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P REDOSLOVIE
Cătun, sat, târg, oraş… Iată patru cuvinte ale
limbii române, care denumesc aşezările omeneşti în
ordinea directă a vechimii lor în vocabularul nostru şi în
ordinea crescândă a densităţii populaţiei. Istoria şi
literatura din trecut sunt mai strâns legate, la noi, de
lumea rustică decât de cea urbană. Idilele lui Coşbuc,
lirica lui Goga, schiţele lui Agârbiceanu, povestirile lui
Sadoveanu, nuvelele lui Slavici, romanele lui Rebreanu,
evocă mai cu seamă aspecte şi întâmplări petrecute la
sate, săvârşite şi trăite de ţărani. În poezia sa Sufletul
satului, Lucian Blaga întruchipează un vers care pentru
mine preţuieşte cât o bibliotecă întreagă: Eu cred că
veşnicia s-a născut la sat. “Zarea” şi “cerul” – care
hrănesc, în felul lor, sentimentul “veşniciei” – sunt ale
satului, căci aglomerările urbane, mormanul blocurilor
sfidător nălţate în văzduh, dijmuiesc zările şi sfârtecă
albastrul dens al bolţii.
Cu încântare şi cu bătăi pripite ale inimii am regăsit
stihul Celui-din-Lancrăm: Eu cred că veşnicia s-a
născut la sat, în colţul din stânga, sus, al primei pagini
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din revista “Lumina satului”, care apare la Giroc, de
aproape 10 ani, cu regularitate, în fiecare trimestru, pe
linia inaugurată şi statornicită de foile săteşti şi de
“Calendarele” de pe vremuri. Este aproape inutil să
adaug, dar sunt dator să răspic acest adevăr, că “Lumina
satului” este… străluminată de inima şi creierul
profesorului Ion Murariu, care palpită şi zvâcnesc în
toate ungherele foii. Bătând fârtăţeşte mâna cu câţiva
cărturari aleşi, profund ataşaţi de realităţile girocene,
bucurându-se de sprijinul unora din autorităţile locale şi
de acela al Editurii timişorene “Mirton”, Ion Murariu a
avut tactul şi priceperea ca, aliniind foaia la tradiţiile
genului, să-i asigure o inconfundabilă personalitate
proprie. Vorbind în primul rând Girocului şi girocenilor,
ea se adresează ţării întregi, cu înţelepciune, sfătoşenie
şi candoare.
Una din rubricile cele mai îndrăgite ale revistei se
cheamă, frumos şi simplu, “Vorbe d-ale noastre”. Prin
titlul şi conţinutul său, rubrica este, ca atâtea altele,
ctitorită de Ion Murariu. Sunt cuprinse aici “vorbele”
atât de pitoreşti folosite de girocenii vârstnici, regionalisme şi elemente populare specifice, condamnate, altfel,
să dispară. Simpla lor rostire, în alt mediu decât cel
girocean, ar fi un indiciu cu privire la originea… rustică
a vorbitorului. Se pare că prejudecăţile nu au fost
extirpate: “a fi orăşean” continuă, în mentalitatea unora,
să fie un indiciu de “superioritate” socială. Aşa că –
gândesc unii – e preferabil să uităm “vorbele” noastre,

6

frumoasele noastre vorbe de acasă; sau – să ne facem că
le-am şi uitat, ceea ce echivalează cu o “nelegiuire”:
ucidem cuvinte, în care bătrânii noştri şi-au slobozit
aleanul.
Acesta este rostul nobil al cărţuliei profesorului Ion
Murariu: ea salvează de la o moarte pretimpurie vorbe
d-ale noastre, cuvinte – adică – prin care sufletul şi
mintea românească de aici, din acest colţ al ţării, îşi
rosteşte elanurile şi aleanurile. Văd în iniţiativa lui Ion
Murariu de a transforma în “carte” ceea ce până acum
era doar “rubrică” a unei foi săteşti, o problemă de
interes naţional. Las la o parte, dar… nu cu totul,
amănuntul că această carte – pe care nu preget să o
răsfăţ cu diminutivul “cărţulie” – va constitui, pentru
giroceni, prilej de binecuvântată mândrie, iar pilda
autorului ei, fecior al acestor meleaguri, trebuie salutată
cu entuziasm şi urmată cu pioşenie. Cu atât mai mult cu
cât această lucrare de lexicografie regională este
redactată cu rigoarea şi competenţa neostentative ale
unui filolog autentic, dublate de o mistuitoare pasiune
pentru subiectul tratat, care poate încălzi inimile
cititorilor-beneficiari. Nu numai din Giroc şi din
preajma Girocului, ci şi de pe alte meleaguri ale ţării.
Convingerea mea este că nimic durabil nu se
împlineşte fără pasiune. Prin tot ce săvârşeşte, prin tot
ce pune la cale, profesorul Ion Murariu ni se dezvăluie
ca un om cuprins de acea devoratoare “febră de noapte
şi zi”, pe care Cel-din-Lancrăm o aşază la temelia
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oricărui neastâmpăr creator. Fie ca acest neastâmpăr
creator – care bântuie şi rodniceşte făptura omenească a
profesorului Ion Murariu – să aprindă, pe lângă “Lumina
satului”, alte şi alte “lumini”, nevremelnice, în zariştea
giroceană, bănăţeană şi românească.
Nasc, şi la Giroc, oameni.
Gheorghe I. TOHĂNEANU
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ARGUMENT
Am înmănuncheat în acest Glosar girocean o seamă
de cuvinte din vorbirea localnicilor de odinioară,
cuvinte care pentru generaţiile tinere de până la 30-40 de
ani sunt necunoscute şi, prin urmare, nu mai sunt
folosite în procesul intercomunicării. Faptul acesta are
drept urmare dispariţia lor treptată.
Cauzele care duc la pierderea unor atare elemente
lexicale, cândva specifice locuitorilor satului, sunt mai
multe: de ordin economic, social, cultural. Ar fi, mai
întâi, apropierea de oraşul Timişoara (mulţi se întreabă
dacă Girocul nu va deveni cândva un cartier al acestuia).
Poziţia geografică înlesneşte legături strânse cu oraşul,
unde foarte mulţi dintre săteni îşi au locul de muncă, se
aprovizionează, îşi rezolvă probleme spirituale. De aici,
necesitatea şi preferinţa de a vorbi “ca la oraş”, folosind
termeni din limba literară cunoscuţi de toată lumea şi
unii mai noi, care facilitează comunicarea cotidiană. Pe
de altă parte, instituţiile de cultură, şcoala, în primul
rând, apoi mijloacele mass-media: radioul, televiziunea,
presa scrisă, – toate determină adoptarea de către
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vorbitori a unui limbaj corespunzător vremurilor de azi,
în timp ce regionalismele rămân ale trecutului. Dacă
avem în vedere şi afluenţa de populaţii din alte zone
geografice şi lingvistice (Bihor, Maramureş, Moldova
ş.a.) stabilite în Giroc, care aduc cu ele cuvinte
regionale din ţinuturile lor de baştină, nefiind dispuse să
adopte altele, necunoscute, din partea locului, abia
atunci găsim explicaţia fenomenului constatat.
Apare astfel cu claritate, sper, intenţia de a salva de
uitare măcar o parte din cuvintele înaintaşilor noştri,
aparţinătoare subdialectului bănăţean, prin înregistrarea
lor în volumul de faţă. Sporadic, unele dintre acestea au
fost publicate în revista “Lumina satului”, în cei zece
ani de apariţie a ei, la rubrica “Vorbe d-ale noastre”.
Conştient de imposibilitatea cuprinderii tuturor
termenilor din graiul girocean în acest glosar (întreprindere greu, dacă nu imposibil de realizat), aduc
mulţumiri celor care mi-au semnalat o serie de cuvinte
ce puteau să-mi scape din vedere, fiind convins că o vor
face şi în viitor, pentru o ediţie mai cuprinzătoare.
Rămân recunoscător domnului profesor G. I.
Tohăneanu, mentorul meu, în ale cărui îndemnuri,
îndrumări, lămuriri şi materiale puse la dispoziţie am
găsit un sprijin permanent spre săvârşirea lucrării mele.
10 februarie 2002
Ion MURARIU
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CÂTEVA

LĂMURIRI

Glosarul girocean nu se adresează, în primul rând,
specialiştilor în materie de limbă, ci unui public mai
larg, deşi nu este exclusă utilitatea lui şi pentru cei
dintâi. Astfel, într-o nouă ediţie a Dicţionarului subdialectului bănăţean elaborat de un colectiv de cercetători
de la Universitatea din Timişoara în anii 1985-1988 ar
putea fi incluşi unii termeni neînregistraţi, deocamdată,
acolo, prezenţi însă în graiul nostru local, cum ar fi:
báciţă, bâbâí, betăduí, bişluí, bleznuí, boboloşí,
bogicăí, bucálă ş.a.
Cuvintele-titlu au fost înregistrate în glosar în forma
lor literară.
La cuvintele polisemantice, am explicat şi ilustrat
fiecare sens prin contexte adecvate. Glosarul nu are
caracter etimologic, nefiind preocupat de indicarea
originii, nici de felul cum au fost formate cuvintele
înregistrate. Am reprodus, unde a fost cazul, pe lângă
forma de bază a unui cuvânt şi o formă flexionară
(pluralul la substantive, formele adjectivelor după gen şi
număr, persoana I indicativ la verbe). În cazul cuvintelor
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plurisilabice, am marcat accentul pentru rostirea lor
corectă. Înainte de explicarea sensului, la fiecare termen
am specificat partea de vorbire în care el se încadrează
(substantiv, adjectiv, verb, adverb etc.), precum şi câteva
categorii gramaticale (genul – pentru substantive,
conjugarea – pentru verbe; tranzitivitatea, intranzitivitatea, caracterul lor reflexiv sau impersonal) al
acestora din urmă. La cuvintele folosite cu o singură
formă (numai la singular sau numai la plural) s-a
menţionat acest aspect.
Am ţinut să ilustrez prin contexte potrivite utilizarea regionalismelor din graiul girocean în vorbirea
cotidiană. Majoritatea exemplificărilor au fost alcătuite
ad-hoc, dar am apelat şi la surse literare întâlnite în
creaţia unor poeţi “în grai”. Citatele au fost încadrate
între ghilimele. În alegerea acestora am dat întâietate
versurilor lui Petru Chira şi prozelor lui Ion Dumitru,
ambii din satul învecinat, Chişoda, unde vorbirea
localnicilor are cam aceleaşi particularităţi.
În fine, în toate contextele ilustrative am avut în
vedere rostirea din partea locului a cuvintelor, pe care
am redat-o în scris, fără a apela la sistemul de notare
fonetică strictă utilizat de specialişti.
I.M.
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NOTĂ LA EDIŢIA A II-A
În “Argument” la ediţia I a Glosarului girocean,
apărut în anul 2002, semnalam faptul că termenii
înregistraţi la acea dată nu constituie decât o parte din
lexicul local. Rămânea deschisă, astfel, posibilitatea
înregistrării şi a altor cuvinte aparţinând, într-o tot mai
mică măsură, vorbirii curente din partea locului, o dată
cu menţinerea şi accentuarea cauzelor care duc la
dispariţia lor.
Mai conservatoare, vorbirea localnicilor băştinaşi
de vârsta a treia dă încă la iveală “vorbe d-ale noastre”,
care merită să-şi găsească locul (alături de cele
consemnate deja) în glosar. Astfel că, dacă în prima
ediţie am cuprins vreo nouă sute de cuvinte ale graiului
girocean, între timp alte peste patru sute cincizeci “cer
intrare-n lume”. Fie că mi-au apărut (şi continuă să-mi
apară zilnic) în rostirea de acasă, cea familiară, fie că
unele le-am descoperit în Dicţionarul regional de
cuvinte în grai apărut ulterior şi datorat profesorului
Ştefan Pătruţ, ori mi-au fost comunicate de unii vorbitori
giroceni, am găsit de cuviinţă să dăm la iveală o nouă
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versiune a Glosarului girocean, mai cuprinzătoare.
Chiar dacă nu este definitivă, pentru că nu
epuizează întreaga bogăţie a rostirii locale, sunt
încredinţat de rostul acestei noi ediţii.
I.M.
Giroc, mai 2006
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NOTĂ LA EDIŢIA A III-A
Semnalam în nota de la ediţia a II-a a Glosarului
girocean din 2006 că aceea nu cuprinde decât o parte
din bogăţia lexicală a vorbirii locale, lăsând să se
înţeleagă că ar fi posibilă şi necesară o nouă apariţie, în
viitor, mai bogată, pe măsură ce alte “vorbe d-ale
noastre” vor fi înregistrate.
Între timp “am descoperit”, după cum prevedeam,
termeni necuprinşi în precedentul volum, apăruţi pe
neaşteptate în vorbirea zilnică de acasă sau comunicaţi
de către unii consăteni care n-au uitat graiul din
străbuni.
Mai adaug că, în răstimpul amintit, au ieşit de sub
tipar câteva volume care mi-au stat la îndemână, fiindumi de folos prin glosarele ce le conţineau, în care am
întâlnit cuvinte comune şi spaţiului girocean, scăpate de
mine din vedere în trecut. Aş aminti astfel: Glosar de
termeni dialectali din comuna Racoviţa, judeţul Timiş,
de Simion Teodorescu-Răcovişanu (2009), Antologia
literaturii dialectale bănăţene (poezie, proză, teatru)
1891-2011, de Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă,
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Cornel Ungureanu (2011) şi Poezie în grai bănăţean,
vol. I-II, ediţie îngrijită de Aurel Turcuş (2009).
Astfel, zestrea glosarului nostru a sporit ajungând în
ediţia de faţă la aproape 1600 de cuvinte.
Totodată, a fost revăzută ediţia anterioară, corectând
pe cât ne-a fost în putinţă unele greşeli strecurate fără
voia noastră.
Sunt tot atâtea argumente care îndreptăţesc ediţia de
faţă, spre beneficiul celor interesaţi, măcar că nu poate
fi considerată nici aceasta definitivă.
I.M.
Giroc, mai 2012
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ABREVIERI
Adj.
Adv.
Conj.
Expr.
Fig.
Interj.
Intranz.
Inv.
Loc. adv.
Loc. subst.
Pl.
Prep.
Pron. dem.
Pron. nehot.
Reflex.
S.f.
Sg.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

adjectiv
adverb
conjuncţie
expresie
figurat
interjecţie
intranzitiv
invariabil
locuţiune adverbială
locuţiune substantivală
plural
prepoziţie
pronume demonstrativ
pronume nehotărât
reflexiv
substantiv feminin
singular
17

S.m.
S.n.
Tranz.
Unipers.
Var.
Vb.
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=
=
=
=
=
=

substantiv masculin
substantiv neutru
tranzitiv
unipersonal
variantă
verb

SIGLE
Bencei, G.S.

Bencei, S.N.

Chira, C.L.

Chira, G.S.

Chira, S.N.

Chira, C.P.

= Ionel Iacob Bencei, volum
colectiv, Gura satului la Radio
Timişoara, vol. III, Editura
Mirton, Timişoara, 1996
= Ionel Iacob Bencei, volum
colectiv, Ca-n sat la noi,
Editura “Dacia Europa Nova”,
Lugoj, 1999
= Petru Chira, Livia Ilcău,
Cântecul de lebădă, Editura
Mirton, Timişoara, 2000
= Petru Chira, volum colectiv,
Gura satului la Radio
Timişoara, vol. III, Editura
Mirton, Timişoara, 1996
= Petru Chira, volum colectiv,
Ca-n sat la noi, Editura “Dacia
Europa Nova”, Lugoj, 1999
= Petru Chira, Chemarea
pământului, Editura Mirton,
Timişoara, 2003
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Delamarina, A.A.L. = Victor Vlad Delamarina, Ano,
Ano, Logojano, Editura Facla,
1974
Dumitru, I.R.
= Ion Dumitru-Tetu, Insomnii
reactive, Editura Facla,
Timişoara, 1985
Munteanu, C.N.B. = Marius Munteanu, Cântări dă
noapce bună, Editura Facla,
Timişoara, 1984
Pătruţ, S.N.
= Ştefan Pătruţ, volum colectiv,
Ca-n sat la noi, Editura “Dacia
Europa Nova”, Lugoj, 1999
Pătruţ, P.
= Ştefan Pătruţ, Paorii. Versuri în
grai bănăţean, Colecţia
“Literaturi dialectale”,
C.P.E.H., Timişoara, 1992
Pătruţ, P.P.
= Ştefan Pătruţ, Paori pogani sau
bănăţan în ţoalili mele, Editura
“Dacia Europa Nova”, Lugoj,
1999
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A
ABŢIGUÍT, -Ă, abţiguiţi,-te, adj. Băut, ameţit,
beat: Nu ce poţ înţăleje cu el că-i abţiguit.
ABÁTE, abát, vb. III. Tranz. A aduna (animale,
păsări) într-un anume loc: Cânii or abătut oile
împrăşchiace.
ABĂROSÂT, abărosâţi, s.m. Om sărac, necăjit: Îi
bine s-ajiuţ’ pr-un abărosât ca el.
ABDZÂŞE, abdzâc, vb. III, intranz. A renunţa: O
abdzâs dî la parcea lui dă avere ş-o lăsat-o la fraţî lui.
ABURÁ, per. 3 ábură, vb. I. Unipers. Intranz.
(Despre vânt). A adia: Abură un vânt dă primăvară.
ACÓNI, acoáne, s.n. Ac mai mare şi mai gros decât
unul obişnuit: Dă-mi un aconi să cârpesc saşii.
ACONÍŢĂ, aconíţe, s.f. Ac de siguranţă: Dacă s-o
pierdut un bumb, încheie-ţ’ haina cu o aconiţă.
ACOTROPÍ, acotróp, vb. IV. Tranz. şi Reflex. A
acoperi, a înveli: Acotroape-ce bine cu duna să nu-ţ’ fie
frig.
ACUŞ, adv. Imediat, îndată: Acuş vine ploaia.
ADĂOARÁ, adăor, vb. I. Tranz. A aduna, a
21

strânge, a agonisi: Mulce o adăorat pră lângă casa lui.
AFÉCEA, (Expr. d-afecea), adv. Gratis, fără plată,
degeaba: Az’ nu-ţi mai faşe nimeni nimic d-afecea.
AGĂIERÁ, agăier, vb. I. Intranz. A aştepta un prilej
potrivit, a pândi: Întruna agăieră să să baje înuntru.
AI, ai, s.m. = Usturoi: Mâncă ai, că-i medicament
curat.
AJIUÍ, ajiuiésc, vb. IV. Tranz. A termina, a duce
până la capăt o lucrare, a rezolva toate treburile: Nu le
mai ajiuiesc pră toace câce le am dă făcut.
ÁJIUMĂ, ájiumi, s.f. Bulb de ceapă mică folosit
(mai ales) pentru a fi semănat în pământ: Cumpără şi
nişce ajiumi dân piaţ’.
ALĂU, alăe, s.n. Un fel de plasă de prins peşte: O
prins dân cubic o grămadă dă peşci cu alău’.
ALBÉLE, pl., s.f., Produs cosmetic sub formă de
pudră de culoare albă folosit pentru fardat: “Farba şî
albelele/ Strâcă bănăţenele/ Ca pă flori o uscăşiune!”
(Delamarina, A.A.L., 49)
ALDĂOÁRA = numeral adverbial. A doua oară:
Dacă să măi întâmplă, aldăoară nu ce măi iert.
ALDÚI, alduiésc, vb. IV. Tranz. A. binecuvânta:
Alduiască-ce Ăl-dă-Sus!
ALÉGĂR, alégări, s.m. Cel care lucrează sus pe
batoză introducând snopii de grâu în lagăr spre a fi
treieraţi: Să fii alegăr nu-i uşor.
22

ALIMÚNĂ, alimúne, s.f. Lămâie: În olatul dă turtă
puni coaja rasă dî la o alimună.
ALIÓR, alióri, s.m. Buruiana numită şi laptele
câinelui sau lăptucă: Dacă rupi un fir dă alior, iesă o
dzamă albă ca lapcili.
ALTÁN, adv. Anul viitor: La altan o fi măi bine.
AMÂNÁT, adv. Târziu: “Când treci, bade, pe la
poartă/ Nu-ţi arunca ochii-ndată,/ Aruncă-i mai amânat/
Să creadă că ne-am certat.” (Folclor)
AMERÍCĂ, (sg.), s.f. Pânză de bumbac de calitate
inferioară, nealbită, din care se confecţionau cămăşi şi
poale pentru femei: Fă-i o chimeaşă dân americă şî ieş’
măi lesnea.
AMEŢÎ, ameţăsc, vb. IV. Intr. şi tranz. 1. A leşina:
Când am cădzut, am şî ameţât. 2. A fi în stare de
ebrietate: Băutura ce ameţăşce, nu ţâne cu nime. 3.
(Expr. a ameţî dă cap). A năuci: M-o ameţât dă cap
câce m-o spus.
AMIÁZĂŢ, (sg.), s.n. Mijlocul zilei (ora 12): Traje
zvonu’ dă amiazăţ.
AMÚNCA, adv. Greu: Tare amunca înşiepe un
lucru.
AMURGÍ, amurgéşte vb. IV. Impers. Intranz. A se
face seară: Să ne lăsăm dă lucru că iaca o amurjit.
AMUŞÂNÁ, amuşân, vb. I. Tranz. (Despre
animale.) A adulmeca, a descoperi cu ajutorul mirosului:
Oare dă şe amuşână cânili ?
23

ANJELÍRI, anjeliri, s.m. Inginer: O făcut şcoală ş-o
ajuns anjeliri.
ANŢĂRŢ, adv. Cu doi ani în urmă: Nu ce-am mai
vădzut dă anţărţ.
ANTÍSTĂ, (sg.), s.f. (Expr. antista comunală),
Consiliul comunal: O venit toată antista comunală.
APIPIÁ, apipii, vb. I, Tranz. A pipăi: Am apipiat
pră întuneric să găsăsc uşa.
APLECÁ, (se) apleácă, vb. I. Unipers. Reflex. A i
se face greaţă: Nu şciu şe am mâncat că mi s-o aplecat.
APTRÉT, adv. Gata: „Sunt aptret la datorie”.
(Chira, C.P. 52)
APTÁC, interj. Drepţi!: Aptac! Că vine generalu’.
ARÂMBÁŞĂ, arâmbáşi, s.m. Căpitan de hoţi sau
de haiduci: Şe ce credz tu că ieşci, un arâmbaşă?
ARÂNGĂ, arângi, s.f. Peşte sărat: N-am mai
mâncat dă mult arângă.
ARĂBÍZĂ, arăbíze, s.f. Agrişă: Tare-mi plac
arăbizâli că-s acrişoare.
ARĂMÍZ, (sg.), s.n. Aţă de mătasă lucitoare, de
diferite culori folosită pentru cusături ornamentale;
mătase: Măi cumpără-mi nişce arămiz să gat dă cusut
cotrânţa.
ARGELEÁNĂ, argeléne, s.f. Dans popular de
perechi cu paşi simpli, liniştiţi: Moş Luţu cânta dân
laută şî cinerii jiucau o argeleană.
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ÁRET, areturi, s.n. Împrejurime, ţinut, zonă: Ăsta
nu-i din aretul nostru.
ARÍCT, arícturi, s.n. Obiect din casă, unealtă: S-or
prăpăgit toace aricturile dân casă.
ÁRIE, árii, s.f. Terenul dintre spatele casei şi
grădină unde se păstrează nutreţul: Îi plină aria dă
jârădz’.
ARMÍG, armíji, s.m. Cal mascul necastrat;
armăsar: “În buiestru supt pământ,/ Tropocesc armiji dă
vânt”. (Munteanu, C.N.B., 13)
ARMIŢÂIE, armiţâi, s.f. Taxă plătită de vânzători
administraţiei pieţei: Dacă ai plăcit armiţâia ieşci în
răgulă.
ARMIŢÁŞ, armiţáşi, s.m. Salariat care încasează o
taxă de la vânzătorii de mărfuri într-o piaţă: Iacă vine
armiţaşul.
ARNÉU, arnée, s.n. Coviltir; acoperiş la căruţă: Dă
sub arneu or ieşât vro tri-patru puradei.
ARNÓDIE, arnódii, s.f. Agrafă: Pringe-ţ’ păru’ cu o
arnodie.
ARŞĂU, arşăie, s.n., Hârleţ: Am dat arşău’ la
ascuţât.
ARVĂLÚC, arvălúcuri, s.n. Aldămaş: “Iară clisa
să priască,/ Or băut şî arvălucu”. (Chira, C.L., 47)
ASÂLA, adv. Cu greu, cu mare greutate: Tare asâla
ce-apuşi d-un lucru.
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ÁSMĂ, s.f. Astmă, boală care se manifestă prin
greutate în evacuarea aerului din plămâni: Moşu-meu o
murit dă asmă.
ASTÁRĂ, adv. Astă-seară, deseară: Astară vin la
voi.
ASTUPÁ, astup, vb. I Tranz. Reflex: A se înăbuşi,
a se sufoca: S-o astupat ş-o murit în somn.
ASTUPÁLĂ, sg., s.f. Astmă: S-o becejât dă
astupală.
ASTUPÚŞ, astupúşuri, s.n. Dop: Nu pot să scot
astupuşul dî la uiagă.
ÁŞCEA, pron. şi adj. dem., fem., pl. Acestea: Fecili
aşcea îs tare mândre.
AŞCHIMÓDIE, aşchimodii, s.f.. Persoană slabă,
nedezvoltată: Copilu’ ăla-i o aşchimodie.
AŞERÁ, áşer, vb. I. Tranz. A aştepta să primeşti
ceva, a pândi: Mâţî noştri aşeră întruna să capece
mâncare.
AŞIUÍ, aşiuiésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A-şi găsi un
loc, a se stabili: Un câne fără gazdă s-o aşiuit pră lângă
casa noastră.
ATEJÁC, atejácuri, s.n. Raniţă: Ş-o loat atejacu’
în space ş-o plecat.
AVÁNIŢĂ, avániţe, s.f. Persoană care nu e din
partea locului, care nu face parte dintre băştinaşi: O
avaniţă n-are cum să cunoască trecutul satului.
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AVLÍE, avlíi, s.f. Parte a gospodăriei situată între
curte şi grădină: Îi plină avlia dă jârădz.
ĂŞCIA, pron. şi adj. dem. masc. pl. Aceştia: Ăşcia
îs copiii mei.
AVINITÚRĂ, avinitúri, s.f. Persoană venită din
altă parte stabilită într-o comunitate: “– Hâş d-aşi,
avinitură!” (Chira, C.P., 98)

B
BA, adv. (cu valoare de afirmaţie): Nu ce duşe la
copii! – Ba mă duc.
BÁBĂ, bábe, s.f. Bunică: Baba s-o îngrijât tare
mult dă mine când o trăit.
BÁBĂ DĂ BURIC, babe dă buric, s.f. Femeie care
tăia cordonul ombilical la naştere unui copil (în trecut)
şi îl ducea la biserică pe noul născut pentru botez: Şine
ţ-o fost babă dă buric?
BÁBIŢĂ, bábiţe, s.f. Asistentă medicală care
supraveghează şi îngrijeşte mama şi copilul la naştere.
Moaşă: O să cem babiţa când i-o veni vremea (să
nască).
BÁCIŢĂ, báciţe, s.f. Cursă de prins şoareci,
şobolani: Urşiocul s-o prins în baciţă.
BAGSÁMA, adv. Probabil: Bagsama aşa o fost să
fie.
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BAI, báiuri, s.n. 1. Necaz, supărare: Îi mare bai. 2.
Durere, boală: Are bai cu inima.
BÁICĂ, băici, s.f. bunică: Baica m-o cumpărat
bumbuţ’.
BÁIERĂ, báiere, s.f. 1. Împletitură de lână colorată, cusută cu amândouă capetele de partea deschisă a
traistei; aţă împletită cu care se leagă şorţul în jurul
corpului: S-or slăbit baierele dî la straiţă. 2. (Fig. Expr.
nu îl mai ţân baierele). Nu mai poate, nu mai e în stare:
Cu el s-o gătat, nu-l mai ţân baierele.
BAIRÁM, bairámuri, s.n. Petrecere: Şe bairam o
fi dă Sfântu’ Ion!
BÁLE, băli, s.n. Salivă care se prelinge din gură:
Cânili ăla o fi turbat că-i curg balili dân gură.
BÁNCĂ, bănşi, s.f. Bancnotă: M-o dat o bancă
nouă dă o mie dă lei.
BÁNDĂ, benzi, s.f. Contrabas: Moş Luţu cânta dân
laută şî baba Eva băcea banda.
BANDĂGÁZDĂ, bandăgazde, s.m. Persoană care
ţine evidenţa cantităţii de cereale treierată cu batoza:
Dacă nu şcii socoata, nu ieşci bun dă bandăgazdă.
BÁREM, adv. Măcar, cel puţin: Barem să vină o
ţără ploaie.
BÁSÂMCĂ, adv. De bună seamă: Basâmcă îl
cunoşci şî dumneata.
BAŞ, adv. Chiar, tocmai: Nu-i baş aşa cum credz’
tu.
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BÁTĂ, bece, s.f. Dungă: Ştofa dă ţoale îi şenuşat
cu bece.
BĂBĂLÚC, adv. (Expr. din băbăluc) De demult,
din vechime: Astea-s vorbe dân băbăluc.
BĂBĂLÚCĂ, băbălúci, s.f. Personaj imaginar cu
care se sperie copiii mici când nu-s cuminţi: Fii cumince
că vine băbăluca şî ce ia!
BĂCEÁLA, băcéli, s.f. Firele ce se introduc prin
urzitura unei stofe bătându-se cu vatalele: Băceala-i una
şî urdzala-i alta.
BĂFÉL, băféluri, s.n. Program, plan de lucru:
Atâcea i-o băgat în băfel.
BĂGĂU, (sg.), s.n. Rămăşiţă de tutun ars în pipă cu
miros neplăcut pentru nefumători: Miroasă după el
numa’ a băgău.
BĂGÍC, (sg.), s.n. Fontă, tuci (metal): Şărpenca asta
dă băgic o am dă mult.
BĂJIUCURÍ, băjiucuresc, vb. IV. Tranz. A
batjocori: Nu-i frumos să băjiucuresci pră nime.
BĂL,-Ă, băli,-e, adj. (Despre oameni sau despre
părul lor) Blond, bălai: Tare-i frumos copilu’ ăsta băl!
BĂLĂBĂNÍ, bălăbănésc, vb. IV. Intr. Reflex. A se
mişca dând din mâini şi din picioare: O visat şeva, că
atâta s-o bălăbănit prân somn.
BĂNDÁŞ, băndáşi, s.m. Muzicant care bate banda
(contrabasul): Băndaş ca baba Eva a lu’ Luţu nu măi
găsăşci altu’.
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BĂNDĂÓNI, băndăóni, s.m. Bondar: Când vine
luna mai, îi plin dă băndăoni.
BĂNIÉT, băniéte, s.n. Baionetă: Cătana avea la
puşcă un băniet.
BĂRĂBĂRÍ, bărăbărésc, vb. IV. A cântări, a
potrivi două cantităţi pentru a fi egale: N-ai bărăbărit
cum trăbuie.
BĂRBÉRI, bărberi, s. m. Frizer: Bărberiu’ lu’
moşu’ o fost Ţăpi.
BĂŞĂNEÁNŢ, băşănénţi, s.m. Locuitor din
Moşniţa Veche, numită Băşăni: M-am întâlnit cu un
băşăneanţ.
BĂŞCA, adv. Separat, în altă parte: Crumpii dă
sămânţă nu-i amesteca cu ai dă mâncare, pune-i băşca.
BĂŞCĂŞÎ, băşcăşésc, vb. IV. Tranz. A separa, a
despărţi, a grupa: Trăbuie să băşcăşâm gâşcile dă găini,
că le bat.
BĂTĂTÁRNIŢ, -Ă, bătătárniţi,-e, adj. 1. (Despre
oameni). Care adună cu migală de toate pe lângă casă:
Are o muiere bătătarniţă.
BĂÚŢĂ, băúţe s.f. Pietricică albă şi rotundă din
râu: Să nu dai cu băuţa, că poţ’ să loveşci pră şineva.
BÂBÂÍ, bâbâi, vb. IV. Intranz. A răspândi vorbe
despre fapte, oameni, evenimente: Bâbâie lumea că să
schimbă banii.
BÂCÍT, - Ă, bâcíţi, - e, adj. Bătătorit: Pământu’ ăsta
îi tare bâcit.
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BÂDÁC, bâdáce, s.n. Târnăcop prevăzut numai cu
partea lată, folosit mai ales la scosul copacilor din
pământ cu tot cu rădăcină: Bâdacul nu măi taie şî
trăbuie ascuţât.
BÂRNÁŞ, bârnáşuri, s.n. Partea de jos, exterioară,
a unei clădiri; soclu: Bârnaşu’ îl văruim cu o culoare
măi închisă.
BĂTAÍE, bătăi, s.f. Război: Mulţ’ or pierit la
bătaie.
BÂZĂ, bâze, s.f. Muscă: Dăşchige fereastra să iasă
bâza.
BÂZGOÍ, bâzgói, vb. IV. Intranz. Reflex. A se
holba: Şe ce bâzgoi la mine?
BECEÁG,-Ă, becégi,-e, adj. Bolnav: “Moaie glasu’
şî mă roagă:/ -Dă-ce jos că mi-s beceagă!” (Munteanu,
C.N.B., p. 7)
BECEJÁLĂ, becejăli, s.f. Boală: S-o luat o
becejală dă el.
BECHÉR, bechéri, s.m. Om care se ţine numai de
petreceri, de chefuri şi de ştrengării: Nu mi-l trăbă pră
becheriu ăla.
BECHERÍ, becherésc, vb. IV. Intranz. A se ţine de
petereceri, de chefuri şi de ştrengării: Unge-ai becherit
ieri toată dzâua?
BÉLFĂR, bélferi, s.m. Om care se lăfăieşte în lux
şi bogăţie: Ieşci aşa mare belfăr dă cheltuieşci atâţa
bani?
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BELŞIÚG, belşiúje, s.n. Cârlig de sârmă care se
prinde în râtul porcului ca să nu scormonească
pământul: I-am pus două belşiuje în flit.
BEŞÁIT, beşaituri, s.n. Certificat, adeverinţă,
autorizaţie: Ai beşait ca să vindzi pră piaţă?
BÉŞICĂ, béşiche, s.f. Vas de lemn făcut din doage,
mai larg la mijloc decât la capete, deschis la unul din
capete, folosit pentru fermentarea fructelor: Într-o dzî
am strâns o beşică dă prune.
BETĂDUÍ, (mă betăduiésc), vb. IV, Intr. Reflex. A
se tângui, a se văita: Nu ce betădui înaincea lu’
Dumnedzău.
BEŢÂC, beţâşi, subst. masc. Beţiv(an): Un beţâc îi
sărăşie la casă.
BÍCĂ, bişi, s.m. 1. Taur: Am dus vaca la bică. 2.
s.f. Locomobilă (maşină cu aburi care punea în
funcţiune batoza la treierat în trecut): Bica o fluierat
că-i gata lucru’.
BÍCHIŞ, (sg.), subst. Plantă, cereală cultivată pentru
hrana animalelor: Astădz’ oamenii măi rar samănă
bichiş.
BÍNĂ, bíne, s.f. Podium amenajat pentru spectacole, conferinţe etc.: Când o apărut pră bină, toată sala
o amuţât.
BÍRCĂ, (sg.), s.f. Ţesătură din fir subţire de lână:
Ş-o cumpărat o cârpă dă bircă.
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BÍRGĂR, s.n. Model de cizmă de piele cu tureac
înalt, mulată pe picior, încălţată la sărbători: „Şijme
birgăr i-o luat Colă/ Dân dugheană la slovaşi”. (Chira,
C.P., 63).
BIRUÍ, bírui, vb. IV, Tranz. 1. A duce un lucru până
la capăt, a termina, a găta: Am atâta dă lucru, că nu măi
birui. 2. A se lua la trântă: Hai să ne biruim, să vegem
care-i măi tare.
BÍSTOŞ, adv. Sigur, exact, negreşit: - Ai făcut
treabă bună? - Bistoş!
BÍSTRIŢĂ, subst. fem. Denumirea unor prune ce se
coc mai târziu: Prunele bistriţă îs bune pântru pecmez.
BIŞLUÍ, bíşlui, vb. IV. Tranz. A preţui cum se
cuvine un lucru, banii etc.: Nu bişluie pră bani, că nu i-o
câşcigat el.
BITÁNGĂ, bităngi, s.m. Vagabond: “ – D-az’
gimineaţă ce-ai pornit/ Ca bitanga…” (Munteanu,
C.N.B., 6)
BITĂNGUÍ, bitănguíesc, vb. IV. Intranz. A hoinări:
Unge ai bitănguit până la şeasurile aşcea?
BÍŢĂ, bíţe, s.f. Şuviţă de păr despletit; păr mare:
L-ai văzut cât îi în biţă?
BIUŞÁG, biuşáguri, s.n. Bogăţie, belşug: Atâta
biuşag găsăşci în casa lui !
BLÁGĂ, blăgi, s.f. 1. Avere, bogăţie: O strâns
multă blagă în viaţa lui. 2. Bunătate: Are o blagă dă
muiere.
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BLEÁUCĂ, bléuşi, s.f. 1. Gură: Tacă-ţi bleauca! 2.
Om care vorbeşte multe şi fără rost: Ca el, o bleaucă nu
mai găsăşci.
BLEU(CO)CÍ, bleu(co)césc, vb. IV. Intranz. A vorbi
întruna, fără rost, a pălăvrăgi: Nu măi bleu(co)ci atâta,
că mă doare capu’!
BLEZNUÍ, bleznuiésc, vb. IV, Tranz. A certa cu
cuvinte grele, a face de ocară: Ai văzut şe l-o bleznuit?
BLIZÎ, blizăsc, vb. IV. Intranz. A râde prosteşte,
fără motiv: Şe ce blizăşci atâta?
BLOTOROŞÍT, -Ă, -ţi, -e, adj. Tulburat: Vinu’ ăla îi
blotoroşit.
BLÚCĂ, bluci, s.f. Abajur de sticlă pentru lampa cu
petrol: S-o spart bluca când am şcers-o.
BOÁCTĂR, boáctări, s.m. Paznic de noapte în sat:
“Vedz’ boactării-nşiepură
să ţârcule prân sat”.
(Munteanu, C.N.B., 55)
BOÁFĂ, boáfe, s.f. Plămân de animal: Unii aruncă
boafili, alţî le bagă în cărtăboş.
BOÁMBĂ, boámbe, s.f. Pilulă (medicament):
Vreau nişce boambe pântru dureri dă cap.
BOÁNDRĂŞ, boándrăşi, s.m. Biban: Am prins un
boandrăş.
BOÁRFĂ, boárfe, s.f. 1. Îmbrăcăminte veche,
uzată: Aruncă boarfili aşcea, că nu ne măi trăbuie. 2.
(Fig.). Femeie de moravuri uşoare: Cu boarfa aia ţ-ai
găsât să umbli?
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BOÁTĂ, boţi, s.f. Baston: O boată bună la un car
dă oale. (Folclor)
BOBÁLĂ, bobéli, s.f. Noroi subţire: Nu ce băga în
bobală, copile!
BOBIŢÁ, bobiţéz, vb. I, Tranz, Reflex. A i se face
rău de prea multă mâncare: Nu-i măi da atâta să mânşe,
că să bobiţadză!
BOBOLOŞÎ, boboloşăsc, vb. IV. Tranz. A înfofoli:
Uită cum ce-o boboloşât, să ce-aprindz’ dă cald.
BOBRÍC, bobríci, s.m. Rinichi: I-o dat una în
bobrişi dă l-o pus jios.
BOC, boáce, s.n. Pieptar, cojocel fără mâneci din
blană de oaie: Ia-ţ’ bocu pră cine să nu rişeşci.
BOCŞEÁN, bocşeánuri, s.n. Pieptar din blană de
oaie, cojocel înfrumuseţat cu motive decorative: Şe
bocşean frumos ţ-ai făcut!
BOFÂRCE, (pl.), s.f. Lucruri mărunte: Nu măi ai
loc d-atâcea bofârce.
BOFÂRTÁIE, (pl.), s.f. Măruntaiele animalelor:
Bofârtaiele aşcea dă-le la câni.
BÓGHIE, bóghii, s.f. Căpiţă, claie de fân (sau
cereale): Nu s-o făcut mult fân, numa’ o boghie.
BOGICĂÍ, bogicăiésc, vb. IV. Intranz. A cotrobăi, a
scotoci: Nu mai bogicăi prân dolaf, că tot nu găsăşci!
BOÍ, (mă) boiésc, vb. IV. Intranz. Reflexiv. A se
văita, a se tângui: Nu ce boi atât, că n-o murit nime’!
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BOITÁR, boitári, s.m. Ajutor de cioban: Pră şine
tocmim boitari anu’ ăsta?
BÓIU, (sg.), s.n. Necaz (Expr. a-şi bate boiul): Îm’
bat boiu cu ei.
BOLÂND, -Ă, bolânzi,-e, adj. Nebun: Nu mi-s baş
aşa dă bolând cum credz’.
BOLÂNDZÂIE, bolândzíi, s.f. Prostie, nebunie: Şe
bolândzâie l-o apucat?
BOLÂNZÍ, bolânzésc, vb. IV. Intranz. A înnebuni:
Ai bolândzât dă tot?!
BOLBOCÍNĂ, bolbocíni, s.f. Buruiană de leac,
plantă medicinală: Adună fel dă fel dă bolbocini dă pră
câmp.
BOLBORÍ, bolboréşte, vb. IV. Unipers. Tranz. A
spulbera zăpada: Afară bolboreşce.
BOLDĂNIÓS,-Ă, boldănióşi,-e, adj. şi adv.
(Despre privire). Cu ochii căscaţi, holbaţi: Să uită aşa dă
boldănios la mine.
BOLGÍ, bolgésc, vb. IV. Tranz. A ghionti pentru a
atrage atenţia cuiva: Nu mă mai bolgi cu cotu’!
BOLOMÓC, -Ă, bolomóci,-e, 1. adj. Greu de cap,
nepriceput, prostănac: Ieşci tare bolomoc. 2. s.n.
Instrument de determinat poziţia orizontală folosit mai
ales în zidărie (bulă cu aer): Nu măi găsăsc bolomocu’.
BOLOMOCÍ, bolomocésc, vb. IV. Reflex. A se
încurca în gândire, a se zăpăci: Tare rău s-o bolomoşit !
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BOMBOCÍ, bombocésc, vb. IV. Intranz. A bombăni, a bodogăni, a spune ceva nedesluşit (de supărare):
Şe tot bomboceşte întruna?
BORÂNDĂÍ, borândăiésc, vb. IV. Intranz. A căuta
ceva provocând dezordine între lucruri: Şine
o
borândăit în dolaful ăsta?
BORÂNDĂU, borândăie, s.n. Mâncare din cartofi
zdrobiţi (pireu) sau din făina de porumb şi bucăţele de
carne: Borândăul era nălipsât la masa dă Crăşiun.
BORĂÍ, bórăie, vb. IV. Unipers. Intranz. Reflex.
(Despre unele animale domestice). A mugi, a zbiera:
Şe-o fi având vaca dă să borăie atâta?
BORÓC, s.n. (numai sg.). Numele unui joc din
timpul postului de Paşte: Acum nime’ nu să măi jioacă
d-a borocu’.
BOSCOROGÍ, boscorogesc, vb. intranz. A vorbi
fără noimă, a bombăni: Nu mai boscorogi atât, că nu
pricep nimic.
BOZ, s.n. (sg.) Plantă erbacee cu miros neplăcut, cu
flori albe şi fructe negre, care creşte pe câmp: Îi plin
câmpu’ dă boz unge-i pământu nălucrat.
BOZOMONÍT,-Ă, bozomoníţi,-e, adj. Buimăcit,
năuc (după trezirea din somn): Abia m-am trezât şi eram
bozomonit dă cap.
BOZUÍ, bozuiéşte, vb. IV. Unipers. Intr. Reflex. A
fermenta: Donţu’ ăla nu-i măi bun dă mâncat, că s-o
bozuit.
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BRÂGLĂ, brâgle, s.f. Parte mobilă la războiul de
ţesut, care susţine spata: O muiere trăbuie să şcie să dea
cu brâglili (să ţeasă).
BRÂNĂ, brâne, s.f. Şnur prins de colţul şorţului
pentru a fi legat în jurul corpului: La cotrânţă pune-i
două brâne.
BRÁVĂ, brăvi, s.f. Încuietoare la uşă, broască:
Trăbuie să pun o altă bravă măi bună la uşă.
BRĂCINÁR, brăcináre, s.n. Aţa care se leagă în
îndoitura de sus a izmenelor sau a poalelor spre a le
putea strânge pe mijloc: Mi s-o rupt brăşinariu’ şî-mi
trăbuie altu’.
BRĂCÍRĂ, brăcíre, s.f. Brâu ţesut din lână, de
formă mai îngustă cu care se încing femeile peste
mijloc: Astădz’ muierili nu măi poartă brăşiră.
BRÍPTĂ, brípte, s.f. 1. Briceag, brişcă: Bripta mi-i
de mare folos. 2. (În expresia: A da bripta pe cireşe). A
fi în dificultate, într-o situaţie neplăcută: Când l-au
nărgăluit cânii, o dat bripta pră şirieşă.
BROÁNCĂ, bronci, s.f. Contrabas: Moş Luţu cânta
la laută, baba Eva la broancă.
BROCÍ, brocésc, vb. IV. Intranz. A umbla mereu cu
cineva: Nu broci cu el, că ce învaţă la răle.
BROD (sg.) s.n. Punte, trecătoare: Poţ’ treşe Cimişu
pră la brod.
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BRUŞ, brúşuri, s.n. Drug de lemn bun pentru a tasa
pământul: Caută un bruş să bacem pământu’ pră lângă
stâlp.
BRUŞÎ, bruşăsc, vb. IV. Tranz. Reflex. A se
împinge (în joacă): S-o bruşât până s-or luat la bătaie.
BUBĂ NEAGRĂ, s.f., sg. Antrax, dalac: S-o
becejât dă buba neagră.
BUCÁCE, s.f., pl. Cereale: Îi plin podu’ dă bucace.
BUCÁLĂ, bucăli, s.f. Cană din sticlă sau ceramică
pentru ţinut apa de băut: Adă o bucală dă apă reşe dî la
fântână.
BUCĂLÍŢĂ, bucălíţe s.f. Căniţă, ceaşcă: Pântru
pomana dă şasă săptămâni ne trăbuie vro patrudzăşi dă
bucăliţe.
BUCFÁRI, bucfáre s.n. Registru, caiet de notiţe: O
notat şeva într-un bucfari.
BUCTÁ, buct, vb. I. Intranz. 1. A rămâne repetent:
O buctat dă două ori în clasa întâi. 2. A pierde, a rata:
Iar o buctat în afaşeri.
BUDULUÍ, buduluiésc, vb. IV. Intranz. A cotrobăi,
a căuta cu de-amănuntul răvăşind lucrurile: Şine a
buduluit în dolaf ?
BUDURÓNI, buduroáne, s.n. Galerie subterană:
Apa treşe prântr-un buduroni.
BUGEÁC, (sg.), s.n. Iarbă care creşte după ploaie
printre legume: Îi plină grăgina dă bujeac.
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BUGI, s.m. (pl.). Chiloţi pentru femei: I-am
cumpărat nişce bugi.
BUGIÁNĂ, bugiéne, s.f. Floare de pădure frumos
mirositoare: „Un snop dă bugiene m-or propcit dă braţu’
drept”. (Chira, C.P., 69).
BUGILÁRI, bugiláre, s.n. Portofel: N-ai bani în
bugilari.
BUÍ, buiésc, vb. IV. Intranz. 1. A se revărsa: D-atâta
ploaie o buit Cimişu. 2. A năvăli: Or buit găinili în
grăgină.
BUÍAC, -Ă, -i, -e, adj. Harnic: N-am şciut că eşci
aşa buiac.
BUIÉGE, buiézi, s.f. 1. Buruiană, plantă nefolositoare: Or umplut buiedzâli grăgina. 2. (La pl.)
Medicamente: Cumpără-mi nişce buiedz’ dă tusă dî la
pătică.
BUJBĂLĂU, bujbălăie, s.n. Petrecere cu multă
lume: Iar ai fost la bujbălău?
BULEÁNDRĂ, buléndre, s.f. 1. Haină uzată,
zdreanţă: Ş-o luat bulendrili ş-o plecat. 2. Femeie
stricată, depravată: Să nu ce măi văd cu buleandra aia!
BÚLGĂR, búlgări, s.m. Praf (mult) care se ridică
în aer: Când o măturat s-o răgicat un bulgăr.
BULGUÍ, bulguiésc, vb. IV. Intranz. A aiura:
Beceagu’ nu măi şcia dă el şî o bulguit toată noapcea.
BULVÁN, bulváni, s.m. Parte a unui copac din
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pădure rămas cu rădăcini în pământ, după ce a fost tăiat
de la suprafaţă: Toată iarna o scos la bulvani în pădure.
BUMB, bumbi, s.m. Nasture: Coasă-m’ un bumb la
chimeaşă.
BUMBÚRI, s.m., pl. Stropi (mărunţi) de ploaie: No
fost ploaie mare, numa’ nişce bumburi.
BUMBÚŢ, bumbúţi, s.m. 1. Bomboană: Ómama ne
vingea şinşi bumbuţi dă lapce la leu. 2. Medicament
sub formă de pastilă: Să iei tri bumbuţ pră dzî şî ce
vingeşi.
BUNDUZÍ, bunduzăsc, vb. IV. Tranz., Reflexiv. 1.
A (se) tulbura, a (se) amesteca: “Vântu’, puşca, plumbii,
focu’/ Să nu-i bundudzască jocu’…” (Munteanu,
C.N.B., 25) 2. (Fig.) A-şi pierde luciditatea: M-am
bunduzât dă cap.
BURÁGĂ, burăgi, s.f. Ceaţă: “Girocu-n buragă
s-ascunge potcaş”. (Chira, C.L., 44)
BÚRFĂ, búrfe, s.f. Burtă, pântece, stomac: “Am în
Giroc o şioardă dă găini/ Şî răţâli şe-mi turuie-n urechi,/
Dă mă îngeamnă bunii mei veşini/ Să le încing cu
burfile-n curechi”. (Chira, C.L., 47)
BURFÉCE, burféci, s.m. (Peiorativ) Om cu burtă
mare: Dă trai bun s-o-ngrăşat burfecea ăla.
BÚRMĂ, búrme, s.f. Verighetă: Ai însuraţi poartă
burmă.
BUŞ, búşuri, s.n. 1. Bulgăre de zăpadă. Zăpada îi
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moale numa’ bună dă făcut buşuri. 2. Caş, bucată de
brânză: Am cumpărat un buş dă brândză dulşe.
BUŞÁN, buşáni, s.m. Nume dat unui om mic, robust,
cu picioare scurte: Toţ’ dân familia lor îs nişce buşani.
BÚTCĂ, butci, s.f. Construcţie uşoară, căsuţă: Ei
stau într-o butcă.
BUTOÁRĂ, butóri, s.f. Gaură: “Vaca-i gata să
mă-mpungă/ Şî să-m facă-n chişi butoară”. (Chira, G.S.
III, 25)
BUTÚC, butúcuri, s.n. Pânză rezistentă din care se
confecţionează plapuma (duna): Am cumpărat doi
metări dă butuc, să fac o dună nouă.
BUTURÍ, buturésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A găuri:
“Şî beşîca scage numa/ Dac-o butureşci cu acu”.
(Iacob-Bencei, G.S. III, 52)
BUZĂRÍ, buzărésc, vb. IV. Tranz. A sâcâi, a bate la
cap pe cineva, a şicana: Nu mă mai buzări atât!
BUZDÚRĂ, buzdúri, s.f. 1. Cuţit vechi cu lamă
tocită sau ruptă: Curăţă-ţi păpuşii cu buzdura asta. 2.
(Fig.) Om stricat, care are caracter josnic: Dân om şe-o
fost s-o făcut o buzdură.

C
CACAMÂŢ, cacamâţuri, s.n. Secreţie nazală
întărită, solidificată: Suflă-ţi nasu’ să-ţi iasă cacamâţu’.
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CADRÓF, cadrófuri, s.n. Dulap pentru păstrat
hainele: Cadroful îi plin dă ţoale.
CÁNTĂ, cănţi, s.f. Vas din tablă pentru lichide:
Baba duşea lapcili la oraş în două cănţi.
CÁPTĂ, căpţi, s.f. Calapod: Şuştărul îţ’ lărjeşce
păpucu’ punându-l pră captă.
CAREGÓGE, pron. nehot. Oricine: Io nu mi-s
caregoge.
CART, cárturi, s.n. Şiştar: Vaca noastră îi bună dă
lapce că dă un cart plin la o mulsoare.
CATRAFÚSE, s.f. Lucrări, obiecte personale: Ia-ţ’
catrafusele şî ce du.
CÁUGĂ, căugi, s.f. Situaţie neplăcută, complicată:
Ce-ai băgat în caugă.
CĂCĂCÍŞ, căcăcíşuri, s.n. Lucru, obiect mărunt
fără importanţă: O dat bani mulţ’ pră nişce căcăcişuri.
CĂCĂLĂU, adv. Mult, în cantitate mare: Anul ăsta
s-or făcut (la) prune căcălău.
CĂCĂLÍ, căcălésc, vb. IV. Tranz. A mâzgăli: Nu
mai căcăli, scrie frumos!
CĂFÁNĂ, căféni, s.f. Cafenea: Dântr-o căfană iesă
şi în alta să bagă.
CĂISÂN, căisâni, s.m. Cais: Pune un lăstar dă
căisân în locu’ la care s-o uscat.
CĂISÂNĂ, căisâne, s.n. Caisă: “Mă uitam la luna
plină/ Mestecând dintr-o căisână”. (Munteanu, C.N.B.,
40)
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CĂLÁI, căláie, s.n. Vas din tablă pentru păstrat
untura, pentru udat în grădină sau pentru păstrat apa de
băut: Măi adă un călai dă apă dî la fântână.
CĂLÁRE, călări, s.f. Cărare: Du-ce pră călare, nu
prân drum.
CĂLĂFÚND, (sg.), s.n. Colofoniu, substanţă răşinoasă folosită în industria hârtiei, a lacurilor, a vopselelor; sacâz: Dân când în când lăutaşu’ freacă arcuşu’
pr-un dărab dă călăfund.
CĂLĂPĂR, (sg.), s.m. Plantă ornamentală cu
frunze lunguieţe, zimţate, puternic mirositoare: Adă
nişce frundză dă călăpăr dân grăgină.
CĂLBĂŞĂŢ, călbăşăţi, s.m. Caltaboş: Faşem şi
călbăşăţ alb şî cu sânje.
CĂLCÂNI, călcâni, s.m. 1. Călcâi: S-o-nţăpat cu un
spin în călcâni. 2. Colţ de pâine: Taie-mi un câlcâni dă
pită.
CĂLCĂVÚRĂ, călcăvúri, s.f. Lovitură: Du-ce d-aişi
să nu-ţ’ dau vro două călcăvuri!
CĂLĂMFÍR, călămfíri, s.m. Garoafă: Şe frumos
miroasă călămfirii!
CĂLEÁLĂ, căleli, s.f. (în expr. dân căleală). Din
naştere: Aşa-i el dân căleală.
CĂLÉTCĂ, călétci, s.f. Colivie: “În căletcă, o
măimucă/ Baş ca omu mânca nucă”. (Delamarina,
A.A.L. 46)
CĂNÁTĂ, cănăţi, s.f. Vas din lut ars mai mic decât
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ulciorul: „Eu atunşi îi iau cănăţâli dân mână/ Şî-i ajiut
să scoată apă dân fântână”. (Folclor).
CĂNĂPÉI, cănăpeie, s.n. Canapea: Culcă-ce pră
cănăpei.
CĂNÚN, cănúnuri, s.n. 1. Necaz, viaţă grea: Îmi
trag cănunu’ cu el. 2. Tun: “Am fost la cănunuri […].
Io nu trăgeam, căram numa’ muniţia”. (Dumitru, I.R.,
36)
CĂNUNÁ, cănún, vb. I. Intranz. Reflex. A se
necăji, a se văicări: Nu ce mai cănuna că tot nu câşciji
nimic.
CĂPÁRĂ, căpări, s.f. 1. Arvună: Dacă dai căpara
şi ce-ntorşi, o pierdz’. 2. Aranjament în vederea
căsătoriei; peţire: Or fost în peţât şî i-or dat căpara.
CĂPĂRÍ, căpărésc, vb. IV. Tranz. 1. A arvuni: Îi
bine să căpăreşci până nu cumperi. 2. A asigura (prin
bani sau daruri) viitoarea mireasă în vederea căsătoriei:
Diminică or căpărit-o pră fata noastră.
CĂPĂU, căpăi, s.m. Copoi, câine de vânătoare: Or
plecat la vânat cu căpăii după ei.
CĂPÍŢĂ, căpíţe. Şapcă, chipiu: „Unge iestă
dărinatu,/ C-o plecat fără căpiţă”. (Chira, C.P., 27).
CĂPTĂLÁN, căptăláni, s.m. Plantă erbacee cu
frunze mari pe care se aşază untul, brânza, peştii: Avem
în grădină căptălán cât vrei.
CĂPÚT, căpúturi, s.n. Haină din stofă groasă sau
din piele; veston: Ş-o făcut un căput nou.
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CĂPUTÁ, căputéz, vb. I. Tranz. A prinde o bucată
din material rezistent de ciorap sau încălţăminte uşoară
cât e talpa piciorului: M-o căputat ştrimfii.
CĂRÁBĂ, cărabe/ cărăbi, s.f. Instrument de suflat
confecţionat din pană de gâscă care scoate doar un
sunet: Faşe multă larmă cu căraba aia.
CĂRÍCĂ, căríci, s.f. 1. Rotiţă care acoperă ochiul
unei plite la cuptorul de bucătărie: Scoace o cărică să
fiarbă măi iuce oala. 2. Mosor: Aduna aţa pră cărică. 3.
Osul genunchiului numit rotulă: I-o sărit cărica dî la
loc.
CĂRMĂJÂNI, adj. inv. De culoare roşu aprins;
stacojiu: Nu-i stă bine cu cotrânţa cărmăjâni.
CĂRÚŢĂ, cărúţe, s.f. Cărucior cu o roată; roabă:
Du o căruţă dă gunoi în grăgină.
CĂSÁP, căsápi, s.m. Măcelar: Cumpăram carne dâ
la Maţ căsapu’.
CĂSĂPÍ, căsăpésc, vb. IV. Tranz. A măcelări, a tăia
în bucăţi: Nu mai are porşi, pră toţ’ i-o căsăpit.
CĂSĂPÍE, căsăpíi, s.f. Măcelărie: Erau măi dămult
la noi în sat vro tri căsăpii.
CĂSÂRI, căsâri, s.m. Casier: Tată-su o fost căsâri
la primărie.
CĂTĂNÍ, cătănésc, vb. IV. Intranz. şi tranz. 1. A
face serviciu militar: O cătănit un an şî şase luni. 2. A
lua la rost, a ţine pe cineva din scurt: Atâta îl cătăneşce
pră copil.
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CĂTRÁNĂ, s.f. Lichid vâscos de culoare închisă
obţinut prin distilarea petrolului: Unje cu cătrană osia
să nu scârţâie.
CĂUTÁ, cáut, vb. I. Tranz. A îngriji: Cât o fost
beceag, l-o căutat bine.
CĂZĂNÍŞCE, căzănişci, s.f. Locul unde
funcţionează cazanul de ţuică: Iar ai fost pră la
căzănişce.
CĂZNÍ, căznésc, vb. IV. Tranz. A certa, a ocărî:
Pântru şe o făcut, l-o căznit numa-numa.
CÂNTÁ, (mă), cânt, vb. I. Intranz. şi tranz. Reflex.
A boci: Mătuşa lu’ Şciuconi să cânta după toţ’ morţî.
CÂRCHIŢĂ, cârchiţe, s.f. Cârtiţă: Cârchiţa o făcut
mulce muşuroane în grăgină.
CÂRCIÁG, cârcége, s.n. Ulcior: “Pră d-a pârcu
caii-m’ trag,/ Io, în braţă c-un cârşeag”. (Munteanu,
C.N.B., 41)
CÂRPĂ, cârpe, s.f. Batic: Leagă-ce pră cap cu o
cârpă, că-i frig.
CÂRPĂ MICĂ, cârpe mici, s.f. Batistă: Şcerjeţ’
nasu’ că ai cârpă mică.
CÂRTÓG, cârtoáge, s.n. Gunoi: Adună cârtogu
dân faţa căşî.
CÂRVINĂ, cârvini, s.f. Neînţelegere, duşmănie:
S-o băgat o cârvină întră ei.
CEÁCE, (sg.), s.m. 1. Nume cu care se adresează
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cineva unui frate mai în vârstă: Ceacea are grijă dă
mine. 2. Cuvânt de adresare către un bărbat cu câţiva ani
mai mare: Vine ceacea Ion la noi.
CEÁICĂ, s.m. Nene (var. ceace). Măi vină, ceaică,
pră la noi.
CECĂRUÍ, cecăruíesc, vb. IV. Tranz. A fixa bine, a
strânge, a imobiliza: Am fost la covaşi să-mi
cecăruiască rafu’ pră roată la coşie.
CELÍGĂ, celígi, s.f. Trăsură, căruţă: “Ş-asară fusăi
la moară/ Cu celiga ş-o iepşoară”. (Folclor).
CENUŞÁT, - Ă, cenuşáţi, - e, adj. Gri: Am un
sfetăr şenuşat.
CÉSLĂ, césle, s.f. Mistrie: Pântru tencuit îţi trăbuie
o ceslă.
CEŞÂLĂ, ceşâli, s.f. Taşcă, servietă: Bagă în ceşâlă
toace lucrurile.
CHÉME, (sg) s.f. Creştetul capului: L-o lovit girept
în cheme.
CHERCUŞÎ, chercuşăsc, vb. IV. Tranz. A strânge
de gât, a sugruma: Nu-l mai chercuşî că-l omori.
CHEREGÉNIE, cheregénii, s.f. Toţi membrii unei
familii numeroase: S-o strâns acasă toată cheregenia.
CHEŢ, cheţ, s.m. (La jocul de cărţi). As: M-o vinit
la ţanc un cheţ.
CHÍCĂ, chici, s.f. Păr de pe capul femeilor crescut
lung şi apoi împletit: Acum fiecili nu măi poartă chişi, îs
tunsă.
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CHICHIREÁZĂ, sg. s.f. Excrement de oaie, de
iepure: Curăţă la oi că-i plin de chichireadză pră jios.
CHICÍ, chicésc, vb. IV. Tranz. Reflex. 1. A repara:
Şe s-o strâcat trăbuie chicit. 2. A (se) aranja, a se
îmbrăca frumos pentru un eveniment: Unge ce duşi dă
ce-ai chicit aşa?
CHÍDĂ, (sg.), s.f. Promoroacă: Pomii-s plini dă
chidă.
CHIES, chiésă, s.n. Buzunar: Raru’ împle caru’,
ghiesu’ împle chiesu’. (Folclor).
CHILĂRÁB, chilărábi, s.m. Gulie: O făcut o zupă
dă chilărab.
CHÍLĂV, -Ă, chílăvi,-e. Schilod: Dân accident o
rămas chilăv pră viaţă.
CHILĂVÍ, chilăvésc, vb. IV. Tranz. A schilodi: L-or
bătut până l-or chilăvit.
CHINÉZ, chínéji, s.m. primar: Or fost mulţ’ chineji
în sat pân-acum.
CHINTÚŞ, chintúşe, s.n. Piesă din costumul
popular bărbătesc; vestă brodată: Chintuşu’ să îmbracă
la urmă prăstă chimeaşă.
CHÍRVAI, chirváiuri, s.n. 1. Ruga nemţilor
(şvabilor): La chirvaiul nemţilor să distrau şî românii.
2. (Fig.) Scandal, ceartă: La veşini o fost un chirvai.
CHISCÁNT, chiscánturi, s.m. Vas de ţinut lichide
sau unsoare: Am umplut un chiscant dă untură.
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CHIŞI, chişiuri, s.n. Şold, coapsă: M-o strâcnit în
chişi.
CHÍTĂ, chiţi, s.f. Buchet, legătură de flori sau de
zarzavat: “vro tri stropişei dă soare spală-o chită dă
brânduşă”. (Pătruţ, P.P., 73)
CHIVILÍC, chivilicuri, s.n. Vestă: Am un chivilic
nou.
CIC, cícuri, s.n. 1. Plisc, clonţ: Cloţa dă cu cicu’,
dacă vrei să-i prindz’ vrun pui. 2. Vârful creionului: S-o
rupt cicu’ la plivais.
CICNÍ, cicnéşte, vb. IV. Unipers., Intranz. A tihni, a
avea folos de ceva: Beceagului nu-i cicneşce nimic.
CÍCNĂ, cícne, s.f. Tihnă, linişte, folos: N-o avut
cicnă dă averea adunată.
CIGÁNIE, cigănii, s.f. Tigaie: În ciganie să frig
scoverdzâli.
CILÍM, cilímuri, s.m. Cuvertura ţesută din lână cu
motive ornamentale: Aşa cilimuri pră pat n-am vădzut
la nime’.
CIMPI, (pl.), s.n. Timpuri, vremuri: Moşu’ îmi
povestăşce dăspră copilăria lui dân cimpii-ai buni.
CINÉRI, cinére, s.n. Farfurie: Am spart un cineri.
CIOC, cioace, s.n. 1. Polonic: Măi scoace-ţi un cioc
dă zupă. 2. Teacă metalică în care se poartă cutea pentru
ascuţit coasa: Am pierdut cucea din cioc.
CIOCHÉRSĂ, ciochérse, s.f. Sculă, unealtă: Toace
ciochersâli s-or prăpăgit.
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CIOCLÉNDĂR, ciocléndări, s.m. Om înstrăinat de
sat, ajuns la oraş unde şi-a format deprinderi urâte:
Ăsta-i un cioclendăr.
CIOLOMÁC, (sg.), s.n. Porumb furajer care se dă
ca hrană vitelor când e verde: Vaşile or mâncat un braţ
dă ciolomac, dar nu-s sătule.
CIOLOMÁDIE, (variantă CIOLOMÁC), (sg.), s.f.
Porumb furajer: Le-am mai dat vaşilor nişce
ciolomadie.
CIOMVÍCĂ, ciomvíşi, s.f. Cucuvea: Ciomvica aia
care cântă nu-i sămn bun.
CÍNĂRĂ, cínere, s.f. Mireasă: Cinăra şi jiunili/
Mâncă toace prunile”. (Folclor)
CIPÉZĂR, cipézări, s.m. Puşlama, derbedeu,
haimana: Nu-i bine să fii priecin cu un cipezăr.
CÍPSĂ, (sg.), s.f. Alaun; piatră acră: După bărberit
dai pră faţă cu cipsă.
CIRICĂÍ, cirícăie, vb. IV. Unipers. (Despre păsări)
Ciripeşte: Ciricăie ţâţâdâu, vine primăvara.
CIŞTĂLUÍ, ciştăluiésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
(se) aranja, a (se) găti; S-o ciştăluit ş-o plecat în oraş.
CÍŞLĂR, cíşlări, s.m. Tâmplar: Bun cişlăr o fost
Ţăpi.
CIÚDRĂ, ciúdre, s.f. Praştie (jucărie): O tras cu
ciudra ş-o lovit în fereastră.
CIÚRCĂ, cíurci, s.f. Curcă: Îi plin voreţu’, dă
găini, dă raţă, de ciurşi.
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CIUSCHÍE, ciuschíi, s.f. Bucată de lemn mai lungă
şi nu prea groasă, folosită pentru a susţine, a ridica sau
a rostogoli un obiect: Cu nişce ciuschii am propcit zâdu’
să nu cadă.
CIÚTURĂ, ciúture, s.f. Ploscă: Giverii când ce
ceamă la nuntă îţi dau să bei dân şiutură.
CIVÁLĂ, civéli, s.f. Tivitură: Fă-i o civală la
firangu ăla.
CLĂBÁŢ, clăbéţe, s.n. Căciulă din blană de miel:
“norii bat dân fiulare/ cu clăbăţu’ lor dă neauă”. (Pătruţ,
P.P., 75)
CLENÉT, clenéce, s.n. Clarinet: “La şetârnă apa
cântă/ Dân ţâmbaluri şî clăiniece”. (Munteanu, C.N.B.,
4)
CLENŢÁICĂ, clenţăici, s.f. Broască la uşă: Ai
închis uşa cu clenţaica?
CLENŢĂNÍ, clenţănesc, vb. IV Reflex. Intranz. A
se certa, a se sfădi: Iar s-or clenţănit veşinili.
CLET, cléturi, s.n. Cămară de alimente: Donţurile
le ţânem în clet.
CLÍCĂR, clícăre, s.n. Bilă de sticlă colorată: Ţ-am
luat nişce clicăre să ce jioşi.
CLOÁMBĂ, cloámbe, s.f. Bucată de fier cu care se
prind două bucăţi de lemn: Grindzâli dân pod îs prinsă
cu cloambe.
CLOÁMFĂR, cloámferi, s.m. Tinichigiu: Am
cumpărat dâ la cloamfăr o vadră nouă.
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CLÓFTOR, clóftori, s.m. Unitate de măsurat
lungimi egală cu 1,92 m: Când o arat, s-o băgat în
pământu’ meu doi cloftori.
CLONŢĂNÍ, clonţănesc, vb. IV, Tranz. A sparge
seminţe între dinţi şi a mânca sâmburii: Nu-i frumos să
clonţăneşci întră lume.
CLOTORÍ, clotór, vb. IV. Tranz. A clăti după
spălare vase, rufe etc. Dă grabă, n-am măi clotorit
chimeşâli, după şe le-am spălat.
CLOTORÍT, -Ă, clotoríţi, -e, adj. Uşor ameţit de
băutură: Iar o vinit clotorit acasă.
CLÓŢĂ, clóţe, s.f. Cloşcă: Dacă ne dzace găina, o
punem cloţă.
CLUMĂU, clumăie, s.f. Preparat din tărâţe pentru
dospitul aluatului, din care se face pâinea: Tare bună-i
pita făcută cu clumău!
CLUP, clúpuri, s.n. Bancă de lemn cu spetează:
Ne-am aşădzat pră clup.
COÁBĂ, coábe, s.f. Uliu: Coaba s-o momit la noi
şî o să ne ia toţ’ puii.
COÁNDRĂ (sg.), s.f. Vioara a doua într-o mică
formaţie de muzicanţi care acompaniază vioara întâi:
“Moşu’ era primaş, […] baba Ruja băcea banda […] iar
copiii trăgeau coandra”. (Dumitru, I. R., 7)
COBĂŢ, cobéţi, s.m. Uli: Iar o luat cobăţu’ un pui
dă la cloţă.
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COBÂRŞĂU, cobârşăie, s.n. Sicriu: “Unge-o fi
acuma dudu?/ Poace-i punce la părău/ […] Şî la buna,
copârşău. (Munteanu, C. N. B. 27)
COBICÉRI, cobicéri, s.m. Uliu: N-am măi vădzut
un cobişeri aşa mare.
COBILÉŢ, cobiléţe, s.n. Firidă făcut în zid sub
cuptorul vetrei ţărăneşti: Mâţa s-o ascuns în cobileţ.
COCÁIE, cocăi, s.f. Scrânciob; construcţie de lemn
formată dintr-o roată de căruţă fixată pe un stâlp peste
care se aşează o loitră (partea laterală a unei căruţe) de
care se leagă la capete două scăunele, învârtindu-se în
cerc, servind ca mijloc de distracţie: Dacă ce dai în
cocaie, poţ’ să ameţăşci.
COCERÍ, cocerésc, vb. IV. Tranz. şi intranz.
Reflex. A se aciua, a se pune la adăpost undeva sau pe
lângă cineva: Nu-l lăsa să să cocerească pră lângă casa
noastră.
COCLEÁNŢĂ, coclénţi, s.f. Bibilică: “Dormeau în
el o grămadă dă cocleanţă şi era tot pătat cu găinaţ”.
(Dumitru, I. R., 8)
COCOLÍ, cocolésc, vb. IV, Tranz. A proteja, a
ocroti: Nu-l mai cocoli atât, că-i dăstul dă mare.
COCÓR, cocóri, s.m. Şuviţă de păr pe frunte,
cârlionţ: Când s-o pieptănat, ş-o lăsat nişce cocori să fie
mai frumoasă.
COCOŞÉL, cocoşéi, s.m. Monedă mică de aur: Ş-o
pus la grumadz o salbă dă cocoşei.
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CODOBÉIE, (pl.), s.n. Picioare: I-o dat cu o scurtătură prăstă codobeie.
CODZĂŞE (pl.), s.f. Pojar: Când eram mic m-am
becejât dă codzăşe.
COFĂÍ, cófăie, vb. IV. Unipers. Intranz. (Despre
viermi). A mişuna: Cofăie viermii pră bubile lui.
COFÂRTĂ, cofârte, s.f. Automobil: S-o suit în
cofârtă şî s-o măi dus.
COLĂCÉL, colăcéi, s.m. Langoş din aluat prăjit în
grăsime: Aş mânca nişce colăşei.
CÓLĂRĂ, s.f. Boală infecţioasă la păsări: O dat
colăra în găini ş-or murit măi gata toace.
COMEGIÁNŢ, comegienţi, s.m. Artist de circ,
clovn: Un comegianţ ce face să râdz’.
CÓMINĂ, (sing.), s.f. Fructe fermentate în vederea
distilării pentru a obţine ţuică: Mâne duşem comina la
căzan să frijem răchia.
COMÚNĂ, comúne, s.f. Primărie: “M-oi duce la
comúnă/ Şi-mi va face carte bună.” (Folclor)
CONC, cóncuri, s.n. Coridor: Credi o molărit
concu’ aşa dă frumos!
CONCI, cónciuri, s.n. Obiect din pânză de acoperit
capul femeilor, de care se fixează alte podoabe: Conşiu
să pringe dă păr cu nişce aşe.
CONŞÁFT, conşáfturi, s.n. Afacere rentabilă:
N-am făcut nişi un conşaft.
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CONŢ, coánţe, s.n. Bucată de pâine: Dă la câni un
conţ dă pită.
COPÁNIE, copănii, s.f. Albie făcută dintr-un
trunchi de lemn scobit, folosită la frământarea aluatului
pentru pâine. Stă în pod o copanie bătrână.
COPLĂRÁI, coplăráie, s.n. Bordel: O scos-o dî la
coplărai şî s-o-nsurat cu ea.
COPTÚRĂ, copturi, s.f. Puroi: I-o ieşât dân bubă
atâta coptură.
CORĂÍ, córăie, vb. IV. Intranz. Unipers. (Despre
intestine) Zgomot uşor făcut de intestine când digestia
alimentelor este perturbată. Îi corăie maţâli dă foame.
CORDĂNÉL, cordănele, s.n. Fir de mătase folosit
la brodat: La brodat o folosit cordănel dă mulce culori.
CORÍCOVĂ, corícove, s.f. Fruct sălbatic (măr,
pară, cireaşă): Dacă nu vrei mâncare, mâncă coricove.
CÓRMĂN, córmăne, s.n. Plug pentru prăşit
porumbul, floarea-soarelui, având aripi laterale care
ridică pământul la rădăcina plantei: Bagă cormănu’
înăince dă a doua prăşilă.
CORNÉŢ, cornéţi, s.m. Produs de panificaţie, corn:
Cumpără vro doi corneţ’ să-i dau dă pomană.
CORNORÁTĂ, cornorăţi, s.f. Turtă prăjită din
aluat şi brânză: La goşci le-am făcut nişce cornorăţi.
COROBONÍA, corobonésc, vb. I. Tranz. Reflex. A
se apleca într-o parte: Casa bătrână s-o coroboniat şî
acuş’ pică.
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COSTRÁVĂ, costrăvi, s.f. Buruiană dăunătoare
din culturile agricole. Îi plină grăgina dă costravă.
COŞÍE, coşii, s.f. Căruţă, trăsură: La rugă, altădată,
goşcii veneau cu coşiile.
COŞÍŞ, coşişi, s.m. Căruţaş, vizitiu: Am oprit un
coşiş şi m-o dus acasă.
COT, cóturi, s.n. Parte a unui sat, cartier (la oraş):
În cotu’ nostru erau mulţ’ copii.
COTÁRCĂ, cotărci, s.f. Pătul: Am suit cucurudzu’
în cotarcă.
COTĂRICÉR, cotăricéri, s.m. Împletitor de coşuri
din nuiele. Uica Ion o fost al măi bun cotărişer.
COTĂRIŞIOÁRĂ, cotărişioare, s.f. Coş mic
împletit din nuiele: O cotărişioară îi bună pântru piaţă.
COTĂRÍŢĂ, cotăríţe, s.f. 1. Coş de nuiele de
diferite forme: Am scos o cotăriţă dă crumpi. 2. (Fig.
Expr. a lua în cotăriţă) =. a păţi ceva rău: Ce-o luat în
cotăriţă, când ţ-o dat o palmă.
COTCODZÎ, cotcodzăsc, vb. IV Intranz. (Despre
găini) A cotcodăci: Du-ce să vedzi dă ce cotcodzăşce
găina.
COTOROÁJE, (sg.) s.f. Piftie: Aşa-ş mânca nişce
cotoroaje.
COTRÂNŢĂ, cotrânţe. Obiect de îmbrăcăminte
femeiască purtat peste poale; şorţ: Pune-ţ’ o cotrânţă, să
nu ce imeli.
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COTÚN, cotúne, s.n. Adăpost: Bun cotún ş-o găsit.
COŢCÁT,-Ă, coţcáţi,-e, adj. (Despre pânzeturi,
stofe, tricotaje). Cu modele şi desene în formă de
pătrate: Ş-o cumpărat nişce ţoale coţcace.
CÓŢCĂ, cóţche, s.f. Bucată de zahăr cubic:
Pune-mi în ceai o coţcă dă dzar.
COVÁŞI, covaşi, s.m. Fierar: Pişta o fost bun
covaşi.
COVĂSÂT, s.n., sg. Lapte prins, lapte bătut: Am
mâncat la covăsât până n-am mai putut.
COVĂŞÍE, covăşii, s.f. Fierărie: La covăşia lu’
Pişta veneau mulţi oameni.
COVRIGÍ, (mă) covrigésc, vb. IV. Intranz. reflex. A
se zgribuli, a se strânge de frig: Să covrigeşce lângă
cuptor.
COZĂŞE, s.f. Rujeolă: Când am fost mic, m-am
becejât dă codzăşe.
CRÁC, craci, s.m. Partea pantalonului în care se
introduce piciorul: Nu băga amândouă picioarele într-un
crac.
CRÁCLĂ, crácle, s.f. Băutură răcoritoare dulce şi
sifonată: Când m-o luat cu el la birt, moşu’ m-o
cumpărat mie craclă.
CRAMP, crámpuri, s.n. Târnăcop: Să-i punem o
coadă la cramp.
CRANC, cráncuri, s.n. Boală venerică: S-o umplut
dă cranc umblând la atâcea mândre.
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CRAVÁL, craváluri, s.n. Scandal: Iar a fost un
craval la veşinii noştri.
CRĂSTÓLĂ, crăstóli, s.f. Cratiţă: O făcut o
crăstolă dă mâncare.
CRÂMPOŢÎ, crâmpoţăsc, vb. IV. A tăia, a rupe
ceva în bucăţi mărunte: Crâmpoţăşce lemnu’ ăsta.
CRÂSNIC, crâsnici, s.m. Paracliser, ţârcovnic:
Crâsnicu’ traje zvoanili la bisărică.
CREDÉNŢ, credenţuri, s.n. Dulap de bucătărie:
Credenţu’ ăsta l-o făcut cişlăru’ Ţăpi.
CREDÍNŢĂ, credínţe, s.f. Logodnă: Ni-s cemaţ’ la
creginţă.
CREDINŢÁ, credínţ, vb. I., Intranz. Reflex. A (se)
logodi: Duminică să creginţă Ion cu Mărie.
CREPDĂŞÍN, (sg.), s.n. Ţesătură subţire încreţită
din fire de mătasă: Am o bluză dă crepdăşin.
CRÍ’CĂ, vb. III + conj. că: Cred că: “şeriu cri’că
s-o mâniat”. (Pătruţ, P.P., 93)
CRIS, (sg.), s.n. Griş: Fă un cris cu lapce.
CRÍGLĂ, crígle, s.f. Pahar mare de sticlă: Bună-i
berea la criglă.
CRÍŞCÁ, críşcă, vb. I. Unipersonal. A dori, a avea
poftă de a face ceva: Aşa îmi crişcă inima să-i dau vreo
două, să mă ţână mince.
CRÍŞCĂ, críşche, s.f. Felie de pâine (sau de
lubeniţă): I-am dat o crişcă dă pită.
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CREDÉNŢ, credenţuri, s.n. Dulap de bucătărie:
Credenţu’ ăsta l-o făcut cişlăru Ţăpi.
CREL, crei, s.m. Creier: Când o cădzut s-o lovit la
crelu’ al mic.
CREPÁ, crep, vb. I. Tranz. 1. A întredeschide o uşă,
o fereastră: Creapă fereastra, să vină oţără aer. 2.
Intranz. A muri: O crepat dă trai bun.
CRÓFNĂ, crófne, s.f. Gogoaşă: Măi fă nişce
crofne, că n-am mâncat dă mult.
CRUMP, crumpi, s.m. Cartof: “Nu tu crumpi, nu
tu vergeţuri”. (Chira, C.P., 18).
CUBÍC, cubíce, s.n. 1. Baltă rezultată din revărsarea apei în lunca unui râu: Cum treci dâlma, în dreapta
dai dă cubicu’ lu’ Nena. 2. Un metru ster de lemne: Cu
un cubic nu ieşâm dân iarnă.
CUCĂÍ, cúcăi, vb. IV. Intranz. A dormita, a moţăi:
“Flesnit, ca-ntotdeauna, cucăia cu capu’ pe masă”.
(Dumitru, I.R., 12)
CÚCĂR, cúcăre, s.n. Binoclu, lunetă: Cu un cucăr
poţ’ să vedz’ dăparce.
CÚCE, cucii, s.f. Gresie pentru ascuţit coasa: Dă cu
cucea pră coasă că nu măi taie.
CÚCER, cúcere, s.n. Locuinţă mică, neîncăpătoare:
Toată familia s-o înghesuit într-un cucer.
CUCÍE, cucíi, s.f. Colivă: Cucia să împarce dă
pomana morţâlor.
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CUCUIÁ, cucúi, vb. I. Reflex. Tranz. A se urca pe
un loc înalt: Ce-ai cucuiat şî ai cădzut.
CUCUIÉLE, (pl.), s.n. (Expr. în cucuiele) Loc înalt.
Nu ce sui în cucuiele, să nu cadz’.
CUCUVÁMĂ, cucuvămi, s.f. Pământ frământat cu
apă cu care se jucau copiii în trecut făcând pocnitori:
După ploaie pământu’ s-o înmuiat şi îi bun dă făcut
cucuvamă.
CUDÚBĂ, cudúbe, s.f. Cutie din tablă de formă
dreptunghiulară prevăzută cu uşă, parte componentă a
unui cuptor de bucătărie: Fă nişce crumpi copţi în
cudubă.
CÚFĂR, cúfere, s.n. Valiză, geamantan: Când pleca
în armată, fiecare răgut avea cufăru’ lui.
CUFUREALĂ, cufureli, s.f. Diaree: L-o apucat o
cufureală.
CUFURÍ, cufurésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A avea
diaree: De câteva zile să cufuréşce întruna.
CUFURÍT-Ă, cufuriţi-e, adj. şi subst. 1. Bolnav de
diaree: Găina aia-i toată cufurită. 2. (Depreciativ) Lipsit
de vlagă: N-ai bază în el că-i un cufurit.
CÚGLĂ, cúgle, s.f. Bilă folosită la jocul de popice
(cugle): “Înăuntru, la noi, era plin de oameni veniţi să be
un deţ, ori să tragă la cugle. (Dumitru, I.R., 7)
CUGLĂRÍE, cuglăríi, s.f. Popicărie: Duminica să
strânjea lumea la jioc şî la cuglărie.
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CUGLÚF, cuglúfuri, s.n. Cozonac: Mi-e dor dă un
cugluf aşa cum îl făcea mama.
CÚINĂ, cúine, s.f. Bucătărie: “Baba Chia […]
retrasă un pic din uşa cuinii […] trăgea din ţigară.
(Dumitru, I.R., 11)
CULÉCEA, adv. Încet, fără grabă: “Beu culecea
dân răchie” (Pătruţ, P.P., 41)
CUMGÓGE, adv. Fiecum, oricum: Fă un lucru cum
trăbuie, nu cumgoge.
CUNCINÁ, cúncin, vb. I. Intranz. Reflex. A se
abţine de la mâncare pentru a economisi: Toată viaţa s-o
cuncinat să strângă avere.
CÚPĂ, cúpe, s.f. (în sintagma cupă de tulei).
Grămadă de tulpini de porumb pentru nutreţ: Voreţu’ lui
îi plin dă cupe dă tulei.
CUPTORÍŢĂ, cuptoriţe. Cuptor mic zidit în curte,
în şopron, pentru copt pâine: Nu-i mai nevoie dă
cuptoriţă, s-o stricăm.
CUPTUŞÎ, cuptuşăsc, vb. IV. Tranz. 1. A prinde
dosul la o haină: Du căputu’ la şnaidăr să ţi-l
cuptuşească. 2. A cuprinde, a lua în stăpânire: Or
cuptuşât cât or putut.
CURÁSTRU, (sg.), s.n. Primul lapte muls şi fiert
după ce fată vaca: Datina curastrului e uitată azi.
CURĂŢÁ, cúrăţ, vb. I. Tranz. A castra (purceii
masculi). Dacă nu-l cureţi (porcul) să faşe vier.
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CURĂU, adj. Dificil, dat dracului: Nu ce fă curău!
CÚRE, cur, vb. III. Intranz. 1. A curge: “Îi cureau
lacrămile dân ochi”. (Dumitru, I.R., 7) 2. A fugi înspre
sau după cineva: Curi înăincea lui.
CURÉCHI, s.m. Varză: Curechiu trăbuie udat mult.
CURFÚCIŢĂ, curfúciţe, s.f. 1. Nevăstuică: O
curfuciţă ne-o mâncat toţi puii. 2. (Depreciativ). Femeie
de moravuri uşoare: Aia-i o curfuciţă.
CURIŞCÁPCILI, loc. adv. Peste cap: Tu nu poţi
să-ţ’ dai d-a curişcapcili.
CURVÁR, curvári, s.m. Bărbat care duce o viaţă
desfrânată: “Suştreanu, un rumân de vreo cincizeci-cincizeci şi cinci de ani, îi curvariu’ şi potcaşu’
satului”. (Dumitru, I.R., 9)
CUŞMÍT, cuşmiţi, s.m. Medic veterinar. Când fată
vaca cemăm cuşmitu’.
CUŞMITÁ, cuşmitéz, vb. I. Tranz. A consulta
animale (femele) gestante: Cuşmitu’ o cuşmitat vaca şî
o spus că-i a făta.
CUŞTULUÍ, cuştuluiésc, vb. IV. Intranz. A costa, a
valora: M-o cuştuluit o grămadă dă bani.
CUŞUPÍ, cuşupésc, vb. IV. Intranz. A-şi lua avânt:
S-o cuşupit dân toace pucerile şî l-o trâncit.
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DAFÍCEA, adv. 1. Pe gratis: Ia grinţaicurile aşcea
că ţî le dau daficea. 2. Degeaba: Daficea ce năcăjăşci.
DAMF, dámfuri, s.n. 1. Baie de aburi: Am fost la
damf. 2. Curent de aer: Fă-i un pic dă damf.
DASNEÁŢĂ, adv. Azi-dimineaţă: Dasneaţă o picat
brumă.
DĂBĂLÁ, dăbăléz, vb. I. Tranz şi reflex. A (şi)
dezgoli trupul sau o parte a lui: Nu ce măi dăbăla, că
afară-i frig !
DĂBĂLÁT, -Ă., dăbăláţi, -te, adj. Dezgolit, cu
trupul sau o parte a lui gol: Nu umbla dăbălat că ce
rişeşci!
DĂDÁ, dădáu, vb. I. Intranz. Reflex. A se obişnui:
Ce dădai cu rău’ ca şî cu binili.
DĂJGHINÁ, dăjghín, vb. I. Tranz. Reflex. A (se)
desface (în două): Nu fuji că tot ce prind şî ce dăjghin.
DĂLĂTURI, adv. La marginea satului: “Copiii erau
la zburdat […] dălături la Dudărie”. (Dumitru, I.R., 11)
DĂLÓC, adv. Imediat: Vin dăloc.
DĂPRĂÚNA, adv. Uniform, asemenea, la fel: O
pus în grăgină dăprăuna dă toace.
DĂRÁB, dărăburí, s.n. Bucată: Dă la câne un
dărab dă pită.
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DĂRĂBURÍ, dărăburésc, vb. IV. Tranz. A face
bucăţi: Dărăbureşce carnea păntru popricaş.
DĂRINÁT-Ă, dărináţi,-e, adj. Decăzut moral:
“Dân fişior dă frunce-n sat/ Am ajiuns un dărinat”.
(Folclor).
DĂSCHEOTORÁ, dăscheotor, vb. I. Tranz. Reflex.
A desface nasturii de la cămaşă. haină: Dăscheotoarăce, dacă ţi-i prea cald.
DĂSCHILINÍRE, dăschiliníri, s.f. Deosebire,
diferenţiere: Nu-i nişi o dăschilinire întră una şî alta.
DĂSCHILINÍ, dăschilinésc, vb. IV. Tranz. A
deosebi, a diferenţia: Nu pot dăschilini una dă alta.
DĂSTÂMPÍ, dăstâmpésc, vb. IV. Tranz. A dezvăţa,
a dezobişnui: Îl dăstâmpim noi, nu ce ceme.
DĂZGURDZÎ, dăzgurdzăsc, vb. IV. Tranz. A
clarifica, a lămuri: Dăzgurdzăşce, dacă poţi.
DÂLMĂ, dâlme, s.f. Dig: Cimişul o crescut şî îi
dân dâlmă în dâlmă.
DÂRĂ, dâre, s.f. Urmă. (Expr. a da în dâră). A se
interesa de cineva, a căuta să dai de urma cuiva: Dacă
vedzi că nu vine acasă, dă în dâra lui.
DÂRJÁLĂ, dârjăli, s.f. Coadă de lemn pentru
unelte: “Las’ că maica ce ţăsală/ Şi c-un metăr dă
dârjală”. (Munteanu, C.N.B., 6)
DÂRLIÚGĂ, dârliúgi, s.m. Om de nimic: S-o băgat
slugă la dârliugă.
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DÂRZĂ, dârze, s.f. 1. Zdreanţă: Caută o dârză să
şcerg pră jios. 2. (Fig.; depreciativ). Om fără valoare,
lepădătură: Acela-i o dârză, nu-l prefeci.
DECÚNG, decúnguri, s.n. Tranşeu, adăpost în
pământ: “În decunguri, la Fiume,/ Plumbi căgeau pă
capu’ meu”. (Chira, C.P., 71).
DESPOIÁ, despoi, vb. I. Tranz. A scoate boabele de
fasole, de mazăre, de porumb din păstăi sau de pe
ştiulete: Hai să despoiem cucurudzu.
DEŢ, deţi, s.m. Decilitru: “Ş-acuma, c-am gătat cu
apa, Ioane, un deţ”. (Dumitru, I.R., 38)
DÍCHIŢA, adv. (În expresia a sări dichiţa). Prompt
şi cu plăcere: Cum l-o vădzut, o-nşeput să sară dichiţa
înaincea lui.
DOÁGĂ, (sg.), s.f. Situaţie neplăcută, la fel cu a
cuiva (Expr. a ajunge doaga): O să-mi ajiungi doaga,
n-ai grijă!
DOĂNÁŞ, doănaşi, s.m. Fumător: Moşu’ o fost
mare doănaş.
DOĂNÍ, doonésc, vb. IV. Tranz. A fuma: “Baba
Chia, beceagă dă astupală, îşi aprinsese un Plugar […]
să n-o vadă lumea că douăneşcie”. (Dumitru, I.R., 11)
DÓBĂ, dóbe, s.f. Batoză: Doba lu’ Die a lu’ Cloţă
o ars când o fost fruntu’.
DOLÁF, doláfuri, s.n. Dulap: Dolafu-i plin dă
ţoale.
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DOLOJÎ, vb. IV. Intranz. A se uza de prea multă
folosinţă: Chimeaşa s-o dolojât, n-o mai îmbrăca.
DOLOMÁNŢĂ, dolománţe, s.f. Haină lungă şi
largă, asemănătoare halatului: Unge-ai găsât dolomanţa
aia ?
DOLVÁN, dolváni, s.m. Cel care pune la punct, cel
care vine de hac cuiva: Eu mi-s dolvanul teu!
DONŢ, dónţuri, s.n. Compot: Am pus mulce
donţuri pântru iarnă.
DOSĂDÍ, dosădésc, vb. IV. Tranz. A ocărî, a certa:
Atâta l-o dosăgit, c-o meritat.
DRĂGĂLÍ, drăgălesc, vb. IV. Tranz. Reflex. A se
giugiuli. Nu-l mai drăgăli atâta!
DRÂGLU, drâgluri, s.n. Unealtă din fier sau lemn
în formă de sapă cu care se netezeşte spuza la gura
cuptorului când se coace pâinea: Trage bine cenuşa cu
drâglu’.
DRÂMBONÍ, drâmbon, vb. IV. Intranz. A plânge
în hohote, a urla: Copilu’ăsta toată dzâua drâmboneşce.
DRENÓS, -OASĂ, drenóşi, -oase, adj., s.m. şi s.f.
(Om) leneş, trândav: Şe ieşci aşa dă drenos ?
DREPCENÍC, drepcenícuri, s.n. Piesă a căruţei de
care se prinde hamul calului: Fiind prea încărcată coşia,
s-o rupt drepcenicu’.
DRIC, drícuri, s.n. 1. Parte a căruţei de formă
triunghiulară de care se fixează două roţi (din faţă sau
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din spate). Coşiei îi trăbuie un dric nou. 2. Şold: Ai
vădzut cât îi în dric?
DRICÁLĂ, dricăli, s.f. Saltea umplută cu paie sau
pănuşi: La toamnă schimbăm ghijâli dân dricală.
DRIMÉI, driméiuri, s.n. Grămadă mare: Am strâns
un drimei dă iarbă când am plivit în grăgină.
DRIPÍ, dripésc, vb. IV. Tranz. A bătători:
“Dripeam căptălanii sub tălpi dă opinşi”. (Chira, C. L.,
44)
DRIPÍT, -Ă, dripíţi, -e, adj. Bătătorit, tasat: Toată
grăgina-i dripită.
DROD, dróduri, s.n. Sârmă: “Leu să uită […]/
prăpăgit ca un şioclod/ numa bun dă-ncins pră drod”.
(Pătruţ, P.P., 15)
DRUMUŢÁRI, drumuţáre. Soclu; partea exterioară de jos a unei clădiri: Drumuţariu’ trăbuie să fie
măi înalt.
DUÁN, duánuri, s.n. Tutun: Şine cultivă duan faşe
bani frumoş’.
DUCÁCI, -E, ducáci, -e, adj. Plimbăreţ, care mai
mult e plecat: Tare-i ducaşi omu’ ăsta.
DUCHÉAN, duchéne, s.n. Prăvălie: În sat erau
câceva duchene; acum îs mulce buticuri.
DUCHENGÍU, duchengii, s.m. Vânzător în
prăvălie: Duchengiu o cântărit bine.
DÚDĂ, dúdzi, s.f. Ţeavă: Apa scoasă cu pompa
treşe prân dudă.
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DUDURÓNI, duduróane, s.n. Plantă cu frunze
foarte mari şi late; brusture: Grăgina nălucrată îi plină
dă duduroni.
DÚNĂ, duni, s.f. Plapumă umplută cu pene:
Acoperă-ce cu duna să nu rişeşci.
DUNSTUÍ, dunstuiésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A se
fierbe, a se prăji alimente în aburi într-un vas bine
acoperit: Cred că s-o dunstuit carnea.
DURĂÍ, vb. IV. Impers. A tuna: M-am tredzât când
o durăit.
DURÍME, durimi, s.f. Durere: Sâmţ vreo durime?
DURÚŢ, durúţuri, s.n. Haină lungă bărbătească
din stofă groasă ţesută în casă; palton: “Faşe-un
mărţâşor şî-l pune/ Pră duruţ, la tata-moşu’”.
(Munteanu, C.N.B., 4)
DUŞÂC, duşâcuri, s.n. Plapumă: Bagă-ce în duşâc,
că-i frig.

F
FÁCE, fac, vb. III. Tranz. A naşte: Mărie o făcut
doi copii.
FAIN, -Ă, fáini, - e, adj. Arătos, frumos, deosebit:
“– Cunoşti dumneata pe George Ciolac? […] Fain
ficior!” (Dumitru, I.R., 19).
FÁITĂ, sg. s.f. (Despre animale). Rasă, soi: Scroafa
asta îi dă faită bună.
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FALITÉT, falitéturi, s.n. Soi, faită, rasă: Ai
cumpărat un lucru dă falitet.
FÁRBĂ, fărburi, s.n. Vopsea: “Iarba verge îm’
zogoane/ un fluture plin dă fărburi”. (Pătruţ, P.P., 70)
FAŞÍRT, faşírturi, s.n. Friptură pané: Carnea asta îi
bună pântru faşirt.
FÁTURĂ, fáturi, s.f. Bucată dintr-un trunchi de
copac despicat: Ne trăbuie pântru foc câţva metări dă
faturi.
FĂLĂNÍ, fălănésc, vb. IV. Reflex. A se lăuda, a se
mândri: Nu ce măi făloni atât.
FĂLÍ, fălésc, vb. IV. Intranz. A lipsi: Dân casă îmi
fălesc mulce lucruri.
FĂLOŞÎ, făloşăsc, vb. IV. Reflex. A se făli, a se
îngâmfa: S-o făloşât cât o putut.
FĂLOŞĂNIE, făloşănii, s.f. Fudulie, îngâmfare: Nu
măi poace dă atâta făloşănie.
FĂNTÁZ, făntázuri, s.n. Toană, capriciu: Nu-i casă
fără năcaz şî om fără făntaz. (Folclor).
FĂNTOZÂT-Ă, făntozâţi,-e, s.m. şi adj. Om cu
toane: Ăla-i un făntozât.
FĂRBUÍ, fărbui, vb. IV. Tranz. A vopsi: Trăbuie să
fărbuim uşâli şî ferestrili pră rugă.
FĂRTÍRI, fărtíruri, s.n. Locuinţă cu caracter
provizoriu într-o familie străină; gazdă: Nu ce-am luat
pân-acum în fărtiri.
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FĂŞÁNC, făşáncuri, s.n. Hram la nemţi, petrecere:
Iar or făcut un făşanc.
FÂRTÁI, fârtáie, s.n. Sfert: “După vicodol, care
bântuie vreme de vreo trei fârtai de ceas, se aşternu
ploaia.”. (Dumitru, I.R., 15)
FÉDĂR, fédăre, s.n. Arc, organ metalic elastic al
unei maşini sau al unui mecanism care are proprietatea
de a reveni la forma iniţială după ce a fost supus unei
solicitări: Nu traje şeasul prea tare, să nu-i rupi fedăru’.
FEGÉU, fegée, s.n. Capac pentru oale sau cratiţe:
Pune un fegeu pră oală.
FERNÁIS, fernáisuri, s.n. Lac incolor: După şe ai
fărbuit uşa, dai cu fernais.
FEST, adv. Întruna, mereu, neîncetat: Îi dă fest cu
băutura.
FEŞCÍLĂ, feşcile, s.f. Fitil la lampa cu petrol: S-o
gătat feşcila, ne trăbuie una nouă.
FEŞTELÍ, feştelesc, vb. IV. Reflex. A se uda: Tot s-o
feşcelit, dacă o umblat prân ploaie.
FEŞTELÍT, - Ă, feşceliţi, - te, adj. Pătruns de apă,
ud: Ieşci tot feşcelit pră ţoale.
FIÁCĂR, fiácăre, s.n. Caleaşcă: “Din când în când
îl vezi apărând în sat într-un fiacăr galben”… (Dumitru,
I.R., 10)
FICTUÍ, fictuiésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A se
înfrunta, a se certa: M-am fictuit cu ea vrun şeas dă
vreme.
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FIÓC, fiócuri, s.n. Sertar: “ţî s-o golit fiocu/ şî ţî
vremea dă plecat!”. (Pătruţ, P.P., 74)
FIRÁNG, firánguri, s.n. Perdea: “La fereasta cătră
steauă/ S-o lăsat firang dă şeaţă. (Munteanu, C.N.B.,
16)
FIRÍZ, firíze, s.n. Ferestrău de mână: „Banii să fac
la pădure/ Dân firiz şî dân săcure”. (Folclor)
FIRIZÁRI, s.n. (Colectiv) Rumeguş: Cuptoru’ cu
firízari dă căldură.
FIR-ÎN-GHÍNCE, loc. adv. Mod de urzeală la războiul de ţesut: Pânza asta e ţăsută fir-în-ghince.
FIŞCÁL, fişcáli, s.m. Avocat: Îţi trăbuie un fişcal
bun ca să câşcigi procesul.
FIŞCĂLÍ, fişcălesc, vb. IV Tranz. A dăscăli, a
descoase: Nu mă mai fişcăli atâta!
FIULÁRI, fiulare, s.n. Pielea uşor încreţită care
atârnă de-a lungul gâtului la bovine: “Vaca prân uşa
poieţî/ scutură dân fiulare”. (Pătruţ, P.P., 80)
FLEÁNCĂ, flenci, s.f. (Depreciativ). Gură: Tacă-ţi
fleanca!
FLECHECÍ, flechecesc, vb. IV. Intranz. A spune
fleacuri, a trăncăni: Flecheceşte întruna.
FLÉCHIŢE, s.f., pl. Paste făinoase pentru supă,
ciorbă: Azi mâncăm zupă cu flechiţe.
FLENDURÁ, fléandură, vb. I. Intranz. Unipers.
(Despre membre) A se mişca într-o parte şi în alta, fără
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a putea fi controlate: Când l-or luat dă jios şî l-or dus
pră mâni îi flendurau pişioarili.
FLESNÍT,-Ă, flesníţi,-e, adj. Mucalit, poznaş,
ghiduş: “Flesnit, ca-ntotdeauna, cucăia cu capu’ pe
masă”. (Dumitru, I.R., 12)
FLEŞIUÍ, fleşiuiésc, vb. IV. Tranz. A strivi, a
zdrobi: L-o călcat şî tot l-o fleşiuit.
FLEŞIUÍT, - Ă, fleşiuíţi, - te, adj. Strivit, zdrobit:
Pişioru’ lui îi tot fleşiuit.
FLITUÍ, flitui, vb. IV. Tranz. A da peste nas, a
certa, a face de ocară: L-am flituit, dă nu s-o vădzut.
FLIT, flíturi, s.n. Botul porcului: Porcu’ jâmuie cu
flitu’.
FLIÚSCĂ, fliuşci, s.f. (Peiorativ) Femeie de
moravuri uşoare. Aia-i o fliuscă, n-o prefeci.
FLOÁŞTĂR, floáştăre, sg. s.n. Loc pavat cu pietre:
S-o tras la oraş, să umble numa’ pră floaştăr.
FLÓBĂR, flóbăre, s.n. Armă de tir cu aer
comprimat: Cu flobărul poţi puşca păsări.
FLOŞCĂIÁLĂ, floşcăiéli, s.f. Umezeală, apă multă
după ploaie sau după topirea zăpezii: S-o făcut atâta
floşcăială.
FLOŞTĂRÍ, floştărésc, vb. IV. A pava cu pietre
(uneori ornamentale) coridorul, trotuarul, curtea: Am
floştărit concu’.
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FLUIERÓNI, fluieroáne, s.n. Osul piciorului numit
tibia, gambă: “Mă călcară pră pişioare,/ m-or lovit la
fluieroni. (Pătruţ, P. P., 31)
FLUŞTURÁT, - Ă, fluşturáţi, - te, adj. şi subst.
Uşuratic, lipsit de seriozitate, frivol: Ăsta-i un fluşturat,
nu ce lua după el.
FOÁIE, foi, s.f. Ziar, revistă: Dân foaie afli dă
toace.
FOÁLE, sg. s.n. Burtă, abdomen: Nu mânca prea
mult, că ce rupe la foale.
FÓDOR, fódori, s.m. Creţuri la mânecă, la poalele
costumului naţional: Ăsta-i un costum cu fodori.
FOFLÍŞ, foflíşuri, s.n. (Despre mâncăruri).
Mâncare aleasă, aliment deosebit, dulciuri: Nu pot să ce
ţân numa’ cu foflişuri.
FOI, fóiuri, s.n. Aparat care serveşte la comprimarea şi la suflarea aerului cu ajutorul unei camere cu
burduf de piele acţionată prin mânere sau printr-un
sistem de pârghii: Covaşiu suflă în foc cu foiu’.
FOLOMÓC, folomoáce, s.n. Ghemotoc, mototol:
Dă-mi un folomoc dă vată.
FOLOMOCÍ, folomocésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
se încâlci: Nu folomoşi aţa, fă-o ghem.
FOMÁT, - Ă, fomáţi, - te, adj. Înfometat: O mâncat
până n-o mai putut, c-o fost tare fomat.
FOMFĂÍ, fomfăi, vb. IV. Intranz. A vorbi pe nas: Şe
fomfăieşci, că nu-nţăleg.
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FORFORÓS, -Ă, forforoşi, -e, adj. Vorbăreţ în
exces: Ăla-i un forforos.
FÓRMĂ, fórme, s.f. Model de cusături: M-o dat o
formă nouă dă costum.
FÓRMĂN, fórmăni, s.m. Căruţaş: Ce-nţăleji cu un
formăn şî-ţ’ aduşe acasă cărămida şî ţîgla.
FORPÁL, forpáluri, s.n. Întreţinere a unei persoane cu alimente, bani, medicamente etc.: Pră bătrânii
care n-au copii i-or luat în forpal nişce veşini.
FOŞTOMÓC, foştomoáce, s.n. Cârpă folosită la
spălat vasele: Punie foştomocul la locul lui după şe ai
spălat vasâli.
FRAI, adj., inv. Liber: La noi poţ’ intra oricând, că-i
frai.
FRAS, frásuri, s.n. Apoplexie: Mă mir că n-o
căpătat fras.
FRÂMBĂ, frâmbii, s.f. 1. Bentiţă îngustă de bumbac folosită pentru a lega sau a strânge încălţămintea sau
diferite obiecte de îmbrăcăminte: Mi s-or rupt frâmbili.
2. (Fig.) Putere: Nu-l măi ţân frâmbili.
FRÂNĂ, frâne, s.f. Parte a hamului alcătuită din
curele sau frânghii lungi, prinse de inelele zăbalei cu
ajutorul cărora se conduc caii înhămaţi: Ţâne bine dă
frâne, să n-o ia caii la fugă!
FRIŞ, adj., inv. Proaspăt: Ouăle aşcea îs friş.
FRUŞTÚC, fruştúcuri, s.m. Micul dejun: Hai la
fruştuc!
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FUNDOÁNE, fundóni, s.f. Partea dinspre grădină a
casei: Fundoanea trăbuie măltorită.
FÚRĂ, furi, s.f. Repetare a unei acţiuni: Măi faşem
o fură pân-astară, c-avem vreme.
FURCHÍŢĂ, furchiţe, s.f. Furculiţă: Dă-mi o
furchiţă!
FUŞĂRÁI, fuşăráie, s.n. Lucru rău făcut, stricat: O
ieşât un fuşărai.
FUŞĂRÍ, fuşărésc, vb. IV. Intranz. şi tranz. A lucra
rău, superficial: O fuşărit, n-o lucrat cum trăbuie.
FUŞCICÁ, fuşcíc, vb. I. Tranz. A rupe, a sfâşia:
Uită cum mi-o fuşcicat chimeaşa.
FUTCĂRÍ, futcărésc, vb. IV. Tranz. A sudui: “Cel
mai mult le place chişozenilor să tragă la măsauă
duminica gimineaţa, baş când nu se cade, ca să vină
muierile după ei… să-i cacie şi să-i futcărească”.
(Dumitru, I. R., 8)

G
GAI, gáiuri, s.n. Tufiş, mărăciniş, pădurice în
formare: (Toponim) Gaiu Bochii îi cătră pădure.
GÁLBĂN, gálbeni, s.m. Monedă de aur purtată ca
podoabă de femei (mai ales sub formă de salbă la gât):
O fată bogată îşi punea mulţ’ galbeni la grumadz.
GANŢ, -Ă, adj. (În expresia ganţă-nou) În stare
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foarte bună, nou-nouţ: Nu-mi trăbuie vechituri, vreau un
lucru ganţă-nou.
GAR, sg. s.n. Cenuşă rezultată din arderea
tulpinilor de cereale, a cocenilor, a florii-soarelui sau a
buruienilor: Garu’ îi bun să-l împrăşchii pră grăgină.
GÁVĂT, sg. s.n. Mulţime: La târg o fost atâta
gavăt, cum n-am mai vădzut.
GÁZDĂ, gázde, s.f. Stăpânul, proprietarul casei şi
al averii: “Iar la soarili-răsarie/ Gazdili dî la Giroc”.
(Chira, C. L., 35)
GĂIGÁNĂ, găigáne, s.f. Omletă: Dă fruştuc
mâncăm o găigană.
GĂOÁDZĂ, găodz, s.f. Anus: Mă doare-n
găoadză.
GĂRĂŞÂŢĂ, gărăşâţe, s.f. Caracudă: Am prins o
gărăşâţă în Cimiş.
GÂBÍ, vb. IV., Intranz. Reflex. A se gârbovi: S-o
gâbit rău.
GÂLCĂ, gâlci, s.f. Umflătură sub piele rezultată în
urma unei inflamări: Mi s-o făcut o gâlcă.
GÂNDĂLÁC, gândăláci, s.m. Mormoloc, larvă a
batracienilor: Apa dân fântână îi plină dă gândălaşi.
GÂRBOVÉNE, s.f., pl. Partea piciorului de la
genunchi până la gleznă: I-o dat una prăstă gârbovene.
GÂRGĂLĂU, gârgălăie, s.m. beregată, gâtlej: I-o
pus mâna în gârgălău şî l-o trâncit.
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GEÁLĂ, geli, s.f. Supărare, necaz: “Mi-s al măi cu
geală … „ (Chira, C.P., 91)
GERGÉU, gergéie, s.n. Ramă de lemn pe care se
întinde un material textil ca să poată fi brodat: Mama lui
Ion cosea la gergeu păntru fecili dân sat.
GHERGHÍNĂ, gherghine, s.f. Guşă de grăsime: I
s-o făcut o gherghină sub barbă.
GHÉRMĂN, ghérmăne, s.n. Bârnă mobilă de lemn
aşezată pe un stâlp înalt, având legată la un capăt o
greutate pentru echilibru şi la celălalt o găleată, cu
ajutorul căreia se scoate apa din fântână; cumpănă: S-o
rupt ghermănu’ şî trăbuie pus altu’.
GHEŞTÉLT, adv. La momentul potrivit: Ai venit
gheştelt; tocmai vorbeam dă cine.
GHEŢUŞÎ, gheţuşăsc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
înghesui: L-o gheţuşât, măi să-l omoară.
GHÉZĂŞ, ghézăşuri, s.n. Tren: Vine ghezăşu !
GHIBÍR, ghibíruri, s.n. Parte, porţie, raţie: Dân
ghibiru’ meu îi dau şî lui.
GHIGHILÓŞI, pl. Paste făinoase făcute în casă,
adăugate în supe sau ciorbe sub forma unor bucăţele
zdrenţuite: Zupa dă părădaisă îi mai bună cu ghighiloşi.
GHÍJĂ, ghíje, s.f. Foaie care înveleşte ştiuletele de
porumb: Am umplut dricala cu ghije noi.
GHILĂU, ghilăie, s.n. Rindea: “Îi prima poezâie
scrisă supt gutân/ cu bănşi lungi, albe şî trasă la ghilău”.
(Pătruţ, P P., 13)
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GHILUÍ, ghiluiesc, vb. IV. Tranz. A trage la rindea:
Cişlăru’ ghiluieşce scândurili.
GHIŞÍ, ghişesc, vb. IV. A găsi cusur la ceva, a nu-i
fi pe plac: Mănâncă tot şî nu ghişi.
GIÁC, giéci, s.m. Băiat participant din partea
bisericii la ceremonia religioasă de înmormântare,
îmbrăcat peste haine într-o cămaşă albă, lungă: Moş
Laie a lu’ Riftic m-o ales giac şî pră mine.
GIMICÁ, gimíc, vb. I. Tranz. A tăia mărunt, a
mărunţi, a toca: Dacă n-am ghinţ, îmi gimic pita în
dzamă.
GIMÍŞCĂ, gimíşci, s.f. Pâinişoară, franzelă mică,
rotundă; chiflă: Am luat dî la pecari o gimişcă şî doi
corneţ’.
GIMONÉŢ, gimonéţuri, s.n. Parte din zidul unui
cuptor ţărănesc ieşită mai în afară, ca o bancă, pe care se
poate sta: Stai pră gimoneţ, să ce-ncăldzăşci la space.
GIORGÍET, pl. s.n. Pânză subţire, fină, din care se
confecţionează haine pentru femei: Am cumpărat doi
metări dă giorgiet.
GIVÁN, givánuri, s.n. 1. Adunare de oameni care
stau la sfat: Iar ce-ai dus la givan. 2. (Expr. a sta dă
givan). A sta de vorbă: Eu nu mai pot dă lucru şî tu stai
dă givan.
GIVĂNÍ, (mă givănésc), vb, IV Intr. Reflex. A sta
la taifas cu cineva: Hai să ne mai givănim.
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GÍVĂR, gíveri, s.m. Flăcău însărcinat cu poftirea
oaspeţilor la nuntă: Când şineva să însoară îş’ pune
giveri priecenii cei mai buni.
GLANŢ, (sg.). 1. s.n. Piele (naturală sau imitaţie)
cu faţa lucioasă acoperită cu lac: Are păpuşi dă glanţ. 2.
Adj. Strălucitor: Totdăuna păpuşii lui îs glanţ.
GLĂSUÍ,. glăsuie, vb. IV. Unipers. Tranz. A trage
clopotul care anunţă moartea cuiva: Oare şine o fi murit
dă-l glăsuie?
GLĂVÍE, glăvíi, s.f. Legătură alcătuită din mai
mulţi căţei de usturoi: Nu ne-o mai măi rămas decât
vreo două-tri glăvii dân cât ai (usturoi) am avut.
GLOÁTĂ, gloáce, s.f. Copil, descendent, urmaş:
Asta nu-i gloata mea.
GLOÁBĂ, gloábe, s.f. Amendă: Pântru strâcăşiune
meriţi să-ţi dea o gloabă.
GLOBÍ, globésc, vb. IV. Tranz. A amenda: M-o
globit, că n-am avut carnet dă producător.
GLOGÍ, glogéşce, vb. IV. Tranz. A jena, a freca, a
înţepa, a provoca mâncărime: Mă glogeşce un puric.
GLOT, glóturi, s.n. Pânză neagră lucioasă,
rezistentă: Ş-o făcut o cotrânţă dân glot.
GLÚTĂ, glúce, s.f. Umflătură a pielii: I s-o făcut o
glută la grumadz.
GOÁNGĂ, gongi, s.f. Insectă de orice fel: “Că
p-obada-i ogârsâtă/ Gonjili să şpăţăresc.” (Chira, C.P.,
34).
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GOGLEÁZ, gogleázuri, s.n. Gunoi, resturi de
plante: S-o strâns atâta gogleaz, că-i plin voreţu’.
GOLÂMB, golâmbi, s.m. Porumbel: Nu măi avem
nişi un golâmb.
GOLUMBÁRI, golumbáre, s.n. Adăpost pentru
porumbei: Toţ’ golâmbii au loc în golumbari.
GOMÍLĂ, gomíle, s.f. Ridicătură de pământ care,
în trecut, hotărnicea; azi sinonim cu movilă: Între Giroc
şi Chişoda era, cândva, o gomilă.
GORGONÍ, gorgón, vb. IV. Tranz. A alunga: Du-ce
şi gorgoane găinile dân grăgină!
GOST, góşci, s.m. Oaspete: Dă Paşci ne-or vinit
goşci la rugă.
GOSTÂIE, gostâi, s.f. Ospeţie: “Joi […] fost-am în
gostâie”. (Chira, C.L., 57)
GOSTÎ, gostăsc, vb. IV. Tranz. Reflex. Tare bine
ne-or gostât !
GOZ, gózuri, s.n. (sens colectiv) Resturi nefolositoare de materii vegetale amestecate cu boabe: Găinili
găsăsc boambe în goz după şe s-o treierat.
GRÁGIE, grăgii, s.f. 1. Grinzile şi cornii de lemn ai
unei case care susţin acoperişul: Or pus şî gragia pră
casă. 2. (Fig.) Forţă, putere: Nu-i atâta gragie în el.
GRÁPIŢĂ, grápiţe, s.f. Căpuşă, păduchi de animale: Oile îs pline dă grăpiţi.
GRĂCINÁ, grácin, vb. I. Intranz. A răbda de
foame: N-are dă mâncare şî tot timpu’ graşină.
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GRĂGIÓS, -Ă, grăgioşi, -e, adj. Puternic, cu vlagă:
Nu-i aşa grăgios să-l puni la lucru greu.
GRĂNĂTÍRI, s.n. Pânză subţire, transparentă, din
care se confecţionează poale şi ii pentru costumul
popular femeiesc: O cumpărat tri metări dă grănătiri.
GREA, gréle, adj., s.f. Gravidă: femeie însărcinată:
Mărie îi grea; acuşa faşe.
GREÁBĂN, greábăne, s.n. Regiune a corpului unui
cal situată între cap şi spinare: Ţăsală calu şî pră
greabăn.
GRÉCU, greci, s.m. Băcan: La grecu’ găsăşci să
cumperi dă toace.
GREL, grei, s.m. Greier. Un grel cântă întruna.
GREOMÂNT, greomânturi, s.n. Povară, suferinţă:
“Baba Maia să frământă,/ Greomântu’ o apasă”. (Chira,
C.P., 99)
GRINŢÁICURI, (pl), s.n. Zarzavaturi: S-o dus la
piaţ’ cu tot felu’ dă grinţaicuri.
GROPÁŞ, gropáşi, s.m. Persoană care sapă gropile
pentru morţi: La gropaş’ le dă şcerguri dă pomană.
GRUMĂZÁRE, grumăzări, s.f. Lanţ sau ştreang cu
care se leagă calul de ruda trăsurii: Când s-o zmâcnit o
dată, o rupt grumădzarea.
GRUMPÚC, grumpúcuri, s.n. Carte funciară în
care se înscriu proprietăţile: Nu-i băgat în grumpuc.
GUGULÍ, gugulésc, vb. IV. Tranz. A ocroti, a
proteja exagerat: Nu-l mai guguli atâta!
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GULUMÚZ, gulumúzuri, s.n. Agitaţie, mişcare (de
oameni), gălăgie: Şe-i atâta gulumuz afară?
GUMBUZÁLĂ, gumbuzăli, s.f. Gălăgie, agitaţie,
vânzoleală: Când s-or împărţât ajiutoarele o fost o
gumbuzală.
GURGÚI, gurgúie, s.n. Partea din faţă a opincii cu
vârful adunat şi întors în sus: Am dus opinca la şuştăr
să-i pună un pecic în gurgui.
GÚTMĂNE, gútmăni, s.m. Bolovan de piatră: Un
gutmăne s-o prăvălit şi i-o zdrobit pişioru’.

H
HA? interj. Ce?: Ha, ce-ai spus?
HÁBOR, hábore, s.m. Avuţie constând în casă mare
şi acareturi multe: Ai vădzut şe habor ş-o rigicat?
HÁIŢĂR, háiţări, s.m. Fochist care asigură arderea
la locomotivă: Haiţăru’ era negru ca un coşari.
HÁLĂ, hále, s.f. Om nesătul, care mănâncă mult:
Hala asta mă sărăşeşce.
HALÓS, -A, haloşi, -e, adj. Lacom, hulpav: Nu mai
fi aşa halos!
HÁMEŞ,-Ă, hámeşi,-e, adj. Strângător, isteţ, care
nu se lasă păcălit: Toţi ai dân familie îs hameşi, d-aia or
adunat atâta avere.
HAMEŞÎ, (mă) hameşăsc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
deveni hameş: Tare s-o hameşât d-o vreme.
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HÁSNĂ, hásne, s.f. Folos: N-am nişi o hasnă dă el.
HASNUÍ, hasnuíesc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
folosi: Din toată averea nu s-o hasnuit cu nimic.
HAŢCĂÍ, haţcăíesc, vb. IV. Intranz. A se mişca
întruna, a nu avea astâmpăr: Nu ce mai haţcăi atât!
HAUSNÍC, hausníci, s.m. Lucrător. Or venit vr’o
câţva hausnişi şî or făcut şi-o trăbuit.
HĂBĂÚC, - Ă, hăbăúci, - e, adj. (Adesea substantivat). Năuc, buimac, zăpăcit: Atâta-i dă hăbăuc, că nu
ce mai poţ’ înţăleje cu el.
HÂRĂ, hâre, s.f. Mânie, ciudă: S-o băgat o hâră
întră ei.
HÂRBĂLUÍ, hârbăluiésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
se uza, a se strica. Toace lucrurile să hârbăluiesc dî la
o vreme.
HÂRCONÍ, hârcón, vb. IV. Intranz. A sforăi: Toată
noapcea hârcoane.
HÂRGHIE, hârghii, s.f. Persoană slabă, pricăjită,
urâtă: “Ca ş-o hârghie dă copil,/ Faşe numa’ năsărâmbe/
Năstăvitu dă april”. (Munteanu, C.N.B., 10)
HÂRŢ, hârţi, s.m. Şoarece: Mâţa iar o prins un
hârţ.
HÉBĂR, hébăre, s.n. Cric (acţionat manual): Nu
poţ’ să-l rigişi nişi cu hebăru’.
HÍBĂ, híbe, s.f. Defect, cusur: Televizoru’ n-are
nişi o hibă.
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HÍBĂŞ, -Ă, híbăşi, - e, adj. Care are o hibă, o
defecţiune, o vătămare: Măşâna asta îi hibăşă.
HOÁRĂ, hoáre, s.f. Orătanie, pasăre de curte:
“Şiopor dă hoare în avlie/ Cotcodăcind ca la potop.”.
(Chira, C.L., 38)
HOIDĂRI, (pl.) s.f. (În sintagma în hoidări). Loc
unde vagabondează cineva: Toată dzâua pleacă în
hoidări.
HOZÂNTRÉGĂR, hozântrégări, s.m. Bretea: Nuş’ leagă şioarecii cu cureaua, îi pringe cu hozântregări.
HÚDĂ, húde, s.f. Gaură prin gard: Cânii or făcut o
hudă.
HURUÍ, húruie, vb. IV. Tranz. Reflex. A se dărâma,
a se nărui: La cutrămur s-o huruit casa prăstă ei.
HÚTOŞ, sg. s.n. Capăt, sfârşit, încheiere: La el îi
hutoşu’, nu măi are mult dă trăit.

I
ICLEÁN,-Ă, icléni,-e, adj. (Despre copii). Ager la
minte, precoce, isteţ: Cât îi dă iclean şî are numa’ tri
ani!
ÍCRĂ, ícre, s.f. Copil, urmaş: Ionuţ îi icra noastră.
IEPÍLĂ, iepíle, s.f. Bucată de lemn lungă folosită
(câte două) la transportul paielor de la batoza de treierat
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pentru a fi făcute stog: Or luat pre mulce paie şî s-o rupt
o iepilă.
IEPTÍCĂ, ieptíci, s.f. Tuberculoză pulmonară: „Era
de-o vârstă cu tata şi-avea ieftică”. (Dumitru, I.R., 7).
IÉŞCHIE, iéşchii, s.f. Aşchie: Fuji d-aişi, să nu-ţ’
sară vro ieşchie în obraz !
IÉŞTE, numeral. Întâi: “Şi uredzau cum să ureadză/
La defilări dă ieşte mai”. (Chira, C.L., 38)
IÉŞTE CLAS, loc, adj. (Fig.) Foarte valoros: Am o
iapă ieşte clas.
IETÚBĂ, ietúbe, s.f. Arest, închisoare: L-or prins şî
l-or băgat la ietubă.
IMÁLĂ, imăluri, s.f. Noroi: S-o împotmolit în
imală.
IMĂLÁ, imăl, vb. I. Tranz. Reflex. A (se) murdări:
Uită cum ce-ai imălat pră ţoale!
IMĂLÓS,-Ă, imălóşi,-e, adj. Murdar: Spală chimeaşa, că-i imăloasă.
IORGÁN, iorgáne, s.n. Plapumă: I-am făcut un
iorgan nou.
IORGOVÁN, iorgováni, s.m. Liliac (floare): Lângă
gard o crescut o tufă dă iorgovani.
IORSÁG, iorságuri, s.n. Gospodărie mare, casă şi
acareturi: “Voreţă, iorsaguri,/ bucurie, sfadă;/ feşcili, în
fişaguri,/ fănină în ladă!”. (Pătruţ, P.P., 17)
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ISCOPÍ, iscopésc, vb. IV. A castra: Doctoru’
veterinar o iscopit purşeii.
ÍSTINA, adv. Adevărat: “Ţâţâiam toată zâua prân
avlie… imitându-i pe moş Luţu de la Giroc, pe Pepi
Ţâganu’ dân Chişoda şi pe Georgică de la Lighed,
lăutaşi d-ai dă istina.” (Dumitru, I.R., 7)
IŞLÓC, işloci, s.m. (Folosit la plural) Paiete
lucitoare prinse pe costumul popular al femeilor ca
ornament: S-o cusut o cotrânţă cu işloci.
IZÂMBAN, izâmbáne, s.n. Tren: Oamenii să
duşeau la oraş pră jios ori cu coşia, rar cu izâmbanu.
IZÂŢÂRI, izâţâri, s.n. Instrucţie: Ce iau eu la
izâţâri!
IZÂŢÂTORÍ, izâţâtorésc, vb. IV. Tranz. A instrui
peste măsură: Atâta îl izâţâtoreşce, ferească
Dumnedzău!
IZBÍ, mă izbesc, vb. IV. Tranz. Reflex. A se
asemăna cu cineva (o persoană înrudită): El nu s-o izbit
pră părinţii lui.
IZBOCÍ, izbocésc, vb. IV. Intranz. 1. A duce până la
capăt, a reuşi: N-ai izbocit să găţ’ lucru’. 2. A creşte, a
se dezvolta: Aş vrea să-l văd c-o izbocit.
IZDĂNÍ, izdănésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
îndepărta de un loc: S-o izdănit dă casă.
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Î
ÎMBĂZNÁT, - Ă, îmbăznáţi, - e, adj. Înnorat,
înnegurat: Iar s-o-mbăznat şeriu’.
ÎMBIÁ, îmbii, vb. I Tranz. Reflex. 1. A invita pe
cineva să guste, să mănânce, să bea: Atâta l-o îmbiat,
dar n-o vrut să mânşe. 2. A evita să mănânce, să bea: Nu
ce-mbia, ia şî mâncă!
ÎMBLEZNÁ, îmbleznésc, vb. I. Intranz. A
încremeni: Când am audzât, am îmbleznat.
ÎMBRÂGLÁ, îmbrâgléz, vb. I. Intranz. Reflex. A
se întovărăşi, a se împrieteni, a umbla cu cineva: De
când s-o îmbrâglat cu el, o ajiuns om dă nimic.
ÎMBUIECÍ, (mă) îmbuiecesc, vb. IV. Tranz. Reflex.
A deveni harnic: Mă mir cum dă ce-ai îmbuiecit.
ÎMBUMBÁ, îmbúmb, vb. I Intranz. Reflex. A (se)
încheia la haină, a-şi încheia nasturii: Îmbumbă-ce la
chimeaşă!
ÎMBURDÁ, îmbúrd, vb. I. Reflex. Tranz. A (se)
răsturna, a (se) dărâma: Fiind prea încărcată, coşia s-o
îmburdat.
ÎMBURGHIÁ, îmburghíi, vb. I. Tranz. A stărui, a
insista, a sfătui pe cineva să procedeze într-un anumit
fel: S-o pus în capul lui şi atâta l-o îmburghiat, până l-o
făcut să să dăspartă dă muiere.
ÎMBURIŢÁ, îmburíţ, vb. I, Intranz. Reflex. A sta
ghemuit: Nu ce îmburiţa.
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ÎMBUTURÍ, îmbuturesc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
face o gaură în ceva: S-o îmbuturit talpa la păpuc.
ÎMPĂIVĂNÁ, împăivănéz, vb. I. Tranz. A lega un
animal de picioare, a-i pune piedică să nu poată fugi:
Dacă nu l-ai împăivănat bine, să duşe şî nu-l măi
găsăşci.
ÎMPĂRÁ, împăréz, vb. I. Tranz. A coase ici-colo:
Nu o cusut cum trăbuie, numa’ o împărat.
ÎMPUPÍ, împupésc, vb. IV. Intranz. A îmboboci: Or
împupit trandafirii.
ÎNCELUÍ, încélui, vb. IV. Tranz. A înşela: În piaţ’,
unu’ m-o înşeluit la bani.
ÎNCHEŢÎ, încheţăsc, vb. IV. Tranz. A sfătui pe
cineva să nu facă, să nu spună ceva: Baba m-o-ncheţât
să nu mă uit în fântână, ca să nu cad în ea.
ÎNCOCORÁ, încocorésc, vb. I. Tranz. Reflex. 1. A-şi
împodobi capul: Fecili să încocorau să fie frumoase la
jioc. 2. A se grozăvi, a se înfumura: Şe ce încocoreşci
aşa ?
ÎNCHEUTORÁ, închéutor, vb. I. Tranz. A se
încheia la nasturi: Încheutoară-ce, că ţî frig!
ÎNCOMORÍ, încomorésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
se îmbogăţi: Mulţi s-or încomorit prân afăşiuri
năcurace.
ÎNCROŞNÁT, -A, încroşnáţi, -e. Adj. Înfofolit: Ce-ai
încăldzât, că eşti prea încroşnat.
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ÎNCUNIÁ, încúnii, vb. I. Tranz. Reflex. A se
constipa: Trăbuie cemat un doctor că s-o încuniat.
ÎNDOVIGÁ, îndovig, vb. I. Tranz. Reflex. A (se)
îndoi): Când îţi dau una, ce îndovig.
ÎNGĂLÁ, îngăléz, vb. I. Reflex. A se reface după
boală, a se împlini, a se îngrăşa: Ia ce uită cum s-o
îngălat !
ÎNGURDZÎ, îngurdzăsc, vb. IV. Tranz. Încâlci: M-o
îngurdzât toace firele.
ÎNSPRÂNJÎ, însprânjésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
(se) împrăştia: S-or însprânjât toace găinili.
ÎNŞELUÍ, înşélui, vb. IV Tranz. A înşela, a păcăli:
Nu ce lăsa să ce înşeluie!
ÎNTĂREÁLĂ, s.f., sg. Scrobeală, apret: După
spălare, pune perdelele în întăreală.
ÎNTRONÁT, -Ă, întronáţi, -te, adj. Răcit: Ieşci tare
întronat.
ÎNTUNGIÁ, întungéz, vb. I. Intranz. Reflex. A se
încrunta: Iar s-o întungiat cătră mine.
ÎNVĂLÍ, învălésc, vb. IV. Tranz. 1. A întinde şi a
înfăşura pe un sul firele, urzeala, înainte de ţesut: Uina
Lina are dă învălit. 2. A purta pe cap un coif din monede
de argint ca podoabă de către tinere femei la hori, de
sărbători şi ospeţe: O tânără proaspăt căsătorită o ieşît la
jioc învălită.
ÎNVÂNDĂLĂCÍ, învândălăcésc, vb. IV. Tranz.
Reflex. A (se) încâlci: Rău s-o învândălăşit lanţul.
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ÎNZGLEMENÍ, înzglemenésc, vb. IV. Intranz. A
încremeni: Când m-o vădzut, o-nzglemenit.

J
JAU, jáuri, s.n. Jaf, tâlhărie: O fost un mare jau.
JĂG, jăguri, s.n. 1. Jar: S-o stâns jăgu’ în cuptori.
2. Arsură la stomac: Dă mâncarea asta îmi vine jăg.
JÂGĂRÍŢĂ, jâgăríţe, s.f. Plămân: Pântru cartaboşi
am pus la fiert în căzan şî jâgăriţa.
JÂGOÁRE, jâgóri, s.f. Greaţă, arsură la stomac:
Când ai jâgoare, nu-ţ’ vine foame.
JÂJÂÍ, jâjâi, vb. IV. Intranz. A vibra: Când trec
măşâni, jâjâie ferestrili.
JÂMUÍ, jâmuie, vb. IV. Tranz. (Despre porci) A
râma, a scormoni cu râtul: Porşii or jâmuit tot voreţu’.
JÂNDÁR, jândári, s.m. Jandarm: Or venit cu
jândarii să-l arestădză.
JÂNTITÓRI, jântitoáre, s.n. Băţ cu care se
amestecă jarul: Ne trăbuie un jântitori nou.
JÂNTUÍ, jântui, vb. IV. Tranz. A amesteca jarul pe
o vatră: Jântuie bine înăince de şe baji pita-n cuptori.
JÂR, s.n. Fructul fagului: Porşii mistreţ’ caută jâr
prân pădure.
JÂPIŢĂ, jâpiţe, s.f. Bucată de lemn; retevei: Nu mă
fă să iau o jâpiţă şî să-ţ’ dau vro două!
91

JÂRÁDĂ, jârézi, s.f. Grămadă de snopi, de coceni,
de paie sau de lemne: Jârada trăbuie bine făcută, să nu
să îmburge.
JECHERÍ, jecherésc, vb. IV. Tranz. A muştrului:
Nu-l mai jecheri atâta, că-i ajiunje.
JEPEŞÍ, jepeşésc, vb. IV. Intranz. A stagna din
creştere: Puii ăşcia or jepeşit.
JIÉJIET, jiejice, s.n. Deget: “faşi la jiejice beşâşi!”
(Pătruţ, P.P., 30)
JIUNGHETÚRĂ, jiunghetúri, s.f. Locul unde se
face legătura capului cu coloana vertebrală; gât: Când o
cădzut dân pom, ş-o rupt jiunghetura ş-o murit.
JIÚNE, jiuni, s.m. Mire: “Cinăra şî jiunili/ Mâncă
toace prunili”. (Strigătură).
JIMBĂŞÎ, jimbăşăsc, vb. IV. Tranz. A muştrului.
De ce îl jimbăşăşci atât?
JOÁMPĂ, joámpe, s.f. Groapă care denivelează un
teren: Drumu’ ăsta-i plin dă joampe.
JOÀRDĂ, joárde, s.f. Nuia, vargă: Dacă nu ieşci
cumince, iau joarda.
JOÀVINĂ, joávine, s.f. Jivină, fiară, animal
sălbatic: În pădure găsăşci tot felu dă joavini.
JÚLĂ, jule, s.f. Animal slab, jigărit: O cumpărat o
julă dă vacă.
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L
LÀIBĂR, láibăre, s.n. Pieptar din stofă, vestă: “O
trecut vremea dă laibăr.” (Chira, C.P., 34)
LÁITĂR, láităre, s.n. Vas de lemn cu capacitate de
25 litri folosit pentru lichide: S-o umplut laităru’ dă
răchie.
LÀNDRU, -Ă, lándri, -e, adj. Comod, uşor la
purtat, care nu e strâns: Un ţol trăbuie să fie landru, să
nu ce strângă.
LANŢ, lánţe, s.n. Unitate de măsură pentru
suprafeţe arabile (0,58 ari): “Ne-or lăsat la fiecare/ Cam
tri lanţă de sudoare”. (Bencei, G.S., III, 47)
LÁUTĂ, lăuţi, s.f. Vioară: Unge-o fi lauta lu’ moş
Luţu?
LĂCÉDZ, lăcédzi, s.m. Leaţ, şipcă groasă de lemn
folosită în construcţii: Am cumpărat o legătură de
lăcedzi dî la păoc.
LĂGÀN, lăgánuri, s.n. Libertate: Lasă calu’ să să
mişce în lăganu’ lui.
LĂMPUÍ, lămpui, vb. IV. Tranz. A risipi averea, a
cheltui cu uşurinţă banii: Tot şe-or adunat bătrânii o
lămpuit iuce.
LĂSÁ, (se) lásă, vb. I. Unipers. Reflex. A avea
poftă să mănânci ceva ce mănâncă altul: Tare mi să lasă
pră turta lui!
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LĂSĂTÓR, -I, lăsătoáre, adj. Pofticios: Veşina-i
tare lăsătoare.
LĂTÚRI, .s.f., pl. Terci; fiertură pentru porci: “Nu
ce băga în lături, că ce mâncă porşii”. (Folclor).
LĂTURÓNI (pl), s.m. Amigdale inflamate: Când
eram mic, baba lu’ Suboni m-o spart lăturonii.
LĂUTÀŞ, lăutáşi, s.m. Lăutar: Lăutaş’ ca Lină şi
Luţu n-or măi fost în Giroc.
LĂVÓR, lăvoáre, s.n. Lighean: Pune-ţi apă în
lăvor şî spală-ce!
LÉCE, (Expr. cu (în) lece), loc. adv. Domol, pe
îndelete, încet, fără grabă: “Le-o adus să beie-n lece/
[…] Vaşile şe stau să fece”. (Munteanu, C.N.B., 11)
LECIUÍ, léciuiesc, vb. IV. Intranz. Reflex. A începe
cu greu o acţiune, a face ceva prea încet: Nu ce mai
leciui atâta şi hai o dată!
LÉSNEA, adj. inv. Ieftin: Să nu cumperi lucruri
lesnea că nu ţân mult.
LÉUCĂ, leuci, s.f. 1. Stinghie care sprijină loitra
căruţei de capetele osiilor: I s-o rupt leuca la coşie. 2.
Dans satiric, umoristic, ce se joacă la sfârşitul nunţii
ţărăneşti: Ai măi pogani jioacă leuca.
LEVĂRTÁŞI, s.m., pl. Paste făinoase de casă: Aş
mânca nişce levărtaşi cu brândză.
LÍGĂV,-Ă, lígăvi,-e, adj. Fără poftă de mâncare,
care nu mănâncă orice: Tare-i ligăv copilul ăsta, d-aia-i
aşa slab.
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LILÁT,-Ă, lilaţi,-e, adj. Violet: Iorgovanu’ ăsta lilat
miroasă frumos.
LIMBÁRI, limbári, s.m. Boală la păsări care se
manifestă printr-un horcăit răguşit: Găina aia are
limbari.
LIMPÁŞ, limpáşuri, s.n. Lampă cu petrol de o
construcţie specială, ca să n-o poată stinge vântul: Lasă
limpaşu’ aprins în ştălog la marve.
LIPÍNĂ, lipini, s.f. Pâine rotundă şi plată,
necrescută: Şe bună o fost lipina făcută dă baba.
LÍŞTĂV,-Ă, líştăvi,-e, adj. Fără gust: Mâncarea
liştăvă n-o mâncă nişi cânii.
LÓGORĂ (sg.), s.f. Distrugere mare (în culturi):
Oile lăsace în voia lor or făcut logoră în sămănături.
LÓITRĂ, lóitre, s.f. Fiecare dintre cele două părţi
laterale ale unei căruţe: “Cum o vege, săre Tie,/ Prăstă
loitră la coşie”. (Munteanu, C.N.B., 6)
LÓTRU, lótri, s.m. Hoţ: Lotrii i-or furat tot dân
casă.
LOMUÍT, -Ă, lomuiţi, -e, adj. Epuizat de puteri,
vlăguit: “Dă o vreme, lomuită,/ […]/ Bace iapa dân
copită”. (Chira, S.N., 68)
LOPĂCÍŢĂ, lopăcíţe, s.f. 1. Omoplat: 1. “Iar
mă-mpunje-n lopăciţă/ Şî-n nogeu’ stâng reuma”.
(Munteanu, C.N.B., 19) 2. Regiune corespunzătoare
osului lat care susţine articulaţia membrelor la animale;
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spată: Finii aduşeau naşilor la Crăşiun, o dată cu un
colac şi o lopăciţă dă porc.
LÓPTĂ, lopţi, s.f. Minge: Hai să ne jiucăm cu
lopta!
LOSTOPÍNĂ, lostopíni, s.f. O bucată mare (de
lemn, de pământ etc.): S-o arat rău; în urma plugului or
rămas numa nişce lostopini.
LÓZĂ, lóze, s.f. 1. Vrej la viţa-de-vie: S-o încins
mult loza asta. 2. Rămăşiţă de la storsul strugurilor din
care se face ţuică: O ieşât bună răchia dă loză.
LUDÁIE, ludăi, s.f. Dovleac: “Îi străluce într-o
mână/ Soarili ca ş-o ludaie”. (Munteanu, C.N.B., 11)
LUFT, (sg.), s.n. Aer: Fă-ţi luft, să ce răcoreşci.
LÚLĂ, luli, s.f. 1. Lulea: Moşu stă la drum şî trage
dân lulă. 2. Dispozitiv din fier în formă de cleşte, legat
de o frânghie sau o coadă de lemn, care se prinde în
nările unui animal (taur, mai ales) ca să poată fi dus
după voie: Pune-i lula-n nas şî-l duşi unge vrei.
LULÁŞ, lulaşi, s.m. Fumător: Un lulaş ca el n-am
mai vădzut.

M
MACĂRCÍNE, pron. nehot. Oricine: Macărcine,
dacă vine, îl primesc.
MÁISTOR, máistori, s.m. Meseriaş, meşter: Ca
maistoru’ Fetic n-o fost altu’.
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MĂISTORÍ, măistorésc, vb. IV. Tranz. A meşteri, a
face ceva: Şe măistoreşci acolo?
MÁLTOR, máltore, s.n. Mortar: Adă-mi o vadră dă
maltor.
MÁNDRĂ, mándre, s.f. Mămăligă: “Dacă-i dau un
buş dă mandră/ Să zburleşce dân mustăţi”. (Chira, G.S.,
III, 26)
MANDÚLĂ, mandúle, s.f. Amigdală: “Dă tri ori
pră iarnă lipsam dă la şcoală/ dân cauză dă mandule”.
(Munteanu, C.N.B., 48)
MÁNTĂL, mántăle, s.n. 1. Palton: Îmbracă-ce în
mantăl că-i frig. 2. Anvelopă de bicicletă: Mantălu’ s-o
rupt, trăbuie unu’ nou.
MÁOR, máori, s.m. Zidar: Şe maori or fi făcut
casa noastră?
MÁRVĂ, márve, s.f. Vită: “O, marvă proastă,
spune şe să fac,/ Dă unge naiba să-ţi aduc berbec?”
(Chira, C.L., 47)
MÁSCURE, máscuri, s.m. Porc mascul castrat: Am
cumpărat o scrofiţă şi doi mascuri.
MÁŞLĂ, máşle, s.f. Papion, cravată: Pune-ţ’ şî o
maşlă, că-ţ’ stă măi bine!
MAU, (sg.), s.n. 1. Putere, forţă: “Am primit, frace,
un mau/ Ca să lupt cu şinşi năhoarce”. (Chira, C. L., 57)
2. (Expr. a da mau) A încuraja: Nu-i da mau copilului
să facă răle. 3. (Expr. a lua mau). A prelua iniţiativa, a
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depăşi, a pune în înferioritate: M-o luat mau şî nu măi
pot să-i fac nimic.
MĂDRÁŢ, mădráţuri, s.n. Parte a canapelei sau a
patului formată dintr-o ramă de lemn cu arcuri, tapiţată
cu stofă: “Tri păpuş… şî tu a patra,/ Înşirace pră
mădraţ”. (Chira, C. L., 51)
(D-A) MĂGÁNU, loc. adv. În libertate: Marvili
umblă d-a măganu.
MĂIMÚCĂ, măimúşi, s.f. 1. Maimuţă: “Măi zbârşit ca olăţălu’, sămăni bine c-o măimucă”. (Chira, C.P.,
39). 2. (Fig.) Persoană urâtă: S-o otologit cu măimuca
aia.
MĂLĂXÂT,-Ă, mălăxâţi,-e, adj. Ostenit, fără
putere: “Şî dă vreme mălăxâtă/ Doarme mândza lângă
iapă”. (Chira, G. S., III, 26)
MĂLTORÍ, măltorésc, vb. IV. Tranz. A tencui: În
vara asta măltorim casa.
MĂNILĂ, măníli, s.f. Rafie: Legăm părădăisâli dă
pari cu mănilă.
MĂOR, -Ă, măori, -e, adj. Slăbit după boală: Îi
numa’ măor.
MĂORÍT, (sg), s.n. Meseria de zidar: E greu
măoritu’.
MĂSÁI, măsáie, s.n. Faţă de masă: Pune un măsai
curat pră masă.
MĂSCĂRÍ, măscărésc, vb. IV. Tranz. A certa, a
ocărî: Toţ’ l-or măscărit pântru şe o făcut.
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MĂŞÁNCĂ, măşánche, măşănci, s.f. Măr (fruct)
ionathan: Cumpără o chilă dă mere, dar să fie numa’
măşănşi.
MĂŞÂNGHIVÉR, măşânghivére, s.n. Mitralieră:
În război, măşânghiverul face prăpăd.
MĂŞCIÓNI, măşcióni, s.m. Tată vitreg: Ăsta nu-i
tată bun, îi măşcioni.
MĂTCĂLÓNI, mătcălóni, s.m. (Peiorativ). Băiat
mare, flăcăiandru: Tu ieşci un mătcăloni, lasă copiii în
paşe!
MĂTRĂŞÎ, mătrăşăsc, vb. IV. Tranz. A lichida, a
termina, a da gata: O mătrăşât toată averea.
MĂŢUÍ, măţui, vb. IV. Tranz. A întinde, a lăbărţa:
Sfetăru’ s-o măţuit dă atâta purtat.
MÂGLĂ, mâgle, s.f. Sumă mare (de bani): Am
cheltuit până acum cu el o mâglă dă bani.
MÂNÁ, mân, vb. I. Tranz. Intranz. Reflex. 1. A
conduce un vehicul: Şcie să mâne bine măşâna. 2. A se
pune pe acelaşi plan cu cineva: Tu nu ce poţ mâna cu ăi
bogaţ!
MÂNDRE(A)ŢĂ, sg. s.f. Frumuseţe: Anu’ ăsta s-o
făcut o mândreţă dă mere.
MÂRTÁN, mârtáni, s.m. Motan, cotoi: “Faşe-m-aş
un căţăluş,/ Să-ţ’ zogon mârtanu’ teu !” (Chira, C.P.,
53)
MÂŢĂ, mâţe, s.f. Dispozitiv de fier din trei cârlige
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prinse împreună şi o funie (lanţ) pentru a agăţa şi a
scoate vadra căzută în fântână: Cere mâţa de la vecinu’,
să scoacem vadra.
MECEÁVĂ, mecévi, s.f. Sprijin, ajutor pe care te
poţi baza: N-am nişi o meceavă în el.
MEDIŢÂN, mediţânuri, s.n. Medicament: “Mi s-o
scurs tăt mediţânu/ Bunduzându-mă-n stomac”. (Chira,
S. N., 63)
MEDVEŞÁN, medveşăni, s.m. Locuitor din Urseni
(Medveş): M-am întâlnit cu un medveşan.
MEJEÁC, mejeácuri, s.n. Bâtă având la un capăt o
toporişcă de metal, folosită în trecut de paznici:
Boactării şî subăşî aveau fiecare un mejeac.
MELŞPÁIS, melşpáisuri, s.n. Prăjitură, tort:
“Merjeam […]/ Purtând câce-o straiţă în ambili mâni,/
Cu pită cu putăr şî şeva melşpais. (Chira, C. L., 44)
MERÉU, adv. încet: Stai măi mereu, că nu mă pot
ţâne după cine.
MEREÚŢ, adv. Încetişor, fără grabă: “Tata moşu, dă
cu vreme,/ Mereuţ le-adună-n gheme”. (Munteanu, C.
N. B., 33)
MERTÍC, mérticuri, s.n. (Pe mertic) Cu mare
economie: Ăia trăiesc pră mertic.
MÉTĂR, métări, s.m. 1. Unitate de măsură pentru
greutăţi (100 kg): Am cumpărat un metăr dă cucurudz.
2. Metru cub de lemne: Am lemne pră iarnă dzăşe
metări.
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MEZÁNCĂ, mezănci, s.f. Fruct de formă rotundă
al unei buruieni târâtoare: Mezanca asta-i ca o loptă.
MEZDREÁLĂ, mezdréli, s.f. Cuţitoaie: Un cişlăr
are nevoie dă mezdreală.
MICHICÉL, -Ă, michicei, -e, adj. Mititel: Uită cât
îi dă michicel.
MIJGURÁ, mijgură, vb. I. Intranz. Impers. A ploua
cu stropi mărunţi şi rari: N-o ploiat cum ar trăbui, doar
o mijgurat.
MILOÁNDĂR, miloándări, s.m. Vânzător în
prăvălii la oraş: Tu vrei numai lucruri dî la
miloandăru’.
MINTUNÁŞ, adv. Îndată, imediat: “Vrei bărbat dî
la oraş?/ Foaia-l caută mintunaş!” (Chira, G.S., III, 30)
MIRÁZ, mirázuri, s.n. Mirare, minune: Mirazu’
dă el, şi-o putut să facă!
MISÂRI, misâre, s.n. Pânză foarte fină: Az nime’
nu măi poartă poale dă misâri.
MISTRĂŢÎ, mistrăţésc, vb. IV. Tranz. A mistui, a
digera: La găină i-i guşa plină că n-o mistrăţât.
MIŞCOGÍ, (mă) mişcogésc, vb. IV. Intranz. Reflex.
A se mişca, a se agita, a nu avea astâmpăr: Nu ce mai
mişcogi atât!
MIŞCÓNI, mişcóni, s.m. Păduche al păsărilor:
M-am umplut dă mişconi când am orângit la găini.
MIŞCULÁNŢĂ, mişculánţe, s.f. Şmecherie, înşelăciune: “Nu umbla cu mişculanţă”. (Chira, S.N., 85)
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MIŞMÁŞ, mişmáşuri, s.n. Şmecherie, escrocherie,
afacere ilicită: Nu umbla cu mişmaşuri!
MIŢ! interj. Cuvânt cu care se cheamă pisicile: Miţ!
Miţ!
MIŢIŞÁPCĂ, miţişăpci, s.f. Şapcă cu cozoroc: “Şâm’ scot mâne dî la şnaidăr/ Miţişapca dă becher”.
(Chira, C.P., 34)
MOÁCĂ, moáce, s.f. Nătâng, prost, fără iniţiativă:
Nu ce poţ’ baza pră el, că-i o moacă.
MOÁIE-GHÉME, (sing.), loc. subst., masc. Om
molâu, fără iniţiativă, uşor de manevrat: Bărbatu-su-i un
moaie-gheme.
MOÁRE, (sg.), s.f. Zeamă de varză acră: Năcreşce
mâncarea cu nişce moare dă curechi.
MOÁŢĂ, moaţă, s.f. Bigudiu: Ş-o pus păru’ pră
moaţă.
MÓDIE, módii, s.f. Modă, obicei: Acum nu-i măi
modia dă altădată.
MODOLÍ, modolésc, vb. IV. Tranz. reflex. A (se)
linişti: Modoleşce-ce o dată!
MODRIGĂLÍ, modrigălesc, vb. IV. Tranz.
Reflexiv. A (se) murdări cu noroi: Unge ce-ai
modrigălit aşa?
MOGĂÍ, (mă) mogăiésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
se codi, a începe cu greu o acţiune: Apucă-ce o dată dă
lucru, nu ce mai mogăí atât!
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MOIÁ, moi, vb. IV. Reflex. A se fleşcăi: Cum s-o
încăldzât, s-o moiat neaua.
MÓIŞCE, móişci, s.f. Timp călduţ şi umed: După
frigu’ care o fost o vinit o moişce.
MÓLĂR, mólări, mólăre, s.m. şi n. Fotograf: Stai
cum îţi spune molăru’! 2. Fotografie: Tu nu ieşci în
molăr. 3. Zugrăveală: Fain molăr o ieşât în soba mare!
MOLĂRÍ, molărésc, vb. IV. Tranz. Reflex. 1. A (se)
fotografia: Mergem la oraş să ne molărim. 2. A zugrăvi
cu motive decorative: La vară molărim toce sobili.
MOLOCEÁG, moloceáguri, s.n. Petrecere, chef:
Să vege că vini dă la moloceag.
MOMÍ, momésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A veni de
mai multe ori într-un loc pentru a face o stricăciune: Un
mâţ negru s-o momit la pui.
MOMEÁLĂ, moméle, s.f. Aliment dulce sau fruct
exotic: Dacă nu ieşci cumince, nu-ţ’ măi cumpăr
momele.
MORCÓNI, morcóni, s.m. Morcov: Morconii or
răsărit şî trăbă udaţ’.
MORŞELÍ, morşelésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
murdări: “Candidaţi dă orice farbă/ Ca s-aveţi puceri dă
lei/ Morşeliţi-vă pră barbă/ Cu ţuşpais dă drăgăvei”.
(Chira, C.L., 58)
MORMÂNŢ, (sg.), s.m. Cimitir: Mergem la mormânţ să curăţăm dă iarbă.
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MOŞIOLÍE, moşiolíi, s.f. Capsula macului: Am
strâns o cotăriţă dă moşiolii.
MOTÂNTÓC, motântoci: s.m. Nătăfleţ, naiv,
mototol: Ăsta-i un motântoc.
MOTOR-PIŢÂCLU, motor-piţâcluri, s.n. Bicicletă cu motor: Cu motor-piţâclu acuş’ ajiungi la oraş.
MÓTCĂ, mótche, s.f. Adunătură de fire toarse: Ca
să faşi un sfetăr îţi trăbuie vro tri motche.
MOTOFOLÍ, motofolésc, vb. IV. Tranz. A tăvăli în
făină carne sau peşte înainte de a fi pus la frigare:
Motofoleşce bine carnea când o friji.
MÓZI, mózi, s.n. Cinematograf: Hai la mozi la
Fratelia!
MOZOCÍ, mozocésc, vb. IV. Tranz. A frământa
ceva în gură, fără a muşca sau a sfărâma cu dinţii: Căţăii
or mozocit căţaua.
MOZOMÁINĂ, mozomáine, s.f. 1. Sperietoare de
păsări: “Năstăvitu’ dă april […] dăzbracă mozomaina”.
(Munteanu, C.N.B., 10) 2. Nălucă: În faţă m-o apărut o
mozomaină.
MUIERÓTCĂ, muierótci, s.f. Bărbat care are
comportări femeieşti: Ăla-i o muierotcă.
MÚLĂ, múle, s.f. Om nepriceput, neîndemânatic,
fără iniţiativă: Cu o mulă ca el nu faşi nişi o treabă.
MUŞÂNĂ, muşâni, s.f. larvă: Carnea o făcut
muşâni.
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MUŢUŢÚI, muţuţúie, s.n. Înălţime, ridicătură: Ş-o
făcut casă pră un muţuţui.

N
NÁDĂ, (sg.) s.f. 1. Ajutor, sprijin: N-am nişi o
nadă în el. 2. (Expr. A trage nadă). A spera: Trag nadă
că vin vremuri măi bune.
NAFTICÓL, nafticóli, s.m. Diavol, drac: Ferească-ne Dumnedzău dă nafticol!
NÁLCOŞ -Ă, nalcoşi, -e, adj. Fălos, fudul: Uită-l
cât îi dă nalcoş!
NAT, s.m., sg. Ins, persoană (În expr. Tot natu): Tăt
natu trebuie să respecce lejea.
NĂBÚN-Ă, năbúni,-e, adj şi subst. Leneş: Omu’
năbun n-are nimic pră lângă casă.
NĂDĂÍ, (mă) nădăi, vb. IV. Intranz. Reflex. A
bănui, a presupune: Mi-s sigur că nu ce nădăi şine o
făcut asta.
NĂIMITÓR, năimitóri, s.m. Zilier, salahor: O pus
năimitori să-i culeagă cucurudzu!
NĂLÁP, nălápuri, s.n. Noroi: S-o prins în nălap şi
n-o măi putut ieşî afară.
NĂLOÁGĂ, (sg.), s.f. Aglomeraţie, înghesuială:
Aşa năloagă o fost, că n-am măi ajiuns la rând.
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NĂLOGÍ, nălogésc, vb. IV. Tranz. A cuprinde din
toate părţile, a copleşi: Cumpărătorii m-or nălogit cum
am ajiuns în piaţ.
NĂLÚMEA, (Expr. ca nălumea), loc. adv. Neobişnuit, anormal: Fă un lucru bine, nu ca nălumea.
NĂMILU (în expr. cu nămilu, loc. adv.) Fără
socoteală, mult, în risipă: Cât o avut bani o cheltuit cu
nămilu.
NĂPOÍŞÂLEA, adv. (Mergând) cu spatele înainte:
Nu umbla napoişâlea, că poţi să cadz!
NĂRCÁ, (mă) narc, vb. I. Intranz. Reflex. A se
ridica, a se înălţa pentru a ajunge la ceva aflat mai sus:
Uită cum să narcă să ajiungă la struguri.
NĂRGĂLUÍ, nărgăluiésc, vb. IV. Tranz. A goni:
M-or nărgăluit nişce câni.
NĂSĂRÂMBĂ, năsărâmbe, s.f. Ghiduşie, poznă:
„Năsărâmbe fac golumbii,/ Pigulind dântr-un sloiece”.
(Munteanu, C.N.B., 4)
NĂSÂLE, năsâle, s.f. Suport de lemn (ca o targă)
pe care se aşază coşciugul cu mortul pentru a fi
transportat la biserică sau la cimitir: Vede-l-aş pră
năsâle.
NĂSCOCORÍ, (mă) născocorésc, vb. IV. Intranz.
Reflex. A se umfla în pene, a se îngâmfa: “Iar să
născocoară şeriu,/ Îmbufnat, ca un copil”. (Munteanu,
C. N. B., 11)
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NĂSPRÍ, năspréşce, vb. IV. Impers. A prinde o
pojghiţă de gheaţă: O năsprit afară.
NĂSTRÉCEA, năstréci, s.m. Diavol, Satană:
L-o-ngemnat năstrecea să pleşe d-acas’.
NĂTÂNTÓC,-Ă, nătântóci,-e, adj. Nepriceput: Nu
ce-am şciut aşa dă nătântoc.
NĂTOMÉNIE, nătoménii, s.f. Cuvinte triviale:
Numa’ nătomenii îi ies dân gură.
NĂSTĂVÍT,-Ă, năstăvíţi,-e, adj. Neastâmpărat,
care face boacăne: “Faşe numa’ năsărâmbe/ Năstăvitu’
dă april”. (Munteanu, C. N. B., 10)
NĂZGLOMBÍT,-Ă, năzglombíţi,-e, adj. Îmbrăcat
rău, fără gust: Dă şe ce-ai năzglombit aşa?
NĂVÉŞCI, -E, năvéşci adj. Nepriceput: Atâta-i dă
năveşci, că nu poa’ să-ţ’ facă nişi un lucru bun.
NEÁLCOŞ, -Ă, neálcoşi, -e, adj. Fudul, îngâmfat:
Şe ce ţâni aşa nealcoş ?
NEMOŞÁG, nemoşáguri, s.n. Rude, neamuri: La
petrecere o vinit tot nemoşagu’ lor.
NIÁZĂ, (sg.), s.f. Înfiorare, senzaţie neplăcută: Mi
niază să pun mâna pră nioarcă.
NIOÁRCĂ, niorci, s.f. Broască: ...“Îl prind în braţă
şî-l strâng că-i ies tălianului ochii ca la nioarcă”.
(Dumitru, I. R., 37)
NOGÉU, nogéie, s.n. Gleznă: “Iar mă-mpunje-n
lopăciţă/ Şî-n nogeu stâng reuma”. (Munteanu, C. N. B.,
19)
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NOREÁLĂ, noréli, s.f. Cer înnorat: Îi noreală,
poace că ploaie.
NOU DĂ NOÚŢĂ, loc adj. Foarte nou: Clăbăţu’
ăsta-i nou dă nouţă.

O
O, conj. Ori, sau: N-audz’ o nu vrei să ce
răspundz’?
OBÁDĂ, obézi, s.f. Bor (margine) la pălărie:
“...p-obada-i ogârsâtă /Gonjili să şpăţăresc” (Chira, C.P.,
34).
ÓBĂDĂ, óbede, s.f. Grădiniţă de copii: Când eram
copil, obăda era lângă bisărică.
OBRÁŢ, obráţuri, s.n. Drum secundar, îngust pe
câmp, printre holde: Ia-o pră obraţu ăsta ca să ajiunji
măi iuce!
OBRINCEÁLĂ, obrincéli, s.f. Recidivare a unei
răni: “Că îi bun pântru buboane,/ Bube dulşi şî
obrinceală.” (Chira, C.P., 37)
OBRINCÍ, obrincéşte, vb. IV. Reflex. Unipers. A
recidiva, a se infecta: Mi s-o obrincit buba.
OCEŞÁLĂ, oceşăli, s.f. Astâmpăr: Nu mai ai
oceşală!
OCEŞÎ, océş, vb. IV. Tranz. 1. A omorî: Cum l-o
prins, l-o şî oceşât. 2. (Reflex.). A se îmbolnăvi: Ai băut
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apă rieşe şî ce-ai oceşât. 3. (Reflex.). A se astâmpăra:
Oceşî-ce o dată! 4. A distruge, a strica: … “l-o băgat
într-un zâd şî l-o oceşât (un Ford model 1920 n.n.) spre
mulţămirea chişozenilor”. (Dumitru, I.R., 8)
OCHÉŢ, ochéţi, s.m. Geam: Dacă s-o spart un
ocheţ, puni altu’ la loc.
ÓCOŞ, -Ă, ócoşi, -e, adj. Încrezut, plin de sine: Şe
ce ţâni aşa ocoş?
OCOŞÎ, ocoşăsc, vb. IV. Reflex. A se fuduli: Şe ce
ocoşăşci atâta?
ODOLÓNI, odoloáne, s.n. Oasele picioarelor de la
genunchi în jos: Când i-o dat una prăstă odoloane, l-o
trâncit la pământ.
OGÁŞ, ogáşuri, s.n. Şănţuleţ care delimitează două
holde: “Pră ogaşu’ ăsta-ngust/ Lasă-mă să ţî le gust!”
(Munteanu, C.N.B., 41)
OGÂRSÎ, ogârsăsc, vb. IV. Tranz. A schilodi:
Dacă-ţi dau una bună, ce ogârsăsc!
OGÂRSÂT,-Ă, ogârsâţi,-e, adj. Care are o
infirmitate: Un pui s-o născut ogârsât.
OGÍNĂ, ogíne, s.f. Odihnă: Nu-i vreme dă ogină,
când îi atâta dă lucru.
OGINÍ, oginésc, vb. IV. Reflex. Intranz. A se
odihni: Stai oţâră să măi oginim.
OGLĂVÍ, oglăvésc, vb. IV. Tranz. A lovi rău pe
cineva, a schilodi. Dacă măi dai în el, poţ’ să-l
oglăveşci.
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OGLĂVIT,-Ă, oglăviţi, -te, adj. Mutilat, schilodit:
O venit oglăvit dân război.
OLÁT, oláturi, s.n. Aluat, cocă: Lipeşce cu o ţâră
olat.
OLĂŢĂL, olăţăluri, s.n. Cocă din apă, făină şi
drojdie, care se foloseşte ca ferment la dospitul pâinii:
Olăţălul să înmoaie înaince dă a plomăgi pita.
OLCÚŢĂ, olcuţe, s.f. Oală mică: Pune-i măncarea
într-o olcuţă.
OLÓI, s.g. Ulei: N-am făcut mult oloi anu’ ăsta.
OLOÍNIŢĂ, oloiniţe, s.f. Moară unde se obţine
uleiul din seminţe de floarea soarelui sau de dovleac:
Mâine mergem la oloiniţă.
OLTÓNI, oltóni, s.m. Pom fructifer (sau
viţă-de-vie) de soi, obţinut prin altoire: Cumpără să
punem în grăgină nişce oltoni.
OLTONÍ, oltonésc, vb. IV. Tranz. 1. A face un altoi:
Veşinu’ meu scie să oltonească. 2. (Despre animale,
păsări). A vaccina: Vine doctoru’ să oltonească găinili.
OMĂNÓC, omănóci, s.m. Om mare de statură: S-o
făcut un omănoc.
OPĂCÍ, opăcésc, vb. IV. Tranz. A împiedica, a opri:
Opăşeşce-o, să nu măi fugă!
OPRÁVA, (Expr. în oprava), loc. prep. În calea,
înaintea: Dă-ce-n oprava ei!
OPRÉG, oprége, s.n. Catrinţa din spate a femeilor:
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“Dor dă fece, astădz’ babe,/ Şi-or luat p-atunşi oprieg.”
(Chira, C.P., 9)
ORÂNDĂ, sg. s.f. Ordine, curăţenie. Fă oţâră dă
orândă în voreţ.
ORÂNGI, orângesc, vb. IV. Tranz. Intranz. A face
ordine, a face curăţenie: Hai să orângim, că ne vin
goşci.
ORBĂŢ, orbéţi, s.m. Cerşetor, nevolnic: O venit un
orbăţ să şeară dă pomană.
ORBEŢÎ, orbeţăsc, vb. IV. Intranz. A umbla cu
cerşitul: Dă sărac ce-i, o început să orbeţască.
ORBÍU, adv. Orbeşte: Îş dă orbiu, nu să uită.
ORITÁC, oritácuri, s.n. Unealtă folosită la plivitul
pălămidei de pe terenurile cultivate: Pune-i coadă la
oritacul ăsta!
ORLÁP, orlápuri, s.n. Învoire, concediu (în
armată): Cătana noastră o venit în orlap pră o
săptămână.
ORMÁN, ormánuri, s.n. Dulap înalt cu uşi în care
se ţin hainele: Fain orman ţ-o făcut cişlăru’ Ţăpi!
ORTĂŞÍ, ortăşésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
întovărăşi: Ne-am ortăşit să faşem o treabă bună.
OS, oásă, s.n. Patină făcută dintr-o bucată de lemn
peste care se prinde de-a lungul o sârmă îndoită la
capete, ca să alunece mai bine pe gheaţă: Şine ţ-o făcut
oasăle aşcea?
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OSÂNJE, (pl.). Păcate ispăşite de altcineva (nu de
cel care le-a făcut): Şine şcie şe osânje traje.
OTOLOGÍ, (mă) otologésc, vb. IV. Intranz. Reflex.
1. A se stabili undeva departe: Nu mai şcim pră unge s-o
fi otologit. 2. A se lua în căsătorie: Ne-am otologit, că
ne-am plăcut amândoi.
OŢFÁL, oţfáluri, s.n. Astfalt: La oraş calşi numa’
pră oţfal, nu ce imeli.

P
PÁCLĂ, pácle, s.f. Pachet (mic) de chibrituri
(conţinând zece cutii) sau de tutun tăiat: “M-o fost pus
pră ochi un ban,/ două pacle dă duhan”. (Munteanu,
C.N.B., 35)
PĂLĂMÁRI, pălimáre, s.n. Funie groasă şi lungă
pentru legat căruţa încărcată la transportul nutreţului sau
al păioaselor: Leagă bine pălimariu’ să nu să răstoarne
coşia.
PÁNCOVĂ, páncove, s.f. Turtă făcută din aluat
tăiat în pătrate şi prăjite în grăsime; minciunea: Aş
mânca nişce pancove.
PÁORE, páori, s.m. Ţăran, lucrător al pământului:
“Am trecut şî io prân mulce/ în atâta spurc dă ani,/ m-o
plăcut şî dăscălia/ da’ şî paorii pogani”. (Pătruţ, P.P., p.
11)
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PÁNĂ, pene, s.f. Floare: “Mândro, pană galbănă,/
Doru’ meu ce leagănă.” (Folclor)
PÁNJĂNE, panjăni, s.m. Păianjen: Un panjăne o
prins o muscă.
PAPÍR, papíruri, s.n. Hârtie: Învăleşce într-un
papir.
PÁZĂRE, păzări, s.f. Insignă: Pazărea aia
puneţ-o-n piept!
(A SE) PĂITĂŞÎ, mă păităşăsc, vb. IV. Intranz.
Reflex. A se împrieteni, a se asocia cu cineva: Ce-ai
păităşât cu cine nu trebuie.
PĂLÚGĂ, pălúgi, s.f. 1. Prăjină: Adă-mi dân
pădure o pălugă. 2. (Fig.) Om slab, lungan: L-ai văzut
cât îi păluga!
PĂMÚCĂ (sg). Vată: “Foştomoaşe dă pămucă/
Năpăgesc şî pică-ntruna”. (Munteanu, C.N.B., 21)
PĂÓC, păócuri, s.n. Depozit de cherestea: Mergem
la păoc, să cumpărăm scânduri.
PĂORÍT, (sg.) Ocupaţia ţăranului; agricultură: “Ion
Tureac ş-a lu’ Bosică/ s-or lăsat dî la făbrică’/ şî aşa s-or
sococit/ să vină la păorit”. (Pătruţ, P., 74)
PĂORÍŢĂ, păoriţe, s.f. Ţărancă: Mândra mea-i o
păoriţă.
PĂPĂRÚGĂ, păpărúgi, s.f. Buburuză: Păpăruga
o zburat.
PĂRÁGE, părăgi, s.f. 1. Paradă, demonstraţie: “În
113

căruţa dă păragie, un om cu mustaţă”. (Dumitru, I.R.,
31) 2. (Fig. în ameninţări): Situaţie neplăcută: Când îţi
dau vreo două, vedzi pră mumă-ta-n părage.
PĂRĂDÁISĂ, părădăisi, s.f. Pătlăgea roşie: Fă o
dzamă dă părădaisă, să-mi spele greaţa.
PĂRĂGÂSCĂ, (Expr. a lua în părăgâscă).
Spinare: Hai să ce iau în părăgâscă.
PĂRĂZÓL, părăzoále, s.n. Umbrelă: Ia-ţi părăzolu’ că afară ploaie.
PĂRCÁN, s.n. Pânză de bumbac din care se făceau
poale şi spăcele pentru portul femeiesc de la ţară: Aşcea-s
poale dă părcan.
PĂSĂLUÍ, păsăluiéşte, vb. IV. Unipers. Reflex.
(Despre părţile componente ale unui obiect) A se potrivi:
Nu să păsăluieşce.
PĂSÚLĂ, s.f. Fasole: “Eu mânc dzamă dă păsulă”.
(Chira, C.P., 97)
PĂŞĂU, păşăi, s.m. Persoană de sex masculin în
raport cu alt bărbat care e soţ al surorii soţiei: Vine
păşău’ să ne ajiuce.
PĂŞEŞĂLÁT, -Ă, păşeşăláţi, -e, adj. 1. (Despre
păsări de curte, animale). Atins de boală: Uită şî găina
aia îi păşeşălată. 2. Ameţit de băutură: Îi păşeşălat, să
cunoaşce că vine dî la birt.
PĂTÍCĂ, pătíci, s.f. Farmacie: În Giroc s-o dăşchis
o pătică.
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PĂTICÁR, păticári, s.m. Farmacist: Şere la
păticar să-ţi dea nişce boambe pântru cap.
PĂTR(Ă)OÁNE, pătr(ă)oáne, s.f. Tub metalic sau
din carton, care conţine o capsă, un glonţ la capăt sau
alice în interior: “Îmi aduşe pătroane şî şcătuli goale”.
(Dumitru, I.R., 8)
PĂTURÁTĂ, păturáce, s.f. Plăcintă nedospită cu
foi: La Anul Nou se făcea păturată.
PĂZÎ, păzăsc, vb. IV. Tranz. A priveghea mortul:
Mergem şî noi la păzât de mort.
PÂNDĂRÍ, pândărésc, vb. IV. Tranz. A purta
(exagerat) de grijă cuiva: Nu-l mai pândúri atâta, că-i
dăstul dă mare.
PÂRCOM, adv. De-a curmezişul, oblic, pieziş: Pune
grinda în pârcom, că sprijoane măi bine.
PÂŞCĂV,-Ă, pâşcăvi,-e, adj. Mucegăit: Ce-i
pâşcăv nu-i bun dă mâncat.
PÂŞCĂVÍ, pâşcăvéşte, vb. IV. Intranz. Impers. A
mucegăi: Nu şciu dă şe or pâşcăvit toace donţurile dân
cămară.
PECÁRI, pecári, s.m. Brutar: O lucrat zăşe ani, la
făbrica dă pită ca pecari.
PECĂRÍE, pecăríi, s.f. Brutărie: Nu era, în trecut,
pecărie în sat; oamenii îşi făşeau sânguri pită.
PECIÁICĂ, peceici, s.f. Gaură la haină unde se
introduce nasturele: Fă o peciaică la haina aia.
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PECÍŢĂ, pecíţe, s.f. Grămadă de snopi de păioase
sau de fân: Nu s-o făcut fân, numa’ o peciţă.
PECMÉZ, pecmézuri, s.n. Marmeladă; magiun:
“N-ai pră-cin’ să îmbunez, […]. Nişi cu pită cu
pecmez.”. (Chira, S.N. 84)
PEGÉSTRU, -Ă, pegeştri, -e, adj. şi s.m. Şchiop,
olog: O vinit pegestru dân război.
PELEG,-Ă, pelégi,-e, adj. Golaş: Puiu’ ăsta o rămas
peleg şî-l apucă iarna fără pene.
PERPELÍC, perpelícuri, s.n. Instalaţie din lemn sau
metal în formă de trepied în care se atârnă animalele
sacrificate pentru a fi tranşate: După ce l-am tăiat, am
pus porcu’ în perpelic.
PESTÁLĂ, sg. s.f. Răbdare: Nu mai are pestală,
s-ar tot duşe.
PESTÎ, pestăsc, vb. IV. Intranz. A răbda: Mai
pestăşce o ţâră, că acuş’ mâncăm dă prânz!
PÉŞINĂ, péşini, s.f. Carne fără os: Cumpără o chilă
dă carne, da’ numa’ peşină, să nu-ţ’ dea d-a cu os.
PETRECTÁRE, petrectári, s.f. Acţiune la notariat
de intabulare a unui bun moştenit: Mâne merjem la
petrectare.
PETRÉŞE, petréc, vb. III. Tranz. A conduce, a
însoţi (un oaspete, un mort la cimitir): L-am petrecut
până la locul de veci.
PEUNÁ, peoane, vb. I. Intranz. Unipers. (Despre
pui) A piui: Atâta peoane puiu’ ăla.
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PIELUŞÂNĂ, pieluşâni, s.f. Pieliţă care înveleşte
diferite organe la animale: Pieluşâna nu-i de mâncat.
PIÉRDE, pierd, vb. III. Tranz. (Despre femei
gravide) a avorta: Cutare iar o pierdut (copilu’).
PIERSĂCÁT, -Ă, piersăcaţi, -e, Adj. De culoarea
piersicii: Ş-o făcut cotrânţă piersăcată.
PIGLÁIS, pigláisuri, s.n. Fier de călcat în care se
pun cărbuni aprinşi: S-o rişit piglaisu’.
PIGLUÍ, píglui, vb. IV. Tranz. 1. A călca, a trece
călcătorul fierbinte peste o haină ca să nu rămână
şifonată: Pigluie-mi şî chimeaşa asta. 2. (Fig.). A bate pe
cineva: L-o pigluit bine, să să-nveţă mince.
PIGULÍ, pigulesc, vb. IV. Tranz. 1. (Despre păsări)
A ciuguli: Tot or pigulit puii. 2. (Despre oameni) A
mânca puţin: Nişi n-ai mâncat, doar ai pigulit.
PILÁRI, pilári, s.m. Precupeţ, persoană care
cumpără ceva (cereale, legume, fructe, zarzavaturi,
animale ş.a.) ca să le vândă cu un preţ mai ridicat:
Veşinu’ meu toată viaţa o fost pilari.
PILĂRÍ, pilărésc, vb. IV. Intranz. A cumpăra
diferite mărfuri spre a le vinde mai scump: O pilărit ani
dă dzâle şî o câşcigat o avere.
PIPÁRCĂ, pipărci, s.f. Ardei: O piparcă iuce dă
gust măi bun la mâncare.
PÍRCHIŢĂ, pírchiţe, s.f. Bibilică: Zupa dă pirchiţă
îi tare bună.
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PIRÍNCI, s.m., pl. Arpacaş: Fă o dzamă cu pirinci.
PIRÍNGĂ, piríngi, s.f. Bibilică: Cloţa ne-o scos
dzăşe pui dă piringă.
PISĂDZÁ, pisădz, vb. I, Tranz. A zdrobi, a mărunţi,
a face praf o substanţă: Am pisădzat nişce mac pântru
turtă.
PISTRÓINIC, pistróinice, s.n. Obiect de cult din
lemn în formă de cruce: Ai bătrâni făşeau pră colaşi
sămnu’ cruşii cu un pistroinic.
PIŞĂLĂÚ, (sg.) s.n. Urina, udul de la vite: Pişălău’
să adună într-o groapă.
PIŞCURÁ, píşcur, vb. I. Tranz. A ciupi: N-o
pişcura, c-o doare.
PIŞLÁIDĂR, pişláidări, s.m. Derbedeu, vagabond:
O ajuns un pişlaidăr.
PIŞMÁN, pişmánuri, s.n. Dorinţă, poftă: Mi-i
pişmanu’ să-l văd cum să dăscurcă.
PITULÁ, pitulez, vb. I. Intranz. Reflex. M-am
pitulat după un pom.
PIŢĂRĂU, piţărăi, s.m. Colindător: “Să-mi dăschidă iară uşa/ Piţărăii dă Ajiun”. (Chira, S.N. 72)
PIŢÂCLU, piţâcluri, s.n. Bicicletă: Am un dăfect la
roata dî la piţâclu.
PLAŢ, pláţuri, s.n. Suprafaţă de pământ intravilan:
Pră lângă grăgină măi are două plaţuri.
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PLEC, plécuri, s.n. Tablă, placă metalică: Rina
făcută dân plec supţâre nu ţâne mult.
PLEŞ,-Ă, pleşi,-e, adj. Chel: I-o cădzut păru’ ş-o
rămas pleş.
PLIVÁIS, pliváisuri, s.n. Creion: “N-au nişi somn,
dar fac şe fac/ Cu plivaisu’ şî cu gura”. (Chira, G.S., 29)
PLOGÍ, plogésc, vb. IV. Tranz. A coase, a cârpi
neglijent: Uită cum ai plogit aişi.
PLOMÁDĂ, plomézi, s.f. Prăsilă: Dântră puii ăşcia
lăsăm câţâva dă plomadă.
PLOMĂGÍ, plomăgésc, vb. IV. Tranz. 1. A lăsa de
prăsilă animale sau păsări: Ne-am plomăgit câţiva câni
dă urşioşi. 2. A pregăti aluatul de pâine pentru a dospi:
Am plomăgit dă pită.
POÁNCĂ, adv. Cruciş. (Expr. a se uita în poancă):
Copilu’ ăsta să uită în poancă.
POÁRCĂ, s.f. sg. Joc de copii în care unul dintre
jucători împinge o minge, o piatră cu un băţ spre o gaură
în pământ, pe când ceilalţi jucători caută să o oprească:
Azi nu se mai joacă nime’ d-a poarca.
POBÍR, pobíri, s.m. Ştiulete de porumb cu boabe
mici şi puţine: “Frundză verge dă pobir,/ Râsu’ o făcut
crepir”. (Bencei, G.S. III, 43)
POCĂRÁIE, pocărăi, s.f. Prăjitură măruntă, fursec:
Mărie şcie să facă mulce feluri dă pocărăi.
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PÓCE, adv. Oare nu, nu cumva, probabil, poate:
Póce ai dă gând să nu vini.
POCÉG, pocége, s.n. Partea metalică la căruţă care
uneşte crucea cu osia: Pune pişioru’ pră poceg când ce
sui ori ce scobori dân coşie.
POCOLUÍ, pocoluiésc, vb. IV. Tranz. A împacheta:
Pocoluieşce bine şe vrei să-i trimiţi.
POCUMPĂR, pocumpéri, s.m. Perciune, zuluf, păr
mare: Uită-l cât îi în pocumpăr!
POD, póduri, s.n., Rămăşiţă dintr-un dinte sau
măsea care s-a rupt: “Tu măi ai tri ghinţ’ în gură şî şinşi
poduri dă măsăle”. (Chira, C.P., 39)
PODOLOŞÎ, podoloşăsc, vb. IV. Tranz. A încâlci:
Ai podoloşât toace aţâli.
PODRÚM, podrúmuri, s.n. 1. Pivniţă: Punem
crumpii în podrum, că nu îngheaţă. 2. Groapă mortuară
cu pereţi zidiţi din cărămidă: I-or făcut (celui mort)
podrum.
POGÁJIE, pogăjii, s.f. Bagaj: Ş-o luat pogajia în
space ş-o plecat.
POGÁN, -Ă, pogani,-e, adj. Isteţ, care nu se lasă
păcălit: “M-o plăcut şî dăscălia/ da’ şî paorii pogani”.
(Pătruţ, P.P., 11)
POGÁŞE, pogăşi, s.f. Pâine nedospită, fără drojdie,
plată: Fă o pogaşe, că nu măi avem pită.
POÍJĂ, poíje, s.f. Legătură de mai multe obiecte
împachetate: Am luat poija în space ş-am plecat.
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POLÓG, poloáge, s.n. Braţ de grâu, orz, secară, ce
se pune pe funie după ce este cosit şi se leagă în snopi:
Bărbaţî coseau, iar muierili făşeau poloaje.
POMOCÍŢĂ, pomocíţe, s.f. Drug de lemn care se
pune la ambele laturi ale unei căruţe înainte de a fi
încărcată cu păioase sau fân: Dacă puni pomociţe,
încarşi măi mult.
POMOROÁNCĂ, pomorónci, s.f. Portocală. La
părăstas duşem şî pomoronci.
PONIÁVĂ, poniévi, s.f. Pătură de lână ţesută în
casă, deseori cu motive decorative, cu care se acoperă
paturile: “Şciu că strâns într-o poneavă/ în pământ m-oi
faşie pleavă”. (Munteanu, C.N.B., 36)
PONIEVÍŢĂ, ponievíţe, s.f. Cearşaf ţesut în casă:
Ţ-am prăgăcit o ponieviţă curată.
PONOSÁLĂ, ponosăli, s.f. Răbdare: Nu măi ai
ponosală!
PONOSÎ, ponosăsc, vb. IV. Tranz. A răbda, a
suporta: “Când m-am întors, hunţăloanele […] nu m-or
măi ponosât”. (Dumitru, I. R., 36)
PONOSÂT,-Ă, ponosâţi,-e, adj. Uzat de prea multă
folosinţă: Chimeaşa asta-i ponosâtă.
PÓNTOŞ, adv. Punctual, la timp, la fix, fără
întârziere: Ai venit pontoş când trebuia.
PÓRĂV,-Ă, pórăvi, -e, adj. Aspru, dur, exigent:
“Nu găsăşci nişiunge-n lume […]/ Maistor porăv cu
renume/ Ca Neluţu dî la baltă”. (Chira, S. N., 87)
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PORŞÓR, porşóri, s.m. Grămăjoară de fân sau de
păioase: N-am făcut prea mult fân, numa’ tri porşori.
POROBOCÍ, porobocéşci, vb. IV. Tranz. A fixa, a
ţine, a sprijini un obiect ca să nu cadă: Dacă nu
poroboceşci bine coşia încărcată, să răstoarnă.
POSTÁICĂ, postăici, s.f. Păstaie: Am cules nişce
postăici de mazăre.
POSTÁTĂ, postăţ, s.f. Fâşie de teren agricol: Măi
avem dă lucrat o postată şî ni-s gata.
POŞIUMP, poşiumpuri, s.n. Locul de origine al
mai multor descendenţi: Poşiumpul nostru o fost la
Stancu.
POŞMÂNDRĂ, poşmândre, s.f. Vorbă glumeaţă:
Tu stai la poşmândre şî eu nu mai pot dă lucru!
POŞMÂNDRÍ, (mă) poşmândrésc, vb. IV. Intranz.
Reflex. A schimba vorbe glumeţe: Nu v-aţi poşmândrit
dăstul?
PÓTCĂ, pótche, s.f. 1. Neplăcere, poznă: Ai făcut o
potcă. 2. (Expr. dat de potcă), loc. adj. Poznaş: Tare-i
dat dă potcă; loc. subst. Om care face pozne: Ăsta-i un
dat dă potcă.
POTCAŞ, potcáşi, s.m. şi adj. Persoană pusă pe
şotii, care face farse: Om potcaş ca Morcelitu’, măi rar
găsăşci!
POTIMÓC, potimócuri, s.n. Soartă, destin: Aşa i-o
fost potimócu.

122

POVĂSTUÍ, povăstuiesc, vb. IV. Tranz. A povesti:
Hai, povăstuieşce-mi şe s-o întâmplat.
POZDÁRE, pozdări, s.f. Partea lemnoasă rămasă
după meliţatul cânepii: Sub meliţă o rămas o grămadă dă
pozdări.
POZONÁRI, pozonáre, s.n. Buzunar: “Nani, nani,
pui dă lieu,/ Dormi în pozonariu mieu”. (Chira, S. N.,
80)
PRÁŞCHIE, prăşchii, s.f. Brâu, cingătoare lată de
piele sau de lână purtată de ţărani: Ţâne banii în
praşchie.
PRÁXA, s.f. Practică, activitate umană într-un
anumit domeniu: “El şcia şe-i praxa şî înota în bani”.
(Chira, C.P., 92)
PRÁU, (sg.), s.n. 1. Praf: “Vrăbiile se scăldau în
prau”. (Dumitru, I.R., 11) 2. Fig. (Expr. a face prau). A
distruge: Unge o picat o boambă la război prau o făcut.
3. (Fig.) A irosi: Cum o rămas gazdă, prau o făcut dân
toată averea.
PRĂDĂLÍ, (mă) prădălésc, vb. IV. Intranz. Reflex.
A înţelege, a pricepe: Nu mă prădălesc dă fel.
PRĂPĂGÍT,-Ă, prăpăgíţi, -e, adj. şi subst. Persoană vrednică de ocară: “Ce-o dus dracu’ să ce-nsori,
prăpăgitule”. (Folclor)
PRĂPURTÁ, (mă) prăpórt, vb. I, Tranz. Reflex. A
(se) plimba: Mă prăport, că n-am dă lucru.
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PRĂRÂNGÍ, prărângesc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
urma alternativ într-o acţiune: S-or prărângit la
conduşere.
PRĂUMBLÁ, prăúmblu, vb. I. Intranz. Reflex. A
se plimba, a se şpăţări: Dacă n-am şe lucra, mă
prăumblu.
PRĂZĂLUÍT,-Ă, prăzăluíţi,-e, adj. şi subst. Care
se comportă anormal, care iese din limitele obişnuitului:
Ăla-i un prăzăluit.
PRÂSNÍ, prâsnésc, vb. IV. Tranz. A stropi cu un jet
de apă: M-o prâsnit şî m-am spăriat.
PREFECÍ, prefecésc, vb. IV. Tranz. A accepta ca
cineva să-ţi devină apropiat: Nu-l prefeci pră lângă casă,
că ăsta nu-i om dă omenie.
PRÉZĂŞ, prézăşi, s.m. Reprezentant al conducerii
unei localităţi, primar, preşedinte: Mă duc la prezăşu’
să-mi aprobe cererea.
PRÉZLĂ, (sg.) s.f. Pesmet: Dă faşirtu’ prân prezlă
înăince dă a-l pune la fript.
PRICÁLĂ, pricăli, s.f. Vreme călduţă: În februarie
o dat o pricală, că pomii or împupit.
PRICÍ, pricésc, vb. IV. Tranz. A atrage atenţia cuiva
ca să nu uite: Ţ-am pricit să-mi cumperi şeva.
PRIDÁ, pridáu, vb. I. Tranz. Reflex. 1. A dona: I-am
pridat toată averea. 2. A se da în îngrijirea cuiva: M-am
pridat să mă ţână câce dzâle măi am.
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PRIGHEÓLŢ, prigheólţi, s.m. Ramură mai groasă
şi lungă a unui copac: Am adus nişce prigheolţ’ dân
pădure.
PRIMÁŞ, primáşi, s.m. Primul viorist într-un taraf:
Moş Luţu o fost al măi bun primaş.
PRIMÉZ, primézuri, s.n. Zid mic, despărţitor: Traji
un primedz şî închidz coridoru’.
PRISPÍ, prispésc, vb. IV. Tranz. A surprinde, a lua
pe neaşteptate: L-am prispit când înşerca să dăşchidă
uşa.
PRIVÁDĂ, privedz’, s.f. Closet: Privada îi în
grăgină.
PROÁSPĂTĂ (sg.), s.f. Carne de porc pentru
sărbătoarea Paştelui: Ţ-ai cumpărat proaspătă?
PRÓBĂ, probe, s.f. Repetiţie, încercare: Mergem
să facem probă la dansuri.
PROBĂLUÍ, probăluíesc, vb. IV. Tranz. A face
proba, a supune încercării, a testa: Probăluieşce să vezi
dacă ţî-s buni.
PROCÓVIŢĂ, procóviţe, s.f. Pătură: Când ne
culcăm, ne acoperim cu o procoviţă.
PROLECĂ, proleche, s.f. Poreclă: Toţ oamenii au o
prolecă.
PRÓTĂ, proţi, s.m. Protopop: La sfinţârea biserişii
vine şî prota.
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PROZGOÁDĂ, adv. La întâmplare: Am încercat
aşa, prozgoadă, dar n-am răuşât.
PUIÚŢ, puiúţurí, s.n. Sertar (mic) de la un obiect
de mobilier: Caută-n puiuţ şi adă-mi foarfeşili.
PÚLFĂR, púlfăre, s.n. Pudră. Dacă-i opărit copilu’,
pune-i nişce pulfăr.
PÚMAR, púmăre, s.n. Unitate de măsură pentru
lichide (băuturi alcoolice) egală cu 0,5 dl: “Traji un
pumăr, măi traji unu!” (Chira, C.P.,17)
PUMNÁŞ, pumnáşi, s.m. Partea de jos a mânecilor
unei cămăşi sau bluze; manşetă: Coasă-mi un bumb la
pumnaş.
PUP, pupi, s.m. 1. Mugur: “Grăgina nu-i ogorită/
ş-o dat pupu la răchită…”. (Pătruţ, P.P., 37) 2. Expr. A
sta pup = a sta ghemuit: Stai pup şi nu ce mişca!
PUPLÍN, s.n. Pânză fină de mătasă: “Păstă pieptu’
gol, chimeaşa dă puplin sub laibăr vânăt”. (Chira,
C.P.,69)
PÚRIC, purice, s.m. Titirez: Ţ-am făcut un puric să
ce jioşi.
PURŢULÁN, purţulánuri, s.n. Porţelan: Cinerili
aşcea îs dă purţulan.
PÚSLĂ, púsle, s.f. Bezea, prăjitură din albuş de ou
bătut cu zahăr: N-am măi vădzut în duchean pusle.
PUSTÂNÍ, pustânésc, vb. IV. Tranz. A părăsi: Dă
când stă la oraş, o pustânit satu’.
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PUSTÂNI,-E, pustâni,-e, adj. Nelocuit, părăsit:
“Ţâpureşce-o cucavaie/ A pustâne şî a moarce”. (Chira,
C.P., 98).
PÚTĂR, s.n. Unt: “Merjeam cu vro mândră să dăm
dă fântâni […] Purtând câce-o straiţă în ambili mâni,/
Cu pită cu putăr şî şeva melşpais”. (Chira, C.L., p. 44).
PUTOÁRE, putóri, s.n. Om leneş: Aşa putoare n-am
măi pomenit.
PUŢULUÍ, puţuluiésc, vb. IV. Tranz. Reflexiv. 1. A
curăţa, a da o înfăţişare plăcută: Nu ce mai puţului atât,
că nu ce duşi pră gostâie! 2. (Fig.). A face de ocară, a
mustra aspru pe cineva: Las’ că ţî-l puţuluiesc eu când
îl întâlnesc.

R
RAC, s.n., sg. Boala numită cancer: Tot măi multă
lume moare dă rac.
RÁDAŞ, adv. În plus, pe deasupra, în adaos (care
nu se plăteşte): Măi bea un păhar, că ăsta-i radaş.
RAF, ráfuri, s.n. Cerc de fier prins pe o roată de
lemn la căruţă: Am dus roata la covaşi să-i strângă
rafu’.
RÁINĂ, ráine, s.f. Cratiţă: Pune raina la foc.
RÁITĂ, ráite, s.f. Vizită scurtă, trecere în grabă pe
undeva: Am dat o raită prin oraş.
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RÁMPAŞ, s.n., sg. Must care începe să fermenteze:
Beţi rampaş că-i tare bun.
RÁNIŞCE, (sg.), s.f. Hrană: Pră iarnă, pântru casa
noastră avem dăstulă ranişce.
RÁNTOTA, adj. invar. şi adv. Întors pe dos, în
dezordine: Toace lucrurile dân casă îs rantota.
RÁPURE, rápuri, s.m. Mică umflătură cauzată de o
infecţie a pielii: Dacă-ţi iesă un rapure, să nu-l rupi!
RÁSCURI, (pl.), s.n. Vreascuri: Aşcea-s rascuri
bune dă aţâţat focu’.
RĂCĂDUÍ, răcăduiésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
se angaja, a promite să îndeplineşti o misiune, o sarcină:
Nu poţi, nu ce răcădui!
RĂCHIÁT, -Ă, răchiaţi, -e, adj. Ameţit de rachiu:
Iar îi răchiat Pătru.
RĂCOÁRE, s.f., sg. (În expr. a sta la răcoare)
Închisoare: O stat la răcoare doi ani.
RĂDÚŞĂ, rădúşe, s.f. Femeie care găteşte bucatele
la ospeţe: Mărie-i răduşă vestită.
RĂGÚT, răgúţi, s.m. Recrut: Ai ajiuns răgut şî
acuş’ ce ia în armată.
RĂIÁT,-Ă, răiaţi,-e, adj. (Despre copii sau animale). Nedezvoltat, rămas în urmă cu creşterea: Purceii
ăşcia-s răiaţi, cu toace că or mâncat cât or vrut.
RĂMÁŞ, rămáşuri, s.n. Rămăşag, pariu: Pun
rămaş cu cine şî câşcig.
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RĂMĂŞÎ, rămăşésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
paria, a face rămăşag: Pot să mă rămăşăsc că-i aşa cum
spun eu.
RĂNÍ, rănésc, vb. IV. Tranz. A face curăţenie în
grajd, în cocină, scoţând gunoiul de la animale: După ce
mâncăm, duce şî răneşce ştălogu’!
RĂNTUNÁ, răntún, vb. I Tranz. A răvăşi, a strica
ordinea: Tot o răntunat prân casă.
RĂPĂGÁ, răpăg, vb. I. Intranz. Reflex. A se da pe
gheaţă: Toţ’ copiii s-or răpăgat.
RĂPĂGÚŞ, răpăgúşuri, s.n. Gheţuş, lunecuş pe
care se dau copiii iarna: Iar v-aţi dus la răpăguş?
RĂPÉLŢ, răpélţi, s.m. Chibrit: Am cumpărat o
paclă dă răpelţi, că n-am mai avut.
RĂPÍDĂ, răpízi, s.f. Obiect de cult format dintr-un
disc de lemn pe care sunt pictate chipuri de îngeri, având
o coadă pentru a fi purtat la procesiuni religioase de
către copii: “Patru dieci purtau sfeşnice cu lumănări…
alţi patru, mai răsăriţi, purtau răpizi!” (Dumitru, I. R.,
17)
RĂSCOBOÁLĂ, răscobóli, s.f. Zarvă, tărăboi: Nu
mai faşeţi atâta răscoboală!
RĂSCOCORÍ, răscocorésc, vb. IV., Intranz. Reflex.
A se răsti, a ţipa: Şe ce răscocoreşci aşa?
RĂSTÁNIŢĂ, răstániţe, s.f. Marginea din exterior
a unui pat aşezat la perete: Tu dormi la părece, eu la
răstaniţă.
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RĂTĂRÍ, rătărésc, vb. IV. Intranz. A eşua într-o
acţiune: O cam rătărit-o cu buticu’.
RĂŢĂPT, răţăpturi, s.n. Reţetă pentru medicamente: “Înspră zâuă, bat ca oaia,/ La ghinţar, să-mi dea
răţăptu’”. (Chira, S.N., 63)
RĂŢÂPÍS, răţâpisuri, s.n. Recipisă, aviz: Când am
primit coletul, am semnat o răţâpisă.
RĂVÓLV, răvoálve, s.n. Revolver: Am găsât un
răvolv îngropat în pământ.
RĂZNÍ, răznésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
separa, a (se) dezbina, a (se) despărţi: Ai cineri s-or
răznit d-ai bătrâni.
RÂGÂI, râgâi, vb. IV. Intranz. A scoate pe gât un
zgomot provocat de eliminarea gazelor din stomac: Nu
mai râgâi atâta!
RÂP, (sg.), s.n. Strat de murdărie pe pielea omului
sau a animalului; jeg: Spală râpu’ dă pră cine!
RÂMBOIÁ, (mă), râmbói, vb. I. Intranz. Reflex. A
se răsti: Şe ce râmboi la mine?
RÂŞCHIÁ, râşchii, vb. I. Tranz. şi Intranz. (Despre
orătănii). A scurma: “Opt găini, ori poace nouă/ Stau şî
râşchie d-a moaca”. (Chira, G. S., III, 27)
RÂŞCHITÓR, râşchitoáre, s.n. Instrument în
formă de teu pe care se deapănă tortul pentru a face un
scul: Cât am tors am adunat pră răşchitori.
RÂŞNÍ, râşnésc, vb. IV. Tranz. (Despre păsări). A
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digera boabele: Găina asta-i beceagă; văd că nu mai
râşneşce.
RÉCLU, récluri, s.n. Piesă de îmbrăcăminte
femeiască purtată peste bluză: Şnăidăriţa m-o făcut un
reclu.
REÚMĂ, reúmi, s.f. Reumatism: “Sănătos ca tunu
dacă nu ar fi reuma”. (Chira, C.P., 40)
RIGI, adj. invar. (Despre cai). Roşcat: Are doi cai
rigi, dă măi mare dragu’!
RÍNĂ, rini, s.f. Jgheab din tablă pus la streaşina
unei case: Rina s-o-mbuturit şî trăbuie schimbată.
RINGHIŞPÍL, ringhişpíluri, s.n. Carusel, căluşei:
Când am fost la târg la oraş, copiii m-or rugat să-i las să
să dea cu ringhişpilu’.
ROL, róluri, s.n. 1. Tăvălug: Prăstă sămănătură
trăbuie dat cu rolu’. 2. Instrument folosit de zugravi,
format dintr-un cilindru de cauciuc şi un burete cu care
se execută motive decorative pe pereţi: Astădz’ nu să
mai prea dă cu rolu’ pră păreţ’.
ROMONÍŢĂ, romoniţe, s.f. Muşeţel: Fă-i un ceai
de romoniţă.
ROMPĂI, rómpăi, vb. IV. Tranz. A amesteca ceva
în gură cu zgomot: Când mânşi, nu rompăi!
ROSCĂÍ, róscăi, vb. IV. Intranz. A face un zgomot
prin frecare sau roadere: S-auge şeva roscăind.
ROZOLÍ, rozolésc, vb. IV. Tranz. A produce
neplăceri prin frecare: M-o rozolit păpucu.
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RÚDĂ, ruzi, s.f. Proţap, oişte: “Că viaţa la socrie/
Îi ca ruda la coşie,/ Coşia stă la scuceală,/ Ruda stă în
ploaie-afară”. (Folclor)
RUG, ruji, s.m. Salcâm: 1. Lemnul dă rug putrădzăşce greu. 2. Tulpină (târâtoare) de mure: Pământu’
nălucrat s-o umplut dă ruji.
RÚGĂ, rugi, s.f. Sărbătoare la care se prăznuieşte
hramul bisericii: “Era o rugă la Chişoda/ […] Când
aşcepta în uşă doda,/ Să-i vină goşcii chiar dăsculţi”.
(Chira, C. L., 38)
RÚGIŢ, -Ă, rugiţi, -e, adj. Portocaliu: O fărbuit
rugiţ.
RUMENÉLI, (pl.), s.f. Produs cosmetic sub formă
de praf de culoare roşiatică; farduri: S-o dat cu rumenili
pră obraz, să arăce măi frumoasă.
RUMENÍ, rumenésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A se
farda: Prea tare s-o rumenit şî nu-i stă bine.
RÚPE, rup, vb. III Intranz. A se exprima cât de cât
într-o limbă străină: Nu şcie prea bine, dar o rupe pră
nemţăşce.
(CU) RÚPTU, loc. adv. Cu grămada; la înţelegere:
Bucacili s-or împărţât cu ruptu.

132

S
SÁBĂR,-Ă, sáberi,-e, adj. Călduţ: O fost o ploaie
sabără.
SAFT, (sg.), s.n. Zeamă puţină în care se prăjeşte
friptura: Să-ţ pun şi un pic dă saft?
SĂGEÁC, săgeácuri, s.n. Suport de metal cu trei
picioare pe care se aşează oala la fiert: Mă duc la covaşi
să-mi facă un săjeac.
SĂLĂRÍŢĂ, sălăríţe, s.f. Solniţă: Mai pune nişce
sare în sălăriţă.
SĂLIGÁRI, (sg.) s.n. Praf conservant pentru
compoturi: Să-mi cumperi nişce săligari.
SĂMURÁSTRU,-Ă, sămurástri, -e, adj. (Despre
plante) Care răsar din sămânţa scuturată în pământ cu un
an înainte: Avem sălată d-a sămurastră.
SĂPUNÉLE. s.f., (pl.) Clăbuci de săpun: Spală-ce
bine cu mulce săpunele.
SĂRÁC, -Ă, săraci, -e, adj. 1. Sărman: “Săracă
inima me/ Iar începe-a mă dure” (Folclor) 2. Orfan: Dă
mic o rămas sărac dă mamă.
SĂRĂÓR, sărăóri, s.m. Lucrător cu ziua, zăuaş:
Lucru dă sărăori nu-i ca şi când îl faşi tu.
SÂMBRĂLUÍ, sâmbrăluiésc, vb. IV. Intranz. A
umbla cu cineva, a se întovărăşi: Nu mai sâmbrălui cu
el, că ce-nvaţă la răle.
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SÂMCILÍE, s.m. Sărbătoarea Sfântului Ilie:
Sâmcilie să ţâne în 20 iulie.
SÂNJERÉCE, sânjereţ, s.m. Caltaboş cu sânge:
Bun o fost sânjerecele.
SCHIDOÁLĂ, schidóli, s.f. Copil zvăpăiat,
nestâmpărat: Ieşci o schidoală.
SCHIDOLÍ, (mă) schidolésc, vb. IV. Intranz.
Reflex. A se îmbufna, a se supăra încruntându-se: Nu ce
mai schidoli şî hai să merjem!
SCHIMOSÎ, schimosăsc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
se strâmba, a face grimase: Uită-ce la el cum să
schimosăşce!
SCHIPEÁT, schipéţi, s.m. Scuipat: “Las să cadă în
fântână un schipeat” (Dumitru, I.R., 25)
SCHIPÍ, schip, vb. IV. Tranz. A scuipa: Nu schipi
pră jios că nu-i frumos!
SCLEPŢ, sclepţi, s.m. Muscă mare care înţeapă
vitele şi omul pentru a se hrăni cu sânge: Cum ai intrat
cu coşia în pădure, s-adună sclepţî pră cai.
SCOÁRNĂ, scoarne, s.f. Născocire, ştire falsă: Nu-i
istina, asta-i scoarnă.
SCOJORÁTĂ, scojorăţi, s.f. Partea prăjită a
cartofilor fripţi: Frije bine crumpii să să facă scojorată.
SCORBÁICI, scorbáiciuri, s.n. Cravaşă din nuiele
împletite: “Io dân cuni scobor scorbaşiu/ Şî-l croiesc
prăstă spinare”. (Chira, G.S., III, 26)
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SCORNÍ, scornésc, vb. IV. Tranz. A născoci, a
inventa: Or scornit nişce vorbe dăspră cine.
SCOPÍ, (i)scopésc, vb. IV. Tranz. A castra un
animal: “O-nşeput ca să scopească/ Făloşâili la câni”.
(Chira, S.N., 75)
SCOVÁRZĂ, scovérzi, s.f. Turta numită clătită:
“Doamnă bine cu ochi verdz/ Nentrecută la scoverdz”.
(Chira, G.S., III, 31)
SCROB, scróburi, s.n. Mâncare din făină de grâu
fiartă: Aş mânca nişce scrob cu lapce.
SCUTÍ, scutésc, vb. IV. tranz. 1. A adăposti: L-am
scucit pră lângă casă, că n-o avut unge să stea. 2. A
ocroti, a proteja: L-am scucit cât o fost mic, acum îi
mare.
SCUTÉALA, scutéli, s.f. Adăpost, scut, ocrotire:
“Coşia stă la scuceală,/ Ruda stă în ploaie-afară”.
(Folclor).
SÉCICĂ, séciche, s.f. Maşină de tocat coceni de
porumb pentru vite: Ai grijă să nu-ţi prindz mâna la
secică!
SFÉTĂR, sfétăre, s.n. Pulover: Sfetărul dă lână
ţâne cald.
SÍGHIN,-Ă, síghini,-e, adj. (Despre fiinţe) Suplu,
mlădios: Tare sighină s-o făcut!
SIMITÁCE, (sg) s.f. Unitate de măsură a băuturilor
de 250 ml: Pune-mi o simitace dă vin!
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SIMPLÓN, simplónuri, s.n. Tren rapid: “Vine şi
privatizarea/ Măi rapidă ca sâmplonu’”. (Chira, S.N.,
86)
SLÁSTĂ, (sg), s.f. Mâncare de dulce nepermisă în
zilele de post: Nu mâncăm dă slastă, că-i post.
SLĂBÍNĂ, slăbíni, s.n. Partea de la spate a
corpului omenesc opusă abdomenului, aflată în zona
rinichilor: Dacă-i dai una bună la slăbini, îi gata.
SLĂVÍNĂ, slăvíni, s.f. Dispozitiv din lemn sau
metal format dintr-o ţeavă scurtă prevăzută cu un
robinet la un capăt, iar cu celălalt introdus în partea
laterală a unui vas, servind la scurgerea mustului,
vinului, ţuicii: “Dzâc cu mâna pră slăvină: Câtu-i vasu’
dă răchie,/ Iarna poace să măi ţână!…” (Chira, G.S., III,
27)
SLIN, slinuri, s.n. Jeg, râp: Îi slinu’ pră el d-un
jejet.
SLINÓS, -Ă, slinoşi, -e, adj. Jegos, râpos: Adă
chimeaşa s-o spăl că-i slinoasă.
SLOÁGĂ, s.f. (În expresia dă sloagă) Ajutor: Fii
dă sloagă când ce cem.
SLOIÉCE, sloiéţi, s.m. Ţurţur de gheaţă: “Nâsărâmbe fac golumbii,/ Pigulind dintr-un sloiece”.
(Munteanu, C.N.B., 4)
SMAG, (sg), s.n. Putere, forţă, energie: N-ai nici un
pic dă smag în cine.
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SMINCÍ, smincésc, vb. IV. Tranz. A greşi:
“Gângiţâ-vă în lece, nu cumva să sminciţ.” (Chira, C.P.,
91)
SMÍNTĂ, sminţi, s.f. Greşeală, vină: “– Chio, cred
că faşi o smintă”. (Chira, S.N., 60)
SMIRÍ, smirésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A se sfii:
Nu ce mai smiri şî spune şe ai dă spus.
SMUG, smugi, s.m. Şalău: N-am prins nimic,
numa’ un smug.
SOÁRCE, sorţ, s.f. 1. Soartă: Aşa i-o fost soarcea.
2. Placentă: După ce o fătat, vaca o lăpădat soarcea.
SÓBĂ, sóbe, s.f. Cameră, odaie: “Soba me dă la
Chişoda [...]/Mi-este leagăn şî sicriu” (Chira, C.P.)
SÓBA MÁRE, sóbe mari, s.f. Cameră de oaspeţi:
Să faşem curat în soba mare că ne vin goşci.
SOBOLÁNĂ, soboláne, s.f. Bucătăreasă pricepută,
expertă: N-am şciut că tu ieşci sobolana.
SOCÁC, socácuri, s.n. Uliţă, stradă: “Tăt socacu-i
numa larmă” (Chira, G.S., III, 27)
SOCĂCÍŢĂ, socăcíţe, s.f. Bucătăreasă care găteşte
mâncarea la ospeţe: Şine o fost socăciţă la nuntă?
SÓDĂ, (sg.), s.f. Sifon: Aş bea nişce sodă.
SÓMOT, (sg), s.n. Catifea: “Prunii-ş pun clăbăţ dă
somot”. (Munteanu, C.N.B., 21)
SORAMFÍRĂ, soramfíre, s.f. Pasăre cântătoare de
culoare galbenă: “Dripeam căptălanii sub tălpi dă
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opinşi/ S-ascult soramfira în sălaşi la Boroi”. (Chira,
C.L., 44)
SORCEÁLĂ, sorcéli, s.f. Apărie: După ploi s-o
făcut o sorceală.
SORCÍ, sorcésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A se uda:
L-o prins ploaia şî totu’ s-o sorcit.
SORSÁM, sorsámuri, s.n. Harnaşament: Adă
sorsamurile să pringem caii la coşie!
SOVIÁCĂ, soviéci, s.f. Plăcintă din aluat dospit în
formă de sul având ca umplutură mac, brânză, nucă:
“Le-o adus în sat cu marşu’/ […] Ca să mânşe
popricaşu’/ Soviaca şî cuglufu’” (Chira, S.N., 65)
SPĂCEL, spăcéle, s.n. Bluză femeiască confecţionată din pânză albă de bumbac, de in sau de borangic
împodobită (uneori) cu cusături: Un spăcel ca ăsta, mai
rar!
SPĂÍE, spăíi, s.m. Persoană care posedă întinse
terenuri agricole; latifundiar: Mescalu era un spăie
cunoscut la noi.
SPĂRÍ, (s-o spărit) Despre făină, vb. IV. Tranz.
Reflex. A se degrada din cauza vechimii: Făina care s-o
spărit nu-i mai bună.
SPECIÁZĂ, specézi, s.f. 1. Floarea numită stânjenel: În grăginuţa cu flori avem şî speciadză. 2. Spătar la
o bancă: “Dă scamnu’ cu speciadză / Cât p-aşi să-m’ rup
grumadzu’.” (Chira, C.P., 56)
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SPESÁ, speséz, vb. I. Tranz. A cheltui: O spesat
mulţ’ bani cu doctorii.
SPOVÉLNIC,-Ă, spovélnici,-e, adj. De pomină: O
ajiuns spovelnic.
SPRÂNJÎ, sprânjăsc, vb. IV. Tranz. A împrăştia:
Nu fugi că sprânjăşci puii.
SPRIJONÍ, sprijón, vb. IV. Tranz. şi reflex.: 1. A
propti: Sprijoane creanga să nu să rupă, că-i prea
încărcată. 2. A se baza pe cineva: Nu mă pot sprijoni
pră el.
SPRIJOÁNĂ, sprijoáne, s.f. Sprijin, ajutor: N-are
nişi o sprijoană la bătrâneţă.
STĂŞÍ, stăşésc, vb. IV. Tranz. A aduna, a obţine
bunuri, avere prin muncă: “Hă, păi ăscea îs stăşice/ dân
sudoare şî dân bani”. (Pătruţ, P. P., 11)
STĂLNIŢĂ, stălniţi, s.f. Ploşniţă: Toată noapcea
m-or mâncat stălniţâli.
STĂVÁLĂ, stăvéli, s.f. Astâmpăr: “N-am stăvală
la sărvişi”. (Chira, C. L., 53)
STĂVÍ, stăvésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A se
astâmpăra, a înceta de a mai face un lucru rău: “Şî dă
atunşia cred că m-am stăvit”. (Chira, C. L., 48)
SÂLP, stâlpi, s.m. Ectenie făcută de preot oprinduse din loc în loc la ducerea mortului spre cimitir: Are dă
făcut doi stâlpi până la mormânţ.
STÂNGĂCÍ, stângăcésc, vb. IV. Intranz. Reflex.
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(Despre vaci, oi) A nu mai da lapte din cauza unui muls
defectuos: Joiana s-o stângăşit.
STÂRC, stârşi, s.m. Barză: “Unge-s stârşii? Iaca
nu-s.” (Petru Chira)
STELÁJ, steláje, s.n. Poliţă, etajeră: Pune-ţi cărţile
în stelaj.
STICÁRI, sticáre, s.n. Cămaşă lungă, albă, îmbrăcată de băieţi peste îmbrăcăminte la ceremonii
religioase: “Doru-mi […]/ Dă gieşi cu cruşe-n space,/
Cu stihare şi răpiz’. (Chira, S.N., 72)
STÓGOŞ, -Ă, stogoşi, -e, Fălos, arătos, plin de
sine: Veşinu-i tare stogoş.
STRĂGHEAŢĂ, (sg), s.f. Lapte închegat, pregătit
pentru brânză, bun şi de consumat: Am mâncat un cineri
dă străgheaţă.
STRĂGÁN, (sg.), s.n. Astrahan, piele de miel din
rasa caracul: Iarna, la sărbători, oamenii purtau clăbăţ dă
străgan.
STRĂLUCÍ, strălúce, vb. IV. Impers. Unipers. A
fulgera: “Iar străluşe pră aproape/ Şî trăzneşce-n sălşi la
Groapă!” (Chira, G. S., III., 33)
STRÂCNI, strâcnéşte, vb. IV. Unipers. Intranz. A
simţi o durere fulgerătoare şi intensă: M-o strâcnit în
space, sămn că să schimbă vremea.
STRÂCNITÚRĂ, strâcnitúri, s.f. Durere fulgerătoare şi puternică, junghi: Când m-am sculat dân pat, am
sâmţât o strâcnitură-n space.
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STRÂJNIC, strâjnişi, s.m. Cal tânăr, până la un an:
Aşa un strâjnic mi-aş dori şî eu.
STRÉMU (sg.), s.n. (cu prep. în). Loc depărtat şi
necunoscut: S-o dus în stremu, nime’ nu măi şcie dă el.
STROFOCÁ, strofóc, vb. I. Intranz. Reflex. A se
sili pentru a face ceva cât mai repede şi mai bine: Nu ce
mai strofoca, las-o măi moale!
STRUGURÉL, struguréi, s.m. Stafidă: Când faşi
cugluf, să baji şî strugurei.
STRUJÁC, strujácuri, s.n. Saltea: Dă sărac şe-i
n-are nişi strujac dă durmit.
STRUJÂT,-Ă, strujâţi,-e. Slăbit, cu înfăţişare
neplăcută, semn al unei suferinţe: Uită-ce cât îi dă
strujât!
STRUJÎ, (mă) strujăsc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
slăbi: Tare s-o strujât de-o vreme.
STUCNÍ, stucnésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A reveni
asupra unei hotărâri, a da înapoi: M-am stucnit şî n-am
mai plecat.
STUPŞÎ, stupşăsc, vb. IV., Tranz. A cheltui toţi
banii, a risipi toată avuţia: Până n-o stupşât tot, nu s-o
lăsat.
STURUÍ, stúrui, vb. IV. Tranz. A secătui de bani pe
cineva: Nu-i măi dau bani, că m-o sturuit.
SÚBĂŞ, súbăşi, s.m. Paznic de câmp: Nu-s măi
subăşi care să umble pră câmp ca să-l păzască dă hoţ’.
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SUCMĂZÂT,-Ă, sucmăzâţi,-te, adj. Fandosit: Ieşci
un sucmădzât.
SUCMĂZÎ, sucmăzăsc, vb. IV. Reflex. Intranz. A
se fandosi: Nu ce mai sucmădzî atâta şi gată dă mâncat.
SÚCNĂ, súcne, s.f. Fustă: Muierile dă az or lăsat
poalili şî or luat sucnile.
SÚDU, s.f. (Expr. a ţine sudu). Vorbire, dezbatere:
Şe sudu lu’ Ioana aţi ţânut până acum, dă vini aşa
târdzâu acasă?
SUFULCÁ, sufulc, vb. I. Tranz. A sufleca: Sufulcăţi izmenili, să nu ce udz prân apă!
SUJÍNĂ, sujíni, s.f. Pieliţă desprinsă de la rădăcina
unghiei, uşor dureroasă la lovire: Mi s-o făcut o sujină
la jejetul al mare.
SUMUŢÁ, sumúţ, vb. I. Tranz. 1. A întărâta câinii:
Dacă găinili să bagă-n grăgină, sumuţă cânili după ele.
2. (Fig.) A stârni, a instiga: “Vine-apoi la mine-n casă,/
Încercând să mă sumuţă”. (Chira, S.N., 84)
SURIPÁ, suríp, vb. I. Tranz. Reflex. 1. A (se)
dărâma: I s-o suripat zâdu’ căşî. 2. A se îmbolnăvi de
hernie: Nu rigica un lucru prea greu, că ce suripi!
SURIPÁT-Ă, suripáţi,-e, Adj. 1. Dărâmat, căzut la
pământ: Dacă nu ai pus o proptă la zâd, acuma s-o
suripat. 2. Bolnav de hernie: Îi suripat dă prea multă
tovară.
SUSPÍNI, (pl.) s.m. Boală la cai: L-o păcălit că i-o
vindut un cal cu suspini.
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Ş
ŞÁICĂ, şăişi, s.f. Oală mică, ceaşcă: Pune lapcili în
şaică.
ŞĂGÂRT, şăgârţi, s.m. 1. Ucenic care învaţă o
meserie: Pr-al mic l-am dat şăgârt la un covaşi. 2. (Fig.)
Meşter nepriceput în meseria lui: Ăsta-i şăgârt, nu-i
maistor.
ŞĂIBĂŞ, şăibăşă, adj. Afectat la articulaţiile
picioarelor: Umblă greu că-i şăibăş.
ŞĂITĂU, şăităie, s.n. Banc de tâmplărie: Micu,
cişlăru’, pringe scândura în şăitău ş-atunşi o taie.
ŞĂRÁN, şăráni, s.m. Crap: Am prins cu zăbroanea
în Cimiş un şăran dă două chile.
ŞĂRĂMPĂU, şărămpăie, s.n. Şănţuleţ făcut pentru
scurgerea apei ca să nu băltească într-un loc: Am săpat
un şărămpău să să scurgă apa dân voreţ după ploaie.
ŞĂRPÉNCĂ, şărpénci, s.f. Cratiţă: “Urlă oala a cu
sarme/ Şî-n şărpeancă ferbe mandra”. (Chira, G.S. III,
26)
ŞÂLĂRÁT,-Ă, şâlăráţi,-e, adj. Cu dungi, vărgat:
Îmi plaşe marva asta, că-i şâlărată.
ŞÂNTĂR, şântări, s.m. Hingher: La noi o fost
şântăr ţâganu’ Lali.
ŞÂNTĂRÍE, şântăríi, s.f. Loc în afara satului unde
se îngroapă animalele moarte: Când bace vântu’ vine dî
la şântărie o putoare.
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ŞÂRÉGHIE, şâréghii, s.f. Partea din faţă şi cea din
spate a unei căruţe: Dă tovară s-o rupt şâreghia.
ŞÂRUÍ, şârui, vb. IV. Tranz. A lucra cu prăşitoarea
spaţiul dintre rândurile distanţate ale unor plante de
cultură pentru a distruge buruienile şi a afâna pământul:
Mâne merjem să şâruim cucurudzu’.
ŞCĂTÚLĂ, şcătúli, s.f. Cutie: “Îmi aduce pătroane
şî şcătuli goale dă prau dă puşcă”. (Dumitru, I.R., 8)
ŞCEÁVĂ, şcevi, s.f. Ştevie: Marvilii mâncă şceavă.
ŞCÉRGURĂ, şcérguri, s.f. Ştergar: La morţ’ li să
dă dă pomană şcerguri.
ŞEÁŞMĂ, şéşme, s.f. Alică din plumb care se pune
în cartuşul armei de vânătoare: Iestă şeşme şî măi mari,
şî măi mişi.
ŞÉBLU, şébluri, s.n. Oală de noapte: Ne trăbuie un
şeblu nou că ăsta s-o-mbuturit.
ŞEGÓGE, pron. nehot. Orice: Asta nu-i şegoge.
ŞELÁINĂ, şeláine, s.f. Înşelăciune: “Dă v-o săptămână-ncoaşe,/ Bace-n poartă cu şelaina.” (Munteanu,
C.N.B., 10)
ŞELÁU, şelăi, s.m. Cel ce înşală, păcăleşte, minte:
Ăla-i un şelău, fereşce-ce dă el!
ŞELUÍ, şélui, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se) înşela, a
(se) păcăli: M-o şeluit cu banii.
ŞERBÍŞĂ, şerbişe, s.f. Bătătură: Mi s-or făcut nişce
şerbişe la pişioare.
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ŞERÍME, şerimi, s.f. Tavan: O cădzut şerimea dân
cuină.
ŞET, şéturi, s.n. Linişte: Noapcea îi şet, numa’
cânii s-aud cum latră prăstă sat.
ŞFÁRCĂ, şfărşi, s.f. Mezel preparat din bucăţele
de carne şi slănină de porc, uneori şi sânge; tobă: “N-ai
pră-cin să îmbunez,/ Nişi cu turtă, nişi cu şfarcă”.
(Chira, S.N., 84)
ŞFUNG, (sg.), s.n. Viteză: “Eu dau şfung,/ Mai s-o
do-mpung”. (Munteanu, C.N.B., 7)
ŞICMĂ, şicme, s.f. Dantelă, broderie: Ş-o pus
şicmă la poale.
ŞÍCOVE, s.f. pl. Tăiţei mai mari care se gătesc cu
brânză, cu griş, cu mac, cu nucă: Mi-i dor dă şicove cu
mac.
ŞÍJMĂ, şíjme, s.f. Cizmă: Ş-o cumpărat şijme noi.
ŞIMITÁCE, şimităţi, s.f. Jumătate de deţ (0,5 dl.)
Dă-mi o şimitace dă săcărică.
ŞINCĂTUÍ, şincătuiésc, vb. IV. Tranz. Reflex.: A
se dezvinovăţi, a nega o acuzaţie: Atâta s-o şincătuit că
el n-o făcut fapta aia.
ŞINEGÓGE, pron. nehot. Oricine: tu credz că eo
mi-s şinegoge?
ŞÍNSTE, pl. s.f. (Expr. Şi-or strâgat şinstele) Vorbe
de ocară: “Înşepui atunşi lu’ nana/ Şinstili să i le strig.”
(Chira, C.P., 49)
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ŞIOÁRDĂ, şioárde, s.f. Cireadă, turmă, mulţime:
“Am în Giroc o şioardă dă găini”. (Chira, C.L., 47)
ŞIOB -Ă, şiobi, -e. adj. Ştirb: I-or picat ghinţî ş-o
rămas şiob.
ŞIOBÁLĂ, şiobéli, s.f. Persoană care vorbeşte
întruna: Atâta m-o ţânut dă vorbă şiobala aia.
ŞIOCÂÍ, şiocâiuri, s.n. Cadavru (de animal) în
descompunere, cu miros urât: Nu şciu şe şiocâi îi în
capătu’ grăginii la noi.
ŞIOCLÓD, şioclózi, s.m. Ştiulete de porumb
desfăcut de boabe: “Pot să lucru ca nărodu’,/ Că primesc
numa’ şioclodu’”. (Chira, S.N., 82)
ŞIORCÚŞĂ, şiorcúşe, s.f. Coţofană: şiorcuşa o
luat un pui dă găină.
ŞIOROVÁŢĂ, şiorovéţe, s.f. Fruct: Să nu mânci
şioroveţă pră stomacu’ gol că ce becejăşci.
ŞIORSÁIE, şiorsăi, s.f. Persoană care cere mereu
una-alta: Copilu’ ăsta-i o şiorsaie.
ŞIŢ, şiţuri, 1. s.n. Şea de bicicletă sau motocicletă:
S-or rupt fedările la şiţ. 2. interj. Cuvânt rostit când
alungi pisicile: Şiţ afară!
ŞIÚCURE, şiúcuri, s.m. Ornament făcut dintr-o
împletitură sau dintr-un mănunchi de fire, cu care se
împodobesc marginile unui covor, ale unei draperii, un
obiect de îmbrăcăminte: Are cotrânţă cu şiucuri.
ŞIUGLUGÍ, şiuglugésc, vb. IV. Tranz. A rupe părţi
din ceva: Tot or şiuglucit graurii merili.
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ŞIUGLUGÍT,-Ă, şiuglugiţi,-e adj.:. Stricat ici şi
colo: Uită cum îs dă şiuglugiţi pomii!
ŞIUI, şiuiuri, s.n. Umflătură la cap, cucui: O fost
un bărberi: neamţu’ ăl cu şiui.
ŞIULÍ, şiulesc, vb. IV Intranz. A asculta cu atenţie,
a trage cu urechea: Am şiulit, dar n-am înţăles şe-or
vorbit amândoi.
ŞIUMP, şiumpi, s.m. Ciot, parte a unei plante, a
unei tulpini rămasă deasupra pământului după tăiere:
M-am împiegecat într-un şiump ş-am cădzut.
ŞIUMPĂVI, şiumpăvésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A
(se) lovi la picioare: Nu poace umbla că s-o şiumpăvit.
ŞIUNĂVÍ, şiunăvésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
schilodi: Ai grijă să nu ce şiunăveşci acolo la făbrică.
ŞIUNĂVÍT,-Ă, şiunăvíţi,-e, adj. Lovit, desfigurat:
L-ai vădzut cât îi dă şiunăvit?
ŞIUPELÍ, şiupăl, vb. IV. Tranz.: Trăbuie să
şiupelim gâscili.
ŞIURĂTURĂ, şiurături, s.f. Broderie executată
manual, aplicată la poale, la feţe de masă etc: Frumoasă
şiurătură şciau să facă altădată femeile.
ŞIUREÁ, şiuréle, s.f. Clopoţel mic şi rotund;
zdrăngănea: “Doru-mi dă anii cineri/ Cu şiurele la
opincă”. (Chira, S.N., 72)
ŞIURÉDZ, şiuredzi, s.m. Cucuvea: Un şiuredz stă
pră casă.
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ŞIURÉL, şiurelé, s.n. Strecurătoare: Pune
macaroanele în şiurel să să stoarcă.
ŞIUŞIULÁ, şiúşiul, vb. I. Intranz. Reflex. (Despre
păsări) A se tăvăli în nisip, în praf: Găinile să şiuşiulă la
soare.
ŞIVIŞÎ, şivişăsc, vb. IV. Tranz. A descoase cu
întrebări din prea multă curiozitate: Atâta l-o şivişât, dă
l-o ameţât dă cap.
ŞLAG, şláguri, s.n. Compresă: Fă-ţi un şlag cu apă
reşe.
ŞLÁICĂ, şláiche, s.f. Opincă: Ia-ţ’ nişce şlaiche în
pişioare, nu umbla dăsculţ.
ŞLÁIER, şláiere, s.n. Voal de mireasă: Ii stă bine cu
şlaieru’.
ŞLAP, şlapi, s.m. Papuc de casă: “Moş Crăciun
p-un cal dă spumă,/ […] / Vine-n sat în şlapi dă gumă!”
(Chira, C.P., 22)
ŞLAUF, şláufuri, s.n. Tub de cauciuc unit la capete
aşezat înăuntrul anvelopei pe roata unei biciclete: Am
scos şlaufu’ să-i lipesc un pecic.
ŞLÍCHIŢE, (pl.), s.f. Tăiţei în formă pătrată: Fă o
zupă cu şlichiţe.
ŞLINGUÍ, şlinguiésc, vb. IV. Tranz. A face o
broderie cu găuri pe un material textil: Şnăidăriţa o
şlinguit frumos poalili.
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ŞLOÁMPĂT,-Ă, şloámpeţi-e, adj. Care are un mers
urât, dezordonat, împiedecat: Vai dă ea, uită cum îi dă
şloampătă.
ŞLOÁSĂR, şloásări, s.m. Meşter nepriceput: Un
şloasăr nu-ţi faşe un lucru dă treabă.
ŞLOG, şlóguri, s.n. Apoplexie, paralizie: Prindă-ce
şlogu’!
ŞLOGUÍ, şloguiésc, vb. IV. Intranz. A paraliza:
Astă-noapce o şloguit dă parcea gireaptă.
ŞNELŢÚG, şnelţúguri, s.n. Tren accelerat: Dacă ce
duşi cu şnelţugu’, ajunji măi iuce.
ŞNÁIDĂR, şnáidări, s.m. Croitor: La noi ăi mai
vestâţ şnaidări or fost Fetih şî Melinger.
ŞOCTĂRÍ, şoctărésc, vb. IV. Tranz. A crâmpoţî, a
ciopârţi: O şoctărit porcu’ la minut după ce l-o tăiat.
ŞOD,-Ă, şózi,-e, adj. Hazliu, comic, “Viaţa-atunşi o
fost cam şoadă”. (Chira, S.N., 59)
ŞODZĂNIE, şodzănii, s.f. Glumă, haz, întâmplare
comică: Pătru Chira o scris mulce şodzănii.
ŞÓFRU, şófruri, s.n. Şopron: În şofru lemnele-s la
scuceală.
ŞÓGOR, şógori, s.m. Cumnat: Cu şogoru’
mă-nţăleg tare bine.
ŞOL, şóluri, s.n. Cană (de porţelan) folosită pentru
băut lapte, ceai etc.: Pune-mi un şol plin, nu dă
jiumătace!
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ŞONC, şóncuri, s.n. Şuncă: Am făcut două şoncuri
dî la porc.
ŞORLOCÁT, şorlocáturi, s.n. Oblon: “Căşile
străluceau albe în soare […] cu şorlocaturile verzi
închise şi lăsate”. (Dumitru, I.R., 11)
ŞOTORĂ, sg. s.f. Zgură: Or împrăşchiat şotoră pră
călare.
ŞPAIS, şpáisuri, s.n. Cămară de alimente:
“Mergeam cu vro mândră să dăm dă fântâni,/ Marchiz
dă Gropanie cu sediu în şpais”. (Chira, C.L., 44)
ŞPĂŢĂRÍ, spăţărésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
plimba: Mă şpăţăresc în toace părţâli că n-am al’ lucru.
ŞPÉNŢĂR, şpénţăre, s.n. Haină bărbătească,
sacou: Şpenţăru’ îi numa bun dă cine.
ŞPÉNGLĂR, şpénglări, s.m. Tinichigiu: Umblă un
şpenglăr prân sat să chicească oale.
ŞPÍLĂR,-Ă, şpílări,-e, adj. Isteţ, care nu poate fi
păcălit: “O fost odat’ o babă, […], / Cam şpilară la
treabă, […]” (Chira, C.P., 91)
ŞPINÓD (sg.), s.n. Spanac: Mai fă o mâncare dă
şpinod, că-i tare bună!
ŞPIR, s.n. Alcool, spirt: Dântr-o litră dă şpir îţ’ ies
tri dă răchie.
ŞPIRÁNŢ, şpiránţi, s.m. Câine mic: Tare-i rău
şpiranţu’ ăsta.
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ŞPOGÓD, şpogóduri, s.n. Aţă groasă, rezistentă
pentru legat saci, baloţi ş.a.: Leagă bine saşii la gură cu
şpogod, să nu să versă.
ŞPOÍÉRI, şpoiére, s.n. Cuptor de bucătărie cu plită:
Măi bagă vro două lemne în şpoieri.
ŞPORLUÍ, şporluiésc, vb. IV. Tranz. A economisi:
Şporluieşce cât poţ!
ŞPORLÚNG, şporlúnguri, s.n. Economie: S-or pus
pră şporlung toţ ai dân casă.
ŞPRIŢ, şpríţuri, s.n. 1. Pompă pe roţi folosită de
pompieri la stingerea unui incendiu: D-abia or stâns
focu’ cu şpriţu’. 2. Aparat folosit la prepararea
cârnaţilor: Bun şpriţ o avut Maţ căsapu’.
ŞPRIŢUÍ, şpríţui, vb. IV. Tranz. A stropi, a
pulveriza un lichid cu o pompă: O şpriţuit prăstă tot în
grăgină cu soluţie pântru gonji.
ŞROF, şrófuri s.n. Şurub: Şrofu’ n-o fost strâns
bine şî o picat.
ŞROFUÍ, şrofuiésc, vb. IV. Tranz. A înşuruba:
N-am şrofuit bine şî s-o dăsfăcut.
ŞTAINSÓDĂ, s.f. (sg.) Sodă caustică: Ştainsodă îţ’
trăbă’ când faşi sopun.
ŞTÁMPĂ, ştámpe, s.f. Ştampilă: O pus ştampa pră
diplomă.
ŞTÁMPLU, ştámpluri, s.n. Pahar mic pentru băut
ţuică: O băut v’o două-trei ştampluri, nu măi mult.
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ŞTANÍŢLU, ştaníţle, s.n. Pungă de hârtie: Pune tot
într-un ştaniţlu.
ŞTÁIER, ştáiere, s.n. Impozit: Anu’ ăsta iar s-o
mărit ştaieru’.
ŞTĂLÓG, ştăloáge, s.n. Grajd: “Şî un an să ce dripească/ Marvili dân tri ştăloaje”. (Chira, G.S., III, 34)
ŞTĂLÚNG, ştălúnguri, s.n. Statură, ţinută: Ai
vădzut şe ştălung are?
ŞTÍC, ştícuri, s.n. Anumite mişcări mai dificile în
timpul dansului: Când jioacă şcie să facă şticuri.
ŞTÍGLIŢ, ştígliţi, s.m. Sticlete: Frumoasă pene are
ştigliţu’!
ŞTIMUÍ, ştimuiésc, vb. IV. Tranz. A potrivi, a
echilibra: Nu ştimuie la cântari.
ŞTOÁRFĂ, ştoárfe, s.f. Femeie care duce o viaţă
depravată: Să nu ce prind cu ştoarfa aia!
ŞTODORÍ, ştodorésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A se
gândi, a chibzui: Mă ştodoresc cum ar fi măi bine să
fac.
ŞTOLVÉRT, ştolvérturi, s.n. Caramea: Ómama ne
vingea ştolverturi.
ŞTRAF, ştráfuri, s.n. Dungă: Toţ’ păreţî îs numa’
ştrafuri.
ŞTRAM, adj. invar. Sever; care nu tolerează şi ţine
din scurt pe alţii: Ai dat dă un om tare ştram.
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ŞTREC, ştrécuri, s.n. Cale ferată: Trenu’ vine pră
ştrec.
ŞTRIC, ştrícuri, s.n. Grad cu care se măsoară tăria
alcoolului: Câce ştricuri are răchia asta, că-ţ’ ia gura
foc?!
ŞTRICUÍ, ştricuiésc, vb. IV, Tranz. A croşeta, a
împleti: Am ştricuit nişce ştrimfi.
ŞTRIMF, ştrimfi, s.m. Ciorapi: “Şî nu ce găsăsc dă
fiel!/ Nişi în ştrimfii ăi dă lână” (Chira, S.N., 80)
ŞTROF, ştrófuri, s.n. Pedeapsă: … Mare ştrof o
fost pră capu’ lui.
ŞTUD, ştuzi, s.m. Om învăţat: “Mă givăn şî cu
Tutubă,/ Care-i ştud cu multă carce”. (Chira, C.P., 46)
ŞTUDURÍ, ştudurésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A
(se) gândi, a studia: “Mult m-am ştudurit asară”.
(Munteanu, C.N.B., 17)
ŞUCHIÁT,-Ă, şuchiáţi,-e, adj. Glumeţ, poznaş:
Tare şuchiaţi or fost Bengu şî Morşelitu.
ŞUI, şúiuri, s.n. Bubă, umflătură de culoare roşie,
nevindecabilă: În sat la noi era bărberi un neamţ cu şui.
ŞUMÁRI, şumári, s.m. Pădurar: N-ai vrea să ce
faşi şumari?
ŞUPÍ, (mă) şupésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A se
repezi, a se năpusti: “Tie, roşu dă mânie,/ Să şupi crunt
la nevastă”. (Chira, G.S., 35)
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ŞÚRLĂ, şúrle, s.f. Porţiune de apă a unui râu mai
adâncă şi stătătoare: Pră şurlă pringeam mult peşce.
ŞURLICÁ, şúrlic, vb. I. Intranz. A aluneca: O
şurlicat şî o cădzut.
ŞURLUÍ, şurluiésc, vb. IV. Tranz. A freca bine
duşumeaua sau alt obiect cu o perie aspră: “Se gândi s-o
cheme pe nepoata sa, Mărie, să-l spele şi pe spate cu
peria dă şurluit”. (Dumitru, I.R., 13)
ŞUŞCĂÍ, (mă) şuşcăi, vb. IV. Intranz. Reflex. A
ofta: “«Sapa şî lopata, Emile!» să şuşcăia Pepi
ţâganu’”… (Dumitru, I.R., 8)
ŞÚŞTĂR, şúştări, s.m. Pantofar: Tare bine lucra
şuştăru’ Şani!

T
TAL, táluri, s.n. Porţiune de pământ, parcelă: Un
tal l-o sămănat cu grâu, altu’ cu ordz.
TÁLER, táleri, s.m. Monedă de aur folosită ca
podoabă într-o salbă: Ş-o pus după grumadz măi mulţ’
taleri să-şi arece bogăţâia.
TÁNDĂR, tándări, s.m. Vânzător într-o piaţă de
vechituri: Lucrurile aşcea poţ să le duşi la tandăr.
TAS, tásuri, s.n. Tipsie, tavă pe care se adună banii
de la credincioşi în biserică: Către sfârşitul slujbei, se
umblă cu tasul printre oameni.
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TÁŞCHE, (pl.) s.f. Paste făinoase făcute în casă din
aluat tăiat în pătrăţele: Să ne faşi nişce taşche cu
brândză.
TĂBĂREÁLĂ, tăbăréli, s.f. Oboseală: M-o prins
aşa o tăbăreală.
TĂBĂRÍ, tăbărésc, vb. IV. Intranz. A obosi: Am
tăbărit d-atâta drum.
TĂBĂRÍT,-Ă, tăbăríţi,-te, adj. Obosiţi: Mi-s tare
tăbărit.
TĂINÁ, tăinéz, vb. I. Intranz. A păţi ceva rău, a fi
în încurcătură: Iar am tăinat-o, că mi-am rupt picioru’.
TĂHÚL,-Ă, tăhuli,-e, adj. Surd: Mi să pare că ieşci
cam tăhul.
TĂNDĂLÍ, tăndălésc, vb. IV Intranz. A vorbi mult,
fără înţeles: Şe tot tăndăleşci acolo?
TĂNDĂRÁI, tăndăráie, s.n. 1. Lucru, obiect vechi,
uzat, nefolositor: Dă şe măi ţâni atâta tăndărai aişi? 2.
Piaţă de vechituri: “Ş-o să vedz’ acuma trai: Anţ-ţvai
ca-n tăndărai”. (Chira, G. S., III, 35)
TĂNTĂLĂU, tăntălăi, s.m. Prostovan, nătărău: N-am
măi vădzut un tăntălău ca ăsta.
TĂRĂZÂNĂ, tărăzâni, s.f. Drezină: Iacă vine o
tărăzână pră ştrec.
TĂRHÁNĂ, (sg.) s.f. Aluat pentru tăiţei dat pe
răzătoare, folosit la ciorbe: Am pus în ciorbă nişce
tărhană.
155

TĂRHÉT, tărhéturi, s.n. Aglomerare de obiecte:
Stă în piaţă cu atâta tărhet, dar nime nu cumpără.
TĂTĂÍŞĂ, tătăíşe, s.f. Persoană feminină în raport
cu altă femeie căsătorită cu fratele soţului: “Tătăişă ş-o
cumnată/ Stai să mi ce ţuc o dată”. (Folclor)
TĂTFÚRT, adv. Deseori: Vine pe la noi tătfurt.
TĂT NATU, locuţiune cu valoare de pron. nehot.
Fiecare: Tăt natu trăbuie să răspecce lejili.
TÂRGOVÍNĂ, târgovíni, s.f. Mărfuri de negoţ:
Pântru târgovină să plăceşce armiţâie.
TÂRNÁŢ, târnáţuri, s.n. Prispă: Baba toarşe în
târnaţ.
TÂRŞÁLĂ, târşăli, s.f. Lemne subţiri rezultate din
tăierea târşilor: Am strâns câta târşală, că-i bună dă foc.
TÂRŞÎ, târşăsc, vb. IV. Tranz. A tăia puieţii
nefolositori de pe lângă pomii roditori, de pe lângă
copaci, curăţind terenul: Am târşât toată grăgina.
TICÁC, ticáci, s.m. Pantof croşetat din lână, căruia
i se pune o talpă dintr-o bucată de anvelopă: Îs buni
ticaşii, că-s uşori.
TÍNTĂ, (sg), s.f. Cerneală: Să scrii cu tintă, nu cu
plivaisu!
TÍRI … TÍRI, conj. Sau … sau: Tiri tu, tiri el, mi-i
totuna.
TIRIBÓMBĂ, tiribómbe, s.f. Petardă folosită la
focuri de artificii în preajma sărbătorilor de iarnă sau la
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hramul bisericii (la rugă): Dă atâcea tiribombe cu care
să jioacă copiii mă doare capu’.
TÓBOCE, (pl), s.n. Obiecte felurite cu diferite
întrebuinţări, adunate laolaltă: Ai umplut cămara dă
toboce.
TÓICĂ, toici, s.f. Toiag: Pun io toica pră cine!
TOLDUÍ, tolduiésc, vb. IV. Tranz. şi reflex. A (se)
vindeca: S-o tolduit, dar nu dă tot.
TOLŞÉRI, tolşére, s.n. Pâlnie: “Pră uliţa noastră…/
răchie bătrână,/ trăgulă, tolşeri!…” (Pătruţ, P. P., 18)
TÓLVAI!, interj. Săriţi! Ajutor! O dată am audzit
strigând: Tolvai!
TOMP,-Ă, tompi,-e, adj. Tocit la vârf: Plivaisu’ nu
măi scrie, că-i tomp şi trăbă ascuţât.
TONGERÁ, tongeréz, vb. I. Tranz. A reteza, a
scurta ramurile unui pom: Trebuie să tongeredzi
crenjile alea.
TONOCÍ, tonocésc, vb. IV. Intranz. A vorbi mult:
Atâta mi-o tonocit, că mi s-o urât.
TORMÁC, tormáci, s.m. Hrean: Când radz
tormacu’, ce trec lacrimili.
TÓZLĂ, tózle, s.f. Tabacheră: Am pierdut tozla cu
ţâgări.
TOVÁRĂ, tovéri, s.f. Povară: Prea mulce toveri o
dus în viaţa ei.
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TRÁNCOTĂ, tráncoce, s.f. Boarfă; calabalâc: La
ea îi plină soba dă trancoce.
TRÁSCURE, tráscuri, s.n. Tunuleţ care se instala
în faţa bisericii şi prin bubuituri vestea pauza dintre
slujba întâi şi slujba a doua la Paşti, Rusalii, precum şi
pornirea credincioşilor în procesiuni religioase: “Dor dă
doru’ mieu năbun!/ Trascuri bubuind ca tunu’”. (Chira,
S. N., 73)
TRĂGĂNÁ, trágăn, vb. I. Intranz. şi tranz. A doini
prelung: “Tragănă, nană, tragănă…” (Folclor)
TRĂFÍCĂ, trăfíci, s.f. Tutungerie: Cumpără dî la
trăfică o paclă dă răpelţ.
TRĂGÚLĂ, trăgúli, s.f. Unealtă confecţionată
dintr-un soi de dovleac bombat la un capăt şi alungit la
celălalt, din care s-au scos seminţele, folosită pentru a
trage băutură dintr-un vas: “Hai ciuciu, ciuciu,/ Nu-i
răchie-n buciu,/ Vinu’ s-o gătat,/ Trăgula s-o spart”…
(Folclor).
TRÂCNÍ, trâcnésc, vb. IV. Tranz. şi intranz. A (se)
speria: “Câce una mai trâcneşce.” (Munteanu, C. N.B.,
20)
TRÂCNITÚRĂ, trâcnituri, s.f. Sperietură: Am tras
o trâcnitură.
TRÂND, -Ă, trânzi, -e, adj. (Despre aluaturi)
Necoaptă: Pita asta îi trândă.
TREÁNCA-FLEÁNCA, loc. subst. f. Vorbă goală,
caracteristică limbuţilor: Numai cu treanca-fleanca nu
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faşi nimic, dacă nu ce-apuşi dă lucru.
TRÉBĂR, (sg.), s.n. Resturi de la sfecla de zahăr
rămase după fabricarea zahărului; borhot: Iarna, mai
ales, vaşile mâncă trebăr.
TRÉGĂR, trégări, s.m. Bretea: Tregării îs măi
buni că nu ce strâng prăstă foale ca şî cureaua.
TRÉNCHEŞ, -Ă, tréncheşi, -e, adj. Ameţit de
băutură: Iar o vinit trencheş acasă dî la birt.
TROÁNĂ, troni, s.f. Guturai: Iarna aduşe troană la
oameni.
TROCHÍŢĂ, trochiţe, s.f. Troacă mai mică în care
se frământă aluatul: Am cumpărat o trochiţă nouă.
TROMFĂLUÍ, tromfăluiésc, vb. IV. Tranz. A vorbi
cuiva pe un ton aspru, a reproşa ceva (cuiva): Nu mă
mai tromfălui atât!
TRONCOCÍ, troncocésc, vb. IV. Intranz. A vorbi
fără înţeles, întruna: Nu măi troncoci, că nu prişep
nimic.
TRÓPA, adj. invar. Care este aproape să nu mai
poată umbla (de băutură) sau aproape să moară: Uica
Iosâm iar îi tropa.
TROSCORÍT,-Ă, troscoríţi, -te, adj. Ameţit de
băutură: “Într-o miercure ploioasă,/ troscorit […]/ Am
ugit şi io acasă” (Chira, C.P. 49)
TRUŞNEÁC, truşnéacuri, s.n. Pâine uscată: Asta
nu-i pită, îi truşneac.
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TÚLĂŢ, túlăţe, s.n. Cilindru metalic fixat în
butucul roţii la căruţă, prin care trece osia: Dacă nu unji
tulăţu’, coşia scârţâie.
TULBÉNT, tulbénturi, s.n. Podoabă în formă de
coif formată din monede de argint pe care o purtau pe
cap femeile tinere la sărbători la horă: Muierili cinere şî
bogace veneau la jioc cu tulbentu’ pră cap.
TULIPÁN, tulipani, s.m. Lalea: În grăginuţă avem
şi câţva tulipáni.
TÚMNĂ, adv. Tocmai, chiar: O ajiuns tumnă în
America.
TUNÁ, tun, vb. I. Intranz. 1. A da buzna, a intra cu
forţa: O tunat prăstă ei în casă. 2. (Despre câini) A lătra
tare şi îndelung: De ce tună câinii? O fi cineva.
TUPŞÎ, tupşăsc, vb. IV. Tranz. A cheltui toţi banii,
a risipi toată averea: Până n-o tupşât şe o moşcenit dî la
părinţ’ nu s-o lăsat.
TUREÁC, tureácuri, s.n. Carâmb (la cizmă):
Şuştăru’ chiceşce tureacu’, că s-o rupt.
TURVÍN, turvínuri, s.n. Adunătură de oameni care
vorbesc de toate: Lui tare-i plaşe turvinu’.
TUTĂÍ, tútăi, vb. IV. Tranz. A ocârî: Nu măi vine
prî la noi, că l-ai tutăit dăstul.
TÚMBĂ, túmbe, s.f. Grămadă, mulţime: Iar o vinit
tumba dă copii să ce ceme la jioc.
TÚRTĂ, turţi, s.f. Prăjitură: Şe turtă faşem
duminică?
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Ţ
ŢACUMPÁC, adv. Complet, cu tot ce trebuie: Am
gătat iuce, ţacumpac ş-am plecat.
ŢÁGĂRĂ, ţăgări, s.f. Arătătoarea ceasornicului:
“Văd cum ţăgări, dî la şeas/ vremea o gorgoane-ntruna”. (Chira, S. N., 89)
ŢÁPĂN,-Ă, ţápeni,-e, adj. Corpolent, trupeş:
“Domn cu vilă şî măşână/ Caut o ţapănă bambină”.
(Chira, G. S., III, 31)
ŢĂITÚNG, ţăitúnguri, s.n. Ziar: Ia să vegem şe
măi scrie în ţăitung.
ŢĂLUÍ, ţăluiésc, vb. IV. Tranz. A ochi, a lua la
ţintă: N-ai ţăluit bine şî ai tras alături (cu puşca).
ŢĂNCÚŞĂ, ţăncuşe, s.f. Bilet folosit la tragerea la
sorţi pentru a stabili un câştigător lăsând să decidă
întâmplarea: Când s-o tras ţăncuşa, el o câşcigat.
ŢĂPENEÁLĂ, ţăpeneli, s.f. Imobilitate, inerţie: M-o
cuprins o ţăpeneală.
ŢĂPLÍGĂ, ţăplígi, 1. Bucată de lemn dintr-un
trunchi tăiat şi despicat: Am adus nişce ţăpliji dă lemne
dân pădure. 2. Aşchie mică ascuţită de mărimea unui
spin: M-o intrat o ţăpligă sub unghie.
ŢĂPURÉŞ, ţăpuréşi, s.m. Resturi ascuţite ale
tulpinilor unor păioase rămase în pământ după ce
plantele au fost cosite: M-am înţăpat într-un ţăpureş.
161

ŢĂRĂÍTA, (Expr. cu ţărăita), loc. adv. Fragmentar:
Dacă îmi dai ceva, nu-mi da cu ţărăita.
ŢĂRCĂLÁN, (Expr. pe ţărcălan), loc. adv. Câte
puţin, cu economie: Când îmi dă şeva, îmi dă pră
ţărcălan.
ŢĂRÍGĂ, ţărígi, s.f. Nisip: Îmi trăbă o coşie dă
ţărigă.
ŢĂSĂLÁ, ţăsăl, vb. I. Tranz. A pieptăna părul
animalelor (bovine, cabaline) cu un piaptăn numit
ţăsală: Ţăsală bine caii, să fie frumoşi.
ŢĂST, ţăsturi, s.n. Vas din fontă sub care se coace
pâinea, mălaiul pe vatră: Fă o pită coaptă în ţăst.
ŢÂDÚLĂ, ţâdúli, s.f. Bilet, tichet, adeverinţă: În
tren să nu ce sui fără ţâdulă.
ŢÂLT, (sg), s.n. Doc, ţesătură de bumbac din care
se fac haine de vară, prelate, corturi: Ţ-am luat nişce
şioareci dân ţâlt.
ŢÂMP, ţâmpi, s.m. Partea musculoasă superioară a
piciorului situată între genunchi şi şold: „Făşea curce la
o vacă numa’ ujer, numa’ ţâmpi”. (Chira, C.P.,70).
ŢÂMPOR, (sg.) s.n. Sulf: Am nevoie dă nişce
ţâmpor.
ŢÂMPORÍ, ţâmporésc, vb. IV. A afuma prin
arderea sulfului vasele în care se păstrează vinul:
Trăbuie să ţâmporim vasul pântru vin.
ŢÂNIŞ, ţâníşuri, s.n. Întreţinere. (Expr. de-a
ţânişu). Nu ce-am luat d-a ţânişu pân-acum.
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ŢÂNZÁRI, ţânzári, s.m. Persoană intermediară
între un vânzător şi un cumpărător care facilitează un
schimb comercial: Ca ţânzari îşi are şi el parcea lui.
ŢÂRĂ, ţâre, 1. S.f. Firimitură: Dă ţârele aşcia la
păsări! 2. Adj. Puţin, în cantitate mică. Dă-mi oţâră pită.
3. Adv. Mai stai oţâră.
ŢÂRVÁN, ţârváni, s.m. Legumicultor: Am cumpărat piparcă dî la un ţârvan.
ŢÂŢÂDĂÚ, ţâţâdăi, s.m. Piţigoi: Cântă ţâţâdău’ a
primăvară.
ŢÂŢÂÍ, ţâţâi, vb. IV A tremura de frig: Dă cum o
dat frigu’ ţâţâie întruna.
ŢÂŢÂNĂ, ţâţâni, s.f. 1. Balama: Scoace uşa dân
ţâţâni! 2. Rădăcina unui furuncul: Ştoarşe bine să iasă
ţâţâna la buboni!
ŢÂVLÍ, ţâvlesc, vb. IV. Intranz. A ţipa cu sunete
ascuţite: Nu mai ţâvli atâta, că mă doare capu’.
ŢÉCĂR, ţécăre, s.n. Coşuleţ din foi de porumb
împletite: La orele de lucru manual, băieţii făşeau
ţecăre, iar fecili coseau.
ŢILINDĂR, ţilíndăre, s.n. Joben: Acum nu măi
poartă nime’ ţilindăr pră cap.
ŢÍMĂT, (sg), s.n. Scorţişoară: Fă-mi un vin fiert,
dar bagă şî oţără ţimăt!
ŢIN, (sg), s.n. Cositor: Cumpără-mi nişce ţin.
ŢINUÍ, ţinuiésc, vb. IV. Tranz. A lipi cu cositor:
Am ţinuit vadra care o curs.
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ŢIONÁ, ţión, vb. I. (Despre păsări) A scoate sunete
prelungi şi stridente: Nu şciu dă şe ţion puii.
ŢIRCUSÁNT, ţircusánţi, s.m. Clovn: Un ţircusant
ce faşe să ce râdzi.
ŢÍTORĂ, ţítore, s.f. Instrument muzical de percuţie
cu coarde: Îi plaşe să cânce la ţitoră.
ŢITROÁNĂ, ţitroáne, s.f. Lămâie: Cumpără v’o
două ţitroane.
ŢIŢÚNG, ţiţúnguri, s.n. Întrunire, dezbatere: Şe
ţiţung aţ’ ţânut acolo?
ŢOL, ţoale, s.n. Haină, îmbrăcăminte: “La muiere-i
trăbă ţol”… (Dumitru, I.R., 22)
ŢOLŞTÓC, ţolştócuri, s.n. Instrument de măsurat
lungimile, având dimensiunea de 1 m, alcătuit din cinci
bucăţi de lemn legate între ele: Cişlăru’ măsoară cu
ţolştocu!
ŢUCÁ, ţuc, vb. I Tranz. Reflex. A (se) săruta:
“Ţucu-ţi, mândro, ochii tei.” (Folclor)
ŢUCĂRÉLE, (pl), s.f. Dulciuri, bomboane: Pântru
copii am cumpărat nişce ţucărele dî la oraş.
ŢUCĂRPÉC, ţucărpeci, s.m. Cofetar: “Pân’ să lasă
însărarea/ Nu-i găsăşci la ţucărpec”. (Chira, S.N., 77)
ŢÚCOR, s.n. Zahăr: Turta asta-i prea dulşe c-ai pus
prea mult ţucor în ea.
ŢUG, ţúguri, s.n. 1. Tren: “Vin şî goşci dân alce
sace./ Az’ cu ţugu şî nevoia”. (Chira, S.N., 65) 2. (Expr.
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a trage ţug): Curent de aer: Mă doare măsaua că m-o
tras ţug.
ŢUHÁUS, (sg.), s.n. Arest, puşcărie, închisoare:
Abia o ieşât dî la ţuhaus şî iar s-o apucat să fure.
ŢÚNDRĂ, ţúndre, s.f. (Peiorativ) Persoană de
moravuri uşoare: Cu o ţundră nu-i dă îmbrâglat.
ŢÚRIC, interj. Cuvânt care exprimă îndemnul
adresat cailor de a da căruţa înapoi: Traje dă frâne şî
spune ţuric! ca să dea caii coşia înapoi, să poţi să-ntorşi.
ŢURŢÁICĂ, ţurţăişí, s.f. Haină subţire care nu ţine
de cald: Nu ce îmbrăca cu ţurţoaica asta, că-i frig!
ŢUŞPÁIS, ţuşpáisuri, s.n. Mâncare dă dovlecel: Mi
dor să mânc nişce ţuşpais.
ŢÚŢURÁ, ţúţur, vb. I. Tranz. Reflex. A (se)
clătina: Vântu’ ţuţură creanga.

U
UGEÁLĂ, ugéli, s.f. Udătură: După ploaie s-o făcut
multă ugeală.
UGÍ, ugésc, vb. IV. Intranz. A rămâne: O ugit
ungeva, dă nu măi şcie nime dă el.
UIÁGĂ, uiégi, s.f. Sticlă: “Iaca Lae al dân vână/
[…]/ Vine c-o uiagă-n mână”. (Chira, C.P., 38)
ÚICĂ, uişi, s.m. 1. Unchi: Uica l-o căutat pră tata şî
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nu l-o găsât. 2. Bărbat de vârsta tatălui: L-am audzât pră
“Uica Vică” la “Gura Satului”.
ÚINĂ, úine, s.f. Nume adresat unei femei mai în
vârstă ca vorbitorul: Uina Mărie, dă-mi împrumut nişce
bani!
UJÂNĂ, ujâni, s.f. Gustare între micul dejun şi
prânz luată mai ales de copii la şcoală: Şe să-ţ’ pun dă
ujână?
UJUÍ, ujuiésc, vb. IV. Tranz. Reflex. (Despre lemne
verzi) A (se) usca lângă o sursă de căldură pentru a arde
mai bine: Pune lemnili să să ujuiască.
UNGEGÓGE, adv. Ori(şi)unde: Aşa şeva nu găsăşci
ungegoge’.
UNTÚRĂ MÁRE, untúri mari, s.f. Osânză:
Aşcea-s pocărăi făcuce cu untură mare.
URCÍE, urcíi, s.f. Hârtie: Am scris pră urcie să nu
mă zăuit.
URDÓRI, urdóri, s.m. Secreţie gălbuie care se
depune pe marginea pleoapelor: Îi plin dă urdori la
ochi.
UREZÁ, uréz, vb. I. Intranz. A chiui: “Eu cu Tie-a
lu’ Cecuş,/ Urizam când ne vegeam”. (Munteanu,
C.N.B., 6)
URGINÁ, úrgin, vb. I. Intranz. 1. A avea diaree: Dă
tri dzâle urgin întruna. 2. (Fig.) A ieşi şi a intra des pe
uşă afară şi înăuntru: Nu măi urgina atâta pră uşă, că
rişeşci soba!
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URGINÚŞ, urginúşuri, s.n. Diaree, scaun moale:
Am mâncat şioroveţă pră inima goală şî m-o prins un
urginuş.
ÚRLĂ, úrle, s.f. Pieliţă proeminentă la păsări sub
cioc: Cocoşu ăla are urle frumoase.
URZÁRI, urzáre, s.n. Broderie pe costum popular:
Aşa urdzari frumos n-am măi vădzut!
URLĂU, urlăie, s.n. Boabe de cereale măcinate
pentru a fi date ca hrană în amestec cu apă vitelor: Pune
o mână dă urlău în lăturile porşilor!
URŞIÓC, urşióşi, s.m. Şobolan: Cânili o prins un
urşioc.
UŞCIÓR, uşcióri, s.m. Stâlpul uşii: S-o rădzămat dă
uşcior.
UTUCÁ, utúc, vb. I. Tranz. A bate rău pe cineva:
Am să-l utuc în bătaie!
UŢULÚŞ, uţulúşuri, s.n. Scaun sau scândură
suspendată cu frânghii pe care se aşează cineva ca să se
balanseze: Hai să ne dăm în uţuluş!

V
VÁNDRA, adv. Aiurea, fără ţintă, hai-hui: “Io cu
gândurile mele/ Mă prăumblu vandra solo”. (Chira,
G.S., III, 24)
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VĂILÍNG, văilinguri, s.n. Lighean: Ne spălăm pră
mâni în văiling.
VĂIÚGĂ, (sg), s.f. Cărămidă din pământ frământat
cu paie, nearsă: Az’ nu să măi fac căş’ dân văiugă.
VĂLĂU, vălăie, s.n. Jgheab din care se adapă
vitele: “La vălău’ plin cu aor,/ Le-o adus să beie-n
lece.”. (Munteanu, C.N.B., 11)
VĂNDRÁŞ, văndraşi, s.m. Vagabond, hoinar: Să
nu-ţ’ faşi priecin un văndraş!
VĂNDRÓC, văndróşi, s.m. Vagabond, om care
umblă fără rost: S-o-mpriecenit cu un văndroc.
VĂNDRĂLUÍ, văndrăluiésc, vb. IV. Intranz. A
umbla fără ţintă, la întâmplare, a vagabonda: D-o vreme
o început să văndrăluiască prîn oraş.
VĂRMÉGIE, vărmégii, s.f. Închisoare: Doi ani o
stat în vărmejie.
VĂRUICĂ, văruici, s.f. Verişoară: M-am întâlnit
cu văruica.
VĂRÚŢ, vărúţi, s.m. Verişor: Am un văruţ tare
potcaş.
VĂTĂMÁ, vátăm, vb. I. Tranz. Reflex. A avea
dureri de burtă din cauza ridicării unei greutăţi, a face
hernie: Strânge-ţi bine praşchia să nu ce vatămi!
VÂNĂ, vâni, s.f. Baltă: Când îngheţa vâna, era
bucuria noastră.
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VÂNĂŢÁUĂ, vânăţăli, s.f. Mică vânătaie produsă
prin lovire: M-o picat o piatră pră pişor şî m-o făcut o
vânăţauă.
VÂPI, vâpesc, vb. IV. Tranz. Reflex. A se vârî: Iuce
s-o vâpit în cămară.
VÂRLÓNI,-Ă, vârloni,-e, adj. Energic, plin de
viaţă: Uită cât îi dă vârloni!
VÉCĂR, vécăre, s.n. Ceas deşteptător: Pune să
sune vecăru’ la câce şeasuri vrei să ce scoale.
VEGERÁ, vb. I, Intranz. Impers. Reflex. A se
lumina, a se face ziuă: S-o vegerat dă dzâuă.
VÉLB, vélburi, s.n. Deschizătură într-un zid arcuită
sus pentru uşă: Toace uşâlie îs cu velb.
VENITÚRĂ, venitúri, s.f. Venetic: Îi plin satu’ dă
venituri.
VERPELÍT, -Ă, verpeliţi, -e, adj. Uzat de prea
multă folosinţă: Nu ce îmbrăca cu chimeaşa aia, că-i
toată verpelită.
VICODÓL, vicodoále, s.n. Vânt puternic, furtună:
“După vicodol se aşternu ploaia”. (Dumitru, I.R., 15)
VÍCLE, (pl.), s.f. Amestec de pământ, paie şi apă
folosit pentru construcţia planşeului camerelor la o casă:
Hârţî ş-or făcut loc prântră vicle.
VIG, viguri, s.n. Sul de pânză: Are vro tri viguri dă
pânză.
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VIGÁN,-Ă, vigani,-e, adj. Inimos, plin de viaţă,
sprinten: Uită cât îi dă vigan!
VIJGĂLÍ, vijgălésc, vb. I Tranz. A certa, a face de
ocară, a mustra: Nu-l mai vijgăli, că-i ajiunje.
VIJGĂLEÁLĂ, vijgăléli, s.f. Ceartă, mustrare,
ocară: I-o tras o vijgăleală cum n-o mai primit.
VÍŞLĂR, víşlări, s.m. Măcelar: Petrică s-o dovegit
a fi un vişlăr bun.
VÍX, víxuri s.n. Cremă de ghete: Aveţ’ vix negru?
A VÍXUI, víxui, vb. IV. Tranz. A da cu cremă de
ghete pe încălţăminte: Iar nu ţ-ai vixuit păpuşii?
VIZÍCLU, vizícluri, s.n. Bluză pentru femei: Ş-o
făcut un viziclu dă somot.
VOÁGNĂR, voágnări, s.m. Rotar, meseriaş care
face şi repară căruţe, roţi şi alte piese din lemn: Un
voagnăr bun era lăudat dă paori.
VOGÍŢĂ, vogíţe, s.f. Frâu: Ţâne bine calu’ dă
vogiţă să n-o ia la fugă.
VORÉŢ, voréţă, s.n. Curte: “Prin voreţe abe se târa
câte o babă, câte-un moş”. (Dumitru, I.R., 11)
VOTCÓL, votcoále, s.n. Trăsurică pe două roţi
trasă de un măgar: “Vin şî io acu’ acasă/ Cu votcolu’ lu’
Găicin”. (Chira, S.N., 67)
VRAU, vráuri, s.n. Grămadă mare de boabe (de
cereale sau legume): Am cules un vrau dă păsulă.
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VREAD, vréaduri, s.n. Obicei: Nu şciu cum îi
vreadu prî la voi.
VUMVĂÍ, vúmvăie, vb. IV Intranz. Unipers. A
răsuna puternic, a urla: Aşa dă tare vumvăie vântu’!

Z
ZÁNCĂ, zănci, s.f. Salbă: Ai văzut şe zancă dă
galbeni ş-o pus la grumadz?
ZĂBROÁNE, zăbróni, s.f. Plasă de pescuit: Când
am tras o dată am scos o zăbroane plină dă peşci.
ZĂBUNÍ, zăbunésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
zăpăci, a (se) deregla mintal: M-o zăbunit câce m-o
povăstuit.
ZĂBUNÍT,-Ă, zăbuníţi,-e, adj. Zăpăcit, stricat de
cap, dereglat mintal, nebun: “Şî s-o dus cum o vinit;/ Io,
prân ploaie zăbunit”. (Munteanu, C.N.B., 41)
ZĂCON, zăcoáne, s.n. Datină, obicei, rânduială: Ai
bătrâni or ţânut toace sărbătorile după zăcon.
ZĂÍ, (se) zăiéşte, vb. IV, Unipers. Intranz. Reflex. A
se duce vestea: S-o zăit în sat că ne vine un dascăl nou.
ZĂICÍN, zăicínuri, s.n. 1. Ulei (de calitate mai
slabă): Ne trăbuie zăicin pântru prăjală. 2. Băutură
slabă: Bea un păhar dân zăicinu’ ăsta să vedz cum îi.
ZĂNEÁT, zăneáturi, s.n. Meserie: Dacă nu-ţi plaşe
păoritu’, du-ce la un zăneat la oraş.
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ZĂNUZÂT,-Ă, zănuzâţi,-te, adj. Pierdut cu firea: Îi
zănudzât dă cap, nu ce-nţăleje.
ZĂLUZÎ, zălúzăsc, vb IV. Intranz. Reflex. A se
sminti, a-şi pierde minţile: S-o zălúdzât, nu ce măi
înţăleji cu el.
ZĂMÁLŢ, zămálţuri, s.n. Smalţ: Oala aia nu măi
are zămalţ pră fund. 2 (Fig.) Pielea corpului: N-o păţât
nimic, numa’i s-o luat oţâră zămalţu’ când o cădzut.
ZĂMORÍT,-Ă, zămoríţi,-te, adj. Slăbit din cauza
unei boli: S-o sculat dân pat şî el îi zămorit.
ZĂPÓST, zăpósturi, s.n. Lăsata secului: “[…] Şe
mi i-o trimis drăguţii/ Baş în dzâua dă zăpost”. (Chira,
C.P., 85)
ZĂPRÍ, (mă) zăprésc, vb. IV. Intranz. Reflex. A nu
mai avea răbdare: Dăşchige măi iuce că mă zăpresc!
ZĂPŞÎ, zăpşésc, vb. IV. Tranz. A prinde pe cineva
asupra unui fapt: L-o zăpşât când cregea că nu-l vege
nime.
ZĂTOÁRE, zătóri, s.f. Ţâţă, mamelă: (la animale):
Purşeii sug dân zători.
ZĂUITÁ, zăúit, vb. I. Tranz. Reflex. A uita: “Cum
ce zăuit, işci şî gata:/ treşe luna, musai plata!” (Pătruţ,
P.P., 31)
ZBĂG, zbăguri, s.n. Loc îndepărtat, greu accesibil:
S-or mutat în nişce zbăguri.
ZBIŞÍ, vb. IV. Unipers. Reflex. A se usca, a se
zvânta: Pământul s-o zbişit.
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ZBÍŞI, zbice, s.n. Bici: I-am făcut un zbişi la copil.
ZBORD, zborzi, s.m. Bulgăr de pământ: Nu da cu
zbordz după câni!
ZBURDÁT,-Ă, zburdaţi,-e, adj. Care are de toate:
Cu ăla nu ce pune, că-i tare zburdat!
ZDRĂVĂNÁ, zdrávăn, vb. I. Intranz. A strănuta:
Când zdraveni, pune-ţi cârpa mică la nas!
ZDRÉLE, (pl.) s.f. Ţăndări: Când o cădzut paharu’,
zdrele s-o făcut.
ZDRELÍ, zdrelésc, vb. IV. Tranz. A strivi: M-am
zdrelit mâna.
ZDUCNÍ, zducnésc, vb. IV. Tranz. A trânti cu
putere: Nu zducni uşa când o închidz!
ZDÚPEŞ,-Ă, zdupeşi,-e, adj. Bine făcut, corpolent:
Ai vădzut şe zdupeşă s-o făcut?!
ZGÁIBĂ, zgáibe, s.f. Pojghiţa unei răni în curs de
vindecare: Să nu-ţ’rupi zgaiba!
ZGÂMJÎ, zgâmjăsc, vb. IV. Tranz. A scormoni jarul
ca să nu se stingă focul: Mai zgâmjăşce în focu’ ăla să
nu să stângă!
ZGÂRCI, zgârciuri, s.n. Cârcel: Iar m-o prins un
zgârşi la pişior.
ZGLĂVÓI, (sg.) s.m. Un soi de trifoi: O sămănat
zglăvoi pântru fân.
ZGLEMENÍ, zglemenésc, vb. IV. Intranz. A rămâne
înmărmurit, nemişcat: Când l-am vădzut, am zglemenit.
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ZGOGÍ, zgogésc, vb. IV. Tranz. 1. A ghici, a nimeri:
N-ai zgogit-o! 2. A reuşi: “Că-n ştălog, săraca vacă/ Nu
zgogeşce nişi să doarmă”. (Chira, S.N., 67)
ZGRĂBĂLÁ, zgrábăl, vb. I. Tranz. A zgâria: Nu ce
jiuca cu mârtanu’, că ce zgrabălă!
ZGRIGURÍT,-Ă, zgriguriţi,-e, adj. Care tremură de
frig: Uită cum îi dă zgrigurită căţaua noastră!
ZMĂÓNI,-ANE, adj. şi s.m. Ca un zmeu, aprig,
focos: S-o făcut un zmăoni.
ZMÂCNÍ, zmâcnésc, vb. IV. Tranz. A trage cu
putere, brusc de ceva: Când am zmâcnit dă frâne, caii
s-or spăriat.
ZNOÁBĂ, znoábe, s.f. Poznă: Copilu’ ăsta faşe
numa’ znoabe.
ZNOBÁŞ, znobáşi, s.m. Cel care face pozne. N-ai
măi vădzut un znobaş ca el.
ZOB, s.n., sg. Nutreţ din cereale măcinate şi tărâţe
(mai ales pentru cai): Le-ai dat zob la cai?
ZOBÁLĂ, zobále, zobéle, s.f. 1. Parte metalică în
formă de ax a unui căpăstru, care se petrece prin gura
calului ca să poată fi dirijat: Scoace calului zobala când
îi dai dă mâncare! 2. Băşicuţă în colţurile gurii; herpes:
Nu ţuca mâţu, că-ţi dă zobele!
ZOBĂLÓS-Ă, zobălóşi,-e, adj. şi subst. 1. Care are
mici bube la colţurile gurii: Nu-l ţuca că-i zobălos! 2.
(Fig.) Care vorbeşte prea mult; guraliv: Atâcea şcie să-ţi
spună zobălosu’ ăla!
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ZOÁLE, (pl.) s.f. Apă (cu săpun şi leşie) rămasă de
la spălatul rufelor, al vaselor: Aruncă zoalili aşcea!
ZOGONÍ, zogón, vb. IV. Tranz. A izgoni: “S-o
pornit un vânt subţire […] Zogonind c-o ţără larmă/ A
dân urmă rândunică”. (Munteanu, C.N.B., 19)
ZUITÚC, zuitúci, s.m. uituc: Ăla-i un zuituc, nu ce
poţ’ baza pră el.
ZVIDUÍ, zviduiésc, vb. IV. Tranz. Reflex. A (se)
vindeca: Dacă faşi cum îţi spune doctoru’, ce zvidui.
ZVON, zvoáne, s.n. Clopot: Oare dă şe trag
zvoanili?
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