
Gotų – lietuvių žodynas 

 

 

A 

 

Aba- vyras ( abne-kilmininkas, abnam- naudininkas); 

Abrs- stiprus, pajėgus, jėgingas; ( abraba- labai stiprus); 

Af- nuo tada, nuo tų laikų; 

Af-aikan- neigti, atmesti (ką), nepripažinti (ko); / gyniotis, gintis, atsisakinėti; 

Af-airzjan- meluoti, apsigauti; nusivilti / susivilioti, susižavėti, susigundyti 

Afar- po to- vėliau, po ( kažko); 

Afardags- kita diena; 

Afar-gaggan- sekti kažką, eiti paskui kažką; 

Af-blindnan- apakti; 

Afdomeins- nuosprendis; sprendimas; / prakeiksmas; 

Af-domjan- 1. prakeikti; 2. iškeikti, išplūsti; / nuteisti; pasmerkti 

Afdrugkja- girtuoklis, prasigėrėlis 

Af-dumbnan- nutilti, nuščiūti, nurimti 

Af-filhan- slėpti, slapstyti 

Af-gaggan- išeiti, išvykti, pasitraukti; nueiti, nuvykti 

Afgrundiþa- bedugnė, praraja, pragarmė 

Afguþs- bedieviškas 

Af-hrainjan- nuvalyti, išvalyti, apšvarinti, apkuopti 

Af-letan   (-leitan, M. IX, 6)  paleisti (į laisvę); išleisti; 

Af-leiþan- išeiti, išvykti, pasitraukti; nueiti, nuvykti 

Af-lifnan- likti, pasilikti 

Af-maitan- nukirsti 

Af-niman- atimti 

Af-satjan- atleisti, paleisti, išsiskirti; 

Af-skaidan- atskirti 

Afta- užpakali; praeityje; už (ko), paskui (ką), 

Aftana- iš užpakalio, užpakalyje 

Af-standan- žengti [atšlyti] atgal, atsitraukti; 

Af-swairban- nubraukti, nušluostyti, nušiūruoti; ištrinti (trintuku), išdildyti 

Aftaro- iš užpakalio 

Af-tiuhan- pašaukti (į šalį); atšaukti; / pasišalinti, nutolti 

Aftra- vėl, atgal; Aftuma- paskutinis (aftumists- paskutinysis); 

Af-þwahan- nuplauti, nusiprausti 

Af-wairpan- numesti, atmesti, užmėtyti 

Af-walwjan- nuritinti, nuversti 

Af-wandjan- pakeisti, paneigti. atsiverti 

Aggilus- angelas; 

Aggwus- siauras, ankštas; 

Agis- baimė, siaubas; 

Aglus- sunkus (agluba- sunkiai); 

Ahma- siela, vėlė; 



Ahtau- aštuoni (ahtautehund- aštuoniasdešimt, ahtuda- aštuntas); 

*Ah va- vanduo, upė; 

Aigan- turėti (aihta- turėjo); 

Aigin- nuosavybė, turtas; 

Áih- turi; 

Aihtron- prašyti išmaldos, elgetauti, melstis; 

*Aih atundi- dygioji slyva, varnalėša; 

Ainaha- vienintelis; 

Ainfalþs- paprastas, nesudėtingas, nepainus, nesunkus, natūralus 

Ainlif- vienuolika; 

Ains- vienas; 

Ainshun- joks; niekas; 

Áir- anksti; 

Airinon- būti pasiuntiniu; 

Áirizans- senoviniai; 

Airþa- žemė; 

Airþeins- žemiškas, žemės; 

Airus- pasiuntinys; 

Aiþei- motina; 

Aiþs- priesaika; 

Aiþþau- arba, ar; arba; negi, argi 

Aiwaggeli- Evangelija; 

Aiweins- amžinas; 

Aiwiski- gėda, akikaistis, nešlovė 

Aiwiskon- nepadoriai elgtis, skandalyti, šėlti, triukšmauti; 

Aiws- laikas, amžinybė; ni aiw- niekada; 

Aiwxaristia- dėkingumas; 

Aiz- varis, variniai pinigai; 

Ak- bet, tuo tarpu; 

Akei- bet; 

Akran- vaisius; 

Akranalaus- bevaisis; 

Akrs- laukas, arimas; 

Alan- augti, maitintis; 

Alaþarba- skurstantis; 

Alds- žmogaus amžius, metai; 

Aleina- alkūnė (ilgio vienetas); 

Alew- sviestas, tepalas; 

Alhs- šventykla; 

Alja- išskyrus; 

Aljakuns- kilęs iš kitur (iš svetimo krašto, genties); 

Aljaleiko- kitaip; 

Aljan- nupenėti, nutukinti; stiur þanna alidan (L. XV, 23) atveskite nupenėtą veršį 

Aljanon- būti uoliam (stropiam); stengtis; pavydėti; 

Aljar- kitoje vietoje; 

Aljaþ- kitur;  



Aljaþro- iš kitur; 

Aljis- kitas; 

Allaþro- iš visų pusių; 

Allawaurstwa- nepriekaištingas, tobulas, visiškas, neabejotinas; 

Allis- apskritai, visiškai, arba; 

Alls- visas, visoks, ištisas; 

Alþeis- senas; 

Amen- teisingas, atitinkantis tiesą 

An- gi (pavz: aš gi) 

Ana- ant, prie, į, per (per dieną) 

Ana-aukan- pridėti, papildomai įdėti 

Ana-biudan- prisiekti, įsakyti, liepti; 

Anabusns- priesakas, įsakymas; 

Ana-drigkan sik- prisigerti; 

Anafilh- patarimas, pranešimas; 

Ana-filhan- pranešti, perduoti, rekomenduoti; 

Ana-gaggan- ateiti, pareiti 

Ana-haban- valdyti (ką); palenkti savo valiai; apglėbti, apimti 

Ana-hnaiwjan- dėti, padėti, (pa)kloti; prilenkti, palenkti 

Ana-kumbjan- sėdėti (prie stalo); 

Analaugns- paslėptas, slaptas; 

Ana-mahtjan- kankinti; 

Anaminds- numanymas; spėjimas; spėjinys, spėlionė 

Ana-nauþjan- priversti; paskatinti, paraginti, pastūmėti 

Ana-niujan- atnaujinti; atstatyti, atgaivinti 

Ana-praggan- spausti; išstumti, engti 

Anaqiss- šventvagystė; 

Ana-qiujan- atgaivinti; 

Anasiuns- matomas, regimas; įmatomas, įžiūrimas 

Anastodeins- pradžia; 

Ana-stodjan- pradėti; 

Anaþaima- anatema; 

And- po, link, ant; 

Andahafts- atsakymas, atsakas; atsakomybė 

Andalauni- atlyginimas 

Andanahti- vakaras; 

Andaneiþa- priešiškas, nedraugiškas 

Andanems- malonus; 

Andanumts- priėmimas; pakilti, iškilti 

And-niman- priimti; sutikti; įgauti 

Andaþāhts- protingas, supratingas, išmaningas 

Andaugi- veidas; 

Andaugjo- ativirai (pasakyti); viešai (pripažinti savo klaidas) 

Andawaurdi- atsakymas; 

Andabahtjan- tarnavimas, tarnyba 

Andbahti- tarnyba; 



Andbahts- tarnas; 

And-beitan- barti, uždrausti; 

And-bindan- atrišti; 

And-bundan- atsirišti; 

Andasets- bjaurus, šlykštus. (at)grasus 

Andastaþjis- priešas; 

Anda-hafjan- atsakinėti; 

And-hausjan- klausyti, būti (pa)klusniam 

Andhu/eins- demaskavimas 

And-huljan- demaskuoti 

Andizuh- bet, kita vertus; 

Andizuh-aiþþau- arba- arba; 

Andstald- pagalba; 

And-staldan- aprūpinti; 

And-standan- priešintis; 

Andwairþi- būvimas, esamasis laikas, asmuo, asmenybė; 

And-wasjan- nurengti (nusirengti); 

And-waurdjan- prieštarauti; 

Anþar- kitas; 

Anþarleiko- kitaip; 

Apaustaulus- apaštalas; 

Aqizi- kirvis; 

Arbaidjan- dirbti, kankintis; kamuotis 

Arbaiþs- darbas, sunkumai; 

Arbi- palikimas; 

Arbinumja, arbja- įpėdinis; tęsėjas, perėmėjas 

Arbazna- įpėdinė, paveldėtoja 

*Arh azna- strėlė; 

Arjan- arti 

Armahairtiþa- išmaldos; 

Armahairts- išmalda, geraširdiškumas; 

Armaio- išmalda; 

Arman- pasigailėti; 

Arms- ranka; vargšas, nelaimingas; 

Asans- vasara, javapjūtė 

Asilus- asilas; 

Asiluqairnus- malūnas; 

Asneis- darbininkas (samdytas); 

Asts- šaka; 

At- nuo, pas, prie; 

At-augjan (sik)- parodyti, pasirodyti; 

At-bairan- atnešti; 

At-gaggan- prieiti, ateiti 

At-giban- atiduoti, perduoti 

At-haitan- pa(si)šaukti 

Atisk- laukas nusėtas kviečiais, rugiais; 



At-lagjan- padėti, išdalinti, mesti, sviesti, blokšti, tėkšti; 

*At-saih an- skirti dėmesį, saugotis, žiūrėti; 

At-steigan- nusileisti; 

Atta- tėvas; 

At-tekan- paliesti, prisiliesti, palytėti 

Attila- tėvelis; 

At-tiuhan- nuvesti; nukreipti į šalį 

Aþþan- bet; 

Audagei- palaima; 

Audags- palaimintasis; 

Aufto- gali būti; 

Augadauro- langas; 

Augjan- rodyti; 

Augo- akis; 

Auhjodus- maištas; 

Auhns- pečius 

Auhsa- tauras; 

Auhuma- aukščiau; 

Auhumists- aukščiausias; 

Auk- arba; 

Aukan- didėti; 

Aurali- skraistė; 

Auso- ausis; 

Auþida- dykuma; 

Auþeis (auþs)- tuščias; 

Aweþi- avių banda; 

Awiliudon- dėkoti;  

Awiliuþ (d)- dėkingumas; 

Azets- lengvas; 

Azgo- pelenai; 

 

 

B 

 

-ba- jeigu (J. XI. 25) 

Badi- lova; 

Bagms- medis; 

Bairan- atnešti, (pa)gimdyti; 

Bairgahei- kalnų vietovė; vieta, kraštas; 

Bairgan- slėpti, saugoti, laikyti; 

Bairhtei- šviesa, šviesumas, skaistumas, giedrumas; 

Bairhts- aiškus, šviesus, akivaizdus; bairhtaba aišku, šviesu, akivaizdu; 

Baitrei- kartumas, aitrumas, gaižumas 

Baitrs- kartus; 

Bajoþs- abu; 

Balgs- dumplės; 



Balsan- balzamas; 

Balþaba- atvirai, drąsiai; 

Balweins- kančia; 

Balwjan- kankinti; 

Bandi- pančiai, grandinės; 

Bandja- belaisvis, vergas; kalinis 

Bandwa, bandwo- ženklas; 

Banja- smūgis, žaizda; 

Bansts- rugiapjūtė; 

Barn- vaikas; 

Barnilo- vaikelis; 

Barniski- vaikiškumas; 

Barnisks- vaikiškas; 

Bartiza- geresnis, geriau; 

Baþ- būtasis laikas, žiūrėti bidjan; 

Bauains- gyvenamas plotas; 

Bauan- gyventi; 

Baur- sūnus, gimęs; 

Baurgja- miestelietis 

Baurgs- miestas, bokštas; 

Baurgs-waddjus- miesto tvirtovės siena; 

Beidan- laukti; 

Beist- tešla; užraugimas; raugas, raugalas 

Beitan- kąsti, kandžiotis; 

Berusjos- tėvai; 

Bi- o, apie, po, pas; 

Bi-aukan- pridėti, papildomai įdėti; 

Bi-bindan- aprišti, parišti, užrišti; 

Bida- prašymas, malda; 

Bidagwa- elgeta; 

Bidjan (bidan)- prašyti, maldauti, elgetauti; 

Bi-gitan- rasti; pripažinti, manyti; 

Bihait- paskala, bloga garbė; 

Bihaitja- pagyrūnas; 

*Bih e- iš kur, kaip; 

Bi-laibjan- palikti palikti, nulykyti; 

Bi-laikan- išjuokti;  tyčiotis (iš ko); 

Bi-leiþan- palikti, (pa)mesti, apleisti; 

Bindan- surišti; 

Bi-qiman- užpulti ką nors; 

Bireikei- pavojus; 

Birodeins- šmeižtas;1. murmėjimas, bambėjimas, niurnėjimas; 2. ošimas, šniokštimas, 

šlamenimas, šlamesys 

Bi-rodjan- murmėti, bambėti, niurnėti; 

*Bi-saih an- apžiūrėti, apžvelgti; patikrinti; 

Bi-satjan- aptverti (tvora); 



Bi-sitan – apgyvendinti; 

Bisitands- kaimynas; 

Bi-speiwan- apspjaudyti; 

Bi-standan- sustoti ratu; 

Bisunjane- aplinkui; 

Bi-swairban- džiovinti; sausinti; sausinti (pelkę); tuštinti (taures), gerti; nušluostyti; 

nutrinti 

Bi-tiuhan- vaikščioti aplink; 

Bitauh weiksa bisunjane (Mrc. VI, 6)- ėjo per apylinkės kaimus; 

Biþe, biþeh- tada, kad, kada, po to; 

Bi-þragjan- atbėgti; pabėgti; pribėgti; / pasileisti tekinam , imti bėgti; nudumti, nukurti; 

-biudan- siūlyti, įsakinėti; 

Biugan- lenkti; 

Biuhti- įprotis; 

Biūhts- įprastas; 

Biuþs- stalas; 

Bi-waibjan- apvyti, apvynioti; supti, siausti; būti aplinkui, juosti, supti; , perrengti, 

pervilkti; 

Bi-wandjan- vengti; 

Bi-wisan- pasilinksminti; 

Blandan sik- susimaišyti su; 

Bliggwan- mušti; 

Blinds- aklas 

Bloma- gėlė; 

Blotan- garbinti; 

Blotinassus- gerbimas, pagarba; garbinimas; 

Blop- kraujas; 

Bnauan- įtrinti, ištrinti; 

Boka- raide, dgs. knyga; 

Bokareis- rašto aiškintojai; 

Bota- nauda; 

Botjan- turėti naudos; 

*Brah a- akimirksniu; 

Braiþs- platus; 

Briggan- atnešti, atvesti; 

Brikan- laužyti; 

Brinnan- degti; 

Brinno- karštligė 

Broþar- brolis; 

Broþrulubo- broliška meilė; 

Brūkjan- vartoti; 

Brūks- naudingas, tinkamas; 

Brunjo- šarvai;  

Brusts- krūtinė; 

Bruþfaþs- vyras; 

Bugjan- pirkti; 



 

 

D 

 

daddjan silp. veiks. 1 – žindyti. 

dags vyr. g. -a- - diena. 

daila mot. g. -ō- - 1. dalyvavimas; dalyvauti; 2. užuojauta, atjautimas, atjauta. bendrumas. 

dailjan silp. veiks. 1 – 1.dalyti; skirstyti; 2. dalytis (su kuo – kuo). pranešti, paskelbti. 

dails mot. g. -i- - dalis. 

daimonareis vyr. g. -ja- (lot.) - apimtas, apsėstas. 

dals vyr. g. – slėnis. 

dalaþ priev. – žemyn. 

dalaþa priev. - apačioje. 

dalaþro priev.- iš apačios; 

daufs (b) budvar. -a- - kurčias. 

daug pret. prez. veiks. beasm. - tikti, būti tinkamam, derėti. 

dauhtar mot. g. -r- - duktė. 

daupeins mot. g. -i/ō- - krikštas. 

daupjan silp. veiks. 1 - krikštyti. 

daupjans vyr. g. -nd- - krikštytojas. 

dauþeins mot. g. -i/ō- – mirimas. 

dauþjan silp. veiks. 1 - užmušti, nužudyti, nukauti. 

dauþs (þ) budvar. -a- - miręs. 

dauþa vyr. g. -n- - negyvėlis, numirėlis; 

dauþus vyr. g. -u- - mirtis. 

diabulus vyr. g. -u- (graik.) - šėtonas, velnias. 

didimus vardaž. (graik., lot.), pažod. - dvynys. 

dis- dailjan silp. veiks. 1. - pa(da)lyti, pa(si)skirstyti. 

dis-driusan stipr. veiks. 2.- užpulti kažką. 

dis-haban silp. veiks. 3 - išlaikyti, išsaugoti. 

dis-hniupan stipr. veiks. 2 - suplėšyti, sudaužyti. 

dis-hnupnan silp. veiks. 4 - sutrūkti, sutrūkinėti; suplušti. 

dis-huljan silp. veiks. 1 - uždaryti, užvožti, uždengti; slėpti. 

dis-niman stipr. veiks. 4 - valdyti, turėti nuosavybę. 

dis-sitan stipr. veiks. 5 – apglėbti, apimti. 

dis-skaidan redupl. veiks. - išskirti, išskaidyti. 

dis-skreitan stipr. veiks. 1 - suplėšyti. 

dis-sig(g)qan stipr. veiks. 3 - pasinerti, panirti; nugrimzti; užslinko (apie saulę). 

dis-tahjan silp. veiks. 1 - pasėti (sėklą); išmėtyti, išsklaidyti. 

dis-tairan stipr. veiks. 4 – sutraukyti; sudraskyti, suplėšyti. 

dis-taurnan silp. veiks. 4 - sutrūkti, sutrūkinėti; suplyšti. 

diupiþa mot. g. -ō- - giluma. 

diups budvar. -a- - gilus. 

dius (z) nekatr. g. -a- - laukinis žvėris, žvėris. 

diwan stipr. veiks. 5 - mirti. 

þata diwano - mirtingas. 



domjan silp. veiks. 1 - teisti, nuteisti; pasmerkti. 

doms vyr. g. -a- - šlovė, garsumas, išgarsėjimas. 

dragk nekatr. g. -a- - gėrimas. 

dragkjan silp. veiks. 1 - girdyti. 

drauhsnos daug. mot. g. -ō- - trupiniai. 

drauhtinassus vyr. g. -u- - žygis. 

drauhtinon silp. veiks. 2 - eiti į žygį, eiti į karą. 

dreiban stipr. veiks. 1 - vyti, išvyti. 

drigkan stipr. veiks. 3 - gerti. 

driusan stipr. veiks. 2 - kristi, nukristi. 

driuso mot. g. -n- - skardis; šlaitas, nuokalnė. 

drobjan stipr. veiks. - gundyti; miþ þaim miþ imma drobjandam kartu su maištininkais; 

du priel su naud. – (žymint kryptį) prie (ko); (kryptis) į (ką); (žymint veiksmo kryptį) ant 

(ko). 

du-at-gaggan redupl. netais. veiks. - prieiti prie. 

du-ginnan stipr. veiks. 3 - pradėti. 

*duh e priev. - kam, kodėl. 

dulþjan silp. veiks. 1 - švęsti. 

dulþs mot. g. -i/- šventė. 

dumbs budvar. -a- - nebylys. 

du-rinnan stipr. veiks. 3 - prieiti, pribėgti. 

duþe, duþ-þe jungt. - todėl kad, dėl to, tam kad. 

dwalawaurdei mot. g. -n- - kvaila kalba, kvailio kalba. 

dwals budvar. -a- - kvailas. 

dwala silp. veiks. – pamišėlis. 

 

 

 

E 

 

ei santyk. dak.jungt.  - tam kad, kad, tegul; 

eisarn nekatr. g. -a- - geležis. 

eisarneins budvar. -a- - geležinis. 

eiþan jungt. - tuo pačiu. 

 

 

F 

 

Fadar- tėvas; 

Faginon- džiaugtis; 

Fāhan- gaudyti, sugauti; 

Faheþs- džiaugsmas; 

Faihu- turtas; 

Faihufriks- godus; 

Faihugairns- gobšus; 

Fair-greipan- suimti; 



Fairguni- kalnas; 

*Fairh us- visata; 

Fairina- kaltė, priekaištas; 

Fairneis- senas; 

Fairra- toli, tolumoje; 

Airraþro- iš toli; 

Air-rinnan- siekti, plėstis;  

Fair-waurkjan- sukurti, pagaminti; 

Falþan- sudėti; 

Fana- skara, skepeta; 

Fani- purvas; 

Faran- važiuoti, keliauti; 

Fareisaius- Fariziejai; 

Fāskja- skraistė; 

Fastan- pasninkauti; 

Fastubni- pasninkas, gavėnia; 

Faþa- tvora; 

Fauho- lapė, laputė; 

Faur- prieš, iš pradžių;namo valdytojas; 

Faura- priešakyje; 

Faur-bi-gaggan- paeiti į priekį; 

Faur-biudan- uždrausti; 

Fauradauri- gatvė; 

Faura-gaggan- praeiti pro šalį; 

Fauragagga- namo valdytojas; 

Faura-gaggi- valdymas; 

Faura-gaggja- valdytojas; 

Faurahāh- uždanga; 

Fauramaþli- aukščiausias įsakymas; 

Fauradomeins- prietaras; 

Faurhtjan- bijoti; 

Faurstasseis- valdytojas, valdininkas; 

Faurþis- ankščiau; iš ankščiau; 

Faurþizei- ankščiau nei;  

Fawai- nedaugelis; mažuma; 

Fera- šalis, apskritis; 

Fidurdogs- keturdienis, keturių dienų; 

Fidwor-  keturi; 

Fidwortaihun- keturiolika; 

Figgragulþ- žiedas (su brangakmeniu);  

Fijan- nekęsti; 

Fijands- priešas; 

Fijaþwa- nesantaika; 

Filhan- slėpti, laidoti; 

Filu- daug, labai; 

Filu-waurdjan- tauškėti; 



Fimf- penki; 

Fimftaihun- penkiolika; 

Finþan- žinoti, pažinoti; 

Fiskja- žvejys; 

Fiskon- žvejoti; 

Fisks- žuvis; 

Flautjan- girtis; 

Flodus- srovė, srautas; 

Flokan- raudoti; 

Fodeins- maistas; 

Fodjan- auginti, auklėti; 

Fon- (fununs, funin) ugnis; 

Fotubaurd- suolelis; 

Fotus- koja; 

Fra-bugjan- parduoti; 

Fra-givan- atiduoti, paskolinti, padovanoti; 

Fraihnan- klausti; 

Fraisan- gundyti, išbandyti; 

 Fraistubni- pagunda; 

Fra-itan- (fret, būtasis laikas)  ryti; 

Fraiw- sėkla, palikuonys; 

Fra-kunnan- vengti; 

Fralet- atleidimas; 

Fra-letan- atleisti; 

Fra-liusan- pamesti; 

Fra-lusnan- pasimesti, dingti; žūti, žlugti; 

Fralusts- žuvimas, žūtis, žlugimas; 

Fram- toliau; 

Framaldrs- senyvo amžiaus, senstelėjęs; 

Framaþeis- svetimas; 

Framis- toliau; 

Framwigis- visą laiką, ištisai; 

Fra-niman- paimti, užgrobti; 

Fra-qiman- sunaikinti; 

Fra-qistjan- užmušti, pražudyti; 

Fra-qistnan- žūti, nykti; 

Fra-qiþan- prakeikti; 

Fra-rinnan- pakliūti; 

Fraþi- protas; 

Fraþjan- mastyti, pažinti, protauti; 

Frauja- ponas, Viešpats; 

Fraujinon- viešpatauti; 

Fraujinonds- valdovas; 

Fra-wairpan- išmesti; 

Fra-wairþan- žūti; 

Fra-wardjan- gadinti, naikinti; 



Frawaurhts- nuodėmingas, nusidėjęs; 

Fra-waurkjan- nusidėti; 

Fra-wilwan- užgrobti; 

Fra-wisan- švaistyti; 

Freis- laisvas nuo…; 

Frijaþwa- meilė; 

Frijon- frion- mylėti; 

Frijondi- draugė; 

Frijonds- draugas, bičiulis; 

Frisahts- įvaizdis; 

Frodei- išmintis; 

Froþs- išmintingas; frodoba- išmintingai; 

Fruma- pirmas, frumist- iš pradžių; 

Fugls- paukštis; 

Fula- kumeliukas; 

Fulhsni- paslaptis; 

Fulla-fahjan- įtikti; 

Fullawita- tobulas (tobulos žinios); 

Fulljan- pripildyti; 

Fullnana- prisipildyti; 

Fullo- pilnumas, pilnuma, pilnis, pilnatvė; 

Fulls- pilnas, pripildytas; 

Fūls- supuvęs; 

Funisks- ugnies, ugningas; 

Fwnikisks- Finikiečių; 

 

G 

Ga-aggwjan- varžyti, suvaržyti; 

Ga-ainan- išskirti; 

Ga-arman- pasigailėti; 

Ga-baidjan- priversti; 

Ga-bairan- gimdyti;išsaugoti; 

Ga-bairgan- išsaugoti; 

Gabarhteins- reiškinys; 

Ga-bairhtjan- apsireikšti; 

Gabaurjaba- mielai, su mielu noru; 

Gabaurjoþus- linksmybės, malonumas; 

Gabaurþs- gimimas, giminė, tėvynė; 

Gabijan- turtinti, lobinti; 

Gabignan- praturtėti, būti turtingu; 

Gabigs- turtingas; 

Gabinda- ryšys, sąryšis; 

Ga-bindan- surišti, pririšti, sujungti, surakinti, prikaustyti, apvyti, suvystyti; 

Gabindi- ryšys, sąryšis; 



Ga-blinjan- akinti; 

Ga-blindnan- apakti; 

Ga-barnnjan- sudeginti; 

Ga-brikan- laužti, sulaužyti; 

Gabruka- gabalas; 

Gabundi- ryšys, sąryšis; 

Gadaila- dalyvis, draugas; 

Ga-dars- drįstu; 

Ga-dauþnan- žūti, mirti; 

Gadeþs- darbas; 

Ga-dragan- surinkti; 

Gadrakjan- pagirdyti, prigirdyti; 

Gadrauhts- kareivis, karys, sargas; 

Ga-drausjan- išmesti, numest žemyn; 

Ga-driusan- nukristi; 

Gaf- būtasis laikas, žiūrėti giban; 

Ga-fāhan- suimti; 

Ga-fastan- išsaugoti; 

Gafaurds- susirinkimas, aukščiausioji taryba, sinedrionas; 

Gafaurs- blaivus, garbingas; 

Ga-filhan- palaidoti; 

Ga-friþon- susitaikyti; 

Ga-fullnan- išsipildyti; 

Ga-galeikon sik- virsti, persikūnyti; 

Ga-gatilon- vienyti, jungti; 

Ga-geigan- įsigyti, pasikeisti; 

Gagg- kelias, kelionė; 

Gaggan- eiti; 

Ga-haban- paimti, sugauti, laikyti; 

Ga-haftjan sik- prisijungti; 

Ga-hailjan- išgydyti; 

Ga-hailnan- pasveikti; 

Ga-haitan- sušaukti, pakviesti, žadėti; 

Ga-hamon- apsirengti, apsivilkti; 

Ga-hausjan- išgirsti; 

Gahlaiba- draugas; 

Gahlaifs- draugas, bičiulis; 

Ga-hnaiwjan- pažeminti; 

Ga-hnipnan- nuliūsti. susikrimsti; 

Ga-hrainjan- nuvalyti; 

Gahugds- nuotaika, minčių būdas; 

Ga-huljan- apdengti; 

*Ga-h eilan- nusiraminti, baigtis, būti; 

*Gah eilans- būvimas, ramybė; 

Gaidw- poreikis; 

Gairda- diržas, juosta; juosmuo; 



Gairnjan- linkėti, siekti; 

Gatein- ožiukas; 

Gaits- ožka; 

Gajuk- pora, du; 

Gajuka- bičiulis; 

Gajuko- palyginimas, pasakėčia; 

Ga-kannjan- pranešti, būti pagirtam, palaimintam; 

Ga-kunnan sik- nusilenkti, pasiduoti; užleisti 

Ga-kunnan- sužinoti; 

Gakusts- išbandymas; 

Ga-lagjan- (iškilmingai) padėti; padėti (knyga ant stalo) 

Ga-laisjan- išmokyti; 

Galaista- pasiekėjas; 

Galaubeins- tikėjimas; 

Ga-laubjan- tikėti; 

Ga-laugnjan- pasislėpti; 

Ga-lausjan- išsilaisvinti, išvengti, išsiskirti (su žmona); 

Galeika- visu kūnu; 

Ga-leikan-  patikti; 

Galeiki- atvaizdas, nuorašas, vaizdas; 

Galeikon- sulyginti, panašėti; 

Ga-leikinon- atstatyti, išgydyti; 

Galeiks, galeiko- panašus; 

Ga-leiþan- eiti, išsiruošti, ateiti; 

Ga-lewjan- atiduoti; 

Galga- stulpas, kryžius; 

Ga-lisan- surinkti, susirinkti; 

Ga-luigan- vesti (imti į žmonas); 

Galiugaweitwoþs- melagingas liudijimas; 

Ga-lūkan- uždaryti; 

Ga-luknan- užsidaryti; 

Gaman- dalyvis, bičiulis; 

Ga-marzjan- gundyti, erzinti; 

Ga-meljan- parašyti; 

Ga-mot- atsitinka; 

Ga-motjan- sutikti, susitikti; 

Ga-munan- atsiminti, prisiminti; 

Gamunds- atmintis; 

Ga-nah- pakankamai; 

Ga-nasjan- išgelbėti; 

Ga-niman- pasiimti su savimi, paveldėti, priimti; 

Ga-nisan- pasveikti, išsigelbėti; 

Ganiþjis- giminaitis; 

Ganohs- pakankamas; 

Ga-paidon- aprengti, užsidėti; 

Ga-qiman- susirinkti, ateiti; 



Ga-qiþan- susitarti, susikalbėti; 

Ga-qiujan- pagyvinti; 

Ga-qiunan- atgyti, prisikelti; 

Gagumþs- susirinkimas, sinagoga; 

Ga-raginon- patarti; 

Garaihtei- teisingumas; 

Garaihts- teisingas; 

Garaihtaba- teisingai, taip reikia; 

Garaiþs- nustatytas; 

Garazna- kaimynas; 

Garazno- kaimynė; 

Gardawaldands- namų šeimininkas; 

Gards- namas, šeima, dvaras; 

Garedaba- puikiai, gerai; 

Ga-redan- kuo nors rūpintis; 

Ga-rinnan- subėgti, pribėgti; 

Garūni- susirinkimas; 

*Ga-saih an- (pa) matyti; 

Ga-sakan- uždrausti, barti; 

Ga-salbon- patepti; 

Ga-satjan- padėti, pastatyti, atstatyti; 

Ga-sibjon- susitaikyti; 

Ga-siggqan- nuskęsti, žūti, pasinerti, panerti; 

Gaskafts- kūrinys; 

Ga-skaidnan- būti išsiskyrusiam; 

Ga- skapjan- sukurti; 

Ga-skeirjan- paaiškinti, reikšti (vertime); 

Gaskohi- avalynė; 

Gaskohs-apsiavęs; 

Ga-sleiþjan- pakenkti; 

Ga-slepan- užmigti; 

Ga-soþjan- prisotinti; 

Ga-stagqjan- užkliūti,suklupti; 

Ga-staldan- gauti; 

Ga-standan- sustoti, laukti; 

Ga-stoþan- pastatyti; 

Gasts- svetimšalis, svečias; 

Ga-suljan- padėti pamatą, įkurti; 

Ga-swikunþjan- pagarsinti, išviešinti; 

Ga-swiltan- mirti; 

Ga-taiknjan- parodyti ženklą, išmokyti; 

Ga-tairan- perplėšti, panaikinti, sunaikinti; 

Ga-taujan- padaryti, sukurti, įvykdyti; 

Gataura- skylė, (su)traukymas; (su)trūkimas; (su)plėšymas, (su)plyšimas; nutraukimas; 

Ga-taurnan- nutrūkti, sustoti, nustoti, liautis; / paliauti egzistavus, išnykti 

Ga-teihan- parodyti, paskelbti, pagarsinti; įspėti, nuspėti, išpranašauti 



Gatils- tinkamas, patogus; 

Ga-timan- būti vertam, tikti; 

Gatimrjo- pastatas; 

Ga-tiuhan- nuvesti; perkelti, atitraukti; 

Ga-trauan- patikėti, pasitikint, pavesti; 

Gatwo- gatvė; skersgatvis, gatvelė 

Ga-þairsan- išdžiūti, nudžiūti, sudžiūti; 

Ga-þiuþjan- palaiminti; 

Ga-þlaihan- paguosti, įkalbėti; 

Gaþlaihts- nuraminimas, paguoda; 

Ga-þliuhan- pabėgti; 

Ga-þrafstjan- paguosti, nuraminti; pasmaginti 

Gauja- gyventojas (vietovės); 

Gaumjan- pastebėti, pamatyti; įsidėmėti 

Gaunon- skųstis, sielvartauti; 

Gaunoþus- sielvartas; 

Gaurs- liūdnas, nusiminęs; 

Ga-wadjon- sužadėti; 

Ga-wairpan- pavergti; 

Gawairþeigs- taikus; 

Gawairþi- taika; 

Ga-wandjan- sugrąžinti; 

Ga-wargjan- nuteisti; 

Ga-wasjan- aprengti; 

Gawaurdi- pokalbis, bendravimas; bendrija 

Ga-waurkjan- padaryti, sutvarkyti; surengti 

Gawi- šalis, apylinkė 

Gawiljis- vieningas, visuotinis; 

Ga-wrikan- nubausti, atkeršyti; 

Gazaufwalaikio- lobynas; 

Gazds- geluonis; 

Giba- dovana, talentas; 

Giban- duoti, teikti; 

Gibands- teikėjas, davėjas; 

Gibla- frontonas; 

Gif- duoti, teikti; 

Giutan- išpilti; 

Gistradagis- rytojus; 

Glaggwaba- kruopščiai; 

Godakunds- kilmingas; 

Goljan- sutikti, pasveikinti (ką), pritarti (kam); 

Goþs- geras, malonus; 

Graban- kasti; 

Gredags- alkanas, išalkęs; 

Gredon- badauti; 

Gredus- alkis, badas; 



Greipan- suimti, sučiupti; 

Gretan- verkti; 

Grets- verksmas; 

Grindafraþjis- silpnadvasis, bailus, neryžtingas; 

Groba- urvas, uola; 

Gudhūs- šventykla; 

Gudisks- dievo; 

Gudja- kunigas, dvasininkas; auhumista gudja- aukščiausi kunigai;  

Gudjinassus- kunigavimas, rangas, titulas; 

Gudjinon- būti dvasininku; 

Gulþ- auksas; 

Gulþeins- auksinis; 

Guma- vyras; 

Gumein- vyrukas, žmogelis; 

Gutþiuda- tauta, liaudis pasiruošusi; 

Guþ- dievas.  

 

 

H 

 

 

Haban- turėti, būti; 

Hafjan- pakelti; 

Hāhan- kabėti; 

Hailag- šventas; 

Hailjan- gydyti; 

Hails- sveikas, (taipogi kaip kreipimasis: sveikas); 

Haimoþli- žemė (kaip valda); 

Haims- gyvenvietė; 

Hairaiseis- šventvagystė, erezija; 

Hairda- banda, kaimenė (gyvulių); 

Hairdeis- piemuo; 

Hairto- širdis; 

Haitan- vadintis, pasivadinti, liepti, įsakyti; 

Haiti- įsakymas; 

Haiþi- stepės; 

Haiþno- pagonė; 

Halba- pusė; 

Halbs- pusinis, pusės; 

Haldan- saugoti; 

Halja- pragaras; 

Hals- kaklas; 

Hana- gaidys; 

Handugei- išmintis; 

Handugs- protingas, išmintingas; 

Handus- ranka; 



Hansa- minia, būrys; 

Harduhairtei- kietaširdiškumas, žiaurumas, negailestingumas; 

Hardus- žiaurus, negailestingas; 

Harduba- žiauriai; 

Harjis- kariuomenė; 

Hatis- neapykanta, panieka; 

Hatizon- pykti, rūstintis; 

Haubiþ- galva; 

Hauhei- aukštis; 

Hauheins- garbė, išaukštinimas; 

Hauhis- aukščiau; 

Hauhiþa- aukštis; 

Hauhjan- išaukštinti; 

Hauhs- aukštas; 

Haurds- durys; 

Haurn- dūda; 

Haurnjan- pūsti dūdą; trimituoti; 

Hausjan- klausyti; 

Hawi- šienas; 

Hazjan- girti; 

Heito- karštligė, karščiavimasis; 

Her- čia; 

Heþjo- kambarys, paliepė; 

Hidre- čionai; 

Hilpan- padėti; 

Himinakunds- dangiškas; 

Himins- dangus; 

Himma daga- šiandien; 

Hindana- užpakaly; praeityje; už (ko), paskui (ką); anapus; 

Hindar- per, pro, po, kas, per daug; kitoje pusėje; 

Hindumists- išoriškas, išlaukinis; išorinis, išviršinis; 

Hiri- čion, čia, šen, čionai!; 

Hiuhma- šūsnis, kupeta; minia, būrys, pulkas; 

Hiufan- skųstis, nusiskųsti; (į)skųsti; raudoti, rypuoti; 

Hlahjan- juoktis; 

Hlaifs- duona; 

 

 

 

H 

 

 

hlaiw – vien. nekatr. gim.-a- kapas 

hlaiwasnos – daug. mot. gim. –o- karstai, kapo rūsys; 



-hlaupan – redupl. veiks. šokti, šoktelėti, pašokti, atsistoti,iškeliauti 

hlauts – vyr. gim.-a- burtas, burtai, lemtis, likimas, dalia, likimas, laimė 

hleiduma – kairys(iš) 

hleidumei –mot. gim. –p- kairioji ranka 

hlifan – stipr. veiks. 5 vogti 

hliftus – vyr. gim.-u- vagis 

hlijans – gal. l. daug palapinė 

hlūtrei – mot. gim.-n-skaidrumas, permatomas, švarumas, švara, grynumas 

hlūtrs – būdv. –a- skaidrus, permatomas, švarus 

hnaiwjan – stipr. veiks. 1 pažeminti, nužeminti, suniekinti, sumenkinti 

hnasqjaim – naud. l . daug., mot. gim. minkštas, švelnus, meilus, lipšnus, gležnas, trapus 

hneiwan – stipr. veiks. 1 lenktis, lankstytis, nulinkti, nusvirti, pasilenkti, palinkti, pasvirti, 

pakrypti 

horinassus – vyr. gim. –u-išdavimas, išdavystė, neištikimybe, svetimavimas, 

sanguliavimas 

horinon – silp. veiks. 2 svetimauti, sanguliauti 

hrainei – mot. gim. –n-švarumas, švara, grynumas,sielos tyrumas 

hraineins – mot. gim. –i/o- apsivalyti, nusivalyti, išsivalyti, pasidaryti švariam [grynam] 

hrainjan – stipr. veiks. apsivalymas 

hrains – budv. –i/ja- švarus, grynas 

hropjan – stipr. veiks. 1 rėkti, šaukti, šūkauti, šauktis 

hrops – vyr. gim. (?) šaukimas, kvietimas, riksmas, šauksmas 

hrot – nekatr. gim. -a- stogas, pastogė,  

hrugga – mot. gim. –o- didelė gumbuota klajūno lazda 

hrūkjan – stipr. veiks. 1 giedoti, kakariekoti 

huggrjan – stipr. veiks. 1 badauti 

hugjan – stipr. veiks. 1 galvoti, manyti, ketinti 

hugs – vyr. gim. protas, žemės valda, laukas 

hūhrus – vyr. gim. –u- badas, alkis, išalkimas 

huljan – stipr. veiks. 1 slėpti, slapstyti, kišti, dėti 

hulundi – mot. gim. –jō- urvas, ola 

hunda – vard. daug. nekatr. gim. šimtai 

hundafaps (d) – vyr. gim. –I- šimtininkas 

hunds – vyr. gim. –a- šuo 

hunsl – nekatr. gim. –a- auka 

hūs – nekatr. gim. –a-namas 

huzd – nekatr. gim. –a-lobis, brangenybė 

huzdjan – stipr. veiks. 1 krauti turtus, rinkti brangenybes 

 

 

h 

 

h a-h – niekatr. gim. nuo h az-uh 

h airban – stipr. veiks. 3 1. slankioti, bastytis, maklinėti, dūlinti, klaidžioti, 2. rūgti 

h airnei – mot. gim. –n- kaukolė; h airneins staþs (mrc. XV, 22)- kaukolės vieta 

(Golgotos kalnas st) 



h aiteis – vyr. gim. –ja- kviečiai 

h aiwa – prieveism. kaip, kokiu būdu, kaip nors 

h an – prieveksm kada, kaip nors 

h anhun – prieveiksm. kada nors (tik neigiama prasme ‘niekada’) 

h ar – prieveiksm. kur 

h arbon – stipr. veiks. slankioti, bastytis, rūgti 

h arjis – klaus. kas? kuris? katras? kelintas? 

h arjizuh –nežym. Įv. kiekvienas and dulþ h warjo(h) [Mrc. XV, 6] per šventes 

h as – vyr. gim. kas? 

h ashun –nežym. įv kas nors (neigiama prasme), h ashun – niekas 

h ap, h adre – prieveksm. prieveiksmis ‘kur?’ 

h apar – klaus. kas? (kuris) iš dviejų 

h apro – prieveiksm. prieveiksmis ‘iš kur?” 

h azuh – nežym. įv. kiekvienas 

h e – prieveiksm. priev. kuo; prieš palyg. kiek; nežym. kaip nors 

h eh – (instr. nuo h azuh)  

h eila – mot. gim. laikas, valanda; h elo h oh (K. XV, 30) kas valandą 

h eits – būdvar. –a-. baltas 

h ileiks – būdvar. –a-. koks 

h oftuli – mot. gim. –jō- pagyrimas, pagyra 

h oh – vard. gal. mot. g. nuo h azuh 

h opan – redupl. veiksm. gyrimasis, pagyrūniškumas 

 

 

I 

 

ibai – klaus. dal. argi ne? 

ibna – silp. būdvar. panašus, toks 

ibanassus – vyr. gim. –u- lygumas, vienodumas, panašumas, panašybe, pavidalas 

ibns – būdvar. –a- 1. lygus, glotnas 2 tiesus, lygus [lygi] linija 3 tolygus, pastovus 4 

santūrus, ramus 

iddja – supl. būt.l. nuo gaggan 

idreiga – mot. gim. –o- atgailavimas, atgaila; apgailestavimas 

idreigon – silp. veiksm. atgailauti, apgailestauti, gailėtis 

iftuma – aukšt. l. tik junginyje: iftumin doga- kitą dieną 

ik – įvardis ‘aš’ 

ikei – sant. aš, kuris 

in – priel, gal.,bei naud.l į, ant, kam(dėl ko), iš už, dėl ko, iš anapus, ligi(iki) 

in-at-bairan – stipr. veiksm. atnešti į vidų 

in-at-gaggan – netais. veiksm. įeiti 

in-feinan su du – stipr. veiksm. pasigailėti (ko) 

in-gaggan – netais. veiksm. 1. įžengti 2. tilpti, pareiti 3. (sudėtyje) būti 4. įsigilinti, 

perprasti 

ingardja – vyr. gim. –n-sugyventinis, kaimynai, kaimynija, tėvynainis, bendrapilietis 

in-gramjan – silp. veiksm. suerzinti, sudirginti, supykinti, įširdinti 

inkilþo – mot. gim.-n- nėščia 



inkunja – vyr. gim. –n- gentainis, bendragentis, tautietis 

inmaideins – mot. gim. –i/ō- išpirkimas, išpirka 

in-maidjan – silp. veiksm. 1 1.keisti, kaitalioti 2. išdavinėti /paversti 

inn – prieveiksm. į vidų, į vidų (ko) 

inna – prieveiksm. viduje, viduj, viduj (ko) 

innana – prieveiksm. iš vidaus 

inn-at-gaggan – netaisikl. veiksm. (su kl.) į (ką), į vidų (ko) 

innaþro – prieveiksm. iš vidaus 

inn-gaggan – netaisikl. veiksm. įeiti 

innuma – aukšt. l.vidinis, vidaus, išvidinis, vidujis 

in-rauhtjan – silp. veiksm. 1 supykti, įpykti, pasipiktinti 

in-sandjan – silp. veiksm. 1 išsiųsti, pasiųsti, nusiųsti 

*in-saih an – stipr. veiksm.5. pažvelgti, pažiūrėti, žvilgtelėti 

in-swinþjan – silp. veiksm.1  tvirtinti, stiprinti 

inuh, inu – priel. Su gal.l. (su kl.) be (ko), išskyrus (ką), neskaitant (ko) 

in-wagjan – silp. veiksm. 1 sukelti, žadinti, jaudinti, piktinti 

in-weitan – stipr. veiksm. 1 sveikinti, lenktis, linkčioti 

in-widan – stipr. veiksm. 5 išsižadėti, atsisakyti 

inwinds – būdvard. neteisingas 

is – (vyr.g.) jis 

si – (mot.g.) ji 

ita – niekatr.gim. 

itan – stipr. veiksm. 5 valgyti, ėsti,  pavalgyti, išgerti, paragauti 

iþ – jungtukas: bet, o, ir 

Iudaius, Judaius – vyr. gim –u/i- Žydas 

iudaiwisko – prieveiksm. žydiškai 

iumjo – mot. gim. –n- krūva, šūsnis, kupeta, minia, būrys, pulkas, daugybė, gausybė, aibė 

iup – prieveiksn. aukštyn, į viršų 

iupa – prieveiksm. viršuj, viršuje 

iupana – prieveiksm. 1. iš viršaus, iš aukštai; 2. iš [nuo] aukštupio; 3.paviršiuje, iš 

paviršiaus 

 

iupaþro – jungt.viršuje 

izei, ize – santyk. tas, anas, kuris, katras, kelintas 

izwar – preter. veiksm. jūsų, tamstos 

 

J 

 

jabai – jungt. jei, jeigu 

jah – jungt.ir, taip pat 

ja – dal. taip, ir 

jai – dal. taip, kaip tik, būtent kaip, antai, taip, šiaip, tikrai, iš tikrųjų, iš tiesų 

jainar-.– prieveiksm. ten 

jaind, jaindre – – prieveiksm. tenai, tenlink 

jains – įvard. šis, šitas, tas 

jainþro –– prieveiksm. iš ten, iš tos vietos; nuo ten 



jaþþe – jungt. ir jeigu, arba – jaþþe- jaþþe – arba-arba, tuo atveju, jei, jeigu 

jau (ja-u) – klaus. jungt. argi ne taip? 

jer – nekatr. gim. –a- metai 

ju – prielinks. jau 

juggalauþs (d) – vyr. gim jaunuolis 

juggs – būdvard. jaunas 

juk – nekatr. gim. –a- jungas 

jūs – įvard. jūs; tamsta; sveikas; kaip tamsta [sveikas] gyveni? 

juþan – prieveiksm. jau 

 

 

K 

 

kaisar (lot. Caesar)– vyr.gim. -a- - imperatorius. 

kalbo - mot. g. -n- - telyčia. 

kalkjom - naud. daug. mot. g. (vard. -jō- arba -i-) - paleistuvė, pasileidėlė 

Kann žr. kunnan 

Kara - mot. gim. -ō- rūpestis, susirūpinimas, rūpinimasis 

Karkara – mot.gim. –ō- tamsioji, belangė 

Karon – silpn. veiksm. rūpintis (kuo), nerimauti, būti susirūpinusiam 

kas(z) – nekatr. gim. –a- indas, puodas 

kasja – vir. gim. –n- puodžius 

kaupatjan netais. silp. veiks. 1 – mušti, daužyti, kulti, skelti antausį 

kaupon silp. veiks. 2 - 1.prekiauti; 2.derėti, lygti. 

kaurban (graik. )– pamaldumas, dievobaimingas / 1. dovana; 2.talentas, gabumai, dovana 

kaurjan silp. veiks. 1 - 1.slėgti, spausti; 2. pjauti, smaugti; 3.traiškyti, sumindžioti, 

sutrypti; 4 (iš)spausti, sunkti / 1.engti, spausti; 2. slėgti, gniuždyti, sloginti, kamuoti 

kaurno nekatr. g. -n- – grūdas. 

kaurus budvar. -u- – sunkus. 

kinnus mot. g. -u- – skruostas, žandas. 

kiusan stipr. veiks. 2 – 1.bandyti, mėginti; 2. ragauti, skanauti / 1.bandyti; 2. jausti 

kniu nekatr. g. -wa- – 1.kelis; 2 karta, genkartė, generacija 

Kreks (lot. Graecus) mot. g. -a- – graikas. 

krustst – grikšėjimas, džerškėjimas, gergždėjimas. 

kukjan stipr. veiks. 1 - bučiuoti. 

kuni nekatr. g. -ja- - 1.giminė; padermė; 2 kilmė, giminė; 3. karta, giminė / gentis 

kunnan pret.-prez. veiks. - žinoti, mokėti. 

kunþs budvar. -a- – 1. žinomas; pažįstamas; 2. žinomas, garsus, išgarsėjęs; 3 tam tikras, 

nustatytas. 

kustus mot. g. -u- – 1. (iš)bandymas, (iš)mėginimas; patikrinimas; 2. kvotimas; 3 

neganda, sunkus išgyvenimas. 

 

 

L 

 



lagjan – 1. padėti, dėti, (pa)kloti; 2. guldyti; 3. mūryti; 4. krauti 

lagjan kniwa (Mrc. XV, 19) – priklaupti 

laiba – 1. gabalas; 2. (audinio) atkarpa, atraiža / likutis, likusi dalis; liekana 

laikan – 1. šokčioti, straksėti, striksėt; 2 šokti (pvz., į vandenį); 3. tirtėti, trūkčioti 

(mėšlungiškai) / šokuoti; šuoliuoti, joti šuoliais; dumti, lėkti 

laiks – šokis 

lais – aš žinau 

laisareis – mokytojas 

laiseigs – gabus mokslams 

laiseins – mokymas(is); mokslas 

laisjan – mokyti (ko), mokytis 

laistjan – eiti; žengti, žygiuoti / 1. sekioti, sekti (ką) 2. eiti, vykti (po ko) 

laists – 1.pėdsakas, pėdsakai, pėdos; 2. ženklas, žymė, pėdsakas 

lamb – avis, avinėlis 

land – 1. Žemė(planeta); 2. žemė, sausuma; / šalis; valstybė 

lapon – 1. pašaukti; 2. paraginti, pareikalauti / pakviesti, pašaukti, pavadinti 

laþons – 1. (pa)kvietimas (veiksmas); 2. kvietimas (raštelis) / 1. (pa)šaukimas; 2. šūkis 

laudi – 1. pavidalas, išvaizda; 2. vaizdas, paveikslas; 3. įvaizdis; 4. būdas; forma / figūra, 

stotas 

laugnjan – neigti, atmesti (ką), nepripažinti (ko) / gyniotis, gintis, atsisakinėti 

laun – atlyginimas, apdovanojimas; premija 

laus – 1. tuščias, dykas; 2. tuščias, negyvenamas; 3. laisvas. neužimtas; 4. tuščias 

nerimtas (žmogus) 

laushandja – tuščiomis rankomis 

lausjan – išsivaduoti, išsilaisvinti, išgelbėti; apsaugoti, apginti; išganyti 

lausqiþrs – 1. alkanas, išalkęs; 2. bado; alkio 

*leih an – 1. paskolinti; 2. padaryti paslaugą / pasiskolinti (iš ko) 

leik – kūnas,  

leikeins – kūno, kūninis, kūniškas 

leitils – mažas, ankštas, nedaugis, nedidelis kiekis / menkas, nedidelis 

leiþu – vaisių vynas 

lekeis(leik) – gydytojas 

leikinassus – pasveikimas, išgydymas; (iš)gydimas / gydytojavimas; gydytojauti 

lekinon – išsigydyti, išgydyti 

letan – palikti, nulykyti 

lew – atsitikimas, įvykis, atvejis, proga, atsitiktinumas / pretekstas, dingstis, vada 

libains – gyvenimas, gyvybė, pragyvenimas 

liban – gyventi 

ligan – gulėti, tekti, gulti 

ligrs – 1. guolis, lova; 2. (upės) vaga; (vandenyno) guolis / 1. patalas, lova, guolis; 2. 

patalynė; 3. atrama; guolis 

lisan – rankioti, rinkti 

liþus – kūno dalis; sąnarys 

liudan – augti, didėti 

liuts – mylimas 

liuga – vedybos, santuoka, vestuvės 



liugan – vesti, ištekėti, meluoti 

liugnja – melagis 

liuhadeins – šviesus, giedras / švarus, grynas, tyras 

liuhaþ – šviesa 

liuhtjan – 1. šviesti, švytėti 2. šviesti, žibinti 

liuts – veidmainiškas, šventeiviškas (koks?)- būdv. 

liuta – veidmainis (kas?) – daikt. 

liuþareis – dainininkas 

liuþon – apdainuoti, išgarbinti, iššlovinti (eilėmis, dainomis) 

ludja – veidas 

lukarn – (lot. lucerna)- 1. šviestuvas; 2. lempelė (aliejinė), žibė / 1. fakelas; 2. švyturys, 

kelrodis 

luston – norėti; trokšti, linkėti 

lustus – noras, troškimas / 1. didelis noras, geismas; 2.geidulys, geismas, gašlumas / 

gašlumas, geidulingumas 

 

 

M 

 

magan – galėti, įstengti, pajėgti, išgalėti 

magaþei – mergystė, skaistumas, skaistybė, nekaltumas 

magula – mažas berniukas 

magus – paauglys, berniukas, tarnas 

mahteigs – galingas 

mahteiga – valdovas, viešpats 

mahts – galybė, galia, stiprybė / 1. jėga; stiprumas; 2. jėga, prievarta; 3. galiojimas, galia; 

4. jėga, galia, galybė, galingumas; 5. pajėgos / galingumas 

mais – daugiau (filu) 

maists – didžiausias (mikils) 

maitan – 1. pjaustyti, pjauti; karpyti; 2. rėžti; 3. skrosti / 1. kirsti; kapoti, skaldyti; 2. 

ręsti; 3. ręžti 

maiþms – dovana (meipmar) 

maiza (mikils) – lyginti/ didelis, galingas, milžiniškas 

malan – malti 

malma – smėlis 

malo – kandis 

mammona – turtas, lobis, gėrybė; turtingumas, gausumas 

man (munan) – žiūrėti munan 

managei – daugybė, gausybė;./ minia, būrys, pulkas / tauta 

managjan – padauginti, pagausinti 

managdūps – gausybė, gausumas. apstas 

manags – daugelis, daug kas, tūlas, dažnas / kai kuris, kai kurie, kurie ne kurie 

manaseþs – žmonija, pasaulis (visata) 

manamaurþrja – žmogžudys 

manleika – 1. vaizdas, įvaizdis; 2. šventojo paveikslas; ikona 



manna – 1. žmogus; jaunuolis; 2. tarnas, patarnautojas, liokajus / 1. vyras; 2. vyras, 

veikėjas 

mannahun – niekas 

mannisks – 1. žmogaus, žmonių; 2. žmoniškas, humaniškas; žmogiškas 

manniskodus – žmoniškumas, humaniškumas 

manwjan – paruošti, parengti 

manwus – 1. pasiruošęs, pasirengęs; pasiryžęs; 2. baigtas, pagamintas, gatavas 

(manwuba) 

marei – jūra(mot.gim) 

marikreitum – perlai 

marisaiws – jūra (vyr.gim) 

marka – 1. ženklas (pašto); 2. markė (geriausios markės vynas); / 1.(valstybių) siena; 2. 

riba; 3. riba, saikas 

marzjan – gundyti, vilioti 

matibalgs – elgetos krepšys 

matjan – valgyti 

mats – valgis, maistas 

maþljan – kalbėti, šnekėti, sakyti 

maurgins – rytas, kita diena, rytojus 

maurnan – 1. rūpintis (kuo); 2. nerimauti, būti susirūpinusiam 

maurþr – nužudymas, užmušimas, žmogžudystė 

maurþjan – 1. užmiršti, nužudyti, nukauti; 2. sunaikinti, sugriauti. Pražudyti; 3. palaužti, 

sugniuždyti, prislėgti; 4. iššvaistyti, iškleisti 

mawi – mergina, mergelė 

mawilo – mergaitė, mergytė 

meins – 1. mano; 2. maniškiai 

mel – laikas, valanda / rašymas; piešimas, tapymas; rašinys, raštas; šventraštis 

meljan – rašyti;/ įregistruoti, užregistruoti / užsirašyti; įsirašyti 

mena – mėnulis 

menoþs – mėnuo, mėnulis 

meriþa – gandai, paskalos, šnekos; 1. girdėjimas, klausa; 2. žinia, garsas 

merjan – 1. sakyti pamokslą; 2. skelbti, skleisti; / (iškilmingai) paskelbti 

mes – 1.stalas; 2. sostas; / 1. dubuo,; (did)lėkštė; 2. patiekalas, valgis 

midgardiwadjus – vidurinioji miesto siena 

midjis – vidurinis; vidutiniškas, pusėtinas 

midjungards – visata, žemė 

miduma – vidurys 

mikildūþs – didybė, didingumas 

mikilei – 1. garbė, šlovė; 2. garsas, garsingumas; 3. gandas, gandai, kalbos 

mikiljan – garbinti, šlovinti, liaupsinti, aukštinti; garsinti 

mikilnan – būti garbinamam; būti garsinamam 

mikils – didelis, labai didelis, didžiulis; didis; didelis; gausus; suaugęs 

mikilþūhts – išdidus, išpuikęs 

militon – kariauna, kareivos 

miluks – pienas 

minnists – mažas, nedidelis (kaip ir leitils) 



minniza – palygint. su leitils 

mins – mažesnis; mažiau 

missadeþs – nusižengimas, prasižengimas, nusidėjimas 

misso – vienas su kitu 

mitan – matuoti, (biralus) seikėti; primatuoti 

mitaþs – 1. matas; 2. dydis, laipsnis, saikas, mastas; 3. priemonė 

miton – matuoti, seikėti / apgalvoti, apsvarstyti / manyti, tarti, laikyti 

mitons – mintys, sumanymas, ketinimai / manymas, galvojimas, ketinimas / mintis, idėja 

miþ – su 

miþ-ana-kumbjan – susirinko; sėdo prie stalo 

miþ-arbaidjan – kartu dirbti 

miþ-gaggan – kartu eiti 

miþ-sokjan – apsvarstyti; ginčytis 

miþþanei – tuo metu, kai 

miþ-us-keinan – kartu išaugti, išdygti 

miþwissei – 1. supratimas, suvokimas, įsisąmoninimas; 2. sąmonė; sąmoningumas; 3. 

sąmonė, nuovoka; / sąžine 

mizdo – atlyginimas, apdovanojimas apmokėjimas 

modags – 1. piktas, supykęs 2. smarkus, stiprus / rūstus, susirūstinęs 

mota – mokestis; muitas; muitinė 

motareis –muitininkas; mokesčių rinkėjas 

mulda – dulkės, pelenai 

muldeins – iš pelenų / žemės; žemiškas 

munan – galvoti, mąstyti; manyti; ketinti,rengtis,žadėti; / būti įsitikinusiam 

muns – mintis, idėja; / nuomonė 

munþs – 1. burna; 2. snukis, nasrai (žvėries); snapas (paukščio) 

 

 

N 

 

nahtamats – puota, pokylis; vakarienė; vakarinė puota 

mahts– naktis 

naiteins – Dievo (šventybės) niekinimas 

namjan – vadinti, vadinamasis 

namo – vardas 

naqaþs(d) – nuogas, plikas 

naseins – išganymas 

nasjan – išgelbėti; apsaugoti, apginti 

nasjands – Išganytojas 

nati – tinklas 

nauh – dar 

nauhþanuh – dar 

nauþjan – versti, priversti 

nauþs(p) – 1. skurdas, vargas; 2. poreikis, reikmė; reikalas; stoka; stygius / privertimas, 

prispyrimas; prievarta 

ne – ne 



neh – arti, netoli; artimai 

*neh a – arti, šalia, prie (ko); netoliese, artumoje;/ prie, šalia, palei, ties 

*neh is – artimesnis; arčiau 

*neh undja – artimas 

nei – ne 

neiþ (þ) – pavydas 

neiwan – būti piktam, pagiežingam, tulžingam tūžmingam 

ni – ne 

nibai, niba – jeigu ne // be to // argi ne 

nidwa – rūdis 

niman – 1. paimti, 2. suimti, sulaikyti./ 1. (pa)imti; 2. (už)imti, užgrobti; 3. imti, griebti, 

paimti, apimti, pagauti; 4. įveikti, nugalėti, imti; 5. pasiekti, laimėti, imti; 6. sukti, laikytis 

krypties / priimti; sutikti; įgauti; imti; pasiduoti, pasislinkti; dalyvauti 

nist   ni ist 
niþjis – giminaitis 

niþjo – giminaitė 

niu ~ ni – argi ne? 

niujis – 1. naujas; 2. nauja, naujybė, naujovė(s) 

niuklahs – nepilnametis;  vaikiškas 

niun – devyni 

niunda – devintas 

niuntehund – devyniasdešimt 

niutan – pagauti, sugauti, sučiupti; / 1. pasiekti (ką); 2. sukakti, sueiti; su(si)laukti (ko); 

3. pasiekti (ką), susilaukti (ko) 

nu – taigi; vadinasi/ dabar, nūnai 

nunu – todėl, dėl to; taigi, vadinasi, 

nuta – žvejys, žūklautojas, žūklys, žvejotojas, / medžiotojas, žvėriautojas, gaudytojas 

 

 

 

 

 

O 

 

ogan (sik) pret.-prez. veiks.(būt. ohta ) – 1. bijoti, baimintis; 2. bijoti, nepakęsti. 

 

 

P 

 

paida mot. g. -ō- - marškiniai, palaidinė, vienmarškinis; drabužis, apdaras; rūbas, striukė, 

puspaltis. 

parakletus vyr. g. -u- (graik.) – (nu)ramintojas, (pa)guodėjas 

paska, pasxa mot. g. (graik.) – Velykos. 

paurpura, paurpaura (lot. pur-pura )– purpurinis apsiaustas. 

plat gal. vienask. - lopas, lopinys. 

plinsjan silp. veiks. 1  -1. šokti; 2. šokinėti, šokčioti. 



praitoriaun (graik.)– Pretorija. 

praufetes, praufetus vyr. g. (graik.)– pranašas. 

praufetjan silp. veiks. 1 - pranašauti. 

 

 

Q 

 

qainon silp. veiks. 2 – verkti;apverkti, apraudoti; liūdėti, sielvartauti  

qairu  nekatr. g. -u- – stulpas, / (bitės, gyvatės)geluonis, gylys; (adatos) smaigalys; 

(dalgio) ašmenys. 

qens, qeins mot. g. -i- – žmona. 

qiman stipr. veiks. 4 – ateiti, pareiti. 

qino mot. g. -n- – moteris. 

qistjan silp. veiks. 1 – (pra)žudyti, naikinti; eikvoti. 

qiþan stipr. veiks. 5 – (pa)sakyti; / 1. kalbėti, šnekėti; 2. sakyti; 3. kalbėti, byloti, liudyti, 

rodyti; 4. sako, sakoma, žmonės sako. 

qiþuhafto mot. g. -n- – nėščia. 

qiþus vyr. g. -u- – skrandis. 

qius budvar. -wa- – 1. gyvas; 2. gyvas, guvus, mitrus, žvitrus, judrus 

qums vyr. g. -i- – atėjimas; parapija; atvykimas. 

 

 

R 

 

rabbei – pagarbus kreipimasis 

ragin – patarimas; pasitarimas; taryba; / (nu)sprendimas, išsprendimas, sprendimas, 

nutarimas 

ragineis – patarėjas, konsultantas 

raginon – valdyti (ką) 

rahnjan – priskaičiuoti, pridėti; priskirti; paskirti 

raihtis – būtent, kaip tik, kaip antai; taigi, iš tiesų; / tačiau, betgi, bet; na; / iš tikrųjų, iš 

tiesų, tikrai; / nes; dėl to, kad 

raihts – taisyklingas; tinkamas; reguliarus; teisingas, tikras / 1. tiesus, nevingiuotas; 2. 

stačias, tiesus, nesulinkęs, nesusilenkęs; 3. tiesioginis; raihtaba 

raka – keiksmas, keiksmažodis 

rasta – mylia; jūrmylė 

raþjo – skaičiavimas, skaičius; rezultatas; sąskaita / ataskaita; apyskaita; 

pa(si)aiškinimas, atsiskaitymas 

razda – 1. liežuvis; 2. šerdis, klebetas, kankalas (varpo); 3. kalba 

raus – lazda, lazdelė; nendrė; nendrės 

razn – namas, namai; šeima, šeimyna; dinastija 

reikeis – galingas 

reiki – valstybė; / karalystė; caravimas, karaliavimas 

reikinon – viešpatauti; vyrauti, dominuoti 

reiks – viršininkas / valdovas, viešpats 

reiran – drebėti, virpėti, tirtėti, krūpčioti 



reiro – drebėti (dėl ko), drebėjimas, virpėjimas; šiurpas, šiurpulys, drebulys, virpulys 

rignjan – lyti, lynoti 

rimis – ramybė, rimtis 

rinnan – bėgti; (pa)bėgti 

rinno – srovė, tėkmė, srautas 

riqis – 1. tamsa, tamsybė; 2. daugybė, aibė, baisybė, galybė 

riqizeins – 1. tamsus; 2. tamsus, įtartinas, smerktinas; 3. painus, neaiškus, miglotas; 4. 

tamsus, nemokšiškas, kultūriškai atsilikęs, nekultūringas 

riurei – (su)naikinimas; panaikinimas / trūnus, trūnijantis, dūlantis / praeinantis, laikinas, 

trumpalaikis 

riurjan – gadinti; tvirkinti, vesti iš kelio, demoralizuoti 

riureis arba riurs – praeinamas, laikinas / mirties, mirimo; mirtingas; mirtingasis / 

trūnus. neamžinas 

rodjan – kalbėti, šnekėti; sakyti; byloti, liudyti, rodyti; sako sakoma 

rūmis – vieta; patalpa; / 1. padėjimas, įdėjimas, patalpinimas, pasidėjimas; 2. patalpa; 

būstinė, būstas; padėjimas, podėlis, sandėlis, vieta 

rūms – 1. erdvus, platus; 2. išsamus, detalus, smulkus, platus 

rūna – paslaptis; slaptumas 

runs – bėgimas / srovė, tėkmė, srautas 

 

 

S 

 

sa – šis, šitas, tas, ta, anas, ana, kas (apie žmogų), kuris (iš kelių); katras (iš dviejų); 

(skaičiuojant) kelintas; kuris; kas ką (nugalėjo) 

sabbato – šeštadienis 

saei – kuris, tas, ta, anas, ana, kas (apie žmogų) 

saggqa – 1. saulėlydis; saulėlydžiai, vakaro žara; 2. pabaiga, saulėlydis (senatvė); / 

vakarai 

saggqjan – nardinti, gramzdinti; krauti 

saggws – 1.dainavimas, giedojimas; 2. čiulbėjimas, giedojimas (paukščių) 

sai – štai, šit, še, va, antai / žiūrėti (į ką), traktuoti, laikyti (ką) 

saian – 1. sėti; 2. skleisti (gandus); sėti (nesantaiką); 3. birenti, krapenti, purkšnoti; 4. 

sijoti 

saihs – šeši 

saihsta – šeštas 

*saih an – 1. matyti; 2. matyti, patirti; 3. matyti, suprasti; 4. įžiūrėti, laikyti / 1. žiūrėti, 

žvelgti; 2. žiūrėti, paisyti (ko); 3. žiūrėti (į ką), traktuoti, laikyti (ką); 4. prižiūrėti (ką), 

žiūrėti (ko); 5. apžiūr(in)ėti, peržiūr(in)ėti 

saiwala – 1. siela; (numirusio) vėlė; 2. širdis, jausmas, įkvėpimas; 3. žmogus, asmuo, 

gyventojas; 4. baudžiauninkas 

saiws – jūra; marios, jūra; daugybė 

sakjo – 1. ginčas; disputas; 2. kova, grumtynės 

sakkus – maišas 

salbon – tepti; terlenti, terlioti /1. patepti, išsitepti; 2. bažn. patepti 

salbons – 1. alyvų aliejus; 2. balzamas, paguoda 



saliþwa – 1. vienuolynas; 2. būstas, butas / prieglauda, prieglobstis, slėptuvė 

saljan – smilkyti (smilkalus); meilikauti (kam), liaupsinti (ką); / aukoti 

saltan – 1. sūdyti, druskuoti, dėti druskos; 2. rauginti; 3. kenkti, daryti nemalonumus 

[šunybes] 

sama – tas, tas pats 

samakuns – giminystės; giminiškas, giminingas, giminus; artimas 

samaleiks – vienodas 

samana – sykiu, kartu, iš vieno; talkoje, draugėje su kitais; drauge, bendrai, vienoje 

vietoje(sudėti),daikte, prie daikto; kuopoje 

sandjan –pasiusti, nusiųsti 

sarwa – ginklas; ginklai 

Satana – Šėtonas 

satjan – 1. sodinti, siūlyti sėsti; 2. sodinti, laipinti; 3. sodinti, tupdyti (į kalėjimą) 

saþs – sotus (sads L. XV,16) 

sauhts – liga, negalavimas 

sauil – saulė 

sauls – kolona 

saurga – rūpestis, susirūpinimas; rūpinimasis 

saurgan – rūpintis (kuo); nerimauti 

seins – savo, savas/ jo, jį 

selei – tinkamumas, gerumas 

sels – geras, atlaidus; malonus, geranoriškas, geras; maloningas 

si – ji 

sibja – giminaičiai, giminės, giminystė, giminingumas 

sibun – septyni 

sibuntehund – septyniasdešimt 

sidus – (žmonių) paprotys; (žmogaus) įprotis, papratimas; 

sifan – džiaugtis 

sigguran – dainuoti 

sigis – pergalė 

sigislaun – pergalės prizas 

sigqan – panirti, pasinerti, nugrimzti 

sik – savęs, save 

silba – pats 

sildaleikjan – stebėtis 

silubr – sidabras 

silubreins – sidabrinis 

simle – vieną kartą, [sykį]; prieš tai 

sinapis – garstyčios 

sineigs – senas 

sinista – seniūnas 

sinteins – kasdieninis, kasdienis 

sinteino – visada, bet kuriuo metu 

sinþs – eiga 

siponeis – mokinys 

siponjan – būti mokiniu 



sis – savęs, save 

sitan – sėdėti 

sitls – lizdas, būstas 

siujan – siūti 

siukan – sirgti 

siukei – liga, negalavimas 

siuks -ligonis 

siuns – regėjimas, matymas; pavidalas, išvaizda 

skaban – skrebėti, skrebenti, krebždėti; grandyti, krapštyti; / kirpti; (ap)karpyti, 

(ap)genėti 

skadus – šešėlis 

skaftjan sik – pasiruošti 

skaidan – atskirti, išskirti, pa(si)dalyti, pa(si)skirstyti; išsiskirti 

skalja – plyta 

skalkinassus – tarnyba, tarnavimas, vergovė 

skalkinon – laikyti (mišias, pamaldas) 

skalks – vergas, tarnas, darbininkas 

skaman sik – gėdytis, drovėtis 

skatts – pinigai, moneta 

skaþjan – kenkti 

skaudaraip – diržas 

skeinan – šviesti, spindėti 

skeireins – (iš)dėstymas; atpasakojimas; / (pa)aiškinimas; išaiškinimas 

skeirs – šviesus, skaistus, skaidrus; giedras 

skildus – skydas 

skip – laivas 

skohs – batas, kurpė, sandalai, sandaletai 

skohsl – piktoji dvasia 

skufta – plaukai 

skula – skolininkas 

skulan – turėti, privalėti 

skuldo – 1. pareiga, priedermė; 2. skola 

skūra – audra 

slahan – mušti, plakti, kalti; trenkti; pliekti; / smogti, trenkti kirsti 

slahs – smūgis, kančia 

slawan – tylėti 

sleiþs(d), sleideis – niršus, nirtus, įniršęs; žiaurus; pavojingas 

slepan – miegoti 

sleps – miegas, miegojimas; sapnas 

smakkabagms – figmedis 

smalista – menkas, menkutis; nežymus 

smwrn – mira 

snaga – drabužiai, suknelė 

snaiws – sniegas 

sneiþan – pjaustyti; rėžti; pjauti, kirsti (javus) 

sniumundo – (pa)skubom, skubotumas  



sniwan – skubėti 

snorjo – krepšys, pintinė, dėžė 

so – šita, ta, ana 

soei – kuri 

sokareis – tyrinėtojas 

sokjan – ieškoti 

sokns – ginčai, kirtimasis, samprotauti 

spaikulatur – ginklanešys 

spaurds – hipodromas, lenktynių jojykla 

spedists – pats paskutinis 

speiwan – spjaudyti 

spilla – pamokslautojas 

spillon – pranešti, kalbėti viešai 

spinnan – austi 

sprauto – greitai 

spwreidans – krepšys iš palmės lapų 

stainahs – akmenuotas 

staineins – akmeninis 

stains – akmuo 

stairno – žvaigždė 

standan – stovėti 

staþs – vieta 

staua – nuosprendis 

stautan – trenkti, stumti, stumdyti 

steigan – kilti, stūksoti 

stibna – balsas 

stikls – taurė 

stiks – į(si)durymas; dūris, taškas // in stika melis (L. IV, 5) – viena akimirka 

stilan – vogti 

stiur – jautis, veršelis 

stojan – teisti 

straujan – paberti, pažerti, pabarstyti; 

striks – bruožai; brūkšnys, brūkšnelis 

sulja – 1. padas (bato); 2. padas, papadė (kojos); 3. papėdė, pakalnė 

suman – vieną kartą [sykį] 

sums – kuris, kai kuris 

sundro – nuošalyje, atskirai / ypatingai 

sunja – tiesa, teisybė 

sunjis – tiesmukas (žmogus), teisingas, tiesus 

sunjon – atleisti,dovanoti (kam), pateisinti (kuo nors) 

sunjons – gynimas; apsauga; / pasiteisinimas 

sunno – saulė 

suns – staiga, tą akimirką 

sunsaiw – greitai, greitu laiku 

sunus – sūnus 

supon – pagardinti 



sutis – drovus, ramus 

swa – taip, kaip, kiek 

swaei – ir taip, tik kad 

swaihra – uošvis 

swaihro – anyta 

swaleiks – toks 

swaran – prisiekti 

swaswe – kaip, taip kad, taip pat 

swein – kiaulė 

sweran – gerbti, garbinti 

swes – nuosavas 

swes – nuosavybė 

sweþauh – tačiau, betgi 

swikunþs – aiškus, žinomas 

swibla – siera 

swiltan – gulėti mirties patale 

swinþnan – atgauti jėgas 

swinþs – stiprus, tvirtas, sveikas 

swistar – sesuo 

swnagogafaþs – sinagogos seniūnas 

swnagoge – sinagoga 

swultawairþja – mirštantis 

 

 

T 

 

Tagl nekatr. g. -a- – plaukas. 

tagrjan silp. veiks. 1 – verkti. 

tahjan silp. veiks. 1 – plėšti, draskyti,skinti. 

taihswa silp. budvar. -a-– dešinys(pagal kryptį). 

taihswa mot. g. – dešinė pusė, ranka. 

taihun skait. – dešimt. 

taihunda skait. – dešimtas. 

taihuntehund skait. – šimtas. 
taihuntaihundfalþs budvar. -a- – šimteriopas. 

taikn nekatr. g. -a- – ženklas. 

taiknjan silp. veiks. 1 – rodyti. 

taikns mot. g. -i- – ženklas, stebuklas. 

tainjo mot. g. -n- – krepšys, pintine, kraitė. 

tains vyr. g. -a- – šaka. 

talzjan silp. veiks. 1 – mokyti, pamokyti. 

talzjands priev. -nd- – mokytojas. 

taui nekatr. g. -ja- – veiksmas, reikalas. 

taujan silp. veiks. 1 – daryti, kurti. 

-teihan stipr. veiks. 1 – rodyti, skelbti, garsinti. 

tekan redupl. veiks. – liesti, lytėti. 



tewa mot. g. – tvarka. 

tigjus vard. daug. -u- – dešimtys. 

timrja vyr. g. -n- – dailidė. 

tiuhan stipr. veik. 2 – patraukti, vilioti. 

trauains mot. g. -i- – pasitikėjimas. 

trauan stipr. veiks. 3 – tikėti, pasitikėti. 

trausti nekatr. g. -ja- – priesakas, relig.Senasis Testamentas, Senasis Įstatymas. 

triggwa mot. g. -ō- – priesaika, ištikimybė. 

triggws budvar. – ištikimas. 

triu nekatr. g. -wa- – medis. 

trudan netais. stipr. veiks. 4 – sutraiškyti. 

tuggo mot. g. -n- – kalba (liežuvis). 

tulgjan silp. veiks. 1 – sutvirtinti, padaryti tvirtu. 

tulgus budvar. -u- –stiprus, tvirtas, pastovus. 

tunþus vyr. g. -u- –dantis. 

twai skait. – du. 

twalibwintrus – dvylikametis, dvylikos metų. 

twalif skait. – skaičius dvylika. 

tweifl gal. vien. – abejonė. 

 

 

Þ 

 

þadei – kur 

þish aduh padei – kur tik ne 

þagkjan – galvoti, samprotauti 

þahains – tylėjimas, tyla 

þahan – tylėti 

þairh – dėka, dėl, per, pro, po, už 

þairh-arbaidjan – pradirbti, (iš)dirbti 

þairh-bairan – pranešti (pro šalį), nunešti 

þairh-gaggan – pereiti per, pro šalį 

þairh-leiþan – 1 praeiti, pereiti 2 išvaikščioti, pravaikščioti 

þairh-wakan – budėti, nemiegoti, praleisti naktį 

þairh-wisan – pasilikti, būti 

þan – tada, kuo, kai, jeigu, bet 

þanamais – toliau, dar, daugiau 

þanaseiþs – toliau, dar, jau ne, daugiau ne 

þande – iki, iki tol kol, jeigu, kai 

þanei – kai 

þannu – žūtbūt, būtinai, aišku 

þanuh – bet, tačiau, kai 

þar – ten 

þarba – poreikis, reikmė, stygius 

þarbs – reikalingas, reikiamas 

þarba – skurdžius, elgeta 



þarei – kur 

þarihis – milas (audinys) 

þaruh – tada, ten 

þata – tai 

þatainei – tiktai, vos tik, ką tik 

þatei – kuris 

þaþro – iš čia, iš ten, tada 

þau, þauh – po, kaip, negu, ar, užtat, už tai 

þaurban – skursti, vargti 

þauhjabai – nors 

þaurfts – reikalingas 

þaurfts – stoka, skurdas 

þaurneins – dygiųjų slyvų, knyg. erškėčių vainikas (kentėjimo simbolis) 

þaursjan – trokšti, geisti 

þaursus - sausas 

þe - tuo 

þei – gram. jungtukas 

þeei – kas, koks, kad, jog, kad, užuot 

þeihan – žydėti, klestėti 

*þeih o - griaustinis 

þeins - tavo 

*þish aduh – kur ne 

*þish ah – kad ne 

*þish azuh – kas ne 

þiubi - vagystė 

þiubjo - slaptai 

þiuda - tauta 

þiudangardi - karalystė 

þiudanon – viešpatauti, valdyti, karaliauti 

þiudans – caras, karalius 

þiudanassus – karalystė 

þiudisko – stabmeldiškai, pagoniškai 

þiufs(b) – vagis 

þiumagus – tarnas 

þius – vergas, tarnas 

þiuþ (þ) –  

þiuþeigs – geras, (pa)girtinas  

þiuþjan – (pa)laiminti 

þiuþ-spillon – pranešti džiugią (gerą) žinią (naujieną) 

þiwi – tarnaitė 

þlaqus – švelnus, trapus, gležnas 

þlauhs – bėgimas pabėgimas, traukimasis 

þliuhan – bėgti 

þrafstjan – raminti, priminti, mokyti,moralizuoti 

þragjan – bėgti 

þramstei – skėrys 



þreihan – siaurinti 

þreis – trys 

þridja – trečias 

þrūtsfill – raupsai 

þrutsfills – prakeiktas, raupsuotas 

þu - tu 

þuei – tu, kuris 

þugkjan – atrodyti, tikėti, teigti 

þulan – kęsti, kentėti kankintis, sielotis 

þūsundi - tūkstantis 

þūsundifaþs(d) –  

þuthaurn – 1 vamzdis, 2 dūda, trimitas 

þutharnjan – sutrimituoti 

þwahan – prausti, praustis (plauti, plautis) 

þwmiama – smilkalai,  

 

 

U 

 

-u, -uh – ar 

ubils – negeras, piktas 

ubiltojis – nusikalstamas 

ubilwaurdjan – barti, burnoti, šmeižti, juodinti, žeminti 

ubizwa – salė 

uf – po 

ufar – ant, virš, toje pusėje 

ufarassus – nesaikingumas, gausybė, gausumas, apstas 

ufarassjan – besaikei, begalinei, pernelyg daug 

ufar-fulljan – perpildyti, klestėti, tarpti 

ufarfulls – perpildytas 

ufar-gaggan – peržengti, pereiti 

ufargudja – vyriausias šventikas 

uf-hausjan – klausytis, būti (pa)klusniam, paklusti 

ufarhiminakunds – dangiškas 

uf-kunnan – sužinoti 

ufar-lagjan – dėti ant, uždengti, apdengti 

ufar-leipan – persikelti, persigauti 

ufarmeli – užrašas, įrašas 

ufar-meljan – užrašyti 

ufar-munnon – pamiršti 

ufaro – virš, viršuje, iš viršaus 

ufarswara – priesaikos laužytojas 

ufap-swaran – duoti melagingą priesaiką 

uf-blesan – išpūsti 

uf-brikan – atmesti, niekinti, neigti 

uf-brinnan – sudeginti 



uf-daupjan – krikštyti 

uf-graban – pakasti, parausti, išrausti 

uf-haban – pakelti 

uf-hausjan – klausytis, paklusti 

uf-hlohjan – priversti juoktis 

uf-hropjan – sušukti, šūktelėti 

uf-hnaiwjan – pavergti 

uf-ligan – netekti (gyvenimo), prarasti (turtą), būti išsekusiam, glebti 

uf-rakjan – išplėsti, ištiesti 

uf-sagqjan – suryti, praryti 

uf-sneiþan – užmušti, nudurti, nusmeigti 

uf-swogjan – atsidusti 

ufta – dažnai 

-uh (po priebalsio h, prieš p, dažniausiai kaip uþ) – gi, ir 

uhteigs – turintis laiko 

uhteigo - laiku 

uhtiugs – tinkamas 

uhtwo – aušra,  

ulbandus – kupranugaris 

unanasiuniba – nematomai 

unbarnahs – bevaikis 

und – iki, iki to laiko, kol, už 

undar – po 

undaro - po 

und-greipan – imti, čiupti 

undiwanei – nemirtingumas 

und-rinnan – priklausyti 

unfroþs(d) – neprotingas, nesupratingas 

ungakusans – nevertas, negarbingas 

ungalaubjands – netikintis 

ungalaubeins – nepasitikėjimas, netikėjimas 

ungastoþs(þ) – bekampis, bepastogis 

ungawagiþs(d) – nepalaužiamas, tvirtas 

unhaili – silpnumas, geibumas, liga 

unhanduwaurhts – ne rankų darbo 

unhrainei – nešvarybės, purvas, šiukšles 

unhrainiþa – nešvara, purvas 

unhrains – nešvarus 

unhulþa – velnias(vyr.g.), bloga dvasia 

unhulþo – velnias(mot.g.), bloga dvasia 

*unh eila – nesiliaujantis, nuolatinis 

unkarja – nerūpestingas, be rūpesčių 

unkuþi – nežinojimas, nemokėjimas, nemokšiškumas, neišprusimas, neišmanymas 

unleps(d) – neturtingas, vargingas, varganas, elgetaujantis 

unlustus – nepasitenkinimas 

unmahts – bejėgiškumas, silpnumas, negalia 



unriurei – amžinas, netrūnus 

unriureis (unriurs) – amžinas netrūnus 

unsar – mūsų 

unsels – blogas, piktas, bjaurus, šlykštus, prastas 

unsibjis – neteisėtas, priešingas įstatymams, savavališkas, bedieviškas, 

unswers – negerbiamas, niekingas, paniekos vertas 

unte – nes, taip kaip // iki tų laikų, kol 

unweis – neišsilavinęs, nežinantis 

unwita – nemokša, 

ur-raisjan – pažadinti 

ur-reisan – atsistoti, prisikelti 

ur-rinnan – išbėgti, išeiti, užlipti, įkopti 

urrists – sekmadienis 

urruns – (pa)tekėjimas, rytai // 1 išeitis 2 pabaiga, baigtis, išdava 

us – nuo 

us-bridan – išprašinėti, išprašyti 

us-bliggwan – sumušti 

usbloteins – prašymas 

us-dreiban – išvyti, išvaryti, išguiti, pašalinti 

us-driusan – iškristi 

usfilh – laidotuvės 

us-filhan – palaidoti 

usfilma – išgąsdintas, išsigandęs 

usfilmei – siaubas 

us-fulljan – atlikti, įvykdyti, įgyvendinti 

us-fullnan – išsipildyti, įvykti 

us-gaggan – išeiti 

us-giban – at(si)lyginti, atsimokėti, atiduoti, grąžinti 

us-graban – iškasti 

usgrudja – nusiminęs, liūdnas, niūrus, apsiblausęs 

us-gutnan – prasilieti, išsilieti, išsipilti 

us-hafjan – pakelti, atimti 

us-hāhan – pasikarti 

us-hauhjan – aukštinti, išaukštinti, liaupsinti, garbinti 

us-hauhnan – būti išgarbintam 

us-hlaupan – įšokti, užšokti, atsistoti 

us-hrainjan – iššluoti 

us-hramjan – nukryžiuoti 

us-hrisjan – nukratyti, nupurtyti, nukrėsti 

us-kannjan – skelbti, parodyti 

us-kiusan – išbandyti, išmėginti, atmesti, nepriimti 

us-laisjan – mokyti, moralizuoti 

us-laubajan – leisti, nedrausti 

us-leiþan – praeiti, išeiti 

usliþa – sergantis, ligotas, silpnas, nusilpęs 

us-lūkan – atidaryti, atverti 



us-luknan – atverti (savo širdį) 

us-maitan – iškirsti, nukirsti 

us-niman – atimti, paimti 

us-qiman – pražudyti, nužudyti 

usqiss – kaltinimas 

us-qiþan – paskleisti gandą 

*us-saih an – žvilgtelėti, praregėti 

us-satjan – pasodinti 

us-skarjan – būti blaivaus proto 

us-sokjan – ištyrinėti, apklausinėti, įmatyti, įžiūrėti 

us-stagg – išrauk, išplėšk 

us-standan – užlipti, užkopti, įlipti, įkopti, pakilti, iškilti, prisikelti 

usstass – prisikėlimas 

us-steigan – kilti, stūksoti 

usstiuriba – palaidai 

us-tiuhan – išvesti, išpildyti, (pa)baigti, užbaigti 

us-þroþjan – išmokyti, apmokyti,  

us-þulan – išbandyti, išmėginti, , pernešti 

us-þwahan – nuplauti, numazgoti, , išplauti 

us-wagjan – 1. kelti, žadinti 2. jaudinti, dirginti 3. kurstyti 

us-wahsans – išaugęs, suaugęs 

us-wairpan – išmesti, išguiti 

us-wakjan – pažadinti 

us-walugjan –. judinti, krutinti, klibinti, virpinti, 1.vilkti, temti 2.vilioti, masinti 

us-wandjan – 1.gręžtis į šalį, nusisukinėti 2. nusigręžti, nebebendrauti 

uswaurthts – teisuoliškas, šventas, teisingas, išteisintas, teisingumas 

uswena – beviltiškas 

us-windan – nupinti, supinti, suregzti, suraizgyti, sunerti 

ūt – iš išorės 

ūta – iš išorės, iš lauko (puses) 

ūtana – iš išorės, iš lauko (puses) 

ūtaþro – iš išorės 

uzeta – ėdžios 

 

 

 

W 

 

wahsjan netaisyk.stipr.veiksm. 6 – 1 augti.  2 didėti, gausėti, stiprėti. 

wahstus vyr g. -u- – 1.augimas, didėjimas; 2. ūgis. 

wahtwom – naud. daug. mot.g.-sargyba. 

wai – jaust. su naud.-deja. 

waian redupl.veiksm.– 1. dvelkti, pukšnoti; pūsti; 2. plevėsuoti, plazdėnti; 3. arpuoti. 

waidedja vyr. g. -n- – piktadarys, nevidonas. 1. plėšikas. 2. prk. smurtininkas; engėjas. 

waihjo mot. g.-n- – koutynės, mušis. 



waihts mot. g.-i- – 1. darbas; 2. reikalas, dalykas;3.darbas; poelgis; 4. specialibė, amatas; 

1. įv. reikš. daiktas; dalykas; 2. dg. daiktai, drabužiai, manta; 3. kūrinys, veikalas, darbas. 

kažkas (apie daiktus). 

ni waihts – niekas (joks daiktas, reiškinis). 

waila priev. – 1. prv. gerai; 2. dll. reikš. gerai, taip sutinku. 1. įterp. galimas daiktas, 

galbūt,veikiausiai, ko gera, bene; 2. dll. tebūnie, gerai, dėl manęs. 

wailamereis budvar.– 1. (pa)girtinas; 2. pagyrimo, pagiriamasis. malonaus skambesio, 

darniagarsis, skambus. 

waila-merjan silp. veiks. 1 – skambinti, plačiai skelbti, leisti paskalas. 

wailaqiss mot.g. -i- – palaiminimas. 

wainei jaust. – o, jei. 

wair vyr.g. -a- – vyras 

wairaleiko priev. – vyro pavidalu. 

wairpan stipr. veiks. – mėtyti, svaidyti, laidyti, mesti, sviesti. 

wairs priev. – blogiau. 

wairsiza supl.– nuo 

wairþan stipr. veiks. 3 – 1. (atsi)stoti; 2. sustoti; 3. stoti; 4. apsistoti; 5. stoti, pakilti į 

kova; 6. stoti, užeiti, kilti, prasidėti. 

wairþida mot.g. -o- – 1. teigiamybe, privalumas, gera savybė; 2. orumas, savigarba. 

wairþon silp. veiks. – 1. (į)kainoti, (į)vertinti; 2. vertinti, branginti. 

wairþs budvar. -a- – vertas, nusipelnęs, įvertintas. brangus, vertingas 

wajamereins mot.g. -i/ō- – Dievo [šventybės] niekinimas. 

waja-merjan silp.veiks. 1 – Dievą [šventybę] niekinti. 

wakan stipr.veik. 6 – nemiegoti, budėti. 

waldan redupl. veiks. su naud. – vadovauti; valdyti(ką). 

waldufni nekatr.g. -ja- – valdžia; jėga, stiprumas. 

waljan silp.veiks. 1 – rinkti, (iš)rankioti, išiminėti, išimti. 

wandjan silp. veiks. 1 – 1. sukti kreipti; 2. versti. nukreipti, atkreipti, atgręžti, pasukti. 

waninassus vyr.g. -u- – trūkumas, stygius, stoka. 

-walwjan silp. veiks. 1 – 1 risti, ritinti, ridenti 2. vėžinti, važinėti, vežioti, irstyti 3. 

kočioti, brūžkuoti. 

wardja vyr.g. -n- – sargas, sargybinis; saugotojas, gynėjas. 

warmjan silp. veiks. 1 – šildyti. 

wasjan silp.veiks. 1 – nešioti, nešti; rengti, apvilkti. 

wasti mot.g. -jō- – drabužis, apdaras, rubas. 

wato nekatr.g. -n- – vanduo. 

waurd nekatr.g. -a-– žodis. 

waurkjan netais. silp.veiks. 1 – daryti, kurti, veikti. 

waurstw nekatr.g. -a- – darbas, veikla, veikimas. 

waurstwa vyr.g. -n- – darbininkas. 

waurstwja vyr.g. -n- – darbininko, darbo, darbinis. 

waurts mot.g. -i- – šaknis. 

wegs vyr.g. -a/i- – bangavimas(vandenyje), smūgis(bangos), bangos 

weihan stipr.veiks. 1 – kovoti, kautis; silp.veiks. 3 šventinti, švęsti. 

weihiþa mot.g. -ō- – šventumas, (pa)šventinimas. 

weihnan silp.veiks. 4 – švęsti. 



weihs budvar. -a- – šventas; daikt. nekatr.g. -a- gyvenviete, kaimas. 

wein nekatr.g. -a-(lot.) – vynas. 

weinabasi nekatr.g. -ja- – vynuogės, vynuogė. 

weinagards vyr.g. -i- – vynuogynas. 

weinatriu nekatr.g. -wa- – vynuogių kekė. 

weis įvard. – mes. 

weitwodeins mot.g. –i/ō- – (pa)liudijimas. 

weitwodi nekatr.g. -ja- – liudijimas. 

weitwodiþa mot.g. -ō- – liudijimas. 

weitwodjan silp. veiks. 1 – liudyti, patvirtinti. 

weitwoþs(d) prieb. kam.– liudininkas. 

wenjan silp. veiks. 1 – laukti, tikėtis, pasitikėti, pasikliauti. 

wens mot.g. -i- – viltis. 

widuwo mot.g. -n- – našlė. 

wigs vyr.g. -a- – kelias, takai, kelione. 

wiko mot.g. -n- – savaitė, laikas, terminas, trukmė. 

wilja vyr.g. -n- – valia, noras. 

wiljan netais. veiks. – norėti. 

wilþeis budvar. -ja- – laukinis. 

wilwa vyr.g. -n- – plėšikas, nevidonas. 

wilwan stipr. veiks. 3 – plėšti, plėšikauti, išgrobstyti, išvaginėti, išvogčioti. 

winds vyr. g. -a- – vėjas. 

winnan stipr. veiks. 3 – kentėti, kankintis, sielotis, būti pašlijusiam. 

winno mot. g. -n- – kentėjimas, kančia. 

wintrus vyr. g. -u- – žiema; su skait. metai. 

wipja mot. g. -jō- – vainikas. 

wis vyr. g. -a- – štilis, tyka (vėjo nebuvimas jūroje, ežere), tyla, tyluma, ramybė, rimtis. 

wisan stipr. supl. veiks. 5. – gyvuoti, egzistuoti; stipr. veiks. 5. džiaugtis; būti, likti. 

witan pret.- prez. veiks. – žinoti; silp. veiks. 3 su naud. stebėti, prižiūrėti, saugoti, laikyti, 

tausoti. 

witodalaisareis vyr. g. -ja- – mokytojas. 

witoþ(d) nekatr. g. -a- – įstatymas, dėsnis. 

witubni nekatr. g. -ja- – žinios, žinojimas, žinija, pažinimas, išmanymas. 

wiþra priel. su gal. – prieš. 

wiþra-gaggan netais. veiks. – palankiai sutikti, paremti, patenkinti (kieno) norus. 

wlits vyr. g. – veidas, šventojo paveikslas. 

wopjan silp. veiks. 1 su kilm. – rėkti, šaukti, klykti, šauktis. 

woþeis budvar. -ja- – malonus, mielas, simpatingas. 

woþs budvar. -a- – apimtas, pagautas, apsėstas, pamišėlis, pasiutęs, pašėlęs, padūkęs. 

wraka mot. g. -ō- – persekiojimas. 

wrakja mot. g. -jō- – persekiojimas. 

wratodus vyr. g. -u- – keliavimas, kelionė. 

wraton silp. veiks. 2 – keliauti. 

wrikan stipr. veiks. 5 – persekioti, sekioti iš paskos. 

wrokjan silp. veiks. 1 – kaltinti, inkriminuoti, prikaišioti, smerkti. 

wrons mot. g. -i- – nusiskundimas, skundas. 



wulan netais. stipr. veiks. 4 – virti, kunkuliuoti, marmėnti, gurguliuoti. 

wults vyr. g. -a- – vilkas. 

wulla mot. g. -ō- – vilna, gaurai. 

wullareis vyr. g. -ja- – vėlėjas (vilnos). 

wulþags budvar. -a- – prašmatnus, puikus, prabangus, iškilnus, stebuklingas, nuostabus. 

wulþriza aukšt. l. – brangesnis, geresnis, geriau. 

wulþus vyr. g. -u- – garbė, šlovė, gandas, prašmatnumas, puikumas, prabangumas, 

iškilnumas. 

wulwa mot. g. -ō- – vagystė, plėšimas, plėšikavimas, smurtas, engimas. 

wunduini mot. g. -jō- – žaizda. 

 

 

 

 

SUTRUMPINIMU SĄRAŠAS 

Surašyti abėcėlės tvarka 

 

anaf. - anaforiškas 

angl. - anglų 

beasm. - beasmenis; beasmenis veiksmažodis 

bot. - botanikos; botaniškas, botaninis 

galin. - galininko linksnis, galininkas 

sangr. - sangrąžinis; sangrąžinis veiksmažodis 

klaus. - klausiamasis įvardis 

veiksm. - veiksmažodis 

got. - gotų kalba 

gr. - graikų kalba 

naud. - naudininko linksnis, naudininkas 

dv. - dvejopas, dvejoks 

sa. - senoji anglų kalba 

sva. – senoji vokiečių aukštaičių kalba 

germ. pr. – germanų prokalbė 

sanskr. – sanskritas 

sisl. – senoji islandų kalba 

ssak. – senoji saksų kalba 

vien. - vienaskaita 

mot. gim. - moteriška giminė 

šauks. - šauksmininkas, šauksmininko linksnis 

vard. – vardininkas, vardininko linksnis 

ie. – indo-europiečiu prokalbė 

instr. link. -  

daž. – dažninis, kartotinis 

lot. – lotynų kalba 

liet. – lietuvių kalba 



med.pas. - mediopasyvas 

just. – justukas 

įv. - įvardis 

daug. – daugiskaita 

vyr. g. – vyriška gimine 

priev. – prieveiksmis 

esam. – esamasis laikas 

nežym (įvar). – nežymimasis įvardis 

neteis. – neteisingas, netaisyklingas 

nelinks. – nelinksniuojamas 

opt. - optatyvas 

sant. – santykinis (įvardis) 

neig. – neiginys 

teig. - teigiamas 

liep. – liepiamoji nuosaka 

aukšč. laips. – aukščiausias laipsnis 

priel. – prielinksnis 

pret. prez. – preteritoprezentinis. veiksmažodis 

būdv. – būdvardis 

savyb. – savybiniai įvardžiai 

dal. – dalyvis 

būt. – būtasis laikas 

redup. – reduplikuojantis veiksmažodis 

kilm. – kilmininkas 

run. – runiškasis, rūnų 

silp. veiks. – silpnasis veiksmažodis 

žr. – žiūrėti 

stipr. veiks. – stiprusis veiksmažodis 

prieb. kam. – priebalsinis kamienas 

pal. – palyginti 

vid.angl. – vidurinioji anglų kalba 

aukš. laip. – aukštesnysis laipsnis 

vva - vidurinioji vokiečiu aukštaičiu kalba 

nek. gim.– nekatroji giminė 

subst. – substancija 

supl. – supletyvinis 

daikt. – daiktavardis 

rod. – (pa)rodomasis, nurodomasis 

dal. – dalelytė 

skait. - skaitvardis 

 


