 
talkučkė turgus sf 
talončikas bilietėlis sm 
talpačius spūstis, grūstis sm 
tame ir kampas toks reikalas, tokia esmė (vartojama, ppr. aiškinant kokio dalyko priežastį, esmę) fr 
tampydla pamaiva scom 
tampyti 1. masturbuotis (apie vyrą) v 
tampyti 2. groti v muzika 
tampytis 1. masturbuotis v refl 
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tampytis 2. vaikštinėti be tikslo, šlaistytis, bastytis v refl 
tampytis 3. draugauti su priešingos lyties atstovu v refl 
tampytis 4. sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
tamponas 1. filtras sm 
tamponas 2. sportininkas, dažnai keičiantis važiavimo tempą sm sportas 
tamtamas kilnojamasis būgnas sm muzika 
tanculkos šokiai sf pl 
tapkė 1. kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė sf 
tapkė 2. (tik pl) riesta, blogai, prasti reikalai, galas sf 
taranas pasenusios antiradiacinės tabletės sm narkotikai 
tarčialinti 1. būti (kur nors) v 
tarčialinti 2. vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v narkotikai 
tarčialintis 1. vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
tarčialintis 2. svaigti iš laimės, malonumo, būti apimtam euforijos, kvaitulio v refl muzika 
tarčintis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl narkotikai 
tarčiokas narkomanas, vartojantis intraveninius narkotikus smob narkotikai 
tarčius 1. narkomanas, vartojantis intraveninius narkotikus sm narkotikai 
tarčius 2. apkvaišimas nuo intraveninių narkotikų sm narkotikai 
targofcas narkotikų platintojas, prekeivis, perpardavinėtojas smob narkotikai 
tarka 1. nelygus kelias sf sportas 
tarka 2. raumeningas vyras sf 
tarkuoti storai tepti dažus v dailininkai 
tarmazucha stabdžių skystis sf automobiliai 
tarp švenčių klynas, tarpkojis fr 
taščilintis svaigti iš laimės, malonumo, būti apimtam euforijos, kvaitulio v refl 
tašė apsvaigusi nuo alkoholio, apgirtusi mergina sf 
tąsytis artimai draugauti su priešingos lyties atstovu v refl intymūs santykiai 
tašką uždengti išaiškinti nelegalią svaigalų ar narkotikų prekyvietę fr narkotikai 
taškalas konkretus šaunios linksmybės, smagi šėlionė, siautimas fr 
taskankės muštynės sf pl 
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taškas visą parą veikianti alkoholinių gėrimų parduotuvė; nelegali svaigalų pardavimo vieta sm 
taškynės šaunios linksmybės, smagi šėlionė, siautimas sf pl 
taškyti 1. naikinti; šaudyti, žudyti v 
taškyti 2. veikti, paveikti, daryti poveikį v 
taškytis  linksmintis, smagintis, šėlti, siausti v refl 
tašnylovka valgykla sf 
tašnotikas mėsainis, sen. beliašas; bendresne prasme – prastos kokybės greitmaistis sm maistas 
tatirkė tatuiruotė sf 
tatos tėvai sm pl 
tatu tatuiruotė sf indecl rokeriai 
tau krantai pareis bus riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis fr 
tavoras prekės sm 
taza užpakalis, sėdynė, subinė sf 
tazikas dubuo sm 
technačius technomuzikos mėgėjas smob muzika 
technarius techniškas žaidėjas smob sportas 
technuškė technomuzika sf 
teipas 1. garso kasetė sm muzika 
teipas 2. specialus tvarstis čiurnai sutvirtinti sm sportas 
teisingas geras, puikus, šaunus, nuostabus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan.; savas adj 
telechranitelis asmens sargybinis smob 
telefas telefonas sm 
telefonas kanalizacija, per kurią perduodamas maistas ir pan. sm kaliniai 
telega telegrama sf žurnalistai 
teleportuotis nusigauti, nuvykti, nukakti v refl 
teletabis 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
teletabis 2. „Lietuvos rytas“ komandos žaidėjas smob 
teletabis 3. televizijos žurnalistas smob žurnalistai 
telikas 1. televizorius sm 
telikas 2. televizija sm žurnalistai 
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telis televizorius sm 
telnežkę draskyti užsidegus, labai savimi pasitikint ką nors kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti fr 
tema 1. heroinas sf narkotikai 
tema 2. gerai, puiku, šaunu, nuostabu, smagu ir pan. sf 
temą gaudyti suprasti apie ką kalbama fr 
temą laikyti kartoti tą pačią muzikinę temą fr muzika 
tempti 1. sunkiai važiuoti v rokeriai 
tempti 2. keltis duomenis, parsisiųsti iš interneto, iš pagrindinio kompiuterio, iš registrų atminties ir pan. iš kito v 
 šaltinio į savąjį 

tempti 3. stimuliuoti, veikti (apie svaigalus ir kvaišalus) v narkotikai 
tenisas gėrimas dviese iš vienos taurelės sm svaigalai 
tepliakas mokytojų rūkomasis sm 
tepti tapyti v dailininkai 
teptuku pabraukyti tapyti pernelyg nesistengiant fr dailininkai 
termosas šiltas dviratininkų megztinis sm sportas 
terštis susimauti, susikompromituoti, užsitraukti gėdą, apsijuokti, apsikvailinti v refl 
teškė informacinė žinutė, anonsuojanti vyksiantį renginį sf žurnalistai 
tetulė iš Krasnojarsko menstruacijos fr 
teutonas technomuzika sm muzika 
tėvakai tėvai sm pl 
tėvelis jungtis su adatėlėmis sm 
tevkė marihuanos suktinės dūmas sf narkotikai 
težas apkūnus žmogus smob 
težkė marihuanos suktinės rūkymas ratu sf 
ticharinti budėti, tykoti v 
tifozis futbolo sirgalius smob sportas 
tigrionkas mergina su tigro kailio imitacijos maudymosi kostiumėliu sm baikeriai 
tikėjimo žodis perdėtai pamaldus žmogus fr 
tikybašas tikybos mokytojas smob 
tilėga trumpi informaciniai pranešimai sf žurnalistai 
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timpos aptemptos kelnės iš elastingos medžiagos sf pl 
tinkas gausus pudros sluoksnis ant veido sm 
Tinkis Vinkis penis fr euf. intymūs santykiai 
tinkleškė tinklo plokštė (NIC) sf 
tinkuoti pudruoti v 
tiolka mergina sf 
tiotka 1. teta sf 
tiotka 2. menstruacijos sf euf. merginos 
tipo perteklinis žodis, dažnai žymintis sakinio ar minties pradžią; neva, negi, nejaugi, lyg tai, tarsi prt 
tipsai arbatpinigiai sm pl 
tipsas arbatpinigiai sm sg 
tisakas peilis sm 
tiuneris prietaisas, skirtas gitaros tonui derinti sm muzika 
tiuningas pagražinimas, pagerinimas, patobulinimas (ppr. automobilio) sm automobiliai 
tiuninginis pagražintas, pagerintas, patobulintas adj automobiliai 
tiuninguoti pagražinti, pagerinti, patobulinti v 
tiuremščikas kalinys smob kaliniai 
tiuriaga kalėjimas sf kaliniai 
tykva galva sf 
tymas komanda, grupė sm 
tymbildingas komandos, grupės formavimas sm 
tymeris komandos, grupės narys sm 
tymingas komandos, grupė susirinkimas sm 
tymkės nepermatomos pėdkelnės sf pl 
tyneidžeris paauglys sm 
točka visą parą veikianti svaigalų parduotuvė; nelegali svaigalų pardavimo vieta sf 
točnai neabejotinai, tikrai adv 
toksikas toksikomanas smob 
tolkas nauda, prasmė sm 
tomatas automatinis saugiklis (automatas) sm 
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topas 1. populiariausiųjų sąrašas sm muzika 
topas 2. prigludusi prie kūno palaidinukė be petnešėlių sm 
topikas tema sm 
topinis populiariausias, išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis adj muzika 
torčintis vartoti intraveninius narkotikus; leistis narkotikus; kvaišintis intraveniniais narkotikais v refl 
torgas teisėsaugos organų specialybės studentas smob 
tormas stabdantis, trukdantis žmogus scom 
tormazas 1. stabdys scom automobiliai 
tormazas 2. stabdantis, trukdantis žmogus scom 
tormazas 3. lėtai veikiantis, mąstantis žmogus, lėtapėdis, atsilikėlis; kas vėluoja scom studentai 
tormazinti 1. delsti, gaišti, vilkinti; vėluoti v 
tormazinti 2. lėtai veikti; vėluoti v 
torpeda 1. mušeika scom 
torpeda 2. nusikalstamos grupuotės narys, nusikaltimų vykdytojas scom kaliniai 
torsida labai aktyvūs sirgaliai, aistruoliai sf sg sportas 
tortadienis gimtadienis sm 
totali Ariogala visiška gėda dėl kvailumo, bukumo, neišmanymo, žioplumo fr 
totaliai labai, visiškai, smarkiai adv 
totaliai slėgtas daunas visiškas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys fr 
totalinis visiškas, didelis adj 
totalus visiškas, didelis adj 
totemas penis sm euf. intymūs santykiai 
tousteris klube muziką grojantis asmuo smob muzika 
trabačka vamzdelio formos daiktas, per kurį į nosį traukiami narkotikai sf narkotikai 
trachadromas 1. intymių pasimatymų vieta sm 
trachintis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
trafas transformatorius sm 
trafikas grūstis, spūstis sm 
trafkė marihuana sf narkotikai 
tragedija baidyklė, negražus, bjaurus, šlykštus, atstumiantis žmogus scom 
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tragediškas blogas, prastas, niekam tikęs, beviltiškas adj 
trainikai didelės krūtys sm pl 
trajakas tritaškis sm sportas 
traktoriai sunkūs, gremėzdiški batai grublėtu padu sm pl 
tralas autovežis sm automobiliai 
tralialiuška ekstazis ar LSD sf narkotikai 
trambambukas nei šioks, nei toks sm 
trambas trombonas sm muzika 
trampliorius kibirkšties skirstytuvas sm automobiliai 
tranzas 1. tranzistorius sm 
tranzas 2. važiavimas autostopu sm 
tranzas 3. ekstazė, didžiulis malonumas, svaigulys, pasitenkinimas sm muzika 
tranzyti stabdyti pakeleivinius automobilius, važiuoti autostopu v 
tranzuoti stabdyti pakeleivinius automobilius, važiuoti autostopu v 
trasa vakarėlių, pasilinksminimo vieta sf 
trason išleisti leisti veikti fr 
tratintis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
traukė trauktinė sf svaigalai 
traukinukas vienos cigaretės rūkymas ratu sm narkotikai 
traukti 1. pasiekti greitį (apie automobilį) v automobiliai 
traukti 2. kainuoti v automobiliai 
traukti 3. veikti, pagauti bangas v technika 
trauzai kelnaitės sm pl 
trava marihuana sf narkotikai 
travinti reikalauti, prašyti, kaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v kriminalinis 
travka marihuana sf 
travkė marihuana sf 
treba narkotikų poreikis sf narkotikai 
trečias pirštas didžiuoju pirštu rodomas gestas, reiškiantis angl. FUCK YOU fr muzika 
trefkė treniruotė sf 
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treineris mokymų vadovas smob 
treiningas mokymai, kursai sm 
trekas muzikinis įrašas sm muzika 
trekinti sklęsti ore v 
trendas mada, mados kryptis sm 
trendis labai madingas, stilingas žmogus smob 
treneriakas treneris smob sportas 
treningasai treningai sm pl 
treninginis treningus dėvintis asmuo smob 
trenkė treniruotė sf sportas 
trenktas kvailas, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys part 
trešinti paistyti nesąmones, nusišnekėti, nusikalbėti, taukšti niekus v 
tręšti reikalauti, prašyti, kaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v 
tresučka narkotinės abstinencijos sukeltas drebulys sf svaigalai 
trezvas blaivus adj svaigalai 
trezvilka blaivykla sf svaigalai 
trieša treniruotė sf sportas 
trikeris programišius sm kompiuteriai 
trilitriakas 3 l talpos stiklainis sm 
trim trisdešimt num skaičiai 
trintalas trintukas sm 
trintas trintukas sm 
trinti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti v 
trintukas 1. melagis, apgavikas smob 
trintukas 2. dykūnas, tinginys smob sportas 
triochala 1. melagis, apgavikas scom kaliniai 
triochala 2. bailys, skystablauzdis scom 
triochalinis melagis, apgavikas smob 
triochinti lytiškai santykiauti v 
triochintis nusišnekėti, taukšti niekus, paistyti nesąmones v refl 
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triochla 1. bjaurus, šlykštus, atstumiantis žmogus; senis, kriošena scom 
triochla 2. skundikas, išdavikas scom 
triochlinti nusišnekėti, taukšti niekus, paistyti nesąmones v 
triosina kraujo užkrėtimas sf 
triosinti reikalauti, prašyti, kaulyti, išvilioti (ppr. pinigų) v 
trioškė TV3 televizijos kanalas sf žurnalistai 
tripakas 1. triperis (venerinė liga) sm 
tripakas 2. prastas, niekam tikęs, nieko vertas, senas daiktas dalykas, niekalas sm 
tripakas 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
triperbaras venerinių ligų tyrimo centras sm 
triperis prastas, niekam tikęs, nieko vertas, senas daiktas dalykas, niekalas (ppr. transporto priemonė) sm rokeriai 
tripyzdi be galo, labai, ypač, itin adv 
triubelis labai girtas žmogus smob svaigalai 
triubon paknisti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis; užsičiaupti fr 
triukinti rodyti triukus v 
triulnikas tritaškis sm sportas 
triumas izoliatorius sm 
triušelis greiti lytiniai santykiai sm 
tryda kas greitai netenka kantrybės, susinervina, irzta, panikuoja sf 
trys D labai stambus, apkūnus abr 
troica tritaškis sf 
troika 1. automobilis „BMW 3“ sf automobiliai 
troika 2. kompiuteris su 80386 laidos procesoriumi sf kompiuteriai 
troikė 1. trejetas (pažymys) sf mokiniai 
troikė 2. automobilis „BMW 3“ sf automobiliai 
Trojos arklys akiplėša, begėdis, stačiokas, įžūlus žmogus fr 
troleibuse gimęs kas neuždaro paskui save durų fr 
trolikas troleibusas sm 
trolis 1. troleibusas sm 
trolis 2. nuo alkoholio ar narkotikų priklausomas, niekada neišsiblaivantis, visiškai degradavęs žmogus sm 
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tronutas keistas, savotiškas, neįprastai mąstantis ar besielgiantis asmuo, keistuolis sm 
trošinti redaguoti v 
truba stora vena sf narkotikai 
trubočius muzikantas, grojantis pučiamuoju instrumentu smob muzika 
trūkti užmigti (ppr. pasigėrus) v svaigalai 
trūlas troleibusas sm 
trūliai kelnaitės sm pl 
trūlikas troleibusas sm 
trūlis troleibusas sm 
trumpiecai trumposios žinios sm pl žurnalistai 
trumpovės marškinėliai trumpomis rankovėmis sf pl 
trūpas 1. lavonas adj kriminalinis 
trūpas 2. be sąmonės adj narkotikai 
trūpas 3. visiškai girtas adj svaigalai 
trūsai kelnaitės sm pl 
truščioba apleista vieta, griuvėsiai sf 
tubas tualetas, išvietė sm 
tubis teletabis sm 
tufliukai bateliai sm pl 
tufta 1. nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai sf 
tufta 2. šlamštas, niekalas, blogas, nevertas dėmesio, beviltiškas, nepasisekęs ir pan. daiktas, dalykas sf 
tuftietis tautietis smob 
tūlė tualetas, išvietė sf 
tūlikas tualetas, išvietė sm 
tūlinazas karys, nuolat šveičiantis tualetus sm kariai 
tulsas įrankis sm kompiuteriai 
tulupas šuolis su apsisukimu sm 
tumba 1. budėtojo, sargo stalas sf kariai 
tumba 2. sargybos tarnybos vieta sf kariai 
tumbneilas sumažintas grafinis atvaizdas sm kompiuteriai 
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tundra 1. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sf 
tundra 2. žmona sf žurnalistai 
tundrėti eiti iš proto, išprotėti, kvailėti, bukėti v 
tūparikas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys smob 
tūpas kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas adj studentai 
tūpas per visą pilvą visiškai kvailas, ne viso proto, lėkštas, netikęs, nevykęs, žioplas fr 
tūpyca kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys scom 
tūras bokštas (šachmatų figūra) sm sportas 
turbinti 1. gražinti, gerinti, tobulinti v automobiliai 
turbinti 2. stimuliuoti, veikti (apie svaigalus ir kvaišalus) v automobiliai 
turbo 1. išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis indecl muzika 
turbo 2. labai gerai, nuostabu, puiku, šaunu indecl 
turistiakas turistinis žygis sm studentai 
turkampukas trikampis sm mokiniai 
turnoveris klaida sm sportas 
turuoti rengti koncertinį turą v muzika 
tūša stambi, apkūni mergina sf 
tūsas 1. vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sm 
tūsas 2. nuobodulys, apatija sm 
tūsavonė vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sf 
tūsė vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sf svaigalai 
tušiakas tušinukas sm 
tūsiakas vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sm 
tušikas tušinukas sm 
tūsintis 1. linksmintis, smagintis, šėlti, siausti (ppr. vakarėlyje), pramogauti v refl muzika 
tūsintis 2. artimai draugauti su priešingos lyties atstovu v refl 
tūsintis 3. leisti laiką v refl 
tūsytis 1. linksmintis, smagintis, šėlti, siausti (ppr. vakarėlyje), pramogauti v refl 
tūsytis 2. leisti laiką v refl 
tūsofkė vakarėlis, pasilinksminimas, pasismaginimas; pobūvis, šventė sf 
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tusolas aušinimo skystis sm automobiliai 
tušonkė konservuota troškinta mėsa sf 
tūsovas 1. linksmas, nuotaikingas, smagus; tinkantis linksmybėms, šėlionėms, vakarėliams adj 
tūsovas 2. madingas, stilingas (apie drabužius) adj 
tūsovnas 1. linksmas, nuotaikingas, smagus; tinkantis linsmybėms, šėlionėms, vakarėliams adj muzika 
tūsovnas 2. mėgstantis linksmintis, siausti, šėlti  vakarėliuose; linksmas, smagus adj 
tūsovnikas vakarėlio, pasilinksminimo, pobūvio, šventės dalyvis smob 
tūsovnumas sugebėjimas linksmintis, smagintis, šėlti, siausti sm 
tūsovščikas vakarėlio, pasilinksminimo, pobūvio, šventės dalyvis sm 
tūsuotis linksmintis, smagintis, šėlti, siausti, pramogauti v refl 
tutas mokomoji priemonė sm 
tuteišis vietinis Vilniaus apylinkių lenkas smob 
tūzas 1. užpakalis, sėdynė, subinė sm niek. 
tūzas 2. tualetas, išvietė sm 
tvorius niekšas, šunsnukis, išgama, išsigimėlis sm 
ubagė senesnio modelio automobilis „Audi 80“ sf automobiliai 
ubitas apkvaišęs nuo rūkomųjų narkotikų smob 
ubliūdkas asocialus paauglys, turintis polinkį nusikalsti smob 
ūčia pamoka sf sen. mokiniai 
ūdaras smūgis, kirtis sm 
udolbanas apsvaigęs nuo alkoholio, apgirtęs, apkvaišęs nuo narkotikų adj narkotikai 
udūtas apkvaišęs nuo rūkomųjų narkotikų adj narkotikai 
ufa lėktuvas sf 
ulybačka ekstazio rūšis sf narkotikai 
ulybonas šypsena sm 
uni universitetas sm indecl 
unikas 1. universalinė parduotuvė sm 
unikas 2. universitetas sm studentai 
unitazas trumposios naujienos sm žurnalistai 
univera universitetas sf 
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univeras universitetas sm 
univerka universitetas sf 
univerkė universitetas sf 
univermagas universalinė parduotuvė sm 
universalkė universalinė parduotuvė sf 
uodegytė penis sf 
uoga puiku, šaunu, nuostabu adv 
ups oi interj 
urka jaunimo grupuotės narys, ppr. plikai nusiskutęs, dėvi plačias kelnes arba treningus scom 
urla 1. jaunimo grupuotės narys, ppr. plikai nusiskutęs, dėvi plačias kelnes arba treningus scom 
urla 2. žmogus, neturintis individualauas stiliaus ir skonio scom muzika 
urlaganas jaunimo grupuotės narys, ppr. plikai nusiskutęs, dėvi plačias kelnes arba treningus smob 
urlas 1. jaunimo grupuotės narys, ppr. plikai nusiskutęs, dėvi plačias kelnes arba treningus sm 
urlas 2. interneto svetainės adresas sm 
Urmas Užsienio reikalų ministerija sm sb žurnalistai 
urodas menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė smob 
urodina menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė scom 
ūselis krepšinio baudos aikštelės šoninė linija sm sportas 
usiliakas stiprintuvas sm muzika 
usilokas stiprintuvas sm muzika 
ustanofkė mušamųjų komplekto išdėstymas sf muzika 
utėlė pagalbinė programėlė sf kompiuteriai 
utkė parašiuto kupolas „UT15“ sf 
ūvereniau įtikinamiau, tikriau adv 
už borto likti nieko nepešti, nelaimėti, negauti, nepakliūti kur nors fr 
už žando įmesti išgerti (ppr.svaigalų) fr 
užbaninti drausti, blokuoti ryšį ar prieigą v 
užblurinti sulieti, padaryti neryškų, neaiškų v fotografija 
užbombinti 1. išvesti iš rikiuotės kompiuterį, serverį, mobilųjį telefoną ir pan. siunčiant didelius informacijos srautus v kompiuteriai 
užbombinti 2. padėti, užstatyti ką nors sunkaus, didelio, gremėzdiško v 
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užbraukti lytiškai santykiauti v 
užbujoti linksmintis, smagintis, šėlti, siausti, švęsti v 
užbukinti užsakyti, rezervuoti v 
užciokinti 1. aptikti, surasti v žurnalistai 
užciokinti 2. pastebėti, užtikti ką neleistina darant v 
uždaryti neleisti pelnyti taškų v sportas 
uždrožti sudėvėti, nualinti, sugadinti, sulaužyti, nustekenti netausojant, nesaugant ar neteisingai naudojant v 
uždūchinti engti, užguiti, išnaudoti, niekinti, kvailinti, primesti savo valią, tvarką v 
uždūduoti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v narkotikai 
uždusti 1. liautis šnekėjus, nutilti, užsičiaupti v 
uždusti 2. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės; išsibaigti baterijai, v 
 užgesti (apie variklį) 

užfundyti parūpinti, gauti v 
užgliučinti 1. sukelti haliucinacijas (apie svaigalus ir kvaišalus) v narkotikai 
užgliučinti 2. rodytis haliucinacijoms (ppr. nuo narkotikų) v narkotikai 
užgliučinti 3. priversti pamesti mintį, nesusivokti, supainioti v 
užgrybauti 1. nuklysti, prašapti su kitais reikalais v 
užgrybauti 2. prastai ką daryti, nesąmones krėsti, niekais užsiimti, neteisingai ar nelogiškai elgtis v 
užgrūzinti suerzinti, sudirginti, sunervinti, sujaudinti, padaryti psichologinį spaudimą, supykdyti, papiktinti v 
užjabalinti atsibosti, įgristi, įkyrėti v 
užkabinti patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
užkabliuoti patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
užkakošinti užmušti, nužudyti v kriminalinis 
užkalti 1. uždirbti, pelnyti darbu v 
užkalti 2. gauti v 
užkalti 3. užmušti, nužudyti v 
užkalti 4. nesirūpinti, nepaisyti, nekreipti dėmesio, būti abejingam, nesidomėti, ignoruoti v 
užkasti užmušti, nužudyti v kriminalinis 
užkibti pradėjus ką daryti negalėti sustoti; patikus imti ką nors nuolatos daryti, įsitraukti (į kokią nors veiklą), v 

 įjunkti 
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užklyninti blogai, prastai veikti, strigti, gesti; neteisingai rodyti (apie prietaisą, mechanizmą) v rokeriai 
užknisančiai blogai, prastai, ne kaip, sunkiai adv 
užknisti 1. nusibosti, įgristi, įkyrėti v 
užknisti 2. suerzinti, sudirginti, sunervinti, sujaudinti, padaryti psichologinį spaudimą, supykdyti, papiktinti v 
užkrauti pakrauti, papildyti energijos (prietaisą) v 
užkurti 1. paleisti veikti (mechanizmą), įjungti v rokeriai 
užkurti 2. suderinti, suremontuoti, padaryti, kad pradėtų veikti v 
užlaužti 1. priversti ką daryti, prispirti v 
užlaužti 2. lytiškai santykiauti per prievartą arba įkalbėjus v 
užlenkti 1. nužudyti, užmušti v 
užlenkti 2. lytiškai santykiauti per prievartą arba įkalbėjus v 
užlenkti 3. pabaigti, atlikti v 
užlinkti sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės; išsibaigti baterijai, v 
 užgesti (apie variklį) 

užlūžti 1. įstrigti, negalėti išvažiuoti, užsibūti vienoje vietoje v 
užlūžti 2. sutrikti funkcionavimui, sugesti, sulūžti, nustoti veikti, susidėvėti, netekti vertės; išsibaigti baterijai, v 
 užgesti (apie variklį) 

užmastirinti paslėpti v kaliniai 
užmesti 1. apkalbėti, pasakyti kokią repliką, ką nors nemalonaus v 
užmesti 2. paleisti groti ar rodyti v 
užmušti užsakyti, rezervuoti, užimti vietą v 
užmūtinti suerzinti, sudirginti, sunervinti, sujaudinti, padaryti psichologinį spaudimą, supykdyti, papiktinti v 
užnėštėti pastoti, imti lauktis v 
užnešti 1. panėšėti, būti panašiam v 
užnešti 2. pradėti vartoti, įjunkti v 
užparinti įkalbėti, įtikinti, įteigti v narkotikai 
užpavydėti imti pavydėti v 
užpelenguoti pastebėti, užtikti ką neleistina darant v 
užpielinti ssuerzinti, sudirginti, sunervinti, išvesti iš kantrybės, papiktinti, supykdyti v eufem. 
užpilti 1. gerti be paliovos kelias dienas v svaigalai 
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užpilti 2. kelti duomenis, siųsti į internetą, į pagrindinį kompiuterį, į registrų atmintį ir pan. iš savo šaltinio į kitą v kompiuteriai 
užpipirinti suerzinti, sudirginti, sunervinti, išvesti iš kantrybės, papiktinti, supykdyti v 
užpisti 1. atsibosti, įgrįsti, įkyrėti v vulg. 
užpisti 2. suerzinti, sudirginti, sunervinti, išvesti iš kantrybės, papiktinti, supykdyti v 
užpyp nusibosti, įgristi, įkyrėti interj 
užpypinti suerzinti, sudirginti, sunervinti, išvesti iš kantrybės, papiktinti, supykdyti v eufem. 
užpjauti 1. sudėvėti, nualinti, sugadinti, sulaužyti, nustekenti netausojant, nesaugant ar neteisingai naudojant v 
užpjauti 2. užgroti v muzika 
užplaukti 1. užeiti, pasidaryti, šauti į galvą v 
užplaukti 2. sugalvoti, sumąstyti v 
užpompuoti užlipti kur į viršų v 
užprikolinti kaip nors stebinančiai, neįprastai, nelauktai ką netikėto pasakyti v 
užpumpuoti kelti duomenis, siųsti į internetą, į pagrindinį kompiuterį, į registrų atmintį pan. iš savo šaltinio į kitą v kompiuteriai 
užraškė užrašų knygelė sf 
užraukti liautis, mesti, baigti ką daryti, pvz., gerti, vartoti narkotikus, draugauti ir kt. v 
užrišti liautis, mesti, baigti ką daryti, pvz., gerti, vartoti narkotikus, draugauti ir kt. v narkotikai 
užseivinti išsaugoti elektroninę informaciją v 
užsėsti pradėti vartoti narkotikus, tapti priklausomam nuo narkotikų v narkotikai 
užsibukinti užsisakyti, užsirezervuoti v refl 
užsičekinti užsiregistruoti v refl 
užsiciklinti negalėti nuo ko atsitraukti, susikoncentruoti prie ko nors; užstrigti v refl 
užsidirbinėti vogti, gvelbti, savintis v refl 
užsienietis užsienio žinių redaktorius smob žurnalistai 
užsigrūzinti suirzti, sudirgti, susinervinti, susijaudinti, jausti psichologinį spaudimą v refl 
užsijabašinti suvartoti narkotikų (ppr.narkotinę tabletę); apsikvaišinti narkotikais v refl narkotikai 
užsikabinti pradėjus ką daryti negalėti sustoti; patikus imti ką nors nuolatos daryti, įsitraukti (į kokią nors veiklą), v refl svaigala 

 įjunkti 
užsikabliuoti 1. pradėjus ką daryti negalėti sustoti; patikus imti ką nors nuolatos daryti, įsitraukti (į kokią nors veiklą), v refl 

 įjunkti 
užsikabliuoti 2. būti sužavėtam, sujaudintam, pakerėtam ko nors, sudomintam kuo nors v refl 
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užsikačialinti treniruotis, užsiauginti raumenis v refl 
užsikaifuoti apkvaišti nuo narkotikų; patirti malonų narkotikų poveikį, ekstazę v refl narkotikai 
užsikalibruoti išgerti (ppr. svaigalų) v refl svaigalai 
užsikalti užsidirbti, pelnyti darbu v refl 
užsikepti įsigeisti, degti noru v refl 
užsiknisimas vargas sm 
užsiknisti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
užsikočioti treniruotis, užsiauginti raumenis v refl 
užsikrušti 1. lytiškai santykiauti v refl 
užsikrušti 2. sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
užsilenkti 1. įstrigti, užsibūti vienoje vietoje, negalėti išvykti v refl 
užsilenkti 2. liautis veikus; bankrutuoti, užsidaryti v refl 
užsilenkti 3. numirti v refl 
užsiloginti užsiregistruoti v refl 
užsimesti suvartoti narkotikų (ppr. narkotinę tabletę); apsikvaišinti narkotikais v refl narkotikai 
užsimetinėti vartoti narkotikus (ppr. narkotines tabletes); kvaišintis narkotikais v refl narkotikai 
užsiparinti 1. suirzti, sudirgti, susinervinti, susirūpinti, susijaudinti, jausti psichologinį spaudimą v refl 
užsiparinti 2. supykti ant ko nors v refl 
užsipisimas vargas sm 
užsipisti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti v refl 
užsipūsti surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais v refl narkotikai 
užsiraukti 1. nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti v refl 
užsiraukti 2. supykti ant ko nors, nebenorėti atleisti v refl 
užsirauti 1. netikėtai sutikti, nelauktai susidurti; aptikti, atrasti v refl 
užsirauti 2. įkliūti, prisidaryti nemalonumų, problemų, rūpesčių v refl 
užsirauti 3. nukentėti v refl 
užsirauti 4. supykdyti, sunervinti; išprovokuoti v refl 
užsireginti užsiregistruoti v refl 
užsiregistrinti užsiregistruoti v refl 
užsirišti baigtis; išsekti, nebelikti v refl 
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užsisabačinti užsidėti ką ant ko v refl 
užsisėsti daryti spaudimą, trukdyti ką atlikti, piktybiškai sudaryti kliūtis, persekioti v refl 
užsišikti 1. labai supykti ant ko nors, nebenorėti atleisti v refl vulg 
užsišikti 2. įsigeisti; užsispirti v refl 
užsisiūti užtilti ilgam laikui, ilgai tylėti (ppr. supykus) v refl 
užsitankinti prisigerti v refl 
užsiticharinti pasislėpti, užsislaptinti v refl 
užsiversti 1. mirti v refl 
užsiversti 2. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v refl 
užsivežti pradėjus ką daryti negalėti sustoti; patikus imti ką nors nuolatos daryti, įsitraukti (į kokią nors veiklą), v refl 

 įjunkti 
užskristi nusižengti statutui v kariai 
užsukti 1. pradėti, imtis ką vykdyti v 
užsukti 2. paspartinti ko nors veikimą v kompiuteriai 
užtempti groti ilgiau, nei sutarta v muzika 
ūžti šnekėti, įkyrėti kalbomis, ieškoti priekabių, kliaučių, be perstojo burbėti, priekaištauti, moralizuoti v 
užticharinti rasti, aptikti v 
užtinusi stambi, apkūni mergina part 
užtormozintas flegmatiškas, lėtapėdis, lėto mąstymo; sunkaus būdo part 
užtrumpinti sugauti, užtikti, pastebėti ką nors neleistina darant v 
užvairuoti užeiti, užsukti, užvažiuoti v 
užvartyti sumauti, sukompromituoti, užtraukti gėdą, apjuokti v 
užvartoti suvartoti narkotikų (ppr. narkotinę tabletę); apsikvaišinti narkotikais v narkotikai 
užvarvolinti smogti, trenkti, tvoti, vožti v 
užvažiuoti įžeidinėti, pasityčioti, pasišaipyti, paužgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
užveikti nusibosti, įgristi, įkyrėti v 
užvelti įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
užvemti supaistyti nesąmonę, nusišnekėti, nusikalbėti, leptelti kvailystę v 
užversti 1. nužudyti, užmušti v kriminalinis 
užversti 2. lytiškai santykiauti (apie vyrą) v intymūs santykiai 
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užvesti 1. patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
užvesti 2. suderinti, suremontuoti, padaryti, kad pradėtų veikti v 
užvežti patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
užvilkti patikti, patraukti dėmesį, pasirodyti įdomiam, sudominti, sujaudinti, sužavėti v 
užvožti nužudyti, užmušti v 
užzombinti įkalbėti, įtikinti, psichologiškai ir emociškai įteigti, tendencingai prikišti į galvą kokių minčių, idėjų v 
vabalas automobilis „Volkswagen Kafer“ sm automobiliai 
vabščė apskritai, iš viso adv 
vachta 1. administracinis korpusas sf 
vachta 2. budėjimas sf skautai 
vachtioras budėtojas smob skautai 
vacys tualetas, išvietė sm 
vaclovas tualetas, išvietė sm skautai 
vada lyderis, vadovas, įkvėpėjas scom kompiuteriai 
vadera degtinė sf 
vadžia degtinė sf 
vadzyla vairuotojas scom žurnalistai 
vaflį numesti 1. ejakuliuoti fr 
vaflį numesti 2. nusispjauti fr 
vaflia sperma sf 
vafliaglotka kekšė, kvaiša, paleistuvė, suskė ir pan. (paniekinamas moters pavadinimas įvairiose situacijose) sf 
vaflis 1. sperma sm 
vaflis 2. skreplys, spjaudalas sm 
vaflis 3. kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
vaflistas 1. menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė smob 
vaflistas 2. (tik sf) oraliniu būdu vyrą tenkinanti moteris smob 
vafliuoti spjaudyti skrepliais v 
vagarinti išsisukti, vengti, kratytis (darbo, pareigos, ko nemalonaus); atsisakyti ką daryti; šalintis, sprukti, bėgti v sen. mokiniai 
 (vartota aštuntojo  dešimtmečio pabaigoje) 

vaibas nuotaika, atmosfera sm 
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vaiką užtaisyti apvaisinti moterį fr intymūs santykiai 
vaikščiojanti enciklopedija daug žinantis žmogus fr 
vairalazdė penis sf euf. intymūs santykiai 
vaišės higieniniai paketai sf pl 
vaisiukas vynas sm svaigalai 
vaiskas kariuomenė sm 
vaistinė alkoholinių gėrimų parduotuvė sf svaigalai 
vaizdiuškė vaizdo plokštė sf 
vaizdų duoti stebinti, stulbinti, šokiruoti fr 
valačiokas durų akutė sm 
valdyti būti geriausiam v 
valdovas 1. ilgai grotuve skambantis tas pats muzikos kūrinys sm 
valdovas 2. grupės lyderis, vadovas, įkvėpėjas sm 
Valentinkė Šv. Valentino diena sf 
valga valgykla sf 
valgyti vartoti narkotikus (ppr.narkotines tabletes); kvaišintis narkotikais v narkotikai 
valgšė valgykla sf 
valiai pirmyn, marš, drošk adv 
validuotis atitikti parametrus v refl 
valikas skirstymo velenėlis sm automobiliai 
valinti 1. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
valinti 2. atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v 
valinti 3. groti v muzika 
valinti 4. gerai veikti v 
valyna pistoletas sf kriminalinis 
valynas pistoletas sm 
valkata 1. kilnojamasis būgnas sm muzika 
valkata 2. patruliuojantis karys sm kariai 
vampius nekalbus pašnekovas, tylenis smob žurnalistai 
vampyrė medicinos seselė smob 
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vamzdiec riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
vamzdis 1. pistoletas sm ginklai 
vamzdis 2. penis sm ginklai 
vamzdis 3. stora vena sm narkotikai 
vamzdis 4. varinis pučiamasis instrumentas sm muzika 
vamzdis 5. kineskopas sm 
vandenį nusunkti sutrumpinti per ilgą tekstą, išmesti neprasmingas teksto dalis fr žurnalistai 
vandenį skiesti meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti; įtikinėti fr studentai 
vania kojinė (ppr. neplauta ir dvokianti) sf kariai 
vanialinti atstoti, atsikabinti, nelįsti, dingti, trauktis, nešdintis v 
vaniučka 1. dvokiantis žmogus, smirdalius scom 
vaniučka 2. kojinė (ppr. neplauta ir dvokianti) scom 
vanotis lytiškai santykiauti v refl intymūs santykiai 
varanokas policijos automobilis su būdele sulaikytiesiems gabenti sm kriminalinis 
varčialinti bambėti, niurzgėti, skųstis v 
vargonai klavišiniai instrumentai sm pl muzika 
Varijotas Valstybinė jaunimo reikalų taryba sm 
varinėti vaikščioti v 
varionkės garinti džinsai sf pl 
varyti 1. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
varyti 2. kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
varyti 3. apkalbinėti, apšmeižti, užgaulioti, keiksnoti v 
varyti 4. įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, šmeižti, daryti psichologinį spaudimą v 
varyti 5. meluoti, apgaudinėti, apsimetinėti, mulkinti; įtikinėti v 
varyti 6. atlikti, padaryti, įvykdyti, pasirodyti v muzika 
varyti 7. leisti, transliuoti, publikuoti, skelbti v muzika 
varyti 8. siųsti (internetu) v 
varyti 9. masturbuotis v 
varytis 1. būti populiariam v refl 
varytis 2. lytiškai santykiauti v refl vulg. 
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varkes sukti ką nors gauti, parūpinti, pasipelnyti apgaulės būdu, sukčiaujant fr 
varkes virti planuoti, turėti sumanymų fr 
varliaėdis prancūzas smob 
varpas penis sm euf. intymūs santykiai 
varšava įžūliai, provokuojamai atrodanti mergina sf 
varšavkė įžūliai, provokuojamai atrodanti mergina sf 
varškelis vargšelis, nuskriaustas žmogus smob 
vartyti 1. mušti v 
vartyti 2. sumauti, sukompromituoti, gėdinti, išjuokti, apkvailinti v 
vartyti 3. nugalėti, įveikti dideliu skirtumu, sutriuškinti v sportas 
varveklis penis sm euf. intymūs santykiai 
vasaros penki psichiatrijos ligoninė fr 
vasmioras automobilis „VAZ 2108“ sm automobiliai 
vasmiorka automobilis „BMW 8“ sf automobiliai 
vaterlinija vandens lygis, linija sf 
vatinka šimtasiūlė sf žvej 
vatsonas vėmalai sm 
vau oho, tai bent, nuostabu interj 
vazelinas padlaižys, pataikūnas sm kariai 
važiuoti 1. versti, spirti, spausti ką daryti v 
važiuoti 2. apkalbinėti, apšmeižti, keiksnoti v 
važiuoti 3. įžeidinėti, tyčiotis, šaipytis, užgaulioti, peikti, daryti psichologinį spaudimą v 
važiuoti 4. pradėti ką daryti v žurnalistai 
važiuoti 5. kvaišti nuo narkotikų; patirti malonų narkotikų poveikį v narkotikai 
važnas didelis, svarbus, įtakingas adj 
važniakas svarbus, įtakingas asmuo grupėje smob 
vazonėlis penis sm euf. intymūs santykiai 
VBS agentūra gandai, paskalos fr etiketas 
vdolė sugėrovas scom svaigalai 
vebabas vegetariškas kebabas sm 
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vebas internetas sm 
vebblogas tinklaraštis sm 
vebkamas internetinė vaizdo kamera sm 
vebmasteris interneto svetainių kūrėjas smob kompiuteriai 
vebspeisas interneto svetainės vieta serveryje sm kompiuteriai 
vėdma negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina sf 
vegetablis žmogus, kurio gyvybę palaiko įvairūs įrenginiai ligoninėje sm 
veikti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
veilokas nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, vėpla, žioplys, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo sm 
veizolai akys sm pl 
veizoliai akys sm pl 
veizolus išmesti stebėtis fr 
vėjai nesąmonė, kvailystė, absurdas; nuošneka, kliedesiai, paistalai sm pl 
velikas dviratis sm 
velykiniai margučiai sėklidės fr 
velkamas prašom interj 
velti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
velvetkės velvetinės kelnės sf pl 
venda meškerė sf 
venera moters formos alkoholinio gėrimo butelis sf svaigalai 
vepėza nevykėlis, netikėlis, nevėkšla, žioplys, vėpla, neišmanėlis, kvailys, mulkis, siauro mąstymo asmuo scom 
vėplionė nepagrįsta, paika nuomonė sf menk. 
verbuoti flirtuoti, vilioti, siekti susipažinti, susidraugauti v 
veronika dešrelė (ppr. virta) sf 
Verslūcha laikraštis „Verslo žinios“ sf žurnalistai 
vertakas šuolis ore apverčiant riedlentę sm 
vertaliotas malūnsparnis sm 
vertuškė 1. postas, saugojimo ar stebėjimo vieta sf 
vertuškė 2. spyris koja apsisukant sf 
vertuškė nakrylas užmigo prisigėręs fr 
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vėščius geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. sm 
  daiktas, dalykas 

Vestsaidas Vilniaus vakarinio pakraščio mikrorajonai: Lazdynai, Karoliniškės, Viršuliškės, Savanorių prospekto sm 

 rajonas 
vėtačka ranka sf 
vėžį pagauti padaryti nesėkmingą yrį fr sportas 
vežti 1. patikti, traukti dėmesį, būti įdomiam, dominti, jaudinti, žavėti v svaigalai 
vežti 2. stimuliuoti, veikti (apie svaigalus ir kvaišalus) v 
vežti 3. kainuoti v 
vežti 4. pasiekti greitį, važiuoti v rokeriai 
viatka drabužių skalbėjas scom kaliniai 
vibracija kai bare ar diskotekoje daug žmonių ir jie nuolat keičiasi sf 
videkas 1. vaizdo leistuvas sm 
videkas 2. vaizdas sm 
videobuferis vaizdo kaupyklė sm kompiuteriai 
vidžėjus televizijos muzikos programų vedėjas smob muzika 
viečnai akivaizdžiai, neabejotinai, tikrai adv 
viedalininas 1. išgertuvės sm svaigalai 
viedalininas 2. alkoholinis gėrimas sm svaigalai 
vielabraukis troleibusas sm 
vienakė gyvatė penis fr euf. intymūs santykiai 
vieni vartai 1. akivaizdus, didelis pranašumas, persvara fr sportas 
vieni vartai 2. nieko sau, tai bent fr 
vienkę kelti važiuojant stoti motociklu ant vieno rato fr baikeriai 
vienodai nesvarbu, nerūpi, nusispjauti adv 
vienodai rodyti nesvarbu, nerūpi, nusispjauti fr 
vienodai žydi sodai nesvarbu, nerūpi, nusispjauti fr etiketas 
vienžo vienu žodžiu, tumpiau tariant, taigi interj 
vierchą imti būti geriausiam, svarbiausiam; būti lyderiu, pirmauti fr 
vierchą laužti būti geriausiam, svarbiausiam ar tokiu dėtis; būti lyderiu, pirmauti fr iron. 
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vierchą primetinėti būti geriausiam, svarbiausiam ar tokiu dėtis; būti lyderiu, pirmauti fr 
vierchas 1. lyderis, vadas smob 
vierchas 2. kas svarbiausias, įtakingiausias ir pan. smob 
viešalka liesa, aukšta mergina sf 
viešbutis kalėjimas sm 
vijebonas išsidirbinėjimas sm 
vikidniakas peilis, iššokančiais ašmenimis sm kriminalinis 
vikipedinti ieškoti informacijos svetainėje „Wikipedia“ v 
vikrutasas kas perdėtai išgražinta, perdėtai priedais pagerinta sm 
vilenskas vilnietiškas adj menk. muštynės 
vilkti stimuliuoti, veikti (apie svaigalus ir kvaišalus) v svaigalai 
vilktis 1. kvaišti nuo narkotikų; patirti malonų narkotikų poveikį v refl narkotikai 
vilktis 2. lėtai veikti v refl 
vimdyti pabosti, įgristi v 
vinampkė "Winamp“ programa sf 
vinčas standusis diskas sm kompiuteriai 
vinčensas vynas sm svaigalai 
vinčesteris standusis diskas sm kompiuteriai 
vindai "Windows“ operacinė sistema sm pl kompiuteriai 
vindozai "Windows“ operacinė sistema sm pl kompiuteriai 
vindozė "Windows“ operacinė sistema sf kompiuteriai 
vinį į plaučius įkalti surūkyti cigaretę fr 
vinilas vinilinė plokštelė sm muzika 
vinis cigaretė sm 
vintai narkotiniame tirpale išmirkyti ir išdžiovinti tvarsčiai sm pl narkotikai 
vintylius diodas sm technika 
vipindroniškai prastai, blogai, atmestinai, nemokšiškai, netikusiai, nevykusiai adv 
virinti 1. groti elektrine gitara v muzika 
virinti 2. smogti, trenkti, vožti; sumušti v 
viršgarsinė mašina automobilis „ZAZ“ fr automobiliai 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 252 puslapis iš 262 

viršiukas kamuolio dėjimas į krepšį sm sportas 
virškinti 1. mėgti; pakęsti v 
virškinti 2. ilgai mąstyti, svarstyti, dvejoti v 
viršų lupti dėti kamuolį į krepšį (krepšinis) fr sportas 
viršus kamuolio dėjimas į krepšį sm sportas 
virtuvė būgnų rinkinys sf muzika 
virvė kabelis sf kompiuteriai 
Visiukai 1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas sm pl 
visiukas 2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas smob 
visom keturiom prieš nesutikti su kuo, nepritarti, priešintis kam fr uniformos 
višta kvailė, mulkė, nevisprotė, bukaprotė, netikėlė, nevykėlė, vėpla, žioplė sf 
vištytė mergina sf 
vištų lesalas sausi pusryčiai, dribsniai fr 
vitaminas amfetaminas sm narkotikai 
vitasas amfetaminas sm 
vizitkė vizitinė kortelė sf 
vizualsas vaizdinis kūrinys sm 
Vycka 1. Vytauto Didžiojo universtetas sm 
Vycka 2. Vytauto Didžiojo universteto studentas sm 
vykendas savaitgalis sm 
vyncis vynas sm 
vynioti 1. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v 
vynioti 2. dingti, nešdintis, trauktis, pasišalinti v 
vyniotis 1. eiti, važiuoti, vykti, keliauti v refl 
vyniotis 2. smarkiai juoktis, kvatotis, raitytis iš juoko, mirti juokais v refl 
vypendryla homoseksualistas, gėjus sm 
vyriškas papuošalas penis fr 
vyrų šventė Šv. Velykos fr 
vyšniukas skautas, turintis vyšninės spalvos kaklaraištį sm skautai 
vystupalinti išsišokti, įžūliai kalbėti, be reikalo kreipti į save dėmesį, prašytis, provokuoti v 
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vytautas juodaodis sm 
vytrachas suskis, mulkis, niekšas, šunsnukis sm 
Vytukas Vytauto Didžiojo universitetas sm 
vlominti įskųsti, išduoti v kriminalinis 
vobla liesa, aukšta mergina sf 
voderka degtinė sf svaigalai 
vodka degtinė sf svaigalai 
vodkė degtinė sf kriminalinis 
vodzė degtinė sf 
vodzia degtinė sf svaigalai 
vodziara degtinė sf svaigalai 
vodzis degtinė sm 
vodziūra degtinė sf svaigalai 
vograuti kalbėti (kam nors), aiškinti, įrodinėti; kalbėtis, šnekučiuotis, diskutuoti v 
Vokietynas Vokietija sm 
vokzalas didelė kamera, skirta 10-15 žmonių sm kaliniai 
volas platus ratas sm 
volkmenas ausinukas (pagal vienos iš gamintojų pavadinimą „Walkman") sm sen 
volosačius ilgaplaukis; metalo muzikos gerbėjas smob 
volosatas ilgaplaukis; metalo muzikos gerbėjas smob 
volosnia plaukai sf 
volpeiperis kompiuterio darbastalio paveikslėlis sm kompiuteriai 
voluntierius savanoris civilis smob 
volviakas automobilis „Volvo“ sm automobiliai 
volvina automobilis „Volvo“ sf automobiliai 
von dink, nešdinkis, traukis adv 
vorkšopas praktinis užsiėmimas sm 
vpudinti įbesti, įkišti v 
vraiteris grafičių piešėjas smob 
vriednas piktybiškas, niekšingas, nepatikimas adj 
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vrubalinti suprasti, susigaudyti, suvokti esmę v 
vtikaria patyliukais, slapčia adv kriminalinis 
vtulka įvorė sf automobiliai 
vzliotkė ilgas koridorius sf kariai 
za darma už dyką, nemokamai, veltui fr kriminalinis 
žaba 1. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina sf 
žaba 2. šykštus asmuo, šykštuolis sf 
žabalas prastai matantis, trumparegis adj 
zabali atstok, atsikabink, nelįsk, dink, traukis, nešdinkis; užsičiaupk v indecl 
zabegalka prasta kavinė, valgykla ar baras, kurioje ilgai neužtrunkama sf 
zabegalkė prasta kavinė, valgykla ar baras, kurioje ilgai neužtrunkama sf 
zabegalovka prasta kavinė, valgykla ar baras, kurioje ilgai neužtrunkama sf 
zabytas užimtas; užsiėmęs, neturintis laiko part 
žabtus atidaryti prašnekti, ką nors pasakyti; apibarti, imti grūmoti, aprėkti, iškeikti, iškoneveikti, išplūsti fr 
žabtus atversti nustebti, nustėrti, sutrikti iš netikėtumo, netekti žado fr 
žabtus uždaryti nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti fr 
žabtus užverti nutilti, užsičiaupti, liautis kalbėti fr niek. 
zacėpas 1. priekabis, kliautis sm muštynės 
zacėpas 2. pradžia, minimumas, nuo kurio galima ką nors pradėti sm 
zacėpas 3. potraukis ką nors daryti, ppr. potraukis narkotikams arba svaigalams, kai pradėjus neįstengiama sm 
 liautis, įjunkstama; priklausomybė 

zacėpų ieškoti prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių fr 
zachliostas reportaže pašnekovui kalbant įterpiamas kitas vaizdas sm žurnalistai 
zachodas parašiutininkų pakilimas (lėktuvu) šuoliui sm parašiutininkai 
zachujarinti sumušti v 
zaciokinti sugauti, užtikti, pastebėti ką nors neleistina darant v 
začiotkė studijų knygelė sf studentai 
zadyma iš anksto suplanuotas priešininkų aistruolių užpuolimas (pasala, spąstai) sf 
zadubasinti užmušti, nužudyti v kriminalinis 
zadušylinti pasmaugti v kriminalinis 
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zagatovkė lapas su iš anksto parašytais atsakymai į egzamino klausimus sf 
zagerka gėrimas svaigalams užsigerti, užgėralas sf svaigalai 
zagironas gėrimas svaigalams užsigerti, užgėralas sm 
zagnalinti parduoti, realizuoti v 
zagnulintis numirti v refl 
zagraniza užsienio naujienų rengėjas, žurnalistas scom žurnalistai 
zagrūzas nerimas, nesmagumas, jaudinimasis, nervinimasis, sunkios, kankinančios mintys, liūdesys, depresinė sm 

 nuotaika 
zagrūzilinti erzinti, dirginti, nervinti, jaudinti, daryti psichologinį spaudimą, vesti iš kantrybės, piktinti, pykdyti v 
zagsas santuokų rūmai sm 
žaibą skinti smogti, trenkti į veidą fr 
žaibas 1. ekstazio rūšis sm narkotikai 
žaibas 2. automobilis „Žiguli“ sm automobiliai 
žaidas (kompiuterinis) žaidimas sm 
žaisliukas ginklas sm kriminalinis 
zajava pareiškimas, skundas sf 
zajavas 1. pasisakymas, nuomonė, pareiškimas sm 
zajavas 2. pareiškimas, skundas sm 
zajavkė 1. pasisakymas, nuomonė, pareiškimas sf 
zajavkė 2. pareiškimas, skundas sf 
zajebistiškas geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj muzika 
zajebys 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adv vulg. intymūs santykiai 
zajebys 2. gerai, puiku, šaunu, nuostabu ir pan. adv vulg 
zajiela atsibodo, įgriso v indecl 
zajika mikčius scom asmuo 
zajoba menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė scom 
zajonė pareiškimas, skundas sf 
zakabų ieškoti prikibti, pristoti, ieškoti priekabių, kliaučių fr 
zakrojinas moterų kalėjimo siuvyklos sukirpimo cechas sm 
zakručionai gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai ir pan. adv muzika 
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zakūras rūkymas sm 
zakuskė užkanda (prp. prie alkoholio) sf svaigalai 
zakusonas užkanda (prp. prie alkoholio) sm 
zalas kabinetas, patalpa, salė sm žurnalistai 
žaliai baltas "Žalgirio“ futbolo komandos aistruolis fr sportas 
žalias 1. nepatyręs, ko nors neišmanantis, nemokantis, nežinantis, nesugebantis adj 
žalias 2. JAV doleris, doleriai adj 
žalias 3. „Žalgirio“ komandos žaidėjas adj 
žalias 4. marihuana adj 
žaliava techninė kompiuterio įranga: pagrindinis blokas, standusis diskas, procesorius ir kt. sf kompiuteriai 
žalio supratimo neturėti nesuprasti, nesusigaudyti, nesuvokti esmės fr 
zaliočikas nusižengėlis, prasikaltėlis sm kariai 
zaliotas 1. nusižengimas reglamentui, statusui sm kariai 
zaliotas 2. netikėta problema, nesėkmė, rūpestis sm 
zaliotas 3. neplanuotas nėštumas sm 
zaliotas 4. pinigų stygius, trūkumas sm 
žaliūkas nepatyręs, ko nors neišmanantis, nemokantis, nežinantis, nesugebantis sm kompiuteriai 
žaliuoti sunkiai ar ilgai ką dirbti, plūktis, pravargti gerai nesuprantant to, ką darai v 
zalūpa penio galvutė sf vulg. 
zamaškės kalbos, elgesio, veikimo forma, būdas, maniera sf pl 
zamiena keitimas; permaina sf sportas 
zamočinti užmušti, nužudyti v kriminalinis 
zamokas gobšuolis, goduolis smob 
zanačkė paslėptas daiktas sf kaliniai 
zanūda apsnūdėlis, apkiautėlis, nevėkšla, nuobodyla, mėmė, paniurėlis scom asmuo 
zapadlistas piktadarys, kenkėjas, niekšas, nevidonas smob 
zapadlo kiaulystė, niekšybė, šunybė, piktas pokštas sm indecl 
zaparas vargas, trikdžiai, rūpesčiai sm 
zaparolinti sugadinti, sulaužyti, sudaužyti, sudėvėti, suniokoti v narkotikai 
zapas automobilis „ZAZ“ sm automobiliai 
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zapaskė 1. atsarginis ratas sf automobiliai 
zapaskė 2. atsarginis parašiutas sf parašiutininkai 
zapielinti suerzinti, sudirginti, sunervinti, išvesti iš kantrybės, papiktinti, supykdyti v 
zapivaila girtuoklis, alkoholikas scom svaigalai 
zapivonas gėrimas svaigalams užsigerti, užgėralas sm 
zapliotas įkyri, neduodanti ramybės mintis sm narkotikai 
zapodas kiaulystė, niekšybė, šunybė, piktas pokštas sm 
zapojus išgertuvės sm 
zaporas 1. vidurių užkietėjimas sm 
zaporas 2. nustebimas, nustėrimas, sutrikimas iš netikėtumo, žado netekimas sm 
zaporas 3. nesklandumas, trikdis sm 
zaporas 4. pramoga, kai linksminamasi pernelyg saikingai sm 
zapravkė užpirkimas, įsigijimas atsargai sf svaigalai 
zapretkė draudžiama zona aplink koloniją sf 
zaraza bjaurybė, niekšas, suskis, mulkis, menkysta scom 
žarna styga sf muzika 
zašibys gerai, puikiai, šauniai, nuostabiai ir pan. adv 
žąsinas kvailys, mulkis, nevisprotis, bukaprotis, netikėlis, nevykėlis, žioplys sm 
zasypkė priekabė, kliautis sf 
zaslonas užtvara sm sportas 
zasrancas užsienietis smob 
zastafkė radijo šaukinys sf muzika 
zastioškė užsagalas sf merginos 
zastupas komandos draugo dengiamo žaidėjo pristabdymas ir vėl grįžimas prie savo dengiamo žaidėjo sm sportas 
zašuganas išgąsdintas, įbaugintas part baikeriai 
zatežkė 1. vienas cigaretės dūmų įtraukimas sf 
zatežkė 2. tvirta medžiaginė juostelė, kuria uždaroma parašiuto kuprinė sf sportas 
zatička tamponas sf 
zatočka 1. savadarbis peilis sf kaliniai 
zatočka 2. veidas sf 
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zauber gerai, puiku, šaunu, nuostabu ir pan. adv 
zavadyla 1. grupės lyderis, iniciatorius scom muzika 
zavadyla 2. išsišokėlis, provokuotojas scom 
zavadylka grupės lyderis, iniciatorius scom 
zavadnoi grupės lyderis, iniciatorius sm pl muzika 
zavadūcha koncerte prieš pagrindinės grupės pasirodymą grojanti kita grupė publikai išjudinti sf muzika 
zavalas griūtis (ppr. apie dviratininkus) sm sportas 
zavarūcha netvarka, sąmyšis sf 
zavisalinti 1. būti apsvaigusiam, apkvaišusiam v narkotikai 
zavisalinti 2. vartoti narkotikus be perstojo daug dienų v narkotikai 
zazas automobilis „ZAZ“ sm automobiliai 
zažiga žiebtuvėlis sf 
zažigalkė žiebtuvėlis sf 
zažyma šykšus asmuo, šykštuolis scom 
zažymas 1. šykšus asmuo, šykštuolis scom 
zažymas 2. stabdantis, trukdantis asmuo scom 
žbanas alkoholinio gėrimo butelis sm svaigalai 
zbitkė lengvas pokštas, išdaiga sf 
zdarov labas, sveikas (sveikinantis) interj 
zdelka sandėris, susitarimas sf 
zdorovekas raumeningas, stambaus kūno sudėjimo asmuo smob 
zėba 1. geras, puikus, šaunus, nuostabus, gražus, dailus, skoningas, originalus, madingas, smagus ir pan. adj 
zėba 2. gerai, puiku, šaunu, nuostabu ir pan. adj intymūs santykiai 
zėbaks gerai, puiku, šaunu, nuostabu ir pan. adv 
žeberenkė žiebtuvėlis sf 
žebkė žiebtuvėlis sf 
zebras pėsčiųjų perėja sm 
zečka kalinė sf kaliniai 
zekas kalinys smob 
žėlius plaukų želė sm merginos 
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želiziaka "Geležinio vilko“ klubo padavėja sf 
želmenėliai tuščios kalbos, kliedesiai, nusišnekėjimas sm pl 
žemaitė 1 lito kupiūra (jau nebenaudojama), 1 litas sf sen 
Žemkė Žemės ūkio akademija sf 
ženščina paauglė, kuri nori atrodyti vyresnė, todėl rengiasi ar elgiasi ne pagal metus, ppr. rūkanti, besikeikianti sf 

 ir pan. 
žertva 1. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina sf 
žertva 2. pastumdėlis; kalėjime visų išnaudojamas, niekinamas kalinys sf kaliniai 
zetas „Z“ klasės informacija – įvairenybės, pramogos sm žurnalistai 
žėtėpas žurnalistikos teorijos ir praktikos paskaita sm žurnalistai 
žėti žiūrėti v 
žiagas automobilis „Žiguli“ sm automobiliai 
žiauriai labai, ypač, itin adv 
žiaurus išskirtinis, nepakartojamas, ypatingas, įspūdingas, pribloškiantis (ir geras, ir blogas) adj 
žibaluoti vingiuoti važiuojant v automobiliai 
žibuoklė mėlynė sf iron. muštynės 
žibutė ekshibicionistas sf 
žiedui vietos palikti pripilti sklidinai taurelę fr svaigalai 
žiganas žygis sm skautai 
žigonas automobilis „Žiguli“ sm automobiliai 
žilka valas sf žvejai 
žiniukas žinių tarnybos žurnalistas smob žurnalistai 
žiogas automobilis „Žiguli“ sm automobiliai 
žiopelis automobilis „Opel“ sm automobiliai 
zirgagalva latvis scom 
žirnas riebus, stroras, nutukęs žmogus smob 
žistokai daug, smarkiai adv parašiutininkai 
žiurkė 1. negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina scom menk. intymūs santykiai 
žiurkė 2. kalinys, slapčia valgantis kameros draugų maistą scom kaliniai 
žiurkė 3. mokytojo parašytas ženklas mokinio sąsiuvinyje, reiškiantis, kad darbas peržiūrėtas scom 



Lietuvių žargono bazės. Pagrindiniai duomenys Vilniaus universiitetas, Filologijos fakultetas, 2010 m. 260 puslapis iš 262 

žiurkelė negraži, bjauri, šlykšti, atstumianti mergina sf 
ziuziukinti gerti (ppr. svaigalus) v svaigalai 
žižikas žiebtuvėlis sm 
žydra publika gėjai, homoseksualai fr 
žydras gėjus, homoseksualistas sm intymūs santykiai 
žydrukas gėjus, homoseksualistas sm 
žydrūnas gėjus, homoseksualistas sm 
žytucha gyvenimas sf 
žyvcas gyvas masalas, žuvytės sm žvejai 
žyznia gyvenimas sf 
žlagenti gerti (ppr. svaigalus) v svaigalai 
žlagti gerti (ppr. svaigalus) v svaigalai 
žlibas prastai matantis, trumparegis adj niek. asmuo 
žlobas 1. prastai matantis, trumparegis sm 
žlobas 2. nevykėlis, nevertas dėmesio žmogus, prasčiokas; negražus, bjaurus, šlykštus, atstumiantis, sm 
 nepatinkantis žmogus 

žmogas žmogus, asmuo sm 
žnopelis automobilis „Opel“ sm automobiliai 
žo vienu žodžiu, trumpiau tariant prt 
žolė įvairūs rūkomieji narkotikai, marihuana, kanapės sf narkotikai 
žolę tempti vartoti rūkomuosius narkotikus; surūkyti narkotikų; apsikvaišinti rūkomaisiais narkotikais fr 
žolėdis vegetaras smob 
žolytė įvairūs rūkomieji narkotikai, marichuana, kanapės sf narkotikai 
zombinėti vaikštinėti be tikslo, šlaistytis, bastytis v 
zombis 1. girtuoklis, alkoholikas (ppr. benamis) smob 
zombis 2. pankas smob 
zona bendrojo režimo pataisos darbų kolonija; kalėjimas sf kaliniai 
zondas penis sm euf. intymūs santykiai 
žopa 1. užpakalis, sėdynė, subinė adv vulg. muštynės 
žopa 2. menkysta, išgama, išsigimėlis, padugnė adv 
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žopa 3. prasta vieta, landynė, užkampis adv 
žopa 4. riesta, blogai, prasti reikalai, galas, krachas; mirtis adv 
zopkė sofa sf žurnalistai 
žostkai 1. nemaloniai išsiskiriančiai, iššaukiančiai, rėžiančiai akį ar ausį, neskoningai adv 
žostkai 2. garsiai, trankiai, sunkiai adv 
žostkas 1. nemaloniai išsiskiriantis, iššaukiantis, atgrasus, nuožmus, piktas, šiurkštus, žiaurus (apie žmogų) adj 
žostkas 2. smarkus, didelis adj muzika 
žostkas 3. garsus, trankus, sunkus adj muzika 
zrakai sėdo vyzdžiai susitraukė fr narkotikai 
žratva maistas sf 
zūbas dantis sm 
zūbastikas kas su kreivais ar atsikišusiais dantimis smob asmuo 
zubyla automobilis „VAZ 2108“ sf automobiliai 
zubrinti uoliai ir daug mokytis, ppr. stengiantis įsiminti, o ne suvokti v 
zubryla moksliukas, moksliukė scom 
zūbus pakabinti badauti, laikytis dietos fr 
zūbus perskaičiuoti sumušti fr grasin. muštynės 
žučiokas bet koks sunkaus fizinio darbo įrankis (pvz., kastuvas, šluota) sm kariai 
žučka plaukų sagutis sf merginos 
zūmas kintamojo židinio nuotolio objektyvas; vaizdo mastelio pokytis sm fotografija 
zūminti keisti vaizdo mastelį v 
zuper išskiriančiai, nepakartojamai, ypatingai, įspūdingai, pribloškiamai adv 
žura akiniuotas žmogus, akiniuotis scom 
Žurfakas Žurnalistikos institutas sm žurnalistika 
žurnaliūga žurnalistas scom 
žuvėdra klaipėdietis scom kaliniai 
žuvis 1. nepatraukli mergina vienam vakarui sf 
žuvis 2. reportaže rodomas kalbantis pašnekovas, tačiau jo balso negirdėti, skaitomas žurnalisto tekstas sf žurnalistai 
žuvis 3. pasityčiojimo būdas: slapčiomis oro pripūstas vokas pridedamas prie kito žmogaus sprando ir sf kariai 

 susprogdinamas 
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žuvytė futbole suvaidintas griuvimas siekiant, kad priešininkui būtų skirta pražanga sf 
žuvytes išvesti pavedžioti eiti nusišlapinti, išsivemti ir pan. fr euf. 
žūvkė kramtomoji guma sf 
žuvų pisti smogti, trenkti, vožti; sumušti fr 
zūza veidas sf 
žvačkė kramtomoji guma sf sportas 
žvaigždutės ekstazio rūšis sf narkotikai 
žvakė 1. aukštas kamuolio padavimas sf sportas 
žvakė 2. važiavimas pakėlus priekinį motociklo ratą sf rokeriai 
žvakę pastatyti išspirti kamuolį aukštai į viršų fr sportas 
zvaną duoti paskambinti; duoti ženklą mobiliuoju telefonu, žybtelėti fr 
zvanyti skambinti (telefonu) v 
žvejoti flirtuoti, vilioti, siekti susipažinti, ppr. vienam vakarui v 
žvengas garsus juokas, kvatojimasis, žvengimas sm 
žvėris 1. galingas automobilis sm automobiliai 
žvėris 2. galingas kompiuteris sm 
žvėris 3. kas pranašus, neprilygstamas, ką nors puikiai išmano, moka, sugeba, yra įgudęs, asas, sugebantis, sm 
 įgudęs, asas 

zvezda popuriarus asmuo, įžymybė scom žurnalistai 
zviozda žvaigždė, žvaigždutė sf 
žvyras merginos sm 


