
Цуд!
Рыгор Барадулін — чарадзей беларускай паэзіі.
Што такое паэзія? Сярод іншага — гэта выяўленне

магчымасцяў мовы. Ці інакш: паэзія — гэта мова ў яе
вяршынным выяўленні.

Рыгор Барадулін — чарадзей беларускай мовы.
Параўнайце тое, што мы чытаем у сённяшніх
(беларускамоўных, якія засталіся) газетах, на
беларускамоўных (якія ёсць) інтэрнэтных сайтах з тым, што
напісана ў «Нерушы», «Руме», «Вечаллі», іншых кнігах
Рыгора Барадуліна. Не па змесце, а па лексіцы параўнайце,
граматыцы, сінтаксісе. Гэта не проста якасна адрозныя, гэта
розныя мовы. І не толькі таму, што адна — празаічная,
другая — паэтычная: яны розняцца так, як розніцца
штучнае й натуральнае. Прычым паэтычная мова (у
канкрэтным выпадку мова Барадуліна), якая найдалей ад
гутарковай, выглядае натуральнай, а мова празаічная
(газетна-інтэрнэтная), якая да гутарковай найбліжэй, —
штучнай. Такой, нібы на ёй пішуць і размаўляюць не
носьбіты мовы, а замежнікі, перакладчыкі. І такую
няўклюдную, машынную (гуглаўскаю) мову ўсё большая
частка яе карыстальнікаў пачынае ўспрымаць як
натуральную — і як натуральную скарыстоўваць: менавіта
на ёй многія аўтары пішуць сёння й прозу, і вершы.

Мова спрашчаецца. Машынізуецца, нібы спраўджваючы
тэорыю «лінгвіста-марксіста» Н. Я. Мара: «Будучыня мовы
— мысленне, якое вырастае ў вольнай ад прыроднай
матэрыі тэхніцы».

Гэта датычыцца не толькі нас — працэс сусветны. Шмат
дзе (у тым ліку ў нас) ён накладваецца на працэс выцяснення
роднай мовы, — і абодва працэсы, супадаючы, паскараюць
адзін аднаго.

Усё гэта небяспечна. Вельмі. І калі б толькі для
літаратуры — такой бяды. Нават калі б толькі для мовы…

Прырода мовы, нягледзячы на тое, што быў такі



найвыбітны мовазнаўца, як Вільгельм Гумбальдт (як і
прырода чалавека, нягледзячы на тое, што быў такі
найвыбітны прыродазнаўца, як Чарльз Дарвін), дасюль
застаецца загадкавай. У набліжэннях да разгадкі
першынство належыць таму ж Гумбальдту, які й па сёння —
найбольшы аўтарытэт у мовазнаўстве. «Мова народа ёсць
ягоны дух, і дух народа ёсць ягоная мова, — цяжка ўявіць
сабе нешта больш тоеснае,» — вось асноўная канцэпцыя
Гумбальдта, якую падзялялі ўсе вядучыя лінгвісты свету, у
тым ліку гэтакі аўтарытэтны вучоны ў славянскім свеце, як
А. А. Патабня. Менавіта Гумбальдт увёў паняцце «моўная
свядомасць народа» й сцвярджаў, што як чалавек (народ)
стварае мову, гэтаксама й мова стварае чалавека (народ).
Кожная мова апісвае вакол народа, якому яна належыць,
круг, выйсці з якога можна толькі ў тым выпадку, калі
ступіш у круг іншы.

З гэтага вынікае: іншы круг — іншая мова. Іншая мова —
іншы народ.

Каб было больш зразумела, як пад уплывам іншай мовы
мы можам стаць (па свядомасці, па менталітэце) не тымі, хто
мы ёсць, прывяду прыклад (найблізкі) з гісторыі ўплываў.

На сучасную рускую мову (якую люблю й супраць якой,
як і супраць любой іншай мовы, нічога не маю) вялікі ўплыў
аказала не толькі мова царкоўнаславянская (з якой увайшлі
ў рускую, да прыкладу, дзеепрыметнікавыя, якія цяжка
вымавіць, словы й словазлучэнні: предшествовавшее
произошедшему), але й цюркскія мовы. Найбольш відавочны
гэты ўплыў у сучасных рускіх прозвішчах: Иванов, Петров,
Сидоров. Этнічна рускія прозвішчы, якія ўзніклі да часоў
Залатой Арды й захаваліся ў фальклоры, іншыя: Илья
Муромец, а не Муромцев. Тут што істотна? Тое (і яно
выяўляецца, адчуваецца ў мове), што Муромец — чалавек сам
па сабе, самастойны, а Муромцев — не зусім. У цюркскіх
мовах не толькі імёны, але й усе рэчы абавязкова
суадносяцца з асобай, якой належаць. Без канкрэтызацыі
таго, каму яны прыналежныя, ні чалавек, ні рэч як бы й не



існуюць. Усімі й усім нехта павінен валодаць, над усім і ўсімі
гаспадарыць. Шах, бай…  цар. Гэтакі менталітэт — і ён
зафіксаваны ў мове. Яно не добра й не кепска, проста яно
так ёсць. Там, на Усходзе. Але ці яно супадае з тым, што ёсць
мы?.. Тут, на Захадзе.

Мы на мяжы кругоў. Пытанне ў тым, ці хочам мы
застацца тымі, хто мы ёсць? Беларусамі. Еўрапейскім
народам у еўрапейскай дзяржаве.

Сёння ўсё часцей можна пачуць: час нацыянальных
дзяржаў прамінуў. На змену ім прыходзяць цывілізацыйныя
дзяржавы, якія развіваюцца больш паспяхова. Найпершы
прыклад — Кітай. Добра, няхай так. Але я не чуў і не чытаў,
каб хто-небудзь у цывілізацыйным Кітаі сказаў ці напісаў,
што час адмовіцца ад нацыянальнай мовы. Ніхто не
даводзіць такога й у Еўропе. Наадварот, вунь як французы з
немцамі, нарвежцы з фінамі ашчаджаюць свае мовы,
змагаюцца з іншамоўнымі ўплывамі! Ды ўсе народы ў
сённяшнім свеце, у якім культура падмяняецца
цывілізацыяй, менавіта з дапамогай нацыянальнай
культуры й мовы змагаюцца за саміх сябе, і толькі беларусы
— саміх сябе супраць.

Чаму? Бо ў нас, як кажуць землякі Барадуліна, «добрыя
галовы, толькі з патыліцы зачэсаныя»?..

Вільгельм фон Гумбальдт — не для ўсіх аўтарытэт. Хоць
бы па той прычыне, што не ўсе ў нас яго чыталі, а нехта
нават не ведае, што такі быў. Для некага аўтарытэт — Іосіф
Сталін, які таксама, пра што нават у песні спяваецца, « у
мовазнаўстве ведаў толк». Ён крытыкаваў вышэйзгаданага
«лінгвіста-марксіста» Н. Мара — і вось з якіх пазіцый:

«Мова адносіцца да грамадскіх з’яў. Яна нараджаецца й
развіваецца з нараджэннем і развіццём грамадства. Яна
памірае разам са смерцю грамадства».

Няма мовы — няма народа. У гэтым Сталін ведаў толк…
Хіба гэта не тыя ж кругі Гумбальдта? Круг існавання — і
круг знікнення.

Для таго, каб мы не зніклі, Бог пасылае нам такіх



чараўнікоў, як Рыгор Барадулін, які й боскімі малітвамі, і
паганскімі заклёнамі ў «Самоце паломніцтва»,
«Міласэрнасці плахі», «Евангеллі ад Мамы» аберагае нашу
мову, а значыць, і народ. Тое самае ён робіць і ў сваім
«Вушацкім словазборы».

Я проста купаўся ў чысцюткай, як вушацкае возера
Вечалле, беларускай мове, чытаючы рукапіс гэтай кнігі.
Колькі слоў, ані ў якіх слоўніках не зафіксаваных. Якое мы
да таго, што ёсць, яшчэ багацце маем! Крэў (вывернутае
дрэва), начніцы (бяссонне), недамаўлянкі (намёкі), пярэка (хто
ўсім пярэчыць), руя (гайня, чарада). А як граюць, бліскаюць
(блісь ды ясь!) гаваркія словы ў прыказках, прымаўках! «У
сваёй хаце і качарга маці», «Грэх у мех, а сам наверх», «Язык
у роце, як чорт у балоце», «Ён моўча, а дума воўча». Ці якія
моўныя россыпы ў запісаных Барадуліным аповедах
простых людзей проста пра жыццё: «Кішка ў кішку лезе ад
голаду…  Жыццё такое: хлеб — госць… Памяць мне заарала
(забылася). Гэтак ён ваяваў: акопы рылі, а ён бабам у лапаты
ручкі ўстаўляў…  Уперад ён піў па дзелу, а пасля так…  Хачу
дамоў, як вады напіцца… »

У Барадуліна болей за дзве сотні нататнікаў з вершамі й
самымі рознымі запісамі. Самому яму апрацаваць іх рукі не
даходзілі, таму трэба сказаць самыя добрыя словы Наталлі
Давыдзенка, якая гэта зрабіла, — і з’явіўся «Вушацкі
словазбор». Цуд!

Я ўжо неяк пісаў, што Рыгор Барадулін нездарма
называе сябе крывічом, бо ўвабраў у сябе ці не ўвесь
крывіцкі дух, удыхнуўшы з ім усю мову крывіцкую. Ён
адзіны беларускі паэт, які існуе толькі ў мове й выключна ў
ёй. Існуе гэткім жа неверагодным цудам, якім сама мова
існуе ў пабураным — альбо дасюль не створаным —
беларускім свеце. І ў гэтым свеце Барадулін робіць тую
працу, якую ў іншых светах робіць народ: мовастваральную.
І яшчэ аберагальную, бліскуча скарыстоўваючы й тым
самым захоўваючы тое, што народ ужо стварыў і за што
некалі скажа дзякуй свайму Паэту.



Уладзімір Някляеў



Светлае памяці мамы Куліны
Мова тады родная, калі яна пачута ад маці, калі кожнае

слова сагрэта сэрцам матчыным, калі кожны гук матчынай
мовы з-пад матулінага сэрца.

Мама перадала мне найвялікшы дар — мову нашую
крывіцкую з вушацкай падсветкай, з вушацкім прысмакам.

Мова Вушаччыны сягае ад паганскіх каранёў і да
біблейскага неба.

Мова Вушаччыны праветраная скразнякамі часінаў,
пакумленая з мовамі суседзяў.

Мова Вушаччыны ўвабрала ў сябе й задуменнасць
незлічоных азёраў, і развагу бароў, і шчырасрэбраны позван
крыніцаў, які выпраўляюць у свет упаўнелыя рэкі й рачулкі.

У мове нашай хапае й цнатлівага, й скаромнага.
Вушацкія не дужа падкія на эўфімізмы, любяць называць усё
сваімі імёнамі. Гэта паганская традыцыя, у якой чысціня
бачання свету.

Вушацкі словазбор — спроба сабраць за адным
бяседным сталом хоць крышачку непераўзыдзенага
шматгалосся роднае мне зямлі, шматгалосся, якое, на жаль,
пачынае глухнуць.

Мова прыкладаў і запісаў набліжана да вушацкага
вымаўлення.

Калі запрашаў вушацкія словы на паперу, мне чуўся
голас мамы Куліны, галасы маіх крэўных і блізкіх. Гэта й
сустрэча, і развітанне.

Гэта мой паклон да зямлі тым, хто пялегваў праз вякі
нашае самабытнае слова.

Дзякуй табе, мама!
Дзякуй вам, мае родныя вушацкія людзі, якія не

выракліся свайго!
З мяне,
Як камяні з зямлі, 
Вушацкія выходзяць словы. 
Яны ў мяне ўвайшлі



Змалі,
Каб іх ні ўроцы не ўзялі, 
Снягі не замялі, 
Дубровы
З сабою словы не звялі 
У свой апошні шлях, 
Калі
Іх зводзіць пачалі на дровы. 
Гудуць, нібы раі ў вуллі, 
Вядуць, як дома, перазовы, 
Ідуць раллёй, як жураўлі. 
Яны ратаі й кавалі,
І хадакі ад мамы 
Словы 
Вушацкія.
Іх кожны крок 
Мой бачыць слых, 
Мой чуе зрок.



Слоўнік
Абабраць — прыбраць, упрыгожыць. Уся хата кілімамі

(каберцамі) абабрана.
Абадвы ́, абы ́два — двое мужчын. Глядзелі абадвы рот

разінуўшы.
Абалонь — кругляк, бярвяно без сарцавіны. Доўга ляжала

бярно, стрыжань выгніў, абалонь засталася.
Абалынка — хмурынка, аблачынка. Набегла абалынка й

сонейка схавала.
Абарэц — сетка лавіць рыбу. Абарцом троху й налавілі

шчупачкоў.
Абасваíцца — асвойтацца, абвыкнуцца. Дзікаватая была

котка, а цяпер абасваілася, аббылáся.
Аббіты — дасведчаны, абчасаны жыццём. Ты ж троху

вопытны, аббіты малец.
Абвіднјцца — развіднецца, днець. Абвіднелася — тады й

рушылі ў дарогу.
Абгаркі — абгарэлыя дошкі, бярвенцы. Цягала з пагáрышча

абгаркі, хату лапіла, сенцы лапіла.
Абдаўжы ́цца — залезці ў даўгі. Ён прыехаў, яна карміла,

паіла яго, абдаўжылася.
Абдзёрак — кавалачак бульбіны, калі дзяруць на тарцы.

Бульбу на клёцкі драла — целая міса абдзёркаў.
Абдзіртус — той, на якім адзежа хутка рвецца, абадранец.

На абдзірстуса адзежы не напасешся.
Абдужыць — перамагчы, перасіліць. І абдужыў яго тады ў

тым спаборніцтве.
Аб’есці — наесціся ўволю, сагнаць смак. Аб’елі шчупакоў,

язі будуць наставаць, тады ўжо іх пад’ядзём.
Абечаћ, абячэўка — сценкі рэшата (сіта).
Лопнула абечая, і хоць праз пальцы прасейвай муку.
Абжыцца, ажыцца — завесці гаспадарку, угрунтавацца.

Абжыўся, хатку сабе паставіў там, на ўзгорку.
Абзыў — вясціна, водгук. Ад яго й абзыву німа.
Абзыўкі — водгулле, водгалас, рэха. Малая ўжо



разумеіць, якія абзыўкі ад матацыкла.
Абíрыш — апаследкі садавіны. Адны абірышы засталіся,

лепшыя яблыкі ўсе павыбіралі.
Абкарáвіць — запэцкаць, вымазаць у нешта.
Пакуль з ямы вылез, увесь свой хворс абкаравіў.
Абклíкаць — паклікаць, запрасіць. Кажнага абышоў,

абклікаў.
Абкрывáвіцца — біцца да крыві. Пеўні так абкрывавіліся,

аж іх убакі водзіць.
Аблаў — аблава. І так на яго аблаў быў.
Аблачок — аблачынка. Аблачок наплыў, і сквар прапаў.
Абліваха — дождж са снегам; яшчэ — слізгата. Такая

абліваха, што кажух карыной зробіўся. Абліваха такая, што
па дарозі каціцца можна, павалішся — галавы не збярэш.

Аблітнћ — блјшня. Аблітня — яна самаробная, раней не
было купляных. Зробюць з драціны, абліюць волавам, і яна
блішчыць, аблітáіць. Шчупака б’юць кукай, пасля аблітнёй
аблітнююць рыбу.

Абнашчыцца — нашча з’есці, выпіць. У хаці й
абнашчыцца нечым. Песняй нашчыцца салавей.

Абненавідзець — зненавідзець. Хто там жалеіць чужога
рабёнка, наадварот — абненавідзіць.

Абніжáцца — зніжацца, нізка ляцець. Ляціць самалёт,
абніжыцца й давай страчыць.

Аборы — вяровачкі падвязваць лапці, абвінаць анучы. Лапці
ды аборы — усе мае прыборы.

Абразанец — абразаны яўрэй. І абразанчык торкаіць свой
флянчык.

Абрамізіць — абразіць, прынізіць. Абрамізіў на людзёх,
каб сябе паказаць.

Абрамяніцца — аперазацца рамянямі. Стаў камісарам, дык
ад грудзей аж да ср.кі абрамяніўся.

Абрасець — адсырэць на расе. Нясі дамоў сяннік, а то
абрасеіць, атап’ецца.

Абратавáць — выратаваць, уратаваць. Баранілібаранілі,
алі карову абратавалі.



Аброк, брок — папаска для каня, узятая ў дарогу. Добры
яздок помніць пра аброк. Вараному коніку броку аўса.

Абруд — абруч, вобад. Абруд лопнуў, і клёпкі
рассыпаліся. Сіта ўдарылася абрудом і падскочыла.

Абсадзіць — адолець, уходаць, сходаць. Я чарак пяць
абсадзіў.

Абсачаць — калі ў дрэва спыняецца прыліў соку. Як станіць
кара абсачаць, тады адхіні галінку й прышчапі яблыну.

Абсварыцца — перасварыцца. Яна з усімі абсварылася й ні
к кому ня ходзіць.

Абсемяняць — семяну садзіць. Гарод яе абсемяняюць
талакой, яна саўсім баба нямоглая.

Абсмакаваць — увайсці ў смак, раскаштаваць. Як
абсмакуешся, за вушы не адцягніш.

Абуванне — абутак. Дажылася Малання — ні абування,
ні адзявання.

Абхаіць — прыбраць, прыхарашыць. Хата крапівой
зарасла, хай бы хату абхаіў, абчысціў.

Абціскáць — ухутваць, шчытна ўкрываць. Давай яго
абціскаць, каб ня змёрз.

Абціхáцца — сціхаць, сунімацца. Толькі пачынаіць
хвароба абціхацца, як новае насланнё.

Абцопкаць — абнасіцца, абшарпáцца. Абцопкаўся ўвесь,
страшна глянуць. Абцопкаў штаны — цыцалі (махры)
баўтаюцца.

Абчыхáцца — прачыхацца, прасынацца. Абчыхаюся
назаўтра — нікога німа.

Абыдлјць — азвярэць, знелюдзець. Абыдлеў чалавек, звер
зверам.

Абысціся — збіцца з дарогі, перайсці патрэбнае месца. Ішла
й абыйшлася, згубіла сваю дарогу.

Абыцца — звыкнуцца, абжыцца, зжыцца. Спачатку дамоў
хочацца, а пасля абудзішся.

Абэлка — адгаворка, спасылка на некага, ускладанне віны.
Хто б што ні зробіў, а на яго ўся абэлка.

Абязгрошыць — застацца без грошай, звесці грошы.



Абязгрошыла кума, кљма ўжо даўно німа.
Аб’язджаць — расплывацца, рабіцца ацеслівым.
Каб клёцкі не аб’язджалі, вады далі.
Абязножыць — страціць моц у нагах. Гладка абязножыла

Латышыха, па хаці сунуцца цяжка.
Абязручыць — знясіліць рукі. Гладка абязручыў, а такі

шчырун быў.
Аб’ялдычыць — ашальмаваць. Нізавошта чалавека

аб’ялдычылі, з гразёй змяшалі.
Абялёдаваць — есці са смакам. Так клёцкі абялёдаваіць,

аж нос упрысядкі йдзець, аж за вушамі скрыпіць.
Абярнуцца — перакуліцца; яшчэ — зрабіцца. Воз

абярнуўся, і ўсе ў балоці. Быў-быў чалавекам і чортам
абярнуўся. Смятана вадой абярнулася.

Абярэмца — ахапачак. Хоць абярэмца прынясі, бо дроў у
хаці ні паленца.

Абяссіліцца — выбіцца з сілы. Як абяссілюся, дык ня трэба
буду нікому.

Абясхлебіць — застацца без хлеба, звесці хлеб. Памёр тата
— абясхлебіла хата. Так гаспадарылі, што хлеб звялі.

Авад — шмат аваднёў. На кароў у паўдзён авад напаў, і
яны ў гіз.

Авáнец — аванс. Учора далі аванец, але такі малы.
Авохці — выклічнік. Авохці мне, баюся, упусціш — ня зловіш,
малы, як гумовы.

Авясец — дробны авёс (ласкава). Во колькі малькоў, якраз
як авясец. Сажнём, дачушка, авясец, тады к табе Бог сватоў
прынясець.

Авћчына — авечае мяса. Лепі за любую прысмачыну воўк
любіць авячыну.

Агадáць — здабыць, набыць, прыдбаць, агораць, расстарацца;
яшчэ — наліць. Сяк-так пінжак агадаў, падняў троху свае
пáрхі. Ён сабе к зіме добры кажух агадаў. Я ей чарачку
агадаю.

Агалам — агулам. Вішні агалам прадала. Агаспадарыцца
— завесці гаспадарку, стаць гас 



падаром. Як нічога ня здарыцца, дык маладзён
агаспадарыцца.

Аглабíць — прыняволіць, прымусіць. Моцна ж яго аглабілі,
парабкуіць на іх.

Адаробка — дзябёлая, гладкая. І Хадорына адаробка
носіцца як жаробка.

Адбубеніць — пабіць, адлупцаваць, уваліць. Яму хлопцы
так адбубенілі, ледзь ногі валачэць.

Адварот — агіда, непрыняцце. У яе на такога кавалера
адварот.

Адгладзіцца — паправіцца. Было ўжо рэбры свяціліся, а
цяпер, глядзі ты, адгладзілася.

Адгљдзіць — адгаварыць, адбіць.
Ці я тваіх конікаў апудзіў,
Ці я тваю дзяўчыну адгудзіў?
Аддаць — палягчэць. Таблетку выпіў, трошку аддало.
Аддух — перадых, адпачынак, супакой. І галава аддуху

патрабуіць.
Аджылы — сталага, пахілага веку. Чалавек ён ужо

аджылы, з маладымі ня ўгоніцца.
Аджыць — перажыць. І першую жонку кінуў, ён іх пяць

аджыў.
Адзябнуць — ззябнуць. Цвяты й тыя ад’зяблі — халоднае

лета сёлета.
Адказваць — завяшчаць. Перад смерцю ўсё свайму

першаму адказала.
Адкарапкацца — адчапіцца, адкараскацца. Ад гора ніяк не

адкарапкаішся.
Адкормнік — парсюк, пастаўлены на адкорм.
Адкормніку корму не набрацца.
Адкрасці — забраць назад потайна. Міліцыянер забраў

дудкі (як самагонку гналі), а малец узяў ды адкраў іх.
Адкрасціся — незаўважна адысці. Памалу ад мяне

адкраўся.
Адкрэвіць — адысці ад хваробы, паправіцца, паздаравець.

Можа, я троху адкрэўлю ў бальніцы.



Адмáлі — змалку. Ён яшчэ адмалі, як нарадзіўся,
хваравіты.

Аднавуры — аднавокі. Шашок аднавуры, ды бачыць, дзе
куры. Сляпіндá ты аднавурая!

Аднадумец — хто адной думкі з некім. Мы з ёй такія
аднадуміцы, што куды там!

Аднакавы — аднолькавы.

Боты драныя мае, Дома лакавыя.
А ці ў дзевак, а ці ў баб — Усе аднакавыя.

Аднаслоўны — чалавек слова, верны свайму слову. Стахван
чалавек аднаслоўны, сказаў — зробіць. А Ладысь
неаднаслоўны, у яго сем пятніц на тыдні.

Аднаяй — мужчына з адным яечкам. І гэны аднаяй просіць
«дай!».

Адпасáжыць — адпрэчыць, адціснуць. Нявестка мяне ад
печы адпасажыла, усё сама робіць.

Адпáсціць — адкарміць, дагледзець. Які конь гожы стаў, як
яго адпасціў.

Адперыць, перыць — адлупцаваць, лупцаваць. Ён яго
добра адперыў. Перастань малога перыць.

Адпіцца — адсырэць, набрацца вільгаці, пусціць ваду. Дровы
ў хаці ў цяпле адпілíся, ня хочуць гарэць. За ноч лайно
адпілося на дварэ, ня высахла.

Адпойсаваць — адлупцаваць. За такое добра адпойсаваць
варта, каб і дзясятаму заказаў. (Відаць, ад пояса.)

Адпоўніць — адсыпаць, адліць з поўнага. Адпоўні бутэльку
на пахмелак. Адпоўні бочку, а то круп з коптуркам.

Адпрог — калі адпрагаюць коней з дарогі.

Паедзем дамовачкі З гэтае няволічкі.

Нам дома лепі будзіць, Конікам адпрог будзіць.
Адпячы — крыху спячы. Як на пасці на палцы бульбіну

адпякуць, яна й смачная.
Адрадніцца — адчурацца, ачужацца радні, адрачыся. Неяк



вы ўжо адрадніліся, ні на парог нагой.
Адроддзе — паходжанне. Маскалі — стараверы, а ён якога

адроддзя?
Адрэчны — недарэчны. Адстань ад мяне, адрэчная гэта

гаворка.
Адрэчча — непамыснасць, недарэчнасць. Адрэчча нейкая

выйшла з добрага намеру.
Адстрапаліць — настроіць. Адстрапалілі малога, ён і

носу ня кажаць.
Адхлон — перадых, спакой. Піцую-піцую, і хвілінкі

адхлону ня маю.
Адхон — схіл, абрыў. Пакацілася кола з адхону — ні

шуму, ні звону.
Адхонаваты — абрывісты. Бераг такі адхонаваты, аж

страх.
Адцэбрыць — адагнаць, адпрэчыць. Адцэбрылі яго ад

цёплага мейсца. (Даслоўна — прагнаць ад цэбра.)
Адчыхвосціць — даць прачуханца, вылаяць, прабраць. Як

адчыхвосцілі неслуха, дык шоўкавым стаў.
Адысці — прапасці, знікнуць. Ужо снег адыйшоў.

Адыходзіны — адыход з гасцей, з дому. На адыходзіны
капытковую выпіць ня шкодзіць. Казу падаіла на
адыходзіны.

Ад’язджáны — ад’езд, ад’ездзіны. І Селівеіха на ад’язджаны
прышла.

Ажавіны — ажына. Смачныя ажавіны, толькі збіраць
калюча.

Ажамеры — выціскі, асадкі, ападонне. Можа, у цябе хоць
якія ажамеры засталіся, галава кроіцца, дай выпіць.

Ажнуль — аж, ажно.

Ажнуль мне галоўка баліць: Як жа мне дзетак жаніць?

Ажынаўка — гарэлка на ажыне. Ажынаўку й без закусі
піць смачна.

Ажыцца — прыжыцца, атайбавацца, звыкнуць.
Ажыўшыся тут, і выязджаць ня хочуць.



Акалець — сканаць. Акалеў нябога, і на кут паклалі.
Акалле — холад, зябкасць; яшчэ — змерзлае цела. Глядзела-

глядзела яго на дварэ, аж мяне акалля ўзяло. Прыкрый сваё
акалля, а то ссінеў як пуп курыны.

Аколіва — ваколіца. Зялёнае аколіва ад птушыных песень
глухне.

Акоцце — асцюкі. На плечы снапы ўскініш — акоцце
сыпіцца, дык у капелюшы зручна.

Акраўкі — абрэзкі тканіны, якія засталіся ад кроіва. З гэтых
акраўкаў нічога не пашыіш.

Аксціцца — апамятацца, прыйсці ў сябе. Аксціся, што ты
такое гаворыш?!

Аксыля — вокліч да цялят. Аксыля, у хлеў, аксыля,
цяляткі!

Акуратны ́ — далікатны, уважлівы. Ён такі акуратны — і
сабаку на «вы» называіць.

Акушок — акунёк, акуньчык. Акунь, той як дурань
бярэць, акушок яшчэ дурнейшы.

Алјха — вольха. Насек белай алехі, усё ж дровы будуць.
Амјрдзіцца — апрацівець, збрыдзець. Амердзіўся ён мне,

нідзе ад яго праходу німа. Амердзілася мне ўсё, куды ні
глянь — свінні, а ня людзі.

Анадоень — надоечы. Анадоень яшчэ бачыліся, і нá табе
— памерла.

Анелюбјць — знелюбець. Анілюбела мне гэта хата, ды ня
ведаю, куды ўцячы.

Анінютанькі — нізавошта, ні ў якім разе. Да работанькі
анінютанькі, а да любатанькі, ах, мае матанькі.

Апагодзіцца — распагодзіцца. Як апагодзіцца, дык гэтыя
травы бяруць і ў ямы кладуць.

Апáданкі, ападонне — ападак на дне катла ці місы; яшчэ —
апалая садавіна. А яму асталося толькі ападанкі з’есці. Узвар
увесь выпілі, адно ападонне асталося. Наліў ападоння й
частуіць, пі сам. Цэлы мех ападанак назбіралі.

Ападоліцца — быць у жонкі пад слухом. Быў малец як
малец, ды ападоліўся.



Апантаны — утрапёны, нястрыманы, звар’яцелы.
Апантанаму й мора па калену, і хмары па барадзе.
Апаследкі — рэшткі, астаткі. Апаследкі дошак ссунуў з

машыны.
Апіра — апора. Гэта мая апіра надзейная. Аплэвуш —

ацеслівы, непадцягнуты, няўзглядны.
На такога аплэвуша ніякая дзеўка не паглядзіць.
Аплятанік, пляцёнак — буталь, аплецены лазой. Бражкі

быў цэлы аплітанік, дык выпіў адзін. Пляцёнак бражкі на
стол — гуляй да ночы, пакуль запацеюць вочы!

Аповалач — цямрэча, зацем, заслань. Аповалач вочы
завалакла, нічога не відаць, іду як сляпая.

Аполак — дошка з краю бервяна, гарбыль. Тынянка абабіта
аполкамі, і добра.

Апромеццю, промеццю — стрымгалоў, не зважаючы ні на
кога. Як угледзіць бацьку, апромеццю ляціць.

Апрыч — асобна. Ад усіх апрыч сядзіць. Апрычонкі,
асабенкі — смачная ежа, якую трымаюць асобна для пестунка.
Ён толькі асабенкі есь, зласелы, здураны.

Апсік — прэч, уцякай (вокрык на ката). Апсік, дуронік!
Апурхнуць — натапырыць пер’е, абвяць. На такой золі

куры апурхлі.
Апячы — спячы, запячы. У печы апяку печанёўку.
Арфаваць — веяць, правейваць. За дзень столькі мяхоў

жыта наарфавалі.
Асада — драўляная акантоўка акна. Асаду паставілі,

засталося толькі рамы ўставіць і зашкліць.
Асва, асвінá — аса. Проста асвой у вочы лезіць да яго, не

адбіцца. Асвіна прыстала — не адмахацца ад яе.
Асвер — жардзіна ў студні, на якой трымаецца вядро

(журавель). Асвер задзёр шыю ўгару з вядром у зубах.
Асвойчыць — прыручыць, зрабіць свойскім.
Пакуль сабаку асвойчылі, усе пакусаныя хадзілі.
Асвяраць — падважваць. Асвер бярно, а я моху

падторкну.
Асвяціць — асвятліць, пасвяціць. Запалю я свечачку,



асвячу я сцежачку.
Асеціць — абсесці, атабуніць, апанаваць. Яго ж не сямёра

асеціла (не шмат дзяцей). (Яўна ад сеткі.)
Асецішча — месца, дзе стаяла асець (восець). На асецішчы

буракі ўрадзілі.
Асівець — пасівець. А як жа ты асівеў, а мой жа ты свой.
Асітá — сітнёг. Асіты з берагу нажала на подсціль.
Аслонак — там, дзе сонца, прыслонак. Кот сядзіць на

аслонку й курню пяець.
Аслухаць — пачуць. Тады аслухалі, што другая баба

храпіць.
Аслядаваць — высачыць, знайсці па следзе.
Мы ўвялі слядочак На сваткі дварочак. Дзе мы яе

аслядуем, А там мы і заначуем.
Асмакавацца, абсмакавацца — адчуць смак у ежы. Як

асмакуешся, за вушы не адцягніш цябе.
Асобенна — асобна. Яны й спяць, і ядуць асобенна.
Астатнік — апошні, хто адстае. Ня будзь выдатнікам, ды

ня будзь і астатнікам.
Астрáшыцца — спалохацца, узяць у страх. Ці я

астрашылася так, ці што?
Астроў — востраў, астравок. А пасярэдзіне Плінскага

возіра астроў.
Аступіць — абступіць, акружыць. А людзі іх аступілі

кругом.
Асунуцца — занядужыць, заняпасці, астарэць. А ты йдзі ў

прыстарэлы дом, як асунішся.
Асцявільна — дзяржальна восцяў. Закалоў шчуку восцю,

як асцявільна не зламалася.
Асыпка — мука нізкага гатунку, ёй пасыпалі ахрап’е,

мешанку. Мех асыпкі ўдалося купіць, а ўсё ж парсюку нейкая
закраса будзіць.

Аталпіць — апанаваць, перапоўніць, наваліцца.
Аталпілі ўсю вуліцу — не прайсці.
Атанець — схуднець. Аментам атанела — так спаліла яе

хвароба.



Атвадзјць — зрабіцца вадзяністым. Ежа, пакуль стаяла,
гладка атвадзела.

Атлёт — хват, зух. Такі атлёт, што х.ем прапаліць лёд.
Атлум — ачмурэнне, аблуда. Усе гэты выбарывы ́дуры —

толькі атлум галавы.
Атнімка — анучка, якой атнімаюць, выцягваюць кацёл з

печы. Кашуля, як атнімка, чорная.
Атожылле — парасткі. Ад яблыны атожылля пашло.

Бульба ўся атожылля пусціла, трэба скарэй садзіць.
Атопак — стаптаны чаравік; яшчэ — пра недалужнага

хлопца. Якія атопкі ўссуніш на ногі, а ўсё ж ня босы. І ейны
атопак нешта з сябе корчыць.

Атрусíцца — прывесці трусянят. Яна, чараўніца,
счаравала: труска атрусілася, а трусяняты памёрлі.

Атуросце — парасткі. Маленькую яблыньку прынясла,
пасадзіла, яна прыжыла, і столькі атуросця ў яе.

Ахапак — гурма. Ідзем усім ахапкам дамоў. Ахмурэць —
ап’янець, ачмурэць. Ня так захварэў, як ахмурэў.

Ахопак — бярэма, шмат. Яны там ахопкамі грошы
палучаюць на шахтах. Ладны ахопак і сабе прынёс. Пітух як
даў у нагу, кроў ахопкам ліецца.

Ахосал — заляцанец, сюбар, хахаль. І ў яе ўжо свой ахосал
завёўся. (З ідыш — кавалер, жанішок.) Ахрап’е — ежа для свіней,
ссечаная трава, бацвінне, дабаўляюць яшчэ бульбы, буракоў. Рана
ўстала, ахрап’я насекла.

Ахэлак — ахапак, ахопак. Ладны ахэлак са стогу выскуб.
Аціхáцца — суціхаць, сцішвацца. Вея аціхнецца, можна

будзіць у лес паехаць.
Ацялћкаваць — марудзіць, не спяшацца. Не спяшай, ды не

ацялякавай. Зроб гэта не ацялякаваючы.
Ацяробкі, цяробкі — лушпіны ад бульбы, буракоў.

Ацяробак узялі на сушылцы, а ўсё ж парсюку прысмакі.
Ачалавечыцца, пачалавечыцца — ажаніцца, узяць жонку;

яшчэ — зрабіцца чалавекам. Бугаяваўбугаяваў дый
ачалавечыўся. Я думала — яна пачалавечыцца нарэшці.

Ачопісты — у каго шырокі азадак. Такая ачопістая, што ў



дзверы не пралезіць.
Ачужэць — адбіцца ад радні, забыцца на родных.
Ачужэла дачка, на бацькоў забылася.
Ашаколы — труха, точыва, пасеі, шáшча. Шашаль так

паточыць, што адны ашаколы астаюцца.
Ашљргаць — скончыцца, перастаць. Дождж аціх, зараз

ашургаіць.
Ашчыцíць — шчыльна абабіць дошкамі, дранíцамі.
Ашчыціла пуню, каб кот куранят не цягаў.
Бабнік — малы, што не хоча аставацца без бабулі. А гэнаму

бабніку трэба, каб баба карміла, паіла, спаць клала й
калыханку пяяла.

Бабовішча — зямля, на якой раслі бабы.

Цвіцела макоўка на бабовішчы, 
Спі, мая дурнішча, на саломішчы.

Бавіцца, забавіцца — затрымлівацца. Схадзі, толькі доўга
ня баўся. Дзе гэта наша мама бавіцца нешта. Як забавіцца ў
гасцях, да начы дома німа.

Бавіць — забаўляць, глядзець малога; яшчэ — праводзіць час.
Ён дзіцё бавіў. Ня робіць, а час бавіць.

Баган — багун. Баган добра ад клапоў хату ратуіць.
(Магчыма, ад багны.)

Багатырка — багатая, багацейка.
Равуць валы, равуць, Багатырачку вязуць.
Бадэка — патарчака, нешта адрэчнае, няскладнае; яшчэ —

няўмека, бязручка. Прывалок з лесу нейкую бадэку, хочаць
зробіць кій сабе. Кусок чалавека — бадэка, у яго ўсё з рук
валіцца.

Баёк — удзельнік бойкі, задзіра; яшчэ — маленькі бой, драчка.
Свярбяць кулакі ў байка. Чым якая сварка, лепі маленькі
баёк.

Байбáс — пераростак, боўдзіла. Такі байбас — і ў першы
клас!

Балабок — пустабрэх, балбатун. У балабока галава не



баліць.
Балакі — аблокі, аблачыны. Па небі ходзюць такія цяжкія

балакі.
Баламут — чмут, галавадур. Чмут-баламут, у чортавы

лапці абут. (Мама тлумачыла: не баламут, а беламут, бо белае
муціць.)

Балацюгі — зарослыя балоты. У балацюгах жывець страх.
Бáлмач — бесклапотнасць, бяздум’е, аблуда. Так і пражыў

цэлы век балмаччу.
Банды ́кі, бэндзі — несці малога заплјччу. Вазьмі сынка

бандыкі — хай расцець вялікі.
Банкарт — байструк. Банкарты гуляюць у карты, а

бацькавы дзеці ламаюць клеці.
Барабаніць — брынкаць, іграць.

А на йскрыпку йграюць,
А на цымбалах барабаняць.

Барвічная — баравіковая, дзе растуць баравікі.
Гэта самая барвічная мясціна.
Барлћцца — вадзіць лыжкай ў варыве, квэцацца, вэдзгацца.

Пабарляўся ў місі, а есці ня стаў. Не барляйся, а еш, што далі.
Барычнѓе — насенне буракоў, морквы, капусты.
Пагодай паспелі барычное пасеіць.
Басоля — басэтля. Цяпер бабі не да солі, як зайгралі ў

басолі.
Басцí — упарта казаць глупства. Што ты бадзеш адно й

тое як бык?
Баўдљр, байдур — дурань, ёлуп. З баўдурам гаварыць —

толькі язык студзіць. Урадзіўся такі байдур, што сорам
бярэць.

Бáхар — каханак, хахаль. У яе бахары невыводныя.
Бахмачы — гронкі, кутасы. Хмель абвіўся каля алешыны,

а з бахмачамі вецер дурэў.
Бацькоўшчына — родны кут, родныя мясціны, сядзіба. Гэта

бацькоўшчына, я тут вырасла.



Бацяны ́ — дзеці, сыны. Прыхаджу дамоў, а маіх бацяноў
німа.

Бачына — бок, бакавіна. За бачыну дзеўку пашчыпаіш.
Бачэнак — маленькая бочка. Сёлета ажно пяць бачэнкаў

грыбоў насаліла.
Беганіна — бегатня, марныя клопаты. Беганіны на цэлы

дзень, а заробку на цень. Ад беганіны ногі адбіў, а толку
ніякага.

Безздароўе — немач, хвароба. Маладому ні стому, ні
злому не было, а старога безздароўя спасцігла.

Белата — белізна. Такой белатой аддаець лайно.
Бјліна — бель (гатунак яблыкаў). А яна беліна была, ад

яблыкаў аж сукі трашчэлі.
Белле — святочная апратка.
Надзявайся, бабка, у белае белля, Павязу я цябе з сабой

на вяселля.
Белюгá — белая гарэлка. Дай якой белюгі пацягнљць, а то

ад віна галава баліць.
Бјркавец — дзесяць пудоў. Спраўнай карові на зіму

беркаўцаў пад дваццаць сена трэба, ня мені.
Біць — ісці напралом, уцэла. Куды мы б’ём у хмызы,

дарога ж збоку.
Благаваты — слабы, кепскаваты. Конь благаваты, а трэба

дзёран уздзіраць.
Благатá — дрэнны, дрэнь. Пашлі мы ў клуб, а там

сабралася адна благата.
Блáжыць — робіцца блага. Блажыць яму нешта пасля

пачастунку.
Блот — марнаванне. Піцаваў, працаваў, а ўсё ў блот

пашло, як чорт зблоціў.
Блоціць — марнаваць, псаваць. Нечага козамі сена

блоціць, яны й лыка з’ядуць. Толькі сукно зблоціў, а паліта
не пашыў.

Блыт — блуд. Рана дзеўка ў блыт пашла, зблыталася з
шантрапой.

Блытаўка — баламутлівая, падкая на мужыкоў.



Зблытнуўся, сыйшоўся з нейкай блытаўкай.
Блэнда — валацуга, гулёна. І гэна блэнда ўжо цягнецца.
Блэндзіць — псаваць, блоціць. Ня блэндзі мурог такой

касьбой.
Блядзець — бляднець.
Зялёненькі вінаград Урадзіўся напагляд.
Як Рыгорка паглядзеў — Вінаградзік паблядзеў.
Блядэра — прасталытка. Надта ж заядлая блядэра, нічога

ня скажаш.
Богамалельня — малельня, малітоўны дом. Там была

жыдоўская богамалельня.
Бой — бойка. Ён пабіўся, дык за бой і адседзіў.
Боссю — басанож. Нікіпаравы малыя й зімой боссю з хаты

вылятаюць. Боссю пойдзем па расе.
Бось — басата, галадранцы. Сабралася бось з усяго свету.
Боўтка — боўдзіла, бязмозглік. І гэта боўтка тут пад нагамі

блытаіцца.
Бражджэль — сухая палка, кій, калі кінуць — бражджыць;

яшчэ — усё высушанае. Ён ужо ўніз расцець, як бражджэль
зробіўся. Бражджалёў напякла, німа чаго ўкусіць.

Брандзаваны — у бронзавай аздобе. Конь маляваны, хамут
брандзаваны, толькі ў сваты ехаць.

Братавіты — дужа блізкі сябра. Ён мой сябра братавіты, як
сабе, веру яму.

Брахлівы — фрывольны. Ад ейных брахлівых песняў аж у
пятках колка.

Брацца — адыходзіць. Старыя па адным на той свет
бяруцца.

Брацюлечка — ласкавае найменне брата. Спраўляў
брацюлечка пярсцёнкі ў горадзі.

Бруд — гной пры нарыве. Скљліна прайшла, а стрыжэнь
застаўся, бруд выйдзіць.

Бруёк, бруячок — рабацінне на вадзе. Сягоння бруёк
маленькі. Бруячок, як на ляшчу луска.

Брухмень — пузач, брухач, пузацень. Такі брухмень — па
зямлі пуза валачэцца.



Брыгаць — патрошку капаць, накрапаць. Дождж брыгаў-
брыгаў ды так і не сабраўся пайсці.

Бры ́дзіцца — гідзіцца, грэбаваць. Я брыджуся такога
кавалера, такога п’янюгі.

Брыдзь — брыда, брыдота. Не падыходзь да гэтай брыдзі.
Брызентовікі — брызентавыя пашлапні, туфлі. У

брызентовіках добра ад даўгоў уцякаць.
Брызлае — закіслае малако. Вячэрашняе малако брызлае,

толькі бульбу праганяць. (Брынза, думаецца, таго ж кораня.)
Брыка — спецыяльны воз для перавозкі сена, саломы, высокія

бакі накрачаны жэрдкамі. Звычайна ў брыку месціцца да двух
беркаўцаў сена. За дажджом прывёз яшчэ брыку сена.

Брысік — укормлены, дагледжаны, гладкі. Глядзі ты, які
брысік вырас, — хоць на ім нажы йстры.

Брэд — спажыва, здобыч. Каза сама на брэд ходзіць, а
казляняткі на ваўчынай шкуры качаюцца й мамкі
дажыдаюцца.

Бубён — бубен. Дзеўка ў бубён біла, як малаціла.
Бугаяваць — халасцякаваць. Пабугаяваў малец уволю, усё ня
мог знайсці дзеўку па свайму калену (па сабе).

Бугіня — гатунак бульбы. Дала мне бугіні на развод,
пагляджу, што вырасціць.

Бугрынкі — пагоркі, бугаркі. А тыя бугрынкі я ўсе
зраўняў.

Букатка — печыва, булачка; яшчэ — узгорак. Мама зранку
букатак напякла. Патрапіш у лесе на букатачку — там ягад
багата.

Букіш — цвялілка для барана. Баранька, букіш!
Бушлаватая — разварыстая, сопкая. Бушлаватая бульбіна

ў руках рассыпаіцца.
Бушлаваць — трывожыць, непакоіць. Не бушлуй ты

ейную старасць, асцепяніся.
Быдлюк, быдлюга — хамаваты ці зладзеяваты. Як стаў

хадзіць у начальніках, дык такім быдлюком зробіўся. Гэты
быдлюга так і пілнуіць, каб што сперці.

Бы ́лле — быльнік, дзікая трава. Цыганскія хаты без сяней



стаяць, гароды пазарасталі быллем да вокан.
Быць — быццам, нібыта. Сню, быць мы з Іванам ідзём

лугам, а луг увесь у званочках.
Бягельня — балота, прорва. З гэтай бягельні век ня

вылезіш.
Бягок — бягун, быстры. Такі ўжо бягок, што ўсюдых

дападзець, усюдых паспеіць.
Бядзіць — турбаваць, непакоіць. Мне адно бядзіць, як гэта

канцы з канцамі звесці.
Бяздолле — нешчаслівасць.
Закурыўся а дробненькі дожджык Ды па чыстым полю.
Зажурыўся мой татулька Па майму бяздоллю.
Бязлюднік — нелюдзімы. Бязлюднік і свайго голасу ня

любіць.
Бязрљчыца — няўмека. Такая бязручыца — ні пашыць, ні

памыць.
Бялюсь, белюсёк — бялюткі, выпешчаны, дагледжаны.

Сынок мой, белюсёк мой, хоць нагледжуся на цябе.
Бярно — бервяно. Бярно ў бярно — аж звініць, усе бёрны

здаровыя.
Бярэннік — хто бярэ. Было б што даць, а бярэннікаў

знойдзіцца.
Бяспјцкаль — кепскі ўмец, няспрытны. Бяспецкаль толькі

псуець усё. Ці ж бяспецкаль можаць нешта людскае зробіць?
Бясштэннік — бедны, хто нават штаноў не мае.
Бясштэннікі ў калхоз ціснуліся, каб ср.ку прыкрыць.
Вабіць — прыманьваць, прыцягваць. Ляснік быў, як на

ваўкоў ішлі, ён выў ваўком, вабіў іх.
Вавіла — мужчына, муж. Вавіла ёсь, дык і дзеці ёсь.
Вагáн — тоўсты, пуцкалаваты малы. Сядзіць ваган, як

маленькі пан.
Вáда — урок, урачэнне. На мальца вада нейкая найшла,

сохніць і сохніць.
Вададых — шустры, быстры, хваткі. Ну й ён вададых які!

(Магчыма, іменне паганскага божышча.)
Вадзíцца — дазваляць сябе весці. Казёл не даецца вадзіцца.



Вáдзіць — уракаць, шкодзіць. Хай табе ня вадзіць!
(Не ўрачэ.) Хлеб у дарозі не завадзіць.
Вадзюгá — вадзяністае варыва, без навару. Густое не

жыдкое, а вадзюга гэтая, што з яе толку.
Вайлакі — валёнкі. Адлега, а ён без галошаў у вайлаках

ідзець, мусіць, у яго ў галаве сто грам. Нага ў вайлаку — і
мароз па баку!

Вайстрак — востры канец, вастрыё. Якраз у нажы
вайстрак зламаўся.

Вайстранка — болька. Усё цела вайстранкі абсыпалі.
Валатоўка — курган, насып. А за валатоўкамі Доўжыца,

рэчка-бягушка. Валатоўка была ў Крошыні, Букатачкай
звалася.

Валяка — гультайка. Дзень паробіць, два не, такая
валяка.

Валяны — павалены. Тут лес валяны, бура была
ўсхадзілася.

Валяўка — прасталытка, гулявая, даступніца. З кім толькі
ні валялася валяўка гэная, і яму загілела. І дачка ў яе валяка,
валяшчая скурка.

Вандзэлак — хатуль, клунак. Бабкі, хапайце свае
вандзэлкі.

Ванцак — боль у жываце. Ад ванцака зёлкі ў мяне ёсь
добрыя.

Варанджáцца — прыкідвацца, строіць з сябе. А не
варанджайся ты дужа, быццам у цябе розум па патыліцы
цячэць.

Варацáкі — ваніты. У яго жывот хворы, даводзяць яго
варацакі.

Варголы — даслоўна: голы вар. «Я табе, сынок, сягоння
варголы звару», — жартавала мама.

Вархопкі — пажыткі, манаткі. Пахапалі свае вархопкі й
хутчэй дадому.

Вары ́ўня — будыніна, дзе гатуюць ежу. Яна ў сваю
варыўню ўсё цягніць.

Вáтарга — гурма, зборня. Гляджу, едзіць цэлая ватарга,



канца не відаць.
Ваўкаедня, ваўкаўня — ваўчынае логава (логвішча, логаўе);

яшчэ — няўтульная будыніна. У ваўкаедні трох ваўчанят
бачылі. У хаці, як у ваўкаедні, халодна. Хата пустая, як
ваўкаўня.

Ваўкарэзіна — абразлівы зварот да каровы, каня.
Стой, ваўкарэзіна, каб на цябе ваўкі!
Ваўначоска — майстэрня, дзе чэшуць воўну. Паўдня на

ваўначосцы выстаяла, пакуль кузлак воўны счасала.
Вачапор — вісус, накольнік. Вачапоры на шкоду скоры.

(Даслоўна — хто порыць вочы.)
Вашанок — маленькая вошынка. Вашанок у галаве

засвярбеў.
Веяць — гнаць, каціць.
Кляновая лісціначка, 
Куды цябе вецер веіць: 
Ці ў бор, ці ў даліну,
Ці ў шчырую баравіну? 
Вельмаваць — прывячаць, частаваць.

Ой, дзед, ты мой дзед, 
А я твая бабка.
Шануй мяне, вяльмуй мяне, 
Каб я была гладка.

Верасянка — гліна, змешаная з верасам. Гліну з дробна
пасечаным верасам месяць і з гэтага робяць сцены абораў,
хлявоў. ( На Ушаччыне бачыў у Двары Пліна.)

Вернікі — верныя ў каханні, у дружбе. Наша дваіх зэкаў на
самалёт правяла, такія яны вернікі — да першай падушкі.

Верхам — мець уладу над некім. Зямля па ім верхам была.
Жонка па ім верх паняла. Па ім верхам едуць, як на пастуху.

Верхнік — верхні камень у жорнах. Ніяк не маглі верхнік
узвалачы.

Ветрагон, ветрадуй — ветраны, не гаспадар свайго слова,
лёгкі на абяцанкі, пустадомак. Ветрагону веры німа, толькі



абяцанкі-цацанкі. Разумны ня чуіць, што ветрадуй
ветрадуіць. Такі ветрадуй, што божа ратуй!

Відошна — відавочна, яўна. Тут жа відошна сасуды
адкрыты. Відошна, што саўсім нядужая.

Вілатая — у два ствалы (як вілы). А ў нас на дворышчы
бяроза вілатая стаяла.

Вілачнік — куток каля печы ў парозе, дзе стаяць вілкі,
чапёлы, гальні. Пастаў у вілачнік свой кій. У цябе ў галаве, як у
вілачніку, усё стоць стаіць.

Вірлун — у каго вочы навыкаце. Маўчыць, вірлун, толькі
вірламі варочаіць.

Вірлы, вáрлы — вочы. Што ты свае вірлы паказеліў —
ніхто цябе не баіцца.

Вірун — несутрымны, няўрымслівы. Малы, як вірун, ні
пастаіць, ні пасядзіць, кіпіць увесь. (Магчыма, ад паганскага
бога віроў.)

Віхлíцца — круціцца, скакаць, лашчыцца. Сабака віхліцца
каля яго, есці хочаць. (Ад віхляць хвастом.) Віхтáцца —
хістацца. Галіны віхтаюцца на ветры, як не паламаюцца.
Нага я віхтанулася, я чуць не завалілася. 

Віцíна, выціна — розга, дубец. Віціну выхвачу ды
адхварашчу пасярод Вушачы.

Вішнеўнік — вішняк. Вішнеўнічак выцыбаўся ўжо.
Вішшо — вецце касатай бярэзіны, якое звычайна ламаюць на

венікі да Пятра. Пойдзем вішша наламаім, венікаў навяжам.
(Магчыма, першапачаткова гучэла як віссё, бо вісела.)

Вобалачка — аблачынка. Ты, як ціхая вобалачка, плывеш.
Возерка — азярцо. І возірка такое кругленькае, як

сажалка, яно топкае.
Возка — заезд. Дзве возкі зробілі, дык троху сена

прывязлі.
Волаць — танюткія, кшталту нітак, костачкі ў рыбнай

мякаці. Смашная рыбіна, алі волаці многа.
Вонка, вонкі — за дзвярыма, на двары. Чаркі трэба, і дзе ён

дзеўся вонка?
Ворах — страх. Аж у мяне ворах па целу пашоў.


