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ПЕРЕДМОВА
Наш фразеологічний словничок має на меті
допомогти тим читачам, що мають вже певний
запас англійських слів, зв’язувати їх в оформ¬
лені речення відповідно духу сучасної живої ан¬
глійської мови.
В тексті ми вживаємо таких умовних значків,
щоби передати своєрідність англійської вимови:
1) Знак : після голосівки робить її звучання
довгим
2) »е« — як в українському “великий'3) »є« — середнє між українськими »е«та »є«
4) »ей« — як в німецькому "^Vепід“ або “зеЬг“
5) »у« — подати нижчий щелеп трохи впе,
ред і сказати »о«
6) »^« — як в німецькому *‘0£еп“
7) »в« — дуже коротке »у«, як в “Авґсбурґ“
8) »^« — язик до зубів і сказати “т“
9) »дз« — язик до зубів і сказати »д«
10) “Р“ .вище рядка — ледве помітний натяк
на “р“
11) »о*« — наголошене “о“, що переходить
в коротке, ненаголошене “а“
12) »ні'«—“н“, що переходить в носове »ґ«,
але ніяк не два окремі звуки »н«
та »ґ«
13) »и« — на кінці слова звучить неясно, як
середнє між" »и« та »е«.
Д-р М. Галинський.

І

і.

уІ

4

\

І
і

/
І
і
*

\

\

N
І

»

'

»
4

/'. # ^ * 'ґ..*.-

(•*

>

\'

•'

\

г

\

/

І

.

І

,

^- ■

■'•

1

/

І

Короткий
українсько-англійський
фразеологічний словник

Або-або. ЕііЬег -ог
ейдаеіР -о:Р
Або ви, або •я — хтось мусить їхати.
. ЕіїЬег уои, ог і — зотеЬосІу тизі до
ю
ай
сумебоди муст ґоу
А все ж таки. Агкі уеі
енд йєт

А все ж таки вона крутиться.
Ап(1 уеі зЬе Іигпз
і
ші ту:Рнз
Аж до. ТіП, ипїіі, ,Іо
ТИЛЛ УНТИЛ ту

Перші два слова є цілком тотожні. Вони звер¬
тають увагу на певну дію, що тягнеться “аж
до“ певного моменту. То звертає увагу на
цей кінцевий .момент.

Не Нас! Ьееп Ьеге ііИ еідЬі о’сІосЬ, іЬегеГі гед бі:н гі'Р ТИЛЛ ейт о клок ДОєР:Гоге іп іЬе Ііте £гот 7 1о 8 о'сіоск Іоо
ф0:Р ін дзе тайм фрум севн ту ейт о клок ту:

^

— Він був тут (акцент на тому, що він тут
був) до (отже: Іііі) восг^мої години, отже:
(іЬегеІоге) від 7-ої до (а^дент на щнцевому
моменті: 8 година, отже: (о восьмої тйкож(іоо).
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Аж ніяк. Ву по теапз; оп по ассоипі
бай
ліі:нз
он ноу еккувнт
Але. -Виї Але-ж, прошу Вас! — Виі геаііууои
бVТ
бУТ ртелЛй ю
Ьп^І або: Ьпі ту деаг £е11о\у (фам.).
Ноу
бУт май ді:Р ф^ллов
Виї, ріеазе!
бут плі:з
Ані - ані. МеііЬег -пог
нейдаеіР но:Р
Ані Ви, ані я цього не^ знаємо:
пеііЬег уои пог ^ Ьпо\у іі
ней^еіР ю но:Р ай ноу ит
Ані трохи. Мої а Ьіі.
нот е бит
Чи Ви втомлені? — Ані трохи.
Аге уои і1іге<1? Мої а Ьіі
а:Р ю тайРед?
Багато. Мапу. МисЬ
М^ЙНИ

МУЧ

Мапу вживається з множиною, якщо Щось
можна перерахувати по одинці, а тисЬ, якщо
це не є можливим, і вживається з одниною.

Мапу 1оа{з о{ Ьгеасі апсі тисЬ \уа!ег'—
мейни ло:фс ув брєд енд
муч во:тє:р
багато шматків (1оа{) хліба й багато води.
Після тапу часто вживається і однина. Напр.
багато дерев — можна сказати тапу иеез, але
трі:з
також: тапу а ігее.

Багато часу — ріепіу о£ ііте
пл^нти\ Ув тайм
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Багато чого.

А дгеаі {дооб) шап);
е ґрЬйт

(ґу:д) мЬйни ді:л

або ^
А ІОІ о£ іКіпдз
е лот VВ І^инґз
Я маю багато чого сказати Вам: ^ Ьауе а
ай гев е
ІОІ о£ іЬіпдз (або а дгеаі шапу, а дгеаі
(ІеаЬ а доо^ тапу, а доосі <1еаІ) іо Іеіі
уои
ду телл
ю
Бажати.

1)

2)
3)

4)

То Ье \уі11іпд. То хуізЬ
вилл ту бі виллинґ- Ту виш.
То ^Vап^ То сіезіге
Ту вонт. Ту діз^йР
та Іо Ье ^Vі^1іпд мають характер
хотіння, щирого бажання (доо^ луіИ)
ґу:д вилл
}
Яо Я. } ат ^VіИіпд іо Яо іі =
ай вилл ду ит ай ем виллині' ту ду ит
Я хочу це зробити.
То ^VІзЬ — звичайне бажання. Я бажав би
бути.... = ^ ^VІзЬ } ^Vеге... .
ай вцш ай вє:р •
То хуапї — бажати завдяки недостачі чо¬
гось, потрібувати. ^ ^Vапі зоте Ьгеасі =
ай вонт СУМ брєд
я потрібую трохи (зоте) хліба.
^
То Яезіге — пристрастне, мрійне бажанння. ТЬе (ІезігеЯ {геесіот — бажана
дзе дізайрід фрігдом
вільність.
7
7
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Бажав би знати/— І зЬоиІсІ Ііке 1о кпо\^
ай шу:д

лайк ту

Бажаю (Вам) успіху, щастя—
(іоо^ Іиск (іо уои)!
ґу:д ЛУК ту ‘ю

ЬоІ5 о£ Іиск!
лоте ув [лук

(іоосі
ґу:д

зреесі!
спі:д

Базікати. То сЬаиег. Базікач — А скаиег-Ьо^.
ту ч^ттУгР
/
е чЬттут бокс
Він є базікач — Не із а сЬаиег-Ьо^'
гі із е

Без. ^7йЬои1. Без мене=\уИЬоиі те. Безбудьвидзовт
мі
якої допомоги = >уііЬои1 апу Ьеір
ейни гелп
у

'

в сполученнях таких, як: безнадійний, бездержавний і т. д передається через* 1е88 на
кінці слова. Напр.:
лесс
Ьоре1е55 — безнадійний

гоуплесс
5іаіе1е55 — бездержавний
стейтлесс
Ьоте1е55 — безпритульний
г^млесс
изеїезз — безкорисний
юзлесс *
реппііезз — безгрошовий
пеннілесс
\^огк1езз — безробітний
во.Рклесс
ч

Без попереднього вибору —
а1 гапсіот
ет рЬндом

Білий світ.

ТЬе \^опс1гои5 \у;ог1<і.
дзе во:ндрос во:*Рлд
Більше за.
Моге іЬап
моуР даен
Він знає більше за мене: Не кпо^V5 тоге
гі ноуз моуР
іЬап і
дзен ай
Примітка. Після “найбільший, більшість** —
тозі — не ставиться **оі*‘. Отже не “тозі оі
ІНе риріїз**, а **то8І риріїз**.

БІЛЯ.

І. В просторовому розумінні.

1) Nеаг — близько. її \уа5 пеаг ту Ьоизе —
ні:®Р
'
ит воз ні:®Р май говз
це було біля (близько) мого дому.
Замісць пеаг в тому ж самому сенсі вжи¬
вається і пеагіу, але воно має ще й знані®Рли
чення майже
2) Ву та Ье5І<Іе (= Ьу іЬе 5і<іе оГ) =■ біля
бай
бісайд
бай дає сайд ув
чогось, але не в одній лише точці, а впро¬
довж цілої смуги.
Іп а кіпд<]от Ьу іке зеа = в одному коін е кинґдом бай дає сі:
ролевстві біля моря.
3) , Аі — В певному місці біля чогось.
За
ет

І

9

столом = а4 іЬе іаУе
етДОетейбль
4) СІ05Є Ьу ~ зовсім близько,
клоуз бай
І!. Для позначення часу.
АЬоиІ. Біля десятої години: аЬоиІ іеп о'сІосЬ
ебавт
ебавттєн о клок
Якщо треба точніше визначити час, кажуть:
Ьу Іеп о’ сібск. Цілком точне визначення пере¬
дається через аі іеп оЧІоск.
АЬоиІ вживається й для визначення певної
тривалостив часі: аЬоиі ап Ьоиг — біля
однієї години.
єн авр

III. Для визначення розміру, віддалі.
АЬоиІ опе тіїе Ггот — біля однієї мілі від
ван майль фрум
(£гот).
Не із аЬоиі ту ЬеідЬі-—він приблизно
гі из
май гейт
(близько) мого зросту.
Близько. Nеа^. Див. “біля“
Бо.

ні:ар

Зіпсе. Аз. Рог.
сине ез фо:Р
Також: іог іЬе геазоп іЬаі; зеіпд іЬаі
фо:Р дзе
рі:з’н ДЗет сіїині' дает
1) Весаизе завжди вказує на безпосередню
причину!
^ сапЧ (сап поі) сотр Ьесаизе ^’т (] ат)і11
ай ка:нт (кен нот) кум бікоуз ай’м (ай ем) илл
Я не можу прийти, бо я є хворий.
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Весаизе.
бікоуз

'

в живій мові Ьесаизе часто замінюється
на “аз“: аз ] ат іІІ, або “бо‘* випу. ез '
скається зовсім і заміняється дієприкмет¬
ником:
ІІІ* — будучи хворим,

біїнґ йдл

2) 5іпсе завжди дає логичне обґрунтування:
N0 £игіЬег зреесЬ із песеззагу зіпсе уои
но фуірдзер спі:ч із н^ссесери, сине ю
(ІопЧ (<1о поі) кпо\у і1 = дальша ({игіЬег)
доун’т ду нот н5у ит
розмова (зреесЬ) не є потрібна (песеззагу),
бо ви цього не знаєте.
3) Рог здебільшого вживається з певними
додатковими поясненнями. } епіоуеЗ іЬе
ай енджбйід дзе
тизіс, £ог іі \уаз геаііу а Ьеаиіі£и1 опе —
мьюзик фо:Р ит воз ріелли е бьютифул ван
я милувався з музики, бо вона дійсно була
чарівною.
Будь ласка. Ве ^ Ьіпсі. Ріеазе. (Часто обибі Соу кайнд плііз
два разом: Ве зо ЬіпЗ, ріеазе).
Будьте ласкаві. ^^іИ уои Ье ^ ЬіпсІ.
вилл ю бі с^' кайнд.
Був, було (одного разу).
ТЬеге \уаз (опсе
да:Р
во5 ванс
ироп а Ііте)
упбн е тайм

Бути чи не бути.

То Ье ог по! Іо Ье
ТУ бі: о:Р нот ту бі:

1. в просторовому розумінні.
Іп та а1.
ін
ет
1) Іп показує просте перебування в середині
певного ^остору, а аі — участь у певній
дії, яка відбувається в середині цього просто¬
ру. Напр.:

.

іп
ін
аі
ет
іп

іЬе зсЬооІ = в приміщенні школи
дзе ску:л
зсЬооІ — в школі (вчитися)
ску:л
іЬе сЬигсЬ = в приміщенні церкви
чу:рч
аі сЬигсЬ = в церкві (на Службі Божій)

При цьому після аі не ставиться родівник іЬе.
2) Якщо мова йде про велике місто, то кажуть
іп, напр.:

'

іп іКе сііу о£ Ьоп<іоп — в (м.) Лондоні
ін ДЗе сити увЛундун
Для малих
напр.:

міст

і селищ

вживається

аі,

аі ОіИіпдеп = в Діллінґені.
І

Проте й для великих міст слід ужити аі,
якщо це велике місто цікавить нас під певним
кутом зору.

ТЬеге аге тапу зігееіз іп КоепідзЬегд =
дзе:р а:Р мейни стрктс
є багато вулиць в Кенігсберзі. Але-: Капі
Ліесі аі КоепідзЬегд — Кант умер в Кеніґсдайід
берзі.

II. в позначеннях часу.
Аі а11 іітез ап^ іп а11 5еа50П5=в усі
ет о®лл тайме енд^ ін о*лл сігзонз
часи й в усі пори.
Ву <1ау ап(1 Ьу підЬі — вдень і в ніч.
бай дей енд бай найт
В ці дні оп іЬозе (Іауз
даоУЗ

III. Для позначення певної мети, цілі.
То зЬооІ аі іЬе шасі <1од = стрілити
ту шу:т ет дзе мед доґ
в скажену собаку
IV. Для позначення віри, довірря.
То Ьеііеуе іп (досі
вірити в Бога
Ту беліїв ін ґод
Примітка: Приіменйик іп часто відрива;
ється від того слова, до якого він стосується
й ставиться аж на кінці речення (явище т. зв.

епсІзЬіВіпд):
ендшифтинґ
\7Ьо5Є Ьапсіз
гу:з гендз
Ви в безпеці ?
аге уои за^е?

аге уои за£е іп ? — в чиїх
а:Р ю сейф ін
[руках
Замісць: іп ^VЬозе Ьапсіз
— В цей спосіб —іЬиз..

даус

В усякому разі — апу^Vау. В доброму
ейнивей
(поганому) с т а НІ = іо Ье ла;є11 (Ьасіїу)
-■
ту бі: велл (бедли)
ої£. В безпорадному стані —іо Ье аі
уфф
ту бі: ет
13

опез'з \уіІ5. Гт аі ,ту шйз! — Я в безпован’с вмтс
радному істані = ] Ьауе ^
іо зіапсі
,ай г^ев Ноу лвґ то стенд
Важ^кий. 1) До розуміння: ДіШсиИ
ди^мкулт
• ЕпдІізЬ із уегу сІіШсиІі £ог ще = Англійінґліш
із вери
фо:Р мі
ська мова є дуже важкою для мене.
2) робота: ЬагД
га:Рд
^/огЬіпд Ьаг<1? — Чи важко працюєш?
воіРкині' га:Рд
, Уез, Гш луогкіпд уегу Ьагсі — Так, я важйес ай'м вогРкинґ вфи га:Рд
ко працюю
т
3) На вагу: Ьеауу, луеідЬіу, ропсіегоиз. Ці
і^и
вейти
ійундерус
слова є синоніми, але йдуть у .порядку
‘ збільшення:
Ьеауу — важкий
'.уеідЬіу — тоге Ьеауу — дуже важ¬
кий
МоуР
ропсіегоиз — тоз* Ьеауу — найваж¬
чий
м^ст
Вважатися. То разз £ог.
\
ту Ьасс фогр
Вважаю. ] шеап, ^ диезз, ] гесЬоп
мі:н
г'есс
регк’н
Вгору. ІІр. ІІр\уаг(І5 (рух)
уп
упва-.рдз
14

Великий.

1) ^агое— великий
лаіРдж

щодо площи.

А Іагде уаг<і = великий двір. А Іагде
е •
я:рд
гоот (даг<іеп| — велика кімната, великий

ру:м (ґаГРд’н)
садок.
: - :
2) Від — великий в просторі трьох вимірів,
биґ
А Ьід 5ІОПС — великий камінь. ТЬе Ьід
е биґ сті^н
|зе биґ
ігеез о£ СаІіТогпіа — великі дерева Калі• трі:з ув Келифбрніе
форнії
3) Таїї — великий на зріст, високий. А !а11
то®лл
е
тдп — високий чоловік.
мен
4) (дгеаі — великий з відтинком урочистости.
ґрейт
(ігеаі Вгііаіп — Великобританія. А дгеаі
ґрейт брітейн
гіуєг — велика річка.'
5) бгапсі — для позначення тітула. ТЬе дгапсі
ґренд
фе ґренд
сІиЬе — великий князь, (ігапсі рагепіз —
дьюк
ґренд перентс
дід та баба.
Вершки. Оп Ьогзе ЬасЬ.
он го'Рс бек
Веселий. Меггу, дау, іоуГиІ, іоуоиз, сЬеегу,
мерри ґей джойфул, ДЖОЙУС, чі^ри

сЬеег{и1. Веселих свят! Меггу СЬгізІтаз.^
чігрфул
крисмес
Меггу Епдіапсі — весела Англія. Веселий
інґленд
хлопець — а іоПу сЬар
е джолли чеп
X
Весь час. ТЬе луЬоіє Вте
АИ аіопд. Еуєг
^е гоул тайіуі о^лл елоні* єву:р
5ІПСЄ

сине
Вечеряти. То зиррег.
ту СУППеР
Взагалі. 1п депегаї
ін дженерул
Вздовж. Аіопд. Вздовж морського берега:
елоні'
аіопдзісіе
елоні'сайд
^ І
Від. 1) Від (з) того часу. Зіпсе та £гот.
'
сине
фрум
Ргот робить наголос на початковий мо¬
мент, а зіпсе — на дію, що тягнеться з цьо¬
го початкового моменту. Ргот луЬаІ а сіаіе
фрум гвот е дейт
(або краще з епсІзЬіЙіпд — поставивши
ендшифтинґ
приіменник £гот на кінці: луЬаі а (Іаіе
£гот аге уои Ііуіпд Неї е ? — З якого часу
а'.р ю ливині' гі'.Р.
ви тут живете? (Нас тут цікавить дата,
отже вжита £гот). Ап(3 аге уои Ііуіпд
енд а:Р
ю ливинґ
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Неге 8ІПСЄ іЬаі? І ви тут живете з того
гі:Р сине дзет
часу? (Нас тут цікавить, чи наці співбесід¬
ник тут з того часу жив, отже вжито :
8ІПСЄ)

2) Від певного місця. О! та {гот. О! поув
фрум
казує зв’язок з початковою точкою, Ігот
— відрив від неї. 1п іЬе агеа іп іЬе погіН
ін ДОе еріе ін Д^е но:Р££
ої Аи§[8Ьцг§ — в країні на. північ від Авґув Авґсбурґ
сбурґа (що тягнеться, починаючи від само¬
го Авґсбурґа— отже : о! Аи^вЬиг^). А уііе вилІа§[е аЬоиІ 1\уеп1у ті1е8 Ігот Аи^вЬиг^ —
ледж ебавт твенти майлз фрум Авґсбурґ
Село біля двадцяти міль від Авґсбурґа (на
віддалі від Авґсбурґа в 20 міль, отже:
Ігот Аи^вЬиг^).
3) Від чбго (терпіти, страждати, вмерти).
Ої та (гот. То біе о! оісі а§е — вмерти
ув
фрУм ту дай ув ^лд ейдж
від старости (смерть від старости є нату¬
ральне закінчення життя, пов’язана з
життям, отже: ої оіб а§е — пор. п. 2).
То біе ігот ^уоипбв — вмерти від ‘ран
ту дай фрУм вЗундз
(смерть від ран є розрив з жаттям, отже:
Ігот \уоипсІ8 — гл. п. 2). Аналогично:
Іо 8иїїег їгот ^Vоипс!8 — страждати від
ту суффер
від ран.

Але: іо сгу іог раїп — плакати від болі
ту край фо:Р пейн
V
■ (з причини болі).
іо Ье ехсіїеб {ог ]оу — бути схвильованим
' ту бі: іксайтід фо:Р джой
^ •
>від'(з причини) радости.
. .
іо деі геб VVИЬ ап^ег — почервоніти від
ту ҐЄТ рєд вида ЄНҐУ;Р
'
[гніву.
4) Від кого... {гот
^ ^о1 а те88а§е (Іеііег) ігот Ьіт — я діай ґот е месседж (лєттур) фрум гим
став від нього вістку (листа).
Але: дитина від першої жінки:, а сЬіІб Ьу
= е чайлдбай
іЬе {ІГ8І \¥І{е. Пор. також: 1о Є8саре {гот
дає фу:Рст вайф
ескейп
втекти від кого, а 1о Є8каре 1о—врятува¬
тися від кого (чого). Від усього серця —
\уі{Ь а11 ту Ьеагі
віда о^лл май гаірт
Відповідати. То ап8\уег. То геріу
ту ансве:Р
ту ріплай
Ап8^Vег має певний невтральний ха¬
рактер, а геріу — нюанс суперечности
(нім.: ег\уіс1егп).
Треба відрізняти:
ап8\уег 1о .. відповідати кому
та
^
ап8\уег {ог>.. відповідати за щось
(в останньому випадку можна сказати:
іо Ье ге8роп8ІЬІе {ог)
• риспонсібль фо:Р
і ,
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Відомо.

Опе кпош8^. Реоріе кпо^V
ван н^з
пі:пл
Відразу. Аі опсе. Оігесіїу. Іттесііаіеіу.
ет ванс директли іммїдіетлй
РготрНу (скоро),
промптли
Оїї НапсІ8 — без підготовки,
офф гендз
]и8І іп іЬе тотепі -—саме в цей момент,
джуст ін дає момент
Віра. РаіІЬ — як вічний ідеал. Віра, Надія та
фейтс
,
' ■ Любов.
РаіІЬ, Норе, Ьоуе.
гоуп • лув .
“
'.;н
Веііеі — як душевний стан. Віра в майбелі:ф
бутне = Веііеі іп іЬе іиіиге. : І
'
ін дає 'фьючу:Р >
Вітати когось... То ^гееі.
То \уеІсоте —
ту ґрі:т
’ велкум
привітати за руку: іо зЬаке Ьапб8. Вітаншейк гендз ‘
ня: §гее1іп§
•
ТрІІТІНі"

' ' :

'

Вибачте мені. Ехси8е (рагсіоп), те
л
;
ікскюз (іпа:Рдон) мі.
Прошу вибачення: | Ье§ уоиг рагбоп
ай бєґ ю:Р па;Рдон
,
Виглядає на.. \і Іоокз Ііке гаіц —- дощ
8по\у — сніг
Випадково. Ву сЬапсе. Савиаііу. Ассібепіаііу
бай чейцс кежюелли ексцидентелли
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Ву сЬапсе — точний переклад: випадкозо^
Сазиаііу — час від ч^су, не систематично,
Ассі(іепІа11у — з наслідок непередбаченого
зипадку.
Не І08І: ЬІ8 1і£е ассісіепІаЛу — зін згубив
гі лост гиз лайф
життя з наслідок випадку. І Ьеагб Ьу сЬапое
— Я випадково почув.

ай гу:Рд

І геасі Еп^ІівЬ Ьиі:

ай рі:д інґліш 6ут
савиаііу — я читаю по англійськи лише
кейжюелли

(Ьиі;) випадково (час від часу).

Вирішувати. То бесіде. То таке опе’8 тіпб ир
ту дісайд ту мейк ван’з майнд уп
І бесібеб (табе ту тіпб ир) Іо еті^таїе
ай дісайдід мейд май майнд уп ту ейміґрейт
Іо іЬе Ппііеб 8іа1;е8. Я виришів емігрувату £зе юнайтід стейтс.
ти до Сполучених Штатів.
То бесібе має більш рішучий характер,
ніж Хо таке ир опе’з тіпб. Останнє речен¬
ня визначає скорше певний душевний н а-

стрій.

Високоповажний. Веаг. В листуванні; Веаг 8іг:
або беаг
ді:®р
ді^р СУГр
8іг, але не беаг 8іг ! Високоповажаний пане!
Вистарчить! ТЬаі \уі11 бо.
^дзет вилл ду
•
Витратитися з грощей. То Ье оиі оі шопеу
ту бі: авт ув муней
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Не із ^иі1е оііі; оі топеу іо -»(Іау — він сьогі із квайт
ту-дей
годні (іо (Зау) цілком (^ш1:е) витратився.
Вище. АЬоує.
ТЬе Ьеауеп аЬоуе из — небо над нами.
Гев’Н

ебУВ

УЗ

Включити світло.
'
або іо іигп іЬе
ту ту:Рн
В крайньому разі.

То з\уіі:сЬ оп іЬе
ту свитч он дзе лайт
зшіІсЬ
свитч
Аі: іЬе оиІзісЗе (ехїгете).
ет дзі автсайд іі^стрім
Пітозі:
Власне, іизі: (джуст)
В напрямку до. Тотуагб. То\уаг(Зз
това;Дд товаїРдз
Вниз. Во\уп. Во\Уп\уагсіз (рух)
давн

давнва;Рдз
Во\уп іЬе гіуєг
давн дає риву:Р

Воліти.

Я волів би радше... І йасі гаїЬег.

ай гед рагдаеР

В порівнянні. Сотрагеб 1;о(\уі1:1і).Іп сотрагізоп
комперід ту віда ін комперис’н
Іо (\уі1:Ь). Скорочено: іо. 8Ье іо Ьіт із ап
ту віда
щі ту гим із єн
ап§-е1 — вона в порівнянні з ним є ангелом,
енджел
Впродовж. Вигіп§-. Репсііп§-. Рог
дьюринґ ^пендинI' фо:Р
Вигіп^г вживається в розумінні »під час«—

І

іЬе л^^аг — під час війни,
дьюринґ
во^Р
, Регкііп^ — рідкий вираз.
8сгоо§е ап(і Магіеу \лгеге сотрапіоп8 £ог
скрудж енд МаїРдей вє:р компеньонз фо:Р
І йоп’ї; кпо\¥'' Ьо\^ тапу уеаг8. —Скрудж
ай д^н’т
гав мейни иїрз
і Марлей були компаньонами впродовж, я
не знаю кількох, років.
Все в порядку. АИ гі^Ьи
О^лл райт
Американізм : О К
* •
о кей
Все, що потрібно. АИ іЬаІ: опе ^е^иі^е8
о^лл дает ван ріквайрз
В середині. 1') Іп8І(іе — лише в просторовоінсайд
му розумінні • іпзісіе іИе Ьоизе — в сере¬
дині дома.
інсайд дає гавс
2) \\(ііЬіп — в просторовому розумінні для
відаін
позначення часу-й в переносному сенсі.
\Л7’і1;]ііп а тіїе о£ — в середині, однієї мілі
, відаін е майль ув
від (не більше, як за одну милю).
.. ЛЛ/'кЬіп ап Ьоиг— не більше, як за годину
. відаін єн авр
'
\уіі;1ііп ту ромгег — в МОЇЙ СИЛІ
відзін май пове:Р
ЛЛ^ііИіп ту сотргеЬеп8Іоп -—приступно для
- відаін май компрегенш’н
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’■

.1

'

т. .

І

мого розуміння (»в середині« мого розу¬
міння).
Не плутати (іипп§^ ап Ьоиг (впродовж цідьюрині' єн авр
лої години) та шіЬіп ап Ьоиг (в певний
момент, але не пізніше, як за одну годину).
3) А'тісі — в середині багатьох (між
емид
гатьма. Також : атібзі: та атопоемидст
емонґ
Вставати. То §е1; ир.- То гізе
ту ґєт уп ту райз
І ^■еі: ир еагіу іп 1;Ье тогпіп§‘ — я встаю
ай гєт УП уТли ін дзе моТнинґ
ранком рано.
ТЬе 8ип І8 гізіп^ — сонце встає (саме
дзе сун із райзінґ
тепер)
Всірди. Еуегу\уЬеге. Всюди в світі- — еуегуеверигвеТ
ЛУІіеге іп Ше \УОГІб.

ін дзе воТлд
Коипб аЬоиІ;. І Іоокеб гоипб аЬоиІ — я
Равнд ебавт ай лу:кід
всюди дивився.
АЬоиІ;. АЬоиГ іЬе зГгееГз— всюди по вулие авт
дає стрі:тс
цях
В усіх випадках. Аі; а11 єуєпіз (ассоипіз)
.
,
ет о^лл івентс еккавнтс
Іп апу сазе.
ін ейни кейз
.
•
В чім справа? \УЬаі:’8 Ше таиег?
гврт’с дає меттуїР
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Американізм: ^VЬа1■5 їЬе зсоге?
СКоуР

Гадаю, що ] диезз, або: гескоп іЬаі...
ай ґесс рек’н ^ет
Галас. Ро\¥-\л7о\у (американізм)
пов-вов
Гарний. 1) ргеПу — гарненький. Часто по відпритти
ношенню до дівчат: зовнішня миловидність.
Ніколи не вживається стосовно до хлопців.
А рге^у §-іг1 — миловидне дівча,
е притти ґуРл
2) пісе — гарний, милий (до осіб обох станайс
тей, до речей, явищ)
А пісе \уеа1;Ьег Іо бау, ізп'І: ? — гарна
^ найс ведзеїР ту дей, ізн’т
погода сьогодні, чи не так (ізпЧ—із іі: пої?)
3) ^іпе ^— гарний (до людей, тварин, рефайн
чей, явищ).
4) Ьапб^зоте — красивий (тільки до людей)
генсум
5) ЬеаЩіГиІ — прекрасний,
бьютифул
'
Геть. А\^ау. То
а\^ау — пити геть
'
евей ту ґо евей
о££ звучить більш різко й рішуче : Ье о{£
офф
,
бі: офф ^
— забирайтесь геть звідси! 0££ Іітйз —
геть: заборонено.
Офф лимитс
Сіеаг оЩ І — ідіть геть І
клі:р авт
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Годинник. 1) \\^а1;сЬ -- кишеньковий. 2) Сіоск
вотч
клок
— стінний. Аіагт-сіоск — збуджувач
алаїРм клок
Грубий (товстий) 1) ТЬіск — до речей.
\
тсик
А іЬіск Ьоок — груба книжка
е т£ик буж
2) Моїй — до людей
ставт
А зіоиї тап — груба людина
е стовт ічен
І

Давайте (ну мо)

Геї: из. Скорочено: ІеГз та
лет УС
в американському жаргоні:

Іе’з. Геї: те
Іетте
леммі
Нумо співати: Геї из (ІеГз) 8Іп§лет УС (лєт’с) синґ
Дайте мені... Сгіує те. »Сгітте« (амер. 5Іап§ґі в мі
ґіммі
сленґ
— жаргон)
Далі, дальше. 1) РагіЬег — в просторі.
фа:Рдае:Р
її із ‘іагіЬег £гот АидзЬиг^" Іо Уіеппа,
іт із
фрум
ту Вьенне
іЬап Іо МипісЬ — від Авґсбурґа до Відня
даен ту Мьюник
є дальше, ніж до Мюнхена.
2) РигіЬег — в часу.
фуіРдаеР
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N0 £иг1;1іег гетагкз, ріеазе:*— прошу без
но фV:РдаеР ріма.Ркс, пліз
дальших зауважень!
Даремно... іп уаіп.
Деб не було. АпуVVЬе^е еІ8е аз \УЄІ1
ейнигвеїр елс ез велл
Дивись на звороті. Ріеазе іигп ОУЄГ. Скоро¬
чено: Р Т О.
плі:з туРн ^ве:Р
пі ті ^ На двірцях »КТО« визначає—
гаіігоаб ІгапзрогїаНоп оШсе—зал.тр. бюро
Дівчина. Сігі. Поет.: Маіб, таібеп
ґу:Рл
мейд мейден
Дійсно. Кеаііу.
*•
ріелли.
'
Це є дійсно так — іі: із геаііу зо.
ит із ріелли соу
Для. Рог. Для того, щоби — іп огбег іо
ін оРде:Р ту
До. 1) Рух в напрямку до... 1:оVVа^б, іо
товаіРд ту
^апкее Оообіе \уеп1: іо 1:о\уп — Янкі Дудль
Янкі Дудль вент ту товн
йшов до міста. її: із а 1оп§- \уау іо Тірреит із е ЛОНІ вей ту Типпе. гагу — довгий шлях до Типперери (англ.
рейри
пісня)
Сюди належить також: чверть до гь’ятої—
а ^иа^^е^ 1:о £іуе
е кво:Рте.Р ту файв
2) Рух в напрямку до, аж до самого кінця
— 1о, Ніі^.ипіііі. Тії! та иппТбільш акцен¬
ту ТИЛЛ УНТИЛ

тують процес наближення, а іо —
кінцеву точку (див. »Аж до«).
3) Рух в напрямку до, починаючи від пев¬
ного місця: оп 1:0 (ото); бібл. і поетична
он ту онту
форма: ипїо. ТЬе оиііоок от о£ іЬе \¥Іп(5о\^
унту даі автлу:к авт ув дзе виндов
опіо іЬе §агсіеп — вид з вікна до садка
^
онту дає ґа:Рд’н
^ §о іо Мцпісії — я йду до Мюнхена,
ай ґо ту мьюник
Із І1: Ше \уау оп 1:о МипісЬ? — Чи це є
із ит дає вей он ту
дорога (звідси) до Мюнхена?
4) Рух із зовні до середини: іпТо. Не сате
інту гі кейм
іпіо іЬе гоот — він увійшов до хати,
інту дає ру:м
До Ваших послуг... аі: уоигзегуісе (бізрозаі)
*
ет ю:р су.’Рвис (диспоуз^л)
ЛасЛавий до... кіпб їо (кіпб оі уои — лакайнд ту кайнд ув ю
скаво з Ващого боку). До обіду — А-М
.(апіе тегібіет).
ей ем
Добре! ^ДТ'еІІ. Дуже добре — уегу \уе11 але
велл
^
вери велл
оцінка знань: уегу §-ооб. Все є добре —
§■00(4 апб \уе1І! Во\упгі§Ьі; §оо(4.
ґу:д енд велл
Добрий. Сгоо(4 — тільки як прикметник:
ґу:д
а §оо(і Ьоу — добрий хлопець,
а ґу:д
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\¥е11 — як прислівник: Vегу л^еіі — дуже
велл
вери велл
добре.
7 аш (}’т) \¥е11 — я собе почуваю добре,
ай ем (ай’м) велл
Але: добро (іменник) — дооб. Творити
добро — іо бо §ооб. Досить добре — ^ооб
ту ду ґу:д
ґуд

епои^Ь.
енуф

Доброго дня і т. д. бооб шогпіп§- — д. ранку
ґу:д мо:Рнинг
Сгооб бау — д. дня (рідко)
дей
(тооб а£і:егпооп — після 12 годин
афтерну:н
Сооб єуєпіп^- — добрий вечір
івнінґ

(тооб пі^Ьі: — добра ніч
' найт

Довести до відому.

То Іеі кпо\лг.

^
Теі

ту лет н^
лет
кпо\V а — дайте мені про це знати,
н^ ит

те
мі

До Ваших послуг. Аі уоиг вегуісе, бізрозаі.
ет ю:Р суіРвіс диспоузел
Довкола. Коипб. Агоипб. Коипб аЬоик
’равнд еравнд равнд ебавт.
Довкола світу — Коипб Ше шогіб
равнд дзе во’.Рлд

Доглядати.
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То Іоок айег. То 'л^аІсЬ.

ту лу:к афтер

ту вотч

-

Додержуйте... Кеер, 8ІІЄПСЄ — тишу,

кі:п сайленс
огйех — порядок
о:РдеР
реасе — мир
пі:с
Дозвольте мені. АИо^^’ (регтк) те...
V еллав пУіРмит мі
Мау ^ азк уоиг регтіззіоп —
мей ай аск ю:р пу:Рмиш’н
Мау 7 зтоке ? — дозвольте мені палити
■
мей ай см^к\
'
Мау ] зреак уои £ог а тотепі? — доспі:к ю фо:Р е момент
зводьте мені поговорити з Вами на хви¬
лину.
Мау ^ ІгоиЬІе уои — дозвольте мені поай трубл ю
турбувати Вас.
До побачення. Сгооб Ьуе (амер.: §-оосі Ьу)
ґу:д бай
Скороч.: О’Ьуе (амер.) Фамильярно:^ Ьуе/
ґ бай
бай
-Ьуе! 8о ІОПЯ (тим часом),
}’11 зее уои (а§:аіп) ~ ще побачу Вас знову
айлл сі: ю еґейн
'
Зее уои Іаіег — побачу Вас пізніше,
сі: ю лейте:Р
Дорого. Веаг (в точному розумінні слора: куді;ар
пити дорого — їо Ьиу беаг)
ту бай ді:^Р
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Досить. Епои^Ь... в розумінні годі, достатньо,
енуф
ІІ’з (І1: із) епои§’Ь! — годі вже. ] ат оМ
ит’с ит із
ай ем оулд
епои^іі — 'я достатньо старий.
КаШег або ргеїіу, або тібсіїіп^- (амер.)
ра:Дзе:Р
притти
миддлинґ
Сьогодні досить холодно, тепло — І1: із
ит Із
гаїЬег (ргеиу) соїб (\уагт)
бау
к^лд (во:Рм) ту дей
£ее1 тузеїі гаіЬег іИ — я почуваю себе
ай фі:л миселф
илл
досить хворим.
Примітка: епои§-Ь ставйться після, гаШег і рге1:1:у перед тим словом, яке вони
пояснюють.
Дурний. Рооі. СгіббуЬеаб. Роог з1:іск.
фу:л
ґіддігєд
пу:р стик
Дякую. Тйапк уои (уегу тиск); ТЬапкз !
тсенк ю
вери МУЧ
^енкс
/Мапу іЬапкз!
у
мейни ^енкс!
Дякую, ні: по, іЬапк уои
Відповідь на гюдяку — див. “нема за що“
Є. Ткеге аге (із)...
дзе:Р а:Р із
ТЬеге аге тапу іЬіп^-з... є багато речей...
;"
^дзеР а:Р мейну ^инґз
її: із. 1і із ргоуеб — є доведено
ит із
прув’д
її із іо Ье ргоуеб — мусить бути доведено

зо

Жалкую, і’гй (І’т) 80ггу. ] ге§геі.
ай’м ай ем сорри ай.ріґрет
8оггу? — перепитування: прошу? .
' '
Жити. 1) То 1іуе; Чо Ье аііуе. 2) мешкати:
ту лі:в ту бі елайв
Іо гезісіе; Іо (і\уе11 (урочистий вираз),
ту резайд ту двелл; мешкати на квартирі:
іо Іоб^-е
ту ЛУДЖ
Жити з чого. То Иує оп.
ту лі:в он
‘
3.
Соте шііЬ те — ходім зі мною
віда КУМ відз мі .
То^еіЬег — разом з
туґедае:Р
^ .
\
<
■
З Америки... £гот Атегіса
• '
'
фрум емерике
“ Ваших слів я бачу..: ] зее Ьу уоиг \уогбз
ей сі: бай ю'.Р ,во'РДЗ
; > ; “ верху до низу... £гот 1;ор іо ЬоЧот
фрум топ ту боттом
“ давніх давен... о£ оМ
УВ ^лд
^ досвіду (власного)... Ьу або ^гот (о\уп)
V
бай ■
фрУм оун
Ім .
ехрегіепсе
N
іксп^рієнс
І.
“ другого боку... оп іЬе оіЬеГ; Ьапб
'
і; :
ОН, ДЗІ О^Є:^ ГЄНД
“ моди вийшло*.. ОПІ: о£ ^азЬіоп
: ■ і ^ ^т УВ феш’н
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з нагоди... оп іЬе оссазіоп
он
ОКК^ж’н УВ
“ Новим Роком... а Ьерру К'е\у Уеаг
е гепни нью їр
“ приводу.,. аЬоиі ,
ебарт
“ причини... £ог іЬе геайоп
фо;Р дзе рі:з’н
|
середини.-., от о£
авт УВ
“ середини нас... ігот атоп^зі из
фрум ембнґст УС
“ того часу... 5ІПСЄ, £гот, о{ зіпсе
сине фрум УВ сине
“ чого зроблено... табе о£
,
мейд УВ
Вже 3... еуег 8ІПСЄ
єву:р сине
Дивуватися з... То ууопбег (Ье азІопізЬеб) аі:
ту вбндеіР бі: естонишед ет
згоджуватися з... іо сопсепі іо
ту конс^нт ту
З’єднатися 3... Іо Ье ипііеб іо (\уііЬ)
ту бі: юнайтід ту віда
\уііЬ — відтінок дружній, добровіль¬
ний; Іо — офіційний, навіть під при¬
мусом.
Зустрічатися з... іо тееі \уіі1і або Іо соте

ту мі:т відз

асгозз \УІіН
екросс віда

ту кум

Одружитися

Ье таггіесі 1:о (\лп‘1;Ь)
ту бі: меррієд ту відз
див.: з’єднатися з...
Складатися з... іо сопзізі: о£
ту консист УВ
Сміятися 3... іо Іаи^іі аі:
ту луф ет
Сумувати 3... Іо Ье аШісІеб о£
ту бі: еффликтід ув
та
Іо ^тієує
ту ґрі.'в
Робити висновок 3... 1о сопсіибе £гот
ту конкльюд фрум
За 1) ВеЬіпб—за певним предметом, особою,
бігайнд
Не 81:00(1 ЬеЬігкі те
* гі сту:д бегайнд ,мі
2) Аі: — за столом: аі іЬе ІаЬІе
ет
ет дзе тейбль
За браком... £ог ^уап1:, Іаск о£
фо:Р вант (лек) ув
винятком... ехсерС £ог, зауе, Ьиі:,
іксепт фо:Р сейв бУТ
поі, іпс1и(1іп§^
.
нот ІНКЛЬЮДИНІ'
АИ е'хсерї (Ьиі) те — всі за
о^лл іксепт (6ут) мі
винятком мене
всяку ціну... аі: апу гаїе
^
ет єни рейт

...

3

1:0
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Ьу а11 теап8 (всіма засобами)
бай о^лл мі.'нз
За, гроші... £ог са8Іі
фоР кеш
допомогою... Ьу іЬе Ьеір о£ — зображає
бай дає гелп ув
дію, процес
\^іі1і гЬе Ьеір зображає ствовідз
рену ситуацію.
“ ким-небудь послати... іо 8епсі £ог
,
ту сенд фо:Р
“ “ шукати... Іо Іоок (зеагсЬ) £ог
ту лу:к (СV:Рч) фо:Р
“ мій кошт... аі: ту ехрепсе
ат май ікспенс
“ мною... аїіег те
афтеР мі,
“ моїм годинником... Ьу ту \^а1:сЬ
бай май вотч
“ наказом... Ьу огбег
бай о:Рде:Р
“ ради... іог опе’з 8аке
фо:Р ван’з сейк
£ог уоиг о\л7п заке — ради Вас
фоР ю:Р овн сейк
самих
“ те що... іог

фо.Р

“ умовою... оп солбіиоп
он кондиш’н
ипбег зисЬ сопбіпопз
унде:Р, суч кондиш’нз

—

за таких
[умов

За фахолі... Ьу ргоі^еззіоп
бай профеш’н
“ шклянкою чаю, вина...

а сир о£ Іеа
овеР е КУП ув ті:
о£ ^уіпе
вайн
£ог
фо:Р
(Ді^ег) бау
(афтеР) дей
оуєг

ОУЄГ а §1а88
ґлесс
Дякувати за... Іо іЬапк
ту тсенк
День за днем... бау Ьу
дей бай
Краще за... Ьеиег Лап
беттуР дзен
Крок за кроком.зїер Ьу віер
степ бай степ
Один за всіх... опе Гог а11
ван фо:Р о®лл
Старше за... оібег іЬап
оуЛдеіР даен

Завжди... А1\уау8. На завжди: £ог
о^лвейз

єуєг

фо:Р еве:Р

Занадто. Тоо тисЬ ; оуегтисЬ. Занадто пізно:
ту:
Іоо 1а1:е
ту: лейт

МУЧ

ове:Рмуч

' .<

Занятий. Ви8у. ^’т Ьи8у — я є занятий.'
бизи ай’м бизи
‘
Заняття. Оссираїіоп." Ви8Іпе88. Ви8Іпе88тап —
окьюпейш’н бизнез
бизнесмен
' ділець.
Л\7'ЬаІ’8 уоиг оссираііоп? — Яке Ваше загвот’с ю:р окьюпейш’н
няття ?
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Запізнитися. То Ье Іаіе

Ехсизе ту Ьеіп§- Іаіе — пробачте моє
ікскьюз май бійні' лейт
'
спізнення.
Застудитися. То саісЬ соМ. Я застудився —
ту кетч к^лд
^ саи^Ьі соМ.
ай кафт коулд
Збліднути. То ^^ОVV раїе. Не дгеш раїе— він
ту ґров пейль гі
ґру пейль
Збиратися. То Ье доіп^. То Ье аЬоиІ (негайно
ту бі: ґоіні' ту бі: ебавт
збиратися).
Но уои кпоVV ллгЬаІ; Рт ^оігі^" іо зау? —
ду ю
ноу гвот айм ґоіні' ту сей
чи ви знаєте, що я збираюся сказати?
] \^а8 аЬоиї Іо- шгіїе уои — я саме збиай воз ебавт ту райт* ю
.
рався Вам писати.
Звертати увагу. То рау аиепііоп. Не звертай'
ту пей еттенш’н
те уваги — бопЧ рау аиепііоп; пєуєг тіпсі
д^н’т
невеїР майнд
зверніть увагу: тіпб
Звичайно.
соигзе. 8иге. 8иге1у, іпсіеесі. То
ув коїРс шьу:Р шьуіРли індіїд
ту
Ье зиге. Чи Ви це знаєте? Звичайно, так:
бі: шьуїР
Во уор кпоуг І1;? 0£ соигзе (зиге, зйгеїу)
Ду ю
Ноу ит
] бо.
ай ду
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1і
а Vе^у пісе ігір, іпбеесІ — це була
ит воз е Бери найс трип
дуже гарна прогулянка, звичайно (іпбееб
ствиться на кінці речення).
Згідно 3... Ассоггііп^ їо...
екко:Рдинґ ту

Здається мені... МеіЬіпкз

мет^^инкс
Здивування, Д^опбег, тагуеі, авІопізЬтепІ:, ЬелуіИегтепІ, зигргізе. Вигуки здивування:
іпбеесі! геаііу! Ітооб (Ьеауепз, ^тасіоиз)! Ву
7оуе! Сгоб зо!
а бау! Веаг те! Огасіоиз дообпезз! Віезз ту Ьеагі! »НоііуІоііу!«

Зимно. її І8 соМ.

ит із кЗуЛД
Зловживати. То їгезраззе опуоиг їіте (часом)
Ту треспес он ю:р тайм
раїіепсе (терпінням)
пейшенс
*
Злодій.'ТЬіек 81ап§-: »8Ьор-1і£іег«,»Са1:4)иг§-1аг«,

^і:ф
»Ві11 8іке8с<, »^аск 8Ьеррагб«. Кишенько¬
вий злодій: ріскроскеї (ріскригзе)
пикпокет
Знайомий (мій). Му ас^иаіп1:апсе. Ап ас^иаіпмай еквейнтенс єн еквейнїапсе о£ тіпе.
тенс ув майн
Значення. Меапіп§,
мі:ніні'
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Яке значення цього' слова?
теапіпро£ іЬіз \^ог(і?
®
\
МІГНІНІ'

УВ

Зовні. Оиїзісіе.

\^Ьа1:’8
гвот’с

Ше
дзе

.

дане во:рд

увтсайд

Зовсім ні. N01: аі: а11.

нот ет о®лл
^ ат поС аХ а11 азІюпіеЬесі — я зовсім
ай ем
естониш’д
є здивований.

не

Іде дощ, сніг, град. її гаіп8, 8ПО\У8, ЬаІІ8.

ит рейнз СНоуЗ гейльз
І так далі. Апб ^ оп (еіс)
енд с^ он (ітсетре)

Кажіть це кому іншому. Теїі іі іо іЬе тагіпез! Іі’з £ісіс11е-сіе-сіее!

Кажуть, що... Реоріе зау, ЦіаІ... Опе зауз. її
пі:пл

сей, дает
,

ван сейз ит

із заісі.
із сєд
Казати. То Іеіі. То зау.
Після Іеіі не ставиться Іо: Ье ІоМ те —
гі тбулд мі

він сказав мені (а не: Ье ІоМ Іо те).
Після зау завжди ставиться Іо: Ье заісі Іо те
— він сказав мені.
гі сєд ту мі
Чужа жива мова ставиться після зау і не
ставиться після іеіі:
Не заісі Іо те »Нолу сіо уои сіо, 8іг?«
гі сєд ту мі
гав ду
ю
ду сє:р
Він сказав мені: »Як Ви ся маєте, сер?
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Клянуся. Ву'7оуе, Сгеогя;-е, Ьеауеп! — Юпитебай джоїв джоРдж гев’н
ром, св. Юрієм (англ.!), небом.
Кожний. Еуегу. ЕасЬ. Апу.
ейвери
і:ч ейни
.Еуегу бау — кожного дня.
ейвери дей
Васії визначає »кожний із«: еасЬ о£ уои
і:ч ув. ю
кпо-^у, іЬаі:... — кожний з вас знає,
ноу дает
Апу часто замінює еуегу. Апу рирії —
кожен учень.
ейни пьюпил
Коли. \¥1іеп. Аз.
гвен ез
, \\/’Ьеп біб уои соте їо Оегтапу? — Коли
гвен дид ю
КУМ ту джуїрмени
'
ви приїхали до Німеччини?
Аз має
Не £е11
гі фелт
хворів,

значення »в той час, коли«.
іИ аз Ье \уаз іп Егапсе — він заилл ез гі воз ін френс
коли він був у Франції.

Котра година?

\У’Ьа1: о’ сіоск іі; із? ^ЛГЬаІ’з
^
гвот о клок ит із
гвот’с
іЬе сіоск? \УЬа1: Ііте іі із? Но\у Іаіе іі із?
дає клок
гвот тайм ит із гав лейт ит із

Котрий... \¥ЬісЬ. В живій^ мові часто пропугвич
'
скаєть'ся: ТЬе Ьоизе (\уЬісЬ) ] Ьои§'Ьі; —
дає гавс
гвич ай бо^т
дім, що я ,його купив.
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Котрий з вас? ^V11іс11 о{ уои?
гвич УВ ю
Кохати. То Іоуе. То асЗоге
ту лув
ту едо:Р
То айоге — вищий ступінь кохання.
Кохатися. То Ье іп 1оуе луіїЬ
ту бі: ін ЛУВ віда

Краще пізно, ніж ніколи.
пєуєг

ВеПег Іаіе іЬап
беттет лейт дзен

нейве:Р

Крізь.

ТЬгои^Ь (амер.: іЬги) Ву Т11VVа^1;
екросс ^ру
бай т^^воРт
Асго88 позначає собою процес проходжен¬
ня через певний простір з початку й до
кінця: аСГ088 Ше гіуєг — крізь (через)річку.
ДЗе риве'.р
ТЬгои^Ь позначає собою в просторі й
в часу не тільки проходження з по¬
чатку й до кінця, але й поширення,,
розповсюдження. Стосовно до осіб позна¬
чає посередництво:
ТЬгои^Ь іЬе \уЬо1є Ііте — протягом
тсру
дає г^л тайм'
всього часу.
Вітйе 8рее(і 1;Ьгои§^Ь
— 25 МРН —
ліміт спі:д ^ру тавн—твенти файв емпіейч
ліміт швидкости через місто — 25 миль
що години.
}
аЯібауіІ; £гот Сапаба
їИе
ай ґот єн еффидейвит фрум кенеде ^ру дає
ІІкгаіпіап Ке1іе£ Соттіиее—я дістав афюкрейніен релі:ф КУМІТІ
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Асго88.

фидавіт з Канади через посередництво укра¬
їнського допомогового комітету.
Т1ігои§-Ьои1: — підсилене іЬгои^Ь.

^руовт
Ву має значенн'я »уіа«: ^ \уеп1; іо Уіеппа
ай вент ту Вьенне
Ьу МипісЬ — я поїхав до Відня через
бай Мьюник
Мюнхен.
Крім. Ехсері:. Виї:. 8ауе.
іксепт 6ут сейв
х\І1 ехсері (Ьиі) те — всі крім мене,
о^лл іксепт 6ут мі
8ауе вживається рідше, переважно в літе¬
ратурі.
Крім того. Ве8І(іе8. ^иі^е а8 'лгеїі. Могеоуег.
бісайдз квайт ез велл моуровеї^
Оиі оі Оуєг апсі аЬоуе. Ве8Ібе8 і ^иі^е аз.
авт ув ове:Р* енд є6ув
\уе11 вживається для підкреслення вклю¬
чення ^чогось до числа інших. (»Не тільки
але й...«) Всі інші вирази виключають
предмет (особу) з числа інших.
Не \уа8 а СІІІ2ЄП о£ Еп^іапб апсі Ье8Ісіе8 іі а
гі воз е сит.ізен УВ івґленд енд бісайдз ит е
ВгііізЬ оШсег — він був англійський гробритіш оффисе:Р
мадянин, але й крім того — бритійський
офіцер.
ТЬеге"" \уеге Еп^’ІізЬтеп апб тогеоуег
Дзе:Р
веР
інґлішмєн
енд моурове.Р
Сгегтап8 Іоо —Там були англійці й крім;
джеТменз ту:
того також (іоо) німці.

^
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Легкий. 1) На вагу:

АІі^Ьі: 8І:ер—легкий
лайт е
степ
крок
2) для .розуміння: еаяу.
ї:зи
Епя^ІізЬ із ПОІ: Vе^у еазу. Англійська мова
інґліш із нот вери ї:зи
'
легкою.
Таке І1: еазу — беріть це легко!
тейк^ит ї:зи
Легка рана (мало важлива): а зІі^Ьі: шоііпб
легкий тютюн; а тіїсі ІбЬассое майльд тоб^кк^
Лиха година! (вигук). Соп£оипб ії... ВатпесІ іі:
’ ч
конфавнд ит демнід ит
(ніколи не пишеться, замінюється б... к)

Люба (моя). (Му) багііпц-, з\^ее1;1іеагІ: Ьопеу.
май да:Рлинґ

Мабуть.

МауЬе.

мейбі

РегЬарз.

сві:тга:Рг гVней

Амер.

ПV:Ргепс

від тауЬе-»теЬЬе«. Наріу
миббі
гепли
Мавпа. Мопкеу. Аре.
мункей
ейп
Аре — людиноподібна мавпа.
Маєте! (Вигук)... ТЬеге уои аге!
дзе:Р ю а:Р

Майже. Аітозї. ^^Nеа^1у. АЬоиІ:.
о^лм^ст ні:рли
Майте на увазі. Міпб!
майнд
Малий. Ьіиіе. 8та11,
литтл смо^лл
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ебавт

скороченння

Ьіиіе вживається як прикметник: іЬе ІМе
литтл
,§\г\ — мала дівчинка.
8та11 вживається
ґу:рл

і як прикметник (лише до речей: а зтаїї
е смо^лл
Ьоизе) і як прислівник — іЬе Ьоизе із зтаїї
гавс
дає гавс із смо^лл
(а уегу зтаїї опе)
е вери смоалл ван

Мало. ЬМе Ре\^.

литтл фью
Ре\¥ є протилежне поняття до тапу і вжи' вається в тих випадках, коли предмети
можна перерахувати по одинці. Ьііііе є
протилежне поняття до тиск і вживається
тоді, коли перерахунок по одинці є немож¬
ливий.
’
Ткеге аге опіу
Шіп^з, \^1ііс1і ^ ат
даеР ^а:Р ^нли фью ^инґс, гвич ай ем
ітегезіесі іп — є (ікеге аге) лише (опіу)
інтерестід ін
мало річей, в яких я є зацікавлений (звер¬
ніть увагу, що »іп« поставлене є на кінці
— це т. зв. »еп(із1іійіпц-«, замість »іп \уЬісіі
^ ат...)
ендшифтинґ

•

Не ^оі: ІіШе топеу Іазі: уеаг — він мало
гі гот литлл МVней ласт ії:р
дістав грошей останній рік. (»Гроши« є
збірне, загальне поняття, ітому поставлене
»1іи1е«. Як би було »марок5< або »пенсів«
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(англ. монета), то ми би сказали: £е\¥
тагкз (ог репсе).
маїРкс о:Р пенс)
Пор.: Ье
а ІіШе топеу — він трохи
гі ґоТ е литтл муней.
заробив грошей.

Мандрівка... }оигпеу, уоуа§-е (по морю), іга-

джУїРней войедж
треуеіііпд (процес). Мандрівник: 1:гауе11ег, —
велинґ
тр^веллер
§1оЬе-1:гоиег.
ґл^б троттер
Мене це не обходить. ^ с^п'ї: саге £ог...
ай д^н’т ке:Р фо:Р

Мені слід було би подумати.
тсо^т

Мені треба часу.

]

ай

зЬоиІсі
шу:д

Ьауе
гев

1

]

зЬоиИ Ііке ііте.

ай шу:д лайк тайм
Між. 1) Веі:\уееп (між двома... Нім. “2\уійсЬеп“).
бітві:н
2) Атоп§- (між багатьма. Нім. »ип1:ег«)
емунґ
3) Атіб або атібзі: (в середині нас)
емид
емидст
ТЬеге із по ипбегзіапбіп^ роззіЬІе Ьеілуееп
^е: із но УНДерСТеДИНҐ
ПVССІбЛ бітвіїн
іЬе Базі: апб іЬе \У’е8І: — не може бути
дзі і:ст енд ^е вест
жодного порозуміння між Сходом і Заходом.
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ЛІУе аге Ье.1;\¥ееп 1:Ье Ьаттег -аікі іЬе апуіі
ві аїР
бітвіїн дає геміуіур енд даі енвил
— ми є між молотом а ковадлом. ТЬеге

дзеР

аге по сгітіпаїз атоп^ из— між нами неа'.Р ноу криминелз емонґ ус
має злочинців. Ве1;\уееп Іллго зіооіз — між
двома стільцями.

Між іншим. Ву Ле игау. Ву іЬе Ьу.
бай дає вєй бай дає бай
Між тим. Меап\уЬі1е. \У^Ьі1е. ШЬіІзІ;.
міїнгвайль гвайль гвайльст

*

Місто. То\уп. Сіїу
тавн сити
То\уп є малє місто, сііу — вєликє. Між
словом сіїу й назвою міста ставиться приімєнник о£: Ійе сііу о£ Ьопсіоп, Nє\V-^о^к,
дає сити ув Лундон, Нью-йо:рк

Вегііп, Рагіз.
Бу:Рлин,

П^рис

Мішанина.' Міхіиге. Безнадійна мішанина, хаос:
МУКСчо:Р

Ьеііег-зкеїіег,

'

Ьигіу-Ьигіу,
Ьиггу-зсиггу.
гєльтє:р-скєльтє:р гурли-бурли гурри-скурри

Ьід^іеау-рід-діеау.

гіглдГ-піглді
Мовою. Іп (ІІкгаіпіап. Сіегтап, ЕпягІізЬ, РгепсЬ,
ін юкрєнієн джє:Рмєн інґліш фрєнч
ЗрапізЬ, Киззіап, РоИзЬ) Іап^иаде — украСПЄНІШ рУШУН
поліш лєнґвидж
їнською, німецькою, англійською, францу45

зькою, еспанською, російською, польською
мовою.
Могти. 1) Бути спроможнім, уміти — сап (іо Ье
аЬІе).
кен ту бі
ейбль
2) Мати дозвіл — тау (їо Ье а11о\^е(і, регтіпеб).
мей ту бі: еллавед путмиттед
^ пєуєг сап (^ ат поі: аЬІе) іог^еі: Ьіт —
ай нейве:Р кен ай ем нот ейбль фоіРґєт гим
я ніколи не можу його забути.
Не сап
І
гі кен
8\уіт, 8Ье сап бапсе — він вміє плавати,
свим, ші кен дане
вона танцювати.
Уои саппої
Іо 8сЬоо1 — ви не можете
ю кеннот ґо ту ску:л
ходити до школи (зверніть увагу, що сапПОІ: пишеться одним словом. Скорочено:
сап’ї — каїнт).
А тап тау Ье гісЬ, апб уві поі: Ьарру —
е мен мей бі: рі:ч енд йет нот геппи
людина може бути багатою, а все ж таки
не шасливою. Мау ] §-о оиі? Чи можу я
вийти.
мей ай
авт
Минулий час 1) Від сап... сопіб
куд
2) Від тау... ті^Ьі.
майт
Мау і ті^Ьі: в теперішньому часі зо¬
бражають також можливість, при чо¬
му ті^Ьі — слабішу ніж тау. Уои тау —
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ви могли би, уои ті§1і1; — вл могли би (в
крайньому разі).
Мусити. 1) Під певним примусом (закона
природи); гпизі:, Іо Ьауе іо, їо Ье оЬІі^еб,
муст
гев
ту бі: оублайджід
Іогсеб) - бути повинним. (НІМ. »ТПй58ЄП«')
] Ьауе Іо бо І1; — я мушу це зробити (} ат
оЬ]і§^еб Іо бо іі).
Уои тизі; бо
— ви повинні це зробити,
ю муст ду ит
А11 теп тизі біе — всі люди мусять (поо^лл мєн МУСТ дай
винні) вмерти.
2) Мусити, як певний моральний обо¬
в’язок (нім. »8о11еп«): зЬаІІ.
Уои зЬаІІ Ьопоиг (ам.: Ьопог) уоиг і^аіЬег
ю шелл гоноїР
ю:Р фа:дзе:Р
апб уоиг тоїЬег — ви мусите поважати
енд ю:Р муідзр
батька й вашу мати.
М’ясо. 1) Як харчовий тваринний продукт —
теаі: (мі:т).
2) В розумінні »плоть« і м’якіть овочів
і городини — Ве8Іі (флеш).
То СОП8І8І: о£ ВезЬ апб ЬІооб — складатиту консист ув флеш енд 'блу:д
ся з плоті й крови. ТЬе
о£ а реаг І8
дзе флеш УВ е пе:Р із
а уегу 8^уее1: опе — м’якіть груши є дуже
е в^ри сві:т ван
солодкою.
На. І. В просторі. Оп та ироп.
он
УПОН
Це є цілковіто тотожні синоніми. Проте
ироп має по-перше більш урочистий ха47

рактер, а по друге вживається в інтересах
ритму в римованій мові:
Уапкее Воойїе \\геп1; 1;о 1;о^лп1
янкі:
ду:дл вент ту тавн
ХТроп а Иїііе ропу
Vп6н е литтл поуни —
Янкі Дудль їхав до міста на малому поні.
На базарі... аі: Ше тагкеї:
ет дає маїРкет
вільному повітрі... іп гЬе ^еп (£ге8Іі) аіг
ін дає ^п'н фрєш е®'Р
випадок... іп сазе, 8ирро8Є(і
ін кейз суппоузід
вулиці... іп іке 8ІГЄЄІ: (зустрінути когось)
ін дає стрі:т
оп Іке 8І:гее1; (дім на вулиці)
он дає стрі:т
дерево... іпіо а Ігее
інту е трі
землі,., оп еаПк
он V:Ртс
морі... а1: 8еа
ет сі:
небі... іп Іке кеауеп (зку)
ін дає гев’н
(екай)
селі.... іп іке соипігу
ін дає кунтри:
стіні... аі (ацаіпзі:) іке луаіі
ет (еґЬйнст) дає во®лл

11) в часу... аі

аі \уаг — на війні; аі Скгізітаз — на
ет во^^Р
ет крисмес [Різдво.

аі ргезепі: — на цей час;

.

ет презент
на завжди... іог еуег
фоГ^ евеїР
прощай на завжди — £аге\^е11 £ог
єуєг!
фаіРвелл
мою думку... іп ту оріпіоп
ін май опіньон
мою користь... іп ту іауоиг.(амер.:
£ауог)
ін май февУїР
пару днів... £ог зоте бауз
фо'.Р сум дейз
перший час... іог іЬе £іг8І Ііте
фо:р ^е фугРст тайм
Відповідати на..« іо ап8\уег іо
ту ансУ:Р ту
за... £о ап5\уег £ог (фо:Р)
Ділити на... Іо ДІУІДе іпіо
ту дівайд інту
Дивитися на... їо Іоок (\уа1:сЬ) од
ту лу:к (вотч) он
'
Примітка;: То Іоок £ог — шукати
Довіряти на... Іо Ігизі іп, (1:о)
ту труст ін ту
Іо геїу оп
ту рілай он
Іо Ье соп£і(іеп1: о£
ту бі: конфідент у в
Надіятись на... 1:о Ьоре £ог
ту г^п фО'.Р
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Навпаки... Оп іКе сопігагу.
іЬе геуег8е—
он
контрери джуст дзе рІУіРС
як раз навпаки.
'
Над... 1) АЬоує .(в просторі й в переносному
‘ ебув
розумінні)
• ТЬе Ьеауеп аЬоуе и8 — небо над нами
дає гев’н
УС
АЬоує іЬе Іеуеі — над рівнем
дає левел
2) Веуопсі (частіше ;В переносному сенсі),
бейонд
: Веуоскі теавиге — по над міру
мейж’р
/ ,3) оп (згляньтесь над тими, хто страждає*
'
он
■
§еі (ЬаУб) сотра88Іоп (рііу, тегсу) оп а11
ґет
гев
комп^ш’н пити мУїРси он о®лл
8иНегіп§‘
суфферинґ
На пам’ять... Ву Ьеагі:
І
бай га:Рт
N
Напевно... Рог сеПаіп. Сегіаіпіу
фо:РІ су'Ртейн. суРтенли
Нарешті.. Аі; 1а8І:
ет ласт
Наскрізь... ТЬгои^Ь апб іЬгои^Ь.
^ру
енд
^ру
^ >уа8 угеї іЬгои^Ь апб іЬгоидЬ — я наай воз вет
[скрізь був мокрий.
Настрій. Нишог. Мооб. Тетрег. Врігії:. То Ье
гьюмоїР му:д
темпе:Р спіріт ту бі
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іп Ьі^Ь зрігііз — бути в доброму настрою,
ін гай спірітс *
ІИ-Ьишогеб — в поганому настрою. Також:
і • илл-гьюморід
>
’
Ьаб-Іешрегеб. V
.
бед темгіеред
: '
Наче-б то. Аз. Тіке. Ьіке^^ізе. Аз іЬои^Ь.
ез лайк лайквайз ез Д?оу
ТЬе Іеа із Ііке ^Vа1:е^ — чай є наче б то
дає ті: із лайк воаТе:Р
[вода.
Аз І1; ЛVе^е — наче б то. це було,
ез ит ве:Р
Не (робіть) і т. д. Оо поі: або
,
. \
ду нот
Доун’т
'
Не звертайте уваги..., боп’ї тепііоп и NеVе^
тіпб
м^нш’н ит нейве:Р
майнд
Не кажіть мені дурницк.. бопЧ 1е11 те ііЬз
(іаігу Іаіез).
.
телл мі фібз
фе:ри тейлз
Не мучте себе... боп’ї: мгоггу!
;
ворри
^
Не -сердтесь... бопТЬе ап^гу; бопЧ Ье сгозз
аі (ет) (амер.)
бі енгри
кросе
Не поспішайте... боп’І Ье іп Ьиггу (гурри)
Не більше як. Вагеїу.
бе:Рли
Небо... 1) 8ку. Вйдиме небо над нами. ТЬе
дає
'
екай
Іагк іп іЬе зку — жайворонок у небі
ла:Рк ін дає екай
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2) Неауе^. В духовному розумінні. Оиг
гев’н
авр
РаШег \уЬо агі іп Ьеауеи —Отче наш на
фа:^е:Р гу а:Рт ін гев’н
- '
небі.
Негайно. Аі опсе. Іпзіапйу. Іттебіаіеіу. Кі^Ьі:
ет ванс инстентли
іммідіетли райт
;а,\уау. Іп а зі££у. N0 зоопег заіб іЬаІ бопе.
евей ін е джиффи
Ве£оге опе сап зау »^аск КоЬіпзоп«.
Негайно розпочати щось:

іо Ье аЬоиІ:, іо
ту бі: ебувт ту
Я саме збирався ска-

Ье оп іЬе роіШ: о£.
бі: он дає пойнт ув
зати Вам'— І \уаз аЬоиІ: (оп іЬе роіпі) 1о
ай воз ебУвт он дає пойнт) ту
і
Іеіі уои (о£ Іеіііп^ уои)
телл ю Ув теллинґ ю
Незабаром. Іп а Ікііе угЬіІе
ін е литтл гвайль

Не зважаючй на... 1) Іп зріїе о£. Іп зрке о£

. ін спайт УВ
ту \уагпіп§ — не зважаючи на моє попе* ■ май ваіРнинґ
редження.
2) Везрке. Не зважаючи ні на що. Іп Шз
діспайт
ін гиз
о\Vп безріїе — собі на зло.
овн
2) Nо£VVІ£Ьз1;ап(ііпд — вживається в листунотвідастендинґ
ванні.
4) Бюг. В звороті: £ог а11 Шаі; (не зважафо :Р
о®лл дзет
ючи на те все).
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Не звертайте уваги. Кєуєг тіпсі! ,

нейве.'Р майнд
Не має' (сумніву)... ТЬеге із ію (сіоиЬі:)
дае:Р із ноу давт
Нема за що. (Відповідь на подяку): N0 іЬапкз
^ ^
^
но т£енкс
(іог те). Воезп’І: таНег. N0 та^ег. ВопЧ
фо:Р мі
дузнт метте:Р н^ мєттєр доунт
тепііоп іі. N01 а1 а11. Але не: ріеазе.
менш’н ит нот ет оалл
плі:з
Не подібно до... ІІпИке.
унлайк
Ппііке те Ье із уегу 8Ігоп§-. — Він є ду¬
мі гі із вери строні"
же міцний, не такий, як я.
Не своєчасно... АИ (ті8=) Іітеб. Аііег теаі:
афтеР мі;т
*
тизіагсі. — Після мяса горчиця.
мустард
Не систематично. Ву Віз апб зіагіз.
бай фитс енд ста.Ртс
Не \уогкз Ьу... — Він працює несистема¬
ті воіРкс бай
тично.
Не так, як. N01 зо, аз.
.
8Ье із поі зо оИ аз ]. — Вона не така
ші із нот соу оулд ез ай
стара^ як я.
Не хвилюйтесь. Таке іі еазу, Ноп І Ье ехсіїеб
тейк ит і:зи доун’т бі: іксайтід
Не що давно. 0£ Іаіе.
'
:^УВ лейт
Нижче. Ве1о\у та ЬепеаіЬ є синоніми,
білон
беніїтс
.
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ПпсЗегпеаШ є урочиста форма ЬешеаШ. :!
ундерні:тс
Нісенитниця. Коп8еп8е. НитЬид. РівЬ ап4
, нднсенс
гулібуґ
^цзЬ!, іН(іШе-£а(і(і1е. рІарбооШе ■
Нічого іншого, як. АпзгіЬіп^ Ьиі:.
ейни^инґ бУТ
і
Новини. Ме\У8. Апу пе\У5? — є новини?:
ньюз ейни ньюз
N0 ПЄ\У8 І8 §-00(І пе\^8.^—ВІДСУТНІСТЬ НОВИН
н^ ньюз із ґу:д ньюз
є добра новина (зверніть увагу: не »аге«
а »І8»).
О (другій годині).;. Аі (ІХУО) о’сіоск (точно)
ет ту о КЛОК
'
Ву 1\\ю о’еіоск (менш точно), аЬоиі (і\уо);
бай
ебувт
о’сіоск — приблизно.
1
Обережно! Таке саге! Ьоок оиі! Торк вЬагр!
тейк кеіР
лу:к авт
.
Ве саге£и1І!

Обідати. То (ііппег.і

ту динне:Р
'
, І.
Одного разу.’Опсе. Опсе ироп а Ііш'е. ^
ванс ванс упон є тайм ,
ТЬеге 1іуе<І (угав) опсе (ироп а йте) ...
■ дае:р
,, воз .
:
Жив (був) ,одного разу...
/
Одружитися. Кому: Іо Ье щаггіеб (о
ту бі мерриед ту
з ким:То-Ье гааггіе<і \уііїі
:
;
і
■
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,і:,::'гВІДЗ

..Гл:м:,) '

Неодружений: иптаггіесЗ. Старий холостяк
унмерріед
— оісі ЬасЬеІог. Стара діва — зріпзіег.
булд бейч’леР
спинстеїР
Орудний відмінок (грам.) Твориться за допо¬
могою Ьу та тіЬ. Ву описує певну дію,
бай
віда
а дуйЬ — створену ситуацію. ТЬе уіііа^е
.
дає виллейдж
І
І8 зиггоипсіеб
ігеез — село обсаджене
із сурровндід віда трі:з
деревами. Оиг уі11а§’е \уаз зиггоипбеб Ьу
авр
во*з
бай
Іііе роїісе. ,
Осел. Вопкеу. Азз (скорше в переносному сенсі)
дVнкей есе
Осінь. АиШтп. Раїї (амер.)
оат’н фоалл
'
Оскільки я знаю. Аз £аг аз ^ кп^. Рогаи^Ьі
^ кпо\у.
ез фа;Р ез ай н^ 'фо'.Р о:т
ай ноу
Останній. Вазі. Вазі поі Іеазі: — останній по
уласт ласт нот лі:ст
місцю, але не останній по значенню.
Отже. ТЬегеіоге. 8о.
дае:Рфо:р соу
Очевидно. Еуібепііу.
евидентли
/
Очевидна справа: а таиег о£ соигзе.
іе меттеїр УВ КОІРЄ , і
:
Пара. 1) Раіг — пара взагалі. ^ н
5^

2) Соиріе — подружжя^ але може інколи
коїпл
*й »раіг«
3) Вгасе — пара птиць, пара волів
брейс

Певний час.

- .
гвайль
Акег біппег зії а ^V11І1е, аГіег зиррег \¥а1к
афте:Рдинне:Рсите гвайль афтеїРсУппе.'Рвоаїс
а тіїе. По обіді сидіть певний час, по ве¬
чері зробіть прогулянку в одну мілю.
Перед. 1) Ве£оге — в просторі й часі: Перед
біфоїР .
Р. X. Ве£оге СЬгізІ: — В. С.
крайст
бі сі
2) іп £гопі о£ — в просторі
фронт УВ
\
3) Еге — застаріло. Лише в мовних звоеб:р ротах еге 1оп§, еге по\у, еге ГІііз
'
лонґ
нав
даис
Півгодини. На1£ ап ііоиг
га;ф єн авр
Під. ІТпсіег, В просторі й в переносному сенсі,
Унде:Р

Під столом — ипбег іЬе ІаЬІе. Під врадае тейбль
жінням — ипбег іЬе ітргеззіоп
даі импрещ’н
Підчас. \¥Ьі1е. \У^1іі1з1:. Меап^^ЬіІе.
- гвайль гвайльст міїнгвайль >
Підлітки. Теепз {між 13 і 19 роком, бо назви
ті:нз
цих чисел закінчуються на іееп). ,
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Після. А£іег. Після обіду — по обіді — іп іЬе
афте:Р
.
ін даг
айегпооп. Скорочено: Р. М. — (розі тегі- афте:Рну:н
пі ем . .
біет). Негайно після, або в самий момент:
оп. Оп ЬІ8 аггіуаі.
он он гиз еррайвел
Піч. 1) 8іоуе (голяндська, чавунова)
стоув
2) ОVеп — велика піч для хліба
оув’н
Пішки. Оп Іооі. Рідше (американізм): Ьу іооі.
он фу:т
' бай фу:т
Але не: іо іооі
ту фуїт
По... По два, по десятку... Ьу І^оз, Іепз
бай ту:з тєнз
“ залізниці... Ьу ігаіп
бай трейн
“ морю... Ьу зеа
бай сі:
“ одинці... опе Ьу опе
ван бай ван
“ черзі... Ьу Іигпз
бай туїрнз
Чверть по пятій... а ^иа^1ег разі £іуе
. .
е квортер паст файв
Повз... А1оп§. Аіоп^^зібе. Разі
елоні* елонісайд паст
ТІїе зЬір заііеб а1оп^,(а1оп^?8Ібе) іЬе зЬоге
дає шип сейлід елоні" елоні'сайд дає шоір
— корабель плив повз беріг.
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ТЬе зоШіегз £і1е(і разі: іЬе соїопеї — еолдає соуЛджеіРз файлід паст дає КV:Рнєл
дати пєрєходили повз полковника.
Подібний до. Ьіке. Е^иа1. Зітіїаг. 0£ іЬе зате
лайк іквел сімілєр Vв дає ' сєйм
кіпсі, Іо Ье Ііке — бути подібним до
кайнд ту бі лайк
Подобатися. То Ііке. То Ье £оп(і о£
ту лайк ту бі: фонд ув
/
Мені більше подобається: ] Ііке ЬеПег, а
нє І Ііке тоге.
ай лайк 6єттє:р
^ ат £оп(3 б£ бапсіп^, зрогі, іґауе11т§’ —
ай єм фонд УВ дансині* спо:Рт трєвєллині*
я люблю (мені подобається) танцювати,
спорт, мандрівка.
По за. Веуопб. По за всяким сумнівом ^
бійонд
Ьеуопб апу боиЬі:
єйни давт
Помалу... Ву апб Ьу
'
бай єнд бай
Поспішати. То таке Ьазіе. То Ьазіеп. То Ье
ту мєйк гєйст ту гєйст ту бі
іп Ьиггу (Ьазіе). То Ьиггу. . «
ін гурри гєйст ту гурри
Чому ви так поспішаєте? ЛУ^Ьу аге уои іп
зисЬ а Ьиггу
гвай а:Р ,ю ін
суч є гурри
.. :
5
Нє поспішайте: бопЧ Ьиггу!
Доунт гурри
Спішіть! Маке Ьазіе !
^
мєйк г^йст
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Поступово. Пгасіиаііу/ ЬіШе Ьу ІіШе. 8іер(ЬіІ)
ґрейдюелли литтл бай литтл
Ьу 5Іер (Ьк).

Пбтреба, потребувати. N006.

'
ні:д
їй не треба було приходити: зЬе пееб поі
соте (кум).
ші ні:д нот
Це не потрібує дальших пояснень: к пеебз
ит ні:дз
по їигіЬег ехріапаїіоп (в безособових рено фуіРдаеіРЛкспленейш'н
,
ченнях — пеесіа, в інших — пееб).
При. СІ08Є. Меаг. Ву.
;
кл^з ні:Р бай
При собі: аЬоііі. ^ Ьауе по топеу аЬоиІ те
ебавт ай гев но муней ебавт мі
— я не маю при собі грошей.
' *
Нау0 уои а репсії аЬоиІ уои?—Чп маєте
гев
ю е пенс’л ебавт’ ю
'
при собі оливця? '
Принаймні. Аі Іеазі.
:
, ет лі:ст
'
'
Про. АЬоиЬ Оповідання про тварин — а віогу
ебавт
е стори
аЬоиІ: іЬе апітаїз./
- \ ^
даі енімелз'
Продовжувати. То ^о оп,
.
ту йу би
Не ^Vеп1; оп \угкіп^ — він, продовжував
гі вент он райтинґ
писати.
Про мене. Рог аи^кі ^ саге. .
;
фо:Р о!т ай ке:®

Проте. Но\¥ЄУЄГ, Уеі. NеVег1;Ье1е88
гавеве:Р

йет

невердаелесс

І проте він мені подобається:

аікі уеі; ^
енд йет ай
Ііке Ьіш, NеVепЬе1е88 частіше вживається
на письмі, ніж у живій мові.
Проти. 1) Адаіпзі;. 'ІУ’е {ои§-Ьі а^аіпзі Ше
еґейнст
ві' фоат
еґейнст дає
Сгегтапз — ми воювали проти німців. Не
дЖУїРменз

можна сказати ‘ЧуііЬ іЬе Оегтап5“ — з
німцями, бо це визначало б “на стороні
німців“.
2) Оррозіїе. Вживається з “і:о“ і без ньооппозит
го: він сидів проти мене: Ье заі: оррозке
(Іо) те
гі сет оппозит
Протягом. Вигіп§^. Репбіп^. Рог.
дьюрині" пендині* фо:Р
Див. В продовж.

Прощатися. То зау ^ообЬуе. То Ьіб £аге\уе1І
ту сей
— на завжди.

ґудбай

ту бид фа:рвелл

Радий бачити Вас.

(бе%Ьіеб,
ділайтід,

Радще.'КШіег.

^

П ат) ^Іа^
ай ем Тлед
ріеазеб) Іо зее уои^
пліізед) ту сі: ір
ра:дае:Р

,

.

Раз на завжди. Опсе апд ^ог аіі.
'
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Бане енд фо:Р оадд

^

Рідний дім.

Ноте. Ноте, 8\¥ееі: Ьоте
гоум, сві:т г8ум
Му Ьоте І8 ту сазіїе — мій дім є мій
/ май гоум із май касл
замок
Робити. 1) То таке (виробляти),
ту мейк
Мабе іп Стегтапу —зроблено в Німеччині»
мейд ін джеіРліени
То таке топеу^—заробляти гроші (амер.)
муней
2) То \уогк (працювати).
ту во:Рк — примусова праця.
Рогсеб \уогк — примусова праця.
фоіРсід воіРк
• 3) То бо — (робити в точному розумінні
ту ду
" слова).
'
ЛЛ/'ЬаІ: аге уои боіпд Ьеге? — Що Ви тут
гвот а:Р ю дуині" гі.'р
" робите ?
4) То асі (діяти).
ту ект
•
Виї Іо асі, іЬаі еасЬ 1о тогго\у £іпб8 из
бут ту ект дает і:ч ту-морров файндз ус
Ьеііег іЬап Іо-бау.— Але діяти так, щоб
беттеїР да.ен ту-дей
кожне завтра знаходило нас кращими, ціж
сьогодні.
5) То ІОІ1 — важко працювати,
ту тойл
6) То ІаЬоиґ — працювати. (Ам. —ІаЬог)
ту лейбо;Р
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Робітник

\\гОгкег, ІаЬоигег, Іоііег (=
воіРкеР лейбо:реР тойлеіР
8сЬ\¥ЄгагЬекег).
л'

7 ЛУ ДЛГ -= Іпбизігіаіі ХУ'огМ ЛVо^ке^5 — інай ду6л-ю ду6л-ю мндустріел во:рлд воіРкерз
дустріяльні робітники світу (організація)
Робота. ЛЛ^огк. ]оЬ (американізм).
ВОІРК джоб
’
'
^
І
а іоЬ аі: а іагтег’з — я дістав робо¬
ту у селянина.
Розлютуватися. Хо £1у іпіо а га§^е. Не £1е\у...
ту флай інту е рейдж
флу:
він (розлютувався).
Розуміти. То ипбегзіапб.
ту ундерстенд
Чи ви мене розумієте? Во уои ипбегзіапсі
те? (мі).
ду
ю
Так, я Вас розумію. Уез ^ ипбегзіапб уои.
йес ай '
ю
Розумію (ствердження того, що почув):
7 8ее. я зрозумів це: }’уе §оі І1:.
ай сі:
ай’в ґот ит
Садок. Сгагбеп. Овочевий: огсЬагб.
ґагРден ■
о:Рча:рд •
Саме так.

^и81; зо. В самий момент: оп Іііе
джуст соу
он дає
зате (уегу) тотепі:. Саме тепер: іизГ по^у
сейм вери моумент
.
нов

м Ьиі ^изі;.
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)

Свинья. Рі^. Зоологічний термін: 5\уіпе. Копиґ
свайн
мерційний вираз: Ьо^. Свиноматка: 8о\^.
гоґ
сов
Сідайте. Зі! (іоу^п, ріеазе. Таке а веаі, ріеазе.
сит давн плі:з тейк е сі:т
Ве 8еаїеа ріеазе.
бі сіГтід
Скільки це коштує? Но\V тисЬ (із Ліз)
Тав МУЧ із дане
Скільки я знаю. Аз іаг аз ] кпо^. Тог аи§Ьі:
^ кподу.
ай

ез фа:Р ез ай ноу фо:Р

о:т

V

Слід. Ои^Ьі:.
о®т
¥ои
бо зо — Вам слід так зробити ^
ю о^т
ту д^ су
Слово чести І ІТроп ту угогб. Проп ту Ьоупон май во:рд
гопоиг (ам. Ьопог). Му \уогб оі Ьопоиг!
но:Р
ув
Слухайте. ^ зау або Тізіеп! — в зверненнях,
ай сей
лис’н

Неаг! — вигук на зборах, в парляменті.
гі:Р

Сміти. Ваге.

де:Р
Я смію сказати — ^ баге зау — ^ багезау
ай де:Р сей
де:Рсей
Не баге (багез) поі бо іі; — Він не сміє
гі де:Р де:рз нот ду ит [цього робити.
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Снідати. То Ьгеакїазі — перший сніданок, іо
ту бреікфест
ту
ІийсН — другий сніданок.
Собака. ТЬе (іо§. ТЬе Ьоипб ^— мислівська содае доґ
дає говнд
'
бака.
Сором. 8Ьате. Рог зЬате! — Сором Вам!
шейм фо:Р шейм
Соромитися чогось. То Ье а&Ьатеб оі.
.
ту бі: ешеймід ов
Уби ои§гЬі: Іо Ье азЬатеб о£ уоиг Ьею
о:ат ту бі: ешеймід VВ ю:р біЬауіог! —.Вам слід було б соромитися
гевіоїР
Вашої поведінки.
Спасати. То зауе. 8 О 8 — 8ауе оиг 8оиІ8. —
ту сейв
сейв авр с^лз.
Сгоб 8ауе оиг ^гасіоиз кіп§^ — Боже спаси
1 од сейв авр' ґрейшТ кинґ
нашого милостивого короля (англ. націо¬
нальний гимн).
Справді? Іпбееб? В живій мові часто й: луЬу?
інді:д
гвай
Стає. Іі: і? §'е1:Нп§, іі §-еІ;8 соМ (зимно), \уагт
(тепло), Ьог (горяче),
во:^Рм
гот
Старий приятель. ОШ сЬар (Іаб, £е11о\у) '
оулд чеп яед феллов
Старший. Оібег, оМезі—^загальні вирази, еШег,
оулдеіР оулдест
елде:Р
ЄІСІЄ8І: — стосовно до членів однієї родини,
елдест
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Му ^Шеґ
ій ЙМ бШ^і; Йіагі уоіі —
май елде:Р брудаеР із нот оулД^:*^
ю
мій старший брйт йе є €таршйМ від вас
Стережіться. Вем^аге 6І
(зЛоШШ),
собак.
бівеїР VВ тбІф^
доґз
Стосовно до. СопсегпІЙ^...
консV:рнійЙ^
Стрибок. }ц[гйр. Се^р. №йпб.
ЙжVтп лІ:й баййд
Тд аб^апсб йу ІбарВ айб Ьбііпбз — посуту едй^йс бай л!:йе ^нд 6ШД§
ватйсй вперед стрибкймй — чаеігйй мовний
Вйорот.
Сусіда. НещЬЬоиг. Му »пехІ боог«
нейбогР
май некст до:р
Так. ¥є8. Ауе.
йес ай
Такий. 8исЬ. Замітьте: не а зисЬ сазе, а зисЬ а...
суч
кейз
Та що Ви! Веаг те! Оооб ^аеіоиз!
ді:Р
мі
ґу:д ґрей’шс
Тільки. Опіу. Виї:. Меге1у.
оунли

бут

мі:Рли

Ти. ТЬои. В живій іуіові ціЛкой вййШло із ужит- дзов
ку, але на кожному кроці вживається
* в Святому письмі та в поезії.
О ТЬои, \уЬо Ьазі: оґбегеб Шіз \уопбгои8
о дзов
гу гест ордеред дзис вондрос
\уог1б! — О Ти, хто впорядкував цей чу¬
десний світ!
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Тихше!.. НавЬ! ТизЬ! ШЬізі! СЬаІ! Тиі! »Вгу
ир!« (вульг.)

Тому ЩО. Див. »Бо«. Крім того в листуванні
часто ще £ога8тисЬ.
фоРезмуч
Трохи. 1) 8оте та апу
СУМ
ейни
В запитаннях, якщо в запитувача немає
певности того, що та річ, про яку він за¬
питує, дійсно є, вживається апу; якщо та¬
ка певність є, вживається 8оте.
Науе уои апу Ьгеа(і?—Чи маєте Ви трохи
гев ‘ ю айни брєд
^ .
хліба
уои 8ЄІ1 те 8оте тіїк? — Чи не провалл ю селл мі сум милк
дасте мені трохи молока?
В відповідях 8оте стверджує, а апу запе¬
речує.
Уе8. 7 Ьауе 8оте — так, я маю трохи,
йез ай гев СУМ
8оггу, 7 Ьауе по4 апу — жалкую, я не
сорри, ай гев нот ейни
маю ані трохи.
2) А ІіШе. А ЬіГ. А ІОЇ. А ІіШе Ьіі;.
е литтл е бит е лот е літтл бит
Во уои 8реак Еп^ІівЬ ? — Чи говорите Ви
ду ю
спі:к інґліш
по англійськи?
Уе8. А Ііпіе (ЬЬ) — Так, трохи,
йес е литтл (бит)
У. Nеа^. Аі:. Ву.
ні’.Р
ет бай
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в одному королівстві у моря — іп а кіпдйот Ьу (пеаг) іЬе 8еа.
ін е кинґдом бай ні:Р
сі:
У кравця, пекаря, шевця—^аІ-іЬе Іаііог’з,
ет дає тейлоіРз
Ьакег’8, 8Ьо€такег’8. Я працював у селянибейке:Рз шу:мейке:Рз
на, у мого брата. — ] ^^огкей г,і а £агтег’8,
ай воіРкід ет е фа:Рмерз
аХ ту ЬгоіЬег’8.
ет май бруїдаеРз
Ми читаємо у Шекспіра: Ше аге геайіп^
іп 8Ьаке8реаге.
ін шейкспі'.Р
»Я у телефона«... »8рєакіп^!«
,
спіжинґ
Увійдіть! Соте іп!
КУМ

ін

Хвала Богу! ТЬапк §ойпе88!
^енк ґоднесс!
Хворий. ПІ. 8іск. Ві8еа8Є(і.
илл сик
дізі:зід
111 не вживається як прикметник. Не
»ап І11 рег8оп«, а: »а 8Іск рег8оп«. Але: я
єн илл пу:Рсон
є сик пуірсон
хворий: ^’т 8Іск
айм сик
Захворіти: ю £е11 Ш. Біль голови: ЬеайасЬе.
ту фелл илл
гєдейк
Хвороба. І1ІПЄ88. 8іскпе88. Маїайу,
иллнесс сикнесс меледи
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тривала ?св6роба, хйбрбба рРелИИ: сНае^зе
Тиф... ІурЬоісі £еуег. Язва — йісе#.

дізі:з

тайфоід фЄй6:Р
уЛЄ^гр
ГрИй^а... гирШге. Туберкульоза — іиЬегкиру^1ЧV:Р
тшбУ:Ркью-

І08І8

лоУзіс
Короткозорий... ЗЬогі (пеаг) зі^Ьіесі
шо:Рт ні:Р
сайтід
Хай. Хай Бог благословить (Вас)... Ооб Ь1е88
уои (ю)
ґод блесс
Хай живе! Ьоп§^ 1іуе!
тау Ке Йує!—
лонґ лі:в лонґ мей гі лі:в
Хай він довго жйве. Хай буде, що буде—
Соте луКа^ тау! або Ве іКаІ а8 іі тау!
КУМ гвот мей
бі: дает ез Ит мей
Хай небо нам допоможе — Кеауеп Кеір
иа! (ус)
гев’н
гелп
Хіба що... ІТп1е88
унлесс
Хоча. ТКои^Ь. АІШогі^К.
даов
оалДЗбЬ
Після К^бІ'О й жйвій мбві часто пропу¬
скається ЛієслбвО: іКбйдК (Ке \уа8) роог,

^ОЙ
гі воз пу:Р
Ке \уа5 Ьопезі — хоча йін був бідНйй, але
гі воз гоніст
чесний.
Хто... \УЬа ШКо'8 >уЬо? — хто є хто? (Відогу . гуз
гу
мий довідник).
Це так. ТЬаі'8 гі§Кі
дает'с райт
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Ціедй час. ТЬе \уЬо1є Уте. АЦ
ііте. А11
^зе гоул
оалл
тайм о^лл
а1оп§^. ТІще і§ топеу — Час є гроші,
тайм із муней
Через. Див. Крізь.
Через те. 5ІПСЄ. Аз.
сине ез
Чи говорите Ви (по англійськи)? до уои зреак
ду ю спі:к
{Епдіі^)? Скорочено: »8реак Еп^1і8Ь?«
інгліиі
(американізм)
Чи с...
іі; І8 ік поі = І8пЧ = аїр*! (амеіз ит із ит нот ізнт
ейнт
риканізм) — чи не є
» маєте Ви?.. }іауе урц? (певний предмет)
гев ' ю
4о уои ^^аVе? (можливість, час)
ЛУ ю
гев
аіпЧ уои? (авдер. діялект, зіап^)
» можу я... Мау
?
сленї'

іцей'ай

’ » не були би Ви... СоцШ уои...
ку:д
ю
' » не правда? не таи? (нім. »тсЬ<: \^аЬг«).
Якщо запитання починаєтеся в запе¬
речливій формі, воно повторюється
на КІНЦІ в^формі ствердження й нав¬
паки : Уои’ге а ІІкгаіпіап, агеп'Т уои?^—
ю:Р
юкрейніен ар^нт ю
Ви українець, не т^к?

Уои (ЗопЧ зреак Еп^ІізЬ, сіо уои? —
ю д^нт спіік . інґліш ду ю
Ви говорите по англійськи, чи так?
Чи розумієте Ви мене? Во уои ипсіегзіаікі
гає? (мі)
ду ю ундерстенд
Жалкую, я Вас не зрозумів: 8оггу ^
сорри ай
(іісіпЧ ипсіегзіагкі уои. Я не вловив
дидн’т ундерстенд ю
значення—3^ (іісЗпі саІсЬ іЬе шеапіп^;.
кетч ДЗе міїнині*
Чому Ви так поспішаєте? '\УЬаі‘з уоиг Ьиггвотс ю:р пфгу? \УЬу аге уои іп зисЬ а Ьиггу?
ри гвай ю:Р ю ін суч е гурри
Сердитесь? \УЬа1: гаакез уои ап§ту?
гвот мейкс ю інгри
К апдгз^ соипі Іеп Ье£оге уои зреак, і£
иф енґри кавн тен біфоїР
ю
спі:к иф
уегу апдгу соипі ЬппсігесЗ. — Якщо Ви
вери енґри кавнт гундрід
сердитесь, рахуйте до 10 раніше, ніж го¬
ворите, якщо дуже сердитесь — до 100.,,
Швидкий. 1) Разі: — розмова, годинник. ^ ипфаст
ай уясІегзїапсі уои, і£ уои сЗопЧ зреак £аз£ — Я
дерстенд ю иф ю доун’т спі:к фаст
Вас розумію, коли Ви не говорите швидко.
ВопЧ зреак Іо £аз1:, зреак гаоге з1о\УІу,
доунт спі:к ту^ фаст спі'к моур словли
ріеазе — не говоріть так швидко, говоріть
повільніше, прошу.
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Му луаІсЬ І8 £а8^— мій годинник поспішає. *
май' вотч із фаст
2) ^иіск — швидкий (о) (рух). Також —
квик
,
^шск1у — швидко
'
квикли
Не гаізесі ^иіск1у — він швидко підвівся,
гі рейзід квикли
3) 8рее(іу — дія.
спі:ди
8рее<і ир уоиг мгогк — прискорте Вашу
спіуї уп ю-Р во.'Рк
роботу.
4) 8\уіЛ — польот птиці
свифт
5) КарИ — ріст, поширення вогню, хвороби,
рейпід
Каріб Ігаіп -— швидкий поїзд,
рейпід трейн
6) Ьа8Іу — торопливий.
гейсти
Широкий. 1) Вгоаб (вулиця, річка). Вгоаб\уау—
бро^д
бро‘двей
гол. вулиця Нью Йорка. 2) \ЛГібе — ши.
.
вайд
роко відчинені двери — іЬе боог І8 \УІбе
ореп (оп’н)
дає до:р із вайд
Шкода!.. Іі'8 а рку!
итс е піти
Шукати... 1) То Іоок іог... шукати долі, щастя,
ту лу:к ф:оР
місця для життя.
2) То 8еагсН, іо 8еек... шукати річ^ особу
ту суірч ту сі-к
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(ррзщукувати). Шукати посаду — іо \уапі
ап етріоутепі
ТУ вонт
ед імплоймент
'
Розшукуваний поліцією — \¥апір(і Ьу іЬе
роНсе (поліс)
вонтід ібай дає
Ще. 1) 8Ш1 — стверджує. 1 ат зШІ Ьеге —я
стилл
ай ем стилл гі:р
2) Уеі — заперечує (ще не). Му аипі йіс!
май а:нт дид
пої соте уеі: — моя тітка ще не приїхала.
Ще більше — 8оте тога Ще ні... поі: уеі:
СУМ мбуіР
нот
Ще раз —^ опєе тоге. Оуєг а^^аіп.
ванс моуР оуве:Р егейн
Щиро,Ваш (в листуванні): — Уоигз зіпсегіу^
ю-Рз синсерли
уоигз іпііу. Інші форми закінчення:
ю^Рз тру:ли
Уоигз гезресііиііу (з пошаною); уоигз оЬереспектфулли
обіШеШІу (Ваш слухняний).
Що...ЛУ}іаІ.
гвот
Що Ви бажаєте? \УЬаІ (бо) уои шапі:?
гвот ду ю вонт
/ ■
Шо я моад для Вас зробити? ^Ьа( сап X
бо £ог уои?
гвот кен ай
ду фо Р ю
/
. г : , Щр
ЗД'ЬаІ: (бо) уои зау?

: ї 'Г :
;
грот ду
с дЩО це Ви, правда. .. Щ
.

П

ю сей
бо уоа

гвот он у:р|с ду

ю

Що за...

гврт
Що з Вами?..

е

аііз уои? ШЬаІ’з іЬе
гвот ейльз ю
гвот’с дее
таиег
урц?
^
метте:? ві^ ір
Щоб... ТЬаІ. Іп ог<іег іЬаі.
дзет ін о-рде:Р дает
ПІ.сля Ищі вживаються »щау«: щрб я міг
0ути — Ша^ X тау Ье...
дзет ай мей бі:
(нціі звороти^ іп ог^ЮГ ^Р;
ФР рифозе
р£ (ур).
іи оіРде’Р ту фо-Р дає пуіРпос

це... ЬерХ ^ фаі по^,

лест соу дает нот

8І10ЦІ6 рої зи<|§^е, 1е8|: уге зЬонИ Ье

ві щу;д нрт джудж лест ві
Зиб^еб.

шу:д

бі

ДЖУДЖІД.

Не слід нам судити, щоби нас не судиили,
або: 80 \уе зЬоиИ поі Ье...
Ш ВІ щу:д нрт 0і
Що до... Ав £ог. Що до мене — аз £ог те.
ез фо:Р
мі
Багатий що до... СаДі£огпіа із гісЬ іп ^оМ.
Келифррніе із пуч ін ґол:д
(£гиіі8) (фрютс). --Г Калифорнія богата що»
до золота (овочів).
Що за... \^Ьа<: кіпб?
гвот кайнд
Що за роббту виконували Ви в Німеччині?
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^VЬа^ кіп(і о£ а \уогк дій уои до іп Оеггвот кайнд ув е во^рк дид ю ду інджу^гтапу?
мени
ТТТо нового? ^Л^ЬаІ’з іЬе пе\У8?
гвотс дзе ньюз
.Що-то... ТЬе-Ше. ^
дає ^
Що скорше —^ то краще: іЬе зоопег, іЬе
Ьеиег
су^неР
беттеР
Який-будь 1) З двох... екЬег. Екіїег Ье ог
ейдае:Р ейдаеР гі о:р
зЬе аге \угопд — або він або вона помиші.. а^Р роні'
ляються.
2) З багатьох... апу. Ану о£ іЬе риріїз
ейни ейни УВ даепьюпілз
тизі Ье Ьеге іо дау
муст бі гі:Р ту дей
Як... Но\у.
гав
Як Ваше ім’я? \У1іаі’з уоиг пате?
гват’с ю‘Р нейм
» найекорше... Аз зооп аз роззіЬІе
ез су.'н ез пуссібл
» правило... Аз а гиіе.
ез е ру‘л
» смієте Ви? Но\у даге уои?
* гав де^Р ю
» ся маєте? Но\у аге уо\і? — Більш офігав а*.Р ю
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ційно: Но\^ йо уои (іо?
Американ.
8Іап^ (діялект): Но\V Ье уе?
гав бі ї
» — так. Аз — зо. 8о — зо.
ез соу соу соу
8о VVоп — зо ІОЗІ. — Як набуто, так
Соу вон
лост
і втрачено.
8о заШ—зо бопе. — Як сказано, так
С^ СЄД Соу ДVН
і зроблено.
Аз іЬе рагепіз зо іЬе сЬіМгеп — які батьез дає пе:рентс соу дає чилдр’н
ки такі й діти.
» тільки... Аз зооп'аз.
ез су:н ез
» факт... Аз а таиег о£ £ас£.
ез е меттеїР ув фект
/
» це сказати по англійськи? —
Но\у боез опе зау іп Еп^ИзЬ?
гав дуз ван сей ін інґліш
Якщо. І£. Іп сазе іЕаІ:. Ргоуібесі іЬаХ. Оп сопиф ін кейз дает провайдід дает он кон^ бНіоп іЬаІ. Після цього в усіх особах
ДИШ^Н дает
^ зЬоиШ: І£ Ье зЬоиИ соте, ту тоїЬег
иф гі
шуд
КУМ
май ма:дае^
\уои1(і Ье ^Іаб £о зее Ьіт.
ву:д бі ґлед ту сі: гим
Якщо ні... ипіезз іЬаі
унлесс дает
,
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я такрж.., ] іро (аІ8о).

ту: ощщ

Я також НІ..Т ї^рг (пеііЬег) до Т.
но:Р нейдае:Р ду ай
Я не можу (міг) не... ^ сап (соиШ) поі Ьеір
. ай кен ку:д нот гелп
(Іаи^Ьіп^ — сміятися)*
ляфинґ

4

%

Ф

І

V.

1

одаїсик

Короткий словник
йМериканІ^Мів
(Слова, ЩО маніть різні еквіваленти в англійській
та американській мові, або відомі лише в аяЄ^й>
канській, або мають в англійській та амСріШнській мові різний правопис або Вимову).
икгаіпіап

Еп§Іі8Ь

сЬешізГз вНОр
Аптека
рНагтасеиіізі
Аптекар
Багаж
Іи^^аєе
Багажний квіток Іи^йа^е-Ііскеї
а §геаі беаі
Багато чого
Банкнота
Ьапк-ЬіІІ
Іі^Ьіепіп^
Блискавка
Ьоокіеі
Брошура
Вантажний вагон ^оойз саг
іо 8ирро8Є
Вважати
зЬор-^іпбочг
Вітрина
Голова (старший) сЬіе!
бат
Гребля
Додавати до
іо егісіозе
листа
До побачення
§ооб-Ьуе
Дрова на
розпалювання
\^ооб-сиІі:ег
Дроворуб

Атегісап
бги^зіоге
бги^^аі’
Ьа^ва^е
сЬеск
а ІОІ
Ьапкпоіе
И^ЬІпіп^
іоМег
!геі§[Н1 саг
іо саісиіаіе
8Ьо^-№Іпдо^
Ь088
ІЄУЄЄ
ІО ІПСІ08Є
20об-Ьу
рипк
ІитЬег тап
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(ііппег-Заскеі
Жакет
гаііпгау
Залізниця
беіепсе
Захист
СЬгізііап пате
Ім’я
іпіегуаі
Інтервал
саіаіо^ие
Каталог
грот
Кімната
рісіигев, сіпета
Кіно
соїоиг
Кольор
Консервувати в
іо ргевегуе
банках
Крамниця
аЬор
іар
Крант
Іиіізіор
Крапка
іЬгои^гк
Крізь
Кукурудзяна
каша
розісагсі
Листівка
Мандрівний
ремісник
Меншання
ііаі
іо ііау
Мучити
Іауоиг
Молость
Мислівський ніж
сЬееку
Нахабний
епсіоизиге
Огорожа
іо рІои^Ь
Орати
аиіитп
Осінь
іиЬ, ипбег^^гоипсі
Підземна
Підйомна машина 1і!і
шаскіпіозЬ
Плащ
ігауеі, ігауе11е(1
Подорожувати
Іаіе зиттег
Пізнє літо
—

—
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іихебо
гаіігоасі
(іеіепзе
ІІГ8І пате
іпіегтІ88Іоп
саіаіо^^
гоот, сЬатЬег
тоуіез
СОІОГ

іо сап
8ІОГЄ
іаисеі
регіоб
іЬги
<»

Ьотіпу
ро8Іа1 сагб
ЬоЬо
арагітепі
іо Ьаге
\
іауог
Ьоу^іе-кпИе
ігезЬ
соггаї
іо рІОУГ
іаіі
зиЬіуау
еіеуаіог
гаіпсоаі
ігауеі, ігауеіед
іпсііап зиттег

,

Позапартійний
Покоївка
Праця
Прерія
Присуд
Програм
Продуктова
управа
Розклад
Сенат
(університету)
Сердитися
Сироп
Служник
Сокіра
Струмок
Сходи
Театр
Тисячна
(частина)
Точно
Трамвай
Фрізер
Хлопьяга
Центр
Чек
Честь
Чорниця
Шантажист

—
Ьоц8Є-таі(1
ІаЬоиг
—
Іисії^етепі
рго^гатте

ти£;\Vитр
сЬатЬег-таісІ
ІаЬог
ргаігіе
)и(іцпіеп1
рго£гат

іоосі оШсе
зсЬесІиІе (шейдь[юл)
вепаїе ^
1о Ье ап^гу
8угир
зегуапі
ахе
Ьгоок
8іаігса8е
іЬеаіге

гаііоп Ьоагсі
зсЬесІиІе (скейдь
[юл)
соипсії
іо Ье СГ088 аі
8Ігир
Ьеір
ах
сгеек
8Іаіг^(гау '
Шеаіег
І

іЬои8ап(і1Ь
рипсіиаііу
ігат
Ьаіг(]ге88ег

ІТІІІІ

ІЄІІ01У

сепіге
сЬецие
Ьопоиг
ЬіІЬеггу
ехіогііопег

оп ііте
8Іг^і саг
ЬагЬег
{еііоіу, сооп
сепіег
сЬеск
Ьопог
ЬискІеЬеггу
гаскеіеег
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