
GLOSAR DIALECTAL. VAlEA INFEIUOA1?A A TIRNAVE.l,OR 

DE 

VAS ILE {'HĂTIL)\ 

Materialul Glosarului de faţă a fost adunat în mai multe perioade, între 
anii H)60 şi 1972. Unele adaosuri au fost făcute şi după anul 1972. Ancheta 
pe teren a fost efectuată, În primul rînd, cu Chestionarul Noului Atlas lin- 
gvistic român care a fost completat cu un chestionar special adaptat specifi- 
cului regiunii cercetate. In 1962, cînd am absolvit Facultatea de Filologie 
a Universităţii din Timişoara, am elaborat ca teză de licenţă o monografie 
asupra graiului din satul natal, Sîncel (jud. Alba), localitate aflată pe valea 
Tîrnavei Miei, la 4 km distanţă de oraşul Blaj. Cu acea ocazie am întocmit 
un glosar bogat, cules începînd din anul 1960, prin anchete la faţa locului, 
dar şi cu ajutorul metodei "anchetatorului-informator". Metoda aceasta, 
în care "anchetatorul" este, în acelaşi timp, şi "subiect", a mai fost utilizată 
În dialectologia românească. Avantajele ei au fost arătate de Romulus Todoran, 
Ele constau în faptul că permite o explorare în adîncime a graiuriloI)Î faci- 
Iitînd, totodată, o observaţie fină şi exactă asupra particu larităţilor pro- 
priului grai, într-o perioadă de timp mai îndelungată şi În cele ms'i diverse 
circumstanţe. Astfel sînt scoase la lumină cuvinte pe cale de a ieşi din uz, 
elemente lexicale învechite, rare, mai puţin obişnuite în limbajul cotidian, 
sensuri noi, sinonime, expresii şi locuţiuni mai puţin cunoscute. Materialul 
lingvistic, în special cel lexical, cules cu ajutorul acestei metode, este de obicei 
mai bogat şi mai interesant decît cel adunat prin ancheta lingvistică directă, 
eu un chestionar dinainte stabilit, făcută nu numai de un singur anchetator , 
cu un singur subiect, ei chiar de o echipă de anchetatori cu mai mulţi in- 
Iormatori-, Completată cu anchetele pe teren, realizate cu ajutorul chestio- 
narelor, şi "verificată" prin contactul permanent, peste ani, cu zona, metoda 
dă roade excelente. 

De un real folos ne-a fost şi consultarea glosarului întocmit, in Hi40, 
pentru aceeaşi localitate, de profesorul Teudor Seiceanu din Blaj, originar 
tot din Sîncel. în felul acesta, am putut descoperi o serie de cuvinte azi dis- 
părute din grai, sau pe cale de a dispărea, aşa încît am putea afirma eă glo- 
sarul de faţă reprezintă o imagine fidelă a graiului dintre anii Hl40 şi 1972. 

1 Vezi Rornulus Torloran, Grainl din 'v ilccl:e (raionul 'Furda), în Materiale şi cercetări 
dial cctolc, 1 Bucnrcştt, 1': A , 1 \HîO, p. :12. (abrevia t ; lVICD), 
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Termenii cuprinşi in glosarul alcătuit pe baza graiului din Sincel au 
fost. urmăriţi mai apoi şi în celelalte localităţi în care am făcut anchete sis- 
tematice; Iclod, Pănade, Spini (azi Lunea Tlrnavei), Biia, Feisa, Jidvei, 
Cetatea de Baltă (de pe valea inferioară a Tîrnavei Mici), Glogoveţ, Lndro- 
man, Valea Lungă, Micăsasa (de pe valea inferioară a Tirnavei Mari), Cer- 
grmI Mare, Cergău] Mic (între valea Tirnavei Mari şi a Secaşului-Tîrnavei), 
Cr{leiunclul de Jos, Bucerdea Grinoasă, Mihal] (de pe valea Tirnavelor unile 
Înainte de vărsarea în Mureş). Anchete de sondaj am mai efectuat în Bălcaci 
(pe valea inler ioarâ a TIrnavei Mici), Cistei (pe valea Tîrnavelor unite). precum 
şi in Păuca, Broşteni, Hoşia de Secaş,. Ohaha, Tău, Secăşel (toate pe valea 
Secaşului- Tîrna vei). 

Totodată am urmărit şi felul în eate graiul cercetat, în speţă lexicul, 
şi-a grlsit locul În opera scriitorilor proveniţi de aici", 

Din opera scriitorilor originari din zona cercetată =-Ion Agtrhiceanu, 
Ion Brad, Ion Blăjan -- am introdus în glosar numai termenii inregistrati 
şi în anchetele noastre de teren sau cunoscuţi de noi din graiul de acasă. 

Din vasta operă a lui Ion Aglrhiceanu am excerptat termenii "re- 
gjonali" cuprinşi în cele zece volume de Opere (Bucureşti, 1962 - 1983) şi 
În File din cartea naturii (Bucureşti, 1959 ; abreviat FDCN). In ceea ee pri- 
veşte opera lui Ion Brad, ne-am limitat la romanele a căror acţiune se petrece 
în mare parte în zona Tîrnavelor : Descoperirea familiei (Bucureşti, 1 H64 ; 
abreviat DF), Ultimul dram (Bucureşti, 1975; abreviat UD), Raiul răs- 
popi(ilor (Bucureşti, lH78 ; abreviat TIR) şi Leagănul mării (Bucureşti, 1983; 
abreviat LM). 

Deosebit de interesant pentru scopul urmărit de noi, s-a dovedit a fi 
romanul autobiografic al lui Ion Blăjan, Omul cu ochelari neqr! (Bucureşti, 
Hl72; abreviat Omul). 

Intocmind glosarul, am putut constata că cei trei autori născuţi în zona 
cercetată (Ion Agîrbiceanu la Cenadc, Ion Brad la Pănade şi Ion Blăjan la 
Hoşia de Secaş), care o bunii parte din viaţă şi-au petrecut-o şi în oraşul şco- 
lilor -- Blajul -, pot fi consideraţi cunoscători suhtili şi, în acelaşi timp, 
păstrători şi transmiţători fideli ai graiului natal. 

In glosar, au fost incluse, în primul rînd, cuvintele neatestate în lucră- 
rile noastre lexicografiee de primă importanţă (DA, D1,H, CADE, TDHG, SCH1- 
BAN, D.,DM, DEX), celecare prezintă sensuri noi, variantele şi derivatele ne- 
cunoscute, expresiile şi locuţiunile neiurcgistrate pînă acum. Au fost menţinute 
însă şi unele cuvinte, sensuri, variante, derivate, expresii şi Iocuţiuni atestate 
ÎIl dicţionarele mai sus citate, fie pentru că acolo erau mai sumar ilustrate, 
fie pentru cii aria lor de circulaţie efa menţionată doar pentru alte regiuni. 

Cuvintele-titlu au fost Iiterarizate, m arcîndu-se de fiecare dată accentul. 
Unde a fost necesar s-a indicat, în transcriere Ionetrcă, pronunţarea locală. 

După cuvîntul-titlu urmează indicaţiile gramaticale şi, cînd este cazul, 
cele stilistice corespunzătoare rronic, rar Se dă apoi defini- 

2 Vezi VasikFriiţj!/t, Probleme spcciat« de diaiee/ologie. Graiul de 
Titni1udof", Tlrnlşoara, TUT, j \182, p. 2:3\)--242 (abrevia! în continuare: 

valea inţ er iour ă 
Tirnaveş, 
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ţia, analitică sau printr-un sinonim din limba literară, după care urmează 
exemplificările, unele extrase din textele dialectale culese de noi-, altele for- 
mulate de noi, în calitate de "subiecl". Urmează în paranteze localizarea 
(doar acolo unde termenul n-a mai fost atestat şi în celelalte localităţi). După 
cî, se dau, spaţiat, sinonimele din grai. Dacă termenul a fost consemnat şi 
În opera scriitorilor născuţi aici (I011 Agîrbiccanu, Ion Brad, Ion Blăjan), 
au fost date şi contexte din opera acestotra, păstrtndu-se ordinea de mai sus. 

Pentru o privire rapidă asupra originii termenilor cuprinşi în glosar, a 
fost indicată (dar nu intotdeauna) etimologia. De cele mai multe ori s-au men- 
ţionat şi sursele (DA, DLH, CADE, SCHIBAN, D., CDDE, CIOTIANESCU, 
DM, DEX). Pentru etimologie au fost consultata şi alte lucrări care au 
fost menţionate în glosar fie cu trimiterile complete, fie abreviate: 

Brâncuş, Yocabularui autohton Grigore Brâncuş, Vocalmlamlauloh- 
ion al limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 

Gărnulescu, Elemente = Dorin Gămulescu, Elemente de origine sir- 
bocroaiă ale vocabularului dacoromân., Bucureşti .- Pan cevo, 1974. 

Pascu, Sufixe{le) = G. Pascu, Suţi.xele româneşti, Bucureşti, 1916. 
Tam ăs, EHW =, Lajos Tamăs, Etimolooisch-historisches IV ărier- 

bucli der unqarischen Elemente itn Rumiinischen (unier Beriicksichligung 
der Mutidartuiorterş, Budapesta, Ak aderniai Kiado, ,HJ67. 

O imagine de ansamblu asupra compoziţiei etimologice a lexicului gra- 
iului din zona cercetată am prezentat În volumul Probleme speciale de dialec- 
toloqie. Graiul de pe valea inferioară a Ttrnaoelor, p. 171- 224. în capitolul 
introductiv al aceleiaşi lucrări (p. 1 - 34) se pot găsi şi unele informaţii pri- 
vind istoria şi geografia regiunii, date referitoare Ia localităţi şi informatori, 
la metoda de stringere a materialului dialectal, 

Aici am dori să mai atragem atenţia asupra f'aptu lui că ÎI} localităţile 
Cergăul Mie şi Cergăul Mare a fost colonizată o populaţie bulgărească-, as- 
tăzi complet românizată. Aşa se explică prezenţa în glosar a unor cuvinte de 
origine sigură hulgărească (cf'. tocr1lifii) sau a altora de probabilă origine hul- 
găreaseă (cî. istil). Din idiomul vorbit de aceşti slavi stahilitiIa Cergăul Mic şi 
Cergiîlll Mare cel mai tîrziu în secolul al XIII-lea (ca şi cei de la Rusciori şi 
Bungard, jud. Sibiu) nu ne-au rămas decît citeva rugăciuni; despre el ştim 
doar că, pe lîngă faptul că păstrează unele arhaism e, corespunde "einem ganz 
osthulgarisehen,donau-bulgarischen Typus'", aşa incit nu dispunem de crite- 
rii sigure pentru a delimita ceea ce este slav vechi de ceea ce este bulgăresc". 

3 Cele mai multe rămase in manuscris. O parte au sub formă mUllli.gl'C\fi'lIă : Vasile 
;Fră!.llii, Culcaerc de texte diol cciale şi glosat, Timişoara, 1974, p. ; idem, Texte 
.dialectate şi glosar, Timişoara, TOT, Hl81,p, 67--89 "'''''','hH: Fri'itH;'i, Te:rlc). 

il ,,:rezi pe larg 1. j'Viuşlea :;;cheii de la Cergria şi lOT} 1.n "I)acof()Jnania'\ 'V", 192.9, 
p. 1-,;',0. 

" C, .Jirecek, "Arehlv filr slaviselle Pllilologie", XX, 1808, apud 1. Muşlea, 0]l, cii" p. H. 
r; Vezi V. Fl'ăţHiî, Slawiscl!e Elemente fm Worlscllalz der NIrw.darl des uilfeTen TÎ!'1lfwe!als 

(l(okellals), In ,.ZeltschriJt ftir SIa wistik", Berlin. XX.,' 1979, Heft 4, p. <lfl1 ... -- 4al. urmele lăsate 
în toponimia reg.iunii slnt şi uneori gren de delimitat de cele sIa ve ve'.hI Vasile FriHilă, 
1'oponomaslik und : SprQcf1lichc Sl'ltiehiun(j2l/ im TîrllQVaGciJiet, ,,['';mnenlwndîlehe 
Inforru::ltJ.oneu", I.cipzig, nr. 41, 1982 p. 44-rţ;-:i, in special 48 50), 



IH'IIIJil, (lCIIP, vb. L tril Il z , A ocupa. 
aeupăt, -:'1. acnonii, acu pâte, udj . Ocupat. 
aeuperlr, -ă, acnperiţi, acuperiie, HdL Aco- 

perit (Mihalţ). 
aeurat ad v. Sigur. 
'- Cl. germ. akkurat, i<le111, magh , akur âi 

«lat. occuratusş (Tamas, EHW). 
adiihn:i, adălnuişur i, s.n, Alrlămaş. La 

Agtrbiceanu : "Cînd crezu că a strins des tu j 
bani, moş Danrlan se duse ată la crişmă 8;1 puie 
la cale adălmaşul" (Opere, X, p. HJa; vezi 
ibidem, p. 102 şi :\58). 

atliresă, adl rese, s.r. Adresă (Ielod). 
udreilsă s.I, Adresă. 
adresa, adresez, vb. 1 t r a n z. A pune 

adresa (cuiva) pe plic, Il scrie adresa (Mihalţ.). 
adurmi, adorm, vb. IV in t r a Il z. A 

adormi. La Aglrblceauu : "Astă-primăvară, 
alaltăcprimăvară, am adlamit eu capul pe-o 
piatră" (Opere, VII, p. 398). 

aers.n. (în imprecatii) Dll-le-n aier!(Pănade). 
acră, aerez, vb. 1 in t r a 11 z. şi ref L 

A (se) aerisi. De$clâdem janll1 şi sil aereazâ (Crii- 
ciulleluI de Jos). 

- De ht aer. 
ag!Ji611t, agbionJ i, S.Ill. (Învechit) Secretar 

scriitor. 
agust S.ll1. August. 
aiI s.n. lJsturoL La Ion Brad: "O să cultiv 

lUai mult usturoi, ai" (LM, p. 22G). 
- Lat. alliwn (DA). 
ai" vh. IV. t r a n z. A pune aiI în mincare, 

Le-ai săJ'(Jf [mîncl'irurile] şi le-ai aii (Pănadc, 
1n Folclor din 'Transilvania, IV, Il. 3:,5). 

-, De la aiI. 
aiept:'l, aUpt, vb. 1 t r a 11 Z., vezi iniellta. 
ait, -ii, aiti, aUe, adj. (Despre mîncăruri) 

Ustul'oiat. li cam aUd zama asia. CirnaJ 1 1$ 
pre ai!. La Aglrbieeanu: "Şi mai tine sasul 
totdeauna cîrnat proaspăt. E delicios. Bine 
aii" (Opere, X p. 331). 

alaş\ alâşll sau al6.,uri, s.n. Schelă care 
se face pentru tencuitlll caselor inalte. 

- Din magh. âllâs ( DA). 
ălaş2 s.sg. Un fel de rachiu dulce (Feisa). 

La Ion BIăjan; " ... si la copilul listă să-i aduci 
un păhărel' de alaş' cu fum ... " (Omul, p. 85). 

albină s.f. (În sili t.) Albină f igdnească = 
viespe (Bflkaci, Feisa, Cetatea de Baltu, J id- 
'Ici, Micitsasa, Cerg{rul ·Mare). Cf. ar şi t:.1, 
v 1 a str ţr), 

1I1diiş S.ll. (In il11}Jl'ceaţii) Fericire, noroc. 
AZdaş!! mi le-o adus aic1' ! 

.- Din magll. aZdâs "binecuvîntare" (Ta- 
m{ls, EH\V). 

alllui, alduiesc, vh. IV tI' a n z. 1. A injura. 
1.-0 alduil de mamă. La IOll Brad; ,,?llai Îl1ju- 
['{I-I şi pe el, vere. că pe noi ne-ai aldllii destul" 
(OF, p. 33:3). 2 .. A. lovi, a trtlge (lovituri). Cind 

o[dui douct peste eo]l, le aslÎmpcI'i! 3, A 
cu vorba. 
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ab, .,\ abi, abe, adj . şi arl v.f în c x p r.) Nu-! 
chiar ali la cap = nu-i chiar Intreg la mi nte 
(Buccrdca Grtnoasă), Cf', cit o v, i p e 11. 

- - Probabil o deformare a neo]ogis!11u]u i 
apt, care la românii din Transllvanla se Intre- 
huinja şi in mod absolut, cu intelesul de "capa- 
bil", traducind pe germ. făhig: Era om apt 
(DA, s.v. apt). 

irhor!, -il, âbori, âborc, adi. şi adv., vezi 
hapnr. 

abor2, âbort, s.m. Abur. 
abrictălui, abrictăluiesc, vb, IV t r a 11 z. 

A muştrulul, a pune la punct (pe cineva) prin 
bătaie sau ceartă. Astîmpăra-le, câ de nu le 
abriciăluiesc: La Ion Brad: "Octavian mai 
avea o singurâ teamă: Dacă tot.uşl nu vin? 
Că, mă, l-am prea abl'i,lâluit toatâ viaţa şi-acum 
mi-Of scăpat! 01' dat şi ei de larg, lşi fac de 
f.ap. Poate că nu mă mai ascultă \" (DF, p. :l98). 

-- Din magh. abriklolni «germ. abricb- 
teIl) (Tam!is, EHW). 

ab:dce, abzfc, vb. III ref 1. A renunţa 
(la ceva), a se lipsi (de ceva). 

-_. Calc partial după germ. absagen. 
Ilem' conj. Ori. .cical' aşa, acar al/Jeli, clIm 

li vre tu. 
-- Din magh. aklir, dial. aliar, idem (Ta- 

m;.\s, EHW). 
îearciire pron. Oricarc. 
- Cale PaI'ţjal dupii lI1agh. akâl'ki (vez i 

şi 'ramas, ElIW, s.v. cicar). 
iiCllre6 pron. Orice. 
-.. Cale pad.ial după magI!. akâl'mi (vez i 

şi Tarntls. EEW, s.v. ricar). 
acul'cinc pl'on. Oricine. 
_. Cale partial după rnagh. akârki (vezi şi 

Tam!'ts, EH'vV, s. v. âcal'). 
acul'cflld adv. Oricînd. 
- Cale parţial după magh. akâl'll1ikol' 

(vezi şi Ta rn{ls , EHW, S.v. acar). 
lcm·ett ativ. Oricit. 
-- Cale partial după magl1. akâr!ull1.Ll. 
iicrdflu adv. Oricum. 
.- Calc partial după magh. akârJwgy (vezi 

şi Tamas, EHW, s.v. ucw'). 
iic:ll'!lIltlc adv. Oriunde. 
.. - Calc par Ual clllP:'1 magl1. akârlwl (vezi 

şi Tam:is, EHW, s.v. lIcar). 
H(·f.ţ, acflji, s. tll. Salc:jrn. CI. ase aţă n, 

a s că t. La IOl! BUij an I "Hai, că am ct!zut 
din aeă!" (Omul, P. 135). 

._" Din lllagh. a1du:, akâc., idern « lat. 
a.cacia) (Ta m[ls, EHW). 

aeiuI, oda iese, vb. IV t r a 11 Z· şi ref 1. 
A (se) adăposti, il (se) adna. 

;I!loiile adv. Acolo (FeJsa). 
adull adI'. (fn c x p 1'.) A.cum i-anlll·cc. 

anul trecut. Acum r·arm o bătui [lhiaja şi Jll.l 
5·0. făcut nimic pc flolar. 
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Dln rnag:h. ald ?la jertfi, a sacrifica" 
'(THrni\s. I':IIW). 

:HnlLu.l'trWH adv. l\.Jtrninterl ("'"{alea r,ung1). 
aluo!i'l s.sg, Aluat pentru dospit piluea . 
_.- Din a!iwl+slIL -el_ 
:HnăI'h -l} a mâriţ i, (1!nârhe, adj . 51dhil: 

fJ r1 pu-tere. ti iare ainărit ou.n ăsio, că o ză- 
c/tli ! uuttt in spita], 

umhid, ambi duri, S.Jl, (Har) Coridor, cu- 
Joar, galJg. 

or. magh, limbi/as, klr-tn « hit. ambi- 
tllS) (Ta mâs, EIIW,. s.v. ambittrs), 

;\l1l1\rk{uHI, americâne, s.I. Portalt.ol pentru 
vita de vie. 

âmintrelea arlv. Altmintrelea. 
IIUIU!,ll, amuţ , vb, 1 V t r a Il z. A asrnuţ! 

( cîinii). 
IIllfll'if, angl'i{'ul'i, s.n. (îuvechit) Atac armat 

(Lodroman). 
- - Din germ. Angri!f, idelll. 
;ipll s,L Houă. Dimineata pe apă m.erem 

şî jJunem clăi (Bila)_ 
apoI', -ă,âpori, apoFC, adj., vezi hapof. 
Ilf1rllşh\u s.n. sg. (Sens incert. In imprecaţii). 

Ap/'a$lca fiia de co/i'il ! . 
1l1lricoăpsă, apricoâpe, s.f., V('.7,j apri<oa.5ă. 
,1jJl'lcOllsă, apl'icoâse, s.f. Caisă (Bălcaci, 

Slnc('.)}. [Var.: apricoapsă (oiidvei), pricoaps(( 
(Cetatea de Baltă»). 

- Din germ. A_prilw.\c, idem. 
<ljl.ricbps, opricopşi, s.m" vezi apl'icos. 
aJl.riebs, apl'ic6şi, s.m. Cais (Bălcad, Since!). 

IVa!'.: apricoj)S (,Jid ve.i) , pricops (Cetatel1 de 
Haltă)]. 

---- Din germ. Aprikos(enhaum). 
apriusoiire, aprins ori, s.f. Chihrit (Bucel'- 

dea Grîlloasă). ef. si 1 e iti n II S, g Il i li f e. 
f oa eă(e. ' . 

- Din apl'injoarii (vezi şi aprinJor) "ehi, 
brit" « aprim + suf. dim. -foI'; după germ. 
Ziindh;){zchcll) (DA s.v. apl'injol'), influentat 
de adj. aprins, .â. 

Ul'chivă, archivc, s.L Arhivă (Cel'g;lul Mic). 
IU'lmă, arene, s.L Loc nivelat pe care se 

face o casă (Cetatea de Baltă). 
arflhisi, arglzisesc, vh. IV. t r an z. A argăsI. 
«nişte, arÎsli, S.f. (Invechit) lnclJisoare. 
- Din Clrest-j-suf. -işle. 
urmat, armlÎJi, adj. Inarmat (Mihalt). 
armăt!I.l'll s.f. Armament. riveam cai, al'- 

mâlurâ (Cergăul ,!\fie). 
armuriire s.f. sg. (În sin L) GHiâ ClI ar- 

mUl'are = paralizie. 
-- Lat. arIlIO.ra!is ,,(hoala) do fll'lllllri", 

derivat dIn amllls (armor-) cu sufixul -a lis 
(DA). Vezi şi FrăWă,l'inwof, p. 185. 

ill'iiu\ (,(J'şollă, S.I1, Iliric\, cnz.ma. 
Din magh. asâ, idew. Pentru Cl}Kl!·.iţ.ia 

unui r Inaintea lui il (şi chiar a luijl, eL mar- 
şină "mHşinft", coarjă "coajă" (Tam:]" EHW). 
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arfiu", arstu, s.rn. (La cărtfle de joc ,,-lUl- 
gUl'('şli") Valet. 

iil·Iţ.;î, arsiţ e, s.t . (Cetatea de Baltă: 
.Iidvr-l). De la Blăjel, de Medln ş, termenul 
ne-a fost comnnicat. de I osta noastră studentă 
Maria Homan HliSlI. CI. alb j n ii, v j a str ă, 

Lat. +arstct a (DA). Pent.ru sensul de 
aici, vezi DA s.v. arsiţ ă III. 

arteluic, artclnici, s.m. (Invechit) Persoană 
care lmpt1riea pîinea In armată. 

aruu«, aruncnrt, s.n.( Invechit) Impozit. 
Derivat post.verbal de la arunca (DA). 

:tscttţălI, ascaţâni , s.m. Sa lclm (Mihalt). 
[Val'. : ascăţ (CeTgăul Mare)]. Ci. a eli t. 

Din germ. Akazieu! baum), inf'lucntut 
jJrobabil şi de [rasia. care, In unele Jocalităt! 
din 2011;1, are şI sensul de "salcîm". CL DA. 

aseftţ, ascati, s.tn., vezi H:;eaţăn. 
asenta, asenlCr, vlJ. 1 i Il t r li n z., vez i 

a"Intii. 
asclltiire, asentari, s.f., vezi :lSllltarll. 
asWI.{I, C/slntez:, vb. 1 i Il t r a n z. ! îllv<,e 

chit) A recruta. lVar. : ascllta]. La AgtrbIceaul\ : 
"Din ziua iu cllre-i fu asen/at [edoml, viata 
1J{ttrltlului se lnsenină" (Operl!. III. p. :126), 

'- Hin germ. asscntiercn. idelll. 
Ilsllltal'e, aSÎntr1ri, 81. (lnveehli) Recru- 

tare. [Var.: aswtarc, sîn/are (:\1ieăsasa)]. La 
Aglrhieeaull ; "La aSUI/ârilc glotaşilor bătrîni, 
Ion fll aflat hun, şi peste trei Jun!, trebui să. 
plece la regiment" (Opere, III. p. 326). 

- Ve7J asin/a. 
a$JlrrOI', aspfişOl'Î. 8.11, (1nve.ehlt) M.onedă 

mieă (de argint). ;1 
- Din aSjJl'll "monedă .dc· argint" + suf. 

rlim. -işol'. :' 
asfăIllŞ, as/Ilhi,!, s.m. Tlmplar. [Var.: 115- 

il/luş (JidveJ, Feisa, Cetatea de Baltă)]. 
.-- Din magh. aszlalos, idem (TamAs, EH\V). 
Ilşlilu s.n. sg., vezi Hşlov. 
aş Iov S,n. sg. Snlf, pucioasă. [Var.: aşlău 

(Jidvei)]. 
_. CI. lnagh. asla{l, ldem (Tamas, EHW, 

Jl. 84)_ 
alovi, lI$lou!'sc, vb. IV trEI n z. A aluma 

eli lIşlov. [Var.: ((ş{ui (Blia)). 
aşIlli. Qşll!iesc, vb. IV tI' a n z.. vezi aşlovl. 
atit(wa adv. Atit. 
:nule vlJ. IV t r a II Z., pers. III ind. prcz. 

(Cu valoare de inierj.) poftim. La Agirbiceanu : 
,._ Niculaie, miîi Niculaie! strigă el in curte. 

Aade ! rilSjJllUSe sluga şi se ivi numaidecît 
de sub şopron" (Opere, III, p. 27). 

ave:! vh. II t r a Il z. (Argotic) A păcăli, 
ci trage pc s[oal'll. Nu le-ai prins, le-am auul i 

avintar, avin/ân, S,ll. Inventar. 
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B 

băbu B.Ul. sg. Termen de adresare pentru 
un om mai în vîrstă (Cergăul Mare, Cergău ) 
Mie, Roşia de Secaş , Ohata, Tău, Secăşe l) . 
CI. te te. 

- Probabil o creatie a graiului copiilor. 
CL S. Puşcarin, DH, 1, p. 83, Vaslh Seurt.u, 
Termenii de inrudire În limba romdnă, Bucu- 
reşti, EA, 1966, p. 275. 

bagsam adv. Parcă, probabil. Baasain. ti-o 
puiul să vină ieri. 

- Din bag sama "bag de sea mă.". CI. 
parcă-c pare că, matincă-rtnă tem că. 

bai 8.B. sg. (Il! e x p r.) A a/Jea bai sau 
el .1111 avea bai (de cineva)=a ţine seamă (de 
cineva). La Ion Brad: ,. Nu mai au bai de nunc 
şi de nimic!" (DF, pc 1:38). 

Din rna gh. ba) (Tamt'ts, El] \V). 
bMerii, Miere, s.r. (1n sin t.) Baierile 

de la untlll'ăpm'te din oslnza jJorcului. 
balnetă, bainete, s.f. Balonet;l (Valea 

I,ungă). 
bitHi S.L Fiintă s-u]Jl·anatllj'lhtdiavo1. :'S'U-·o 

Mia; dll .. le-n bâlCi! 
I.wIIefull, baneM!I;, '.lI. Stivă (de lemne sa II 

de cărămidiî). 
b{ry,ml udv. Baretfl, măcar. [var:; !Jal'ăm], 

CI. bat a r. La Ion Brad: "Barăm Să-l fi 
Îngropat aeolo la noi" (LM, jJ. 12). " ... N"am 
primit nlei un răspuns, barâm că ali prImit 
pacl1etu peeare vi l-am trimis" (UD, p. 221). 

·-Din barem «te ... barim, bg. baJ'(!m), 
Influentat de balal'. 

b:irăIll adv., vezi lJarmn. 
llarş61l s. sg. Catifea. ef. şi .m a g i s tI' ă. 
- Din rIlHgh. Ml'son( y}, idem (fa m{\ s, 

EHW). 
bust s. sg .. Hafie care se pune iti pleazllH 

bicIului ea să poweasc:'i. mai tare (Feisa). CI'. 
r a f e. 

.... Din germ. Bast "ratie; lesut e lasLic 
şi rezistent de sub scoarta plantelor (din 
tulpini le iUlllui, clne.pei, teilllui elc..)". 

Mtar l.ldv. Batiir. 
-- Din magh. balOT (DA). 
"atrle, bali'fi, s.L (Mil.) Baterie (reha). 
!Jăbău, bălu'mri, B.n, Pal îllolt, cu perne 

pînă la grindi'i. 
biibiiliîu, bâMU1i, S.lll. (Fanlilbr, ironic) 

Om moale, babalk. 
Din babâ + suf. -â/rIu. 

bllhuriÎ .• bâbuN, s.!. (înwchil) Horn JllHfe 
la casele vechi, fL1cllt din nuiele lipite eu lut 
(Mihalţ, CCl'gLlul :\fIare). boblll'ă (Bila)]. 
La IorA BUdaH: ;:l.jn,f{ă H scnunl J cel 
lung şi j;obura ... pe Cilre J,unCID perinIk" (OUtvJ " 
j). H). 

--- J)il1 S{,f', babllra "cuJYtO'1' l{-/.'răl1csc de 
p,lrnÎnt'\ forrnntie 3.11grnentativă de la cr. 

dial. baba "cuptor, sobă de părn int " cu suf .. 
-ura (Gătnulescu, Elemente, p , 82). 

bădiţ, b ădi! i, B.Ul. Iubit. 
băflătol', bdgâl61'i. s.rn. Cel care bagă snop ii' 

in batoză . 
. _. Din băga,. s ni. -ă! 01', 
bulă, Mie, s.I. Oaie bălaie. 
băliit:ăl'i, biilăcăresc, vb, IV, 1. li e J 1. A 

se bălăci. La Aglrblceanu : " ... m lea rn lega t: 
ochii de' copilaşii de tigan, care ... se bălâc ireao în 
lJălţj]edinpiată" (Opere, V,p.288). 2. T r 11 Il 7. 
(Familiar) A blestema, a certa, a sudu i . N 11 
fâ numai ce t r ăbă, că Ii: bălăcăresc io . 

PJiirdaş, bârdasÎ, s.rn. Lemnar , La AgîrlJ ţ, 
ceanu : "EI comandă sicn ul la U6rda5111 satulu i, 
el vorhl cu gro:pasii, el alerg:'î la popa ... " (Opere, 
nr, p, :l2J). Vezi şi lot] Brad, UD, p. 320. 

.- Din bardâ"l-s\Jf. .. aş. 
hăruâel, bărtutcc, arlj Oaches, brunct . Le; 

j\îrbieeaIru: ".-"f) .retnele tÎlIără, înaltă, eli 
o{:hii negri, cu fata biirn(Jec ... " (Opere, IIl, p .22). 
La Ion Bwd ; ,.Drept cii fieiorul1icam bărnaci .• 
poate l-ori' greşlt rr1l1rn\-sa cu vreun \; 
(Dr: p.()(). 

-- CI. magll. iJlinw "brunet" (Tal1l{ls •. EITW, 
>.v. bânw). 

bi:ISătli, Msiidesc; vh. IV t r a Il z. A vorbi 
vnrte si nevrutc. 

-' De la bâsadă "vorbă" <: v.sI. bes i!t! fi sa]J 
din magll. beszCd, idem (DA s.v.beseadr'i). 

bătHie, bâtâi, s.f. Hăzboi. La Agirbic.eanu : 
"l-au murit amlndoi lielorjj înbâ!aie" (Opere, 
·iv,p. '104). Vezi şi VI, p. 182. La Ion BIăjan : 
"Îi drept, IlHl l\'iculaic, ce vorbesc mUllenii prin 
sat, că eU tot aud m'uierele astea povcstind pe 
la Jlotţi de MIa!/:. Şi cind le aud parcă mi se 
lnci'in(en{i carnea pe ruine" (Omul, p. 40). 

bă(<;ă!:'ill, bâtcâlâwl, 8.11. Ri'îţ folosit de hin- 
gber! (Jidvei). 
, -- Din mao·h. bot "b!lt"}-ciilill1 "hinghcr". 

ilătl'inl, băt;ÎlIesc, vh. ·IV in t r a n z. li. 
îlllbltrlni. 

h,lt(wă, Mlllci,s.f. Rimă (la păsări), pipoUi, 
CI. moagănă. 

hiltud, bălucesc, vh. IV tr a DZ. şi reI 1. 
(Complementul indicii fmele) A (se) b.ate. La 
Shlf.'etnz să b(l/uces/:merele. 

IwiineJ, b{nec. s.I. 1. Fiecare din pietricelele 
cu care se' joaeă·cQpHi la jocul nmnit de-a ben-o 
cele (Cerg:llll JYlal'l:, Mieăsass). 2. Cioh (Cră., 
dunelul de Jos, Miha.i[.). 

beUrt.ă, /ierte, s.I. 1. Tivitură la cioareci. 
2. StreaşiIli'i la 

-- Din germ. prin filicră săsească 
(DA, s.v. b,;rUl). 

tle{ll:lbl:.te gJ. I:$e'telie la ia felueiască. 
Lat. vWa "legi.îl.ni'i1." (DA), 

!J,,{rna R. l. (art.) expr.) A merge de· (( 
beauacn merge de-<!. lJuşiJeu (Cergănl Mare, 
Cn1chtnelul de .Jos, BHa), [Var. : bcia (Cetatea 
de Baltl,.Jidyei, Sl11Ce!), lJeoaia ('>Iieăsasa)]. 
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belIer, bedeli, s.m, vezi pedel. 
bcia s.I, (art.), vezi heaua, 
IleIel, belele, s.n. Bilet. 
!Jeli, belesc, vh. IV t r a 11 z. şi ref l. 

A tăia (animale). Belesc o găină. La Crăciun 
se belesc porcii. La Ion Brad: "".Vrea siH in- 
grase la Ma din Alha Iulia şi-un porc, I-ar 
cumpăra burllncaş, să 1-1 crească maro, să i-J 
heleasc il la Crăclun" (Rn, p, 265). 

beoilia s.I, (art.), vezi beaua. 
herln], beril/iese, vb, IV t r a n z. (Corn- 

. plementul indică haine) A căp tusi. 
-- Din magh. bele! i bellel, . dar mai ales 

din forma secniască bericl (Tamâs,r:UW). 
Iwrlulillă. bcrll/i{:li, s.1'. CăptuşealiL 
- Din balul + suf.' -caii'!. 

llCrşelui, bel'şclllir!sc, vb. IV t rit 11 z. (Corn- 
plemcntlll indic{! animale) A jupui. 

IH'şină s.f, (În comp.) Beşîna-.saslIlui c 
stînjenel. 

1mtc!li, bett(Jesc, vb. IV ref l. (Despre 
femeile gravide) A ficnpl'insă de durerile 
na.şterH. 

- De 1;.1 be/ea(j. 
beuş{I!I B.n. (fu sin 1.) Benşa(j de Imwle =cc 

bogăţie, mul!ime (de bucate). [Pronuntat: 
.qcllşăg (lclod)I. 

Din bill"bogăţ.ie" «magh. bii, itIe.m) 
+ suL -şa!! sau dired din magh. bOSf(j, idem. 

bicuşâu, bicaşlii" s.rn. BnIgiîre [Pronunţat. : 
gicaşallJ. 
. .-. Din. magh. /lf:kas6, idcm (Tal11âs, 

s.v. bicaş). 
lliebll s.f. sg. Nutret· care se face din ccisltUl'ă 

de OVIS si măz{u'icI!e. 
lilehcl:, bicheri, adj., R,m •. Şt.rcng::ll', (copil) 

zhtirdalnîe, neastîmpărat. 
- Din magI!, bclyal', idem «scr:) (Tamâs, 

rHW). 
kieăi bieici, sL Fiecare dinl.re tele cinci 

pietricele lntl'clJuinln le în joeul de c()pii numit 
de-a bicica. 

hidlllui, hieiu/uiesc, vb. IV in t T a 11 z. A 
evalua în bani pugllba fiîcută de () vită (stn)jnă) 
111.scmănăturile S':itl ln iarba CItiva. [Prommtnt ; 
gicl1lui). . 

- Din 1I13gh. becslil, k!em, în graiurile 
maghiare din Transilvania şi bOcsiil (veii T:llnf,s, 
EHW). 

ilhlill'lllh', bidi!Jim ii , s.f. Jivină, dilwnie. 
La Jon Brad; "llleslemal.c bidigiinif \ii doţi.l!.lii 1" 
(1)17, p. 6:J). 

lIihhmgsit1e sJ. (Învechit) Şcoală de instruc- 
ţ.ie (Jidvei), IVar. : bi/dullşllle (Feisa)]. 

.- Din germ. BildllnqsscllUle. 
lJWJllnşlt]p s.L, vezi Ililrlunusşule. 
bilţ, bilfuri, S.Il, 1. 1.aţ. deprins pilsări, cîinI. 

etc. 2. lrn.pleULură de sîrmă ghirnp;Ui 
pusă la gîtul ciinilor (mai ales eiob;'ineşLi) pentru 
a-i ieri de aLacul lupiIOJ'. [ProIluntat: [iilţJ. 

hin!'!, bine, s.f. Secuiî. 

.- Din germ. Biihne, 
blrâu ', birâuă, s.n, Birou, 
birău2, birâi, s.m. Conducător al feciorilor 

la joc. Pune lJil'i'm la [iciori ; şi acolo tera joc 
(Ccrgăul Mic). CI. p r i ro a r. 

- Din rnagh. bir6 (DA). 
blriş, birişi, s.rn. (Invechit) Servitor, slugă; 

iobag, [Pronuntat : {jil'iş]. 
-- Din magn. beres, idem (Tamăs, EHW), 
bIUill!l, ă, bitâtiqi, hiiânqe, s.m, şi f. 1. Copil 

din flori. 2. Samnraslă . 
- Din rnagh. bitatuj, idem (DA). 
Jliţidu, biţicle, s.n. (învechit) Bicicletă. 
- Cf. rnagh. bicikli , idem (Tarnas, ElI W). 
hivol, bil1oli, s.m. 1. (Învechit, rar) .Locomo- 

tivă. 2. (în expr.) intuJleric ca-Il biuoi = 
lntuucric complet (Cetatea de Baltă). [Promm- 
ţaL: gilial]. 

bivolii, bivole, s.f, Bivoliţă (Cetatea de Ballă), 
IProllunţat: giboltl]. 

bleascs.m.sg. (În e x p r.) .ri i se scura 
(cniva) bleasc111 (după ceva) = : .• -1 curge (CUiva) 
balele (după. ('('_va). 

-_ Din v,sl. bUsit ii "luciu" (apoi "luciu 
sdipH.or", spec. "bale") (DA): 

Mit! B.n. (Har, În sin t..) Blid de spălat = 
lighean (Cetatea de BaU.,], Feif><'l, Jidvei, 
IVlihalţ). 

blj(lieI, blidişC1e, 8.n. Diminutiv 81 lui 
il 1 i d "st.rachină". La Ion Bliljun: "Atunci 
am răsturnat blidişehzl şi laptele i. s-a vi'irsat 
mamei in poală cu mămăligă cu tot" (Omul, 
p. 14-15). Vezi şi p. 63. 

Din blid + suf.-işcl. 
lJliMI!, blid1lţe, 8.n. Diminutiv lui b 1 i d 

"strachlriă" . 
-- Din blid + suf. -Il!. 
blfllllii, blfnde,s.L(Şi în şi li t. blindădu/ce, 

blÎndă de ploaie) Băşică produsă de urtkarie. 
ÎllIi(Jan, blu[Jâne, 5.11. Butoi mai mic (Pilnade, 

Sincel, Cetatea de Baltă),} [Var.: buglân 
(Bila,.Feisa, Jidvei, Lunca Th·u!\vei)]. La 
Ion Brad; "Acuma am treburi, vreau să opflresc 
iJluganele, să se nşte" (DF, p. 332). 

boaeănti, boâcătze, s.f. Bucătărie de varii 
. (.Jidvei), [Var.: boacclzâj. Ci. c o cu:l, co- 
rn an li il, C on i e. 

lUHicăz:'l, bââcâze, 5.1., vezi boacă:nţ( 
/)(1 {wli'il.', boactări, s.rn. 1. Paznic de noapte. 

2:. CiH tonier  
-- Din magI!. bakter, idCI11 «:germ. Wachier) 

CI'nw:ls, EHW). 
bo{dă s.f. (În s i 11 t.) Boala ai saca = 

ll.!bereuJoză. CL h e r tie :1, 
IlOiHllJliî, boâmbe, s.f. Boahă. (Crilc:innelul 

de ,Jos, Tl'fihalt). CI. b o a Il ă. 
!lo{m{l, boâne, s.L BO<lhii (de grîu, de po- 

rtltnb, <le fasole ete.). 
_. Din germ. Bolmc (DA). 
lloiinţ(Î, boânte, S.i. Vulvil seroafe!. 
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bol.hdml'\, boboân!e, SJ. Bnmboanii. [Var. : 
boborountii (Jidvei)]. CL h o bon e J e. La 
lon Brad: .Dacă le duci la ei, d u-I şi j;frtrînH, 
ln Nica , ceva. Nişte hoboanie de-alea tnvăluit«, 
eiH pare b inc !" (DF, p . 412). 

. _- (:1'. gcrtn. Botnbons, idcm. 
hobone!e s.L pl. Bomboane (Cergiî.ul Mare). 
bohoro{Ill!{I, boboroânic, s.L, vezi bohoantă. 
bohotai(" bobotăi, s.t. Foc mare, vîlvă la le. 

La AglrbiceaIlu: "Dumnealui se bucura de 
bobotaia care-şi sălta sus Ilăcărlle mari. ariîmH, 
ea pe vremurile clnd era copil" (Opere, II!, p. 45). 
La Ion Brad: "Aki nu-i bobotaia porcului, mă 1'; 
(DF, p. 376). Vezi şi UD, p. ,111 şi Ion BIăjml, 
Omul, p. :)7. 

b(.hurÎI, bobure, s.t., vezi băbură. 
boci-na interj. Strigăt (adesea repetat) ClI 

care se cheamă viţeii. 
- cr. magh. boci "vijeluş" -t- ne (Tamas. 

EHW, s.v. boli-na). 
boctărie. boctării, s.f. Canton, haltă pe calea 

ferată. 
-- Din bo(/ctâr +- suf. -te. 

,Ogltl: boglli, s.m. Căpiţă de fin. [Pronunţat: l!og, bog]. 
- Din rnagll. boglya, bagl,llCl, bagEa, /11Igll1a, 

idern (Tamâs, ElfW, S.V. /JoClglw2). 
boldilş, bolelâşi, s.m. Vînzător Intr-o b (] 1 el iL 
- Din bolclti + suL-aş. 
Mldă, b6ldc, sJ. Prăvălie, lJOltă. 
- Din rnagh. bolt, idem (Tamâs, EHW, 

Il.V. bolid). 
bOId.lişiţă, bolelăşi!e, s.f. 1. Vînzătoare. 2. 

Soţi:\ vînzătorului. 
__ o Din boldaş + suf.-f{ă. 
bol(md, -ii, boldnzi, bO/IÎllde, adj. 1. Nebun 

(Mihalţ.). 2. (Despre vin) Hău, cu gust neplăcut; 
care produce dureri de cap. ViJlul tlli/Jumt 
ii volllllel (lVIiha1ţ). 

- Din magh. bolonel (DA). 
1lombÎlşcă, bomMşte, s.f., vezi bUlllhuşcă. 
1lOJlIlăH 8.n. sg. Răget, honcăluit. La AgirbI- 

cemm: "In răstimpuri se ridkau în înălţimi 
mugete de vaci, şi, mai rar, bO[lcăiltll minios 
al taurului" (Opere, V, p. 52). 

horăi vb. IV in t r a Il z. (Despre buhaiul 
colindătorilor) Avui. ]Jorăie coada aia [de cal a 
tuhalului] de !IZndei că le ie dracu! (Cergăul 
M.are). 

-- Probabil de origine onomatopeici!. 
horcan, bOTcâne, s.L Damigeană (Crii.ciune1ul 

de Jos). 
horneu, bornCie, B.n. Ralliţf, din piele de 

viţel (.Jidvei). 
- Din magh. bOlj!) , idcm (cu pronunţarea 

dialcctală bonll1) (DA). 
llOrnăi, bomăi, vb. IV in t r a II z. (Dcspre 

hondari) A zumzăi, a blzli. ] ,[1 Agirhiceanu 
(fîgurat): "Numaidecît Incepu să bornâie Pnmell! 
şi avocatul Pasc.u" (Opere, VII, p. 26[)). 

-- Probabil de origine onomatopeică. 

hOfnăît s.n. Zumzăitcblzlit. La Aglrbiceanu , 
"Larma intre zidurile seminarului părea un 
necurmat bornăit de bondari uriaşi" (Opere, V le 
p. 11). 

'- Vezi JU)\"lu'ii . 
IlOI''''i, borte, s.f. Podoabă care se PUl1C<'l 

pe capul t iner elor inainte de fi deveni neveste 
(Corgăul Mic). 

bortocun, bortoctinc, s.n., vezi hurtuean. 
borş s.n. 1. Zeamă de prunc (Fcisa ). 2. Chi- 

simţă. 
- Din ner. bors(' (DA). 
bOfZ{), -ă, borzosi, b orzoşe, adj Cu părul 

in dezordine, zbirlit. Ct. ţ. a p o ş. 
'- Din magh. borzas, idem (DA). 
hose[I s.f. (Cu sens neprecizat, intr-un joc 

de copii) Hosco, bosconcşie-te, ! .Aieea lipeşte-le! 
(formulă folosită In jocul "de-a clasa", prin 
care participanţii încearcă să "vrăjească" bucata 
de ţiglă cu tare se joacă pentru ca să se oprească 
in locul dorit de ei). 

,- Ci. boscoană, 
b08căni, /!oseănesc, vb. IV t r an Z., ve:r.l 

1Iv8c01l1. 
boscmină, I!oscoo-ne, s.f. Farmec, vrajă. !La 

Agîrbieeann: "Stan nu credea tn boscoolle, 
totuşi li pieri cheful" (Opere, III, J. 147). 

- Din ngr. [':xO"];(O',v[:x "vrăji" (DA). 
bos(,oni, boseonesc vll. IV l r a n z. 1. A 

ferme"a, a vrăji. 2. A mormăi, a scoate sunete 
neînţelese. Ce 101 bOSCOllCşli acolo, 116rot;e ca 
lumea să te Înjeleg. [Var.: boscllni (Lunea. 
Tlrnavei)]. 

-. De la boscoană. 
bosodi, vosodesc, vb. IV t r a n '1.. A lndesa 

(Cl'ăciunelul de Jos). 
1I08010g adv. (Tn e x p r.) A. sia boso[og ce,,, 

a se Ingrămădl. Rlneluuicile stau bosolog pe 
$urd. 

-- eL bO$o[i "a Inghesui" (DA), 
])()t, b6furi, s.n. Vas de doage lunguieţ, cu 

care se cară ('In spate) strugurii; hotă. 
-- Ci. bg. boia "vas de lemn pentru iaurt" 

(DA). 
botiţă, bolile. s.r. Vas din doage de lemn, 

In care se păstrează brinza pentru iarnă; pu' 
tină. Cf. d i o a b ă, . 

- Din boiâ -+ suf. -it li. 
1l0toreă, bo/6rci, s.f. Scorbură; p. cxt. sal- 

cie găunoasă (.Jidvei), 
bolul'O!', botOToagc, s.n. Putine! (Cetatea 

de Baltă). Cf. Il n r doi. 
bOllri'l, bOllrei, s.m. Melc. La Ion Brad l. 

"El nu-şi poate lua casa in spinare ea boureil" 
(LYl, p. 15(\). VezI şi UD, p. 121, 2H. 

"'- Din bour «lat. bllbolllS)+SUf. -ci. Vezi 
Frăţilă. Tirncwe, p. 17:),- 1 H. 

box s.n. sg. Cremll de ghete; vax. eL v! K 
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." Din magh, boksz, idem «germ. W'achs) 
(Tamâs, EHW, s.v. bocs). 

boxălui, boxăluiesc, vb. IV t r a n z, A 
da cu cremă pe încălţăminte. 

-- Din box+suf. -ălui sau direct din magh. 
bokszol, idem (Tnrnăs, EITW). 

bozdeuăr, bozdorutre, s.n., vezi huzdunar. 
brancotă, brancotez, vb. 1 i n t r " n z. A 

da faliment. 
brăeic, brăcii , s.f'. Brîu de Incins, ingust. 

La Agtrhlceanu : "Şi toţi erau tnctnşt cu brăcii 
tricolore" (Opere, IV, p. 412; vezi şi p. 420). 

-- Lat. pop, =bracttia (pl. din bractleş (DA). 
brănţăli, brănţâlesc, vh, IV ref 1., vezi 

brăntălut. 
bi'ăntălul, lml1l!ălaiese, vb. IV ref 1. A 

se lua 1; bătaie (mai mult in glumă), a se lua 
la trintit [Var. , bl'ănjălij. La Ion Brad: "Ba- 
tăr un an sau doi ".să ne iubim curat, ca ingerii. 
Să ne hrânjălllim după pofta inimii" (DF, p. 36). 

brlgadir, brigadil'i, B.m. Brigadier (Crăciu- 
nelul de Jos). 

- Din germ. Brigadier. 
brlguHlu, lJriga!(1llă, B.n. Bucată de hăţ 

( .Jldvei). 
lnişeă, bl'işti, s.f. Brlccag. 
bl'fglă, brigle, s.f. (De obieei la p1.) Vatale. 

La Ion Blăjan 1 "Stam apoi şi ascultam fîşîitul 
suveieii prin gura pinzei, bătaia bl'iglrlor, tl'O- 
potul iepelor, suspinele mamei" (Omal, p. 212). 

- Din sI. *bărd/o> *birdIă>brlg1â (DA). 
brInci, brlncesc, vb. IV. 1. 1 n tI' a n z. 

(Despre copii) A slăbi (Feisa). 2. Ref 1. (Despre 
vite) A-şi vătăma picioarele (.Jidvei). 

- Din brîncă ,.boală de vite şi de porci, 
orbalţ" <51')). bl'l1ka "orhalţ" <v. sI. brknC{ 
"mă umflu" (DA). 

llroamiill, broâmăni, 8.m. Corc.oduş (Jidvei). 
bl'o:lmăllil, broamăne, s.f. COJ'eodnşă ( Jid vei). 
111'0(: s.n. (În sin L) Broc de vin=.fel de 

mincare, constind din piine şi vin, care li se 
dă secerătorilor (cosaşllol') dnpă amiază. 

._. Cale ]llu·tiaI după săs. 1J enDrok, idem 
«Vfll "vin"+bl'ok "făr1mă. (de piine)") (Frl' 
tilă, LE, XVII, 1968, ur. 1, p. 62; idem, Tima- 
ve, p. 224). 

broţâe, broJâce, 5.11. (Invechit; miU Sac 
de merinde. raniţă (,lidvel); p. ext. bagaj. 
la-ji brolaglll şi du-le la tren. [Var., prolarJ 
(Sineel, Iclod Spini), proJap (.Jidvei)]. 

Din germ. Bl'oisack, ide111. 
lJI'uneiiîă ac1J. f. Brunetă (Cergăul Mare). 
lJrllş, braş i, s.m. Bulgăre de pămln\:. 
brruş6s adj. (Despre pămîntul arat) Care 

2re b l' uşi. 
l)l'ml interj. repetat, mai ales în 

clntecele de Nani. Bua, bua coNil Ilie J 
eli I1wmâ .. ta-i clşfi!). 

buiP v.b. I t r a 11 z. si l' e f L (Despre 
A euleR. I.o:sâ lua pl1nf}c; câ nU:ll1Ht 

{Ti ftlCllna i 
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-- Probabil de origine autohtonă, Ci. alb. 
gheg buj "a dormi". Vezi Brâneuş, Vocabularul 
auiohlon, p. 13'1. 

buburuz s.m, sg. (In e x p r.) A sta buba- 
ruz=a sta pe vine. 

- Probabil un derivat străvechi de la o 
temă +Imbur-u, =bobur-u «bobH-suf. de ori- 
gine autohtonă. -z(ă) (vezi Liviu Franga, Un 
suţi» ditninutinal ; ârom. -ză, In Etudes rorncnes 
dediees li Iorqu. Iordan il l'occusioti de SOll quatre- 
otnot-dixtcme annioersaire, Bucureşti. 1978, 
p. 2·i9--250). 

hueşeă, bucşele, s.f. Fiecare din scindurile 
care 1nvelesc uşorli (Cergăul .Mare). . 

huetă, buciez, vh. IV t r a n z. şi i II tril n z , 
A cădea la un examen, a rămine corigent sau 
repetent. 

- Din magh. bllkfat, idem (Tan1ăs, EHW). 
budigi'ii s.m. pl. (Învechit) Chiloti (de damă). 
_. Din magh. bugyig6 (Tamas, EHW, S.v. 

lmghigău) . 
budHuiliţă, DudiMlite, sJ. Femeie care um- 

blă cu vorbe de cladi. 
bUdultâlii, blldnhdle, s.I. Tigan îmbrăcat cu 

crengi verzi aduse din pădure, pe care in ziua 
de SI. Gheorghe lumea aruncă apă cu găleţile 
(Biia, Cetatea de Bafl:ă). ef. b u l' d u It o a s iL 

bulnar. bllfnari, s.m., vezi bugner. 
bughilarăş, bllghilarâşe, 5.n. Portmoneu. 

[Var.: ]Joclzelareş, pochilal'cş]. 
- Din magh. bllflllcllâris, bagyellaris, pu.- 

gyellatis «lat. pllgillare) (Tamas, EHW). 
IlU!Jliin, bllgleme. s.n., vezi bluJjan. 
Inlgle s.r. pl. Cele două părţi cămoase, roşii, 

care aUmii sub ciocul găinii; hărbie (Mihalt). 
buglliir, bagnal'Î, 8.m., vezi blt9ll1lr. 
M.gner. Mgneri, B.Ul. Dogar (.Jiivei). [Vnr. I 

bugnar (Mihalţ), lmfnaT (Fe1.8a)J. 
- Din germ. Biiltncr, jderP (DA). 
Imhăitiiş, bllMităşc, s.n. Loeaş săpat in 

dreapta sau în stinga gropii Il:) Gare se ntroduce 
sieriul mortului (Cistei). ' 

bujllieli, b11jdică vh. 1 In t l' LI il z. pers. 3 
sg. (Despre un lichid) A. ţ1şnÎ. 

-- Prohabil de origine onomatopeică. Vezi 
Dlljdi 1n DA. 

bujdidă, bujdUle, S.L Casă mică., sărăcii- 
eioasă; cocioabă. La Ion BIăjan: ,,'- Tu, 
asta, Mărie! Ieşi afara. din IJUjdlllâ 1" (Om!!l, 
p. 51), "Am intl'at în lmjdula noastră unde 
era mil'os <ln busuioc si aburi de dorbă de fa- 
sole, pregătită de hunIca" (ibidem, p, 5<1). 

- Din lmjdâ, idem suf. ·ulâ. 
bUllJunliru-, bulgz.lndârl, s.m. Soi. de struguri 

(i\fiha1îl, 
_ :DIn burgluuUir Hsoi de (de '.tin) 

de BurgundIa" «germ. 
prin d.i.similarea ]Jl'imlJ ill i. l' In 

bllmb, bam!;i, S.111. Pastilă. L-() dUTul copu, 
S-f) dus la policif şi i-Ci datneş/c bung. 
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Jmmllişcii, Inunbi şti, s.r. B II In b 11 Ş că 
(Jidvei, Feisll). 

_ Din b/llnb+suf. -işcă. 
bmul.lnre.z, bumburczt, B.lTI. Capătul. unui 

şurub; buton. 
_ DJ.n bnmbărea- + suf. -zâ (Frangu, lucr, 

cit., p. 219). 
humbuşeă, bnmbusti şi imml!11ş!e, s.r. Gă- 

mă1ie ; p. ext, ac cu gămălie. [Var.: bombuşcă 
(MihnIt)). 

-_ Din pumb-f-suI. -uscă, 
bun adj , On e x .p r.) A bilga (a pune, a da) 

bUll = (la jocul de căI'ţi) a da o carte .bună, c r ii j .. 
ţ il sau t II Z. 

In'imUI. btinde, s.I, Haină lungă pină sub 
genunchi; manta. 

lmmlieă, buudici, s.I. Rochlţă. La Ion Brad: 
" ... şedea Axentc, îmbrăcat in bundică, o 1'0- 
ellit:'! ca pentru fete" (UD, p. 247). Ct. !J u n- 
d i 1 ă. 

_. Din blmdll+ suf. .. ieă. 
lJlmiliţ:'i, bundilf, S.t. Rochîţă (Lunea Tima- 

ve!). Cf. bun d i e il . 
... Din blllldă+suf. -ijă. 
Imuiuzuh'ilă s.f. sg. Frică, teamă (Feisa). 
- Din bunil/z(u)i "a produce dezordi.ne", 

J,a deranj al', "u produce teul11ă". 
JlllI',I s.t. sg. Chiciură. 
ImrMi!, burdtifnri, s.n. Spărtură rotund;'i 

tn gheata Ulmi riu, a unui lac etc. ; eopeă. 
ImflluhollSă, burdulw6se, s.i. 1. B ti d u-- 

hal ă. 2. Persoană îmbrăcată dezordonat. 
- Din burduh (,,,,burduf) +suf. adj. -05, 

-oasă (DA). 
burica, buric, vlJ. i t r a n z. re r 1- 

A (se) ubnrea. BurielÎ-In!l, ce! ml pol wi, 
Lasă că mâ buric io singur, La Ion Brad: "Eu 
1s eocosat, tete Ioane, nu mă pot bezrica 1n pomi 
dup<'î lilcrc oprite" (DF, p. :l75). Ve7J şl UD, 
p. 311. 

_. Din almrca « lat, *arboricarc) prin 
apropiere de buric (DA). 

ImrHaş, oarildşe, s.n. Partea de lingil. l.alp,l 
a eăputel. 

ImrHIlciiş, lJUr/lncâşi, B.UL Pureelandru, La 
Ion Brad; "Acuma, zicea ea într-o zi, ea () ne- 
rnşinatil, că vrea să-I ingraşe la ăla din Alba- 
IulIa şi-l.!!l porc, I-o!' cumpărat lnzrlincaş, să i·l 
crească mare, să 1-1 bdească la Criî.l:!llu" 
(RE, p. 2(5). 

bllrtuciin, lmrlucanc, S.l!. Stomac (la an.l- 
male) (Lunea 'rlmave!). [Var,  borfocan]. 

Imsuiocese, bllsuloc(:ş!i, adj, m, (Despre 
slmgurl) Produs de vita busuioacă. La hln 
I3rad i "Vă caută el vlnţ.ilerul nişte struguri 
dulcI. lmsuioceşii" (DF, p. 113). Vezi şi UD, 
p, 2:. 

-- Din busuioc + suf, ·ese. 
Imiruşi,lJlllmşesc, vb. IV t r a n z. şI ref 1. 

A lovI eupnrnnU, a (se) :bate ei! pumnii. La 
Ag!rhj(eeanu l "StI JIU vă lmtmşiji, să nu vă 

văd că vă daU pumni, că mă pun pe. voi cu 
nuiaua" (FDCN. p. :1:]). 

butueămis, ... nh;t, butucănăşi, -oâseJ - adj . 
1. (Despre oameni) Gros şi îndesat. 2. (Despre 
oale) Cu mijlocul bombat, 

lmzdujep, buzâuj epuri, s.n. (Ma! mult 
In glurru'i) Buzunar. 

-. Prin coutarntnarc : buzdunar + ie». 
IlllZduniil", bnzâunărc, s.n. Buzunar. [Var.! 

bozdonar). Ci. şi b u zel u j re p. 
bUZI$lu', buurârt, s.rn. Gindac de mal; 

bondar. 

011CIHrică S. invar. (.În batjocură) Om fricos. 
-- Din cacâ (pers. III sg, ind. prez. a vh , 

căca)+fricii. 
eiidil'l', câdări, s.m. (Invechit, mil.) Cadru. 
-- Din germ. Kader, idem. 
eii1ăr, câferi, s.m. Stilp care sustine aeo- 

Jlerlşul clădirilor. La Aglrbiceanu e "Unii adu- 
eeau hlrleţe, alţii sape şi Urnăcoape, altii 
lJUcăţi de grinzi şi caferi" (Opere, VI, p. 226). 

-- Din săs. kâfer, idern (DA). 
cafei 5.m. sg. Cafea. La Agirbiceanu: 

,)\1>l:a-i calei!! nost' de dimil1eflţ{i,tu, babo" 
(Opere, IV. p. 100). 

cil1(, câiti, 5.111. Cais (Feisa). 
căiţă, câije, s.I. Caisă (Feisa). [Pronunţat: 

-o -1]. 
cill.z,lrmaIH3!1UI':1 s.f. (1nveehit, mil.) Ma- 

nevră imperial:l. 
Din germ. Keiser "luIpărat" .. j-mancgurâ 

"nlanevrf:.i". 
cal, cai, s.m. (Constr.) Fiecare di.n stilpii 

care sustin un pod peste o ap,1 mai mare. 
emlCcu, can.eie, S.l!. Cană (de lut sau de 

sticlă) cu gItuI mai Jung; ulcior. : cănceu 
(Criîciune1ul de Jos, Cerg:lul dnceu 
(Bueerdea GrlnoasăJ1. La Ion Brad: ." ... Octa- 
vian luă un callceu de pămînt de pe blidar şi 
ieşI. 11 UlIll)]U 1n piVlliţii cu must" (DF, p. 4(9). 

Din mllgll. kancs6, idem (DA). 
car, care. 8.n. (Invechit, 1n sin t..l Car 

de foc=ireu. La Agîrbiceanu : ,,-- Ori credeţi 
dl l-au adus cu caNI de foc 'l" (Opere, X, p. 56). 

care-mare iuterj Ha.ide 1 (Valea Lungă). 
CI. car f·c ari. 

Din care (vocativul Jat. carus) + mare. 
eari-cârl. inl:erj. Haide 1 Cu aceste cuvinte 

se îndeamnă eopilul, care învaţă să. meargă, 
Să facă primii paşi. Cf. ea r e - mar c. 

. Lat. care, vocativ])l lat. carus. Vezi 
V. Fri'tţjlă, LR, XIX, 1970. nr. 6. p.541-542 ; 
ldem. Tlmavc, p. 174- .. 176. 

casă, căsi, s.f. 1. (În s 1 Il t.) Casa dina- 
inle==til1dă. Casa dinapoi=sufragerle. La Ion 
Brad! "Acum o să ne culeiî.m in casa dinainte, 
c-n paturllc astea n·o murit încă nlme. D1u- 
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j:HIS mama semn, un canăcet .Ia lina )1 doi ia 
cealaltă" (Ornnl, p. 16). 

J)l11 eănc« suj . ··cl., 
1,'ăH,{'ÎJ, cânceâuâJ s.n., vezi ctnt·(n. 
e;lnellh J.Bg. Funingine. -4'lrn curat (fi hor- 

ne/ele Si toată tu-am. umplu: de cânculâ. 
Dil1 cânf+,suI,--ea/â. 

(",ni cănesc, vb, IV t r a n r., i ref L 
A (se) înnegri, a vopsi în negru; a (se) murdări. 
La .l\gtrhiceHnu: '1 ... barba albă a pop ii to:rtă 
5f căn ise de "perlă" (Opere, VI, .p. %). 

eănit, .-fl, căniţ i, căni Ic, adj . înnegrit de 
Ju ningine : nmrdar, La .:\gîrbiecanu: ,.1rau 
nU1Tdari, plini de funinginc, 1'11 ha inele cănite" 
(Opere, IV, p. 33). 

(':ln'W"i'it'., (:ănJiilâl it, s.L (Î nvechlt) Cance" 
larie ; p. ('xl. jlI'il1lilrie. La Ion Brad: ... CIă- 
direa care servea altădatlt de clinjâ/ârie" (DF, 
I). 1 )::q. 

-, Contaminare Între germ. ]{(lllziei şi 
cancclf.u'ie. 

,<.loiiei, câoâci. S.lll. T:;ierar. 
Din magii. dia!. koacs ("",kovâcs), idem 

<:S!. kova{:l) (vezi Tamâs, EIIW, s,v· covaci). 
c{IO('il" câocii, S.t. Fieriil'ie. et, f {t II r i Ş t e, 
-- Din câoaci·f-suf. -ie. 
dipătii, câpât, v)). IV t r a n z. A angaja. 

La Sj'înll1 Gheorghe tinuii câpătau LIn jigan. 
căpi'in, câpâi, s.m. 1. Ogar, eline de vlnă- 

t()ll'e. 2. (Figurat) Zăp:kit, smintit. La Ion 
Bliiian: ,,-' j',Iă căpâule! Ai pace, mă, că 
sperii gaIiţele astea 1" (Omul, p, 12). 

Din Jllngh. kOJ) 0> copela, n.poi J)rin as1- 
lnilal'ea lui o rWelccentuat la â:.> câpilll. Cf. DA. 

eJb(tt, câpâlLlri B,n, Ve-sLou. 
Din magI], kapllt, idem<germ. 

iLa]. eapD!lo (Tamâs, EHW). 
elr\l'iib, câl'(]r(;}Je, sJ. Gulie. I 
_. Din magII. kalal'âbe, lwr6/âb,o «germ, 

1(oblrabiJ rHal. }(alarabi, l(lwlcudwi) -.. căIă· 
raNI, âîrâ/obâ, apoi, prin asimilarjea lui I la r, 
c<lrârabâ. CL Tamas, ElIV\[, p. 17:1--·174. 

1i·,:h,:r;.i câ1'âzuiesc, VD, I\T t r a n z. (Coln 
pJementul indică ha ragE dintr-o vie) 1. A pune 
în rînd, 2. A ascuIL 

Din rnagh, k!JrDzni "a lnc.onjura, a inl"'" 
:Plei mu.i" (DA). 

.i'lri!liÎ, câtigi, s.I. 1. Hoută (la soba de 
giitit). 2. Hotn1n. geJllmchiuluL el. Mosor de 
aÎll. CL COJl eremlnt, Iedeu. 

Din magh. karika "ei:rc" (DA). 
c;1.riBdiu· cârinddre, SJL Calendar. 
CIti'!;!,;, câljlÎşi, s.m. Cartofor. La Aglrbi 

ceauu: "Că urit nu era Gligol' Şerb, betiv ŞI 
câTIa nici atît, iar la alte felncÎ nu se uit: în 
veci" (Opere, V, p. 355). 

._- Din cărţi (pl. lui wrleH-suL -aş. 
c:'\tii.llli, ciUâne, S.I. (La p1.) CăIănie. O fast 

Îl! emane. 
(',ălitnr\şete ad"v-, Soldittcşle; vloj, harnIc" 

Luerâ câtâllâşe§le, 

- L 

GLOSAR D1ALECTAlh VAIEA lNFERIOA1LJ!. A TIRN,tVELOR 11 

ariit8 cu degetul spre. casa duiapoi, (a- 
ce rhtsJ)te curte dincnlo-! tot P2tu)p .. la 
ş1 bhlstJnnal, in care $',01' stins cu totu, 

rind ..... (L.1\:l, j). EHJ). VeLi şi (JD, p. 254, 
2, ( in s n L) Casa erosului pri- 
mărle (.Fels;;-l). 

Calc după m",,11. uarosli«:«. 
Că"ICIll<I, câsrinili, s.t Cazarmă. 
e.asi.r, casil'i,s,JrL Casier. La j\gtl'bic(anu 

.. Cf''i pe dumneavoastră tot vă mai IJ1ătcşte 
erităreste domnu' cosit ... " (Opere, X, p. 218). 

Din germ. Kassier, idetn. 
eădce\ eăcici, s.t. Vrabie (Mlcăsasa). 
.. ădce2 s. (art.) (1n batjocură) Om fricos. 
eileiiri, câcâresc, vb. IV ref 1. A se chinui 

să facă eeva cu lTIi.gahl, fără a avea uiei un 
spor la IUel'lL 

căhM{I" ci'iluW, s.I. Pbcă de tera cotă (Feisa). 
Din germ. f{ae!icl (DA). 

citită, căile, s.i, 1. CăeirilHă J)e care o poartă 
copiii miei; scufj\.,,\. eL g ti g i. 2. Placell Ul, 
La Agîrhiee3Ilu: "Şi omul în lJaiat, care se ri- 
dicase de după uşii. întore1nclu-se spre femeie, 
:.1l'.?iLa un obraz fOŞU, plin, ras proaspit, o 111Tlsta·, 
Iii albii cUIllu·i ('olia şi () cbelie care pornea de la 
fruule şi-i ajungea pînă cIupi; urechi, ca o 
câitâ lucie" (Opere, IV, p. 17:i). 

Ml!lJejos, -oasi!, adj. Gălbejos. 
._. Din câlbează-1- snL -os. 
(,;'\lei], câiciie, s.lJ.' Colt de pîine. CI. (' j r f () i, 

z el r o 11 t. 
ci\lpjH;ş, câlc1ic.,e, S.l!. Diminutiv al lui 

c:llc!i. 
I)in C('i!cÎi suf. -a;. 

( .. h1ii:re, s.f. C,\zan de fiert ţ:u.lcă. 
Lat. caldal'ia (DA). 

{;'i!hl1.d, {ăldâresc" ''''''<ob. 1\( t J' n :n z. şi 
A (se) z;:1!Jăct a (se) tHliln1.d. Ci. C 3_ uŞi. 
z ă li ._. 

Dln erildare srd',. i. Sensul initial a 
fost de ,,<1 J;ea din ,)3 ,se 1'rrl}){.Ha H. 

.iluiiji, căwljeu, vh. IV tril n z. şi l' e f 1. 
(In glumă, afeetiv) A (se) uedijl. 

.- Din limbaj Il] copiilor, prin metatezii 
ae la nilcâji. 

Cămilii\lţ. câmcne!e, S.I!. (înveehit) Cuptor 
In casele ţărăneşti (MihaJţ). 

'-- Ci. cumeni/d "sohă"<rnagh. J:emel1ce 
euJ)tor, sobă" (DA). 

'4!ăJ1ae, cclJ7âci, s,rn, 1. Ciucure luareI cHlw'f. 
2. Ou glulllă} Pcnisul copiilor. 

- Din rnagh. kall.af (Tmn{w,EHvV, s.v. 
canaf). Prohabil forma ulnae este rcfăcuLiî. 
dllpă eea de pl. lllai !.nt!i tn grlliurile 1u care f 
se palata1iza la § (cănu.ţ) şi In care, de asemenea, 
c evoluase la §. Deci, după mas -- mac s-a re .. 
făcui şi un câ!lac -- ctJTw.i. 

lrUlăccl, cănăcei, B.lTI. Diminutiv al lui 
că n a e. La lon BIăjan l "Lucrul mai. gren 
s-a dovedit fi fi inci'iltat:ul ! opind1e cnm la fel. 
Ca.re e dIn dreapta şi eare din stinga? ]I;Ii-a 

colo 
mera 
vochi 
rind 
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-Din cătăuăş i + suf. arlv. -eşie, 
cătămlşi, cătânăş6sc, vb, IV 1 n t r II n z: 

şi t r a Il z , A cătăni, 
călăul, căiănesc, vb. IV. 1. 1 n t r a n z , A 

face armata, a fi soldat. 2. T r a Il z. A muş- 
trului, II certa. ltl ai cătăneşte-l ii i tu [copilul J, 
dacă vrei să le asculte. 

_ Din căfaJlă+suf. -i. 
cătru'ămbi't, călărâmbi, s.ţ. Cataramă. 
căţ luter] , Strigăt eu care se alungă pi- 

sica; cl!-i! 
_ Onomatopee. Cf. germ. Kaize (săs, koez, 

rnosel. kăz, ldern) (DA). 
eăţeănă, căie!«, s.f. (Familiar) Gură rea. 

Moi ţtne-ţ căiaua aia, că toată zua ti-ai tăcui ; 
căţii!, căjei, s.rn. Larvă de albină. 
eăuşî, căusisc, vb. IV t r a n z. şi ref 1. 

A (se) z!lpăei. Cf. căI d ii r i, z ii uşi. 
_ Din căll,+snf. oi. Sensul iniţial a fost 

aeela de "a bea cu căuşul", apoi "a sc îmbăta". 
c,ăuşit, -ii, căllş iti, căuş ite, adj. Zăpăcit, 

buimăcit. 
CIlRcanau sg., vezi cecănău. 
ceiisIă s.f. Şasla. 
eeeăni\.u s. sg.. Mînie, supăl'are. (În Il x p r.) 

A-şi face cecănău = a se suprlra. A fi cu cecâ- 
nău=a fi minios, supărat. [Var., ceacănăll 
(Lunea Tirnavell]. 

- Cf. magh. csiiki'myos "încăpăţînat" şi 
csiJkonos (Tamas, EIIW). 

eeeau, oaie, cetai, cecâie, adj. (Despre vite) 
Cu coarnele întoarse in faţă. 

- Din magh. csak6, iniţial insemnind 
"hel'vorragendes Horn", de nnde şi nume le 
de boi Csâk6 ('ramas, EHW, s.v. ceacău). 

eegli'ill, ceulauă, s.n. 1. Fiecare din bueăţile 
de lemn care prind loitrele in partea de dina- 
inte şi de dinaJloi. 2. (În sin t.) C in/arc (sau 
cîniec) de pe cegIău=doină, cîntee dejalc. [Var. I 
eeau/ău]. La Agirbiceanu : "Pe ceagli!u şedea un 
ficior de rumân şi cinta cu glasul sc.ăzul." 
(Opere, VI j). :310). La Ion Brad: "Nicodim 
mîna alunci boii, ti plesnea eu biciul, Indem- 
nîndu-i la deal, de pe ccglău" (DF, p. 239) . 

 Din magh. csall6 (DA, s.v. ceatliiu). 
cei, cci(esc, vlJ. IV t r a n z. şi il b sol. 

A rnln!l vitele prinse la jug de la stînga la 
dreapta. Cf. c h ema. 

Din illterj. cea. 
ceHor, reitări, &.ITl. Pcl.itor (Jidvei). CL 

c e l' ă tor. 
- De IrI cei ,,('cr" suI. -( i)lor. 

eclM, cdtzi, s.m. ·M.em1Jru al un{i familii; copil. 
- Din magII. cseled, idem. 

cClluşârc, s.n. 1. Leş.kr, 2. Bl.lcat:l. 
care se duce mîncarca la vite in 

FaUi de !.nasil din pînz[i (Blh, Cl'tl>< 
chmeluI de .Jos). 

.. ,,- Dln cennşâ suf, -ar. 
r.r:;e;n.{]şi\ :;;,f, (In s! tI L) Cenv.şd vie·-::.:spuzii. 

><- CI. germ. glz1hende Asche "spuză", pro- 
priu "cenuşă care arde, cenuşă Incandescentă". 

eerător, cerăiori, s.m. Peţitor (Cetatea de 
Baltă). cr. cei tor. 

- Din cer (ind. prez. pers. I sg. il vb 
cere) + suf. -ăior, 

eerbie, cerbii, s.f. Pielea ce allrnă la vile 
8U b grumaz; cerbice. 

-- CI. cerbicc<:Jat. certii», -icem, 
eernetorfe, cernetorli, s.f. Vopsitorle (Mică- 

sasa), CL f e şti t ° a r e. 
- Din cernilor "vopsitor" + suf. -le. 
eeteră, ceter, vb, 1. 1. T r fi 11 Z. (Figurat). 

A bate la cap (pe cineva), a vorbi mtruna. 
Tacă-ii gura şi nu tnă mai 101 celera la cap! 
2. Ref 1. A boci. Ce le toi ceieri acoto, laci 
şi şterge-le la ochi. 

- De la ceferă. 
cetvăli'iu s. sg. Ceartă mare, sfadă. Iar () avui 

(sau o fâcul) âştia cefvâlău la făgădău, }luma 
că nu s-o băiat. CL ci o t v ă, fI a 111 ă. 

ceiir, -:1, cezIri, ceure, adj., s.m. şi f. 1. Saşiu. 
2. Chio!'. 

_. Din ser. celr (DA) "chior, orb" (vezi 
şi Gămulescu, ElemeJlte, p. 106). 

ceureşte adv. (în e XI) r.) A se uita (sau 
a privi) ceureşl e = a se uita (sau a privi) cu 
coada oehiului (Glogoveţ). 

- Din cerzr+suf. adv. -eş{e. 
eheauII, -ă, clwcmni, Clzeall11e, adi., s.m. şi f. 

Zăpăcit; scos din minţi, nebun. La IOll Brad, 
"Umbla ca ci1eaullă de cap" (DF, p. 167). "Ai 
h;'\.tut-o, mă, pe fată de-al Jăsat-o c!zeazml1. 
Toate minJil!) 1,,01' sărit din eap" (DF, p. 
237). Vezi şi LM, p. 187 şi UD, p. 311. 

- PosLverhal din clzeunl "a el1ioti", "R se 
îmbăta", care, la rindul lui, este de origine ono- 
matopeică (DA). 

cheie, clzefi, s.L Perie de ghete, de haine, 
- Din magh. kefe, idem (DA). 
t!llefel(u)i, cllefel(ui)esc, vb. IV t r a Il z. 

şI r c f l. 1. A (se) peria. 2. A trage euiva o 
bătaie. 

Din magh. kefel, idem (Tam{ls, EHW). 
cbeHeu, cheltdaul, S.l!. Coş de llulle (Cergăul 

Mic). 
__ o Din magh. lolt6 (Tam{ts, 
chemil, chem, vb. 1 t r an z. şi a b sol 

A mina vitele prinse 1?l. jug de la dreapta .la 
stinga. [Ant.onimul lui a cei]. 

oIHnleş. c]zenlcşi, S.lll, (îl1veehit, mil.) 
Ofiţer. 

-" L)in magb,. (jnl..'entes jvolul1tar(; (Tarnas" 
EHW). 

dlcm:â, cllCunesc, vb. IV t r a n z. 
(pe cineva), a scoale din }d.ÎlI1 
{ăcut copiii ăştia, alJlHUI de cap. 
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s,l, (Har) Chitan!:l. 
s.n. (De obicei In 
Broboadă (MihalJ). 

s. f, Cbeuloure (FeisOl). 

scurti" 

vită de /vie. 
(Hal') CioraJ). 

Sacile!! "ciorapi 

ehtzâş, chizt1şi, s.m. Flăcău care conduce 
hora (Bueerdsa Grmoasă). Cf. h il' ii u. 

- Din magh , kezes .Burge", "Gewahrsmanl1" 
(Tamâs, ElfW, s.v, chezaşş, 

ciacflll, eiacâuă, S.I!, (fl1vcchit) Şapcă de 
paradă, care se. folosea tn armata austrn- 
ungară (Jidvei). 

- Din mavh. csâko, idem (Tam{\s, EHVi, 
s.v , ceacăui, C' 

dlfirc:ă s.I. Poşircă, 
. Probabil contarninare între ciţjliir "vin 

de slabă ealitate", "vin de poame" «magh. 
cstţjer, cs[igiil)+poşircă. Forma eu b se explică 
prin falsa regresle, In gmiul local [;j i>iJ. 

ciqi, s.f', Macara ; scripete. 
mf:gh. csir;o, idem (DA). 

d!lh{jn, eig/lin!, s,m. PHIgoi (Paf!ls major). 
d:naş, "dl, cinruji, ein.oşe, adj. lJine filcut, 

frlllTlOS. 
DIn magh. csinos, idem (DA). 

dnoma tO{ll'âî S.l!. Cinematograf (BEa), 
eintirimb, CÎntirimDC, S.II. Ci mi tir (Cl'ă- 

eillnel ul de J (5). 
eiIlth'im, eintirime. S.l!. Cimitir (GlogoveL 

Mieăsasa, .Jidvei, Valea Lungă). 
dnle.yi, ''-'ln. (Mai dermllt) COJll.iiş. 
magh, k6n.tiis (Tm)1{ls, EH.W, s.v- 

cinlăş), 
eioHe interj. Cioc \ (În c x p r.) A da c!(){lC= 

a clo(')1 i ((JllII la paşt i). 
." Onomatopee. 
doiica,boiiea interj. Cioca-boea! Cioilca- 

bonca [a fereastâ/Descllicle llşa nevaslâ I 
Onomatopee. 

(,joliie s.L sg. Acioaie. La Agîl'hiceanu, Opac, 
lII, p. 230 şi varianta acioaie (FDţN, J). 21.). 

CI. it. <Iedaio "otel" (IlEM). 
eio3p interj, Cuvînt care i;inită bătaia din 

palme. Şi! deodalâ danp şi e'l! [Pronunţat: 
Cqp.l. 

dobo s. Soi de 
(Jloei, cioci, S.111. 
,- Din germ. 

(DA). 
l'io!eă, doici, s.L Ceueă, stancă. 
_. Din lYlagh. cs6ka (DA). 
c.iololt6{ 8.n. Bucată de carne de porc. 1'/ e-o 

dâmit jllPÎml !J(l.zdă (-OI! dar,leu,a. doilNI dal',/ 
C'Otl colac mîndru şi {nI/IlO.'!,! (>on ei%boc 
lioc de porc (Valea Lungii). 

- Probahil (Jreatie spontană din cio1un+. 
laM+suf. augm. -oc (DA). 

dolomiillii s.f. sg. Porumb semănt des, 
care se coseşte ca nutret. 

--. Din magh. cwlamâde, idem (DA). 
dllmJlI,c,u, c!oInplr'ie, 8.:1. B,ucal (<le scl1d:n·.ă). \Jn.!cata ffHuasa cu radac',lna 

în Il{(mînt din trunchiul Ulmi copac ... ". 
dJion, cioânc, S.ll. (In limbajul copiilor) 

Picior. 

-. De origine onomatopeică. 
,o,lliflu, cl1ifli, s.rn. Chiflă, corn. La Ion 

Blăjan : " ... să-i aduci un păhărel de alaş eu 
rum şi un chiţlu lung, indoit ... " (Omul, p, 85). 

-. Cf. magh. kifli < germ. Kipţe] (Tnmăs, 
EHW). 

ellil:nr, -ă, ehtlaoi, chitaue, adj., s.m. şi I. 
Schilod; bolnav de picioare, olog. La Agtrbt- 
ceanu : "De ctte ori I1U i s-a Intunecat sufletul 
clnd vedea pe alte mame că mai pot glumi cu 
cite un cliitan in casă" (Opuc, III. p. 3(7). 

_. Din bg. kil.au sau ser. kiiav "cu h ern ie , 
vătămat; slab, rău" (DA). 

ehtlăvi, chilăoese, vb. IV t r a n z. şi ref 1. 
A (se) schllodl, a deveni chtlav. La Aglrbieeanu 1 
,,11 duseră in plvni1,il şi jandanlliÎ i·au dat n 
hătaje săA c1dWvwscă" (Opere, VI, p. 250). 
"Aşa ş-a astupat I păriiul priipăsUos eal'C 
trecea prin mijlocul satului In l'îpile căruia 
multe vite s-au chilâ7lil ... " VI, p. ti). 
Vezi şi Opae, X, p. 183. 

- De la ehilml. 
dli!omHăr, chilom!:tâl'i, .5.m. (Rar) Ei!o- 

metru (Valea Lungii). 
- .. Din germ. Hilomefter. 
r]lindell, cliindeâllâ, 8.n. Ştergar, prosop, 
- Din' magh. kendi! (DA). 
chIllilisi, chimlisJsc, vh. IV t r a n z. (Com· 

plementul indică pieptare) A broda. 
_. Din Il gr. kenf6. kentizo (DM). 
ahlnomoto!ll'M, c!lirwll1o ogl'âfc, 8.n. Cine' 

nUl lograf (Feisa). 
- Din cinematograf, influentat de germ. 

Hino. 
ChJ.Ol:Iăi \111. IV In t r a n z. (Despre maţe) 

A el! iOl'ăi. 
- Onomatopee (DA). 
ehiot s. sg. (În c x p r.) A. ajunge !It' chiol1l1 

salu/ai sau al lumii " a ajunge de rîsul lumii. 
- Din onomalopeea chiu + suf. -01 (DA.) 
eMil, chipuri, ,.n. rolografie. (În e x.p r.) 

A se lua În chip.c" se fotografia. 
cbisc, cfllsWI'Î, s. n. Cană (de sticlă s"u de lut). 

CI. c ii il e e li, c il j s c o a i e. 
cWscoale, cl!isc6i, S .f. Cană (de sticlă sau 

de lut). Cf. că 11 ce u, e 11 i s c. 
- Din chisc + suf. -ooie. 
cllişlIlauă, c1li.afârul, s.r. Partea cea ma 1 

umflat,l a butucu lui rotii, 1.n care sînt. J'::icute 
scobîtul'ile pentru sJ)ile (.Jidve.i). 

- Din magh. kisafa, idem (TfHl1{IS, EHW, 
p. 210). 

ehişarfiiu, chi(Jrf(mâ, SI1., 
fam'i. 

chitall!ie, chU(ml ii, 
cllitin{m, cMUnCie, 

sili t. chilincu gros) 
dllillătO:lre, cMuă ori, 
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co p iilr.r 

ciuiIlursl6Je, s.n. 1Illstuitor. 
e 1 11 tU li r 1 ă u, Ş t r o l!l f ă- 

esul ni, csiicsiit n! nH şedea ,( (în lhnba (DAI. 
elul', ciuţt, s. m, Om de 11 im il'. Du-le butl e-t: 

'-adunâfură./ Te-aui inuâlot 
a iubi//)"-acul1z mă las a dori, La .L\glrbieeanu 
,-- :\1' trebui till seornlrn un 1Hotiv penLI't1 
dnu11111 tău la. BUCllrc(..;tLdilcă ul avu t 
sii te intJlneşti În tren cu ciuţul n('cLt de lo 
p1J-ţall" (Opere. X p, 277). 

1'1uf;\l11 s.I. POl'eci:î. Tol oiuti arc () dllfalâ in sai. 

Derivat Postverbal din ciufu l! .. a-şi bate joc de cincva''. 
einj'ii!l. ciufşâguri, s.n. PoreclA. 

Din ciuţs: suf. '(jug, sau direct din magh. 
csziţ:âg ('l'am{,s, EIJW). 

eiuÎu!(II)i, cilltul(lli)esc, vb. IV t l' a Il z. 
J. A prinde (pe cineva) (le J)ăl', a trage de păr, 
2. A porerli, a hatj oeori. 

- Din magh_ cscz{ol .. a batjocori" (Tamiis, EHW). 

{!luilll(U)it, ·ii, aclj. 1. (Despre J)ăr) Zbll'lit, 
încurcat. 2. (Despre oameni) Batjocorit, frlcut de rîs. 

-- Vezi Cill{U/(ll)l. 
llÎIllJlI int.erj. Strig:it (adesea repetat) eu 

care se cheamă lJlll'cU. Ci. t i g ă. 
' .. Probabil onornalopee. CI. şi magh. dia l.. 

eSt/[la, idern (R. Todoran, MeD, 1. 1). 62). 
ciubă, cit1fle s.f. Manechin care se]}une la 

poarta lUirilor (Bucerdea Grînoasă). 
'-- Din germ. Scheuche (V. Arvlnte, SCŞt. 

[aşi, Seria III. Stiinţe sociale, an. VI. 1\155, 
!lL :1---,1, p. 235":".2:Hl). 

(iumul'lân, cilllllurlâuă, s.n. Mllsluitor (ent- 
cillUelul de ,Jos). CI. ci u m urs 1 ăn, ştrOlllfăuitor. 

- Din ciwJ1uzlâu, CiUllluslău, idem « llUlgh. 
csiJmiJzs/o, idern (eL . Tamâs, EIIW), prin apro. piere el e cillllwr/i. 

CiUIUlII'lufl, c!llJlUlr[uicsc, vb. IV t r a 1'1 z. 
A zdrobi strugurii eu ei u rn urI ă u 1 (eră- 
cillncllll de Jos). CI. Ş t r o rn f ii Il i. 

- De la CiZllllllr/âu. 
cÎllIllurlui", cimmlrlUi{;sc, vb. IV l' e f t. 

A se 1mbolnăvi de prea multă mincare. 
- Din rnagh. cSiimiil'lcni, idem (TamAs, EHW). 
eiumlU',h1u, 

(Mi/mIt). Cf. 
nit o r. 

--- Contaminare intre ciull1l!rlău şi ciu- musiriz/. 

fiung.an, -ii, Clrul!}Qni, -C, ari],} s.ru. şi L Ciung (Fe:isa). 
Din ciurw+suf. -an. 

elillla întel'j. 1. (A.desea l'cŢJetat) Cuvînt 
cu care copiii sînt indemnati Sil facă haie, 
Ciup!l-n oalâ! Piele goalâ! 2. (În c x.p r.) A face cillpa=a faCe baie. 

ci(lllă s.f. Albie folosită pentru a scălda 
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Dln pictor, prin trunchiere (eL şi arom. 
cior "picior") şi prin transformarea lui r in il, 
ştiut fiInd că r este consoana pe care copiii o "Invatii" eu cea luai mare dificultate. Vezi 
V. Frăţilă, LR, XVI Il, 19GH, nI'. 5. Il. '18G. 

clone, eloâneă, cionct , ciouttce, adj , J. (Ilcs .. 
pre şerpi) Filrt'i coadă 2. (Despre (W,- 
meni) Ciung. :3. (Despre huză) TăinUi. (Felsa). 

_. Din rnagh. csonko "IIllltilat, ciung" (DA). 
eluniil'omâni, ciondtomâncsc, vh, IV ref 1. 

(r cei p r.). A se lua ]a ceartă, H se sfidi. 
Din ciotulăn i + hondromăn ţ (1)1\. S.\I. ciondâl1i). 

eiout. (ioHnl:ă cionţ i, tio6n!cr arlj , Ci un l.. 
elontă, cionl, vb. 1 t r a n z. A tăia cap ătu] unul lemn; a dUlltL 
_. De la dont. 
eiorcoş, -il, ci6rcoşi, ci6rco\lc, adl 1. Saşiu. 

2. Chior (Feisa). CI. ce u r. 
cloroilei!llă s.f. sg. Noroi, tină moale. [Val'. : 

cioro[leancâj. La Aglrbieeanu: ..... IIUU·NI d" 
noroi şi ciorofleancă ... " (Opere, IV, p. 62, eL 
Opere, V, p. 26,) ; VI, P. :l90; VII. Il. :)28, 32\l ; 
VIII, p. 10'2, 217; IX, p. 34). 

ciorofICllneă s.L sg" vezi eioroflc:wii.. 
cioronosJlor s.n. Substantă chimieI] rolo- 

sită la stropitui viei (.Jidvei). [Var.: ciorollos- 
prah (.Jidvei) J 

CiOfOllOsJlrah 8.n., vezi CiOl'OIlOSJIOl'. 
(iol'săi, ci6rsâi, vh. IV ref 1. A se 8l,<I['- pina. 
- Din întel'j. ciors "onomatopee ce imiU!. 

zgomotul produs de tll'şJituI opineilol' pe jos. h1l'ş" (DA). 
(,lors01 adj. 1. Murdar. 2. (S,lbstanUvat) Tigan. 
__ o Din clors+suf. -oi. 
elotlă s.t. sg. Munime. S-o strins o ciotul! de 

copil (Feisa). Cf. ce t v ii 1 ii U, fI il m ,1. 
ciovft1e s.f. pl. Unelte, scule. 
- CI. ciolJeiLl, "vase (de stînă) de lol soinl", 

derivat din $of ( < gcrUI. Scllar! "dubllr") prin 
suf. -ei sau din germ. Se/wt!el, idem (DA). 

CI}ICI1, cipci, s.f. Dante.!:'\. 
- Din magli. csipke, idem (DA), 
elstit, ./1, cistiti, cislile, ad,i. Cinstit (Mihaltl. 
- Formă Illai apropiată de etilllo!l : cisti < 

v. 51. C!slili "a onora" (DA). 
citernă, ci/h'ne, s.L Cauca (MihaIt). 
- Din magll. csa/oma (DA, s.v. celîrllll). 
cIlov, -ii, citOlii, ci{o!Jc, adj. Săufil:os, Intreg 

(la minte). Cf. a b, i 1) C 11. 
-·Element de origine slavii veehe. CL lJg. 

eitali, se!'. citav. în ee Jll'iv(şte sufixul, acesta 
s·a modificat -all/·ou, ca ln (:OŞCOlJ, hilpo!J 
(hi/pau) (G. Nlih:iWi, fl.S, IH, 1\l58, p. 6:1.). 

cjubiJii, ciuble!, s.L ŞaJ)c.l. 
cinea vb. lin t r an z. (Mai a Ies in lint. 

naj li] copiilor) A şedea. Ciw:rl CI( mama 1 
eL ciuci "a (se) (pc vine)", c-lrvi:n't 

din graiul copiilor si. (;Ueati., magI!. csu- 

i 
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copiii. Hai să-I bage mmna-n ciupă ! 
- De la dupa. 
dUlH}!';'I, ciiipăr, vb. IV t r a n z. 1. A 

paşte. 2. (Figurat) A trage o bătaie (cuiva). 
La A!,ÎLbi,'eann : "Pilclll'i de oi ciutiara tt iarba 

ee tncottlse lJC viii" (Opere: V, p. uO) 
Din magh. csiperezs (c8iperizs) "a ciupi" 

(D}\). 
eiulwli, ciu pelesc, vb. IV t r an z; A cu· 

răi·a de pene, a j urnuli. :lm ciupciil gâilla. 
Diu rnagh. csupal "R smulge" (Tamâs. 

EHW). 
elurdi, ciurdesc, vb, IV tril n r.. A bate, 

a trage (cuiva) o bătaie (Fetsu). 
CL 11 ciorli "a se certa, 11 se sfădi". 

('iuŞt{lf, ciustâre, s.n. Şiştar (Blla, Crăciu- 
nelu] de Jos). 

cII Inter] , Cuvint care Imită zgomotul făcut 
de Invit ura cu pumnul. Ci!" ciieoa la spinare 1 

eliăi, ci'{ăi.. vb. IV t r a n z. A bale, a tra- 
ge pumni. 

- Din cîf+suf. -ă1. 
eîllceu, cinceie, s.n., vezi CKllcell. 
(jlltăl61', c.1nttd6ri. s.m. 1. CÎlItrtl'et- la h!sc- 

I'iCJol (Ccrgăul ./vrie). CI. g () r n i c. 2. CoHu- 
dălor. 1,a Creiciun ... ieraL! doisprăzăce CÎntă- 
tori, ea cum ierau la Hristos doisprăzăce apos- 
loii (CergăIII Mie). 

drt,ăiit, -ă, ac!j. (Despre alimente) Plrpălil 
(Cetatea de Baltă). 

dr!M, c1rfoâie, s.n, Colţ de pline. CL c ii I- 
lO I 1, z el r () Jl t. 

eişlifj';, cîştig, vb. 1 t r a n z. A procura. 
La Agll'bieearUl: "Catarina ştiriei dt, la notar 
dacă lntr-lldev,'il' el i-a ciştigat V cronicăi adresa" 
(Opere, VI. p. 138). 

ciUnel adv. Cătincl. Omu cau-i năceijîl! 
11 Cllnoşti de pe pomit,ICei porneşte cilinel,/CII 
ndcaZll dupâ iei (Iclod). 

clanctă, clanete, s.f. Clarinet. [Var.: gla- 
nelei]. La Ion Brad: "Apăru şi Gligol' vinle- 
leruI, eu claneta lui şi Cl! un fll1ier mare ... " (DF, 
p, 441). "Numai clane/a şi fluiera lui li-ar ma i 
lipsi" (UD, p. 21). 

elăeau, cldcuni, s.m. CIăcaş (Feisa). 
. _- Din clacei+sllf. -aJl. 
de;jl!('ă, climce, s.f. Creangă, ramură. [Var. : 

cleangii]. eL e J e () a lI! b l. 
clciiuftă, clengi, sof., vezi C1Cllllcă. 
demă, cleme, s.1. Femeie proastiî. 
elenUlqJii, clcnglltt:, s.f. Diminutiv al lui 

clcallgii. 
.- Din cleangâ-I .. suf .-uNi. 
(:leoarnbă, c/eoambe, s.f. Creangă.'; CI. 

ele a Il g ,1. La I011 Bliijan: "Ti-ai tăiat 
singur cleoamb(l ele sub pieioare" (Omul. p. 226). 

-.- ef. şi i!l'O!ll. clembâ" lelUll lung" <. v. si. 
kl (ll\l.lii, lJ<lstrat In rusă eli sellsul de "I(nel:c 1, 
Holzkliitschen" (G. Ivăneseu, HS, XVI, 1 D1i8, 
p. 38) sali s{Î,s, RlompJlL (,, gcrm. ElumpCll, 

luai vechi Kltunp«, Klotnpe .Lutuc, olăciuClt{') 
(DA). 

eli,\olnb"ilţiL clcombuţ e, s.t Dtminut.iv a 1 lui 
el Ee o a 111 b ă. 

Din cteoambă-i-svii . -111ă. 
didu s.n., vezi dlein:'i. 
eileiniL ciicine, sJ.Mîncear, mlntean. [Var. : 

clicin (Cergiiul Mare şi Mic)l. La Agtrb iceanu , 
"Oamenii purtau caeiuli şi clicine peste p lep- 
tarc" (FDCN, n. 12). 

- Din săs, Klidscken (rostit şi klitsn, din 
germ. Kletdschenş, dlrnîrurtlvul lui ]{lid (·=gerrn. 
IGeid) (DA, S.V. clictni, 

cloăpă, cloâpe, s.I. Pleoapă (Cetatea de 
Baltă, Mlcăsasn}. 

_. Din pleoapă prin dislmtlarea p ... P'i>C, .. p 
sau poate şi prin apropiere de clapă. 

clupsă, clttpse, s.I. Cursii (de prins animale). 
(Figurat} La Aglrblceanu : ,,1-0 plăteşti cu 
bani chiria, faci contractul, 11 iscăleşti şi sasu-l 
prins In clll,Psei 1" (Opere, IX, p. 20,1). 

-, Din germ. Rlux, idern. 
coadă, coâde, s.I. (La ])1.) Hesluri de grăunţe 

şi spice. f;lră hoabe rămase după treierat. La 
Aglrbiceanu :' "într-un colţ al poduluI, intr-o 
ladă veche, pusese, Inainte cu trei ani, nişte 
secară, nişte ('oade nefolositoare" (Opere, II!, 
p. :372). 

'_. Lat. coda. Pentru sensul de aiel, cL şi 
portug. diaI. cmmfla "rfulliişiţe de paie pe 
arie", log. lwale "r:IIl1ăşiţc" (DA, s.v. coadă), 

eoiistăn, coastiine, S.u. Dnlap (de haine), 
scrin. 

-- Din germ. Kaslen, idem (DA, S.v. 
castân).  

coaşă1 sJ. (Invechit) tancîl. (de credit). 
() luai bani din coaşă. I . 

._- Din magh. kassa ("'" Iwssa) (Tamas, 
EHW). 

coiişă2 s.f. sg. Spi!lae. 1-0 {ras cîtloa pumni la 
(in) coaşă. ' 

- Probabil trunchiere din cocoaşă. 
cobără, c6lJere, s.f.l. Coviltir. 2. (In si Il t) 

Casă Cll coMră ,= casă fără tavan; magazie 
(Feisa). 

- Din siis. Kobar, lelem (DA). eL şi magh . 
'dial. k6ber, idem (Tamas. EIHV, s .. v. cobă.r). 

coMă s.f. Cohză (Jidvei). 
coeellit s.n. Sfirşit. Cind 11 coada ocacului, I 

Coccllitul grîului, f Sfirşit/!l pâm/n/ului (Ceta- 
tea de Baltl, Folclor din Transilvania, IV. 
p. 27). 

_. D.in conc€nit "sfirşit" < c01!ceni "il sflrş!, 
a pune capăt" « v .sI. konlcaml, pal'tieipiuI 
lui konicali "a sfîrşi", sau din kOIltCilHl "sfîrşit"), 
prin disimilarea tolală a primului n sau printr-o 
etimologie populară, prin apropIere de a coace 
(vezi Friiţîlă, LE, XXVIII, 1979, nr. 2, p, 
158--159 ; idtm, Timaue, Il. 204-2(5). 

"m,{l'ţl s.pt Un soi de duperci cornestihlle .. 
La Ion Brad: "Stina se afla mai jos de şipoL 



16 

2. Vas de Iemn care se foloseşte pentru 
rnăsurann cercaleloj-, egal cu 1 kg (Cergău 1 
Mic). Cf. C 11 P ă, La Ag!rbiceanu: "Ce erau 
două copuri de mălai pe an de fiecare casă 1" 
(Opere, III, p, 23,1). "Astfel satul Măgura 
rămase tot pe lîngă dascăllll Partenie, care 
lua eit căpăta ... un ('OP de vin, un pachet de 
tabae" (Opere, IX, p. 206). "Ce folos de toal.ă 
miscarea lor dacă acum nu an un con de făină 7" 
(Opere, IX, p. 259). . 

-.- Din săs. kup "Kal111C, ein langes irdellcs 
Ge1ăss Ce", Kopf). hdlzern« 'VaSSCl']{Hlme" (DA). 

f'Alpenea!:I, copcneţe; s.t. Cutie (de chibrituri, 
de cremă de ghete). 

CL copate, capăifă (DA). 
eoperemrnr, copercmtn{c, s.n.j Capae pen .. 

iru vase de hUc!lhlrie. 2. Holu]ă (la gcmmchl) 
(Crăciunsln] de Jos). CI. c <'1 r i g ă, f e <l eu. 
. - at: . :;oolei!c:lt.l1In, -i "luliş, capac" (DA). veZI ŞI Frallla, TlI'IWIJC, p. 1 i'. 

coperi, caper, vh. IV t r a n z. şi ref tA (se) 
acoperi. La Aglrbiceanu: "Copere-ic hine cu 
ţoIul ... " (Opere, IX, p. 212). 

Ilopm'lş, coperişc, 8.n. Acoperiş. La Aglrbicea- 
nu: Opere, VII, p. 394 ; IX, ]J. 19() ; X, p. 48. 

eopil'şill1, mpil'şâWi, COjlÎrşeie, B.n. 1. Sicriu, 
eL .i g h cab. 2. Capaeul sicriului (Jidvei). 

.- Hin magh. kopOI's6, idcll1 (DA). 
cOllturl s.f. pl. 1. Puroi. 2. Uscături. 
. - Lat. toetura, -am (DA). 
cOl'iijie s.t. sg. Curaj; voie bună. Oma la 

ospăj ii cu tomjie. La Ion BIăjan: "Dacă mli 
aseulţi şi-i avea cllra,iie, scapl tatl-tău" (Omul, 
p. 52). [Var.; cura,iie]. 

('oriităr, corâlâri, 5.11]., vezi mUatm'. 
corbaci, cOl'bâce, s.n. Biei de curele cu care se mînă caii. 

- Din magh. karbdcs, ldem (Tamâs, EHW). 
cOl'dC!!, cOl'dele, s.f. Coardă la vila de vie 

(Cerg,'iul Mare). 
- Din coardă +- suf. -ca. 
cordiş adv. (Despre felul dl a privi) 

Pieziş (Fcis3, MihaIţ). [Var.; coldiş (Valea Lungă)]. 
- Din coardâ .J- suf. -iş (CDDE, :J80, s.v. coaJ'dă). 
e6riă, corte, s.i. Coş cu Ioarte. La Agîrbieeanu: 

" ... femei cu desagii plini în spate, cu corfe 
.In lIlîini se zăresc tot !!lai des apropiindu .. se 
de vreun grup de secerători" (Opere, III, p. 76)_ 

- Din săs. Ror!, «germ. IiI. [{orb), idem (DA). 

codiţă, cortite, s.L Diminutiv al luI e o l' f ,1. 
La Agîl'bicemm : " ... Elena se furişă In casă 
şi aduse o cort/ţel l:otundă acoperită e-Ull 
şCl'vet alb" (Opere, IX, p. 18:3). 

-- Din carta + suf. -i!{'i. 
cor.idon, cOl'idoânc, S.ll. Coridor, pridvor 

(Cel'găul Mare). 

280 VASJLE mA ŢILA 
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fu drum spre ea, Maria ti arătă nepotului ciuper- 
cile albe, Ieşite după ploi. - Astea-s lmnc 
de mincare ... Le zice coctrţt.,» (LM, p. 102). 

eoclăte, eocleti, s.rn. Ciorchinc de strugure de 
pe care s-au luat JJoabele (Bucenlea Gl'1noasă). [Var. I corleş]. 

eocuă, cocnc, s.r. Bucătărie (Feisa). Cf , 
b o a c il n il, c o mall d ă, con i e, 

- Din ca/mă (v. sl. Imbina), apl'0Yliat de a Coace (cf', D.A). 

eoeur, cocoâre , s.n, Cucul. 8-0 lovit la cap şi t-o ieşit lin cocor. 

- Probabil o variantă Illorfologică fi In! 
cucui (derivat CI1 suf. -tt i din coc, Idern, iar 
acesta din lat. COCClIlJl "simbllre, bob", eL 
POPUhlS> popor ) (DA). 

cocoreiiză, eoeoreze, s.r. Un Icl de plăcintă; gogoaşă (Jidvei). 
-- CI. cocoradă, numele mai multor feluri de plikinte. 

cocoş, coc6şi, s.m. (Mai ales la pI.) Florieele din boabe de porumb. 
eodorf.;;tt\, cododşti, s.l. COdirişte. 
coHciir, cOIăcârÎ, s.m. Feciorul care 

zice mulţumita la colindat; colăcer (Valea Lungă). 
_. Din colac '1- suf. -ar. 
eoJilfş:;adv., vezi ClIl'diş. 
ooJenl S.i. Holert1.' 
eolibuţă, coZiMie, s.f. Diminutiv al lui c o Ii b ă. 

floHru:in 5.11. sg. TencuiaM (UHa). Ci. vă c ă- 1 a ş. 

colOl', colopi, s.m. Damă la jocul de cărţi numit În colopi. 
'- Din magh. Jcalap, ideIn. 
co/U{md;l, comânde, sJ. (Învechit) 1. 

Magazle, baracă. 2. Bucătărie de vară (făcută 
mai ales din lemn). Cf. Il o a c il 11 lI, coc n ii, Con 1 e. 

-- Din germ. ]{ommando (DA). 
eomămlc, comănâce, s.n. L Pillăric făcută 

din paie. Las să joc că n-am copii I Sâ le cumpăr 
pălării / Şi la {ele comănace, / S(l zică că lUl 
le place. La Ion Brad; ,.Era desculţ şi IJe cap 
purta un comânac de paie" (DF, p. 150).2. Cap. 
La Ion I3md : "Vai de comăllacul lo1'"." (DF, P.25). 

cOlldol'ăş, condor6şi, s. m., vezi c!lIufl'ăl1a ş. 
cOJldrăniiş cQlld/,{lllaşi, ;;.m. Violouist secund 

(Lunea Tîrnavei). [Var., cO/1doraş). 
-- Din condrăni "a secunda la muzică, il 

acompania" « magh. lwntrullli, konfol'âlni, idem) -1" suf. aş. 
COllie, cânii. s.f. Bueătă1'ie de vară. Cf. 

c o e nă, e o m a il el ii, b o il că n ă. 
- Din magh. ]Wllylw,idem. 
eOll/im{t S.lI. Păşune (Fei sa). 
eOIl;l!ltV;'i, conzArve, s.I. Conservă (Lodroman). 
cop, c6puri, B.U. 1. IV1ăsură de capacitate 

pentru lIehide, egaM eu 1 litru (Cergăul Mare). 
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sufix de 

suf. -eş (=, -aş). 
COloi, m,otn.n. 
prin schimb 

nu : ,,- Aşadar, a venit aşa, pe văzute numai? 
- Da, cotăioare deloc l" (Opere, VII, 
p. '149). 

Din cota ,,<;iÎuLa" .+ suf ... ăior, 
eot,,'î, cOtce, s.I. Minge. 
- Ci. v. sl. kotiika .,.pisică". 
colclil'c(a) s.m. sg. (Ironlc) Bărbat care se 

amestecă în treburiJe mII lerestl , 
cotcorozi vb. IV in t rar; z. A cotcodăct. 
f:Qteol'ozH s.n. Cot.codăcit. La Agtrbtcoann 

"Cotcorozitnl gătnllor încetă ... " (FDCN, p. 
cotlgur, cotig6re, s.n. Coteţ. pentru păsări. 

e () t i g are s , c () t r e a ţ ii, c 0 t r .i ne a ţ. ă. 
La Ion Brad: "Găinile ... după ce stropti ince- 
pun'! să alunece de pe frunze, o tulrră toate, 
In fmnte cu coeoşuJ, spre eo1igaJ' şi şopron" (DF. 
J!. 20S). 

eollflal'e, cofi,qârcljc, 8.n. Coteţ pentru 
păsări uma). Cf. cotigar, eotrcaţ{t, 

o t j' j 11 C Ci t ă. 
-- Din coligur 'f 
!!:ot6e, cOlâci, S,U!, 
'. De la cotoi, 

oi/·-oc. 
"O tuei, eoloc{sc, vb IV ref 1. (Despre pisici) 

A ;e Impreuna. La JonBrad: "Nu ştii eii el 
zvlrlea eu bita după Iepuri şi zicea că se c%- 
cesc cu l1lîlele 'li< (UD, p. 3·1-1). 

- De la coloc. 
!:ot]'c:'iţă, mlreţe, sJ. Coteţ pentru p.sărf 

(IIJihalţ). Cf. cot i g a r, e o t 1 g are ş, C o .. 
trJneaţiL 

NII.r1neăţ.ă, cotrilli'fe, sJ. Coleţ pentru 
găiui (Crăciunelul de .Jos). CL c () t rea ţii . 

{:ozae, cozaCi, S.Dl. Cazac. J 
erăI'oş, -:1, adj. ClI picioarele strimpe, curba te 

în afară. . 
m'ăiţă, crăiţe, s.f. (La jocul de cărţi) Carte 

de zeee puncte. 
(,rampijn, crâmpene, 8.11. Tirnăcop. ef. 

să p o i. 
. Din germ.· austr. Kramp(e)n (DA). 
erătinţii, eră/in/e, s.f. Catrinţă. 
('l'tltlţ, ac/tile, S.B. Cratiţă (Micăsasa), [Var. ! 

cuii! (Micăsasa)J. 
ereJlii,crep,,·b. J tranz. şI ref] A (se) 

crăpa. La Ion Brad! "S-o crepal casa, Uite., 
s-o crcfJat. spnse Artimon" (DF, p. :349). ,,'- Tad, 
mel, că-lI crep capul cu cirja asta 1" (RR, p. 

.,Pentru un leu lţ.i crepau deştcle de mundi" 
p.2(4). 

(f'el)ăluI"ă, crepă.turi, s .. !. Crăpătură. La Ion 
Brad: "Că am eu pe cap altele mai mari, UU 
aep{iilll'a asia" (DF, p. 349). 

cretite s.n" vezi cl''HJţ,. 
s.f. Un fel de colnc ce se face la 

j:Jamstas (:\Iicăsasa, ALBT, II, p. 75). . 
CJ·iei.a, aicini, 8.111. C()rCOO'dş (Sintel). l Var 

aillill (Cergăul Mare)]. CL p r li n. 
Din să.,. J(raiclzen (0= germ. J{riecfw) 
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eO:rleş, corleşi, s.m., vezl eoelete, 
!!JorIi, corlesc, vb, IV t r a 11 z. şi ref 1. 

A băga (pe cineva) eu capul sub apă, a se 
scufunda. Cf, j il cor li. La Agtrbtcennu t 
"Se vor carii In hulboaca aceea limpedc pe 
care o face r1uleţul chiar la capătul grădinll 
unde locuiesc '1" (Opere, V, p. 261); vezi şi 
VIII, p. 30. La Ion Brad! "Aici nn-i bohotala 
porcului, mă 1 :li botez, 11 corlesc pocăiţl! pe 
Hicn" (DF, p. 376). 

_. DIn eorlă, numele unei păsări acva tire 
(D.A) 
. cil.rman, cortnane, s.n. COfmtln&'. 

... Din magh. kormanţţ "cJ.rtnă" (DA). 
eormănl, cortnănesc, vh. [V t r a n z. A 

răsluTnn (brnzde) tU eormanul . 
. - De la COl'man. 
eOl'Illojlu, cormojic, aclj. De culoare mnro, 

cărămiziu. 
_ .. Din magh. karmazsin "karmesinrot, lwr .. 

mezinrote, Lede)''' Cfam:ls, .E.HW, 5.'1. carmajin). 
!Ol'il. c6rnuri, s.n. Colţ" La un corn de masei I 

Ji/juri . de miilasâ i ,)-a doilea corn! Jilţari 
de fi-am' I (Idod) , La Agirbiceallu: ,,1n 1l1t 
fom de ţară" (Opere, IV, p, 130) ; ,. ... &e-nvesdl 
de parcă ar fi cpătat un corn de ţ.ară" (Opere, 
IX, p. 211). 

Lat. coma. Sensul se găseşte ş! la aro- 
m:}ni, prC(um şi 1n il'. cor(n), Îll dialectele 
aduale lraneeze, in catalană şi in Slcilia (DA) 
(vczl şi FrăţiIă, TirnavR. p. 177). 

COrolHlllţă, corobf:te, s;f. (La 131.) 1. Poame 
pădureţ.e. 2. :VIere us('ate. 

. - Din cOl'oabâ "porumbă, porumbea, fruc- 
t.ul mărăcinclui" (DA). 

coroji vb. IV ref 1. (Despre os.ie şi roată) 
A se uza prin frecare datorită lipsei unsorli 
(Jidvei) . 

. - Termen de origine slavă (ef. ng. kOl'Ubja 
se "mă Indoi, Inll seovtrdez", uel'. korobiJl!J s'a. 
"a se strimba, a se incovoia", rus. kOl'obi t( 
"H strimba, a IndoI, H lnurvola" (DA). 

IlIIl'Ojlt, -ii, adj. (Despre osie şi roată) Care 
S-H uzat prin freenrc (,Jidvei). 

I\OS(ll't', wson/sc, vn. IV t r a n z. A 1mboldi, 
a da ghlollturi. 

-- 'Din fosor "cnţ.it scurt Intors la virf, 
lntrebuinţat mai ales la tăiatul viţel ele vie". 

coş, c6şIlri, S.!!. Hambar de cereale.; COŞ2f. 
. Din v. sI. kosr (DA). 
e-08ar, coşdri, sJ. Coş de nuiele. La hUl 

BI;ljaJ ; "Ia-l; drngu t.atii, eli dumne,\el ş1 .. a 
răscolit coşoua pînă In j'nnd să·] alcngă pe 
cel mai mare şi mai frumos ... " (Omul, p. h7). 

-- CL co,larâ, idem « magh. kos6r, idem). 
CI. şi ser. ko,ara. 

c6şfJă, coşle, s.f. M1nge (Cetatea de Baltii). 
CI. e Il t e :1. 

cotil, col, vb. 1 t r a II z. A. căuta. 
ttotăt:or -oiil'e, cofât61'i, col(tual'e, S.lH. şi f. 

s 1 n t.) Cotâfor de loc = pc/ilol'. La Agîrbieca- 
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dâbălâzâ{i, dâbâhlzâle, adj. 
urechi clâbâlâzate. Cf. p 1 e _ 

('urle s.r. (În c x Il r.) A merge (sau a se 
'insutaj pe curte ti se 111ula în casa P'U'jHţ.JlcW so\lei. La Ion Brad: " ... Al'tilJ1ouut ... se 
rase «pe curt; il eu o fa tii singl1ri! ia lJ!l rin ţ.i " (DF, p , (lI). 

eU1'1/lŞll1J, Cl1l'ULlş6.qllti, 5.11. Un:bh 
mIII/O dupâ curvuso., (.Jidvei). 

!}in rnagh. ln.uVf1,.,'(igl le/etIl EHW) 

cirli lntci"j. Strigtil eli care se cîlnii..Cf. ţ. i b a. 

Din mag-h. kusz ki (Tamâs, BfnV, s.v, Cllşchi). 

eV:II'!ir,'cvartirUTi s.n, LOcllÎntă cu chirie gaz. 
d:'î. Cind S'o dus la scoală la Blaj '() stat Î/I C().t/f, 
nu la infernat. La Agîrbicemm : "Cautii.ţi alt 
ClJarlir, dacii nU'li Place" (Opere, III, p. l(i9). 
Vezi şi VII!, p. 16, 69 şi X, p. 31. La Ion Brad: 
"Letiţia avea pe masă o poz,! mărită, în rama 
eâreia se ţineau de mînii ea şi Eugenia, împreullă 
cu alte elnci feLe de la "internatUl doamnei 
Veronica". Un cvartil' sever şi destul de scump .• 
pentru ca ţăranii din satele Urnă Vene si! albă 
mai ma re încredere că felele JOI' n-o vor lua 
razna Îllalnte de vrcllle" (RH, p. 41). 

Din germ. Qllarfier (DA). 

da adv. (i'n loc. a el v.) Da de doar, 
doar; poat,; . .')â·l mai C/şfeptâm, da de lJine. 

dllinii, daiee, clăiei, s.L Doică. 

._- Din ser. dajA-a "tWllllii" (Gămuleseu, Elemente, p. 12f». 

dantlst, danlişli, s.rn. Dentist (Biia). 
dăbăliiza vb. IV l' efI. (Despre urechile 

animalelor) A se lăsa in jos, lA se p]eoşti. Nu 
ştiu ce are vaca asia că i s-o dâbălăzat urechile. CL p 1 e c o z a. 

-. Din zâbală cu pref. des-o Din deszăbăla 
"a slohozi zăbala calului", dezăbâla, s-a Iounat 
prin melateză desbâlâza şi debâ/âza, dăbiilăza (DA). 

dăbăhlzat" l'i_, 
P Jeoştit.l1re· nişte 
c () z a t. 

diiIliuş, dâllhişllri, 8.11. 1. Gheţ.uş. Copiii 
.1'-0 dus la clăniaş, câ o ill{Jheţal Tz'rllâvlI. 2. Loc 
li tncd pe care se aluneeă, lunecl1ş. 

.. - Din dâfnâ ,.,a $e llIişca lneoace şi iueolo, 
a (se) legrllla", Cll suf. -uş, dăillllŞ, iar prin 
rnetatezâ, dâniuş (DA s. V. drlina). 

dăl'ahii, clârâbe, s.L Bucată. La Agirblceanu ! 
"Da, îi heteag de-o piLă-ntreagâ şi mal vrea 
lncă () âi!tab!l" (FDC, p. 26). La Ion Brad I 
"Atunci miI duc să·ţi caut o dârabă de slănină ş.1 
ceapă ... " (DF, p. 40\1). Vezi şi IOl! BI.'i.ian, Omul, p. :31, 157. 

De la dâmb « magII. ({arab, idem) (DA), 
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crfeillă. cricine, s.î, [Var : 
crihirră (Cergăul Mare)!. CL p r 11 n '1. 

el'ihln, crititnt, s.rn., vezi cl'Îein. 
i'rihildit eri hine, s.r., vezi i';'1'HlniL 
e:l'i::':C:1 s.I. Felneie sa1>ă de ulintet jJrO:::istfi. 
fr{!nlpin<'i cI'Ill1tpene, s.t. Carto!' 

Cetatea de Baltă. Feisa: Jidvei, Sincel). 
gTlunbănâ Cvlihalj.), grllll!până (l'tl 11 a de, frint!, 
CrăciuTIelul de Jos, Cergăul ]\1are).I. 

_. Din germ. Grllnd/Jirnc (Ia saşi Grwnpil'l'Cn) 
jJJ trat la noi, in parte, prin ll1ijloc:il'e unglltească sau slrbeasc:l (DA). 

«mbie, cubicurş, s.n. Cantitate de material 
(nisip, pietriş etc.) eu un volum de J m". 

c(w.lr, cucăre, s.n. Ochean, binoclu. 
Din germ. J(uclee/' (oc GlIckel'), idcm. 

NU'lItiga. s.n. sg. Cîntecul cocoşuJu i. 
La Aglrbiceanu : "Deodată, de subt fcnastră, 
auzi un ('ucUrigal răsunător ca o trimbite]" (Opere, Ill, p. :371). 

clleuritz, cllcunizi, Cl1cunJze, S.!11. şi Il. 1. 1'0- 
rumh. 2. Loe semănat ClI porumb. La Agirbi. 
ceanu Opere, III, p. ,Hj,l; V, p. 20. La [or> 
Brad: UD, p. 6R, 213, 280; LlVf, p. 85, 
Î4. 231, 2:18, nH, p. 285, ,30G; la Ion Hlil. 
jau, Omul. 1;. 7, :5, 43, 70, 18,1. 

(;llfUi, elit/r, s.L 1. Fcm(;ie care işi bagă lJasul unde nu-i fierhe oala. 2. Babl. 
Din magII. kllfta, kllkta "ajutor de Jlllcă- tar" (DA). 

eilfllă, cIÎ{JI/;, s.f. {De ohicei la pl.) Popice . 
.. - Din germ. RUf/cI "bilă, glonţ" confundat 

·eu 1(cfjel "popie" (DA). 
eU!r!(IŞ, clIlddşi, s.m, 1. Cerşetor, siirae. 2. Ilairnana. 

- Din magh. kOldllS, idem (DA). 
clipii, cupc, s.f. 1. Litru. Cc-a.i bcat, mal 

Vă.âliie ? / Tri c11pe de sin, Mârie (doină 
culeasă din Lunea Tlrnavei). La Agirhicearm : 
"Toată lumea 11 ştia de pe atunei că plăteşte 
hucuros o cupă de vin" (Opere, VI, p. 79). 2. 
Vas din lemn cu o capacitate de 1 kg CIl care 
'se măsoară cerea1ele, făina etc. 

- Lat. cllppa "vas vinarium" (DA). 
copiţă, ellpite, s.I. tJlcică. (Ce.rgăul Mare). 
- Din cupă + suf. dim. -lfă. 
cuprins, -ii, cuprinşi, cuprinse, adj. Ocupat 

cu treburi. La Aglrbieeanu: ,,?\'lul'ina era 
el1prinsă prin curte" (Opere, VII, p. 2(6). 

CUrăjitl s.f. sg., vezi COI'Il.ihl. 
{;\lr:itol', clIrittori, s.m. Ep'itrop (la biserică). [Var. : carată]']. 
-- Din germ. J(l/ra/or, idem (DA). 
Imreoi, C/11'1.:6i, s.rn. Curcan. 
_. Din curcă -+ suf. moţional -oi. 
cu.riidli, cureche, curechi!!]'!, s.n. Varzil. La 

Agîrbiceanu: "Cuţitele tăind lUai mult în 
ceapă, ln cUTeeMuri, în castraveţ.i şi ardei, nu 
mai aveau nici o str1i1ncirc" (Opere, III, p. 2G:I) 

Lat. COliC(lIjlus, -um (e.o caulicu.l11S)., ldern (DA). 
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Dezechflibrat., nebun 
f 1 r c tIc. 
v 1. I t r a II Z _ şi 

dcsumtla. 
det/vri; tietoâr», afij. Da.l or. 

cut arc ) o sut ă de lei. 
drb itorins , neco:ntanlInat cu. ti da. 

,,-Îl. IV ref I. II face datorii, 

.IeseHdA:, 
(Bueerdca Grîn():Isă). 

d.'sfrunnil, 
r e t I, il. 

uefor, 
1 s âetor (Ia 

.- Lat. 
detol'l, 

:1 se tndatorn. 
De la dcioric . 

dt\tol'ie, dcior ii , s.r. Dat.orie. 
-- Din de/Uf +- suf. -ie. 

de!, d,'t!, deţuri ; s.m. şi n, Decllltru [V<lI.'; 
deli]. La Ion Brad: "Ceru acelaşi ((deii» de 
monopol, tăiat cu sirop, ca să il-aibă gust rău" 
(DF, p. cl4G); " ... se lndtlzeau cu cîte un dcli 
de coniac" (UD, p. ::l8). 

.. - Dill magh. dcci, idem (TaIll{ls, EH W). 
diiţi, ddur!, S.I1., vezi dllţ. 
deviis!, devâsesc, vb. IV t r a Il z. A risipi, 

a uu cruţ,.. CI. p r ă d a. () dClIăsit loatâ auer'ca cu 
bealnra. 

-- Din magh. odat>esmi, care a devcn It 
In rom. Il adellesi (N. Drăgallu, DR, IV, 
p. 752 .. -7fl3). , 

diwoea, devoc, vb. r re r 1. 1. A se deşela. 
Vaca o lal/aal pe glleaţi1 şi s-o dClJocal. 2, (Dt'Spre 
talpa de la tncălţ.ă_l11inte) A se desface. 

-- Lat. *de-lIocare = * uoeare pentru uacaTe 
"a fi deşert", e11 inl.elesullui uaClZare "a evacua" 
(CDDE, TDHG, SCHJBAN, D.). Vezi şi Fl'iijjlă, 
Tîrrwpc, p. 179--180 . 

devoeai, -ii. dwocâţi. devocâfe. adj. Hupt, 
spart, gi'lllrit. Are o chimaşQ loatâ deoocafă. 

elez:htăm adv. (Ynvechit) AVeşnic, pentru 
totdeauna. (j vint arafiii din bii(hie orb dl:zâstiim. 

dezg.l.tii, deZ[fât, vll. I r  n. A se dezbrăca 
(Cergănl Mare). : 

-- Din ((1 se) gâta "a se Irnbt'ă(l" + pret. des-. 
dez molJiliz il, dezl1lobiliFh, vh, 1 t r a Il z. 

A dClllObiliza. ' 
djb.l:l, dible, s.f., vezI lUptă. 
dîncnh·;.\aelv. Di.llainte (Cergăul Mare, .Jidvei). 
dioabă, dioâbe, s.t. Putin,! (BUa, Mihalţ). 

CI. b () t iţ. ă. 
dlpl:l, diple, s.t. Vioară. [Var.: diblă]. 
.- CL sef. diple "eimpoi" (DEX, s.v. diblii), 
diIJla, dipiriş!, s.m. Viorist. 
--- Din diplii + suL -aş. 
dircj,t\ dire,lJllă, adj. Drept. 
dil'cpt2, direpiw'i, 8.11. Lot de 28 ari prJmit 

de la sta!. (Cergăul Mic). 
difel'tilH, s.f. Dreptate. 
dilă, d iţe, sJ. (Îl! limbajul copiilor) Minuţă 

(Since1). 
--- Din rlodiţâ «doriă + suf. -iiă) prin 

trunchiere. 
Ilh.lfl,-ă, dEur!i, âillge, 5.111., adj. 1. S.m. Hoit. 

['ilie CU diu{ju (.Jidvei). 2, Adj. Puturos, impuţit. 
Din mag!!. di!g "hoit; puturos, leneş" 

(Tamas, EHW). 

GLOSAR DIl\Ll::.CT.AJ..!, VALE.ll JiVFB:.RIOjlRA -il rlHiVA.VELOR li) 

rllrlnH'ită, dârinvue, adj. Li s.I. Felneie 
strkatfi. Tiătlrnaio aia, anu! noroc şi s-o 
măr it at. 

-'- Din arIj .dărinată 'ldesfrinirtă:'} fenL 
al lui dăriuu « lat. +derrr:«, - are 
p rIn conf u zie CIl darima. 

-(disl, dăunoşi, dotrno/is», a dj , Lacom, 
pofticios. dău nos ca un copii: cum z;eâe ci'! 
n111l('{ J t se ded/'i şi cere, 

Lat. datnnosus , -a, -tun, din dotnua, ··Oc 
(=.: tlainna, -orum J p1. devenit Îen1. sg, al n, 
datunumş (DA). Vezi şi Frlrţ.Hă. 7'irnIlIJC, 
p. 178. 

thH4 lina loc. adv , Direct, de-a dreptuL 
De-acasă s-a tlus de-a una la şcoaiă. La Aglrbi- 
cenUll: ,,- Dacă finul se usucă pe brazdă, Ilu-i 
aşa că poate fj aruncat de-a una în ciipiţ.e, tată '1" 
(Opere, V, p. 208) : ,. ... Indată ce traser!i dopotde 
de ieşire, venirii de-a lina la luncii" (Opere, VII, 
p. 9:l). Vezi ibidem, p. fiI,9, 229, 251, :592. 

deelwri, vb. 1 ref!. A-şi pierde. minţile. Nu-i 
ca loii oamenii, 8-0 decJzerai şi umblă p081111. 

ilechel'iit, -fi, declzeraji, declwralc, adj. 1. 
Care nu e ln toale minţile, riltiiciL 2. Fără 
căpătîi, vagabond. 

iledlllill adv. Separat, despărţit. Plâlift 
împreZ1nă? Nil, dec/;ilin. 

-- Din de +- clzilin "separut" «magh. 
kiiWn, j(jem) (Tam{lS, EEvV, s.v. clzilin). 

dC(,UII!I, dCC!llliJUri, s.n. (învechit) Tranşell 
--. Din germ. Deckung, idem. 
deda vb. 1 ref l. 1. A se; adapta. NCl'lu;[a 

. S-Q dedai dU[Jil. el. 2. A 1 se face poftă. Nu millca 
struguri, cil. li se declâ la copii, 

_.- Lat. dedcre, cu o schimbare analogică 
după a da. Vezi Frăţilă, AUT, IV, 19{i{), 
p. '..H9--250; idem, Tlrnave. p. 178--17\1. 

deoiibă, deoabe, s.f. Femeie neajlltorn tii. 
deplttn, deplb.uii, '.n. Ha m (1,1 c'd). 
--- Din magh. gyeplii, idcm (TamAs, EIlW, 

s.v. <liplău). 
dere!lătiir, rlercyâi6ri, S.tn. (învechit) Supra- 

veghetor. 
- Din dercy su:f -atOT', 
llescebălii, desccbâ/ez, vb. 1 l' C f 1. A se 

trezi (din SOlllll sau din beţie). 
.-- Din des- + cebăla (cf. abill1Zi ,.a greşi"). 

ef. magh. csdbulni "getăusehl, bertid<t, verfiihrt 
werdcn" la TamAs, EHW, S.v. ccbâlzzl. 

de.ehiUlli, desclti!illesc, vh. IV t r a n z. 
il. despărţi, a desface. 

--, De la descldlin ; eL Tamas, EE\V, s.v. 
c!lilin. 

lieschJllnire, descl1i/iniri, s.f. Separare. des .. 
părţire. 

- Vezi deschilinf. 
dllsehilillH adj. Separ,rL aparte. Lll 

ceanll : "Înainte de ri\:r.hoi aVelJm d"l cOI1til.hili, 
ba, lIll răstimp, chiar şi casier desclrilinil" 
(Opere, IV, p. Ha). 



.Art Klndersplel mit entkornten Malskolbnn« 
(vezi Oda Buchholz , Wiliried Fled1er, Gerda 
Uhllsch, Wnrterbucli Albantsch=Deutedi, VEB 
Enzyk lopădle Verlag, Leipzig, 1977). Cuvintul 
românesc a luat naştere prin redupllcarea 
primei silabe: do> dodo, apoi doc!ă prln Inca- 
drarea la declina rea 1, atras probabil şi de mină. 
CI. şi d o d i ! il, Il i ţ il. 

dodolt'lţ, -Oilţil, dodoloţi, âodotoăţe, adj. 
1. Rotund. 2. (Ironic) Gras. Ce dodoloaiă ii 
(cutare femeie), ca un butoi. 

!log, doqut i, s.n. Fund de lemn pe curese 
răstoarnă mămăliga (Crăciunalul de Jos). 

-. Sg. refiicut după pC doage (sg. doaga) 
(FI. Todoran, Graiul din Vîlcele, în MeD, I, 
p. !J7). 

dOlgozl, dolgozesc, vh. IV t l" a n z. (Învechit) 
A mUDci, a lncra (Cistei). . 

.. , DIn magll. dOlgozik, idcm (Tamas,EHW). 
:lolog, dolugi, s.m. Dîrlog (Sîllccl). . 
UOIl!, dan/mi, s,n. Parte a piinii crescută 

ln afara tăvii, seursură. 
.- Cf. rom. dul, idem < magh. duc, Il/ÎC,. 

ave, idem (Tam(ts, EHW, S.V. du/). 
'UJlot, d6pote. 5.11. Dublu, Indoit. 
- CI. germ. doppell, idcm. 
tlreclor, dredori, s.m. Director. 
drtc!lW, dricale, sJ. Cannpea. 
- Din rnagh. derekalj, derekaj (Tamâs, 

EHW), 
d.rimlJoh\, drîmb6i, vIl. 1 ref 1. ,A. plll1gc, a 

sC.lm:i. Să nu-! zici () vorbă urîtă, că mintenaş 
sei drimboaie. 

drnd, drâd1ui, S.li. Sîrmă. [Var.: drot]. 
La Ion BIăjan: "Ca să ţl-1 cunoşti mai Mne 
[patul], uite, tata 1i-1 leagă la picioare cu un 
drol" (Omul, p. 93). 

Din magh. dtot, prin asimilarea lui t lr. ci 
iniţial «germ. DraM). CL Tamâs, EHW. 

(I:Oj!(lţ,l., rojdiliţe, s.f. Drojdie, plămi\- deaJa, t,I. ţal C. 
,-, Din drojdie .. 1- suf. -Il/ă. 
d!'ot, dru/uri, 8.n., vezi dl'()(/.. 
1h'ull1 S.I!. 1. (în e X p r,) A da drumul = Il 

alunga. NlIma fu mi-ai scos oclzii şi mi-ai dat 
dmma. 2. (În s i Il t.) Drumul tarii ,"" drumul 
mare. La' Agîrbiccallu: "Se ivea din zarea 
cenuşie, pc dnmml ţării ce intră tn Luucuşoara 
dinspre riisiirit..." (Opere, nI. p. 249). La Ion 
Brad: "Casa, netencuită in cii pe dinafară, era 
asezalil în cvartalul ridicat intre drunlll ţării 
şi ferma fostei Şeoli Normale" (LM, p. 21). 
Vezi ibidem, p. HJ5. 

- (2) Cale după nmgh. Oi"Zsagllt, iar acesta 
după germ. Landslrasse. 

drusului, drllsu/lIicsc, v!). IV t r a TI Z. 
(Complementul indicii via) A plivi, 

- Din magII. dumszol, doroszol, !delll 
('Talll{ls, EHW). 

!iubeaIii s.f. sg. (In e x p r) Ilâ-i in dllveală",,, 
d{H la naiba (Biia). [Pronunţat: du4â/ă]. 

---_._-_ .. _-----_.- 

dJzn6u adv , Din nou (Cergăul Mare). 
_ Din de iznoo, contaminat cu din 1/OU. 
!lfeă s.r. sg. Ciudă; tudărătnicle. La Aglrbf- 

ceanu : ,,-Am eU ce. am 1 răspunse cu dîcă 
Doehiţ.a" (Opere, vn, p. 361). 

- Poate acelaşi cuvint cu didl "rlnza păsă- 
rilor, pipetă, bătu că." . Cf. âicos "r1nzos". 

d.ic6s, -eăsă, dicoşi, dicoâse, adj. Care poartă 
ciudă; arţăgos; îndărătnic. eL r în r. o s .. 

__ DIn dică .[. suf. -os. 
dUm, âlimuri, s.n., vezi dîlmiî .. 
dilmă, âltme, s.r. Movilă. dPfll mai mic. 

[Varr : dUm]. La Ag!rbîceal1u: ",l\ili-am mutat 
casa de pe mlaştină, ... mi-am mutat-o mal 
departe, pe diltn" (Opere, vo l, III, p. 185). 
La Ion Brad: ., ... dar cine dracu o să se aburce 
cu eJepe toaie dealul'Ue şi dilmele Zăpndiei '1" 
(DF. p. 138). " ... Clilltă în zadar un punct 
mai înalt, {l dilmil ardelenească .. ," (LI\l, p. 21 Il), 

-- Probabil contaminare Intre dimb şi 
gUmă (DEX). 

dUm(tţă, di/mliţe, ,,!. Movlliţ.ă. 
--- Din dilm + suf. -aţă. 
!lI!'!!, dfr!JHl'i, s.n. Unealtă de Ieum cu eal'C 

se scoate cenuşa din cuplor. },,1 Ian Brad 
"Fuse mîna pe dirg şi trase cenuşa şi şJlcrla in 
gura cuptorului" (DI", p. 1(7). 

- Cf. tema slavă dlrg- "a smulge, a zgîrî3, 
a rade" (O, Densusianu, Graiul din {"ara Ha- 
fegului, Bucureşti, 1915, p. 58). Vezi şi Frăţilii, 
1'1rna1'e; p. 205. 

dlrj[mă, dîrji:le, 8.11. Băţul mai lung al îm- 
blăciuJui. 

-- Sg. reUlcut din Il 1. dil'jele (după steauă/stele, 
ll]('iseaIlă/mă,ele etc.); dll'jală < ng. dădalo 
"cotor, miner" (DA). 

dirlol, dîrloâie, H.ll, Cimpoi făcut din c!oajă 
de salcie. Cf. m 11" 1 o L 

-- Din dir/ă "bucium nicut dÎll seoarţă de 
salcie"+ suf. -oi. 

ilobaş, dobl1şi, S.m. Toboşar. La Aglrhiceanu : 
,. ... vinova-ţii fură glohiţi după glasul doliaşului." 
(Opere, III, p. 126), "Aşa vestise dobaşul satului" 
(Opere, IV, p. 72). La Ion BIăjan: "Taci, să 
auzim ee spune dobaşn" (Omul, p .. 1.1). 

- Din .doM '1- suf. -aş, 
dubă, d6be, s.f. 1. Tobă. 2. Partea eiliuc1rică 

a batozci, unde se treierii spkele. La hm Brad: 
"Nu erai tu eu piatra după gît şi eu burta umflată 
ca o <tobă.?" (CD, p. 28). 

doM, dobesc, vb. IV ref j. fi se Indopa. 
Al,am dobU bine. 

-- De la doM. 
d6dă, doae, s.î. (în limbajul eopHlor) lVlînii. 

II'ermellul a mai fost lnregistrnt din comuna 
Sa nisl.aII, jud. Satll Mlln, cu sensul .. mlnă" 
ş! eli l11Cnţ.i.UI1Nl "familiar" (vezj (;h. Bulgăr, 
.Le;Tie I"i'.oiol/al, 1, 19GO, p, 8)]. 

Pentru eUmolog.ie, cI. alb. dori!, pl. 
duar "mină" ; el'. şl dNivatuJ alb. daCi', doqke 

"rn!uuţ.ă", "Hhndehen". 2. "un joc de copii", 
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- Din dub] + suf. -eală, 
UI1/;, âucuri, s.n, Duh (Jidvei). 
dueător, -toăre, dueăiori, ducăioâre, adj. 

(Despre băiat sau fată) Care se duce din casa 
părintească la "soerie". Surorile mele-s ducă/oare, 
ia rlimîn acolo [acasă] (Crăclunelul de .Ios). 
Vezi şi V, Frătrlă, Texte dialeciale şi glosar, 
Timişoara, 1981, p. 88, J n. 

- Din duc- + suf. -ător . 
dInlăI, dude, s.f, Teava urzltorulul, 
_.- CL dtuiău. "cucuHt". 
Mldă", duâe , s.t, Sirena fabricii. La uuu 

sună duda. 
-- Din magh, duda "cimpoi, sirenă" (Tamiia, 

EHW). 
dndui, dtului, vb. IV t r a 11 Z. A alunga, 

a face să dispară. L-am duduii de la casa mea. 
duios, -oăsă, duiâşi, duioâse, adj, Doritor 

(de ceva), lacom. 
- Lat. "doliosus «dolium, CDDE, fir. 527), 

CL şi it. doglioso. Vezi şi Frăţrlă, AUT, rv. 
1966, p. 24\)-250 ; Idem, Tirnane, p. 180--181. 

d ulumete s.sg. Ridicătură mică de teren, 
dllmă. 

- Ci. dUmâ. 
dllmneeat. dumnedlţi, B,m. (in imprecaţii) 

D llmnecaţii tăi. 1 
- Formă eufemlstieă provenită din conta- 

minarea lui Dumnezell cu dumicat. 
(lufllnesctndufll s.f. (în imprecaţii) DUn1ne- 

iiCÎndtzra mă-ti! 
- Formă eufemistică (un fei de deraiere 

iexicală) provenită din Dumnzeu .+. sclndură. 
IlUI'IIul, dr.ll'dllie, vb. IV in t r an z. A 

tuna. La Ion Brad 1 "Chiar cind dUl'C/uie zice 
că-! vreme frumoasă" (HH, p. 219). 

"".- Ono matopee, 
dUri!J11, dllrig, vb. I t r a n z. şi ref 1. 

A (se) rostogoli, a (se) da de·a dura, La Aglrbicea- 
nu! "Iar pe uliţele satului vcneau mereu oamen:l 
cu vreUll raf non pe roate, ori dur/gind vreo 
roată de car" (Opac, V, p, llO); ,,, .. banii oS,: 
.durigarâ, ţăncănind pe podelc, pc subt pat" 
(Opere, II, p. 12G). Vezi şi Opere, VII, p. 275, 
33g, 3:35, 

- De III dmigă. 
durAl/il, dUl'fgi, s.L Hotiţă. 
tlirţii, dt.1{c, s,L (in limhajul copiilor) Mlnuj:ă 

(Fcisa). 
DIn dodllfâ «dodă+ suf, -uţă) prin 

,prin trunchiere.' 
diiz iIUă, drlzilne, s.f. Tabacheră de metal 

germ [Tabaks]dose, pl. [Tabaks] 
.âosen. 

('lîRntil'Jtp s,f, lnfanterie CF'eisa). 
electI'icliwt, dcclriciânji, s.m, ElcdrieirU) 

F 

Iăee, fac, vb. III t r a Il z.A traduce. 
Preotul le-o tradus rutnâncşte din nemţăşte, le-o 
făcut rtunăneşte (Cergăul Mic). 

racbiul s, sg. 1. Pînză de mătase; giulgiu 
(Sîn cel). 2. Material de perdele (Lunea 'I'trnavei), 

-- Din magh, taLyol, idem (Tamăs, EHW). 
fa!), rogi, s.rn. Fagure (Blia, Cetatea de 

Baltă). 
- Lat. t(WUS, -WIl, Idem , cf. it, [auo (DA). 
fâien' i'rter, ţâieroerteri, s.m, (Invechit) 

OIi ţer care dădea Involrî, permlsh. 
-- CL germ. Feier "repaus, odihnă, sărbă- 

toare" şi Wiirfer "paznic", "Ingrijitor de bolnavi". 
IăIIgăIă, tangliZe, s.r. Cană (Cetatea de Baltă). 
fapt, {apti, 5,111. 1. Vierme de culoare verde 

care trăieşte pe pomi şi prin iarbă şt care dacă 
se aşază pe piele produce mîncărlml. 2. Boală 
de piele. 

Iarbă, [ârbe, s.I. 1. Culoare (la jocul de 
cărţi). 2. Fel de a fi, sol. Aşa-i [arba lor, ioţt 
au fost slabi. Ci. f il II r ă, f ă b 11 1 ă. La Ion 
Brad: "Aşa-i {arba dumneael. .. " (HH, p. 302). 

. .. Din germ. Farbe "euloare". 
iăhrică, {ăbrici s.t. Fabrică. 
... Din germ. Fabrlk. 
iăhiIlă, {iiM/e, s.f. Fizionomie, lnfăţişare. 

S-amncă {ălm1a după părinti (Feisa). CL 
f il ură, fa r b ă. 

l'ănădiir, {âgădârl, s.m. Crlşmar. Făgădariu 
mi-o {oz beat I Şi de mine ş-o uitat I Ş-am beul 
nemăsllral (Lunea Tlrnavel). La Ion BlăJan! 
"MăI făgădarule, măi frate Ion, la dă.-te 
încoace şi adă-ne ceva de beut" (Omul, p. 85). 

- De la {iigădăIl "c1rciumă.t + suf. -ar. 
făgădăl'iţă, fâgădăriţe, s.f. iL Cr!şmăreasă. 

2. Soţ.ia făgădarulll1. 
- Din fâgădar suf. motional -ijă. 
fiilceă, f6./cCle, s.f. DIspozitiv de lemn care 

se leagă la grindei (FeLa) .. 
- Dimillutivul lui {alcă (derivat cu sutlxul 

-ea), intrebuinj:at cu sens figurat (DA). 
f!l1.'(ă) adv. de restricţie. Doar, numai. Nu-i 

dau li.ilÎic de IUCTU, făT Si} dai de mIncare la 
toale pilsările (Slncel), La Ion Brad, "Ba eu, 
zău, e,} llU voi da-o, nid pc) buţi cu bani 
mă.runt;, nici pe cară Cll emnoa1',1, .. fă/' pe feciorul 
de-aseară, nici pe huţl cu banl mărunţ!, {(lr'pe 
feciorul desculţ ... " (HH, p. E!4). La Ion BIăjal1 : 
"MI.ucă, dragul lIluml.!, dî. de azi incolo nn 
ţi-oi Illai pune eu pe masă lJlldlşelul tău, fi1rii 
1.1-01' da străinii hrană şi cine ştie cum ţi-or 
da" (Omul, p. 80), 

iăîuţă, {ălilte, s.f. Fctlţ.ă, 
făul.ă, fâMe, s.i., vezi I,hU'<l. 
l1illlrâ, s.f. L FizIonomie, Infiî.ţ!şare, 

"lirc . Solt ffI de a il. } ... şai 
(d!lm OCQşi (Idud, P{made, LimerA Tlm3vei, 
Slncel), {,ltllâ (JIdvei)], CL far Îl il, 
uil)!i 1 
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germ. Feldhenbit-ze "obuzler de 
cimp". 

_U:hhnar{'_H lâHn.iut 5.n1. (Invechit) General 
de divizie (ln armata austro-ungară). 

-- Din germ. Fetdmarschalleut nnnt , Idern. 
fek>, [eli , s.f. t. O jumătate de litru. 

2 .. Cană de o jumătn t.e de litru cu care se 
măsoară In special laptele. 

Din maglJ. [ele (forma flexlonară a lut 
{el "jumătate") (DA). 

fll!('!C:'il, [cleleâturi , s.n. Caranţte, 
- Din magh. ţelctet "răspuns, replică, 

responsabilitate" (DA) . 
fe.leharţ, [eleharţurt , s.n. Bucata de lemn 

care leagă cele două tălpi, la capete, In partea 
dinainte a sanie! (Mlhalţ). 

- Din magh. [elehere, Idern (Tamăs, EHW) .. 
Ielezt, [elezesc, vb, IV l n t r a n z. A cură- 

ţa grIu! de pleavă cu felezitoarele (Felsa)". 
- Din magh. {e/ezni (r"l/imi), idem (DA). 
:!elllzHo:ll'e, relezitari, s.f. (La batoză) 

Mttură cu care se vlntnră griul (Feisa). 
- Din {elezi + suf. .iloare" 
feIll sJ. sg. (în Imprecaţ!l şi In e x p r.) 

Dracul. Du·te Îl! rem! Are pe fenea in el. It 
CI! {enea în el. 

_. Din magh. {ene "cancer; drac" (Tam,\s. 
EHW). 

fereuslr,) s.f. (In s j n t.) Fereastră oarbă = 
firidă. 

Calc după magh" vakablak, ldcm (vale 
'iorbi<  oblak "fereastră'(). 

.Îeg·d,iul, facă/aiese, .".1), IV. L 1 Il t l' a n Zo 
A 2. H e lI. A şe murdări cU cernealtL 

magIL fiTk6.!, ldem ('ramas, EHWo 

iei atunci (Va lea Lungă). [Var. [eidhabi] 

rerclieteâUă, s.n. Virtej (la car) .. 
DIn magh. {er{jeltyii, fYirgelii, 

{ergity,) (Tamâs, ,s.v. fergIzeteu). 
J'cnlelă, {erdele, s.f., vezI feldel'ii1. 
Ie.l'6{\a, feuc, vb 1 t r a Il z. A lega strins, 

A In ferecat colea (c·" cu o sfoarâ tare .. 
Pllianjănul o ferecal o (Fei.sa). 

ierestiiţi'i, [eres/ilte, sJ. Ferestruică. 
- Din {creastă .. fereastră" + sut, dim. 

-lJ.ţâ. 
j'{,rlă, ferZe, 8.1.. vezi ·f{;lilerăl. 
fcrfeHă s.f. sg. Carnea de sub hurtă, ma l! 

tare (In special la oi) (Feisa) . 
. ... Ci. {erfeni/ă. 
feritl, ferii, sL Decalitrn. [Pronunţat I 

l/'gre sau Mre, pl. h'(lri! sau s1rii]. 
fel'J.iilui, ferţâluiesc, vb. IV t r an z. A 

lnsăila" [Var., {irtălui]. Mai int1l {irlăluleşit 
şi după aia coase. 

.. .... Din magh. (ereei, ldem ('ramas, EHW). 
resturi!" {estlWgUl'i, s,n. (!uvcehit) Cetate 

!ntiirită (Valea Lungă). 
. Din germ. Fes/ung, .idem, 
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Uilll':\ s.m. (Cu sens neprecizat) ŞI la paş I 
Eşti ţauras.] La obraz / Bul!I'11' de taş (Păna de, 
Polclor din Transilvania, IV, p.260). 

f:\ul'iş!e, [ăuri şt i, s.f', F!erArle. Cf', e ă (\ ci ('. 
La Aglrblceanu : "La ţăurtştea din mijlocul salu 
lui răsuna necurmat ctntecul clar, rttmat , al 
ctocanelor.v." (Opere, V, p. 60). H -, N-ai 
[ăurişie, n-al unelte! zise eu srială femei,',." 
(Opere, VI, p. 233), .. ". intră In [ăur isi«, 
in,] şi ea un ciocan In mină şi lnc.epu să Izbeasdl 
.In flerul tnroşlt" (Opere,VI. p. 236). 

Din faur + sul. oişte. 
făuroitie 5.1. sg, (învechit) Numele lunii 

februarie. 
• - Din ţăurăroaie < ţăurar "luna februarie" 

« lat. febr(u)arius) + suf. -oaie , prin haplo- 
Jogie sau prin apropiere de (aur. 

ied.fU', [edăre , s.n, Arc. 
-' Din germ. Feder , Id ern. 
fetlcn, fede6.uă, fedeie. 5.n. 1, Capac pentru 

vase de bucătărie (Bila, Cetatea de Ba It:l , 
MihaIt, Păuade). La Ion BIăjan : "Atunci lllU 
prins a gusta din plăcintă... Să-ţi spună sora 
că-s taine şi mari clt fedeu!" (Omul, p. 277). 
2. Rotula genunchiului (Iclod, Lunea Tlrnavel, 
Pănade). Cf. c o per e m 1 n t. că r I g ă. 

- Din magh. feda, ldem (DA). 
1llld,'irii, felddre, 8.1., vezi fllldcril1• 
leMerăl, {eldere, s.f. Parte a şurlJ, şopron. 

[Var. : feldără, ferlă (MihaIţ), rude/il (Bucerdea 
Cr!noasă)}. La Ion Brad: .. Voia să InchId ii 
una din felderele şuril, îngrădită altădată cu 
nuiele, bătute cu .bulgărI" (DF, p. 108). "Simţi 
că-l cheamă la somn, eu mlrosnrlJe lui sălbaticf:, 
flnul pe care Teodor abia Il. d.rase acas8, 
lnfund!nd cu el o {elderă a şurll". :La Agirhicea .. 
nu I ,,3;1 ia fln din «ţ'erde[il.i," (Opere, V. 

 DIn germ" (săs.) Falld!!' (V, 
AnL, 1968, p. 22). 

.el<1edi2, f!'.ldere, S.t. 1. Baniţă (15 
La Ion Brad : " '" popa de ierI putea spune pe 
rost contablJulu! de azL. cîte iugăre de pămlnt 
:wusese fiecare farn1lle şi cite (eldue de bucale 
scoteau cindva de pe fiec41re lugăr" (LM, 
p. 44). La Ion Blăjan : "Mi-a umplut Ull săcotei 
C:l de o re/deră bună, rul l-a almrcat pe Ull1f1T, 
şi eu l-am suit tn pod" (Omul, p. 18'). 2. Uni. 
late de măsurat pămîntul. Opt felder fac lin 
iL/găr. La Ion Brad 1 .. Vrea să cumpere iar 
loc de două reldeu" (DF, p. 92). 

. - DJn germ. (8:15.) {yrdel, idcIn (DA). 
icldcawIlI, (Udcanoane, 5.n. (Invechit) Tu lJ. 
 Din germ. Feldkanon "tun de clmp". 
felllcţ. re/detl, s.m. C!nzeacă. La Ion Brad: 

"De fiecare zi muncă iţl dă cUe-un fe/det de 
vlnus" (DF. p. 1.2.5). 

Din magh. reldecl, Idem. 
fCldhalJiţ s.ri., vezI iei!lhobl!. 
fCldlwbl.ţ, mdJwbi{e, "n. (Invechit) Obu- 

:gÎeI'" Ş-a1lc tunuri, fl'ldhoblţă, turn li SPWW!l 
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face focul 
servlci la 

llstiinle, [eşiânii, s.r, Steştanle. 
jl\,;teaIă, {eşWi, s.I. Vopsea. 

Din (eşti -1 suf. -eală, 
ţeştesc, vb. IV t r a n z , A 

magh. rest, Idcm (Tarnas, 
s.v. [eştuiş, 

feşH!oii.rc, ţestitori , s.I, Vopsltorie. ce. 
ce net ori e. 

Din ţcşti +- sur. "·(i)/oare. 
fiU'ast[\n, [iarastâuă, S.l1. Ferăstrău, Ci. 

fir c z. 
Hlciill, ţilcâi, s.m. (La jocul de cărji) Valet. 

Din magh . ţill:«, idem « slovac. 
fillw) (Tamas , ElIW). 

HligorJe, ţilurorii , s.f. (Învechit) Baracă 
In care cinta u muzlcanţ.lt : foişor. 

-- Din magh. dial, ţilcqoria (Tamâs, EEW). 
ringl(), {ULgii, s.f. Uleic{t (.Jidvei). 
- Din magh. findzsa, idcm (Tamăs, EIIW). 
llI'Hic, firelică, adj. Dezechilibrat, nebun. 

Cf. tI e s cil eia t. La Aglrbiceanu: "Feciorul 
Nicodim, iaca-l ştie diacul, nu-i bentor, 
IlU-i {irelic, e om foarte bun" (Opere, V, p. 96). 
"e;l din naştere doamna Marina era cam 
{iretic(J." (Opere, V. p. 354). 

- Din fire + suf. -aUc. 
iil'cz, fireze, 8.11. FerăstrăIl (Millalţ). CI. 

1! a ras tău . 
.  Din magh. {iiresz. idem. 
fir 8.n. (In si 11 t.) Fir in dinte ,ce fel de a 

ţese pînza (neprecizat mai indeaproape). H'i, 
in dinte iera pinza ai mai eli jos, pinza de izmene 
şi de poale (Cetatea de Baltă). La Ion Brad: 
"l\llinile care eresc\!scl'[\ prea lungI pentru mIne·· 
d.le acelea roase ale hainei de pe el, ţesut{l 
'fir in dinte. de bunică-sa" (1)1', p. \)3). 

fi!,ţ.iHlll, firţălll iese, vh. IV t r a 11 Z., w.:zi 

fi:t:ăl! ide.tn «: nlaglJ. ffizâJ ldeIn, el. 
Tawăs. EfeIW). 

Ih:Hcă sJ. FnsoJe. La Ion Brad ", .. le-o 
1mblilttt ca pe ţ'isaică" (D1". p. 2(3); "PI.nii 
ll-O murit Artimon, el o adus cUn partea noastră 
două eare de eucuruz. şi fîsaică ... " (HH, 
p. 2(5), 

tiţi1, rfte, s.f. Fata de Olloare a naşei la 
nuntă . 

. fUtrnă s.t. sg. 1. Căldură mare, arşiţă. 2. 
Multime. 8-0 adUnat atîta ftamil de. 0111 la ospâ{. 
CI. e c t v ii 1 ii 11, e j o t v ă, f r i p t o a l' e. 

-- Lat. tlanuna "flacără" (DA); vezi şi 
Frălilă, Tîrnave, p. 181. 

Jleeăne s.r. pl. Tăiţei de fOl'mll pătrată 
(Jidvei). 

Din săs. Flckăltsch.en. 
1kşâr, (/eşl1ri. B.lD. Măeelar (Lunea Tlmavei). 
_. Din germ. Fleiscfler, ldelll .. 
fli;;;eă, fUşli, s.f. Dcspieiilmă de mlia cu CaI'!) 

8IDt pedc!Jsiţi cei care au pierdut la jm'ul de 

cărţ l. Acestor» li se Hplidi mai multe Iovlturt 
cu fII Ş c a la palmă. 

- Probabil de origine onomatopelcă. Ci 
Iute!']. 

[Iiscăi, vh. IV t r a li z, A lovi (p" 
CII nuiaua, eu fIi ea. [Var.: fUşcăniJ. 

A};lrlJil:eanll : "După ce-l [Iişcăia eu nuiaua, 
}llJlă nu vedea copilul, zicea: ._. N··(I s:1 mai 
pui tu piciorul în casa mea!" (FDCN, p, 34). 
"Zij care-I vede rnoţătnd , Il duce in culcaro, şl-I 
mai şi [lişcănc pe care nu vor să adoarmă" 
(FDCN, p. 3fl). 

De la fii şcă. 
.l'Uşmlni, ţişcăn, vh. IV t r a n z., vezi 

flişdli. 
fO:I dli Il s.I. pl. Chlhrlt.url (Feisa, Bălcacl), 

Cf'. a p rin s o are, 1 e m n u ş, g h i u f e. 
-- Din germ. Fackel "fadă" (prin mijloeire 

săseasc{t) (DA). 
loille s. f. Burtă, pînteee. La Ion Brad 

"CInd fuge, C-Ull copil In braţe şi cu altul tu 
ţoale ... o Îngrijesc şi eu" (UD, p. 36). " ... Şi 
cInd am iesit 1n curte, dumneaei lnota In tină, 
pe {oale" (iC:H, p. 808). La Ion Blăjan : "Pune 
gemlllc!Jii pe {oalele lui şi apasă .. ] să-i iasă maţele" 
(Omul, p. (9). " ... Îl.loveam pe unul In foaIe 
şi-l dărlmam la păll1înt" (ibidem, p. 147), 
(În c x P 1'.) A-i merge (cuiva) {oalele = a 
avea pîntecărie. 

Lat. follis (DA). 
lo:irio interj. Strigăt eu care se dflU vitele 

la () parte. 
fO:1SIi1n, foas!ânl!, 8.n. Dulap. 
-- Din gerul. Kasten "ladă, dulap, scrin". 

Schimharea lui le prin f se explică prin apro" 
piere de 

[oâsitme, s.f. Scîndură. 
gerul. Pfosten (D_A). 

fae[u', [ocâri, S,In. Cel 
(Lunea Tlrnavei); spec. om 
woaJă. , 

.. _. Din foc +. suf. ··ar. i 
,'idilr, (Mare, S.11. JncrcţlLură de p!.m:ă la 

Inlnecile iilol'. 
Din magh. {edo]' "manşetă cu lncreţituri" 

(DA). 
lofolog, oa!la, {orola[J!, {of%âuc, adj. 

(Despre oameni) Moale, care abia se ţine pe 
picioare (din cauza bolii sau bălrlneţli). 

s,sg. Foe lUare. 
magh. {ojtâs, idcm (DA). 

loHuşi, (oiloşesc, vh. IV t r a n z. A umple 
soha de lemne (Jidvei). 

- De la foitaş. 
161c3 o,Iri. ari. Om cu burta mare, p!ntecos. 

.Din foaie + suf. -fa. 
lHI.ticiis, -0,16,1, foltic6şi, lo/licoo.se, adj. Cu 

burtă lTlarc, gras. 
font S., vezI flmt. 
flln:hHâu, {ofcltitâw'i, S.n. 2::\.vor (Bila). 
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l'ăziitDarej 
r il. z il] il. L 

··el (pL -ei). 

-- DIn magh. ţordiiă, Idem (Tarnăs, 
EHW, s.v. fergl!deu). 

forfeca, ţoârţec, vb. 1 t r a n z. A amesteca 
(cărţile de joc). 

IoriM s.m. sg. (in e x p r.) A fi mal CII ţorţoi 
 il fi mai cu moţ. 

formă s.I, (in loc. a d v.) Pc-o formă 
la fel de ... , în aceeaşi măsură de ... Sîntem [le-a 
formă de mari. La Agtrbtceanu : ,,J)i-O ţormă 
de groasă şi de mare... "(Opere. VI, p. :)(). 
"Bilieţii ăştia mi se pare că-s toţi pe-o formă ... " 
(Opere, VII, p. :196). 

fiirşnş B.II!. sg.Fruntca ţulctl (Jidvei). eL 
o t c ă, t I fi t ă I a ş. 

. _. Din germ. Vo]'schuss "avans". 
01·tăi, [ortăiesc, vh. IV t r a n r: şi ref 1. 

(Complementul indică vaci) A (se) da la o parte. 
a (se) feri Intr-o parte. Fortăicşle vaca aia, să 
poti trece. {Ironic) Fortăleşie-te mă, să nu le 
lovesc. 

- De la foarlo. 
foşl.ont s. Corvoadă: AH -o dus de-acasă cu 

ciirut cu doi cai de (oşponl (Jidvei). 
- Din magh. forspont (Tamas, EHW. a.v. 

r orş pont). 
foştoloe, {oş/%ace, s.n. Ghemotoc. O strins 

năframa ln mîni şi o {ăClll-o {oş/oloc. 
foştolog, -oagii, {oş/ologi, {oşiolodge, adj. 

(Despre persoane) Bleg, moale, 11lOtotol 
(.Jidvei), 

fragă, tragi, s.f. Dudă. La Ion Brad :,,-Am 
mîncat tragi (aşa le spuneau ei dUdelor), nu le 
speria mamă-tină" (LVI, p. 87). 

Jl'ăltăr, {raitări, s.m. (Invechit) Fruntaş 
(In armata Hustro-uugară). 

-- Din magh. fnij/er "subofiţer, fruntaş. 
caporal" < germ. Gefreiter "caporal" (Tamas, 
EIJW). 

frasin, frasini, a.m. Saldm (Idod, Pănade). 
La Ion Brad: "Le mai plăcea acolo, 1n pămîntul 
lor din Vak'l Turzii, pentru că aveau şi salcîmi 
([rasini le ziceau ei) ... " (LM, p. 107 --108). 

- Lat. fra:âmrs,-l1In "frasin" (DA). 
l'riig:lr, {TilgaTi, s.m. Dud. La Aglrbiceanu 1 

"Nicuţa... alunecă uşor llrin aerul limpede 
al dimineţii, parcă plutind pe suht I'n/garii. 
din grădina şurii" (Opere, IV, p. 428). Vezi şi 
vol. V. p. 20 şi IX, p. 286. La Ion Brad o 
"Stătură o vrcnie sub coroana fdigarului de 
Ungă flntină..." (DF. p. 208). 

- Din frag « lat. (ragum) + suf. -ar. 
lrelJJlţ s. sg. Sifilis, La Ion Brad l 

" ... dă-! in freanţ cu ciurda 
,,'-' Şi ce are hoala cu funelia 
măririle astea 1 se ellibăr{'s(' omului 
In singe, ca t'reanţu... (LM, p. 5:). 

".' Din magh. {ranc, idem (DA). 
ÎJ:iJ«:iţH H.m. pl. Aluat dat 

C'ide se pune In supă (Feisa). 
_.- Din frecal +. sul, dim. 

Irlptoâro s, f. sg, Arşiţă, năduşeală . .Aşa 
ţriptoare ca azi, n-o rost toată vara. CI. fI a mă. 

'-. Din fript (parttc. lui frige) + suf. 
abstr. -oare (DA). 

frint s, Legat. Porodtcile [= roşllle] dupd 
ce cresc, să leagă pe par, li să spune [rin I 
(Micăsasa). 

frf.uă, {duc, s.r. (Cu referire la săsoaice) 
Juptneasă, doamnă, La Agtrhiccanu : "Juplne- 
selc lor [ale saşilor], [riucte, Ieşirii pe la 
portiţe ... " (Opere. IX. p , 161). 

- Din germ. (săs.) Frati "femeie". 
trunt, îrunturi, s.n. (Invechit) Front. 
Iruntleră, [runliire, s.f. Frontieră (Jidvei) . 
l'l'Imză, {filme, s.r, Panglică (de obicei 

colorată). 
frllştiw, ţruştncurt, s.n. (Invechit) Dejun, 

prinz. 
- Din germ. Priihstuck "micul dejun". 
fuglă, fligla, vh, IV t r a 11 z. A prinde 

(vitele) la fug 1 li. u (Mlhalţ). 
- Cf. magh. fugal, "u Imbina, a Incheia". 
IngHiu, {uglaie, s.n. Cuiul de la proţap cu 

care se prinde tI!ljala (Mihalţ). 
Iulag, (uiOguri, s.n. Vlnt puternic, furtună. 

[Var.! fuiagti). La Ion BIăjan: "Dracu mă 
poartă la drum pe aşa fuiagă" (Omul, p. 196). 

"- Ci. magh. {iljognî "a sufla incoace şI 
1ncolo". Cf., in părţ.ile Năsăudului, fuiaş "vint 
grozav împreunat cu omăt" < magh. diaI. 
szell fujos "bătaie de vint" (DA). Poate prin 
schimb de sufix -aş/-ag. 

fuHigt'i, fuiage, s.f., vezi îuiag. 
iumlOi, fundooic, 5.n. Fiecare din fundurile 

de scîndură care se pun 1n părţile din faţ.ă (fun- 
doill dinăin/e) şi din spate ({undoiu dindărăpt) 
ale carului. 

-- Din fund + suf. ol. 
fUliIlt"iş, -ă, fundlişi, funrluşe, adj. Originar, 

băştinaş. Neamul nos/ru li {unrluş din SiIZCe1, 
Brădeşlii Is vinţi din Pănade (S!nceJ). 

_. Din fund + suf. -uş. 
îUl1t s. sg. Măsură de greutate egală cu 

jumătate de kg. [Var. : font]. La Agtrbiceanu 1 
,.-- Cît spui '1 Un font?" (Opere, VII, p. 53). 

- Din germ. Pfnnd, ldem (DA). 
Îurct"iţi\ sJ. Numele unui fel de a năvădl. 

(Mfllalţ). 
- Din f1lrCli + suf. -uţd. 
îurdulăş, flltdulâşlll'l, s,n. (învechit) FIecare 

d.intre eele trei părţi a le ţarinei tn care se 
seamănă, prin alternanţă, periodic (din trei 
In trei an!) accleaşlsemănăturl (griu,' pol'urnb. 
trifoi). 

-- Din magh. fordu/âs, ldem (Tamas, EliW, 
s.v. fll]'[l(llâll). 

lusulu5, fllSll1âşe. 5.11. POl'ţ.ie, raţIe. C(pii.ial 
f'u.su/aşu. pe tn: zUe : pim, cîrnat (Felsa). 

flZsu.l11lesc. vh. IV t r an z, .Ii., lua 
cineva). 
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ghlOllti, 
1'ren 

s.u. Ghlout. 
gilioldese, vh, IV t r n z: 
qhi6rşlll'i s.n, 

*glarra (cu llletatezl't din  
diminuUvul cuvîntului de 
*gona piîiilrnt In spanioJlii gheztl) 

IHn Hlagh. [} ţior: 
expres" (flyors 

!Il!ist HeUtnHtisrn 
jhista vb, IV ref L j vezi !Jes[rL 

f .,v{:zi!îÎ sttl,oHj"(\ 
!lhl1i VIl., ref 1., vezi fjc,tl'i. 
'ljltistil'iUi, :;J. CorolJişnlţă (.'vHei\- 

sasa\ . CI.' g () a li g ti , g Il r () c Il 1 str j r ;1. 
!JhiUfe s.f pl. (Invechit) Chihrituri. Cf. 

e !n n li Ş e, a p r i li 5 o are. f () a căI e, 
Din magh. (}!Jll!iJ, Idem (DA). 

!jhiuu!lhiu.rellc s. sg. Lăcriimioari\. 
Din mag!!. gyUri[f!JlJirâ{f,idem. 

!JlhlH [,li/ânei, [jildie, s.n.. vezi !ihihlu. 
·1, gingaşi, [Iingaşe, adj. Mofturos (Ia năzuros. 
magI!, I!Yf!llffCS ;Y(Tamiis, 

lin!lN, gingci:t S.nl. eangie: 
niL, -:1, 01bi, adj. (;Ilebos, cocoşat, eL 

ne il i.l i t. La [on Brad; ,,"" Tac.i, miU 
că te l.late Dlllnnezeu, dacă nu 

elI: te·o bi.itut, ziseiGligor" (DF, p, 
Din magh. qal! .. cocoaşă" (DA). 

nlhnil_l rJllnw, s,LHidieăturu, elt: te.rt.H nu 
prca Inaltii (CriiciullelU! de .Jos), 

Din v. sI. chllifJul, id(!Tr! (DA). 
!Iimi:i, gimf, vIl. 1 ref 1, A se umfla (din cauza unei boli). 

Lat. COl/fiare (DA). 
!JÎmfiit, -iî ylm,fâţi, adj. î. Umflat 

(din cauza unei hoU), 
niH!ji'ini, giil{jâncsc, vh. IV. A vorbi peHic, 

10 vIrful limbii (Mihalţ). 
..... CL yinqâiJi « gÎlIgau). 
!lini, gincsc, vI). IV i lJ tril z. A gindi (Micăsasa). 
HÎn.!, !lin';!, [ltl/jUTi, s.m. \ii n. [Hi\ flexibil. 

Din v. sI. *gqzf "nuia" (DA). 
"illjil vb, IV ref 1. (Despre A se 

indoi. Uil/ul s·o ginjîif. 
De la glTlj. 

ljll'!Jăiiig, [lli'{!âiâgc, gifgt1iâ!/liri, 5.[1. Ci. g! r ia n. 

[lalişli, s.t. Colivie. ["tir.: giilişcâ, 

[usulnUilă, IL/SllIt/ieli. s.f, Bătaie. L-am tras 
() fasuluialâ, sit mii fină minte. 

-- Din ţusului suj, -wlă. 
:lU}.I·f;iiht, s.f', Lucru Iăeut în grab;]. 

Din [uşeri SUI,.('alâ. 
[uscresc, vb. IV t r n z, A lucra In de mîntuialiL 

îJlll,i, grieiuri, s.n., vezi 
fj:d.s sg. Gaz (Cergăut 

.[I11{s). 

id\'IJ!. 

H:; -- Lingvistica 208 

(lNlI!HlIllflJ, gca/l1alllâ[e, 8.11. Geamantan i'Slr;cel). 
. gesll'i vb. IV ref 1. (Despre e1l111) ,'\ împIlni 

actul lm.preullărH sexuale (Slncel, Riia). [Var.' 
!]!lista (Bălcaci), ghi:;ti (Cergăul . Mare şi Mic. 
Fi'iget, Feisa. Glogoveţ, Jidvei, Lunea, 
Ohaba, Pănca, Hoşia de Seeaş, Seciîşel, 

Lat. gestirc "in Brullst sein". 
Friîţ.ilă, L11, XVII, 1\JG8, nr. 1, p. (j4; 
Tirnavc, Jl. 18::1'-184.) 

!lestrito{u'c ad]. .f. (Despre cfiţele) Care 
esie ln perioada împerecherii. [Var.' ghis!i- ioal'l (Bălcaei)1. 

-- Din geslri ·1- suf. -floare. 

gamâşe, 3.L Jamhieră de piele. 
germ. Garn.asche Idem. 

îFHWi s. Defect. [Var.: [laci]. Haina 
rui-i binc, arc ga(n) ci. 

Din magII. gâncs, ldem (Tarnas, 
!Jii'/;:IJ1ii, gâbânâşe, s.n.Magazie de 
"0 Din ll1agh. gabonâs, idcm (Tamas, r<uW). 

fj.l!jliu :i.n. sg. :'dlneare făcută din rn.illJlilligiJ prajită CII untură. 
giillJiuOl adj. m. (Despre vin) De culoare 

galben inlens (Crăcilluelul de ,Jos). 
- Din galben .. ;. suf. -ai. 
flă!ieii, 'gâliş[f, ' vezi !laliscă. 
:!JiioiIZii, [Jrioâze, s.f. Anus. 
!Jătii, gal, vb. IV re.f 1. (în e x p r). il Si' 

de ploaie (de ninsoare) ='" a fi pe punelul 
a ploua (a ninge). La Agirbieeauu: "Dllpă 

cît se pare se [Ja/â de ploaie" (Opere, VI, p. :356). 
!Jăunil', l7iiurârc. S.ll, Mnieruşcă (la ri\zboill 1 de ţesut), 

Din gC1urll sut -ar, 
Ulv iili!', gâviilii. s.I. lrastă. 
!lllzdăeif'. yâzdi.lcii, s.L Bogil:ţIc. h IIUi'ista re. eL g il z d li a 
. Din .+. suf. -ie. 
I1,lzdll.,iH. griu/L1'laguri, s.n, irI]. Il/istal'e. 

Din magh, flGZda{Jsa!/. Idcm (DA, S.v. 



IV. 

()lnu,::(}!' 

yre;crief' 

Taxel earc SE' 

gratii, gr:Itîlf" 

.. , prin (fl'ildelc 
p. -lOG), "Prin 
fcntef' 

IDA.). 
!Jrăuriei, ;'/l'âutici. s.ru. Greier. 

Din greier suf', ciim. -ici 
xi , prin apropiere de (Jr!!u!" griiuricl. 

s.m. pl. nesturi (k la picptn- 
('UtiiOL 

!11'1'ţMui, orctâluics«, vb. IV ref 1. .\ i se 
f:1c,(' gfea1i1. (de prea rnuH} 1111neare). 

Din [lrcu.!â suf. -ălu i, 
_Jrihui'{I; griblll'l(şir S,l1L 

( \Iilw 1 l.). 
!Il'o,if:l, gr(;·:ilc. x.f . (Lnvech it) 

lun pentru Villzarcalcmne!o!'. 
(",r. l,rnoncft.'i TlticJi de ;lrg'illt, 

avind in timpuri diverse valori" 
.!Honed'\" «: .. gCl'll1, suf. 
-{Iri. 

ormmiz,j'· •. • s.L Boalil de gU. La A,.(lribh·Nlllil 
Y.:'irs;Jt eÎllrntt) \'oIa '1'" 

(OpCN:, III, p, 
Din !lJ'lnmC suL -ore. 

nr6rnb;:ln.;:1, g!'lllnbene. sJ., vezi <J'lnnp:'in(i 
!jl'ltmllii.nll, [ll'limpclIc, s.f., vezi (,j'UlIlI"IUiL 
Ur\!Jll s.L sg. l';xpresie folosi!;;'! la joeul dE, 

cli'ţi eiljd se ponteaZtl pe toat1 SlltllH. 
!JlH!l'iî, yLÎdrc, sJ .. vezi hUlI!':l. 
nnduJ(I;i, (lwlu/lÎşe. S.I1. Culcus, [lthlposl. 
!lll!li, (flzgillti. S.!l. Capişon pentru copii. 

cr. (' ii .i i :1. 
Forrn,lreeon;trnitti ditl yligil11HaH ,.C'{i- 

cinI:}" te. fjii!/unin .,un fel de e.:leiuIă'· (TDnC1 
npnd DA). 

!Jul'fll.îe, -,1, YUl'â/ici. -c, adj. Vorbi\reţ, bun 
ele guni (r;'eisa). 

Din yurâ I suf. .. atit'. 
!llll',I(mil, (furdzlllc: sJ. Conl.rnbas. 

Din maglJ. gardon. i.dem (Tam{\s, EIJ\\'). 
!lllI'!lui, (luI'fJliiuri, 5.11. 1. Vîrl'ul ridicat al 

opiildi. 2. Virful păliirieL Cin plouâ ridic 
!/1li'{Juiu la eomlfnac Sr1 sâ scari' aflu.. 

Lat. iJurgulio.·onem "bcl'cgal{\" (DA). 
guroehistri!.i'i, {Jilfochislri!i. sJ. Co!'opişniţcl, 

(lVlihaJţ). I Var: {joll/ochislri!!! (Bila), !lOIOHL,·· 
Itilâ (Cetatea dl Baltii. Cri\ciunelul de Jos) J. 
C:f. g 11 i şti rit ti g o a. 11 g i"î. 

!Jută sL sg. Apoplexie, (lambla. La Aglrbi· 
eeanu : "Trebuie să-l Iacă vînt elt mal repede. 
Altfel, l-ar putea lovi guta" (Opere, voI. IV, p. 
187}. "Ce nil 11e poate lovi (lula? Bi\dicul se 
temea demult ('.(1 el de 'fllltâ') arc să moară" 
(Opere, V II, p. 441). La Ion Brad: "într-IJ 
scarii cm s-[) lovcascii guta. nu alta" (DF, p. 48). 

.-. Lat. !ll/lIa, -IIm (DA). Vezi şi Frilţ.ilă, 
l'ÎJrwve, p. 185. 

\it'zi fjlll·"· 

comun ies 1 

s.1 
suf. 

1111'1:'111, IJÎr!âllc, s.n. GIUej. el. 
Hil'l{:.i. s , ?g.,} itlej., His(u[, !JU;COI, S.UL (]îscan. 

Dfn giscâ sur. moţ Iorial -oi, sau din 
(JÎ8ca[l prin de. sufix -,m!-oi. 

IIlalla,l, g!an{;fe, s.f., vezi ('!anetii. 
!!liijilj.ă, !J1âjIi.ţe, s.r. Stk!ul,iI; ţ.oi. ! III 

colinda de copii:1 Doarme moşuin 
yl<ljuia lingii ti (Slllcel). La Ion 
Ioxt. chiar jeri pela dumuealui, de-;;nn l),hll 
U {JWju{â de vinars ... " (UD, p, 2:\2). 

Din su L -111(!L 
!jhi,i, vb. IV r c f I. A pl1nge in 

v icrs a se hocj, 
, telem 

Greblii HIi'hă, 
din 

fjoitflUlt 
compişniiCt Jidvd, 
tir i . ii. gur o e h j str 1 t 

!lb!Jlw, s.L lVlireas::i (Cergtwl \lare. 
Ce I'g:lul 

Din fJouil "mjreasl" p:dilLl\lizarcJ 
lui v Ia fi. In cele dO\lti I.cnnenul pare 

. a fi moştenit din graiul şcheilo[' (al hulgariior 
rorn:lnizn \.î')' 

!iO!lolfJţ, !JoiJoloâic. $.n. Cocoloş (Lul1cc( 
Ti1'navei). CI. g o /Il {) 1 o 

!lO!ţjOIiIl{1 S. g. (Cli colectiv,) '< Cor 
pllrl stnline c.are rărrtin 11.1 griu dtlpii treierat 
(l\liilall.). 

cr bolbo!inii. 
!lbli;;;le, qolişii, s.f. POi.:nHI (Cergiul Mic). 

CI. stil II i Il il. 
Din gol 

!lQlnuehbtl'i!{i 
,.hhll'iţ.\. 

!joIOlli?lriţă, Uoloi!işll'iţe, s.f.. 'Vczi !Jur" 
I'ftisll'Î!il. 

n(Jmil, !J!.lrni/e, s.n. 1. Gumil, e:luciuc. 2. Pd- 
dieriL 

!lolllolbl, (JolI!o!oâie. s.n. Ghem. coeoJo. 
(AdverbiaJ) O luai nişl<.· cilli, f·o slrins gOInO 
101 .'fl () ldcui () colei!. CL gog 01 () ţ. 

!lOIll vI>, IV re r 1. şi t r a n 7.. (Despre 
vite) i\ Implini adU! lmprcuuilrii sexuale. 

!jbllilii, y6ni(e, adj. (Dl:spre vaci) Care este 
in perioada imperecherii. Du Daca la l(lor, ('il·i 
goni(â. 

Din {lolli suf. -llâ. 
n61'1l1e, !J6rnici. S,DI. Cîntăreţ la l.>iserie{, 

(Cllrgău 1 Mie). CI'. e j Il t 'l tor. 
!lm'i, {lorşesc, vb. IV. r ': (1. A se certa. 
,orşfl"e s.f. sg. Ceartă 
!Jrăhfllllă, grâMn!e. s.f. Coş (pe obraz) 

(FeiSlI, MihaIl). 
Din zlJrdlnm!â. 

\lr;'idell, gl'âdNc. s.L (:I·lai mult la pl.) Fiecare 
din 1ll1ielele (sau stInghiile) intrebuin\ate la 
construcţin case!or1 lipitl cu lut (Cel'giîul 
t\'lan') "au il gardllrUn!'. La Ag!rbieeanu 

j 
I 
I 
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cr. 11 

(DF,p 
La 101 

EIIW). 
h:'m 

.. 1 

A in",)l 
sâ g(lS11 

bălAI 

,J·'ugI 
BOl'ecn, 
111e.i ca 

iclem) 

il. (se) s 
asta. tot 

scornit·o 
D 

hiH11I 

A face 

..... Di 

(Feisa), 

]wbeti 

... ci. 

A dărăci. 

s.n. 

n.l1gh. ha}!;:) -,hlii.taş: 

ideul. 
adj. Vioi, ÎOI(', 

grahnic ; laeorn.llapol' [lI! 
Iare ((bol' la lucru. r Va 1'. 

hiHuri s.m. pl. Itesturi (le Iemne. 
Din flack(lwlz) 

1!:"lllI!{,ri"i s.r. Om neserios. pune soma p « 
:OOtÎl(fe Iair ca-i O ha]wh"tâ:. 

lwi/âwl, s.n. Cursă (pentru :minlakJe 

rJe rn111;) , 
Din germ. 

IlapOl', 
harnic, îndenfiwlUC. 
Inillcarc 
apoI', abor]. 

Din v. si. chrabl1l'11 (hg. ilrabâr) "viteaz, 
vohdc t.arc", "rezi FnIl;inl, Ti J'JIal' t·, 

li/iiulC s.:'. 
l}in rr:t;:tgh. 

hfilfiî, Mile, s.I'. 
fml.Ol·ijm s.r. 

joc de- cop ii) 
[{odoa(ca. 

hafLÎb(',. s.l'. IJain:\.toallie 
-ă, h(.ÎJ1ICşi Iuunrs«, ad] , \"ic1cnn, 

siret. La Ion Brad: "Cii. mii, v·ap înţeles voi 
dinainte, fuoncsilor 1 Pe lnrne rn-'lti clHrnaL 
l'a luerul:18). Vezi '1itrD, p. Gil ; 
L'\!. )J. 7'2. ]L :.)(;5, 2\1\1. 

Cuvini. de origine illltohton;l. Sensul initj,i.! 
a fost li (' ia com-', După Brtmcll, V ncuc 
bularnl p. 27  Iuuncs trebuie raportat 
Ia a lh. hUlni;,' "eel care ll]linh.lc{i mult, ullnc;;lU" , 
fODl1at din verbul ha ,/1 Hl1nea-;' ::;J kaIUf_;S 

hog:xt" din vb, i.cun ,),:'1 

h:t7:;OtfCi hâ:yJ.lu', s.L 'vezihaJnH1. 
hal'{meii" harâncî, sJ. 1. 'j'lgallcCI. La Iolt 

rlrad : .J'oc:'dta nu voia S,) asculte vorbeh.' ;;i 
IHTIF'.;eiriie "dinvoleştI" ale fU/râncii .... " (OF 
p. 2:H). 2. Femeie rea de gurii. 

II ,ll'nie, ·ii, ad,j. Un e x Il r .) Il fi harnic 
a fi capabU, a Ii !n stare. La Agîrbiceanu 
..... e haFllic sii si curtea casa" 

VI, p,) La IOlJBmd : zis, 
omule, eu :mÎ, da mi .. , harnicâ s,:j mai 

ţlp zi'ipuda de·acolo'· (HH. p. 2(5). 
hiizmii s.L siI,. A.stmă (Crileiunelnl de .Jos). 
hi\zll:."i s.L sg, 1. Bueurie, pliieere, Io)os. ,v-am 

nici () howd dllpâ el, nunia rele fiice. 2. Comerţ:, 
uegustorie. (În e x p r.) A umbla in llilznâ 
a face gheş{'[l. 

Din J1Jagh, ha$ZOl1 (acuz. lWSzllOt) "folos, 
avantaj" ('faIn/II;, E!lYV). 

11!)!Jli(!', -il, llilbăl!ci, ltâbâllcc, acJj. N{!Uc. 
li hâbâuc de tap, IÎilÎic nu şti. 

... Din mag!!. lwbâlw "unul GlrC llU ... j eu 
milltea Întreagii, ţknit, z,'illatie" (prin analogie 
eu nănt) (DA). 



pămînt 

lG.1J;JC.C!. 
pliicin{e 

apivo- 
:(Tr{rrtiSt 

catrafuse. La 
trei cară din 
lwdrobelc" (Opere, 

1. Om rău, de nimIc; 
imprecaţH) .Du-ie-Il 

rus, fah:o 

Cf'. liln» jtufe des«, srnirhY;' 
uir/ii ; s .rn. IrUL!.. 163 

,Şi nu o mic, e birău" 
La Ion Brad MSub acoperişnl ci 
vriibIil" tş i zborul 

apro'ph;,t 

Din magh. MMr "hinghcr" (DA), 
JlOloăuîlăr, holo{i[/yâri, s,m, La 

Ion Bliijan: "DUIJii ce am cei mari 

Lunga). 2. 
Fcisa, .Hdvci. 

Din bg. hărb 
h{l'lut, hlroc1 s.L, 
hîl'h<\ic;), liirlrcici . 

CI. t î e r. 
hiri: sut. 

h!l"hoi., hirbouie. s.n. 
păuunt în ca re se fi\c:ea 1!1l""leil,'g" 

Din hlrb suf 
hirllii!, lzirdâic., s.n. il'"""":';'1 \ 

in eaTe se 1:1 cea 
Sg, refijeu.l din pl, 

uâlrai I vâlraic ele, 
hirţ S.li. ZI de post. in care se 

de dulce. la zdele de flirt 
(Lunea TîrnaveÎ), 
, ho{meă, lWfÎncc, ,.1'. L Groapă. O rosi 
n .. o fJâst şi o ciisl intr·o !wanâl. 2. Gaură. 
ca! vaca şi i-o fiicul {I lwancâ, bilga !nin(1. 

hoiiI'{l," hoâte s.L. vezi 
hoilşe{, lwâ:şif s"f. "Vitil {sau fcrneic', bă ... 

lrln;î, difonnil, :2. (La Carne slabă de vil:i'i. 
1\011:111:\ vb.] reI' i m e :r s. A striga 

(peste sat) la obiceiul Îl o d i't i ţ a t 
(Cergilul'vlare, Crăeiuue!nl de Jos). eL si li. 

- De la llOdaiiii "Ienmlll erăpat in care 
se bag,'t i se iniilşu.l'ă paie, pe care le apI'Îw:l 
pc un dea! deasupra saLu lui. in searn lăsatului 
de brînză" (Cistei, corn. Crih:innehll de Jos 
JJl ... }, .,:0 roatti, ulnphttli şiinJă!)urată (.:(1 
care se aprinde şi aa \\siteS{i)4';. 'VICftfj 
(apud DA). 

hodiliţ:\t s, 01:,;C", la pri nderea ... ".'"'''' 
paşti cunoscut luai alr.:s pri ,rI lllHnr'Îe 
peste sai (C<Tg:lul Mare, Cnîcilluduî 
CL s îl it. 

Vezi hodâila. 
hodol'n{!'nui! hodoJ'oânge, s ,[, P(rsoană glt .. · 

ralivă, vorbi'ixeaţ.ă. 
.bodrohele s.L 

ceaun : . .. , sosiră 
îne:ircate cu \.ol: 
JX. p. Hl4). 

llOhir, Iwlu!ri, 5,!lI. 
hoţ. 2. Şlwngar. :\. 
lwlwr 

VASILE FRl\'('ILA 

1 i Il 1 e, 

1/1ă,rnl.l.ld. 

tdcm (.< magh. 
EIIW). 

lierUcorJ,c, adj. 

(Învechit) 
etc.). cr. 

l' e f 1. A se opinti. 
t r a n z şi ref 1, A (se) 
serincjob. 
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bCI,eIă, hecele, s.t. Darac. [Var. : lieheiă 
MihaJţ)J. 

!!errn. Heclwl. 
hiihelă, j;"lzele, 6J., vezi ltect,lil. 
Irel, heiuri , s.n, Loc (de casă). La Ion Brad: 

, să-ş! fi tăcut şi el o de căsu ţii Il! partea 
jos a lieiului ăsta, destul de mare ... " 

(HH, p. ')1ll). 
Din 

hemesit, -ii, netucsnt, neml,SIIf, 
hiJ.mesit (Biia). 

J)in hămesi! pr!n asimllarca Iul li lat; 
(Jit') silal>D urrnătoar«. 

!li'lîde, hencleşi, s.m , 
brrnză, cu magiun 

PHP, p a l a n e 
hel'lieii s.L Tuberculoz ă. 

Variantă ti lui 
di,,!, heţitik:«, Idem) 

hertj(6s., -oăsă, 
'fjjlJereulo.s. 

Din ilerlicâ +- suL -o;. 
l1i interj. L ! Ne-o pus În şi M 

Stl IIwtlrgâ! 2. sili t.l lI! de ne! 
strigilt ,eu ca re se tndea rnn{t caii s{t pOl'nease\ 
sat:! sl lHe:Jrgă nlti repede. 

_. (2) Contamillare între lJi dc (aici) si 
magii. ne idc ne. 

hilJHş, -ii, lzibaşi, hilHlşe, adj, Bolmlv, suferind. 
,,-, Dinltibă suL -aş sau diree!. din magI!. 

liibâs (DA). 
hlld., bibe, sJ. Boal§, necaz. 

Din llllH;h. hiba "defect" (DA). 
hiHbi.liUlll11 C inter]. Strigăt cu care încep 

băi,J\ij s il it Il 1 (strigarea peste sat) (Cetatea 
il" Baltii). 

binui; !Iim, vh, 1 
hLuta, izilll, ·'i·lh. 1 

legăna, a ( se) da In 
De la hil1!a. 

filllhl, hinle, s.f. Leagăll, scrlncîoll. 
Din magh. liinla, idcll1 (DA, S.v, 

hinteirliiml. S.l!. (ÎnV(,cllit) Spatele :fn:m1tJdul. 
N,>" schimbaI din v{ici, În hinter/am/, cum SPI1J1C 
a/unrea, in iară) in hullTlL 

IEn gernl. llinterland, idem. 
hipen, -il, li/pellt, Idpenc, adj., vezi ilJlll1. 
Ilipi s.rn. invar. Hingher. O dai cînel.' la liipi. 
hire{1Il S .sg. Hrean. 
hli, h1itsc, vb. IV t a TI z. şi i" efi. A (se) 

:5lH'pll, 11 (se) (l;'ir1111a. 
il!!!:, ··:'i, Miii, Mite, adj. 1. Dilrlmat, SUl'jJaL. 

:2. Aplecat intr-o parte, strîmbat. La Aglrbiceanu: 
"Citeva dulapuri, mlnjite cu () vopsea fostă 
cfmlmizie., h1ilc din încheJcturi de ap\sarea 
condîcilor grele ... zăceau pc llngă părcţi..." 

X, p. 7). 
ln hii. 

hiilură, MiIOr!, s.f. 
Din Mi -1 suL -ifllrâ. 

bfnsurl B,n. pl. Aluniş (.J idvei). 
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IVar. : 
rar de tot, {:"le 

cherniîtor n, 
de aripa vijelIei" 
vede colo 

o 

hurdoâie, s.n. Put.inci. eLh te 1. o .. 

S,D1., vezi huziloallă. 
:!nterj, Cuvint care c.ăderea 

r';p",zidtU1C fi ll.Ilui lucru; cu 

h!l; adv. in zadar. 
I)i!1 u1agh, idelu. 

UsetlI'.i ad'l, Asl:), seară. 
ilJoumil:, ,.m .. O'J.Ycc.hi!,) 
-- Din v, sl, 
i!J{Hn!lkă, ib6mnice, sJ. (Invechit) 

p M'/lr!Îş 'ş1 pe Tîrw,wâ I Nu .. i rată sâ,mÎ 

Prune nedezvoltate complet. 
idem. 

hi:Sll n! l11.terj. Strigăt eu, care se alungă 
porcii. 

lHţ;d{liî&i huşdlHc 5 . .1'. J'"'crne.ie de nloravni 
usoare. 
. !I(I!;i!, lui/c, s.L Fieeare dintre 

feCt':. cart:: 1. 11 V (>, e, S (', rnire,asa 
Mare). CI. în v eli t {} a e. 

h'hloK, heti/)i:. S,Ill. I'"ieeare dintre eeÎ patru . 
tin eri earel hnpreunii CU î Il 'l eli tor i L e 

asista n la 111 v ( 1 i t u 1 tnlresei 

Din nrdă sul. --oi. f1l)!uithl 11nu1 il 
inipal. 

fmri'zl. s.m. pL Tăiţd de formă p,1tr:lti1 

('.U sens IwnreeÎzrlL\ 
tunart, 
(Feisa ). 

lnml61, 
rog .. 

sâ 

II{ldr,l, luulre, s.r. 1. Femeie de moravur i 
uşoare. 2. Femeie rea de guriL [Var. : 

lIi!!!'l, 111l/e, s.t. Deal care se surpă, La 
ceanu : "Nu era uşor si\ cobori ulei să 
dintre Aluniş şi Piatra care se rotun jea sub 
cer ea fi eiî!dare urtaşă, răsturnată" (Opere, 
III, p. 2(2). 

Din nwgh. hal/a "snrpătură" (DA) 
luilui, vb. t r ,III z. r eI 1. 

La Ion Blăjau : 
noi, mă t "(Omul, 

hul] ,,<1 cii.dea" (Tanus, 
lluTIf!.ii';'lll1liil', Innidcstnnâri , s.m. (fnvechit. 

IJi la ortiţere frec hUIUlfS- 
n-o fost lunuiestuiuni 

urltil. 7'I.iârWi-le 
l;r'.:drinâ (Păn:ide1 f;'olclor 

225). 

suf. -oi. 
S.IIL Croat (Valea Lungă). 

Jwrvt.H9 ideJ1J_ 
l-Ioasp:l (la grăunţe 
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rJ>ziJ.hH;{Ji s.f. "rrnd:, ()btJsea'UL 
DIn 110zrii + ::mf. -Ealil. 

}lidiă:t h(ulcJ sj',. Stl'ăduţăr u]J'ti XJfun{lal;L 
Vf; hCleu, 

s.f. de la II II d il. 
i,,"r:i,·adrlci an:.linte sint 

a8ta ai, dOfrnJl. IJe 
11It ]). 8}. \7 ",."rlŞld 
luă hl fugtt pe fHUli(:d.l' 

HI,720 
lHH'l:iţ,Hl1;l, -e, 

ho]"(;olinâ f G ii .rârnii 
din r.rtU's ilnania, 

CL lIil'âi 
ho:rn(l luxrnlţe y S.lt .. Burlan o 
.-.", ])in. horn ,coş" -1- suf. et. 
hrfrnist, s.ra. (lllvechiil) GOfI.dst. 
. . Din germ. 
I(ll.'no{l'e, hOJ'J/iJi, sJ. I'lăclnle coapte pe lin 

]Jilţ 

CI. 

S.D, Ch}l]) La i\glrbieeruul 
nu vi'ne 111Urna şi lata de la hotar?" (OprTc, 

lV, p. '150). hotar, la. lucru, nu putea 
t':tecu'c gospodjn.1 s}l se de fkrtriri" 
(I!DCN, p. 28). La !Ol! " ... porni 
1l.iHţfJ. :In sus, cu gîndul s{i ajungă it} hoiar, 
t;()seau strîngeau ai lor utava" (DF, p. 12). 
'f"Tez p. 2:)20 

Ilin rnagIi. halâr .grnnlţă .. ; ţjnui" (IJ/\.). 
h(}l{.L lwz.(1{f:scţ 1'lh. rv r -1:.r l. A se obosi: 

a ie. osteu L 

ne-au intors ruie şi nu ma i ştiu cu î ntidragH 
.pe dos. Dhub'lea1:a de graha mare. n-arn luat 
seama şi ne-am îmbriîca t, ne-am Inc:l1ţnt 
ş] am la tncolonarc. Acolo, Cuculău il prins 
a se mira Iaca ." tomut, p, 153), 

Pronobil germ. "pălmaş" 
(DA), 
. holianh, llOlrllllbi, s.rn, TIlovi.liţ:'j de rusrp sau 
pietriş folositil la drumurilor. 

Din magu, idem (DA, s.v. 
ho in, vb. t r a :0 z. i\. voma 
V01Jla ( lat. oomo, eu t.ransf'or 

marea lui lJ urmat de o in fi ca »olbură ::> 
hottmră. 

!ntel'j. Ilop l Il oţiai tuat-o-n căsătorie 
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dragii! Nama pe Tlrnana Mică! Mi-cun 
'lăsil (1 ibomrlit:ă. (Accentul s-a schimbat din 
llC('esjt:1i metrtce.) 

il" icuri , S.fL L Pună de despie,\t lemne. 
Ll' Aglrbic"aIlu: "loniţă o Intărl cu icuri, 
intr-o JUIllătate de ceas o repară din temelie şi o 

in vîrful porţii. unde-şi avea, încă dtn 
anul trecut, locul" (Opere, IV. p. 1 :l7). 2. Clin. 

Din magn. dtal. ik, Idem (DA). 
Ieui, icui , vb. IV t r an z. i r e r 1. A (se) 

infunda. a (se) înţepeni. La Agtrhlceann : "în 
locul lui. oricare altul s-ar fi iCI.IiI in mulţ imc 
şi n-ar mai fi putut face un pas" (Opere, VII, 
p, 88), "Abia se putură scurge membrii corni- 
tetului... Ceilalţi rămaseră tculţi in turmă" 
(Opere, X, p. 249). 

Din ic + suf. -!li. 
le adv. Da. La Ion Brad: " -- Tot. aşa te 

doare moşule?... ..- le, m(l dOllre!" (DF, 
p. 88). 

__ o Din germ. ia, idern (DA). 
ltidimi adv. Desigur, 

Din ie "da" +. dară. 
iepure, ilipuri, s.m. Bucată de carne de 

porc cuprinzind stemul şi muşchii abdominali. 
. j('rta vh, 1 t r an z. (în e xp r.) A (nu) 
fi ierial c,,, a (nu) fi permis. Nu-! ierlat si! 
v6roij !Irit el! un om mai bâlrin. 

irtÎltă, iertate, adj. 1. (Dcsprc fcmd) Ajunsă 
la menopallză. 

!6seăle sJ. p1. Ieslea vitelor. Uilll-tc-ll icscă- 
lele alea şi vC.zi dacă mai au vacile mincare. 
La Ion Brad. "Acum strică toată poiata, lşi 
fac găuri pe sub i.cscă/c şi rod ee-apucă" 
(DF, p, !J1). 

Din ielile, prin epenteza lui c in grupul 
cO!lsonuntic sI> iesc/e, apoi printr-o nouă 
I)pentezll, a lui ă > iescâle. 

igui, Î{lllCSC, vb. IV t r a n z. A se sforţa să 
verse, a icni (Feisa). 

inţă, ilife, s.L le pentru fctiţe (Cetatc de 
BalW). [Pronunţat: i-ll]. 

"- Din le -1 suf. dim. -ulâ. 
inaş, Îll(lşi, S.DI. U cenie, CL 1 c g h i IL 
... Din magI!. iIIas, idcm (DA). 
incui, incui, vb. IV ref 1, 1. A se imboldi, 

fi so hirjonJ (Slncel). 2. A se sforţa (împinglnd 
"eva cu putere) (ldod, Lunea T!rnavei). 

intll'mi s;f.sg. Luna decembrie. 
-- Din gr. Av!îpeo:c; (DA); 
.Infuntl'ist, Îaran/rişti, s.m. (învechit) lllfan- 

tcrist. 
.1nvalit, iIl./Jali!i, adj. InvaJ ido 
10i interj. Va i ! 
 Din magh, jaj, idcm. 
iosag, iosiiUfll'i, S,11, Avere, bogăţie. 
- Din magh, j6szâg , idem. 
iJlen, ,·ii, îpeni, fpene, adj. Sănătos, Intreg 

1a minte. [Var.: hipen].Cf. citov, ah, 
- Din magh. epen (dial..: ippcn) (D4> , 
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IrÎI',I, triei, s.I. (Invechit) Caiet (MihaI\). CL libel. 
eL ircă, idern. eli luI i lntre r 

l C « magh. Idem, 
I!'IIgă, irtuţi , s.f. La Ion Brad: 

"Cu asemenea Htnintil'i riituc:i inginerul pe la 
moara veche şi. pe la inlga seacă, tăiată de 
marea 'I'Jrnnveţ, dnp6prillJllşirea iazului de 
beton, luat. cludva de ape" (LM, p . 109), 

_ .. Din ser. jaJ'l.lilfl "groapă., ant cu apă", 
•. plrlu" (Giim.uleseu, Elemente. p.' 14'1). 

jswoc(s) s. Un fel de RUhstanţ.ii fo\o.- 
sit,) la prelucratut !? 1 vlnului. dă sut], li 
isacoc, isacoes, ori C/l1l1 dracu îi .5PWIe (Jidvei). 

isi!Jll:l, isi.qnc; sf'. Insignă (CrăciLmelul de 
.Ios], 

iStlt pron. de. lntărire, adv. însuşi, eh.ial'. 
aidoma, leit. Cokilll ris/a Îi istit laM-sa [smq 
îi islil J7lllilll1-Sa (Sîncel). 

Le.Ticonul de la Buda a lllregis1:riit ace- 
laşi eUvIllt în' exemple ea isi it aceia, i"lit 
alunci, pe eare DA. le glosează: "toemai, 
pmds" (DA S.V. iSlina, iBtină), DA indkă şi 
varianta iştit. In ce priveşte fltimologia, DA 
trimite Ia srb. islina .,[(devii.!"" fiir:l altecomeIl- 
tarii. Gămulescu, Bimncnic, 1-1:3, lloleaZ(l âupii 
LS. POPOyU" I1/Jii srpsko-slollcnskc, u vltLskofll 
j/,ziJm p()Z/wte (in "Glasnik druzl:va srbskc 
slovesnosti", 1, Belgrad, 11'11'7, p. 12), pron .. 
istii (deei eu ftceclltul pc i iniţial) "aceiaşi''. 
care circulă prin Banat. şi care, pe bunii 
dreptate, îl deriv{\ din ser. "verulU, 'idem, 
ipse". Totodată. Gămule:>efl respinge dimologla 
propusli de DA. Fa.cem aici precizarea eii ter- 
menul lnregîstra!. de DA, islil (Inclusiv VaritlUbl 
işW), are aecentul pe al doilea i. Aeesla, ea şI 
cuvintul notat de noi dJn Sineel. provine 
din v. sI. istiî ,.,însuşi" devenit tn bg. isti; eL 
şi v, ser. isii, ;lovell. Îsli, rus. lstyj, ceeh" 
jist!!. slovac. isl!l. Y. pol. isi (Bmgarski elima/o·" 
gii5cn feenik, t. II, Sofia, HJ7!l., p. 90). Forma 
islit a luat naştere pe teren l'Omâne.se, pr.În. 
fOllCtidi sintactică, din t'xeruple ea : ii isli iaW- 
sa> ii islit lolâ .. so, sau influenl,a lui leit, 
adj, şi adv., "intocmai, fe], aidoma"., lJartl 
dpIul unui verb lei "a turna" <: ;;i, lijaii, 
idem (DA). Istil "însuşI" fi putut fi folosit ;;1 
ea adverb de intiirim, 1,lrgl.ndu,,·şi i\;;Uel sensul 

devenind sinonim eu "chiar", "aidoma", "la 
cu" In gralurile din Transilvania de centru 

i sud, termenul poat.e fi şi bulgăresc, provenit. 
adică din graiul şdwilor de la Cergăul 1,<ra!'c 
şi Cergăul Mic, dc Ia Bnngard sau Husclori. 
De altfel, forma citat-il de Lexiconul de ia 
Bada şi de DA cU Ş (işlil) pare a proveni din 
această arie, In care s din grupul eeHlsonantic 
si + i> şi {VC'.1J V. Frăţilă. Un fenomen 
fonetic dia/eelal s:> ş, z> j In unele firi/puri 
dmSQIlolltice urmate de sunete palatale, in' LR, 
XXV, 1 \l7G, Ill'. 2, p. 209-213; idern, 
Tlwave, p. 79--85; vezi şi H, Todonm, 



GLOS;n,· DTALJ')CTA.J" {TA.LE/'l 11,,\'F'Eh'JO/\.ri' .. 1 A TIT?',:vAVELOJL 

inl'orlH, ll, Încorlf{i, incorlile, adj. Cufundat. 
La Ion Brad. ,,0 s[t-i ţin /ncorli{i pînă lş i 
pierd r{,snrlaren" (DF, p.J13). 

Vezi Încorli. 
'1!l(ol'mu{liă, incoTrwrâle, adj, f. (Despre 

cununa de splc.e) Cu corllul'i (" colţuri). 
llomnll1c, sii/pÎne, ! Galâ masa bine / Că cwwna- t 
pÎncl Lalâ-Tlcotllllratâ / (Ccrgăul Mic). 

De la ÎnCOnIlll'll, derivat cu pret În· 

csalni "a 

(Ccrg,'iu] 

Illagh. 

iu-, 
IV tril Il r . A reparttza. 

ta refJiInenl1.l Iri:rilrh;hU?li 

Omuşor 

corli. _ .. În· 

Din 
trupărr], 

/i colt') n1-0 i lnpiir{U 
cţantcrie (Feisa). 

irnp:'triH(I, :"? 
CeUdea de 13aJb1). 

In- idelTl (probabil şi prin 
CI prnp icre el e lat. im pcrat os), 

împietrit. - ii, udj. COll;;tiPill. 
lrlljlreullii,imprmill, vII, 1 re J 1. A se ci'lsiltori. 
'IUlj.ll"ujHlIli, împropocl,'sc, "Il. IV re [1. A 

scimhrohodi. 
1mIHiIIl/{I('i, impungâce. udj. (Despre vite) 

Cari' are obiceiul să Tmpuug». 
Din imp1lnflC suf. --aci. 

lncăr:tllfl, incâcel , vb. J re r 1., vezi !rw{itilla. 
inciii:il,'I, inctÎlâl. vh. 1 ref J. (Desprr 

",1 mcn i) A se lncilicl'il (Cr-ta Lea de BaltD). IVa!' .. 
Î ncăccla (Stncclj]. 

Din câţl'li ,a aţ:itH; pret. in, 
ÎlH'elni., ind/ni, v.LI. IV t r 11 Z. A Jnşeb 

(ll1ai ales la eîntar'J. 
in- celui. kktll ( 

insel;]. li lllll:ll\l·. DA). 
inet'lw,M,·:l, ndj .. Pliu de (,NIUŞiL Si va/m-i 

1 ilCCJl lIşalâ (ilLiciisilsn. in Folclor din Tnmsil- 
Pilnia, p. 210). 

De la 1 neC1Il1şa. 
inei'rlle, incern, vb. III t r a Il z. A cerne. 

irnblâlca cu mll,inâ dc cai şi cu ciara îl incanc(!U 
(Cergăull\lie), 

ll!- .. t· cerni'. 
irH'helm{l, lnc/lflm, vb. !V l' e J 1. A se reface 

{lupi\ o bo;]];}. a se 'intrema. 
jn.. tJiclm (cu j;ubtallz.ure" hlj p 

la li), 
ÎnelwlmM, ":1. incl1c111#fi, indwlmlile, adi, 

Hefiicut (dllp;) (1 boaUI), intremat. 
Vezi Î nchcllTla. / 

înehilit, -ii, indliUIi, îTlcfâlitc, :Jdj. Coc.oşat. 
î\lihal\). CI. î h. 

De la ; "îrnpili", "Il apăşa" (cu 
pa btaliznreu .lui. p la A'). 

în !:h'CeIUJ i ncÎrcen J ·V b. ref 1. A. se 
lllcrl11eeun, a se înfricoşa. L-ant 2N'iSt pe IUHl 
lovit râu şi toer{O ln-an1 îndrce;nal. 

ÎIH'IIrli, Îl1cor!f;sc, vb, IV t r a 11 z. l"i l' e f l. 
A (se) eufunda. La Ion Brad: "Daeă te-apucii, 
tC-lIcorleşicill Tlrnnvă, pinii le lncacii" (DF, 
p. :J2o). 

trn bă iiI, imbiil, "I;. 1 ref 1. 1. :\ se JUG' 
:ln apă, 2. A spune cuvinte obscene. 

Din bale pret. tri-, 
llllb:'il:\!drllle, Îm!lâWd.lJ ni, s ,I. Vorbei obsv" 

li,; ; pornografie. 
Din llllln1lo+ suf. -( â)ciww. 

îmhlătl, imblăicsc, vb:' 1 t r a II z , 1.;\ 
!ndent. 2. (Figurat) A bate, a ciondigi. 
l.a Ion Urnc!: ..... ,'\.ieodim ... S:o dus şi le··" 
imblâtit ca pe Jlsaicii" (I)F, p. 29'3), 

_. Din v. sI. mia/iti, idcm. p!'c!'. in·. 
imboiodtc:i. lml!oiochf:. vli,' 1 ref 1. ,\ (' 

Imiwgă\ L 
CI a se Îrnbuieci ,,l prospem" Imioc 

(eL uel'. Iil/jal!! tipig \\3e11sen, wllcbern. 
ell1;;elnsscn sieh lWl'umtre.iben") (DA). 

hulJi)ioeh(M, '-11, imboiocheâ{i, imboiochcâtc, 
1'lO;:;3t, avut. .De imboioclical CC-Î, nu mai 

ce sa [aed cu banii. 
Vezi imboiochw. 

lmhorlwei. vh. 1 t. f' [l n /'. şi a b s o 
(Dr:.sprevite) i\ înrpunge eu cOfInii (ca lUI 
berbece). 

Din berbfcci- prd. Î/I- (im/lcrbcca 
imNirbeca > îmbo/'I!I:ca). 

ImJH'ă(M.ă. imlmkâr'i'. ,,(Ii. 1'. (Despre boabe) 
/\.J e:"iror teglunent nu se desface dllpil treîerat 
(MihaIl). 

îmhllClll'il. îmbâwr, vlJ. 1 tril n z. şi 
re 1" 1. 1. A (S(') lJl1(,/lJ'a. La AgîrhkcaJlu : "DlIlrl' 
Jlezeu sâ vii Îmlmcurc" (Opere. VI. p. ;);). 

Din bucura prer. in-o 
11llImmb{l. imMmb. vh. IV t fan z. "i 

.r f 1. 1. A (se) incheia (la haimî). La Agirl>i· 
ceanll : "Aşadar. pc mîine, doumnle Petrov ! 
zise e:'îpitannl, ridieîndn-sc de pe scaun si 
îmbwnli1ndn-se la tunici'!" (Opere, X, p. 1 fil). 

Din Immb ,.nasture" pret". in. 
Înlflăn:l, impânfz, vll, 1 tril n z. 

welltul indicii () fntn! de tors sa II UJI 
A lmpodobi eu basmale, frunze şi flori, în chip 
de steag pentru HunEt (Bucentca C;l'îuoash). 

- Din peanâ "pană" prcf. in-o 
împureii vlJ. II ref 1. A i se ]liirca. LnAgll'- 

hiceanu : "OarlJenii erau dOI'nici ,ii "Ile ce V:.l 
zice despre popa eel nOiI şi cum i se vu lmpârc!I 
eu slujba lui ., (Opac, VI, p. :j(J). La Ion 
B:l:'at! : cnI SPiHpo.re el rdt.li, olal luari cu 
ea, nu dorinţ.a asta ... " (LM, p. 68, cI. p. 207 
şi 2;1). 

o schimbare foncliciÎ tlialee/a/il : s Ş şi Z 
arnturril c consouunlicc ale limbii rumdne, 

1\175, nr. 1, :1:1 ,Hl). 
liI'hil, i u h«, Lemn care leagti c:;"tpetele 

crarilor de Ju dricu l di1l2inle al em·ului. pe l; 
]llimă (Cetut ea de Baltă). 

Din lllagh. juha . idcm (DA). 



in·-. 
adjo 

li'ranzeHi  

care irulti1 zg01110tul 
lIn corp clastle (nuia  

de o lovitHril Itl'lnteală) 
i putere. (DA). ' 
P</. J.\ aţlla jarul. 

sul'. -ni. 
vb. 

jâl11ulc, sJ. 

S.Tl.Pl'iJj infitt\'l care se 
1(1 cuptor. La Ion Brad: ,,-' D,'Hrd 
tovarăşe HUl'diş. -- Care jr'îruilor 1 

cu repeziciune 
,iărui, 

Din Ja)' 

dată 

intiihllh'r, uităbulcz, vh. 1 t r a II x . (Colllple 
ruentul indlcă proprietăţi) A înscrie în carte a 
Iund uară. ' 

După germ. tniabulieren, .idem (di n 
lal., in laimla) (DA). 

intillvH.6r, iniinzăiotu e, s.n. (La răzlfl)ju 
(:; t:,sut) :liîţ eu care se stringe pe sulul el e o.luaul1e pmza 

Din 
inlr('II', inlrec; vb , III r e I J. A se alinta. it 

se. răs'făl::l.V· 67'0 ,tje îtutnos, nu te lTIai intrece 
otii« ! 

Din frece -1- pret in- (care-I d:l un sens. 
fadiUv) 

inlrecitit, iuirccute, ad], (Despre 
copIl) Alintat., d\'zmlerdat. 

llltl'onmil V'/). [\1 ref 1. A se 
Din (,, tl'llalmi\) 

î.Illnmm{ll, in!mmru't(i, Îrn'rom,,,ÎI{' 
Toal<l iarna Wi1 rosi intromnlll. 

S.L 'Intuneric, beznă. 
(jsfa-l lnare inluiu::c{.>alâ afară. nu se vede 

-,-- [lin ;:,Bcn1.lc J zscrnlyet idem (Iil\) 
Taln{ls 

.hnnhHcilş S,l1. sg, Griş. 
Din magb. idern 

5.1'. :,\'uia. 

Din inlmlcca .+. suf. -e(f!â, 
Înlonl, vb. 1 t r iI Il Z. 

A voma filihalţ., Valca 
--Din preI. ÎO-. 
jnvt\lR2 vh. 1 tr a :n z. 

tnentul indică Le 
vara III Lupii Mic), 

.... Din /Jâra + 
1tli/cH, !rweUsc, 

tnlb1dje. rU1.rfusH) 
fnfr-clito{rc., inl>"lilf:,ri. ,r. I'\el1:1eie. c.are 

i fi 1 ( te min:a';':\. el'. li li \ lL 
Din Î.lwelil- sul'. -( illoaTe . 

. hlv.i5rrnui invidl'nn}i{:s' vh. IV r a n 7-, A. 
loc:, o vie etc..) de viermi; a lrnboi· 
J\'n ie [;t'lfj(l> ({u]Jâ plDaJe} in 
o invir:nnaieşti lnai laTe (JIdvei), 

J)\n ViCfIHC pret. fn·- S1.11' , -ni, 

s.leu. 

1) 

1. r nIl Z. 
de 

(1runc:J in 
p, 18G. 

mInă bătrîna 
p. Hi8). 

I UD. 
porni c'u 'vitez.ă dintr-odată .. Ctnd , (). touesc 
cu t;ol'baciul iapa ,.');1 inialÎlă. La j\..g'irbHeHn,u : 
H,{;spil'a grell, se îniepla eu gUTa des:ci11sLl 
dup:l 3er". 

Lat. 
"'led şi 

adv. 
Însclzim(), vt.. 
sehinlb3 (CTilcillllehll 

.';cbimba -r' prcI. Îlh 

elin cornurt (p!. lui corn). Vezi şi C/Ji'J1Ilwt la 
DA s.v. com. 

Incohll'{l, tncotor, vb. J re J. A se înţepa la 
picioare ul,ergi:nd prin nlir.işt,e. '... . 

l)in color nparlea de JOs a t.ulptn ii une.i 
tăiate, care J'DH1Îne jeşitri din pămînt" 

pref . În···. 
iIH'1lI1iul'llt, . li, adi. Plin de jur Împrejur. 

Icru wsa de muieri. 
In{'lltre\u) adv., prep , '!nainte(a) (Ce.rg8U 1 

Mare, .Jidvej). 
1nrrulltii, Infninl. vb. 1 t. r a n r: certa, 

(:1. ruşina (p c:{neva). a d oje ni, a reprosa. La 
A,!ir.bi(:eanu: "Aşa«l inţrunta ne vast.n-sa Într·o 
scrisoare (Opere, "', Ce 
vorbi ţi prostii. '? le inţiunu: (Opere. 
VI, p. 1(2). 

Lat. pop. *inţ'ronlo.. ·arc (in ecldalle 
liU1bi rOtnafl1.ce *af[ronto) (l'lA.). 

infntntiU"c, sJ. 
bieeanu "Slujni<'ele... In\eles,eS\3ri:i-n 
că orice le didcau stiipinii nu inSen.1Uall 
nimic, Jo!' erau floare la uredw, 
lllU.T1a i să nu le superi cu ee'v;:;;;' 
(Opere, p. 4:\1). 

ÎI!(J<'îlmăcesc, vb. IV t]' ali z. şi 
l' e î A (se) încurca, a se zăpilci. !Ii-am 
lJlllâlmăcil şi nu lecţia moi deparit, 

ll!flhiol\H, VD. IV t l' a H. z. şi 
re r 1. /\ a da ghionturI. La 
Ag'irbieennu: . luai aVCIU. Inldtt zjse;1 
C-liD d{nf:iorafe, Înghioldindu-.şl vecinUl" 
(Opere, 11\8). 

Ciitlej Va'ieD ,Lllngh). 
suL 
eaTe exprirnă o afjl'rnar(.; 

noi :' «- fnlt1. 
lniepl, vb. 1. 1. T J' il n z. A impinge, 

a a arrin.(:n. l\la le fă le in repE 
cU colo. lAt l\girbieeann: 
'puf[i:1e să nour:,:ş.i. rece" 
(Opuc,. IV p, .,:Vorbmd, clzmanll iniepfase 
pinii la Ion duh de butui dospi\." 
(ibidem, din ul'mii 
priItl de dou;:i 
01'1. .. 
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sate. 

(:ar:nt;: 
;i" h 

de Ia 

(.< lat. 

propriu "pantof" f 

ideru (DA). 
miros (rău) pe care jj 

cauza vaselor 1';::1n tntrc- 

pl, 

8:3). 
-i>Suf. -!ini. 
s.L j\:htin, jfHlrd{t nud nlk:i 

H" În Tnlnfi c'-o jordifâ  
rnere\l in salcia b;lLdnY' (Or'cre \j- l' 

La Ion BIăj::rn ,I)onlnnl \lner:n 
ne rHl11gHa. jordi{a . peste nlîtn\! 

CI. g(:rrno, ','U ,;jo luă. tate c e t!h ea ta . 
j"IW'{ll['iî, jl1leri, s.L L Huc{{ţică {}<o 

In 2. pl.) Bucăţile rămase 
topitnl cirnH POfC de. raţă sau de 

jurnari'L 
]lImihtl:t, jumiiW/i, s.f. Claie de grîu fonnată 

jiun:1ri. 
j{rntrc jr1ncri s.nl. Ginere. 

Contarnlnnre între };:ne -: şi 
J"."'.}"'"'' s.llt rluar :an1: 

. ,(\tHiq df'j,;'J in putere (a rn:: 
fri::; dt:"'" (UF, p. HH). 
mai pol: fi (:a Ni<:odirn 

eran ţioute ... el! .lipi de cucuruz toenL." 
(L::'v!, 110). [Pronunţat: it», jfJil. 

.lup . 
. lipiu', jipâre, s.n. GI'ă.maehl mure de j i P 

şiră (Glogo\'cl). 
, Din jip + sul'. colectiv -ar. 

jindari , s.m, .Inndnrm. La Ion: 
Aţ!;lrJbif'eanu "Cintec de bătaie I Cînd [uutari 
ne VI, p , 

s.n. 
'ii eare e 

11101'li ; 
a apei, cum ii zic.eau." 

p. 

La 

( Gc.)sclmlllcfc 
.lo!'d:iin.·,iilii, jonlâllcli, s.I. joa)'d:,), 

La Blăjan : "Am mtncat de ta tatn 
iordâncolâ care nu era la tel C-1J nici una d1; 
'mai Inainte" p. :,\2). 

iOl"dăni vb. lV t r an z .. 
hat cu joarda. ·,Ll Ion, Bnd 

pe cei rnt ci li ma i 

da la 

Cu gura 

uude plra 
hotarului" 
l'"' vitele 

şi vZForn(tt>, 
19'70, nr. 

nin1enl nu luai 
nici hăl'daşi. Hiei 

.. (Opere, VI. 
cu SIit,ypi de 

fnagh. zsacsk», idem 
j('jlll!f, S •. In. Viezure GrJ- 

Flmri, S.ll. Buzunar. !Pwmmţat 

'Vcz] il jimba strimba" 
jirrtbt 'â 1strhn_b") 
Jndiir, jindâri s.rn., 'vezi jildar 

s.m. Tulpini\ de t n 1. <) i. 

prin 
1, pa.re J. se 

lJlle parul ăla ars ta un cap. Nu-l vezi?" 
(DI<', 162--16:l). 

suf. 
s.n , (de obicei din 
ţinut tutunul. Dim 

13âYfl iăboc in icl 

dintre 
l7S). 11." Sns 

Li(. 
mal diideall 

p. !37), La Ion Brad 

DIn viezure prin l'(llsll regrcsle şi prin 
:paiataliwrea lui F la i. 

s.t. Vîllt rece (Fcisa. JidV!:i). 
I Met ct.c ciuie {coli ndă din Lunea 

[1' ronnnţat 
v.sl. (eL 

hg, nielic« pnlntn li-- 
'uu'ea lu i il la (ea nin. > 
apoi prin apropiere de cuvintele care conţin un 
:1 (jur, .ImI' ctc.) (Fr{tţilii, LH, XXVIII, 1979, 

'2  1 



Se «unoast«. Dar Ia fete lndaEi le spun 
, : .. Ce rlzL. tu, ea proasta-n tîrg '1 '" 
Vezi j UD, p. 42,1:2 i LM, p , 57 

Din sul'. -işan, 
jllll, jupi , sru , Snop (de ,tmjcni) (MrltCi!\). 

Dfn magiL zsup, Idcru (DA), 
ulM, julnri , s.m. Paznic de cimp, jitar 

CCI').l{1ll1 Mare). 

lalJ li, fig, Tar!a , labl!i, 
Din mugh. tab, klern (propriu "pidor") 

1DI\), 
j{if)o,, lâho.c_. S.rJ. Vas in eate se 111uigc V:,H,:l 

:}iştar 
. -. Din lllagh, lâbo«, idern (DA). 
!l[llifi s.I. (fII sin L) Lada mesii sertar. 

ta Ion Brad: "Se trezi căut.ind cutuut In lada 
Im!sfi ... " (LM, p. 7:3). 

CI. germ. Scfwb/adl! "Sel'tnf", proprIu 
"iada dulapului". 

1,lJin{mt, lrWnânţi, s.m. (Învechit) Locotenent. 
. _- Din germ. LflIll,1Iml, ldcm. 
11lPt.t\ s. (în ii i n t.) Lapte de b01l compot. 
lalln, laiiI', adj. L:'tt:1rc\, Z;;ro om rain, mulră 

!lllic. 
lJin lai + suL -fu. 

lm!t'ir, !(/{)oârc, R,n. Lighc'm. 
I:'iduţi!" /âduţii, s.1. Lădiţ[! (Cr.ltlunelul {le 

.!o), 
Din lâdnţâ suf. -le, 

H\!li\n, lâ{fili, s,m. Om moale, fi\rii "Iag:'!. 
CI'. magh. !a.l7l1(ember), idem. 

Hii(·i'.!', lâicC1'C, S.Il. Scănncl. CI. s e n li 11 e n ei, 
.. Di.n lai!li «/olli!â) + suf. .. ar. 
IUmpuij, lâmpâşf', S.l.!. Felina!'. I Var. lompw; 

(Cr{ldulle!lll de Jos) 1. 
. Din magI!. lâmpos, idem (DA). 

iiirllllli, lărmuif!sc. vb. IV in t l';) n z, 
i\. faee lanuLi. A'lI Iărmui!i, cil irai!i topilal. 

...... Din larmâ sul'. -ni. 
!lis/.ilr, Wstârc, 5.U, Par. A.dU/Ulm liisfarele 

le-am fÎpal .... parii eate lH) roz buni. La Agirhi- 
,;eanl1 : Jrl {d,oc-t(HJ-Tll lăslarelor grele, caTe 
ji izheau necurmat ul<lseaua de eremNi.e, 11lUIl- 
eeuu tăcuţi" (Opae, VII, 181), 

.- Din bg, [aslar 
lfilllreiUl, /âll11'r!nÎ, S,lIl. Tîn:1r care vine 

la joc di.n nlt,1 localitate. 
. _ .. Din lalurei- suI. -t:(lTI. 
Iăi.llA"(jhie s.L Liturghie (Sine!:l). 
1\ie:)I', Urâre, S,l}. lIa!tuJ. (Cergftul Mic). 
--- Din recâl «germ, lWckcl), prin mcta- 

teză (DLH). 
IeHliin, !eghini, s,m, t:ccnic (MihaJţ). Cf, 

I Il a ş. 
.. - Dîll magh. leghty, idem (DA). 
lemn, U'mrw, t;,n. Arbore. .lerau antunUe 

lemn.f, ca [agil, cate infl'ul!ut(! mai timpuriu 

(l'\·jsa). 1.:-! "r>e ce 'fac icruncte 
roade, bunlco (Opere, !II, p. J:l). 

Lat. liqnum, care în lat.ins tirzie a dobtnrlit 
şi sensul de "arbore" (CIOHANESCtr, 
·1781). {Vezi şi F'riî\ilii, Tşrnaoc, p , 244, nota 28,) 

Ieunmş, leninus«, s.n. Chibrit. CI il r 
s (1 arc. f o H. C ii 1 e, g h 1 11 f C. IAl 
eean1l . ,. ... Intr ind îl! odaia dinainte aprinse un 
lClIlIlI1Ş" (Opeu, V, p. 1. f)ll) , 

Din lemn suf. d irn. 
ltneşi, Zeru:şt;sc,vlL rv r e J A., se lenevi 

(C;Ioguve"ţ), 
De la h'IW,J. 

kp,H, .. ;'1. /cp.,ili, lcpşiic; adi. Fh\mînd. eL 
] :ih o d. 

De la leNi «:': Jeopşâ), 
lC-iIle adv. Ieftin . 

Din bg. Lesrio; Idern (DA). 
It,r, Unui, s.n . Cuptorul sobei. 

Din Ilwgh. dîal. Zer (Tamăs, 
ltn··i'ţp'iu s.sg, (învechit i ironk) Aer . 

Din magll. Iwego, idIOm. 
1i1lăI'i, libâr(:, vb, 1 reI 1. A se descon· 

centr;) . 
Din flibera, prin apropiere de /iba 

IibăI,aI'I·. s.L sg. Deseoncentral'e. 
!ibM, !ilJ{;fe, 8.1\. (învechit) 1. Caiet. 2. Carnet 

(de depunere). [Var,: liberi CI. iri c ii. 1,;1 
Agirhiceanu: "'" cer 80.000 zestre, care bani, 
într-un !ibel eli] depulll]ri, să·mi fie preda \i 
In ziua cununiei" (Opuc, VII, p. 234), 

Din lat. /ibel/Ils, ·wn "eărtieic{\" (DA), 
lihi'r, librre, s.n., vezi li!.eJ. 
Iibovi, !ibooese, vb. IV l' (' f I. A se drăgosU: 

a se desfăta. jl1l1 [Iillu! lucru, acum mâ lil>olJl:c . 
1.\.1 Agîrbiceanu : "În vreme ee Iloi ne scuiI)}im 
vial,a in pmful de cărbune, ele se libo/1cSC aC2să 

de;:rnierd,lrile fliicăilor ... " (Opere, IV, p. :3:31), 
retl('ise S[l îndupleee pe-tm băieş Unăr, TI(:' 

CftSiitorit, eu care se /ibouw de doi ani, să nu 
se duci1 eu ceilalţi" (Opere, vn, p. (j13j, 

De la libov "iubire, dragoste" «si 
l julwvt "iubire"). 
, lieiîi, licâic, ·b. IV t r a Il z .. pers. :1. (Despre 
pislei) A linge, a Unchi (Jidvei). 

Probabil un derivat onomatopeic. 
!iei'iu, lirai, s.m. P{:rsoană ci\reia li place să 

1 j e â i e mIncarea (.Jidvei). 
Din tema Zic- «('r. licâi) suf. augm. -(la • 

li chIr S.TI. sg. lVlagiun. CL si 1 voi ş .. 
La Ion Brad: " ... el o .adus din partea nuaslrit 
(lou'l care de cucuruz şi fîsaieii, şi-o rămas 
liclar şi prullc uscate ... " (HR, jJ. 2(5). 

Din germ. LekvllT sau magh, lelwâr (din 
lat. med. e/ectuarimn), idcm (DA). 

Iillod, . il, lihazi, lillOde, adj, Flămînd. eL 
1 c P Ş 1 t . 

-- Din sl, lichii "rău, deşert" (ca schilod elc.) 
(DA), 
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Ilhodeală s.î . SI:lbic.iune (mal ales dIn cauza 
nămlnzell1). La i\g:ll'bieean1J: "Cind ridica 
bratele subţiri, palidă şi puţ.lnl.lcă la trup, sirn- 
tea o liliodeal.ă in Inimă" VI, p. 212). 

Din lihodt + suf. 
Ilhod], liluulesc ; vb , IV l fi t r a Il z. li 

flărnlnzt. 
- De la lihoti, 
lihodil, -il, Liliodiţi , lihoditc, ad]. F[ll'ti poJbj 

de mincare (Feisa ). 
IimlJii, ă. adj . Pelt.ic (Mlhalt.). el. 1 i In h u t , 
._, Din limbă + suf. -aş. 
limlmriiş s. sg. Omuşor (Feisa). 
- Din limbă + suf. elim. -lIr11Ş 
IimbÎlt, -il, adj. Pe1tie 

Mldisasa. Valea Lungă). CI. Iim II aş. 
.... Lat. pup *liJlgu!llus, -a, am (.::, lini/lw) 

(I.lA). 
liugav, ,.iI, lingaui, lillgalJc, adj. 1. l\Iofl.u!'Os 
mincare}. 2. Slab. pl:iplnd, bolnăvkios. 

Ion Brad: ,,- Aşa-i ea, ling(wâ şi sper!oflsi\" 
(BE, p. 253). 

ef. hg. IigulJ, ser. Iji(l(1l) (DEX). 
Iin!Joiil"c S .f. (în c x p r .) li vorbi w. cei 

de lingoare a vorbi ainrea, a spune năzbitH. 
1161t:ril, li6itre, s.f. Loitnl. 

Din sc!'. 10(l)lra (DEX). 
lioitrl3n lioilrl:ne s.n. Car tnc?lrC!1t cit n 

!in 10itrele. 
- Din linitril su f. ·raII. 
IiIlfe, lipii, s.f. i pi 11 (Micăsasa). La Ion 

Bliijan : .. -Las·o, feciorule, eli noi nu Jacem 
lipU 1" (Omul, p. 22). 

-- Cf. ser. lepin.ia. 
Hlllu, lipie, S.ll. Un fel dt' plăcintă cu hr1nzii, 

cu magiun etc. GL p li p, J i p i e, h efi ele ş, 
palaneţ.. 

eL magh. lepcJ1!l (Tarn{ls, EH\V). 
lipsă s.L (In e x p r.) A fi de lipsâ a fi 

nevoie. A allea lipsă (de ceva) = a avea nevoie 
(de ceva). La Ag1rbiceanu : "Am lipsă de o casfl 
cu ('Iliric" (Opere, IV, p. 4(8). ,,'.' Să te petrec 
plmi la gară. - Nu, lHl·i de lipsâ" (Opere. IV, 
p. 85). "Alte pret.inii va trebui să legi: .. ' ClI 
toţi cei ce au lipsa de o mină de ajutor" «()perl, 
VI, p. 21). Vezi şi V, p. au, VI, p. 51, vn, p. 2:1, 
:165. VIII, p. 26, 83, IX, p. 196, :X., p. 68, 
28:3. La Ion Brad: ,,- Nll·1 de lipsă, că eu mri 
ştiu serie şi singur" (DF, p. 5:). 

-. Postbverbal din lipsi. 
llţUin s.m. CăUnă de garduri. La Ion Brad: 

,,l3rmuind eă (; observat, predicatoI'!l1 se trase 
lnapoi după tufele dese de li/ion" (DF, p. 151). 

-. Formă eoruptă li tennenului bolanie 
Llitium (vulgare). Cf. li/iau, liţinău (DA). 

liu.lăr, lirljilri, s.m. Lujăr (la vita de vie) 
(J idvei). 

!i(mgură, liungllfi, s.f. Lingură. 
I!(mtre, lilinlre, sJ. Luntre (Feisa). 
lIull' s.t:n. sg. Vin din struguri storşi a doua 

oară, peste care !le pune apă şi zahăr; li 'Il r e iL 

.... Din ucr. I idern (DA). 
Hlln:l s.L slab;], poircii: 1 i li r . 

La AgîrhIeeanu: " .. > 11eutur6 odntil, nu liurcă; 
zise ei" (Opcre, X, p. HH). 

.. - Din Iim 1- sut. (DA, 
j{,hdfl, lobtle, s.r. J. 

din patruţărm/. Înfipţ.i pilrnlntpes!e care 
erau bătute nişte sctndurf, 2. Selnd.mi groase 
(MihaI\). 
. Dln iodo« londi: /o/i(Jâ. 

16dv[l, lMoc, s.r. Put mic şi :ios (Icjod). CI. 
p r ici, p ă ee 1, 1 n vd i\. 

Din ner. lodnu , idcm (DA), 
IO(j{'IJIlii, [oţj(j[/I!e, s.I. Logodnă (Glogoveţ). 
1011el' s. m. sg. (invechit) Trîloi. fPronHn\al. . 

ah ed"J, 
Dill magII. IrilzC1'c, idem (Tanllls, EH\V., 

8.V. 11111r). , . . v lomva, lompu,'!'., :iJl., vezI J:unpaş. 
IOll<'iţ.!,il(Ilă), lopâiOe, sJ. Bucată de lenm din 

partea de jos il jllgnlui, policioari\. 
_ .. Din lopatii suf. dim. -ca (l1âi. 
lbtm, 10Mril. IMri. locitre, ndj. Ager, VlOl. 

iute, isteţ.. E folra 111 mers (Ia /}orhri, la l11cru). 
La Ion Brad: "Bunieiî··,a, .\1i1rie, 'jndt ageră 
şî loalrâ ea o nevăstuică, îi. cunoştea prea bine 
pe ton şi ciiuta să-i lrnpaee" (D1'" p. 111). "Da·j 
deşte!lptl (ii loalr<1, ca zece hărbllIL:' (LM. 
p. l(î). 

J(H'i.co S. Sg. l'vIlncllre de carne de oaie eu 
varză (Ce'tatea'-de Baltii). IPrOllllJlţat: l1ÎcclJş]. 

Dinmagh. lucs);os, idem (Taină" E!1W). 
J tlj 1'1', Itijcri, s.m . Mugure. 
liUlIll s.f. (111 s j n t.) Lwnea ochilor (Bucer- 

dea C;'rÎn03.S8, Ccrgănl :i\-!arc, Glogo\"'cL Ielod, 
MicăsasH, l'ănade, Sîncel) au lurui neagră 
(Mităsasa)= pllpila ochiului. [Var. :. !ma ochillir 
(Băkaci, Biia, Cergăul Mare., Cetatea de B'lItă, 
FeJsa, Glogoyt,ţ, Pănade, Slneel, ';:alea Lungă)]. 
eL neg li i tI ii. ' 

.. - Lat. 11llllCll (oenIi), din carc a ap6rut, 
etimo]ogle populanl, i; /lma (ochilor). 
Friîţ.i1CI, l'înwuc, p. 188.' 

iumllHl vb. 1 Il n i p e l' s. A fulgera. 
De la 11llninl1. 

lunăl 8.f., vezi lume. 
hină2 s.L (în e x p r .) A. fi cu (sau a (ll}ca) 

lunii-Il cap il fi pleşuv, chel. 
Iup:lrc H.f. sg. (în imprecaţii, cu sens ne .. 

pl'eclzat, prohabil) Boală. Minca .. /(HlT laparea! 
DI1-lc .. n il/pare! La Ion Brad: ".Copii 81 nu-i 
Jad, dă·i In luparc .de copil, c,l te îmbălrlnesc 
şi te vc[)tejesc cu zile" (DF, p. 60) ; vezi şi UD, 
p. 272. HH, p. 270, LM,p. 2::[ •. 

Lut. */upalis "de lup" {", lU[linus ; el. 
111parius "lupa!', lupaş") (V. BOgI'G2, Pagini 
istoricorilologice, Cluj, 1 U7l, p. 22,1). Vezi şi 
Frătllă, TîmaL'c, p. 189. 

Illpăde, lupclrii, s.f. 1. Haită d,. lupi. 2. (tn 
sin t.) O 11lpărie ele L'ume o vreme rea, o 
pirdalnidi de vreme. La Ion BIăjan: ,,- .. ·M-oI 
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rât:l- 
decît 

întreh 
VII, 

8.rn1n·· 

aşezată 
modela!:, 

In 

(probabil prin 

SJn:, 

(bg. rnel) eretă, va,!'·" 

culoare 
bună pentru 

au fost 
slînjel1i, intr-o san"î 

decîtei:nii cei 

LHiae. 
}fruetul rnăHnului.° 

Jna/ina (DLH). 
.Mereu! dl1c 

m .. amna Jt:lcrent Ind 

Jinaneiar, perceptor. 
CI. tnagh. l1wglât? -tam, -ott "H pereepci, 

tlu)rb{atc;,; D1îlrluli, $.-L \rUJ} , anlmn l, 
. Conta,Hlinare între marhă :;vit:V' 

nămaie "vită corrmti" (<: lat. 
El:u}HeuJt6.nei InâsCl1Ti:ncr:; s.m. }\Jasenr mie . 
.. ..;,. Diu {nascnt --l suf. d isn. -enei, 

>(:, s.I. l'euleie rnare, vOl U 

matillcă adv. Parcă. M:aline(Î la patru ajunge Iram la !lo.r,i. 
_ .. - Din mă tern. eli; eL ZYi.ătJlllcă' "pareă' din nUl vaiet că.. 

s:n. c « 111 p.) Malul ăl orb apen- 
dice. operat la ma!a (Il orb. 

Cale după Blin.ddann (blitu! Irarm 

mtlct1uâ,s.n. BăI, ciomag. (În e x p r.) 
A .. i da măCl!11 a-i da zor, a se sIli. 

Din muko "băţ mic" CI'am{w .. EHW, 

n1i1HX1S{t. 
l)i.n rnâ.flilur[d suf. 

rnâtr1lull s.f. de paie; 
em:e se pune de anul llou In poarta rIăciUl.or mai 
hi:trÎl.(i eu'c', nu S<Hl însurat (Buccrdea (rJ 

mâţălâi, s.m. Firul care la 
ţesut {l"uee.nlea ă iL 

de 
La 

(DLFt). 

apropiCl'C de 
HleHn, ineiiui, ,s,ln. 

De la miilin <: 
lJ1alina.1 ueI'. 

adv, 

sul. dlm. "ul. 
mcs('n,ti!., s.Lt vezj n:ri§ăl'niliL 

mes:!e.iill'}I:, mesfeciitoârc, S,l1. Fildilcţ:. 
_ .. Din. mesteca suL ··lol' , 
mflsiedWil'j s.L pl.Arnestce de paie eli 

Jiu sau cu otav::i folosit ca nutret pentru vite. 
(a)mesleca + -li/Ilrii. 

s,I. lJnitate de tn:'1sunl egalâ 

duce, domnule dragii, m-oi duce, da duc.·şi 
pentru noi caii la sanie pc-o aşa lupăric 

vreme" (Omal, p. 51). 
Din lup + suf. col. -ărie, 

mii!Mir, 8.111. sg. Vlagă, putere. 
să nu pUI! mîna pe tine, că-ii mine 

CI. sml1[1<l "putere, 
acelaşi eu "nagri (<: ser. snoll(1) Gămulcscu, 
Elemente, p. 187). Termenul a putul. fi innUCllţat 

de moagâr "slah, Iără putere", dar şi de manqăr 
expresia a da nWIlllărnl cel de apoi a da 

ortul popii, în DLH, s.v. 
magistr!'l s.L Catifea. CI. 

. ,CI. m.ncistcr "ca,tirea" (DLH). mawş, nWIO;;e, s.n. Caltaboş. 
Din rnagh nuijos , idem (Turnas , 

]'u:JUHl s.f'. (In c o J11 p.) Alo.1nâ-tinâ sau 
uiarnă btllrină ::- bunica, La ion 

l11amâ·lin<l, şopti Veaun ... mamâ. 
/ind, Unde ei!t.i?" (LM, p. 6). 
n1arniiJ unde arabIi 1 îşi înthnpină 
nepotu 1 printre si raturile verzi din gram l'a 
"Vietoriei. Doamne, cum m .. am Jlutut sp'eria ! .. 

I>e ce; rnarn â·· tin li ) ]e oprI \/ea:nu tii:a 
fug1" (lbidcIrl, p, 27). 

""- Din lllllmâ bâlrînă (în copiilor). 
mandillii, mandLlle, s.f: l\mIgfla!;t 

Din Hwgh. l1utndula, idern (TrU.ll{tS, 

eu 1.00 

1)in. fnagh. ln.QZsa. Pentru lui 1" 
în fa,a cOllsoanclor j, eL urşâu etc.. 

mâşlc. s.t. (Învechit} FUlldiL 
rnagll. Tl7âsli, .idcnl ('I'an1{ls 

Iniite:.t', --.;:1, uujşter[ adj. 'lilreg. 
I"a i\girbiceanu.: ,Şi 15j zicea în ghIdul ei 
iar : «.De ee sl.fie mui bună dcelt mine 
soru··rnea nl(],tel'iJ '] >} " (Opere, IV  p. [1:'12). 
" ... Copiii se obişnuiesc mai uşor cu mama 
maştcrii pînă sînt mici şi neprieepnţ.i, dacă do!. 
Dunll1ezeu s;l o femeie lJIll1ă" (Operc, 
\rI p. Ion Brad: HOelav:ian ]1 ... a1' 
trebuI s-o pc femeia asta în casă, s.o 
faei'i n1aln;'i Dlaşlel'rl a c.opiilor lui'; lI}!), p 

"Avea impresia că timpul 
de cu ea In ultimde luni, îşi Intoarse 

eu:rsul pe neaşteptate" IL lEi). J,e 
trecea toa t.e în vina fusese atit lk 

şi de }]](tştCl'<1 eli () Tabi since:nl 
i naivii ca ea" (Ibidem, p. 221). 

,--- llin v 01. *InaUeruj eontaluinare între 
uu.:zslclw 'Jn1aln), vitregă" f.lll,gU "fiie1H (la 
cazurile ohl.iee Vezi. Frtil,ihl, Elimologia 
rom. 1U1lşie, ,,:i, În ProFesorul Gheorghe 
Juăne.9C/.! la i'O ani. Omagiul elevilor şi. eola- 
boratorilol', Iaşi, 19:3,3, p. 1f1'! "·1 (;2. 

I 
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moale, 
(Biia). 

(Orn) 

lIIin:.âldi; s_n1. 1. Fir' care ;·;;e 
rupe eEn pinzl pnsi Ia ri1.zboi. :1., x p r 
il ,':le tine t!ân:;({lâll (duptlcinev.l)  
ţine 

mizqui, vb , IV TI t r a II z, 
i m p o r s. A ploua [Pronuntat 

La .l\gîrbicenuu mizouia 
şi des din văzduhul lnnegul'at" (Oi/ere, 

IV, 61). "Se Insărase de tol. j din norii de 
incepu. rrH1rnnt, ca o 

(OPCI'l, VI, 
])e l.n llU:'?:.g 

ÎinizUBi;, 
"Ieşir[t toţi trei In mi:Yllireu rece 

x, p. 13(i,. 
micăiesc, vb II! t r n z. 

i r c f vorbi hllbilndu-s«, a se bUL il. 
Ce lot tnicăi acolo; eli nu le in!'cltH ? 

Din interj, mic sur. ".(ii. 
nliHtJ'tHnâ:ti.es.r. sg. albastră care 

la caselor ţ8făneşti. 
Muria-Kc«, genn, tvtar!e- 

Din minz s,u[, -iWiu, 
lnîl'roa:nţii InirloâJ'lle, s.t Prunii că:rHoaS;:lt 

care nu se desprinde de pe sîmbure (Cergă1l1 
\'!::tre). CI. m (j l' o a Il '(ă. 

u!iri{}j, S.ll. Cirnpoi din coajă de 
salcie (Lunea Tima vei). CL ci i r 1 () i. 

1UiFi, sJ. 1 Cirlig eli trei gtuare cu 
(,}fi: se scoate din Hntlnă. 2.Pai:.ină 
de ahllleeat pe 3. C1rJig lc fier cu 
care muncitorii între\.inct'ea liniilor de 
tc!egl'af se meil pe stîlpi. '1. On, o ill p.) 
]Yl1ta popii omidil p"iroasl, ţe culoare 
neagril, cu dungi cafenU (DHa), 

:rntz!-,:J: sor. i\vcre, bogtU:, Arc pânâni, 
arc nrJzgli, Grc C{ t FiU. . . I 

lnl:l(in, lnlâcl i, s.rn. 
nwMlii, adj .,. 

neindenllna-Llc. In o a f leş, 
Din magil. maf'la, idern (TuniA>, EIIW). 

moiif!€, adj" '-;,m, (Om) moale, 
ne lndemllUltie. tI} o a f 1 il , 

,··Din moaf'/ă -1- sllI -fŞ. 
lIloiii/iln{r, moâgânc. s.f, Hlnză (Felsa). ef. 

b tu c ă. 
Din gena, i\Jagen (DLH). 

mmi!iiil', moâfJiiri, nlOâYrll'l', adj, Slab, 
Ei 1';'( putere; 

Din gerUl .. muget', idcm (DLH), 
ulotlolân, nwdolâni S.Dl. 

de ,Jos). [Var, monr!o!an 
!Ilm!oliIIlă, nwdol6ne, s.L Caisl (Criielune!llî 

de ,Ins). IVal'.: l!lOlldo!allâ (Slneel)j. cr, 
mundul{t. 

mOi/zenie s.L 1. l!el, soi. A.,a-'; llw{jzcnia 
lor. 2. \-'hlVL Tai;!, câ aCUllHl ifi lninc nwyzenio. 

mojin', lllojire, s:n. Piuliţă 'in care se sfarmă 
piperul, !Jlojar. 

Albastru : 
,il eri, ril'rej. 

Metru. mHăJ', metbri, s.m. 
Din germ. Mettrr, 

mleru, -ă, micri, 
m ie.riu . 

miiij!!aIHii, migdalili!, ;J, 
Mar«, (:r. :n'1 a n d 

rniJt mijes«, vh, 1 in t r a n z. 
l(le-a m:ijojJoill<':a ") i\··şi ac(rpcrl nell1i ('fi 
sau a sla oehi 
llndc se ascu,n(1 ceilalţ,i .1"""""" >, 

mlerui. t r an z. l\ vopsi, CIl 
,) lbastru. 

D!n miert: slJL -ui. 
rnterui t , miertsiţ i , mieiuite, 
alhasl.ru. Ion Brud: ,A_Ş1 

care le ftu.:use prin satel{ astea S'poHf:jn albas- 
tru tnt.ens , «snieruitc» cum le ziceau t'lI'n{r\'(\1x.ii. 
)1 ajutaser.i 8;:1 cunoa seă toate (:oliturHf: 

de la Adârnuş... la 

La 1011 rH6jarl: 
sclru:',eau (le UIH.h :seunş1\'; 

Il. 24). . : miija 
t.Jg. lnda 

Hlijop()iii;jă sJ. .rnij'opO{1jC[Ll 
de-a mij a . 

--- C:ontanlin3re î:utre un alt {1.r9int, 
nliJ6teă, rnijâfci, s.f. care 

.rn i:i e. Ş t e, 2. <lron:h) SOnUHJrOS; l-tnC0' 
. Din mija SllL peiorativ ,-olcii. 

mi1.i{I, milj';:>/', vb. 1 j fi t r a Ti z., vezi rmlj"4, 
mil}:'! $.L Joe de copii, milă. De-a mi/ja 
IninlOl'11fpl, Jnirnon'if]i, s.f. :Făptnri lHiei\, 

l)j tid. Îi muna 1) mimo!'wJt1. 
,_o Din ]JimurÎc (;;) rUnd formnt eLI 

suf. -it; şi, prin de f!uth:: -ic:·ug(a) 
(rnagh. lJyonwrek), cu Lratar<:a lui !lI} ea In 
palatalizat (11) sau printr-o !).slmjlan nimu- 
n/gă:> llIiml.U'ullâ 

luib.r, .lnZâf'i> s.rn. R!:t1 (I1Jeacj), 
Lat. *OfPH;llio!;l.s '1101 t 

Iniol'ltt:.. rniof'Llţl, S.IU. l)hnjnuti\ al luI 
:tU i [) 1'. 

- f>in nliot -'1- suL -vţ, 
l:nhd'jrniţl, Inis(lroilc, s..f. ·i\l{u:elări{. fl"ro 

'nnn\:[ll Ilisârnild]. .La. ,NH 
{'.t.!lu.lJiril carne, cind Se la f1'i.:escruifâ, 
decît în zile ma!'.l" (Opcn, IV, p. ,U;)}. 

Tcrnlcu de v. 31, ; UWS(ir· 
111(;[J. se!', mesilJ'uicCi, :idetn 1 
Friî (.ilii , TirIlw.lc, p. 210 ,21 

rniş('Ol'i'uIP,c, rnişcol'ânţii, s,r. Şrnecl1erir:. 
lnşeI:lciu ne, Hl.işeul:ml,i'i, 

Din_ lnagh_ el laL nlisJadăncia 
Fnlschheil.", sau chiar mis!w,J'(lIlczi(l 
{';IIW). 

ruI!, In/fu!'i, s.n. ÎVJiţ,e. LIna tunsă de pe 
miei (Celalt'i] tie BaIEi). 

.--- Lat. $agniclus "de mIel" (DLH). 

I 
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idclll (DLH). 
mufa/riie, ar!j 

s .n . Antovehlhil (u uto 
Ion Brad' "." tu n-nuz i 
dllP{1 .n.oL.:" (L\l! p. Fi}. 
,k inotot u' durnitak" 

I'JlllşinJ, sJ. (!'vIa 1 mult la pl.)l 
de pe riill.ile animalelor, 2. Viermi (Un 

b:degii de eal, 
CI. pol. i1Hl8t,1jlW (DLH). 

wl1i, nmşeş!e, vb, IV 1'!O f 1. pers. ;\ sg .. \, 
face lIlUşiţă, H se altera . 

eL tnuşiţ<l. 
w!!ştie:'il, lmzşticâle, 8,1.1. Şurub. '2. Capli- 

tul metalic ,,1 unui furtUl!. 
CL germ.. MllndsWck, 

mutaM\!, -imu, mulalt7i, 
S.Ul. i f. Tont, prost. 

Din mut suL peioI'ativ'-ăWIl (varianta 
alâu)  

mot!J""iJ, motorosesc. vb. IV r el L 0i 
l\_ t6nd,flJi, H pierde vremea .. 

rr,o(tu:C,l, niotoroi, 5.1U. Motan ((; Iouo v ".1 
o toc, 

m(jbdlii. ml:j. "lI. 1\lonu, bleg. 
illUtAl16rh [J1(;,lol'o(/l)c, ati J. 

j\ic}Uu, LlJ.eg. Ci. din 
nia  1\! p,. 240, 

rnu-tbr., rnotoar«, 
n:lobH. carnînn). I .. a 
nioioru' care-o ventt 
... N {{venI nevni( 

(L\l p. 4B}, 

ro 
moloe, rnoiăci , s. m. ?lIoLan. CI. m o I o- 

ut(\Zl SJL 
Din rnagh, 

nUlcu..ri, S.H. porulnb !lli(', 
nedc'z\oI\alt, pipernicit. 

.ru.uier{l<5 lnui.'!f'6şi adj. In. t, Afernrh:lt 
S'au d(: -!nfţ\r. _plinglrel. 

Din nmilT( stiL -(JS, 
tnHief."b(e1 f:i.l'. (Ironie} FEirlJut C:Oire se 

:1Ine$t(".c\ !il l.rchlll',i ferne:i.eşli, 
Din lnuie!'1' c;nf. "olo/. 

nml!\Htrll ,;,f. 
din flli!);) de porumb l1luiatiI 

[JIu nnJ.ia -(â)turii. 
>IH1JdM S.]L 

DJn 111l1sl de o; (DLH). 
mmnu!!l1. mlUilili le" sJ. Maimul,ft . 
rl!lmuli!iî, nw.ndlllc, s.L Un soi de piersie:l 

CI. m o (j il 1 fi Il il. 
/Il/irI:. s.L :Mon'ov (Cergiînl 

nlurlt,nâr(,; s.f. sg. .i:\pă .sărat::i; 
Din liwta sul. "'âloarC (DLH), 

m(lstrll, rmistte, $.L DenlOllslraţ.lc de (',lhlric. 
Din germ. ,1J1slel', ideuL 

umciit:i sJ. Soi de. viţă de vie. lJltlM:at 
nlU'!ehi, tr111ŞC!i(SC, vil. IV r te fI. A da din 

mnerL Copihrl sd ml1şcluşte la scoa[â, cÎnd 
nU şti rtisfJllndr (CergiJ.ul Mar!'-). 

Din muşchi. 

IIW;'$fÎr) prin 
(piulite) se 

pentru mujdei). 
Stinti! de preot. 

f) in r!'UJ !h. tno::-8r!r ,. 
mo.l !l in', ffwjd1irf'. s.n. 

m (1 j el'. 
j) in 
de 

In pisat!! I 
rnoHjit, ;;. adj. 

moliji!o. 
.Din moliil'iI rnolinit si apoi cll 

Iizareu lui la iI1llli:it )i prin ap,ropit:,re 
cll-vintele care au inoliji), 

Jnolond',:,tiJ\ S,lU. 
Din mauh.. tnclonnuest>: idern 

"mo8I'A" mester (fmu{\.s, EH\\1. 
nW[(I! udj . (Despre vin ) nu esic aspru 

ITlo(de, 
[Jin 1110o!e suf. dinL -tu. 

Uloudlel momltri, s.I. {;rnn:H,ur{l sul! 
Pletel hlhl(l{I, Ln [ou [31':H1 .t." nwniilcik 
ustur{itoa,re 1:1s;1t.e de tintari" (LL }). 2;)). 

iHondoi:in, rnondolanf. S,ln '. vezitnodolan. 
rnnndfJfitnfl, tJl0ndolllflC, s,1' .. vezÎ I}'!oflolau;î, 
lunndroni. I1lOndI'OIHS(,., vi}, f\' t e t 1" A 

scJnci, ;1 se srnJorc:Il. Taci, nu nud lFlorulroni. 
CI. In" r n fI i. 

UIOJ'(,H{l n'Wi'(oâ.5(:, <.,:.r "'Jc('<lr(' dintre 
ceIe (!,ou{i lnI(':\U (le fkr CU c:ln seirnhrac{t 
eap'ltul o5iei ('are intră în lml.uc: l;lenu. 

I).i'tl rJlagh. J1laro!{!.)(}S ;deln (]'nUJLtS, 
EllW). 

mbr.i interj . .i!Ari 1 (Mie;'i;;;!"1). 
cr. hg 1.1101'('. 

. UlOl'1II1i, flu/fnâi, vb. IV ref L .iI se smiord\1, 
a se miorlăi, el. III. o n fi r o fi L 

I1wro[mF_, motorinie, sL 1. Soi de piersici care 
nu se desfac de pc simbure (J idvci). 2. Cais:' 
ulkii {B'lleaci). CI. Il! î l' Ioa li \ il. 

Din pomol'(ilw!r1 ( pomcran!â) "pOr! 0- 
ca!:)" germ. Pomcran:c (DLl\). 

milrosi,tlit s.L sg. Sodă c:lllstîcă: 
--Din rnaglJ. 111(u'{)s::.âda, ident (T:3nuls; 

"TI\\"). 
1'l1Oi"t, mârl/Jl'i. S.lI. inmormintare. Zavllddf' 
dntec bulgăresc 1, aia sti cinta la morturi. .. 

[(iafr [fIOr/urile şi in casti şi şi aţ'aI'â leagăul 
Mic). 

mosor!' vlJ. IV. re r L A se umIla a c:1p,Ua 
umflăturI. 

De la flw,mr "umflflturii l'olund(1 şi tare" 
(01.,1\). 

ruoodt adj. (Despre sInge) ;\dUUfl! sub 
piele In \ITma ul1ei lovituri. 

... - Vezi mosor/o 
moştl.ntir, moşlîl1âri. s.m .. BăştInaş (Feisa). 

Din rnoşlin(i ., rnol.enjre" suf. .. ar. 
uwşiolm\uîL lI1oş!o[oayc, sJ. 1. Şotnoiog 

de paie, 2. CocoJoş din pline i zall,l!', eare se 
leagă Intr"o batistă şi se dă sugariloL 

moloii('iî. IJwlouşfe, s.L om()iog (Celatea 
de Balt!). {Var.: Jllotroa.$câ (Feisa»). 

Din De!' .• IJwloska (DLH). 



fic 

p(n rtti.Îll C.1.iS;i Ia 
IT.L ,,(), Iml.iHe noroc!! 
î \'esUl, vum le /,ic\ (';] un 

Yi. IU;'"iL ('{i au ::;i ('as(' ('.u 

fi< eonj, Sau. Itra in .<.;ârbfiilori!c .. ('râd,unului' 
1) a jJ(t:jlilor (Sîrl(,el). 

LaI. oul (DA, s.v. ou). 
o:ilJia s.I. s<;. (În c x r r.) 1 la 

a n,ehl,\:c Iri Huie d.rca plh. 
o;'wtn\ oâcâri. odeân". q1io'!j S.Ill. 

(Dcspl'eoi) pete pehot.l.il lOIl 
Tunse prOa';IJ:}t. pire;,Hl n işte o;,arL. 

Hal nacheo, lu:j oacâro, riu vii speria:' lU, 
de-ai nost.ru" (L"!, jJ.w:n. 

Terrneu stl·lvel_·hI. (It' origine Ld.,l1(t 
<ubu!ţuillls (DeusllsÎano, GS, VI, :în :}19; 

Ca.odrca, GS, VII, :lUI) snu tie origine :lutoh 
ton:), comun ClI alb. iloki'r "oaie sau lJerh"x 
cU botul')i pic[oarclcnegre"(DI.H), d. Hru(;uş, 
Vocabularul au/aMon, p. l·jcj 14::; Tenn<clHll 
e de prolmbilil origine alltohtonl. tII alb. 1,,1 
lIU poate fi de origine f!f'()!n;"'[]il (cum crede 
(abej, SF,:2, 19(17 7· 8), ci din I'Orrlilnil ('oJnuml 
(Brihleu, ibidem, p. 14f». 

oii!':'!, OIIN, s.f. (Mai mult la plllml) Or:lt."mle 
(Bllterdea Grlnoasil). I \'ar.· IlOarâ {:\l.ihalţ)l. 

Lat. ovaria "ouătom'(''' (I)Lrn. V'czi 
şi Fr,1ţn'1, TÎrmme, p. l\ll.. . 

oflsfJi'!, oâspcţi, s.m Nunt.aş. 
LaL lIOSPCS, -ilis (DI,H). 

i,băI'Îaltiil', obâr{âiWri, un. (Invechit) Admi- 
nîolwlor şd. lVar.. oMr!,a!ocllâr]. 

o 

fll'tcfli'tl', S.Il1.. vezi H:'f:lff"u,. 
rw .... ·i ... s.r»: (Cctl.d.ca ele B;llU. eL 

Foltlor din 'lransi ivanio. fY, p. :'/). 
n:lorfht,:, neu(Jrdâ,i. s.rn. Pescar 

de Balt i'i , el'. Folcl«: din Transtto.niia, l\'  

lIi!îH, (le ,)0'" 
Strlctlr {clode P;lnncfe, /(inqc 
(Bii:!,j 'F(:hl,die/:\sCJs;t. Vrllen T.ungi.iJ.l. 

ninHf'i, nlnqh', S.I1I.. vez.i nin\L 
ni ti", ÎnLerj, Cit,:-! :\'i/ff.-l! ,'\';[.,0 Ci' 

[)in ni 1 (l)!,HL 
noitţlhil;{!lHrU' s.rn VarÎc-l:;1te 

,Ve i i h Il T!j l1.11 fi (' r , 
nocot.i/!c. s.LNic,ovaEi (C,eTţ,tnd 

'l:\li",Marc, \Uciîsasa). 
IlOdol'lÎrf', S.ll. 1):11.'1(' l ri)'I.ht:,il1,lli 

de es1.l1 llodu!',tr 
De la noduri (pL lui nod) sllf -([t" 

cu <1:}jtn}Iarea hd Il LI o. 
nOU}l}', norltJ'ri. s.rn. ·or (Cerg:Inl 

n /. 

'{(\) 

între nllWl'âu şI !'le/. Diu 
un sg. nâtâflele, 
-f') ad:i. 1. 'Prost 2. Surd 

("<fir.) (;01 
i\gîrbicennB , .... 1 Icrgi'i 

frunze (le [UJId pentxu 
,, faUi 'îi un pui <li' 

, eu Ilfciurn- 

(fV1!haJf;"! 
n;1uei n.âncr5,'u', '/h. IV intra nz. ,1\ surz] 

(rv]ihal (ilogo".ret). 
Iwhle.inie, -ti, ,.\tij., 

".1][ i I. Prost, Seb!ej- 
nicul âs!a ud-o tnincat ::ilcle.Lrt [OB I:hnd 
r1\.hHna 1"lc/}Jejni(Tl iisla de Vrlsihe li vinovat, 
e,l s-o dus prin p,1rt'iu incolo şi rn··o h15,"t cU 
(i 1" (I)F lt)5)." ." I'-i te-or 1rnp,ins ill 
hratele ... " (DI<', p. ;87). "C:I ,,1. 

toate le faci"' muna pentru c.op iii 
ei" n, p,2Gii). 

Din m:blezrJic, eu tl'8lJs[or.trI.arra lui 'n! 
Jn }fI lyezi F['lAţUrI, T/1'lWVe, p.212··2L\). 

llUddlllulnit ad\' .. Fii!'}1 ln{isnră, fiiră CI.!lupiI- tate. (J ajuns (işa <i,' râu, că o betii nccbimlliuil. 
Din chimulllit (partic lui chinwlui 

maglJ, kimtl) prcL ne-. 
l'i!'ghin'i 8.1'. (In si!l l.) Neghina ochiului 

pupi!fi (Cniciunclul de Jos). CL IL! m e. 
neidt'-Ile intcrj. 1. St.rigăt cu care se mintI. 

l'a ii. 2. eu care se aJung:1 ('linii, [1'1'(1. 
Hu:nt,at: Jr(' l1eJ. 

Din magI!. Jlt' ide ne (Tam,is, EHW). 
l'wsovlleât adj. (Despre aluat) Care nu (' 

;-; <) V i J c a Cire nu e inci.), rupt pentru a n 
.Wcut pîine. Ion Brad: "La Dodu cînd Of 
intrat! OUlia j-o-nşe1at, f in casă dl i-o 
l,:isat I Cu troaca de aluat, I Aluat nr:sovilcal,! 
bata s,\ sub pnt..." (DF, p. 212), 

sot?llcfI. 
mlIN'hH, ,'-i, n.etfeliiţ/, nr:tecliitc, ad.i, Prost, 

c:rellrr, 

nâ.lâ!'U!c .. adj., 
f\Car. : lleter/etc! 

"Ar fi sciljl;.;t lumea ci", u;\ 
ncicf'!cie cn Une" (Opere 1 [ . 

IV r 
r «rI. ,\ mînji. 

De In minii 
nfpbi urlv, . 
H;:)J"l"i n.ârâv{sc, vli. T\! r e l. A se 

,',/ potl'.h,·j. Suu nărun il ;;1 s-uu luot 
lorit.)  

[Je la nâ fan, 
nte(H(J.l'i, nascocorosc. \'1), I\.' r c [1. \ 

t'nerv;! (n:istindllsela 
s f 



pe 

J..Vu !ltai (lv{';rn 
La _Agh',bke_a_ 

albe. ,," (Opere, 

\:lU[O)'ve:lw.,ol ; f[lgjş, 
oyaşlf.'j. t.t.), 

lor năe;;1jHe, 

rnan1 lal·Ul.ă ; scandal 

PaznIc de dnmmrl ; piehcr. 
"pieIle!' de o5i)k" 

mal slabă care curg'c la 
fruntea (uiciL Cf. o 

I)IB :.;ltrvon, DUce ntL;l ,TatiH nostru"; (I)LH). 

{' 

llae, pâcuri, s,n. Pachet (I,rlUca 
Din germ. I'ack, idern (DLH), 

pullUleţ, palam:!e, li.n, Turtă iăculil din 

hurduca pe 
p. IG'?), 

Brad: !trţJle erau 
esc::tladeze o!Jiişiile .ndîrlcl"desf'undate 
t.or:' (lm, p. 2\36). 

1)În oâgâs, cf'. 
x.v, oăga:;). 

S, r .• vezi 0->!1F.tt'in. 
(JHul S. Il. sg'. Un fel de o.in:1 .I .. a A].(ÎTbiee"I.nn 

"CHeodab1 cei patru riirrdneau aeJL')[t". Hice: u 
c-un lin C('YC Ungă zid, lU1UI Intra Îl; 
cere, ceilaîţ.i se să··l nimereasciî de 
la periferic (:-0 (ninge. 11 ziceau joeului "de".'}A 
oooiu" (Opere, VIII, p, 21), 

ogol' S .n. ( r Il s j 11 t.) Ogor neqn: teren 
arat, dar lăsat necuUj"'vaL La rn.oşu_'-:rneu l1in 
IJ()J11inil ogor nea ni, ogor d r: nu BClnt'ina nJntic 
in iel, il lâsa rmma Cl! buruieni (Bucenil'<i Grlnoasii). 

olM, olâle, s. Il. (La Il!.) 'fo!alitatefl Imnu- 
ri/oI' untli gos.pod,ar. 

oblUhl S.lI, sg. 
i I1fil·i mare oliilăll la 

ol;lJi, olăUse, vb. IV tI' îl II Z. A ceria (pe 
a Infrunta (Biia). 

olă.lău. 
omirf vb. IV t r a II z. A 

voie si1 Înainteze,; a ră.1nlne pe loc 
OIn!lleu, omeli'!, s.n. Om mare, 

f;e orneleu :)·'0 {{ind âla, ciI lUZ ,ITi-ai 
uşâ! 

opri!, 
{În.lrâbti 
nu: "Tn opril păşteau 
\', p. 52). 

De la opri. 
olâşi,. s.rn. 

sJ. 
inceput din cazan; 
ş ti Ş J t i s t i:i 1 a ş, 

vez i 

n 1 r n Il Z. r. 

Formă COfllptn. n gerrn. 

Din .. os. 
nhH., ()bl{::Slj VI." t .1' 
îndrepta, a face siî 
sînna) ca-i 

kl.etn. 

J).hăl'J1ii:1r. lui 
obidbs -OJ:!SH, 0111'} ')'1/ , o!Jiâo(J;,>L') ndj. Care ${' 

reperle, U1re e rncreu încruntat; HIOfl..utos. 

şale .. ." 
De la 

,,!JUnii vl.. ry ref L :?i ;o,bdnli. 
oIJUne, -ă, 

st1ÎcrincL Îi tarr obll nc , de 
:2, copii) 

... CI. "a-0i 
puteri" (H:lşinari 
olJloeiiu s.n. sg. Invechit) 

CL obloc, tt'rmen cunoscut In Transi!voHIljl\ 
acclaşt sens «magiI. abiak, 
OhUHl, obloâne, S.fi. :)opron 
.- CL, în alte părli, oblon "descbiz:llul'd 

diHll'e şuril î grajd, .În dl'cplulieslcL 
un fel de UŞ:I ele ScîlHJUl'ii, pe unde se de 

ndncare \:r.itdor" (TarnAs, ]':IIVVj S.\'. obloc). 
uhod:J, rj!Jodc, s.L zînvcchit) Grii,din.ijii de c')fJil. 

J)111 HIUgh, 6lJoo:a, idclll. 
obori, obor', vb. IV t r a Il 7.. 1\ dobor!. 

<)br.H,zrli rnânI tHa jo.,· ! 
oehi s.rn.pU. (învechit) Ochelari. 2. Hovinii ; 

loc mlăştinos. Faca o ed[cal Înlr·-tlfl ochi şi ,\"0 
pânâ la foaie. :1. Buclă 

10il rse" Dupâ ce iera de 
n{Jn, o {'iieeflln ioa/ii 
În () m p.) ()cl!illl cel 

nmplă. CI. plantiL 

Probabil calc clupii slava ('f 
oko., idem, ser. 

sau, H18i degrabă, ,in 
!)ok,\Zenl, l(leHl ( vak "orl)\' şi s::elJl 

IH:lu'l';i oo'niÎşe, .n, (fllVIchit) 
Mare şi Cergălll :NUc). La 

oCÎllaşi) . "Ce păcate s:1 fi făcut 1 Ocinoşi 
am zis, ce-am tiut 'ii e1nd am putul" (OPUI', 
In, p. 218). " ... în loc de canon de ani de zile, 
lJbia i-a dat ocinoşi, de-o săptiimînii, Iărti 
f:îrii, ajnl'l ... " (Opue, IV. p. 92). "Să nu oe:'i- 
rl(.i, şi si\ 7ice(.i in toat<l sara şi diminea!.a ocinl1şele 

VI, p. :12) ...... îii zici oell/cuiele fugi 
căile J!:lcăLoşilor" (Opere, V rr, Il. 



GLOSAR DIALECTA,r" VALVA INPERlOARAA rlRNAVELOR 305 

cheamă 

groase 
I'ISmlll, 

Il(lSl'uli. 

să-I poftiti. .. , iar cheia $-() păstreze pedelnt" 
(DF. p. 2f,8) . 

. "" Din germ. Pedell (DLH). 
pcllţă s.f'. (În si Il t.) Peliţa ochiului. .·co pIr· 

oapă (Biin, Micăsasa , Sincel). CL p 1 e () ap t 'i. 
pteul, picttiuri, s.n. J. Deal tnalt şi ţugtJiat 

(.Jidvei). 2. Virf (](' deal (Feisa). [Pronunţat: 
kicu. il . 

Lat. "pi.culeus (DLH). 
pleptărar, oie ptărar), s.m. Cojocar (.Jidvei). 

Din pieptar + suf. -ar . 
pieptăl'uţ, ţrie pt ăris]«, s.n. L .Ierscu fără 

mlneci , din postav sau lină. 2. Cojocel. 
.. Din pieptar + suf.·lIţ. 

}lierdMe(a) s.m. şi f , Vngnliond, ştrongar. 
ii şi el (sau I!a) 11/1 (sau o) pierde/cea). 1 [Pro .. 
IlIrnţ:lt: Nerdţflţa]. 

Din pierde+- suf. -e/I!a, duptl /Jcpetea <:: 
Pepe{ca. 

ţilerit S,Ill, sg. ViirsaL 
De la pieri. 

pillllinterj. Cuvînt eate exprimă mirarea. 
POm, da bine-Ii şi/de! 

Onomatopee. ef. rYlagh. pilt6, 
phi (DLH). 

lJiucă s.L sg. 'CoIă, procent, parte (la jocul 
de eăr\i). 

plu!lăIi, piJlfjblesc,vh. IV t ta uz. (invechit, 
rar) A zi1grăvi, a vopsi: ' 

Din magh. piIZ[Jâlni, idern. 
Ilinlz'u prep. Din cauza. Nil mcam piltutduce 

la lllcra pin/ni copil. . 
piuţclllS, pintclâşi, S.lI. (Har) Şurub: 

Din magh. pen(e)Cilus « lat. pwe· 
cilhis) (Tam(ls, 1':11W). 

lliP11Ş, plpâşi, s.nL FumătOJ;./ 
- Din pipâ + suf. -aş S[H! dired 

mag/!. pipâs, idem (Tam{ls, EIIW). 
piri(cu) interj. Strig':il cu care 

găinUe. 
Onomat.opee. eL ltll1gh. pirI', fJirike, idcm 

(Tarn{ls, EH\V) . 
plseoftle, piscoi, s.f. C:l.nă (de sticlă sau de 

lut) cu toartă, mai îngustă la virf. 
Din pisc + suL -oaie. 

Jli':'lHC 5. (Ca terltlen de comparaţie, cu sens 
nepreeir.at) Nu ma'lI/recea nici pişpec.ll (Jidvei). 

-- Din I1wgl1. dia!. pispek (lit. pii.p(jk 
,.episcop" (DLH). 

l)itîM, pilioâle, S,l!" vezi }l!ŞtOI. 
piştM, pişioale, s.n. Pistol (Jidvei). [Var.: 

piş!iol (Slnccl)]. 
piri/ă!!, plr!]ălcsc, vb. IV t r fi 11 z. (CompIec 

rnentul indică alimente) A prăji. 
Din magh. peT(JeI, piirltii! .,a arde; a 

frige" (Tnm,\s,EHW, s.v, pil'[Jâllli). 
s.L ['uti! pe ohraz. Aluierile 

gravide) (J/l pil'şă pe obraz. 
pîscblCs(" vb. IV Ll'anz., vezi 

20 - Lingvis tidî, 208 

aluat de pline, umplută cu brlnzii,urdii sau 
magiUll.Ce. l l p i e, l f p I.u, pup, l1eueleş 

-- Din uel'. pal janiejn (DLli). 
păcCl, pâcCle, s.n. Pat mai mic alcătuit din 

două scinduri puse pc două capre de Ie.mn , 
CL Ioel v ii, p r ici. La Agţrblr-oanu : ,,:\10artea 
t.ăcu, şi In casă, pe păcet, începu deodată cineva 
8i\ geamă" (Opere, III, p. 172). " ... Fet.ita se 
cobor! de pc la viţă şi se urcă in păcel" (OpC1'c. 
OI, p. 213). La Ion Brad: "Se duse In grajd 
şl se Intlnse pe păcelul de-acolo" (LM, p , 77). 

.- Din păi (u tcel. 
pălus adj. (Despre gunoin t de vite) Care arc 

paie (Jidv!:'i). 
-' Din pai + suf. adj. -os. 
pătăndru, pâlândl'lll'i, S.I1. Gard d,e scînduri; 

plllaJlC (Feisa). 
JJăfit adj. (Despre griu) Cu grăuntele scei. 
păr s.sg. Mătase (la porumb). 
IHU'C{I!l, părcâne, 5.n. Zgîrietură pe perete 

sau pc gheaţll. [Var.: piircallllj. M-am dat 
in pa/coC/peş!, S-o făcut llişle ptlrcanc pe !]l!ca/d I 

-- DIn magh. purkâny(i)LH). j)ruc{ulă pâl'cânc, s.L. vezi plr(nll. 
părul, piîl'llicsc, vb. IV t r a n z. (Comple- 

mentul indicii () vie) A arăci (Cr:'iCÎllllelul de Jos). 
Din par + suI. -ui. 

păsăl!, piîsă!esc, vb. IV t r n 11 Z. 1. A o 
nimeri, a o potrivi. Am pâsăli1.o, ii IIl'{'me bllnă: 
f1i de {in. 2. A avea grijă, a munci cu băgare 
de seam fi, cn migală (CI'ăeiunelul de.' Jos). 

- Din Tnugh. pâzsol, 'idem(Tarn:is, EIIW). 
IIăsilr{\se, pâsâreti, 'iflj. (Despre porei) Care 

llll este de rasa (Crăeiunclul de JOS). 
'-. De la pasâre + suf. -esc. 
IJllStIăIi, pâscâUsc, vb. IV t l'a n z. A vorhi 

V1'llte şi nevrule (Lunea Tirnavei), [Var.: 
piscăli]. 

- De la pâscâ/ie (DLR). 
plÎ"tul'ă, p,tsluri, s.f. Strecurblre HlCut:l 

dlh pînză (Băkaci, lHieăsasa, Cetatefl. de B,lltfl). 
... " CI. pin.zi1tuI'rI.. 
JluirllJlbp, pâll'1lp6pi, s.m. Protopop, 
J)ătlll'ii, palu]'; vb. 1 tI' a n z. A indoi, a 

plia. 
p:Hurată, pâtlmite, adj, f. (Despre eămaş'i, 

ic) îndoită, pl!atii. Am auu[ o liimeşe de jolj 
pâ{uratrl-n cretâ (Crăeiuuelul de Jos). (Vez.i 
FrăPlii, Texte, p. 75.) 

1)111111':'1, patllri, s.I. Foaie de tluat diu 
CBrc se fac plăeillte sau tăie\ei. 

,,- Lat. *pillula (dimilll1tiv de In pilta) 
(DLH). 

peiiIlii, perIe, S.L Cunună de spiee care se 
fă,cea la terminarea secerişului. 

-- Lat. pintla (DLI'\). 
[lentă, pete, s,L Patil, 
p(lel, pcdeli, 5.m. (Învechit) Om de !H:r .. 

vidu (Ia şcoală). [Var.: bedel (Spini)]. CI. 
fii caT. La Ion Brad: "La liceul de băieţi 



In pantă, 
galopau. 
lneol'dall 

aluat.A sdldea. Aiuiltui s-a plutit jos (\'a1(,;) I .. unga). 

De la oiu! ,.e11'1l", "pleotit" (DLRL 
plruu ad], (Despre nas) Turtit. ce p t. t ă Il o s , t j l' t o s. 

De la pluti. 
poe, pocuri. s.n. (Invechil) Pachet, CL Il ac. 

Din magh. pakk, 
plw!Jelurl,ş, pocIwltiri'.,c, S.IL, vezi ImghilHl'ij. 
ptwliHareş, pochi/âl'cşc, S.lI .. vezi bU!lbilaI'ăş. 
J10dlilllb6S, -oăsă, adj, (Despre om) Mic 

de statură, scund şi\eapăn. La Agil'bkC<lnu . 
"Popa Bucur, un om de vlrslă mijlocie, scurt, 
pociumbos; aprig ... " (Opere, IX, p. 418). Din pociumb -+ suf. -os. 

pod, poâurt, S.lI. Loc şes pc un deal, platou. 
Din v. sI. {JOdll (DLH). 

}JogulI, -il, pog<lni, -c. adj .. adv. 1. Adj. 
Zdravăn, solid, bine dezvoltat. Are şa.e oni, 
dar ii !J0y(/n ca UTIU de opt aui. 2. Adv. 
Straşnk. Pogal! CÎntă copila asta. La Aglrhi- 
l'('.:lnll . " ... pocni pogan din bici şi boii plccarfi 
din nou cu pas domol" (Opere, n!,]1. :314). 

Din v. sI. pogani1 (DLH). 
llogorfŞ, pOgOdŞ/lfi, s.n. Loc 

coborîş. La AgirbicealJlI: "Caii 
alergau Ia tmp, la pogorÎ.l/ri lşi 
giturHe" (Opere, \(III, p. 284). 

-" Din pogori -+. suf. -iş (var .• iş). 
poitaş, pol/aşi. s.m. Prieten la nenorocire. 
- Din magh. pojteis "tovarăş, companion" (DLH). 
Iloji!ă, pojile. s.t BUC'lbl. de piele dt oaie. 

De la pojghiţă (DLH). 
polieri!, poliere, s.f. Nume de familie. 

Policra lor este GlzennaJ!. 
Din poreclâ. 

{lo/mod, polmoâde, S.ll., vezi ploll1od. 
poIll1Î1n, polmoeine, s.n., vezi plOlllOd. 
polo!l, poloâge, 5.11. Petic (Ia hocanci, la 

opillei ete.); pot!og. 
Jl()ll1.aIIII, pomeni, sJ. Pomană. La Ion 

Brad: ,i ... am [:leut jJol/lwllă mare la aUta 
popor cum :lţiv;lWt..." (HR, p. 244). ,.Ce-am 
mai Împrăştiat atul1c.Î, In februarie, eu po.- 
meallU lui tata, fie-Î lllrlna uşoară!" (Ibidem, p. :lO:i). 

pont, pân!uri, 8.n.Figllră pe care (} fac 
băieţii la jocul de hită (asemăniltol' eăluşarllor), 

Din magh. _ (louL 
Jlor:iv, -ă, }Jo/'âl!i, f!o/'âlJc, adj. 1 Harnk. 

iute. 2. Ciudat., smintit, sucit, nărăvaş. li 
pora/), mintcrw. ii sau Ia'rulâra. 

Din poarli + suf. -(/11 (DT.li). 

jWI',', porci. s.m. 1. Persoan, care J'ărnl!:.e b{ltută la jocnl de căl'ţ.i. 2. Pa La de cerneala . 
rW1'('ulean, porculcni. s.rn. GnlmocUJ mică dc 

fin; [lol'coi. 
Din porc + suf. -il/cari (DLH). 

(fnvech it) 
plip«s]. 
« gerUl. 

urechile ullima. 
Ni ce urechi 
dăhlI1ăzn t. 

p!{tin!e adv.rk hun,l voie, (În cx p r] A 
se da plainic a se preda. 

[1 Iii U,,!, ţila nţ«; s.J. Timpl:'i (Fcisn). [Var. : 
(P:lnade)j. Cf', () eli L 

pIoşi, s.m. Plnz (la plug). 
Din v. sI. plflZll. cr. hg. ptaz, ser. ţ.ioi, 

IITi,tlznă, plezne, s.I. tJnn;'\ liisatil de hici 
pe piele. 

I)e la ţilrsni, 
IlIeoiilJlil.. plcoâpte, s.r. P1eoap:'i (Valea 

Lunuă). eL p eli j. ă. 
plllcozii, plecozâsc, vb. r r e f J. pers. :1. 

(Despre urechile alJimalelor) A se lăsa în jos, 
a se pleoştt. "Nil ştia Ci: arc {}(1C(1 asia cil i s-au 
plCfozatllrechilc. CI. d ă li il 1 ă z a. 

_. Conta mina re Intre pleca "apleca" şi dălJălăza. 
JlIe!mzM., -ă, adj. (Despre 

.ldor) Lăsat In jos, plcoştit. 
prcco'wtc (IrI' /Iaca oia! eL 

Vezi plccoza. 
Jlleznlciir, pleznic(lre, 8.n. f)(',Sp:lrţitllf<l a 

şllrii (Feisa). ef. pul ti c. 
plltănos adj. (Despre nas) Turtit (MihaIl). eL pIli tit. 
Jllivliis, plivâi.e, pliuâisuri • .5.n. 

CrdOll. plaivaz pidvei). (Var.: 
Din rnagh. plaj/)aj.z, idcm 

Bleiweiss) (Tamă" EHW). 
IIHvăs, plilJâsuri, 5,11., vezi pll·als. 
[.'fntă, plinle,s.f., vezi plantll. 
plod, pIM/lri, S.lJ. Vulva vaeii (Spini). Ce. prihod. 
- Din v. sI. plodil (DLH). 
fllmnÎld, plomoâde,. s.n. Pris]1ii, lJodllloJ 

(Crăciunelul de Jos, Jidvei, MihaIl). [VIU.: 
polmod (Cergăul Mare şi Mie, Feisa), polmoll 
(Slncel, Riia)]. 

Din poclmol, prin mdat('z:l «: LJg .. 
podmol) (DLH)., .,.. .• 

JlIOSCli, pl6şfe, .f. CUl'cubeta, tJgva (MlcaSnSa). Din bg. ploska. 
Jllotoiică s.f. sg. Joc de eopii asemăwHor cu 

volc'iul. 
De Ia ploi oei. 

ploto(il, plrlocesc, vII. IV t !' ,1 n z. Allldesa, a sifona; a turti. Gînd am băgal hainele iTI 
dcs{Ji, foaie le-alll plotocil. 

Din plut suf. -oei (Fnl(iJ::i. LH, 
XVII, J UHS, nr. 1, p. 62 G;l; idmn, Tîrnaoe, 
p. li);». 

Illotoeil., ă, adj. 1. Şifona\. C'llllaşi! plu/o .. 
cild. 2. Turlit. Golcâ ('c, lninge) plolociiă. 

De .la p!%ci. 
!,hun/nil, pI1.1lm'ni, s.L Plilrnî.n. 

lllUŞl.i, pluş/esc, vb .. IV 1 r an z. i ref J. 
. A e pleoşti (Bllccnlea (;rî!1ous,'t). 

pInii, plflUSC, vl> .. IV 1 r U 1) z. J. A tl!I'L., 
a face ca prin HJlilsal'e sii capete o jorma 
J:l\.itii. S··(! 1011 il la nas şi şi l·a plutit. 2. (Despre 



vlJ. IV t l' a fi Z. 
mi-ai polrofl1osit JWiIW, "â 

·nit\(â). 
în l' x Il r./ A lI/agc 
a discuta, a sta de 

':IHJtI'lJZ udv", s , L Ad v. (Î1JveehHi Asemenea 
(eu), lafe! (eu). Copilul t ău. Îi potro: 
mlui lI1Cll (Siucel). 2, S. SilÎ, fel, 
Copilul ii In potrozul Il! tato-so (Lml('a T1Jrh:!'vt>j), 

povârnteă, ponârnice, Ddj. r. 
Gnr\'idil '(Bila), 

Din ponară suf. 
I)()\'cte s.I. (La p l., 

(sau a sia) in poocşt! 
vorbă, 

povesri, poo(:slesc, vb , IV i Jl t r li Il Z, A 
se line In dragoste eu cinevu . Ficiorul osta 
pooestcşic CII Iata aia, 

povesttror, -oare , ponestiuir i , pooestttoăre, 
adj. Vorbăreţ, dezgheţ.al. Na--i/'I1şlnos 
âsto, ii. farc p01iesfilo/'. 

Din povesti + SII!. ,·(ijid!'. 
pO\'istal'i, pOllistace, adj. Vorbăreţ. (\lkăsasa). 
,- Din povesli -+ su f. -(le i. 
pozdare, pozdlirt; sJ. Hcstud de la meJiţ.alul 

dnepii;puzderic. 
Ilozmli, pazmc, s.L Beţ.e legate dOll1l dh 

două şi puse la vîrful cltUi eu să nu (] strice 
vintul (Cetatea de Baltii). 

.eL Din magh.dial. p6ZIll11, idcm (DLH). 
pră}Jăditi'i, "(!. adj., sL (Femeie). stricată, 
prllviiH, prâuâlc.'iC, vb. IV !' ef 1. (în e x pr.} 

"'1 SI: prâuăli Spl'C bine a se Ins:inătoşi. 
Din bg. provalja, srJÎ. proilaliU, 

pl'emfudă • s:r. Hrani'i pentm drum. llăgll-ţi 
premîndâî slrailă, ed'al mult de mers, 

Din magh. pl'lnwllda, pri'lIlolldii (DLH). 
prepestellle, prepestlm ii , ,8.f, 1 Furtună, 

pnlpăd. S'-o rupt lIorii, mare }Jrepelmie (] 
ji)st 1 2. (Figurat) Nenorocire. IVar.· pro- 
pestcniel. La Ion Brad: "Pc.ţlexaildl'u aproape 
că 1-0 omorit frate-să.lI! Doamne, ce prepesttc 
Ilie-o mai putul fj 1 Arz-o:'focu de duşmănie l" 
(DF, p. ;30G). Vezi şi. UD,}). 277 ; HR, p. ().i, 
t>7 ; LM, p, ţ9, 211. La,Ion B1:'ijau: "Şivola 
să scoat:l jar din foc ieu miinile mamei. O 
minii 'să se <itIri! pc o aşa p/'oJ!eslcnie Il, Blaj" 
(OmrIl, p. )2).' 

priei, prieiuri, S.ll, Pat mie şi jos. CL 
lod v il, P ii c e 1. 

Din germ. Prilsche. 
Ilrif'la, priciaşi, s.m.. (Înveehit) Pantalon 

golf. 
IH·i(.oal.să, pricoâpse, s.f., vezi Ilpfleollsll. 
pl'h!oJls. pricâpşi, Ull., vezi llpricos. 
prihiid, prihiJdllri, S.I1. Vulva vaeii. ef. 

Il 1 H d. 
CL lJg. prollOd. 

primitI', primâri, s.m, FecIor care organi· 
zează si condUce hora (BUa). CL .b i r ii ll". 

Din lat. primarills. 
primaş, pri.rwlşi, s,m. Primul viorist 

t.araI. La Ion BI{ljan "O să. IiI' ('prima;;" 
hilndă, eum a RPUS domnul lnv:lţf1tor" (Omul, 
p, lEi8). 

- CI. polromoci "a nscunde, a face pierdut" 
(DLH). 

!Hll'f.lhiei, porqhices», vh. IV t r an r., A 
'ldutl:l(sU·uguri, porurnh efe:)' !lI' p, mi !de 
criles·;a eunltfl de roade. Por,q!Jiec.lc 1';0, 

Din poqhirci , prin mdateză. 
!Jo)tglikit S.lI, sg, Fapt.ul de a Il or g h iei. 

AJn [ost la porgllieil de WCllfH7. 
Vezi porqhici 

!lOI'odicii, ţtorodi ci, s.I. P{ltlăgea (Mie,:l- 
sasa , Bila, .1 idvct, Cetatea d( Baltă, Feisa). 
CI. p (1 r ori i 1. il. 

Sg, r erii('.uL din ţiorodici « magh.para- 
diesomş, 

Jlofodil,l, ţiorodii», s.I. 1. Pătlăgea (Slnccl. 
felori, Pănnde). 2, Fel. soi. Aşa-! porodila 101' 
de oameni {alTIi. ,1. Descendent, urmaş, ef. 
'p o r (1 el .i c ii. La AglrbiecHllll "Acum rabde 
dUlUl1ca!uipentr.·u ceea ee-a făcut tot o fJOl'o" 
di{il h.'irhiHcască" (OPUI!, IV, p. 188). 1·,a 
Ion Brad: .. Am 'eredinţ.a (,ii mii va înţelege 
ma.î iute ea tine, că nu-i din viţa şi din powdiţa 
noastră, ai;] tarc de etrbire" (l.'D, p.21) 

Pentru se!lsurih 2 şi :l, cf.srh. porQdica 
"Naehkomrncllsehaft" . 

pO!'I: s.n.Portaltol (Cl'lidunelul de Jos). 
pf)l'ţ.ie, pâl'ţii, s.L Măsură de c"p,mitate 

IPCJll)'1l ecrt1ale, griu, porumb etc .. ) rc.pn.zen .. 
tind o jumătate de kg. 

Din magh. porczi6 (,o:; lat. porlio), 
('ramas, gaW). 

'/OTIolan s ,11. P ol'ţelan, 
Din magh. dia1. şi arhaic pOT(()tan 

( .. :::: germ, POfZelloIl) (ramas, EHW, s.v. 
porţelan). 

Jlostaie, fJo.liii, s.f. P;lstaie (Crildunelul 
de .J os, J\1idisasll, Cergău 1 J.l.Jare). 

IIQst:He, }JQSliW, s.L PosLatiL Am CQ.,iI 
azi () [Josiatc Imnă. 

Din \'. sI. postalI. 
Jlofntog, "Oagll, poşin./6gi, poşÎllfoage. :\dj .• 

lun. "1. (Om) scund. 2. Snop mie (Feisa). 
eL poşodic "copil mÎl: (slab dczvoltat)" 

(< magiI. po.\'o([f:!r) (DLH). 
llotil'ISş, jJolir{:şi, s.m. Arac (de sprijinit 

fasolea, roşiile), 
poWr s. .Tocul miresei IlC bani.. 

Din potOl', numele Imei rnonede de aramă 
din trceut « magh. p6tIll·(J. < pol poUO!o) 
(Tarn:\s, EH\V). 

pOfriiN'ir, fJotrâcări, s.m. Brotăcel. CÎn.tă 
polracânz ,i are ploaie. 

Din fim/ac (.<: lat. '*brolachlls) prin 
influenţ.n l.nagh. prokâtor "advocat" (CDDE, 
nI'. 11>4., s.v. tlroatee). 

lIoll'Oeol, ţ)oiroco6.le, S.rI. Catalog. Azi Jlll 
lni-o: pus n.otâ 'a POllotOl. 

I'OltllllWsi, 
A ascunde, 
Il-O gâsesc? 



I'aie soL Rafie (Felsa). eL h a s t. 
_ Din germ. Raphia, idl\m (DLfI). 
râftil. s.f. (în e x p r.) lua rafla (de 

la cineva sau de la ceva) lua gindul (de 
la cineva sau dc la ceva). 

runtosă sJ. Un joc cn lIlonedc care constă 
din urr;liitoarele . unul din juciltori d(t cu hanul 
de un perete; după aceea. al doilea dă şi el. 
eu banul şi, dacă acest.a eade la o şchioapă de 
bannl primului jucător, 1-1 ia. 

_ Din maglL Tancos, cf. rant (in uncle jocuri 

de pline şi coaptă In gura cuptorului. ef· 
h e Il c 1 e s, 1 I P i e, i i Il i u, pal a Il e ţ. 
2. Cocoaşă. Ce pup are 1ll0Şt! ăla în spatr : 
La Iou· Brad: "De te-ai vedea dinapoi f 
Neai mai şedea-n vsat la noi, I Ca să-ti vezi 
pupul din spate I Ai lua -o-n altă parte 1 .. 
(DF, p. 451). 

_. Din mag-ti. [lup "glleb" (T'amâs , EHW). 
pupăză, ţniţuizc; s.I. (Ironic) GlIr:l (rea). 

Tacă-ţi pupoza ; Toată ziua ai bătui din 
P1lpăzii, TI-ai tăcut de fel. 

-' Termen de origine autohtonă. Cf. alb. 
pupeze, pupze, pu.pce (Brâncuş. v ocabutarut 
autohton, Il. 107 --108). 

purarhî u, puradoi, s.m, Puradel, 
 Elin magh, purde (Tamas; IHW). 
p(lree s.m, Numele unui joc practicat de 

tineri la sezătoare. 
pUl'tii, port, v1. 1 ref 1 .. A se mişca, JI 

umbla. Trăbă să le porţi iute cu. să gafi de 
seceral azi. 

pustişiig, JlustiŞâgUTî, s.n. Vie părăsită. 
-- Din pustiu -+ suf.-şa.q. 
pustIu adj.l. (în c x p r.) 11 vorbi 

pusti!! "' a aiura. 2.. (tn e x p r.) A-i {i 
pustiu ,,, a-I fi Urit.. 

puşcă s.f. (l Il s i Il 1.) Pll$câ de apă "'" 
= puşcoci. 

- Cale după maglL lJ iz ipus]w "pompă cI,e 
ineendiu" . 

puştulău, puşlalcli, s.m. Vagabond, haimana, 
Umblâ (ca UTI) puştaLău loatâ ziua. 

jlUşf.eiiuii, pZlş/ele. s.f. P II Ş c h e a (Cră' 
c.iunelnl de .J os). 

- Lat. pusl(u)la .. 
putiire(a) s . .in. (aft.) Poreclă dată unui 

om leneş Cf. s () m 11 () r e (a).. 
_ De la patori (pl. lui puloare) -f- suf. -a. 
putl·cgăi ..... s, .. oasăadj. Cu putregai. (Figurat) 

Inimă plltregăioasiJ. i Ce sâ-ti dan să fii voioasă? 
(Pănade, Folclor din TraI/si/Nmia. IV, p. 151). 

-- Din putregai .+. suf. -os. 
puţulUI, pU/ll/nUse, vb. IV ref 1. 1. A Si 

aranja, a se găti. 2. A-şi cură!i incălţămintea. 
_ Din magh. pucol « germ. pa/zen), 

idcm (Tall1l1S, EHW). 

II 

Din rnagh. primâs, Idem (Tamas, 
EHlrV). 

prtmă, prime, s.t. Cea dintll zi din lună. 
La prima scoatem banii. 

m:iude, prind, vh , III t ra n z. şi a b sol. 
(La jocul de A da o curte care să preia 
jocul de la Prinde Cl! ghindă, că 

mai are nici () prinsoare. 
I)rlsoner, prisenert , UU. Prtzonier, 
prlstin, pristine, S.I1. H6tiţă la capătul 

rusului; prtsnel , 
Din st. jJIlstCI/J, priLslenl. 

prtvădă, privezi, s.t. Privată, latrlnă. 
prlvăe, primire. s.n. Coridor, pridvor 

(Mie/isasa, Valea Lungă, Roşlad e Secaş), [Var', : 
sprioar (Cergăul Mare)]. La Ion (j31ăjan : 

tata doi saei plini eu cucuruz, şi 
In. lădoiu de pe prioat" . (Omul. p. 

Vezi ibideJll,p. 11, 30. La Ion Brad: 
a ti zif sdrţiind uşa dela prizvar ... " 

• p. ;">7). Vezi şi UD, p. 246 şi LM, p. 78. 
pri:zviir, pri::ptire, .s.n., vezi privar. 
pr()f(săr,profei3ări, s.rn. Profesor.. La Ion 

Brad: " ... pe la alt J1Tofeşăr" (DF. p. 23). 
Ilfopestimie, propesU:nii, s.r., v(zi prel'es- 

tc:nie.. ..' 
proţâ'hpl'o/âguri, s.n., vezi broţag. 
proţiips.,vezi broţag. 
prun S.Il1, ((In c o m p.) Pnm spinsc = 

= c'tOdu(Cergăul Mie). Cf. qi c in. 
p:r(mâs.f.(în C o.m p.) Prună spinească = 

= ('orcoUuşă. (Cergăul Mic) .. Cf. el' 1 ci n ă. 
prut, prule, 8.n. Agest (Cetatea de .Baltă). 
puci6gnă s.f. Buruiană care ereşte prin 

griu (Glogoveţ). 
Cf. /lucios. 

pucului, pucult!iesc. VD. IV t l'a 11 z. A 
impacheta. " 

.- Din magh. pakol, idcm (Tamas, EHW, 
8.V. pocoii). 

pui, pui, :m, Puiet de porumb. 
p(licii, pr1ici, s.f. Bob de porumb care lIU 

se desface în florieea. 
ilUiuc, puiucuri, s.n .. 1. Sertar. Vezi În 

puiucu bîzii cIzeia ele la dulap. La Aglrbice.ann; 
"Se apropie de masă, îi trase puiucul şi seo- 
1t(jci vreun sfert de eeas"(Opere, IV, p. 47). La 
Ion Brad: "Văzînd că n-ajung lingurile, mai 
5coase. din.puiucul» mesei IllCă două" (DF, 
p. 417). 2. Despărt,itură a şlII'ii In eare se 
ţin uneltele. Cf. p 1 e Z Il i car. 

- Din pni + suf. -lle. 
pulitic Ii.en. sg. (în batjocură) Om mic dl 

statură .. 
p(lmiH s.m. Cline (de rasă) mie. 
plImnaş, pl.lmnâşi, s.m. Manşetă la cămaşă. 
' Din pllmn + suf. -aş. 
p(me, pun, vb. III r efi. (In exp r.) A-Şi 

palle burta-n tiraei = a se ghiftui. 
JuJh pr1Pllt[, 5.n. 1. PIăelntă cu brlnză 

sau cu var:lă. cu prune etc., făcută din aluat 
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rătez, răiez«, s.n. 1. Băţ, bucată de lemn. 
2. Zăvor, Inculetoare. La Agtrblceanu : ,,0 
tlnea mereu încuiată cu răiezul de 11"1111'1" 
(Opere, IV, p. 406). 

- Din magh. retesz; idem. 
l'ăţipisil, răţipişe, s.î, Recipisă. 
-_. Din magh. recepisz(e) (Tamăs, EHW, s.v. 

reţeptş. 
răvăş, răoâşe, S.IJ. Fiecare dtn dungile' care 

apar pe cap la tunsul cu foarfeca. 11711 mă mai 
tund la cutare, că mă [ace tot cu rănaşe, 

.-- Din magh. Tomis "răboj" (DLR). 
răvotve», răootnerc, s.n. Revolver (Jidvei). 
răzăli'ii B.Ul. pl. Aluat ras pc răzătoare, 

care se pune. In supă. ef. f r e c il ţel. 
-- Din magh, rezeln. CI. r a d e (DLR) . 
. răzholf, războiesc, vh. IV l' efA-şi face 

loc, a se face comod. 
Din v. sI. raZlJoliti "disolvcl'e, everten". 

Vezi V. Frilţilil. AUT, V, 1967, p. 234; idem, 
TirnOlJc, p. 214--215. 

războIit, -11, !'tlzboliji, r{izbolitc. adj,. actv. 
1. Adj. Liniştit. IIlimtl l'tlzboliW. 2. Adv. 
Comod. Siall râzholit, n!! mâ mai Împinge 
nime. 

Vezi râzboli. 
re!JiiluHlllt\!Jurii s.f. (Învechit, Inil.) Manc\'n'i 

condusă de rege (Feisa). 
r(stelli, reslenesc, vlJ. IV t l'a n z. 

(Silleel). 
rictălui, riclâluif:se, vh. 

drege, a repara. llictâlnie.ştr ce-ai 
-- Di!'!' riclill ("< germ. l'ichtcn) prin 

de sufix, "Lli i -Mai. , 
rizlu, l'izli, 8.111. (l\lai ales 
. d.ciI!, rici; V? IV X  r 1. ,A se 

1>11111 de paduchl.... 10(/1la noaplea 
(jeşcare (F'cisa). 

I'Wl, riiesc, vb. 1 e(e f 1. şi 
ales despre animale) A slil.bi 

.. De la riie. 
l'illj6tc:i s.L (Irhllic) Poreclit care se !liî 

unuIa carc tot r1njeşte. 
-- Din rinji suf. 
l.'iutu.i,. rin/ni, rin/alese, vb. 

vezi • l'<lutuL 
rinz6s, -oasii, rînzoşi, rlnoâse, adj. 1'\1'\a"o:s, 

!mEirătnic. 
Din rimă -+ suf. .. os, 

rouf/hI(IŞ, .• ii., rvnghioşi, adj 
Incovoiat, sueit. 

eL_ rnagh. ToItcsol"a 
prin apropiere de rOllghio8 
magII. TOIl9!J0s, Jdem). 

rost, l'oasle, 5.11. Bete fi 
urzi (MihaJţ). 

.. Lat. roslmlf/ (DLE). 
roşie, roşii',s.f. (La joeuJ ele 

euloare roşie. 
!'{Hilă,l'l)!ile, s.L CtmUfli! (1 

CUI1!lllt1., () cruce aşa sau o 

Suflecat, :r;1sfllllS, ·,ii, IW;/U'JI.". 1',!i!i!"rJllsl'.·,adi. 
n)sIrinl, 

iîJsi(;i, I'ăsUle, s.n. Redeu (la jug), 

.riisli nde, ti/stim!, vI;. li J 
J."'""'''''.1l'' indic;! foile de pe 

şi râsf'irirlrf ['O ia 
dfS!âcţ. 2. A suflei;n (I:'c.isa). 
ef. s n v It J ea, \' j r t 

Din rc/8(rÎrule râs f'1"i li'OI:t V. Fnl- 
IV, 
rlisfrimL, nI tl'anz., 

(U moned.e "In TllIlţa." sau "In ranI") « magh , 
ranc "inercIHe"). 

riişpăI, răşpete, 8.11. Raşpel. 
Din germ. Raspel, idem . 

răeătut, răcăiuiesc, vb. IV ref 1. .A. se 1.1>\1- 
duma plingind. Scoală-le de acolo şi nu le 
IJlai răcătui, că o capeţi. 

. Din magh. rckeâ "a răguşi" (DLH, S.\'. 
l'âcddl1{l). 

n)eer(lu), răeerr, S.I1. Teava prin ea re trece 
tnka după ee iese din cazan; alamlric, Vinil/li 
acolo, oborii calz să loveşte de tiiga râs«. ii pa 
aia di n răgeriu îi transţarmă im picuri (Iclod). 

Din răci -+ suf. -cr. 
răgăHe, {(lgDiii, s.I, 1. Capul noduros al 

unei măciuc]. 2. Coroana de la floarea soarelu L 
rii!liilni, răqălniisc, vb. IV t r a II z. A 

desfunda, a ogorl, pentru a pune viţa de vie 
(Biia). CI. l' li g u 1 i. 

-- Din l'ăgâ/ie ,.r:ldăeina Îl1şită din pămlnt 
li plantelor (mai ales a copacilor) smulse de 
vînt, de ape ete." suf. -ui. 

]'ilgrilHi, râgnlle, s.m. Recrut. 
Di1l magh. ugrulu, idelll « germ. 

Ueleml) (Talm'ls, EHW). 
l'ăuulflt, -:1, râglllâli, râgulâlc, adj. Puternic. 

Ci' om râqulal ! (Adverbi.al) L-am [ooil răgu/ot, 
de mintcni o {osl jos. 

Vlll, râil'sc, .vlJ. IV ref 1. şi i il t l' a n z. 
A slăbi. Nu ştiu 1'1: arc I}llca aia, da aşa (s-) () râii 
rÎe /0 o /lume incoace, ('â-i llwna piele şi oase! 

D.ill râu (pl. rili) sau din riil!. Vezi 
Ti ia. 
l':'nlilş l'liJnâşlll'i, S.lI.' Pariul r;llnă,.şag.Pllneul 

ri/maş ? (111 .i oCluiie copiilor) lIa i pllnem râmaş i 
l)e-!i.,n ânc yolaş / }jieha nlie de oinzal'e / 
Carnta t ii: de n1Înc(1j'c. 

._- Derivat postverhul din râmâşi. 
n'intuJ, TllIl/ni, rânll/iese, vb. IV t r a li z. 

A disc-oU, a ,intoarCf }J( dos .. AIn căutat un ar; 
şi loolii cusu (Un rr?ntllil-o, I Var. : rin/ui). 

Din [,<InloZni (I'l. Todoran, 1\leD. 
(0), . tont "verderben, lJesehiidigen, 

Zll.,grlHII.dc rkhten" rram6s, EHW, .v, rfirdui).· 
s.1. (În  [) c. a d v.) .pe l'âpllşie 

La Agîrhieeullll : ;,Îllţăleg sii luere 
bfll'batul şi femeia" (Opere, V r, p. 211) . 

(ifl 1.0 (;. il d v.) Pe răpuşill: 
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Din maglL sursxâm., Idem Cf1VV). 
sf1siiUiu, săsidât, SHL Sas, 

Din .\'(1..1' suf. 

scală sL, Umfliitufă intre chlşiţ:l ŞI unghIe (la 

S(!)lnleneÎ SCt1lUU;JiCC:, 8.11, Scă1Hltd' (,:r-. 1 Il i (' e r. . 
Din -('[ICI. sehiMii 

sc1ll'ift, 
(Figllrat).Asuci 
bieeallll; ,,1 se 
va rîde ea însăsi eu in ({ sciicca; 
redor de popă 'l'o1l1bnesc" (Opere, V, p. :l2) . 
,,(;lndeşLe-tc şi dumneata cum se scilcie do 
rninli omul, dacii !.l'iiieşte prea mult În lumea 
asta" (Opere, III, p. 21:1). 

Din calce "ciilcii" (sens dis13iifut din limbii) (DM). 

SClilllll[I, sciimpnş», s.n. Omuşor (.lidvl:i). 
scmloli, scof!oll'sc, "ti. rv L r an z. si r e r t 

A (se) scotocI, a (se) cerceta. Am scodlU loa/ă 
casa şi n .. am g(isil CU/ilul. ScodolcşfC-lt' Îi! ,iâp, poale ,lIclSfŞti blllnbll. 

s{o.reţ, scorile; 3 . .11 •• Jghiab la fllaşlna de semănat l}orumh. 
Din bg. ,korec (1):\1). 

sl:overzi S.f. pl, 1. Gogoşi. La Ion BIl!jan: 
Aşa eum llU se poate Crăciun fără verze, 

nu se poate nIci Anul Nou făn! swverzi" (Omlll, 
p. 109), 2. (Figurat) Minciuni. Imi $PWI" scoverzi, dar nll·l cred . 

S('I'oci6b, scrocioâlw, S.l"!. Adiipost provizoriu, colibă, bordeL 

sfaşie, st'tişii, s.L Film! groasli care se eo,ieşte de pc cinep,1; fişic. 
sfătoşi, s[iiloşesc. vh. IV ref.l, A [ace pe 

deşl.ept.ul, a se g['()zi:ivi, 
De la sfâlot!. 

s!lrlllitllră. sfirmil!îri, s.L. vezi s!inuHllrA 
sflrllll, sfirmesc, s[irm, vb. IV t r!l Il z. 

(Comp1elucntul indic,l ştiuleţi) A dczghioCH 
(Fcisa,Micil,sasa, Glog(lVtn. [Var, : sfurmi (Bu- 
eerdea Grluoas:1, Feisa, Slncel)J . 

-- Din sfdrmâ, trecut la COllj. a IV-a pro- 
babil .51 prin influenta lui sfirmicf1 « sfârlfJlil! 

micâ); vezi V. FriiW,i, AIJT, V. 1967, )1. 2H,,-236. 

sflrllllt s.Il.FaptnJ. de a Il fir m!. I Var; ; 
Sj'U/'flltt (Bueerdea C;l'innasă. Fdsa, SlnceJ) f. 

silrmitoHrIl, sfîrmitâri, sJ, 1 mtrument de 
dezghioeat boabe. {Var. : s{urmiloare (SbH:d)j. 

Din sfirmi -i-. suL -itoarc. 
sfirlllftilră, .f'îrmillll'i. s.f. Firimitură. [Var. : 

s{irmiturăj. La Aglrlliulll.ntl; .. -' Las', miii, 
să Ulai apuce o s{irmifllrd şi şOfll'ceU bisericii" 
(Opete, VII p. 210). 

_. Din firimilnfâ,priu apropiere de s{'irmi. 

suf. 

(I'il.pl.} 
copii. 

prtn apl'Opiere de rudă. 
1. Prăjină cu care se 
2. Ilulubii. 

suf. -iţă, 
vb. IV t r a II v.. ,A tles- 

(Tia] o ruoulim iarna (Jidvei). 

(in loc. li d v.) Cu ruptul cu 
dâ lucru ClI ruplfl De mîncare 

1)1r1 !'o(1l/i suf. -ilă, 
rootni, s.r, 1. .'\:fIaştin{(, 

[le .carele 1a.:1 muuii neşterşi. 

Din 
rU!Juli, 

funda. LI 
ă 

. rullulil s.n, Faptul de il r li g li 1 i : IIe51'1I1) 
da tpid vei). 

Vezi tupul). 
rllnH'.IIelt s.I, pl. Fard, sllliman. 
rupătoâre s.r. Mell!1'\ (lVlihaJ 1). 

Din rup (imI. prez. de la a mpe) -( ii)lollre. 
rupt 8.11. 

:ziua.Si-fIll 
Cli [UiIIIl. 

s 

DilllJg. roni na (DLH). 
rudiwieil, ruducici, 05.1'. HiidaştiLfPronunţa! 

sad ii, sade, s.L Copaci rari lăsa(i pentru 
si'lminţă InLr-o Xăielură de pădure. 

-- Din v. sI. sadli. 

snl!iu, saltii, ,s.m. (Invechit) Om care 
d03 rrne intr·o easii străin:).' Am avut azi 
.lIoaplf doi salâi (.JIdvei). 

- .. Din magiI. sui!i6 "oas})ete" (Tarnfls, /':1:1\\,). 
. siil;iîiţă, stiMi!e, sJ. (InveChit) Cl'oitorcasii 

Cf. s:l h ;1 o H î c :1. 
'- Din sâbrlu'j- suf. -ilrl. 
s;'Îbăotlilă, sâbâolÎice, s.L Croitoreasă (Feisa). CI. s ă b ;1 i ţ .1. 

Din săb(lll + suf, -oaică. 
slih'iril.ă, sâlâriJe, s.f. SoJnHii. 

Dil sâl'ârifâ « sare + ·tlri/â), prin dis.!- 
mUarea primului r Ja 1. 

siimă,iaş, sămăilâşllri, s.n. Socoteală, calcul. 
. - Din magh. szâmadâs, idern (Tamas, 

EfIW). 
siimiiH. sdmâh'sc, vb. IV tril n z. A calcula; 

a cllrnpar. Sămtlleştc-le ,i uezi dacâ-s la fel. 
Din magh. szâmol (Tamas, EHW, S.\'. 

srimiillli). 
săpoi, sllfJoâic, S.l1. Th'na,:op (Jidvei). CI. 

era tl1 Jl ,1 II. 
Din sapă suf, -ai. 

s.f. (iHt.) (In imprecaţii, CII 
s{ms n'Jlrce!s)S{iŢ(7,?lJsta la ! 

,Din v,)d. sarakusli « gr.). 
să.rsam, sârstlmuri, sârsâull1l'i, B.n. 1, 

Unealtă, $cuJ,j. 2. (Euft1tllislic) Organul genital 
la hărhatului. 
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(Om) spin (yliha!l). 
slmşnie. Sprinten 

b 

sl'Îl'nar" sfimâri, s.m. 1. Negustor, La Ion 
Brad ,,e-o stricat viile alea vechi, iar de la 
astea noi vinde strugurii Ia oraş, ca sţirnorit ... '· 
(HE, p. :nI). 2. Poreclă daLl unuia zgircit. 

sr1I,'nărie, sţirnăr it, s.f. Negat, comert, 
Umbla Îl/. sţirrtării, la toate tiri/urile; lunea la 
Cetatea de Baltă, joia la Hla], atta ([aUI la Iernut . 

.>. Din sţirnar suf. -ie, 
sflMllr, sţt eâere, s.n, Sfredel (Cetat.ea de 

BalEt). 
Din sfredel, prin metatcză. 

sfurnu, sţurmcsc, vh. IV t r a n z.; vezi 
sîjnlii 

..,fll.rmit s.n., vezi siil'mil. 
sfurmHo6.re, «[urmiluri , 8.1'., vezi "nrmilom';·. 
sil\'oi s, sg., vezi sllvols , 
sllvois s. sg. Magîlll1 (Biia, Cetatea de Ballă, 

. Cnkiunelul de Jos). [Val' .. silvoi]. Cf', li e ta r. 
DIn magII. szi/lJai:, idern (Tam{ls, .EIIW). 

;'.Intlrim, sinlirimc, s.n., vezi ţi,d.irinrp, 
sHiţă. silite, s.f. Strecurătoare micii (de 

lapte, de ceai). 
.- Din sitd+ suf. -i(d. 
NîtO de lllol'A lllterj. Expresie ca re se Între· 

hlllllţeaZ}'j la strigarea peste sat din ajunul 
postuluI de paşti (Ccrgiiui :'iare). 

stii, silesc, vb. JV t l' an z. 1. A aprinde 
si ] i tor j 1 e la obiceinl numit s 11 i t. 2. A 
striga la arest obicei eu ocazia Inceperii J)os- 
tllluide paşti. 

Din sI. siliti. 
sUit S.l!. Obicei la Iăsatul secului, dud 

tinerii spun strig?lturi prin care criticiI unele 
defecte ale .fetelor şi ale altor tineri. Tot alund, 
se aprind şi nişte roti lnfăşuratc Cl! paie a!l 
cu drpe Imhibute cu petrol, eare sint !,ls'll.e 
sii se rostogoleasdl dintr-un vIrf de dea 1. 

.- Vezi 8îli, 
silitoâre, sUi/ori, s.L (La obieeit\l si 1 i tu· 

1 n i) Creangă cu mai multe ramuri la un e:l!liit, 
pe I:arc sint infăşurate c1rpe imbibate cu petr'nl, 
e,l!'ora li se dă [ne. 

Din si'li + suf. -itoare. 
simb.l'ii, dmbre, s.f. Tovărăşie. (in e x p r.) 

,fi-şi face sîmlm'î (eu cineva), II se prinde in 
slmbră (cu cineva) a se Intnvărăş! (cu dneva), 

sludăells, -Ollsil, s1ndăc6şi, sindâcoâse, adj. 
'vloroeănos, supărăcios, 

Cf. dîco8. 
sintu.re S ,r" vcz i asintat!\. 
slntirimh, sîntiriml!e, S.IL, vezi jintîI'imp 
sluv:'isăi, SillVăsâil'sc, vh. IV .i Il t r an z. 

i\ facc vr{tji; a prad'iea jocul (obiceiul) 
vnijitu!ui din ajunul ill1ulu! nou OVIiltal!.). 

,- De la Sir1lJăÎi "Sflnt(Jl \\,sile". 
sl;;", -li, ael';. (În sin 1.) Vreme slaM 

vreme rea. La :\glrbieeanu : ..... priveam lumea 
din oraş, care se gn,\mădise In piaţ.i'i, cu toaE, 
vremea slabâ de afară" (Opere, VIII, p. 226). 

sloJwzi, slobod, sI()boze('. vb. IV t l' U Il z. 
L A scoate de .suh interdictie. S-o slobozit 

lunea şi am ieşi! ai uitelc. 2. A scădea din prel;. 
La Ion Brad; .. Al' mai fi slobozit la preţu l 
boilor, dar 11U se-nrlura" (DF, p. 92). 

De la slobod. 
sml'lei S. sg. 51I1a It. 

CL germ. SclUIIC/Z, 
smetelut, sinelciuics«. vb. IV t r an 

s măl tui. 
De la suielci. 

slI1elelnit,-i\, adj , Smiiltuit. 
\' ezi sinclciui. 

sn:'u'le s.I. Pla cent.ă (la animale). O [11101 
vom "i () (ipal soartt a . 

LaI.. SOI'S, -tu. 
solo,ÎlH'll, so!ânci, s.r, Pot.lrniche (.Jlclvei'). 
»-. Din Inagh. szalonku .xltar" (Tamils, 

EfIW) . 
solii!!, sold, vb. 1 t l' a 11 Z .. , vezi so\îUa, 
SOlllHlll'e(a) S.llJ. (Hrt.) Poreclă d:1Iă linei 

pcrsonne căreia ii place s,1 doarm{l mult i 
ea re e, deobicei, SOl111lOroasii. CI'. Il U ! () rea 

. Din sOlnmni (pt lui somll) suI. -(/, 
sovUeii, sodlc, vll. 1 t l' li II z. (Comp1e- 

r!lentul indie{l aluatul de pline) A modela 
In vederea con{:erii (Cetatea de BalUl, SJneeJ, 
Iclod, [,Mladr, Biin, .Jidvei). ef. s o vi 1 t:1- 

Lat. *.mbiJolvÎcarl' (,< sll!molva,,) (Giu, 
glClJ, ,.Langue el Lltt<:l'atlll'('·. 11, Hitl, p.' 51). 
Vezi şi Fră!i1ă, l'imaoe, p.I96. 

sovilcflt, -il, arIj. (Despre aJunt) Care e mode- 
lat ln fOffniî de pîine pentru a fi pus la copt:. 

Vezi sovi/ca. 
soviltă, SOl"U, vll. 1 t r a Il i. (Complementul 

indică aluatul de piine) A m()dela In vederea 
eoaccrli (Feisa). IVar. : solda (,tihalţ)l. 

-' La t. sl1b>vollllare (Gj\!glea, lor. cit., 
p. 711). VezI şi Fră!.ilă, ,.TÎtnaoc, p. 196, 

spaţ s.n. :DistnJll-a dilltre gura .pinzei şi 
spaU ; spaţiu. 

LaI. spaiiurn. 
spiillltourl', sp,'ilâ!âri, s.f. Clrpă eu care se 

spa!:) vasele; sp[!lătol', 
- Din s]!âla -+ sut -( â)loau. 
spiilătill'i s.f. pl. Lriluri. 
,- DIn spăla + suf. -ii/u],1l (pI. -ăluri), 
spitiil, spitâic. 8.n. (Invechit) Spltal. 

[ViU'. : şpilCliJ. 
Din işpilai « r.nagh. ispilCtl!l) influentat 

de spital. 
sjllnz, spÎi1zi, adj., s.m. 
Sllrillten adj. Aspru, 

frig (Sincc!). 
s1'l'l\';;r, spri/Jăre, S.ll., vezi printr. 
stăuillll. slăllinc, sJ. Poiană (Cergău] 

Atarc, CCl'giîul Mie, Glog()Vll). [Var., sloinâ 
(Valea Lungă)). CI. g () li Ş t e. 

I.at. "slaIJ/llirw. 
stclllii, sl('bli" s.f. Le.giitură din mal multe 

fire r{lsucile, cu care se string t:osl(.ele la capăt 
spre a nu se desll1eU. 
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pantaloni) 

adj. Invid.ios. 
rnagh. szokâs 

şăI'{lăd, şărqăc«, adj. Şarg. 
- Din şarţ) -+ suf. -aci, 
şbo!l s.n. sg. (Cu valoare colectrvă) Copif, 

tineret; zbeg. Ce de şbeg s·o strins pe ulită 
după ploaie! 

eilIlUi, ,lcilli1ltsC, VI). IV t r an z. A C()IIl- 
pătimi. a .. .i fi milă, 

Din magh, sa jtuil, Ideru (DLH, s.v , 
ş ăi !laii). 

şeneălân 6. sg, Ceartă, sfadă, scanda I, 
.- cr, germ, Sclicnke "eîrcillmi\" sau 

Sctienkel "ştrengar". 
şlalJ, şlaauri, S.l1. Clntar pentru liuă. 
şO!loreas:'i, şO{Jore.se, s,!, Cumnată (Fcisu ) . 
.- Din soqor suf. -easă, 
ŞllllIl!OHl'ă s.f. BoaHi de pl:'imlni (Feisa), 

[f'l'Ouuntat: şpaiÎsirâ]. 
Ci. magh. tll'haie span!}or (=c spanyol) 

"spaniol", Deeî, "boalii spaniolă", 
ŞJJese s.f. p1. Cheltuieli, speze, O {âcul casa 

muna pe ş]iesele lui, 
_. Din germ, Spcsen, 
piculii, şplcu16z, vb, 1. 1. ne f L A se 

şmecheri. T(-ai şpiclllal, 2, T r a. n z, A umbla 
(U afaceri, a specula, 

şJlitili, şpilâie, .'i,n,. vezi sllitaL 
trmUjJ()rcomilldiillt.,şlrampljrc()milidânti, s,m 

(învechit) Comandant al unui transport. Te 
duci şlramporcomindanl la dOllâzâci şi Iri di" 
oamlni (Feisa). 

_. Din ş!ramporl "trnnsporl" + comandani 
(du)"J{t model gel'lll\ll), 

.trllpilţ(i)(" ştrapâlii, s,L Alergătură, olJO- 
seaHi. Jlarc o/ropotLe pe capul lui, Ioa/(/ :iua 
UJ11!;lâ. La .i\glrbiceanu "l!'irea de t8,rane{i 
ohişnuită ClI şlrapatele trupe::;t1, eUUUll1CH r 
se deşteptase 11.1 ea" (Opere. VII, p, 

Din germ. "Impaze "oLose,a lii 
(DLH), 

lrlliţ, si TI'! il 1, '.un, (Învechit) [ufa ntct'ist 
in arInaLa rusl, 

stI·I'IHllfi .. lljl. ... r, şi rcomfdll i!ocltc, 
. !rollfălli tor, 

slromii\ni, şlromfânesc. IV z, 
(Co;l1plemcntul Indiei! stl'U[,tUI'Î) A zdrobi. 
cu pieioarele SHl1/şi eu şt nitol'nl, 

stromhlnHbl', S.ll. Mustuitor. 
. ('. i l.l m n r 1 ă r s tă II [Val'. 

ş!rcOIJ1{dnilorj, zdrobea u 
lJoatlele C11 sali de 

să se aşeze 
(DF, p. ;3()5), 

-ilo]', 

sturm, şl1imwl'i, .s,n. (lnveehit) 
dmj) nI de lupti'!). intr-o' diminiw!ă, la 
o f'o,t sti facem şlurm, adică. bloc (Vale,l Lung{(), 

Din germ. Slurm[angrifIj, Silum, 
[anlauf] "asalt, i\ireş", 

Din v. 51. sti/J[o. Vezi l<'rălilă, Tirnone, 
p. 214-211). 

"te!lii, SIC(JclŞi, s.m, T4ni'i1' care poartă i 
joacă steagul la nuntii. 

- Din steag + sul. -aş. 
ste.iăl'ime s.I, Stejăriş (Cetatea de Baltă, 

,Jidvei), 
_. Din sicjar suf. col. -ime. 
sllnuhi(, s.J. Part e a corpului unde se Imblnâ 

felllul'ui eu oasele baztnului. L·() lovi! la stinghie 
( Feisa). 

stirni, "Urnesc, vb, l V. 1. Hen. A (se) 
inventa: Duţ.ă aia s-o stirnit maşinile (Feisa ). 
2. T r a 11 z. A trezi din somn, a dest.epta . 

sttrptclune, stirpiciuni, s.I, (Ironic) Per- 
soană p ipernicită, nedez voltat.ă. 

.  Din slirpi + suf. -ciunc, 
sl!)!,OŞ, sl6goşă, arij , (Despre păr) Zbîrlit. 

La Ion Brad: ,,- Era unul nn prea Înalt, cu 
părul sfogoş, şi cam tras la faţă", 

sl.oină, stoine, s,L.vezi slănină, 
străeiir:'itoilre, slnlcârât6ri, s.f, Streeură·· 

tOHrc (Glogovet.), 
._. Din strâwrâloarc + slrâcâlo(JTe, 
stI'lilii{, slrâj6.ce, $,n, Saltea de paie. [Vnr,. 

sin"jac . (Cetatea de Baltă)], La Ion Brad 
",.,perina şi slrâjocu/ llmplut cu paie ... " 
(DF, p, 2,), 

Din magl!. slr6zsâk, idem «germ, 
Slroflsack) (Tami\s, EHW, p, 7(7), 

stl'i,iiw, sltijace, S,ll .• vezi stl':'ij:w, 
sll'iInlllit, strÎmblzfi. s.m, Cusătură pe iL 

Din 'strîmb +- suf. -III- 
s'l'opilor, slrojJi!ilr!, S.1Jl. Cel care stropeşte 

via 
Din siropi + stIL -(i)lor. 

slrlJTl, sl.ninuri, S,J1. Strung (Cetatea de 
Baltă), 

struţ, sITlljuri,s.JL Cozor18c, 
siHaş, . 1.) ,S'l.lcUŞ i, 

Din sl/cd sul'. 
(Tam{ls, E!lW, j). '710). 

s(H:1 s.L sg, Cind;], 
si/.4;i!lJnl, sLicilllrÎ , s.L Jllrubiil de burnuac, 

r)[1puş1. 
Din sllci+ sui. .. (l)lurit. 

uptofiţer, sU]Jlo{ilf.Ji, s,rn, S\1boUier. 
slll'llu!:\n, -mi', surdaleli, surda/aie, arIj, 

batjocuriî) moroC'lllloS. 
.'- Din .HlN[ + suf. -alâiL 
suspJn s,n, sg, Astmă. 
- Derivat regresiv elin suspina, 
suvulc{l, sUfJ/llc, vb, 1 t. 11 n z. li. snnela 

(Cergiin! i\Iare), CL r ă s n d e, v 1 r 1. 
-_ Din sufleca ( <: .Jal. subfol/icare) prin 

apl'oj:Jiere de s6l!ilca ... (La sOlJilcafll1 pJinil, 
de obicei, Il1îneeile slntsuvil/caie.) 

suvulciit, -ii,adj. (Despre 
Suflecat (Cerg{llI1 Mare). \' ej',j ,Uliulca, 
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şueheâ, suchrz, vh. 1 r Il I 1. A se s mlnt.i, 
li se prosti. 

- Derivat regresiv de la sncbeat (I)LH), 
,ucheilt, -ă, suctreâti, şuebeâtc, adj. Zr.pădt. 

smintit. La Ion Brad : "Te tnsort si-aduci 
vreo snchiatâ, eă una ea Silvin , fi'ertitUi, nu 
mai găseşti" (DF, p. :l50). eL ş u ehi li, 

Din magh, siiket .,surd" (In!), 
Îwhiu, şuene, ştschii , şlÎchc, ad] Smintit. 

ce. ,tI e h e,a l.,.. ,. . şule, o, ,UlCŞl, ŞlIlcşe, adj , Zburdalnic. 
nea scultător. 

,- Din su i "smintit" « v . sl. ., H jl 
suf, (JŞ. 

şun:.lităn, şumitănă, s.n, Dreptar, 
Din magh. simit», ldcm (Tanl{ls, EH\V). 

,5i!!11 s.I. (1n 10 e. a d v.) Cu şUrUi cu 
for!.a (.Jidyei). 

1 )in germ. Sclwb "lmpingere ('l! fort,a" 
(DLH). 

şlIjJltă s.f. (În 1 () c. a d v.) Cu l1pila 
cu forta, eu grabă, pe neaşteptate. 
- eL Ş Ilpâ. 
şln'!iî, şur!i. şl/Tte, s.L Şorţ. La Aglrhiceaull 

"Purtau catduţe Inguste ... şi şurle 'chindisite" 
(Opere. VII, p. n:l). 

-' Germ. Sc/mn, Sc1liirze (DLH). 
şurl·!jţă, şwtlile, s.L Şorl·ulet.. 
- Din ş/lfjă+ suf. dim. -util. 
7virlellic, şvill'lenii, s.L (învechit) Unie 

fie trtigător. 
n.in germ. SchwarmliJlie, idem. 

T 

HI!J:1 s.L (In e x p 1'.) ii sia [aflll a ta 
la lndoialâ in pl'ivillj,a îndeplinirii unei pl'onl_i 
sinUl. 

,- eL fii.fJâdlli. 
t'!Ilill.. tapele, S,Il. C,OVOl'. 

Din gerul. Tope!c. 
ilre ttdv . .Fl'urnosf strasn:tc ... /Cla ştie zice 

turc ,'11 c/allf'ia (Slneel). . 
1.:11[1. lai. vb. r t]' il llZ. A Intrece. Ion 

11 pe lV iCI/la il' ·lacÎT/lal. 
lăie{j6,, >--{.;h;{iJ Uiieciâşi, făleci.oâsf, adj, 

(Despl'<! obiecte ascuţile) Care taie foarte 
hitle-. 

Dln lâia 1· suf. icios. 
j:'1iI(Jlire s.r Suptl Eicutl\ cu tilil.eî laIi 

(Ucisa). 
Din t(iia + uL .. ilO!', "i!ocue. 

tiill.iilil!pl s.i. Om bleg, prost. 1)' tăpiilaga 
de uiu, nil şUe nimic. 

I.;jl'lJilemUă s.f. Zăpăceal.ii, .lucurr:iî.turiî. Nu 
mâmai des[ac din târbăcrala asia. 

Din tdrbdci -1- suL -cald. 
tiirbl'ei, 1(lrbăcesc,vb. IV l'.e J' I.A "e Z3Ji;'ici, 

B se lHlirnăeL 
U,rhlitlt, .. il, Ii!I'Mci{i, /ârbăcite. udj. UIJ>ădt, 

lncureat, buimac. li lârbâcii de somn. 

tărfăr, tărţâri, S.lII" V('7.l tlrlar. 
tăureuei, t ăurenei, s.m, Tăurns. 

Din Imn suf. .. 1f1Ii. 
h.,t,,'iriÎlI, IU:<1râu<1, iecârt'ii, 8.11., s.m, L S.n, 

Bucată (le lemn eu care se stringe lantul ce 
leagă de .. a curmezişul Iernncfe pe car. 2, S.I1. 
Pal' pe care se bate ctncpa mclilat:l (Micăsaso ). 
:l. S.l!, Prâjină . 4. S,111. Derbedeu. f}, S.ln. 
Cline vugahond. 

- Din rnagh. lekfl'iÎ(fa), Irlem eL; mâs, 
EHW). 

teeăru], tuăruicsc, vb. IV. 1. T r an t.. A 
umple ptnă la refuz,"lm tecărutt sacu Cll mere. 
2. Ref 1. A se sătura, li se ghiftui. fiI-am 
tt.căruit d« tnnuiiăţ i, 

Din magh. lekcr (DLH). 
hclu\.nli'u, lecherdi!i, s,m. Haimana, vaga- 

bond. 
Din maf.(l1. !c!rcrcW, idern. 

ll'o'lJ)să,lcoapse, s. F.FJegrn,l. 
Cf. toapsec « lat. {O;ciC1l111). 

lt'odIŞ, leocrlşc, 8.n. Cornet. eL leş II 1. 
._, Din fior: l' suL -llŞ. 
'_cl"ieiu' s.sg.  vezi tÎl"(m ... 
teeiil., .. ă, teşea!i, IC$c6.le, adj, 

etmlţat. () rtiwl1s teşC1l1 la cdrti. 
te'5!'u!, Icşcl!lc, 8.11. Cornel. CI. te () C II Ş, 

Sg. ncutm ref{Hut din ieşculâ. 
leşeM.l, tcşcLÎle, sJ. Cutie. Dil-mi o /;şculă 

de. lClnnrzşe. 
-. Oin {oşti/.; .. şeaUl1â. 
tii\r, fiere, S.lJ. Farfurie de tinichea. Cf. 

b! l' bej (' ă. J ,a Ion Brad: ,,;Vlai taie pită, 
Lucl'e!io. Adună hlidelc şi pune licrele pentru 
toean{i" (Di<, p. 4:3:3). 

Din Hlagh. lânuer, (1'ar11<\5, 
s.v. lalger). 

IiH·!azl1n, tiglazâwi, 0,11. Fier (le dlcaL 
Din Hlagh. fl?glâzâ, [dern. (Taln{s 

El rw, S.v. teglâziIll), 
Ii!jliizul, IiglamU:sc, vh. IV t r a n A 

ei\lea eu t.i g] a Z fi li 1. 
DIn fiulaziia suP. -IIi; ef. şi m'l,.;h, 

ICglâx "hilgeln" ElI W). 
Unori, vI!. [V .l.H e f J, şi 

tril Ii Z. A. chinui. 1 Şi ti{JorU de 2. 
1 n'i r a n z. Coplla asta fi ani 
şi tigOl'! şleşi aCI/in după. f1lii, 

ti!l\Ugi'l, tiU:gi, s.L Car r.n iuinw 
ar.1lJjul pentru a aduce lemne. 

timl' Ci, (In sin t.) La llJltimp de vrnnc 
la nn moment (hit '(.Jidvei). 

limlHlri, lim/mr!:sc, vb. IV ref J. A se 
sforţa, 

Urih6mble, tiribrlmbici, S.Jll, Dl1mbl'HVnic 
( Slucel). 

I.li'ldli s.sg .. Ameslee din hUni'! de 
şi apă, eare se (hl de 1111n.care puilor. 
1 e t li I'ă. 

liri<;lr S, sf.(; Vezi t! rit: li 1 (Bucel'de.a 
Grll1oasi1, Cergăhl ;\Iare). lVar.: iaiCiirJ 
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217. 

cure 
'Juni" 

Vl'zi 
1 !fiI. 

şi t r a n 
,.Patul 
IV, p. 

sute de zIa!l .... deosehite 
Dochila le făcllse In cele diu lll'tl].i 
(Opere, VU. p. 410). 

Drn llF[l sur, -as. 
Ill'llosi, fÎ1'nosesc, vb, 1\' r efi. 

A (se) şifona. La Agil'biceanu 
da r tirnaeu- (Opere, CL t j r f <) d L 

ct. uel'. li/'!)wsi!i, 
riltLehl, schiitteln" Rj)ropiat 

(Pagilli isLorico-filolo!Jicc, 
,i Fl',; iilă, 
til'şesc, vb. IV ref 

Vu le lirş("câ li se: 0('(/(\ TU!)'inc(L 
De la tirş, . 

Il'rşît:'i, -e, adi. f. (Despre o lelneie) Nese. rioasil, impudic.) . 

Il'l'IOş adj. IIi. (Despre nas) Turiit (Feisa). eL p ! II ti t. 
Din Ortâ L suF. -o.,. 

ill{,iiliţii, Intillite, :iL N ul1lele U uei rolinzl la şcl!eH de la Cergăul Mic. 
Din hg. tll!.''' li ste? .,aici slnteli 'i" 

(Virgil NestoresclI, NOle etimologice, în Sel .. 
XXXIV, 1 [l8:l, nI'. 1, p. :HiO-:3fil). 

t6inil, t âilll', s.l'. Jgltea b prin cal'(' se Setixg(' 
rnustul din teasc Jn clej,'j (Nlihaljj. 

iO.lDlllltie, -li, I0Il111âlici, tOlllar/ticl', adj. 
Îndlis la suflet, tăcut, llloroeillloS, JlepopuJal'. 
IAnt.unim al JU.i 1J!iretlicl, 

- Din toamnă suf. -a/il'. 
tonmeaUî, lomn/Ii, s.f. .Logoduiî (Cetatea de Baltt\, ,Jidvei). 

Din {oT!1ni (< tocmi) -1- suf.'l!alâ. 
{ollmi, tQrr1l!esc vh. 1'.1 r Il f 1. şi t r a CI 7.. 

L A. cornanda (unluctu). Ali-am lomnit !l1l 
{:ojoc. 2.' A se aranja. Tomrzeş!c-!i hainele alea, că nu le-fli îmbrâcal Cllm trâbă. 

tonmit, -ă, adj. Chipeş, frumos; cuminte, 
aşezat. TOlllnil /'icioml rls/a, la locul lUi, nu-i derbedeu. 

tiipă, tâpşe, s.L Mincare din 1tl!lmiiligii eu brlnză. 
- CL lupăş(/ (DLH). 

lm':Ii, lârâi, "Il. rv i 11 t r li n Z. A turul. 
I.a Agirhiecflllll: "Gura satului începu .(i 
/()!'âie şi nu se mai opri pInii ce auzIrii eă, III 
Slnzietle, se cu nil 11,1 primarul cu Dochila" 
(Opere, VII, p. 255). Vezi şi VUI, P .. 14, l\), aH, IX, p. HH. 

tOl'u/stii!', lomisttlre, S.Il. (InveChit) Haniţii (mili la rii). 
.. .. Din germ. '!'Ol'l1ister, idern. 
loul(,er, !oulce!'c, S.lI. Pîlnie. [Pronuntat: -() -u). 

 Din magh. iii/eseI', idem (Tatn{ls,EHW. s. v. lo/cer). 

fruler, lrâicl'i, s.rn. Treierătoare (Milw1t.). h'aştle s.f. Dcnie. 

' Din slrasle « v.sl. slrastt. idem). Vezi 
V. Frătilii, Tirnaue, p. 21Î . 

VAS n,}: FR AŢI!.l' 

l11asi 
p.1<I) 

AdminLslrator de 

L" Ion BhJan: "Mama' "'isuse Ung'l 
""LiUl de lut eli iericartui pllilof" (Omul, 

nil'ole:\n, Liroi eni, s.rn, TiroJez. 
Din Tit ot + suf. -eau, 

Ust, ti;di,f>Jn. 

;'. sI{. Frunte!l tuicil (Cetnlctl de 
.foJ'Ş\!Ş.ol",1. 

Din rtJagh. i{,\'ziâlâs ,.distilare, rach!n 
disWat" (Tamiis. EI/\\'). 

iti:-;tlll(n)i,lislălui6se, lis/Mese, vlJ.IV t 1';1 n r.. 
.A sa Î1l'Î-a. A Il' onoarea Srl te trs{<-'Î- (Feisa). 

Din !lwr,·h. tisztr], telem (Tamăs. 
ii,ii, fise, 's.!'. CumnaliL La Ion 

."Ht-,; spus Uşa c-ai fugit iule" (1)1-'.;>. :;:n). 
I'rescurtlll'C (lin Wlâişâ. 

lişf"ihi s.f. r:uşine. La copii li-c mai UŞI/iri 
de imnl!âlol' co de pârin!l (Riia). 

Din [eşi ,,;1 se sfii, a se jerm"-'·snf. -!'Ilhi. 
ti{wll·!Ju illlerj. Strigiit (adesea repetat) 

Cll {:arc se chealUll găinile. TillClI .. tiU şi nea!J/'U 
IUI-i l' C-o mincai-o dwnnra.lui I Fccinâ, dru(lrI 
occif1ii [Var.: !iacu-Ul/Cu.!. 

Din 1llagh. t!lIÎl: "gllllii". 
,UÎ;eu .. tiiwu irrtcrj., vezi tllwu-tlu. 
:Hureiic, til/reci, >.m. Carînib, turcae (Crăclu- neIn! de Jos). 
iIlăr(j9, IÎluiro6ge, s.n. P[IŞllll() lJ.ng,' o apl1. 
- Din magI!. IClm/rok, I({nurok "umziiunte 

Wiesc HIn Durf, mnziiuntol' \Vnld"( < SlllV. In-III. 
nifl: "IHIIZiiullte SLeIle, Wies!''') (Tam'is,EH\V). 

nU!JUI, !tTltlul, vh. IV ref 1. A se ruga. 
1.as să esli mai fin!l1iie iei o dalâ citil mine şi mâ 
dvc (Cn1eiuIlel111 de .Jos). Vezi Friiţil{i, Te.TIt., p. 87., 182. 

Din v. sl. lqgo/Jali (DLH). 
tirfiidll S.L Persoană leneşă, puturoasă. 

Afau tir[adâ şi r)/]1l1 t1sta. mi face nimic f'Î1 Îi oua de mare. 

Din tirfoad", 'Jlostverbal de la lilfodi. 
:tilrfiir, tllj,fri, s.rn. Invitat al miresei. 

il doua zi dlmirwaja am DC/1i! Îndâr!Îpllll mfrcasâ, 
wult' am lual pe socri şi IlCfl/)lllri ce-o mai 
wml mireasa şi ne-am dus iarâşi la noi, elim .,Li 
zice fir[ari. Asta aşa "in sâ /Iadă elim () omil/il 
pc 111irWS<l In timpII llspâ{uilli (Micl1sasrt). ·[Var. : fârfar/. 

el'. fc{ludar "maestru dl' eerernonii" (te. 
Il'fh:rdl1l' "rninislru de fillaU(.c"). 

Urfodi, til'{o([csc, vb. IV t r n n z. 1\ şifona. 
Vezi cum slai, câ-Ji titro«eşti huillelr. CL ti!' .. n o:') i, 

eL litri! "zrlreant.,l, cîrpă" (DLH). 
U/'!lii, lîl'!fâşi. lirgâşuri, S.lII. şI n. 1. S.m. 

Th·govet. 2. S.II. J .Unuri til'{uite, cllmpăriifur'L 
La AglrbiceallU : "îşi adUcea lirgaşlli In desagi 
ea tot olllul" (Operi", IV. p. 125). ,. ... îl sosiseti\ 
. din ()t'aşprovocări pentru plata altor citeva 
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1 

CI. 
suf.'"o,. 

Aşehie mică 

ţ.nl s.n .. vezi laiI', 
ţnl .. s.n. Drojdie. plămădeal'l (Lunea TIr-- 

navei). [Var. : ţ ai (Feisa, Cetatea de Balhl, 
.JIdvel}. eL ti r fi din! e. 

CI. genn. prin mljloeJI'6 săsească, 
.nluat". 

1 .• /11(>.". ii. fâf-i{),i, {âp(J.(', ad]. Zblrlit or. 
h {J r z o s. 

DIn fapii « 
l1p:1r{tit\, ţ ăpanci, 

vI (. j c Il i e. 
Din I('0prl suf. dim.··âruic. 

1:',1'(11:,1. t aru:«, x.I, Creion eli' care se 'scria 
Jle iilbl1(,l (CriieÎuneltd de Jos). [Var. tirudJ, 

Din magll. cama, idem n'am{ls, EIIW, 
s. V. j'cl'lIzâ). 

leii, Iclt.'sc. vI). IV t r a n z. ;\ <lehi, a trage 
la (intii. L(I Agîrbiceanil: Popa nosf.u 
te/eşit /lIne. Asta să fie in biltaie, ti!l ('il Il-ar 
trimite gloanţele vÎntllhli" (Opcrl, V. p. !J )j. 

Din germ. zic/en, idern. 
ţl'rţiu, {crtine, 8.11, (Învechit) Compas. 
ţiba intel'j. StrI!{ilt cu carI) se alllngii c1iniL 

Cl. elI s t l. La Iun Brad: "Cîinii ciol>6nestl 
lnccJlUl'i; să hămiiie, se repezinl la ci ca la urs· ... 

Ţiba, Ulii, nebunilor 1 ajJi\l't1 şi Ană, soţia 
plÎeurarului din sUnă" (LM. p. 1 O:\). 

ţil'mş, -ii, ţif'raşi, fi{raşc, adj. Frumos, 
Din li{râ S\lf. -aş sau din rnngh. 

cifras. idern (Tam{ls, EHW, s. v. lij'nl). 
ţlfl'işiifJ, tirrişâgl1J'Î, s.tI. Mîndrie, 

Din magh. cif'rasâg (Tunuls, EHW. '.v, 
I itril) , , 

ţlOledle, !iV/Mii, s.f. Tagmă, StiÎ:ietfli.e. 
ţimburÎlş, tim!J11nÎ.c, 5.n. Sfil'cul Ptei. 
!incui, I inclli, vi). IV t r a /; z. A verifica 

dacii un pepene este copt f,Ic.iudu .. i <) ţcncll.ă. 
Din germ. :inkcll "a n,utrca cu semne". 

!lllC(lş,linc/Îş('. S.lI. (Învechit) Act, doeument . 
ţind{lr s. sg. (Invechit) Prestigiu, Hutoritate. 

Dacâ nil le Iii df c/wÎnl, li-ai pierdul tindăml 
În {ata mea. 

ţiPlI, S. f. arC Numele unei figuri la jocul de 
copii Ilumit d e - ahi c i ca. 

Derivat imediat de .la tipa ,,(1 arunca". 
tiilli, !EP, vb. 1 t l' li Il 7" 1.1\ arunca, Il 

azvirli. TifJâ 1/11'111<1 din mină. 2. A alunga, 
ii/a ş .. o tipat muierea de la casâ. iL A vărsa: 
Tipii apa din pahar! 4. H {' f 1. i\ se repeZI 
(pînă undeva). .lI Ci tip pinâ la ({ nosti şi viI! 
,mil1leni. La Agîrbieeanll: (2) . .Pe tine t{·au 
tipat din .slll.ilJ,J. nu pe mine" (Opere, IV,p. 290): 
La Ion Brad: "L.am lipalio afari\ din casă. tII '! .. 
(DF, 9J). (1) "". Şi i-am zis, mă omule, eU mă 
sui, da nu·s luu'nieă SII mai 1 ip zăpada de .. acolo" 
(HH, p. 2Gi'J). "Şi () sută cincizeci de. kile de 
grIu, la toţi. .TutUtltalc buruiană, de l·am 
tipat la galit.e" (HH, p. :lOf». 

tipic', ţ ipici. s.m. Papue d\) easi\. -li!). 

Irlll1('il.I{\u, -ăuă, trăncălâi, trăucăliuc, !H'!j., 
s.rn. ,ii f'. Prostănac : neserios. ' 

_. H. Todoran (MeD, 1, p. fJ\i)H derlv" 
fliu nmgh. trantcat» ;,llcdibaci, nciscuslt. 
sti1lgaci", iar Tamfls,EH\V, crede termenu t 
nnighial' ca fiind de origine româneasdi. DLH 
îl Juereuxă ea var. a lui tr ăncănan < trăncăni 

tl'u.iW, Il'âv<'1I6$c, vb. IV ref I. A dl 
d e-a rost ogoln! (.Jidvei). 

_ .. Contarnlnaro între trinti şi Wllâli. 
Il'elWfUlll'lle s.n. pI. Sac eu nutret pentru 

cai. Trcncamencle ulm ieran. I}ălc! de pillZâ 
(Feisa). 

tristă!', trisiăre, s.n. Canea (Crâclune1uJ 
de' .10s). [Var.: tristorţ. 

CI. germ. Triclder "plinle". 
Iris tor, (r[slore, s.m., vezi ll'islăr. 
tfimloI', tdl1dori, S. m. 'fr1ntol' Creion, 

Cela tea de Baltă). 
troii!lllfl, floâgru:. s.f. GuturnJ: trrmhnă. 
Il'OlUIlÎ,lro((mIi, s.m. Atu (la jocul de e8.rţi). 
- Din germ. Tl'llmt: dia!. 1'1'0111, magI!. 

Il'oml,idem « gerllJ.). 
tnHilwhin, Imâacllini, adj. m. ChCl'Chelit 

(MiJlalt). 
- Din "erm [Be]lmnkcne "persoană heată. 

bel.iv", ., . 
1·l'Oflil- tropez, vI!. IV tI' a li Z. !\ da chix, 

a cădea la tlll eXamen. 
-- Din rnagh. frapa, {roppa"a greşi, ti 

pierde" (Tarn{IS, EH\V). 
11'1111, Inlnuri, 8.11. Pat cu ladă; tron. 

Din Ienll. dial. TJ'lJh(e)l1 IDLE). 
tuna, tllll. vlJ. 1 iTI t r a 11 '/.. 1. A intra, 

A ITI IUllat in sat. La Ion Brad: "Ii lnvă[, da le 
lwul pe-o ureche şi le iasă pe ailaltă" (DF. p. 
1;». La Aglrbieeaull: ,, __ o -"uma sii. lune glon- 
tul prin eL." (Opere, III, p. :389). La Ion 
Hh1jan : "Fr.isăcane. dinc răn.! Tune dracu· Il 
caplll tiin. I Dcdlld eşti In 'institut, ! Multe 
rele nc-ai făcut" (Omul, p. 177). 2. (1n e x fi r.) 
..i. luna (popa) in bisericii "" a începe slujba. 

turi./I, tll['i.ti, s.L Oeol, strullf{ll oilor. [Var .. 
tllr/i.le). La Agîrbiccanu. ,.Ml-i degrabă, 
dî aIn acasă trei capete de vită în grajd, [ 
nişte oi în lurişfe" (Opere, IV, p. 253). 

Din lJg. fori!ile. 
U1'Iile, iurl/şti, s.L, vezi turile. 
turnlÎ,lo['lI, vb. 1 t r a Il Z. A voma. 
-- Lat. tomo, -arc (DLR). 
turnlluw:Jt:i s.f. Pleav{i mai mare (JidveI). 

Din hg. ti'irnomet (DLH, 8.V. linwmalâ). 
turUlşă, IUl'tlhi, s.L Ilulgăre. de zăpadii 

(Cetatea de Baltă). 
. Din tarM -+ suf.,L/şâ. 

wşminii, fl/şcane, s.L Tigan1 ilal1anft, toscanti. 
tuşin, lllşini, S.lTl. "L:n re.! de mit care se 

Ill'flll€şte t1I ghindă" (Mic.isasll). 
UlIu s,ln. Hl't. (l'nvcthit.) Bunie, moş. 

Prescurlare din liîtufa « taM uf 
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Waffi'llstillsland "armistiţill". 
B,n. (Învechit) Heznltat, 

1iilrlillli!Slli\lHI. s.n. (Germa n!srn) Suspendarea 

r0îsp uns scris. 
Dinmagl1. "nlspnns" (Tamils, 

E:I1W). 
v:imll'iîs.L (In e x p AlImiJla 1)ilIldra 

t! ... vagabOJlda. 
Din uragIL l1(1m!or « germ.WllIiduerl 

(Tam{ls, EHW). 
"il!!Ol'a vh. 1 ref 1. A se evapma(Feisa), 
ViINIă, nârd(" s.I. Seiltineh'i ; gardă. 

Din 'Hagh. mÎrda, ielem ( < germ. 
\Farte "turn de obsm:va\ie, foişor"), 

sm, sg.TcneuialiL 
magll. vakolds, ideln (T'al11{ls,EIIW). 

viîe;'ilui,oădiluUoc, vll. IV t r a 11 z. A tencui. 

fată eu mine" (Omul, p. 73). "Se părea că 
şi-au uitat de mine" (Omul, p. 78). 

ilită inter] ... lJite 1 Uit-o! U ită-l ! 
uleeăuă, ulccle, s.r. UIclcă. 
ulill s.n, (În li j n L) Ulei de lampă =, gaz. 
ultoăte, ulici , s.I. Pom altoit. 
1I1t61, ulioâie, s.n. Altoi. 
nitui, ultuiesc, vb. IV tr a Il Z, 1, A ulto t 

2. (Învechit) A vaccina. 
IIl1uitllră s.I. Viţ,ii att oită. 
_. Din ultui + suf. -itură, 
{mgei", 1111.'JCf<', s.n. Uger (lVIihalţ). 
U1lghel., unghi/e, s.n. TJliţii dosntcă. CI. 

hudă, v e n g h e l e u. La Ion Brad: "ljitr 
pe ung/Ie/ul ăsta In sus şade Hlcu Nlnel Clubo- 
tarului" (DF, p. 155). 

-- Din ungher « lat. *angfal'Îlls GlIgu/a. 
rins), prin schirnb de snfix -u (-ar) / -el. 

llllsimi s.L 1. Untură (de porc, de gîscă 
dc.). 2. (In sin t.) Uns liră d obraz ,, cremet 
de faţ 

Din llnl1.ml « lat. lIlleilua), Influenţa t 
de unsoare « lins + -oare). . 

ureni:\ş, urcu/{{şuri, 8.n. Cus<'itură pe cămaş(Î. 
san pc ie. 

tmwhiu!iI, urechilîşi, H.L Urechclnlţ,I (IJiia, 
Crăciunellll de .Jos, JVlihalţl. 

Din ureche +. suf. dim. -llşâ. 
iwlab :UL. (lnvcehit) Permisic. 

Din germ. Urlaub, Idem. 
m'siw s. sg. Ap{t murdară de la spălatul 

Hn.H  lISUC. 
Ilno;'iJe, urz6i, s.L Urzitor. 

Din urzi+- suf. ·oaie. 
w;p!i!., uspe!!', s.n. Nuntă (Bnrc{dea C;rî· 

nOiIsii, Jl'lihalt). 
llstllltlŞ, !($ill111i, s.m" vezi HstălIIŞ. 

interj. Strigăt (adeSea repetat) eu eare 
se ratele. 

t r a Il z. (Complementn! 
(Jidvei). Mine ucidem 

nddl\, 
lmîic:l 
porcII. 

Ilhi) (imi) uit, vlJ.1 r e Il. CII 
inelativ A (dia. La Aglrbieeann: 
/lita (li'. prcimisiulle" (Opere, XII, p. 
" '" Se jlwalrnpreuniî cu ('.i, llilindll_şi c:l e 
şeolal' ],; (Opue, VII!, p. :H). " ... Săcj 
arate Clllllva eli uu Si-a alta! de·· el" (Opere, 
V III, p. La Ion Blă:ian :;,Se vl.de eii 
şi-eHI uUat inţe1csulpe care /',(11' fi ilvut 
s,1 nu vorbeasc'i despre. infirmitatea mea de 

Din magh. cipul.- "pantofi" (Ta măs, 
EHW). 

IItroamă, li/mame, s.f. Lărnlle . 
.... Din mgh. citrora, idem (ramas, EHW). 
ţî!Jii int.erj .. Strigilt (adesea repetat) cu 

care se cheamă porctl. Ci'. ei li g u. 
!lu!/ulil.ll, -âuă, !î1l!Ja!t1i, ţirujalâi«, adj., 

s.m. şi f. 1. Clopoţel la gitul mlnjilor. 2. (Om) 
neisprăvit, 

-- Din lnt er]. ling I suf. -ălău, 
ţ.tntirimp, ţiniirimpe, s.n. Cimitir (Pănadc). 

:Var.: siniirim (Feisa), sintirimb (Stnce.lj]. 
-_ Din magh. cintercm, Idem « lat. 

ctmeteriumţ (Tamas, EIl\V, p. 820). 
j.lritzil, tirti z«, s.I. vezi ţăl'uzii. 
.ţltăre, tilari. x.I. (Învechit) Chitanţil. 
ţOCII-lI poe (În e x.p r.) A /}wi eu/om-n 

poe Il veni cu et'Hel, cu purcel. La 1011 Brad: 
" ... ăştia vin eu locl/-ll poe la JloL." (DF. Il, 
348). 

D.in gCl'm.(mit) Sac/;' lInei Park. idetn, 
propriu, "eu sac.uJ şi ell pachetul", de unde şi 
lmprumtltul magI!. calrkompaklr, cakolllpak (li), 
IdeJJ1 (CI. Tam{is, EHW). 

!(H:iir 8.11. 1. (ÎnveChit) Zahiir, 2. Bornboane 
lungi, colorate. 

Din germ. Zuckcr, 
tU!1 8.n. Curent de aer. La 10n Aglrbiceallil 

"Le-am deschis, şiacUJIl unii dintre domni 
tot strig:! di-i t llg şi că. ar trebui închise uşile" 
(Opere, X, p. 21\1). 

. Din geJ'll1. ZlIg. 
iurie inLerj. Strigătcl! care se lndearun:l caii 

lnililmatisij dea înapoi. 
J)in ge rm. viJ'Ork 

it"lşli s,m. Bil)cl'o!1. CI. ţ 11 1 :11. 
Din mag!I. ClZcli, idem « germ. 

(Talllls, .EII\V. s.v. !uz/â). 
ţ.ll!ii.l, !1Î!d!e. s.n. Bfberon (Jidvei). CL 

\ llŞ 1 i. 
Din genul (austr.-ba varez) Zuzcl,. idem. 

tindiliir, {lh(U<lri., un. (înH.chit) Pluton.ler. 
!/l:r/'in.1f (.Jidvei)]. 

-. Din germ. Xagriihrer idem. 
li,xfirill', (ilxfirdl'i, s.rn., vezi InxUliil'. 



5.3 GLO.''>AR DIAL1i!G'!'Ai,. VALEA lNF'E.RIOAR.4. fi. TrRNAVELOR :l.t7 

_. Din magh. »akot, ldern (Tarnas, EHW). 
văduoâte, »ăâuoi, s.I. Văduvă. 
viiduof, lJâdll6i, S.Ul. Văduv, văduvot. 
.. - Dill »ăâuu + suf. -oi. 
văl1ntiic 5.11. sg. (Rar) Grămadă, multime. 

S-o adunat oamenii oăllniac. 
văndrăhiu, -ăuă, năndrălâi, uăndrălâie, adj., 

eI.III. şi f. Vagabond. Ci. li ii Il d r ii 1 .1 u. 
Din năndrăli "a umbla vandra, a vaga .. 

honda" «magh. »andarol, tdern) + suf. -ălău, 
văriitlc, -ii, adj. 1. Vorbăreţ, popular. 

istel.2. Loc de păşunat in tlmpul verii (Ccrgăul 
Mic). 

- Din vară + suf. -atic, 
veăcă, veci, s.f. Veşca sltei. 
veardll, tierde, s.I, Vadră (Feisa). 
-'- Din veadrâ "vadrii" prin metateză. 
nJIlll s.m. sg. (Invechit) Franzelă. 

'Din magh. vekni, veknyi. idem « g{'nn. 
weken), ea chit/li « magh. 'kifli) (Tam,is. 
EHW). 

veItăr, vCitări, s.m. (Invechit) Sanitar 
(.Jidvei). 

Vl'nghelt"u, venglzelea/l(l, S.fl. IJlit,l dosnică 
înfuudată. CI. lIng h e ţ, hudă. 

vel'Jllcj -ii, vcrnici, vernice, adj. VrednÎe. 
veseJOs, -oiisă, vese/6şi, veseloâ.e, adj, 

Vesel, binedispus. Gazda-! l>eseloasă (Cetatea 
de BalU, In .Folclor din Trunsil/Juniu, IV, 
P .27). 

 Din vesel + suf. -OS" 
veşchie, /Jeşcllii, s.L Aşchie (Mihalţ): 
-- Contaminare între vejichieşi aşchie. 
vcţit,hie, veţicllii, 5.1 .. vezi viţlchie. 
\'iiistră, vUstre, s.f. Viespe (Slncel, Bila, 

Iclod, Bueerdea Gr1noasll, Pănade, Lunea 
Ti l'lI a vei). [Pronunţat: ZâslrâJ. [Var.: viaspr(i 
(Mibalt). viespre (Felsa, Crădunelul de Jos), 
lJieste (Ccrgăul Mie)]. Cl. alb i n ă. li r.ş 1 ţ ,1. 

viaspl'ii, I>iespre, s.f., vezi vlasfră. 
"iesJlre, viespre, s.I., vezi vlastră. 
vieste, Vleşti, s.f., vezi vlustră. 
vigan, -ă, vigaai, viflanc, adi. Vioi. 
"'o Din magh. vigan "vesel, mulţumit" 

(Tamiis, EHW). 
vi!lbit6r, vigllit6ri, s,m. Paznie de vii. Cf. 

vlnţil er. 
- Din veghea + suf. -ilor. 
vljlar, vi) ldri, s.m. (inveehit) Clrnăl.ar. 
-Din /Jijll + -ar. 
vijll, vijli, S.ITl. Crenvurşti. 
,_o Din magh. l)iz.la sau ser. 1Jl.'ile, idcm 

(Tamâs, EHW). 
l'lnăl'sărie, vinărsării, s.f. Velniţă. 
- Din l>illarS -+ suf. -ărie. 
vincln s. sg. UnghI, eolt. 
- Din germ. Winkel, ldem. 
vlmUc, vind ici, S.lll. (Înveehll) Oaspe.te, 

musafir. 
,- Din mngh. vendeg, dlal. vendig, idem 

(TarntÎ.S, EHW). 

vtntnrră, utnituri, s.I, Venetic, străin. 
Din veni -+- suf. -itură. 

vinos, oin osi, adj. rn. Plin de vin; cher- 
chelit. (Adverbial) Aseară a venit cam ViIlOS. 

Din /)in+, suf. "os. 
vlnţller, ninţilcr], s.m. Paznic la vii. CI. 

vi g hit o r. La Ion Brad: "Vin/ileml vă 
conoaşte, că-i Gligor. Vă caută el nişte struguri 
dulci, husutoceşt!'' (DF, p. lB). "OdIe-ai 
tăcut oinţeler in Iocul Iui GUgor? .. (UD, p, 21). 

Din magh, trinceller, Idern (Tarnăs, 
EHW). 

vlpt s.n, sg. (Aproape ieşit elin uZÎ 1. Buca- 
te. 2. Întreţ.inere Ia internat (casă şi masă). 

--- Lat. oictus (DII1). 
vişpan, trişpani, s.m, (Invechit) Pref'ect.. 
- Variantă II lni [işpan « magh. filipan, 

Tanuis, EHW). 
ţiţ, v/jllri, s.n. Glumă, baIlc. 

Din germ. leVit::. 
viţieltîe, vi(icflii, s.f. 1. Aşchie. 2. Aprin. 

zătoare pentm foc, aşchie lungă (Ccrgăul 
Mare). {Var.: viI ilie (lI1icăsasa), ve/leMe 
(Cnkluncllll de Jos), !1Î{Îchie (l\1ittal!)J. et. 
1: ă Jl 1 r li i c. 

Lat. * lJilicllla '« vilis). Vezi Fr,lţiJă, 
1\OT, IV, 1968, p. 278, .idcm, Tîrnm'c, p. 
H)8 19\J. 

viţir1I1t6r, l!IUClll/ori.. S.lll. Viticultor (Cl'{'· 
cillnelul de ,Jos) . 

. - Din /Juii:!lltor, prin apropiere de vilă. 
(de vie). 

v!tlcu!tllr:l s.f. Vitieulturii (Crăciunel1l1 de 
Jos). . , 

-. Din vi!icllllllrâ, prin lwropicrf- de vi! ii 
(de vie). ! 

"Uiti/'. uiti! ii, sJ .• vezi vItiehie) 
vi . s:n. '(Îl1veehit) Cremă' de ghete. CL 

box. ' 
Din germ. dial. Wix, idem, sau magiI. 

uiks.r, idem (Tam{ls, EIIW). 
vizită. vizite, s.L (învechit) Vizită. 
-,_ Din germ. Fistic (el! accentul pe al 

doilea i). 
l'izirăţllfJt, vlzirâjâpLe, s.n. HCţCt{1 (Feisa, 

Pănade). 
-" Din germ. Visilerezept. 
\'Hcea!l, uUceâgl1l'Î, S.l!. (ÎnveChit) Hecom- 

!Jcnsă. 
__ Din magh. nâltsâg "bani. de răscumpă- 

rure" (Tam{ls, EIIW, s.v. lJâlceag). 
vfleed, -ă, vflcezi, IIflcede, adj. 1. Albastru, 

v1năt. 18 vi/ad de {rig. 2. Cu ceareăne la ochi, 
!ncercănat. 

__ . Din /JÎrced «pireă "vînlltaie" + suf. 
.cd). Pentru W>rc, cI. mîlced «mîrcfd< la L 
marcidlls) (Paseu, Silfiule, Jl. (i4 --()fi). 

'IIilltllr:lşcii, uÎntllrâşLe, s.L Vin tnre şCă, ciur 
de vinturat (Bucerdea Grlno8să). 

virf, viI', vh. IV t r a Il z. A sufleca (Cergă nI 
:Mare). 
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rerl, 1. 
(Despre un 

SllI. -leca « -ici -Ul). 
IV r (' f L A se ghemui 

ZăUIl', zăloorc, s.n, Tiţa scrua fei. 
:âm.i, .ZâllŞfsc, vb.LV t r an z. .)i rcI 1. i\ (se") 

Inourca, a (se) Z:'iPllCi. CL eli! el :1 r i, cii 11 i, 
-. Conta mina re între c<ipclci şi, căuş}, 
zăuit, . -ă, a dj. Z:lpăeit. 
zbeu, zbea, YlJ, Il, pers, ;; 

(Despre lichide) A se evapora. 
loe) A se zvlnta 

zbiţ:'i, zbit e, s.I. Şuvlţă (de păr, de Iină). S-a 
ţăcut doi., berbeci cu z{jitille de /lUI' (Slnce!), 

zburătură, zburăturt, s.f', Oblcct (buc» t{. 
de lemn, piatră etc.) cu care se aruncă. Mă 
frate, du.pă ri cu zburături (.Jidvei). 

.... Din zbura suf. -âfurâ, 
zburi.itări, zba,râlârcsc, vb. IV t r a n z, A 

arunca sau li lovi eli zbur:1turL La Agîrbi- 
ceaun : Prjn ogra(h1 z/Jllrăliirea bătrl.nul cu ce . .) 
venea în mlwl (Opere, IV, p,48). ',!)F ni.ei 
nu-l vede nimeni, nici nu poate spline cineva 
de unde cintă, să-J poţi z/Jllrătări cu o piatră 
(FDCN, p. 27). 

zdopuş, zdopuşuri, s.n, Dop. 
zdroabă s.f. Oboseală (mare), chin. CL 

z o a 1 :1. La Ag!rbiceanu: .. Dar toată aler- 
garea şi tm\t.ă zdrol1ba lui fură zadarnice'" 
(Opere, III, p. I69). DlIpă mult:! zdroaM, părin- 
t.ele se convinse, In urmă, că baba a Vl 
dreptate" (Opere, IV, p. 188). "N-am putut aria 
nici nn loc vacant... eu toată zdroaba mea de 
pinii azi" (Opere, IV, p, 268), "Cu multă zdroabii. 
a ajuns eălare pe luntre.,," (Opere, V, p. 81)0 
"S:lptăminiJe trecură cu destul:'i nelinişte şi 
z([roaM pentru Nastasia" (Opere, VI, p. 14). 
La Ion Brad: .,Dacă II-avem nutreţ destul, 
degeaba toată :droaba şi toate angaja rne.nte.le 
noastre" (EH, p. 329), 

Derivat imediat de la a (.e) zdrobi. 
zdrob, zdr6buri, S.II, 1. Vreasc, eL h e b e tic. 

2. (In e x p 1',) A se face zdrob = a se zdrohi ; 
II se fn'\mlnta, il se ehinui. La Ion Brad: 
" ... nu ştii ce Illsea muă să ai nişte copil pr:lpă- 
diţi, pentru care să te zbal.i. Sc1 le laci zeirob" 
(LM, p. H7). 

Deriva t postverhal de la zdrobi. 
:ulrollţ, .ulr6n/uri, S,T!. Colţ. de piine, Cf. 

e il] eli, cir f o L 
:ulruhăit adj, lll, Convulsiv, Si:; zdrulllH1. 
zg{reii sLAvar, zgircit, 

Derivat postverbal elIn zgirci. 
zgriibăIi. z[/fl2Ml, vh, IV t r a n z, 

I' e f 1. j\ (se) zglria (Jidvei), 
.- eL z[/râbunlâ ,,?glrietu!'<'i, bubă", 
zgrllmlite(a) S,U1, (ari.) Poreclă daUi 

unul om căruia li este liiereu fr.ig, care se tot 
zgribuleşte, 

Din z[lribulil' 
z!Juli, zgu/lose, vb. 

(din cauza frigului). 
z!lul!re s,I, GIH'trluire (mal ales din C[lm;a 

friguluI), La Agirhieeallll: " .• , lI.fnerii. 1 S! 

z 

:tar, zMuri, S,l], Illcuietoare (la uşă); 
bruas<::J,: zăvor. La Agirbic('AllU: Iar Ulmi 
din invăţători, uitîndu-se la zarul stricat, 
zise: "., Cum Incuiem lloi uşa asta '1" (Opere, IV, 
p. 60). "Ştrengari, bat uUlele pln,l se-l1cepe 
şcoala. De atune!, zar la poartă, neiculiţu" 
(Opere, VIII, p. 19), 

._. Din magh, zar, !etem (<. sI. ar)or) 
('ramas, EHW), 

l':IlS(, .uiscllri, s.n. Pat (Ia daie) (Felsa), 
- Din magh. aszkol, acuz, lui âszok, 

ldem (Tamăs, EHW), 
zăeiiU, ,âcâl(sc, vb. IV 1 Il t r an'/" A 

zăcea (din cauza bolii), n boli. 
.Din zace + suf. -Mi (eL prădâ/i < prăda, 

impLfngiiii <: Împllnge, drâ[fâli < ([mg). 
zldări, zădâresc, vb, IV t r an 7" A Impie- 

dica, a opri (diu lucru), La .Ion Brad: "Mi-i eli 
impuiază capul oamenilor Cl! sfîrşitul lumil, eu 
Apoe.alipsa lor şi.-.i zâdăreşle de la lucru" (DF, 
,P, 327), 

Din bg, zadal'jam, ser. zadarili (DEX), 
z{\!lăriile, zăyărâi, s.f. Bordnrlt !le Illanii 

la gulerul paltonnlui. 
zii[Jriii, zâ{l/'âii'sc, vl!, IV ref 1. i [r a n z, 

A (se) zilpiiei (de prea multii glihlgif,), 
ziilHll'ăeit, -il, adj, Sia Îl, dehil. M ielll ((sta 1111 

trăieşte, îi iare z(rpârâcil. 
z:lstiim adv. De ,âs/âm pelltru toLdeaurw, 

PC vede, veşnic, 
:ditoime s, pl. Capriciu, l.oaul'i, 'remea 

asla-i cu zrllorU/e. cind ploWJ, CÎtul li soare, 
zăIHUI, "Itont!sc., v.b, IV t l' a Il l" A înjura, 

II blestema, a dori răul (cuiva). 

vlde;'. uidc,vb. I 1. r an r., A sufleca (Lupu ): 
Cf', 11sfînde, lIVlljea, v t rt. 

Conl.amlllare între otri si SUf'Ll!C(I, 
vlrîeM. -ii, adj , (Despre minecl, pantaloni) 

Surlecat (Lupu). 
Vezi irirlca, 

vil'l'(, -ă, arij. Suflecat (Cergtwl Mare), 
,.- Vezi niri; 
lill'âifJ, oîrziJ,Ili, s.m. Ghemotoc, 
viţlclrie, niţiehii; s.I., vezi viţiehie, 
'\iIMi!l!, ulătlile, s.t. l\llădiţ.ii (Cl'ăcilll1elul 

de Jos). 
voăşpăr«. sg, .'\egru de Iuru, 
--- Din rnagh, oaspor, lderu (Ta mas, 

EHW, s,v. v(/şpor), 
vrănli, oraru, sJ. 1. Ficeare din găurile de 

la fluier. La Ion Blăjan: "Tata mi-a adus 
fluiera la gură, eu am suflat In ea, iar dînsul 
imi l'idlea şi-mi aşeza degetele pe IJralH după 
cum a socotit c11 al' fi sunat cintecul" (Omul 
p. :10), 2, Anus. IVar,: IIfeanlz (Jidvi'l)]. 

- Din bg, vrana (DM). 
Vl'callii, vrew, s.f., vezi. vl'lmii, 
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cînd l .. ar 
p. 18:n. 
şI ref 1. 

adunau Într-un fel de zt/uliu, ea si 
fi fost frig sali [tie;'t" '(Opere, ni, 

7.in!J.m, zil1gălCsc, vb. IV 1 r an r: 
A (se} mînji, a (se) murdări. 

zillg:Hit, -ă, 'H1j. Murdar. 
:lZl'ui'i, trn(', s.r. 1, Un fel de bnrulnnă care 

"e pune pe tăietnri; prin alte îi spune 
tii 1 e L (1 are (,J1.dvei). 2, ]'d\H'c!{u·Ie. excrc- 
mente, 

I){n s]. Zl11HO "boabă", "grăuntt," (DEX), 
zn{lgă, mâge, s.I, Moft, Ce 101 faci mag!! 

ta mincare '1 
zo Inter]. Z,AU 1 

LaL drns . 
zo{da interj. Zilu 
zoălă s.]. Frămîntare. oboseală (mere), 

1, d r fJ a b il. La Agirbiceanll ,,;VTllltă 
l1111lt.ii ioalâ, pe ca.i" (Operc, 

zob, z oburi, s.n,Hfim;'isi!{i 
lemnelor el! securea; aşchie. 

z610 Int.er]. Zău! 
Din w « ;;<'iu) io .. CU" 

zVÎ1'lit:'i, zoirlitc, s.L Distantă la care :lj,mge 
tU! hiiţ aruncat: aruncătură. zvlrllt.ură. 

De la 'WÎrli. 
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