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1. AGRICULTURA
28.

29.

782

DCCCVIU

2023 (Porumbul) împuiază (ind. prez. 3) „(le maïs) 
talie”

Răspândirea formelor (A SE) PUIA și (A SE)

ZI

21
IMPU1A

1. 766 2001 Mraniță „fumure” 5
30. 783 2026 (Porumbul) urzește (ind. prez. 3) „(le maïs) 22

2. Dccxcvn Principalii termeni pentru MRANIȚĂ 5 noue (phase ultérieure)”
3. 767 2002 (Pământ) afanat „(terre) meuble” 6 31. 784 2027 (Porumbul e) în lapte „(Ies grains de maïs 23
4. 768 2003 Pârloagă, pl. Jachère” 7 sont) laiteux”

235. DCCXCVÍH Termeni pentru PÂRLOAGĂ 7 32. DCCCIX Răspândirea prepozițiilor ÎN (LAPTE), CU
6. 769 2004, a) Prosie, pl. „terre labourée et ensemencée | (LAPTE)

242005 pour la première fois après 2-3 ans”, b) 33. 785 2028 (Porumbul e) în ținte „(Ies grains de maïs)
Țelină, pl. „friche, terre en friche”

8
devient durs”

257. DCCXC1X Termeni^pentru PROSIE 34. 786 2029 Știulete pipernicit, pl. „épi rabougri”
8. 770 2006 Bulgări (de pământ), sg. „mottes (de terre)” 9 35. DCCCX Termeni pentru ȘTIULETE PIPERNICIT 25

9. DCCC Principalii termeni pentru BULGĂRI (DE 9 36. 787 2032 Spic, pl. (la porumb) „fleure mâle (du maïs)” 26
PĂMÂNT)

10 37. DCCCXI Termeni pentru SPIC (LA PORUMB) 26
10. 771 2007 (Pământul) înțelenește (ind. prez. 3) „(la 38. 788 2034, Glugă1’2, pl. a) „moyette (de maïs)”, b) 27

terre) reste en friche”
10

2035 „gerbier (de maïs)”
11. DCCCI Răspândirea formelor SE ÎNȚELINEȘTE, SE 39. DCCCXI1 Răspândirea cuvintelor CUPĂ ‘glugă’ și 27

ÎNȚELENEȘTE etc.
11

STUP ‘glugă’ cu derivatele
2812. 772 2008 Desțelenesc (ind. prez. 1) Je défriche (une 40. 789 2036 Ciolomadă „maïs vert destiné au fourrage”

jachère)”
11 4L DCCCXIII Răspândirea cuvântului CIOLOMADĂ și 28

13. DCCCII Răspândirea formelor DESȚELINESC, variantele
29DESȚELENESC

12 42. 790 2037 Coșolină „orge et avoine de fourrage”
14. 773 2009 Dezmiriștesc (ind. prez. 1) Je déchaume” 43. 791 2039 (Grâul) înspică (ind. prez. 3) „(le blé) épie” 30
15. DCCC1II Termeni pentru DEZMIRIȘTESC 12 44. DCCCXIV Termeni pentru (GRÂUL) ÎNSPICĂ 30
16. 774 2011 Fâșie (de pământ), pl. „bande (de terre) 13 45.. 792 2041 (Grâu) pripit „(blé) hâtif’ 31

longue et étroite”
14 46. DCCCXV Principalii termeni pentru (GRÂU) PRIPIT 31

17. 775 2012 Prășitul dintâi „premier binage (du maïs)” 47. 793 2042 (Holda) dă în copt (ind. prez. 3) „(Ies blés) 32
18. DCCCIV Termeni pentru PRĂȘITUL DINTÂI 14 mûrissent”
19. 776 2013 Prășitul al doilea „second binage (du maïs)” 15 48. DCCCXVI Răspândirea termenilor SE COACE, DĂ ÎN 32
20. 777 2015 Tăiș (la sapă), pl. „tranchant (de la binette)” 16 COPT etc./DĂ ÎN PÂRG(Ă), SE
21. DCCCV Termeni pentru TĂIȘ (LA SAPĂ) 16 PÂRGUIE etc.

3322. 778 2017 Cârpesc (locol) (ind. prez. 1) Je complète 17 49. 794 2043 (Grâu) răscopt „(blé) trop mûr”
(les grains qui n’ont pas levé)”

17 50. DCCCXVII Principalii termeni pentru (GRÂU) 33
23’. DCCCVI Principalii termeni pentru CÂRPESC RĂSCOPT

34(LOCUL)
18 51. 795 2044 Momâie, pl. „épouvantail”

24. 779 2018 Clin, pl. „extrémité du champ restée non 52. DCCCXVTII Principalii termeni pentru MOMÂIE 34
labourée, chaintre”

19 53. 796 2045 (Grâu) samurastru „(blé) semis naturel” 35
25. 780 2020 Coamă, pl. „élévation du sol entre deux 54. DCCCXIX Termeni pentru (GRÂU) SAMURASTRU 35

sillons”
20 55. 797 2046 (Grâu) secăreț, jnéteil” 36

26. 781 2022 Copilesc (ind. prez. 1) Je nettoie le maïs de 56. DCCCXX Răspândirea adjectivelor SĂCAREȚ, 36
ses talles”

20
SĂCĂRESC, SĂCĂROS, SĂCĂRIU,

27. DCCCV11 Termeni pentru COPILESC
57. 798 2047

SÀCÀRIT
Picior (dc grâu), pl. „moycttc (de blé)” 37
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58. DCCCXXI Principalii termeni pentru PICIOR (DE 
GRÂU)

59. 799 2049 Stog, pl. „meule de gerbes (de blé)”
60. DCCCXX1I Răspândirea termenilor JIREADĂ 

(ȘIREADÂ Ș1REAGĂ), STOG, ȘIRĂ și 
ȘURĂ

61. 800 2051 Goz, pl. „criblure de blé”
62. 801 2052 Vraf (de grâu),pl. „tas (de blé)”
63. 802 2059,

2060
a) Pat (la claie), pl., b) Podină, ,pl. a) „lit de 

branches sur lequel on dresse la meule”, b) 
„milieu d’une meule”

64. DCCCXXIll Termeni pentru PAT (LA CLAIE)
65. 803 2061 Painjini, sg. „perches, liées par deux, 

protégeant la meule”
66. DCCCXXIV Termeni pentru PAINJINI
67. 804 2064 Șură, pl. „fenil”
68. DCCCXXV Termeni pentru ȘURĂ
69. 805 2069 Măsea (la coasă), pl. „coin (de la faux)”
70. DCCCXXVI Principalii termeni pentru MĂSEA (LA 

COASĂ)
71. 806 2074 Batcă, pl. „enclumette (de faucheur)”
72. DCCCXXVI! Principalii termeni pentru BATCĂ
73. 807 2079 Bârsă, pl. „étançon (de la charrue)”
74. Dcccxxvin Principalii termeni pentru BÂRSĂ
75. 808 2082 Otic, pl. „palette pour nettoyer le soc et le 

versoir de la charrue”
76. DCCCXXIX Principalii termeni pentru OTIC
77. 809 2088 Cobilă, pl. „traînoir”
78. DCCCXXX Principalii termeni pentru COBILĂ
79. 810 2099 Bucșă, pl. „boîte (de la roue du char)”
80. DCCCXXXI Principalii termeni pentru BUCȘĂ
81. 811 2100 Bleauri, sg. „frectes du moyeu d’une roue”
82. DCCCXXXI! Principalii termeni pentru BLEAU [sg.]
83. 812 2104 Cocoșel, pl. „clavette (de la roue du char)”
84. DCCCXXXI!! Principalii termeni pentru COCOȘEL
85. 813 2105 Vârtej, pl. „pièce mobile de l’avant-train du 

char”
86. DCCCXXXIV Principalii termeni pentru VÂRTEJ
87. 814 2109 Cruce, pl. „palonnier”
88. DCCCXXXV Principalii termeni pentru CRUCE
89. 815 2110 Lambă, pl. „attache (fer, corde qui relie de 

l’essieu à une partie de la flèche)”
90. DCCCXXXV! Principalii termeni pentru LAMBĂ
91. 816 2111 Orcicuri (la căruță), sg. „palonnicrs”
92. DCCCXXXVII Termeni pentru ORCIC (LA CĂRUȚĂ)
93. 817 2113 Pleviță, pl. „ferrure de l’arc-boutant (de la 

ridelle)”
94. DCCCXXXVII 

I
Răspândirea termenilor CERCEL

(C1ORCEL) și BUCŒ (BUCE)
95. 818 2114 Fuștei (la loitră), sg. „barreaux (de la 

ridelle)”
96. DCCCXXX1X Termeni pentru FUȘTEL (LA LOITRĂ)
97. 819 2115 Carâmb (la loitră), pl. „barre (de la ridelle)”
98. DCCCXL Termeni pentru CARÂMB (LA LOTTRĂ)
99. 820 2116 Codârlă, pl. „espèce de panier attaché à l’hayon 

postérieur du char, où on met du foin pour 
les chevaux”

100. DCCCXL! Răspândirea formelor ȘIREGHE, JIREGHE, 
ȘIREAGĂ etc.

101. 821 2117 Podul (carului), pl. „le plancher (du char)”
102. DCCCXLn Termeni pentru PODUL (CARULUI)
103. 822 2118 Sul, pl. „perche (du char)”
104. DCCCXLTn Principalii termeni pentru SUL
105. 823 2119 Corlate, sg. „longues barres en bois 

(superposées aux ridelles)”
106. DCCCXL IV Principalii termeni pentru CORLATE a)
107. 824 2120 Ciocâlteu, pl. „cheville (qui fixe le joug au 

timon)”
108. DCCCXLV Termeni pentru CIOCÂLTEU
109. 825 2121 Policioară, pl. „traverse inférieure du joug”
110. DCCCXL VI Principalii termeni pentru POLICIOARĂ
111. 826 2122 Ceafa, pl. „traverse supérieure du joug”
112. DCCCXL VII Principalii termeni pentru CEAFĂ (LA JUG)
113. 827 2124 Bulfeie, sg. „planchettes perpendiculaires qui 

relient les deux traverse (horizontales) du joug”
114. DCCCXLvm Principalii termeni pentru BULFEU
115. 828 2126> Țepușe (la sanie), sg. „pieux (du traîneau)”
116. DCCCXL IX

2.

Principalii termeni pentru ȚEPUȘE (LA SANIE)

VITICULTURA

117. 829 21311 Butuc, pl. „cep”
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37 118. DCCCL Răspândirea formelor BUCIUM, BUCIUME 68
119. 830 2140 Cârcel, pl. „vriile” 69

38 120. DCCCL1 Principalii termeni pentru CÂRCEL 69
38 121. ■831 2146 Copil (la vie), pl. „rejeton” 70

122. DCCCL1I Principalii termeni pentru COPIL (LA VIE) 70
123. 832 2147 (Via) dă ochi (ind. prez. 3) „(la vigne) 71

39 bourgeonne”
40 124. 833 2154, Vier1’2, pl. a) „gardien (d’une vigne)”; b) 72
41 2155 „vigneron”

125. 834 2167, a) Vântur (vinul) (ind. prez. 1), b) Pritocesc 73
2173 (ind. prez. 1) a), b), je soutire (le vin)”

41 126. 835 2168 Furtun, pl. „tuyau à siphonner” 74
42 127. DCCCLIII Termeni pentru FURTUN 74

128. 836 2171 Musculițe de vin „mouches du vinaigre” 75
42 129. DCCCLIV Principalii termeni pentru MUSCULIȚE DE 75
43 VIN
43 130. 837 2172 (Vinul) prinde floare (ind. prez. 3) „(le vin) 76
44 se couvre de fleur (de vin)”
44 131. 838 2178 Vrană, pl. „bonde” 77

132. DCCCLV Răspândirea termenilor GAURĂ, 77
45 BUTOARÀ
45 133. 839 2183 Teasc, pl. „pressoir” 78
46
46
47

134. DCCCLVI Principalii termeni pentru TEASC 78

3. APICULTURA

47 135. 840 2189 Buduroi, pl. „ruche-tronc” 79
48 136. 841 2214 Găselnițe, sg. „papillons nuisibles (Galleria 80
48 mellonelaT
49 137. 842 2222 Retez fagurii (ind. prez. 1) ,je taille la ruche” 81
49 138. 843 2227 Stup fără matcă „ruche sans reine” 82
50 139. 844 2231 Mătăcină „mélisse” 83
50
51

140. DCCCL VII Termeni pentru MĂTĂCINĂ 83

51 4. CÂNEPA
52

52
53

141. 845 2232 Aldan, pl. ..pieds femelles” 84
142. DCCCL VIII Termeni pentru ALDAN 84
143. 846 2233 Pobirci „chanvre rabougri (qui reste sur la 85

53 chènevière)”
54 144. DCCCLIX Principalii termeni pentru POBIRCI 85

54
55

145. 847 2234 Topilă „rouissoir” 86
146. DCCCLX Răspândirea termenului TOPILĂ 86
147. 848 2235 Mănunchi (de cânepă), pl. „gerbe (de 8755 chanvre)”

56 148. DCCCLX1 Principalii termeni pentru MĂNUNCHI (DE 87

56
CÂNEPĂ)

149. 849 2236 Păpușă (de fuioare), pl. „botte de filasse” 88

57 150. 850 2239 îndrugă (ind. prez. 3) „(elle) file 89
grossièrement”

57 151. DCCCLXn Răspândirea formelor ÎNDRUGĂ, 89
DRUGHEAZĂ

58 152. 851 2241 Crăcane (la rășchitor) „branches (du 9058 travouil)”
59 153. DCCCLX1II Principalii termeni pentru CRĂCANE (LA 90

RĂȘCHITOR)

59
154. 852 2244 Fofeze (la vârtelniță), sg. „chevillettes (du 91

dévidoir)”

60
60

155. DCCCLX1V FUSE, CUIE, BÂTE folosite ca FOFEZE 91
(LA VÂRTELNIȚĂ)

156. 853 2245 Cruci (la vârtelniță), sg. „croisillons (du 92
61 dévidoir)”
61 157. DCCCLXV Răspândirea termenilor CRUCI 9262 (CRUCELNIȚE etc.), VÂRTE(L)NIȚE

62
158. 854 2246 Pat (la vârtelniță) „piédestal (du dévidoir)” 93
159. DCCCLXVI Răspândirea termenului CĂPRON, CAPRĂ 9363 160. 855 2247 Se încâlcesc (firele) (ind. prez. 6) „(Ies fils) 94

63 s’embrouillent”
161. DCCCLXVII Răspândirea formelor SE ÎNCÂLCESC, SE 9464 ÎNCÂLCE, SE ÎNCÂLCIE, SE ÎNCÂLC

64 162. 856 2255 Bățul ițelor „axe des poulies” 9565
65
66 .

163. DCCCLXVII! Principalii termeni pentru BĂȚUL IȚELOR 95
164. 857 2260 Bărbătuș „pièce pour fixer le cylindre de la 96

toile”

66
67

165. DCCCLXIX Termeni pentru BĂRBĂTUȘ 96
166. 858 2261 Muierușcă „pièce pour fixer le cylindre de la 97

toile”
67 167. DCCCLXX Principalii termeni pentru MUIERUȘCĂ 97

168. 859 2266 Lemnuș (la suveică) „pièce à travers laquelle 98

169. DCCCLXXI
on passe la canette (dans la navette)” 

Termeni pentru LEMNUȘ (LA SUVEICĂ) 98

68
170. 860 2267 Tindeche, pl. „templet” 99
171. 861 2269 Lătunoi, pl. „lacune dans la toile (par rupture 100

d’un fil de la chaîne)”
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172. DCCCLXXn Răspândirea formelor pentru LATUNOI 100
173. 862 2277 Val (de pânză), pl. „pièce (de toile enroulé)” 101
174. DCCCLXXIH Principalii termeni pentru VAL (DE 

PÂNZĂ)

5. OIERIT

101

175. 863 2282 Noaten1, pl. „(agneau) amenais” 102
176. DCCCLXX1V Principalii termeni pentru NOATEN’ 102
177. 864 2291 Mâncări, sg. ..brebis laitières” 103
178. DCCCLXXV Termeni pentru MÂN ZĂRI 103
179. 865 2296 Aplec (miehil) (ind. prez. 3) J’allaite 

(l’agneau)"
104

180. DCCCLXXVI Termeni pentru APLEC (MTELUL) 104
181. 866 2297 (Oaie) aplecătoare, pl. „brebis qui allaite un 

agneau étranger”
105

182. DCCCLXXVI1 Răspândirea formelor APLECĂTOARE și 
PLECÀTOARE

105

183. 867 2299 (Oaia) behâie (onomatopee) „(le mouton) 
bêle, bè (onomatopée)”

106

184. 868 2300 Cum chemi oaia? „Comment faites-vous 
s’approcher le brebis?”

107

185. 869 2301 Cum alungi oaia? „Comment repoussez-vous 
un mouton?”

108

186. 870 2304 Botei, pl. „petite troupeau de brebis” 109
187. DCCCLXXVI1

I
188. 871

Termeni pentru BOTEI 109

2305 Turmă, pl. „troupeau de brebis” 110
189. DCCCLXXIX Termeni pentru TURMĂ 110
190. 872 2318 Se însâmbrează (ind. prez. 6) „ils 

s’associent”
111

191. DCCCLXXX Răspândirea termenului A SE ORTÀCI 111
112192. 873 2319 Sâmbrași. sg. „associés par bail à croît”

193. DCCCLXXXI Termeni pentru SÂMBRAȘI 112
194. 874 2320 Leasă, pl. „claie (du bercail)” 113
195. 875 2322 Colniță,pl. „abri de clayons recouverts de 

paille”
114

196. 876 2325 Acoperișul strungii, pl. „toit à l’entrée du 
parc, où l’on trait les brebis”

115

197. 877 2326 Strungar,pl. „berger qui aide à la traite des 
brebis”

116

198. DCCCLXXX1I Termeni pentru STRUNGAR 116
199. 878 2328 Carâmb, pl. „bâton à mesurer le lait dans le 

vase”
117

200. DCCCLXXXII
I

201. 879

Principalii termeni pentru CARÂMB 117

2334 Sărciner, pl. „égouttoir à crans” 118
202. DCCCLXXXI Termeni pentru SĂRCINER 118

V
203. 880 2335 Staniște „parc à moutons” 119
204. DCCCLXXXV Principalii temeni pentru STANIȘTE 119
205. 881 2336 Țarc, pl. „enclos (pour séparer les agneaux 

des brebis)”
120

206. 882 2337 Ogrinji „débris de foin après le repas des 
moutons”

121

207. DCCCLXXXVÏ
Principalii termeni pentru OGRINJI 121

1
208. 883 2341,

2346
a) Hârzob, pl., b) Strecurătoare, pl. a) „tamis 

en toile pour le lait”, b) „toile pour 
égoutter le fromage”

122

209. DCCCLXXXV
n

Răspândirea formelor STRECURĂTOARE, 
STRECÀTOARE etc.

122

210. 884 2342 Cheagomiță, pl. „boîte où l’on garde la 
présure”

123

211. DCCCLXXXV
m

Răspândirea termenilor CHEGAR,
CHEGĂR1ȚĂ, CHEGĂRETE,
CHEGĂREȚ

123

212. 885 2348 Cauc, pl. „grosse louche en bois” 124
213. DCCCLXXXI Termeni pentru CAUC 124

A
214. 886 2352 Bulz, pl. „morceau de bouillie de maïs au 

fromage”
125

215. DCCCXC Principalii termeni pentru BULZ 125
216. 887 2357 Zară „petit-lait” 126
217. DCCCXCI Răspândirea formelor ZÀR, ZARĂ 126
218. 888 23591 Jintiță ./•estes comestibles de la cuisson du 

petit-lait”
127

Nr. 
crt

Nr. 
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VPag. V

219. DCCCXCII Principalii termeni pentru JINTIȚĂ 127
220. 889 2360 Lopățică, pl. „palette pour séparer les caillots 

du petit-lait bouilli”
128

221. 890 2361 Lingură (de scos urda), pl. „cuiller” 129
222. Dcccxcin Răspândirea termenului CIOC 129
223. 891 2370 Suvintru (ind. prez. 1-6) ,je tonds (la laine du 

ventre, de Ia queue et des pieds de 
derrière)”

130

224. DCCCXCIV Principalii termeni pentru SUVINTRU (ind. 
prez. 1)

130

225. 892 2371 Suvintrături, Jaine qui en résulte de la queue, 
des pieds"

131

226. DCCCXCV Principalii termeni pentru SUVINTRĂTURI 131
227. 893 2388 (Oaie) aripăriță, pl. „brebis qui se tient 

constamment à l’extérieur du troupeau”
132

228. DCCCXCVI Principalii termeni pentru (OAIE)
ARIPARIȚĂ

132

229. 894 2389 (Oaie) urmăretică, pl. „brebis qui reste 
toujours en queue du troupeau”

133

230. 895 2390 (Oaie) câmică, pl. „brebis qui s’isole du 
troupeau”

134

231. 896 2391 (Oaie) hapsână, pl. „brebis qui refuse la 
traite”

135

232. 897 2392 Gălbează „douve” 136
233. DCCCXCV11 Răspândirea formelor GĂLB(E)AZĂ,

CÀLB(E)AZÀ
136

234. 898 2393 Hâră „gale (ovine)” 137
235. DCCCXCVI11 Principalii termeni pentru HÂRĂ 137
236. 899 2394 Vărsat „clavelée” 138
237. DCCCXCIX Principalii termeni pentru VĂRSAT (LA OI) 138
238. 900 2395 Răsfulg „agalaxie” 139
239. CM Răspândirea termenilor SPURC, SPURCAT 139
240. 901 2396 Răscolesc (stâna) (ind. prez. 6)„ils

démontent la bergerie”

7. TERMINOLOGIA MESERIILOR

140

241. 902 2474 Scaun de cioplit, pl. „billot, sellette” 141
242. CMI Răspândirea termenilor BUCIUM(E) și 

BUTUC
141

243. 903 2476 Ghin, pl. „gouge” 142
244. CMU Principalii termeni pentru GHIN 142
245. 904 2480 Țâr, pl. „compas de charron” 143
246. CMIII Principalii termeni pentru ȚÂR 143
247. 905 2482 Lingură, pl. „tarière de charron” 144
248. CMIV Termeni pentru LINGURĂ 144
249. 906 2486 Leafă, pl.„lame de la hache” 145
250. CMV Răspândirea termenilor BARBUR etc., TĂIȘ 

etc., și LĂPUG
145

251. 907 2487 Teslă, pl. „herminette” 146
252. CMVI Răspândirea termenilor TESLĂ etc., 

CHESER etc.
146

253. 908 2508 Zidar, pl. „maçon” 147
254. CMVI1 Răspândirea termenilor ZIDAR, MAOR(E), 

MAUR(E), MA1STOR, MAIȘTOR, 
MAȘTOR

147

255. 909 2516 Canciog, pl. „poche à mortier” 148
256. CMVIII Răspândirea termenilor C AN CIOC 

(CANCIOG), CAUC (1 și 2 silabe) 
(CĂUC) (de zidărie etc.), CIOC (de 
măltărit etc.)

148

257. 910 2522 Rașpă2, pl. „râpe à sabot” 149
258. CM1X Termeni pentru RAȘPĂ2 149
259. 911 2525 Jignea, pl. „forge” 150
260. CMX Răspândirea termenilor CĂMIN, CĂMINEȚ, 

CĂMINETE, VATRĂ, FORJĂ, FOC 
(FRANCEZ), LOC DE FOC

150

261. 912 2526 Urs, pl. „grosse pince de forgeron” 151
262. CMXI Termeni pentru URS 151
263. 913 2529 Jupoi (mielul) (ind. prez. 1) J’écorche 

(l’agneau)”
152

264. CMX11 Termeni pentru JUPOI (MIELUL) 152
265. 914 2535 Calup, pl. „forme (de chapelier)” 153
266. CMXIII Răspândirea termenilor CALUP (CĂLUP, 

CÂLÀP, CULUP), CAPTĂ și CALAPOD 
(CALAPOȚ)

153
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44. 2091 Cârceie, pl. „anneau reliant le timon de 169
1. AGRICULTURA

45. 2092
renfort au premier timon”

Tăvălug, pl. „rouleau” 169

1. 2010 Țarină. pl. (les sens du mot [urină) 157 46. 2093 Mașină de semănat (grâu, pommb) 
„machine servant à semer les grains,

169

2. 2014 Mușuroi2, pl. „butte (qu’on fait après le 157 semoir”
second binage)” 47. 2094 Secerătoare mecanică, pl. „moissonneuse” 169

3. 2016 Coadă, pl. (la sapă) „manche (de la 
binette)’*

157 48. 2095 Combină, pl. ..moissonneuse-batteuse” 170

4. 2019 Greș. pl. „partie de raie mal labourée” 158 49. 2096 Combiner, pl. „conducteur d’une 170
moissonneuse-batteuse”

5. 2021 Copileț, pl. ..rejeton (de maïs)” 158 50. 2097 Brigăzi, sg. „brigades (de travail)” 170
6. 2024 Păpușă, pl. „épi vert de maïs” 158 51. 2098 Brigadier, pl. „chef d’une brigade (de 170
7. 2025 (Porumbul) leagă (ind. prez. 3) „(le maïs) 159 travail)”

noue” 52. 2101 Burete, pl...renflure du moyeu où sont 170
8. 2030 Tăciune (la porumb) „charbon (du maïs)” 159 fixés les rais”
9. 2031 Seminceri, sg. „maïs (sélectionné pour la 159 53. 2102 Cerc, pl. „frette (de la roue du char)” 171

semence)” 54. 2103 Prâsnel, pl. „rondelle (de la roue du char)” 171
10. 2033 Snop (de strujeni), pl. „gerbe (de tiges de 

maïs)”
159 55. 2106 Dricul dinainte, pl. „avant-train (du char)” 171

11. 2038 Tătarcă, pl. „millet à balais” 159 56. 2107 Dricul dinapoi, pl. „arrière-train (du char)” 171
12. 2040 (Grâul) înfrățește (ind. prez. 3) „(le blé) a 160 57. 2108 Brăcinar, pl. „barre transversale reliant les 172

tallé” deux bras de la fourche du timon”
13.
14.

2048
2050

Popă, pl. „gerbe couronnant les tas”
Vânturătoare, pl. „câbleuse, tarare”

160
160

58.

59.

2112

2123

Cătușă, pl. „barre, à l’avant du timon, dans 
laquelle on fixe la cheville du joug”

172

Resteu, pl. „barre mobile fermant 172
15. 2053 îmblăciu, pl.,.fléau” 160 latéralement le joug”
16. 2054 Odârjă, pl.,Ja manche du fléau” 161 60. 2125 Picioare (la sanie), sg. „supports (des 172
17. 2055 Hădărag, pl.,Je battoir du fléau” 161 61. 2127

traverses du traîneau)”

18.
19.

2056
Proțap (la sanie), pl. „timon (du traîneau)” 
Grui, pl. „cheville du timon”

172
172

Oglăji, sg. ..lanières d’attache” 161 62. 2128
2057 îmbiatesc (ind. prez. 1) .je bats le blé” 161

20. 2058 Gărgăriță, pl. „charançon” 161
21. 2062

2. VITICULTURA
Țăpoi, pl. „longue fourche pour dresser le

faîte de la meule” 162
22. 2063 Prepeleac, pl. „pieu autour duquel on 63. 2129 Stropitură, Ja première récolte de raisins 173

dresse la meule” 162 d’une vigne”
23. 2065 Stroh „débris de fenil” 162 64. 2130 Viță sălbatică „vigne vierge” 173
24. 2066 Gură (la coasă), pl. „tranchant (de la 162 65; 2132 Rădăcini de rouă, sg. „racines adventives” 174

25.
faux)” 66. 2133 Corzi de vie, sg. „pampres” 174

2067 Custură (la coasă), pl. „lame (de la faux)” 163 67. 2134 Butaș, pl. „bouture” 174
26. 2068 Muche (la coasă), pl. „partie de la faux 

opposée au tranchant”
163 68. 2135 Brațe, sg. „sarments” 175

27. 2070 Brățară, pl. „anneau (de la faux)” 163 69. 2136 Cep, pL „petit porteur (de la vigne)” 175
28. 2071 Mâner (la coasă), pl.„manche (de la 164 70. 2137 Vițe uscate, sg. „sarments séchés” 175

29.
faux)” 71. 2138 Lăstar, pl. „scion” 176

2072 Cârlig (la coasă), pl. „ramassette (de la 
faux)”

164 72. 2139 Ochi, pl. „œil” 176
30. 2073 Hreapcă (la coasă), pl. „râteau (de la 164 73. 2141 Ciorchine, pl. „rafle” 176

31.
faux)” 74. 2142 (Struguri) meiați „(grains) dégénérés” 177

2075 Cormană, pl. „versoir” 164 75. 2143 Aguridă ..raisin vert” 177-*
32. 2076 Grindei, pl. „âge” 165 76. 2144 Mană „mildiou” 177
33. 2077 Cuțit (la plug), pl. „coutre” 165 77. 2145 Foarfece, pl. „sécateur” 178
34. 2078 Brăzdar, pl. „soc” 165 78. 2148 Copcitul viei „élagage (des rasines 178
35. 2080 Plaz, pl. „sep” 166 adventives) et binage (autour des
36. 2081 Brăcinar (la plug), pl. „entretoise des 

mancherons”
166 79. 2149

ceps)”
Araci, sg. „échalas” 178

37. 2083 Cotigă, pl. „avant-train (de la charrue)” 166 80. 2150 Ridic (via) (ind. prez. 1) Je conduis (la 179
38. 2084 Potâng, pl. „anneau reliant l’age à l’avant- 167 81.

vigne sur des échalas)”
179train” 2151 Chitonog, pl. „sorte de pointeau pour faire

39. 2085 Cocoș, pl. ..cheville" 167 82.
les trous où seront fixés les échalas”

17940. 2086 Cocârțeală, pl. „régulateur de profondeur” 167
2'152 Cărăzesc (ind. prez. 1) Je remets en état 

(les échalas)”
41. 2087 Trupița plugului, pl. „étançon de la 168 83. 2-153 Dă în copt (ind. prez. 3) „(les raisins) 179

42.
charrue” mûrissent”

2089 Pogonici, pl. „garçon bouvier” 168 84. 2456 Stropesc (ind. prez. 1) J’asperge” 180
43. 2090 Tânjală, pl. „timon (d’un second attelage)” 168 85; 2157 Piatră vânătă „sulfate de cuivre” 180

86. 2*158 Vermorel, pl. „pulvérisateur” 180
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87. 2159 Câinesc (ind. prez. 1) J'épampre” 180

88. 2160 Vinaț, pl. (les sens du mot vinaț) 181

89. 2161 Mustuitor, pl. «pilon de bois pour fouler 
les raisins”

181

90. 2162 Must înăsprit ..moût qui commence à 
fermenter”

181

91. 2163 Răvac1 „premier moût” 181

92. 2164 Răvac2 „vin clair décanté” 182

93. 2165 Tai (mustul dulce) (ind. prez. 1) Je coupe 
le moût”

182

94. 2166 Se îmbăloșează (ind. prez. 3) Je 'in 
devient filant”

182

95. 2169 (Vinul are) smag „(le vin à) goût de 
renfermé”

183

96. 2170 (Vin) pelin „(vin) aromatisé à l’absinthe” 183

97. 2174 Cenușa vinului „résidu déposé à l’intérieur 
des tonneaux à vin”

183

98. 2175 Zăcătoare, pl. „couve” 184

99. 2176 Ciubăr, pl. ..baquet” 184

100. 2177 Déjà, pl. „baquet large et bas dans lequel 
s’écoule le vin soutiré”

184

101. 2179 Cep1. pl. „fausset” 185

102. 2180 Cep2, pl. „bonde (bouchon)” 185

103. 2181 Canea, pl.„robinet” 185

104. 2182 Gripcă. pl. „racloir” 185

105. 2184 Lin, pl. „table du pressoir” 186

106. 2185 Soiuri de struguri „variétés de raisins”

3. APICULTURA

186

107. 2186 Prisăcar, pl „apiculteur” 187

108. 2187 Stup (sistematic). pl. „ruche (à cadres)” 187

109. 2188 Stup (primitiv), pl. .juche (primitive)” 187

110. 2190 Prisacâ, pl. jucher” 188

111. 2191 Temnic, pl. „abri d’hiver pour le rucher” 188

Ill 2192 Pretce, sg. „baguettes destinées à porter 
les rayons de miel dans une ruche 
rudimentaire”

188

113. 2193 Rame, sg. „cadres” 188

114. 2194 Urdiniș, pl. „entrée, trou de vol” 188

115. 2195 (Albinele! ord (ind. prez. 6) Jles abeilles) 
s’activent”

189

116. 2196 Oglinda stupului, pl. „carré désherbé 
devantla ruche”

189

117. 2197 Locâ „loque” 189

118. 2198 Boli la albine „maladies des abeilles” 189

119. 2199 Adăpător, pl. „auget (des abeilles)” 190

120. 2200 Hrănitoare, pl.,.mangeoire des abeilles” 190

121. 2201 Antene, sg. „antennes” 191

122. 2202 Trompă, pl. ..trompe” 191

123. 2203 Ac, pl. „aiguillon” 191

124. 2204 Nectar „nectar” 191

125. 2205 Polen ..pollen” 191

126. 2206 Propolis „propolis” 192

127. 2207 Celulă, pl...alvéole, cellule” 192

128. 2208 Botcă, pl. „alvéole de la reine” 192

129. 2209 (Albinele) căpăcesc (ind. prez. 6) „(Ies 
abeilles) operculent”

192

130. 2210 Larvă (de albină), pL Jan e (d’abeille)” 193

131. 2211 (Viermuțul) se de(s)plinește (ind. prez. 3) 
(les sens du mot se de(s)plinește)

193

132. 2212 Cățel, pl. ..nymphe” 193

133. 2213 Puiet ..couvain” 193

134. 2215 Lăptișor ..gelée royale” 193

135. 2216 Păstură „cire vierge” 194

136. 2217 Voștină „pied de cire” 194

137. 2218 Sloi, pl. „pain de cire” 194
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138. 2219 Mied „hydromel” 194

139. 2220 Mursă „boisson de miel et de lait” 195

140. 2221 Trântoresc (ind. prez. 1) „je tue les faux- 
bourdons d’une ruche”

195

141. 2223 Stupuiesc (ind. prez. 1) Je détruis la 
ruche”

195

142. 2224 Mască, pl. „masque” 195

143. 2225 Răzuș, pl. „couteau (à découper les 
rayons)”

196

144. 2226 (Albinele) roiesc (ind. prez. 6) „(Ies 
abeilles) essaiment”

196

145. 2228 Pîrvar, pl. „essaim primaire” 196

146. 2229 Paroi, pl. „essaim secondaire” 196

147. 2230 Roiniță, pl. „petite ruche portative pour
reçueillir un essaim”

4. CÂNEPA

197

148. 2237 Roată de tors .jouet” 197

149. 2238 Dnigă, pl. „gros fuseau” 197

150. 2240 (Fusul) sfârâie (ind. prez. 3) „(le fuseau) 
crépite”

197

151. 2242 Cruce (la rășchitor), pl. „fourche (du 
travouil)”

197

152. 2243 Rost (la rășchitor) „hase (du travouil)” 198

153. 2248 Scrobește (urzeala) (ind. prez. 3) „(elle) 
empèse (la chaîne)”

198

154. 2249 Scrobealâ „empois” 198

155. 2250 învelesc (pânza) (ind. prez. 1) Je monte la 
chaîne sur l’ensouple”

198

156. 2251 Tălpile războiului, sg. „pièces 
longitudinales du piédestal”

199

157. 2252 Mâini (la război) „supports verticaux des 
remisses”

199

158. 2253 Carafte (la război) „supports horizontaux 
des remisses”

199

159. 2254 Vâtale „battant” 199

160. 2256 Bățul vătalelor „bâton du battant (du 
métier)”

199

161. 2257 Chingi (la război), sg. „entretoises du 
piédestal”

200

162. 2258 Brațele vătalelor Jes bras du battant” 200

163. 2259 Slobozitor „baguette coulant l’ensouple” 200

164. 2262 Cocleți, sg. „lisses” 200

165. 2263 Iepe (la război), sg. „pédales” 200

166. 2264 Scripeți (la ițe), sg. „lames” 201

167. 2265 Rostează (ind. prez. 3) „(elle) ouvre la chaîne” 201

168. 2268 Fuștci. sg. „vergettes” 201

169. 2270 Otinc1, pl. „baguette servant à lier les fils 
rompus”

201

170. 2271 Otinc2 (les sens du mot otinc) 202

171. 2272 Mânz „fil rejeté (de la trame)" 202

172. 2273 Ort. pl. (les sens du mot ort) 202

173. 2274 Spaț „espace compris entre la partie tissée 
et la ros”

202

174. 2275 Natră, pl. „espace entre le cylindre de la 
chaîne et le battant”

203

175. 2276 Uruioc, pl. Ja perte (extrémité de la 
chaîne qu’on ne peut plus tisser)”

5. OIERIT

203

176. 2278 Cârlan’, pl. „dénomination qu’on donne 
en automne à l’agneau né le printemps 
dernier”

203

177. 2279 Cârlan2, pl. (les sens du mot cûr/on) 203

178. 2280 Cârlană1, pl. „dénomination qu’on donne 
en automne à l’agnelle née le printemps 
dernier”

203

179. 2281 Cârlană2, pl. (les sens du mot cârlană) 203

180. 2283 Noaten2, pl. (les sens du mot noaten) 204
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181. 2284 Noatenă1, pi. ..agnelle âgée de plus d'un 
rin**

204

182. 2285 Noatenă , pl. (les sens du mot noatenă) 204
183. 2286 Vătui1, pl. „(chevreau) amenais" 204
184. 2287 Vătui2, pl. (les sens du mot vătui) 204
185. 2288 Vătuie1, pl. „(chevrette) antenaise” 204
186. 2289 Vătuie2, pl. (les sens du mot vătuie) 204
187. 2290 Terțiu, pl. „mouton de trois ans" 204
188. 2292 Mânzărar, pl. „berger de brebis laitières” 205
189. 2293 Stârpar, pl. „berger de brebis stériles” 205
190. 2294 (Oaie) știră, pl. „(brebis) stérile" 205
191. 2295 (Oile) se mârlesc (ind. prez. 6) „(les 

moutons) s’accouplent"
205

192. 2298 (Oaia) behăie (ind. prez. 3) „(le mouton) 
bêle”

206

193. 2302 Nume de oi (după culoarea lânii) ,410ms 
donnés aux moutons selon la couleur 
de leur laine”

206

194. 2303 Batal, pl. „bélier châtré" 207
195. 2306 Furcuță (semn în urechea oii) „coche, 

fourchette (signe dans l’oreille d’une 
brebis)”

207

196. 2307 Cociorvă (semn în urechea oii) „autre 
coche, autre fourchette (signe dans 
l’oreille d'une brebis)"

208

197. 2308 Gaură (semn în urechea oii) „trou (signe 
dans l’oreille d’une brebis)"

208

198. 2309 Două găuri (semn în urechea oii) „deux 
trous (signe dans l'oreille d’une 
brebis)”

208

199. 2310 Preducea, pl. „emporte-pièce” 208
200. 2311 Seceră (semn în urechea oii) „onglet 

(signe dans l'oreille d’une brebis)"
208

201. 2312 Crestătură (semn în urechea oii) „entaille 
(signe dans l’oreille d'une brebis)"

209

202. 2313 Nojiță (semn în urechea oii) „œillet (signe 
dans l’oreille d'une brebis)”

209

203. 2314 Ciumată de vârf (semn în urechea oii) 
„bretandée (signe dans l’oreille d’une 
brebis)”

209

204. 2315 Săbiiș (semn în urechea oii) (autre signe 
dans l’oreille d'une brebis)

210

205. 2316 le (semn în ureehea oii) „entai 1le en angle 
ouverte (signe dans l’oreille d’une 
brebis)”

210

206. 2317 Gaură slobodă (semn în urechea oii) „trou 
ouvert prolongé par une entaille (signe 
dans l’oreille d'une brebis)"

210

207. 2321 Pari (la staul), sg. „pieux (de la claie du 
bercail)”

210

208. 2323 Năprăor „pâturage matinale des brebis, 
avant le lever du soleil”

210

209. 2324 Prior „pâturage des brebis au cours de 
l’après-midi”

211

210. 2327 Cață, pl. „crochet pour attraper les brebis, 
houlette"

211

211. 2329 , Coliba baciului „la cabane du maître- 
berger/fromager, hutte de la 
fromagerie”

211

212. 2330 Comarnic, pl. „partie de la bergerie où 
l’on conserve les produits laitiers”

212

213. 2331 Cujbâ, pl. „bois recourbé servant de 
crémaillère”

212

214. 2332 Svârgină, pl. „bâton horizontal servant de 
crémaillière”

212
215. 2333 Furci (la svârgină), sg. „fourches 

maintenant la crémaiHère”
212

216. 2338 Toartă (la găleată), pl. „anse (du séau)” 213
217. 2339 Băieri, sg. „cordelettes entrelacées pour 

suspendre la cuvette à l’anse”
213

218. 2340 Cupă, pl. „cuvette, jatte pour traire les 
brebis" 213

219. 2343 Vas (în care se încheagă laptele), pl.
..récipient (où l’on fait coaguler le lait)”

214
Zzv. 2344 Lapte acru ..lait qu’on a laissé tourner" 214221. 2345 Străgheață Jait qui vient de se coaguler" 214
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222. 2347 Crintă, pl. „faisselle. égouttoir en bois” 214
223. 2349 Jintuială „deuxième petit-lait" 215
224. 2350 Jintuiesc (cașul) (ind. prez. 1-6) Je 

pressure le fromage frais pour en 
extraire le deuxième petit-lait"

' 215

225. 2351 Balmoș „bouille avec de farine de maïs, 
de la crème ou du beurre"

215

226. 2353 (Cașul) dospește (ind. prez. 3) „(le 
fromage) se lève”

215

227. 2354 Putinei, pl. „baratte" 216
228. 2355 Mâtcă, pl. „batte" 216
229. 2356 Cărigă, pl. „petite roue perforée (partie de 

la batte)”
216

230. 2358 Căldare (de fiert zerul), pl. „chaudron 
pour bouil 1 ir le petit-lait”

217

231. 2362 Fundurei „dépôt de la cuisson du petit- 
lait”

217

232. 2363 Sădilă, pl. „toile à égoutter le fromage 
blanc"

217

233. 2364 Șist „ce qui rest après le fromage blanc” 217
234. 2365 Acriș „petit-lait aigri servant de vinaigre” 218
235. 2366 Brânză zburată „fromage fait du lait de 

printemps”
218

236. 2367 Telemea „fromage blanc salé et conservé” 218
237. 2368 Brânză iute „fromage piquant" 218
238. 2369 Lapte, pl. Jait donné par une seule traite 

de l'ensemble du troupeau”
219

239. 2372 Mițe „laine tondue des agneaux” 219
240. 2373 Păr „la laine de première qualité, après 

cardage”
219

241. 2374 Canură „bourre de laine, restes de laine” 219
242. 2375 Usuc „(laine en) suint” 220
243. 2376 Botâși, sg. „tiques, poux de mouton, 

insectes vivant dans la laine des 
agneaux"

220

244. 2377 (Oaie) pârvă, pl. „(brebis) qui a peu de 
laine”

220

245. 2378 (Oaie) cârcioră, pl. „(brebis) à laine 
crépue”

220

246. 2379 (Oaie) vițoasă, pl. „(brebis) à longue 
laine"

221

247. 2380 (Oaie) țârcavă, pL „(brebis) à laine courte” 221
248. 2381 (Oaie) bârsană, pL „(brebis) à laine longue 

et rêche”
221

249. 2382 (Oaie) stogoșă, pl. „(brebis) à laine courte 
et molle”

222

250. 2383 (Oaie) bălă, pl. „(brebis) à laine et à 
museau blancs”

222

251. 2384 (Oaie) oacheșă, pl. „(brebis) qui a un 
cercle noir autour des yeux"

222

252. 2385 (Oaie) chilă, pl. „(brebis) qui a des oreilles 
très courtes”

222

253. 2386 (Berbec) șut, pl. „(bélier) sans cornes” 223
254. 2387 (Oaie) șută, pl. „(brebis ou chèvre) sans 

cornes”
223

255. 2397 Iernatic (les sens du mot iernatic) 223
256. 2398 Văratic (les sens du mot văratic) 223
257. 2399 Tomnatic (les sens du mot tomnatic) 223
258. 2400 Mutare (les sens du mot mutare) 224
259. 2401

6.

Soiuri (rase) de oi „variétés de brebis”

MORÀRIT

224

260. 2402 Zăgaz, pl. „barrage, batardeau" 225
261. 2403 Pârîul morii, pl. „bief’ 225
262. 2404 Grapă, pl. „grille (pour protéger le bief)” 225
263. 2405 Stăvilar, pl. „barrage” 225
264. 2406 Stavilă, pl. „vanne" 225
265. 2407 Bogdani, sg. „piliers de la vanne" 225
266. 2408 Puntea bogdanilor „traverse de la vanne" 226
267. 2409 Uluc, pl. „buse” 226



Nr. 
crt.

Nr. 
întrebării

Titlul 
hărții

Pag.

268. 2410 Podul ulucului, pl. Je fond de la buse” 226

269. 2411 Mărginarele ulucului, sg. „planches 
latérales de la buse”

226

270. 2412 Fozle, sg. „planches dont est faite la buse” 226

271. 2413 Perinile ulucului, sg. „supports de la buse” 226

272. 2414 Roată, pl., joue (du moulin)” 227

273. 2415 Roată cu aripi, joue à aubes” 227

274. 2416 Cupe. sg. „auges” 227

275. 2417 Săritura apei „distance de la buse à la 
roue”

227

276. 2418 Obezi, sg. Jantes et planches formant, 
avec les aubes, les cavités où s'amasse 
l'eau (auges)”

227

277. 2419 Aripi, sg.,jubés” 227

278. 2420 Grindeiul (roții), pl. „axe carré de la roue” 227

279. 2421 Cruci (la roată), sg. „rayons en croix (de la 
roue)"

227

280. 2422 Cep, pl. „extrémités en fer (de l’axe)” 228

281. 2423 Broască, pl. „palier” 228

282. 2424 Perinoc (la moară), pl. „traverse qui 
soutient le palier”

228

283. 2425 Andrele (la moară), sg. „supports de la 
traverse”

228

284. 2426 Podul roții, pl. „cloison qui empêche l’eau 
d'entrer dans le moulin”

228

285. 2427 Cioroi, pl. „conduit laissant tomber de 
l'eau sur le palier pour qu’il ne chauffe 
pas"

228

286. 2428 (Piatră) alergătoare, pl. „meule courante” 228

287. 2429 (Piatră) zăcătoare, pl. „meule gisante” 229

288. 2430 Colaci, sg. Jes quatre bois qui 
immobilisent la meule gisante”

229

289. 2431 Coș, pi. „trémie” 229

290. 2432 Cai, sg. „poutres qui soutiennent la 
trémie”

229

291. 2433 Podul morii „passerelle de chargement” 229

292. 2434 Babe, sg. „supports de la passerelle” 229

293. 2435 Stratul morii „traverses appuyées sur les 
supports et portant la passerelle”

230

294. 2436 Roata cu măsele, pl., joue dentée” 230

295. 2437 Măsele, sg. „dents” 230

296. 2438 Știrbă, pL „brèche-dent” 230

297. 2439 Crâng, pl. „petit roue actionnée par la roue 
dentée”

230

298. 2440 Șiștori, sg. „tringles de la petit roue qui 
s’insèrent entre les dents de la grande 
roue”

230

299. 2441 Murlâ, pl. „bois échancré pour mesurer les 
dents et les tringles”

230

300. 2442 Târcoala de sus, pl. „disque supérieur des 
tringles"

230

301. 2443 Târcoala de jos, pl. „disque inférieur des 
tringles”

230

302. 2444 Verigi, sg. „viroles de fixation” 230

303. 2445 Fusul (crângului), pl. „axe de la petit 
roue”

231

304. 2446 Podoimă, pl. „poutre soutenant l’axe 
vertical"

231

305. 2447 Perini, sg. „bois sur lequel s’appuie la 
poutre”

231

306. 2448 Buric1, pl. „plaque en fer sur laquelle 
tourne l’axe vertical”

231

307. 2449 Buric2, pl. „trou central de la meule 
gisante"

231

308. 2450 Buric3, pl. „garniture en bois bouchant ce 
trou”

231

309. 2451 Gârlici, pl. „échappée dans la meule 
courante, par où tombent les grains 
entre les meules"

231

310. 2452 Pârpăriță, pl. „pièce en fer fixant l’axe 
dans la meule courante”

231

311. 2453 Teică, pl. „boîte mobile à travers laquelle 
passent les grains pour tomber entre les 
meules"

232

Nr. 
crt.

Nr. 
întrebării

Titlul
hărții

«Pag.

312. 2454 Titirez, pl. „baguette qui imprime les 
secousses à la boîte mobile”

232

313. 2455 Veșcă1, pl. „emplacement des meules” 232

314. 2456 Veșcă2, pl. „écran circulaire en bois qui 
entoure les meules”

232

315. 2457 Piscoaie, pl.,jainure par où s’écoule la 
farine”

232

316. 2458 Fruntarul pietrelor, pl. „poutre à travers 
laquelle est pratiquée la rainure"

232

317. 2459 Covată, pl. „pétrin” 232

318. 2460 Uluc sterp, pl. „buse de déchargement” 233

319. 2461 Casa morii, pl. „intérieur du moulin” 233

320. 2462 Tar, pl. „sac de grains” 233

321. 2463 Măciniș1, pl. „quantité totale des grains à 
moudre appartenant à la même 
personne”

233

322. 2464 Măciniș2, pl. (les sens du mot măciniș) 233

323. 2465 Gurește (ind. prez. 3) J1 ne fait moudre 
que pour un repas”

233

324. 2466 Ferec (ind. prez. 1) Je taille (la meule)” 233

325. 2467 Limbă, pl. „levier (pour la meule 
courante)”

233

326. 2468 Purici, sg. „glissières (pour démonter la 
meule courante)”

234

327. 2469 Șanțuri, sg. „bâtons rompus (taillés dans la 
meule)”

234

328. 2470 Zimți, sg. „aspérités (meule piquée)” 234

329. 2471 Horlău, pl. „première mouture (mélangée 
de débris après la taille des meules)”

234

330. 2472 Pospai1 „poudre fine de farine qui se 
dépose à l’intérieur du moulin”

234

331. 2473 Pospai2 (Ies sens du motpospai)

7. TERMINOLOGIA MESERIILOR

234

332. 2475 R.așpă1, pl. „lime mordante” 235

333. 2477 Mai, pl. „maillet” 235

334. 2478 Strung, pl. „tour” 235

335. 2479 Gripcă, pl. „outil de tourneur” 235

336. 2481 Scaun de înspițat, pl. „établi de charron” 235

337. 2483 Spițelnic, pl. „foret” 236

338. 2484 Scaun de obezi, pl. „établi pour trouer les 
jantes”

236

339. 2485 Bardă, pl. „hache de charpentier” 236

340. 2488 Priboi, pl. „poinçon” 236

341. 2489 Nituri, sg. ,jivets” 236

342. 2490 Bașchie, pl. „marteau de tonnelier” 236

343. 2491 Pas, pl. „compas” 237

344. 2492 Crivea, pl. „tordoir” 237

345. 2493 Zgârci, pl. „raclette (pour surfaces 
concaves)”

237

346. 2494 Cuțitoaie, pl. „plane” 237

347. 2495 Scaun de cuțitoiat, pl. „établi à planer” 237

348. 2496 Gardinar, pl. Jabloir” 237

349. 2497 Dogar-, pl. „outil de tonnelier (pour fendre 
les douves)”

238

350. 2498 Ciumpei, pl. „couteau pour fendre les 
cercles en bois”

238

351. 2499 Zaplăt, pl. „tablette d’assemblage du fond 
(du tonneau)”

238

352. 2500 Beschie, pl. „passe-partout” 238

353. 2501 Dințai, pl. „toume-à-gauche” 238

354. 2502 Colțar1, pl. „équerre (de menuisier)” 238

355. 2503 Coarbă, pl. „vilebrequin (de menuisier)” 239

356. 2504 Menghină de lemn, pl. „étau en bois” 239

357. 2505 Rindea, pl.,jabot” 239

358. 2506 Gealău, pl. „varlope” 239

359. 2507 Banc, pl. „établi” 240

360. 2509 Ciocan, pl., jnartcau” 240



(la peau)”
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361. 2510 Mistrie, pl. „truelle” 240 377. 2531 Scafă, pl. „petit èchamoir” 244
362. 2511 Dreptar, pl. ..planche à aplanir” 241 378. 2532 Ștrac, pl. „grand èchamoir” 245
363. 2512 Netezitoare, pl. Jissoir” 241 379. 2533 Crușeală, pl. „teinture (d'écorce d'aulne)” •245
364. 2513 Fețuitoare, pl.. jéglet" 241 380. 2534 Nipârstoc, pl. ..dé à coudre (pour le 245
365. 2514 Cumpănă, pl. „fil à plomb” 242 fourreur)”

366. 2515 Bidinea, pl. „brasse à badigeonner” 242
381. 2536 Roata (olarului), pl. „la roue de potier” 245

367. 2517 Ciubucar, pl. „rouleau à moulures” 242
382. 2537 Fus (la roata olarului), pl. „axe (de la 

roue)”
245

368. 2518 Targă, pl. „civière” 242 383. 2538 Tigaie (la roata olarului), pl. „cuvette (de 245
369. 2519 Colțar2, pl. „équerre” 242 l’axe)”

370. 2520 Clește, pl. „pince de forgeron” 243
384. 2539 Roata (de jos), pl. „roue menante” 245

371. 2521 Cuțitoaie (de curățat copitele la cai), pl. 243 385. 2540 Masa (de la roata olarului), pl. „disque 246
,.raclette à sabots” supérieur (du roue du potier)”

372. 2523 Țintar, pl. „barre de fer à trous qui sert à 243 386. 2541 Străgălie, pl. „boule (à l’extrémité 246
fabriquer des clous” supérieur de l’axe)”

373. 2524 Prafturi, pl. „goupillon de forge” 243
387. 2542 Fichieș, pl. „palette en bois servant à 

soulever les pots fraîchement
246

374. 2527 Mașini de găurit „foreuse” 244 fabriqués”
375. 2528 Filieră, pl. „filière" 244 388. 2543 Peletic, pl. „pinceau de potier” 246
376. 2530 Cimuiesc (pielea) (ind. prez. 1) J’écharne 244



LISTA LOCALITĂȚILOR ANCHETATE
(cu corespondențele dintre ALRR — Banat, ALRI, ALRII și WLAD)

Nr.
crt.

Localitatea Județul
Nr.

cartografic 
din 

ALRR-Banat

Nr. 
cartografic 
din ALR

Nr. 
cartogra

fic din 
WLAD

1 Jupalnic Mehedinți 1 I, 1 29

2 Ieșelnița | 2

3 Ogradena » 3 31

4 Plavișevița » 4 32

5 Berzasca Caraș-Severin 5 L 5 33

6 Sichevița 6

78 Coronini 7

8 Pojejena » 8

9 Cărbunari 9 I» 9

10 Șopotu Nou » 10

11 Dalboșeț 11 36

12 Șasea Română » 12

13 Lescovița » 13

14 Slatina-Nera M 14

15 Bănia 15 41

16 Pecinișca » 16 n, 2

178 Prilipeț »> 17

18 Berliștc » 18

19 Răcășdia 19

20 Borlovenii Vechi » 20 1,12 39

21 Plugova » 21 23

22 Pârvova 22

23 Vărădia ,, 23 46

24 Brădișoru de Jos « 24 1,24

25 Luncavița 25

26 Comereva ,, 26 1.18 24

27 Gârliște ,, 27

28 Secășeni *» 28 11,29

20 Văiiug »» 29

30 Armeniș » * 30

31 Bucoșnița 31

32 Doman 32

33 Câlnic » 33 1,28 59

34 Biniș 34

35 Lățunaș Timiș 35

36 Gherman 36

37 Ferendia » 37 1,30

38 Berzovia Caraș-Severin 38

39 Berecuța Timiș 39

40 Dcnta 40

41 Banloc » 41 135

42 Toager M 42

43 Focni 43

44 Ghilad 44 IL36

45 Șipet » 45

46 Berini 46

47 Pădureni ,, 47 5

48 Petroman 48 60

49 Pustiniș 49

50 Checea ,, 50 1,40

Nr.
crt.

Localitatea Județul
Nr.

cartografic 
din 

ALRR-Banat

Nr.
cartografic 
din ALR

Nr. 
cartogra

fic din 
WLAD

51 Giroc Timiș 51

52 Chevereșu Mare 52

53 Bucovăț » 53 1,45

54 Hemeacova 54

55 Cerneteaz 55

56 Comloșu Mare 56

57 Satchinez 57

58 Seceani 58 63

59 Mănăștur Arad 59 64

60 Pesac Timiș 60

61 Nerău » 61

62 Văl câni 62 11,47

63 Beba Veche 63 1,49

64 Igriș » 64

65 Munar Arad 65

66 Felnac 66

67 Firiteaz 67

68 Delinești Caraș-Severin 68

69 Tumu-Ruieni 69

70 Măru 70 1,26

71 Băuțar 71

72 Rusca Montană ,, 72

73 Glimboca 73 1,27 11

74 Const Daicoviciu 74

75 Zgribești Timiș 75

76 Fârliug Caraș-Severin 76 54

77 Vermeș 77 1,77

78 Sacoșu Mare Timiș 78 10

79 Jdioara » 79 L79 9

80 Herendești 80

81 Lugojel « 81

82 Boțești « 82

83 Gladna Română » 83

84 Coșteiu 84

85 Chizătău ,, 85 11,76

86 Șuștra »• 86

87 Hisiaș 87

88 Cliciova » 88

89 Traian Vuia » 89

90 Bucovăț 90

91 Curtea 91

92 Răchita » 92 1,75

93 Coșteiu de Sus M 93

94 Căpălnaș Arad 94

95 Țela » 95 72

96 Rădmănești Timiș 96

97 Cuveșdia Arad 97

98 Șiștarovăț 98 L69 68

99 Chesinț 99

100 Chelmac 100





INDICELE ALFABETIC AL CUVINTELOR-TITLU, CU CORESPONDENȚELE DINTRE 
ALRR - BANAT ȘI ATLASELE LINGVISTICE ROMÂNEȘTI ȘI ROMANICE

Titlul hărții

Ac „aiguillon”

Acoperișul strungii
„toit à l'entrée du 
parc, où l’on trait 876 115
les brebis”

Acriș „petit-lait aigri 
servant de 
vinaigre” [2365] 218

Adăpător „auget (des 
abeilles)” [2199] 190

(Pământ) afânat
„(terre) meuble” 767 6

Aguridă „raisin vert” [2143] 177

Aldan „pieds 
femelles” 845 84

(Piatră) alergătoare
„meule courante” [2428] 228

Andrele (la moară) 
„supports de la 
traverse” [2425] 228

Antene „antennes” [2201] 191

Aplec (mielul)
J’allaite 865 104
(l’agneau)”

(Oaie) aplecătoare
„(brebis) qui allaite
un agneau 866 105
étranger”

Araci „échalas” [2149] 178

(Oaie) aripăriță 
„brebis qui se tient 
constamment à
l’extérieur du 132
troupeau” 893

Aripi „aubes” [2419] 227

Babe „supports de la [2434] 229
passerelle”

Balmoç „bouille
avec de farine de [2351] 215
maïs, de la crème
ou du beurre”

Banc „établi” [2507] 240

Bardă „hache de
charpentier” [2485] 236

Nr. Mrții/ Pag. Corespondențe cu atlasele
chestiunii Lingvisticeromânești și romanice

MN___________________________________________
[22031 191 NALR-Olt pl. 115; ALRR-Mar. pl.

LXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 93-
94; ALF 15; AIS 1153; ALPy 11; 
ALL 366; cf. ALG 1222; ALEA 626; 
ALFCo 31; ALB 1226; ALFC 726; 
ALIFO 649; ALJA 797; ALLOc 514; 
ALLOr640; ALN 753*;
ALEF 328/284

NALR - Oit 767; ALRR - Mar. 917;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 136

NALR - Oit pl. 125; ALRR - Mar. pl.
LXXX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 148; 
cf. AIS 1218*

NALR - Oit 694; ALRR - Mar. pl.
LXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 92

ALR H s. n. 12; NALR - Oit 584;
ALRR - Munt Dobr. 589; ALF 1299; 
cf. ALG 220,471 -472; cf. ALMC 903

ALR n s. n. 231; NALR - Olt pl. 111;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 70-71;
ALRR-Bas. Bucov. Transn. 108;
ALEA 195,199; cf. ALP 663

ALR H s. n. 253; ALRM II s. n. 167; 
NALR - Oit 708; ALRR - Mar. 881 ; 
ALRR - Munt Dobr. pl. 101-102; 
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 133

NALR - Oit pl. 128; ALRR - Mar. pl.
LXXX1II; ALRR - Munt Dobr. pl. 
164; AUA 374

NALR - Oit pl. 128; ALRR - Mar.
968; ALRR - Munt. Dobr. pl. 164

NALR - Oit. 696; ALRR - Mar. pl.
LXIX; ALRR - Munt Dobr. pl. 93]

NALR - Oit pl. 120; ALRR - Mar. pl.
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 127

NALR - Oit 754; ALRR - Mar. pl.
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 127 

NALR-Olt pl. 111; ALRR-Munt.
Dobr. pl. 72-73; ALF 434; AIS 1307;
ALL 192,259; ALG 317; ALEA 318;
ALB 670; ALIFO 230; ALLR 633;
ASLEF 813/603

NALR - Oit 806; ALRR - Mar. pl.
LXXXI; ALRR-Munt. Dobr. pl. 155

NALR - Oit pl. 127; ALRR - Mar.
964; ALRR - Munt. Dobr. pl. 163 

NALR - Oit pl. 129; ALRR - Mar.
973; ALRR - Munt Dobr. pl. 165

ALRM s. n. 926; NALR - Oit pl. 124;
ALRR - Mar. pl. LXXX; ALRR -
Munt. Dobr. pl. 144-145

ALR U s. n. 552; ALRM II s. n. 368;
NALR - Oit pl. 139; ALRR - Mar.
1006; ALRR - Munt. Dobr. pl. 174;
ALRR- Bas. Bucov. Transn. 43; ALF
488; ALMC 1731

NALR-Olt pl. 136-137; ALRR- 
Mar. 999; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
170; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 54; 
cf. ALG 129-130

Bașchie „marteau de 
tonnelier”

Batal „bélier châtré”

[2490]

[2303]

236

207

Batcă „enclumette 
(de faucheur)” 806 45

Băieri „cordelettes 
entrelacées pour 
suspendre la [2339] 213
cuvette à l’anse”

(Oaie) bălă „(brebis) 
à lai ne et à museau [2383] 222
blancs”

Bărbătuș „pièce pour 
fixer le cylindre de 857 96
la toile”

Bățul ițelor „axes 
des poul i es” 856 95

Bățul vătalelor
„bâton du battant [2256] 199
(du métier)”

(Oaie) bârsană 
„(brebis) à laine [2381] 221
longue et rêche” 

Bârsă „étançon (de
la charrue)” 807 46

(Oaia) behăie „(le 
mouton) bêle” [2298] 206

(Oaia) behăie
(onomat.) „(le 867 106
mouton) bêle, bê 
(onomatopée)” 

Beschie „passe- [2500] 238
partout”

Bidinea „brasse à 
badigeonner” [2515]

Bleauri „frettes du 
moyeu d’une roue” 811 50

Bogdani „piliers de 
la vanne” [2407] 225

Boli la albine 
„maladies des 
abeilles” [2198] 189

Botâși „tiques, poux 
de mouton, 
insectes vivant [2376] 220
dans la laine des 
agneaux”

Botcă „alvéole de la [2208] 192
reine”

Titlul hărții Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele
chestiunii lingvisticeromânești și romanice

MN

NALR - Olt. pl. 137; ALRR - Mar. pl.
LXXXVII; ALRR - Munt. Dobr. 694

NALR - Olt. 757; ALRR - Mar. pl.
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
130-131; ALRR-Bas. Bucov. Transn. 
199; A1S 1069*; ALEA 510

ALR II s. n. 53; NALR - Olt. 636;
ALRR - Munt. Dobr. 638; ALM 873;
A1S 1409*; ALN 124

NALR - Olt. pl. 122-123; ALRR -
Mar. 926; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
141

NALR - Olt. 804; ALRR - Mar. 942; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 154

ALR II s. n. 478; ALRM II s. n. 305; 
NALR-Olt 728; ALRR - Mar. 898; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 114; ALRR 
-Bas. Bucov. Transn. 175

ALR II s. n. 473; NALR - Olt. 723; 
ALRR - Mar. pl. LXXIII; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 111

ALR n s. n. 473; NALR - Olt 724; 
ALRR - Mar. pl. LXXIII; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 11 l-l 12; ALRR - 
Bas. Bucov. Transn. 173

NALR - Olt. 802; ALRR - Mar. pl. 
LXXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 153

ALR II s. n. 21; ALRM II s. n. 15; 
NALR - Olt. pl. 105; ALRR - Munt. 
Dobr. 640; ALM 838; ALMC 885; 
ALEA 146; ALB 296; ALFC 184

NALR - Olt. 755; ALRR - Mar. pl. 
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
127-128; AIS 1073*; ALL 316; ALG 
555; ALMC 494; ALEA 506

NALR - Olt. pl. 120; ALRR - Mar. pl. 
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
128; AIS 1073*

ALR II s. n. 370; NALR - Olt pl. 138- 
139; ALRR - Mar. 1002; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 173-174; ALRR- 
Bas. Bucov. Transn. 75, 76; ALF 
1205; AIS 553; ALL 228,238; ALG 
133-134; ALMC 1031-1032

ALR n s. n. 291; NALR - Olt pl. 140; 
ALRR - Mar. pl. LXXXIX; ALRR - 
Mimt. Dobr. pl. 175; ALM ehest. 
1475

NALR - Olt. pl. 107; ALRR - Munt. 
Dobr. 650; ALFC 203

NALR - Olt. pl. 126; ALRR - Mar. 
955; ALRR-Munt. Dobr. pl. 162

NALR - Olt. 693; ALRR - Mar. pl.
LXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 92

NALR - Olt. 798; ALRR - Mar. pl.
LXXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 151

NALR - Olt pl. 116; ALRR - Mar. pl.
LXX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 94-95



XIV
Titlul hărții Nr. hărții/ 

chestiunii
MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Botei „petite 
troupeau de brebis’' 870 109 ALRII s. n. 390; ALRM 11 s. n. 256;

Brațe „sarments” [2135] 175

NALR-Olt. 758; ALRR-Mar. 912;
ALRR - Munt. Dobr. 673; ALRR-
Bas. Bucov. Transn. 202; ALG 409

NALR - Olt. pl. 110; ALRR - Munt.'

Brațele vătalelor Jes
bras du battant” [2258] 200

Dobr. pl. 67; AIS 1311 ; ALB 673; cf.
ALJA 890; ALP 650

ALR II s. n. 476; ALRM II s. n. 304;

Brăcinar (la plug) 
„entretoise des 
mancherons” [2081] 166

NALR - Olt. 726; ALRR - Mar. pl. 
LXXIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
112-113

ALR II s. n. 20; NALR - Olt. 638;

Brăcinar „barre 
transversale reliant 
les deux bras de la [2108] 172

ALRR - Munt. Dobr. 642; ALM 841; 
ALIFO 64*

ALR II s. n. 344; ALRM II s. n. 227;
fourche du timon”

Brățară „anneau (de 
la faux)” [2070] 163

NALR - Olt. pl. 108; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 61

ALR II s. n. 51; ALRM II s. n. 39;

Brăzdai’ „soc” [2078] 165

NALR - Olt. 634; ALRR - Mar. pl. 
LXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 55- 
56; ALM 870; A1S 1404*; ALG 337; 
ALMC 932; ALB 374; ALFC 250; 
ALIFO 123; ALJA 174; ALN 114; 
ALP 183

NALR - Olt. pl. 105; ALRR - Munt.

Brânză iute
„fromage piquant” [2368] 218

Dobr. pl. 57; ALM 839; ALF 1901; 
AIS 1437; ALL 141; ALG 264; 
ALMC 879; ALPO 494, cf. 493; 
ALChB 272; ALA 739; ALB 298; 
ALFC 185; ALIFO 66; ALJA 263; 
ALLR 491; ALN 52; ALP 283; 
ASLEF 585/409

ALR II s. n. 425; ALRM II s. n. 280;

Brânză zburată 
„fromage fait du 
lait de printemps” [2366]

218

NALR - Olt. 792; ALRR - Mar. 937;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 149

NALR - Olt. 790; ALRR - Mar. pl.

Brigadier „chef 
d’une brigade (de [2098] 170

LXXX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 148 

NALR - Olt. pl. 107; ALRR - Mar. pl.
travail)”

Brigăzi „brigades
(de travail)” [2097] 170

LXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 60 

NALR - Olt. pl. 107; ALRR - Mar. pl.

Broască „palier5' [2423] 228
LXV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 60 

NALR - Olt. pl. 128; ALRR - Mar.

Bucșă „boîte (de la 
roue du char)” 810 49

966; ALRR - Munt. Dobr. pl. 163-
164

ALR H s. n. 342; ALRM H s. n. 223;

Buduroi, juche- 840 79

NALR - Olt. pl. 107; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 60-61; AIS 1231; cf. ALL 
178; cf. ALG 364; cf. ALMC 864; 
ALEA 165

NALR - Olt. 690; ALRR - Mar. 873;
tronc”

Bulfeie „planchettes 
perpendiculaires 
qui relient les deux 
traverse 827 66

ALRR — Munt. Dobr. pl. 89; AIS
1157; ALL 365; ALG 446; ALMC
611; cf. ALB 1225; cf. ALFC 721; cf.
ALJA 793; ALLOc 508; ALLOr 634

ALR II s. n. 336; ALRM H s. n. 218;
(horizontales) du 
joug”

Bulgări (de pământ) 
„mottes (de terre)” 770 9

NALR - Olt 656; ALRR - Munt.
Dobr. 664; ALM 964; cf. AIS 1241

ALRR n s. n. 33; ALRM II s. n. 26;

Bulz „morceau de 
bouillie de maïs au 886 125

NALR - Olt. pl. 102; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 49; ALF suppl.; AIS 1420;
ALL 148; cf. ALG 253, 1106; ALMC 
892; ALChB 267; ALA 171; ALS 28; 
ALB 285; ALFC 179; ALRR 507; 
ALN 68.

NALR-Olt. pl. 123-124; ALRR-
ge Mar. pl. LXXX; ALRR - Munt. Dobr.

pl. 144

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Burete, jenflure du 
moyeu où sont 
fixés les rais” [2101] 170 NALR - Olt. pl. 107; ALRR - Munt. ‘

Buric1 „plaque en fer 
sur laquelle tourne 
l’axe vertical” [2448] 231

Dobr. 651

NALR - Olt. pl. 130; ALRR - Mar.

Buric2 „trou central 
de la meule [2449] 231

980; ALRR — Munt. Dobr. pl. 166

NALR - Olt pl. 130; ALRR - Mar.
gisante”

Buric3 „garniture en 
bois bouchant ce [2450] 231

981 ; ALRR — Munt. Dobr. pl. 166 

NALR - Olt pl. 130; ALRR - Mar.
trou”

Butaș „bouture” [2134] 174
982; ALRR — Munt. Dobr. pl. 166 

NALR — Olt. 661; ALRR — Munt. Dobr.

Butuc „cep” 829 68

pl. 66-67; ALF 1096; AIS 1312*;
ALL 188; ALG 318-319; ALEA 188;
ALB 666; ALIFO 228,220*; cf.
ALJA 890; ALP 649, 657; ASLEF 
882

ALR II s. n. 225; ALRM fi s. n. 153;

Cai „poutres qui 
soutiennent la [2432] 229

NALR - Olt 660; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 65; ALRR — Bas. Bucov.
Transn. 103; ALF 1780; cf. AIS 1305;
ALPI42; ALC 461 ; ALA 418; ALL 
193; ALB 672, cf. 671; ALFC XLV;
ALIFO 229; cf. ALJA 889; ASLEF 
809/599

NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar.
trémie”

Calup „forme (de 
chapelier)” 914 153

972; ALRR - Munt. Dobr. pl. 164- 
165

NALR - Olt. pl. 134; ALRR - Mar. pl.

Canciog „poche à 909 148

XCI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 182; cf.
ALRR— Bas. Bucov. Transn. 211

NALR - Olt. 825; ALRR - Mar. 1009;
mortier”

Canea „robinet” [2181] 185
ALRR-Munt. Dobr. pl. 175-176

ALR II s. n. 290; NALR - Olt 685;

Canură „bourre de 
laine, restes de [2374] 219

ALRR — Munt. Dobr. pl. 85; ALF
1160; AIS 1329; ALG 504; ALMC
1062; ALEA 216; ALC 46; ALB 726;
ALCe 734; ALFC 367; ALIFO 226;
ALLR 640; ALN 312; ASLEF 845, 
846/632

ALR II s. n. 436; ALRM II s. n. 285;
laine”

Carafte (la război) 
„supports 
horizontaux des [2253] 199

NALR-Olt 796; ALRR - Mar. pl. 
LXXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
150-151; cf. ALRR — Bas. Bucov. 
Transn. 141

ALR II s. n. 472; NALR - Olt 722;
remisses”

Carâmb (la loitră) 
„barre (de la 819 58

ALRR - Mar. 896; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 110-111; ALRR - Bas.
Bucov. Transn. 166

ALR n s. n. 349; ALRM H s. n. 231;
ridelle)”

Carâmb „bâton à 
mesurer le lait dans 878 117

NALR - Olt pl. 108; ALRR - Munt 
Dobr. pl. 62; ALM 972; ALL 166; 
ALG 356,368; cf. ALB 1270;
ALChB 861; ALFC 210; ALLOc 553

NALR - Olt. 768; ALRR - Mar. pl.
le vase”

Casa morii „intérieur 
du moulin” [2461] 233

LXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. 676

NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar. pl.

Cață „crochet pour 
attraper les brebis, 
houlette” [2327] 211

LXXXV; ALRR - Munt Dobr. pl.
168

ALR II s. n. 395; ALRR II s. n. 265;

Cauc „grosse louche 
en bois” 885 124

NALR - Olt. 122; ALRR - Mar. pl.
LXXVUI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
137; cf. ALEA 496

NALR - Olt. pl. 123; ALRR - Mar.

Căldare (de fiert 
zerul) „chaudron [2358] 217

930; ALRR - Munt Dobr. 679; cf.
AIS 982*; cf. ALG 750

ALR 11 s. n. 407; ALRM El s. n. 269;
pour bouillir le 
petit-lait” 

(Albinele) căpăcesc
„(les abeilles) [2209] 192

NALR - Olt pl. 124; ALRR - Munt.
Dobr. 681; ALG 739 cf. ALEA 329

ALRR Mar. pl. LXX; ALRR - Munt.
opcrculcnt” Dobr. pl. 95



XV
Titlul hărții Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele

chestiunii lingvisticeromânești și romanice
MN

Titlul hărții

Càràzcsc ,jc remets 
en état (les 
cchalas)”

Càrigà ..petite roue 
perforée (partie de 
la batte)”

Cărnuiesc (pielea) 
.j’écharne (la 
peau)”

Cătușă „barre, à 
l’avant du timon, 
dans laquelle on 
fixe la cheville du 
joug”

Cățel „nymphe”

Cârceie ..anneaux 
reliant le timon de 
renfort au premier 
timon”

[2091] 193

Cârcel „vrille” 830 69

(Oaie) cârcioră
„(brebis) à laine 
crépue” [2378] 220

Cârlan1 
„dénomination 
qu’on donne en 
automne à l’agneau [2278] 203
né le printemps 
dernier”

Cârlan2 (les sens du 
mot cârlan ) [2279] 203

Cârlană1
„dénomination 
qu’on donne en 
automne à [2280] 203
l’agnelle née le 
printemps dernier”

Cârlană2 (les sens du 
mot cârlană) [2281] 203

Cârlig (la coasă)
, jamassette (de la 
faux)” [2072] 164

Câmesc .j’épampre” [2159] 180

(Oaie) câmică 
„brebis qui s’isole 
du troupeau” 895 134

Cârpesc (locul),je 
complète (les 
grains qui n’ont 778 17
pas levé)”

Ceafă „traverse 
supérieure du 826 65
joug”

Celulă „alvéole, [2207] 192
cellule”

Cenușa vinului 
,.résidu déposé à 
l’intérieur des [2174] 183
tonneaux à vin”

Cep „extrémités en 
fer (de l’axe)” [2422] 228

Cep „petit porteur 
(de la vigne)” [2136] 175

Cep1 „fausset”
[2152] 179 NALR - Olt. pl. 112; cf. ALRR - Munt.

Dobr. pl. 74

[2356] 216 NALR - Olt 786; ALRR - Mar. pl. 
LXXX; ALRR - Munt. Dobr. 680; 
ALG 750

[2530]

[2112]

[2212]

244 NALR-Oit pl. 141; ALRR - Mar. pi. 
XC; ALRR - Munt. Dobr. pl. 180

172 NALR - Oit pl. 108; ALRR - Mar. pl.
LXVI; ALRR - Munt. Dobr. 659; AIS 
1240

ALRII s. n. 405; NALR - Oit 698; 
ALRR - Mar. pl. LXX; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 95-96

ALR n s. n. 24; ALRM II s. n. 18; 
NALR - Oit 644; ALRR - Mar. pl. 
LXV; ALRR - Munt. Dobr. 647 

NALR-Olt pl. 111; ALRR- Munt.
Dobr. pl. 69; ALRR - Bas. Bucov. 
Transn. 105; ALF suppl. I; AIS 1310;
ALEA 189; ALIFO 221*; ASLEF 
812/602

NALR - Oit 799; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 152

NALR - Oit 743; ALRR - Mar. pl. 
LXXIV; ALRR - Munt Dobr. 668; 
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 196; c£ 
AIS 1069*; ALEA 503

NALR - Oit 744; ALRR - Mar. pl. 
LXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 122

NALR - Oit 745; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 122- 
123; ALM ehest. 1600; AIS 1068*

NALR - Oit 746; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR - Munt Dobr. pl. 123;
ALEA 507

ALR Us. n. 52; NALR- Oit pl. 104;
ALRR - Munt. Dobr. 637; ALM 872;
ALL 60; ALMC 989; ALP 344

NALR - Olt pl. 112; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 76-77; AIS 1315; ci ALJA 
892

NALR - Oit 808; ALRR - Mar. pl.
LXXX11; .ALRR - Munt. Dobr. pl.
156

ALR H s. n. 95; NALR - Oit. 594;
ALRR - Munt. Dobr. 600

NALR - Oit 655; ALRR - Munt. Dobr.
663; ALM 962; cf. AIS 1241; ALG
386

NALR - Olt. pl. 116; ALRR - Mar. pl.
LXX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 94

NALR - Olt 679; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 82; AIS 1343*; ALB 724*

NALR - Olt pl. 128; ALRR - Mar. 
965; ALRR - Munt Dobr. pl. 163.

NALR - Olt. pl. 110; ALRR - Munt 
Dobr. pl. 67-68; ALL 197; cf. ALB 
679; ALIFO 220*; AUA 889; ALP 
647

Cep2 „bonde
(bouchon)”

[2180] 185

Cerc „ffette (de la 
roue du char)’’ [2102] 171

Cheagomiță „boîte 
où l’on garde la 
présure”

884 123

Chingi (la război) 
„entretoises du 
piédestal” [2257] 200

Chi tonog „sorte de 
pointeau pour faire 
les trous où seront 
fixés les échalas”

[2151] 179

Ciocan „marteau” [2509] 240

Ciocâlteu „cheville 
(qui fixe le joug au 
timon)”

824 63

Ciolomadă„maïs 
vert destiné au 
fourrage”

789 28

Ciorchine „rafle” [2141] 176

Cioroi „conduit 
laissant tomber de 
l’eau sur le palier 
pour qu’il ne 
chauffe pas”

Ciubăr „baquet”

[2427]

[2176]

228

184

Ciubucar, «rouleau à 
moulures” [2517] 242

(Oaie) ciulă 
„(brebis) qui a des 
oreilles très 
courtes”

[2385] 222

Ciumpei „couteau 
pour fendre les 
cercles en bois”

[2498] 238

Ciuntatâ de vârf 
(semn în urechea 
oii) „bretandée 
(signe dans 
l’oreille d’une 
brebis)”

Clește „pince de 
forgeron”

[2314]

[2520]

209

243

Clin „extrémité du 
champ restée non 
labourée, chaintre” 779 18

Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele 
chestiunii lingvisticeromânești și romanice

MN _____________________
[2179] 185 NALR - Olt 683; ALRR - Munt. Dobr.

pl. 84; ALF 1564; A1S 1329*, 1330;
ALL 219; ALG 593; ALMC 1062, 
1063; ALS 42; ALB 718,725; ALCe 
736; ALFC 366; ALJA 916; ALN 
311; ASLEF 844/631

NALR - Olt. 684; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 84-85; ALF 1564; AIS 1327*, 
1330; ALG 503; ALMC 1062-1063; 
ALCe 737; ALIFO 225; ALN 311

ALR n s. n. 341; ALRM II s. n. 222; 
NALR - Olt. pl 107; ALRR - Mar. 
pl. LXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
61; AIS 1231; ALG 378; ALMC 863; 
ALA 420

NALR - Olt. 780; ALRR - Mar. 927; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 141-142; cf. 
AIS 1218*

ALR II s. n. 474; ALRM H s. n. 302; 
NALR - Olt. 725; ALRR - Mar. pl, 
LXX1I1; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
112; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 
168

NALR - Olt. 667; ALRR - Munt. Dobr.
pl. 73-74; cf. ALL 140; ALB 669;
ALFC XLIV; cf. ALIFO 248

NALR - Olt. pl. 139; ALRR - Mar. pl.
LXXX1X; .ALRR - Munt. Dobr. pl. 
174-175; ALA 925

NALR - Olt 654; ALRR - Mar. pl.
LXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 63;
ALM 966; cf. AIS 1240; ALL 119; 
ALJA 849

ALR H s. n. 120; NALR - Olt 609;
ALRR - Mar. pl. LXIII; ALRR -
Munt Dobr. 613

NALR-Olt. pl. 111; ALRR-Munt.
Dobr. pl. 69-70; ALF 1832; AIS
1314; ALL 203; ALG 321; ALMC
1056; ALEA 202; ALP 660; ASLEF 
817/607

NALR - Olt. pl. 128; ALRR - Mar.
970; ALRR - Munt. Dobr. pl. 164

NALR - Olt pl. 113; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 83; cf. AIS 1319; cf. ALG
324; ALJA 901; cf. ASLEF 807,822

NALR - Olt. 826; ALRR - Mar. 1010;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 176

NALR - Olt. pl. 125; ALRR - Mar. pl. 
LXXX1I; ALRR - Munt. Dobr. pl.
154

NALR - Olt pl. 133; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVITI; ALRR - Munt Dobr. pl.
173

NALR - Olt. pl. 122; ALRR - Mar. pl. 
LXXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl.
133

ALR n s. n. 542; NALR - Olt. pl. 134; 
ALRR - Mar. pl. LXXXIX; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 177; ALRR — Bas. 
Bucov. Transn. 34; ALA 55

ALR II s. n. 29; ALRM II s. n. 23;
NALR - Olt. 595; ALR - Munt
Dobr. 601 ; ALRR - Bas. Bucov.
Transn. 540; ALL 147; cf. ALG 222- 
223; ALChB 261; cf. ALEA 20 bis;
cf. ALB 283; cf. ALJA 274



Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Coadă (la sapă)
„manche(de la [2016] 157 NALR - Olt. pl. 102; ALRR - Munt.
binette)”

Coamă „élévation du
Dobr. pl. 50; AIS 1427; ALFC XXX

sol entre deux 780 19 ALR H s. n. 31; ALRM Hs.it 73;
sillons” NALR - Olt. 597; ALRR - Munt. 

Dobr. 603; ALRR - Bas. Bucov.
Transn. 540; cf. ALG 249; cf. ALIFO 
94

Coarbă „vilebrequin
(de menuisier)” [2503] 239 ALR II s. n. 562; ALRM H s. n. 373;

NALR - Olt. 821 ; ALRR - Mar. 
1003; ALRR - Munt. Dobr. 697;
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 99, cf. 
98; ALF 1394; AIS 223; ALMC
1737; ALA 778

Cobită „traînoir” 809 48 NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Munt.
Dobr. 645; cf. ALG 269; ALIFO 61 ;
ASLEF 580

Cocârțeală
,,régulateur de [2086] 167 NALR - Olt. 642; ALRR - Munt. Dobr.
profondeur” 644; ALL 140; ALG 267 a; ALMC 

885; ALB 299; ALFC 193; ALIFO 
68,69*; cf. ALJA 266; cf. ALN 55; 
ALP 285

Cociorvă (semn în
urechea oii) „autre 
coche, autre 
fourchette (signe [2307] 208 NALR - Olt. pl. 121 ; ALRR - Mar. pl.
dans l’oreille d’une LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl.
brebis)” 131-132

Cocleți,disses” [2262] 200 ALR H s. n. 479; ALRM Hs.it 307;
NALR - Olt. 730; ALRR - Mar. 899;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 115

Cocoș „cheville” [2085] 167 NALR - Olt. 641 ; ALRR - Munt. Dobr.
pl. 58

Cocoșel „clavette
(de la roue du 812 51 NALR - Olt. pl. 107; ALRR - Mar. pl.
char)” LXVI; ALRR - Munt. Dobr. 653; AIS 

1231; ALL 176; cf. ALG 364; ALJA 
837

Codârlă „espèce de
panier attaché à 
l’hayon postérieur 
du char, où on met 820 59 NALR - Olt. 652; ALRR - Mar. pl.
du foin pour les LXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 62;
chevaux”

Colaci „les quatre
ALL 168

bois qui 
immobilisent la 
meule gisante”

[2430] NALR-Olt. pl. 129; ALRR-Mar.
971 ; ALRR - Munt. Dobr. pl. 164

Coliba baciului „la
cabane du maître- 
berger/ fromager, 
hutte de la 
fromagerie”

[2329] 229 ALR n s. n. 400; NALR - Olt. 770;
ALRR - Mar. 919; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 137; ALM chest. 1558; cf.
AIS 1192a*; cf. ALA 192

Colniță „abri de
clayons recouverts 875 114 ALR Hs.ît 393; ALRM H s. n. 263;
de paille”

Colțar1 „équerre (de

NALR - Olt. 764; ALRR - Mar. 915;
ALRR - Munt. Dobr. 675

menuisier)” [2502] 238 ALR H s. n. 565; ALRM Hs.it 377;

Colțar2 „équerre”

NALR - Olt. pl. 139; ALRR - Mar. 
pl. LXXXVIli; ALRR — Munt. Dobr. 
696; ALRR — Bas. Bucov. Transn. 87

[2519] 242 NALR-Olt. 826; ALRR-Mar. 1011;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 176-177

Comarnic „partie de
la bergerie où l’on 
conserve les [2330] 212 NALR - Olt. 771 ; ALRR - Mar. pl.
produits laitiers” LXXVHI; ALRR — Munt. Dobr. pl.

Combină 137-138; cf. AIS 1192a*; cf. ALL 402

moissonneuse- 
batteuse”

[2095] 170 NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Mar. pl. 
LXV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 60; 
ALM 265Combiner

„con duc teur d’une
moissonneuse- 
batteuse”

Copcitul viei

[2096] 170 NALR- Olt. pl. 106; ALRR - Mar. pl.
LXV; ALRR — Munt. Dobr. 649

„élagage (des 
rasines adventives)
et binage (autour 
des ccps)”

[2148] 178 NALR — Olt. 666; ALRR - Munt. Dobr.
pl. 72; ALL 200-201; ALB 686; cf.
ALJA 893

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Copil (la vie)
„rejeton”

831 70 NALR - Olt. 664; ALRR - Munt. Dobr.
pl. 71; AIS 1311*; cf. AUA 892

Copilcsc ,je nettoie 
le maïs de ses 
talles”

Copileț „rejeton (de

781 20 ALR H s. n. 104; NALR - Olt pl. Î03; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 50; cf. AIS 
1425

maïs)”

Corlate, .longues

[2021] 158 ALR H s. n. 103; NALR - Olt. 598;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 50; ALM
913

barres en bois 
(superposées aux 
ridelles)”

823 62 cf. ALR II s. n. 62-63; NALR - Olt.
653; ALRR - Mar. pl. LXVI; ALRR - 
Munt. Dobr. 662; cf. ALM 974; ALG 
359, cf. 356; cf. ALMC 860; ALEA 
160; ALChB 863; ALLOc 553; ALN 
64

Cormană „versoir” [2075] 164 ALR II s. n. 18; ALRM II s. n. 13; 
NALR - Olt pl. 105; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 56; ALM 836; ALF 1919; 
AIS 1440; ALL 139; ALG 263; 
ALMC 884, 886; ALChB 271; ALEA 
145; ALB 297; ALFC 186; ALIFO 
65; ALJA 264; ALLR 494; ALN 53; 
ALP 280

Corzi de vie
„pampres”

[2133] 174 NALR - Olt. pl. 110; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 66; AIS 1311; ALC 1171; 
cf. ALL 192; ALB 680, 682*; cf.
ALJA 890; ALP 650; ASLEF 810/600

Coș „trémie”

Coșolină „orge et

[2431] 229 NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar. pl. 
LXXXIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
164; ALLR 600

avoine de fourrage”

Cotigă „avant-train

790 29 NALR - Olt. 610; ALRR - Munt. Dobr. 
614; cf. ALBRAM 148; cf. ALFC 
274*; cf. ALIFO 114; cf. ALN 105; 
cf. ALO 48*

(de la charrue)” [2083] 166 ALR H s. n. 145; NALR - Olt pl. 105; 
ALRR- Mar. pl. LXVI; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 57-58; ALM 843; cf. 
ALF 1848; AIS 1436; cf. ALL 143; 
cf. ALG 266; cf. ALMC 877; ALB 
291; ALFC 191 ; cf. ALIFO 63*; 
ALLR 641 ; ALN 226; ASLEF 
586/410

Covată „pétrin”

Crăcane (la

[2459] 232 ALR n s. n. 176; ALRM H s. n. 119; 
NALR-Olt. pl. 131; ALRR-Mar. 
pl. LXXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
167-168; AIS 252; ALEA 248

rășchitor)
„branches(du 
travouil)”

Crâng „petit roue

851 90 NALR - Olt 713; ALRR - Mar. 887; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 105; ALRR 
— Bas. Bucov. Transn. 147; cf. AIS 
1504*

actionnée par la 
roue dentée”

Crestătură (semn în 
urechea oii) 
„entaille (signe

[2439] 230 NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar. pl.
LXXXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 165

dans l’oreille d’une 
brebis)”

Crintă „faisselle,

[2312] 209 NALR - Olt pl. 121-122; ALRR - 
Mar. pl. LXXVII; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 133; ALEA 515

égouttoir en bois” [2347] 214 ALR H s. n. 417; ALRM H s. n. 279; 
NALR - Olt. 784; ALRR - Mar. pl. 
LXXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
143; cf. AIS 1216; ALL 401; ALEA 
541

Crivea „tordoir”

Cruce (la rășchitor)

[2492] 237 NALR - Olt pl. 137; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVH; ALRR - Munt. Dobr. pl.
171

„fourche (du 
travouil)”

[2242] 197 ALR II s. n. 441 ; ALRM II s. n. 292;
NALR - Olt 714; ALRR - Mar. 888;
ALRR—Munt. Dobr. pl. 105-106;
ALRR - Bas. Bucov, Transn. 146; cf.
AIS 1504*

Cruce „palonnier”

Cruci (la roată) 
„rayons en croix

814 53 ALR Hs.il 345; ALRM H s. n. 228;
NALR - Olt 648; ALRR - Mar. pl.
LXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 61 ;
ALM 983; cf. ALN 210*

(de la roue)” [2421] 227 NALR - Olt. pl. 128; ALRR - Mar. pl. 
LXXXIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
163



XVII
Titlul hărții Nr. hărții/ 

chestiunii
MN

Cruci (la vârtelniță) 
„croisillons (du 
dévidoir)”

Crușeală „teinture 
(d’écorce d’aulne)”

853 92 ALR11 s. n. 453; NALR - O1L 716;
ALRR - Mar. 889; AL RR - Muni.
Dobr. pi. 106-107; ALRR - Bas.
Bucov. Transn. 154; AIS 1507*

[2533] 245 ALR H s. n. 532; ALRM II s. n. 350; 
NALR - Oit pl. 134; ALRR - Mar. 
pl. XC; ALRR - Munt. Dobr. pl. 181; 
cf. ALM chest. 1043

Cujbă „bois recourbé 
servant de 
crémaillère” [2331] 212

Cum alungi oaia?
„Comment 
repoussez-vous un 
mouton?”

Cum chemi oaia? 
„Comment faites- 
vous s’approcher le

869 108

868 107
brebis?”

Cumpănă „fil à [2514] 242
plomb”

Cupă „cuvette, jatte
pour traire les [2340] 213
brebis”

Cupe „auges” [2416] 227

Custură (la coasă)
, Jame (de la faux)” [2067] 163

Cuțit (la plug) [2077] 165
„coutre”

Cuțitoaie (de curățat 
copitele la cai) 
„raclette à sabots” [2521] 243

Cuțitoaie „plane” [2494] 237

Dă în copt „(Ies
raisins) mûrissent” [2153] 179

(Holda) dă în copt 
„(Ies blés) 
mûrissent” 793 32

(Via) dă ochi „(la
vigne) 832 71
bourgeonne”

Dejă „baquet large et 
bas dans lequ el 
s’écoule le vin [2177] 184
soutiré”

(Viermuțul) se 
de(s)plinește (le 
sens du mot se 
de(s)plinește) [2211] 193

Pag. Corespondențe cu atlasele
lingvisticeromânești și romanice

NALR - Oit 772; ALRR - Mar. 920; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 138; AIS 
1211; cf. ALG 694

NALR-Olt pl. 120-121; ALRR-
Mar. 911 ; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
129

NALR - Oit pl. 120; ALRR - Mar. 
910; ALRR - Munt. Dobr. pl. 128- 
129; AÏS 1075*; ALL 316

ALR II s. n. 378; NALR - Oit pl. 140; 
ALRR - Mar. pl. LXXXIX; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 175; cf. ALRR- Bas. 
Bucov. Transn. 279

ALR II s. n. 410; ALRM II s. n. 271; 
NALR - Oit pl. 123; ALRR - Mar. pl. 
LXX1.X; ALRR - Munt. Dobr. pl. 141

NALR - Oit pl. 127; ALRR - Mar. pl. 
LXXX1II; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
163

ALRM H s. n. 37; NALR - Oit 631; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 55; ALMC 
930; ALFC 249; ALIFO 121*; cf. 
ALJA 174; ALN 110*; cf. ALP 182; 
ASLEF 580

ALR n s. n. 19; ALRM Ils. n. 14; 
NALR - Oit pl. 105; ALRR - Munt. 
Dobr. 639; ALM 834; AIS 1437; 
ALG 265; cf. ALChB 273; ALB 294; 
ALFC 188; ALIFO 71*; ALIA 265; 
ALLR 492; ALN 49; cf. ALP 282, 
284; ASLEF 588/412

ALR II s. n. 539; ALRM II s. n. 353; 
NALR - Oit pl. 140; ALRR - Mar. 
pl. LXXXIX; ALRR - Munt Dobr. 
pl. 177

ALR II s. n. 555; ALRM II s. n. 379; 
NALR - Oit pl. 133; ALRR - Mar. 
pl. LXXXVII; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 172; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 
36; cf. chest. 2175; ALMC 1735

NALR - Oit 668; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 74-75; cf. ALB 690; ALFC 
XLV1U; cf. ASLEF 831/620

ALR n s. n. 43; NALR - Oit 614;
ALRR - Munt. Dobr. 618; cf. ALF 
891; cf AIS 1450*; cf. ALL 493; cf.
ALG 276*; cf. ALMC 982; cf. ALW 
66; cf. ALJA 316; ALN 94*; cf ALP 
332

NALR - Oit 665; ALRR - Munt Dobr. 
pl. 71-72; AÏS 1310

NALR - Oit 681 ; ALRR - Munt Dobr. 
pl. 83-84; cf. AIS 1325*; cf. ALG 
324; ALC 1108; ALIA 901 ; ASLEF 
823/612

NALR - Olt pl. 116; ALRR - Mar. pl.
LXX; ALRR - Munt Dobr. pl. 95

(Cașul) dospește „(le
fromage) se lève” [2353]

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii 

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Desțelenesc, je ALRM II s. n. 20; NALR - Olt. 589;
défriche (une 772 11 ALRR - Munt. Dobr. 593; A1S
jachcrc)” 1433*; ALL 186; ALG 255; ALMC 

896; ALChB 247; ALEA 9; ALB 270;
ALBRAM 415,464; ALFC 173;
ALIFO 81; ALN 71; ALP 260;
ASLEF 711,723/542

Dezmiriștesc, je
NALR - Olt. 590; ALRR - Munt. Dobr.déchaume” 773 12

594; cf. AIS 1461*; ALL 152; ALMC 
994; cf. ALEA 50; ALB 269; ALFC - 
XXV; ALIFO 111 ; ALJA 257, cf.
330; ALP 272

Dințar „toume-à- [2501] 238 ALR II s. n. 554; ALRM II s. n. 371;
gauche” NALR - Olt. pl. 139; ALRR - Mar. 

pl. LXXXVIII; ALRR - Munt. Dobr.
pl. 174; ALM chest. 2237

Dogar „outil de
tonnelier (pour

NALR - Olt. pl. 138; ALRR - Mar. pl.fendre les douves)” [2497] 238
LXXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
172-173

Două găuri (semn în 
urechea oii) „deux 
trous (signe dans 
l’orcillc d’une 
brebis)”

Dreptar „planche à
aplanir” [25U] 241

Dricul dinainte
„avant-train (du [2106] 171
char)”

Dricul dinapoi 
„arrière-train (du 
char)”

[2107] 171

Drugă „gros fuseau” [2238] 197

Fâșie (de pământ) 
„bande (de terre) 
longue et étroite”

774 13

Ferec, je taille (la 
meule)”

[2466] 233

Fețuitoare, jéglet” [2513] 241

Fichieș „palette en 
bois servant à 
soulever les pots
fraîchement 
fabriqués” 

Filieră „filière”

[2542]

[2528]

246

Foarfece „sécateur” [2145] 244

Fofeze (la vârtelniță) 
„chevillettes (du 
dévidoir)”

Fozle „planches dont 
est faite la buse”

852 91

[2412] 226

Fruntarul pietrelor 
„poutre à travers 
laquelle est 
pratiquée la 
rainure”

[2309]

215 ALR II s. n. 421; NALR - Olt. pl. 124; 
ALRR - Mar. 931; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 145

208 NALR - Olt. pl. 121 ; ALRR - Mar. pl. 
LXX VII; ALRR - Munt. Dobr. pl.
132

NALR - Olt. pl. 139; ALRR - Mar.
1007; ALRR - Munt. Dobr. 701

NALR - Olt. 646; ALRR - Munt. Dobr.
655; cf. ALM 976; ALB 1272;
ALChB 866; ALFC 204; cf. ALIA
221; ALLR 490; cf. ALN 210*, 214*;
ALP 217

NALR - Olt. 647; ALRR - Munt. Dobr.
656; ALF 372; ALMC 852; ALChB
866; ALFC 206; cf. ALJA 221; ALP 
21,8

ALR II s. n. 441; NALR - Olt pl. 118;
ALRR - Mar. pl. LXXIII; ALRR -
Munt. Dobr. pl. 104

ALR II s. n. 8; NALR - Olt 592;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 49; cf. ALG
235,241; cf. ALMC 892; ALChB
259; ALA 762; ALEA 11 ; ALFCo
805; cf. ALB 278; ALFC 163; cf.
ALIFO 112

NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar. pl.
LXXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
168

NALR - Olt. pl. 140; ALRR - Mar. pl.
LXXXIX; ALRR - Munt. Dobr. 703

ALRR - Mar. pl. XC1; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 183

NALR - Oit. pl. 141; ALRR - Mar.
1016; ALRR - Munt. Dobr. pl. 180;
ALRR-Bas. Bucov. Transn. 16

NALR - Olt. pl. 111; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 71; ALF 295; cf. AIS 1076,
1545; ALS 46; ALB 678; ALJA 894

ALR II s. n. 542; ALRM n s. n. 293;
NALR - Oit. 715; ALRR - Mar. pl.
LXXm; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
106; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 
153; AÏS 1507*

NALR - Oit. pl. 127; ALRR - Mar. 
960; ALRR - Munt. Dobr. pl. 162

[2458] 232 NALR - Olt. pl. 131 ; ALRR - Mar.
988; ALRR - Munt. Dobr. pl. 167



XVIII
Titlul hărții Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele

chestiunii lingvisticeromânești și romanice
MN

Fundurei „depot de
la cuisson du petit- 
lait”

Furci (la svârgină)
„fourches

[2362] 217

maintenant la 
crémaillère”

Furcuță (semn în 
urechea oii) 
„coche, fourchette

[2333] 212

(signe dans 
l’oreille d’une 
brebis)”

[2306] 207

Furtun „tuyau à
siphonner” 835 74

Fus (la roata olarului)
„axe (de la roue)” [2537] 245

Fusul (crângului)
„axe de la petit
roue”

[2445] 231

Fuștei (la loitră)
„barreaux (de la 
ridelle)”

818 57

Fuștei „vergettes” [2268] 201

Gardinar, jabloir”

Gaură (semn în 
urechea oii) „trou

[2496] 237

(signe dans 
l'oreille d’une 
brebis)”

Gaură slobodă (semn 
în urechea oii) 
„trou ouvert 
prolongé par une

[2308] 208

entaille (signe dans 
l’oreille d’une 
brebis)”

[2317] 210

Gălbează „douve” 897 136

Gărgăriță 
„charançon”

Găselnițe „papillons 
nuisibles (Galleria

[2058] 161

melonella)”

Gârlici „échappée 
dans la meule 
courante, par où

841 80

tombent les grains 
entre les meules”

[2451] 231

Gealàu „varlope” [2506] 240

Ghin „gouge” 903 142

a) Glugă1,2-a)
.moyene (de 
maïs)”, b) „gerbier 
(de maïs)”

788 27

Goz ,,criblure de 
blé”

800 39

NALR- Olt.. 789; ALRR - Mar. 936;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 147

NALR - Olt. 774; ALRR - Mar. pl. 
LXXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
139; ALG 694

ALRII s. n. 403; ALRM II s. n. 267; 
NALR - Olt. pl. 121 ; ALRR - Mar. 
pl. LXXVI; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
131

NALR - Olt. pl. 112; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 80

NALR - Olt. pl. 134; ALRR - Mar. pl. 
XCI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 182

NALR - Olt. pl. 130; ALRR - Mar. pl. 
LXXXIV; ; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
166

ALR II s. n. 348; ALRM II s. n. 232; 
NALR - Olt. pl. 108; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 61-62; cf. ALB 1270; ALFC 
211; ALLOc 553

ALR II s. n. 487; NALR - Olt. 736; 
ALRR - Mar. pl. LXXIV; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 118; AIS 1513*

NALR - Olt. pl. 138; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
172; AIS 1328*

NALR - Olt. pl. 121; ALRR - Mar. pl.
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 132

NALR - Olt. pl. 122; ALRR - Mar. pl. 
LXXV1I; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
134

NALR - Olt. 810; ALRR - Mar. pl. 
LXXXII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
157; AIS 1074a*; ALG 415

NALR - Olt. 623; ALRR - Munt. Dobr. 
626; ALF 1492; cf. AIS 482*; ALL 
260; ALG 57; ALMC 355; ALAL 
481,498; ALB 473; cf. ALJA 362; cf. 
ASLEF 160,166/136,732/550

ALR II s. n. 406; NALR - Olt. pl. 116; 
ALRR - Mar. 876; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 96

NALR - Olt. pl. 130; ALRR - Mar. pl. 
LXXXIV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
167

ALR n s. n. 370; ALRM II s. n. 381 ; 
NALR - Olt. 824; ALRR - Mar. 
1005; ALRR - Munt. Dobr. 700; 
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 67;
ALF 1918; AIS 225

NALR - Olt. pl. 135; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVI; ALRR — Munt. Dobr. 686; 
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 64; 
ALMC 1736

ALR II s. n. 118; NALR- Olt 607, 
608; ALRR - Munt. Dobr. 611, 612; 
ALM 915, 916; ASLEF 687/507

cf. ALR II s. n. 85; NALR - Olt. 622;
ALRR - Munt. Dobr. 624; cf. ALF 
706; AIS 1477, cf. 615; cf. ALMC 
160; ALB 462; ALBRAM 104. 106, 
108; ALChB 424, 428-429; ALCe 
333-334; ALIFO 195; ALJA 354;
ALO 85, 87,94; ALP 372, 383

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

225

158

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN
Grapă,.grille (pour 

protéger le bief)” -[2404]

Greș „partie de raie 
mal labourée” [2019]

Grindei „âge” [2076] 165

Grindeiul (roții) „axe 
carré de la roue” [2420] 227

Gripcă „outil de 
tourneur” [2479] 235

Gripcă „racloif” [2182] 185

Grai „cheville du 
timon” [2128] 172

Gură (la coasă) 
„tranchant (de la [2066] 162
feux)”

Gurește „il ne fait 
moudre que pour [2465] 233
un repas”

(Oaie) hapsână 
„brebis qui refuse 896 135
la traite”

Hădărag „le battoir 
du fléau” [2055] 161

Hâră „gale (ovine)” 898 137

a) Hârzob,
b) Strecurătoare 883 122
a) „tamis en toile 
pour le lait”,
b) „toile pour 
égoutter le 
fromage”

Horlău „première 
moulure (mélangée 
de débris après la 
taille des meules)” [2471] 234

Hrănitoare
„mangeoire des [2200] 190
abeilles”

Hreapcă (la coasă) 
„râteau (de la [2073] 164
faux)”

Ic (semn în urechea 
oii) „entaille en 
angle ouverte 
(signe dans [2316] 210
l’oreille d’une 
brebis)”

Iepe (la război)
„pédales” [2263] 200

NALR - Olt. pl. 126; ALRR - Mar. 
952; ALRR - Munt. Dobr. pl. 161 '

ALR H s. n. 30; ALRM H s. n. 24; 
NALR - Olt 586; ALR - Mar. pl. 
LXIII; ALRR - Munt. Dobr. 602; 
ALLR 149; ALChB 265; ALB 283;
ALBRAM 466; ALIFO 84; cf. ALJA 
272; ALP-L 290

NALR - Olt. 1. 105; ALRR - Mar. pl. 
LXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 56- 
57; ALM 842; ALF suppl. I; AIS 
1436; cf. ALL 137; ALG 261; ALMC 
881; ALChB 269; ALEA 142; ALC 
377; ALFCo 18; ALB 293; ALFC 
182; ALIFO 63; ALJA 260; ALP 278

NALR - Olt. pl. 127; ALRR - Mar. pl. 
LXXXI11; ALRR — Munt Dobr. pl 
163

NALR - Olt. pl. 135-136; ALRR - 
Mar. 994; ALRR - Munt. Dobr. 688

NALR - Olt 686; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 85

NALR - Olt. 657; ALRR - Mar. pl. 
LXVII; ALRR — Munt. Dobr. 667

ALR II s. n. 49; ALRM II s. n. 38; 
NALR - Olt pl. 104; ALRR - Munt. 
Dobr. 633; AIS 1403; ALG 18;
ALMC 936; ALFC 249; ALIFO 131; 
ALJA 173; ALN 122; ALP 181

NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar. pl. 
LXXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl.
168

NALR - Olt. 809; ALRR - Mar. pl. 
LXXXII; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
156-157

ALRIls.n. 74; ALRM II s. n. 56; 
NALR - Olt pl. 104; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 54; ALM 888; AIS 1475; 
ALL 82; ALG 294, 297; ALMC 1006; 
ALB 487; ALFC 305; ALIFO 189*;
ALJA 337; ALLR 589; ALN 157

NALR - Olt 811; ALRR - Mar. 944; 
ALRR - Munt Dobr. pl. 157; ALG 
415

ALR II s. n. 412,413; ALRM II s. n. 
272,274, cf. 750; NALR - Olt 779, 
783; ALRR - Mar. pl. LXXIX; ALRR 
- Munt. Dobr. 677,678; cf. AIS 
1215*; ALL 386; ALG 754; ALMC 
1096

NALR - Olt. pl. 133; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
169

NALR - Olt. 695; ALRR - Mar. pl. 
LXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 92-93

ALR II s. n. 42; NALR - Olt pl. 104; 
ALRR - Mar. pl. LXIV; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 56; ALM 871; ALL 
60; ALMC 989; ALB 385; ALIFO 
124; ALLR ll l; ALP 344

NALR - Olt. pl. 122; ALRR - Mar. pl. 
LXXVII; ALRR - Munt Dobr. pl. 
134

ALR II s. n. 481; ALRM II s. n. 310; 
NALR - Olt 731 ; ALRR - Mar. pl. 
LXXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
115; ALRR- Bas. Bucov. Transn. 
176; A1S 1513*



XIX
Titlul hărții Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele 

chestiuni» lingvisticeromânești și romanice
MN

Titlul harții Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele 
chestiunii lingvisticeromânești și romanice

MN

Iernatic (les sens du 
mot iernatic) [2397] 223

Se îmbăloșează Je 
vin devient filant” [2166] 182

îmblăciu „fléau” [2053] 160

îmblătesc Je bats le [2057] 161
blé”

(Porumbul) împuiază
„(le maïs) talie” 782 21

Se încâlcesc (firele)
„(Ies fils) 
s’embrouillent”

855 94

îndrugă „(elle) file
grossièrement” 850 89

(Grâul) înfrățește
„(le blé) a tallé” [2040] 160

(Porumbul e) în lapte
„(Ies grains de 
maïs sont) laiteux”

784 23

Se însâmbrează Jls
s’associent” 872 11.1

(Grâul) înspică „(le
blé) épie” 791 30 ’

(Pământul)
înțclcncștc „(la 
terre) reste en 
friche”

771 10

(Porumbul e) în ținte
„(Ies grains de 
maïs) devient durs” 785 24

învelesc (pânza) Je
monte la chaîne sur 
l’ensouple” [2250] 198

Jignea „forge” 911 150

Jintiță „restes
comestibles de la 
cuisson du petit- 
lait*

888 127

Jintuială „deuxième
petit-lait’ [2349] 215

J intuiesc (cașul) Je
pressure le 
fromage frais pour 
en extraire le 
deuxième petit- 
lait”

[2350] 215

NALR - Olt 814; ALRR - Mar. 946; 
ALRR - Munt Dobr. pl. 158; ALM 
ehest. 1556

NALR - Olt 675; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 79

ALR H s. n. 141; NALR - Olt pl. 104; 
ALRR - Mar pl. LXIV; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 54; ALM 886; ALF 
580; AIS 1472; ALL 80; ALG 294, 
296; ALMC 999; ALW143; ALEA 
114; ALC 225; ALB 476; ALFC 305; 
ALIFO 188; ALJA 336; ALLR 587, 
599; ALN 155; ALP 361; ASLEF 
613/437

ALR II s. n. 75; NALR - Olt. pl. 104; 
ALRR - Mar. pl. LXIV; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 54-55; ALM 890; AIS 
1470-1471; ALL 86; ALG 295; 
ALMC 999-1000; ALB 481 ; 
ALBRAM 84; ALChB 426*, 431*; 
ALCe 327*, 329; ALIFO 186*, 188*, 
204*; ALJA 335; ALO 82; ALP 362; 
ASLEF 614

ALR II s. n. 98; NALR - Olt 599; 
ALRR - Munt. Dobr. 604

ALR II s. n. 468; ALRM II s. n. 299; 
NALR - Olt pl. 118; ALRR - Mar. 
891; ALRR - Munt. Dobr. pl. 107- 
108; cf. AIS 1505; cf. ALL 667; cf. 
ALMC 1228; cf. ALB 1593

ALR II s. n. 442; NALR - Olt pl. 118; 
ALRR - Mar. pl. LXXIII; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 104-105

NALR - Olt. pl. 103; ALRR - Munt 
Dobr. pl. 52-53; cf ALF 643; AIS 
1446; ALL 54; ALMC 977; ALFC 
283; ALIFO 41 *; ALN 94; cf. ALP 
318

NALR - Olt pl. 103; ALRR - Mar. pl. 
LXIII; ALRR - Munt. Dobr. 607

NALR - Olt 760; ALRR - Mar. pl. 
LXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
134

NALR - Olt 612; ĂLRR - Munt. Dobr. 
616; AIS 1459*; ALMC 979; ALEA 
35; ALCe 273; ALFC 284; ALIFO 
41 ♦; ALJA 314; ALN 94*; ALO 54*

NALR - Olt 588; ALRR - Munt Dobr. 
592; cf. ALG 254

Jupoi (mielul)
J’écorche 913 152
(l’agncau)”

ALR II s. n. 524; ALRM 11 s. n. 348;
NALR - Oit. pi. 134; ALRR - Mar.
pl. XC; ALRR — Munt. Dobr. pi. 180;
ALM chest. 1629; ALG 951; ALA 
694

ALR H s. n. 114; NALR - Olt 603;
ALRR - Munt. Dobr. 608

NALR - Olt pl. 118; ALRR - Mar. pl.
LXXHI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 109 

ALR H s. n. 547; ALRM H s. n. 359;
NALR - Olt pl. 141 ; ALRR - Mar.
1013; ALRR-Munt. Dobr. pl. 179;
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 3

ALR n s. n. 418; NALR - Olt pl. 124-
125; ALRR - Munt Dobr. pl. 146

ALR U s. n. 422; ALRM U s. n. 277;
NALR - OIL pl. 123; ALRR - Mar. 
pl. LXX1X; ALRR - Munt Dobr. pl. 
143-144

NALR - Olt. pl. 123; ALRR - Mar. pl.
LXXLX; cf. ALRR - Munt. Dobr. pl. 
144

Lambâ „attache (fer, 
corde qui relie de 
l'essieu à une 
partie de la 
flèche)”

815 54 ALR II s. n. 346; ALRM H s. n. 229; 
NALR- Oit. 649; ALRR - Munt.
Dobr. 657; ALM 982; cf. ALN 218

Lapte „lait donné par 
une seule traite de 
l’ensemble du 
troupeau” [2369] 219

Lapte acru „lait 
qu’on a laissé 
tourner”

[2344] 214

Lân ă (de albină) 
„larve (d’abeille)”

Lăptișor „gelée 
royale”

Lăstar „scion”

[2210] 193

[2215] 193

[2138] 176

ALR II s. n. 424; .ALRM U s. n. 275; 
NALR-Oit. pi. 125; ALRR-Mar. 
pl. LXXX; ALRR - Munt. Dobr. pi. 
149; ALM ehest. 396

NALR - Oit. pi. 123; ALRR - Mar. 
928; ALRR - Munt. Dobr. pi. 142- 
143; cf. AIS 1219*; cf. ALMC 1089; 
ALEA 540

NALR - Oit. 697; ALRR - Mar. 875; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 95; ASLEF 
305/857

NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. pl. 
LXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 96

NALR - Olt. pl. 110; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 68; AIS 1311; ALA 1086; 
ALC 1134; ALB 681; ALBRAM 300; 
ASLEF 811/601

Lâtunoi „lacune dans
la toile (par rupture 
d’un fil de la 
chaîne)”

861 100

Leafa „lame de la 
hache”

906 145

(Porumbul) leagă 
„(le maïs) noue” [2025] 159

Leasă „claie (du 874 113
bercail)”

Lemnuș (la suveică)
„pièce à travers
laquelle on passe la
canette (dans la
navette)” 859 98

ALR B s. n. 488; NALR - Oit. 737; 
ALRR - Mar. 903; ALRR - Munt. 
Dobr.pl. 118

NALR - Oit. pl. 137; ALRR - Mar. 
1000; ALRR - Munt. Dobr. pl. 170; 
cf. ALRR - Bas. Bucov. Transñ. 59

NALR - Oit. 601 ; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 51; cf. ALEA 194

NALR - Oit. 762; ALRR - Mar. pl. 
LXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. 674

Limbă,levier (pour 
la meule 
courante)”

[2467] 233

Lin „table du 
pressoir”

[2184] 186

Lingură (de scos 
ùrda) „cuiller” 890 129

Lingură „tarière de 905 
charron”

Loca,loque”

144

[2197] 189

Lopàticà „palette
pour séparer les 889 
caillots du petit-lait 
bouilli”

Mai„maillet” [2477]

Mană „mildiou”

Masa (de la roata 
ôlarului) „disque 
supérieur (de la 
roue du potier)”

128

235

[2144] 177

[2540] 246

ALR II s. n. 484; ALRM II s. n. 312; 
NALR - Olt. 734; ALRR - Mar. 901;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 117

ALR II s. n. 179; NALR - Olt. pl. 132; 
ALRR - Mar. 990; ALRR - Munc.
Dobr. pl. 168

NALR - Olt. pl. 113; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 86; ALRR - Bas. Bucov. 
Transn. 113; cf. AIS 1320; ALL 212; 
cf. ALG 324; ALEA 207; ALFC L

ALR II s. n. 419; ALRM H s. n. 278; 
NALR- Olt. 788; ALRR - Mar. 935;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 147; ALG 
750

ALR II s. n. 569; ALRM II s. n. 384; 
NALR - Olt. pl. 136; ALRR - Mar. 
pl. 136; ALRR - Munt. Dobr. pl. 169- 
170

NALR - Olt. pl. 115; ALRR - Mar. pl. 
LXVIB; ALRR - Munt. Dobr. pl. 91- 
92

NALR - Olt. 787; ALRR - Mar. pl. 
LXXX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 146; 
ALG 750

NALR - Olt. pl. 135; ALRR - Mar. 
993; ALRR — Munt. Dobr. 687; ALG 
137

NALR - Olt. pl. 111; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 70-71

NALR - Olt. pl. 135; ALRR - Mar. pl.
XC1; ALRR - Munt. Dobr. pl. 183

Dobr.pl


xx ................Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Mască „masque”

Mașină de găurit

[2224] 195 NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. pl. 
LXXII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 99; 
ALEA 637

„foreuse”

Mașină de semănat 
(grâu, porumb)

[2527] 244 ALRII s. n. 550; ALRM II s. n. 361; 
NALR - Olt. pl. 141; ALRR - Mar. 
1015; ALRR - Munt. Dobr. pl. 179

,.machine servant à 
semer les grains, 
semoir”

Măciniș1 „quantité 
totale des grains à

[2093] 169 NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Mar. pl. 
LXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 59; 
ALM 852; cf. ALL 50; cf. ALMC 
972; ALB 400; ASLEF 711

moudre 
appartenant à la 
même personne”

Măciniș" (les sens du

[2463] 233 NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar. 
989; ALRR - Munt. Dobr. pl. 168; 
ALIA 369; ALN 177*

mot măciniș)

Mănunchi (de

[2464] 233 NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar. pl. 
LXXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl.
168

cânepă) „gerbe (de
chanvre)”

Mărginarele ulucului 
„planches latérales

848 87 NALR - Olt. 711; ALRR - Mar. 884; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 103; ALRR 
— Bas. Bucov. Transn. 135; AIS 1495; 
ALA 264; ALBRAM 402; ALFC 509; 
ALN 136*, 141*

de la buse”

Măsea (la coasă)

[2411] 226 NALR - Olt. pl. 127; ALRR - Mar.
959; ALRR - Munt. Dobr. pl. 162

„coin (de la faux)” 805 44 ALR II s. n. 50; NALR - Olt. 633;
ALRR - Munt. Dobr. 635; ALM 869;
AIS 1403*; ALB 375; ALFC 250;
ALN 110*; cf. ALP 184, L 182

Măsele „dents” [2437] 230 NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar. pl.
LXXXTV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 165

Mătăcină „mélisse”

Mâini (la război)
„supports verticaux

844 83 NALR - Olt. 707; ALRR - Mar. pl. 
LXXH; ALRR —Munt. Dobr. pl. 101; 
cf. ASLEF 90

des remisses”

Mâner (la coasă)

[2252] 199 ALR II s. n. 472; NALR - Olt 721;
ALRR - Mar. 895; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 110; ALRR — Bas. Bucov. 
Transn. 165

„manche (de la 
faux)”

Mânz „fil rejeté (de

[2071] 164 ALRM II s. n. 40; NALR - Olt. 635;
ALRR - Mar. pl. LXIV; ALRR - 
Munt. Dobr. 636; ALM 868; AIS 
1404*; ALG 337*; ALMC 931;
ALPO 341; cf. ALB 376; ALFC 250;
ALIFO 122; ALN 112; ASLEF 580

la trame)”

Mânzărar „berger de

[2272] 202 NALR - Olt. 740; ALRR - Mar. 905;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 119-120

brebis laitières” [2292] 205 NALR - Olt. pl. 119; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 126

Mânzâri „brebis 
laitières”

(Oile) se mârlesc 
„(les moutons)

864 103 NALR - Olt. pl. 119; ALRR - Mar.
908; ALRR — Munt. Dobr. 672

s’accouplent” [2295] 205 NALR - Olt. pl. 120; ALRR - Mar. pl. 
LXXVI; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
127; ALMC 487; ALEA 520

Matcă „batte”

(Struguri) meiați

[2355] 216 ALR II s. n. 308; NALR - Olt 785;
ALRR - Mar. 933; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 145; ALM chest. 1288; AIS 
1206*; ALL 392; ALG 750; ALMC 
1086

„(grains) 
dégénérés”

Menghină de lemn

[2142] 177 NALR - Olt. 663; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 70; ALP 661

„étau en bois” [2504] 239 NALR - Olt. 822; ALRR - Mar. 1004; 
ALRR - Munt. Dobr. 698; ALRR - 
Bas. Bucov. Transn. 15

Mied „hydromel” [2219] 194 NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. pl.
LXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 97-98Mistrie „truelle” [2510] 240 ALR II s. n. 241; NALR - Olt. pl. 139; 
ALRR - Mar. pl. LXXXIX; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 175; ALRR - Bas. 
Bucov. Transn. 278; ALF 1732; AIS 
249; ALMC 1741

Titlul hărții Nr. hărții/ Pag. Corespondențe cu atlasele
chestiunii lingvisticeromânești și romanice

MN
Mițe „laine tondue

des agneaux” [2372] 219 NALR - Oit. pl. 125; ALRR - Mar. pl.

Momîie 795 34

LXXXI; ALRR — Munt. Dobr. pl. '■ 
150; ALRR — Bas. Bucov. Transn.
143

ALR H s. n. 46; ALRM II s. n. 33;
„épouvantail”

Mraniță „fumure” 766 5

NALR - Oit. 616; ALRR - Munt.
Dobr. 619; ALM 946; ALF 1817; AIS 
1424; ALL 255*; ALG 1112; ALMC 
172; ALA 158; ALEA 30; ALFCo 
586; ALB 735; ALFC 487; ALLOc 
238; ALLOr 310; ASLEF 669/490 

NALR - Oit. pl. 102; ALRR - Mar. pl.

Muche (la coasă) 
„partie de la faux 
opposée au [2068] 163

LXIII; ALRR —Munt. Dobr. 588.

NALR - Oit. 632; ALRR - Munt. Dobr.
tranchant” 

Muierușcă „pièce 
pour fixer le 
cylindre de la 858 97

634; AÏS 1403*; ALN 110*

ALR II s. n. 478; ALRM n s. n. 306;
toile”

Murlă „bois 
échancré pour 
mesurer les dents [2441] 230

NALR - Oit. 729; ALRR - Munt. 
Dobr.pl. 114-115

NALR - Oit. pl. 130; ALRR - Mar. pl.
et les tringles”

Mursă „boisson de 
miel et de lait” [2220] 195

LXXX1V; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
165-166

NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. pl.

Musculițe de vin 
„mouches du 836 75

LXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 98 

ALR II s. n. 243; NALR - Oit 677;
vinaigre”

Must înăsprit „moût 
qui commence à 
fermenter” [2162] 181

ALRR-Munt. Dobr. pl. 81; ALG 47;
cf. ALN 651; ASLEF 753

cf. ALR n s. n. 242; cf. ALRM II s. n.

Mustuitor „pilon de 
bois pour fouler les [2161] 181

162; NALR - Oit. 672; ALRR -
Munt. Dobr. pl. 77-78; cf. AIS 1337; 
cf. ALG 316; cf. ALCe 730; cf.
ASLEF 832

ALR n s. n. 233; NALR - Oit 671;
raisins”

Mușuroi „butte 
(qu’on fait après le 
second binage)” [2014] 157

ALRR - Munt Dobr. pl. 77; AIS
1318*; ALG 328; cf. ALJA 904

ALR II s. n. 102; ALRM II s. n. 71;

Mutare (les sens du 
mot mutaré) [2400] 224

NALR - Oit. pl. 102; ALRR - Munt.
Dobr. 598; cf. ALB 455,458

NALR-Oit. 817; ALRR - Mar. 949;

Natră „espace entre 
le cylindre de la 
chaîne et le [2275] 203

ALRR — Munt Dobr. pl. 159-160; cf. 
AIS 1192a

NALR - Olt pl. 119; ALRR - Mar. pl.
battant”

Nâpârstoc „dé à 
coudre (pour le [2534] 245

LXXTV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 121

NALR - Oit. 829; ALRR - Mar. pl.
fourreur)”

Năprăor „pâturage 
matinale des [2323] 210

XCI; ALRR—Munt. Dobr. pl. 181- 
182

NALR - Oit. 765; ALRR - Mar. pl.
brebis, avant le 
lever du soleil” 

Nectar „nectar” [2204] 191

LXXVU1; ALRR - Munt Dobr. pl.
135

NALR - Olt. pl. 115; ALRR - Mar. pl.

Netezitoare „lissoir” [2512] 241
LXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 94 

NALR - Oit. pl. 140; ALRR - Mar.

Nituri „rivets” [2489] 236
1008; ALRR - Munt. Dobr. 702 

NALR - Oit. pl. 133; ALRR - Mar. pl.

Noaten1 „(agneau) 
an tenais” 863 102

LXXXVÏÏ; ALRR - Munt Dobr. pl. 
170-171

NALR - Oit 747; ALRR - Mar. pli

Noaten2 (les sens du 
mot noaten) [2283] 204

LXXV; ALRR — Munt. Dobr. 669;
ALRR—Bas. Bucov. Transn. 197; cf. 
AIS 1069*

NALR - bit pl. 119; ALRR - Mar. pl.

Noatenă1 „agnelle 
âgée de plus d’un [2284] 204

LXXV

ALR II s. n. 387; ALRM II s. n. 255;
an” NALR - Oit 748; ALRR - Mar. pl. 

LXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 124; 
ALM chest 1598; cf. AIS 1068*

Dobr.pl
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Noatenă* (les sens du 
mot noatenă)

Nojiță (semn in 
urechea oii) „oeillet 
(signe dans l’oreille 
d’une brebis)”

[2285] 204

[2313] 209

Nume de oi (după
culoarea lânii) 
„noms donnés aux 
moutons selon la 
couleur de leur [2302] 206
laine”

(Oaie) oacheșă 
„(brebis) qui a un 
cercle noir autour [2384] 222
des yeux”

Obezi,jantes et 
planches formant, 
avec les aubes, les 
cavités où 
s’amasse l’eau [2418] 227
(auges)”

Ochi „œil" [2139] 176

Odârjă „la manche 
du fléau” [2054] 161

Oglăji „lanières [2056] 161
d’attache”

Oglinda stupului
„carré désherbé
devant la ruche” [2196] 189

Ogrinji „débris de 
foin après- le repas 
des moutons” 882 121

Orcicuri (la căruță) 
„palonniers” 816 55

(Albinele) ord „(Ies
abeilles) 
s’activent”

[2195] 189

Ort (les sens du mot 
ort)

Otic „palette pour

[2273] 202

nettoyer le soc et le 
versoir de la 
charrue”

808 47

Otinc1 „baguette 201
servant à lier les 
fils rompus”

[2270]

Otinc2 (les sens du
mot otinc) [2271] 202

Painjini „perches,
liées par deux, 
protégeant la 
meule”

803 42

Pari (la staul) „pieux 
(de la claie du
bercail)” [2321] 210

Paroi „essaim 
secondaire”

[2229] 196

NALR - Olt. 763; ALRR - Mar. pl. 
LXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
135; ALF 1066; AIS 1087

NALR - Olt. 705; ALRR - Mar. 879; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 100

NALR - Olt. pl. 119; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 124

NALR - Olt. pl. 122; ALRR - Mar. pl. 
LXXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl.
133

NALR - Olt. 756; ALRR - Mar. 914;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 129-130

NALR - Olt. 805; ALRR - Mar. 943; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 154; cf. 
ALM chest. 744

NALR - Olt. pl. 127; ALRR - Mar.
963; ALRR - Munt. Dobr. pl. 163

NALR- Olt. 662; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 69; AIS 1310*; ALL 202; ALEA 
193; ALJA 892; ALP 654

ALR II s. n. 76; ALRM II s. n. 55; 
NALR - Olt. pl. 104; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 54; ALM 887; AIS 1474;
ALL 81 ; ALG 294,298; ALMC 1003; 
ALB 477; ALFC 305; ALIFO 189*;
ALLR 588; ALN 156; ASLEF 
615/438

ALR II s. n. 74; ALRM II s. n. 58; 
NALR - Olt. pl. 104; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 54; ALM 889; AIS 1470; 
ALL 83-84; ALG 294,299; ALMC 
1004; ALB 479; ALIFO 189; ALJA 
338; ALN 158; ASLEF 617/440

NALR - Olt. pl. 115; ALRR - Mar. pl.
LXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 91 

cf. ALR II s. n. 803; NALR - Olt. 778; 
ALRR - Mar. 924; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 140; ALM chest. 2018; cf. 
AIS 1396*; ALL 294

ALR Ils. n. 347; ALRM II s. n. 230; 
NALR - Olt. 650; ALRR - Munt. 
Dobr. 658 ; ALM 985 ; ALChB 279 ; 
ALB 304 ; ALFC 224

NALR - Olt. pl. 115; ALRR - Mar. 
LXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 91

NALR - Olt. pl. 119; ALRR - Mar. pl. 
LXXTV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 120

ALR II s. n. 23; ALRM II s. n. 17;
NALR - Olt. 639; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 57; ALRR - Bas. Bucov.
Transn. 538; ALB 303; ALFC 187;
ALIFO 78

NALR - Olt. 738; ALRR - Mar. 904;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 118-119

NALR - Olt. 739; ALRR - Mar. pl.
LXXTV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 119

ALR II s. n. 137; ALRM II s. n. 94; 
NALR - Olt. 626; ALRR - Munt. 
Dobr. 629

Titlul hărții

Pas „compas"

Nr. hărții/ Pag. 
chestiunii

MN
[2491] 237

a) Pat (la claie), b) • 
Podinâ a) „lit de 
branches sur lequel 802 
on dresse la 
meule”, b) „milieu 
d’une meule”

Pat (la vârtelniță) 
„piédestal (du 
dévidoir)” 854

Păpușă (de fuioare)
„botte de filasse” 849

Păpușă „épi vert de
maïs”

[2024]

Păr „la laine de 
première qualité, 
après cardage”

[2373]

Păstură „cire vierge” [2216]

Pârâul morii „bief’ [2403]

Pârloagă „jachère” 768

Pârpăriță „pièce en 
fer fixant l’axe
dans la meule [2452] 231
courante”

Pârvar „essaim [2228] 196
primaire”

(Oaie) pârvă
„(brebis) qui a peu [2377] 220
de laine" 

Peletic „pinceau de [2543] 246
potier”

(Vin) pelin „(vin) 
aromatisé à [2170] 183
l’absinthe”

Perini „bois sur 
lequel s’appuie la [2447] 231
poutre”

Perinile ulucului 
„supports de la [2413] 226
buse”

Perinoc „traverse qui . 
soutient le palier” [2424] 228

Piatră vânătă 
„sulfate de cuivre” [2157] 180

Picioare (la sanie) 
„supports (des 
traverses du [2125] 172
traîneau)”

Picior (de grâu) 
„moyette (de blé)” 798 37

Piscoaie,,rainure par 
où s’écoule la [2457] 232
farine”

Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

ALR11 s. n. 564; NALR - Olt pl. 137;
ALRR - Mar. pl. LXXXVI1; ALRR -
Munt. Dobr. pl. 171; ALRR - Bas. 
Bucov. Transn. 88

41 ALR II s. n. 134,135; ALRM n s. n. 
92; NALR - Oit. 624,625; ALRR - 
Mar. pl. LXIV; ALRR - Munt. Dobr. 
627,628; ALRR - Bas. Bucov. 
Transn. 375; ALLR 547

93 ALRIIs. n. 455;NALR-Oit 717; 
ALRR - Mar. 890; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 107; AIS 1507*

88 ALR II s. n. 262; NALR - Oit. 712; 
ALRR - Mar. 885; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 103

158 ALRIIs. n. 105; ALRM ns. n. 75; 
NALR - Oit. 600; ALRR - Mar. pl. 
LXIII; ALRR - Munt. Dobr. 605

219 ALR II s. n. 435; NALR - Oit. 795;
ALRR - Mar. pl. LXXX1; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 150; ALRR — Bas. 
Bucov. Transn. 142

194 NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. 
877; ALRR - Munt. Dobr. pl. 97

225 NALR - Olt. pl. 126; ALRR - Mar.. 
951; ALRR-Munt. Dobr. pl. 161; 
ALJA 370

7 ALR II s. n. 7; NALR - Oit. 585;
ALRR - Munt. Dobr. 590; ALRR - 
Bas. Bucov. Transn 523; ALF 1600; 
AIS 1417; ALL 79; cf. ALG 254; 
ALMC 895m 898; ALChB 230; ALA 
672; ALEA 7; ALB 256; ALBRAM 
414; cf. ALCe 172; cf. ALJA 160; 
ALLOc 86; ALLOr 110; ALLR 508; 
cf. ALN 35; ALP 259; ASLEF ’ 
717/536

NALR - Olt. pl. 131; ALRR - Mar.
983; ALRR-Munt. Dobr. pl. 167

NALR - Olt. 704; ALRR - Mar. 878;
ALRR-Munt. Dobr. pl. 100

NALR - Olt. 798; ALRR - Mar. 940;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 151-152

NALR - Olt. pl. 135; ALRR - Mar. pl.
XCI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 183

NALR - Olt. pl. 112; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 80-81; cf. ALA 619

NALR - Olt. pl. 130; ALRR - Mar.
977; ALRR - Munt. Dobr. pl. 166;
ALP 631*

NALR - Olt. pl. 127; ALRR - Mar.
961; ALRR-Munt. Dobr. pl. 162

NALR - Olt pl. 128; ALRR - Mar.
967; ALRR - Munt. Dobr. pl. 164

cf. ALR H s. n. 227; NALR - Olt. pl.
112; ALRR - Munt. Dobr. pl. 76

NALR - Olt. pl. 109; ALRR - Mar. pl. 
LXVII; ALRR - Munt. Dobr. 665; 
AIS 1220

ALR n s. n. 58, cf. 59; NALR - Olt. 
618; ALRR-Munt. Dobr. 621; AIS 
1457; ALL 64-65; ALG 290-291; 
ALMC 995; ALEA 54; ALB 435, 
437; ALBRAM 63; ALChB 409; 
ALCe 319; ALFC 297; ALIFO 175; 
ALJA 324; ALLR 581; ALO 68; ALP 
347-348; ASLEF 675/496

NALR - Olt. pl. 131; ALRR - Mar.
988; ALRR - Munt. Dobr. pl. 167



XXII , ..Titlul harții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Plaz „sep"

Pleviță „ferrure de 
l’arc-boutant (de la

[2080] 166 ALR U s. n. 22; ALRM 11 s. n. 16; 
NALR - Olt. 637; ALRR - Mar. pl. 
LXIV; ALRR - Munt. Dobr. 641; 
ALM 837; cf. A1S 1438; ALL 138; 
ALG 262; ALMC 878; ALChB 280; 
ALA 573; ALEA 143; ALB 295; 
ALFC 183; ALIFO 67; ALJA 262; 
ALN 44; ALP 281

ridelle)"

Pobirci „chanvre 
rabougri (qui reste

817 56 NALR - Olt 651 ; ALRR - Munt. Dobr.
660

sur la chènevière) ”

a) Pat (la claie),
b) Podină a) Jit de

846 85 ALR II s. n. 254; NALR - Olt 709;
ALRR - Mar. 882; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 102; ALRR - Bas. Bucov.
Transn. 134

branches sur lequel 
on dresse la 
meule”, b) „milieu 
d’une meule"

Podoimă „poutre 
soutenant l'axe

802 41 ALR II s. n. 134, 135; ALRM II s. n. 
92; NALR - Olt. 624, 625; ALRR - 
Mar. pl. LXIV; ALRR - Munt. Dobr. 
627, 628; ALRR — Bas. Bucov. 
Transn. 375; ALLR 547

vertical”

Podul (carului) Je

[2446] 231 NALR - Olt. pl. 130; ALRR - Mar. pl. 
LXXXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl.
166

plancher (du char)”

Podul morii

821 60 NALR-Oft. pl. 108-109; ALRR — 
Munt. Dobr. 661; cf. ALM 975; cf.
AIS 1224; ALG 360; cf. ALMC 855; 
cf. ALEA 159; ALFC 221; ALJA 
838; ALLOc551

„passerelle de 
chargement”

Podul roții „cloison 
qui empêche l'eau

[2433] 229 NALR - Oft. pl. 129; ALRR - Mar. pl. 
LXXX1II; ALRR - Munt. Dobr. pl.
165

d’entrer dans le 
moulin”

Podul ulucului „le

[2426] 228 NALR-Oft. pl. 128; ALRR-Mar. 
969; ALRR — Munt. Dobr. pl. 164

fond de la buse” [2410] 226 NALR - Oft. pl. 127; ALRR - Mar.
958; ALRR — Munt. Dobr. pl. 162

Pogonici „garçon 
bouvier”

[2089] 168 NALR - Oft. 643; ALRR - Mar. pl. .
LXV; ALRR — Munt. Dobr. 646

Polen „pollen”

Policioară „traverse

[2205] 191 NALR - Oit. pl. 115; ALRR - Mar. pl. 
LXX; ALRR — Munt. Dobr. pl. 94; 
ASLEF 339

inférieure du joug"

Popă „gerbe

825 64 ALR II s. n. 335; ALRM II s. n. 217;
NALR - Olt. pl. 109; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 63; ALM 963; cf. AIS 1241

couronnant les tas”

Pospai* „poudre fine 
de farine qui se

[2048] 160 ALR II s. n. 60; ALRM 11 s. n. 48; 
NALR - Olt. 619; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 53-54; AIS 1457*; 
ALBRAM 64; ALIFO 173*; ALLR 
583; ALO 68*

dépose à l’intérieur 
du moulin”

Pospai2 (les sens du

[2472] 234 ALR 11 s. n. 183; ALRM U s. n. 124;
NALR-Olt. pl. 133; ALRR - Mar. 
992; ALRR —Munt. Dobr. pl. 169;
ALM chest. 2049; cf. ALLR 997

mot pospai)

Potâng „anneau

[2473] 234 NALR - Oft. pl. 133; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVI; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
169

reliant Page à 
l’avant-train”

Praftură „goupillon

[2084] 167 NALR - Oft. 640; ALRR - Munt. Dobr. 
643; ALM 840; cf. ALL 142; cf.
ALMC 883

de forge”

Prășitul al doilea

[2524] 243 NALR-Oft. 828; ALRR-Mar. 1012;
ALRR-Munt. Dobr. pl. 178-179

„second binage (du 
maïs)”

Prășitul dintâi

776 15 NALR - Oft. 593; ALRR - Munt. Dobr. 
597; cf. ALG 250-252; ALChB 253; 
cf. ALBRAM 455

„premier binage
(du maïs)”

775 14 NALR-Olt. pl. 102; ALRR-Munt. 
Dobr. 596; cf. ALG 250-252; cf. 
ALChB 252

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii 

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Prâsncl „rondelle (de
la roue du char)” [2103] 171 ALR II s. n. 351; NALR - Olt 645;

ALRR - Munt. Dobr. 652; cf. ALG ' 
364

Preducea „emporte- 
pièce”

Prepeleac „pieu 
autour duquel on

[2310] 208 NALR - Oft. pl. 121; ALRR - Mar. pl. 
LXXVII; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
132

dresse la meule”

Pretce „baguettes 
destinées à porter 
les rayons de miel

[2063] 162 ALR II8. n. 302; ALRM II93,194;
NALR - Oft. 628; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 55; ALRR — Bas. Bucov.
Transn. 250; ALFC XXXV; ASLEF 
681

dans une ruche 
rudimentaire”

[2192] ¿88 NALR - Olt 692; ALRR - Mar. 874;
ALRR — Munt. Dobr. pl. 90

Priboi „poinçon”

(Vinul) prinde floare

[2488] 236 ALR II s. n. 545; ALRM 11 s. n. 365; 
NALR - Oft. pl. 137; ALRR - Mar. 
pl. LXXXVII; ALRR — Munt. Dobr. 
693; ALRR — Bas. Bucov. Transn. 13;
ALA 1191

„(le vin) se couvre 
de fleur (de vin)”

Prior „pâturage des 
brebis au cours de

837 76 ALR II s. n. 244; NALR - Olt 678; 
ALRR —Munt. Dobr. pl. 81-82;
ALRR — Bas. Bucov. Transn. 122; cf.
AIS 1343*; cf. ALL 221; cf. ALG 
323; ALMC 1057; cf. ALB 725*; 
ALCe 732; cf. ALIFO 216*; ALJA 
920; cf. ASLEF 826

l’après-midi”

(Grâu) pripit „(blé)

[2324] 211 NALR - Oft. 766; ALRR - Mar. 916; 
ALRR-Munt. Dobr. pl. 135-136

hâtif” 792 31 ALR H s. n. 44; NALR - Olt. 613;
ALRR - Munt. Dobr. 617; cf. ALF 
891; cf. AIS 1450*; cf. ALL 493; cf.
ALG 276*; cf. ALMC 382; cf. ALW 
66; ALB 420; ALBRAM 21; ALChB 
399; ALFC 286; ALIFO 154*

Prisacă „rucher” [2190] 188 ALR II s. n. 265; ALRM II s. n. 172;
NALR - Oit. pl. 114; ALRR - Mar. 
pl. LXVII; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
89-90; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 
124; AIS 1158; ALPO 475; cf. ALB 
1230*; ALFC 722; ALJA 794; 
ALLOr 634*; ALN 754*; ASLEF 
334/280,339

Prisăcar „apiculteur”

a) Vântur (vinul), 
b) Pritocesc a), b)

[2186] 187 ALR II s. n. 266; ALRM II s. n. 173; 
NALR - Olt. pl. 114; ALRR - Mar.
pl. LXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
88; ALRR —Bas. Bucov. Transn. 123; 
ALG 552; ALEA 582; ALIFO 652

Je soutire (le vin)” 834 73 ALR n s. n. 146; NALR - Olt 676, pl. 
113; cf. ALRR - Munt. Dobr. pl. 79- 
80, 82; ALJA 919; ASLEF 832

Propolis „propolis”

a) Prosie, b) Țelină

[2206] 192 NALR - Olt pl. 116; ALRR - Mar. pl.
LXX; ALRR - Munt Dobr. pl. 94

a) „terre labourée 
et ensemencée 
pour la première 
fois après 2-3 ans”,
b) „friche, terre en 
friche”

Proțap „timon (du

769 8 NALR - Olt, 586,587; ALRR - Munt. 
Dobr. 591, pl. 49; ALF 1600; AIS 
1417; cf. ALG 254; ALMC 895, 898; 
ALChB 229; ALA 672; ALEA 7; 
ALC 716; ALB 257; ALBRAM 414; 
ALCe 5 î ; ALFC 173; ALIFO 80; 
ALLOc 86-87; ALLOr 110-111; 
ALLR 509; cf. ALN 34; ALP 271; 
ASLEF 718/537

traîneau)” [2127] 172 NALR - Olt pl. 109; ALRR - Mar. pl. 
LXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 64; 
AIS 1220a

Puiet „couvain”

Puntea bogdanilor

[2213] 193 ALR II s. n. 271; ALRM JIs.it 176;
NALR - Olt pl. 116; ALRR - Mar.
LXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 96;
ALRR— Bas. Bucov. Transn. pl. 7

„traverse de la 
vanne”

Purici „glissières

[2408] 226 NALR - Olt pl. 126; ALRR - Mar.
956; ALRR - Munt. Dobr. pl. 162

(pour démonter la 
meule courante)”

[2468] 234 NALR - Olt pl. 132; ALRR - Mar.
990; ALRR - Munt. Dobr. pl. 169



Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii 

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Putinei „baratte" [2354] 216 ALR11 s. n. 307; ALRM 11 s. n. 195;
NALR - Olt pl. 124; ALRR - Mar. 
932; ALRR - Munt. Dobr. pl. 145;
ALF 1455; A1S 1206; ALL 391; ALG 
750, 755; ALMC 1086

Rame „cadres” [2193] 188 NALR - Olt. pl. 114; ALRR - Mar. pl. 
LXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 90- 
91; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 127

Rașpă1 Jime 
mordante"

[2475] 235 NALR-Olt. pl. 135; ALRR-Mar. pl. 
LXXXV1; ALRR - Munt. Dobr. 685; 
ALF 1610; ALRR - Bas. Bucov. 
Transn. 39; AIS 215

Rașpă2 „râpe à 
sabot”

Rădăcini de rouă 
„racines

910 149 ALR II s. n. 291; ALRM 11 s. n. 354;
NALR - Olt. pl. 140; ALRR - Mar. 
pl. XC; ALRR - Munt. Dobr. pl. 177- 
178; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 38

adventives”

Răscolesc (stâna) 
„ils démontent la

[2132] 174 NALR - Olt. pl. 110; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 65-66

bergerie”

(Grâu) răscopt „(blé)

901 140 ALR II s. n. 399; NALR - Olt. 813; 
ALRR - Munt. Dobr. 683

trop mûr" 794 33 ALR 11 s. n. 118; NALR - Olt. 615; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 53; ALP 331

Răsfulg „agalaxie”

Răvac1 „premier

900 139 NALR-Olt 812; ALRR-Mar. 945; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 157-158; cf. 
ALG 415

moût”

Răvac2 „vin clair

[2163] 181 NALR - Olt. pl. 112; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 78; cf. ALRR - Bas. Bucov.
Transn. 119; cf. ALG 316; ALFC 
226*

décanté”

Răzuș „couteau (à

[2164] 182 NALR - Olt. 673; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 78; cf. ALRR - Bas. Bucov. 
Transn. 119; ALB 706; ALFC 226*; 
cf. ASLEF 832

découper les 
rayons)”

Resteu „barre mobile 
fermant

[2225] 196 NALR - Olt pl. 117; ALRR - Mar. pl. 
LXXII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 99; 
ALEA 636

latéralement le 
joug”

Retez fagurii Je

[2123] 172 NALR - Olt pl. 109; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 64; ALM 965; cf. AIS 1241; 
ALA 662; cf. ALEA 133

taille la ruche”

Ridic (via) Je 
conduis (la vigne

842 81 ALR II s. n. 270; NALR-Olt 701; 
ALRR - Mar. pl. LXXII; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 98; ALEA II 635; cf. 
ALB 1229; cf. ALFC 723; cf. ALIFO 
652*; AUA 798; cf. ALLOc 513; cf. 
ALLOr 639; cf. ALN 757

sur des échalas)” [2150] 179 NALR - Olt pl. 111; cf. ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 73; AIS 1307; cf. ALL 202;
ALB 688; ALDFO 221*; cf. ALJA 896

Rindea „rabot”

Roata (de jos) „roue
menante”

[2505] 239 NALR - Olt 823; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. 
699; ALRR - Bas. Bucov. Transn. 65; 
ALF 1125; AIS 225*; ALA 1093;
ALC 1141

Roata (olarului) Ja

[2539] 245 NALR - Olt. pl. 134; ALRR - Mar. pl. 
XCI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 182- 
183

roue du potier”

Roata cu măsele

[2536] 245 NALR - Olt. pl. 134; ALRR - Mar. pl.
XCI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 182

.joue dentée”

Roată .joue (du

[2436] 230 NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar. 
975; ALRR - Munt. Dobr. pl. 165

moulin)"

Roată cu aripi, joue

[2414] 227 NALR-Olt pl. 127; ALRR-Mar. pl. 
LXXXIll; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
162; ALJA 372

à aubes” [2415] 227 NALR - Olt pl. 127; ALRR - Mar.
962; ALRR - Munt. Dobr. pl. 163

Roată de tors .jouet” [2237] 197 ALR 11 s. n. 440; ALRM 11 s. n. 286;

Titlul hărții Nr. hărții/
chestiunii

MN

Pag.
——--------- ----- XX|

Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

(Albinele) roiesc
„(Ies abeilles) [2226] 196 NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. pl.
essaiment”

Roiniță „petite ruche 
portative pour

LXXII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 99; 
ALF 1156; ALL 370; ALEA 531 ;
ALFCo 594; ALB 1232; ALFC 726;
ALIFO 651; ALJA 796; ALLOc 511;
ALLOr 636; cf. ALN 755„ 756;
ASLEF 339

recueillir un [2230] 197 NALR - Olt. 706; ALRR - Mar. pl.
essaim”

Rost (la rășchitor)

LXXII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 100-
101

„base(du [2243] 198 ALR II s. n. 450; ALRM II s. n. 291;
travouil)”

Rostează „(elle)

NALR - Olt. pl. 118; ALRR - Mar. 
pl. LXXII!; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
106; ALRR— Bas. Bucov. Transn. pl.9

ouvre la chaîne” [2265] 201 ALR II s. n. 482; ALRM 11 s. n. 311 ; 
NALR - Olt. 733; ALRR - Mar. pl. 
LXXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
11.6-117

(Grâu) samurastru
„(blé) semis 796 35 ALR II s. n. 91; ALRM II s. n. 66;
naturel”

Săbiiș (semn în 
urechea oii) (autre

NALR - Olt. 617; ALRR - Mar. pl.
LXI1I; ALRR - Munt. Dobr. pl. 53

signe dans l’oreille [2315] 210 NALR - Olt. pl. 122; ALRR - Mar. pl.
d’une brebis)

Sădită „toile à

LXXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
133-134

égoutter le fromage [2363] 217 NALR - Olt. pl. 125; ALRR - Mar. pl.
blanc”

Sărciner „égouttoir à
LXXX; ALRR - Munt. Dobr. 682

crans” 879 118 NALR - Olt. 775; ALRR - Mar. 921; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 139; ALM 
ehest. 1286; AIS 1192; ALL 382

Săritura apei
„distance de la [2417] 227 NALR - Olt. pl. 127; ALRR - Mar. pl.
buse à la roue” LXXXIH; ALRR-Munt. Dobr. pl.

163
Sâmbrași „associés

par bail à croît” 873 112 NALR - Olt. 761 ; ALRR - Mar. pl. 
LXXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl.
135

Scafa „petit [2531] 244 NALR-Olt. pl. 141; ALRR-Mar. pl.
échamoir”

Scaun de cioplit
XC; ALRR - Munt. Dobr. pl. 181

„billot, sellette” 902 141 ALR II s. n. 567; ALRM II s. n. 383; 
NALR - Olt. pl. 135; ALRR - Mar. 
pl. LXXXVI; ALRR - Munt. Dobr. 
684

Scaun de cuțitoiat
„établi à planer” [2495] 237 ALR 11 s. n. 556; ALRM 11 s. n. 380; 

NALR - Olt. pl. 138; ALRR - Mar. 
pl. LXXXV11; ALRR - Munt. Dobr. 
695

Scaun de înspițat
„établi de charron” [2481] 235 NALR - Olt. 819; ALRR - Mar. 995;

ALRR - Munt. Dobr. 690
Scaun de obezi

„établi pour trouer [2484] 236 NALR - Olt. pl. 136; ALRR - Mar.
les jantes" 998; ALRR - Munt. Dobr. 692

Scripeți (Ia ițe) [2264] 201 ALR 11 s. n. 480; ALRM 11 s. n. 309;
„lames” NALR - Olt. 732; ALRR - Mar. 900;

ALRR - Munt. Dobr. pl. 115-116; cf.
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 177;
ALEA 676

Scrobeală „empois” [2249]

Scrobește (urzeala)

198 ALRM H s. n. 296; NALR - Olt. 719; 
ALRR - Mar. 893 ; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 108-109

„(elle) empèse (la [2248] 198 ALR II s. n. 458; ALRM II s. n. 295;
chaîne)” NALR - Olt. 718; ALRR - Mar. 892;

ALRR - Munt. Dobr. pl. 108
(Grâu) secăreț 797 36 ALR II s. n. 41; NALR - Olt. pl. 103;

„méteil” ALRR - Mar pl. LXIII; ALRR -

Seceră (semn în 
urechea oii) „onglet

Munt. Dobr. 620; ALF 1626; ALL 46; 
cf. ALG 280; ALMC 967; ALB 397;
ALJA 298; ALP 326

(signe dans l’oreille [2311] 208 NALR-Olt. pl. 121; ALRR-Mar. pl.
d’une brebis)” LXXVII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 

132-133
NALR - Olt. pl. 118; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 104; ALF 1892; A1S 1503
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chestiunii
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Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Seccrătoarc
mecanică
..moissonneuse"

Seminceri „maïs

[2094] 169 ALR II s. n. 57; ALRM 11 s. n. 47; 
NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Mar.
pi. LXV; ALRR- Munt. Dobr. pl. 59- 
60; ALM 875

(sélectionné pour 
la semence)” 

(Fusul) sfârâie „(le

[2031] 159 NALR - Olt. pl. 103; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 51-52

fuseau) crépite”

Slobozitor „baguette

[2240] 197 ALR II s. n. 444; ALRMII s. n. 288; 
NALR - OLT. pl. 118; ALRR - Mar. 
886; ALRR - Munt. Dobr. pl. 105

coulant l’ensouple” [2259] 200 ALR II s. n. 477; ALRM II s. n. 308; 
NALR - Olt. 727; ALRR - Mar. 897;
ALRR — Munt. Dobr. pl. 113; ALRR
— Bas. Bucov. Transn. 170

Sloi „pain de cire”

(Vinul are) smag „(le

[2218] 194 ALR1I s. n. 273; NALR - Olt. 699;
ALRR - Mar. pl. LXXI; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 97

vin à) goût de 
renfermé” ,

Snop (de strujeni)

[2169] 183 ALRR - Munt. Dobr. pl. 80

„gerbe (de tiges de 
maïs)”

Soiuri (rase) de oi

[2033] 159 ALR II s. n. 117; ALRM 11 s. n. 81; 
NALR - Olt. 606; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 52; ALM chest. 1963; ALA 
830

„variétés de 
brebis”

Soiuri de struguri

[2401] 224 NALR - Olt. 818; ALRR - Mar. pl. 
LXXXII; ALRR-Munt. Dobr. pl. 
160-161

„variétés de 
raisins”

Spat „espace

[2185] 186 NALR - Olt. pl. 113-114; ALRR -
Munt. Dobr. pl. 86-88

compris entre la 
partie tissée et la 
ros”

Spic (la porumb)

[2274] 202 NALR - Olt. pl. 119; ALRR - Mar. pl. 
LXXTV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
120-121

„fleur mâle (du 
maïs)”

787 26 NALR - Olt. 605; ALRR - Munt. Dobr. 
610; ALM 912; ALF 800; AIS 1463*; 
ALL 75; ALG 1110; ALA 361,715;
ALEA 103; ALC 406; ALN 101*

Spițelnic „foret”

Staniște „parc à

[2483] 236 NALR - Olt. pl. 136; ALRR - Mar. 
997; ALRR —Munt. Dobr. 691; 
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 96

ALR II s. n. 318; ALRM II s. n. 210;
moutons” 880 119 NALR - Olt. 776; ALRR - Mar. 922;

ALRR - Munt. Dobr. pl. 139-140; 
ALM chest. 1553

Stavilă „vanne”

Stărpar „berger de

[2406] 225 NALR - Olt. pl. 126; ALRR - Mar. 
954; ALRR — Munt. Dobr. pl. 161- 
162; ALJA 371

brebis stériles” [2293] 205 NALR - Olt. pl. 120; ALRR - Mar.
909; ALRR-Munt. Dobr. pl. 126

Stàvilar „barrage”

Stog „meule de

[2405] 225 NALR-Olt. pl. 126; ALRR-Mar.
953; ALRR-Munt. Dobr. pl. 161

gerbes (de blé)”

(Oaie) stogoșă

799 38 ALR II s. n. 67; ALRM H s. n. 50;
NALR - Olt 620; ALRR - Munt.
Dobr. 622; AIS 1458; ALL 68-70;
ALG 293; ALMC 996-997; ALEA 
58,78; ALB 438; ALBRAM 66;
ALCe 321; ALFC 303; ALIFO 176;
ALJA 328; ALLR 585; ALN 133, 
146,150; ALO 69

„(brebis) à laine 
courte et molle”

Stratul morii 
„traverses 
appuyées sur les

[2382] 222 NALR - Olt. 803; ALRR - Mar. pl. 
LXXXII; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
153

supports et portant 
la passerelle” 

Străgălie „boule (à 
l’extrémité

[2435] 230 NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar.
974; ALRR — Munt. Dobr. pl. 165

supérieur de 
l’axe)”

Străgheață „lait qui

[2541] 246 NALR - Olt. pl. 135; ALRR - Mar. pl.
XCI; ALRR — Munt. Dobr. pl. 183

vient de se 
coaguler”

[2345] 214 ALR II s. n. 415; ALRM II s. n. 276;
NALR - Olt. 782; ALRR - Mar. 929;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 143; ALF 
195; AIS 1215; cf. ALL 396; cf. ALG 
980; cf. ALMC 1094

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

a) Hârzob,
b) Strecurătoare
a) „tamis en toile 
pour le lait”,
b) „toile pour 
égoutter le 
fromage”

883 122 ALR II s. n. 412,413; ALRM II s. n. 
272,274, cf. 750; NALR - Olt. 779, 
783; ALRR - Mar. pl. LXX1X; ALRR 
— Munt. Dobr. 677,678; cf. AIS 
1215*; ALL 386; ALG 754; ALMC 
1096

Stroh „débris de 
fenil”

[2065] 162 WLAD 89; ALR H s. n. 132; NALR - 
Olt. 630; ALRR - Mar. pl. LXIV;
ALRR - Munt. Dobr. 632; cf. AIS 
1396*; cf. ALL 294; cf. ALFC 273

Stropesc J’asperge”

Stropitură „la 
première récolte de

[2156] 180 ALR n s. n. 226; ALRM II s. n. 155;
NALR - Olt. pl. 112; cf. ALRR -
Munt. Dobr. pl. 75-76

raisins d'une 
vigne”

[2129] 173 NALR - Olt. 658; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 64-65

Strung „tour”

Strungar „berger qui

[2478] 235 ALR II s. n. 568; ALRM II s. n. 382;
NALR - Olt. pl. 133; ALRR - Mar. 
LXXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
169; ALRR — Bas. Bucov. Transn. 93; 
AIS 551

aide à la traite des 
brebis”.

Stup (primitiv)

877 116 ALR 11 s. n. 397; ALR II s. n. 262; 
NALR - Olt. 768; ALRR - Mar. 918; 
ALRR —Munt. Dobr. pl. 136-137

„ruche (primitive)”

Stup (sistematic)

[2188] 187 ALR II s. n. 264; NALR - Olt 689;
ALRR - Mar. 872; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 88-89; cf. ALRR - Bas.
Bucov. Transn. 126; AIS 1157; ALL 
365; ALG 446; cf. ALB 1225;
ALBRAM 339; cf. ALFC 721; cf.
ALIFO 650; cf. ALJA 793; ALLOc
508; ALLOr 634

„ruche (à cadres)”

Stup fără matcă

[2187] 187 NALR - Olt. 688; ALRR - Mar. 871; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 88; cf. 
ALRR —Bas. Bucov. Transn. 126; 
AIS 1157; ALL 365; cf. ALG 446; 
ALB 1225; ALFC 721; ALIFO 650*; 
cf. ALJA 793; ALLOc 508; ALLOr 
634

„ruche sans reine”

Stupuiesc Je détruis

843 82 NALR - Olt. 703; ALRR - Mar. 880;
ALRR—Munt. Dobr. pl. 100; ALRR
— Bas. Bucov. Transn. 131

la ruche”

Sul „perche (du

[2223] 195 NALR - Olt. 702; ALRR - Mar. pl.
LXXII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 98-
99; ALJA 798

NALR - Olt. pl. 109; ALRR - Munt.
char)”

Suvintrături „laine

822 61 Dobr. pl. 62-63; cf. ALM 986; ALL 
171; ALG 378; ALMC 956; ALW 1, 
70; ALFC 217

qui en résulte de la 
queue, des pieds”

Suvintru Je tonds
(la laine du ventre,

892 131 ALRM II s. n. 282; NALR - Olt. 794; 
ALRR - Mar. 939; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 149-150

de la queue et des 
. pieds de derrière)”

Svârgină „bâton

891 130 ALR II s. n. 430; ALRM II s. n. 281;
NALR - Olt 793; ALRR - Mar. 938; 
cf. ALRR - Munt. Dobr. pl. 149;
ALEA 526, cf. 519

horizontal servant 
de crémaillière”

Șanțuri „bâtons

[2332] 212 NALR - Olt. 773; ALRR - Mar. pl. 
LXXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
138-139; AIS 1211; cf. ALG 694

rompus (taillés 
dans la meule)” 

Șist „ce qui rest

[2469] 234 NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar.
991; ALRR — Munt. Dobr. pl. 169

après le fromage 
blanc”

Șiștori „tringles de la 
petit roue qui

[2364] 217 ALR II s. n. 420; NALR - Olt. pl. 125; 
ALRR - Mar. pl. LXXX; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 147

s’insèrent entre les 
dents de la grande 
roue”

(Oaie) știră „(brebis)

[Ș440] 230 NALR - Olt. pl; 129-130; ALRR -
Mar. pl. LXXX1V; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 165

stérile” [2294] 205 NALR - Olt. pl. 120; ALRR - Mar. pl. 
LXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
126-127; AIS 1070; ALG 1147
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chestiunii 
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Pag. Corespondențe cu atlasele 
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Știrbă „brèche-dent” [2438] 230 NALR - Olt. pl. 129; ALRR - Mar.
976; ALRR - Munt. Dobr. pl. 165

Știulete pipernicit
„épi rabougri” 786 25 ALRUs.n. 113; NALR-Olt. 604; 

ALRR - Munt. Dobr. 609; ASLEF 
680/501

Ștrac „grand 
échamoir”

[2532] 245 NALR - Olt. pl. 134; ALRR - Mar. pl.
XC; ALRR - Munt. Dobr. pl. 181

Șură „fenil” 804 43 ALR II s. n. 138; NALR - Olt. 629; 
ALRR - Munt. Dobr. 631; ALF 550, 
664; AIS 1401; ALL 759, cf. 40; ALG 
347, cf. 304; ALMC 633,960; ALB 
1367, 1370, cf. 366; ALBRAM 580, 
585; ALFC 884; ALJA 224-225; cf. 
ALRR 349, 398; ALP 353; ASLEF 
696/516,681

(Berbec) șut 
„(bélier) sans 
cornes”

[2386] 223 NALR-Olt. pl. 125; ALRR-Mar. pl. 
LXXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
155; cf. AIS 1083*

(Oaie) șută „(brebis
ou chèvre) sans 
cornes” ’

[2387] 223 NALR-Olt. pl. 125-126; ALRR — 
Mar. pl. LXXXI; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 155; cf. AIS 1083; ALG 
521,1150; ALEA 482

Tai (mustul dulce)
, je coupe le moût” [2165] 182 NALR - Olt. 674; ALRR - Munt. Dobr. 

pl. 78-79
Tar „sac de grains” [2462] 233 NALR - Olt. pl. 132; ALRR - Mar. 

989; ALRR - Munt. Dobr. pl. 168; cf. 
ALM chest. 2041-2042

Targa „civière” [2518] 242 N ALR - Olt. pl. 134; ALRR - Mar. pl. 
LXXX1X; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
176; ALM chest. 1472; ALF 297; A1S 
1226; ALL 183; ALG 380-384;
ALMC 868, 1741; cf. ALA 165; ALC 
497; ALFC-o 244

Tăciune (la porumb)
„charbon (du 
maïs)”

[2030] 159 ALRIIs.n. 111; ALRM 11 s. n. 80;
NALR - Olt. pl. 103; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 51; ALM chest. 1995; ALL 
56; ALB 411; cf. ALBRAM 28; 
ALChB 401; ALFC 288*; cf. ALN 
93; cf. ALP 330; ASLEF 664

Tăiș (la sapă)
„tranchant (de la 
binette)”

777 1(6 NALR - Olt. pl. 102; ALRR - Munt.
Dobr. 599; ALEA 99

Tălpile războiului
„pièces 
longitudinales du 
piédestal”

[2251] 199 ALR II s. n. 471; ALRM II s. n. 301;
NALR - Olt. 720; ALRR - Mar. 894;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 109-110;
ALRR - Bas. Bucov. Transn. 167

Tătarei,juillet à 
balais”

[2038] 159 ALR II s. n. 145; ALRM II s. n. 100; 
NALR - Olt. 611; ALRR - Mar. pl. 
LXIII; ALRR - Munt. Dobr. 615; A1S 
1467; ASLEF 664, 689/509

Tăvălug „rouleau” [2092] 169 ALR II s. n. 26; ALRM 11 s. n. 12; 
NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Mar. 
pl. LXVII; ALRR - Munt. Dobr. 648; 
ALM 853; ALChB 305; cf. ALEA 56; 
ALB 407, cf. 305; ALIFO 31; cf. 
ALLR 538; ALN 89

Tânjală „timon (d’un
second attelage)” [2090] 168 NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Mar. pl. 

LXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 59;
ALL 121; cf. ALG 268; ALMC 882; 
ALEA 139; ALJA 306

Târcoala dejos
„disque inférieur 
des tringles”

[2443] 230 NALR - Olt pl. 130; ALRR - Mar.
979; ALRR - Munt. Dobr. pl. 130

Târcoala de sus
„disque supérieur 
des tringles”

[2442] 230 NALR-Olt. pl. 130; ALRR-Mar. 
978; ALRR - Munt. Dobr. pl. 166

Teasc „pressoir” 839 78 ALR n s. n. 235; ALRM II s. n. 159; 
NALR-Olt. 687; ALRR - Munt 
Dobr. pl. 85-86; ALRR - Bas. Bucov. 
Transn. 109, cf. 110; AIS 1323; ALL 
211; cf. ALG 324; ALPO 1154; 
ALEA 208; ALB 707; cf. ALBRAM 
337; ALFC L; ALIFO 218; AUA 
904; ALLR 637; ASLEF 824/613

Teică „boîte mobile 
à travers laquelle 
passent les grains
pour tomber entre [2453] 232 NALR-Olt.pl. 131; ALRR —Mar.

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii 

MN

Pag.

Telemea „fromage 
blanc salé et [2367] 218
conservé"

Temnic „abri d’hiver 
pour le rucher” [2191] 188

Terțiu „mouton de 
trois ans” [2290] 204

Teslă. Jherminette” 907 146

Tigaie (la roata 
olarului) „cuvette [2538] 245
(de l’axe)” 

Tindeche „templet” 860 99

Titirez „baguette qui 
imprime les [2454] 232
secousses à la boîte 
mobile”

Toartă (la găleată) 
„anse (du séau)” [2338] 213

Tomnatic (les sens du 
mot tomnatic) [2399] 223

Topilă „rouissoir” 847 86

Trântoresc, je tue les 
faux-bourdons 
d’une ruche” [2221] 195

Trompă „trompe” [2202] 191

Trupița plugului 
„étançon de la [2087] 168
charrue”

Turmă „troupeau de 
brebis” 871 110

Țarc „enclos (pour 
séparer les agneaux 881 120
des brebis)”

Țarină (les sens du 
mot țarină) [2010] 157

Țăpoi „longue 
fourche pour [2062] 162
dresser le faîte de 
la meule”

Țâr „compas de 904 143
charron”

(Oaie) țârcavă 
„(brebis) à laine [2380] 221
courte"

a) Prosie, b) Țelină 
a) „terre labourée 769 8
et ensemencée 
pour la première 
fois après 2-3 ans”, 
b) „friche, terre en 
friche”

Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

N ALR - Olt 791 ; ALRR - Mar. pl.
LXXX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 148

NALR - Olt 691 ; ALRR - Mar. pl.
LXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 90

NALR - Olt. 753; ALRR - Mar. 907;
ALRR - Munt. Dobr. 671

ALRM H s. n. 372; NALR - Olt. 820;
ALRR - Mar. pl. LXXXVI; ALRR -
Munt. Dobr. pl. 170; ALMC 1734;
ALA 35

NALR - Olt pl. 134; ALRR - Mar. pl. 
XCI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 182

ALR II s. n. 486; ALRM II s. n. 315;
NALR - Olt. 735; ALRR - Mar. 902;
ALRR-Munt. Dobr. pl. 117; ALRR 
— Bas. Bucov. Transn. 169; AIS 
1513*

NALR - Olt. pl. 131; ALRR - Mar. pl. 
LXXXV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
167

ALR IIMN 3923; NALR - Olt. pl. 122; 
ALRR - Mar. 925; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 140-141; ALM chest. 1526; 
ALF 45; ALPy 18; ALL 380;’ ALG 
963; ALMC 788,1079

NALR - Olt. 816; ALRR - Mar. pl.
LXXXU; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
159

ALR H s. n. 256; NALR - Olt. 710; 
ALRR - Mar. 883; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 102; ALRR - Bas. Bucov.
Transn. 136; ALB 767; ALN 103*

NALR - Olt. 700; ALRR - Mar. pl.
LXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 98 

NALR - Olt. pl. 115; ALRR - Mar. pl.
LXIX; ALRR - Munt. Dobr. pl. 93

NALR - Olt. pl. 106; ALRR - Mar. pl. 
LXIV; ALRR - Munt. Dobr. pl. 58- 
59; ALIFO 79

NALR - Olt. 759; ALRR - Mar. 913; 
ALRR-Munt Dobr.pl. 131; ALRR- 
Bas. Bucov. Transn. 201; ALF 1338; 
AIS 1072,1074a*; ALL 313; ALG 409, 
534; ALMC 480,502; ALPO 528; 
ALEA 413

ALR II s. n. 402; ALRM II s. n. 264; 
NALR - Olt. 777; ALRR - Mar. 923; 
ALRR - Munt. Dobr. pl. 140; ALM 
chest. 1551-1552, 1557; ALEA 500, 
cf. 451

ALR H s. n. 6; NALR - Olt. 591 ; 
ALRR —Munt. Dobr. 595; ALG 235, 
241; ALA 762; ALEA 11

NALR - Olt. 627; ALRR - Mar. pl. 
LXTV; ALRR - Munt. Dobr. 630

NALR - Olt. pl. 136; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
689

NALR - Olt. 801 ; ALRR - Mar. pl. 
LXXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
152-153

NALR - Olt., 586, 587; ALRR - Munt. 
Dobr. 591, pl. 49; ALF 1600; AIS 
1417; cf. ALG 254; ALMC 895, 898; 
ALChB 229; ALA 672; ALEA 7; 
ALC 716: ALB 257: ALBRAM 414; 
ALCe 51; ALFC 173; ALIFO 80; 
ALLOc 86-87; ALLOr 110-111; 
ALLR 509; cf. ALN 34; ALP 271; 
ASLEF 718/537les meules” 984; ALRR - Munt. Dobr. pl. 167

Dobr.pl
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chestiunii
MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Țepușe (la sanie)
„pieux (du 
traîneau)”

Țintar „barre de fer à 
trous qui sert à

828 67 ALRII s. n. 357; ALRM11 s. n. 239;
NALR - Olt. pl. 109; ALRR - Mar. 
pl. LXVII; ALRR - Munt. Dobr. 666;
cf. AIS 1220a; cf. ALEA 149

fabriquer des 
clous”

[2523] 243 NALR-Olt. pl. 140-141; ALRR- 
Mar. pl. XC; ALRR - Munt. Dobr. pl.
178

Uluc ..buse”

Uluc sterp „buse de

[2409] NALR - Olt pl. 127; ALRR - Mar. 
957; ALRR - Munt. Dobr. pl. 162;
ALB 458; cf. ALLR 439

déchargement”

Urdiniș „entrée, trou

[2460] 226 NALR-Olt. pl. 131-132; ALRR- 
Mar. pl. LXXXV; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 168; cf. ALLR 439

de vol”

(Oaie) urmăretică
„brebis qui reste

[2194] 188 NALR-Olt. pl. 114; ALRR-Mar. pl. 
LXVIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 91; 
ALEA 629

toujours en queue 
du troupeau”

Urs „grosse pince de

894 133 NALR - Olt 807; ALRR - Mar. pl. 
LXXX1I; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
155-156

forgeron”

Uruioc .,1a perte 
(extrémité de la 
chaîne qu’on ne

912 151 ALR II s. n. 543; ALRM II s. n. 362; 
NALR-Olt pl. 141; ALRR-Mar. 
1014; ALRR - Munt. Dobr. pl. 179

peut plus tisser)”

(Porumbul) urzește 
„(le maïs) noue

[2276] 203 NALR - Olt 741 ; ALRR - Mar. 906;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 121

(phase ultérieure)” 783 22 NALR - Olt. 602; ALRR - Munt Dobr.
606

Usuc „(laine en) 
suint”

Val (de pânză)

[2375] 220 ALR II s. n. 431; NALR - Olt. pl. 125; 
ALRR - Mar. pl. LXXXI; ALRR - 
Munt. Dobr. pl. 151; ALL 315; 
ALMC 1222

„pièce (de toile 
enroulé)”

Vasul (în care se 
încheagă laptele) 
„récipient (où l’on

862 101 ALR n s. n. 489; ALRM II s. n. 316; 
NALR - Olt 742; ALRR - Mar. pl. 
LXXIV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
121-122; cf. ALF 1917; cf. ALMC 
869

fait coaguler le 
lait)”

Văratic (les sens du

[2343] 214 ALR II s. n. 414; ALRM II s. n. 273; 
NALR - Olt. 781 ; ALRR - Mar. pl. 
LXXIX; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
142; ALF 255; AIS 1210; ALC 368; 
ALFCO 325

mot văratic) [2398] 223 NALR - Olt. 815; ALRR - Mar. 948;
ALRR - Munt. Dobr. pl. 158-159

Vărsat „clavelée” 899 138 . NALR - Olt pl. 125; ALRR - Mar. pl. 
LXXX1I; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
157; cf. ALF suppl.; AIS 1073*; cf. 
ALG 415; ALC 1259; ALFCo 341

Vătale „battant”

Vătui1 „(chevreau)

[2254] 199 ALR U s. n. 475; ALRM 11 s. n. 303;
NALR - Olt pl. 119; ALRR - Mar. 
pl. LXXIH; ALRR - Munt Dobr. pl. 
111; ALRR - Bas. Bucov. TranSn. 
171; AIS 1513*

antenais”

Vătui2 (les sens du

[2286] 204 NALR - Olt 749; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR — Munt. Dobr. 670

mot vătui)

Vătuie1 „(chevrette)

[2287] 204 NALR - Olt. 750; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 124- 
125; AIS 521*

antenaise”

Vătuie" (les sens du

[2288] 204 NALR - Olt 751 ; ALRR - Mar. pl.
LXXV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 125

mot vătuie)

a) Vântur (vinul), 
b) Pritocesc a), b)

[2289] 204 NALR-Olt 752; ALRR-Mar. pl. LXXV; 
ALRR-Munt Dobr. pl. 125-126

Je soutire (le vin 834 73 ALR 11 s. n. 146; NALR - Olt 676, pl. 
113; cf. ALRR — Munt. Dobr. pl. 79- 
80, 82; AU A 919; ASLEF 832

Titlul hărții Nr. hărții/ 
chestiunii 

MN

Pag. Corespondențe cu atlasele 
lingvisticeromânești și romanice

Vânturătoare
„criblcusc, tarare” [2050] 160 ALR U s. n. 82; ALRM II s. n. 60; 

NALR-Olt. 621; ALRR-Munt. ' 
Dobr. 623; ALM 895; ALF 1353; AIS 
1480*; ALA 96; ALMC 1015; ALB 
457,459; ALFC 307; ALIFO 193; 
ALJA 348-349; ALLR 598; ALN 
167; ALP 377,379

Vârtej „pièce mobile
de l’avant-train du 
char”

813 52 ALR II s. n. 343; ALRM II s. n. 226;
NALR - Olt pl. 108; ALRR - Munt.
Dobr. 654; ALM 977; ALL 170; ALG 
369; cf. ALJA 840

Verigi „viroles de 
fixation”

[2444] 230 NALR - Olt pl. 130; ALRR - Mar. pl. 
L XXXIV; ALRR — Munt. Dobr. pl. 
166

Vermorel
„pulvérisateur”

[2158] 180 ALR II s. n. 228; ALRM 11 s. n. 156; 
NALR - Olt. 670; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 76

Veșcă’
„emplacement des 
meules”

[2455] 232 NALR - Olt pl. 131 ; ALRR - Mar.
986; ALRR —Munt. Dobr. pl. 167

Veșcă2 „écran
circulaire en bois
qui entoure les 
meules”

[2456] 232 NALR-Olt.pl. 131; ALRR-Mar.
987; ALRR — Munt. Dobr. pl. 167

Vier1,2 a) „gardien
(d’une) vigne”, b) 
„vigneron”

833 72 NALR - Olt 669, pl. 112;; ALRR -
Munt Dobr. pl. 75; ALF 1742

Vinaț (les sens du 
mot vinaf)

[2160] 181 NALR - Olt. pl. 112; ALRR - Munt.
Dobr. pl. 77

Viță sălbatică „vigne
vierge” [2130] 173 NALR - Olt. 659; ALRR - Munt. Dobr.

pl. 65; ALB 667
Vițe uscate

„sarments séchés” [2137] 175 NALR - Olt pl. 110; ALRR - Munt. 
Dobr. pl. 68; AIS 1311; cf. ALL 199; 
cf. AUA 892, 895; ALP 655; ASLEF 
826/615

(Oaie) vițoasă
„(brebis) à longue 
laine”

[2379] 221 NALR - Olt. 800; ALRR - Mar. 941 ;
ALRR — Munt. Dobr. pl. 152

Voștină „pied de 
cire”

[2217] 194 NALR - Olt. pl. 117; ALRR - Mar. pl. 
LXXI; ALRR - Munt. Dobr. pl. 97; 
ALRR — Bas. Bucov. Transn. 130

Vraf (de grâu) „tas
(de blé)”

801 40 ALR II s. n. 139; NALR - Olt pl. 104; 
ALRR - Mar. pl. LXIII; ALRR - 
Munt. Dobr. 625; AIS 1478; ALIFO 
176; cf. ALLR 569; ALN 96

Vrană „bonde” 838 77 NALR - Olt 682; ALRR - Munt. Dobr. 
pl. 84; ALRR — Bas. Bucov. Transn.
pl. 31; AIS 1327*; ALL 216*; ALMC 
1062; ALCe 737; ALFC 364; ALIFO 
224*; ASLEF 832, 845. 843/630

Zaplăt „tablette
d’assemblage du 
fond (du tonneau)”

[2499] 238 NALR - Olt. pl. 138; ALRR - Mar. pl. 
LXXXVni; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
173

Zară „petit-lait” 887 126 NALR - Olt pl. 124; ALRR - Mar. 
934; ALRR—Munt Dobr. pl. 146; 
ALF 1065; AIS 1208*; ALL 393; 
ALG 753; ALMC 1091

Zăcătoare „couve” [2175] 184 NALR - Olt 680; ALRR - Munt. Dobr. 
83; ALF 1529; AIS 1319; ALL 206, 
209; ALG 500, cf. 324; ALEA 205; 
ALC 403; ALS 43; ALB 702; ALFC 
348; cf. ALIFO 236; AUA 901; 
ASLEF 821/611

(Piatră) zăcătoare
,meule gisante”

[2429] 229 NALR - Olt pl. 128; ALRR - Mar. pl. 
LXXXIII; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
164; AUA 374

Zăgaz „barrage,
batardeau” [2402] 225 NALR - Olt pl. 126; ALRR - Mar.

950; ALRR - Munt Dobr. pl. 161
Zgârci „raclette

(pour surfaces 
concaves)”

[2493] 237 NALR - Olt pl. 137-138; ALRR - 
Mar. 1001; ALRR - Munt Dobr. pl. 
171-172

Zidar .maçon” 908 147 ALR II220; NALR - Olt pl. 133;
ALRR - Mar. pl. LXXXVIII; ALRR
- Munt Dobr. pl: 174; ALF 791; AIS 
221*, 244*; ALMC 1739; ALA 1001;
ALC 1049. cf. 967

Zimți „aspérités
(meule piquée)” [2470] 237 NALR-Olt pl. 132-133; ALRR- 

Mar. 991; ALRR - Munt. Dobr. pl. 
169



ABREVIERI

A. ABREVIERI UTILIZATE IN HĂRȚI B. ATLASE LINGVISTICE ROMÂNEȘTI ȘI ROMANICE

[a.] formă articulată
[acuz.] acuzativ
[adj.] adjectiv
[adv.] adverb
[AL] formă rostită repede (allegro)
[B] așa zic bătrânii
[col.] colectiv
[cond ] condițional
[conj.] conjunctiv
[f.] feminin
[F] așa zic femeile
[gen.] genitiv
[ger.] gerunziu
[imper., imperat.] imperativ
[imperf.] imperfect
[imper. neg., imperat neg.] imperativ negativ
[ind.] indicativ
[inf.] infinitiv
[L] formă rostită rar (lento)
[m.] masculin
[m. m. c. p., m. m. c. perf.] mai mult ca 

perfect
[n.] neutru
[part] participiu
[perf. c.] perfect compus
[perf. s., pf. s.] perfect simplu
[pl.] plural
[pla.] plural articulat
[plf. ] plural feminin
[pini.] plural masculin
[plna.] plural nearticulat
[plt.] plurale tantum
[prez.] prezent
[R] formă recentă
[s.] substantiv
[sg.] singular
[sga.] singular articulat
[sgf.J singular feminin
[sgm.] singular masculin
[sgna.] singular nearticulat
[sgt.] singulare tantum
[sil.] silabă(c)
[T] așa zic tinerii
[V] formă veche
[viit] viitor
[voc.] vocativ
[1]. [2], [3] arată 

persoana l, a Il-a, a IlI-a singular
[4], [5], [6] arată 

persoana I, a Il-a, a IlI-a plural

WLAD = O. Weigand, Linguistischer Atlas 
des daconimanisches Sprachgebietes, 
Leipzig, 1909

ALM = Atlasul lingvistic moldovenesc, vol. I, 
partea I, Fonetica, de Rubin Udler; partea 
II, Fonetica, de Rubin Udler, Morfologia, 
de Vasile Melnic, Chișinău, 1968; vol. II, 
partea I, Lexicul, de Victor Komamițki, 
Chișinău, 1971 ; partea II, Lexicul, de 
Vasile Melnic și Vasile Pavel, Chișinău, 
1973

ALRI = S. Pop, Atlasul lingvistic român, 
partea I, vol. I, Cluj, 1938; vol. O,
Sibiu - Leipzig, 1940

AI R H = E. Petrovici, Atlasul lingvistic 
român, partea a Il-a, vol. I, 
Sibiu - Leipzig, 1940

ALR II s. n. = E. Petrovici, Atlasul lingvistic 
român, partea a U-a, serie nouă, redactor 
principal L Pătruț, vol. I-VII. [București], 
1956-1972

AT RM I = S. Pop, Micul atlas lingvistic 
român, partea I, vol. I, Cluj, 1938; vol. IL 
Sibiu - Leipzig, 1942

aï RM H = E. Petrovici, Micul atlas lingvistic 
român, partea a IT-a, vol. I, 
Sibiu—Leipzig, 1940

ALRMII s. n. = E. Petrovici, Micul atlas 
lingvistic român, partea a Il-a, serie nouă, 
redactor principal: I. Pătruț, vot I—TV, 
[București], 1956-1981

ALRR - Bas. Bucov. Transn. - Vasile Pavel, 
Atlasul lingvistic român pe regiuni. 
Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistrie, 
voi. L-VI Chișinău, 1993-2003

ALRR - Mar. = Atlasul lingvistic român pe 
regiuni -Maramureș, vol. L4V, de Petru 
Neiescu, Grigorc Rusu, Ionel Stan, 
[București], 1969-1973

ALRR - Munt. Dobr. = Atlasul lingvistic 
român pe regiuni — Muntenia și Dobrogea, 
vol. I—V, de Teofil Teaha, Mihai Conțiu, 
Ion Ionică, Paul Lăzărescu, Bogdan 
Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae 
Saramandu, Magdalena Vulpe, București, 
1996-2007

N ALR - Olt. « Noul Atlas lingvistic român pe 
regiuni - Oltenia, întocmit, sub conducerea 
lui Boris Cazacu, de Teofil Teaha, Ion 
Ionică și V. Rusu, vol. L-V, 1967-1984

AÏS = K.. Jaberg und J. Jud, Sprach- und 
Sachatlas Italiens und der Südschwei:, voi. 
1—Vili, Zofingen, 1928-1940; Index, Bem,' 
1960

ALA = A. Griera, Atlas lingüistic d’Andorra, 
Andorra, 1960

ALAL = Jean-Claude Potte, Atlas linguistique 
et etnographique de l’Auvergne et de 
Limousin, I—111, Paris, CNRS, 1975—1992

AT R = Gérard Taverdet, Atlas linguistique et 
etnographique de Bourgogne, I—III, Paris, 
CNRS, 1975-1980

ALBRAM = Gabriel Guillaume et Jean Paul 
Chauveau, Atlas linguistique et 
etnographique de la Bretagne romane, de 
l’Anjou et du Maine (atlas linguistique 
armoricain), I—II, Paris, CNRS, 1975—1983

ALC = A. Griera, Atlas lingüistic de 
Catalunya, vol. I-V, (1923-1939); vol. 
VI-X, (1962-1964) Barcelona

ALCe = Pierrette Dubuisson, Atlas 
linguistique et etnographique du Centre,
I-m, Paris, CNRS, 1971-1982

ALChB “ H. Bourcelot, Atlas linguistique et 
ethnographique de la Champagne et de la 
Brie, I-m, Paris, CNRS, 1966-1978

ALEA = M. Alvar, A. Llórente y G. Salvador, 
Atlas lingüístico y etnográfico de 
Andalucía, I-Vl, Granada, 1968-1973

ALF = J. Gilliéron et E. Edmont, JfZas 
linguistique de la France, fase. 1—35, Paris, 
1902-1910

ALFCo = J. Gilliéron et E. Edmont, Atlas 
linguistique de la France. Corse, 4 fase., 
Paris, 1914-1915

ALG = J. Séguy et collab., Atlas linguistique 
et ethnographique de,la Gascogne, vol. I, 
Toulouse, CNRS, 1954-1972

ALIFO = Marie-Rose Simoni-Aurembou, 
Atlas linguistique et etnographique de 
l'Île-de-France et de l'Orléanais, I—H, 
Paris, CNRS, 1973-1978.

ALJA = Jean-Baptiste et Gaston Tuaillon, 
Atlas linguistique et etnographique du Jura 
et dea Alpes du Nord (francoprovençal 
central), I-IH, Paris, CNRS, 1971-1978

ALL = P. Gardette et collab., Allas 
linguistique et ethnographique du 
Lyonnais, I—V, Lyon, CNRS, 1950—1976

ALLOc = Xavier Ravier, avec la collaboration 
de Jaques Boisgontier, Ernest Nègre, Atlas 
linguistique et etnographique du 
Languedoc occidental, I—IV, Pans, CNRS, 
1978-1986

ALLOr = Jaques Boisgontier, avec la 
collaboration de Jean-Marie Petit, Atlas 
linguistique et etnographique de 
Languedoc oriental, I—III, Pans, CNRS, 
1981-1984

ALLR = Jean Lanher, Alain Litaize et Jean 
Richard, Atlas linguistique et 
etnographique de la Lorraine romane, 
1-IV, Paris, CNRS, 1979—1988

ALMC = P. Nauton, Atlas linguistique et 
ethnographique du Massif Central, 
vol. I—III, Paris, 1957-1961

ALN = Patrice Brasseur, Atlas linguistique et 
etnographique normand, I—III, Paris, 
CNRS, 1980-1984

ALO = Geneviève Massignon et Brigitte 
Horiot, Atlas linguistique et etnographique 
de l’Ouest (Poitou, Atmis, Saintonge, 
Angoumois), I—III, Paris, CNRS, 
1971-1983

ALP = Jean-Claude Bouvier et Claude Martel, 
Atlas linguistique et etnographique de la 
Provence, I-m, Paris, CNRS, 1975-1986

ALPI = Atlas lingüístico de la Península 
Ibérica, I. Fonética, 1, Madrid, 1962

ALPO = Henri Guiter, Atlas linguistique des 
Pyrénées Orientales, Paris, CNRS, 1965

ALS = Benvenuto Terracini e Temistocle 
Franceschi (a cura di), Sàggio c/t un Atlante 
lingüístico délia Sardegna, Tormo, 1964

ASLEF = Giovan Battista Pellegrini et collab., 
Atlante storico-linguistico etnográfico 
friulano, I-1V, Padova - Udine, 1972-1986

ALW = J. Haust et collab., Atlas linguistique 
de la Wallonie. I—IV, Liège, 1953—1976





INDICELE ALFABETIC AL TERMENILOR CUPRINȘI ÎN HĂRȚI

A

a, v. aia 
abate (a **•) 877; ~ vorba 905 
abia 830
abțigui (a ~) 834; apțigui (a ~) 834; 

apțugui (a ~) 834
ac 859; ~ Zz/ng 859 
acas, v. acasă 
acasă 788, 875, 876, 879, 881, 889, 901;

v. sparge', acas 901 
acătăria 895 
a că (a (a «se» ~), v. agăța 
aci, v. aici 
acia, v. aici 
acolo 768, 833, 881,911; colo 836 
acoperiș 875, 876; ~ Ia pălancălla 

strungăJla șopru 876; ~z/Z strungarilor! 
șoprului 876; acuperiș 876 

acoperit 875, 876 
acoperită 804; v. stână 
acreală 837 
acri (a «se» ~) 834, 837 
acrit; v. lapte 
acru 888; v. lapte 
acu, v. acuma 
acuma 773,793,794, 839,845; acu 833 
acuperămâmt; ~ul de la stână 876;

acuperemânt 876 
acuperemânt, v. acuperământ 
acuperiș, v. acoperiș 
acuș 785,793; acușa 793
acușa, v. acu^
adăoară, v. prosămăna, sămăna; daoară, 

v. sapă', (a) dăoara 781; v. pune', a 
dăoară, v. pune', a doara, v. sămăna', a 
dooara, v. pune', a dooară, v. semăna 

adăpost 876, 880 
aducătură; aducătura de apă 767 
aduce (a 782, 800, 881, 884, 914 
aduna (a «se» ~) 852, 878; ~ la un loc

872; ~ oile 872; zie ~i, v. bât 
adunat, v. grâu 
adunătoare, v. cui 
adunătură 800 
afară 832, 837, 880, 895 
afânat 767, v. pământ 
agăfa (a «se» ~) 790; acăfa (a «se» ~)

883, 914; de ~t, v. lemn, prepeleac, 
stâlp 

ai 849; v. ăla 
aia 782, 787, 825, 834, 837, 840, 844,

846, 858, 861, 872, 885, 887, 894, 
896, 900, 904, 907; v. ăla, iarbă, 
podină, urzică’, a 846; v. lână, 
măzărică, muscă, jireadă; ale(a) [pl.] 
777, 822, 831, 834, 836, 852, 864; v. 
cupă, musculiță, pilă, oaie, poală, 
vișeu; ăle [pl.] 875; v. ăla, cruce 

aicea, v. aici 
aici 792, 805, 781, 875; aci, v. /z; acia, 

v. ți, zuis; aicea 769
Ajun-, ~ul lui Crăciun 901; v. seară 
ajuta (a 866, 877 
ajutor 823, 877; ~ Zzz păcurar 877; v. om 
al, v. ăla 
alalalte [pl.] 894 
alălălt 874 
aZb 844; v. spurc 
albă 837; v. bubiță 
albeață’, v. prinde 
albi (a 794 
albină 841; v. buiede, busuioc, duruiete, 

iarbă, piuă, urzică, vierme
alcum 782,896
aldan 845; a fi lăsată de ~, v. fi’, aldani 

845, hăldan(i) 845, (hjoldani 845, 
năldani 845

aldani, v. aldan 
ale(a) [pl.], v. aia 
alege (a ~) 786, 872, 881, 889, 901; ~ 

oile (stâna) 901; ~ oile-n brânză 872 
alerga (a 893
ales 800; ~ul oilor 901; V. vin
Almaj 925

almintrelea 796
alt 834, 866, 883; v. trece; alții [pl.] 790,

798, 800, 806, 829, 860 
alta, v. aZtă 
altă 830, 843, 866, 878, 891; - ceva

834; alta 780, 866 
altfel 994,999 
altmintărea 767 
altui (a «se» ~) 872 
alțar, V. arțar 
alții [pl.], v. alt 
aluminiu 885 
alun; v. bât 
alunga (a ~) 869 
amărunt; de-a ~ul 807 
amestecat 797; V. grâu, ovăz, zer;

mestecat 790, 797; ~ cu secară 797; 
v. grâu, pământ, zer

amestecător 889; mestecător 889 
amnar 805; — la/de la coasă 805; —zzZ

coasei 805 
amnări (a ~) 805 
amnărită 805 
amunca; mai ~ 885 
an 769, 771, 899; v. doi, noaten; mai ~

769; v. mieZ;
Andrei 872 
animal 804 
Anița; ~ cu Ion, v. Ion 
antitrupiță 807 
antras 900 
anumit 912 
aparține (a ~) 856 
apă 837, 844; în/la ~ 847; 
apărare; v. șopron 
apărătoare; ~ de vânt 803 
apărător 803 
apleca (a «se» ~) 865; — la supt/să sugă

865 
aplecătoare, plecătoare 864, 866 
aplecător 866; v.face 
apoi 801 
aprinde (a ~) 844 
aprindere 900; — de/la pulpă 900 
aprins, v. gunoi 
aproape 785 
apropia (a se ~); ~ de copt 785 
apțigui (a ~), v. abțigui 
apțugui (a ~), v. abțigui 
ar 774 
ara (a «se» ~) 767, 769, 770, 771-773,

774, 779, 796; ~ ca în gar 767; ~ grâ- 
neștea/giâniștea (în ogor, în miriște, 
meriștea) 773; ~ horom 780; ~ în cea 
780; ~ în/pre hais/hăis hois 780; ~ zh 
hotjrum) 780; — în lături 780; — în/la/ 
pre/mijloc 780; ~ zh/Za slog 780; — în 
stu 780; ~ în turuc 780; ~ la răzor 780; 
~ în (elină 772, 773; ~ nou 769; ~ (o) 
țelină/țelna 772; — pârlogul 769, 772; 
v. limbă

arac 830; (h)arag 878, 883
arag, v. arac 
Arangă 847 
arat 769; ~ zn mijloc (în stu) 780 
arată 769
arăni (a ~); de/pentru ~t, V. bun, ovăz; 

răni (a ~); pentru ~t 790
arătură 767, 769; — zn cea 780; — z'n/pre 

mijloc 780; — nozză 769; — din nou 
769; v. mijloc

arde (a «se» 192, 900; — năinte de 
timp 792

are, v. arie 
areți [pl.] 901; Areții 901; v. slobozi 
Areții, v. areți
arie 199,901; are 199
ari tac, v. ori tac 
arită, v. oritac 
arităc, v. oritac 
armă 806 
armurare 900 
Ameac 877 
arpie 915

ars 792, 794; prea ~ 794; ~ de copt 794;
~ de soare 792

ars oare 900 
arszzrâ 899, 900 
arțar 856; alțar 856; ațar 856; harțar

856; hârțar 856 
arunca (a ~) 909 
ascuțiș; ~ul săpii 777 
ascuțit 806, 808, 906; ~mZ de la

sapă/sapei 777 
ascuțitoare 906 
asoția (a «se» ~) 872 
asoțiație 2139; z?z ~ 873; soțiație 873 
astrânge (a «se»872 
asrrucat 875 
astrucămâmt 876 
astupa (a ~) 899 
asudoare 899 
așa 769, 774, 793, 796, 797, 833, 850,

853, 862, 884, 893,895 
așeza (a «se» 111, 792 
aștea [pl.] 779, 846, 897 
așternut 802; ~ de paie 802 
aștia [pl.], v. ăi/a
atârna (a ~) 837 
atâtea [pl] 850 
atâția [pl.] 782 
attmcea, v. atunci 
atunci 767,785,792, 842, 861, 887, 901;

atuncea 782,785 
ațar, v. arțar 
ață 803, 830, 831, 860; ~ de la vie (de la

viță) 830 
ausdraităr 800 
auștoc 813; ouștoc 813 
avea (a 767, 769, 779, 782, 784, 794,

795, 800, 805, 806, 815, 826, 827,
833, 835, 843, 844, 845, 846, 861,
866, 873, 875, 876, 877, 878, 879,
885, 889, 890, 897-899, 900, 906; ~ 
al spurcat 900; ~ foc 900; ~ băgat 
833; ~ boamba măruntă 792; ~ nume 
803,877,906;-pui 782

Jvn’zn 847

Ă

5zȚî7] [pl.], v. âZa 
ăialanți [pl.] 841 
ăl, v. ăZa 
âZa 766, 786, 795, 800, 832, 837, 843,

854, 856, 877, 879, 889, 898, 911; 
bâtul v. bât; al 834; — mic 893; ~ 
rău 800; ~ iczzri 849; ~ spurcat 900; v. 
avea, ciopor, dric, fier, fus, grâu, lac, 
lemn, șfredel, Timiș; ala 779, 833, 837, 
853, 909; ăl 782, 822, 849; ~ de după 
cap 826; ~ năbun 887; v. bucluc, grâu, 
gunoi, maț, pământ, pics, stau(l); el, v. 
grâu, gunoi; ai [pl.]; de v. berbece, 
cipor, săpoi, scaun, scăunuț, tul eu; aia 
[pl.] 796; ăz [pl.] 781; v. par, șfredel; 
ăia [pl.] 831,833,864; v. copil;

ăle [pl.], v. aia 
ămblare, v. umblare 
orii [pl.], v. arie 
ăsta 805; aștia [pl.] 808

B

babă 786, 857, 858; baba nădușită 844 
babiță 786, 806 
balancă, v. palanca 
balmăj 886 
balot 849
baltă 847; în - 847 
ban; v. crește, da, fi 
banc 912 
baptă 806 
bară 847; — de murat cânipa 847 
barb; ~ul berzei 906 
barbă; barba berzei 906; barba de la 

bardă 906; barbe [pl.] de berzi 906 
barbe [pl.], v. barbă 
barbore, v. barbur 

barbur; ~ul berzei 906; barbare 906; — 
la bardă 906; barbore 906

barbară 906; barbura de la bardă 906 
barbure, v. barbur 
bardă 906; barda mai lată 906; v. barb, 

barbă, barbur, gură, pană, tăiș, vârf 
basmatec, v. bezmetic 
baș 860, 871 
batcă 818, 874 
bate (a ~) 799, 876, 887, 896; a ~ la 

măsea/la măseauă/la mijloc/la vârf 
805; a — larga 893, 895; a — marginal 
marginile 893; a ~ par 847; lemn 
pentru bătut coasa, v. lemn; lemnul 
de bătut coasa, v. lemn; scamn de bă
tut coasa, v. scaun; bată-l fconj. prez. 
3) norocul/ploaia 859

bă [interj.], v. bea 
băbaroanță 786 
băbos; v. cucuruz 
băga (a «se» ~) 795, 801, 805, 812, 834, 

843, 847, 852, 858, 861, 889, 893, 
905, 906, 914; ~ în/la brânză 872; ~ 
în măsură 872; — oile la rând 872; — 
(oile) în sat 901

băgat 812; v. avea; 
băgată 806, 828; brânză ~ în urdă 886 
Băla 868
Bălăsână 847 
bălegar 766; — putred 766; băligar 766 
băliga (a «se» ~) 891 
băligar, v. bălegar 
bănuț; cu ~ 784; v.fi 
bărbătuș 857 
bărbos 889 
bărduță 907; — mică 907 , 
bășca 881; de-a — 881 
bășici [pl.]; — pă ficat 897; bișâci [pl.] 

900
bătătariță; mai ~ 893 
bătătamică 893, 895 
bătătamiță 893 
bdiător; ~ la strungă 877 
bătătoriță 895 
băteală 806 850; v. picior 
bătrână 769; v. fus, livadă, felină 
bătut 801 
bătută 806 
băț 195 
bândar, v.pândar 
bâr [interj.] 866, 868, 869; ~ oaie (oița) 

868, 869; v. ne; br(rrr) 869; bră 
[interj.] 869; bârc [interj.] 869; barcă 
[interj.] 868; brti 868 

bârc [s.] 870, 878 
bârc, v. bâr 
bârcaș 873; brâcaș 873 
bârcă [interj.], v. bâr 
bârcer 879, 889; brueer 889 
Bărjast 768 
bârlog, v.părlog 
bârfă 807
Bârzava 847; o bârzavă de apă 847 
bârzavă, v. Bdrzava 
bârzob, v. hârzob 
bârzoc, v. hârzob 
bât 795, 808, 2226, 852, 853, 854, 856, 

859, 860, 878; ~ cu dungi 878; - de 
alun 919; ~ de/la loitră 819; — de 
năstăvit 860; — de strâns 860; —zzZ 
ițelor 856; ~ul de la ițe 856; ~z/Z de 
ținut ițele 856;

bâtă 856; bâte [pl.] 803, 804, 846; - de 
adunat 852; ~ z/e vârtelniță 852; — la 
cruce (vârtelniță) 852; ~ z/e jintuit 
889; ~ lungi de la loitră; ~ mici de 
cânepă 846; ~Ze de la vârteniță 852; 
bâți [pl.]; bâ/zz de la loitră 819

bâre [pl.], v. bât 
bâtișor 859 
bătrân 847, 900; v. ogor 
bați [pl.], v. bzfr 
bzzză 836; ~ de vin 836; bâza vinului 

836; bâze de ale mici 836; bâze de 
beție 836



XXX bâzăuță 836 
bâzulișcă 836 
bâzuliță 836 
bâzuță 836 
be [inteij.], v. bea 
bea (a ~) 885 
¿ea [interj.] 867; ~ hăihnăi (oaie) 869;

¿ă 867; ¿e 867; ¿e oaie 869; v. fdc,

bedreac, v. bedreag
bedreag 902; bedreac 902; bedreang 

902
bedreang v, bedreac
Bega 847
behehe [interj.] 867 
beli (a ~) 879, 913; ¿zZz (a 913 
belitoare 879
berbec 863, 881; berbece 863; ~ târziu 

863; ~ de-ai târzii 863;
berbece, v. berbec 
berbecuț 863 
Berecsău 847 
beri iță 827 
bemiț 823 
bemiță 823 
besmet, v. bezmetic 
besmetic, v. bezmetic 
bețică; v. bâză, muscă 
beție 836; v. muscă, musculiță 
bezmetic 843; v. stup; basmatec 843; 

besmet 843; besmetic 843; bismatic 
843; bizmatic 843; desmetic 843;

bibiron 866
bicău 790; ~ de fân 790 
bichiș; v.fân, ovăz 
bichiță 79Q; ~ cu ovăs 790 
bici 808; zbici 808, 869 
bidonaș 885
Bighei 847; la ~ul al bătrân 847 
Bihor 840
bihoreni [pl.] 802

. ¿ZZz (a ~), v. beli
bine 767, 779, 782, 834, 861, 886; v. 

lucra, mâna, merge
binișeni [pl.] 884 
birniță 821 
bismatic, V. bezmetic 
bișâci [pl.], v. bășici 
bișeu, v. vișeu 
bitangă 893,895 
biță, v. miță 
bizar, v. vizăr 
bizmatic, v. bezmetic 
blană 795 
blănuță 857, 858 
blăstămată 893, 895, 896; v. oaie 
blândă 894
¿Zeau 811 
blid39Q 
bloj 795; bloș 795 
bloș, v. bloj 
blotoci (a ~) 834

■boabă 786, 792; v. crește, da, face, fi, 
glod, zămisli; boambă 782, 784, 785, 
792, 794, 797, 801, 868; ~ seacă 792; 
v. avea, da, crește, face, grămadă, ieși, 
ivi, întări, jireadă, rămâne, strânge, 
ștulete

boală; ~ de pulpă90Q; ~ de unger 900 
boambă, v. boabă 
boală, v. botă 
bob; v. da, crește, face, prinde 
bobir, v.pobir
boboloș 886; ~ de coleașă 886 
boboti (a «se» ~) 900 
bobotit 900
¿ac 813
bocal 884, 885 
bocan; ~ de coleșă 886 
bocșă 810, 811,812 
¿ogar 788
Bogăltin 775,776,795 
boghe 788,799, 802, 803; v. pat 
boitor 877
bolândă 896 
¿oZd 805 
boldoacă 847 
bolovan 770; ~i de pământ 770 
bolovănos 770 
bop, v. bob; v. prinde 
borcan 884

borceag 790; v. ovăz 
bord 770; borț 770; zbord 770; borz 767,

769; ¿urz 886 
bordon 770 
bordoros 770 
bordos 770; borzqs 770; zbordos 770 
borț, v. bord 
Boruga 847 
borz, v. bord 
bosâioc, v. busuioc 
bot 899 
botă 856; ~ la brâgle 856; boată 803,

856 
botei 870; boteu 870, 871, 894; ~ mare

871
boteu, v. botei 
bou 780, 825, 826, 827, 886 
boxă; ~ din scânduri 881 
bozaică 834 
br [nteij.], v. ¿dr 
¿rfrrj [inteij.], v. bâr 
brant; v. căpăta 
bratiște 779 
braț 788, 805, 831 
¿razda 769, 780; breazdă 779, 780;

breazda de ța mijloc 780; breazda din 
hăis 780; breazda de la capăt 779; v. 
coamă, impreunătură, rea 

bră, v. bâr 
brăciră; ~ de pământ 774 
brățară 817; brățare 805, 827; v. coadă 
brățare, v. brățară 
brăzdare 780 
brâcaș, v. bârcaș 
brâglar 856 
brâgle [pl.] 856; v. botă 
brânză 834, 866, 886, 888; ~ băgată în

urdă 886; v. alege, băga, bruș, cârpă, 
ches, cocoloș, coleșă, dărab, face, 
gâscă, loptă, mandră, mămăligă, 
prepeleac 

breabăn 826 
breazdă, v. brazdă 
brezda (a ~) 780;
brezdat 780; ~ în mijloc 780 
brezdătură 774, 780; ~ în stu 780; ~ pre

mijloc 780 
brice 906 
briptă 811 
broască 807 
bru, v. bâr 
brucă 852 
brucer, v. bârcer 
bruci [pl.] 852 
bruș 767, 770, 886; buș 770, 886; ~ cu

brânză 886; ~ de coleșă (cu brânză) 
886; ~ de imală 886; ~ de mandră 
886; ~ de pământ 770; buși [pl.] 770; 
~ gruș 770

brușos 767 
buba (a 899 
bubat 899 
bubată 899 
¿u6ă 898; buba oilor, bube [plt.] 899 
bube [plt.], v. bubă 
bubiță; bubițe albe 899 
bucată 774,845, 848;
bucate [pl.] 795; v. livadă 
Bucălaia ~, v. bucal ai e 
bucălaie 868; Bucălaia 868 
buce, v. bucea 
bucea 811; buce 812; ~ de/de la leucă

2313; buceauă 810, 812; bucie 817 
bticeauă, v. bucea 
bucem, v. bucium 
bucie, v. bucea 
bucim, v. bucium 
bucime, v. bucium 
bucium 806, 829, 854, 902, 905; ~ de 

cioplit 902; ~ de/la/de la vie 829; ~ 
micuț 806; ~ul de la coasă 806;
de nicovală 806; ~ul de viță 829; v. 
cerc; buciumele de la nicovală 806; 
buciumele de la vie 829; buciumele 
viei 829; buciumi de/de la vie 829; 
bucem 829, 854; ~ de cioplit 902; 
bucim 806, 829, 902; ~ de nicovală 
806; bucime 829; buciume 806, 829, 
840, 854, 902, 914; ~ cu cracuri 854; 
~ de cioplit 902; ~ de vie 829; v. 
lingură, sfredel 

buciume, v. bucium 
bucliuc, v. bucluc 
bucliug, v. bucluc 
bucluc 766; bucliuc 766; ~ de ăl

putred/putred 766; bucliug 766 
Bucovina 804, 884 
bucșă 810, 811; ~ de la leucă 817 
bucșeală 810 
budac9tYl 
budigane 840; budugane 840; ~ de stup

840 
budugane, v. budigane 
budur(o)aie 840 
budurău 840 
buduroi 840 
budurucă, v. buturugă 
budurugă, v. buturugă 
bugeac 771 
buhănos, v. pământ 
biu (a ~) 782 
buiede 771, 844, 882; de albină 844; —

de/pentru stup(i) 844; ~ mirositoare 
844; ~ care merusă 844; ~a stupului 
844;

buldur 770; 
buleia (a ~) 832 
bulfeu 827 
bulgăre 770; 
bumbac 860 
bun 766, 782, 783-785; 792, 800, 834,

893; ~ copt 794; ~ secerat 793; v. cu
lege, frige, grâu, pământ 

bună 774, 846, 894,906; v. oaie 
buncăr 770 
¿uragă, v. buraică 
buraică 792; buragă 792; v. pârjolit 
bură 792 
burcă 795 
burghie, v. burghiu 
burghiu 905; ~ pântru tulaț 905; burghie

811,905;-mied 905 
buric 780 
burtă 891, 892; ciuin/din ~ 791;
¿unriem [pl.] 768 
burz, v. bord 
busuioc 844; ~ de albini 844; ~ir/ calului

844; 6o5d/oc 844; ~u7 calului 844 
busuiocel 844 
buș, v. bruș 
buși [pl.], v. ¿ru?
¿uz 808
butaș, butuș 810 
¿ute810,811 
butig 884 
butoară 838, 840, 890; ~ de la/la vas

838; ~ de lemn 840; butoara de la vas 
838; butoara vasului 838; v. scaun, 
scăunuț; butori [pl.] 858, 884; v. cioc, 
lingură, scândură, scânduriță 

butoarcă 840 
butoi 839 
butori [pl.], v. butoară 
butrugar 766 
butuc 806, 829, 840, 902, 905; ~ de

cioplit 902; ~uZ de cioplit 902; v.

butug de cioplit 902 
butug, v. butuc 
butulie 885 
butur 808 
buturii; v. scaun 
buturită 858; v. lingură 
buturug 840 
buturugă 840; budurucă 840; budurugă

840 
butuș, v. butaș 
butușeală 810; v. lingură 
buz 886

c
cadă 804
cafer 849; ~e de fuior 849 
caZ 775, 786, 799, 801, 806, 857; ~ de

lemn 902; v. busuioc, v. coadă, dinte, 
ovăz

calQp, v. calup 
calapot, v. calapod 
calăpot, v. calapod 
caldă, v. râsaniță 
calfă, v. corfă

calup 914; calQp 914; călup 914; culup 
914

cam 803, 893 
canată, v. cănată 
cană 885 
cancioc 885, 909; canciog 909; caucioc 

909; cauncioc 909
canciog, v. cancioc 
cântă 884 
cap 779, 826, 829, 841, 852; ~ de/de la 

plug 807; ~ de vie 829; ~uZ de/la/de la 
plug 807; ~zd plugului 807; ~uZ de la 
osier 812; ^n) ^ul locului 779, 811; 
—uZ viei 829; v. ăl, fluture, zăpăcită 

capăt 779, 788, 802, 805, 806, 808, 811, 
889; ~uZ locului/nearat/olzii 779; 
breazdă de la v. brazdă

capeți [pl.] 803, 810, 813, 828 
capra 802, 803, 809, 828, 854, 902; ~ de 

cioplit 902; ~ pentru plug 809; V. 
miel, unghie

captă 914; ~ de căciuli 914; ~ de făcut 
clăbețe 914; căpte [pl.] de clăbețe 
914

car 804, 809, 811, 828; v.fund, pod, vâr
tej

carâmb 812; carâmb 812; cărâmp 2014; 
V. cui

corfă 818, 823; corfele de la loitră 818; 
calfă 818; ~ la loitră 818; corfă 818 

cari 841
carpen 874 
carte 766,833,843,909, 912 
carton 876
casă 799, 804; v. maistor
cauc 885, 889, 890, 909; ~ cu ciur 890; 

~ de lemn 885, 2561; ~ de zidărie 
2561; cauci 890; caug 890; căuc 885, 
909; ~ de moltărit 909

cauci (sg.), v. cauc 
caucioc, v. cancioc 
caug, v. cauc 
cauncioc, v. cancioc 
căciulă 795,914; v. captă, formă 
cădea (a ~) 900 
călaie; ~ de pleu 884 
călapod, v. calapod 
călare, v. cărare; v. merge 
călăpod, v. calapod 
calăpot, v. calapod 
călări 803; v. sta 
călător 856 
călăuză 893, 894, 895; chiliuză 893 
călbază, v. gălhează 
călhăjoasă 897 
călbează, v. gălbează 
călcată, v. cupă 
călcate 788;
călcâi 805; ~ de coasă 805; ~uZ coasei

805
căldare 884, 889 
căldău 847 
căldură 792; v. mâna, strâns 
căloaie 902 
căloi 854,861, 902, 904 
călup, v. calup 
cămară 788, 801; ~ de grâu 801; ~ de 

tulei 788
cămin 780,911 
căminete 911 
cămineț 911 
cănată 884, 885; ~ de pământ 884;

canată 884 
cănuț 786 
căpăluit 775 
căpăta (a ~) 878; ~ brant 900; ~ spurc

900 
cdpdrâz 813, 820, 826; ~uZ locului 779 
căpiată 894, 895; v. oaie 
căpiță 914 
căprăreță 875 
cqpríoará; v. picior 
căproi 854; ~uZ cu cuiul 854; crăpoi 854 
căra (a 809 
cărare 861; călare 861 
cărămbăț 812; v. cur; cărămbete 812 
cărămbete, v. cărămbăț 
cărămizi [pL] 803 
cărămp, v. carâmb, cui 
cărări (a «se» 861 
cărâmb, v. carâmb 



căra mp, v. carâmb 
căricaș 909 
căruț 809 
căruță 809; — cu loirre 813 
căselniță, V. găselniță 
căser, v. chiser 
cășiță 788; — din saci 801 
cătrănită 876 
cătușa 824 
cățel 869 
căuc, v. cauc 
căuș 885, 889; — de pus maldăr 909 
căzan 878 
câlcior 884 
câlț 349 
câmp 875, 879, 880 
Câmpulung Muscel 886 
cănduva 769 
câne 869,877 
cânepă 845-847, 874; - cu măciulie

845; ~ de făcut sămânță 845; ~ de 
iarnă 845; — de sămânță 845; — de 
toamnă 845; — de vară 845; — lăsată 
de/pentru sămânță 845; ~ măruntă 
846; — mică 846; v. hăt, îndruga, mă
nușă; cânipă 846; - mânuntă 846; 
cânipa mică 846; v. bară, mânușă, 
mână 

cânepiște 847; în ~ 847 
cânzpâ, v. cânepă 
cântar 814 
cântări (a «se» ~) 872, 878 
cârceag 884, 885; 884
cârcel 817, 830; — de loză; ~ul de la vie

830; scârcel 830; zgârcel 830 
cârd 830 
cârd 870,871 
cârduleț 870 
cârlan 863 
cârleoanță; v. prepeleac 
cârlig 802, 805, 830, 831,879 
cărligel 830; scârligel 830 
cârloc 830 
cârn, V. vișeu 
câmi (a «se» ~) 831 
cârpaci 908 
cârpă; ~ de brânză 883 
cârpi (a ~) 778 
cârșag, v. cârceag 
cârtog 882; v.face 
cât 867 
câta 779, 808, 831, 842, 844, 861, 875,

876
cdteva [pl.] 842
câtva 785
cea; v. ara, arătură, brezda
ceacă 786 
ceafă 826 
ceară 841, 842; m — 784 
ceclău, v. cetlău 
cefar 826; —uZ jugului 826 
ceglău, V. cetlău 
cenușă 767; ca ~ 767; v. pământ 
cep 838; —uZ de la osie 811; v. gaură 
cerbice 826 
cerc; ~ de nuiele 883; —uZ de pe bucium

810
cercel 817; ~ul de la leucă 817; ciorcel 

817; ~ul de la leucă 3Y1; ciurcel 3Y1 
cere (a ~) 872
Cema 823 
ceroi874 
cetlău 823; ceclău 823; ceglău 823 
ceva 774,831,834, 859, 900 
ceva, v. crZiâ
cheag 884; 889; v. gâZeotâ, lingură, 

oală, șolă
chegar 884 
chegărete 884; chegăreț 884 
chegăreț, v. chegărete 
chegăriță 884 
chelemeni (a «se» ~) 872 
chelemenit 872;
chema (a «se» ~) 780 
chemeașă, v. prinde, face; chimeșă, v.

face
chertău 877
ches; — de brânză 883
chesar, v. chiser 
chesăr, V. chiser 
cheser, v. chiser

cheșavă 896
chică 787; — de-asupra 787; chica din 

vârf 787; chica tuleului 787; chica la 
fată 849;

chiliuză, v. călăuza 
chimeșă, v. chemeașă 
chingă 856 
chip 795; — de râză 795 
chirfideu, v.ferchedeu 
chirpi (a ~) 914 
chisăit 776 
chiser 907; căser 907; chesar 907;

chesăr 907; cheser 907; — de scos 
907

chișlanț 774 
chită 787 
chită, v. chică 
chiti (a «se» ~) 769 
chituș 849 
ci [inteij.]; — hă 869 
cică [interj.] 868 
cico [interj.] 868 
cicoare 841 
cicuri [pl.]; — de cioară 786; 
cimbar 860 fcf. âimbar) 
cindsprece 848 
cine; v. macăr 
ciner, ciniar [3 sil.] 856 
ciner, v. ciner 
ciniar, v. ciner 
cioară; V. cicuri, sperietoare 
cioc 885, 890; — d-ai mari cu butori 890;

— de pleu 890; — de scos urda 890; — 
îngăurit 890; — de luat prăvală 885;
~ de mahăr 909; - de măltărit/măl- 
dărit 909; - de măurit 909; pentru 
zidari 909

ciocan 786, 806, 907; ~uZ de tras cuie 
907; v. crește, da

ciocâlteu 824; v. cui; docârteu 824 
ciocărc 852 
ciocârteu, V. ciocâlteu
cioclod 786 
ciocoi 829 
doi 878 
ciolobadie, v. ciolomadă 
ciolomac, v. ciolomadă 
ciolomad, v. ciolomadă 
ciolomadă 786, 789; ciolobadie 789;

ciolomad(i)e 789; ciolomag 789; cio- 
loman 789; ciulimag 789; ciulumadă 
789; sălămade 789; șolomada 789; 
șolomade 789; ciolomac 786, 789; 
ciolomad 789; v. siloz; șolomade 789, 
790

dolomade, v. ciolomadă 
ciolomadie, V. ciolomadă 
ciolomag, v. ciolomadă 
doloman, v. ciolomadă 
dopler 902 
ciopli (a —); v. bucium, butuc, capră, 

lemn, scaun
ciopor 864, 870, 871, 881, 895,901; - de 

oi 870, 871; — (mai) mare 871; — de oi 
cu lapte 864; — de oi mulgătoare 872; 
~ (mai) mic 870; ~ul al mare 871; —«Z 
cu sterpe 864; v. duce, face, ne 

cioporaș 870; — de oi 870 
cioporboga 871 
doporel 870, 871; — (mai) mic 870 
cioporică 870; — de oi 870 
cioporuj, ~ de oi 870 
ciotac 902 
circăl, v. țircăl 
circâl, v. țircăl 
circlu, v. țircăl 
circular, ~ pântru semnat obezi 904 
cirede, V.jireadă 
cireghe, v. jireadă 
dță [inteij.] 868 
cițălaie [inteij.] 868 
ciuă, v. ciuhă
ciubăr 839, 840, 883; v. măeai 
duc oiță [interj.] 868 
ciucule [interj.], ciugule [interj.] 868 
ciucuraș 860
ciugule [interj.], v. ciucule 
ciuhă 788, 795; ciuie 795; cina 795 
ciuie, v. ciuhă 
ciulimag, v. ciolomadă 
ciulon 884

ciulumadă, V. ciolomadă 
ciumă 795 
ciup 884 
ciupi (a ~) 831 
dur 858, 883, 890; ~ de strecurat (urda)

890; ~ Zo război 858; v. cauc 
ciuraică 858 
ciurar 858, 890 
durată 858; v.jug 
ciurăriță 858 
durătoare 858 
durea 838 
ciureală 858 
ciurel 858 
ciurele [pl.] 884 
du ren iță 858 
ciurică 858 
ciurișeauă 858 
c iu rit 801 
dur iță 858 
ciuruit 801 
ciutură 885, 890 
ciuvie, v. civie 
civie 812; ~ mare mică 812; ciuvie 812 
civiuță 812; ~ mare mică 812 
claie 788, 798, 799, 803, 804; ~ de fân

799; ~ de tulei 788; pat 
clasă, v. grâu 
clăbăț, v. captă 
clădi (a ~) 847 
clapon 914 
clățău 870; ~ de oi 870 
clenci 879; v. par, prepeleac 
clențuș 805,859 
clește 9\2 
clidcon 854 
clifan, v. glifan 
clin 779 
clobețe [pl.], v. clăbăț, formă, lemn 
doftori \p\.]fadraț 774 
clopot 896 
clucoză 897 
coace (a «se» ~) 785, 790, 792, 793,

794, 900; v. da, începe, prinde
coadă 805, 891, 892, 894, 906; ~ de la 

brățare 805; coada calului 844; 
coada coasei 805; ~ de la coasă 805; 
v. lână, rămâne

coadeșă 894 
coadină 892 
coamă 780; ~ de breazdă; pe mijloc

780; coama holdei 780; coama 
plațului 780 

coaptă 793 
coardă 831.849; ~ de fuior 849 
coasă 789, 805, 806; v. amnar, bucium, 

călcâi, coadă, dinte, grumaz, lemn, 
măsea, ovăz, picior, rămas, scaun, 
tăiș, tocălăi 

cobăr; de muls 876 
cobe 809 
cobelă, v. cobilă 
cobită 809; cobelă 809 
cobiliță 809 
coc 911 
coce, v. code 
code 779, 809, 811, 820, 823, 828; cru

ce, cui, fund, inimă, masă, pod, pote- 
gă, targa

cocoloș 886; ~ cu brânză 886; ~ de 
coleșă 886

cocor 830 
coda (a^) 891 
codariște 808 
codamiță 894 
codașă 894; v. oaie 
codări (a ~) 891, 892 
codi (a~) 891; ~ oile 891; v. lână 
codili [pl.] 800 
codina (a ^) 891
codină 892; codinături [pl.] 892; codind 

[pl.] 892; codini [pl.] 800, 892; v. 
grâu

codinături [pl.], v. codină 
codind [pl], v. codină 
codini [pl.], v. codină 
codirișcă 808 
codită; v. lână 
codituri [pl.] 892 
codreni[pL]811,884 
cofă 340

cojniță, v. coșniță XXXI
colar 902
coleașă, v. coleșă 
colectiv 766, 776, 807; coletiv 875, 880 
coleșă 886; ~ cu brânză 886; cu urdă

886; îmbrânzită 886; unsă 886; v. ho- 
can, bruș, cocoloș; coleașă 886; ~ cu 
brânză 886; v. boboloș, falie, mână 

coleșer 889 
coletiv, v. colectiv 
colibă 875, 876, 901; v. face 
colo, v. acolo 
colț 777, 779, 860; ~uZ de/la sapă 777;

~ul sapei 777 
colțar 860 
colțoi 860 
comar 876 
comarnic 876; v. ¿atrâ 
comân 780 
combină 794 
compas 860, 904; cumpas 904; cumpaz

904 
complecta (a ~) 778; ~ golurile 778; ~ 

locurile goale 778
comun 780 
concioc, v. cancioc 
copane [pl.] 884 
copai (a ~) 775,781 
copăit 775, 776 
copăitură 775 

821
copcie 807 
copil 782, 796, 831, 877; ~ de ăia 830;

v. ieși, croșne, curăța, face, rupe, tăia 
copilaș 831 
copiii (a~) 781, 831; a cupili73\ 
copiii [pl.], v. copil 
copilit; ~ul puietului 831 
copilituri [pl.] 796 
copită, v. pilă, rașpă 
copițeauă 798 
copt 785, 792, 793, 794; ~ în pârghie

785; ~ (de-) odată 792; ~ fără/în 
vreme 792; ~ prea devreme/iute/tim- 
puriu 792; ~ la lete 794; ~ peste mă
sură 794; ~ (prea) tare 794; v. apro
pia, ars, bun, cucuruz, da, dată, înce
put, petrecut, rupt; prea tare v. ta
re, trece, trecut, trd

coptură 900 
coraci 853 
corbură, v. scorbură 
corcit 797 
cor codană 787 
corfă, v. carfa 
corn 851, 883; coame de/la/de la râș- 

chitor 851; coamele rășchitorului 851; 
coamele rășchitorului 851; coamele 
plugului 808

comiț 883 
coroave [pl.] 882 
corp; v. grâu 
cositură 769 
cos țoale; pe ~ 768 
coș 840,911 
coșară 875, 909 
coșniță 840, 842; ~ de lemn 840; cojniță

840,842; v. iarbă 
cot 805 
cotarea 786 
coteț 881, ~ de miei 881 
cotor 788, 882 
cotoroș 810; cotorup 810 
cotoruș, v. cotoroș 
cotraj 3\Q 
cotropit 876 
covaci 805; v. cuptor 
covăcie 911, 912 
cozleț 861 
cozmă, v. pozmâ 
crac 809, 813, 851, 854; -zi rășchi

torului 851; —ii de la râșchitor 851; 
-wZ plugului 807; -ii de la vârtelniță 
854; -ii de la vârteniță 854; —ii 
vârtelnița 854;; —«Z plugului 807; —«Z 
rișchitorului 851; v. ¿n/cium, Zemn 

craisircl 904 
crasnă 777 
crașcă 851; v. face; creașcă, v. face;

crașche, v.face; crașchie 855 
crașche, v. crașcă



XXXII ■cra^c^etv. crașcă
crașchiță 809. 851. 855, 861. 879; v. 

face, lemn
crăcun 803
crăcană 809, 851, 854, 902 
Crăciun; Ajunul lui ~, v. Ajun 
crăculă 809, 851, 854 
crăpoi, v. căproi 
crâmbifă, v. crâmpiță, face 
crâmpiță 861; v.face; crimbițâ, v.face 
crâstaș 788, 798; ~ de grâu 798; cristaș 

798; scârtaș 798 
crâstaveți [pl.] 781 
crâstăte, v. crâsteț 
crâstăț, v. cristef;
crâstău 798
crâsteț 798; crâstâț 788, 798; crâstăte 

798; cristâț 788
crâșchiță, v. crașchiță, face 
creacă 851 
creang 807 
zrezzngă 807, 874; v. măturică, par, pat 
crească, v. crașcă;
creață; iarbă v. iarbă 
crede (a -) 900 
crepa (a -) 897 
crestai 878 
crestez 798
crește (a 768, 771, 782, 783; 797, 

831, 832; a-fî) ~ banul la cucuruz 
783; boaba boabele.boamba (pe 
ciocan) 783; bobul 783; — boaba la 
spic 791; ~ spicul 791; **frați 782; ~ 
pui 782; v. da

creștere 832
¿revină 767
cristaș 793 
cristâț, v. crâsteț 
Crișana, v. parte 
croșne 782 
cruce 798, 803, 809, 814, 815, 816, 851, 

853; ~ de grâu 798; ~ de/de la 
vârteniță 853; ~a vârtelnița 853; —a 
vărteniții 853; ~a (mare) de la cocle 
814; cruci d-ale mari/d-ale mici 798; 
cruci de grâu 798; v. bât

crucelnic 856
crucelniță 814, 853; cruceniță 814, 853; 

v.fier
cruceniță, V. crucelniță 
cruciță 816 
crud784;
cț [interj.]; ~ oiț 868; ~ oiță 868 
cubic 847; la - 847; în -uri 847 
cubicuri [pl.], v. cubic 
cuchierse [pl.] 806 
cuchiță 852
cucubâr 366
cucudan 787; v. slobozi
cucurbătă; v. loză
cucuruz 769, 775, 776, 778, 781, 782, 

783, 784, 786, 789, 893; ~ băbos/ 
mișel/sterp/zăpecit 786; ~ zfe ăi verzi 
pentru dat la vite 789; ~ de mâncat 
789; ~ z/es 789; ~ (semănat) pentru 
vite (maree, rana vitelor, nutreț) 789; 
~ sterp 789; ~ verde 789; ~ copt 785; 
~ de frunte 785; ~ Zegar 783; ~ verzie 
(de fiert) 784; v. crește, da, duce, 
face, floare, impui a, îngropa, îngro
pat, nutreț, pană, prăpune, prepune, 
priopune, propune, pui, puia, pune, 
rări, rupe, săpat, spic

cui 812, 824, 852, 858, 859, 860, 883; ~ 
de fier 812; ~ de la cărămbăț 812; ~ 
de pus în cărămp 812; - de la roată 
812; ~ de fier mare 824; ~ ăe râie 
898; ~u/ ăe la code 812; ~uZ ăe la 
pics 812; —ul de la roată 812; —ul de 
roată 812; ~ui la coce 812; -ul oiștii 
812; ~u/ osiei 812; ~uZ de la jug 824; 
~ui de la proțap 824; -ul din 
ciocâlteu 824; ~ui din jug 824; ~e de 
lemn 852; -ele de la adunătoare 852; 
~de de la vârtelniță 852; ~eZe de la 
vârteniță 852; -ele de la suveică 859; 
v. căproi, ciocan, stâlp 

cuib 911; - de foc 911; v. trage 
cuibări (a ~) 778
cuier 879, 883; ~ in pământ 879 
cuireauă 858

culcuș 886
culege (a —); de cules, v. bun
culme 780 s 
culup, v. calup 
cumă 860 
cuminte 895
cumpas, v. compas 
cumpaz, v. compas 
cumva 844
cunoaște (a «se» —) 867
cunună 849; ~ de fuior 849; ~ z/e fuioare 

849; cununa de sapă 849
cupă 788, 878, 884, 885, 890; ~ de 

pământ 884; ~ mare 788; ~ mică 788; 
~ de tulei 788; cupi de-ale mari 788 

capiii (a —), v. copiii 
cupiță 788 
cupșoară 788
cuptor 911; — de covaci 911 
ciiraîiă 888 
curat 834 
curat; v. pământ 
curată 834, 895 
curaturi [pl ] 800 
curăța (a -) 831, 891; ~ de copiii 781; ~ 

ăe pui 781; — pângă fir 781; pilă; 
curăți (a —) 808 

curați (a —), v. curăța 
curcubătă 885; v. par 
cure (a -) 784, 800, 801, 883, 890 
cureauă 774; ~ de pământ 774 
curpen 803 
custură 807, 906 
cute 806
cuțit 808,906; ~ de lemn 808, 889

D

da (a «se» -) 777, 778, 780, 786, 790, 
798, 800, 832, 834, 844, 864, 866, 
869, 877, 892, 895; ~ banul la 
cucuruz 783; ~ boaba boabele boam- 
ba/boambele 783; ~ boambele pe 
ciocan (gep) 783; ~ bobul 783; ~ 
cucuruzul 783; ~ gingeii 783; ~ zzi 
gingei 783; ~ gingia 783; ~ glodul 
783; rod(ul) 783; ~ dracului 893; ~ 
drumul 877; ~ ffnj frunte 783; în/spre 
copt 785; ~ să se coacă 785; ~ frunza 
832; - frunzele 832; ~ lăstari 832; - 
mugurele 832; ~ muguri 832; ~ pupul 
832; ~ gata 776; ~ importanță 796; ~ 
in copt 793; ~ in galbin 793; — zn 
pârg 793; ~ în pârgă 793; ~ zn 
pârguit 793; ~ pe copt 793; ~ nod 
791; ~ duda 791; — floarea 791; ~ 
spicul 791; ~ lapte prăpăd 782; — 
lăstar 832; ~ muguri 832; ~ ochi 832; 
~ ochiuri 832; ~ pui (la rădăcină) 
782; ~ puieți 782; — răului 894; ~ să 
sugă 865; ~ țâța (în gură) 865; ~ s/og 
780; de ~t; păntru de —t 790; v. cucu
ruz;

dalmăj-balmăj, v. talmoș-balmoș;
daltă 903; ~ czz urechi 903; ~ ăe lemn 

903; ~ de scobit 903; ~ rotundă 903; 
~ semirotundă 903

dapui899
dat; — înpârgă 785, 792;
dată; - în copt 793; v. prima, sapă, 

sămăna, săpa, săpat, săpătură 
dăoara; (a) —, v. adăoară 
dărab; — de lemn 856; ~ z/e mămăligă cu 

brânză 886; ~ de pământ 774; dărap 
842; ~ z/e pământ 774; — de felină 
779

dărap, v. dărab
dâlmă 780
dâmb 780; z/âmp 780; ~ la mijloc 73Q 
dâmp, v. dâmb 
dârjală 805
dârză 795; ~ de fuior 844 
dârzob, v. hârzob 
deal 780, 833; de la/la «7?
deasupra 834, 837, 838; v. lăstar,platnă 
dedăț 852, 854, 857 
degerat, v. pământ 
deloc 832 
demola (a—)9Q\ 
denăinte, v. dinăintejireadă 
denăpoi, v. dinapoi, jireadă 

deprinde (a ~) 849, 871, 884
z/es 781,789; v. cuzn/ruz 
descăpăci (a —) 842 
descăpăcire 842 
descățeli (a—)73\ 
descurca (a «se» —) 857 
desface (a «se» —) 832 
desfunda (a —) 772 
deslă, v. teslă 
desmetic, v. bezmetic 
desmiriști (a —), v. dezmiriști 
desmiriștit 773 
despărți (a —) 901 
despârlogit, v. pământ 
destinat; loc — 847 
destrucat 875 
desțeleni (a ~) 772; desțelini (a —) 772;

desțelni (a ~) 772; deșțelini (a —) 
772; dezțeleni (a ~) 772; desțelina (a 
-)772

desțelenit 769
desțelina (a —), v. desțeleni 
desțelini (a —), v. desțeleni 
desțelni (a v. desțeleni 
deșcheia (a «se» —) 818 
deșțelini (a ~), v. desțeleni 
deț373 
devreme; v. coace, copt 
dezbina (a —) 901 
dezghiora (a «se» —) 794 
dezmiriși (a -), v. dezmiriști 
dezmiriști (a —) 773; dezmiriși (a —) 773; 

desmiriști (a —) 773
dezțeleni (a —), v. desțeleni 
dezvoltată 792 
dimbar 860
dinapoi 805, 820; dinapoi 820, 894; v. 

jireadă, sapă; denăpoi, v. jireadă;
dinăinte 820; denăinte 820; v. jireadă 
dinapoi, v. dinapoi 
dinapoi, v. dinapoi 
dintâi, v. sapă, săpătură;
dinte 860; ~ ăe șpată 861; ~ ga/ 861; 

-le calului 861; -le coasei 805; dinții 
calului 861; dințuri [pl.] 860

dințar 860 
dințuri [pl.], v. dinte 
direge (a—) 801 
dires, v. pământ 
disfunda (a -); — o țelină 769 
distonosant 897 
diștoale [pl.] 897 
z/ivan 793 
divăni (a «se» —) 872 
Doamne; — ferește 899; ~ tun-o 849 
doaoară, v. adăoară 
doape [pl.] 838; v. vrană 
doara; a —, v. adăoară 
doarat 779 
docopt 785; mai — 785 
z/o/ 769, 771, 809, 812, 876; a ~/ea an 

863; (a) —lea (săpătură) 776; v. grâu, 
îngropa, miel, prăpune, propune, 
pune, sămăna, săpa, săpat, strungă 

doică 866 
dolină 780
dolmă 780 
domn 900 
domneaște, v. domnește 
domnește 77Q; domneaște; pe — 899 
domolă 894 
dooara, v. adăoară 
dooară, v. adăoară 
dorângă 823 
două 776, 779, 780, 798, 803, 809, 817, 

836, 849, 853, 860, 861, 875; a z/oua; 
~ oară 776, 778; ~ szzpă 776; — 
săpătură 776; v. clasă, grâu, prașilă, 
prăși, pune, sapă, semăna, săpa, 
săpat, săpătură 

douăsprece 848 
douăzeci 769 
drac; -ul știe 817; a(l) -ului 893, 896;

da, duce, oaie, plină 
drăpcinic, v. drepcenic 
drâgăloci 846 
drâgla (a ~) 849, 850 
drâglat 849 
dreaucă, v. dreucă

drepcenic 816; drăpcinic 816; drepc- 
enică 816; dripcinic 816; drupcinic 
816;

drepcenică, v. drepcenic 
drept, v. ține
dreucă 814, 816; dreaucă 816 
dreuchiniță 816
dreve [pl.]; ~ de vârtelniță 853 
z/nc 774; —ul al de sus 813 
dripcinic, v. drepcenic 
drod, v. drot
drojde 834, 837; v. lua, muta, scoate, 

trage
drot 803, 859; drod 823, 859, 883; trot 

859
druga (a -) 850
drugă 785; v. îndruga, toarce 
drum 779; v. z/a 
drupcinic, v. drepcenic 
ducace 893,895 
ducașă 893, 895 
ducătoare 895
duce (a «se»; 776, 809, 831, 846, 847,

861, 865, 867, 869, 881, 893, 895, 
901; ~ cu cioporul pin sat 901; — la 
îngropat la cucuruz 776; - la plug 
809; ~ la săpat 775; ~ păcatele 894; 
v. Azz/r

dudă, v, da
dul 362
dulbină 847; la — 847
dulce 888
z/uZere 835, 884 
dulgher 902; durgher 908 
dungi [pl.], v. bât 
dunț, v. otagă 
duplă 768 
durgher, v. dulgher 
duruiete; - cu albine 840

I

eZ, v. ăla

F

A» (a «se» -) 766, 767, 772, 773, 776, 
779, 832, 834, 836, 837, 841, 843,
845, 846, 847, 849, 852, 855, 861,
862, 874, 876, 881, 884, 885, 887,
888, 898, 899, 900, 911; a (se) -
boaba boambe 783; ~ bob 783; ~ 
cucuruzul 783; ~ jep 783; ~ boamba 
stea 785; ~ brânză 837; —chimeșă 
837; -floare 837; ~ fluturi 837; ~ 
mucegai 837; — pâșcăveală 837; ~ 
scoarță 837; ~ smântână 837; — 
spumar 837; spumă 837; — ca gatul 
767; — ca macul 767; ~ praf767; — 
cârtog 882; ~ ciopor 872; ~ colibă 
872; ~ o sâmbră de oi 872; ~ stau 
872; ** stâna 872; ~ strungă (la oi) 
872; — turmă 872; — țăncușă 872; — 
un ciopor (de aplecători) 872; ~ 
copiii 782; ~ frați 782; ~ pui 782; 
crâmbifă 855; — crâmpiță 855; — 
crească!crasche 855; crașchiță 855; 
— nod 855; — rașchiță 855; ~ răsuci 
855; ~ livadă 771; ~ mușchi 771; ~ 
țelină 771; ~ ogor (de meriște/mireș- 
te, negru) 769,772, 773; - ogor în 
țelină 772; ~ oțet 834; ~ pritoc 834; 
~ tot crâșchiță 855; ~ spicul 791; ~ 
rol 862; ~ suZ 862; ~ trâmbă 862; ~ 
val 862; ~ un vălătuc 862; z/e făcut, v. 
captă, cânepă

fag 842; v. reteza, tăia
fagure 844; fagur 842; faguri [pl.] 841, 

842; v. rătang, re/eza, rupe, scoate, 
stors, tăia, vârf

falitet 794 
falsă; v. matcă 
falș 843; v. stap 
fandăr9Q9 
fangle 909 
fată [interj.],/âZze [interj.]868; v. chică 
fatie [interj.], v. fată 
facăleaș 339; facăleș 889; fichileș 889 
facăleș, v. facăleaș 
făcăleț 889 
făcută 836, 853, 857, 880 



föinos, v. pământ 
falie 774; ~ de coleașă 886 
fanfleașă 885 
/¿¡ramat, v. pământ 
fărâma fa «se» -) 767; förima (a «se» 

~)767
Jărboc 814, 816; förbonc 814, 816;

forboc8\4; ~/&814 
förbonc, v.fărboc 
fărgău 816 
förima (a «se» -), v.fărâma 
fâșie, v.fâșie 
făta (a -) 865; v. grâu 
fătătoare, v. oaie 
fân 790, 802, 803, 881; ~ de bichiș 790;

— de ovăz 790; ** de ovăs 790; v. 
bicău, claie, fund, fundeu, jireadă, 
lemn, ovăz, pălugă, pat, pod, podind, 
prăjină, rudă, somină, șaier, șopru, 
șupă 

fanar 804 
fânaț 768, 779; ~e de ovăs 790 
fanăreață 804 
f&nărie 804 
făneață 768 
fârg 878, 885 
fartai; - de lanț 774;fartar 774 
fârtar, v.forțai 
fâșie 774; fâșie 774, 849; ~ de pământ

774 
fâșteaică 774 
fciuca [interj.] 868 
fel; un — de 834, 837, 840, 844, 876,

880, 883, 889, 890, 898, 903; tot -ul 
de%00

felears, v.feleharț 
felehars, v.feleharț 
feleharț 815, 816; felears 815; felehars

815; feliars 8\5; fere harț 815 
feliars, v.feleharț 
ferchedeu 813; chirfideu 813; fercheteu

813; fergheteu 813; firchideu 813; 
herchedeu 813

fercheteu, v. ferchedeu 
ferecătura; ferecătura de la leucă 817;

ferecătura leucii 817 
fereharț, v.feleharț 
fergheteu, v. ferchedeu 
feri (a —); Doamne ferește, v. Doamne 
fermă 773 
fieștecare, v. fiecare 
feștilă 834 
fi (a ~) 766-769, 770, 771, 774, 776, 

777, 779, 782, 783- 786, 787, 789, 
791, 792-797, 800, 801, 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 811, 813, 814, 
815, 817, 2138, 2139, 832, 833, 834, 
836, 837, 844- 849. 851, 853, 854, 
856, 857, 858, 861, 865, 866, 867, 
871, 872-874, 875, 876, 877, 878, 
879, 880, 884, 887, 889, 890, 893, 
895-900, 904, 906, 907, 908, 909, 
911;

fiartă; zer cu urdă —, v. zer 
fibișeni [pl.] 827 
ficat 897; v. bășici, goz 
fîchileș, v.făcăleaș 
fiecare 833, 874, 881; fieștecare 833, 

96\, fieștecare 875
fier 806, 809, 817, 818, 859, 860; ~ de 

leucă 817; ~ de pânză 860; de la 
leaucăleucă 817; ~i/Z lui leucă 817; 
—ul de la crucelniță 815; —ul de la 
potegă 815; — de pui piciorul 815; 
-ul (al) lat 807; -ul de/de la/pentru 
pânză 860; —ul de la suveică 859; v. 
cui, fus, leucă, pană, osie, râzător, 
șaitău, vergea 

fierar 912
fierbe (a —); de fiert 784; v. bun, cucuruz 
fiert, v. zer
Fieru 905 
fieruș 860 
fieștecare, v. fiecare 
fiolare, v. fiulare 
fioltță 827 
fir 782, 797, 861; -e mici 846; -e 

rămase 846; ~t/7 care leagă via 830; 
—ul la loază 830; V. curăța, presuri, 
rări;

firchideu, v. ferchedeu 

firuș 860 
fudară, v. fiulare 
fiulare 825, 827; fiolare 825, 827;

fiulară 827 
fix;forboc —, v.fărboc 
flămând 886 
flântar, v.fruntar 
floare 787, 837; — de cucuruz 787; — la 

cucuruz 787; —a cucuruzului 787; —a 
de cucuruz 787; —a tuleului 787; —a 
soarelui 804, 874; v. da, face, prinde, 
slobozi;flori [pl.] 882,899 

flori [pl.], v. floare 
fluiră 810 
fluștur, v. zer 
fluturaș 841 
fluture; — de molă 841; fluturi [pl] 2151;

— cap de mort 841 
fluturi [pl.], v. fluture 
foaie 891; v. lână, tunde
foc 792, 846, 889, 899, 911; - francez

911; v. avea, cuib, loc, gură, vatră 
focărie 792 
fogaș 779 
fogău,forgău 779 
foi 911; gură. vatră 
folosi (a «se» —) 809,839, 878,886,907 
folțar 903 
fond, v.fund 
forboc, v.fărboc 
forgău, v.fogău 
forjor 912 
forjă 911 
forma (a —) 829 
formă 773, 874, 914; - de căciulă 914;

— pentru clobețe 914; in — de 806; în 
forma 840; pre forma 883

Forotic 786 
fortun, v. jur tun 
forțat 792 
francez, v.foc 
frați, v. crește, face 
frânge (a «se» —) 818 
frântar, v.fruntar 
frântare 823 
frântură 768,769 
freca (a —) 844; v. iarbă 
frigare 788, 815,818 
frige (a ~) 784,792; de fript 783,784; v.

bun 
fript 792,794 
friptă 886 
frumos 767 
fruntar 823, 876; flântar 823; frântar

823 
fruntașă 895 
frunte; în — 784; v. cucuruz, da, prinde 
frunzar 882 
frunză 832; v. da 
fruștină 774 
fugi (a -) 828,844, 895 
Juior 849, 883; -id lung 849; v. caier, 

coardă, cunună, dârză, gușă, 
împletitură, mănunchi 

juioșniță, v. voioșniță 
fum 844 
fimd 802, 810, 820, 821, 889; - de code

821; ~u/ carului 821; —ul codri 821; 
—ul de la car 821; ~u/ de la code 
821; ~oZ de la roată 810; -ul la fân 
802;,fond 82\

fundri 802; — de fân 802; fundeu; — de 
fanWl

fundeu, v. fundri 
fundurei 802 
junduriu 802 
Jî/nie 803,848.846 
furcă 851, 860, 879; furca rășchitorului 

851; furci [pl.] la rășchitor 851; v. 
lemn

furcer 879 
furchiță 860 
fumicos, v. pământ 
furtun 835; fortun 835; furtună 835 
furtună, v. furtun 
fus 818, 830, 852, 859; - de fier 818, 

854; — de lemn 856; — la vârteniță 
852; —ul ițelor 856; — de de la loitră 
818, 819; -ul al gros 2215; -ul loitrii 
2215; —ul lui vârteaniță 852; —ul

■ suveicii 859; fuse bătrâne 852; fuse 

cu vârful rupt 852; fuse rupte 852; 
fuse de la/la loitră 2215; fuse de lemn 
8\9; fusele de la vârteniță 852; fușii 
la loitră 819

fusuri [pl.] 889 
fuscel, v.fuștel 
fușel 856, 857, 858, 859; -ul de la pânză 

860; —uZ suveicii 859
fuștrică; - de pământ 774; ¿u^tezcă; ~ 

de pământ 774
fiiștel 818, 859, 860; - cu țeava 859; 

fuscel 8\9

O

galbin, v. da, pământ 
gaoră, v. gaură 
gar, v. ara, face 
Gara 868 
gard 838, 874; ~ de nuiele 874; ~ de 

pretche 874; — de voreț 874; v. plasă, 
șlean, tablă

gata 792-794, 845, 884; v. da
gaură 838, 853, 857; gaura de la c.ep 

838; gaura de la vas 838; gaura de 
sus 838; gaura vasului 838; găuri de 
cep 838; v. lingură, scaun, scândură, 
spetează; gaoră 838; găură 838

gazdă 833, 873, 874, 877; ga}da cu oile 
873; gazda viei 833; gazdele oilor 
873; - peste oi 873; v. împărți

găină 800
gălbază, v. gălbează 
gălbează 897; călbază 897; călbează 

897; gălbază 897
gălbeni (a «se» —) 793 
găldână 847
găleată 810, 866, 878, 884; ~ de cheag 

884; gheleată 810; ~ de lemn 884; 
'ghileată 878

gălețeauă 810 
gălușcă; — cu mandră 886 
găselniță 841; căselniță 841; gheselniță 

841; ghiselniță 841
găsi (a «se» —) 768
găurar 858 
găură, v. gaură 
găuri (a —); de -t, v. lingură, sfredel 
găurită, v. lingură, scânduriță 
gâldăie [pl.] 847 
gărbițar 825 
gârgăriț 841 
gărgoașă 905 
gârniță 874 
gâscă 886; — cu brânză 886 
gâtar 825 
geamănă 803, 809,851 
gheară 830
Gherteniș 825
gheselniță, v. găselniță 
ghileată, v. găleată 
ghin 903,905 
ghiselniță, v. găselniță 
gingei [pl.], v. da 
gingie, v. da 
giuriță 858 
gladeș 874 
gZas 867; v. grâu 
glosă, v. clasă 
glemotoc 861 
glie 77 0 
glifan 770; clifan 770 
glimp 770; glimpi mari 770 
glimpos 770 
glimpuros 770 
g/od 786; ~ cu puține boabe 786; v. da, 

încolți
goală, v. țărână, complecta 
gogleaz 800, 846 
gogon 886
gol 813, 837, 861; v. ovăz,

complecta,dinte, loc, sămăna, umple 
golmoz, v. golomoz 
golomoaze [pl.], v. golomoz 
golomoz 846; golmoz 800; golomoaze 

[pl.] 800
gomoi 801 
gonghițâ 836 
gorgoni (a —) 869 
gornic 833; —ul de la vie 833

goz 800; - pre ficat 897; —uri 882; v. XXXIII 
gră«

gozote [pl.] 800846
grajd 804, 875; v. gunoi, pod 
grapă 780 
gras, v.loc
grăbitor 792 
grădar 878 
grădinar 766 
grădină 804, 881 
grămadă 788, 799, 801; — de boambe

801; — de grâu 801; ~ de snopi 788;
~ de tulri 788; v. strânge

grăpa (a —) 773 
grăp te nișă 816 
grătar 878, 883 
grânește, v. ara 
grâniște, v. ara 
grâu 773, 782, 796, 791, 792-794, 796,

797, 800, 801, 808; - a doilea 800; - 
a fata 791; — adunat de pe jos 800; — 
amestecat 797; — (de) a(l) doilea 
(glas) 800, 801; ~ al treilea (glas) 
800; — clasa doua (treia) 800; — cu 
codini 800; — cu corp străin 800; — 
cu gozuri 800; — cu gunoi 800; ~ cu 
neghină 800; ~ cu țărțărică 800; ~ 
de-a/de-ala doilea 800; — de-a treilea 
800; -de ăl slab 800; ~ d-el rău 800; 
~ fde> glosa (al) doilea'doua 800; ~ 
de glasu-a doilea 800; ~ de meriște 
796; — de sub marșină 800; — gunoios 
800; — îmbinat (cu secară) 797; — 
mai slab 800; — mănunt/mărunt 800;
— murdar 800; — neales 800; — neciu- 
răit 800; ~ rămas dint-al bun 800; ~ 
răi/ 800; ~ sec 800; ~ secăreț 797; ~ 
slab 800; ~ slap 800; ~ spart 800; ~ 
urât 800; ~ amestecat (cu secară) 
801; — cu secară 801; îmbinat 801; ~ 
înfrățit prântre secară 801; mestecat 
cu secară 801; — nesemănat 801; — 
prin secară 801; — secăreț 801; — 
secării 801; - secăros 797; — cu vrau 
801; - de primăvară 792; - de secetă 
792; — pripitor 792; ~ prea trecut 
792; - mestecat 797, 800; - rămas pe 
holdă 796; ~ scuturat 796; ~ tăiat în 
părgă 792; v. cămară, crăstaș, cruce, 
grămadă, gunoi, jireadă, lanț, par, 
stup, șură, vraiște, vrau; grâu a/de-al 
doilea 800; v. cruce, grămadă; v. 
grămadă

greblă 767
greblături [pl.] 846 
grebliță 860 
grind 807 
grindei 826, grindeu 807 
grindeu, v. grindei 
groapă 911; (la) gropi 847 
gropi [pl.]; (7a) -, v. groapă 
gros 802, 834, 902v. fus, zer 
grosime; —a vinului 834 
grumaz 829, 906; —id coasii 805 
grumăzare 826; grumăzoare [pl.] 826 
grumâzoare [pl.], v. grumăzare 
grund 770 
grundin 770 
gruș, v. bruș 
gugui886 
gugidăni [pl.] 825 
gugtdoață 886 
gujbă 807, 817, 857 
gum, v. gumă
gumă 835; - de tras vin; gum 2169; v.

?na/
gunoaie [pl.], v. gunoi
gunoi 766, 800, 898; - aprins 766; — de 

el putred 766; ~ mănunz'mărunt 766; 
~ mort 766; ** prau 766; ~ putred 
766; ~ de la grâu 800; - pântru 
hoară 800; v. grâu, pământ; gunoaie 
cu neghină 800

gunoios, v. grâu
gură 777, 838, 867, 906; - la sapă 777; 

gura berzei 906; gura de la vas de sus 
838; gura la sapă 777; —sapei 777; 
gura focului 911; gura foiului 911; 
guri de sapă 777; v. da, uda, rupe 

gușa (a —) 791



XXXIV Sllfă 805, 825, 849, 861, 865; ~ defuior
849

H

haidă [interj.] 869 
Aawzanazză 895 
hăis, v. ara, brazdă 
hait [interj.] 869; — du-te 869 
hamfău 816 
harag, v. arac 
harpă 876 
har țar, v. arțar 
haznăli (a 769 
hă fi [interj.] 869 
hăcaci 2089 
hăhuie 895 
hăi [interj.], v. bea 
hăis, v. ara 
hăldan(i), v. aldan 
hăldan, v. aldan 
hărhare 893 
hăria [interj.] 869 
hăznui (a —) 878 
hârtie 876 
hârțar, v. arțar 
hărzob 883; bârzob 883; bârzoc 883;

dârzob 883; vârzoA 883 
Ads [interj.] 869 
hăt, —ul loitrii 819 
Ae [interj.]; — oaie-ncolo 869 
herchedeu, v.ferchedeu 
hi te [interj.] 869 
Aoarâ, v. gunoi 
hodină 768; odină 768 
hodinit, v. loc, pământ 
hois 780; v. ara 
holaizân 903; holaizn 903; holaizn 903;

olaizn 903 
holaizn, y. holaizân 
holaizn, v. holaizân 
holcher 903 
(h)oldani, v. aldan 
holdă 769, 774, 780, 788, 793; ~ de pă

mânt 774; holdele ale lungi 774; v. 
brezda, coamă-, grâu, mijloc; oldă 774, 
788, 793, 880; oZda de-on lanț 774; v. 
capăt, mijloc 

hor om, y. ara 
hol, v. ara, brezda 
hoție, y. otic 
hotrum, V. ara

. hrașniță 766 
hu; - ie [interj.] 869 
hudă 838 
Azzznos, v.pământ 
hurdar, v. urdar

I

iancăl 795
iapă 809, 858,861 
iarbă 768, 893, 895; ** creață 844; ~ de 

aia 844; ~ de albine 844; ~ de frecat 
cojnița 844; ~ de/pentru roi 844; ~ de 
stup 844; iarba stupului 844; v. loc 

iarbă 771
iarmaț 814; iarmăț 814; iermac 814; 

iermanț 814; iermaț 814 
iarmăț, y. iarmaț 
iarnă 789; v. cânepă 
iaz 847; la - 847 
ie, v. Au 
iermac, v. iarmaț 
iermanț, v. iarmaț 
iermaț, v. iarmaț 
iernatic 881 
iesche, v. ieșche 
ieșche 808; iesche 808 
ie;/ (a ~) 767, 778, 782, 784, 799, 800, 

812, 832, 834, 837, 880, 895; ~ boam- 
bele 783; ~ copil 782; ~ pui 782; ~ de 
voia lor 796; ~ mugurii 832; ~ mustă
țile 791; ~ spicul (din burtă) 791; ~ 
singur 796

ieșit; - din lapte 785; ~ singur 796 
ilace 893, 894, 895 
ilaș, v. umbla 
Ilia 879, 888 
imală 808, 847; v. Arup 
imblare, v. rea, umblare

imediat 836 
importanță, v. da 
in 346 
înde 804, 907 
inel 817, 859 
inimă 807 
inimușcă 856, 859 
Zon; Anița cu — 857, 858 
iscopi (a —) 781 
ismă, v. izmă
Ispasul 791
z7 856, 861; v. băt,fus, lemn 
ițar 856 
iță 885 
iugăr 774 
iusofag 884 
iute 778, 792; v. copt 
iuțeală 900 
ivi (a se —); — boambele 783 
izlaz 769
zzznâ 844; is/nă 844

î
îmbina (a —) 872 
îmbinat 797;, v. grâu 
îmbinătură 797 
îmbla (a —), v. umbla 
îmblare, v. rea, umblare 
îmboboci (a —) 832 
îmbrânzită, V. coleșă 
îmbrezda (a —) 780 
îmbrezdătură 780 
îmburda (a —) 776 
împăroaie [ind. prez. 3] 783 
împărți (a -) 901; ~ la gazde 901; ~ la 

oameni 901; ~ oile 901; stana 901 
împărțituri [pl.] 849 
împătora (a —) 862 
împârlogi (a «se» —) 771 
împiedecată, v. împiedicată 
împiedicată 861; împiedecată 861 
împietri (a —) 900 
împiluji (a «se» —) 771 
împleti (a —) 849 
împletitură; — de fuior 849 
împreuna (a «se» —) 872 
fmpreunátura; ~ de breaz dă 780 
împuia (a «se» ~J 781, 831; ~ cucuruzul 

781
împupa (a -) 832; împupi (a -) 832 
împupi (a —), v. împupa 
împuțită 894
înainte 791; inăinze 832, 894; năinte 781, 

791, 792 820, 833, 893, 895, 909; ~ de 
vreme 792; V. arde

înăinte, v. înainte 
înălbită 862 
încăpea (a —) 849; închepe (a —) 788 
încâlci (a «se» —) 830, 855; încâlcia (a —) 

855
încârloba (a «se» —) 830 
încărloci (a «se» —) 830 
încâmi (a «se» -) 776,793, 794, 830 
încâmitură 805
începe (a ~) 771, 782, 783, 785, 791, 

792,793, 832, 876
început, ~ de copt 785 
încet 794 
închepe (a ~), y. încăpea 
închis 874 
încinge (a «se» ~) 886 
incinta (a 766 
încoace 
încobilat, y. plug 
încocora (a «se» ~) 830 
încocorat 830 
încolo, v. da, duce, he, ne, țâi, țâi, zuis 
încolți fa ~ glodul 783
încopila (a «se» ~) 782 
încrucișa (a «se» ~) 855 
încurca (a «se» ~) 855 
îndrepta (a ~) 767,779 
îndreptat 767
wufruga (a -) 850; ~ băteala 850; Í 

cânepă 850; ~ cu druga 850; ~Za lână 
850; —lână 850; ~ la zgribenți 850 

înjașui a - 830 
înființat 806 
înflorat 899

înflori (a -) 791, 832, 837; zu/7uri 837; 
v. pană

înfluri (a ~), V. înflori 
înfrăți (a «se» —) 781 
înfrățit, v. grâu 
injrunzi fa 832 
îngălbeni (a ~) 785, 793; a îngălbini 793 
îngălbini (a —), v. îngălbeni 
îngăuri (a —), v. lingură 
îngăurit, v. cioc, scaun 
îngăurită, v. lingură, masă; tăbliță — 857 
înger, v. unger 
îngrădită 804 
îngrășa (a —9 771, 880 
îngrijitor; — de vie 833 
îngropa (a —) 776; ~ a doilea oară 776;

~ cucuruzul (a doilea oară) 776;
îngropat 776; ~ de cucuruz 776; ~ul 

cucuruzului 776; v. duce; îngrupat 
776

îngrupat, v. îngropat 
îngust 779 
înlocui fa ~) 778 
înmugura (a —) 832 
înmugurată 832 
înmuguri (a —) 832 
înnoda (a «se» —) 855 
înpănjeni (a ~) 837 
însemna (a —) 782, 911 
înspeca (a —), y. înspica 
înspica (a —) 791; înspeca (a —) 791 
înstănișat 784 
înstela (a «se» 785 
înstelat 785 
întări (a «se» ~) 77 772,785 
întărit 771; v. bruș 
întărțiu, v. tărțiu 
întâi, v. prașilă, prășit, sapă, săpa, să

pat; întii, v. prășit
întâia, y. sapă, săpa, săpat
întâmpla (a «se» ~) 771, 774, 779, 789, 

796, 899
întări fa -) 782 
întărțiu, v. tărțiu 
întii, y. întâi 
întinde (a ~) 860, 907 
întingaică 858 
întoarce (a «se» ~) 772, 780, 843; ~ 

mereștea 773; ~ țelina 772 
întorcătură 779 
întorsătură 779 
întorsuri 779 
întreagă 784,792, 852 
înțărca (a «se» —) 881; v. țarc 
înțelege (a «se» —) 872 
înțeleni (a «se» —) 769, 770,771; înțelini 

(a «se» ~) 77\; înțelni (a «se» ~)77\; 
înțelina (a «se» ~) 771; înțelena (a 
«se»—) 771;

înțelenit, v. pământ 
înțeles 872 
înțelina (a «se» —), v. înțelena 
înțelini (a «se» —), y. înțeleni 
înțelinit77\;
înțelinită, v. livadă 
înțelni (a «se» —), v. înțeleni 
învălui (a —) 862 
învătoloci (a «se» —) 855 
învăța (a ~) 865,866; 
învârti (a «se» ~) 854 
înverzi (a ~) 832 
învia (a ~) 782 
îrbace 393,395 
îrbaci 893 
îrboc 885

jăntiță, v.jintiță 
jăpui (a -) 879 
jăreadă, y.jireadă 
jep, v.face 
jiglă 827 
jilăveală 802 
jintiță 885, 333; jăntiță 333;juntiță 888 
jintui (a —) 889; v. bât, lemn 
jipon 874
jireadă 788, 798, 799, 801, 802, 803, 

820; ~ de fân 802; ~ de grău 799, 
801; v. lemn, pat; cirede 820; cireghe 
820; jirede 820; jireghe 820; șâreagă

820; șăreghe 820; șireaghe 820; 
șireagă 820; șirede 820; —a mare 
820; —a a mică 820; șireghe 820; ~ 
denăinte 820; — mare 820; — mică 
820; —a denăinte 820; —a denăpoi 
820; ~a mare 820; -a mică 820; 
jăreadă 788, 799, 801; ~ de boambe 
801; ~ de grâu 799, 801; ~ de grâu 
trăierat 801; șireadă 788, 799, 820; 
șăreadă 799; ~ de grâu trăierat 801; 
șireag 788; șireagă 799, 820; șireaga 
dinapoi 820; șireaga mare 820 

jirede, v. jireadă 
jireghe, v. jireadă 
jireguță 820 
Jivini [pl.] 800 
jîpoi (a —), v.jupui 
jîpui (a —), y.jupui 
joacă; de — 2019 
joardă 832, 853, 877 
joi [interj.] 869; joie [interj.] 869 
joie [interj.]; v.joi 
jos 801, 802, 805, 807, 854; de din - de

814; v. grâu, jug, lemn, poală, talpă, 
vrană

jubriță 337, 888 
jucșor, y.jugșor 
jug 807, 826, 857, 858; ~ de război 857;

—ul de la durată 857; ~ de la război 
357; ~ul de jos 825; ~ul de sus 826; 
v. cefar, cui, cui, lemn, sabie, 
scândură, toldău

jug 813; v. lemn, limbă
jugastru 874 
jugărel 857 
jugăriță 827, 857, 858 
Jugșor 857, 858; jucșor, zucșor 857; v. 

scânduriță
juguleț 857
juguț 857; v. scânduriță
jumătate 774, 874,900; pe — 786; ~ copt 

785
jupoi (a -), v.jupui
jupui (a ~) 913; jupoi (a -) 9\3; jîpoi (a 

~) 913; jîpui (a ~) 913

K

kil 849; kilă 878
hZă, v. h7;

|
lac; la —ul al rotund 847 
lacomi [pl.], v. vlăstar 
Zadă 801,821 
lagăr, v. logor, primeni, trage 
lanț; — de pământ 774; ~ de grâu 793;

y. flirtai, holdă, sfert 
laolaltă, v. strânge 
lapte 784, 866, 872, 878, 885, 887, 889;

de/m/cu — 784, 786, 873; zn —ceară 
784; ~ acrit 888; ~ acru 887; ~ sup- 
țire 887; — stricat 337, 888; v. ciopor, 
da, ieșit, lopată, măsai, măsurare, 
măsurătoare, oaie, pieri, pierit, trece, 
trecut

lapteceară; în —, v. lapte 
lapug, v. lăpug 
larg 884 
larga, v. ¿uz/e 
lat 805;, v.fier 
lată 805; v. bardă 
laț, v. scară 
lăgău, v. legău 
lămâie, v. mirosi 
lămăioară 844 
lămâi fă 844 
lămpqie [pl.] 816 
Zăpta fa -) 865 
lăpug 906; lapug 906 
lăsa (a «se» —) 768, 769, 771, 779, 781, 

790, 792, 834, 857, 901; - de/pentru 
livade 768, 845; ~ livadă 845; — ogor 
845; — de sămânță 845 

lăsat 771; ~ țelină 768 
lăsată 845 
lăstar, v. vlăstar 
lăstari [pl.], v. vlăstar 
lăstări (a —)73\, 832 
lăstărit 796 



XXXVlătez 853,874; v. lătișcă; litez 874 
lătișcă 774, 860; ~ de lătez 860 
lăturalnică 893 
lăture 803, 838, 874 
lături [pl.] 856; de ~ 893; dinlin ~ 780;

v. ara, rudă, umbla 
lăturinjă 893,895 
lăturoaie 855, 861; lâturoane 861 
lăturoane, v. lăturoaie 
lăturoi 861; lăturon 861/47; luturoi 861; 
lăturon, v. lăturoi 
lână 883, 891, 892; ~ codită 892; ~ cu 

șorșoloașe 892; ~ d-a murdară 892; 
~ (măruntă) de pe foaie (de la codit) 
892; ~ din codit 892; ~ mai murdară 
892; ~ rea 892; ~ turșinată 892; ~ 
rușinată 892; lâna dupre coadă 892;
v. îndruga

leamne [pl.], v. lemn 
leasă 874
leaucă, v.fier, leucă
lega (a ~) 783, 791, 803, 818, 822, 

830, 846, 860, 883; ~ via 849; de ~t; 
pentru de ~t via) 849; v. //r, lemn, 
pălugă, prăjină, rudă, somină, 
ștreang

legat 783, 808; v. cucuruz 
legată 803,817 
legătoare 822 
legător 822 
legătură 803, 822, 848, 849 
legău 816; lăgău 816 
lemn 795, 802, 803, 806, 807, 808, 809, 

811, 818, 822, 852, 856, 862, 874, 
884, 885, 889, 890, 914; ~ cu 
crașchiță 808; ~ cu trei craci 854; ~ 
de acățat 879; ~ de clăbăț 914; ~ de 
jintuit 889; ~ de de la/la nicovală 
806; ~ pentru bătut coasa (pentru ni
covală) 806; ~u/ a/ ¿/e jos 825; ~(ul) 
de bătut coasa 806; de de la nico
vală 806; ~w/ lu nicovală 806; ~a/ 
nicovelii 806; ~ul de cioplit 902; ~ul 
i[elor 856; ~n/ de sus de la jug 826; 
v. butoară, cal, cauc, coșniță, cui, 
cuțit, daltă, dărab,fiis, găleată, lingu
ră, lopată, lopețică, nicovală, pană, 
pilă, pod', ~e de la vârtelniță 853; ~e 
la sanie 828; ~e pe jireadă 803; ~e 
sub fân (plug) 802, 809; ~ele de la 
loitră 819/62; ~ele care leagă jugul 
827; ~e/e lui vârteniță 853; leamne 
[pl.] cu jurci 879; ~ de pus pe fân 
803; ~ supt fân 802

lenă, v. linie 
lene, V. linie 
leneoasă, v. lenoasă 
leneșă 894; lenișă 894 
lenie, v. linie 
lenișă, v. leneșă 
lenoasă 894; leneoasă 894; 
letcă 853 
lete 794;,la v. copt
leucă 811, 812, 817, 828, 907; ~ de fier 

817; ~ </e /a sanie 828; v. bucea, 
bucșă, cercel, ferecătură, fier, lulă, 
ureche, leaucă

liberă, v. oaie
limbă T14; ~ de arat 774; ~ ¿e pământ 

774; ~ de la vale 825;~ rfe /a sui 857; 
limbile jugului 827

limpezi (a «se» ~) 834
/ină, v. linie 
line, v. linie 
lingură 885, 889, 890, 903, 905, 909; ~ 

cu butori 889, 890; ~ buturită 890; ~ 
găurită 890; ~ mare îngăurită 890; ~ 
d-ale mari 889; ~mare (de lemn) 889; 
~ de cheag 885; ~ de găurit 905; ~ 
de îngaurit 905; ~ pentru roți 905; ~ 
de lemn 885, 889; lingura de buciume 
905; lingura pentru butușeli 905; 
lingura (de lemn) mare!mare 889, 
909; lingura cu găuri 890; — cfe luvat 
var 909; ~ de măurit 909; ~ rfe zidar 
909; ~ de zidărie

linguroi 889
/inie 779; /enâ 779; lene 779; lenie 779; 

/ine 779; lină 779; ~ lungă 774
/ipsi fa 861
litez, v. Zâtez

litră 878; v. oiagă
livadă 169,774; ~ bâtrână-nțetinită 769; 

livada dinaintea strungii 880; v.face, 
lăsa, rămâne, sparge', li vade 768, 
769; ~ bătrână 769; ~ de bucate 774;
v. lăsa, loc, rămâne 

livade, v. livadă 
livezi (a «se» ~) 771 
loază, v. loză 
loc 768, 769, 770, 774, 779, 795, 861; ~

cu iarbă 768; ~ Je livade 768; ~ 
otcos 768; ~ pârlog 768; ** văcant 
768; ~ de pentru foc 911; ~ destinat 
847; ~ gol 861; ~ gras 769; ~
hodinit 769; -* nou 769; ~ odinit 769; 
~ nearat 779; ~ul de murat 847; la un 
~ 782, 848, 858, 861, 871, 872; în ~ 
de 814, 828; v. aduna, brazdă, cap, 
capăt, căpătâi, complecta, mijloc 

logor 834; v. primeni, trage 
loitrar8\9, 820; v. stează, sul 
loitră 818, 819, 823, 828, 907; v. bât, 

caifa, căruță, fus, hăt, lemn, spetează, 
stează, sul, spiță

loitrete 819
lom 846; lomac 846; lomar 846; lomă

846; lumeț 846 
lomac, v. lom 
lomar, v. lom 
lomă, v. lom 
lomui (a «se» ~) 846 
lopată 808, 889; ~ de lemn 808; ~ 

pântru lapte 889; lopata de mestecat 
889 

lopăriță 889 
lopătâc 808, 889 
lopățuică 808 
lopecioară 889 
lopețeauă 889 
lopețică 808, 889; ~ de lemn 808 
lopotar 889 
loptă; ~ de mămăligă cu brânză 886 
lovi (a «se» ~) 777 
loză 830, 832; ~ de cucurbătă 803; ~ de

șpatier 830; v. cârcel, fir, pui
lua (a 771, 778, 801, 803, 834, 842, 

849, 864, 885; ~ după drojde 834; ~ 
miere 842; v. cioc, lingură', luva (a 
~), v. lingură

lucra (a «se» ~) 766,769, 833, 860,879;
~ bine 767

lucrător 833; ~ de vie 833
Zw/ă; lula leucii 817 
lume 836; 846 
lumeț, v. lom 
luncă 774, v. vin 
lung 830, 875; v. ac; v. bât, fuior, maț, 

sta; pe ~ 788
lungă 774, 799; v. holdă, lină, rudă 
lungime 774
lup 893 
lustruit 885 
luturoi, v. lăturoi 
luva (a ~), v. lua

M
mac; ca ~ul 767 
macăr, ~ cine 877 
magazie 801 
mai; ~ an, v. an 
maiamucă, v. maimucă 
maiemucă, V. maimucă 
maimucă 795; maiamucă 795; maiemucă 

795; măiemucă 795; măimucă 795 
maistor 908, 909; ~ de coși 908; ~nZ de 

căși 908; maiștor 908; mastor 908; 
maștor 908; maștor de zidit 908;

maiștor, v. maistor 
maldăr, v. maltăr 
malniță, v. mranifă 
maltăr 907, 909; v. cioc 
mamă 865, 866; v. oaie, rămânea; jará

~ 843; v. sărac; mumă 866; v. sărac 
mamefă 900
mandră 886; ~ cu brânză 886; v. bruș, 

gălușcă
manechin 795; manichin 795; manuchin 

795
manichin, v. manechin 
manuchin, v. manechin 

maor 908; maore 908; maur 908; maure
908

maore, v. maor 
mare 770, 774, 782, 801, 813, 833, 836, 

849, 884, 902; v. boteie, cioc, ciopor, 
civie, civiuță, cruce, cui, cupă, 
lingură, oaie, par, pâlc, potegă, pup, 
rudă, săpoi, sfredel, staul, strungă, 
stup, jireadă, trită, turmă, vârtelniță 

margină, v. margine 
margine 780, 825; de ~ 893; margină 

828, 893; mărgini [pl.] 823; mărginile 
lui saină 828; v. bate, mânzare 

marginință 821 
marșină, v. grâu 
maivă 795; marve [pl.] 790; v. cucuruz 
maive [pl.], V. maivă 
masă 813; ~ îngăurită 858; ~ verde 790; 

masa codii 813
mastor, v. maistor 
maște; oaie ~ 866 
maștor, v. maistor 
matcă 843; ~ falsă 843; /a ~ 847; fără 

(de) ~ 843; v. sărac
maț 835; ~ </e gum(ă) 835; ~ de tras 

(vin) 835; ~ de vin 835; ~ lung 835; 
~ul ăl orb 884

maur, v. maor 
maure, v. maor 
mazăre 790 
mă [interj.], v. me 
măciulie, v. cânepă 
măi [interj.], v. bea 
măiemucă, v. maimucă 
măimucă, v. maimucă 
măldări (a ~), v. mâltări; 
măltări (a v. cioc, cauc 
mămăligă 886;_~ cu brânză 886; v. 

dărab, loptă;
mămui, v. mumoi
mănunche, v. mănunchi
mănunchi 848; ~ de fuioare 849; 

mănunche 848; mănunchiu 848 
mănunchiu, v. mănunchi 
mănunt, v. mărunt;
mănuntă, v. măruntă 
mănunți [pl.], v. tulei 
mănușă 828, 846, 848, 849; ~ de cânepă

848; ~ de cânipă; mânușă 848 
măr 811, 824 
Mărcula 847 
mărginașă 893, 895 
mărgineană 893 
mărgineanță 893 
mărginească 893 
mărgini [pl.], v. margine 
mărginită 893 
mărginoasă 893 
mări (a «se» ~) 832 
mărunt, v. grâu, gunoi, pământ; mănunt

767; v.face, grâu, gunoi, pământ 
mărunta (a ~) 772 
măruntă, v. avea, cânepă, lână, măză- 

rică
măruntă, v. grâu 
mărunții, v. pământ 
măsai 883; ~(ul) de strecurat (laptele) 

883; ~ pe ciubăr 883
măsea 805; v. bate; măseaua 805; ~ua 

coasei 805; v. bate
măseaua, v. măsea 
măsura (a «se» ~) 878, 885; ~ oile 872 
măsurare; ~a laptelui 878 
măsură 878; v. băga, copt, pune 
măsurătoare 878; ~ de lapte 878; 

mosurătoare 878
măsurător 878 
mășinuță 860 
mătăcină, mătăcine 844 
mătăcine, v. mătădnă 
mătreață 898 
mătrică 864 
mâirișcâ 864 
mătură 844 
măturică; ~ de crengi 889 
mâlurifâ 844 
măuri (a de ~t, v. cioc, lingură 
măzărat, v. pământ 
măzărică; ~ de a mănuntă 800 
mâna (a ~) 782, 869, 877, 880; ~ bine

782,793

mână 781, 828, 830, 848, 869, 889; o - 
de cânipă 848

mănător 877; ~ul de strungă/oilor 877 
mânca (a ~) 795, 841, 869, 886, 893; ~ 

din scări 849, 882; v. bun, cucuruz, 
zer

mâncare 895; de 784 
mâncat; ~ de rușață 792 
mâncând 898 
mâncăriine 898 
mâniei [pl.] 795 
mdni/^ă, v. mănușă 
mânzară, v. mânzare 
mânzare 864; ~a care bate margina 893;

mânzară 864; v. oaie 
mânzărar 877 
mârcinenți [pl.] 798 
mării (a ~) 863 
mârșav 792; mârșăv 792, 794; mârșov

792
mârșăv, v. mârșav 
mârșavi (a «se» ^) 794; a mârșovi 792 
mârșov, v. mârșav 
mârșovi (a ~), v. mârșavi 
mărșovit 792; mâșovit 792 
/nâ^ovit, v. mărșovit 
mâță 860 
mâzgă 837 
me [interj.] 867;----- [interj.] 867; ~

măhăhă [interj.] 867; mă [interj.] 867 
me măhăhă [interj.], v. me 
me me [interj.], v. me
mecmdă 912
mediat 792, 865 
medicament 899 
medicinuri [pl.] 834 
megie 774, 779 
melejniță 846 
metisă 844 
metiță 914 
menghe, v. menghină 
menghel, v. menghină 
menghelă, v. menghină 
menghele, v. menghină 
menghilă, v. menghină 
menghină 912; menghe 912; menghel 

912; menghelă 912; menghele 912; 
menghilă 912; menghine 912; min- 
ghină 912

menghine, v. menghină 
mentă 844 
mere (a ~), v. merge 
mereu; mai 885 
merge (a ~) 861, 894; ~ bine 782; mere 

(a ^); călare 861
meriște, v. miriște;
merusa (a ~), v. mirosi 
merusa (a ~), v. mirosi 
mescioară 813, 824; meșcioară 813;

meștioară 825
mesteca (a «se» ^) 797, 834, 872, 889; 

de ~t, v. lopată
mestecașuguri [pl.] 797 
mestecat, v. amestecat 
mestecător, v. amestecător 
mestecătură 797, 800 
mestecău 889 
meșcioară, v. mescioară 
meștioară, v. mescioară 
metăr S03 
mezărat, v. pământ 
mezărat, v. pământ 
mială 868 
mic 77p, 781, 787, 865; v. al, ciopor, 

doporel, par, pics, scaun, scăunuț, 
staul

mică 795, 817, 846; v. bărduță, bât, bâ
ză, burghiu, cânepă, civie, civiuță, 
cruce, cupă, fir, muscă, muschițe, ni
covală, piesă, potegă, strungă, jirea
dă, turmă, vârtelniță

micuței [pl.], v. scaun 
micuț, v. bucium 
miel 863, 864, 865, 866, 868, 879. 881, 

884, 891, 913; ~ de doi ani 863, 
2283; ~ sugar 866; ~u/ caprii 779, v. 
coteț, ptui,. sălaș, strungă, țarc 

mielar 881
mieluță 868
miere 842, 844; — zdrumicată 842; v. 

lua, scoate, stoarce



XXXVI mijloc 780, 785, 802, 874; ~u/ arăturii 
780; ~uZ (hjolzii 780; ~u/ locului 780; 
~ul pământului 780;, v. ara, arătură, 
bate, brazdă, brezda, brezdat, brezdă- 
tură, coamă, dâmb, răzor, strânge 

miligar 766 
miliurcă 846 
mincioc 909 
minhină, v. menghină 
mintă» 865 
mintunaș 772, 837 
minut 865 
mioară 863 
mior 863, 2283 
mira (a «se» ~); ~ ce 879 
miriște 768, 773, 796; v. ara, mucezi,

ogor, ogorî; meriște 784, 846; v. ara, 
grâu, întoarce, ogor, ogorî, proara, 
strica

mirosi (a ~) 844; ~ a lămâie 844;
merusa (a ~) 844 

mirositoare [pl, v. buiede 
mistie 909 
mișca (a 814 
mișel 736; v. cucuruz 
mișlin 789; mujlinc 789; mujling 789; 
mișlin, v. mujlinc 
miță, biță 892 
moală, v. molie 
moale 734, 894; v. molie, oaie, pământ 
moartă, v. urzică 
mocori (a ~) 837 
model 904 
modrajniță 837 
mogândeață 795; mozgândeață 795 
moia (a «se» ~) 778, 884 
modă 795 
mol, v. molie 
molă, v. molie 
molăiață 894 
mole, v. molie 
molete 841 
molie 841; moală 841; moale 841; moZ

841; molă 841; mole 341; fluture de 
mole, v. fluture, vierme 

moltări (a ~), v. măltări 
momâie 795; mumuie 795 
morcoașă 811 
mor coș 811 
mort 2226; v.fluture, gunoi, Timiș 
mostofelnic 889 
mosurătoare, V. măsurătoare 
moș 795, 826, 857, 858 
moșent 795 
motcă 849, 852 
motorângă 823 
moț 777 
mozdri (a ~) 902 
mozgândeață, V. mogândeață 
mozomaimă, v. mozomaină 
mozomaină 795; mozomaimă 795 
mraniță 766; malniță 766; raniță 766;

vraniță 766 
mreajă 880 
mucează [ind. prez. 6] 899 
mucegai, v.face, prinde 
mucezesc [ind. prez 1]; ~ miriștea 773 
mucezi (a ~) 837 
muche 780, 906 
muci 899
wttcoare, v. prinde 
mugura (a ~) 832 
mugure, v. da; muguri [pl.] 832; v. da,

ieși 
muguri (a ~) 832 *
mujlinc, v. mișlin 
mujling, v. mișlin 
mula 894 
mulgare 864 
mulgătoare 864; v. ciopor, oaie 
mulge (a ~) 866, 874, 876, 877, 896; v.

cobăr, oaie, rea, sări, sta, ședea, 
șopru, șupă, trage, voreț 

muls 880
mult 772, 794, 806; mulți [pl.] 782, 809 

843
multă 836, 837; multe [pl.] 801, 835, 

871,849, 874, 879; de mai ~ ori 769 
multe [pl.], v. muZtă 
mulți [pl.], v. mult 
mulzară, v. mulzare

mulzare 864, 866; mulzară 864; muzară
864

muma, V. mamă
mumoi 795; mămui 795; mumui 795 
mumui, V. mumoi 
mumuiagă 795 
mumuie, v. momâie 
muncă, v. paznică 
muncitor 833 
munună 780 
mura (a «se» 846, 847; de/la ~t 847;

v. bară, loc
Murani 823 
muritoare 347; la — 847 
murătură; la — 847 
murdar, v. grâu 
murdară, v. lână 
Mureș 847; v. mura 
muri (a ~) 843, 866, 900 
mursă; — de țucur 844 
muscă 836; ~ bețică 836; ~ beție 836; ~ 

rfe a mică 836; ~ de vin 836 
muschițe [pl.]; ~ mici 836 
musculiță 836; ~ de vin 836; musculițe 

de ale beții 836
mustață, v. ieși; musteț 830 
musteț, v. mustață 
mușca (a ~) 900 
mușcată. 900 
mușchi, v.face 
mușiță 836 
mușteza (a ~) 771 
muștră 904 
muștuc. 811 
mușuroi (a ~) 776 
mușuroi 776, 801 
muta (a ~) 834, 874; ~ după drojde 834 
muzară, v. mulzare

N
nadă 805
naocol; — de strungă 880 
napoi 820, 894; năpoi 843, 861; v. ne, 

rămâne
nat 878
năbun, v. ăZ
năbună, v. nebună 
năcazuri [pl.] 768 
nădi (a ~) 805 
nădușită, V. babă 
năimi tor 833 
năinte, v. înainte 
năjie, v. oaie 
nălbi (a ~) 862 
năldani, v. aldan 
nălța (a «se» ~) 791 
năplad, v. șiștar 
năpoi, v. napoi 
nărav; cu ~ 896 
nărăvașă 896 
năroc, v. bate 
năroi 847 
năsip 847; v. pământ 
năsipos, v. nisipos 
năstăvi (a ~); de —t, v. Z>âf 
năstăvitor 860; v. vergea 
năvădi (a ~) 861 
năvăditor 860 
ne [interj.] 869; ~ bâr 869; țăi ~, v. țăi;

nea [intetj.] 869; ~ zi 869 
nea [interj.]; v. ne 
neagră 79Q, 795 
neales 801; v. grâu 
neamț; după ~ 908 
nearat 768; v. capăt, loc, pământ 
nearată 779 
nebună 894; năbună 894 
neciurăit, v. grâu 
necopt, v. ovăz 
neculeasă 846 
neghină 801; v. grâu, gunoi 
negru, v. ogor, spurc, face 
nehe [interj.] 869 
nelucrat 772, 779; v. pământ 
nemțește 843, 904; pe - 903, 908 
nemți [pl.] 835 
nemulgașă 896 
neogorâtă 768 
nesemănat 768, 769, 796; v. grâu,

răsări, răsărit 

nevoie, v. duce 
nicicând 855 
nicicum 780,790, 866 
nicidecum 769 
niciodată 769 
nicovală 806; ~ ăe lemn 806; nicovala 

mică 806; v. bucium, lemn, picior, 
scaun

nima, v. nime 
nime 833, 844; nima 779, 833 
nimeri (a ~) 860 
nimica 778, 846 
nisipos, v. pământ 
nivă 774; ~ de pământ 774 
nivela (a ~) 780
noaren; ~ de anul trecut 863; noatin 863,

2283; ~ de an 863 
noatin, v. noaten 
noatină 864 
nod 849, 861; v. da, face, scoate 
noroc 897 
notinar 881 
notreț, v. nutreț 
notriț de ovăs, v. notreț; 
notriț, v. nutreț 
nou; v. ara, arătură, loc, ogor, pământ, 

•pune
nouă 769; v. arătură, semănătură 
nucă 2223
nuiele [pl.] 874; v. cerc, gard 
nunta, v. numai
numai 769, 786, 787; nunta 773, 782, 

788, 789, 790, 792, 793, 800, 802, 
804, 810, 822, 823, 834, 850, 860, 
862, 869, 881,882, 898

număra (a~)9Q\
nume 795, 803; v. ai’ea, pune 
numit 877
numită 896
nutreț 789; v. cucuruz; notreț, v. ovăz; 

notriț; ~ de cucuruz 789; ~ de ovăs 
790

O
Oacfhejșa 868 
oai [inteij.] 868 
oaie 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,

872, 877, 878, 879, 880, 881, 875,
892, 893, 894, 895, 898, 899, 901, 
913; ~ al dracului 896; ~ blăstămată 
896; ~ cu rău 896; ~ rea de muls (de 
stat) 896; ~ spurcată 896; — bună de 
lapte 864; ~ cu lapte 864; ~ fatătoare 
864; ~ căpiată 895; ~ năjie 895; ~ 
răzneață 895; — codașe 894; ~ moale 
894; ~ cu usuc 898; ~ maște 873; ~ 
liberă 873; ~ străină 873; ~ razna 
893; ~ răznea la margină 893; ~ rea
893, 894, 895, 896; oaia dracujlui) 
896; oi mame (mânzări) 864; oi 
mulgătoare 864; oile ăle mari 864; 
oile de stână 864; oi din strânsură 
873; oi stricate 866; v. aduna, alege, 
ales, băga, bea, bâr, bubă, ciopor^ 
cioporaș, cioporică, cioporuț, clățău, 
codi, duce, face, gazdă, he, împărți, 
măsura, mănător, obor, ortac, pâlc, 
poiată, poloște, potcă, prciu, ptru, 
ptui, pune, răzni, sălaș, sâmbră, stă
pân, sugări, supune, șopru, ștălog, 
tor, turmă, ța, ți, ține, țiră

oală 810, 825, 878, 879, 884, 892; ~ de 
pământ 884; ~ de ținut cheagul; — 
prentu cheag; oala cu cheag 884; 
oala de la osie 812

oară, v. doi, două, trei, îngropa, multe, 
prăși, propune, pune, semăna, săpa, 
săpat

oarbă 861 
oa^fl 896 
obadă 807; v. ciradar 
obârșonc 814 
obârtar 813 
obărtăc 813 
obișnui (a «se» —I 773, 789, 873 
obleagă; de — 769 
oblog 768 
oblogină 768
obor 874, 880, 881; ~ul oilor 880; v. 

ochete 

obraniță 856 
obraț779 
ocaua, v. oca 
ocă 878,885; ocaua 885 
ochete 874; — de obor 874 
ochi 831, 832; v. da, plezni, pogni, por

ni, rupe, umfla 
ocoi 800 
ocol 375, 881 
ocupa (a «se» 846 
odată 792; v. coace, strâns 
odihni (a de —t, v. voreț; odini (a

768,769,771; udini (a 769; 
odină, v. hodină 
odinit, v. hodinit;
ogaș 847
ogor 768, 769, 796; ~ bătrân 768; ~ ne

gru 768, 769, 771; ~ nou 769; v. ara, 
face, lăsa, răsărit

ogorăl 767
ogorî (a 769, 772, 773; ~ mereștea 

773; ~ miriștea 773; ~ pământul 773; 
~ miriștea 773

Ohaba 789
oiagă 795, 884; uiagă 884, 885; ~ de 

dunț 884; ~ de-o litră 884
oiște 814; v. cui
oiț [intetj.] 868; uiț 868; v. cț 
oița [interj.], v. oiță 
oiță 868; oița [intetj.] 868; v. bâr, cț 
olaizn, v. holaizăn 
olcuță 884, 885 
oldani, v. aldan 
oldă, v. holdă;
Oltenia 840 
oltoni [pl.] 834 
om 2138, 833, 875,877, 901; ~ tZe ajutor

377; oamenii mei 873; v. împărți 
ontălogi [pl.] 846; omologi [pl.] 846;

otologi [pl.] 846 
ontologi [pl.], v. ontălogi 
opări (a «se» ~) 732,792, 899 
opărit 792 
opârt; pân ~ 347 
opincar 914 
oplean 813, 828 
opreg 860 
opri fa 834, 858 
oprit 795 
opsigă 792 
opt 794 
orb, v. maț 
oretăc, v. oritac 
orfan 843 
orice 836, 847,856; orișice 795 
orișice, v. orice 
oritac 808; aretic 808; aritac 808; arităc

808; arităg 808; oretăc 808; orităc 
808; orităg 808; ricăt 808; urecăt 
808; uretăc 808; uretic; ^d de la 
plug 808; uritac 808 

orităc, v. oritac 
orităg, v. oritac 
ortac 872, 873; deda oi 873 
ortăci (a «se» ~) 372 
ortăcie 873 
ortăcit 372, 873 
orz 796, 797 
osfice 898; osfici 898; osiei 898 
osfici, v. osfice 
osiei, v. osfice 
osie 811, 812, 813; ~ de fier 811; v. cap, 

cep, cui, oală, piuă, umăr 
otări (a «se»872 
otăvit 796 
otcos, v. Zoc 
oii (a 843 
otic 808; hoție 808; otinc 808, 822; oting

822 
otinc, v. otic 
oting, v. otic 
otologi [pl.], v. ontălogi 
oțet 834; v.face 
ou 841
ouștoc, v. auștoc 
ovăs v. ovăz 
ovăz 797; ~ de'pentru fân (vite) 790; ~

de tăiat în fân 790; — prăntu de tăiai 
în fân 790; ~ tăiat pântru de fân 790; 
~ (la cai) 790; ~ verde pântru arănit 
79Q; v. /an; ovăs; — amestecat cu



borceag 790; ~ de coasă 790; ~ 
de/în/pentru jan 790; - de notreț 790; 
~ de tăiat in fân 790; ~ de vite 790; ** 
cu borceag 790; ** cu bichiș 790; ** 
gol 790; ~ necopt 790; ~ sterp 790; ~ 
tăiat de in fân 790; *» verde 
(de pentru fân) 790; ~ verde pentru 
vite 790; v. bichiță, fân, fânaț, notre; 
oves; — pentru vite 790

oves v. ovăz
ozi (a ~) 803

P

padșă 849
pagubă 882
pai 793, 795, 801, 802, 803, 875; v.

așternut
pajnic, v. paznic 
palmă 889 
palugâ, v. pălugă 
pană 787, 808, 906; ~ de/la la cucuruz

787; ~ de fier 808; - de lemn 808; 
pana berzei 906; pana de la tuleu 
731; ~ cucuruzului 787; pana sapei 
777; pene de sapă 777; penele înflor 
791

panjăn 803; panjăne 803; panjăne 803 
panjăne, v. panjăn 
panjăne, v. panjăn 
paori [pl.] 875
papuc 914
par 788, 799, 802, 803, 809, 822, 828, 

830, 836, 874, 876, 885; ~ cu clen- 
ciuri 879; cu crengi 879; ~ de ăi mari 
885; ~ de ăi mici 885; ~ de cucurbătă 
885; ~ de grd« 798; ~ de tulei 788; v. 
bate

pară 878 
parcă 906 
parcelă 774 
parte 805,822, 878, 888,891; v. trei 
pasăre 800; v. spaimă 
pașnic, v. paznic 
paște (a 861, 895 
pat 802, 813; ~ de boghe 802; ~ de/la 

claie 802; de pus fânul 802; ~ 
pântru jireadă 802; ~ pântru plast 
802; ~izZ eZăii 802; ~«zn de crengi 
802; v.face

patru 803, 852,853, 874
patrusprece 848
pauri [pl.] 815
paznic 833; ~ de/la/de la vie 833, 904;

pajnic 904; pașnic 904 
paznică 833; ~ de muncă 833 
păbir, v. pobir 
păcate [pl.]; din ~ 768; v. duce 
păcurar 872, 873, 877, 881, 895, 896; v.

ajutor, pune
păiușină 882
păivan 822, 909; poivan 822
palanca 875, 876; balancă 902; v.

acoperiș
pălămar 822 
pălărie 795 
pălău 823 
păli (a «se» ~) 792 
pălicioară, V. policioară 
pălire; în ~ 792 
pălit 792 
pălit 792
pălugă 822, 823; paluga de legat fân 

822; polugă 822
pământ 766, 767, 769, 771, 772, 776, 

880; ~ afinat 767; ~ buhănos 767; ~ 
ca cenușa 767; ~ ca nisipul 767; ~ 
curat 767; ~ de ăl galbin 767; ~ de ăl 
negru 767; ~ degerat 767; ~ dires 
167; ~ făinos 161; ~ fărâmat 767; ~ 
fiirnicos 767; ~ humos 161; ~ mănunt 
767; ~ mărunt 161; ~ mărunții 767; ~ 
măzărat 767; ~ mezărat 161; — moale 
767; ~ nisipos 161; ~ nisipos 767; ~ 
pesăcar 767; ~ pesicos 767; ~ pufos 
161; ~ pulbăros 767; ~ rz>o5 767; ~ 
scurăvos 767; ~ sfâr(ă)mat 767; ~ 
șios 767; ~ țirâng(ăn)os 767; ~ 
țirănos 767; ~ țirfos 161; ~ țărigos 
767; ~ vărsat 767; — zgurimat 767; ~ 
zmicuros 767; ~ zugrivicios 767; ~ 

bun 767, 769; ~ despârlogit 769; ~ de 
felină 769; ~ nou 769; ~ felinii 769; ~ 
udinit 769; ~ înfelenit 769, 772; ~ 
mestecat cu gunoi 766; ~ nearat 768, 
779; ~ nelucrat 768; ~ odinit 768; v. 
bolovan, brădră, bruș, cănati, cuier, 
cupă, cureaua, dărab, fâșie, fușteică, 
holdă, lanț, limbă, mijloc, nivi, oală, 
ogorî, pune, șlingă, șolă, fușteică, 
tingă, trage 

păorime; pre ~ 829 
păpușă 786, 795, 849, 914; ~ de rază 

795; - de tei 849 
papier 813 
păr 787 
părădăisi [pl.] 781 
părăsi (a ~) 895 
părăsire, v. rămâne 
părcani [sg.] 879 
părea (a «se» ~) 830 
păreche, v. pereche 
părete; ~ de strungă 874; păreții la 

stână 874
părțeală 774 
părțel 114 
păruști [pl.] 852 
Pătaș 822 
Pătru 872 
pătul 802,804; ~ de tulei 802 
păți (a ~) 899 
păuj, v. păunj 
păunj 803; păuj, V. pereche; 803;

păunjăn 803; păunjâne 803; păunjâne 
803; v. pereche 

păunjăn, v. păunj 
păunjâne, v. păunj 
păunjâne, v. păunj 
păurie; la — 823 
păzi (a 833, 881 
păzitor 833; ~ul viei 833 
pâlc 870, 871; ~ de oi 870; -uri mai 

mari 871; v. sparge, spart, vorbi 
pâlcui (a «se» —) 872 
pândar 833; bândar la vie 833; pundar

833
pânză 834, 837, 860, 861, 862; ~ de 

strecurat 883; v. face, fier, fușel, 
prinde, rosti, sul, val, vig 

pâr, v. rămâne .
pârâu 847 
pâre 779 
pârcă 779 
pârei 779 
pârcu 823, 856; de-a — 823; v. pune;

pârcom 779, 823; de-a — 823; în — 
823; pârcum; în — 823

pârcu, v. pune 
pârcum, v. pârcom 
pârg 793; v. da 
pârgastru 792 
pârgaveț 792 
pârgâ; in — 793, 785,793; v. da, dai, 

grâu
părgăli (a «se» —) 785 
pârgălit 785 
pârghie, v. copt 
pârgoalâ, \ . pârloagă 
pârgui (a «se» ~) 792, 793; părguli (a 

«se» —) 793
pârguit 785,792; v. da 
pârguii (a «se» —), v. pârgui 
pârji (a —) 792 
pârjit 792
pârjoli (a «se» —) 192
pârjolit 792; prea - 792; ~ de buragă

792
pârlit 792
pârloagă 768,769; pârgoalâ 768 
pârlog 768, 769, 770, 771, 779; v. ara, 

loc, rămâne, sparge; bârlog 768 
pârlogi (a «se» ~) 771,772 
pârlogime 768
pârloginâ 768,769,779; v. rămâne 
pâr lui (a—) 862 
pârpăriți 858 
pârpușit 792
pâșcăi (a «se» ~), v. pâșcăvi 
pâșcăv 792
pâșcăveală 837; v. face, prinde 
pâșcăvi (a «se» ~) 786, 802, 837; pâșcăi 

(a «se» ~) 837 

pățini [pl.] 914 
pciruuu [interj.] 868 
pecenie 798; picenie 798 
pecingini 898 
pedesi (a^)H\ 
perdută 893 
pereche 803, 860; păreche; de păuji

803
peria (a 849 
periat 849 
peripelic, v. prepeleac, 
perpeleac, v. prepeleac 
perpeleag, v. prepeleac 
perpelic, v. prepeleac 
perpelig, v. prepeleac 
pertiță, v. petiță 
pesăcar, v. pământ 
Pesăcari; la ~ 847 
pesăcos, v. pământ 
pestrecut 794 
pește, v. prinde 
petic 779 
petiță 798; pertiță 798 
petrecut; ~ de copt 794 
piatră 770, 803, 875 
pica (a'-J 349, 852,900 
piceaică 798 
picenie, v. pecenie 
picioare [pl.], v. picior 
picior 777,798, 805, 806, 807, 851, 854, 

869, 902; ~ de bălele 806; ~ de 
căprioară 907; ~ de plug 807; ~u/ de 
la coasă 805; ~td de nicovală 806; 
~u/ de/de la plug 807; la 
vărtemiță 854; ~ul în picioare 788; V. 
/îer, scula, usca

picioruș 854 
picioruț 806, 854 
pics 810, 811, 812; ~ de roată 811;

ăl mare 810; ~i// d/ mic 811; '^uri 
mari 810; ~arf mici 811; v. cui

piesă 810, 811, 812; ~ mai mică 811; 
pieslă 811

pieslă; v. piesă 
piele 884, 898,913, 914; v. trage 
piepten 860
pieri (a 778; ~ din lapte 785 
pierit; ~ din lapte 785 
pieritură 789,796
pilă 910; ~ de-ăle mari 910; ~ de copită 

910; ~ de curățat 910; ~ de lemn 910; 
« de pilit (copita) 910; ~ de potcovit 
910; ~ mare 910; ~ delpentru pot
covit 910

piZz (a de ^t, v. pilă
Pistruia 868 
pișăți [pl.] 900 
pită 794, 911 
pitină 788,798 
pitrte 877 
piuă 810, 811, 812; ~ de albine 840;

pivă 807, 810, 812, 817, 840; ~ de 
osie 812; piva plugului 807

pivă, v. piuă
plasă 874, 876; ~ de șindră 876; 
plast 788,799; v. pat 
plastă 874, 876; plăste de gard 874 
plat, v. platnă
plată 872 
platn, v. platnă 
platnă 811, 812; ~ de deasupra 812;

platna de la vale; plat 812; platn 812; 
ploatnă 811, 812

plaț; coama ~ului, v. coamă 
plătiță 798 
plânge (a ~) 832 
pleavă 800, 801, 804, 882 
plec 890; v. strecurătoare, strecurător, 

strecurătoare, șolă
pleca (a •-) 832; a~pe rod 832 
pZecăr 821
plecătoare, v. aplecătoare 
plemniță, v. pleniță 
pleniță 828; plemniță 823 
pleu, v. că laie, doc, strecurătoare 
pleurie, v. plevărie 
plevar 804
plevărie 804; pleurie 804; pleverie 804; 

plevurie 804; plivărie 804
pleverie, v. plevărie 
plevurie, v. plevărie

plezni (a 832; ~ ochii 832 XXXVII
plin 782, 800, 834 
plină; ~ de draci 896 
plivărie, v. plevărie 
plivi (a 781,797, 808; ~ puieții 781 
ploaie 315; v. bate, scut 
ploatnă;, v. platnă 
plug 767, 769, 773, 778, 807, 814; ~ cu

trei sepe 175; ~ de săpat 775; ~ 
încobilat 809; v. cap, capră, corn, 
crac, duce, lemn, picior, piuă, talpă, 
oretic

plujniță, v. plușniță 
plumâi [pl.] 897 
plușniță 807; plujniță 807 
poală; poala din jos 846; poalele ale de 

din jos 846
poamă 836 
poartă 874, 876; porțile de la strungă

37.4 
poate 914 
pobir 786; păbir 786; pubir 786; bobir

786,846 
pobirit 736 
poce, v. pode 
pod,v.pocie 
pocie 795; poce 195; poci 195 
pociumb 806 
pod 801, 802, 804, 813, 821; ~ de code

821; — de pe car 821; ~ de fân 804; ~ 
de lemne 802; ~ /an 802; —td 
carului 821; ~id cociei 821; ~ul de la 
car 821; ~uZ de la code 821; ~«Z 
grajdului 804; ~mZ la coce 813; pot 
802 

podgorii [pl.] 833 
podină 802, 802; ~ de-aia 892; ~ de fân

802
podmal 802; potmal 802 
podvălic 902 
pogni (a ~) 832; ~ ochiul 832 
Pogonici 341 
poiată; ~ de oi 875 
poiațil 795 
poitacit, v. vin 
poivan, v. păivan 
polei 898 
policioară 813, 814, 818, 825, 827;

pălicioară 813, 828 
poliță 825 
polomidă 111 
poloșniță 880 
poloște 880; ~a oilor 880 
polugă, v. pălugă 
pom 195, 854, 879; v. scorbură 
pomociță 823 
pon 800 
poneac 314 
ponevoasă 894 
ponură 800 
popic 806, 816,854, 902 
porc 884; v. bun, șopru 
porcării [pl.] 800 
pomi (a ~) 832, 860; ~ ocAi 832 
porțiune 114 
portul an 884 
porumb 845 
postaică 790 
postrungă 861 
poi, v. pod 
potag, v. potegă 
potâng 807 
poied 896; ~ de oaie 896; de ~ 895; ce 

potca 858
potcovi (a v. pilă; de ^t, v. pilă, 

rașpă
poteagă, v. potegă 
potec,v. potegă 
poteg, v. potegă 
potegă 814, 815; v. fier, potegă mare 

814; potegă mică 815; potag 815; 
poteagă 815; poteghe 814, 815; potec 
816; poteg 814, 815, 816 • 

poteghe, v. potegă 
potmal, v. podmal 
potoc; la 847 
potrăd (a ~), v. pritod 
potricală 903 
potrici (a~), v. pritoci 
povazniț 803 
povăraș 877



XXXVIII povăznițâ 803
poveac 880, 881 
pozmă, cozmă 803 
pr [interj ] 868 
praf 834; v. face; prau; ca ~l 767; v. 

gunoi; prav 767 
prașă, v. prima 
prașilă; prașila a doua 776; prașila întâi 

175; v. prima
pratinde (a ~) 849 
prau, v. praf, 
praviță 803 
prăjină 822, 823; ~ de strâns fânul 822; 

prăjina de (legat) fân 822 
prămiez 874 
prăpăd, v. da 
prăpit, v. pripit 
prăpune (a ~) 778, 834, 866; ~ cucuruz 

778; ~ cucuruzul 778; ~ a doilea 
oară 778

prăsădi (a ~) 778 
prăsămăna (a ~) 778 
prăsămăna (a 778 
prăși (a ~) 775; ~ a doua oară 776; a 

prășui 775
prășit 775, 776; ~ întii 775; ~zz/ întii 775 
prășitoare 775
prășitură; prășitura întâi 775; prășitura 

una 775
prășui (a ~), V. prăși 
prătoci (a ~), v. pritoci 
prăvală 888; v. cioc, zer 
prăvălit, v. zer 
prăvăritură 888 
prâe [interj.] 868 
prâsni (a ~) 909 
prciu [inteij.]; ~ oaie 868 
precopt 794 
premeni (a ~), v. primeni 
premezat 874 
premini (a ~), v. primeni 
premuta (a ~) 834 
prenoi (a ~) 834 
prentoarce (a ~) 834 
prepeleac 379; peripeție 879; perpeleag 

879; perpelig 879; prepeleag 879; 
prepelig 879; pripilig 879; prepelic 
788; perpeleac 879; ~ cu clenciuri 
879; ~ de acățat brânza 879; perpelic 
803, 879; ~ cu cârleoanță 879 

prepeleag, v. prepeleac 
prepelic, v. prepeleac 
prepune (a ~) 778; — cucuruz 778; ~ 

pân cucuruz 778 
preș 839; preș 839 
presa (a ~) 839 
presă 839; ~ de struguri 839 
presuri (a ~); — firul 850 
preș, v. preș 
pretche [pl.], v. gard 
pretoci (a ~), v. pritoci 
pretuma (a ~) 834 
priceagă 818, 823 
priclă 874
prima 769; ~ dată 775; prașă 775; 

prășită 775; sapă 775; săpătură 775; 
v. săpa, săpat

primăvară; v. grâu; primăvara 769 
primăvăratec 792 
primblă 823; primlă 823 
primeni (a ~) 834; ~ de pe lagăr 834, 

834; premeni (a ~) 834; a premini 
834

primi fa ~ rușață 792 
primlă, v. primblă 
prinde (a «se» ~) 792, 793, 832, 837, 

. 860, 865, 889, 896, 898; ~ a coace 
785; ~ albeață 837; ~ bob 783; ~ 
floare 837; ~ mucegai 837; ~ mu- 
coare 837; ~ o chemeașă 837; ~ 
pâșcăveală 837; ~ smântână 837; ~ 
spumă 837; ~ zmânZânâ 837; ~ bob/ 
bop 783; ~ frunte 785; ~ pește 844 

pringă 823, 874 
prinsă 795
priopune (a ~) 778; ~ cucuruz 778 
priotoci (a ~), v. pritoci 
pripi (a ~) 792 
pripilig, v. prepeleac 
pripit 792; prăpit 792 
pripitor, v. grâu

pritoc, v.face
pritoci (a ~) 834; potrăci (a ~) 834; 

potrici (a ~) 834; prătoci (a ~) 834; 
pretoci (a ~) 834, 834; priotoci (a ~) 
834; protoci (a ~) 834; 834

priviți 3\7 
proabțigui (a ~) 834 
proara (a 772; ~ meriștea 773 
prohais 807 
promesteca (a ~) 834 
promuta (a ~) 834 
prootăvi (a ~) 796 
prootăvit 796 
propietar, v. proprietar 
proprietar 847; propietar 872, 873, 901 
propune (a 778; ~ cucuruzii 778; ~ 

cucuruzul a dolilea oară 778; 
priopune (a ~) 778

prosămăna (a ~) 778; ~ adăoară 778 
prosăpa (a ~) 776 
protoci (a ~), v. pritoci 
proțap 809; v. arzi 
prui [inteij.] 868 
pșș [interj.] 868 
p^ [interj.] 868;
ptr [interj.] 868; ~ptrâe [interj.] 868 
ptru [interj.] 868; ~ oaie 868; ptrui 868;

ptruitrui 868; ptruiț 868 
ptruci [inteij.] 868 
ptrui [inteij.], v. ptru 
ptruiț [interj.], v. piru 
ptrutrui [inteij.], v. ptru 
ptuă [inteij.] 868 
ptui [inteij.] 868; ~ 868; ~ miel 868; ~ 

oaie 868
ptutu [inteij.] 868 
pubir, v. pobir 
pucâlprot 843 
pufeze [pl.] 786 
pufos, v. pământ 
pui 782, 831, 846; ~ de czzcwizz 786; ~ 

de/la loză 2416; ~ de vie 831; v. 
avea, crește, curăța, da, face, ieși, 
rări, rupe, scoate, slobozi, tăia, țipa

puia (a ~) 781, 782, 831; ~ cucuruzul 
781; ~ via 831

puieri (a ~) 781 
puiet 844; v. copilit; puiete 831; puiet

831
puiete, v. puiet 
puieț, v. puiet 
puieți [pl.]; v. da, plivi, rupe 
pulbăros, v. pământ 
pulbere; ca ~a 767 
pulpă 899, 900; v. aprindere, boală, 

strica, umflătură; pulpe 900
pulpe, v. pulpă 
pundar, v. pândar 
pune (a «se» ~) 768, 769, 778, 786, 792,

795, 801, 802, 803, 806, 809, 834,
837, 838, 841, 844, 845, 852, 853,
854, 865, 866, 872, 883, 884, 886,
889, 896; ~ cucuruzul a doua oară
778; ~ cucuruzul a dooara 778; ~ a 
dăoarâ 778; ~ a dăoara cucuruz 778; 
~ a dooară 778; ~ a doilea oară 778; 
~ a doua oară 778; ~ din nou 778; ~ 
de-a pârcu 847; ~ la pământ 805; ~ 
la supt 865; ~ să sugă 865; ~ nume 
830; ~ oile la măsură 872; ~ oile pre 
măsură 872; păcurar 872; v. căuș, 
cui, fier, lemn, pat

pup 788, 832; ~z mari 788; v. da 
purta (a ~) 893, 895 
pusă, v. veni 
pustă 815,823, 893 
pustâi 843; v. stup 
pușcă 810 
putăr, v. zer
putea (a ~)77\, 772, 782, 805, 834, 839,

855,872,874, 881, 887, 897 
putere 865 
putoare 893, 894 
putred 766; v. bălegar, bucluc, gunoi, 

tor
putregai 766 
putrezi (a ~) 802 
puturoasă 894 
puține [pl.] 768, 870; v. glod 
puțuli (a 830

R

raboș 878; răboș 878 
raclă 874 
rade (a ~) 808 
radical; mai ~ 912 
ramuri [pl.] 842 
rană 872; v. cuctiruz 
rangă 907 
raniță, v. mraniță 
raplă, v. rașpă 
rar 775, 908 
rară 845 
rariță 861 
rașchiță, v. crașchiță, v.face 
rașp, v. rașpă 
rașpă 910; raplă 910; rașp 910; ~zd de 

potcovit 910; rașpâl 910; rașpil 910; 
rașpil 910; rașpilă 910; rașpilă 910; 
rașplă 910; rașplu 910; ~ pentru 
potcovit 910; rășpilă 910; rașpăl 808, 
910; ~ de potcovit 910; ~ pentru 
copite 910

rașpăl, v. rașpă 
rașpâl, v. rașpă 
rașpil, v. rașpă 
rașpil, v. rașpă 
rașpilă, v. rașpă 
rașpilă, v. rașpă 
rașplă, v. rașpă 
rașplu, v. rașpă; pilă de ~, v. pilă 
rașporpilă 910 
rata (a ~) 778 
raz 808
razna 893; v. oaie, umbla 
răcaș 788
răchie 878; ~ de vară 844 
răcoare 884 
rădăcină 781, 782; v. ze^z 
rădica (a ~) 730 
răi (a ~) 782
răiciul 875, 881; râieiun 881 
răiciun, v. răiciul
rămas; ~ de coasă 796; v. grâu 
rămasă 846; v.fir 
rămășiță 796, 846 
rămâne (a ~) 767, 779, 780, 786, 792, 

800, 801, 843, 846, 861, 890; ~ de 
livadă 771; ~ livade 771; ~ pârlogină 
771; ~ sărac 771; ~ sălbatic 771; ~ 
zn coadă 894; — zn/7a urmă 894; ~ 
năpoi 894; ~ zn părăsire 768; ~ 
pâr log 769, 771; ~ sec la boambă 
792; ~ știrb 861; românea (a ~)73\; 
~fără mamă 843

rămeneacă, v. remeneacă
răni (a ~), v. arăni 
răpi (a «se» ~) 792,794 
răpit 792,794 
rări (a ~) 781; ~ cucuruzul 781; ~ firele 

781; ~ pzzzz 781
răsaniță; ~ caldă 766 
răsări (a ~) 778, 782, 796; ~ nesemănat 

796; ~ singur 796
răsărit 796; ~ din scuturat 796; ~ după 

ogor 796; ~ nesemănat 796
răscopt 794 
răsfug, v. răsfulg 
răsfulg 900; răsfug 900 
răstamiță, v. răstaniță 
răstaniță 823; răstamiță 828 
răstău 824, 827 
răsuc 900 
răsuci (a ~) 850;
răsuci [pl.]; a se face v.face
răsufla (a 837 
răsuri 888 
rășchia (a ~) 855 
rășchitor 855; v. corn, crac, furcă;

râșchitor 851; v. corn; corn, crac 
rășinată 876 
rășpălău 910 
rășpilă, v. rașpă 
răștoace [pl.] 836 
rătăcită 893, 894, 895
Răticaș 347 
rotunde (a ~) 842; 
rău; de tot ~ 800; v. al, da, grâu, umbla, 

oaie, slăbită, sta, ședea
răviz 878
râzătoare 808 

râzător 808; ~ de fier 808 
război 856; v. ciur, Jug 
răzeală 808 
răzleață 893, 894, 895 
răzna, v. umbla 
răznatecă, v. răznatică 
răznatică 893, 894, 895; răznatecă 895 
răznea, v. oaie 
răzneață 893,895; v. oaie 
răzni (a «se» ~) 881, 895; ~ oile 895; 

râzni; ~ oile 895
răzoară, v. răzor
răzor 774, 780; ~uZ pe mijloc 780; v. 

ara; răzoară 774; răzvoară 774; 
răzvor 774,780

răzuș 808
răzvoară, v. răzor 
răzvor, v. răzor 
râie 898,899 
rând, v. băga 
rânză 884 
rășchitor, v. rășchitor 
rât 847 
râu 847 
râză 795, 844; v. chip, păpușă 
râzni (a ~), v. răzni 
rea 892, 895,896; ~ de ămblare 894; ~ de 

breazdă 893; ~ de imblare 893; ~ de 
șcgță 893; ~ de îmblare 893, 894; ~ de 
umblare 893, 2399; ~ de muls 896; ~ 
de strungă 896; ~ de ușă 896; v. Zână, 
oaie

rece 887
Regat 9\3
regină; fără ~ 843 
reînsămânța (a ~) 778 
remeneacă 827; rămeneacă 827; rume- 

neagă 827
resădi (a 778
reteza (a 829, 831, 842; ~ fagurii 

842; ~ stupul 842; ~ șibele 831; retezi 
(a ~); ~ fagul 842

retezi (a ~), v. reteza 
reveni (a-și ~) 769,771 
rezală 842 
rezervă, v. staul 
ricăt, v. oritac 
riglă 874 
zis 793 
rișchitor, v. rășchitor 
rișos, v. pământ 
rit 779 
roade (a ~) 841 
roată 802, 804 
roată 807; v. cui, fund, lingură, pics, 

sfredel
rod, v. da, pleca, vlăstar
rodi (a ~) 783 
roi (a ~) 843 
roi, v. iarbă 
roielniți [pl.] 844 
roiniță 844 
rol 362; v.face 
roii 856 
românește 912 
România; pe ~ 833,845 
romoniță 844 
rosti (a 861; ~ pânza 860 
roșeață 899 
roși (a ~) 792 
roși [pl.], v. tuleu 
roșie 794 
roșit 792 
roșu 735 
rotilă 809 
rotund 806; v. v^eu, lac 
rotundă, v. daltă 
rudă 802, 803, 807, 822, 823; ~ de legat 

(fân(ul)) 322; ~ mare 822; ruda lungă 
822; ruzi de ăle lungi 823; ruzi de fân 
822,823; ruzile de lături 823

rudiță 823 
rumeneagă, v. remeneacă 
rupe (a «se» -> 781, 782, 792, 805, 830, 

846, 895; ~ copilii 781; ~ fagurii 842; 
~ ochii 831; ~ oiZe 895; ~ puiepi 781;

pzdi 731; ~ cu gura 898; ~ felina 772 
rupt 792, 794; ~ de copt 792,794; v.fus 
rupte [pl.], v.fus 
rușață 792; v. mâncat, primi



s
sabie 827. 889; sabia de la jug 825 
sac 800. 801; v. câșifă 
sâce 899 
sadă 861 
saină, v. sanie 
saivan 875; saivan 875; stăivan 875 
samulastră 796; sămurastru 796, 797,

846; sămorastru 796; sămurastă 796; 
sămurastru 796; zămurastru 796, 
797; zămutrastru 796,797 

samulastră, v. sămurastru 
sane, v. sanie 
sanie, v. lemn, leucă; saină, v. margine,

țeapă; sane, v. țeapă
sapă 767, 775, 776, 777, 779, 781, 849; 

~ a doaoara 776; sapa de-o dată 775; 
dintâi 775; intâi(a) 775; sapa (a) 
doua 776; v. arătură, ascuțiș, ascuțit, 
tic, cunună, colț, două, gură, pană, 
plug, prima, tăiș, vârf 

sarcină 848, 849 
sat 883; v. băga, duce 
să odeană (conj. prez. 3) 768 
soci 874, 880, 881 
săcui884 
saivan, v. saivan 
sălaș 875, 880, 881; ~ul mieilor 881;

~u/ oilor 880 
sălămade, v. ciolomade; 
sălbatic 796, 843; v. vlăstar, rămâne 
sălbatică 896 
sălbătici (a «se» ~) 771 
sălciner, v. sărciner 
sălie 878 
sălie 883; v. strecurătoare 
Săliște 767 
sălițân 834 
sămâna (a ~), v. sămăna 
sămânță 796, 800; v. cânepă, lăsa 
sămorastru, v. samulastră 
sămurastă, V. samulastră 
sămurastru, V. samulastră 
sănătoasă 895 
săpa (a ~) 775, 779; ~ a doaoara 776; ~

a doilea oară 776; ~ a doua oară 
776; ~ a-ntâia oară 775; ~ (de-)o 
dată 775; ~ întâi(a) dată 775; ~ 
întâia oară 775; ~ prima dată 775; ~ 
prima oară 775; v. duce, plug

săpat 2102; -* (de-)a doua oară 776; ~ a 
dooară 776; ~ de cucuruz 776; — 
întâi 775; ~ întâia oară 775; ~ prima 
dată 775; ~ul a doilea oară 776; ~ a 
doua oară 776; ~u7 de prima dată 
775

săpătură; săpătura de-o dată 775; 
săpătura dintâi 775; săpătura (a) 
doua 776; v. doi, două, prima 

săpoi 779, 808; ~ de ai mari 808 
săptămână 793 
săpunel 844 
sărac 788, 843; ~ de mamă/mumă 843;

~ de matcă 843; v. rămâne, stup 
săritură 886 
sărcer 879 
sărcinar, v. sărciner 
sărciner 879; sălciner 879; sărcinar 879 
sări (a ~) 861, 895, 896; ~ la muls 896 
săritoare 896 
săveică, v. suveică; 
sâc [interj.] 869 
sâci [interj.] 869 
sâmbra (a 872 
sâmbraș 872, 873 
sâmbră; ~ de oi 872; v.face 
sâmbri (a «se» ~) 872 
Sâmpetru 792 
sămurastru, v. samulastră 
sămurastru, v. sămurastru 
Sânicolau 879 
sârbatici [pl.], v. sălbatic 
sârmă 803 
scetă. v. rea 
scafa 890 
scală 899
scamn, v. scaun 
scaon, v. scaun 
scară 874; scări de lațuri 874; v. mânca 

scaun 806; ~ cu gaură 854; scamn 802, 
806, 854, 902; ~ cu spate 902; * de 
cioplit 902; ~ de bătut coasa 806; ~ 

nicovală 806; ~ buturii 854; ~ de 
ai mici (cu but oară) 854; ~ de ăi 
micuței 854; — îngâurit 854; ~ul de la 
nicovală 806; ~ul Iu vârtelniță 854; 
~ul vârtelniții 854; scaon 806 

scămnaș, v. scăunaș 
scămneș 813 
scămnuț, v. scăunuț 
scăonaș, v. scăunaș 
scăonuț, v. scăunuț
scăunaș 813; scămnaș 813, 814, 828; v. 

țeapă; scăonaș 777
scăunuț 853, 854; scămnuț 854; ~ cu 

butoară 854; ~ de ai mici 854; 
scăonuț; ~cu butoară 854; scoonuț 
806

scândură 774, 821, 807, 853, 874, 845; 
~ cu găuri 858; scândura cu butori 
858; scândura de la jug 825; v. boxă 

scăndureauă 858 
scânduriță; ~ de la juguț 858; ~ găurită 

858; scânduriță cu butori 858; 
scânduriță de la jucșor 858; 
scânduriță de la sul 858; scânduriță 
lujuguț858

scârcel, v. cârcel, sfârcel 
scârligel, v. cârligel 
scârligel, v. cîrligel 
scârtaș, v. crâstaș 
schimba (a ~) 768, 834, 834, 842 
sclențuș 2262, 860 
scoabă 840, 907; scob 907 
scoarță, v.face
scoate (a «se» 766, 768, 801, 834, 

880, 887, 888, 907; ~ chica 787; ~ 
după drojde 834; — fagurii 842; ~ 
miere (a) 842; ~ nodul 791; spicul 
791; ~ pui 782; chiser, cioc 

scob, v. scoabă 
scobi (a ~, v. daltă 
scobit, v. sul 
scobitoare 907 
scobitor 903 
scolbură, v.scorbură 
scoonuț, v. scăunuț", 
scorbură 840; ~ ¿/c pom 840; corbură 

840; scolbură 840
scorțar 876 
scrie (a ~) 833 
scula (a «se» —~ în picioare 865 
scurăvos, v. pământ 
scurt, v. al 
scurtătură 892
scuruma (a «se» ~) 767 
scut 875, 876; ~ de ploaie 876 
scutura (a «se» ~) 787, 794, 796; din ~t 

796; v. grâu, răsărit
scuturat 796 
scuturată 796 
seacă, v. boabă 
seară; în seara de Ajun 901 
sec 792 
sec, v. grâu, rămâne 
secară 797; v. grâu, amestecat 
secăresc 797 
secăreț 797; secărez 797; v. grâu 
secărez, v. secăreț 
secări (a «se» ~) 797 
secării 797; v. grâu 
secăriu 797 
secăros, v. grâu 
secera (a de ~t, v. bun, gata 
secetă, v. grâu 
selecta (a ~) 800 
semăna (a ~) 768, 778; ~ adăoară 778;

~ a doua oară 778; ~ a doara goluri 
778; semăna (a ~); ~ a doua oară 
778; ~ a doilea oară 778

semăna (a ~) 769, 772, 790, 796, 797 
semănat 796, 797; v. cucuruz 
semănătură; ~ nouă 769 
semirotundă, v. daltă 
semn; in ~ 795 
semna (a ~) 896; v. circular 
separat 834 
servi (a 897 
sfătui (a «se» ~) 872 
sfâcel, v. sfârcel

sfârcel 859; scârcel 859; sfâcel 859; 
sfurcel 859; sjurișel 859

sfârmat, v. pământ 
sfert; ~ de lanț 774 
sfoară 904 
sfreadel, v. sfredel 
sfredel 905; ~ de ăi mari 905; ~ de 

bucime 905; ~ ¿/e buciume 905; ~ de 
găurit 905; ~ de tulăț 905; ~ mare 
905; —ul al mare. de roți 905; sfreadel 
905; sfreder 905

sfreder, v. sfredel 
sfurcel, v. sfârcel 
sjurișel, v. sfârcel 
si si si [interj.] 869 
Sibiu 864 
sic [interj.] 869; sici 869 
sici [interj.], v. sic 
sifon 834 
silos, v. siloz 
siloz 789; ~ de tulei 789; silos; ~ prântu 

ciolomad 789
Sinea, v. apă 
singur 803, 865, 889; v. ieși, ieșit, răsări 
singuratică 895 
singură 893
¿ioane 840 
sisiori [pl.], v. supsuoară 
sită 834, 883, 890
Siva 868
slab 843, v. grâu, stup 
slabă 894 
slăbi (a ~) 771 
slăbită; ~ rău 894 
slăvină, v. șlauf 
slin 898 
slipete 909 
slobozi (a ~ arefii 901; ~ cucudan 

787; ~ floare 787; ~ pui 782; ~ spic 
791

slog 774,779, 780; v. ara, da
smântână 837; v. face, prinde; zmântână 

837; v. prinde
smicura (a «se» ~) 767; a se smigura 

767
smigura (a «se» ~), v. smicura
sminti (a ~) 855 
smolniță 767 
snop 788, 848; v. grămadă; znop 788, 

798, 802,848
soare 792, 795, 875; v. ars, floare 
soboș, v. subăș 
societate 872
sogoni (a ~) 869 
solomade, v. ciolomadă 
solzi [pl.] 898 
somină; ~ de legat fân 822 
soțiație, v. asoțiație 
soțietate 873 
spaimă; spaima păsărilor 795 
sparge (a ~) 769, 884, 901; ~ acasă 

901; ~ pâlcul 901; stâna 901; ~ 
livada 772; ~ pârlogul 772; ~ felina 
772; ~ (o) livadă 772; ~ (o) felină 
769

spart 767; la ~ul pâlcului 901; v. grâu 
spată 860, 861; v. dinte 
spate, v. scaun 
spălăietoare, v. spărietoare 
spănțir 787 
spărăietoare, v. spărietoare 
spărăitoare, v. spărietoare 
spărietoare 795; ~ de cioare 795; 

spălăietoare 795; spărăietoare 795; 
spărăitoare 795

spărtură 838
spătează, v. spetează 
speria (a «se» ~) 795 
sperioasă 895, 896 
spetează 818, 819, 857, 858, 860; ~ cu 

găuri 858; spătează 818, 858;
speteză; spetezele de la loitre 818 

speteză, v. spetează 
spic 787, 791, 792, 793, 794; ~ de 

cucuruz 787; -ul la cucuruz 787; ~ul 
la tuluj 787; v. crește, da, face, ieși, 
scoate, țipa

spica (a 791 
spin 768, 808, 880 
spiță 818, 903; ~ la loitră 813; șpiță;

șpițe la loitră 818

spifelnic 905 XXXIX
spulberată 895 
spumar, v.face
spumă 837, 884; v.face, prinde 
spune (a i «se» ~) 769, 775, 776, 781,

792, 795, 796, 798, 830, 845, 858, 
866, 881,895,911

spurc 900; — alblnegru 899; ~ la unger
900; v. căpăta 

spurcat 900; v. al, avea 
spurcată, v. oaie 
sta (a ~) 804, 813, 833, 841, 875, 879,

894, 896; ~ călări 806; ~ în lung 823; 
~ în părcom 823; ~ rău la muls 896; 
v. rea

Stanciu; la 847 
stau, v. staul 
staul 875; stau 874, 875, 881, 901; ~ al 

mare 880; ~ ăl mic 880; ~7 de rezervă 
880; ~l de sus 880; ~ mic 881; v. 
face, tablă 

stavă 788 
stăivan, v. saivan 
stăbliță 841 
stăpân 833, 873, 884; ^ii oilor 873 
stărp, v. vlăstar 
stărpe [pl.], v. sterpe 
stăuină 874 
stâlp 874; ~ cu cuie 879; ~ de acățat cu

cuie 879; ~ul de la strungă 879 
stână 871, 874, 875, 901; ~ acoperită

875; v. acuperământ, alege, face, 
împărți, oaie, părete, sparge, strica 

stânga 780 
stângăci (a «se» ~ de-o țâță 900 
stânghere 893 
stea; in stele 785 
steag 795 
srează 818; steză 818; steze de la loitrar

818; ~ lai de la loitră; ștează 818 
steguleț 795 
stelniți [pl.] 785 
sterp 786; v. cucuruz, ovăs 
sterpături [pl.] 864 
sterpe [pl.]; v. ciopor, oaie; stărpe [pl.]

88’1 
steză, v. stează 
steze [pl.], v. stează 
sticlă 884 
stivă 799 
stoarce (a «se» ~) 834, 839, 842, 883; ~ 

mierea 842
stodolă 804 
stog 788,798,799 
stol 788; stul 788 
stomac 884 
stors; ~ul fagurilor 842 
straifă 883 
stramifă 828 
strașilă 795 
străgheafă 889 
străin, v. grâu 
străină, v. oaie 
străluci (a ~) 795 
strămior 863 
strămuta (a ~) 834 
strâcura (a ~), v. strecura 
strâmbă 907 
strângători [pl.] 857 
strânge (a «se» 776, 782, 792, 800,

817, 860, 872; ~ boamba 792; ~ 
grămadă 862; ~ Zo mijloc *780; ~ 
laolaltă 872; v. bât, prăjină 

strâns 792; ~ de căldură 792; ~ odată
792 

strânsă 794 
strânsură, v. oaie 
strecărătoare, v. strecurătoare 
strecătoare, v. strecurătoare 
strecura (a 834; v. ciur, măsai,

pânză; strâcura (a ~) 834 
strecurătoare 883, 890; ~ de pleif“390; ~

de sălie 883; strecărătoare 883; strecă
toare 883; ~o de plec 890; strică- 
rătoare 883, 890; stricătoare 883; stri- 
curătoare 883, 890; ~ t/in plec. 890 

strecurător 883, 890; stricător 890; ~ de
plec390

strica (a «se» ~j 795, 802, 837, 841, 
855, 901; ~ meriștea 773; ~ stâna 
901; ~ /a pulpă 900



XL stricat 792, 834; v. lapte 
stricată 900; v. oaie 
stricărătoare. v. strecurătoare 
stricătoare, v. strecurătoare 
stricător, v. strecurător 
stricurătoare, v. strecurătoare 
striga (a ~) 877, 894 
striină 797 
stropi (a ~) 844 
struguri [pl.]; v.vlăstar, presă 
strungari 877 
strungar 877; v. acoperiș 
strungă 874, 876, 880, 881, 895; după ~ 

880; ~ mică 880; strunga a doilea 
880; strunga mare 880; strunga miei
lor 881; v. bătător, face, livadă, mă
nător, naocol, părete, poartă, rea, 
stâlp, șopru, ușă

stu, v. ara 
stuf 315 
stul, V. stol 
stulpăț, v. stupăz 
stulpede, v. stupăz 
stulpez, v. stupăz 
stup 788, 798, 842, 843; ~ bezmetic 843; 

~yh/,v 843; ~pustâi 843; ~ sărac 843; 
~ de grâu 798; ~ in butuc 840; ~ ma
re 788; ~ de tulei 788; ~i slabi 841; 
v. budugane, buiede, iarbă, rătunde, 
reteza

stupă 849 
stupădă 813 
stupăț, v. stupăz 
stupăz 788, 818, 828; stulpăț 828; stul

pede 828; stulpez 828; stupez 828; 
stupete 788; stupăț de tulei 788 

stupete, v. stupăz 
stupez, v. stupăz 
stupină 788
subăș 833; ~ la/de la vie 833; soboș 833 
subsor, v. supsuoară 
subsuori [pl.], v. supsuoară 
subțire 803, 830, 860; supțire 829, 844;

vi lapte 
subțiroaie 874 
suci (a «se» ~) 813, 850 
suritor 889 
sucitură 849 
sugar 865, 866 
sugări (a ~) 865; ~ la oaie 865 
sugăriță 866 
suge (a ~) 865, 866, 891; v. apleca, da, 

învăța, pune, ține 
sui (a v.potegă 
sul 818, 819, 856, 857, 861, 862; ~ de la 

loitrar 819; — de loitre; ~ de pânză 
862; ~ scobit 857; suluri de loitră 
819; v.face, limbă, scânduriță 

sulete 819 
șuleț 819 
supsior, v. supsuoară 
supsoară, v. supsuoară 
supsor, v. supsuoară 
supsuoară 831; supțuoară 831; supsoară 

831; supsior 831; supsor 831; subsu
ori [pl.] 831; sisiori [pl.] 831; subsor, 
~ de vie 331;

supțire, v. subțire 
supțuoară, v. supsuoară 
supune (a ~) 865; ~ la oaie 865 
sura (a ~) 842 
surcel 830, 859; ~ la suveică 859 
surlaș 873 
surori [pl.] 861

805, 807, 856, 883; v. dric, gaură, 
gură Jug, lemn, staul

suveică 825, 859; v. bât, cui, fier, surcel, 
fușel,fus; s avei că, v. bât

ș
șaier 804; ~ pentru fân 804
Șaitău 839; șăitău 838, 839, 912- ~ de 

fier 912 
șanț 780; în ~ 847 
jord 780 
șarpe 900 
jose 849
șatră 875, 876; șatra comarnicului 876; 

câta ~ 875 

șaubăr 903 
șazeci 873 
șăitău, V. șaitău 
șălitru 876 
șăndilă, v. șindilă 
șărăulă 780 
șăreadă, vjireadă 
șăreagă, vjireadă 
șăreghe, vjireadă 
șcâi [interj.] 869 
șchiopătată 861 
ședea (a ~) 768, 854, 886, 896; ~ rău la 

muls 896
șes 815
șeștar, v. șiștar
șibe [pl.] 831; v. reteza 
șindilă 860; șăndilă 774, 876; 
șindili (a ~) 901 
șindră, v. plasă 
șios, v. pământ
Șipăt 881
Șiră 799 
șireadă, vjireadă 
șireag, vjireadă 
șireagă, vjireadă 
șireagă, vjireadă 
șireaghe, vjireadă 
șirede, vjireadă 
șireghe, vjireadă 
șireguță 820 
șiringă 774 
șiștar, v. șiștar 
șiștar 904; șeștar 904; șuștar 904; ~ de 

șuștărit năplanul 904 
șiștav 792; v. veni 
șiștăvit 792 
jii [interj.] 869
^821 
șlag, v. șlauf 
șlau, v. șlauf 
șlauf 835; șlauh 835; .vZng 835; șleau 

835; șleauf 335; șlau 835, 837; ~ cu 
slăvind 835

șlauh, v. șlauf 
șlean 774, 802, 848, 874; ~«rz de gard 

874
șleau, v. șlauf 
șleauf, v. șlauf 
șlingă 774; ~ de pământ 774 
șod311
șofrar 876 
șofru, v. șopru 
șol 878, 884, 890

884; ~ cu cheag 884; ~ de pământ 
884; ~ de plec 884

șolomadă, v. ciolomadă 
șolomade, v. ciolomadă 
șomoi(o)agă 795 
șopărlă 900
Șopotu Vechi 834 
șopron 804
șopron; ~ de apărare 876
șopru 804, 875, 876; — de fân 804; — de 

muls 876; ~ la strungă 876; ~ pântru 
muls 876; ~ pentru oi 875; ~ri la oi 
875; v. acoperiș; șofru 804, 875, 876; 
~ de/de la fân 804; y de la strungă 
804; ~ de muls 876; ~ Za porci 804 

Șorcan; la ~ 847 
șorof 313
șorșoloașe [pl.] 891; v. lână 
șovar, v.funi [pl.] 
șpalier, v. loză 
șpită, v. spiță
șpițll\ 779 
șrafștoc 912; șraufstuc 912; șrauftoc 912 
șraufstuc, v. șrafștoc 
șrauftoc, v. șrafștoc 
ștal 804,881 
ștălog; ~ de oi 875 
șteal 875, 876 
^iează, v. stează
șteze [pl.] 874; v. tarabă
ști (a «se» ~) 767, 803, 836, 851, 898, 

900; dracul~ 817
știomp 806, 874
știrii}
știrb 861, v. rămâne 
știubei 840 
ștopăr 778
ștreang 822; ~ de legat cocia 822 

ștulete; ~ cu boambe 783 
șupă 804, 875, 876, 881; ~ de fân 804;

șupa de la muls 876 
șupiță 888 
șură 799, 804, 875; ~ de grâu 799 
șurof301 
șuștar, v. șiștar 
șuștări (a v. șiștar 
șușteică, v.fușteică

T

tablă 774, 833, 874; ~ de gard (de la 
stau) 874; toblă 876 

talmăj-balmăj, v. talmoș-balmoș; 
talmoș-balmoș 886; talmăj-balmăj 886;

dalmăj-balmăj 886;
talpă 815, 854; talpa de jos 825; talpa 

plugului 2080
tare 770, 785, 790, 794; ~ (prea)^ copt 

794; v. copt
targă 821, 823, 874; ~ de la voreț 874; ~ 

/a code 821; targa cociei 821; targa 
de la cocie; targa la coce 821 

tarla(uă) 774 
tas 885
iajcâ 818;tașcă 818 
tașcă, v. iască 
tată 864 
tăbărâtă 893, 894 
tăbliță; ~ îngăurită 857 
Tăcuta 847; la ~ 847 
tădăuna 894 
tă/Sragă, v. zer 
tăfărală 887 
tăia (a «se» 781, 793, 789, 794, 802,

830, 832, 842, 879, 891, 906; ~ 
copilii 781; ~ puii (de tulei) 781; ~ 
fagul 781; ~ fagurii 842; v. gata, ovăz 

tăiat 790; v. grâu, ovăz 
tăietură 313 
tăiș 777, 805, 906; ~ a sepii 777; ~zz/

berzii 797; /u bardă 906; ~zd la/de la 
sapă/la sapă 111; ~ sapei 111; ~uri de 
sape 777; tăiuș 111, 906; ~u/ coasii 
805; ~uZ de la sapă 777; ~ sapei 777 

tăiuș, v. tăiș 
tălpoi 854 
tăman 854 
tămâiță 844 
tărabă 874; ~ cu șteze 874 
tărâțar 898 
tărâță 898 
tărțiu 863,2283; întărțiu 863; târțiu 863;

untărțiu 863 
tău 847 
tânără 864; tinără 829 
tânji (a ~) 132 
târban 791 
târcac 798 
târfoi 768,790,795 
târlă 880 
târș 803 
târțiu, v. tărțiu 
târziu 794, 863; v. berbec 
te [inteij.] 869; v. W, p‘ 
teasc 839; teast 839 
teast, v. teasc 
tecar8ll 
tecăli (a ~), v. tecări 
tecărău 817 
tecări (a ~) 839; a tecăli 839; a țecăli

839; tecărui (a ~) 3\1 
tecărui (a ~), v. tecări 
tei 830,869, 883, 889 
termina (a ~) 791 
tesălă, v. teslă 
tescăit 776 
tej/ă 903, 907; deslă 907; tecslă 907;

te^Zâ 907; tezlă 907; tesălă 903 
teșlă, v. teslă 
tezlă, v. teslă 
tic; ~ul săpii 777 
tifon 883 
tigaie 886 
Timiș 847 
timp 785, 792, 794; v. arde, coace, trece 
timpuriu 792; v. copt 
tinără, v. tânără 
tindeică 858; tinzaică 857, 858, 860 
tingă 860; ~ de pământ 774

tinzaică, v. tindeică
tioc 806 
rișlui (a ~) 907 
tiveală 774, 895 
tivi (a 779 
toaie 341
toamna; v. toamna
toamnă, v. cânepă; toamna 767, 772 

786
toarce (a ~) 850; ~ cu druga 850; ~ cu 

drugă 850
toată 830, 874, 846; toate [pl.] 774, 777 

800,867,872,911
toate [pl.], v. toată 
toblă, v. tablă 
tocălăi [pl.]; ~ de coasă 806 
toci (a ~) 834; ~ vinul 834 
todera (a 891 
togi ar 875 
togmi (a ~) 872 
tohoc 800, 845
toldău 824; ~ de la jug 824; tuldău 824 
toltic 808
toltiș 816
topi (a «se» ~) 847 
topilă 847; topind 847 
topină, v. topilă 
tor 166, 882; ~ de oi 882; ~ putred 766 
torac 816
torină 880, 881, 882; turină 882 
torineac 882
toriște 880; toroște 882 
toroște, v. toriște 
torovină 882
tot 770, 782, 783, 794, 802, 803, 808, 

856, 871, 901, 911; cu ~ 807; de ~ 
785; toți [pl.] 833, 872

totărâgă 362; tototrăgă 362 
totorâgă, v. totărâgă 
totorogi (a 862 
toți [pl.], V. tot 
tovig 816 
tpru [interj.] 868 
tractor 119
tragăn 900
trage (a ~) 776,779, 802, 834, 837, 866, 

896; ~ de pe/după drojde 834; ~ de 
pe vas 834; ~ de pre logor 834; după 
lagăr 834; ~ la muls 896; ~ pielea 
913; v. ciocan, gumă, maț

traifus 902
tras 834 
trasă 849 
trăgace 835, 896 
trăgaci 815 
trăgulă 835, 885 
trăierat, vjireadă; trierat 801 
trâmba (a ~) 862 
trâmbă 825, 862, v.face 
trâmbiță 861, 862 
trâmbui (a ^) 862 
trântor 841; trântore 841 
trântore, v. trântor 
treabă 846 
treaptă 815 
rrehui (a ~) 781, 782, 792, 794, 830,

834,855, 874, 896,906
trece (a ~) 794, 901; ~ cu coptul 794; ~ 

de din copt 794; ~ din lapte 785; ~ 
fără timp 792; ~ zh oZz vas 834

trecut 785, 794; ~ cu coptul 794; ~ 
de/din copt 794; ~ prea copt 794; 
prea ~ de copt 794; ~ din lapte 785; 
~ y2ră Zfmp 792; v. grâu, noaten

trei 769, 776, 785, 793, 854, 875; a ~a 
(oară) 776, 800; de-al ~lea 800; v. 
grâu, lemn, plug

treiera (a ~) 801
trestie 315 
tretă, v. trită 
trezi (a «se» ~) 331 
triam 875
triclă 816
trictă 815; trictă 815, tricta mare 814, 

815
trierat, v. trăierat 
trieriș, v. grâu 
trită 814, 816; tretă 816; trităr 816;

tritârâ 816;
trităr, v. trită 
tritârâ, v. trită 



trițe [pl.] 814 
troacă 884 
trocăit, v. vișău 
trot, v. drot 
trunchi 840. 848. 849 
trup 899 
trupină 829 
trupiță 807, 809 
truș 902 
tufă 874.876 
tulaț, v. tulăț 
tulăț 810. 812. 905; v. sfredel-, tulaț 810;

v. burghiu 
tuldău, v. toldău 
tulei [pl.], v. tuleu 
tuleu 782; v. chică, floare, pană,vârf,

tulei [pl.] 788. 802, 846; ~ (de ai) roși 
802, 882; ~ (de ăi) verzi 789; ~ 
mănunfi 789; v. cămară, claie, cupă, 
grămadă, par, siloz, stup, stupăz, 
tăia, feapă

tulpina 807, 829; turpină 829
tulugi [pl.]; ~ verzi 789; tuluj; spic la ~ 

787
tuluj, v. tulugi 
tulujar 788 
tumna 805 
tuna (a -), v. Doamne 
tunde (a ~) 891, 892 
turină, v. torină 
turiță 800 
turmă 870, 871, 895; ~ de oi 871; ~ mai 

mare 871; ~ (mai) mică 870; v.face 
turmițâ 870 
turna (a ~) 890 
turpină, v. tulpină 
turșina (a ~), v. tuși na 
turșinată, v. rușinată 
turuc; în ~, v. ara 
tuschie 822 
tușina (a ~) 891; a turșina 891; tușini (a 

~;89i
tușinată, v. oaie 
tușinătură 892; tușinitură 892 
tușinele [pl.] 892 
tușini (a ~), v. tușina 
tușinitură, v. tușinătură 
tut șa [interj.] 868 
tutu [interj.] 868 
tutu [interj.], v. Oacheșa 
tutuc 806, 829, 854,902

T
ța [interj.] 869; ~ oaie 869 
țacumpac 806 
(alină, v. felină 
(ane 878 
țarc 314, 880, 881 
țarină 769 
(aringhină 761; (ăringhină 767 
țăncușâ, v.face 
țară, v. țâră 
țărână 767; ~ goală 767 
(ărâng(ăn)os, v. pământ 
țărânos, v. pământ 
(ărcălam 904; țârcălam 904; țărcălan

904
țărchel, V. (ircăl 
țărigă 767; v.face 
fărigos, v. pământ 
(ăringhină, v. (aringhină 
țărțărică 800; v. grâu 
țăruș 795, 803, 808 
țâc [interj.]; — 869; ~ bea 869 
fâgroi 854; țugrui 854 
țâi [interj.] 869; ~ bea 869; ~ încolo 

869; ~ ne 869
fâmpor 834 
țâmpori (a ~) 834 
(âmporit 834 
țâncuș 878 
țâră; o — 776, 794; de-o — 787; o țără 

785, 888
țârâoică, v. țârțaică 
(ărcălam, v. țârcălam 
țărcălan, v. (ărcălam 
țârică; o ~ 865 
țârțaică 800; țârțoică 800 
țătroană 844 
țâță 865; v. da, stângaci

țealină, v. felină
feapă 803, 823, 828; ~ de tulei 788; ~ la 

sane 828; țepe [pl] 813, 879; ~ de la 
suină 828; ~ la scămnașe 828;

țeavă 811/51, 835; v. băt,fuștel 
țecăli (a ~), v. tecări 
țecăruit 839
{eleni (a «se» ~) 111
felină 768, 769, 771, 779; ~ bătrână 

769; — veche 769; v. ara, dărab, dis- 
funda, face, întoarce, lăsat, pământ, 
rupe, sparge; (alină 769; țealină 769; 
felnă 769; v. ara

(elini (a «se» v. (eleni
(elinii, v. pământ 
țelnă, v. (elină 
țepărui 823, 828 
țepăruică 828 
(epăruie 823, 828 
țepeligă 808; țepligă 806 
țepligă, v. țepeligă 
țepușă 828 
țese (a ~) 855

/ertf (a «se» ~) 771 
țestit 111
ți [interj.] 869; ~ de-aci(a) 869; — hă 

869; ~ oaie 869; — te mă 869
țidulă 872 
țigan 892, 898 
țiglă 315, 876 
ține (a «se» —) 828, 865, 875, 881, 894;

~ drept 860; ~ la oaie 865; să sugă 
865; de ținut, v. bât, oală

țipa (a ~) 844; ~ pui 782; ~ spicul 791 
țiră [interj.] 869; ~ oaie 869 
țircăl 904; circăl 904; circăl 904; circlu 

904; țărchel 904; țircl(u) 904; firglu 
904

țircl, v. (ircăl 
țirclu, v. (ircăl 
(irglu, v. țircăl 
țî [interj.] 869 
ftcloane 879 
¿7795 
fug 811 
țugrui, v. fâgroi 
țuică 834

u
ucică [interj.] 868 
uda (a ~); ~ gura 865 
udi (a ~) 846, 894 
udini (a ~), v. odini 
udinit, v. hodinit 
uger 891, <892; înger 899; ulger 900;

unger 892, 899; v. boală, spurc, tunde 
uiagă, v. oiagă 
uita (a 830 
uif, v. oif 
ulger, v. uger 
ulog, v. vălog
umăr 811, 826; umere 810, 811 
umăraș 826
umbla (a ~) 889; ~ pe de lături 893; ~ 

razna 893; îmbla(a ~); — ilâș 2338; ~ 
rău 893; ~ răzna 894

umblare, V. rea; ămblare, v. rea 
umbră 880
umbriște 880 
umere, V. umăr 
umflătură; ~ de pulpă 900 
umple (a ~); — golurile 778 
una 780, 807, 838; v. prășitură 
undiță 860 
unger, v. uger 
unghie; ~ de capră 907 
uni (a «se» ~) 312 
unii [pl], v. unul 
uniți [pl.] 872 
unsă, v. coleșă 
unsprezece 313 
unt, v. zară, zer 
untărțiu, v. tărfiu 
unu 771
unul 803, 866; unii [pl.] 889
urât, v. grâu
urdar 889, 890; urzăr 889, 890; hurdar 

890

urdă 888, 890; ~ cu/și zer 888; v. 
brânză, cioc, ciur, coleșă, zer

urdăriță 889 
urecăt, V. oritac 
ureche 813, 817, 804; ~a de la leucă 

817; leucii 817; v. daltă
uretăc, v. oritac 
uretic, v. oritac 
uritac, v. oritac 
urmașă 894 
urmă; de pre ~ 849; la ~ 845, 908; v. 

rămâne
urmărelnicâ 894 
următamică 895 
urmelnică 894 
ursuc, v. usuc 
urzălică 860 
urzăr, v. urdar 
urzică 844; ~ moartă 844; ~ pentru 

albine 844; urzica aia 844; urzica 
albinii 844

usca (a «se» ~) 794, 802; ~ în picioare 
845

uscat 785, 830; prea - 794 
uscată 135
uscătură 846
usuc 898; v. oaie; ursuc 898

874, 876, 901; ușa de la strungă 
874; v. rea

ușor 794, 874

V

vacă 782; v. ciolomadă
vadră 844, 883
val 862; ~ de pânză 862; v.face 
vale; în/la/de lalpre ~ 811, 847; v. 

limbă, platnă
var, v. lingură 
vară, v. cânepă, răchie 
vas 834, 835, 837; v. butoară, gaură, 

gură, trage, trece
vatră 802, 911; vatra focului 911; vatra 

foiului 911
văcant; loc ~, v. loc 
vădriță 884 
văgon 799 
vălătuc 862; v.face 
vălătucă 849 
vălău 780, 903 
vălog 846; ulog 846 
văluș 862 
văratic 792; mai — 792 
vărsa (a «se» ~) 767 
vărsat 899,900; v. pământ 
vătrai 814, 815 
vână; inia ~ 847
vânătă 837
vânt 776, 803, 875; v. apărătoare 
vântura (a ~) 834 
văr, v. vârf 
vârculă 809
vârf 111, 831; ~ul la faguri 842; —ul 

sapei 777; v. bate, chică, fus; văr 831; 
vârv 131, 805; ~ de sape 111; — de 
vie 831; —ul bărzii 906; de la car 
813; —ul de la sapă 111; —ul sapei 
777; ~u/ tuleului 787

vârteaniță, v. vârtelniță 
vârtej 813, 841; vârtij 813, 841 
vârtelniță 853; v. bât, crac, cruce, cui, 

dreve, lemn, scaun, cruce, fus; 
vârteniță 852, 853, 854; ~ mare 853; 
~ mică 853; v. bât, crac, cruce, cui, 
fus, lemn; vârtență 853; ~ mare 853; 
vârtemifă 853; V. picior 

vârteniță, v. vârtelniță 
vârtemiță, v. vârtelniță 
vârtij, v. vârtej 
vârv, v. vârf 
vârvări [pl.] 831 
vârzob, v. hârzob 
veche, v. (elină 
vecin 780 
vedea (a—) 3\l, 315,340
Velinca 837
veni (a -) 776, 785, 792, 793, 811, 812, 

823, 825, 828, 836, 854, 876, 907, 
908; ~pusă 853; ~ șiștav 192 

vențeler, v. vințeler 
vențiler, v. vințeler

verde 784, 790; v. cucuruz, masă, ovăz, XLI 
tulei, tulugi

vergea 860; ~ cu năstăvitor 860; ~ de
fier 818; vergeaua 860 

vergeauă, v. vergea 
vergel 818 
verigă 810, 817 
vermeluș 841 
vermuleț 841 
verzoafe 837 
veterinar 897,900 
vie 829, 830, 831, 832, 833; v. ață, 

păndar, bucium, cap, cârcel, fir, gaz
dă, gomic, îngrijitor, lega, lucrător, 
paznic, păzitor, puia, subăș, supsu- 
oară, vârf 

vier 833 
vierm, v. vierme 
vierme 841; vierm; ~ul stupului 841; 
viermuș 841 
vig 862 
viit [interj.] 868 
vijulii [pl.] 888 
vin 834, 836, 837; ~ ales 834; ~ poităcit

834; de luncă 833; v. bâză, grosi
me, gumă, maț, muscă, musculiță, toci 

vinăriță 836 
vinglu 904 
vințelar, v. vințeler 
vințeler 833; vențeler 833; vențiler 833;

vințelar 833
vișeu 903; ~ de ale carne 903; ~ rotund 

903; ~ trocăit 903; bișeu rotund 903 
vite [pl.] 766,789, 790; v. cucuruz, ovăz 
viță 833; v. ață, bucium, vlăstar 
vițel 884 
vizăr 885; bizâr 883; vizâr 878; vizir

878; vizor 878 
vizâr, v. vizăr 
vizir, v. vizăr 
vizor, v. vizăr 
vlăstar 831; lăstar 831; ~ deasupra 831;

~ âe vi/ă /arâ rod 831; ~ fără 
struguri 831; ~ stărp 831; lăstari 
lacomi 831; ~ sârbatici 83 i; da 

voie, v. ieși 
voiojniță, v. voioșniță 
voioșniță 844; voiojniță 844; juiojnifă 

844
voitoaie [interj.] 869; voitoi 869 
voitoi [interj.], v. voitoaie 
vorbă, v. abate 
vorbi (a «se» —) 872 
voreț 874, 880, 881; ~ de muls 874; —ul 

de odinit 880; v. gard, targă 
vracniță 874; vranghiță 874 
vraiște 801; ~ de grâu 801 
vran, v. vrană 
vrană 838; vrane 838; vrani 838; vran 

838; vran cu dop 838; vrăni [pl.] din 
jos 838

vrane, v. vrană 
vranghiță, v. vracniță 
vrani, v. vrană 
vraniță, v. mraniță 
vrau 801; ~ âe grâu 801; v. grâu 
vrea (a —) 842, 886, 895 
vreme 794; de lao ~ll\;v. coace, copt, 

înainte

z
zaZâ 807
zară 887, 888; ~ de unt 887 
¿az.800; jazurâ 800 
razwâ, v. șaz 
zăbran 883 
zăbrele [pl.] 874 
zămălțuit 890 
zămurastru, v. șamulastră 
zămurăstri (a ~) 796 
zămutrastru, v. samulastră 
zăpăcit 786; zăpicit 786; v. cucuruz 
zăpăcită; ~ la cap 893 
zăpecit, v. zăpăcit 
zăpicit, v. zăpăcit 
zăuita (a —) 855 
zăvor 824 
zâi [interj.] 869 
zămisli (a «se» ~); — boabele 783 
zba//817



XLII zbârcit 194 
zbârcită 792 
zbenghioasă 896 
zbici, v. bici 
zbierătură 867 
zbord, v. bord 
zbordos, v. bordos 
zdrențe [pi] 795 
zdrobitoare 839 
zdrumica (a «se» ~) 767 
zdrumicată, v. miere 
zeamă; cu ~ 784 
zece 878,848, 865 

zer 883, 888, 890; ~ amestecat cu urdă 
888; «* cu fluștur de urdă 888; ~ cu 
prăvală 888; ~ cu tăfaragă
888; ** cu urdă fiartă 888; ~ de al 

gros 888; ~ de mâncat 888; ~ fiert 
(cu prăvală, cu urdă) 888; •* (mai) 
gros 888; ~ mestecat cu urdă 888; ~ 
prăvălit 888; ~ de la putar 887; — 
din unt 887; ~u/ de la unt 887; v. 
urdă

zeroaică 888 
zgăibi [pi ] 899 

zgârăietor 904 
zgârcel 861; v. cârcel 
zgârgăr 861 
zgârti (a «se» ~) 860 
zgribenți, v. îndruga 
zgurima (a «se» ~) 767 
zgu rimat, v. pământ 
zi 794, 872 
zi, v. nea 
zice (a-i ~) T13, 111, 823, 833, 834,

835, 839, 855, 857, 860, 865, 877, 
896,898, 899,900

zfc/875
zidar 908; v. cioc, lingură 
zidărie, v. cauc, lingură 
zidi (a de —r, v. maistor
zimț 860
zis [interj.] 869; ~ o 869
zmăoaie 893
zmâ/f 885
zmântână, v. smântână
zmârdi996
zmicuros, v. pământ 
zmulge (a ~) 902



INDICELE ALFABETIC AL TERMENILOR CUPRINȘI 
ÎN MATERIALUL NECARTOGRAFIAT

A

abate (a —) 2073; 
abatere-, ~a apei 2405; 
abțuguit, v. vin; 
ac 2202, 2203, 2221; — de tras miere

2202; —«/ de împuns 2203; —mZ rfe 
mușcă 2203;

acarioză 2198; carioză 2198; 
acasă 2X37, 2329, 2330; 
acăța (a «se» ~) 2084, 2090, 2317,

2330,2331,2332,2333, 2347; 
acăfat 2330,2331; v. stâlp-, 
acățător 2264,2331; 
acău 2343, 2175; acou 2177; acov

2177;
acia, v. aici;
acoi2270; 
acolo 2010, 2084, 2103, 2177, 2182.

2191, 2192, 2196, 2204, 2230, 2344.
2400;

aconiță 2062; 
acoperi (a ~) 2132, 2191, 2209;

acuperi (a 2209;
acou, v. acău;
acov, v. acău;
acră 2368; v. brânză, piatră, tărâțe; 
acreală 2169, 2344; 
acri (a «se» ~) 2166,2344, 2353, 2365;

v. Zăsa; 
acrișoară, v. brânză; 
acrit 2353; v. lapte, zer; 
acrită, v. brânză; 
acru 2143, 2166, 2344, 2368; v. caș,

lapte, must, strugure, vin, zer;
acu, v. acuma;
acuma 2014, 2050, 2092, 2095, 2129, 

2150, 2164, 2181, 2223, 2290, 2339.
2351, 2400. 2401; acu 2010, 2031, 
2084, 2138;

acuperi (a ~), v. acoperi; 
adaos; ~ de doagă 2499; 
adăpare 2199; 
adăpătoare 21-99;
adăpător 2199; — din vălău 2199; 
adânc 2086;
adivărat; V. muși; 
aduce (a«-și» ~) 2137, 2204, 2205,

2329,2351; - aminte 2053;
aduna (a «se» ~) 2081, 2195, 2205, 

2206, 2217; - flori 2195; - polen 
2195;

aer 2197;
aeriza (a «se» ~) 2195;
afară 2010, 2087, 2134, 2184, 2191, 

2221; <Ze— 2010; in -2010; v. lega, 
țipa, zbura;

afla (ase~) 2010; 
afuma Ca se 2223,2362; 
afumat 2362; 
afumată, V. prăvală; 
afusali, v. afuzali;
afuzali 2185; afusali 2185; afuzaliu 

2185; hafusali 2185;
afuzaliu, v. afuzali; 
agăța (a «se» ~) 2347; 
agățat 2347;
ageră 2185; agere 2185; 
agere, V. ageră; 
agoridă, v. aguridă; 
agricultură, V. pământ, 
agriș 2142, 2143; gri; 2142;
aguridă, 2142, 2143; v. vie; agoridă

2130,2142,2143;
agurină 2185; 
aguriți [pl.] 2143; 
agust 2399; 
ahăla, v. ăla;
aia 2010, 2065, 2073, 2080, 2086, 2091, 

2093, 2130, 2144, 2174, 2182, 2184, 
2202-2204, 2215, 2223, 2338, 2356, 
2362,2366,2367,2368,2378; - mică 
de puțuluit 2513; v. mirosi; alea [pl.]

2053, 2094, 2136, 2147, 2207, 2209,
2327,2379, 2380; ăle [pl.] 2292; alea 
[pl.] 2313; ¿/e [pl.] 2292;

aicea, v. aici;
aici 2380. 2400; ici 2400; aicea 2092,

2185; acia 2080;
ailantă, v. alaltă; 
airopeană, v. locă;
ajunge (a ~) 2397, 2398; 
ajuta (a 2090;
ajutoare 2081; ~a de la coame 2081;
ajutor 2081, 2089, 2264, 2413, 2499; - 

Za coame 2081; — 7a fund 2499; ~ul 
coamelor 2081; ~ul ițelor și 
brâglelor 2253; —uZ Zoi păcurar 
2293; ~uZpietrei 2450;

al, v. âZa;
ala, v. âZa;
alaltă 2071; ailantă 2080; alantă 2400; 
alantă, v. ailantă;
alb 2130, 2185, 2205, 2210, 2302, 

2349; d-ai/ei albi 2185; albi [plna., 2 
sil.]; d-ăi ~ 2185; v. altoi,
băsărăbeni, delevar, ibrid, rizling, 
strugure, șilăr, vie, V. zer;

albastră 2302;
albă 2302, 2382, 2383; d-a ~ 2185; v. 

basarabeană, (h)otel(ă), lipovară, 
magearcă, măjarcă, altoi, 
reghețeană, țigaie, țigare, țurcană, 
vie, zabercă;

albeață 2144;
albi [plna., 2 sil.], v. alb;
albinar 2186;
albină 2188, 2195, 2196, 2199, 2200, 

2210, 2212, 2213, 2215-2217, 2219, 
2221, 2226; v. câmărt/fâ, cățel, 
ceară, celulă, cic, cioc, clei, corn, 
coșniță, față, gaură, gură, ladă 
lapte, lăptișor, lăptișor, limbă, nim
fa, omorî, pită, pui, puiet, vierme, 
vin;

albiniș 2194;
alcauă 2091;
al cum 2143,2366; 
aldăoară, v. bate;
alea [pl.], v. aia; 
aleasă, V. ceară; 
alegătoare 2050;
alege (a ~) 2031, 2031, 2050, 2293; de

ales, v. ciur, cucuruz, mașină; 
alerga (a ~) 2195; 
alergătoare, v. piatră; 
ales, v. cucuruz, vin;
alfel 2143;
almăj-balmăj, V. talmoș-balmoș; 
almintrilea 2367;
alt 2038, 2067, 2377, 2400; altul 2177, 

2338, 2400; v. an; alți [pl.] 2050, 
2089,2138,2367; v. an;

alta, v. aZrâ;
altă 2038, 2048, 2174, 2351, 2367, 

2400, 2401; alta 2081, 2400; alte 
[pl.] 2030,2048,2330,2400;

altceva 2204, 2215; 
altcineva 2089; 
altcum 2048,2135; 
altcumva 2163; 
alte [pl.], v. altă;
altoaie; de ~ 2185; oltoaie 2130, 2185;

— de-a neagră 2185; v. loză, vie; 
oltaie 2185; oltană 2130;

altoi (a~) 2130; ol tăi (a ~) 2130; ol toi 
(a~) 2130; pentru de —f 2130;

altoi 2185; — italia 2185; v. rădăcină, 
vie; oltoi 2132, 2185; - roșu 2185;
— de-ăi albi 2185;

altul, v. alt;
alțar, v. arțar;
alți [pl.], v. alt; 
alun, v. bât;
amar 2\7Q; v. vin;
amară, v. miere; 

amănunt; cu ~ul 2201; 
amăreală 2169;
amândouă 2307; 
amblicei 2053, 2055; anglicei [pl.]

2053, 2055; v. vârf, 
amburg, V. hamburg; 
americană 2130, 2185, 2198; v.

burghie, locă, loză, vie, viță;
amiază; după-~2324, amiazăzi; după-~

2324; amiazi; după-~ 2324; v. 
păscut, poamă;

amiazăzi, v. amiază; 
amiazi, v. amiază; 
aminte, v. aduce; 
amiros; ~ulflorilor 2204; v. căpăta; 
amnar 2068, 2108, 2499; ~ul coasii

2068;
amnări (a ~) 2068; 
amurți fa —) 2191;
an 2129, 2133-2135, 2197, 2284, 2290;

~wZ de vine 2136; ~ul întâi (de rod) 
2129; a doilea — 2129; a(7) treilea ~ 
2129; altul ~ 2138; cu ~ul 2398; 
primul ~ 2129; v. berbec, berbecuf, 
iadă, ied, intra, mănz, mială, miel, 
mior, noatenă, rod, rodi, sută, țap; 

analin, V. analină; 
analină 2533; analin 2533; 
ananas 2185;
anglicei [pl.], v. amblicei; 
anin 2533;
anina (a «se» ~) 2347; 
antenă 2201;
anume 2330, 2363; v. plec; anumea

2200,2327;
anumea, v. anume;
apă 2182, 2199, 2217, 2220, 2340, 2349, 

2365, 2367; — fiartă 2182; v. abatere, 
canal, cădere, cântar; mătură; mers, 
miere, săritură, scurgere, vâjoi; 

apărătoare; — pentru coarne 2081; 
apărător 2048;
apărea (a 2025; 
apătoși [pl.] 2143; 
apesa (a ~) 2349; aspesa (a ~) 2349; 
aplecată 2385;
aplegă 2228; aplegăr 2228; apregă

2228;
aplegăr v. aplegă; 
apregă v. aplegă; 
aprilie, v. unu; 
aprinde (a ~) 2223; 
aprinsă, v. feștilă; 
aproape 2199;
ara fa «se» ~) 2010, 2019, 2086, 2089; 

de/la ~t 2089; v. fier, plug;
arabil 2010; 
arac 2149; 
aramă 2177, 2343; v. căldare; arome

2340, 2343; v. căldare;
arome, v. aramă;
arană 2473; 
arapă, v. aripă; 
arat 2019; v. loc; 
arătură 2010; v. cucuruz; 
arbeică 2358;
arc 2Q72; 
arcaci2089; 
arde (a 2144, 2152,2332; 
Ardeal 2053;
ardelean 2498; 
ardeleană, v. oaie; 
arete, v. berbec, lăsa, stearpă; 
argăsi (a ~); de ~t, v. zeamă;
aripă 2075; v. mâtcă, roată; arapă 

2213,2215;
armă 2421; 
armăsar 2424; 2425; 
ars 2362, v.fier; 
arsoare 2362;
arsuri [pl.] 2362; 
arșău, v. arșov;
arșov 2151; arșău 2016, 2151; 

artie, v. hirtie; 
artificial, v. roi; 
artilene [pl.] 2264;
arțar 2253, 2256, 2264; ~ de la brâgle 

225.6; harțar 2256; hârțar 2264; 
alțar 2256;

arunca (a ~); de ~t, v. furcă, lingură; 
aruncate [pl.], v. ramură;
aruncătoare 2453;
ascuți (a —) 2068; — iară 2152; — Za 

priciche 2152; — pari (din nou/ 
vechi) 2152;

ascuțiș; ~ de coasă 2066; —i/Z coasei 
2066;

ascuțit 2066, 2078; ~ul coasei 2066; 
ascuțită, v. scoabă;
asemenea 2196; 2470; 
asiatică, v. locă;
aspesa (a —v. apesa; 
aspră 2382; — Za lână 2381; v. lână, 

oaie;
asta 2133, 2205, 2368, 2401; astă 

2398; v. mia; astea [pl.] 2303; oștea 
[pl.] 2185,2380;

astă, v. asta;
astea [pl.], v. asia;
as frânge (a ~) 2132, 2472; 
astruca (a ~) 2191;
astupa (a ^) 2209; — butorile 2209; — 

rădăcinile 2148;
astupare 2211;
așa 2053, 2085, 2086, 2129, 2130, 

2177,2185, 2201, 2302, 2312, 2317, 
2332,2354,2382; așe 2338;

a^e, v. așa;
așeza (a 2350; 
oștea [pl.], v. asta; 
aș toc, v. racștoc; 
atarag 2055;
atăcați [pl.]; v. strugure; 
atâta 2223;
atinge (a —>2156; 
atuncea, v. atunci;
atunci 2024, 2025, 2129, 2165, 2223, 

2344, 2349; atuncea 2349;
ață 2072, 2073, 2258,2264,2339; - cu 

plumb 2514; — Za/Je Za gheleată 
2339; — împletită 2339; — pentru șol 
2339; — pentru strungăreață 2339; 
v. baier, toartă;

aufelfer 2446;
awgasZ 2153; primul — 2185; 
auzi (a ~) 2053, 2090, 2144, 2170,

2351; </in —re 2215; 
auzite; din —, V. auzi;
avea (a ~) 2010, 2016, 2030, 2040, 

2048, 2070, 2084, 2086, 2089,2091, 
2092, 2101, 2103, 2108, 2128, 2129, 
2130, 2142, 2184, 2193, 2197,2198, 
2200, 2213, 2229, 2286, 2303, 2308, 
2327, 2329, 2330, 2340, 2347, 2377, 
2378, 2379, 2380, 2401; - gust rău 
2169; — împășcăveală 2169; — mau 
2166; — miros rău 2169; — mucegai 
2169; — smac (smag, smagă, șmag) 
2169; a nu ~ ouă 2303;

Ă

ăia [pl.], v. ăla;
ăilalț 2048;
ăl, v. ăZa;
ăla 2019, 2031, 2072, 2084, 2101, 

2128, 2141, 2144, 2174, 2177,2205, 
2219, 2344, 2347, 2353, 2354, 2355, 
2399; v. cui, gunoi; ăl 2048; ahăla 
2355; aZ/aZ 2078; hăl 2078; ăia [pl.] 
2063, 2084, 2137; ala 2134, 2135, 
2162, 2206, 2293, 2362, 2372; v. 
cioc, puroi;

ăle(a) [pl.], v. aia;
ăsta 2010, 2031, 2129, 2198, 2212, 

2215,2316; v. mia;
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babă 2501; 
bac 2430;
bacator 2185; 
bocea [fa.] 2329;
boier, v. baieră;
baieră 2339, — de la vadră 2339, — la 

găleată 2339; baier 2338, 2339; - 
de ață 2339; ** de sârmă 2339; ~ de 
tei 2339; ~ la găleată 2338, 2339; *• 
la gheleată 2338, 2339; ~ la vadră 
2339; bair 2339;

bair, v. baieră;
bajocuri (a —) 2130; 
balaboc 2514;
balastru 2182; 
balmăj, v. balmoș; 
balmăș, v. balmoș;
balmoș 2351; balmăj 2351; balmăș 

2351;
balzam 2205; ** de plută 2205; 
balzama (a —) 2205;
banc 2507; ~ de lucru 2507;
bancă 2507;
bandois 2456;
barbă; barba la coasă 2067;
bardă 2485, 2497; — mică 2485; ~ de 

cioplit 2485; ~ de mână 2485;
basarabeană 2130, 2185, 2401; ~ 

albă/neagră 2185; băsărăbeană 
2185;

¿o? 2040,2135, 2142, 2331,2372;
¿ara/2303; Mm/2303;
bată; betele brâglelor 2258;
batcă 2258,2432,2356; v. Mr,
bate (a «se» -) 2053, 2053, 2055- 

2057, 2066, 2103, 2133, 2151,2195, 
2293, 2302, 2354, 2355, 2466; ~ 
aldăoară 2152; — iar 2152; ~ pari 
2150, 2152; de ¿ăiui, v. bădane, 
bătător, boată, ciocan, ciur, mai, 
război;

băbăluc 23\5;
băbesc 2133;
băbește 2507;
băbițoși [pl.], v. strugwre; 
băbușcă; băbușca de la ițe 2264; 
băcioi 2329; ~ primu 2329;
băciță 2329;
bădane 2175, 2354; ~ de bătut untul 

2354; ~a de bătut smântână 2354; 
bădani 2354;

bădani, v. bădane 
bădăni, v. bădâi; 
bădănuță 2176,2177;
bădâi 2354, 2355; bădăni 2354; bădăni 

2354; ~ pentru puțăr 2354; v. 
bătător, ciur, matcă; bădâne, v. bât; 

bădâne, v. bădâi;
bădăni, v. bădâi; 
bădăniță 2354;
¿adie 2358;
băga (a «se» -) 2019, 2070, 2084, 

2091,2101,2128, 2134, 2152, 2165; 
2191, 2195, 2200, 2202, 2219,2293, 
2316, 2345, 2350, 2367, 2397; ~ 
prau de dunț 2165; ~ săiițil (sălițin, 
selețin, serețin) 2165;

băgat23\2; v. butoară 
băgrin 2138, 2204, 2205;
băhăi (a —) 2298; 
bălană 2383;
bălaus 2452;
bălă 2302,2380, 2383; ¿ă/i [pl:] 2185; 
¿â/i [pl], v. ¿ă/ă;
bălmătucă 2351;
băloșa (a «se» —) 2166; băloși (a «se» 

~) 2166;
băloși (a «se» —), v. băloșa;
băluță 2302,2383; 
bănățeană 2103, 2185; v. creață, locă; 
bărbat 2284;
¿ar5â/ici 2351; 
bărbec, v. berbec; 
bărbece, v. berbec; 
bărbecuț 2284; 
bărbie, v. berbec; 
bărdișcă 2485; 
bărduță 2485;
bârsană, v. bârsană; 

băsărăbeană, v. basarabeană, otelă; 
băsărăbeni [pl.]; ~ albi/negri 2185; 
bașca 2257, 2293;
batal, v. batal; 
bătan 2303; 
bătăcui 2462; 
bătălău 2355;
bătător 2053, 2161, 2354, 2355, 2356, 

2490; ~ de (bătut) grâu(l) 2053; ~ 
de la bădăni 2355; ~ de zmăntână 
2355; v.fimd, roată;

bătătură 2355, 2470;
băteală 2374;
bătrân 2152, 2290; v. berbec, crac, 

lăstar, om, păcurar;
bătrână 2103, 2368; v. brânză, coardă, 

jo ar dă, loză, nuia, osie, stearpă, vie,, 
viță;

bătrânețe 2290, 2354;
bătut 2185, 2303; v. berbec, ciur, lapte, 

strugure;
bătută; v. lână;
băț 2192, 2199; ¿efe pieziș 2192; bețe-n 

cruci 2192;
băuță 2422,2423;
¿â/eer 2161;
bârnă 2413; bârna podului 2435; 

bârnele postaviții 2435;
bârsană 2378, 2401; bârsană 2381, 

2401; ¿orfana 2302, 2378, 2379, 
2381,2401;

bârțană, v. bârsană;
bârțâ 2087;
¿drzava; ~ morii 2403;
bât 2332, 2355, 2053, 2054, 2055, 

2057, 2065, 2133, 2192, 2253, 2256, 
2259, 2271, 2454, 2524, 2332, 2355;
— de trestie 2270; ~ cu crăcane 
2161; ~ de țâmpur 2271; —e care 
ține fagu 2192; ~e de alun 2268; ~e 
de făcut faguri 2192; —e de loză 
2134; —e de nuiele 2192; ~e de paie 
2199; ~e de plantat 2134; ~e 
prăntru faguri 2192; -ele de la 
brâgle 2258; —ele fagurilor' 2192; 
—ul bădânelui 2355; ~zd cu batea 
2355, —ul de la bădani 2355; ~id de 
la brâgle 2256; —ul de la căldare 
2332; — ul de la râșchitor 2242; —ul 
de la război 2259; —ul de la sul 
2259; -ul de trântit grâul 2072; —ul 
de slobozit 2259;

bâtă 2259; ~ camă 2327; bâta de la sul 
2259;

băticel 2270; 
bâțișor 2270;
bâză 2191; v. regină; 
bea (a -) 2166, 2199,2219;
¿e/eiug 2091,2316;
¿e/i (a «se» —) 2248;
¿e/z72339;
berbec 2290, 2295, 2303; - iscopit 

2303; - bătrân 2290; - bătut 2303;
— de curețe 2303; ~ de doi ani 2290; 
~ de mară 2303; ~ de trei ani 2290; 
~ de trei mei 2290; ~ de-ăi bătrâni 
2290; — întors 2303; — jugănit 2303; 
~ nebun 2303; ~ neplăcut 2303; ~ 
scopit 2303; v. /ua; bărbec 2281, 
2303; ~ de trei ani 2290; v. lua; 
bărbie; — de montă 2290; berbece 
2290, 2303; ~ fără coarne 2386; ~ 
scopit 2303; bărbece; - șut 2386;

berbecar 2293;
berbece, v. berbec 

berbecel 2278; 
berbecuț 2279; - de trei ani 2290; 
beșcă 2\75;
beșchie 2500;
¿eieagâ 2314; - de ceață 2144; 
beteji (a se -) 2314;
betejug 2323;
¿eia, v. vin;
¿zei 2016;
bidinea(uă) 2515; — de zidar 2515; 

pidinea 2515;
Bihor 2063;
bilită 2377;
bine 2021, 2030, 2143, 2349, 2353, 

2379; v. umbla;
birău 2461;

bircană 2378,2380,2382,2401; 
bircă 2302,2378,2380, 2382,2401; 
bircuță 2380;
biriș 2089;
biț 2302, 2372; - lung 2379;
bițată 2302,2378, 2401; v. turcană; 
bițoasă 2378, 2379, 2380, 2381; v.

lână, oaie;
blană 2257, 2410, 2411, 2412, 2499, 

2511; v. latură;
blanc 2135;
blănuță 2242; 
blecei, v. îmblăciu; 
blecie, v. îmblăciu;
blid2199,2200;
blid 2345;
blidășel 2200;
bliociorit; —ul laptelui 2369;
bloancă 2185;
bloc, v. ceară;
boabă; în — 2025; boambă 2024, 2142, 

2185; boambe rele/stricate 2142; v. 
cuatruz, lega, strugure, vie;

boală 2156,2197; —a puietului 2198; 
boaldă 2426;
boambă, v. boabă;
boală 2053, 2054, 2057, 2256; 2259, 

2327, 2332; ~ cu cârlig 2327;
boază 2533;
boboloș 2494;
boc 2481;
bocșă 2103;
boitor 2089,2293,2329;
boitaș 2103,2134;
¿oiră^z (a -) 2133, 2134, 2148; boltăși 

(a-) 2134;
boitășit 2134; —ul viei 2148;
bojniță, v. voșniță; 
bolând 2166;
boloboc 2519;
boltăși (a —), v. boităși;
boitășit 2134; 
bombați [pl.] 2185;
bon 2089;
borăi (a «se» -) 2298,2353;
¿orâ/zddzz 2351;
borcan 2200;
bord 2218; — de ceară 2218;
bordei 2329; 
bordeleză, v. zeamă;
borgă 2460; 
borhot 2141;
bormarșină, v. bormașină; 
bormașin, v. bormașină;
bormașină 2503, 2527; bormașin 2488; 

bormarșină 2503; burmașină 2527; 
burmarșină 2503; pormașină 2527;

borseleagă, v. zeamă; 
borugă 2405;
borving 2503; 
bosâioacă 2135;
boscotă 2271; 
boșniță, v. voșniță; 
boștină, v. voștină; 
bot 2302,2313,2382; 
botaș, v. butaș;
botă; bota la brâgle 2256;
botcă 2208; ~ de matcă 2208; 
botezată 2084;
botniță 2224;
bou 2053, 2090, 2091, 2112, 2201; v. 

ochi;
boură 2378;
¿rad 2177;
brangader, v. brigadier;
braț 2033,2252, 2258, 2338; ~ de tuluj 

2033; v. cuțit, sfredel; brațele de la 
mâini 2253;

braun 2302; braun-galben 2302;
¿razmă 2302; v.farbă; 
braun-galben, v. braun;
brazdă 2077, 2078; breazdă 2063, 

2075, 2084, 2086, 2087; ~ nearată 
2019;

brăcinar 2108, 2128, 2339; ~ cu cârlig 
2331; ¿zveinar 2108;

brădăniță 2175;
brădână 2175; 
brădoaie 2184, 2343;
brănic 2068;
brăța, v. brățară;

brățală, v. brățară; 
brățar, v. brățară;
brățară 2070,2081; v. inel; brăța 207Q; 

brățar 2Q70; brățală 2070; brățare 
2070, 2086, 2253; —a dintre coame 
2081;

brățare, v. brățară; 
brăunoaie 2302;
brăzdar 2077,2078,2086; 
brâgăle, v. brâglă;
brâglar 2256;
¿râg/ă 2252, 2254, 2258, 2271, 2481; 

brâgle [pl.] 2254; lemnul brâglelor 
2256; v. ajutor, arțar, bată, botă, 
bât, cârjă, cârlig, legătură, lemn, 
margine, mână, picior, scândură, 
scânduriță, surcele, ureche; brăglu 
2254; lemnul de la — 2254;

brăglu, v. brâglă;
brâncă 2252;
brânză 2329, 2345, 2349, 2353, 2354, 

2366, 2367, 2368; ~ bună 2366; ~ 
acră 2349, 2368; ~ acrită o fără 
2368; — bătrână 2368; — cam acri- 
șoară 2368; ~ crișcă 2367; ~ criște 
2367; — dărăburi 2367; ~ de-a 
bătrână 2368; ~ de-a moale 2366; ~ 
de-a nouă 2366; — de la început 
2366; — de la miei 2366; ~ de oaie 
de vară 2366; — de primăvară 2366; 
~ de toamnă 2366; ~ dulce 2368; ~ 
fălii 2367; — frământată 2368; — iuie 
2368; ~ moale 2349; ~ nouă 2366; 
~ proaspătă 2366; ~ rea 2368; ~ 
sărată 2367, 2368; ~ sărată crișcă 
2367; ~ fâraid fălii 2367; ~ spartă 
2349; - stoarsă 2368; ~ stricată 
2368; ~ iare 2367; ~ tălimea 2367; 
— tilimea 2367; — uscată 2368; ~ 
usturoaie 2368; ~ x’eche 2368; — 
zdrobită 2367, 2368; ~ zdrumicată 
2351, 2367, 2368; — zgorită 2368; 
brânza mieilor 2366; v. ¿z/;, ea?, 
colibă, crișcă, mandră, săcuieț, so
bă, șofei, vas;

brânzărie 2330,2330; 
brănzui (a —), v. începe; 
brâu 25\7;
breazdă, v. brazdă; 
brecinar, v. brăcinar; 
bregadir, v. brigadier, 
briboi 2310; ~ de îngăurit urechea 

2310;
briftă 2531; ~ mare 2532; 
brigadă 2097; v. șef, prigadă 2097; 
brigader, v. brigadier;
brigadier 2098; brigader 2098; brigă- 

dier 2098; bregadir 2098; brigadir 
2098; prigadier 2098; prigădier 
2098; prigadir 2098; brangader 
2098;

brigadir, v. brigadier; 
brigădier, v. brigadier, 
briptă253\;
brișcă 2531; ~ umerar 2532; 
broască 2081, 2084, 2086, 2423, 2448;

v. piia;
brotsac 2197; 
brumă 2144,2399;
¿ru?i (a se ~) 2353; 
brută, v. ceară;
bubă 2262;
bucată 2084; ~ de pământ 2010;
bucate [plt.J 2010;
bucălaie 23V2, 2382, 2383, 2384; 

bucolaie 2302;
buceauă 2103, 2450; buceaua de lemn 

2423;
bucem, v. ¿uciian, daltă;
bucie 2103;
bucim, v. bucium; 
bucime, v. ¿t/eium;
budwn 2101, 2102, 2134, 2161, 2454, 

2495; ~ întreg 2101; —ul carului 
2101; v. găleată, tăia, umăr; buciu
me 2101, 2102, 2132-2135; v. dez
goli, loză, mijloc, mustață, săpa, 
scaun, tânăr; bucim 2101, 2134; 
bucime 21QI ; ¿ueem 2101,2161; 

buciume, v. ¿ueitan;
bucolaie, v. bucălaie;



bucșă 2103,2448, 2450;
bucuros 2223;
bude 2169; budi 2174;
budi, v. bude; 
buduroi 2409, 2426; 
bugără 2302;
bugeac, v. /ua; 
bugeanâ 2302; bugeară 2302; 
bugeară, v. bugeanâ’, 
buiede 2048,2170, 2399; 
bulamaci [pl] 2149;
bulgundăr, v. burgundăr; 
bulvan 2408, 2413, 2423-2425, 2433, 

2434,2446,2468; ~uZ morii 2434;
bulzi (a ~) 2353;
bun, bună 2134, 2142, 2143, 2162, 

2166, 2174, 2185, 2209, 2217, 2324, 
2344, 2353, 2354, 2368, 2376, 2379, 
2380, 2401; v. brânză, căpăta, fi, 
lână, oaie, vie, vin;

bună, v. bun; 
bundă 2332;
bongor 2471;
buracă 2144; buragă 2144; buraică 

2144;
buragă, V. buracă; 
buraică, v. buracă; 
bură 2144;
burduș 2462; 
bure, v. buriu;
burete 2442,2533; - de jos 2443; 
burghie, v. burghiu;
burghiu 2483, 2488, 2503, 2527, 2528; 

~ cu socală 2503; ~ pentru
ghiventat 2528; burghie 2483, 2488, 
2503, 2527, 2528; ~ americană 
2503; ~ de mână 2503; ~ de/pentru 
fier 2527; ~ pentru sfredelit 2503; v. 
coarbă, sucală;

burgundă, v. burgundăr; 
burgundăr 2185; bulgundăr 2185;

burgundă 2185; K
buri, v. buriu;
buriu 2177; bure 2177, 2184; ¿ari 

2169,2177;
burmarșină, v. bormașină; 
burmașină, v. bormașină;
burmă 2103;
burtă 2101; 
buruiană 2048; 
busâioc, v. busuioc; 
busuioacă 2185;
busuioc 2185; busâioc, v. vie; 
buș 2347; ~ de brânză 2366; 
butaș 2134; botaș 2134; 
bute 2177; butie 2177;
butie, v. bute; 
butig 2176;
butoară 2086, 2151, 2206, 2256, 2257, 

2308, 2313,2353, 2355, 2356, 2450, 
2451, 2457; ~ crepată 2317; ~ cu 
tăietură 2317; ~ bl fagure 2207; ~ în 
ureche și linie 2317; ** în urechi 
2308; ~ scrijelată 2317; ~ ;i băgat 
cuțitul 2317; ~ și crepată 2317; ~ și 
tăiată 2317; ~ și tăiat până jos23\7; 
~ și tăietură 2317; ~ spindecată 
2317; ~ spintecată 2317; v. astupa, 
două, fușticată, mașină, scândură, 
scânduriță, tăietură;

butoarcă 2192, 2409;
butoi 2175, 2177,2409; v. gură, piatră; 
butuc 2101, 2132, 2134, 2161, 2423;

~td de la roată 2101; v. cărică, 
dezgoli, loză, rădăcină, tăia;

buturi (a ~) 2310, 2483; de/pentru ~t, 
v. formă, mașină;

buturită 2317; ~ urechea 2308; 
buturitor23\Q, 2488,2527;
buturug 2192;
buturuș 2488; 
buză 2128;
buzdineac 2329, 2358; 
buzură 2302;

c
cabenet, v. cabemet;
cabemet 2185; cabenet 2185; cabimet 

2185;
cabimet, v. cabemet;

cacioră, v. caciură;
caciură 2302; cacioră 2302;
cadarcă 2185; catarcă 2185; câtarcâ 

2185;
cadă 2175, 2177, 2184, 2354, 2492; ~ 

de cărat struguri 2175; — de curechi 
2176; ~ mică 2\76; scurtă 2177;

cal 2053, 2057, 2089, 2090, 2094, 
2495, 2521; ~ de lemn 2495; ~ 
de/pentru mezdrelit 2495; v. macină, 
cufii;

calamac. 2108; 
calub, v. calup;
calup; ~ de ceară 2218, calub; ~ de 

ceară 2218;
camără 2461; 
cameră 2329;
canal 2184, 2403, 2460; ~nZ conducerii 

apei 2403; ~uZ morii 2403;
cană 2340; ~ de plec 2339; 
cancioc 25W, 2512;
canoră, v. canură;
caută 2177, 2199, 2416, 2419, 2343; ~ 

de fiert 2358; ~ de închegat 2343;
cantor 2\33,2136;
canură 2373, 2374; ** de îndrugat 

2374; canoră 2374;
cap 2048, 2075, 2087, 2089, 2148, 

2185,2224, 2306, 2356, 2376, 2384, 
2523; - de plug 2080, 2087; ~ la ~ 
2075; ~ la plug 2075; ~ul lui matcă 
2356; ~ul lui oaie 2306; ~uZ 
plugului 2075, 2087; ~»Z râzii 2128; 
~ul ultoiului 2132; ~wZ viei 2132; v. 
irugă, nadă, rădăcină, talpă;

capacita (a ~); ~ fagurii 2209; v. 
căpăci;

capăt 2031, 2057, 2084, 2101-2103, 
2332;

caplău 2062;
capră 2063, 2151, 2286, 2286, 2288, 

2381, 2413, 2430, 2478, 2481, 2484, 
2495; ~ pentru roți 2481; ~ primul 
miel 2288; capra coșului 2432; 
capră de lemn 2424; v. mială, miel, 
noaten, țâță;

car 2065, 2103, 2108, 2463; ~«Z mo/ii 
2430; v. bucium, dric, furcă;

caracaZ 2401,2378;
caracuZă 2378,2382,2385; 
carâmb; ~ de la toldău 2085; 
cardinal 2185; cardinar 2185; 
cardinar, v. cardinal;
cârjă; corfele de la brâgle 2258; 
carioză, v. acarioză;
cârtiță 2416, 2453; 
came 2530;
cart 2177;
carte 2078, 2090, 2134, 2196-2198, 

2202, 2204, 2206, 2207, 2212, 2216, 
2376, 2379; la ~ 2504, 2510; pe ~ 
2038;

cartuș, v. ocă, pătroană;
casă 2133, 2330, 2331, 2461, 2517; ~ 

de stat 2461; casa de stupi 2191; 
casa morii 2461; casa mur arului 
2461;

castană 2533;
castrat 2303; castrat 2303; v. miel;
caș 2330, 2331, 2332, 2344, 2345, 

2347, 2349, 2350, 2351, 2366, 2367, 
2368; ~ acru 2368; ~ cu găuri 2353; 
~ de brânză 2366; ~ de primăvară 
2366; ~ dulce 2345; ~/aZii 2367; ~ 
închegat 2345; ~ întreg 2345; ~ 
moale 2345; ~ ne-nchegat 2345; ~ 
pus în sare 2367; *• sărat 2367; ** 
Zăiai crișche 2367; v. masă, pod;

cat220H;
catarcă, v. cadarcă;
cauc 2416,2419; v. despărțituri, roată; 

căuc 2510;
cavelus 2185;
cazan 2362; cazan 2358;
căbat2332;
că băniță 2332; 
căciulă 2048; 
cădea (a ~) 2080, 2144,2332,2399; 
cădere; ~a apei 2417;
căduță 2175,2177,2184; 
călăi 2338;

călăpot 2108;
călăraș 2138;
călător 2256;
călăvercă 2237
călbază, v. călbează;
călbează 2323; călbază 2198; 
călca (a ~) 2053; ~pe tălpi țâ 2265; 
călcâi 2067, 2071, 2086, 2422, 2448; ~

Za rășchitor 2242;
căldare 2184, 2331, 2332, 2343, 2347, 

2358, 2362; ~ de aramă 2177, 2343; 
~ de arame 2343; ~ de stână 2358; 
~ mare 2177, 2343, 2358; v. bât, 
lemn, tivig;

căldărar 2332;
căldăraș 2332;
căldărușcă 2333, 2358;
căldură 2209, 2324,2344;
călduri [pl.], v.^;
călin 2533;
căloi 2454,2484,2495;
căluș 2495, 2517;
călușa [a.] 2302;
căluț 2495;
cămară 2190;
cămașă 2315; chimeșă 2057, 2174, 

2176; chimeașă 2053; chimeșa vinu
lui 2174;

cămăruță; cămăruța albinelor 2207; 
cămăruța matchii 2208;

cănat2365;
căna/ă 2181;
căntuță 2340;
cănuț2024;
căpăcel 2217;
căpăci (a 2209,2211;
căpăcire 2209;
căpăcit 2211, 2213,2215,2221;
căpăta (a ~) 2144, 2153, 2323, 2353; ~ 

amiros mai bun 2170; ~ gust a 
mucigăit 2169; ~ mucegai 2169; ~ 
pâșcăveală 2169;

căpătâi 2019, 2084, 2086, 2128, 2424, 
2447; ~«Z de la căruț 2083;

căpeneag 2048;
căprie, v. oaie;
căproi 2290,2481,2495;
căptușeală; cuptușeală 2426; 
căpușă 2212, 2376;
căra (a ~); de '-t, v. cadă;
cărămidă, v. ciocan;
cărbune 2030, 2524;
cărică 2085, 2102, 2103, 2128, 2264; 

căricile de la butuc 2102; cărigă 
2264, 2356; v. cui;

cărigă, v. cărică;
cărnui (a ~) 2530; de ~t, v. cuțit; 
căruntă 2302;
căn/; 2083; ~ de plug 2083; ~«Z 

plugului 2083; v. căpătâi, v. sabie;
căruță 2175; ~ de la plug 2083;
că si fă 2207;
căstra (a 2303;
căstrat, v. castrat;
căsuță 2207, 2208; ~ pentru stupi

2187;
cășărie 2330;
cășiță 2207; cășița coșului 2432;
câta (a ~) 2311;
cătarcă, v. cadarcă;
cătrană 2426;
cătușă 2091, 2112, 2128; cătușa de la 

jug2\\2;
cățel 2212, 2407, 2432; ~ de albine 

2210; cățeii de la scamn 2434;
căuc, v. cauc;
căuta (a ~) 2195;
căzan, v. cazan;
câmp 2010,2195; la ~ 2010;
câne 2317;
cânepă 2057;
cântar 2514; ~ de apă 2519;
cârceabă 2376;
cârcel 2091, 2129,2141, 2142,2376; . 
cârcer 2085;
cârd 2141, 2142; primii 2129; ~u/ 

goZ 2141;
cârciură 2378;
cârjă 2532; cârjie 2327, 2532; ~ de ras 
'' 2532; ~ de cămuit 2532; cârje 2327; 
cârjie, v. cârjă;

cârlan 2278,2279,2281, 2290,2292; 
cârlană 2281;
cârleabă 2376; cârleba 2302; 
cárleba, v. cârleabă;
cârlig 2071-2073, 2084-2086, 2091,

2128, 2256,2258, 2270,2316, 2327,
2331, 2347; ~ cu greblă 2073; ~ de 
coasă 2072; ~ de la brâgle 2258; — 
de prins oi 2327; ~ la lanț 2085; v. 
boală, brăcinar, greblă, grebluță; 

cârtigel 2270; 
cârlioacică 2072; 
cârloanțe [pl.] 2264;
câm 2085; 
cămă, v. bâtă; 
câmi (a 2159; de ~t, v. foarfece; 
câmit, v. loză;
câmită 2314; 
cârpeală 2091; 
cárpele [plt.] 2084; 
cârtiță 2014; 
câta, v. câte; 
cătava 2333;
câte [pl.] 2031; câta 2057, 2065, 2129,

2311,2314,2376, 2377,2397, 2465; 
câți a [pl.] 2129; 
ceaba 2185; v. perla, perle, piele; 
ceacătă 2086; 
ceagăr 2365; 
ceagări [pl.] 2141-2143; 
ceapă 2144; 
ceapraz 2501; 
ceaprază 2501;
ceară 2205, 2206, 2209, 2211, 2217, 

2218, 2249; ~ aleasă 2218; ~ bloc 
2218; ~ brută 2218; ~ curată 2218; 
~ gaia 2218; ~ întărită 2218; ~ în
chegată 2218; ~ sleită 2218; ~ to
pită 2218; urdinară 2217; ~ de 
albine 2218; v. bord, calup, cuțit, 
dărab, drob, lipi, toblă, turtă, unge;

ceas, v. patru;
ceasla(uă) 2185; ~ albăroșie 2185; 

ceasla doré 2185; ceaslă 2185;
ceață 2144; v. beteagă;
ceaun 2358;
cecări (a ~) 2070; cecânii (a ~) 2070; 
cecărui (a ~), v. cecări;
celulă 2207, 2208, 2209, 2211; ~ de 

albină 2207; ~ de matcă 2207, 2208; 
~ de regină 2208; ~ de trântor 2207; 
~ mai mare 2208; — lungă 2208; 
celula lu matcă 2208;

¿encere 2200; 
cenușată 2302; 
cenușă 2174;
cep 2133, 2136, 2138, 2179, 2180, 

2450; ~ de roadă 2136; ~ de rod 
2133, 2136; ~ de vas 2179; ~ mare 
2133; ~ mic 2133; ~uZ al mare 2179; 
~uZ al mic 2136,2179; v. viță;

ceplău 2062;
cerboi, v. zeamă;
cerc 2101-2103, 2343, 2418, 2444, 

2456; ~ de fier 2456; v. ciocan;
cercel 2311,2312;
cercela (a 2306;
cercelat 2306, 2316; ~ ai potricala 

2308; •
cercurar 2498; v. ciocan;
cernele [pl.] 2533;
cerni (a ~) 2209;
ceva 2130, 2157, 2161, 2200, 2205, 

2398,2399;
cAeag 2343,2345, 2367;
chegăriță 2365;
cheie 2313, 2501, 2504, 2528; ~ cu colți 

2501; ~ de firiz 2501; ~ de ghivinturi 
2528; ~ de/pentru tăiat ghivint 2528; 
~ de împărțit 2501; ~ de șuruburi 
2528; cheia firizului 2501;

chema (a 2089; cbemna (a se 
2374;

chemna (a se ^), v. chema;
ches 2363,2465; ~ de urdă 2363; 
chesar, v. chiser;
cheser, v. chiser;
chesui; de urdă 2363;
chiblă 2176;
chică 2024; v. da, ieși, lega, scoate, 

slobozi, țipa;

XLV



XLVI chichirez, v. titirez’,
chilnăr 2488; 
chiloviță 2016; 
chimeașă, V. cămașă’, 
chimeșă, v. cămașă; 
chimhobl 2496;
chimiș 2133,2135,2136; 
chindie 2324;
chingare 2081;
chingă 2081. 2242, 2252, 2253, 2408, 

2432, 2499; chingile de la război 
2252;

chiseliță 2365;
chiser 2509; chesar 2509; cheser 2509; 
chită 2524;
chiti (a ~) 2072; 
chiuiau 2098;
chividincă 2185; 
chividincă 2185;
chivint, v. ghivint;
cic, v. cioc; 
cigă 2264;
cimbru 2170;
cină 2324,2369;
cinci 2323;
cioacă 2200,2415; 
cioancă 2314,2387; 
cioantă 2314; — urechea 2314 
cioban 2292, 2293; — de la sterpe 2293; 
ciobane 2367;
ciobâmac 2176,2343,2347;
ciobitură 2311, 2316;
cioc 2202, 2416, 2510; ~uZ albinii 

2202; ~ul ăla 2202; cic 2202;
ciocan 2024, 2151, 2477, 2490, 2501, 

2509; ~ cercurar 2490; ~ cu gură 
2490; ~ cu vălău 2490; ~ de pentru 
cărămidă 2509; ~ de bătut cercuri 
2490; ~ de cerc 2490; ~ de doage 
2490; ~ de dogorit 2490; ~ de lemn 
2477; ~ de maor 2509; ~ de maore 
2509; ~ de mâurit 2509; ~ de piatră 
2509; ~ de tăiat 2509; ~ de zid 
2509; ~ de zidar 2509; ~ de zidărie 
25W; v. da;

ciocănitură 2470; 
ciocâlteu 2123;
ciochină, V. ciorchine;
ciocot 2454; ciocut; ~ul postăviței 

2454;
ciocut, v. ciocot;
ciomoiog, v. șomoiog; 
cionc 2314;
cionca (a ~) 2138; 
cioncată; ~ la vârv 2314; 
ciont, ~ de coame 2386; 
ciontă (a ~) 2159; ~ via 2159; 
ciontată 2314;
ciopli (a ~) 2196; 
cioplit, v. loc;
cioplitoare; ~ la potcovit 2521; 
ciopor 2290,2292, 2400; 
ciorcel 2307,2308,2309; 
ciorcel, v.placnă;
ciorchin, v. ciorchine; 
ciorchină, ciorchine;
ciorchine 2141; ciorchin 2141; ciorchină 

2141,2185; ciochină 2185;
ciorobară 2252, 2253; 
ciorobăriță 2107,2108; 
cipă 2385;
cir 2249;
cir căi, v. țirclu; 
cirche, v. țirclu; 
circlu, v. țirclu; 
circula (a ~) 2195; 
cirey; ~ văratic 2398; 
ciroc, v. țiroc;
citi (a ~) 2197; 
ciubarcă 2184;
ciubăr 2175-2177, 2184, 2343, 2347, 

2354, 2367, 2492; ~ de închegat 
2343, ~ de lapte 2343; ~ de stână 
2343; ~ măi larg 2177;

ciubărar 21S2; 
ciubăraș 2177; 
ciuberel 2177;
ciuchișeană 2185; 
ciucur 2276;
ciul; ~ la urechi 2314; ~ teșit 2315; 
ciula (a ~ urechea 2314;

ciulată 2311,2314; ~ de ureche 2314; 
ciulă 2314, 2385; ~ Za urechi 2385; 
ciulită 2385;
ciuZnă 2314;
ciung 2030; 
ciupeli (a se 2377; 
ciupelită 2377; ciupilită 2377; v. oaie; 
ciupercă 2533; v. vas;
ciupi (a ~) 2159; 
ciupilită, v. ciupelită;
ciur 2050, 2224, 2340, 2356, 2363; ~ 

de ales 2050; ~ de bădâni 2356; ~ 
de bătut laptele 2355; ~ de eiurit 
2050; — de ciuruit 2050; ~ de vânt 
2050; ~ de vânturat 2050; ~ de 
ciurăi t grâu 2050; v. roată;

ciurar 2363;
ciurăi (a ~), v. durui; 
ciurătoare 2363;
ciurcană, v. țurcană;
ciurcă 2180;
duri (a v. durui;
durui (a ~) 2050; de ~t, v. ciur; ciurăi 

(a ~) 2050; de ~t, v. ciur; duri (a ~) 
2050; de 2050;

ciuscă, v. tuschie; 
ciuschie, v. tuschie;
ciuștăr 2505; ~ de ăi mari 2506; 
ciut 2386;
ciută 2387;
ciutură 2409, 2410, 2413-2415, 2418, 

2545; ~ cu aripi 2415;
ciuvani 2347; ~ de lemn 2347; 
duză 2101;
civie2103; — de dric 2091; v. cui; 
civig 2031;
clane, v. claie;
clămpăni (a 2055; 
cioturi (a ~) 2182; clotori (a ~) 2182; 
clei (a ~) 2206; ~ fagurii 2206;

de/pentru ~t, v.jug, șurub; 
clei 2205, 2206; ~id albinelor 2206; 
clenci 2331; v.par;
clepană 2385;
clepă 2385;
clește [sgt. plt.] 2145, 2520; ~ de 

covaci 2520; ~ de fier 2520; ~ de 
foc 2520;

clietor 2504;
cZin 2019;
clioambă; ~ de prins oi 2327; 
cliuc 2174;
cloci (a ~) 2209;
clocitor 2161;
clofior 2511;
clotori (a ~), v. clături; 
cloță 2040;
clozeț, v. cocleț; 
clupă 2528; clupe 2433;
clupe, v. clupă;
coace (a «se» ~) 2143, 2153, 2353, 

2399; v. da, începe, prinde;
coacină 2302;
coadă 2016, 2054, 2055, 2080, 2141, 

2527; — de/lajde la sapă 2016; ~ de 
la strugure 2141; ~ de struguri 
2141; coada de la scălan 2141; 
coada plugului 2080; coada sapei 
2080; v. furcă; coada strugurelui 
2141; v. perie;

coajă 2169,2533; v. prinde;
coarbă 2503; ~ cu burghie 2503; ~ de 

burghie 2503; ~ de găurit 2503;
coardă 2068, 2072, 2073, 2132-2138, 

2250, 2271; ~ bătrână 2135; ~ cu 
grebluță 2073; ~ de vie 2134; 
roșie 2185; coarda la coasă 2068; 
coarda viei 2135; coarde de creștere 
2138; <— de loză 2133; ~ de viță 
2133; corzi de foc 2132; corzi de vie 
2132, 2137; corzi roditoare 2133; 
corzi uscate 2137; v. lega;

coarnă 2185;
coasă 2016, 2067, 2072, 2094, 7775; ~ 

cu greblă 2073; ~ încordată 2072; v. 
amnar, ascuțiș, ascuțit, barbă, cârlig, 
coardă, coasă, curelușă, cuțit, dos, 
dungă, față, gardină, greblă, gură, 
inel, inimă, întăritură, lamă, lat, 
măsea, mâner, nadă, picior, pânză, 
tăiș, vargă, vergea, verigă, vână; 

coastă 2184,2306; coaste de fier 2184; 
cobilă 2089.2420,2446,2481,2484; 
cobiliță 2331;
cocaie 2331, 2503; ~ de-mburghiat 

2503;
cocean; coceni pentru iarnă 2397;
cocie 2103, 2108, 2127, 2151, 2175, 

2271,2463;
cociump 2139;
cocleabă 2262;
cocleamb 2262;
cocleanț 2262;
cocleb 2262;
coclete, v. cocleț;
cocleț 2262; coâlete 2262; clozeț 2267.; 

coslere; ~ la ițe 2262; cozlete 2262; 
cozleț 2262; cuzleț 2262;

cocori 2084;
codărină 2141;
codbă 2418;
codinci [pl.] 2374;
codini [pl.] 2372;
codiriște 2016;
codrean 2339;
codru 2010,2190,2313;
cojniță, v. coșniță;
cojocar 2372;
colac 2430, 2455, 2456; ~ul de jos 

2456; ~uZ de sus 2456;
coZare 2481;
coleașă 2351; coleșă 2331,2351; 
colectiv 2185,2330,2367;
coleșă, v. coleașă;
colibă 2191, 2329, 2330, 2331, 2332, 

2333, 2400; ~ de paie 2329; ~ la 
stână 2329; coliba de făcut brânză 
2329; coliba de la stână 2329; coli
ba păcurarului 2329;

colnă 2329;
colo 2400;
coloare 2185,2302;
colonistă 2264;
colț 2315,2469,2502,2519; v. cheie; 
coZ/ar 2502,2519;
comarnic 2330; 
combaină, v. combină;
combainer, v. combiner;
combină 2094, 2095; combaină 2094, 

2095;
combiner 2096; combainer 2096; 
comină 2141,2219; ~ goală 2141; 
compas 2491; ~ dogher 2491; cumpaz 

2491;
complect 2385;
completă, v. trupiță;
compot 2200;
comună 2330; v. rază;
conci 2084,2086;
condei 2133,2134,2136;
condir 2133,2136;
conduce (a ~) 2096;
conducere, v. canal, gaură; 
conotimp 2134;
conturba (a 2221;
copaie 2347; ~ pentru de scurs zerul 

2347;
copacii 2148;
copai (a 2148;
copcă 2132;
copci (a 2132; 2148; ~ via 2148; 
copcit 2132,2148;
coperativă 2533; 
copiZ2021,2089,2132;
copilaș 2142;
copilete 2021;
copiii (a ~) 2148, 2159;
copilit 2148,2159; v. rădăcină; 
copilneac 2021;
copită, v. curățitor, cuțit, cuțitoare, 

tăietor;
coponi2303;
copsit 2148;
copși f~J2132;
copt 2030,2143; v. da;
corabie 2411;
corăslău 2Q73 ;
corâța (~), v. curăța; 
corci (a se 2031;
corcitură 2381,2382,2401; 
cordiță 2136;

corită 2330, 2347, 2363, 2387; v. 
berbec, ciont, oaie;

corman 2Q75; v. fier, colmăn 2075; 
cormân 2075; cormănă 2075; corman 
2Q75; cormon 2075, 2080; cormani 
2075; cormanâ 2075; v.fier;

cormani (a 2075;
corn 2062, 2072, 2081, 2201, 2242, 

2330, 2363, 2387; coamele albinei 
2201; coamele de la plug 2081; v. 
ajutoare, ajutor, apărătoare, 
berbece, brățară, ciont, fier, furcă, 
joardă, legat, legătură, masă, oaie, 
par, páreos, vergea;

comiț 2340, 2363; ~ de lână 2340; 
corniță 2201;
cosi (a ~) 2094; de —i, v. macină; 
cositoare 2094;
coslete, v. cocleț; 
cosor 2225,2497;
cosoroabă 2253;
costiș 2315;
coș 2161, 2188, 2230, 2430, 2431, 

2455-2457, 2459; ~ mic de nwieZe 
2230; ~u? preșului 2184; v. capră, 
cășiță, legătură, lemn, margine, 
obadă, scaun, stâlp, susținătoare;

coșară 2175,2230; ~ de noiele 2175; 
coșer; ~ de paie 2175;
coșnițar 2188;
coșniță 2187, 2188, 2192, 2223, 2230; 

~ de-albine 2188; ~ de răchită 
2188; cojniță 2187, 2188, 2221, 
2230; cojniță mică de prins roi 
2230; cojnițe d-ale mici 2230; v. 
premezături;

coștqfină 2141;
cot 2502,2519; 
cotavă 2358;
cotăriță 2062,2086,2175,2176,2230; 
cotoriță 2452;
cotoroș 2422;
coțcă 2367;
covaci, v. clește, cui; 
covăseală 2344;
covăsit 2344; v. lapte;
covercă 2329;
covrag 2048, 2430;
cozlete 2101; 
cozlete, v. cocleț; 
cozleț, v. cocleț;
crac 2125, 2128, 2138, 2243, 2251, 

2252,2256, 2331, 2333; ~ de război 
2251; ~ii Zui război 2251; ~if 
războiului 2252, 2253; ^i măi 
bătrâni 2135; ~td de la masă 2125; 
~uZ plugului 2086; v. stâlp;

cracă 2333; v. par 
craclă22\9;
cramp; v. da; 
crașche 2243;
crașchiță 2063, 2192, 2230, 2243, 

2272,2333; crașiță 2333;
crașiță, v. crașchiță;
cratiță 2358; 
crăcan, v. bât;
crăă [pl.]; vpar;
crăpa (a 2312; ~ urechea 2312; de 

v. cuțit;
crăpat 2306, 2307, 2376; crepat 2307, 

2312;
crăpătură 2312; 
crăstolă 2358;
crâmpei [pl.]; ~ văratici 2398; 
crâmpiță 2019;
creang 2141;
creangă 2230; 
creașcă 2243;
creață 2185, 2302, 2378; ~ bănățeană 

2185; ~ la lână 2378; ~ neoltăită 
2185; v. lână, oaie;

crede (a ~) 2048; 
crenguță 2199; 
crepat, v. crăpat;
crepată 2312, 2317; — până la butoară 

2317; v. butoară, ureche;
crepătură 2206;
cresta (a 2307,2311,2312,2316; 
crestat 2306,2307;
crestată 2312, 2316; ~ la roată 2311;

v. ureche;



crestătură 2307, 2311, 2312, 2315- 
2317, 2440. 2469, 2470; - dreaptă 
2314; ~ înainte 2307; — înapoi 
2307; * năinte 2316; v. gaură;

crestă: 2307
crește (a «se» 2010,2132, 2134, 

2138, 2139, 2159, 2188, 2212, 2213, 
2215,2353,2533;

creștere, v. coardă, ramură; 
cref 2382;
cring 2439,2442; 
crintă 2330, 2347;
crist 2430;
cristaș, v. snop, vârf;
cristei 2048;
crișcă 2349, 2367; - de brânză 2367; 

v. brâncă, caș; crișche [pl.]; ** 
sărătură 2367;

crișche [pl.], v. crișcă; 
criză 2200;
croi (a~) 2315; 
croitorie; v. foarfece;
crotal 2307;
erou 2469;
cruce 2085, 2128. 2421, 2242, 2452, 

2499; ~ de la râșchitor 2242; ~(a) 
de la sanie 2127, 2128; ~a de pe 
vaună 2421; ~a firelor 2243; ~a 
râșchitorului 2243; ~a roții 2421; 
crucile săniei 2128; v. bă/, snop;

crucelnic 2256; 
crucelniț 2256; 
crucelniță 2421, 2242, 2499; crucelnița 

de la sanie 2213;
crucer 2264; 
cruciți 2090, 2242; 
cruciuliță 2128;
crud 2143, v. miere, strugure;
crudă 2366; 
crujlete 2262; 
crump 2533;
crumperi [pl.]; ~ de-ai văratici 2398; 
crumpi [pl.] 2351;
cucZeaZă 2161; *
cucuruz 2010, 2014, 2030, 2058, 2093, 

2249, 2351, 2365, 2399, 2524; ~ 
fde> ales 2031; ~ de/pentru sămânță 
2031; ~ gemănat 2021; ~ împuiat 
2021; ~ înfrățit 2021; ~ Zăzaf pe/de 
sămânță 2031; ~ mâțesc 2024; v. 
arătură, boabă, da, făină, frunte, 
gep, ghijă, ieși, împăpușa, pui;

cudedlî 2135; 
cufureală 2198; 
cufuri (a «se» ~) 2198;
cui 2073,2084-2086, 2091, 2091, 2123, 

2128, 2422, 2253, 2347; ~ de civie 
2085; ~ de covaci 2085; — de fier 
2085; ~ de la mâna războiului 2253; 
~ de la potâng 2085; ~ de la rotilă 
2085; ~e m cărică 2085; ~uZ ăZa 
2085; ~uZ de la grindeu 2085; ~uZ de 
la plug 2085; ~uZ de la rotile 2085; 
~uZ de la sabie 2085; ~uZ din grindei 
2085; ~uZ la tănjală 2085; ~ul plu
gului 2085; v.formar, formă;

cuib 2014, 2207,2208, 2213, 2423; ~z/Z 
pietrei 2449; cuip 2207;

cuier 2330,2332,2347; 
cuip, v. cuib;
culege (a ~) 2175; v. zbura;
culpin 2135; 
cultivat, v. loc; 
cultură, v. loc; 
cumă; ~ boala 2086; 
cumpaz, v. compas; 
cumpănă 2331,2343,2514; 
cumva 2272,2312;
cunoaște (a «se» ~) 2197, 2198, 2311, 

2401;
cunună 2031, 2408,2435;
cupă 2340, 2416; ~ de tulei 2033; v. 

roată;
cupi (a ~) 2159;
cupili (a ~) 2159; 
cupru 2157;
cuptor 2191, 2332; 
cuptușeală, v. căptușeală;
cur 2080; ~uZ plugului 2080;
curat 2050,2175, 2196, 2379; v. ceară, 

loc, vin;

curăța (a «se» ~) 2137, 2148, 2152, 
2174, 2182, 2196, 2303, 2483, 2530; 
~ de mus feți 2148; ~ de rădăcini 
2148; ~ via 2137; de ~t, v. cuțit, 
cuțitoare, foarfece, lingură, 
mezdreală, scoabă, tăietor; curați (a 
~) 2050, 2221; depeniru 2303; v. 
cup't, sapă; corăța f-)2132; curița (a 

2521;
curățat 2143, 2303; v. vin; 
curățătoare 2182,2531; 
curățătură 2196;
curățene 2196;
curăți (a v. curăța; 
curățire, v. loc;
curățit 2174; 
curățitoare 2521,2532;
curățitor, ~ de copită 2521; 
curbă 2311,2494, 2503;
cure (a ~) 2166, 2175, 2177, 2180, 

2181,2184,2217,2347;
curea 2056;
cureaua 2056,2258,2264; v. ureche; 
curechi, v. cadă;
curelușă; curelușa coasei 2068; 
curge (a ~) 2184;
curița (a ~), v. cură/a; 
curma (a ~) 2159; 
cuzpăn, v. curpen;
curpen 2130, 2135; curpăn 2135; 

cuzpzn 2133, 2135; ~ vechi 2135; 
curpini noi 2133; curpene 2135; 
curpin ă 2135; curpine 2130; v. Zăsa;

curpene, v. curpen; 
curpin 2188;
curpin, v. curpen; 
curpine, v. curpen;
curt2311; .
curtată, v. ureche; 
curta 2314;
custură 2067,2225;
¿ușă 2314;
cuycă 2221; ~ mică 2230;
cutare 2312;
cutie 2200,2453; 
cutrupi (a~) 2134;
cutrupit 2143;
cutară 2380;
cuțit 2078, 2182, 2225, 2310, 2312, 

2479, 2493, 2497, 2498, 2505, 2521, 
2531, 2532; ~ de braț 2532; ~ de 
cămuit 2531; ~ de coasă 2225; ~ de 
crăpat lemn 2497; ~ de curățat 
(copita) 2521; ~ de descăpăcit 2225; 
~uZ de din jos 2078; ~ de dires 2531; 
~ de dogi 2497; ~ de faguri 2225; ~ 
de făcut cvinturi 2528; — de împărțit 
dogi 2497; — ul de la plug 2077; ~ de 
strung 2479; ~ de la strung 2479; ~ 
de/pentru copită 2521; ~ de potcovit 
2521; ~ de ras 2531,2532; ~ de rete
zat 2225; ~ de retezat ceara 2225; ~ 
de retezat faguri 2225; ~ de retezat 
stupul 2225; ~ de scobit unghia la cal 
2521; ~ de strunjit 2479; ~ de strungă 
2479; ~ de șindilă 2497; ~ de șindră 
2497,2498; ~ secere 2497; ~ de tăiat 
copite 2521; ~ de tăiat faguri 2225; ~ 
de tăiat lemn 2497; ~ de tăiat șraujuri 
2528; ~ de tăiat unghiile la cai 2521; 
~ de tencuit 2517; ~uZ de la plug 
2077; ~ul lat 2078; ~uZ lung 2077; ~ 
la pentru potcovit 2521; ~ mic 2531; 
~ pentru curățit faguri 2225; pentru 
retezat fagurii 2225; ~ pentru strung 
2479; ~ rotund 2531; ~u/ al lung de 
ras 2531; ~u/ strungului 2479; v.
Zzuftuzră;

cuțitaș 2496;
cuțitoaie 2182, 2494, 2497, 2521,2532; 
cuțitoare 2532; ~ de curățat copita 

2524;
cuvineanță 2185;
Cuvioasa; ~ Paraschiva 2223; 
cuzleț, v. cocleț;
cvint 2128, v. gviur;

D

da (a «se» 2084, 2086, 2092, 2129, 
2132, 2136, 2138, 2139, 2143, 2148, 

2156, 2182, 2185, 2198, 2199,2200, 
2209, 2216, 2218, 2310, 2345, 2400; 
~ chica (la el) 2025; ~ ciocanul 
2024; ~ cu crampul 2019; ~ cucu
ruzul în lapte 2025; ~ cu sapa 2019;
— druga 2024; ~ drumul 2295; — 
frați 2040; — in copt (strugurii) 
2143, 2153; ~ în legat 2024; ~/oc 
2223; ~ înapoi 2272; ~ wi pârgă 
2153; ~ fu pișculat 2162; ~ m piș- 
curat 2162; ~ nume 2332;~ părul 
2025; ~ pe copt 2153; ~ puzf 2040; 
~ rod (prima dată) 2129, 2136; ~ 
rodul 2024, 2025; ~ să (se) coacă 
2153; ~ vid in copt 2153; de —t, v. 
drum, furcă;

dalavale 2185;
daltă 2479, 2483, 2488, 2496, 2528; ~ 

cu urechi 2483; ~ cu umeri 2483; ~ 
de bucem 2479; ~ de fier 2528; ~ de 
Ia strung 2479; ~ de strung 2479; ~ 
de strunguit 2479; ~ de strunjit 
2479; ~ dreaptă 2483; ~ pentru 
strung 2479;

dat, v. rădăcină;
dată, v. prima;
dată; o ~ 2019; v. da, rodi;
dărab 2091, 2128, 2367; ~ de ceară

2218; dărap 2184;
dărac 2374; 
dărap, v. dărab; 
dărăburi [pl.], v. brânză; 
dăschiță 2258;
dârjală 2016, 2054, 2057, 2067, 2259;

— de/peAo/de la sapă 2016; drăjală 
2016; drăjală 2016; v. furcă, mâner, 
picior;

dârman 2430, 2446,2447,2458;
dârză 2524; v.folomoc; 
deal 2351; v. piatră; 
deasă, v. lână;
deasupra 2048; v. face, masă, piatră, 

rădăcină, snop;
dedesubt 2311;
deget 2221; 
deget ar 2534; 
deiaree, v. diaree; 
delevar, v. delevară; 
delevară 2185; delivară, V. vie;

delovară 2185; deluvari 2185; 
delevar 2185; ~ alb/roșu 2185;

delivară, v. delevară;
deZoc 2169,2174,2314;
delovară, v. delevară; 
deluvari, v. delevară; 
deosebi (a ~) 2366; 
deosebire 2366;
deosebit 2089; 
departe 2010,2159;
deplini (a «se» —) 2211; desclini (a 

«se» ^) 2211; desplini (a «se» —) 
2211;

deprinde 2151,2343,2380; 
des 2185; v. umbla;
desagi 2462; 
descăpăci (a ~), v. cuțit, jurchiță; 
descăpăcit 2213;
descăpăcitor 2225; 
descărca (a ~) 2271; 
descărna (a ~) 2530;
desclini (a «se» ~), v. deplini; 
desclinire 2367;
deseară 2324;
desface (a se ~) 2053; 
desființa (a ~); — stupul 2223; 
despărțitor 2077;
despărțitură; despărțiturile de la 

caucuri 2419;
desplini (a «se»'-), v. deplini;
despoia (a se ~) 2031; 
despoiat 2031;
destrântori (a ^) 2221; 
destul 2143,2391;
destupa fa 2211;
deșt 2340;
deț 2340;
dezgoli (a «se» ~); ~ buciumele 2148;

~ butucul 2148; ~ via 2148; 
dezgolit; -ml lui vie 2148; 
dezgropa (a —) 2150; ~ via 2148; 
dezmonta (a ~) 2087;

dezrădăcina (a «se» ->) 2148;
diaree 2198; deiaree 2198; diarie 2198; 

~ de nicotină 2198, diree 2197; 
diherie 2197;

diarie, v. diaree;
dig 2402; 
diherie, v. diaree; 
dijghea, v. tejghea(uă); 
dimica (a-') 2161;
dimineața, v. dimineață 
dimineață 2323, dimneață 2323; v.

păscut, poamă; dimineața 2323, 
2344;

dimneață, v. dimineață;
dinainte 2274; v. cuțit, fier, scos; 

dinăinte, v. scos;
dinapoi 2067, 2091, 2274, 2275; v. 

dric, fir, scos; dinapoi, v. scos;
dinăinte, v. dinainte; 
dinăpoi, v. dinapoi;
dincă 2185; ~ oltăită 2185; 
dincoace 2400;
dincolo 2010;
dintâi, v. rod, rodi, roi, sapă, strugure, 

vin;
dinte 2062, 2073, 2092, 2437, 2470, 

2533; v.firez, muștră, osie, roată;
dințată; v. roată; 
direasă 2530; 
diree, v. diaree;
direge (a «se») 2530, 2533; de dires, v. 

cuțit, mașină;
diregeaiă 2533; 
dirept 2192, 2459,2514,2315, 2340; 
direseală 2530, 2533;
distanță 2257; 
distinge (a ~) 2223; 
diznou 2350;
doagă 2184, 2174, 2497, 2499; ~ de la 

fund 2499; ~ de sprijin 2499; v. 
adaos, ciocan, gelău, scaun, secure, 
șaf, vas;

doaora, v.făta; 
doauăsprezece 2193; 
dodal, v. muzeat, 
dogar 2132,2495,2496; 
dogari (a ~); de ~t, v. ciocan; 
dogher, v. compas;
doi 2031, 2048, 2090, 2101, 2128, 

2129, 2133, 2135, 2136, 2139, 2284, 
2349; v. berbec, intra, firiz; a(l) ~lea 
2228, 2349; ~ oară 2228; ~ roz 
2229; ~ roi 2133, 2228, 2229; v. an, 
roi, firiz, săpat,

doilea; al v. doi; 
domnește; pe ~ 2494;
domnie 2197; 
dongă, v. dungă; 
dop 2179,2180; ~ de lemn 2179; 
dopsi (a -'), v. dospi;
dopti (a se v. dospi; 
dorângă 2468;
dormi (a ~) 2330;
dom 2310,2488,2527;
dos 2068, 2397; ~uZ coasii 2067; ~uZ 

Zui grapă 2092; ~uZ tăișului 2080; v. 
dric;

dospi (a -') 2353; dopsi (a —) 2353; 
dopti (a se ~) 2353;

dotăia (a~) 2139; 
doua; a ~, v. doi;
două 2038, 2040, 2053, 2062, 2075, 

2080, 2083, 2084, 2087, 2093, 2102, 
2132, 2132, 2177, 2192, 2211, 2213, 
2343; ~ butori 2309; ~ butori cu pă- 
trăoane 2309; ~ găuri 2309; ~ găuri 
cu potricala 2309; ~ găuri de potri- 
cală 2309; ~ potricăle 2309; ~ po- 
tricăli 2309; ~ potricălituri 2309; ~ 
semne cu potricală de — ori 2290, 
2309; de ~ ori 2228, 2229; v. fir, 
firez, furcă, lemn; a doua, v. lână;

dracu 2067; 
draibăr 2503; 
dranță, v. zdreanță; 
drăgăloc, v. drăgăloș; 
drăgăloș 2238; drăgăloc 2273; 
drăjală, v. dârjală; 
drăjală, v. dârjală;
drândată, v. Zână; 
dreapta; la ~, v. dreaptă;

XLVII



XL Vi II dreaptă 2080,2314; v. crestătură, linie, 
retezat', dreapta; la — 2306,2307;

dreava 2141;
drepcinicuri 2090;
drept 2340, 2511; v. daltă, lăntede, 

lemn, mezdreală, semn, tăiat;
dreptar 2502; 2511, 2512,2519; ~ul de 

un metăr 2512; treptar 2511,2512; 
dreșcă 2050;
dric 2106; ~uZ al ăl (de) dinainte 2106, 

2017; ~uZ carului al dinapoi 2107; 
~uZ din dos 2107; ~nZ din față 2106; 
—ul din spate 2107; ~ui din urmă 
2107; —ul plugului 2076, ~«Z plu
gului 2083; ~uZ săniii 2128; v. civie; 

dricăli [p\.]2263;
dril 2503;
driman 2424;
drișcă 2511-2513; ~ lungă 2512, 2513; 

~ mică 2513; ~ scurtă 2513; rișcă 
2513;

drișcui (a —) 2512; de —t, v. fiind; 
drob; ~ de ceară 2218;
drod, v. drot;
drojdie [2, 3 sil.] 2141, 2164, 2166, 

2174; ~ de vin 2174; v. vin;
drot 2135, 2339, 2524; drod 2150, 

2182,2338, 2524;
drugă 2024, 2055, 2161,2238; v. da; 
drum, v. da;
duce (a «se» —) 2010, 2014, 2068, 

2075, 2089,2148, 2156, 2176,2195, 
2199, 2200, 2221, 2272, 2281, 2323, 
2329, 2330, 2377, 2397; ~ înapoi 
2272; v. mânz;

dud 2533; 
dudă 2184,2426; 
dudăi 2048;
dudulean 2024;
dufla 2505; 
dul2332; 
dulap 2187;
dulce 2144; v. brânză, caș, face, lapte, 

must, rămâne, suc, sirop, vin, zeamă; 
dulceață 2204, 2205; ~ de miere 2220; 

~ din flori 2204; ~ după flori 2204;
dungă 2068, 2315; dunga coasei 2067, 

2068; dunga (groasă) de la/la coasă 
2068; dongă 2068;

dunț 2200; v. băga, pune; 
duțjgar 2505, 2506; 
duplahoblu 2505;
duplu 2505; v. oblu;

E

echipă 2097; ~ de ortaci 2097;
erbemon 2185; erdimon 2185; hirdimon 

2185; herbemonă 2185;
erdimon, v. erbemon; 
europeană, v. locă; airopeană, v. locă; 

ioropeană 2198;
exista (a —) 2050;

F

face (a «se» -) 2063, 2073, 2019, 
2031, 2129, 2133, 2134; 2138, 2141, 
2142; 2144, 2151, 2156, 2165, 2170, 
2174, 2192, 2196, 2199, 2205, 2209, 
2215, 2216,2218, 2219, 2220, 7F>\ 
2228, 2229, 2303, 2317, 2321, 2327, 
2329,2330,2331, 2344, 2347, 2349, 
2350, 2351, 2353, 2354, 2367, 2368, 
2372, 2374, 2398, 2496; ~ ca oțetul/ 
uțetul 2166; ~ cu salițir 2165; ~ 
floare 2166; ~ gep 2025; -jinchiță 
2350; ~ mucoare 2166; ~ must (dul
ce) 2165; ~ mușuroi 2014; ~ o/et 
2166; -parte 2356; ~ pui 2040; ~ 
rampoș 2165; ~ roi 2226; ~ rost(ul) 
2265; — spas 2265; ~ scoarță (dea
supra) 2166; ~ vin dulce/gros/turbat 
2165; de/penrru făcut 2333, 2063; v. 
băi, colibă, cuțit, mașină, păpușă, 
sădită, sculă;

fag 2200, 2207; v. bâi, gaură;
fagure 2192, 2200, 2209; v. but o ară, 

găurică; faguri [pl.] 2192, 2200 
2207, 2209, 2220, 2223; ~ de miere 
2209; v. băi, capacita, clei, curăți,

cuțit, gaură, lucra, pecetlui, v. 
polen, șipcă, tăietor;

faguri [pl.], v. fagure;
fain 2023;
faină, v. Zână;
fairleșin 2524;
falcă 2066,2106,2128;
falșă, v. miere;
familie 2193, 2223; 
fandru 2448;
fiarbă 2306, 2533; ~ braună 2533; ~ 

făcută cufimais 2313;
față 2196, 2302; fața albinelor 2196; 

fața lui coasă 2067; fața stupăriei 
2196; v. dric;

făcele [pl.], v.jalceauă;
făcele, v.fălcea;
făcut 2340,2367; ~ ca vi 2316;
făcută 2200; v.farbă, lână;
Jagădău 2142;
/Sinare 2144;
/Șină 2248, 2249, 2344, 2465; ~ cu 

piatră 2471; ~ de cucuruz 2351; ~ 
stricată 2471; v. jgheab, ladă, olat, 
piatră, scrobi; /anină 2365; ~ de 
grâu 2351;

fălcea(uă) 2128, 2258; JaceZe [pl.] 
2252, 2258;

fălcuță 2128;
făli (a -) 2353;
falie 2367; v. brânză, caș;
fălțui (a —); de —t, v. teslă;
fanină, v. făină;
fărbălui (a ~), v.fărbui;
fărboc 2084;
fărbui (a «se») 2530; de ~i, v. moare, 

zeamă; fărbălui (a -) 2533;
fărgău 2085;
Jărtai, v.fârtai;
fat22\0;
făta (a -) 2280, 2284, 2288; ~ a 

doaora 2284;
fătat 2399; 
fătată, v. mială;
fățuitor 2506;
fân 2048, 2063, 2067, 2072, 2191, 

2397; ~ de iarnă 2397; — iernăreț 
2398; ~ văratic 2398; v. fire, floare, 
frunză, furcă, mașină, par, pleavă, 
sămânță;

faneațălOXO;
fântână, v. văZău;
/ărg 2340;
fâroi (a -), v. sfârâi;
fiârtai 2175, 2\T7; forțai 2116;
fiâsăi (a -) 2240;
fâșteaică, v.fâșteică;
fâșteică 2307,.fâșteaică 2316; 
fedăr 2454;
fel 2038, 2085,2144,2174,2212, 2311, 

2323, 2344, 2355,2362, 2363,2367, 
2375; un - de 2206, 2210, 2212, 
2230, on — de 2210, in ~uZ 2212; v. 
roZ;

feleiarț 2090;felierță 2128;
felie 2223;
felierță, v. feleiarț;
fer, v.fier, 
ferdaizăr 2528;
fereca (a -) 2466; ferica (a ~) 2466; 
ferecă tură 2469-2471;
ferestău, v. ferestrău;
ferestrău 2500; ferestău 2500; 
ferez, v.firiz;
feri (ase-) 2365;
ferica (a —), v. fereca;
feriz, v.firiz; 
fermenta (a ~) 2166;
fermier 2098; 
ferotină 2087;
/e«2351;
feștilă 2200,. 2270; ~ aprinsă 2169; 

fiștilă 225%; fitilă 2270;
fetească 2185;
fețișoară 2185;
/epe2398;
fezomonă 2198;
fi (a ~) 2010, 2016, 2019, 2024, 2030, 

2031, 2038, 2040, 2050, 2053, 2055, 
2058, 2071,2072, 2075,2081, 2083- 
2086, 2089-2092, 2095, 2101-2103, 

2123, 2128, 2130, 2137, 2138, 2142, 
2143,2145, 2150, 2151, 2185, 2191, 
2197, 2200, 2207, 2209, 2211, 2212, 
2213, 2215, 2216, 2221, 2223, 2228, 
2229, 2327, 2345, 2353, 2354, 2366, 
2368, 2379, 2380, 2401; ~ bun 
2303; — în călduri 2295; ~ una 
2216; v.face,pârg, slobod, voie;

fiartă, v. apă;
fideu 2355;
fiecare 2089;
fier 2053, 2062, 2070, 2076, 2077, 

2081, 2084, 2086, 2092, 2128,2270, 
2182, 2422, 2448, 2327, 2338, 2450, 
2512, 2519, 2528; ~ ars 2310; ~ cu 
plumb 2514; ~uZ (ăl) dintre coame 
2081; —ul cu cap 2075; —ul de arat 
2075; —ul de la coame 2081; ~ de/la 
plug 2077; ~ de ras piei 2531; ~ de 
sădti la vie 2151; ~ de vie 2151; ~ 
ro^u 2165; —(ul) al/ăl lat (de la 
cormană) 2077, 2078; — de-ai lăți 
2078; - pe nas 2317; -(ul) lung 
2077; —ul al/ăl mic 2077; — al/ăl 
lung 2077; —ul al mare 2078; ~uZ ăl 
mic 2078; —(ul) de/de la plug 2078; 
—ul dinainte(a proțapului) 2077, 
2112; —ul plugului 2077, 2078; fer;
— la corman 2078; ~uZ faZ/ Zar 2078; 
—ul la plug 2077, 2078; —ulplugului 
2078; v. burghiu, cerc, clește, coas
tă, cui, fus, gheară, labă, rang, rudă, 
sfredel, tigaie, tulbină, țagră, țăruș, 
vergea;

fierbe (a «se» -) 2162, 2165, 2166, 
2329, 2349, 2353; - mustul 2165; - 
vinul 2166; de/din fiert, v. cântă, 
opri, tigaie;

fierbere 2165; v. rupe; 
fiert, v. apă, must, zer; 
fiertoare 2218;
filă 2528; 
filer 2528; 
fii eră, v.fiiieră; 
filet 2528;
filetar 2528;- 
filetă 2528; - 
fileteră 2528; 
filielă, v. filieră;
filiera [4 sil.] 2492, 2528; filielă 2528; 

fileră 252%;
filopsere, v. filoxeră; 
filoxer, v. filoxeră;
filoxeră 2144; filoxer 2144; filopsere 

2144;/ÎZoxier2144;
filoxter, v. filoxeră;
fir 2038, 2134, 2136,2138, 2201,2271, 

2272; ~ cu ~ 2514; ~ de ițe 2262; - 
de loză 2134; ~ de plumb 2514; ~ de 
rezervă 2272; —e de rod 2133; ~ de 
vie 2134; ~ fără rost 2272; — fn pZus 
2272; ~ mărgineț 2212; — nenăvădit 
2212; — otincit 2271; — pierdut 
2272; ~ rămas 2272; ~ răzneț 2212;
— rupt 2212; —e dinapoi 2215; —ele 
de la urmă 2276; crucea —elor 2243; 
fire (mărunte) de/din fân 2065; v. 
pune, schimba;

firaizân 2483;
firez, v.firiz;
firiz 2191, 2500, 2531; ~ mare 2500; 

/eriz 2500; firez 2500; ~ mare 2500; 
~ al mare 2500; — cu două mâneie 
2500; — de-ale mari 2500; — d-ai 
mari 2500; — de gardină 2496; ~ de 
pădure 2500; ~ de doi oameni 2500; 
ferez; — cu trei dinți 2496; v. cheie, 
împărțitor;

firiz, v. pânză; 
fimais, v. fiarbă; 
fiștilă, v. feștilă; 
fitilă, v. feștilă; 
flancace 2497; 
flămând 2323;
J7Î/2302;
floare 2169, 2174, 2195, 2202, 2204, 

2205, 2302; —a fânului 2065; —a 
soarelui 2198/48; ~ de/de pe/de la 
fân 2065; ~ de țâmpor 2223; — de 
vin 2174; flori de fân 2065; v. 

aduna, amiros, dulceață, face, mană, 
nectar, praf, prinde; v. gilău;

Florica 2302;
/Zorini 2103;
floștomoc, v.foștomoc;
fludăr2460; 
flurie 2302;
flutur, v. fluture;
fluture 2198, 2356, 2437; v. roată; 

fluturi de prăvălitură 2364; flutur; - 
cu găuri 2356;

foaiegi [pl.], v.foiegi;
foaie 2377;
foarfecă, v. foarfece;
foarfece 2145; ~ de vie 2145; foarfice 

2145; ~ de vie 2145; ~ de tăiat via 
2145; foarfecă 2145, 2225, 2306; ~ 
de vie 2145; foatfică 2145; ~ de 
câmit la vie 2145; — de curățat via 
2145; ~ de rătuns 2145; ~ de tăiat la 
vie 2145; — de tăiat via 2145; — de/ 
pentru vie 2145; v. pișcătură; foar
feci [pl.] 2145, 2225; ~ de vie 2145; 
foarfici [pl.] 2145, 2148; ~ de tăiat 
la viță 2145; ~ pentru croitorie 
2145; — de tuns oile 2145; — de vie 
2145; pereche de - 2145;

foarfeci, v. foarfece; 
foarfică, v. foarfece; 
foarmă, v. formă; 
foasnă, v. fosnă; 
fioașnu [a.] 2524;
foc 2137, 2156, 2165; v. clește, coardă, 

da, loză;
foiegi [pl.] 2316; foaiegi [pl.] 2376; 
folar2312;
foloboc, v.folomoc;
folomoc 2524; ~ de dârze 2524; 

foloboc; — de dârze 2524;
folosi (a «se» -) 2010, 2053, 2092, 

2333,2339,2340,2365;
/oZ/, v. gelău; 
forbălăială 2533; 
forfecuță 2316;
formar 2517; ~ de cuie 2523;
format 2200;
formă 2038, 2185, 2311, 2367, 2380, 

2441, 2517, 2523; ~ de cuie 2523; ~ 
pentru buturii 2523; foarmă 2517, 
2523; ~ de zimț 2517; v. pișcătură, 
scândură;

formozăl\9%;
formular 2419,2517,2523; 
fosnă 2410-24l2;/oasnă 2412; 
foștomoc 2524; foștomog, — de udat 

2524; fuștomoc 2524; floștomoc 
252A;

foștomog, v.foștomoc; 
foze [pl.] 2409;
#afe 2021,2040, v. da; 
frământa (a —) 2350,2353; 
frământată, v. brânză;
frămbie 2339; 
frămbier 2339;
frămbioasă 2381; 
frânge (a —) 2067,2159; 
freca (a -); de -t, v.fund;
frigare 2086;
/Hge (a ~) 2137,2144; 
frumoasă, v. lână;
frumos 2031,2196; 
frunte; —a cucuruzului 2031;
frunză 2065, 2103, 2144, 2170, 2199, 

2204, 2397; frunzele de fân 2065; v. 
rugină;

fufează 2024; pufează 2024;
fugar; roi — 2229; 
fugi (a —) 2030; 
fuior 2273,2373; 
fum 2156,2230;
fumară 2302;
fund 2174. 2184, 2340, 2362, 2406, 

2410,2426,2442,2443,2450,2511- 
2513; ~ lugg 2511; ~ scuri 2512; - 
de ai mici 2513; — de drișcuit 2513; 

de frecat 2513; ~ de fundurit 
2512; ~ de netezit 2513; —ul ăl mare 
2512; ~uZ ăZ mic 2513; —ul de la 
bătător 2356; —td jgheabului 2410; 
-ul lui teasc 2184; —ul scocului 
2410; —ul vălăului 2410; ~uZ de la



vălău 2410; v. ajutor, doagă, v. 
stavilă, urdă', 

fundament 2434;
fundurei [pl] 2362;
funduri (a ~); de ~t, v.fimd;
June, v. funie;
funie 2053,2264;/u«e 2339;
furaj 2397;
Jurcâ 2053, 2056, 2057, 2062, 2086, 

7H7t 2243, 2252, 2306, 2307, 2312, 
2321, 2332, 2333, 2413, 2424, 2434, 
2446; ~ cu coadă lungă (de dat fân) 
2062; ~ cu dârjală lungă 2062; ~ cu 
două coame 2062; ~ de ale lungi 
2062; ~ de aruncat paie (fân) 2062; ~ 
de dat în car 2062; ~ de din Jos 2312; 
~ de fân 2062; ~ de lemn 2062; ~ de 
picior 2237; ~ de tors (cu piciorul) 
2237', ~ de vârv 2062; - în ureche 
2306; — invar 2306; ~ în vârv 2306; 
— la o margine 2307, 2308; ~ lungă 
(in coadă) 2062; ~ la picior 2237; ~ 
nemțească 2237; ~ pemească 2237; ~ 
pentru snopi 2062; — pe o margine 
2316; ~ românească 2237; —mașină 
2231; furca plugului 2Q91; furcile de 
la lumină 2332; v. gaură, lemn;

furcel 2062;
furcer 2053,2062;
Jurchifat 2306, 2307, 2308, 2316; v. 

semn;
furchiță 2225; ~ de descăpăcit 2225; ~ 

pentru pari 2151;
furchiță 2306, 2307, 2308, 2316, 2333; 

v. scos;
furcii 2306; 
furcoi 2062; furgoi 2062; 
furculiță 2225;
furcuță 2306; 
Jurgoi, v. furcoi;
furnică 2196; 
furnin 2176,2185; 
furt; tot — 2259; 
furtar 2176;
furtișag 2198;
fus 2151, 2238, 2381, 2420, 2422, 

2425, 2445; ~ de fier 2081; ~ mare 
2238; ~ de moară 2420; ** de la 
matcă 2420; de tors 2238; ** de 
răsucit 2238; ~ de îndrugat 2238; 
~zd de fier 2091; —ul morii 2420; 
~ul pietrii 2445; —ul roții 2420;

fusie 2175,2177,2184;
fușel, v. fiuștel;
fiiștel 2256,2264,2268.24Q7; fușteii de 

la brăgle 2258; fucel 2256, 2264; 
fușel 2253,2268, 2270; ~id de la ițe 
2264; fușteu 226%; fuști 2445;

fușteu, v.fuștel; 
fiiști, v.fiiștel; 
fuștica (a se ~) 2317; 
fușticată; — de la butoară 2317; 
fiiștomoc, v.foștomoc;
fiite (a ~) 2108;

G

gadinar, v. gărdinar;
godină 2492,2496;
galben 2205, 2302, 2349, 2353; galbeni 

[pl.] 2185; galbin 2205;
galbeni [pl.], v. galben; 
galbin, v. galben;
galiță 2157,2533;
gară 2302,2380;
gard 2321, 2404; ~ de șăitău 2184; —ul 

de la lăcomiță 2405; —ul de la teasc 
2184; v. margine;

gardin 2496; v. sculă; 
gardinar, v. gărdinar;
gardinator 2496;
gardină 2068, 2456, 2496; gardina 

coasii 2068; v.firez;
gardtner 2496;
garnic, v. granic;
gata 2166,2209; v. ceară, vin;
gaură 2184, 2206, 2207, 2208, 2211, 

2308, 2317, 2347, 2448, 2449, 2451,
2457, 2509; ~ cu crestătură 2317; — 
cu potricala 2317; *• cu ieșitură 2317; 
~ de conducere 245\; — de burat albi

nele 2194; ~ de potricală 2308; —n 
fag 2207; ** !a faguri 2207; — și o fur
că 2317; ~ și scrijelat 2317; **» și spin
tecat 2317; gaura cu gălețeauă 2449; 
gaura pietrei 2451; gaure [pl.] 2256; 
găurile fagului 2207, 2209; găurile 
ramului 2209; gauoră 2449; v. caș, 
două,fluture, jumătate, sădilă, teșită; 

gazdă 2329; 
gădinar, v. gărdinar, 
gădiniș 2496; 
gălățeauă 2450; 
gălbănuie 2302; 
gălbenare 2144;
gălbeni (a ~) 2353; gălbini (a ~) 2353; 

ghelbeni (a ~) 2353;
gălbineață 2375; 
gălbini (a ~), v. gălbeni; 
gălbui 2135;
găleată 2103, 2177, 2338, 2340, 2413, 

2343, 2347; ** de pe bucium 2103; ** 
de pleu 2230; ~ mare 2358; găleata 
mică 2103; ba ier, baieră, mănușă, 
ureche; gheleată 2338, 2340; v. ață, 
baier,

găletuță 2451,2453; 
gălețeauă 2103; v. gaură; 
gălușcă 2363;
gărdinar 2496; gardinar 2496; gadinar

2496; gădinar 2496; 
gărdinariț 2496; 
gărgăriță, v. gărgăriță; 
gărgăriță 2058; gârgăliță 2058; gărgă

riță 2058; gărgăriță 2058; gângăriță 
2058; gângăriță 2058; gărgăriță 
2058; gărgrăriță 2058; 

gărgrăriță, v. gărgăriță; 
găurar 2259;
găuri (a de ~t, V. coarbă, mașină, 

sucală; mgăuri (a —); de —t, v. 
mașină;

găurică; găurica fagurelui 2207; 
găurită 2355, v. scândură; 
găuritor 2310,2523,2527; 
găzi (a se —) 2295; 
gângăriță, V. gărgăriță; 
gânjei 2449, 2450; 
gărgăriță, v. gărgăriță; 
gârgăliță, v. gărgăriță; 
gărgăriță, V. gărgăriță; 
gărgoașă, v. gogoașă;
gârjel 2446; 
gării ci 2451; 
geamănă 2243, 2413, 2423, 2424,

2446, — cu picioare 2481; 
geambaș 2089;
gelău 2505; 2506; ~ lung 2506; ~ mare 

2506; ~ de-ndireptat 2506; V. masă; 
gilău 2493, 2496, 2506; ~ floare 
2496; ~ cu folț 2496; — de doage 
2493, 2506; ~ lat 2506; ~ lutjg 
2506; ~ mai îngust 249.6; ~ mare 
2506; ~ mic 2505; ~ rotund 2493; 
jalău 2505; v. masă; ghilău 2182;

gelui (a ~); de -t, v. masă; gilui (a —); 
de —t, v. masă; gilăi (a —); de —t, v. 
masă; ghilăi (a ~); de —t, v. masă;

gemă nat 2021; v. cucuruz;
gep 2024; ~ de cucuruz 2024; v.face; 
gheară 2467; — de fier 2151,2182; 
ghelbeni (a ~), v. gălbeni; 
gheleată, v. găleată;
ghep 2053;
ghijă 2031,2524; ~ dă cucuruz 2150; 
ghijerai 2524;
ghilăi (a —), v. gelui; 
ghilău, v. gilău; 
ghin 2441, 2493; 
ghint 2528;
ghioacă 2473; 
ghiventa (a —); pentru —t, v. burghiu; 
ghivint 2084, 2528; chivint 2528; v. 

cheie,- sfredel;
gilăi (a ~), v. gelui; 
gilău, v. gelău;
gilui (a —), v. gelui; 
giuban 2177;
g/ori 2094;
goangă 2058,2144,2213; 
gogleaz 2065, 2404,2471; 
gogoașă 2058,2533; gărgoașă 2058; 

gol 2191, 2416; —uri între spițe 2416; 
v. cârd, comină, tuleu, zer;

goleană 2377, 2380; 
goli (a ~) 2165, 2174;
goniilă 2014; 
goni (a —) 2221;
gorun 2432; 
gostat 2197;
goz 2141;
grade 2430; —ncheiată 2430; 
gramatical 2138,2303;
gramatică 2380, 2401;
granic 2452, 2467; garnic 2467; 
grapă 2092, 2376; grapa de spini 2092;

v. dos;
gropiță 2376;
gras 2354;
grădină 2010, 2190, 2196; grădina de 

stupărie 2190; v. loc;
grăpa (a se —) 2092; 
grăpițoaie 2376;
grăsime 2144, 2530; 
grătar 2404;
grăi, v. grâu, mașină; 
grândeu, v. grindei;
grâu 2021, 2030, 2033, 2050, 2057, 

2058, 2072, 2073, 2094, 2198, 2249, 
2303; grăi 2094; v. bătător, bât, 
boată, ciur, făină, mașină, snop;

greabăn 2128; 
greblar 2404;
greblă 2072, 2073, 2196, 2404; ~ de la 

coasă 2072; ~ de coasă 2073; ~ 
mică 2073; grebla de/de la/la cârlig 
2073; v. cârlig, coasă, piedică;

grebluță 2072, 2073; ~ micuță 2073; 
grebluța de la/la cârlig 2073; v. 
coardă, piedică;

greș 2019;
greu 2166; v. miros; 
greună 2070;
grijăi 2422;
grz/z (a «se» —) 2196;
grzj/r 2169;
griji tură 2473;
grindă 2332, 2408, 2413, 2424, 2425, 

2430, 2432, 2434, 2435, 2446, 2447, 
2450; grinda de la scamnul pietrei 
2458;

grindei 2076, 2077, 2084, 2376; v. cui; 
~ul de la plug 2076; grindeu 2076, 
2084; v. cui; grindiu 2076; grândeu 
2076;

grindeu, v. grindei; 
grindiu, V. grindei;
grinduță 2435;
gz'i,v 2129; v. agriș; 
groapă 2223, 2470;
groasă, v. dungă, șupiță;
gros 2321, 2344, 2366; v. face, lemn, 

zer; groși de sub vălău 2413;
groșeală 2351,2362;
grui 2128; 
grumăzar 2070; 
grumăzare 2070;
grupă 2097;
gujbă 2056, 2070, 2084, 2086, 2112, 

2262,2321;
gunoi 2065, 2156, 2196, 2375; ~ de ăla 

2065;
gură 2066, 2184, 2200, 2202, 2223, 

2457; gura albinii 2202; gura buto
iului 2407; gura coasei 2066; gura 
de/la/de la coasă 2066; gura de la 
preș 2184; gura lui coasă 2066; gu
ra ocolii or 2457; gura pietrei 2451; 
gura preșului 2184;v. ciocan, irugă;

guri (a «se» ~) 2465; ~ de soare 2465; 
guri tură 2465;
guriță 2184, 2451,2457;
guși 2170, 2353; (a avea) ~ rău 2169; 

v. cqpâta;
gustoși [pl.] 2185;
gușă 2067,2200,2202,2373,2374; 
guteglu 2\95;
guvozd 2450;
gvint 2528; v. tăietor; cvint 2528;

hadarăg 2467;
hafusali, v. afuzali;

hamborg, v. hamburg; XXXIX
hamburg 2185; ~ negru 2185; v. mus

cat, mușcată; hamborg 2185; am- 
burg 2185; v. muscat;

harc 2454; 
harțar, v. arțar; 
hăbăda (a ~) 2075; 
hăicaș 2089 
hăl, v. ăla;
hărgan 2340; 
hățcăi (a «se» ~) 2257;
hârtie 2191; artie; ~ cătrănită 2329; 
hârțar, v. arțar;
hebăr 2467; 
hector 2175; 
herbemonă, v. erbemon;
hibrid 2031; ~ negru 2185; hibrii [pl.] 

2185; hibrizi [pl.] 2185; ibrid 2130, 
2185; ~ alb/negru 2185; ribrizi [pl.] 
2185;

hibrii [pl.], v. hibrid; 
hibrizi [pl.], v. hibrid; 
hirdimon, v. erbemon;
hobălbanc 2507; hobâlbanc 2484, 

2507; hoblbanc 2484, 2507; hobl- 
panc 2507; 2507; hobâlboanc 2507; 
obâlbanc 2484, 2507; obâlpanc 
2507; obelbanc 2484, 2504, 2507; 
obârbanc 2507; obâlponc 2484, 
2507; obărponc 2507; hoblanc 2507; 
ublubanc 2507;

hobâlbanc, v. hobălbanc; 
hobâlboanc, v. hobălbanc; 
hobălponc, v. hobălbanc; 
hoblanc, v. hobălbanc; 
hoblă, v. hubel; 
hoblbanc, v. hobălbanc; 
hoblpanc, v. hobălbanc; 
hoblpanc, v. hobălbanc; 
hoblu, v. hubel; 
hoborog 2456; 
holcher 2479;
holdă 2010,2019,2038; la holde 2010; 
holțrașpel 2475;
ho/j 2493;
hotar 2010; in - 2010; la ~ 2010;
hotel, v. hotelă;
hotelă 2185; ~ albă/neagră 2185; hotel

2185;
hrăni (a se 2219, 2397;
hrănitoare 2200; hrănitor 2200; răm- 

toare 2200; rdm'ioare 2199, 2200;
hrănitor, v. hrănitoare;
hubel 2506, 2512; hoblă 2512; oblă 

2511-2513; hublă 2511; ublă 2505, 
2512, 2513; hoblu 2505, 2512; oblu
2505, 2506, 2511-2513; -mare
2506, 2512; ~ de frecat 2511; -ul al 
mic 2513; dublu ~ 2505; u^Zu 2511; 
uglu 2505, 2506, 2511-2513; ~ de 
ale mari 2506; ubil 2512, 2513; 
oablă 2505; obli fă 2513;

hublă, v. hubel; 
hurdă, x. urdă;

I

iaca, v. iată; 
iacă, v. iată;
iadă 2286, 2288; - de un an 2286; ~ 

trecută de-un an 2288; «
iagod, v. iagud; 
iagud 2533; iagod 2533; 
iancăl 2332; 
iapă 2263, 2495;
iar 2152; v. bate; iară, v. ascuți; 
iară, v. iar;
iarbă 2010, 2048, 2065, 2196, 2324, 

2366,2398;
iama, v. iarnă;
iarnă 2152, 2191, 2206, 2216, 2221, 

2367, 2397; v. cocean, fân, must, 
pune; iama 2191,2198,2200,2217;

iască 2533;
iată 2177; iacă 2024; iaca 2019; 
iaz 2402, 2403; —ul morii 2402; podul 

-ului 2405;
ibrid, v. hibrid;
fc 2070.2136, 2467;
zcz, v. azcz; 
iciw (a —) 2070;



L ied 2286; ~ de un an 2286; ~ mic 2286; 
zWztf2286;
ieduță 2288;
iepile 2518;
ierba (a fise» —) 2306;
iermaț 2128;
ierna (a —), 2397;
iernat 2397; la - 2191.2397;
iernată 2397;
iematec, v. iernatic’,
iernatic 2397; iematec 2397;
ie’rmztică, v. oaie’, 
iemăref, v.fiSn; 
ierugă, v. irugă; 
ieșchie 2200;
ieși (a 2010, 2021, 2024, 2139, 

2210, 2211, 2213; ~ chica (la 
cucuruz) 2025; ~ la lucru 2195; ~ la 
răzpc 2195; ~ păpușa 2025; — rodul 
2024; ~ un roi 2226;

ieșitură 2103;
imală 2188;
imoragie 2198;
inel 2103, 2103, 2128; ~uZ de la 

brățara de la coasă 2070;
inimă 2040; inima coasei 2067; 
inmediat 2138;
intra (a -) 2010, 2084, 2280; ~ in anul 

doi; —pe rod 2129; de —t, v. gaură;
ioropeană, v. europeană;
irugă 2403, 2460; capul irugii 2405; 

gura irugii 2405; ierugă 2403; ~ 
mică 2460; ~ moartă 2460; ~ seacă 
2460;— stearpă 2405;

iscopi (a «se» —) 2159, 2303; ișcopi (a 
-) 2148;

iscopit 2148; v. berbec;
ișcopi (a —), v. iscopi;
italia, v. altoi;
italian, v. rijling; itălian, v. rijling; 
italiană 2130, 2185;
itălian, v. italian;
iț 2271, 2272; v. ajutor, băbușcă, Jir, 

juștel, lemn; ochi, rost, schimba;
ițar 2253,2256,2264;
iute 2175,2368,2398; v. 6râ/eă;
zzz/i fa se 2368;
izabelă 2185;
izgoni (a —); — trântorii 2221;
izitură 2402;
iz/az 2010;
izmeninle [pla.] sulului 2274;

î
îmbăloșa (a «se» —) 2166;
îmbina (a —); — must cu vin 2165; 
îmbinat 2249,2293;
îmbla (a —), v. umbla; 
îmblăcei, v. îmblăciu;
îmblăci, v. îmblăciu; 
îmblăcii, v. îmblăciu;
îmblăcire 2053;
îmblăciu 2053; 2055; îmblăcei 2053; 

îmblăci 2053; blecei 2053; blecie 
2053;

îmblăti (a ~) 2057; înplăti (a ~) 2057; 
imp lăți 2057;

îmblătitoare 2053;
îmblătitor 2053; îmbletitor 2053;
îmbletitor, v. îmblătitor, 
îmbrăcat 2377;
îmbrăcată 2379;
îmbrăcămănt 2191; ~uZ pietrei 2456; 
îmbufa (a se —) 2353;
îmburda (a se ~) 2152;
îmbvrghia (a -); de -t, v. cocaie; 
îmfla (a se —) 2353;
îmfoia (a —) 2092;
împănjeni (a -) 2169;
împăpușa (a -) 2024, 2025; ~ cucuru

zul 2J02A;
împăra (a ~) 2150; ~ via 2150;
împărți (a —); de —t, v. cheie, cuțit, 

mașină;
împărțitoare 2501;
împărțitor 2501; ~ de jîriz 2501; 
împătura (a ~) 2530;
împâșcăveală 2169, v. avea; 
împâșcăvi (a «se» ~) 2169;
împesca (a -); pentru ~t 2086;

împiedica (a —) 2072, 2270;
împlăti (a —), v. îmblăti;
împle (a —) 2200; 
împletită, v. ață; 
împletitor 2053;
împuia (a —) 2040; ~ via 2159; 
împuiat 2021; v. cucurzzz;
împungă tor 2488, 2527;
împunge (a —) 2203; de împuns, v. ac; 
împupi (a —) 2139;
înainte 2077, 2307; v. crestătură; îna

inte 2339; v. pișcată, scrijelat; nain- 
te 2053; năznte 2223, 2302, 2303, 
2380; v. crestătură;

înapoi, v. da, duce; înapoi, v. crestă
tură, pișcată; năpoi 2307;

înăcri (a «se» —j 2166, 2344, 2353, 
2365; v. lapte;

înăcrit, V. lapte, năcrit, zer;
înainte, V. înainte;
înapoi, v. înapoi;
înăuntru 2019; 
înbuturită, v. ureche;
încălzi (a —); ~ must 2165;
încăpare 2461;
încăpăci (a —) 2209; 
încârni (a —) 2159;
începe (a -) 2024, 2025, 2162, 2211, 

2213, 2217; ~ să brânzuiască 2166; 
~ să pișche 2162; ~ a coace (via) 
2153; ~ să se coacă (strugurii/via) 
2153; ~ să se pârguiască 2153; v. 
păpușă;

început, v. brânză;
închega (a «se» —) 2329, 2343, 2349, 

2365, 2369; de ~r, v. cântă, ciubăr, 
masă, vas;

închegat, v. cap; 
zncAega/ă, v. ceară;
încheia (a de ~t, v. război; 
încheiată, v. grade;
încheți (a ~) 2070; 
încheutora (a se —) 2128;
închica (a «se» —) 2025;
închide (a -) 2206, 2209; 
închisă, v. țară;
închisoare 2207;
încinge (a —) 2057;
înclei (a —); de încleit, v. șăitău;
încolo 2302;
încolți (a —) 2040; 
încordată, v. coasă;
încorlăcite [pl.] 2378;
încrețită, v. lână; 
îndirepta, v. îndrepta;
îndoviga (a se -) 2145;
îndrepta (a —) 2019; de —t, v. scândură; 

îndirepta (a ~) 2152; de ~t, v. gilău;
îndreptar 2506, 2511, 2512; îndriptar 

2512;
îndreptător 2506, 2511; 
îndriptar, v. îndreptar, 
îndruga (a -) 2238; de ~t, v. furcă; 
îndrugat, v. canură;
înferecătură 2470;
w/Za fa ~J, 2376;
zn/7znta (a se —) 2376;
înflori (a «se» -) 2166,2169;
înflorit 2169; v. miros;
înfrăța (a se —), v. înfrăți;
înfrăți (a «se» —) 2021, 2040; înfrățiia 

(a se —) 2040; înfrăța (a —) 2040; 
înfrăția (a —) 2040;

înfrăția (ase-),v. înfrăți;
înfrățiia (a se ~j, v. înfrăți;
înfrățit 2021; v. cucuruz; 
înfundat, v. vas;
îngălbeni (a ~) 2153, 2353; înghelbeni 

(a ~) 2353;
îngăuri (a ~), v. găuri;
îngăurit, v. briboi;
îngăurită 2308; v. scândură; 
înghelbeni (a —), v. îngălbeni;
îngrășa (a «se» ~) 2166;
zngropa (a «se» -) 2014, 2137, 2152; ~ 

via 2148; /a ~i 2014; a treia oară ~ 
2014; de -'t, v. plug;

îngropat 2148;
îngroșa (a «se» -') 2166; ~ vinul 2166; 
îngropat, v. lapte;
îngust, îngustă 2102,2077; v. gelău; 

îngusta (a se —) 2067;
îniuți (a se —) 2368;
înlontru 2353;
înmanjini (a 2169;
înmugura (a —) 2139; 
înmulți (a —) 2223;
inontru 2\ 52;
înplăti (a ~), v. îmblăti; 
înschimba, v. schimba;
însemna (a «se» ~) 2019, 2129, 2306, 

2385;
înspița (a ~); de mspițat, v. scaun; 
întăreală 2248, 2249;
zntarz (a «se» 2070,2249,2353,2367; 
întărită, v. ceară;
întăritură; întăritura coasei 2068;
întâi 2280; v. an, miel, mior, rod, roi, 

rodi, rodit, săpa; întâia, v. lână;
întâia, v. întîi;
întâmpla (a «se» 2228,2229; 
întârțiu 2290; untărțiu 2290;
întinde (a ~) 2150, 2159, 2332; ~ pe 

par; de întins, v. lingură;
întoarce (a ~) 2272, 2303; 
întobălată; ~ la lână 2379;
întors, v. berbec, păhar, șoală; 
întreg 2067, 2087; v. bucium, caș, tăiș; 
întruna 2184, 2356;
întunecime 2144; 
înțărcat 2280;
înțeles 2379;
învăiega (a ~); la ~t 2262;
învălui (a ~) 2250; 
învârtitoare, v. piatră;
învârtitură 2055;
înveli (a 2250;
învelit 2191;

J

jabiță 2423; 
jalău, v. gilău; 
jebelean 2302;
jentiță, v.jintiță; 
jgheab 2199, 2200, 2409, 2410, 2460;

~ orZ> 2460; ~ de făină 2457; v. 
aripă, fund; Jghiab 2184;

jghiab, v. jgheab; 
jinghiță, v.jintiță;
jintiță 2345, 2349, 2362, 2364; jentiță 

2349; v. face; jinghiță 2349; juntiță 
2362;

jintui (a «se» ~) 2349,2350; 
jintiăală 2365;
jireadă 2033,2063; 
jztă 2053;
ymag 2169;
joagăr 2500; ~ mare 2500;
joardă 2133-2136; 2138; ~ bătrână 

2135; ~ de la vie 2133; ~ fntre 
coame 2081;

joc, v. zbura; 
jordar 2089;
joi 2077, 2078, 2086, 2179, 2180, 2192, 

2307, 2311, 2317, 2372; v. burete, 
butoară, cuțit, furcă, oală, limboaică, 
piatră, scâlbă, scos, scrijelat, tăiat-, 

juca (a ~) 2195; a ~ mult 2195; 
jucăuș 2195;
jug 2084-2086, 2086, 2091, 2408, 

2423, 2432, 2481, 2484,2492, 2504;
~ la rotili 2086; ~ pentru cleit 2504; 
~u/ de la rotile 2086; ~uZ de roată 
2086; v. cătupă;

jugănit, v. berbec; 
jugăriță 2086;
jugșor 2086; 
jugideț 2086; 
jugurel 2086;
juguț 2086,2264; 
juiană23Q2,2381;
>e2302,2381,2384;
jumătate 2175, 2223, 2314; ~ de gaură

2311; ~ de zer 2351; 
june; ~ tomnatic 2399; 
juntiță, v.jintiță;

L

labă; ~ de fier 2151; 
labăda (a v. lepăda; 

lacăt 2084; lăcat 2084; Zacât 2084; 
lacom; v. lăstar, rădăcină, tăia; 
lacrimă; lacrima vinului 2163;
ladă 2175, 2187, 2192, 2196, 2230, 

2347, 2459; ~ de albine/de albini 
2187; — de faină 2459; ~ de prins 
roiul 2230; ~ de roi 2230; ~ de stup' 
de stupi 2187; ~ pentru albine 2187; 
-pentru stupi 2187; ~prântu albine 
2187; — prântru stupi 2187; v. 
curăța;

lade2A\\;
lagăr, 2174, 2422,2423; v. lăsa; loagăr 

2423; logâr 2174; logor 2164,2174;
laică 2302;
Zaze 2302; 
laităr21Tl;
lamă 2067,2067; lama coasei 2067;
lanț 2084, 2090, 2091, 2182, 2331; - 

cu un zălar 2091; ~uZ de la potâng 
2084; —ul de la tânjală 2091; —urî 
de la rotili 2084; -urile de la plug 
2084; v. cârlig, v. zală;

laolaltă 2355;
Zaor 2273;
Zapte 2215, 2329, 2330, 2343, 2345, 

2365, 2366, 2369, 2399; ~ acrit 
2344; ~ acru 2344; ~ bătut 2344; ~ 
covăsit 2344; — cu miere 2220; — de 
albină 2215; ~ de albine 2215; ~ de 
matcă 2215; — de regină 2215; ~ de 
vacă 2354; ~ dulce 2344; ~ înăcrit 
2344; - îngroșat 2351; ~ lăsat să se 
înăcrească 2344; — muls 2369; ~ 
pentru poiet 2215; ~ searbăd 2344; 
~ stricat 2344; v. bliociorit, ciubăr, 
da, măsură, muls, mulsoare, rând, 
vas;

larg, v. ciubăr;
larvă 2210-2212; lavă 2210; narxă 

2210;
Zat 2055; —ul coasei 2067; ~uZ la coasă 

2Q67; v. cuțit, fier, gelău;
lată 2084,2102; v. parte, pânză, verigă;
latură 2067, 2411; lătură; — de la 

război 2251; lăture 2251, 2252; 
2271, 2311, 2344, 2411; ~ de la 
război 2251; lăturile de la război 
2251; lăturile vălăului 2411; lăturile 
jgheabului 2411; blăniie de la lături 
[pl.] 2411; v. scos; lăture 2073;

lăture, v. latură;
laț 2184, 2258, 2511; - de îndreptai 

2512; ~ de vingluit 2511;
lavă, v. larvă;
lăbăda (a ~), v. lepăda; 
lăcat, v. lacăt; 
lăcăt, v. lacăt;
lăcăz 2084;
lăcomiță 2460; v. gard; 
lăcruțe [pl.] 2200; 
lăduță 2200,2230;
Zădvos 2184; 
lăntede, v. lătete; 
lăntete, v. lătete; 
lănteț 2242;
Zân/upeZ 2091;
lăpăda (a —), v. lepăda; 
lăptâșor, v. lăptișor;
lăptișor 2215, 2216; ~ de albină 2215; 

~ de matcă 2215; lăptâșor; — de 
albină22\5;

lărgi (a se —) 2081;
lăsa (a «se» ~) 2031,2080, 2081,2132,

2133, 2135-2137, 2144, 2344, 2350, 
2362, 2365; - curpine 2133; ~ de 
arete 2303; — de plămadă 2303; ~ 
de prăsilă 2303; ~ lagăr 2166; ~ pe 
rod 2136; ~ zâ se acrească 2165;

lăsat, v. cucuruz, lapte, loză; 
lăsător 2259;
lăstar 2Q21, 2132-2138, 2159; ~ bătrân 

2135; ~ de rod 2136, 2137; ~ de vie
2134, 2138; — tânăr 2138; ~ vechi 
2135; —i de-ăi tineri 2138; ~z lacomi 
2132; —i noi 2132,2133; —i sălbatici 
2132; v. reteza; răstari [pl.] 2132;

lăstari (a 2040;
Zâtete 2081, 2253, 2407, 2511; lăntete 

2258; lăntede 2253, 2511, 2513; - 
drept 2512;



lătez 2184, 2192, 2432, 2511, 2512; v. 
targa;

lătfos 2161;
lătișcă 2242, 2258; 
lătorar 2347;
lătură, v. latură; 
lăture, v. latură; 
lături [pl.], v. latură; 
lățoasă 2379;
lână 2302, 2327, 2340, 2372, 2373, 

2375, 2376, 2377, 2401; ~ a doua 
2374; - a întâia 2373; - aspră de 
lucru 2381; - bună 2378; ~ teoasă 
2381; - creață 2378; ~ de-a mărun
tă 2374; ~ de miel 2372; ~ de pre/ 
dupe miei 2372; ~ de străgan 2378; 
~ drândată 2373; ~ dupe noatini 
2372; ~ făcută 2373; — jacută deda 
mașină 2373; — faină 2373; ~ 
frumoasă 2373; — încrețită 2378; — 
mai rea 2374; - mănuntă 2372; ~ 
mășinată 2373; — năbună 2374; ~ 
păroasă 2373; ~ picată sub mașină 
2374; ~ pieptenată 2373; ~ piepte- 
nată la mașină 2373; '-podită 2374; 
~ rămasă 2374; — rămasă de sub 
mășină 2374; ~ rea 2374; ~ scăr
mănată 2374; ~ slabă 2372; — tare 
bună 2373; — tăbăcită 2374; ~ 
trândată 2373; ~ ordinară 2374; cu 
~ moale bătută 2382; cu ~ aspră 
2381; cu — bătută 2401; cu ~ bi- 
țoasă 2381; cu ~ bună 2382; cu ~ ca 
lumea 2382; cu ~ ca pămuca 2382; 
cu ~ deasă 2381; cu ~ lungă 2379, 
2381, 2382; cu ~ lungă bițoasă 
2379; cu — mare 2379; cu ~ mică 
2380; cu ~ moale 2382; cu ~ pă
roasă 2381; cu ~ scurtă 2380, 2382; 
v. aspră, comiț, creață, întobălată, 
măzărată, oaie, păr, rară, rea, să
racă, slabă, stogoșă, sufulcată, târ- 
căvă, țurcană, usuc;

lânoasă 2379;
leasă 2330, 2404;
/eddr 2530;
lega (a «se» ~) 2024, 2025, 2031, 

2040, 2084, 2091, 2128, 2137, 2150, 
2152, 2192, 2230, 2332; ~ boambele 
2025; — corzile la par 2150; — chica 
afară 2025; ~ de pari 2150; in/ 
pentru ~t 2053; — la par 2150; ~ 
loza (la par) 2150; ~ lulele 2150; — 
pe par 2150; — via (de par) 2150; — 
vița 2150; v. da, prinde;

legat 2031, 2048, 2085; ~ul lui coame 
2081;

legată 2200;
legăn 2090;
legătură 2444,2070, 2103; ~ de coame 

2081; legătura coamelor 2081; 
legătura brâglelor 2258; legătura 
coșului 2432; legătura de la coame 
2081; legătura între coame 2081;

legău 2090;
lemn 2053, 2057, 2063, 2073, 2081, 

2084-2086, 2090, 2092, 2103, 2128, 
2151, 2190, 2192, 2199, 2200, 2252, 
2257, 2331, 2332, 2338, 2347, 2355, 
2408, 2413, 2424, 2430, 2432, 2468, 
2519, 2533; ~ de pus căldarea 2332;
— de salcă 2199; — dirept 2242; ~zJ 
cu păstăvița 2454; ~ul știumpilor 
2408; — de la brâgle 2258; — pe două 
furci 2332; — pus pârcum 2332; —uZ 
de la crirjg 2445; ~ul ițelor 2264; ~e/e 
coșului 2432; ~e/e de la război 2257;
— gras 2161; ~ tare 2177; ~e uscate 
2137; v. buceauă, cal, capră, ciocan, 
ciuvani, cuțit, dop, furcă, mai, men
ghină, pilă, rașpăl, secure, șăitău, 
șlean, șofiu, șurub, teslă, vălău;

lentez [pl.] 2192; 
leoruscă, v. leorușcă; 
leorusche, v. leorușcă;
leorușcă 2185; leoruscă 2130; leo

rusche [pl.] 2142; leuruscă 2130, 
2185;

lepăda (a ~) 2141; lăpăda (a ~) 2197, 
2221, 2344, 2364; lăbăda (a ~) 
2137,77? 1 •_

Zer 2517;
leșie 2182; 
letcă 2355,2356; 
leuruscă, v. leorușcă; 
lighean 2343;
limbaj 2303;
limbă 2086, 2112, 2162, 2200, 2202, 

2242, 2368; limba albinei 2202; v. 
pișcura;

limboaică; limboaica de din jos 2242; 
limpede, v. loc, vin, zer;
limpezi (a~)2\64;
țin 2038;
line 2317; ~ dreaptă 2312; v. buioară; 
lingură 2182, 2493, 2510, 2521, 2531;

~ de aruncat maltărul 2510; ~ de 
curățat 2493, 2521; — de maltăr 
2510; — de măldărit 2510; — de 
măltărit 2510; — de mălturit 2510; — 
de măorit 2510;-— de mauri t 2510; — 
de moaltăr 2510; — de mol tării 
2510; — de netezit 2493; — de-ntins 
2510; ~ de zidar 2510; v. roată;

linie 2511; v. scândură; 
lipi (a~); ~ cu ceară 2209; 
lipovac, v. lipoveană;
lipovacă, v. lipoveană; 
lipovanjă), v. lipoveană;
lipoveană 2130, 2185; lipovan(ă) 2130, 

2185; lipovancă 2185; lipovac 2185; 
— de-al negru 2185; lipovacă 2185; 
lipovară; albă vânătă 2185; 
lipovață 2185;

lipovancă, v. lipoveană; 
lipovară, v. lipoveană; 
lipovață, v. lipoveană; 
lipovană, v. lipoveană; 
lisabelă 2185;
litră 2165,2177,2340, 2367;
liuțcă 2185;
livadă 2010, 2190, 2196; — de stupărie 

2190; la livezi [pl.] 2010; livade 
2190;

livade, v. livadă; 
livezi [pl.], v. livadă; 
loagăr, v. lagăr;
loc 2010, 2175, 2191, 2196, 2397, 

2399, 2400; - arat 2010; - cioplit 
2196; — cu culturi 2010; — cultivat 
2010; — curat 2196; — de curățire 
2196; — de pământ 2010; — de stupi 
2190; — în grădină 2190; — limpede 
2196; — oprit 2010; — tomnatic 
2399; — văratic 2398; —zd de țesut 
2274; din ~ în ~ 2400; la un — 2010, 
2087; v. ține, proîntări;

locaș; ~ulpietrelor 2455;
loca 2197; ~ airopeană 2197; — 

americană 2197, 2198; — asiatică 
2197; — bănățeană 2197; — euro
peană 2197, 2198; — oropeană 
2197; logă 2197; lotcă 2196,2197;

logă, v. locă;
logăr, v. lagăr; 
logojană 2185; 
logor, v. lagăr;
lopată 2016, 2416,2419, 2422, 2510; v. 

raafă;
lopățică 2510;
loptă 2350; — de smântânit 2355; 
lotcă, v. locă;
loțfos 2175;
loviți [pl.], v. strugure; 
loz; ~ul nou 2133;
loză 2130, 2133-2138, 2141, 2145, 

2152, 2159; — americană 2130; — 
bătrână 2135; — bătrână 2137; — 
cârmită 2136; — cu trei ochi 2136; — 
de foc 2137; — de plantație 2134; — 
de răsădit 2134; — de rod 2136, 
2138, — de șpalir 2135, — de vie 
(bătrână) 2133-2135, 2137; — de vie 
bătrână 2135;— de-a bătrână 2133;
— de-a tăiată 2137; — de-ăle noi 
2134; — Za șpălir 2135; — lăsată pe 
rod; — lungă 2133; — lungă de șpalir 
2135; ~ nouă 2133; — oltoaie 2130;
— pentru de foc 2137; — pentru de 
semănat 2134; — pentru rod 2136; — 
pentru sădit 2134; — sălbatică 2130;
— semănată 2134; — strânsă 2137; — 

tânără 2133,2138; — uscată 2137; — 
veche 2135; — verde 2138; v. bâte, 
coarde, fir, lega, ochi, pui, răchie, 
tăia; loza de la scălan 2141; loza de 
la scărcelul de strugure 2141; loze 
[plt.] 2132; — cu rod 2138; - de-ale 
tinere 2138; — de rod 2133; — la 
buciume 2133; — la butuc 2133; ~ 
noi 2133; ~ retezate 2137; — 
scurtate 2136; ~ sterpe 2138; ~ 
tăiate 2137; — tinere 2133; ~ uscate 
2137; ~Ze de la vie 2133;

lua (a «-și» ~) 2067, 2075; 2201, 2202, 
2209, 2223, 2230, 2398; ~ berbec 
2295; ~ bugeacul 2148; ~ miel 
2295; ~ viața 2138;

lubar 2332;
lucerna 2399;
lucra (a «se» ~) 2053, 2094, 2112, 

2135, 2152, 2166, 2177, 2192, 2195, 
2329; — la faguri 2195; de ~t, v. 
masă, pământ;

lucru 2010, 2072, 2332; v. banc, lână, 
masă, ieși;

ludaie 2185;
/«/?2416;
lulă 2133,2136; v. lega; 
lume, v. lână;
lumină, v. furcă; 
lună, v. pișcătură; 
luncă 2010;
lung 2016, 2053, 2133, 2135, 2225, 

2302, 2372; v. biț, celulă, cuțit; 
drișcă, fier; fiind, gilău, loză, raibăr, 
scândură, tăiat, zeamă;

lungă 2055, 2382; v.yîzrcă, lână, talpă, 
toamnă, trupiță;

lungăreață 2185; 
lunguiuș 2185; 
lunguiușă 2188;
lungureț 2185; 
lustrui (a se ~) 2353;

M

macică 2112;
macoșă 2302; 
magearcă 2185; ~ albă/roșie 2185; 
mahala(uă) 2511, 2512;
mai 2016, 2019, 2040, 2050, 2053, 

2055, 2057, 2067, 2080, 2084, 2086, 
2087, 2090, 2092, 2161, 2197, 2228, 
2477; ~u/ de bătut smântână 2355; 
~ de lemn 2161, 2477; v. mult, prim, 
rău, unu;

maină 2108;
maistor 2096, 2182, 2507; maiștor

2523;
maiștor, v. maistor;
majarcă 2185; ~ albă/roșie 2185; 

măjarcă 2185; mășarcă; ~ 
albă/roșie 2185;

maldăr, v. maltăr;
maltăr 2264; v. lingură, scândură; 

maldăr 2512;
mamă 2303; mama vinului 2163; v. /â/â; 
mamil 2150;
mană 2144, 2197, 2204-2206; mană ~ 

de flori 2215; — dâz fiori 2204; mana 
viei 2144; v. miere;

mandră 2351; ~ cu brânză 2351; 
mandrină 2483;
maor, v. ciocan; maore, v. ciocan; 
maore, v. maor, 
mară 2399; v. berbec;
mare 2084, 2090, 2091, 2135, 2185, 

2211, 2223, 2225, 2343, 2354, 2376, 
2382, 2385; &i - 2201; v. brișcă, 
căldare, cep, celulă, ciuștăr, fier, 
firiz, fund, fiis, găleată, gilău, joa- 
găr, lână, nadă, nojiță, oală, oblu, 
palmă, păcurar, piatră, piepten, piș
cătură, șablon, scâlbă, scârbă, șofei, 
șpiț, teglici, teslă, văling, verigă, 
vineri;

margină, v. margine;
margine 2251, 2312; ~ de război 2251; 

~a gardului 2184; ~a șăităului 
2184; de-o ~ 2010; margină 2068, 
2080, 2411, 2418; margina scocului 
2411; marginile de la brâgle 2258; 

marginile de la coș 2432; marginile [ | 
de la război 2251; marginile roții 
2418; marginile vălăului 2411; v. 
furcă;

maro lină 2475; 
marșinâ, v. mașitiă; 
marșină; v. mașină; 
marvă 2010,2031;
masă 2Q51, 2103, 2108, 2125, 2128, 

2184, 2424, 2425, 2484, 2507; ~ de 
ghilăit 2484; ~ de lucrat 2484,2507;
~ de gelău 2484, 2507; ~ de geluit 
2484, 2507; ~ de gilâit 25Q7; de 
giluit 2507; ~ de gilău 2484; — de 
lucru 2484, 2507; de șăitău 2484; ~ 
de tișlărai 2507; — de tișlărie 2507; 
~ de tișlăr 2507; ~ între coarne 
2081; —7a șăitău 2184; masa dea
supra 2408; masa cu șăitău 2507; 
masa morii 2430; masa pietrelor 
2433; masa teascului 2184; v. crac, 
strugure, șăitău, vin;

masă; după-'- 2324;
masă; ~ de închegat 2367; masa de 

stors cașul 2347;
mască 2224;
mașină 2093, 2096, 2161, 2237, 2257;

~ de buturii 2527; ~ de cosit grâu(l) 
2094; ~ de cosit graiul 2094; ~ de 
făcut butori 2503; — de găurit 2527, 
2503; — de însămânțat 2093; — de 
măcinat (struguri) 2161; ~ de mecit 
2161; ~ de-mpărțit 2501; — de-ngă- 
urit 2503; — de pisăzat 2161; — de 
secerat 2094; ~ de seceră 2094; ~ 
de semănat grâu 2093; — de sfredelit 
2527, 2503; ~ de strâns ciubere 
2492; ~ de tăiat (la) grâu (fân) 
2094; — de tăiat șăroafe 2528; — de 
tors 2237; — de treierat 2095; — de 
zdrobit struguri 2161; ~ pentru tăiat 
ghivint 2528; v. furcă; mășină 2053;
~ de ales (grâu, pleava) 2050; ~ de 
cosit 2094; ~ de dires grâu(l) 2050;
~ de măcinit grâu 2050; — de tăiat 
grâu 2094; ~ de vânturat 2050; v. 
lână; marșină 2093, 2237; ~ de 
secerat 2094; ~ de semănat 2093; ~ 
de tors 2237; mărșină 2161; — cu cai 
2053; ~ de ales grâu 2050; ~ de 
buturii 2488, 2503, 2527; ~ de- 
ngăurit 2527; — de tocat struguri 
2161; ~ de vânturat 2050;

mașiner 2096;
matcă 2215, 2403; v. botcă, cămăruță, 

celulă, lapte, lăptișor, ou, țâță; v. 
mâtcă;

mau, v. avea;
măcina (a '-j; v. mașină, moară, rol; 

măcini (a ~); de ~t, v. mășină;
măcinat 2367;
măcini (a —) 2050; 
măciniș 2462, 2463; v. sac; 
măciucă 2327;
mădârpam 2408; 
mădrigală 2248, 2249; 
mădrigăli (a ~) 2249; 
mădular 2019;
măgăzină 2330; măgăzână 2187; 
măgăzână, v. măgăzină 2330; 
măiestriți [pl.]; v. roi;
măieț 2161, 2477;
măi uf 2477;
măjarcă, v. majarcă; 
mălagă 2185;
mălai 2215, 2216, — pântrupui 2205;
măltări (a ~); de -t, v. lingură; mălturi 

(a ~); de ~t, v. lingură; măldări; de 
~t, v. lingură; moltări (a ~); ~t, v. 
lingură;

mălturi (a ~), v. măltări;
mălură 2030; 
mămăligă 2351; 
măni (a se ~) 2144; 
mănunchi 2053;
mănunt 2185, 2302, 2349, 2362; mă- 

nunți [pl.], v. strugure;
mănuntă 2185, 2382; v. reghețeană; v. 

lână, prăvală, urdă;
mănușă 2175, 2177, 2338; — de la 

găleată 2338;



LII maori (a ~); de ~t, v. lingură; mauri (a 
de ~t, v. lingură;

măr; — de vară 2398; ~ tomnatic 2399; 
~ vâratec 2398; ~ văratic 2398; 
mere [pl.] 2398; ~ de toamnă 2399; 
~ tomnatice 2399; meare [pl.]; — 
văratice 2398;

mărar 2365;
mărădic 2462; mărândic 2465; 
mărândic, v. mărădic;
mărcotaj 2134; 
mărcovață 2185;
măreiandă 2030; 
marginef, v.fir;
măroci [pl.] 2185; 
mărșină, v. mașină;
măruntă, v. lână; mărunte [pl.], v.fire, 

paie;
mărunte [pl.], v. măruntă; 
mărunți [pl.], v. strugure;
masai 2347, 2363; ~ de strecurat urdă 

2363;
măsea 2128, 2437, 2440; /ară ~ 2438; 

măsele [pl.], v. roată;
măseaua 2068, 2085, 2440, 2469, 2470; 

măseaua coasei 2067; măseaua lui 
coasă 2067;

măseluță 2437; 
măstacân, V. mesteacăn;
măsură 2369, 2492; ~ de lapte 2369; 
mășarcă, v. majarcă;
mășinată, V. lână; 
mașină, v. mașină;
mătase, v. slobozi; 
mâtcă, v. mâtcă;
mâtricar 2292; 
mătriculă 2310;
mătura (a 2057;
mătură 2038, 2524; ~ de apă 2524; ~ 

de măstacân 2038; ~ de stropit 
2524; ~ de tătar 2038; v. sămânță;

mă uri (a ~), v. maori; 
mâzăraiâ; ~ la lână 2378; 
mâli (a se ~) 2295;
mâna (a 2089, 2271, 2272, 2132; 
mânar2071;
mână 2050, 2093, 2159, 2220, 2252, 

2258, 2253, 2454, 2527; mâna de la 
proțap 2112; mâna războiului 2252; 
manele de la brăgle 2258; manile de 
la război 2252; manile lui război 
2252; v. braț, burghie, strung, 
șăitău, teglici;

mănător 2089; ~ la plug 2089;
mânca (a «se» ~) 2058, 2103, 2143, 

2144, 2182, 2185, 2205, 2217, 2351, 
2362, 2400;

mâncare 2195, 2200, 2216, 2333, 2351, 
2365;

mâne 2400;
mâner 2071, 2081, 2084, 2176, 2338; 

~uZ coasei 2071; ~ la dârjală 2071; 
~uZ de la dârjală 2071;

mâneu 2071, 2521; v. firez; mâniu 
2071;

mânezi 2344; 
mângâiău 2092;
mânie 2158; 
măniu, v. mâneu;
mânji (a ~) 2248;
mânz 2272; ~ de un an 2279; ~ 

romnaric 2399; ducem ~ul 2272; 
mănzărar 2292;
mănzăraș 2292; 
mănzări (a ~) 2248;
mânzări [pl.], v. păcurar; 
mănzățită 2294;
mănzoc 2272; 
mărăi (a ~) 2298;
mârZi (a «se» ~), 2290, 2295;
mârliță 2295; 
mărtan 2506;
mășnic 2430, 2433, 2451, 2455, 2456, 

2459; v. ladă;
mâtcă 2161, 2355, 2356; ~ cu aripi 

2414, 2415; ~ de la bădâni 2355; v. 
cap, fus; matcă 2355, 2356; mătcă 
2355, 2356;

mâță 2031, 2086, 2112;
mâ/ă 2091;
mățesc 2024; v. cucuruz, gep;

mâzgă 2174;
meare [pl.], v. măr; 
mecanic 2096;
meci (a ~); de ~t, v. mașină; 
mehei 2484, 2495;
mei (a se ~) 2142,2144, 2157; 
meiți [pl.], v. strugure;
meneroasă 2302; 
menghel 2504;
menghelă, v. menghină; 
menghenă, v. menghină;
menghină 2504; menghenă 2504; 

menghelă 2504; minghină 2504; ~ 
de lemn 2504;

meoară, v. mioară; 
mere [pl.], v. măr;
merge (a ~) 2010, 2021, 2089, 2103, 

2159, 2399; ~ înapoi 2272;
merinoasă 2378, 2380, 2381, 2382, 

2401;
merinos 2302, 2378, 2380-2382, 2401; 

~ de pal as 2401; merinus 2380, 
2401; mi rin os 2401;

merinus, v. merinos; 
mers; ~ul apei 2417; 
mertiug 2462;
mesei oară 2128; 
mestăcătură 2471; 
mesteacăn 2321, 2450; măstacân 2038;

v. mătură;
mesteca (a ~) 2031, 2157, 2165, 2344; 
mestecat 2351;
mestecată, v. miere; 
mestecător 2355;
mestecau 2161, 2355; 
mestrie, v. mistrie;
metăr 2441,2465; v. dreptar;
mezdrea 2494;
mezdreală 2182, 2493, 2494, 2531, 

2532; ~ dreaptă 2494; ~ rotundă 
2493; ~ strâmbă 2182, 2493; cântă 
2493; ~ de curățat vasul 2493; v. 
scamn; mizdtjâlă 2531;

mezdreli (a ~); de ~t, v. cal, scamn; 
mezdrie, v. mistrie;
mia 2284; ~ de astă primăvară 2280; 

miauă 2280, 2284; mială; ~ de 
capră 2288; ~ de-un an 2281; ~ 
fătată de anul ăsta 2280;

mială, v. mia;
miauă, v. mia;
mic 2139, 2347; v. aia, cadă, cep, coș, 

cuțit, drișcă, fier, fiind, gilău, ied, 
irugă, miel, oblu, palmă, par, 
piaptăn, piatră, potâng, purec, scoc, 
scândură, slugă, stavilă, strugure, 
șablon, teslă, vălău;

mică 2084; V. aia, cadă, bardă, coșniță, 
cușcă, drișcă, găleată, greblă, irugă, 
lână, nadă, oaie, oală, putină, 
scâlbă, talpă, ureche, vălău, verigă;

micuț 2376;
micuț, v. vierme; 
micuță, v. grebluță;
mie; o ~ unu 2135; 
mied 2219;
miel 2278, 2284, 2286, 2288, 2298, 

2310; ~ castrat 2303; ~ de capră 
2286; ~ mic 2279; ~ tomnatic 2213, 
2290, 2399; v. berbec, brânză, 
capră, lână, lua, mițe, păduche, 
strămior;

miel ar 2293; 
mieluț 2278; 
mieluță 2280,2288;
miere 2195, 2198, 2200, 2202, 2204, 

2209, 2215-2217, 2223; ~ crudă 
2215; ~ amară 2216; ~ cu apă 2215; 
~ de stup 2204; ~ de mană 2206; ~ 
falșă 2220; ~ mestecată cu polen 
2216; dulceață de ~ 2220; lapte cu ~ 
2220; mere 2204, 2205, 2215, 2216, 
2223; v. ac, fagure, must, ramură, 
sirop, suc, vin;

mieză 2373,2374; 
miezuică 2373; 
migherce 2070;
mijloc 2019, 2031, 2101, 2204, 2243; 

~wZ buciumelui 2101; mijuc 2271;
mijlocaș 2081; 
mijuc, v. mijloc; 

mileniu 2185; 
miliferă 2204; 
milițian 2310; 
minghină, V. menghină; 
minte, V. ține; 
mintunaș 2165;
mioară [2, 3 sil.] 2280, 2284; ~ de doi 

ani 2284; meoară 2280, 2284; mioa
re 2284;

mioare, v. mioară; 
mior 2281, 2290; ~ anul întâi 2278, 

2279;
mioriță 2280; ~ amd întâi 2280; 
mira (a se ~) 2092; 
mirinos, v. merinos;
miros 2169, 2185; ~ a pâșcăvă 2169; ~ 

a vas 2169; ~ de pâșcăveală 2169; ~ 
de pită înflorită 2169; ~ de tămâie 
2185; ~ de vas 2169; ~ greu 2169; ~ 
pâșcâv 2169; ~ rău 2169; v. avea;

mirosi (a 2169, 2185; ~ a pâșcăv 
2169; de-ăi de miroase 2185;

mistrie 2510; mestrie 2510; mezdrie 
2510;

mițe [pl.] 2372, 2374; ~ de miei 2312; 
~ dupe la noatine 2372; mi/i [pl.] 
2372; mițuri [pl.] 2372;

mi/i [pl.], v. mițe; 
mițoasă 2379; 
mițuri [pl.], v. mițe; 
mizdreală, v. mezdreală; 
mlăciucă 2053;
mlădiță 2133,2134,2136,2138; 
mie ci 2053;
mierie 2053; 
moaie, v. molie; 
moale, v. brânză, caș, lână; 
moaltăr, v. lingură;
moară 2010,2050,2161, 2237, 2461; ~ 

cu tulbină 2415; ~ de măcinat 
struguri 2161; ~ de vânturat 2050; 
v. bârzavă, bulvan, canal, car, casă, 
fus, iaz, masă, parapet, piatră, pod;

moare 2166; moare; ~ de jărbuit 2533; 
moazgâ 2174;
mocan 2397; 
modă 2095; 
model 2517, 2523; 
modelor 2517,2523; 
modem 2050; 
molărit 2177; 
Moldova 2053; 
moldovean 2279; 
moldoveană 2264; 
mole, v. molie;
molie 2198, 2376; mole 2198; moaie

2376; 
moltări (a ~), v. mâltări; 
momeală 2323; 
mo/ttă, v. berbec; 
morăriță; la ~ 2461; 
morceală 2362, 2375; 
morcoașă 2103; ~ de la proțap 2112; 
morișcă; ~ de zdrobit struguri 2161; 
mormodol 2014; im ~ de pământ 2014; 
mort, v. irugă, stăvilar; 
mosor, ~ul ițelor 2264; 
mostofelnic 2524; mustofelnic 2524; 
mo^eje, v. pământ; 
moși-strămoși 2010; 
moșniță, v. voșniță; 
motcă 2249; v. rost; 
moțuri [pl.] 2201; 
moză, v. neosemoză;
muced 2302; 
mucegai 2169, 2174; v. av’ea, căpăta;

mucigai 2169,2174; v. scoarță; 
mucegăia (a «se» ~) 2174; muciugăi (a

«se» ~) 2169; 
mucegăială 2174; 
mucegăit 2169; mucigăit 2169; 
mucezeală 2169,2174; 
mucezi (a 2166; 
mucezii 2169; 
muche, v. muchie; 
muchie 2068; muche 2068; 
mucigai, v. mucegai; 
mucigăit, v. căpăta, mucegăit; 
mucilâ 2455,2459; 
muciugăi (a «se» ~), v. mucegăia; 
mucoare; ~ pre vas 2174; v. face, v.

prinde; 
mucori (a v. mucuri; 

mucur 2169; 
mucureală 2169;
mucuri (a «se» ~) 2169; mucori (a ~) 

2169;
mugur 2139; mugure 2139;
mugure, v. mugur;
muiere 2053,2089,2353,2354,2377; 
mulgar 2292;
mulgaș 2292;
mulgări [pl.], v. păcurar; 
mulge (a ~) 2292, 2330, 2340;
muls 2323, 2324; v. lapte, oală, 

strungăreață; ~ de lapte 2369;
mulsoare 2369; ~ de lapte 2369;
mult 2090, 2133, 2135, 2137, 2185, 

2135, 2213,2197, 2198, 2298, 2368, 
2399; mai ~ 2010, 2014, 2067; v. 
urdina, zbura; mulți [pl.] 2040, 
2316;

multă 2058, 2317;
mulți [pl.], v. mult;
mulzăraș 2292; muzâraș 2292; 
mumână, v. țâțână;
mumiță 2208;
munte 2063, 2292, 2351; 
mura (a «se») 2533;
morar, v. casă, sobă; 
murăle [pl.] 2533;
murătură 2533; ~ de sare 2367; 
murdărie 2217,2375;
Murga 2302;
muri (a ~) 2197,2198,2223;
mursă 2200, 2219, 2220; ~ de țucur 

2220;
muscat; ~ de hamburg 2185; ~ dodal 

2185; ~ otonel 2185; mușcat; ~ (de) 
amburg 2185; ~ otonel 2185; muș
cată; ~ de (h)amburg 2136;

mușilă 2421,2425,2430;
must 2162, 2163, 2176, 2184; ~ acru 

2162; ~ adivărat 2163; ~ (de-ăl) 
fiert 2165; ~ de miere 2219; ~ de 
struguri 2219;~ dulce 2162; ~ pre 
iarnă 2165; ~ tăiat 2164; ~ tulbur 
2163; v. face, fierbe, îmbina, încălzi, 
pune, rămâne, turna;

mustafer ~ 2185; mustofel 2185;
mustață 2132, 2201; mustața de simțire 

2201; mustățile butucului 2132; 
mustățile de la buciume 2132; 
mustățile viei 2132; musteață 2132, 
2201; mustețe de la buciume 2132; 
v. curăța, tăia;

musteață v. mustață; 
mustoasă 2185;
mustofel, v. mustafer; 
mustofelnic, v. mostofelnic;
mușca (a ~) 2202, 2203, 2221; v. ac; 
mușcat, v. muscar, 
mușcată, v. muscat;
mușcatelă 2185; 
mușcătură 2311;
mușchi 2174, v. prinde;
mușezel 2169;
mușlic; ~ de vin 2174; ~ul de la vin 

2174;
muștră; ~ de dinți 2517; 
mușuroi 2014; v.face;
mușuroia (a se ~) 2014; mușuruia (a se 

~) 2014; mușurui (a 2014;
mușurui (a ~), v. mușuroia; 
mușuruia (a se ~), v. mușuroia;
muta (a «se» ~) 2086, 2190, 2191, 

2400;
mutare 2400; 
mutat 2400;
mutăr 2086; 
mutător 2086;
mutră 2523;
muzărar 2292; 
muzăraș, v. mulzăraș;
muzări [pl.], v. păcurar;

N

nadă 2063, 2068, 2080; ~ de la capul 
de plug 2080; ~ mică 2080; nada 
coasei 2068; nada mare 2080;

naglais 2523; naglaiz 2523; noglaiz 
2523; noglaizân 2523; naglez 2523;

naglaiz, v. imglais;



naglez, v. naglais; 
nailon 2048; 
nainte, v. înainte; 
namprăor, V. năprăor; 
nampror, v. năprâor, 
naocol 2302, 2321; 
napolion 2185; 
narvă, v. larvă; 
nas 2202; v.fier;
natră 2274, 2275; natra dinainte 2274; 

natra lui pânză dinainte 2274; natra 
dinapoi 2274, 2275;

natural 2226; 
năbolnic 2053; 
năbtmă, v. lână; 
năclad 2499; 
năcri (a «se» ~) 2219; 
năcrit, V. înăcrit; 
năctar, v. nectar; 
nădășeanâ 2185; 
năinte, v. înainte; 
năloagă 2195;
namprăor, v. năprâor; 
nămpror, v. năprâor; 
năplad 2418; 
năpoi, v. înapoi;
năprăor 2323, 2324; nampror 2323; 

namprăor 2323; nămprâor 2323; 
nampror 2323; nâpror 2323;

năpror, v. năprăor; 
năsilgă 2518;
năsip 2182; 
nătăgare 2086; 
năticaci [pl] 2374;
neagră 2030, 2185, 2302; v.

basarabeană, (h)otelă, oltoaie,
rădăcină, reghețeană, figaie, 
furcană, vie;

nealtoită, v. vie 
neamț 2197;
nearat 2010, 2019; nearată, v. brazdă; 
neaua 2398;
nebun 2272; v. berbec; 
nebuni (a ~) 2223; 
neca (a «se» 2199;
necopți [pl.] 2143; v. strugure; 
necorespunzătoare 2198; 
nect 2504; neht 2504;
nectar 2204, 2215; ~ul de pe flori 

2204; năctar 2204; nictar 2204;
nefiert, v. zer; 
neghină 2050; 
negreaca 2302;
negru 2185, 2384, 2533; v. hamhurg, 

hibrid, lipovac; negri [pl.] 2185; ~ 
ultoaie 2185; de-ăi ~ 2185; v. 
băsărăbeni, strugure;

neht, v. nect;
nemțește 2135, 2499; 2502; 2503, 2523; 
nenăvădit, v.fir, 
nenchegat, v. caș;
neoltăit, v. neoltoit;
neoltoit 2185; neoltăit 2185, v. creață; 
neosemoză 2198; moză 2198; nesamoză 

2198; nosema 2198; nosemoză 2198, 
nosimoză 2197, notemoză 2198;

neplăcut, v. berbec, șmag; 
neprăvălit, v. zer;
nesamoză, v. neosemoză; 
netezător 2511,2513;
netezi (a de ~t, v.fund, lingură; 
nicicum 2054;
niciunde 2\9\; 
nicotină, v. diaree; 
nictar, v. nectar, 
nifră, v. nimfă; 
niftă, v. nimfa; 
nimeri (a ~) 2372; 
nimfa 2212; nifră 2210, 2212; niftă 

2210; ~ de albine 2212;
nimic 2362; nimica 2103; 
nimica, v. nimic; 
nimici (a ~J2132; 
ninge (a ~) 2397;
niscar 2157;
nit 2489;
nivela (a ~); de ~t, v. plumb; 
noaptea, v. păscut;
noaște [pl.] 2053;

noaten 2273, 2284; noatin 2278, 2279, 
2286, 2290. 2303; ~ de capră 2286; 
v. lână;

noatenă 2280, 2284; ~ de-ale mici 
2280; ~ de-un an 2280, 2284; 
noatină 2280, 2281, 2284, 2288, 
2293; ~ de an 2284; v. mițe;

noatin, v. noaten; 
noatină, v. noatenă; 
nod 2134.2139; ~ul viei 2139; 
noe2185; v. vie;
nogar 2481; 
noglaiz, v. naglais; 
noglaizân, v. naglais 
noiauă, v. nuia;
nojiță 2141;
nojiță 2307, 2311, 2313, 2315; ~ măi 

mare 2311;
normal 2067, 2142; 
nosema, v. neosemoză; 
nosemoză, v. neosemoză; 
nosimoză, v. neosemoză; 
nostru 2053, 2084; 
notemoză, v. neosemoză; 
notinar 2293;
nou; din ~, v. ascuți, curpine, lăstar, 

proascuți, pui, roi, stup;
nouă 2095; v. brânză, loză, viță; 
nova 2185;
nuc 2170;
nucă 2103,2533;
nuia 2072; nuiele [pl.] 2188; v. băt, 

coș; noiauă 2136; ~ de-a bătrână 
2136; noiele [pl.], v. coșară;

nuiaua 2073;
nuiele [pl.], v. nuia(uă);
numai 2031, 2048, 2063, 2132, 2134, 

2137, 2144, 2148, 2152, 2161; 2185, 
2192, 2201, 2204, 2223, 2228, 2302, 
2313-2315, 2317, 2331, 2344, 2367, 
2368, 2374, 2377, 2378, 2379, 2385, 
2387, 2401; numă 2367; numa 2053, 
2080, 2089,2092;

numa, v. numai; 
numă, v. numai; 
numărătură 2243, 2262; 
nume 2050, 2086, 2089, 2184, 2198; 
nume 23Q1, 2311, 2323;
numi (a «se» ~) 2048, 2086, 2101, 

2129, 2137, 2163, 2141, 2197, 2294, 
2378, 2385;

nuntru 2191; 
nutreț; ~ de oi 2397;

O

oablă 2505; v. hubel; ublă 2505; 
oacheșă 2381, 2384; oachișă 2384; 
oachișă, v. oacheșă;
oaie 2010, 2065, 2284, 2295, 2306, 

2308, 2311, 2314, 2323, 2329,2330, 
2344, 2358, 2376, 2377, 2397, 2399, 
2400, 2533; ~ ardeleană 2381; ~ 
bițoasă 2379; ~ bună de lână 2381; 
~ ciupelită 2377; ~ ¿ușă 2314; ~ 
creață 2378; ~ cu lână aspră 2381; 
~ cu lână căprie 2381; ~ cu lână 
creață 2378; ~ cu lână lungă 2379; 
~ cu lână mică 2380; ~ cu lână 
moale 2382; ~ cu urechi mici 2385; 
~ cu urechi scurte 2385; ~ fără 
coame 2387; ~ iernatică 2397; ~ 
mică în urechi 2385; ~ podită 2378; 
~ rea 2377; ~ rumănească 2379; ~ 
săracă de lână 2380; ~ sârbească 
2382; ~ slabă 2377; ~ stearpă 2284, 
2294; ~ tomnatică 2399; v. brânză, 
cârlig, clioambă, foarfece, nutreț, 
obor, păduche, păr, pășune, pornire, 
pornit, stau, țâță, unsuc; oi [pl.]; ~ 
bifoase 2401, ~ obișnuite 2401, ~ 
sârbești 2401;

oală 2102, 2340,2343, 2358; ~ de muls 
2340; ~ mare 2343; ~ mică 2340; 
oala de jos 2449; oala de sus 2451;

oară; v. doi, două, îngropa, rodi, săpa, 
trei;

oarde (a ~) 2195;
obadă 2418, 2456; obada coșului 79; 

obada pietrei 2455; obada plugului 
2075; 

obărponc, v. hobălbanc; 
obâlbanc, v. hobălbanc; 
obâlpanc, v. hobălbanc; 
obâlponc, v. hobălbanc; 
obârbanc, v. hobălbanc; 
obelbanc, v. hobălbanc; 
obișnui (a «se» 2073, 2223, 2311, 

2331;
obișnuite [pl.], v. oi; 
oblă, v. hubel; 
oblete 2468; 
obliță 2513; 
obliță, v. hubel; 
oblu, v. hubel; 
obor 2400; ~ de oi 2321; 
obraz 2302, 2384;
obrăzar 2224; obrăzare 2224; obrăzăr 

2224; obrezar 2224;
obrăzare, v. obrăzar; 
obrăzată 2302; 
obrăzăr, v. obrăzar; 
obrezar, v. obrăzar; 
obrimont 2185;
ocă 2340; ~ de la cartuș 2310; 
ochelari 2302; cu ~ 2384; ochilari 

2384;
Ochelușa 2302; 
ocheri [pl.] 2302; 
ocheșată 2302; 
ochi 2010, 2133, 2134, 2136, 2139, 

2208, 2262, 2302; ~ de loză 2139; ~ 
de rod 2136; ~ul boului 2185; 
ițelor 2262; primul ~ 2132;

ochilarășă 2384; 
ochilari, v. ochelari; 
ochinată 2302,2384; 
ochișată 2384;
ocol 2430, 2455; ocoli 2455, 2456, 

2471; la ~ 2455; v. gură, scobitură;
ocol ci 2455; 
ocoli, v. ocol; 
ocupa (a «se» ~) 2201; 
odată 2164;
ogaș 2019,2199; 
oglindă 2196; oglinda stupului 2196;

oglinda stupinii 2196; 
oglon 2511; 
ogor 2010; 
oi [pl.], v. oaie; 
olat; ~ de faină 2249; 
olcuță 2207, 2208,2340; 
oloi 2351,2426; 
oltaie, v. altoaie; 
oltană, v. altoaie; 
oltăi (a ~), v. altoi; 
oltoaie, v. altoaie; 
oltoi (a~), v. altoi; 
oltoi, v. altoi;
oltoit 2185; v. vie; oltăită; vie ~ă 2130; 

v. dincă;
om 2089, 2156, 2195, 2311, 2355, 

2382; ~ bătrân 2098; v.firiz, semn;
omorî (a ~) 2221, 2223; — albinele 

2223; ~ albinile 2223; ~ stupul 
2223; ~ stupii 2223; ~ un stup 2223; 
~ trântorii 2221; — frânturii 2221;

opaci (a ~) 2426; 
opercula (a ~); a ~ puietul 2209; 
opincă 2103;
oplean 2128,2128; v. picioare; 
opleană 2257;
opleniță 2128, 2128; 
oporto 2185;
opri (a «se» ~) 2010, 2159, 2165, 2209; 

~ de fiert 2165; ~ vinul (din fiert) 
2165;

oprit, v. loc, v. vin; 
opt 2323; 
orăznic, v. ureznic; 
orb, v. jgheab; 
orbanc 2506; 
orechiat 2343; 
orice 2177;
oropeană, v. europeană, locă; 
ortac 2089, 2271,2272; v. echipă; 
ortăci (a se ~) 2094;
ortâcie 2097; 
orz 2040, 2057; 
orzi (a 2195; 
osâc 2375;

osie 2103, 2151, 2420, 2422, 2445; ~ LIII 
bătrână 2151; ~ cu dinți 2436;

otar, v. hotar; 
otavă 2397; 
otănel, v. otonel; 
otânc 2084; 
otegaci 2085;
otelă 2130, 2144, 2185; ~ albă 2130; ~ 

albă 2185; — basarabeană 2185; ~ 
(de-a) albă/neagră 2185; ~ neagră 
2185; ~ royie 2185; ~ roză 2185; ~ 
sălbatică 2130; otel; ~ alb 2185; ~ 
roza 2185;

otic, v. o tine; 
otigală 2086;
otinc 2270, 2271, 2467; oting 2270-

2272; otic 2270, 2271;
otincaci 2271;
otinci (a ~) 2270, 2271; utinci (a ^)

2271;
otincit, v.fir;
oting, v. otinc; 
otonel; v. muscat; 
otravă 2144; 
otrăvită, v. ploaie; 
oțel 2436;
oțet, v.face;
oțeti (a «se» ~) 2166;
ou 2210, 2367, 2448; ~ de matcă 2208;

v. avea;
ovăz 2030;

P

pachet 2165; 
pacheta (a ~) 2191;
pachetat 2191;
pai 2014, 2375, 2524; v. colibă, coșer; 

paie ¿1.] 2033, 2048, 2053, 2072, 
2199, 2200; ~ de secară 2188, 2199; 
~ mărunte 2065; v. băt, furcă;

paie [pl.] v. pai; 
paisar 2523; 
paiștoană 2490; 
palas, v. merinos; 
paletă 2454;
palmă 2510; ~ mare 2512; ~ mică 

2513;
pană 2067, 2070, 2201, 2257, 2444, 

2450, 2467,2524;
papă 2215, 2216; ~ regală 2215; ~ 

regească 2216;
par 2063, 2149, 2151, 2152, 2161, 

2321, 2332, 2407; ~ cu clenciuri 
2063; ~ cu coame 2063;~ cu crăci 
2161; ~ de fân 2063; ~ de la strungă 
2321; ~ de (sădit la) vie 2151; ~ măi 
mic 2151; ~ mai tare 2151; ~ pentru 
uscat trifoi 2063; v. ascuți, bate, 
fiirchiță, lega, pregăti, prennoi, 
proascuți, pune, repara;

parapet; ~ul morii 2433; 
Paraschiva, v. Cuvioasa;
parcan 2506;
parcă 2143; 
paroi 2229;
parte 2030, 2048, 2080, 2084, 2185, 

2199, 2307, 2311, 2315, 2351, 2400; 
~ lată 2067; v.face;

pas 2274,2491;
pastă 2205, 2216; 
postură, v. postură; 
pașnic 2491;
paște (a ~) 2010, 2323,2324;
pat 2080, 2468, 2505; ~u/ plugului 

2080;
pată 2302;
patron 2310; pătron 2310;
patru 2102, 2129, 2133-2135, 2138, 

2290, 2298, 2353; de ~ ceasuri 
2324;

patruzeci 2197;
paznic 2491;
păceșelați [pl.] 2143;
păcurar 2292, 2293, 2331, 2332; ~ de 

la mânzări 2292; ~ de la sterpe 
2293; ~ /a mânzări 2292; ~ 7a mul- 
gări 2292; ~ la muzări 2292; — /a 
sterpe 2293; ~ u/ a/ bătrân 2329; 
~ul de la ăle mari 2292; V. ajutor, 
colibă;



LIV păduche 2376; ~ ăe miei 2376; ~ de oi 
2376; păduchi [pl.] 2198;

păduchi [pl.], v. păduche', 
pădure, v.firez;
pădureață 2130;
pahar 2200; ~ întors 2200;
păianjen 2144; 
păiușă2\99; 
păi ane 2500;
pălancă 2329,2500;
păleată 2419;
păliți [pl.], v. strugure;
pălugă 2063, 2230, 2467, 2332, 2468; 

poltigă 2468;
pământ 2010, 2019, 2075, 2132, 2134, 

2152, 2223, 2340, 2379; ~ de 
agricultură 2010; ~ de lucrat 2010; 
~ ăe 2010; ~ moșesc 2010; v. 
bucată, loc, mormodol, scobi', 

pămucă, v. lână', 
pănușită 2377;
păpară 2351;
păpură 2497;
păpușa (a ~) 2024;
păpușă 2024, 2025, 2112, 2212; v. ieși, 

începe, scoate, slobozi',
păpușoi 2024;
păr 2201,2373, 2374, 2381, 2382; ~ de 

lână 2373; ~ de oaie 2340; ~pentru 
șubi 2373; v. da, scoate',

părândi (a se ~) 2293; 
păreau 2517;
părete 2192;
păroasă 2379,2381; v. lână', 
părpăiță, v. pârpăriță; 
părpăndiță, v. pârpăriță; 
păsărească, v. vie;
păscătoare 2324;
păscut 2323, 2324; ~ de dimneață 

2323; ~ de noaptea 2323; ~ după 
prânz 2324; ~ după-amiazi 2324; 
~wZ de după-amiazi 2324; ~hZ după- 
amiazăzi 2324;

păstaică 2053;
păstavi(ă, v. postăviță; 
postăviță, v. postăviță', 
păstori (a ~) 2323,2398;
păstra (a «se» ~) 2031, 2165;
păstură 2205, 2216, postură 2216; 

prăstură 2216; prestară 2205, 2206, 
2216;

păsui 2053,2054,2057;
păsulă 2053,2057;
pășcăvi (a «se» ~) 2166, 2169;
pășunat 2010, 2323, 2324, 2399; ~ cu 

rouă 2323; ~ uscat 2324;
pășune 2010, 2323, 2324, 2399, 2400; 

~deoi 2323;
pătrată 2367;
pătrăoană, v. patroană', 
pătrăoane, V. pătroană;
pătroană 2310; ~ de cartuș 2310; ~ de 

la cartuș 2310; pătrăoană 2310; 
pătrăoane 2310; v. două', pătroane 
2310; petroană 2310;

păiroane, v. patroană', 
patron, v. patron', 
pătrunjarcă 2185;
pătrunjel 2185;
pătul 2330;
păzi (a «se» ~) 2293,2399;
păne 2205;
pânză 2067, 2174, 2224, 2274; ~ de/de 

la coasă 2067; ~ de/de la firiz 2067; 
pânza a lată 2067; pânza coasei 
2067; pânza de/de la coasă 2067; v. 
rarii;

pârce, v. pârei',
pârei (a se 2019, 2295;
pârei 2019, 2286; pârș 2019; pârce

2019;
porcii 2019;
pârcom; în ~ 2499; pârcu 2499; de-a ~ 

2086, 2499; v. tăiat, pârcum, lemn', 
pârcos; ~ul dintre coame 2081; 
pârcu, v. pârcom;
pârcum, v. pârcom', 
pârg; în ~ 2153; v. da;
pârgar, v. pârvar; v. roi; 
pârgă; în ~ 2143;
pârgăli (a se ~) 2153;

pârgui (a «se» ~) 2153; ** strugur ii/via 
2153; v. începe, prinde;

pârpăriță 2422, 2439, 2452-2454;
părpăiță 2454; părpăndiță 2454; 
pipăriță 2453; pârporiță 2436, 2452; 

pârporiță, v. pârpăriță;
pârș, v. pârei; 
pârvac 2228; 
pârvar; v. roi; 
pârvoră 2377;
pă^căv 2169; v. mir os (i), puți, șmag, 

vin;
pășcăveală 2144, 2166, 2169, 2174, 

2198; v. căpăta, miros;
pâșcăvit 2169; 
pâțân, v. puțin; 
pâțână, v. puțin; 
pâțin, v. puțin;
pecetlui (a ~) 2209; ~ fagurii 2209; 
pecică 2072;
peciță, v. snop;
pedepsiți [pl.], v. strugure; 
peleagă 2377;
pelin 2170; v. vin; 
peliniță 2170;
peliniza (a ~) 2170;
pelț 2021; 
pemesc; furcă perne as că, v. furcă; 
pente [pi.] 2302;
perciță, v. vârv; 
pere [pl.]; ~ văratice 2398; 
pereche 2031; v. foarfece;
perete 2321, 2511; pereții vălăidui 

2411;
pereț, v. scândură;
Periamoș 2374;
perie (3 sil.) 2515, 2524; ~ cu coada 

scurtă 2515; — ăe sârmă 2182; ~ de 
sorg 2182; ~ ăe tătar 2182; ~ de 
văruit 2515; perie (2 sil.) 2515; ~ 
de/pentru văruit 2515;

perină 2019; 
periniță 2515; 
perișor 2201;
perla; ~ da ceaga 2185; perle [pl.]; ~ 

de ceaba 2185;
perle [pl.], v. perla; 
pernăspor, V. pernosporă; 
pernăspora, v. pernosporă; 
pernosporă 2144; pernăspora 2144;

pernăspor 2144; pemospoză 2144; 
plenosporă 2144; prenospor 2144; 
pronosporă 2144;

pemospoză, v. pernosporă; 
perpeleac, v. prepeleac; 
perpeleag, y. perpeleac; 
perpeleag, y. prepeleac; 
perpelic 2063;
pesăc 2\96,2230; 
pescuță, v. pisicuță;
pestă; pesta puietului 2197; 
petec 2363;
peteică 2338; 
petroană, y. pătroană; 
piaptăn, v. pieptene;
piatră 2174, 2349, 2423, 2429, 2467, 

2470, 2533; ~ acră 2157; ~ 
alergătoare 2426; ~ de butoi 2174; 
~ de (pe) vin 2174; ~ de vas 2174; ~ 
pentru făină 2426; ~ vânătă 2156, 
2157, 2174, 2533; piatra a deasupra 
2426; piatra care se suce 2426; 
piatra deasupra 2426; piatra de 
deasupra 2426; piatra (de) din Jos 
2429; piatra de de jos 2429; piatra 
de la deal 2426; piatra de la vale 
2429; piatra de sus 2426; piatra- 
învârtitoare 2426; piatra mare 2426, 
2429; piatra mică 2429; piatra morii 
2426, 2429; piatra stabilă 2429; 
piatra zăcătoare 2429; v. ajutor, 
ciocan, cuib, faină, fus, gaură, 
grindă, îmbrăcământ, obadă, piatră, 
roată, zeamă;

pica (a ~) 2144, 2217; 
picată, v. lână;
picătură 2302;
picior 2057, 2071, 2086, 2205, 2252, 

2253, 2425, 2332, 2432, 2495; ~uZ 
coasei 2071; Ia de la coasă 
2071; ~hZ de la dârjală 2071; ~izZ 

dărjălii 2071; picioare [pl.] 2125; ~ 
de coasă 2071; ~ de/la sanie 2125; 
~z/Z de la dârjala coasei 2071; ~Ze 
ăe la oplene 2125; ~ de/la sanie 
2125; — de la război 2252; ~Ze ăle 
lungi 2252; ~Ze brâglelor 2252; ~Ze 
de la sanie 2125; v. furcă, geamănă; 

picioruș 2071,2125,2424,2505; 
picioruț 2071, 2073; 
pics, v. piesă;
piesă 2103; picsie 2103; pics 2103; 
picsie, v. piesă;
picura (a ~) 2302; 
picurat, v. xin; 
pidinea, v. bidinea;
piedică 2072, 2259; ~ cu grebluță (cu 

greblă) 2073;
piele 2103, 2376, 2530, 2533; ~ de 

ceaba 2185; pieli [pl.] 2185; v.fier, 
râzătoare, râzător, răzuș;

pieli [pl.], v. piele; 
pieliță 2185; 
piepten, v. pieptene; 
pieptenată, v. lână;
pieptene 2493; piepten 2073, 2374, 

2511, 2512; ~ mare 2512; mic 
2513; pieptin 2513; ~ de ras 2531 
piaptăn 2513;

pieptin, v. pieptene; 
pierde (a se ~) 2085,2092,2351,2377; 
pierdut, v.fir;
pieziș, v. băț, vinclă; 
piguli (a~) 2159; 
pil 2466;
pilar 2401;
pilă 2475, 2501; ~ de lemn 2475; ~

pentru lemn 2475; 
pintăr 2176,2497; 
pintenă 2302; 
piparcă 2363; 
pipăriță, v. pârpăriță; 
piroi 2085,2091, 2523; 
pirostău, v. pirostreie; 
pirostea, v. pirostreie; 
pirosteauă, v. pirostreie; 
pirostrie, v. pirostreie; 
pirostreie 2331; pirostrie 2332;

pirostea 2331; pirosteauă 2332; 
pirostău 2332;

pisălog 2355; 
pisaza (a ~); de ~t, v. mașină; 
pisăzătoare 2161;
pisc 2128; 
piscoaie 2457; piscoană 2184; 
piscoană, v. piscoaie; 
piscuță, v. pescuță;
pisicuță; pisicuță pescuței 2458; piscuță

2A5T,
pfsrră 2302,2384; piștră 2302; 
pistricată 2302;
pistrie 2383; 
pistriță 2302;
Pistruica 2302; 
pistruie 2302; 
pișcă (a ~) 2162; v. începe; 
pișcată; ~ înainte 2307; ~ înăpoi 2307; 
pișcătură 2307, 2308, 2311, 2312,

2315,2316; ~ cu foarfică 2312; ** m 
forma lunii 2311; ~ măi mare 2311; 

pișculat, v. da;
pișcura (a ~) 2162, 2163; ~ ăe limbă

2162; în v. ăă; 
piștră, v. pistră; 
pită 2205, 2216, pita albinelor 2205;

pita broaștei 2533; v. miros; 
ptfiga (a ~) 2162; 
piuă 2103,2423,2448; 
placnâ, y. platnă;
planta (a ^); de ~t, v. Z>ăr, 
plantație, v. loză;
plat, v. platnă;
platnă 2448; ploatnă 2103; plat 2103; 

plațnu [a.] 2448; placnă; ~ cu 
ciorcel 2103;

plațnu [a.], v. platnă;
Plavișova 2400; 
plaz 2080; 
plămadă, v. lăsa; 
plătiță, v. vârv; 
plânge (a ^) 2298;

pleavă 2062,2065,2191,2518; ~ de/de 
la fân 2065; pleava fânului 2065; v. 
macină;

plec 2182, 2200, 2358; anume 2310; 
v. cană;

pleca (a ~) 2323;
plenosporă, v. pernosporă; 
pleu, v. găleată;
plin 2058,2209,2212; 
pZZsc.2128;
pliumb, v. plumb;
ploaie 2025, 2142, 2144, 2195,2197; ~ 

otrăvită 2144; v. strugure;
ploatnă, v. platnă; 
ploia (a. ~) 2142; 
plop; v. polen;
plug 2014, 2084-2087, 2090, 2132; ~ 

de-arat 2087; ~wZ ăe îngropat 2014; 
de sapă 2083; ~ul de șiruit 

2014; ~i/Z de rotili 2083; v. cap, 
căruț, căruță, coadă, com, crac, cui, 
cur, cuțit, dric, fier, furcă, grindei, 
lanț, mănător, nadă, obadă, pat, 
regletor, roată, rotilă, scândură, 
talpă, tăiș, tic, trup, trupiță;

plujniță 2075; plușniță 2080,2087;
plumb 2514, 2519; ~ cu ață 2514; ~ de 

nivelat 2514; pliumb 2514; plump 
2514; v. ață, fier, fir,

plumbină 2514; 
plump, y. plumb; 
plus; în *», y.fir, 
plușniță, v. plujniță;
plută 2179; v. balzam, polen; 
poade [pl.] 2374;
poame [pl.]; ~ tomnatice 2399; ~ văra

tice 2398;
poamă 2323, 2324; ~ de dimineață 

2323; ~ de după-amiazăzi 2324;
poate 2103;
pocăni (a ~), v. pocni;
pocni (a ~) 2240; pocăni (a ~) 2240;
pod 2031, 2058, 2084, 2086, 2410, 

2426, 2430, 2433, 2447; ~i/Z lu 
moară 2426, 2433; ~zzZ morii 2426, 
2433; ~ roții 2426; ~td ulucului 
2410; ~izZ vălăului 2410; ~ pentru 
caș 2330; v. bârnă, iaz, încheietură;

podbal 2A13, 2432,2499;
podbală 2447; 
podbălic 2423,2425,2430;
podea, podeau ă 2426; 
podeală 2426;
podișor 2192; 
podită, v. lână, oaie; 
podniți [pl.] 2426;
podrum; în ~ 2191; 
poiată 2190;
poienar 2372; 
poiet, y. puiet; 
polei, y. polen; 
polen 2204, 2205, 2206, 2215, 2216; 

polei 2205, 2206; polenă 2205; 
polentă 2205; poler 2205; pol eu 
2205; polin 2205, 2206, 2215; ~ pre 
vită 2206; ~ de plută 'de plop 2205; 
~uZ pus în faguri 2206; v. aduna, 
miere;

polenă, v. polen; 
polentă, v. polen; 
poler, v. polen; 
poleu, y. polen; 
policioară 2108, 2258; 
policră 2273;
polin, v. polen;
poZZAi 2330,2331,2433;
polog 2033;
poloji (a~) 2134; 
polojit 2134; 
polojniță 2132, 2134; 
polonizare 2142;
poloște 2400; ~a oilor 2400; 
poloviră 2176;
polugă, y. pălugă; 
pom 2010,2138,2230; 
pomelar, v. sobă; 
pomoroancă 2353;
pompă 2158; ~ de stropit 2158; ~ de 

șprițuit 2158; pumpă 2158;
pondele [pl.] 2426,2434; 
poneavă 2373;



Ponicova 2400;
popă 2048, 2085, 2125;
popic 2264,2413,2468; 
popistra (a se v. popistri;
popistri (a se ~) 2153; ~ strugurii 

2153; popistra (a se ~ strugurii 
2153;

poplete 2262;
poplojniță 2130;
porc, v. zer, 
pormașină, v. bormașină;
pormite (a ~) 2142; 
porneală 2323,2324;
pomi (a ~) 2134, 2138, 2139, 2324; ~ 

via 2138;
pornire', ~a oilor 2324; 
pornit', ~ul oilor 2323;
poroi 2228;
portal toi 2130; portul toi 2130; 
portochez, v. portughez', 
portogheză, v. portugheză', 
portughez 2185; portochez 2185; 
portugheză 2185; portogheză 2185; 
portultoi, v. portultoi;
porumb 2524;
posadă 2447; posade 2424;
posade, v. posadă', 
posfaiș 2472;
pospai 2472,2473; vospai 2472,2473; 
pospai (a ~) 2473;
postadă 2408; 
postament 2430;
postavă 2347, 2459; 
postarvzță, v. postăviță;
postavță, v. postăviță;
postăholț 2425; postăolț 2413; 

postrăholț 2468;
postăicit 2056; 
postăolț, v. postăholț;
postăviță 2459; v. ciocoi; postăviță 

2453; v. bârnă, stâlp; postavță 2433; 
păstaviță 2453; postăviță, v. lemn;

postrăholț, v. postăholț; 
poșcăvitură 2169; 
potânc, v. potâng;
potâng 2084, 2085, 2086; ~ul mic 

2085; v. cui, lanț; potânc 2084;
potcă 2354;
potcoavă 2448;
potcovi (a ~); de/la ~t, v. cuțit, 

cioplitoare;
pot log 2103;- 
potnoj 2263;
potricală 2308, 2309, 2310, 2317; ~ 

spintecată 2316, 2317; ** tăiată 
2317; v. cercetat, două, gaură, scos, 
semn;

potricăli (a **) 2306,2308,2309; 
pofncă/z7ă 2308,2309,2310; 
potricălitură 2308; ~ spintecată 2317; 
potricălituri [pl.], v. două;
praf 2198, 2471, 2472; prau 2205, 

2373,2471, 2472; ~ de flori 2205; ~ 
de pușcă 2472; ~ după flori 2205; 
prav 2472; v. băga, pune;

praftoriță 2524;
prau, v. praf;
prav, v. praf, 
pravint 2503; 
prăftoriță 2524;
prăjină 2031,2053,2332; 
prăpădi fa '-); ~ stupul 2223; 
prăsilă, v. lăsa;
prăstură, v. postură;
prăși (a ~) 2148; prășui fa ~ via 

2148;
prășit 2148; 
prășui fa ~), V. prăși;
prășuit 2148;
prăuit 2472;
prăvală 2347, 2362; ~ afumată 2362; ~ 

mănuntă 2362;
prăvălit, v. zer;
prăvălitură 2362; — de-a spartă 2362; 

v. fluture; prăvăritură 2362;
prăvălit, v. zer; 
prăvăritură, v. prăvălitură;
prânz 2369; după ~ 2324; v. păscut; 
prâscoi fa ~) 2240;
prea 2053,2073;
prebate (a 2152; ~ pari 2152;

pregăti fa ~) 2152,2191; ~ pari 2152; 
pregătit 2191,2397;
premeni fa ~) 2165; 
premezături [pl.]; ~/e cojniței 2192; 
prennoi fa ~) 2152,2165; ~pari 2152; 
prenospor, v.pemospora;
prepara (a ~) 2329;
prepeleac 2063; prepeleag 2063; 

perpeleac 2063, 2332, 2333;
perpeleag 2063; pripilig 2063; 
prepelig 2063; prepelic 2063;

prepeleag, v. prepeleac; 
prepelic, v. prepeleac; 
prepelig, v. prepeleac; 
preș, v. presă; 
presa (a ~) 2116;
presă 2161, 2504; preș 2184; v. gură, 

scaun; preș [pl.] 2163, 2184; v. 
gură;

presădi fa ~) 2134; 
prestară, v. postură; 
presui (a ~) 2163; 
preș, v. presă;
președinte 2098;
pretcă 2192; pritcă 2149; 
prețui fa ~) 2048;
priboi 2488, 2527; briboi 2488; 
priceagă 2468;
pricepe (a «se»~) 2198; 
pricit ă 2149; v. as cu ți;
pricii 2149; 
prigadă, v. brigadă; 
prigadier, v. brigadier; 
prigadir, v. brigadier; 
prigădier, v. brigadier;
prilog 2019;
prim 2133; ~u7 mai 2010; ~uZ roi 2228; 

v. an, august, băcioi; cârd, ochi, 
rod fi), roi, săpat;

prim, ~ul; v. capră;
prima; ** dată 2290; v. da, rodi, 

săpătură;
primar 2228; v. roi; 
primăvara, v. primăvară; 
primăvară, v. brânză, caș, mia;

primăvara 2014, 2031, 2137, 2152, 
2156;

primbla 2192;
primitiv 2072;
prinde fa «se» ~) 2053, 2091, 2174, 

2192, 2230, 2345, 2351, 2353, 2362, 
2368; ~ a fse) coace 2153; ~ a (se) 
pârgui fstrugurii) 2153; ~ coajă 
2353; ~ floare 2166; ~ mușchi 2174; 
— mucoare 2174; ~ să se coacă 
2153; ~ scoarță 2353; de prins 
2070; v. cârlig, clioambă, coșniță, 
ladă, lega, șurub;

pringă 2321; pringlă 2347; 
pringlă, v. pringă;
pringuță 2081; 
prins 2169; 
prinsă, v. urdă;
prinsâtură 2362;
prioascuți fa ~), v. proascuți; 
pripilig, v. prepeleac; 
pripolis, v. propolis; 
pripoliz, v. propolis; 
priposil, v. propolis; 
prisacă 2190;
prisăcar 2136;
pritcă, v. pretcă;
proascuți fa ~) 2152, 2466; ~ pari 

2152; prioascuți fa ~); ~ pari 2152;
proaspătă, v. brânză; 
probate (a ~) 2152; 
probăga fa ~) 2272; 
procrește fa ~) 2376;
producătoare [pl.] 2136; 
producători [pl.] 2185; 
proîntări (a ~); ~ la loc 2152; 
pronosporă, v. pemosporă;
propalist, v. propolis;
propolips, v. propolis;
propolis 2206; pripolis 2206; pripoliz 

2206; priposil 2206; propalist 2206; 
propolips 2206; propoliș 2206; 
propoliz 2206; propusis 2206;

propoliș, v. propolis; 
propoliz, v. propolis; 
proptă 2081,2425;

propttsis, v. propolis;
prostie 2223;
prostrânge (a ~) 2350; 
protocit 2164;
proțap 2085, 2090, 2127, 2128; ~ la 

sanie 2127; v.fler, mână, morcoașă, 
proțap, umăr;

prun; ~ văratic 2398; prune [pl.]; ~ 
văratece 2398;

pucioasă 2223; 
pufează, v.fufează;
pui 2021, 2132, 2138, 2139, 2197, 

2205, 2209-2213, 2215/47; ~ de 
albină 2210, 2212, 2213; ~ de 
cucuruz 2021; — de /oză 2138; ~ de 
tulei 2021; ~ de tuleu 2021; ~ul nou 
2133; v. da, face, mălai, putrezire, 
slobozi;

puia (a ~) 2040,2138, 2159;
puiac 2021;
putei 2197, 2209, 2212, 2213; puiete 

2210; poiet 2213; ~ de albine 2213; 
~ de-al tânăr 2133; ~ de regină 
2216; ~ în sac 2198, 2210; ~ tânăr 
2213; v. boală, lapte, opercula, 
pestă, putrezime, putrezire;

puiete 2021;
puieț 2021;
pulaică 2123; 
pulbăr 2472;
pulbure 2472;
puljară 2165;
pumpă, v. pompă;
pune (a «se» ^) 2103, 2063, 2031, 

2070, 2072, 2073, 2089, 2090, 2103, 
2128, 2134, 2165, 2170, 2175, 2177, 
2191, 2192, 2199, 2200, 2206, 2223, 
2230, 2327, 2331, 2332, 2339,2343, 
2344, 2349,2350, 2367, 2344; ~fire 
2134; ~ must 2165; ~ pe sul 2250; 
~ praf (de dunț) 2165; ~ pre iarnă 
2165; ~ pre pari 2150; ~ rițină 
2165; ~ salițil 2165; ~ salițin 2165; 
~ salițină 2165; ~ salițir 2165; ~ 
sălețin 2165; ~ sălicin 2165; ~ 
sălițin 2165; ~ sălițir 2165; ~ sâlițin 
2165; ~ țâmpor 2169; ~ zălicin 
2165; de pus, v. bât;

punte 2081, 2108, 2128, 2351, 2408, 
2412,2499;

pup 2139; pupi [pl.] 2302;
pupă 2212;
pupi [pl.], v. pup;
purcel 2141; ~ de struguri 2141;
purec 2439; ~u/ ăl mic 2439; ~ul ăl 

mare 2436; puric 2422; purici [pl.] 
21981;

puric, v. purec;
purici [pl.], v. purec; 
purmerinos 2401;
puroi; ~ul ăla 2215; 
purta fa 2089;
purtător 2089;
pus 2031, 2351, 2367; v. caș, lemn, 

polen;
pusă 2224;
pustă 2077,2379,2400; 
pustii (a «se» ~) 2223;
pu^că 2472; v. praf, 
pușcăriaș 22Q7;
putăr 2354; v. bădâi;
putea (a «se» ~) 2031, 2048, 2089, 

2143, 2177, 2192, 2198, 2200, 2205, 
2353, 2385;

putere 2148,2159, 2169,2229; v. rupe; 
puternic 2195;
puternici fa 2159;
putină 2175, 2176, 2343, 2347, 2354, 

2367; ~ de unt 2354; ~ mică 2354;
putinioară 2354; 
putoarea 2185;
putoare 2169; 
putred 2197;
putregai 2152, 2197; putrigai 2169; 
putrezi (a ~) 2197;
putrezime; putrezimea puietului 2197; 
putrezire; putrezirea puietului 2197;

putrezirea, puilor 2197; 
putrigai, v. putregai; 
puți (a '->) 2169; ~ a pâșcăv 2169;

pu/in 2129, 2142, 2377; păpn 2129, LV 
2136,2377; pâțân 2401;

puțină 2216; pâțână 2377; 
puțului (a ^); de r-t 2182,2479; v. aia;

R

racștoc 2481; aștoc 2481; raștoc 2481; 
raștuc 2481;

rade (a «se» 2182, 2362, 2530; v. 
cârjă, cuțit, râzătoare; de ras, v. 
cuțit, piele, pieptene;

radical; mai ~ 2502;
rq^e2150;
raib, v. raibăr;
raibăr; ~ lung 2512; ~ scurt 2513; raib 

2513;
raină 2351,2358; 
raipiglu 2513; 
raipreg 2513; 
ram, v. ramă;
ramă 2068, 2192, 2193, 2200, 2455; v. 

gaură; rame [pl ] 2137; ram 2192, 
2193; găurile ~ului, v. curăța;

rame [pl.], v. ramă; 
rameș, v. remăș; 
ramișă, v. remă?;
rampaș 2162, 2163; rămpaș 2162; 

rampoș 2162; v.face;
rampă 2163;
rampoș, v. rampaș;
ramură 2136-2138, 2193; ~ de creștere 

2138; ~ de vie 2134; ramura de 
mere 2193; ramuri aruncate 2137; 
ramuri cu ochi 2136; ramuri de rod 
2133; ramuri vechi 2135;

rană 2317;
ranc, v. rangă; 
rang 2321;
rang, v. rangă;
rangă 2151; rang 2151, 2467; ranc 

2151; ~ de fier 2151;
raplă, v. rașpel;
rar 2142, 2229; v. strugure, vie; 
rară 2377; ~ la lână 2377;
rariță 2014;
rasă 2401;
raspilă, v. rașpel; 
rașchetă 2182;
rașpang 2506; 
rașpă, v. rașpel;
rașpel 2475, 2531; ~ de lemn 2475; 

rașpil 2475, 2521; rașpol 2475; raș- 
por 2475; rașpilă 2475; raspilă 
2475; rașplă 2475, 2531; ra.vpă 
2475, 2521, 2531; raplă 2475; 
rașplu 2475;

rașpil, v. rașpel; 
rașplă, v. rașpel; 
rașplu, v. rașpel; 
rașpol, v. rașpel; 
rașpor, v. rașpel; 
raștoc, v. racștoc; 
raștuc, v. racștoc; 
rauă, v. rouă;
raubanc 2506; raupanc 2506; raubang 

2506; robanc 2506; rubanc 2506; 
raubang 2506; raupong 2506;

rauâang, v. raubanc; 
raubang, v. raubanc; 
raupanc, v. raubanc; 
raupong, v. raubanc; 
rază; raza comunei 2010; 
razeră 2531;
răceală 2197;
răchie 2219; ~ de loză 2137, 2141; - 

tare 2165;
răchită; v. coșniță;
răci (a «se» 2200; rici fa ~) 2197; 
răcoare 2323;
rădăcină 2021; rădăcine [pl.] 2132; 

rădăcini [pl.] 2132, 2148; ~ de 
copilit 2132; ~ din altoi 2132; ~ din 
cap 2132; ~ din capul butucului 
2132; ~ lacome 2132; ~ mincinoase 
2132; ~ nebune 2132; ~ sălbatice 
2132; ~ sărbatice 2132; ~/e ale dea
supra 2132; ~/e date din ultoaie 
2132; ~le de la ultoi 2132; ~ sterpe 
2132; v. astupa, curăța, tăia;

rădăcine [pl.], v. rădăcina;



LVI rădicat or, v. ridicător', 
răi [pl], v. strugure 
răiați [pl.]. v. strugure 
răipelț [pl.j. v. râpelț". 
răiprel 2513; 
raită 2377; 
rămas 2019; v.fir; 
rămasă, v. lână', 
rămășiță 2065, 2362; 
rămâne fa 2019, 2031, 2065, 2138, 

2141, 2142,2169, 2191, 2217, 2272, 
2314, 2323, 2349, 2362. 2374, 2530; 
-» (tot) dulce 2165; ~ fzâz) must 
2165; rămânea (a ~) 2136;

rămânea (a ~), v. rămâne; 
rămpaș, v. rampaș; 
rămporoasă 2470; 
răni (a «se»~) 2205, 2215, 2397; 
rânitoare, V. hrănitoare; 
răpălație 2466; 
răpăvici (a se 2470;
răpelf 2270; răipelț [pl.] 2270; răperț 

2270;
răperț, v. răpelț; 
răroi 2185;
răsad 2134; 
răsaniță, V. răstan iță; 
răsădi (a ~); de ~t, v. loză; 
răsări (a 2040; 
răspălău, v. rășpălău; 
răstaniță 2251, 2253; răsaniță 2193; 
răstari [pl.], v. lăstari; 
răstău, v. resteu; 
răsturna (a se ~) 2080;
răsuc 2238;
răsuci (a ~); de răsucit, v.fus; 
răsuri [pl.]; 2362, 2364; 
rășină 2206;
rășpălău 2475,2513; răspălău 2475; 
răteza (a —) 2159; ~ via 2159;
rătunde (a ~) 2136, 2152, 2159; v. 

lăstar,
rătuns, v. foarfece;
rătuns; ~ vărul la ureche 2314; 
rătunsă, v. ureche; 
rătunzi (a ~) 2159;
rău 2019, 2215, 2332; -/ de mai 2197; 

v. avea, boambe, gust, miros, șmag, 
strugure;

răvaș 2469;
răviniță 2460; 
răvolvăr 2310; 
răzămat 2084;
râzătoare 2182, 2225, 2493, 2494, 

2521, 2531, 2532; ~ de ras pieile 
2532; râzătoare 2182, 2531;

râzător 2521, 2531, 2532; răzâtor 
2531,2532; ~ Jepiei 2531;

răzălvă; în ~ 2257; 
râzătoare; râzătoare; 
râzător, v. râzător; 
răzbig 2151;
război 2251, 2252, 2257, 2481; ~ de 

bătut spițele 2481; — de încheiat roți 
2481; v. bât, chingă, crac, latură, 
lemn, margine, mână, picior, scaun, 
scândură, scânduriță, stâlp, spiță, 
talpă, toblă, stâlp;

răzeală 2531; 
răznef, v.ftr; 
răzuit 2292; 
răzoc, v. ieși; 
răzuca (a «se» ~) 2195; 
răzuitor 2182;
răzu^; ~ âe piei 2531; ~ de subsuor 

2532;
râie 2376; 
râncedă 2368; 
rând 2092; ~ de lapte 2369; 
rândui (a «-și» ~) 2152, 2353; 
rândui (a ~); 
rânitoare, V. hrănitoare; 
râșchii 2243;
rășchitor 2242; v. bât, călcâi, cruce, 

rost, scânduriță, talpă;
râză 2174, 2200, 72?3. 2524; 
rea 2217, 2377; ~ de lână 2377; v. 

brânză, lână, oaie;
rece 2165; 
regală; v. papă; 
regat 2053;

regățeană 2185; reghețeanâ; — albă 
2185;~ mănuntă/neagră 2185;

regească, v. papă;
reghețeanâ. V. regățeană;
regină; regina bâzelor 2208; regina viei 

2185; regina viilor 2185;v. celulă, 
lapte, puiet;

regletor; ~ de plug 2086;
re/2517;
remăș 2469, 2470; razne; 2469, 2470; 

ramișă 2469, 2470;
remeșă 2469, 2470; 
renaus 2185;
repara (a ~) 2152; ~ pari 2152; 
repede 2200;
restău, v. resteu;
resteu 2123, 2422; restău 2123; răstău 

2086, 2123; rosiăzz 2123;
reteza (a ~) 2136, 2148, 2159, 2223, 

2314;~ lăstari 2159; — via 2159; de 
~t, v. cuțit, tăietor;

retezat 2307; — la dreapta 2314; — /a 
stânga 2314; — urechea 2314; v. 
loze, vârf,

retezată 2314; 
retezător 2225; 
retezătură 2314; 
reușiți [pl.] 2142; 
rezervă, v.fir; 
ribrizi [pl.], v. hibrid; 
rid (a~), v. răci; 
ridica fa —) 2150; 
ridicător 2424, 2467; ridicător 2447; 
rijling, v. risling;
rindea(uă) 2505; 
ripar 2130;
ris 2024;
risling 2185; rijling; ~ italian 2185; ~ 

itălian 2185; rizling 2185; — alb 
2185; rizlinc 2185;

rișca, v. drișcă; 
rișcătoare 2512, 2513;
rișcui (a ~) 2512; 
rișculă 2493;
rițină 2165; v. pune; 
rizlinc, v. risling; 
rizling, v. risling; 
roabă 2518;
roadă 2136; v. cep;
roată 2102, 2103, 2148, 2414, 2415, 

2436, 2439, 2536, 2264, 2338, 2356; 
~ cu (h)aripi 2415; — cu caucuri 
2415; ~ cu ciur 2356; ~ cu dinți 
2436, 2439; ~ cu fluturi 2415; — cu 
linguri 2415; — cu lopeți 2415; ~ cu 
măsele 2436, 2439; — cu spițe 2415; 
~ cu troci 2415; — cu scăfi 2415; — 
de la bătător 2356; ~ de plug 2083; 
— dințată 2436, 2439; ~n cupă 2414; 
roata cu aripi 2414; roata pietrei 
2439; roatele plugului 2083; v. 
butuc, capră, crestată, cruce, fus, 
jug, margină, pod, război, scaun, 
scălbă, scândură, susținător, șăitău;

robanc, v. raubanc;
rod 2024, 2129, 2135, 2136; a lăsa pe 

~ 2136; ~ul (ăl) dintâi 2129; ~u/ 
zziiâi 2129; ~iz/ prim 2129; primul 
(an de) ~ 2129; v. an, cep, da, fir, 
ieși, intra, lăstar, lăstari, ochi, 
ramuri, scărcel, viță, vlăstar;

rodi (a ~) 2019, 2025, 2129, 2136; 
2159; ~ (de) prima dată 2129; ~ (în) 
primul an 2129; ~ a întâia oară 
2129; ~ anul (al) dintâi 2129; ~ anul 
întâi 2129; ~ dintâi 2129; — întâi 
2129; - via dintâi 2129; ~a întâia 
oară 2129;

rodit 2142; ~ întâi 2129;
roditor, V. corzi;
roi 2195, 2213, 2226, 2228, 2229, 

2230; — a doilea 2228, 2229; — al 
doilea 2228; — artificial (4-5 sil.) 
2228; ~ de-a doilea 2229; ~ de-a 
treilea 2229; ~ din roi 2229; — 
dintâi 2228; ~ fugar 2229; ~ întâi 
2228; ~ măiestriți [pl.] 2228; ~ nou 
2228. 2229; — pârvar 2228; — 
pârgar 2228; ~ prim 2228; ~ primar 
2228, 2229; ~ tânăr 2228; ~ terțar 
2229; ~ timpuriu 2228; — ~itl a 

doilea 2229; ~w/ al doilea 2228; ~ul 
ăl nou 2228; ~ul dintâi 2228; ~a/ 
întâi 2228; ~a/ prim 2228; v. 
coșniță, curăța, doi, face, ieși, ladă, 
prim, trei;

roia (a ~) 2209;
roielniță 2230; 
roiniță 2230;
roire 2226;
roit 2229;
rojcovană, v. roșcobană;
rol 2092, 2102, 2161, 2264, 2439, 

2468; ~ de (măcinat) struguri 2161; 
un fel de ~ 2161;

roii (a ~) 2092;
românesc; furcă românească 2237; 
rompan 2500;
rost 2243, 2265, 2274, 2501; ~ 7a 

motcă 2243; ~ 7a rășchitor 2243; ~ 
7a urzoi 2243; ~ul de la ițe 2262; 
~«7 râșchitondui 2243; ~urile ițelor 
2262; v. face, fir, schimba;

rostău, v. resteu;
rosti (a «se» ~) 2265, 2272; ~ pânza

2265;
Roșcata 2302;
roșcobană 2302; rojcovană 2302; 
roșcovan 2185;
roșcuț 2302;
roșie 2302, 2384; v. coardă, măjarcă, 

otelă;
roștomp 2460;
roșu 2185; v. coardă, delevar, fier, 

măjarcă, oltoi, otelă, strugure, șilăr;
rotar 2089;
rotări (a ~); de rotărit, v. scaun; 
rotărie, v. strung;
rotilă 2083, 2086, 2087, 2264; ~7e de 

plug 2087; v. coardă, cui, jug, lanț, 
plug, scară;

rotiță 2264, 2356;
rotund, v. cuțit, gilău, mezdreală, 

tăiată;
rotundă, v. scoabă;
rouă 2202, 2323; v. pășunat; rauă

2323;
roz, v. otelă;
roză; ~ timpurie 2185; de-ai roza 2185; 

v. otelă;
rozoli (a «se» ~) 2248;
rubanc, v. raubanc;
rudă 2063, 2090, 2127, 2128, 2133, 

2264, 2331, 2332; ~ de fier 2151; 
ruda de la sanie 2127; v. cap;

rudiță 2332;
nzg2138;
rugină 2144; rugina frunzei 2144; 
rujiță 2185;
ruznăgu/ 2191;
rumân 2135;
rumânească 2401; v. oaie; 
rumănește 2199;
rumpe (a ~), v. rupe;
rupe (a «se» ~) ) 2031, 2084, 2138, 

2159, 2217, 2350, 2327, 2385; ~ 
puterea de fierbere 2165; rumpe (a 
-12317;

rupt, v.fir; 
ruptă 2317;
rușeață 2142,2144; v. strugure;

s
sabie 2077, 2086, 2315; sabia de la 

căruț 2086; v. cui;
sac 2230, 2462; — de rană 2462; ~ cu 

măciniș 2462,2463; v. puiet, tovar, 
sacbrodu 2198;
sacs 2185; șacs 2185;
sad 2129;
sadă 2134,2363;
saină, v. sanie;
salcă 2053,2188,2204; v. lemn;
salițil, v. pune; sâlițil, v. băga; salițin 

2165; v. pune, tăia; salițină, v.pune; 
sâlițin, v. băga; salițir, v. face, pune; 
săli fir 2165; v. pune; sălețin, v. 
pune; selețin, v. băga; serefin, v. 
băga; sălicin, v. pune;

salițin, v. salițil;
salițină, v. salițil;

salițir, v. salițil;
sanie 2128; v. cruce, crucelniță, dric, 

picior, proțap, rudă; saină 2080;
sapă 2014, 2016, 2092; — de curățit 

2532; — mare 2148; - mică 2148; 
sapa dintâi 2148; v. coadă, da, 
dârjală, plug, timp;

Sarafola 2138; Sărăfola 2349;
sare 2349, 2350, 2367; v. caș, mură

tură;
sasoroș 2185; sazoroș 2185; sazăroș 

2185; sazroja 2185; sazroza 2185; 
săzaroș 2185;

sat 2084,2377; afară de ~ 2010; 
sazăroș, v. sasoroș;
sazon 2221;
sazoroș, v. sasoroș; 
sazroja, v. sasoroș; 
sazroza, v. sasoroș;
săbia (a —); — urechea 2315; 
săbiat 2311,2315,2316; 
săbiată 2315;
săbiiș 2315; 
săcauă 2310;
săceț 2258; 
săcui2363;
săcuieț; ~ de hurdă 2363; ~ de strecu

rat brânza 2363; ~ de urdă 2363;
săcurelniță 2086;
sădi (a «se» ~) 2134, 2151; de ~t, v. 

fier, loză, par;
sădilă 2151, 2363; ~ </e făcut găuri 

2151;
sădită, v. vie; 
săditură 2134;
săgeac 2331,2333; 
sălaș 2321,2329,2400;
sălbatic 2130, 2132, 2185; v. lăstari, 

loză, otelă, rădăcină, strugure, vie, 
viță; sărbatic, v. rădăcină, sălbatic; 
sărbatic 2130; v. rădăcină, xie, viță;

sălciner, v. sărciner; 
sălețin, v. salițil;
sălic 2340; 
sălicin, v. salițil;
sălie 2363; 
salițir, v. salițil;
sămânță; ~ de/de la fân 2065; ~ de 

mături 2038; ~ de tătar 2038; v. 
cucuruz, scălan;

sănălău 2531;
săpa (a «se» ~) 2148; — întâia oară 

2148; — pe lângă buciume 2148; ~ 
prângă vie 2148; — via 2148; 7a 
2148;

săpat 2148; ~ de vie 2148; ~z/Z a doilea 
2148; ~ul întâi 2148; ~ul viei 2148; 
primul ~ 2148;

săpătură 2148; prima ~ (la vie) 2148; 
săpoi 2016,2092;
săptămână 2211;
săra (a «se» ~) 2367,2530; 
săracă; ~ de lână 2377; v. oaie; 
sărat; la ~ 2367; v. caș;
sărată, v. brânză;
Sărăfola, v. Sarafola; 
sărămpău 2460; 
sărătură, v. crișcă; 
sărbatic, v. sălbatic; 
sărcier 2347;
sărciner 2063, 2331, 2332; sălciner

2063;
sărgent 2504;
sări (a ~) 2019,2053,2085; 
săritură; săritura apei 2417; 
Satana 2523;
sătească2\85;
său 2021; 
săzaroș, v. sasoroș; 
sâlițil, v. salițil; 
sâlițin, v. salițil; 
sân 2451,2469;
sânge 2314,2376,2530; 
sângerată 2314,2314;
Sântămărie 2366; 
sărbatic, v. sălbatic; 
sârbească 2103; v. oaie; 
sârmă 2072; v. boier, perie; 
scafă 2199,2531; v. aripă, roată; 
scamn, v. scaun;
scaon, v.scaun;



scară 2086, 2404; ~ de la rotile (rotili) 
2086;

scaun [2 sil.] 2481, 2495; ~ de înspițat 
2481; ~ de roată 2481; - de rotarii 
2481; ~«z/ de la război 2257; scamn 
2053, 2086,2128, 2257, 2425,2430, 
2433, 2434, 2481, 2484, 2495; ~ de 
buciumi 2481; ~ de la război 2253; 
~ de mezdrelit 2495; ~ de tras 2495; 
~ pentru mezdrelit 2495; ~zzZ coșului 
2432; ~uZ preșului 2184; v. cățel, 
grindă; scaon 2257, 2495; ** de 
doage 2495; ~ pentru doage 2495; ~ 
de mezdreală 2495; ~ de mezdrelit 
2495;

scădea (a ~) 2350;
scălan 2031, 2141, 2142, 2185; ~ de 

strugure 2141, 2142; scălani pentru 
sămânță 2031; v. coadă, loză;

scăldoi 2405; 
scăiuș 2141; 
scămnos, v. scăunaș; 
scăriță 2086;
scărmănată 2373; v. lână;
scăunaș 2128, 2257; scâmnaș 2125, 

2128;
scălbă 2306, 2307, 2311, 2316; ~ de u 

2316; ~ de vi 2316; ~ din Jos 2307; 
~ mare 2311; ** mică 2307; ** roată 
2311; scoasă 2311; scârbă 2307, 
2308,2309,2311,2312,2316, 2317; 
~ mare 2311,2316;

scândură 2075, 2192, 2200, 2242, 
2257, 2258, 2349, 2350, 2411, 2412, 
2458, 2460, 2499, 2506, 2511; ~ cu 
butori 2356; ~ cu forme 2517; ~ 
găurită 2356; ~ ingăurită 2356; ~ 
de-ndreptat 2511; ** de la brăgle 
2258; ~ de la roată 2418; ~ de linie 
2512; ~ de tras mahărul 2511,2512; 
~ ingăurită 2199; ** lungă de- 
ndreptat perețtd 2511; mică 2513;
~ pentru forme 2517; scândura de 
drișcuit 2512; scândura de îndreptat 
(mahăr) 2512; scândura de la "plug 
2075; scândura de sprijin 2458; 
scândurile războiului 2257; scându
rile de (la) război 2252, 2257; scăn- 
durile de șezut 2257; scândurile de 
stat 2257;

scândureauă 2263;
scânduriță 2242, 2258; ~ cu butori 

2356; scânduriță de la râșchitor 
2242; scândurițele de la brâgle 
2258; scândurițele de la război 
2257;

scârbă, V. scălbă; 
scârcei (pl.J, v. scârcel;
scârcel 2141; ~uZ cu rod 2141; v. loză, 

strugure; scârcei [pl.] 2142; ~ de 
struguri 2142;

scărci 2141; 
scârcioabă 2376; 
scârjolat 2312;
scAimda (a ~) 2212, 2265, 2399, 2400; 

~ ițele 2265; ~ firele 2265; ~ rostul 
2265; znschzmZxz (a ~) 2265; ~ ițele 
2265; ~ oc/zzz 2265;

schimbător 2259; 
sclivisi (a ~) 2511;
scoabă 2316, 2493; ~ ascuțită 2307; ~ 

de curățat 2493; ~ rotundă 2311;
scoarță 2169, 2174, 2353, 2362; ~ de 

mucegai 2174; v. face, prinde; 
școarță 2362;

scoate (a ~) 2014, 2152, 2204, 2209, 
2218, 2223, 2350; ~ cAica 2025; ~ 
păpușa 2025; ~ păr 2025;

scobi (a ~) 2496; ~ pământul 2148; ăe 
V. cuțit;

scobit 2307,2311; 
scobitoare 2521;
scobitură 2307, 2311, 2469; ~ la ocoli 

2455;
scobori (a ~) 2230;
scoc 2409; ~ mic 2457; ~ sterp 2460; v. 

fund, margină;
scopaț, v. sc&păț;
scopăț 2303; scopaț 2303; școapaț 

2303; școpat 2303; școpâț 2303; 
școpăs 2303;

scopi (a 2148, 2303; ~ via 2159; 
școpi (a ~) 2303;

scopit 2303; v. berbec, berbece;
scos 2311, 2316, 2353; ** cu potricala 

2316; ~ </e din Jos 2316; ** din 
ureche 2307; ~ ăin ureche 2307, 
2316; *» din vârvul urechii 2306; ~ 
dinainte 2307; ~ dinainte 2311; ~ 
dinapoi 2307; ~ dinăpoi 2307,2311, 
2316; ~ fimchiță 2307; ~ în vî 2316; 
~ la lăture 2312; ~ la ureche 2311; 
v. scălbă, șpiț;

scrijelat 2312; ~ zn jos 2317; ~ înăinte 
2317; ~ urechea 2312; v. gaură;

scrijelată 2312, 2317; v. ¿utoară; 
scripeți [pl.] 2264; scripți [pl.] 2264;

șcripeți [pl.] 2264; șcripați [pl.] 
2264;

scripți, v. scripeți;
scrob 2249;
scrobeală 2248,2249; 
scrobelniță 2249;
scrobi (a ~) 2248; ~ cu faină 2248; 
scrum 2362;
sculă; ~ de făcut cuie 2523; ~ pentru 

gardin 2496;
scumpă 2382;
scurge (a se ~) 2347; 
scurgere; ~ de apă 2460; 
scurs, v. copaie;
scurt 2136, 2229, 2323; v. cadă, scurt, 

drișcă,fund, perie, raibăr;
scurtată 2136; ~ la vâr 2314; v. loză; 
scurtă 2401, 2382; v. lână, oaie, talpă, 

ureche;
scutura (a se ~) 2065, 2192,2221; 
seara 2344;
searbăd, v. lapte; 
sec 2381; v. zrzzgă;
secară 2053, 2057, 2248; 2249; v. 

boată, pai;
secera (a ~); de ~t, v. mașină; 
seceră 2311; secere 2311; v. czzpt; 
secerătoare 2094; secerătoare- 

legătoare 2094;
secerătoare-legătoare, V. secerătoare; 
secere, v. seceră;
secure 2016, 2497; securi de spart 

lemne pântru dogi 2497;
seghedinăr 2185;
seină 2302; 
selector 2050; 
selețin, v. salițil;
semăna (a «se» ~) 2010, 2038, 2093; 

de/pentru de ~t, v. loză, mașină;
semănată, v. loză;
semănătoare 2093;
semn 2306, 2307, 2311, 2312, 2313, 

2316, 2317, 2385; ~ cu potricala 
2308; ~ drept 2314; ~ furchițat 
2306; ~zzZ Zui om 2306; ~zzZ țării 
2315; v. două;

senzo 2185; 
serețin, v. salițil; 
șeștar 2496;
seț(h)amâr 2490;
seță 2093;
seu 2249; v. unge;
sfâcă 23M;
sforăi (a v. sfârâi;
sfârâi (a ~) 2240; sfârăi (a ~) 2240; 

sjaroi (a ~) 2240; fâroi (a ~) 2240; 
zvărâi (a ~) 2240;

șfărceZ 2238;
sfâroi (a ~), v. sfârâi;
sfârșit 2X53; 
sfleder, v. sfredel;
sfoară 2339;
sfredel 2151, 2483, 2503; ~ de fier 

2151; -devie 2151; ~ mic 2483; ~ 
pentru chivint 2528; sfreder 2151, 
2483; * de braț 2503; sfredil 2151; 
sfieder 2151;

sfredeli (a ~); de/pentru sfredelit, v. 
burghiu, mașină; sucală;

sfreder, v. sfredel;
sfredil, v. sfredel;
siftiană 2379,2381,2401;
sibianț 2378;
sibianță 2379;
sigur 2123;

silă; — cu sila 2143; 
simplă, v. vie; 
simplu 2505; 
simțire, v. mustață; 
singur 2071, 2089,2350; 
singură 2192, 2199,2200; 
sirop 2200, 2216, 2219. 2220; ~ de

miere 2219; — dulce 2219;
sită 2184, 2200, 2224, 2230, 2340,

2363,2404, 2453;
sivă 2302;
sZab 2048,2366, v. strugure; v. zer; 
slabă 2377; ~ în/la/de lână 2377; v.

lână, v. oaie; 
slănină 2248; 
sZăvicz 2181; 
slăvind 2180, 2181; 
sleită, v. ceară; 
sleme 2332; 
slobod; nu-i ~ 2010; 
slobozi (a «se» ~) 2010; ~ chică 2024,

2025, 2314, 2324; ~ cucuruzul 
păpușă 2024; ~ mătasea 2025; ~ pui 
2040; v. chică; de ~t, v. bât; 

slobozitoare 2405,2460; 
slobozitor 2259;
sZog 2019; 
sZoz 2071; 
slugă; ~ mică 2089;
smac, v. șmag; 
smag, v. șmag; 
smagă, v. șmag; 
smântână 2174; v. bădane, mai; 
smântânit, v. lopată; 
sminti (a ~) 2019;
szzop 2033, 2048; ~ de grâu 2048; ~ de 

tulei 2033; ~uZ (ăl) din vârv 2048; ^ul 
(ăl) deasupra 2048; —uZ din vârvul 
clănii 2048; ^1 din vârvul cristașului 
2048; ~uZ z/zn vârvul crucii 2048; ~zzZ 
din vârvulpeciții 2048; v. furcă; 

snopi (a ~) 2161;
snopitor 2161;
soare 2057, 2132, 2349, 2397, 2398; v.

floare, guri;
sobă 2329, 2331, 2461; soba morii 

2461; soba pentru brânză 2330; 
soba pomelarilor 2461;

sobiță 2461; 
socală, v. sucală; 
socăliță 2503; 
socoată 2201; 
sodă 2132; 
sodor 2182; 
soi; de ~203l;
solar, v. tăia; solari [pl.] 2132; 
solari [pl.], v. solar; 
soluție 2157;
somină 2332; somina de la perpeleac

2332; 
sopun 2182; 
sorg 2038; v. perie; 
soroslam 2077; 
SOZ2272; 
spancă 2380,2382,2401; spangă 2380;

șpancă 2302, 2380, 2382, 2401; 
șpangă 2382,2401;

spangă, v. spancă; 
spanțiri [pl.] 2142; 
spanțiroși [pl.] 2142;
sparge (a «se» 2014, 2196, 2345,

2350, 2353; de spart, v. secure; 
spartă, v. brânză, prăvălit ură;
spas, v. face, spaț;
spat, v. spaț;
spată 2248, 2270,2272; v. t/nge; 
spate 2067; din ~, v. dric;
spaț 2274, 2276; ~zzZ de dinapoi 2275; 

spaz 2274; spas 2274; ~z<Z dinainte 
2274; ~uZ dinapoi 2274;

spăla (a «se» ^) 2174, 2182, 2219, 
2376;

spălăituri [pl.] 2219; 
spălătoare 2182; 
spărgător 2161,2176,2184; 
specială 2200;
spene 2176; 
spetează 2081,2268; 
spic 2065; spice [pl.]; ~ de tătar 2038; 
spice [pl.], v. spzc; 
spin 2188; v. grapă;

spinare 2068;
spindecată, v. spintecată; 
spinteca (a se 2312;
spintecat 2312; v. gi zzră;
spintecată 2317; v. butoară, potricaiă, 

potricălitură; spindecată, v. butoară;
spiță 2101, 2253, 2416, 2421; șpiță; 

șpițele războiului 2252; v. gol, răz
boi, roată;

spițelnic 2483; splițenic 2483;
splițenic, v. spițelnic;
spregar 2089;
sprijin 2499; v. scândură;
sprinijitor 2499;
spumă 2174;
spune (a «se» ~) 2016, 2030, 2048, 

2067, 2081, 2085, 2092, 2101, 2080, 
2084, 2132, 2135, 2143, 2181, 2201, 
2204, 2206, 2212, 2293, 2302, 2330, 
2372,2377, 2378,2385;

sraufiing 2504;
sta (a ^) 2152,2165, 2191,2208,2340; 

de ~t, v. casă, scândură;
stabilă, v. piatră;
stafide [pl.] 2185; 
staliță 2330;
stanșilăr 2135;
stat 2196;
stau 2321,2329,2400; ~ de oi 2330;
stavilă 2402, 2404-2406, 2408,2460; ~ 

cu fund 2405; ~ stearpă 2460; — 
znzcă 2406; v. suZ;

stălan 2141;
stăni 2445;
stăpân 2351;
stăvilar 2405, 2406. 2460; ~ mort 

2405;
stâlp 2252, 2321, 2332, 2407, 2413, 

2425, 2432, 2434; ~z cu craci 2333; 
de acățat 2333; ~z/Z z/e acățat 

2347; ~z la război 2252; ^i de la 
război 2252; ~z de ținut ițe 2252; ~ii 
coșului 2432; ~i de la război 2251; 
~ii postaviții 2434; ~zzZ vălăului 
2413;

s tânăr 2292;
stână 2329, 2329, 2330, 2400; v. 

căldare, ciubăr, colibă;
stânga, v. stângă;
stângă 2314; stânga 2306, 2307; v. 

retezat,
stânjen 2511,2512;
stearpă 2293, 2284, 2294; ~ bătrână 

2294; ~ ăe arete 2294; v. oaie;
stejar 2533;
stelaj 2330;
sterp, v. ierugă, loză, rădăcină, scoc, 

stavilă, sterp, strugure;
sterpar 2293;
sterpătură 2294;
sterpe [pl.] 2329; v. cioban, păcurar; 
sterpiciune 2294;
sterpovină 2294;
sticle [pl.] 2200;
stoafe [pl.] 2217;
stoarce (a «se» ~) 2177, 2223;, 2331, 

2349, 2350, 2353;
stoarsă, v. brânză;
stobor 2321;
stoboșane [pl.], v. stogoșană; 
stogoșană 2381; stoboșane [pl.l 2401; 
stogoșă 2378, 2302, 2377, 2379, 2380, 

2381, 2381, 2382, 2401; ~ albă
2302; ~ la lână 2380;

stors 2353; v. masă, zer; 
straiță 2339, 2462;
srrăgan, v. lână;
străgheată, v. străgheațâ;
străgheață 2344, 2345, 2367;

străgheată 2345; stregheaiă 2345; 
zdrăgheată 2345;

străicuțâ 2465;
strămioară [3, 4 sil.] 2284;
strămior 2290; ~ ăe al treilea miel 

2290;
străjer 2053;
strâmb, v. mezdreală;
strâmba (a ~) 2123;
strânge fa «se» ~) 2070 2081, 2350, 

2397; de strâns, v. mașină, șpanclom, 
șurub;

LVII



LVIII strâns, v. loză; 
streaz 2175; 
strecurătoare, v. strecurătoare; 
strecătoare 2330. 2340. 2344, 2347, 

2350, 2353, 2363; stricătoare 2350, 
2363;

strecător 2363;
strecura (a 2217, 2363; stricura (a 

~) 2345;
strecurat, v. masai, săcuieț, zer, 
strecurătoare 2340, 2363; strecără

toare 2355, 2363; stricârătoare 
2363; stricurătoare 2350, 2363;

strecurător 2363;
stregheată, v. străgheață;
strica ( a «se » 2144, 2156, 2177,

2162, 2166, 2169; - vinul 2166;
stricat 2142, 2169; v. boambe, făină, 

lapte, strugure, uroi, vin',
stricată 2368; v. brânză; 
stricârătoare, V. strecurătoare', 
stricătoare, v. strecătoare', 
stricura (a ~), v. strecura’, 
stricurătoare, v. strecurătoare", 
stropelnic 2524; 
stropelniță 2524;
stropi (a «se» ~) 2144, 2156, 2158, 

2185; de ~t (via), v. mătură, pompă, 
șpriț, zdreanță’,

stropit 2156,2384; 
stropitoare 2524; 
stropitor 2158,2524;
strug, v. strung’, 
Strugura 2302;
strugure; ~ știrb 2142; v. coadă, loză, 

scălan; struguri [pl.] 2129, 2136, 
2141, 2142, 2156; 2159, 2161; - 
acri 2143; — albi (sălbatici) 2185; ~ 
atacați 2142; — băbițoși 2142; — 
bătuți la boambă 2185; — cruzi 
2143; — de-ăi acri 2143; — de-ăi albi 
2185; — de-ăi mănunți 2142; — de- 
ăi negri 2185; - de masă 2185; — 
loviți 2142; — măi slabi 2142; — 
mărunți 2142; — meiți 2142; — mici 
2141, 2142; — necopți 2143; — negri 
2185; — păliți 2143; — pedepsiți 
2143; ~ rari (în/la boambe/scârcel) 
2142; - răi 2142; - rdza/z 2142; - 
roșii 2185; — slabi 2142; — sterpi (de 
boambe) 2142; — stricați (de ploi/de 
rușeață) 2142; — tămâioși 2185; — 
vărateci 2398; — văratici 2398; — 
vătămați (de ploi) 2142; — verzi 
2143; — zărzăloși 2142; —i ăi dintâi 
2129; v. cadă, coace, coadă, da, 
începe, mașină, moară, morișeă, 
pârgui, popistra, popistri, prinde, 
rol, scălan, scârcel, vrej;

struguri [pl], v. strugure;
strung 2478, 2528; - de mână 2478; - 

de rotărie 2478; v. ciz/iz, daltă, 
vișeu; strug 2478; s/ruzigă 2478; v. 
cuțit, vișeu;

strungar 2331; 
strungă 2293, 2400; v. par; 
strungă, v. strung;
strungăreață 2338,2339, 2340, 2347; - 

de muls 2340; v. afă, ureche;
strungui (a 2101; de ~t, v. daltă, 

vișeu;
strunji (a ~); de ~t, v. cuțit, daltă;
struși (a ~); ~ un stup 2223; zdruși (a 

->2223;
stup 2187, 2195, 2196, 2213, 2219, 

2221, 2226; — nou 2228; ~ tânăr 
2228v. casă, căsuță, curăța, curăți, 
cuțit, desființa, distruge, ladă, loc, 
miere, oglindă, omorâ, prăpădi, 
struși, tărsitură, vatră, vârf;

stupar 2136,2197;
stupărie 2190; - dă văiugă 2191; zn - 

2191; v. față, grădină, livadă;
stupărină 2190;
stupină 2190, 2191, 2196; v. oglindă, 

vatră;
subsuoară, v. teglici; "subsuori [pl.] 

2138;
subsuor, v. răzuș;
subsuori [pi.]» v- subsuoară; 
subțire 2091, 2185;

suc 2204, 2375; - de miere 2219; - 
dulce 2204;

sucală 2103, 2503; socală 2503: - de 
burghii 2503; — de sfredelit 2503; — 
de găurit 2503;

sucalăș 2503; 
suchișeană 2185;
suci (a -> 2050, 2053, 2084, 2181, 

2271; v. piatră;
sucit 2378;
sucitor 2053, 2057; 
sufulca fa 2270, 2271; 
sufulcată 2377; — Za Zâna 2377; 
szzge (a ~) 2200;
sul 2092, 2161, 2252, 2271, 2274, 

2420, 2468; -z/Z de la stavilă 2408; 
v. bât, bâtă, pune, trage;

sulă 2310; 
suloi 2445;
suptrage (a ~) 2202; 
supținut 2228;
supțiori [pl.] 2138; 
supțire 2364;
sură 2302;
surcel 2268; — de la brăgle 2258; 
suripa (a «se» ~) 2402;
sus 2024, 2086, 2179, 2192, 2330, 

2347; de ~, v. colac, piatră;
sustrage (a 2374; 
susținătoare; susținători de căș 2432; 
susținător; ~pentru roți 2481;
sută 2177; de-o — de ani 2185; v. șută; 
suveică 2265, 2506;
svânta (ase~> 2512; 
sveter 2373;

Ș

șablon 2517, 2523; — mare 2512; — nzic 
2543;

șacs, v. sacs;
șaf2176, 2343; — din doage 2343; 
șaflu, v. șafru;
șafru 2176; șafiu 2176;
șajțing 2504; 
șaibă 2103, 2448;
șanț 2019,2184,2469,2470; 
șaphobâl 2493;
japZe 2133, 2215;
^ara/2085;
¿■ară 2302;
șase 2133,2212;
șăitău 2141, 2161, 2177, 2179, 2180, 

2181, 2430, 2481, 2484, 2492, 2495. 
2503. 2504, 2507; - de încleit 2504; 
— de lemn 2504; — de masă 2504; — 
de mână 2504; — de roți 2481;— de 
tișlărai 2504; - de Ușier 2507; V. 
gard, margine, masă, viță;

șălitru 2329; 
șăraf, v. șraf; 
șăran 2500;
șărămpău 2469;
șârof 2123; șârup 2128; 
șârof, v. șraf ;
șârup, v. șârof; 
șchipia (a ~) 2025; 
școapaț, v. scopăț; 
școarță, v. scoarță; 
școpat, v. scopăț; 
școpăț, v. scopăț; 
școpâs, v. scopăț; 
școpi (a ~), v. scopi; 
școpi (a ~), v. scopi; 
șcripați, v. scripeți; 
șcripeți, v. scripeți;
ședea (a ~) 2185; de șezut, v. scândură,- 

toblă;
șef; ~ de brigadă 2098;
șele [pl.] 2158; 
șerbet 2200,2219; 
șes, v. loc; șest, v. pământ; 
șest, v. șes;
șfolțui (a ~); de ~t 2505;
;iM2138;
șilăr 2185; ~ alb/roșu 2185; șilăre [pl.] 

2185; șilări [pl.] 2185;
șilăre [pl.], v. șilăr; 
șilări [pl.], v. șilăr, 
șimiteu 2513;
șindilă, v. cu/ir,

șindră, v. cuțit;
Șipcă 2192,2192,2258;
șipculiță 2192;
șireghe 2413;
șirui (a'-); de —t, v. plug;
șlaijăr 2103;
șlean 2321; — de lemne 2321;
șlict 2505;
șlițhoblu 2505;
șmag 2169; ~ a/de pâșcav 2169; — 

neplăcut 2169; ~ pd^câv 2169; v. 
a\ea; șmagă 2169; v. avea; șmec 
2169; smag 2169; — rău 2169; v. 
a\'ea; smoc 2169, v. avea; smagă 
2169; zmag 2169; zmeag 2169; 
zmagă 2169;

șmagă, v. șmag;
șmec, v. ¿mag;
șnaidais 2528; șnaidaizân 2528; 
șnaidaizân, v. șnaidais;
șnaităg, v. șnaițaig;
șnaițag, v. șnaițaig;
șnaițaig 2528; șnaițag 2528; șnaităg 

2528; șnarfaic 2528;
șnarțaic, v. șnaițaig; 
șnedeizlu 2528;
șoală; ~ întoarsă 2200;
șofei 2175-2177, 2184, 2343; - de 

brânză 2343; — mare 2367; șufei 
2116; șofei 2182; șofer 2096, 2182; 
șofiu 2176, 2177; — de lemn 2177;

șofei, v. șofei;
șofer, v. șofei; 
șofiu, v. șofei;
șol 2339, 2340; v. ață;
șolă 2339,2340;
șomoiag, v. ^omoiog;
șomoiog 2524; șontoiag 2524; ciomoiog 

2524;
șoncar 2135;
șopru 2190,2191;
șorof, v. șraf; 
șorop, v. șraf;
șorub, v. șurub;
șpalir 2135; v. loză; șpălir 2135; — de 

vie 2135; v. loză;
șpancă, v. spancă;
șpanclom; ~ de strâns 2504; 
șpangă, v. spancă;
șpaniolă 2185;
șpălir, v. șpalir;
șperc 2165;
^ii2078;
șpiț 23Q7, 2312, 2316, 2466; - măi 

mare 2316; —de scos 2316;
șpiță, n. spiță; 
șpițiu, v. tăiată;
șpițuit 2316; 
șpogod 215Q;
șpoier 2030; 
șporn 2402;
șprait 2499;
șpreț, v. șpriț;
șpriț 2050, 2158; șpreț 2158; - de 

șprițuit via 2158; — de stropit via 
2158; ~ de pentru vie 2158;

șprițui (a «se» 2156, 2158,2174; de 
~t, v. pompă, șpriț;

șraf ’2442, 2455; ~ de cleit 2504; șăraf 
2504; șorof 21^1, 2430, 2504, 2528; 
șorop 2504; șârof, v. mașină; șraiîf 
2467,2528; v. cheie, tăietor;

șrauf, v. șraf;
șraufștoc, v. șravfigăr; 
șraufțving, v. șravfigăr;
șravțigăr 2504; șraufțving 2504; 

șraufștoc 2504;
jro/2084,2085;
șrojvit 2085;
șteangă 2151, 2446;
ștează 2258;
ștendălă, v. ștendăr;
ștendăr 2176, 2177, 2449; ștendără 

2175-2177,2184; ștendălă 2177;
ști (a «se» ~) 2053, 2067, 2086, 2095, 

2135, 2159, 2201, 2205, 2210,2215, 
2303 2329, 2353, 2354, 2366;

2374;
știomp 2125, 2321, 2407, 2413, 2434, 

2446, 2458; știump 2321, 2407, 
2413;

știră 2294; 
știrbă 2438;
știrbi (a «se» ~) 2438; 
știubei 2188;
știump, v. lemn, știomp; 
știump, v. știomp;
știup 2472;
^toc2423; 
ștocam 2466;
ștop 2179,2180; 
ștopăr, v. ștoper; 
ștoper 2093; ștopăr 2093; 
ștreang 2339;
ștric 2264;
ștrimfi [pl.] 2374; 
șube [pl.] 2263;
șubi [pl.] 2373; v. pâr, 
șufei, v. șofei;
șuiată 2315; v. ureche; 
șuietură 2315;
șupă 2190, 2191; 
șupelniță 2417;
șupiță; ~ groasă 2362;
șurub 2504; ~ de lemn 2504; — de 

strâns 2504; — de cleit 2504; ~ de 
prins 2504; ~pentru de strâns 2504; 
șorub; ~ de lemn 2504;

șurub, v. verigă;
șuștar 2134;
șut 2386; v. berbece; 
șută 2387; sută 2387;
șvaițără 2302;

T

tablă 2075,2177; 
taclvais, v. țaclăvais;
taier 2199, 2200; tăier 2103, 2141, 

2199, 2200; tier 2200; tiner 2253, 
2256,2345;

talere 21Q3 ;
talmăj-balmăj, v. talmoș-balmoș; 
talmăș-balmăș, v. talmoș-balmoș; 
talmoș-balmoș 2351; talmăș-balmăș 

2351; talmăj-balmăj 2351; almăj- 
balmăf 2351;

talpă 2078, 2080, 2103, 2242, 2251, 
2253, 2263, 2423-2425; 2435; - de 
la rășchitor 2242; ~ la plug 2080; — 
lungă 2080; ~ scurtă 2080; talpa de 
la cap 2080; talpa de la plug 2080; 
talpa la război 2251; iaZpa lu război 
2251; talpa mică 2080; talpa plu
gului 2080; talpa râșchitorului/ răș- 
chitorului 2242; tălpile războiului 
2251; tălpile de la război 2251;

taman 2177; 
țarcă 2302;
tare 2185,v. brânză, lână, lemn, par, 

răchie, vin;
targa 2330,2518; ~ de lătezi 2513; 
tarla 2010;
tavă 2184, 2199,2200; 
tăbăci (a '•'j 2530; Za tăbăcit 2530; 
tăbăcită, v. lână;
tăciunat 2030; 
tăciune 2030; 
tădeuna 2174; 
tăfăragă 2344; 
tăgărifă 2086; 
tăgărtă 2086; 
tăglici, v. teglici; 
tăgliș, v. teglici;
tăia (a 2067, 2077, 2078, 2132, 

2137,2148,2150, 2159,2165, 2094, 
2496; — cu salițin 2165; — loza 
2137,2303,2307, 2314, 2349, 2350, 
2367; ~ musteții (de la butuc) 2148; 
~ mustețile (la vie) 2148; ~ rădă- 
cinile (lacome/solare) 2148; — vza 
2137; — trântorii 2221; de v. che
ie, ciocan, cuțit, fier, foarfece, loză, 
mașină, șurub;

tăiat 2315, 2351; - de din jos 2307; - 
din ureche 2314; — din vâif 2314; ~ 
din vârv 2314; — drept 2315; — în 
lung 2316; — zn pârcu 2316; — teșit 
2315; — vărul urechii 2314; — vârvul 
în lung 2315; — vârvul urechii 2314; 
v. butoară, caș, vârf.



tăiată 2312, 2314, 2385; ~ rotund 
2311; ~ urechea 2312; * șpițiu 
2315; v. butoarâ, potricală;

tăier, v. taier; 
tăietoare 2521. 2532; 
tăietor 2521, 2528; - de curățat 2521;

~ de copite 2521; ~ de retezat 
fagurii 2225; ~ pentru cvint 2528; 
—ui de șorofuri 2528;

tăietură [4 sil.] 2276. 2469, 2501, 2307. 
2312, 2314, 2317; ~ la btitoară 
2317; ~ în ureche 2311; în vârv 
2314; v. but oară; tăitură [3 sil.] 
2312;

tăiș 2066, 2067, 2077, 2307; ~ la coasă 
2066; -ul coasei 2066; -ul ei întreg 
2067; —ful) la de la coasă 2066; -ul 
plugului 2075; v. dos; tâiuș 2066;

tăitură, v. tăietură; 
tăiței [pi ] 2053, 2363; 
tălemea, v. telemea; 
tălemeauâ, v. telemeaua; 
tălimea, v. telemea; 
tăliș, v. teglici; 
tălpea 2263; 
tălpel 2263; 
tălpete 2251, 2263; 
tălpeț 2263; 
tălpig 2263; 
tălpigă 2263; 
tălpi țar 2263;
tălpiță 2242, 2263; v. călca; 
tălpoi 2251;
tămâie 2185; v. mirosfi); 
tămâioară 2170, 2185; 
tămâioasă 2185;

[pl] 2185; v. strugure; 
tămâiță 2185;
lărâțar 2065; 
tărâță 2249, 2530;
târâie [pl.]; ~ acre 2365;
tărcată 2302;
tărțiu 2290; târțiu. 2290; târziu 2290, 

2372, 2397,2399;
tăștoc 2407; 
tășvăliș 2092; 
tăt, v. tot;
tătar 2038; v.fir, mătură, perie, sămân

ță, spic;
tătarcă 2038; 
tătă 2355, 2362; 
tătă, v. toată; 
tău 2025;
tăvălic, v. tăvălug; 
tăvălice 2468; 
tăvălig, v. tăvălug; 
tăvăliug, v. tăvălug; 
tăvăluc, v. tăvălug;
tăvălug 2092; tăvăluc 2092; tăvăliug 

2092; tăvălig 2092; tăvălic 2092;
tăvig 2424;
tâlcăvă, v. târcăvă;
tânăr 2129, 2138, 2310; tinăr 2290; v. 

albină, lăstar, loză, pidet, roi, stup, 
viță;

tăngă 2068;
tângui (a se —) 2298; 
tânjală 2090, 2127; v. aii, lanț, zălar; 
tânjăluță 2086;
târcăvă 2377, 2380; ~ de lână 2380; 

tâlcăvă 2377,2380; târcovă 2380;
târceac, v. vârv; 
târcovă, v. târcăvă; 
tărfoi, v. trifoi; 
târlă 2330; 
tâm 2158;
târsitură; — prăntru stupi 2196; 
tărțiu, v. tărțiu;
târziu 2185; v. tărțiu; 
te(i)oasă 2379, 2381; v. lână;
teacă 2024;
teasc 2161, 2184, 2349; v.fund, gard, 

masă;
teeslă 2521;
te gări fă 2086;
teglici 2532; tăglici 2532; ~ de mână 

2531; tâgliș 2532; ~ subsuoară 
2532; tăliș 2531; tigliș 2532; - de 
mână 2531;

tei 2150,2185,2524,2339, v. baier;

tejghea(uă) 2484, 2507; tezgă 2484, 
2507; dijghea 2507;

telemea 2347, 2367; ~ zdrumicatâ 
2367; tălemea 2367; tălimea, v. 
brânză; teremea 2367; tUimea 2367; 
v. brânză; telemeauă 2367; 
tălemeauâ 2367; tenteieauă 2367;

telemeauă, v. telemea; 
temeleauâ, v. telemea; 
tencui (a —); de —t, v. cuțit;
tendelă 2358; tenderă 2331,2358; 
tenderă, v. tendelă;
tengheriță 2103; 
teorie 2067; 
teremea, v. telemea; 
terțar, v. roi;
teslă 2182, 2493, 2494, 2510, 2512, 

2513; ~ de Jălțuit 2512; ~ de lemn 
2512. 2513; ~ mare 2512; ~ mică 
2513; teșlă 2513; tezlă 2510, 2512;

tesltii (a —) 2512;
teșit 2315; v. ciul, tăiat;
teșită 2315; ~ până la gaură 2317; v. 

ureche;
ieșitură 2307,2311, 2312, v. gaură; 
teșlă, v. teslă;
tezgă, v. tejghea; 
tic; — de plug 2078; 
ticărou 2271;
tifon 2363;
tigaie 2200, 2333, 2351, 2358, 2401; ~ 

de fier 2333; ~ de fiert 2358;
tigare 2086; tingare 2086; 
tigăniță, v. tigăriță;
tigăriță 2086; tigăniță 2086; 
tighinea 2515;
tigliș, v. teglici; 
tilllM;
tiligare 2086; 
tiligăriță 2086;
tilimea, v. telemea;
timp 2021, 2215, 2229, 2397, 2398; 

de toamnă 2399; —ul sapei 2148; 
timpuri [pl.]; pe — 2323;

timpuri [pl.], v. timp; 
timpurie, v. roză; 
timpuriu 2398; v. roi; 
tinăr, v. tânăr; 
tincui (a —) 2209; 
tindă 2461; 
tiner, v. taier;
tineret 2213; 
tingală 2086;
tingare, v. tigare;
tioc 2340. 2347,2363; 
tipar 2523;
tir 2351; 
tiraspolă 2144; 
tiri... tiri 2290: 
tișlărai, v. masă, șăitău;
tișlărie, v. masă; 
tișler, v. masă, șăitău;
titirez 2454; chichirez 2454;
tivig 2332,2333; ~ cu lanț 2331; ~id de 

la căldare 2331;
toamna, v. toamnă;
toamnă 2399; ~ lungă 2399; pe — 2399;'* 

v. brânză, mere, timp, varză; toamna 
2399;

toarce (a ~) 2373; de tors, v.fus;
toartă 2176, 2338, 2343; ~ de ață 

2339;
toată 2199, 2206, 2223; tătă 2223; 

toate [pl.] 2087; totă 2302; tote [pl.] 
2185, 2293, 2382;

toate [pl.], v. toată;
toblă 2257, 2412, 2426, 2402; ~ de 

ceară 2218; ~ de război 2257; ~ de 
șezut 2257; ~ din față 2257; toblele 
de la război 2257;

toca (a de -t, v. mașină; 
tocăni (a —) 2103;
toci (a —) 2164,2165; 
tocit 2164;
todera (a~) 2159; 
tohoc 2065;
tolcer 2177,2184, 2200; torcer 2184; 
toldâi (a —) 2090;
toldău 2084, 2085, 2091, 2123, 2128, 

2422, 2423; v. carâmb;
tomna (a —) 2399;

tomnat 2399;
tomnatec, v. tomnatic;
tomnatic 2399; v. june, loc, mânz, măr, 

mere, miel, vițel; tomnatec 2399; v. 
vițel;

tomnatică, v. oaie, poame, varză; 
topită; v. ceară;
topolea 2403;
topor 2016,2151,2497;
topor aș 2493;
tor 2065;
torcătoare 2237 
torcer, v. tolcer;
torinâ 2065;
tot 2010,2019,2024,2048, 2073,2078, 

2080, 2093, 2101, 2137; 2208,2210,
• 2213, 2223, 2228, 2229, 2286, 2347, 

2356, 2362, 2382, 2384; '-una 2038; 
tăt 2067, 2087,2101; de ~ 2010;

totă, v. toată;
tote [pl.], v. toată;
totuna 2038;
tovar 2462; ~ de saci 2463;
toxicație 2198;
tractor 2093,2094;
tractorist 2093,2096;
trage (a ~) 2072, 2090, 2132, 2164, 

2177, 2200, 2373, 2376, 2399; ~ pe 
sul 2250; v. scaun; de tras, v. ac, 
scândură;

traglă 2518; 
trailă 2518;
trai por 2503;
traistă 2462; trăști [pl.] 2249;
tras, v. vin;
trașcă 2095; 
traversă 2435;
trăgare 2086; 
trăgătoare 2492;
trăști [pl.], v. traistă;
trămura (a —) 2198; 
trândată, V. lână;
trândă 2373;
trânti (a —); de —t, v. bât;
trântor 2221; v. celulă, curăța, izgoni, 

omora, tăia; trăntur 2221; v. omorâ;
trântoreamâ 2221;
trântori (a ~) 2221;
trăntur, v. trântor;
treaptă 2433;
trebui (a 2128, 2132, 2137, 2156, 

2353,2293, 2377;
trecută, v. iadă;
trei 2014, 2073, 2092, 2129, 2132- 

2135, 2139, 2212, 2298, 2323, 2332, 
2353; de ~ ori 2228, 2229; a0) ~lea 
2228, 2229, 2284; v. strâmior, tri 
2038; v. an, berbec, berbecuț, firez, 
îngropa, loză, roi;

treiera (a —); de —t, v. mașină; 
treilea; a(l) v. trei;
treisprezece; al ~lea 2048; 
treiunghiuri 2519;
trepied 2331;
treporă 2503; 
treptar, v. dreptar; 
trestă, v. trestie;
trestie, v. bât; treste, țeavă; trestă 2038; 
tii; v. trei;
trifoi 2065, 2094, 2397; iâr/oi 2063; v. 

par,
trior 2050;
tripeț 2130;
tritălă 2085;
triunghi 2307, 2316;
troacă 2177, 2200, 2347; troacă 2416, 

2418, 2453; v. roată;
troc 2\77, 2347;
trocăriță 2264;
trochiță 2453; 
tromb, v. trompă;
trombă, v. trompă;
trompă 2202; tromb 2202; trombă 

2202,2203;
trunghiular 2502, 2519;
trup; —ui plugului 2087;
trupiță 2080, 2087; ~ lungă 2080; 

trupița plugidui 2087; trtipița 
completă 2087;

tuci 2358;
z///a 2021;

tulaț, v. tulăț; LJX
tulăț 2103, 2422; tulaț 2\Q3;
tulbină 2409; ~ de fier 2414; v. moară; 
tulbur, v. tulbure;
tulbura (a «se» —) 2166;
tulbure 2166; tulbur 2166; v. must; 
tuldui (a ~) 2090;
tuleu 2524; ~ gol 2024; v. braț, cupă, 

pui, snop; tulei 2062,2397; v. pui;
tulpină 2080; ~ veche 2135;
tuluj, v. braț;
tunde (a -) 2159, 2372; de tuns, v. 

foarfece;
turbat, x.face;
turbura (a «se» —) 2166;
rurcanâ 2377, 2379, 2380, 2381; - 

bifată 2379;
turna (a —) 2165; ~ musr preste vin

2165;
turnat 2200;
turtă 2216, 2218; — de ceară 2218; 
tuschie 2270, 2467, 2468; ciuscă 2467;

ciuschie 2467, 2468;

T
țaclăvais 2185; țaclâvais 2185; (acle- 

va is 2185; țaclivais 2185; taclvais 
2185;

țaclâvais, v. țaclăvais; 
țaclevais, v. țaclăvais; 
țaclivais, v. țaclăvais;
țagră 2331, 2332, 2518; -de fier 2331; 
țap 2019, 2286; ~ Je iaj an 2286;
țară; țara închisă 2010;
țarină 2010, 2399; în - 2010; pe - 

2010; țarnă 2010;
țamă, v. țarină;
țăgăretă 2086;
țăgui 2286;
țălindăr, v. țilindăr;
țăpoi 2062;
țără; o —, v. țâră;
țăruș 2063, 2149, 2151, 2321; ~ ¿e/îer 

2151;
țămpor 2223, 2270\ 2271; v. bât, floare, 

pune, țâmpur 2174;
țâmporeauă 2270;
țămpori (a —) 2169, 2223; țimpori (a —) 

2182;
țămporit 2174;
țâmpur, v. țâmpor;
țântrăbur; — mic 2483;
țâră (o -) 2274, 2302, 2314, 2345; v. 

semn, brânză; țără; o —2024;
țârcavă, v. țârcăvă;
țârcălan 2491;
țârcăvă 2377, 2380; țârcavă 2377;
țâri că 2367;
țâță 2184, 2208, 2215; - de mamă 

2208; - de matcă 2208; iâta caprii 
2185; țâța oii 2185; țâța vacii 2185;

țâțână; — dă murnână 2208;
țeap, v. țeapă;
țeapă 2063, 2133, 2134, 2136, 2151, 

2407, 2413,2447; țeap 2136;
țeaxâ 2093, 2184, 2422, 2423, 2457, - 

de treste 2270;
țelină 2010, 2010;
/epu^2151;
țesală 2512;
țese (a —) 2274; de/la țesut 2274,2374; 
țicura (a —) 2162;
țigaie 2377-2380, 2382; - albă 2302; - 

neagră 2302;
țigan 2351;
țigană 2379, 2380, 2401;
țigancă 2302, 2382;
țigară 2377, 23S0; țigare 2302, 2377, 

2378, 23S0, 2382, 2401; - albă 
2302;

țigare, v. țigară;
țilindăr 2050; țălindăr 2050;
țilindrui (a —) 2050;
țimpori (a —), v. țămpori;
ține (a «se» -) 2067, 2068, 2073, 2080, 

2081, 2085, 2158, 2184, 2196, 2332, 
2333, 2340, 2353, 2356, 2367, 2368, 
2372, 2399; - minte 2012; - pe loc 
2165; v. vergea;

țintă 2467, 2505;



LX i‘Pa (a se ~) 2077; — chica afară 2025; 
țircli, v. țirclu;
țirclu 2491; țircli 2491; circăl 2491; 

circlu 2491; circile 2491;
țiroc 2038; ciroc 2038;
/iu 2151;
țoală 2332; 
țucur 2220; 
țug 2084;
țurcană 2302, 2378, 2379, 2380, 2381, 

2401; ~ albă 2302; ~ de lână 2377, 
2380; ~ neagră 2302; ci urcau ă 
2378, 2379,2401;

[urcă 2379;
Mură 2302,2379;
[vinglăr 2504;

u
u, v. scâlbă; 
ublă, v. hubel; 
ublu, v. hubel; 
ublubanc 2507; 
ublubanc, v. hobălbanc; 
uda (a —) 2340; ¿Ze ~t, v. foștomoc; 
udeală 2323;
udi (a ~) 2065, 2272, 2276;
ug/u, v. hubel; 
uglui fa 2511;
uiagă 2200, 2350, 2367;
ujog 2524; 
ulcică 2200; 
uleie 2187;
ultoaie 2185; v. negru, rădăcină', 
ultoi 2185; v. cap, rădăcină', 
ultoiți [pi.] 2185;
ultuită, v. vie;
uluc 2347,2407,2457; v. pod',
umăr 2103, 2125, 2252, 2333; -ul 

buciumului 2101; -ul de la proțap 
2112; umere 2103; umer 2103; ~zzZ 
de la buciume 2101; v. daltă',

umbla (a ~) 2195; îmbla (a -); - des 
2195,2376; ~ bine 2195;

umbră 2324;
umer, v. umăr',
umeraș 2103;
umere, v. umăr; 
umflat 2139; 
umflătură 2102; 
umple (a -) 2202; 
un 2133,2135; 
una 2138, 2195, 2356; v.fi; 
undeva 2197, 2400;
wige fa ~ ) 2248; ~ spala 2248; ~ cu 

ceară 2248; - cu seu 2248; ~ cu 
săpun 2248; ~ cu sopun 2248;

unghie, v. cuțit;
ungurește; pe — 2503;
unii [pl.], v. unu;
uns 2344;
unsoare 2426;
unsuc, v. usuc;
unt 2354, 2355; v. putină;
untărțiu, v. întărțiu;
unu 2021, 2134; unu; - aprilie 2010; ~ 

mai 2010; v. mie; unii [pl.] 2092 
2030,2132,2144;

urăznzc, v. ureznic;
wrăă 2349, 2362; ~ măruntă 2362, 

2364; -prinsă 2362; urda de la fund 
2362; v. ches, chesui, măsai, săcuieț; 
hurdă 2349, v. săcuieț;

urdina (a -) 2195, 2198; ~ mult 2195; 
urdinară, V. lână;
urdinară; v. ceară;
urdinarie 2\98; 
urdinat 2198;
urdineală 2198; 
urdiniș 2195, 2221; v. vatră; 
urdinuș 2194;
ureche 2128, 2175, 2176, 2177, 2201, 

2306, 2307, 2309, 2310-2312, 2317’, 
2338, 2385; ~ crăpată 2307; ~ 
crestată 2316; ~ curtată 2314; ~ de 
cureaua 2339; ~ de la găleată 2338; 
~ de la strungăreață 2338; ~ de la 
vadră 2338; ~ inbuturită 2308; ~ Za 
găleată 2338; ~ rătunsă 2314; ~ 
șuiată 2315;~ teșită 2311, 2314; ~a 
găleții 2338; cu - mică 2385; cu - 

scurtă 2385; urechile la brâgle 
2256; v. briboi, butoară, buturită, 
cioantă, ciul, ciulă, ciulă, ciulată, 
daltă, furcă, oaie, rătuns, retezat, 
săbia, scos, scrijelat, tăiat, tăiată, 
tăietură;

urelnici 2276;
ureznec, V. ureznic;
ureznic 2276; ureznec 2276; urăznic 

2276; orăznic 2276;
urlau 2471;
urmă 2065; din/dela v. dric, fir; pe — 

2097, 2210, 2363;
urmări [pl.] 2374; 
urmături [pl.] 2374; 
uroi 2471; ~ stricat 2471; urui 2471; 
ursuc, v. usuc;
ursuca (a se —), v. usca;
urui, v. uroi;
uruială 2471; 
uruioc 2276; urioc 2276; ariochi 2276; 
urzeală 2373, 2374;
urzi (a -) 2250; 
urzoi, v. rost; 
usâc, v. usuc;
usca (a «se» -) 2063, 2144, 2332, 

2349, 2350, 2353; pentru —t, v. par; 
ursuca (a se —) 2353;

uscat, v. corzi, loză, pășunat, vie, viță; 
uscată, v. brânză;
uscătură 2137;
ustui (a «se» —) 2353; 
usturoaie, v. brânză;
usuc 2206, 2375; ~uZ dupe lână 2375; 

ursar 2375; unsuc, -ul oilor 2375; 
usăr 2375;

usucoasă 2375;
urinei (a —), v. otinci;
uțet, v. oțet;

V
vacă 2089, 2354, 2397; v. lapte, țâță; 
vadră 2175, 2177, 2230, 2338; ~ 

zămălțuită 2175; v. baier, baieră, 
ureche;

vale; de la — 2242; Za — 2223; v. piatră; 
valț 2092; valțuri [pl.] 2161;
valțuri [pl.], v. valț;
vană 2\77;
var 2157; v. zeamă;
vara, v. vară;
vară 2398; cu vara 2398; de ~ 2398; v. 

brânză, măr; vara 2174, 2191;
varga 2068, 2086; varga coasei 2068; 

veargă 2068;
varoș 2302;
varoșă 2302,2383;
varză; - de toamnă 2399; ~ tomnatică 

2399; ~ văratecă 2398;
vas 2169, 2174-2177, 2182, 2184, 

2199, 2200, 2219, 2343, 2347, 2358, 
2367; ~ cu ciuperci 2169; ~ ăe 
brânză 2343; ~ de dogi 2176; ~ de 
închegat (lapte) 2343; ~ de lapte 
2343; ~ înfundat 2177; v. avea, cep, 
prinde, mezdreală, miros, mucoare, 
piatră;

vasărvag 2519;
vatră 2057, 2196, 2330; vatra stupinii 

2190, 2196; vatra stupului 2196; 
vatra urdinișului 2196;

vatriță 2270;
vaună 2420; v. cruce;
văgaș 2440;
văita (a «se» ~) 2298; 
văfagă; v. stupărie; 
vă/ăior 2199;
vălăiuț 2199;
vălău 2184, 2199, 2200, 2347, 2409, 

2457, 2459, 2460; 2469; ~ de lemn 
2199; ~ /a Jantână 2199; ~ mic 2199; 
v. adăpător, ciocan, fiind, gros, 
jgheab; lăture, margină, perete; pod, 
stâlp;

vălăuț 2\99;
vălăuță 2199,2200;
văling 2184; ~ mare 2177;
i ă/og 2048;

vălug 2092; 
văpseală 2533;
vopseaua, v. vopsea; 
văpsi (a ~); de ~t, v. zeamă; 
vara (a —) 2398; la ~ 2398; 
vărat2399;
văratec, v. văratic;
văratecă, v. văratică;
văratic 2398; v. cireș, crâmpei, crum- 

peri, fân, loc, măr, pere, poame, 
prun, struguri, vițel, văratec 2398; v. 
măr, prune, struguri;

văratică 2398, v. varză, vie; văratecă 
2398;

vărui (a de ~t, v. perie; 
văsărici 2460;
vase, v. voscă; 
văspari [pl.] 2185; 
văsuit 2169;
vătau 2292; 
vătămați [pl.], v. strugure; 
vătrai 2524;
vătrânece 2050;
vătui 2286,2286, 2287; 
vătuie 2288;
vâjoi 2417; ~z/Z apei 2417; 
vână; vâna coasei 2068; 
vânăt 2376;
vânătă 2302; v. lipovară, piatră;
vânt, v. cita-;
vântura (a ~) 2050; de ~t 2050; v. ciur, 

mașină, moară;
vânturat 2050;
vâr, v. vârf,
vârf 2314; —ul la cristaș 2048; —ul 

retezat 2314; ~ul tăiat 2314; văr 
2159, v. furcă, rătuns, scurtată, 
tăiat-, vârv 2048, 2159, 2225, 2314, 
2327; ~u/ Za anglicei 2056; ~ la 
plătită 2048; ~ul de la vie 2159; ~uZ 
perciții 2048; ~td stupului 2048; ~ztZ 
tăiat 2314; —ui tărceacului 2048; v. 
cioncată, cruce, furcă, scos, tăiat, 
tăietură, snop;

vârtej 24\4;
vârv, v. vârf, 
vâsle 2057; 
veargă, v. varga; 
veașcă 2456;
veche 2368; v. brânză;
vechi, v. ascuți, curpin, fire, lăstar, 

loză, ramuri, tulpină, vie;
vecim 2368;
verfea fa «se» -) 2010, 2025, 2094, 

2095, 2031, 2048, 2080, 2086, 2144, 
2161,2182;

vendais 2523; vendaiză 2528; vendai- 
zăn 2523;

vendaiză, v. vendais; 
vendaizăn, v. vendais; 
veni (a -) 2128, 2137, 2144, 2156, 

2174, 2182, 2185, 2195, 2212, 2315, 
2351,2399, 2401; v. an;

venită 2197;
verde 2024; v. loză, zer; 
verzZoi [pl.] 2185,2302;
vergeafuă) 2068; 2268, 2270, 2524; ~ 

de fier 2259;varga coasei 2068; var
ga de de la coasă 2068; varga lui 
coasă 2068; vergeauă 2068, 2081; 
vergeaua coasei 2068; ~ua care ține 
coarnele 2081; —ua de la coarne 
2081;

verigă 2151, 2182, 2422, 2444, 2070, 
verigă 2084, 2091, 2102; ~ cu șurub 
2085; — lată 2103; veriga a lată 
2103; veriga coasii 2070; veriga 
mare 2103; veriga mică 2103;

vermorel 2158;
verzi [pl.] 2143; v. strugure; 

ve;ig2310; 
viață, v. lua; 
videi 2185; 
vidră 2499;
vie 2129, 2133, 2134, 2136-2138, 2144, 

2148, 2151; 2152, 2159; — aguridă 
2130; - albă 2185; - altoi 2185; - 
americană 2130; ~ bună 2130; * ca 
busâiocul; - de-a albă 2130; - de-a 
lui Noe 2130; ~ rfe-a sălbatică 2130; 
~ delivară 2185; ~ (măi) bătrână 
2135; ~ neagră 2185; — nealtoită 
2130, ~ oltaita 2130; — oltoaie 
2130; ~ oltoită 2130; ~ păsărească 
2142; ~ rară la boambe 2142; ~ 
sădită 2134; — sârbatică 2130; — 
simplă 2130; ~ ultuită 2130; ~ 
uscată 2137; ~ văratică 2185; — 
veche 2135; ~ sălbatică 2130; via 
bătrână 2185; v. ascuți, boitășit, 
cap, ciontă, coardă, copci, curăța, 
da, dezgoli, dezgropa, fier fir, foar
fece, împăra, împuia, începe, îngro
pa, joardă, lăstar, lega, loză, mană, 
nod, par, pârgui, prășui, ramură, re
teza, regină, rodi, săpa(t), săpătură, 
scopi, sfredel, șpălir, șpriț, tăia, 
uscături, vârf, viță, zeamă;

vierme 2210, 2211, 2212, 2353, 2376; 
~ de albină. 2210; ~ micuț 2210;

viermișor 2210; 
viermulete 2210; 
viermuleț 2210, 2212,2213; 
viermuș 2210;
vin 2164, 2169, 2174, 2177, 2181, 

2184; - abțugidt 2164; - acru 2166; 
~ aZ gata 2164; ~ aZes 2164; — amar 
2170; — bun (de beut) 2164; ~ curat 
2164; — curățat din drojdie 2164; - 
de masă 2185; de miere (de albini) 
2219; — de sub voscă. 2164; — din 
miere 2219; - dulce 2165; - lim
pede 2164; - oprit 2165; - pâșcăv 
2166; -pelin 2170; - picurat 2162; 
~ stricat 2166, 2169; ~ tare 2164; ~ 
tras (de pe drojdie) 2164; ~uZ al 
dintâi 2164; v. chimeșă, drojdie, 
fiice, fierbe, floare, îmbina, îngroșa, 
lacrimă, mamă, mușlic, opri, piatră, 
strica, turna, zămalț;

vincăl, v. vinclu;
vinci 2503;
vinclă; — pieziș 2192;
vinclu 2502, 2519; vinglu 2502, 2519; 

vincăl 2502, 2519; vingăl 2502, 
2519; vingă 2502, 2519; vinglă 
2502, 2511, 2519; vinglăr 2502; v. 
vi^ru;

vinde (a-)22\7, 2303; 
vineri; Vinerea Mare 2223; 
vingă, v. vinclu;
vingăl, v. vinclu; 
vinglăr, v. vinclu; 
vinglu, v. vinclu;
vinglui (a -); de ~t, v. laț; 
vir 2417;
viroșă 2381;
vișeu 2479, 2483, 2521; — de strung 

2479; — de strunguit 2479; ~ fn 
vinclu 2483; ~ pentru strung 2479; 
—pentru strungă 2479;

vf^Zăzturâ 2101;
vită 2010, 2210, 2211, 2223, 2397, 

2400; v. polen;
viță 2133, 2134, 2136, 2137, 2138; ~ 

americană 2130; — de cep 2136; — 
nouă 2134; ~ sălbatecă 2130; ~ 
sălbatică 2130; ~ sărbatică 2130; — 
tânără 2138; vițe bătrâne 2135; vițe 
de rod 2133; vițe de vie 2133; vițe 
uscate 2137; v. coardă, foarfece, 
lega;

vițel; — tomnatec 2399; — tomnatic 
2399; — văratic 2398;

vi 2316; v. făcut, scâlbă, scos; 
vlăstar 2132; ~ ./ară rtu/ 2137; —u/ 

rodului 2134;
vling 2519; 
voagnăr 2507; 
voaspă 2217,2218; 
voașlu 2524;



voie; nu-i ~ 2010;
vom’ (a ~) 2085;
vopsea 2533; văpseauă 2533;
voreț 2057,2321,2400;
vase, v. vosea;
voseă 2141, 2164; v. vin; vosc 2217; 

vase 2217;
vosconiță 2217;
vospai, v. pospai;
voșntțâ 2217; boșniță 2217; bojniță 

2217; moșniță 2217
voștină 2217; baștină 2217;
vran 2179, 2180; vrani 2179, 2180, 

2182;
vrani, v. vra/i;
vrau 2062;
vrânjeu 2449;
vrea (a ~) 2090;
vreasc 2137;
vrej 2137, 2141; ~ de struguri 2141; vrij 

2141;
vrejură 2141; vr^are2141;
vrejure, v. vrejură;
vreme 2280; în ~ 2185,2398;
vrij, v. vrej;

Z

zabercă; ~ albă 2185; 
zahar, v. zahăr;
zahăr 2215, 2216; zahar 2153; zăhar 

2216;
zaibăr 2185;
zalâ 2084, 2091; ~ de lanț 2091; zale 

[pl.] 2084,2085;
zară 2349,2362,2364; 
zatcă 2258,2259; 
zăcătoare, v. piatră;
zăgaz 2402; 
zăhar, v. zahăr;
zălar 2091; ~ul de la tânjală 2091; v. 

lanț;
zălicin, v.pune;
zâmalț; ~ de vin 2174; 
zămălțuit 2177; v. vadră; 
zăncălău 2090;
zărzăloși [pl.] 2185; v. strugure;
zăton 2402; zăzon [sg.] 2402; zoton 

2402;
zăzon, v. zăton; zăuita (a «se» ~) 2298; 

zuiza (a «se» 2212,2331;

Zârța, v. zârfâ;
zăvor 2085, 2091,2128,2422; 
zâr/ă 2384; Zârța 2302;
zbâmâi (a ~) 2240;
zbiera (a «se» ~) 2298; 
zbor 2195;
zbura (a 2195,2198; - la joc 2195; ~

multe afară 2195; ~ pentru cules 
2195;

zdrăgheată, v. străgheață;
zdreanță 2524; dranță de stropit 

cărbunii 2524;
zdrobeală 2249;
zdrobi (a ~) 2161, 2175, 2248; de ~t, v. 

mașină, morișcă;
zdrobită 2368; v. brânză; 
zdrobitor 2161;
zdrumica (a ~) 2349, 2367; 
zdrumicată, v. brânză, telemea; 
zdrumicături [pl.] 2362;
zdruși (a ~), v. struși;
zeamă 2158, 2533; ~ bordeleză 2158; ~ 

borseleagă 2156; ~ de argăsit 2533; 
~ de cerboi 2533; ~ de jarbuit 2533; 
~ </e lupi 2533; ** de piatră vânătă

2157; ~ de var 2157; * de văpsit LXI 
2533; ~ de vie 2157; zeama dulce 
2204;

zece 2165,2367;
zemuică 2365;
zer 2329,2331, 2344, 2347, 2349, 2350, 

2353,2362,2364,2365,2533; - acrit 
2365; - acru 2365; * alb 2349; ~ de 
acrit 2365; ~ fiert 2364; ~ gol 
2364; * gros 2362, 2364; ~ limpede 
2364; ~ mai gros 2349; ~ măi slab 
2364; năcrit 2365; ~ neflert 2349; 
** neprăvălit 2349; ** pentru porci 
2365; ** prăvălit 2364; -* prăvărit 
2364; ~ stors 2364; ~ strecurat 2364;
— verde 2364; v. copaie, jumere; 

zgândără 2454; 
zgorită, v. brânză; 
zgură 2174;
zi 2212, 2298,2353;
ziar 2191;
zice (a «se» ~) 2010, 2019, 2053, 2067, 

2071, 2073, 2080, 2086, 2132, 2143, 
2190, 2192, 2201, 2215, 2216x 2340, 
2349, 2397;
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ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

harta a BANAT

1 "

NUMELE OFICIAL AL LOCALITĂȚILOR STUDIATE „nom officiel des localites ¿tadUes”

K.l Informatorul [i] este originar din satul Tuf ari. com. Jupalnic.

>■?, 5e6a Veche 7 x.
\^T^entSc \ a-.

X J gs Munar
\ ,, Vălcani o «g Chesint
V 60 Pesac ¿7 Piritei* 99 7 c. . \61 Nerău 59 Mărraștur 98 Ș>s arovaț

57 S'atchinez [ 97 Cuvefd>a 95

X 58 Seceani Q, Radmanesti
ss ComluuMare „ fyyCoșb’.u de Sus

\ r 5,inerneacova ,

\ ,. 55 C’metm l[ c t „ ;
f ,.>y 86 ^ra 88 C/,c/wâ 91 i' Curtea

Y 53 Bucovăt /»/• «'i*' 89 Prdiăn Vuia
/ 50 Checea 7 «•• 85 thizatau Bucovăto -. . n < A .
Ț n- , ' 83 bladna K o in ana
• 51 biroc Coșteiu
Jf k 82 Bolești x

f 52 Chevereșu Mare Herendești

ț A9 A»/A>,/ 4? ^ufM. „ Lu}0jel «L
\ D . 78 Cacosu Mare ig tJdioara R^sca Montană

/ 48 Piroman W Vermeș 75 Zgribești

C-e roin: ’ rr >. ” B^ar

\ 73 bhmboca
\ 44 Ghilad ; 76 ferliug 70 Măru

,, 7- 41 Banloc 38 Berzovia n ,. ..
-^42 Toager 39 Bere cu ta \ 68 Uelme^i /
\ 40 Denia -------- 69 Turnu~Ru>em /

..x 37 Perendia Qilnic T--------- ——------------- 7
Af.yA Tfe 31 Bucogmța J

\ 36 Gherman

32 ^o/nan35 Laluna^ 30 Armeniț
\ 2« SeCă^r , 29 ^liu9

•<y 27 barhste

jC 24 BrSdi^rudeJcs Lunovila

l Vlrldla

26 Cornereva / 
\ 19 Răcășdia /

d i- l 7 22 Pîrvova /X 18 Berbste a /
21 P'ugova /

14 S/a^a-  ̂ 20 Boriovenn Vechi /

12 Șasea Română v Prilipeț 16
Z 13 Lascovilja f ’

9 Cărbunar, Daiboj /

Pojejena « ,5 BSnia !

| | Zonă anchetată de suben Jula/nic*

| Zonă anchetată de /oan faiciuc Coronini lyĂ
Zona anchetată de nicolas mocanu 'P Stchevi^a lețeljrfta

— '^''■'^js^Benasca 2

Punctele 1-4 au fost anchetate si de petru neiescu^ 3/
punctul s doar de Vec/?e

Punctele 3&.40,47,47,so-53.65.86 au fost anchetate si de \ 4
} J i f 7 ' > \ P/amseyfia

EUGEN DORCESCU.
Punctele 59-73f80f8i,83-85,89f9of9z-9t au fost anchetate

si de magia purdela-sitaru.
>



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA B

NUMELE POPULAR AL LOCALITĂȚILOR STUDIATE „nom populaire îles localités étizdÀée.sn
M

I. întrebare indirectă : Cum fi ziceți, în graiul dumneavoastră, 
satului în care locuiți ?

H dupa oronâg.

^munar!

b (posac

V&Z]țarine âz

58*^
comlo^u mâre,[s] comnoțu mare

5 ibernacova,[v]  arnàc *

, 87 isiez
ttUpi] fupria n£

v * l' vlCirioiz
5g manastur

5 7 satbiñéz, p^satkinez

sytesmc

nfîftâroriț

^fCUvñéjd' 9Sp

9»t 9 te
g ¿rămănățc, răcmănețe

_ „ v> 
sz tindă la pavif! binan, 5 

' ^zz*ez fă vr iémur!, ă
primar! nadnee da furș. % 

o Făcu! gomUa în drúmu X 

bi/edu/ui. £

er-fidj, Cei din localitățile 

mrecmafe zic: ma duc /a 
iațâr!9.

M 73. Cei din Jumu-Ruieni

S' spun plimb o ca .

. , t t
s/ f^dă la pàviii kinfzu, i sddțsa, pqkèca, [s] bisa 

' pa vrțemur!, A

[țn] bucovâț

51dfr oc.,(d][y]giric

fl5 [ijkizătâu

i> 7pădurien, [njfițjied, pădur ițn

Utberm
78 sacoșu mantă

45 f^păt
77 vțrmeș

gitíd

[i^banloc^Jbâlog^lory
\ loader,fa]toder,l*}b)dîr 39bjerecúta
\ ^p^dțnca

\ 3(>g¿érman

Ti, 35 <atunas, țunas 

f

t

18 ¿,>Az

Inlerendua

9 n^,fiOe^pă!nâj
î

93Îța?cdofce/
I

92 reJucf,(ig reluce 1

88 en*0''3nub. u ' 91
^pqbujnoru ' j

9 (¿¿coreț, bucovgfifi^bucovșț 
SAglamna, [Hj^ñ/umina

\ 
\

V 
X

Tiruspér^fiçfiuspjfrc

TQmăruj[jQmnăru ¡

84

tlbocețc

IVtflogy&l 
isjdpàra

l^zgribAofc
74 căvaran

3Jlm!s

33cî/nic

^dpirtejc
69 turnu ruipt

31 bucofnița

32 ddoman, IpjdXâmăn

sjțcif .
27 gîrhțce

24 m fit dan, [#] mei dan
e

23 VfridíÁÍ,-di‘¿a

28 29 *ahuy

19 răcâscH,rțcășcb

fV

14 slà cina

12 Sas ca r omina 

cărbunar! fiți cir bt 

[**J cărbunar!

10 busaua

30 ar mintț

>1

Jr 
/ 

z 
coifenlțte p

/ 
/

/
ova / 
\î /

r,,Pff ; /„
16 p'ffiioi^ca

ii dălbnosțțfdălbăoițț ¡
i

15 bfin'ția !
tutírí^' Ji'~

25 ¡uycdvița

22 pîrvova

26

7 coronm, pascar!

6



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 766

MRANTțA „ fumure”
[2001]

T. întrebare indirectă : Cum ti ziceți la gunoiul 
amestecat cu bălegar fi putrezit, care se 
pune de obicei la straturi ?

JL i2.ălsă-l scttof acù djț la vidé.

gunoi* putrid'

gunój putrăd

[xJmrâAiță

^^ejmălăi^

\
y62 <)unfyputrăd

61 mrădijă

V ■ r 
X

A<.T jr
3o[d] bucfug ‘'rămăfițe de ț 50[i,x]mrăniță 

tutei după ce aumîncal 

vitele3.

38.ddpă cării,mrifiiță.4 49 mrăfiită 

5t.[^„grădinari iă lucrsr., 
la colectiv zic mrăftiță
es. mitigări ^răsadniță *
77. mrâfiiță, dupră ciriăjf ..

48 mrăfnță

------------------------ ^^U3gunoj putrăd, [R]mrăniță
73.fipărnînt.
87. să fàië răsăhițâ că!dă. 44 mraniță
89.pqă! pútrád nu-i bun,că rius^ gunoi, pútrad, Qrjmrâniță

39 mráúita 
[xjmrâfiiță

, 67Qunqi putrăd .... ,
59 9unblputrăd J ga gunity putred

^gunUbj putrăd 95,

Stycjgunoi putrăd,[¿¡hrisfiiță 96 gunubj putrăd

St^guni) putrăd, [6] mraniță

86 [1,1] m rănită
53 gunoi putrăd,mraniță,[j^[c]rabiță

** [njmradiță
51 mrâniță,[]Ljpămînt miestăcak cu gunb),

[r] mrăfiiță*
^[zpcJmrAbi^

47 [6]mrâAiță

46 mranilă

gupcri putrăd
i

93^]gunuó¿ putrăd
i

junHbj aprins

_______________

măi însmtă ¿încinge, încălzișle. A^^2r77r<3TÍ7/<5 
%

'Sk'%

92 [zjgunüd putrăd, jh]gi

88 Șfrj^^țil,9Un^p£‘tr^d9> (gunyóipútrad 
[l]butruqàr< 89 (i

90 qunój, [p] gun nofi putrăd 
83^gunnój putrăd 

\ 
\
\

, \
X

84 băfegar!, gunbj putrăd, 
pqmrânilă 82 gunUo) putrăd

8 o aprins, qunUbj putrăd
81 [x]rnraniță,gun%tri putrăd

79 gunüô) putred*78 gunyójaprins

77 gunóiprau'
45 mrăfiiță

75 —
74 —

gunutri putred

3ț[e]gurrit0i putrăd, [Kjgutw) mărânt*

3^1/7707 mori
34 bucfúc

33 bucfúc

68 -

36 mrâniță

,>X'\ 35 bucliuc. pútrad

X
/ 

«J L ~Sț. 18 mrânită

23 bucfúc

Principalii termeni pentru MRANIȚĂ

14 —

HARTA DCCXCVII

8 aunó) putrăd

uno

putred)

.1^
m ram ta

gunoi putredn 
(gunoi,gun^i de grajd, 
gunofaprins etcf ~h q

33 bucfúc

28 bucfúc putrăd
27 bucfúc putrăd

24 bucfúc putrăd

i9 bucfúc pútrad

12 bucfúc d-ăl pútrdd'
£ 13 gunój pútrad

9 —

17

O 
CD 
(D
9 
O 
O

mranilă
raniță 
malniță 
gunoi putred 
bucluc
bălegar (putred)

bucliuc (putred)

72

[ijjunuoipútrad

T3 [jLjrnrâfiită \
70 &][e]gurtdri i

/ 
/

69 [Kjgundcri pútrad !

/
y
/
/ 
/ 

y

31

gunoi dà grajd'

29 gunój pútrad

25

26 ~

22 gunói,buchúc

i^bucfúc

bucfúc

11 bucfúc

io bucluc putrăd 15 bucfúc

7 băfegăr!
L 6 tor pútrad

i
J 

' / 
/

jfy<
/ 
/

21 gunojd-el'pd!rad,[o]buclúc

/
16 guho) de grajd 

f
I
I
¡
í
i

unój,baligár¡

utregaj, bafegar! pútrad

5



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 767

(pămînt) JaFINAT „(terre) meuble
[2002]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți pămîniuiui 
care, cînd îl ari, se fărîmă lot, de nu rămîn 

bulgări (bolovani] ?

K. 3.[x!să fărâmă,să vărsă.

•X ?' 
\ mîntbun

prav[?)
^<2 pamint pufos,nisipos

65

go brușis, ca mâcu
înl mărimi

i t 99 pămînt tărînHos
pămînt mir unt67 fJcumrnc marunc t , ,,

53 pămînl mărimi 99 ^^at

• , , . 95 oămtnbnăsîpHi
57 [njpămînt mărunt. 97 tarnjgină

S8 pămîpmăzărăt

56 pămrnl zgurimăl+
55 [i,n:][e]pămînl mărimi «

87 pămînl măgar al
1 . . . . . .86 pămînl mănunl,ăi i- n~i ! n f a a .. .

f
w [1]pămrnl af înăl

ga. pămînl humăi 
fir]pămînl mărimi^ ^„¿,nL

80
gf pamîpjiăsîpUos

73 pămfril țărfitos

t . ■ t . t . ao P^niir/L iiidnuiiij
pămtnl mĂefirălMpămînt minimi fâpărrtȘn[ ț-frig^s

7. ca iehuța s-o arii dl y 50 pămînl mărunt, [6]afînâl,[x] pămînl mărimi

Si afîn ăl, [i]pămînl m^nimt+ 

pămînl pesăcbs,[x]p^mînl dires

67 ?, ca ten ușa

66 pgmînt minimi 
pămînfipjesăcXbs

77 mțujărât
65 pămînl pulbărbs

I
' 1 t

12. s-o făcui țȘrrnțg. s-o-l 
zdrumicâl pămintu. pă^ 

mrni d-ă! ntgru,pămînl]'

frumos.

iapămînt câre 5-ără c, 

sănuța. 69 pămînt mărimi+

7g pămînl bun,țărigă

96~[i]păȚnînt mărunt

g3 'xprjpămînjiăsîpUbs 
, i

92 [n]țarirjgmâ + :

țărigă1' gfipămînt țărîtjgănUos
89 [a]pămînl ca senușa*

90 pămînl țărîngoț,[¿¡pămînl zmicurăos
!os,năsîpao$3 MfâpămînknăsîpXos

----------- ---  F " 
d-ăl ga/bin. ■] > .
-------- *£—;—, , . 83 pămînl iizlrât
17. ca aducătură aț apa-\

20. crivină ‘pămînl nisiposy^j, 

smUblnițâ ‘pămîrd argilos*. H 
2*. 2gurăvl^șcS [ind. prez. 3].

27. să scurumă [ind.prez.a].
29. pămînl spart ți îndreptâl,că-l încfâ&p 

lă aldi cu qrjjțbta țî cu săpa.

37. s-o ari^păjlniiță.

38. [z]să zgurimă ‘se fârîmițează 'fiind.prez.s],

39. s-o arăt ca mâcu.

6i.[ij să zdrumică, îi mănunl.[2] avem la 

sălițcă. cînd îl ar! să vărsă, să fâie praf. 

62 ca prâyu.

63.pămmlu ogonjiă Iqâmna sa zdrumică.

69. !-am făcut caigăru. !-am arai ca-q gar. 

».[Ijsăfăr/mă. să făsl ca mâcu.

44 pămînl mărimi 76

k « > ll*1- ?;M.F^l™*n*nib“hin6st „ pimtnltirhnUMpifaM 
yș* pămînl mărunt js #*

k [z]pămînt minuni

37 tfMțărbjgăguilăi

pămînl mănunl

pămînl pesăcUbs

28

52-Mîi mănunt.QcJs-o zgurimăl ca pulbera.

53.[x]fy mănunl.

56. să zgurimă fi nd. prez.3]

75^-

68
ja pămînl pesăcos

33 pămînl sfîrmăl

74-

32 pămînl sfărîmât

pămînl pesăcUos

27 pămînl bun^curăvdo^

26 pămînl zgurăviidos+ 

¡3 pămînt pesăcHis,risHis

ig țărmă

pămînl vărsat, țărînos

16 S
12 ț^rln^+

56.s-o vărsat după plug.n-oleșțbruș.

63. sa vărsă, nu rămîn bort].

66. fără borz, să Ară mărimi.

22
o

2o crlvină*

17 crivină+

7i. [a] ca iănitșa.

76. să lucră b!n&.

78. s-o zdrumicid bldș, să lucră bine.

8Q.[x][e] s-o făcut mănunl.

86.[t]s-o făcut ca țări ga. pămrnl mănunl, 
țărig os, ca năslpu.

88. să smlgură [ind. prez.3]

\
rsz 13 pămînl țărînXos

9 -

? tărînă+

- i—l J.- 1 ul 10 +
8 pammt rtisîpUos

89. [z] pămrnl ca iănuța,sag țiiț altminlărja?

90.[X] să zmicură [ind.prez.3],

92.[x]s-o arăt maniml ca țarhjgina.

g 1 \ I
[irjpamînjnarunt, mm 

73 [¿¡pămînl mărunt,mărunți)}

70 [x][t]pămînl fainbțbun

1 
t 
l

//
69 [xjțărigă

31

30

25

/

arălura ca dă sapă!

V
i

I
/ 

/ 
7

/

7 
/

pămînl fupnicosjpjnasîpos
7

✓
✓

te pămînt nâsîpos^

/
i
I
i
I
|
\[ț]pămînl nisîpUbs

ămînt curat

pămînl năsîpitos

tf pămînl năsîpUos

îs pămînl șKos

26

6



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 766

MRANHA „fumure”
[200-f]

T întrebare indirectă: Cum îi ziceți la gunoiul 
amestecai cu bălegar și putrezit, care se 
pune de obicei la straturi"?

TT rz.ăl dt-t scitoț acu dțj !a vldd.

\

S 62 gunój pütrad

gunoi pulrăd

60 gunój pulrăd
ii - / gunoi pulrăd

59 putr&u

lajmrădiță

3o.[p]budug "rămășițe de ț so[i,z]m radi iță 

tutei după ce au mîncal -b 
vitele*. d(

».după cârcă,mrâbiță.Ț mrâhiță
5i.[x],,grădinârjsejucrar.. 
ta colectiv zic mrâniță ”
65. miligâr! ‘‘răsadniță *. j
77. mrânită, dupră cârceȚj 

--------- ' -79. fî pămmt.
87. să fad răsâniță căi dă.

48 m răcită

63 gunój pulrăd,[Rjmrâniță

^mrăniță

B9.[z]ăl putrăd nu-j bun,că nus*\ gunój putrăd, pijmrâniță

39 mráüita 
[z]mrăi‘iiță

măi îns'mlă ‘încinge,încălzește*. 2 mrânită

g8 gunPoj putrăd
ui- <L MU ^qurMfllütri

$7gunnó¿ pulrad J
^>3[£jgunójputrăd,[ejhrâșdilă 969upütrad

S it gunój putrăd,[6]mrâniță

86 [i,ir]mrâniță
53 gunój pulrăd,mrâniță,[jg[c]rabiță 

[sjmrăfiiță
5i mrânită,[Kjpămînt mjestăcâl cu gunbj,

pt] mra^iță^

fbjmridiiță

46 TTirănită

45

gurjój putrăd

^3&]gunu¿i putrăd
i

92 [zjgunilbj pulrăd,^Jgunüój aprins 

iigun^rpăounjgunbjputrăd^ putrăd
[ijbutrugâr. J89 ( <1

90 gunoj,[irJgunnOj\putrăd 
V3(i¿lgunHój putpăd

\ 
\

\
X

N
72^

S.
[ijyunuot pütrad 

73 [njmrâtiiță \
70 &t[c]gunüói |

I 
/ 
/

69 [ijg^^Hój pdlrăd !

i 
} 

t 
/ 
/
i
(

8 4 băle gări,gunbj putrăd, 
[i[]mrâniță 82 gUT1u^^ pulrăd 

5o[x]gunHbj aprins, gunUoj pulrăd
81 [JC]mraniț^,gunHoj putrăd

79 gunăoj putred*78 gun^prlțis

77 gunój prau+ 75 -
H -

76 gunuoj putred

33[e]gunüój pulrăd, [z] gunój mărunt*

iTgunoj mort
34 budüc

33 budüc

68 —

31

36 m raniță

3 5 bucUüc putrăd 

\

f
ț

lș. 18 mrânită

32budúc

28 budüc pulrăd
27 bucluc pulrăd

3Q gunój dș grajo

29 gunój pulrăd

74 buduc pulrăd

23 budüc
25 9“”^

Principalii termeni pentru MRANIȚĂ

14 —

HARTA DCCXCVH

8 gunój pulrăd

unn¡

r *9 ./«SI/ m ranița

gunoi putredn 
(gunoi, gunoj de grajd, 

gunoi^aprinsetc^ ~h q

19 budüc pütrad

lübudüc

12 budüc d-ăl pulrăd*
Jj 13 gunój pütrad

9 “

17 budüc

11 bucluc

\O budüc pulrăd

26 — /
/

22 gunoifbudiuc
21 gunojd-e!pdlrăd,[D] bucluc

/
16 gubb) de grajd

/
/
I
I
|
I

unbj,băii garf

utregâj, bălegar! pulrăd

15 budüc

băfSgâri
6 tor pütrad

O

0)
9
O

mranifă 
raniță 
malniță 
gunoi putred 
bucluc
bălegar (putred)

bucJiucí putred)

5
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h-

ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI
BANAT

(pămînt) -AFINAT „ (terne) menble ” 
[2002]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți pămînlului 
care, cînd îl ari, se fă rimă tot, de nu rămîn 

bulgări (.bolovani} ?

1.3.[i/să fărțmă,să varsă.

mînr bun

prav[?J65

go brușis, ca mâcu
\ (piS^62 pammt put os, nisipos înl mărunt

98 pămînl măzărâl

97 tărhggină

9s semjșă,lărînă

67 pămînt mărunt

pămînt mărunt

57 [x]pămînl mărunt
56 pămîn^măzărât

54 pămînt zgurimăt+
55 [¿¿][£]pămînt mărunt 1 , ,

L,JLJr t s? pămînl mfârăt
,.................... pămînl mănunl,m inrJîi'—Âl 1 * t

85 [3]pămînt afînăt

pămînl humăos,năsîi 
[ijpămml mărimi^

n
Si

7S pămînl bun,țăr!gă+

94~[n]pămînl mărunt

93 \[x]părnîn_năsîpXbs

, I
sz [njțarhggina*' i 

țărlgă+ ^¡p^mînt [ărîrjgănXos
gg [¿¡pămînl ca senușa*

90 pămînl țărîngoț,[¿¡pămînl zmicurăos 
■îpu^3 [¿¡[E]pămînl năsîp^os

x
\

X

t . . . . • . .¿w pdnnnL ni<znuTiif
pămînt mĂeftritMpiM mănunl fărigUbs

7. ca ienușa S-o arăt di [ 50 pămînl mărunt,[5]afînâl,[x]pămînl mărimi

51 afînăt,[x]p^mînt mă'nunt+

pămînl pesăcos,[¿¡pămînt diris

47 ?, ca sen ușa

46 pămînt minuni 
pămînCpJesăcXos

77 mgglârât
45 pțmînl pul baros

7. ca senușa s-o arat ae f 

frumâs.

1 apămînt câre s-âră csQ

sănu^a. . pămînt mărimi *

f2. s-o făcui fârtnj}. s- oH 
zdrumicât pămînlu.păl^ 

mînl d-ăl nigrutpăminii

n pămînl minuni

pamîrijiăsîpUos
7g pămînl țărfeos

48
75^-

74
d-ă! qâlbin. ,
-------- *Z—;----- , '¿/i43 pămînl zizerât' 
17. ca aducătură aș apar'^ 

2Q. crivină ‘‘pămînl nisipospț^ 

smUâlAifă cpămînl argilos*.

24. 2gurăvl^țci[ind. prez. a].

27. să scurâmă[ind.prez.sl.

29. pămînl spart și îndreptat, că-l 

lă aldi cu grebla șîcu săpa.

37. s-o arâ^ă^ăntișă.

38. [i]să zgurimă cse fărîmițează ’[ind.prez.3].

39. s-o arâl ca mâcu.

4i.[i]să zdrumică,îț mănunl.[¿¡avem ta 
sili fii, cînd îl ar! să vârsă, să fâiS praf.

44 pămînt mărimi 7g 2+

L 2 i H ^^^^^uhănâs^ pămînl fărămâl,[x]pj1esăcâri'1'

“y*2 pămînt mărunt 39 # +

"V 40 [¿¡pămînl minuni
37 ?, [8] țărîjgă gHâlă^

pămînt mănunl

pămînl pesăcăbs

28

68
pămînl pesăcos

33 pămînl sfîrmât

62. ca prâyu.

43.pâmintu ogorțj/ă Igâmna să zdrumică.

49. !-am făcut ca gâru. l-am arat ca-q gar. 

».[¿Jsăfărlmă. să fâii ca mâcu.

f
■

i

32 pămînt sfărîmât

pămînt pesăcUos

27 pămînl buu,scurăvdos+

24 pămînt zgurăvisUos*

23 pămînt pesăcH05,risHas

[t]pâtmîqrnarunl,mad
.ti .A i73 [¿¡pămînl mărunt,mărunțîl^

70 [¿¡[e]pănvntfainb\bun

/
/
i
i

/

69 [¿¡țărigă

31

30

25

f 
f 

arătura ca dă sapă'
i
V

pămînl năsîpttos

52. [i]î[ mănunț.[p]s-o zgurimâl ca pulbera.

53. [iQÎ[ mănunl.

54. să zguri mă [ind.prez.3j.

56. s-o vărsat după plug, n-o jeșîbruș.

63. să varsă, nu rămîn bord-

64. fără borz, să iră mărunt.

■¡3 tărînă

'Sn. » pămînl vărsat, țărînos

26

Q

89. [z] pămînt ca sinușa, say șiiț altmintărja?

9o.[i] să zmicură [ind.prez.3].

92. [zjs-o arai manunt ca țarhjgina.

7i.[zjca senusa.

76. să lucră bl AȘ.

78. s-o zdrumicât bi'Aț,să lucră bine.

I 
i 
i 

/ 
s

s 
s

/

& pămînl furnicos,[D]nasîpos
f

j
/

16 pafmînt nâsîpbs^

i

8o.[x][eJ s-o făcut mănunl.

84.[i]s-o făcut ca țăr!ga. pămînt mănlmt, 

țărigbs, ca năsîpu.

sa. să smlgură [ind.prez.3]

i
i
1

'[¿¡pămînl nisîpXbs

ămînt curat

22 f

20 crlvină*

crlvină+

îs pămînt șîHos

f3 pămînl țărîmds
9 -

8 pămînl nisîpUos

6



HARTA 768

ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

BANAT

PÎRLOAGĂ, pl„ JacÂâre"
[2003]

I. întrebare indirectă: Cum numiți locul de arătu

ră lăsat nearat ca să se „odihnească”?

I- 3^]6[p).îl lăsăm să să Hodt'ne.

6.

\

y 62 pămînl odih!t,[K]pîrlog 6Q ^pfrHy

pîrlog, -tSâze

Mures

5 5ay ¡¡úñim tírfój. Ar bîrjăst ‘Berzasca'fîi

65 [6]pîrl0g;-lnM*

58 pîrlog;-IXâzii *

[tJXogNbr hegru+

98 pírlu¿g¡-luázé

-ii i i-i- 35P}
97 pirlXog,-IUâze

9 6 pírlüóg, -luâze

50 [1,1] pîrlog p-IXazespune] pîrlog.

io. îl las dă fivâde 

n.î!lăsă tivi dă. 

g.lțsil țffină

îs. lăsăm fi vadă, să Hodi-
v 49 pîrlUog ¡-loaze

\
nască. X
17. loc de livide prînlru odi^t
21. „ l-ăjasit ogor, l-Șjasi/ & 00ipîrlâg>-loăzeh

să să odîne.[i]bîrloq e un

loc mlăștinos,neînlrebuințxki 44 pîrlog

22. las pentru livide,loc cujirbă. \ [i^]pîrl6g,-lnize

23. „lo]pîrl-og, -luâze e un toc lăsat\ * 2pîrlog;-l2âze 

nea ral pentru totdeauna ".

26. l-ăjăsât să șadă.

48 pîrlogj-lnăie

40

skîmbă Ucu, da din păcăce fqărce puțîhe

îțstă.

32. îl las cum să găsașce, cujărbă,să odihâscă. 

3t„jfogüór negru, cînd e arat.pîrlog, dacă-i 

nătărăi"

HARTA DCCXCV1II

,pír]óg,-tyie*

j
93 'lțc]pîrl-0g,-l0ze

I
92 [r]obl-og,oblgze I

88 pîrlubgj-luâze
89 [l]pírgóla;-gól'

90 țalină; țahh/ijpfrlog, - liăze
83 țalină,[xjiyodptcUos

62 IfăTmă; țiștin * k
80 [xjpírlüóg;-loaze ( \

81 [i]pírl%óg;-l$¿é,ogaor negru* \

19 2+

I
91 ¡miriște*

|

84

78 pîrluâgă',-lyoz

38 [l^]pîrl0g;-IH*ze
33 pírlógj-lüáze 

[ijpîrlog,pîrlozlme’, -¿Im!

3 Ipîrlogj-lxâze

75
74

[l] Rafina
1 70

X
ft/ og^ór¡og'ifirur¡

'i
I

68
34 pîrlog-,-l(}âze

33 üogór-,üogára,[6]pírlüozína'^zm

36 pîrtAg*

•>*^**\; 35 pîrlbg'-l-âze,pîrNozih[pl.J

28 țafi năpădii,frîntură;-lur! 29 2*
27 (afină,l^fih

24 ?*

23 frínlúra¡-túr¡ +

\

f

X

\ 19 (alină, tătih

TÎjJ® țalină,Ifilinl

ii 12 ția.Finăfți^fin+

13 pírlüóg;-lüáze
9 —

Termeni pentru PÎRLOAGÂ

69 ZV?*

32 lăfină;țăfin
30 fînâ(

22

17

O ptr/oayU 

(D Pirlo3 S 
(D toc pîrlog 

(jj) pîrgoală \ 

Q pîrlogină 

0 pîrtogime 

0 țe/ină

0 livadă (li va de) 
fineați (fînal)

0 ogor (negru, bălrîn) 

miriște 

obtog 

oblogină

0 frîntură 

0 tocotcos 

/oc vacant 
pAmînl nearat 
pimînt nelucrat 
pămînl odihnii

/ 
t* »e

1
l 
J
/

y 
/

7
z

/ 
/ 

z
16 ■/ f « ,

(^fină;(^hhe,pămînl Aetucrât,odihil

25 livide,-vtiȘ

Avide*

• i < 21
20 pămînt nelucrâl

livide

26

ogor*

16

15 fivâdă;-veȘ\JÍ.^hni¡(ÍaliA
10 fividi

înl nearât

♦a. îl lisă să să maj odihiscă.

5+ crțșce [pe el] buruian, spin, năcizurl. 

S5.[l] nătărăi.

58. „Se lasă un an”.

59. „pîrlog,unde n-ai pulul să ari,unde-i

apă saupă cosÎQâle.pă ogoru negru s-a 

arai de trei ori, nu s-a folosii în anul acela 

decîl pentru pășu naiul oi lor. o scos dupla 

s-or sămănăl acolo”

«o.„Nu se mai lasă”.

63. năsămănăl.

6s.„Rămîne dă hUod'mă”.

66.1-am lăsat să să odi nască.[d]pÎrlo6*.

69.[a] lăsam să ma) odțănă.

7i.[jiJ„Elăsat numai un an-doi". 

78.IJăsî.ăm să să măț -odihâscă. 

79da^si^ă odană.

81. [i]„ ogyor Aegru, dacă-t ari după ce siringi 

recolta și-l ta si așa cîțiva ani”.

82. „Și dacă n-a fost niciodată arai, fi dacă-llași 

nea ral cîliva ani .

89.[l]„ obtog, cînd doi ani nu pui nimic ".

85. [s]„Nu se lasă nearat nici un an*.pîrlog,-lyâze 

7oc pe care cresc buruieni*.

86. [l]pîrlog,cîndrămîhe îmjsârăsîrxe

9i. tas Arăm m‘irifcă,Aeyogorîtă.

95.p3„Seamănă trifoi și-l lasă nearat,să crească doar trifoi' 

99, Nu se seamănă un an Mai mul! de un an nu se lasă neara 

Pimînlulse rullivăprin rotație”. —————

1
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a) PRO SIE,pl., b) ȚELINĂ,pl. a)„ terre labourée et ensemencée pour la première fois après 2-3 ansn) b)nfrcche,terre en. friche”
[2004] [2005]

I. întrebare indirectă : a) Cum numiți locul
arat și semănat pentru prima dală, 

dupa ce a Fost lăsat nelucrat li mp de

£-3 ani?

ț^t5~a)pîrlogf ogor, b)țpina*T'

1^62 a)părnml odmil,b) —

ămînl n

b)!Roc nRou, pfr/Rog, țal'ină

, pămînl bun. b) ?

65 6] b)țpină

t 60 a)țpinăfțg!ină,b)? 67à? bltilină
G1 a)?,b)pămînl fnțpeAH^Hnă 59a)pămfnt bun^Üié^ 3»a)IHoèjpoVf botină;

57 a)MMsămănăhiră nHăgăjbițiFinăflLjțgărină o7 . i
u u< lw^/- ^^)RbqRorio9Rira}b)țfFina,țăFin

58 a)00. RoqRor. b)kălină+' 3 7 3n 7 J* >u J **..
56 a)?,b)filînă "

55 8]^[&]ogRărfăd[6]pamînl 

ăl^păr^nlriRog^^

53 $ fi] ț^p ămînl bun, pamint nou, [dl afină
...a b)[i]lăFină,[j]țalină 85â)[n]?,ao, b}^]țaFină

51a)[x]?,fir]pămînlnoufb)[țlțăFină,[iglărină+ 86 a)b]?}00,b)platină

^ih'*’ 8Z a),b)țÂăFină,mFih \

80 a)f][£.]ogRor;oguărătb)^țĂalină \
81 a)îÿ[e]lRoc od'inil,b)[jdlaFină

7» ă)pîrluâga[a], b)lÂalnă+ 79 a)f b)latină \

77 ă) loc odinit. b)latina: țărin 75 ~ \
Rodi nil. b)lă!ină 7 z X

7 ar a)fi^, b^țilma

} 
f

63a)fir]a ralură, b)fidțgfină vgke

ț
/ 

✓ 
f 
i 
i 
I

a- 1. I ■^alfiU^fidpămînl
b) Cum îi spun eh la '*■ ÎDiXX^i.. 

pămînlul care n~a 
fost lucrat niciodată^ 

și în care intri penlriQ

ff [¿¡pammt nou, y WPf'nmi uun,}
X bitdfidțirină^pîrlăg^ănnă b)[i]lăfină,[j]țălmă 4

51 a)fi] Hpfmînl noy, b)[c]țărină, florină i

£ 69 ajpamînt noy, pămînl odihit, b)lnț!ină: liălinX +
înlîia oară cu plugul?-^ 67 b)[dțpină

I. ^)^„N-an numi”. b)UM
6.a)am spart oțȘFină / 63 a)?f b)livădă--ve^f țglină

9-Rtr pus cucurti^. a)?,[c]pămînl dăspîr!ozll,b)lălină 66 a)pămînl
8. b)ă șpart Ro fivădă.3^

10. b), 22. b) IRot țgTină.

iz.b)n-o fost lucri

ir. ăjțatîi “

b) sa disfundă o ța fină.

ia.a)țălină dă doi-tri an. bjțălină da *'- 

douădaș dăen.

2i.ă),,țăFină,primăvara o propun co pui 

din nou1. obFâgă, îl ari după 1-2 ani: 

lasă-l de obtagă să~ș revină, tivăde te

, ^dl^odiMpîrlog-lâze^jbiUaFină;
96 a)lRognRou.b)tăFină:țăFiFle lăFiă'. a,

■ - -u kuif - » I
>a)[c]aratura.pirlog. blțgrma
înt nou,b)[r]teFină,[i]țaiinâ . Í <

^a^.b)? [e]pămînl înțatănlt 32 a)fi^lRoc nRou,odipit,b)^]tfăl'ină
godinii,b)[¿¡^FinaMfiñ, 88 JlRoc nou, bj^Finta 9,^ h)fiălmă,[k]pămfntlătinlÎ

i, hllăFină ag a)[j[]logjnou t) [¡¿¡l^liriă
90dj^jbjl^ț^finăjiil^lină bătrînă + 

ă+ 83a)^o9R°r)o9^ra,ogora,[i)lalina,b)^laFina\

82 ă)}b)^ăFină‘[ÂgFih

_____ r y ma. 66 a)i?fb)livădă+

---- S_'crai nisRodafiă^ ăHd^^pămînt odinil,b)b:]țăFină^ț^FirifFivâdă,-vâd,[ii]țgTir ^ , 
mă,arâlă prima brăzdă.S.42 ^a)fiF^>^filpămîpnoy,b)thtăFină;tăfih.fdtăFină'h

' a,?m‘ fii]pămfnt odinlt,b)[a]^l,inăi 36 a)ț^ină-,^liA,b)țțlină bătrînă^
^pămmlRudi^b^Fina^ 33 ^arăld,ră dîn nRou:aratùrl

\ iî6/:A h -

^i'nă ,

76 a)RogRor nou^lț^Pină-lîăFin

loc de cosîtură.

Z7.a) Rogor (ind. prez. i)cu plúqu-n latina,

ămînt RodiriiL. b)taină
u. g)

37 ă) pămfnt Rudinllfb)țpina

, bjllaFină- tiăFin
36 a)?fb)țgltnă

¿ . ^a)tb)larinăllăFlă
35 o)[e]pamin^Rudinilf bjțahna

2S a),b)țll'ină-țaFin 

27^,b)lăFină-țgFm +

26 a),b)țpină

23 a)pămînsjiRou/ b)țpină' țalin

. 19 a),b)lălinăi’
\ 18 a)tb)dăsțălintl

\r
29 a) b) latină

30 a),b) ț^Fină; ț^tih +

Termeni pentru PR OSIE

HARTA DCCXCIX

loc nou

10 a),b)fêTina; lalm

/ 
d 

/ 
/

\I
/ 

/✓ 
✓*

O țelină fajQ
O ' •
3
e
©

©
o 
© 
e

e
© 
©
© 
©
©

țarină \ 
desțelenită— 

pămînl odihnit 
loc odihnii 

pămînl nou 
loc nou 

pămfnt bun 
loc gras 
ogor 
ogor nou 
ogor negru 
arătură 
arătură nouă (din nou) 
semănătură nouă 
li vade
frînlura 
ptrlog (pîrloagă) 
pamînt despîrlogit

îl Rogorăsc.

29. a) arăt în ț^Fină.

30. a)țȘ.Fină arătă.
32. b) fojțșfină~

36. a)țglină maț nfyăf nu așa bătrînă.

3 7. a) Ro Rudinlt, Ro fpț pîrloq.

38. alfidî^ pămînlu nou.

66.b) sparg livada. fa] ațisa livădă
v / / y

sa spune.
69. b) am spar jțn^lina.

51. a)[nj[Zicem calam arat pîr!oz!na. 
[bacăjnu-l lucri, cînduvâ, cînd îl spart, 

[e]pămtnl noți. b)^d hisdăcum arăt.

52. a)[zio ramăs pîrlog, [x] [pămînl] 
lasă dă RogRor.

56.a) 6m arăt pîrloqu. b)un izlaz îl 

aram noy.
58. a) arZ! sămănăl în RoqRor. nu să

țhăFină; țîăl'iri^ b/Fivâda; - ved'

7 a)țârină‘fțr»grinfb)Fivadă bălrînă-nlăliriilă, țarină 
e a),b)țaFină;lăFiA + 9rt '^ar¿t

frină,$rti

lașa pîrloq.

53. b]țe!ină avem numai pă livez. [Pămfnt] 

dfn izlaz.

62. o Rodinii loerf. C.3I.

63. o fRoșpîrlog, fl oqorasc. fasem ogir.

6*. lăsat să să kicâscă pămînlu. pa mint 

năsamănal. l-ai ogorît dă ma] multe or! 

bL*»-
65. a) f! haznă Hm. Ro rămas pîr.

r1-a) fiți s-arăm țgfna cir^jt fost hRoldă I 

mai an.
78.a)am spart pîrlyaga ¿¿a.

96. b) Hi-ai ogorit. fVSezi h. ufflUwn^ I

8
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65 să înțălinază

gO [*j să-nțăfinesfe W —
67 p>Jsă-ntălehă$că[conj.prez.3]+

53 rămîne pírl¿g}[pjsá-nlaliñés¿e 38 să P™Hoitfcă

57 [pjsă înțăfănâzăt[K]să întă/enașce 97 înțăFineșce
a slăbi[șcg,răminăpîrli9,fi]în]ălehjș^ * s¿_np^¿g

54 să-mp^rloițscă
55 ínte7eñés¿ef[K]m^s¿e ’ s^p?rlăoze^ sa-nlaFiñe¿s¿e

86 să-nlăFenesce, să fivii

61 sa-nțălenșșce

45 [n] să-ntăteneșce

51 [ejsă odinesce}[6]înlăFerieșce>[ir]să-nțăFineșcă

52 să-nlăFeneșce^să-ntălineșce

V7 ^]mțăFeneșcer^i]să~nțăFineșce'

bS întălineșcș

(PĂMÎNTUL) ÎNTELENEȘTE (ind. prez.3) „(lec terre) veste en friche” 
[¿007]

I. Întrebare indirectă: Ce ziceți că se întîmplă 

cu pămîntul cînd îl lisați mai mu!ti an! 
nearat și nesemănat?

I. z/ț7 f/’ țțfînă.

rărmne pîrlogt să-n

\ r -'-rU

\ să întătenșsce 
\r ■ ■"

Wa - - -
55 să-ntăreștef înțelenește

55 înțgFănțșiă^înțăli^șiă ' ” oă-^pîrlHoiîși^să

'ț. să-ntăFeneșce, să Fivf.e^ășce}
j' „ [^să-nlăFiheșce'[Kjsă Fivedâșie

». °^!!fsi-nffi-C SO silbiMftct'W'ilMișce, 
Silii- ‘ -..............

21. l-am lasăt un an o j
c/07 să-s revină, că d « i~t >• -u—A>----------- 7—=-« 45 sa-ntalențșce
ramâs sarâc. n.
2J. îi țăstît, îj întărit? njpt 
măi pHoț să-l ari. J' 43 5ă Hv^șiă

t3 o rSmis[perfc.^ptM3, 
înțătinască. [*] să-nlălenșsce
29. da nu să Er^ajnlîmpii^ s.o sălbă6illt [perfc.^s-o făcut[perEc.3]livâdă+ 76 Hodi^ă? să-nțăFmiștă

ta noj, că nu-j pămint. \ r-i

TXZ--------T---------—-- 'L sa salbactses^e? LPerr-c-^J 39 mțăhnțșcă 68
țnfilțnaȘ'Ș.Yji-njilintfcf fl]ss oAnffcl,s> ^ap,[K]tnplin^il țntălMsa 

37^^ani^-3A'

3e o-nțălenlt[perf.c.3]^io rămas (perf. c.3] pîrtog 

'nțăliAțșci!, pîrloișșcă niaFmeșcă

89 înț^Fințșci
27 înțăFihșșce*

26 înțăfenșșcf 

înțălințșfe, să plrlHozeșce

(ăfinșșce

3^ fâsădnțăFenâză

93 ^să-ntărieșce? 
! să-nlăFineșce

32 [ijsă-nțălențșcă ¡
88 să-nlăfetieșce ot¡ x ixf" tv89 l^să-n^fină,[K]să-nlă/iâLil~n^

90 s enf>^> W îf i^rba, să-nlălinesce

dj tt să-ntăFirieșcf
' 80 [zjsă-nlălihjșce

81 [z] să-nțăleneșce
78 Hodineșce? să-nțlălnește 79 să-nțăfineșce

\ 
\

x

, 77 să-ntăFineșce
45 rămme pîrlozină, [Qjînțafineșce

72
75

7*

37. [II lăsăm] ca să să

**•1*1 „ogor negru e pămîntul lăsat ne
lucrat un an-doin.

53.[u]să-nțălenșșcă după nețce an, î[

56. rămăs pîrlog.

58. dă la Ho vrjme crșscă [pe el]buzâc

31

30 să-rităfineșce'

29 earning sălbatic*

25 să țăsiășce
i 

/ r

1
» înlăliheșce

HARTA DCCCI
19 să-nțălinâdă? să-mpiluje^Răspmdirea Formelor SE ÎNȚELINEȘTE

SEÎNȚELENEt '

/•®,o

ti —

să-ntăr[eșiăf să-nțăfinește

£ 13 să tăFiñés ce

9 -
, d> . ------

să Uveăășce^Q]să-ntăFineșce 
8 sa-nțăl'inadă? să fâse Fi vă dă

26

17

¿2 întăFineșce
,, , , 21

20 Hodineșce, îi înțălmtt

să-nțăFințșie

/
să [ivedășcpj s-o înțăIM/fyafcJ

16 sp^înțălmeșce

it să Five^șcef[o] să-nțăținșșcă 
mista

15 să-nlaFenâșce} ramíñe Civade

[hjsă^fase tăfinăjSă-nlăFines^e

O
0
O

(se) înlemnește 

se țelinește 
se înțelinează

Q (s~l° mțelinit [perf. c.a)
© să înțe/inească(conj.prez.a^.j
O (se) înțeleneșle
© se întelenează

(s)o înțelenit (perf. c.

9
0

+

r înțăfineșce
e odineșce? să-ntăFineșce +

a-ntalenesce

, „ , é. «
re țarină

(Puț**'- polomidă, șcir).

65-di lăsat să să~nQrȘșă.

67.[H lăsăm]să să-nțălenăscă.

O3.[l] mușcșdă, faiă muși ‘se acoperă 

cu mușchi *

să-nțăFineșce* 

ri^ésce

sa înțelenească (conj.prez. 
se înțelenește 
se înțel[nește 
se înțelnește 
alți termeni

10
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DEZMIRIȘTESC (ind. prez. 1)?7je dechaume,} 
[¿009]

I. Întrebare indirectă: Ce zici că faci cînd

ari miriștea după ce ai secerai 7

I. 13. prăntu ipentrtZdă primaviră.

17-M‘mirișce'

am ogorît [

\ .

^42 ogorăsc, am făcui [perf. c.Jo^gr

'••**<.1 61 dezmirișcim [4]

65 amjacut [perf.c.djăogor

56 ¡6] dezmiriștesc

67 Xogorîm[i]mirișia

21. îl ara o ‘saunuma-r 50 ogorĂi 

grapgâ^a. j

4o.[jQacuma nu sa prep

y qg ogorăsc
n.fâdazmi rigilt [se hx 

spune]pă la firme. r>ofy 

am șlîs am ogorit. * 

4z. să obișnuiesc o 

forma ‘la fel1.

r i i
am ogorît-o,[k]ogorăsc

59 fac ogor

57 [ujdăzmirișcesc, fas [z]ogăor 97 ogăorăsc merlșca
58 fac ogăor dă merlșie * o^or#sc, dSxmiri^sC

54 daimirișlesc, am dăsmirișcit, am făcut[perfc.+jogor dă mirlsce
55 ogorÂăsc,(n] mucejăsc miristia t i

87 ogăor,ogăorĂesc 92 ogHoresc
86 ogorÂescJnJogăorlmM * ăogăorÂăsc

*, 53 [xjogoresc* 8g [njoguorăsc
¿ăsc,[r]dăzmirișiesc, [ii] ogorăsc, fac ogor 85 ogăorĂesc 90 [r^ogăoriesc

51 dăzmerișcez,^ogorim[i] mirlșca 84 ogor‘¿sc,® fac ogilor &^°9Xorise ‘

0 fac ogHor,amJăcut[perf.c.4]ogor, am o gon't-o[pertc.+l 82 oggorăsc
52 dogoresc , ao [^ogHorăsc

iff ogoriăsCfjxjogorăsc, fasem[¡t-]ogor [i^ogyorăsc

lz a- ■ ii i 78 Uo3Uori88c
96 dasminșcesCjOgoresc

77 ogonesc
48 dogoresc mirlșca

45 üogoréscogorăsc

•rS.O OQorîm cu plug

9-9. [o]nu șlîsem l-am dăz-

Hogorăsc, fâsem[4]ogă

X ®

36 am ăogorîl[perf.c.d]pămînlu

v. « ar m men see, tac XogHor

f

mirigcU.

53.[jLlpînhru grîu.

44 dogoresc

41 [i}s]ogorăsc+ 
~ !(or+ ....... .......

° [¿¡6¡3zmiriscesc+
•» dăzmirișcesc

7S -

76 HogHoriasc

38 ^ogorăsc

37 fâiem[d]ăogăor,Hogori

68

79 ogHorEăsc

74

gogă^rîm[<d, fâsim[d]ogor

93 '[fdogăorăsc
I
i 
/

^[ăogăorĂăsc
l
I

\
\

X 
\

X 
X 

X
%

r , • 71Moquo>ăsc
73 [njogăorăsc

70 [¡dogorăsc[z] ț
I
l 
f
l 
j3k ogorăsc 69 ¡¿jogHorăsc

33 “ogăorăsc, [d] dăzmirișcesc

oqorai

32 Mogo rase
30 ar mi rișca

28 dăzmirișitsc 29 ar în lălină,[e]ar în Hogir

27 dăzmeriștăsc, stric merlșca 7

24 Hogilor,XogHorăsc

23 Hogăorasc
25 “ogorăsc meri șea

/
/
i

I
I
V

I
1
/ 
/ 

✓

DEZMIRIȘTESC
19 ogorăsc

'Sr., » dăzmirișcesc, Üogorăsc

HARTA DCCCIII

ogorăsc

O
e

S ”(D V
\ “C

o 
o 
o

©

©
©

ogorăsc \
o^r 1

fac ogor
(de miriște elcȚ‘>>: 

dezmirișlesc
(dezmeriștesCfdesmirișteî 
dezmirișlez

ar în mer±șle (ar miriștea)/ 
proarăm^] merlștea 
stric meristea 

întorc menștea 
mucezesc miriștea

12 proarămpd merlșca
rw 13 ăogorăsc merlșca*

9 ~d

« Hogorăsc

17

26

22 Hogorăsc

/ 
jf
/ 

/
/

A ,, , 21 ar min's ca/ar grîhîsca*
20 ar grânesca ’/ 1

/
, , i. . . <J * far merisca, oezmmscesc / , ,

' 16 ar-minsca
ț
i

i
|

o’rc merlșca

r merlșca

n fac Hogor

7 am fnlairsfperf.c.J merita
¿ ogorăsc

•, Hogorasc

1S ar grîneșca

ar merlșca

3 Í]desmirișcesc



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANAT

HARTA 774

FÎȘIE (de pămînt),pl.„bande (de terr.e)loncjueetjttroite”

I. întrebare indirectă:Cum îi spuneți la o bucată 
de pămînt lungă și îngustă, bună de arat și de 

semănat ?

J[. ‘tjljdarâp dă pămînt.

uF^Holdă o-on lanț,tășiîB^^

\

?t[£]kișlănțjkijțânță

61

\
V.r f

7. !a nHoj nu să prja-nfim-^ : 
p/-așa,nu-jloc.urrijîrtin dd^L 

lanț, un lanț. p

i2.„unifîrlăi da lanț: x 

zoom lungime, 8 m lălime*jL 

is.„[ejlanț;ljnțurl are 38 de^
J y

la o riște mai îngusta de v'/e’%.
z+.lanl dă pămînt; lănță. [ejhăsîje dă pămînl

zi.fivâdă bână d-arăl.dîns^ \ 41 ^(^¿ivălă;-vJFe

m^ggă-ib6năd-ar^. " 99

2S.[e]oparcelă așă,oporligdnetocurăul^ făsîie -sîi
-k ?7’7 ’*-4/?'

35.„Se zice și lăcișcă dă scîndură”.

37.$un lanț dă pămînl.[i][e]un lanț, 

¡ftlijaricu-j o tartă luggă. 
t&Janț;lânlă: ‘toom de lung și i&m de tal”. 

tr9.loce Holdefe-s asă.

^.[ijnjugăr; jugăre • <6oo de doftor! Cadrat =

lanț;lanță".

Gîac Hblo'ă are luzlmea de 350-1-00m, lățimea de

59 ?
60 ?,[e] holdifejpl.j ăfe fui 99-

67fășîiă.hHoldădăpămîrd ,, , „ < ,
7 9^cnjgă da pămînt

m JL i 95j^
91 cujqă dă pămînt; c~nz ijpărjlUă ;-țife

93^?+
î
I 
/

91 jfyffa’fti

?, fcjfăștjă; Âaștj *

oiae < i -u i' I i92răzvi/ară;-vuârke, sluoj; sluogurl

V

x.
71 [i]megi^megi

' • •,0 [i]răzvQâră;-vubțr't
I 
i 
/

[njlivăde dă bucâce -j

/
✓ 
/ 

/z 
/
i
I

nșTrhjgăf-Tti

S^fîșîie dă pămînt,dărăb dăpămînt

' î 87 2

86 ?,[n]fășîil!,[K]t!mbă dă pămînt;
fimbî

85 /i/răzv#3r* 
fășîie dă pămînt, 

fc]^]hHoldă;hHblde^

8 O [¿jjdJrăzvHă ră; - vHorl
81 [i]răzvHără;-vHoTi'1'

79 răzvHbr,-vuără

^[i,zjfășîie dă pămînt ;fășîj

?,[i]hHolt£; (ăolde

7. /a nHoi nu sa prja-rjîm-'j 50bucală;-caț,[K]fășîje;-s^^jUmbăjfimbl

51 ^ddfășilepșîj^tzjfușc^că pămînt;fușciis 

loc;locur!,hol^;holde,[z]răzvgără;-vorl

¿,7 curka^ă;-rĂefe,[p]fîșîle;-șîj,flmbă;rimb!

Ș , , . , 7b lină hjnqă.Hmbădăarăt
46 fașîje dă pămînt¡fășn

77 frușilnă;-ilh
45 [s]brlezdătură;-turl

49 Holdă,umjjArțăl

k*?+

\
\u

^cureaua dă pămînt ;cy$ele t

iooorr. .
78. Ho Una lungă, Ho limbă dă a răi. c

8i.[x]„ răzvuără, e semănată ? răzvțbr *hat 

B3.[i] Djfert de lanț.

8tr.lzJ„lanț;lănțurl}e mă[ măre seva. Dacă e în 

unghi ascuțit, Ti spune șpiț .

85.[z]„Un răzvuor e o jumătate de lanț; lănță ”.

90.[i]on lanț,o iumătăjfă lanț.

93. [i]n uij^fîrtâr!, adică o jumătate de lanț .

\

tl. 36 lăclscă;-clske

.. .. • tș. 35 lăclscă;-ciski

f

X 2-\sănd1lă:-dd'

iV« ?*
X

*JX,'yzL 13 fîșiăjcă;-căis,[R]fășîi§

92 [i][3]hHbldă

88 hHbldă;hHoldS 
^?^fășiie;:șîi

75 -
74 —

76 bucătă;-dâț
73 [i]fășikS;-sȚi

68 -
34 brăsiră dă pămînt;brăslr'i

33 -Fă^lepșîjjlmbă; fimbl,Lâblăjlâblie

28 fyfy-fh
27 Q+

24?*

19 făltij;-l‘j

14 -

12 ?♦

WuȚjcă;!!^

29?*

25 știrbătsfrz

22 nfai-fi

IQșlîrjijă; șl'îz

17 ^'33apămînt ¡știi

21

\
l

I
/ 

\/ 
7
/

/
/ 
/

• i/ ' »
fîșîie,[R]fasjie;-șîj,[o]șliqgă

/
16 răfuâră;/\j,[D]șliijgă;șlTz 

f 
î 
î

26

11 hivă;hiv!

\:niyî „
15 ,irJSa °a PSTT,m‘ if"*

{
tyrăzoâră;-zgâre

vHără

zHir;~zyâră



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 775

I4

FRĂȘmiL DINTE „premier binage(du maîs)”
[5O«J

I. Întrebare indirectă: Cum ti spuneți la lucrul 

pe care /7 faceți primăvara cu sapa la porumb 

(cucuruz), după ce-a crescut de-o palmă ?
1.15. mă dyfja săp^t.

prima prăși,.

\
\6Z [*]prășît,[**]săpi!

V,, 
\

96 să pai

[»Jsipa dîntij

u [s]prășit, săpat

60 sipă

61 prima sipă,sâpa,[K]săpălura dintîj

57 [xjsipa-ntija

56 săpat,prima sapă

55 [l,x]săpat

ie. „La bo9tl6ln,sat ve- j 50 săpâtu[a],[i]pr!ma săpă 

cin, îi spune copiiil ”. J
29. îl cHÂpăjă [ind. prez.3]^

39. copăjtsc[ind.prez.i]. c
35. Za săpit, la cucuriinj.

36. îl săp înttih.
37. f/ copăjim cu sapa, cu £
plugu dă săpat. / 4, w
—777—7-------¡2. , ?S(-A S5i^
38. [u] la sapa-nu¡a spunem h
copăjil.

‘r0[^.‘t3.5Z[X].55[lti.57[x].G1.66.tișăpărd\r:
68.șăpim înlîja dită cucuntfu. \^rlmss^pă>

49. prima dată dă sănii. săp a-nttia n ÎRlnrăstia-

69 săpat *

58 săpătura dîntij

sipa-ntîj, sipa dîntij

87 prima sĂapă 
sâpa-n!ti,[x]săpil

53 prășit, săpit,
[x]săpilu[a]dă prima dată + 85[x] ? +

S1 săpâtu[a],[x]sipă,prima săpătură

52 săpa tu [a], 
[xjsăpât prima dâtși*

W săpat,ficjprtma sapă 
săpit,prima săpa, 71

săpa dinții

77 copăh't 
95săpâl înltia ăără

89 > ¡f ! • Msapa.prima sapa, 
sápa-nltia,[i]sápá.l+g¿ q+

80 [x]copăjit+
81 [xjsîăpit

5fît+ 79 COpăut

83 săpătură d-âdiLă,lt]?'
\
\ 
\ 
\

73 [jdcopaii!

49. prima dită dă săpit. săp a-ntîja nMprișila-ntij

32 cHopăpt

HARTA DCCCIV

Termeni pentru PRĂȘITUL DINȚII

76 prikșîl

38 săpit, [r]prășitJjQcopăjlt

19 prășîtu întîj
\ 18 săpătura dîntij

37 copai.!!

28 cMopailt
27 copaii,[r] prășit

24 prășit

23 prășit,prășîtura úna

48 săpit

săpat

ara, *=

Pnma deltă)

Hară.

50[x].53[l]îl săp.
54.[t]săpim la Cu cu rin] la sapă.

58. săpam întrja dată.

59. săp,sep!jsăpă.î!prășujimcuplupu cu 

tri sepe.

63.săp, sept-săpă. prășim cucuru^u. săpit

+6 sipa-ntrj, săpat

41 [r,x]săpât,[i] prășit, 
[zjsapalúradínlíi 39^^ 

Í [z]săpât+

36 sapa dîntîn+

" XZ+Tk 35 săpit

\ f
■

34 săpat

33 cUopăUtură

20 cXopărit

cHopăjît

n cHopănl
prima sapă, săpat

15 să păi*

£

X

N
71 [i]ca patimi

¿f [i]copaiit,[R]pr'ima praștia 
/

/ 
/

16 proști*

Qprășit 
(^prășiloare 
Qprăși ura una 
(t) praștia tnlti 
(faprima prășită 
imprima prăși 
Qsăpat 
@ săpătura dintti 
Șsăpătura de-o dată 
@prima săpătură 
oprima sapă 
^sapa Tntti (dinlti) 

sapa de-a dală 
ț^sapă 
© copai tură 

căpătui!

[se zice]ma) rar

64. am prășit, am săpat cucurigu iniția dau

65. prășît, cu caj, săpat, cu sapi li.

67. săpam întlja »ară.

69. [^copăjlm[ind. prez.4]
70. [a] î! sxăp! [ind. prez.2].

73[x].83[i].tistăp d-odălă.

78. am săpit prima dită.
8o.[x]H slip [ind. prez. i].

82. săpam d-o dită.
84. [i]ti stp&m o dită.

85. [jc]l-am săpit [oerf. c. ij. 

88.89[x] 90[X], 93[xj.ti slăp.

90[1]. 9z[ij. 9i[x], săpăm d-o dită. 
98. ti săpTam prima ti^ră.



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
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PRĂȘTTUL AL DOILEA „second binage (du maîs)”
[20«]

T. întrebare indiredă'.Dar la lucrul pe care tl 

faceji a doua oară ?

(l/ezi întrebarea precedentă)

a dă cucurú

672*

9l?jgropal

^săpât a dXaXa Pară

60 sapa a dtiănirăfîqgropid
59 2*

^Z^ggroppj.

y62sa/M¿ dă cucuruz? 
^îngnpild^cu^z

^pătură dXăga

\x«X ,

k 56SofJpâ/ a dXauără

\
v x
X<.T

Wqgropâ

96îggropâl

^[xJsâpajdXÂua,^] săpa a dRăga* 
Săpătura a dXÂHa*

îrjgropăt/^Jsăpăt a ttótga xiră ^gropătu[a] cucuiului

87 îggrXopăt 

sapa a dXgia,[x]îngropât ’

■ - îygropătu iy săpăt d-adX0Xa Xară/iJîggropâjiăcucuru^* 84[i)i]îrjgropi.t

tt[i,x]îggropăt

w 'gg^P^tj^Qa fyâga sapă

46<a dgăua săpa

77 tggrupăl
săpat a dxâua Xără

88 ?■

^îijqrupăl

^îrjgropât 75-
74—

^săpa dxăga*
îrjg^gpăt dă cucur0^,[x]săpăturajd^g^+ 

\ua + 33 * * * 37 38săpât a dXâXară 

[jl]a d&ua săpătură* ...

org^^. iescăiiit e a!^pilea lucru,îggrg-

’ff./a bogîlcln,îggrupăt. j

19. prășimaduâuagârăp 

29. a lrija-j spuădkisăți^ 49 q +
29.îlîr)grXâpă [indprez£*Y 

3».r/ îggrXop [¡nd.prez.1]. \

37. săpam a dXăga Xară. ^5
38. [i]„H săpăm a dXo/a 43 2*
Nară. îi]gropăl,a treia oară"^ 

io.[x]șî vine ș-a trtjafngro- 
păt, îl îrjqropăm.

*i.[x]„ săpăm a dqăua gară. A treia 

oară}îggropăm cucurudu".

92. î! îrjgropam.

93. îl îggropamfa duâuără. 
H.îlîggropângtrăiăm păm/nț/a cujb !a cucuruij. 

♦a să ma[ ^8 oțîră mușuron.

99. mă duc să-l ÎJjgrip, l-am dat dă gata. 

so.[x]am săpat a doăua yiră.atrlia gară, 

trjqropam.

si.fțfîlîrjgropta duâua gară. la colectiv nu să 

maj îrjgrqâpă.

53.[x]îl îggrip.
57. [1]săpăm cucurutju a dxăga xără.

58. a trlja, îggropătu.

59.6z/lsăpam a dxăga “ară.a tr!ia Xară-I

LJ * ’ 31copăj!t
... î

76 îggrupăt

68 -

^'ggropat*
33 îggruopât

38 sapa dXâua

35 săpat a dXăga Xără

> trjgrXopit

/ 2A îrjgriiopăt

t 19 ?*

A:. 18 săpătura a duâua,îggropăl

x u- 

ijrxi j-f U

4 a»' ^înqrXopăt

^^fggropit

29îggropât

L42
\îgqropâi,[n]prășila

59.81/! SÎJÂ____________

îrjqropâm. Era plug dă-qgropât 
t3.„la colectiv nu-[ mii. Se făcea moțuron. 

s-o strfs dXayă tri sfpe dă pămînt să nu-l 

îmburde, să nu-l îrjcîr nască vintu".

c 9. [țjîgqrupam [i nd.prez.*].

?o[i]îl îijgrop! [ind prez.2]

77. l-amîrjgrupit[perf.c.i],l-am mușurojjt [perf.c.i].

8O.[x]â! îrjgriiop [ind. prez. 1].

82.92 [1] 9<f[r] 93 ?rj gr op am [ind.prez.*].

83. [i]îggrbpl a dbjlga Xară.[x]Îlsîăpa dggjjâră, 

[k]î! îgqriidp.

<*■[*][ -am îqqropât[verf. c. 1].

sc.[i]„ îngropa tu e a treia sapă".
88. îgqrXbp cucuruju, șîiăp a dgi“A yără.

89[x]. 93 Iggruop [i nd.prez. ij.

9Q.[i]îggropam cucurutju d~-a dijjja gară, 
[xj îl îggrop, mă dqja îggropâl la cucuruzi.

92 [x]?

"m?*
822*

9Q[x]îggrXopăt^
M[x]îijgrupât

79îqgrăopât

i
93Uț]îggrXopăt

I
I
/

91 îggroptd
|
|
l
\
\

\

73 [xjîrjgrupal

12

[xjîggrdpât

I
i
i 

/
/ 
/

/ 
y 
t

ț 
¡

30 u]gropâd,[K]tygrupăt |

31 —

25 îggr"opăt

17

22 îrjgrXopăt

1Qîggrupăt 

tyrypit

S \
\
I 
I

/
/

/
/

/ 
/

,, Z 11 ~
21 ^ggruP^t)8 do^a săpătură

/
7

16 îryfropăt*
T

1
1

15 cescăjd/rjgrupxtț

26 -

11 îqgrupid

XQîg grupat

15
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 778

CIRPESC (locul) (¡nd.prez. 1) nje complète (les grains qiii n 'oui pas levé)”
[20<7]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci cîndpui 
a doua oară boabe de porumb (cucuruz) în 

locul unde n-au răsărit prima dată ?

I. 1. jl]că n-a răsărit.

prepun,am pus [pertît^

i 62 punem [¿¡a diuâra cucuruz g
\ 60 r

. 61 sămănăm M a dHăuara
\

aim $ămănât[perf.c. i]a doua uâră
Mureșsamîn a dUaHa Hară65

67

95

99
comp/eclim

59 îl pun a d“âtiâră,p)]cîrpe$c

57 complecte]  [2], o mai pus[perf.c.3]pîn ië! +

98 prăpâfiăm[+]

97 púnimfija duăuajjâră

. 96 proper.
h t 56 ! ¿ !-am pus a daUara [pert.c.i],prepun pujcucuruz
\rinemfâa dăyâră,complectăm 54 prop¿s[perf.c. ijcucurtizu
\ 55 prepùn,[x]prăpun „ ,\ r r r g7 prȘpun

X _/«X ®® [1 pi]prăpun
y v [i,z]prăpun, [c]prăpt!m a dopa gară

a. l-am luyátu-l cupluguț. 50 foi]prăpun, [¿¡sâmăn a dHâ^a tiară

- 51 [r,¿¡prapún,[z¡pun adâua Hară

’ [1,1] pun a doi ta t¡árá,¡&]prapún

47 fry]prăpun

46 prăpun

Sti-smdátu-p •

21. l-am propus a dóita d

1
f]âră că n-o rasariltn-$ prepun cucurb^

[ești Ai mica. Hi

57. comp/ectej [2] golurile

und& o ratât știpăru. 48 prăpun
63. îl moi ¡î-l prepun.jâsf propun,[ajprăpun

ma[ iudă.
8^1nampus cucurtjtndfr^ 44 P^pun cucurb^

n-o răsărit, a rămas cu grețun^ [i,^prăpun,[zjpunem^cucuru^u a dRâua oară
so.hlpunem cucurâzu a do iii a prăpun cucurudu 39 ( ( fIf^Pr^Pun

L----------------------u---------T2- , \ A 0 prăpun cucuruz
-o răsăntdzjtnlocu^sc * [¿¡prăpbbămM 34

punem^Jcucurudu a dăâua niră

uără,că n-

cucurùducare-o périt, 

too. ùmpfi[¿¡(¡/Holurile.

45 prăpun

Cpunem[[3 dguâjjâră 

9Î^fr]pun a dociJiră
I

92 fr]pbnimfr]a dott^ră

88 propun [ejresădesc
89 [¿¡prepùn cucurùç! j

85 [jam propus,[/<]prăpus[perf.c.ij 90 pùnëmfr]a dodtp uâră, [¿¡[¿¡înlocuiesc*-

'< Mrfpun*
pLjampuz^perTX.i]am nou

62 prepun
80 [¿¡pun a duâjaâră \

81 [z]pun a dojfa Horă \
sâmăn a doita dâră S\ 

7iX^
X 'ș 

¿z/ZfJma/ sâmădp dată 
73 '^IP^PÙP -

’io [x]prasadësc *

i 
î 
/ 
/

/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

1
V
\ ./■ X..x’

78 propun

77 prăpun

76 prăpun

75
74 —

68 -
propun

33 sâmîn din nüot¿

6g [^prepuA[z]

31

36 prăpun cucurucú

35 prăsamân

\
f

\ 19 prosâmăn
1« prosâmăn 

'^X
13 prHosâmăn

32 sâmăn âdăUara

3° prepun
28 Pr^sÂmăn cüompfëctez iHócurile gHa/e

prosâmăn ădăuâră

24 prUosâmăn sâmăn a düâya ttâră,priosâmăn
25

X 
\

ț 
/
/ 

/
y

26 ~ /"/
22 sâmîn a d^od^a uârăjprosajhăn

prüopûn cucurbç/uadbira uâră 21 prosa/anâtLperf cn]

20 propunadojfa oara
/ 
/ 

Pfy,pi,n 
/
I

1
15 am propus[perf.i.t]cucurudu

I
I

^/df^tprkopim cucurùÿ*'

HARTA DCCCVI

14

23 prăsâmăn

12 prosâmăn'

60

prfiosâmăn

9

Principalii termeni pentru CIRPE5C (LOCUL)

V*®
X «1 O

10

17 propun

11 prUosâmăn

prosâmăn

Q) samănța doaua oarăfpy, *6 
a doilea oară,adăoară, \ 
a doaoa ra, din nou ele.) "X 
priosamăn i
pun (a doaua oară, 
a doilea oară,a doaoara^— 
adăoară, adăoara etc.) 
prepun (a doaoară) 
propun (a doilea o 
priopun 
prasădesc 
resădesc

O 
©

O 
$ 
© 
©

<7 prosâmăn
6 prosâmăn 

rosămănamM 2

îl prosâmăn

u /[ilprosamăn

sâmăn 9 doua uâră

17
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BANAT
ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

CLIN, pl. „extrémité du champ restée non labourée, chainlre” 
[aoisj

Z. întrebare indirectă: Cum numiți bucata de 

pămînt care rămîne nearală, (mai ales) ta 

capătul ogorului 7

JL. f. U,Jajcăgătîju iHocu/ui rămîne nearat”

53 M?

65pîrs,pîrsur!

99 șpiț, Spița

98 întorsătură

i of *
97 Hobraț j Hobrăță, lena- ten ’’

58 ?, drum,[v]obrâț- obrâțurl+ gs uo braț j uobrâță

56 oo, obraț- obrață +
obrât - obrâlă drum

87 șpițjșpițuri
86 [i,^?

z.fn]la căpăttj [*la ca~£ pîrlogj-lHâie,[dj'?,oo

pătui ogorului] a rămisu

narii. p
3.H[s]!z căpătă [rămînA 69[v]forgăV,M?, oa*

*8- la capu Ipoculu] nu-j’jL^ 

doaral biăe șî măi săpaM 

cîla cu săpa. ^7
13. pămînt nearât. 7^ ,, r ¿, >

- > j i 'Sn for9aH)-3?i,e
16. „pirs, unde sare plugul .\

21. „ o rămas un loc hearâtrit. 

ta capu locului. îl săp cu săpânâ^ 

cu cline o bucală de pămînt^f^. .^urj 

care nu se ară, a scăpat de apă, 

de trecerea drumului-, se pune trifoi acoldi-j^

............ \
36 ?,^>]Hobrâț-Hobrâță* 

................... : 

\

68 ?

I

92 [l]Hobrâțj Xobrâțăț

88 Hobraț-,Hobrâllă
89 [u] obraț; obrâță

85[zj ? 90 rit-rlturí,[j¿¡ firiăj l'iri

91 pirs-pîrsur!,[jțjpîrlog- -loaze 86[¿Jmeze;meii + 83 pire-pirs, [i]

52 ?,obraț, obrață,[Qpîrs,pîrsur!* ,.8fJ&r,nair,n
' 80 [¿]°braț, obraț^a

92 pîrloilnăj -im, fn]?,oo 81 ^tme- firii
^r-, • m r-,^1 11 78 HobrâțHobrâță* 79 cfin;cfínurí
66 [CJcapălu^rakarât 3> 3 >

77 obrál: obra tur!
. ¿ ¿.w- >' ’65 rorgau, -gaie

\
\X\ \ x

"x
72

75 -
74>

?, pîriog 76 Hobraț • Hobrâță*

4-1 ?> l^'ijp + 38 obraț; ]i] obrâțurl, [jÿ obrâță*
39 '?,linne--n'ri 68 —

40 [i][i]br£âzdă dă "la capăt*

57pîrs; pîrsur! +
34 întorsură-, -sur!

33 ?+

[¿j mégie, [x]brá¿(sce;
73 [^finâli-nțla br¿¿^(

79 s luogi sluog uri *
i

7 / t 
1/

69 [n] obraț, obrața

23. [pămîntfnălucrât.

29. nu ¡¿să nima locuri d-așca. 77 îndreaptă 

cu săpa.

33.p]ecic dă pămînt năarat, Ho rămas 

urj capăt năarat.

36. Hobrât [este] drumu îrjqust dă coiije.

37. pirs [este si] mielu capri.

38. [l,x]„ obraț e drumul pe care treci cu 

cosija la capă tu iHiculuj”.

*o.fs] să briză cît-o brșazdă dagă pîrcă.

*i.U„lenljtă, loc care nu se ară, lăsat 

pentru căruțe. Cînd se ară !a colțuri, se 

zice î[ făiem câpătu, îl ¿ivim”.

63. forgăy, câpătu năarat, ta câpătu Hohjî

66.

pîrcom, in curmeziș”.

»9. „ ar! la capeț. lenljă; -niț este drumul 

dintre ogoare”.

52 [l]. 56. 57[¿¡. obraț ‘drumul de la capătul 

holdei, dintre tarlale, pentru căruțe

58..« șptțurî se zice la colțurile ne ar a te”.

59. „tractoru ară câpețî. șloq e granița 

dintre holde”.

62.0 rămas forgăula cap.

63. drumu pă Una.

„ forgăq. bucată de pămînt arată singură,

6+.npîrș, toc nearat lîngă drum, neprins 
de plug”.

7oo!gog ș-Ha.

7s. Hobrâțu-i arăm pîrcom.

86.[z] nu prța rămînă năarată. nu s-o 

prçjimplàt.

93. pț) o rămas nearât.

31

întorsătură-, -turl

22 toc năarat
> 27 dărâb dă

32 sluog-, siHâgurl,[x]pirs' pîrsur!
30 ?

Ij. » pîrlog-lk

t slHog- sIPogurí

„ Ș ? + 
ța tină, dă rape

25 pîrs‘ pîrsur!

22 ?

/
7 

!
i
1 
\ \

II
i 

/
/ 

/ 
/

/

/
/

7
/

/
/

K cajfu loculu],pirs *

i
I
I

‘«n?

i

26

, . 2t 7
20 Hobraț • Hobrâțurl

iz Ho braț-, Hobrâță

fi?

f
________ * obraț -, obrâțur!

âpălu lUbcuJui

*

18
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CO^AMA'pl.^Zevzzfion rZu sol enire deux siiLons" 
[2020]

I. întrebare indirectă: Cum numiți ridicătura de

la mijlocul ogorului,unde se dau brazdele una 

peste alta cînd s-s început arătura de la mijloc?

I. s-a rădicat. N-are nume”.

mljluocu h“olzî, mununăj-nun

rătură-nc

65 dHolmă',dHolme

^[¿jcqămă

slüog] st-bouri
^[djslog-slógurí i

90 [l]mijlaocu hUolzț

67 •
59 burtă’,burce*

99 la mizlocu hUoldi

98 bri.ezdătură]-tur!

97 [t]culmie;r>u,[K]culmi 95

gg brezdătură,-turi^[djarătură-n ca Q,brezdátüra;-túri i
96 'JXl?

[ejdîmbjdîmburî * 93 :

?,[njmljluocu Pbl^î* & slUotyslxbquri ^țstUogisIflbguri
53 cHămă;cHâmiă^jțjbrfâzdă*

85 [e] razvüór;-vuárie3.[z]nu $ă kjămă niicum. ț ^qfr^]?*

5. „ răzUor e șanțul de pe ?

.mijloc”.
7.„aram la slUog.Unartf 

se ară de la mijloc:[a r.. 

slxog; anul celălalt, de la 

margine aram la răzHornjj 

n.îi dăjdXoq. x „ , +
, , u J 43 răzvor

16. stog ‘răzor.

17. dllmă ‘mai multe împreu\^

naturi de brazde*. U

21.[D]ș/og, șâră‘răzor*.
23.„ arăt în mijtnoc, briezdăt în mij ¡¿iwL 

răzvHor e loculgol cîndari din lături

29. dnăXă brazde una pesce alta.

30. „N-are nume. Toamna dăm ta mărzin, 

primăvara îj dăm ta mijloc”.

35.„brezdăzpră mîzloc.am aratpră miz- 

loc.șărăUulă]-Huli, cînd se ară în lături, 

rămîne la mijloc vălăy .

37. ar! înțuruc.

38. [i]î! ari înjjnljloc sau în lături.

3S.ară

ko[i].52. „ să ară în stu. Cînd se ară 

în hois, la mijloc rămîne răzvor". 

•ti.p[]„răzvor rămîne cînd arămpră 

hois, de la margine".

♦3. cînd ari Țstu. cînd ari fyiajs,

1snt

arăt Tjtu.[ejîi măj dat.

‘co.am arălîstu.

♦9. ar în ¿a.

50.pr]aram în ia. răzvbr rămîne ta 

vesin. aram în hăjs, de la margine, 

îmbrezdăd se zice cînd începi să ari”.

53.[zjam brezdăt !a mijloc.

5k.„arăm în ca, cînd bbqu dă ta slîtjga 

să-nioarse. arăm în hajs, de la mar

gine.răzvor rămîne la mijloc”. 

56.59.63. am arăt în ca.

51 mizlocu lbculuj,[i]buric,-rlcurl, 
dîmp] dîmpuri

briâzdafa]dă ta mijloc*

O*
48 •

47 ?

52 c“âmă]cHâmie, 
pr]coâmț]comi

7846 arătură pră mlztoc

. 77 cuamă
45 c£amă;c%om!

? +

. , . 13 razóru(aJp¿míjoc,[i]ct¿Áma hbldjcuâme
84 cHămă]cHâme,[]L]brezdat, \

brezdălurăj-turt i2ndjloc,mtjuoC* \

80 lîdmijli!bc,[*]cuămă]cuâml.e*
81 [z]mijlüóc,[K]cq¿ma,CQami.e \

C9179 [?],[d]cuămă

75
74 ~

.. ?*6K ■
?,K>]ci(âmă;c!loml,Mcnămie,p(]brezdăturătjtu* ■

41 38 [i,z]comun,-munurl
mă* 39 •

40 [zjbrSăzdă dă la mijloc*
„ , u * 34

37cămm]-mme, 
[6]cHamă dă la mijloc*

ctiămă]cHame

\ 
f

t

35 brezdăturăpră mlzloc'
28 1

Q+
23 •

76 mjtuoc*
73 [jr]mijkje]muki

70 U?

68 —
comăn, dîlmș] comă ne, dîhne

33 cHămă dăbrj.ezdă]cHâmi.e
31

32 dîmp;dîmpur!

57.[z]coăma o Aivefej cu grăpa. 

am briezdat în ca. cînd brjezdtej 

în hilol rámíné razvübru în mij- 

locu hPolzî.

58.,, să ară în ia.briăzda dțjiajs, 

cînd se ară de la margine”.

60. aram în ¿a. răzvor [se face cînd] 

arăm fjiot.

61. „ ar' [JiAtrum. ar! har om, ta 

margine”.

67.„ar! în ¿a. bri.ezdătură]-luri, 

cînd începi să-l ari

'“v
72

I
i
1

/’ 
/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/ 
i
1

69 [njcoamă, coame

30 P

9** 29 •27 mijlubcupămîntuluj]mijlnicur!

24 cHamă]cUămÂe

\ 
\ 
l 
l

/
/'

/
/

/
/ 
/

!&]cyămă]cjiămje *

25 brazdăre,-dari

26 ~|

cHama pe mijlüoc]C“amÁe

/
/

\ 19 arătură-n mijloc
'x. 18 ciiămaplățuluj, cHămĂe

brĂ ezdălejplajdî la mijlubcu IUbculuj

13 răzvPor^-vUărĂe dîlm^'

9 11 slHog]stn6gurl*

, > -j» to cuamă;cuame . K ,
8 mijhiocu araturi 15 dXorinȘ;-nn

7i.[z]aram [ind.prez. +]la mit joc.

76. ari[ind.prez.zJ^jnijtybc. *

77. am brezdăt [oerf. c.t] îmjnizlubc.

78. am arât[perf.c+]în mijlHoc.

79. am strînzjperf. cAjJa mijlHoc.

80. [jr]răzlibr,la lături.

82. arăm[ind.prez, 4-] la mîjyoc.

85. pt] am brjezdăljpert. c.j.

86. [x]„ răzvuor ;-voâne se face cînd 

dăm în lături brazdele”.

9O.[i] brezdăm[ind.prez. ♦] holda ta mijoc 

99.[x]î! ar[ind.prez. 1]în sluoq, nu în 

laturi.

^.[iJȚejbrezdăm [indprez. 5] ta mijloc, 

loo. brezdtăm [ind prez.5] holda

22

IQSlilOț]

17 împreuunătură de brezda,y(¡ șădă'șări 
r!îlmă+ >Ț ' ’

/r
1 
í 
i 
i

slüog'fSlüoguri*
6 slog;sl¿gur¡

■e
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r
4

COPILE SC (ind.prez.i)„Je rteHoie le mais de ses Lcdles” 
[2022]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci ta prăsilul

al doilea (ta îngropat) cînd rupi puii care cresc

la rădăcina porumbului (cucuruzului) ?

1.21. rup dfJjț radaiina cucuruzului

65 rup puji

50 pui¿mpjcucurùd

V*
puiez}rup pui da cucuruz

57 [3]puiez +

56 pu¡dm[4]cucurúzu

55 puièzjxjpuièj

58 răriesc,puiez cucurùzu

54 Puífy

f
67curățăm[4] dă pui,

59 ruP P^H)Pui^z

rup puii
97rănesc, pfivAësc pui^țî

96 răresc

gg rupem pun 
F

' " 98

87 răriesc
86 ru^puíi, [z]taiém[dpú¡i

27. rup cu mm a, tai cu sapa:y 50 ¿ t
7u,------,, Áír,7c]puiëZ cucurudu

33. m-o-iprrații cucurupu 

șttrăbă să rup puji. c?
37. kpSradj^^çrh-Î 43 pUiéZ 

tavieț ñiscopiésc. 51

ÆX pui&j [¿).cucuruzu.
sa. datfára. las únu. doid^
65. l-am pujit n¿jlnc£ puiéd

da sapât.

ss.bdrup Cnópil-aia.

84.li¿l copilesc nu sa spuñ-ans\^ 

[idrăresc. dàc-o ramifiât dm Vr ■ 

săpa prga g es.

53
?,[z]lai pup,răriesc cucuruț/u 85 [x]cu pi lese

51 ?,[i]taipùü dă tu/ei, rărit sc fîrili

48 puify

52
rupem^pun, [zjcurățămi-rjdă pui 

97puiez,[*]puieZ cucurudu

43 copanesc

77 răriesc
45 rupem[4]pup

rupipùii
j

93^]rupjpui¿(í
I

92 [5:][c]r<jpem[4]pùinP;

89 Ml^rufupuii 1 £
90[i,i]rupjjÙH J

83 i'ăslărése,[z]rápese

\ 
\

78 rup

84 ruj3uiètî,[^rupj>ùii,

82 [e]curăț pîrjgă fir

80 [x] răcesc
8i cHopăiesct[K]cltopifesc

79 răritscèùii

44 Ímpu¡éZ

41 lmpuiéZ,[^r!m[4],ÍrnpuiÍm[4] * râr;-sccucur¿du,[z]rupp¿ñi

; 39 Puiéz

' /k]împuiè^ cucurùÿu
37 răresc

b. răresc cucuruțlu^up  pup,
r.jmpuied

V 36 puieresc

35 rupim [4]pu[

d 23 răriesc ,pu[eț/

\

\ 18 P“ity
X

75 —
74 —

76 rup pun
73 [l]copifé^c[2]

68 -

34 rup pun

33 rup peni dă cucurútj!

69 [zjrup cHópifi*

71 [ijrëréçc

»J
I 
/ / 

/
/
/

31 —

32. rarÀësc

78 răriesc
27 rup,tai*

29 răriesc

30 copilesc,ru^pún

25 curat ctë cHopif

26 —
19 rup puii

Termeni pentru COPILESC 22 rup

20 ruppùjj

17 rup cit ¿pifi

o. pfivăsc

6 ruPP“i‘

10 Pfiy

ti tai căopili
i

15 PujfiZ cucurudu 1
I
1 ó

'iese

14 —
răriesc puii ă) m^i mis

13 răriescpuii

HARTA DCCCVII

puiez
(cucuruzul)

i
i 
ț

I
I
i

//

/ 
/'

✓
/

Q 
e c 
o 
©

rup (puii) 
puiez(cucuruzul) 
puieresc
copilesc .
copilez
lăstăresc
răresc (cucuruzul, firele 
tai (copiHi,puii) 
plivesc (puie(ii)
Curăț (de copiii, de pui) 
copai esc 
descățelesc

24 răresc

cucuruzul)
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(porumbul) IMPULAZA (ind. prez.3)n (le maîs) talie”
[2023]

I. întrebare indirectă'.Ce zici că face porumbul

cînd îi ies pui (frați) la rădăcină ?

JL. zfijsă crțfta la djoc lot.

5. plin dă pu[.

jZ îsepe să pmagă,
’^\_63 săiasă pu]+

\ ■ .

5 62 ăreput

58 puj$ză

65 țîpăpuj+

60 # bine, îi bujec

ii iâsăpui,]^o pujăt[perf.c] 59 [^îrnpuiăză

57 [x]daupúj¡+

Mures

.îrnpuiadă
31 îsepe să puieiă ,

98 împuiază

¿1 95 dă pui
97 aapuieț

96 [<0]împu[âdă

55 [l^]pui^ă
54 putăcjă

z]fâțepu[
/

33\fr]împuiâ<jlă +

j
/

91 i [ejîmpuiâfâ
|

92

88 împuiază*
89 [¿]împu[â^ă

90 f
_ .< 7- *3JÜfc]ímPuté&

•4 impumc)a,[i][e]scyace pud \
r * -1'Wn împuiază

52 frpțlhrrtfrze bme,[¿¡cresc pui r ir .
80 [jr][e]sa-mpujaqa

81 [z]împu[ă<j/ă

7 3 împu[â^ă,pumdă

49 Puj&fi
47 ¡iptjpuiăjă*

46 daupu^puiag/ă 78 '^pui^ă

77 dă pui]
45 /Y mțrie blñe, fase pu[,[b]o-mpui¿l[perf  c.J

76 împutătjă

75

87 f&jîmpuiâșlă
Qr^. Laiiue^j ■■ -j™ pujaba,[¿¡o pujat[perf.c]+
tf1]'!, oițrie o/nț, ti day puu,pujatj/a

țjfjțșii din cauza puilor y 50 pujă]ă,[jr]îi cresc puji, fâse pui 85 [x]o-mpujăt[perf.c]

7. îsâmnă căj-o mjérs bíñi?,' 51 pujă^ă,[x]îj plin dă pu[,împu[e,împu 'iâdă

ee.tfj^șie cucurófyjtf m¿& 
riă.¿ 

îs. „Da că nu-i rărești, jâ F«i 
ttopărifciă*.

is.mișrzț biñe,C-opufâl. T 48 împujășlă

17——'xlL43 o făcut[perf.c]puj, opujăt[perf.c]

19.0 răni [perfC.3].
2OQT~dâl [perf. c] puj. V 44 împuii<jlă,îicr^cepuii[a]

2-f.îi lotnúma copifam strîns o\ [iprjîi mjérzí bine,[i]îj dăpui,[z]ăre mult pui r i
. , . . ;------------------------\ f,,,- . 4l Í [i^mierzebme^jcrescfraț^ijîmpuiădă

cró^ne de copif. tase frat,[v]faéepui 39 T¡m‘érie bine 68 -
3¥.î[m^rie b!ñé. tí^ [¿¡î[merze bme^ăsăpu[,[K]Ímpu¡e1'
«¡Mi mjrii blñ¡, d-ija iasă pui. 37 îjm‘țrieblde,îidauptii

iti[i]tot î] pujtcă-j mierie blne.fzjîj cresc 

mutț puj că mînă bine.

¥7. [¿J cînd [asá puji, dă pujătjă jet

5i.[x]o-mpui¿l[perf.c]dmpóie puii dă tutei.

53.[i]Hcum nú șbu.

57[z]o dat[perf.c]puj.

HARTA DCCCV111

[jl]o împmât[pe]f.c]+
^Md¡ímpuiéh+

X
72X'

74

" W?

M împujătfă+

33 împujășlă,îmfrățașce

36 Ho-mpuiăt[perf.c]Zor dat[perf. c]pui la rădăsină ,
32 îmfrățașce 

5>*\ 35 Ho pujăt[perf.c]

28
27 puiâdă 

/ 4 . ,
Jr 16 îmfrălăsce, împuiază

-/Í’XÉ
B

69 [l]~rnpuiâ<jă

31

30 să îmfrățașce

!S,
XJ

’x.
1 [țjîmpdiâză

l
I
I 
/
/

f
/
/
/
/
/
/

t

71

29 răsurie
x*

25
23 Puíifi

pujâ^ă

14

* împujâdă

\ 18 puiâdă

13 fase puj

Răspîndirea formelor (A SE) PUIA ji(A SEJÎMPUIA

12 2

9

19 răfaie + 22 împuiază

21
20 o-mpujil[perf.c.s]'

17 înlîrșâglă+

11 pulida

10 ?
îs pu[i^ă^

1 îmfrățașce^
6 împujâș/ă

O At/«r
• imputa

VSO
>
/

«O

58.o puiât[perf.c]cucuródu.

62. áre puj să poală să míñe buămba.

63. trabă pujăt că áre puj.j-am adus 

pîntru vacă.o dajăpce prăpă^dă ier

65. îrpvijl după ie-j rupi.

te mare blñe cînd are pui.

73[jl]. 78.3o[i], „ li merge bine "
77.odat[perf.c] mu!țpuj la rădăsină. 

83.[i]or crescut[perf.c]puj la iei.

a*.[i] or crescut[perf.c]puj pă liqgăiil. 

o-mpuiat [perf.c]

86[z]ațîta puj s-o dat[perf.c]pă ta fir ! 

ee gnyu îipfrățjfști.

9Q.[x] or jeșît [perf.c]puj.[i] crjșie blñe, 

c-áre pui.

93.[x] atusa cucurútfu-j bun.

\
1 
I
I
/ 
/

X

z
/

s~o-ncopilâț[perf.c.3]tot,fâse
/ ci>pil+

/
1® fsțsecopifi

/
i
I
î
î
I

26

tip t [perf.c 3] cHopif
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(porumbul b) IN LAPTE * (Ies
[¿027]

I. întrebare indirecta: Cum ziceți că e 
știu tetele (druga, glodul etc.) de porumb 

cînd e bun de copt sau de fiert ji din 

boabele tui iese o zeama albicioasa 7

grains de metis soni) laiieux”

Mures

9597 [d)'n Itpce
58 bun dă fript, viçrde, [k] cu làpcë* 96 în^frîjce

crud, verde, dă fieri

65 m làpte,[K]în làpcë

99 cu lapce
.. iv vi cu/apeé ,

59 cu lapce 98 cu ¡apee

92 [jfJ di fript

88 cw làpcë
89 cu làpcë*

•ară 90 crud*. .

:e
{

93 Yjg di friptI
I
/

91 ! di fript, în làpcë sară * 

■|

\
\

X
X X

78 cu lapce* \

I. la.ju că-j bun dțț fript, ¿ 50 în lapce, [¿¡[sàrà, [¿¡cu làpàë*

M.țdlîj bun dă fript, . 51 cu làpcë. [¿¡bun dă fi

áre làpcë.

"■-fr
cucurù^ vÂçrdë dă fnsrj PrVcu !apce

5o.^cucurú^_v¡¿rd¿\^ 46 cu ¡¿p¿?

Mjidare làpéàë. ÿ 48 Æ» Jÿcu/ápee ,, , „
‘ 7’-------------- é? C 7 J r- 77 eu làpcë

53.[llîi crud, îj eu d ,, in A I ¡V p. L. .1 »»+ 45 eu làpcë
1 ~ dă mmcarÂe, da fieri,eu lapce* *’ p

damă, ba mint, îj cu lapoj.

63. pănă-i cu làpcë îj bunr,.

dă fript, frizam cucuruș!

pă merițce. \^cu lap

76.89Ud. îi bun dă fript. \

78. îj bun dă fiert. **"'**-<

83. M curie làpcë diri cucurùd.

90■ fcliësa làpcele dip cucuruz.

99. „ în ¡apée sară e cînd nu e nici de fript,

nici de copt”.

93 [t]. 95. 900. îi bun di fript.

95. îi bun di feri.

3 7 in làpcë

23

Răspîndirea prepozițiilor IN (LAPTE.), QLI (LAPTE)

14

HARTA DCCCIX

+

O
O 
e

îjàpcë, d-ël viërç) 
»--------------(jàpce

m lapte 

în lap(i 

cu lapte 
de lapte 

alt termen

75
74

76 cu làpcë *

34 cu làpcë

33 cu làpcë, în làpcë

19 înstării sat

32 cu làpcë

X.

7i Hmf&Jț

, ' • L
70 fi] bun di mîrjcât

I
i 
/

69 [¿¡bun da fript ■■

f
/ 
f 
/ 
/

30 /n ¡apee, bun dă feri, bun dă fript

J
I
I 
/ 

X
✓ 

X
-ÿ/' 
/ 

X 
X 

x

73

31

[îj cu làpcë

29 bun de fiërt, [ôjîjàpàë

25 cu ¡apée

26

21 /h lapte
/ 

/
/

15 îrytapț

/

. dat. în frucă. îț În^frücë.

37. îj bun da mîrjcât. rip frizăm o țar 

cucurùÿ vierdă.

10 îjapcă

'ce
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r
(porumbul e ) ÎN ȚINTE „(Ies groins de mais) devierd durs” 

[2028]
I. întrebare indirectă:Cum ziceți că e Jlulelele de 

porumb cînd bobul se face tare, că abia intră 
unghia în et?

9 o dal [perfcaJírjjopt

îi îmjiîrqă

cdocopt dă tot.

\
\ ^7 zumălătl copt "o dat[perf.c.3]îijycHopl

"îi aprópe cHopt

97ri- u 7 "o dat [petted
cHopt »dat spte copt

^[eJîsepujJă cHopt •_
w?*

Vprtnd-a cuăcepiînfrâte 320 dat[perf.cx]îqj:Hopl

- -w-- I M ' 91 topi
89[l]dă-n frunce

^oprîs[pede 3j frute,[zJcHopl

82 o prins[perf. c.3] frunți \

\
\

57[1] o dat[perf. c.3]îrjj:Hopl

99Ho dai [perf. c.3]î(jj:opt

„ Sl, 1
"fsjfsfpe să să cHăcă

uodat[pertc.s]îijjopt,^aci!gîi d^«odat[pv£cjjhf^Sl

53îj cu ban, [z] dă să să coacă +
89[z]i cHopt

S1î[cuban,[z]îiaprqăpecopt,dă-r)j:opt+ **

cu ban,[z] să prin (t-a coase
80[1]îl cHopt

8i[z]îj[ dă frunce
79 cucurutj dă frucé

W i-rnj)îr(}ă,[i]îi cu bănuț

46í]cuban 78¡7 cHop^,îi cuban'

7. al0ăa-j drugă uscată. î 50[i,z]îiîmjjîrgă

8. uscat, bun dă cutís.
2o.îj uscăt.

36.„Dacă-ităredălol, [ 49 o dalfperf.c.sjîrr^ptrgă

îi trăcut dă statepf copt.
38.[i]să-ifpf^p cgăăe,
/7t/-y mă[ t>un dă fript. iȚ 48 $Cu bănuț
[xjfsțpe să da îijjopt. ^ssrjdalîgpopl^cubămbț 

4o.[x]n aproape copt, vine 

o țară cam rógu ta mijloc, 

da nu-j copt.

M.țxjdupă cîlva timp să coate.

46. cucurutj copt.

51. [x] îifpié să să cHăcă.

53.[zJ s-o-ntfrtt bqămba.

55. [r]S-0 cHopt.
56. îj bpÁmba tăi e, tj bun de arañil ta porc.

77 să cHăse[indprez.3] 75 —
72

44 îi cu bănuț

4l[z,l]îicu bănuț9’

dîicubfnuț,odat[ped.^^înipîrgă, 39 îi [piftie 
'■¡ipîrgunl [z]îi [plalñij

V

76îi cu fruté,să cuăse[mdprezs]

39 utVîl cu bănuț *

^jjslătăt

a —

34 fj tire, o făculfperf.c.] bqamba sig

33 îj cXoptpí bun dă cuti.es

[zjoprinsjperf.csjfrúnié

cHopt [perfc.3]
7O[i]s-o cHopt [perf.cij

¡

69 [i] ¡i dă moără ///
97 —

59. Copt.

50. O^ieput să să cbcă bxămba.

63. bHămba-j lire.

64. cucuruz cHopt.

66. orjepnăt > sa 7 să • > pîrgăfâscă. 
o-rjgălbehll.

78. atus să-ntypj-a ctjQaiș.

S4.[i]s-o apropi[ăi[perf.C3]dă cHopt. 
86[i].93 ioo.„5e coace*.
95. să-ntărgște.

»tiblȘr^

35 ti î state 
\ 

f

\
19 ișîi dîn tâpee

X 
fV.

32tárié

28 í¿ cHopl,îstălăf,s-ă^stălăt[pe^.s]
27 îi în sl^fé ti c

** /7 tríécút dîjăpte

30 să coase [ind.prez.3] ■

19 cit opt

14 —

tf
Ü îrkpHopl, dȘ-rjjHopt 

tncúl [pedes} dfjăpce

✓ 
Z

25 Hqjépúl[perf.c.3] să cHăcă

\
I
I 

' / 
y

26 _

Z2 să cHaie [in d. prezj]
21 olracüfperfpsjdin tapei

20 O peril [pede.sjdfjăpce *

rr cüopl / i ,

/
/

** A perii cfîjăpte

io î] trecut dîjăpce
îs oplerilfperfc 3] dîjăpteI

I
flF

s-ăjlătâl[perf c 3]

tf copt îrrțjjîrgiie*

il dîn lapte

ț [o] trecut dîjăpce

24

cuti.es
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SPIC (la porumb),pi. „fleur mode (du maïs)” 
[2032]

I. Întrebare indirectă: Cum îi zici la partea 

cea mai de sus a tulpinei porumbului ?

I- 1Z. ăja să-ijcHovițja ‘se încovoaie, se apleacă'.

2i.[Cucuruzu/J o slobozit cucudan.[o] spic 
J?*'

\

■\^62 klca7^]spicu[ajla cucuruz

K
65 pana cucuruzului

spîcu [aj; spise

56 spic;sp!cur!

60 kicâ'jkis

57 [z]kica tu liftului*
53 spic;sp!curi

,,„u. 67 spic;spicurl
59 spic¡spise

99 spic; spise

98 spic;spise

„ spic; spise

3e spic;spiie

(ia cucuruz)#. y 50 [i,z]spic;[ijsplcurl,[ijspise

2+.[Cucuruzul]Xo shloboA, 
ç/îl f/nirji fî-j nùma d-d

K

SpUe

33 \Mspic¡sp¡sS

i
j

7
gi i spic¡splcurl

54 spic;spüi

55 spic;spise,[z]spigjdă cucurûÿ

as [z,z]spic;spUe

55 până;pl^fie,[z]kică,[i],[z][K]spic;splse
9S spic;splsă

spic;splcuri,[a]pàn^;piéfië [i,z]spic; spise

spic;splse,[x]klcă d-asùpra;kié
52 go [^]spic;spise

flnàr^flüori^Jpàne; piéñi „ [^5pic;splcurl,[K]spise

7g fljjarța tulëyului, vîrvu 73 spic;spîcur.
[a]; vîrvuri, [6] spic; splcurl

77 fluàrça cucuruzului _

spic,splië

(iră, îi mic.

42. o scos kîca.

57.fâîrpflorjâșie șî să suf

lură. j

59.„[6]kică se zice la m ăf i . ...
I . .» 'O.,« pbnaipkjhț
tas ea cucuruzului . "y

• 63. „La mătasea cucuruzului,^

i se zice păr".

S^42 klcă;?*

’*'**■ 35 finire la cucuruz;flHorl

’X zg finiri;f/Hori
27 flnârie;flXori

flnirie;fl*orl* 

f flnirie;flXorî

45 până dă la cucuruj

47

4« phnă,pi.țni

46 ?

45 kită;kiț

44 pană dă cucurú¡!; pié fie 

[r,z]până;pL^fie,[i],HL][6]ki‘că;kis
33 până,spic x

[z]până la cucurùd;piçnë
f 34

vîrv,[K] pana [a] dă la tu l^éy; pÀçnë

x sp¡c;spi¿e

4f

60

harta DCCCXl

æ [z]spic; spise

8S spic;sp!se
[z]spic;sp!àë (

go spic de cucurù^,[z]Spic;[i,z]spîcur't 
a3 [i,z]spic;[^plset[z]splcuri

\
spic; splcurl, sp‘isi[pl.]\

\
\
\

89

74

7e cftorcyodână ,-dăne

[i,z]flXàrië;flXorl, [ijspic; spise

te ~~
fltjárié, vîrv:f!or!

33 flüàrjia cucurùjului;flXorî

31

flXàrldT.flXori
32 ’

29

X
x

x 
72

n [z]spic; splcurl

70 ~

65 [ÿkica,kis

30

vîrvu tu leftuluj^

71 [xjsprp;5p¡ie

\i i
i
l 
/ 
/■

/

/ 
f 

flore dă cucurui; flori

i 
t

& finirii¡fíüorí

\ vîrv;vîrvurl
ig flxirii;flxorlTermeni pentru SPIC (LA PORUMB)

spic ¡spüe

II9 
/

f pana 

*Mae cucuruz ele)
‘ **

Sr. 40

20

spic (la cucuruz etc.}

spic (ta cucuruz etc) 

vîrv, vîrvut Iu leului 
chică, chica Luleului sicX’*2 n 

chită 

cucudan 

corcodană 

pană

© floare (de cucuruz etc.)

flftăna cucuruzului*
17 

flftinf, spic;f/Hor!,spii

9 ~~

g flyiriă;flXorî

\
I

i
/

/ 
/

✓’ 
y

/
/

26

flnăna cucuruzului; flXori /

& flyàriafajçlçcucurùÿ,
cucudànp-dàfi*

/
✓*

* flyăre ¡flori

fluàrjê dă cucurùZffhlorl

i
K fluiré;fIXorl ¡

i
i
[[zjspieu [a] la Lutùj; spicurl

22

flXăriedlXorl

flnirț;flxorl

H

10 flyariè;flüorl

2

>ării;f/Xori'

fluarea cucurúdului;flXor!

6 jpănțîr;-lîrl 

ăn(îr;-Lîruri îc a [a¡ din vîrf

26
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GLUGĂ1'* pi. a)„Tnogette(de mafis)”, b)„gerbier(de mals)”
[£034,2035]

I. întrebare indirectă: Toamna,cînd tai po

rumbul, snopii îi faci grămezi.

a) Cum le zici la grămezile făcute pe cfmp ?

b) Dar la acelea mai mari, făcute acasă ?

cupa;cup

Mureș

a)cupă;cupe,bjcupe[țd.

X1
Y

\I
K4.Y y

/ 50 aip,jycupa;cup/.e,ojp,ijcupa marAe;cupf.e ma
Xs)bd> b)Mc,bpă; cup!,s^[i]cupi[pl.]mis^ [h]cuplță;nu, b)[i]cupă măre' 

l

99 a)pup;pup!,ti)pup! f\P>PuP'>b)jîreâdă,- rec]
« ,■. ■ ■■ „•),b)pup';pupi

a)cupa;cupJ.e mis,ojcupie[pijmarl,jarada

a)[i]c0pă;cupie,b)[K]căpămărle;căpiemar!̂  a)cópa;cñpe,bjcdpă mfr¡S;cúpd^drl

r %Z3)cupăm!că;cupe,b)cupă măre+ g6 a] că sită;n^,b)pup;pupi,
afcúp^; cuplă,blcupă márie;cóple mari, jfr^adă;-reș/

jărădă;-rîăgl

62 ajcópa^cúpe^cúpamire^ gQ

a) cupă micăjcupe mis,b)jîr£âdă;-re],
61 cupă; cupe,șîr&âgj-rfâgur'd

Vf

56 a) cupă; cupe mic,b) cupe [pi] călcâie, ~ mari, ] [ 
răcâșe [pl.],jirâdă;-răz+ a'c

55
a) [x,zj cupă; cuple, b)[i,z]cúpá măre

\dă:-rd

» ^PiStup'.fbfUpa^pari, 
jîrțădă;-r^z

93 \p^stupij¿l;-p!.Ít, 
ímjír¿ádi:-r¿g^

87 a)cópM;cúpÁe,b)cúpi mărie n a^sluPisl:uP^^r di tutei
86 al^:>x^jJiPa>cuPei 88 a) stup dă tufei; stupi.bjparLd^tufejjpl],

b)[i,i]pr¡piflc¡-flse,¿]cupemarl[pl.] a)[a]súhá;súhe,... ■.^tup;slup!)ddăne;clăn

áj[i^cúpi¡cúp¿e,b^pdcúpámárle¡c¿ipi.imarí 85 a)pgstup;slupi,b)[ijcñpá;cúple «O a)[i,K]slup;stupțb)jîr^âdă;-reșl,paride luléj^ 

................. ' a)[i,iOslup;stupi, d)[i,i]stup;st:ypl,b)[T,i[]dáne;cláñ, 
^[r,dlcúpa;[c]cup,l,[x]cópj.emd, 84 Jă ¿u/¿; [j:]șîrgâdă;-re^,[jijjîriădă+

■ip b)[i,z]ct!ipămărie,jîrâdă;-răd+ []par[rií]parí 82 ^dup;slup!,b)[i]pari[pl.]ijTrQâdă;-rietj

X

S3
I- 1 b)[tJ.2b)^].„TULU3ARUL SS

face plă par".

iaaf„Are formă de con". \

b)„ln crfstăș BRAȚURICE \

sfiit clădite,unul peste

altul, Țnjurul unui par.

izbjisty-tCitfsTAȘUL are parj]

•ța mijloc".

f&a)asroLUL are 10-20 de
brăță.La Boqîltin fi spune Xi EE a)căpămlcă;cupl,ljcăpămăre,[rt]jîrâdă+ T& a]stup;stupi,tjbHogje;bHogi,

stul;slulurl". \ sdb^cuțaicup^t^pdjff^i^^cupijpljmar1̂  t x
----- ----------T , , / / . X zo , 41 , , 38 a)[x,i]cupa;cupi,cupăi,bj[i,z]cupamarAe;cup!mar!,prada;-ra]
2i.a)„0pitmă are delaaodebra- a)cupă;cupl,b}cupămare; 33ajcâpăjcupi^lcâpă mărie
[uri în sus.La Iabtanița îi spune stăvațr^P' d-ale man EO b)[z]cupă măre,jîrădă1"

silvie". / ¿1 • j .
a)cupă; cup', bjcupî d-afe mar!

36 a)cupă dă tulej;cup!,b)cupă măre,jărădă

îXrx,\ , ? -
35 d),b)stup;stupur!,b)jărădă+ 3

28 dlgrămadăj-me^blstupjstupuriffrigarij-găr!1" \
27 ajgramădă de snHop';-mie],b)șîriădii;^rje] \

W* . ••
25 a)$tul;stulur!, b)stfiog;5blbgurî

/
/

/ 
a)sLul;stălurifb)cristăf;-tăș»’/ 

a)stul;stdluri,b) tulujări;-jăre 21
■v ' TIP'7 y /y r slogistoduH1

17 a)stul;st6lurl,b)dăne¡danii / .
17 16 a)dtol;stolur!,b)tulujarl;-jarle

î
11 a)stup;stăpurifb)crîsLășj-Lășă 

yQ a)stup;stupuri,b)crîstăș;-tășă1' j .
\a)cășîlă;-șîț,b)dăne;dăj 15 a^bjpici'n^'f-cl^t^crîstăș^tășurl1"

„ 7 ajgramădă de tufîj;grămie],sLupă]^,b)țâpă de tufei;țăp!, stuljstulur!,
fapii[pl] ț, a)sLup;stupuri,b)dâne;dăn 'vf^jărl;-jăre+

rămâdă dă tufej;grămleșl, 2 stup;stupur!,ljtulujăr!;-jăre+

a)[j$cópajcupl,ty[i^cúpa m¿rje,[jf¡jíráda-,-ra]

6 a)cupă;cupe, b)stup;stup!,jîrădă; -ră]
— 48 ^upă;cupi,b)cup![pl]mari a)stup;stup¡^)cúpa;cup¡}

a)cupă mică;cup!,bjcupămâre;cuplmar! ajcupă;cupe,b)stup datuTéj-stuplM
b)„Se face pe par*.

ub)„La mijloc se pune un par" 

2S.b)„TM6AREA e ca o claie". 

3o.a)„grămăda are 20-30dezntlopl". 

b}„clănă are 100-110 znHop!" 

3E.a)„cuPA are formă de con”.

\

f

ț .

18 a)cămără;-mer!,b)jîrjâdă;-rle]

HARTA DCCCXII

CUPĂ 'glugi 

cu derivatele

î

14 —
£ a)cășîță;r<u,b[grîstăș;-lășă

13 a)sLHog;slnbgur!,b)plast;plașc
9 -

cupșoara 

cupiță 
stup 
stupină 
stupțj 
stupăz 
stupet»

. . .. \
81 a)[x]stup; stup!, b)[x]par; pari \

78 a)sLup;stupl,b)prepelîc;-fls + 79 a)slup;slúpurll[K]$lupl,b)dprie;clan/jíreáda;-rj.éj

71 a)[K]s'tupină;-pin1-

75
IE

73 a)[Ti]stup;slup!fl^gclâne;clăn \
70 I

a)[jL]slup;stup!,bl[i]clâfie;dăn,șîrjâdăj-rled1’
1 țf .

68 ~ ' / 
3A ătcăpăicăple^căpămărtăpstupicăpije, 69 ^Mslulșstâluri^tfjLjcl^eiclăă 

sluP‘ 33 a),b)slupăț dă tullej;slăpăl^ !

/
i z
32 a)crîstît;-tîțur!,b)clâne;clâni /

3 o a)grămădă; -mec], bjctăne; dăn,danii[pb f

a) cupă; cup!, b)clănile;clăni

24 a) stup dă tufei; stup!, bjpar dă tu!ej;parî

23 a),b)stup dă tulej;stupurl

19 z), b) cămară dă tu/éj
26

bJ„Se clădește tot în formă de con, mai în al 

pe 3-5- rînduri sau în jurul unui par, cusnHo 
unul peste altul”.

35.a)„Are 20 de snopi”. 

3B[j[jw[i]Ai[jL].5i[l].b)„CuPA mare e rotundă, 
sireaca e lungă.

»♦. a)„ cupa mică are 15-20 de snopi, puși 

num -ață-rnjpiiHare*.

b)„cupa mare are 500-500 de snopi.înjîrădă 

îrjkjpe 2000 de snopi".

ie ăj„cupa mică se face ta Holdă și are 10-20 
de snopi".

b)„cupșiâra are 50-100 de snopi.cupa măre 

are eoo-iooo de snopi".

so.a)bH„ racașj' es^e nurr,<tă 0 Sra~ 
mada de 10 snopi, așezați jos pentru a 
fi dfrațin.

stup!, bjtulujăr!; -jare 

r\j,b)tu!ujăr!;-jâre,clăne;dăni

C. ti. b)[rij dáñe• dañij 

*0. b)fdparjpari+ 
so. [¿¡cláñej dani di tulij

si.a)[n],j cupa are 15-20 de snopi ?î 
52.a)țnj„ stupu are zo de snopin.

sa. bj răcișele sînt făcute în lung. fn ii rida 

tuleii se pun unul peste altul, iar cotpărale 

ramîn afara”.

Vezi h. următoare.

27
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CIOLOMADĂ n maïs vert destiné 
[2036]

I. întrebare indirecta: Cum fi spuneți la 

porumbul semănat des gi pe care fl 

tai verde pentru nutreț la vite ?

1.2.^1 f! tai u coasa.

^-/^[vJmujlirjgj coloma

\ , u .
62colomâd) [6] colo midS

\r 1 u'•*■'6. eiso!omâdă

escolomic

56colomada

Î
3.ĂZf( des. jr 5°iolomădăffâdolomâdă

si. nu să prea Xobisnuiesțe.
21.})Nu avem atîta pă-d) 

mînt»[pentru ca sa 

se semene ciolomadajjy^

28. numa nu să-ntîmpla^ 

la noi. df
63. colomâdă pîntru la X . . ...

. ~ ^3colomada
vaca.

78.})La Visag îi spune

peri tură".

49colom¿d¡le

48 colomade

X

75-

44¿olob¿d¡je,[K]colom¿d¡¡> e 76 șyolomâde

B r-, i iii r îl 42 n i ' ^icolomáda.^bolomádiÁe sasolomâdë.fr.id solomâdë.trlcolomàd'ë
as. mia ohaba [se spune] tufe^ y^colomada 39¿plom¿dÁe -

mănun I- V ^[l] colomàda
u-K páolomáde

j+șolomade

53 ¿Hoto mida

Raspfn direa cuvíntului CIOLOMÁDA gi variantele

xjplomadă

HARTA DCCCXIU

H —

f

8'tufei[pi] d-ă[ v[erd c,°} '

ciolomade " 

ciolomadie 1 

solomade 

^olomade 
satamade 

plomada 

ciulumada 
ciotomad 
cioloma g 
ciolomac 
dolo man 
ciulímag 
alt i termeni

V”O 
S.
/

au fourrage”

í>9colom¿de

95 colo má da

58solom¿c

67¿o¡om¿c

âdaf sol o made

97 sol o made

xsolomăde

99 colomag

98 çolomàdë

5*3
¿olom¿det[JL] iolomia^

54 fo Io made

86 solomàdëf [d solo made 

*n[r1Ti] ¿o!o made

87¿o¡omáde ae^colomida

88solomic 
ggfâcolomidă 

90^l] co Io mi dă 
«¿olomÀdÀe^êolomic ^olom^}¿olorná^¿olom^é^

solomàdë}[iL]colomàde v ttsolomac
80^sal^mâde

88 colom¿dñe}^ solomadñe 81solomade

.^.1 1 l4. 78cucurúd qes+ 79¿olomáde
46solomaae f

¿ 77 ¿glgmàdë
46¿olomác

85¡i] solo made *

V. 36 colomàda

\

t
'Sn, « co tornadă

i3tufÉi[pl.JvÀërçl

d vAçrde. 32 cucurù
35colomàdf[K]silo5^prtntu colomád

88 colo mà dă
27colom¿g

24?

23 culumàda

19 siloz da tutei

12 tufë[ [pl.]vÁ&r<¡¡

/'
/, a /

tu lùj [plJ vierul 2tOOjcucurùd'[pl.]d-ëi verd
pentru dat la yicefbulùj[pl.]d-ei verd

17 cucurud prîntu nutret / u n. t i h
' Kcupurud samanat pentru vice

22nnotrlț de cucurùçj

9 —

15 sUHoZ

.7 tufei[pl.Jd-ë[ vlërçl

6 cucuruÿ pentru ràna v!celor

3¡

cucuruz pentru viëë

cucuruz stărp'*’
Continuarea legendei Ide la h.anterioafă^ 

sr.biU^cupie mari se fac la cipaiu 

hHohjt sau acasă în arțe".

58. a),, cupa mică are 10-15 $nopif cupa 

măre are 200-400 de snopi».

8o.ă)J} Are 15 snopi». b) Are 5 00 de snopi». 

61. b)n In jirSâg snopii sînt puși pă luntfr 

în JfrSadă. unul peste altul".

52.a)n cupa are 15-20 de snopi, cupa 
măre, peste zoo de snopi».

63. a).} cu pa are 10-15 snopi», 

b),, cupele mar! au cîte 200-400 de 

snopif așezați roată, în picioare".

66. bităt cupă, numa cupă midii.

70. b)Ubogițt fac dan, sărați, sîrțadă.

76. b)„ bnogja se face cu snopu așezați 

roatăj cristțațu în 4-5 muchii».

-**$#£¿£¡1 e rotundă, jîrada se face__

sotomada
I 

colomàda 
I
i
i

9i£.olomada
i
I

\

\
\

72

> 1 , t» “»tí? '>
73^solomada

70^?
I
j 

f /
ggfj^cucurùd pîntru vide

!/
91—

t 
t

30cucurúÉ pentru vice.

29oofcucurùd pus pentru nutrețu de ¡ir na
la vlce + ■

I
25cucuru<j pentru vlce} pentru rrfârvje

26 —

!
n oot cucurùÿ dă mîrjcàt vîcefe*

r
I
I
I

ijsfçucurùd de mîrjcàt viei fe

ucurúd verde*

J
28
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V
COȘOLINA „orge et avoine de fourrage”

¡2037]

I. întrebare indirectă: Dar la ovăzul semănat, 

ca sa fie taial verde, tot ca nutreț pentru 

vite ? (Vezi întrebarea precedentă.)

N^are nume77.

\

X

A !\

X/') . -/ 50 ovăz păntru fînf[i[]ovăs pîntru ^în 

8-1 I

’ j 

....... /

, îl taj vjțrde cu tîrfi/a^

/

• I 
ovăs pîntru fîn *

97
¡/ovăz

95

bicăy

ovăz ptntru fîrd t , ,99^/ +
r „Hovăs vțrde d!fîn*

țyovăz vtrde pîntru arănlt 59?, [rJ masă vțrae'1'

57#;ov/ăs cu borcag
oo.fín da “ovas

58 '

S5?> Pțj ovas ptntru fín

57">

5g ?? ovăs de fín*

ovîăz da fín
98

“ovas da fín +
A î

g [cjovnăs vgrde •

10. î! tai vjțrde.

n.î! tajêm vjérde să-.

Mm ia vi ct.

is.î! tai îm fín.

15. Ï___ _

îs.„La noi nu se pune
¥ novăz.

1ia. ptntru da dat la 7" 
i v C-

marve.
¿3. o vas, núma mñ estăcât\.

cu bikiță. ti

30. sa samana tirto¿ prTn ¿e!. <

K'*^S.rx'*)k

4_ ovăz vÀçrdç la cai

¿8

ovÂăz dă fîn

43 ovăs tă^ăjiă fîn

3*. dâcă-j cu mărfare prin jel,

[îi spune] borsag.

38. Ovăz amestecat cu borceag .

•n.izLbicău amestecat cu mazăre, 

pentru nutreț verde77. [¿¡tăiem bica“u 

dă fîn.

66. [a] sâmîn ptntru masă vAțrde.

67. [j]s-o tăjăt dă fîn.

51. Hl^ovăs amestecat cu bikiș.ovăs gol nu 

să tăie. Za btkis alțt [zic] bică^ ‘borceag*.

56. tăiem ovasu de fîn.

57. țg],, am tăiat ovĂăsu îrrțfîn, îmbinat 

cu borcag .
sa. ovăs cu boriâq = bicătj, cu postăjcă 

nAagra s-agata da o vas.

60. ovăz taiât ptntru dă fîn.

62. s-o tăjat dă fîn.

63. l-am tajă dă fîn.

67. bikiș [zicem lai borcag.

69. [b/ *Z taț f&rto ■

73.[ă]}J Nu-i spune niscum. ovăsu tăiat 

îrp fîn77.
— 7

78. îl taj pîntru fîn.

79. „ovnăs taiât îrnfîn. Este ovăz 

amestecat cu borceag.

83.[i] am tajât verde pîntru vice ovăsu.

85. £nj,, bîkis e o buruiană care crește 

ca mazărea77.

so.țzlîl tăiem în ftn, verde, nu-l lăsam 

să să cuică.

3 7. pîntru rănit [vilele].

tp'di notriț 

q-JțijovĂăs ñecHopt

I
ptntru ¿ice

i
țu,

92 [^ovtăs

ovÁad dă fîn , i/nvtă» d: f>Aaa
'r ir i ¿ ii qi jrxOVrx 3S Ol C0S3
pg[e]ovaz pmtru vicè

odiiș'*’ gQ[l^Ovés pîntru lvl¿e + 
Aitd[{]°v^ăs di\v!ce + 
ol, \

ggOvafi dă fîn, ovăzjta fín

fín da ovăs, [j^ ovăz da fín 
t 85 dăHovăs, ăovăs cu

84 ovnăsda fîn, masă virt 
^Jovăs ptntru fín ^oyt¿s dÿ \

bl “ovăs ptntru fín. dă fín
80** M îi7 Jx Zi

gyovÂaz da rin
+

51 ?, [jț]fm dă blki^

ovăs pi 'ntru5?înf[]f]ovăz dj[ fîn

6g ovăs dă fîn
I

0V¿Z
45 ?, “ovaz^dă fîn

bl“ovăs pîntru fîn, dă fîn \
X\

78

Si
79

dă fîn

44 ’ »
fă]ovăs da fîn, bicău,^ ovăs amestăcât cu borcâg,[v]bicău+
.„o ¿ AVx . i , „ ^ovÂăs.bdbikită cu ovăs
^?fovăs vetde . ovăz dă fîn 7 *

V t,o[jț]ovăs ptntru fîn
y/Hovaz dă fín, fín dă “ovăz

#. “ovăs
36 7

35J

X
Vl-J

74
73«? +

70

X
—

72

^oo/ ?,[i]o^năs
75

syolomâde

• “-'a e *

68
ovăz dă tăiat îrnfîn + 
¡/ovăz Uov¿anOVdS

it t t at
ăovăz prtnlu dă tăiat tn fîn

28 “ovăs vier di pântru
27 rînâță dă ovăs

/ I

u “ovăs vtfrde

ovăz pentru țl vice

+
23 °°

¡tovas pentru vice

'• 1

■< i8 o^<95 părți

26
nüotrlt de ovas

lajàt îmJirE ’

i l ant

Hovă s v[erde péntru v¡¿¿ +

“otas Hovăs de tăiăt îrnfîn 1.
n

r 
ovñas da tăiat îrnfîn [

ăvăz verde

29



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANAT

30



HARTA 792 BANAT
ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

(emu) PBTn „(bU)hâhff)
[2041]

I. întrebare indirectă: Cum fi spuneți la 
griul care se coace înainte de vreme, 

cînd după ploaie vine o căldură mare ?

I. 1-U s-a prea răpit.

\mpuriu

s\pălit,[p] sigtav, giglăvit*

97 ff[c]timpuru¿

, hipăUt
59 fc]fript, mîrgăv*

si^stnzjJă căldură, șîgtav*
sgpüllt

\ s^păiit

\
i /

2^/ri a rttogîl grîHu c so[i,i§?* 

fi o da fă 1 deodată \ 

4.^1-a pîriît soârife. d. 

io. să cyase fărjlă vreme 

i2. l-o pripit suirefe h. 

năjince dă vrijme. tră.od 

spun primăvăricec. 
2-/.grîu_rapiț;șă_rapi^ +

23. îl rupie naĂince 

yrnțme, îl rupte fitocărlĂa 

‘căldura mare* 

24.2 7.1-Ho răpit căldura.

za. s-o cHopt prea timpuriu. 7

33. atds îi bnăba ca .zbîrsită la Âel.^xr.^ 

sa. pîscăv Csec*.

36. s-o pîrquiit grîău, l-o rupt, l-o copt 

prg juce.

37. l-o pripit sXarili, l-o ars.

38. fd 3~° cXopt d-odită.U !-o rupt focu, 

s-o copt prea dăvr^me.

55 ?zpÿ copt în vreme

53 ?, ¡ir] cimpurly, strfs*

țqars, săc,mîrgav, mîncàjJa ru^âță,pgrit*

87?*

49 sb?s odată, cyopl*

48 ?

88
; „ 89 $tri

85 l^^riu lăjât îmjpîrgă <

ars,fâ trecut făt 

szfripl^J pțlit, mîgcâjlg ru^lă*Q ^JpîrjolH-f 

vțftfripttst&* 81 fript*

46 șîslâv,[*] opărit*

77 lriăcut,mîșăviif,ars 75 _

51 pîrguilt,fâpîrjollt, rupt, copt odată, 
. copt ¿impur iu, copt îmyrieme

45 pafit

44 S¿r is *

41^
\ stricat, rupt dă cuopl, mîrșov, 39 ?
\9mîrgovit*

HARTA DCCCXV

4-

Í
93‘^păl'it, Copt*

I
j

/ ,
9i W¿]j3ríV ăi sgietă, 

mjianrț
9pîrjolit,[d[eÛrs* 

r,P+ \ 
ori \

X

79 prea pîrjol'll, pîrgastru\

** tnu,^]c,pl firi prff dg,r^e

nnnl rrnr'cni/ *1Q r AR

37[{] sac,[ójpripit* 3*‘

24 riipil

68 ~
pripit

7G ars dă suăre.

pîrguut, rupt, copt prg jùce* 

îrjcâl dă ru sală, pîșcăv, pripi

28 răpit
27 răpit*

[j^copt fără vreme

29 timpuri y

^pripit, cHopl fără vrițmÂe

X
i 
i 
I 
/
/ 

/
/

/
/

21 ^r/u de prirpavâră, răpit*
/
/ 

/
16 pricit, răpit

/
/
I
Í
î
i

25 ma/ vărâcic, [k] varâcic

26
22 prapil,[*]rlpil 

iopírfíl, [D] pripit 

răpit

19 răpit, copt fără vrçmç

t[e]fáor(ál

47
4«?

X
Ij. 18 răpit

i3 răpit

14

5S ©O

12 pripit*

58

s*œ®o
sa o©86 

« o©©
®©52

46 O

«©

Principalii termeni pentru (GRHJ) PRIPIi

o 
(D 
e

©
©

©
© 
© 
o
o

v

/
/ *’0©

/*»?
pripit 

timpuriu \ . - 

copt (fără 

vreme, prea devrerhg, 

deodată ele.) 
pălit 

ars (de soare) 

fript 
rupt (de copt) 

pîrjol'il

sec
strtns (odată, de căldu 

mfrsav (mîrșov, 

giytav (gigtăvit)

«4 ©

/\4,©oe
3 Slî40©

17

• "*?

10 răpit *

ii răpit

40. pûî! fri ti spânii, îi strizè 

bgàmba. dacă-i boàmba-ntràqa 

nu-i pâlit, nùma daca-l prindă vro 

bu rà [că.

»i.fig?» hoàmba zbîrsită. s-o copt î^yrjmè^ 

năiinte dă sîmpètru. o fost timpu bun.

42. ;J o mîrgovil grîuu se zice cînd 

albegte după ploaie".

43.,, dacă vine burâga,ceața care 

vine după ploaie, coace griul înainte 

de vreme, îl ardă, îl strfiă, îl egasă 

[ută, medijât.

»4. /-o strts căldura gî s-o copt. 

4€.nu-j cu buimba în tragă.

47. l-o fript, l-o strfs.

49. l-o strfs odată căldura, burâga, 

odată l-o copt, odată-i gata.
so.^îi sri^ță^gârnba șî să coajă

riu, [6]pripit, Mgri- 
pripitKor!

¿impuri^ ,
6 pîrpușîl, ars dă soare

¿impuri^ 

rpt +

mai rmvrjamJLe.
51. (1) s-o pfrqmit.fr]pfriolil da buraga. 

s-o copt mai napnte da s-o tri built.

i-o rupt caldura, s-o coot odata.

52. ̂ l-o fripl.fxril prinde ruga(a, si. lasa o 

burjieg pra iel sg pglgjte.

ss.^fi frize. fid l-o sins caldura.

54. o primit ruga^S-n iel. vine buraga,s-aga(}a 

oa spic s type. a pgflT H strfie, vint mfrgay 

‘sec*.

55. (n)„ s-o coot la timpu lui. normal".

57.(nJ l-o striz bura. vmi g*gtav.

Vezi h. urmatoare.

-0
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(holda) DĂ IN COPT (ind. prez.3) „(Ies blés) mûrissent” 
[2042]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că face holda 

cînd au mai ramas puține zile pînă ta secerat 
ți griul începe să fie galben?

1.12. mi SjHp cHopt Ijnțu dă grtg.

_Aj tsèpe să să gălbe 

\ . .

acuța-t copt

V

ff5 î] gata dă săsărat,[(b]dă îrjjcopt

Ï cjfăcă*" 

fñu o dat

go Hjăput[perf.c.]să să cfcă w «n /y^ JC
ei ugrîuurnjjîrgă 53 sS grîXu,da%£poț?9r ^98 da-

57^bțpÂă să să cgică grîuu^ , 97 dă-yjdtopl

t u ,56 să, coase Holda ăjtepujsă să coacă
55 să cHàse,[ÿsa cHâse grîHu,[6]aăîijj:opt v , ,u 

87 s'a ctf¡áse¡ 
u uUX " • J^Z^Xll 36 ^dă-gcăopt^săcoăiă sg tifrripfrgăă

sa cHase, sa prinde-a s^cuase, ft] >s[pe sa sa căaca grtHu * .................
da-gj¡opt, ftJgrîHu o dat [perl c] îrr^pîrgă 9S ft dă-ijjăopl

. ilio

21. țî dupa cam tri [ 
săptămîn să cuâie. 

grtifu copt să-ncovțieP 
cse apleacă*. é

2S.nu-i dMocopt.

za. s-o copt pr[ău, tț bun^ 
dă săserat.

61. fa]acuș sa cqâse. d

50

f 49 fggălbințțcă Holda? Îsepi să să t 
hx &7®® P^r3ui^ț00f dă-mjjrrgă47 să cHâse?^g\

Xopl

S3 să cgse

92 qjăpi!{[perf.c.]jă:cgâcă grluu

> 9t\U9r‘Vu c°pb
Î^îggălb^ngțiă grii^upda îgjiopt

90 da-gjioptf^fí gâta di tăiat grluu 
r il>u ■ 1 u tiu 86 i X3 s-o dat[perf.cisăscuăcă orîuu,
fajholda^ data -g^copLfaJsa cRase [6] dă îijjuopt, o dat[per£c]să să cgăcă, , ÎS-seput[petted să să cocă
•sgpe sa sa Cnaca^Jda grîHu-nyopt fy$îi grîuu-mjrfrgă 82 îmjiîrgă, dă-rjjHopt \
ălbințsce HHdaftiăpi să să cHăcă, f[ coptf^gr*Hu tj, imjDÎrgă 80 P^saClil0tă ,

f^grîău î] dat îmj>îrgă , 81 ^î, pîrga \
46 săcăăăăgrîău 78 Să 9^U

77 grîgu-j, ptrgufl:

82 îrrijjîrgă? dă-rj^pHopt
80 să cuâse

81 tnpîrgă

79 s-o cXopt [perle.]

4« sa ptrgu^țțce 72
75 —

65 să Cnâse . 79 —
m Usat^isț

73 ftj îs.épe să să cuâcă
70 fa] să coase i

44 sa pîrguițțcă, îi îm^pîrga 76 să cuâsengțiă cătra pa^grtHu-j

ctf tăiat. cHâse?^oJepùtlperf.c]grîuu să să pîrguleâsca^ sa să coacă, să pîrqmesce^
57.fa]îr)gălbeAâțcă paju. « ti pîrguÂit grîffu, o dat 3g 38 0ăptrguAțțăă, s-ôjepût[perfcja pfrguâî?^ să pîrguie

6Z.açds^cum’asâ-i divânu. 'SéP^.C^trgu^A sf j^a L ~ 69 dü A
, 7 , r ~,7[n------------- ^¿¡n pirgunt}fs^pe sa ga cgaca 34 da în copt 69 dă-gj#opt

„și t - ^inésiS, dS-ncH^
63. galbențțce gri Mu. vină rlsu acuț. [K]’l'r*tP,rSisa P,r9uîî^ce ri t 81 —

W-lzS. mmăt căldură. 3e s-o pîrguut[perf.c]grîMu • lu
, j2 sa cHăsă

Xî 35 grânu să cHâsăf[6]dă îrjjiăopt

\. 28 să Cnâsi

f
-

X 

y « să cniéf

X-X" « ¿a citase

/ 
/ 
/
/

30 hnâlda-] coaptă

„ „St* ¿ 29 s-o copt[perf.c.]qrîuu+'
27 sa citase grîuu r Lr J3 *

24 să-ijgălbiiîesce? [o] dă-ijjdtopl / 
/ 

Z
25 [6]da-rjj:Hopt

13 să cHâse grî“u

HARTA DCCCXVI

DÁ IN PIRG/Á), SE PÎRGUIE

"Of

«oe 
“O

» oD

oro 38 • 
\

\.«O 

se coace, dă în copt etc. 

dă tn ptrg(ă), se pîrguie dtf „ q
”O

16

12 S-O cKopl[perf.c.]

9

"O*

co

tasé

n\-

Raspmdirea termenilor Sf fOACE? DA ÎNCOPTet^

\

\«ox «•

19 să cyâse
26 —

22 să Cnâse. îi măi docopl

X, grKu-l Mpl *

fz oiepùt[perf.c.J sa să cfăcă /
76 dg-gj^opt

/

n

io îrjgâlbinçsce

o

7 Ho-ggălbinlt[perf.c]grîHu

6 dă-g^gâlbin

Continuarea legendeiJLde la h.anlenăR^
59. l-o fript sHărelej l-o str?s căld

^ o rămas sac la bXambă.

61. să pălțțce.

£2./*J s-o copt, s-o opărit.

63. l-o stns. bnâmbili nu-s dezvoltată. 

6*r. l-o fript călduraf are bHămba măruntă? 

strrsâ. f

66.[a-J să striză bHămba.

71. fa]nu baț să puAe qrîg P-ațfa. 

to-bdi-o pîrjoUt.

dă-gjdfapt

dă înzpîrg

es. s-o pîrioHt.[n][t] l-o ars.
86. [fa] l-o ars căldura, o trecut fjțră 
limp, ft] !-o ars năAJce dă timp? da 
vr¿mga lu[

•sftfall-o ars.
87. rjminf opstgătbuămbă sică.

să cuâse

15 să cuâse grîău ■

șeput[perf.c]să sa cgâca
u

88. Wo rupte. cu cMoptu.

89. fa] să zbîrsîl. griu strîns.

90. fi] qălbenâțcă țî să cyâsă. falgrig fript. 

M-H-SrlU-ÛLL-

93. U S-o păfl't. jt s-o copt.

99-.țd][tJ s-o copt măi iute.

98. rămîAă sAăc.
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(grÎu)RÂS COPT „ (blé)trop mur 
[20+3]

I. întrebare indireclă'.Cum zici că e griul cînd 
s-a copt mai mult deci! trebuie ?

JE. iffls-a copt măj mult timp, s-a cHoptgrîyu 

la rjde,măiJiil,mâi ușor, nu-j răpit.

Mureș65 [6]pr¡a copt

95

i 67 pc/a copt
59 pr[a copt

57 [i] cHoptpastă măsură,prța cHopt*

SzPrîsc°Pt+

99 trecut dă cHopt

98 trăcut dă cHopt

petrecpjia copt

^62 P^a copt ’ 6Q prța cofj.

£1 copt prSa tăre +

V 56 ffleopi prea tare *

6.o trecut dîrjj:opt. ș. 50 [iffltrecut dă cHopt

7.12.16.20.21.23.2T.36.36.33[l]. 
6l[l].63.^6.53ffl.55[ip:].S8.61. d

100. Să scutură[indprezÂ 49 [recuj/ă cuop[-

8. s-a prța uscat[perf.

h. o triecut cttiplu prăsii

12.20.21. s-o prea cHopt[pef .. . .
---------5---------- X, .43 tare copt, prea copt

C'9j‘ \ 
15. s-o cHopt[perf. cs]mfj mulÎ^i^ 

¿2. s-o răpit[perf. c.3]. \

3^-N»lipită,!a ouă se spune că-s\ 2prea copt 

răscoăpce”.

3996.s6.6i.s-o copt prța tare.

6o.fflalbițșiă,bHimba nu-j mai riștje șî nu 

mai are fslitetu ‘calitatea* care trebuje. 

6t.ffl acuma nu mai °rre vreme [să se coacă 
așa de mult] că-n opt fite-j găta [recol

tat] cu combina.

66.67ffl.69.66.Ho trecujJă cHopt.

8 Prta uscâL

1
\ 18 cHopt tării 

\

£ 13 triècùt

Principalii termeni pentru (GRIU) RÁSCOPT

14 —

trecut (qç copt)

O

I

\ 
trecuHdk 
copt, dm copt) 
trecut cu coptul 
prea copt n
copt (prea) tare (tar&-

bun copt 
ars de copt 
rupt de copt 
copt la Iote 
petrecut de copt 
trei părți copt 
răscopt7 
prea uscat 
prea ars 
fript 
pestrecut

trecut

96 /recJ/

54 coptpr^a tărie,prfa tărie copt+ 
Kpria cHopt, fflpr^a copt1’

86 [r,i]trecut dă cHopt

53 prfa copt,ffltrecut+
85 ffltrecut

51 pr/a copt,[i]zbîrsit,mîrșăv, copjărke, 
trecut cu coptu1'

52 [ifflfript,[jL]precopt

1,7 fi>]răscopt,ffltrecu!dăcopt,prțacopt

ufrfC<,p* nlrLecU'

77 pre triecut dă cHopt
45 trecut cu coptu

84 brecùt1'

82 COyo/

8 0 ffltrecut dă copt
81 [ijtrecut

79 frșeut

48 W c°Pl

76 trecut

■yi răscopt

64 trecujdă cHopt1'

41 pria cHopt, fflruptdă copt* f^ecudă cHopt,[z]răscopt

39 copt pria Lăre,ffl răscopt +
*o 34 prgacopt +

33 răscHopt

36 Prta c°Pt+

pr^a ars, arzjJă cHopt

28 trifcut dă cHopt 
n prța cHopt

32 pr¿a cHopt

HARTA pcccxVII

f 23 Pră cHopt

24 triècùt díijjdlopt
25 pră cHopt

26 —

66. s-o prș copt.

5i.[i]s-o mîrșăvlt, s-o trecut cu ciplu, 

are bHămba slrrsă.

57.[i]tăt să dăzgiHoră se scutură ’

62. s-o prța copt o pră grîHu.

69. s-o-rjcîrnlt spicu.

7a. cînj! tai pre tir^îu.

83.[i] otreciht [perf. c.3]grîuu.

96[i]o trecut[perf.c.3][6]s-o prea copt [perl.c^.

3o.fr]s-o pre copt[perf.cs].

19 tri părț copt

prea cHopt

22 răpit[?]'

20 prța cHopt

1 prea cHopt
6 trecut dîijjopt

i^cûtjpr^à cHopt

di copt

3]{i]pria cHopt,trecut, 
pria trecut

92 M trecut di cHopt j

88 trecut gi ^pestrecut
89 [z]trecut [

90 pre copt,[i] trecut]
83 precopt,[z] trenul*

\

\

X.

72

l

I 
/ 
/

/ 
/
/ 

/
/ 
i 
i 
l

75 -
74 —

71
73 Nprça copt

n [iJars

68 - 69 fflprg* copt, trecut

31 —

30 trecut,[kjtrăcut 

prea copt X 
\
I 
I 

y
/

JF
/*

/ 
/ 

trecut, pr^a/Hopl* •

/
✓

/
prga cHopt* ■

29

33

3o.fr
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Mures

•>x.
5 7^7 samurastru

ț&ămurâslru, năsămănât

Wssămurastru

^¡¡samurastru v , 99sa/77i/r^s/ru
v , .sisamurastru v .

59 samurastru ssrasant da-n scutur

9^]răsărit dîn rămășița bÂ^ozî^ 'n 

9&19r'y merîșce

(grîu) SAMURASTRU „(blé) semis noiurel”
[<2Q*5]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la griul 
care răsare, Fără să Fi Fost semănat? din 

boabele scuturate la seceriș ?

I. s.foj„ * n-are nume».

^p^samuraslru

^iisămurâslru? [e] sîmurâstru

61 sămurâslru
\ 

Vx
56 sămuraslă

\

A<.T Æ
i-[j^.io.„N-are numen. sămurâslru 

^n9£LPj n~Pre denu-- 

mire. nii nu să-ntlmpla^ 

f.ÿo_ie fi. șîrtȘur, Fgr» ^sămurâslru 

ca șa-I sâmen. «î
12. o proqolăvit grîuu. y 

is.grîu rămas dă c^ăsăJ] 

se s-o scuturât. d u , , 
a i i *3 aa/nurasrrw

2o.grîu care s-o scuturau^

Mtsămurâslru
5 sămurâslru

87 pă nogHor'h
66sămorâslru, [i] sămurâslru

93[x,j] samurastru
85 sămurâstru +

92 fol] sămurâslru $¡,[1,10] dîn scuturat

52 sămurâslru,[o] sămurâslru 8 2 '

4 7 /r^ sămurâslru

21. ffrîțj </-e/ de s-o scuturaR^

a+.qrîu d-a! scuturat, 

ar. s-o zămurăslrît.

C.J gnu scuturat 

ț
9$/ răsăr^nesămănât 

I

92QQ[£.Jrăsărit din scuturai'*' 

83?? [o]'? 9i ¡scuturat *
89[n] scuturat , , j

socrite]¿ești sîrjgîșr *

[z] grîu rărhâs pă h Rol dă, 
[xjgrîu scuturat

3o[][e]răsărit năsămănât
^tNț)Tiu scuturat]'?]

29 rasâre tîijgur78 ras aril năsămănât'*'
^sămurâslru

Shsămurastru v ,, . / « „>
77 rasant dupa ogHor 

45 sămurâslru

76 perdura

75 —
74—

• sămurâslru
y * samurastru

so.„N-are nume, să âră,nu-i

da importanță».

3G. samulâstra, după cârcă.

58. răsțre năsămănât.

ss. la ori) [se zice].

cș.hdCnOpil, d-âia care ies dă voia lor.

78. o rasărll năsămănât.

85.^dqriu răsărit așa, dîn sâmînță scuturată.

38/Zjjÿ sămurâslru
^sămurâslru

** sămurâslru

3iămurâstru
■¡¡¿zămurâstru

33?

68—

¡^zămurâstru *

*•. 35aamurastru

X ?

3Tpí] sălbâcic

lizamurâslru
22zămurâstru +

24 scuturat'*'
, f lîzămurâslru

\ 19 scuturai, zămurâstru

'X ia zămurâstru

X
13rămas da cuâsă, scuturât'*'

Termenipentru (GRÎü) SAMURASTRU*

14—

* ko tăvi!

HARTA DCCCXIX

M? «O

12 proftolăvil +

zămurâstru* 

sămuraslă ‘J 

scuturat

O (răsărit)din scuturat 
(răsărit) nesemănat, 
Fără să Fie semănat 

ieșit singur 
rămas de coasă 

răsărit din rămășița batozei 
răsărit după ¡pe 
de moriște 
olăvitf proolavii 

lăstarii 
copil, copililuri 
sălbatic 
pierdură

O 
O 
c

!

17

9 —

10# +

;eșît sîrjgur+

\
\
\ 
X.

V
72 -2>-x

X.

,. 7^\
73 [x] copililuri \

70 [j] sălbâcic • ¡
i 
i 

/
l 
j 
f 
J

t
/ 
! 
ți 
I

31 —

30# +

39 răsărit Aesămănât

22 lăstarii

30sculuràt+

scuturat

ii ?,#

15 scutură!

87. șriR pă nogHor.

90. [lJ ?, o răsărit qrîuu nesămănâl, 

almînlrâlea nu să spune !a no]

91. ăo răsărit grfu scuturai pă miriște.

92. fol griu răsărit din scuturât, cum 

s-o scuturâl Qrîuu. 

ioo. n-ai se să-i spun.

x
\îJ

25 răsărit Fără sa fîÂe samanât

/ 
/

/
/
/ 

f
2"\scuturât+/

/ 
/
/

16 scuturat
/

7/
i

I
arii Fără să Fiie s amarai

26-

6* +
esămănâl
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PICIOR (de grîu), pl. „ moijeBe (de ble)” 
[<?047]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la una dintre 

qrămezile de snopi pe care o faci pe ogor, 

înainte de a duce grîu! ta treierat ?

I. n.i3.„Ca o cruce se face".

¿rcruse;crus
^¿^63

Mureș

perena;
pe¿í(¿- ru

s$pectță;r>u

&ipecí(a¡r\u
59pecUjă; nu+

37[s]piecl(a¡ nu

9 ^peclță; ru, [v] eróse; crus

9ipecl[a¡-¿l[

3ipecí[a¡nu 

3țpec!^ă;nu

pedia ¡r^.

spetită; nu

15. „jîrada e mai mare". u 5Qli,i]pĂeci[ă;ru 

ia. dyauă pitind dau uij*. 

cristaș. d

19. „La Vrăniuț îi scund 

picenie". n.
20. „crîstâșu se face în

jurul unui par". j
23.mîrsinentîpicen'de X

---- , J 7 r . ^cr&Zar/;^/
spun, alșt spun cr/staș. y,

29. „cristâșu se face înctu-k.
ce, stupu, rotund" \

30. „ Cînd grîu! e uscat bine, se ^crîstătș

fac direct c!ăniii}.

35.„La Comorîște se spune crîstăș, în^*^ 

alte părți, crus[p!.]n.

37. „Se zice și crus[pl.J”.

38. [z]„La Hamna se zice peci(ă,fa Vermeș, 

crîstăț"

95. „In alte sate se zice crus [p/Jsau 
peciță".

HARTA DCCCXXI

•r vztîrcâc-.-ces

$tîrcâc;-ces

Principalii termeni pentru PICIOR. (DE 3RÍü)
19 crîstâș dă grîu+

X MpicéniLe ;-¿¿niÍ,cristáf

cruce

iGpeceniĂe;-céni

M cristas ¡nu
6 crîstâș;nu

picior

cruce (de grîu) 

peliță 

crîstăț 

crîstaș 

cristaș 

crîslăte 

cîrstăte 

crestez 

crîstău 

scîrlaș 

picină 

pi ceai că 

pecenie 
plătiră

3tpid(g;nu

33 w 187 cruse; crus 
^[i,i]cróse¡cru5,[i]peclla¡ru *

3sMpeci(a¡nu

51 eróse,[1]eróse dă grîu;[ip[crusf 
Mpje¿l^a¡-df

5 2[r,zjpecila¡ n^,[i]crúié; crus

4 7 eróse ¡cru¿} [m][r] eróse, [vjcrîstatș ru 

,, 78 eróse¡crus
c&crúse¡crus

^crístaEnu
’ 7t cruse; crus,[ü]cnsta(

45 crîslăț;r>u+

%1pLerc!(ă;^+

8 ddlpecilă; nu, eróse-, crus 
a i [s]pec!(ă; -ci'ț, cruse; crus +

79 eróse ;crus+

75 —
74 —

MCrîstafru

41 [i,¿jcrísta(¡r>j 33crus[pi.]dă gray,[x]crÓ5e¡crus +

39crîsta( ;r<u 68 —
^[zjcrîstă^nu 3^[B]peci[ă-,ru,[R] eróse ¡crus

3 trísta(¡nu,[6]crus[pt.]+ zzeróse dă grîu;crus dă grîy

76 eróse, crus

23 eróse- crus

Ceruse; crus 

crîstgț,[K] crístgce¡ -tal

Tlplăclță; nu

24 cristaș,stup dă grîu*

3Qcrîstau;-laie

23 eróse ¡crus

26 —

3ftcírsla(,[e]círstgéé[sg]

83 (dina).

52.[i]„pecllă se spune mai des. eróse 

se spune și la Sta mora și la Sacoș”.

59.âl(î spun cruț [pi].

63.„crus d-âle mis, de r+ znop!,crus d-âle 

mar!, de 21 znopln.

100.„cr usa se face în jurul unui par".

TS, S-a mai precizat că numărul snopilor 

dintr-o asemenea grămadă este de: 

între 11 și ir: 100 (percita) ¡13:13.77¡ îs sau 

19:sz[z]¡13¡ sau i]:90¡între 13 și îs:83 

(pecina); între 13 și țe:8i¡țț;sr.38[jr]59.63. 

77.86; nsau ie:92; 17,19 sau 21:89 ¡între 

17 și21:82.95(per¿i[a) ; între 17 fi 25:79 ¡ 

18:5.77¡20:69¡ între 20 și 30:30.93¡21: 

63; între 21 și 3i_: ioo(cróia) ;2+ sau 25:

95 (eróla) ¡ 25.21.91.¡ 70: as (crúja) : 100:

cróde;cru¿ 

( 
*fápíerc!ta¡-cl[ 

I
92 A'&G -sșde,pec!$; nu+ 

wpjerdță;-dl,pisuoâre[pl.] 91

■ ^[¿¡pecifc ;nu, cruse;crusț
9tyerdf&^"tñ- ’JTF' ^>&M^,oar ft ariy +

a, ljj "i- ypp,Ci(a,cruse1^lane,in]p!.ecita-rc] 
oCcresteg;nu,pecița;nu,[z]pecug ; nu, cruse;crus

71
73 [¿¡cruse, crus

roA7?

V
Nl

72 X.■X

lp]crióse;crus 
\ 
I 
I
i

6 3[í¡¡creslé<¡j¡ nu

25 eróse ¡crus,stüog;slaógurl

\

í 
j 

/
I/’ 

z
jZ

/ 
/

2%rúí/;cruí, piclna¡-cln, crîstâș; -fașă

17 cróse¡ crus

22 picină;-cm

21 crúse;crus+/

ii piclnă;-cln+

r*
/

16 crîdtăș;-tășă 

/ • 
f 
í

15 eróse;crus,jírhdaj-ra^

Î
eróse de grîu; crus
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GO7,tp\.„crtblure de blé”
pow]

I. întrebare indirectă: Cum numiți grîul fără 
pleavă, dar amestecat cu gunoaie, neghină, 

pe care ridați ta păsări ?

1.2.QU tțlpdjț] la pfavă rămthă.

^9rT^~a'

^62 y/'/jj/ mărunt cu gozurî 

Vk,. Si ¡SÓzuri[pL]

\ 56 gózurí[pl]

\ 
\

K4.T £ 
’^jr ■ 

du nit de pe jüo^ 

qolomijăză, top 

Qunoáje. S

prîntru găuri. '•î
áre tqá¿e goglfázurilri

98 zâzur', [pU]

92 3r'V d-a dojfa, grierii,gîîo2+ "&

96 iiiurîppIL]

so. grîy dț sup marșrnă.

zi. grîu adu nit de peji 

îi núma i
fiilu de gungâ/e.

2+.prrntru găuri.

¡oare

câre să strîrjg.
S7.„îi cu gunoaie, cu mafi ~ ., . •

’ Tux / - gr>u glasa dUaua
zare. // «r/n la găini . y-
w.prjă/a să dă la pisări, la\^ 44 ?
.1 .7—————— V gogFâz,[ș]grîg d-al do]Fa,[B]oco]

•f V/--’ j , ( [ajgozuri, _
•ti.[x]du-6e adă neșce oco] /a gă]ini\, [vjgrîu mărunt, grîu cu codiri 39 grîq a doiha glas

\ trtfa glas*
"X*Y. -x 37 p“°nDr'fplțT’X./*’X 

iImBI 
X /

i
'Sî.W
N

tș.gnq mă/ slab dă la triieriy.

4-9. o foșjț-a lrl/a.

5i.[x]grîq dă glis-al dó/fa, a! răy.

53.[z]țărlărîcă[înseamnă]măzărică d-a 

mă nuntă.

5¥. grîu plin cu tocé porcăriei Fe.

sa. cúre cu tăj:u gunb] ^jac.

sa.ălțî [zic] güózurí. 

șș./țstă d-a! trUJia.

6¥.[o]g0zurî îi sé [asă dîryjgrîg cînjiălectez 

sămînța.

9?. güózu-i ¿ar dă tăt ráy. 

ioo. afés din qrîqu bun.

65 gunó] pinlru hilară

60 mărunt grîy glisa dn6[lÂa,[v]curătur![pll3^ grît

59 grîua d0/ka,griy márúnt*

57 NQrFV mărțint,grîu clăsa tn/a
58 grîu glas a dnăxi*

54 gunó],iázuri[plt.]'
55 grîu d-aldHóí¡ta,Kgríi¿ mărunt,

U}ríiiii

53 grîu cu țărțărică,grîq al Ir día,[z]grîu d-a do/Făa"
50 [I>I]9r1‘¡l mărunt,[ijgrîq clása d^¿ua 85 [ajg^oz

» 51 grî^ cu gXbzuri,[i]grîy glisa d¿]fa* 84

grîq a^oiFa,[i]grîq niales,[K]țîrlâ]c^

49 grîu mărunt,grîy clisa düáya,grîq cu guni] * 
gjtúrifit^¿giur¡f^iiiurl -

/ 73 Qrau măncmt 
9r^V d-al slab,grîu d-a dó/la

48 [e]grîuguno/os,grîu clisa dHăua grîq a dó/Fa

‘ 45 ponur![ptt.]*

87 gliea dgqa
dbiiFa^igțărțAlcăjZâiurlFpIt^

74

76 [f]grîV miestăcaL, d-ăl slab, 
pHonur! [pit]

38 grău d-a dó]Fa, grău a d¿ifa,[x]p¿nur¡[plt]
68 “

34 p¿nuri[p!.];pon

33 ?ffâiysdri/tăr

73 [ijtohüoc
70

69 M?,[e]gHoz

31

32
36 d-ala dijja,grîq clasa düaqa

35 pHonuri[plt],grăg a dUojJa

28 pUinură
27 grîq năiurăiit

24 grîq d-ăl slab*

23 püónuri[p!t]

19 9r*V slab,[6]goz;gózurl 
d-a doi!ța,grîy d-alri/Fța

14

12 gunUa/i cu negină 

grty d-al a dnóiía
9 y

17

11

8 grîq guno[6s
io 9rîKslaP

grty cu cHorp străjjn

^Htohubcj-hgsg

92 [ejgriy spart,gHozțiai 

k ÜÍurÍ[plL] 911 9ríV» dó/Fa

89 [ijqriy-a dojja j[i]grig-a dó/Fa î . , . ,
■90 cu guno],gdq a dopia,[i]gHoz,tohlloc

83 L^Jgrîu slab,țc]grîu cu neg'ma 
țîrțâ[că,[6]gHozurl[pl.],[z][e]codîn[plh] \

82 iai \
80 H[e]gKbzocé \

81 [ijgrîud-a d0dă,țîrțâică \ 
f*v

xSs
72

81 [zjgrîy d-a dbil'a,țîrțiică

79 grty rî.ăy,grîq spart

75

71

29

grîu sțc* 

grîy ramas dint-a! bun

30

25 pXÓnur¡[pH.]

26

[*Xe]^]flkug 1

I
i
i

i
i/

/ 
/ 
/
/ 
/
i

k /X

22 gXolmXÓz

20 grîqd-țlrăq

cXod1F[p!L]

grîu slab

21 adunatură^dolomuâzăfpl.], 
gunoá^eUplJ*

/ 
/

16 mestăcâl,mestecati!iră/
/ 
/

15 gunii di la grîu,drTu d-ăl slab,[aJgHozurlfpl.]

1
1A>Ugrîq hafés

6 grîtj mnestăcât
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VRAF (de 6RÎu),pl. „tas(de blé)”

I. întrebare indirecta : Cum spuneți ¡a o 
grămadă mare de grîu treierai

I. 16. [d] camara #.[Se ținejîn sas, in la}.

21.„Sestrînge drÂept în sas, apo[

65jî radă) [6] vrag

60

95 V

ggvray. vrauur!

WWty' vrâXuri

\

61 vrauj vrifur!

56 vraf) vrafuri

grăfnadă di grîu

Í
33 grămadă di grîg'*'

32 [¿J gramáda di gr i y

gg vrau da grt g 9fîyraujvrăuuri +
„B^vray^vrăguri ¡ '

» grămadă,^ 9 
'+ 83 vrauf¡lj?fgram¿da di grîu'*' 

\

\
\

67 vraui vrifurt
59 vrau)vrâfur!,jărâdă da grîu'*'

57^t»O) vrayj vrafuri 87 vrau) vracuri
StPJvraf*’

55Jărada)-ră})[]^grămadă dă grîu'*'
§7 0°

86 grămadă da bXàmbÀe,
¡3  ̂vra g-vraf urî Mgrămădă dă grîy

... 85bdvrag -) vrâgurî
89 vrăguri

82 00
80 grămadă dă grîu

79 grămâdăj -mAe}

[se urcai în pod, in ț 50grămadă dă bfâmbejgramAeZjfiilvrauyvrâgur' 

lada”. [dJ VRAF) 5, “?}[iijjîrâdă dă grîu, vrauj vrafuri *

39. [a] VRAF #. J zi 1 ;
r, .J „ r,U vrau: vrafuri

35. [ol„vrau era numii n ... 'u. z 5z m 7,7LJ,i------**’ r 40 r) 00)pfj vrauj vrafiur! -v .
bă grămada de grîu h 47 gramacJa 'da gri^jgrămAez
înainte de a fi treierai mujuron^îrâdăjVrâțiste dăgrîu:vrâg^8 vratjjjvrâăurî

'■ i * w ^ [plvrauivrâiurir
88.^„3omo^esle gra'/ ^^ftgvraW1- ' q

^da de gnu, cupl^ grimH. d.grf^

pu tot) după ce s-au ~ "7

luat paiele de pe e!n. 99M^au-vrafuri)[r]oo 7S gfomfo'^-mfâÂe

3S vrau aste gramada da \ di f Mj) . J; ....

gnu care sW vmlura^^^^Jvranjvridurt a,grSmidă dă gîtu^vraV
[la treieratul] cu caii \ *°K oo) vrau>j ‘vrafuri

R-5.)) vrau este grămada de grîu ct/ 37 Kraj/; vrafuri

pleavă cu tot) bătui cu caii' grămadă 

da gt'if. dă bfâmbă ‘boabe*este griul 35

\

■
\ w cămărăj -mAirî

T 18 gromâdă dă grîu-grămie} dăgrîu

'^•'r q jărțadă dăgrîy trățerat, grămadă) cămară dă grîu

n grămadăj-mAe}

tj^ăriâdă da ^rîu traiibâr1 15 grămXdă)-me} !

i f » •» * A i « Ij^grămâdă de grîg} grame}

•a »1rămâda) ~me}

grămadă de grîgj gramez

da frig, dă bnâmbă ‘boabe*este griul 

curatn.

4g.., vrau^ca este mare, yrăfu este 

griul năales, cu pleavă, cu neg!na, 

cu qrîtj d-a doflga. Se zice jigrîu cu vrau”.

98. ^vraq este ce a rămas după ce s-au 

luat paiele de pe ariev.

93.)) Se zice dirijăm vrafu”.

60.fd vraU) după se am lufât pâ[i!i șî for 

rămas bfâmbili zos.

5i.[nț)pradă este o grămada de grîu 

triAerât, făcută în pod”.

55-tliărădă di bfâmbAe.

S8-este griul) pina nu-i suruill ‘vînturaE, 

cu bă pu pliâvă”.

sa. )} Cînd s-o trijerát cu c¿¡¡, sujoajă o rămas

vrațj. jarăda-j din grîu vînturat”.

63. vrafuri [pi.]) !a măț mutce arin.

6*-jj griul cu pleavă) la treicrabul

cu caii”.

6S.nvrag este grîu! pînă nu l-o scos din arie”.

73 bd-Bsbă.eoU.tl bazialin sas.

9i.ptl,f yrau ¿era aria unde se treiera griul cu caii”.

82. curÂe-n sac.

72
75

79

70 H?

68
¡g grămadă)-mé}'*‘

33 grămadă)-mAe}

i 
I
i

1 
/ 
/

/ 
/

oof yraifțj vrafuri

35 cămara da grîy *

28

„ grămadă) -m¿}

31

grămadă^ -mé} 
gramâdăj-mAed „ . ¡A

S >jr i'j 29 gramada--mAed
27 grămada)-mÂgd *

24 grgmâdă dț grîu} grămAe} dă grîu

23 cămarăf-mAgr!

I w ÿ
25 grămadă, gramè}

n

12 g rămâdăj-mAgd

/
/

f 
i 
i

grămada de grîy, grămAe} .
e grămadă)-mAè}

Cau, vrauur!

26

f9 grămada de grîg 

a 21 °°2 grămadă de grîg
20 grămada de grîgj gramAg} /

/
„ ¡rímidi * artv; ¿fa*.

f

/’
/

Wt.fâvrau, cfn s-o treiXrât cu câți.

91.„vrau, ctri il pun înt-o maqazîjă. Are peste 10.000 kg.” 

93.[i^cășiță di sas la arie.

amidă de grîf) grămez
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a) BAT(la claie),pl.,b)PODINA,pl. a)„Hi de branches sur lecjuel on dresse la meule” b)„milieu d'une meule”
[2059] [2060]

X întrebare indirectă:a) Cum ti spuneți la „aș

ternutul* de lemne, de paie...,pe care npuneți 

jos pe pămînt, Tn jurul parului, cînd faceți o 

claie, ca să nu mucezească finul?

>^¿^63

\ a)patd;dule,[*]păluluri[pl.J, ,/f_
60S ' ^a)vâtră;dțlrej))pilÎdinâ,pnoarn k\ uXJt - ■

^’p)[x]a^cërnùLlb)[jLlpHÔdina;pHÔdîn+ 9Țt)pHodină;paâdtn,b)[E]? 95
3^pătddălulbi;pălduri,b)piiidinăipitidÎd+ ^bipdbdiAăipUbdiA

9tp)așiernnjjă pâ)ê,b)poding;pôdin+ 
^^b^nà^A^^ 87 ^pHodmili-mà^fHodinàiiiibdibi 3),b)[x]pHodma;pHo^n

b) Cum Ti spuneți ta partea 4 sçp)[i]?,ir,[i]Dàmnë[pljsuplfTn,b)[l,x]p!làdina;paàdin ^a)[r]pătul;-lufe,b)[i]pnt>dînă;pEodin 3Tff),b)[i,x]pHôdina;]p!lôdin
din dala de fîn,care rămî4 « ,4, ^[ijpătd.-tAfe^b^pidtnă- Ua),b)[xpr]pHbdiriă;pHbdiA

> i i 't a)[i]scamn;scămne,[[]păful;-tulurl,b)[ipr]podină;podin, • poa’inr , ,. \
neduppces-Mp^l j, fin.piJur,r ^b^Hna-.pHoJtn x

d‘sus? . t P)Mp,l di bigii-,pituri x
1 X3.a)[Se face]dta patd. I 6^]gdMfi]paf;pâturl,b)W?MpAdinăipAdtA+ ^)[x]ptiod;pl^

b)„Partea de jos se cheaml^ a)pKodsidtn^bdur!^nă;pilidiA ^pălAl;-iAluri^pltbdină;plldC,A 79

funduréT. ÿ lt^)?,iflb)[e]püodina;p^odin+ . 7-
—7T— . -naWpbdmaipodiA
».bharpuodimslt, ^a)patplnlrujirădă,b)p6dină,p6did

i ) l 7 ' AI a} l ‘I PAS- ^¿d■'naí^pătÙ,i^Ù^^i^nii,,^if,
35.a)pat pfntrup/ast. \ ^a)pat;paturl,b)pHodina;pHodin 29a)pXotmal;-male,bfpHoaina;pHoain n

subjîrăda dă ftn. b)Mgrosu[a]. \^?^tb)pidină-,p6diA+ 39)?,b)pHbdînă;ptlbdin 68- •
\ ^)mcăpră,Mpat d^ j^pâLu^tfundiydăfî^fundde^

b)[^pbdinăiPbdin 3ăi)pal;pâturi,b)pt!0dină;pi!bdiA -2V)pUoddăclăAie;piibduri,

'i. b)pHodină,pH0din

a) ?,b)pü¿dina;pódin¡

^a)paf, b)pHbdina;püódine

tfódína;pX¿diñ

9^)> b)[x]pHàdinâ;püôd'm

75“
74“

¥2.a)pră fțmrte

+3. a) lémñe supt ftn.

*7.a)[ilnùma bihorișni fac [dai]cu pari îm^ 
mijloc.

*a.53[xj. 66. a)púñem pâjt.
¥9.a)„Se fac cșpre, să să úske fînuT.

5i.a)[x]„ Se pun paie,ludej d-aj roșjțmne*. 

b)[x]pHodJa b¿gii.e,pód¡n^,lajir à dă.

a),b)[i]ptibdină^il0din

aXtípatipaturi, b)!]jfundë[,-d[if
i

g3a)[j^pâtu dani;pături, / 
b)[x]pHodíná;püódíá /

/ 
/

3fa)püod  dă H.(mñe,b)pódină; pôdift /
■yp)pZod,pXÓdur!,b)pX¿dtna;pHÓd¡ñ /

3$a)pal; palor!,b)p%ódiná;p“bdín* 3^a)pat;pàlurl,b)fundurlg;-rii[n]

a)pHod;pHÔdurl,pat;pàlurl,b)piiôdinà;paodifi ‘
>u 8 . - •S

f
\ \53)MPs,lti>)pbdină}pAdiA

Y \^s)pyod;puódur!,b)pu¿dtna;p<¿ádin

\ “■

y3a)pàtùl;--tùn,b)pitÿj^;p^ ,̂Î'n

31 —

7 , „ .. 2^)paldeçlàie;pàturldidâje,b)ptibdinătpăddin \
a)așcernut;-nulur!,b)p~oaînă;pHodin

29a)pat la dànë,paturi, b)fun(fti,-djji
21, a)pHod; pHÔdur!,b)püôdina;püôdin

23a)pHod;pHbdurl,a),b)pHàdina;piiôdin+

HARTA DCCCXXHI
Termeni pentru PAT (LA CLAIE)

9 “

/

patul (de tutei) 

pod (sub fin) 
podind 
așternut (de paie) 
podmal(polmal) 
scamn
fund 
vabă 
lemne sub ftn

< 3«O de. lemne)

26 ~ / 
„ a)pat;páturí,b)fund¿i;-dyé /

21 a)palùl;-tùfÿ;b)fund'èr,-dpje+ 
2^pt)pat la dáné;pátur;,pí!ol;pl{bdupl, b)pHódlná;pHódiú 

/ 
a)pHd;pHÓdurí,b)püódina;pilódiá /

\6a)p^f;pàturi,b)fundé^-dfie

H a)palúl;-túlur‘,,b)pnódina;pi¡¿>din

Qa)pal;pàtur!dă crei,b)pUbdînă;pXAdîA I 
^a)palijl;-t¿ife, bjpHÔdîna^pHÔdiù 15 s)ptlod;pH¿durl,b)fuAdij,fundiiurl

s^[n]pal; f^tlurí,b)[x]fundéi de fîn;fundéjë

5¥a)supt ftn, să nu puiri^iscă.

55. a)Hfundu ta ftn. b)fflm!jlocu bogi, cătă 

fund,podină.

57. a)[x] să nu tragă jîlăvjâla să pîșcăvjâscă

ftnu. b)[xj„să zmùlze cu ctrfígu făt rgătă. 

püôdina, de jireadă*.

sa. a) să nu să strtsè jos !a vătrâ.

sa. a) dă ludei, dă demn.

o. a)punem znop' dă tuli) să nu pfșctvXăscă 
ftnu.b)jîrăda să tije dă la cipăt, să trăit 

[finul] cu ctrllgu.

S¥.a)/emnf sub ftn.

etalla iîridă.

St.aQfxjsă pun nțjce rutj.păld! dă tufei,pije; 
pătu/e.

a)pal;páturí, b)pXbdină;pH&diă
6 a)pal;páturí,b)pbdiná;pódH>t

al;pálurí,b)[^pHÓd¡na;pHódiñe 

jpaod;pHàdurl,b)[i]fundè[;-dé)ê,
püód¡na;p¡fitíiñ

** dil^lpat; pátur!, pHod;pHádurí, 
(¿p)[x]pH¿dtná; püodiñ

41



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 803

42



ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI
BANATHARTA 804

ȘURĂ, pl. „tenii”
[206+]

T- întrebare indirectă: Cum îi spuneți fa locul 
acoperit în care țineți fînu/, paiele ?

I. 2.^][Sețin în]șțțrăj^[într-Ju^rajd. 
¡.„Tînulse ține îrjumod sau în clăAij, în

yn^feveriie; -rii,șura;

\
\ 62 șAră,[*]pleverli.l

șAră;șurl

B^suraj șur!

3BșAră;șur!

3TȘurăișur! 
^^Arăișurl,șofru;șofrurl+ ■ i+

Muresșura ¡suri

Bl șură; știrii, ș0fru;șofrur!

BTȘAră, șuri
șura¡șur!

JxJșAră', șArje,Mșurl

stfúrá¡?uri
1țu;ȘOprurl

9£Qș6pru;șbpruri'h
Í

92 Mș-bpru di fîn I

BBșAră;șurl,șbfru;șbfrur/ 91 ¿¿prutfóprurí*
șopru,șoprurl, șAră;șupie*

90 șopru de fîn;șApfurl,[i]și!0pru,șabprur: 
33șbpru,[xJșArăț șur! *

•n^00
73[x]fînăreâtă;-rAet

lO[l]șură;șurî+

52șAră,șuri.e,[x]șAră; șuri

MfMișuri

^șAră;șucî

mșupă dă fîn,șupl

^Ară,șurl

iAșură;șurl

K&>ră>șuri

_________________ _____ ^&,K]șAră;șurl,șupă;șup{+
Se țin în^pHod sajf îijjllârie, \ ♦ ?șură,[K] șupă, șup! 3* Ară; suri

\ ^[¿lș Ară ¡șurî

^x

StifAr^,șuri 
53?, [irjșopru; șoprurl, șură; șuri

3dț,l]ș Ară ¡[ijșurie,^jșurl

5 ^I^șArâi [r]șAri.e,[i]șurl,ple v uri te; -rli. 
grădină, șupa e tîngășla/Ș 3C[i,dlșAră;șurî,[i]pÎevărlĂe-f-ri'A Bst^lțArăișur^pfevudiej-riA
‘grajd*, cu care are aco- l 3\[l,l]șAră;[i]șAre,[x]șurl,[x]preverlÂe',-riÂ

periș comun. în ea se țin^ 

carul, căzi și vase pen-d 

tău prune sau struguriji. 

ca și alte lucruri".

#. y/-/7 pHod’tpUoduri. J' 
i5.„Se țin șiînțarc;țir- f ^¿ră.șur!

curi, un loc îngrădit, ne-

acoperit

/C./X2O.M îmjrilodu grajdu/uj. U
• ■ • - ■ -

îgjgradlnâ". h. 
îrnjjuodu grâjd'uluj sau se face pacuTr.j 

în pom.
30. „E acoperit cu țiglă, are scîndură în jur,

cu poartă".

35.„Este și șofru !a pors".

37.„La bucovina se zice stodolă.[o]șAra-j 

șlaTgrajd*".

MșU0pru;[eJșHAprurl,
[xJșopron;-proAe BlșUopru da fîn; șUAprurî \ 

td*]Ș<jră;șu£i 
vdxjșbră.șur!

^pojălă dă plavă;poieț, șură; șuri
[ejșâjer; șâjer!

7 7 șură ¡șuri,șbfru,șbfrurl 75 _.
H—

76 șHifru;șHAfruri

BeȘAtră¡șuri,[x]șofru;șAfrurl,[5] șură¡șuri 

68 — 
^^¿fru,șbfrur! dă fîn

^șAră;șArie,fînâr!; finarte

3¿júpa dă fîn;șupl,[K]șApi,e[pl.]

3 5 șofru dă fîn; șbfrur'Tlș. ^șHofrudăfîn',șll0frurl,fîn^r!Ai;-rlA

X
/

\ \eplivărlXei-riĂ

\3pt

3^úrá;fur/

> \
. I

I
i 
/ 
/ 
/ 
/ 

J 
/

t 
/

3 Q șâier pentru fîn-, șiereț

^Șurăișuiî

31 —

27 „/r ,,'r ¡ .2te0pru;șU0pruri
șHorru,șHotrurl,patul,-tule

îufînăriAe;

23fînărtAe;-rH

1 g șură; șuri, fînăriAe', -r!Ă

Tșupă;șup!

șupă.șupi

ș Apă, ș Ape

Termeni pentru ȘURA

HARTA DCCCXXV

12 șApă,șZ6pru;șH0prurl

k

|i

.QșApă,șupl

/ *•©

șupă ¡de fîn) 
șopron 

șopru 
șofru 
plevărie (pleverie) 
plevurie 
plevar 
fînăreață 
fînar 
poiată de pleavă 
podde ftn 
șaier 
pătu!

38.[x]„ In șură se lin oile ".

♦ f./r/,, A» Șură se fin plea vă, paie, în șupă, 
carul,plugul". [x]șura-j îijgrădlfă rgită 

cu bîce dă flgârga soărelui,șupa îjnuma 

acoperită.
*e.„ln șură se ținea pljăva. șofru loc de 

adăpost sub prelungirea acoperișului 

casei™.

52.[x]șofru ‘loc unde se țin căruța și 

uneltele agricole*.

6o.„Este șopru, pentru car".

S6.„ șipru-i într-o urțce ‘cu acoperișul 

Intr-o singură parte, șura-j cu acoperiș 

ca[și]casan.

7o[x].83[rJ.„Se țin și înpitdugrijdutuț". 
7i.[x]„Nu avem șunĂ.Se bagă tn podu 

qriidului*[

8s.[a]„în șură se ține carul, șura se află lîngă 

sau între șoprurl".

9o.[x]„ șuri,pentru văsă,căz".

gi.șură-j in de stau anima fi teșîcaru.

93.[x]„ tn șură ¡șuri se ține caru .

ge.„ șofru e fără pereți.
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MĂSEA (la cqasa)?p/.^coin. (de lot fjaux)” 

[2069]

I. întrebare indirectă: Cum ti spui la partea 

coasei care se prinde de toporîște(dîrjală)'? 

(Vezi fig. 42 d din Chestionar.)

H. 23. într- amnârl șî dtijâ&Mgușă.

ILțfâ gg
$0 [6]măsâua

55 [I,^ +

nâre*

65 [t]cîrllg,glncili cXisî*

?, [iï] amnar!-,

67
59 măsâua,-sale

38 măsâXăj-sfyf

g7 amnârâu căisf- amnârLe

96 măsâfâ -sȘle

sa. fío nădesc,

rîță.

39- «» t^lușu cXăst, măi la 

și grumâdu cdăst". ]

61.fícíndsărùpe dîn n. 
grumât] [se spune"] o 

nărim.

it-2. am amnăril-o. X _. > •
tiu > < Krf’ 1 43 [e]amnar! ■ -nărÂe r

43.amnar!, tumna ahs

/a capăt, măsâua pă jos țț amnar!-~nâre+
^vu sus- ^!Unări_șț [cînd , ^amnărî-, -nâriă+

•< amnar!-}-narurif[K]-nare* ?*,

'. 3o fíamnanj-nárli

■

amnârl*

53 măsâuă,-sffe*

56 nâdp'năd, [njamnârî*

87 măsâuă--sî^tă 
t 86 amnârl--nârLăfpdfnăsâgă-,-sțl‘ă 88

53 măsâuă--s^fă, [l]amnâri--nâri,e
85 măs!ăuă,-s!ăle

amnârl-,~tlb]-nare,[i]amnârju[a]dâ la egasăj f&]mdsâft,-styefamnàrlf-nàre,ÿmds$;-saUl
amnâre,bra[,brâta* rr ui • ! • + . ,U ™hÿi-»We +

52 [I,ț/amnarl;-nâre* măs[ăua cuăsî+ r f
Mt f I av Í *•* • .

amnar!--narĂe „ « « v e¿rr+
fímgsi,fVa¡ 

7S amnârij-nâriă, [6] măsâua 73 amnârl

‘ "i-sîri

66 amnar!-
44 [t],&¡»mnárl'''

âdă'1" 66 [cJcXâdă*

■nare

77 75

74 măs^-S^ă

se rupe].

44. ațe um bXold care să bagă !a dîîĂr. 

jâlă la cXăsă.

+5. Jd>l măsâuă este partea dinapoi a tăișului". 

56. qrumaș] ‘partea îngustă1. amnârLu să 

bâqă-n dîrjâ/ă. cînd să rupe [se zice] am 

amnărît-o.

+8. amnârju are "o țîr dă dențuș. să

pXăcă rùpe dă ta qrumàç]. o amnărțșcă

HARTA DCCCXXV1

S3\^măsâgă--t^ă 

l
32 [l] măsâuă, -sale '

„ i**-* ¿J ' 1
■ 90 Mm$saya)-s$J.ă

83 ^ÎHmăsânăi-salÎ

\ 
\ 
\

x
X

X x_ 
72

*X
[k] masâuă]masa, -sălie 

io fímăsLăuă--sfígle

I
j

69 ppmSsâgă'-sșîe

/

74 ~

fímas^-s^e

Q, {pegada cgâst- cod*

68 ~
34 coadă, amnar! ' co<[ am na ríe

37 măsâyă, brălâre,[*]cXÎda dîja căisa , 

măsâua cXăsî[ măsăl'ă 31 “

36 cXâdă' cHoçl
. j . 32 Pi^r

in, 35 brătâre,[K]cXadă dă la brătâre

% " ?% Z7 cyâdă,cHotț/

. f ■

¿g amnârl- -nârâe +

30

23 cXâda cuasi

călcm dă coasă,

25 calcrnj -cîne

amnar

Principalii termeni pentru MASCA (LA COASĂ)

maseafuă)

întrebarea

I 
f

k g amnâru cgâst

X.. 18 brătârĂe,-tăr!['?]

X ,10 PiiSVfUla cüàsii
dj pisXârie

amnarTla cXasăj amnar je -

26 ~

17

a i. i,
22 călcîn,-c?ne

Í. ¿ ! J
¿g calcîn--cTne

că!cin de cyâsă, călctnă

fț călcîn^-cîne

2t

WJ* U J « călUâ -cină
s c“adaj cXod

Si '• X ». 
călcmu cyâsî', călctnă 

/

fg cltcînu cÿâsî' calcine

ț
/
f
I
I

/“ 
V

amnar 

măseaua 

nadă 

cîrlig 

dinte 

coadă 

picior 
alt termen 

nu s-a pus

15 călcîn,-cînur!

pis"ôr--âxiri>t

-______ tf călctnu coâsî- calcine
covasu. y 

+e.nMă di 

să-mi amnărgâscă cgâsa".

50. fii„măsâua e partea lăjusuluj care 

Ungă coadă".[z][e>] măsâqă e parăa dîna 

dă la caisă.

51. [ri]nMerg ta covâiu să-m amnărÂesc 

brâțu istd’.

5z.[aLo amnăreșc. [ijm^s^uă e partea 

lată a coasein.

56. „ Mă duc să m-o nădiscă, [<5] s-o 

amnărjâscăj și așa se spuneP 

gj./g7/b7„ măsâua e gura coasei, mai 

înapoi, Ungă dîrjală"

56. [6] să amnărâțte [coasa].

67.67. [a],, măsâua o partea dinapoi a 

coasei".

5>. „ măsâuă o tgetrâitura ața a coasei", 

st s-o rupt di le grumâcj.

ca. M„ măsâua e de la jumătate coasa".

63. s-o rupt la grumâd, am amnări'L-o. 

măsayăMparca lâtă. pune măsâua la 

pămtnt [se spune].

66. M măsâuaf lînqă dîrjâlă

ao.[ido baț la măsîș, la mijlXoc șî ta vîrf.

si. fa"] bat câsa la măstlyă.

8^[id 96. n Partea de la coasă care se pune 

fn coadă se numește pisâr-, -sgrjjț".
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HARTA 806 BANAT
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RATCA;pl. „enclumettB (de faucheiir)” 
[2074-]

I. Întrebare indirectă: Cum îi spuneți lemnului 
în care stă nicovala |/ care se înfige în pămînt 

cînd bateți coasa“? (Fig.V3.din Chestionar.)

I. 21. ..hicovUa e toată, cu tot cu lemn; fjeru

bus urne, ¡Ăemn

\

V2 60 nicovâlă;-viF+
67 bâbiță, ~

59 nicovală*

nicovală, f*]!emn la nicovală

?, nicovală* 98 Fămn pînlru nicnovală

97 [EJpîsor dă băceFe*

96

îm'ființat în nicovala.

57 /«7«'C0kâ/a*

Femn la nicovălă,po€umb;-tumbo
saliemn dă la nicovală*

54 bâbiță, băbiț

5$femnu[a]dă la nicovală,țăliemnu dă bătut cHâsa LiL
87 babițăjnu 

86[ipijbusumĂe; busumî 

j i n> ii l li i 53 [fjbusumete [a]dă la nicovală
ț 5Qnicovălă;-vi^l,[]baptă;bapce es bușumLe; busum!

51 bdsume;biiumî, &?,<><,* buăume; butumî,

nicovălă.M lămnuU£la nicovală, [i] femn dă nicovală; Femhe

țăpFIgă. £ ” ' 47 Mbuăumipfbuiumr

37. „nicovală din lemn fit ¡¿mnu^la nicovală 78 ^nu^dÎla'dicXovălă

fier, fetiră țcamn'j ^limnu^hicovălă ' Femn dă ¿icovilă

se.^^rsilpl] unelf /¿mnu[^/a ¿¡cov^. 45 bdsume^la nicovilă*

tele de bătut coasa.

39.9E cu scamn. băcțle se \ nicovală*
numesc toate la un loc^. "x

t-o.bil[țsta jî nicovala cu scamncit

M.[id,,scâHunu,Mscâmnu[a]dă la

nicovală, dacă-i cu scaun,}.

o-^.nicovală, cu tot cu fțer. irmili Cnăsî

[toate:] ¿ocu, cuca, socânu, nicovala.

os. scamn dă bătut Cnasa.

47.ț]avem scamn dă nicovală.

si.hâam scamn; s cam ne.

57.^]n Este și nicovala îrp formă dă cal,

't"" ,  ------ -— k
locălăjiFi * sculele* de *

7 49 ñicov¿lá;-VÁÍI¡
Of*9*.

29. maț mult pună-n

7*. \ 44

yJiicovalai-véri ñicov¿la;-v~éF,nicovală mică, 
»JL /.•> ' __z. . ' ..+[njlemnu^dă !a hicoválfa nicovală'-vél¡+

[¿¡lerfinu[a]dala nicovală* 
37nicovâlă*

HARTA DCCCXXVII

88

■tus

^l,j.ămnu[a]i-

I
92 lemnu[a]dîla nicovală 

,im" pln!rL“. . ,»> înspic: -pi

89 pQbusumÂe^ busum! j
90 lemnu^țahicovâla, [Ql'bemn-liemhe

i,»bu!icpSilllbui3({-lii

X

7) f]bdtuc',-tus
73 [][]lemnuricovăfi

70 [n]pHopic, -plse i
i 
/ 
/

69 frjlemnu hicăovefi /
i 
i 
/ 
/ 
/ 
/

.^nicovala [a]dă[emn !
i 

2g lemn pentru bătut cHisa, scHomp+

|

25 femn, bușim de nicăovalăj Femne, bg^ird

26 — /

busumu[a] de nicuovâlă' busume

21 nicovală' -vue + 
/ 
/

-c- nicffîfâlă;-vâFe16 / 2
/

/ ■
J
î
i

busumu[a]de mcHovală; 
ml

usum micut.busum!

țjfămn d-la nicHovală
^[cjliemn dă ñicüovála

81 fflímnu^] d-la ñicüovală
79 femn dă nicovală

75 -
74

7g Femn da nicovală

38 lemnu[a]diS^iicovâlă, [s] nicovală¡-v^éfe^

68 “
3 bus urne; busum! t

33 Femnu riicHovieli; fémne

36 líémm^Éla nicovală', Itemhe

\ 

f

ț

— e C

35 lÁémnujajdála nicovală

28

24

23 búsumÁe, busum!

Principalii termeni pentru BAT CĂ

53 bucidthe

buciume

\I X

^Ijucim.

bucium 
buciume 

lemn (de nicovală) 

butuc

popic

nicovala

baplă 

pociumb

tuluc 
picior (de nicovală)

31

^búsumñd; busumt

bu sumí, busum!
27 búsumie, búsum¡

busumje, busum!

ig Fémnu nicoveli, Femn dă nicovală

18 busum-busumî

bita 97 ®58 1Iba 

\ 54

•o
78 lemn? lemnul de la 

nicovală ele.

•2

buciffm. q 

bu&umul de lâ
15 •

nicovală elfi

22

20 busum- bușim!

«J / / < busum' busum!
j ? ni cu ovală, M remnu [a] dî la nicovală
yzlemnprîntu hicăovâlăjl'țmrie

X 9 ~ busum; busum!
11 '

busumu[a]dî la coâsă;busumq t. •
. ni r,i i. „• «/w'9< »v „ bustm; bușim!8 "pmnu[a]Iu mcUovalapțmne 15 ivi

pisHoru [a] de nicUovălă, Femn; pisUârje, Fdmne

__  6 tutuc;-tus,-tuse [pi]
isHor;-suâre

[pe care omul]sta călări.

58.. [au] scamn.

sa.ațțî [zi c]pisoruț.

60.„Lemnul n-are nume. Este ji scaMu 

ti. nicovală [cu totul], cu lemn, cu ță~ 

cumpac,}.

63. ¡Âemnu încăre-) bătuta Nicovala. 

î] rotund, as cu [îi la on pipat, scinon. 

scoMonuț [se folosește acasă], 

oe-.jj băcțle, toate n.

93 F^Fifmnu ciri-j băgătă hicuovjâla-n 

țel.

97.. , băbița ji socknu se numesc, 

împreuna? bac^fe11.

2

busum; busum! 

] busum; busum!
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Mureș65 Hocic;Hociai

57 [x]ocíc;oc¡sé
58 Horitic j-tile

60 orilic
.. ii i» $7 Horitic;-tiil

59 ori tac;-ti se

99 Hoiicj-cise

98 Ho¿íc;üoéísa

9SHoilc;HdHi

(yT[C,p\. „poldte pour neHoyer le
[2 o 82]

I. întrebare indirectă :Cum îi spuneți ta acela 

cu care curați ți fierul plugului, cînd se adu

nă pămînt pe el ?

I. curăță]c-Ho j/fșke say îțjemn.

onLac;-tase
>-^63

^62 oritâc;-lâse

61 oric;ociie

V 56 hollc;hotlcurl

\4.t y-
sMfSe curăța]cubît; C so[x,i]arllăc;arilăse

. i^.[l][Se curăță] cu but

'băț\cubutâru ‘parled 49 oritâcj-tâse. 

de jos, mai groasă *de »»i 

/a codărișce de la bis.

iz.[Cu el]rad imita. JP

nJAvemși]săpHond-aif
■ T ~FtT~—Sk-x*3 orilacjoritasp 

m&riydă curățit ta spire.

15. „[ de lemn sau de fier9. 

i6nPun lemn ascuțit". \

23.27. lot cu d-iș6a pfivișc șî grîyi\_ * 7 
2*. /z urpjiîtja uqj^âpăt cita ascuțît\~.

25.32. say c-Hojțșlde.

28.[Cureți] cu codiri șea di la zbis. 

3a îi legii dă coarnele plugului 

73 [x]„5e curată cu mina".

82. un lemn cu crâșkiță.

HARTA DCCCXXIX

Principalii termeni pentru OTIC

14 _

\ricăt;rîcăce

O

(D

> 19 orităcjorHăsț
18 arilăc;arilăs

26

Z arctic, uree ăl, oriile, 
j aritâc urilác ele

43 46 46

răzuș, râzător, răza\ 
toare, raz, răzeală 
lopată (de lemn), lopețică ță 

(de lemn),lopețuică,lopătî^j 

pană (de lemn) 
cuțit (de lemn) 
u ret ic, orilic,urii

soc et le versotr de la. chctrrue”

54 uri tic; -Láse 
^[z,x] orilic; -láse

87 orilic ¡-tise
86 oriiác j -táse,[x]urilác;-láse

53 [i,xjaritác;-lásé 
85 [iJHoiícjüocIsé

o¿lc;oclcurl,urilac;-láse,[x]orilác¡-Láse
52 aritâc;arilăse, 82 00

[x]arít^c;arilasé
*1 [i,x]arltăC;arUăse

46 arilăc;arîlăse

5i orităc;orităie, 
[i]oritác;-láse

80[x]0¿‘

78 HocicjHocise

wariéticjariélise > . , .
77 cuțit,țăruș;-rușa 

45 rad', riduri

44 arilăc;arilăse

75 -
74 —

36 arităc;arităie

Hqrităc;Horilăse

28 00.

f
/ 23 urielăcju rielăs

76 ra^aluári¡-tuórl

32/o^â/ă*

•»?*
27 ori.țtăc;orițlă$e

24 uriecăt;uriecăce +

+

29 [ejrâșpăl

4i [i,i]arilăc;arilăse ^[e]ră^ătfl0rl,ră^âLt!âriefarltăg;arităie^gHoHc;!ioilcuri
arilăc;arilăse ^arllăc.arilăse 68 —

• wMbîl
34 ontag;ontaze

33 răfalHor' dă fier;răfalnârke

rL [i]arîlăcjarităse
*>1^ ^Horilac; Hori lase

\
i
{ 
I

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/

/

2i până de Pepj de lemn
/
/

ráfób¡6cL[K]urilicu[a]dí'  la plug;urelise + /
17 lăpetigă;-fîz,rabila;-dat i6 Cifít+

13 săpHon;-pHane + /
11 /¡¿opila dă lemn;lüopkéb

lHopâlă,lHopețîcă dă lemn
15 răd0ș;-dușă

ocísü
81 [i]Hoclc;Hoc'icur¡

Use 

cj-clie^Jră^i-^șă !
^^]răduș;-dușa

I
92 [x]¡¿ocic;Ho¿ise !

i
88 rădâși-șlușă 91 ¡Hoclc;Ho¿íse

89 [l]Hoclc;Hoclse j
90 oclt)c;oclr}gur‘,[z)ră^uș;-^0șur!,[K]-^ușălpl]

83 [i,a]răjâș,-fașă

¡t \
\ 
\
\
X

30 culî^dălemn

25 pană
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ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

1

BANAT

COBILA,pl. „trjottiwir 
¡2088]

■r *I. întrebare indirectă: Cum numiți cele două 

lemne prinse la un capăt ca niște crăcane 

si pe care se pune plugul cînd se merge la 

arat?

Ju capre [p!.]; capră

42 capră: capre

67 capră- căpre

55 ok>, [^crăculă; -cuti

57^cras[pl]+

38 cUbbHă; cHobiP, capră;

37 ciobită; ciobii'

36 cHobilă; cHobife
S8 cfpre[pl]; capră

54 capră ■ caprăe

cuâbilă;cHâbir,cHobifă[plJ 32^cM0bilă;cHibifH : 
S6 ^cipră; capriă cXibÂg.

Sg^cipră^jcăpr'e^căpre c6bilă;cibillă

S9cH6bilă;cHâbini

^[jcHobiPițf-, ^,[1] capră; câpre'

ilă;cHobil'

33 ^cHobi/ă, cHobif
r

I. 1-M[Sc pune]pÂe doyă y ; 

fțmibă, ca Ho crusă. ■
2. bd„ăo furcă, un lemnrț

ca o furca” q

3. [a]„ bîrîie pe jos. n.
Cornut plugului are un

£/er rare // sprijină cîndjr' 
se bîrîie”. Jj"

8. rom ne sujoluq. ~ h
w.„£ un lemn ca o furcă\^ u crâgkiță-crâgkit 7e cRobilăjcHobil'

16.„Plugul se prindea pe \ ,

roii, c.re .. „rind^u de

zo.[Se pune]pra doi part sau o \ 1(0[j^oo, capră, căpre cobită- bile

Îimăn*' 37ciprăiCăpre 34 '33 Umănă}i{meAă
22. ifstă mulț care cară cu ¿¿măna, 

fără căruț.

50[l,^capră, cșprĂe

51 ¡Ij)capră, capre 83 [t] crâșciță, ^cHobÂe; cHobi, pjcobile
\

43?

/
91 țrupiță; trupiț

—,-------_
Sot^cHobilf; cHobif\

' x ' :x - - / j 82cHobilă;c90bifăcHobir[pl.]-
^^P^Ic^Pr^^^capraicăpre^j^ibi^.^^t,!^ ’ \

81 [n] cHobilă; cHbbile
79 ?,<*>

47 [l,^căprĂe[p!.]; capră

i r n i x re ^bilă; cHibir
46 capre[pl.]; capra

¿o capră;căpre
77 cHobilă; cHibit

,[!]căpră; ciprĂe * c*Prăi c?Pre
75 —

68 -

74

\

X
s 

72

Zf/jç’oO, Ÿ
70

[¡ifâlob!lăzile
7>-

30 capră: capre

29

25

26 —

Principalii termeni pentru COBI LA

12 capră- caprĂe ?17

H

32 00, ?+

2Q zâmănă +

36 căpre [p!.]; capră

*YU 35 cap re [pi]; capră

28 capră; câpri

27~,?+

27.29.. , II pun îr^pHosIje n.

32.„II duc îg car”

43.. , Noi îl ducem în cos'iie”

51.[h]„Nu am folosit, îl ducem în coșlien.

ff cHobilă;-blf

io cHobllă;-bil',zâmană+
îs cHobda; -bir

31 —

24. cipră, capre

, £ 23 capră', căprÂe

\ « cobllă-,-blfe

18 capră- căprĂe 

\ .

« vîrcùl'ë;-cùl',-cùla [sg]

izmana jZțmehi

5 ¿¿mană. ¿¿me ne

/
✓ 

f 
i 
(
Y

I 
I 
i

/
/

/

/
/

/ 
/

22 zâmănă; zèmene+

21 capră pentru plug- capre 
/

/

16 +
i

/
i
I
I
i

capră 

cobită 

cobit iță 

cobie 

iapă 

vîrcu/ă 

geamănă 

craschiță 

crăculă 

crăcenă 

craci

57.^[]„Se folosea un căruț pentru 

plugul cu două fiară, iar cel cu un fjăr 

se ducea în coHie”.

60. „ Se duce în căruță”

<*■ să pună roci ta-n căruță,Mîgcoilje.

82.„Dar nu se folosesc. îl duiem cu ciru” 

84.[i] la noj nu s~o folosît.

88. cț du] cu cHobila la plug. 

plugu-qcobilil.
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BANATHARTA 810

BUCȘĂ, pl.;; boite (de la roue du ¿har)” 
[2099]

I. întrebare indirectă: Cum numiți fierul 
cu care este căptușit butucul (buciumul) 
roții pe dinăuntru'?

1.3*. „ pi/șca se pune cînd osia e de fier».

99

98¿" Ócpí; bHocș 
t u 11 9^

3’ipușcajpușke

36gă l'atăș-feț

\ edulatjtulata

,^}kikp

61 bucșă, zv

\ 5 tu laț-, tul ață
\-<«K , M

V ssptcsaș nu

vA<.T jr
iNjl ^^tulățjtulățăjpdbucșă

î
/

9^Mr¿jj-tr¿ja

i
n^flúkiri-flóÁjrl !

• 63butușâlăj-șÂal‘ 91 @v‘dgăf-riz[?]
69 fâPâlă, Rade, [fi]gș fa ta, ț/e{ 

9Q^buhif,~tugf ¡ 
l3[ipȚjbutuș-[r]\tușă, [ÉJ-tușuri

\
\
\

X

^¿lafrhilăța

sdtulațștulață 
5^r,j^tulațj^tufeță,^tijlață 

s^șj[]tulaț,tulaț^

ss^Jgălatăj-rif
84 ^ggfităj-dț

t>2butaș--tășă
8 C^găl'âtăjtHjge^âtă--lleț 

^găfătăș-feț 
ngalătăș-Mț

s^p^tulăț^ tulăță

sy^tiilaț- t¿la^a,[j¿¡pușcă j pușke
37. n tú laț spun, unii

♦<. úmere j ¿imerl, 
núma la cipit cla 

capete*. £ ^tulațșn,

\

/ .

't^+ztulățș tulață

\

\ 1

X**X.z,'v

^bâlăbdulătă

*5i "bucșașbucȘyCitotoriiogș-rrlașa 
'28 picsj pîcsur! 

ncPotoroș-riși

Jr picsj pics un
f . • i

\ 19 cotoruș, - rușă
\ \eplcsă'}nu

H*‘AX’>/L >3busâșjăj~sțfă

¡.itulățjnu

52
fajtulgfș lulfâ,Bpugcăfpujke 

^țCȘ^tulățșru

46?* ispușcăjpușkl

77 pușcaș pușkl
45 pușcășpușkî

75 —
74—

M[t]piuâj[)<]tijlăț 76 pușcă-, pușkl
fund,[v]tulăt-tulătaJnlfundu dă la roată ;[rJ funduri

^[¡Qtulățștulața 3(piirăjpiv^pușcă-pușkl,găfată-găfel dă
3/5'W;/$ cotoroș,-rHășă,ti!ilă^3 , bósume

plcsu[a] ăl mări>ejpîcsur' mari 31 —

72

„„ „ Ti^W^
73  ̂gala- oaie \

70 [¿j gală  j gafe ¡
. i 
i 
/
// /

/
/

ț
i
i
l3O^a/a/aj-/é|

29 vĂerlqă. [x] buce
iuri l

|
I

7 
/ 
j
/

/

22 sercu[a.]de pe búiumjseryúr!

ngfyitij-lty

26 -_______________________________HARTA DCCCXXXl

Principalii termeni pentru BUCȘK

\

V,®X «o

14 —

‘jșcă-pușki

j»A ®

butaș 
butușeală 
alți termeni

npugcfapușki

9 —

bucșă 
bucșeală 
buceaua
pușcă
tulăt
găleată (gheleată) 
gălețeaua 
piesă 
pics 
cotoroș 
cotorus

O 
o 
o 
e 
e 
o
9 
e 
o

g t /
2ogafată,-făț

vpicsășnu

11 gărâtaș-feț

15 găfețâijăș-tgfe I

I
buiâuă, bucșă, n>

dâuăș-sțfe

busâuăș-sțfă

busauă}-sțle

2t busaca j-s^/é

/
/

16 pi^iâ j rv 
/
I
i

i pușca, pușc
6 pușca, pușkl

\Opușcă,pușki

49.
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harta DCCCXXXII

14 —

48 ?

3g mnorcnasăjnu+

59 ?

Q
60

S1 umăr[sg.]',umere+

♦♦ [^P'Ma[sg]+

00
59 mustul 

[i]OOjbucgă[sg.]+

37 ?

BLEAURI, sg.-„ frettes (du mogeri d ’ture roue)” 
[2100]

I. întrebare indirecta: Cum numiți cele două 

bucăți de fier, una deasupra, cealaltă de

desubt, cu care se îmbracă capătul 

osiei care intră în butuc ?

56 oo, umăr[sg]*

I. s bfJjjpicsa e fierul car^ 50 ?,oo 

îmbracă buciumul 
pentru osia de fier11. £ 

4.^„plcșă, la asia d& 49 ? 

fier, bfaUurl, la osia 5. 
de lemn11.

6. „E mai lată11. j

7. „Are doua mMorcMosC
11 -------- 43 9 qo+de la vâfe cdedesubt^\ ’

' fi de la ctal ‘’deasupra’ 

ro.jy 7oZ capătul e dintr-o 

bucată, de fier1! 7,oo

12. pluătna dă dasupra fî plyâtnan 

dî !a vâfe.

z*. !a câru dă femn.

Principalii termeni pentru B LEAU [sg.]

b/eau

morcoașa 
ploâtna

piesă

® picâ mai mică 

pieslă 

pics 

piosul ăl mic 

cep, cepul de la 

alli termeni

& . ¡ 83 piesă-
67 ?

96 picsj picsurl [pi]

9» myorcyâfăj-cyițtpll 

,. » „ 95 mtiorc
97 mzorcf/asajru

4

moreda, ~

93 '{^morcuâjă' ru
I

87 picsjplcsurl[pi] 32 [¿¡mMorcHÎfă’ru. •

’ "'n'ail’l‘surlil,ll . »ipictpIcuriM
, i u 89 pgmorcuasă:/^ j 7 , rJ

85 morcMof j-cuăfă[pl.] 90 *

pies^g¡,Mumerele la u¿sje,[ÿmorefaăjry'1'

58 picsfsgjipi'csurlj^morcgis^isgk-çis , » morcgâgă^
' 1 8d^pics-,picsurl[pl.].

V ^[^pluăfsgjjplMuri 8i epics',picsuri[pi]
Q fi picsjplcsurl[pl.]

58 búce[sg.]'búcii +

54 ?
55 [^buce[sg]j^]buțj[^bLiciț +

87 fjicOjfjn
86 7,^picsjplcsurlLplJ

53
[l]țugj(ugud[plJMmorcuâsă' -cyos[pl]

83 [ijgmorcMas$:ru
-- ,+ 1 \

79 myorCnâfă,/\/

morcoasă

77 pies dă roată', plcsurl [pl]+ yj- —
45 morcMâsăjnu

76 plcsurl, piesă' pics

34 morcoasă',

33

74

68 —

/\/

plcsu ăl mic, plcsurl mis

\
\ 
\

32
*>, pics [sg], plcsurl

89 plcsurl¡pies
27 plcsurl• pics

24 mMorcHâgăjru+

23 plcsurl: pics

f

S-J

\ w plcsurljpics

\ îs piesă măi mica

'rr
13 plcsfe:pieslă

X f 9-

8 piesă: pies

mHorcôf, - cMăgă

17

10 piesă'+

X
x

X
71 [¿¡morbgâșă

73 [jjmorc.uâsă',r^

70 morcoasă-, 

j 
f 
¡
I
i 
i

/
/

69 [¿¡morcgâsăjnu

3» —

29 [e]mHorcXasă', nu

25 pîcsăjnJ

A? piesa',pies

[vjblgàuurï, b!gau

n piesajnj

f
i
i

tI
I 

/
/

/
/

/
/✓✓

44.. , Se pune la capătul osiei. 

brlptăfse pune]prăsta piuă, să

‘ . vină ¡năuca maj îne Mas.

51. ¡ii],,Două bucăți dă țăvă1!

52. []„ Pune numai unul la

55. [¿¡,, bucii*, rotunde, se bagă în capă

tul osiei să nu se piardă roata11.

56.. , umăr, la osia de fier11.

58.„umere, dincoace de roată11.

61. ¿măr, în capu MisiÂi.

64.. , 9QP, la Misii* dă f{ăr.

67."boegă, care opresc roata să nu iasă 

afară la osia de fier11.

77.. , mai vlii-o plitnă pusă peste alesuri1! 

84.[î]„pîc6u-i* ta og capăt, iar pe partea 

de sus e numerele !a ițiosțe”.

95. „mMorcyasă, pînă la jumătatea osiei. 

plcsu e la osia de fier11.

15 p¡CS^',ru

nu

osie".

figuri- bta^+

piesă,[k] bfânurî,blau *

ltt. ¿a /n/re tarea pusă ca mai sus. unii infor- i 
maiori au răspuns fie cu termenul folosit 

pentru a numi piesa care se pune în ra/jă- 
Iul-osiei de fier, fie cu cel folosii pentru 

sele de fier din capătul osiei de lemn.

In unele puncte însă, informatorii au pre- | 

cizat tipul de osie ta care se refera răspun

surile (pct. 3, 10, 24, 40, 56, 95).

50
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COCOȘEL, pl. „clavette (de la roue du char)”
[2104]

T întrebare indirectă'. Cum numiți cuiul din> 
capătul osiei; care fine roata să nu iasă 
afară ?

I. ¿/y doț cuj.

_/r[ sivinută, sivlia [al
»-¿<63 n * 1 J

\
\ Murgș65s/w/e, -v!j

56 cuiu [a.] la cüóce; cúze*

60 sivi jé*

Si [ii] sivije;-vii

viin
. , ,. j . SVV'¿^¡

59 sovijé;-vujsuvijp;- vij

58 sivíié; -vlt, siviHuță 

i^sivlie; -vl[+
55[i,i] siviie, -vi}

99 suvije-vij,
98 siviie;

!• M. i97 civne'j -vi
^sivljéi-vi}

\ - «•/ /•
i 62 civne; -vu

M[l,n] sivije; ~vi¿
07 siviie;-vii

i b ‘ •
92 carîmp; -rîmburl

27. cun dă pus î’l.cfrfynpț - vu *

35.„Trece-prin pics și
Posiță71.

37. „ Tine p/va dă ttoșilț 69 c-,^*

ss nu sa .
38. [ăjj; cărămbatu se 

bagă prin platnă, praslaf
picsn. £ •■+

ii v / ». . JK’X*4 “ wă
4-a /ș/ sivne mare, si vițe \

mică, prtn pics.

‘ri.^ să bagă prîn tu!ăl;. sivija 

mică, Legea, sivija.

t-z. civije mică, ci vițe mare.
»3. ,, civila mică; civya mare trece prin 
piva st osie .
^.[j^;; Prin plaln; plălne și prin pajă17.

ga. pîn bocșă șî pîn Hostie.
50.[i] siviie mică; sivije măre, prin lulăfu 

mic și prin osie”.
52. /ș7 prîm pics vine băgat cu nu.

53 [i,n] iivlji;-vh

Si [itT^ sivi jé;-vn

85 [^sidie; -yli.,slvij[pl]) 
cărîmb; -rîmd*

52 ¿7,2? cuñj cuñé *

47
cuñ dă fíert^cúñu[a]da la cosi je; cuñé

46
48 ' • /*Sivní'-Vii

88 cuñ; cuñé
89

93^cuñ¿ ciiñe 
í
I
/

91 țiinu Hóisci
[n][vi cuñ; cuñé, carîmprîmpur' 

90 pícs'plcsurí; CÓ/jy cóné 
i+ , . __ ' . Mcărîmb,bdcuñ: iúñé

[ijcun; cune, (i][B]cărimb,
[[^iivijé; - vij W2[jg cărîmb; cârîmbie
8 o[t] cărîmb; cárímbíé

78 cun; cuñé 
I I y cunecüñu[a]da la roata;

77 cărîmb; cartmbíé
45 cuñ ta rHâtă

kK civiie;-vîi

41 suvii é; - víH; [¿¡si vné; - vn +

^suviié;-v¡¡
40 <• <•« «•+ npElsivue-j-vir

V

75

cárimbj cárímbié
79 cárímb; carimbe

76 carâmb- carímbñé

38 [l,^cárámbat;-biéla'h

I
m cărîmb;

3 7civijé; - vli, [#] s i vlié; - v¡¡+

36 [a]dă la rHată, cuju [a]Hojsiñej

35 cărîmb; -rîmburl'1'

Principalii termeni pentru COCOȘ EL

14 _

suvl(í‘-vi

iuvije; -vii

HARTA DCCCXXXIII
19 cuñrcúñi> t.

9

24 cun-cuñé

23 cuñu[a] dí la pies -, cuné

cuñ; cuñe

74 —

68 —
I

L’ -rîmburl
33 cărămbăț- -bielă

i+
28 cuñ dă rHâlă; cúñi 

77 'óL«v + *' cun-cune

si vi jé; -viÁ

!/
1 .i.2.y

\ 
\

v
\ 

X

73 [kjcârîmb; cârîmbe
70 [njcúñ

31

x.
72 x

X,

[n] cuñ,[ñjcararñ-bfcé; - bel

di la carambiat> I

69 [n]cuñ; cuñe

30 cu/?' cuñe

29 sivljé;-vii

25 cun; cu ne

26

/

i
i
i 
\.

X...X

1
j 

/
/’

/ 
/

22 piesă; ~[?J , , „ /
■ 2ytcuñ;cuñe /

/.

✓

/

O 
(D 
© 
© 
e 
e 
c 
©

cui, cuiul de la roată etET>^c. 
dvie 
ciu vie 
ciovie 
civiută 
cărîmb 
cărămbăț 
cărămbete

Prin buce și prin osîie 
cuiu se bate prin plat și prin

t 57. siviie mică, pîn HHa dă ia Hostie.
58. siviHuța mică; leuca, siviyula mare, s,ă 
nu pișe leuca, sivliile vin pâslă buce.

60. sivlja mică; leuca; si vii a mare.
6]. câpu dă la nOsîje șt cu siviia mice șt 
si vi [a mare.
63..; Pr in buca de pi Hostie”.
85. ^¡;; pics* lot capătul osiei; cu si viță cu tot”.

>7 cuiu [a] dé rHâtă, cújé
® cuñ; cuñé

11 cuñ; cuñé

10 cuñu[a]dí la rúala; cuñé , ,,
' 15 cun;cune

I ¿l.vȚ /
20 cuñ • cúríe; plâtnă, plálñé["?] /

cuñ'; cuñe12 cuñ, tun dă rúala; cuntí

A >

7 CU<ie

t .u cuie

> c4c*
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CRUCE, pl. „palonnier n
[2409]

I. întrebare indirectă; Cum numiți lemnul ale

zat de-a curmezișul căruței (cociei), peste 

capetele de dinainte ale crăcilor?(Fig.+cc).

I. i.6dcînlad Xo ‘sau * fSrbXic. mișcă.

; crut
65 scamnâș,[D][Kjcruse

Mpocéfâ-cêi,lkl

3ifc]pocăgă;-cei

Sbcrise

^rusefc

eróse60
crû sa mire; crus

U cru seicrus
S3jermâț; -mâțur'

^¿riiojcrvi

\ 

\i2potegă

P
\aX«X , .

56crt/cxa [a] mare; crue

\

Y
Z.^çj 3[l].p[^.6.7.44.4S.Z0. ț 50^eróse; crus

zr. sz. „ E mobil”. *
io. fj dă iuica. ■/

iz„E mobil, sa traqa f tlu .

Ÿ Ceruse: crus
caiilafel”. L 1
zsjărbocul e mobil; iijjoc^. 

dă drjșucă”. Ÿ

Z9.„E mobilă” JÈ ., w ..a r, ,< t
luj,lu l •Apotiqa^UZ’l*]potega màre

3*.„ crusțlnișa nu este

la noi. Fărboncul e mai scurtjy ^pXdisâră;-ibrl, [6]cruse; crus*

mobiE de capetele lui se leaqa\ „
. „¿n \ [Format; ¡armata
USWF ■ \jarmăț;[ârmăță 3<pruUlnita;-set
36. „ S-a spus fn alte părți \ i‘0[i[]jarmâț; -maturi

iiûniaf’’- _ _
pRolitârăj da dfjtos da s cam naș. 

sg.țnjtribala, la plug. \

9șcruse;crus

98

97 crùsi; crus

96crùii;crui 

socrise; crus, crusa [a] dă la cos!je

i fl7j cruse; crus 
cri së; crus

Scrisa [a] dă la cosi'ie; crus, bflcrifâ; crus ,
85 cruse; crus

51 pp^cruse; crus g 4 crise

crise, crus

Wcruse* crus

mi[i,xI crisí;crus

47 {t¿j crise; crus

«6 cruseniță; -igniț

crusjniță; z-w
45 cruseniță; - sgriit

HARTA DCCCXXXV

crusp ; crus 
i

93  ̂crise; crut 

. Í 
j 

/
91

9 II» il 
9Q^,^cru6e;crus ¡

M.cruselnită; - sèlnit
90fflcrist; mi

Merise; crus

uta; nu 79 cruseniță; ~

88

92 feriși; crut 

crise; crus
89^ÿcrise; crus

83[i,crise; cruț

\ 
\
\
\

75“
74 —

X

X
72 ~ x

X.
HL

71 [i] trust; crus

I
I
I

niïcruse; crus
[xjcrise; crus76 cru iț Iniția;-tèlëiit

crusel nit [pL]
68 ~~

3A crusțlniță; farbôrjc; -bôrjcur! 

Moo,crusèlnita;

' ~s^!iiț, [ij cruse!niță;

Wruseniță; -seniț

15

17 fărbUocj-bHâse

fărboc; -bocur!

■socruielniță;

28 <x»; drtycă; drj,^i,fărbgic,-bX¿cur!+ 
”fitorb0c;-bXăs?+ trida [aja marie; tricț

2A füorbUÁc fies; füorbXÓcurl fíe să

23 crise;crus, fitorboc;-bHisë

14 —
Principalii termen! pentru CRUCE

fărbXoc; -bXise*

6

12 FărbUoc;-bricuri* 1 

ooz iërmàc;-macuñ 

9" il

. ,ui. w^rbxôc; -bXàsë+ 
rarbgorjc; -baos

O cruce
Q crucdnița V^rn^

Q potegă

© poteghe

0 potega mare

O cîntar

© iermic

© iermiț

© fir bone

(J) vătrai
© trida mare

© dreucă

© policioara

crucețljnița

19 vătrăf,-traje

3$crise; crus, ¡*[pocèg; -cégurl*

X
f

«J

Í
"4 1 ' - J\ 18 cruse; crus 
X

..r
JX»r 13 XobîrșXorjc; -șXigcurl,

rbüoc; -bu¿se+

far b“ oc,-bXàse+\
f I

¡ 
cm tari ; -tare, 

bUi^-buase* 

Xóc; -bXocurl+ .

cm tari; -1ère, farbXoc;-bu¿se+
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PLEVFțAjpl. jjfermre de Porc- boutant (de la ridelle)” 
[2113)

I. Întrebare indirectă: Cum numiți bucata
de fier care îmbracă partea de jos a leucii*?

(Vezi fi^.nc din Chestionar.)

I. 5-7. 77. t“ot leucă.

¿fserei!;-se£

serse!

54 serse!‘-sej
55 ?,^buca[a]dăla leucă-,bú¿¡Á

; 67[e]¿eri¿¡-_
59 [t]piva-fptv¡ >

57 ^[íjfierujajdalale^ca
sb g¿jbíjg¿Jbe

97

99 ?J'pÁ¿ru[a.J?[H]serselu dai

98 ilrielj-sej

serse!¡ -sej

95 serie!--sej
bucp-} but 

g3 jj^sersel--sej

92 [¿I sersel- -sej i 

"Uriii&JA ,J. »¡¿ir.il:-ii:
89 gg serselj-șej^ , j ? "

90 [1^ iersel--se^ [
54 [xjlula reuși- lul'e 83 M seriei- - sei

82 sersel:-iei
, „ r I
81 (njinelj ințle \

79 buce-[ej^[K]buț \

f7 seriei
86 serse!: -iii. fa]buce- but

53^»]^
85 ÍÉ1% sersé!j-sél

51 búce-,büctA,sersél--¿éi),¡j^¿ec¿r-, -cirAe,
¿‘ctrifiis¡-'hlyJ1'

abâcgjbu^^^fyrdf^ Sur^k¡, réj;

11 --------1-------- jr ,
46 buca[a]da la leucă' bu¿ 78 3

...... 77 ?X*Jwbă+
45 buce• but

X i
27.29. „Ține de tău că', c. 50 fj^urAÎkAejUrAekl

. I
44. șî cu bucăj șî cu 

veriga., >• 45 busiAe,busa[a]da leycajbusIÂ
5l.fâcecăruje[indprehil 47 ¿erseJj-sejj^buce-, bucii

HeycaTî! simte cu ce-
cărjiie mii. ÎȚ 48 seriei,-sej
53.[i^.îi_leSâțădăuca_cJE uri^afaM leucă: uriRÎ

■fer.drăcu șilje. "

56. „Peste el [adică peste 44 buce, verigă + 7S sersil--iei, buce-buil)

acel fier] se pun două zba/țurW. . ,. . . . .. - .
1 42 , , , ,*! sersel-sej^bucine-jbucin M (r^bucine-bucin

Y buciÂejbucil. 39 ferecătura[a] dă la Eeucă
^gferecătâra leyiij-tăiri

37 Auc/ney 6ucM

V. 36 buce .buc

35 bice dă leuca: buc 
\

\ , t—
Ăp i8 urekia dî la lAeucă-urekl

X 2 V .l'eucăj[K]fn^ru Iu retgcăjfAeră

îs fAeru dîla fâi^că-, fkțră

72
75 —

74 -

73 [n] sersel--ié¿

68
34 búcijéj bucii

33 ?

69 ^¿} serié/--séj

3, ?

7f ^sersil:-séi 
~seÁ i¿ '
7o ^serselj-sé^ I 
i

¡ 
¡ 
/

32 fierufa.jdîla leuca-/ieruri
30 serié/--sâj

28 bucinijbuci
27 +

ce'?

¿9 sersél^-séi

19 ctrielj-sei

29 *

24 I
t

/

harta DCCCXXXAIII

ii iKoriel,

26 —

22 ¿“orsélj-iéi

20 ¿¡torsel- -séi

17 süorselj-séj

Răspîndiree termenilor CERCEL (CIORCEL) si 
BUCIE (BUCE) ’

1 i io n îl
i l'eucă dă fâer [njfjeru dă /a fey că: fñéra

/
/

21 bucșa [a]der la teucăj bucșa

9 -
¿“orsé/u [a.J dî la leucă, sXoriij

25 sUorselj-sej

fi -sé¿

îs sRorself-sij i

surseij-sei

ersel: -iei

seriei--iej

»
«Oa 

•a o ▲

O

A
▲

cercel 
ciorcel 
bucie 
buce / 

r*' «>•
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 818

FUSTEI (la loitra), $j. „borrectiix (de la ridelle)” 
[2114]

I. Întrebare indirectă: Cum numiți bucățile de 
lemn, de obicei lătărețe, care sînl băgate 
cu capetele în cele două lemne lungi si ro
tunde ? (Vezi fig. i4d din Chestionar.)

Ssfuțify-căl

SOcârfe;carta

5l[j¿jcárfi$; cârfă

Sțspetexă; — tșâză

. c . SP6CtMi'U
/ /•« 67carfe,carfa.spița:o

59 carte; carra '' carte; car fă, speceza;

iicârfe; cârfă 95^

96sp^ă;-cât]ă

V ^spoiiză^
V ■ 

\

X<.T £
I. iz. mi s-o frînt o câlfg Ș so?,[K]cârfie, cârfă

W** £
34. „Printre ele. îs fu săi
dă /¿[bre. cHorfăj 1

cXorfe e lada care h.
se poate pune în locurSt

loitrelor11. j

39. între cârfe. fusa. U j . -
n> '¿‘¿carfycarfa

40. bg fu safe da fer râga*\

Iplbra.
41. [¡^printre cârfÂe [se pun]

fusa dă fior.

43. prîntră ]țfe, fusa.

45. cârfe, dă lemn, fusă. dă fjer.

4 7. brlfusa dă fțăr să nu să dășkeie

si.fițlfuz .dă fier.

^4. ver/glâe dă fief.
sa. între cârfe, vergțle dă fior cu 

gorofuri.

60. intre cârfe [e] sul.

49 carfie; cârfă

^cârfe; cârfă*

54carfÁd¡ cârfă'
55li,iilcârfie; cârfă
LlJn1 87 cârfie; cârfă

86[l,îj cârfe■ cârfă

53 fairjcârfie; cârfă

spețeză' -cază
i

93^spaééda; -cadă

- î
92 spec ¿dă, -câdă 

wspe¿édS-,-¿áda SAȘpăâedă-ââdă

^[1] specțgă;-câclă j f ’
^^rispet^ă^-câș/ăi. 

[inspecția; ^caia

48cârfe; cârfă

S^^^cárfie-cái
\

85 bâtkej bâtcă

^țâsktl-tâscă^'tâtkeitâscă^j^^^.

^[x^cârfÂe-, cârfă+ ^[z]cârf‘e-cârfă

, „ . nu 78 cârfe,cârfii;cârfă 10 câme;calfă
boarfe-cârfă 1 n1 " 1

11 cârf^f-cârfă
45 cârfe- cârfă+

75-

44 cârfe - cârfă

t M[r>ldcârfÂe->cârfă+ iwJ, J
39cârfÂej cârfă+" 

^[j  ̂cârfe- cârfă*
37c arfe - cârfă

Z^f^oârfiei cârfă

76 cârfÂe; cârfă

74 —

73 [d] sul'- sul

HARTA DCCCXXXIX

68 -
3lcâr fe; cârfă*

33cârfăe-cârfă

32cár/é7- cârfă

28 cârfi; cârfă
21 cârf^e; cârfă 

iscirfjfi-, cârfă

23cârfie; cârfă

bpriseze; - saga

36cârfe; cârfă

3Scârfe;cârfă

y. ia scedă; scâdă, fusei; -sel

> u_y* izbîgtkjjă; bâtcă

Termeni pentru FUȘTEL (LA LOITRÂ)

12 câlfie; câlfă'

priceaga 
stupaz 
bașca fțască) 
sul

9 -

o fuflel (fu¿el) 
spetează 
spătează 
speteză 
calfă 
stează

(D
©

©
O

O
O 
©
©

31 —

30specedă; -cadă

29 spiță la luodrăj spiță

\
\
\

X

72 "x
^spec^zăj-cătă 

I '•
70 [xjspecedă,-cadă]

i 
j
/ 

I /
/

7
/ 
/ 
/ 
/
I

isșce^ă; scadă

19 cârfe; cârfă

iQscedăjscală

17 spicedă; —câ^ă

26 —

11 $tupă[, ~ i

nspecedăle fa.]dî la Htoitre; specâdă
15 șcedă la IXoutră'pscedă

de la ¡Horiră, scâză7 speced; — cadă
6 specgdă; -cadă

‘b^eTu] priseie; prisâgă
sa. fus: fusuri. da fjpr.
64..j frigări j —gare, de fier11.

H. //7 unele localități, informatorii au 
indicat și numele vergelelor de fier 

dintre fustei;

fusă 39*: „Intre cârfAe11. 43 *:prîntră 
¡¿[e. 45*: dă f]er, fusa dă f]er 4o[i]*: 
Fâgă Ioțtra.41 Printre cârfAe n.

47 bb*: să nu să dăgkțjă ¡¿itra. fuz 
[sg], .dă fier 5i[zJ; fusuri dă f]er «*• 
„Două sau patru la o loitră11, vergțlnă 
da f]er 54. sa Strînse cu șorofur! 
'șuruburi111, fugcej, -cel 47 [1], frigări] 
-gâre 64, sul [sg.] so *:}} Intre cârfe11.
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 819

CARIMB (laloitra) ? pl. „borne (de la ridelle)” 
[2Î15]

I. Întrebare indirectă: Cum numiți cele 
doua lemne lungi si rotunde fn care 

intră fusteii ?

JL.zo.^La Pătaț le spune fuiejn.

>63 Sulj suluri

\ UM .....

& 62 lemne[pl.ldălodră.^fus’
V fujî[a.]la lo[tră 

t st/6 suluriI v

V

6OSU/

su[ sulur!

59 sul-suluri

[xjsulj suluri dă la loitră

« sul, suluri

86 sul- suluri
55 [[^sul: suluri

tr sul^ su/urt
sg Sulj suluri

98 sul’jsul 

g7sujjșut

9e sul-suluri

4O.[i^J)[Sînt loitrej cu £ 

tri fusă, cu patru I — 

[Cele din mijloc se 

numesc] fu sa „

mijloc.

*3.Loitra are tri 
cu vi]lu(iturăiJ.

♦fi. fusu-j vislujlt 

'dăltuit*.

n sutj suluri 
86 ^sul^suf,^] suluri 

Sj^fus^

t [al Hitri: fusă, b*tu[a.Jlo[Lri)
•rusa dă rZmn

lJ ÍÜ y 50 ^USj fujjj^fus’ fusă
fusaț S1 fusufalHjtri’ fusă. bîtu[a.]lojtri.

____3 J [¿]fus-fusă dă lemn

nfus¡f¿,¡ 

j ¿.bidă loitră: bice „ u .

43 fusj fú să* 45 fusj fu sa la Ifytra

\l I

32^Sul‘fSUÍ 

n sui-sur
, „ M L^sui-sur

85 HSU¡j Sul „ Msul} SUÍ
.83 [ujsul:sul | 

^^sul'tidsulur^tijsulí
. az Sul' Sul

79 sul’ suff[s]Stiluri

75 ~
74

6+ ăttj biți [a.] da la Hijra 

bîtdă lRo[tră}bițt[ajdă la IHodră^fus dă la lo[trăjfusa 
bîtjbice luz dă la H[tră fu S’fusă [x^fus-fusa

40 [jrjfus- fu să + ’

37 fus'fusă 34

76

cs
fuSj fusă

33 fus da iRoitrăifusă 
M n /

3e fus’f¿sa dă la H[tră

W fus-fusă

53 fcjsulj Sul

I
i

gfisul: suluri

, i

j

\
\ 
\ \x X s»X

w H5tysuf
73 [É] specâdăj-cșja 

70^sul}suf J
I

1 
/ /

/ /

(ijsulj sul

91 ~

/

3o sul dă K^trej sule ‘

2S lnA[trăjlR6[tre '

HARTA DCCCXL 26 ~
Termeni pentru CARI MB (LA LOITRĂ)

ff

sufțce: -Kt

22 fusjfusș.
fus dă Inijjtrăj fusă

32 fuS^-S^i

za ^44
20 fusjfueă+ 

fuSjfdjsă

6

de la loitra

An. « fusj fusuri 
X-

i
i
i 
/
/

2S sul-sulurl^lno^trârl'-trâre

/

f
/
/

2i sul de la loj^r¿ri^$ukf suluri
/

/
/

16
IHo[trÂ^bă’f -tri^ă^ -tr^

i
îs l'tytrÂțbțj-trăit

i
1/^IHoittr^ce-} -trét

lce7-br¿t

Inodr^ce--trbț 

lHoltrțce'-trbț

o 
© 
c

©
© 
©

e“J
sul

suleț

fus (la loitra etc) 
fuscel
loihrar

loitra 
lemn de loitra 
speteaza

t ÎS
Ioitrete

/ f I

I /
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 820

CODIREA, pl. „ espèce de panier attaché ă l'hagon postérieur du char, où on met du foin pour les chevaux" 
[2116]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui ta aceea 

pe cart o legi în partea de dinapoi a caru

lui sau a căruței și în care pui fin cînd 

pleci la drum ?

^îrițg^ătșfri.egiâ

XX 62

’ y
H. iz.n Se încheie cu fund y 9Q?fp[]jîriâgiă,-rEei 

sau căpătîh din scindurif 

Obișnuit, nu se pune 
n,m,c” . Z 

*°MnSe pune napoț”.k 

51.H dinapoi 
sr. [n] lo{lrir!T îr^coiljjf. 

43. dînăpUoi. / . ., -ti
« . . v m sirĂeqe.sîreqlUI. în unele localități, ,n'^‘'\i ° *

formatorii au precizat ci\ 

aceea care se leagă în partMÎ^ 

de dinainte a carului sau a 

căruței se numește: șîrțqe mică 

șîrĂțqe m!că ko {njE n année, țîrÂ éqÀ e<*>,Y.J 

mică si[dj^'- dînăiince. 66, sîrèda [a] a mi

ca 61, șîrșgda [a] mică, jîrequță, șîreguță 

63 dănăjtnce, șîrieqe dănăilnbă 49.

95*1

965,W<-^

9tiÍrWS¡-,*¿2

^șîrjffy-rEgj

60S/>/^-reV -
Si șîrdde,-refy, șîrăda[a.]a mire* 59 Vr''f9n >"rez

yiHțtriâgÂifi-riigii’

................

i V marie

M^Hfrjfaj.llprig!

51 frÍ9ei~ri9,¿>Hfrj‘Í9‘í¿ mârEi

^îr&i,-rÀèi,[u]sîriçge,-riègi,

48f^&*,-'#

85

52 ^,f^firițget-rigl

ssfrțge^-regl

, ., p VriÍ9Ági-rié9;'
45 fWe^^-r^eÿ.’

•rez

i
92 Nt^țd'e' -ríed • 

U f/r^f9^~r^9' t 9-¡ ¡sír¿d¿:-r¿d
^f^i^éo! j

~rí¿9.j 
uHfrtyfy-rMi 

, \ 
\ 

X \

HfâgÀe-,-règi
JsWigty-rigt 

i0W^9^-r¿ty

MHșîrÂțgq,-riși
79 ^ggeprègi78 fri&êTrÀfy

75 —
74 ~

K rrÍ>Í3Íií,-rÍé91 

\ 4. ™re,șîrigi^Í9^i-riegl
\“fÍ9e ^¿retșîrii+ 33síf¿¿gíe;-ríég!

x ' ”

♦4f^We
73 M^Í9^i-r¿9¡

HARTA DCCCXLI

sí ríe ge, ~ màref sírég!+

’ 3TșÎrițge,-rez
34/^

68~

3ț,șiriâga[a] dinapoi, sîriâga[a]mare

-V

/

X .1?
\ îs w'

13 ÿar/àÿ8^-rXêz
9 “

fr^Í9etM ff^9s¡ ~rii

28 f'>/W-rZéz

3tsiréde'-réd

27 Á>X&«, [nJsirÁgge; -A}gi

24

e-.-rĂez

14~

Răspândirea formelor ȘIREGHE, J!REGHEf ȘIREf\G/\

Vra<f

jlrege 
jfree^e 
șîrede 
jîre^s 
jîrege 
¿¡rege 
i/rede 
șareagă 
jîreadă 
nu s-a pus întrebarea

12

„ « ¡i-8 șănaga,-rÂez

o 
o 
(D 
e 
e
Q 
o

®

. . ¡ nNfr¡hÍa¡'rÍ¿9i

to M9îrÜ9t)~r^9,\

i
i 
/ 
/
//

i/ 
f 
¡ 
i 
I

«9 1ír¿Í9i*Mi-rÍ¿9'

31 “

2sj'Í9e^rb¡

k7 șîriâgăj-rEez
" < jíri¿da;-rÁe</

20f'W-rf¿

17

nrñáda,-r^

\
1I
I 
/ 
/

/
/

/



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANAT

rODUL (carului), pl. „leplancher(du char) 
[2117]

I. Întrebare indirectă: Cum numiți scînduri/e 

alăturate care se pun peste dricul dinainte 

ți de dinapoi, între loitrele carului *?
„ măriiriT^ă se pun pe margini, pe Ungă loitre'!

6Z tdrgăj tărz

61 târga[a]coslțeț

,..99 scmdurițscîndura 

gg pHodj pXoduri

jj /Fi97 păod, pftodu- cXogiți} pXodurl 
ge pîtod- pXoduri

podț'di pa car^ poduri

93 '[j^pHodu cirului^ pKidurî

92 [j^püôdu cuoslÂi}pHôduri

gg P»odiPXâduri,pti>dUc^^^
89 ¡i^pHod'pHiduri )

, 90 poduri dșla cațf^pHod,pXoduri

cj Largă ', tărz

60 Largă la cofiță „ pXidu [a] cotiți

59 Largă,tărz,pod*

«. 57 [p]targa[a] dă la cosițe} tărz
a pXodu[a]cosiți

56 targa [a] la coce} tarz
54 podu [a] câruluț, poduri

55pXod}pXoduri,[jgpXodu[a]dă la cosițe'
g- pXod} pXoduri

86 [l,pjpHod, pHoduri

53 podu^jdă la coslĂe,^dpAdurifi[pla.]dă la cosițe-,pod
85 M^findu cXosiÂi, ~ . w? w w»»w,

MpXodu cHos'ty ¡¿du CQ^puod.^¿dur>83 podurili câruluț,HpHod} pHoduri

\
\
\X

27. fundu carului, fundu i50 P°du[a]coslĂi} pXodur!,fund, 

u . ] fâfundu[a]coâiți}[yQfunduri

34. funduri dă ia cosiță.
țiț c scaun*. X

S9„ altî zic pod, noi r.

[zicem] mai mult LargațiX
» Largă} tărz % X ■.Ti fund- funduri

Xw

1*****]^] fundu cXosh
51 pod,^podu[a]dă la cofiță- M pH°du oXosIți puaui-,f

[l,3^poduri [¡dpXidu câruluț-pXidurl
pod, [n]pod da cosițe-, ^,3]poduri 82 pXod-,pXoduri

fundu[a]cosii - funduri i ■ « Ș° MpH°d^ cXostp
g7 pXod-,pX6duri,targă',Lăări,^findu[a.]dă ta cosițe-, fdnduri gf ^pod-pâdUri 

upüodjpMuri n pHod/pHiduri ' n pX^pUtdud

77 podufajdâ la car-pXodurî
45 podu[a] câruluț

48 fund dă cosiță

76 fund-funduri

4f 38 fund,b]fdndu[a]da la car^rffânduri
cosne} funduri 39 fondu,[k] fùndu[a.] cost tei 7 gg -

’ fundu[a]dă ta cosiie,podu[a]dă la coslie

37 fundu[a]dă la cosițeSA
V 36 funduri li [pla.] dă la coslie

Xn. 35 fund- funduri k

\
riJ ■

'» / unuu[ajuuu c
7^. W fundu[a]dî la cosițe: funduri

T

>rx.
13 fund', funduri

76

fund- funduri'*'

33 pXodu câruluț, pXoduri

31 püod-pHoduri

72

■n püod^ôduri
73 [j^pPodjpăoduri

70 [¿¡pKodu câruluț

i 
/

69 [^pHôdu câruluț

/
31

30 pody poduri

28 pXodufa], fùndu[a], tàrgala.]fùndu ciru/ui f>nduri
rnnrT Ttmrlnp! "*27 fund} funduri

24, Udă} lăți

23 fund'funduri
25 pXodu câruluț} püoduri

I

_ ____ ____ __________________harta DCCCXLn
'Termeni pentru PODUL (CAPULUI)

14

12 fundj funduri+

f fund} funduri

pod, podul (câruluț

n\
• — > 

n „ w 
code etcj

9

O pod, podul de la cocie\io^ a 
fund, fundul cociei 

Largă 

ladă 
copîrșleu 
plecăr 

birniță

X1.

19 fùndu[a]dtte cosije
26

fund', funduri

2q fund- funduri

țf fund} funduri

22 /
21 pHodu câruluț-, pXoduri

tf fund-, funduri

10 fundu[a]câruluț-funduri A >
' 15 copîrsieg,-reț

fund} funduri

- .____ 6 fund} funduri

16 ~~/
!

I
I
Ii

l^djjuodj pXoduri

%odu [a.]- pXâduri

fundu [a] câruluț: funduri

nd' funduri
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HARTA 822 BANAT
ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

SUL.pl.„perche fdu char)”
[2-f<8J

I. Întrebare indirectă: Cum numiți lemnul 

lung pe care îl puneți pe mijlocul carului, 

ca să strîngeți finul?

I. 18. numa la dai, im părțile ¿Ija fse folosește]

-^63 ~

96 rudă;rug

78 riidărrud

75

69 prăjină;-jin

,ru]

brÜF**..
—

74 —

73

'[T,^rudă; rui |

83 &l]rudă;fcjrld

54 lemn

85
M rudă dă legat; ru]

88

ocuqc; la noi

cu pălămâr! ‘funie3.

zo. la pătâș [= sat învec 

nat], tasklie; -lui. J 
sc.ă! dă ștreang [estd] 

pătimiri.

09. „ftoclqcu se leagă cu

ștrianqr’. j
* . . 43
ii. 5e Ze^a cu rudă^'^y 

cind au avut boi. Acuma sey 

leagă cu palămârl; -mirien.

54. fflemn folosesc cei care n-aidy 

pățărnarjă”.

86.jl]?}noj legăm cu pălămâr!; -marJL,

‘funie3. Am văzut la alții gcujg^; gc7zeJ[ 

]K. informatorii au precizat că finul se strînge

in căruță cu ajutorul unor funii groase nu

mite : TALĂMAR; - MARE 18. 37. *0 [&]. 1tl[l]. ♦<».

44. 5 3/n/. 55^]. 5 7$ - 60. 63. 65-67. Bg[i]}

■PA!VAN;-VANE Aljl^.61, PAI VAN 50^.60f

92 ftfjrudă; rud 

rudă dă legat; rud 

,,u. 89 rudă;ruț
rudă; rud 90

8 4 rudă; rut]t {irj ruda; ru\

82 rudă, rud

Bl fflridă dă legat; rud

79 rudă; rud

''da[ajlógga^]róda;rud

45 [¿JHocirjc, Hocigcun

-¡$ ruda dă legat; rud

3 8 prăjina [a]dă legat fin, legă tPorî; - toi re [sg]

68 “
legătură; -tur!

33 sHomină dă Regat fin; sHomin

32 pălugă;-luz

ț‘ 4¿
prajina;-jm

27 pPolugă;-luz

24 pPoldgă;-luz

i 11
prăjină; -jîn

HARTA DCCCXLIII
19 polugă.-luz

Principalii termeni pentru SUL

36 lÂegSlXorl

35 Iñemn dă legat fin

28 29

PAIVANE[pt.j k9. 62/ PAI VAN; VANURl 50

POIVAIV;-VAN£ 56. 61 f ȘTREANG DE LEGAT COCI

prăjină ;-jîn

9

•j păliigă; -luz

e

16 ®

lemn fale legat fin) \^5

legăioare, legă tor f legătură^ 

somină de legat Pin 
tuschie

S-.
7f** 23

prăjină

\
\ 

y

30 prăjină;-jînl 

palúga [a.jde fegat fín;palúz

'-y.

72'xr

71 hlrudă;ruz 
[l] rudă; ru]

70 ^P3r;pari
i
i 
/ 
/ 
/ 
/ 
i
f
/ 
/ 
/ 
f 
\

\
1
I 

j ✓
/ 

z
/'

/
/

fj x 4/
prajma;-im

//
_*/

’ 7*
/

l
i
l
|

]g¡prăjina [a] de fin;prăjîn

prăjină de strîs fînu; prăjină

dl - J»25 prajîna;-jm

94 - Á»22 prăjină; -jin

rJ Jf 3
prajtna;-jm

prăjină; -jîn

15 tustdke; -kî

21

26

16

6 pWjtj-M
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 826

CEAFĂ,pl. „traverse supérieure du joug”

I. întrebare indirectă: Cum numiți lemnul mai 
gros din partea de sus a jugului? (Vezi 

fig. *eb din Chestionar)

I. si.fâmosu o avut boi.

53[irn]serblse-}
63zugu[a]

7&serbise; -bis

•nzug 75“
45 serbiiet -bis 74“

76 serbise, -bis

s¿rblse,[ii] ~}[i]-bis
39Íug¡ zùgur! 68—

vtfnjiug

31“

Mtemnu da sus dt la zug

r<

33iug-zùgur!

3y2ugi ruguri

șqsărbise,-bis 
sërb tse, -bis*

fierbi se, -b!s

2¿erb¡ie',

. 33zug-,zùgur!

V.v *
se. „Partea de după cap c 

dă la bou este lot serblsE>
„Și lotul de la gîtu!^ 

boului se cheamă totas^ 

so.Hl ¿efjrÂu jugului 

9i. ăl di după cap.

HARTA DCCCXLVn

liug,zugur!

36?, oo

zscăpătîrr, -tme

X
'.¿J juguri

\ wu9

tí. 18 limar' úmieri

l3ZUÿ,- zugur!

Principalii termeni pentru CEAFĂ (LA 3 U G)

9~

/

« zug, zùgur!

\Q2ug- zùgur!

ijug^juguri

15 zug, zùgur!

■^ijuguri

*PÍju9¡ju9uri

kmju9iju9urí

O jus
0 jugul de sus 

umăr
umăras 
breaban 
grumăzar 
grumSzoarefpl.) 
cefar
ceafă 
căpătti 
grindei 
lemnul de sus

(D 
e 
€

e
9 
Q
•

32[¿¡ ser bise-, -bis 
33$erbi'ie, -b!i 

8g/jrJ serbise: -bis j
9<¿efar!, fpjsërbisej-bis

B¿. 
sa fă, șefe, [i,zj sfrbisf, [z]~, [vj-bil

ijz] serbise, -bis
19?

,-bU

serbise;-bis

. I
• /

91 ierbi se-, -bis*

Í*
B#, if serbise; -bis

\ 
\ 
\

K 
X X, X

72
\ *

[u] grinderj-de^ă

"nffiserblse,™ \
iQ[jiJgrumăȘârÂe; -fori,

i 
/ 
/ 
/

J 
í

f 
! 
i 
( 
\ /

30-

29jùgu de sus

23umărâj^ -raja

26 —

22 umăr' umere

2Q¿ugj zùgur!

V zug, zùgur!

21-

\

I
I 

/ 
/ 

r/
/

/
/
/
//

/
/
/

!
i 
s

i
¡

p9i juguri
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ȚEPUȘE (la sanie), sg. „pieux (du trameau)” 
[21261

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la cele 
patru lemne băgate în capetele oplenilor ? 
(Vezi fig. 15 d din Chestionar.)

I. n. Ug_£BȚ se pun stulpțgl”.

65 (ăpuț , -puță

60*? 9 9ríparuje¡ - ru[ [sg.

3llăpă;lăpe[pl.]

3i(Xpar¿if rxs[m.J

3ttfPe, l,aPa

57$ ?

56 lemne la sanie,[*]par!

lx > x ^(ăpăru^l,
53 (apu^a-^i

i
37. (șpe la scămnaii. ¿ SQ(^pÁet[i¡opliiM[?]t[if](¿pJtéffyi¡(ap&

38. [i],}$e pun la loitre • si /»7A
cînd se cară fîn sau ¿ț 

paieta să se poată În-Ș 
carca cost ia9. n.

♦o. pd v'n băgăcă îm j¡afr¡t
■ *■ ■ ui ,/ “‘‘llfiVpL

»f.ÍÉ] sa nu fuga loitriuț , v ,v ,
i ^-<-X3 „s> 'eVca da santje

ea. (în lojlra. ’%•
M. în logdă Heijs. ^eH^t tatuca

5^-. (apus [se punjîrjyăpjt. r¿u¿il'i[pÍa.]dá la sá^^le^^tápaLsg]'
9O.^nSe pun cînd lucrează * 33 pari-par mănușa

ceva.” ^[^rtucă- lleus[pl.]i'

^7Eapé- tâpă+

8? tiapie; tapă 1
X UapLe-Uâpiă

l---,. ...
90p^(ip¡rú¿- —rtee*

lliănlf lină \

88foii] tăplă; tapă ^fiapté-Uápla
S3 (ăpiă,[z](ăpe-[i^tapă . 89 [^((jpÂe,(ăpă

. 85 [djLjpe, (¿pa, (ăpuță;~

84 znanúsa^zv/j

47 Par<}par}[z](ăp^-} tapa

«ppl^pă 78(Üpie-l¿pa

n fâpe; (apa
45 țiP^iW

(ăpe, țaP&

93'{^ mănu^ -nthfă

¡
91 ț) apárú¿ j-rujă

l

\
x

75 -
74 —

76 scămnâșăf-nig

\ș--n0^ă,^[6]lăpie-(âpă+ 68_

3listupă</,^

33 |3A (aP“$a, ~

V 36 ?
x.y^'-k 

li>X*Xî 3s stupă stupej

Xf
ț 23 stu!pejf~

72
3 a \ , 

[j^tăpărurj -nue

73 [z]capre} capră \
70 [i](iăpi- tapa |

I 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/

69 [^tapăru^ -ruté

31

28 st¿P9li~
27 shjpă^jry/

24 (iapie, [x] sLulpecȚ, stú!pede

29 fypjtycă

30 țaPa

/
/ 
i
V

HARTA DCCCXLXLX

Principalii termeni pentru ȚEPUȘE (LA SANIE)

3otfpief(ăpă

12 (?PÎa dî la saína- tjpa\i răstămi(}-tămi(ă

9

6 s^rf m¡(} strimi(ă

16 
/ 
I

15 Stupidă', stÚpaZ :

î
^Z^tspi^tâpă

19 stulpițj stutpăț 
mîarzmj mârzină 

'\ 

ytslbpi^n^

11 stupădjr^,

. /u .W; ■n'S^gdi^

25 tăȚipie-, tapă

26

22 tipuf, tăpu^ă
21 ?

1
J

7
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

(epiruie 
(epăruici 
mănuși 
minuje 
mîni 
mărgini 
răstămiți 
strămiți 
slulpilji 
ttupeze 
capre 
plenite 
leuci 
pari 
scămnațe
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BUTUC, pl.„rep”

I. Întrebare indirectă: Cum îi ziceți la partea 
de jos? mai groasa, a vitei de vie ?

I. iz.busumufaldî ta vlAă.

13. busumJa vine.

Lyfo M but ucu [a], [x]bt

úc: - tús
busu

usumé-

55 butúc‘-tú^7'

î /a viie : búsuml

¿sume-, búsuml * go busume
Li, r , /A7 butúcjxlbúsume: búsuml , , , ,,

59 bucucu [aj'-tús ' 7 98 butúc.-tui

57 [¿¡búsumAe-, búsum' 97 —

56 búcum, búcum!, buluc

55

58 búiume? búsuml & _

56 butúc,[v]cap dă vine- capibe,^>]búsime:búiiml 
búsumAe,[¿¡búsume-[j,¿] búsuml ,u

' 87 busumAe
ae [¿¡c¿pu vip, butúc? - tús

18. buium dă vine. j- 50 [¿¡busume-busuml 

z 1. busumu ¡aii de viță. c,
28.,, ¿nQCot e cu tot £

cu crengi, f 6S busumAe^busum!
63. grumăzu. [a.], unde-j, 

mai supțîre.

»4. y busume, pra panoj'

rîme. busumele îsi K

rormeaza un cap .

6-5.,, cînd vina-i chbara 

îi zice cap, să rikjătjă, 

îi formied câpun.

62.?? busum ¡fi [sga ¡[o] butuc 

nu se zicen. 

6B.??âljj zic buluș n.

53 [¿¡busume
85 [u:] butuc— tus

86 [¿¡busumAe, busuml 

. n -........................
busumĂe,[i^butuc,[<5]busume- busum! ‘’U9J..

♦7 busumAe-buium',butuc?-tu3,^dbusimf[K]buiime; 81
busiml .. i 11 iii ; 7i busumie:busumt 

busume? busuml " '
busume-busuml t t . u

17 busumAe:bi!isuml 
'<+>* butuc?-Lus?busime? busuml+ 45 busume- busuml, cap- cap!+

s ♦♦ caPj capi ce, busume- busuml +

busume-busuml dă vi/ie
bus urni Ti vîki? busum, : ' ‘ ‘

\Mbâsume-bâiuml6o ^bihiumeMuml

'ruSf 37 busume-, busuml

'Si, 36 butuc'-tus, Mbuiume -busuml
7 , , 7
35 socob-socot

SnOcot,[K]busumi-busum!,ț _ 
rt 27 busumAe: busuml

. -v .Jj 26 tulpina, [k]busumAe • btisuml

, 23 bi!isumÂe:bijium!

r: 49 busume-, busuml

18 busum -busuml'1'

* busumAe^buium!

7J_L- j7j/' busum-busuml 17 —

1-6

Si turpin^,[K]búsumAe da vine-búsuml

96 — :

i
32 ¡¿] butucj -tus j

88 busumAe ¡ulii :
riLii ;v iți .-.busumne: busuml 

89 busumne-, busuml] '
90 butuc: -tus,[jfl'busumj busuml 
/ ® firjDutuc'-lfiSj (țtjbusum^ busuml 

\ 
\ 
\80 [¿¡butuc,-tús, búsumAe¡búsuml 

lúsum: búsumAe

79 búsum- búiumí X
X

x,
72 ¿K

79 —
X

I

H —
71

1 ! t ¡vil! ! r ÎL 11 I?. M búsum-busuml
76 busumne-busum., [a]butuc¡-tus j0 &bM&j

38 búsumÁe-.búsum!.piltruplna[a].Mbúsume’búsuml /
ta- ’

UU9Utrit L 11 L I 1 ¡7 34 ousume: busum!

33 búsum, búsuml

[d] búsum:

91 —
/

32 —
30 —

/ 
/ 
i 
I

s'

25

\
1
I 
/ 

/ 
✓

26 —

20 -

13 búsum ¡ búsuml, ¿MÓcotj sRocoț

búsum j búsuml

_______________ _____________ harta PCCCL
Răspîndirea formelor BUCIUM? BUCIUME

/ 
/

/
/’

/
/

& busum i buium!*
7 /

✓
/

*-/
/

busum-, busuml? tutilțc? -tus

_ , , iv i i iv ; 10 busum- busuml . , ,, . j
» busemibusemi f 15 bușimj busiml >

j
busum? busuml

uium: busuml

22

o o 
c

e
4-

bucium 

bucem 

bucim 

buciume 

buci me 

alt termen
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COPEL (la via)7 pI. „ reieton n 
¡2*1*6]

I. Întrebare indirectă". Cum ii ziceți la acela 

care cregte pe Ungă frunze si care 

înainte de a stropi via ?

JL.10.jj N-are numeP

J63 put: nu
V ”

se rupe

las tir!■67

55 MPUl j ~

86

53

$g supsunârăj-norl

54 pu^ la iMozăjnv

65 supsuHară: -Hor!

59 puiățjnu

97 ~

96 ~

„ supsuyirl

McHopifi. . <

ta. ca mșce ață, seva.l

16. m-o puiat vh'ai 't „ un +
——~ n n? ü 43 put da Vite

mă duc să-i rătung,

cita vîru.

24. sub sîsîiuori. jr

51 ^vtrvur! dă vlñijp
*5

52 vîrf: rfrfuri.Upuiinu. 
ri"hărnn+ N

35. să cîrncgce.

47
^J^pu^j^nuj^pu^ dă vljptplj

ăf------- 3-‘r-
4S *

sW?

„ ■ . „U^HriCplJ *
[jcjsupsyăra --suiri ao

g* 'IjcHpilâ^.supsuubrfa (¿1 !ast¿r< j 
LpÚi ~“¿ra

P t 82 -
«o sut,suuiriă[pla]Jbrâțili[pla]

[ijsupsunarăj-syori

73 cfrFIgj -if!z['?]

fbe[pl.J

46 supsorl[pl.]--sHor 78 

t 77 lăstar! lacomijru +
45 vîrvărilă[plj lor¡[K]subsnórl[plJ--n¿r da vine.V„~

7*

X

44 puțjrv

?+
39 ■

76 lăstari-f nu

ag lăstari: nuf[

7, »1,00 W ~

70 »1
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32?
69

O

36 lăstar![p!Jsîrbacis

40 fr]?

S'**'

32

24 ? +

lăstar! dasupraf lăstar starpj lăstar! stărp!

ig lăstar!' nu
<f[R] Copil

14 lăstari-nu

31

30 ~

25 ~

/
/ 
/
i
¡

i
/ 

/
/

V 18 PU!¿~. 22

CtfOpi!} díópil

fs PUk)~

lăstar!‘ ry

21

Principalii termeni pentru COPIL (LA VIE.)

\«o 
\ « o

X.v M

26 ”

z.
\ 

pui (de viei 
ta loză etcp 

puiet 

puiete 

pu,:ț 
las tar (de viță} sterp etc) j 

vlăstar 
cipil 

copil 

subsuoară (sups 
Suptuoară). supsior. 
subsuori (pi)

» o
*• □

« r—1

>*>»• Az,

V
7

/
fu/ 23 &

\»OGf

A

/
/

? i • Z « 8 , •lăstar! cte p!ță¡lăstari 
/

8 lăstariirv
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'¿tfperf.c.iktflna.

60o dat [perf. c.ș]sa mugurgiscă
59

56pleznește Hofi *

(via) DĂ OCHI (ind.prez.3),;/2a \rigrie)bourg£onne” 
[2147]

I. întrebare indirectă:Ce ziceți ca face via

cînd încep să iasă mugurii 7 
I- 72. f/ dag muguri șî CrÂțșce.

^>r1â-- ratiperf. c.tf^lna.

-tf&porneșc^ s-or umfla 

\. ..

X^împupggce'*'

61.* 1 («•împupțsce

\
sc.daloc dau frunfifi. ț fajînmugurjpște 
sr.o-mpupltfperf.c.dl. j 

dăc-o ta^pniă.
42.0-mpupltfperf.c.slvlla. ț 49 ¿¡a* 

43.0 dat vtjflj î{ dată. 
44.porngscF Noki cu tot X 

ru Frunda norneste Hoiț*

o dat [perf. c.șjf o porlilt[perf.c.3J',’

44 1 t >„+.
X pornșsce r
\m >. ,41- 
\ impupAgjcă+

99

, Á*5* m¿guri, t¡ dată 9B Q
pognâgce HokÂu

57^‘° dat [perf. c.3]lăstari ( , 97—
^împupAgzăj prlnd-a-mpupăj îi dă pupu^^_

Sitdă Hokif mugurgăză^ejlnmugurgâză^
^^poriițgte^dă • 87. . Lu .¿ ljt.

86« ' îmbobMosesce*
aprinde 1 88

[¿¡mugurară

84 [p]dă okl

cu Frunza. pornțșce Ho£ 
iXârda. /

43. dă vița sa ¿agă.
84. da Hok! la vițe. gT Hok!, 
șt mugur!.
st. pleznește Hoki ta vîie.
59. șî da Hatâr Au.
ci.după se ok[urile s-au mărit, 
înmugurită, înățlnke de a sa desfăse. 
ta.împupțgce liza.
67. î[ [âsa muguri afara !a vl[ef // dată.
77. porngșcă tg prÂșgcere.
78. Ho pornit să crjasca.
87. fâse Inozăj dă pupu.
3O.[i^dau[i>J pupu ăla.

”îr- 
o

* înmuguriră

85

51 [pjmugurfyce, o dat [perf. c.sjoki

52crÍtfáf[iQímpupfy¿&

Â^ce^o-mpuplt[perf.c.3]f 

'"o dat[perf.c.3]j
o mujur/llpțrf.^

45 înmugurAțscă

impupAescefggo-i
> pornit [pe^c.3] 78

'x+

39 dă nok!

,... împupțgce *

36 Ho-mpupitfperf. ca]*

X

f
23 pHorntye 

\ 19 Li
da okl

\^ugur^ă
1A îmfrunșlggce

JîTX. 12 day[t]mugur!

& * mugurĂggcăg

40
por lilt [perf. c.s^

iMX
92 fa]pFi că pa rXodj

91 putyáJa 

"'¡npupficl,/^^

■ \
\

«7J . • \
[6] dă nokAur! X.

72'— X
X.

71 _ \

nporA^ițK J

pr/ mugurAggce.

i 
/ 
/ 
/ 
/ 

1
/ 
/ 
/ 
/ 
i

82_

8 Q^împup^ce

Mfmpiqftscă

75
74

76 p/fiă

^^Pmfrun^cej^mpup^cd,

{jLjîrrrFlnârifîjt da mu gurile

34 mugurésce
da tfokî

** [¿¡îmFIgre

31

32_

^sțpe sa-mverqiâscăj sa împupkâscă

19 pHornăsti 29
irdaV[6]H¿ki

u mugurĂggcefpHornțjtejMlăstăriggc^ _

30 _

XI
I
I

7

✓

22 ¡1 >mugurAțsce

/ 
X

10 îmfrunde

lăstarițsce
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VTER1,2; p|. a^gardien (d’unje vigneftb)^igneronn

X. Întrebare / ndireda: ă) Cum ti zici ta omul 
care pazețte via ? b)Dar la acela care păzește 
ți lucrează via ?

I. S.bjfi^^Omul, stăptnul o lucran.

rq4'j a)[v]subăț da la vfjpff^

\

-^52 ¿îndârla vljflf[n]pizAiCjb)9■ -

Yx<u £1 a)paznic}[v]gornicfb) vinerij-ie\ 

V

I 
-J

65 a) vintalgr? -l£rif b) ?

" a)p¿zñic dăvl^btlcJMvin^ălfri^ „ a)[v]pmdiri:”fb)[V]vințăliri-^ . . , Ll
i *r 59 a) pmdar!j ruf b) stăpm, gazda vijj, vi n țel ¿rifé, * d) paznicj paznis, g

57 a)^Ljpîndărl)b)[z]vințăl,țr'r>nu , 97 —
58 a)pîndârl:ru.b)vințăler!:cu + _

56 a)paznic,[vjqornic, b)?
“ 7 & a)pîndar!jnuJb)[6]vințăll%rlj-l'Âgr +

aivinlăfir!inu,bdpăzlic;păz^is.b)?.bd[v]vintălÂiri;ru .' ’ ’ ’ P ’Pss ’ / »
^[cJpăzttori^.btpE]'? 86 :. ..

AU I. i 53 bl^vințargn^ sa a)^p¿zAic:p¿zli¿tl
io.b)țoț_aiplți spune], p 50 a^^er-vuerí ,, J go a^pâz^l

ia/ «eu A ' ainnqăornic;qnornis.b)bgvințăler!',ru oí\izj •ia.a)nN-are nume.Q¡tom 91 • /■ 1 '■> ■ lzz/7 j m * f . 83 ăj^gpazmc-.Z! " nknJZ. a^Jpazmc-pazms^vmțaF^ al^pAi^b^ventălăr!;^ h
pazg_țce^ a^ v,r^e ■ )g ț™ â)vințăfăr'r, ru^paznicjsubăs'bj^j^vinta^rljru 82 —
nume.păzpțce țt lucț ăjpâznigjlă vliefb)vințălțrî-^ , ■ 8° ^^S^rnicu dă la vi^^oo^j-n^ri
la v/iie9. 5l 47 ^păztHtorl-fu^subis^^âznic^vințăleri^gâzda viiij v ajpazniCjpăzniSfgHirAicjgXbntiSjblvintăttri nu

> .1^1, fr fyvintăferiJucrătlrdă vlie — -is.b) o lucrează gâzda . i t._ *»
‘'proprietarul*. 44 âpâzdio dă vlAă.b)R>]vintăliri-,']u't‘ ,

\ lx Kt d" ' ' ' 77 ă),o)f,[e]paznic;paznis, 75 —
îs.a),b),,N-are nume^ , . "/ F] 1 lv?i u L

1 11 > 'o. *3 ¿¡¡paznic la vne b)‘2i' \ > l^5 ur-, i paznica. subas la viie^ _b)o mg] păztt năi>lnce7 tj/’ ă)subaț7nujb)[e]ven^aFgrijru
acu nu mg] Da^țle ii'm^L 44 ^b)vințălări]nu^MpăztkHiri 7t a),tyvințal£ri

ai.b)f¡Áec¿re-s pârgsce vlta \ » l\
/ . a,- 1 2 11 b ni u \ 1 ■ 38 a)paznic: pazdis, firi pázAicuía.l dă la viie.bifrjâ'?lucra, eft Im. Jpi^g^ls^L „ s)p¿^ic MiA^  ̂ J „ ’lr'J
S6.b)ț] vin dă lúr/ca, nu-z dalurl\^09r''J'™r' davInSó a^p¿z]i¡c ]a viñeJb)fi^sta.pTnu[a]J}[6](¡<]vin]aF^rí +
97.a)nvintăfer!.dacă-i permanent17. j-x ,37 ^.b)oojpâznicjpâznis^,^ér¡¡ru

gnîrnic^ b) *?} <x>f gazda [a]v!ni *

t. 35 a^[ă]pâzrtic la vmejb)7f 00
28 a)paznic-păzAisfb)mOiit)f0ritlucrălHiri 

z 27 ajoojpaznicjpeiznis^joo

J] 24 á)sH¿bos:rufb)co

23 paznicjpaznis} bjtggrijttUor! da vilă

19 ă)paznicjpăznîsf[v]ptndăr'j /x/f b)tggrijtlbr}: nu 
a)fb)ptndârlfru 82 W°°

14 a)ptnd¿ryU)fyp¿zñicjp¿zñ¡s 20 ă)fb) —

» a)rb)7+ ir a)fb)-
13 a)g“0rni c‘f gXórnis, pundârî: nuf b)oo+

3

*! ah paznic: pâznis.b)9o+

frâznis} bjfid ?} [p]*f „o

\A* \
47 alpaziHor!;

\
X

I
//

a)^oo} [c]paznic- pikAii}
i

¡
/

i
tI

31

♦». b)[¿fi, lucră vina. In sat: nu este vin- 
tăfgrl roman77.
42.tjfiilvintăf'țri sa scr!]e-n carie.
49.etyîvljjgornîs se zice paznicilor de 
la cîmp77.
48. b),, vintălgr!, la via mare77.
54 b)fi^ vin^al^r'j ta o tabla mire, 
sa.vințalțriu stă acolo.
59.^fJpăzâțle strugurii lui ți a !u hat 
Wamen!77.
63. b)omu ire v!ța lui.
64. b)„âre băgat vințălgrl la vl]ăf om 
plătit să lucreze via77.
69 b)fir]fJGazda lucrează ți păzețte via77.
ro. a)j blfflfjețcecârc s-o lucră.
za.$}b)fâjjFiecare ți-o tngrijețte77.
77. ă),tynNu țtiu.De cînd am intrat în romînlip, 
gîsem pazAic17. căzni că dă muncă.
78. b)pu-a!a-] țî vÂenljăl'eri ' nuj țt lucratyorl jnu
79. b)nLoar cel ce lucrează^ e angajat77.
80. b)^t]jj La noi n-o fost. La oraț are vențjtyrl77.
90. b)fidă^a câre-s cu podgori mă] mar! .
91. a]nis n-o păzit-o AimÂS.

9),b)~30

s'

â),b)-25

26 ă),b)~

21

1I
/ I 

/ 
// /

/
/

* ®/ l . I
11 ă)paznicj pâznisf b)opt lucrător! dă vlnef vinărl-m

• \ • j.- 1 * a).b}co.viiăr!jru+ x L\n+ •
8 a)pazrncj păznis, / / 1 ts a)tb)? +

pâzni c-f pazlis, b)fifioof ? 
s_ _____ c paznicj pâzniSjbjooj?

fb)[iLl pázñic ¡ paz ñ is 

.păzni$jb)fidooj
I*

72
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^VINTUR (vinul) (ind.prezj), b)PRITOCESC (ind.prez.i)^£>)„je soutirefle vin,)”
[2467] [2473]

I. Întrebare indirectă: a) Ce faci cu vinul îmbăloșat

ca să nu se strice de tot ?

b)Ce zici că faci cînd lași sa curgă vinuldintr-un 
vas într-alțul, ca să-l desparți de drojdie ?

\ 62 ă)Htrazem[e],b)îlstorc,[x]îltraz[a]dupălagăr* 99 __
\ a)?,b)il tos/sc ți ă)oo.b)îlhrăzem[e]dăpă  drojdt,îlprenojlmte]

si ^îltrazenMîlpreloslmM,b)îltrâterntf* *)■> W premerse 98 tytrag

\ cTe/w c/roj Z si a)îlprentors[2],îlmuț[a],b)îlpolrăiesc* 97 —

\ “ p‘

Kț.T jr

1.3.a)n îl trag dintr-un vai so a)^îl trag}b)^]î! prătoies*
ji-l pun înhr-altul”. ț.

n. ăjapțlguip ylnu ca sațr 
nu 8-acriiscă.la jopotțf 
vekju, primenim vi'nui*±

vas într-altu. jj'

2^)109 dÎMriMgs^ ^Itoii^IskimbiM
grXosimjp vinului .
35.e^Hprapun în alt vas \a 

curăț gî țîmporlt cu feștilă

potrisesc.b)*! traqdă pra
ruriJaoar'*' a).b)[i

\ 

/

t

d),b)tosesc

13 ă)promut}ă}fb)prHoto5i£sc

95

s7-/ pun intr-altul^. • 
n. ăjapțlguje vinu ca sr 
nu s-acriâșcă.]a_^ppțț 49 ^tb)íl polrisisc+ 

vékju, primenim vinuT-i 
16. b) îl primjen dinlr-urp^ 
yas înlr-âlbu.

is.a) 
grnOSimjp vinului, 

ss.e^îl prapun în alt vas 
curăț și țîmporli 
țîmpor ‘sulf*.
eo.¿jbâî!polriiisc sa ¡isa lógoru\Jagár 

£jălfalgrpș.

ea.a)bag unpfjțl dă praf si sí Iim pe fosca. 
se.îj vin ales; dacă nu să pMÍce opri, î! 

fasem Moțat.
e-7. ăjHiJșî-l băgăm în alt vas bun șî văsu 
îl țtmporîm.

ee. pantr-o ptză curată, pan ir-o sită. 

es.Mîj vin pojtăsît.

5i.á)í]djej fólája stricat da d-asupra. 
brînfo ¿ja, îl stgariem pin sifón, î! pâAem 

separat.
62. a)büil trai F alt vas.

53. a) [zrj pu¡ sglițîn.
se. a)îl trăiemfeldă pa droide intr-alt vas.

55.ățliilîl lăsăm să să limpezâscă.
57.ă)țnjîl muțin ¿¡tu vas.
se.ânuma Moltdóñi; bpzăjca nu să scMace 

după drojdie.
61. ajfasemfel pritbeu, dam seva mediimur!, 
țîmpor.
cz. ăj jgstă care zic !~am vinturitfperf. c.ij.

63. ățtraba pus într-orp yas, să fíje vasu plin, 
ce. a) î! mutam [el în alt vas curat.
7°. bjțiL]pretosefolzlj-sțșce, -shnj 
73.ă)^țln // băgăm în prese sa facem țuică 
sau îl aruncăm, nu-l folosim ca vin”.
76. b)protos¿fo(a]-f zJifóce; ~slm--¿¡țjfll.

77. b)trazf2]j Irită; tratăm; trăzîț; [i].
n.blîl trag dúpra dryojdă.
79. ă)„ Facem țuică din el”. blpratHoiesc 
Mj =¿^¿¿i zșknj zjjJfiM.

80. b)Ht]trazem vlnu după drUójcfé.
83. a)t¿lil băgăm Za țuică, altă leva nu-j 
măj bun.
86. blUflîl trag dă pa drMojde, dă drpjdîle ¿fa. 
so. b)MblAe tras.

96 — '
—t— — -j— . , 93 V~

54 a)tb)îlapțuaujpsc.ăjîlmulăm[ejjlăîlprămut1" j
93a)^]?a)^]Jb)[i]îltragdi!iPadràjà-ëJb)^fiPotrisèsc+i „XM'Z ¡.¿Jzri

53 a).b)t¡ijtlmul+
\e 85 à)^'?fb)t^tràzë[3]

51 ă)^țjîl strămutămfe]? b)[t}tlpremeăesc +

52 à)bj*>Ofb)ËQîl trag dă pră drojde, .. 
f^îl toiesc[2]}â). b)  ̂îl traz[z] * f “

47 ^7scgăcăm,b}M^b)lrag+

*6 strîcurăm[e]f))îltra¿[2]
48 a)să strîcură[3],b)îl IrazemMdăpră drôjdé.îlpremenlm[e]

’ ățiifag*
J 45 ă)oo? b)îl premenesc

44 a)sătrăse[s]în alt vas,tyîlpreminesc* 76 a)7-fb)protosesc'h

41- 14AW -, V Pră Ibg^ăjtQQjbltzjî1 trag
J 33 3)-fb)dpnmmesc da pa lagar 68 _

a), 'b)Hîlpotrisésc* $,b)práloáésc,b)Mitsc

37^P^^MÎijxyas, 33 a)oo.b)prituoi¿sc
b)îl tosim[e]

36 a).b)îltosăsc
32 4b)-

35 ^îi las să să facă Moțat,[kJî!prătoilsc,b)îllosisc+

28 a)pralnórnfb)prătdosesc
2 7 4 bjprgtyosim,ă)promut

24 a)'?tb)prityosesc

23 ă)trag)b)tnosesc +

19 a)fb)toiesc

vmu

16 a),b)străcur

ajprotrțgsesctlMoilmfdfb)lltolesc^

88 — MÍA?f[l]ilrecurÍm[¿}j
89 a^^^^rjmul itílr£üm[it]

90 sfêjslrécur [jfl'?jb)fc]lragf[i]premenesc

82 — \
J80/a)[^?,oofb)^trâzem[e]^ \

81 a)fâ[t]străc“or}b)[ii]tray \

79 â)'?,b)prătnosesci'

75 —
M

73 á)^fb)premen¡mfy't‘ \

70 a^jbjfjLjpreto&sc'’
i
i/

69 Pr^m^n¡

/ 
J / / / 

i I
I
I
I

/ 
/

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/
/
/

/
/

16 ajfa- 

ajapțîguj? b)primenesc ț

15 a)fb)prim^ñ^[3^a)mútá[3]'h

j .
¡4 b)^prjfltosesc 

osîsc 

tacjmeslăsiaJj

20 —

' ■’ 4»/;- n ț)

31

30

22

26
aftfb)iïmpç<}isc

21 -

)proloiescf bjabțugujesc, prbabluguj

73
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97—
95

93 muscullțăj nu
I *L 88 

r67 muscuhta: nu 
vin i nu 7 '

MUSCULIȚE DE ^mouches du, viruxigre” 
[2171]

I. întrebare indirecta: Cum le zici la acelea 
mici care zboară si care se fac deasupra 
vinului? cînd fierbe'?

JL.s.fâ să fac la Horise poamă.

ir mușc
hîZ63

X
^62 muscull^ă^ nu

I
I

L A
■. x

42. Ho mupța - m pa r z 50^muscuHla dă vin'r^ 
‘pahar ’ colo cu vin. .
21. musca ct-a
^■'rd.ț^jnâșsă i ^musculită-^

*7. [n] să fac imed’.'.:C -/ -- " O-

la vin, dă unde vin? 
mH seu.

I f A L f I șș^mu^ce s/nt ale 
¡9 mari. 

4K dm vm ta cuce.
77. bîzulif-afâa.

78. o muscă, o duăuă/. n n/ . i u v a . n ida / ere-s pina-t tumga.

^muscuhta} nu

• 60 nu
61 ^,[e]muscul!ță,^ umuscuiqă dă°vinr,

57/2^musculilă dă vin^nu 
^muscuHta ‘ nu

^musculilă dă vin^nu 
S^gOrjqila^nU} musculllăjru 

5smuscuf¡ta:nu.íjümuscunla da vin:nu
7 7 7tr3 7 7 g7 bízuflta-nu

86 țlfjmusculită
53 ^¿¡muscuH^ă' nu

j
WT

I

I

91 rnúsca^ musce 
...J

\
\

79 muscul*lta, bîză da betîse
) 7 7 <s

x
72

92 ^muscurila^

88
89 [^^USCuPltă 

9o[i,¿] muscuHla 
b3 ^1] muscu,

85 ^rnuscuPl^ă ’}

HU

52 muscufită}^ muscuHlay
1, ** r 1 1 Lamusca [sgmuscef bizaj nu

51 [É]muscuTilăj nu

• 7
diia^L

■X
¿T 43 [(-]bíza d-ale m

musk muSCU 11^3} nu

Y k

!
43 bîză dă vin? /x/

/
/$; bîza vinului 7> a

bîză [sg.]

nu 
muscuFIțg y nu

. %2-
'a

^^fjmuscullta 
T//L ¡ ILt, 78 rnúsce. muskie - muscă 79 -

46 rlutur^goggitaj nu

> f^âse btZuH +IA t f •• />% </ r» r /
45 btza a-ate mis*biza

75-

74 —

n

76 bîzuflgke^figcă 

2%[rp]musc‘}{l]muscaf[n]músca dă ta vin 
33bîzănutăj nu

[n] muscă [sg.]j mușc dă vin 
^bîzu^ă’̂  ru

68 ~
f

34 musculilă d-¿!e belî^
33 muscuHla^ nu

muskttă misao 7

35 musca[sgljrfejmusk! *
/

28 rnusîță,X 
/

S-jU-

32 —

28 musița ’j nu t
27 musîlă'^ru 

/
24 musîță? nu

,0 muskie; muscă d-a mică
J î7 7

19 muscă d~a mică 
vin' musca dă vin

i
14 must ta

12 musî^j-sî^ă^

29 —

\
iI
1y

í J
69 [i$ mus că?[k] musita!

/
/

73 [j^músca belîcă7y

70 muscă

31

30 —

25 —

/ jr / 
/ 
i 
Í

" X
V 
Ii1

/ 
/

/.•/
26 - /*’

* r L-La- 1 i.iA-t/ /mușc bitiiej musca bitalie /

21 musculilă[a] mușîta. 
muscă bețîi^e[sg.]'9’

/
16 -/

f
tăI

I 1 9 1 •*muscă, niusîlj "SÎtă
i
I

\ 18 muskje daPrincipalii termeni pentru MU5CULIȚE DE VIN 22

20 —

17

11

A"yomușița jru

I

musîță'? nu

15 must}

/

6 mus^ă-ru

HARTA DCCCLIV

n —

0

J bîze

1
41 —

40

• »i rivinarit^-rita.

vinari tăiruj betîi'-tîie} ? 7 J nJ y n

79 (D®

74 _
73

* •* f i70 **
mica, bélica

69 O
31 —

30 —

e 
o 
© 
o 
e 
e
0
©

(de-ale47>°
40 

mici« de vin etc\ 
44 *5'

muscu/ițe 
(de-ale beții) 
mușchi te mici 
muțite 
vînărițe.) vi nari ți 
beții 
bîze 
bîzuțe 
bîzăuțe 
bîzulițe 
bîzulische 
gonghițe

’«©
^Wse-a
«Q

32 —

29 —

de vin e

9

ț f t / f 

tc\muscn€[\ 
25 — 77 7 ;

*ásík• /

/ f

75
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(vinul) PRINDE FLOARE (ind.prez.3)„(le vin) se couvre de fleur (de vin)”
[2'172]

prlnd-o pînda da pT&avAal&~^lba, 
pîjcaințjca d-asupra

fise fISăre

I. întrebare indirecta: Cînd nu-i astupat 
bine vasul în care Iii vinul, ce zici ca 

face el deasupra ?
I 35. răsuflă visu, vlnu să trezlșsce.

95

65 fise p7za,fise flUire

fase finire* 67 fasepișcav^lă. fasepfză}98 , /
S37.^Sm“3^^A^Î>7'!^*^+ />r,„Aflare

57 ^fjpr'md-o floare d-asupra+ 37 _
a fase ^um^fĂel dă spumă [h] fase flnir^ _ 

îmflHâre+ x jh k z++ 56 1 ițitI%are, pnnde tifiarle
55 fise f!Hirñe,^dfise finire t

93 [¿¡prinde albjâță, prinde smîntînă d~asupra
85 [¿¡prinde fluiré

81 floare^ ,—

¡1,1]prinde smîn^iă,Aprinde floare? o-mflurli[perf c.3] 
fise o pîn^/ă, um^pat,J¿Jf¿se floare *

'A îmflnârÂ e, im floare
fase fluturi, fase brtză

9 46 Pr¡n¿-° kemĂasă s A > i,u.
f J t smîntînă, pida

prinde pîscăviilă^ * Pr!n<t¿ f,ffăre

u. 1 A .. ..u .> .__ ț 14 ** fise mucegai, fise kimțsă*
69. nțsla casa-i> vețbjco 

[prenumele soliei]*?

ptycav^të*

56 face floare*

\
36. o jarfs fgerl c.a? J s0 [njfàsë fijarte 
zmîntma, s-o acrtl.^
6o. [ÿ„ spumă, băs icif 
albe” 
92.62.0 pî^căvlt 
[perf.c.a].
93. fisă pîșcăviila 7 
mintunis. ¿ M
t+.j-ala acrñéjce vmu^ 
dă la ăla atîrnă acreala. \

96 _ /
I
I
i

32 [¿¡prinde, fise Vyàrç

m ¡« zmîntîna 83 ^[(bjfase ftgrÂe !
90 flțjâre. ¡¿¡[¿să spumirl, flore 

tzjA .v /1 / v 83 ¡¿¡ráse f/obÂe 
¡jrjimpa.njane.sce 6 \

« -, v , \

80 [¿¡prinde zminlînă/fluirAe,pîndă'\ 
, 81 ^rnâzqă,mnodrâjriilă}fluârăi>'^

smîntînă 9 fise fluiré X

88 -

75 _
76

73 _
76

A „ »" ~f>v u ei i a M [6]f¿¿e fln¿rAetfítíf¿se smintind
Lr----------------- . . piscav^ce,o făcut floirtâ pr¡njg sp¿m^ Mpr!ndë ftăire, o-mflurlt 68 -

51.[¿¡ să fise brinca ¿ia albă \[[er'-c-3] [¿¡fase spumă, [k] o îrpflorii [perf. c.3]£ , ț+er[:c^

[daca] răsuflă [vasul], spuma,[Kjîmflxîre1 33 p^¿-¿
69

s'*-. o-mflurlt[perf.c. 3], să sinea.
56. sa trezește.
57. [¿} răsuflă visu.
58. îmflnàre șî dacă pun multă apă.
6 o. să trize cu țliMu.
66. ¡¿să drojdifi afară d*[el.
67. pîjca viata [e] verzMine, vînătă, 
flUirea, albă.
77. o Imîntina, o otyă ¿!bă fise.
78. di că-] vasu măi să fi¿e 
smîntînă pră iei.
80. f¿¡sa fiie o pmdă alba.
81. [],,La fierbere, face spuma”.

A

K. j . 36 prinde Humfuțl da zmîntîna ilba +
.. . 32 '

[¡¡¡prinde fl%âre+

88 prindi finiri f
27 prinde fín&rñe

îipflnorAțgce

prinde fb/arÂe

i
w ¡¿¡mocorAejce'

1/
[ir] fise flore

/
31

36

f

'^r\!Î fise fíH&rie
*TuX *

_ _ «

7 f3

29 _

23

® prinde fluiré

20

22

30 —

/ 
f

/
I
î

25

26

prinde finire
21

I /
/7

7
7

/
7

7
7

/

/

«
A^o musëi
[perf. C. 3]

s K

I
,f prinde musegi] ‘

prTs mucyiri5 fise scoarță ¡

17

76
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v _ _____
GĂSELNIȚE; sg. „pcipillons iiuisibles (gaUeria, melortella)”

¡221*] 1

I. întrebare indirecta: Cum le ziceți la viermii
aceia vătămători care

gi manînca mierea ?

1.10. da nu i->. am va

se fac în stupii slabi

moi}[k] molijmo!'4'

\

65vjerm! da mHóla

60-
ei moHj moâ/ăj[xJ mila 59 mXoll: mN ol

57[j¿¡ fluturi cap da mXort? mnof* t ,
58 fr]carif găsălnița

55 fifi car!j nu

67rnUoHj mnolă

37 mu ol1:n )
96 —

98

86

53 [jf] vîrcej: nv *

W—

87 vîrcej

tsbd^t [f.]găsÂplAiță

6*

56mUori+

■ , . z36. strica faguri. Y 50[k] mol'

52. firi neț ce flutura .̂ j-
pun HâuăySă fac ver-p

/•i d i i 52Pnvircei;ru +
. Y ^trîntor!:trtnlorÂă['2] x ,, ’

53. [j^ahăja[<] \ wfâ vîrcej

sa. mofíjifé [pla.J.
s?.Mia stupi slabifșe fa¿ 

GS.mînca sîSiră. ș ,

6». vîrcej. migca ¿ara, V 
ăjalant muțea puiet.

82. mírica câpula alb ins, \

stau pă figuri șî rod pa \^ait 

d-asupra.
100. ,f sicyirej -cuorîs fluture de 

găselnițe22.

♦8 vîrcejjru
4,6 vîrcej j nu

7S vîrcej

77 vîrcăz. müóFe

80 [¿¡găselniță

9i fagistălnilpj nu

32 vAerml di albina¡

9f^asÁglñi^Áa

o_ !
& _ k

X
\ 
X

X
X

^mnolafsg.J? fluture da rnHHa

72 " ' Tb
X

W —

70 găsĂalnităj

92 mMofj mN Hă [F]

^mNilă: mNoK 
fs.

75 -
mnolj mnóla

& v/y ^tainiță 7s _

42 7 *r ¡jij moîjrpol'e *8 ¡x]trmtorîjMntorj[ii]trfnlore[sg.J[4]

3* moljej [í]m¿liñ[pt]

33 vAermu stúpulujj vĂirmlfol]
37 ?

32 gîrgărlțăj-rlț 

găstglAițj - sÂglAiță 

^g^lAifă^ 

vÁermtj găsglAiță-nu

\r+,

" ?7 oo? vAerm!

căsaJnițâ
vñirmúsjnj

71 _

5» —

69 —

30

X%
X
I

/ 
/ 
/

/ 
/

/
t 
f
i
I

29 Q

26 —

22 Q

II z
JF 

/

z
/

/

u Aj , Aj .¿/

20 căsĂălniț--sÂălnițăf[kJcaselnitf -solnița 

gis/lAi^-s}lAifi K_/

/
* găsii Aițj -salnităj gițalnit} -sălnița

15 găsătAițj-sălnița

6 d^lAita

80
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51 —

RETEZ FAGURII (ind.prez.i)„je laille la roche” 
[22ZZ]

I. întrebare indirecta: Ctnd iei o parte din 
faguri ca să aduni miereaf ce zici ca faci?

I. ii.jy stgorc mjțrja. înainte o storcea în 

ctrpe n.

-(.<63

V ""SV
X 

\

A<.T V
iz. n bej* numai din cog-s so^ooj ? 

ni^ăj de la ladă o ia cu . 
tot cu rama fio baga^ 

în vînturatoare”. f

ia.)) Iau fagurii) scot n. 

mierea fi apoi îi pun 
la loc». J
i7.„Numai la coșnitaf , . n 

u mi >» ' f tai ragun
sa ratugq. \
ie.ti ieu st-i storc.iH n f
38. fâracef! atOs figuri. k

ea.figu cu m^gre isiîzdrumicio^ fâgu
+s.o rikÂezit figuri dîgjdtofnițaS'.. 

ss.i-am rekezit cu rezală^-z&ll.
sa. să rikgiză. 
șș.f^re kgiza fs], rekezămM.
S7. HHtaJ figuri dîn Crtoiniță) storc mjjțrnă

63. racez șira dt pă țțfe cîn yrgu sa storc 
mierea.
6*« în alte locuri se zice surjez».

79.)) '?) stMoreu figurilor) cînd storci 
toată mierea”.
ai. fjflam scoz jnngrș. 
ss.fi] re keijliy vîrfu !a figuri.

[zjmnțrța

Cn¿¿tmM roi

61 recezăft[z]fagu

96“

95?
59 ««’rc

57Â7^K faguri) răcez figuri * 
585<î răcizafa]stüpu

56 oO) să tijă) sa retăiză[3]
sqtaj fagurTi

^¡iJscHot mkțrj»a

86“

ț>i[ii]rekiz figuri*

yuz urir' i2^6O)rítiz figuri*
49 o«) ratnaza[sjragun u

47 [ijjam tajpt[perf.c.i]figuri 

ssam rekezit [perf.c.ijftáguri
48 fi]recifl figuri

45 [vjrikiéz fig<

44 skimbf [xjrecez figuri

6yfi^?foo

87?

88 —

tofârellij

84“

Sireked

i
93fârekeț[iy[imperf.6]+

I

setai, rekiz

92 tdJrekéd

scot fâguri,[6] răcez

ufârăify faguri
33?)[*] răcez faguri

i Trace iămfâfaguri 34
33 racețj

36 răceai stúpu

^’Xș^ 35 racé fl stúpu

X
/

\ 19 storc +

i¡. 18 stiforc mierea

X tt-
‘X.'r ia rup fagurii

24

23 răcez faguri

28 stHorc f 29
27 raced faguri) stăorc 

scăot mÂșrÂe

26 —

22 sttiorc 

îotai^rătugg stupi

17 rătugg faguri+

i
V-/X

l
I

I . I
25 scnot cîta mĂgre dă la stupi/

/
/

/
/

a iX
. 21 ratugg stupi

/
/

«-/ 

/

i 
i

*\s dăscăpăsesc* !

|

ii dascapasesc 

dărâp da figur

faguri
6 iay etc e va ramuri

8
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STUP FĂRĂ MATCĂ ..ruche scurs reírte»
[2227]

I. Întrebare indirectă: Cum îi spuneți 

unui stup care a rămas fără matcă7?

T. rMojțșce y* nu maț întuirif napuói.

H-j 67 bismitic

65 besmetic

67 bezmetic
59 orfan+pucîtprbt

59

97 stup sărac [Jl]n orfan

51

57 ^bezmetic

56 orfanj sărac de mamăj besmitic

55 tdl'?)[&] *ărigjiă mamă

36

53 fără mamă
as ^norfân-}-fâfijbezmAecic+ 90

96 -

\

JT 50 [ă] basmatec* 

j

yídJlfoidani

97 bezm^cic. fără mimă 
fără mamăj bezmAetic + 96 _

34 orfan

i3. stup sărac.

15. o uotîl *a rămas3

U stup fgră mitcș.

ia.stuß_pusttn. * 49 uor^n

za. după cir ce. stup A 
bezmltic.

35-.dacă nu-i bai altă J 

matcă. îi mort. S m . ...
T f,------  besmitic

35. stup fals. n.
5o.fa]„ basma tec.-mitic, 

după carte».
58.IU]o rămas.Mo răminat 0r^an

fără mamă.———
—---------r-z61. pucîtprbt, pă nemțfjșce. maj mulț \

stup! pucflprbt.

8â. ful după se-ș fise matca falsă v,
/= după aceea îsi]

í's. n-are matcă.

48

*J

*7 fdftjfără matcă

biezmAetic

77 bezmAetic
45 [*]bAezmetic

'^bizmiticj -mitis 
j

/

fără matcă I 
" - k

ml »1. v » •/ Ä fără mamă,Mdăzmiecic:
[l]besmebc,fara mama „ ™ '

bezmetic

36

23

* falș* 
j

** bAezmetiCj satbâcic

*r ^bezmetic

-mAicii 

\
81 bd[s][6]norfânf fără mamă K\ 

rtorfan^Rjbezm^ecic \.

55 [¿¡fără mamă
39 ^jMbesmetiCj ăorfân

„ ~ • n¿ „ 1 V
saracfrara mama

bAesmetic

■/

ț

■

'♦Si.

7S norfân

I 
i

fără matca +

33 fără matca

32 besmeticffără matcă

bțsmebc 29 sărac de matca
igra da matca

24 norfân '^ sărac dă mumă

slabj fără matca

19 orfarijfără matcă 
\^fără bezmeticf puști n +

12 fără matcă
Í.

22 fără matca

20 besmgt

besmitic

[tj sărac dă matca

15 fără matca

82



HARTA 844 BANAT
ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

MĂTĂCINĂ „mélisse”
[223-fJ

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la buruiana 
cu care frecați coșnita (roini ța) ca să prindeți 

roiul?

I. ti. fol $[ mătăslnă.

\

V2“- M aHi

X ■

vnÆ

T

60 ~

fnjârbă de albine

95w‘°Z<7n/

65 ritojniță, mătăcina

56 rit ¿mița

54?

67 Nzmă
59 busuio&d- albín 

sifodfârba stupului

5S[n] rojn Iță
g7 săpufiel

86 —
. t * 53 [rjbujede dă stup! ‘

13.^!a noj se prinde cuy 50fâurzîcă pentru albine* 

rîza ‘dîrză, cîrpe3 aprinsă 51 —

cu fum”, „foi] cu mătăslnă 

prindem pjșșce: se ] 

aruncă în apă, uni/e\ 

se pescuiește,și peștiip^ 

ies deasupra”. jf'

15. „ Nu se folosește -f „ ¿I „»«.
" ' ^£.43 urzica a^fn] urzica albim

[mătăcina}: noj siropirn\, 

cu răklje dă vâră ‘țuică 

făcută din prune de vară3”. 

29. „[d]^- Nu se obișnuiește”. " 

36. um/jel dă mienlă. mireasă c^i

tflrSâna.
38. bduiȚlJ^fl da bujțdă mirosîtftârjă, 

mireasă a lămîjă cumva.

39. apr!ndăm o dîrza dă fuior [ca să 

facă] fum.

♦y. [zjurri fie! dă bosîioc.

42. îi ca nlziHB ‘menta3.

49 iarbă pîntru roi

92 [a] Izmă

88 ”
89

90mt
83 voiojfiițiă i

\ 
\ 

X
\

X

85 romonîțăf !smă

84 [sjmătăsînă

^[¿tkjbuiede care merusă* *
52 £ zzJ x? ^răoiniNăj cicada câlulu} *

1,1 M.iarbă dă răoiJămîiâră*
■' •■i-+ JBr^oinițfă

46 voioșnița
¡.^buieda stupului . j , . ¡

4 r ° t .77 bufèae printru stup'
45 Hurfîcă) mată sin*

MfujpjnițÂa
79 mienta

i
V3ÎpJ vojojniță

Í
I 
/

91 f'Mojpițldij rH¿mit

i
I

19 mătăslnă
Termeni pentru MĂTĂCINĂ

i»

99

23 mătăslnă

X

72^.. 
x.

73 jar bă cr^âță,[v] mătăslnă\

70 mătăslnă* i

18 mătăslnă

^mătăslnă

8 mătăsma

mălasină

asma

44 buièdë d-albmă

< <2 A 41 ©^o^ioc* „+ 
X urzîca albirii,[xjlârbă dă stuț&9 ■

* ' 40 -
■

HARTA DCCCLVI1

33 matasmă

38jàrba dă frecat cpjnita, b“ o slip cu câluluji/ ur^îci m
32mî‘“" 

mătăslnă
\

f

a

ț

28 mătăslnă
27 mșntă, mă

24 mătăslnă

20 cu ismă, cu mătăsma

bujgda stupului*

n răimibăjb] mătăslnă

*• ©
** ©
« ©

b 40 -

/ 43 Q

X 
mătăcină \ 
mătăcine 
roiniță 
roielnițilph A® ©3 
voioșmta (voiojnișap^y^6 . 
fuiojniță \[

§
e<5e . , .Q urzica (moarta, a albiniietcrj

©
(D
(B
©
©©
3
•53

5» ©

4« O 

« OQ

•7 ®

•5 0® 
O

’• e

noarca.a aiomnecc)^ 
busuioc (a! caluluij bosîioc^c) 
buiede (de albină.» stusijff 23 
izmă (iarnă) \mw»« 
iarbă (creată} de roi}pentru\ 
roita stupului, de ' 
lămîiță 
lămîioară 
săpunel 
baba nădușiți 
tăm/iță 
busulocel 
romomță 
coada calului

o-a.ti ca Hufdîca, mai a!bu 

♦6. mireasă ca menta.

e7. fldîm floare alb, are miros ca lămi 

so.ffl miroase a lămîje.

sz.fxjca bosîipcu merusă.

37. fi] nu maț frjâcă filme cuja. îl țîp 

îm yâdră, îi day utjn fâgurje cu pujju 

șî nu maț fùze.

63. cu busujoc. n-âvem iarbă d-âja.

puftfm âpă-m^rnfițre să fi ie supțîre 

șî stropim cu o măturlță.

se-. tămîjlța-j ca urzica, roiț/niț, ca mătura.

67. ¿Izmă — mțntă.

vojttlnuma io măi am ci la.

80.[¡^Eu folosesc melisă”

82.[n] or! cu mÂțri, or! cu mursă dă 

bucur, n-arjk frecăt cu d-aia fcu mătă

cină],

83
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r
1 —

AL DAN, pl. „ pieds femelles n
[2232]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la 
cînepă înalta pe care o lăsa ți să crească 
pentru sămîntă ?

JL 3. fi] cum să-i spunem ?

65 cînepă dă LXâmnă, cînepă dă sămînț
minea.

fii] a!dan +

60 -

Lr-A'j aldan 
K ..

'Ÿ&z aldan 
A

*s<«T Jr 
<3. lăsa Ho bucăta fi o suj. i 
praf ață] sî dă sămînță.- 
acuma nu să măj puni] 
gata. 4

50.fidî] lăsată dă aldaba 
maț rară.
64. fit] aldan îj cînipă dă 
nară. să fiscă îm pisHäfe.

■ i a aldan
C6.fi],, avțam pin porumb^, 
o bateam pă seîndură” tț.

61 ?■

56

x,„ f7.&ldân
59 cmepa da sămînță

I . 1
57 fi] cînipă dă sămînță

cînepă de sămîntă
gg al dan

50 aldan;
¡(ojaldan'

gj aldàn;-dàfi
86 fi[]aldán;-dáfi

53 [djaldán 
,-dáú}fi¿l cînipă dă sămîntă,

51 fi,¿¡aldan

■ i A \-f--L'3 sl dan.f»l,,aviam pin porumba

MBw.. ' /A
69. fii][o] al dan #. nu spunem \ 

a aii-pa rom mița.
ri.frJTeltohUocu, !a urmă.tohoc^ r. 
sămînlar.

) >

83.[1][o] nu să fac aldin la noj.
90. fi]„ aldin - cînepă pe care ungurii 
o semănau vata prin cucuruz”.
93. fii] al dani [pla.J.

43 aldan

47 [ujaldah

'-<^42 âldan

V

52 [a] aldan

\ •

46 aldin

65 aldin

hăldân-- dan
I

93 fifialdáñ-

92 fi]cînipă di tomna; aldan
gg aida fi; y 91* halda fi

gg [n]aldan; ~ :
90pidan; -d¿fi,[z]cifiipă di ipmă+

83 [njcînipă di iarnă+
\
\

\ 
\ 

X.
X

X

70 [jijholdâfi

W [l] aida fi 
g* fi, Ji] aldan;-dan

82 aldân;-dâfi

gf fifialdâfi
79 aldân;-dâfi

80 fifialdafi

7g aldân;-dâfi

77 cmipa dă sămînță 75
76

A J W *44 cînipă dă sămînță

41 [njcînipă dă sămînță 38 [ujaldañ
t 39 aldan ,

k0 fi]cînipă dă sămînță
37 cînipă dă tHămnă

36 cînipă dă toamnă
A

«J ■

34

76 cmipa dă tyâmnă

68 —
11 1cînepă dă sămîntă

33 cînipă dă sămîntă

35 cînipă dă toamnă
28 cînipă dăt tHâmnă

27 cînipă dă $%m

24 cînepă

23 noldáfi; rv

73

69

31

32 cînipă lăsată dă sămîntă
30 aldin-—dan

cînipă pentru sămîntă
inia

Y 
i 
ț 

I 
/ 

c/n/pa cînipă dă iarnă, 
cu masulÍÁe +

i
f 

/

t 
i 
i

2S cînipă de tHamnă

26

Termeni pentru ALDAN

17

ii aldàn-dàfi

8 cînepă
io naldan}

/
22 cînipă 

cînipă de LHomnă

( cînipă da fșcul sămînță
cînepă dă sămîntă *

9 —

î « cînipă
W cînipă dă sămînță

14 cînipă dă iarnă

/
, /

¿1 cînepă /
7 /
.e

/
I

I

15 cînipă dă tuâmna

1 f V 1
cînipă de sămîntă

HARTA DCCCLVIII

al dan 
al da ni 
năldani 
ol dani 
holdani 
hă!dani, hă!dan

cînipă *
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MĂNUNCHI (de cînepă), pl. »jerbe (de chcurvre)” 
[2235]

T întrebare indirectă: Cum îi zici la legătura 

de cînepă, mare cît poți să cuprinzi 

înlr-o mînă ?

ÎL. i.fjMai mu/ti mănuqk! fac o sireinăisăriiA"

\
^62 mănugke

F |
56 mănușe)-mij

\
Vzijr

= cală z(isă j. [ip^mănușăș-nuș 

bucă! dă mănuș la dlode 

32. o mînă dă cînipă. J 

36. „ snop = 3-smănurjkv’ 

M.^sTspr ’dso mănuș hx 
a- r«7 _ - V

unce, -nune, mănușa, nu
65 mănușaș-nuș

59 mănușă, -

57 [l] mănușă

, ți mânușă,- nuș 
nuș*

60-

61 mănușă) -nuș

, 99mănușă;nu
'-î-^ t/ -A 1 4t 1' 98 mănucă'-nuc

șq mănugke; -nugki

g 6 mănurjk!) - núrjkAur!

ia. sarsină

îi usnop.ÎBl,, mănunke 

nu se ziceff.
43. znop, cală fós li 7

mănuș la Xti Joc, 

salega tură, sarsină = 

10-12 mănuș".

z

^.[i^săriină) sar sin=dăăspr/șse^. * ' -

patrușpriese m V "
44.J..mânușă) —nușj daca-i legatn.

4-a.,,snop =10-20 manușn.

33. sarsină = 10 mgnușn.

55.[z]f, snop = îsmănurșki, șlkan) șlkanurl 

[se face] între parin. [a]n znop = 20 mă

nunkl. șlian = 10 znop!. [se leagă] cu 

fuiii da șovărn.

ănupt) -nuncur! *

I 2 • J 4 ’ »'♦93țnanunc;-nuncur>

¡
I

■
.. 91 țnănuiă; -nOt 

L , , ..
[l] mă nune; -nunouri ,

^șurlf^dmanunif -nuiurt 
'4N- nuil, mânușă; -ni!q

58 mânușă)-nuș

S^mămișă: nu
55mănunk/e;ru,hțlmănugke;-nugki'*' * , *

*11 J ' & manugkt) ru 92 py mănușă; nu
^[z]manigki)-nugkiur!,mănAșă rnănâgki;~,-nAgkĂur! 

53 [¿}mgnușg;-nuș,[*jmgnugke* ^[z]mțnugk!:-nugkke j
85 [zj mănușa; nu 90mănușă,nu,[

,/ u 1 1 i i > 1 93măn0că;-n0i~. -T—____,_____
SCmănugkg-nuyke, -[jcj-nuig, mânușă) - nuș*
[l,]] mănușă,-nuș ^2mgnugkj) ^u,-nunkÂu)'!.* 

w/z]mănușă)-nuș . •
81 A7mănugkî) -nunkXur!, manușg; -nuș

79 mjjnușă;-nuș

72X^..

x, 
mănușă)-nuș, mănunk'ÎșcnunkÂe 

73 [z] mănugkî; -nughurt *. \

70 |
fițjmănugkl) -nugkiurî • 

i
‘ /

69 [x] manugkt'ă)-nugk! +!

i
/
i
Î
/
/
I

51 mănușăș-nușJJImănijgRl) -núgRÁurl

t - > i J ^/j¡^manúgke)-núgkg
49 manúgkl, mgnAșă;-nuș mânușă

manógkÍ)-nJgkÁurí^mgnâgkiș-nâgkefmkgkțuri, . 7& mănâsă;-nus
mânușă)-nujjdă cînipă mănugke)-nugkî?

^mînâșăș-ndș manușă)-nâș+

45 manúj
v * ' 77 mănușă dă cînipă) mănuș q<¡ —

jgke,-nugki,[*-]mănușă dă cînipă,mănuș*

44 mânușă)-nuș"* mănușa) nu

. 41 []mănușă)-nuș* [zj mănușă)-nuș

mănusă:-nuș .. „ , 39mâ/?zisa;-«w«
r ' 40[¿j mănușă)-nuș ' '

3 7 mănușă) -nuș

HARTA DCCCLXI

74 —

68 —
34 znánúsá;-nÚ5

33 mănugk'r,-nugkiur!

36 mănugke)-nugk!*

X 35 mănușă)- nuș

X. 28 mănușă,-nuș
27 mănușăj-nuș

Jf 24 mănușă,-nuș

j( 23 mănugkî; <*u,mănușa)-nuș

32mînă+

31

30 mănugkî) nu

29 snkop,[x]manúgke)-nugk¡

25 manugkî) nu

14

msnurjknij - núgkl * [¡¡mii

19 manuqkju
+

mantia [dfy cînepă)

17 mănugk'r,su

10 manógk')-n¿gkiurí

mănușăj-nuș

12 mănușă dă cînipă; 
, mănuf * S

l> -¿1
9 —

26 —
/ 

22 mănugk[u)-nuqk!

a , , , , ;21 mănugke;-dunk!
20 mănugk/uj -nugk! J

16 7
i

I
i

■4^t
t;. 18 mănușă¡ sxj

A
13 manușă'-nuș

Principalii termeni pentru MĂNUNCHI ^E CÎNEPĂ}

z

O 
o 
(D
O

\M
i

mănușă (de cînepă) ®

mînușă 

mănunchî(u), mănunchi 

mînăfde cînepă)

mănunchifi^

5a.,,znop = 10 mănuș,}.

znopf sarsină) sarșiA = 10 mănâș”.

« a[z]. 73^. 82.9o[jj. 93[l).

9^[z].„Din doi/două mănunchi/ mănun

chiuri se face o năuușf)-Nușr>.

83. [1]„Două mănucuri fac o mănușă ft.

11 mănuijk/u)- nugki

mănugk/u) -núglV

j

núgkl; -nugkiur! 

anugkí)-nugkiur!

Irugkî; Irúgkiur!, mănugk!) -nugkjur!

r] mănunkl; - núgk/url
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G5 cununa

60
61

97
g» cununa

• +

85

M 1 !• * i.i / ~go garsina9} sĂarsm, cununa '-nun
rj ___ / •/ / t +

75
74

t
68

I
/ • ; y

33
31

32

✓
29

/

cîlt

/
i
i
1
V

_ ' ' + -nun

26 “

*

21 Cununăj-iwA

1 *v tiv ; •/ ca/er; cafenie o f

x

72 ‘
77 cununăj-nuh*

/ . «/ / • W . UJ.caier; caierien 7 n O
i .v t •

S 
/'

/
/

4
/

/
/

a t v + păpușa¡ nu

I ** _7Sf P • I _ * v x # gusa da tu ¿or-} gușa

69 [¿¡cunún¡i¡~núh*

67 cunună'-nun 
-nun*

i ** P •< 1 1 ~F25 cununa de tu¿or¡ cunun

91 ! cunună’ -nun * 
¡ t i nun

56 ?,[c] balot

\
V} 

z" 
i 

í/Z

x
x

7/ f^cuârdă di fuiort

70 ^coardă'} cuârdeț
î
l
// 

/ /
/ 
/

M Í v / I73 pgcununa'} -nun

• v 9 67Wnun 
cununa‘}-nun}Kitus'}-l 

r n ! 6/ II57 pgcununa'} -nun

86 cunună}
53 6uiilură}-lur! +

sărsina

fegălurăj [k] molcă

i ii7g cununa'}-nun

28 ligălurăj-lur!^
27 ca^er '} caœrXe

26

stupă} stupi

54 cunună'-nun
55 cununa}-nun^

cununa’} -nunf kt tu

\
■

\

96 
4

jg [JÉ]cunună)-nun*
39 împletitură dă fujór [k]cunună}-nun

40 [¿¡cunună'} -nuri} [r]balot¡ -ISáce*
37 cunună: -nun*

a a /y> 36 papusa'}-pus

W [¿Jltegătură*

1
fO fegătură}-turl

2 1cununa: - nun

1 IIpycununa'} - nun
sârsină} cunună}

g2 ^papusă}-p^}^]cunună}-nuh*

• 1 47 ?} [încunună} -nun

legătură}cunună^
43 cununa^ -nun* 45 cunună ¡-nun *

[¿¡cunună¡-nun*

79 cunună}

PĂPUȘĂ (de fuioare)? pl. „boite de filasse 
[223 6]

—,
I. întrebare indirecta: Cum îi ziceți legăturii pe care o faceți 

din mai multe fuioare} după ce le-ați melițat daracii 
^i pieptănat? Cîte fu ¡oare puneți în ea?

I.35. /b/ cunună [s e fac el ta sapă, [pțpăpușă

nuna.-nun

da cej e legătura din y 50 fidcunună} sarsinăf legătură*
coajă de lei pentru da^ S1 [i^'?

legat vina* -Z
97.[Fuior]drí^períj^ cun¿na,+

38. ÍJÍ¡cunună, ca ki'ca r:, 

la fată.

*0-#$ căiere dă fuubr. 
stupă fe] ce pică din 
fujor. ctlțu felă! dă 

urma. cununa'}~nun*
61. [n] sarsinS} ptna nu-s perijac^L [^cunună, -nunf sârsină' sar sin

^2. tuipr? pasișa, cilț. A 42 cununa¡-nun*
43. fasem o cununa măre, o pjeriiekp.
44^nrlod [se zice la] 2-3 cununi la untoi^\.

48. cununa [se face] du pa ce-s per ¡[¿ce.
43- fu ¿or•} fugare, cînd îj trasă, fasem cunună.

50. M cînd îj pe rija lt cunună, legătură, 
dăprlnde, sȚ^șasă kife.
52.[idpăpușă} dqamne tun-o. dă cîlț să
Jpt t v v/v/ f «r I rase vșlștuca mare.

I f' •
53. cînd o driqlăm. luom cîce -j----------- j—4 —7 -n-------------JQ* 6/ A dXătfQ} rmncu-ce.
63. „Fuiorul a! scurt se face kilus [pi], 
legătură, fuioru lurțq, cunună. o~rr>plăc!m 
^i-i cunună, țî âju se leagă în kitusăn. 

7i.[ji]}JSe împletesc fuioarele unul cîte 
unul, ca cum fas cununa de sapăn. 
7G.„ 0 mănugă melitată sî drîglală se 
cheamă nod? noduri. Din 6-8 noduri 
se face un cîlț»

sar si na e de fuioare nepieptănate, 
iar cununa de fuioare pieptănate gata” 
92 împlacim așa, toate fuioarele} 

i I I V 11 Ticum sa-mplace cică .
ji.La partea a doua a întrebării s-a răspuns cu 

Z-3.23.
2- 4.25.
Bl 19.
3- 6:2^]. 61.
4;l[d-
5-6:14.27'5-6 trugkjur!: 3[l^- 
s-10 mănu9Î:i2.
8.53^.
10:13.23.36.48.52^  ̂0 păpu^ăn.59.63*}Un 
kiluy, o legătură».
10 mănunkt de fuiăre 22.
10-12:4^.10.
10-15: 62.99*}} 0 păpușă». 

. 10-15 legaturi: s.
10-20:

e 72-*3; 30.

72-*5 împărțituri. 20.

0 sariină ».

cunună '} -nun
98 păpușă’} —puș

IV I I 4,cununa'}-nun
gg cunună} -nun

iun fină: -nun
I

93 ^¡cunună'-nun

92 [încunună:-nun*:
I I • 1 V li/gS sarsina ‘}Sf>arsin 

ao [njsarsina; sarsm
1 • ■ ! 1- I sr •90 sarsma; syrsjn^cunună. - nu

- M
\
\\
\

17

1S cunună,

cununăf

g fujUără [pi]

• • + -nun

I t -nun
io legătură}-!

L v 1 1 +cununa '^ -nun

■ tvJ 4urt

22 cunună^ -nun

ia i i + cununa' -nun

cunună de fui are; cunun * • zi ♦ t
16

20

i «/ i t -t"Cununa^ -nun

Ü * •
A’ »-* A' 4-14 fa si ie--sn

12 fegălură}-hjrl*
1.6/ I ‘V ¡ M JLca/err cajerĂe

9 ~

faszo.'aa,

20.;***;/ înkțpe multe»
20-30 : 25. 34^. 91.100.
20-50: 44.
20-80.9$+}0 cunună».

25-30:43.

3O:17.

30-40 :15.

30-60: 6S. 70[i], 8l^țJ. 83^]. 8^. 86^.89^. 
60: o cunună»¥?^.66^l. 63^}} o cu-
nunan. 67*h 3e pun doua la un loc». 
5o~6o: 0 cunună».
60- 70 : 37,
ioo:5o[:n^+flioo de fuioare} circa ickg.} 
sarsină} fegal ura — sȚ^asa k'de. 69\} o 
cunună =■ 10 kitu^ă^ un kiius = 10 fuioare» 
npînă la 100»: ¥6*.rpraclnde cdepinde> 
cft vrea omuP\

_ /
/

/
1
i

h* ?
I 

isQpSpàpi-pûf* 

-puf*

Kv vl 1 v I 1 i 1lega tura¡ - tur»

cîlțt) af^cîtfe) vrg/ ^-2»fr7-29.32.»9.52^ÿ'^. o canti

na”. 57[jTj. 69^. 73/îÿ. 77.79.91.93^. 96.



HARTA 850

ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANAT

ÎNDRUGĂ (ind. prez. 3)(elle) file grossieremenl”
[¿239]

I. întrebare indirecta; Ce ziceți că Fac 
Femeile cu Fusul acela mai mare și 

mai gros cînd torc aga *? (gest).

I.**• f'ăsuc [ijf ras us fel.

.d^oârs^t

^3

\

V2

Mures

a cu druga.

toarse cu druga

65 tXârse?îndrugă

57 toarse cu druga
5 îndruga 

toarce cu druga

60
btârse cu druga *

99 îndrugă

98

97 îndrugă

96

jgă

9^]îndruga

I
I

îndruga

Răspîndirea -Formelor ÎNDRUGA? DRUGHEAZ.A

HARTA DCCCI

\

st,.îndruga /înă. cînepă.

70.^^ Nu torc așa cum se toarce cu 
druga if.

54 Î»^9Î

45 îndruga

Wr¿9Í
86 nd rugă

55 ¡tâ îndruga

răsusșșce

a tftărie

drugheaza 
îndrughea2

• 71

» G 31

53 ¡¿¡îndrugă*
z+.Mnu tnărie? numa4 50 [ip^îndruga^toarse cu druga * fl5 ¡¿¡îndruga
răsuteșce. f 51 îndrugă?[^îndrugăjr^susĂeșce?rpuse

3+.??Cînd îl întorc săJ( ,
lu ri j > 52 ¡2lîndr“tâ

.Q tHorcFilcu druga .
3 47 ^¿¡îndruga*

46 îndrugă

se învîrtă și Fac ațaX 

mai tare? mai groasă^. 
3S.[p]?? Se zice se-ndrhz 
atica”. y 48 îndrugă+

38.[¿¡„Cînd toarce grof! , , ,
X . i r- j sL43 torcl1Jcu druga33. mdrugarn[md.prez^jiy.

^.[¿¡îndrug?-druz fa z], 

*8. îndruga bacăla. 

5o[^.sa. îndruga lîna.

53. [l]îndrugă la zgribĂenL [

ci. nu sg susțșde așa.

44. îndrug la lînă.

^rjîndruga} mdrugaga

81 [i^ îndruga

r. 44
\ Dâprăsuse Flru.MloârsemMcu druga , , .
\*2 toărsemfâcu dróga , druoâfa,Hărse cuJ&'gi*“'

. 'a lînK ♦<> [¿¡toarse cu druga îndruqi

/rX./e

• *

32 tHorcfa]

ârs'e. [*]răsusțsce
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HARTA 851

ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANAT

CRAC  ANE (la rășchitor) „brctrcches (du tncNouil)n
[2244]

I. întrebare indirecta: Cum îi zici ta partea 

rigchitorului care este aga ? (gest: degetul 

arătător și mijlociu în formă de V.) 

(Figura 51a din Chestionar]

65 cHărne
•'^62 crâcu [sg] ri^kitorulu[, [ejcrâcu^rl _

B1 crâcur!;cract[(]craijcnărne;ct!orn+

5» [c] crăcâne, furcă [sg.]

56
55 [lajeras; cracf[»]crăcuiă [sg.]

> , 67 fúrcaísq]
sg cearnă dă ¡a rișkitUon

99 cyarnă; căorn

se crai;crac

97 crășkiț; crâșkița

99 crășkit; crâșkita a3^ț] crăcită [sg.]

I
92 [j¿¡crascita[sg] !• 

j ' Of fiUărnă^Horn

[¿¡crăskit;crâskitÂă i , ,
90 crâscită[șg.]f[i[]coarne 

, t ^3 cuârne, R]excită[Sg]

\ 
\

, m crâșki[Âă[sg] <

86^crașki]ă[sg] * cr^ki^cri^ă

53 crășkit; crașkjă 1 '
1.10.21. N-are nume. ]■ 50 c ra s, [ă] crăci hăf[n]cgarriă; corn 85 [lf[crâșkilă[sg];crășki(

Totul e rîskitHorl”. ■ si cras: crac,[ț]? , 04 ir.r -
rî- -in » J cras: crac,nucrașkita[sq]:craskit3X.[ll spune] furca, ca^ ' '« ? ‘

SzMcrsșk^crașhlș K ^]cri^kiță[sg.] ' ' 1 '

~ ‘ [^crășkit-craskița

79 cyarhife [p!a]

I

să să ține dă să-j.ț 

vuorba n. n.
69.[a]„[crXcanele] se 

numesc crașki(; crjșkițț', 

[crucea] numai crișkită” .1
l j piiâre;-ior

■ \,

52 R^crâșkil; crâșkită

W ?f^cgirne;corn
1 'u i 78 cișkituor!

66 cruse [sg]t[K]cras; crac 1
98 [c]Furcă[sg] , ,

77 căoarne t 7S
66 crasi dă la rîjkităir!;cracf[»]pisâre'f-s6r

44 pisare;-i¿r 76 [¿jrí^kituór'

^]pisgárÁé;-sórfcrácu[sga] 3g crai;crac
39 [e]crâșkiță[sg.]; crăskiț

40 ^cras

37 cras; crac
34 cgârnă;

33

68
corn 

iâmănă[sg]

31 furcă [sg.]; furs

28 furcă [sg]; furs 
¿7 cuârne

24 criscă [sg]

23 furcă [sg]¡furi

X
74 ” x

r7P, vr , 71 Hcruițfsg]
73 furca [sg] -ț '

to [1]crai; crac J
. ♦ 1

/ 
/

69 crășki[;crâșkiță + /

/
J 

✓ 
/ 
/ 
i
I

31

la rășkitnori *

30 coarne

2S furcă[sg]

2S dtirnili răskitnonulutj Cnom

/ 
/

V w tykitXori
(LA RÎȘCHITOR)

cuárñe

22 cH arríe

2q CnárñéjcHorn 

furcă [sg.]; furi

■jg furca [sg]rășkitoriulur, furs

HARTA OCCCLXHI
26 ”

*«

Principalii termeni pentru CRĂCANE

\«e
\ ",©O

/“,O« 
/“O 
A
\ picioare 

coarne (de X, 
f/aj rîșchitor) 

furcă 

picioare 

craci 

cracuri 
crăcane 

creacă 

cracula 
crai că 

craschiță 

era si ti 

albi termeni

/ 
/

/

21 rîțkilXor!*/
/

/ 
/ 

K "/

coarne la rîșkitKori; cțlorn

1
fS cgârhife rîșkitnbnulut

I 
t triereacă[sg.];i 

crisi răskiloriplujjfurca^g.jrăskităn

furca [sg]

cras

90



ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

HARTA 852 BANAT

FOFEZE (LA VÎRTELNIȚĂ), sg. „cheviUettes (da devidoir)’’ 
¡>24*]

I. întrebare indirecta: Ce înfigeți fn capătul 
crucilor la vîrlelnița, în jurul cărora puneți 

tortul ca să-l depanați ?(Fig.saa din Chestionar)

I. i.Ubîcăfâ&să.

'/'*r
/us /a vîrcțniță

X
\
V2?

\

•\

\ 

V/i
/50

X cuñé; cuñ, [njbîcifi [a.Jdă la vírcéñila

brus îs bîte groase j cuñe'^,[1] bîce-bît
r__ /_____Lri-n £

S9,J,...r 1 I ii ¡M ^fusa - fus
bicni[a.]da la vircpnițajbit ,

cují', cuj, [njbîce, bfl, fusă' fus

fusîTi [a.] dă la vírééñita

45 J 77 fusă; fus
[ejbîce d-adunal, bit

60

95

9

5 ^n/óíce, cuie

^^ukilă'^u

^[ejbîce,Mfusă, păruși] cune, cun

97 ti» i cuné' cun

i, fusă, Uemnile alia

67r>» V eQ , rusă59bît[sg.]

56 i.cuj^a

i.hdbîce sau fusă.

n!
ca fusul, ascuțite”. jr

16.32. să pun fusf. £

3o. fusă să baga.

13. patru bice.

bîcă dîr>. fusă

^•fusă, bíce*
5 [c]vírc¿ñ]at[*]cLiñe¡ cuñ *

97cún¿cuñ 
fífñsa,fus

92[^fusa,bîce 

"cúñile^Jdála vírciñit^ 
89[j^bÍce,fúsa + 

8^fs]cúñ¡ri[ajdála Vírcéñila p^fúsf', fus

S4, r nJ!' X £ fúsá-fus
rus ', fus,[¿¡rusa ¡ fus '

^fusăjfus

"fusă',fu6

78 , t*cuñecuñ

soctrc^ -cîrcur!n.

53. U patru fusă.

si. fu șa rupte, 

ss.țlțym adunat cu u 
pe țeava”. [»]„ Cuiul de la mi 

se numește diedal', d^edăță”. 

ss.nește fusă.

s 1. bîce de lemn, [a] fusă cu vfrfu rupt 

[sau] îț fac păruși].

sa.[i] bîce sau fusă.

30. fi]punem fusă îrț pipu lor să nu 

pHă motca.

\ \
ă batrÍñe^ ^[cjfusă

*'*'^bîce,fusă,lĂșrrmet'

socîrc,

*bfa+

‘»>fusífi[a]de ¡a vîrcțnița
3]e]fusă,fuș

[ni cuñe dă femn; cun
n 1 37

?,[e]fñsa

76 cură,cuñ

3 fusă, fus, bîce- bîl

^[n] fusă, fus

68

3^¿a»ifuh
^[n] fu să, fus 

¡cúñílie dî la adunătUăr^e^îjla vír¿elñila¡ cuñ

\ 36. ,w '
\ yX’-k [sjcune', cun

f
'vîrcțmță [sg.],[a]fusă

28fusăJjJS

fcisa- fus

2ít fú să' fus

j. / / 
/ / /

/// 
i i

x*

26

FUSE,CUIE,BÎTE folosite ca FOFEZE [LA VÎRTEL-

fusă, fus

cuñe: cuñ

79bîcă la vîrcțlnijă'

bîce, bit

*9fása, bîce- bîl 

da vîrcilniță,bît

fúsurt,[xjfúsa'fúsu Iu vîrcanița

cuñe: cuñ?!

12 bîce, bít

21 bíce¡bít,fi

HARTA DCCCLIV

□
cuie

bîte 

alt termen 

nu s-a pus întreba

20 api, oice,oiL,Tu^ 
fusă bălrîne, cuñe de femn, bîce

I

\
i
i 

//
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI

CRUCI (la virtelnițĂ); scy. jjjcroisîUons (du dévidoir)

I. Întrebare indirecta: Cum numiți partea de 
la vârtelniță care se rotește cînd depanați? 

(Fig.SJtb din Chestionar.)

I. 57.U vîrtțdila mar' șî vîrcțiiiță mii, pi o

,^3 vfregni^coit

\ ......

^62Vircgnițaf crùsa dă la vircgnițăfs^

eivîrcglniță[sg]j-tglnit+

V

65-

57gijyfrcțriița'i’

a?

67vîrceniiă mari
59vtrcjnta marif crúse [sg]j crus

100 vi rc

56 crû ce[sg]• crue

jüàrda.

ei.facûta din dnàua 

șcîndur! țî vțne pusa 

pa un scaUunuț.

63. cu patru gaUure.

89. tdati-s vîregn iță, 

s-or puș crus-asa. 4S?

I
g^vMçûifa -¿¿¿it [pi]

I
I
/

9f yîrcelnită' -¿élnit[pl]

priita, n^
83 ftjvîrcțlnitkă ¡t

■ 99vircgnița^nu

98 vîrcșniț j -¿gniță

37Vircen/ia-nu

ggvîrcenițj —¿inita

59crùsiïi[a]ale dă la vîrcgnița 
55?,fr]crûsë[sq] Mvîrtiniță A ... ... ... .

87 vircgnița- ~cgniț[pl.J 92^vír¿¿nita¡ nu
asMvîrtyifa nu YÍr¿^.~

ssflvîrcgnif A u Sg^7ÎrcglnițHă

gs^v'ircșniță x ?, [Üjvîr(

g^vîrtéùita^crus^crùsë

8Z vríóénita[plt.])[x]vír¿él¿)ta 
80^vîrcțbiță[sg]

gf^rcgniță[sg] \

79 vîrtgnța[sga]

51 virceniță}^crusjlriițg[sg.]j -sțlnih

52 &crui¿láij¡ -sglnifâ

♦7 â/ce; bît, [tjvîrtenița

I I r 1 l '6 t
96cruse[sg.]'crus '

77 vîrieniț] -cgniță
95 [¿]vîrtgniță[sgjj -¿¿nit

’v
X.

n
75 —

79 —

69 [i] vírenla,

31 —

32 crus- crúse

¿3 crus' cruse

i 
/

crûs

x[c]v>cè^a

XX

[jÿdréve[?]di'vîrcglàita

73 ÿjcrùsë di la vîrcțniță[sg] \
70 [¿j vîrcglâița [sgajf\

i

34 cru¿- cruse

33 cru sa vîrcelnilîfsg.]

30 vîriglniță

2S fgmne de la vîrcelnitătt fgtkl'fetcă t
27 vîrtșniț] —cănită

29 crus; crùsë

68 —

HARTA DCCCLXV

50 vîrițfniță, [¿] vîr cănită

d

crû sa [sg.] da la yîrcgnilăj

94. [ejcrus

9l[]crusa[sg]dă la vfrcgriiță; crus 3s[tijlăce
39 ?r [t] vîrcșniță; nu .

1,0 ^¿jvîrcgrnită^K] crusgrm^ăj nu

37 crus? crû së
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ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

HARTA 854 BANAT

65 fus dă f[er,[K] scănonuț cu butKàra

. , , 99capru¿n
ypiiorue-rjjgă 
axnuț'-nfiuta^ ’

SSpicoru la vîrtirnița■ picHâre

PAT (la vîrtelniță) „piédestal (du dévidioir)”
[¿24-6]

I. întrebare indirecta: Pe ce sta vîrtelniță 

cînd lucrați cu ea e 

( Pig. 52 c din Chestionar.)

I. 3.U gîjgtë scàmnë.

f^capron, -prXane

\
v 62scămnăț d-ai mis *
¥ , mpipprus.-rusa , , . t

6 cu butHâră^nâ^Mscăftunăț S9poPicu[a.],[i]sceXnuți-n^ 98 capr^ -pruănă
\ ^pisordțălpljjscăăonâți-nâță 91cëpri/ÔA--priiiAë

\aX-k A . .a ' S&camn buturii-scàmnëf tălpHinj-pHine

’L SSpicoru la vîrtirnița - picUăre
pTu 54caprézi? -prgànë +

55tâlpă- tălpi, cëprôn^-prUànë m djgdăți~

\ ijr\ bt[l]capryàn,-proàne

  Ï . ............................................. 53 [a] caprôn'-prgànë 
f.Ufjțugruj e un fier Z Wpoplcj popiseră]piiorută[pl]fscămnuț cu bulgara 

care vinë-rt çracànen. •..........................................................................pisH6r--sHâre)[]i]scamn

6.„ un lutuc, un lemn ¿ț 
mai groSj tăiat scurt’ v ( 

are gaurăP 

8. ta nnoi [se pune]pra 

busăm șay pra un scamjă 

io. punem pr-un scamei ..

[care are o gaură

S8.[^lăman ‘tocmai3 caprô-

nuța.l

Jt6.„Cu trei picioare^, 

eș.femn cu tri cras. 

♦ 7. [irjiëra cu tri pis pâre. 

*8.,, capră e un lemn cu tri piSnareP 

^■s.pa bîl bîlu-n scămnuț. 

54-, cu tripișgăre țî sade ios. 

53. popîcu ăla pă care să-rpvîrț.

I. In mod obișnuit, înainte de a chestiona 

pozițiile 22^-22^6 din Chestionar, s-a

mnut i -n

capruóñ)-proăña 
i

93^ÿ căp rUoñ, -próñe 
i

92 /jÿ cSpróñj -prónej
• » • *

88 caprRóñ--pruáñe , 91 fa¡pr ¿fi
m[:¿] cjjpryóñ)-pr£ñe j 

90/z? caproñ' -pronë 
^[]^capr“¿ñ¡ -próñe 

\
\ 

\ \x J . .,+ 5W capră; capre
49 scamnuț, scamn d-a^ mis 6

47 là /pa, tóalp!) [i]capră- caprñ ë *

t • r I I ¡A t !46 crasi[pajda la vircgnil,
48 scamn. c¿pra+ „ „

' 33 caprHon,-pruone
45 capruóñ)-prHéñe +

85 [jl] caprXóñ, -pruáñe

84 [l,^ cgpróñ,-prgñe 

V2,cdprf>on¡ -prône

8 o/ș/ capruóñ■ -pryáñe
81 capryóñ--pruânë 

38caprPôn-,-pruàne 79 căprăonu^jtucùnu
itai‘

75 -
~7” a-aí micucei
a ¡a * *

44 scamn- scámñe 76 scamn¡ scámñe

_ r* ._ , 41 [iQbùsumAë'bùium'i 32 [^] cëprôn,-prRànë+
\ scamnu[a] 39scamn- scámñe 68 —
\ ^fflbâàum'ë cu crácurj, crăcea, -c¿í uCrgc¿Ad[pl]

păom-[e]pH0murî) scamn- scámñe 33crasi[pl^virtglnițr,

3$scamn d~ai mis cu bulnâră

H Á" Wilpăj tălpi
y. 3^[eJ, scamn, busume

i9[*]caprff¿n¡-prX¿ñi
> 27 caprHóñ--pritañe
/ ó .. 3.

f 24 calnon-~lrlañef scamn-
/

74 —

crac
31

29 talpă

scamne

y

n ■X

Rjk 
X.

,, . , 71 [¿¡capruóñ
^pg^gronf-gr¿ne ■ \

70 [igțîgruon-, -grotie 
i 
¡

i 
¡ 

/ /
/ 

/
/
i
i
E
\ ■

69/iț/ caproñ

HARTA DCCCLXVI

•x \

i 
J

/ 
/

/
23 càpra} caprñe

25 scamnj scamnun

/
/ 
/

rscámnu vîrăelnițî 

A 9 *y fifi ¿con,-cdañe
iOsoamn irjgaüuritjscamñé ' /

scámnu Iu vîrcelnită; scámñe

i
11 scamn- scàmnë i

i

15 scamn- scámñe. butuc, -lúá+

! •
bu sum- búsum'i

Răspîndirea termenului CAPR Of], CAPRA 22

17

10 scamn +
^bùsëm, scamn +

lutùc, scaun cu gâ<jură +

t 19 scámnu víriglñil*
Y 18 crasi[pía.]dă la vîrcglniță- crac

16 scamn îrjgănurît

12 căpriori' -prihane

13 căprXon, nu. crăpUon, nu
9 -

26

1253

• căpron

© căproj

Q crăpon

® capra

bùsumj bùsumî, scàmnë [pl.] +

crăcăna l — cañé

86 O

pus din nou întrebarea 

vÎKTELNiră, căulîndu-se apoi sa se 

obțină obiectele si numele acestora 

care corespund întrebărilor 22+1-22+6.

15. țuțuc - vezi -Fia. 52 c, mijloc.
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SE ÎNCÎLCESC (firele) (ind. prez.¿)n(les fils) s’ernbrouiUgnl” 
[¿247]

I. Întrebare indirectă: Cînd nu băgați bine
de seamă ta urzit, ce se întîmplă cu

firele ?

I. *3. /a răskilHorî, să fa se crășkiță.

fodl crâșkițâ*

^șa-gcusesc
65—

60—

59să-tjcilsesc6^?f[R]să-rjctjrcă

57[ji] să-ncîUîsc

56sS-ijcúrca
ggsS-rjCÎliă

99să-rjcîlsf

97să-rjcîlsne

sosă fase crașkițg 
55să-ycurcă [¿]să-ncîlsesc+ 1

„să-tjcîril 
86Sa-rjcîlsă

A , ¿¿¿¡sa-gcílse t
34. [*]nLa Ocna de Fier,C- SOsă-rjcîUăt[x]să fâse râțk]ăffi)să-i]c.ijrcă ¡¿să-ijcîlse

să-ijcîlsesc”. • sisă-rjcurcăifiJsă-rjcilse
35. să fașă ntiod. [*] ¿
crășkiĂă. 'ț x eiix j. l-lx 52fi/să-jjciUă
------ya?;*. , 45ga f.¿¿e crașktța 4 
43. nu pyăcă să să-r]-'-.

cîlse, [numail dacă 

smintim cgregimi} 

n-am sminctl niicîndA _
'■Q x^fbjsa -ncîlsă

\
/a țăsut să fase 

lalurUâne.

^să-rjCÎlsÎ

Wsă-ijcî/sH, [jj să-rjcîlse

tesă-ycîlse

ggsă-rjcîlse

89*

gji^să-ijcilsă

K 
ggsă-ncîlsă 

„să-ijdliă 

78să fac crășkit,[<5] să-ijcîliă 75-

77sS fase crâskiță, să-rjcîtse 75—

să~rjcîHăt ti fac tăt crîfiiță

Sfi]să fiii crimpili, sâ-rjclliț

sfii fac crașciță, să-pcîlse

}sa-rjcilietsi fașă crififțfă
aosă-ijcîlseșc, să-ifiîlsiie, fijsă-nnydă

83să-rjcîlsifi} [¿¡{să fac răsus
I \

să-ijcîlsă, fas [zjcrașkihă
\
\
\

X
x
72^-’X

7tsă’^f

7ofil să-ijcîlse j
i
/
/ 
/ 

ă 
/ 
i

î

i
!
i

\

73să-rjcîlc
76 să-rjcilsej să calamăiesc44/6] s-o-rjcîlslt[perf. C.s]+

Z z, -1- >Lr ggfiJsă-QCÎlsey^acut[pe^c.Z]crașkilă să cr^ă

61. m-am zăHuităJ^î ieu cum îj ¿tse\-. 40^ să-rjcîtșe

e3.lr¿b¡ și ¡Mi. rA >X 37fa':

îr 3653 mcîlse

w —— /J-«
3s[s] să îijcrusiiâxăj să-nHadă, să îijdlsesc'1’ 

eesg-ijcîlii
> 27Sț->jcâlsă

24.să-ijcfliisc

, 23 să-ijcîlsescf am^făcut[perf. c.3] crâskÂe

55. Mn crâ^ki^ăt cînd s-a 

greșit la rășkijâln.

63.trăbă sa strîs.
3isă-ijcîlse *

33 să-rjcîlsesc

69[l¡ să-ijcîlc

31—

32$ă-r)cîlse
30 —

29 să-ijcîlsîsc

25 să-tjcîlse

I
i
I 
/ 

✓

/
/ 

f 
/
/

26—
H să-rjdUi

:fsă-rjcîlse

9~

wsă-rjcîlsesc
8 să-ncîlsesc

să-rjcîlsesc

pus întrebarea

tfsă-rjcîlitsc

îs să-rjcîliesc

HARTA DCCCLXVH

să-rjcîlsesc

Răspândirea formelor SE INCILCESC, SE ÎNCÎLCE. 
SE ÎNCILCIE, SE INCÎLC

X
S «H-
\ se Mk
\*v

/•*

/
/

/
K— /

i
i
i
I

j. a ,
tfi^să-rjcurcă

isc

O 
CD 
© 
O 
+

se încîlcesc 
se încîlce 
se tncîlcie 

se încîlc 
albi termeni 

nu s-a
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HARTA 858 BANAT

MUIE RUS CĂ „pièce pour fixer le cylindre de la toile” 
[¿•M

I. întrebare indirectă: Dar la aceea lata, 

cu găuri, care se bagă în jug (jugul,jug^o 

moy ele.), cum fi ziceți? (Vezi Fig.s+b 

din Chestionar.)

i

9 +

svfejscîndură cu gaUuri 

dă la jugul
țșSurJ.âuă-, -Ățfă

99sun

^[ejsureàla

^•jsuriâlăj -rjefă

9B¿UrlÍS

șdd] seîndur!ța• rv 
55SCÎndurita[a]DÙ[clsc ‘indura cu butnorîMscîpdurlka Iu zuqùt 

’ „zuoarlțăj~ J 7
Sb[]]?,[e] sunél,[*] suraică

53 scîndurițăj ru,[v]j>âpă
I. s-iar ‘toE fuse! [îi zice]. Ș scîndurițăj nu

zs. ¿ia să spună !a u Iod' 51 scîndurițăj ruf [n]?
noi îi spunem cizaică. %
/ . . <T 52^1 scmdunta

e9.IJLcu buton, baz cu>d seîndurița dă la sul+ 

țî opresc. n. >.1 ?t [ij scîndurițăj nu
55.[*]m-am zo^iaț i>6 seîndurița dă la zucjl^rj scînd^rițâ

[cum îi spunel. se polcajî ^scîndurițăjnuf scînduriț[pl] ¿urăriță

62. seîndurița cuJuggg£ scî„durița[a]j -rit *» scîndurițăj ~;[*]scîndurÂe7e[pl.]

66. cu butuorl țî cui. ~ 7

67. ,, Se pune o vergea si 

se leagă cu o ață».

as fjflanița cu ion.

HLzjxJ. 15. Vezi h. anterioară.

■f [t! ç

•ie la u loci' 
î

n&)zurlța[a]

88
, . «v SiMsurădță

%3[z]zuganța 9osuréjci.[jÿst
, s uz ri, . psurarlîă, 

Bszugar/țaj^pgzuggnțg ' '

Bl[l][e]zugărlță

i\Xiu9ÍritÍ
19 zugărița [a.]

Mpțjsur

75 “

%
A * ^-scîndureâuaj - rifle
\

Í'

¡^surisayă-, -sgfă

..Msurlcă-rls.Msurișăuăj-șale u

39scinduritaj -nț
^[n] scîndureâyăj-rțle

lliindeicăj -dejs

76 surarița

68
34 ?, [njcindçjca, - deis 

33?

HARTA DCCCLXX

36 ?,[e]încir/gâică

35?,[*]cindțjcâ

f

J

t
\ îs ¿Fzijca¡ -zaji

\

■n
13 scîndurițăj -rîț

9 ~

32?

28 clzaicăj -zgjs
2 7 scînduriauă

24 zugjzugur!

âȘă cu găyurî

ffitjspăiifâ-cfyí[?], faajamța

I
i

91 pîrpărîță

ig^urgrița
\
. \
\

X
X, V

7i Hgațpqrl

l

i 
!
i
/

!
/ 
/
/

f
[
i
I
V

74 ""
73 [rijgăuurări

70 [1] sur

69 [ir] su rari

31 -

30 sur la războj

29 masă -rjgăyur! ta

25 surar!

y

Principalii termeni pentru MU!ERUȘCr\

yccîzâjcă

& ■Fusel'*'

a*/ +

23 cizâjcă +

19 cizaică

12 spi¿áda

1 I
I 
ț

©

+
găurar 
alți termeni

scinduri ță

\ (delaJ^t

Z*JJ i .*• .
Vs

scmdureaua \ w/ 3 
seîndura , 
(cu bucori etc.)
ciur 
durar 
durai 
dureată 
durití 
durilă 
dunei 
ciureeuă 
ci urai ci 
durați 
ciur ir iță 
duriaeauă 
ciuraloare 
ciurenițâ 
tnlingdci 
spetează 
spătează 
spetează. 
Vu gaun

22 baba [a]

tobaba

\
\
I
I
/ 

/ 
/

/
/
/

/
• i. » /21 ¿urajea /

/
/

/

26 “

yçbàba

. moș6 /

h specà<]a,-cëd

rată
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LEMNUȘ (la suveica) „pièce b travers laquelle on passe la canette (dans la navette)”

I. Întrebare indirectă : Cum fi zici la acela 
de la mijlocul suveiciif care trece prin 

¡eavă?

H. i.pr]„E o sîrmă”.

Lyfc suritl;-sțrofta]

65 ?f[6]bîtu ăla

5g Áine!; ñinpe

53 [ji] surie!; -itfă

67 suriei, den[ù$
59 cunili dă la suvțjpă, cună; nu

57 {uj suriei; - iife

56 surcel: -cei

29. ac lung, un trUot 

*o sîrma’.

46. SU

67. fa] bată-! ngrocu. 

£♦. bata-! plgaja.

67. surse!, dă lemn,

ÇlSüfy, daj^er. *
88.„Nu se foloseste'^'^yt 

lemnul”.

ioo.„on drUot iăva, sau 

un cui”.

49 surie!; -sçle
suveica în traga. Í

\
'*• « surie!; -ițfe

OL

**1
sfirsel;-sfftă

xbît; bîce

bîb; bîce

»

97 fuscël;

i
93{^bft; bîce

I
I

9i fus; fùsă

90 bîl,[njcun;cună
83 sursei, [¿¡fuj£ăl;-căi>

, 56 suriei; - sălurl *
55 bîtu dă la săveică. büac; a să >

, 87 surse!;-sjfe
86 [¿] sursel;-ițle

85 [¿jfușcă!,-căi

94, a • - - -, • ■
fuscel cu [avă, fustei,[]Qbît; bîcë, suriăl; -ițtf

80 [jl] sursit;-s^îe

78 sursă!;-¿{pi

, 77 {¿¡suriei; -ișfe
45 suriei la suvșjcă; surspă

51 suriei; -sii^]?

52 [i] suriei; - ijfe

47 fûsu suvlșjii,fi]surie!;-ijfe* 

, 46 suriél;-iéi+
48 suriei; -iii

[ij Surte!; - sçtë

76 suriei

9 , 3$ (¿) sursit;—tefe
39 scírsel;-sé¡, [k] sursă!;- spe

„ J« îh ^fuscel
37 sfîrsel;-se^ 1

32 [¿1 bîl; bice

as dr^od,ac+
89 ^btt;bîie

bîl; bice

81 [i] sursei;-ițfe
79 surie!

\\ 
\X

72
75 —

74 ~

68 —

7, [ij surcel
73 [ji] suriei; -sțfe

70 sursei;-¿¿i i

/ / 
/

/
!

/ 
/ 

/
I
I

33 bîtu[a]dî la [avă
31 —

32 sfîrsel, -săi
30 suriei; -s¿¡

29 ac, lrXot+

25 inimuscă

26 —
« sftrse!

Termeni pentru LEMNUȘ (L A SUVEICA}

14 sffrie!

15 sursei

HARTA
/

/
/

22 inimuscă

20 inimuscă 

inimuscă; -mușc

69 [¿¡sursei; -sțFț

dentui-O

36 bîtu dă la suveică, [k]sfîrsel; - sjpë 

?,[*] sfîsel; -ielÂe

2t sfîrsel'f-sii
27 sfîrsel

24 sfîrsel

23 fuidl;-ie¿f[K]sfîrsel;-se^

21 ¡Aimușcă / 

/
/

« -/
n sfîrsel; -ițN, [im] sfuriel; -se¡

i
i
ț 
| +

<>

bîtiyor 

inimujtâ 

surul 
sfurftel 
fucel . 

sftce!

drot

ac 
fuste!

/ srîrcel

btcițHor; -șyire

inimtqci;-muțc
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HARTA 860 BANAT

TINDECHE, pl. „lemplet” . 
[2267]

I. întrebare indirecta: Cum îi ziceți la bucata 

de fler sau de lemn, cu niște dinți la capele, 

cu care tntindeți pînza Ungi rost, ca să 

puteți țese bine ? (fig. 55 din Chestionar.)

60 —

•4
dă pîză' fiară

„ * i f ^r[e] specâ^
^[ejz/mțjzîmța* r

Mures

99oo, furklță

98 ?

97 bîl; bîce

sscolțârl',-țâre

jr**
\ í v

X
X\ 

t Zi<<•/ 4 ' —c
strîggău sofffilfr dăpîn]ă, f^r^e, [*]grÂțbfiță

n!nrpr¡ ■

J I
I. 11. ca să nu să slrîi 

spăla.

30. [al ¿inșlâjcă

38- ft/o lăclșcă dă lăcdt 

cu dSățjă cuñe să nu.

să zgfrcască.

♦< îcizem pîntja, cu ginlj

♦3. dXăqă pare... — 

gințuri. 

e+.núma la bumbac.

39[c]sclențuș;-țușă

scchygă, Cfz 
SSzîmț-, nu, [1] ?,[*][£.] specââă*

86 jj] furcă, furktț

53 gi nțâri; -țâri,ă+

51 gințării^fH?

i
93#<~ 

t

49 zîmț' nu *

.— ,«r .» 
iUÎ!. dl / ¡¿.¡/inluri^

\
\4Vn^r,7^ 

n-am mai bas lucrai cu ipi număr. 

la urdălică, bumbac îmjfumbăc. * is^ 
55.„lmi vine pe limbă numa nu-l 

nimer acuma bas".

S8. țîhă dirept, încfze ptza.

se. 66. dă fier.

67. la pînglă subțire.

81. [^verdț[ cu năslăvilndrl, cînd am 
rost?! pîntjla.

82. „ oprAeg' oprițze o bucată de lemn, 

băgată în sulul de dinainte', de ea este 

legală o bucală de pînză destrămată, de 

care se leagă firele urzelii cînd se 

pornește pînzan.

89. [jl]„ Se poale pune orice băl”.

90. ̂ cîn porm'm o prîndim cu opreg 

șî cu dgUă bîce.

100. âlțî fagă cu ață.

♦9. dîrpfier, áre ginț.

53. gințârî, cumă j-am șlîs, 

n-am mai bas lucrat cu iei

48 gințar!, nu

^[l]furk!țf' nu

l 7 H~,H-țbrĂă

^gințâr!' -țâre

77 compás;-păsa
*5 ?,l*]gint,¿rí>~

44 gințâr!--țâre +

. • 41 [¿jd¡mbárí;-bárÁe + 38
' 39gințâri;-țâră

Qfl[e]cimbár!; -bărke
WK ”9

ii. 3sfiéru dă pîdă

X-K „ ?
\ 
z 

fj 

Í
'Sj. 18 furkllă: nu

X
ZV 13 cTzâică; -zăis

9 -

ei năstgviluori,-luirle 92 [z][c]navadi tHor!,^<] bît di nastavlt,

. -°°+ • L

83 sucurâș, fușie),p^ șîndUăj - di f

\

\
X

89#?+
85 ?, verzeuă 90[l$<

84 verdțuăt[lijverz[, -ițfe 

82<x>*

țy [z]verdi>i'

79 ?,oo

80#?

78 furkiță, nu

[rijlăclșcă *

34?

28?
27?

76 \nerza

33?

32?

24 mîță', nu

23 bîl dă strîs, fuselu [a] dî la pîndă

19 virzâuă' -zeîe

, 10 fjpr
ieru[a.]dî la ptndăjfAțra

75 -

17

\_
72 -*-sx 

X.

71 
, verzá¿>3\

70 [namilă, nu 1
i 
i 
i 

69[iJărjgiță,uggiț !

/
/ 

/ 
/ 
/

30 ?* !
■

29 rH¿ta[a]gințată de la súlu dină^nâe \ 

j 
i 

/
/ 

/ 
/ 
/ 
/

/ 
’ /

„:u , 21 fier de pus/la pîndă
ZOtÂșruș n /

t t t /
ns:-rușa />’ ' 16 -/

1 ț
11 făeră [pl]da pîndă + /

/
15 ’nf[P^l dă pîndă

'țlpHj

68 —

74 —

73 [j^verdț

31

25 fjeruș-, -rușă

6 f)eru[a]dă pîndă
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r

LATUNOI;pl. nlct£u.ne dans la toile (par ruptare d'un fii de la chcâne)n
[¿269]

I. Întrebare indirectă: Cum îi ziceți la 
acela care se face în pînză cînd se 
rupe un fir din urzeală si femeia 
țese mgi^epartef fără sa pună alt

:?^călâre;[6]lăturXon')
\..

/¿rt/ro/

V^c-,

V

ii 56gmlele calulu^-gm^î câidor
\
\

X 53 ^¡ăturon'
fir în loc? f 50 lăturăonj-răâne^ luturofj-r°âne

I rămas cîha carafa. si lăturuon - rufpLj?
17.Celelalte merg surogf
22.ăo rămas locu scirb* __ *</2 /<i 7 rj-,ivi / »»r »t r ■» » ^^¿¡^latpron:-roâne------- -j-------------7-—=r calare--lari}[6]laturoane[pl.JjMgmti calului^- 1 n
28.l^ȚrM_țarb. J-, WIStuM,^,tllituMfroi/,e

¡: ^gățjți «?ț
_ gtnce golj laturfton’ —rH&ne

Un o d: nnp dur!n. X ,u, , > ,^izi-..^u''. ^u!jlu
laturonj-roane 95lăturuonmane

2£. «£i 44 lăturnifiș-răâfie 7e
la firele^ lăturon;-roâfie naixi. '' 1 1

¿2 iul •• 4ri<» } n m bâlaturon;-roanelacuron:-roane «>/rx. ' ui'u 'c. 7 n 39 laturăon -rXane

Icf^T’-L^ 37 căra re j-răr!

y. 36 lăturnorr-rnâne

\ 

X

23 zgîrsălj-seii

60-

65 trîmbihă

57 latura ¿ñj - rga fie

29. H . -n—j
3‘f’-M)jla Ocna de fler, 
năod' nttodur'in.
9-0. [njtuturon, cînd 
mijrze doyă la îjJoc. *îc 
is^gcrașkița se zice la firelek 
în cî!ci te nap oi Za su!n. 
69.f?âiaJcălare. [61 lăturgâne, 
cînd îz^doauă fire intr-un cozii 
BB.ăfJjj ¡ăturuin. ctnd îs două fire 
în hr-un qince dă spală".
57.Mîi Știrb, fipsășc-q fir, lăturuon } 
dnauă fire într-un iț.

lătură o fi e firul care desparte 
o bucată de pînza de alta? firul gros

67 laturou -rnăne

97 lăluruanef zv

i, ¡19 lăturuon 
ane+ ! L ><98 lăturuon59 lăturuon: - rnânefi J

+
58 lăturăoi: -rnănefif

55[Tjjillăturnonj[x] -răânăjfiL} călare

86 ^lăturuon--rgâne
-roiñe

Ij^&tlplyronej zv 
{

S3 [pțjlăturgnej -ron

ruj latur!loñj-ruañe + 

șjăturuonj-ruâne 

90 ră ri^ăj [n] laturifáñe +

95 —

96¡aturit¿n--ruafe 
cglariéj -lărlj [6] la turón? - rgáñe

87 lăturuofj-rgáñe ^cSlaonj

r ■■ 88 ¡ituraón? - rămâne
. ga ¡aturiñi-riñe

85^lăturăănăj-răofi <

, ^rița? lăturoane-j-r^fi^lălur^^pig-i-

81 ^laturăonj - roñe
79 láturü¿ñ+

80fk]lălur“âne'? nj

78 lăturuon- -ruine

77 lăturilor):-ruoână
1 I u / n 75 -

74 -

lăturuâne j zvz

68 —

33 gtemnotooj-tnăse

. 32
35 ?fMlăhurtlbnj-răâfie

TtlXoc gHol1-
27 car arfe

26 laturnoñj cu

25?+

\ 
y

X

Xh72
y

¡i 11 w [¿] lăturuâne& [z] lăturgne? - ron 71 \
7» tj] lăturuâne j-nuóñ 

I
j 
/

- /
/ / /

7 
. / 
/

7
i
I

%

69^ lăturoăne'ru

31-

38?

25 nnodj nnódurí

s
\

I
I
/ 

/
✓

19?
HARTA DCCCLXXI1

R&spîndirea formelor pentru LATUNOI

14 paostrurjgă- -strui

12 nnod

lăturoi (n.)
Iuhu roi (nj 
lăturoi (m.) 
laturoaie (f.) 
alte răspunsuri

26 —

21 —

/
/

/
/

X 13 naodjnnodur!
9 -

17
16

io carafe*

care desparte pînza sada csuățff^. 
ginți caluluis= dacă dui două fir 
și nu năvădeșc bine". t 
65. mjjre calare, ¿re p?za trîmbița. 
ȘL.Pîn ¿tfȘ. yjdn spet*, mijre 
narba - mpiedicată.

f I • 167.pășcă ¡apa pîm joîntfă. pâșcf îm - 
pedecâlă, c-o făcut ¡aturbi.
79.dacă bagă două fîre-ntr-u jj. 
atus sa fise lăturPon.
82.ff rărită se face cînd se rupe firul. 
lăturgiAa cînd se strînge mai tare 
pînza într-o parte- partea unde-i 
mai slabă) mai rar tesuta este 
lătur gin a n.
OB-.hds-o c^rjjn'K cînd se face pe 
mijlocul pînzeij și laturonT la 
margine".

ti cgrárij^-rar!

/
/ 

/
/

/
✓

yăf.9o.[i]să fase IgturXáne.
dlnoñ se face cîn/iu ryosteg _b'iñe\ 

țî spre [pestei dțyă fire o tri".



ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 862

VAL (de pînză); pl. „pièce (de toile enroulé)" 
[¿277]

I. întrebare indirecta: După ce termini de
țesut, ce zici că faci cu pînza cînd

o strîngi ?

I. ff. o trîmbuj. o fac ă sul.

55 val; valuri

49 su/ffxjval; valuri *

95“
s^val; valuri

>62 sul,[k] val 
V.

5t,rol; roluri
M i . ' ■

87 trîmbîă; trîmbĂe +
u'ini¡r!

si fu]val; văluri

88 trîmbĂă; trîmbîă

I, trîmbă; trîmbĂ

Mures

99/al; văluri1'

98

ș-jtrîmba, trîmbe *

96?*

18. îl totorozăsc. 3 50/r,^ val; văluri+

22. va! de pînt)ă. .

35. fuit] o trîmbăz.

97...trîmbă e după cel 

am nălbit-o». K.
12. o - mpătoram.

13. o ras tic pră CI jĂemn^
îs.„ o făsăm rilolf iar / Su/. ^/urii- 

dupa ce e înalblla. o 
facem trîmbă pră llemn^lr.^

, ,41«
\42 rol; rga re, sul '

ia. o-rp vă Iu], o stnz grămada, k 
so.iOjon va! dă pîn)a.

52 fd]0~m vplufesCj o fac urnyjflgtubí

69. fu] trîmbă o făsăm după 

s-orpîrlujlm.

70. [a]o-mpătur numa-șț.

7a. o făsăm sul, o trîmbjăd- 

82. fa] trîmba cînd nălbim pîntja

o făslm vălătuc: -tuse.

85. [Éfj trîmba. după ce se înălbește”

Principalii termeni pentru VAL (DE Pl NZĂ)

17

8 sul" stiluri

trîmbită; trîmbit

n sulf suluri *

15 st//,- sùfè, M sul tir!

i
I; suluri

26 “•

22 va/,- valuri * 

ntul-.siluri nSul’a

sul: stiluri

HARTA DCCCLXXIII

r!

(D vălătuc 
sul 
trîmbă

Sifc^val; văluri dă pfză

*^vig; vigurif trîmbă; trîmbĂe
53 fi^val; valuri t ^fn] val ¡văluri

es sul; suluri,' • ‘ -

51 val; vălurl,[a]sul eJf>*l trîmbă'; trîmbĂe

5ivălătuc;-hise+ i , u '
* ‘ 7 ^Ji] trîmbă¡IrîmbĂf

k3vig;vigurifsul;sulurl,[i]rol;rălurl ^trîmbă; IrtmbĂe,

. • i Ă lu l Ă ostrimbă; trîmbĂe 79 sul.trîmbă *
¡*6 sul vig trimba -trtmbe e

s^rHol; rHoluri.trrmbă+ ,1 .1
u tnmbB) tnmbi

45 sul, vig; viguri da pîndă

44 trîmbă 76v'gjv'3ur'

[O}sul; suluri [a]val; valuri
•1* sul,[x]o fac t^nbă

A 0 sul; suluri
t

Zisul; suluri, trî mba?

75 -
74 —

68 “
sul, trîmbă

S3 trîmbă; trîmbĂe
31

36 v'3i v,3ur!

suluri, fn-Ojtrîmba +

28 sutj[K] trîmbă; trîmbi

27 val; văluri

2â tHotorîgă; -rîz

23 trîmbă; trîmbi

19 totorîgă, - rùz

¡ga; —rtz

\tdnolorîgă,-rîi

12 st//y suluri

Zidul, dtilurl

x

f
«J

'Sș. ystoiorîqă:
?>

J) ystăotărîgă’-rtz

9

86. [¿¡ff trîmbă = pînză îndoita, 

după albire n. fpfval: valuri = la 

făcută la mașină

87. o fai trîmbnă.

9».[O]., val, după ce o-nălbiesc”.

97. o fac trîmbă.

98. o fac val.

99.100. Ho fas val.

ilurl, val; valuri *

i
zzfOJval; valuri

j
I

91M ^/ur/

3q[i,tl] va!¡văluri i
i 83^,jÿval; văluri, fa]vig' viguri 

val; valuri, vălătuc, -tuée
\ 
\ 
\ X.

ar

73^ trîmbă, trîmbe

Wifz] sul, trîmbă

i 
i 
Í

30 sul dăpîndă

29 vălus’f-lugă

25 sul; suluri
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y ¿ i i 
^mizări; -zare

MINZĂRI, sa. „brebis laitieres”
[2294J

I întrebare indirectă: Cum numit! cu un 

cuvin! toate oile care au lapte"?

I 14.„ Cel• fără lapte, stărpăturj^.

ai.„Ce!e fără lapte îs stă rpături, oj stgrpie”.

\

Vs

351. aplecalnorl[șinl]dupae, somulzarl; -zara,^mulzarl--<^a> 

ie să ia mieii. v
so.Udă ta a mjetj tâiă[sA].

52 -Măta_dă_la^țbiu[spM g mîdări, mu!dări; - dâră

mu/gari. k,
54. ășca [ardelenii], mulzark

53.[Se zice]!a HoiUi mul- 
qătăâre. Jt
-------! 'L 43

61. stgrpile, nUiciâile,'^,
t t \

70. /][],, mătris sînt cele cu

■ 1 >t mame mi

zâră,uâ[e[sg.] cu ¡apee

95'

60“
61 mizări; -zară *

mizări;-zârAe , ^mulgăărl;-gârle

96“

65 mtzarl

mulgăteâre

„ ¿. t ■ mujgătgâre +
ssmîdări;-darÂe,[ii} mulgătnăre;nu, [(bjmínférí; - ¡¡/are 

87 "
86 —

• ^[¿¡apTecălor!;-loâre
, l*™ . , 85 “
51 (ujapfecători; -tnăre, mulgăloâre; nu

52¡llapfecal¿rl; -loare

47 [íjaplecalórl;—toare

t 46 o/ mame
48 mulzăr!; -zare

45 Afy' fă tată aremuznăr’: -zara

â/e tînare.

plecălnOri, cete cărora li s-a \^0â cu lâpce,[6]mulzări 

vîndul mieluln. Aj
77. u sopor dă Uoi cu lâpce, soporur>^r.L i.x

34

cu sterpe.

73. „Ciobanii din Ardeal, venili la colectiv, 

le zic mîncuărjn.

aa.U,ț aplecaiuorl sînt cele care nu mai
• inau miel .

44 mulzăr!; -zâră

^Hoi mame,[6]mizări,[kJmulzăr!;-zárñe t

40mulgăloâre; nu

37nri ukjari

36 mulgăteăre,plecălnâr!-,-lnare

35 «o/‘ cu lâpce,aplecălllori +

Termeni pentru MlNZAR!

oi fălăloâre. oi cu lâpce

25 mălrîs; -trlcă

HARTA DCCCLXXV

'o^ cu lâpce, Hoi fălălgâre

<*3 <H> 

mimări \ ,
\ *

mulzări

muzări

muriri

O 
© 
(D 
©
(P mătrigte 

(ajplecători 

oi cu lapte 
(oi) mulgătoare 
oi bune de lapte 
oi fătătoare 
oi mame 
oile ale mari 
oilefaldtslînă

S3 @
* ©©

N*> ’• O© 
Vs,©

/ 
fxT 23

©
9
9
9 
© 
o 
e 
©

I
93 T 

î 
ou lâoiă

91 tyóifefajd! stînăr
90“ «. / . | ,

^aplecălori; -tgr'e N mîdăr!, aplețăteori;- tgre,[^mîndîari[plt.]-

88 -
89 -

90“

Ziuoil'^ăfe mari
M^aplecatNorl;- luare

MfflXoi
78 ^[ajculapc^e

X
Vcu lâpce

79 uoi cu ¡apee r

noi cu lâpce, “o; mulgătnârej^ _

n°î> mulgători

74 ~
73 ^mălrls;-lrică 71 

ța] măiris;-trtcă, plecălnârl;

68 “
aplecă tori',-tgâre

33 mătrisce,-triaca
31

69 -

32nOi cu lâpce; ¡faje cu lâpce
30 mălrt's; -Ir! că 

2%Poiculáp¿¡ ntfoi cu, lâpce
27no/' cu lapcé,[v]malris;-t7-ică

24 mătr!s;-lr!că

23 Afo/ bune dă lâpce; ăajfi bună dă lâpce

19 oi cu lâpce; uâie cu ¡apee

oî cu lâpce ;tlâie cu lâpce

26 i /, z
22 Ă/oj; «Vâ/e /

21 Ho^fataluâr^ 

2Woi falălnâre:nâie fătălăăre / " / * , 
yj oi cu lâpce- uâie cu lâpce

16 7 
n Uoi cu lâpce- uâie cu lâfpcă

no[ cu lâpce-, uâie cu lâpce !
8 cu lâpce; Păie cu*lâpce 15 ¿'o/z/te [a] cu lâpcț; uâie cu lâpce

I 
oi cu lâpce; oâie cu lâpce

oi mulgătgâre

yo¡ cu lâpce; uâie cu lâpce
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CUM CHEMI OAIA.? ^Commeni fjaîtes-vous s’approcher le brebis?”
[2300]

T întrebare indirecta.
I. mieii te chearrui br*r!n

Z7.^Sau după nume71.
30.^ Cu boabe în mîna77.

\ 65- ^N^Jiurej

62 — aA_ f f f 99 ¿¿cule, nu, nu •w'® \
\ * £_ ¿- b- hiptujptu piu \

SiP**7 S9PU}PU1PU 98- V

\ 31^ptUfnujnu * f *\ 97- 5 V—

Vck - **pMub~t~ + 9fi_ j
\ sțb*u}bfă t 93 Y
X f ț WPpitâutâ î
\ „_ „flg? i

\ f siBiiiiti

jr f tt[ă}puJ~fr'/ Uije 89 —
3C,.,jSuqule.ru, cheme 50bțu^pu'^nu ? 85 - 90~
mielul77. 2 b3L^J ■
”•.„Fluier(pe apari nHptuj.,"," ”P*ui \

din gura) ca la cai 4 „ța,țu,țu ' ,0® ' r j<, "\
si fac semn cu mlL U Sf^l a ui a ui i

ridicaba sa-i dau mdk * ti b*jbîr}bîr *tr *9 r x
melefbffimbe grăunț^. f ^P ufoP uk fcuca? pistruia? viit^ viii 75— X.^

9ara, bp.lș- / ^^u^nujnu 45- 7*- x\

“■¿“i J^alfmielu^\ f f 73 fâpt. \

M...5I/C. ¿/r,zy,zx/ X *pLuîi P^f P™!, “¿/¿J 76 “ 70 [^¡Pf 1

chem mielul la oaie 41 (izjbrj^.nuf miâlă 3Zclba}^jCÎ^a laitej bddălâje)^cl^ă.jnurj^;Pată)nuJnuf j
so.^ș^fruj^[chem]pajni)eț\^pf.u^rJi:uit+ 39^o/ja+ 68- /
57. ̂ ¿ipcu, nuf ru? pă nume: slvaț.. *°[n]sucul'e;^t nu - 3^°/,'^^ oută 69 “ /

y^ceya? pâra. 3^uscă}cico 33 PoÂl^aj HoJdtfa !

58. uăcșa , uakisa. \ /
“\ Kk,Uoi!ta+ , , /

\.yxK . ' i, 2

iikjHoilb , sogaie^b^oakesaț
7Ș1 ^tfokiLUoAît u -L> u -l< X /*x

Y, 28 " ,/ , (11Z, 29 nojtța. Hoita \
\ ti XojplatXoi!ța+ njJ \

3itlboiităjnoi>lbăfnuiilț1ouiitJbtr?bîrfbf-Fr't'i y
f- 25 pcruuu /

23 br*> /

i 26 — /
\ 19 brfb* /
\tabee a utii,bfr,btr ,/ ,,
^,K>S , u abt.ksr 2\ tub sa oakf^a tutu pss J

14«^$ lob^c^jbirca bucalija/pft

12 noita, noita 17 — • /

/ -^r \3b-p i
9 ~ 11 P^Cu “âie 1

----. al u al wMojt.nOib A !• i 
S cică, Cfcă, etca 15 preu ya# «

\\7 _ brr “°n^a
r P^Vk1}) PtrVkț

\\ 4 vQ b*ff

107
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CUM ALUNGI OAIA ? ib/nmen/ repoussez-vouz un mouton*? n
[2301]

I. întrebare indirectă.

I »âfecîâ-
6. o mîn.

12. o mîn

55 fti,HfT#je

b iaj b ja ^¿jc} b ja

bja}bja Ha^fbja

.i*

30 dû-ce oâjef dû-ce

t+

53 fâbîr

51 fijjcT haf tTha

32

2f sîcjdu-ée fa hevoiafbîr

48 țTfnufnu

f

» 5/s

39 b^jñe
tf0 zTsftî d-ailja

61 ¿7 răciră Xàje

56 h¿jda +

«♦ /çm

m, s!ni iimțif. i * ff-to
>>.&„ țl fluier”. K ”

39.nhTjt^t să se oprească^

4-3. o mîn.
^„tui>Li£i!s,siiă/ „ttiAe+ 

jț. țî te mg zic alții”.

4 s.aj uzbis în mina gî daju 
*O-Mn2>jfl* rnu!sn.fâîj maj 
day cît-um Jiisir. A
52. o gorgin. \

54. cu cațălu númafo alung], 

ss.b^o alung.
66. Fluier”.

sr.fnUjjbîr !a ușăr la strunga0.
58. nQ gHorgHon.
n. [ti]„Fluieri”.

71.púcsar ‘un cățel mai mic*. 

•i.n 0 5ugonr[adică]o alung”.

bșAi d-aii

75 he uàje-neo!ó

26» M
n țîc,țîc

12 hajda + 
hajda hai dă. si. s!f si

ii
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BOTEI, pi. „petit troupeau de brebis” 
[2304]

I. întrebare indirectă: Cum ziceți la 1 o-26 de 

oi strtnse la un loc

lL.ai.„Pînă la 50-100 de oin.

51. fâuțkjdăljiu [grei oj mai pu(înăiao-sol.

^^ioporil^rțle

\

A V

55 coporil’-rele

\

73.[1J„ 20-25 de oin. C !

73.„ Oricîte oi ăr Ei e 

șppnpr_dă_uoi1J.

s7.„Pînă ¡a 30 de oi9

9S.^2)e ao de oi^. Kk 
\ ...

_Z 48 sopor mic: sopttârAe .
' 7.7 șopftor

X^.^țdrmă mlcăjlKjtoporî mic, 45 s'°^r ^^'re rw/J

^Aoporlcăj -rîs

--Ky 44 s’bpprel rriai mic

<42 ^[l]soporelj-r^e u _ ^Jopttor-
\doporlcă dă Hoi -toporiăe 39 ^rrr>^ mica 

r »'S.Rr 1 • ,u ...

!<W>Xr.Z‘‘X

65 sopor- -pxăre

60 -

57 [nj soporică,-na

59 ?
, , ui }9soporut dă H5i

57 sopor-,-pitiră ’ "
98 [cjsopitoritil mic

ii t u + 95-97 sopor mic - -pora

’ 96 —

61 sopor' - pitara

58 sopor mic- sopUară mis

9itturmă mică
55 80/Porá?,*-rá^a,^sopor mic- sopitire

87
86 -

53 [ijsopor- -poárÁe
50 soporíca-,-r¡s, [kJ sopitor, [kJ sopo rica- -rîse

5i [ujclățău dă /toi- clătăje

52 /ÍJ sopor■ -poáreîl 1 r i f ' “ "
49 sopor--poare, [kJ soponcaj -ris 

[¿¡sopor mic, sopear¡e

46 soporiél--riete
I ul S ' *

85 —

78

i
93 V-

I

92 [sjlurmă, turme j

91 I sopuór- -puără

i
83 copör, [¿¡¿oportet--rt^le

88 — 
89 -

90 —

84 l^sopor-,-porie

82 sopor mai, mic-, sopara

80 [e]sopor- -poră

(¿¡soporâș dă Ho[j ¿oporisă K

sopor--puárÁe 79 ¿opitor dă uo[+

75 —
74 —

76 bîrc-, birouri, sopUorel mic 

,-pitiră, (sj?

40[uj ¿oporlcăj -rîse

37sopor¿!- - rete
34

68 -
soporél- -rțte

33 ¿nopor-, SnopUără

X
V
72

HARTA DCCCLXXVIll

73 soporñél mic- sopor[éte+\^

70 soporel'-rati
i
f 
f 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
f 
/ 
/ 
i 
\

69 —

31 _
36 sopor mic' sopftâră

35 sopüorj -pitara

28 sopor mfj mic-sopftâră .
ii iu u 29 turma:turmúe

27 sftopor da “oij sftoporÂe '

32 sopor- sopUară

\
=t

— z

30 cîrd- cîrdurî

23

27 s'Á'ó/Jor da ă'o/j

I t t
24 bnoceuj-cșie

sNoporj sUoport

^bnOC^ă'rU

z 19 sopor-, sopore

Y^18 sopor-, sopore

14 SÜopor- ¿nópore

¿C 13 sitoporaș j-rașa
3

Termeni pentru BOTE!

eioporicax "6 
ciopor (maA J2
mzc v‘*cya 
ciopor mai mîtt^ 4< 
cioporel \
ciopore! (mai) mic 
cioporaș 
ciopor ut 
turmă (mai) mică 
turmijă 
turma 
boleu 
boteie 
pîlc 
cîrd 
cîrdulet 
bîrc 
clățau

31 _

(D
30 O

ÎS©

22 26

S"\

1
J
/ 
/

/

Z 
Z z

z z
16 -/

/
/

i . ,
i(jte f/oi: pîtcurt

urma mică, turme

25 cîrd- cîrdurî

20 pîlc-, pîlcur!

17 sitó por - snopore

26

22 sopor- sopo re

21 sopor- sopare

11 sopor- soporte

io sKopor-Snópore
r 1 r 15 iüópor da

6 sopor
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TURMA, pl. ??lroupeau de brebisv 
[¿305]
A

¡[.întrebare indirectă: Dar la 50-200 de 

oi strinse la un loc'? (Vezi întrebarea 
precedentă.)

ÎL 11.?? Le spune pilc daca îs

^[3^0por-? -pHară 

\

V"

X

oameni la un loc-,Lurrru

ia colectiv11.

12. înot SnOpOr.

17■ n ¿uopor? pîna

st rin se de

sssopor mart

60 ~
9g SOpnbr-? -pnâra

g7 sopor marie? sopara

96~

67¿°P<>r -,
59turmă: turme? sopor? —pnâră

57(¡] sopor? -poară

S6 copórp[a]a! mare? CopSâră

99 sopnor: —pnâra

& sopor mare

& sopor- -pffâre

55turmă; LùrmÀe?[q]sopor mare - sopăâre

86
[ir] sopor'1'

87 ~

X 11 11 1
ăj. 50 ¿upnor}-p“âre?[jl] s opór? -poare 

n. /ir7 é z> r

a la f 
ff------ --------/ r c

100 de oi; pilc? peste iod?
20. tot pilc.

29.?? Nu sint a titea oi- [r 
doar 3-4 inși au oi X , ,
mai mUlÂ ' ^i-P^

3».jJ op or? pină la 2O0-25ffp. ^.¿opüor-?- păârie?[K]turmă

bpc^? peste 400. Ldrmă [^¿op¿r?-pKáre

se spunea înainte la turma-\42sopor"?-poare 

de porcif1. \ 60sopor- -poara

44. turmă, nu baș [se spune], 

51. [n]?f sopor el? pină la 125 de oi? 

sopor pina la 250 de oi71.

5'3./z/tot sopor.

54. dă prinde ‘'depinde1 [de cile oi], 

coporu a! mare e de 500 de oi71, 

soporu are de la 100 la zoo de oi.

51 [j¿] soporél?-ré/'e? sop¿r?-pgáre *

«îV
^^jsopnor; -puâre!

91 [turmă? turme
I

90 t |
g3 copor mâră[jdcopăor?\-pqră 

\
2 _ 1 1 t U \S2 sopor marAe \

g0 [xjturmă; turme +
g? [¿¡sopăir? -pHfyră? turmă-? tuțmle +

79 sopor da noji \

69 ~

84^ sopor- -porAe

78

s op or- - pnâ re

45 soporj-pXare

69

88

HARTA DCCCLXX1X 26 ~

t
stină; slin

ff

n pilc'? pilcuri
i

I 
u±

(urma dă oN turmî

45 sopor- -pnàre

77 sopdór

! U 1 _ 1U 1 î23 sXopor? sXopor,

<U’____—1

sopor măi, mări? sopXâră
‘Ul • i * u' 23. u? 7 27 saopor mărie; sa o por te

I , u
24,bnoceu márñéj b% oleic mari 1

25 Snopor? —pnâra

f ' ul 
sopor--pxare

K sopor- ¿¿pore 
ti ' ' 1 u i vA. fí sopor• sopaorAe

52 [¿¡sopor
v [¿jsopor- -pSarie

75
74

, > ui &
39 sopor;-p„ara

< . u: 34
37 sopor7-pt!ara

slîna? stîn

- <X i «w
sopnorj-păără 
\ 

f 

J

Termeni pentru TURMA

tiopor (mare) 
ciopor (mai mare) 
ci op o ret

turma (mai mare) 
boteu (mare) 
pilc (mai ma re) 
cird
slînă

ss(D

&

51

lio

7 sopnor? sopu¿rbuoga[?]'f' 

sopn¿r--pnárar[j^sop¿r-- poare

, , ,
sopor- -poară? bocew? bocete +

•u • Uf *33 Snopor- —pnâra

■73[n]sopor mârAe^soporă

70 sopor? -p^rá) 
i

¡ 
/ 
/ 1 

/
/
/31 i

f

oo, sopor mare? turmă dă “oi? sopUâra mar! ? hțrm't 

30 turmă? turme

turmă măi marAe +fl

I 
ț

✓

/

I f
22 pUc - pilcuri

/ i -a.
¿o pUc) pilcuri+

17 ¿Xópor? pilc- pUcurl +12 Snópor-Snópore

Snópor márAe; SnóporAe marl
9 ~

g turma? turmie

La zoo de oi ii spune soporbnQQe 

ao.[ijj Mai multe ciopoare11. 

8i.jj[],, sopăoru are 200-300 de 

oi? turma, peste 30011.

97.,, soporu are pi na la 100 de oi. 

măi muică n-or fost la un Inoc.

\
i
i

/
✓

/ 
/

✓
« X /z21 pite - pilcupt

/ 
/

/

* V
pîlcjpilcuri^ l¿rma^lúi¡mÁe

i
i5 bXoceu? —cție1, pilc? pilcuri

" l

fX^pilc? pilcuri ma^ mar‘

Inodor; -puâră
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SE INSIMBREAZĂ (ind.prez.s)„ils s’associerd”
[2348]

I. întrebare indirecta:Ce ziceți ca fac mai 

mu Iți oameni cînd} primăvaraf pun oile 

laolaltă ca si facă slină?

JL. 20.i}lnainte} da [făceau]. Acuma fiecare

pne ortasimlijrase

ZS-iMpun păcurari

95“
9

$2 [1] bagă uoife

67

96*"

unesc

59 •

or tásese + »MU 9775g 53 strîijg lailolâllăjfac u^sopor

stj^cjne Hotărlm [4][k] să

55 sa -mprenunăj^fac u^sopor
87- 

86~

53^ să-nțăfec]) le băgăm[4]îrr\J>rîn^ă *

s-addmă*

e cu oile luiff. f s-adună

21.,,or tas!t se cheamă v 
păzi tul pe rînd[al oilorj^.

de către proprietari77./'] Păcur^r)^L3ltoP°r

za.., ce să pțfâtă pune n> 
un păcurari ta tuâce.

Acuma nu le împreuna 
mai mulțij fiecare le J[ 

ține pe ale lui71.

30.n sîmbrâg îs cei care

fac o sîmbră dă oiv.

•5“
51 -mbtnă fac strúrjga la “ojif 

[*]să ortăsesc + 

isohiia^áj

88“
89“

ortasesc*
90- / J

83/ac slrugga\

u, , , stau^să strîgg fibăg^m^în brîndă1

t,ipun nonh la măsură > ri lÂ +
' n 77 rasem pt-jstma 75 —

¿43 rf sfituie^JsS orlăsesc + « "e" MemnilmM*

\// <z tz / M / •/ v v /
^s-aduns sa pună uoue pra măsură

^[¡¿]ne divăn!m[]fsă ortăsesc
38.tHun sopor dă no] mulqătnârĂe^ ^Vie nOrlăsimfeLni-s]*]la 
a pișcături ‘ oi cu lapte, fără m!ei\^un loc^am făcâț ^ [^^ 

u' ' u'i r " l i <[gerf8.T]un sopor
39.n sa cmtaresc doue [sa se știe]

cît lapte au• tot anul sînt toate la un loc7’.

4-3. socriațiia aia să sfatuie: îl punem

[păcuraripră pătru, c-andrîĂ nu-] bun.

44. cîntăresc noiilif Ine pun ¡a fiii, pra

rană ‘hrană*.

45. să cîntarie lăpcele da la Roi.ni-s

HARTA DCCCLXXX

39?*

afl^/e bagă-mjjrânda sg. ortăsesc* \

51 să ăortăsesCjfe bagă-n brîndg

79 să slrîrjg \

X.
X 

74 ~

73[¡fisă “ortăsesc
\

70 [n]să-nțăJeg | 

i 
i 
/ 
/ 
/ 
/
/ 
/ 
/ 
/

»■

76 -

3fl/ac un sopor d-aptecătitor!  ̂Ae adunăm[4] la un locf[6] să ortăsesc + 

68“
ortăsesc

l
33 sîmbriesc

31să strî/jg
69-

36 să “ortăsesc. fac Rîțjsopor

35 s-astrfrjg^Js -ortăsesc

28 să “ortăsesc
27să mițslțțcă? să Pori

!
24 să slrîrjg} să “ortăsesc

23 să “ortăsesc

32¿3 “ortăsesc

31 -

30 fac o sîmbră da o] f

.28 le împrePuna. fac o turmă +
'tásese

25 sa “ortăsesc

X
\ 18 « *-

13 sa “ortăsesc

9 “

Raspîndirea termenului A SE ORTAC!

“ortăsesc

A I / /

/ 
/ y y z /

✓

t 19 /fe bagă-m^jnăsură 
“ortăsesc

14 să “ortăsesc

12 să “ortăsesc

V’°
O a se ortaci

— nu s-a pus întrebarea 23

26 ~ //
22 să pîlcuiesc /

g a 1 31 vuorbesypinlru pilc
2QSă HortăsesCjfac stîna^ /

17 sa “ortăsesc S

10 să “ortăsesc

kelemenilj, “untțj înțăfe^.

47. să altuțăsc toț gî fac colibă.

48. n să fise țăgeugă, număr dintr-o țț 

si.bdîi socinetate.

53. fififisemf/] stau.

56. s-adună mai mulț nimeni.

57. [O]io ¡eram păcurjru Idor.io ierjam plita.

69. să togmesc cu păcurjru.

6 3. păcurari să ortăsesc. !a no[ [se zice] 

am alesfperf.c.4lo[ile-m țrîn^ă.

6 y- proprietari fac stîna.
77. ne strfzem t“oț ffortisi la Hun l“oc 

să fasem stînă. adună [oile].

78. strizlm dijfe să ti băqnăm in brînrfă.

80. Ule-mblnă.

sa-f-afeg.

83. [n] să măsură uoife.

84. [gj îmbină [oile].

li sa “ortăiesc

sa “ortăsesc

“ortăsțsce

r] să Hortaiesc <

.Pentru persoanele 1-5 s-au obținut răspun

surile:

MA ORTACESC j TE ORTACESTIj SE 0RTACESTE■

NE ORTACI M j VĂ ORTACIȚI : 1 [i]6.8.10-15. 

17. 18.23.25.28.32.34.

HA PÎLCUtj T£ riLCUIj SE PltCUtE-j NE PÎlCUIM’. 

va rÎLCum: 22. simbrie^ nu - -brieșcej-briemj 

-bn'ț: 38.
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LEASĂ, p I. „claie (du. bercail)” 
[2 32 o]
AI. întrebare indirectă'. Cum îi spuneți unei 
părți din staul (care se poale desface) 

făcută din nuiele sau leațuri*?

H.2.[d„ Se face numai un fel de gard de

96

57 ^9ard da ^ordțigarduri a? —
58 ^¡>ani hanuri dă gara

55 hdvor},ețt[KJ tergă dă la vorAeț
87 - 

86 ~
53fâtitiă dă gard dă la stau, La ble

! 85 ~
[r] tablă} tăblie

52 [r] tabla dă gard- tăbli

sleani șleanur'i
} n fjn

56 păreți [plajla stînS}părete

lăture +

irin* so ?? [l]poartă■ porțnuițfe împletite prii 

tre par! si scomp!? £ 
dea sup ra [o rizo ntal]^. 

cu rigle. La mutare X poartă}por{ + 

se scoate cu tot cur.
parii”. 

3.[n]f,Nu strică sșsu ?

io.„L Iunga cam de sVnț}

13.. , Se face Hobor ‘cwr/eV 
cu bgtkAe *scînduri* bătute2-! 

cu stîlpl*\42

17.. , gcgtjă sînl scînduri ascuțite-, 

la căpătui de sus”.

21.. .5, face țarc”.

22. strungă, únde fă múlie.

25. „5 e face săs ”.

27.„săș e Lot gardul din nuiele11.

29.țarc, cărAe pHoț să-l muț.

37. dă scîndur!, dă lăcej. 

38^,,E din lemne suplîrgâhe? 

dîg.gladeg, o forma dă îemn ugor, 

dîn jugăstru, cârpin. dîițgîrfiiță șî 

serón nu să fase, riglă} rtgfe fcjj sein dura, 

dîg gîrnița), în partea de sus si de jos, 

jîpon } - pgâne, în mijloc [pe orizontală], 

par -, par![pe verticală]. vorÂețu dă muls? 

alălalt î[ slaig? stâgurl.

se.?, dă lăced, dă gard de nuiele sau de 

scînduri. Fiecare are larga tui11.

•to. hrlfțecâre gazdă vine cu cît-u gfgan 

pîntru vor jeț.

s-z. vorAețu-j premeglât pră mijloc,îj 

îgktș pră jumătace.

+3. libia să fâse dîn cînepă yî flgarța 

sgare/uj. voriețu să fase dîn licez?

51

tablă

dîn scînduri,

4-5.„Fiecare aduce un gard, stau-, 

stigur!? mai mult îi zice strungă} struț. 

*o.„ Si cu totul, ji partea”.

^■7.[jr] da fțmne. pr iz } prirjgă [pe orizontală], 

par! [pe verticală].

^9. dîn maj muică porț să făsă strunga 

iotă.

63. pătru porț m-o trăbuiit.

65. da vorAeț.

67.„ scărt dă lațuri, dă crez, dîn mai 

muică Xuj, scări se face sttnă = staul”.

77. „Cu gard sa fase strunga, unde se 

mulg oile, iar în poniâc; -njăcurl dorm oile”. 

79*?, pramAetju e o leasă mai mică pusă în 

strungă, care se deschide”.

_____ vorAeț.

'■ ,, scări dă lațuri, dă crez, dîn mai

88 —
89 -

84 tablă} tgbfă

8Q râdă ¡ráete

i
I t :

41 [¿¡șlean}sleânur!^ . 38^9arc
39 Largă} tari +

40 fnjșfean} sfeânur! +

3,M9ard+

3g nokAgce dă nobnir-, HokAeț

35 largă} tărz

f
93 rI

92 [x]l'âsă-,/'țsă, piaba

91 il'âsă} fesă

j
90 ~ j

83 ițsăLpiyjrâsăMsă* 
\

82 lalurAe,[vj stăuuunaj 
acre \
81 ^lárgi} tărz, vrâggiță} vrăggiț

79 prămAed, lăsă} fesă + \
47

9i.hr]?? vrângița se poate deschide”. 

Sz.laturAe dîn zăbrkțte. o fost gî 

stăuunnă dă tufă.

83.fa]„ £ un părjțce cti strunga? 

făcut Fașă”.

f f n ° ''*-** <
ui<#/stau:stáílurí+ »9^^ 

, / , nl.‘?79ardi9¿rduri
45 gard-, garduri

34 garjdă pretke

28 targa, lari
27 OO*

24 largă-lari

usa[a]dî la strugga

largă- tari

12 targa, tari

9

8 vracniță} v răcnit

n prîdă} prfcfe

io plaslă} plasta dă gard[ . .
15 tarabă}-rabt

largă} tari
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C OLNIȚĂ, pl. ??ăbri de clayons recouverts de paille n 
[2322]

I. întrebare indirectă: Cum numiți 
adăpostul pentru oi făcut din nuiele 

fi acoperit cu stuf sau cu paie ?

H. i. Hfi stpijjde pipăie sau ăe soare.

\ Ix 62— \ 60-

61 [c]sură) sur!

V

a sura: sur! 
y ry

! „ • 99 stăivân:-vâne
, „ : 67șura: suri "

59 fura) suri 3 'f 99 oo +

57Ud00) fură) fur! g? oo +
; / 58 sură? f nipru? foprur! la Xoj*

56 sopru) soprur! t f
¿ț fopru) foprur!

96 ~

tr.UjjCnofíba e pentruj- 50 ^[ydfopru) sóprur! 

oameni n.
-to. cría fâțra.

29. tffot stină-i.
i--------- ---------«7

stin-acoperHă. alls

j z 
>k

-ine nămu

49 fupă) f up!

[la noi] Te țt__________
acasă ă?ă dnâuă-triăojă

\

\4ifupa)fup!

so.??E acoperitn.

37. stinulj făofru 

a copierii, astru cât.

35. jj stai) acoperit”.

37. staău [e] dăstrucât

neacoperit .

98.[6]jî_fura [se zice], d^â/rf

43. [Se face un adăpost] ca Ho 

ărpine, ca u zid Iung. s-aibă scut 

dă tocă vinturiti.

44. [Se acoperă] cu trestie? stuf? 

paie [seul cu țigla, câre-s cu piatră.

57. [¿],, ocol) ocgafe, daca-i neacoperit”. 

53.Mjj stâ^u ¡¡jojilor? [y]rgjcul) -tufe [e] 

un gard in care se bagă cioporul de oi 

de se mulg”.

sa. ,? fura [e] ca o casă? [acoperită] cu țigla n. 

77. saivian ie la cofetlv, poiată, la pan ori.

97. Mo ¿vut feșcecâre ștălUiq da noi acasă.

38. n-am avut âiâ-un scut.

jj capra rgața? -rieț •‘adăpost pentru iarnă?

la oi”.

55tj,i][n]saivan) - vine

96—

53 N fură*

51 M fofru) fofrur! *

52 [jl] stau) stiHur!

47 [¡d saivan, [xj fură) fur!

IV ■ I *6 f”rt>tK]fur'
49 *», fupă) fupl, fupe

45 fură) fur!

44 fură) fur!? fupă) fup! + n fură) fur!

: 6i^oo?fupă)fup!?[a]sa)vine[pl:] M fură) fur!? [dfofru) fofrur! * 
J9 fupă) fur! „ _

97-

95-

I
«*■

I
92 [l]saivan)-viâă;

9fpd săi vin)-

i
94 r > I • 83 
MM f opru) f oprur!, [a]sai vin) - vâ ii e 

’ 92 oo
r«» - r«r<d
Si [iJacHoperif) - rifur!

99 —
99-

90-

)-vine

ă? [acoperita] cu țiglăn.
.U..__!hg I- 'u •

go [E] saivan,-vine

75 stau; stauur!

77 sdjvñán)-vÁ¿ñe +
75~

ggcofíbai-nbi^]

I • I P fur*35 6Íau) stáuur!? f¿fru?[R]sa¿vani‘

W stau) stânurî
27 păoiâtă: pnoiet

. v i/ / 

] ¡4 püo]ata da ăo[) pHoœt
f 1 - • i- 

îurai furÂe

\ îs sălăf )-lăf

13 CnOfâră)-flgr!

\
\
\

79 grajd? [xj^pru) SnOpryr!

725

74> -
M u. > ¡7Í~ \

73 pg sXopruj fóp run -,
ro [¿]p o iàta) -jeț ¡

/ 
/ 
/ 

¡ 
/

/
f 

!
i
I
\s

69~

31 -

35 stau) stáuur! *

.4. 29 ooj stină *

25 palat)caj -las

i • 26
a [v]stînă) slin? poiată,[r] saivan)-vane

'ur! 22 stau) staăur!

2i fupă) fùpé

/ 
*-/

I

/ 
/

/

f cftofâră)-făr!

H sălâf) -lafă

12 scai) f ca lurl 
i s„¡

'9 —

• < ț • /¡eJ fitră

¿o palârjcăj -las

i7 sălif?-là fă

11 iup!
+

is fupă) f up!

g tnam) triâmur!

I
I
I
! . il

úra; suri? palii) că)- laie

'păta g că) -las

pălii) că)-lăs 

cüo!ibaf[x]tHoglàr!) -glare'*'
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HARTA 878 BANAT

A ___
CARI MB, pl. „balon ¿l mesurer le lait dans le vase” 

[2328]

I. întrebare indirectă: Cum ti spune bățului

cu care se măsoară laptele în vas ?

I. 8. nHoi măsurăm cu titra.
ar. gătită dă $ie ike șî cupe d~o oca.

00, măsurătoare * 

țțpnăsură)-8ur!} fâ-

86“
53^Mriboș) râboșă

bît. măsuratHor!

96

87—

85“

?* \

76“

oo*"

67°o? vizir'- -zi re

86“
89 ~

86#°°
90“

Wpnasuratgrț)-

98?

97?*

82®°
d0[]iJrâboș, râboșă

Mfâoo

79

cu dețu. măsură 

losește] !a răkljeP

38. ți],, răbos !a noj nu-jd 

avem o pitită dă 

șî tot nitu-ș cîntărjscdș. 

lipcili. Se dau 3 piflț da? 

lipie după o bilă dă 

lipcen.

47. măsurăm cu gătita \ 

da 1+I, cu litra, cu galan.

57. ̂ d„Se măsoară cu litră. în

ilca părțfse zice] țarțc# y.

58. măsurătoare [se folosește] la căzarf-f'y,.
. ,.w 'S-Z A
la rakue. <

63. nu am hăznujît-o.

76. „ ffiltĂe) rtokl■ fiecare semn reprezintă 

o itokie, adică 4 măsuri de lapte (o-o-eal). 
ra^ăsuri: sol, sa tic și pitită) -llț”.

83.[x]„ Măsoară cu soiu [a 3 det și s]y)

<osurătoâre)-t0ri
60£ÿ

HARTA DCCCLXXXIII
Principalii termeni pentru ChRIMB

15 arăg,arigur!

raboș) raboșă

X
M bîrc) bîrcur!

26 “

22 bîrc, bîrcur! 

2$bîrc) bîrcur!

17 bîrc) bîrcur!

t

țanc 

tîncuș 

fîrg 

vizir 

vizor 

vi zar 

răviz 

raboș 

(h^ra3 r.M

alt termen. alt răspuns A,

52^ÿ vizor) -zoâre

upg?, oo ,[■»■] răviz,-viză * 
tarábos:rabosa

¡.([r] măsurători,bît * '

, , . . y^ribnO^jrabăojă/Viziri^-dTurij-Âiț  ̂—

45 vizîrl)~zJrÂurl

'2 +76 *oo, bît cu duz

^ypdmăsurăjkjvizlrl’-zlriă 

39nzlr;-zlrÂe 
măsură

3 vizir!) -zírñ ë

i 68“
..vizîrl: -zîre
34 z

y^raboș) răbosă

vizări> zxz

27 gătită, cupă

2¿ măsură)-surie

X.
‘n

72 ~

X
73^țsrjC)țâr)cur! , \

10 [É) harag-, -raze ¡

I
i 
/ 
i
/

/ 

}
/ 
/ 

¡
i
1 
\. Z*S■'V.-.X

69“

31 ~

,s 19 00
X, \8râboș-,riboșă, râboșurifpl.] 

X’Ss, / ¡t
\kparajnu

12 fîrg) fîrgur!

9“

wțarjc)țărjcur!

l^măsurătnârip dă lapte \
i
i
j 

/' 
X

✓' 
z 

X 
/ 

Z

2y [arjc-țâijcur'.

/ 
/

«-/

f
. I

Í
I

I
rjc)țâi)curl

rjc) țârjcur!

25 /"7Ciíf 7 [pl.]

y cupa (io soif!

97. ta nNoj nu s-o măsurat. la nHoj o fPo 

un sgfic șt ptnlru un sșflc am căpătat 

șlgse sau unspră^psș titri dă lipce.

98. nu s-o folosit la nijoj [știe totuși 

că se numărau oile si 1 măsurarea* 

lipcelui [se făceai cu umjrtt dă alun 

crestat, tăt !a zțse yo/ o tățătură.
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI
BANATHARTA 883

«?HÎRZOB; pl.; b) STRECURĂTOARE; pl. a)nta.mis eu toile pour lattn?b)ntode pour eqouiter le fromcuqen 
D^<] [2346]

I. întrebare indirectă: si)Cum îi spuneți 
la pînza Iepata de patru bățe deasupra 

ciubăruIuif prin care se strecoară laptele? 
b) Cum îi iceți la bucata aceea de pînza

slncuráHfSréi -tor!

Lmăsa/'  ̂-sâjpj b)s

IX r. . . , V . •
ațpîza dă strecurat, S)slrăcurătnă*eicdciifaLTea

\6Z~ 60- u,ui 99 a^străcurălăârez-fff^5^^^1^3^^^ ^cîrPă brînxi

\ in; 57 ă)fb)^străcarătparAez-lă0ri.a)măsâi pa subar 97 a), b) mă sai da st racurat'1'
X-x-x # 58 a)sțrăcurătăare-jtăor!f t " as —

u 56 a) masăm [aJ de strecurat laptele? b/kAes dă brinda: kAesur!
’~k b)strîcurăcoare--tori 59 a).b)străcurătoâre--tori
\ 55 a)} b)i^fstrîcurăiifârAej -tÜórí
\ 7 87 -

. X ■ 53 a)^dstricuratHâre?-tdri b)^dstricarătăărez-tiri gg
în care puneți cașul¿ 50 a)? b)¡ȚjiJslrăcătrlâ.rej-tnorl? b)¡ifjstrecurătoare 85 —
ea să ee seurgă zerí¡t? « ^^^strScătgkre;^ Z),b)UStricun

I. ..^.2.^.3.^. ¿ 1um,a ... ...d u
i i X 52 a).b)pristncuratoare--ton s , ,.50nLinele pe care ^9 a),b)străcătpare , L1,v LA^.oi 'so a)?bj^stracalore-^

se pune străcătoarik vr aWzabran^-prane?stncateare;-tori?
se cheamă vîrznob”. '^^'^^a^blstrăcătoâre' tor' slr3riătuârej-tuórrig a)?b)străcurătuîre dtl\săfliă

îs.ă)pră rirznób să 4S a).b)strîcătHÂre--tXor! n X. . w / , , .
» ' ' i ' ■ f . . 7 , 77 a),b)stracAatăăre’-tuorl 7S — X

\ ai—~i ^9r^' a)jb)stricatn¿ref-t¿rí 95 ^stricăiaire?[K]brrz0b?-z^abefb)slrăcătHarej-lncir! + <jg —

** a);b)străcătnâre--tnori 7g ă)fb)străcăt^ărțj-tyori 73 stracătpire-?

2 . a)? b)^stricătoare--hori j ................|
a)jb)stricătoare?~t¿ri ^s¿p/tpstracáKáre'-taórijaJtKjhTrzób^zXábe^ 68 -

^stricătpăre--tir^străcălpare^Uri. b)slrăcătoăre:-târi
52 ^blstrăcătUăre-dtUid

-36 a)stricăti/âre?b)străcalnărej-tHor!

35 a)jb)străcătnâre--tnori7a)bizîr\ 
\

f

■
k . VW 

ă)?b)străcătnăre?-tnori

I

fi1"
3a a)?b)^săl'ue-7-l'!^

9f b) strecuratuâre? -tuiri

a)? b)^^slr^curătuâriej-tO0ri
ll \

90 - ■
'atore;-lor! \

91 ă)jb)sErăcurătubrej-tb(0r! 

“i r' v X
# a)jb)fy$stracurátyre¡-tnÁri \

i7.a)fJNu e din pînzațy. 
e de sită? e sur n.

25.a)vírZnóbu-j urp fje! 
de qrătar'j de fuipr, de 
de driiod.
Z7.b)??H făcută în trei colțuri? 
ca cornuln.
32. a) îi dă lînă.
39.a) „ hîrzobu are patru cufie? se pune 
deasupra ciubărului' de el se prinde 
străcătHărpan.

95. bîrzob pră subăr,[dintr-o]nuia

■ \

O 
0 
o 
0 
0

Raspîndirea formelor STRECURĂTOARE.
STRECĂTOARE etc.

HARTA DCCCLXXXVII

strecătoare

• strecurătoare

„ „ , , i u / • ,a)7b)t^străcurătoârie -itOcir!
.ua, o?-curl & a)străcurălHor!j -tXarie. dîrzob?-zXabAe? b)străcurătifariejK]stracăt)larÂe:-Hf0ri7/ ' 
3^a),b')stracatPâre^-tnori}a)[K]hîrzob^-zHăbe'i' 68 — a)?b)[¿]stricătoare, -tor/

— Ll^l Ut^t .’L.i' Vi r . Ut ....... & 7 i
" ' ț /

■» a)hîrznob7-z0âbefb)străcălnâriej-trl0ri !
/

32 ă)sLrăcurăhnărefa)[K]fb)străcătnăre.-ln0ri+i
l'i--zírÁ¿ so a) stracuratórí7a)?b)slracatp¿re-?

27 ajstepeftuariej-tnori?77 7 f i
tfcHorn: cuârne +

29 a).b)căorniț:-niță.b)străcătitariă- -tllori . „ •
. 1 1 1 2s alstracatuărez-tnorij /

23 t^?b)străcătHare?-lHor! b)stracalX¿re?-lH¿ri+ /

. . . 20 - / 
i9 a).b)străcătuarez-tnori .. . jț • . . •

* - ? ¿2 a)vîrzPob--zPăbej b)sbrăcptPâre-~tPori

'^u. , a/stracătUârez-tnori,. a , 21 ¿\ tystracatoareznu
*^ó;s/rica¿Áíf«;-^<ír7 b)slr§cltHăre?-tHiri / '

y1" tt a),b)străcăiyarț?-tHoi^ a)străcurătpâre-~kori7b^străpalHâre-?-tnori +
X 13 ^străcurătnărie'-lnorijSnpf)icjsAăfisă)b)sb'ăcătnăriej-tăori *

u ă)f b) străcătuarej -tnarl? b) masar? - sa A e 
a)străcătyâre-?-tHori? b) mă sar? -sake »

s^a)?b)măsăjj -sake ts a)7b)străcatHâre?-tăori +

yă^b) [jl] stricătoare,-tori +

)țr] slrăcătuÂre-- tăori

? b)^ străcatgârej -tor! +

9 i!a)fâstrăcurătyâre? -tHori? 
fio) [zj st răcă luare? -tnori

3« a)străcuratirifa)7b)străcătpârej
-hori î *

strecurătoare 
stric ură toa re 
strecărătoare 
stricărătoare 
strecătoare 
stricătoare

făcută ca un cerc? pră forma ciu 
barului? înpră dit cu ață? cu sîrmă 
97. a)fi]?? zabran, dă drod? cu ¿ere 
dă nuițfe. Pe el se pune stricătoare” 
52. a) [ir][6] bîrzoc, dă pră aice sâce.
58. b) să a cată îrj cu fieri. 
Șj.btpă straită. ,
63. bțzaru curĂe într-o vadră.
73. arapi arapuri e o împletitură
de aha pe un cerc de lemn? care se 
pune la pura ciubăruluij peste arap 
se pune străcătftârța”.

9 laQă șî-l pune sus dă sa styrse.

6 a}?b)străcătoarej-tor'

22
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CHEAGORNITA;pl.;;6o£fe où Von garde la présure»
[234-2]

I. întrebare indirectă:In ce Iii cheagul?
I. 1 [¿j,, făcut din lemn».

¿.pg„E un vas mic cu doage de lemn». 
c.„5e ți— — -/<*-/- .... I...1.JC
țrgăca e

\
X

Vs.\ ssolcuță'ru

\ V/>
sau f 50uâla[a] cu cag,[j]cănată dă pȘmfnr, cănăț 

el dă femnl n .. . --'—j.

, f 1
_____

de m[el, oe viț"] \
--’-^-o o/aoa, dar r

'ine într-o sticla sau în trgica. 
e un fel dedufete * dovleac’».

65 gXolă cu cag

6O~

96“

98

o +97 •

s u Inoiij - IgăAe, cîrs

95"

ei oofțfâla'1’

53^r]sb'clă[

F

51

52
49 “uiaqă dă dunt+ r_ v .114.

n 1 61btlu‘)aSajul>ez

r_^_^ l u i ‘*6cănâtăj-năț,gâlă+
22..Jntr-o uiaoă. dar ÿ ¡.^nâlă da pamînt / «, vr„

23.tyâ/a dăgeleâtă dă femn, cîrsag + 45can°tai~naț a P etí

zr. gală dă pamînt. ,
sscănată dă pamînt+ 76 “ăla, “ujțâga

i 42.- -1- pim’"bdn1‘E. ^ciniU di pBmintjănif
\**canafaj-năț ^Jiăla [aj gu cag * / ' ' J

£ so^cănala dăpămîntj canaț

VoojUofaa

36 oâ/a p ran tu kjag, “uiagă dă dunț

h. înlr-o slîdă saț ‘ 
îg^l<egarl[care,
13.32. îrntr-o Ifala da 
pamînt. , 
ișjălț sticla.
21. înȚr-o sticla. . 
[Cheagul e]din rîn

„__ _ \
28.„E o oală de pamînt 
strimtă la gura». •*.
23.,, E un săculeț de pînză».\ ...
30. rn sticlă, la rapoare. t 
3^... intr-o cupă dă pamînt. Arei-.
Telitri». _ ■ 3"
35. dă riză dă vital, da porc.
36. nuiâgadă du nț c borcan’.
38.Hițpanata-i ca o oala de 5-6 h'țri, 
strimta la aura, făcută de binișan 
e(olari) din Bimg’».
o-1.pr] făcută da codrțn. 
»2.„cănata-i ca un ulcior».
♦3.„îrg^cîțcor, cum (județ dumneavoastră».

Răspîndirea termenilor CHEGAR. CHEGARITA, 
CHEGĂRETE. CHEÓÁRET

V „ •lîj18 bn o cal: -ealurl

WălăjWe

12 uàlgj gafe
\3ăalăj^fe +

HARTA DCCCLXXXVIII

chegarița 
chegărete 
chegăreț

9 —

O 
e 
«

st^uiâgăj uiez

87—
86— 88—

89—
85-

84 Ht?1»

i
9rț 

!
92 [ÿbnorcàùë[pl.] )

91 pAr^-^ae

90- • j v
83 cigăreț, fâ degărăeț', -delà +

82 în »olcuțax
\

81 ^oa/a/az’-/e^; copane, cg'da'np

78 gălă, cegărlla,-rit

Vțăj nu, gala, cala ie

wfâRală

79 sticla

75 —
74“

+

68-

73 ~

69-

30 stîdăj uiâgă+ 

,29sàcûi:-cùië+
.}uà!a-uàre+ n1 n

2kcùpa+

33 gai ¡à la [aJ dă kiagj gălieț 

+ 

wităjM*

28 'uPi càpurl+

27 vgdr!ță,n^ 

2sHălă}ftÂre 

Vâ/ăj nàl'f! +

19 oiagă, gală

1
I
I
/ 

X
X

///////

26—

22 uiâgă, kigâri: -gara *
21 sticla +

20stîdă: stîcfe

17 sticla',stîcfe

/ e . /
11 stîda, kñ êgàrlj - gare */

/
15 [v]kigàdj-garepa]slîdăj sfîcfç^

i 
kegàrlj -gàre +

yostîdă

s slîdă, treacă* 
Twuijl 

Mol!. cănăta-i ca un 
cîrsăg [care] n-are butnor> . 
f-V-jț canâta-i un vas de lut ca u 
cîrsag, ca o gală, mai strîmtă la gu 
•t-s. dîng .părnint. 
t-7.[¡¿¡pră mare-i sfida. 
h-9. uiâgă_d-p_!±lră.
51. Unso!= cană d~ă spuma, da portulân.
53.ții[îl moiem î. sticla,pl ținemjrrnjțițla 
lui dă m[el. da vița!, altfel jus o fag ‘'esofag’.
55. [i]cag, s]omacu m^tluluj.
57. [njdapa la bucovina, daprlnde.
59. „Borcan de la conserve, de la compot», 
si.„Acum îlținepn în sticle».
63. .. gUolă dă pamînt, da plec, de îl. 
[Cneagulțîl a ai se stăpfnu fnolcuță 
moiăt gata. ip-l pun ungă mine». 
6^.[p]cH560RNIȚă *

cana de pamînt de îl». 
tlg mic*. cbutoias 
tara^. 
, o cântă de pamînt».

egad

kegárlj-gáre

97. îni jjèla aia dă la pu orc, aga s-opus 
câgudă !a ptiorc, în mațu-ăT Morb dă la 
pPorc.
98. //' sparzem burnțfefe să fine ma) larg.
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BANATHARTA 886

BULZ, pl.„ morceau de bouillie de maïs au fromagen gim)
I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți ta bucata

de mămăliga (colegăf mandră)calda în 

care pui brînză de oaie ori urda (eter) 

ca s-o măntnci *?

87 -

3idărab da mămăliga cu briza

i !
56 topii de mămăligă cu briza

! * 1
samămăllga cu brtndi

3^'?.oo + i
55*? /jÿ darâb dă mămăligă cu briză

86-
33 [li] mândră cu brîndă

85-oo

\ 

V/’i

I. ■/< cHotgqă cu brînqjă.C 
fripee. s-o pus cyoFegă&i.

Jbrîn^ă. 1
15.„ Se face gi șărațJ „ q 

ra: cas cu urdaf cu k* 

ceapăf cu saren.

34.„tâlmăj - bâlmăj, jf 

tâ/mog -ba/mog: bu-£ ,^3 

cățele de cas puse ?

înlr-o cigâne cu ulei in-*ș. 

cins} in care se încinge cu‘\ 

colega. Se spune: să ¡¿‘¡'¿e \42'

ca un tâlmoq -bâlmoșn.

‘ri.Jirl burz zic cei din cîmpulurjq 

mus ceP.

St-. nu am folosît mămăligă sau 

mândra, mai bine vreu să sad 
—J—,T—p—----------- -—‘•-------- 7——
fUrnind dăcît sa mîrjc mămăligă.

92#?

52 'P . u
so[l)buqfbugi

^corăgăf[K]bobolo9 dăcoră^bobold^ă u t v yRbufirV'bobolfy^cllqfy 

,, i ,u .76 bus dă mândră: bușur! 79 ? cotisa cu brida 
, ** [ejbugjbúgurl dă mandră1 ? Í *

77 ^fbu^f bugur!
48 ?, eoliană cu brînză

45 oo. ?

Principalii termeni pentru BULZ.

6 coFfyă cu brîntjă, cu urda? coFfyă
* 2

22 facă) gîsc

w 3u9¿i'r9“is

bug cu brinçH}n^Jbùgurl[pl.] +

35 bocân dă colÂțgăj bocine

v
22 CnoFgșă cu Kurdă

24 bug da cKoFșgă, cKocolog dă cKoFțgă
25 6¿/s, gîsc a cu brinda

^codașă cu brinda

37bujjdă collggă

44 oo, fălîje da colñáqa 

mină dă cotiâgă

‘ ‘ ‘ "A
r t uorn rwÿ ' Utaur fuy ,

Se spune si buj dă iimâlăn.

26 —

Q oo
9 —

gogon
7—Ag

í’ 23 căofțgă cu brînză

19 ?,oo

X 
rxX

cu brînză etc.)
ft brtrg 
© 9U9•" 
9 gogon
Q quguioață
(£) bobotog Ide culeasă)

Q cocolog (cu brfnzijd^cyldȘăJ

Q) bocan de colegă 
(9) bou
(J) gîscă (cu brînză)
CD culcug*
0 găluscă cu mandră
+ a Iți cermenij alte răspunsuri

M-
89-

90-

32 culcúsj - cu șuri

29 brinda bagâtă-g^KoFțgă

I 
I 

/
/

g4#oo

14 Cnoffșă cu brinda

12 bălmăji rv

11 tâlmăj-bâlmăj+
/ 

,, , 1 ,„10 dai'măi -bâlmăj , t t ui
cXocHoloș cu brtnqi « gogônj-ggane J
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HARTA 890

ATLASUL LINGVISTIC ROMÂN PE REGIUNI

BANAT

V

LINGURA (de scos urda), pi. „cuiller 
[■“«<]

te A
I. întrebare indirecta: Cum ti spuneți 

la aceea cu care scoateți urda din 
căldare după ce s-a ■fiert'? 

iur de strîcurit urda.

¡f’&blid, [k] strecurători

n

65 l")9ura> lir)9ur'

95-

96 —

92^?

89 _
90-

i
93 V

I
I 
/

91 '/'rjgură găuurîtă', firjgurí

83 urzdrí,bd^irj^ură^ firjgur!
84[jdstrăcurătgrț da pleu, ¿oc da pfeuX

82hurdirl} -darie 
io^surări' -rarhe

81 ^străcuratțrie

ey, "Hggură} fhjgur'i
59 coc; cc'cur/ CX strîcărătUâre 98 &c; qy

57 f'lJ9ur& buturíta, coc} ¿¿cur! * t 97 coc } ¿¿cur!
58stracurătnăre da pley

i s9t* lingura [a.] cu qăuur! 
$¿oCj[K]strîcurătnare din plñec+

—
86 —

53 coc, suriri} - rare + 
[^rirjgura [a.] 85 _

^ffltjgura cu butMori
2. Ud cu câtjcu gî t¡¿ 
Tșîta} cu nica, cîn 

nu a/ cauc.
3. M iar urdari.
io.,, urpfț! da sur, 
o lingura găurită77.

x k

20. FîrfQura mire îij- ¿ 
qănurită. Z 43/<

sș.fjdda remn, da pfec. rr J 
»o. tal stricător! da pfec. 
•er.hddă fier.
52. fug surarÂu [e]ca ¿¿cu, \4 2co c; case

cu butori.
53. [j¿!îțstă un coc, usurar!.
55. ăd cúre tjiăru rămînă urda.
57. bHcoc dîrți fier zămaltuut.
63.„ Urda te face acasă, nu la sttnă17. 
se-.j, cu filu de ia muls se pune în 
sțrîcurătnăre.

Se folosește si acasă iurun.

,o L <r •'L 1 ru1' /• 92 ¿urări}-riduri*
49 stracatoareaLüJda phec . 7n K-r~J r n , f i

fnjcocj coase
. i •, „ 78 coc da scUos Kurda:

6 ¿oc> cáse ¿icuri, cyîie

11 COC CU butnirl * 
*5 coc ¡cocuri

79 cauc

*>8¿OC

44 ÎOC

Răspîndirea termenului CIOC

35 caucj

sur‘

îrjgănuril’ cocuri

23

• cioc

súrur!

harta DCCCXCII1

75 -
74 —

76 COCjcXÓsé

? i ii ■ 38IfdÜcoc;cocuri+
39 coc} cocuri ~ ' 68 _

H¿oc}¿icur¡, stricători* * străcurătirî¡-tgire

37coc d-ai mar/ cu butori 33 ^curătăirl}-tuîrie

32 coc} bocuri, [*]sur

28 cac/c; cáusi, ¿ur¡ șiruri
27 cKoc} ciocuri

2A caHuc} duse

19 cauuc’cauus
•<!8 străcurătăor!- -tăoriuri

u / i f sur? sura

12 Neguri
caü9ic¿^3_

„ , . 10 sur *
flrjgura} flrjgurl

31

30

** i!. Í29 coc' cocuri

17

\
\ 
\

n S.

71 -*
73 /ăj sur di^străcurâtf[v]cijpăj

i 
ț 
f
i
/
/

/' 
/

f 
i 

i 
I

V

scidă'*' 70 ^0/

69-

caj^c; cigie

\
l
I
I

25 fhjgura, cai)Cj fhjguri, case
/ 

/ 
26- /

, /
22 câuc. străcuratuori¡-triare 

fí f n \a /
21 strecurătoare} ru

20 fírjgura} l'!¡jgur¡+ f

Fltjgura sau ciăuc cu ^ur-^jfijgurí, caHuiă

i
/
i
Í
|
j

sur' iururj'1'

11 sur: surur!

15 urdirl}-darț

77.,,E făcut din sutura, cu butnirin.

6 străcurăt^âre^-tir!

J
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SUVINTRU (ind. prez. tonds (la laine du venire,de la cțueue el des pieds de derriire)n

[2370]

I. întrebare indirecta: Ce ziceți ca faceți 
cu oaia cînd o tundeți pe ptnlece (burtă, 
foaie) si pe coadă ca să poată suge 

mieii si să poala fi mulsă mai ușor ?

9 ! ¥ 1 1 » v °7
58 tuză[3]pîr]gă Huzër _

codfgce[3],[a-]lugín¿m[o.]

55 [i,i]codèsc[ifs]^-dègcj-dggéë’-dimj-diț
8T~

\t¡az[it¿¡ij^n¿za[3t6]^ -nain--niț

SS turșînăzj - năj' -n¿z¿[st ej--nam- -na

tugîdézi -[2f3]j-n.Brn;-[s,s] »dfod&cM;-dfy--dffe--

i~~r'>s], ~[^s] 98 tugtñ¿z[i,a]',-ñi2a[3

es. o tugînam să nu 
sa băligâ^ă.

♦Z fijo todera^ la

cgâdă, la úzer.

48. codim nojili. 

ss4 
la ¿¡zer, la cgâdă.

, 53I. £■»./'- ai tugînât [peri. c.zl.C. 50 tund,lii]tusînaÿ[i,2]- nâdă[3,G]j-niim--nâț
1 u

z
V

codim xojjh. O

[îl o tugînam la fgatef
/___UH Y

U”** -’''¿-isg. tăiem lîna du.pa 

burta, la egada. V.
99. am tuțîhăt-o [peri. c. ij.

- T^--^:-.- . ~ y-y-—y—
KțțCOtfimM se zice în alia pârcef ' 

86 —

gj ^tujînăml4j't~

51 [n] turnad[if2j--nâ$ă[3f g]^-năm--naț

[jrJtusmă^p,2]--[3-G],3 > u ¿ • "yv
J^g tugînadh,^’,-nidd[3,s]‘, -nămj -nat,[irjtodărăd[i,2j- -[3-6] i

, -, <-J*, ' , z - .
46 tujînaflit3dj-nfyă[3}6]^

45 codaz[ifz]j-dàfé[s, s]j - dam-,-daț

p^toderadpjzj'f -Î^-g], codan esc, ~[z-g]

48 codimM^

63 tusînămlir] +

44 codimfi]

[n]codinăd[i,2];-nâ^ă-, -[i-g]
tugînămpi]

7» “

/ ' '» ' . A JZtf -fw-fna[3,6]jlujîruamj-nâț

„.„e^Nșe zice ínJUi g¿r¿» > ^^tușrnid^zjj-nidâp^j-năn.i-nit todzr^^todzràfèMi-rim-,

37. o t¿¡¿db>]sa sugă melu. 37 ‘A ‘ —

36 codlșci-degc--[3-G]

!>K-V 35 fo^C,-[2-s]
\ 

Zz 

uZ

y 18 Cnodësc[ijG]i~dëjc--dgsce--dim^-di'^ 
X

/ « tugíñ¿^-,

Principalii termeni peni 22

I

HARTA DCCCXCIV

f-A/ ti

podesc

O 
0

e

o

codesc 
coderesc 

codăresc 
codez 
codi nez 

luminez 
turginez 
tusin 
tuși ne sc 
toderez 
albi termeni

Smj-nâț

se^tufni^l j it
S8 - tu^me^[i)zț--nâ^ă[3,G]-,-ni.ăm--nâț

89 »

8¥ pgtuynj -jm-, -jîna[9fsj-tujinam- -niț \ 

, 82 tusmăz[i] \
80 tu jîiie^ codim \

%^-nât 79 tu^ne^z]--nada[3,G]^nĂam--naj

tujína^[i}¿J- -nâ^ă[3fG]‘f-nAăm-,-naț + 

-râf 69 ~

33 tu^înedj-ne^cj-r>çscëj-namf-nllj
31 “

■nesc

(l]tuțîne^[i) 71

70 tusîn--șîn- - 5 îriă[3. 6]" I 
¿uj/n4rn;-náp 

7

32 lurjg pra toate, cUodesc-,-deșcj-dgsce-,~dlt\ 
' J 30 iușîi i‘ J

„ CnodesclifGj’f-degc-f-dçgcii-dîm-f-dlIi ' , ' , \ ' ■>-

u rCnooesc[i, g],-descj -ag^ce- -dimj-diț
24. CnOdësc[i, ej- -dese-,-dés ce--dîm--diț

23 cPodescp,ej--de^c,-dejce,-dîm--dlț.

■jg codesc[i,c]j-dese'-dg^ce--d!m--dit

Tt
-șînă[3,GJf tușînamj -nat

i

f ¿ * À / «
tugîn- -șîn • -șînâ [3, s]j luminăm,-nâț

✓ 
X

4R “ /
tusmë^-r\/¡lufínáqla[3, g]--păm,-naț

n ( 1 i ii / '20 curat: curet-,curata[3,6jjcurlatam--taț
cHode5c[i,c]j-dë^é-déséë--dlm--dd *,¿ ti, ,, ,v ,,/ ,

12 > i iușmesc[i,s]j~neșcj-nțgce;~iymj-niț

tușmâ^ă[3, g]'} -nAăm - - nâ£
f f, ctlodésc[ifc]-f-d¿s¿:-d¿gée2-dimj-d!t

cPodesc[i, g], ~degc^-dțsce,-dim^-dlț
8 cliodesc[i)s]’t-de^c^-dțjce--dîm2-dlț 15 tusînescjtu^ie^c>)-ngsce--nim-f-n!țj-riesc

[jdtujmescfi, ^Jj -iie^c--ng^ce^-iblm'-iilț

'u^mé3c[i}6]--nés¿--ngs¿e^ -ñímj

tugg[s]

4 /{¿¡c^odesclij s]}-dej¿--d^cf^-dim^-dlț

25
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[OAXË) ARIPARIȚA, pl. n brebis qui se tierd conslcurunerd cl Vextérieur du troupeau 
|*388|

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la oaia

aceea care totdeauna umblă pe marginea

turmei ?

I.1&- tot Kcâc dă Ijlurl să file.

8S —

mărzinaga

98

% 50 hărbăre?-băr!

d

97 maî blăstămâtă[!]

96 —

59 marzinâ^i)

57 [zj batata rñi ca

mprzinân(ă-~ Agnța

87 ■

58 mărzinâșăj

56

p^mărzi nisă-

86

53 M« ttrjgțrepv*

Hiy J mîngfărăa care

45. găgtă le zice la 

marginile ogorului.

Pe aici intră oaia r[p 

20.îmbla tot i/âi, c 

singura. a

¿4... ba tată rn iță e oaia^ 

care caută unde e buff

să mănînce77. d j • t
1 li-' -/j» < • TkN a draculu^ *

22. îmbla ilas smqura. h.
7~e I •• ¥

27. re gt cam mîgca ¡upu.

37. Umblă între cucuru^ y 

gî pustan.

38. [id„ îrbase, afărgă z mă ga na. îi 

îrbăs [copilul] a! mic, nu stă în

60. [n[„Umblă peste tot77.

61. să băgă !a cucuruij.

43. călăUuză.

66.,,călăUuză este oaia care merge 

nănnde. ta mărzină,^».

67. fâîs cu pHotcă [!].

69 ?

* ?

[¿¡ marzi nânțgj-ngntă

32 [zjducăse?[n] marziñántg

97 [¿fcălănLlzăj-nlJZ +

66 ?+

89 ^bătătărnicăf-tărnise3 Mletunnță

. .. .„ + 82 mărzinăgăjru
,2 80 bdlUrăzl'etăJmăriinână

81 ^ducăse

78 'tyțjducăie * 73 răznâfă +

măr zi ragă?
77

f\s

mă[ batata rită? du cașă + 7s —

74

l
\ 
X\ \

X

st
72

7
[njmărzinăgă, da mărzinăfal drăcului

■' -X +
¿X* M M^i-uză+ t ^măriinâ^ă^

loe77. 37 tăbărîlă,Mrg dă briăzdă^ ^riinà^-ru

36 bătătărni^ă

35 răzlââtăj-lAetă

\

t 

r

44 76 mâi^ bălătârița

69 -

31

70

32 nâiă rg} îmbla[¡nd.prez3jrău
30 ra dă umblare

?8 răzfătă.-fțtă , , „
’ 7 i’L iw «i-î9 razna, raznăla

27 perdutafblaslamala+

a dricului _24-

HARTA DCCCXCVI 

ARIPARITÁ

23 răznătă} - nçță

» răznaf
Principalii termeni pentru (OAIE)

I
I

22 iliiejt^+

20 ra. d- i mbUre*

17 rț dç umblare

26

» CD

O rea (de îm\ 
blare. de brează, 
dă etc.) 
mărginașă 
margineană 
mărgineanta 
mărgininta 
mărginească 
marginoasâ 
lăturalnică 
lături ntă 
răznatica 
razneahă 
răznea

razna 
răzleața 
bătătarnicâ 
bătătarnita 
bă tătari (a 
ducace 
ducagă 
ilace

barbare
alte răspunsuri

X 
A 
i

[l] bătătirnița !

]/ 
/> !

!
i

t 
f

I
f

W —

s'

s 
/ 

/
/

21 ratas!tă,batatârni(ă+

/
j /

%

11 ra d-îmblărtă" rțfe d+îmblârAe

umbla [irtd. prez.s] râ^zna

zăpăsUă la cap

sz.bddă-ijQ dracului.

S3.[z] mai stîpgțre.

58. care pHartă Mijili.

ts. care bace larga.

64. băie mării na.

67. ca yo bităngă.

73.ljCifumblă pa măriină.

77. mai bătătărită-agă dupră [ărbă? ducăgă.

78. cari să duse, ducăse.

79. umblă pădă‘Saturi.

98. bace mnărzinil'e.

răznacicăj-nacisț 

răznacicăj -năcise

6 [lăturalnică? -r Uni ie
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A v

(oaie) HAPSINA,pl.;;èreàw refuse la traite n 
[¿391]

T. întrebare indirecta: Dar la oaia care nu

stă la muls? (Vezi întrebarea precedentă)

K. 1 pj. z[^.6.t1.21.27.3t.35.t6-.t7pd- 73pp.82.

nu stă la muls.

65 b Iascamita

59 ra dă mula

51 [eJcu nărav 86

s ip^blăstămâtă
Msărityâre

’¡^nărăva^ă) ru
88ră^[c]blăstamâtă' '

52 SQppn^răvăsă

81 [l] rg dă muls

79 ?*

53 PJblșslȘmătț
50 v pphlăstămătăj -mace

y^lăstămâta

6-jjrș da ¿^ăj, pentru j 

că se mulg la usă». • 

10. nu-s nu midi. t 
iS.ștăr^Jajmylș.i 49 blăstămătă 

ao. nu stă la muls? r.i 

nu să ^îs-alcum.

23. nu Snțde la muls, 

„.„N-,r,nun,e”.

3s. punem clopot pra k “ n
\.

»8 ț, 41 ppH^e al dracului, *
, \ «¿/a drâcu * 33P]y

56. nu stă la mulsr sșre,bate,lrate^ 

58. sșre păstă nâ^ă. no, șămnâză 

pacurâriu.

63. ce s^re? b/ăstămăta ăia!

rr. șîșrela muls.

îs. stare.

97. ),tră sa știe că dac-o prind...»

98. nu ffde la muls.

i
92 ppzmîrdăjzmîrdil bnolîndăf-lînde

91 •?>[*] nărăvită î

¡_ I
83 ?f fâp.] sfdei răy la muls

\
\
\ 
\

X.

y.
< >,
• X

70 2^ r^ t/e slrugga
I
i 
/ 
/ 
/ 
/ 

J
/

f
i
i 
I
V ./“s

48

^uăiăa dracului,) rfypffsp urcată

77 +
45 r/a dă muls

n-
74~

ăj,a.

4*.pp. 78. trază la muls.

53. nu jăde Za muls.

76 ?

38 rai r?^> PQa dricului,

n tW

[i] polca dă %á¿e ¿2 +34 £
3'ipnotcaj a dracului,, rș 33 1^1

19 nărnulgâ^ă) kiyavăj-^ive 

•băiise

14 sălbacicăj - baciie

12 ră dă muls i
F 

o/ rtye

9 —

17

i°7* w
a/’e ra c/a muls'Hoi rafe dă muls

68 —
69“

31 —

29 X&ie ra

30 ra da muls 

dă stat ta muls

25 r% de strurjgă

22

20?*

spăriăsăj nu

11

15 ?*

6 ră dă ¿gă*

z vă pioasă

zvăpăiată j -hjâsă

s+

\
I
|
I 

/
/

/
/

/
/
/

/ ,
r./<+
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RASFULG „agalcme”
(¿3 Si]

I. întrebare indirecta:Dar atunci cînd li 

se umflă ugerul (pulpa)*? 
(Vezi întrebarea precedenta.)

I. i./jda făcut spurcâlu la pulpă.

\ _

\

56 spurcu [a.]
X

3.ț[],,C nod, umflătură,d soal spurcat, ți]spurc 

nu se sparge-, se dă .
cu apă rece9. %

i7.[Sefac]bisk_cu X ^spurc 

cnoptură dig câUuzat., 

piraților. de â^uL 

20. tel o mujcât-o seva. f

tr.
33.,, Oaia sa băobocțwf^, 

să stiggăt^ce d-o țîță 

se spune cînd pierde 

laptele dintr-o tf^ă,J.

35. arde pulpa.
36. are spurcâlu la pulpa,cHasă, p^c§^\.

37. dă ăuliăr mltăre, îi căâse pulpa: 

veterinânu scljfi, capătă hrăni șî mUire.

38. țilsă fise a! spurcat.

39. s-o făcp spurcâtu.

*3.are fnQC, domni nu cred în spurcat.

*8. muscată dă Hon yifrpe.

!tă, răsfulg,[v] spurc
65 5pure

60“ & spurcu [a.]
61 SPurc

95“

59 SPurc

syț^spurc la Oier

335pure

98 spurc

96“
58/?>t£-lsPu,'c +

vărsat

\ al spurcat
\

HARTA CM

55*?, [n] spurc

86“

33țț] spurc*

51 țijal spurcat

87

85 —

^țț*?,[ă]al spurcat

^țțrăsuc

spurcai

44 a/ spurcat

4i țț] spurcat

i
91Ț

I
92 fa]*?,ț]spurc* j

W“ 91/?
89- j

90“ , |
13a pn de re, țțăprlndirĂe

82 boală dă uier 
^[¿¡armurâre

spurcu[a.]

\
78 dă șopîrlă

¡^[¿Janlrâs

, ii ala spurcat*
45 bnâlă dă pulpă, áre al spurcat

J833Spurcatu[aț] 
^țdspurcât

\r-V

75“
74“

73

V
x

71 “

76

bnâlă dă pulpă, [i]al spurcat*

68“

70 +

34 ’
69 —

33 bHobocIl, aprindere la pulpă*
31 “

^spurcâlu [a]*

3 5 arsHâre, [6] spurcat*

28 spurcat
27?*X f

^umflătură dă pulpa

2itapr¡nderñe dă pulpa

\ 18 spurcatRăspîndirea termenilor SPURC, SPURCAT

B spurcat

19?

'arsura

9 “

/

14 spurcâlu [a.]

12 spurcat
</fF”'U'4X*Z 13 spurcat

17 •

29 ?

so boală dă pulpă

25 spurcat

22 spurcat

20?*

26 “

spurc, spurcu [a]
io spurcatu[a]

sPurcat '

O 
0 
o 
+

spurcat 

al spurcat 
spurc 
alte răspunsuri, 
a/ti termeni

■ spurcat, spurcaku[faj_

53.Hdspurcf a^a ț-or ^*ijj)ătrfn7^ 
5*. cade jumălâ dă pulpe la ța.

56. capătă spurcu.

58. are spurcu la uier.

63. -o căpătă șpurcu.

7ohd.73hă.să strîcă la pulpă.

76. i strîcată la pulpă.

77. s-o făcut ăla spurcat.

92. țț]„Se face mai des la vacin.

spurcat

15 spurcat

6 tragan, spur ca tu [a.]

21 spurcat /
/
/

/
I
/
i
I

spurcâtu[a]
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RĂSCOLESC (stina) (ind. prez. 6).,zb demonteni la berqerie” 
[2336]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că fac 
ciobanii toamna cind aleg oi!ef ca 

fiecare om să yi le ducă acasă?

JL.4.[rJn ții, îi sărbătoare.

57 [lf] l'e-mparce. [3] la Ramăn g7 _

58 le numărăj sa sparze [sj stina 
?f[ejsă duce [3] cu co por u pin sat

24 fe afeg*
55 f-afțze[3]}[]^ali^ze Xóüle*

as —

53 fdjímparcela]nóiile
* 85 -

98 -

96 —

32 [jl] răcnesc87

95

67 să strică[3] stina
59 alkșze[3]*¿¡Je

arÂeț lberbeciin. 80 l'-aleze [zj^^nonl'i

21. la spârtu pilcului, w
zs.alesu n biților. ’. c?
M.bdla noi păcurari■?

isara da azun hjgvăb. 

tu crăsun) o trecut praf* 
la fițețcecăre om la usaf 

și i~o lăsat oiifăacasă. .. .
i 7 3 I* /W-a*3 imparce [3] stma 

48. dnca stauu, cohba\.
50.^a !u nâmin propi 

ițetărl.

sz.^rj^ln decembrie cind bi

pică nțua ff.

54. să dem piază stina.

55. M f-afgze păcurariu.

58. coliba gi tal se ¿.stă acolo să strică 

^i să duse acaa.

83.ț^afăsu uoilor.

44 lñ-albeg Roulț? sparze[3] sopbru 76 —

- J 47 băgâtfperf.c.sJăbiHijal^ răzbăsc^iă-mpărt 
băqămMRoifi-n sat 39 să sparze[3] sopbru

X

23 fe daspârt

93 y

1
1

[6] sparg stina

90 ~ I

51 ¡jțl Te-mparce [3] la Râm in 84 ^¿¡răzbesc ybjfe 93 s~alegJjafțij[3]stina*

52 [zl s-aleg ¿iile la gazde* „u A ,, n f-afțiem[4] 
80 Te răznesc

47 [Jljfe afțzemfâ # [jrjl'e răzbăsc

re-mpirci^hjhdi’
* ?>[l]‘P”3+ , „ rt rjiUe „

45. l'e spariemfejacăs

\

79 l'e răznesbă  [3]

72

74

73 ÉirJI'e-alég

68 —

71 — \
1

țnjafesu uojțoț

î
/

ț 
i

31

'li J 36 tñe răzrtesc

Tit 35 IAe raznesc
\

f

sj

\ .u -.i

\ 18 albegf[K]raznei

32 sa dăspârtf răznesc n¿íiK[s] ,
3C sparg simbra

• . .29 răzbesc Hoiifă*
ares [perf.c.fdstina

/

Í

?g răznesc
27 n-am

24 afeg
25 răznesc

i
/

* l'e răznesc

fi raz nesc

19 răznesc
raznesc

r 
/

21 slobod afjtb^f +

a 11
22 raznesc

_ S l420 re raznesc

să raznesc, sparg pH^u /

26

despart
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SCAUN DE CIOPLIT, pl. „biM,sdte&e”

I. întrebare indirectă: Cum fi zici la lemnul 
acela gros si rotund sau sprijinit pe s 
picioare pe cane cioplești “?

M n.„E un bAium mare*.

busume: buși

\

V2" 
x

\
X

Y ^butime} budimlftf]trăjfu3}trăjFusăft^busumAe} busum! 

i 

\! dă Femn. •/A

/>/c/:oar<&

Mures

61 butuc 98 butúc,-túi

97 búsumAe, búsum!

56 butuc, -tuc

67^*7 c»Prá
59 butúg^jJd soplít: butús 

siflcáprfilpl.]} cipra*
58“

95' 

^^butuCf-tus 

5^butúc,[x]búiime} búsim!
ss/emnu dă ¿opüt,^?,[i]butúcu[a]dá sopüt 

¡¡i capra, búsumAe
86 búiumAe} búium!

53 P^busume-búsum!

85“tj. cHoUrî ‘rotar.

sg. nu ire pisăară.

56. dulperi [zic],

57. fi „cai__________

pentru mozdrlt”.

7i.[xj„câpra = cu t

sopFțr! = fără picioare*. Y ^ebuiume} busum!
nbalarfcă}-laț= o / ,, ;

bucata de lemn de z-3m}y

pe care o cioplețti*. V, busume, busum! 76 busumAă} busumj

X ky^busumift^dă sopUt -^[pJbuiumAe} busum!
\ *busumAe}budumi 39busum dă sopllt} busum!

X 40 busume

\ 3f>capră,[x] busume +

35 capra} cșpre
\

f

ț

i-tu

Í
93^păodvăllo} -Use

i
I

88 căpră,[x]bedrgig} -drțțâgur! túiumÁé dț sopüt} búsum! 
89 frjbúsumid} búsumT \*drW§', -drgiijcur!

90scamn cu spác^^pHopIcj-pIse 

83^ búsum} búsumAe 
•i \

^pHopic} -pis \
&Q^capra,cáprAé \

81 fábúsumie, búium!, bedrgií}-'dpgátur!, grXos} grUoț

78 capră da sopüt} capre

84 “
... ... • 52fifl bus urne: búsumi

49 busume} busum!
47 búsumAe, țț)búsum, búsum!

46 búsume} búsum!

11 búsumAe dă sopfft, búsum! 78 _

45 capră} c^pre dă AopUt

Mcăpră

Rasptndirea termenilor BUC!UM(E) ți BUTUC

HARTA CMI

9 ~

\ 41 ® 

*'r. 4<

X

O bucium (bucem, bocim) 

(J) buciume fbuoime) 

A butuc (butug)

92 “

79 capră• capre X.
72'ffl capra} capre

X

74“ $câpră}capre^soplțr!}-plțrAi'

73 ^dolâc}-tasă \
70 ^butúc--tús I

i 
i

/
69 búsumj búsum! !

33 búdumAe dă sopüt: búsum! dă sopHt !
31 - ✓ 

/ 
/
/

scamn dă dopflt} scamne
Ț
\ •x‘'>

68“
3íbúsumAe: búsum!

32călon} r»u

30

29 00; ?28 búsumí-,búsum!
27 búsumAe, búsum!

24 calUonj-luaúe, búiumAe da iHopllt}búium[ . „
25 capraf caprAe

23 búsumAe} búsum!

19 scamn dă sopüt} scamne
X 18 scamn’ scâmnă 

X ”■

¿rx. ' r i m/xX *X»r 13 capra} caprAe

26 -

22 scamn de sopüt} scamne,.'

20 călUâne, [x] calón, cilNÚúé /

/
12 capra, crăcăna, búsumy] búsim} búsim! /

ii tutúc¡ -*tú$'t'

10 búsum} búsum!
úsem da SnopHljbúsém! 15 búsim; búsiml, tatúe: — ¿ús

j
búsum} búsum!

itrii^

camnj scamne

búsum} búiumí
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r
J

GHIN, pl. „govuge”

¡2 *76]

I. întrebare indirectă: Cum ti zici la aceea 
ca o daltă, cu tăiau! rotund sau cu o 

adtncitură la capătul cu care scobești lemnul'?

I. AS. uiți fie! da dalta.

[jQMIU cu ureK,K

V

5gdâlta simirotundă'dălt

X

67.[jdDra nămțașcdj 

hplajzn-, -lajznurj.

73.^^ Am auzit tn 
amîndoua felurile”. X

93.ce sală-, cesăfe, h 
pentru lucrat pe 

fundul valonelor”.

6O~

59vișău rotund, yișgj,e

STEvițiH-fâil

58~

tf!nuri

i An ¿ssvisăLjj^vijau rotund¡p±É}v¡Mji

. ti -if7 â6vișĂău;-șaAe

/' i i ^i^dâllăjdălțjlidyifauj-^a^e
i 5oMv'$?u',daltă- dăalț,hola^m¡-láizme, ag_

d [^visau^săăle

l

^gVișău d-ale cîrnă' vi șa ie

\ .2
/ 4«KW

43 dlajzn, ¿lajiznur!

'Xl ff ?, robind

\ ...

\molaizn--la¿zne, 3gvtșăy rotundjvișfye rotunde
~\dâlta rotundă 6oțțjdaltă

^daită rHâta

¡¿daltă, dălț

\

f

i

/rT'S-^C I39ini9!nijri

96 v,Mh “ f 9 ini 9lnuri

vișăy rotund-, vigfye rotunde

vtyay, -fâă, potriciiă,-citi & viștăy-f -șjțe

„Ngin^ ginuri

S3 tidin' dlnurty

x 
/ fi?ini9[?ur1 \

făy Irtfocăiit] vișiăâe trăocăjite 

8i^ gin- ginuri \
79gin, ginuri,[vjholker \

inj'dlnurl

g3í$din¡dinur!

I
i •

I
9fțtin: dlnur! daltă rotundă. 

dAălț rotuae
¡

hi-fii*

Egin; ginuri*

¿^sâubăr-șaubăre

! TT^i'
"VigSy rotund- vișfal.

8oMyW

Tg^olțârij-țiriă

ymti-lii*
75

76~

76v'1^ rMndi vifâî*

72¡X$n^inur!

Principalii termeni pentru GHIN

9~

a~
^[ejceslăi ¿¿sie

¡¡hnila^zin^ hnilaizriă

t^din¡dinuri
73^00, gini 9'nur't ^'n> dl nur!

70^]gini ginuri ¡

I 
/
/ 
/ 
/

/
31~

142

alti termeni

nfiggurăjUgguri

2gdaltș ruotundă; dăl! ryotundî_ 
„gin, ginuri

26 ddltă, Mgin; ginuri

23 daltă,scHobitHori, daltă răotunda-, dalț

K daltă rotitmdăjdălt 

ftdăltă rotundă- dălț rotunde

f6~

12 gin, ginuri

f
íodálta da scobit péntdu spița

2s9ini9l,i¿

26~

22 gin, ginuri 

xgin, ginuri 

„gini ginuri

„gin¡ginuri

21—

„gin, ginuri

is9ini9'nuri

6gin¡ ginuri

r
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LEAFĂ, pl. „lame de la hache” 
[248 fi]

I întrebare indirectă; Cum îi spui /« partea 
lată de fier a bardei? (Fig. a* din Chestionar)

I 10.20.33. n-ârie nu miei.

as. ff bunț la pana.

Sigura bărzî

58""

5 9 ?f bardă 98 barburț la bardă, l

97 tah'f ¡-¿Isa*

g6bàrbùrAe; bârbur!

85 -

84

47 bârdă, fâ tăpț; -¡¡aur!

46 tang; ~i>9ur! 
muke, mùkij^, [xjlăji'ș+ 

ta i • t. S11' f
45 taj^u bAerdî;lănșur!

7,7 uWrri'tt

zs.27.„N-are nume
special^.

3+.[*]„La Ocna de

Fier: bârbaia.] de la \ 
bardă; bârben. I

♦2. custura iei.

s+.trabă sa âjbă lăj!^. 45

»8..«/n muke să bagaj .. ;
cRldan. ^,^^u^i-ăuîur> 

lo.hd^vîrvu bgrdi = partea\ 44/^^'f*

ascuțită de dinainte a bardeiU. ,, . . Ll ,Ur.,u.> r-./>>./ , „
L ,. X r -¿yHPirca taie, barda,® tai^ ^tauș^sa

gura =*partea cu care ta>ef ^2custura[a] . 3^u bierZt;Făilșă

bârberje = partea lată a bardei”. \

97.,, Partea în care se bagă coada

mukje sau brice, grumaz este partea de

la mukje la lăjț!sv.

14 —

19*,?
26 ~

22 gúra bñerfy lăAîf

21 “

Raspîndirea termenilor BÂRBUR ele.. TfJS ele. si 
LÁPUG

\ 36tó75;-/Zsa
*V. 3 s până, ascuțit

\

f

ț

\ 18 tăfy -¡¡¿urî

>î 12 barbura; barburț
£ *Aț.y/L !3 barba bAerÿî; bârbAe dă bAerÿ

HARTA CMV

+

O 
o 
e

o
A
▲

bârbur

barbura

barbure fbarbore) A
¿ar6
barbă

lăiug 

lăpug 

alți termeni 

nu s-a pus întrebare

țțbardă; bĂer£ gura bier^î

86 “
S3^^;-^tguri

51 —

87 bârbura^ftls bardă

88

j ~PU* 
L

93'Wlăpug; -ptigurl

I
I

*• ~~~ — J :
tfjfa '¿'îl> M barbure; bârbur le

92 [¿1 bardă; băr<)

iufM '
91 bin î

89

83 ~

Zlpâna bnèrdî
Botëtylfu bérifi 

MfităfajCuțh 

ntajfyu bjerf i

75 -
74 ~

l ' ' ' ' '
I
<
\
\

\
79 [Yjbârbore[sgl],tăâ'^-iifță.^

^bârburu SnărZî;bârburAe

rz7¿' 4 « ■' -nflgurfyarzt
73 IpJbarburAe; • •

70 frJbârborAe; bârbțr! *

ută^j

28 [ejbârbure; bârbur!
27 bardă*

« bardă, bñerd25 7 f

1 
\

1
I

/ 
/ 
/ ■ 
/ 

/
/

/
/ 
/ 
/
/
/

*-/

bârburu bierdi; barbu f!

I

15 Pan?

bârbu bnérdîj bârbur!
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TE SLA, pl. „ herminele”
[2*»zJ

I. întrebare indirectă: Cum ti aici la unealta 

aceea ou coadă scurtă yi cu leafa (tăișul, 

barbura, lăpugul ele.) îndoită înăuntru 

si care de obicei are o gaură la mijloc

a—
sg [6] tesla

Uțslă,tn}teslăjtesfă

51 -

65 [e] le cșlăj tecsle 

bărduță mică,[rJscobitUire,-tor! gg —
59 kesgrl- keserF’da scos * gg kesAărl, -sZgrț

57 pi)tecșlă,tecșfă g7 kestgrij-snfriă

ge ceslă', ceste

pentru scosul cuielor'? y ±

(Fig. 85 din Chestionar.^

I.. 2*. ceata îj măi strîmbă/ 
zs.^pisor de căprinir^ 

e un fier lung cucarir..

se scot cuiele”

3*.[a]n La Ocna de Fîerjj' 
kesari-, ~săren.

Af. &I-Q ti^lujll, o 

scozj dîn jel.

50

, ... ,sb ^J[£-]ke4r!i~sfre

55 budacj-dase,^tezlăjtezle*
l té i iz

86 KeSngr.j-sÁgrÁé

53 [n)scobjsegaba,[*■] kesari■-sgre

85~

49 [e]des!ăj clește

X •
43 testăj tesle 
\

55. HdM,, ¿ezlă, pentru lipit

la zidn. tislțjtesfe

53. să folosâ^ce ta leus, ¿înde A: 
vlAe la loitre.

9$-. [ol teslă [el ața care înllnze măltăru.

kesari,-sțre

casări, -sșrie,[njkesșrîj -s^rtă

46 teslă- tesle
it kiesăr; kñesare

j 77 kes‘

ttS kesțrij-sgre

44 ?,fc]socin

41 ^tÁé^la- tíégfé *

4ott? '
39 ¿¿slă,cisle

kesgrij -sjrkl

8s.bd„cesla are tăișul rotund, iar ¿esărju 

îi are drept”.

93. /zz/ plntru șindifH.

tesle

^Hbărdtfăj-duț*

I
82 ceslă, ¿esfe l

89 [l]căsla -¿&lg f¿ i f¿
go cesăritUcesîari^ stare

83 cesărtj-sgrie,[igteslă, ¿¿sie
\
\

x 
\ 

K

83 cesan 

.ceslăj cfste
¡o fâkeșnșrij-sicrie

»i ti t^kesnărli-SnărAuri
rij-siărie 79 ¿es!af ¿esfestyrie

75 ~
74

s*
n

/ l
76 ceslăj iesle 

kesfrij-sgrie

68 ~
„ kesărij-sare *

37 Huqgiiă da capra, [*] kesid* ¿^lăjcktă

/

«opr Uf 71 [¿Iceslăjcesle
T3 ggceslăj ceste <

7o [5]ceslăj ceste j
• I

y
69 [j^ ceslăj ceste

//
3f

36 kesțrij-sgre
. 32. kesari--săruri

r5>*'<’*Y 35 teslă- ceste, kisfyri
M 2t kisțrij-sțri scăîbă: scăăbÂă

¿2 kisari,-sărie

24. kisarij-săriă, ceslăj ceste*

23 kiesarijkisărie

, » ,¿ J9 teslă, lisle, [a] teslă[pl.] 
ceslăj ¿eslíe

3* cesla,cesFe

/
/

I
iI

Răspîndirea termenilor TESLA. ele., CHESER ele.

ti

a [¡¿¡¿eslăj ceste

kisari: - săruri

< *
¿0 ¿eslă• ¿esfé

n kisăr'j-sare

10 ¿esté, ¿este

26 ~

¿2 ¿¿slăjtesle

21 ~

săre*
/ 

/ 
/ 

/ 
/

/ 
/

/ 
/ 

/ 
/

K ~/

kisărij- seruri, ceslăj cpsfă 

i
ceslăj cesfț >

I
i

HARTA CM VI

teslă 

tezlă 

tețlă 

tec s la 

deslă 

cheser 

chiser 

chesar 

cheser 
căser 
a Iii termeni 

nu s a pus întrebarea

14 ~

L.i¡ l
12 kisanj-sare 

■sarj-sărit

9 “

146

25 ¿ăslăjcăsfe,k0esărlj

i, ceste

es !ăj ceste, [r] kisarij

i
i
i 

/

t 
sar*

□ 
B 
ffl
S 
a 
O 
(D
3 
e
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BANAT

Z IDA R, pl. ;; maçon * 
[¿508]
À

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la omul 

care face case din piatră sau din cărămidă?

I. Sft.AdjyLa Ocna de Fier,zidiri,M midor,midiri". 

♦3. !a urmi vin durgțri.

jy^maistor, zi dar

nu[b]midor- mân ori

midor!

56 midor, mador!

madorj mador! 98 zidirijru,[v]mănorA

< íú> » ; 99zidiri:
97 mayorAe- mayor! T

96 miyorAe- miyori,[p]zidiri nu

i ^klzidirltbâzîdir,h,]f]zidir!,pr]midor;midorL f, AJ, ;\ măistor-măistorr ' , ' 37 miyOrAă-miVor!f[a]zidiri^ Hzidar.;»
\ 7 86 mayorĂejmiyor^zîdirljrv

**■4* Y 53 fzjmaistor- măjstor!
idoreîzicem]dupai 50[1^zidari-^[vjmadore-midorl 85 —

51 b^mâistorj micelor!f zidar!-nu+

. 52 {¿¡zidirif nu
a n u, t 49 zîdir!-^[6]madore+ r . n,, i r i i- i

si pă nerhn 47 zidar,- nu, ¡Jij mai stor

A® zidiri- 'nu

♦9. madore
ñamt.

Si.^iietă fi cîrpii, 

care repară". 

178. mâ^torj,

89. [¿¡zidar!, mai rar, £ C8 zidirij nu
33-1^])H!â.ldorje,jȚ2auo^ 43 mâistoru[a.]dă cas, [x]zidari-, nu,

sini cei ce tencuiesc mádore¿ mador! +
\a 44 zidari-nu

[¿] màuore-, máuor!
\^midore-m2dori 3*zîM:^

n. 40[¿]zfdári,[v]mánorAe, mador!

\ 

i

45 zidari¡ nu

84 —

f '
93'mâjstor dă căfy mais! ori, 

zidari- nu *
I
/

91 imàuorAë- màuori,zîdâri^nu

i 
[¿¡zidari-nu i.

\
82 [vjmâdorie- mador!, [a]¡zidárí-nu

X «

88 zidari ‘ nu «
89 mifitor-mijfitor'j zidiri:

90 k^zidiri-nu

80 [z]zidârijnu,[v] màuorAë-, máuor!
81 ^miyor- màyorl,zidiri-nu

78 martori-nu, [ó] mau or- màyolP zidari, nu [y] máuor- màùori

ti zidiri-nu,miistor,
• màstor dă zîoft ■

33 zidiri- />/

75 —
72 p}zjdiri-, nu

74 —
73 [¿¡zidirijru, [vjmâyorie- mfyuorî

76 zidar!-,nu, mâuorAă-, màuori 70 [z]zÍdar!:nu}mÍ£(orÁe-,
màyort

68 —
3kZÍdÍríjnu'h

33 zidàrij ru
31 -

[¿¡zidar!, màubrie-màuor 
iulnnaiînrif -mínní,f

36 zidar! ' nu, [¿¡midore
iu • > nzidari nu

35 madorej mador!

28 zidiri- ru, mâdur!-, nu 29 zidarij
27 máuor- miuor!,zTdàri-nu

i
l
/

69 [¿¡màuor-, màuori i

i
• /
Z

/
/
i
Í30 zidarij nu

s'

24 zidar!j /\S

23 misto r,[v]midurAÍ- mân uri
25 zidar'- s\s

1
1
I

7 
/

26 —

O 
© 
e 
e 
A

22
21

/

mâdur- mâdur!

ii mâdor-mâdori

10 zidari-ru, mador-, midorîfon . ... . | .
15 mâdur, maduri, idar! - nu

^zidiri-nu

12 zidiri^K] mador-rrodorAi mâdur- mân uri

13 zidari-nu,[y] mador- mador'
9 —

HARTA CMVII

Raspîndirea termenilor ZIDAR. MAORIE). MAUR(
MAISTOR, MAISTOR MAȘTOR

<$&2

5. 19 màstor-màstor!

•û y 3 màstor; màstor!, zidiri; ru
7 7 7

14_

16-/ 
/ 

f
I

/
/ 
/

/
7 
/ 

/
z

/
/

maor 

ma ore
maur 
maure 
maistor 
maytor)
de că si)

**<350
S.
7

f-jJ 23 A©
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ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI

CANCIOG, pl.^poche A mortier”
[2516]

A
1 w rebare indirecta: Cum ti zicet! la 

unealta aceea ca o lingură mare si 
adîncăj cu coadă de lemn, cu care zidarul 
pune mortarul (maltărul) între cărămizi?

BANAT

soCjCOC^ cocuri65

60 ""
61 -bn

1 ' i¿7 cocycoci/n
cancoc:-cocuri

Al ! U A ! «blcancoc:-cose,-cocurrf.

59 ~

S7 ^Q^0^d^ mauurit: ¿¿cur!

-cRace

cocj cocuri

\-

X
V « 
\

V/'î-

(Fiq. -107 din Chestionar) .
I 13. după cârcă, caucocd

■ ■ ■ "■■ ■■ ■/ ■ - A ■■ ' '
_ »A i i¿9. mi coc, ¡a carcS. -5

^•MnLa Ocna de X

Fier? cdoc de măldar^r

cocurPf.

39... ma/stori zic cancocr. .. coc; case
n 1 1 " /

".frJarujjcă, prîsnes^ A , .
r . 63 COQ da maltar: cocuri

maltar!cu cancioculj^*>\ 0 f
»♦.„cancoc zic unitif. it. Hțj^ura dă zidari? coc^cardic*

61. „E ca o linqurăn. \ m » »» ; < • tni l»J ‘ r 47^nc'o'c-^e; x. ^coc; cocur^cancoc^cKaăe
un tel de ăl^£ă^^cancoy--cocuri 1 M coc-câcur^că^coc^-cocur.

cu care se trage cărămidaf lâ\ 4o ^canioc-.-căse
U» 1 A 1 I U 99pat van mtr-o cos ara7'

Aa=n—7 i —7-------------- 1 -*
90.[l]ala-i caucu fa.] năiTce o foz„Hgqură.

cancocj

& cancic7[n:]cancoc'-

S6 cocf cocuri 
firi 1 IPQcoczcocur»

• • f i r i f 7so coc-cocunfpycancocj-coaie

M cancocJvjcocj cocuri pojcoc 'cocur!
gz ^¿oc^]cHâse7fycise

^6 da zîdar!ief 7S
flrjgurt

1 r 1 !coc: cocuri

-• \
V

/

37

65

i .
calcuri 

fliygura da luvăh var? cancnocj -cĂoțur!

-î
a i¥ JflL A tiu da mayuriticyase

căuc c/ă moltai
r.7 </ «y« / ranrÁñ *-l^caifJCjCă^curl

8+ ~

r i A180 ¡jy co c7 cocuri
1 i r i 1 ! u ¡ 81 Pycoc: cocuri [kJi-----A Al , AU • I y • S ' icoc* cocuri7 Cnase

t
• • • fi77 coc* cocuri7 cancoc

pf]¿oc*cocur!
1

a? pjcauc-ca^se !

90 [vJI¡rjgura catf,fc]căyc caucuri
83 tV^^caus ^

► Mcăuc* caucur!7[a]dancocf -cicur!

\
79 cSuc^ cause

a >

75 ““
7h

i ii ¡ cocj cocuri

coc: citase36 7

II 1 9 ! ucancoc'-case

\

76 cancoc*-cHâse

cancoc^-cocur!
68 

i+
*

A tAijy ii Al !33 coc da maloarit* cocuri

x

72^.^-cause
X 

calcic*-cocurl^Jfândăr* 
„HMucjcivi' ”

70 ^caific-caíase]
I
l 
/ 
/

/ 
/ 

/
//

69 cauc-cause

31

32 cauc: câucur!ni n

^A al Afet*cacnocj-cnasi f
& toc dă rnăUărltjcJăsH

1 J** A I i¡ V ii / t U2^, cayuc da zidariÂe^canUse
• i99 cauc: caucus23 n 7 n

/ • •

/
Í 
i
I

28

so cauc: duseJV n 1 n

Ftijgura de mănur!t^[i<]coc pentru z^dări^ 
f i

j

r 7 u i t r i ^rAi ai !25 [yJc3nUC ’7 caij/ucur^tajcacoc'-cocuri

/
/ 

/

21

16

g conuc: cânucur!

cauc: cauze ni n

ne 4
(c/e maltari

cau¿oc:-s¿cur! n /
1 * ** ; cause* n

u ti I l l ucaXuncoc: -coase 7 n

cauc* câucur! n f 7»

> s ..
y » cauc dă Ihemn: ca *• i n i

* U 1U I u12 caXuc: caXuse

9

26

22 cauc: cause n 1 n

& cânucj căycur!

Iu IU 117 caXuc: can use

cauc2 căușe
cănUj da pus maldăr * căUu^a

15

harta CMVIII

/
/

/

cânUC j câHucur!

"" / 
/ 

✓ 
/

f

Răspmdirea termenilor CANCIOC ICANCIOG) 
CMC (i și¿ silabé) (CnUC) (de zidării

(de mă Id ani ele.)
1 52 u —

>%□ 

/
/

/

/

_  //*
I

l
i
I

|
I

cauc: câucur!ni n

âuc: câucur!n

țl cauc j câucur!

O canciog 
can cioc 
caucioc 
cauncioc 
cauc ii *• :. 
cioc (de m\ 
alt termen

tó-ei’c

fx/ 13

(de zidărie^
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I1
JIGNEA, pI, n forge71

[¿525]
A

I. întrebare indirecta: Cum îi spuneți 
la locul unde ard cărbunii si se pune 
fierul să se înroșească*?

Jl. z. ful doi cămin.

c france

65 f

& forja
60 —

59—

57 [jl] vatră * viâtrAe

\

V"SJ

‘>x'\ ru> p ±\ 56 Tflorze-j rorz
\ 
X
'Uz'i 
K(.t y

38. Ud loc pentru foCțy i 
vatra-j la țăst, cînd I 
vnffv i/v Jsa rase pita.

50. fn] foc, la covăsiie^

cuptor! da covaci 
toce- \

*08 I ¿J76. 99. cammu-nsamna j
țuot se Încolo ¿/a / r -r, .« r -
fierărie]. MforJAiMvatrai ^Ă?tr?

Ia- f/v/98. camm n spune ia
CnOju ăla [de la fierărie]. \

?

\
’S‘<

50 ?, füoCj fHo

59—

67?
99 fHorjaj

g7 cămin* •mlnur!
ia Ig^camin:

oțCamirr^mm

•mi nuri
5k [6]vatră' vAțtre

55 ?, lifjcuptoriufalcuptnăre „}lj r n l j) r cămin:* miñé
* / 1/ V '86 cămin: -mme

t Ș3 7J foi}fâfoc
'ocur!. [¿¡[6] vatra-f v^âlre +

51 fn¿iu[a] *
85 ~

1

88

84 -

49 vatră' vÂțtre
5z[j^[6J vatra focul uț

47 fXocjfMocur!, ții}gura focului,

cuib: cuiburi
48 [eJIXogjJă fXoc „u , ■

n Tn ocj rXocurî 
^5 [i]cămin'-minur!

cămin*, -mine
i

. xj v_ _ î tiv
S3 ¡fícamm* •mine

I

92^[9]gura fjfojulul
* I UL t t J_*v /cammet:-neta ¡í>i

P ¿7 9ffo]camin'^mme
1 r1 * 1 * r^i r i 1 •90 gura tojuluil r¿,ffycamin*-mine _  *_ t t I V83 pgcamm^-mme

82 cșmln*,-mlnuri \

gi Hi} ?,[£.] vatră
7g vatra fXoculuij vțlri, vătrifityd fXoc

75 —

\

x
iin -mme

29

23

19
i

*4 — 20
t

17

/ I

37 fXoC

vietre
ni

32 vatră' velri

38 M vatra*, vĂțtre*

cămin j

„ [ejfXoc

[k][6] pră vatră

cammțce' rv

w camm:-miñé

cămin:

ar vatra foiului
3© n n

*/ / « t v24 camm*-mme

•mi nur!

44 f*oju[a]j fno¿ur¡

vatră' vetre
mmj-mmurt

76 frioc francez

90 vatra frioiului : vkelri 78 n n/ Í
27 cămin' •mine

f- tt vatră:
I I . .

u • - - u • - i H13 grxapa*,grXapZe

X
’^Xî. 35 fnOC

\ 
f

X

72p^^âm'ni
X 

X

M » ' >' 7f ^cuo¿f cuócud\
73 pqcăminj~minț

68
111/• 34 cămin*-mme

33 vatra fHocului:

74 ~

4« an

«o

O

44+
41 7

CZJ

m 

□D

4-

cămin'-mi nuri

camin: -minuri

t tivmm:-mme

____________________ _____________ HARTA CMX

Răspmdirea termenilor CĂMIN. CĂMINEȚ. 
CAMINETE, VATRA, FORJA, FOC (FRANCEZI

Z LOC DE FOC '

V
V

1 *•. L1 
țoiului) 

j/*>

\ 
\

SI

*•+
79 EZJ

69 [¡¿¡cam! n-mine

mm;

25 cămin* camine

Si • t22 camin:^ mmun
*21 —v' »_  1c •* ' * w r /1camm*, -mmur»,camme [pi]

/

cămin: -mm

o 
e
▲

cămin 
vatră 
căminele 
cămin eț 
forja 
foc 
foc francez 
loc de foc 
a Iți te
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157ȚARINĂ, pl.
(Ies sens du mot țarină)

[2010]

L întrebare indirectă: a) Cunoașteți vorba țarină? b) La 
ce ziceți țarină?

IL a) ȚARINĂ; ȚARINI 5. 6. 10.11. 18.37. 40(11]. 43.
46. 47(1, II]. 50P, II]. 65. 76. 77[aJ. 80[II]. 84[I]. 
89[IT|. 96. 100.

ȚARINĂ; ȚĂRINI ip]. 2(11], 3[UJ. 4[H]. 7. 8. 13. 15.
20. 22. 25. 28-30. 33. 34. 38(11]. 39. 41 [I, II]. 44. 
51|T|. 52[IIJ. 53[I, II]. 55[I, II]. 58. 69. 70(0]. 73[H]. 
81[II]-83[11J. 84(11]. 85[II]. 86(1, II]. 88. 90[U]- 
94(11]. 97.98.

țârină; [e] țarih 52(1].
țârină; țari ii 45.
țârină', țarine 38(1]. 61.
țârină; țarini 19.
țârină [sgt] 12.17.21. 83(1]. 99*.
țârină [sgt.] 67. 90(1].
țârină; - 16. 27.32. 48. 51 [II]. 71 [II]. 79. 87.
țârină; țâriiie, țqrin [pl.] 23.
țâring; [e] țâriii, țarine [pl.], [k] (arin 54.
țârină; [e] țgrih, [k] țâriii 36.
țârină; — 78[*].
țâmă; țîărn 95.
țâmă; - 78.
?, # 24’. 35+. 42". 49. 56. 57(11]. 59. 60. 62. 63.64*. 
-9. 14. 26. 31. 68. 72. 74. 75.

IO. 3. [II] „Lunca cu ogoare.”
5. „Cîmpul care e afară de sat. înainte, satul era îngră

dit; după gard era țârină."
8. „O parcelă de pămînt între dealuri, netedă.”
10. und-avem pămintu dă lucrat, afară dă sat.
12. ,Ja primu maț s-o oprit țârină, livifjîfe 'fînețele’ -s 

Uoprice; acu, cînd s-a cules recolta, s-o slobodit ^oțifț 
la țârină."

13. „Teren arabil mai dăpârce dă sat."
15. „Cîmp cu ogoare la lurjcă.”
16. în țârină. cînd îi locu oprit șî să dă drumu la vice; 

s-o slobozit țârină.
19. în țârină.
20. „Unde-s ogoarele oamenilor, mă/a duc în țârină."
21. „ne dusim în țarină, pe cîmp, unde-s ogoarele sau 

livezile, aip^fost în țârină."
23. la cîmp, unde-s Vog^ară, culturi, pilonii, dă t-âce.
IA. nVoț n-âviem țărină-n hVotâr.
25. „Pămînt în vatra satului (nu sus, la deal), unde sînt 

ogoarele.”
27. /a pămintu câre-l folosim, dă nu-ț izlâz.
28. „E teren agricol și livadă de pomi, în afara satului, 

mai departe.”
29. „f/ jisem țârină, că-i pășune-acolo. Loc mai drept, 

mai neted.”
30. țeșim la țârină, la lucru. Pămînt arabil și nearabil.”
32. Mă duc zn țârină, unde se seamănă, se ară, Za 

Uvetf."
33. pămintu câre-j în afară dă izlâz, fiice Ifioldele.
34. locu câre-j arăt pră hotar, hfioldă. mă duc la țârină.
35. la forocic [sat vecin], pămînt arabil.
36. ,Ja loc, afară, la cîmp. Nu s-a întrebuințat, la noi, 

prea mult [cuvîntul].”
37. „Cîmp, locurile care se văd, de fin, la luncă. E oprit 

pășunatul de la martie pînă la cosit; nu-i slobot să-l 
pâsUe, [ca] să crească fin.”

38. [I] „îi spune [așa] numai la o bucată de teren din 
sat: âța dă la myâră." [II] „O bucată de pămînt 
aprQâpe dă bîrzâvă."

39. „la hotâr, loc afară, cultivă?, se pășunează o lună- 
două.”

40. [11] a/ară la cîmp, pămintili d-afără. izlâzu-j aprpâ- 
pe lirjgă sat, nu-i țârină.

41. [I] pămintu al d-afără. ce dus afără-n țârină. [II] 
hotâru. mă duc. în țârină pră hotâr.

42. noț [spunem:] ne dusëm la loc.
43. „Hotarul unei comuni, unde să âră, să sâmână. 

izlâzu nu intră, migrent afâră pră țârină."
44. „Tot hotarul, ori ogor, ori cucuri/j. izlâzu se-[ priijgă 

sat nu intră-n țarină."
45. .Pămînt mult de lucru. Dacă-s dealuri, nu-i mai țarină; 

nu se pășunează decît pînă la sfîrșitul lui april.”
46. ,pgmfntu dă pră lirjgă sat, pămînt d-agricultură, 

izlâzu nu-ț țârină, pădurea, nu.”
47. [I] o bucâtă dă pămînt cărej d-o mârzină. [II] 

bucâtă dă pămînt care s-o folosit la sămănât.
48. -otăr. [o] lizlâzu-i nălarât, nu-i țârină.
50. [1] „Teren cultivat cu cereale, cartofi [etc.], afară 

din sat.” [TI] log^dă pămînt afâră pă cîmp.
51. [I] „O holdă de orice fel: cu grîu, porumb.” [II] la 

cîmp, cit țeș afâră di^sat; mă duc pră țârină; o 
aram ș-o folosim cu bucăce. izlâzu-jpintru mârvă.

52. [I] [îi spunem așa] la cimpu ăsta, în hotar. [II] la 
hotâr, toce tîrlqlili ses în hotâr.

53. [I] tot hotâru. [II] Zapămintu bucovațuluj.
54. cîmp, to^së videm cu ola în hotâr. țăra-rjkisă [se 

spune cînd] mz-j vôjë să mgârgă cu mărvîfi la pășunât, 
la îtnu aprirë și pînă la ținu maț; crgșce iarba.

55. [I] [îi spune] la um^pămînt maț mult la un fioc, 
nălarât. [II] „Unde-i țglinâ, unde nu-i lucrat pămîn
tul, unde-iJîngțâ, nu pasc vitele.”

58. tăt pămintu care nu-i t^sat, care să âră. șî livezile 
sînt în țârină dâcă sîntprintre arături.

64. dîijcolo dă mtireș [îi spune] Za un log^dă pămînt. 
țglină - pășâne.

65. loc cu culturi.
66. 67. 78. 79. 85(11], 88. 89(11]. 93(11]. 97. 98. „Hota

rul satului.”
69. la cîmp afâră, unde nu-i grădină.
70. [II] arătură de cucurâj.
71. [II] „Hotarul satului cu totul, afară de pădure.”
73. [II] „Pămîntul afară de sat.”
76. pămînt moșîasc, dă la moș-strămoș.
77. la Mdru [?].
80. [II] „Toată suprafața de pămînt a satului, câre se 

ară sau nu.”
81. [II] fiot cimpu căre-ipă lirjgă sat.
82. „Tot pămîntul arabil al satului.”
83. [I] în țârină = la hôlde. [II] içcz hôldiîë.
84. [I] la cîmp, place tarlalele câre să ăflă pă raza co

muni. afâră dă sat îi țârină, la Ifioldă. [II] „Tot pă
mîntul care-i afară din sat și aparține satului.”

86. [I] la fiocu șăs. [TI] „Loc întins, de arat”
87. „Mai multe tarlale la un loc.”
90. [I] la cîmp, la hôlde. [II] „Hotarul satului.”
94. [II],.Hotarul satului, cu arabil, finețe, fără pășunat.”
95. tace hyôldtfë.
99. mçrim la țârină, la cîmp. cîn^jeș afâră, la țârină. 
\Q0. pămintu di șăst, câre să âră.

IV. b) 1) locurile cu pămînt arabil, în afara satului 
(uneori în luncă), hotarul satului: 1(11]. 2(11], 3(11]“. 
4(11]. 5*-7. 10*. 11. 15". 17. 20". 21“-23*. 25". 27*. 
28“. 29". 30*. 32*. 33*. 34“. 36*. 37*. 39*. 40*. 41(1, 
iq*. 43*. 44*. 45“. 46*. 48“. 50P, II]“. 51[I, II]*. 
52P, nr. 53PJ*. 54*. 58*. 65*. 66". 67*. 69*. 70[II]*. 
71 [II]*. 73(11]*. 78". 79“. 80[II]*. 8l[II]“. 82*. 83[I, 
H]“. 84p, ¿]*. 87". 90P, II]*. 94pi]*-97“. 98*;

2) loc întins, neted (între dealuri), de arat 8*. 45. 86[I, 
II]“. 100*

3) ogorul de pe care s-a cules recolta și pe care pot paș
te vitele îpi]. 12*. 16*;

4) loc neproductiv (fié și după ce s-a cules recolta), fi- 
neață 12*. 55P, Hf;

5) parcelă de pămînt depărtată, mărginașă față de sat 
13*. 47(1]“;

6) o parte din pămînt 92(11];
7) livadă de pomi 18. 28;
8) pășune 29;

9) pămînt vechi 76“;
10) pămînt nearat (de mai mulți ani) 55[L II]. 91;
11) toponimic 19*. 38[I, II]“. 53[H]*.

MUȘUROI2, pl.
„butte (qu ’on fait aprés lesecondbinage) ”

[2014]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți pămîntului pe care 
îl smngeți la rădăcina porumbului cînd îl prășiți a 
doua oară?

H. MUȘUROI; -ROAIE l[II]-8. 10-12“. 13. 15-18“- 
21"-25. 27-30. 33-35"-40[II]"-46*. 47[I, I1]-51[I, 
II]*-54. 56*. 57[I1] *. 58. 60. 62. 63 . 66*. 69(11]- 
71PT]. 73(11]. 76-84*. 85[II]-98. 99*. 100.

îl îtjgropam, [k] muyuHíóx; -r^ațe 55(11].
cu{¿>; cuiburi 32.
^omîlă; -mile 65. 
moldrmodlJ’ól; -dVață 99[*].
? 55(1], 59. 61*. 64“. 67*.
-9. 14. 26. 31. 68. 72. 74. 75.

HI. 12. primăvâra, mq duc să sparg mușuryâiieTe.
18. /a îijgropât [se fac].
21. „cuib e groapa [care se face] cînd sameni.”
35. a trâța ^âră să îijgrVâpă, să mușuruiâză cu plúgu 

dă-)jgropât, cu rârița.
40. [TI] acúma îl îrjgrqâpă cu plúgu măi mult.
46. îțjgropam cucunizu cu săpa.
51. [11] „îijgropăm cu săpa, cu plúgu dă șîruțit cu tri 

sqple. După plug, oamenii sapă sau îngroapă.”
56. [Cucuruzul] 1-iygropăm.
57. [11] ițjgropam [cucuruzul].
61. „îrjgropăm cucuruzii. [D] Nu se spune mușuroi."
64. „îrjgropăm cucuruzii, [o] mușuroi, mușuron; -ri-lane 

face cirkița."
66. fâsem mușuroi, mușur^on.
67. l-hm mormodól dă pămînt. [D] mzz^i/rVaâe, se scVâce 

circița.
84. [I] mușurâii, [R] mușuroi, mormodól, pămînt măi 

mult,pâie.
99. mușuruțim (ind. prez. 4].

COADĂ (LA SAPĂ), pl. 
jnanche (de la binette)" 

[2016]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la lemnul lung de la 
sapă, pe care îl ții în mină cînd sapi?

n. dîrjălă; -jqTe 5. 6. 10. 18. 19. 22. 27. 30. 37. 38[H]. 
69PI], 82. 93[IT|.

dîrjâla [a.] Za sâpă; dîrjqle 38(1]. 46.
dîrjâla [a.] de la sâpă; dîrjqîe 29.
dîrjălă de sâpă; dtrjofe 21*. 
dîrjălă; -jqTe 90(11], 
dîrjălă; -jí^é23.76. 87. 88.
dîrjălă dă săpa; dîrjlqTe 24. 33. 34.
dîrjălă; -jqȚe 15. 84(11].
dîrjălă; -jîqfț î^>.
dîrjălă; -jîqlîe 76. 80[II].
dîrjălă; -jgté 11.
dîrjălq; -jqlț, [k] dîijqTe 12.
dîrjălă; -jále, [k] dîrjtfe [pl.] 79.
dîrjâla; -jalî 39.44. 45.48. 53(11]. 58.
dîrjălă; -jăfl 42.
dîrjălă dă săpă; dîrjall 41(11]. 51 [II]. 
dîrjălă dă (la) săpă; dîrjâlî 49.
dîrjâla [a.] dă la săpă; dîrjall 43. 
dîrjălă; -jaf 11. 32.40(11]. 50(11]. 52(1]. 92(11], 99. 
dîijălq; -jal 52(11].
dîrjălq; -jg!2Z.



158 dirjâlă désâpă; dîrjqf 7.
dirjâlă-, -/ÖT 73(11]. 91. 94[irj. 96. 100.
dirjâlă dă sâpă; — 36.
dirjâlă la sâpă; — 90(1].
drăiâlă; drăjaf 50(1].
drijala.-joTel.
driiâlă; di riale 13.
cpădă, [k] dirjâlă dă săpa 89(0].
dirjâlă-, -jqtë, cqădă; cVoij l[iq". 3[II], 16*.
dirjâlă-, -jqtë, c'Jâdă; cVo# 25.35. 
dirjâlă, -jqTë, cyâdâ; c^otjJz 47(1], 
dirjâlă, -jaré, cvâdă; c^oç! 53[I].
dirjâlă-, -jalé, c^âdă; c^ádé 83(1].
dirjâlă', -jalé, c^adă dă la sâpă; c^oçl 84(1].
dirjâlă-, -jqïç, cyâdâ; cl-oj dț sâpă 17.
dirjâlă-, -jîqle. c^âdă; c^oz 98.
dirjâlă', -jăT, cyâdâ; cUotf 20.
dirjâlă-, -jaT, [R] cyâdâ; dhz. [k] cVtnj 41 [I].
cpădă; c^oj, dirjâlă’, -jgTë 86(11]. 
cqda sapi, dirjâlă', -jqïç 83(11].
<vJdă; dfofZ, dirjâlă-, -jqle 85[II]. 
cçâdâ; cVotf, dirjâlă-, -jqle 70(11]. 
cQâdă; cVoij, dirjâlă-, -jîgé 81 [II].
cPâdă; c^oj, dirjâlă-, -jaT 51[I]. 55(1].
cçâdâ; coz, dirjâlă pă a săpă', — 95.
cyadă; cyotj, dijâlă; -jîal 91.
cçâdâ; coj/z 2[U]~.
cçâdâ; coz 61.
cçâdâ; cod 54.
dtídá;d¿059.67.
cVĂdă la sâpă; coz 64.
d-ăda [a.] dă la sapă-, coj 63. 65.
c^âda [a.] dă la sapă 55(11].
cçâdâ [a.] dă la sâpă, cçâdâ sapi 47(11].
cçâdâ sqpi; cVoz 71 [II].
cçâdâ sâpi; coj 57(11].
dtídd dă săpă; - 60”.
cVada [a.] Ia săpă; - 62.
duda [a.] dă la sâpă-, — 66. 
cyâdâ; cyâdë, c^oz [pl.] 4[U].
dâidă; cozile [pla.] 56.
-9. 14. 26. 31. 68. 72. 74. 75.

DL 1. [O] să spune și cçâdâ.
2. [II] ,ja sâpă, că-[ mai lurjgă, îi spun cçâdâ-, la secure, 

dirjâlă."
16. „cçâdâ au și toporul, lopata, biciul.”
21. măi aV dirjâlă-. sapóñu, kilovița ’târnăcopul’, saca

ría, topóru, arșâyu, lopata, cçâsa. bisu áre coda- 
riscă.

60.,,La coasă e dirjâlă, la topor e cpadă.”

GREȘ, pl.
„partie de raie mal labourée ”

[2019]

I. întrebare indirectă: Cum numiți peticul de părnint 
dintre două brazde rămas nearat, cînd plugul a sărit 
din brtizdă?

D. pîrs; pirsurî 2(iq. 7. 10. 11. 15. 16. 20. 22. 23. 25.
27. 30+. 32-36~-40[II]-43.46. 47(1; O][o]"-51[I, II]-. 
52(1], 53(1]. 58. 59. 60. 63*. 64”. 65. 77“. 79. 80(11]. 
81(11], 84[1]-86[U]. 89(11]. 90(11]. 92(11]. 93(11]. 95.
96.99. 100.

pîrs; pirsurî 78. 87. 98.
pîrs, pirsurî 21.
pire-, ptreurî 17. 
pire; - 66.
pîrș; pirșurî 76.
pîrs-, —, pirsurî [pl.] 6. 82(11].
pîrs-, -, [k] pirsurî 73(11], 
pîrs; - 1 [H]. 4(0]. 5*. 13. 18+. 24. 28. 55(1], 69(11]. 91. 

94[iq. 97.

pîrs-,pirsé 84(11].
pîrs-, - 44.45. 52[U]*. 55(11]*. 62. 67. 88.
pîrs, [k] pâri', — 12".
pzrse [f.]; pîrs 57(0], 
pírcé',pircil 53(11]. 
gre^; grâșurl 56. 61.
[D] greș; — 59.
prilMâg; -lyâse 3[I1]. 
sP-og; sPlogurî 8. 
mădulârî; -lârîe 38(1]. 
pîrs’; pirsurî, căpătin; -tine 41 (q*.
[e] c/z«; cAnur/70(0].
crimpiță; cnmpty 71(11].
{ap-, țapî 83 [II].
brțâzdă năarătă; brîezdă năarâce 19.
? 29". 54.
-9.14.26.31.68.72.74.75.

DL 5. [Capra] dâcâ nu să pîrs^șce, nu rodqșâe.
\2. fâciirăm um^pirs.
18. isâmnă șî (ap.
29. rămas narat, îl îndriâptă.
30. dăm cu săpa say cu crâmpu 'târnăcopul’ say fié 

băgăm îijc-o dătă [cu plugul].
36. fi totpîrsit.
41. [I] „îi spune căpătin fiindcă pămîntul rămîne ridicat 

peste el ca pe o perină."
47. [II] cînd sminceșc brqâzda.
51. [II] iaca pîrs. ogâș îț ala dă la mijloc, inúntru; 

cîn_,să âră pămintu în laturi [rămîne] șanț.
52. [II] tot îipîrs.
55. [II] o sări^ [plugul] dîm ^brțâzdă.
63. rămîne năarât.
64. holda-ț pîrsită, ț-arâtă rău.
77. să mâț (fisi șî la țap.

COPILEȚ, pl.
„rejeton (de maîs) ”

[2021]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți jirului de porumb 
care crește din rădăcina altuia?

D. PUI; - 5. 6. 8. 10. 13.15. 17-20. 23. 30*. 33-35. 37. 
38(1, iq. 41(1, II]. 42. 45-47(1, O]-51[L tl]"-53[q- 
55[I]. 58. 61-63. 65. 76-79. 81(11]. 83(11]. 85(0]. 86. 
89[II]-92[iq. 94[1I]. 95. 98.

PUI DE CUCURUZ; PUI 12. 27. 36. 39.40(11]. 43. 44. 
55[U]-57[U]. 59. 62. 64. 66.67. 88.99.

pui di tuléi’, pui 100.
puț dă tuTey, — 80[lI].
pufécé-, -ieț,pui', - 84[I, II].
pui^cé', -țeț 93(11].
pufácé', -ies 87.
puiâc-, ~íqs 96.
pui^s’, copil', câpit 69[U].
puieț- ~ 53[D]. 82.97.
Puî^f'i puii ~ 91.
copil-, câpiT l[n]-3[n]. 11.16.2E. 25.73(11].
copilñác-, -úqs 4[II].
cflopif^ce-, -feț 1. 
lăstărî-, -22.29. 
jrâci-,jraț,pi^lp, - 28. 
pizi; ~,frâcQ-,fraț 24.
cucun'uj îtpjrăftf, cucunid îipjrăfiț 32.
[e] cucurtiz îtpjrâțtt, împuțât 71 [II]. 
cucurúd :emănât,pui; - 70(11].
- 9.14.26.31.60. 68. 72.74.75.

DL 21. cam unu jflsă.
30. cznd niQrzé biné timpu.
51. [H] [ăsă tújié. la grîy: îipfrățlașiă din rădăsina Iu 

frâci-su dă lirțgă iei.

PĂPUȘA, pl.
„épi vert de maïs ’’

[2024]

I. întrebare indirectă: Cum spuneți la știuletele de po
rumb înainte de a-i da mătasea și a-i crește boa
bele?

IL PĂPUȘĂ; -PUȘI 2[ll]-4[ll]. 6. 10-12. 15. 16"-19. 
22~-24. 28. 30. 32. 35-37^. 38[Ilf. 40(11]. 4l[L II]. 
43-45.47(L H]. 49". 51(1, H]“. 52(1, H]". 53[U]‘. 59". 
64. 70[II][g]. 73[iq. 77". 83[D]. 85(11]. 86(11]. 97.

pă/Qpîișă; -, pă ypiîș [pl.] 55(11]. 
păpușă; -, socan; -cân 84(1]*.
pqpușă; -pâș, socan 54".
socán; -cân 99[*].
PĂPUȘĂ; - 1[D]. 5. 8. 20*. 34. 38[q. 42". 50(1, iq. 

53[q+. 57[D]. 63". 65.76. 80[H]. 81(11]. 86[q".
PĂPUȘĂ; -21". 39+. 46*. 62*. 87.
păpușâț; - 55[q.
fufiază; -flçzâ 95. 
fujfâjă, pufiâ^â; -jUjă 88.
fiifeâdă; -fidâ 84[iq.
fuf^jă; -jeja 90[q.
M^â;-83[I].
¿qr,zépl 13.
zëp dă cucurúd crud; zëpl 33.
cucuríuj 25.78.99.
cucurúj mițîasc 93[iq*.
dudulSán; -Kén 71(0].
cánú¡ 79.
rod; ródurl 61”.
ródu [a.] 60*. 66*. 91*.
laca 58".
drúga [a.] 56".
[e]Mz/'q/gífe/7[?].
? 29". 47(1]. 67. 69. 82.89(11]. 92[U]*. 94.96. 98.100.
- 9. 14.16. 26.31. 68.72.74.75.

OI. 16. o-mpa/apușât cucurúflu.
20. o slobozit cucurúju pă/apiișă.
21. o fegát, o dat ldica la țel, o slobojtt Idea, o-mpa- 

pușât.
22. cucurúju împă/apușâdă, sl-ob-^de cucurúd.
27.42. o-mpăpușăt.
29. yô^sëput să fçzë.
37. l^să păpușa.
38. [O] după sé fâgă.
39. păpujâijă.
46. o împypușât.
49. dă-n ïegât. Îâgă.
51. [O] țac-o-mpăpușât.
52. [O] impăpușâjă.
53. [q cucurúdu vtfrdë. [II] jasa pqpușîti.
54. l-o dat socânu. pqpușă îi cu tot cu kieq.
56. zj dă druga.
58. sloboade ^o ^ră Hcă sus. prind-a lega cînd îi (âsâ 

căca.
59. cucurúzu impăpușăză.
60. „Cînd iese păru, o dat ródu.”
61. ț-o ieșid^rodu.
62. „Cînd n-a legat, la cules.”
63. ts^pe să fâcăpqpușă, după ris 'seceratul griului’.
66. îi dă r^ódu la cucurúj, Is^pe să-i dq[e r^du.
11. o legat cucuniçlu atiís.
79. z cănii fu mic, acy-o legat.
84. [1] o dat păpușa la (ël, o^sepút să dqie păpușa.
86. [I] o păpușât.
91. o dat r^ódu, o Tégát.
92. o-nsqpúr să fqzț.
93. [iq iqcă n-o críescút bçmba pă țel, îț mițlasc.



159(PORUMBUL) LEAGĂ (ind. prez. 5)
„ (le măîs) noue **

[2025]

I. întrebare indirectă: Ce zici că face porumbul cînd îi 
iese mătasea?

n. LEAGĂ 20q. 3[TI]. 5. 7. 8. 11-13“. 16*. 17. 19. 20.
23. 25. 29. 30. 32-35*. 36. 380. H]-40[iq. 41(1, II]*- 
470, H]]-56. 59. 62“. 63. 67. 6901]. 73[iq. 78- 
85[U]”. 86*-89[II]-91. 93(IT|. 95-100.

Ițăgă b^ambili 64*.
Mo /egat [perf. c.J 58.
s<5 Ițăgă 61.
o legat [perf. c.], o ieșit [perf. c.] kfca 60.
o legăt [perf. c.J o țipăt [perf. c.] cica afără 9201].
/'agă, [k] ¡-o dat [perf. c.] faca 28.
Mo scMor [perf. c.] păpușa, [o][k] Ițăgă, j-o dat [perf. c.J 

¡tica 37.
a dat [perf. c.] cucurigu t^lápcé 1 [II].
slohgádé kică 10.
sloboade kică, făgă 6.
sl^obuáde kicq/ț 15.
o slobozit [perf. c.] mătâsa 18.
¡t¿sá ¡cica 4[H],
j-o ieșit [perf. c.] faca 66. 
fosă păpușa, tiăgă 65.
o seos [perf. c.] idea, faga 77.
o seos [perf. c.] faca, [k]păr, íaga 5701].
o je^ir [perf. c.J faca la cucurúd, fágá 51 [II]. 
împăpușâțfă, faga 21.27.46.
îjkikțâjă 22. 
s-o-ncicát [perf. c.] 7001].
fásézép, fágá 76.
rodeșce, lfága 71 [II].
ăă ródu, Igăgă 94[H].
i-o dat [perf. c.] ródu, o legat [perf. c.] 58. 
șkipîe 24.
-9. 14.26.31. 68.72.74. 75.

IU. 13. cítj ^cucurú(Ju-i ¡m^byabá și nu vine pl-ajf.
16. o legat [perf. c.]. la bogílcin [se zice] o-rfkicát.
35. cucurúzu Mo /egát [perf. c.].
41. [II] ow5éjpú_[perf. c.] să f¿ze cucurútfu dey.
62. „Cînd iese Idea."
64. scyaci Idea șî-ț dă păru 'mătasea’.
85. [II] cîn^apăre păpușa, atus f?ăgă.
86. [I] cînd o scos [perf. c.] păpușa.

TĂCIUNE (LA PORUMB) 
„charbon (du maîs) ”

[2030]

I. întrebare indirectă: Cum spuneți la ceea ce se face pe 
știuletele porumbului și care umple boabele cu o 
pulbere neagră?

EL TĂCIUNE 101]. 201]. 400. 5-8. 10-13. 15-25. 27- 
30*. 32-36“-4001Ț-470, IT|. 48*. 49*. 500, Ilf. 51*- 
550]. 56-67. 6901]. 7001], 71[[II]. 7301]. 76-8300- 
8400“-8600“-9O[I0*-9400*-lOO.

tășun (pl.) 3 [10. 
cărbuni, [k] tăsuiie 83 00.
iăZțiwie tiăgră 55 [II]. 
măreiăndâ 12'.
surjg 8000.
— 9. 14.26.31.68. 72.74.75.99.

IU. 12. „Copiii se sperie: ftiz că-ț măr^iănda-rj^cucu- 
râd- în áléé părț, lini spun tăsiuie."

30. dacă hu-¡ copt bine, și gríyu áre.
36. dă cucurúd. justă șî-rj ^grîy.
40. [R] I^stă șî-rj ^grîy.
46. 5000. la cucunujl.

48. ăă cucurûj.
49. i/ă cucurùd, dă gtîy.
51. [II] „dig cucurüçl, ig^grîy, ovas. îi spune așa și la 

că drbunili djfșpoyțri."
84. [I] mălără, la griy.
94. [II] z'i tăsunât.

IV. în unele localități, informatorii au indicat și forma 
de plural a substantivului: TĂCIUNI 4[I0. 11. 13.
20. 21. 27. 35. 37. 3800. 41 [10. 44-46*. 470, II]. 
5O[0. 52. 5300. 54. 5700-59. 61. 64. 67. 840]. 
8600. 90 [11].

SEMINCERI, sg.
„maïs (sélectionnépour la semence) ” 

[2031]

I. întrebare indirectă: Cum le spuneți la porumbii lăsați 
pentru sămînță?

II. CUCURUZ DE SĂMÎNȚĂ 101]. 8. 16*. 19. 22. 24.
27. 32-36“. 37*-39. 410, II]*. 42. 44-470]-510, 10*- 
5300. 54. 56. 5700. 59-63". 64. 66; 67. 6900. 7000. 
73[iq. 76. 77. 8001]. 8300. 840]*. 8501]. 8900. 
9000. 91*. 92[10. 9300. 9400. 95.98. 99.100.

cucuniz lăsat dă sămînță 5 5 [11].
cucuruz pin bit, [k] dă sămînță 43.
CUCURUZ PENTRU SĂMÎNȚĂ 300. 7. 21[*]. 25.

29. 30“. 4000. 470, II]*. 58. 82. 8400". 900]. 
cucuruz lăsat pă sămînță 65“.
cucunîd afes 550] ~. 79.
cucurùd d-afes 96.
CUCURUZ DE SEMĂNAT 13. 830],
[e] prunca cucuncu/uf« cucuruz de sămînță 71 [11]. 
cucurüçl dă sămînță, [k] scălăti; -lan 23.
CUCURUZ DE SĂMÎNȚĂ, SCĂLANI; -LAN 200. 

17.20[R]. 8600. 97*.
SCĂLANI; -LAN 400-6. 10-12“. 15. 18. 8100. 860]-

88.
scqlăn pîntru sqmînță 78 .
cucurüçlpéntru sămînță, scălăti’, -lan 21*.
?530].
-9. 14.26.31.68.72.74. 75.

ITI. 12. „Se agațăpră prăjină."
16. Se fac scălăn; la bogîlcin, cunună.”
21. ¿scălăn îs și la struguri.”
30. „Se fac cunun și se agață.”
36. cu gijă, s-or-legăt, s-or pus pră civig.
37. il aliqzëm, âla-ifrumVos.
41. [II] primăvăra să dăspffâți capeți și rămfne mimai 

mijlocu să nu să corsâscă; vinë legat șî pus pră 
miță, îm^pod.

47. [II] fasta l-am afés cu gijă, pîntru sămînță.
51. [II] nu-l mțestăcam cu al d-ăl dăm la mârvă.
55. [I] d-alfrumVos.
63. cu gijă șî dăspoțăt, doț cucurüçl, o păr^ke, [se 

pune] im^pod, pă miță.
65. să păstrâză.
78. ,fac scqlăn pîntru sqmînță. Azi nu se mai fac.”
84. [I] „Se fac cn/ji/nă. aeù să rûpië, hibridu nu-l poț 

legă. La Bozovici, /ez cată doț: scălăti; -lăn.”
91. ăi so[.
97. lăsîam scălăti.

IV. în localitățile în care s-a răspuns (și cu) scălăn; 
-lăn, s-a precizat că aceștia sînt știuleți de porumb 
aleși să fie cu boaba mare, depănușați, legați doi cîte 
doi cu o pănușă (ghijă) lăsată în acest scop la fiecare 
din ei și agățați pe o prăjină orizontală (m pod sau în 
tindă, tîmaț). scălăn; -lăn se spune și ciorchinelui 
(de struguri etc.).

SNOP (DE STRUJENI), pl.
„gerbe (de tiges de ma'is) ”

[2033]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la acela pe care îl 
faceți din mai mulți coceni fndei, tuluji). cînd îi 
legați la un loc?

n. jnop; snopi 36-38[I]-40[II]. 41[I, iq. 43-47[I, II]- 
51[q-56. 61. 65-67. 76. 85[II]“.-87.

snop dă tufei; snopi 11.
snUop; snUopî 12[*]. 13. 25. 29. 34*. 57[H]. 64. 78. 
sn^op dă tulieț; snVopI 33.
snob^dă tulei; snopi 35. 38[II]. 42. 51 [II].
znop; znopi 58-60". 62. 69[II]. 70[II]. 71 [II]. 73[II], 79. 

80[ll]. 81[U]-83*. 84[I1], 90-92[iq. 93[I1], 94[II]-
100.

z/znop; s/snopi 89[U].
zn^op; zn^opi, sn^op; sn^opl 84 [1].
znMop; zn^opî 2[II]. 30.
znllop dă turei; zn^opt 88.
sn^op; sn^opurl 32.
sn^op, [k] braț; brăță 22.
suMop; sn^opi, braț; brăță 7. 
braț; brăță 3[iq. 4[H]. 16.
¿>raf r/â tulei; brăță 19.
£>raf; brățuri, brăță [pl.] 23.
braț; brățuri 5. 6. 8. 10-12.15. 17.18.24.27.
braț de tuluj; brățuri 1 [iq. 21“.
¿>raf z/â tulei;, brățuri 28.
-9. 14.26.31.72.74.75.

IU. 21. ¿snop se face la grîy."
34. „Se leagă cu nuiele, scoarță de tei, rar cu funie de 

secară.”
60. cupă dă tulei; lapățe; jîrădă.
83. [q „E din trei polyâze.”
85. [UJpofllog; -Naze 'tulei tăiați și legați’.

TĂTARCĂ, pl.
„ millet ă balais M

[2038]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la aceea din spicul 
căreia se fac mături?

n. TĂTARCĂ 55[ll]. 56. 59. 60. 61. 65. 66. 93[II]. 99.
100.

tătâ/rd; tă/âtars 55 [I].
TĂTAR 5. 11. 16. 17. 20. 21. 27. 35. 36. 38[II]-40[II]. 

41[II]-46. 47[iq. 49. 50[II]. 52[II]. 53[II]. 58. 62. 
63“. 64. 76. 77“. 79. 80[II], 81 [II]. 83[U]-85[U]. 
86[H]. 89[iq. 90[q-92[iq. 96.

TĂTAR; -TARI 2[H]-4[iq. 6-8. 12“. 13. 15. 19. 22-24.
28. 30*. 32-34. 41|T|. 470]. 520]. 530] 73[E]. 82. 
860]. 88*.

Zată/-; [e] -tar/ 510].
tătar; [e] -tare, [k] doyă fire dă tătâr 10.
tătar; -tărie 18. 38[l][o].
tătar/ 25. 69[1I]. 78. 87. 9001]. 97. 98.
maturi 510q". 95.
mahiră; maturi 94[EȚ|~.
ta/ătăr; tătâri, [R] sorg; sorguri 500].
[R] sorg, [V] tătărcq/ă 54. 
siroc, tătârcă 57[iq.
țiroc 61^.
țiroc, tătâr 37.
măstâcăn; -tâcăti, tătar; -târî 101]*. 
tristă 71 [IT|.
?7O0q.
OO, ? 29.
-9. 26.31.68.72.74. 75.



160 m. 1. [II] „matură de măstâcăn. măstâcăn e și lemnul 
'copacul*, tătâr șî măstâcăn îs totuna.”

12. dHâyă brâță dă tătar.
30. marurâ dă tătari.
51. [II] „Noi zicem mături, sămînță dă maturi. Alții zic 

o/tâformă', tătar''
63. să sămănây pă fin, intră Mâl de.
67. [o] tătărcă-i altă fiel; îs trifiâlurî.
77. la sorg.pră cárcé.
88. spisë dă tătârî.
94. [H][D] tătar#.

(GRÎUL) ÎNFRĂȚEȘTE (zW. prez. 3)
„(le blé) a tallé”

[2040]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că face un bob de griu 
cînd din el cresc mai multe fire?

n. ÎNFRĂȚEȘTE 4[iq-8. 13. 18. 19. 23. 24. 27. 28. 
30*. 32-36. 38[I, II]-40[II]. 42.43+. 44”-47[l, II]. 49. 
50[II]-52[I, fl]*-56. 58. 60. 61. 63. 64. 66. 67. 69[U]. 
70[U]. 71 [II], 73[II]. 76. 77*-80[iq. 81 [II]. 82. 
84[H]. 85[II]. 86[II]’-89[II]-91. 93[H]. 94[H]-100.

îmfrățâșcâ 57[1I]*. 59.
împiiië, [k] ú?i/rá/(ís¿e 41[ll]*.
irțcolțqșce, [k] îmfrățqșce 48.
Ho-mfrățit [perf. c.] 37. 83[iq. 92[IIJ. 
îipjrățiiătfă 10. 11.
îmfrățîiâz/dă, s-o-mfi-ățîjât [perf. c.] 20. 
imfrátá<fii 25.
SE-NFRĂȚEȘTE 2[II], 3[ITJ. 12.16. 
s-a-mfiățît [perf. c.] 1[II].
s-o-mfiățit [perf. c.] 21+.
să îmfrățîjâ(jă 17.
s-o itpfiățîiât [perf. c.] 15. 
ițjcMolțqșce, îmfrățqșcă 84[I], 
îijcl~‘olțășce 22.
împitiflufă 41 [1].
puțâ^ă 50[I],
Ho puțât [perf. c.] 65”.
o făcut pui, [o] îmfrățqștă, ii day puii 62. 
lăstărqșcă, îmfra/ățqșcă 83[T].
sa rțăgă 29.
-9. 14. 26. 31. 68. 72. 74. 75.

III. 21. áre două îinimă.
30. orz fu îmfrățqșcă măi mult.
41. [II] áre mulț fraț.
43.86[II], o înfrățit [perf. c.].
44. râsqre și-rțijrățqșce.
52. \f\fá^^utp^fel dă cloță.
54. o înfrățit [perf. c.], îs fraț.
57. [II] după sé rasârîë.
65. [a] îmfra/ățqșcă. n-o baș înfrățit, n-o sloboflt puț.
77. dajzfraț.

POPĂ,pl.
„ gerbe couronnant les tas ”

[2048]

I. întrebare indirectă: Cum se numește snopul care se 
pune deasupra unei grămezi (cruci, cristaș etc.) ca 
s-o apere de ploaie?

IL POPĂ, POPI 11. 13. 15. 18. 19. 22. 23. 28. 34- 
40[U]”^7[I, H]-57[H]-67. 76-80[U]. 81 [II], 82. 
84[iq. 85[U]. 86[H]. 92[iq. 94[U]-100.

pHopă; pHopî, căpeăâg 88.
p^opă; pHopi, cristișț; - 87.
[e] popă, [k] znópu dasúpra 89[II].
SNOP;-29”. 90[I).
snópu [a.] din vîrvu cristășuluț 6.

sn^opu [a.]-d/ dăsupra 12.
snHâpu [a.] ăl dîtji^vîrv, vîrvu stupului 24.
sn^opu [a.] din vîrvu crusi 33 .
znopu [a.] ditp^virvu clarii 83[I].
znopu [a.] tHip^virvu pecițâ 83[II].
[e] virfu [a.] la cristaș 7”. 
vfrv; vfrvuri 90[H]”.
virv la plqciță 27.
vîrvu percițâ 91.
vîrvu pierciți 93[ll].
vîrvu tîrcâcului 8. 
căsuZd; -su/* 71 [iq. 73 [H], 
vă a/Mog; -IHaze 20.
? 1[II]*. 2[II]”. 3[H]*. 4[ll]*. 5. 10”. 17. 20. 25. 32. 

69[II]. 70[U].
-9.14. 16.26. 30. 31.68. 72.74.75.

IU. 1. [II] „Se pune u snop de griy.”
2. [II] „Punem nișce buruțână say pățe.”
3-m „Se pune un snop mai mărunt, din cei adunați cu 

grebla, ârj^un nume, da nu-m^vine-rj ^_cap.”
4[I1]. 17. „N-are nume.”
7. nu pHoț să-ț spui dl ta. °l trisprăzasifa desupra.
10. nu-i numit.
21. iarbă, dudăi, [R] națlpâne [pi.].
25. [Se pune un] sn^op măi sî°b say nișce bujfitf.
29. /“oi snHop, numa îl prtțțuie să fiie apărători.
32. „Se pune neșce fin cyosit, neșce cyovrâg, o buru

iană care crește prin griu.”
33. vine fegât cupâțe dă ățlâlț sn^opl.
40. [II] doi znopl, doi popi. înt^âlce păr jsă spune 

ăl cum, cred.
90. [U][D]popă#.

VÎNTURĂTOARE, pl.
„cribleuse, tarare"

[2050]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la mașina aceea cu 
sită și aripi, pe care o învîrtiți cu mina ca să alegeți 
griul din pleavă?

n. VÎNTURĂTOARE; -TORI 2[II]-4[II]-6. 10-12. 15. 
17.18.22.24”. 25. 32.33.71[HJ. 73(11]. 91.

CIUR; CIURURI 27. 33-40[lI]. 41 [II, *]+. 45. 47[I,U]- 
50[I,II]. 52[I, II]. 53[I]. 54. 56. 59”. 61”. 65. 67+. 76. 
78-80[Il]. 81[iq. 82. 84[U]. 86[Il]. 87. 89[il]. 90[U]. 
92[H]. 93[H]. 94[D]. 95. 98.100.

CIUR; CIURURI, VÎNTURĂTOARE; -TORI 96.
s'ur; sure 41 [I].
sur; sururl, vînturătpare; -torî 34.
s'ur; sură, [k] sururl 58.
sur dă surăiit grîy, sitrurî 28.
s'ur dă surit', sururl 64".
sur dă vînturât, sururl 57[IT|. 84[I]+.
sur,-23. 60.62.8tt
sur d-alez, [k] ¿a vînturât 63.
s'ur suruțit, [k] sur dă vînt 88.
mașină dă ales griy, [k] sur 44.
niqșînă dă afes, triyâr, [k] sur; sururl 53[II].
triyor 99.
TRIOR; -OARE 51[T|.
TRIOR; TRIORURI, VÎNTURĂTOARE; -TORI 20.

22[*].
(ăfindăr; -findrie 97.
țîlindăr; -lindăre 42.
țilindăr; -lindre 43+.
țîlindăr, — 83[I].
sur; fururi, [k] țîfindăr, -findărle 83[H].
vătrîn^se; -nes 8. 13.
muară, sur 23.
MOARĂ DE VÎNTURÂT; MORI 55[I]. 69[H].
MOARĂ DE VÎNTURÂT; MORI, VÎNTURĂTOA

RE; -TORI 7.

aligătuăre; -t^ârÎ 19.
șpriț, sur; stirurî 37”.
MÂRȘINÂ DE VÎNTURÂT; MĂRȘTNT 1[TT]. 16.21. 
MĂRȘINA DE ALES GRÎU 52[II]. 85[n][e]. 
mășînă dă vînturât; mașinii 30.
mqșinq d-aféz^grîy; mqșin 51 [11].
mqșînă d-afés griy, [R] triHôr; -Mare 46”.
mașină dë afés pfăva 29.
mășînă dă diréz^griy 55[I1],
mășina [a.] dâ dires griyu, [k] sur dă vînturât; săruri 66. 
mășînă dă măsinit griy, trișor 77+.
? 30.70[H].
-9. 14. 26.31.68.72.74.79.

HL 23. drl&că 'batoză*.
24. acuma nu măi ccsită.
37. la șpriț sus cu mina șî alei negina dîrj^grîy; selector.
41. [II] surim (ind. prez. 4).
43. z7 țilindruiim, ca să fițe curât.
46. triyâr, nume modem.
59. âlțî [zic] vînturătpăre; -târî.
61. l-osuruțit.
64. </ă surit — dă vînturât.
67. suruiăm (imperf. 4).
77. să-l măsinim, să-l curățim la rriVor.
84. [I] suréçl grîMu, vîntură, surșșce gri^u.

ÎMBLÀCIU, pl.
„fléau "
[2053]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la unealta Jăcută 
din două bețe legate cu curea și cu care bateți griul, 
fasolea? fig. 41 din Chestionar.)

H. îmblăsiy; -siîë 38[II]+.
[V] îmblăsiy; -si 94[IIJ.
îmblăsip, ~ 95.
îmblăsâi,Ț 83[1].
[e] iîmblăs 45”. 
mfesiië; -sil 84[I]”.
îmblăsirie; -sirî 93[II].
bleséi; -séiurî 83[II|.
blesițe, [k] mlesiie; -siț 67.
arjglisëi, [k] amblisei; amblisçiè 90[I]. 
îmblăâitHârî; -tl-ârîë 33.
ânplăcitorl 58”.
împlecitârî 37.
împTecitUor; -tçâre 57[LI]+.
îmblăâitpăre 34.
bătătUori; bătătoăre dă bătut griyu 20. 36. 43. 
bătătHorî dă griy 49+.
o 22.
[V] ¿pata; boț 6.
bçâtâ dë bătut griy say săcără 3[II].
^[pl.15.7*.
Jdiw boț 2[iq.
6i7 10.
o prăjină 4[ 11], 
jîtă;jîț^.
? îpoq. 2[H], 70[n]. 71[H]. 77. 86[T|.
?, co 35. 39. 40[H]. 41 [I, H]”. 46*. 47[I, II]. 48-50(1, 

U]+. 51[U]. 52[L II]. 53[L II]. 54*. 55[L iq. 56. 59*. 
60”. 61. 62*. 63”-66.76.

OO 3[H][R]. 4[iq. 6[R]-8”. IO'. 13*. 15”. 16”. 25. 27” 
28”. 30. 32*. 34. 36-38(1, iq. 43-45. 57[iq. 58. 
69[II]. 73[iq. 78-80[U]. 81[iq. 82. 84[iq. 85[UJ. 
86[U]-89[iq. 90(II]-92[II]. 96-100.

-72.74. 75.

DI. 7. da la noi nu s-Mo prța lucrat [așa], numa cu câfi 
șî cu byôÿ.

8. nă/ÎHce a f^ost mășînă cu cai șî fam fls glëp; glépuri.



10. [V] „Cu boii, cu caii, pastila se bate cu un bit sau 
cu nábóhilcu de la cinepă.”

11. cu câți, așa a^tid, da nu șciq. or fi fost șî da-afa, 
nunta ¡o n-am pris.

12. 15.18. 19.24. 32. 38[q. 410]. „Griul s-a treierat cu 
caii.”

13. „Cu boii, cu caii, înainte, strîjqr era parul/stîlpul în 
jurul căruia se învîrteau caii.”

16. „cu bqâta [dintr-o bucată] se mai bate și acum 
pâsâiu."

17. „Mașină cu cai, o//Jbsr, nu-m aduc aminée."
20. cu caii; la săcără, cu bă/ată/al^orl, cu mâțu.
21. cu boii, cu caii, cu má¡u să hăce, cu bitu la păsifi.
13. la noi cu turc-am bătut sau cu câți or căi cât.
ZI. mărșină cu cai.
38. [II] am aVuçlit dă îmblăsiți.
41. [II] săcâra am bătut-o pră scamn cu mănuijkiu șî 

pàjfiï le-am folosit dă funii prantu íegát tulei.
44. jită, cu care baț păstila; ca Vum^bit așa luyg din 

femn dă săi că, să nu sqre din iei.
45. ,Jn regăt am văzut.”
46. pastila să bâcë cu un bătători, mai, cu căre să bat 

kimeșîTe.
49. „Fasolea se bate cu furca."
50. [II] cu furca să băcă pastila.
54. a muieri bâcë păstila cu mățu dă kimeș ori

cu susitorțu căre suie tăjjțăii.
57. [II] „Am auzit de împrëéitVôr."
58. zn ardâl [este], pasúla să bâcë cu furca dă lemn.
59. pin moldova, ml a cucă.
60. „cu fursqrlu = furcă de fier.”
62. „Cu furca dă fier cu 4 coame.”
63. să dăsfic pastățstfi cu furca.
84. [I] zn/çs ‘placenta de vițel’.

ODlRJĂ, pl.
„la manche du fléau ”

[20543

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la coada mai 
lungă a îmblăciului? (Vezi fîg. 41a din Chestionar.)

D. qzăăă; dfoz 95.
cyădă; dfod 3[D].
qhfâ; coz 94 [ 11J. 
cqdă; dfo/ăd 93 [II].
cçz/a;-83[D]. 
dîrjălă; -jqlîè 33.
dîrjălă; — 39.
bú; bidé l[D], 
bçâtà 16“.
[e]oo, bit 37.
?, « 2[H]. 4|TI]. 5*-7. 8. 10-13. 15. 17-25.27-30. 32. 34- 

36.38[I, iq. 40pq. 41 p, II]-47P, D]-50p, 0]. 5ip, H]. 
52(1, U]. 53P, II]-55[I, II]-57[U]-67. 68. 69[iq. 70(11]. 
71(11]. 73[D]. 76-80(0]. 8100-83(0. 840, 0). 85(10. 
860, 10. 87-900, D]“-92P0. 96-100.

-9.14.26.31. 68.72.74.75.

III. 5. „Numai pemii din Bigăr lucrează cu buâțifi".
16. cu bçâta [se bate] păs ti iu.
90. [I] păj nu [avem] ñiscúm.

HÀDÀRAG, pl.
„ le battoir du fléau ”

[2055]

I. întrebare indirectă: Dar la acela mai scurt, cu care 
bați? (Vezi întrebarea precedentă și fig. 41b din 
Chestionar.)

II. îmblăsiv; -si 94(11]*.
bir, biéë îpq*.

[e] bir, « 37.
drugă; druz 3(11].

zzză/’c 6.
atarâg; -râie 95.
zmvzrcztzzră; -túrí 93 [10.
ambliséi [pl.], atjgliseț [pl.] 90[l]+.
?, oo 201]. 4[II]. 5. 7. 8. 10-13. 15-25. 27-30. 32-36. 

380, 10-40(10-470, I0-5O[I, 10. 510, 10. 52[I, HJ. 
■53[I, 10-5700-67. 69(10. 70[iq. 71(11]. 73. 76- 
8000. 8100-830, iq. 84(1, iq. 85-90(10-92. 96- 
100.

— 9.14.26. 31. 68. 72. 74. 75.

DI. 1. [II] zf mai lat. cîm^băț, clantpaiië.
90. [1] i citada mai bur/gă la atjglisei.
94. [Il] „Era dintr-o bucată, nu i se spunea nicium”.

OGLÀJI, sg.
„ lanières d’attache ”

[2056]

I. întrebare indirectă: Dar la curelele cu care se leagă 
hadar aguí de odîrjă? (ycTÍ întrebarea precedentă și 
fîg. 14c din Chestionar.)

II. curqfë; -rână I[11]. 300. 6. 94.
[e] oo curqfë [pl.] 37.
curqfë [pl.] 93.
CUTQ 8300.
gâjbe [pl.]; gujbă 95.
?, oo 2(10. 4[II]. 5. 7. 8. 10-13. 15-25. 27-30. 32-36. 

38[I, I0-56*-63“-67. 6900. 7000. 7100. 73. 76- 
9200. 96-100.

-9. 14.26.31.68. 72.74. 75.

HI. 56. „N-am avut, uzm bătii^cu furca."
63. „N-avem, o băcem la postăisit."
90. [1] virvu la ajgfisëj

ÎMBLÀTESC (ind.prez. 1)
„je bats le blé ”

[2057]

I. întrebare indirectă: Ce faci cu îmblăciul?

n. bat ipq. 2[iq. 3[iq. 4[iq-6.13.19.21.22". 30.34. 
35.38[D]+. 44. 5300. 65". 8300. 840].

baț [2] 43.46“. 58.67*.
băce [3] 36*. 3T. 41 [II]*. 45“. 4700*. 54. 5500". 
băcem [4] 4O[I0*. 42“. 51 [II]*. 52(11]. 60“. 61*. 63. 
băcâm [imperf. 4] 900].
să băca [imperf. 3] 49. 50[D].
am bătut [perf. c. 1] 23*. 56“.
bat, împlăcesc 57[II], 
îmblăcesc 33. 83p], 94[iq.
îmblăsesc 93[II], 95.
oo 7. 8. 10-13. 15-18*. 20. 24. 25. 27-29. 32. 35. 38P].

39. 41 [q. 47(1]. 48. 50[q. 51[q. 52[q. 53(1]. 55[I].
59. 64. 66. 68. 69[iq. 70[II]. 71 pl]. 73[D]. 76- 
80[iq. 8ipq. 82. 84P]. 85[iq. 86P, D]-89pq. 
90pq-92pq. 96-100.

-9.14.26.31.68.72.74.75.

UL 18. că{z bacău cu pisUtfrtfi.
22. bat cu b^âta gri^u, săcâra, pă/asuțu.
23. am bătut cita griy cu furca.
36. băce săcără, ctnipă.
37. băce păsulă, grîy; împlecqșce.
38. pq bat păstila cu un bit, cu susitorțu.
40. [11] o băcem [fasolea] cu furca, măturăm vâtra und- 

o băcem.
41. [II] păstila o-nâiie la spâre ș-o băăe c-o furcă.

42. [Fasolea] o băcem cu mățu dă Femn, cu o dîrjălă la 161 
cdpdr.

45. bâcë orçl, săcără, grîy.
46. baț păstila șî kimășîli.
4íl. [II] să bâcësnopi dă grîp.
51. [q „viste; vis fi 'îmblăciu', a văzut în Ardeal”. [II] 

„bàcëm păsâla cu fitrca îm^vorieț. săcâra să băce 
pră măsă cu bitu. Snopul se dă prin greblă de lemn, 
paiele le vînd pentru pălării sau leagă cu ele snopi dă 
tulei”.

55. [IIJ bâcëgrtyu șîpasúla.
56. cu furca.
60. bàcëm păsăla.
61. o bàcëm cu fitrca.
61. „bàcëm păstila, griul îl batem numai cu caii.”
65. s-o băltit grtVu.
66. săcâra s-o făcut mănwM șî s-o dat cu spicu în 

scindură. cu păți dă săcără să legăți tuleț, [se 
făceau] coșarl dă pită, fiai dă fiai.

61. baț grip, păsulă în cólná.

GĂRGĂRIȚĂ, pl.
„charançon"

[2058]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la aceea, mică cît o 
furnică, care strică griul în hambar?

H. girgăriță; - 59. 61. 64. 66. 67. 84pq. 89[ïï]: 92pi].
96.97.99. 

girgăriță; gfrgăriț 83[iq. 94[U]. 95. 98. 100. 
girgăriță, [k] girgăriță; - 53[D]. 
girgăriță; - 12. 18. 52[q. 
girgăriță; -riț 70[II]. 
girgăriță; - îpq. 3[iq. 10. 23. 24. 28. 33. 39. 4ip,

D]*_ 43. 44. 47[I, H], 50p, D], 55[D]-57[D]. 62. 63. 
69pq. 78*. 79. 82. 85[H]. 86. 90[q.

girgăriță; - 77. 88. 
gîrgârițq; ~ 42. 80[lI]. 
gîrgqrițq; - 54. 87. 
girgăriță, gtrgprițg 52[iq. 
gîrgqriță; 27. 
gqrgăriță; -15. 
gărgăriță; ~ 19. 
gărgăriță; ~ 2[II]. 
girgăriță; - 21”. 
gărgăriță; girgăriță 55[I]. 
girgăriță; -rițq. 46. 
gărgăriță; - 29[o]. 53[q. 60. 
gărgăriță; -, girgăriță; - 84[q~. 
gîtjgăriță, [k] girgăriță; - 71 [II]. 
girgè'rz/^; -n/, [k] gîrgprițQ [pl.] 51[iq. 
gărgăriță; -, gărgariț [pl.] 4[iq.
girgăriță; -riț 5. 8. 11.17. 22. 30. 32. 35. 36.40[iq. 48.

49. 51[I]. 58. 73[II]. 91. 
gîrgqriță; -riț 81 [D]. 90[D]. 93[iq. 
gărgăriță; -riț 1. 
gărgăriță; -riț 6. 
gărgăriță; -riț 16*. 
girgăriță; -riț 20. 25. 
girgăriță; -riț 20. 25. 
girgăriță; - 83[q. 
girgăliță; - 45. 
gârgrăriță; -riț 13. 
gVogVâșă, [o] girg^așă, [k] girgăriță 37. 
girgăriță; -, girgUășă; — 38[q. 
gîrgyașă; - 76. 
gîrgQășă; - 38[iq. 
gîrgqășă; -, gîrgoș [pl.] 34“.
[g] gbg^vd; — 65.
-9. 14.26.31.68. 72.74.75.

ITI. 16. „La Bogîltin îi spune girgăriță."
21. iipódu plin de girgăriță; șî cucuriidu îl mtțjcă.



162 34. [Literar îi zice] gărgăriță.
41. [II] multă gîrgăriță.
78. i multă girgăriță la noț în. griu.
84. [I] £y goi 'insecte’.

ȚĂPOI, pl.
„ longue fourche pour dresser le faîte de la 

meule"
[2062]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă furca cu coada 
(dîrjala) lungă și coarne (drepte), de lemn ori de 
fier, cu care se dă finul la vîrful clăii?

n. FURCOI; -COAIE ipi]-5*. 6. 8. 10-12. 15-17. 19-
25. 28. 30. 33. 34. 38[I, II]. 5l[I, II]. 54. 69[II].
70 [LI], 71 [II], 73[U]. 76-80[Il], 81[ITJ. 83. 84[I], 86- 
89[II]. 9O[II]-92[1I]. 93[H]. 96.

Jîzrrfidn; - 36[*].
furcVon, [k]yî<rcMt>i; -chirie, -cHațe [pl.] 100. 
jurc^di, [k] furcMorv, -cl-lâhe 98.
furgorr, -gșahe 46.
yî/rc^on; -c^ăne, [R] furcă} juri 27.
FURCĂ; FURCI 13. 32. 35. 40[D]. 47(1]. 48. 50p, O], 

52[I]. 53(1]. 55P, II]. 61. 65. 84[II].
furcă, [DJ/urc^on; -c^ăne 39".
furcă} — 63.
furcă dă fur, furs 18.
furcă de fin} furcă de dat irj^car 56.
furcă lut)gă\furi 41[U]. 47[U]. 52[II], 53[U]. 59.
furcă lutjgă} — 36.41 [I]. 44.
furcă luijgă}furs, [oJfurcUon} -c^ahe 45*.

furcă d-âfi lui} — 37.
furcă lurjgă-r)_cQădă 58. 97.
furcă cu cteâdă lurjgă}furs 64.
furcă cu cyadă lurțgă de dat fin 29. 
furcă cu dîrjâlă lur/gă}furs 57[ITJ.
furcă cu dșâijă cyarrie 49. 62".
furcă cu cpâda lur/gă, furcă cu dva^ă cVqrne 99.
furcă d-aruijcât pâțe,fin 43.
furcă pintru znopî 66.
furcă dă vîrv} - 67.
furcă dă lemn} — 42. 
fursgri} -sgre 7". 60*. 82. 90[I].
țăpon} -plJane 85 [II], 
seplaw, -plqfe 94[LI]. 
aconiță} — 95.
-9. 14.26. 31. 68. 72. 74. 75.

HI. 5. „La cornerțeva, la furca de fier i se spune fursgl."
7. „Are 2 coame, furcă} furs are 3-4 coame”.
39. „Are 4 coame, e de lemn; [se folosește] la vray 

'vraf.”
45. „Are ginț mulț - 8-10, gîeș-, ța [cît] o cotăriță dă 

plgâvă”
60. cu dqyă cyârrie. la tuleț [lucrăm cu el].
62. dăfțer.

PREPELEAC, pl.
„pieu autour duquel on dresse la meule ”

[2063]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la parul cu cioturi în 
Jurul căruia faci căpița de fin sau trifoi?

II. [e] prepeleac} -l$gs 80 [II], 
prepelSăg} -Igz 83[H]. 95.100. 
prepelțâg} -Ițâgurl 79. 
prepelgâg} — 83 [ 1]. 
prepetic} -lise 84[I1], 88. 
prepeTig} -Tize 91. 92[H], 93 [II], 96. 
prepeTig} -Tize, -Tqz [pl.] 82. 
prepeTig} -Tiz 89(11], 90[II]. 

pripiTig} -Tizi 93. 
pîerpeTăc} -Tgs 3 8 [11].
petpeliăc} - 39[*]. 
perpelgâg} -Igz 69[II]- 94[IT|. 
perpelgăg} -Tçzë 34.
perpelçâg} -Tçzë, sarsinçrf} -liçrië 29.
perpelgâg} -Içâguri 73(11], 
plerpeTic} -Tisë 77.
sârsinçri} -itçre 2 [ 11]. 5.
sdrsihçrl} -nçrîë 24. 32. 76.
sàrsinçri} -nçrle,par,pari 11*.
sàrsinçri} -tigrț 12.
sârsiiiçri} ~ 28. 
sa/arswiér/; -riçre 1[II]. 20.25.
sarsinÇri} -n^rîéZl.

sâlsingri} -nçre 3[II]. 6. 30.
sălsingrh, -nçre 17.
sălsingrb, -nçrjuri,par eu cTçsuri}pari 71 [II], 
salsinçri} -nçre 22.
par, [k] sârsinçri} -nçre 10.
par,pari 18.23.43*. 81 [II]. 84[Q. 87.
par eu cTçnsuri} pari 78.
par eu cTçsuri} pari 70[U].
[e] par eu c^arnë 37. 
pa/ăr dă fin} pa/âri 15.
țăpă} țapi 13.19.
țăpă} țlqpiă 8.
țăruș} ~ 33.
pălugă} -lui 7. 
crășkiță} crașkiț 53 [II].
[e] rudă; — 97.
?, oo 13. 35*. 36. 38[I]-40[II]. 41 [I, H]". 42. 44-46*. 

47[I, ITJ-51P, H]*-53[I]-56*. 57[I, H]-64“. 65-67. 
85[I1], 86. 99. 100".

— 9.14. 26.31.68.72.74.75. .

HI. 11. sârsinçri [se pune] la tirfioț.
35. [Se fac] capre} capră, să să ilske ftnu.
41. [II]. nu să pùnëpră pari.

43. parpantru uscâ^trifoi.
46. nu fàsém pră par, să uscă pră brçàzdâ} mimai la 

mùncë [se pune pe par].
51. [II] nu să fâsë prq. Tienne} pră rud', rudă [pun] ața 

dîm^bihôr.
56. „Se pune pe câpre, nu pe pari.”
64. /a mùnce [se pun pe] prepelțăc, prepelic.
XM.péntru faeùtjîrgàda.

STROH
„ débris de fenil ’’

[2065]

I. întrebare indirectă: Cum se numesc firișoarele mă

runte de fin care rămîn pe fundul carului, după ce ai 
căratfinul?

IL FLOARE DE FÎN 4[D]. 7*. 10-12*. 15-17. 20*. 30.
35. 37. 38[I]-40[ir]. 41[H]. 46. 47[II]. 49. 51[H]. 
52[II]. 53[I, II]. 55[I]. 57[II], 64. 67. 69[II]. 80[Il]. 
81[U][e]. 82. 84[1I]. 85[U][e]. 86[L II]. 87.

flQarië dă păfin 54.
flqrîedăfin 84[II].
flUarjfl [a.] dă la fin 62. 84[I]*.
Jîre dă Jîh, [k] floare dă fin 55[11], 
tort, [k] dă fin 45.
t^ori, [k]y/^ă/e dă fin 88. 
flyàrç dă fin, gunoi d-ala 98. 
ffhrl [pl.] dă fin 66. 99.
FLOAREA FÎNULUI41P]. 59[s].
FLOARE 6. 13*. 36[e]. 43. 58. 63*. 79.
FLOARE DE FÎN, PLEAVĂ DE FÎN 21.42. 78“. 
##or/[pl.] 93PI].
>7«or/[pl.] dăfinTT.
fPiori [pl.] di fin, fi^re 83[L IT|. 

fișare, sămtnță di fin 73[II].
firă dă fin 18.
fin, firii [pl.] de fin Tf.
firii [pl.] mărunce din fin, pățe [pl.] mărunce 29. 
plîâvă,florie 25.97.
PLEAVĂ DE FÎN îpi). 48[e].
PLEAVĂ DE LA FÎN 52p]. 90pT|. 
pTâva finului 91.
PLEAVĂ 22.28. 47[I][e]. 50(1]. 65[s]. 76.
p/ăvă 5.
sămință dă la fin,floăre,frundă 50[II].
[ejjruzîli [pla.] dă fin 61.
frunză 56.
TORINĂ 19.23.32.
rpzre [pl.]; spic 8.
gunoaie [pl.] 2[II].
[e]gim^I92pi]. 100.
urmii [pl.] 24.
[s] rămășiță 89[II]. 
tărițîșri 7O[I1]. 
îârbă,fin 3[II].
tohVoc 71[H].
g^ogllăz 33.
? 38PI]. 44". 51P]. 60.90Q]. 96.
-9.14.26. 31. 68.72.74.75. 99.

UI. T. Vo maț rămas cita fin pii car.
12. c-ăța rămihe.
13. ăia udgșăe-rț^car. toii 'resturi de la mîncarea 

oilor’.
20.27. „Z^or, ce rămîne de la mîncarea vitelor.”
21. „tor e fin stricat, mucegăit.”
44. t‘-ori, se rămîne la oț Pa mîncare].
50. [H][a]/7|păre, la trifoț.
63. ră/nz/ie num a bitu.

78. s-o scuturat floare dă fin.
83. [I] să scutură.
84. [I] o rămas Jl^arța la trifoi.

GURĂ (LA COASĂ), pl.
„ tranchant (de la fata) ” 

[2066]

I. întrebare indirectă: Cian îi spui la partea coasei care 

taie iarba și pe care o ascuți cu gresia (cutea)? (Vezi 
fig. 42 a din Chestionar.)

H. GURĂ; GURI 4pi]. 51[T|. 55Q]. 63. 67. 8ipi]. 
86[l].

GURĂ; GURI, GURA COASEI 90pi]. 95.
GURĂ; GURI, GURA COASEI, TĂIUȘ; -IUȘE 94[II].
GURĂ DE COASĂ; GURI lpl]. 7.48. 
gură} gurî di la c^să 100.
gură dă la cșâsă} guri, tățișu [a.] dă la cșâsă 54“.
gură dă la c^asă; - 55[II].
GURĂ LA COASĂ; GURI 34. 64.
gură [a.]; guri 3[II].
GURA COASEI; GURI 8. 10. 21. 25. 30. 46. 71[U]. 

86pq. 93PI]. 98.
gura cydsf; guri 16.
GURA COASA; GURI DE COASĂ 11.17.20.
GURA COASEI; - 39. 58. 59[*]. 69[H]. 70[D]. 73pi].

83[H]. 85[II]. 87. 89QI]. 96.
gura clarei; — 59.
gura cyâsâ 99.
gura [a.] df la cșăsâ} — 49.
gura câșî, [k] gura [a.] dă la cșăsă} guri 57[IT|.
GURA LUI COASĂ; GURI 60. 61. 91.
gura lu cșăsă} - 50(11],
GURA [a.] LA COASĂ; GURI 6.12.
GURA [a.] LA COASĂ; -41[I]. 56.62.66.
gura [a.] la cUasă’. guri, tăîiș} -lișuri 84[I]*. 
gura cvasi, tăîiș 47[I].
gură, tălișu cVasî 82.



163TĂIȘ; -IȘURI5. 18. 22. 35.45. 76. 77.
TĂIȘ; -1ȘE 52[1]. 78. 84(11].
ȚÂIȘ; -IȘURI, GURĂ; GURI 24. 28. 
răh;; -îișă, [k] -îișiiri 38(1].
tăiiș; -iișurt la c^asă 13.
TĂIȘ;-79.88.
/ăW^ dwă; - 44.
tăiișu [a.]; - 53[U].
TĂIȘUL COASII; TĂIȘUR119. 29.42.43.
TĂIȘUL COASII; TĂIȘE 97. 
tăiișu cpăseț; — 47(11],
TĂIȘUL COASn 2(11], 36.37. 65(a]. 80(11]. 82.
TĂIȘUL COASII, GURA 38(11]. 65.
TĂIȘUL [a.] DE LA COASĂ; TĂIȘURI 41 [II]. 51 [II]. 
tăiișu [a.] la cpăsă; -iișurl 40(11].
tâiiiș; -îpișitri 50(1].
ta/ăiișu cyâsî; ta âiiș uri, [k] tă/aîlșă [pl.] 92(11]. 
cpăsă, tăiiș; -iișurl 53(1].
ASCUȚIT; -ȚITE, TĂIȘ; -IȘURI 23. 32.
ascuțit; -ficé 27.
tăiiș; -îișuri, as cu ți tu [a.]; - 32. 
ascuțitu dtísí, [k] ascuțișu cUâsîț; ascuțișuri 33. 
ascuțiș dq cpăsq; — 52(11],
fa/ață;fiqță 15.
-9.14.26. 31. 68.72.74.75.

UL 54. „tăiișu dă la cpăsă se spune mai des.” 
84. [I] ce bat itj^gără ca pă cl-lâsă.

CUSTURĂ (LA COASĂ), pl.
„lame (de lafaux) ” 

[2067]

I. întrebare indirectă: Dar la partea lată a coasei? 
(Vezi întrebarea precedentă și fig. 42b din 
Chestionar.)

n. pinză; - 4[U]. 94[II]. 
ptză; — 59. 60. 65[g]. 67[o], 

ptză dă cVăsă; — 64.
[a] ptza cfâsi; — 58*. 
p/za [a.] dă la (Ucisă; — 5 5 [II] [a]. 66.
[o] ptza [a.] a lată 43. 
pindó; - 1 [II]. 10. 
pînrfă; pînd 3(11], 6.
plaja cU¿si i6[ll].
pinjó dă c-asă 5.37.45[cr]. 
pînj/za cpăsî 84[II].
pinja [a.] cfâ 7a cpăsă 51 [II]*. 
pinja [a.] di la cpăsă 49*.
pindó dă epasâ 85 [II].
pida cUqsí 77.
pí/a 88.
pi^a cósi 89(11],

[o] pid/ză 36*. 
pindó, până; piqúe 35.
[a] pinja cpăsi, [k] cpăsiț, cpăsă 40 [II].
[a] cpăsă 57[II]*. 
cpăsa [a.] 69(11], 71(11].
[e] epsă 83(11]. 
cpăsă; - 30. 34". 41[H]+.
cpăsă; ~2[H]. 11.15.16.21.41(1]. 52(1]. 55(T][e]. 99. 
cpăsă; cpăsă 50(1].
cpâra [a.];-51 [I]. 53(1].
cMsa [a.] 96.97.
d&â; - 20*. 28". 29.63.72.76. 82.9001]. 98. 
drfsă; - 44[e). 48.93(11]. 95. 97. 100[e).
cWăsă; — 78.
/áíu [a.] la cuâsă; lături, lătură [sg.] 7. 
lătucVdsi 90(1].
lătuctysi 70(11].
lătu cL-asi 87.
lătu cUăsi 32.
lăma cUqsî 73(11].

[e] /ama ctysî, epsa [a.] 81(1].
[R] lănip; lăme, lama cpăsi 54*. 
bărba [a.] la cUisă; bărbie 13. 
fața Iu cpăsă 27.
călcifi; -ciñe 18.
că/alctn; -ciñe 25.
căi ci fiu [a.]; -ciñe 12*.
măsăya Iu cyăsă; măspfe 19.
măsăpa c^asîț 61.
până; piqúe 23. 
pàréë lătă; părț lăce 24.
[e] tăiișu ¡el întreg 91.
[a] tgjjș 80(11]*.
custură; -turf 33.
dósu cpăsî 52[U]. 53[H].

c-âsî 39.
dUăsu cpăsi, inima cQăsi 42.
spàcë, dúyga epasî; dîiz 8.
? 22. 38(11]. 46. 47[I, DJ. 50[II]. 56. 62. 83[I]. 86(1]. 

92(11].
— 9.14.26.31.68.72.74. 75.

IU. 12. „tățe finu cu călcimi că mâț mult iaț. Către 
dîtjălă ’toporîște, coadă’ e mai lat.”

20. „Unii spun lăma cVisî”
28. ,șnăsăpă e colțul de către dîtjălă."
34. „N-are nume. Toată e cpăsă.”
36. am frint cl-‘âsa dîy^gășă.
41. [II] ,js-o-țjgustăt cpăsa, tăiișu. la părea lătă dinapoi 

îi spune tnăsăyă."
49. normal i-am dise pinda dî la cpăsă.
51. [II] pînjă dă firiz.
54. „lăma cpăsi spun mulți.”
57. [II] fin io tieVorița Iu cpăsă.
58. cu tăiuș cu tăt.
80. [II] tățiș, drăcu, nu șciu ăltu.

MUCHE (LA COASĂ), pl.
„partie de la faux opposée au tranchant ” 

[2068]

I. întrebare indirectă: Dar la partea de deasupra, mai 
groasă, a coasei, cum îi spuneți? (Vezi fig. 42c din 
Chestionar?)

H. vărgă; vâri 2(11]. 3[II]. 6. 10. 20. 22. 28. 32. 35-37. 
39.40(11]. 41 [II]. 45.47[II]-50[II], 53[I, II], 55[I, II]
58. 59. 63. 64. 67. 69[H]. 71(11]. 84[IT|. 86[L II]. 
89(11].

vărgă; vîărz 12*. 70(11]. 78. 81(1]. 95. 100.
vărgă; vîărz 98.
vărgă Iu cpăsă; vîărz 97.
va/argp; vărz 15. 
vărgq/q; vărz 52(11].
vărgă; veri 96.
vărgă; vieri 23. 25. 34. 38[*]. 44. 47(1]. 51|T]. 52[Q. 

76. 82.
vărgă cpăsî; vieri 11. 
vărgă; veri 87.
vărgă cUpsî; vieri 88.
vârgp; vțeri ăq cpăsă 17.
vărgă; vțqrie 29.
varga [a.] de la coăsă 21.
vârga [a.] Ja /a nmâ 38(1]. 
varga; — 41[T].
tirjgă; tiz, vărgă; vărz 5. 
márziná, [a] vărgă; vărz 65.
veărgă; veri 94.
vfdrgâ; vjerz 90(1, H], 
v/árgá; vyëri 92[II]. 93.
va/ërdà; vërdqtë 79.
verzdpâ; -içlë 91.
vergápa c^âsi; vergçle, cUdrda [a.] la c^asă 90.
[e] verzqpă 85(11].

duygă; dui 83(11].
duijga cpăsî; dui 38(11].
duyga c^asi; duz 8.
dutjga [a.] ¿7ă /a cpăsă 99.
duijga [a.] dă la cpăsă; dui 51 [TI], 57(11].
dutjga epasî 83[1],
duijga [a.] la cpăsă 56.
duygă; — 66.
dotjgă; doi 77.
amnârl; -nărțe 18.
amnăru cpăsî, dutjga cpăsî 19.
gărdină; gărditi 27.
gârdina cpăsîi; gârdine 33. 
dUăsu [a.]; dUosurî 13.
mitkițe; mitki 7.
mukițe. dutjga [a.] groasă dî la c^asă; mukiț; dîiz 24. 
măsgya [a.], mu^e; mukî, amnărî; -nărîe 84(1]*. 
curelușa cpăsi 5[*J.
coardă; c^ord 73[1I].
[e] vina epasî 80(11].
[e] întărit ura cpâseț 61.
nădă; năd 54".
¿răn/c; -nzcwr/43.
spinărie; -nari 4(11], 
rămă; râme 1 [II].
#50(1].
?42.46. 60.62.
- 9.14.26. 30. 31. 68. 72. 74.75.

DI. 12. varga cpăsî. s-o țin [coasa] dă vărgă cînd o 
ascuț.

54. nada cpăsi. [*] „Numai la plug e nădă."
84. [I] mă duc să amnăresc.

BRĂȚARA, pl.
„anneau (de la faux) ”

[2070]

I. Întrebare indirectă: Cum îi spuneți la aceea de fier 
care se pune peste toporîște și peste măseaua 
coasei? (Vezi fig. 42e din Chestionar.)

n. ¿răfdră; -/ar? 2[II]. 19. 24. 33. 47(11]. 48. 50Q, II].
60. 64". 94[IT|.

7>ră/ără; -țîarf 79. 83[II], 96.
brqțâră; -țări 53[1I].
brpțărq; -țar! 54.
brățară; -țâre 42.
brățăi-e; -țari 35". 36. 44.45". 46". 51(1]. 55[I, II]. 58". 

65. 67.90(T]+.
brqțăre; -țări 4O[I1]~.
brqțâre; -țări 52(11], 
brățărîe; -țări 90[II].
¿ră/ârîe; -țari 3[II]. 6. 7*. 8. 10. 17. 23. 27. 32. 34. 37.

39.41 [1. II], 52[I], 53(1]. 59.
brăfârțe; -țîarf 86(11]. 99.
brățărîe; -țîarf 69[H]. 70[H]. 73(11]. 76-78. 80[II],

81 [H]. 82. 85(11]. 86[iq. 88. 93[H].
brățărîe; -țqrf 12.
brpțărie; -țîarl 84(11], 
brățărq; -țâri 15.
brățări; -țprî 28.
bră/ațărîe; -țări 25.
bră/âțârîe; brățări 86(1].
brățărîe; —11. 43.
Z>ră/ără; -/gZe 1 [II]. 47[I][a], 
bră/ațâlă; -ț^D 92(11], 
brățălă; -țîat97. 98”.
brățălă; -țqfe 95.
¿»ră;ăZie;-/i/Ze89[iq.
brățară; -țârîe, [*] brăflarl [pl.] 87.
brățări; brățăruri 13.
brățăriu [a.]; -țâre 66*.
brățâriu [a.]; brățăre 63*.



164 bra(ár¡é; -țglîă, brafá [sg.] 71 [II]. 
fcrafdre; ~, [k] brățări [pl.] 49. 
verigă; -riz 400. 20. 29. 61+.91. 100. 
vjérigá; -riz 22.
veriga cyási; verii 21.
verigă; -riz, brățârie; -țari 51 [II]. 
grumă^ăre; -dări 83 [0. 
grumă^ărt; -dâre 84(0.
migarse; [e] -gérs 3800. 
migîprsă; -gifrs 380]. 
găjbă; gújbe 56.
iñélu [a.] dă la brățara dă la CQăsă 5700. 
gréyná; greyñ 5.
ligă tură; -târî 18.
?62*.
-9. 14. 16. 26. 30. 31. 68. 72. 74. 75.

III. 7. la brățârle-j piiñcm și până, s-o-ntărim.
35.țintă = ¿c.
4000. 63. áre și până.
45. áre și țic.
46. áre și până; pișne. până cecaruje CQÓsa, o strfzé.
57. [II] icu dă la brățăra dă la cpâsă.
58. baz până și cecărâșc, o-țjkețășc, o striz.
62. [Este] o până cu care icujeșc.
64. ¿í ic, s-o'strîrjgă.
66. „Mai este un ic dă fier”.
84. [I] eprîs dă brățâre; -țîarî.
90. 0] la verig-ața.
98. ¿í cu Ic.

MÎNER (LA COASĂ), pl. 

„manche (de la faux) n
[2071]

L întrebare indirectă: (Vezi fig. 42f din Chestionar.)

IL PICIOR; -CIOARE 6.7". 8. 10-12. 17. 18". 20. 22.24.
25. 27. 28. 32. 34. 37. 43. 45-47(10. 51[0. 520, 10.
530]. 54. 63-65. 69[I0. 70[H]. 71(10. 7300. 76-79. 82.
8300. 8500. 860, 10-8900. 9000. 9200. 9400-98. 

PICIOR; -CIOARĂ 36. 3801]. 58. 8000. 81 [10. 
pisóru c^asi; — 900].
pisóru [a.] la c^asă; - 830].
pisóru [a. J di la c-âsă; piscarle 23. 
pisóru dirjqfí 84(1, II], 
pis^óru [a.] dă la dirjâlă; - 380]. 
pisóru [a.] la dirjâlă; pisQÓrlé 4101]. 
pisóru [a.] dă la dirjâlă; — 44.
pisóru [a.] dă la cpásá; pispare 49.
pisóru [a.] dá Za cyâsă 99.
mînprl; -ñfydé, pisór; -sqrlé 100.
cá/alciñ, pisóru cyási; pispare 21.
miñ^rf; -ñ£re, [a] pisór dă cl-lasă 48. 
PICIORUȘ; -RUȘE 5.15. 33". 35.4001]. 
miliari, [k] pisór, pisoruț; -rtîță 59.
pisoruț; -ruță 67.
mineri; -npre 4[II]. 
mândri; -nșrîe 41 [0. 470]. 
mineri; -nșrie 500].
mineri; -nțre 39.42. 5301]. 550, 10. 61. 62.
mineri; -âprîe 5101]. 93(10.
mineri [a.] Za dirjâlă; minare 56.
míñéni cyási; -19*.
miliari; -n^rie 91.
mineri la dirjâlă; — 60.

[a.]; - 66.
rniñárí; -ñáre 50(10.
miñárju [a.] dă la dirjâlă; mînărie 5700.
miñiy; -nituri 13. 
miñey, -ñ£Íé 301], 
míñéy; -fipje. pisór 29*.
cîrlig; -lízé 100. 200.
-9. 14. 16. 26. 30. 31. 68. 74. 75.

HL 7. pis^oru de la dirjâlă c^asăj.
18. alâltă-j dirjâlă.
19. „îs două”.
29. ;z pisor îj fie.
33. dujâla cu un sițjgurpisoniș îj suitori; -¡Vane.

CÎRLIG (LA COASĂ), pl. 
„ramassette (de la faux)"

[2072]

I. întrebare indirectă: Cum numiți nuiaua aceea legată 
la capătul toporîștii ca să cadă tot griul într-o parte, 
cînd îl cosiți? (Vezi fig. 42g din Chestionar.)

EL. cîrlig; -lizge 49. 
cârlig; -lize 5. 64. 
cîrlig; -liie 10. 43. 47[I0. 5001]. 54. 56. 61. 63. 79.

85[U]. 99.
cîrrig; -Tizle 42.
cîrlig-, -lize 18. 22. 32. 35. 37. 39. 4000". 4100". 44-

46. 5300. 5500. 59. 65.
czr/7g; -fizf 19.20.
czrZzg; -lize 15. 17.
czrfzg; 28.
cfrfzg; -Zzze 50(0. 510], 82.
czr/zg; -Aze 200. 300(0]*. 400. 6. 8. 11. 12. 24. 27.

33. 34". 36. 380, II]. 410]. 470], 520, II]. 530], 
550]. 5700. 66. 7300. 76-78. 8000. 8100. 860,
10. 87. 8900. 96. 97. 100.

cîrlig; -liză 98.
cârlig; -lize 84(11]. 
cîrlig/c; -lize 58. 
cîrlig/c; -lize 100. 
cîrlig; -lize, -ligurî 23.
cîrlig dă cyasă; cîrlize 840]. 
cîrrig dă cpâsă; efrHze 51[I0~.
cîrlig la coâsă; - 60.
cîrlig; -lize, greblă; greble 25. 
greblă; greble, cîrlig; -lize 91.
grțgblă dă d^ăsă, nuiâyă; -iqte 13. 
greblă la CQăsă, o nuțâ 62.
grebluță; ~ 67. 
cuJrdă; cyorij 900,10. 
cQrdă; corz 9400. 
cqrdă; cyor$/z 8300. 9300. 
cyardîd, c^?drdfd; cl-‘orj 88.
cyardă; - 83[0~. 
cîrlîaccă; -lîâcke 48. 
piedică; pî^dis 92[I0.
pțclcă; pțcis 95.
arc 71[U].
bitu [a.] dă trîncit gnyit; bice 6900.
nuț^, ață, strmă 21.
?,«7*.29. 7000.
- 8.9. 14.16. 26.30.31. 68.72.74.75.

DL 3. 00 Vo-mpedecâm, cțfâsa.
7. nu punem cîrlig, ala-ț lucru primitiv.
34. „Numai la grîu, nu la fin.”
40. [10 ptntru dă kiâit gri^hi.
41. 00 iț dă corn.
51. 00 ¡(sta și dă tras păie,fin.
83. [I] cyasă-ijcordâtă.

HREAPCĂ (LA COASĂ), pl. 
„râteau (de la faux) "

[2073]

I. întrebare indirectă: Dar la aceea ca o grebluță pusă 
la coasă ca să așeze în brazdă grînele cosite? (Vezi 
întrebarea precedentă.)

D. GREBLĂ; GREBLE 100. 5. 6. 10+-12‘. 15. 20-22.
28.3800. 45.4700.48. 5300.550,10.62*. 830f.
91.9400.98.

greblă dé c^âsă; gr¡éble 7. 8.
grjeblă dă c^asă; grjéble 13.
grébla [a.] </£ Za cîrlig 5200.
grebla [a.] dă la cîrlig 38(0.
gijébla la cîrlig 19. 56.
grțâblă mică 78.
grjeblă mică, grjebluță mică 77.
grjâblă șî cîrlig 17.
clJasă cu grjéblá 9300.
CÎRLIG; -LIGE 200". 400". 18" 23*. 28. 35". 36*. 

37". 4100*. 43*. 44". 510, 10". 520]. 530]. 65*. 
66". 76. 88.

cîrrig cu greblă 4000". 61. 64.
cîrligu [a.] cu grjeblă 41(0*.
grebluță; - 34. 54. 8O[I0*. 8400. 86[1,10. 87. 8900. 

95-97.100.
grjebluță; - 33.
grlebliiță 99.
grebluță [a ] dă la cîrHg 85[II].
grjebluță la cîrlig; ~ 57[I0. 
grebluță; grebluț, [k] grebluță 7300.
CQrdă cugrebluță 8300. 
dlardă; cor^ 900].
piedică cu grebluță, cu grébla 92[U].
pisonîț; -râță 67. 
pÍÓpcin,piópciáé; piQpciti 27.
oo 301]. 19. 23-25. 29. 32“. 39. 4100-43. 45-470], 49. 

500,10. 530,10. 58*-60. 63". 6900. 70(10. 71 [10.
79. 8001], 8100. 82. 840]. 90(10.

-9.14.16. 26. 30. 31. 68.72.74.75.

DL 2. [II] t^ot cîrlig, da-j pune nișce ginț.
400.18. 35. 37.4100.43. totcirUg.
10. nu rá pre púñé.
12. cu trej dinț.
23. t^ot dă cîrlig s-o ținut.
32. ¡¡e o âță câre-l dă la lăture.
36. „E cu tot, grébla ája.”
40. [10 cu tii cuné.
44. cu tot îj jisém cîrlig.
48. la cirljaccă să fásé o nujâyă să abáta griyu, în 

log~dă greblă.
51. 00 lemn cu cuñé, totcirílg, ma¡fa¡n.
58. cu gréblá. nu ¡(stă la noj.
62. tod^gréblá.
63. nu săprj( obijnuiQșce.
65. tăt cîrlig.
66. tot cîrlig, ca grébla.
80. fifoz la cîrlig să pune greblăța âja mică.
83. [0 ája-i gréblá.

CORMANĂ, pl.
„versozr”

[2075]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la partea plugului 
care răstoarnă brazda? țyeaâ fig. 18a din 
Chestionar.)

11. comtdna; -mâne 19.
d-lonnână; -mâne 8100.
cHormân; -mâne 39.6900.7000.7100.
dformân; -mâne 7300.
corman; cormane 56.
c^órman; cl-{órmañe 63.
cVórman; cormane 24.4001], 58. 65. 
cápu, [k] cyórman; cyórmañé 57[I0. 
endonan; c^drmañé 20. 27. 61.
dfórman; c^órmeñé 18.
córma/dn; córma/ane 860].
cuormănă; córmáñé 46.



165c^ormână; corman 32.
córman; cărmăne 51 [I].
corman; córmáñé 45. 47(111. 52(1], 53(1, II].
cVórmán; cVórmáñe 82. 83(1]. 90(1, IT¡- 94(11].
Mrmăn; córmáñé 2[II]. 3[II] 4[II]-6. 10-12*. 21. 23.

25. 33. 34. 36-38(1, II]. 41(1, II]. 42. 48. 49. 51(11]*.
64. 78-80(11]. 83(0]. 8S[U], 86(0]. 88. 89(11]. 91. 
93(11]. 95.

CVórmán; cVórmáñe 100.
cyórmán; cyórmáná 98. 
cdrmon; carmen. c^émiañé 84[I], 
dfórm¿OT; cHórmañi 28.
cUórmqn; dtirmfâț 15. 17.
cărmăn; cUarmáñe, c^armeñe [pl.] 43.
dfórnuw»; cómieríe 44.
comían; córmeñé 83[I].
cdrmg/t; cómieñe 52(11]. 
cyórmán; cUórmiñe 35. 
cVórmon; c^órmoñé 92(11].
cMónwWon; c^órnJóúé 8.
comían; cyármfre 47(1]. 
cyórmán; cVórmáñe 77.
cyórmín; cyórmiñé 22. 
cUólmán; cUólmañé 1.
scindură; scinduri, córman; córmañé 54 .
scindură; scíndure, cVormăn; cVórmáñe 96. 
scindură; scíndurí, cyómian 87*.
scindură; scíndurí 50(1]. 55(1, II]. 67.97. 
scindură [a ] dă la plug 66. 99.
cap dă plug 60*.
cap la plug, córman 62.
[e] obáda plúgului 1 [II]. 
fiéru cu cap, [k] cápu plugului 59. 
plújñifá; plújñif 84(11], 
fiéru [a.] dá arăt 13*.
tâțișu plúgului 29*.
táblá; tabü 50(11], 
aripă', aripi 76.
-9. 14.16.26. 30. 31. 68. 72. 74.75.

III. 12. mă duc să-m (ay dóyá cyórmáñé dq. plug.
13. carié lăbădi briázda.
29. „în sat îs numai vreo două pluguri.”
51. [II] cormáñ fr cé pâinintu.
54.file că-i dă fier.
60. ,Xa cap e legată scindură din tablă.”
8*. „c^ărmăn — pentru îngropat.”

GRINDEI, pl.
„age”
[2076]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți părții plugului ele 
care sînt legate coamele, cormana și care se 
sprijină pe roți? (Vezi fig. 18b din Chestionar.)

IL grindéi; -dele 2(11], 5. 8. 18. 19. 22.24.45. 46.90(1, 
nj.

grindéi', -dție 1[II]. 6. 7. 11. 12. 17. 20. 47(11]. 80(11]. 
89(11]. 93(11].

grindéi;, 3[n]. 4(11]. IO. 25.
grindéi, -dfré 95.
grindéi; -d^e'73(11]. 92[U].
grindéi; -dfrá/é 7
grindéi; -dfr 81(11], 
gridéi; -déle 77.
grindéiu [a.] dă la plug; grindfré 78.
grindéi; -deyirí 15.21.27.
grindéj; ~ 13.
grindéi, grizéi; - 83(1], 
grindéy; -dfre 56.
grindéu; -dfre 38(1]. 50(1]. 51(1]. 61. 63.94(11].
grindéy; -dfré 34.35.48. 55(11]. 59.
grindéy; -dfré 41(1]. 43. 86(1]. 

grindéy; -dfrë 33. 37. 38(11]. 57(IT|. 60. 62.70(11]. 
grindéy; -âjë 36. 40(11]. 41(11], 42. 44. 49. 51(11].

53(11]. 54. 58. 64-67. 84(11]. 85(11]. 86(11]. 
grindéy; -dfre 100. 
grindéy; -dçjë 87. 99.
grindéy; -dfrë 69(11], 82. 83(11].
grindéy; -dqié 76.96. 97.
grindéy; -dçië 88.
grindéy; -dfrë 91.
gridéy; -dfré 84(1].
gridéy; -déle 79.
gridéy; -dfrá 98. 

grindéy; -âfrë 39.
grindiy; -diië 23.
grindéy; -déj 32.
grindéy; -déiurí 28.
grindéy; -dá{é 50(11].
grindéy; -dfre 55[Y\. 
gridéy; -dgZe47[I]. 
dricu plúgului 29.
— 9. 14. 16. 26. 30. 31. 68. 72. 74. 75.

CUȚIT (LA PLUG), pl.

„cow/re”
[2077]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la acela ascuțit al 

plugului, care taie brazda? (Vezi fig. 18c din 
Chestionar.)

IL/fer,/^re45’.
/Zer luyg;jiără 67.
fier htyg;fifrië lûz 47(1], 51(11].
Jîer luyg;ffre lûz 51 [I].
fier Itajg; — 37.39.
fier luyg 80(11]. 87.
fiéru [a.] luyg;flfrië lunz 54.
fiéru [a.] lu jg; fifre lûz 42.
fiéru [a.] lujg;fifrië lûz 41 [I].
Jîéw [a.] luyg; -12.40[U]. 53(1]. 58. 88.
fiéru [a.] luyg; fifră lûz 6. 15. 22.
fiéru [a.] luyg; fifră d-aTe lûz 17.
fiéru [a.] luyg; - 79. 81(11]. 86(1, H]. 89(11]. 90[H].
fiéru [a.] luyg; fifră lunz 73(11].
/êr /uyg 60.
/ëru [a.] luyg;ffrië lunz 84(11].
féru [a.] luyg; - 83(1]. 94(11]. 96.
flfru [a.] luyg; - 5.
fiéry (a.]^o7 luyg; fifră 13. 38(1].
yîéru [a.] al luyg; - 36.43. 55(1, II].
fiéru [a.] al luyg;fifrië 53(11],
fiéru [a.]^aZ luyg;fifrië 52(1].
fiéru (a.]^5Z luyg; - 71(11]. 82. 83(11]. 85(11]. 89(11]. 

93(11].
fiéru [a.]_izZ luyg;fifrje lûz 92(11],
Jîénr [a.]_aZ luyg; fifre 52(11].
fiéru [aJ^dZ luyg, sorVôs; -rVisă 98.
fiéru [a.] al luyg 41 [H]. 63.95.
fiéru [a.]^aZ luyg, cuțitu [a.] dâ la plug; fifră, cufiéé

34.
fiéru [^^Sl^luyg^fifrië 97.
fiéru [a.]_«Z luyg; fiară lûz 2[II].
Tîeru [a.]~aZ luyg; fifră 3[U].
fiery (a.]^aZ luyg; fifră lûz 4(11], 38(11].
fiéru (a.]^âZ luyg; fifră lûz 11.18.19. 20. 25. 
fiéry (a.]va/ luyg; — 10.
fier^uă^hajg; fiérç lûz 77.
fiéru [a.] ă^luyg 73. 91.

[a.]^âZ luyg 90(1].
féru [a.] aZ luyg; fifre lûz 50(1].
fiéru [a.] a^luyg 46.
fiéru [a.] îaZ Zuyg; - 48.
fiéru [a.] iÿZ Zuçg 44.
fiéru [a.] ¿5Z mfc, dînajincë 35. 

fiéru [a.] dănățince, fiéru al mic 49. 
fiéry [a.]^fl/ luyg; -21.
fiéry [a.]^ôZ luyg; fifră 99.
[6]/erv [a.]~$ Ziz^g 84(1], 
fiéru plugului fifre, fiéru [a.] Zuyg 59.
fier dă plug, al luyg 62.
fiéru [a.] dă la plug, fier luyg 66. 
cuțitu [a.] dmâiinée,fifr luyg, cuțitu [a.] Zt/gg 76. 
cuțit, fiéru [a.] -al luyg; cuficë, fifră lûz 24. 
tă[iș, [k] cuțitu [a.] de Za plug; cuficë 29.
cuțit; -ficë 1[II]. 27. 32.50(11], 69(11]. 70(11]. 
cuțit, qo 7*.
cuțit,fiéru [a.] dînàiince;fifrië 47[li].

fier lat, [k] luyg 64. 65.
fiéru [a.] plugului; fifră dă plug 33. 
fier dă plug; fifră 8.
JÎer dă plug, [k] sábiie; săbii 28.
sàbië, fiéru [a.] dînajincë; săbii, fifră 23. 
sorosZám; -sláme 100.
/eru [a.] la plug, [k] brăzdâr 56.
[R] ¿»rozdár; -dárié, fiéru [a.] dă plug 57(11]".
oo, despărțîtâri 61.
- 9. 14. 16. 26. 30. 31. 68.72.74.75.

III. 7. ,Ja pustă am văzut.”
45.fieru-ygustpră grindéj, taje brăzda najincë.
57. [II] ,JNu se folosește, că nu-i pămînt tare, s-or țîpăt 

jos."

BRÀZDAR, pl.

[2078]

I. întrebare indirectă: Cum numiți fierul plugului care 
taie brazda pe dedesubt? (Vezi fig. 18d din 
Chestionar.)

H./Ier/at;/Îçrlé Zace 47(1]. 51(1].
Jîër lat 39. 64.79. 80(11]. 98. 
fiéru [a.] lat; fifre lâcë 54.
fiéru [a.] lat, fiéry [a.] ^al lat 42.
fiéru (a.] lat 12.40(11]. 55(1]. 67.
fiéru [a.] lat; fifră lăce 15. 17.
fiéru [a.] lat; fifră 36.
fiéru [a.] lat; fifră lâcë 22.
fiéru [a.] lat 81(11]. 86(1, II], 87. 88(11]. 89(11]. 90(11]*. 
fiéru [a.] Zat dî la côrmanà 19.
fiéru \pL.}^lat;ffra lâcë 73(11]. 
/iéru[a.]aZ/a/55[II].
fifru [a.] lat 5.
féru [a.] lat 83(1]. 94(11]. 96.
féru [a.] lat; férié làéë 84(11]. 
fiéru [a.] aZ lat; fifre lăce 50(1],

[a.] al lat 38(1]. 41(1]. 43. 52(1, H]. 53(1].
fiéru [a.] aZ lat;fifrië41[[l], 53(11].
fiéru [a.] aZ lat; fifre lâcë 47[H].
fiéru [a.] aZ lat; fifre lăcț 49.
fiéru [a-UoZ lat; fiară lâcë 2(11]. 
fiéry [aJ^aZ lat;fifră lâcë 8.
fiéry [a.]^aZ lat, fifră 3 [IJ]. 34.
fiéru [a.] a lat 46.
fiéru [a.] a^lat 38(11]. 63.
fiéru [a.] -crZ lat 45.
fiéru [a.] ¿7/ lat, fiéru lai măre 35.
fiéru [a.] îâl lat 37. 44. 48. 59.
fiéry [a.] â lat;fiérië lâcë 77.
fiéru [a.]^a-Zar 91.
fiéry [a.]_ăZ lat; fifră lâcë 4(11], 24. 25.
fiéry [a.]^aZ lat 21. 66.
fiéry [a.]^âZ lat; fifră 99.
fiéry [a.]^-àZ lat; fifră d-àlê lâcç 11.
fiéry [a.]_-àZ lat; fifră làéç 20.
fiéru [a.]^ăZ Zur 33. 70(11]. 
fiéru [a.]_àZ lat,fifrië lâcë 92(11].



166 fiéry M^.ol Jat;fi^ră lâcț 71 [II].
Mu l^ăljat 32'. 83 [II]. 85[iq. 93[II]. 95. 97. 
/éry M^ol^lat 84[q.
féru [a.]~o/ lat 90 [If.
,/îcr </-oj laț;fqrle lace 51 [II].
,M dă plug'c,fier al lat 58. 
fer la plug, [o]/èr lat 60.
féru plugului,fieru lat 69[H]. 
féru plugului; fçrà 6.
féru plugului 78.
fer; fir à, féru plugului 100. 
fier dă plug 57\ff\.
fier dă plug; f áre 50[11].
Tîer de pluc;fqră 61.
fer dă plug, cic dă plug 10.
fier dă plug;fqră 23. 27.28.
fer dé plug;firă 7. 
féru [a.] dă la plug;fqră 18. 
figru [a.] de tățât 1 [II],
Jeru [a.] la cormán, [k] la corman 56. 
féru [a.]^ô/ mic;fçrâ mis 13. 
tălpă; tălpi, [kjyïéru lat 65. 
contfZou; -Iqië 62[*]T.
cuțit, -ficé 29“. 
cufitu [a.] dă din zos; cuțituri 32. 
cuțitu [a.] lat,féru [a.] lat 76.
-9. 14. 16.26. 30. 31. 68. 72.74. 75.

III. 29. tot cuțit [este].
62. [*] J?éru lat, ascuțit, cúre táfié brăzda, brăzdâr [îi 

spune] la cărce.
82. „La Botești îi spune șpiț; șpițuri."
90. [II] hăl din ios.

PLAZ, pl.
„sep” 
[2080]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea aceea a 
plugului care vine în dosul cormanei și alunecă pe 
pămînt? (Vezi fig. 18f din Chestionar.)

H. tălpă-, tălpi 2[H]. 4[H], 6. 20. 23. 32. 41[iq+. 42. 
49[o]. 50[H]. 59. 63-65. 67. 69[H]. 73[IT|. 77. 81 [H], 
89[II], 90[I, II], 94[II], 96.

tó/pá; âălpl 50(1]. 71 [II]. 82. 83[I, II]. 88. 91. 93[II].
95.97.98.

tălpă-, tîălpi 80[H].
tâfcç/ç; 34“. 
íó/paphigidui; tălpi 5 7 [II ].
tălpă plugului;, tălpie dă plug 33.
talpa plugului', tălpii 4 9> 
talpa [a.] la plug-, tălpi 56.
tălpă plugului, talpa [a.] dé la cap 61. 
tălpă-, tălpe, [k] tălpi 37.
tălpă Iwjgă șî tălpă jșciirtă 40[II]. 
tălpă plugului, tălpa'mică 58. 
tălpă-, tîqlpț, tîălpî [pl.] 100. 
tălpăplugului,-60. 70[îl]. 78. 92[II], 
tălpă [a.] dă la plug-, - 66. 
tqlpă; tălpi, nădă; năfi/ț 84 [II].
ig/pa [a.]; - 83[T).
nadă-, năfi 13. 17.22. 38[L II]. 41[I], 44-46“. 47[U]. 48. 

52[I]. 53(1, II]. 55[I][e]. 76. 85[1, II]. 86[1, II]. 87.
nădă; năfi/z 39. 55[H].
nâdq; năfil 54.
nád<?; núd 52[II],
nădă; ntô$Z47[I].
nadă-, nîăz fi 84(1].
nădă; [e] nîăff, nádé [pl.] 79.
nădă; nádé 25.
nădă dă la căpu dă plug 62. 
nădă mică-, năz mis 51 [I]. 
nădă;-5. 51[iq+.

trupiță; triipiț!. 11“. 12“. 15“. 18.24.
trupiță; triipiț [pl.] 27.
trupiță [a.] lurjgă; triipiț 3 [II].
curu phigidui; cururi dă plug, pâtu plugului; pături 8+. 
cMadă; c^ofi 36.
c*4zdă; c^o<Z/z 35“.
cpdda plugului; cod 43.
tfllosu tufișului; — 29.
sâțnă; săin 28.
cuh^dd plug; copuri 99.
? i[iq. 10.21.
- 9.14.16.26. 30. 31. 68. 74.75.

HL8. îs cfllayă: pâtu [a.] șî curu [a.], pâtu stă îm^părca 
drțâptă la cVârmon; curu vine sub tulpină.

11. să fine tot dă trupiță.
12. filo ^trupiță, că iei ¡i fllot as fia.
15. tot trupiță.
34. fi măț ^se șîplaz, mima la noi nu-
35. cu tălpă la c^âdă.
41. [II] nădă; năfi, ața dă mărzină se nu lăsă să câdă 

plugu, să să răstpărne.
46. „nâda măre-, nâda mică; cea mică e la dreapta.”
51. [H] nâda mică, laferu lat; afiânta, nâda măre, maț 

liirjgă, a dă-i plușnița pră ța.

BRĂCINAR (LA PLUG), pl. 
„entretoise des mancherons”

[2081]

L întrebare indirectă: Cum îi zici la bucata de lemn sau 
de fer prinsă între cele două coame ale phigidui? 
(Vezi fig. 18g din Chestionar.)

II. liegătiira cVarnilor 37. 58[e]+. 84[II][e].
Zegdzura [a.] pj/ro q/drne 5[e]. 19.
legătură dă coarne 27“.
ligătyra [a.] cff la coarne; ligături 18.
azutoriu cVârnțlor; - 12. 97.
azutHori la coarne; azut^are 20.25. 
azuior/;-69[II].
[e] ajutQrîe; ajutori 71 [II].
[e] azutțiarqa [a.] dă la cyărne; - 76.
[e]J|er 60.

JÎ?rU[a.] dintră coarne 23+. 28. 36.
[e] feru [a.] a/ dintră cpânie 52[II]. 
fleru [a.] dă la c^ărne 53[I].

[a.] căre nu lăsă să să strițjgă cyameTe 78.
[e] JÎ4ru [a.] di la coarne 64.
[£J figt't vergâpa căre ține CQârniTi 54.
verz^dăția [a.] cfâ la coarne; vergqle 55[JU]. 
verzăpă; -zqTe 13.
fus dă fier 5 l[II].

Hz 2[II],
[e] o ciijgă; cinz 73[II].
ciȚ/gâ; cîz 92[D].
[e] Mo cițjgă; - 98.
c«7gâ; - 90[I].
cz’i7gib-j[e; -gdri 85[II].
¿rzfydrja [a.] dintre cyârne 90[II],
[e] brățără; -țâre 100.
bruscă; broșc 91.96.
¿rUxscă; bryașce 79. 83[*].
spetgâză; -teză 56.
specâdă ; - 7.
punce;punț 38[II], 
mînqri; -nqre 44. 66[s].
lăcece; -ceț 3[II]T.
ii^remn 1[II], 
mijlocâș; -câșă 6.
mâsă intră coarne 29.
[e] proptă 49[*].

pintru cdariîe 87.
pirc^âsu [a.] dintră cyârne 86 [I].

[e] c^ârnili [pla.] dă la plug 63.
furca ph'igului 70[ll], 
f-'ârdă intră coarne; jyord 8. 
[e]priyguță; - 88.
# 4[II]. 10. 14. 15. 17. 21. 22. 24. 32‘-34. 77; 82. 

83(11]. 86[II].
? 35. 38[I]-40[ll], 41[I, IT|-43. 45-47(1, H]-50[I, II]. 

51[I]. 52(1]. 53(11]. 55(1]. 57(11]. 59. 61. 62. 65. 67. 
80(1]. 81(1]. 84(1]. 89(11]. 93(11]. 94[U]. 95.99.

-9. 14.16. 26. 30. 31. 68.72.74.75.

IU. 3. [H] ,^ă nu s-oz/ûn/coamele.”
23. càrië finë cyarnili să nu să lărzâscă.
27. fégâtu lu cyarnë.
32. fi utpjiër.
58. d/ta, cum să-ț spun?

COTIGĂ, pl.
„avani-frain (de la charrue) ” 

[2083]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la partea aceea cu 
două roți, pe care stă capătul grindeiului?

II. căruțuplugului; căruță 10.12. 
câ/arâțu plăguluț; că/arăță de plug 21. 
ca/ănițu plăgului 71(11].

- căruț de plug; căruță 3[II], 7.32.33. 
cămț; cârtiță dă plug 28.
căni/; -râță I(IT|. 2(11]. 6. 11.27.70(11]. 84(11]. 90[II]+- 

92[U]+. 93[Uf.
ca/an//; -rufă 22.
carăț; -niță 4(11], 
cărăță de la plug 90(1].
căruț, rociTè 87.
căruț, [k] rocffe; -cilă 73(11],
rocile [plt.], căruț 96.
rocile [pl.]; -cilă 39.44-46.48.55(11]. 64. 94(11].
rocile [pl.]60. 77.
rociÎe [pl.]; [e] -cilă 85[ITJ-
rocHë [pl.]; -ciZă 34. 37. 38(1, H], 4l[I]. 42. 79. 83(11]. 

86(1, iq. 88.89[n]. 97.
rocifie [pl.]; -cilă 53[II].
ryociTé [pl.]84(I]. 
rVocilié [pl.]; -cilă 80(11].
ryocifè [pl.]; -cilă 24. 25. 78. 98. 100.
ronflé [pl.]; -cilă 4O[1I]. 5l[II].
rocile [pl.]; -cilq/q 52(11].
rocili [pl.]; -cilă 59. 
rocile, -cit [pl.]; -ăilă 36. 
rocii [pl.]; -cz?a 57[1I], 82.
rocilî [pl.]; -¿Hă 35;
rJfcczT; -cz7ă 8. 81 [II]. 95.
rocili [pl.]; -czZa 63.
rocii [pf] 62.
rocii [pl.]; roctlă 66+.
rocile, [k] -cz7 [pl.]; -¿0â41[H]. 47(11].
rotill [pl.]; -tilă 56.
rocili [pl.]; rocilă 58+.
rocili [pl.] 83[q.
rocilă; -cife 51[q.
rocilă; -cillé, -cili 43.
rocilă; -¿zZ'47[l]. 50(1, II]. 53[q. 54. 55(1]. 91.99. 
rodi/a; -cili 18.19.49.61.65.67.
rîfoczZd;-0/713.23.69(0].
rocilă; -cil, -éïté 52[q. 
rdacilț [pla.] plugului 20.
riâzce [pl.] zfeplug 17.
rMof [pl.] dă plug 15.
dric; dricuri 5.
dricu plugului 29.
căpătinu [a.] dă la căruț 76.
- 9.14. 16. 26. 30. 31. 68.72. 74. 75. 99.



167DI. 58. la plùgu dà sàpà ¡¿stă roâilà.
66. plùgu [a.] c/ă roéit. la sapă’, o rocilă. îz^dyayă. 
90[T I]. 92(11]. j^octie • roțile căruțului ”
93(11]. ,/Mt»ci7= roțile căruțului."

POTÎNG, pl.
„anneau reliant Vage à l'avant-train ” 

[2084]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la împletitura de 
nuiele sau la belciugul de fier cu care cotiga 
(rotilele, căruțul) se leagă de grindei?

DL POTÎNG; -TÎNGE 19. 22. 33. 42. 46". 52[L II]". 
53[L 11]". 55(11]. 59. 60. 78. 84(11]. 86(1, II], 92(11].
98. 100.

POTÎNG; -TÎNGUR1 25. 27". 35-38(1, ll]-40(U]~. 45. 
63[o]*. 64". 77. 81[11]-83(1]. 84(1]. 87. 88.99.

POTÎNG; -TÎNG1 44[cj]. 97.
potîțjc; -ttsë 47[I]. 
pVotlțjc; -tîțjcurî 71(11].
potițjg; -dzë, lanț; lănță 94*. 
pVotîțjg; -tirjgurî, [k] potinzë 85(11). 
potițjg; -tiz, [k] potlțjgurî 57(11]. 
potițjg; — 62[*]. 66.
lanț; lânțurî, [V] pUotițjg; -tfnzë 93(11]. 
lanț, [k] p^otițjg; -tize 47(11]”.
[e] lanț, pVotîțjg; -dzë 80(11]. 
lanț, [D] potițjg; -tirjgurî 49+.
lacăt, -cqce, potițjg; -tițjgurl 50(1]". 
potițjg; ~ttzë 34”.
otîijc; otițjcuri 51(1]. 
zd/e, potîijg 83[I], 
lânțu [a.] di la potițjg; lânțurî 18. 
lânțurili [pla.] dă la roci!59>~. 
lanțurile [pla.] de la plug 61.
lanf, lănță 1(11]. 3(11], 12.13.23.28
lanț’, - 2(11]. 4(11]. 6. 8. 15. 20. 21. 24. 32. 34. 41(1]. 

67*. 57.89(11].
lanț’, lânțurî 18.40(11]. 48[e]. 51(11]". 61. 91.93(11]. 
lanț și lacăt 56.
lacăt cu lanț 65.
/acar; -cdce 50(11], 
zâlă 69(11]*.
da/g ; ^âTië 54.
dàlà;dàTë 41(11]*.
zălârî; -Țâre 10”. 
tfălârî; -lârîë 11. 
dălârl; -lăre 17”. 
ziigu [a.]; zûgurî 43.
cîrpélë [plt.] 7.
Jarbyôc; -byâsë 70(11].
verigă’, -riz 90(1].
gujbă; găjbe 96.
țug; țugurî 76. 
HfoÆÜou; -dîfâ, {k]-dîaUuri 79.
? 5.29.55(1]. 62*. 73(11]. 90(11]. 95.
-9. 14.16.26. 30.31.68.72. 74. 75.

IU. 6. lanț cu o dală măj marje, care intră pră grindei. 
10.17. ,^1/zălârî = un lanț, uțj capăt dă lanț”
24. cu lânțu să Ijflgă la n^oj. în sâtu nùôstru ja nu-j 

bùocë^àtà, că pină acû Vo fost plug dă lemn șî ăla 
avjă căpătin pră cărîe stă răzămât câpătu di la 
grindeț.

27. lanț șî cun.
32. c-H^lanț șî c-un tolday say c-un cîrlig dă la lanț.
34. un lanț.”
40. „îs două lanțuri cu potirtg pentru brgâzda mare, 

mică.”
41. [II] dâyă bucaț dă lânțurî, bryàycë; sus brgâsca la 

brgâzda mică, sus la brgâzda măre, mi s-o rupt 
tâlili dă la plug.

44. brjâzdă mică, brjâzdă măre.

46. lânțîli dă la rocile. zâlă cu givinturl, [D] cu câre se 
dă brgâzdă mică, măre (lâtă).

47. [II] lânțu dă la rociTt, cu lăcat.
49. „Se leagă cu lânțu și lăcatu. îs dpâyă cîripânță la 

grindey."
50. [I] .potirjg, la plugul de lemn.”
51. [II] d-acățât plúgu dă cocori aia dă la gtindey ca 

un șrof = mirt gri.
52. [I] „Sînt două lanțuri.”
53. [I] ii cu dylă (= dălârî).
54. cu lăcîat; -cgcé. sui la brgâzda mică, marje.
58. ..Au un lăcîat (cu care faci brazda mică, mare), 

pyódu dă la rocill, pe care stă grindâju."
62. ca u^.cos stă grindeVu pă jel.
63. d-o parce áre lăcat, d-acoló sus, fas la brgazdă mai 

mică say niaj măre.
64. dă fier.
67. ¿a plúgu dă lemn.
69. [II] bai zâla-țj_cîrlig.
94. ,potiijg - la plugul de lemn, lanț - la plugul de 

fier.”

COCOȘ, pl.
„cheville"

[2085]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la cuiul care leagă 
grindei ul de cotigă (rotile, căruț)?

D. cui; cuțe 1 [II]. 3[H]. 7. 59[e]. 100[e]. 
cui 56. 57(11], 60*. 65. 66.
cui, cuñé; - 46.
cui de siviië 29.
cui; cújuri, cîrlig; -lize 2(11].
cûju [a.] dă lapotirjg 40 [II ]”.
ciifu [a.] dă la rocilă 39.
cúju [a.], [a] ciinu [a.] dă la potițjg 39[*].
cu/, M cw”î cii/ie 51(1].
cuj; cúié, [k] cti/ie [pl.] 62.
[e] cui, M Cliliu [a.] dă la rocílé 44.
cun; - 37. 45[e], 50[TI]. 52[TT][e]. 70[II][e]. 71[IT](e]. 

73[TI][e]. 80pi]. 86|TI][e]. 90[I].
cun; cune 8. 10-12. 20. 22. 23. 77. 83[H]. 85(11]. 87. 

91[s]". 92[H]. 95.
[e] cun; cuné dă covâs 64.
cun; cune 18.
[e] cu/i dă fier 54.
ciiiië dă fier; ~ 47 [I].
clinii [a.] ~ăla 98[e].
ciiiiu [a.] da la grindey 53 [II].
ciiiiu [a.] de Za plug 21*.
ciinu [a.] dă la grindey, amu [a.] dă lapotlțjg 84(1], 
ciiiiu [a.] dă la sâbțe 19.
ciinu [a.] dîij^grindéi 6.
ciiiiu [a.] dă la rocilă; cùnë 51 [II].
ciíiíu [a.] dă la rocifë 47(11].
ciinu [a.] dă lapotițjg 33. 36. 55(11]. 88.
ciinu [a.] la tînjâlă 93 [II].
ciíñe; ~ 58”.
cune îrț^cărică 63*. 
tolday;-dgië 34. 38(1, Of.
ro/dnii; -dăți 28.
toldăți; -dqie, cune; ~ 13. 
tolday say cirTig la lanț 32.
[e] carimb dă la toldîây 79. 
potițjg 94(11]. 
potițjg; -tinzë 76.
P^odțjg; -dțjguri 27. 
potițjg; -tfze, cúju plugului 84(11].
podijgu [a.] mic 81 [11].
pirilââ 24”.
cîrlig; -Tize 82.
z/^áTlé 90(11].
cirsgrl; -s^rlë 78.

tritălă; irităfe 69[IT|’.
verigă cu șurub 61”. 
șarâf, cun 35.
#rof4l[îl]".
ocegâs;-gâse 5.
măsâyă; -sqle 17.
niñídyü; -sql'ë 96.
pHópá; púopí 97. 99. 
zavifór; -vyára 4[II]. 
zá/avyór; -v^âră 25.
? 15.41[I]-43.48-50(1]. 53(1]. 86(1, H]. 89(11].
oo 52(1]. 55[I]. 67*. 69[II].
- 9. 14. 16. 26. 30. 31. 68. 72. 74. 75.

HI. 2l.îișîTegát, să nu săpiârdă.
24. um^figl dă pir^ôn. pirilón, așâ-ț spúñé.
38. [TI] /aproțâp.
40. [Il] „N-are nume separat.’’
41. [H] 5J nu sără, să piârdă d^fifi, vinë șrofuțit.
58. ciiiiu [a.].
60. „La Igriș, la Saravale, îi spune cu/i.”
61. șî cîrlqnță [pl.].
63. or/^, cùâë țină lânțu îțj carică.
67. la plùgu dă lemn, zug.
69. [II] „cnîsa de care vin legate Jargq?ë; -gay."
91. [TI] cuny-ăl cîm.

COCÎRȚEALĂ, pl.
„ régulateur de profondeur "

[2086]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea de la cotigă 
(rotile) care este îndoită și cu găuri; cu ea faci braz
da mai (lată) adâncă sau mai (îngustă) deasupra? 
(Vezi fig. 44 din Chestionar.)

H. jcúrd; scări 41 [I, II], 
scara dă la rocile; scări 47[1, II]. 
scara dă la rocill 55(11]. 
scara; scări, căpătîn 37. 
scara, ini/a 12[*].
scăriță; ~ 55(1].
scăriță; — 34.
jugijùgurî 59.
júgu [a.] dă la rocii 62. 66.
zug; zûgurî 6. 39[s]. 40(11]. 46. 50[I]. 52(1, II]*.
ziigu [a.] dă rocilă 50(11].
zúgu [a.] dă la rocile 45.
zitgu [a.] dă la rocííé 53(11].
Juguț; -giifuri 61.
zuguleț; -Igță 54.
¿ttgșor; ~slJarië 86[I].
zugurîel; -rigle 86[II].
-ugărițg; - 80[lI].
zúg; zûgurî, ciligăriță, bryasca [a.] 48.
zug; -43. 63.
cçârda rocHilor 57[II][e].
pod 58[e]. 60.
răstăy, tijăliiță 64. 
vgârgă; veri 94[11][e].
sábüe; săbii 12*. 19. 24. 
sâbița [a.] dî la căruț; săbii 28.
sabie; sabi 13.
cigâre; — 83(1].
cigârie; -gărî 38(1].
cigârie; -glorii 82.
cigârîë; -gîărî 77. 
cițjgârîe; -gîarî 85[II]. 88.
ciâgâlă; -gal 90(11].
cegăriță; — 78.
cigâriță; - 95.
ciganiță; ~ 92(11]. 
ciligârië; -gîărî 76.
tăgâriță; - 96.



168 trágáríé;-glárí 98. 
nătăgârie; -glărl 97. 
țăgărțătă; -rfécé 81 [II]. 
fimbă; limbi 3[II]. 25. 
piscar, -sțiare 7. 
căpătin; -tiñe 36. 
ca/alciñ; -ciñe 22. 
gâjbă; gttjbié 23. 
regleflórí de plug 29. 
cWâs; coșuri 67. 
cos, [k] hrpdscă 62[*]. 
frigárié; -gîdrl 79. 
tăgârtă; -glarț 87. 
cirfig; -tize 71 [II]. 
Jurca 2|Ț1J.
[e] soíwin; scánuié 38[1T]. 
mutătârl; ~ 18. 
niurăr; mútárié 20*. 21*. 
săcurîglniță; -ríélñif 15. 17. 
săcurfâlniță; ~ 5.
c^olăriță; ~, c^otăriț [pl.] </ă plug 35. 
brățâriă; -țîârî 91.
sâcătă; sgcăce 93 [II].
cwi 16”.
brezdárí; -dárié 84[II].
? l[HJ”. 4[II]. 8”. 10”. 11*. 27. 30. 32. 33. 42. 44. 49”. 

51[I], 56. 65. 69[U]. 70[II]. 73[U]. 84[1]. 85[I], 
89[iq. 90[l], 99. 100.

-9. 14.26.31.68.72.74.75.

DI. 1 [II]. 11. 27. „Nu are nume.”
2. [II]/ihrâ, așâ-i zAjîse.
8.fieru  [cu] carié mutam rocila.
10. nu-ț numit.
12. „Plugul de lemn are sábiíé. Cu ea îi dai briâzdă." 

[*] ,JE cu găuri, se face brazda mai sus sau mai jos. 
scară, la plugul de fier, mi/â, la plugul de lemn, doar 
pentru legat.”

16. cuñe dejier, de la plug.
20. „La plugul de lemn este nniZăr, crâcu plugului 

péntru tmpescát, să áre mai adîrjc."
21. ma[ rădică cita plúgu, ia băgă-l cita mai aduje.
34. „Cu scărița se face brazdă mai adîncă; mai lată sau 

mai îngustă se face cu ocigâlă; -gal.”
48. „[Toate trei sînt piese ale plugului, avînd rolul de a 

face] briâzda mai adîncă, mai mare sau mai mică, 
mai la dreapta sau mai la stingă.”

49. pă ăja vine potirjgu șî áre butórí. núme dáca áre, 
niîșcu.

51. [II] cu butórí, cúmq bQála-i tfisé.
52. [II] daj ¿os șî sus plúgu [cu el].
64. răstăy, la al dă lemn, tijálúfa la al dă fer, [pentru] 

briâzda mică [sau] mare.
67. „d-apireu, la rocili, se ridică sau se coboară.”

TRUPIȚA PLUGULUI, pl. 
„étanqon de la charrue ” 

[2087]

I. întrebare indirectă: Cum le spuneți, cu un cuvînt, la 
cormană, plaz (nadă, talpă), cormana mică și bîrsă?

11. trúpifa plúgului 19. 22. 33. 
triipiță; trupiț 36.40[U]+. 41 [11]*. 
plug, trupița plugului 21. 90p]. 
plúgu [a.], [R] trupiță; frúpzj 51[I]. 
plug;pluguri, trupiță 84[l]. 
trúpu plúgului 32. 
plúgu-ntrigg 5”.
plúgu-ntrag 29. 
plug-, plúguri íntréz 55. 
plug; plúguri, plúgu-ntrég 7. 
plúgu [a.] tăt 58. 
plug șî rocífe 77[e]”.

plug-, pluguri șî rocinn 49.
plug-, pluguri 1[1I]. 2[IIJ. 3[U]. 4[U]. 6. 8. 10-12“. 15. 

17.18.20. 23-25.28. 34. 35.37. 38[T]. 39[e]. 42.45.
52[I]. 59. 64. 7O[1T|. 71[II]. 76. 78. 80[H]. 8l[H]- 
83[II]. 84[ÎT]. 85[H], 87. 89[II]. 90[H]-92[H].
93[H][e]-98.

plug d-arăt 27.
plugu [a.] 53[T|. 86[I, H].
plug; - 38[II]. 44. 47[I]. 48. 52[IIJ. 53[II]. 54. 61. 63.

66. 69[II]. 73[II]. 79. 88[eJ. 100.
plug, phișniță 51[II]”.
căpu plugului;, căpece dă plug 47[II].
câpu plugului;câpurl 50[I].
cap dă plug 99”.
cap dă plug; càpiéé, [k] căpurl 57[H].
cap de plug; căpurl 56.
cdpu plugului șî rocilili dă plug 43.
[e] capi) dă plug 41 [1]. 
cab^dă plug;, — 67.
cap 50[Il]*.
phișniță 53[*].
?46. 55[1]. 60.62.65.83(1].
- 9. 14. 16. 26. 30. 31. 68. 72.74. 75. 99.

IU. 5. tçâce ferocinifi la un loc.
12. plugu d-arăt.
40. [II] cu o brgâzdă, dayâ brézde.
41. [II] mipița complété.
50. [II] căpu cutat dala plug.
51. [II] nu l-am dăzmontât.
77. ,Js două părți: plug șî rocile."
99. „bîrță; e un fier așezat în spatele capului de plug, 

cu care se face brazda mai adîncă sau măi afară."

POGONICI,pl.
„garçon bouvier”

[2089]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la băiatul care 
mină boii la plug cînd ari?

H. [e] minătilăr; — 65.
mîuătări; ~ 17. 36. 51 [I]. 83[T|.
mînăflori; ~ 2[HJ. 35[e]. 37[e]. 41[ï][e]. 45. 59[e]. 

70[II][e]. 81[II][e]. 82[e]. 83[II][e]. 88. 93[II]. 95[e]. 
97[e].

mână/atl-lori; ~ 22. 90[I]. 
mâna/ăt^ori; ~ 92[D].
[e] minâi^ări la plug 89[II][e]. 91. 
bl-loitârf; ~ 85[II].
biriș; ~ 12.43.
o/1tic21.
ajut^ori 7”. 
azutVări 98.100.
arcâs 66.
slûgâ mic 62.
[e] dgambâșu [a.] 90[Il].
for dări; spregărî; - 5”.
dhtări; ~ 25.
pur tâlhări; ~ 23.

1[H]. 11.15.21.55[II].
[e] dfep»/73[II].
c^opil; -piț 78. 
c^opilu [a.] cârië mină b^ți o câți 13”. 19.20.
[e] copilu [a.] câre mină 39. 
copilpintru mină caj 40[II],
[e] copil ca să mine boți 54.
ciobii; [s] -bttă 99.
?, # 3[H]. 4[II]. 6-8. 10. 18. 24*. 27”. 28*. 29. 32*-34. 

38[I, II]. 41 [II]. 42. 44*. 46. 47[L UF-50[L II].
51 [II]. 52[I, II]. 53[l, II]. 55[I]-56. 57[II]. 58*. 60. 
61”. 63. 64. 67. 69[U]. 71[H]. 76. 77. 79. 80[Il]. 
84[II]. 86|T|. 87.94[II]. 90”. 96.

-9.14.16.26. 30. 31. 68. 74.75. 99.

m. 5. .Ajutorul la plug cu încă o pereche de boi = 
spregârl."

7. n-árié númié. ajuflórl, [dacă ar fi] să-i púñém númié 
noț.

13. „cúopílu carié mină b^âți sau femeie, alt bărbat”
21. am un ortác cu miñé, n-áre nume, taj^copil sa 

púarcé vásiti; pQáéé fi șî altsiñevá.
24. n-árié númié dăVosăbit. fÜecáre úo arat cu mur

ria, c-urj^copíl. l-âlțî mierg bóji síijguri.
27. 28. „N-are nume, poate fi femeie sau alt om.”
29. ífom câre poartă boii de cap, n-are númié.
32. n-árié nadé, mină bóii la arat.
44. [D] pogoñís [este] catră lugoj.
47. [11] cum îl camă, pră númié.
58. ¿ó/í 5Â dúsé după jel.
61. dmu câre mină că[i.
86. [TI] ñis n-am arăt, núma sițjgur.
90. [II]. cârg mină bóii say la cai, la s-ar fi.

TÎNJALĂ, pl.
„ timón (d’un second attelage) ”

[2090]

l. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la lemnul pe care îl 
puneți cînd vreți să prindeți a doua pereche de boi 
înjug?

II. tinjâlă; 7af92[II].
tínjála; -jîaT 73[II]. 77. 78. 82. 89[II]. 90[II], 91. 

93[H]*. 95-97.99.100.
ftjd/a; -jaf 3[H]. 13.17. 20.40[U][a]*. 41 [I, U]'. 47[UJ. 

86[I]. 94[H].
djálq; -jaf 54.
ftjală; -jalî, [*] fijQÍe [pl.] 53[II].
tijâlă; -jalí 39.43.50[H]. 51 [II]*. 55[II]. 59.
Zya7?;-jâf52[I, EQ.
tînjâlă; -jqle 83[H].
tinjâlă; -jgíe 71[U].
tînjâlă; -jgfé 21”.
tínjálq; -j^té 89[I, II].
tînjâlă; -jqlié 18.22. 33”. 80[ü].
tfn/aZa; 76.79. 87.98.
tînjâlă; -jqíe 85[1I].
tînjâlă; -jgfé 88.
tănjâlă; -jqfé 27.
ifjâlă; -jale 10.
ftjálá; -jgle 35.45. 58.
tijâlă; -jqfe 46. 86[H].
djâlă; -jqfe 2[H). 4[H]*. 7. 8.53|T|.
fljá/a; -jgfe 6. 19. 23-25.29.32.34.37.38[I, II]. 47[I].
djălă; -jíqfé 5.70[H]. 81[U].
tijálq; -jăfă 11.
tijâlă; -jqfe 12. 15.
njaZă; -jâ/e l[II]- 
ftjală;-62. 63t 83[I].
[a] tijâlă; - 48.
[D] tijâlă; — 36.
riîdă; ne, tijâlă; -jaf 50[I]’.
[a] tijâlă; -jalî, râdă 65.
rudă; ru^ 44.
proțâp; -țâpurî 69[II].
legâțț; -ggie 90[T|.
drepciñícuri [pl.]; -ñic 60”. 
crusiță; - 61.
zărțcălați; -Iqie 51[T|.
oo 28”. 36.40[II]. 42.48. 51[II]. 63. 64.
?49.55[1]*-57[U]. 66.67.
-9.14. 16.26. 30.31. 68. 69.72.74.75. 99.

m. 4. [II]. maj mult la [tras] fgmñe [la pădure].
21. „tinjâlă, cînd ari; la car, pui proțâp."
28. „Se leagă cu un lanț de jugul boilor de dinainte și 

proțap.”
33. „vrigu să ñhldáiésc: prind la proțap tînjala.”



40. [II]. la plug, la boi.
41. [I][ V J proțap; -țâpie = dă cârțe trag căii la plug.
50. [I] tijâlă, diipă cârcă.
51. [II] am aviufit.
55. [I] la noi n~°rfost b^o[.
60. „Se folosește numai la cai; e un lanț."
63. dă la tijâlă akeț lânțu al măre dă legau pastă 

feteț^rță.
93. [II] „pun 2 tinjat ca să tuiduț, s-azuce doi”

CÎRCEIE, pl.
„anneaux reliant le timon de renfart au 

premier timon ”
[2091]

I. întrebare indirectă: Cu ce se leagă tînjala de proțap?

H. lanț 4[II]-6. 8. 10. 12. 17. 20. 39(e], 53(11]. 55[IIJ. 
69(11). 71(11]. 73[nj. 78. 80(11]*. 81[TT][6]. 85(TT]. 
86(11). 89(11]. 94(11]. 96. 99’.

lanț; lanțuri 27.44. 76. 83(1, II]. 84(11]. 100. 
lanț-, lânță 3(11]. 4(11]. 11.13.22. 77.98. 
lanț cu un zălârî 34.
zălârțu [a.] dă la tînjâlă 79. 
dălâri; -lârîe 38[I]. 86[I][g],
zgte dă lanț, [k] lânțu [a.] dă la tfjâlă 46*.
fâlă 82*. 92(11]*.
date \p\.}; dală H.9\.
diate [pl.] 70(11).
dgte dă lanț 52[t\.
z (Uf? 90(11].
[e] lanț; verigă 65. 
lanț, virigă 54 .
un lanț ș-o verigă măre 41 [II]. 
verigă, lanț 61.
lanț, cirlig 35.
tolday, [k] lânțu [a.] dă la tijâlă 38(11]. 
lanț; lânță, t^oldăy; -dgie 23.
toi dau; -dgțe, [k] cirlig; -tize 37. 
tolday; -dgie 18. 32*.
siviie de dric, lanț, lănțușâl, t^oldăy 29. 
verigă; -riz 45. 84[ I].
cun, verigă 43*.
cun, verigă q 52 [ 11].
cu/62.
cu/; cuie 1 [II].
cun 50(11]*. 51(11]. 93’.
cuhe [pl.] 58.
pirion; -r^dne 24. 
cătușă; - 19. 53(1]’. 
alcâyă și ctrtig 2(11].
belșug; -șuii 7. 
zâ'av^or; -v^are 25. 
zavâr, -vyâre 21.
zăv^or; -vyâră 15.
cirsei; - 95.
cirsei; -s^te 87. 
cirsei; -seț 33.
fusu [a.] dăfier.fusă 47(11], 
cirpigle; -pjfllă 97’.
?, co 28. 36. 40[(II]*. 41(1]. 42. 47(1]. 48-50(1]. 55(1]- 

57.59. 60.63.64.66.67.
- 9.14.16.26. 30. 31. 68. 72.74.75.

III. 32. ^o verigă și băgă toldafhi-n ța.
40. [II] „De vreo 50 de ani nu iestă boț."
43. âre wj^cun prin veriga ăța.
46. să lgâgă un lanț d-aț mari.
50. [II] tijâlă lu ai dinapoi cu iitj cun. dă iug.
53. [I] arie o cătușă și să prinde dă zug.
54. /£stă o virigă, baz după mița dă la proțâp.
80. [II] ârț un dărâb dă lanț.
82.92(11]. Vo dâlă.
93. [II] baz uțj^cuh pî ța.

97. 'un dărab dă lanț*.
99. ițstă neșce dale dă lanț ași supțirî.

TĂVĂLUG, pl,
„rouleau”

[2092]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la acela gros și 
rotund, cu care jărimați bulgării de pămint înainte 
de a semăna și după ce semăn ați? (Vezi fig. 45 din 
Chestionar.)

IL TĂVĂLUG; -LUGURI 35. 45. 76*. 77. 79. 81(11], 
83(1, nj.

tăvălite; -lăcurî 78.
tăvălh'ig; -Ițăguri 33.
TĂVĂLUG; -LUGE 5. 6. 8. 11. 17-19. 23. 73(11]. 82. 

84(11]. 91.93. 94[II]-97. 99. 100.
TĂVĂLUG; - 4[II]. 10.12.20.34.36[e]*. 
tgvglăg; -lûzë, [V] r^ol; r^ôlurî 87.
tavalûc; -lûsë 92[IT]. 
vălăg; -lăz'ze 56. 
tăvălig; -tizë 66. 
tăvălic; -ticuri 58. 
tăvălic; -lise 64. 65. 67. 
tăvăliș; -lișuri 60.
tăvălug; -lûzë, r^ol; r^âluri 38(1]. 98.
Hfo/; roluri, [R] tăvălug; -lûzë 51 [I]. 
rifo/; rVoluri, [R] tăvălug; -lûzë 88. 
rVol; rUâlurt, [R] tăvCdâg; -fuz 47 [I]. 
rifo/; r^ôturi, [R] tăvălug; -lûzë 50(1, II]. 
r^ot; r^ôlurl, [R] tăvălug; -biguri 40 [II]. 
rol; râturi, tqvqlûzë [pl.] 54.
ROL; ROLURI 24. 25. 37. 38(11]. 41(11]’. 44. 47(11].

48. 51(11]. 52(1, II], 80(11]. 84(1). 85(11]. 86(1, II). 
89(11]. 90(11).

rUol; rUoluri, [k] 41 [I].
r^ol; - 32.
¿tot; rVâlurî 55(1]’. 57(11]. 
roi; - 55(11).
rol, [k] roii; roluri 43”.
r*ol; roii 39. 
r<5/îu [a.]; roluri 49. 
sul; suluri 42*.
miijgălay; -Igțe 63. 
miijgălay; -lâță 59.
miijgălay; -Içië 62. 
valfivâlțurî 53[L, TI]. 61.
oo l[n]. 2(11]. 3(11]. 4[II]. 6. 7.10-13.15. 18.20-25.27-

29. 32.34.35.45. 69(11]. 70(11]. 71(11]. 90(1].
- 9.14. 16.26.30.31.68. 72. 74. 75.99.

III. 1(11]. 20. 22. „La noi se dă numai cu grapa.”
2. [II] la noț i&tă mima grgpe.
3. [II] noi dăm mima cu grapa.
6. tăvălug n-âviëm. mă mir cum să-l itpfoi [pămîntul] 

ațisa.
11. fost, acuma s-or pierdut.
12. nu dăm cu tăvălâgu, numa grape folosim.
21. „Se dă cu grapa cu trei rindurî de ginț."
23. noț i-am dat cu dUâsu lu grapă.
27. mima cu gropile [dăm].
28. cu săpânu [se farîmițează],
29. mima cu săpa [fărîmițăm] ațisa.
34. la noi, cu grapa, cu grapa dă spin.
36. „maț, pentru spart bulgări.”
41. [II] am rotit.
42. ăni iț spun rol.
43. nu mai i&tă d-ale dă temn, iqstă d-âtë dă fier.
55. [I] l-am rotit.
76. „Acum nu mai există.”
90. [I] /u noț să grapă cu grapa.

MAȘINĂ DE SEMĂNAT (GRÎU, >69
PORUMB)

„machine servant ă semer Ies grains, semoir”
[2093]

I. întrebare indirectă: înainte țăranii semănau griul, 
porumbul cu mina, acuma cu ce îl seamănă?

H. SEMĂNĂTOARE; -TORI l[II], 5. 17. 19. 20. 22. 
25’. 27’. 32. 55(1]. 70(11]. 71 [H], 73(11]. 83(1]. 84(1]. 
88.90(1]*. 93(11]. 94(11].

mașina [a.] dă sămănăt 77.
MAȘINĂ DE SEMĂNAT; MAȘINI 2[II]. 4(11], 24. 33.

41 [11]. 45-47(11]. 49. 51(11]. 53(11]. 57(11]. 58". 64-
66. 79. 86(11], 87. 95.97. 100. 

mașină; măștii dă sămănăt, sămănătgâre; -torî 34. 
mășină; -șin, sămănătUârîe; -tVorî 23.
mărșină de însămînțât, samanatyârie; -tVorî 21. 
mărșină; -șin, sămănătQâre; -torî 6.
mgrșinq/^ dg sgmgnât; mgrșin 52(11], 
mărșină [a.]; - 35.
mărșină [a.], ștopăr 3T. 
mășină dă sămănăt grîy 59. 99. 
mășină dă sămănâd^grîy 55[II]. 
mășină [a.] dă sămănăt; — 36. 54*. 67.
mășină dă sămănăt; - 38[I1]-4O(U]. 48. 50(1]. 60.

71[U].
MAȘINĂ; -ȘINI 3[H]. 7. 8. 12. 13. 28. 38(1]. 41(1]. 

42"-44. 52(1]. 53(1], 63. 69(11]. 78. 81[II]-83[II]. 
84(11]. 85[IT|. 86(1]. 89. 90[H]-92[IT|. 96. 98.

mășinile [pla.]; mășină 56. 61.
mașina [a.]; -47(1]. 50(11]. 80(11].
mașină; — 51(1].
mășină, tract^or 29.
-9. 14. 16. 26. 30. 31. 68.72. 74.75.

HI. 25. 27. la nUoi tl-lot cu mina [se seamănă],
37. cu ștopăr sâmănă cucurud-
42. „cu sețăru [a,]; sețăre, cu dpațiă țăvl, se seamănă 

cucuruz.”
54. /a iractjjdre, tractoriști îi spun ștopher; ștopere.
58. ștopăr pintru sămănăt cucurudu.
90. [I] Za noi nu să sâmănă cu â-ăța.

SECERĂTOARE MECANICĂ, pl.
„moissonneuse "

[2094]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea pe care o 
trage tractorul și care seceră griul?

H. SECERĂTOARE; -TORI 2[TI]. 11-13. 15. 17-19.
21. 22. 32. 35. 38(1, II]. 42. 45. 51(1]. 52(1]. 53(1].
59. 70(11]. 73(11]. 76. 80(11]. 81(1]. 83(1, II], 84(1, II], 
86(1]. 87. 90[H]-92[H]. 94(11], 96. 98.

SECERÂTOARE-LEGĂTOARE 6. 34. 
săserăt^ăre; -torî, săserăMre- legătoare 64. 
săserăl^âre, mășină dă săserât 67.
SECERĂTOARE, MAȘINĂ DE TĂIAT GRÎU 53(11],

57(11].
MAȘINĂ DE SECERAT 55(11]. 65. 66. 71(11]. 82.

85[H]. 86(11]. 95. 97. 99. 100. 
ma/gșină dă săserât; ma/gșin 54. 
mășină dă săcerât, [k] sdferă/pJrț; -t^orî 88. 
mășină dă sgseră 58.
mășină dă săserât, dă cVosit griyu; măștii 24. 
MAȘINĂ; -ȘINI 23.
MAȘINĂ DE COSIT GRÎU 49. 50(11]. 56. 79.
MAȘINĂ DE TĂIAT GRÎU; MAȘINI 7". 33. 39.

41(11], 43. 44.47(11]. 48. 60. 61. 63*. 77". 
mășină dă tăiâtgriy, săierătVârie; -t^orl 47(1], 
combină; -bine, [k] mășină dă săserât 55(1]. 
mărșină dă tăiat grîy, [R] combină 37.



17Q mașină dă tăiăt griy, combină', -bin 41[I].
mășină dă tățâd~griy, combină; -bine 46. 
conihină; -Wñ; mașină dă tăiăd^griy 40 [ 11 ]. 
cyombină; -bin 28.
[c] combină; — 1 [II]*. 
combaiină; -îin 4[II]. 20[e].
combină; -bine, [R] glori; glóre, [V] măștn [pl.] </ă 

tăiai griy 62.
mășină dâ cosit, săserătyâre 50(1]. 
mqrștnq dq tăiat griy, fin 52(11].
mașină dă tăiat la griy 36. 
mășină dă tăiat la gri^u; măștn 8. 
mășină dâ tăiăr grí^u 89[11 ].
COSITOARE; -TOR151 [11]*.
cpdsă 69[IIf.
?» « 301]-. 5. 10*. 20. 25. 27. 29. 36. 48. 71[TI]. 78. 

90[I]. 93(11].
-9. 14. 16.26. 30. 31. 68. 72. 74. 75. 99.

m. 1. [11] sau cum [îi zice?].
3. [II] ñis n-am văz/țlut din âfa.
7. nu Të cunóse, că n-am lucrăt cu iélë.
10. «ii n-am vâz/^ut.
51. [II] cosașce griy, trifoi.
63. cu cai, tractor, s-or ortăsit [oamenii].
69. [II] d-a lor.
77. „Noi nu avem. La Tonnac, la Berini au.”

COMBINĂ, pl.
„moissonneuse-batteuse ’*

[2095]

I. întrebare indirectă: Cum ii zici la mașina care seceră 
și treieră în același timp?

H. combină; -bine 36. 38[II]. 43*. 46. 51 [IT|. 53[II, *]. 
55[I]. 57[H]. 62-64. 70(11]. 86(1, H]. 91.

combinq; -bine 49.
cVombină; -bine 23. 24. 33. 78. 83(11]. 84(11]. 85(11].

88. 95.96. 98.
combinq; -biné 54.
combină; -bin 19. 34. 35. 39. 40[H]. 41(1, II]. 42. 44.

45. 47[H][e]-. 48. 50(L O]. 51[I]. 52(1]. 53(1], 55[U]. 
61[R]. 77. 87.

combină; -bin 8. 11. 13. 15. 28. 80(11]. 81 [II]. 82. 
combină; — 83(1].
cyombină; — 1 [II]. 60. 
comMhg/ç; - 66.
cyombină, c^ombaiină; -tíñ 99.
combápiá; -báiñé 12.18. 21. 
cVomhápuz; -báiñé 6.16. 
combăină; -bain 38(1]. 58. 67. 
dfomhtfyui; -¿api 7. 90[I, II]. 
combaiină; -Ííñé 2(11]. 10.47 [I]. 59.84(1]. 89(11]. 
combaiină; -line 56.
c^ombaiină; -Ííñé 100. 
cpmbaîfnâ; -ííñé 92 [II]. 
combaiină; -lió 4[II]. 6[s]. 97. 
[R] combaținș/q; -țin 52(11].
[e] combaiină; combaiiñ 20. 
dfombawiá; combaiiñ 22. 93(11]. 
combă/aîină; -iin 17.
combaiină; -țin 94(11]. 
q/om&tynd; -júí 73(11]. 
com¿a¡7m5; combiné 65.
[R] combină, trășcă; trășke, trășld [pl.] 37. 
mășină dă trá[érát, combină; -bine 79. 
combolină; -line 69(11].
bătVoză; - 71(11].
mășină de trățerăt; măștn 29.
?, oo 3(11]”. 5.20.25.27.32.
— 9. 14. 16.26.30.31.68.72.74.75.

IU. 3. [IT] nu șciy, n-am văz/flit.

43. cornhíñiii sé-s acuma.
47. [11] iz filă modă nPăyă.

COMBINER, pl.
„ conducteur d'une moissonneuse-batteuse ”

[2096]

I. întrebare indirectă: Dar omului care o conduce? 
(Vezi întrebarea precedentă.)

n. tractorist; -rișc 19. 21. 35. 37. 38[I]-40[II]. 41(1, II]- 
44, 47[II]-49. 51(1, H]. 52(11]. 53[H]-55[I, O]. 56. 
58. 59. 61-63. 65. 66. 73(11]. 77. 80(11]. 84(1, 11]. 
86[I, II]. 87. 89(11]. 91.94(11]. 99. 100.

tractorist; -rișc 97.
tractorist; -rfre 1(11]. 2[II]. 8. 10. 11. 13. 15. 23. 28.

29.71 [II]. 76.81(11], 83(11]. 85(11]. 90(11]. 
tra/ăctorist; -rișc 47(1]. 52[£]. 53(1], 
tra/ăctyorist; -rișc 92(11]. 93(11].
tră/actUorist; -rișc 17. 96.
tractorist; -rișc 70(11].
tractorist; -riști 56. 
trăctVoristi, -rișc 69(11]. 78. 82. 83(1], 95. 98. 
tractorist; -rișc, [V] mástor; mástorí 12*.
tractorist; -rișc, [e] combaÿnér; -ñéri 57(11]. 
combiner, [k] tractoriști, -rișc 38(11].
combinări, tractorist 60.
combinări; ~ 36. 
combinări; ~ 34.
combinări; — 24. 
combajñer; -néri 50(11].
comba¡ñéri; - 18. 64.
combain&J, tractorist; -rișc 67. 
cVombiñéri; ~ 88.
șHofier; -fieri, combiñérí; -, tract-orist; -rișc 33. 
miecáñic; -cáñis, tră act^orist; -rișc 22.
mecáñic; -cáñis 4[II][e]. 7.46. 50(1]. 79. 90[I].
[e] ș^oferi; -, tractoriști, -rișc, mecáñic; -cáñis 20. 
mășinqrl; -, [R] mecáñic; -cáñis 45.
șoferi; - 6.
?,oo3[n]. 5. 25.27.32.
-9.14. 16. 26. 30.-31. 68. 72. 74. 75.

III. 12. cum condúsé mașina.

BRIGĂZI, sg.
„brigades (de travail) ” 

[2097]

I. întrebare indirectă: Ca să lucreze mai bine, oamenii 
dintr-o gospodărie colectivă sînt împărțiți în mai 
multe... ? •

H. BRIGĂZI; -GADĂ 2[II]. 3(11]. 4(11]. 5-8. 10; 11.13. 
15. 18-23. 28. 29[a]. 32-40[H]-47[L H]-53[II]- 
55[I][6]. 57[JI]. 58. 60-67. 69(11]. 70(11]. 71[U], 
73(11]. 76. 77. 79. 80(11]. 81[II]-83[I, II]. 84(1, II]. 
85(11]. 86[L H]-89(II]. 90(1, ll]-92[ll]. 93(11]. 94(11]-
100.

prigaçl; -gâdă 53[I].
brigadă; -gâdă 1[II].
brigad; -gâdă, ¿kipă; ikipi 17*. 
brigîad; -gâdă, priglcu); -gâdă 78. 
iékípié; -kipă, brigaf, -gâdă 24.
ekipe, grupe, brigaf, -gâdă 55(11]. 
ekipe; ekipă, brigăz; -gâdă 56.
ekipe, grupe, brigaz; -gâdă 59.
?,«5.12*. 25.27.
— 9.14.16.21.26. 30.31.68. 72.74.75.

III. 12. ,,[V] ort asilé; -sí, [R] ekipă dă yortás; ekíplé. 
La noi nu este colectivă.”

17. brigâd șîp-ârmă ¡kipí.

BRIGADIER, pl.
„ chef d'une brigade (de travail) "

[2098]

I. întrebare indirectă: Cum u spuneți omului care 
conduce o brigadă?

II. brigadir, -diri 1[II]. 2[II]. 5. 8. 13. 15. 20. 22. 37. 
52(1]. 66.

brigadiri; - 17. 23. 24. 34. 35. 38[î]-4O[ll]. 47(1].
51(11]. 54. 55(11]. 69(11], 70(11]. 84(1]. 89(11]. 90[H].
96.97.

brigădiri; ~ 83(1, II]. 
brigădiirf; ~ 88.93(11].
brigadiri; -, [k] brigadieri 53(11]. 
prigadiri; - 53(1}.
brigadieri; - 41 [I, H]. 44.48, 67.71(11]. 98. 
brigădîeri; - 81(11]. 86(1]. 87.
brigadier; -dieri, brigadir; -diri 11. 
brigadier; - diri 45. 
brigadér; - diri 65.
brigadier, -dîéri 6.18.21.28.36*. 50(1, II]. 57(11], 61. 
brigadieri; ~ 42.43.63.80(11]. 85(11].
brigadier; -dîqrl 46.
brigadiri; - 52(11]. 
brigadieri; ~ 33. 
brigadieri; ~ 84(11].
brigadier; -dîéri 38(11).
brigadieri; - 76.77. 86(11]. 
brigadieri; -, brigădiri; - 79. 
brigadier; -dieri 82.
brigadiri; ~ 95. 99.
brigadier; -dieri 91. 
brigadieri; - 100. 
prigădieri; - 78.
brigadier; -diri 47(11], 
brigadier; -dîéri 49.
brigadér; -déri 10.
brigadéri; - 19.32. 51(1]. 58. 59.64.
brigadér, -déri 4(11].
brigadçri; - 73[U], 
bregadir; -diri 7.
bregadiri; - 55(1]. 92(11]. 94(11].
braijgadér; -déri 3(11]. 
preșădinte 29. 
fermiiérî 56”.

[æ] dâ brigadă 62.
¿âf de brigadă 90(1].
șef dă brigâdă 60.
?, oo 12". 25i 27.
- 9.14.16.26. 30. 31.68.72.74.75. 99.

IU. 12. la noț [® un] ^om bàtrin.
36. Hulou.
56. șef de ekipă.

IV. 56. Informatorul lucrează la o fermă zootehnică.

BURETE, pl.
„ renflure du moyeu où sont fixés les rais " 

[2101]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea cea mai 
umflată a butucului, în care sînt făcute scobiturile 
unde intră capătul mai gros al spițelor?

TL bûsum; busuml 1[H]. 2[II]. 4[H]. 6. 11. 13. 17*. 18. 
69[U]. 70(11], 71(11]. 73[11], 83(11]. 86(11]. 95.

¿uium; biisumië 12.
băsiirn; — 3[II]. 10". 
băsum întrîçg 5.
bûsëm; bùsëml 8.
¿ûilm; büsimï 15.20.
buéumu căruluț; bûsume 21.



búsim; búsimié 25.
búsume; bútumf 19. 37. 40[U]. 42[e]. 48-50[U]. 53(11]. 

55[L UJ. 63.
búsumie; búsumi 5 \ ¡Tí]. 85[H]. 90(11].
búsumie; búsumi 23*. 24. 27. 32*. 33. 38(1]. 41(1]. 43*. 

47(1]. 52 [I]. 57[nj*. 76-78. 80[II]. 82. 84[H]. 86[IJ. 
91.92(11]. 93(11]. 97. 99.

búsime; búsiml 50(1].
búsímie; búsiml 54.
búsumi; búsumí 28.
búsume; - 36[e]. 39". 41[HJ* [e]. 47[e]. 52(11]. 58. 

60(s]. 96[e]*.
búsumie; - 81 [II]. 87. 89(11].
busumfie [a.] 84(1]*.
búsume, butúc 62.
butúc; -tuc 56.
butúc; -tús 59[s]. 61.67. 94(11]. 98.100.
butúcu [a.] dă la r^ată 66.
buftíc; - 64[c]. 90(1].
cúzñ; ~ 35.
búrta; burț 1.
mijlócu búsumeluf 29.
[s] mijloc, búsume 34*. 
úmáru búsumului 79.
úmeru [a.] dă la búsumie 53(1].
? 22.38[H]. 44.45*. 46*. 51(1]. 65. 83(1]. 88.
-9. 14. 16. 26. 30. 31. 68. 72. 74. 75.

III. 10. nu-i numit.
17. Za tot îi spúne btisum.
23. 32. tot ¡i búsumie.
34. ,.N-are nume [doar acea parte].”
39. cu tot [îi spune búsume].
41. [Il] il struijgutfșce dă băgă șpițăfi.
43. spița áre doi câpeț.
45. „vișlăiitiirile îs găurile pentru spițe. îz^roț dă fier 

[la noi].”
46. sere; sercurí dâpră búsume.
57. [II] búsumie [îi] tăi.
84. [l]pz 'păi’ ăla-i bùsumçfe.
96. „c^ozleț; -zígeé sînt părțile dintre spițe.”

CERC, pl.
.Jrette (de la roue du char) "*

[2102]

I. întrebare indirectă: Cum numiți inelele de fier care 
string butucul roții, ca să nu crape?

IL CERC; CERCURI 1[U]. 2(11]. 3[II]. 4[II]. 10". 11. 
15. 17. 20-22. 25. 58. 70(11]. 71(11]. 82. 83[L O]. 
90[L H]. 93(11], 95"-98.100.

VERÎGÀ; -RÍGI 5-8. 12. 13. 18. 19. 23. 24.27-29. 32- 
35*-40[II]*-45. 47[II]-49*-54. 56. 57(11]. 59-62. 64.
65. 67. 69(11]. 73(11]. 76-81(11]. 84(1, H]-86p, H], 
88. 89(11]. 91.94(11]. 99.

verizifi [pla.] <7/ pa/ă húsumíé 92[U].
rol; roluri 46.
[e] verigă; -rii, cărică; -ris 55[I]. 
cărică; -ris 55(11]. 63. 87.
cărisifi [pla.] dă /a butúc 66.
-9. 14. 16.26. 30. 31. 68. 72.74.75.99.

IU 10. sércurlç [pla.] dă pră búsum.
21. ..Cam 4 are”.
35. .file láce sîht ítííe.”
37. sere ii pră r^ată.
40. [H] testă pâtru verii: diyă la umflătură și d^âuă la 

câpiț.
49. .Alea mai înguste de lingă spiță sînt sercurí; iëre.”
95. lácé și iygiișce 95.

PRÎSNEL, pl.
„rondelle (de la roue du char) ”

[2103]

I. întrebare indirectă: Cum numiți cerculețul de fier 
care se pune între butuc fi capătul osiei sau între 
butuc și umărul osiei, ca să nu se frece intre ele?

IL ierc 1[H]*. 83(T). 94(11].
rgâtă 2[I1]+.
umerâș; -râșă, pics; picsun 34".
pics; piesă, pfcsurl 39.
piesă 3[U]. 21.36[*]*.
picsiii; picsî 73(11].
florini; -rinț 5". 12*.
flUorinț; - 7.
GĂLEATĂ; -LEȚI8. 17.
găfâtă dă pră busum; gafei 10.
nj^orcgdsd; 11*.
MORCOAȘĂ; ~ 27*. 29. 90(11].
plvAtnă; pl^atne 15*.
plâcnă cu s^orsel; plâcne cu sorsej 25.
legătură; -târî 19.
[V] burmă; burmie 20".
burmă; burmie 38(1]. 92(11]”.
busâyă; -fiife 22.
ptyă; piiuirl 47(1].
bocșă; - 65.
bucșă 88.
VERIGĂ; -RIGI 18. 24*. 32. 37. 49*. 52(1]. 67. 69(11]. 

84(11], 98. 99.
verigă lâtă 80(11].
vieriga lâtă; vierii lâce 33. 89(11].
veriga [a.] a lată; vierii 23.
veriga [a.] măre, veriga [a.] mică 44. 50(1].
virigă lâtă; viriz lăci 28.
[e] verii, bucș [pl.] 35.
INEL; INELE 52(11]. 53(11]. 54. 55[U]. 
tănțrî; -ri^îe 71(11]. 82. 93(11].
fruză; - 90(1].
tafțrie; -feri 96.
nucg; nus 81(11].
cărică 63*. 87.
cărisifi [pla.] dă la butuc 66. 
plat; plâturi 78.
umier; umierîe 83[II].
umăr 62 ~.
umerieTl.
umierîe; tinderi 76. 87.
pics, Vumere, verii [pl.] Zăce 84[I]*.
șaibă; șîăihÎ 4[II]. 91.
bUoțtâș; -tâșă 95.97.
?, oo 6. 11. 13. 36. 38(11]. 40(11]". 41 [L U]*-43[I1]". 45. 

46". 47[IT|". 48". 50(11]*. 51[L II]*. 53(1]. 55(1]*. 
56". 57*-60*. 61. 64. 66. 70(11]. 76*. 77*. 79*. 85(11]. 
86(1, Hf. 88. 90(1]. 100*.

- 9.14. 16.26.30. 31.68. 72. 74. 75.99.

HL l.fll/tfotserc.
2. [II] Wo rpdtă săpuA^acdlâ.
5- ¿ețjgeriță; -riț e cea care leagă Vâsița dă mâsă.”
6. nu să pune.
11. o frost pyâce la câră dă femn.
12. [D] „m^orciiășă e un fier mai lung pe dedesubtul 

osiei de lemn, ca să nu crape.”
15. dacă s-o mîțjcât găfțțâya.
20.,.Dacă e mai vechi carul, altfel nu se pune nimic.”
24. „La carele de lemn; la carele de fier n-a existat”
27. „Se pune doar înspre în afară; dincolo sînt umerii 

osiei”
34. „La osia de lemn, spre înăuntru, e umerâș; spre 

afară nimic; ta osia de fier, spre afară, e pics.”
36. [*] „Peste piesă se pune plâtnu.”
40. [11] umerife [a.] dă la tulăț.

41. [II] „Bătrinii au puspotlpázé să nu pocnească cocia, 171
care-or fost hoți, [căci cocia] mfrzé și tocáñ&cé.”

43. [II] „Osia are umere; umeri; verigi n-au fost; au pus 
potlóg; -tlgâze de piele, ca să nu tocănească.”

46. umere la âsițe. tulăț — amu dă la câpătu roți.
47. [11] nu să púfié nimica, acolo bácé, la capăt, piuă; 

piyurí.
48. /a câpătu fosilei, piyă, iivi¡a [a.].
49. intră bocșă șî tulăț, dâcă-i bătrfnă cosita.
50. [II] „Bucșa trabă să bată pe capul osiei, atuncea 

rdcăne bine.”
51. [II] „La margine se pune o bucile de fier.”
55. [I] „în afară de bucé; bucii, siviie și roată nu mai e 

nimic.”
56. ,Afară se pune bucăyă; -cfi'e, rotundă, cu două 

găuri?”
57. [II] púné un inel dă pifie din talpă dă la șlâțfăr; 

șlâțfen (= opis bănățână, sîrbeșâ).
60. „Nu s-a pus nimic, mnf la capăt ierâ siviie mică, 

léyca, siviie măre. Unde se pune leuca și sivița e 
pics.”

62. ăre úmór. áre bucșâla dă antă cosita cin^mfre.
63. „Se pune cîte o cărică la umere.”
76. „Este umere făcut pe osie, din fier.”
77. „Picsul are umere.”
79. áre morc^așa ieșituri, găfâta mică, ca să bâtă ca 

sucâla.
84. [I] dă la câpeț la câpeț.
86. [II] áre tú la fu ieșituri.
92. [II] „Burmă înseamnă și inel.”
100. „Are bucșa ieșitură.”

DRICUL DINAINTE, pl.
„avant-train (du char)”

[2106]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea dinainte a 
carului, alcătuită din cele două roți, osie și vîrtej?

II. rfric; dricuri 48. 65.
DRICUL DINAINTE; DRICURI 3[II]. 4(11]. 5. 7. 8.

13. 15. 17-20. 22-25. 29. 33-38(1]. 39. 40[II]-42. 44- 
47(11]. 49-51 [H]. 52[L H]. 54. 55p, II]. 57[II]-62.
64. 66. 67. 69[H]-71[n]. 73(11]. 76. 78-80(11]. 82- 
84(1, II]. 86(1, II]-100.

dricu [a.] a/ dinațince; dricuri 1(11]. 27. 
dricu [a.] ăl dînafinéë; dricuri 6. 10-12" 
dricu- [a.] ăl dinăjince; dricuri 2[II]. 21.
dricu [a.] al dinățince; dricuri 38(1]. 43. 47(1], 51(1]. 

53P.II].
dricy- [a.] al dina ățince; dricuri 77.
dricu [a.] ăl dànàfmcë 63.
dricu [a.] dă dînaiince; dricuri 32.
dricu [a.] dă dinàfinéë 85(11].
dricu dîm^fâță, dinățjncț; dricuri 28.
dricu din față, dînaiince; dricuri 81(11].
dricu dim^fâță 56.
-9. 14. 16.26. 30. 31. 68. 72. 74. 75. 99.

III. 12., Are fals de care se prinde iuda.”

DRICUL DINAPOI, pl.
„arrière-train (du char)”

[2107]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea dinapoi a 
carului?

IL DRICUL DINAPOI; DRICURI îpi]. 2(11], 4(11]. 5. 7.
8. 10. 11. 13. 15. 17-20. 22-25. 29. 34-36. 39. 40(11]- 
47[II]-5ipi]-53[I]-55[L U]. 57[II]-62. 64-67. 69(11]- 
71(11]. 73(11]. 76.78-80(11], 82-84(1], 86[L II]-100.

dricu [a.] al dinapVâț; dricuri 1[II]. 21.



172 dricu [a.] al dinapoi; dricuri 6. 27. 37. 38fl, II], 47[IJ. 
dricu [a.] aZ dinapoi; dricuri 77.
dricu [a.] âZ di/iap^dl 12".
dricu [a.] âZ dănap^âț 63. 
dricu [a.] al dînăp^oț 51(T]. 53[II].
dricu [a.] dă dînapVoț 32.
dricu [a.] dă dînăpVoi 85[H].
dricu [a.] al dă dînăp^oi 33.
dricu di^spâcț, dînapUâi; dricuri 28.
dricu din spâce, dinăpMoi; dricuri 81 [II].
dricu dî^spâte, din urmă 56.
dricu din urmă. dinăp ^6ț; dricuri 84[H].
dricu [a.] din dVos 3[II].
- 9. 14. 16.26. 30. 31. 68.72. 74.75. 99.

m. I. [II] dricu cirului al dinapUoj
12. „sorobăriță — lemne ce leagă dricul dinapoi de 

inimă.”

BRĂCINAR, pl.
„ barre transversale reliant Ies deux bras de la 

fourche du timon "
[2108]

I. întrebare indirectă: Cum numiți lemnul care leagă 
capetele crăcilor de la dricul dinainte, pe sub 
inimă? (Vezi fig. 46 din Chestionar.)

IL BRĂCINAR; -NARE 1 [II]. 2[II], 3[TI). 4pi]-7". 11.
12. 13. 17*-20. 22. 24. 25. 27. 32. 34-40(11]. 41 p, 
K]. 43-47[II]-51 [I]-65. 67. 69(11]. 76-82. 84(1, II]*- 
89[K]. 91.93[H]-100.

brăsinâri 60. 62. 
brăsinâri; - 33.47[I].
bresinâri; -nărîe 70[II]. 71 [II]. 90[II]. 
amnâri; -nârîe, bresinâri; -nârle 73 [II]. 
călăp^ot; -ploturi 8.
calamâc; -mase 92[1I].
puncț; punț 15.
pUolisyâră; -syâre 23.
masă; mîgsă 28.
?, oo 10.21.29+. 42. 5ipq~. 66. 83[I, II]*. 90p]~.
-9.14.16.26. 30.31. 68.72.74. 75. 99.

III. 7. căru n-ărle, mima ccNsița.
17. „La crăcii dinapoi e sorobăriță; -riț."
29. 83[H], 90 [I] „Totul ține de craci.”
51. [IIJ/uruȚ mâțca luț.
84. [I] „Numai la cosițe este.”

CĂTUȘĂ,pl.
„ barre, â l 'avani du timon, dans laquelle on 

fixe la cheville du joug”
[2112]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bucata de lemn sau 
de fier aflată la capătul dinainte al proțapului și de 
care se prinde jugul?

H. CĂTUȘĂ; -TUȘI 3pl]. 4pl]. 6. 8. 11. 13. 15. 17.
22. 23. 32. 38[iq. 46. 70(11]. 77. 78. 85(11]. 86[iq. 
88. 93(11]. 98.100.

CĂTUȘĂ; ~ 5. 7. 10. 12. 19-21. 24. 25. 27-29. 33. 34. 
38(1). 53[I]. 71[II]. 73(11). 76. 80[II] [e] [o]-84[H]. 
86(1]. 91[o], 92(11]. 94(11]. 95. 99.

căruia [a.] di la zug 90(1]. 
căniră; ~, p^pt^ă; ~ 89[K].
umăru [a.] dî la proțap; umierie 18. 
mina [a.] dă la proțâp 37.
[e] giîjba 35. 
limbă; limbi 2[I1], 
MÎȚÂ; ~ 54. 96. 97.

mâccă; măckl 87.
morcyașă di la proțâp; ~ 90(11].
florii di na linca pr^o țapului 1 [II].
?, oo 36. 39.40[K]-43*. 44.45.47(1, H]-53pi]. 55(1, II]-

. 57[H]-67. 69[H]. 79. 84P).
- 9.14.16.26. 30. 31. 68. 72. 74. 75.

ÏII. 43. n-am cu bóii lucrât iey ca să țin mineé.

RESTEU, pl.
„ barre mobile fermant latéralement le joug "

[2123]

I. întrebare indirectă: Cînd înjugi boii, ce bagi prin 
găurile de la marginile jugului?

H. răstay; -taie 2 [II]. 3[K]. 4[H]. 33.
răstay; -tfië 8. 10.13.17*-20.22-25.27.34.35.37. 38Q,

II]. 41(1, H). 43. 45-47(11]. 52[I, H]-55[I, II], 58. 64.
67.69[II]. 70[II]. 73(11). 82.83[U). 85[fl]. 86[II]. 

răstay; -tqițe 51 [I].
rlăstlg.y; -Üqié 5.
răsiigjz; -tipié 84(1].
răstîpy; -dp jië 77.
răstîqy; -tipié 78.79.100.
răstay; -tplă -tacuri 1[H],
răstay; -tçîi 28..
răstay; -tale 1. 
răstay; -tlâlë 5 0[II]. 
rgs/^-tpíé 11.84(11].
rqstîqy; - tifié 80[II]. 
răstay; -tfië 12. 96. 
răstqy; - tfie 15. 97. 98.

.răstîay; -ûfiëlb. 81 [TI]. 87. 99.
ra/ăjțay; -tp?ă 71 [II].

' răștăy; rd'ëstfië 
ră/âstay; -tfië 86 [1]. 
hxstay; răst fie 21.
[e] rostfié [pl.], [k] răstfie 48. 
jrțfostay; -tfië 32.
răstay; -tfië 62.
răstfie [pl.] 39.
[s] roșeție [pl.] 49. 
restay; - tgië 40(11]". 69[*].
restiéu; -tí^é 88. 89[1I]. 93(11].
restiey; -tçlé 91. 95. 
restéy; -t^é 90[II]. 92pi]. 940i].

cune; ~ 50(1].
socîlcéy 83[L]. ■ 
flfoZdají; -dQÍéy [D] râsXaji; -tçlé 29. 
toldfië [pl.] 90[I].
?, oo 36.42.44. 51(11]. 56. 57QI]. 59-61. 63. 65. 66.
- 9.14.16.26, 30. 31. 68.72.74:75.99.

KL 17. „Cînd boii trag, unii într-o parte, alții în alta, 
zicem că strîmbâm răstfiite."

40. [11] nu mis sigur.

PICIOARE (LA SANIE), sg.
„supports (des traverses du traîneau)>r

[2125]

I. întrebare indirectă: Cum numiți cele patru lemne care 
leagă oplenii de tălpile săniei? (Vezi fig. 15 c din 
Chestionar.)

IL,PICIOARE; -CIOR 1QIJ-3PI]. 6.7.11.12.15.17.18.
20. 22. 24.25. 32. 34. 38[L ¿]. 41(1, H]. 42. 45.47(1].
48. 50[î]. 51[I, II]. 52M-58*. 62-65. 69[U]-71[II].
73(11]. 76-83(11]. 84P, U]. 86p, I1]-92[II]. 94pI]-100.

PICIOARE DE (LA) SANIE; PICIOR 43. 44. 46. 
47PI]. 52PȚ|.

pisyarșfe dă la sâiie 85[I].

pis^irălie [a.] dî la sânii; pis^âr 33.
pisărili [a.] iZâ la Uopli&ie 39. 
pisydre dă săne; pisdr 37. 
pisyâre; -syor, plopii; -pic 4[H).
pisQâre; -sort pisorușă; -ruș 40(11].
piâorușă; -ruș 5.35. 83(1].
pisqră la sâiiiie 60.
pisorușă; -ruș 59. 67.93[II], 
țriopii; -pic 23.
șâ’Jompî; șckfomp 27.
cras; crac 10.29.
cras; crâcu [a.] dă la masă 19.
ml^să; masă 13. 
scămnd^ă; scămnaș, umere; umăr 36.
?, oo 8.21.28.49. SOfllf. 61.66.
- 9. 14. 16. 26.30. 31. 68.72.74.75. 99.

III. 50. pi] „Nu s-o prea lucrat cu boii.”
58. „Smt patru.”

PROȚAP (LA SANIE), pl.
„timon (du traîneau)”

[2127]

I. întrebare indirectă: Cum ziceți la lemnul acela lung 
care se prinde în partea dinainte a) la sania trasă de 
cai, b) la sania trasă de boi?

K. a) rîidă; ru^ 40P]. 84p]..
a) nicZd; ru(Z, b) ăjâlă 1(11]. 50[II],
a) rucJd; ru</, b) fljâlă; -jalî 43.
a) RUDĂ b) PROȚAP 2[ff|. 4pIJ. 6.15.17.20.45.79.
RUDĂ; RUZI 3pl]". 5.7.8.18.19.23-25.27.28.33.34.

36-38(1]. 39. 44. 46. 48. 49. 50[q. 51[L II]. 53[iq. 
55(1, II]. 58.62.63.65-67.69(11]. 70[IT|. 73(0]. 76-78. 
81[K]. 85[H]. 86pq. 87.90(11]. 92(11]. 97-99.

nufâ; ru^Z, ruz 57[II].
rudă; na 56.59.61*. 64.
rudă; rude 100.
a) RUDĂ; RUZI, b) PROȚĂP; -ȚĂPURI 10. 11. 13. 

21.32.4ipq. 52P, II]. 83PI).
a) RUDĂ; RUZI, b) PROȚAP; -ȚAPE 29. 47Q]. 54. 

86(1]. 94[K].
nîdă; rutf, prihțâp; -țâpun 22.
rudă; ruj., pr^oțâp; -țâpe, [k] -țăpurl 53(1].
a) ruda; ruj, b) pHio/ap38[iq.
ruda; ruj, priloțâp 35. 80[II].
ruda dă la săniie 42.
proțap la sâiiiie 90[I).
proțâp; -țâpe 71 [II]. 93[iq. 95.96.
proțâp; -țâpl 91.
proțâp; -țâpurl 82.83Q]. 84pi]. 88. 89[II].

-țâpe, -țâpurl 12?
ftjaZă; -yar47[II].
a) cruse la săniie 60.
?,oo41[lf.
- 9.14.16.26. 30.31.68.72.74.75. 99.

HI. 3. [II] „La boi se pun două ruzi.”
41. [I] ca la cosiie.
61. c/iiia măre.

IV. Acolo unde nu apare nici a), nici b), informatorii n- 
au precizat la ce tip de sanie se folosește ruda sau 
proțapul.

GRUI,pl.
„cheville du timon "

[2128]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la (lemnul) acela 
care leagă proțapul de oplean?



173H. BRÀCINAR; -NARE 3[ü], 12*.
falcă; făli 17“.
căpu n'ufî; câpicè 8.
pisc; piscuri 15.
falsÇlîê; -iapă 18.
fălcuță; - 28.
falcăță; -cuț 19.
masă; mîçsâ 24*.
mes^ară 27.
cnzsé; crus 33. 47[II]". 51 [II]*. 52[II]. 53[TI] [«]. 64. 65. 

70[II]. 81 [II]. 84[I, II]. 85[II]. 87. 89[Il]. 94(11]. 99.
crusa [a.] dă sâne; crus 48.
crusțfț [pla.] s/dnz 97.
cru suliță; -Hț 90 [II].
[®]gn/£ grûié 35.
crusçlnifà; ~ 78.
crusșlnița [a.] dà la sânê 76.
CRUCENIȚÂ; -CENIȚI 37.45. 77. 79. 
jermâț; -mâță 59.
scămnâș; -nâșă 39.
WH€te>;«dé*/[?]73[II].
OPLENIȚÂ; -NIȚ190[I], 92[U]. 93[11]. 95*. 98“. 
grțâbăn; gr ¡¿bene 91.
[e] cîrTig, -Tize 96.
pTisc; pTiscè, pTiscun 100.
?, ® 1[II)“. 2(11]". 4[IT]*. 5-7. 10. 11“. 13. 16. 20“-22+.

23. 25. 29“. 32". 34*. 36. 38[I, HJ. 40[II], 41 [I, H]“. 
42-44.46. 47[T). 49. 50[I]". 51 [I]*. 52[I]". 53[I]. 54*. 
55[I, II]*. 56“. 57[U]. 58“. 60-63*. 66. 67*. 69(11]“. 
71[II]“. 80(11], 82. 83[1, II]. 86[1, II]“. 88. 92[11]“.

- 9. 14. 26. 30.31. 68. 72. 74.75. 99.

în. 1. [II] „Se pune la dricu sâniîi.”
2. [II] pun proțâpu^scamn.
4. [H] „Proțapul are craci și e prins cu șuruburi de tălpi."
11. îip^Jăli să Tâgă.
12. .pulâțcă e fierul care leagă proțapul de sanie.”
17. JLa sania trasă de boi se leagă de tălpeți cu zăvor; 

la cai, se prinde în făli [pl.J; fiică."
20. „Se prinde de tălpeți.”
22. „Este ză/avyăr de fier, prins la rudă.”
24. „Ca la car.”
29. „Proțapul e fixat; ruda se prinde cu un tot dau."
32.55[II]. 86[U]. „Are craci.”
34. „Ruda trece prin cătușa de la pîince și capătul ei se

/ prinde sub cdpôftn cu un tolday.”
41. [II] „Se prinde cu cănu ala.”
47. [II] „Se prinde și cu un lanț.”
50. [I] JSe prinde cu un cui.”
51. [II] „Ruda se bagă sub opleana dinainte și să- 

rjkiăifloră cu un inel.”
52. [I] să Tâgă dă bufa [= vîrfiil încovoiat al tălpii] dă 

la sănie, nu dâ oplan.
54. ¡¿stă un dgrăb dă Témn.
55. [1]„Ruda se leagă de craci și crăcii de oplean.”
56. „Sc leagă cu gujbă dc fier.”
58. „Are cruce ca cocia și-acolo-s drepcinicurili."
63. „Ca să stQie ruda fixă, se folosesc căris dă fer, cu 

șirăp, cu cvint, cu șirăfsă strfzé."
67. „ruda intră prin fellșrță drept în scăHtmâș.”
69. [II] vinț băgâtă-n oplçàn.
71. [H] ¿La sania de boi, este proțap, cu craci; la cea de 

cai, se prinde cu un șurub de fier, numită mă/asă; - 
sigle."

92. [EI] „Ruda se prinde cu un cui de fier trecut printr- 
un alt fier îndoit și fixat pe opleniță, apoi ajunge la 
mijlocul opleanului, unde îi făcută o vișluitură și 
ruda se fixează acolo în ea.”

95. „Este la sania cu cai.”
98. ruda tră^s-Ubă doi cr°i șî-i băgâtă-n ^opleniță.

STROPITURÀ
„ la première récolte de raisins d’une vigne ” 

[2129]

L întrebare indirectă: Cum ziceți la primul rod pe care 
îl dă via tinără?

VL primu [a.] rod 21. 38[II]*. 42*. 61*. 65. 90(1]. 
primu [a.] rKod 13.27.

[£]/>r»mu [a.] r*od 35. 81 [H]*. 88. 92[H].
rVâdu [a.] prim 87.
[a] [«] rHodu [a.] -ndi 76.
râdu [a.] -întin 12. 
rHodu [a.] dinți ti 28*.
rHodu [a.] ăl dinții 1 [II]* 
rHodit intfn 23.
[eJ primu [a.] rMdd, rHodu [a.] -ndi 98.
[e] primu [a.] rod, primu [a.] an dă rVod 34*.
primu [a.] rod, primu [a.] an 36.
primu [a.] an dă ritod 11. 
primuH [a.] wan dă rifod 6*.
primu [a.] an o rodit 41 [II]*.
primi [pla.] circ 79. 
strugurii [pla.] ~ăț dîntin 14.
ci ța struguri 18*.
r*od 3[U3.15*.
sad 8.
gri>50[U]*.
?, # 2[II]*. 4[II]*. 10“. 17*. 19*. 20*. 22. 24. 29*. 32*. 

33*. 37. 38[1]*. 39*. 40[II]*. 43*. 44*. 45*-47[l, II]*. 
48*. 49. 51 [II]*. 52[I, II]*. 53[H]*. 54*. 55[I, II]*. 
56*. 57[IT]*. 58*. 59*. 60. 62*. 63*. 64*. 66*. 6T. 
69[n]*. 70(11]*. 73|TI]*. 74. 77*. 78*. 80[II]*. 82. 
83[II]*-86[n]*. 89(11]*. 90(11]*. 91*. 100.

- 5. 7. 9. 16. 21,25. 26. 30. 31. 68. 71. 72. 74. 75. 93- 
97.99.

DL 1. [II] primu an cin^m-o rodit și mițe vița.
2. [D] o rHodit [perf. c. 3] v/Xa.
4. [II]„Nu au fost vii.”
6. rodgșce-ntin.
10. „nu-j. numit. Nu se prea cultivă via.”
15. la tri an m-o rodit cita.
17. „Nu ne ocupăm cu viticultura.”
18. vina mc m-o dat ânu asta ața struguri, acuma o- 

ntrăt pră rod.
19.42.44.48. 55(11]. 56. struguri.
20.29. 32. „Nu avem vii în sat.”
28. „în sat sînt foarte puține vii.”
33. „Nu se prea practică viticultura.”
34. „N-are alt nume.”
38. [I] rodțșce prima dătă. [II] ânu al dinții rodșșce.
39. pră a triiTa an [rodește].
40. [II] o rodit.
41. [II] rodșșce la al triiTa an.
43. o rodit primu an.
45. a dâțlia an rodțșce.
47. [I] rod&ce-ntiț. [11] o rodit, la pătru an rodgșce.
50. [II] ,griș, strugure rar, mai mic.”
51. [II] o rodit vina cinără.
52 [I]. 5 3 [ II ]. o rodit [perf. c. 3].
54. o rodit ânu dinții.
57. [II] o rodit a-ntița pâră.
58. Vo rodid^vijfl dinții.
59. ânu-ntiț dă rod.
61. al treilea an avem primu rod.
62. m-o rodit vița prima dată.
63. o rodit imjprimu an. într-al trijTa an, ariis rod^șce.
64. primu an cin^rodgșce.
66. o rodit prima dată.
67. struguri, Ho rodit dinții.
69. [II] /a a trijfl an rodțșce. maț pîțtn, așă.
70. [II] „Numai 10 familii din sat au vie. Ce am învățat 

în legătură cu cultivarea ei, am învățat din cărți”
73. [II] o dat r^od prima dătă; al trefla an dă prima 

dătă r^od.
TI. prima dătă rodeșeț.
78. rUodcșce-ntii.
80. [II] „N-are nume.”
81. [II] m-o făcut vo doi cirseț.
83. [II] rodfyce.
86(11] ^a treiTa an puțin să-nsămnă, fiecare viță arată

. cc soi arc.”
89. [II] „Am avut foarte puțină vie în sat, nealtoită.”
90. [II]„Nu-i spune nicicum.”
91. rVodeșce prima dătă. ănu-ntii.

VIȚĂ SĂLBATICĂ
„ vigne vierge ” 

.[2130]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la vița pe care o 
altoiți cu vița de soi?

H. vinesdZMcicd 6*. 11. 18. 27. 35. 37. 43*. 44*. 45*. 
46.51(11]*. 53[II]. 54*. 63*.

vine sîrbăcică 42. 50[II]. 
vinile sălbăcică 34.
vzje sălbăcică 38(11]. 55 [II]*. 59*. 61. 64. 83[II]*. 

84(11].
vile sălbâcicq 15.
vz]e sălbatică 39*. 56. 
vițe sîrbăcică 40[ 11]. 49. 
vile aguridă 1 [II]*. 
vile simplă 2[II], 
viță sălbăcică 8. 22. 33. 47[1], 55[I], 86[1I], 
viță sălbâcecă 24.
viță sărbăcică 23. 
vifâ amerzcdnâ 66*. 
PJbză sălbăcică 13. 
ploză oltoâie 60. 
ll-lâză 14*. 28*.
agoridă 21. 
sălbăcică 92[Il], 
amerzcdnâ 77. 98. 
?, leVuruscă 90[I]. 
carpen 19. 
tripîeț 88*. 
otelă 52[I]*.
vzne d-a sălbăcică, ripârl 36. 
vine sălbăcică, americană 43. 
vinile sălbâăică, americână 41 [II], 
vițe sălbăcică, vile americână 67. 
vițe sălbăcică, vițe d-a lu noe 87. 
vile sălbăcică, P-oză sălbăcică 57[II]. 
viță sălbăcică, curpine 81 [II]. 
lelJoruscă, vine sălbăcică 48. 
fe^oniscă, viță sălbăcică 79.
sălbăcică, [V] americână 80[II] 
vz/e americână, vițe sălbăcică 47 [TI]*. 
americană, sglbâcicq 52[11]. 
americână, sălbăcică 85 [II].
americână, sîrbăcică 78. 
porP-hiltoi, viță sălbăcică 65. 
iibriz [p\.], pădurțâță 91. 
otiglă, Tipovână 38[T|*. 
Votelă âlbă sațt sălbâăică 76.
PJoză americână, vile sălbăcică, vile na^oltonită 58. 
americană, sălbătici, [B] sălbăcică, portaltoț 62. 
? 3[II]*. 10*. 12*. 69[II]*. 70[IT|. 73[II]. 89[II]. 90[IT|*.

100.
-4. 5. 7. 9.16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 68. 71. 72. 74. 75.

82. 93-97. 99.

11. 1. [I] din vile aguridă am Hol toții vile bună.
3. [U] noț n-âvlem Hol fălită.
6. ibrid say așă seva.
10. nu să Holtăiesc.
12. vine d-ălbă, otelă, Tipovână. la noi nu-ț oltână.
14. .pyolojniță cu Mză este cea bună.”
28. „Nu altoim.”
39. [Și] vz'/e HoliHățe.
44. [Și] HoWâne.
45. vine Holtănită.
47. [II] printu dă Holtoiit.
51. [II] vine Holtoțită.
52. [I] „Cea altoită e olt^âne”
54. [Și] vine ultunită.
55. [II] vițe Holtonită.
59. vițe oltoiită.
62. am altoțit în americână.
63. ¿sră itaTăna, basarablână, âlbă. măț sălbăcică.



174 66. intr-ăia să altoță.
69. [II] „Nu avem vie oltonită.”
88. „Pe el pui altoiul.”
83. [II] vile d-a lu n¿íé, așa să băzocurÎQșce.
90. [II] „Nu am avut niciodată vie altoită."

RĂDĂCINI DE ROUĂ, sg.
„ rocines adventives ”

[2132]

I. întrebare indirectă: Cum numiți rădăcinile care ies 
din butuc și pe care le tai cînd sapi via?

n. mustaț; -țâță 34. 49. 50[II], 52[II]. 76.78*.
mustép, -tfăță 85[1I]. 
mustieț; -dăță 55[I1 ].
mustyță; - țâță 6. 51 [11]. 73[U]. 79. 
mustață; -dăță 55 [1].
?, [e] mustață; -riăță 83 [II].
musdăță; ~ 57[ II].
mustyță; [kj-zd/; mustâță 38(11]. 
mustqță dă la búsume; mustâță 39.
mustațiTi [pla.] dă la búsume-, mustâță 41 [II]*. 
mustaț iii butucului 65.
mustațiTi viii 42.
rădăsin 27. 35. 36*. 44.47[I, II]*. 52[I]. 58*. 60. 69[II]. 

70[U].
rădăsin sălbăcise 45. 66. 81 [TI]. 98.
[e] rădăsiâiFț [pla.] sălbăcise 86[II ]*.
rădăsin sălbătise 67*.
rădăsin sălbătice, [k] sălbătise 62.
rădăsin sărbătise; radă șină sârbă cică 23. 
rădăsin lăcomie 87.
rădăsin lăcomie-, rădăsină lacomă 18.
rădăsin nebune 13.
rădăsin mîsiiMasă 59.
rădăsin dă CQpifit 77. 
rădăsin ditj^căpu bunicului 61.
rădăsinili [a.] cúre day din butuc 64*. 
râdăsimle ále d-asúpra 46.
rădătiăiTe [a.] di la ultâț 56*.
[e] rădăsinife [a.] dace din ultyațe 80 [ II ]. 
rădăsin dîy^cap, rădăsin din al Moț 63. 
rădăsin lăcomie, [o] mustaț 54*. 
rădăsin stqrpie, [o] mustaț 5 3 [ 11J.
[e] rădăsină 37. 
lăstari 90[I], 
lăstari, -tar 33. 
lăsta/arî; - 15*.
lăstari săi bac is 89[ll ]. 
lăstari salbă cis, listări lăcQnd; lăstar 91. 
vlqstări-, ",puț; - 90[II].
râs târî, [k] lăstări;~ 38[II].
lăstarii; -țări 8. 
cVopírí; -pil 24.
[e] cVopii-, -pil 84[H].
pvi40[II]*.
cVorj; cVărdă 2[D]. 3[H]. 21.
cVorfl de viță-, cpărdă l[II]. 
dforj/; coardă, lăstări; ~ 11. 
lâză;" 12*. 19.
școlări, -Iar 48*.
copcă 43*.
p^olâjniță; - 14.
primu Voki 88.
?, # 10*. 22,28. 92[n]. 100.
— 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 68. 71. 72. 74. 

75.82.93-97.99.

III. 10. „Nu l-am numit.”
12. lăsam dâyă trei lâză.
15. úni spun șî titor#.
36. d-o astris plúgu.
40. [II] „Am în grădină; nu-i tai.”

41. [II] rădăsiniTi din altoi.
43. trabă copsită vița.
47. [II] „Nu le tai, Ze acopăr cu pămtnt."
48. trag soarele.
54. rădăsin lăcomie, după mine, șî mustaț (fisem.
56. cresc din căpu ultoiului, ca să mine sălbâtica.
58. mima la Molton.
64. trâbe tățăce.
67. am c^orățăt busumili.
78. cînd îi tăie, îi c^opșeșce
86. [II] care trabă nimisice dă la căpu vini.

CORZI DE VIE, sg. 
„pampres ” 

[2133]

I. întrebare indirectă: Cum le zici la ramurile de un an 
ale viei, pe care le lași să dea rod?

n. CORZI; COARDĂ l[II]. 2[II]*. 18. 21. 24. 45*. 56.
65. 88. 98. 100.

c^orql roditQăre-, coardă 3[11]*. 
coarde dă Mâză, coarde dă viță; coardă 59.
Wzâ; ~ 6. 28. 37. 49. 52[H]. 53[H]. 55(1]. 58. 60. 

85[II]. 87. 89[iq. 92[U].
/l45zâ;AWz47[I].
Miză dă vz'je 50[lI]. 62.
Moză dă vine 46*.
Mozife [a.] dă la vine 3 8[I].
Moză dă rod-, - 34. 41 [II], 77.
Mâză tinere 40 [11],
Mâză noț; ~ 12.
Mâză d-a bătrină 63*.
Moză la butuc 44*.
Moză [sg.] tMayă, Miză [sg.] cinără 51 [II]. 
lăstări;- 10.69[H], 70[H].
lăsta/arî," 15.
lăstări; -tăr 79.
lăstări nVoț;— nl-‘oy 73 [II]. 
fîorififllardă 48.
fl/orțl dă la vi[e;jVârdă 66.
c^ond^ie; -deț 8.
dfcmdlge; -dei 19.
(Mondirî; -dir 13. 
cMondirî; ~ 23.
mladiț; -diță 83[II], 
mlădiță 39*.
vițq dy rod 84[II],
rutf; rudy 54.
fir ie dă r^od 11.
fir [sg.] dă rod 38[I1], 
rămun de rod 90 [I]. 
sep [sg.] dă rod 43*. 
sepuri 64*.
ciirpin noi; curpine 42.
ZuZÎ; ZziZă 35.
Zflpe; Iapă 55[D]. 61. 
fczmz; [sg.]; -mi;ă 52 [I]. 
cMorjf; coardă, lui; lulă 36. 
cyărdă [sg.], Mâză [sg.] luijgă 57(11]*.
CQrdă [sg.], lăstari, lyâză;— 91*. 
lyâză;~, cantori; cantor 76*.
lyozu [sga.] noy, puțu [sga.] noy 90 [U], 
lăstări, puiet d-al cinăr 27.
jyorfcfifiărdă, lyoz; Miză 78.
viZÎ;~,Mfeâ;~81[n].
vifili [a.] d-iot an, lyoză;" 80[II].
vi/ă dă ryod, Miză;" 47[II]. 
vi/<5 da vine, Miză 14.
șipuri; sep, Moză; ~ 86[II]*. 
sepurî, ru<f 6T¥.
122.33.
~ 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 68. 71. 72. 74.

75.82.93-97.99.

HL 2. [UI M>t cVărdă.
3. [II] iarcVor^.
39. cu șăsă pră șâpce ^okl. cînd o boitășim o lăsăm pră 

patru UoH.
43. „o laș curpine; sep mic, cu 2 ochi, rg» măre, cu 5-6 

ochi.”
44. la busume.
45. în primu an.
46. bicifi.
57. [II] s-o fac curpin, [spus] mai băbiesc.
63. d-on an.
64. cu doț old, cu tri okî.
67. ^futjl, mai înalte, și de doi ani.”
76. căntor, al dofa an.
86. [11] Joza care dă rodul, mlădiță mai tînără care 

crește din cep.”
91. lyâză [se zice] mai mult la ăsta lurjgă, vina d-iygă 

câsă.

BUTAȘ, pl.
„bouture"

[2134]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la coarda cu doi, 
trei ochi pe care o puneți în pămiitt ca să crească o 
nouă viță?

H. IUăză; - 28.38[T|. 55[I]. 57[UJ. 63. 67*. 79.
loză; - 52[I, IT|. 53[n]. 60*. 62.
Mozq d-ăle noi; ~ 12*.
l^oză sămănătă; Miză sămănâce 13.
Mâză; Mâz 47[1],
Moză 14.34*. 50[H]*. 87.
Moză dă vine 31+.
Măză dă vițe 80[II]*.
lâză printu sădit 41 [II]*.
Moză dă plantățițe 44.
COARDĂ; CORZI 2[II]. 24.43*.
c'-'ărdă dă vine; cfhr^ 11.
CQrdă di vine 91 *.
cpdrdă de vițe 1[D].
lăstari;- 83[II], 
lăsta/arî," 15*.
[s] lăstări dă vine 10.
vlqstâru r^âduluț 9O[I1], 
p^oMăjniță; -Mâjniț 8. 
p^olojniță; -lojriiț 23*.
p^olVăjniță; ~ 18.
butaș;" 65.76*.
[R] butaș 54.
dutâs;" 33.
botâs;" 21.

-tașă 61*.
v^;~3|TI].22.
[s]v#i;~81[n].
viță nQyă 90[I],

dă vife 38[H]. 49.
/îr dă vine 48*.
/zr dă loză; firîe 40[l I].
rdmurâ dă vițe; ramuri 42.
mlădiță; ~ 27.
mlădiță; ~ 39.
j^ardă;jorz 64.
j^ârdă 66*.
zmtf^gâ; -¿Qze 73[IT|.
răsăd; -sădurî 6.
[s] sâdă 85[II].
țăpă; țîype 55[II]*.
bite [pl.] de lâză 56.
butuc; -tui 45.
busund [pl.] 46.
măzvotaj 77*.
[e] vzje 69[IT|*
loză dă răsădit, condii 19.



175dtfnAi; c^orf. [V] /Vdzn 35.
lăstari, firie [pl.] 70[U].
polâjniță; l^oză prinții dă sămănât 36*. 
fir, lăză 47(11]*.
firie [pl.J, P^oză dă vine 51 [II]*.
fiârdă. [k] Miza;-58. 
jlțPârdâ;jyor<f P'dză; lyoz 78. 
bice dîplantât. coardă; c^ord 92 [ II]. 
sădi tură; -turl, viță sădită 59.
?48*. 84[II], 86[II], 88. 89[U]. 98. 100.
— 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 93-97. 99.

III. 12. I^oză d-ăle noț, să le băgăm îm^pămint să 
criâscă busum.

15. tot lăsta ari.
23. pUolojim [ind. prez. 4].
34. tot IVoză, după cârcă, butaș.
36. -'o pHolojașc [ind. prez. 2].
37. „busume, după 3 ani."
41. [II] o sădim [ind. prez. 4].
43. coardă da tri. pâini old, u^fiokt afară, ca săpornâscă.
46. o punem busumi.
47. [II] tri say patru noduri îm^pămint și unu afară; 

ăla să fâse bușim.
48. pVolojit ‘numele lucrării'.
50. [II] tot Piază.
51. [II] sâife^[ind. prez. 2], puri firie.
55. [II] o boitășim.
60. ,Jboltășît, o boitășim [ind. prez. 4], o scoți la alt capăt”
61. boitășii ‘numele lucrării’.
66. tot jUârdă.
67. o cutrupim ‘acoperim'.
69. [II] vițe, cărț o prăsăâesc.
TI. .doză de mai mulți ani.”
80. [II] filot o Phiză dă viie. la visâg [se spune] vinile.
91. c^rdă cy-onotimp, că mima d-d^an nu-ț bună.

BRAȚE, sg.
„sarments ”

[2135]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la ramurile de mai 
mulți ani ale butucului de viță?

O. Poză; - 6. 28. 34*. 37. 38[IJ. 50[II]*. ¡51. 80[ll]. 
89[1I]. 91.92[Il].

IVoză dă vine; — 10.45.
I^oză dă vițe 66.
Pfoză bătriiie 12.
P^oză; — dă vine bătrină 51[II].
Ptoză [sg.] bătrină 35. 40[Il]. 46.
I^oză [sg.] </â vinile bătrină 41 [11]*.
Phză [sg.] v{ke 52[I1]*.
[e] Miza [sga.] vțhș 85 [II]
Piază dă șpafir, — 77*.
Mozâ [sg.]; Miz 47[I].
CORZI; COARDĂ 1 [II]*. 2(TI]*. 21. 24. 39*. 48. 
CORZI BĂTRÎNE; COARDĂ BĂTRÎNA 11.18.
cj/orJu firii; c^ord 23.
cyârdi bătriiie 98.
curpin; curpin 44.49.55[I» II]. 57[U]. 62. 67.
curpin; curpină 53[II]. 81 [II].
curpin; curpine, curpin [sg.] 63.
?, [o] curpin 60*.
curperi; curpăn 59.
cwpwi veki; curpin, [k] curpine 42.
curpine; curpină 86[1IJ. 
lăstadrl;— 15*.
lăstari bâtrin; lăstari bătrin 27.
lăstari veki; ~ 73 [II].
[a] vile [sg.] vțke 84[I I ].
vițe [sg.] bătrină 19.

ví/é [sg.] măi bătrină 69[II]. 
șpălirî; -fir 3[H]. 8. 
șpătir [sg.]; -Uniri 36*. 
crai măi bătrin; crac 13. 
fire dă viță veki; fir 3 8[II]. 
rămurili [a.] vec 90[I]. 
tulpină [sg.] v¿ke 90 [11]. 
timișă; -miș 52[I]. 
Pfoză veÂ/,[*] șoțjcări; — 87.
P¿ózá [sg.] bătnnă, curpină [sg.]; curpină 43*. 
c^ord; cifiărdă, [*] Miza; — 83[llj. 
curpin; cúrpin, șpalir 64.
cúrpiñ; cúrpiñé, șpăfir [sg.] dă vițe 47 [U]. 
cúrpeii; carpen, [*] coarde 56.
cúlpiñ; cúlpin, șpaliri; -lir 54. 
cúrpeñe [sg.], șpaliri 65. 
lăstări, ramuri veki 70[U J. 
viță bătriiie, P-âză bătriiie 14.
șpqTir [sg.], [k] Miză la șpqfir 79*. 
jlfiărdă;jiford, PJâzâ; lyoz 78.
jVărdă [sg.] bătrină, cúrpin [sg.] 58*.
7 22. 33.76*. 100.
— 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88. 93-97. 99.

III. 1[IQ. 2[ll], tot cpardd.
15. tot lăsta/arî no [fi spunem.
34. IVăză d-ii^an o dă doț.
36. prâ drot, pră șpalir.
39. „Cînd faci șpalir care se întinde lași 2-3 corzi.”
41. [11] /ózá dă tri, dă patru an, mai } tiuit tiu să lasă, 

loza lúrjga dă șpalir, ăla-ț nămțyșcă, ălcum rumini 
nu șciy cum să-l spună.

43. IVoză bătrină, la bus urne, care să-ncîză-ț curpină.
5Q. [S] tot Miză.
52. pi] IVoză v^ke, pintru rod.
58. jVârdă bătrină, dă tri aii, cúrpin, dăcă o laș mal 

mulț aii.
60. cúrpin, căre-ț lui;g.
64. „cúrpin, căre-l laș maț măre, șpalir, butucul care se 

întinde mai mulți metri în fața casei.”
76. nu le baș lăsam n^ol [mai mulți ani], că nu lucram 

cu șpalir.
77. „șpalir, viță ridicată pe stîlpi și legată pe sîrmă.”
79. șpqTir ‘vița întinsă’.

CEP, pl.
„petit porteur (de la vigne) "

[2136]

I. întrebare indirectă: Cum numiți vițele scurtate la doi- 
trei ochi, pe care le lași de rod pentru anul viitor?

II. Miza; - 6.14. 92[IT]. 
fíózd; ~ 12*.
[e] luVăză 37.
LOZĂ DE ROD 38p]*. 44*. 47pl], 85 [II]. 87. 
ptâză pintru roz/45*.
pJóza lăsatăpră rodd 47[I].
Mâză cirnită; IVoză cîrnici 28.
[e] loză cu tri oti 5 3 [II]. 
sep46.80.[®|.
sep; sepur/ 18. 35. 38[II]*. 41[II]. 48. 49. 50[H]. 54. 

57[U]. 58.60*. 66.67.
sép; sepuri, săpî [pl.] 98.
sep; sép/ 24.
sep; sept 70[ IT] - 
cep; cep/, sep; sept 65.
sep dă rQadă dă doi okl; sépurí 86 [II].
sepu al mic; sepuri 43.

COARDĂ îpi], 2[H]. 
c^ârdă; cVortf 21.
ciordită 3 [II]. 
lăstari;— 69[H]*. 83[II].
¡ăsta ari15.
lăstari dă rl-od 27. 
lăstari de rod 73 [11]*. 
VoA/ dă r^od 11.
Ifcc;Ifocu7'/91.
c‘~ondei; -d^țe 8. 19. 
c-ondir; -dirî 13.
cVondirî; — 23.
/gpe[pl.] 61*.
Iapă; ț^ple 55[I]. 
țâpă; țîype 55[II].
țap; țâpurl 62.
hUă; lut 36.
kimiș; -mișurf 52[II]. 
timiș; -mișă 52 [I]. 
căntor, cantori 16.
[R] ¡ic; iicuri IV.
j^ărdă; filorz 64*.
rămurili [pla.] cu ^oc 90[I]. 
noțâyă d-a bătrină; nolçle 63. 
sep; sept, l^ăză dă rod 34. 
mlădiță, [k] sçp; sçpurî 39.
producâtçâre [pl.], [o] cép; cepuri 56. 
viță dă cêp, [k] cép dă rVod; cepuri 77.
? 10. 22. 33. 40[H]. 42*. 51[H]*. 59*. 79*. 8ipi], 

84pi], 89[H]. 90[H].
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25: 26. 29-32. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88. 93-97. 99.100.

HI. 12. IVozq d-ăta măț scurtace, să de r^od.
38. [T] IVoză lăsăce dă roVd. [II]^repră ânu dă vine.
42. am lăsăt-o pră rol-d.
44. ^sep = fire mai groase și uscate pe buciume."
51. [II] al lăsăt pîțin să rodăscă.
59. să lăsă pintru struguri.
60. ,jl-lardă, mai lungă, cu 4-5 ochi.”
61. „¿¿puri, bucăți tăiate pentru altoit.”
64. tod^j^ardă.
69. [11] Moi lăstărf.
73. [11] am rătăns lăstări de rod
78. am rekezăt vina, o răminăt un ¡ic.
79. vi/â mâț scurtă c-un ^okl.

VIȚE USCATE, sg.
„sarments séchés ”

[2137]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la corzile fără frun
ze, pe care le tăiați toamna tîrziu și le adunați pen
tru foc?

IL Mfed; ~ 8. 14. 18. 23. 27. 28. 35. 38[T|. 43. 47[I].
49. 51 [II]*. 52[I], 57[II]*. 61. 63*. 64. 67*. 76*. 
80pi]*. 81[II]. 86[II].

lăză 60*.
Miza dă vițe 39. 55p, II]. 65. 66.
loză dă vițe 3 8 pl] *.
l^ăză dă vină 45. 46. 53[II].
[e] P-lăză dă vină 37.
toză ¿/a vițe 56.
l^ăză dă viță, Ptăză dă vină 52[H].
loză dă viță, [a] Miză <Za vzriê 47[IT|.
/dză dă viță, [k] IVăză dă vină 54.
Ploză Vuscăcț 78.
l^âzq uscăcă 12.



176 Vozâ uscâce 79. 85[H]. 92(11].
IVoză uscâce; Voză uscătă 34. 
loză uscâce; loză uscătă 62. 
Voz^uscâtă [sg.] 6*. 
lozâ [sg.] bătrînă 19.
Voză rekezâjăce 87. 
loză [sg.] d-a tăiată 4O[1I]+.
IHozîli [a.] tăiăce dă la viie 58.
ZKozâ strfsă 44.
Voză prtntu dă foc 36.
IVoză dă foc 59.
cMorjf; cpârdă 3[U]*.
ctforțZ; coardă 48*.
cparde; cQardă 70(11].
cVor<j dă vine; cl-'ârdă 11.
cMortf uscâce 21.
dforz dăflhc; cifiârdall. 
lăstârî;~ 22.
lăsta âri;~ 15*. 
vlăstârî câre-s fără rod 90[IT|. 
uscături; -tură 33.
uscârur/ 2[1I].
uscături din vine 50[II].
vi/e [sg.] uscată 69 [H].
viță uscâce 84 [II].
Temn^uscâce 13. 
răme, [k] ramuri 42*. 
râmurîli [iL^aruijcăce 90[I].
c^orț/, vz/ă 1 [II], 
vrejuri; vrej, vriâscurî; vrțasc 91.
? 10*. 24.73[II]*. 83(11]. 89[U]. 98. 100.
— 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 40. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88.93-97. 99.

IU. 3. [H] primăvâra [se taie].
10. zîis ă/a nu-s numiț.
15. tot lăsfa/arî.
38. [II] vin lăbădâce șî tegâce ș-adiisă acâsă prin tu dă 

foc.
40. [II] primăvara [se taie] moi mult.
42. cu âia frizem răkia dă Voză.
48. tot cVorj.
51. [II] trabă să fle tăiem.
57. [II] am tăia_ Voza.
60. tot loză.
63. am tăiat Vâza.
67. tăiem vi ia ș-o-ygropam.
73. [II] curăț vița șî las mima lăstâri dă rUod.
16. taț Vâza. 
8Q.\lI]Votll-{oză.

LĂSTAR, pl.
„scion” 
[2138]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la ramura tînără, 
care crește dintr-o coardă sau din butuc?

n. ZajtzW; ~ îpi], 2[IT|. 3PIJ. 6. 10. 19. 22. 27. 28. 34.
35. 37*. 50pi]. 58. 59. 61. 63. 69pi]. 70[II]. 7301]*. 
80[UJ. 83(11). 84(11]. 90(1]. 91.92[11], 98.

lăsta/ari; ~ 15*. 
lăstâri; -tărie 8. 
lăstâr; -țâri 33.48. 65. 79.
lăstâri, [k] lăstâr; -țâri 57[1I]. 
lăstari dă vine; ~ 11.
lăstâri dă vițe; ~ 38[II].
lăstâri cinăr; lăstâri cineri 13. 
lăstâri [pl.] d-ăi tineri, [k] d-ăi cineri 45*.
Mozâ; ~ 23.38(1]. 42*. 43*. 47[I]*. 5ipi]*. 55Q], 85[H]. 
lâză; ~ 52[II]*.
Miză; Ptoz 78.

loză cinQrQ; loză cinirie 54*.
Zdză tînără, [V] loză cinără; loză cinëre 62
Voză tînără. [k] lUoză cinără 47 [II].
Voză cinară 14.
Zoză cinără 53[IT|.
loză verde 56*.
Voză dă rUod 44*.
(Vdrdă; (Vor# 24.
coardă; coarde 18.
vi/â; ~ 67.
vz/ă cinără 21*.
mlădiță; ~ 64*.
mlqâițq; ~ 81 [II],
mlădiță; ~ 39*. 86(11].
[e] mlădiță 40[ll]*.
jgardă; jVorj 66*.
pui;~ 55[nj.
pui dă loză 60*.
crac; cras 46.
supțîâri [pl.J 87.
lăstâri; ~, [R] pu[; ~ 76.
ZWz, [k] Zărtdr/ 89[1I].
IVôza d-ajë cinërlë, [D] lăstâri; ~ 12*.
[e] mlădiță, [a] lăstâri; ~ 36.
rdmizră de crlqșcerț, cyPârâe [pl.] dă crlșșcere 11.
[e]/zr, IVoză; ~ 49*.
? 52p]. 90[II].
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74. 75. 82. 88.93-97. 99. 100.

IU. 12. Miză stgrpië say cu r^od.
21. viță cinară câre acâ-ș ie vțâța.
37. ifo pornit vina.
39. dîrj^cVaj‘dă o dat altă mlădiță. âlțî, la gătâia ‘Gătaia’ 

[zic] lăstari.
40. [II] la noi nu-s vin. mlădiță, plntru că-s éinëre. [D] 

lăstâri [se folosește] pintru pomi.
42. [D] lăstari, la pomi: Iqstâri dă băgrin, [k] dă rug.
43. o cotjcam șî ia fâsë pui înmediiât.
44. să rup patru șî tina ramiiië.
45. lăstâri d-ăi tineri [e] mai gramatică! subsuori [se 

zice la cele ce] cr^șcâ din Ploză.
47. [1] lăstâri, la pomi.
49. [o] lăstâri [sînt] la pomi, la viță, nu.
51. pi] la pom, lăstari.
52. [II] tot loză; din pom, șîbq.
54. [D] lăstâri, la pom.
56. tot loză
W.puiém.
64. .jnlădiț [se zice] la saraj^ola ‘Saravale’. Din butuc 

dă un sëp; îl lași cu 2-3 ochi, ăZtu an di la țel lași 
încă altul cu 2-3 ochi, [numit] călăraș."

66. tot jffârdă.
13. [II] Vot lăstâri.

OCHI,pl.
„œil”
[2139]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți locului mai umflat 
de pe coardă, de unde dau frunze?

IL «oâ/; ~ 1[11]. 2[U]. 8. 13. 22. 27. 28. 33. 34. 38[H].
39. 40[fl]. 42-44. 47p, II]. 48. 50[H]. 52[I, II]. 
53pl]. 55[L H]-57pi]. 58. 60. 62. 63. 65. 70[II]. 
80[II]*. 86[H]. 87.

Hold, [k] feu; Vokl 15.

[k] «dWu; «oW 12*.
lfcfc«',«D*/;~76.
«o«u; ItoV 10.23.
okî; 3[II]. 19.51[U]. 54. 84pl]. 85pl], 89.
Jfec;~90[T|.
Hoc; Hââuff 67.
Mod 66.

oc; ¿¿uri, okiurl [pl.] 61.
Voki dă Vâză; Vâkiurf dă Voză 59.
mugur; mugurt 6. 11. 
miigurle; muguri 14. 
mugure; muguri 36*. 37. 
nHod; nVâdurl 18.69[U].

n^âduri, tVade [pl.] 73[11],
pup; pupi 92[II], 
MoA/, [k] nod, n^âdu vitei 79.
l-lokl; mugur; muguri 45.
Wokl; n^odurî 46.
lJokl; ~,pup; pupi 64. 
Mokîu, mugure 21*. 
Uoc; nl-lod; n^oduri 90[ll].
l-‘ăc; miîgurie; muguri 98. 
mugure; muguri, [k] Voki; — 49*. 
mugurle; muguri, [o] KpAZ; ~ 38[I]. 
miigurîe; muguri, Voki; ~ 24.
miigirie; muguri, [*] l-loc; ~ 83[11], 
ntfod; /Voduri, [o] Hokî; ~ 81 [II].
«Mod; n^oduri, [o] Voki; Vokîuri 35. 
nod; noduri, [*] okî1,1; okf 11+.
nVod; nVâdurl, puț; ~ 78*.
nVod; nVodurl, cVosiimp; -sumpurî 91.
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88.93-97.99. 100.

II. 12. ,floi Voki, trei ^ki; cînd ii s-o dotățern, îi lăsăm 
2-3 ochi; înainte, însă, cînd dau, aceia sînt pupi; pup 
sau miigirl; miigurie."

21. o-nmugurât, i~o crescut mugure.
36. Vo-mpupit. [D] oW #.
49. mugure, cînd îi să iâșă.
11. [*] „old, din care dau lăstarii.”
78. d£n iVoduri day pui.
80. pină-i mic, Vokî; cîn^o pornit, mâț uiyflâce [se spu

ne] i-o dat pupu.

CIORCHINE, pl.
„rafle”
[2141]

I. întrebare indirectă: Cum zici la ceea se rămine după 
ce ai mîncat boabele de struguri?

O. COADĂ; COZI 6*. 15. 34.73[II]*. 83[II]*.
[e] cyâda [a.] 98. 
c^âda strugurilui 28. 
dMdă dă struguri; cVo^ 33.

[pl.] dă struguri; cyâda 11. 
diada [a.] dă la scălân 45*. 
VREJ; VREJURI 35*. 24.55P]. 
vrejură; vrejuri 58. 
vrle/ură; vrlejuri 55[II]+.
[e] vrejure; vrejuri 49. 
vrîej dă struguri; vrlejuri 18.
vrij; vrijă 19. 
llJâză;~21.69[L1]*. 81[U]*. 90[II].
ZUpzd 92[U]*.
Zoză;~52p]+.
ZMăza [a.] dă la scălân 38[I]*. 79.
ZMdzd dă la scirtâu dă strugurii 51[II]*. 
scălân; -lân 5*. 44.40[U]+. 46.47[U]. 67.76. 
scăZă/i; -lâne 43.
scălân; -lâne, [k] scălân [pl.] 38[11]. 
scălân dă struguri; scălân 39.
scălân dă strugure â2+. 
scăiuș; 70(11]*.
[e] £orkine;-ldn 91.
[e] corldn;-ldn 47[1], 
corkinâ;-kin 90[I], 
cîorh'nă; -kine 77.
cW; ~ 3pi]*. 21.
cîrsel; - sej 80[li].



177sczr&& 57[H]*. 84(11]*.
pursél;-sei 8^1 11].
cirsu [a. ] gUol 2(11]*. 
etamină 59.65. 66. 
cwmzzzû, cômin 56*. 60*.
dtimznâ gPàlà 63.
dr^ôjdë; dr^ôjdi 8.
dr^ôjdë; dr^èjâ 13. 14.
coștofină; -fin 61.
nVojițq; ~ 12.
v^iscâ; vUoskl 23.
¿toz 86(11].
c^adà, JUôzà 36.
c^ada [a.] dâ la strugure, scàlàn; -làn 37. 
cÿàdq, strügure, [o] scàlàn; -làn 52(11]. 
scàlàn, [k] scîrs; ~ 1(11].
[e] corkin, [k] stfflàn; -làn 48. 
sorkină, IVôzà 87.
cirsël, [k] coàda dâ la strugure 53(11].
côminà, [k] strûgure 50(11].
côminà, codă rină; -rin 62. 
drgâvà; drl^ve, [R] corkin [pi ] 54.
? 10*. 22.64*. 78. 80(11]. 83(IT]*. 85(11].
—4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

HL 3. [HHarcfrs.
5. „Și s^orkin, dar nu știu la ce se spune.”
6. ,jcàlân; -làn, cu tot cu boabe.”
10. crjfltjgu ăla, nu-i numit.
35. „ Am auzit de corkin."
38. [TJ „scălân e strugurele.”
40. [II] sâgări = struguri mis.
42. „scălân; -làn se zice la strugure cu boabe eu tôt”
45. scàlàn dă struguri; scàlàn ‘ciorchine cu boabe’.
51. [Il] scîrsêl; -séi ‘ciorchine cu boabe’.
52. [I] scàlàn; -/dn'strugure’.
55. [II] „conțină, cînd se stoarce la șăitav"
56. „corkină; -kinë, strugure cu boabe.”
57. pi] tot scîrsel
60. „tot côminà îi spune și în urma presei.”
64. „comină, împreună cu cămașa strugurelui.”
69. [ü]pwjéZ ‘ciorchine cu boabe’.
70. [II] yfursel; -sëi, cu boabe cu tot”
73. [II] „rămin c^ôz/filL fas ràkilë de l^oză, dar dacă 

mănînci un tànérf de strûgurj, de purséi de strugur}, 
îi spui nevestei lâpădă cl-ôfili."

83. [II] ,pursel; -se}, cu boabele pe el.”
81. [11] cîrsel ‘ciorchine cu boabe’, IVôzà ‘ciorchine 

fără boabe’.
84. pi] sctrsëlu cu rod.
92. [Il] borhot.

(Struguri) MEIAȚI 
„ (grains) dégénérés ” 

[2142]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la strugurii care au 
boabe mici și rare, pentru că a plouat cînd era via 
în floare?

H sâgări 14.19. 34. 35.
sâgări; sâgàrîë 13.
cîrs; ~ 3(11].
cîrsefc -iei 64*.
scirieț; -iei 1[II].
scîrsëi dă struguri 55(11]. 
agriș 60*.
gri; 50[H].
spanftrf 23*.
[e] cVopilâș 48.
aguridă 8.

struguri rari 11.28. 67. 80(11]. 
struguri rari im JMimbe 58.
struguri rari la h^dmbe 45. 54. 
struguri rari la scîrsel 57(11]*.
struguri strîcăț 27.47(11]. 69(11]*. 77*. 84[II]*. 
struguri vătămâț 38(11].
[e] struguri vătămâț dă ploi 85. 
struguri stiărpî 89 [II]. 
struguri sterpi dă b^âmbe 59.
[e] strugure [sg.] sterp 56. 
struguri rățâț 18. 
struguri băbifoș 90[I]. 
struguri zărzălVoș 76. 
struguri slabi 12. 83(11]*. 
struguri mii 6. 
struguri mărimi 62.
[e] scălân [sg.] cu b^âmbe rarj 39. 
agoridă, struguri miliț 21 *.
struguri rari la b^âmbă, scîrsej.; -sel 55[1],
[e] struguri rari, struguri măi slabi 92[II], 
strugurie [sg.] rar, strugur ie [sg.] șcirb 81 [II]. 
struguri mii, struguri răii} 87*. 
struguri răi, struguri rari 51 [II]. 
struguri răi, struguri strîcăț 78.
struguri d-ăi mănunț, struguri strîcăț 86[ 11 ]. 
lioruske, struguri răi 43*.
? 2(11]*. 10*. 15. 22. 24. 33. 36. 37. 38(1]. 40(11]. 42. 

44*. 46*. 47(11]. 49. 52(1, II]. 53(11]. 61. 63*. 65*. 
66. 70PI]. 73. 79.90(11]. 91. 98.

- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74. 
75. 82. 88. 93-97. 99.100.

HL 2. [II] nu-i bun.
10. „N-au nume.”
21. să mijesc.
23. spanțir^oș.
43. struguri atăcăț.
44. struguri.
45. scălân dă struguri rari la b^âmbe.
46. vine râră la b^âmbe, nu-i baș rodită.
48. „cWopilâș sînt struguri mici, n-o avut polonizăre 

normâlă."
57.(11]  o rămas rari la scîrsel.
60. rar la bVămbe.
63. o ploțât.
64. „o rămâs mic, cu bMambe puține. [*] făgădây se 

zice despre un strugure care pormite ‘promite’ ;z nu 
fise."

65. nu-s răVuștț.
69. [II] „vițepăsărțâscă, soi de vie cu boabe mici.”
77. strîcăț dă rușăță.
83. pi] bQmbe rqTe, strîcâce 83 [II].
84. pi] struguri strîcăț dă ploi.
87. mqrunț, rari.
92. [II] struguri IMoviț.

AGUSSDk
„raisin vert”

[2143]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți strugurilor care nu 
sînt copți și sînt acri la mîncat?

IL agriș 59. 61. 62. 64.
ăgriș 76.
aguridă 1[II]+. 
agoridă 21*.
agoridă 3[II]*.
sâgări 19.24.27.36.
aguriț 22*.
struguri acri 8. 18. 54. 69(11]. 73(11]. 73*. 79. 86(11]. 

89(11]. 92(11].
struguri d-ai acri 37.
acri 14. 39*. 42*. 52(11]. 53(11]. 63*. 90(1], 
Jtrugnr/ cru</6. 11. 12*. 28. 70(11]. 77.

cruț) 10*. 13. 34. 38(1]. 84(111.
cruz 47(1]. 
struguri vîerț) 87.

40 [II], 50(11], 55(1, O]. 
struguri nai opț 43. 51 [II]. 67. 
strugure [sg.] năcâpt 47[U]. 
[e] struguripedepstț 98. 
stnigurl păliț 58*.

81 [11]*. 85(11].
struguri acri, struguri cruz 83(11]. 
struguri ăcri, struguri năcopț 38(11]. 
deri, năcopț 52[II].
ăcri, apătVoș 35. 
cruț), sâgări 23.
verz, aguridă 56.
vlerd, ăcri 49.
vlerd, năc^opț 45.
vier#, păseșălăț 46*.
? 2[fl]*. 15*. 33. 44. 48. 57(11]. 60. 65. 66*. 80(11]*. 

90(11], 91.
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74. 

75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

HI. 1. pi] pdreâ-i o aguridă.
2. [IT] nu sun^bun.
3. [H] „Struguri mai mici și acri.”
10. zj crud, alcum nu pucem să-[ zisem.
12. îs crud, nu-s hjcq bun dq mincât.
15. nu-tjcq-s cVopț.
21. catj^cu sila să coase.
22. „aguriț, încă verzi”.
39. ăcri, n-or dat în copt, îs îm^pîrgă.
42. nu-s cobd^bine.
46. .păseșălăț, bolnav, niciodată nu va fi bun.”
63. îs ăcri, âlfl^l cum să spun.
66. nu-s copț.
78. nu-s copț, nu-s bun.
80. [II] nu-s dăstul dă copț.
81. [11] îs îm^pirgă.

MANĂ
„mildîou’*

[2144]

I. întrebare indirectă: Cum n ziceți la boala care arde 
frunzele viei (vine, mai ales după ploaie; ca să ferești 
via de ea, o stropești)?

mână îpi]*. 3[IT|. 8. 11*. 12*. 14. 19. 21*. 23. 24. 33.
34. 42. 43. 47(1]. 49*. 50(11]*. 54. 55(11]. 56*. 62*. 
63.73(11]*. 81(11]*. 86[U]. 87. 89.90(1].

mdnn [a.] 2(11]. 70(11].
[o] mână 59*. 64*. 98.
mâna vwiz 36*.
rușâță 39.45. 52(1, II]. 78.
nzzzzză 22. 90[II], 92(11]. 
burăgă 44*. 47(11]*. 53(11].
brumă 6. 13.
sd/d 18*.
gălblenări 91*.
pl^âl^otrăvită 27. 
filopsârie 84(11].
filocseră 85(11].
zndnd, rușăță 55(1].
mana, [a] burăgă 48*.
mână, ruzinafruzăj. 57[II]. 
măna [a.], burâjca [a.], ruzină 38(11]*. 
mână, pemospoză 60*.
n/^â/â, brumă, burăgă 51 [II]*. 
rușăță, mână, burâică 46.
rușăță. [a] mână 77*.
nr,yâfă. '¿otrăvă .
rușâță, albțâță 80(11]*.
ruzină, [R] mână 35+.



178 [s] burâică, [o] mână 40[0]+.
? 10*. 15. 28. 37*. 38[I]. 58*. 65*. 61*. 66*. 6T. 69[II].

79. 83(0].
-4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88. 93-97.99. 100.

IU. 1. [0] s-a mâ/anit [perf. c. 3].
10. [D]..mănă, un fel de miere lucioasă ce se face ca 

roua pe fructele de gorun; se uscă pînă la prînz.” 
ll.o câijùt mâna pră vi hé.
12. cădi? pră frûntjà șî-ț dülsë. Vu tel a, mnna aia o stropim.
18. /[ bicâgă dă sâță.
21. s-o măruț, s-o mijjt.
35. albiâță.filocseră [alte boli].
36. filocsérà, plenosporă [boli ale viței de vie].
37. \z\filocseră.
38. [O] să Zăsă ca un fiel dă ruzină.
40. și la sapă să fose mană.
44. după pipăie vine întuhësime, burâgă. burâgă [-o 

stricat.
47. [11] dă burâgă să strică, uni [zic] jilocstér. dă 

filocstéru ăla să uscă șî vi ia.
48. șî filocsqrl. burâgă Vo strică, capătă rușâță, àrdë 

jrûnzale.
49. filocsérà [altă boală],
50. [II] tirașpVâlă [altă boală].
51. [II], bruma frize frùmjilî.
56. pemosporă,făiinâre [alte boli].
58. după bură vine.
59. „mână, dulceața aia după ploaie, pe frunze, pică 

dimineața. malâre.jilocseri [alte boli].”
60. pemospoză ‘peronosporoză’.
61. prenospôr.
62. pemăspâra.pemăspâr [altă boală].
64. mană, cîn^să vçdë pă jruză o grăsime, pronosporă 

[boală a viei].
65. pemospâră, păiajănu [a..],pîșcăviâlă.
66. [D] „mână, cînd pică ceva pe grîu, ca o brumă.”
67. filocsçrl, gôz dă le mitjcă.
73. [II] am a^uji ~jte mână, da la noi tiu-j
76. Vo picat rușâță pră vine.
77. mîrjcâtă dă rușâță.
80. [II] că vine dîn burâcă șî mitjcă vița.
81. [ÎI\filyocsérd.
91. fățnâri [altă boală].

FOARFECE, pl.
„sécateur”

[2145]

I. întrebare indirectă: Cum le zici la acelea cu care tai 
toamna corzile viei?

O. FOARFICĂ; FOARFICI 2(0]. 3[iq. 8. 10. 13. 14. 15. 
27.39*. 4O[1I]. 46.47[I, O]. 52[I]. 86(0]. 90(0]. 92[iq. 

FOARFICI [pl.] 37.38(1, O]. 55(0]. 76.
FOARFICĂ DE VIE; FOARFICI 1(11]. 18. 33. 53(11]. 

64.
FOARFICI [pl.] DE VIE 35. 36. 44. 49. 52(11]. 54. 58.

60. 67.69[iq. 78*. 80(11]. 81(11].
FOARFICE DE VIE 34.48. 57(0]. 
fpârfică-, j^ârfes 62.
fpàrficà,fQârfes 70(11],
fitârfică 79. 
fyarfșcă',fitârfes 91. 
fpârfpcă-,fQârfes 83[iq. 
foarfecă, filâifes 55(1]. 
fiarflésè\fiJarfiës 24.
fyârfisë 87.
fyÂrfçs [pl.] 85(iq.
ftarfică dă vinë'.fiarfiés 23.
fpârfică dă tățât vina; fpârfis 6.
jVatfică de tățât (de curățâi) vina 22. 
fpârfică dă cîrhit la vini',filârfis 28. 

fpârfică di rătuns',fpârfes 73(0]*. 
fpârfică pintru vițe 90(1].
JVarfecă dă vițe 65. 66. 
fiârfecă dă vine; ftàrfis 11. 
fprfecă de vițe 84(0].
ffârfăcâ dă vihë',JVàrfis 12*. 
fpârfică dă tăia fia vifi;fJârfis 19. 
flàrfisë dă tățât vina; fiârfis 77. 
fpifçsë dă viță 89(11].
JUârfesili [pla] dă vije 63*.
JUârfiiili [pla.] dă v/mïé 51 [II]. 
flârfisiTi [pla.] dă țâță deviné 45. 
fl'ârfts [pl.] de tăjflfia viță 21. 
fiarfes [pl.] dă vițe 59.
JUărfezfilă vițe [pl.] 61.
J9arfei fie vițe [pl.] 56. 
fiârfisè dă vițe,fpârfică', fQârfis 43. 
fpâtfisë dă vițe, fpârfică', fpâifis 50[IIJ. 
fyârfis; ~, cfșșce; ~ 98.
clișșcâ, [k]fiârfiz fiă vițe 42.
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74. 

75. 82. 88.93-97. 99. 100.

IU. 12. ifstă fiârfis dă tüs UoțiFe, printru croțitoriie.
39. F-âza să-ndovigă ‘se îndoaie’.
78. opàrîçke dă fiârfis.
73. [II] o părqki di fpârfes.

COPCITULVIEI
„élagage (des rasines adventives) et binage 

(autour des ceps) ”
[2148]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci cînd tai rădăcinile 
de deasupra (de rouă) și sapi de jur împrejurul 
butucului?

O. săpât 6.10*. 36*. 70[U]. 79. 80(11]*. 90(11]. 91*. 
săpat 15*.
sgpăt 12*.
să/apăr 92(11]*.
săpât dă vine 35* 
săpâtu vini 11. 28.
săpătu vfp' 39. 
iapa [a.] dinții 81 [II].
săpătură 45*. 
osdp[l]53[iq. 
o sep [1] 66.
săp [1] vina 22. 33. 38[q.

[i] prius^ 47[iq*. 
săpam [4] vihiia 73(11], 
săpam [4] vÿa 67.90(11]. 
ă^s^pât [perf. c. 1] vina 52(1].
[e] am săpât [perf. c. 1] vița 62. 
am săpât [perf. c. .1] pă litjgă bûsumië 57[II], 
copsit 43*.
[e](R]dfopsfr86[n].
cVopsit 23. 
c^opăsit 8.
taj[i]3(iq.
tai [1] mustațîFi 52[H].
tai [1] mustâțîli la viță 49.
tai [1] mustăți 50(0].
toi [1] mustăți dă la butuc 65. 
tăiem [4] mustațîTi 51(0]*. 
to( [l] rădăsihili 63*. 64*. 
tăiem [4] rădăsinile 61.
iscopit 19. 
iișcVop [1] 87.
scopâșc [2] 69(11]*.
dtopî/ft 24. 84(0]*.
prășit 2[iq. 
dăz^ofitu Iu vine 76*.
dăzgoFit [part.] biisumefi 77.

dăzgropam [4] viña 48*. 
b^oitășitu viii 55(1]*.
cutrupit 58.
&ZgHfepdfl3. 14.
îțjgr^âp [1] vița 1(0].
[8] rike^/ț 89(0].
săpât, prima săpătură 21.
săpât șî a/rățât 34. 
prima săpătură la vine, primu săpât 27.
o sáp [1] ș-o curăț 47[I], 
săp [1] tai mustieț 55[fl], 
săpi [2] vița, o cîiref [2] dă mustaț 38(0]. 
săpăm [4] viña, Wo copgiim [4] 37.
săpam [4], tqiém [4] mustâțîTi 42. 
prășuiit, [D] copsit 59*.
o pră£im[4], [k] o săpîam[4] 83(0].
toi [2] săp/[2] 98.
Ze tăiem [4], [R] Té c^opsim [4] 78. 
dezgrâpl [2] vijfl, o sept [2] 56*.
? 18*. 40(0]. 44*. 46*. 54*. 60*. 85(0]*.
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88.93-97. 99.100.

OL 10. săpam [4] v/(a.
12. mă duc la sqpât la vine.
15. m^ duc să slăp la vüé.
18. am tățât rădăsihili lăcomie nabocol dă biisum ș-am 

săpât.
35. săpam [4] viña.
36. săp/ [2] vina.
43. am copsit [perf. c. 1] viña.
44. să dăzrădăsinâdă, să dăzgolîqșce vița șî să curăță 

dă mustaț.
45. săpăm [4] intița Vâră.
46. l-am curățât [perf. c. 1] dă rădăsih.
47. [iq astup rădăsiniFi.
48. tăiem rădăsinile sol áre.
51. [O] șî săpăm viña rpâtă piijgă ia să n-o ța buzâcu 

‘buruiana’.
54. scobésc pănnntu șî laț rădăsiniFi cu fipârfisiFi.
55. [O] o bVoitășasc.
59. prășuiim [4] vi/a.
60. „Se taie rădăcinile”.
63. rădăsihili s-or da^dujjcap.
64. dăzgoleșc butâcu ca să-i toi [l] rădăsihili.
69. (O] scopeșâ ca să nu să măi ducă pucșița [la 

rădăcini], mima la vițe.
76. câriț viña dă mustîaț.
80. [O] săpât, cu sapa mâre; curățăm vița dă rădăsih 

cu o sâpă mică.
84. [O] cVopilésc [1].
85. [iq /a timpu SQpi.
91. la nVoț să sapă vina: săpâtu-nti ș-a doțFa.
92. [O] o sîă/apâm [4].

ARACI, sg.
„échalas”

[2149]

L întrebare indirectă: Cum spui la aceia ascuțiți de 
lemn, înfipți în pămînt, de care legi via?

O. pot-/; par l[iq. 2(0]. 3(11]. 6. 11. 14. 19. 21. 22. 24.
27. 34. 36-40(11]. 42-44. 46. 47[l, iq. 50(lI]-58. 
60-67. 69(0]. 70(0], 73(0]. 76. 77. 79-81(0]. 
83(01-87. 89(0]. 90(11-92(0]. 98.

pa/ârl; pa/âr 15.
PARI DE VIE; PAR 10.12.33.45.49.59.78. 
pricté', priclă 8.
pritkié; pritcă 13. 
parl,prisldé', priscă 23.
pari, [k] priskî', priske 28.



pari, arâs 35*.
priciîè; priclă. pari dă vine-, par 18.
țăruș: ~, pari', par 48.
țgrtiș: pari di viùè: par 90[II].
-4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 4 L 68. 71. 72. 74. 

75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

IU. 35. [R] bulamăs [groși, rari, cu sirmă].

RIDIC (VIA) (ind. prez.l)
„je conduis (la vigne sur des échalas) ** 

[2150]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci cind, după ce ai 
dezgropat via, o pui pe araci?

IL (O) LEG 2[I1]. 3[1I]. 8. 10-15. 22-24. 27. 28. 34. 
38[IJ. 39. 42. 45. 47[i]. 49*. 52[I]. 53[11]. 54-56. 58. 
61.63*. 78. 81 [IX]. 84[il]-87. 89[11]. 90[IXJ. 98.

(O) LEG LA PAR 57[II]. 65. 66. 79[II]. 80[II].
Asg vwia 33.76[I1].
Zeg vița 21*.
Tăgpepar 1(1 [].
o Tei [2] 38[H]*. 40[II]. 43[II]*.
o lei [2] la par 52 [ 11 ].
Uo liez [2] dă pari 36.
Têi cVârzîlț la par 59*.
o legam [4] 92(11].
o legam [4] la pari 64.
o legam [4]prăpari 46. 47[IIJ*. 
legăm [4] wí/a ¿fepar 73 [11 ].
am legát [perf. c. 1 ] loza la par 62.
am ¡iegát [perf. c. 1] Ptoza la pari 44.
să Igâgă [ind. prez.3], să țâțe 60.
(o) rădic 18.19.50[HJ. 77.
o-mpărez 90[I ].
imparăm [4] viña 91 *.
lieg lHóza, lîeg Iul iii 35.
o rădic ș-o leg 51 [II].
o rădicam [4], o legăm 48.
Mo rădicăm [4] ¿í Mo legăm 67. 
o-ncîzem [4] priipar ș-o legam 37.
?6*.69[II]. 70[II]*. 83[I1].
-4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88.93-97. 99. 100.

III. 6. „Nu îngropăm via toamna.”
21. să lăgă pe pari.
38.pi]  o Tei cu râfiië, cu ceț.
43. bă cern [4] pari.
47. [II] „o pùnëm pră pari ș-o legăm dă drod cu șpo- 

gód, cu ață de ambalat, erâ [mai demult] ce¿ actinia 
o legăm cu mamil, ață răsucită”.

49. o dăzgrop, o rădic.
59. „Le scoți cu furca și le legi”.
63. o leg cu keț ‘rafie’ say gijă dă cucurud-
91. împărțe#-, -riâçlâ [1-3].

CHITONOG, pl.
„sorte de pointeau pourfaire les trous où 

seront fixés les échalas "
[2151]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la acela de fier sau 
de lemn cu care faci găuri în pămînt, în care bagi 
apoi aracii (parii)?

n. rațjg: rățjgurÎ 1[II]- 2[H]. 8. 10. 12. 14. 15. 28. 34. 
73[iq. 77*. 83[II].

rapg/c; râțjguri 3(11].
rațjc: rățjcuri 3 8[ I ]. 69(11]. 76. 
roçg; r^ié 22.
rațțg/c; razë 13.

raye g: razë 21.
ra#g; rază, râțjguri 6.
raçg dă/lêr, râțjguri 38[II].
ra^g dă fier, raze 11.
rd^gá; ránz 85[ü]. 91.
ráygá: raz 24.27.79.
rôÿgd 90[I].
[e] râtjgă 52[ü].
SFREDEL; SFREDELE 37.44.
SFREDEL 46.47[I]*. 
sfriçdël: sfrlçdiTë 51 [II], 
sfi-içdihsfi-lçdHël^.
sfri^dil dă fier, sfrkçdiTë 54.
sfrçdëlu [a.] dă vine 42.
SFREDER; SFREDERE49. 61. 62. 55[II]. 64. 
sfriÿdër, sfr iadele 39.
sfiiçdër: sfilqdëre 63*.
fier dă sădit la vițe 19.
fiiridță pintru pari 58.
[e]Jîtf 87.
par mâj mic 80[ IIJ *. 
rărWg; -biguri 47[H]*.
ruda [a.] dâ fer 70[II].
săâilă-, -dili 59.
sădilă dà facût gaguri; sădifie 57[II].
>câygâ; ¿cêz 67.
táW/«P«81[ll].
țăpi'iș: -piișă 33.
țgpuș: -ptișă 84[TI].
țăruș-, ~, țăriișă [pl.] 98. 
țăruș dă fier 60.
țîy; țfruri 48.
par da sădit la vină: pari, fier dă sădit la vine 18.
par, ra/pgă; raz 53[UJ*.
ra#g; razë, fier dă viñé: fieră 23.
o lâbă dă fier, o ggărâ dă fier 86[U]*.
?, #, oo 35*. 36*. 40[IT|. 43*. 45*. 50pi]*. 52P], 55[T], 

56*. 65. 66*. 89[II], 90[II]*. 92[II]*.
-4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 4L 68. 71. 72.

74.75. 82. 88. 93-97.99.100.

III. 35. cu arșovu [faci găuri],
36. să ¿ar cu socânu.
43. nu fâsëm butçârà, [îi batem] cu topâru.
45. cu Văsița dă la cosiță [fac găuri], Uăsiță bătrină.
47. [I] viña să sădșșcâ cu sfrçdëlu. [II]. ,j-ăzbig, par 

mai tare legat cu o verigă de fier deasupra.”
50. [II] cu o Mt5sye[fac găuri],
53. [II]. par mai tare.
56. batem cu cocânu.
63. soy cu arșay: -șyie ‘hîrlcț’ [fac găuri].
66. dapr înde [cu ce batem].
77. „Nu am rațjg, bat parii cu toporul.”
78. „De obicei bat parii cu toporul.”
80. [II] „Am bătut direct parii; dacă pămîntul e mai 

tare, se bagă la început un par mai mic.”
86. [II] /çstô dă lemn: [e] capră.
90. [II] „Parul de 1,20 m e bătut în pămînt, fără a se 

face o gaură înainte.”
92. [II] „Parul se bate sau se face gaură cu orice lemn 

sau fier.”

CARĂZESC (W. prez.l)
„je remets en état (les échalas) ”

[2152]

I. întrebare indirectă: Ce spui că faci cind, primăvara, 
cureți și ascuți din nou aracii, înainte de a-i băga 
iar în pămînt?

EL ascút 8. 10. 14. 15. 23*. 47pl]*. 53pi]. 57[II]*. 63*.
66. 79. 84[II], 87. 90[U]. 91.

ascut pâri 12. 33. 37. 38[I]. 43. 49. 52[I]. 55[I, II]. 60. 179
64. 65.76*. 78. 81 [H]. 90[I].

ascut pâri din noy 54*.
ascuțim [4] pâri 38[H]. 39. 45. 48. 59. 67. 73[H]*.

85[H].
ascuțim [4] pâri veki 80[II].
am ascuțit [perf. c. l]pări 46. 7O[I1].
prVôascût 24.
proascûi 2[II]. 6. 18.
proascüt dă^noy 21.
proascùt pâri 11*.
prioascut pâri 1[U]*.
bat pâri 35.42*. 58*.
bàcçm [4] pâri 98.
prăbât 36*.
prăbăt pâri 28.
cârăț 44.
îîprenoiim [4] 83 [11],
fj prănoișșcă [3] 40[II].
prănoțescpâri 86[I1].
prăgăâesc pâri 51 [II]*.
îiprăgăcesc să-ț îtjgrâp 50[II].
răpăr 13.
răpărăm [4] pâri 77.
rătârjg 69[11]*.
iț ascuțim [4] și tț proîntărim la loc 3[II]*. 
ascut șî-i probat 27.
ascut șî-i bat iar 34.
ascuțim [4]pâri,proascuțim [4] 19.
curăț, ascut 22.
? 47[1]. 52[U]*. 56*. 61*. 62. 89[U]. 92[U].
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 4L 68. 71. 72.

74. 75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

III. 1. [II] prioascuce.
11. proascùt pâri căz^bătrîn. proascûcë [3, 6].
23. ascuțim [4] /a priskië.
36. pâri stau și prăstă [âmâ-m^pămînt. primăvâra-i 

prăbât, îi rindui, îț îndirépt.
42. bat pâri la vine.
47. nu maț lucram cu pari.
51. [II] pintru viniță.
52. [U] nu-i scot.
54. „Nu se scot parii; care cad se ascut.”
56. „Punem via pe sîrmă, pe stâlpi de beton.”
57. [II] îi ascuț [2] dăputregâț.
58. baț pâri pină nu să lîăgă lôza. pâri nu să scot, 

mima [cei] câre să-mbiîrdă.
61. ..Parii nu se scot.”
63. ard.
69. [II] 7/ rătuțțg, dă^noy îl bag țar înântru.
73. [II] ,JMu scot parii toamna. Care se rupe și-i mai 

lung, z7 ascuțim iară."
76. ascut pâri dă vine.
78. ascut pâri să-ț bat aldă^ără.

DĂ ÎN COPT (ind. prez. 3)
„(Ies raisins) mûrissent”

[2153]

L întrebare indirectă: Ce zici că face via cind încep 
strugurii să se îndulcească?

n. SE COACE 1[U]-3[U]. 6. 10. 13. 14. 24. 28. 43. 
53[II]. 55[I]. 78*. 79. 81 [II]. 85pl]. 90[I]. 92[IT|.

s-o rik)pt [perf. c. 3] 15*.
ÎNCEPE SĂ SE COACĂ 8. 21. 40[II], 47[I], 48. 49.

51 [II]. 55[U]. 69[H].
o-nsëpùt [perf. c. 3] să să cpacă 70[II].
îns^pç să să cçacâ viiîa 73[II].



130 sa~ițpț~a cgăse vina 54.
sa^fypif^a cl-‘âse 38[I]. 
jâ-nc^pp^cpiice 56. 
DĂ ÎN COPT 44. 57[II]. 90[TI].
dă să cgcâ 89[II].
z dată pâ c^opt 66.
să prind-a c^âse 58*. 
prinde a să c^âsf 77*.
să pîrguie 34. 76.
să pîrguițșce 46*.
dcr nn^/nrgă 39. 65. 67.
dă-m^pirgă 84[II].
5Â popistrlțșce 23.
SE COC STRUGURII 33. 52[I]. 60.
să c^âse [6] struguri 11.
ÎNCEP [6] SĂ SE COACĂ 12. 98.
zig? să să cqcă struguri 83 [ 11 ].
isep struguri să să coacă 63.
sa^sșp [6] a cUâse27.
săpîrguiesc 5 2[ 11].
săpîrguiesc struguri 35.
să prind a pîrguii struguri 38[II].
să popistrase struguri 18.
să popistrțădă struguri 19.
să c^ase, £s [6] dat in pirgă 64.
să c^ase, dat îțj^copt, să pîrguiesc struguri 36.
isgpe să să coâcă, o^seput [perf.c.3] să să pirguțâscă

42.
dS-J7_ dfcțpr, sâ c^ase 22. 91*.
o dat [perf.c 3] îrj^cKopt, o dat îm^pirgîă 87.
sâ pirguț^șce, sa^sep [6] a CQâse
să pîrguie, să pîrguiesc struguri 45.
îi îm^pirg, să pîrguie 37.
o dat [perf. c 3] îm^pirgă, o dat îrj^copt 80[ 11 ].
.vă coc [6] struguri, dau îm^pirgă 61. 
z’sep [6] să să cpăcă struguri, day [6] im ^pîrgă 62.
să prind [6] a coase, să prind a pîrguii 86[II ].
să pîrguiesc struguri, or dat [perf. c. 6] îm^ptrgă 

50[iq.
să pîrgălesc [6], rița-y^copt 59.
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88.93-97. 99. 100.

DI. 15. âjgălbin&ce.
46. să pîrguigșce vina, prind a să pîrguii struguri.
58. la sfirșitu lu agust.
TI. struguri îș căpătă zahâru lor, prin~să să coacă.
78. să cyoc struguri.
91. struguri day i_cyopt.

STROPESC (zW. prez. 1)
„j’asperge”

[2156]

I. întrebare indirectă: Ca să nu intre mana în vie, ce-i 
faci?

STROPESC 1[HJ* 2[HJ* 3[H]+. 13. 14. 19.21*. 22.24,
28. 33. 37. 39. 44. 45. 47[I]. 50[iq*. 51 [II]*. 53[II]. 
57[II]*. 62. 90[I, H]-92[iq.

stropești [2] 56.
stropim [4] 15*. 48*. 52[H]. 67*. 83[H].
stropit [s.] 7O[I1].
șprițui 6*. 8. 11. 12*. 23. 34-36.40[II]. 42. 43*. 47(11].

49. 52[Q. 55[q. 58*. 61. 63. 64. 69[11]. 73[iq. 76- 
80[iq*. 81 [n], 84[iq. 87. 89[irj. 98.

șprițuiesc 18. 66.
să șprițuie [3] 27.
șprițulim [4] 46. 55[U]*. 
str^opisc, [kj șprițui 10.
o stropieșc [2], [k] o șprițui 86[ 11],
o stropim [4], o șprițul 59*.
stropim [4], șprițulim [4] 65.

șprițui, [k] stropesc 85[iq.
șprițui, stropiesc 38[q.
șprițui, stropiși [2] 38[11].
șprițui, stropim [4] 54.
trebe șprițuiită 60.
-4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74. 75. 82. 88. 93-97.99. 100.

m. l[iq. 3[II]. strop&ce [3, 6].
2. [II] str^opesc; -peșc; -peșce; -pim; -pip, [1].
6. șprițui; șprițuie; sprifuiim; -lip, [3].
8. șprițul; șprițuie; șprițulim; -țip, [3],
12. șprițuie [3,6], [k] șprițuiesc [6].
15. la noi nu stropim.
21. [D] „ șprițui se zice mai rar.”
43. o șprițuie gâmeni.
48. o stropim cu ^âmă borselâgă.
50[II]. 57[I1]. stropiâșce [3].
51. [11] o stropieșc să nu o acirjgă riiso boală.
55. [II] îi dăm cu piatră vinătă.
58. să duse gunoaie șî să fise foc șifum, primăvara.
59. șprițul; șprițul; șprițuie; șprițulim; -țiț; -iese [1,6]. 
Gl.făsem fum, să nu vină burâgă să stnse struguri.
80. pq șprițui [1,2]; șprițuiesc [6].

PIATRĂ VÎNĂTĂ
„sulfate de cuivre”

[2157]

I. întrebare indirectă: Cum ii zici la aceea pe care o 
topești în apă sa să stropești via?

n. PIATRĂ VÎNĂTĂ ipq-3[iq. 6. 8. 12. 14. 18. 19. 
21*-24. 27. 28. 34. 35*. 36*-40[Il]. 42.43*-45*. 46*. 
47[I, iq*. 48*-50[II]*-66*. 67. 70[iq. 73[II]. 
76-81 [II]*. 84[Il]-87. 89[II]. 90[iq. 92[1I], 98.

piatră vinătă 8. 33.
găfiță 91.
damă dă piatră vinătă 13.
damă dă vine 11.
piatră vinătă, [V] găfiță 83[II].
piatră vinătă, [B] gâliță 90[I].
? 10.15*. 69[iq.
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88. 93-97.99.100.

IIL 15. niscăr s^oluți, seva.
2\. să nu să mițâscă.
35. dă cupru.
36. 66. cu var.
43. var. mțâstăs [2].
44. cu damă dă var.
46.50[iq.81[iq.tfiw.
4?. [iq cu var.
48. piatră âcră.

VERMOREL,pl.
„pulverisateur”

[2158]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la acela cu care 
stropești via?

II. șprip șprițuri 3[iq. 6. 8. 11*. 12*. 18. 23. 27. 34*. 
35-37. 38[q. 39. 47[I, II]. 48. 50[n]-55[I, II]. 58. 61.
62. 65. 67. 69[iq. 76. 78-81 [II]. 84[lI]-87. 89[II]. 
90[iq. 92[H]. 98.

șpreț; șpri.ețurl 19.
Șpriț; șprițuri, șpriță [pL] 46.

șpriț; 14;
șpriț 56. 60.
șpriț dă víúé; șprițuri 15.45. 
șprid^dă vițe; șprițuri 42. 
șprițu [a.] <£z vițe; șprițuri 63.
șpriț d^dă vițe; șprițuri 1T. 
șprid^dă vilă; șprițuri 49.
șpriz^dă vițe 59. 
șpriț pintru vini; șprițuri 28.
șpriț dă șprițuiid^vijfl 43.
șprițu [a.] Jă stropit vițe 66.
șpriț dă stropid^viia 57[H]. 
pumpă; púmpe 1 [II], 
pumpă; púmpl 22.
oo, p^u/ómpo 15. 
p^ompă de stropit; p^ómpe 21.
[e] pVompă di șprițuiit 83[iq*.
stropitor; -tVăre 44.
stropitor 90p]. 
str^opitUori; -t^arie 33.
șpriț; șprițuri, pumpă; púmpe 2[Il],
șpriț; șprițuri, pUompă dă sti^opit; prompt 24.
șpriț, pumpă 40[U].
Șprițu [a.] dă viță; șprițuri, [R] vermorél; -r#Te 64. 
pumpă; púmpié, șpriț; șprițuri 73fll]. 
pumpă, șpriț; șprițuri 38[II].
p^ómpa, [*] șpriț dă stropit vina 91.
? 10.70[U].
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88.93-97.99. 100.

IIL 11. ¿ap cu un tîrn ‘țnătură’.
12. îl ține în șgÎe Uămu șî tot fise d-o miñíié ‘miner’.
34. „Se stropește cu damă bordelăză."
83. [II] [D] șpriț#.

CÎRNESC(ind prez. 1)
„J ’épampre ”

[2159]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci tind rupi vîrfurile 
viței ca să nu mai crească și să aibă rod mai bun?

IL cfrrierc 3[H]*. 8.11-14.18.19.21-24.27.28.35. 
o-ycîrn&c 43*.
răced 33*. 80[ll]*. 81 [H].
răc^d Y!-
răced 34. 36. 54.
rácéz/d 55^.
răcez 55[q. 63*. 
o răcedâm [4] 86[I1]. 
ródezám [4] 39.67.
răced virvu dă la vine 38[q.
răcezam [4] lăstări 38[H].
rekéd 52\f\. 90[II].
rekéd vița 92[EȚ|.
oreW89[iq. 
ore«qZ78*. 
o rekedam [4] 85[U]*.
rikiéd^S-
o tiioderlăd 26.
toâerad 46*. 47[D]*. 
tod&^Z52[U]*.
toâeram [4] 84[II]*.
rătuțțg6+. 10.70PI]*.
o rătuzim [4] 73[iq.
o tuzern [4] 61.
tU0g64.
o kontîad 87*.
sontam vița 60.
iscHopi^sc 15*.
scopim vița 90[I].
o tój 56.
[e] o tâl 49.



181[e] râie vîrvuriLi 40[II].
curm 2(11]*.
o cupiese 91*.
o oprim [4] 42*. 83[II]*.
abrupt [perf. c. 11 viru la viță l[iq.
rúpiém vîrvuriLi dă la vine 51 [11]*.
am rúpt-o [perf. c. 1 ] dă la vîrv 66.
o puțed 50[II J.
puțez 62. 65.
impuiem viña 48.
o copiléz 59*.
pi guiase 98.
copilit [s.] 44*.
o recéd, [*] retéz 77*.
o reced, o tái 53[11].
tutjg, racéz 47[q*.
o fnz [2], o rütúr/g 69[iq.
zú[ vița, rătwjg vița 79.
i-an^tâțât [perf. c. 1] virvu, am rácézát-o 58.
opuțej [2], [k] o racéj [2] 57[II].
-4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74. 75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

HI. 2. [IIJ curmi; curmă; curmam; -mâț; curmă [2-6].
3. [II] cirneșc; -neșce; -ñim; -niț; -ñésc [2-6].
6. rătăz; - tuzé; -tăcem; - tüzéf; -túrjg [2-6].
15. iscVoplgșc; -plgșce; -pim; -pip, -plgsc [2-6].
33. răced; -cătfă; râcetjam; -dăț; răcătfă [2-6].
42. s-o oprim, o rúpem cu mina.
43. o-țjeîrneșc [2], după careé, la noi nu s-o șcu^dă 

așă seva.
44. sá rápe virvurile la loză să putemisăscă struguri.
46. o todérám [4],
47. [I] túz; tuzé; tüzém; tüzéf. tutjg [2-6]. [II] todéráda 

[3]. șipuied [se zice].
51. [II] să nu să-nciijgă măi dápáréé, să roââscă.
52. [II] toderăfă [3].
59. copiléj; -lgzé; -lom; -Uf; -fiăză [2-6].
63. sâ răcâză vi ia.
70. [II] răh'mde [3].
73. [II] o rătuzim ca să mgărgăpucgrța-n struguri.
77. rătezlâm; -zaț, retgázá [4-6].
80. [II] răce^l/zăm [4] vița.
83. [II] oprim lăstari să nu mâț cri oscă.
84. [II] fiadér, -dérj; -deră [1-3].
85. [II] „cupilim, cînd rupem subsuorile.”
87. sondad; -tătjă; -dam; -taf; [3] [2-6].
91. o cupim [4],

VINAȚ, pi.
(Ies sens du mot vinaț)

[2160]

I. întrebare directă: Ai auzit de vorba vinaț? La ce 
spuneți vinaț?

n. # 1[H]-3[H]. 6. 8. 10-15. 18. 19. 21-24. 27. 28. 33- 
40[H], 42-67. 69[H]. 70[H]. 73[U], 76-81[U]. 83[II]- 
87. 89[II]-92[I, iq. 98.

-4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.
74. 75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

MUSTUITOR, pl.
„pilon de bois pour fouler Ies raisins ”

[2161]

L întrebare indirectă: Cum îi spui la lemnul acela cu 
citeva crăcane la un capăt, cu care zdrobești stru
gurii?

II. mai; măiurî 2[1I]*. 48. 81 [11]*.
mai;máié 55[11]. 84(11], 85(11].
«aj 22*.

maț dă Lemn 51 [II].
măieț; -igțâ 59.
bătători; -tQâre 53[II].
bqtqtări; -tQâre 54.
bâtătUori; -t^are 58.
bătător 62.
busum; busum! 1(11]*.
biisem; buseml 8.
bîlsgri; -igre 35.
clțiositUorl; ~ 23.
cucLălă; cLucâL 13*.
drugă; druz 3 [II]*.
mitcă 5. 21*.
sn'Jopityorf; -tifiârg 78*.
um^par cu crqs; pari 27.
HfoZ; HfcZw/ 83[iq*. 90[iq*.
roZ da struguri 34*.
spărgători 46.
oo, spărgători 44*. 
zdrobitor; -tgâre 50[ II]*. 
zdrobitorț; -tărie 93. 
zdrobitor dg struguri, rol 90[I].
oo, bit cu crăcâne, lătfOs [!] 36*. 
butucu [a.], mățu [a.] 86[D]*.
Lemn gros, mai 38[II].
mistăcâu; -cațe, zdtobitorî; -tare 18.
sul, [k] mai; măiurl 39*.
zdrobitorf, mai 15*.

?, oo 6*. 10*. 11*. 12*. 14*. 19. 24. 28*. 33. 37*. 38[IJ. 
40[II]*. 42. 43*. 45. 47(1, iq*. 49. 52[I, II]*. 55(1]. 
56*. 57[U]*. 60*. 61*. 63*. 64*. 65. 66*. 67*. 
69[II]*. 70[II]+. 73[H]*. 76*. 77*. 79. 80[II]*. 87[iq. 
89(11]*. 91*. 92[II].

— 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.
75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

HI. I. [II] cm um^ busum.
2. [11] „N-are crăcane.”
3. [II] “o drugă.
6. „rol, pentru zdrobit, casc, pentru strîns.”
10. cu ntâră ‘mașină de zdrobit’.
11. mima cu măr și na dă tocat struguri, rOl [se zice] 

la șâpotu velqu.
12. z7 dimis [2], îi zdrobeșc [în] ntară.
13. [R] mașină.
14. o mașină dă miesit ‘de zdrobit’.
15. seva zdrobitor} sau umynai.
21. „mărșină de zdrobit struguri. Poate înainte să fi 

fost o mitcă."
22. numa mai.
28.77. cm ntară dă măsinât struguri.
34. rol dă măsinât struguri.
36. la murâva [este].
37. cm măr șina.
39. [R] presă.
40. [II] igstă mașină.
43. presad cu presă, cu roii cu ginț.
44. 50[ 11]. ,JE cu manivelă.”
47. [II] avem mașină dă măsinât.
52. [I] cu ntăra.
56. n-am vast ‘n-am văzut*.
57. mima mașină dă zdrobit struguri, mpâră cu coș și 

cu riișce vâlțurl.
60. 66. 87. cu mășina.
61. igstă ntară dă mașină ^struguri.
63. igstă mașină dă zdrobi ̂ struguri.
64. cm ma/ășina dă zdrobit struguri.
67. la no} i&tă mășin și șăitqie, [R] preș [pl.].
69. [II] mima cu mășina.
70. [TI] a/n o morișcă de zdrobi ̂ struguri.
73. [II] avezn mașină di măsinât.
76. zdroblesc cu m^âra, cu mășina dă măsinât stru

guri.
13. ii snyopiesc [ind. prez. 1J.
80. [II] i-am zdrobit cu un par.

81. [H] ,.E rotund și cu găuri în care se puneau bețe.” 
83. [11] zji zdrobim în ¡toi.
86. [II] cu butucu, cu main.
89. [Il] „Zdrobesc cu rôlu."
90. [II] cm uip^fgl ăi rol.
91. în pisăzătare, mașină dă pisădat.

MUST ÎNĂSPRIT

„ moût qui commence à fermenter ”
[2162]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici mustului care, după 
cîteva zile de la zdrobirea strugurilor, începe să 
piște Ia limbă?

fl. râmpaș 1[II], 11. 13. 18*. 19. 21. 23. 24. 27. 33-35*. 
36-40(11]. 42.43*-47[I, II]*. 48-52[I, II]*-58*-60*. 61*. 
62*-67.76.79-81 [H], 83[D]-87.89[II]. 92[II]. 98.

rqmpă 'aș 77*.
rămpăș 8. 15. 22. 90[I].
râmpoș 10. 28.
râmpoș 78.
wusf 3[II], 6. 12*. 70[II]. 73[IIJ*.
must dûlsè 90(11].
must acru 14.
vin picurat 2[II].
must, [k] râmpaș 69(11].
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75.82. 88.91.93-97.99.100.

HI. 12. ce pișcură, [k] piscură dă Limbq.
18. ô^séput să piscùre.
35. mustv^o dat am^pișcurăt, dă în pișculăt.
43. ăla-i bun.
47. [Il] isgplé să pișklă.
52. [I] isgpe săpișcure.
58. cepiscură dă limbă.
60. pițigă, [o] pișcă [ind. prez. 3].
61. n-ar strică [să avem].
62. pițigă [ind. prez. 3].
73. [Il] o-nsépü^sà fiarbă și țicurâ ‘pișcă’ la Limbă.
77. „E acrișor puțin și începe să suie la cap.”

RÀVAC1
„premier moût ”

[2163]

I. întrebare indirectă: Cum numiți primul must, care se 
scurge cînd zdrobești strugurii în zdrobitor [mai 
ales la vinul alb)?

IL must 2[iq. 3[11]*. 6. 8. 10-12*. 13.15. 18.21-23. 27. 
28. 35-37. 38[q. 40[H]. 42. 44-46. 48-50[H]. 52(1, 
II]. 55[I]. 56. 60-63*. 64. 69(11]. 7O[IIJ. 76. 
78-8O[ll].

must dûlsë l[iq. 14. 24. 34. 38[iq. 39. 43. 47[I, II]. 
51 [iq. 53[iq-55[II], 57[II]. 66. 67. 77*. 81 [ÏÏ]. 
83pI]-87. 89[iq. 90[I], 92[iq. 98.

must dùlse 19. 73[II].
must dûlsë șî tûlbur 90[ll].
must adivărât 58. 
mâma vinului 59.
[e] lăcrima vinului 65. 
râmpaș 33.
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75.82. 88.91.93-97.99. 100.

HI. 3. [II] t^ot must.
12. ,ș-ămpq, cînd a trecut și depiscurât."
63. sâ presuigșce, la preș.
77. cum să-l numleșc ălcumvâ.



I«2 RÀVAC2
„ vin clair décanté ”

[2164]

l. Întrebare indirectă: Cum numi fi vinul limpede pe care 

l-ați tras de pe drojdie?

IL vin 1[H]. 3[II]. 8(11]. 10. 11. 13-15*. 18. 21,24. 27. 
34-36*. 39. 40.42*. 44.45.49. 50[TI]. 52[L II]. 55(1, 
II]. 56. 58. 59. 61-63*-66. 69[IT|. 73[II]. 78-80[IT]. 
84[H]. 87. 90[Il]. 91. 92[II].

vin curât 12*. 28. 33. 37. 38(1, H]. 47[I, H]*. 51(11]. 54. 
57(11]. 77. 81 [II]. 83[H]. 89[II]. 98.

vin allés 70[ 11 ].
viny^aldinții 2[ U].
vin al gâta, vin bun 43.
vin tras 46.
vin tras după dr^ójdé 85[U]*.
vin curăță/ din dr^ojde 86[11].
vin bun âț bé'-'úi 90[I].
vin abțuguiit 6.
vin dă suevos că 19*.
vin curât, vin tras 48.
vin tare, vin bun 53(11].
? 60*. 67*. 76*.
— 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88.93-97.99. 100.

m. 6. tosit sau pro tosit.

12. l-am trăsu-l.

15. c-acúma cum să-ț spunem.

19. vâscă ‘drojdie’.
36. lógor [e] drójda.

42. vznu-ji limpide.

47. [II] traz^dûpà drôjdë.

60. am tosit [vinul].
63. s-o limpez fit vinu.

67. l-am tras Hodâtâ după drôjdë.
76. must tăiat [?].

TAI (MUSTUL DULCE) (ind. prez. 1)
„je coupe le moût ”

[2165]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci tind torni must 

fiert peste must dulce ca să-l păstrezi dulce și să nu 
fiarbă?

IL z7 Voprîesc 87. 92[H]. 98.
Woprçsc 22.
zZ oprésc cu salițtn 53[II]*.
îl opreșc [2] 52[II]. 66*.
oprim [4] vinu 65*.
oprim [4] vznu din fiert 91.
z7 oprim [4] din fiërt 85 [II].
îl oprim [4] jă nu mâț fiarbă 7 3 [II] *.
l-am oprit [perf. c. 1,4] 60.
oprii 90(11].
(îZ) taț 28.76*.
[e]^47[I], 
taj cu sa ffin 27*.
fac must 18.62*. 79.
ZZ/âs [2] să filë dûlsë 43.
fazjvin dûlsë 38[1IJ*.
îl fas cu silițir 69 [II], 
ílfásém[2] must 55 [II]. 
făsem [4] vin dûlsë 51 [II]*. 
fásém [4] rămpQș 78*.
pun must 19.
pun sa/ăffin 77*.
pun sâlefin 35*.
pun săfițir 6.
pun rițină 3[Il]*.
puûë [3] zăîicin [3] 12.

púáé [3] pray dă dunf 49*.
oo, să púñé [3] săi fin 37*.
punem [4] săfiftn 46*.
punem [4] sîlfin 39.
punem [4] praf dă dunf 47[TI]*.
oo, punem [4] praf sălifin 54.
co, púñim [4] săli fin 36. 67*.
oo, am pus [perf. c. 1,4] sălicin 48.
oo, <jm pttf [perf. c. 1 ] salițirl 63*.
o pus [perf. c. 3] pray dă dunf 57[II]*.
oo, s-a pus [perf. c. 3] salițil 15.
oo, hdgă [3] serafín, [k] selețin 40[H]*.
00, băgă [3] sîTfil 80[II].
băgăm [4] pray dă dunf, sîlifirl 44.
oo, am băgât [perf. c. 1,4] sălifin 45.
fiărbțm [4] pă fltoc musiu 55 [I]*.
îrjcălzasc must 64[I I]*.
ZZpremeiieșc [2] 59*.
îl [în pă loc 50 [ II] *.
flosésc 8.
Hfozn 2[iq.
z^âr/iâ [3, 6] must prăstă vin 1'3.
mișstăc 23.
mițstâc 38[I].
îl oprim [4], pun salfină 42*.
l-oprim [4],yâg^?nz/5Z dúlsé 86[II].
ta[, îl oprésc 90[I].
tot vin opri/21.
z7 iăjezn [4], îl Voprim [4] 11*.
fac must, rup pucțrîa dă fierbere 81 [II],
să pune [3] salițtn, l-am oprit [perf. c. 4] dă fiert 58*.
oo, s-a pus [perf. c. 3] sal fin, oprésc dă fiert 34.
îlprenoiim [4], [k] îl oprim [4] 83 [II].
?, oo 1[I1], 10. 14. 24. 33. 52[I]. 56. 61*. 70[H]. 77. 

84[UJ. 89[11].
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88. 93-97.99.100.

IR 3. [II] rițină ‘salicil’.
11. îl tăiem sa să nu măi fiarbă.
27. ^z" cu rqkilé tărie say șpțrc.

'35. mustpră iărnă.
37. îlpăstrăz.
38. [II] baz d-alfiertprăstă fel.

40. [II] „Am văzut la Jamu Mare.”
42. say îl fțrbem.
46. rămine must.

47. [H] „N-am ficut”.
49. ;z fel stă,
50. pi] nu-l las să acrească.

51. [11] pun în dămigăna măre, púñém salițin șî-l 
astupăm.

53. [II] z7puñpră iărnă.
55. [II] șî rămine dúlsé.
57. [II] îmbină must cu vin.
58. l-am oprit dă fiert mintunăș atus.

59. vin dúlsé.
61. să rămină tăt must.

62. „Nu se face. Femeile îl bagă în cuptor”.
63. om^pakét la fi^sé litre.

64- fî-l golésc pastă al r^se, să nu mațfiârbă.
65. vin oprit.
66. púúé must fiert, să nu fiarbă.
67. băgăm tkun^fiér roșu i^țel.
73. [II] .11 oprim cu must fiert sau cu să îi firi”.
76. îl taț prím^fi¿rbere,jiié prin jridfară.

77. cu ăla rămine dúlsi.
78. púnim să rămină to4^dúlse

SE ÎMBĂLOȘEAZĂ {ind. prez. 3)
„ le vin devientfilcmt”

[2166]

I. întrebare indirectă: Ce zici că face vinul tind se face 

așa ca zeama de varză și curge greu?

H. să strică 13.47[II]. 56. 61. 84[II]. 86pi]. 98.
s-o stricat [perf. c. 3] 10.21*. 60.79. 

s-acri^șce 39.83[H1. 89[H]. 92[H],
să acr^șce 53[I1]. 63. 67. 
să-năcrJ^șce 27. 38[II].
să-năcrleșce 23.
să-năcrî^șăi 28. 
să-năcijașce 50[lI]*.
s-o-năcrit [perf. c. 3] 38[T|. 40[II]. 44*. 49*. 

vinu 11*.
să-ijgryâșă 22. 
să-țfgroșlâdă 78.
5-o-5gr^dr, [k] s-o-r/groșăt [perf. c. 3] 62.
sd fâse vin gros 2[H], 
curie griey 55[I]*. 

fâse floare 34. 
făseflyârieXl. 

îijtflor^șce 48*. 
îrpflorțșțe 65*.
făsescQărță 3[II],
făie scoarță desupra 1[II].
să tulbură 90[I],
să turbură 12.
îf tulbure 42*.
zz tîilburie 47[I],
să băloșîyșce .

fi^rbie 14.
«3,firbe (A.

[e] fierbe 46.
fierbe vinu 36. 
fiirbie ca moârța 51 [II]*. 

să fise vin turbat 8.
[e] o musefit 15.
să strică, să pîșcăv^șce 52[I1].

s-o stricat [perf. c. 3], s-o acrit [perf. c. 3] 66.
s-o stricat [perf. c. 3] vinu, s-o-rțgroșât [perf. c. 3] 

80[II].
5Â acroșce, să strică 54*.
să-năcrî^șce, să musigăi^șce 35. 
să-năcrîeșce, [*] să-mflyarîe, să-mbăl^oșă^ă 24.

[e] s-o acrit [perf. c. 3], s-o stricat [perf. c. 3], s-o oțătit 
[perf. c. 3] 59.

să-rjgroșâjă, să tulbură 81 [11]. 
să-Țfgroșâijă șî să- năcr^șce 43.
s-o-5grojâr, [k] s-o-nâcrir [perf. c. 3] 57[U]. 

mucQăre,făse flore 6.
să băloșă^ă, să-ijgrQșă 73[I1].
[e] fițrble, îițflyarîe, Vo prins [perf. c. 3]flyarîe 76. 

fierbe vinu, [k] să fise ^oțat 37.
fițrbe, îi tulbure 58*
zj gata, îi tiilbure 55[II].
s-o pășcăvit [perf. c. 3], s-o stricat 77+.

7 (oo, #) 18. 19. 33. 45. 52[I]*. 69[H]*. 70[H]. 85[II]*. 
90QI].

- 4. 7. 9. 16.17. 20. 25.26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.
75. 82. 88.93-97. 99.100.

IE. 11. pî la noi nu tnăi ărîe mă^u ‘puterea’ râ să 
bfgrydșă, că-l bîey.

21. vin stricat.

42. fermentează, lucră', să lăsă lagăr ‘drojdie’ [din 
vin].

44. vin acru.

48. îi acru, nu-ț măi bun.

49. s-o faciit ca Voțatu.

50. [11] s-o-năcrit [perf. c. 3] vinu.

51. [II] nu-l ttiii bun, o^seput [perf. c. 3] «£ brindu- 
lăscă.

52. [I] vinpișcăv, pîșcăviâlă ‘mucegai’.
54. să făie ca uțatu.
55. [I] cu drojde.
58. îț bolind, [k] ii acru.

65. .Alții zic îrpfloreșăe."

69[II] § âcru.
77. vin stricat, âla-ț.

85. [II] vin âcru, stricat.
91. s-o băloșit [perf. c. 3].



(Vinul are) SM AG
„ (le vin à) goût de renfermé ” 

[2169]

I. întrebare indirectă: Ce zid că are vinul, dacă 
butoaiele n-au fost curățate fi spălate bine?

H. șmag 46. 52(1]. 54. 55[T, II]. 57[II]*. 59. 
jmag 60. 63*.
[o] jmag 65*.
smag 19. 33. 34.56*. 64*.
jmac 40[H]*.
[a] smac 12*.
zmag!3.
[a] zmag 39*. 
xâmag 81 [II].
șmec 13.
șmâgâ 27.
[a] zmăgă 37*.
musegăț 6.
muségài l[HJ.
musigăi 11*.
musigăi 3(IQ. 21*. 23.28.
musezâlă 14.
să musugăîțșce 38(1].
s-o mységaîit [perf. c. 3] 80(11]*. 
mucurjâlă 22*.
să mucuréfce [ind. prez. 3] 2(11]. 
mucurițșce [ind. prez. 3] 90(11]*. 
pâșcătfâlă 87.
impâșcăviâlă 76*. 
pÿcavl&cê [3] 47(11]*. 
să-mpîșcăvlțșcț [3] 78*.
¡1 pișcâv 42*. 45*.
mirây 84(11]. 85(11].
mirés răy 43*.
mirydsă [ind. prez. 3] a putrigâi 18. 
acrfălă 91 [II], 
amârfălă [?] 89(11].
W<fe8*.
scoarță 15. 
îi vâsuiit 35*.
[e] să strică 47(1]. 
smag, miros, pîșcăviălă 51 [11]*. 
mucegâi, [o] ¿mag 61*.
muședal'pMofcăvitără, [a] șmag 44*. 
mucwjțșce [ind. prez. 3], căpă/ă mucegai 83(11]. 
mucorkțșce, are musțgăi 79.
pîșcăviălă, smag răy 48*. 
pîșcăvțâlă, mirés a ptșcăvă 77*.
pîșcăviălă, șmag pișcâv 67*. 
¡ipișcăv, [R] mucigai 62*.
pișcâv, [a] șmag dăpișcâv 52(11], 
mirVés, șmag 24*.
miHtôs, smag 86(11]. 
mirés, [a] smag năplâciit 49. 
m/Hfàs, mucegai, zmțag 90(1].
mirés a vas, mirés a pișcâv 58. 
mirés dă vas, șmag 50(11].
miréspișcâv, [o] șmag a pișcâv 53(11], 
acrgăZă, gust rău 66*.
H vâsuiit, H pișcăvit 36*.
? 10.38[II]*. 69(II]*. 70(11]*. 92(11]. 98*.
-4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75. 82.88.93-97.99.100.

III. 8. 4 ca o c^âjă prtsăpră vas.
W.omuséftitvâsu.
12. àrlé vinu un smac, o putüàriè.
21. o mucurit 's-a mucegăit*
22. [•] mûcur. vinu o mucurit [perf. c. 3].
24. șmag = gust răy.
35. smâgâ = pucțre: n-âre niso smâgâ.
36. „ii vâsuiit, are miros de vas”.
37. irpflUâre dàléc 'imediat*.
38. [II] vin musigăiit.

39. ..Trebuie să țimporeșc vasul (butoiul) înainte de a 
pune vinul, pun țimpor = feșcilă aprisa."

40. [II] áre smac, o impăjănit.
A2. mirQăsă a pișcâv.
43 să strică, áre mirés rây, pùcê.
44. mușejăl = muségái.
45. „o pișcăvit búrlu; o îmăjăiiit se zice despre pită.’*
47. (Il] mirçâsà a pișcâv, pùcê a pișcâv.
48. Mopișcăvit [perf. c. 3].
51.[ü]pí¿cdv  = stricát, upflorit, muségàiit.
56. mirçâsà, pâte.
57. [II] àrlê șmag, gust răy.
61. áre vinu șmag
62. áre mirés rău.
63. áre șmag dă vas, n-o foz^grijid^vásu.
64. áre smag, mirés grey.
65. vas cu supérs.
66. áre gust răy dă după vas.
67. Mo rămăs [butoaiele] pișcăve, [cu ] Vom^mirés dă 

pîșcăviălă
69. [II] iț vinu stricát.
70. [11] să strică.
76. ărț impâșcăviâlă, îipâșcăvit.
77. căpătă opîșcăvțâlă, mirés dăpitâ-nflorită.
78. ârț miraos.
80. [II] ărț flyirië-n țel.
90. [II] mucurițșce t^ot.
98. căpătă gust a mucigățit.

(Vin) PELIN
„ (vin) aromatisé à l’absinthe ’’

[2170]

I. întrebare indirectă: Cum spuneți vinului în care 
puneți niște buruieni și e amărui la gust?

EL pelin 23.46. 59*. 
pelin 6. 76.
°o, [e] pe/zn 40(11], 61*. 63*.
piei in 33.
piëtin 38(1]. 55[I],
vin pelin 21(11]*. 85[II]. 90[IJ.
vin pelin 79.
vin amăr 8. 37. 38[I1]*. 51 [11]*. 52(1].
[e] vin amăr 81 [H], 84[H].
», vin amâr 35.
» 1[II]. 2[I1]*. 3(11]. 10-14*. 15. 18. 19. 22. 24*. 27. 28.

34. 36. 39. 42*-44*. 45. 47(1, II]-50[II]. 52[H]-54*. 
55[II]. 56-58. 60. 62. 64-67*. 69(11]. 70(11]. 73(11], 77. 
78.80(11]. 83(11]. 86(11], 87. 89(11]. 90[II]-92[II]. 98.

- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.
75. 82. 88. 93-97. 99.100.

H. 2. [H]. amăr la gust.
14. tâmm^arâ. pùnëm o buțede.
2\.pelimță [planta care se pune în vin].
24. la noi nu să fâse.
38. [II] pun [2] pelin.
42. ii amăr.
44. friin<jă dă nuc pùnëm. [o] ca piëlinu viti-amâr.
51. [II] pelin, buițde [planta care se pune în el],
54. ¡I amâr ca peiinu.
59. l-am pelinizăt.
61. am ayuzit [de] pelin.
63. pelin, din regăt.
67. ,.jimbru punem; căpătă amirós mal bun. [D] pelin 

nu prea punem.”

CENUȘA VINULUI
,, résidu déposé à l’intérieur des tonneaux à 

vin ”
[2174]

L întrebare indirectă: Cum zici la aceea care se așază 
pe pereții butoiului în care ții vinul?

IL piatră 34*. 37*. 52(11]*. 67*. 70[TI]. 80(11]*. 91. 
piatră dă vin 18. 23. 36. 65.
piâtră dă vas 56.
plătră de vin 61.

pțătră dă vin 86(11]. ] 33
sc^ârță 49.
.«•Mâr/d 15*.
scdârță 83(11]*.
scMâr/ă dă musigăi 11.
mu-s'egăji 24.
musțgăi 1 [II].
muiigăi 3[II],
muiedălă 43*.
musigăiâlă 38(11]*.
pîșcăviălă 47(11]*. 51(11]*. 52(1]. 54*. 57(11]*. 
pîșcăviălă 85[H].
flSțâre 2[iq.

21*.
flQre dă vin 98[*].
c/iir28.
W 1'3.
kimțșa vinului 64. 
mfzgă 73(11]*. 81(11]*.
mud?are pră vas 42*.
mușkî 14*.
mușfic dă vin 55(1]*.
pint)ă 8.
spionă 12.
[e] senitșă 33.
[e] zămâlț dă vin 59.
zgură 66*.
drojde dă vin 48.
drojdili (pla.]'63.
drojâe, pîșcăviălă 46.
ără/ăe47[I]. 79. 84(11]. 90(1],
[e] drojâe 45. 
dMrojde 76. 87.
Zogor6. 19.
l^ogor 27.
lVdgăr 39*.
[e] lăgăr 44*.
plătră dă butoi, [k] plătră dă vas 62. 
scoarță, plătră dă pră vin 35.
pîșcăviălă șîdt^ăjâile 78.
țimpur, [k] pîșcăvțâlă, cenușa [a.] aja 77*.
[e] o mQăzgă, dr^ojde 92(11],
?, # 10. 22. 38(1]. 40(11]. 44*. 50(11]. 53(11], 55(11]*. 58.

60. 69[I1]. 89(11]. 90[U]. 98.
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74.

75. 82. 88. 93-97. 99. 100.

III. 14. prinde mușkl.
18. iar scVărțq, c-ăltq se.
21. tot un fiți de fluârie. o speT cu o rfză.
34. „lăgăr e drojdia dc jos.”
37. Vo prîz^vâsu plătră.
38. [II]. să musigăiăză vâra.
39. IVogăru ăla.
42. o prîs vâsu mucQare, ca um^fițl dă smîntină; vine 

fimporit.
43. „ca kimfâșa, dacă-i vinul gros, ca smîntîna.”
44. nu-( curățit.
47. [II]. cum l-am golit, dăloc îl spăl.
51. [11] ca musegâlu.
52. [II] la vinu bun să fâse.
54. ca sinușa, să prinde dă doz.
55. [I] mușficu [a.] dă la vin. [11] drojâe dă vin (e cea] 

dă pă fund.
57. [II] dăca nu-l spîet[se face].
66. ca o zgură să fâse.
67. dăm ^piatra vinătă [se face], cum șprițuim.
13. [II] nt^ct mtzgă.
77. „ca o pîșcăvțâlă. Butoiul trebuie spălat cu apă 

fiartă și cu sodă."
80. [II] să fâse ca o piatră.
81. [O] rfotmfcgă.
83. [II] să fâse ca o sc^ârță [care trebuie] cwă/dtă 

tădâ^una.



84 zAcătoare, pl.
„cot/ve”
[2175]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici vasului mai mare de 
lemn, larg la gură, în care pui strugurii cînd îi culegi?

II. CADĂ; CĂZI 1 [II]- 6. 8. 14. 18. 19. 24. 27. 28. 33- 
36+-38[II]. 39. 40(11]. 42. 43*. 44*. 45. 47(1, II]. 48. 
50(11]. 52[I, IT|+. 53(11]. 57(11]. 62. 64. 66. 69[IIJ. 76.
78. 79. 83(11]. 85[H]-87. 90[I]. 92[H], 

cadă; caț/, cade 65*. 
bădăne; -dan 55[I], 59. 67*. 
bqdâne; -dan 84[II]. 
bădăne; -danii 49*. 55 [II]. 
bră/adinâ: -din 22.
coșără; -șart 63*.
coș'âră; -ș’erl 56. 
c^oșără; -șîarl 98.
biescă; blesld 51 [Il]+.
vas; vâsurî 2(11]. 3pi]. 
cadă; cătf, căduță; ~ 13. 
câdă; dăd, bqdâne; -dăn 54*. 
câdă; caz, bădăne; -danii 58*.
cadă, bădăne 60*.
cadă; clăif, subar; -biqră 38(1].
câdă; cătf, strțaz; strțâzurl, brădănițâ; ~ 11*.
câdă dă cărat struguri, șofeț 77*. 
bădăne; -danii, coșără; -șart 61*. 
szrjaz; strțâzuri, putină; puțin, fiisiie 21*.
vas; vâsă, strțaz; striâzurl 15.
l^otfios; -ftasă, ștendără; ștendăre 23*. 
subar; -biqre, [V] beșcă; beșc 46.
buz^oj, vas 80[II]+.
?, oo io*. 12*. 70(nj*. 73[IIJ*. 81[HJ*. 89[IT|*. 90[U]. 

91*.
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IU 10. „Strugurii sc adună în lâf cu c^otăriță; -riț.”
11. „brădănițâ c mai mică. ”
12. „la Poc [afară, în vie] adună strugurii în c~otăriț; - 

riță, îi aduce cu carul și îi dă prin moară; [D] în cadă 
sc țin prunele, nu strugurii”.

15. .strțâzu e mai mare și mai larg la fiind”.
21. „strțaz de 400-500 1, putină, 180-200 \,fusi{e, 200- 

3001”.
23. „în ștendără se zdrobesc strugurii”.
36. „După ce se zdrobesc strugurii cu mașina, cur în 

cadă”.
43. „câda e în cosițe. Fiecare adună strugurii în vadra 

și îi pune în lătf și cotări]”.
44. „Se adună îj^cotăriță. Fără presă iese vinul znaf 

pice șî maț curăț”.
49. „bădăne de 500-1000 1; s-o pus [mai demult] 

îy^cotăriț”.
51. pi] „biescă e indiferent de mărime, dacă n-are 

mănt'iș”.
52. [II] șofeț ‘ciubăr’.
54. „o bqdâne are peste 700 1, pentru prune, pentru 

struguri”.
56. „coș’erî depâțe, și de 500 1; s-au dus paie cu ele”.
58. „o bădăne are 20 dă acqțe, un acâq are 50 1, două 

ucqie fac un hector".
60. „o bădăne are 800-9001”.
61. „o bădăne are 10 hectorî, o coșără, pă jumătăke, 

[k] pă jumătâce".
63. coșără di yiolfi.e, d-ăpi. la zdrobit [se pun în] câdă; 

căț.
65. n-âre ^urekl.
67. „Vinul se ducea cufirtățu, [R] cu vedrizămălțuțice'.
70. [II] îij ^cotăriță [se culeg],
73. [II] fz/_cVozăn7ă; -rif.
77. „Strugurii se culeg în v^dre, se pun în șofeț; șofețu-l 

duc doi oameni pînă la căruță

80. [II] sz but^âț, șî vas [se zice].
81. [II] îij^c^otăriță [îi culeg].
89. [II] ¿n cuotărifă [se culeg].
91. cufqzim în cotăriță; -riț.

CIUBĂR, pl.
„baquet”

[2176]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici vasului făcut din 
doage de lemn, cu două toarte?

H. subar; -b^re 39*. 42*. 44*. 45*. 49. 51[H]. 52[II]*. 
55P, nj. 63.

subar; -biqre 59. 
subîar; -biqrie 98.
subar; -b^rîe 47P, II]. 53(11]. 
subîar, -biqrie 79.
subar; -b&rîe 50(11]. 57[U]*.
subăr; -b<¿re 64. 
subar; -bqre 3 [ TI ]. 
subăr; -bere 1[H]. 
cubar; -bfre 56.
subăr; -biqră 37. 38[I, II]. 58*. 69(11]. 
subar; -biqră 6.
subar; -bieră 8. 18. 19.24.33. 
subîar; -biqră 7O[I1].
subar; -biără 67. 
stdtar; -beră 12. 
subăr; -bqră 22. 
subar; -bară 11. 
subar 46. 48.60.62.
subar, cubar 65.
șofeț;,-fițe 17. 84[II]. 
¿q/ez; 73[H]+. 86pi].

-^e 87. 
ș^ofeț; -fețe 21. 
șvofiq; -figuri 23. 
șaf, șăfurî 83PI]. 90[I, II]*. 91. 
șăflu 89[JLL]. 
șăfru 92[H]. 
vas; vâsurî 2[II]+. 
vas; văsă 85[II]. 
vas dă düoz; văsă 15. 
sobîmăc; -năse 16. 
s^obîmăc; -năse 28. 
șt^ndăr; ștendăre 13. 
șcendără; șcăndărt 35*. 
oo, bădăniiță 61. 
fărtăp, -țâțe 14.
5^?ñé; speá 52[I]+. 
subîăr; -bi^rîe, șofiăț; -ji^țe 78*. 
subîar; -blțră, șofeț; -f^ie 80[IT]*. 
subar; -bi^ră, șofăp, 40[II]+. 
subar; -b^ră, șofăț; -fâe 34*. 
foféi; -filé, [a] subar; -bițră 36*. 
șufiăi; -flițe, subar; -bi^re 54*. 
fqf, șăfiiri, subîar; -bi^ră, șofăț 81 [II]. 
câdă mică, [o] [k] subar; -biqre 43. 
?, oo 10.27. 66.
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IIL2.[U]Hfoivas.
34. ,^ofețu e mai mic.”
35. rfcândăra are VuréU."
S6. ,^ofățu are 101.”
39.42. „E cu «uz-éA/.”
40. [II] ,^șofățu e mai mic ca subaru."
44. îi]^cotăriț [pl.], î^spărgăt^ărl [punem strugurii].
45. cu ^uréld, nu [se zice] cu t^rce.
52. Pl ,piicină; púciií se poartă în spate, legată cu 

curele, la cules.” pi] ,/unárí; -tărie, șofăț [alte vase 
de lemn]; subaru are 15-20 1; cu fiirtăriu dus măstu, 
ițea o spqăe ‘baniță’; iq/eju are 1001.”

54. yfufiéi, subar e același lucru.”

57. [II] kihlă; kihlié, polovică; -vis [vase din lemn, 
pentru măsurat] cu mînărie, [făcute] dă pintăru 
[a.]”

58. ,^af, șăfurî, [ciubăr] pentru spălat kimâșîli; câdă dă 
curéki.”

73. [U] ,^ofețu are vreo 10-12 1. bucig; -cize ‘butoi'cu 
două toarte, astupat deasupra, cu o gaură prin care 
curge țuica’.”

78. „ cu șofiețu aduc femeile, pe cap; apă; șaf se zice la 
Visag.”

80. [II] „șofețu e mai mic.”
90. [I] ,^afii e mai drept la pereți.”

DEJÂ,pl.
„ baquet large et bas dans lequel s'écoule le vin 

soutiré ”
[2177]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici vasului de lemn în 
care dai drumul vinului să curgă cînd îl pritocești?

H. subar 37.48.50[II]*. 51 [II]. 55(11]. 59.90[I]. 
subar, -blqră 58*.
cubàr; -bére 56.
subăr măț larg; subîçrâ 24.
subărâș; -râșă 47[1], 
suberél; -rçTë 64*.
vas; vâsă 1[II]. 12*. 36.55[I]. 60*. 80[IT|*.
vas; vâsq. 84[II].
câdă; căf 10.39*. 62.
câdiifă; -dăț 8.
câdă, cădâfă 42*.
iQ^éz; -fiçié 38[I].
șofeț 17.
șofip; -fițe 18.
șUofiy; -fiVuA 23.
șofiu dă fentn; șofițe 11.
șcândără; șcendărl 35.
ștșndăr; ștendăre 13. 
ștqndălă; șt^ndăTe 28.
butoi; -tQâțâ2i.
[e] butyôi 69(11]. 76*.
butUăn 73(11]*.
bădănăță; ~ 6\.
bucă; buț 78. 
bărie; buri 85(11].
cântă; cănț 22.
cart; carturi 47(11].
fusițe; -siț 19.
tryoc; tryâcurl 91.
tru^ăcă; tr^os 79.
oo, [R] vană; vane 54.
zubăn; -bénë 2(11].
subăr, -bi^ră, căldăre măre 6*.
subar, câdă 49*.
subar, firtâț; -țâță 67*.
vas; vasd, subăr 63*.
vas; văsă, ș^ofăț; -fçië 27.
vas, buri 34. 
șofiâl, burië 81 [II].

e acoy; acyăve, burip; -riîe 15.
acôv; aepâve, vas îipfundât; vâsà-ipfundâcë 3[I1]. 
firtăi, -țâțe, câdă scîirtă, ș^ofip 14.
oo, lățtăr, firtâț 65.
?, oo 33*. 38(11]. 40(11]. 43*. 44. 45*. 46. 52(1, II]. 

53pr]. 57pIJ. 66*. 70(11]*. 83(11]. 86(11]*. 87. 
89(11]*. 90(11]. 92(11]. 98*.
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HI. 6. tot î^subăr sau ÎȚ) ^căldare măre dă aramă.
12. „Nu are mânu; ‘mînere’ vâsu în care pritocesc 

vinul.”
33. într-un^vălițig mărie dă tablă.



18534. zn alt vas, in alt buri.
39. tantán așa-ț [ca în figura 49 din Chestionar],
42. tot cadă, fără urékí.
43. im_vâdră [curge].
45. în căldare dă aramă.
49. subar, cu urékí, câdă,fară urékí.
50. [II] tot subar.
58. ala-i subar, dă lemn táre; vinu nu-l puñ în brad, că 

să strică.
60. ițj^găfâtă, [k] zn vâdră [sau] zzi alt vas.
63. zçi^vddné, în ah vas.
64. lucrăm cu vçdre zămălțuiică.
66. l-ai stors dă la șăltay cu tolsçriu ‘cu pîlnia’.
67. „cură úp^firtáié de 151.”
70. [11] „îl turnăm în vădră."
73. [II] îzi áltu butrón.
76. vas d-o sută, dă dydyă súce dă Titríé.
77. șofel, iătă-l molarii acolo [arată figura 49 din 

CAesZzozzarJ.
80. [II] „Sau în oale smălțuite.”
89[iq. 92[II]. „în vâdră."
98. pVoț să-l trai Horise vas.

CEP’,pl.
„fausset”

[2179]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la bucata de lemn cu 
care astupi gaura de jos a butoiului?

H. sép; iepuri 13-15. 22. 23. 28. 33. 43. 46. 49-51 [11]*. 
53[iq. 57[iq*. 60. 61. 66. 73[HJ. 79. 83[U]. 89[H]. 
90|T, H].

sé/up; sé/apurî 91.
săp; sâpurl 98.
sep; sepurî 42. 67.
sep; sépuri 34. 36. 39. 40[H]. 45. 52[H]. 55[ï, H]. 58.

63. 64.69[U]. 7O[I1J. 77.
sep; sçpurî 35.
sçp; sçpurî 27.
sep; sçpe, [k] sépuri 59.
sép; sépuri, [*] sçpe [pl.] 37.
sép; sept, [k] sépuri 65.
slçp 5
cep; cépuri 56.
DOP; DOPURI 1 [11]. 24.47[I]. 85[II]. 86[lfl.
J^op de tèmn; dHâpurî 2[H]. 
vrazi; vràùë 8.
vrazi; vrùzz/ 12. 
íóííáy; -Zg/é 84 [TI].
¿ájzláy; -tqié 76. 
ștop; ștăpuri 47 [ II ].
sép; iepuri, dUop; dUâpurî 80[IT]. 92 [11].
sép; iepuri, dop; dopuri, vrem; vrânuri 6. 
sép; iepuri, șăitlây; -tlqlé 78.
sep, iépuri, dop; dopuri 54. 
sep; iépuri, cPhp; cfilopurî 38[I]. 
sqp; sqpurî, [R] dop; dopuri 19.
cep, [k] sép dă vas; sépuri, [R] dop 62.
dop; dopuri, sep; sépuri 52[I].
dop; dâpqrî, sép; sépuri 3 8[ II ].
dop; dopuri, șăltîay; -tlqlé 8I[II]. 
dVop; dVópurl, sép; sépuri 10. 11. 
dVop; cfllâpie, vran; vrânuri 21. 
d^op, [a] sép 44.
dHop, [k] vran; vràùë 3[IlJ.
dlfop dă Fémn; dUópurí, sép; sepurî 18.
ștop; ștăpuri, vran; vrânuri 48.
?87.
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75. 82. 88.93-97.99. 100.

IC. 51. [ H] dă pilită, dopuri.

57. [II] sept; al mărie [este cel] dă sus; iepu al mic 
[este cel] dă ¿os.

CEP’.pl.
„ bonde (bouchon) ”

[2180]

l. întrebare indirectă: Dar la acela de la vrană, cum îi 
zici?

IL sép; iepuri 10*. 13. 15. 22. 23. 28. 33. 37. 43. 46. 
49-51[DJ. 53[iq. 57[H]. 61. 65. 66. 69[H]. 73[ü].
78. 79. 83[II]. 89[I1]. 90[iq.

sqp; sqpurî 19.
sep; iepuri 18.42. 67.
sep; sepurî 34. 36. 39. 40fII]. 45. 52[IT]. 54. 55[I, II], 

58*. 63. 69[U]. 7O[I1],
sep; sçpurl 35.
sgp; sçpurî 21.
cep; cépurf 56*.
DOP; DOPURI 1 [11]*. 24.47[1]. 81 [II]. 84[1I]-86[II]. 
vran; vrânuri 2[I1]. 6. 14*.
vran; vrane 3[1I]. 8.
vran; vremi 12. 
>â(Za{/; -tqié 90[I]. 
șăyîăy; -tkq[ë 91. 
șqltîay; -tîqiê 87.
șăltay 11*.
[e] slăvină; -vin 59.
slăvină 60. 62. 
ștop; ștăpuri 47[U]*.
surcă; iu fi 98.
sép; iepuri, dVop; dVôpurî 80[H]. 
sep; sépuri, dVop; dHopurî 38[I].
dop; dôpuri, sep; iépuri 52[q.. 
dop; déport, iëp; iepuri 38[II]. 
dfhp; d1-ăpurî, iëp; iepuri 11.
dVop, vran; vrânuri 21.
dfhp, [o] sép 44. 
vran; vrânuri, sép; sepurî 76.
slăvină; -vin, [k] sep; sépuri 64*. 
ștop; ștăpuri, vran; vrânurî 48.
?92[U].
- 4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74. 

75. 82. 88. 93-97.99. 100.

m. 1. [II] fih^ tflhp.
10. z^oz sep.
14. „vran, deasupra, pe butoi.”
47. [TI] tot ștop.
56. tot cep.
53. șî [cel] (S^zos.
64. totsep.
77. săltau sau sep, ca să nu cură."

IV. Vezi răspunsurile la întrebarea precedentă.

CANEA, pl.
„robinet”

[2181]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la aceea de lemn pe 
care o pui în gaura de jos a butoiului să curgă vinul 
prin ea?

II s/ovmâ; -vizi 1[II]-3[II]. 6. 8. 10. 11. 13. 19. 22. 24.
35. 36*. 37. 39. 40[II]. 42-47[I» U]+. 48. 50[U]. 
52[I]. 55[II]. 64. 65. 86[H].

slăvină; -vini 56.
slăvinq; -vin 12. 51 [II].
slqvină; -vin 28. 53[I1].
slqvină; -vin 15.
slqvinQ; -vin 52[II].

slăvină; slă/aviii 21. 
slăvină; -vine 49. 55[1]. 57[11]. 
slăvină; -vine 69[II]. 
slqvinq; -vine 54. 
slăvină; -vine, -vin 63. 
slăvină 14. 60-62. 66. 
slîăvină 5.
șăltay; -tqle 58. 90[I]. 
șăitay; -taie 33.

-t^e 34*. 
șăitîay; - tqie 85 [II]. 
Wz/aj/;-il4ie81[II]. 
^zÎaJz;-Z^e83[Il]. 
^¿iz/ăy; -tq?e 92[1I], 
șgltîaii; -tîgielS. 79. 87. 91. 
^£Zai/;-Z«e84[H], 90[II]. 
ȘQLtîoy; -tîgie 70[IIJ. 
șăitay; -tacuri 21. 
șăitîây; -tîqyurl 89[11]. 
șăitay 77. 
șâjtiăy 16. 
slăvis; -visuri 23. 
cănâtă; -naț 59. 
slăvină; -vin, șăltay; -tqye 38[I, II]. 
slăvină; -vin, șăltay; -tayurl 18. 
slăvină; -vine, [V] șăltay; -tqSe 73[H]. 
șăitlăy; - tqe, slăvină; -vin 98. 
șîăltîay; -tîqe, slăvină; -vine 80[ll]. 
șăltay, [R] slqvină 61*.
- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.

74.75. 82. 88. 93-97.99.100.

DI. 34. „în alte părți se zice slăvină."
36. curie vinu [prin ea].
47. [II] sus cu șăitaHu.
61. âlțî spun slăvină; acuma spune șî slqvină.

GRIPCĂ,pl.
„racloir”

[2182]

I. întrebare indirectă: Cum numiți unealta cu care 
curăfifi doagele vechi?

n. RÂZĂTOARE; -TORI12.18.19.76.78.85[H]. 
rădăt^âre; -tHorî 13. 
rătjîtyâre; -târî 47[I1]. 
ră^ît-dre; -tl-lorî 55[II]. 
răzătydre; ~ 91.
[e] raz/^afilare 92[H]. 
răzulfilorî; -tqdrie 70[II]. 
MEZDREALĂ; -DRELE 23.24.38[U]. 42.45*. 62. 
mîezdrlălă; -dryâfle 57[II], 
mezdrlâlă; -j/zdreli 65.
MEZDREALĂ 36. 46*. 5101]*. 58*. 63*. 77*. 81[II]. 

90[I].
[e] mezdrlâlă stnmbâ 37. 
ceslă; cesle 3[IT|. 11. 
cqslă; cqsÎe 21. 
ceslă 14*. 79*.
curățătqâre 86[II]+. 
rășketă; -keț 2[II]. 
cuțîtQâie; ~ 56. 
spălăfiiire; -torl 59. 
LINGURĂ; LINGURI 6. 39. 87. 
?, oo îpi]*. 8*. 10*. 15. 22*. 27*. 28. 33. 34*. 37*. 38[T|.

40[IT|*. 43. 44*. 47[T|. 48*. 49*. 50[IIJ. 52[I, II]*. 
53[iq. 54*. 55[I]. 60*. 61. 64*. 66*. 67*. 69[II]*. 
73[iq*. 80[iq. 83[iq. 84[iq. 89[iq. 90[iq. 98.

- 4. 5. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72.
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III. 1. [II] „Se curăță cu dr^od sau cu /azj;. Se bagă 
înăuntru și clâturî ‘datini’.”

8-



186 10. „Se bagă un lanț pe vran și apă caldă, apoi se mișcă
butoiul."

14. cu cesla âja le râde.
22. cu cuțitu sau cu lingura.
27. cu um pT^c [sau] c-o lirjgură.
34. „Se bagă un lanț cu sodor ‘sodă’ și se spală cu apă."
35. la subărârl [se spală].
40. [II] n-am văfi'it.
44. cu âpă fiartă șî clotorim vâsu.
45. cm mezdrjâlă să curăță.
46. cu mezdriâlă, cu lanț, șorofurl șî âpă.
48. cm pierie dă tătar, cu lan fu cu verii.
49. cu lânfu.
51. [11] la mâjstor [se curăța] cu gilayu. lie spălam cu âpă 

câldă, cu sopun, cu s^odă și teșiie și Te fimporim.
52. [II] cu lanț.
54. cu Tițjgura cu câre mîțjcam.
58. oo, /e dom /a dogari.
60. le spălam cu balâstru, cu năsip.
63. vin dogari, au mezdriâlă.
64. „cm perie dă tătar, de sorg din care se fac și mături 

de casă.”
66. 67. /e spălam.
69. [II] „Se bagă un lanț și se învîrte butoiul pînă se 

curăță.”
73. [II] „Băgăm un lanț și învîrtim butoiul.”
77. âța te curăță ăj dă la vidra ‘Vidra’, cubărâri d- 

acolo, șoferi [< șofel 'hîrdău, ciubăr’], t-o puțulujit 
cu mezdrpâla.

79. cu perie dă sirmă, cu lanț.
86. [II] o ggâră dă fler.

LIN, pl.
„table du pressoir” 

[2184]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți aceluia larg, de 
lemn, prin care se scurge mustul din zdrobitor 
(teasc) in dejă (ciubăr)?

II. gârdu [a.] di la ¿ase, garduri 23. 
gard dă șăjtatf, garduri 54*. 
md/zinn bascului 13.
mărzina șăitâ^uluj 5 5[II]- 
ss,Jundu lu casc 36*.
\t\Jundu [a.] 47[11].
scâmnu preșului 37.
mâsa căsculuj 6*.
masă la șăjtau; nfesă 5 2 [II].
oo, coș'u preșului 56.
gura preșului 58.
oo, gura [a.] dă la preș 67.
gură 49*. 
drfsra; ~ 35. 
sită', stce 2[II].
vălav; -lâje 50 [ 11 ]. 
vălay, -Ipje 61*.
[e]vă^y53[U].
[e] vălîaii-, -Ipje 3 8[ I].
vg/Îay; -Iqie 79.
brădoâie; ~ 1 [IL].
burtă; buri 85[II].
căduță; -duț 12*.
șcendără; șcendărie 18. 
tpolsșrÎ; -ferie 76. 
tols^rf; -ferie 11.
tyors^rb, -sgrle 91.
șofej, subar 86[H]. 
fusiîș, [k] lădvos', -vpâsă 19.
?, oo 3[TT]. 5. 8*. 10. 11*. 14*. 15*. 21. 22. 24*. 27*. 28.

33. 34. 38[II]*. 40[H]. 42*. 43. 44*. 45. 46*. 47[I]. 
48*. 51[IT]*. 52[I], 55[IJ. 57[H]. 59*. 60*. 62. 63*. 

64*-66. 69[II]*. 70[H]. 73[IT|*. 78*. 80[U]*. 81[H]*. 
83[H]*. 84[H]*. 87. 89[H]. 90[I, H]*. 92[H]. 98.

-4. 7. 9. 16.’ 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68. 71. 72. 74. 
75. 82. 88. 93-97. 99.100.

III. 6. guriță', —, o gâ^ură în mâsa căsculuj.
8. printr-Vo țâvâ [curge].
11. prin țife', —, un dărâp^dă dudă.
\2.jaro căduță.
14. „Curge direct în câdă."
15. pră ü^jgiâb seva.
24. la n^oi prin t^olserl.
27. n-âre manie, tot dă casc să fine.
36. cúrie-ntr-um ~ vas.
38. [II] canálurí, úndé cúre vinu.
42. dre o țfță dă curz^vin.
44. „Curge direct intr-o cadă mică, apoi îl golim în 

cada mare.”
46. din șanț, pră țâvă cùrlë-tj^căldare.
48. „în spărgăt-'ârl."
49. „îl pune în oală și-1 strecoară printr-un til = tifon.”
51. [TI] nu ărîe númié', curie dupră tâvă intr-un vătițjg, 

pră gura ăia.
54. cpâste dă fler, pintră fetë curie mîistu.
59. „Cu un șuștâri pui mustul prin tolsçrl în vas.”
60. „Prin toi feri."
61. zz întruna.
63. „Cu totul e preș."
64. tot preș.
69. [II] „Se scurge pe marginile teascului.”
73. [II] „subârcă; -bfersè ‘cadă mai mică, de 2 cazane, 

folosită la storsul mustului’. Din subârcă se scurge 
mustul în butoi.”

78. /ine tot dă ¿ase.
80. [II] câscu [e făcut] din lăcețiă ‘leaturi’.
81. [II] curie pintră d^ază.
83. [II] „Nu am presă; mustul curge din rol în câdă."
84. [II] pintră láfurí [curge],
90. [II] curiép-o piscpnă ‘țeavă’ afară.

SOIURI DE STRUGURI
„ variétés de raisins ”

[2185]

I. întrebare indirectă: Ce soiuri de struguri, după 
culoare, boabe, cunoașteți?

II. — negri, alb pl, rUoșî 1 [II],
— tJoltăj, '-‘otélâ d-a năgră șî d-a âlbă 2[1I],
—producători 3 [11]*.
— otlâlă, d-ăj albi, rizlițjg, șilăr, d-ăj negri, țița Oji, 

șacs5.
— tipovără vinătă, tipovără âlbă, otielă, vine altoi 6.
— Mo/íMói, rtíó^M, cătărcă, Otielă, strúgurl albi,

ObrimOnt, fi fa văsi 8
— tipOvăcă 10.
— tipOvăcă, dirjeă, tămîjară, Otelă 11*.
— ^ozíe/ú, npVovánñ, d-a âlbă, tămînirq 12*.
— fipovde d-al ñegru, strúgurl albi sălbâcis, dițjcă Ol- 

tăjită, d-o sută dă an, tămînOră, Otelă năgră, șacs, 
erbemOn, cearnă 13.

— Otiâlă, tămîiWară, Tipovăycă, agurină, cuvinânță, 
sacs 14.

— d-dj a/W, d-ăj negri, tămîjară 15*.
— otielă, fipavâc, zâjbăr, Oltóñ, hirdimón, bt^irjeă, 

fi fa câpri, tămîjară 18.
— /zja câpri, hafiisalii, perla da căga, fi fa văsi, caber- 

nét, cyârnă, busujacă, támijdsá, hâmburg 19.
—strúgurl d-ei negri, — d-ei albi, tămijpâră, fi fa O ți 21.
— strúgurl negri, — albi, tămvîMară, țița căpri, Okiu 

bOplul 22.

— dițjcă, maâârcă, piele dă câba, crțâță, guteglu. muș- 
că^d-ăinburg, mușcat otonel, nova, b^osî^lâcă, tă- 
mîflasă 23.

— Uotălă, ridirjg, cardinal, afuz^ali, cearnă, țița văsi, 
altVâi ităliia, căslă 24.

— suJdsână, Votilă, (ița văsi 21.
— hotelă, lipVovânâ, cei, (ița vâsi, portugeză, tămiflasă 

2^;.
— albi, negri, Voltoniț, Tipovăn, țița căpri 33.
— otelă năgră, otelă âlbă, tipovână, săzoroș 34*.
— hotelă âlbă, Rotilă năgră, pHortokiez, ¿ei, sukișână, 

crlâță năVoltănită, ^olt^ane: criăfă, hâmburg, riz- 
lițjg, căslă, cearnă, Voldu hoVuluț, țița văsi, ca benei, 
muscât dodăl, Votănel, mustoasă 35*.

— căslă âlbă, căslă roșițe, lipovână, librid alb, iibrid 
negru, Votâlă 36.

— portughez, vina bătrină, Votiilă âlbă, Votielă năgră, 
lipovână, sasoroș, delevăr alb, delevâr roșu, basa- 
rabiână, tămîniță, țița vâsi, lisabielă 37.

— oltQâne, tipovână, portogezâ, ^otelă âlbă, Votâlă 
năgră 38[ll]*.

— [a.], oti^la [a.], lipovână [a.], otielă [a.] 
năgră 38[I].

— hâmburg, otănel, cabernet, săzâroș, afuzaliu, sătiâscă, 
fiimin, țița câpri, lipovână, catârcă, rizlițjg 39*.

— lipovână, băsărăbeână, otelă d-a hâgră, otelă âlbă 
40[U].

— hotelă năgră, basarabgănă, săzoroș, tipovână, vițe 
ca busîjocu 42.

— hâmburg, italiiână, bacator, ¿aslâva [a.], cadârca 
[a ], cearnă, crgăfă, fetgâscă, rizlițjg, hVotelu [a.], 
basarabgănă, lipovână 43.

— Votielă năgră, ^otielă roșițe, hamborg, lipovână, 
americână 44*.

— hotelă âlbă, hotelă năgră, regețână âlbă, regețână 
năgră, sâzâroș, cearnă, tămîfltâsă 45*.

— ibrid, adere, otelă năgră, blayc, Votiâlă âlbă, Uuțcg 
sau regețână [a.] mănuntă 46.

— Uotelă năgră, noțe, burgundări, țâcfevais, mușcâtă 
dă hâmburg, basarabgănă âlbă, riztiijg alb, itafână, 
stafide, șilărț, căba 47[II]*.

— Voiîu bobului, țița capri, nVățe, rizlițjg, burgundă, 
băsărăbleh albi, băsărăblen negri, otiglă, lipovână 
47[?’

— ^otielă năgră, mușcâtă dă amburg, lipovână, basa- 
rabiănă, zabercă âlbă, coardă roși le 48.

— ^otielă, cadârcă, basarabjănă, ștlărl, d-ai albi, țița 
cqpri, ăkîu b^oVidui, oltân d-ăj albî 49.

— rizlițjg, basarabțână, cadârcă, zâibăr, țița câpri, 
Vokîu boVuluț, hotielă, majărcă, cardinal 50[II]*.

— tipovână, detevără, basarabjână, olfiane, o mițe 
'hinu, d-âța dă mirgâsă ca tămfha, oftQarie d-a nâ- 
gra5ipg.

— otielă âlbă, năgră, lipovână, rqgqțânq, (ița căpri 
52[II].

— o/rliine, otglă, amburg 52[I]*
— lipovână, hotielă, dalavâle, oltQâne 53[H]*.
— căslă, criâță, kividițjcă, otielă âlbq, madârcq roșîje, 

— âlbă, zâibqr, ^ța câpri, deluvâri, struguri tămîțdș, 
erdimon 54*.

— otielă âlbă, ~ năgră, ~ basarabjănă, țița câpri, bu- 
sujacă 55(11]*.

— otielă, basarabjănă âlbă șî năgră, Vol^oj: Vâkiu 
boului, țița căpri 55[I].

— măj'ârcă roșie, —âlbă, bulgundăr, fâcthăjs, ștașilărl, 
țița câpri, okiu bălului, regina viji, mileniu, rislițjg, 
fetgâscă, tămîjasă, videi 56.

— nă^oltohiț: ^otielă âlbă, năgră, ¿porto, săzroja, 
Voltoniț: țița capri, mustaflgr, struguri dă mâsă: 
pătriijâl, rislițjg 58*.

— altoi, vin dă mâsă, hibriz, nqgre, șilăre, țița câpri, 
okiu boVuluj, CQâmă, mustQâsă, busujâcă 59*.

— modarcă roșije, otelă năgră, basarabjână, rislițjg, 
tâclvăjs, segedinăr, d-ăj dă mirpăsă 60*.

— măjârcă roșije, ~ âlbă, țâcUvajs, stâsilăr, fetgăscă, 
burgundăr, cudedlî, reOna viji, țița câpri, ocu



187hoitului. cabimétu [a.], mușcat oronél, hámburg, 
afusali, rislitjg 61.

— majârcă, crțâță, mușcatelă, rislitjg, otélá, câslă, 
redina viii, țița cápri 62*.

— țâclăvâis, mășârcă albă, ~ roșițe, cardinâr, stășilări, 
rislitjg, busuiacă 63*.

— criâță, fița cápri, risliyg, busuiacă, ñégri VulfVtbie, 
sezo, d-aț dă mirVăsă, renáys, d-aț roză 64*.

— casia, ~ doré, hámburg negru, cVâmă, cardinal, 
regina viilor, afuzali, cadârcă, fedăscă, muscat 
otonél, busuiacă, perle dă cába, tămițAsă 65.

— delevár, otelă nâgră, băsărăbiână, mustojlâl, criâță 
bănățână, risliyg, muscat dă hámburg 66*.

— Votélá albă, nâgră, săzroza, șpaholă, herbemonă, 
mustafér, (ița cqpri, busuiacă, câslă, cadârcă 67*.

— heVpItohiț, Votălă âlbă 69(1I].
— Votélá albă, ~ nâgră, ~ rVoză 73(11].
— Votélá âlbă, ~ ñágra, tipovână, FeVoriîșcă, rézina 

viii, mușcat ambtîrg, tămifiară, V¿kiu boVuluț, țița 
cápri 76*.

— cáslá, tămiipsâ. fețișoară /fecișQră, țița cápri, mqlâgă, 
ókiu bóy¡ui, rijlitjg ita/ălan, pátrüjárcá, ditjcă, silăr 
roșu, ș/silăr alb, madârcă, logojână, mqrcovâță, otelă 
albă, vine delirară, d-e[ albi 70(11].

— câslă, tămiiQsâ, fețișoară [sau] fecișqră, (ița cápri, 
mqlâgă, ókiu bóyluj, rijlirjg ita/ăfân, pátrüjárca, 
ditjcă, silăr roșu, ș/silăr alb, madârcă, logojână, 
mqrcovâță, otélá âlbă, vine delivără TT.

— ultVóñ, otélá tiâgră, ~ âlbă, mărcovâță, izabielă 78.
— ananás, tămîjqsă, fipovână, hotélá, delovâră 79*.
— otélá tiâgră, ~ âlbă, ~ rVoșițe, putVarcă, fipovăță, 

díélovár 80[II]*.
— Votélá âlbă, ~ nâgră, putVarcă, fița cápri, támijVpá- 

să, tipovână 81 [II]*.
— hibríj, otélá 83(11]*.
— Votélá âlbă, ~ nâgră, Fipovână, adără, kei 84(11],
— nVățe, bosîjpcă, roză ¿impurijé, aderă, kei 85(111.
— rislitjg, măzărcă, câslă, nădășână 86(11].
— nóié, hibrid negru 81.
— otel alb, ~ roza 89(11],
-AotéZa[a.]90p]“.
-W/ă90[II].
— vine álbá, ~ ñágra, ~ vărâcică, țița cápri, FéVurúscá, 

tămîlQsă 91.
— alb'pî, negri, ta ămîioși, bîăt 92(11].
— Votélá âlbă, ~ nâgră, cavélus, risFitjg, fița cápri, 

rujiță 98.
-4. 7. 9. 16. 17. 20. 25. 26. 29-32. 41. 68.71. 72. 74. 

75. 82. 88.93-97.99. 100.

IU. 3. [11] nu-j stropim.
11. sukisână, nu [avem].
12. d-a âlbă - struguri d-ăj albi.
15. la noi núma sălbâcis îs. [estă și tămijară.
28. „hotélá și lipVovână sînt aici.”
34. „săzoroș e cu boabe zemoase.”
35. ,pVortokíéz, mic la boabă și des, ce¿ cu aróma 

plăcută, sukișână — lipovănă."
38. [II] ,fipovână, neagră, mare și dulce la ¿pamtâ; 

portogézá, nâgră, mănăntă, șqâe, n-o mitjcă văs- 
pári; Votélá ñágra, mă mintă la âgâmbă."

39. Jtâmburg, cifuzaliy, sătiâscă,fumin, rizlitjg, albi la 
boabă, caberhet, săzâroș, lipovănă, catârcă, negri, 
otăhel, țița cápri, albi și negri.”

44. Jiambórg, struguri roșcovan, de masă; lipovănă, 
struguri de masă, negri; americănă, albi, se scutură, 
pică boabele.”

45. „rózórop, lungă, cu boabe mici; dwnâ, din VoltVáñé; 
tămîjVasă, albă, struguri mici, bătuți, gîey la scălân."

47. [II] „nó^é, albă, se scutură; burgundărl e pe nem
țește, noi zicem struguri roși; la țâcFevațș, noi zicem 
cr^ó/á; itafână, struguri negri, frunza mare, ca la 
ludáis; stafide, fără sămînță; ș ilari, se coc la primu 
august; cába, albi, sc coc la sfirșitul lui iulie.”

50. [II] ,¿ájbár, e negru, are vin gros.”
52. [I] mult s-o spus oltVáñe și otqlă.

53. (II] ășca [sînt],
54. nu-m vin tócé-n cap.
55. [II] busuiacă; mirVasă ca busuiocii.
58. ,pătrîijâl, [pentru că] are miros de pătriijal."
59. „ștlăre, cu boabe roze; /í/a cápri, lutjguréf; ókiu 

bóVului, negri, cu boaba mare; cpd/nă, roșietici; bu- 
suțAcă, mărunți, gieș” .

60. „otelă tiâgră, struguri negri cu piele subțire; basa- 
rabțână, cu boabă mare, neagră; rislitjg, mărunți, 
albi, cu boabă măruntă; segedinăr, cu boabă albă, 
lungă; d-ăi dă miroasă, nu se stropesc.”

62. „majârcă, struguri albi, hujguițtș; ergâță, cu boabă 
albă; mușcatâlâ, cu boabă rotundă, albă, neagră, roz; 
rislitjg, cu byâmba albă, rotundă; otelă, cu boaba 
neagră, rotundă; câslă, albă, luțjgujușă; redina viii, 
albi; (ița cápri, cu boaba albă, lutjguiiișă."

63. „risliyg, cu struguri albi, mărunți, gleș."
64. „criâță, albă (și creața și galbenă); sezo, negri; d-aț 

dă mirVasă, tămițâsâ, dacă-i VuliVAhe; d-aj roză. 
roșeați.”

66. „delevár, mai mult negru; băsărăbiână, cu struguri 
albi; mustojlâl, se coace tîrziu; crjâță bănățână, țâre 
bună; rislitjg, d-altyăie, buni; muscat dă hámburg, 
aduși.”

67. „săzroza, cu neagră și mănuntd; șpaAâlă,
cu bVambe mari; herbemână, cu boabe mănânce; 
fița cqpri, cu boabă lungă; casia, roșii în boabă; 
cadârcă, roșii, mari, de masă.”

76. „Votélá albă, ~ nâgră, Tipovână, TeVoriișcă, nealtoite.”
77. „La noi se fac mai multe soiuri de struguri. [L] [1.]

struguri dă mâsă sînt: cósZd: e lutjgărfăță, sînt 
struguri cam rarMóñ, îtj^colQre âlbă, dat îrj^gălbăn, 
și o formă jestă roși, âșca-s pr-la noj pr-ajisa; [2.] 
tămițQsâ. struguri bătuț la bqnibă, d-o pârtie cam 
verdyóñ, gălbui, cam gálbeñ, cu miros dă tămfne; 
[3.] fetișQără [sau] e mai puțin răspîndită,
ó^ca vin măj in vr^me; [4.] fzfa cápri'. sînt struguri 
dărijăloș, [adică] nu [are] bătiită corkina, măi 
răryon, așa; [5.] mqlâgă: are struguri mari, albi; [6.] 
ókiu bâylui: cu struguri negri. [II.] struguri pentru 
vin sînt: [6.] rijliyg ita/ăTân; [7.] pătrujârcă: cu 
struguri bătiiț Ia bqmbă și gustoș; [8.] dirjea: cu 
struguri móróf bombâț, roșii ?i tilbl; [9.] silăr 
roșu, [10.] ș/silăr alb: amîndouă cu struguri cu 
bOimbe mănânce șî bqtiiț la bQambe și subțiri la 
pșri; [11.] madârcă: cu struguri albi, cu corkină 
măre șî bombâț; [12.] logojână: cu struguri negri, 
bombâț, cu corkina măre; [13.] mqrcovăță: cu 
struguri mari, albi, bombâț, se coc /rire tir(lfy. [III.] 
struguri ribri# [= hibrizi]: [14.] otelă âlbă: cu 
struguri albi, de vin, neVoltoniț; [15.] viñé delivără, 
tot neVoltonită. [Astăzi] tot i-a lu coD-ectiv.”

79. ,/i7ia?zâs, cu struguri albi, dulci; tómfjpsá, struguri 
albi, la boabe; Fipovână, struguri negri; hotéla, 
struguri albi; delovâră, struguri gălbui.”

80. [II] „otălă tiâgră, ~ âlbă, ~ rVâșîjfi, hibrid; 
pu/^ircâ, struguri'negri, ca Votélá; díélovár, roșu, 
alb, negru, cu struguri mici.”

81. [II] ,putVarcă, struguri negri, mărunți; fz/a cápri, 
tămijj/Qâsă, alotoite.”

83. [II] otélá-s d-âia idtoiiiț.
90. [I] ,/iibriz și ohoñitá."

PRISĂCAR, pl.
„apiculteur” 

[2186]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți omului care se 
ocupă cu creșterea albinelor?

IL stupârl; ~ 2[II]. 3[U]- 4PI]-6. 8. 10-13. 15. 17-25.
28. 29. 32-35-38(11]. 39. 42.44-46. 48-50(11]. 53[U].
54. 56. 57[U]-59. 63-65. 67. 70[U]. 77-80[II]. 81[U].
82. 85[U]. 87.91.92[U]. 93[IT|. 95. 97. 98. 100.

smpnr; -pâr/ 43.47(11]. 52[II]. 55PTJ. 
albinări; ~ 27. 61.
albinari; stupârl; - 41[II][o]. 90(1]. 
stupâr; -părf, prisăcârÎ; ~ 99

- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 
71-76. 83. 84. 86. 88. 89. 94. 96.

STUP (SISTEMATIC), pl.
„ ruche (â cadres) M

[2187]

I. întrebare indirectă: Cwn îi spuneți la acela, făcut din 
seînduri, în care stau albinele și fac miere?

U. LADĂ; LĂZI 2[II], 3[II]. 5. 6. 8. 13. 15.17.19*. 24.
25. 27. 28. 34. 36. 37. 42-44. 46. 47[IT|. 49. 52(11]. 
54. 55[II], 56. 57[II]. 64. 65. 78-80(11], 81 [II], 82. 
85[II]. 87. 9O[I]-92[I1], 93(11]. 95. 97-99.

LADĂ DE STUP(I); LĂZI 10. 11. 18. 20. 23. 33. 48. 
58.77.

LADĂ PENTRU STUPI; LĂZI 12“. 21.53[I1].
LADĂ DE ALBINE (ALBINI); LĂZI 41 [11]. 45. 61. 
lâdă printu albine; lîcuj 38(11]".
stup; stupi 4pi], 50[II]. 60[*]. 
lâdă; lăf, stup; stupi 35.
lâdă; lîăz, stup; stupi 100". 
coșniță; - 63.
cyoșhiță; cyoștiiț 22.
cVojniță; — 59*.
măgăztnă; -zin, lâdă; lăf. 39. 
dulap; -lâpuri 32.
căsuță pentru stupi; căsuță 29. 
lâdă; lăz, [R] Vul^ie; 167.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68-76.

83. 84. 86. 88. 89. 94. 96.

HI. 12. /fli/ă prîntru stupi; lăf.
19. ¿stup = albinele care locuiesc în lădan.
59. >rE din lemn”.
100. ,stup; stupi = lada + albinele”.

STUP (PRIMITIV), pl.
„ruche (primitive) ”

[2188]

I. întrebare indirectă: Dar dacă e făcut din nuiele (și lipit 
cu lut) sau din papură? (Vezi întrebarea precedentă.)

II. coșniță; coșnițe 56.
coșniță; ~ 18“. 34. 43. 50(11],
cVoșhifă; ~ 4[II], 23. 24. 44. 47[H]. 49. 58.78. 97. 
cVoșniță; cVâșniț 65.
coșniță; coșhiț 38(11], 
coșniță; coșhiț 6. 19. 39+. 52[1I], 55[II]. 85[I|].
coșniță; coșhiț 77. 
cVoșniță; coșhiț 46.
cVoșniță; cVoștîiț 5. 15. 17. 20. 21. 25. 28. 32. 35. 36“. 

45“. 46. 48. 80pi].
cVoșniță; cVoșhiț 10.
cVoșhițq; cVoșhiț 12. 
cgo^ni/â; cVoștîiț 37.79. 
cVoșhițîă; cVoșhiț 82. 
cVoș/jhițîă; ~ 87.
cdjhiță; - 41[II]. 
dttjmYd; - 57[H]. 59. 67. 
cyâjhițîă; - 91. 99. 100.’ 
cdjhiță; cdjhiț 53(11], 
cVâjhiță; cVdjhii 70(11]“. 95. 
cVojhițq; cVojhiț 92(11]. 
cWti/nzfÎa; cVojhiț 98.

81 [DJ. 93[II].
cq/rif/â; — 90[I].
câșhițq; —, coșhiț [pl.] 54. 
cVoșniță; ~, cVoșhiț [pl.] 27“.
cVoșniță d-albihe; cVoșniță 33.
coș; coșuri 63*.
cVoș; cVâșuri 2(11], 22. 29. 58.



188 cVoșniță; rikjșnif, c^oș; c^oșurî 13. 
câștiiță/â; [k ] cojnif [pl.], coșnițări 64.
dfo;, [k] cUoșntțâ; — 11.61. 
c^oș, [k] cUdșnițâ; cUoșniț 3[HJ. 8. 
cVojniță; [V] ștlubăi; -bțle 42*.
— 1.7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76. 83. 84. 86. 88. 89.94.96.

III. 18. coșniță dă răkită.
27. „Se folosește numai pentru prins roiuri”.
36. diij^curpin. cri&ce prî^spin.
39. „E Iwjguțpșd'.
42. „Știubeiul era un lemn gros, scobit”.
45. din nuiele dă sâlcă, din paie dă săcâră.
63. JE lipit cu imâlă".
70. [II] de nuițÎț.

PRISĂCĂ, pl.
„rucher"

[2190]

I. întrebare indirectă: Cum u ziceți locului (din livadă, 
uneori acoperit) în care sînt așezați stupii vara?

D. STUPINĂ; -PINI 4[U]-6". 11. 12.17.19"-21..23-25. 
27. 34. 36. 44. 50(11]. 52(11]. 53[H]. 55(11]. 64". 
70(11]. 80[H]. 82. 85[H]. 92(11]. 93(11]. 97.

STUPINĂ; -PINE 18. 41(11]. 42. 47(11]. 56. 57(11]. 61.
91. 100.

stupină; -pin, șupă; șupî, poiată; -jeț 15". 
stupină, stupgriie 87.
stupină; -pine, prisăcă; -sîas 99*.
stupină, prisăci 48. 
stupărînă, [k] stupină; -pin 32. 
vatra stupini 43.
STUPĂRIE; -Rn 3[II]. 8.28. 33.35.37.49. 58. 63. 77. 

79.95.98.
stupăriie; -rik, stupină; -pin 45.46. 
stupyrije; -ri, stupini); -pin 81 [H], 
livadă dț stupa/ărije 90(1], 
/n7ivdz?e2[ir]. 
in livadă 13*.
grpdzng; -dz'zi 54.78". 
grdd/nd 10.
grădina [a ] dă stupăriie, stupină; -pin 38(11]*. 
grădină, [k] stupăriie; -rij 59.
sub șopru, livadă, stupăriie 39*. 
șopru, stupăriie 67. 
Woc de stupi 29.
?, 00 22.65.87.
— 1. 7. 9.14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

69.71-76.83.  84. 86.94.96. 88. 89.

DL 6. foc nj ^grădină. [Stupii] nu-j mută.
10. că nu-i ¿zise stupină.
13. „Unde crește iarba, cresc pomi”.
15. „șupă, dacă-i acoperită; pojdia e acoperită mai puțin”.
19. „srupwzd e locul unde stau stupii”.
38. [II] adică stupină.
39. „livadă = pășune cu Ițmne 'copaci’, stupăriie e 

acasă, în grădină”.
64. „în alte părți îi spune prisăcă".
78. [Sînt duși] £5^ cyddzir.
99. (♦] „Nu-i spune, la noi, prisăcă".

TEMNIC, pl.
„abri d’hiverpour le rucher” 

[2191]

I. întrebare indirectă: Unde țineți stupii iama, citul e 
tare frig?

11. „Sub un acoperiș” 2[I I].

„Pe lingă casă, la colibă, sub șupă" 11.
r'71 ^podrían 25.
sub un șopru 34.
itj_cuptóri 37*.
zm_podrúm, îip^măgăztn [pl.] 49. 
îțj^cțiălnă; cyóltié, in șopru 57(11]. 
z'n șopru; șoprane 63.
zn stupăriie dă văjiîgă, în cămără 67.
in căsa de stupi 90 [I] -
oo 3(11]. 4[U]-6. 8“. 10. 12. 13.15.17.18*. 19. 20*-24*. 

27-29". 32. 33. 35. 36*. 38(11]". 39. 41[HJ. 42"-44*. 
45-48. 50[II]. 52(11]. 53[H]-55[II]". 56. 58. 64. 65. 
70.78-80(11]. 81[U]. 82". 89[U]. 91-93.95.97-100.

— 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 59-62. 66. 68. 69. 
71-77. 83-89. 94. 96.

UI. 8. „rămin tot afără, îi învelește cu hîrtie”.
18. stay afară in stupină, da-i ̂ acoperim, îi as truc am.
20. tot acoló, nu-i mută Aisiindç.
24. nu să băgă la jémát.
29. acoló unde-s vâra, rămin și jăma.
36. tot afără, îj. paketam, púném ziar, fin, în locurile 

gQÓle.
37. z] băgă núntru, í¡j_cuptóri, să nu amărtă btzălă.
38. [II] j-am paketăt cu hîrciîe, tot acoló.
42. îs paketăț cu fin.
44. cu îmbrăcămînt (plăvă, rumăguj dă la firiz).
55. [II] tot acolo, pregăciz^dă ;ărnă, âpvăliț în hireije, 

dirză.
82. „Rămîn pe loc, dar îj pregăcim dă iarnă”.

PRETCE, sg.
„ baguettes destinées à porter les rayons de 

miel dans une ruche rudimentaire "
[2192]

I. întrebare indirectă: Cum le zice fi la bețele puse de-a 
curmezișul, dintr-un perete în altul, înăuntrul coșni- 
ței și pe care albinele își fac fagurii?

II. prétke; pretcă 36. 
priétke; priétcà 39.
bree; bit 49. 78. 81 [IT]. 92(11], 
tóe;-56.
b«5e;-37.
bice; -80[II][e]. 85(11].
[e] bree; - 46.
bree dd nujçle; bit 45. 
biciïe [a.]fàgurilor; bit 33.
bicê printru faguri; — 23. 
bree cáre finéfágu; bit 47(11], 
bree dd facút faguri; bît 18.
bree; bfr, [k]pnmb7ó; primblé 93(11]. 
b^, [k] bit [sg.]; bree 38(11]*.
[e] bî^ție; băț 95.
[e] bîçfapieziș, vipcla pieziș, vitjclăpireu 63. 
bțăță-țj crus; băț 57[II]*.
bîçce de pus faguri; bit 29. 
lacéz [sg.]; lacézuri 55(11].
lentir, —43*.
sipcpintru figuri; sipcà 48. 
îçzc; șipcă 25. 35.
șipculiță; - 65.67. 
rămuri, rámíé; ram 77.
râme; râmă, [k] ram 64.
premezătiirile [a.] cójñitei 90[l].
oo 2(11]. 3pi]*. 4[IIJ*. 5*. 6*. 8*. 10". IF. 12". 13*. 15*. 

17". 19". 20*. 21*. 22*. 24". 27. 28. 30-32* 34.
41 pi]. 42. 44. 50(11]. 52(11]. 53[II]. 54. 58. 70(U]. 
79.82". 87“. 91.97*-99*.

— 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31.40. 51. 59-62. 66. 68. 69. 
71-76.83.84.86.94.96.

ITI. 3[II]. 5. núma-n lăd să pun ramuri.
4(11]. 6.10.11.17. „își prinde singură albina de pereți”.
8. prinde ța singură dă ri^oșniță.

12. .la coșniță nu sînt. prin dă parece".
13. JEle singure prind în coșniță sau în but^dz ed”.
15.20.99.100. „Nu se pun în coșniță”.
19. „în coșniță nu se pun rame, podișâru închide stupul 

deasupra”.
24. /a rifoșniță nu să púñe d-âla. [♦] ÿ fac hftê 

sitjguriè.
32. îțj^cyoșniță nu să p^àcé púáé bice, acoló lucriăză 

ca și-n buturúg.
38(11]. scindurifi, bi^țiri áTfa cáre Văgă fâguri dă ¡^Te 

să nu să scuture.
43. vtp^fçl dă lentéz.
57. [11] doyă lămâi.
82. „Nu am pus nimic la coșnițe”.
87. „Au doar ZrrçF.
97. fac fàgurçle diriept, dă sus pina ¿os; să pVot çltsé șî 

crășkiță; crășkifi.

RAME, sg.
„cadres"

[2193]

I. întrebare indirectă: Dar la acelea din lemn, unite ca 
un pătrat, care țin fagurii înăuntrul stupului? (Vezi 
întrebarea precedentă.)

II. rdme; zdmd 4[II]. 19. 21. 36. 43-46. 48. 50[lf|. 
53(11]. 54.58.59.61.63. 65.67.

râme; rămq. 52[IT].
rămîe; râmă 79. 80[II]. 82.
rdmîe; râmă 5. 6. 10. 11. 13. 18. 24. 25. 27. 32. 33.

81 pl]. 85[II]. 87.91.92(11]. 93[H],
rdznie; râmă 41 (HJ. 47pi]. 49. 57[II]. 70pi]. 78. 
rámié; râmă 34.
râme; râmă 17.
râme; rămy 15.
râmi; râmq 28.
ramlè; rămură 8.
rămuri; râmă, râme [pl.] 39.
rămuri; ramură 37.
rămuri; ram 2[II], 3PQ. 12.22.23.29.
rămuri; ram, râme; râmă 35.
rămuri; ram 38(11]*.
râme; ram 42.64.95.97-100.
râme; ram, 55(11].
rămuri [pl.] 55(*]. 
rămuri; rămur, râme; râmă 20.
rămura [sga.] d’e mere 90p].
râme; râmă, [k] ram [sg.] 56".
777.
- 1.7. 9. 14. 16.26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76.83.84. 86.88.89.94.96.

HI. 38. [IT] am avut cită cu dQaysprăfiase râme o 
famile.

56. ,ș'ămă e la răsănița de pat cald, la sere”.

URDINIȘ, pl.
„entrée, trou de vol" 

[2194]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la gaura prin care 
intră albinele în stup (sau în coșniță)?

DL urdiniș; -nișuri 56.
ur^jtiș; -nișuri 4(H]. 8. 11. 17. 18. 23. 25. 27. 28. 32.

49.63. 82[*]. 92pi]. 97.100.
unfidÿ; -nișuri 38(11].

37.39.43.45.58.65.67.
unftii#; -ttișâ 3(11]. 5. 6. 10. 12[o]. 19. 21. 22. 24. 34. 

41(11]. 42. 50(11], 53(II}-55(U]. 57pl]. 61. 64.70(11]. 
78.79. «2. 85[II], 93(11]. 98[I1].

47(11]. 80(11].



^urdiniș; -nișa 35. 36.48. 95.
¡■‘urdiniș; -nișă e 44.
¡¿urdiniș; -nișuri, [B] «urdȚznz^; -nișuri 99.
urdiniș; -iiișg. urdinișuri [pl.J 15.
urdiniș; -nișă, [k] urdinișuri 77.
urdiniș; -nișurl, [k] urdiniș# 81 [II].
urdiniș; ~ 13.
urdiniș; - 90[I],
urdinuș; -nușă 46.
urdinuș; -nuș# 5 2[ II ]. 87.
udiriis; -nișă 20.
¡■‘udihis; -nișă 91.
albiniș; -nișă 33.
[s] gayurl [pL] de intrat albinele 29.
?2[U].
— 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69.

71-76. 83. 84. 86. 94. 96. 88. 89.95.

(Albinele) ORD (ind. prez. 6)

„ (Ies abeilles) s ‘activent ”
[2195]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că fac albinele cînd 
umblă (mult) prin urdiniș?

IL úrdiná 3[U]". 4[U]. 6. 10. 15'. 18“. 21. 25. 27. 28.
33. 34.93.

[e] Vurâin# 81 [II].
urdiââjă 8.
úrdiná mult 46. 92 [ i I]. 
zinffrz [2] 47[II]. 
úrdiná, Vord 22.
úrdiná, [k] să răzyăcă 5.
țes la răzoc 19.
o IfiȘtt [perf. c.] la răzyâc 11.
umblă 32.
îmbla 20.
[e] imblă des 35. 
îmbla biné, zacă 36*.
[s] ¿Qcă mult 82. 
lucrgăză 37*. 43.59.
lucrțâZă 87.
lucrgăză,lúcra-49.
lucrțâză, umblă 64.
lucră 55(11].
lúcrg 12*.
igsă la lucru 45.
[e] zbyâră 24. 90[I].
zbffâră la ioc 53 [l I].
[e] zbiară múlc-afará 80[ II]. 
zb^óru [sa.] 99*.
a# zbor 17*.
culeg, zbor pentru cules 56.
alărgă 2[I1J.
adună 38[II]*. 44. 78.
[e] adună polen 5 7 [II].
adună jWori, [k] lucră la faguri 29.
[e] să bat 48.
rUoțăsc 23.
să ațerizgăză 63.
? 29*. 41 [II], 42. 50[TI]. 52[H]. 54. 65. 67. 70[H]. 77".

79*. 85[II]. 91.95.97.98. 100.
— 1. 5-9. 14. 16. 21. 26. 30. 31. 39. 40. 51. 58. 60. 61.

62.66.68.69.71-76.  83. 84. 86[H]. 88. 89.94.96.

III. 3. [IT] pin urdmlșu lor.
12. úna igsă, úna să băgă, lăcr#.
15. „Și omul úrdiná”.
17. [D] „zinfină nu se spune”.
18. z'i năldagă 'mulțime’ la urdiniș.
29. iș căută dă mitjcăre.
36. circulță^ă. [E semn că] vine pluvia.
37. să duc să lucriăză.
38. [II] adună migrga dîțj^cimp, dă la flori.
77. z stúpu pucgrnic.

79. [D] «ornase. [Doar în expresia:] or L'orJít úámiñi ca 
albinițe.

99. z[ zWtóru jucă^ășălor.

OGLINDA STUPULUI, pi.
„ carré désherbé devant la ruche "

[2196]

I. întrebare indirectă: Cum z7 ziceți la locul pe care 
prisăcarul îl curăță de iarbă, zn fața stupului, ca să 
știe când îi mor albinele?

H. OGLINDA STUPULUI; OGLINZI 49. 57[II]. 64. 
OGLINDA STUPULUI; - 17.24.
OGLINDA STUPIN1I; - 85[1I]*.
OGLINDĂ 43. 99.
VATRA STUPULUI; - 11. 67.
VATRA STUPINII; - 82“. 91.93[U].
VATRA URDINIȘULUI 77.
VATRĂ; VETRE 25. 50[TT]*. 79[s]. 81 [II].
VATRĂ; - 45[e]. 48*. 56.
LOC;-36*. 37“. 63*.
LOC CURAT; -53[II], 87. 
lócu dă curățire 47 [II]. 
/«oc timpedé 98. 
Mjc șoptii; ll-l0curî soptiéë 78.
făță 80[II]*.
fața stupăriți 58.

albinelor 92[II]“.
cură/azie; -țaniț 3 8 [II]“. 
curățătără; — 27. 
tirsîtîiră prîntru stupi; tîrsîtûri 23.
?, oo, # 2[H]“. 3[U]. 4[iq-6. 8. 10. 12“. 13. 15. 18-20*.

21. 22. 28. 29. 32*-34’. 35. 39.41 [II]. 42. 44*. 46. 
52[H]. 54.55[H]. 65. 70[IT]. 90[I]. 95. 97.100.

- 1. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 30. 31. 40. 51. 59-62. 66. 68.
69. 71-76. 83. 84. 88. 89.94. 96. 86.

IU. 2. [II] „Se face, dar n-are nume”.
12. „N-are nume, curăță iarba.
20. „îțj^gră/adină-i (în. Se taie iarba, dar locul nu are 

nume”.
32. nu-s stupiA ca la stat.
34. ,jopTgșcă iarba, o taie cu sapa”.
36. căriț lócu năținca stupilor.
yi.fásé loc asgmina, frumos.
38. [II] îtp^făța lățiifâsăm o curățătie.
39. am curățat acoló.
44. [Se face] pră livădă, și péntru gunajé, Juráis, 

piésac spart cu grebla.
48. curățăm vátra.
50. [H] qp ^făța stupului.
63. să grijgșcă, să ctirăță năținca albinelor, am făcut 

lócu curăț.
80. [II] „Nu s-au curățât în fața coșniței”.
32. fag^vătră_m_făța stupilor.
85. [H] diipă cârcă.
92. [II] curăță făța albinelor.

LOCĂ
„loque" 
[2197]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți bolii pe care o au 
uneori puii albinelor?

n. locă 6.18. 19. 39“. 43*. 46“. 47[H]. 49*. 64". 65*. 
Wcă 10[D]". 11.13*. 17.28.32. 78. 82. 85[U]. 92[U]".

1'00*.
/¿ca 35[R]". 45*. 52[HJ*. 56*. 5 7 [II]".
/«oca 25. 99“.
loca, putrezîrga puietului 41 [II].
/¿ca, puțăt putrăd 42*.
lăcă, putrejîria puietului 48.

/«oca, bWălă dă mai, putrezirea puietului 79. 189
Iț/âcă, rayu dă maț 97.
mână, [a] [k] locă, putrăz Zimța puietului 44.
diherițe, [k] locă 63*.
răsâlă, [kj /¿ca 67“.
loga 55[1I].
lotcă, putregai 50[II]“.
[R] putriezírga puiétului, [ V] # 80[IT|.
ntosim^âză 91.
? 2|II]. 3[II]. 4[H], 5. 8. 12“. 15. 20-24*. 27. 29. 33. 34.

36“. 37. 38[U]. 53[U]“. 54. 58*. 59*. 70[U]. 77. 81. 
87. 90[I]. 93[II].95. 98.

- 1. 7. 9. 14. 16.26. 30. 31. 40. 51. 60-62. 66. 69. 71-
76. 83. 84. 86. 88. 89. 94. 96.

III. 10. am măi sicii intr-o cârcă.
12. d-o dirăie rnllor.
13. cîndîsplVoț múlcé.
24. mMor pu/z, putrăZasc.
35. loca leVuropțănă, loca asiiătică.
36. putiiZÎria púiilor.
39. locă țpropiănă, locă americană.
42. loca americănă, loca eyropgănă. [Știu de ele] Ja 

cîn^am fo^Ja gostăt.
43. loca eHuropeână, loca americană.
45. loca ieyuropgănă, americănă.
46. lósiti [pla.].
49. locă americănă.
50. [II] lotcă, după cârcă.
52. [II] Z5 stupăr dă pătruZăs dă an, da bpăla ăjp n-ațf 

avút-o, loca sa# cum?
53. [II] mor puii, nu-ț numită bgăla lor.
56. loca eitropgănă, loca americănă, brótsac zic nemți.
57. [TI] loca americană, loca oropțână.
58. pă domnie [îi spune] locă. [♦] putrâzîrjflpuietului.
59. o ricit puiétu, lâpădă.
63. loca igstă o bQălă vinită dîn ățer dă undeva; 

[albinele] mor.
64. „locă americănă, lăcă airopiănă. pesta puietului.

Se uscă ca piatra”.
65. locă bănățănă, locă americănă.
67. locă ieyuropiănă, locă americănă.
92. [II] zfzn cârcă.
99. l^óca americănă și eyropgănă.
100. nu să cunosc b^ot.

BOLI LA ALBINE
„ maladies des abeilles "

[2198]

I. întrebare indirectă: Ce alte boli la albine mai știi? 
(enumerare și descriere scurtă).

II. diaree 95.
diare^e 85.
diareiă 35*.
diiariiă 41 [II]. 50[II].
deiarăia 67.
dțarăiă, !'-{óca europgănă, ll-lóca americănă, pădăkî 25“.
diiariiă, cufurgălă 53[II].
diiariiă, fiezomonă 49.
diiariiă, pădăkî 55 [II].
dilarețe 61.
diiaréia, b^ala puiétului, acariyóza, nellosemóza 45.
dilarila dă nicotină 63*.
cufurgălă 100.
urdinărîă 92[ll], 
urâinăre, diiariiă 38[II].
urdinăt 18.
pădtdd 65. 87.
pădăkî, pișcăvială, diiariiă 59.
pădukl, diiareiă,Jorm0ză 57[II].
pădăkî, diareță 48“.
neosemóza, pădăkî, diiariiă 43. 56*.



190 púrisi, pădiiki, dilarița 46.
imoragiîe, pădukî 15.
nosemáza, mólijf 17. 
nésantózo, carí^óza 64*.
nnrenjóza 47[l 1]*.
pufét în^sac, nyosemozá 99.
lăcă eyuropgână, loca americáná, dițarețe, nosemózá 

(nosema) 11.
[R] ¡Oóca eyropgână, loca americáná, sac/gbrOódu 

80[ü].
loe ^americáná, ¡Oóca eyropgână, mOóTifi 82. 
americána, ioropiána, diaréia 91. 
mOóti, fluturi, diaríié, urdiñála 81 [II]. 
moza, tocsicáfile 42*.
câlbâtfă 6.
furtișâg 39*.
? 2[U]. 3[11]. 4[U]. 5. 8. 10. 12. 13. 19-24*. 25. 27-29. 

32*-34. 36. 37*. 44. 52[II]’. 54. 7O[I1]. 78. 79. 90[l]. 
93[H]. 97. 98.

- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 58-60. 62. 66. 68. 
71-77.83. 84. 86. 88. 89. 94.96.69.

III. 24. n-ay númié dăcdt după carée.
25. ,fliaréié “ cînd stupul iernează prost, albinele 

mîncă mult și nu pot da excrementele afară, unele 
mor, pădiiki — se fac pe matcă mai ales”.

32. igle [bolile]-* múlce, da io nu măprgprisep.
35. Surdina [ind. prez. 6].
37. *ă cufurésc [ind. prez. 6].
39. „Fură una de la alta miere”. [*] Vurdină [ind. prez. 

6].
42. ,jnóza — primește paralizitâre, tocsicâfiie — cînd se 

dă cu soluție pe cîmp”.
47. [II] după cârce.
48. pădiiki — dă la flVăria soarelui, diaréié — iama, 

migre năcorăspiufătOare.
52. [II] nu cunóse - or murit dă prăjit ¿ista, cînd o dat 

pă griy.
56. „Pe aici se zice cufurgâlă".
63. „Din cauza florilor de tutun”.
64. trimură șî nu pod_zburâ.

ADĂPĂTOR, pl.
„auget (des abeilles) ”

[2199]

I. întrebare indirectă: în ce da fi apă la albine? (Are 
deasupra o scândură subțire cu găuri, pentru ca 
albinele să nu se înece.)

IL ADĂPĂTOR; -TOARE 19. 28.49. 85.91. 
adăpători, dîtji _vălăy; -Igié 46.
adăpătl-‘0rî, ac 100*.
ADĂPĂTOARE: -TORI 18.25.43. 50[II]. 
adăpătOariă, <x> 24*.
adăpători; -Mre, vălay; -Iqțe 48. 
adăpători; - flore, vălay; -lâOă 45.
adăpăflor, vălîay, 79 
adăpăflare; -târî, vălîay; -Iqie 64. 
adapă flarg, vălîay; -¡¡¿¡f 80[II ]. 
văZuy; -Zpfe, adăpători 55[IIJ*. 
vălay, adăpător; -flare 17.
VĂLĂU; -LĂIE 2[I1]. 37. 38[U]‘. 41 [II]. 44. 47[U]*. 

52[HT- 54. 56. 58. 63. 65. 81 [II], 90[I]. 92[D]. 95. 
97+. 99.

vd/áir,-tóf/57[II].59. 
v«á|fi-/4í/35*.
vălăiup. -țâță, [k] vu/di«. [R] adăpători 67.
văZa;/; vályié d-ále mis 39.
vălay, blid 34*.
vălîay. rîhitOâre 87.
vă/âjz mic; válgié mis, tavă; tăvi 29.
văZay la finiină 36*.

vălay; - 12*. 77[H|*.
vălăOuț; -Ouță 61. 98[e].
v#^53*.
vălăyiiță; - 78.
văZă/Mor; -ÎOarîe 33.
jgiab; jgiâburl 27. 32.
jgiab; jgiâburi, vălăy dă Îemn; vălgîe 11.
jgiab; jgiâburi, scindară bjgăOurită 42.
tăier; tâțerg, blid; blide, scafă; scăfl 15. 
un tăier 6*.
un tăieri 3[I I].
umjtlid 23*.
o cântă 20*.
utp^vas 21*.
?, 00 4[1I]*. 8.10'. 13*. 22.70[ll]*. 82*. 93[II]_.
— 1. 5. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68.

69.71-76.  83. 84. 86. 88. 89.94.96.

HL 4[II]. „Merg la rîu, la Dunăre”.
6. „într-un tăier sau merg ele la apă”.
10. „Merg ele la rîu”.
12. >z' cârie-s apryăpe d-âpă nu Te maț pune”.
13. bfey /¿Ze pră Oogăș.
20. say să duc igfg sîygure șî bțey la ăpă.
21. să pune um^vas șî să pune o frunză, o creyguță pe 

ăpă șî albina big ăpă.
23. utp_blid prastă cârie punem bielă, păițîșă, să nu 

să_ngse.
24. la nyoi nu să pune adăpăflarîe, îi ăpă pră flaâe 

părțile.
34. „Se pun paie pe el să nu se înece albinele”.
35. „Deasupra se pun neșce jeșltii".
36. o pus bgță, să nu să^hgse.
38. [II] am pus pâțe dă săcără ca albinele să nu să 

nigse.
47. [11] dîn îemn dă sâlcă.
52. [II] dq Îemn.
53. [II] dă Îemn șîpus [deasupra] bice dăpâie.
55. [II] adăpători, pă rumîngșce.
70[IT]. 82. 93 [TI]. „Sînt lîngă apă”.
77. [11] văZÎăypantru adăpârga ^albinelor.
97. jf pusă pâțe dasupra-n văllăy.
100. nu le dîăm, nu să fâse adăpăflorl.

HRĂNITOARE, pl.
„ mangeoire des abeilles **

[2200]

I. întrebare indirectă: în ce dați mîncare (de obicei 
zahăr amestecat cu apă) la albine?

II. hrăhitpârie; -tori 57[II]. 
hrănityare; -flâri 11.19.25. 
hrănitoare [pl.]; -tor 41 [II].
Arănftttor; -tyâre 99.
[e] hrăhiflor; -ttirîe93. 
hrănitori; -flore 45. 
hrăniflori; -tgârje 70(11].
hrănitoare 5 2 [ TI] *. 54.
hrănitoare [pl.], râme [pl.] 43*. 
hrăhiflire, făguri 36.
ărării'Hfcirț; -flori, făguri 28.
hrăniflare; -tOorf, bOorcăne [pl.]; -cân 91. 
hrăhitdri; -tQăre, borcăn, râme [pl.] 49. 
hrănitori, făgure 67.
hrănitori; răhitOare 64.
[R] hrănitoare 48.
[R] toăriWr/, [V] ao 80(11].
Ziărăniz^or; -tyârle 95.
râhitOare; -t^ori, -tOară 55[H].
rînityâre; -târî 87.
rănitpărc, cencere 77.
văZăy; -Z^je 56.90[l].

vălay; -llgie 50[II].
vălay, hrănitoare; -tOdri 17.
vaZÎdy; -lyie 63*. 
vălîây, [R] hrănitOori 79.
vălyie [pl.]; -lîay 93[II].
văZă-Qi/ă [pl.] 97*.
făguri [pl.], rămie [pl.], văl^ie; -lîay 85. 
fag;făguri, Oujfiz [pl.] 58*.
fag, râme [pl.] 42.
faguri [pl.], râme [pl.] 100. 
faguri [pl.] 2PI]+. 37*.
fâgurl [pl.], cihgri 35*. 
faguri [pl.], hrănitoare 47[II]*.
uiâgă 44*. 46*. 53(IT]*.
păhâr întors 65. 
păhâr, tilsică 5~. 
sticle [pl.] 81[I1]*.
șOală întoarsă; șOâfe, vălgie anumfa, făguri [pl.], [*] 

hrănitoare 39.
Zj^orcăn; -câne 24.
byorcâhe [pl.] 78. 
feșcilă, filolseri 92[II]. 
jgkab;jgiăburi 32. 
răvă; tăvi 29.
bnd;bnâe 15.
WZde[pL] 22.
blid; bfide 23.
bTidășal; -șqle 33.
tăieri; -iere 3[H].4(n].
/djer; tăiere 6. 
tăngri, hrănityâre 82.
ciheri; -hgre 10.
cinerl 8. 13.
[V] ¿ihgre [pl.] 34*.
um^vas, un tâ a ieri 21.
cigăiie; -gan 18".
cucii [pl.], [k] cutii; -die 38[II]. 
cydcă, trOacă 27*.
lăduță; -duț 12*.
rămg [pl.] 20.
lâcruță [pl.], tăhțrl 61*.
?59.
- I. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69.

71-76.83.84. 86.88.89.94.96.

HL 2. [II] Z'e ptine pefăguri.
5. să pune în iei [în pahar] o riză 'cupă', ca să sugă.
12. „igst-o lăduță făcută ca um^vălăy acoperit cu 

sticlă. Cînd e anul bun, nu le dă mîncare.”
18. dă dat rnigre la albia.
27. „Cutie dă la sgva".
34. [R] „Se pune mursă pe un fagure și se bagă în 

stup”.
35. cu ieșkii.
37. țârna.
43. avem hrănitpâre specițăle say sirop tumăt în râme.
44. î^uțăgă dă dunț (dă băgat compoturi); pVace să-ș 

bâze limba siygură, împle gușa șî să duse.
46. ufăgă legată la gură.
47. în hrănitoare să răsgșce mai repede.
52. [II] dîjscindură.
53. [11] in uiâgă dg șărbiet, tragpn^sttă.
58. fZ punem pă faguri pin yuiez.
61. cîn^îț criză dă mnțcâre, [în] hișce lăcniță, tăhgri.
63. dă pfec, femn.
31. day țârna.
97. tăt în hișce vălâyiifă făcuce ca râmele, să aibă 

formătu lu râmă șî țâră să pune paie.

IV. Dacă nu există recipiente speciale (hrănitori), 
pentru a pune mîncare albinelor se recurge la diferite 
obiecte sau vase la îndemînă în gospodărie: farfurii, 
blide, sticle, cutii etc.



ANTENE, sg.
„ antennes ”

[2201]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la cele două 
firișoare lungi și subțiri de la capul albinei?

n. COARNE; CO N 6. 8. 11-13. 15. 17. 20. 22-24. 27.
35. 39.44.45. 49. 53[IT]. 54. 63. 65. 77". 85. 

cyârnile albini; c^om 12. 
cyarnele albini 90[I]. 
cyan'uli albini 61.
[e] cpârrie, corniță 21.
cyâme, [R] antene 56. 
antene; -tenă, c^orniță; [e] - 100. 
cllorniță; ~ 25. 33.
cornițe; -niță, [e] corniță [pl.] 43. 
c^orniță; -niț 42.
corniță 52 [II].
an (¿ne, [V] corniță/â, corn, antân 64.
antene, [V] cșârne; corn 41 [TIJ. 
antene; -tenă 58. 80[ IIJ. 99. 
antene; -tenă 34. 39[*]. 67.
[R] antene; -tenă 47[H]. 64. 
antiene; -ticnă 57[II].
[V]?, [R] antene 48.
[R] antene, [V] ? 79.
[e] antienă [sg.] 4[1I]. 
mustlqțâ; -țâță, [s] antene 5. 
mustață; -tțâță 91. 
mustață; -țâță 82. 
mustață; -țâță 28. 46. 
mustgță; ~ 37. 
mustață; ~ 18. 
mustâț; -țață 36.
[e] mustlfiă 98".
[e] păru, [k] musrâța [sg.] dă simțire 81 [II]. 
perișgârț; -ș^or 93 [II].
[e] Jir le 97.
ureki; ureke 32. 
p^ne; până 3[11], 
moțuri 2[II]*.
? 10. 19*. 29. 38[n]+. 50[II]. 55[IIJ. 78. 87. 92[II], 95.
— 1[II]. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 59. 60. 62. 66.

68-70[U]-76. 83. 84. 86. 88. 89. 94. 96.

III. 2. [II] nușcu cum să spun.
19. la noț nu să prța ocupă cu amănuntu [de albine], 

mima așâ în măre.
38. [II] nu l^-am lyat în socQâtă cum le fise.
77. cWârne, ca la b^oy. cWârnelș albini.
98. [e] utji^fel dă mustîqță.

TROMPĂ, pl.
„ trompe ”

[2202]

I. întrebare indirectă: Dar partea aceea cu care albina 
adună dulceața din flori? (Vezi întrebarea precedentă.)

H. LIMBÂ; LIMBI 17. 24. 25. 39[*]. 44.45. 56. 57[H].
65. 67. 70[IT). 79. 80[II]. 81 [U]. 91. 93[H]. 100. 

limba albini; limbi 11. 
LIMBÂ;-63". 77. 82[c].
trâmbă, [V] limbă; fimbe, limbi [pl.] 41 [11].
[R] tr^âmpă, [V] fimba albini 99. 
trombă; trombe, limba albini; limbi 64. 
trompă; trâmpe 92[11].
[R] trâmpă; — 54.
[e] trompă; trompe 50[II].
[R] trâmpă, [V] ? 48. 
tryompă; tryompie 19. 49. 78. 
trâmbă; trâmbe 34. 85[11]*. 
tryombă; tryomb[e 18.

trfinpă; - 90|T].
tromb; trâmburl 98.
trâmpă, [ V] nas 46. 
gură; guri 2[H]\ 4[II]. 8.
[e] gâră; - 39[IT] ’.
gura albini 42.
coc; cocuri 10. 13. 15.22. 43. 97.
[e] coc; — 87.
coc; cocuri 35. 3 8[ 11] ’.
[e] coc; — 52[II] *.
sâcu albini; șocuri, [k] cocuri 33. 
coc; cocuri, cic; cicurl 20. 28.
cic; cicurl 23.
cicu albini 37.
ac; áse 53 [II] *.
? 3[ü], 12. 27. 29. 32. 36. 55[ü]. 95.
- 1. 5-7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 47. 51. 58-62. 66. 

68.69. 71-76. 83. 84. 86. 94. 96.

III. 2. [Il] cu gura je¿.
38. [II] bágá-iy ^flyáre și suptráié mjgria ața.
39. [II] umple gușa.
52. [II] câcu ăla.
53. [II] ac dă mùskç'à, dă tras mlçre.
63. limba care [a mnçrça, [k] rllaya.
85. [II] dît] cárce.

AC, pl.
„ aiguillon ” 

[2203]

I. întrebare indirectă: Cum se numește acela ascuțit cu 
care se apară albina?

II. ac; âce 56.
ac; áse 61. 63. 82.
«c; áse 3[H]. 4[II]-6. 8. 10. 13. 18. 19. 21-25. 29. 32-

34. 38[U]. 39*. 41[II]-46. 48. 49. 54. 57[U]. 58. 64.
67. 70. 77-80[U]. 81[U]. 85[11]. 87. 91. 92[I1]. 
93[II], 95. 97. 99.100.

ac; áse 12. 17. 20.
ac; âsi 28.
ac; áce, áse [pl.] 47[II]. 50[ll]. 65.
ac; áse, acè [pl.] 52[ II].
ac; âsurl, [k] d.vê 11.
ac; áse, âcurî [pl.] 2[II].
ac; ácuri, áse [pl.] 27. 35.
ac; ácuri, áse [pl.] 15.
ac; ácuri 98.
ac; - 37.53[II]+. 55[II]". 90[I]*.
tromba [a.] âța, ac; áse 36.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 59. 60. 62. 66. 68.

69.71-76.  83. 84. 86. 88. 89. 94. 96.

DI. 39. [Il] cè-mpuzë.
53. [II] ácu dă múskq/q.
55. [H] ácu dă-mpiis.
90. [I] mușcă, împuzë.

NECTAR
„ nectar”

[2204]

I. întrebare indirectă: Cum z7 spuneți la acela dulce pe 
care-l scoate albina din flori ca să facă miere?

IL nectâr 39[*]. 46. 47[1I]. 5O[1I]. 52[II]. 64. 65. 
70[Uf.

nectár, [V] ? 57[Uf.
ñectár 21.
niectâr 35. 58.
ñectár 34. 48[R],
ñectár 4[II]. 6[D]. 32. 33. 45.49. 90[I].

nectâr 2%.67. 191
nictâr 19.
nectar! 98.
nectâri, [B] ? 99.
nectâri 91.
nectâri 80[ll]. 91 [II]. 95.
nectâri 25.
năctâri 85[II].
nectar, fk] nectâr 17.
dulsâță 2[II]. 39[e]~.
dulsâța [a.] d/a 20*.
mână 8. 11. 82.
[e] polen 55[II], 
polien 44.
mișre 10. 18. 53[II]~.
m#rfe38fll]. 92[II].
mierie 87.
suc5[*]. 23. 27. 81 [II].
suc dulse 61.
mitifigră 78.
nectâriul [a.] dipțe flori 77.
[R] nectâr, [V] [e] dulceață după flori 56.
nectâr, [V] mj^re 42.
[R] nectâr, [B] m^rie 43”.
nectâr, mierie 24’.
[R] nectâri, [V] ml^re 79.
[R] năctârî, [B] mn^re 100.
nectâr, zâma [a.] dulse 41 [II].
nectâri, dulsâța [a.], amirâsu [a..] florilor 93[II].
nectar, mânq, dulsâță 15”.
dulsâță din flVorî 29.
zndziâ, dulsâța [a.] d{'a 37.
mână âiip _fWori 3 [II].
mii^re 63’.
? 5. 12. 13. 22. 54.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 36. 40. 51. 59. 60. 62. 66.

68. 69.71-76. 83. 84. 94. 96. 86. 88. 89.

HI. 15. nectâr, din mâny aduse, o dulsâță pră frunză.
2Q.flHâria âța câre-ț la mijlyoc acolo.
24. la cărâe-i spune nectâr, numa-ț mierle.
39. dă la sălcă, dă la băgrin.
43. mână-ț âlseva.
53. [II] scQâce dîm_flon.
57. [II] âlți [zic] mierie dă stup.
70. [II] după cârce.

POLEN
„polien ”

[2205]

I. întrebare indirectă: Dar la acela galben, adunat de 
pe flori? (Vezi întrebarea precedentă.)

n. polen 5[R], 18. 19. 39[*]. 4l[II]. 45. 47[II]. 48[R], 
50[H]. 52[iq. 57[U]. 59. 65. 67. 85[II]. 95.

poien 38[H]+. 77.
po/lea 70PI].
po/e^-34. 82.
polen 6. 78;
p^olen 13. 27. 32. 35. 79[R]. 97.
pyolen 11.23-25.
p^ofen 99.
p^ofen 15.17.
pyolen 8. 28. 91. 100.
pVplien 33.
pyolen 80[II].
polen, mână 55[II]~.
[R] polen, [V] p/ta albinelor 43".
polen, pastă, [k] păstură 64.
polen, [V] postură 42.
polen, mână 46.
poien, piua lor, pita lor 93[IT].
pollân,pray după flori 49.



192 [V] pray de flori, [R] polen 56.
nrag, [R] polen 58. 
clei, polen, balzăm dă plută 63*. 
pofer 21.
polei 54. 
p^olin 12*.
pofey 81 [II].
P^olevM.
polenă 61.
potentă 39[II].
hectar 20[*].
hectăru [a.] ăla 36.
prestură 87. 
mțrța [a.] 90(1]. 
sără 44. 92(11]. 
mălai pintru pui 53 [II].
? 2[U]. 3(11]*. 4(11]. 10. 20*. 22.29. 37.
— 1. 7. 9. 14. 16. 30. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 71-76.

83. 84. 86. 88. 89.94.96.

III. 3. [11] nu șciy, nu pMot să șciy.
12. .gâlbin la culoare".
20. adună dulsâța de la flyorj să facă mî^rț.
38. [11] dă la floârșa dă băgrin aduse alb.
43. [Adună] pră pisare seva galben.
55. [II] mâna se [- pe care o] nutjcă puii, să rănesc puii.
63. polen dă plută, dă plop, cîn^făse balzâmu, cu ăsta 

balzamgăză

PROPOLIS
„propolis ” 

[2206]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la cleiul pe care îl 
culeg albinele de pe mugurii unor copaci și ung cu 
el pereții stupului?

IL propolis 56[R]’. 65. 70(11].
propolis IT. 19(D]*. 41(11] 45.49. 57(11], 58.64. 
proppfis 97. 100.
propolis 80(11]. 85(11].
[R] priktpolis 11. 
pr^opofis 91.
[R] propoliz 48. 
propoliș 39[*].
[e] proposil 67. 
pripolis/z 44. 
propusis 95.
clei 52(11]. 53[1I]". 55(U](e].
cTei 38[U]*. 77.
cfei 13.18.29.
clîei 36[*]. 46*. 
dfâ[ 33. 
mână 27.
poZei 20[*].
pUolen 35". 
p^ofin 36*. 
propolis. [V] clei 50(11]. 
propolis, [V] ciei 42. 
clei, propolips 47(11]*.
[R] pr^opoils, [V] cfețu albinelor 79.
[R] propolis. [ V] rășină 43. 
prppoHs, [s][B] rășină 99. 
propalist, rășină 93[I]. 
prestură 5*.
sără 21.
? 2[HJ. 3(nj. 4[II], 6. 8. 10. 12. 15. 20. 22-25. 28. 32. 

34.37.39*. 54.78.81. 82*. 87.90(1]. 92(11]. 98.
— 1. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 30. 31. 40. 51. 59-63. 66. 68.

69. 71-76. 83. 84. 86. 88. 89. 94. 96.

III. 5. „E acră la gust”.
17. ,.ml£re dț mână: o adună de pe frunze”.

19. ó/a-j spuzi /o carée.
35. tot piolen.
36. pMólin pră vită — pUófinu pus îtj ^faguri.
38. [II] ton _flcl dă usuc; adună șî cfeiesc gâturile.
39. ca cfețu.
46. o pus cl'î-ei să-jkidă.
47. [II] o clețit faguri.
53.[ü]/oíc/eí.
56. „Are miros frumos, ars. Se întrebuințează la astu

parea vaselor de vin. îl foloseau, ars, fetele cînd 
mergeau la joc”.

82. l-o clețit péntru iarnă, cfețesc tqce butorili, tqce 
crepatúrifi.

CELULĂ, pl.
„alvéole, cellule”

[2207]

I. întrebare indirectă: Cum se numește cămăruța în care 
stă puiul de albină și în care albina pune mierea?

H. celulă-, -lúle 18.19.23. 58. 64. 80(11].
cehilă; -lúle, [B] ? 99.
celulă; -lúle 47(11]. 95.
celulă-, -Iulie 33.
celulă-, -lúfe 24.27.
[R] celulă ;-lûf ë 11.
celulă-, -lúle 42.
celulă- -lúfe 44.50(11]. 63. 78.93(11].
celúly; -lúfe 81(11].
celulă-, -lúfe 17.
celulă-, -lúfi 28.
celúlá; -Iuti 35.46.48[R]. 55(11]“. 65.
celălă;-lúf 3. 12[D]*. 25.32.
célúla; -lúf 41QT). 57(11]. 85(11].
célúlg; -ZúZ 52[H].
c/celulă; -lúle 45.
celúla; -lúle 39. 67.70(11].
celulă-, -lúf 6. 36.
celulă-, -lúf 49.
sëlûlà; -lúf 93.
celulă', -lúfe, [B] Uolctijá; -100.
celule [pl.], olcttță; ~ 5~.
[R] ce/iíZo, [V] ? 43. 56.
celulă, căsuță 79.
cetófiTi țpla.] 38(11]“.
cășiță; ~, celulă’, -lúfe 34.
ga^urisë; -rls, [♦] celulă’, -lúle 20. 
cdsúfd; ~ 13.
cășiță;-91.

53(11].
ciob/p; cú[burl 15.
cămăni/a albinelor 29. 
gcfihxră; gaguri 54*.
gâVură; găyrl 77*.
gă^urica fagurelui 90[I],

[pl. ] Za faguri 37.
butyără-n ^făgurle; butúórl 82. 
bu&iră; -tVóri 87.92(11].
[e] cat, căturî 97.
?2[H]. 3(11]. 4(11]. 10.21.59.
— 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60-62. 66. 68. 69. 

71-76. 83. 84. 86.88.89.94.96.

III. 5. celule — dítj^cárcé.
12. celulă — țșstă șî la-tjkisórl, la pușcărițâș.
38. [II] âlga dă la faguri.
54. în fag îi găyură.
55. [Există] celulă dă albină, celulă dă matcă, celulă 

dă trintor.
77. Jfn figuri.

BOTCÂ,pl.
„alvéole de la reine"

[2208]

L întrebare indirectă: Dar aceea în care stă matca? 
(Vezi întrebarea precedentă.)

II. bdtcâ; bote 42. 
botcă-, bols 67. 
byâtcă', byôtce, selulă 59. 
b^tcă; b^ots 58.70[II]. 79.97-99. 
byotcă-, byôtsë 92.
botcă-, bôtke 50(11]. 64.85(11]. 
b^otcă-, bMôAe 34.44. 80(11]. 81(11]. 
dVtircă; b^ôtUié 23. 24.27.33.45.
Wôtcâ, b^ôtkç 15.
b^otcă’, bMôdà 28. 
botcă-, botld 19.
b^otcă di matcă-, b^ôtke 95.
[R]Wzcd,[V]?43.
ft^occă; b^ockl 25. 
Wircă; bVotke, dță-, - 35.93(11]. 
bl-lotcă, [B] ^¡fd; ~ 100“.
¿otcâ; bonte, [V] ou ¿3 mdtcâ 41. 
botcă, flță dă matcă-, [e] Wo/c, Moc [pL] 57(11]. 
budrcă; [s] byôtsë, fiță; - 78.
[R] bd/câ, [V] ttță dă matcă 48.
fz/ă de matcă 61,
/z/ă dă mdtcâ; bpdtcă; byôtke 77. 
/f/ă de matcă, [R] botcă 56.

~, [R] bôtcà\ bôtke 82. 
celulă, [k] byotcă; byôtke 17. 
celulă dă matcă, botcă; botkțe 18. 
celulă, [k] botcă dă matcă; bote, [k] bôtke [pl.] 49. 
cuÿj; cûiburî, [♦] celulă dă matcă, [k] b^otcâ; bl-lotke

39.
gă^ură, [k] botcă; bôtke 54. 
gă^ură 3T.
celulă;-lùf 12.32. 
celulă dă regină; celule 63. 
celula Iu matcă 55(11]. 
celulă mă/aț măre 6. 20. 
celulă Iwjgă; ce/ălute 38(11]. 
fi/ă dă mamă, [R] celulă 53(11]. 
{ifă dă mamă 52[II]". 
fiță dă mamă, [V] țîțînă dă mumină 46. 
pță dă matcă; țiță 11.36.47(11].
^â;~5*.91. 
?,[*][e]fe~87. 
căstiță; ~ 13. 
cămărtifa mătki 29.
otf 3[U]*.
? 2[H]. 4(11], 8.10.21.22. 65.90(1].
- 1. 5. 6.7.9.14.16.21.26. 30.31.40. 51.60.62.66.

68.69.71-76.  83.84. 86. 88.89.94.96.

HL 3. [II] rVoZ fnfr-un Moi/ <fin aja.
5. mumiță = mătea.
37. ̂ bide s/ă matca, regina bizălor.
52. [II] ălțî [spun] botcă; bôtke.
100. ̂ olcuță; ~ 'boțea de-abia începută’.

(Albinele) CĂPĂCESC (ind. prez. 6)
„(Ies abeilles) operculent"

[2209]

L întrebare indirectă: Ce ziceți că fac albinele cînd închid 
găurile de la faguri, în care sini ouă ori miere?

IL CÀPÀCESC 4[H]-6. 8.12.13.15.17-20.24.25.27.
28. 32-34*. 35. 36“. 41 [H], 43[R]*. 46. 52(11]. 
53[Il]*-55[II]*. 57(11]*. 59. 64. 65. 67. 70[II][o]. 78. 
79*. 80(11]. 81(11]. 85(11]. 87.91.93(11]. 95.99.

căpăsșșce [3] 11. 42.
o căpâszt [perf. c. 3] 45.



să căpăsesc 3[II].
incâpăsesc 97.
s-astupă 44.
o astupat [perf. c. 3] 61
or astupat [perf. c. 6] 37*.
[V]pesetluțesc faguri, [R] căpăsesc 47[1I].
piese tu iese 23.
înkid 29".
[R] căpăsesc, [V] astupă 48. 58.
căpăsesc, astupă 92 [ II].
căpăsesc, [B] astupă 100.
căpăsesc, [a] astupă 82.
acoperă, căpăcesc 50[ II].
tirjcuțesc, [R] căpăcesc 56.
acuperle. căpăsâtjă 77[U]*.
or ieruțit [perf c. 6], or astupat [perf. c. 6] 63". 
o-ijkis [perf. c. 3], astupă butorîle, [*] căpăsesc 39". 
Popresc, irjkid 22.
operculțiză [3]puietu, căpâcgșce [3] 49".
capacități faguri, pesetluțesc 38[ 11J .
?2[II]. 10.21.90[IJ. 98.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69.

71-76. 83. 84. 86. 88. 89.94.

IU. 29. figurile.
34. [*] „La Ocna de Fier se spune să căpăsesc".
36. faguri dă mlqre. [Mierea] ii bună dă scos.
37. migria.
38. [II] pesetluțesc seluTiTi alga', migrța ii gata dă luat. 
39[*]. 53[I1]. pu/f,
43. or lipit cu cară, [k] sorii.
49. căpăcgșce mlqrga.
55. [H]figuri.
57. [II] cu sără, cînd îi figurile plin cu mîqrie.
61. gauurili ramului.
63. fac cqldură și le closesc, day să roțâză.
77. [II] puietul', căpăsirga mieri.
19. pufeți, mîqr?a.

LARVĂ (DE ALBINĂ), pl.
„larve (d’abeille)”

[22W]

I. întrebare indirectă: Ce iese la început din oul albinei?

H. VIERME; VIERMI 10. 23. 35. 45. 53[U]. 58. 
70[II]~. 79. 80[lI]. 81[II]. 91.92[II], 93(11). 97. 98.

cfâ albină', viermi 11.
vigrme micuț; vțemÎ 15.
vigrme; viermi, [k] viermișori [pl.] 39[*].
viermișâr; -șort 17.
vermișor, pujet 54.
vițrmle; vigmiî, viermulgce; -leț 95.
vermuleț; - 38[II]", 5201]. 
viermoZef, ~ 44*. 5 5 [ 11J.
larvă, viermuleț 36.
vigrme, [ V] viermulete, [R] lărvă 56.
vigrmie, lărvă 41 [II].
vermuș; ~ 20.
/ârvă; lărve, vermuleț; ~ 99.
[R] lărvă; larve, [V] vgrme; vgrml 100.
/ârvă; larve 85(11].
lărvă; lârvie 18.78.
/¿rvă, [V] ? 42.
[R] lărvă; lârve, [V] vigrme; viermi 43.
lărvă; lârvie, vțgrmie 5 7 [II].
lărvă; lărvțe, puiet 19.
[R] lărvă; -4701]. 63*.
lărve [pl.] 48. 59.
lârvie; lârvță, vită 77.
nârvă, [k] /drvă 67.
«ț/rii; »z/re, [k] lărvă; lărve 64.
Mț/râ; Mț/re, viermiiș; - 25.
niftă; lărvă; —49*.

/avo; lâve, vițrme; — 50[H].
[e] /ihâ; /ave 61.
pui, M yftlrme; — 46.
pui; I 301]. 4[IT]. 8. 12. 23. 24. 29. 32.37[e], 39.
pui dă albină; vigrmle 87.
pu] d-albină;pui 13. 33.
pui d-albină; puț 2 [II].
puiat 27". 28.
puițce; -țeț 34[*].
vită [col.] 82*.
fifli;fiăț 65.
— 1. 5-7. 9. 14. 16. 21. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66.

68.69.71-76.  83. 84. 86. 88-90. 94. 96.

III. 27. „Pînă cînd se face albină.”
38. [II] um^vermuleț ălbu. albiniti closesc.
44. ^utp^flgl dă viermuleț.
49. Hoy, niftă, pă urmă lărvă.
63. nu să șcițe.
70. [II] onfigl di vigrme.
82. toț viermișori care ies din yayă.

(VIERMUȚUL) SE DE(S)PLINEȘTE 
(ind. prez. 3)

(le sens du moi se de(s)plinește)
[2211]

I. întrebare indirectă: Cunoașteți vorba se de(s)plinește 
(viermuțul)? Ce înseamnă?

II. 39. [e] deplinescpuii, cînd iâsă dîțj^gâyurl.
45. ,șă dăsclingșce, cînd vigrmifi îț maț măre, cînd se 

căpăcește; apoi devine albină”.
63. s-o dăsplinit dă celulă, s-or dăsclinit. or iseput să 

dăstupe căra, mai tn lărvă, după două săptămin.
65. să dăplingșce = se culcă după trei zile, se strîmbă, 

se-ngroașă, crește; cînd e în picioare, așteaptă să 
căpăsăscă".

77. să-mpHn^șâe, vita-i capă sită dă astupare, îi puțu 
măre.

79. să dăscTingșăe „trece de la o formă [de viață] la alta”.
97. să dăplingșce - se face albină”.
# 201], 301]. 40I]-6. 8. 10-13. 15. 17-25. 27-29. 32- 

3801]. 410IJ-44. 46. 48-5001]. 5201], 53[II]-55[II]- 
5701]-59. 64. 67. 70[H]. 78. 80[U]. 8101]. 82. 85. 
87.91-93. 95. 98-100.

- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 4701]. 51. 58-60. 62.
66. 68. 69. 71-76. 83. 84. 86. 88-90. 94. 96.

CĂȚEL, pl.
„nymphe “

[2212]

I. întrebare indirectă: Ce se face din larva (viermuțul) 
albinei?

IL albină; -biné 8.
-hm -3[U]. 4[1I]. 10. 12. 18. 24. 29. 32. 93. 97. 

albină; -201]. 36*. 49. 82. 85[e].
albină; -bin, pui d-albină; ~ 13.
puț d-albină; ~ 11. 81 [II].
puț dă albină; — 34.
pui; ~ 37.46. 54. 87.
7,I*]M;~45.
puiei5.15". 20.27.28.78.
lărvă; lărve ■ 1. 95.
vigrmîe; viermi 23.
[e] vigrme; - 42.
viermuleț; — 77.
nitpjă; ăițpfe 99~. 100.
nitpjă; niipfle 91.
[R]nú¡n/S;-67.79.
[e] Jă albină; nifte 39'.

nifră; nifre64.
[¿]pgpășă; -puș 80[Il].
pupă; pupe 58. 
căpușă; ~ 92.
cățal; -țaț 6.
? 21. 22. 33. 35. 38[H]*. 41. 43. 44". 47[II]. 48. 50[H]'. 

52[HJ. 53pq. 55[H]-57[II]. 59.61.63*. 65.70[H][e]. 98.
- 1. 5. 6. 7. 9. 14. 16.26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68.

69.71-76.  83. 84. 94. 96. 86. 88. 89. 90.

IU. 15. „Stau 11 zile și se fac albine”.
36. vine albină.
38. [II] crigșce îm^figfu albinei.
39. „După 21 de zile iese afară”.
44. i-um^Jigl dă albină, nu-ț îm^plin, di^șăsă-n șăsă 

țile să skimbă.
50. [II] [e] îasta, cum îț spune?
63. tri figlurj dă lărve.
99. după cârcă.

PUIET
„ couvain”

[¿1®]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți, cu un cuvint, la toți 
puii de albină la un loc?

n. puiet 2[U], 5. 6. 19. 34. 35. 39[o], 42. 49. 52[H]. 
55[IIJ. 64.

puzet 3[iq. 4[I1]. 10-13. 15. 17. 18. 22. 24. 25. 27. 28.
33. 38[11]. 43. 46. 47[IT|*. 50[II]. 54. 58. 59. 67. 
70[II], 77-80[II]. 81[II][o]. 82. 85. 87. 93[II], 95. 97. 
99: 100*.

puțgt 44.
pălât 98'.
poțet 63". 
puieț [pl.] 29.
puiet; puiçcé 8.
pu/ 65.
[ V] vz'tó, [R] puțăt 45.
puțet d-albinè 23.
puiét â-albi né 21.
[R] puiét tinăr 48.
pul dă albină 36*.
puț di albină 92[U].
pui dă albín 53[II],
pui de albină, puiet 56.
pui dă albină, puțet 41[II].
ciúerét 20.
rMo/ 37.
albín [pl.] dnărie, puț dă albín, [o]p»iÁ 57[ü].
7 32.91.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60-62. 66. 68. 69. 

71-76. 83. 84. 86. 88-90. 94. 96.

HL 36. if căpăsit tot cúibu.
47. [I, II] căpăsit, dăscăpăsit.
63. ùfsâ vermuUț, după d!-âț/ă îsép să-i crgăscă arépî; 

arăpă.
100. áre multă găygă snîpu.

LĂPTIȘOR
„gelée royale”

[2215]

I. întrebare indirectă: Cu ce se hrănesc puiul de albină 
și matca? (II fac albinele tinere în primele două 
săptămini.}

II. [c] lăptișor 42*.
lqptișăr 54. 
lăptiș^or 45. 65. 91.
lăpcișăr 32. 55[H]. 59. 67.
[s] lăpcișVăr 98.
lăpciș^ăr 27.
lăptișor dă matcă 50[II],
lăptișor di mătcă 95.



194 [fi] lăptișVor dâ mâtcă 39. 
lăpcișâr dă mătcf 34. 49. 85.
[o] lăpcișor dă mâtcQ/% 5 2 [II]. 
lăpcișor de mâtcă, miere, nectâr l T.
lăptișor, migre, polen, pâpă regală 47[II]* 
lăpcișyor dă mâtcă 97. 99.
lăpfi^or dă albină 64. 
lăptișor, lâpce dă mâtcă 41 [II].
[R] lăptișor, lâpce dă albine 43. 
lâpce dă albină 58.
lăpcișVor, lâpce di regină 92[IT|. 
mierie, [k] lăpcișyor dă mâtcă 5 7 [II]. 
lâpce, lăpcișVor de mâtcă 25.
polen, [D] lăptișor 19.
[e] mișre, lăpcișVor 82*. 
mqlâi, mțre, [D] lăpcișor 53 [II].
ml^re, [D] purVonu ăla, lăpcișVor 35 . 
lâpce dă mâtcă 11. 79, 87.
Zăpce 4[II]. 44[e]. 70[II].
[e] lâpce pentru poțet 63".
pâpă 46 ~.
pâpă regâlă 56*.
mîgre, pâpă regâlă 80[ 11] .
miere cu apă 15.
miere 2[IT].
mfere 10.
m&re 3[U]. 8.12. 23. 24. 38[U]*.
mierie 13.20. 81 [11].
mierie, zâhăr 29*.
pyolen și mfâri 78. 
mnșrț 100. 
rifre, lâpci de mâtcă 61.
[e] mână dă flori 37.
pyălin 36.
? 5. 6+. 18. 21.22. 28. 33. 48. 77. 93.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 71-76.

83. 84. 86. 88-90. 94. 96. 68. 69.

III. 6. ăfn aVzice: lăptișor.
17. „Puiul — cu miere, cu nectâr, matca - cu lăpcișor de 

mâtcă".
29. în timpu rău, cu zâhăr.
35. șcim că cu mlfre, pină nu-s căpăsiț cu polen.
38. [H] „nu să rănesc cu âlseva dăcit numai cu mț^re 

crudă, din primele săptămîni”.
42. pantru mâtke.
46. „Preparat pe care-1 trec prin șâpce albiri”.
56. = lăptișor.
47. [TI] .pilii — cu migre șî polen, matca — cu pâpă 

regâlă pînă începe să se hrănească singură”.
63. in timpu asta cresc arepile.
80. pi] „matca, cu pâpă regâlă (după carte)”.
82. la âța din se să fâsi mâtcă, in țița iei. noi îi fîsem 

lăpâișVor.

PĂSTURĂ
„ cire vierge “

[2216]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la mierea aceea 
amestecată cu polen, cu care se hrănesc albinele?

II. postură 25. 39[*] 42. 44. 57[11]*. 64[o]. 67[o]. 
85[11], 92[U]. 97. 99.100".

postură 49. 58.
postură 6[D]. 19[o], 47[TI]*. 91*. 93.
postură 48. 
postură, lăpcișVor 82*. 
postură, polen, mgre 80[II]*. 
ml^re. [d] postură 81 [II]". 
prăstură 11". 
priestură 5*. 87.
pastă 56*.
pită 54.

mălai 53[H]~.
MIERE 4[1I]. 12. 13". 15". 29*. 32. 35. 77[e]. 

mriqre 63.
mi^re mțestăcâtă cupofen 17.
mișrl-amâră 37.
mjgre, zăhâr 3[11]~.
polen 95.
[e] polen 46*.
pâpă 43".
? 2[II]. 8. 10. 18. 20-24. 27. 28. 33. 34. 36. 38[IQ+. 39.

41 [II]. 45. 50[H]. 52[H]. 55[II]. 59. 65. 70[II]. 78. 
79.98.

- I. 5. 6. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60-62. 66. 68.
69.71-76.  83. 84. 86. 88-90. 94.96.

DI. 3. [II] tVot mișre sați zăhâr.
5. „Ramîne între faguri, nu o mănîncă”.
11. mîțjcâria albinelor.
13. ¡ar mierie.
15. „Dacă n-au miere de ajuns, noi fâsem sirop, apă 

cu zahăr”.
29. tVot mierie.
38. [II] nu să fásé.
43. „pâpă pentru puiet, pâpă regăsea pentru puiet dă 

regină".
46. dupră cârcă.
M. [II] „E una cu polen".
53. [II] roi mălâi.
56. „Dacă o pregătim noi”.
57. [II] pă țârnă.
80. pi] poienii separât, cu puțină m£re.
81. pi] postură, după cârcă.
82. lăpcișVor îi disem.
91. fi fișăm la turta di zâhăr care să dă la albină.
100. „Polen bătut în celule”.

VOȘTINĂ
„pied de cire ”

[2217]

I. întrebare indirectă: Ce rămîne pe fundul vasului după 
ce ai fiert fagurii și s-a scos ceara?

n. voșcină 6. 19. 42. 47[H]. 50[II], 53pl]. 55[H]. 59. 
61.77.

voșcing 52[1I],
vVoșcină 5. 8. 23. 24. 27. 28. 32. 34". 36*. 37. 44. 45.

79. 82. 85. 91 [L]. 93[H]. 95. 97.98.
vyoșcină 57[II], 78.
vVoșcină 70[II].
voșcină [a.] 46.
vVoșâ/fină 49.
vVoșcinîă 100.
boștină/q 43.
bVoșcină 2[II]. 3[II]. 4[II]. 11.15.17. 18. 25. 80[II]. 
byâșcină, vyâșcină 99.
vVoșcină, bVoștină 58.
boștină, [k] voștină 56.
bâșcină, [k] voșcină 41 [II].
vVoștină, [k] vVoșcină 48.
voșcină, [k] voșcină 38[II].
vó^rif/á 39. 54. 64".
bVoșniță 20. 21.
vVâșăină, vVâșrtiță 35".
vVoșcină, [k] 12.
?, vjiăsc 65
v^osc, v^oscoiiiță, vVoșcină 81 [II].
murdăriță, vVoșcină 67.
sără, [k] vVoșcină 10.
sără urdinâră 13.
hVoscotă, vVâșcină, sără 92[I1]*.
sfVffe 29.
vdaspă 63.
? 22. 33. 87.

- 1. 5. 6. 7. 9.14. 16.21.26. 30. 31.40. 51,60.62; 66.
68. 69.71-76. 83. 84. 86. 88-90.94.96.

m. 34. [*] „La Ocna de Fier se spune bVoșniță".
35. rămâne vVâșăină, cînd albinăîe isep să mfiă iama 

mi^re șî rup căpăs^lele care pică.
36. vVoșcină fiartă Vo străcurâm într-un ki^s, sâra 

ctiriă în âpă ș-o adunam dă pră âpă.
44. am vindut-o.
64. „care-i vosc - murdărie, grăunțe de griu. gunoi ce 

cade. Alții îi spun moșniță, bojniță".
92. [II] bVdscotă [e] a măi rQ, vVoșcină - măi bună.

SLOI,pl.
„paîn de cire ” 

[2218]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la ceara fiartă și 
sleită?

H. sără 2[II]. 3[II]. 8.13. 15. 18-20. 23. 24. 27. 28. 32.
36. 38pi]. 39[*]. 55[II]". 78. 79. 85. 87.95.

cârq 52[IIJ. 
c/carâ gata 63*. 
sără, cară 42. 
sară dă albine 41 [II]. 
i.'câră topită 50[Il]. 
sară topită 11.49. 53[II]’. 
sâră-ntărită 29. 61.77. 
câra-ntegato 56. 
sară curâtă, sără slățită 44. 
[e] idrd Moc 57[1I]. 
câră alîâsă, [k] sără 65. 
sără, bVor^dă sără 67.
[R] câră brută, urj^calup dă cară, [k] sără 43. 
sară, turtă dă 'de /sară 4[II]-6. 21. 81 [II]. 
sarâ, bord 59.
turtă dă de sără 17.46. 80[II]. 97.100. 
turtă dă di sără', turce 35. 91. 92[II], 
turtă dă/âe sără', turț 10.25. 82.
turtă', turce 93[II].
turtă', turț 70[H].
tl-loblă dă sără 34. 37. 
tVoblă dă sără', tVoble 12+. 45. 
calup/b dă sără 48. 
calup/b dă sără, turtă 99 .
calup dă sără, [k] bVorddă sără', borduri 64. 
[e] sără, drob dă sără, droburl 47[U], 
dărăb dă sără 58.
? 22.33. 39.54.98.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69.

71-76. 83. 84. 86. 88-90. 94. 96.

HI. 12. „După ce a topit-o și a tumat-o în formă”.
53. prjTiisem ca o turtă.
55. [II] dă lafiertVare.
63. am scos-o dîm^voaspă.
99. „calup/b = bucată mare; hirtă = bucată mică”.

MIED
„hydromel'’ 

[2219]

L întrebare indirectă: Cum numiți băutura făcută din 
miere, amestecată cu apă și lăsată „să fiarbă "?

n. MIED 2[IT|". 3PI]. 10.11[V]+. 18.19[D]+. 25.
SIROP 41 [11]. 42". 46[b]. 47[II]". 48-50[Il]*. 52[1I]. 

57PT]. 61.64.65.67[s]. 78.90®
?, [*] sirop 39.
sirVâp dă mierle 23*.
[e] sirVop dulse 77. 
muz^dă mîqre 43. 
miirsă 5*. 24.34*. 87.95.97.
□o. mtirsă 70pI]*. 91*. 93pl].
vin dă mifre 45. 56. 58.
vin dă mișrș 98.



oo, vin dă mțerț 79.
vin. dă miiçre dă albín 63.
vin dim~mi£rț 99.
oo, [s] vin 85[II]. 
spălățituri [pl. ] 22.
rotițe 15. 
cVóminq 12.
șărbțât 53[II].
crdc/â, [R] suc de mj^re 21.
?, oo 4[U]. 6. 8. 13. 17. 20. 27-29. 32. 33. 35-38(11]. 44.

54. 55(11]. 59. 80(11]. 81(11]. 82. 92(11]. 100.
— 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76. 83. 84. 86. 88.94. 96. 70. 89. 91.

m. 2. [II] „Se face oțet din el”.
5. „Daci o duci Ia cazan, se face rachiu; dacă nu, se 

face vin”.
11. „Acuma nu se mai face".
19. „Apa cu care se spăla storcătoarea”.
23. haș dacă să năcrțțșcă, să Jasé șî vin.
34. „Se face și vin și răchie".
42. îl bei ca pră mús tu dă struguri.
47. [II] cu ala și hrănim stupi, băgăm in răkițe vin dă 

m^re.
50. [II] pentru hrănit albine.
70. [II]„Fără fermentație”.
91. di cin ^spălîăm vâsili.

MURSÀ
„boisson de miel et de lait"

[2220]

I. întrebare indirectă: Dar aceea făcută din miere 
amestecată cu lapte ori cu apă? (Vezi întrebarea 
precedentă.)

BL mărsă 15*. 33.37.39(Df. 70(H](ef. 85. 87.97*. 98. 
mărsă dă picur 82".
oo, [D] mursă 4[IIJ. 
siritip 78.
làpcë cu miére 12.
dulsâță dă miçriê 11".
CO, ? 2[II]. 3[H]. 5.6. 8.10.13.17-25.27-29.32. 34-36. 

38(11]. 41[UJ-47[U]-50[U]. 52[U]. 53[11]-55[11]. 56. 
57[Il]-59. 61. 63*-65. 67. 77. 79. 8O[I1]. 81(11]. 
9O[1]-92[1I]. 93(11]. 95. 99. 100.

- 1. 7. 9. 14. 16.26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66, 68. 69. 
71-76.83. 84. 86. 88. 89. 94.96.

HL 11. „Sînt spălaturile de la stors mierea”.
15. „[Este ceea] ce rămîne de la storsul mierii - spălaturi 

-, e dulce, se bea. Cu lapte nu se amestecă”.
39. stors faguri cu mina.
63. mfiçre fâlșă.
70. [II][E] cu ăpă.
82. „O dai iama sau toamna la albine”.
97. nu să pëfăse.

TRÎNTORESC (zW. prez. 1) 
„Je tue les faux-bourdons d’une ruche ” 

[2221]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că faceți cînd omorîți 
trintorii din stup?

EL trihroresc 48. 65.
trmtoriesc 78.
trtntVorésc 80(11].
trinfilorîesc 8. 24. 28. 98.
írmtoréyé [2] 36.
dăstrint^oriesc 99.
omór 56.
ii omór 38(11]'.
omór tríntori 6. 19. 21. 34.
omVór trintVori 93(11].
omyór tríntWóri 87.

onflór trinturi 92[IT|.
Uomór tríntori 2[U]. 3[II], 4(11]. 10. 15. 20. 
üomórtrmtVori 25+. 33.
HomVór tríntori, tai 35*.
zf omór/[2] 4 IfíIJ*. 61’. 
omóri [2] tríntori 53(11]*. 57(11]. 58.
zf MoznMtíre [3], z*¿ contúrb 44". 
omorím [4] tríntori 43.

omorím [4] 46. 52(11].
omorím [4] tríntori 85(11].
Vomorím [4] tríntori 45.
Uomorim [4] 67".
H Vomyára [6] 12".
yomyâră [6] trinlyori 27. 
fam omorit [perf. c.] 63’. 
aț omorit [perf. c. 2] tríntori 39*. 
să omUór [conj. prez.] trinflhri 100.
curăț tríntori 29*.
curăț stúpu 13.32*. 90(1]. 97*.
ciîrăț râmili 50[II]*.
cúre/[2] lada 55(11]*. 
ctiriț [2] roțu 54’.
curățim [4] stúpu 37".
am curățat [perf. c.] stúpu 42*. 47[U]. 81(11]*.
am curățit [perf. c.] faguri 18”. 
izgonesc tríntori 11.
tai tríntori 79.
taț trintyori 82*.
[a] tríhtorésc, curăț tríntori 64.
curăț, omór 17’.
zj gonim [4], z'j scuti/ram [4] 49*.
?5. 22. 59. 70[Il]. 77.95.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69.

71-76. 83. 84. 86. 94. 96. 88. 89. 91.

III. 12. „cu dçzetu. Se pune la urdiniș un lemn să nu 
poată intra decît albinele.” s-or dăsu-să 's-au dus’.

17. curățim [4] â-atita trîntoriămă.
18. 32. 37.42. 50(11]. 55[TI]. 81 [II]. 97. dă tríntori.
25. ,JE semn de sărăcie atunci, că nu mai e mineare în 

natură”.
29. dă la stupi.
35. dâcă-s căpăsiț.
38. [II] la ^urdiniș îț omór cu dçdëtu. n-au ac să múske.
39. zz lăpif 'îi arunci’.
41. [II] u lăbădă afară, îț sazónu.
44. „Albinele îi scot afară după ce au fost zguduiți”.
49. âț^cășcă.
53. [Ü] pintru jărnă.
54. dă trinturi.
61. din cójúifa-l omori.
63. dî^stup.
67. ii VomVÂre [6] albíñili.
82. „îi tai înainte de a se face, cînd sînt în botcile lor; 

cînd sînt făcuți mari, îi scot albinele”.

STUPUIESC (ind. prez. 1)
„Je détruis la ruche ”

[2223]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că faceți cînd omorîți 
albinele și luați toți fagurii?

IL omór 43.
omórñ ^stup 17*. 25’.
Komdr stúpu 6.21.24~. 34.67.
omór albíníTi 38(11]*.
Uomôr albinçlç 15*.
[V] íhmór stupi, [R] oo 10".
oo, omori [2] 52[II]*. 54.
oo, omori [2] albinële 49.
Vomórí [2] stúpu 2[II]. 82*.
omoare [3] stúpu 55[II]~. 
omyarîë [3] stúpu 97". 100. 
omorím [4] stúpu 3[II]. 95. 
omorím [4] a/hiñili 85 [II].
Vomorfm [4] stúpu 53(11].

oo, omoriă [imperf. 3] albințfi 78*. ¡95
[V] să omorây [imperf. 6] albinili 19".
/(-am omorit [perf. c.] 44~.
am omorit [perf. c.] stupu 18*. 23. 37. 56’.
[s] l-o omorit [perf. c. 3] 70(11].
[V] t-o ^omorit (perf. c. 3] zumătâci 45. 
î-o omorit [perf. c. 3] 42.
am omorit [perf. c.] stupu 46. 87. 
omorây, prăpădiăy [imperf. 6] stupu 93. 
prăpădesc stupu 33.
s-orpustițit [perf. c. 6], le-am pustuțit [perf. c. 1] 63. 
distriiz [2] stupu 90(1].
00, am distrus [perf. c. 1] dja ra/ă 64.
[s] dăsfințaz stupu 48.
strușasc un stup, zdnișasc 5. 
țîmporesc 39".
[e] Ze țîmporeșc [2] 81 [II].
l-at țîmporit [perf. c. 2] 36*.
lie afumi [2] 58*.
[V] i-o afumat [perf. c. 3] Wor murit [perf. c. 6] 35. 
l-afumă [3] 12*.
[R] °°»[VI zj afuma [imperf. 3] 11.
stors tată n^rea 61.
sâ recăfă [3] 91.
? 00 4[II], 8. 13. 20. 22. 27. 28. 29’. 32*. 41[II]. 47(11]. 

50pi], 57[II]. 59. 65. 77. 79. 80[IT]_. 92. 98. 99.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76. 83. 84. 86. 94. 96. 88. 89.

HI. 10. [V] Mo omorit [perf. c. 3] atita vită; âța o fost o 
măre prostiie!

12. „l-afumă cu riză 'cîrpe’, albinele să nebunesc și 
omul poate lua fagurii”.

15. 17. „Se făcea înainte, numai la coșniță”.
18. acuma nu să maț obișnuieșce.
19. mmza nățince [se făcea].
24. acuma nu să mațfâse.
25. pentru mi^re.
29. „ Nu se face. [Dimpotrivă:] zz hucu/os să-ș înmul- 

țâscă [albinele]”.
32. numa-ij^,c-6șiiiț [se făcea].
36. ș-aț lyatfaguri toț.
38. [II] /îzc o grgăpă im^pămint ș-atuns pun o falițe dă 

țimpor, îl aprind și pun coșhița cu gura pră grpâpă.
39. [*] fimpor 'pucioasă’.
44. pune pucasă, floare dă fimpor.
52. [11] pune fimpor.
55. [II] îij^coșniț.
56. la vinerța măre, cuvioasa paraskiva.
58. cu țimpor șî lie Vom^ori.
78. 97. cu țimpor.
80. [H][e] sc^ot m^rța.
82. pzm țimpor d-la vâle 'jos’ șî daifyoc.

MASCĂ, pl.
„masque” 

[2224]

I. întrebare indirectă: Cum fî spui la aceea pe care o 
pui pe față ca să nu te înțepe albinele, cînd umbli la 
stup?

II. măscă; măști 56.
mâscă', mășc 11.13.17.21. 25.29.33.
măscq', mășc 15.
mâscă; măsld 32.
mâscă; mășc, măști [pl.] 50[ll].
mâscă; mășc, [*] măsld [pl.] 20.
o^răzdr; -zâre 52(11].
obrazâri; -zâre 19. 37. 43. 46.47(11]. 53(11]. 54. 59. 63. 
o/>rârâ?7; -rârît* 42.
obrazâri; -zărie 34. 81 [II]. 87.
Hobrăzârî; -zâre 35. 36.44. 45. 48. 58. 67.
Vobrăzâri; -zărțe 24. 78. 95. 98.



196 ^obrăzârl; -zaruri, Vobrâzàre [pl.] 18. 39. 
obraz.fiàri; -z/fiàrlë 92(11].
Uobràzfiârî; -zfiârië 80(11]. 93[ÏIJ- 97. 
oôrôz/f/drie; -z tfarl 82.
Vobrâfizârië; —, Vobrà^lar! [pl.] 91.
yobràfiârl; -ficirurl 22.
Uobrâzàrl; — 65.
obrâzàre [pl.] 900].
obrăzârl; -zàrà 61.
sită; szcë3[II]. 4[Il]-6. 8. 10. 23.
sită; sic? 12.
mâscă; mășc, [e] Uobrăzârl; -zârië 100”. 
mâscă; mășc, obreztfâr/, -z fiarié 70(11]. 
mâscă; màskië, obràzàrl; -zârië 77.
mâscă; mășc, [B] bVâtniță; ~ 99. 
mciscà; mășc, sită; sicç, obrăzîșrl; -zîyre 64.

[R] măsea, obrăzârl; -zârië 49. 79. 
mâscă, [k] obrăzârl; -zârië 41 [II]. 
mâscă, [k] yobrăzâri; -zări 28. 
mâscă, [k] obrăzfiârî; -z dàriè 85. 
mâscă, [k] sur; sùrurl 27.
obrăzârl; -zârië, mășc [pl.] 57(11], 
obrezâr; -zàrà, [R] mâscă; mășc 55(11]. 
sită, [k] obrăzârl; -zârië 3 8[II].
?2(nf.
— 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76. 82-84. 86.94. 96. 88. 89.

III. 2. [Il] l'o pinz/çlâ pûsà-tj^cap.

100. ^nâscă, de sirmă; Vobrăzârl, de tifon”.

RĂZUȘ, pl.
„couteau (à découper les rayons) ** 

[2225]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la acela cu care 

retezați fagurii?

II. cuțit; -țite 56. 
cuțit; -fiée 19.70.
cuțit; -fiéë 3[II]. 4[II]-6. 8. 10. 12. 13". 17. 20. 24. 25.

27. 35. 37. 42. 43. 45. 48. 59. 78. 87. 95. 97. 98[e]. 
100[s]“.

cuțit, -tiéç 15.
cuțit; -țtci 28.
cuțit, -țite, cuțit; -ficë; — 50[ 11],
cuțit, - 41 [II]. 44. 54. 81 [II]. 85[II].

cuțit di cyâsă 92(11],
cuțit dă fâgurî; — 34.
[e] cuțit dă rătezât, — 65 
cuțit de răcezât; — 61. 
cuțit dă răcezât; cuțice 32.
cufitu [a.] dă race fiât; cuficë 38(11], 
cuțitu [a.] dă rekefiât; cuficë 82.
cuțit dă răcezât faguri; cuficë 57 [II ]. 
cufi^dă răcezât fâgurî; — 47(11].
cufi^dă răcezât, dă dăscăpăsit, cos^or; -s^ără 58. 
cuțit pentru curățit fâgurî; cuțite 5 5 [II]. 
cuțit dă răcefiâ^stâpu; cuficë 36.
cupr dă râcëzât fâgurî; cuficë. fltârfică 23. 
cuți^dă răcez/fiât, cuți^dâ dăscăpăsit, — 49. 
cuțit de tăiat faguri; cuficë 29.
cuțit dă răcezât săra; — 63.
cuțit péntru ritezât, [k] rikezât fâguri; - 52[11]. 
cuțit dă dăscăpăsit, cuficë 11.79.99.
cuțit dă dăscăpăsit; cuțice 18. 
furkiță dă dăscăpăsit, cuțit, -țice 64. 
discăpîăsityorî; — 91.
tgfietârl dă rekezât fâguri; — 53(11]. 
rîëcëfiâtUârl; -fiiarfë 33. 
cuțit, Jurculiță, [kj./iirü/û: - 67. 
cupt; -ficë, răfiătfire; -filări 93 [II], 
furkiță, cuțit 74.
./«ar/H 90(1].

custură; -turl 80(H].
? 2[II]*. 21.22.39.46.
- 1. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76. 83. 84. 86. 94. 96.77. 88. 89.

IU. 13. lutjg, mârîe.
100. cu vtrvu di cyâsă.

(ALBINELE) ROIESC (ind. prez. 6) 
„ (Ies abeilles) essaiment”

[2226]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că fac albinele după ce 

s-au înmulțit și o parte din ele fug din stup împreună 
cu matca veche?

n. roțesc 5. 19. 34. 35"-37. 39[*]. 42. 46. 48*. 52[1I]. 

53[I1]-55[I1]. 56. 59. 61. 65.67.
roiesc 6. 18. 22. 38[U]. 41 [II]. 43*. 47[U]. 49. 50(11]. 

57[n], 58. 64. 78. 82. 85[H]. 87. 90(1],
81 [II].

roțăsc 98.
rVoțesc 2[ll], 12.44.
rVoțesc 3[H]. 4[H]. 8. 10. 11.13. 15. 17. 25. 27-29. 32. 

33.7O[I1]. 79. 8O[I1], 92[iq. 93(11], 95. 97. 100.
ryoțesc 23. 24.
r^ojă/esc 99.
rVoțasc9\.

rVoiesc,fac r^oț 20.
o roții [perf. c.] 21. 39. 63*.
o roiit [perf. c.] albirii li 45.
fac rlfol, roiire 77”.

- 1. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68.
69. 83. 84. 86.94. 96.

IU. 35. roi&ce stupu.
43. or roții [perf. c.].
48. r o leș ce stupu.
63. o ieșit u^roț.

TI. rof natural.

PÎRVAR,pl.
„ essaim primaire ”

[2228]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la roiul nou care se 

face din cel vechi?

II. rKoj n^oy; rVâurf nVoț 18. 33. 
r^oțu [a.] ăl nl-‘oy; rUdțurî n^oț 25.

ROI NOU 8. 13. 27. 49. 63[e]. 81[e].
[e] roț noy, roi a dofișa 50[II ].
roțu [a.] a/ dâjfța 43.
rydj [a.]-a dâifa 98. 
rVoț, a doțta r^oț 35”.
ROI; ROIURI 2[II]. 4[II]. 11. 15. 17. 21. 24. 44. 46. 

57[nf. 58.
Hfoi; - [m.] 10.28.
roi;-6. 12+. 19*. 32". 34.37. 38[II]*. 52[ll]”. 65. 78[e]. 

80[H][e]. 85[II][e].
rKoiu [a.] dinții, r-°i noy, stup cinăr 23.
ROI PRIMAR 36. 39[*]. 45.77. 82.99.
oo, rMoj primări, ¿impuriy, pîrvârl, pîrgârl 79. 
primu rVoi, primări; ~ 91.
primu rVoț 92[II]. 97. 
rVoiprim 93[II].
râțu [a.] prim 87.
ryoju [a.]-nnz 70(11].
rVoț-inti 95.
rVo[ dinții; ~ ~ 100.
pirvâc 5*.
roț tinqr 54.
roi ¿inăr 22.

stup tinăr; stupi tineri 3[U].
stup noy 90(1],
[e] roț, roț artificăl 53(IT]".
[e] oo, roi artificlăl 41 [II]“.
roț artificăl 42.
roț măiestrit [pl.] 56”.
aplégàr 48.
aplégâ 64[*].
âplegăr; aplégàr! 61.
cqjrégà; aplégàre 64. 
pVorôi 67.
? 20.29. 39.4701]. 5501]. 59.
- 1.7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 40. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 

71-76.83. 84.86.94. 96.

HI. 5. o dâlfa, a tréjfa.

12. Hfct rVof.
19. o roțit dă dVâyă ori, dă trei ori.

32. tot roț.

35. Ko rolit Vum^rVoț.
38. [II] tot rol, săftië supțînut. roțesc în mai.

41. [II] m-om jaeût roi artificial.

52. [Il] a roțit a dôfiea Qâră.

53. [H] nu mi s-o-ntîmplât, mima dac-am fqcut roi 
artificăl.

56. ,JLa carte [se spune] artificial”.
57. [II] tăt rVoț.

PAROI, pl.
„ essaim secondaire ”

[2229]

I. întrebare indirectă: Dar la acela care roiește din 

pîrvar în aceeași vară? (Vezi întrebarea prece
dentă.)

H. parăț 42”. 58.
roi noy 90[Q.
roț nVoy 27“.
rKoj tiKoi [pl.] 79.
roj ¿«t roî 5.49.
rMoi J/n r«oi, rHoifiigârî 57[n]“.
a tréifa roi 35.

al trițlșa roț 56“.
aZ triifa rol 43.
roț terțâri 64 .
al dyoțlia ryoț 33.
a do fi șa roț

a doțTa roi 32”.
a dVoțfa roț 92(11].
roțu [a.] a dâțfa 87.
rKôiu [a.] a dăția 70(11].
rKoi a doțîa 93.
roi d-a doțfa, d-a trițfa 46.
roț primari 77.
ROI 201]. 3[II]+. 6. 8+. 10. 11”. 12t 15*. 19*. 21. 23”. 

25“. 27*. 28.37.380H*. 44. 85[H][e].

rogi 18.
?, oo 400*. 13. 17. 20“. 22. 24“. 29“. 36. 34. 39. 410Q. 

45.47[H]. 48. 50(11]*. 52[U][R]’. 53[U]“-55[U]. 59.
61. 65. 67“. 78. 80[II], 8101]. 82*. 91. 95. 97*-99*. 

100.
- 1.7. 9.14. 16.21. 26.30. 31. 40. 51.60. 62. 66. 68. 

69.71-76. 83.84. 86. 88. 89.94.96.

nL3[II]. 11.15.25. tVot r^toț.

4. [II] n-ay iei pucșre.
8. țar rVoț.

12. tKot rKoi sa făse.
19. o roțit dă dVâyă, dă treț ori.
20. cam rar (se mtimplă].
23. iKot rKoi, rKoj din r^oț.
24. nu să-ntfmplă.

27. tot rHoț nVoy.
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32. primu din primu.
38. [II] tot roi ¡i spune ,v[i la]n trețlga, dăcă-ț țâre al 

bătrfn.

42. și d-ăi^am avut.

50. [II] Mi/mu /a ânu vițitor.

52. [O] a tréilfa çàrà. a fost odată, acuma nu mai 

[este].
53. [U] nu rolçfcé. dăcă-i stùpu țâre, [roiește] a dôjjfa, 

a tritfça [oară].
56. ro[ primăr, secundar.

57. [II] doi, tri roi iâsă la o cOojniță.

64. s-o păroțit'. roi primări, ro( secundari.

67. nu să-ntimplă.

82. d-ăța n-am prça avùt.

97. içstà cărț fac.

99. „La carte [îi spune] roi secundar".

ROINIȚĂ, pi.
„petite ruche portative 

pour recueillir un essaim ”
[2230]

l. întrebare indirectă: Cu ce prindeți roiul?

TLrV6ihiță;~92[U].99.

rOăiniță; r^âiniț 25. 85(11]. 
rMipu/lâ; Htt(m/91.
rMo/m/tf; — 24. 
r^oi^lniță; dhi^lAiț 82.
cășiiiță; coșnițe 50(11],
cășiiiță; - 47(11], 52(11]. 64.
cVoșiiifă-, ~ 4(11]. 5. 8". 18. 23. 27. 33. 34*. 49. 65.97*. 
cășiiiță; cășiiiț 6. 19. 20. 53[I1J*.
cVășniță; cVoșniț 11-13. 15.28. 32. 35. 37.48. 87. 
c^ășniță; - 8.10. 21. 46.
cyoșnițiă; - 78.
cUăș/jnițîă; c^ăș/jniț 80(11]. 

cvășjniță; eyâș jnif 79.
cVăjnifă; - 36.
căjniță; cojniț 55(11]. 59. 60.
cOojniță; cUăjniț 67. 70[U]. 93. 95. 
cVăjnițîă; — 98. 100.
cOăjfiițîă; cOojniț 81 [II]. 

cVăjnițâ, [R] /ddS dă dh>i 58.
coșâră; -șărî 56.

cOotăriță; —, cVotăriț [pl.] 29.
lădă; laz, lăf [pl.] 54”.
[R] ropiiță, [V] cășiiiță, ladă 43. 
rățniță; —, cVqjniță, sac, cotăriță 42”. 
rojghiiță; -, cășiiiță 38(11]*.

coș 44*.
cășiiiță; -, coș; coșuri 41*.
cVășniță, cotăriță 77.
cVoș; c^ășuri, cășiiiță 3[ITJ.

ZddS, 45*.
o cușcă mică, o lădiiță, [V] c^oșnifă 17.
vadră, cUăjniță 57(11]*.
Oo sită', stce 2[II]*.

?, cu săcu 22.
?90[H].
- I. 7. 9. 14. 16. 26. 30. 31. 39. 40. 51. 60-63. 66. 68.

69.71-76. 83. 84. 86. 88-90.96.

m. 2. [Il] ..E de pînză".
8. </â cu pîesăc 'nisip' pinti să pûiiê rOoțu pă um _pom 

și d-acolă să ța cu fum iij ^cyășniță.

34. /agă cuășnița-m ^pălăgă ‘prăjină’.
38. [II] „care n-au cășniță, cu rojglnița; e din pînză, ca 

un sac”.
41. [II] „Coșnița e mai ascuțită, coșul e o cotăriță".

42. ÎȚf ^cVăjnițâ d-ăTe mii.
44. Vwpjiçl dă cVășniță, dhș mic dă nuiçfe.

45. pintru prins rățu.

53. [II] îl scoborim dîmpom cu crțățjga.

54. ZdJii Jii pm râțu.

57. îij^găîâtă dă pfep, [k] vadră, c^ojniță mică dă prîs 

rvoi.

97. pusă-ntr-o crășkiță.

ROATĂ DE TORS
„roue/" 
[2237]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea de lemn cu 

care torci apăsînd cu piciorul?

H. MAȘINĂ (DE TORS); MAȘINI 1[II]. 3(11]. 8. 13. 14.
23. 24. 28. 29. 35. 37. 39. 40[U]. 43. 45-47[U]. 48+. 

51(1, II]. 52(11]. 54. 69(11]. 70[II]". 71(11]. 73[II]. 77- 
80[UJ. 81[I1]-83[II]. 84[L Il]-92[11]. 93[U]. 94pl]. 96.

MARȘINĂ 76". 97. 99.100.
MARȘINĂ (DE TORS); MARȘ1N1 18. 19[R]. 25. 27.

36.
mașină', -știi, [k]furcă-mășinâ 98.

mășină, furcă; furs 53[II],
mașină, furcă dă tors 42. 67. 

furcă, mașină dă tors 44*.
FURCĂ (DE TORS, DE PICIOR, LA PICIOR etc.); 

FURCI 6.10*. 15. 16.20.22”. 58. 65.
furcă dă tors', furi, furcă pî^miască 11+.

furcă de tors, [k]_/îircă nem/ăscă 61*.
furcă dă tors', furs, călăvercă; -vers 59.
furcă dă tors cupisoru, furcă lapisor 30.
FURCĂ NEMȚEASCĂ; FURCI NEMȚEȘTI 47[I], 49. 

50[I, U], 55 [I, II]-57[II]. 62-64.
mjdră; mițorl 12.
torcătoare', — 33.
?, co 2[H]. 4(11]. 17.21*. 32. 34*. 38(11]".
- 5. 7. 9. 16.26. 31. 60. 68. 72.74. 75. 95.

IU. 10. „E cu roată, ^i cealaltă e tot furcă, dă pus 

im^briy."
II. „că plemi o fac. E cu roată.”

21. 34. nis n-am văfut.

22. „E cu roată.”
38. [II] slovăsi ați furca pră scindură.

44.0orfost cărț-o tors [așa].
48. „Noi toarcem cu furca.”
61. „Cea obișnuită, care se poartă îm^brîy e furcă

romînăscă."

70. [II] mima una jfstă-n sat.

76. „Nu avem în sat.”

DRUGĂ, pl.
„gros fuseau ’’

[2238]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la fusul acela mai 

mare și mai gros, pe care femeile îl învîrtesc 
ținîndu-l oblic în sus?

H. DRUGĂ; DRUGI 33-35"-55-59. 61. 62. 64. 65-67.

76-90(1, IT|“. 91.93(11]. 94[H].96-98.100.
drugă', druz, druze [pl.] 63. 99.
fus 3Q~.
fus\fusă 6. 19.21+. 22.27. 70(11]. 73(11]. 92(11].
fus, fusuri, fusă [pl.] 25. 

fus,Juș [m ] 13.
.^5 ¿5 18.
yîtf dă răsusit; fusuri 23.
Jiu mărie', fusă mari 32. 

fiis mărie, [k] răsuci -sucuri 14. 
sfirsel', -sște 24.
?, oo 1[II]. 2[II]. 3[II]. 4[II]. 8. 10-12*. 15. 17*. 20*. 28. 

29.69(11]. 71(11].
— 5.7.9.16.26.31. 60. 68.72. 74. 75.95.

III. 12. „La un lemn pentru răsucit ață îi spune rasúc, 
-súf\

17. ,pî la riegăt se folosesc”.

20. noț nu tOarsem așâ.

21 .fus de-ndrugăt, fusă.

30. ,Jus dă-ndriigă. atunci îndrugă.”
34. „La Ocna de Y\ex,fus',fiisă".

35. răsusșce.

90. [1] la ța-ndrugam drăgălași.

(Fusul) SFÎRÎIE (ind. prez. 3)
„ (lefuseau) crepite ”

[2240]

l. întrebare indirectă: Cînd toarce femeia, fusul se 

învîrtește și...?

n. SFÎRÎIE 1[U]. 48. 51[U], 52[U]. 77.78.
sfirâțe 12. 23.47[I]. 58. 59.

sjirăii 28.
SFÎRĂIE 3[II]. 4[II]. 6. 8. 13. 18-20. 24. 27. 29. 30-33.

34. 36. 37. 39-42. 44-47[II]. 49. 50[I, II]. 51 [I], 
53[II]-55[n]. 57(11]. 61. 63. 64". 65. 70(11]. 71(11]. 
73(11]. 79. 80(11]. 81[II]-93[II]'. 94(11]. 96-100.

sfirăț^șce 43.
sfirăță, pQâcăne 69[II]. 
sfirițe, pocñ^éé 76.
zbirnățe, sfirăie 67. 
zvtrâie 55 [I].
sfirăie, sjîrOărie 15.
SFÎROAIE 10. 17.21.22.25.

fîruaiie 2[II].
fisăle 56.
prúcuáné 11.
pocn^șce 14. 35. 
pocnqșce, [a] sfirăjfi 38[II].

? 62.66".
- 5. 7. 9. 16.26. 31. 60. 68.72. 74. 75. 95.

m. 64. „Cînd îifusu gol, pui uț/^crump acolo."
66. [D] nu să zisă că sfirăie.

93. [II] șfîr-op^fus, sfir-OQ^fiis, taci flțeifi-s cu fus, 
mima úna dqrmie.

CRUCE (LA RĂȘCHITOR), pl.
„fourche (du travouil) ”

[2242]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la partea aceea a 

rășchitorului care stă așa? (GEST: se așază vârful 
degetului arătător sting pe mijlocul degetului 
arătător drept în formă de T.) (Vezi fíg. 51b din 
Chestionar.)

D. CRUCE; CRUCI 4[II], 13.14. 24.27.28. 34-37. 39. 
40(11]. 41[n]-46. 48. 54. 59. 62-64. 66. 69(11], 
70(11]. 73[U], 77-80(11]. 81 [I1]-84[II], 86[11]. 88. 
89[1I]. 90[I, U]-94. 96-99.

crus [pl.] 76.
crúsé di la rîșkiMrl', crus 23.47[II]. 
crúse; crus, [k] crusqliiiță; -sțhiiță 38(11]. 
crúsé, scindură, lemn âirept, rîșkitorî 61. 

crusiță; -si/51[I].
tălpă 6.12.
TALPĂ; TĂLPI 8. 11. 29. 30. 32. 55(1]. 87.

talpă', tălpi, cruie', crus 17.
talpa rîșkitVâriuluf, tălpi 41\f\.

tălpa rășkitOăriului', tălpi 19.
tălpă dă la rîșkitări', tăTpî 51 [II].

tălpiță 33.
ciijgă, crúsa [a.] 100.
r/mbă 3[II],



198 riș/dâ-orl, [k] îinibă 20.
Fimbă/ățca [a.] dă dï_zvos 15.
rișkityori 18.
M/u [a.] Je la râșkitărh, bicë 1 [II].
coarne 22. 

cyàrrie 71 [H]. 
câ^alcin la ră așkilMori 25. 

scindară 50(13. 65.
scîndurița [a.] dă la rișkitorî, crtisé 49.

scînduriță 50[ü]. 53pi], 54(*].
[e] lântéf 56. 
lăcișcă', -cișke 52[II].
? 2[nf. 10*. 21. 55[H]. 57[n]. 58.67. 85[ü].

— 5.7.9. 16. 26. 31.60.68. 72.74.75.95.

III. 2. [II] îț o blănăță [= o scîndurică] pusă df la vàfè.

10. „N-are nume".

ROST (LA RĂȘCHITOR) 
„base (du travouil) n 

[2243]

I. întrebare indirectă: Cum se numește locul unde se 

încrucișează firele pe rășchitor?

IL CRAȘCHIȚÂ 4[n], 69pl]. 70[U]. 71 [II]. 87. 94pl].

97.
CRAȘCHIȚÂ; CRĂȘCHIȚI11. 98. 
crâskîë 12.

crâs [pl.] 19.
ROST 14. 15+. 17". 18. 20. 22. 23. 27. 28". 29. 33. 

38[IT]. 51[T|. 88.
ROST; ROSTURI 6+. 8.40[II]. 45. 61.77.
r^ost la m^ătcă 25.
Hfoziu rîșkitojjului 21.
ryost la rîșkitorf 47[II].
crûsa râșkitoriidul 1[H]. 
crûsa firilor 3[II]. 
mijlUăc 32.
zdnwină 7ipi][?]. 82[*]. 
riști! [s.] 99.
« 13*. 28". 59".
?, [k] rMost la rîskitMori 44.

?, fâjurcă 73[II].
?, co, # 2[D]. 10.13". 19. 24. 30. 34-37. 39.4ipi]-43.46. 

47[I]. 48+. 49*. 50[l, II]. 51(11]. 52(11]". 53[U]"-55[I, 
EQ-59*. 62. 63. 64. 67.73[H]". 80[IT]. 81[HJ. 83 [L H], 

84(11]. 85[I1], 86[II]. 89[II]. 90[I, II]-93[1I]. 96.100.
-5.7.9. 16.21. 26. 31. 60. 68. 72. 74-76. 78. 79. 95.

III. 6. „crșscă e un fir greșit, pe care nu-1 dai la rostul 
lui."

13. la răski filări nu-1 rllost.

15. șî cu rHost săfăiș. crâșkifg, dăc-am smincit. 
\7.șîcu rllost, șîfiară rUost.

28. „Se dă drept.”
48. [II] r*ost la Murjăn.

49. cin să smincqșcăfini, crășkiță.

52. [II] noinu fiàsëm rost.

53. [II] „Știu doar de ros tu [= socoteala] numărătorilor 

sus la cffârdă: 30 de fire fac o numărăniră (o motcă 
are 300 de fire).”

59. vinë-y^cnis.

73. pi] Jurcă e la crăcane”.

SCROBEȘTE (URZEALA) (ind. prez. 3) 
„ (elle) empèse (la chaîne) "

[2248]

I. Întrebare indirectă: Ce face femeia cu urzeala ca să 
nu se roadă de spată?

n. SCROBEȘTE 1(IT|. 2[H]. 4[U]. 6. 8. 11-13". 14. 19.
23-25. 28. 30. 32-38(11]. 40(11]. 45-47[II]. 48". 49*.
50P1-55P]. 56. 66*. 69[H]. 70pi][V]“. 76*-86(II]"- 

94pi], 97-100.
scroblșșce 21.
scrUohîșșce, [R] uf? 15*.
scrobîășce 57(11]*.
scrobiesc [1] 50(11]*. 61".
scrobim [4] 44. 62*. 63“. 65". 73[II].
scrobim [4], úzé 67*.
mtărîșșâe 47 [I].
ufé 3[II]*. 10*. 18". 22*. 58.

uzi 20".
uzăm [4] 42*.
ufem [4], [a] scrobésc 43*.
ufé, scrobésc [1] 59 .
ufé, scrobîășce 5 7 (FI ] .
ufé spăta [a.], [o] scr-obí&cé 29. 39.43*. 96.
ufé cu sără, zdrobșșce 3[U].
o Mus-o [perf. c. 3], scrobésc [1] 55[Il]~. 
my^cé27.41 [II]. 71 [II]".
?,aol7". 64*.

- 5.7. 9. 16.26. 31. 60. 68.72.74.75.95.

III. 3. [II] üze cu sără.
10. o ufé cu săy sau a dă lină Mo fierbe i^scrMob.

13. „Pe spată se dă cu apă cu sare".
15. acuma o uzț cu ulăl 'petrol’.
17. „Doar la păr am pus petrol”.
18. o ufé cu sopón.

20. uzi spăta cu sapă say cu cita săy.

22. Mo uzé cu săy, cu scrMob dejăiină âe săcără.
41. [II] o mînjărișșcă cu Molăt.

42. uzem [4] cu săpun, să nu să belească.

43. uf?m [ind. prez. 4] spăta cu sopón d-al dă kimăș.

48. cu tarijă.

49. îlfăsem [4] intâriâlă ș-o scrobim.

50. [II] o uzé cu sopón șî spăta cu o țară slănină.

55. [11] am scrobit [perf. c. 4] urzăla. o Vus-o [perf. c.
3] cu sără

57. pi] o uzé cu săpun, o scrobîășce cu fălină.
59. o uzé cu o țiră sopón [mai întîi], o scrobim [4],

61. o scrobiesc, cufiafină șî ăpă, să fiásé intărlălă. o 
scrobit-o [perf. c. 3].

62. cu scrobălă.

63. o dă cu săpun șî cu scroblălă.

64. dă cu sopón, să Jăs^y [imperf. 6] cu scrobălă, dă nu 
rúpié spăta firiii.

65. „Scrobim cu scrobeală făcută din faină de griu fiert, 
răcit; la lînă se face din faină și tărițe”.

66. JF&ceam scrob de faină.”
67. scrobim, Mo Vuzé cu sopón.

7Q. pi] scrobiși [imperf. 2] măi demîilt, [azi nu se mai] 
scroblșșce.

71. [II] cu mădrigălă.
76. cu Jănină dă griy.

86. [II] să nu să rozoFâscă dă spătă.

SCROBEALĂ
„empois”

[2249]

I. întrebare indirectă: Cu ce scrobiți (ungeți, mînjiți 

etc.) firele?

n. SCROB 2pi]‘. 11*-13". 14. 21*. 25*. 27. 29. 30. 32- 
34". 55(Q. 66.

scdlob, scdlobgălă l[Il],
scrMob, scrMobălq 28.
scrMob, sățf 10*. 22“.
scrobgălă 6.
scrobălă 56.61*. 82. 83[I]. 90[I].
scrob?ălă 84PI]. 92pi] 98.

scroblălă 4pr *. 8. 18. 23. 24.40[HJ". 51[L ETJ. 55[H]'. 
57[11]. 58*. 59". 63*. 65. 67. 79. 83[UJ*. 88-90[U]. 
91.93pi]. 94[IT]. 96.99. 100.

scrobălă 35“. 36". 37*. 38pi]*. 39*. 42. 43". 44*. 46*. 
47[H]*. 48*. 49*. 52pi]‘. 53pif. 54“. 62. 64*. 
69[11]. 7O[I1][V]". 73[U]. 76-78*. 80[U]. 81 [H]. 
84p]. 85[H]-87. 97.

scrobălă, [*] scrobitură 45“.
scrobălă, intărlălă 49“. 50[II]". 
scrobelniță 19.
zdrobțâlă 3[II]*.
fir 15".
Molăt dăJănină 41 [II]. 
întăriște [plt.] 47[I]. 
întăriâlă, scrob 50[I]. 
mădrigălă 71 [II]".
?,ool7.20.
- 5.7.9.16.26.31.60.68.72.74.75. 79.95.

HI. 2. [II] „Din făină de gnu”.
3. [II] dirji^fălină de grîy. șî de săcără.

4. [II] „Din făină de griu sau, la trășc ‘traiste’, din Șină 
de porumb”.

10. ^crMob, la lină; sây, la cînepă”.
11.13. dup ^Janină dă cuciaii^l.
15. fiăsăm sir supțire [din Șină de cucuruz] șî scrMo- 

blăm cyărda.
21. din fă?alină de cucuriifi

22. sci-Mob de Jațină de săcără.
25. Jănină de cucuruj cu Jănină de griy șî cu săy.

34. dă Jănină dă cucui-ujl.

35. Jănină dă griy cu ăpă.
36. Jănină șî ăpă.

37. Jănină dă grîy, dă cucuruj.

38. [II] dîn Jonină dă cucurujșî dă grîy.

39. ,J)in tăriță sau făină de griu”.
40. [II] dă Jănină.

43. cu Jănină, supțîrgâ.

44. tăriță fșrce-n ăpă.

45.47. [11] ,JDin Jănină dă griy, tăriță".

46. tăriță șîJănină dă cucuruz, fiirtă.

48. tăriță dă griy. Mo țără sără, Jănină dă grîy.

49. (fin apă șîJăfină d-a albă dă grîy.

50. [II]ydpnă Jă gn^, cucuruă, șîpun în apa fiărtă.

52. [II] (fin Jyninq.
53. [II] pîțînă Jănină dă grîy ș-o țără tăriță.

54. tăriță șîJănină-
55. [II]^fi?iă fițărtă. băgăm mMotkile în ăla.
53. făiină șî ăpă.

59. fațină, ăpă, tăriță.

61. ,JLa cămăși se fiice intărlălă".
63. Jățină dă grîy ș-o țiră dă cucii ruj.

64. Jarină șî tăriță.

70. [II] „Azi nu se mai scrobește”.
71. [II] mădrigălii [perf. s. 1] motkile.
78. cu tăriță, Jănină dă grîăy.

83. [II] cu fațină di grîy șîdi cucuruz îmbinâtă.

ÎNVELESC (PtNZA) (ind. prez. 1) 
„je monte la chaîne sur I ’ensouple ’’

[2250]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci cînd înjășori 

urzeala pe sulul dinapoi al războiului?

EL ÎNVELESC 1[II]. 2[H]. 3pi]. 4[II], 6. 8. 10-15. 17- 
20.22-25.27.28. 30.32-35“. 39.40(11]. 43-47(1, II]. 
50P, II]. 5l[L II]*. 53pq. 54. 55[L ITJ. 58. 61-63*. 

64“. 70[II]. 71(11]. 73(11]. 76-93(11]. 96-100.
îipvăFim [4] 36. 38pl]. 41(11]*. 42. 48. 49. 52[H]. 

57(11]. 59.67.69(11]. 94(11].
am hpvălit [perf. c. 1] 37. 65. 
pun pe sul, upvalîesc 29.
pun pe sul 21.



o trase pe sul, ijpvăfește 56.
itpvălul 66.
-5. 7.9. 16. 21. 26.31.60. 68. 72. 74. 75.95.

III. 35. bțtvălișc [2].
41. [II] cînd urfiașc fas cpărda.

51. [H] îtpvpTesc; -leșâ; -Tfacë; -fim; -Tip, [1].
63. ùpvàlésc; -Uși; -lțșiț; -lim; -lip, [1].
64. o punem pă sul (flârda.

TĂLPILE RĂZBOIULUI, sg.
„pièces longitudinales du piédestal” 

[2251]

L Întrebare indirectă: Cum le spui la bucățile lungi de 
lemn care stau pe picioarele de la război și pe care 

stau miinile de la război? (Vezi fig. 53a din Ches
tionar.)

II. tălpi; talpă 28. 34. 36-40(11]. 41[iq“. 43.47[T|. 51[I, 

iq. 52[1I]. 54. 58. 63. 67. 69(11]. 70[U]. 71[U]. 
73[U]. 77-94[iq. 96-98. 100.

tălpe; talpă 70(11].
tîâlpl; talpă, tălpyăi; -pViș 99.

tălpile războiului 29.
tqlpiTi răzbuăiului; talpă 33.
Zd/pa /u Zd/p/ [pl.] 55[I].
talpiê; tâlpa la ruzbOț 25. 
tîalpiTë lu răzbOț; talpă 76.
tâlpa lu răzbOț; tălpii [pl.] 25.
TÂLPILE DE LA RĂZBOI; TALPĂ 18. 42.44-47(11]- 

50[U]. 53[iq. 64.
talpifi dă la război; talpă; lăture; lături 57(11],
tălpieț; -pièce 15.
rdzWj 8*. 10". 12.27. 66.

pispăriTi războiului, t-ăbTiTi războiului 21.
Tçmnë; Tëmn 32. 50[I].
Temnili războiului;, Tëmn 19.
Içmnë, [o] Ză/p/; talpă, lăture [sg.] do la război 59. 
stîlpi de la război; stilp 22.
răstanip, -tăniță, marzin dă răzbOi 35. 
război, marzéii; mărzena [a.] 55[ II].
marzzn 61.
mărzinile dă la război 65.
mărz/gină [sg.] dă război; mărzin [pl.] 43[*T?
laturiTi răzbOțului; lătură 3(11]. 
laturi; lăture 56.
lăturile di la răzbOț; lîatură 61 [♦].

cras; crac 11.
cras dă răzbOi; crac 13.
craii Iu răzbOț 14.
?, #, a» l[ü]. 2[TI]. 4[1I], 6.13.14.17.20.23.24. 30. 62.
— 5.7.9. 16.26.31. 60. 68. 72.74. 75.95.

HL 8. nOț flot răzbOi fj spunem, întruna.

10. „Nu le-am numit. Tot la un loc se cheamă război.” 
41. [II] talpa stingă, dirfaptă; tălpi, tăi pili dă la

război.

MÎINI (LA RĂZBOI)

„supports verticaux des remisses ”
[2252]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la bucățile de lemn 

care sînt băgate cu capătul de jos în tălpile războ

iului? (Vezi fig. 35b din Chestionar.)

11. mfri; mznd 27.39.48.77. 86 [II], 88.91.
mina [sg.] răzbOiului 33.
minili [a.] Iu răzbOț; mină 76.
minili [a.] 43.
minili [a.] dă la război; nună 46.
nunfTe [a.] dă la răzbOi 85[H].

Ard/d; braț 96.
bns; brujcă 93 [ 11].
răzbyâț 8. 17.29". 66.
crai 15.
rrdsf răzbOiului; crac 12. 21.
stîlpi 79. 100.
stîlpi la răzbOi; stilp 13.
stîlpi di la răzbOi; stilp 11.
stîlpi dă țîniit iță; stilp 18.

h'r; fa'tfgd 20. 25
kfzili [a.] de la război; khjgă 22.

sctndurili [a.] d? la război 83(1]. 
șpițăle răzbOțuluț 14.
lémne 19.
tâ/p/92[U]“. 94(11]’*’.
Vúmerí 36".

[E]/a/^/e53[TI].
furs; furcă 58.
răstăniț 35.
pispăre 41(11]“. 87.
[e] pisare 49.
pispăre; -săr 6. 30“.
pisVări; -¿Vâr 28.
pisQreli briglilor 84(11].
[e] pisuaril-ăle luz 97. 
pispăre dî la răzbpăi; pitflăr 32. 
dă la lăturie 40 [II]. 
sOrobari; -bără 24.

?, #, oo l[iq. 2[n], 3[TI]. 4[II]. 10. 23. 34. 37. 38(11]. 
42-45. 47[1, II], 50[I, II]-52[II]. 54-57(11]. 59. 61-64.
67. 69[H]-71[iq. 73[H], 78. 80[H]-83[n]“. 89(11]. 
90[I, II]. 95. 98. 99

- 5. 7. 9. 16.26. 31. 60. 65. 68. 72. 74. 75.

III. 29. n-ărțe denumire.

30. „Dejos, pînă sus, dintr-o bucată.”
36. jz la sáñé.
41. [II] ține súlu șî bríglili.

83. [II] să ține flot di tălpi.

92. [II] z^oZ tălpi.

94. [II] tă^di tălpă să fin.

CARAFTE (LA RĂZBOI) 

„supports horizontaux des remisses ”
[2253]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la acelea care sînt 

așezate în partea de sus a mîinilor (crăcilor, stîlpilor. 
spițelor etc.) și pe care se sprijină bețele care fin 

vitalele și ițele? (Vezi fig. 53c din Chestionar.)

II. lăncăț; -ééce 2[iq. 
lăceț; -céce 3(11]. 15. 
la/aceée [sg.] 20. 
fuselu [a.] 19.
lzz;fa>7gd 11.22“.
dzce 83 [q.
azuflărîu ițălor șî briglelor 12.

j’Morotórñ 24“. 
c^osor^ábié; -r^dbă 13. 

címé; ctm 50[I]. 77. 79.
cúúilié [pla.] dî la mina răzb^ățului; cuñ 33.

ipz/ă 14.
Iițărl2\~. 61[»][?] 87.99.

tălpă 49~.
brățări; -țâre 63.

mm 18.27.43.
piscare 23 \ 28. 
siniári [sgt.] 25.
arțari 30. 32.

răstăniță 35.
scâmnu [a.] dă la răzbăț 41(IIJ*.
[e] bráfifí [pla.] dă la miri 46.

?, «o, # 1[H], 4[II]. 6. 8. 10. 17. 29. 34. 36-40(11]. 42. 199 
44. 45. 47[I, U]. 48. 50[!I]. 51[L U]-59. 61. 62. 64.
66. 67. 70[II]. 71 [II]. 73[iq. 76. 78. 80[II]-83[II]- 
86[H]. 88-94[II]. 96-98. 100.

— 5. 7. 9. 16. 26.31. 56. 60. 65. 68.69. 72. 74. 75. 95.

HI. 21. “Pe ițări sînt prinse ițele, brigftfë îs prinsă pe 

crosz ră/azbăiului."
22. kujga de la sineri. ,finërf e bîtul pe care se pun 

ițele și brîglele”.
23. l~ot dă pis^are ffnë.
24. să ține flot dă s^orobără.

41. [II] pră scamn stă brigtiTi.

49. zâz tălpă. nu spùnëm ăltă formă.

„ battant ”
[2254]

I. întrebare indirectă. (Vezi fig. 53d din Chestionar.)
H. BRÎGLE 18. 19. 21. 24. 25. 29. 33. 35-40(11]. 42- 

47[U]-50[II]. 51[II]-55[II]-59. 61. 62. 64-67. 69[II]- 
71 [II]. 73[II]. 76. 78-84[H]-86. 89[iq. 90[II]. 91- 
93[II]. 96-100.

BRÎGLE; BRÎGLÀ 1[II], 2[H]. 3[U]. 4[II]. 6. 8. 10-15. 
17-20. 22. 23. 27. 28. 30. 32. 34. 41[1I], 47[I], 51[I]. 
55[I], 63. 77. 84[I]. 87. 88.

Fémnu [sga.] dă la brigTë 50(1], 
brigle; briglu 90(1].
brigue 94(11].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 68. 72. 74. 75. 95.

BĂȚUL VĂTALELOR
„ bâton du battant (du métier à tisser) ”

[2256]

L întrebare indirectă: Cum numiți bucata de lemn de care 

sînt legate vătalele? (V'ezi fig. 53f din Chestionar.)

n. Wi 2[II], 6. 18. 23.34“.
¿z7; bicë 1[U]. 32.
bitu [a.] de la brigle 83 [I].
byâtă 90[I], 
arțăriu [a.] dă la brigTë 76.
arțari 27. 30. 36. 37. 39. 40[U]“-44“-46. 52[II]. 69[U]+. 
zz//dr/45[*].47[n].48+.
harțări; -fârië 53[1I], 
ițări 49. 51 [II]. 55[II]. 59. 63. 73[II].
ițăr; ițărîă 50[U]. 54.57[U]. 
z/d>7; -țăre 58.
fițări 99. 
brigTe, [k] z/dr/ 86[II].
brîglări 3[1I], 4[U],
Ternnu brigTiflor 8. 
wjeciTe [pla.] la brigTë 98. 
fuseț 25.
fitfcëi.; -cel 87.
cruseZrizc 10“. 11+. 12“. 24*.
cruselniț 19.
HfoZ; rHâTurt 13+.
călăflări 14“.
j'zner/ 15*. 17*. 20“. 22.
czr/Âg;-7£fe38[II].
bota [a.] la brigTe 71 [II].
c/'ds 21“.
?, #, oo 28. 29. 33. 35. 47{I]. 50[I]. 51(1]. 55(1]. 56. 61.

62. 64-67. 7O[I1]. 77-80[H]-83[H]-85[H]. 88-90(11]. 
91“. 92[H]“. 93[n]+. 94[iq“. 96*. 97*. 100.

- 5. 7. 9.16.26. 31. 60. 68. 72. 74. 75. 95.

IU. 10. 11. 12.24. „Cu tot, ăla e cruseliiic".
\3.flo^dărVoT\3.
14. „Ține tot de călăflărf”.
15. 17.20. „Tot de sineri ține”.
21. „Sînt prinse în cuie de craci.”
34. um^bît măț gros.
40[iq. 52[II]. fot pră ar țări.
44. „Tot de arțări ține, áre cflăpă găpure la căpiț”.



200 48. cm do[ cirlii cu butórl.
69. [II] tl~lotpă^arțâri.
91. „Se prind cu cuñé di miri".
92. [II] „Se leagă de ițar”.
93. [II] tâ^dl-o rudă ca ițăriu, cu t^ot Te spúñé brigfé.

94. [II] tă^di ifárl.
96. pă cițjga dă la brâță.
97. tăt pă ițârî.

CHINGI (LA RĂZBOI), Sg. 
„entretoises du piedestal"

[2257]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bucățile de lemn care 
leagă tălpile războiului una de alta? (Vezi fig. 53g 
din Chestionar.)

II. BLĂNI; BLANĂ 1 [II]. 2[II]. 301]. 401]. 6. 12. 29". 
SCÎNDURILE RĂZBOIULUI (DE LA RĂZBOI, DE

RĂZBOI, DE ȘEZUT, DE STAT); SCÎNDURÂ 8.
14. 15. 17. 23. 33. 39. 42. 43*. 44. 46. 500 II]. 77. 
83(0. 88. 900],

SCÎNDURI; SCÎNDURÂ 10. 11. 13. 18*. 19. 27. 32". 
36*-38". 400]. 41 [IX]. 47[II]-49". 52(0. 54. 5501]*. 

57(0". 61. 76. 79. 81 [II], 82. 8401], 85(0. 86(11].
87. 89(0. 9O[0. 92(0-9401]. 96-100.

scindurițifi [a.] dă la război 64.
SCÎNDURI; SCÎNDURÂ, SC-AMN; SCAMNE 28. 35. 
scindurîqfe; scîndură 45[*]. 
scínduri, scăOon 91.

scaVunu [sga.] dă la război 59. 
scaynâșâ; -nâș 71 [II].
TOBLE; TOBLÂ 20-22*. 69[0~. 7001]. 73(0. 

tóble dă război; toblă 30.
ftóbfé dé razb^ói; d-óbla 25.
[e] LEMNE 53[0. 65.
Témúi/i [a.] dó la război 63.
Tqmñili [a.], scínduri; scîndură 67. 
opliqñé; op liană 58*.

?, # 24. 34. 45. 47[Q. 510, 0. 550]. 56. 62. 66. 78.. 
80(0. 83[I],

- 5. 7.9. 16.26. 31. 68. 72. 74.75.95.

ID. 18. „Este scîndură dă șățlât și scîndură ca să 

păstrțetfă distânța".

22. tabla de șăfiit și t^obla dirp^fâță, îs dóblele de la 
războț.

29. blană carié Tăgă răzb^âțu.

32. scîndură dă dînațincă șî scîndură dă dinap^âț.

36. 400]. scîndură dinapoi fî dînaiince.
38. unde șqde murria când țQsă.

43. la căpăt ay cuñé dă-ykăț răzbâțu.

49. áre butpâră șî o până dă Te prinde să nu să cláciñé 
războju.

55. [II] seîndurî cu cuñé, să nu să hațcățe.

57. [II] scîndură dănâpnce, scîndură dănăpoț.

58. ca la sané.

69. [II] in răziZvă, iț bașca [= separat] pusă.

BRAȚELE VĂTALELOR
„Ies bras du battant”

[2258]

L întrebare indirectă. (Vezi fig. 53h din Chestionar.)

H. [e] lâțurl 58. 

lánéef; -cecé 1(0. 
ștyjă; șcâtjă 301Ț. 
p^oTisyâre, -sitará 4[ II]. 
bîgtkiă, bătcă 13.
TÍemñili [a.] di la briglié; Tíétnn 18. 
bițcțle brigUl^or; bâtă 22. 
bicele [a.] dă la brîgle 76. 
nun; nună 27. 35[e].
mințTe [a.] dă la brîgle 85(0. 88[*].

28.
/rgárúra brfgTelor 29.

cîrfiz; -lig 36.
círTizé; Tig 38(0. 40(0-42.47[0.
círíízili [a.] dă la brîgle; círTig/c 43. 
cirlizi [a.] dă la brîgle 44. 48.
scínduri [a.] dă la brígTé 59. 
seînduriț; -rifa 39.
scinduriță 46.
scindurițiTi [a.] dă la brigfé 49. 550]*. 57(11], 64. 
scinduriță dă la brígTé 50(0.
fálsqfé; -sp 45[*].
jalsfté; -sá 47[0.
fqlsáyá [sg.]; [a.] 53(0.
fqseTé 77.
scínduri, falciséfé, scínduri 79.
sursqTé dy la brîgle, Iqcișke 520], 
mărziniTi [a.] di la brígTé 54.
dăskiță; ~ 63.
fușcejj [a.] dă la bngle 67.
fușceț 87.
săceț 900].
brâță 96.
cárfeTé [a.] dă la brígTé 97.
Uz; kiijgă, [k] brigfé 25+.
brígTé 21.
șîps; șîpcă 6.
?, # 2[iq*. 8*. 10*. 11". 12*. 14. 15". 17*. 19*. 20". 23*. 

24". 30. 32. 33". 34. 37. 38[H]*. 45.47[I]. 500]. 510, 
iq. 550]. 56. 61. 62.66.6901]. 7000". 7100". 7300
78. 80[H], 81[I1]*-83[I, iq*. 840. iq. 86[U]*. 89[H]. 
90[iq*. 91.92[U]". 9301]*. 9401]*. 98*. 99*. 100.

- 5.7.9. 16. 26. 31.60. 65. 68.72.74.75.95.

DI. 200.15. ,4S legate cu âță say cu curáyan.
3. 00 „Niște scîndurele cu găuri”.
8. 10. 19. 20. 23-25. 33. 3801]. 70[U]. 710Q. 81[U].

82. 83[U]. 86[K], 90[U], 92[11]-940I]. 98. 99. „Totul 
ține de brîgle'.

11.12. „Se leagă cu ațe”.
17. „Se leagă cu fișcilă, curáiiá sau párese âță".
46. prâ drâcu să Ie pușke.
55. 00 să bâgă-n liemn cu cúñé, ay butVóri.

SLOBOZITOR
„ baguette coulant I ’ensouple,r

[2259]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la bățul lung care se 

bagă într-o gaură a sulului de dinapoi, pentru ca 
sulul să nu se invirtcască și să țină urzeala întinsă? 
(Vezi fig. 53i din Chestionar.)

BL ZATCÂ 4[U]. 6. 10. 12. 14. 15. 17. 19. 20. 25. 27. 
32. 6901]. 7001]. 7100. 7300 76. 80[Il]. 81(11]. 
82. 8300. 8400. 8500- 8600. 88. 8900- 9000- 
9201], 96-100.

ZATCĂ; ZATCHE 11.21. 22.24. 34. 35[*]-4O0O. 42. 
49.500 U]. 510J-550O. 5700 67.77.79. 840].

zâtcă; zăts, [k] zdtie 43.470].
zd/că; ză/s 44. 48.
zâtcă; zătldli [pla.] 45.
zdică; zodb* 63.
zaZcă; zatkii 64. 87.
zâtcă;zătcld, [k]zăcld 4100-
zâtcă, sloboz/sîtorî 830.
SLOBOZITOR; -TOARE 830.91.9300- 
slobozit^óri; ~ 470].
bpaa l[iq. 900]*.
BIT; BÎTE 200.13.18.28.59*. 62.
bita [a.] dă la sul; bici 66.
hziu [a.] dă slobozit 33.
bitu [a.] dă la sul 550.
bitu [a.] di la răzbii 8.
bitu [a.] ăl di la sul 23.
verzâyă dă fler, verzqTe 35.
bitu [a.] ăl dî la suf, zâtcă; zăts 46.
?, [e] găfihtrâri [?] 56.

[a.] 58*.
/ăsăr^br/; -tQrie 940],
7 300 29*. 30.51(0. 61.
- 5.7.9.16.26. 31.60.62.65.68.72.74.75.78.95.

HI. 29. dp [e] o dirjâlă așâ de Temn [de cel puțin 2 m].
58. cu ala tătfurt [= îndată] fskimbî.
59. piedică, sloboql sulu cu um^bit.

90. 0 să nu să sucă.

COCLEȚI, sg.
„lissesn

[2262]

I. întrebare indirectă: Cum numiți ochiurile ițelor prin 

care treceți firele urzelii cind năvădiți?

H.coc/éi58.71[0*. 830.
cHocTeț; ~ 10.32.
COCLEȚI; -CLETE 1[0. 3[0. 30. 36. 39. 56. 61. 67. 

7300. 82[*].
coclîéfurl; -clUț 35. 

cocliqnță; -clțanț 550].
coclqță; -clé{ 37.99. 
coctieț, [k] coclîqță; -clîçcë 59. 

cVocTqță; -cTeț 24.27.
cozléf; -Tçcë43.49. 500,0. 63. 66. 
cVozTeț; - 77. 86[0.
cliozTeț; -Tqce 82. 
cozlqță 79.
cozliqță; -leț, clozeț [sg.] 38(0.

COZLEȚE; -ZLEȚ 40(0.4101]. 42. 44-46. 4701], 48. 
520]*. 5300

cuzTqtă; -Teț 54. 
cosliéf la fiță; coslîééë 64.
[e] număraturi 87. 

gùjbe; giijbă 94(0. 
coclçbe; - cTăbă 21. 
c^uoclçbî; -cTqb 4(0. 
cocTéburi; -cTçb 11.

cUocTeburl [sgt.] 25. 
c^ocfțburl; -cTçb/p 17.
c^ocTâmburl, c^cfțmbl; c^ocfâmb 20.
popTeț; -pTçcé 6.
r^ăstu [a.] de la ița 22.
crujTeț, -Tçcë 930]. 
rôsturifë ițălor 29.
Woh’ ițălor; ^okiu ițălor 33.
Ihkiuri; UoH 550.

firă dă iiță;fir 57(0.
?, 2(0*. 8. 12*. 13*-15*. 18". 19*. 23*. 28". 34. 470.

510 0. 590 0. 62. 69(0". 7000*. 76*. 78*. 
8000*. 81[llȚ. 83(0*. 840, 0*. 8501]. 88*. 
8900*. 900 0*. 91". 92(00". 96-98*. 100*.

- 5.7.9.16.26.31.60.65.68.72.74.75.95.

m. 2(0. 12. 13. 15. 18. 19. 23. 28. 690]. 70(0. 76.
78. 8000. 810]. 8300. 8500- 88. 8900- 900, 0. 
91.92(0. 98. 100. „Nu le spune altfel decît ițâT.

15. ^day prin iță. s-o rupt utj^cocTèb, [adică] un fir de 

la ițe.”
52. [0 „Firele care se bagă în ițe și în spată se cheamă 

bi/He; bubă?'

71. [0 cocleț la iță.

IEPE (LA RĂZBOI), Sg.
„pédales n 

[2263]
I. întrebare indirectă: Cum le spuneți la acelea de dede

subt pe care apăsați cu picioarele ca să se schimbe 

ițele? (Vezi fig. 53j din Chestionar.)
H. TĂLPIȚĂ; ~ 2[0. 3(0. 4(0. 6. 8. 10. 12. 15. 20*.

23. 24. 27-29. 32-37. 39. 40(0. 41(0-47(0. 500 
0-52(0. 54. 550 0-570]*-59. 61-66*. 67. 76. 

800]. 81(0. 840 0-89(0.96-99.
ra/piră; - 92[II], 
tqlpiță [plt] 49. 79.
tălpi,fă; -, tălpițăre; -țâri 17.



201rălpiță; talpă 18.
tălpiță, [\T]lepie 5. 23(11].
tălpigTe; -piâ, tălpiță; - 38[II], 
tâlpiț; -pită 11.47(1]. 93[iq.
tfipiep * 78.
tulpcț; -pțce 69 [II],
ră.alpei; -pice 1[II].
tălpii; ~ 21.30.
tă/alpei 22".
tă/alpîei; -pil 25.
tălpii; -pig [m.] 70 [II], 82.
tălpii; -pig 83 [U].
tă/alpiz [plt.J 83[1J.
TĂLPIGI, -PIGĂ 71 [II]. 73[U]. 90[I, II]. 91.
tglpîgTe; -pgâ 77.
lipe; iapă 94[II]. 100.

-nVoj 13.
scîndurlgli 14.
scîndurigle; -rlâyă 19.
-5. 7.9. 16.26.31.60.68. 72. 74. 75. 95.

111. 20. tă/alpetârî cu tă/alpiță.
22. JSînt 2 și 4”.
57. [II] cice iță, atica tălpiță. 4, citul să țăsă-m^pătru 

iiță.
66. 2-4 tălpiță. cînd țâsă dricâlî, șubiTe âTe dă lină se 

să duc la-ipvăiegăt.

SCRIPEȚI (LA IȚE), sg.
„lames”
[2264]

I. întrebare indirectă: Cum ii spuneți la aceea de deasupra
ițelor, care schimbă ițele cind apeși pe iepe (tălpițe. 
tălpigi etc.)? (Vezi fig. 53k din Chestionar.)

II. șcripăț; șcripăță 55[II].
șcripaț; șcripăță 57 [II]. 
șcripaț; ~ 49*.
scripiț; seripiță 41 [IT| ~. 
scripț; — 50[H]. 63.
pVopise; -pic 4[iq. 35[*]
cărice; -rică 56.
carii; -rigă 37~. 44.48.77.
cârti; -rică 43. 52(11]. 59*. 67. 88.99.
mVosoru ițălor; mVos^âră 8.
j4fociTe; -cilă 11.
rociță;~ 6.
trocăriță, [k] rociță 36. 
jusiț; -sel 12.24. 25.
fuselu [sga.] dă la iță 19.
fușcei, -¿¿l 34.50[T|.
rVoiu [sga.] 13*.
cruseri 14.
Temnu ițălor 23. 
rudă; rud 29.
arțari; - 30. 32.
¡țâri 21.
tigi [sg-] 54[*].
?, ® 1[II]*. 2[II]. 3[U]*. 10'. 15*. 17*. 18*. 20*. 22". 

27*. 28". 33*. 35. 38[H]. 39*. 40[H]. 42*. 45*. 46. 
47[I, Ilf. 5l[L II]. 53(11]. 54*. 55(1]. 58.61.62. 64*-
66. 69(11]. 70(11]. 71(11]. 73(11]. 76. 78-87. 89[U]- 
94[1I], 96-98.100.

- 5.7.9.16. 21.26. 30. 31. 60. 68.72.74.75.95.

III. 1 [11] „ițele sînt legate cu nișce ștric [= ață]”.
3. [II] «Joacă singure cînd se apasă« sînt legate cu 

curțile".
10. numa pră bit să pune o curâyă.
13.. JVacâ di la r^olu ala. Cu potnoajele se schimbă”.
15. Jriâ năținăț ieva rVăcț. Acum, numai din tălpițe”.
17. noj mana ¿te /a pisuărț.
18. a/â/z di la iță.

20.27. „Numai din tă/alpiță se schimbă”.
22. ață le de la tă/alpgi-
28. [*] ó/á di la iță, di la tălpiță.
30. „Pe arțar se schimbă.”
33. Juña di la iță.
37. Îațîli dă la iiță, lu iiță.
39. „căriz; -rigă se folosesc la tras măltăr”.
41. [II] Jp Jyă bice rotunde, ca roluri.
42. „Un azutórl să stică mai biné ii firi”.
45. ldp7î <fa fa iiță. [*] „băbușca dă la iiță este ața de 

deasupra ițelor”.
47. [II] cărică; -ris am vaz/dút la o moldoviănă".
49. „Nu avem decît o curțâyă și ață pastă ițărP’.
53. [II] „Nu avem, m-o Jqcút o colonista, mima io 

nușcu cum le-or tfis, nu cîrlQânță, acățătorl".
54. „mima artifgñifi [= ardelenele ?] au.”
59. ,«E o bucată de lemn. Cu tot cu a/a, formează un 

jugó fi.
64. ățîli dă la tălpiță., dă la jiță să arinjeă pastă hîrțârl 

ș-atus skimbă, dă fușcăți dă la iiță.

ROSTEAZÂ (ind. prez. 3)
„ (elle) ouvre la chaîne ”

[2265]

I. întrebare indirectă: Ce face femeia în urzeala de pe 
război cînd calcă pe iepe (tălpițe, tălpigi etc.) și 
schimbă ițele?

II. skimbă 30.
SCHIMBĂ IȚELE l[iq. 4[H]. 10-12.46. 86[H]. 
skimbă fir iii 84[I],
skimbă firiTi, să Jasé róstu 64.
înskimby 81 [II]*.
înskimbă fițăFe,fâse r^ost 78. 
skimbă filóstu 84[11]. 97.
iskimbă ițăTg 2[I1].
tskirnb [1] ófa*, róstase [1]. 43. 81[II]*.
skimby să să făcă rUóstu 20.
skimbă rtlóstu 29.
skimbă ițăTe 6.
ROSTEȘTE 8. 13. 27. 33-35. 38(11]. 42. 44. 45. 48- 

50(11]. 55[I, II]. 58. 65-67". 77. 83p, II]. 89[II]. 
90[I]-92[U].

rostăfă 32. 
rostășce 37*.
rostțâșce 57 [ 11].
rostădă 84[II], 
rostiăză 47[I].
FACE ROST(UL) 14. 15. 17-19. 21. 22. 25. 41 [II]. 

50p]. 52[iq. 62. 69[iq". 70(11]. 73[II]. 76. 79. 
85[iq. 87. 88. 90[iq. 93[H]. 96. 98. 100.

ydse Hfosr, rVostqșă 28.36.
să rostqșce,făse rost 39.
fásé r^óstu, să rostpșee, róstase [6] 40 pi], 
skimbă țjfiostu, rostțțșce 47[H].
sg fásé róstu 52 [H].
să fise spas, rost, rostqșce 53[iq.
îskimbq.,fâs [2] rost 54.
fice róstu, rostépte 56. 
fásé rost, rostgșce 59. 63. 82. 
rUostțgșce,fióse r^ost 71[H]. 99.

Htósta, ryostqșâe 80[II], 
skimbă r^óstu 94[II].

r^ostiăză,fise rVost 23.
rostășce, fásé r^óstu 24.
călca pe tălpiță 3[iq.
? 51(11, iq.
-5.7.9.16.26.31.60.61.68.72.74.75.95.

IE. 37. róstase [1,6]; -Zo^c; -tășce; -tam; -tăț.
58 ratfosc [1,6]; -f^c; -tqșce; -tfm; - tiț.
67. rorftuc; -tașc; -t^șce; -fim; -tip, [1].
69. [II]/uj ryóstu cupisóru șîbaz cu suveicafiru.
81. [H] „Cînd începe pinza, zice am rostit pinda".

FUȘTEI, sg.
„ vergeites ”

[2268]

L întrebare indirectă: Cum le zici la aceia pe care îi 
puneți între firele urzelii lingă sulul dinapoi? (Vezi 
fig. 531 din Chestionar.)

H. FUȘTEI; -TEL 1 [iq. 2[iq. 3RI]. 4pq. 6. 30. 34. 36- 
45. 47[I, nj-59. 61-67. 69[IIJ-71[iq. 73[iq. 77-82. 
84pI]-94pq-100.

fușcgie; -cey 33.
fnișcep, -cel 98.
/usei; sel 8. 10-12. 14. 15. 17. 19.20. 23-25. 27. 32. 
fusep, -sel 21. 35.
fitsgi; -sgl 22.
sursep, -sel 46.
spicledă; -câdă 18. 
bice d-a!un 2[I1].
vțerzyFe; -zy 76[*].
fusep, -sel, verzefy; -zâyă 28.
?, oo 13". 29. 83[I1].
- 5. 7.9. 16.26. 31. 60. 68. 72. 74. 75. 95.

HI. 13. „Se pune o seîndură îngustă.”

OTINC'.pl.
„ baguette servant ă lier Ies fils rompus ” 

[2270]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți Ia bețișorul cu 
ajutorul căruia se leagă firele rupte la războiul de 
țesut? Cu ce (altceva) se leagă?

IL ocițjc; oase 40[IIJ*. 
feciz/c; -cisell. 36*. 70[iq. 
ochjc; -cirjcuri, ocfse [pl.] 52[II], 
Moc/^c; -ciijcurî 24".
ociijg 73[*]. 79. 
îfaczc; -cicur/ 89[H], 92[HJ*.
bîțîșVâr 2[iq. 
bicicel; -sel 32*.
zătcă 3[iq.
zd/ca, ociijc 34[*].
cirlig; -Îâfe4[iq. 11. 
cirlizel 29*.
fusel; -ieț 13.
verzâyă; -iete 28.
?, oo 22. 23. 25. 30. 33. 34. 35. 37. 39.41(0]. 42*. 50p, 

II]*. 51P, II]. 53[II]. 55[q. 57[iq*. 58*. 59*. 61. 62. 
63-66*. 67*. 73[II]. 81[iq. 83[iq. 84[II], 85[II]. 97.

- 5.7. 9.16.21.26.30.31. 60. 68.72.74.75.95.

III. 24. „Sau czz răiplelțurî."
29. uij^cirlizel de lemn.
32. „Sau cu un ac.”
36. „Sau Te sufulc, le bag după alt fir.”
40. [iq uiy^fler, săfițe grey.
42. îl cităm șî-l băgăm îij^cozleț.
50. [II] pă o vâtriță îl împedec.
57. [iq pă bit dă tijestițe.
58. ,ji-âre nume. Se folosește un bît de mătură.”
59. „Se folosește /dvd dă treste."
66. /eg cu ăltu șî-l trec napoț. cînd nu ujkgpe i ^spătă, 

îț mîz pă u^socân.
67. „Punem un bît de răpiglț.”
69. pq numa dâcă-l ^ocîsim, dă dănăp^ol să m^ârgă 

nățince, [zici] zm z/u{ um^bît să ^octsesc.
92. [II] „Se face și cu un răipelț.”

IV. Acolo unde nu există un băț (bețișor) folosit doar 
pentru legat firele, care să aibă o denumire specială, la 
partea a doua a întrebării au fost notate următoarele 
răspunsuri:



202 cu mîna 1 (IT). 8.
cu mina, cu un răiperț [= chibrit] 17.
cu degetele 6. 14. 15. 18*: cu dezicili lucră, nú¿dá firu.
cu (un bît de) chibrituri) 87.: fimporiáya [a.] 10.; nó/a- 

pîerț 20 : Uocîseșc [ind. prez. 2] c-u_ră/apîerț., răj- 
pbpț. 38(11]: ffmpor 43“: un bît dă fímpor. șî-l suc roa
tă ca sá ptnă acolo aztajgă. 45”: „Un bît de țîmpor.”., 
rapiélj, răplșț; -ptyă 44., răipjelț; -pijelțuri 47(11]., 
răipjelț 48., fitilă 49": cu o pră dă triéstde, fitilă [= 
chibrit], măcar sș, răîpielț 53(11]*: „Pînă o ajuns la 
ortacul lui.”, reipțelț 54., răîpielț, bîcisel 76., răpierț 
TI. răpierț 78*: „Cită c-un răperț leagă.”, rapélf 
80(11] : IS-am ocîsit pă seva. 83(1]. 86(11]*: Vocinsesc 
cu răpelțu. 90(1]. 96., răjpâlț 93(11]”: yocinsesc [ind. 
prez. 1]., răîpielț 94(11]“: ocmtésc firu.

cu chibrituri, cu bîte etc. 91.
cu fișctlă [= chibrit], cu un ac 19.
cu un bît 46. 47[IJ. 55(11]. 56. 69(II]+: mima dăcă-l 

^ocîsim, dă dănăp^ăț m?ărgă nățince, [zici] nn 
um^bîtsă Uocîsesc. 71[H]*: „Am otincit pe o țîră bît.”. 
88.98.

cu un ac 21. 63.90(11]. 99.
cu un acoi 84(1],
cu un acoi, o peteaică sau un ac de șubi 100’: „Se 

folosește un acyóri, o pecăică; -céj¡s sau un ac di 
șubl.'".

cu degetele, cu mîna sau cu un ACOI; ACO AIE [= un 
ac mare de cusut] 12. 82*: noi ptiiiim un acVóñ 
im^pinjă și fegăm firu-ăl rupt dă țel, după iei. cîn 
fez fșmnifi [se spune că] ocinseșc [2] cu o tuskiie; 
tuski 'capăt de lemn’.

OTINC2
(7es sens du mot otinc)

[2271]

I. întrebare indirectă: La ce (mai) ziceți otinc?

IL oczpc 43+. 69[H]*. 80[iq“. 
Uocițjc 28*. 33*. 35*. 48". 
ocitjc; ocisé 38(11]“. 40(11], 41(11]*. 47(1]*. 
Uocbjc; tocise 36*. 
ocitjc; ocís 19+.
«oczpc; Vocirjcurl 37*. 
-ocitjc; Vocitjcurl 39*. 47(11]”. 
«ocíe 92(11]*. 100*. 
ocíe; ocisé 94(11] *.
«ocís 10*.
«oczzjg; Ifoczie 11”.
«ocñjcóy 14“.
?, #, o, 1[H]. 2[H]. 3[II]. 4[H]. 6. 8. 12. 13“. 15. 17*. 18*. 

20.21*-24” 25.27*. 29.30.32. 34“. 42.46*. 49“. 50[L 
II]*. 51(1, iq. 53[U]-59. 61-67. 70(11]. 71(11]. 73(11]. 
76-79“. 81[U]-90p, iq* 91.93(11]. 96-99.

— 5. 7.9. 16.26.30.31.60.68.72. 74.75.95.

IU 10. „Pălugă care siringe carul cu lemne.”
11. „Un băț de chibrit pe care se strînge firul pînă fi 

vine Vortăctd dă pră sul."
13. „Prăjina cu care se string lemnele în car se numește 

ticaróy; -iJ-lave."
14. „bice carié țin să nu vină firele înainte cînd bați cu 

brigla."
17. [D] otinc #. ,JDar se zice: /zru asta vine ^ocîsit."
18. „La războiul de țesut, nu. Numa la car, cînd ocîsim 

flemnili, Ijegam fțemnili cînd viiiim di la pădiirle."
19. femn cărie sttlze lânțu la car cînd îi îțjcărcăt. [*] 

bît cărie să púñe ca să lunzăscă cyárda cînd să gătă 
cyârda dă țâsiit.

21. ,fir ocîsit e un fir pe care ăl legi pînă să vină 
capătul de pe sul.”

24. la car să mâț Motiseșce, [adică] sa fâgă fémñili say 
Uor/șîse să rúpié.

28. 79. „Prăjină cu care se leagă carul cu lemne.”

33. „Un lemn mai elastic cu care se string lemnele în 
căruță. ^ocîsim [ind. prez. 4].”

34. „Bucata de lemn cu care se string lemnele în cosilë 
este ocbjc."

35. «o «ocîsit
36. ,Jë sufulc, le bag după alt fir.”
37. un fir îl mîn înapoi cu oclrjcu, îl suc pînă iț víñé 

soții dă pră sul.
38. [II] ¿c/y că săpúñe la fjçmùë, la coi ițe.
39. „Firele care merg înapoi sînt puse pe otinc.”
41. [II] cinJ ocîsim firi fi, fë susitn rgătă pritjgă ocbjc.
43. ala-i ocbjc cîn pun pmpory-acoló, ocîsesc pînă 

azùtjg cu țăsiitu la iță.
45. ocitjc; ocbjsë, [*] Vocițjgurl fpl.]; Vocirjg c. le 

ocüçfcë [3] cu bitu dă (impur.
46. oéîs&cëfiru [cu un] bît.
47. [I] „un lemn cu care se strînge lanțul la căruță.” [II] 

„dăcă mjerzé urj^colț, j-atn pus înapoi un ocitjc, un 
lemn pus la sulul dinapoi să îndrepte pinza dacă vine 
colț.”

48. „O bucată de lemn care se pune la sul dinainte sau 
la cel dinapoi, dăcă vine d-o lăture mai slab dă la 
sul."

49. ocîsim firu pînă-napăi la sul.
50. (H]uîvk [l];usue[3],
52. [II] la cosițe cînd stritjg cu lănțu măre cosița cu 

fșmtie.
69. [II] acú ăța viñé la ocbjc, firu ăla, ocîsit.
80. pi] „Un bețișor.”
90. [I] „ocinseșc căru [2] se zice cînd legi căru de 

fçmnë, îl legi peste mijyc 'mijloc’ c-un lanț șî baz o 
cyardă să striz biné căru."

92. [II] „La fierul plugului, daj cu l~{ocicu și îl discârs, îl 
cureți de pămîntul lipit de el.”

94. [II] „Un fel de cuțit cu băț cu care tai buruienile din 
griu.”

100. „O unealtă pentru plivit în holda de griu.”

IV. 11. 27. 35. 36. 40PI]. 44. 45. 52pq. Vezi chestiu
nea următoare.

MÎNZ
„fii rejeté (de la trame) ”

[2272]

1. întrebare indirectă: Cum îi zici la firul care n-a fost 
trecut prin ițe și prin spată și pe care H dai înapoi?

n. fir 4RI]. 10“. 14*. 25. 27*. 29“ 80(11]. 81]®]*. 
83[1IJ*. 99*.

fir rămăs 32.
fir în plus 30.
firu [a.] nțpr 3PI]“. 12.
/îr zienâvâz/iz 24”.
yîr răzneț 82“.
Jîr mărzitieț 84(1].
fir dă rezervă 13.
/z'r fără r^ost 22.
MÎNZ 19.28.38(11]. 39.45-47(11]. 51(1]. 53(11]*. 63“. 66. 

70(11]. 71(11]*. 83[q. 85[U]. 86[U]. 91.93(11]. 94(11].
mîmjôc; -fós, [k] -^Qásé 41 [II].
crășldță; crașkiț 55(1],
Hocițjg; Voctzë 11.
? îpi] “. 2[II] “. 3(11]*. 4PI], 6*. 8. 15“. 1T. 18“. 20*. 

21*23*. 33-36*. 37. 40pi]. 42-44. 47[fl. 48“. 49*. 
50(1, II]*. 51(11]. 52(11]*. 54. 55[U]-59. 61. 62. 64*.
65. 67*. 69(11]“. 73pi]. 76“. 77“. 78“. 79. 84(11]. 87. 
88“. 89(11]*. 90(L iq*. 92[iq. 96-98*. 100*.

— 5.7.9.16.26.31.60.68.72.74.75.95.

DL 1. [iq yîr rfa/ înafi^ăț.
2. [II] nu-ț urz/tfit.
3. (iq s-a rupt firu.
6. .(Eir lăsat în urmă.”
10. l-am întors năp^ăj.
14. z7 pr^obăgam în iț.
15. l-am întors năp^ăj, că n 'áre Vortăc.

17. „întyarsșm firșfț năp^ăț. Numai dacă din greșeală 
se intîmplă.”

18. o rămăs nănăvădit.
20. „N-are nume, day/zztz zjă/qp«oi, cd n-ăre iț."
21 .firu carié mérze napăț
23. JFir răzneț, say cumva."
24. nu ¿rlë s^of.
27. „N-are alt nume.”
29. firu cărie n-ârîë nië^ôîë dë jël.
36. nu-ț rostit.
48. l-am zuțtăt.
49. îl mînam năpoț.
50. [11] zû/pzn iță șîpin spălă / maț mjărgă șîpă nâtră.
52. [11] o rqmînăl, n-ăre rost, fiară rost.
53. [Il] udésc măț mûléë.
63. n-ofios^pîn rost, dusem mimjii.
64. îl dug^năplJoi.
67. nu-i băgat în rost, îj năbun.
69. [11] noi çdsem îl dăm năpVoi pă sul.
71. (iq „Mai multe fire rămase pe margine, care n-au 

mai încăput în spată.”
76. fir căre-o mărs năpyăi.
77. „Un fir răznit"
78. «o rămînăt ^utji^fir napyof
81. [TI\firu d-ăl min^năp-oj.
82. ăla îl dăm năpltăț.
83. [11] să dusë napUoț.
88. dă-nîăpVăț, miçrze-nàpHôlfiru.
89. [iq duc un^fir năp^ăț.
90. [II] z7 minam năp^oț.
98. utp^fir^rămăs.
99. zZ mîn năpyăifir perdut.
100. nu-/ zn r^ost.

ORT,pl.
(les sens du mot ort)

[2273]

I. întrebare directă: La ce ziceți ort?

n. ?, # îpq. 2[H]. 3pq. 4[iq. 6.8. io-i5*. 17-25.27-
30. 32-59. 61-67. 69pq~7ipq. 73[iq. 76-92pq*- 
94[iq. 100.

- 5.7.9.16.26.31.60.68.72.74.75.95.

III. 15. ț-opHoficră la neșie yamin.
92. [II] torc lâfhru = torcfiuțăru [care este] așă, drăgă- 

¡Uăs.

SPAȚ
„ espace compris entre la partie tissée et les 

ros”
[2274]

L întrebare indirectă: Cum îi zici la partea aceea din 
față, de la sulul dinainte al războiului pmă la spată?

n. spo/ îpq. 3(ii]. 4pq. 6.8.10-15.17-20“. 21.23-25.
27.28. 66.

spaț; spățurl 58.
spat 2[iq.
spas 32. 34. 36*. 37*. 39.45. 55[U]. 65. 67(V]“. 70[U]. 

76-79. 81[iq-85pq. 88. 89(11]. 90[H]. 92pl]-94[iq. 
96-99.

spas; spăsă 38(11]. 46.50(11]*. 52(iq. 57pi].
spas; spăsurî 43.53(11]. 87.
spas; spâsurl, spăsă [pl.], naZrâ 42”.
spas, nâtră 69(11]“.
rVost,șpas 73 pi], 86[q.
nosr 91.
pîntfă 22.
nâtră 62.64. 71(11]*. 90[q.
nâtră, spas 80(11]”.



203narra lu pindó dinâiincé, [V] spas 40(11].
narra dinâiincé A3.
nútra dănățince 49.
nútra dinâiincé. spas 41 [II]. 44. 47[TI], 
mitra dînățince; natri, spas; spâsurl 43. 
pas 63*.
? 29. 33’. 35. 47(1]. 50(1], 51[I, H]. 54. 55(1]. 56. 59. 

61.64.100.
- 5. 7.9. 16.26. 30. 31.60.68.72. 74. 75. 95.

in. 20. „să mà. a[ țăs cita spaț, [adică] încă o bucată”.
33. JVócu dă țăsiit.
36. am fásút im spas.
37. „izmçninle súlului se spune la cu ce se învelește 

sulul prima dată”.
41. [11] nútra dinâiincé, nútra dinapoi ', natri, spâsu 

dinapoi, spúsu dinâiincé.
42. „nâtră, de la sul pînă la spată: ani fásút o nútra, 

spas, de la pînză pînă la spată.”
43. ,¿pas, de la pînză pînă la spată, pe unde merge 

suveica.”
63. s-o-mplú ~pásu.
67. púalili la sul, lizm^nili sulului, să nu file gol.
69. [II] áltu fi sé spas, áltu nâtră, cutp^viñé.
71. [II] țasiitoțiră.
80. [II] „ nútra e partea nețesută, spúsu e ce e țesut”.

NATRĂ, pl.
„espace entre le cylindre de la chaîne et le 

battant”
[2275]

I. întrebare directă: Cum îi ziceți la partea urzelii de la 
spată pînă la sulul dinapoi?

n. NATRĂ 1(11], 2[H]. 3[IT|. 4[H]. 6. 8. 10-1,5. 17. 19-
25. 27-30. 32-38(11]. 45. 46. 50[I], 51(1], 54". 55(1].
58. 63*. 67. 69(11]. 70[*]. 73[II]. 76-79. 81[II]-87. 
89[U]-94[I1]. 96-99.

nâtră; nôtre 52[II]. 
nâtră-, nqtríé 53 [II].
nâtră; natri 50(11].
nútra dînăpoț 40(11], 43.
nútra dinapoi 42. 44.47(1, IIJ. 48:
nâtră dănâpoț; nôtre 49.
spáfu dă dinăpiioi 18.
spâsu dinapoi, [k] nâtră 39. 
spâsu dinapoi, nútra dinapoi 41[II], 
firie dinapoi 71 [II],
?, # 51PŒJ. 55[H]-57[IT|. 5?. 61. 62, 64. 65. 66. 70[H]. 

80(11]. 88.100.
- 5. 7. 9.16.21.26.31. 60:68. 72. 74.75. 95.

III. 54. nápój së mlçrié șîvine nqiince.
63. „De unde țes pînă la sul e jumătate de rișchitor.”

URUIOC, pl.
„la perte (extrémité de la chaîne qu ’on ne peut 

plus tisser) "
[2276]

urçsnec 55[T|.84[r|.
urfçznéc 50(11], 64. 
uriàznic 57(11].
urazAic 12.19. 24. 32.
urafnic 18.
urfaiic 13. 14. 27: 28.
doraznic 23.
UREZNICE [plt.] 4(11]. 76.
UREZNICI 10. 11. 15. 17.
uriçlriis 6.
firlç [pla. ] zfe la urmă 20.
tă/ațetâri [pl.] 25.
tăitiirÎ2r.
sucuri [pl.] 2(11]*. 29.
W(?]96.
?, 1(11]. 3[H]. 8. 33.47(1]. 51 [IJ. 54*.
- 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 68; 72. 74. 75. 95.

m. 2. [II] nișce sucuri.
21. „uruțoc e capătul cu noduri, care se taie.”
54. dumnifay șei cum să fise.
63. udqșâe prâ sul.

CÎRLAN1 II., pl.

I. întrebare indirectă: Çum zï ziceți la partea urzelii de 
la capătul pînzei, care nu se mai poate țese și pe 
care o tai cînd scoți pinza din război?

II. uruțoc 61. 
uruióc; -fase 22. 
uruțoc, ulufóc 56. 
uriyóc 30. 69(11].
urțoc 73(11].
ariyókf 70(11]. 71(11].
UREZNIC 34-38[II]-40(H]. 42-47[H], 48-50(1]. 51(11].

52(11]. 53(11]. 55(11], 58. 59. 62. 63*. 65.-67. 80(IT|-
83(1, II]. 84(11], 85(11]. 86[H]-88. 89(11]. 90(1, EQ. 
91.92[II]. 93[H]. 94(11], 96-100;

urlçzzi/r; uriçznisé 41 [II]. 
urigznzc 77-79.

„dénomination qu ’on donne en automne 
à l’agneau né le printemps dernier ” 

[2278]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți, toamna, mielului 
fătat primăvara?

H. NOATIN; NOATINI 1(11], 3(11]. 6, 8. 10. 13. 18-25. 
27. 28. 30. 32. 34-47(11], 49. 50[I]-53[U], 55(1, II]- 
59*. 61. 64. 65. 67. 70(11]. 78-83(11]. 84(11], 91. 
92pi], 98.

nacen; naciri 17.
niiacțn; npâcin 73[U].
NOATEN; NOATENI29. 50[II]. 
zit/dcen; 12.
nçcen; nçcen 97. 
cîrlân; -lân 100. 
berbesél; -séf 2(11].
miel; miei 14.
NOATIN; NOATINI, CÎRLAN; -LANI 4(11]*. 11. 15. 

33*. 76.
n^ăcin; nVàéin, n^àcén; n^dcén 77. 
nlJăcin; nVăcin, [*] nUâcen; n~lâcen 54. 
n^acin; n^ăcin, [♦] n^artn; n^âr’in 63. 
nyacin, nftacen; nyacin, n^acinâș 83 [I]. 
cîrlân; -lân, miel tomnâcic; miei tomnâcis, mfllôr ănu- 

nti99^.
mieluț, nyacin; n^aciti 48.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74 75. 

85-90.93-96.
DL 4. [II] „ngăcin se zice la oi și berbecuți, cîrlân, la 

bcrbccuți, toamna.”
33 „cîrlân se zice rar.”
59. „nVaâin, dacă-i berbecâț, h^aciriă, dacă-i mielîiță."
99. „cîrlân, miel fătat primăvara și ținut pînă toamna. 

nițel tomnâcic, miel fătat toamna.”

CÎRLAN2, pl.
(les sens du mot cîrlân) 

[2279]

I. întrebare directă: La ce (mai) ziceți cîrlân?
n. # l[n]-3[n]. 6. 8. IO. 12-14. 17-20*-23. 25. 27-29.

32. 34-51(1, U]*-55[I, II]*. 57[UJ. 58. 61. 63-65. 67. 
70(11]. 73(11]. 76-80. 82. 83. 89. 91. 92. 97. 98. 100. 

cîrlân 11*. 15*. 24*. 30*. 33*; 56*. 59*. 99*. 
cîrlân [pL] 4[II]*.
?81[H]. 84(11].
— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71; 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

III. 4. [II] „ cîrlân zicem la berbecuți, toamna.”
11 „cîrlân spunem la nMsczn.”

15. „cîrlân, la n^âcin."
20. /u prigôr [= sat vecin] să fise cîrlân la n^acin.
24. „cîrlân zicem la un mjé/ mic.**
30. „cîrlân, mînz d-un an, între 1 și 2 ani.”
33. „cîrlân se zice rar pentru n^fezn.”
51. [II] moldoveni spune cîrlân la nçâcin.”
55. [II] „cîrlân se zice pe la Sibiu.”
56. ,,[R] cîrlân se zice la nHâtin."
59. „cîrlân zicem la berbecuț, berbecele pînă la un an.”
99. „cîrlân; -lân, mielul fătat primăvara și [care] se ține 

pe toamnă, mi^ôr ânu-nti."

CÎRLANĂ1, pl.
„ dénomination qu ’on donne en automne à 

l’agnelle 
née le printemps dernier ”

[2280]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți, toamna, mielei 
fătate primăvara?

D. NOATINÄ; NOATINE 1[II]. 3[H]. 6.10.15.17. 18.
25. 27. 30. 32-38(1, II]* 40(11]. 45*-47[TI]. 49. 50[I].
51 [II]. 52[II]. 53(11]. 56. 58. 61. 64. 65. 70[II]. 
73[II], 77. 80[II]. 81 [II], 83[II]. 92[II],

NOATINÄ; NOATINI [2 sil.] 4[II]. 13. 19. 20. 23. 28.
42-44.48. 55(1, H]. 67. 78. 83[I]. 84[H]. 

n^âcină; nVdcçii 22.
nyàcénâ; iflàcéné 50(11].
nçcenâ; nôcene 97.
nlJacina d-âfë mis; n%fciriê41[II]*.
nUçéinâ d-un an; n^çciné 79.
n^lâcing; nHâciné, [k] nVôczn [pl.] 54.
nl-lâcinâ; n^âciné, n’dâcin [pl.] 59*.
nlJacinâ; nVicin, [k] nVàciiîé 39.
n^acină; nilâcin, [k] nUaciné, [*] n^ifinâ; n^afiné 63. 
nyâcină; nVaciné, cîrlână; -lâné 11.
nlJacina; nl-laciné, cîrlână; -lâné 76.

nVacine, mțâlă 98. 
n^âcine, miç d-âstă primăvară; miçîe 21. 

mțară; mțorl 91.
mzMorzjä; ~ 2[11].
mi^oriță ànu-nti 99.
miyară; miyôrl, mg9âră; mnéuôrî 100. 
mimară; -^orî, nyâcină; n^acine 8*.
miară; minori, [k] nyâcină; nl-facine 24.
miară; miporî, [k] n^aernă; t^acine 82*. 
mjdtzâ; mț^fe 14.
miâyă; mțeîț, nl-läc?nä; nyâcenè 12.
mțâlăfătată de ânu ăsta, nVacenă; nVacéné 29.
?57[n].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74-75. 

85-90. 93-96.

HL 8. cînd fată. întfn [e] n^âc/nă.”
38. [11] nçâcinâ, până nu fată.
41. [II] ¿zh xT^mie, dă la înțărcat pînă intră în ânu doț.
45. pînă la un an.”
59. mțeluță supt Ö^an.
82. ă, la doi ani.”

CÎRLANĂ2, pl.
(les sens du moi cîrlână)

[2281]

I. întrebare directă: La ce (mai) ziceți cîrlână?

H. # l[n]-4[IT]. 6. 8. 10. 12-14. 17-23. 25. 27-29.
32-57[II]*-59. 61. 63*-65. 67. 70[II]. 73(11]. 76. 77. 
80(11]. 82. 83(11]. 84(0], 91. 92(11]. 97-100*.

cîrlână 11*.
cîrlân [m.] 24*. 30*.
cîrlân [m. pl.] 15*.



204 - 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74-76.
78.79.81.85-90. 93-96.

Til. 11. „Spunem la nMăcz’nă.”
15. „Zicem doar cirZăzi, la toți mieii: mă duc cu cîrlâni."
24. „cîrlăn e un miel mic.”
30. „Nu zicem cîrlână. Spunem cîrlăn la un mînz de 1-

2 ani.”
57. [II] „Spunem nyáéiná; nyáóiúé."
63. „Spunem mz^ór, mimări, nor, nori la barbée.”
99. „mțălă d-un an, spunem toamna.”

NOATEN2, pl.
(7es sens du mot noaten) 

[2283]

I. întrebare directă: La ce (mai) ziceți noaten?

II. # l[ll]-4[ll], 6. 8. 10-15. 17-25. 27-30. 32-59. 61.
63-65. 67. 70[iq. 73[ïï]. 

-5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66.68. 69. 71.72.74-100.

NOATENĂ1, pl.
„agnelle âgée de plus d'un an ”

[2284]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți mielei trecute de 
un an (pînă la doi ani)?

n. MIOARĂ; -ORI 2[II]. 3[U]*. 8. 12. 13. 17. 25. 28.
32. 36-38(11]. 40[nj. 43. 44. 47[iq. 48*-50[I, II]. 
55[I, II], 58.59*. 64. 65. 67. 73[iq. 76. 91. 

MIOARĂ; -OARE l [II]*. 4(11]*. 10. 23. 27. 34. 35. 42.
45.46. 51[H]. 53[H], 61. 70[iq. 77. 80[H], 81[H]. 

mimară; -V¿re, [k] miUărl [pl.] 41 [II]. 
miyare, [k] mimară; -Vórf 52[II]. 
minóre, [k] mimară; -Uórí 56*. 
znz’-dră; -Vârî, strănutară; -târî 38(1] *. 
mimară; -Vâri, strămiViră; -tarië 39*. 
mitără; -Vârî, sirămitără 57[U]*. 
miQră dă doț ari 79. 
meyară; ~ 97. 
strămiițară; ~ 78. 
strâmtară 33*. 
NOAT1NĂ; NOATINI [2 sil.] 14. 19. 100. 
NOATINĂ; NOATINE 24. 54*. 99.
n^acină 98.
n^acină; nyaceri 22.
npăcină dă an 6.
nVacină; n^âciri, mlără; miori 20*.
n^acină; n^acină, mi^âră; -Mare, fiară; nare 63. 
n^dcênâ, ^ațe stărpă 29.

Woi, miará; míárl 11*.
paie, wie; mlçîe 21. 

mjgTé 18.
stărpă; stçrpîë 30*. 
stàrpç; stqrplé, miyară 15*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74.75. 

82-90. 92-96.

III. 1. [Il] „mjpără, când la un an fată prima dată.”
3. [II] ,jnîpără, pînă fată prima dată.”
4. [II] ,jnțffără, pînă fată.”
11. „mțară, cînd fată prima dată.”
15. „miVără, cînd a fătat prima dată.”
20. cină, pînă fată, miará, cînd a fătat prima dată, 

după aceea e oaie.”
30.„stărpă, că fată nu în primul an.”
33. .jtrămhiră, de la 2 la 3 ani.”
38. [I] „strămiVără, de 3 ani.”
39. cînd fătă a dățlia nițel ți strănutară.
48. mimară, dăpV ‘sigur că da’.
54. nçacên, dăcă-i bărbat, barbe ctiț.
56. „strâmMri sînt cclc care fată a d^â^ora"
57. [II] strâmflărâ, p-a trilla an.
59. mimară [i se spune] Za ndălă.

NOATENĂ2, pl.
(7es sens du mot noatenă) 

[2285]

I. întrebare directă: La ce (mai) ziceți noatenă?

IL # l(iq-4[II]. 6. 8. 10-15. 17-25. 27-30. 32-59. 61. 63- 
65.67.70(11]. 73[1I]. 76-84[iq. 91.92[ll]. 97-100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75.
85-90. 93-96.

VĂTUI1, pl.
„ (chevreau) antenais ” 

[2286]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui iedului de un an?

n. văftzj; ~ 3[H]. 6.10-12.17.23.24.28. 32. 70[H]. 76. 
91.98*.

vpfizji; ~ 15.27. 82.
vqíúX; ~ 34.
vă/o/wj; ~ 4[IIJ.
va/pftiji; ~ 83 [II].
vatúf, ~ 21.
ied; țed 2[iq. 18. 35.46.48. 54. 58*. 65. 
ied;jed47[II].
țed; țez 51 [II]. 64.
[că 43*. 53[II].61.67.
¿«7; {e(Z 33.50(11].
ied; țe^/ț 20.
íe¿81[U].
țed d-un an; ied 29.
jddh [f. a.] d-o^an 79.
pîrs; ~ 14. 19. 22*. 38[IT|. 
țap; țapi 45. 55[II].
/ap41[U]*.
n^ácin; n^âcin 38[I].
npdcin dă capră 40[II]*.
mțel dă capră; meț 42.
;agúi;~ 1[I1],

țap dț^o^an 73[II].
féd; jéjí, vătâf; — 8*. 13*.
țed, n^acin 44*.
țed d-ii^an, țap 37.
pîrs; 14.19.22*. 38[U].
fqp; țapi, țed mic; țez 56.
țap, [k] iediiț; ~ 59.
[e] n^acin; nV¿ciñ, [k] țed; țed 39.
? 25. 30*. 36. 49*. 50[I]. 52[U]. 55[I]. 57[11]*. 77. 78. 

80[D]. 83[I]. 84[H], 92[II]. 97.99.100.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

IU. 8. „vătiiț, de la un an la doi ani."
13. ,¿éd, pînă la un an, x’óñíi, peste un an.”
22. țadă; țqde [f.].
30. „Nu se cresc capre.”
40. [II] tot npácin.
41. [TI] tot țap.
43. n-óvem capre.
49. ca la mțel [îi spunem], n-ant avut cqpre.
57, [II] tăt ca [la] nyddinâ [spunem].
58. tăt țed.
98. „vătui, ied pînă la un an, de capre sălbatice.”

VĂTUI2, pl.
(Ies sens du mot vătui)

[2287]

I. întrebare directă: La ce (mai) ziceți vătui?

IL # ipi]-4[II]. 6. 8. 10-15. 17-25.27-30. 32-34*-59. 61.
63-65.67.70[D]. 73[H]. 76-84(11]. 91.92[H]. 97-100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75; 
85-90. 93-96.

HL 34. „vătuț [pl-] se zice și la iezii de capre sălbatice.”

VĂTUIE'.pl.
„ (chevrette) antenaise” 

[2288]

L întrebare indirectă: Cum îi spuneți la iada de un an?

H. VÀTUIE; -TUI 1[H]. 8*. 12. 15. 23. 25. 28. 32. 34. 
73[ll]. 83[I].

VĂTU1E; - 3[iq. 4[iq. 6. 10. IL 24. 27. 70[IÎ]. 82[iq. 
83[U].

vătuță; vătuț [pl.] 17.
IADĂ; IEDE 14. 18. 19. 20*. 22. 29*. 35. 38[H]. 39.

43.45.46. 51[11]. 52[U]. 55[U]. 56. 63.76.
IADĂ 53(11]. 61. 67. 81[H]. 
ieduță; ~ 50[iq. 58.59. 
NOATINĂ 38[q. 57(11]. 
mțălă dă capră; mț^Te 42.
oo, 41[1I],
capră; capre 2[iq. 
caprăprimu mei 64. 
vătăță; -tăț, țădă; içdë 21. 
iadă; țedă, vătăță; -tuț 13*. 
țădă; țed, vătuță; -tuț 33*. 
țădă; iedë, nVacină; n^acină 65. 
țâdă; iede, mț^te [pl.] ăă capră 47 [iq. 
țădă, căpră 37*. 
țădă, nVâăină [!] 44. 
npâc/nă, [ăăă 40[II]+.
? 30. 36. 43. 48-50(1], 54. 55[q. 77-80(11]. 84(11]. 91. 

92[H]. 99.100.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-98.

HL 8. „vătuță, de la 1 la 2 ani.”
13. „țădă, pînă la un an, vărăfă, peste un an.”
20. țădă, parj^cîip^Jată.
29. țădă trăcătă dă u^an.
33. „i’ă/uze, dc la un an în sus.”
37. la ă^an fată.
40. [II] țădă, în loc dă mțel.

VĂTUIE2,pl.
(les sens du mot vătuie) 

[2289]

I. Întrebare directă: La ce (mai) ziceți vătuie?

n. # i[iq-4[iq. 6. 8. io-i5.17-25. 27-30.32-59. 61. 
63-65. 67. 70[iq. 73[U]. 76-84[II]. 91. 92(11]. 97-
100.

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 
85-90.93-96.

TERȚIU,pl.
„ mouton de trois ans ”

[2290]

I. întrebare indirectă: Cum z7 spuneți unui berbec de 
trei ani?

IL BERBEC; -BECI l[iq^[H]. 6. 8. 10-14. 18-20*. 21. 
23.24*. 29. 34-36.43*-47[H]*. 48*. 53[H]. 55[I, H]. 
56.58*. 59. 61.67.77.81(11]. 82.92[ffJ. 97*.

BERBEC 40[II],
BERBEC BĂTRÎN 30.83(1, H]‘. 
bțrbiec d-ăț bătrin 15.
blerblec dă tri aii; berbles 49. 
berbec dă tri ari 79*.



205hlcrhegdă tri ah 37.
berbec la tri ah 100.
bicrbec de dU<>i mqi; berbes de d^oț mei 25. 
berhec'g _dă doi miei; berbes 39.
berbiec de trei mqi; berbles 17. 
bqrbig^dă montă-, bqrbes 54. 
berbeciiț dă tri ah 99. 
blșrbiqse; -bies 28.
STRÂMIOR; -ORI 38[I, II]. 41 [II]. 42*. 50[I, II]. 

51(11].
(V]tărțfV;-fa 98+. 
tgrțfa -țiț 80[IT|. 
tâarțîy; -fii 22. 
unlărțîy; untărpi 33.

52(11]*.
intirțiq; -fii 32. 
ă-odătă di bătrin 70(11]*.
zfe tri^Vorî de bătrin 73(11].
Jă tril^ah 76.
bqrbqc, -bqse; bqrbqs 27.
berbec, -bes, bărbeg^dâ tri an; bărbes 63.
bărbie; -bes, strămiUor; -Uori 64.
berbec, tqrțfy; -ții 84(11]*.
? 57. 76*. 78.91‘.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.

85-90.93-97.

UI. 20. [D] „tirțtii, cînd îi mqi cinăr, de 2 ani.”
24 „tîrziy, intră /¡Macin fi biërbîëc, între 1 și 2 ani.”
59. „strămiUâr dă al trufia miel, între 2 și 3 ani.”
43. n^âcin, [apoi] mfiâr, [apoi] bierbiéc. cum să 

dăcinază âmu.
47. [II] am î^sopôr acuma bierbîés.
48. „căprUăh e țapul între 1 și 2 ani.”
52. [II] prima dată mîrfqșce.
58. bierbiéc, ciri dă tri, ciri dă patru ah.
70. [îl]. „întărțiy — de doi ani. Pe urmă e ânu șî 

bătrîhqța; d-odâtă di bătrin = de 3 ani, de dâyă ori 
di bătnn = de patru ani etc.”

76. Jă trucări.
79. fberbéc dă tri ah, nu are alt nume, tgrfiy, berbec de 

1 an,”
83. [II] Jntarțfy, la 2 ani.”
84. [II] „întgrfîu, dc 2 ani.”
91. „[Numai] nJ-lacin.”
97. ^tărțiy; -ții îi berbec de un an; la cel de trei ani îi 

zicem berbec.”
98. „tărțiy îi berbec tînăr.”
99. „cîrlân, miel fătat primăvara și ținut pînă toamna, 

m/e/ tomndeze, miel fătat toamna.”

MÎNZĂRAR, pl.
„ berger de brebis laitières "

[2292]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți omului care 
păzește oile cu lapte?

IL păcurârî; - 3[IT|. 6. 8. 10-14. 17-19.23. 28. 29. 32- 
38(1, II]. 40[U]. 41(11]. 44.45. 47[U]. 48. 55(11]. 58. 
67.70[II]. 76*. 83(11]. 99. 100*.

pă/acurârî; - 1[II]. 4[II]. 22*.
păcurârî; - 15.20.27.42. 51 [II]. 52[II]*-54.78. 80[II]. 

81(11]. 84[D]. 97.
păcurârî la mulgîărl; — 98.
pqcurâriu [a.] d-la qfe mari 82.
mînfirrârî; — 63.
mizârar/; ~ 56.
minfiîrâș; ~ 55 [I].
m/zăraj; - 57(11].
muldărăș; - 49.
muZzârd;; ~ 50(1]. 59.
mulgăriu [a.]; mulgârî 39.
mătricârl; — 24.
sobân; -ban 79. 91.
păcurârî; —, mizărârî; — 64.
păcurari dă la mizări; —, mizărâș 65+.
pqcurârî; —, mulfizărâș; — 50(11], 
păcurârî la muzarî, [o] muzărârÎ, [k] muzărâș 43*.

păcurari; —, sobán; sobón 77*.
păcurârî; —, [R] s/cobăn; -bâh 73(11].
păcurârî; —, s/cobâh [pl.] 46. 
păcurârî; —, stînârl 83 [I].
vă/atây; -tai, mulgâș; —, surie; -ris 25*. 
coddn; -bâh,pa/acurârl; — 92(11].
s^obân; -bâh, păcurârî; - 2[II].
?61.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.

85-90.93-96.

m. 22. úhi fie sobón, da noi fisțm pă/acurârf.
25. „vă/atâyu e șef de sopor.”
43. micârâ^u múlzé.
52. [II] n-orfost răzhice ‘separate’ [oile].
65. ,jnizărâșu știe să mulgă.”
76. sobón; -bâh [se spune] prá la múncé.
77. sobân, dîn sîbiy.
100. păcurâri la mînzîarî ori la cîrlân.

STĂRPAR, pl.
„ berger de brebis steriles ”

[2293]

1. întrebare indirectă: Cum îi spuneți omului care pă
zește oile sterpe?

H. pdcurdr/; - 2[II]+. 3[II]+. 6*. 8. 10*-14*. 17*-19. 
21*. 28. 29*. 34*. 36*. 38[I, II]. 43*. 48. 67*. 76. 
84[II]*. 100*.

pă/acurâri; - 1[II]+. 4[11]*. 
păcurârî; - 15*. 20*. 22. 27*. 51[II]+-53[II]. 78.

80[H]*. 81 [H]. 97.
păcurâri la starpîe 23. 
stărpâri; - 24. 30. 37. 39. 42. 50 [I]. 55[I]. 56. 59. 63.

64. 70[H]. 98.
[e] stărpâri 44*.
stă/arpârî; - 25. 
stărpâri; - 49*. 50[U]. 82. 99.
stărpâri; - 83[I, LI].
hojtâr/; ~46. 55[II].
sobânu di la stqrple 91.
nocinârî; — 41[H].
păcurârî; ~, [k] stărpâr; -pâri 73[H]+. 
păcurâri; —, [V] stărpâri; — 58*. 
păcurâri; —, stăipârî; — 33.
păcurari dă la sterpe, stărpâri 65.
păcurâri; —, mielârl; —, boitârî; — 35*.
păcurâri; —, nocinârî; — 40[II]+.
pacurar/; boțtârl; - 47[II]*. 54*. 61. 77*. 
stărpâri; —, mțelărî; — 32*.
stărpâri; —, boitârî; — 45*. 
cobân; -bâh,pa/ăcurân; — 92[H]. 
sobân; -bâh, stărpâri 79*.
stărpâri; —, bierbiecârî; mțelărî; — 57(11]*.
— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

III. I [II]. 3[II]. „Nu se separă oile.”
2. [11] păcurârî.
4[H]. 6. „Oile se pasc toate la un loc.”
10. tl’otpăcurâri îț fizise ș-aluța.
14. tot păcurâri.
15. tot păcurâri, pqcurâriu dă la stîqrpț.
17. „Nu se despart oile sterpe de cele cu lapte, că nu 

avem pilcuri ‘turme’.”
20. Za no/ nu săpăzasc bașca*separat’.
21. „Oile se păzesc împreună, numai mieii se păzesc 

separat.”
27. tot păcurâri, la stqjpîe.
29. păcurârî îț.
32. ^nțelărî e cel care păzește mieii.”
34. „Oile se separă numai la colectiv.”
35. ^nlelârlu păzește mieii, boițâriu e ajutor de păcurar.”

36. „Oile Iforfost îmbinâéë."
40. [11] ,jtot păcurâri. noâinârîu păzește mieii înțărcați.”
43. păcurâri la stprpe, la nVâcih.
44. /a stqrpe. îs îmbinâcë. lie alțiim cinele băgăm la 

strinjgâ.
45. „boitârî, ajutorul păcurarului.”
47. [H] „Oile sînt tôcë la un loc.”
49. stqrpàri trabă să-ț spună.
51. [II] „Oile sterpe se aleg singure la muls, nu le 

separă păcurarul.”
54. boitârî, azutôriu lu pçcurâriu.
57. [II] stărpâri, la stiàrpié.
58. tătpăcurâri, țâț săpârîndésc.
67. la stqrpe, tot păcurâri.
73. [11] dZa bâci șî la stniijgă.
77. „boilârțu e plătit din venitul celorlalți păcurari.”
79. i sobân la stărpe.
80. [II] „tot păcurârî, la noi nu se despart.”
84. [II] nu să păzasc stqrpele d-a bașca.
100. „Nu-s împărțite oile.”

(Oaie) ȘTIRĂ, pl.
„ (brebis) stérile ” 

[2294]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la o oaie care nu 
fată niciodată?

H. stârpă; stçrpe 1[II]-4[II]. 19. 22. 36. 37. 42. 44-46. 
48-50[î]. 53[II]. 55(11]. 58. 61. 63. 64*. 65. 70[II]. 
80[ll]. 83[II]. 100.

stârpă; stgrpe 17. 20. 67.92(11].
itdrpâ; stgrpe 91.
stârpă; stărpe 79
stârpă; stqrpe 52[II]. 54.
stârpă; stqrpi 28.
stârpă; stqrpië 11. 12. 25. 27. 29. 32-34. 38[I, II]- 

40(11]. 47(11]. 50[U]. 55(1]. 78. 84(11].
stârpă; stqrplë 81 [11].
stârpă; stqrple 76.77. 99.
stdrpâ; stiârpië 57(11]*.
stârpă; stqrpe 56. 59.
stârpă 35.43.
stârpă d-arlqce; stlqrplë — 15. 
stăjpătiiră; -turî 8. 13. 14. 18.
starpisùhë; -sûh 23.- 
jtdrp/iûni; -jim 73(11].
stărpovinâ; -vin 6. 
șciră; șcirîă 41 [II].
mînfiifftă 83[I].
stârpă; stqrpe, stârpă bătrînă 30.
stârpă; stqrple, stărpătură; -tûrîë 24.
std/pâ; stqrple, starpovină; -vine 21. 
stârpă; stqrpe, stqrpishn 98.
stârpă, starpovină;-vih 10. 
stqrpifi [a.], stqrpisuhi; -sun 82.
[R] știră, [V] stârpă; stqrpe 51 [II]. 
stqrpicûhé; - câh, [*] stqrpiéùhë; -sun 97.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

HI. 57. [II] să numiàfcë yâie stârpă.
64. [D] știră#.

(OILE) SE MÎRLESC (imZ. prez. 6)
„ (les moutons) s‘accouplent “

[¿295]

I. întrebare indirectă: Ce zici că fac oile cu berbecii, 
spre toamnă, ca să prindă miel?

n. SE MÎRLESC l[iq-4[II]. 6. 8. 10-15. 17-20. 21*.
22. 23. 25. 27-30. 32-43. 45-47(11]. 48. 50(1, H]-59.



206 61. 63*. 64*. 65. 67. 70(11]. 73(111. 76-84(11]. 91;
92[U]. 97-100.

jay bîerbiic 49*.
să mîrlésc, să gazase 24.
.vă mirlësc, țay miel 47[II]*.
vă vă miri iască [conj. prez. 6], vă ia 
berbec [conj. prez. 6] 44.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.

85-90.93-96.

III. 21. „Caprele vă pîrsésc."
47 [II] dăm drtimu la berbés la mirlifă-ntră yoi,
49. or filât berbiéc [perf. c. 6], [a] v-o miriit [peri c. 6].
63. cină îs nj ^călduri, îș țay barbée.
64. cwuf VÔÿle-s în călduri.

(OAIA) BEHÀIE (ind. prez. 3)
„ (le mouton) bêle'.’ 

[2298]

I. întrebare indirectă: Cînd îi vinzi mielul sau i-l tai, ce 
zici că face oaia?

IL ZBIARĂ 1[II]-4[II]. 8.10-15. 17. 19-21. 22. 23. 25. 
27*-30. 32. 34-43.45-48, 50[I, IIJ-53 [U]. 55 [I, II]. 
56*-59. 61. 63. 64*. 65. 67. 70[II]. 73[I1], 76. 78. 79. 
82-84[U]. 91.92[H]. 97-100.

să zbțâră 6.
să bSaraié 81 [II].
băhățeșcă, [k] btâhățeșcă 33.
vă tîygide, [k] zbiâră 77.
zbiâră, pltzè 24.
zbiară, hăhăiqșcă 49*.
zbeără, bprățâ 80[Il]. 
mîrățe, zbiară 44 *. 
vă văz?#, zbiârq 54*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

III. 27. zbiâră tri-pâtru jilê, pină să zărită.
44. mîrăță mult.
49. zbiâră după iei.
54. 56. 64. zbiâră dâpă miel.

NUME DE OI (DUPĂ CULOAREA LÎNIl)
„noms donnés aia moutons 

selon la couleur de leur laine ”
[2302]

Zăja, cyâsina, pistra, cîrleba, yâkeșă. băla 24*. 
lâică, bucqláié, piștră, yâkeșă, bîâlă 25. 
bucqlâțe, lâțe, bqlăță, cyâsină, yâkișă, pistră 27*.
Ză{i, căninrp bqlă, cyâsină, bucălâii, pistră, yâkișă 

28*.
năgră, âlbă, brâynă, brâyn-gâlbin 29.
hpZa, pâkeșa, búz jură, lâțe 30*.
âlbă, láié, nâgră 32*.
âlbă, bîâlă, vâroșă, nâgră, pistrúié 33*.
âlbe, băi, l^ia, cyâsină, bucălâie, pistrúié, pâkeșă, bqlă 

34*.
láiajúia, bucălăță, pistra, cyâsina 35*. 
bucălâie, lá¡é,jújé, blală,pistră 36.
bală, láié, râșîță.jâță, nâgră, bucălâie, sivă 37*. 
albăstrie, âlbie, pistrui, Uâldeșă, vârușă, júia, bala, 

lâia, bucălâla, pistra 38[I]*.
Záfe; Zăi, albă, bucălâie', -Iqí, júié, pistrúié; -trúi, 

Vâkeșă, bală’, bâfe, gâră 38(11]*.
bucălâie, lâțe, șâră, sivă, yâkișă, gâră 39*.
pâkeșă, láié, âlbie, fiunură, bală, gâră, sivă, Júié 

40[IIJ*.
láié, gâră, júié, yâkișă, bală 41 [II]*
nâgră, sură, gâră, sivă, júié, bălă, pistriță, yâkișă, [k] 

okinâtă 42*.
bîâlă, sivă, yâkișă, gâră, láié 43*.
furcáné, lăț, căsură, Vâkeșă, sivă, garl 44*. 
âlbe', âlbă, lai; láié, bucáláié, cănușâcă 45*.
țurcână âlbă, ~ nâgră, sivă, bucáláié, blală, vâroșă, 

sqțină, yâkișă 46*.
Ză(; láié, bíqíé; bală, sívié; sivă, jui; júié, bucălăi; -láié, 

yâkișă; - 47(11]*.
¿újé, gară, bălă, sivă, lăi 48. 
țigări, júié, yâkeșă, blaTé 49*.
láié, sivă, yâkeșă, bqlă 50[l].
gâră, yâkeșă, pinâenă, bală; balé 50(11]*.
álbq, láié, sură, bircă, bucáláié, yâkeșă, bălq, siva, 

júié, gâră 51 [II]*.
bâlq, vâroșq, bucqlâi, sive 52[H]*.
țurcânq, bîrțânq, láié, bălă, pistrúié, vâroșă, bucqlâi 

53[Uf.
álbe, ñqgre, Qâkișq,jâiă, gărq 54*.
țîgâre-âlbă, âlbă, nâgră 55 [I]*.
fígárlé, merinos, stogoșă, albă, nâgră, gâră, yâkeșă, 

pistriță 55[II]*.
âlbă, ngâgră, săiină, stogoșe, pistriță, bucălâie, sivă, 

okișâtă, vinătă 5(f.
âlbă, nâgre, vinăce, băcălățe, gâră, bîafe, yâklășă, 

sívié, obrăzâtă 57(HJ*.
nqgre, âlbe, yâkișă, bîâlă, pistrúié, gâră 58*.
Ză/e, bîâle, gâră, pistriță 59*.
âlbă, nâgră, săiină, yâceșă, bucălâie 61*.
albă, sără, nâgră, roșcobână, Qâkeșă, júié, gâră, târcă 

63*.
țigâiă âlbă, ~ nâgră, stogoșă âlbă, furcână âlbă, 

tarcâtă, bucáláié, buâână 64*.
Jujé, yâkișă, bîâlă, gâră, sivă 65*.
gâră, figúre, fufúrí, șpârjcă, bîâle, yâkișă, bucáláié 67+. 
âlbe și âqgre 70[H].
fîgâyca, bîâlă 73[11].
nâgră, țigâțjca, bala, bálúfa, săiină, roșcâta, bucălăța, 

pistrújfl, strúgurajlorica 83¡T|*.
/urcááé; -că/ră 84[H]*.
byucpláié 99*.
? 76. 77*. 78*. 79*. 80[II]*. 8t(HJ. 82: 83(11]: 9Í. 

92[H]. 97*. 98.100*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68: 69. 71.72. 74. 75. 
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HL 1. [II] „blqla, albă; lățea, neagra; păkișa, cu oche
lari; piștra, dacă-i piștră pe față.”

2. [II] „bâla, albă de tot; lâica, neagră; păkișa, cu negru 
la ochi; bucălâța, neagră pe bót; piștra, cu puncte pe 
obraz.”

3. [II] ,Jbala, albă; bucălâie, nici albe, nici negre, mai 
sure; bugără, neagră pe bot; piștră, cu pistrui pe bot; 
zirța, cu ochelari; păkișa, neagră pe bot, dar nu de tot”

4. [II] ,/núrga, cu cap negru; piștra, cu puncte negre pe 
bot; păkișa, cu cerc la ochi.”

6. Jâțcă, neagră; b^Ză, cu bot alb; buzără, cu bot 
negru; râșîță, cu bót roșctif, păkeșă, cu ochelari; 
pistră, cu pete pe bot”

8. ,fîâla. albă; riăgriă^, neagră; rUd^ffa, roșie, baéé-n 
ryâșu; câsVoră, cu flyorî, pistriță."

10. Jalea, neagră peste tot; âlbă, albă pe corp; bâla, 
albă peste tot, și pe bot; buzâra, cu bot negru; 
d-fâșila, cu bot roșu, în rest albă; yâkișa, neagră 
puțin pe bot și în jurul ochilor.”

11. „blqlă, albă toată; lăța, neagră toată; pâkeșa, cu 
negru la ochi; pistra, pestriță pe bot; roșiia, roșie pe 
bot; btcăra, cu bot mai mult negru decît roșu.”

12. láié, neagră; bîqlă, albă; bucălâie, albă cu cap 
negru; pistră, albă cu pete pe cap; yâkișă, albă, cu 
cerc la ochi; júié, roșcată.”

13. ,gâra, cu negru cu alb; bîqla, albă peste tot; cqlușa, 
albă cu pupi negri pe bot; lâ^a, neagră toată; yâkișa, 
albă cu cerc în jurul ochilor; pistra, neagră cu pupi 
albi pe cap.”

14. „hucă/ăZe, albă; láié, neagră; pistră, albă, cu nas 
pătat”

15. ,pnúseda, cenușie la bot; bîqla, albă toată; lățea, 
neagră toată; Htóff/a, cu bot roșu; bâgăra, cu bot 
negru; yâkișa, cu cerc la ochi; pistra, pestriță pe 
bot”

17. Rășina, roșcată pe față, în rest albă; lâica, neagră 
toată; piștra, piștră pe nas, în rest âlbă; bucălăiâ, 
neagră pe bot, în rest albă; yâkișa, cu cerc negru la 
ochi; bqla, toată albă.”

19. „laț, neagră; bucălăi, albă cu negru pe bot; bâlă, 
albă de tot; cyâșină, albă, pe obraz cu brâyim."

20. ,jbqcqlálé, neagră pe bot, în rest albă; yâkișă, cu 
pete negre pe bot și în jurul ochilor; lâică, neagră 
toată; bqla, albă.”

21. Jâie, cu lîna neagră; bucqlâța, albă, cu pete negre; 
pâkișa, cu pete negre pe cap, pe bot; lățea, neagră.”

22. ,^sive, cu păr negru și alb; l II.lâkișa, cu bot negru și pe 
lingă ochi albă; bucáláié, cu botul negru; bîâlă, cu 
capul tot alb; yokilâșa, albă, cu negru lingă ochi?’

23. „bircă, albă, cu lînă niăminră; Zăîe, neagră; Mah'^ă, 
albă, cu cercuri la ochi; pistră, albă, cu bot pistriț; 
mâcoșă, cam gălbămițe pră b^ot.” .

24. Jâia, neagră; divina, galbenă pe bot; pistra, cu 
pupi negri pe bot; cîrfeba, cu coame întoarse;

I. întrebare indirectă: Ce nume au oile după culoarea 
linii?

II. bîqla, lâțea, păkișa, piștra 1 [II]*. 
bala, laica, păkișa, bucălăță, piștra 2[II]*.
bala, bucălâie, bugără, piștră, zirța, păkișa 3[U]*. 
bîqla, lâica, murga, piștra, păkișa 4[U]*.
dZbă, năgră, laică, bqlă, buzără, roșițâ, pâkeșă, pistră, 

pistrățea 6ț.
bîâlă, năgrțâca, rVoșifa, căsMoră 8*.
lâica, âlbă, băla, buzâra, d-loșiia, yâkișa 10*. 
blqlă, là ia, pâkeșa, pistra, roșiia, buzâra 11*. 
Zale, bîqlă, bucălâie, pistră, yâkișă, juțâ 12*. 
găra, bîqla, cqlilșa, lăța, yâkișa, pistra 13*. 
bucălâie, lâțe,pistră 14*.
mûseda, bîqla, bîălăța, lâica, rlțâșîța, bugăra, yâkișa, 

pistra 15*.
c^âsina, lâica,piștra, bucălâyt, yâkișa, bqla 17*. 
lâța, bucălăță, piștra, jăța, bala 18.
lai, bucălăț, bălă, cyâsină, pistră 19*. 
bqcqlâțe, yâkișă, lâțcă, bqla 20*. 
laie, âlbă, bucqlâjp, păkișa, laica 21*. 
âlbîë, negre, lâica, sive, yâkișa, bucălâie, bîala, 

Voltilușa 22*.
bircă, lâlë, albă, bîâlă, yâkișă, pistră, mâcoșă 23*.

are nal-locl~lól dă Vold ochelari; băla, albă.”
25. Jâțcă, neagră; bucqláié, albă, cu bot negru; piștră, 

albă, cu puncte pe bot; Vâkeșă, albă, cu botul 
jumătate negru; bîâlă, albă complet”

27. „bucqláié, neagră la cap; láié, neagră toată; bqluță, 
albă; dtisâiă, cu cap galben, în rest albă; MtiAi^ă, 
neagră la ochi; pistră, pestriță lă cap.”

28. Zăji, neagră; cănta/p/l, alburie; 6gZă, albă pe bot; 
c^ăv/nă, galbenă pe bot; bucălâii, neagră pe bot; 
pistră, cu pupi negri pe bót; i4zh>ă, cu cere negru la 
ochi.”

30. „bqla, albă, cu botul Z>aZ; pâkeșa, cu bót negru; 
buz/^lură, cu negru pe lîngă buze; lățe, neagră 
toată.”

32. Jáfé, neagră-sură.”
33. „vâroșă, cu galben și alb.”
34. ,J>ăi, negre; albe, numite după culoarea botului: 

cpăvînă, cu bot roșu; bucáláié, cu bot negru; pis
trúié, bot negru cu picățele albe; yâkeșă, bót negru, 
cu ochelari; bqlă, cu bot alb.”

35. Jâia, neagră; Juta, cu roșu la față; bucălăță, neagră 
pe jumătate la față; pistra, pistriță; cyâsina, că bucă- 
laia.”

36. „bucălăță, cu negru pe față; lâțe, neagră; júié, cu 
fața galbenă; bîâlă, albă; pistră, cu negru pe față.”

37. „bală, albă; lâțe, neagră; sivă, pistrițăpră Uobrâz.
38. [I] „albăstrie, negre, ZÎăf; vârușă, roșii la bot;jîiia, 

cu bot roșu; bâla, albă; lâța, neagră; bucălâja, cu 
botul negru; pistra, cu alb cu negru.” [II] Jâță, cu 
lînă neagră, cu Ziffă negre; bucălăță, albă la lînă și cu



botul negru; juie, cu lină albă, botul văroș, cam 
vierdân; pistnițe, albă, cu pifnce ‘pete* pe bot; 
Vâkeșă. ca cu ochelari; bală, albă la bot; gâră, 
roșcată la bot, brăynoănă.”

39. ,J>ucălâie, bâce-n gâlbăn, laie, neagră; șâră, tărcată 
la lînă, alb cu negru; sivă, cu pupi negri pe bot; 
VdAZ;ă, neagră, are okilârî; gară, neagră pe bot”

40. [II] ,gdră. neagră; sivă, pistricâtă cu negru; juie, cu 
roșu pe față.”

41. [II] ,Jâie, neagră; gară, albă, cu negru pe bot; juie, 
galbenă; bală, albă.”

42. „gâră, neagră pe bot; pistriță, cu roșu la cap; 
okinâtă, cu botul alb și are negru roată.”

43. ¿sivă, pistriță pră obrăz; Uâkișă, pră la Vokl, 
neagră; gâră, neagră la bot; lățe, iotă nâgră; după 
colpărga bățului [senumesc], bătu iei,fTitu iei”

44. „țurcâne, cu lînă lungă, albe și negre; laț, negre; 
căiură, cenușie; Vdkeșă, cu okilârî; sivă, cu pupi 
negri, albi; gări [pl.], cu fața neagră, în rest albă.”

45. Jăț, negre; bucălăie, neagră Ia bot; cănușâce nu 
igstă la noi”

46. „sivă, cu alb cu negru; bucălăie, cu bot negru; 
i’ărpjă sau juie, cum spun jăbelgni 'locuitorii din 
Jebel‘, maro-deschis; s faină, cenușie.”

47. [II] ,Jăi, negre; bală, albă la obraz; sivă, cu negru 
cu alb pe față; juie, galbenă; bucălăie, nâgră pră 
bot, itjcolăalb”

48. „zuțe, albă, neagră la obraz; gâră, neagră; sivă, 
albă; Zăj, negre complet.”

49. „țigări, cu capul negru; juie, îz^rojcovăne, [k] 
juițhe, pistriță păfață”

50. [I] „lățe, neagra: sivă, pistriță pe obraz, pătată cu 
negru; Vâkeșă, neagră pe la ochi; bqlă, albă.” [II] 
„gâră, neagră pe bot; pincenă, cu picioarele șvâțță- 
ră, alb cu negru.”

51. [II] ,lâie, neagră; bircă, albă; bucălăie, albă cu cap 
negru; l-‘âkeșă, albă cu okilârî negri; balq, albă; sivă, 
albă cu capul pistriț; juie, albă, cu cap galben; gară, 
cu lînă sățină.”

52. [II] „vâroșq, galbenă la bot; bucqlăț, negre la bot; 
sive, pestrițe la bot”

53. [II] „bîrțânq, cu bițu lung; laie, neagră; pistruie, 
pestriță la bot; vâroșă, galbenă pe bot; bucqlai, 
negre pe bot”

54. „pâkișq, cu ochelari; juie, cu botul galben; gdr^, cu 
botul mai negru.”

55. [I] ¿figâre, rasă de oi.” [II] „țîgârie, cu lînă 
măruntă; stâgoșă, cu lîna mai lungă; gâră, cu botul 
negru; ^akeșă, la ochi cu negru.”

56. „stogoșe, albă; bucălăie, cu cap negru; sivă, cu pete 
negre pe cap.”

57. [II] „băcălâie, cu obrazul negru; sivie, picurâce pe 
obraz; obrăzâtă, cu dungă albă pe nas.”

58. „Uâkișă, pe bot cu ceva negru; bîală, albă; pistruțe, 
cu semne negre; gâră, o țiră gălbănă."

59. „lațe, neagră; bkale, albe pe obraz; gără, neagră pe 
bot; pistriță, sură.”

61. „âlbă, nâgră, săiină, ’-¡âceșâ, cu ocgrî, cu alb pltjgă 
voc; bucălăie, cu obrazul negru.”

63. cu okilârî; juie, cu obrazul roșu; gără, cu 
nasul negru; târcă, cu pete.”

64. „tarcătă, cu alb cu negru; bucălăie, pe părțile 
Sibiului; budână, cu fața galbenă.”

65. .juie, galbenă pe obraz; '-‘âkișâ, cu pgei pe lingă 
ochi; bîală, albă; gară, cu obrazul negru; sivă, 
stropită cu negru.”

67. „gâră, albă, galbenă pe bot; țîgâre, cu lînă lungă, 
albă; țuțurî, albe, cu lînă lungă; șpâijcă, albă, cu lînă 
mănuntă; bkale, albe; ^âkișă, la ochi; bucălăie, 
neagră pc bot.”

77. după cum îs ie Te pră b^ot [au nume].
78. țurcâne, birs. meiierțiasă [rase de oi].
79. bircă', birs, țurcână [rase de oi].
80. [II] bițâtă, cu bițu măi lutțg, ergâța, bircă.

83. [I] ¿năgra, țigârjea, negre; baZa, băhîța, albe; 
săține, ca cerul; roșcata, roșcată; bucălăța, cu capul 
negru, în rest, albă; pistruia, picurată cu pupi pe 
obraz; strugure, cu picături mai mari; jlorica, 
Jlurițe.''

84. [II] ,^urcdné, albe și n^grț.”
97. ăpu no/ Aam spus cu hnă hiijgă; nVoi mima așâ 

l-am spus', nis n-orftost nățince [de altele].
99. Vhicçlàiè, nâgră pă Vobrăz.
100. ,jigiai, cu lînă scurtă.”

BATAL, pl.
„ bélier châtré “

[2303]

1. întrebare indirectă: Cum zz spuneți berbecului pe care 
nu l-ați lăsat de sămânță (scopit)?

H. BATAL; -TALI 18. 19. 36*. 45-47[iq. 51[H]. 
55[U]. 59.67*. 77. 83[H]. 100.

[R] BATAL; -TALI 35. 38[I, II]*. 40[II]+. 41 [II]*. 
50[U]*. 98.

ba/ătâl;.-tâl 80[ll].
bătăi', -tăf 99.
bătăii 44*.
bărân; -tâh 57[II].
bqtân; -tâh 78.
BERBEC; -BECI 21*. 22.23. 33.
bàrbkéc, -béc\ barbés 54*.
bïerbîçsi; -blçs 28.
BERBEC ÎNTORS; BERBECI ÎNTORȘI 8. 25. 27*. 

56*. 70[U].
berbéc bătut; berbés bătuț 2[II]*_
?, berbéc iscopit 81 [II].
berbés [pl.] scopiț 92[II]*.
bîerbîeș'e scVopit; bîérhlès scVopiț 29. 
berbiéc nebun și neplăcut 13.
scăpăț; ~ 42. 43.
șcâpăț;~ 63.
șcqpaț; ~ 50[I].

~ 82*.
n-acin; n-âciii 14.
mei căstrăt 79.
batal, bierbkéc jugănit 49.
[R] bătăi; -tăi, [V] berbéc iscopit, berbés iscopiț 84[11], 
bătăi, [k] scăpaț; ~ 65*.
batal; -tăll, [V] școpîs; ~ 64*.
berbéc scopit, bătăii [pl.] 91*.
[ V] școpat; școpaț, [R] batal; -tăll 39*.
?55[I].61.73[n]. 76.
oo l[iq*. 3[iq*. 4[iq*. 6*. 10. 11*. 12*. 15*. 17*. 20*. 

24*. 30*. 32*. 34. 37*. 48*. 52[U]*. 53[H]*. 58*. 
97*.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

HI. 1. [II] îț vind, nu-s bă/atăț ‘scopiți’.
2. [II] „îi bătea cu ciocanul.”
3. [H] „îi vindem.”
4. [II] „îi tăiem.”
6.„îi taie sau îi vinde.”
11. „Ținem numai bîërbîéc d-arîëcè ‘de prăsită'.”
12. „îi vindem ori îi tăiem.”
15. nu-l laș d-arîgce. nu să iscopésc [mieii],
17. „îi vindem ori îi tăiem și lăsăm un singur berbec.”
20. „îi vindem, nu îi scopim. tot nâtu-ș lasă cic-un 

berbéc.”
21. „Se taie; [cel lăsat de sămînță e] berbiéc d-arfêce.”
24. „Nu se lasă mieii, se taie.”
27. „După carte, castrât.”
30. „Se taie de mic.”
32. ZZ Zăje Mo fZ vinde.

36. „Dacăîliiscopim.” 207
37. bierbiec dă mâră ‘de prăsită’.
38. [I] „Știu de la alți ciobani.” [II] n-am făcut d-ășca 

să să iscQăpe berbesi.
39. nu l-am lăsat dăprăstlă, dăplămâdă.
40. [11] îț curățat.
44. căstrăț; să vind [sau] să căstrâjă.
48. curăzăz.
50. [II] [V] 1,futu~i grfVu Iu măma luț.
52. [H] „Se taie.”
53. [II] i~a.m tățât.
54. [R] Z-om școpit.
56. ..Noi întorceam ouăle.”
58. îl taț. bătăi [se zice] fn ardâl.
64. batal, în ălce părț.
65. batal, în limbăju gramatică/.
61. bătăi, dâcă-ț scopit.
82.1-o-n/Vdrs. berbiec cări n-ări uă[iă, nu-ț bun.
91. „bătân, toți berbecii scopiți.”
92. [II] s-o scopit. batal; -tăf [se zice] la ardâl.
97. națince nu s-o șcut dă curățit.

FURCUȚĂ (SEMN ÎN URECHEA OII)
„ coche, fourchette

(signe dans l’oreille d’une brebis) ”
[2306]

I. întrebare indirectă. (Vezi fîg. 56 din Chestionar.}

n. furcă i[iq-3[iq. 6.8.10-13.15.17-19.22*. 24.
25.27. 28. 30. 32.76.78. 80[II]. 91.

furcă îtp^viru 4[II],
furcă-n^vîrv 70[U].
furcă-n urigke 33.
jiirkiță 23. 34. 36-38[iq. 39-45. 47[II]-49. 52[I1]. 

55[H]-58. 61. 63*. 65. 67. 77. 81[1I]. 82. 97. 99*.
100.

furkițât 50[iq. 98.
fiurăit 79:
fursită [part] 83[L H].
?, serselât 53 [II]*.
?,j^âtj'ecă 55[I],
?, crestată [part.] urigkia 35.
cră/apătă [part.] uriqkia 20*.
scilbă 46*.
sămn; sqmiie [?] 54.
sămn 21*.
furcuță, [d\furkiță 51 [11].
pișcâtă [part], [k]/u/ră 73[II].
scirbă, [k] jiirkiță 38[I].
firrkițăt, [k] sămn furkițât 50[I], 
furkițâtă [part.] la virvu ureki, furkițât 64. 
scoz^dîn virvu ureki, [k] furkițât 59*.
ao 14*, 29*, 84[iq*.
?92[iq.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.

85-90.93-96.

III. 14. ,J4u se fac semne. Cînd sînt bolnave oile, se 
ierbicujă, li se pune un fel de iarbă dăpră coastă.”

20. „Oile se înseamnă doar cu fârbă pe spate.”
21. ,Je potricăTgșce; n-au nume semnele.”
22.,Jn urechea dreaptă sau în urechea stîngă.”
29. .JFiecare își ține oile separat. Dacă le împreună, se 

înseamnă numai cu ață sau cu fârbă pie cap.”
46. [D] furchiță #.
53. [H] om serselât-o.
59. sdmnu Iu Horn [gen.], căpu lu Hațe [gen.].
63. jiirkițâtă [part.].
84. [II] nu să-nsămhâză âife.
99. crepât la stîijga, ~ la driăpta, crestât.



208 COCIORVĂ (SEMN ÎN URECHEA OH)
„ autre coche, autre fourchette 

(signe dans 1 ’oreille d 'une brebis) “
[2307]

I. întrebare indirectă. (Vezi fig. 57 din Chestionar.)

DL CRESTĂTURĂ 1(11]. 3[H]. 10. 17. 22. 23. 25*. 32. 
81[D].

crestată [part] 35. 42. 83[H].
criestad 24*.
crțstqd 27*.
SCÎLBÂ 39*. 41 [II], 44. 46-48.
scilbâ mică 36.
scirbă 34. 38(1]. 45.76. 
nojifă TI. 78. 80[H]. 
ySrrâ91.
furcă la o mărzină 4(11].
jurkiță 37.43*.
j'urkițăt 59.
scoabă ascuțită 33.
scobitură 79.
scobită [part] 55[II],
tdferurd 49. 51 [I f] - 
sOrselZ.
pișcătură 56. 100.
fișcâțcă 6.
scOz ~di Jlurțce 67.
scoz^dînăiince 65.
scoz^dînăpUoț 50[ll]. 99*. 
tăjât dă din zos 97*.
crotăl 19.
crăpată [part ] 12.
urțeke crăpată 11.
[e] crepăt [part.] 3 8[II]. 
răcez dat 30.
săbițăt 98.
sămn, sămii 28.
crestătură~na ațince, crestătură ^năpăț 7O[1I]. 
pișcată [part. ]^ndpnce, pișcată [part J^nâpdi 73[II]. 
scos dină apoi, scos dinăațince, [k] jurkițăt 64. 
scoz^dinățince, scoz^dînapâi 40(11].
cresrdrdrd, [k] scos dinapoi 63*.
crestăturq, cțșiturg 15.
tățiș, furcă 2[ 11]*.
scoz^dinățince, scoz^dînăpOje, pișcătură 57[II]. 
triOngl. [k] șpiț 13.
?,« 14. 18*. 20*. 21. 29. 50(1]. 52[TT]-55[rr- 58. 61.

82. 83(1], 84(11]. 92(11].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

III. 2. [11] „fățiș dacă e numai tăiat ,/iircd. dacă se 
scoate.”

18. i-am tăiat părea dă di~zos .
20.4 tăie din urț^kțe.
24. crîes/dț/, după urț^kie.
25. cr ies lătură stitjga sau dr[âpta, inățince sau năpoț.
27. „Un cr^stgd la urechea stingă sau dreaptă.”
39. scilbă di^zos.
43. [e] roz Jurkiță.
55. [I] spmneTe n-ay numîe.
63. „creszdnird. dacâ-i tăiată.”
97. iar sdfas jurkiță.
99. sc^)z_</dtdpMn{ la amîndVuyă uree.

GAURĂ (SEMN ÎN URECHEA OII) 
trou (signe dans l ’oreille d ’une brebis) ” 

[2308]

L întrebare indirectă. (Vezi fig. 58 din Chestionar.)

H. GAURĂ 1[H]-4[H]. 6. 10. 11*-13. 15. 17. 19. 22*.
23.28.32.56.

gdVurd dă p-otricâlă; gaguri 24.
njgăsalfitrită [part] 20*.
BUTOARÂ 34-38(II]-40[II]. 42-52(11], 55[L DJ.

57[II]-59. 61. 63. 65. 67. 79. 80[ir]. 97.100. 
bufiâră-n ureki 41 [II].
butVări [pL] 99.
[e] urțke-mbuturită 81 [II].
buturită urqkla, [k] butMară 64.
buturită lirica 98.
POTRICALĂ 18*. 30*. 33. 70[H]. 73(11]. 76-78. 83[H]. 

91*.
pOtricălitură 25. 
pOtricglită [part.] 82. 
potri călită [part.] 83 [I]*.
scoriei 8.
serselât cu potricălă 53(H]. 
spnm cupOtricâla TI.
jurcă la o mărzină 4[11],
jurkiță 37. 43*.
jurkițăt 59.
¡Morsei 8.
pișcătură 56.
scirbă 38(1].
?, ool4.21.29. 38(1]. 54. 84[H]. 92(H].
- 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

HI. 11. pOtricălită.
18. am potricăfit -ăia.
20.4 ițjgă/aMurită.
22. găOră [făcută] cu pOtricala.
30. „drepotricălă, are gaură făcută cu potricala.”
82. [II] „Oaie pOtricglită cu pOtricăla."
9 \. pOtricălită.

DOUĂ GĂURI (SEMN ÎN URECHEA OH)
„deux trous

(signe dans l ’oreille d ’une brebis) ”
[2309]

I. întrebare indirectă. (Vezi fig. 59 (fin Chestionar.)

EL DOUĂ GĂURI 2[U]. 4(11]. 10-13. 17. 19. 20. 23.
28.32.56.

A4zyd gd^ur/ dd pMotricâlă 24.
(A'dyd gaguri cu pOtricâlă 22. 
gaVurl (pl. ] 6.
DOUĂ BUTORI 34-38(11]. 39. 40[H]-53(II]. 55[I, II]. 

57(H]-59. 61. 63. 64. 65. 67. 79. 80(11]. 81[HJ. 91. 
98.99*.100.

doyă butorf cu pătrăyahe 97.
DOUĂ POTRICÂLI 30. 70(11]. 73(11]. 77. 78. 82. 

83[II],
dydyd pOtricăle 18*. 33.
dMayă potricale 33.
¿Waj/d pOtriclgle 76.
d^âțiă potricăliturf 25.
dOyă gaguri dă pOtricălă. pOtricălice [part.] 15. 
potricălită [part.]. dgyă potricall 83[I].
d^âiiă sgmne cu p^otricălă 21.
¿Vorsele 8.
scirbă 38[I].
?, 00 l[n]*. 3(11]*. 14.21.29.38(1]. 54. 84(11]. 92(11].
— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72.74.75. 

85-90.93-96.

HI. 1 [II]. 3[U]. „Facem numai o gaură.”
18. am potricălit dă d^apă ^orî.
99. Ia urțce.

PREDUCEA, pl.
„ emporte-pièce ”

[2310]

I. întrebare indirectă: Cum zï spuneți la unealta cu care 
faceți gaură în urechea oii?

H. POTRICALĂ; -CĂLI 1[H]. 2(11]*. 3[H]. 8. 10*. 15.
17. 19. 20. 24. 25. 27. 28. 30. 32. 34-38[I]. 39. 46. 
53[H]. 73[H]. 78.80[H]. 82.91.98.

POTRICALĂ; -CALE 4[H], 6. 12. 18. 21. 23. 25. 33. 
70(11]. 81(11].

pVotricălăi p^otricîqlë 76.
p^otricălă\ -k^le 22.
POTRICALĂ 11.45.77.79.83[L H]. 
pătruănă dă cartiiș-, pătryâiie 57[H]*. 
póíHtí/iá; 55[I. Il], 59*.

-trgâne 50[lI].
pdopd/id 49.
petrçanà 40(11].
pătrâ^ână 67.
pătrăyane: -^óñ 47(11]*.
pàti àt/âùè ~ 51 [II]. 97.
x, pătrăn; -trVanë 61.
bribój -b^aiëAZ.
bribói de ùjg^urit urélcffa; brib^àië 56.
d^orn; d^órnurl 99.
?, [e] buturitVôrî 64*.
gd^unrôH; -t^are 65.

-Șigurl 42.
sácdpa [a.]; -caTë 41 [II].
sûla [a.] 58*.
potricălă-, -cat, pătră^ănă\ -trăl-lăăe 38[II].
p^otricălă', -ciaf, patrón', -tróñ 100.
pKotricála [a.]; -cal, súla [a.]; suf, [V] Kóca [a.] df la 

cartiiș 13*.
pătr^ană dă la cartiiș, butiritórí 63.
pórrMñé, ma/a/rícu¿á; -trícuti, (k]p^omcdZd; -calí 44. 
pgtrçanë, potricălă-, -cal 52(11].
?, ool4.29.43*. 50(1]*. 54. 84[II], 92(11].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74.75. 

85-90.93-96.

HI. 2. [H],Aici se face cu jiéru ars."
10. „Nu se prea obișnuiesc semne.”
13. cu Vóca di la cartiiș ‘cartușul gol’.
43. „Cu un plièc anúme se face rdwn.”
47. [TI] áre milițgni la răvQalvăre.
50. [I] cu cuțîtu.
57. [H] la covás ‘satul Covaci’ [se zice] potricălă-, - 

câlë.
58. cu súla buturl^șce la miel cînd îț cinăr.
59. [Se face și cu] brișcă, cuțîtu.
64. cu cuțîtu.
91. potricălită

SECERĂ (SEMN ÎN URECHEA OH) 
„onglet (signe dans l'oreille d'une brebis) ” 

[2311]

I. întrebare indirectă. (Vezi fig. 60 din Chestionar.)

H. SCÎLBÂ 36.37.41[II]*. 42.46.48. 
scilbă mdrie 47[H], 
scilbă sdilsd 39.
scilbă r^âiă 44.
scirbă 38(1]. 76.
scrr&ă nuire 45.
scos 40(11]- 49*. 50(11]. 57(1T|. 63.67.
scOs dinăpOi 50(1]. 99.
sooc_dm¿pój 59.
scoz ^dinapăț 64.
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scos la ureke 56. 
jcMÎM ritotundă 33. 
scobitură 58.
scrobit [part. ] 23.
sc Vobită [part.] 55[II]. 
saseră 13.

.sjserie 38(11]*.
iobitură 79.
mușcătură 1[II]. 
pișcătură 51 [II]. 73[II]. 
pișcătură măi mâre 30. 
pișcătură in _Jdrma luni 100. 
nVojtță 78. 80(11]*. 
nojiță măi mărie 77*.
a/rZ»â 19.

52(11].
sulâtă [adj.] 82. 
crîestătură 25.
oo, [e] crestanird 70 [II ].
[e] crțstad 27*.
crestată [part.] la rpâtă 3[II].
tăjfitură-n urșce 91.
?, răfără [part] rotund 35. 
tăiât [part] rotund 97*.
tăiâtă [part.] urekfa 2[II],
[e] săbifât 98.
scos dînățince, scos dinăp^oi 65.
[e] saseră, juntătâd~âe gâ^ură 4[11], 
crestâtă [part.], crestătură 83 [II]. 
sămn, sc^obitură 28.
ureke ceșită, ceșîtură 22.
?, oo 6. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 17. 18*. 20*. 21. 24. 29.

32. 34. 43*. 53(11]. 54. 55[TJ*. 61. 81(11]. 83[IJ. 
84(11], 92(11].

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.

m. 18. nu să obișnuieșce așa.
20. ii curta cita uriekia cind ii sîzerâtă.
27. rJtot crestat) s-ar zice.”
38. [II] ca o formă dă sqserie.
4\. [U] totscilbă.
43. n-am cătat la sgmne, noi cunpâșcem “oile ca pră 

VtÎmih.
49. scos, dădăsupt.
55. [I] n-ârie nitmie.
77. utpj'iel dă nojiță.
80. tot nojifă, la o lăture.
97. up^pârca din ios.

CRESTĂTURĂ (SEMN ÎN URECHEA On) 
„entaille (signe dans l’oreille d’une brebis) ” 

[2312]

L întrebare indirectă. (Vezi fig. 61 din Chestionar.')

IL CRESTĂTURĂ 8. 12. 17*. 19. 23. 32. 52(11]. 63. 
83[II].

TĂIETURĂ 4(11]. 24. 33. 40(11]. 48. 49. 51 [II]. 53(11]. 
55(11). 58.

tăitiiră 6.
tqitură 79.
crșstyd "21 ■
tăiâtă [part] 41(11]. 47[lf|*. 64*.
tăiât [part] 67.
crăpătură 2[II]~. 34. 
crepătă [part] 43.
[e] crepât [part.] 38[II].
spincecât 25. 
scrijălât 36. 
scîrjUolât 13. 
scrijălâtă 39. 
scrijqlât ur^kia 97.
băgat cuțitu 50(11]. 5 7[II]. 59. 65.

[e] scUozJa liaturii 98*.
yîirrd 91.
furcă dă df~ios 18.
pișcătură 99*.
piscqtûrq 42.
pișcătură cu fyârfică 30. 
ceșîtură 22.
serseZ 37.77.
scirbă 38(11]. 76.
JP#45.
?, [e] line dreaptă 46.
crestătură, crestâtă [part] 83 [I ].
crçstqtûrg, cișitiirg 15’ 
râterdrâ, scrijălâtă [part] 44. 
tăiitără, sămn 28.
tăiâtă [part.] Uriekia, [D] crestâtă 35*. 
tăiâtă [part], tăietură 80[II] *.
băgat cu fi fu, spintecat 56.
furcă, crestătâră 3[II],
?, oo 1[II]*. 10. 11. 14. 20. 21. 29. 50(1]. 54. 55[I]*. 61. 

70(11]. 73(11]. 78. 81(11]. 82.92[H]. 100.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

84. 85-90.93-96.

HI. 1. [I] i-atj^crăpăt [perfc. 1] urăkța.
2. [II] Vo crăpî [ind. prez. 2],
17. tot o crestătură L7.
35. »Scos din ea.”
47. [II] ca a Iu pisa.
55. [I] să spincecă [ind. prez. 3].
64. îi tăiâtă.
80. [II] i[ tăiată.
98. la mârzină din uriçca cutare.
99. o pișcătură, așâ cuijivâ.

NOJIȚĂ (SEMN ÎN URECHEA OH) 
„ œillet (signe dans l'oreille d'une brebis) ” 

[2313]

I. întrebare directă: Ziceți nojiță?

IL # 1[II]-4[II]. 6. 10-13*-15. 17-20. 21-25*. 27-30. 32. 
34-38(1, II]*. 40[II], 41(11]. 43-58*. 59. 61*. 63-65. 
67*. 70(11]. 73(11]. 76.79.81[II]-83[I, 11], 98*. 99.100. 

nUojiță 8. 33. 39*. 42*. 77.91.
nojiță 97.
? 78.80|II]. 84(11]. 92[II],
- 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

III. 13. „nUojifă se zice la ceara din ureche, fie la oaie, 
fie la om.”

25. „Nojiță este numai la opinci.”
38. [I] pă la côdru Q jisë. [II] ,jntma la côdru se zice. 

la noi, samnu-i fărbă făcută cu fimâps. Oaia se 
cunoaște pă bot."

39. jiojița îi ca hut^ara, dar e la margine.”
42. îi ca o kéië.
58.61. »Nojiță, la opinci.”
67. „La o oaie, dacă-i ruptă coada, zicem că are o nojiță 

numa o firă."
98. [e] bufitortfi ăla.

CIUNTATĂ DE VÎRF (SEMN ÎN 
URECHEA OH)

„bretandée (signe dans l'oreille d'une brebis) n 
[2314]

L Întrebare indirectă. (Vezi fig. 62 din Chestionar.)

n. CIULĂ l(n]*. 18*. 37. 38[n]*. 45. 47(II]*. 48. 50[I. 
II]. 53(11]. 57(11]. 59. 63. 67.

sulâtă 38(1]*.

sulâtă dă tot 82.
si/Z [m.] la uree 99.
satjcă 5 5 [ 11]*.
câtjcâ 39.43*.
cotjc [m. ] 49.
cotjcâtă la x’îrv 64.
sontâtă 83(1, II]*.
răcetjâtă [part] 33.
reketjâtă [part.] 78.

recetjâtă 77.
răcezăt uriekia 8*.
răkez jât la stițjga și la drfâpta 98.
virvu răcefât 12.
virvu răcezăt 100.
ră/atusă [part] 25.
ureke rătusă 3[II]*.
ceșită [part.] 22.
urielqa [a.] ceșită 13.
cirnită [part.] 27*.
crestătură driâptă 32.
tăffitură-iji^vîrv 19.
virvu [a.] tâțd/ 36.
virvu [a.] tăiât 42. 52[II].
virfu [a.] tăiât 56. 80[H]*.
tăiât virvu 41 [II].
tăfâd^virvu 40[IT|. 58.

virvu Uurelti 79.
tăiât viru urșki 17*.
scurtâtă Ia vîr 30.
sămn drept 2 [II].
sulă, suină 35.
sulă, uriekia [a.] curtâtă 23.
sulă, tățât dîn^vîrv 46.
sulă, tăiât din ~vîrf65*. 
câycă, tâfâ^di J^urîeke 44.

urț^ja, iontdră [part] 73(11]*.
j^nrd, virvu sgntâ 70[ 11 ].
rătus viru la urițke, tăiât viru 11.
tăietură, răcezăt liră 51 [II]*.
tăiât viru tirieki, tăietură 4[II].
?, oo 6*. 10*. 14.15*. 20.21.24. 28*. 29. 34. 54. 55[1]*. 

61.76*. 81(11]. 84[H]. 91. 97*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

HI. 1. [II] „Se taie urechea cind oaia e bolnavă, sd 
slobpâdă size."

3. [II] „Numai cind sînt bolnave oile.”
6. ,JDacă e bolnavă, nu e semn.”
8. mima cind îi bicâgă.
10. mima cind îi becâgă, slobo^m știe din urjeke.
15. numa dâcă să bicijqșce [se taie din ureche].
17. .Jvlai mult cind sloboade sînge.”
18. o rămăs sulă, numa cind îi sluoboijim stze din 

uriki.
20. îi curta cita uriekia cind if stzerâtă.
21. cirnită urekja driâptă.
28. „Numai cind sl^obod știi."
38. [I] h sulâtă dă url^de. [II] răjem virvu [urechii și] 

dăloc ‘îndată’ fj su/ă.
43. o râmâs câtjcă.
47. [H] ,jufe li se spune și oilor cu urechile mici.”
51. [H] „Noi zicem răcezătură."
55. [I] răcezam o firă dt^urkekîe. [II] iaycd /a uriekia 

stițjgă.
65. dă jumătâce.
73. [H] i SQntă urekia.
76. [*] cw^ă, Kâje
80. [II] cu virfu tăiât.
83. [I] ,dăiâtă urechea.”
97. am sulât urekia.
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(autre signe dans /'oreille d'une brebis) 

[2315]

I. întrebare directă: Ziceți săbiiș?

IL # I(U]-4[UL]. 6. 8. 10-15. 17-20. 21-25*. 27-30*. 32-
36. 38(1, nj*-40[II]*-44*-48. 50[L ITJ*. 51[U]*. 
52[II]*-56*. 57[II]*-59. 61. 64. 65. 67*. 70[II]. 76. 
77*-79. 81 [II]*-83[L U]*. 91.97*-100.

săbiță 37.
?, săbilât 49. 
săbilată 63.
săbia tă 73[II].
săbijș 80[U]* 
săbiiiș99*. 100*. 
? 84[II]. 92[U].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

IU. 25. criéstătiiră.
30. pișcătură.
38 [II] „vine tățăt câlțu irj^dăygă."
40. [11] tăiăd~ virvu în lurjg
44. tăiată șpițtțf.
50. [11] sul ceșit. .
51 [II] ¿uțeftiră, urîçke șuiără.

52. [II] i$di căști.
56. costiș.
57. [II] tățât ceșit, nu dirépt. samnu țari, dim^băbâlăc 

‘din bătrini'.
67. tățad^drept.
TI. „Un alt fel de nojlță."
80 [H] tqiătă așa, nûma pq o parce.
81. [II] săbdăt [se spune] la cămțeș, ân^croieșc.
83. [I, n] îi ieșită.
97. am săbia t urqkja.
99. „tăiăt în ureche ascuțit.”
100. „Ureche șuiătă."

IC (SEMN ÎN URECHEA OH) 
„entaille en angle ouverte 

(signe dans l'oreille d’une brebis) ” 
[2316]

I. Întrebare indirectă. (Vezi fig. 63 din Chestionar)

IL CRESTĂTURA 12.15.17. 22.25. 35.83[ü]. 
crestătură na/ăjjncă 70(11].
uriçkia [a.] crestătă 42. 
crlèstaj 24.
crçstqd 27.
SCÎLBÀ 36.41 [TI]*. 44.47(11]. 
sctlbă dă vi 39*.
sctrbă 34. 38[1]. 
s cir bă măre 45.
scos 40[ïï],
scos dmăpVăi 50(1]. 99.
scos fy_vî 65. 
scoz^tSjhirçke 52[II], 
sc^os cu potricăla 5 7 [II]. 
vf 38(11]*. 46*. 50(11]*. 
furcă pg-o mâriină 4[U]. 
furkiță 37. 
fiirkițăt 59. 
șpiț scos 56. 
șpiț măi marié 13. 
forfecuță; 55 pq. 
pVotricălă spinâicătă 77. 
iobitură 79. 
fîșcâică 6. 
pișcătură 73(11]*.

pișcătură 30.
săbilăt 49.
cîrlig; -lize 51 [II].
sërsëlât 53(11]*.
[e] sămn [?] 55 [I].
?, Șpift șpiluiit 58*.
tăiăt șî-m^ptrcu și-n luțjg, [k] crestătură 67. 
trMiyki, scoz_dă din zos 63*.
?, [e] scos, crestată [part.] 64.
?, 00 1[II]-3[I1]. 8. 10.11. 14. 18-21.23.28-29. 32. 33*. 

43. 48. 54. 61. 76.78. 80[IIJ. 81[H]-83[I]. 84[H]. 91. 
92[H]. 97*. 98. 100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

IU 33. „Dacă-i mai mică e scoabă."
38. pi]_/3cii/ ca vî ‘litera V’.
39. o dă Vu ‘litera U’.
41. [II] tot sctlbă. mulț o avut băgat belsuze.
46. [e] cu vî.
50. [II] ca urp vî.
53. [II] asta-ț samnu mey.
57. [II] tăi sc^os cupotricăla.
58. u^șpiț.
73. tot pișcătură.
97. [D] ic #.

GAURĂ SLOBODĂ (SEMN ÎN URECHEA
OH)

„ trou ouvert prolongé par une entaille 
(signe dans l'oreille d'une brebis) ”

[2317]

I. întrebare indirectă. (Vezi fig. 64 din Chestionar.)

H. GAURĂ CU CRESTĂTURĂ 22.
gd'-^râ și spintecat 56.
gă^/râ șî scrijălât 40(11]'*.
gă^ură cu ceșîtără 1 [ITJ-
fp^găîiură tăietură 32*.
ga^ură ș-o furcă 4[11].
gâ^ură cu pVotricăia și crțstătură 17.
BUTOARĂ SPINTECATĂ 39. 57[iq.
BUTOARÀ ȘI BĂGAT CUȚITUL 50(11]. 65.
bu/pdră spindecâtă 42.
butçârà cu tăietură 52[H].
butVară crepâtă 37.
¿»urcară scrijălătă 44*.
butVară și crepâtă 59.
Auryara-n urqke și line 47[II]*.
[e] bulgară și tăiată 35.
butnară și tățetără 67.
huryară ¿1 tă/aiptnă zos 97. 
buturitâ și crepâtă urçkla 64.
pUotricâlă tățătă 33.
pVotricâlă dăspârțîtă 79.
potricăla spincecâtă 30. 
pUotricălitiiră spincecâtă 25.
tqietără la bufiără 49.
cresrănira pin-la potricăla 19.
fușcicâtă dă la bulgară 63*.
cișită țn^la găVură 13. 
crepară ptnă la bufiără 38[11].
crâpa/ă [part.], ruptă [part.] 11.
spincăcătă [part.] 55(11].
scrijălătă [part.] 45.
sctrbă 38[I],
sămn 28.
?, oo 2(11]. 3(11]. 6. 8. 10. 12. 14.15*. 18. 20. 21. 23. 24. 

27*. 29. 34. 36*. 41(11]. 43. 46. 48. 50(1]. 51(1], 
53[II]-55[I]. 58. 61. 70QI]*. 73(11]. 76-78. 80[IT|- 
83[l. II]. 84[H]. 91.92(11]*. 98-100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

HL 15. năma gă^ura cupHotricăla.
27. „Se face pre multă rână."
32. o făcut îy^găVură tăietură.
36. dăcâ să acăță.
40. [II] gă^/ră șî-i scrijălât i ^ios, înàiincë.
44. o rumpe cinele.
47. [II] Uñé ptnă la bulgară, a Iu fiț [= nume de 

persoană] așa-ț.
63. s-o jușcicăt bucara.
70. [Il] /jer pă nas [alt semn folosit în sat],
92. [H] „Nu folosim semne; avem oi puține și nu le 

punem la un loc.” [*] „Avem semne, dar nu au 
nume.”

PARI (LA STAUL), Sg.
„pieux (de la claie du bercail) " 

[2321]

L întrebare indirectă: Cum /e spuneți la lemnele pe care 
le bateți în pămint la capătul leselor ca să faceți 
staulul?

H. pari\ par 1[H]. 2[II]. 14. 20. 24. 27. 28. 30. 32-36, 
38[1, H]+. 39.4l[U]. 44-46.48-50(11]*. 5Î[U]-55[U]. 
64*. 65. 70(11]*. 73(11]. 76-79. 81[U]-84[II]. 91. 
92(11]. 97-100.

pâri [a.] di la striujgă; par 23.
șă^ompl; șc^omp 3[RJ. 4[II]. 11.15.17. 22. 
șcompî; școmp 10.19.21.
șcumpb, șcump 12. 
stiZp/; stilp 56*. 57[H*-59. 63. 
st^ob^ărî; -b^ăr 8.
șlgan [sg.]; șlșănurl 42.
furi’, furcă 18.
parî\ par, șcompî; școmp 6.
pari; par, șâ^ompl; șă^omp 25. 
pari; par, stîlpl; stilp 80[U], 
stîlpî, [k] pari; par 40[II]. 
stUpl, pari; par 43*. 67.
stîlpl; stilp, ș&hmpl; șc^omp 13. 
șlșănuri; șlfan, pari 47[II]*.
țăruș; ^,parl; par 29.
furs, [k] pari; par 37*.
?50[q. 55[q.61.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

HL 37. llobóru dă ^oț.fas stăyă na^oc^ăl.
38. pq cu rățjgu făsem butQără.
43. stîlpî, mai groș.
47. [iq șlțănuri dă lèmné. pari [pe verticală], pnz; 

prițjgâ [pe orizontală].
50. [K] parî, la sălăș.
56. stîlpî la părete.
57. [H] stîlpî la gărduri.
64. parî pfntru vorîeț; -réfà ‘staul’.
70. [iq cu găjbă de măstăcăn.

NÀPRÂOR
„pâturage matinale des brebis, 

avant le lever du soleil”
[2323]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă păscutul oilor 
dinainte de răsăritul soarelui?

EL NÀPRÀOR îpq. 2pq. 4pq*. 5. 6*. 8. 10.11*. 15. 
* 17*. 20*. 25*. 30*.
[D] năapră^or 22+.
náprór 3[1I].
ndmpnftdr 12*.
ctó ndmprcHtór 14.
?, nampriíór 24*.
?, namprór 32*.



POARNÂ 19.23. 28. 34. 77*. 83(1]*
pQăma di âimihâfâ 70(11],
PORNEALĂ 41 [11]*. 51 [11]. 80(11], 100*.
pVorhitu Vățlor 33.
păscut dă dimnâfă 13. 
păscut dă nfidpca 47(11] *.
păscut 50(1].
pășunât cu rVâVă 59.
pă rouă 21*.
I, pășunât 55(11].
momgâlg 53(11].
la pășune, la namprVor 27.
?, # 18. 29*. 35*. 36*-38[I, 0]*-40[II]. 42*. 43*. 44*. 

45*. 46*. 48-50(11]. 52(11]. 54. 55[[l]. 56*-58. 61.
63. 64. 65*. 67. 70(11]. 73[U]. 76. 78*.79. 81(11]- 
83[iq. 84(11]. 91. 92(11]. 97-99.

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.

IIL 4 [II]. „Pe la [ora] 11."
6. „De dimineața pînă la [ora] 10.”
II. „Pe ]a [ora] 10.”
12. „Pînă la [ora] 10.”
17. „De dimineața pînă la prînz.”
20. ,pasc âimhâfa pră/a rayă. nă/apră/aVor, pe la ora

9.”
21. „năprăVor, năpror [se zice] cînd vin oile pentru 

muls, pînă pe la 11-12.”
22. „Pe rVâpă. mă duc cu [ele de nă/aprâVor, 

dimineața, pe la 8-9, cînd se mulg oile.”
24. ,1a muls: T-am muls dă nămpr^or."
25. ,.âe catră jiuă. năprăyâr pînă la ora 10.”
27. ,Ja namprVor, cînd se întorc pe la 9 la muls."
29. n-ârîe numîe.
30. năprăVor, mâi scurt.
32. ,jiampror, la prînz, cînd le aduce să le mulgă."
35. [e] pră răcVăre.
36. âimihâfâ pră răcVare.
38. [I] pășune dă Voi. [H] să nu pTes pînă să jp rQâun că 

prinde călbâză, pînă catră opt. nu rămin flămînde.
41. [II] dălatri âimihâfâ.
42.46. î^zorî.
43. nu pasc pră rVăyă, căpătă becejug.
44. dacă să păstoresc pră rVaită, ii Vuââlă.
45. î^zVorl.
47. [11] „Pe la [ora] ¿H.”
56. plicam cu Vofle la pășune.
65. dimhâfa-n zori.
TI. „am fost im ^ppâmă = am fost noaptea cu oile la 

păscut.”
78. pledăm cu '-'ofe dă âimihâfă.
83. [I] .pa timpuri [se zicea] îm^podmă, de seara pînă 

dimineața.”
100. onjel di pVorhâlă.

PRIOR
„pâturage des brebis au cours de l’apres- 

midi”
[2324]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă păscutul oilor de 
după amiază?

II. păscut dtip-amhâz 21.
păscut după prind 17.
păscut 23.24. 50(1].
păscutu [a.] după amhâdâd 12.
păscuta [a.] tfe dup-amhâuj 25. 
păscărvdre 30.
dup-amhâzd 2(H1- 3[H].
dup-amhâz 65.

Jup-am/ăz 44. 
după prind 11.
dup-amjflză 8*. 
dup-amiâddd 47(11]*.
dup-amhâddd 28*. 
după masă 1[II]- 
dă patru sâsurt 14. 
cu dăsâră 15. 
pășunât uscât 59. 
paășunât 22. 
pgșuhe 27*.
?, [flpoâmă 57(11]*. 
poama di dup-amhâdăd 70(11], 
por hală 51(11]*.
pomirga iilor 19*.
kinâiie 20. 
la cvziie 46.
șina 80(11].
năprăVor 13*.
?, # 4(11]*. 6*. 10*. 18. 29. 32. 33*-38[I, 11]*. 39*-42*. 

43*. 45*. 48-50(11]. 52[II]-56. 58. 61. 63. 64. 67. 73. 
76-79. 81 [JLI]-84[I1]. 91. 92(11]. 97-99. 100*.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

EH. 4 [H]. 6.10. „N-are nume.”
8. li-am slVobojit dup-amțâză.
13. „După ora 13, către 18.”
19. pomirga lor, a oilor.
27. tot pqșune.
28. pasc dup-amnâdgd-
33. iar Te pVorhim.
38. [II] Te pornim să pâske.
39. [e]pră Vumbră.
42. di pă muls.
43. ăl mai bun păscut.
45. prin căldura.
47. [II] Te pășcem dup-amiâddd-
51. totpornâlă.
100. tVot pVoriiim cu VoiTg la iârbă.

CAȚĂ,pl.
„ crochet pour attraper Ies brebis, houlette ” 

[2327]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bățul acela lung și 
încovoiat la capăt cu care ciobanul prinde oile?

IL cirTig; -Tize 14. 27. 36. 40(11]. 49. 52(11]. 55(1], 
57(11]. 76. 92(11]. 97-99.

cirTig-, -Tize 15.
cîrTig; -Tize 43.46.51 [II]. 53(11]. 54. 100.
cirlig; -Tize 42.
cirlig; -lize 32. 38(11]*. 39.44.47(11]. 48. 55(11]. 58. 59. 

61.64.65.67.
cirlig-, -lize 56. 
cirlig; -liz 19. 
[e] cirTig 77*. 
cirlig dă pris Voi 45.
cîrTig dă pris Voii li 33. 
cirjițe; ctrjii 12. 22. 35.
00, cĂyle 80(11].
cîrzife; cîrzi 11. 
cîrze; ~ 8. 
cîrze; cirz 13.
bpâtă cu cirlig; boț 41 [II], 
bgâtă cu cirlig 50(11]*. 
oo, bpâtă 21*.
bVătâ cu cirlig; boț 63. 
bVdtă;boț20. 
bilă cirnă; bice cirne 91. 
clîimbă dă pris oi; clîambe 18. 
cirTig; -Tize, bVptă; boț 50(1].

cirlig, círjiié; ctrjii 37 ■ 211
oo, cîrjiii, cîrTig 28.

cirTig, [*] hîjâc 38(1].
?, 00, # I[I1]-4[II]. 6. 10. 17. 23-25. 27*. 29*. 30*. 34.

70(11]. 73(11]. 78. 79. 81[iq-83[I, II]* 84(11].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.

85-90.93-96.

ȚII. 21. da nu-i cu cirTig.
27. „Nu [se folosește], că-j rupi lina."
29. „mâsâcâ; nu avem cu cirlig, ci doar cu o măciucă la 

C8p.”
30. „Nu se prea folosește."
38. [II] igstă și dă fler, pun np^vtrvu boți.
50. [lljjacút anúmia.
TI. noi n-âvem d-âTa.
83. [I] „La Sibiu sînt”

COLIBA BACIULUI
„la cabane du maitre-berger/front ager, 

hutte de la fromagerie "
[2329]

I. întrebare indirectă: Cum ii spuneți la încăperea unde 
baciul face cașul, fierbe zerul etc.?

H cVoTibă; -Tibí l[iq. 3[I1]. 4[II]. 8. 17. 23.27. 28. 32.
33.55[q. 83[H]. 76*. 91.

cVolibă; -libl 99.
coTibă; -Tibí 38(1]. 40[iq*. 82.
coTibă; -Tibí 42.47[11]. 53(11]. 56.
colibă; -libi 35. 39.41 [iq. 45*. 46. 48. 59*. 64*. 83fl]*. 
coriZ>á;-Z’rW50[iq.
cVolibă; -Tibie 18.
co/ñw;-ZíMe51[n]. 
coTíbq/g; -Tibe, coTíbi [pL] 52[H].
coTibă; -Tibe, coTíbi [pl.] 34.
cVoTibă 11. 14.22.24.29.79.
cVoTibă TJ\
colibă 19.37. 58.
coTibă la stînă 57[iq.
coliba [a.] <7ăjacúdfrnza 55(11].
coliba [a.] âi la stînă 61.
coliba păcurarului 44.
oo, cVoTibă dă pâjf 98.
sdnă; stih 21*. 65*. 70[H]. 73[U].
stînă 30.
sălâș; -lâșă 6.
sălâș 13*.
cVovércá; -i 'îers 10.
bVordeț; -dgiț 15.
pălâtjcă 2(11].
cVolibă; -libl, stînă; stih 25.
cVoTibă; -Tib/pl, să/alâș; -lâșă 20.
colibă or șălitru 43*.
cVolnă; cVólhé, [o] colibă 6T*.
stînă, cVoTibă 100.
?, oo 12. 36*. 38(11]. 50(1]. 49. 54*. 63*. 78*. 80(11].

81 [II]. 84[iq*. 92[iq. 97*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75.

85-90.93-96.

III. 13. la nVoț gâzda fise [cașul] î^sălâș ‘casă afară
din sat’.

21. ca Vo coTibă.
36. „Cașul să fase naținca colibi."
40. [II] „Nu se zice stînă, ci colibă."
43. „coliba e închisă dacă-i frig."
45. stînă [înseamnă] s/ap, colibă, Voi.
54. îy^cămeră, [k] î^sobă.
59. „buzdinâc; -hgse c o căldare în care sc fierbe zerul.”
63. mergam lâpcili la stînă și gâzda o adus [brinza] la 

țe! acâs ș-o prăpărât-o cum o șcut țel.
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care] mină oile în strungă, păzește oile stqrpe.”

65. „stină. locul unde se face brinza.*'
67. „c^dlnă, casă din scînduri, acoperită cu stuf sau 

arcițe cătrănită', colibă, unde stau păcurarii."
76. băsyon; — ‘baci’.
77. cVoHbă, [unde] făse bnnfa, fierb? <fiaru.
78. băsyon, cârț țe brimjii.
83. [I] „băsâh primu ajunge pe rînd fiecare.”
84. [II] duc lâpcit-acăsă.
97. /a noț tăt acasă o lucrat', n-am avut stîn, colibî.
100. bâsa [f. a.], băsița [f. a.].

COMARNIC, pl.
„pârtie de la bergerie oii l ’on conserve Ies 

produits laitiers ”
[2330]

I. întrebare indirectă: Cum nu mi fi locul acela din stînă 
unde se fine brinza, laptele, untul sau se pune cașul 
la dospit?

H.poliță', ~ 40[U], 43.46*. 50[U]. 52[I1], 55[II], 63. 64. 
poliță; ~ 38[II]*.
pVoliță; — 37.
poliță; -liț 39.41[H]. 53[H].
poHțâ; -tiț 42.
pVoliță; -liț 44.
pVoliță; ~,pl-loliț [pl.] 25. 
polița 47[II]*.
poliță 20*.
po/z/ă; ~ 61. 
piVoliță; ~ 67.
poliță; poliț 59.
cVomărnic; -mârnise 3[I1]. 4[II]. 12. 70[II].
comărnic; -mârnise 6.
comarnic; -mârnise 73[U]. 
târgă; țări 45.
rdrgă 33*.
stălăj; -lăjtiri 35. 
stălăj; -lăjă 54.
[e] brînzărițe; -riî 19. 
brînzărițe 80[iq*. 
brinjărue; -riț 77*. 
cășărițe; -riț 18.
Tfâsă; r^să 51 [11].
pqtul; -tufe 15.
podpentru caș 30. 
syoho [a.] pantru brinjă 8. 
staliță; stâliț 65. 
poliță; -liț, stălăj 49*. 
poliță, cuhqri 58*. 
stălăj; -lâjurl, poliță 56. 
yo lăsă, cVomârnic; -mârnise 2[U], 
cujdre [pl.], p^d/z/ă; ~ 57[iq.
?, « I[II]. 10*. 11*. 13*. 14*. 17*. 21*. 22*. 23*. 24*. 

27*. 28*. 29*. 32*. 34*. 36*. 38[1]*. 48*. 50[I]. 55[I], 
76*. 78*. 79*. 80[II]*-83[I, II]*. 84[II]*. 91*. 92[II], 
97. 98*-100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.

m. îpi], 29. 79. 91. „în cUolibă.”
6. in sălăș.
10. „Brinza se trimite acasă.”
11. „Se aduc acasă.”
13. irj^câsă.
14. la cVolibă áre amimîe magaziná.
\1.23.16. tVot új^cVotíbá.
20. pr-o poliță îțj^cVolibă.
21. „La stină, acolo unde le face.”
22.78. cVolibă; -Tibí.
24. să dús-acása.
27. „Fiecare îl aduce acasă pînă seara.”

28. pră vătră.
32. âj^cVotibâ sus la cVoră acățăt.
33. pr-Vo târgă.
34., Acolo [la stînă] se face [cașul] și se aduce acasă.”
36. să fosé acăsă [sau] naținca colibi.
38. [I] fy^cVolibă. [II] „Pe poliță nu se ține caș, ci 

mîncarea.”
46. mă dug^la oi, ánde múlzé ófité; tirlă; arle [e locul] 

zindë dorm ôiiïë.
47. [II] ¿h álce común îț spune crintă.
48. stay dă Voi, stină nu pija [se spune].
49. „în srrăcâzpâre; -țări.”
58. ș-ut]^cimqrf unde acâță cășurile.
77. la colectiv [este].
80. [II] „nu să prça fâsê brînzăriie, fiecare face acasă.”
83. [I] „în străcătVare."
84. [II] duc lăpcil-acăsă.
98. „în fiecare zi Vo dus [acasă].

CUJBÀ, pl.
„ ôotf recourbé servant de crémaillère ” 

[2331]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la lemnul înfipt în 
pămînt, cu un braț aplecat deasupra focului, de care 
agăți căldarea?

H. COCAIE; -CĂI 3[ïï]*. 4[iq. 10-12. 15. 20*. 22. 25. 
30.39*. 42*. 45*. 50[l], 82. 83[L II].

cocățe; ~ 6. 
cîrlig; Tize 32.40[H]. 100.
oo, czr/zg 44.
[V] cumpănă; cúmpeñé 8. 
cumpănă; cămpăne 17*.
clîçs; clîçsurî 35. 
striujgârl; -gârle 14.
[e] acățătârl 43*. 
poliță; ~ 48.
oo, săzăc; -zçsë 67.
cVocâțe, cobiliță 21. 
civigu [a.] dî la càldârîë; civigurî 24. 
brqsinâri cu cîrlig; brqsinàrîë 27. 
sà/arsinérl; ~, -nére 1 [II].
?, oo 2[H]. 13*. 18. 19. 23*. 28*. 29*. 33. 34. 36. 37*. 

38[I, iq. 41 [II], 46. 47[iq. 49. 50[H]-59. 61*. 63. 
64*. 65. 70[H], 73[H]. 76-80[H]*. 81[H]. 84[U]. 91. 
92[iq. 97-99.

— 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

HL 3. [II] núma c^oleșă fac pă ța păcurări.
13. ih sVăbă, îrj^căsă [se agață de un] Zanf cu cîrlig.
17. m colibă [se agață] de civig cu lanț.
20. „Căldarea se agață cu un lanț de un lemn civig 

atirnat de tavan.”
23. pră țăgră ‘pirostrie.”
28. pră pirostrg-țe.
29. ,Am văzut la munte.”
37. pră țăgră dă fier.
39. m-am zuțtât, nu să baș obișnuțqșcă.
42. ucd/am cqndéra.
43. cd^u să să stpârcă dă tfăr [e] acățăt în cîrlig.
45. ,Jn căldare fierbi țforu, în éçndër; cçndëre ‘ceaun’ 

se face mineare; căldarea se agață și pră lanț legat 
de colibă.”

61. am trepied.
64. „o râdă dă lemn pă căre pun càldârça. crăcurl [se 

zice ] în partea Sibiului.”
80. pi] „Avem pirostrie; -stg [sg.].”

SVÎRGHINĂ, pl.
„ bâton horizontal servant de crémaillière ”

[2332]

I. întrebare indirectă. (Vezi fig. 66a din Cuestionar.)

IL sdmină; sdmin 38[iq*. 39.41[iq.
sdmină; sôminë 47[I1].
oo, sămină; sómini 46*.
sămină 83[I], 
sVóininá; sVómiú 34.
sUdmină; sUdmine 82. 
sMdmină 78.
căldărărî; -râre 2[H].
căldărărl; -rari 3[ll].
căldărăș; -rășă 76.
rudă; ru<f 100.
râdă; ruz 56.
rudă 79.
rudiță; ~ 64.
civig; -viză 6.
civig; -viguri 8. 30.
pălugă; -lui 32.
pqlugă; -luz 11. 
pă/alugă; -lui 4[U].
prăjină; -jiñ 10*. 12*.
oo, bitu dq la cqldâre 52[11].
bitu dûp^fûrsilië dî la lumină 33.

45.
lemn dă pus càldârça 98.
lemn pă dVâyâ fiirs 97.
lemn puspîrcum se ține cășu 43.
oo, Zemn 37.
[e] fëmn 77*.
slçmîë; ~ 22+.
dul; dúlurí 73[í£\.
grindă; grind ^3*.
oo, grindă 67.
cunçri; -riçre 42.
sómina [a.] dă la plerplelác, [*] sărsinqrî 38[1]*. 
sVóminá, lubári 35.
cgldqrárl; -ráre, pălitgă; -luz 15. 
pră/ajină,par, bçâta 21*.
lëmn, prăjină 1[H]*. 20.
par; pari, civig 25*.
du/; duf, sămină; semine, [*] sVómin [pl.] 70[iq.
?, oo, # 13. 14*. 17-19. 23. 24. 27*-29. 36. 40[ll]. 44. 

48-51 [H]*. 53PI-55P, H]. 57[H]. 58*. 59*. 61. 65. 
80pq*. 8ipq. 83pq. 84pq. 91.92[iq. 99.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

III. 1. [Il] lëmn, Vo prăjină.
10.12. Vo prăjină.
14. pirostqië; -tățiă ‘pirostrii’.
21. o pră/ajină, un par, o bpâtă 21.
22. încițjg păcurări țVâla [pe ea], să să Vtișce.
25. „civig, agățătoare la stînă pentru pus laptele.”
27. ăla-i lucru râu, [pentru că] ărde bitu șî càdë 

căldârța.
38. [q pîerpîelăc ‘par cu crăci’, sămină, [*] sărsinqrt 

[par sprijinit la un capăt pe pîerpîelăc, iar la celălalt 
capăt pe un stilp în formă de furcă]. [II] noț pră 
țăgră ‘pirostrie’ punem càldârça.

46. /a colibă [este].
51. [H] nu fam dat mime.
58. păpirostqië; -tați ‘pirostrie’ cu iripisVară.
59. pă cuptărî.
63. la căpăt acâț bunda [și alte haine: cădădi/ă, țâr/căl, 

căăăt]i
77. fămn a^ă dasúpra dă Juri, dă căre am lëgât 

càldârça.
80. [H], Avem pirostqië.”

FURCI (LA SVÎRGHINĂ), Sg.
„fourches maintenant la crémaillère ”

[2333]

L întrebare indirectă. (Vezi fig. 66b din Chestionar.)
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a FURCI; FURCĂ 1 [H]-4[II], 6. 8, 10-12, 15,20,21+. 

22, 25, 30. 32-35, 38[1I], 39. 41[U]-43, 45. 46. 
51 [TT], 70fITJ, 76-78, 82. 97. 98.

FURCI 37*. 40(11], 47[II], 51 [II], 53[ü], 67, 83[T|. 
crașkiț; crâșkiță 79.
crasiț; crâsițîă 100.
cràcurl; crac 64.
oo, stîlpi ai cras 63*. 

stilpl de acățât 56. 
ci vig ; -viguri 14*.
Jurs, umțeri 57(11].

jurkițg, crûs 52(11]*.
pîerpîëTàc [sg.], pari 38(1].

?, « 13. 17-19. 23. 24. 27-29. 36. 44*. 48-50[I. II]. 54*. 
55(1, II]. 58.59. 61. 65. 73[U]*. 80(11]. 81(11]. 83(11]. 
84[II]. 91.92(11]. 99.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
80.85-90. 93-96.

III. 4. „între ziduri.”
37. țin cîtăva cigâna.
44. „cigànë dă fiër pră VH^săzâc cu trei picioare de 

fier.”
52. nu s-orfolosit.

54. am acățât căldăriișca pintru dă făcut mîycâre.
63. /a colibă.

73. [II] „Este în stînă loc în perete unde bagă dulul.”

TOARTĂ (LA GĂLEATĂ), pi.
„anse (du séau) "

[2338]

l. întrebare indirectă. (Vezi fig. 67 din CAesrionar.)

KL URECHI [pl.]; URECHE 1[II]-4[II]. 6. 8. 10. 12.
15.20.23-25.28. 30.34.43.52(11]*. 53(11]. 

URECHE; URECHI 14.22. 37. 41(11].
<M&?39.
uriékl [pl.] 42*. 
uriçke dă la giTâtă 38(11].

urçca [a.] dă 7a găZafă 99. 
uréW [pl.] la gelîâtă 46. 
urçti [pl.] 7a ggfâtă; urçkîë 27.
urç# [pl.] dă la vadră 40(11]+. 
urîçkl [pl.] la gălătă; urîçkîé 13.

urékl [pl.] de la strungăreață; urçke 17*. 
urîçkiié [pl.] găTeți; urlçkië 29.
urékili [pl.] găleți 21. 
ihiriékïli [pla. ] dă 7a gălîâtă 44*.
urîékillë [pla.] di la vâdră; urîekîë 33. 

tpârtă; torț 50(11]. 56. 57(11]*.
tfârtâ; tUorf 92(11].
fiartă; torț 58. 61. 63.
rirfrtă; dfozț 67.

tçrtà; torț 80(11]*. 84(11], 91. 100.
tffàrtà; tçàrcë 82.
toartă; torț, tçàrcë [pl.] 54. 
fidrcë [pl.] 83(1]*.
toartă dă la gălîâtă 59. 
mănușă; -miș 11.19. 55(1, II]. 97.
mănușă 47[II ]*.
mânușă dă la găfâiă 36.
mineri; -nçre 50(1]. 51[1T|*.
pțcețcă; -cețs 32.
braț; brăță 65.
fitdrtă; fiiorț, urée [pl.] 98.
tffărtă, urékl [pl.] 49*.
? 18. 35. 38(1]. 45*. 48. 64. 70(11]. 73(11]. 76. 77. 78.

79. 81[iq. 83(11].
— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 

85-90.93-96.

m. 17. ,jstruijgărgâță e găleata în care se mulg oile.” 
40. [II] aia dă Tëmn [e] găTătă.

42. dă urîeki (e prins] bâțeru.

44. bâțeru la găUgtă [e] din drod, așq, r'lată.
45. bațăr la gelîâtă.

47. [II] znănz/^ă, 7a călâț, bàiër, la vâdră.

48. tçàrta [e prinsă de] urékl.
51. [U] mînçri din drod, [prins] dă urékl; áltu, nu la 

noț, [zice] tpârtă.

52. [II] la gelțătă.
57. [II] dă dryod.
80. [II] iprtă dă fer.

83. [I] gâléf cu fiarcë.

BĂIERI, sg.
„cordelettes entrelacées pour suspendre la 

cuvette à l’anse"
[2339]

I. întrebare indirectă: Cran se cheamă sforile legate de 
torți, la găleată?

H. bàiër [sg.]; ¿ázerle 4[H], 8. 12-14. 24. 27*. 32. 33. 
38(11]*. 41(11]*. 47(11]. 77*. 78. 81(11],

¿á/er[sg.]; bâțere 10. II. 17. 18. 20. 53(11].
¿ájier [sg.]; bâțere 35. 37. 52(11],
bâțăr [sg.]; bățerîe 98*.
bàiër [sg,]; bâțere, bațări [pl.] 25.
bàiër [sg.] 22*.
baîer [sg.]; bàiërîë 40[II].
bàiër [sg.]; bàiërîë 38(1].
bàiër [sg.]; bàiere 46.
bàiër [sg.]; bàieri 28.
Z>4ip-[sg.]; 15.
bàiër [sg.] dă cëi; bàiërîë 76.
bâțeru [sga.] lagaTàtà; bațerie 21*. 
bàiërà [sg.]; bàiere 6.

bàiërâ [sg.]; bàiëre 91.
baiera [sg.]; bàiere 19. 34. 
bàiërà [sg.]; bàierîe 82.
bàiërâ [sg.]; baférí 1[11].
baiera [sg.]; bațerî 3(11].
bâSeră [sg.]; boieri 73 [ II].
boieri; bățeră 2(11].
bâțera [sga.] dă la vâdră; bàfëri 79.
bâtera [sga.] la gălgătă 70[II]. 
á/á49.51[II], 54.56. 100.
a/5; ~ 63.
[e] dfd 36.67.
<^d43.
âță-mplăcită [sg.] 57[II].
a/ă pintru stnajgărțâță 65.

âță úndé să púñéfVóla, stru/jgărțâfa 59.
frimbiîë [sg.]; Jnmbî 23.
frmbiiçri [sg.]; -jigre 58.
Ă"** [sg.];#”1" 29.
[e] ș/br/61.
d/irot [sg.] 50[I].
torț dă âță 30.
urgÂre [sg.] dă curáya 97.
bàiër [sg.]; bâțere, îăț; âță 39.
¿¿ier [sg.]; bâțere la geléf, âță 48.
bâferă [sg.]; bățere, âță pintru șol 64*. 
afă [sg.], ¿ájer [sg.]; bâțere 42. 44.

[sg-] Iti gelîâtă; bàiër [sg.]; bâțere 45.
[e] âță [sg.], ștrîatjg [sg.] 50[H]. 
drot [sg.], âță [sg.] 84[II].
? 55[I, II]. 80[II]. 83(1, II]*. 92[II], 99.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

EH. 21. „înainte era din tei, acuma e din sîrmă.”
22. bàiër de sîrmă, de âță.

27. dă cëi bçtit.
38. [II] ălțî {codrțni) çlîc brăsinâri.

41. [II] bățer la vâdră.

64. ;o7 = cană dă plec.

77. acinna folosim bățer, daaține-o fost âță dă la 
gelfătă.

83. [I] n-ajr rforl la noț.

98. „Și la strâjță este bâțer."

CUPĂ,pl.
„cuvette.jatte pour trăire Ies brebis ’’ 

[2340]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la vasul acela mic 

care se pune pe băieri. pentru ca laptele muls să nu 
curgă de-a dreptul în găleată?

n. o7cii?ă; ~ 34.43*. 50[U], 55[I, II]. 61. 
17o7czi/ă; ~ 37.
olcuță 49. 
ulcuță; plcuță 54.
l-lâlă; yâle 39.48. 
%z7ă;«4z're29.47[II]*.

yâlă; yâÎe 52(11].
I4f/ă 36*.
-a7ă mică; Vife 58.
?4z7ă dă muls; ^aTe 42.
Hală dă muls; ^âle 45.
-d/ă dă muls 44.
găZă dă mulr 40(11]*.
yila [a.] dă muls 67.
cupă; cupi 30.41 [II].

cupă; ciip/ 73[II].
sfr0C0ritire; -t^ârf 27*.
sti ăcurătQre; -filări 81 [II]. 
struijgărțâță; ~ 57(11]*. 59.
struijgăr^âță de muls; struțjgăreț 56*.
c/coc; c/cocurî 82.
c^oc; ciocuri 33.

ș^oluri 46.
cană; clan 99.
căntuță 98*.
ao, Wcă; ^oke 77*.
sqlic; -Ticuri 97.
sur; sură 22.
sită; sicîe 18.
cyorniț 24+. 

hăigăn; -gâne 91*. 
rZraca/păre; -torl, strecură/atQârîe; -toii 21. 
sn-ăcurăz^arc, [k] sa'ăcăZ-â/'c; -tl-‘ori 32+. 

struijgărțâță; -rșță, olcuță; ~ 63*. 
struțjgărțâță; -rî(ță, ș^olă 65.

șol; șolurl, olcuță; ~ 64.
șVoluri, [V] pă/ă; pâle 38(11]*.

;oZ; șQTe, cupă; cupe 70(11].
sol; soluri, cupă; cupe 100.
cană, f/iră 51 [II]*.
Zzrr^; litre, [RJ cupg 53(11]*.
Jîrg.firguri, coc; cocuri 12.
?, 00, # l[n]*. 2[H]. 3[n]*. 4[n]*. 6. 8. 10. 11*. 13-15*. 

17. 19. 20. 23. 25. 28. 35. 38(1]. 50(1]. 59. 76*. 78.
79. 80(11]. 83[I, II]*. 84(11]. 92(11].

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 
85-90.93-96.

HI. 1(11], 11. „Mulg direct în găleată.”
3. [II] „Mulg drept în găleată.”
4. [II] „Mulg de-a dreptul [în găleată].”
15. dirlept îrj^găTâtă.

24. uij^.cllorniț dă lină.
27. dîm^pqr dă l-âie.
32. z'i dă lină.
36. „Cei din Ardeal obișnuiesc.”
38. [II] Qâlă făcută la biniș dim^pămînt.

40. [11] stă pră fundu găleți.
43. nj^geltătă [mulgem].
47. [II] „Oala se pune în găleată.”



214 ■ 51. [H] „noi [zicem] litră de 10 deț, âlți, Utilă.”
53. [II] o olcuță; noi i~om gtts litrg.
56. 5 7[II]. o olcuță.
63. olcûfa m âpă; ugl zgscili [în ea].
76. muTz driept in gelgâtă.
77. avém dg arămie, il ținem in gelgâtă; noi ¡i spunțm 

Moca.
83. [I] .Laptele curge drept în găleată.” [II] „Mulgem 

drept în găleți.”
91. „Se folosește pentru măsurat, după muls.”
98. o căntățâ, cârg^o folosit.

VAS (IN CARE SE INCHEAGA LAPTELE) 
„récipient (où Von fait coaguler le lait) " 

[2343]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă vasul în care se 
încheagă laptele?

EL CIUBĂR; -BERE 14. 41 pi]-43. 46. 47pi]. 48. 50p, 
II]. 55[L II]. 59. 61. 63.64. 77.

subir, -bîțră 13.40[II]. 67. 73[U].
subăr; -blâră 57[II].
taAar; -frérâ 4[II]. 
subîar; -bîgră 83[II]. 
subîar; -bigră 99. 
subar 19.49. 83[1].
[a] su&fr 37. 
subir dă-țjkegât 18. 
subir dă-ncegât 44.45.
subăr dă lâpcë 33. 
subaru [a.] dă lăpce 39. 
subaru [a.] ăe stină; subigră 70[I IJ*.
căldâre; -din 6. 
căldârie; -darî 38[I]. 
cqldâre; -dîărî 79. 
cqldàrië-, -dîărî 78. 
că/aldârlâ; -dări 25. 
că/aldârț; -dări 20. 
căldârie', - dîarî 82. 
căldărg 97*.
cqldâre dă aramă', cqldarl 3 8 [II]*.
căldare măre dă aramă 30.
căldare de arâmp, căldări 17.
vas; văsă 32.
vas dă làpcë 65.
[e] vaz ^dă-rjkegât 36. 
văsu [a.] dă încëgât 53 [II].
văsu [a.] de-ntegăt lapte 56*.
cumpănă; cûmpenë 11.
cimipqnq; cùmpeng 15.
cumpănă; ctîmpqnè 27.
cumpănă; cûmpeA 22. 
cumpănă; cûmpàn 2[ll]. 
cumpănă 3[II]. 10.
¿a/; șăfurî 58*. 100. 
șofei dă briză; șofgțe 54. 
cântă dà-rjkiëgàt; că nț 23.
sobimâc; -nâsë 76.
găTiâtă 8. 
ga/jătă; -Zéf 21*. 
pucină; pùcinë 29. 
măsură; -sări 91. 
yâlă; Vâlg 12.
vâlă 84[U], 
gălă mare 51 [II]. 
căldare, subăr 34. 
că/aldâre; -darî, bra àdçàié 1 [II]*. 
cgldârg dă aramă, liggân 80 [II], 
vaz^dă bnntfă, subar o sofii; -f&fi 52[H]. 
găliâtă, căldârla [a.] mărie 24. 
gafătă; -lîgț, cântă; cănț 28. 
uti/ă. contă, gă/lătă 35*.
orecât; -caturi, șofei; ~fiîă, acîați; -cqțe 98.
? 81 [II]. 92[1I].

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

ITI. 1. [II] irj^că/aldâre sau îm^brasădQâie.
21. JE mare, ca un vas, cu iercurî.”
35. dàprindë [în care].
38. [II] uni in subir.
56. tgag ‘cheag'.
58. ;a/din dVizë cu dViyă torț.
70. [II] înfundat la ambele capete."
97. l-o pus în căldărg și l-o-néëgât.

LAPTE ACRU
„lait qu 'on a laissé tourner" 

[2344]

I. întrebare indirectă: Cum numiți laptele de oaie pe 
care îl lăsa ți să se înăcrească? (Cum se face?)

H. LAPTE ACRU 1 [II]-4[II]. 6. 8*. 10*. 11*. 12*-15. 
17*-20*. 21. 23. 24*. 25*. 28. 29*. 30. 33*. 35. 37. 
38[L H]*. 40pq. 41[H]*. 42*. 45. 51[H]. 54, 55[I, 
H]*. 76*. 77*. 79.98.100.

LAPTE COVĂSIT 22*. 83[D]. 99.
COVĂSIT 36.46.47[H]. 52[II]. 53[II]. 58*. 61. 65. 67. 

70[I£]. 80[H]. 82.
LAPTE STRICAT 43. 57[IIJ. 49. 50[U]. 63*. 91. 
làpcë-nàcrit 32*.
lâpci acrit, lâpci-năcrit, lâpci-acru 73[IIJ*.
làpcë àcru, lâpcë cVovăsit 81 [II].
làpcë âcru, covăsit 39,92[11 ].
làpte âcru, [V] covăsit 56.
covăsit, lâpcë âcru 64*.
covăsit, âcru 48. 59*.
co, lâpcë bătut, [k] âcru 44.
? 27. 34. 50[I]. 78. 83[T|*. 84[II]. 97.
- 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.
III. 8. îl las să năcrțâscă.
10. „Să se acrească mai repede se pune lingă foc."
11. „Se lasă să se-năcrească.”
12. „îl lași la o parte și se înăcrește.”
17. „Se pune la căldură, apoi în străcât^arg și se face 

urdă acră.”
20. „îl lăsă acolo la căldură și se acrește.”
22. îl lăsă să să acrțâscă, să fâsë ca urp^fiél dé 

străgiâță.
24. il lăsă să să-năcrțâscă.
25. „Cînd începe să se acrească e lâpcë sârbăd.”
29. lăpce lăsat să să-năcrțâscă.
32. „După muls să pùnë la l-lo liturië și se lasă pină se- 

năcrește.”
33. să lăsă și să-năcrîeșce.
38. [I] nu să fâsë la nVoț.
41. [II] mima caș s-o făcut.
42. covăsit [e] làpcë âcru în làpcë diîlsë.
55. [I] Jă căldură să-năcrîgșcă.
58. covăsit, dacă pun covăsâlă d^fățină, acrțălă.
59. „Se pune covăsâlă, lapte stricat, să mțâstăcă șî să 

pùnë la căldură.”
63. rj maf bun ăl dă -ațe, că-ț maț us, maț gros.
64. covăsit, ă/a gros, să-năcreșcă intr-o covăsâlă.
73. [II] „îl strecori și-1 lași la căldură și să-năcrîgșcă.”
77. „làpcë âcru se face singur, străgiâță e lapte 

închegat.”
76. z7 laș dă săra pină minëfî diminâța; atus fas 

tăfarăgă șî fâru^âla-l lâpet), nu-i măi bun.
83. P] nu fàsëm.

STRĂGHEAȚĂ
„ /ait qui vient de se coaguler"

[2345]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți cașului de-abia 
închegat înainte de a fi amestecat?

U. străgfă;ă 4[HJ. 8. 13. 15. 21*. 24. 33. 36-38P, HJ. 
39-42*-44*. 45-52[II]*. 53[Il]. 54*. 55[I, II]. 
57[II]*-59. 61.63*. 65.67.70[II]. 76. 77*-79.

stră'agiâța 25.
strqgiâță 12.
strq egțâță 22.
străggâță 1[II]-3[II]. 6.10.11. 34.73pi]. 80[II]. 
stră/aggâță 20.
străggâță 17. 
strădâță 83 [11]. 
străzâță 83 [I]. 
străgiâță 14.27*. 28.
stregțâtă 30. 
zdrîgiâtă 32.
caș m^âlîe 18.
caș încëgât 100*.
caș 19. 35*. 84[iq*.
străgiâță, caș/j^dulse, caș/j^mQâlă 81 pi].
străgiâță, Jmciță 99.
caș dùlsë, [k] străggâță 97.
caj^diilce, străgiâță 56.
caș nërjkîëgât, lâpcë strîs 29.
caș, [o] străgiâță 64*.
?23*.82.91.92[U]. 98*.
- 5. 7. 9.16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74.75. 

85-90. 93-96.

HI. 21. nu-i nis caș, nu-i âis lăpce.
23. lâpcë dùlsë.
27. „Se amestecă imediat după ce s-a pus cheagul.”
35. în aice părț [se zice] străgiâță.
42. caș întrag.
44. cind îl spârzem nu-i maL străgiâță, îi biîndă.
52. [II] să/¡jê um fi)lid [ar fi bine].
54. dùpq s-am băgâ^câgu.
57. [II] săfiië un cinârl ‘o farfurie’.
63. pină nu-l stricură; [se zice] dă-m o țîr^dă străgiâță 

dî^subar.
64. „După ce se încheagă e străgheață.” 
84pi]. 100. [D] străgheață #.
98. [e] îipriz^să facă bnză.

CRINTĂ,pl.
„faisselle, égouttoir en bois "

[2347]

L întrebare indirectă: Cum numiți lemnul scobit ca o 
albie în care se pune cașul ca să se scurgă zerul?

II. oo, crintă; ciinț 100.
[°] PM crintă; crinț 45*.
crmtîă; crinț 77*.
oo, [R] crintă 41 PI]*.
copànëprintu dă scurs ^ăru 51 [11].
pyostâvă; -tăvi 22.
dtorită; -riț 24.
vă/ay; -/gië 42.
[e] u/uc; -/tise 65.
treacă 76.
troc 83[I|.
lătorârî; -răre 64.
[s] mâsa dă stors câșu 55[II].
[e] subar maț mic, copâne, [a] crintă 59*.
subar 47[II]
pucină dë l'ému; pûcinë 29.
treacă; tr^os ^or că suvân dă lemn 44.
vas; văsă, iubăr; -bîeră 33.
?, oo ipq*. 2[iq*. 3[iq*. 4[ii]*. 6*. 8. io*. îl*. 12*.

13. 14*. 15*. 17*-20*. 21*. 23. 25*. 27*. 28*. 30. 
32*. 34*-40[H]. 43*. 46. 47[U]*-50[L II]. 52[U]. 
53PI]*. 54. 55P]. 56*-58*. 61. 63. 67*. 70[H]. 
73PI]. 78-83PI]. 84pq. 91.92[II]. 97-99.

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.



DL 1[II]. 201]. 3[II]. 6. 27. 32. .Agață cașul și zerul 
curge in găleată.”

4. [II] agă/dr i^sá arsinerl, în strâ/ăcâ/atyâre, [cașul se 
scurge] îțț _gă/afătă.

10. „Cașul se pune în masai și se agață sus.”
11. ,jl agăță și se scurge in strurjgărțâță “găleată de 

lemn*."
12.25.34. ..Cașul se agață.”
14. „Este o priijglă [sprijinită pe] două furci, de care 

agață străcătările." *
15. „Cașul se anină-n sărsineri."
17.. J1 agață în cui."
20. îl anină sus irj^cun.
21. „Zerul din cașul agățat se scurge într-o caldârie, 

într-o galătă."
28. in s^obîrnăc [se scurge].
29. Hfot păcină.
41. [II] să fásé la telemțâ; [are formă de] utúc.
43. no[ avem [un suport] ca cîrîîgu șî cășu să scúrzé-n 

subăr.
45. „crintă, unde se face telemea, ca un suvăn, ca un 

válay."
47. [II] acăță bășu-ij ^cirfig [și zerul se scurge] tot în 

subăr.
53. [II] Jâcă să fásé tele nișă.
56. „Cașul se pune în stilpu de acățât, în cuiérl."
58. âla-i [la] tălemjfl.
59. „crimă e la telemea, la colectiv.”
67. „E ca o lădă, are gă^ură dă cúre zaru."
TI. „Este și coc cu buflóri; cu el să ța prăvăla să cură 

dăm."

JINTUIALĂ
„ deuxieme petit-lait ”

[2349]

I. întrebare indirectă: După ce cașul a fost stors de zer. 
se zdrobește bine și apoi se stringe din nou. Din el 
iese un fel de zer mai alb și mai gras; cum îi ziceți la 
acesta?

H. zăr 201]. 56. 59. 63*. 64.65*. 83[0].
z£ăr5O0]. 100.
dăr 8. 14*. 18. 22. 27. 32*. 34. 35. 44*. 45. 48. 49*. 

52[II]+. 53(n]*. 8001]*. 91*. 99.
tfrăr 7001]. 7301]*. TI. 82*. 92[II]*. 
d?zár 38[l]. 5501]*.
zâr mai gros 59*.
z dăr maț gros 39.
fîăralbT).
fâr năfiert 81 [II].
dăr năprăvălit 3 8[II].
\f\jițjki(ă 61.
[clji^ifâ 67.
<6ird3, [k] zor 58*.
brindă spartă, [k] <tór 37.
brinda mpăle, ~ ăcră, dor 21.
úrctó, [k]jan/#ă 19.
oo, ? 101]*. 301]. 4[II]. 6.10-13.15. 17. 20. 23-25*. 28. 

29*. 30. 33. 36. 4O[I1]. 41 [II]*. 42. 43. 46. 4701]. 
50[U]. 5101]. 54. 550]. 5701]. 76. 78. 8301]. 84[1I]. 
97*. 98.

— 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.

III. 1. [II] „O dată se stringe.”
\4. Vot dăr.
25. „Nu se zdrobește; după ce s-a scurs, îl pune la dospit”
29. „Lasă cașul să se înăcrească și după aceea îl 

sărează, [îl face] brinză.”
32. tot dăr să fise, să nu rămină-n caș.
41. [II] nu să jîntufâșcă.
44. dăr gălbăn [dacă] s-o-néégát biné; cînd U alb, nu s- 

o-néégát brinda biné.
49. tă_dăr

52. [II] jtțtgi'ță să jasé dacă sâfiçrbe.
53. [H] to^dàr.
55. [î\jiijkița îi tot ûna cu urda. [îl] [D] ,jît]kiță, dacă-i 

fiert.”
58. tă^zărîț.
59. „Se face jiijkiță."
63. dăr să dise la sărăfăla ‘Saravale’.
65. al dôilia-i zără.
73. [II]
80. [II] ,jtot dăr, numa după asta vine fiert
82. „Dacă-i fiert, zitjkiță."
91. nefiert”
92. [II] să fàsé hărdă.
97. dăpă sê s-o stors dă dăr, [au pus cașul] pă o 

scindară la siiăre pină s-o uscat, [apoi] l-or tățit 
crișke șî l-or zdrumicăt mănănt și or pus sârț ș-atui 
l-or așpesăt biné ș-atusa or pus apă dasăpra pă ța 
ș-or pus o pçàtrà. un casc d-or apesăt.

JINTUIESC (CAȘUL) (ind. prez. 1-6)

„Je pressure le fromage frais pour en extraire 
le deuxième petit-lait ”

[2350]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci cu cașul cînd scoți 
din el jintuiala?

H. STORC 21. 32. 39. 55[II]*.
stVorc [1,6]; sriforf; stoarse; sMÎrsçm; sflârseț 18. 
st^orc; st^ors; stoarse; st^orsém; -seț; -sesc 8.
[e] l-am stors [perf. c.] 59.
[e] stritjg 35*.
[e]rtnz[2] 58*.
strtzëm [4] 33*.
prostri/jg 2[Il].
jintuț 83 0J.
fag ^zitjkiță 82.
fZ rupem 7001], 73[U].
îl scot di^dăr 44*.
ăl pun să să stoarcă 79.
l-am pus [perf. c] să să stoarcă 45*.
taț 19.
frâamint [?] 22.
îlfrâmint [?] 65.
oo, ? l[IIJ. 301]. 4[U], 6. 10-15. 17. 20. 23-25. 27-30.

34. 36-3801, II]. 40[II]-43. 46-49*. 50[I, II]-55[I]. 
56*. 57[U]. 61. 63. 64*. 67. 76-78. 8001]. 8101]. 
8301]. 8401]. 91. 92[II]. 97-100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

HL 33. strtzëm căști.
35. să lăsă în străcă fiare șî sirjgur scade, rămâne mai 

Vuscât, [apoi] să tâțe-n ofilii șî să așăză-n subar, în 
păcină.

44. „îl las pină pot să-l întorc în altă stricătoare și 
rămîne să să Vtiske."

45. l-am spart și l-am pus să să sfiarcă.
49. îlfaz^loptă ‘minge’ și-l baz i_strîcâtăre.
55. [II] [D] jintuiesc #.
56. ,7 așezam diznôy. în s trieurătpăre.
58. îl striz, îl puii p-o scindură să să Vășce.
64. „să țâțe șî să băgă-n tițăgă ‘borcan ’ de 5 litri cu săre.

BALMOȘ, pl.
„bouille avec de farine de maïs, de la crème ou 

du beurre”,.
[2351]

I. întrebare indirectă Cum ii ziceți la mîncarea pe care 
o fac ciobanii (păcurarii) din Jăină de porumb fiartă 
în smîntînă (unt) și jintuiala?

n. BALMOȘ 3 8[II], 8001], 83 [II] [V]. 215
bălmQș/j 97*.
bălmoș; bălmoșă 100.
?, oo, [D] bălmoș 3801]*.
bălmăș 7301].
bâlmăj; ~ 6*. 12.15*. 30. 76*.
bâlmăj; bălmăjă 20.
tălmoș-bălmoș 29*.
oo, tălmăș-bălmăș 24*.
oo, tălmăj-bălmăj 77*.
âlmăj-bălmăj 101]*, 17*.
groșâlă 401].
jumqră de dăr; ~ 22.
mândră 5301], 67*.
oo,COLEAȘĂ41[II], 48.
#, oo, coriășă; -leș 42.
cVofyșă 27.
mămăligă; -liz 56.
mămăligă 43.
bălmătăcă, bălmăș 7001]*.
lăpce-rjgroșăt, bâlmăj ș 201]*. 
lăpcă-ijgfioșăt, âlmăj-bălmăj 3[11]*.
cVoîeșă, bâlmăj, tălmăj-bălmăj 32*.
oo, ? 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 33-380]- 

4001], 44, 45*, 46*, 4701], 49-5101]*, 5201], 54, 
550, II], 57[H]-59, 61*, 63, 64*, 65, 78, 79, 8101]*, 
82, 830], 8401], 91,92[U], 98. 99.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.
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DI. 1. 01] „Se face cu caș.”
2. 01] „Din caș acru cu faină de cucuruz."
3. [II] Jăpcă-rjgr^oșăt, cu lapte, âlmăj-bălmăj, cu caș.”
6. „Se fierbe în lapte.”
15. „Din caș cu mămăligă.”
17. l-o pierdut țîgănu pră punce.
21. „în brinză se pune puțină faină de cucuruz și se 

frige în tigaie.”
24. acuma nu să măi fásé.
29. la mútjcé am mîțjcăt 29.
32. „ bâlmăj = caș pus la fript.”
38. [II] ,,[D] bălmoș, tai din caș, îl spargi, îl bagi în 

cigáné, cu ouă și cu untură or oloi."
45. ,,[D] bălmoș se zice la dălurî, catră Vorăvița. 

păpără se face din amestec de came, crumpî, lapte, 
piine zdrobită.”

46. „borindați este o mineare făcută la tăiatul porcului 
din fățină dă cucuruz, brinză, came și smge de 
portó”

51. 01] în álce părț [se face] tir.
61. „am ayuzft, nu se face la noi.”
64. aduse stăpini mîtjcăre [la cîmp].
67. mândra îț mămăligă.
70. [II] „bălmătăcă e un bălmoș care se face din 

mămăligă în care se pune și caș și se fierbe pînă iese 
untul.”

76. să fise dîțj^caș; cășu vine tăiăt șî pus în răină, în 
cigáñé și vine fest mestăcăt ca să nu să prindă dă 
cigáñé.

77. brindă zdrumicăt ă cu jan in ă dă grîy.
81. 01] „Facem bărbăTis."
97. mândră cu brindă.

(CAȘUL) DOSPEȘTE {ind.'prez. 3)

„ (le fromage) se léve ”
[2353]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că face cașul cînd stă pe 
poliță mai multe zile și îl mai țineți și la soare?

H. să-năcrșșce4][W]. 4701]. 50[II]. 830, II]*. 
[o] să-năcr^șce 46.
ró-nácr&ée 30.
să-nâcrțșce 51 [II].



216 să-năcrițșce 11. 24. 40(111. 42.45.
să-năcrifșc? 12. 
să-năcrî^șci 28.
fă acrțșce 43*. 54.
să acrțșce91. 98. 
f-acr&ce4[II]. 53(11].
s-acrqșăț 73(11], 
s-acrqșce 101]. 
s-acrițșce 10.92(11].
s-acrlqșce 21.
s-acriqșce 15.17*. 
f-acrit&că 25.
dospiqșce 59. 
(Ptospișșce 23.29.
să dosp&ce 7O[1I],
să dVospiqșce 8.
să dopsgșce 52 [II].
să dVopsqșce 22.
fă uscă 6. 19. 55(1].
fă <ttscă 20. 32. 84(11].
fă usucă 2[I1].
să Uusucă 97*.
crjfyăe'19. 81 [11]. 82.
crjgșce 99.
să crqșce 80[II].
ustujgșce33.
să ustujgșce 38(11]*.
să st-ărse 18.
ao, să brușgșce 63*.
fă-năcrlf;ce, fă tyiscă 13. 14. 
să-năcrîțșce șî să iipflă 34*. 
să-năcriișce, crțgșce 76*. 
s-acrfâșăe, [k] c/?&ce 78. 
dospqșce, să-năcrqșăe 37.
să să dopcâscă [conj. prez. 3], fă să-năcriâscă [conj. 

prez. 3] 39.
fă *ttscă, să-ntăriqșce 3[II].
fă Văscă, să strică 58.
fă <ttscă, îtjgelbetieșce, [o] fă acrqșce 67+.
să Vtiscă, să stoarse, [a] dospeșce 65.
[e] fă uscă, să stoarse, să-năcrîqșce, [a] dosplțșce 

55[U].
s-o Vuscăt [perf. c. 3], [a] [k] f-acr&că 44.
fă ursucă, s-acrqșce 100.
fă ditise, fă fise gălbăn 49*.
fă cyase, să-năcrqșce 77. 
ijgălbinește, [a] fă-năcrepte 56*. 
gălbenuș ce, [o] să-năcrqșce 48*. 
gălbențșce,fiqrbe, să borățqșce 64*. 
gielbîenășce, să uscă, [a] să-năcriășce 57(111*. 
prinde cVajă, să-năcrqșce 36.
prinde scoarță, [k] prinde cVâjă 35*.
fă Iustnițqșce, să tiscă 38[I].
?, oo 27*. 4O[1I]. 50(1]. 61.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
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DI. 17. săJose caș cu gaguri.
27. „Nu se lasă, imediat se pune la soare.”
34. [D] dospește #.
35. gălbinqșce, să fac btit^dri.
38. [II] „Se stoarce de zer, se fac găuri; [o] fă șî- 

năcrlqșce, dacă nu-i stors bine.”
43. poa^săfâcă șî viermi, îl uski; ala nu-i proprietar se 

nu șcițe să-ș rinduțe brintfa.”
48. „Nimic nu-i fălqșce dacă stă la soare; dacă-i stors 

dă țZăr, nu să-năcrqșce.”
49. fă spărfe; trabă să bultjâscă dl fel, dăcă nu-i

stors.
56. prinde o CQăje galbenă pe țel ca pomorpăijca.
51. [n] nu să-năcrțășce dăcă zaru-i scos dîțț^caș.
63. „Prinde un fel de scoarță; fZ jeu muierile șî-l 

frămintă.”
64. „Prinde un fel dă scyarță; să borăigșce ‘fierbe, a 

dospește’; fă spârze din cauză că se fierbe înlântru, 
ca la pită.”

67. „să acr&cé dacă nu-i stors zerul.”
76. să-nâcrifșăe, să măi îmbufăză ca să fié brinca măi 

bănă, crfâșcă.
83. [II] fă-năcr&ce-n străcătăr/.
97. căpătă utj ^gust dă acrit. îl ține tri-pátru filé.

PUTINEI, pl.
„ baratte ”

[2354]

l. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la vasul de lemn în
care bateți smîntîna (laptele) ca să se aleagă untul?

H. bădin; -diñé 6. 8. 10. 11. 14. 21. 24. 33. 34. 36- 
38[II]. 39.40[II]*. 46.49. 91. 97.

bădin; -diñé 30.
bădiți; -diñe 70(11].
bădîti; -diñe 15. 17.
bădiți; -dini 19.28. 
bgdfñ; -diñé 27*. 54. 80(11].
bqdîti; -diñé 52(11], 
bă/adin; -diñé 4[II], 20. 22. 25.33. 34. 36.37. 
bă/adiă; -diñe 12.
bădîti; -diñé -dini 28.
bădiți; -diñurí 13. 18. 32. 45. 73[1I].
bădiți; ~ 67. 77.
bădin; ~, -diñé 35. 
bădîti; ~, -dinurî 23. 
bădin pintru piităr; bădine 63.
bădin 38[I]*. 83[T|.
bădăn; -dăiiurl 50[l], 
hădri; -dye 1[II]. 2[U]. 3[II], 
bădîi; -dgié 29.
bă/adiț; -di{é 83[I1].
bqdáñé; -dan 42.
bădăna [a.] dă bătut úntu; bădanii 57[II]+.
bqdáña [a.] dip bătut smintind; bădâăii 53 [II]. 
bqdmiță; ~ 81 [11], 
putină; pútiñé 47[H]+.
piicină; púciñ 55[I],
[e] jnl/ină 50[II], 
putină de unt; putini 56. 
putină mică; putini mis 64. 
bătători;-tVarÍé92\fI\. 
bădiți; [♦] bădăti; -dáñe 98. 
bădani; bătăt^ârî; -tHare 58.
oo, subar, putiityră 51 [11],
oo, ? 41[H]. 43. 44*. 48. 55(11]. 59. 61. 65*. 76*. 78.79. 

82.84[H]. 99.100.
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m. 27. „La oi nu [se folosește], doar la vaci.”
38. [I] da la vas, [nu la oi],
40. [II] Za lápeé dă văcă.
44. îeră îm^bătrinqță.
47.]Țtn[V]?,  am șcu^băt-o pótea.
57. [II] „Se zice așa la căz așa mari și la o muțăriă 

grasă”
65. ala cáre fásépiităr.
76. nu să fásé Vunt, [că] nu-i mdi bună brinca.

MÎTCĂ,pl.
„batte”
[2355]

I. întrebare indirectă: Dar la acela făcut dintr-un băț cu 
o scîndurică rotundă la capăt și cu găuri, cu care 
bateți smîntîna (laptele) ca să se aleagă untul? 
(Vezi întrebarea precedentă.)

IL BĂTĂTOR; -TOARE 1[II], 4[II], 23, 38[L II], 43, 
46,54,55[I], 56,77,81[n], 83[II], 91,92[II]*.

BĂTĂTOR 36,40[H], 49, 58*, 83(1],
bătătUori; -t$ră 73(11], 
bîătăfl6ri; *», blătăt^re 35.
bătători dă là bădin; bâtàiüarié [pl.] 24.
bătăt^orhi [a.] dă zmîntină bătătoare 64.
[e] bătătură; -tiiri 63+. 
bQtqlqu; -Iqiè 80[[U]. 
mitcă; mitke 10.17. 
mitcă; mitkț 20.
mitcă; mïtkié 6. 11. 22.25.
tnitcq; mitke 15.
mitcă; mits 30.
mă itcă; mq iikîé 29.
mgtcă; mqtkie 12,14.
mqtcă; mqtke 34.
mâtcă; mâtke 19.
matcă 70(11].
mitcă [a.] dip Za bădin; mitke 21.
Z*Ăcă; rețkî 8.
mlef/ăcav; -cayrl 18. 
mlestăcărori 51 [II]. 
bît; bicé 3[IQ. 97. 
ăi tu bădiți eluț 37. 
ăitu [a.] cu batea 28.
bitu [a.] càrië baț (intu [a.] 27. 
pisălog; -Iilaze 13.
măiu dă bătut smîntina 55[LI]. 
iur dă bătăi lăpcili 45.
P-opâtă dă smîntînit; P-opâț 33.
bădiț 2[ll].
1,fîâeHu  ăla, [k] bătătUorî, bitu [a.] dă la bădîti 39.
oo, ? 32,41[D], 42,44,47[H], 48, 50[I, II], 52(11], 53(11]*, 

57[n], 59,61, 65,67*, 76.78,79,82,84[H], 98-100.
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DI. 53. [II] lémnu ahăla cu butori.
58. bătători [e] tăt la^olâltă.
63. „E un bît”
67. ca Vom _Jlql dă străcărăt^âre, îț tgtă găVurilâ.
92. [TI] tot batatVôri; -tVàrié.

CĂRIGĂ,pl.
„petite roue perforée (partie de la batte) " 

[2356]

I. întrebare indirectă Cum ii ziceți la rotița găurită din 
capătul lemnului cu care bateți (laptele) smîntina ?

H. ROATĂ; ROȚI 13.14. 20. 
rVată dă la bătăfilori 35.
rçta din câpu bataMirhdui 83(11]. 
rqâtâ cu sur 38(11],
[e] Miță l[H].
cârigă 83[I], 
bătătilori; -tVarie 97*. 
bătători; -torîuri 18. 
bătătVorî 39.57(11].
sur; săruri 3[II], 
sur45*.70[n]..
suru [a.] dă bădin 80(11], 
bâtcă; bătki 28.
scindură găVurită 32. 
scindură-tjgăVurită 42*. 
flutur cu gaguri 73[II].
[scutur# 92[ïï].
capu Zu mitcă 30.
fimdu [a.] dă la bqtăfilări 81(11],
?, #, oo 2[H]. 4[D]*. 6*. 8*. 10*. 11*. 12*. 15*. 17*. 19*. 

21*. 22*. 23*. 24*. 25*. 27*. 29*. 33.34.36.37.38[I]*.
41 [II]. 43.44.46*-52[iq. 53(11]*. 54*. 55(1, DJ. 56.58.
59.61.63.64.65.67.76-79.82.84(iq. 91*. 98-100.

- 5. 7. 9.16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.
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III. 4. [II] „Tot e hă/ată/atărî."
6. intruna-ț spune mitcă.
8. Hfot letcă.
10. mitcă, ă[a-i tot una.
11. tot să ține dă mitcă.
12. „Totul se numește mgtcă."
15. tot mitcă-
17. .împreună au o .gură denumire: mitcă."
19. „Tot mâtcă."
21. „Nu are nume, cu totul e mitcă"
22.25.29. „Totul se numește mitcă."
23. z^oz dd bătătVorî ține.
24. fâsă parce dim _ bătatVări.
27. tod^dă bit să ține.
38[T). 40[II]. 46. 54. „Tot BĂTĂTOR.”
42. cu butârl.
45. .Jur, cu tot cu bît.”
53. [II] „E ca o sc îndur iță cu butâri."
73. [II] otpjliaur cu gaVurl.
91. ..bătători e întreg.”
97. scindura cu butVori.

CĂLDARE (DE FIERT ZERUL), pl. 
„chaudronpour bouillir lepetit-lait ” 

[235.8]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la vasul în care se 
fierbe zerul?

EL CĂLDARE; -DĂRI 1[H]-3[IIJ. 6. 8. 10-15. 17. 18.
20. 21*. 22. 24. 25. 27. 34. 37. 38[I, II|. 41 [II]. 45- 
47[11]. 48. 51 [II], 52[UJ. 54. 55[U]. 58. 64. 70[ll]+. 
73[1I]. 76-78. 82. 83[11]. 84 [II]. 91.97-100.

CĂLDARE 32. 39. 79. 80[II]. 83[I], 
căldare măre; căldări 30.
că/aldăre măre; că/aldarl mari 4[II]. 
crăstolă; -role 63*.
crăstolă; crăszof 50 [I],
oo, crăstolă 56*. 
cșnderi; cșnderl 40[II]+. 
cgndelă 43*.
căzăn; -zâne 49, 65.
oo, yd/d 50[DT|+. 
bqâic; -dise 42*. 
buzdinăc; -nșse 59.
găliâtă măre, [k] că/aldăre-, -dări 44. 
cigdne, rapid, yu/d, [k] căldare 35. 
căldăre; -dări, cigâne; -gan 19. 
căldare, cotăvă; -tăvi 36*. 
căldărie, oală; oale 53 [II]. 
căldărle, cănderă; cănâerte 57[I1]. 
cgldărușcă; -rușke, cgldâre; -dîâri 81 [II]. 
-n/d; Văii, căldări-, -dări 28.
var, ca/ăldărîe; -dori 29. 
arbăjcă, căldare 67. 
c^ayun, căldâre, țială 92[II]. 
cdn/d dă fiert, cigăne dă fiert 23.
?55[I].61.
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IU. 36. cotăvă [este o] âigâne.
40. [II] în cănderă, la oi.
42. dîn tuc.
43. dd pfec.
50. [11] „îl fierbem în vâlă."
56. „Se fierbe în crăstolă."
63. crăstolă [este o] crăkiță măre.
70. [II] căldăria [a.] de stină.

FUNDUREI
„depot de la cuisson dupetit-lait" 

[2362]

L întrebare indirectă: Cum îi spuneți la ceea ce se lasă 
din zer pe fundul căldării în timp ce fierbe urda?

n. RĂSURI 3[H]. 6.11. 12. 15*. 17. 20.21.22. 
fundureț 18.
zdrumicqtúri 42.
urdă mănuntă 32.
zzrdd de pe fiutdu că/aldari 4[I1].
ty/rdd la fúndu cîăldări 13*.
urda [a.] df la fund 8.
úrdd prisă 43*.
URDĂ 24. 28. 78. 81 [II]*. 84[II].
pravilă mănuntă 45*.
[s] prăvălă afumătă 39.
prăvălă 38[U]*. 76. 77*.
prăvălitiîră d-a spărtă 37*.
prgvgritură 27.
rămășiță dé la Vúrda 29.
Jîrjkiță 30.98.
jurjkiță 70[II].
zirjkiță 82.
jincifâ 83(1, II]*.
gritoșălă 1 [H]. 2[H].
dârgri-'os 33.
șcyărță 19.
scoarță 25. 64.
?, [e] arsQÓre 51 [II].
?, [*] prîsătiiră 46.
reram 73[iq*.
Vurdă, [k] arsuri 14.
d/zărgdfos, [D] răsuri 10.
șupiță grçsâ, fîăr grl-‘os 79.
? 23*. 34-36. 38[I]. 40[II]. 41 [II]. 44. 47[II]-49*. 50[I, 

II). 52[U]. 53[II]*-57[II]*-59. 61. 63*. 65. 67*. 
80[llJ. 91. 92[11], 97*. 99. 100.
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DI. 13. çlar șî Vurdă la fúndu cîăldări.
15. ăla țar îs răsuri.
23. t-ot ca ăjțel dă zără.
37. mdmm/d.
38. [II] prăvălă, ăltă nu să lăsă nimic.
43. afumătă.
45. cdre să lăsă pră fund.
49. s-o prîz^dă cazăn.
53. [II] s-o afumăt.
57|TI] morsála áfii. s-afumă tată căldăria.
63. s-o pris la fund.
67. s-o pris pă fund la căldâre.
73. [II] orj; cdre nu-j afumăt, îl raçl șî-l mis.
77. o rămlăs prăvălă pră fúndu căldlari.
81. [11] dhtúrdQ.
83. [1] ăia-ljincița.
97. s-o prins pă fúndu căldări șî-i afiunătă.

SĂDILĂ,pl.
„ toz/e à égoutter le fromage blanc " 

[2363]

I. întrebare indirectă: Cum fi ziceți la aceea prin care 
strecurați urda?

n. STRECURĂTOARE 50[H]. 54. 58. 59*. 65. 83pl]. 
91.

stră/acură/at^are-, -ddărî 20.
jtrdcurdi^tirie 55[I].
strîciirătUare 55[11]. 64.
strîcurătQăre-, -târî 56.
stricărăt^are 67.
străcărătpărîe 57[H]+.
străcurăt^ărî; -tllare 35.
străcurăt^ări; -tVarië 13. 29.
STRECĂTOARE 36. 49. 73[H]. 77. 78. 80[H].
STRECÀTOARE; -TORI 10. 11. 12. 15. 17. 21. 25.

28.32-34. 39. 50[T|. 70[H].
¿zrôcd/pdre; ~ 51 [II], 
stricătQăre 40[II]*. 41 [II]. 
iZn'i ôz^are 43. 48.
stricătoare; -tOărî 45.

strîcătOarle; -torl 47[H]*.
sb’îcătQăre; strîcărăiorl 53[II].
străcătOărî; -tOarle 18.
s^92[II].
itir; simirl 1 [11]. 23.
lur; sără 14. 
surătQre; -târî 99. 
surărl 52[H]. 
cz4o7?i; cVômuri 27.
cOorniț; -niță 2A.
coc 37. 38|TJ*.
kez^dè urdă; kçsô 3[II].
kesățu [a.J dă Vurdă 79.
sqciii;, -cuie 76.
săcuieț dă hărdă 82.
măsăț; -săță 8. 63.
pécéc 83 [I].
5/zd; sică; 46.
sb'ăcurătVare, [k] străcăt^âre 44.
străcurătOâre, [k] măsăț dă străcurât urdă 97. 
rhdcdri’dz e; -rdr/, [•] străcurătărî 38[II].
străcătOai-e; -torl, kez^âă urdă; kesurl 2[II], 
stră^acătișâre, kez^dă urdă; kîqsă 4[II]+. 
strîcgtçàre, coc 42*.
sw, străcăt^ăre 19.
lej; k^să, strâcurăîQre 98.
sadă, săculeț di străcurât brinza 100.
?55[I]. 61. 8I[II], 84[H].
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DI. 4. [U] urp^ftél dă stră/acătyâre.
38. [I] prin coc.
40. [II] prd urmă î^stricătQăre.
42. coc anime.
47. [II] dîn tifon.
57. [11] cu care strocuri găliișce, tăiițai.
59. ,,[D] sădilă [este] un băț cu care se pune pipărca, 

răsadul.”

ȘIST
„ ce qui rest après le fromage blanc " 

[2364]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la ce rămîne după 
ce s-a scos urda?

H. ZER 3[H]. 4[HJ. 11-15. 18. 22. 23. 25. 28. 29. 30.
32. 33. 35. 36. 40[II]-42. 46-50[II], 53[Il]-55[II]. 56. 
57[H]-59. 63. 65. 67. 76. 78. 80[II]. 82. 83[I]. 84[H].
97.100.

ZER FIERT 17. 19. 34. 45. 51[I1], 52[11]. 64. 77. 79. 
83»

(fdr prăvălit 3 8 [II].
(Z^r prqvgrit 27.
zJ?' prăvăTit 38[I]+. 
z/dăr limpede 10.
ți£r limpede 81 [II].
ț/drg/îw 37*.
dăr străcurât 39.
f/dr măț slab 44.
ț/d/' glio/ 24.
dărvi^rde2\.
dăr vîțrdă 6.
(fdnz [a.] sfitors 8.
dară 73[U].
RĂSURI 1» 2[H]. 20.
sffcă 70[H].
[e] urdă mănuntă, [k] (fdr 43.

jîrjkiță 98.
? 50[l]. 55[I], 61. 91. 92[U]. 99.
— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

HI. 37. al supțire-l lăpădam.
38. [I] zdr prăvălit cu fluturi dă prăvălitără.



218 ACRIȘ
„petit-lait aigri servant de vinaigre ” 

[2365]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la zerul pe care îl 
lăsați să stea cîteva zile și cu care înăcriți ciorba 
(zeama)?

n. ZER ACRU 13-15*. 22. 29. 30. 32. 33. 39-41[iq*.
42. 44. 45. 47(11]. 48. 52[II], 53(11]. 57(11]*. 63*-65.
79.99.100.

făr acrit 55[E\.
făr^năcrit 38(11]*. 49.
(Zar d-acrit 43.
(Zarpentrupors 50(11].
(Zar năcrit, [♦] (Zăr âcru 59.
oo, (Zar 36. 73(11]. 
jintuțălă 98.
?, oo 1[IIM(II]. 6. 8. 10-12.17*-20. 21*. 23-25*. 27. 28*.

34. 35*. 37. 38(1]. 46. 50(1], 51 pi], 54. 55(1]. 56*. 58. 
61.67.70(11], 76.77*. 78. 80[l£]-84[U]. 91.92(11]. 97.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.

IU. 15. rZâ (Zar acru ne carp aferim noi, âla-ț răy.
17. „Ciorba se-năcrește cu oțet.”
21. „Nu se acrește cu (Zar, nici cu borș.”
25. „Cu oțet sau cu sâgăr ‘rest de la fiertul țuicii’ [se 

acrește].”
•28. „Se face fămuică din faină de grîu și de porumb.”
35. să-năcrlgșce mîrjcâria cu fămuică [din] mârârl, 

fanină dă cucuruf, apă.
38. [11] să lâsă-n cegăriță =cănâtu-n care să-ncâgă 

lâpcete.
41. [II] „Nu se pune în ciorbă, s-o acrit cu kîsăfiță, 

tăriță acre."
56. „Se dă la porci.”
57. [II] să folosâșce la mîrjcărl.
63. s-o-năcrit.
77. „Nu folosesc.”

BRÎNZĂ ZBURATĂ
„fromage fait du lait de printemps n 

[2366]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la brînza făcută 
din laptele de primăvară?

EL BRÎNZĂ lpl]. 4[II]. 10-13. 17*. 18. 25. 30. 34- 
38(11]*. 39. 43*. 46. 50(1]. 51(1]. 52(11]. 53[H]*. 62. 
76:78.

BRÎNZĂ DE PRIMĂVARĂ 2[II]. 6. 20. 22-24. 32. 42. 
44*. 73[II]- 77. 80(11], 82. 84(11]. 91.

brinfă proaspătă 8. 33.
brinfă n^ayă 3pi]. 14.
brinfă d-a n-âyă 15.
brinfă buna 21.
brinfă dă lă^seput 45*.
brinfă di la miei 28. 
brinfă meiilor 70[I I ].
brinfă dă -âie dă vâră 58*. 
briză dă '/¿ie 64.
CAȘ 27. 38[I]. 55(11]. 56. 65. 67.79.83(1].
[e] caș dulie 97.
[e] caș duliș 83(11]. 
?,(♦] caș dulce 59. 
cajdă brinf/ză 41 [II].
caș, M ¿u? dă brinfă 47(11]*. 
caș de primăvară, brindă de primăvară 29.
? 19. 40(11], 49. 50(11]. 54. 55(1]. 57(11]. 61. 81 [II]. 

92(11]. 98*. 99. 100*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 

85-90.93-96.

III. 17. „Cealaltă e brindă âț Mmnâ, mai grasă.” 
38. [II] cî~i lâpciîi mai slab, jfirba crudă.

43. brindă, nu șciy. al cum.
44. brindă dă toamnă, d-a m^ale, [că] ¡i'lâpcili măi 

grVos.
45. „E moale, gustoasă, ca ăia dă toamnă."
47. [TI] tot caș.
53. [II] tod ^brinfă.
58. brindă dă toamnă, dă la sîntămărfie.
98. n-o foz^dăVosăbirg.
100. „N-am deosebit.”

TELEMEA
„fromage blanc salé et conservé ”

[2367]

I. întrebare indirectă: Ce faceți din caș atunci cînd îl 
tăiați felii, îl sărați și-l puneți la putină (bărbînță)?

H. brindă 3[H]. 6. 8. 10.11. 14. 18-25. 28-30. 32-34. 
38(1, II]*. 70(11]. 76*. 91*.

brinfq 12. 15. 
brinz/fă lpl]. 2(11].
briză 35. 55(1]. 61*. 67*. 83p].
brinză 4[II].
brinză, [k] brindă 17.
brindă sărată 36*. 37*. 48*. 49*. 79*.
brindă sqrătă 27.
brinfq sgrâtg 52[II].
briză sărâtă 46*.
brindă sărâtă crișcă 40(11]. 
brînză sărâtă fitfi 83(11]*.
brindă crișcă 42.
briză crișcă 65.
brindă tăfimiâ 78.
brtză tilimiâ 57(11]*.
brindă târlă 13.

.telemea 53pi]*. 77*.
telemfâ 99.
telemiâ 64*.
oo, telemiâ 50(11]. 
taZem/d 47[U]*. 100.
oo, tilimçâ 84 [II].
temefâpâ 54*.
caș sărat 41 [II]*.
cay Pus î^sâre 63*.
ca/făTii 56*.
brindă, telemiâ 44*. 
èrin(Za sărâtă, telemiâ 51 [II]*. 
brindă sărâtă, [a] telemiâ 45*.
brins dă sărâtă, [o] telemiâ 39.
briză sărâtă, telemiâ 59*. 
brindă dărăburl, ~ crișcă 58*. 
telemea, brindă sărâtă 97. 
teremțâ, brindă sărată 55[II]*.
crișke [pl.] sărătîiră, [k] brlz/fă sărâtă, [R] telemçàyâ 

43*.
?, co 5OP]+. 73(11]. 80(11]*. 8ipi]. 82.92[H], 98.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

IU 36.48. 79. „Telemea nu se face.”
36. la colectiv, telemiâ.
38. [II] crișcă dă brindă', [o] telemçà-i âltă formă, nu 

să fâsă.
41. pi] să sără.
43. crișke,Jăfii, [puse] pră țârnă.
44. nârna âța câre-i făcută telemiâ Vo tai Ho 

zdrumis', telemiâ zdriimicâtă', la telemiâ [este] o 
masă dă-ncegât.

45. „Telemeaua se bagă în saramură; [cea] proaspătă nu 
vine sărată.”

46. o tăiăm ș-o punem la sărat; [din] ca^ [se face] briză 
zdrobită.

47. [ÏÏ] tălemiâ șî caș tăiâl crișkîă; tălemiâya să fâsă 
almintrîlga.

49.falii.

50. [H] brtză zdrumicâtă [facem].
51. [H] brindă sărâtă, crișcă ‘felie’; telemgâ, ca [și] 

câșu, [dar e] pătrâtă.
53. [H] telemgâya cu sârlă să băgă înpucină, în vas, cu 

apă cu sârlă [cît] să. țină Hoyu; să țâță crișke, [k]

54. om tățât-o crișke ș-am pus-o în sobâne, în vas, șofei 
mare, în pucină.

55. [H] „brindă fălii; trebuie pusă în apă să iasă sarea.”
56. falii îipjvas, la sărat.
57. [II] din străgiâță [se face].
58. lie pună [3] în murătură dă sare [și] să-ntăresc. nu- 

i telemiâ.
59. să taie crișc, falii, câțke. [♦] „caș sărăt; pentru 

telemea trebuie cag mult și se face pe crintă.”
61. noț n-am facu^telemfâ.
63. dărâb dă caș pus t^sâre i^subăr [sau] ujagă dă 

zqse litre.
64. fn uțăgă [se ține].
67, âlțî [zic/fac] tălemiâ.
76. telemeâya-i măsinătă; la noi nùmà^un^Jiçl dă 

brindă să fâsă.
77. i-o țîrică dă dgscFinire.
80. [II] sâram brindă.
83[H]. 91. [D] telemea oo, #.

BRÎNZĂ IUTE
„fromage piquant "

[2368]

I. întrebare indirectă: Cum ziceți că e brînza care stă 
mai mult timp în putină (vas, șofei etc. ) și care, cînd 
o mănînci, pișcă la limbă?

B. brindă iucă 3[II]. 6. 10*. 11*. 23. 24*. 25*. 32. 33.
42. 43*. 44*. 45*. 48*. 49*. 51QI]. 76*. 78. 79. 82.
99.

brindă iucă 52(11].
brindă măi i^că 77+.
brindă iitce 22.
brinfă pice 15*. 17*. 20*. 63.
brindă iuci73[S\.
bnnz/dă iucă 1[U]*. 36.98.
brinză iucă 4(11]*. 83(11].
briză iucă 35.46*. 54*. 59. 67. 83(1]*.
brindă sărâtă 14. 53(11]*.
brinf/ză sărâtă 38(1].
brinz/fă sărâtă 2[iq.
brinfă acră 47(11]. 50(11].
brindă bătrină 19.29.
brindă â-a bănină 21 *.
brinză măi Pc] vçkë 100.
oo, brinfă stricată 27*.
brinfă stricatf 1^.
brinfă rîă 13.
briză acră 39.
brinfă cam acrișoâră 38(11]*.
brinfă acrită o țqră 91.
brinfă zgHoritç/a 28.
brinfă zdrobită 55(11].
briză zdrobită 64.65.
brinfăfrămîntătă 37.
brinfă stqrsă 84(11].
brinfă târle 8.
brinfă 58*. 97*.
ca/ acru 56.
briză iûéë, briză usturQâië 57[II],
brinfă acră, [k] brinfă zdrumicâtă jpcé 40(11]*.
?, oo 18. 30. 34. 41 pq. 50(1]. 55(1]. 61. 70(11]. 80(11]. 

81 [H]*. 92(11].
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74.75] 

85-90.93-96.



219III. 1. [IT| i[ [iice. ii prța vike.
4. [11] H b&atrină.
10. s-o iuțit, nu-i măi buna.
11. stricâtă.
15. țar H cam acră.
17. mima dâcă-ț bătrină.
20. câre finț bnnqla bă/atnnă mult, ăia să tuțașce.
21. „s-o iuțit; nu se face.”
24. „s-^o iuțit; nu se mănîncă.”
25. rtsedă
27. să-niuțqșce.
38. [II] prinde la limbă.
40. [II] z'z vec/m acrăpinâ-ț caș.
43. zdrobită.
44. brintfă dulie [proaspătă], brinjă ^uscată.
45.97. s-o iuțit.
46. stricâtă.
48. s-o iuțăt dîg^câvza soborului.
49. s-o iuțit, pițigă dă limbă.
53. [II] plică dă limbă, îi o pră, pițtn dat in ăcru.
54. ăsta nu-i bună.
58. s-o iuțid^bniuja.
76. nu-i bună.
77. iqstă măi iăce, da noi n-am fa/ăcut ăsta.
81. [II] s-o iuțit brinija.
83. [II] „Se face iute din cauză că nu-i sărată destul.”

LAPTE, pl.
„ lait don ne par une seule trăite 

de l ’ensemble du troupeau ”
[2369]

L întrebare indirectă: Cum iz ziceți la tot ce ai muls la o 
mulsoare?

H. lâpce; lapț 34. 35. 38[T]. 43. 44. 50[H]. 51[H]. 
5301]. 54.59. 65.

lăpce; lapț 46.
lăpce; lapț 64.
lâpci; lapț 63.
lăpce l[II]-4[II]. 6. 10. 11. 13. 14. 23. 24. 27. 32. 37*.

39. 55[I, U], 67. 70[ll]*. 73[LL]*. 76+. 79. 80[H]*. 
81[I1]*. 83[1]. 84[11]*. 92[U]. 98-100.

lăpce 19.21.22.30.50[l], 77.
lăpce 12. 15.17. 18. 20.
lăpci 28.
[o] lăpce; lapț, [k] lăpcurî [pl.] 48.
lâpceFe [a.] 29.
lăpce muls 33.
lâpcifi [a.] dă lado mulsoare 82.
mulsoare; -sori 61.
mulsQre; -sări 91.
mulsoare dă lăpce; mulsârl 40[II], 41 [II]. 
muls-are dă lăpce; mulsorî 58.
mulsQri di lăpce; midsl-lori 83 [ 11]. 
mulz^dă lăpce; mulsuri 57[11]+.
um^prînp 97*.
lăpce; lapț, mulsoare; -sori 52[II].
lăpce, mulsoare; -sori 49.
lăpce, Vo mulsoare 25.
lăpce, mulsârl [pl.] 42.
lăpce, măsuri [pl.] dă lăpce 78.
lâpcili [a.]; lapț, rindurl [pl.] rfă lăpce 36. 
lapte muls; [a] lapț, mulsârl [pl.] 56*. 
mulsoare; -sori, lăpce; lapț 3 8[II]. 
mulsoarie, lăpce; lapț 47[IT].
mulsoare, lăpce; lapț 45*.
mulsoarie, lăpce 8.
— 5.7. 9. 16. 26.31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 

85-90.93-96.

HL 37. măsuri [de lapte].
45. [*] bliosoritu lăpcelui ‘sunetul pe care-1 fiice laptele 

cînd îl mesteci cu mina sau cu lingura’.

56. lapte muls, să-l întéz.
51. [11] on mulz^dă lăpce.
70[ff]. 73[II]. 76. 80[IT]. 81 [TI]. 84[II]. im lăpce.
91. „um^prînj este o mulsoare de la prînz; la unul care 

a avut jumătate de măsură [de lapte], îi dădea o șină, 
o mulsoare de seara.”

MIȚE
„ laine tondue des agneaux "

[2372]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la lina tunsă de pe
miei?

n. miță 1[I1]-4[U]. 6. 8. 10-13. 18. 21-25. 30. 33*. 
38[II]+. 44. 45. 51 [II]. 70[II]. 73(71]. 80[ïï], 92[II]. 
9.8.99.

miță M 79. 82. 84[11].
mițq 15.28.
miță dă meț 41 [II].
m#83[I, II]. 91.
mițuri 19.
biță 29.43*.
c^odin 14.
lină dă miei 39.
Zz'nă ăă m/eZ 56.
Zzztă ¿<7 pră miei 42.
lină diîpă mieț 65.
lină/a mă/amintă de pră miei 20.
lină dăpă n^acin 64.
[o] miț, miță 77*.
lină dă pră miei, [o] miță, miț 32.
? 17*. 27*. 34. 35*-37. 38[I]*. 40[H]*. 46*. 47[II]*- 

50[I, II]*. 52[II], 53[II]*. 54*. 55[I, II]*. 57[II]. 58*.
59. 61. 63. 67. 78". 81[II|. 97.100*.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

III. 17.46.55[U], 58. 78. „Nu sc tund mieii.”
27. „Nu se tund mieii pînă nu trec de un an.”
33. miță dăpă la ndacitîe; noi nu tuzèm mțep.
35.50[T|. 55[I]. lină.
38. [II] la n'Joi nu să tuijg mieii. [II] Zină mănuntă ca 

mițăle; nu să ține.
40. [II] nu să tuijg mțâți.
43. rar tăiem.
47. [II] nu să tuijg.
53. [II] tot lină, nu să baș nimér ca să să tăjgă acuma, 

că-s Urzii mieii.
54. lină slabă.
II. la cojocari, dâcă-ml fâsê uip^folari, să tuzë dă ¿os, 

că itna-iprq lîujgă, [la] ăla-i spunem miță.
100. miță zicpoenâri.

PĂR
„la laine de première qualité, après cordage”

[2373]

I. întrebare indirectă: După ce o piepteni (o dărăcești), 
cum îi ziceți la lina cea mai bună?

n. PĂR 2[H]. 4[H]. 6. 8. 10-15. 17-24*. 25. 27.28. 30. 
32-34*-36. 38[JL, II]. 39. 41 [II]*. 44-47[II], 58*. 
70[Il]. 73[ff]. 76. 77*-84[UJ. 91.92[U]. 98-100.

păr din lină 1[11].
linăpărpăsă 3[II],
lină făcută 56. 67.
lină făcută dă mașină 55 [II]*.
ling țgciîtg la mqșinq 54.
Zznăfăcută la mășin 64*.
lină trîndâtă 49*.
lină drindâtă 50[II].
/z'zw piepcănătă 42.

lina-ntiia 51 [II].
lină frumoasă 59.
[e] lină țâre bună 65.
lină 50[T|.
/wzd pdr^iMiz, plăr 97.
/zziă măsinătă, [k]făcută, [a] păr 48.
lină piepcenătă, [a] păr 37.
lină piepcenătă la mașină, pîăr 53[H].
lină făină, frumoasa, [a] păr 40[l I], 
fuior, [D] păr 29.
? 43. 52[II]. 55[I], 57[U]*. 61. 63.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

DI. 24. pîăr, [apoi] mie^îiică, [la urmă] cânură.
34. ,păr e lîna cea mai fină, mț^ză e lîna fină [folosită] 

Za svetere, ciorapi, mănuși.”
41. [II] păr, [din care se fac] ponevî.
49. trindă = mașină.
55. [II] „La mașină o mestecă, se scurge prâlhi, o face 

frumos.”
57. [II] câre n-ăre gușă.
59. D] păr #.
58. părpintru șubl; la fâbrică [se duce lîna],
64. scârmânaiâ. D] păr #.
77. Ifo tras plaru din lină, ca să toarcă urfâla pintru 

șubî.

CANURĂ
„bourre de laine, restes de laine"

[2374]

l. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la lîna mai rea care 
rătnîne de la darac?

H. cdnurâ 2[II]-4[II]. 6. 8. 10-11. 13. 17. 19-25.27.29.
30. 32. 34*-36. 38[I]-41[II]*. 44. 48. 52[H]. 70[H]. 
73[1I]*. 76. 77*-80[ll]. 82-84[lI], 91. 92[U]. 97*-99.

[o] cânură 53[U]. 
cănurg 12. 15. 
cânorâ 42.
cqodis [pl.] 18.
șcim 100.
lină rîq 55[H].
lină ră 55[I].
lină ra 56. 64.
Zmâ nâbzbtâ 43*.
ZzH-a^jyJjzaSltlI].
Zznâ scărmănâtă 33.
lină picâtă sub mașină 57[H]*.
lină rămasă dă sub mașină 67.
[e] lină d-a mqruntă 63. 
băcâlă, [a] cânură 45*. 
mlțză, cânură 28. 
mițg, cănurq 81 [II]. 
pyâdșfț [pla.], [D] cânură 1 [II]*. 
urmări, [k] următurl 59. 
gușă, lină maț rq, [<J] cânură 46*. 
Znză plodită, cânură 14*.
Zz/ză rămână, câ/iz/ză 38[II],
lină urdinârq, lină ra 54.
? 37.47[IT|. 49*. 50[I, H]~. 58. 61. 65*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

m. 1. [D] ^cănura e mai bună ca pyââele.”
14. „lîna plodită e de cea mai proastă calitate.”
34. să fâse numa băcâlă la țăsut [din ea].
41. [H] „Se face din ea băââlă, ștrimfî.”
^3. fise [din ea] ștrimfl, năticâs."
45. „băcâlă, că nu se poate folosi Ia urjâlă; cânură, 

dacă n-a fost aleasă.”
46. „cânură [e cea] de pus în furcă: gu^a se aruncă; 

Z/na tăbăsită [e cea] dată la dărâc.”
49. 50[T|. Zznă.
57. [II] la pierțamoș [= Periam] [este] mașină.



220 65. dâ lapiçpcën [rămine].
73. [II] să canină cănură.
77. rămine după s-aj sustrlăs plaru.
97. cănură dă-ndrugăt.

usuc
„ (laine en) suint ”

[2375]

L întrebare indirectă: Cum ii ziceți la aceea care iese 
pe apă din lina oilor cînd o spălați?

II. usuc 2[I1], 3[ll], 8. 10-13. 15. 17. 20-22. 24. 25. 28. 
30. 32. 34. 38[I, II]. 40[U]-43. 46. 47pl]. 5O[I1]. 
5l[iq. 53[TI]. 55[I, II]. 56. 59. 61. 63. 73[II]. 77. 78. 
80[U]. 81 [11]. 84[II]. 92[I1], 97. 98.

Vusüc 36. 37. 39.45.48*. 58. 67. 76. 99.
ursuc49. 82. 83[I, II], 91. 100.
Vursûcl9.
suc 6. 33. 651
usucu [a.] după lină 64.
Vüsûcu Vôjilor 44*.
gunoi 14.
pai 27.
murdărite din lină 29.
usuc, [k] suc 4[II], 
Vusuc, [k] Vosic 70[ll].
usic, [k] usîic 1 [II].
suc, [k] usuc 19.
suc, [o] usûc 35.
morsălq, [k] suc 52 [11].
morsălă, usuc 57 [11]. 
murdăriië, suc 23.
? 18. 50[q. 54.
— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74. 75. 

85-90.93-96.

DI. 44. Vm_flgl dă gălbinăță.
48. Mustzctyisă [lîna].

BOȚIȘI, sg.
„ tiques, poux de mouton, insectes vivant 

dans la laine des agneaux ”
[2376]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la gingăniile acelea 
mici care să fac in lîna. mieilor și care îi mănîncă?

DL grapiț^grăpițâ 10. 34*. 35*. 43. 44. 46. 47[H]. 
53[II]*. 55[I, iq. 57[II]. 63*. 81 [II]. 84[I1], 97.

g'Vpzf; grăpiță 99.
grqpiț; gropiță 52[I1], 
grîâpiț; grăpiță 76. 82. 98. 
grapiț 49. 54*. 92[II].
gropiță', ~ 61.67.
gropiță [sg.]; grâpiț, grâpiț 50[TI].
gropiță 64*. 65. 
grîgpîë; grapă 14. 
cirsçbîë; -sobă 29.
saHUăfte; -sgăbă 3[11]. 
cirFçbîë; -labă 13.
ariei; - sel 17.20.
cîrsgj; - sgl 22.
căpuș; -pușă 8. 18. 32. 41 [II], 73[iq*. 
căpîiși; -ptîșe 56.
căpîișă; ~ 33.
cqpușă; ~ 42. 80[ 11 ].
[e] căpușă 37*. 58.
căpiță [sg.] 30*.
pădîikl; -dăkg 15. 
pădiiki; -dûkîë 11.
pădîMl%.
pădukî dă mjëÿ, pàdûkîë 23. 
pădiiki dă Voi; pădiiki 28.
mpăfii; mqôFiië [?] 91.
mW[?]24*.

grâpiț; gropiță, căpuș; -pușă 19.
grâpiț; grăpiță șî căpușă 39.
grâpiț; grăpiță, căpîișă [sg.] 45*. 
grâpiț șî căpușă 40[iq*.
grlâpiț, cqpușă 77*. 
grâpie; grapă, [*] cîrsei 1 [II]'*. 
grîgpîe; grapă, cîrsei; -sel 12*.
cîrseț; -sel, grâpie; grapă 25.
căpuș; -pușă, grâpiț 36.
căpuș; -pușă, grăpițyon; -țgâne 70[II]*.
căpuș, grâpiț 48.
căpiță; ~, grâpiț; grăpiță 38[I, H]*. 
căpușă; grgpiț; grăpiță 6*.
căpușa; grlâpiț; grăpiță 100. 
căpușă șî grâpiț; grăpiță 59.
căpupă [sg.], grqpîe; grâpă 21*. 
pgdîdd, grlâpiț 79.
pqdîikl șî cqpușă 27.
foigz, grâpiț 83[f]. 
fVqjez, grapiț 83[IIJ*.
grindei, M cîrsei; - sel 2[II],
?4[iq.50p].51pI],
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

UI. 1. [O] „cîrseji îs negri și mai mici.”
6. „căpușă, mari, grgpiț, mici și se înfig în piele.”
12., grîgpîe, negre, se lipesc.”
21. „căpușă, mai mare, [cu dosul] vinăt, să-ipflintă în 

came; grapa e mai mică, și ea să imflintă, îi 
procrigșce câpu dacă o trai”

24. „Mănîncă lîna.”
30. „Un fel de păduche al oilor, își bagă capul [în 

piele], se umflă.”
34., JVlieii au și păduchi.”
35. să îinflă, trag sfze.
37. viermi, cita dăcă-i crăpă tă pigFa.
38[iq. 40[iq. „căpușa se umflă.”
45. grâpiț [sînt cele care] imblă.
53. [11] dă cînd să spălă VoiiH, nu maț jgstă grâpiț; 

cărca îj bună.
54. mop, mpăie [mănîncă] lina.
63. ov șî pqdîikî.
64., Ati și câpu^Â, pădîikî, rine.”
70. pq ,grăpițyân, mai mari decît căpușele.”
73. [II] „Nu este altceva.”
77. grlâpiț, măț micuță, cqpușă, maț mari.
83. pq „Sînt două feluri.”

(Oaie) PÎRVĂ, pl.
„ (brebis) qui apeu de laine”

[2377]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la oaia care are lină 
puțină?

II. drcăvă; tircăve 4[iq. 34.
tîrcăvă; tircăve 17.
nrcovÂ; tircăvîe 10*.
tircqvg 52[U]*.
tircăvă 38[II].
țircqvă; țircăv^ 15.
țîrcăvă; -căve 73[iq. 
pănușită; -șic? 19.28. 
pănușitq; -șice 12. 
pănușită; -șice 24.
supiHtă 40 [11]*.
supeîită 76.

supeîită; Voț ¿upelice 39. 
sufiilcâtă la lină 35. 
mâi sufulcătă la lină 82. 
pirvoră; pirvorîe 57[iq. 
țigării; -gări 8.

țigăre 67*.
[s] turcănă 46.
5tógo;d 41 [li], 
cu lină puțină 1 [iq. 6*. 18*. 32.
slăbă dă lină 30*. 79. 80[lI], 97.
slăbă da lină; slàbîë dă lină 14.23.
slăbă di lină 83 [I, II].
slăbă-n lină 64.
[e] slăbă 37.
Vățe slăbă; Voț slàbîë 27.
[e] sârâcâ dâ lină 36.98. 
să 'arăcă de lină 20. 
rără la lină 55(1, H]. 63. 65.
'-'aze ra; Voi rigle 59.
r451[iq.
[e] ra 50[iq.
[e] năbîină 43.
tircăvă; tircăve, sărăcă de lină 21+. 
tircVovă; tircVove, [*]tircîvâ; tircive 22.
[e] supefitg, slăbă dă lină 81 [11].
[e] stogoșă, sufulcácé [pl.] 44*. 
cu lină puțină, pilțăgă; pîëTîçz 33. 
slăbă dă lină, rără 45*.
rârâ ââ /mâ, țîgără 42.
rdrâ Za lină, țigățe 56.
ra dă lină, tîlcăvă; dlcăvîe, supifită 38[I], 
bitilă; -ficé,pănușită; -șfix 13.
goliănă; -Fëiië. țurcănă de lină; pircâiië 25.
?, # 2pq*. 3pq. 11. 29*. 47[II]*-50P]. 53[iq. 54. 58*. 

61.70pq. 77*. 78. 84pq. 91.92pq. 99.100.
- 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

HI. 2. [II] n-ăre lină cum trăbă.
6. mima cîta ră dă lină.
10. cam țîrcăvă.
18. rărită [este cea] căre-ș pierde lina.
21. sârâcâ de lină [se zice] z Za muțerf.
29. Majé căre ș-o pierdut lîna.
30. zj slabă dă tgăce.
40. pq 58. o pierdui lina.
44. nu-s imbràcàcë, n-ay lină la f-ăfe.
45. tircăvă [se zice] în âlcësàcë.
47. pq ?,pițînă.
52. [iq áre linq pîținq șî rq.
67. rarâ [la lînă].
77. la cărg s-o măi dus lina, spîmgm: s-o supeftt.

(Oaie) CÎRCIORĂ, pl.
„ (brebis) à laine crépue n

[2378]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la oaia cu lînă 
creață?

11. crgăță; Voț crgță 83pq. 
V¿ié cijâță; Voț crigță 25.
Vaië crțâță 32.78.
crțâță; crîșță 28.
crțâ/â; crigță 91.
crțăța [a.]; crlgță 14.
crjăță 44.76.
[e] crjgâ/â 80[iq.
[e] crjăță la lină 45. 
líáje cu lină crgăță 2[II]. 
Ítójje cu lină crjăță 19. 
itíjf cm lina [a.] crgâ/â 15. 

cu lina [a.] criăță 29.
cu lînă crjăță 50[q.
cu lină crjățâ 11.
cu linq crjțițq 12.
cu lină crgăță 70[iq.
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cu lina [a.] crçàfà 34.
bircă; birs 4(11]. 11.27. 33.
[e] bircă 37.
[e] bircănă 48.
x, furcănă; -vigne 73[TTJ.
furcănă 30.42.
furcàng 54.
[e J furcànà 36*.
furcàrië [pl.] 83(1].
surcână; -cànç 17.
bîrțănă; -fànë 59.
birfànà 5O[I1J. 53[II].
birsànà; -sgnë 51 [11]. 
sHtëgojô; ~ 23.
stăgoșă 47(11], 99. 
figàrië; -garl 13.
fîgàre 55(1].
[E]pgdê8l[IIJ.
[e] figàîë 82. 
bifçàsâ; ~ 3[II]. 
bifată; -face 8. 
măjărâtă la lină 38[ll].

podită 97.
x, caracûl56*. 
merin^Asă; ~ 64. 
çàfe cu lină crjață, [k] crâță, crçàfà 21.
cu lina [a.] criàfâ, caracûlà 6.
cu lină-ycrefiiă, [k] bircă; birs 20. 
bircă. [k] (igàië; -gai 24.
[e] bircă, màijàràtâ la lină 39. 
bircănă; -cànë, bircă; birs 3S[1]. 
furcănă, [e] mérinos 5 5 [II].
[e] furcànà, [k] caracûl 65. 
figàriê și furcànà 18*.
?. #, x l[Ilf. 10*. 22. 35. 40[II]*. 41 [11]*. 43. 46*. 49*. 

52(11]. 57(11]. 58. 61*. 63*. 67*. 79. 84[II]. 92[II],
98.100.

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

HI. I. [Il] àrîë lină bună.
10. nu le prça numim aș à.
18. lié mă[ spûrtë și sflăgoșă.
36. [D] „arsură e oaia cu coame susicè."
40. [Il] [a] „cîrsură, cu coamele sucite.”
41. [II] [D] „cîrsură, cu coamele îycorlăsiae; boiniră, 

cu coamele în sus; căprină, cu coamele după 
urechi.”

46. dûpà CQarnè [se numește].
49. a Iu sibifțnf [se numesc].
56. ăia-i caracûl.
61. mima oi fîgăie [avem].
63. cu lină dă străgăn nu festă.
67. nu-i dă străgăn [cu lîna creață].

(OAŒ) VIȚOASĂ, pl.
„ (brebis) à longue laine ” 

[2379]

L întrebare indirectă: Cum ii ziceți la oaia cu lină lungă 
și care-i atîmă aproape pină jos?

IL furcànà; -cànë 13*. 24. 27*. 33. 34. 38[L U]. 59. 64. 
furcànà; -câne 56.
furcànà 6*. 47[II]. 50[I]. 51 [II]. 55(1, II]. 63. 65. 99. 
furcănq 54.
furcănă [pl.] 36. 57(11]. 61. 79.
[e] furcă 48.
turcànë [pl.] 73(11]*.
turcănă bifară 80[II]*.
surcână 17*.
stăgoșă; ~ 30. 70[II], 83(1].
[e] stdgo^ă 58.
sdtëgojâ; ~ 25.

sibifénfá [pl.] 44. 52[IT|.
sibiănă 81 [II]. 
linoâsă; ~ 10. 
linVăsă; ~ 15.
li nașă; ~ 22.
lînQsă; ~ 82. 83(11], 
bifoâsă 3 [II]*. 
bifyăsă; ~ 19.
Há/é bif^ăsă; ~ 11. 
lăfVasă 78*.
figâii; -gai 4(11]. 
figănă; -gâiî 20. 
bîrțănă 39.43.
CU LÎNĂ LUNGĂ 12. 14*. 32.42. 97.
cu lină măre 2[1I].
cu lină mărie 23. 
intobălătă la lină 35. 
furcănă, bifqsă 100.
[a] furcănă, [o] bifQăsă 46. 
bifgásá; cu lină Iwjgiă 77. 
bifUasă; ~, păr^ăsă; ~ 91. 
birfănă, furcănă 53[U]*.
cu lina [a.] luijgă, furcănă 41 [II].
[e] cu lina [a.] lur/gă, furcănă 45*.
[e] tyfye cu lină hirjgă, bif'-ăsâ 29*.
[e] Vafe cu lină luijgă, furcănă 37. 
îmbrăcată, furcănă; -călii 28.
pái’é rumîiiăscă, [o] [R ] furcănă 40(11], 
țufură; fúfure, [o] biftăsă 67.
?, x 1[U]*. 8. 18*. 21*. 49. 50[II]. 76*. 84(11]. 92[II].

98.
— 5. 7. 9.J6. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

III. 1. [II] mima pe pustă [sînt].
3. [II] iar bifpăsă.
6. cu lină luijgă, pină-m ^pămint îi lina.
13. nl-loi n-ăviem d-ăla.
14. bună dă lină.
17. tot surcână.
18. la noi nu festă mif^asâ.
21. „Numai ardelenii au asemenea oi.”
27. „Cu lînă lungă, dar rară.”
29. să ăi bă un înțăfes măi biné.
45. furcănă curăț.
53. [II] tod^birfănă, furcănă, la cărce.
73. [11] a nQșce-s turcănă.
76. cu lînă măi ¿eyâsă.
78. cu bifurtfé luz.
80. [II] că-i bif lutjg.

(Oaie) ȚÎRCAVĂ, pl.
„ (brebis) ă laine courte ” 

[2380]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la oaia care are 
lîna scurtă?

H. bircă; birs 2[II], 27. 35. 41 [II]. 45*. 
bircă 38(11]. 42.
[e] bircă 36. 67.

81(11].
bircq/g; birs 28.
Wrs [pl.] 52(11].
bircăfă; -ciîț 3[II]. 
tircăvă; tircăve 17. 83[IIJ. 
tirclăvîă dă lină; tircîăve 77.
tirc^ovă, tirervă 22.
tilcăvă 38[I]*.
prcăvâ; țircăve 19.
țîrcqvă; fircgve 15. 
fîgăie; -găi 24. 34. 59.
fîgăie 54.
[e] fîgâfe i [II].

[igáfe 56.
furcănă; -câne 4[1I]*.
/izrcóná; -cîqnè 73(11].
[e] furcănă 49. 
furcânë [pl.] 83(1].
fîgără 53 [U].
[e] țîgâre58. 
fîgàrlë 55(11], 
fîgari [pl.] 57(11]. 
st^ógo^á; — 8. 13*.
stăgoșă 43. 
st^ăgoșă la lină 78.
merinoâsă [pl.] 50(11], 
merinçsà [pl.] 99.
merfnus 55(1],
cutúrá 14.
cu lină scurtă 12. 29*. 32.
cu lîna [a.] sciirtă 6. 63.
cu lină mică 23.
-áfe cu lină mică 11.
[e] -ázé cu lină mă/aj mică 20. 
bircă; birs, [R] fîgàië 40[ll).
[e] bircă, merinos 48.
bircă, [V] /igăz [pl.], [R] merinoâsă [pl.] 39*. 
bircănă, fîgànë 76.
tircăvă, bircă 21 *.
¡ígóié, bircă 51 [II]. 
fîgdie, [V] sMgoșă; ~ 80(11]. 
fîgâia [a.], spătjca [a.] 100.
[a] furcănă, stăgoșă 46*. 
fîgăre, bircă 50(1], 
fîgiărl, mérinos, stăgoș, birs 97*. 
merinçàsà, [k] [e] spăijcă 64*.
[e] mérinos, bircă 65.
stăgoșă [pl.], Zurs [pl.] 44*.
șpăijcă, bircă 47[I1]. 
g-oliănă, furcănă cîê lină 25.
?, #, x 10. 18. 30. 33. 37. 61. 70[II]. 79. 82. 84(11], 91. 

92[U]. 98*.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90. 93-96.

III. 4. [II] ășca-spe^aiispe la noi.
13. nl~loi d-áfa avlem.
21. „birçà, cu lîna scurtă și moale.”
29. ră/îicâ âe lină.
38. [I] „Cu lînă puțină.”
39. „Au fost înainte fîgăi cu lînă scurtă.”
44. „dàprindë'. stăgoșă, birs (gări), merinos, spățjgă 

(bîçle)."
45. fîgàfë [se zice] după gramatică.
46. .¿stăgoșă arc lîna mai scurtă.”
64. [D] ,jurcăna-i cu lîna lungă.”
97. czeéfórme măi igstá; n-^orfoz^náfincé vrçme.
98. ¿stogoșa c cu lînă lungă și bitçsà, bună lină?'

(OAŒ) BÎRSANĂ, pl.
„ (brebis) à laine longue et rêche ” 

[2381]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la oaia care are 
lîna lungă și cam aspră?

n. furcănă; -cd?ie2[ll]. 6. 34. 91.
furcănă; -căni 28.
furcănă 30. 36*. 47[IT|. 47[II], 51 [II]*. 53[II]*. 54*. 

55[IIJ.
părlfâsă; ~ 12. 15. 55[I].
părasă; ~ 17-.
pôrVa'çwâ; ~ 38(1]. 
pqroâsă 52(11].
¿tóg<V<z; ~ 64.
[e] stógo^á 45. 65.
stogoșănă 50(1],



222 hirțână: -țâiie 41 [II].
[s] bîrțână 49.
[s] mțrfnHisd 27.
[s] merinos 59. 
sibiână 81 [II].

[pl.] ardelene 7O[I1], 
corsituri [pl.] 83(1]. 
ceiâsâ 38(11]*.
ceydsă 77*.
aspră la lină: âsprîe 13.
aspră la lină 8. 20. 44. 
aspră dă lucru 14.
z-'d/e cu lină âspră 11.
cu lină aspră 79. 97.
cu lina [a.] dspră 18.19. 21. 32.
ydje cu lina [a.] căpriîe 10*.
[s] cu lină dasă 3 [II] -
^âțe bună de lină I [II j.
țurcânâ, -câne, -cah, turcah [pl.] 76.
stogoșă, [a] bîrțână 42.
oo, stogoșe, [o] bîrțână 56. 
juțână: -iqhejâje'jui 35. 
viroșă, [a] bîrțână 57(11]*.
aspră la linâ,frîmbWisă, bițUâsă 25.
cu lină ma[ âspră, [o] bărsână 67.
cu lină bifldsă și âspră, părl~ldsă\ ~ 29.
cu lină luijgă, păroasă 58.
cu lină luijgă șîpărqsă 83 [II].
?, oo, # 4[II]. 22-24. 33. 37. 39. 40[II]. 43. 46. 48. 

50[II], 61. 63*. 73[II], 78. 80[II]. 82. 84[II], 92[ll],
98.. 99.100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90.93-96.

III. 10. „Pentru că seamănă lîna cu părul caprei.”
36. cu pieri săi.
38. [II] cam ceiâsâ ‘aspră’ [la lînă].
51. [II] to^țurcână, ca câpra.
5 3 [11]. 54. tot țurcână.
57. [11] „viroșă sînt oi mari, cu lînă aspră ca fusu."
63. [D] bîrțână, nu [zicem].
67. „Oi albe și tyzta>ă."
77. z'j lina cam ceyâsă pră ia.

(Oaie) STOGOȘĂ, pl.
„ (brebis) â laine courte et molie ”

[2382]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la oaia cu lîna 
moale și nu prea lungă?

H. stogoșă: ~ 38[I]. 43*. 51 [II]. 97.
stogoșă 39. 40[IT|. 45*. 53[II]*. 55[I]. 83[H].
[a] stogoșă 46*. 67*. 
stogoșă: ~ 8.
[a] stl-ldgoșă 100.
Wrcd; hzrs 1[H). 2[II]+. 76. 
bircă 14.21*. 47(11]. 70[H].
bircq 81 [II].
bircq: birs 15.34.
birkq/q: birs 28.
hzrs [pl] 36.
bircână: -câne 35*.
țigâțe: -gaț 10. 64.
fîgâțe: -gîaț9l. 
țîgâle 50[II]_ 
figal [pl ] 63.
merinos 30. 55[ 11].
merinqâsă 3 8[11].
[e] merinos 59*.
[e] spâțjcă 65*. 99.
țîgârie 18;
[e ] caraculă 27.
oi [pl.] sîrbeșc 6.

cu lină mVăfe 11.
cu lină m^ale 29.

cu ling m^âTe 12.
cu lînă mlhi/e 79.
[e] cu lină mole 83(11]. 
cu lină m^afe bătută 13.
cu lină ml-lafe, scurtă 32.
stogoșă, tigaie 19.
stogoșă, șpâijgă: spăz, mirinqâsă [pl.] 57(11]. 
bîircă, c^ositură 78.
[e] bircână, țîgasili [pla.] 48.
[®] figdie, stogoșă 49*.
țîgâ[e, merinQâsă, șpâijcă 44*.
țîgâțe, merinos, șpârjgă 56*.
znerznpdsd, șpâtjcq 54.
cu lină bună, cu lînă întâie pră ța 20.
?, #, « 3[II]. 4[TI]. 17. 22-25. 33. 37. 41 [II]. 42. 50(1]. 

52[II]. 58. 61. 73(11]. 77. 80[U]. 82. 84(11]. 92(11].
98.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
85-90. 93-96.

m. 2. [II] tVot bircă.
21. ca cum îi omu cu păru creț.
35. corsitură.
43. toce-s stogoșă.
44. șpâijcă, cu lînă ca lumla, scumpă, mănuntă.
45. tot stogoșă.
46. cu lînă scurtă.
49. țîgâie [cu lînă] maț măre
53. [11] nu-i așâ âspră [lîna] ^z-jf luijgă, [dar] nu-ț dă tor 

luijgă.
56. to^țîgâje.
59. pintre țigai [sînt] cu lină luijgă.
65. ,șpâijcă, cu lînă mai fină ca țîgâjfl, [care are] lînă 

mai ordinară ca spâijca."
67. cu lîna ca pămuca; stogoșă, albe, bucal ațe la bot.

BĂLĂ, pl.
„ (brebis) ă laine et â museau blancs " 

[2383]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la oaia care are 
lîna și botul alb?

BĂLĂ; BĂLE 1[D]. 2[H]. 4[II]. 6. 8. 11.12.19-22.24.
25. 30. 32. 34. 37. 38(1]. 45. 50[L II]-53(H]. 55[I, 
n]. 57[ir|-59. 61. 63-65. 67. 70[H]. 76-78. 
80[H]*-83[II]. 84(11]. 91. 92[II], 97.98.100.

bqlă: bqfț 17.
bglă:bgri2S.
BĂLĂ; BELE 3[H]. 13. 18. 23. 35. 36. 41[II]-44. 

47(11]. 48.
54. 

blală,bîăT33. 
bală 40[II], 46. 
bîală 39.49.79*.
bălufă; ~ 10.83(1]. 99.
âlbă , albie 29.
bîală: bîale, băbuță: ~ 73(11].
bîqlă: bîaFț, bîqlufă: ~ 15. 
bală: băi, [*] [pl.] 38(11].
bîala [a.], bîăluța [a.], bucălâia [a.] 14.
bqluță; bqlq 27.
âlbă, [ar] bălă: baie, bălâne [pl.] 56.
— 5.7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 

85-90.93-96.

IIL 79. ,pistriie, albă cu pistrui; bucqlâie, cu bot 
negru.”

80. [II] „vdroyă, care-s roșii pe bot.”

(Oaie) OACHEȘĂ, pl.
„ (brebis) qui a un cercle noir autour des yeux ” 

[2384]

I. întrebare indirecta: Cum îi spuneți la oaia care bre 
un cerc negru în jurul ochilor?

n. OACHIȘÂ; ~ 1(11]. 2[IIJ. 4(11]. 6. 8. 10-13. 15. 17. 
18*. 22. 24. 27. 28. 32. 33. 35. 36. 38(11]. 40[II]-45. 
47[H]. 52(11]. 54. 58.65.67*. 73(11]. 76-78.

tyfttyă; Vditi; 20.
Qakișa: Qâh'ș 46.
Hâkișă99. 
pâkîșa [a.] 21.

~ 84[II].
qâlceșă: ~ 30.
Uâkeșă 50(1].
OACHEȘĂ; ~ 23. 34. 37. 38(1]. 49. 51[H]. 53(11]. 55[L 

II]. 57(11]. 59.64.70[II]. 79.81(11]. 92[1I]. 97.98.100.
pd&pă; [e] oâkeșe 50(11],
yâkeșă\ yâkeșe 80(11]. 
yaceșă; ~ 83(1, II].
yaceșîă:~ 91.
Hakișă: Vakiș [pl.] 48.
l-lakișâ: ^âkiș [pl.] 39.
okilărășă: ~ 82*.
Vokinâtă: -nâce 25.
cu okilârî 63.
pistră: pistre 19.
pistra [a.] 14.
zf/la; ~3[II].
Qăkeșă, [k] bucălățe 61*.
Qakeșe: okișâtă: -șâte 56.
?,#29.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
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III. 18. bucălâje [e] cu tot câpu negru: juie, cu câpu 
ryoșu: pistră, cu căpu stropit cu negru.

61. Qâkeșă, cu obrâzu negru.
67. cu ^ocilârl.
82. ,j{akeșă: oaie cu negru pe bot”

(Oaie) CIULĂ, pl.
„ (brebis) qui a des oreilles tres courtes ”

[2385]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți unei oi cu urechile 
foarte scurte?

sulă: sule 4[II]. 6. 8. 12*. 22. 33*. 34. 36*. 41(11]. 
47(11]. 55(1]. 73(11]. 76. 77*. 78-81(11]*. 82. 84(11]. 
91.92[H]. 97-100.

sulă: sule 51 (ITJ.
«z/ă; Ude 44.48.55(11]. 59.67.70(11].

15*. 17*. 83[U].
sulă:sulț 19.
sulq: iuTi 28.
oo, culq: cuie 53(11]. 
siz7a;Wl[EI].13.38(1].
sulă: sulf 35.
sz/Zâ la urîqld: suF 20.
stila 21*. 30*.
[s] 5u/d 38(11]*. 
szpa; izjple 57[11].
czpă; cțpe 65*.
cu ureld mii 40(11]. 49.
cu ureld mic 56*.
cu urekile [a.] mis 64+.
cu urekile mis 2[II].

mică-n VurM 45*.
cu urîekîe scurtă 23*.
cu urekile scurce 37*.

cu ureld scurce 32.



cu urékf mis, stila; sufé 25*.
cu uriekl mis, sulă; sufë 11. 

caracufë, [o] sulă: sufë 27.
?, U 3[IIJ*. 10*. 14*. 18. 24. 29. 39. 42*. 43*. 46*. 50(1, 

II]. 52[[I]*. 54. 58. 61. 63*. 83(1).
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
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ITI. 3. [II] „sulă [e] cînd îi sînt tăiate urechile.”
10. n-am numit-o.
12. „cfepâ [e cea] cu urechi lungi.”
14. cfëpàna [a.].
15. „sulă, dacă-s tăiate urechile.”
17. „sulă, dacă i-am tăiat urechea.”
21. „sulă, dacă îi taie o bucată din urechi.”
23. [D] iùlà, mima c-do uriékîë.
25. „sulă, dacă-i cu urechea ruptă.”
30. „sulă, [se zice] rar, dacă-i fără urechi.”
33. „sufită, cu urechea tăiată, nu scurtă din naștere.”
36. „sulă, dacă-i cu o ureche mai mică.”
37. [D] ciulă
38. [II] ,si'dă poț să-i spui; căre-s cu urékile mai mari 

și aplecâcë [se numesc] cfepăhe; -pană."
42.43.65. [o] sulă, [cu urechea] tăiată.
45. siz/ă [ar fi] dăc-arfi îsămnătă [la urechi].
46. [o] „sulă e după ce a pățit ceva.”
52. [11] [o] sul#, [cu urechile] tfiàcë.
56. [o] „culă, cu urechile tăiate.”
63. [D] ,șălă, dacă are sămn în urechi.”
64. [D] „sulă; suie, dacă-i cu urechi tăiate sau rupte de 

clini.”
77. „sulă, care a avut urechile comptée fe și s-o rupt."
81. pi] „sulă, dacă n-are urechi deloc.”

(Berbec) ȘUT, pi.
„ (bélier) sans cornes ” 

[2386]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți unui berbec fără 
coame?

șut, șu{ 1PI]-4[II]. 6. 8. 10-15. 17-20. 22-25. 27. 28. 30. 
33-59. 61. 63. 64*. 65. 67. 70[U]. 73[U]. 76-84[U]. 
91.92PT]. 97-100.

sur, suț, șut, șuț 2}.
blérbiçsé fură cdârne 29*.
sut, suț 32.
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III. 29. „sont de coarne, dacă-s rupte.”
64. bàrbés șuț.

(Oaie) ȘUTĂ, pl.
„ (brebis ou chèvre) sans cornes ” 

[2387]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la oaia sau capra care 
nu are coame?

EL jziM; șâce 1[H]. 2[II]. 4[II]. 6. 8. 10. 11. 13. 14. 18.
20. 23-25. 27. 33-38[II]. 39-45. 47[II]-50pi]. 55[II]. 
57[lI]-59. 61. 63-65. 70[ll]. 76. 78-80[II]. 83[I, II].
91.92(11]. 97-100.

șută; șiice 19. 22.
șută; șuce 17. 73[IT].
șută; șiici 28.
jwtf; șiice 3[1I]. 52(11]*. 51 [H]. 53[II]. 54. 81 [II]. 82. 

84[H].
¿w/â; șăce 12. 30.
șătQ;șiicț 15.
șătă; șute 56. 67.
5Ûzû; suce 46.

íú/á; sHcé 21. 32.
șătă; șuț, șiice [pl.] 77.
șută; șuț 38[T]. 55(1].
șută; ștife, [k] șâce 50[I].
dafé țară cdârnë 29.
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
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m. 52. [II] ¿daijcă [dacă n-are] núm-uij^corn.

IERNATIC
(les sens du mot iernatic)

[2397]

I. întrebare directă: Ziceți iernatic? La ce spuneți?
n. {êz-zzflcic 1[II]*. 4[II]*. 3[II]*. 6*. 10*. 13*. 17*. 18*. 

22*. 23*. 24*. 25*. 27*. 28*. 29*. 32*. 33*. 83[I]*.
iëmâcec 11*.
jenwac 2[11]*. 14*. 19*. 21*. 30*. 34*. 35*. 36*. 

70[H]*.
iemăâțc 73 [II]*.
/ernácec 8*.
țemăcec 12*. 20*.
ierna acic 15*.
[c] iemăcic 46*.
? 37-43*. 44*. 45. 47[ll]-51[II]*-56*. 57[II]*-59. 61. 

63-65. 67. 76-78*-80[U]*-83[II]. 84[11]. 91. 92[11]. 
97-100*.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 
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IU. 1(11]. 2[II], 6.,.Mineare la vite pentru iarnă.”
3. [II] „Nutreț pentru oi, iama.”
4. [II] ,jtnu, frúnza pentru mîncarea de iarnă a vitelor.”
8. la fin, la tufei, la cdocéñ pintru iămâ.
10.,fin,frăn#ă [etc.] pentru vite, iama.”
II. ,fin,frúndá, tufei pentru hrana de iarnă a vitelor.”
12. 21. 27. ,fin pentru iarnă.”
13. ,/Fn, tufei, -otăvă prîntu doi în timp dc iarnă”
14. ,fin, tufeț pentru vite, iama.”
15. ,fin, mineare pentru vite, iama.”
17. ,fin de iarnă, frúnza pentru hrana vitelor.”
XZ.furăjăle cu căre să hrănesc dófili sap văsili în timpu 

ierni.
\9.fin, tuléi, trifoipintru doi,pîntru vice.
20. „am strîs cita iernă cic, mineare la vite pentru 

iarnă.”
22. „Grăunțele, hrana pentru iarnă pentru vite, oi.”
23. nutrieț dă Uóipnntru târnă.
24. fin prîëgàcit printru filmă.
25. „nutmț, hrana oilor pentru iarnă.”
28. „Furaj pentru iarnă”
29. „[Perioada iernii și hrănitul oilor] Ze tógá-n 

iémácic, fê răneșce [árna; mîncarea ce le dă iama.”
30. ,#oc țernăcic, loc cu zăpadă pînă tîrziu; la iernat, 

loc unde iernează oile.”
32. „Nutreț pentru iarnă la zndrâ.”
33. ziw, fë băgăm la iemăcic; nutrețul pentru 

iarnă.”
34. „Hrana de iarnă a vitelor ai dăstiil iemăcic?"
35. „Se zice despre un vițel fătat toamna tîrziu sau 

iarna.”
36. „Nutreț pentru iarnă: n-am destul iemăcic."
43. of iemácé, le răfi^șce țăma.
44. cînd lié iernă# pră iarnă, mocáñi fie.
46. Ze iernam.
51. [II] printu iémát.
56. ,jemátice, cînd le are acasă pe iarnă”
57(11]. 80[II]. țernăt.
70. [II] loc unde azuze sçarefe măi tir#ip.
73. [II] loc maț iemăcic, măi dos.
78. yoj iemácé.
83. [I] „Loc unde nu vine soarele, dos.”
100. dus ufiLe la iémát.

VĂRATIC 223
(Ies sens du mot văratic)

[2398]

1. întrebare directă: Ziceți văratic? La ce spuneți?

EL vărăcic [1[1I]*. 2[II]*. 3[U]*. 8*. 10*. 18*. 22*. 24*. 
27*. 28*. 29*. 30*. 32*. 33*. 35*. 39*. 70[II]*.

vă/arăcic 21 *. 25*.
vărăcic 13*. 15*. 73[II]*. 
vărăcec 4[U]*. 17*. 83 [1], 
vă/arăcec 20*.
vărăcec 11*. 12*.
vărăcică [f.] 14*.
vărătic 56*.
?, # 6*. 19. 23. 34. 36-38[I, 11], 40[lI]-44*. 45*-55[I, 

II]. 57[II]-59. 61. 63-65*. 67. 76. 77*. 78*-83[H], 
84[11]. 91. 92[II], 97-100.

- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 71.72. 74.
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HI. 1. [II] vărăcic [adj.] ‘timpuriu’: mțără vărăcise.
2. [II] ‘timpuriu’ [despre fructe],
3. [II] ,poâme vărăcise, care se coc devreme.”
4. [II]. mleră,pQăme vă. arăcise ‘timpurii’.
6. mlșră dă vâră.
8. mleră vărăcise ‘mere timpurii’.
10. mi^ră, ptyă vărăcise.
11. mlăr vărăcec, varză vărâcecă ‘timpurie’.
12. jwii/ie vărâcese.
13. vărăcic = cimpuriy. crumpierl ‘cartofi’ d-aț 

vărăcis, struguri vărâces, sirleș vărăcic.
14. d-ăstă vâră.
15. mlăr vărăcic.
17. pdâme vărâcese.
18. vărăcic [se zice doar] /u ceva măi cimpurip.
20. văr#' ză vă arăcecă, pdame vă/arăcise.
21. se să făse-n timpu veri.
22. ‘timpuriu’ [despre]
24. prun vărăcic, struguri vărăcis, crîmplei vărăcis.
25. do vinii vâra în timp ‘devreme’.
27. ,fin cosit vara [devreme]; cel cosit mai tîrziu e fin 

iernărîeț"
28. ‘timpuriu’.
29. Jdoc vărăcic, loc mai călduros.”
30. loc vărăcic, unde să ia liâpa îm^vr^me.
32. „Am scos vitele la vărăcic, la cîmp, afară.”
33. ,fin vărăcic, fin de vară.”
35. „vital vărăcic, fătat vara.”
39. cu văra [despre oi], ca să le varâ#ă.
44. lî-o vârât, ll-o păstorit pră vâră.
45. noi âis cu ănu [la oi].
56. vărătic, de vâră.
65. „la vărăt; văratic se zice pe la sibip."
70. [11] Zoc unde azuze sparefe măi fiice.
73. [II] [doc vărăcic.
77. am^yărîât [oile].
78. am vărăt doife.
83. [I] „vărăcec = feți ie, loc unde bate soarele.”

TOMNATIC
(7ey sens du mot tomnatic)

[2399]

I. întrebare directă: Ziceți tomnatic? La ce spuneți?

H. tdomnăcic 1[II]*. 2[II]*. 3[H]*. 4[H]*. 8*. 10*. 13*. 
20*. 22*. 25*. 27*. 28*. 29*. 32*. 33*. 65*. 

tdomnăcic 11*. 15*.
tdomnáéec 12*. 17*. 35*. 
tdomnăcec 30*.
^omnáééc. 24*. 
tomnăcic 18*. 21*. 39*. 52[II]*. 55[U]*. 63*. 
tomnăcic 73[IT]*.
tomnâcçc 83[I]*.



224 tomnatic 56*.
?6*. 14. 19. 23. 34*. 36*-38[I, Ii], 40[lI]-44*-49*-51[lIJ. 

53[H]-55[I]. 57[II]-59. 61. 64*. 67. 7O[I1], 76-78*. 
79-83PIJ. 84(11]. 91.92[nj. 97-100.

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 51. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74.
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III. 1[I1]. 2[II]. miâră tUomnâcise ‘tîrzii’.
3. [II] poame t^omiiâcise, [care] să cl-oc măi tQâmna.
4. ,june tVomnâcic, de 27-30 de ani; timpii de tQâmnă: 

septembrie e o lună tUomnâcică.”
6. mifră dă tQâmnă.
8. mteră tVomnâcise ‘de toamnă’.
10. 20. mlșră t^omnâcise.
11. mîăr tl-lomnâc'ic.
12. mhțră t^omnâcese.
13. ‘de toamnă’: vârrfă t^omnăcică.
15. văr^Ză ăă rțaimnă.
17. p^âme ¡Vomnâcțse.
18. ceva care vine mă[ tîrrfiy.
21. „Ceva ce se dă toamna.”
22. ‘tîrzii’: [despre] lusemă, bujețlîli de prin cucuruzi, 

după se căde bruma.
24. „Foj tVomnââise, câre țin lâpctfi pină tirtfiy, fructe 

tUomnâcise."
25. ¡Vamnă lîujgă [timpul toamnei].
27. „Fin care se cosește mai tîrziu.”
28. „Lucru [făcut] mai tîrziu.”
29. „Locuri unde vine toamna mai devreme.”
30. ne trâzem din locti ala, că-i prga tomnâcec.
32. mâra ‘mar ha. vitele’ merze la țarină, că-i toamnă. 

Te skimbă pășuniFi.
33. ..Fin de toamnă.”
34. mlșră t^omnâcise.
35. „vițăl t^omnâcțc, fătat toamna.”
36. oț tomnâcise, câre ay maț mult lâpce toamna.
39. „Miel fătat prin agust.”
44. yd/e tomnâcică, [care] ține lâpcili tirziy
49. „Se zice vârât, tomnat."
52. [II] „Cînd le păzâșc tQâmna."
55. [II] mîntf, vițăl tomnâcic, jatât toamna.
56. „la pășună t, toamna.”
63. „miel tomnâcic, fătat de toamna.”
64. pă toamnă [se zice],
65. „Bucată de pămînt, unde pasc oile toamna.”
73. [II] P-oc tomnâcic.
78. und-ai tyomnât yoiFe.
83. [I] „Loc unde nu vine soarele, dos.”

MUTARE
(Ies sens du mot mutare)

[2400]

I. întrebare directă: [D] Ai auzit de vorba mutare? La 
ce ziceți mutare?

EL mutare 4[II]*. 21*. 22*. 25*. 30*. 34*. 36*. 38(11]*. 
39*. 40(11]*. 44*. 45*. 49*. 58*. 59*. 65*. 67*. 78*. 
83[I]*.

mutare 20*. 91*.
mutări 28*.
mutârț, mutăt 15*.
mutârie 6*. 8*. 10*. 11*. 12*. 13*. 14*. 18*. 23*. 24*. 

27*. 29*. 32*. 33*. 82*.
mutârie 38[I]*. 73[1I]*.
mutârie 55[I]*.
?, # 1(H]*. 2[I1]*. 3[U]*. 19. 35*. 37*. 41 [H]*. 42*. 43. 

46.47[II]*. 48*. 50[L II]*-52(II]*. 53[II]*-55[II]. 56. 
57[IIJ. 61. 63. 64*. 70(11]*. 76*. 77*. 79. 80(11]. 
81 [II]*. 83[II]*. 84(11], 92[II]. 97. 98*. 99*. 100*.

— 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75. 
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III. 1. [II] am mutăt seva.
2. [II] am mutăt stina.
3. [II] ne mutam d-is colo.

4. n-am mutât dé la plávísova la púoñícova.
6. ñé mutăm cu polâșca âiilor; poloșce ‘tot ce ține de 

stînă, locul unde dorm oile’.
8. dâcă né mutam dintr-un Noc într-âltu [cu stîna sau 

cu altceva].
10. „Cînd mut stîna sau cînd mă mut d-ajis colo.”
11. „Cînd își schimbă locul.”
12. „Cînd mă mut ai UôiiTç."
13. dâcă mutăm ^ățiFe la alt s^opór say dâcă ne mutăm 

[din casă].
14. „Cînd se mută.”
15. mută stina', s-o mutat dă coló, coló.
17. „Cînd se mută de la un sălaș ‘loc unde stau oile' la 

altul.”
18. dâcă skimbam strúyga-n ăhăpărce.
20. „Cînd mută oile sau vacile în alt loc la pășune.”
21. Te muț d-aiis in altă parce.
22. miné mut vicçle.
23. mutam dintr-ă^l-oc într-âltu, âța-i mutârie.
24. să mută VóiFi dintr-un lyoc într-âltu.
25. mă mut dă la o stînă la âlta.
TI. cîn^mutqm suna.
28. „F-am mutât dintr-un loc în altul.”
29. ce muț dintr-un lyoc înt-âltu.
30. cîn^să mută ó ți Fi din loc în loc.
32. dâcă ce muț dint-un loc înt-âltu.
33. né mutam cu stina dintr-un Woc într-âltu.
34. mută srrúijga, mină stina.
35. s-o mutât. [D] mutare #.
36. cînd muț coliba, ob-óru.
37. să mâță.
38. [I] cînd să mută dintr-o pășuâă-ntr-âlta. [II] cînd 

mutăm vorlșfăFe.
39. cînd ñé mutăm.
40. [II] dâcă mă mut cu coFiba.
41. [II] [D] mutare #. ñ-am mutât dîntr-o pustă într- 

âlta, într-alăntă Te mutăm.
42. ñé mutam.
44. am mutăt Uóiili.
45. „Cînd se mută oile dintr-un loc în altul din cauza 

lipsei de pășune.”
47. [II] Té mutam.
48. or mutăt Vóiili.
49. cînd le muț.
50. [II] cu stina cé muț.
52. [II] mutăt dintr-un loc într-âltu.
53. [II] IS-am mutat.
55. [I] cî^să mută cu úóiiFé dintr-yJVoc într-âltu.
58. mut stâ^u d-aiís acoló.
59. „Mutăm oile dintr-un loc în altul; mçrem la torină, 

toriñim.”
64. mut stîna dă la un izlâz la âltu.
65. cînd ce muț.
67. să mută d-aiis coló.
70. [II] mă mut cu yóiFe.
73. [II] muț dintr-o páréé-n ălta.
76. muț -ó[Fé dă iis șî Te dai sâ misé dîțțcyas.
11. dác-acúma ni-s ațis, në mutam.
78. mutlam yôiTë.
81. [II] dâcă muț un stay dă undçvà.
82. cínife mutam d-la un l^oc la âltu.
83. [I] „Se mută stîna.” [TI] mutam ^oiTe-nt-ăltă párcé.
91. „muf UóiTe dintr-o parte în alta.”
98. murăf.
99. ñe mutam dă la un loc la âltu.
100. cîn^cë muț cu ^oiTe de la stină.

SOIURI (RASE) DE OI
„ variétés de brebis ”

[2401]

I. întrebare indirectă: Ce soiuri (rase) de oi cunoașteți?

TT. p/rcăne 25*.

{urcáñé, {igîai 73 [II]. 91.
țurcaiie, țigiai, birs 15.
țurcâne. țigaț, birs, spăijcă, mirinos 52[I1].
pircàâë, țigaț, birs, [R] merinos, caracúl 35.
furcânë, țigaț, merinos, spărjcă 10.
țurcână, țigaț, merinos, spasc, stogoș 49.
furcâùë, [igăi, merinoâsă, caracúl 41 [ITJ.
țurcână, țigări, șpâfjcă, merinQâsă 54*.
(urcáñé, stâgoșă, fîgai, merinoâsă. șpâijgă 44*.
(urcáñé, bîrțână, stâgoșă. (îgaț, șpârjcă, merinos 53(11]. 
(urcáñé, stâgoșă, fîgîai, mérinos, caracúfy 83[II].
(urcáñé, stâgoșă, țîgai, spas, míerinVásá 38[IJ*.
(urcáñé, stâgoșă, birs, țîgai, mérinos, carâcule 83[I]. 
(urcáñé, stâgoșă, c^orsitúrl, birs, meiieryasiTi [pla.] 78*. 
(urcáñé, stâgoșă, spăns, merinçsâ, figaț, caracúle 84[1I], 
(urcáñé, birs, merinos 48*.
(urcáñé, birs, stâgoșă, merin^asă 39.
țurcăâe, bircă, merinos, caracúl \7+.
(urcáñé, bircáñé 76.
(urcáñé, caracúTé, merinyâsă, birsë 27*. 
țurclăâ, stogVoșlă, (igîai, spăns, caracúTé 100*.
țurcână, (igàië, st^ogoșă, caracúl 18.
țurcână, (igá(é, bircă, caracúl, mérinos 34*.
țurcână, (igáli, styogoșă, merinos, c^orsitură 28. 
țurcână, (îgQiiTi [pla.], spâțjcă, stâgoșă, merinos 80[II], 
țurcână, stogoșe, fígáié, șpârjgă, mérinos 56*.
țurcână, stâgoșă, țigăță, spăijcă, caracúl, mlérinos, 

~dă palas 65.
țurcână, stâgoșă, bircă 45*.
țurcână, stâgoșă, bircă, șpâijcă, mérinos, caracúl 

51»
țurcână, stâgoșă, merinQâsă, bircă 46.
țurcână, bircă 2[II], 21. 33.
țurcână, merinos, styogoșă 22.
curcână 12.
țîgoi, stâgoșă, merinos, țîgâre 55[1].
figoț, birfáñé, mirinQâsă, șpaz 57[II] 
țîgai, (urcáñé, sîrbâșc, mérinos 63.
figlâi, (urcáñé, merinçsâ, caracúTé 82.
(igáié 32.
¡ígáié, țurcână 61*.
(igáié, bircă, merinos, stâgoșă, țurcână 36.
îîgâié, mérinos, țurcână, stâgoșă 59.
(igàië, țurcână, spăijcă, mérinos, stâgoșă 19.
(igățe, țurcână, [R] merinos 70[II].
figari, styogoșă, (urcáñé 13*.
(îgări, stoboșââă, bircă, birtqñé 50[I].
țîgâre, stâgoșă, șpâr/gă, merinos 67.
țîgâre, țurcână, merinus, stâgoșă 55[IT]. 
bircă 3pi]*. 14.
bircă', birs 77*.
bircă, (igáié, țurcână 4[II].
bircă, (igáié, oi obicnuiicë 1[II].
bircă, (îgai, styogoșă, țurcână 23.
bircă, stâgoșă, țîgâre, țurcână 58*.
bircă, țurcână 37.79*.
birs, (urcáñé, merinos, stâgoșă, caracúTé 38pi].
birs, (igânj 20*.
birsë, (urcáñé, caracúl 11.
stógo;á 97*.
slogo^ă, bițâtă 8.
stâgoșă, țurcână, merinos 30*. 
birsáñé, țîgai, țurcână 24. 
birfáñé, stâgoșă, birs 43*.
merinós, bircă, stâgoșă, (ígáié, șpârjcă 47[II].
merinos (merinQâsă), púrmerinós, spăns', spâțjcă, țigăi; 

-gâje, stâgoșă, (urcáñé', -când 64.
merinQâsă, spațjcă, (ígáié, stâgoșă, țurcână 5O[I1]*. 
mérinos, șpârjcă, caracúl, țigări, (urcáñé, stâgoșă, ba- 

sarabiçnë 42.
caracúl, figaj, cVorsitúrí, (urcáñé, sîbijçùé, bircă 81 [II]*, 
n/mînâscă, stâgoșă, bircă, șpârjcă 40(11]*.
oi sîrbeșc, țurcână, caracúTé [pl.] 6.
? 29*. 98,
- 5. 7. 9. 16. 26. 31. 60. 62. 66. 68. 69. 71. 72. 74. 75.

85-90.92-96.99.



IU. 3. [U] fi oi hițpâsă, oipărpasă.
13. „Și cu lina bătută.”
17. „bircâ și furcànç există aici.”
20. cum îs la no[.
25. mima țurcănă, altă rasă n-aviem.
27. „Numai țureăne sînt la Gîrliște.”
29. 30. „Sînt foarte puține oi în sat.”
34. .jurcănă, figàië și bircâ sînt aici.”
38. [I] aciima or vint stogoșă, figai, spas; spâțjcă, mieri- 

n^ăsâ.
40. [U] „rumînăscă, cu lina lungă, stogoșă, cu lîna 

potrivit de lungă, bircâ sau figàiê, cu lîna scurtă, 
spărjcă, dă to^setirtă."

43. Jrirs, cu lîna mică, ăia care-s pilărl cunosc."
44. ,71/rrdnê.cu lîna lungă, zrdgoÿâ, cu lîna scurtă, 

figă[, cu lîna foarte scurtă, șpăijgă, cu lîna fină.”
45. bircâ [e] țigățe, după gramatică.
48. „țurcănă, cu lîna lungă.”
51. [II] „țureăne, cu lîna lungă, stogoșă, cu lîna mică, 

bircâ, cu lîna măruntă, șpăijcă, cu lîna mai fină ca 
bircâ.”

53. [II] mérinos [sînt] pîține.
54. „țureăne, cu lîna albă, lungă și aspră, țigări, cu lîna 

albă, moale, șpăijcă, cu lîna albă, mai moale, 
merinçàsâ, cu lîna albă, moale și creață.”

56. .țurcănă, cu lîna lungă, stăgoșe, cu lîna aspră, mai 
scurtă ca țurcana, figàiê, cu lîna scurtă, șpâr/gă, tot 
cu lîna scurtă.”

58. „bircâ, cu lîna fină, stogoșă, cu lîna potrivit de 
lungă-, țîgăre, cu lîna scurtă, țurcănă, cu lîna lungă.”

61. „țigățe, cu lîna scurtă, țurcănă, cu lîna lunga și aspră.”
77. Znrs, cu lină mâț bună.
78. „țurcârie, cu lîna lungă, stogoșă, cu lîna mai scurtă, 

birs, cu lîna mai lungă, meneryasiiï, cu lîna mai 
scurtă și fină.”

79. „țurcănă, cu lîna lungă.”
81. [II] bircâ = tigaie.
97. și cu lina hingă; la noi orftost mima d-ăsce.
100. „țigîăi, cu lină scurtă.”

ZĂGAZ, pl.
„ barrage, batardeau ” 

[2402]

I. întrebare indirectă: Cum ii spuneți la îngrăditura din 
stîlpi, crengi și pietre, cu care se abate apa spre 
moară?

IL IAZ: IAZURI 1[IT|“. 2(11]. 3[H]. 4(11]. 6. 8. 10. 12. 
13.17-20.22.24.27.28.30.38[I].

iaz; țâză 33.
ja/âz; ia/azurî 15.
jăzu mori; iazuri 25.
stavilă; staviT, [k] iaz; iazuri 38[II]. 
zâtUon; -tțfâne, iaz; [azurl 11.
zâr<à>n; -tçânë, izîtură; -târî 70[II]. 
irirurâ; -târî 83 [II ].
zdgdÿ; -gâçluri 79.
<#g; diguri, șpVom; șpUămuri 73 [II ]. 
zătUpn; -tyanê 35. 72[U].
zotôn; -tyâiié 71 [II].
tolciț; -ciță 64.91.
?, « 29*. 34*. 37. 39*-41[II]+-44. 46. 48-50[II]. 52[TI]. 

53[IT|. 61.63*. 77. 78.80[ll]. 100.
— 5-7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 30. 31. 32. 36. 45.47. 51. 

54-60.62. 64-69.74-76. 81. 82. 84-90. 92-99.

III. 1. „Nu mai există mori în sat și asemenea fel de 
moară nici n-am văzut.”

29. 34. „A fost o moară de apă pînă în 1949. Acum nu 
mai există moară de nici un fel în sat”

34. ,A fost moară de apă acum vreo 50 de ani.”
39. ,»A fost mai demult moară de apă în sat”
4i. [n] „Se face gard, să nu să suripe."
63. „Avem moară cu valțuri.”

PÎRÎUL MORII, pl.
„bief”
[2403]

I. întrebare indirectă: Cum îi spune și la apa care curge 
de la iaz spre moară?

H. IERUGÂ; IERUGI 3[II]. 4(11]. 6. 8. 10-13. 18-20.
24. 25. 27. 30. 33. 38[I]. 70[IT|. 73[IT]. 76.

IRUGÀ; IRUGI 1(11], 2(ÎIJ. 15. 17. 22. 28. 72[H]. 
znigd; zrziz, jaz; iazuri 83[IT|.
iaz; iazuri 71 [II]. 91.
matcă 64*.
cănăl 79*.
canâlu mori 41 [II]*.
cănăl, bîrzâva mori; bîrzavi 3811].
?, oo 35. 37. 39. 42-44. 46. 48-50(11], 52[U], 53[II], 61. 

77*. 78. 80(11], 100.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40. 45.

47. 51. 54-60. 62. 63. 65-69. 74. 75. 81. 82. 84-90. 
92-99.

IU. 41. [Il] avém la topôlça.
64. pe iinde vine mai făre.
17. „Iaz e un loc unde băltește apa.”
79. conduseri [pla.] ăpi.

GRAPĂ, pl.
„gliile (pourprotéger le bief) ” 

(2404]

I. întrebare indirectă: Cum numiți îngrăditura care se 
pune în gura pîrîului ca să oprească crengile, lem
nele pe care le duce apa spre moară?

H. GREBLĂ; GREBLE 17. 33*. 39. 70[H]-73[II]. 76. 
77.91.

grieblărî; ? 79.
szrâ; szee 2[II]. 4[H]. 38[I]. 41 [II],
GRĂTAR; -TARE 6.25.37. 3 8[IIJ. 
grătar}; -tărurl 18.
gard; garduri 3[II]. 11. 35.
stavilă; stavile 19. 64.
stavilă; s tăvii 10.
stavilă; staviT 13. 20.27.
scără; scări 8.
lăsă; - 1[II].
Ùàsà; lițsă 22.
?, oo 12. 15. 24. 28. 40(11], 42-44.46. 48-50[U]. 52[II], 

53[I1], 61.78. 8O[1I], 83[IIJ. 100.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 45. 47. 51. 

54-60.62.63.65-69.74.75. 81 [II]. 82. 84-90.92-99.

IIT. 33. grlebla dî la stavilă, trăze gUogTiăz, criez, lem
ne, frunză, ițșki.

STĂVILĂR, pl.
„ barrage ”

[2405]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți locului unde se 
îngustează pîrîul și de unde se poate opri (abate) 
apa, ca să nu meargă spre moară?

B. STĂVILĂR; -LARE 41[II]. 91.
STAVILĂ 1(11]. 2[II]. 3(11]. 4[H]. 27. 39. 64*.
STAVILĂ; STAVILE 18. 19*. 22. 37. 38[U]*. 
STAVILĂ; STĂ VIU 6. 72[II]". 73[I1]*.
stăvilă, stăvilăr 33.
stăvilări m^ort; stăvilărle 79.
stavilă; staviT, stăvilăr; -lăre 41 [11]. 
ienigă stărpă 76.
slohoijitUăre; -Miri 17.

scălJWm; -dvâne 11. 795
¿»Vorugâ; -rwr 24.
abăcerța ăpi; abâcerl 25.
gura iruzi, câpu iruzi 28. 
plodu iăzului 71 [II].
gărdu dă la lăc^omiță 8*.
?, co 10, 12, 13". 15. 20. 35. 38[T|. 42-44.46. 48-50[II]. 

52[I1]. 53[U]. 61. 70[II]. 77. 83[II], 100.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 40. 45. 47.

51.54-60. 62-69. 74. 75. 76. 78-82. 84-90. 92-99.

DI. 8. Jăcomiță; -miț este pe unde abat apa ca să mear
gă la moară.”

13. punțm un fund îrj ^gura țenizi.
19. stăvilă cu fund.
38. [TI] „Ca să nu ajungă apa la roți.”
64. cin vreț(ț [imperf. 2].
72. [II] „Stavilă e cu totul.”
73. [II] „Toată instalația e stavilă.”

STAVILĂ, pl.
„vanne”
[2406]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea, Jăcută din 
seînduri, cu care se oprește sau se dă drumul apei la 
roată?

H. STAVILĂ 27. 39.
STAVILĂ; STAVILE 1[II]. 4[H], 18. 25. 33. 38[I, II].

64. 83[1I].91.
STAVILĂ; STĂVILI 6. 24. 71 [II].
STAVILĂ; STAVILE, STĂVILI 35.
STAVILĂ; STĂVILI, STĂVILI 22.
STAVILĂ; STĂVILI 2[TI]. 3[TI]. 8. 11. 12. 15. 17. 20.

41 [U], 70(11]. 72[11]. 73[11]. 76. 77.100.
stăvilă mică 37.
stăvilărg; -lărg 79. 
jund;Jundurg 10. 13.28.
?, 00 19. 40[l, II]. 40[Il]. 42-44.46. 48-50(11]. 52[11]. 

53[II].61.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 45. 47. 51.

54-60.62.63. 65-69.74.75.78. 80-82.84-90.92-99.

BOGDANI, sg.
„piliers de la vanne ” 

[2407]

I. întrebare indirectă: Cum numiți lemnele cioplite care 
se bat în pirîu și pe care lunecă stavila?

H. stîlp 13. 18. 25. 33. 41 [H], 70[H]. 71 [H].
73[I1], 76. 91.

par/; par 1[I1]*. 3 [11]. 15*.
lăceț 8.
lă/aceț; -¿¿ce 4[II].
stîlpi 37.
țăpțe; țăpă, stîlpi; stîlp 38[I,11].
șcumpl; șcump 27.
șc^ompl; școmp 28.
țapie; țăpă 38(11].
uluc; ulus 72[II].
gura butânului 11.
cățaț; -țal 12.
ză -t^oc 22.
fușcep, -cel 100.
?, 00, # 2[II]. 6. 10. 17. 19. 20. 24. 35. 39. 40[IT]. 42-44.

46.48-50(11]. 52[1I]. 53[I1]. 61. 64. 77. 79. 83(11],
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 45. 47. 51.

54-60. 62. 63. 65-69. 74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-99.

HI. 1. [11] [Se pun] /a laturi.
15. „Nu se fac [bogdani], dar țestă șîpari".



226 PUNTEA BOGDANILOR
„traverse de la vanne”

[2408]

I. întrebare indirecta: Cum numiți lemnul care stă dea
supra apei și care prinde capetele bogdanilor?

II. grindă 37.
grindă, gri: 64.
grindă; grind 70(11]. 73[I1]*. 76. 91.
puncé; puf 12.
puncé; pune 13.
mása d-asúpra 18. 
un lemn 20*.
l&nnu șcumpilor, stavilă 27. 
cwwnț/S; -núú 28.
kirjgă 22.
súlu di la stavilă; suluri 33.
bulvân; -váñ 38[IIJ.
zug 41 [II]*.
p^ostădă; -tádé 71(11].
?. 00 1[II]-4[II]. 6. 8. 10. 11.15. 17. 19. 24. 25. 35. 

38|T|. 39. 40[II]. 42-44. 46. 48-50(11]. 52(11]. 53(11]. 
61.72(11], 77.79. 83(11]. 100.

- 5. 7. 9. 14. 16. 23. 26. 29-32. 34. 36. 45. 47. 54-60.
62.63.65-69.74.75.78.  80-82. 84-90. 92-99.

III. 41. [11] ca um^fel dă zug.
20. „La stavila dintr-o parte nu se pune nimic, iar la cea 

principală se pune un lemn.”
73. [II] jnădîrpâm; ? = lemn de gorun tăiat în patru 

fețe”.

ULUC, pl.
„ buse ”
[2409]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea aceea făcută 
din scindură, de la stavilă piuă la moară, pe care 
rine apa?

n. JGHEAB; JGHEABURI 1 [LI]. 13. 15*. 18. 20. 22. 
27*. 70(11], 91.

vâlăy 39.
VÂLÂU; -LÂIE 12.19. 28. 33. 35. 37. 38[I, II]. 41 [II]. 

72(11]. 76.83[U], 92-100.
bu țarcă; -tors 17[ V], 
butQărcă, -tórs, văl au; -Iqlé 2[I1]. 
budurflcm; -rl-lâne 24.
BUTOI; -TOAIE 3[II]*. 4[II]*. 6*. 8.10*. 11.25*. 
butón, -Mmé,jgiáb 10*.
tulbină; -biné, sc^óc; sciocuri 71(11]*.
sc^oc; sc^ócuri 73 [11].
?, oo 77.79.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36.40. 42-69.

74. 75.78. 80-82. 84-90.

IH. 3. [II] „Un lemn scobit, a fost butQărcă."
4. [II] „E făcut din butQărcă. La Eșelnița îi spune jgiáb; 

jgțăburi."
6. „E un butoi gros de 40 de cm.”
10. „Butoiul e o tulpină de copac, cu gaură pe mijloc.”
15. „Se face și din lemn scobit, și din scindură, din 

Jyózñe."
25. JE un butoi lung de 4-5 m.”
27. „Se face dintr-un brad gros. La capăt are o stavilă, 

pentru a opri moara.”
71. [H] „Tulbina e la moara cu roată, scocul, la moara 

cu rumrâ.”

PODUL ULUCULUI, pl.
„le fond de la huse"

[2410]

I. întrebare indirectă: Cum numiți partea de jos a 
ulucului (jgheabului, vălăului etc.)?

H. POD; PODURI 1[H]. 22. 38(11]”. 73(11). 
jriodu valahului 2[II].
pădu ulucului 19.
FUND; FUNDURI 35. 38(1],
FUNDUL VĂLĂULUI; FUNDURI 28. 33. 39. 72(11]. 

83(11).
jundu di Ia vălây 41 [II].
jundu dă la văllay 76.
Jgl’flh 15".
FUNDUL JGHEABULUI 4[H]. 10". 17. 18.27. 70[U]. 

91.
jundu scocului 71 [II].
Wdnă; Mân 12. 
jVôsnâ;fôsnè 13*. 
ruturâ; suturi 24*.
?, #, oo 3[H]’. 6. 8". 11*. 20.25.37.64.77.79.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 40. 42-63.

65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

III. 3[II]. 8. 11. „E un butoi fără fund, pus orizontal.”
10. „Cînd e butoi, nu are nume.”
13. .j^ăsnă ‘seîndură’ acoperită cu tablă”.
15. „N-are nume, e scobit.”
24. „E cilindrică. Acuma e de fier”.
38. [II] „E de fosne; fosnă [sg.] 'seîndură’.”

MÀRGINARELE ULUCULUI, sg. 
„planches latérales de la buse” 

[2411]

I. întrebare indirectă: Cum le spuneți la părțile laterale 
ale ulucului (vălăului, jgheabului etc.)?

EL MĂRGINI; MARGINĂ 4[H]. 28.33.35. 
morziri 39.41 (IT|.
mărzină [sga.] sdtâi'uJuj 71(11]. 
morzzm/f jgiâbului; mărzină 17. 
marzihile sorocului; mărzină 73[H]. 
marzihile vălîaVului 72[II], 
scinduri, fosne 10*.
lături; lătură 18.
laturi; laturîë 38(1]. 
lăturili vlălă^uiui 76. 
lăturile jgiâbului 70 [ 11].
lăturilijgiâbului; lătură 22.
BLĂNI; BLANĂ 2[ET|. 12.
M>she;fhjsnă 13.
blahile de la lături; blană 1 [II].
Ză4;/ode 38(11]. 
păriâțî vătafului 83 [II]. 
corăbi; -robie 19.
aripi; âripa jgiâbului 91.
?, oo, # 3[H]+. 6. 8*. 11*. 15*. 20. 24*. 25. 27. 37. 64.

77.79. 64.77.79.
— 5. 7.9. 14.16. 21.23. 24. 26. 29-32. 34. 36. 40.42-

63.65-69.74.75.78.  80-82. 84-90.92-100.

IV. 3. 8. 10.11.15. 24. Vezi legenda HL de la PODUL 
ULUCULUI.

FOZLE, sg.
„planches dont est faite la buse ” 

[2412]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bucățile de scindură 
care alcătuiesc podul sau mârginarul ulucului?

n. FOSNE; FOSNA 13.15.17.18. 38[II].
/tisnd, [k]punce; pi/n; 19. 
fJosm;flosîn 70(11]. 72(11]. 73(11]. 
blah; blână 1(11]. 2[H]. 4(11]. 8.12.
scinduri 35.41(11].
scinduri; scindură 28”. 3 8[I]. 76. 91.
scinduri; scindură, JVoshe;j^osnă 10.
tVoble; ffiblă 22.33.
?, oo, # 3[II]*. 6. 11*. 20’. 23-25. 27*. 37. 39. 64. 

71(11]*. 77.79.83(11]’.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29-32. 34. 36. 40. 42-63. 65-

69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

UI. 28. ,JDa la noi e cioplit dintr-un lemn.”
71. [HJ. ,Avem scoc cioplit dintr-o bucată de lemn "
83. [II]. „Avem vălău din lemn scobit.”

IV. 3. 8. 10. 11. 15. 20. 24. 27. Vezi legenda IU de la 
PODUL ULUCULUI.

PERINILE ULUCULUI, sg.
„supports de la buse ”

[2413]

I. întrebare indirectă: Cum numiți lemnele (stîlpii) pe 
care stă ulucul? (Vezi fig. 69 din Chestionar.)

II. șcVompi; șc^omp 19.
șcumpl; șcump 76.
lemne, șc^ompi; șc^omp 1[H]*.
siîZp/ 2[H]*.
stilpi valahului; stîlp 33.
zdmănâ [sg.] 12”.
bulvân; -vân 13”.
pMostiWtH;; ~ 17.
pHodbâluri; -băl 22.
furcă 18’.
azurM^re; -t-ori 20.
pisare; -sâr 35*.
pispâre 4 l(II].
grind 37.
țqpîe; țâpa 38[II]*. 91. 
câprie; capră 70(11]. 72[II], 
plopii; -pic 71[ET]*.
p^opise; -pic, groși di sub vălatț 83(11]”.
jfrfege 73pi].
?, OO, # 3(II]’. 4[II]’. 6*. 8”. 10”. 11.15”. 24*. 25”. 27*. 

28*. 38(1]. 39”. 64.77.79.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23.26. 29-32. 34. 36.40. 42-63.

65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

HI. 1. [TI] „Se așază orizontal.”
2. (II] „Patru.”
3. [II] „Se pun mai multe pietre sub el.”
4. [TI] „Se pune pe pietre sau se face zid.”
6. pră petri.
8.11.24. „Stă pe pămînt”
10. ,JE pus pe pămînt. Ia capătul de jos e pe un bulvân, 

pe un lemn rotund.”
12. „E numai una.”
13. „Un lemn rotund și mai gros.”
15. îipusprq pămînt, prq piatră.
18. „Furca ce ține jgheabul.”
25. .Butoiul e pus pe pămînt sau pe zid de piatră și este 

o iutură băgată în gura butoiului, iar în iutură e o 
gălțătă care aruncă apa pe roată.”

27.28. JE așezat pe pietre.”
35. „Prinse între ele cupriz;prițjgă"
38. [II] „Pc ele sînt grinzi și apoi fosne."
39. „Stă pe picioare.”
71. [ÎI] „Scocul e prins cu scoabe de popicii de la stîlpii 

stavilei, iar la celălalt capăt este sprijinit pc o bimă."



ROATĂ, pl.
„roue (du moulin) " 

[2414]

I. întrebare indirectă: Cum numiți acea parte a morii pe 
care o învirtește apa?

n. ROATĂ; ROȚI 1 [TT]. 2[II]". 3(11]. 4[IIJ. 8. 10. 11*- 
13. 15. 17-19. 24. 25. 27. 28. 33. 35". 37-39. 4ipi].
64. 70[II]-73[II]. 77. 79". 91.

rpóm [a.] cu aripi 6. 
siirurâ; suturi 20. 83(11]'. 
mitcă cu aripi; mitke 22.
?,oo22*. 76".
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 40. 42-63.

65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

III. 2. [II] ryâta la myără.
II. ,»E paralelă cu pămîntul.”
22. „Nu sînt așa mori.'*
35. „Este și moară cu roată, și moară cu virééj.”
76. „Nu avem moară de apă, numai tulbină dă fler."
79. ryâtă-ij ~ cuplé; rUoț.
83. [II] „Nu avem moară cu roată cu cupe.”

ROATĂ CU ARIPI
„roueâ aubes”

[2415]

I. întrebare indirectă: Cum numiți roata care are numai 
niște scînduri prinse de grindei și pe care o împinge 
apa pe dedesubt?

n. ROATĂ; ROȚI 11. 18.28.38(1].
ROATĂ CU LOPEȚI 2pl]. 24. 37. 38[II]". 91. 
roâtă cu hăripî 3[IT|.
ROATĂ CU ÂRIPI8.10.25.41[H].
rpdtó cu aripi, cyâse 6.
ryâtă cu spiță; roț 12. 19.
rpdtâ cu câycurî 4[H].
ryaZă cu Fitjgurî; riloț 13.
ryată cuflúturi 35.
ryâtă cu tr^ós 27.
rj/dza cu scîăjî, [k] cu aripi 15.
nfrurd 70[U]-73[II].
Âhură; suturi 30.
sutură cu aripi; suturi 20.
mitcă cu aripi; mitke 22.
?, co 1[II]. 17.33.39. 64. 76. 77. 79. 83[HJ.
— 5. 7. 9.14. 16. 21.23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40.42-

63.65-69.74.75.78.  80-82. 84-90.92-100.

ID. 38. [11] „Nu este cădere, âța-ț mgâră cu tulbină."

CUPE, sg.
„auges” 
[2416]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la despărțiturile din 
roata morii, în care cade apa? (Vezi figura 70a din 
Chestionar.)

H. LOPEȚI; -PATĂ 2[IT|. 37. 38[I, II]. 64.
(H)ÂRIPI; (H)ARIPÂ 3(11]. 10. 11*. 15.17. 18. 30. 
hîarpe; harpie 73(11].
câycurî; cayc 72[H].
aripi, cáysé 20. 
goluri intră spiță 12.
gUólurí; g^ol 13.
g^óluri; g^ol, hlfturî; luft 22+.
spiță 19.24.
trifoi; trifocă 27.

carfiț; cârtiță 28. 
cçàsè; coc 41 [II], 
cupe; cîipă 71 pi]. 79.
conf, cântă I [II].
?, oo, # 4[II]. 6. 8. 25. 33. 35. 39. 70(11]. 76. 77. 83(11]. 

91.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 40. 42-63. 

65-69.74.75.78. 80-82. 84-90. 92-100.
ni. 11. aripi; aripă cu scăfî; scafă.
22. ăripile-s scUobice, ay căyse.

SĂRITURA APEI
,, distance de la buse à la roue ”

[2417]

I. întrebare indirectă: Cum numiți depărtarea de la 
capătul ulucului pînă la roata morii ?

n. CĂDEREA APEI 2(11]. 3[1I]. 25.72(11]. 76. 
vz/ori; -jyané 11.
vîjVônu âpi 4[II], 
săritura âpi 19.
săritura âpi, [k] cadérea âpi 33. 
miërsu âpi 22.
vir 37.
șupțlniță; -pșlniț 91.
?, #, oo îpi]. 6. 8. 10. 12. 13. 15. 17-18. 20. 24. 27. 28.

30. 35. 38P, II]. 39. 41 [II]. 64. 70(11]. 71 [II]. 73[H]. 
77. 79. 83(0].

— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40. 42-
63. 65-69. 74.75.78. 80-82. 84-90. 92-100.

OBEZI, sg.
„jantes et planches formant, avec les aubes, 

les cavités où s’amasse l’eau (auges) ”
[2418]

I. întrebare indirectă: Cum le spuneți la seîndurile, ca un 
cerc, care se pun în părțile din afară ale roții ca să se 
adune apa în cupe? (Vezi figura 70b din Chestionar.)

H. CERCURI; CERC 2(11]". 3[iq*. 4[U]". 8. 10". 11. 
13". 15". 17.20.28. 33.

OBEZI; OBADĂ 19. 22. 37. 70(11]. 71 [II]. 91.
NÀPLAZI; NÀPLAD 38[I, II]. 41 pl].
mdrzfri; mărzină 18. 64.
mar Unite rifoțî, Ifobé# 72[11]+.
fobez; -bădă, codubă 35. 
scînduri de la ryătă; scînduri I [II],
?, #, oo 6.12.24. 25.27*. 30.73(11]. 76.79. 83[II]+.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 39. 40. 

42-63. 65-69. 74. 75.77. 78. 80-82. 84-90.92-100.

HL 2[U], 3 [H]. 4[II], „Se află la capetele lopeților, roata 
fiind așezată orizontal pe apă.”

10. 15. „Se află la capetele lopeților, roata fiind așezată 
orizontal pe apă, și e din fier.”

27. „Peste trifoi, la capăt, se pune un cerc de la căruță.”
72. pi] „N-am avut decît mori cu sutură."

ARIPI, sg.
„aubes”
[2419]

IL întrebare indirectă: Cum le spuneți la seîndurile care 
se pun din loc în loc între obezi și care despart cu
pele? (Vezi figura 70c din Chestionar.)

H. (H)ĂRIPI; (H)ARIPĂ 31[II]. 11.15. 17-19. 22. 25*. 
71(11].

cănț; cântă 1 [II].

câMucurf; căVuc 4(11], 227
flfopiț; ăfopâtă 33. 38(1], 
patțâe; -Fată 70[f I].
?. oo, # 2[H]. 6. 8. 10. 12. 13. 20. 24. 27". 28. 30. 35.

38(11]. 41(11]. 64. 72(11]*. 73(11]. 76. 79. 83[ü]. 91.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.65-69.74.75.77.78.  80-82.84-90.92-100.,
HI. 25. 27. „Erau doar mori cu aripi așezate paralel cu

fundul pîriului.”
72. [II] despărțituri Fi di la câycurî.

GRINDEIUL ROȚII, pl.
„ axe carré de la roue "

[2420]

I. întrebare indirectă: Cum numiți lemnul care trece 
prin mijlocul roții, care se învirtește odată cu roata?
(Vezi figura 70d din Chestionar.)

H. FUS; FUSÀ 1[II]. 2pi]*. 3pi]. 4[II]. 6. 8. 11. 15.
17". 20+. 22". 24". 25*. 27. 28". 30. 33+. 38(1, II]*.
70[II]. 71[II]. 73[H]. 79+. 91.

FUS; FUSURI 10. 12.18". 19. 
ciobită; -biF\3~.
yôsîië 35.
Hâsiie; l-lôsii 41 [II].
su/; suluri 37. 39. 64.
vdynâ; vâyne 72 [II].
?,#oo76. 83pl],
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26.29. 31. 32. 34. 36. 40. 42-

63. 65-69.74.75.77.78. 80-82. 84-90. 92-100.

IH.2[11]. ll.lQ.fúsumóri.
13. ,JE băgată în buciumul roții.”
18. fus dă myară; fusurî.
22. fîisu de la mitcă.
24. 25. 28. 33. 38[II].Ji<™ H«/i.
79. ,JE de lemn.”

CRUCI (LA ROATĂ), Sg.
„rayons en croix (de la roue) ”

[2421]

I. întrebare indirectă: Cum numiți cele patru bucăți de 
lemn, puse de-a curmezișul între grindei și obezi, de 
o parte și de alta a roții? (Vezi figura 70e din Ches
tionar.)

H. CRUCI; CRUCE îpi]. 13*. 18. 22. 33*. 37. 64. 
70[fl]. 71 [II]. 73pq. 73(11]. 79. 83[H]. 91.

musilî; -silă 19.
spz/a; ~ 35. 38[p. 41 [II]. 
ârmîe; ărmă 38(11].
cruselniț 39.
crusa depă vâynă 72(11].
?, oo, # 2[H]. 3[H]. 4[H]. 6. 8. 10-12. 15. 17. 20. 24. 26-

28. 30.76.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40. 42-

63. 65-69. 74. 75. 77. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

DL 33. crúsa rilótí; crits.

IV. Ca în cea mai mare parte a Banaatului de sud, morile 
nu sînt de tipul celei descrise prin Chestionar. Au 
exclusiv mori de apă cu roată cu cupe (lopeți, caucuri 
etc.) așezată orizontal pe firul apei. De mijlocul roții 
este prins fusul, care urcă și trece prin podul (= dușu
meaua) morii, la roată; fusul este prins de podul morii 
cu o cruce formată din scînduri, sub care moraru 1 pune 
niște pene, ca să ridice (cînd vrea să facă undi) Șau să 
coboare roata (cînd vrea să facă faină frumoasă).



228 CEP.pl.
„ extrémités en fer (de l’axe) "

[2422]

I. întrebare indirectă: Cum se numește bucata de fier 
care se bagă la capătul grindeiului roții, ca să nu se 
roadă cînd se învîrtește?

n. CÀLCÎI; -CÎŒ 4[U]. 6. 10*. 11*. 17.* 20*. 22. 25. 
27*. 28. 30.

zăvpor, -vyâră 1[11]. 
cui', cùié 2(11]*. 3(11]*. 
că/ciri; -cinuri 15*.
pûric\ pûrisë 8.

-dale 13. 
gnjiaț; -jîaîe 18. 
pirpărițâ; -riț 19. 
lagăr 37.
vlerigd; -rii 38(1].
răstau 39.
tiilăp, ttdăță 41 [II].
OSIE; OSn 33. 64. 72[H].
LOPATĂ; -PEȚ 38[II]. 91.
?, oo, # 8. 12". 24. 35". 38[D]". 70[D]. 71(11]“. 73(11]. 

76.79.83(11]..
- 5. 7. 9. 14. 16. 21.23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40. 42-

63. 65-69. 74. 75.77.78. 80-82. 84-90.92-100.

DI. 2. [D] umffus ca urj^cuț.
3. [II] ,JE un cui bătut în fus."
10.11. „E o piatră, o băuță (= piatră de rîu).”
12. Jïeriz cdrîé mîerzë în broască.
15. dă bqViiță, dă fier.
17. 20. „E din piatră.”
35. „E ca un fel de c^otoroș, țăvă."
38. [II] „E un fier ca o lopată.”
71. [II] „Toată roata e de fier.”

IV. 27. Fusul trece în jos prin roata așezată orizontal, 
iar capătul lui se cheamă calciné', -cili; acesta stă pe 
o potcoavă de fier fixată pe un lemn.

BROASCĂ, pl.
„palier" 
[2423]

I. întrebare indirectă: Cuzn numiți lemnul scobit pe care 
se învîrtește capătul grindeiului sau cepul? (Vezi 
fig. 71a din Chestionar.)

n. BROASCĂ; BROȘTI 3(11]. 15*. 28.
BROASCĂ; BROAȘTE 6. 8. 10*. 17.71 [TI]*. 
BROASCĂ; BROASCHE 11*. 12.18.19. 
tâlpă\ tălpi 4(11]“. 30.
[V] pțâtră; [R] țăvă 2[D]'. 
zâmănă 22'.
I^âgăr; Măgărie 33.
LAGĂR; LAGĂRE 38(11]. 70(11]. 72(11]. 79.
busăiia de têmn; biisçtë 1[D]. 
bulvân 13*. 38(1]. 
butûc; -tus 64.
pipă; pivî 73(11]*. 
pVodbălic; -tisë 91.
?, oo, # 13*. 20". 24.25*. 27’. 35. 37.76. 83(11].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 39-63. 65-

69. 74.75.77.78. 80-82. 84-90. 92-100.

IU. 2. [II] „Mai demult era o piatră pusă pe /d/pd. acum 
se pune într-o țeavă bătută în pămînt."

4. [II] ,.O bucată de fier cu gaură.”
10. 11. „E o piatră scobită.”
13. .Jos e un hu/vâ/t 'lemn gros’ cu o gaură în care se 

bagă jăbița 'un fier cu scobitură’ în care se învîrte 
toldayu cobilei.”

15. „E din piatră sau din fier.”
20. „E o piatră jos, o bădiță."

22. .Roata morii (- mîtca) se așază orizontal, paralel cu 
pămîntul.”

25. „Se punea un lemn cu două crăcane, un >roc. cum 
se numește.”

27. „Roata e paralelă cu pămîntul, fusul se învîrte într- 
un lemn în care e pus un fier, o potcoavă."

71. [II] „E o bucată de fier scobită. La scobitură îi 
spune cuib."

73. [II] stă pă zug.

PERINOC (LA MOARĂ), pl.
„ traverse qui soutient le palier ” 

[2424]

I. întrebare indirectă: Cum numiți capătul de lemn pe care 
eprinsă broasca? (Vezi fig. 7 lb din Chestionar.)

D. FURCĂ; FURCI 3(11]. 8. 20. 28. 
furcă; furs, [V] zâmănă; ¿¿meii 10.
zâmănă 11. 12.
armâsdrf; ~ 15. 
posădie; -sad 17. 
mâsă; rnțesă 18. 
lemn, [k] cqpqrin 27. 
pisoruș 35.
tâlpă; tălpi 2[IIJ. 33. 
grindă-, griz, [k] căpătiț; -dțe 38(11]. 
tăvig; -viguri 64.
drimăn; -mâne 71(11]. 
rădicătorl 6~.
l, oo. # 1 [II]*. 4(11], 13*. 19. 22. 24. 25. 38(1]*. 41(11]. 

70(11]. 72(11]*. 73(11]*. 76.79. 83[lî]. 91.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 37. 39. 40. 

42-63. 65-69. 74.75.77. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

m. 1. [D] „E un lemn."
6. ,.E un fel de furcă, care are un alt lemn ce merge sus 

la pietre și le ridică.”
13. „bulvânu e băgat între ziduri, doi pereți de piatră.”
38. [1] vine pus pră zid.
72. [II] „Se pune pă câprâ de liemn."
73. [II] zugu-t pă doi stîlpi băgâț im ^pămînt.

ANDRELE (LA MOARĂ), sg. 
„supports de la traverse ” 

[2425]

1. întrebare indirectă: Cum numiți cele două lemne pe 
care se reazimă perinocul? (Veri fig. 71c din Ches
tionări)

D. bidvâne; -văn 8.10“. 28. 
postăh^olț 17. 
ziduri; zid 18*. 
musdî; -silă 19.
tâlpă 20.
mțesă; mâsă 33. 
sccuna [sg.] 35.
GRINZI; GRINDĂ 37. 64. 71(11]. 
stf7p/38[H]-.
propee; proptă 38(1].
pisoâre 41(11]. 
p^odbăfise; -tic 91.
?, #, ® ipi]*. 2(11]- 3[U]. 4(11]. 6*. 11*. 12.*. 13. 15*.

22.24. 25.27. 70(11]. 72[D]. 73(11]. 76.79. 83(11].
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 39-40. 42-

63.65-69.74.75.77.78.  80-82. 84-90.92-100.

m. 1. [II] „Niște Lemne.”
2. [II] „Stă pe pămînt”
3. [TI] „Stă Jos e o piatră prinsă pe niște

lemne zidite.”
10. JBulvanul e lemnul de sub butoi.”
11. JE prinsă dc vatră, dc zidul morii. Celălalt capăt 

merge spre p^osâlnic, care merge în moară spre 
pietre.”

12. „Se prinde de un pietroi, de un lemn, nu are num?"
15. „Este broasca, apoi armăsâri, care merge sus în 

moară și cu el poți ridica sau coborî pietrele.”
18. zîdu dă ținut jusu.
38. [ÏÏ] „Stîlpii vin prinși în grinzi.”

PODUL ROȚII, pl.
„cloison qui empêche l’eau 
d’entrer dans le moulin ” 

cm

1. întrebare indirectă: Cum numiți seîndura prin care 
trece grindeiul roții (cu cupe) și care nu lasă apa să 
intre în moară?

D. POD; PODURI 2[D]-. 3PTJ. 13.15*. 
pllodâ; -dete4[U].
pôdu môri 6.
püôdu mVori 28.
pNôdu ryôfii 8.
p^ondètë [pl.], pUodniț [pl.] 11.
pMoâălă 12.
p^oââqa; -déte 17.
pMod, pondeté (pl.] 20(11].
bridait.
cuptușâlă 35.
fifôblâ; filobtë 71(11].
fûndu [a.] 72(H].
?, oo, # 1[H]". 10. 18. 19. 22. 24“. 25". 33. 36-38(1, D]. 

4ipi]. 64*. 70(11]. 73[ü]. 76.79.83(11]. 91.
- 5. 7. 9. 14.16.21. 23. 25.26. 29-32. 34. 39. 40. 42-

63.65-69.74.75.77.78.  80-82. 84-90. 92-100.

DI. 1. [D] „E zid de cărămidă.”
2. [U] pdôdu lu muàra.
15. „E de lemn cioplit”
24. „Apa merge pe budurUàn."
25. .Jvioara e sus, deasupra vine postamentul pietrelor.”
27. „E un zid de piatră prin care trece fusul.”
64. „Ca să opăsâscă apa.”

CIOROI.pl.
„ conduit laissant tomber de l‘eau 

sur le palier pour qu ’il ne chauffe pas ’’ 
[2427]

L întrebare indirectă: Prin ce curge apă din uluc pe cep 
și pe broască ca să nu se încălzească in timpul 
mersului?

Ti.dudă;duz/d72lff\.
?, H, oo 1 [11]". 2PP*. 3[D]*. 4[D]". 6“. 8". 10*. 11*. 12*. 

13“. 15“. 17*-19.20*. 22*. 24.25\ 27*. 28“. 33. 35*. 
38(1, D]*. 41[D]. 64. 84. 70[D]. 71[H]*. 73(11]. 76. 
79.83[H]. 91*.

- 5.7.9.14.16.21.23.25.26.29-32.34.36.37.39.40. 
42-63.65-69.74.75.77.78.80-82.84-90.92-100.

DI. 1. [D] „Se unge.”
2pq. 3[HJ. 4[D], 6. 8.10-13.15.17.20.22.25.27.28. 

„Stă mereu în apă.”
35. ,JE un vălău cu niște seînduri."
38. [II] „Se unge cu unspâre, [V] cătrână."
71. [II] „Curge pe o țeavă sau pe un scoc mic.” 
91.pimdm [imperf. 4] o/of

(Piatră) ALERGĂTOARE, pl.
meule courante ’’

[2428]

I. întrebare indirectă: .Moara are două pietre între care 
se zdrobesc grăunțele; cum îi zice și la piatra de 
deasupra, care se învîrtește?

CIOROI.pl


IL PIATRA ALERGĂTOARE; PIETRE 33. 38[HJ. 76. 
83[U].

PIATRA DE LA DEAL 70(11]. 72[II]. 73[IT|- 
piatră; pétri 64.
piàtra desûpra; pétri 1 [II].
pgâtra desûpra 2(11],
plâtra a desûpra 3[II], 
plâtra de dasûpra 4[II].
piatra dă dâsûpra 8.
piatră dâsûpra; piètre 10.
piatră dâsûpra', piétri 6.
piatra dț dasûpra 20.
piàtra dă sus; pierri 11. 13. 79.
piàtra de sus; pierri 17.
piàtra dasûpra; piélrië 12.27. 35. 39.
piàtra dă dasûpra 15.18. 19. 24. 28. 38[I].
piatră pentru fii/anină 22.
piàtra dasûpra 30.41 [II].
piàtra mări 37.
piàtra mărie 71 [II].
piàtra càre să sûsë 77. 
piâtrà-rpvircitçrç 91.
-5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 25. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 39.

40.42-63.65-69.74.75.  78. 80-82. 84-90. 92-100.

(Piatră) ZÀCÂTOARE, pl.
„ meule gisante ”

[2429]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la piatra care stă 
dedesubt și nu se mișcă?

EL PIATRĂ; PIETRE 22. 38[IT]. 77*. 83[II].
piàtra zăcâtiiâre 76.
PIATRA DE JOS 1[H]. 2[H]. 6.11.13. 15. 17. 19. 25.
PIATRA DE DIN JOS 4[H], 18. 24. 28. 33. 38[I]. 

41[H].
PIATRA DIN JOS 27.39.
PIATRA DE DE JOS; PIETRE 8. 10. 20. 30. 35. 
piàtra [a.] dă ¿os, piàtra [a.] da la vàlê 79.
PIATRA DE LA VALE 12. 70[H]. 72[H]. 73[II]. 
piàtra dasûpra 64.
piàtra măre 3[II].
piàtra mări 37.
piàtra mică 71 [II].
piàtra stabilă 91.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40. 42-

63. 65-69. 74.75. 78. 80-82, 84-90. 92-100.

HL 77. piàtra cărț stă pe loc.

COLACI, sg.
„Ies quatre bois qui immobilisent 

la meule gisante” 
[2430]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la cele patru lemne 
scobite, care string și țin în loc piatra zăcătoare?

EL SCAMN [sg.] 35.
SCAMNE 37.
SCAMNE; SCAMN 2 [II]. 3[II].
Pvod [sg.] 4[1I], 
poduri; pod 64. 
masa [sga.] mări 27. 
musilă [sg.] 30. 
muși li mări 19.
MÎȘNTCE; MÎȘNIC 8.
MÎȘNICI; MÎȘNIC 6. 10. 11.
OCOLI; OCOL 12. 22. 25. 
Mas; -lâc 33. 76. 83(11]. 
cVășuri; c^oș dă scindură 13.
crlsturi; crist 15.

corn [sga.] mor/ 17.
càpriè; capră 38[1]. 
gradé 20*.
gn^38[lT]. 
jJ//&e41[II].
dzrmdn; -mân 70[II].
c^ovrâz; -vrdg 71(11]. 
bacuri; bac 72[II]. 
postamienturf; -mient 18.
pUodbăKc; -lisă 91.
Zewzne; lemn 1[II].
?, #, oo 24. 28. 73(11]*. 77.79*.
- 5.7. 9. 14. 16. 21.23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 39. 40.

42-63. 65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

IU. 20. grâde-rjkeiâtă. „Sînt patru lemne încheiate între 
ele.”

73. [II] am avût patru mîn de fier, cu șorQfe.
79. „La moara noastră se prind cu șuruburi.”

COȘ,pl.
„trémie"

[2431]

I. întrebare indirectă: /n ce se toarnă grăunțele din saci 
pentru a fi măcinate?

n. COȘ; COȘURI 1(11]. 2[II], 3[II]. 4[II]. 6. 8. 10-13. 
15. 17-20. 22. 24. 25. 27. 28. 30. *33. 35. 37-39.
41 [TI]. 64. 70[II]. 71 [II]. 72[IT]. 73[II]. 76. 77. 79. 
83[HJ. 91.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 40. 42-
63. 65-69.74.75.78. 80-82. 84-90. 92-100.

CAI, sg.
„poutres qui soutiennent la trémie ”

[2432]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bîmele de care e 
prins coșul? (Veri fig. 72a din Chestionar.)

EL zûgiiri; zug 71 [II]. 73[II]. 76.
Zemnë 1 [II]".
cășița [sga.] c^ășu/ui 2[II],
lëgàtûra [sga.] c^ășului 3[ITJ.
lëmnili cVășului 8. 25.
tiz; kirjgă 11.
blgtkl; bătcă 13. 
susținători dă cyoș; susfinàt^àrîë 18. 
pyodball; -băl 22.
stilpi c^oșului 27.

ridi 28.
scămnu [sga.] c^ășuluț 33.
grind 31.
stîlpl 38PI].
mărzinili [a.] dă la coș 41 [II]. 
pisçre; -sôr 70 [II], 
capra c^oșuluj 72[U].
lâcéd; - 77.
¡fobăda [sga.] c^ășuhq 79.
?, oo, # 4[II]. 6. 10. 12*. 15. 17*. 19. 20‘. 24. 30. 35. 

38P]. 64. 83[II]".91.
- 5. 7. 9. 14. 16.24,23- 26. 29. 31. 32. 34. 36. 39. 40.

42-63. 65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

IEL 1. [II] de gorun.
12. nișcâ lemne.
17.20. „E prins de grinzi.”
83. pi] o laviță.”

PODUL MORII 229
„passerelle de chargement"

[2433]

I. Întrebare indirectă: C«m numiți partea mai ridicată, 
dinăuntrul morii, pe care se pun sacii și pe care stă 
morarul cînd toarnă în coș?

IL pVod 28.
POD; PODUR11 [II]. 4[II]. 8. 10. 35.
PODUL MORII 2[II]. 6*. 18. 19. 24. 25. 30. 33. 38[II].

64. 70pi]. 73[IT|. 77. 91. 
pyódu móri, puódu lu mpără 79. 
zcomn; scâmnă 3[I1]”. 22. 76. 
mișâis 1ÎT.
clúpe [pl.] 15". 
clúpíé; clupiț ^1- 
más a pétrilor 27. 
tri^pcă [pl. ] 38[I]. 
pl-lostavi[ă; - 71[U]. 
parapétu mVări; -plece 72pi], 
?, oo, # 12*. 13*. 20". 41[U], 83[II],
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

HI. 3. [II] „E fixat de pod.”
6. „Nu e ridicat.”
II. „Moranil se suie pe , sacii stau pe pUăliță.”
12. „Pe o piatră.”
13. „Peste podul morii sînt doi WváÁ, pe care stau 

pietrele și se suie morarul să toarne în coș.”
15. „Sînt și clúpe, un fel de laviță sau un scaun mai 

lung, dar, de obicei. în coș se toarnă de jos, de pe 
pod.”

20. „La alte mori există scamn.”

IV. în satele (din sudul Banatului, mai ales) unde 
existau mici mori de apă cu roata așezată paralel cu 
firul apei, podul morii era dușumeaua micii colibe 
care adăpostea coșul morii și pietrele și pe sub care 
curgea apa; la asemenea mori nu exista morar, ci 
fiecare gspodar avea cheie și mergea să-și macine 
singur grăunțele.

BABE, sg.
„supports de la passerelle "

[2434]

I. întrebare indirectă: Cum numiți cei patru sau șase 
stilpi pe care stă podul morii?

EL stîlp 2[U]. 27. 33. 38[I, II]. 64. 71 [II]" 72[11],
77. 79.

stilpi, fiirs 35.
șc^ămpl; șcVămp 1 [TI]. 
scamne; scamn 3[II]. 
furs;fiircă 10.
cățîăii [a.] dă la scamn 76.
țgpîe; țâpă 91.
?, oo, # 4[H]*. 6". 8. 11+. 12*. 13". 15. 17*. 18*. 19*. 

20". 22. 24. 25". 28". 30+.37~. 41 [H]. 70[HJ*. 73[IT|‘.
83[D].

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 39. 40.
42-63. 65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

HI. 4. [II] „Stă pe postamentul morii.”
6. „Stăprñ bulváñi mări.”
II. „Stă pe p^ondefe.”
12. .Atoara e pusă pe zid.”
13. „Podul stă pe grind; grindă, care se sprijină pe zu/; 

ziduri.”
17. „Se pune dintr-o margine a morii într-alta, pe 

bîme.”
18. 19. la noț U Pf'd grid-



230 20. „Sînt niște prelungituri de la suportul pe care stă 
piatra zăcătoare.”

25. „Podul nu e înălțat, e jos, niște bîme culcate pe 
postamentul morii.”

28. 37. „Stă pră bulvâri."
30. „Stă pe zid pe bîme.”
70. [II] „Stă pefundàmîént; -miénturl."
71. [II] stilpi pVostavițî.
73. pi] „Stă pe grinzi, și grinda pe zid.”

STRATUL MORD
„ traverses appuyées sur les supports et portant 

la passerelle ”
[2435]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bîrnele care se pun 
pe capetele babelor și pe care stă podul?

n. GRINDĂ; GRINZI 24. 38(11]. 41 [Ti]. 72pi]. 73pi]. 
76.77.79.91.

grinduță 64.
trăvî^rsă; ~ l[11].
îifkeietûra plodului 2[II]. 
bima plodului; bîrne 33.
cunun [pl.], gris [pl.] 35.
birnilç [pl.] pUostavițî 71 [II]*. 
rd/pă; tălpi 6.
?, oo, # 3[II]. 4[H]+. 8. IO"-13+. 15. 17"-2O. 22. 25. 27.

28. 37. 30. 38(1], 41 [II]. 70(11]. 83pi].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75.78. 80-82. 84-90. 92-100.

III. 10. „Stă pe bulvan”
71. [II] „Podul morii e cel mai de jos, unde intri.”

ROATA CU MĂSELE, pl.
„roue dentée ”

[2436]

I. întrebare indirectă: Ce este prins de grindeiul roții 
(cu cupe) înăuntrul morii? ... este rotundă și se 
învîrtește odată cu grindeiul. (Vezi fig. 73a din 
Chestionar.)

II. ROATĂ 35. 76.
ROATĂ CU MĂSELE; ROȚI 38[I, II]+. 73(11]. 
rçâtà gințâtă 41 [II]. 64. 79. 91.
rçâtà cu ginț 72[H].
pîrporiță; ~ 18.
Cosițe cu ginț; Văsiț 33.
pârecu [a.] ăZ măre 71 [II],
?, oo, # lplf. 2[U]. 3[U). 4[U], 6. 8. 10-13. 15. 17. 19.

20.22.24. 25+. 27. 28.30. 37.70(11]. 77. 83[II].
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

IR. 1. [II] „Avem roți gințâce, de Moțai.”
25. „Fusul roții duce direct la roata de deasupra.”
38. [II] „Este roată cu măsele de lemn și roată de fier, 

dinăuntru.”

MĂSELE, sg.
„ dents ”
[2437]

I. întrebare indirectă: Cum numiți bucățile de lemn, 
prinse la aceeași depărtare una de alta, pe partea 
dinăuntru a obezii roții?

H ginf, gincë 41 [II]". 72[H]. 91.
ginț, fluturi 35.
gințâțl9.

mâsçFë; -sâțiă 38[I, II]. 39.
màsçFë; -sç 73 [II]. 
măsăluță 71 [II].
?, oo, # 1(11]*. 2[II]. 3[IT|. 4[II]. 6. 8. 10-13. 15. 17 20. 

22. 24. 25. 27. 28. 30. 33. 64. 70pi]. 76.77. 83[TI].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21.23.26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

HL 1. [TI] „E roată de oțel.”
41. [II] ,Avem de fier. Nu am văzut cu dinți de lemn.”

ȘTIRBĂ, pl.
„brèche-dent ”

[2438]

I. întrebare indirectă: Cum zici că este roata de pe care 
s-a rupt o măsea?

H. ȘTIRBĂ; ȘTIRBE 1 [II]. 2[II]. 3[II]. 4[II]. 10. 13.
18. 22. 27. 28. 30.33. 35. 38[I, II]. 39.4ipi]. 7ipi]. 
72[H]. 91.

faràmàsç[l] 73pi].
?, oo, # 6. 8. 11. 12. 15. 17. 19. 20. 24. 25. 27. 28. 37+. 

64.70[II]. 76.77.79. 83[H].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69. 74.75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

HL 37. s-o șcirbit [perf. c. 3].

CRING, pl.
„petit roue actionnée par la roue dentée ” 

[2439]

I. întrebare indirectă: Cum numiți rotița mai mică, care 
■se îmbucă cu roata cu măsele și învîrte piatra 
alergătoare? (Vezi fig. 73b din Chestionar.)

II. rçâtà gințâtă, rçâtà cu màsçFë 1 [II]. 
roț [pl.] cu ginț 35.
ROATĂ CU DINȚI 37. 72[II].
rçâtà mică cu màsqtè 3 8[JL]. 73 [II]. 
ryâta pétri 76.
n>Z 41(11].
crigg; cringurl 64. 91.
purec; pures 70[II]. 
pârecu [a.] aZ mic 71 [II].
?, oo, # 2[U]. 3[I1]. 4[II]. 6. 8.10-13. 15. 17-20.22". 24.

25.27.28. 30.33.36. 38[Uf. 77. 79.83(11].
- 5.7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69. 74.75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

m. 22. „Nu este o roată, ci un fier care se îmbină și 
mișcă piatra și se cheamă pîrpăriță; -riț.”

38. [II] „E numai o roată dc fier, care învîrte toată 
mașina.”

ȘIȘTORI, sg.
„tringles de la petit roue qui s'insèrent 

entre les dents de la grande roue ”
[2440]

I. Cum numiți bucățile de lemn care se îmbucă cu 
măselele roții? (Vezi fig. 73c din Chestionar.)

H. MĂSELE 35. 38[H]. 73[H], 
MĂSELE; MÀSEAUÀ 1[D]. 38[I]. 64.
MĂSELE; MĂSEA 70(11], 
crestături 41 [II].
văgâșă; -gâș 71 [II],
?, oo, # 2[D]. 3[II]. 4[H]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 22.24. 

25. 27. 28. 30. 33. 36. 37. 70(11]. 72[H]. 76. 77. 79. 
83[II]. 91.

— 5.7. 9. 14. 16.21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42-63.  65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

MURLÀ, pl.
„bois échancrépour mesurer les dents et les 

tringles "
[2441]

L întrebare indirectă: Cum numiți lemnul scobit cu care 
se măsoară șiștarii sau măselele?

ILÆn7ipi].
/Vórma 73.[¿].

?, oo, # îpi]". 2[H]. 3[U]. 4[U]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 
22. 24. 25. 27. 28. 30. 33. 35. 38[L II]. 41 pi]. 64+. 
70[U]. 72[II]. 76.77.79. 83[II]. 91.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42- 63.65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

UI. 1. [TI] „Măsurăm cu mÀôru.”
64. „mirlă îi spune la ce se folosește cînd bați lăcezî pe 

casă, ca să fie la distanțe egale.”

TÎRCOALA DESUS, pl.
„ disque supérieur des tringles ” 

[2442]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la seîndura rotundă
cu scobituri pe margine. Jăcute la aceeași 
depărtare, în care se prinde capătul de sus al 
șiștorilor? (Vezi fig. 73d din Chestionar.)

II. Z>uri€ce71[U].
fund; funduri 72[1I].
?, oo, # 1[H]. 2[U]. 3[UJ. 4[II]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 

22. 24. 25. 27. 28. 30. 33. 35. 38[L II]. 41[R]. 64. 
7O[1I]. 73[U]. 76.77.79.83[U]. 91".

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23.26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42- 63. 65-69. 74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

IU. 91. „Era cring din fer?'

TÎRCOALA DE JOS, pl.
„disque inférieur des tringles ” 

[2443]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la seîndura rotundă 
cu scobituri pe margine, făcute la aceeași 
depărtare, în care se prinde capătul de jos al 
șiștorilor? (Vezi fig. 73e din Chestionar.)

II. buriçcë de ios 71 [IT].
fund; funduri 72[II].
?, oo, # ÎQI]. 2[IÏ]. 3QI]. 4[lî]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 

22. 24. 25. 27. 28. 30. 33. 35. 38P, II]. 41 [II]. 64. 
70[U]. 73[IT|. 76.77.79.83[U]. 91.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21.23.26.29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42- 63.65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

VERIGI, sg.
„ viroles de fixation n 

[2444]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la bucățile de fier 
care string șiștorii în cele două tîrcoale ca să nu cadă 
și să nu miște? (Vezi fig. 73f din Chestionar.)

II. sercurl; sere 71 [H]. 72[D].
pénë 1[11].
fegături; -țâră 38[IT].
verif: -riga 64.

oo, # 2pq. 3[H]. 4pi]. 6. 8. 10-13. 15.17-20.22. 24. 
25. 27. 28. 30. 33. 35. 38[II]. 41[H]+. 70(11]. 73(11].
76.77.79. 83(11]. 91.



231- 5. 7. 9. 14. 16. 21.23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42-63.  65-69. 74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

III. 41. [TI] „Se prind cu șrâfurl [= șuruburi].”

FUSUL CRÎNGULUI. pl.
„ axe de la petite roue ” 

[2445]

I. întrebare indirectă: Cum numiți la bucata de fier care 
trece prin mijlocul c ringului?

TLfus;jusă 1(11]. 22. 25. 33. 38[L II]. 70(11], 71 [II], 
73(11].

fus; fusuri 72 [II].
jușc;jușce35.
Cosițe; ^osiț 41(11].
Cosițe; Moșii 64.
iernau [a.] di la crirjg 91.
?, oo, # 2(IIJ. 3[TT]. 4(11]. 6. 8. 10-13. 15. 17^-20. 24. 27. 

28.35.38(11]. 70(11]. 73(11]. 76. 77. 79. 83(11].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29-32. 34. 36. 37. 39. 40. 

42-63. 65-69.74.75.78. 80-82. 84-90. 92-100.

in. 17. „Fierul care vine din fus în piatră se numește 
stqn; s lanuri."

PODOIMĂ, pl.
„poutre soutenant l'axe vertical” 

[2446]

I. Întrebare indirectă: Cum numiți bîma de lemn pe 
care stă capătul de jos alfusului?

DL (Mobilă; -bilie 18.
¿amână; zțmerie 22. 
buKân; -văii 38(1] [?]. 
grindă 41(11]. 73(11]". 
girjîal;-jiaț 71(11].
ayfelfar 76.
șcâțjgă 91.
?, oo, # 1 [II]*. 2(11]. 3(11]. 4(11]. 6. 8. 10-13. 15.17*. 19.

20. 24. 25. 27. 28. 30. 33. 35*. 38[U]*.'64. 70(11]". 
72(11]". 77. 79. 83(11].

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42-63.  65-69. 74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

III. 1. [O] un șcMâmp măre îi pus acâlo.
35. „E un fel de pat”
38. [II] „Stă pc lagăr.”
70. [II] „Stă p-o furcă."
72 [II/ în câpătu lu furcă [e] un dirmân; -mâne."
73. II] „E o grindă și în grindă o piuă de fier.”

PERINI, sg.
„ bois sur lequel s 'appuie la poutre ” 

[2447]

I. întrebare indirectă: Cum numiți lemnele pe care stă 
așezată podoimă?

n.po4[sg.] i(ii].
posââe; -sadă 18.
țModbâle; -bălă 22. 
căpădie; -di 38(11]. 
dîrmân-, -mân 70[ II].
grindă [a.] 76.
țqpe; țâpă 91.
?, oo, # 2(IQ. 3[H]. 4[I1]. 6. 8. 10-13. 15. 17. 19. 20. 24.

25. 27*. 28. 30. 33". 35. 38(1]. 41[nf. 64. 71(HT- 
72(11]. 73(11]. 77. 79. 83(11].

— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42-63.  65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

IU 27. „E un lemn cu furcă.”
33. „Tot pe podul și pe stîlpii morii stă.”
41. [II] „Stă pe stîlpi sau pe zid.”
71. [II] „La un capăt stă pe o grindă, iar la celălalt are 

un fus cu șurub, numit rădicăMori, cu care se ridică 
sau se coboară piatra.”

BURIC1, pl.
„plaque en fer sur laquelle tourne l ’axe 

vertical”
[2448]

l. întrebare indirectă: Cum numiți bucata de lemn 
băgată în podoimă, în care se sprijină fusul?

H. călcine; -cin 22.
potCQâvă 27.
șaibă-, șățbi 33.
piyă 73(11].
pivă', pivie 38(11],
piyă-, pii 70(11].
ifotfVapa 71(11].
gdj/ră 72(11].
fândru 76.
fer 91.
bryâscă 18.
?, oo, # 1(11]. 2[iq. 3[IT|. 4[U]. 6. 8. 10-13. 15. 17. 19. 

20. 24. 25. 28. 30. 35". 38(1]. 41[II]~. 64. 77. 79*.
83(11].

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42-63.  65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

m. 35. ,JE un fel de bucșă.”
41. [II] ,,E un fel de plâțnă.”
79. „E dc oțel.”

BURIC2, pl.
„ trou central de la meule gisante ”

[2449]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți găurii din piatra 
zăcătoare, prin care trece fusul cringului?

n. GAURĂ; GĂURI 1[II]. 2(11]. 3[H], 4(IT|. 6. 10-13. 
15. 17. 20. 22*. 24.25. 27. 28. 30. 38(11]. 70[U]. 77. 
91.

gudura cu gălățâyă 8.
gâyra, [k] yâla [a.] rfejos 71 [II].
gayră, gâypră, cuțbu pietri 73 [II].
gayră, butâră 33.
buMarâ 35. 76.
vfim/ou; -jîq§e 72(11].
ștendăru [a.] 79.
ginjai, - 83(11].
?, oo, # 18.19. 38(1], 41(11]. 64. 83(11].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

III. 22. „în gaura pietrei de jos e fixat ginjațul; pentru 
ca fusul să nu joace, îl strînge.”

BURIC3, pl.
„gamiture en bois bouchant ce trou ” 

[2450]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți bucății de lemn care 
se pune in gaura pietrei zăcătoare ca să nu cadă 
grăunțele și faina sub moară?

H. pană', piqúe 3(11]. 13.
până, bucșă l[ll]~. 
buseyă; -sete 4(11]. 
gălățâyă; -țațe 8. 
gîjai; -jqie 10. 30.
ginjfa~28.
grqai; -jftè 18.
snMi; 6.
grîjyi:,-jqiuri 27.
gîjai; -jaiurî 11.17.
gWÉ 22.
#7«; -jW¡rÍ 15.
GRINDEI; -DEIE 12. 70(11]. 
azulóriu piqtri; azulare 25. 
sep 35.41 [II].
fund’, funduri 38(1].
mószúcÁn; -rúcáne 71(11]".
píes 76 
butydră 83(11]. 
guvKáwf; -vçzde 91.
?, ce, # 2[II]". 19. 20". 24". 33". 38(11]. 64. 72(11]. 

73(11]. 77. 79.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74. 75.78. 80-82. 84-90. 92-100.

III. 1 [II] „Se pune o pană sau o bucșă d-ălea.”
2. [H] „Se pune o blănuță.”
19. jSe pune un dop e lemn de cireș, în care se bat pene.”
24. îiflèr pus aerólo.
33. „Se pune un lemn de oprire.”
71. [II] „E și făcut din lemn de mesteacăn.”

GÎRLICI,pl.
„échappée dans la meule courante, 

par où tombent les grains entre les meules ”
[2451]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți găurii din mijlocul 
pietrei alergătoare prin care cad grăunțele între 
pietre?

H. GAURĂ; GĂURI 1[II]. 2[II]. 8. 11. 12. 15. 18. 19. 
22. 24. 25. 27. 28“. 38(11]. 70(11]. 77. 79".

gdicura pétri 30.
gătetuță-, -tâț 3 [II],
guriță; - 4[II]. 6. 10.20. 
gura piétri; guri 13.
m/^zh'c; mișnis 17.
gîrtis; -fise 33.
butQâră 41 [II]. 76.
butyâră, gă^oră 38(1].
púla [a.] desús 71(11].
?, oo, # 35. 64. 72(11]. 73(11]. 77. 79. 83(11]. 91.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

DI. 28. ,JLa distanța dintre cele două pietre îi spune sîn; 
sinurl."

79. gâyură dă condúsere.

PÎRPĂRIȚĂ,pl.
„pièce en fer fixant l’axe 
dans la meule courante ”

[2452]

L întrebare indirectă: Cum numiți bucata de fier care 
prinde capătul fusului de piatra alergătoare?

H. PÎRPĂR1ȚĂ; -R1Ț 4[H]. 8. 11. 13. 17. 19. 20. 22.
25. 33. 38[II]. 71(11]. 83(11]. 91. 

pîrpăriță; ~ 30.
PĂRPĂRIȚĂ; -RIȚ3[II]. 8. 12. 15.
pqrpqrițq; - 28.
pîrpăriță; -, stăn; stane 10*.
pirporiță; - 6. 18.
pîrpăriță; -, [k] bălâys; -lâysă 70(11].
stqñ; stgnurl, păr păr iță 27".
cotoriță; -riț 73(11].



232 cnzse 76.
grdrncM [a.] 79.
?, oo, # 1 [11]. 2(11]. 24. 35. 38[I]. 41 [JJL]. 64. 72[1I]. 77.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

III. 10. ..vzdn. de lemn, în fus. iarpărpăriță, în piatră.”
27. „Pîrpăriță prinde stăniul de piatră; stăniul este la 

capătul fusului.”

TEICĂ, pl.
„boite mobile â travers laquellepassent 
Ies grains pour tomber entre Ies meules ” 

[2453]

I. întrebare indirectă: Cum numiți cutia mișcătoare prin 
care trec grăunțele din coș înainte de a cădea între 
pietre?

n. cucițe; -ci îpi). 2[II], 
go/eiii/ă; -tuț 3[II].
pMnstovifâ; -viț 4[II].
pMostăviță; ~ 6. 10. 17. 24.27*.
proslăviți; -viț 11. 12. 15. 20. 22. 25. 91. 
păstaviță; -viț 8.
aruycătUarie: -¡Vor! 13.
tryâcă; trțios 19.71[U]. 72[I1], 
tryokiță; -kiț 76. 83 [II].
troldță; ~ 30.
pîrpăriță; 38[II].
pîrpăriță 70[II].
pipărifă; -riț 73 [II], 79.
cârtiță', carliț 28.
?, oo, # 18.24.33.35. 38[I]. 41(11). 64. 72[II]. 77.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69. 74.75.78. 80-82. 84-90. 92-100.

IU 27. JE ca o cârtița; carfiț”

TITIREZ, pl.
„baguette qui imprime Ies secousses ă la boite 

mobile”
[2454]

1. întrebare indirectă: Cian numiți lemnul legat cu un 
capăt de teică, care cu celălalt capăt se freacă de 
piatra alergătoare și scutură teica?

n. CIOCOI; C1OCOTE 4(11). 6. 10-12. 15. 17. 20. 22. 
30.

socutu proslăviți; ¿oculari 25.
lemnu [a.] cu păstorița 8.
b/7; Zuce 13.
kikirefl', -riefuri 18.27.
kâkiref; -rețjă 28. 76. 
titirițz; -rlgză 33.
titirîeij; ~ 77.
cicirief, -rltfă 71 [II]-.
cicirief, -rie^urî 83pi]. 
părpăfiță; [*] părpăndiță; ~ 7 2 [II ].
pîrpăriță', —, kikirieij; -rie/jurÎ 24’. 
căloii; ~ 19.
harc; hârcuri 38(11]. 
fîgdăr; fîgdărie 38(1].
mină, zgîndără 41 [II]".
iuturâ 70[II]+. 
busum; busuml 1(11]*.
?, oo, # 2(11]. 3[II]. 35. 64. 73(11]. 79. 91.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36.37. 39.

40.42-63.65-69.74.75.78.  80-82. 84-90.92-100.

III. I. [II] „îi ca pumnu-așa.”
24. „Despre cineva care vorbește mult se spune că nu 

mai tace, ca o pîrpăriță.”
41. [II] „Un fel de paletă.”
71. [II] „Din capul fusului e un lemn cu muchii, care 

mișcă, invîrtindu-se odată cu roata.”

VEȘCĂ'.pl.
„ emplacement des meules ”

[2455]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți scobiturii în care 
sînt așezate pietrele morii?

H. OCOL; OCOLI 3[H]. 20. 22. 25.
Vâcôl; VocVdTè 13.
Jfo«5715.17.
Vâcâll 10.
Uâcâli dî la mîșnis 11.
Vâcols; ~ 18.
Vobâdaplétri 33. 
scobitură la Uôcôï 12. 
wnÿnzc; miștîisă 6". 8. 
locâșu petrilor, râmă 76.
cVoș; cl-l6șuri 91. 
musilă 30 .
?, oo, # 1(11]. 2(11). 4[11]. 19. 24. 27+. 28. 35. 38(1, II]*. 

41(11). 64*. 70(11]. 7ipi]*. 72(11]. 73(11]. 77. 79.
83[IIJ*. 91.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42-63.  65-69. 74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

HI. 27. „Pe masă dreaptă pusă.”
38. [II] „Pe grinzi și pe șrafuri.”
64.„Pe pod, în ladă de scînduri prinsă cu cercuri.”
71 [II]. 83[II]. intră colos.

VE^Ck1,^..

„écran circulaire en bois qui entoure les 
meules”
[2456]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți cercului de coajă 
de copac care se pune de jur-împrejurul pietrelor?

II. CERC; CERCURI 1[II]-. 2(11]. 3(11]*. 15.
OCÔLI 4(11]*. 20.22.25.10-. 11.17-19.25+. 30.
OBADÀ; OBEZI 12. 24. 27.28". 33. 38(11). 76. 
gdnftna 35.
sere dă fier 38.
AoZwyog; -rçâze 70(11]. 
c^oZdc 71 [II]* 
vgâșcă; vieșc 72(11]. 
imbrăcămîntuplétri 73 [II].
bandâțs 79.
c^oș; cașuri 9\.
?, oo, # 6. 8. 13.19. 20.22. 35.41(11]. 64. 70(11]. 72(11]. 

73[U]. 77.83(11]*.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

IB. 1. [H] ,JE de fier, de pantă, ca la cocie.”
3. [II] „E de fier, o pînză de ferăstrău mare.”
4. [H] „E de lemn sau de pleu.”
10. ,JDe obicei nu se pune. Se pune doar cînd mîcinicii 

sînt mai joși. E un cerc de fier.”
25. „Tot ocoli se socot și ăia.”
28. „Acum se fac din fier, da mai demult se făceau din 

coajă de tei.”
71. [II] cTolâcu de sus, cVolâcu de jos.

PISCOAIE,pl.
„ rainure par où s ’écoule la farine ” 

[2457]

I. întrebare indirectă: Cum numiți scobitura prin care 
curge faina măcinată?

H VĂLĂU; -LÀIE 1(0]. 2(11]. 8. 38(11). 39.64.72(11]. 
ulüc, ulùsé 3(11].

PISCOAIE; -COI 83(11). 91.
guriță', ~4[II). 6.11.19.
gurâ;gur/13.41(11).
giira ocolitor 20. 25.
gâ^ură; ga^urț 28.
butyâră 38(TJ.
jgțâb defăynă 70(11).
piscuță;
sc^oc mic 73[H].
țâvă', țăvî 76.
dfoy 35.7T. 79"
?, oo, # 10+. 12*. 15.17.18.20.22.24.2T. 30.33.35.
- 5. 7. 9.14. 16. 21. 23.26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75.78.80-82. 84-90.92-100.

HL 10. „E o bucată de tablă ca un cioc, prinsă în mîșnici.”
12. „E un plec.”
27. „E un plec pus jgheab.”
77. „Coșul care curge faina-n jos.”
79. c^oșu care curzi făiina-n zos.

FRUNTARUL PIETRELOR, pl.
„poutre à travers laquelle est pratiquée la

rainure ”
[2458]

I. întrebare indirectă: Cum numiți hîma, seîndura din 
față, în care se află piscoaia?

II. ;c<fomp; șcVompi 1[II).
dîrmân; -mân 70(11).
pisicâța pescuțî 71 (H).
seîndura [a.] de sprijin 72(11).
grinda [a.] ¿5 /a scâmnu pétri 76.
seîndura 91.
1, oo, # 2[H). 3[H]+. 4[U)’. 8+. 10.11+. 12". 13’. 15.17".

18-20*. 22. 24. 25. 27*. 28. 30. 33. 35. 38[L LI]*.
41 [II]. 64.73[U]". 77.79.83[U).

- 5. 7. 9. 14. 16. 21.23.26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40.42- 63. 65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

HL 3. [K],JE scamnul ocolilor, al pietrei.”
4(11). 12. „E prinsă de ocoli.”
8. sub piatră, pe mîșnic.”
6.11. „E prinsă de. băgată în mîșnici.”
13. „E în bulvanul în care e piatra.”
17. „E în carul morii.”
20. ,JE prins de gradea pietrei”
27. ,JPe masa Iu piatră.”
38. [II] „E pe grinzi.”
73. [II] ,JE din coperișul pietrei.”

COVATĂ, pl.
„pétrin ’’
[2459]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea m care 
cade făina din piscoaie?

IL LADĂ; LĂZI 1(0). 2[II]. 3(0). 8. 10-13.17-19.24.
25. 27. 28. 33. 35. 41(11). 38[nj*. 70(11]. 71(11). 
72[II). 73(11). 76.77.79.83(11).

lâdă; lă^, mîșnic; mîșnis 15.
/dda mîșnisilor 6.
lâdă dă jățină 30.
p'iostâvă; -taxi 4[11],
mufiZă; -51720. 22.
dfa#37.
vâZ^38(I).

ptlostăviță; -viț 91.
?,oo, #64*,
- 5. 7. 9. 14. 16.21. 23.26. 29. 31. 32.34. 36. 37. 39.

40.42- 63.65-69.74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

HL 38. [H] „Sau direct în sac.”
64. „Curge în sac dirept.”



ULUC STERP, pi. 
buse de déchargement ” 

[2460]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți Ia acela pe unde dai 
drumul apei să curgă intr-o parte cind moara stă 
sau cind are prea multă apă?

II. iriigă; irtiz 1 [IIJ. 2[II], 
LĂCOIMȚÂ; -MIȚ 6. 8. 10. 11. 
iertigă mică; țeniz 13. 33. 
iertigă mțnirtă 70(11].
iertigă săcă 73(11]. 
sc^ocstărp 71(11]. 
stavila; stăvili 64. 
stavilă stărpă 76. 
stăvilâri 79.
văsăris; -risurl 83(11].
răviniță; -niț 15. 
slHobodît-àrç; -tUorî 17.
jgiăb 30.
jgiab; jgîăburî 19. 20. 91. 
jgiab Vorb; jgiăburî 22. 
jdab.jdâburl 38(1, II]-. 
ftlfonigă; -raz 24. 
scûrzére âé apă 25. 
flâdăr;flitdări 28.
canal 41(11].
roșt-lomp; -t^ompurl 72(11].

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la sacul cu gră
unțe pe care îl aduce omul în spate la moară?

?, oo, #3(11]. 4(11]. 12". 18. 27". 35. 77.
- 5-7. 9. 14. 16.21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37". 39.

40.42- 63.65-69.74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

IU. 12. „Se dă drumul apei lateral, în părți, pe lingă 
stavilă.”

27. „Apa stă pe loc. Cind se oprește moara, se oprește 
apa de sus, iar apa merge pe altă ierugă.”

37. zj spușațpră âltu sărămpau-
38. [II] [E un] voiaj din sctndurl și cind îi apă multă îi 

dîm drumti.

CASA MORII, pl.
„ intérieur du moulin ” 

[2461]

I. întrebare indirectă: Cum numiți încăperea în care stă 
morarul și oamenii care vin la moară?

IL MOARĂ; MORI 1(11]. 2(11]. 3(11]. 4(11]. 8. 6. 10-12. 
15. 17. 19. 20.22.24.27. 30*. 33. 35". 41(11].

câsă; căș 83(11].
casa mlJori, m'-'ară 25. 76.
CASA MORII 13. 77. 79. 91.
casa murăritilui 38(1].
cosă 4z stat 70(11]. 
casa mVori, cinda mUôri 72(11]. 
sobiță 64".
jlio&a m^ori 18.28. 
cămară, câsă, sobă [!] 73(11]. 
la morăriță [!] 71(11], 
casa, soba pomelârilor, biray 38(11] .
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42- 63.65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

IU. 30. JE mică moara.”
35. „îrjcăpârla aceea de la moară.”
38. [II] „în birău stă morarul, în casa (o soba) pomela- 

rilor stau oamenii.”
64. „Este o țîr dă sobiță acolo."

TAR,pl. 
„sac de grains ” 

[2462]

IL SAC; SACI 1(11]. 2(11]. 3(111. 6. 8. 12. 13. 19. 35. 
38(1, II]-. 41(11], 64. 77. 79.

sac; sas, [DJ măsiniș 10.
sac, burdâș; ~ 15*.
sac,fyâfe, burdăș 11*.
sac,fyàtè, măsiniș 17". 
sac,fyâTë 20". 22*. 30.
sac dă rană 18".
sac cu măsiniș 28.
sac, gisâz 72(11].
trâistă; trășc 4[iq.
măsiniș 24. 27. 
măsiniș; -nișurl 70(11]. 
măsiniș; -nișă 73(11].
filovăr; -vărurf 25.
miêrcüg; -cûzë33. 
bătăcui; -cuie, strâiță 71 [II]. 
bătăcui; -cuie 76.
mărăâic; -dise 83(11].
? 91.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40. 42-63. 65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

HI. 11. .JFoalele și burdușul sînt din piele.”
15. „Burdușul e din piele de oaie.”
17. „Sacul e din pînză, iar foalele din piele.”
18. „rână îi spune la tot ce se macină la moară: 

cucuruz, orz, grîu, ovăz.”
20.22. „Foalele se fac din piele de oaie sau capră.”
38. [II] o vinit la mçârà pnntu măsiniș.

MĂCINIȘ1, pl.
„quantité totale des grains à moudre 

appartenant à la même personne "
[2463]

l. întrebare indirectă: Cum le ziceți la toți sacii pe care 
îi duce omul cu carul sau cu căruța la moară?

D. MĂCINIȘ 1(11]. 2(11]. 3[B]. 4(11], 6. 8. 10*. 11. 12. 
15. 18-20. 22. 24. 25. 27. 28. 30. 33. 38(1]". 64*. 
70(11], 71(11]. 72(11], 73(11]. 77.79". 83(11]. 91.

sas cu măsiniș 17.
rână; răn76.
?, #,«13*. 35*. 38(11], 41(11]. 91.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

m. 10. „Cînd duce un tovăr dă sas, o grămadă mare, o 
greutate mare.”

13. mă duc cu săsi la mVară.
35. o cosiië, un car dă sas.
38. [I] o cosite dă sas.
64. „Tot ce duce omul Ia moară.”
79. „Ducem sacii cu rană, cu bucate.”

MĂCINIȘ2, pl.
(les sens du mot măciniș)

[2464]

I. întrebare indirectă: La ce (mai) spuneți măciniș?

IV. în afară de ceea ce este notat ca răspunsuri la 
chestiunea [2463], nu s-au obținut alte sensuri pentru 
măciniș.

GUREȘTE (ind. prez. 3)
„ il ne fait moudre que pour un repas ” 

[2465]

I. întrebare indirectă: Ce ziceți că face un om care se 
duce la moară cu puține grăunțe, așa ca de-o 
mămăligă, ca să le macine?

n. GUREȘTE 6. 10-12. 19. 22*. 24. 27. 30*. 33*. 233
71 [II]. 83[II]~.

?, # 1[H]*. 2(0]*. 3[II]*. 4(iq*. 8. 13*. 15". 17*. 18". 
19". 20*. 25. 28*. 35". 37. 38[L II]*. 41[H]*. 64*. 
70(11], 72(11]". 73(11]*. 76*. 77*. 91".

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.
40. 42-63. 65-69. 74. 75. 78. 79-82. 84-90. 92-100.

HI. I. [II] „Duce o tăgîrță mică.”
2. [II] „Se duce cu puțin la moară.”
3. [11] „Duce la moară ori cu carul, ori cu spatele.”
4. [II] „La noi tot cam cu puțin se duc.”
13. „Mă duc să macin cîta faină.”
15. „Mă duc cu cîta, să am de-o coleșă.”
17. [D] „gurieșcș, se zice cînd bagă snopul în mașina 

de treierat.” .Alá duc la moară cu o poală de boabe, 
cu o coleșă de faină.”

18. „Duc un mletăr dă rână la moară.”
20. ,Ală duc la moară să-ip^fac cita janină. s-o gurii de 

sl-lâre - s-a făcut o gaură de senin pe cerul înnorat.”
22. „Dacă, în timp ce un om macină, vine cineva și 

roagă să-i macine cîteva grăunțe, morarul oprește 
moara și cel cu boabe puține le toarnă direct pe 
piatră, [adică] gur^șce, o gurit."

28. 72(11]. „Duci un bătăcui, un sac mai mic și care nici 
nu-i plin.”

30. duc o guritură.
33. „Mă duc cu un burdușel.”
35. „O dus un kics, o punguliță mică cu grăunțe.”
38. [I] „îți face de-o coleașă.”
41. [II] ,J)uc la moară puținei cucuruz să-l macin de 

coleașă.”
64. „O dus la moară într-o străicuță.”
72 [TI], 73(11], „Se duce la moară cu un bătăcui, cu o 

măsură mică, de 5 kg.”
72(11]. 76. 77. „Se duce la moară cu un bătăcui (mic) de 

gnu.”
83. [II] „Duce la moară pentru gură [!].”
91. „Se duce la moară cu un mărăntfic; -dise."

FEREC (ind. prez. 7)
„ye taille (la meule) ”

[2466]

I. întrebare indirectă: Cînd moara nu mai macină bine, 
pentru că pietrele s-au netezit pe partea dinăuntru, 
ce le faci ca să macine iar bine?

n. FEREC 1(11]. 2[iq-. 6. IO. 13. 15. 17. 19. 20. 22".
24. 25. 30. 38pq*. 4ipq. 70(11], 72(11], 73[iq. 79".

FERIC 3(11], 4[U]. 11.18.27.28. 33. 35*. 76. 83(11]. 
ferecaz 64".
flerlec, bat 8.
fiflrăc 77.
J^răc 91.
o-nfțrec 71[iq.
flerecă [ind. prez. 3] 12.
băcem [ind. prez. 4] 39.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40. 42-63. 65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92-100.

UI. 2. pq o proascut.
22. „Și femeia care nu-i cuminte trebuie ferecată.”
35. „Fac vălăie mici pe piatră.”
38. [11]Tac răpălâțiie.
64. ^ă ferecâză moara.”
79. „O ferec cu ștocâmurl, cu pilurl și cu șpițurl."

LIMBĂ, pl.
„ levier (pour la meule courante) ” 

[2467]

L întrebare indirectă: Cum îi ziceți la lemnul lățit la un 
capăt, care se bagă în gîrliciul pietrei alergătoare, 
ca să o ridicați?



234 EL PANĂ; PENE 3[II]. 10*. 12*. 13.25.
ic; ¡icuri 64.
RIDICĂTORI: -TOARE 8. 17. 20. 22.
rădică/pâre cu până 30.
PÂLUGĂ; -LUGI6*. 11. 15’.
căscă; cus^e 33*.
cuskiLe; -Iții 38(11]. 41(11]. 91.
gărn/c 79.
grănic: grdriue. pănă. tuskiîe; -kiț 83[11]*.
grânic; grânise 70(11], 72[ II], 76*.
grânic; grânșe 28’.
g(ără 18*.
hadarîag; -rigle 71 [II].
yociijc; -citise 76[*].
țintă; țince 24.
hebăr 39.
?, «o, # 1 [II]*. 2[IT]*- 4(11]’. 19. 27*. 38[I]- 73(0]*. 77.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34-37. 40. 42- 

63.65-69. ,74. 75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

III. 1 [II]. 2[II], „Se ridică cu un rarjg; rârjgurl, de fier.”
4. [II] „O ridică de la ridicătoare și apoi o ia pe mîini, 

că nu e mare piatra.”
6. „Sau se ridică din ridicător.”
10. „Ori cu o țintă ceva, ori cu o pălugă, o bucată de 

lemn ca un par.”
12. „Se folosește uneori și un rang, de fier.”
15. „Se poate folosi și o tuschie; -chii."
18. dă rădicat piatra.
27. „Se ridică cu șrâyfu, pe niște șuruburi, cu cirlige.”
28 „E o instalație cu care se ridică, fără să se ia jos.”
33. „Punem ciusca pe un popic și facem un cîntar.”
73. [II] „Avem un sistem de cric cu care o ridicăm.”
76. „Poate fi de fler.”
83. [II] „Uranicul e un șurub de ridicat. Se mai poate 

ridica cu pene sau se pune pe lemne rotunde și se 
ridică cu tuschie, cu un par.”

PURICI, sg.
„glissières (pour démonter la meule 

courante) ” 
[2468]

I. întrebare indirectă: Cum le ziceți la lemnele rotunde 
pe care alunecă piatra cind o luați jos?

IL OBLEȚI; OBLETE 1(11]. 12.
lemne; lemn 3(11].
lemne,pNostrăhălț 2(11].
pâlùz; -lugă 6. 11.
pMolûz; -lugă 13.
TUSCHII; -CHIE 17.20‘.
eus lai, suluri, tăvălise; -lie 64.
pături", pat 22.
rWe 71(11).
rUâluri; r*ol 24.25*. 33. 38(11].
dor&39.
prisez 41(11].
pUopisë 79.
?, oo, # 4(11]*. 8*. 10*. 15*. 18. 19. 27*. 28*. 30*. 38(1]. 

70[U], 72(11]*. 73(11]. 76.77. 83[U]. 91.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34-37.40. 42-

63. 65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

IU. 8. „Noi n-o /uvom jos.”
10. „Sînt pietre mici, se ridică cu brațele.”
15. „Nu se ia jos, doar se întoarce.”
20. „Tuschia este un lemn lung de 1-2 m și gros de cca 20 

cm, care se folosește și la strinsul lemnelor în car.”
25. ,Aia se face numa la mori mari.”
27. „Rămîne doar în cirlige pînă se ferecă.”
30. „Se întoarce cu mina.”
72. [II] o rădic cu grănicu ș-o-ntVorc ș-o răzim de 

biilvăni mVâri [= pereții morii] ș-o feric atiis.

IV. 4. 28. Vezi legenda UI de la chestiunea anterioară.

ȘANȚURI, sg.
„ bâtons rompus (taillés dans la meule) ” 

[2469]

l. întrebare indirectă: Cum numiți crestăturile lungi, ca 
niște raze, care se fac in piatra zăcătoare?

H. ȘANȚURI; ȘANȚ 6. 8.11. 24. 33. 64. 70[ÎTJ. 72(11]. 
màsqlè; -săyă 1[TI].
cW; 2(11].
zwnf4[II].
ferecàtùrà [sgt.] 10. 77.
scobituri; -tură 13.24[*].
șărămpyie; -pa y 18.
vălyie; -lay 3(11]. 17.20.
remăș, vqlçjè 38(11]*.
răvășurl; -văș 22.
rămeș; ~ 73 [1I]~.
rămișă 79. 
riqmeșă; rhpneș 83(11]. 
crestături 41 [II].
tăieturi 64[*].
ré meșă, vàlîqië, sinuri 76’.
sinuri; sin 71 [11].
?, co, # 12. 15*. 19.25.27.28.30. 38(1]. 91.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34-37. 39. 40.

42-63.65-69. 74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

m. \5.fàsç crouVrl.
73. [II] „Se fac pe piatra zăcătoare 6 rameși, ca niște 

arce de cerc așezate în formă de raze, iar între ele se 
fac bătături de ciocan.”

76. „Sînurile se fac la mijloc, iar de la ele spre margine 
încep vălăiele.”

IV. 38. Proprietarul morii este neamț.

ZIMȚI, sg.
,, aspérités (meule piquée) ” 

[2470]

I. întrebare indirectă: Cum numiți crestăturile mărunte 
care se fac in piatra alergătoare?

IL ZIMȚI; ZIMȚ 4(11].
zimț",zimce 19.
DINȚI; DINTE 3(11]. 8. 12*. 25. 33. 
măsqfă; -săyă 1 [II].
ferecătără [sgt.] 10.22. 30.76.77. 83[H].
firicăturl; -tură 28.
ferecături 24. 38[I1]+.
Z/erecămra [a.] 71 [II].
socănitărl; -tură 11. 
crestături 20.
bătături; -tură 27.
șănțurl; șanț 70(11]. 
rămeș; ~ 73 [II].
rămișă 79.
gropi 6“.
?, oo, # 2[H]*. 13’ 15. 17. 18. 35*. 38(1). 41[U]’. 64. 

72(11]*. 91.
- 5.7. 9. 14. 16.21. 23.26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39.

40.42-63.  65-69.74.75. 78. 80-82. 84-90.92-100.

IIL 2. [II] „Piatra de sus nu se ferecă.”
6. „O bați cu gropi.”
12. „să răpăvisăfă, se asprește piatra duf>ă ce o bate.”
13. „îi firizată, bătută mărunt.”
35. „Se face rămporUăsă, nu-i asqmina piatra."
38. [II] „Cele mai mari se cheamă rimăș.”
41. [II] „Cînd e ștearsă piatra, îi face colțuri, să prindă.”
72. [II] „Se bate cu ciocanul cu dinți. Nu se fac șanțuri, 

ci numai crestături, dar n-au nume crestăturile alea.”

HORLÀU, pl.
„première mouture (mélangée de débris après 

la taille des meules) ”
[2471]

I. întrebare indirectă: Cum numiți nisipul amestecat cu 
grăunțe și cu faină, care iese dintre pietre cind 
moara pornește după ce a fost ferecată?

ÏÏ. FĂINĂ CU PIATRĂ 10.20.22.71 [II].
fățină stricată 73(11].
«roj 1(11].
urăț stricat 3(11].
uni( 12".
urăț; urújuri 19. 
uruțălă 33.76.
«rZÎcg 72(11]. 91.
búrjgur; bútjgurlé 8.
ferecătără 11. 38(11]. 77. 83(11]. 
gVoglăz: -glazuri 13.
OCOLI 6. ir. 30.
mîăstăcăn/ră 25.
profil. 
pray64.
?, oo, # 2[D]*. 4[U]. 17. 18. 24*. 28. 35*. 38(1]. 39. 

41(11]. 70(11]. 79.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37,40. 

42-63. 65-69. 74.75.78. 80-82. 84-90.92-100.

IU. 12. „Ca să speli moara.”
15. „îs cu nisip, cu piatra, nu-s buni.”
24. ,,[D] urăț = boabe măcinate mai mare.”

POSPAI1
„poudre fine de farine 

qui se dépose à l’intérieur du moulin ”
[2472]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la acela alb care se 
așază subțire peste tot, prin moară?

IL șcup 3(H]. 4[H]. 10.11.15.17.20.
;cMp,pra/l(II]. 2(11]. 6. 22.
pra/8. 13.27. 64.73(11].
prav 79.
prav 38(1, H]. 40(11]. 41 [H]. 57(11]’. 63. 72(11]. 76. 77. 

83111]*. 91.
pray, șcup 30.
pră^uîit 35”.
piiZAăr 12. 18.19.24.25.28.70[IIȚ. 
púlburlé 33.
puosfățș 71(11].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 29. 31. 32. 34. 36. 37. 39. 

42-56. 58-62. 65-69. 74. 75. 78. 80-82. 84-90. 92- 
100.

HI. 35. „îl astringí, este în moară.”
57. [TI] ,,[D] rospăj = tărița ce iese deasupra cînd o pui 

în apă.”
83. [H] [D] - ce rămîne după ce ciurești griul.”

IV. 73. Dar se zice pray de pușcă.

POSPAI2
(les sens du mot pospai)

[2473]

I. întrebare directă: ce (mai) ziceți pospai?

EL ?, # 1|M]- 2[II]. 3[II]. 4(11]. 6. 8, 10-12. 15. 17-20.
22.24.25.27.28. 30. 33.38(1, ET). 40(11].

§ Șl 7. 9. 14.16. 21.23.26.29. 31. 32. 34. 36. 37.42- 
44.46-49. 51. 53-63.65-76.78-82. 84-100.



IV. Din celelalte sate în care s-a pus întrebarea, s-au 
obținut următoarele răspunsuri:

13. pOspăț * uruială (făină de porumb, măcinată mai 
mare, care se dă hrană la viței).

35. pas/zat; [k] vospâț — ce rămîne mai rău din arână.
39. pospai “ ce rămîne cînd se vintură griul la moară, 

ghioco, mazăre etc., se fiice urlău din el.
41. [II] pospai “ gunoi m griu.
45. [D] pospai — gunoaiele care rămin după cernerea 

făinii la moară.
50. [II] pospai = tarifa de la cucuruz.
52. [II] pospai ~ flori de pleavă.
64. pospai = griu rău, care nu se folosește.
77. pospai - ce rămîne de la curățătoria griului.
83. [11] pVospâi = grăunțe lipite pe piatră. Cînd o curăță 

morarul, zice căpOspățqșce piatra.

RĂȘPĂ', pl.
„ linie mordante ”

[2475]

I. întrebare indirectă: Cum ii zici la unealta de oțel cu 
dinții mărunți, cu care netezești bucăți de lemn după 
ce le-ai cioplit? (Vezi fig. 74 din Chestionar.)

IL PILĂ (DE LEMN) 36. 37. 77. 81(11],
PILĂ (DE/PENTRU LEMN); PILE 27. 34. 38. 50(11]. 

57(11]'. 61.63.
PILĂ (DE/PENTRU LEMN); PILI 1 [LI]. 6. 8. 10. 11.13. 

17.20.24.35.41 [II]. 48.49.52[U], 53(11]. 55[1).
pilă, [k] râșpăl 40(11].
râșplq; râșpte 12.
rășpă; rășpe 72[II]_ 90[II].
rășpă, rașpilă 90 [I].
r<i;pă; rășpi 70(11). 
râplă; răpfe 4(11).
RAȘPLU; RĂȘPLURI 3[H]. 15. 19. 43. 73(11], 76. 

86(11). 91.
RAȘPLU; RAȘPLE 59. 98.
râșplu de lemn -, râșple 59. 
râșplu; rășpluri, pilă dă Temn; pili 18.
râșpii; rășpluri 32.
râșpăl’, râșpele 54.
RÂȘPĂL (DE LEMN); RAȘPĂLE 69(11]. 71[H]+. 97.
RAȘP1L; RAȘP1LE 39.42.46. 
râșpii-, râșpiluri 78.
râșpof;; râșpole 64. 
rășpîel; rașpiqTe 45.
râșpor; râșpore 30.
râșpilă; râspile 56.
RAȘPILĂ; RAȘPILE 33.44.
râșpilă, [k] rașpilă’, -pile 55(11].
râspă/iap; -laie 81 [II].
râșpii’, râșpite, [V] rășpălîau; -Iqie 95.
RÂȘPĂLĂU; -LÂIE 67. 80[H]. 82. 83(11]. 93[H], 

94(11]. 96.
rășpălîăy; -țâțe 100.
pi/ă zZă Temn; piti, râșplu; rășpluri 28.
p/Za, râșpii-, râșpilie 25.
pilă, râșpăl dă liemn 65.
pilă dă Temn, râșpql, răspălîây; -Iqie 81 [II].
pi7ă dă temn, [R] râșpilă’, râșpite 87.
pi/â ¿fz liemn, ra/ăspa/ălây; -Iqie 92(11]. 
râșpii’, râșpete,pilă dă temn 47(11].
pilă dă temn; pil, holțrâșpel; hdlțrâșpife 50(1]. 
pilă pintru liemn; pite, râșpilă, [k] rășpălîau; -lîqie 88. 
pilă; pite, rașpălîay; -lîqie 89(11].
pilă; pote, [V] râșpii; râșpte 47(1].
pilă; pif, rășpil de temn 2(IțJ.
pilă; pit, râșplu; râșpte 22.
râșplu; rășpluri, râșpilă; râșpite, rășpălîau; -Iqțe 79.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 23. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

74.75. 84. 85.99.

DL 57. [H] „râșpii; râșple se zice pe nemțâșce."
71. [II) .jnarolină; -lin - bardă mare, dreaptă, de cioplit.”

MAI, pl.
„maillet”

[2477]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la acela cu coadă cu 
care bați in ghin (daltă, vișeu etc.), ca să scobești 
lemnul? (Vezi fig. 76 din Chestionar.)

n. CIOCAN (DE LEMN) 36. 40[II]. 52(11). 59. 61. 64. 
65.73(11]. 76-79. 86[IIJ. 90(1, II]. 92(11].

CIOCAN (DE LEMN); CIOCANE 1(11]. 2[II). 3(H]. 
4[H). 6. 8. 10. 12. 13. 15. 17-19. 23. 25. 27. 28-30. 
32-35. 37-39. 41[II]-44. 47(1, H], 49. 50[I, II). 
53(11]. 54. 56. 57. 63. 67. 69(11]. 70(11]. 71(11]. 
72(11], 80(11]. 81(11]. 82. 87. 89(11], 98.

CIOCAN; -CANUR1 11.20.
MAI 76.
MAI (DE LEMN); MAIE 22.48. 55(1, II], 100.
MAI; MAIURI97.
MĂIUȚ; -IUȚE 88. 95.
MĂIEȚ;-TEȚE91.93[IT].
CIOCAN (DE LEMN); -CANE, MAI (DE LEMN); 

MAIURI45. 94(11],
CIOCAN (DE LEMN); -CANE, MAI (DE LEMN); 

MAIE 24. 83(11],
CIOCAN DE LEMN, MAI; MAIURI, MĂIUȚ; -IUȚE 

96.
oo 46.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31.51. 58. 60. 62. 66. 68.

74. 75. 84. 85. 99.

STRUNG, pl.
„tour”
[2478]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la acela cu care 
rotunjești lemnul pentru a face bunicul roții ... e 
mișcat de o manivelă pe care o învîrtești cu mina 
sau de o scindară pe care apeși cu piciorul? (Vezi 
fig. 77 din Chestionar.)

II. strutjg 65.
STRUNG (DE MÎNÂ, DE ROTÂRIE, DE LEMN); 

STRUNGURI 1[U]. 3(11]. 4[U). 6. 8. 11. 12. 15. 17- 
20. 22.23. 25. 28. 30. 32-36. 38-47(1,11]. 49. 50(11], 
53(11]. 55(L II]. 57(11). 59. 61. 63. 64. 67. 69(11]- 
73(11], 76. 77. 80(11]. 81 [II]. 83(11], 86[II]-94[II]. 96- 
98. 100.

sfl'uyg; struze 50(1].
struijg; struz 37.
sb’uijc; strunguri 56.
srrug; struț/guri 24. 
strug; struguri 10.27. 82.
struijg, strug; struguri 79.
s/z ziz/gă; struze, struz [pl.] 48. 
strunga; stric: 52(11]. 95.
struijg, [k] strur/g-, strinjgurl 54. 
câpră; câpre 2[iq.
con*3+.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

74.78.75. 84. 85.99.

IU. 13. /a noi, cbfiriz d-aț tnis, dhtund

GRIPCĂ, pl.
„outîl de toumeur”

[2479]

L întrebare indirectă: Cum îi zici la aceea ca un cuțit pe 
care o pui la strung ca să taie și să rotunjească 
bulucul? (Vezi fig. 78 din Chestionar.)

IL CUȚIT 40(11],

CUȚIT (DE/DE LAPENTRU STRUNG); CUȚITE 235 
1(11], 2[U]. 3(11], 4(11], 12. 28. 35. 46. 47(1, 11]. 
50(11]. 53[H]. 61. 65. 70(11). 71(11]. 81 [II]. 87. 95.

CUȚITUL STRUNGULUI (DE STRUNG); CUȚITE 
17. 80(11].

CUȚIT (DE LA STRUNG), DALTĂ (DE LA 
STRUNG) 11.

cupit dă striijît; cuțituri 45.
cuți^dă striiijgă 48".
dâltă, cuțit dă strung 69(11].
DALTĂ (DE BUCEM, DE STRUNG) 8. 15. 37. 50(1).

56.
DALTĂ (DE PENTRU STRUNG, DE STRUNJIT); 

DĂLȚI 6. 10. 18. 19. 22-25. 27. 30. 32-34. 36. 82.
91.

dâltă dă strunguțlt, vișqțe dă struțjg; vișay [sg.] 42.
dâltă, [k] [V] vișay; vișqțe dă strunguțit 43.
vișay 52[nj. 57(11]. 67.
vișqțepintru struijg 59.
dălț [pl.], vișay; vișqie 63.
VIȘEU (PENTRU STRUNGĂ); VIȘEIE 39. 41(11]. 44.

54. 55(1, II], 64.77. 92[II]-94[II]. 96. 97. 100. 
vișay de strung 90(11].
vișay, cuțit 49. 89(11].
vișay dă strungujjt, cuțit; -fice, formulări; -lâre 88. 
holker 79.
?,ool3.20. 38(11],
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 

72-76. 78. 75. 83-86. 98. 99.

DI. 48. „De puțuluțit (= lustruit) lemnul.”

SCAUN DE ÎNSPIȚAT, pl.
„établi de charron”

[24(81]

I. întrebare indirectă: Zn ce pui roata ca să-i așezi 
obezile sau spițele? (Vezi fig. 80 din Chestionar.)

n.jcâ«pn71[H],
SCAUN (DE ÎNSPIȚAT, DE ROATĂ, DE ROȚI, DE 

ROTĂRIT); SCAUNE 2[IT]. 15. 17. 19. 30. 54. 
72(11]. 82. 83(11]. 89(11]. 90(1], 91.93(11]. 95. 98. 

scamn; scâmniirf 20.
scămne [pl.] 44.
scamn dă bâsuml 35.
scamn, răzbii; -byQajfi 11.
scamn; scàmnë, zug; zuguri 90(11].
cdpr<? 34.
CAPRĂ (PENTRU ROȚI); CAPRE 25. 32. 37. 45.

49[*]. 50[n], 59. 63. 73(11] 81 [II]. 88. 97. 100. 
căprow; -prqâne 28.
cobilă; côbiTê 47(11]. 
cl/dôzZa; ciobit 27. 
dfoôflS; -ZzzT 23. 24.
RĂZBOI (DE ÎNCHEIAT ROȚI, DE BĂTUT

SPIȚELE) 12. 33. 36.
JUG; JUGURI 13". 48. 78.
brfglă; brigfe 18. 
râzziâzzâ cu pisçâre 6. 
CQlàrîë; -lari 86. 96. 
râg/cștoc; -tocuri 3(11].
ȘĂ1TĂU (DE ROȚI); -TĂIE 46. 49. 55(1], 67. 
boc; bocuri 39. 63[*].
nogâr; -gârle 43.
scâ^qn, [k] scamn; scàyné, [k] scâmhë, (V] râștuc;

râștuse 50(1].
raștoc; -tocuri 79. 
aștoc; -tocuri 42. 
susținători pintru rOț 87. 
cd/nânâ cu pisqăre 6.
?, « 1[H]. 4(11]. 8-11. 22. 38[II]-4O[U]. 41(11]. 47(1].

52(11]. 53(11]; 55[iq-57[II]. 61. 64. 65. 69(11]. 70(11). 
73(11). 76. 80(11). 92(11). 94(11],



23 6 - 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68.
78. 74. 75. 84. 85. 99.

III. 13. zzzg anúme Jacût.

SPIȚELNIC, pl.
„foret” 
[2483]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la acela mai mic decât 
lingura, cu care găurești butucul roții ca să pui 
spițele? (Vezi fig. 82 din Chestionar.)

IL SFREDEL (MIC etc.); SFREDELE 10. 11. 15. 22.
25. 30. 33. 34. 40[ll]. 47[I]. 50[ll], 5301]*. 7001]. 
71 01]. 72[II]. 73[II]. 76. 78. 79. 82. 83[H]. 86-88. 
90(ITJ-98.

SFREDER; SFREDERE 6. 8. 17. 6901],
sfrédél, vișay 4701], 
sfrçâil, vișîăy 100".
sfrédél; sfrçdëte, vișăy 61+. 
sfriçdél; sțfrțțâăTe, burgiță; -gí 81 [II].
sfrédél; sfrçâele, burgițe 59.
sfrédëly [a.]^ă7 mă/ mic, b urgí y, -gíyuri 1[II].
burgițe [pl.], sfrfádél; sfriçdëtë 11.
burgíy, sfrçâil 42.
burgíy, [k] sfiçâèl; sfrçdèïé 301]. 
burgiié; -gil, sjr^áéíé [pl.]. 43*.
BURGHIU; BURGHIE 32. 56. 8001].
BURGHIE; BURGHH 401], 24. 41 [II]. 48. 54. 67. 

900].
burgiié’, -giț, vișăy 49*.
vișay, burgiié; -giț 3801]. 5201].
burgiié, dăltă 36*.
burgíu, dăltă 64.
burgiié, dăltă cu urçkl 35".
burgiié, dăltă cu úmerl 65.
burgiié, vișăy, dăltă cu orék! 63.
burgițe, firáizin 27".
V1ȘEU (LN VINCLU); VIȘE1E 39. 44. 45. 50(1]. 

5501].
DALTĂ (DREAPTĂ, CU URECHI, CU UMERI) 

201]. 23. 37. 65.
SPIȚELNIC; SPIȚELNICE 12. 18.19.28.8901]. 
splițenic 13.
țintrăbăr mic; -bûrurl 20.
?,oo46. 550], 5701].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21.26. 29. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

74. 75. 84. 85. 99.

IU. 27. „Mai întîi se dă gaură cu burgiiă, apoi se 
lucrează cufirățzîn, o dăltă cu urçkl?'

35. „Întîi se folosește burghia, apoi se ia cu dalta cu 
urechi. ”

36. intiñ daț cu burgița, ș-atusa ța/eț cu dăltă.
43. „burgițe e ce se prinde în mandrină, [adică] în ceea ce 

se prinde în cap la circular pentru a prinde burghiul.”
49. Cu vișăyu să curăță.
53. [II] burgițe = ă/a mică cu cáre fas să baț wj^cuA.
61. „Burghiu = coarbă.”
100. noi fásém cu vișlayu, da maț întiț buturim cu 

sfrçdilu.

IV. Și în multe alte puncte s-a precizat că, de obicei, se 
face întîi o gaură cu SFREDELUL (BURGHIUL, 
BURGHIA), apoi se mărește cu DALTA (VIȘEUL).

SCAUN DE OBEZI, pl.
„établi pour trouer les jantes ”

[2484]

IL MASĂ (DE GHELÀIT, DE LUCRAT, DE GELÂU, 
DE GELUIT) 12. 27. 35. 3801]. 5201]. 54. 59. 76. 
8001], 9201], 100.

MASĂ (DE LUCRU, DE LUCRAT, DE GELÂU); 
MESE 10. 11. 15. 17-19. 23. 28. 34. 35. 37. 3801].
63. 65. 81 [11]. 83(11]. 87. 9001]. 91.930]. 95. 97. 

măsă dă lucrăt, tijglă; -gl^íé 64.
măsă, tijgfă 900].
măsă; mçsâ. tejgçà; -gçfé 96.
TEJGHEA; -GHELE 30.43.98[*].
tezgă; tézge 33.
tejgifl, tézga 42.
măsă dă șăitay; -taíé 44. 
măsă; mfysă, șăitay 36. 
măsă; miçsâ, șățtăii; -tyță 39. 
măsă; mlțsă, șățtay; -tyță 500].
șățtay, măsă 49.
ȘÂITÂU; -TĂIE 41 [II]. 470, II]. 48. 550, II]. 67. 77.

78.
ȘÂITÂU 4001]. 45. 53[ÏÏ]. 5701].
SCAMN; SCAMNE 201]. 82.
scamn, măsă; înțesă 20. 
mihlșț; -hîççé 71 [II].
OBÎLBANC; -BANCURI 101]. 401], 
OBÎLBANC; -BANCE 8.25.
hăblbațjc 79. 
hUobilbáijc 3[lî\.
Xobelbăijc; -basé 22. 
obilpQTjc; -póijcurl 32. 
calón; -loáñé 6.
cobiiă; -bife 24.
căpră 56.
¿ug!3.
?, oo46. 50[II]. 61.’69[ll]. 70[lI]. 72[II]. 73[II]. 86[II], 

88. 89[II], 94[I1], 98.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

* 74.75.84.85.99.

BARDĂ, pl.
„ hache de charpentier ”

[2485]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea de fier, ca o 
secure, dar mai lată, cu coada scurtă și îndoită, cu care 
se cioplește lemnul? (Vezi fig. 84 din Chestionar.)

H. BARDĂ (MICĂ, DE CIOPLIT); BERZI 1[II]. 2[II]. 
8. 13. 17. 18. 20. 22-25.28. 30. 32. 34-38[II]. 40[U]- 
43. 45-4701]. 48. 50[I, H]. 52[H]. 55[I, H]. 67.
71 [II]. 76.77.79-82. 86[H]-88. 96-98.

BARDĂ (DE MINĂ); BÀRZI 12. 19. 33. 43[*]. 44. 
49. 57. 61. 63. 65. 69[I1]. 73[U]. 83[II]. 89[I1]. 91. 
9301]. 9401]. 95.

BARDĂ (DE CIOPLIT); BERDE 3[ïï]. 6. 10. 11. 15. 
27.29. 39.470]. 64.7001].

BARDĂ; BERZE 401].
BARDĂ; BERZI, BARZI [pl.] 56. 5701]. 59. 78“. 
bărdq. dă sopTit; bígrdé, blerj [pl.] 54.
hărdă; bărz/țjl, bărdăță; ~ 100.
bărdăță 90[I].
bărdăță â-çle mis 92[U]. 
bărdișcă; -dișcă 9001].
CO530I].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21.26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 72.

74.75. 84. 85.99.

HL 78. bî^rjă Fê spuț la laFé cáre zbyâră pră sus.

PRIBOI, pl.
„poinçon ”

[2488]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la acela ascuțit ca un 
cui, cu care se fac găuri în cercurile de fier?

II. dl-lom 44.

I. întrebare indirectă: In ce așezi obezile ca să le 
găurești? (Vezi fig. 83 din Chestionar.)

DORN; DORNURI 101]. 201]. 3[11]. 401]. 6. 11-13.
15. 17. 20. 23-25. 27-30. 32. 34. 36-380IȚ4O0I]. 
4101]. 43.45-4701]. 49. 5001]. 54.550I]-57(II]. 59.
61. 63-65. 67. 6901]. 70(11]. 7101]. 7201]. 76-8001].
81 [11]. 83[U]". 8601]. 88. 8901]. 91.94[lI]-96.98.' 

d^orn; d^ărne, [k] dHomurî 7301].
dom; dorn 19. 
buturuș; -rușă, [k] dVom; cPlornuri 97. 
bormașin; -șine, [k] dom 50[l].
dom; dornuri, burgițe; -giț 5301]. 
burgiy; -gz/e 470].
d^om, [k] briboț; -byațe 48.
bribdoț; -byațe 33.
briblJoț; -byâțe, [D] dl-‘om; dUăme 10.
PRIBOI; -BOAIE 8. 18.22.
ÎMPUNGĂTOR; -TOARE 35. 82. 900, II]. 92[H]. 

93[II]. 100.
buturitl-lorî; -tyQărîe 87.
kilnăr. kilnqre 42.
dăltă; dîălț 550].
mgrșină dă buturii fier; mgrșrn 52[ll],
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74.

75. 84. 85.99.

HI. 83. [*] „împuijgător; -tQrie se zice în satul vecin 
Zolt.”

NITURI, sg.
„rivets’'
[2489]

L întrebare indirectă: Cum le spui la acelea ca niște cuie 
scurte, cu floarea mare și cu care se prind capetele 
cercurilor defier? (Vezi fig. 86 din Chestionar.)

n. NITURI; NTT 101]. 201]. 301]. 401]. 6. 8. 10-13. 
15. 17-20. 22-25. 27-30. 32-4001]. 42-500, II]. 
52[U]-57[H]. 59. 61.63-65. 67.6901]-71[H]. 77.79- 
82.87-8901]. 91-97.100.

nituri; future, [k] nit 41 [II].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 29. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

72-76.78. 83-86.90.98. 99.

BAȘCHIE,pl.
„ marteau de tonnelier ”

[2490]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la ciocanul de fier 
care, la un capăt, are un șanț ca să poată prinde 
cercurile de fier când le bați pe butoi? (Vezi fig. 87 
din Chestionar.)

n. CIOCAN (DE CERC, DE DOAGE, CU VĂLĂU 
etc.) 401]. 13. 35. 37. 3801]. 410I]-43. 48-5001]. 
5201]. 61. 63.67. 7201]. 76-78. 80[II]. 86[H]. 900]- 
9201]. 9301]. 95. 98.100.

CIOCAN; -CANE (DE BĂTUT CERCURI, DE 
DOGÂR1T etc.) 101]. 2[U]. 301]. 8. 15. 23. 24. 27- 
29.44.45.470]. 59.64.7301]. 88.9001]. 97.

CIOCAN; -CANURI (CU VĂLĂU) 11.20. 32. 
socăn dă bătutpienftfe, socăn cu gură 81 [II]. 
socăn sercurărl 7101].
pățștyană, [k] socăn dă bătut la sercuri 19.
BĂTĂTOR; -TOARE 22.30.5501].
sețâmăr; sțțâmerț 17. 
sețhâmăr; -hămqre 18. 25.
sepimăr; sețâmărîe 33.
?, oo 6. 10. 12. 34. 36. 39. 4001]. 46. 4701]. 50[I]. 

5301]. 54. 550]-57. 65. 6901]. 70[H]. 79. 82. 83[H].
87. 8901]. 94[U]. 96.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 64. 66. 68.
74.75. 84. 85. 99.



237PAS, pl.
„compas” 

[2491]

I. întrebare indirectă: Cum ii spui la unealta care are 
două brațe de lemn unite la un capăt și desfăcute la 
celălalt, cu care se măsoară și se înseamnă 
doagele? (Vezi fig. 88 din Chestionar.)

IL COMPAS 37. 38(11]. 57(11]. 69(11). 90(1]. 
COMPAS; -PASE 1(11). 2(11]. 4[II). 8. 13. 36. 41 [II].

48. 50(IT]- 53[IT]. 54. 56. 64. 70(11]. 72(11]. 89. 98.
COMPAS; -PĂSURI 6. 12. 15. 20. 23. 25. 28. 30. 32-

35. 42’. 45-47(1, II]. 50(1, *]. 55(1]. 65. 67. 78. 79. 
81(11]. 90(11]. 92(11].

cumpas', -păzâ 10. 
chompas dVogi^ti 71 [II]. 
țirclu, [k] compas', -păsuri 59’.
compas; -păsuri, pas; păsuri 88. 
cVompăs; -păsă,păznic; păznise 83(11], 
cMompăs, [k]pășnic;pășnise 80(11], 
pașnic 53[*].
pășnic; pășnise 11. 18. 22. 24. 27. 52(11], 73(11], 76. 77.

86(11). 87. 94(11]. 96.
pășnic; pâșnice 44. 93(11]. 
păjnic; pájñisé 82. 95. 100. 
chompas; -păsa, țirclu 19. 
cVompăs; -păsa, țîrcli 63.
compás, [k] țirclu; țirclurl 43.
țirclu; țirclurl, [R] compás; -păsa 55(11). 
țirclu; țircurl 3(iq.
țirclu; țirclurl 24. 39. 
circii; circile 17. 91. 
circlu, [e] cirke, [k] circlurî 49. 
circZu; é/fírclurí 61.
țircălăn cu cun 97.
?,« 29.40(11].
-5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 64. 66. 68.

74.75. 84. 85. 99.

III. 42. 59. „țirclu se zice pe nemțește”.

IV. Compară cu h. 904 TIR, pl.

CRIVEA,pl.
„tordoir”

[2492]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la unealta cu care 
dogarul sucește teiul pentru legatul cercurilor de 
lemn la vase? (Vezi fig. 89 din Chestionar.)

IL zug; zúgurí 18. 97. 
măsură; -suri 22. 
trăgătUarîe; -tțiorf 33.
[e] să/iaji 36.93[iq. 98.
[e]J?/érá 48. 
mașină dă strîs subiré 63.
?, a> i(iq. 2[n]. 3(iq. 4[iq. 6.8.10-13.15.17.19.20. 

23-25. 27-30. 32. 34. 35. 37. 38[II]-4O[U]. 4l[U)- 
47[L II], 49. 50(1, H]. 52(Eg-57[ir|. 59. 61. 64’. 65.
67. 69(11). 70[U]. 71 [II]. 72(11). 73(11]. 76-80(11]. 
81[H]-83(n]’. 86[II]-88*-90[II]-92[iq. 94[H]-96.
100.

— 5.7. 9. 14.16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 64. 66. 68.
74.75. 84. 85.99.

HL 64. cúre lucrează cu cazîle — gădină; gâdili.
83. [11] „îl sucesc cu mina."
88. „Nu lucrăm decît cu cercuri de fier.”

ZGÎRCI, pl.
„raclette (pour surfaces concaves) ” 

[2493]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la acela cu care se 
curăță pe dinăuntru muchiile la vasele mici? (Vezi 
fig. 90 din Chestionar.)

n. MEZDREALĂ (ROTUNDĂ, STRÎMBĂ, CÎRNÀ, 
DE CURĂȚAT VASUL); MEZDRELE 23. 25. 36.
37. 43. 45. 46. 49. 52(11]. 53(11]. 63. 67. 73(11). 76. 
83(11]. 86(11]. 90(11]. 98.

mezdriălă; -driăfe 57(11].
mezdriă; -drçfe 42.
LINGURĂ (DE NETEZIT, DE CURĂȚAT); LIN

GURI 6. 12. 30. 55(1]. 72(1].
ră^ătyăre; ~ 2[II). 18. 
rătfătyare; -tyărl 78.
scâbă; scabe 20[*].
scyaba dă curățat 71 [II].
GH1LĂU (DE DOAGE, ROTUND); GHILĂIE 19. 22.

33.
ceslă; cesfe 1(11]. 13.
pjgpcin; pțșpcine 10. 15.
hVorj; hVărJurl 93[U].
[e] 0^3(11]. 
rișculă; rișcule 56. 
ropord; 90(1]. 
gin; ginuri 88.
șaphăbtl; -hôbîl, [k] gin; ginuri, gine 17.
?, oo 4[H]. 8. 11. 20. 24. 27-29. 32. 34. 35. 38[II]-40[II). 

41 [II], 44. 47(1, 11], 48. 50(1, II]. 54. 55(11]. 59. 61.
64. 65. 69(11]. 70(11]. 77. 79. 80(11], 81(11]. 82. 87. 
89(11]. 91.92(H]. 94[H]-97. 100.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21.26. 31. 51. 58. 60. 62. 64. 66. 68.
74. 75. 84. 85. 99.

CUȚITOAIE, pl.
„plane ” 
[2494]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea cu două 
minere la capete, cu care dogarul sau dulgherul 
cioplește și răzuiește (GEST) lemnul? (Vezi fig. 91 
din Chestionar.)

IL MEZDREALĂ (DREAPTĂ); MEZDRELE 
(MEZDRELI, MEZDREALE) 1[II]. 2[iq. 3(11], 
4(11]. 6. 10-13. 15. 17-19*. 20. 22*. 23-25. 27. 29. 
32-38[ll]-40[iq. 41(11]. 44-47(1, II]-50[I, II]. 52(11]. 
53[I1)-55[1). 57(11]. 59*. 61. 63-65. 67.69[U]. 70(11].
71 [II]. 72(11]. 73(11]. 76-80(11]. 81[II)-83[iq. 86(0]- 
89(11]. 90[Ii]-92(II). 93(11], 94(11],

mezdriălă; -drifle, [R] cuțît^die; ? 55(11]. 
mizdrțâlă; -drîțli 28.
ceslă, [k] miëzdriàld; -drîçîë 29. 
mezdriă; -drltfe 42.
mezdrțdud; -drçÎë 100. 
ră(/ărizăre; ~ 8.
mezdriă; -drîțfe, cuțîtQăre; -tărf 43.
cuțîtgăjf; -toi 56.
mezdriălă; -dréle, cuțitgâje 30.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21.26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74.

75. 84. 85. 97-99.

III. 19. „Este curbă și drgăptă."
22. „mîezdriălă drțăptă. Este și b^obolăș, mai mică, 

pentru spițe, rotundă.”
59. cuptoare, pă domii&cë.

SCAUN DE CUȚITOIAT, pl.
„établi à planer” 

[2495]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la acela ca un 
scaun, în care siringi lemnul ca să-1 poți ciopli sau 
cuțitoi? (Vezi fig. 92 din Chestionar.) 

n. SCAON (DE/PENTRU DOAGE, DE 
MEZDREALĂ, DE MEZDREL1T) 70[iq. 91. 
94[iq. 95.98. 100.

SCAMN (DE TRAS, DE/PENTRU MEZDRELTT); 
SCAMNE 2[H]. 3[U]. 20. 22. 30. 50(1]. 54. 71(11]. 
73(11]. 82.

cal pintru mezdriălă, [k] mezdfel’it; cai, [k] scamn; 
scămne 88.

CAL (DE LEMN, DE/PENTRU MEZDRELIT); CAI 
41 [H], 42. 44. 50[iq. 53[H]. 55[q. 57(11]. 61. 63-65. 
77-79. 81 [iq. 83[iq. 87. 89[iq. 90(1, II]. 92(11].

ca/; căluri, [k] cai dq mezdrefit 52(11],
CAL; CALUR143.45.49.56.
cal; cai, câlurl [pl.] 47(11]. 48.
capră, [k] cal 67.
CÂLOI; ~ 6. 8. 13. 23.34. 93[iq. 96.
CĂLOI; ~, CĂLOAIE [pl.] 29. 35.
CĂLOI; CĂLOAIE 10-12. 17-19. 24. 25. 27. 28. 32.

33. 36-38(11]. 39.
IAPĂ; IEPE 15. 59. 97.
meheț; -h^ă 72[iq. 
băsum; tfăsuml (?] 1 [II], 
cqluș; -liișă 54[*]’.
cal; cai, căluț; ~ 80(11].
cal; cai, iapă; ¡¿pe 55 [II]-.
câ/|tdn; -lyPâne, căpr^oh; -prjflăhe 16.
câpră; cqprîe, șățtau; -tqie 47(1],
?, oo 4(iq. 40[iq. 46.69[iq.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74.

75. 84-86. 99.

IU. 54. [*] numa dogari șciy.
55. [II] ¡epe dăprîs cupisoru.

GARDINAR, pl.
„jabloir”

[2496]

I. întrebare indirectă: Cu ce se face șanțul de la doagele 
în care intră fundul vaselor de lemn? (Vezi fig. 93 
din Chestionar.)

n. GARDIN; GARDENE 4[H]. 72(11]. 73[H]. 
gărâin; gărdin 11.
gărdină; gărdine 27. 90(1].
gardinărl; -nărîe 95.
gardih^ri; -nqrle 83(11].
gărâinerl; -nere, kimhobl 17.
GĂRDINAR; -NARE 3[iq. 6. 8. 10. 12. 18. 19. 23. 25. 

30. 32. 33. 39’. 42. 47[II]+. 53(11]. 63. 65. 67+. 
70[iq. 78-80[iq. 89(11). 91.93(iq. 94[iq. 98. 100.

GĂRDINER; -NERE 24. 76. 77.
gqrdinâr; -năre 53 (II).
gqrdinărî; -nărîe 91.
gărdinărl; -nărurl 15.
gilây flyâre, [k] gărdinărl; -năre 22.
grădinari; -nărîe 86[*]’.
gărâinăriț; -nâriță 71(11]. 82*. 87*. 88’.
gardinator; -tyâre 90(11].
gădină; gâdine, gădin [pl.] 44. 
gădiniș; -nișurî 48.
GĂDINAR; -NARE 54. 55(11]. 81(11]. 86(11]. 97. 
gadinărl; -năre 92(11].
gilay 37.
g'tlay cu fitolp, gilqie 13”.
gilay măț 28*.
dăltă l[iq’. 47(1].
daltă, cuțîtăș 2[iq.
ferez cu tri ginț 49*. 
firiz dă gărdină 52(11].
sculă pentru gărdin 29*.
seștări; -tărurl 20.
dogărl; -gâre 45.



238 ? 34. 35“. 36*-38*. 40(10*. 41(11]“. 43*. 46.49“. 50(11. *]“.
52(10“. 55(0-57(10. 59.61*. 64.69(11]. 90(10. 96.

-5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74.
75. 84. 85.99.

IU. 1. [Il] eu dàlta scUobeșc.
13. ,fihlț se cheamă șanțul pentru prinsul fundului la 

butoaie.'”
39. lățe gârdină.
67. /ase gădinâ.

IV. Șanțului făcut cu GARDINARUL etc. i se spune: 
GARDTNÀ; GARDINE (GARDINT) 28. 35. 36. 
38(11]. 47(11]. 50(11], 61. 88; GARD1N; GARDINE 
29.43. 87; GAD1NÀ 40(10. 41(11]. 49. 50[*]. 67.

86. Informatorul ocazional este sîrb de origine.

DOGAR, pl.
„ outil de tonnelier (pour fendre les douves) ”

[2497]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la unealta cu leafa 
încovoiată ca o secere, cu care se crapă lemnele 
pentru doage? (Vezi fig. 94 din Chestionar.)

n. cuțit 13.28". 48".
cuțit; -ți ce 2(11],
cuțit dé șăndilă; cuțice 3(IT]. 4(11].
cuțit dă împărțit dVoz 11.
cuțit da dUoz, dă șindră; cuțice 24.
cuțit dă tăiat, de crăpăt lemn 29".
cuțit sîqsirîe 71 [II].
cuțîtyaiă;- 91.
săcure; -cùri 1(10. 15".
săcuri [pl.] dă spart tiemnipintru dVoz 18.
c^ăsor; -s^ărg 12.
c^os^or; -sțipărie 88. 
c^os^ôr; -sçrie 98.
flatjcàsë; -cas 25.
? 6. 8. 10. 17. 19. 20. 22*. 23*. 27. 30. 32-38(11], 39". 

40(10. 41(10-47(1, 10. 49. 50(1, 10. 52(10. 53(10- 
57(11]. 59. 61. 63-65. 67. 69(10. 70(11]. 72(10. 
73(10. 76-78*-83[I0. 86(10. 87. 89(11], 90(11]. 
92(10-97.100.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74. 
75. 84. 85.99.

IU. 15. „Se crapă cu securea sau cu firizul.”
22.23.28. 78. „Se crapă (și) cu barda, cu topăru".
29. cu ăla să făse și șindră, șîndllă.
39. „Se crapă cu barda".
48. cuțit dă pus pâpură-ntră d^oz. .pintăr - dogar”.

CIUMPEI, pl.
„ couteau pourfendre les cercles en bois ” 

[2498]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la acela ca un 
cuțit mic, cu care se crapă cercuri de lemn? (Vezi 
fig. 95 din Chestionar.)

II. cuțit; -țice 22.
cuțit, cuțice dă șindră 12.
sercurărÎ 71(11].
?, «> 1(10. 2(10. 3(10. 4[H]. 6. 8-11. 13. 15. 17-20. 23- 

25. 27-30. 32-38(10-40(10. 41(10-50(1, 10. 52(11]. 
53(10. 54*. 55(10-57(10. 59. 61. 63-65. 67. 69(10. 
70(11]. 72(10. 73(11]. 76-80(11]. 81[II]-83[II]. 86(10- 
90(10-98.100.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74.
75. 84. 85.99.

III. 54. [*] mima ardilçni șciy.

ZAPLĂT, pl.
„ tablette d ’assemblage du fond (du tonneau)u 

[2499]

I. întrebare indirectă: Cum nuntiți doaga pusă de-a 
curmezișul, peste celelalte doage ale fundului unui 
vas de lemn? (Vezi fig. 96 din Chestionar.)

H. PUNTE; PUNȚI 11.38(11]. 45. 71 [II]. 73(10. 76-78. 
80(11]. 83(10. 87-89(10. 90[II]-93[II]. 95-98.

punce; punț, amnar!; -nărle 81(11].
AJUTOR (LA FUND); AJUTOARE 35. 54*. 69(10.

70(11]. 72(10 86(11].
adăyos dă dyăgă 19 .
sprinijit^órl; -tyăre 12. 
ptíodbál; -baluri 10*. 25.
crúsé, crus 23. 94(11].
crusehiiță 2(11].
DOAGĂ (DE LA FUND); DOGI 47(1], 52(11].
citjgă; ciz 100.
faygâ; laz, punce; punț 17.
Aú/gá; laz, azut^órl la fund; azu filare 22.
pritjgă 48*.
vidră; vidre 6.
năclăd; -cládé 24.
?, oo 1(11]". 3(10. 4(10. 8.-13. 15. 18. 20. 27-30. 32*-34.

36. 37. 39. 40(11]. 41[H]-44. 46. 47(11]. 49. 50(1, II], 
53(11]. 55[L 10-57(11]*. 59. 61. 63-65. 67*. 79.90(1].

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74. 
75, 84. 85.99.

111. 1(11] „Se pune o blană; blăn 'scîndură’.”
10. „Se pune numai la o cadă mare.”
19. „E o dyăgă dă sprijin."
32. „Se pune o scîndură; scindurl”.
48. ca să țină blanili tyâci.
54. „Se pune pireu, șprațt îi spune nămțgșăe”.
57. [II] „Se pune îm^ptreom = de-a curmezișul”.
67. „Se pune d-a pireu".

BESCHIE, pl. 
„passe-partout ” 

[2500]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la unealta cu pânza 
lată și cu dinți mai mari, cu care lucrează doi oa
meni când vor să taie de-a curmezișul un lemn mai 
gros? (Vezi fig. 97 din Chestionar.)

11. FIRIZ (MARE, AL MARE, D-ĂLE/DE-ALE/D-AI 
MARI); FIRIZE l(iq. 2[iq. 6. 10-13. 15.17.18. 22- 
24. 27. 28. 30. 32-36*-38(iq. 39. 44-46. 52(11]. 
53(11]. 56. 61. 64. 67. 69(11]. 70(11]. 72(11]. 73(11]. 
76-78.80[H]. 90(11]. 100.

yîrfz măre; frizuri, [k] friză 20. 
firiz; frizuri 55(1].

cu d^âiiă mintie; friză 29.
F1REZ (MARE); F1REZE 65. 93(11].
fțriz; -riză 25.
feriz; -riză 4[iq. 83[iq.
/¿rzz mărie; feriză 3[II]. 89(11].
firiz, joâgăr 40(11].
firiz măre;friză,jQagăr;jpagărie 47(11]“. 59. 
firiz; -riză, jităgă/âr; jvágá/ár¡é¿1 [1].
firiz mâre;firiză,jyâgăr;jyâgăre 50(1].
firiz mâre,juagăr 48.
firiz d-aț marl;firlză,jpăgăr;jQâgăre 49.

-4^71(0].
firiz mărie, jpâgăr jpăgăre, firiz dă pădure 88.
/îriz măre, \k]jitâgăr;jiiăgăre 55(11].
JOAGĂR; JOAGĂRE 8. 25. 41(11). 43. 54. 76[*]. 

86[iq. 91.92[iq. 96-98.
jQăgăru ăl măre; jgăgârin [a.] ále mari 63. 
jpăgăr, firiz mărie 57(11],
jQâgăr;jpagărle, firiz mărie 50(11]. 79. 
jpăgăr, firiz măre;firiză 42.

juagăr,ferestrâu 90(1].
beșkțe; bășiâ 76.
firiz; -riză, pălățjcă; -las 82.
pălățjc; -lănse, [R] jpăgăr; jyăgărie 87. 
jQgăr; jQgarié, pălărțcg; -iii 81 [II].

-rămtrl 94(11].
fâz'dw; -nfne 95.
rompân; -pății 19.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74. 

75. 83-85.99.

HL 36. firiz dă doi patnen.
[H] jpăgăr țe vorbă mai împrumutătă.

DINȚAR, pl.
„ tourne-à-gauche ’’

[2501]

I. întrebare indirectă: Cum fi zici la acela cu care se 
împart dinții ferăstrăului sau ai beschiei, unul la 
stânga și altul la dreapta, pentru ca pânza să taie 
mai ușor în lemn? (Vezi fig. 98 din Chestionar.)

IL CHEIE; CHEI 4[D]. 6. 10. 11. 13. 17. 20. 37. 44*. 
69(11]. 78. 81 [iq. 87. 89(11]. 96.98.

firizulup, kieț 47(1].
CHEIE DE FIRIZ; CHEI 3(11]. 8. 82.
kéSe cu cVolp,kefl\n\.
CHEIE DE ÎMPĂRȚIT 34.52[iq. 54.72[iq. 79.80(11],
CHEIE DE ÎMPĂRȚIT FIRIZUL; CHEI 12. 15. 18. 

24.28.40(11]. 42.45.47(11]. 55(11]. 56.77. 88.97.
dă-mpârțitfirizăle; keț 59.

Arçje de-mpărțit ginți; keț 22. 73(10 
kçiê de-mpărțit r^ăstu 29“.
¿çje dă-mpărțit, pilă; pitë 27. 
mașină dă-mpărțit (firizu) 43*. 49.
împărțîtori, [k] k^țe; kej 30.
ÎMP.ĂRȚITOR; -TOARE 23. 32. 35. 36. 39. 41(10. 

50(0, 53(10. 57(10. 64.90(0. 91. 92(10. 100.
ÎMPĂRȚITOR DE FIRIZ; -TOARE 19.33. 
wnpăr^ftprp; ~ 83(10.
zmpârffrpre; -tori 93(10. 94(10. 95. 
împărfitVare; -tôri 48.67.
êaprâz; -prâzurl 72(0.
caprâză; ~ 73(0.
babă; babe 71(10.
Hiast; ryoshmi (?] 25.
? 1 [10. 38(10*. 46*. 50(10*. 55(0“. 61“. 63*. 65.70(10.

76.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74. 

75. 84-86. 99.

HI. 29. ,Ja noț mai nuilt cu s^ocănu se face asta.”
38(10.50(10. 55(0. 61. „Se împarte cu pila.”
43. noț am ovul mașină dă-mpărțit.
44. dîțp^flerfăcută, care âre tățetărf".
46. jrAm clește.”
63. ăja dă-mpărți^jyagăru.

COLȚAR'.pl.
„équerre (de menuisier) ’’

[2502]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la unealta cu care 
se măsoară o scândură, ca să se vadă dacă nu e 
tăiată strirnb la capete sau la margini? (Vezi fig. 98 
din Chestionar.)

II. vitjclu; vitjcluri 22. 35. 39.42.43.47(10.48. 56. 61.
65. 67. 81 |II]. 98.

vitjclu; viycle 63.64.
vitjclu, vitjglăr 87.
virjcăl; vit/cătț 17.
vzçcp/; vitjcgt 15.



VINGLU; VINGLURI 1(11]. 2|H]. 3(111. 4[H]. 6. 8. 10-
12. 18. 19. 23-25. 27-30. 32. 34. 36. 41(11]. 45. 49. 
50[I, II]. 53[IT]. 54. 55(11]. 57(11]. 76-78. 80(11]. 
86(11]. 91.97.

VINGLU; VTNGLE 13. 33. 37. 40(11]. 71 [II]. 72(11]. 
96.

vitjglă 90(1].
VINGLĂ; VINGLE 38[H]. 70(11]. 73(11]. 79. 83(11]. 

100.
V1NGĂ; VINGI82. 89(11]. 90(11]. 92(11], 93(11].
vfygă; vîz, [R] vitjglu 88*. 
vitjgăl; vitjgălâ 20. 95.
colț', colțuri 46.
COLȚAR; -ȚARI 55(1]. 69[U]. 94(11].
colțâri; -țâre, vitjclu; vitjchiri 59”.
cot; cóluri 52 [ II ].
dreptar!', -tare 44. 
trwjgiulári; - 47[ 1J.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 73- 

75. 84. 85. 99

III. 59. [*] vitjclu îț tiemțâșâe.
88. „vitjglu îi spune în comerț, âț mâț radicâl." .

COARBÂ, pl.
„ vilebrequin (de menuisier) ”

[2503]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la unealta cu care faci 
găuri învârtind cu o mână (IMIT.) și apăsând cu 
cealaltă? (Vezi fig 100 din Chestionar.)

H. COARBÂ (DE GĂURIT. DE BURGHIE); 
COARBE 18. 19. 33. 34. 39. 42. 46. 48. 49. 56". 59. 
63. 69[TI](s]. 73(II][R]. 89(11], 91.

cyarbă cu burgiie 36.
cpdrM; cgârbie, cocâie; -cai 78.
cparhâ; cqârbîe, [V] trepará 79.
ci/JrM; cyJrbe, vine; vincuri, bUormașină; -șine 43*. 
cyarbă; eparhie, drâibăr; dráiberlé 47(11]".
cúrtó; ctirbie 86[IT].
burgiie americáná; burgiț, [R] cizâ/iă; cyorbi 50(1]. 
BURGHIU; -GHIURI 2(11], 30. 96*.
burgiy, [k] burdițe; -dii 61.
BURGHIE; -GH11 10. 23. 24. 29. 38[U].»45. 47(1].

50(11], 53(11]. 55(1]. 57(11].
burgiie dă mută 65.
burgiie pintru sfredelit 92[ 11].
burgiy, sucală 90(11], 
burgiie-, burgi, bUormărșină; bromuri mârsin 11. 
burgiie, [k] socâlă 37.
SUCALĂ; -CĂLI 22.25. 64. 70(11]. 80(11]. 81 [II]. 
SUCALĂ; -CALE 71 [II]. 97.
sucálá; -cali, -cále 72[ 11].
sucálá; -cále, borvitjg; -vitjgluri 55(11].
socálá; -ciat 100.
socálá; -cále, -dat 83(11].
socálá', -calí, burgiy; burgiie 94 [II].
socálá’, -calí, burgiié; burgiț 67*. 
socálá di burdiț; sociaf 95.
[e] socálá dă sfredelit 82. 
socálá dă gáyurit; socaT 98.
sQcăfiță; ~ 93(11].
bormașină 67[*].
BORMAȘINĂ; -ȘIN14[H]. 8. 13. 35.41 [U]. 77. 90(1]. 
b^ormașină; bUormarștnuri 20.
bUormărșină; -șin, [k] sucâlăș; -cât 15. 
bMormărșină, [k] burmârșină; -fin 17.
COCAIE; -CĂI 27.28.
cocoțe dă-mburdițet 88.
cocá¡é; -caj» mășină dă-ngăyurit 76.
mașină dă găyuril, dă sfredelit, dă făcut bu&órl 87. 
mărșină dă buturii’, mărșifi 52[II].
¿ráj/ay; 12.
<Zri/; driluri 54.

drâibăr, drâțbâre 76[*]*. 
traipôr: -pqâră 3(11]. 
poravint; -vinturl 32. 
sfrédêl; sfrédëfë I [II]. 
sfrçdër dă braț; sfrçdëre 6.
? 40(11]. 44.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21.26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 74. 

75. 84-86. 99.

IU. 43. „bormașină e pentru fier”.
47 [ II]. drâibăr e după nemțqșcă.
56. „Jos se pune burgiy; -giț?'.
67. bormașină e pă utjgurqșce.
76. [*] „în regat îi spune cyarbă; cyarbië'.
96. burgiy cu socâlă.

MENGHINĂ DE LEMN, pl.
„étau en bois”

[2504]

I. întrebare indirectă: /n ce strânge și înțepenește 
lemnarul bucățile de lemn pe care le lucrează (are 
un șurub gros de lemn)? (Vezi fig. 101 din 
Chestionar.)

H. metjgină; métjgin 4[U], 13. 
mțerjgină; mietjginë 24”. 
mé^genâ; méijgeiîë 1[II]. 
mitjgină; mitjgin 50[I]. 81 [II]. 
mitjgină dă femn; mitjgin 46. 
mérjgela; mérjgef 2[ll].
métjgel 10.
mitjgină, [k] șăitay 61[*]~. 
șăităy; -tgîë, [R] mitjgină; mitjgin 47(1].

-tîa.qie 50 [II].
ȘĂITĂU (DE LEMN, DE MÎNÀ, DE TIȘLĂRAI, DE 

MASĂ, DE ÎNCLEIT); ȘĂITĂIE 23. 35-38(11]. 
41 [II]. 48-50(11]. 52[1I], 53[1I]. 55(1], 57(11]. 59. 63. 
67. 77. 80(11]. 82. 86(11]. 88. 96-98.100.

ȘURUB (DE LEMN, DE STRÎNS, DE CLE1T, DE 
PRINS); ȘURUBURI 42. 43. 55[II]. 91.

șurub pintru de stns 3 [II].
șorîib de lemn; șoruburl, șrâyfțvitjg 56. 
șorop; șuruburi 39+.
șurub dă strâns; șuruburi, șorof, -râfuri 76. 
șurub; -rûbîë, șorof; -rçfîë 89[IIj.
;oro/,-H4fyÎe73[HJ.
șorof dă strîs lénmu 64.

-râfuri 8.
șraf dă clejjt; șrâfurl 18. 
țvitjglăr; țvitjgluri 32. 
șrâyfștoc; -tocuri 29.
șrafțigăr; -figărțe, șăitay; -tqië47(11]'. 
fâfrirjg; șăfiitjguri, [k] srâyfțirjg; -țbjgurî 19.
zug; ¿ûguri 11.20*. 92(11]. 
zug pintru efețit 78.
cliiëfrôrÎ; -tyâre 12, 
Açlé; Uej 44.
presă; - 54.
Wobe/Myc; -basé 22. 
șpatjclUom dă strîs; șpațjcNomuri 33. 
sărzânt; -zenț 30.
rieci; nécturi 69[U]+.
(VJneA/79.
?, » 6". 15. 17. 25. 27. 28. 34.40(11]. 45[*]". 65. 70(11].

71 [Îi]. 72(11]. 87.90(1, II]. 93(11]. 94(11]. 95.
-5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58. 60. 62. 66. 68. 73- 

75. 83-85.99.

III. 6. „métjgelà se folosește la fier.”
20 uçi ^fiël dë zug.
24. „Pentru fier se folosește șrâyfștoc”.
30. la igcleiit folosqșce.
39. ,JPe nemțește îi spune șravțigăr.”
45. [*] șăpăyu-i âltăseva. giluipră țel.
47. [II] .șrafțigăr. la cleit. șăităy e masa cea mare”.

61 • 4*] șditây e de [= pentru] fier”. 239
69. [11] tiect H spune la cârce.

RINDEA, pl.
„rabot”
[2505]

I. întrebare indirectă: Cuw îi ziceți la unealta cu care 
tîmplarul netezește (GEST) bucățile de lemn la care 
lucrează? (Vezi fig. 102 din Chestionar.)

II. gilây; -l^ie 55 [II].
dilay; -Iqțe 55(1].
g/delay; -Iqțe 63.
geZ^r. -Zpi'e 40(11]. 
fe/flK; -7dze 57(11]- 65. 82. 90[I, II]. 92(11]. 93(11].

94(11]. 97.
dălay; -laie 87. 
za7ni/;-/4ie89[Il].98.100. 
zălăy mic; iălățe 88. 95. 96. 
zelay; -laie 59+.
jalay; -lqle6\.
g dilay; -Iqțe, [R] ritjgțâyă 54. 
rindlâ; -dffe, zelay; -Iqțe 64. 
rindâ; -d^te, zălay; -Iqțe 91.
GHILÂU: -LĂIE 3[II]. 4[II]. 10". 11. 15. 17. 19. 22.

23. 25. 27. 29. 30. 32-35". 36"-38[II]". 42. 44-47(1, 
H]-50[I, n]-52[IT|. 53[II]. 56. 69(11]. 70(11]. 71 [II]. 
72(11], 73(11], 76". 78-80(11]. 81 [II]. 86.

gf/an; -layuri 1[II]. 2(11]. 20. 
gilâu mic; gilqie 13. 28. 39+. 41(11]. 77.
gilau; -Iqie, [V] dWu 43". 
yâbiă; yofluri 18.
ublă; ubfe 6. 12.
uglu; ugluri 24.
cu^Zar; -târle 8.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58. 60. 62. 66-68. 74. 75.

83-85. 99.

HI. 10. „La Sichevița îi spune ublă”.
35. „E făcut din pat, cuțit, țintă, pisoniș".
36. K&râ [și] duplu”.
38. [11] Jă șfolțuiit.
39. ,Jn germană îi zice hoblu; hoblurî. Este ^7 

duplahâblu și șlițhdblu.”
43. „i s-o spus șî oblu. Este dublu oblu șî șlict; 

șlicturi".
59. zelqie simple și dufla 'duble’.
76. ,gilîăy e cel mic. Cel lung e dutjgâri; -gârle”.

GEALĂU.pl.
„ varlope ’’ 

[2506]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la acela la fel cu 
rindeaua, dar mai mare? (Vezi fig. 103 din 
Chestionar.)

II. dilay lutjg; -Iqțe 83 [II]. 
dilây; -Iqțe 55(1].
dălay lutjg 87.
ge/av40[II].
g/dilây măre; g/dilqțe mari, râypagc; râypâțjgurî 54. 
zălîăy lutjg; zàlqié luz 95.
zèlây; -lâțe 90[U].
zëllây dâ-rjdireptât, [R] robăgc; -bâycuri 97. 
iñ/av mârië 88.
zëlay al mârîe 57(11]. 
j'alây; -Iqțe 61.
giZ^4[lI],

-lyié 12. 15.47(1]. 49. 50(1]. 
gilây; -lâyuri 2[U].
gz/ai//m38[II].

GEAL%25c4%2582U.pl


240 gilay luyg; gilfaé 70[H], 72(11].77.
[V] gilay luyg; gilgië, [R] robâyc; -baâë 73(11]. 
gilay mâi luyg; gilayuri 1 [II].
gilay luyg, ràypayç, ràypàyguri 56*.
GHILÀU MARE; GHILĂ1E MARI 30. 41 [H]. 48. 

51(11]. 53(11). 81(11].
gilay mâi măre; gilgië 29. 
gddy d-ăț mari; gilgië 27. 28.
gilay d-ăi mari, dă strujft 10. 37.
gilay màre,Jafuiitâr, -tôrl 50[ 11].
gilay màre, ràybayg; ràybàygurl 42.
gilay măre; gilgië mari, raypàyc; -payeur! 39.
gilay màre, ôblu màre, râyporjc 19.
gilay màre dă curățat 13.
GHILÀU MARE DE-NDREPTAT 34. 52[UJ. 86(11]. 
gilay dă dçàze 69[II].
gilayu al marie, raypârjg; -pàrjguri 47[TI]. 
gilay màre dà-ndreptât, Vôblu 45.
Vôblu; Uôbluri23.
ûglu d-àfë mari; ûglurl 24.
hùbièl; hubiële 22. 
rihdig-dXâiê 71(11]. 
rindàyà; -dçfè 96. 
ràybàyc; raybasë 3[II].
raultd^c; -băycurl 17. 
râybayc, [k] raypayc; râypaygurî 59”. 
raypâyg; -paie 11.
ràypayg; râypaygurî 25. 33. 43.
ràypayg, duygârl; -gàrîë 79”. 
ràypayg; râypaygurî, ielayu màre 64. 
rd^oong; râypoygurî 18.
ràypayç, ràypàygurl, delayu al màre; delgțe 63. 
ràypayç; ràypàygurl, întreptàtôr; -tyâre 55(11]. 
ràypçyc; -pgycurî 32.
roM#c; -bàycurî 36. 91. 
rubâyc, gilay luyg 35.
râșpăyg; rășpăygle 44. 
orbâyc; -băycurl 20. 
cuștăr d-ăț mari; ¿uștăne 8.
duygârl; -gàrîë 80[ll]. 92[11]. 93(11]. 
gilgy; -laie, duygârl; -gàrîë, suvçicà; -véjp 16. 
ÎNDREPTAR; -TARE 65*. 78.
ÎNDREPTĂTOR; -TOARE 98. 100. 
zelay luyg, [k] parcân; -cane 94[ü]. 
suvçicà; -véis 82. 89(11].
mirtân; -tan 6”.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 46. 51. 58. 60. 62. 66-68.

74.75. 84. 85. 99.

III. 6. zinz spun gilày, da nu la noț.
56. pe nemțește.
59. dă-nâireptât scîndura, nămțâșcă.
65. „ràybayc zic nçmfî.”
79. ăla luyg îț duygârl.

BANC, pi.
„établi”
[2507]

L întrebare indirectă: Cum îi zici la masa aceea lungă a 
tîmplarului pe care se fixează bucățile de lemn, ca 
să poată netezi cu rindeaua (gilăul, ghilăul etc.)? 
(Vezi fig. 104 din Chestionar.)

H. [R] bayc; băycurî 61.
&a{;c; băycurl, basé [pl.] 86[II], 
băycă, șățtay; -tgță 48.

¿dni 43[*].
băycă, mâsă dă lucru 49.
MASĂ; MESE 10. 11. 15. 20. 50[I]. 52(11]'. 76. 81(IT|. 

89(11]. 90(11]. 95.
mord; h^ăbălbăyc; -băycurl 76.
MASĂ DE LUCRU; MESE 17. 18. 23. 34. 36. 55(1].

78.

mdrà d<7 lucru; miăsă, băycă 50(11].
mâsă dă lucru, [R] tejgțăyă, [V] Uobilbâyc 33.
mdsd dă lucru, masă dă cișlăr 37.
mâsă di lucrât; mçsà 91.
mâsă dă lucrât; mîgsă, masă dă cișlăr; mlșsă 28.
mâsă dă lucrât pfntru tișlăr 59.
mâsă dă lucrât; mîësà, obhpàyc; -payeur! 19.
mdsâ dă lucrât, șăitây; -țațe 64.
mâsă dă lucrât, dă gilâțit, dă cișlăr 27.
[V] mâsă di cișlărăi; mlçsà. [R] hd#că; băns, tijgțâ; 

-gîtfe!3\fi}.
mâsă dă cișlărai; mițsă 12. 3 8 [II].
masă da tișlărăl 57(11]“. 82. 87.
măsd dă cișlăriiă, masă dă lucrât 35.
mdsâ dă cișlăr! 41 [II].
mzbâ dă tișlărăi, [k] cișlărăî; mîçsà 80[II]. 88.
mâsă di tișlărăi; mçsà 83(11]. 94(11]. 97. 98.
mâsă dă giIuțit; mîçsà 13.44.
măsd di zëIuțit; miçsa 92(11].
mâsă di zëlîay; mîçsà 93(11].
șăitay, masa [a.] cu șăitay; mîçsà, [R] tejgțâ; -gigle 

53(11].
ȘĂITĂU; -TĂIE 39. 40(11]. 45-47[*]. 51 [II]. 65". 77. 

100.
șățtay dă tișlăr; șăiigiă47(11].
tsjgiă, mâsă dă deluțit; mçsà 63.
n/gfd 90[i].
mâsă dă lucrât; mlçsq, [R] bayg dă lucru, tijgiâ; -gîçtë

54.
tijdîâ; -dçle, hàblpâyc; -băycurl 55(11].
dijgfiâ; -gçfe, mâsă de giluțit 56. 
tejggăyă; -gétë 96.
tézgd; tézge 42.
rézga; tézgtë, tézte [pl.] 43. 
hoblîbăyc, [k] hobîlbàyc; -base 69(11]. 
hoblbàyc, tejgeà 79.
WoblbViyc 24. 
h^obilb^àyc; -byfisë 29.
hoblâyc; -blàycurl 71 [II].
OBÎLBANC; -BANCURI 1[II]. 2[II], 4[II]. 25.
OBÎLBANC; -BANCE 3[H]. 8.70(11].
Vôbîlbâyc; -base 3[U].
obilpqyc; -pçycurl 32. 
Vobelbàyc; -base, tejgçà 22. 30+. 
yobărplJoyc; l-lobarbl-‘aycuri 24[**].
àbîrbàyc; -base 72(11].
yblubâyc; -bas 6.
mistriië; -tril 67 [?].
?47[1]. 49.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21.26. 31. 49. 51. 58. 60. 62. 66. 68.

74.75. 84. 85. 99.

HL 30. „tejgçà, mai rar.”
52. [II]pin/ru vçàgnàrî ‘rotar’.
57. [II] maț băbțâșcă.
65. mâțstor tișlăr.

CIOCAN, pl.
„ marteau "

[2509]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la unealta cu coadă 
de lemn, cu care zidarul sparge și cioplește cărămi
zile, ca să le potrivească la zid?

n. CIOCAN 38(11]. 48.71(11]. 72(11]. 94(11].
CIOCAN; -CANE 1(11]. 2(11]. 3(0]. 6. 8.10-13. 15.22. 

23. 25. 27. 30. 34. 39; 40(11]. 41 [TI]. 47(1]. 55[T|. 56. 
70[II]. 73[H]. 76-78. 80[H]-83[n]. 89[II]-91. 95. 96. 
98-100.

¿ocdn; -cânurl 20.32.
socăn dă cyrymidă 53 [II].
socăn dă cărămidă; socâiïë 46.

socan pintni cărămidă 92[IT|.
socăn dă mă^or 65.
socăn dă máüorí 50[II]. 57(11]. 
íocán; iocáñé, [k] iocăn dă majore 50(1]. 
socănu [a.] dă mărunt 55(11].
CIOCAN DE MÂURIT: CIOCANE 17. 28.61. 79. Í7. 
iocăn dă piatră; socáñé 18. 33. 51(11]”.
socăn dă tățăt; socâne 52.
socăn dă zid; sócáné 69(11].
socăn dă zîdârl 44.
CIOCAN DE ZIDĂRIE; CIOCANE 4[D]. 19. 24. 29. 

54. 88.93(11]. 97.
socăn dă zidării; socáñé 49. 86.
socăn; -câne, kisyri 35.
socăn, kțsdrr; -sâre 37.
socăn; -câne, [V] kesgrî; -sgre 64. 
kisgrl; -sgre 36.
kesgrl; -sqre 42.43.45. 
kiesgri; -sarie 47[II]+.
kesqrl; -s^re 63.
?67.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75. 

84-86.

HI. 47. [II] scgaceșî cuñé.
51. [O] [o] kesgrl. ăla fiisé găuri la íemn.

MISTRIE, pl.
„truelle” 

[2510]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă unealta aceea de 
fier, ca o lopățică cu coadă scurtă, cu care zidarul 
aruncă pe zid tencuiala (maltărul etc.)?

H. mistrițe 53(11].
MISTRIE; -TR1I 6. 36[*]. 50(1]. 55(1]. 56. 63[R]+. 

76[*] [RJ.
misti-ițe; -trgle 55(11].
mestríié; -trii, lingură; liygurl 64.
mestrițe; -triț 50(11].
mezdrițe; -driț, [k] mestrițe; -triț 40(11]. 
liygură; liygurl, [R] mislriță 54.
[V] liygură, [R] mistrițe 48. 

liygură 41 [II]”. 42.71(TI]. 72(11].
LINGURĂ; LINGURI 1[H]. 3[H]. 8.10.11.15.17.20. 

22. 24. 25. 30. 32. 35. 37. 38(11]. 39*. 45. 47(11.
51 pi], 52[II], 70(11]. 73[H]. 77. 78. 80(11]. 83(11]. 
90(11]. 94(11].

rtygură; Tiygure 69(11]. 
tiygură dé zîdârl; fiygurl 4(11]. 
liygură dă măltăr 98.
mistrițe, [V] liygură 48.
mistrițe, [V] liygură dă măltăr 43.
LINGURĂ DE MĂLTĂRIT; LINGURI 19. 23. 27. 28.

76. 81(11]. 89(11].
fiygură dă măltărit; fiygurl, mistrițe 34".
liygură dă măltărit; liygurl, [T] mistrițe; -triț 82. 
liygură dă mălturit 86.
riygură pfntru mol tarit 88. 95.100.
fiygură di moltărit 91.
fiygură di mă!tor 92[IT|.
fiygură di mgltăr; fiygurl 93(11].
fiygură dă mgltăr; fiygurl 96. 
fiygură da măldărit; fiygurl 12.18. 
rin gură dă măUgrit; fiygurl 13.
fingură dé măVurit; fiygurl 29+.
fingură dă mâJhfit; fiygurl, [R] mistrițe 87.
[V] tiygură d-aruycăt măltăru, [R] mistrițe; -triț 57(11]. 
tiygură d-aruycăt măltăru 79.
fingură; fiygurl, [R] mistrițe; -triț 99. 
lingură, [k] ceslă 36.
[a] ceslă 67.
ă^sZă; cgsfe 47[I],
ceslă; cesfé 97.
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[ej Iopătă\ -peț 49".
Phpățtcă; -țîs 2(11].
[V] flopătă dă măldărit; fJopleț, [R] mistriie; -triț 33. 

căiic90[T|.
coc’, cocuri 65*.
coc; case 46.
palmă, palmi 44.
? 61*.
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75.

84. 85.

IU. 29. mistriie să fise la cârâe.
34. „Zidarii zic mistrike.n
39. ^ceslă e unealta, din tablă sau din scîndură, cu care 

se îndreaptă tencuiala’*.
41. [li] ^ceșlă; ceșfe e cea cu care asămenâtfă”.
49. cu mistrița-l încîze măjptoru.
61. „Aruncă mâltăru cu cancdc; -care”.
63. „cezlă, cu care încfse înălțării".
65. [R] mistriie = lingură dă-ncîs.

DREPTAR, pl.
„planche ă aplanir”

[2511]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la scîndura aceea 
dreaptă și lungă, cu care dă zidarul pe zid după ce a 
aruncat tencuiala cu mistria (lingura etc.)?

EL dreptar 43[R].
dreptârî 36.
DREPTAR; -TARE 13.19.28. 34. 35. 44. 50(1, II]. 64. 

73[II], 76-78. 80(11], 82[R], 86. 87. 9O[I1]. 100.
drîeptâr; -târle, ștâflă; ștâffe 72 [II].
[R] dreptârî, [V] scîndură; scindurî 99. 
mahalâyă; -lâfe, [k] dreptâr; -țâre 54. 
dreptar, mahalâ; -lâfe 42.
[V] stînjăn; siînjăn, [R] dreptâr, -târle 82.
treptâr; -țâră 39.
liniie; -nil 65.
fine’, fini, [k] îndrieptâr; -târle 33.
[e] îndreptâr 49.
ÎNDREPTAR; -TARE 48.70(11]. 88.94(11]. 95. 97. 98. 
îndreptări’, -tele 55[ 11 ].
îndreptători-, -tQâre 41 [II]. 53[II]. 93[l I]. 
îndrțeptâri, laț 92(11].
neceză/a/^or/; -tyâre 20.
oblu’, oblurî 81 [II].

Hobluri, ceslă; ceste 45 .
WdWu dă frecât; loblurî 18.
uZ>/u; ubluri 25.
uglu; uglurî 24*.
-oblă; Uobfe 8.
ublu; ubfe 6.
hublă; hubfe 71 [II].
ceslă; cesle 37. 
drișcă; drișt/tf 56*.
fund; funduri 30. 
fimd luyg;funduri 69 [II].
pțpcăn;pțpcăhe, Moglon; Uoglonuri 79. 
pîțpcin; pi^pcine 89[II].
scîndura dă-ndrî^ptât 27. 96.
scîndura dă-ndrișptăt; scindări, lăcef; ~ 32.
scîndura [a.] ifz tras mâltăru 91.
scîndura [a.] luijgă dă-ndreptât părîețu 51 [II]. 
scîndură’, scindurî 1 [II]. 47[I].
*o blând 2[II]. 3[U]. 4[U].
virjglă, laț de viygluiit 90 [I].
/o/61. 83(11].
lăcef; ~ 52(11].
lăcece; -ceț 11. 12. 17.22.
lăncșd'e; -cgf 29*.
lăcece’, -ceț, sttjăn; sujăn 15.
lăcțce; -ceț, stînjîn; stînjîn 22. 
cloftor, doftori 47(11]". 52(11].
? 10*. 23.38.40.46.55(1]. 57(11]. 63. 67.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68. 74.
75. 84. 85.

HI. 10. nu-ț numită scîndura ăța.
24. „ugluțeșce = netezește”.
29. lănc^d'e drept ¿té lucră t la zidăriîe.
45. [II] „Vâblu e din metal”.
47. un lăcefl luijg șî drept.
56. „îl întinde cu un lăntăț. sclivisaște = netezește 

páretele".

NETEZITOARE, pl.
„lissoir”
[2512]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la aceea făcută din 
lemn, lungă cam de 1 m. cu două minere, cu care 
zidarul netezește prima dată tencuiala? (Vezi fig. 
105 din Chestionar.)

II. dreptâr, -țâre 30. 
dreptârî’, -tărie 4[II ]. 34. 
drieptári, indrieptârî; -tórlé71[H].
[R] dreptăți; -tărie, [V] stîjin; stijîn 25. 
dreptăriu d-un metăr, [R] óblu; oblurî 19. 
treptâr 39.
mdrieptări’, -tărie 8.40(11].
îndrieptári măi mic 97.
îndriptâri 98.
oblu-, oblurî 80 [II], 81 [II]. 82[V].
Vó¿Zu; Hobluri 23.
Hăblu mărie’, Vóblurl 18.
óblá;óhfé 36[ll].
Vóblá; Vóblé 13.
úblá; tibíe W. 11.
ú¿/7; 17.
úglu; úgluri 24. 
hóblu; hóbluri 83[ü]. 100.
tóM543(*].
húbiél; húbiéfé 22.
césld; césfé 37. 38[ü]. 47[IT|.
ceslă măre; ceste 46. 52[II].
cérZa dă Jyțuiit 51 [II]-. 
césld; césfe, mahala 77.
cepZd ító fenm; ceșie, [k] drișcă; 41[I1]".
DRIȘCĂ; DRIȘCHE 2[H]. 50[H]. 56".
drișcă; drișc 1[II].
drișcă liîrjgă; drișke 45. 
rișcă; rișce 61.
/Vcârpdre; -țări 3[II]". 
drișcă, [k] mahala 64.
[R] mahală 87.
mahalâyă; -laie 36[*]. 43. 54.
mahalâyă; -IșTe 99.
scîndura [a.] dă drișcuiit 57[1I],
scîndura [a.] dă-ndreptât măltăr 53[ll].
scîndură di tras mâltăru 91.
scîndura [a.] dă liniie 65.
scîndura [a.] dă-ndri^ptăt; scindurî, lăcef; ~ 32. 
fund; funduri 15. 73[II], 76.
fund scurt; f înduri 69 [II]. 
fundy^ăl măre 72[II]. 
fiind dă fundurlt; funduri 27. 
pălmă măre; palmi 35.
Ar/ di-ndreptât; lăfurî 95. 
lâncede driépt; lănc^ 29*. 
șablon măre 90(1], 
pi^pcin; piépciñé 89[UJ. 
piípcén mărie 88.
țăsălă; -sîaf 96.
răibăr luyg; ráibére luz 33.
?, OO 6.12. 20.28. 32. 36.42. 44.45.47[I]-50[I]. 55(1, II].

63.67.70[H]. 78.79.90[U]. 92(11]. 93[U]. 94[I1].

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68/74. 
75. 84. 85. 99.

m. 3. [II] rișcuțe [ind. prez. 3].
29.lucrat ta zidărițe.
41. [11] drișcuiqșce după, se să zvintă.
51. [II] cesluțeșce. țestă dă temn, dă fier.
56. mâldăru [îl pune] cu cancâcu.

FEȚUITOARE, pl.
„reglet'*
[2513]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la unealta aceea 
mai mică decât netezitoarea, cu un singur miner, cu 
care zidarul netezește a doua oară peretele? (Vezi 
fig. 106 din Chestionar.)

II. drișcă 56. 65".
1[II]. 4[II]. 36. 49. 57[H]. 73[II]. 83[II].

98.100.
drișcă; drișce 86. 94[1!]. 96.
drișcă; drișke 34.42.43.48. 50[II]. 54. 64. 80(11]. 87. 
drișcă; drișki 40(11]. 69(11]. 78*. 97.
drîșkie; drîșki 2(11].
drișcă scurtă; drișke 45*.
drișcă, scîndură mică 77.
drișcă; drișc, fundy^ăl mic 72[II].
drișcă; drișce, fund de frecat,funduri 70(11].
drișcă; drișce, ăjp mică dă puțulufit 82. 
drișcă; drișke, răipriel; -priite 76.
ceșlă, [o] drișcă; drișke 41 [II].
rișcă 61. 
rișcătQăre; -torî 3[I1].
ceslă dă liemn; ceslie 39.
ceslă 31.
TESLĂ; TESLE 28. 38(11]. 47[I, II], 51(11]. 53(11]. 

55(1]. 99*.
ceslă mică 46. 52(11],
piâptăn;piâptăne9\. 93(11], 
pî^pcin 92(11].
pțpcen; p^pcene 90(11]. 
pșpcen mic 88.
p^pcen mic 79. 
pî^pcin mic; pî^pcine 89(11].
fund; funduri 15.
(fT\ fund; funduri, [R] drișcă; drișc 95. 
fund dă necezît; funduri 32.
fun^d-ai mis; funduri 27. 
fun^dă drișcuțit, funduri 30.
oblu; oblurî 19.
Voblu; Voblurî 18.
Voblu al mic; Vâblurl 23.
lJoblă; Voblîe dă glănțuîit 13.
Vobliță; -bliț 8.
uZ>/<5: ud/*e 10-12.
u/>î/; 17.
uglu; uglurl 24.
ră/aîpri(g; -prîqguri 22. 
râțpiglu; râțpiglurl 25.
râțbăr scurt; râibierie scurce 33. 
rășpălîay;-lyîe
șablon mic 90[I][?]. 
neceză/ad-fori; -t^dre 20".
lăncqcfe; -ce^ 29. 
palmă mică 35.

71(11].
? 6. 44. 50[I]. 55(11]. 63. 67.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68. 74.

75. 84. 85.

DI. 20. „dă [ind. prez. 3] /a rațb/p."
45. „Sînt: drișcă luijgă, drișcă mică și drișcă scurta'.
65. „altfel iț spunem, dar nu știu cum.”
78. „drișcă e mai mică, cesla e mai mărișoară”.
99. „Pe domnește se spune drișcă; drișc”.



242 CUMPĂNĂ, pl.
, ,fil â plomb ” 

[2514]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la bucata aceea de 
fier legată cu un fir, pe care zidarul o lasă in jos pe 
lingă zid, ca să vadă dacă e drept?

E. plumb; plumbî l[Hf. 2[E]”. 3[Hf. 4(E]. 6. 8. 10”-
12. 17. 24. 28-30. 32. 33. 36. 38[II]. 39. 41[E]. 46.
48. 50[l], 51(E)”. 52[E]. 55[I]. 57(B). 61. 64. 65.78.
79. 83(E). 86(E). 90[L U], 91. 95-100.

plumb; plumbî, plumburî 22. 35. 
plumb;plumburî 23. 27. 
pTiumb; pfiumburî 18.
plumb; plumburî 13. 19. 20. 42. 44. 45. 76. 77. 82. 88. 

93pq.
plumbî; plumburî 53 [II].
plumb; plumpî 56.
plumb; plumbî 70(11], 94(11]. 
plump/b; plumburî 69 [II], 
plump/b; plump/burî 73 [II].
plump/b; plump bî, cîntâr dă ață 49.
plump;plumpî 71(B). 80(11]. 81 [II]. 89(B). 92(B).
plumb; plumbî, fir cu plumb; firie 34”.
plumb; plumbî, balab^oc; -b^ase 55[E].
plumb; plumbî, [R] cumpănă, fir cu plumb 87.
[e] plumb; plumburî, fir cu plumb; firie 54. 
plumb cu ață; plumburî 50[II]. 
pfiumb cu âță; pTiumburî 25.
plump dă nivelat; plumbî, cintârî; -tărie 47(11]. 
plumbină; -bin 43. 
fir di plumb 72(11]. 
yîr cu plumb; firie 40(11]. 
dta cu plumb 15. 37. 63”.
fier cu plumb 67.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68. 74. 

75. 84. 85.

Ut. 1 [II]. 2[E]. 3[iq. IO. 34. cintârî 'nivelă cu bulă de 
aer’.

51. [II] mârură să vadă dâcă-j dirept zidii.
63. făie dirept zidu.

BIDINEA, pl.
„brasse ă badigeonner” 

[2515]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la aceea rotundă, 
făcută din păr, pe care o înmoi în var ca să văruiești 
(GEST./ pereții?

H. PERIE (2 sil.) (DE/PENTRU VĂRUIT); PERE (2 
sfl.) 1[II]. 2(11]. 6. 8. 10. 15. 17-20. 22. 23. 25. 27.
30. 32. 43[*].45. 48. 52[E], 53[E]. 55(1). 57(B). 
69(E). 70(11]. 72[E]. 78. 80[E]. 81(11]. 83(E). 86(E). 
88. 89(E). 90(E). 92(E). 93(11]. 94(B). 95. 97. 98. 
100.

PERIE (3 sil.) (DE VĂRUIT); PERE (2 sil.) 4(B). 12.
24. 33. 35-38[II]-40[iq. 44-47(1, II]. 50(E). 51 [II]. 
55[iq. 58[E], 61. 63. 65. 67.73(11]. 91. 96. 

pierüe; pieri 3 [ 11). 
pierîe; pieri 13. 
piere; perii 56.
perțe; pere 90(1].
pfifii cu c^ada scurtă; pfiiț 28.
pifiiie; pieri, pleriniță; -niț 11.
pierîe, bidinjâ; -ngÎe 64".
periie dă vă rupt, bidingâ; -ligi? 34.
pierîe de vărufit; pierii, [R] bidinăyă de zîdărî; 

bidinfi'e 29.
perje; perii, bidinâ; -rigle 76.
pierite; pierii, bidingâ; -ngâMurî, -nifie 49*.
pierite; pierii, [R] bidinăyă; -nfie 54.
pierite; pieriț, bidinâ 50(B).
pțeriie; pierii, [R] bidingâ 41(E)”.
pierîe; pieri, [T] bidinâ; -nfie 82.

BIDINEA; -NELE 42. 82[T).
bidinlg; -niglg 71 [II]. 
bidingâ; -nâlg, [k] périe; péri 77. 
pfiië; P&d, [R] tigingâ; -nélê 20 
périë; périi, [R] pidinâ 79.
bidinjâyă, bidingâ; -nfZc43[R). 
pjériê; piérii, [R] bidinâyă; 199.
BIDINEAUA; -NELE 50(1). 87[R).
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75.

84. 85.

EL 41. [iq „bidingâ se zice pe domnește.”
49. „Maistorii zic bidingâ; -ngâ^url, -nlfie."
64.,.Peria e cu coada lungă, bidineaua, cu coada scurtă.”

CIUBUCAR, pl.
„rouleau à moulures”

[2517]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la unealta zidarului 
cu care face modele (ieșituri sau adîncituri) pe 
tencuială? (Vezi fig. 108 din Chestionar.)

E. FORMĂ 1[B]+. 2[E]. 3[E]. 4[E). 36. 98+.
/¿»mie (pl.) 29+.
FORMĂ; FORME 13. 15. 19. 23. 27. 34. 35. 37.

38(11], 42,50(1]. 5l[E). 55(1]. 63. 65. 95.
fyarmă 17.
FOARMÀ; FOARME 11. 20. 
șablon, [k] formă; fôrmié 77.
formă; forme, [R] șablon; -blçàné 43.
șablon; -blyâné,f-lôrmà;fi!ôrmië 12. 
formă, model 30.
fi‘ormârl; -mărie 16. 
formulări; -lărie 70[E]. 88. 96”.
formular; -lârie 89[E],
șablon 53[E]. 87[R]+.
ȘABLON; -BLOANE 6. 24. 28. 45. 48. 54. 55[E]. 64. 

72[I1]. 78. 80[U]. 83[E], 99.
șăblon; -blçne 94[II]. 97.
șablon; -blonurî, -blfiie 100.
șablon; -blyâiië, căluș; -lâșurî 45.
șablon; -blyânè, 1er; Tërà 72[1I].
1er; Îgrurî 22.
riel; riélurî 73[B].
¿1er, Zlere 25.
feZlerur/7 l[iq.
zimțârî; -țâriurî 18.
părcân; -câne 93 [II].
o muștră dă ginț; miiștre 69 [E],
scindură pîntru forme 46.
scindură cu fiôrme; scîndurl 32. 
model; -délurî, modelârî 41 [E] ”.
mUodelăr; -lârie 81 [II],
cuțit de teijcuțit 90[q.
? 8. 10. 33. 39. 40[E]. 44. 47(1, E]+. 49. 50(11]. 52(11]. 

56.57[E]. 61. 67.79. 82. 86[E]. 90[E]-92.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68. 74. 

75. 84. 85.

IB. 1. [II]./4$rma de zimț.
29. ,fiônnië pentru zîdărP\
41. [11] r/ă făcut forme la brtyurî.
41.fàsê  fôrmiè, dùi la căș.

87. șablon pentru făcut fôrmië".

96. făcutformg.
^.filormă pantru părcân.

‘TARGĂ,pl.
„civière”

[2518]

I. întrebare indirectă: Cum îi zici la aceea făcută din 

seînduri bătute pe două lemne, cu care se cară 
cărămizi și alte materiale? (Vezi fig. 109 din 
Chestionar.)

E. TARGÂ; TÂRGI 1[E]. 2[E]. 3[E]. 4[E], 6. 8. 10.
12. 13. 15. 17-20. 23-25. 27-30. 32-38[E]”-40[lIf.
41(11]*. 42*. 43”-49*-51[II]*-54*-56*. 57. 61.63-65*. 
67.69(11]*. 71[iq. 77.79-83[iq. 87[ïï]-100.

trâglă; tragïë 22.
ȚAGRĂ; ȚĂGRE 70 E]. 72 B].
rt/iihă; ryâbië [?] 11.
năsilgă 87[*] [?]”.
târgă; țări, țâgră; tfgre 73E].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75. 

84. 85.

IE. 38. [E] „târgă dă lacëtj, pentru căratplăvă.” 
40[E]. 41(11]. 51(E]. 54. 56. „și pleava se duce tot cu 

tdrga.”
42. „tràÿlà; traÿr se spune la targa cu care se duce 

pleava.”
43. Jrâțlă; trâÿe este pentru dus plgava”
49. „la plgâvâ se folosesc țepile."
69. [E] „targa; tărgî zic unii, d//f zic tarz."

IV. 87. Răspunsul informatorului ocazional pare a fi o 
creație ad-hoc.

COLȚAR2,pl.
„équerre”

[2519]

I. întrebare indirectă: Cum ii spuneți la unealta aceea 

făcută din lemn pe care o folosește zidarul ca să 
vadă dacă colțurile zidului sini drepte?

U. cVolp, cVolțurî 46. 

colțăr; -^51(11]. 82[*]. 94(11].
colțârî; -țâră 39.
colțârî; -, [k] -țarî 55fl]. 
c^olțâr, vit)citi; virjclurî 69[E].
colțăr; -țârie, vitjclu; virțclurî 64. 
colțârî, viijglă 90(1].
colțârî; -țâră, viijglu; vujglurî 56.
colțâr; -țârie, virjglu; viijglurl 80[E]. 
vfrjclu 42. 65.
vbjdu; virjclurî 22.45.57(11]. 63.67.81[E]. 86.98-100. 

viijclu; viyclurl, [k] viyclë 79.
vițjcăl; vițjcăl 15.
virjeă!; viycăle 17.
vzÿc/gZu; -c/glurl 96”.
virjglu 50[iq.
viț/glu; viyglurî 1[E], 2[iq. 3[E]. 4[E]. 6. 8. 10-13”. 18.

19.23-25.27.29. 32-37.40[E]. 41[E]. 43-45.47[*].
49. 50(1]. 53[E]-55[E]”. 72[E]. 76-78.97.

vZÿgZu; viygTë 87.
virjgăl; viygăfe 20.95.
viyglă; vujgăle 38[E]. 70[E]. 73(11]. 100.
viyglă; vitjgïè 83[iq.
viçgZâ; wz 71 [II].
viyglă; vîz, viygă; vii 91.
VINGÀ; VINGI 88. 89[E]. 90(11]. 92(11]. 93(11]. 
viygă; vitjgurî, [k] viyglu, viyglurî 82.
vlițjg; vltzë 47[iq.
dreptârî; -țâre 30. 

cintârî d-âpg, plumb 28.
cintârî dă âpă, [k] viggZu; viyglurî 48. 
cot; coturî 52[E].
bolobôc; -base 61. 
truygiulârî; - 47(1], 
vqgZu; viyglurî,plumb 3[1I]”.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74.75.

84.85

EI. 3. [E] „Se fiice șî cu plumbu. ”
13. după câréê, trejûygiurî.

55. dă fier, lemn.
96. ,^ă lucră măj mult la Îemn, cu viyc/glu. La zidărit 

se potrivesc colțurile cu fir cu plumb”.



243CLEȘTE, pl.
„pince de forgeron ’* 

[2520]

I. Întrebare indirectă: Cum ii spuneți la unealta cu care 

fierarul scoate fierul din Joc și il ține pe nicovală, când 

dă cu ciocanul in el? (Vezi fig. 110 din Chestionar.)

II. CLEȘTE [sgt plt] 12. 19. 20. 30. 35-37. 39. 40[II]. 
42.43[IIJ. 45-47[H]-49. 51[II]-54. 56. 61. 67. 71 [II]. 
72[II]. 76-79. 81 [II]. 89(11]. 90[I], 92[U]. 97. 99.

CLEȘTE; - [n.] 1(11]. 2[II]. 3[HJ. 4[HJ. 10-13. 15. 22.
25. 27. 29. 33. 47[I]. 50[I]. 55[H]. 64. 69[II]. 70[II]. 
73(11]. 80[II]. 82. 83[II]. 86-88. 90(11]. 91. 93[II]. 
94[II]. 98. 100.

CLEȘTE; CLEȘTI [m.] 8. 23. 24. 28. 32. 34. 55[I]. 
cigșce; cleșc 96.
cleșc; ~ 18.
CLEȘTE DE FOC; ~ 6.17. 
clișee dă fier, ~ 41 [II].
c/£ce [pl.] 38[IT|.
clîșșce [plt.] 44. 
clășce; 4 50(11].

clășce dă covâs 57 [II].
clișee [plt.] 63.
clășce dă covâs 65. 
clțișce; - 95.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68. 74.

75. 84. 85.

CXJȚITOAIE (DE CURATAT 
COPITELE LA CAI), pl.

„raclette ă sabots ”
[2521]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la aceea cu care 

se curăță (GEST) copita la cal, înainte de a se bate 
potcoava?

EL CUȚITOAIE; - 73(11]. 76.
CUȚITOAIE; -TOI 45.46. 98. 99.
cm/Zî 90[I].
CUȚIT; -ȚITE 4[H]. 10*. 15.27.32. 54. 90|T|.
cupt, râzători 54”.
cuțit, -țituri 20. 35. 41 [II]. 47[II]. 50[I]. 55(1]. 56. 61. 

63.65.77. 78[*]. 86[1]. 89[U]. 91. 94[U]-96.
CUȚIT DĂ CURĂȚAT (COPITA); CUȚITE 6. 11. 29. 

30.39. 78.
cuțit dă curățât eflopita; cuțice 23. 43. 48. 53[U]. 

55[II]. 86(11] 97.
cupt dă curățât (flopita; cuțice, râșpă; râșpîe [?] 34. 
cuțiflorie dă curățât eflopita; cuțiflori 8.

cupidă curățât copicé49.
cuțit dă curățât cpopițîli 87.
cuțit dă curățit 3 8 [II]. 64.
cupt dă copită, cuțit dăpVotcovit, cuțice 18.
cuțit dă copită 42.
cuțit dă potcovit câți 19.44.
cuțit la potcovit 67.
cuțit dă pflotcovit, cuțici 28.
cuțit dipflotcovit 90(11] -
cupt pintrupotcovit, cuțicț 17.
cupt dă tățât copicé 36.
cuțit pintru copită 50 [ II]. 79.
cuți^pintru esopice 88.
cuțitu [a.] de scrobit úijgiia la cal', cuțice 1 [II].
cuțit dă tățât îojgili la cai 82. 
scobitoare; -târî 2[II],

-flori 13.
curățiflârî dă eflopită; curățiflârîe 33.
curițăflărie; ~ 47 [ 1].
curățîtâr dă copicé', curățitffârie 51 [II]. 
curqțqtări; -toare 52[II].
tápifáre: ~ 22.

TĂIETOARE; -TORI 3[ET]. 12.
țâțe flori dă curățât; -flqrie 81 [II].
tăie flori 37*.
taiëflâri 92[II].
tăietori; -tQÓre 69[TI].
tăie flori dă c^opiéë; tăîetyâre 24.
tâ/alëptare; - flori 25.

soplitçare la potcovit 30.
râșpil; râșpifîe 57[II]. 
râșpă; râșpîe [?] 34.
vișîau; -ple93[II].

litjgură 71 [H]. 
litjgură di curățit, linguri 100.
cecslă; cecsle 83(11].
? 40(11]. 70[U]. 72[U].
— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75. 

84. 85. 99.

HL 10. umfiiç! dă cuțit.

37. áre minçp.

54. câriță (ind. prez. 3).

ȚINTAR, pl.
„ barre de fer à trous 

qui sert à fabriquer des clous ”
[2523]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă unealta aceea 

lată din fier, cu câteva găuri in ea, pe care fierarul 

o folosește ca să facă cuie? (Vezi fig. 112 din 
Chestionar.)

Ti. formă; fórme 83[IT|. 91.
forimă 90 [I].

florină 37.
fllórmá;fllórme 12.
Juârmă; fllâmiîë 11.
fiiârmă; fijarme 22.
fîormăpintru buturii 93 [II].
fiformă dă cúne;f¿órmié 18. 23. 32. 97. 
fiformă di câne 95.
fiiormăr dă cùAë;fijormàrlë 33. 
formulări; -lărie 71 [II]. 88.
modeZdrf 41(11].

nflodél; -dçle 100.
șabflon; -blqnë 98”.
mútrá; mútrié 87.
tipări; -párle 21.

nogláiz; -glájzurl 64.
núg/up; náglajsurl 47 [ I]. 50[I].
nágZa¿s; năglajză 99. 
noglá[znu [a.]; -glájzúe 46.
noglâțzn; -gláizurl 3 8[II]. 
nógZaiz; nóglajzá 73(11]. 77. 79.
flJoglățzln; -glàjznë 25.

nâglâjș, căpujitor 19.
nágZez; ndgZeză 42[*][R].
náglajz 80[lIJ”.
pájsár, găyurityăr [?] 76. 
vendais; véndajsurí 78.
vendáiran; -dàizàîië 63*.
?, oo 1[H]+. 2[ü]*. 3[H]. 4(11]. 6. 8.10.13.15.17*. 20*. 

24. 28. 29*. 30. 34-36. 39. 40[U]”. 43-45. 47(11]*- 
50[ü]. 51(11]*. 52[H]-57[II]. 61. 65. 67. 69(11]. 
70(11]. 72(11], 81(11]. 82. 86[ü]. 89(11]. 90[II]. 
92[H]+. 94(11]. 96.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 51. 58-60. 62. 66. 68. 74. 
75’. 84. 85.

HL 1(11]. 2[II] wp Jîèr.
17. „Cuiele se cumpără”.
2Q.fă/asâ [imperf. 3] iiiri/ZȚ
29. sculă défăcîit cufié.
40. [lljfásé cap la cuñ.

47. [II] májjtori șcițj.
51. [11] șcițe-l sătâna.

63. 80[IT| .pâ
92. [TI] „Nu avem fierar în sat”.
98. șablon păntru pirflqé sap cuñe, cufie.

PRAFTURĂ, pl.
„goupillon de forge ” 

[2524]

I. întrebare indirectă: Cu ce stropește fierarul para 

cărbunilor, tind înroșește fierul?

H. [V] praftoriță; —, [R] stropitçrç 96. 
praftoriță; — 97.
FOȘTOMOC; -MOACE 40(11]*. 43*. 46. 47[H]. 

51(11]*. 52[H]*. 53[H]. 54. 67*. 70[H]. 82*. 88*. 
89[U]. 90[II]. 92[I1], 93[I1]. 94[U]".

fuștomoc; -mçasë 54[*].
filoștomog dă Vudât 44.
floștomoc, vqșIu 79.

l-^/dg 35*.
fațrlșșîn; -fișîn 47[I].
stropitçâre; -flóri, fălirl^șîn; -Iqșîn 50(1].
MĂTURĂ; MĂTURI 56. 72[II]. 
mlatură dă stropit; mîaturl 18. 
ma/ură dq âpq; maturi 52[U]. 
zdrănță, matură 32.
FOLOMOC; -MOACE 24*. 37. 33". 39.41 [II]. 78". 
folobâc dă dirză 71+. 

folomâc, perițe 34*. 
până; pçné, pîçnê 45. 
până; pçnë, dirze [pl.] 76. 
vătrăp, -trâjfi 13.
^WomWoldg 28.
șomoțăg; -iăgurf 57[1I]’.
șomoțăg; -iazé, [k] comoiógu [a.] 63.
DÎRZÀ48". 80[I]".8l[II]
STROPITOARE; -TORI 2[11]. 8. 19. 23". 29*. 50[II]”.

65. 91.95.98.
STROPITOR; -TOARE 27. 30. 38[II]. 7l[II]. 90[I]. 

99*. 100.
stropîqlnic; 73[II].
stropilniță; -pțlniț,foștom0c 83[ET|*.
stropiflór; -flăre,fi!așnu [a.] 64. 
stropi flori; -flare, mustoflelñic; -fielAisé 22.

MOSTOFELNIC; -FELNICE 3[U]. 4[II]. 6. 10-12. 15. 
17.20*. 25.

mustoflelñic; -flélAisë, périë; péri 1[I1]*. 
kită; Idcë 55[II] ". 
gijărăi 55[T|.
gijă 61*. 69(11]*. 8O[1I]*. 86*. 87*.
? 36.42.49.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75.

84. 85.

JH. 1. [TI] de pàië, intr-o verzăyă.

20. „E făcut din ghije”.
23. „ujóg = păr de vită legat pe un băț, cu care se dă pe 

vite cu smoală”.
24. ,JE făcut cu rîză sau cu cef’.

29. o drânță [= zdreanță] dë stiflopít carbúñi.
33. „[Fierarul] áre un JVolomóc dă dirză".
34. J'olomócu e un drot cu dirză în capăt”.
35. áre la căpăt Vo dirză.

40. [II]. o până cu gijă dă tufep.
43. mZm dă gijă.
48. drl¿od gros cu dirză.

50[II]. 52[II].^^.
51[H]. 67. ,JDe dîrză”.
55. [II] dfn gÿô tulîép.

[H] gijă-ntr-un bit.
61. nâșcăgijă.
69.(11] „Mai multe gÿa dă porúmb legate la un loc”.
77. „dîrză înseamnă haine vechi, rupte, iar folobâc 

înseamnă că sînt adunate Ia un loc, ciucite”.
78. dă gijă, dă dirză.



244 SO. [I] o dirză, [II] lițșcă gijă.
32.foștomăc  dă pà?é.
83. [II]foștomâc dipafe.
87. gijă dă cucurúfi.
88. áía stropit.
94. [II] di dirză say di páfé.
99. dă cărbuii, dă ăpă.

MAȘINĂ DE GĂURIT
„foreuse ”

[2527]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la unealta cu care 
fierarul face găuri în fierul rece?

IL MAȘINĂ (DE SFREDELIT, DE GĂURIT, DE 
BUTURIT) 38. 39. 57. 70pi). 79. 82. 86(11]. 87. 
89(11]. 90(11]. 94(11], 96. 98. 100.

mărșfnă dâ-ijgăurit 19.
mașină dă găyurit; mășine, b^ărmășină 99. 
mfrșinp dq buturii; mqrșîii 52[II].
mășînă dă buturii, b^ormășină 88.
mașină dă sfredelit, [R] bormașină 43. 
mășînă dă buturii, bărmășînă 97.
mă/așină di sfredelit îm^flêr, b^onnășină; -șin 83 [11]. 

dií sfredeTít, d^om; dVórnurl 91.
BURGHIE; -GHII (DE FIER, PENTRU FIER) l [II].

11.25. 28. 34. 35.44.47[I]. 49. 50[II], 53[H]. 54. 
burgiu; -dije 61.
burgiy; -gfi, dom; domuri 56.
burdiiè, b^ormășină 78.
burgiië, mașină 65.
BORMAȘINĂ; -ȘINI3[II]. 6. 13. 33. 36. 41 [H]. 55[IJ. 

71[H]-73[n]. 80(11]. 81(11]. 92(11]. 93[IT].
bormașină; borlma/ășin 55(11].

¿Uórmár^íná. mărșfnă dă-ygâyurit 27. 
pVormaștnă; -șin 23. 
formașin; -șin 50[I]. 
burmăștnă; -șine 69(11].
BORMARȘINĂ; -ȘINI 10. 15. 17. 20.
DORN; DORNURI 2[H], 4pq. 8. 12. 29. 37. 42. 46. 

47(11]. 48.51(11]. 54[*]. 76". 77. 95.
dom; domuri, bormașină 30.
d^om; dUămurl, burgiië; -giț 32.
<Wom, buturilor, -tpare 63.
priboi; -boțuri 18.
prib-'ói; -b^alë, [R] JVorn; dVômurî, d^amë [pl.] 22. 
gâlJuritl-lôrî; -tl-‘are, dom; dornuri 64.
impwjgátórl, mășînă dë găyurit, bormașină 90[l]. 
?24.40[II]-. 45.67.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 66. 68. 74. 75. 

84.85.

IU. 40. [II],JPe nemțește: pormașină; -șin.”
76. dă mină și cu cyâdă.

FILIERĂ, pl.
„filière ”
[2528]

I. întrebare indirectă: Cum îi spui la unealta cu care 
fierarul taie șanțurile la șuruburi?

XL filă ; file 94 [II],
FILIERĂ (4 sil); -ERE 24. 27. 34. 54. 79. 
filițeră; ~ 76.
filițelă; -iéTë 50(11]. 
fiTérà, mașină di tăiat șîrqfe 100.
fitțră 69(11].
FILERĂ; -LERE 4pi] [o], 30. 36[*]. 42. 43[R]*. 46.

48. 54[*]. 63". 70[II]. 72pi]. 73(11]. 78.97. 99. 
filj&ră, givint 71 [II].
fifșră; -ffre, [V] vendapă; ~ 50(1].

yí/ígró; -Már/, -/í?rlé 80pil+.
FILERĂ; -LERI28. 81(11]. 89(11]. 98.
[R]/í/^Zá;/í/xé/e, ¿ráfrag; șnăjjăgurî 64. 
filér; -lieduri 49".
fiíer, Jeturi 86PI].
fii eteră; -tere 61.
filată, [k]/z/eré/’á; -tere 56.
[R.]filitérá, [V] gini 12.
[R]/í/etór, [V] șneide/ț piu 65. 
tăiit-ori; -t’Jaríé 13.
taíeíVóri; -t^are 96*.
tăietor pentru cvint; tăietoare 38 [II]. 
tățetoru dă șorofiurl; tăietoare 53(11]. 
cuțit dă tăiăt șrăyfuri [pl.]; cuțicț 18. 
cufid^dăjaciid ^vinturl 35.
[e] givint; -viaturi 41 [II]*. 
sfrțdel pintru kivint 93 [II].
burgiy 19*.
burgiie; -gi 6. 
dăltă; dălții. 44. 
daltă dă fier 37.

ffej 15.
fej 20.

Icețe dă tăiăt givint, [R.] filară 87.
kqié dă tăiăt givint; kei 88.
¿é/e <fe șuruburi 90[I].
cg/e di givinturl; cei 95.
după; clúpe 2[U]. 
șnajjăig 25.
șnajjâig, -țâîgurl 3[11J.
șnâjjălc'g, -file guri 17. 
șnaidâjș; -dáisurí 23.
șnăidăfrn; -dápné 33.
șnărțâic 77.
[pifierdăfiăr 55(1].
măștii [pl.]pin/ru tățăt givint 83 [11].
? 1P]". 8. 10. 11. 22. 32. 36. 39. 40[II]. 45. 47(1, II]". 

5ipi]. 52. 55[I1]. 57PI]". 67. 82. 91.92[II].
• - 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 74. 

75. 84. 85.

ID. 1. [I]yose cu dălta, o la strurjg.
19. burgiu pintru giventăt.
41. pi]yase givinturl cu givintu.
43. [V] Tgivint = filet”
47. [II] ăia nú șcu.
49. /a șrâjurl, să fiică givinturl.
57 pi]. 80 [II], șorăfi; -rQáfié „șurub”.
63. „în germană = șnâitqg”.
96. kție dă tăiat șorofe. dă făcut givinturl.

CARNUIESC (PIELEA) (ind. prez. 1)
„j ’échame (la peau) ”

[2530]

I. întrebare indirectă: Ce zici că faci cu pielea căndp 
după ce ai scos-o din saramură și s-a uscat, dai jos 
carnea și grăsimea de pe ea?

H. CÂRNUIESC 6.24.25.28. 33". 35+. 43. 50[*]. 
rad, cârnul, cămu[esc 99.
camuț 11.70(11]. 71 [II].
cărnuiesc, rad 78’ 
dăscămă^ă [ind. prez. 3] 40[U]. 
rride [ind. prez. 3], [k] cămuțesc 39. 
roJ, [k] cămuiesc 19.
rad, [D] cămuțesc 15.
RAD 2[II]. 3[IT]. 8. 10? 12. 13. 17. 20. 22. 30. 32. 34. 

36". 38[H]. 4ipi]. 47[H]+. 48*. 53(11]. 89(11]. 90pi]. 
93[U]. 94(11].

rad, curăț 50(11]..
ciîrăț, [k] rad 45.
ra^l [ind. prez. 2], cw-ăț 42.
râde [ind. prez. 3], curăț 51 [II].

(să) rade [ind. prez. 3] 27. 49*. 58". 63. 73(11]. 92(11].
80[U].

râdëm [ind. prez. 4] 37.
curăț 1[II]. 4(H]. 29". 52[II]+. 55pi]*. 65. 8ipi]. 90P]. 
cureț [ind. prez. 2] 67.
să curăță [ind. prez. 3] 56.
am dires, [k] am curățit [perf. c. 1] 44.
DIREG 18.23.47[II]. 55(TJ. 57pi]*.
direg, cămuiesc 50[l],
direg, curăț 55(11].
direg, râde [ind. prez. 3] 88".
?46.61.77.79". 82.
- 5.7.9. 14. 16. 21. 26. 31. 40. 54. 59. 60. 64. 66. 68.

72.74-76.  84-87.91.95-98.100.

III. 29. curăț càrna dè pe pieté.
33. dùpà ăia Vo diriég.
35. [D] să ràdë după se-ț dirlăsă, râmané să să 

fiarbuțe.
36. să ràdë [ind. prez. 3].
47. [II] tiedări [pla.], ifijjac.
48. roț/ [2]; râjë; ràdém; râdëf; nuZ [1,6].
49. càrna după piçié
52. [H] cînd o dirég, o rad.
55. [Il] o dirég cu tăftță. o curăț dă gràsimié.
57. diriez [2]; -riçzë; -riâzëm; -riâzëi; -rleg [3-6]. o 

dirieg la diresălă.
58. o sàriéçl, o-mpatur ș-o pun să să ûske, o dugfra 

tăbăsit.
78. o cămuiesc [cu] diresălă [cu sare și tărîțe și apoi] o 

rad.
79. vine [3] râsă dă carné, trag sïnzëïë după ța.
85. o dirieg, o tăblăcesc, o bagă [3] -y diresălă, o ràdë 

P].

SCAFĂ, pl.
„petit échamoir"

[2531]

I. întrebare indirectă: Cu ce cămuiește (rade, curăță) 
pielarul pieile?

n. cu^t îpq. 54*. 55(11].
cw/îî; -/ice 23. 42. 47pq. 49. 54. 56. 57(11]. 65. 67.

86[U].
cuțit mic; cuficé mis 3(11].
cuțit rotund 41 [II].
cuțit dă ras; cuțice 15". 18*. 22. 28*. 30. 46. 79. 86.

89pi]. 90[I, B]. 94PI]. 99.
cuțitu al luțjg dă ras; aițîce 33.
cuțit dă ras; cuțice, ră^îătyare; -tyori, fer dă ras pei 

88.
cuțitu dă dirés 44.
cuțit dé cămuțit; cuficé 25.
cuțit, răfitgăre 53[H].
cuțit, rădăt^rie 81[U].
curățătpăre; -tôrl 2[H].
răzălă; -zÿië 20.
RÂZĂTOARE; -TORI 8.12.32.80pi]. 92(11]. 
răfătărî; -tgăre 38[U].
răfitQâre 40(11]'.
răfitări;-dlare 36.52(11].
răfiîor dă piei; răfitQăre, cuțit; -fiée 51 [II].
răfi/zuș dă piei; răfiușă 39.
rășpă; rășpțe 34.
rășplă; rășpte 4 [11].
râșpăl, răjătyare 29.
piçpcin dă ras; piçpéinë dă ras 10.
Tițjgura [a.] 63*.
briptă; bripț 11.35.
briptă; bripcë 76.
brlftă; brificé 73[II].
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brișcă 71[U|.
brișcă, scâfă. sca/âfe 50(1]. 
mizdrțălă; -drțțF 13.
mezdriàlà 65. 37. 93(11]*.
sănălăy; -lanuri 17.
scăfa; scafe 53(11]. 78.
ra/àcérâ 63[*]*.
tăliș; -lișă 43.
tăgFiș dă mină; -gTîse 45. 
tigliș dă mină', tiglișă 48.
? 6. 19.24.27.47(1]. 55(1] 61. 77. 82.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68-70.

72. 74.75. 78. 83-85. 87. 91. 95-98.100.

III. 15.28. cuțitu dă ras piei.
18. cuțit dă ras piejjli.
40. [II] dintr-un^firiz îifăcăta.
54. ay ieț [pielării] ca uy^cuțit.
63. „Se face cu Firjgura." [*] „E o bucată ca 

dît] _cl-‘asă."

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la zeama aceea cu 
care se argăsesc pieile? Din ce e făcută?

93. [II] cu durjga, cu d^osu lu mezdriàlà.

ȘTRAC, pl.
„grand écharnoir”

[2532]

I. întrebare indirectă: Cu ce cărnuiește (rade, curăță) 
pielarulpieile mai grele? O ține subsuoară...

EL CUȚIT (DE RAS); CUȚITE 1[II]. 15. 18. 28. 34. 
53(1]. 90(11]. 99.

cuțît dă braț; cuficë 6. 
cuțîtpăie; -toi 3 [II]. 
cufiiHare; -filări 32. 
cirjă; ~, cirjiț [pl.] [3] 78.79. 
cîrfiië (de ras); cirjiț 11. 22. 
cirză; arzuri 17. 
ctrjiii dă cărnuțit; cirjîț 19.
tăitpâre 2[11], 
ràçlatyârië; -tyorl 12.
rôffâdttrîê dă ras pîéiiFë; rădăfi'or! 33. 
răjă filări; -filare 23.
răz/țlîfilori; -filare 35. 
râjuș dă subsu^ôr 39.
curățifilare; ~ 29. 
brișcă VumerarÎ 71 [II]. 
briftă marié; brifcë 73 [II]. 
sapă dă curățit; sîapië 13. 
tăglis; -lisë 53pT|.
tqgFis; -gFisë 76. 
tăgliș măre 43.
tăgFiș subsumară; tăgFișe 45*. 51 [II]
tigliș 48*.
tegFic/s; tagFce 50[T|.
? 4[H]. 8. 10. 20. 24. 25. 27. 36-38[II]. 40[T|. 41(11]*.

42. 44. 46. 47(1, H]". 49. 50(11]. 51 [II]. 52[IT|. 54. 
55[£I]-57[U]. 61. 63. 65. 67. 70[IT|. 77. 80(11].
81(11]. 82. 86(11]. 88. 89(11]. 90(1). 92[I1]-94[II].

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 30. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68.
69.72.74-76.  83-85. 83-85. 87. 91.95-98. 100.

HL 41. [H] săpünë subsumară.
45. dă subsumară.
47. [II] îi ca mezdriàlà.
48. îlpun supsUară.

CRUȘEALĂ,pl.
„ teinture (d‘écorce d’aulne) ”

[2533]

II. văpsăyă 1 [11]. 
nfilare dejărbuîit, damă dejarbuțit 29. 
byăză 4[iq.
damă d-argăsit 19.
damă de ser^on 2[II], 
serneFe [pl.] 6.
zămă 57". 67*.
zămă dă văpsit, anodin 99*. 
j.imă de Zup/ 90[I]. 
f?âma^7wp/92[n].
fărbă, forbălățălă 88.
fărbă 12*. 13. 20. 22.23*. 25. 34. 35*. 36*. 41(11]*. 43*. 

47[II]*. 48*. 50(1, np. 53(11]*. 55(1]. 56". 65". 71 [II], 
73[UJ*. 78. 90[IIJ.

fărbă; jar buri 3 [11]. 
fărbă brăynă 37*. 51 [II]. 
dirisălă, murâFi [pl.] 28.
diresălă 32. 39". 40[H]". 80(11]. 81(11].
direzălă 93(11].
murale [pl.], [k] fărbă 24*.
fărbă, murăturq 54".
zpăle [pl.] 30".
fărbă, vopsă 47[I].
văpsălă; -saf 52[II]".
fărbă, văpsalurl [plt. ], anaFină 79.
analină 45[*].
?, 00 8. 10. 11. 15. 17*. 18". 27. 33". 38[IT]. 42. 44*. 45*. 

46.49*. 55(11]. 61. 63.70[H]. 77. 82. 86.89[H]. 94(11].
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69.

72.74-76.  83-85. 87. 91. 95-98.100.

HI. 12. „Se face din burete de dud”.
17. „La noi nu se face fărbă din bureți de țăgud, se face 

doar saramură din tărîțe.”
18. „Se face dirisălă, cu cărle să diregpieile".
23. dă burieăe dă țăgod.
24. murqle, să muriădă pieile cu ța.
30. dă coăjă dă ănin.
33. „Cu bureți din dud”.
35. dă c^ajă dă lemn.
36. din țăscă, din bureț.
37. să direg cu dăr, cu cWijă dă crumpl.
39. „Se bagă pielea sâ să dirgăgă, apoi se vopsește cu 

văpsqFe, cu fărbă dă piei."
40. [II] cu burieț dă dud, saH cu fărbă.
41. [II] dîn iăscă dă dud.
43. ,pă fise fărbă din suparcâ dă dud'.
44. di^țăscă, brâVun 'cafeniu’.
45. [♦] analină = apă fiartă [?]. /e farbăluigșce [ind. 

prez. 3].
47. [II] „Din CQâjă dă călin".
48. iască dîn dud șîfărbă.
49. crgșce pă dud.farbuigșce [ind. prez. 3].
50. [I] dîn țăscă dă dud. [II] „Din pita broșci, crgâșce 

pă dud”.
52. [II] „Se lucrează șî cu (ăscă, șî cu gălițq, uip^fel dq 

piatră ca pjătra vinqtq”.
53. [II] „Se face cu gîrgoașe de stejar, cu bureți de 

dud.”
54. „Se fac dîn gărgyășă; ~ = cresc pe stejar, ca ouăle, 

cu ginț, ca castanele”.
56. cu fărbă bră^ună, ngăgră.
57. iăscă dă dud. să flarbuie piețlie dă ^ățe.
65. dă cVâjă dă ănin.
67. cu dămă dă goglloș dă nus sălbăcise, dă castane.
73. [II] cu fărbă dîij^coperativă.
99. dă căpsit, se face din iăscă dă dud".

NĂPÎRSTOC.pl.
„ de ă coudre (pour le fourreur) ’’ 

[2534] “

I. întrebare indirectă: Cum fi spuneți la acela găurit la 
amindouă capetele, pe care și-l bagă în deget cojo
carul ca să poată împinge acul?

H. DEGETAR; -TARE 1[H]. 2[E], 3[II]. 4[IT|. 6. 8. 10-
13. 15. 17-20. 22-25. 27-30. 32-57(11]. 61. 63. 65.
67. 70[II]. 71[H], 73[H]. 77. 79. 80[H]-82. 86(11]. 88. 
89[IT|. 90[I, II]. 92[II]-94[iq. 99.

?, oo 1[I1], 2[iq. 3[II]. 4(11]. 6. 8. 10. 11. 13. 15. 17-20.
22-25. 27-30. 32. 33. 35-57(11]. 61. 63. 65. 67. 
70(11]. 71[H]. 77. 79-82. 88-90(11]. 92[H]-94. 99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69. 
72-76.78.83-87. 91. 95-98.100.

ROATA (OLARULUI), pl.
„ Ze tour du potier ”

[2536]

I. întrebare indirectă: Cum se spune la unealta pe care
olarul pune lutul ca să facă vase? (Vezi fig. 114 
din Chestionar.)

II. ryătă 12.
rpdzd; roț 34.

?, oo 1[II]. 2[II], 3[II]. 4[II]. 6. 8. 10. 11.13. 15. 17-20.
22-25.27-30.32.33.35-57[U]. 61. 63. 65. 67. 

70[lI], 71 [II]. 77. 79-82. 88-90[Il], 92[lI]-94. 99.
- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69. 

72-76.78. 83-87. 91. 95-98.100.

FUS (LA ROATA OLARULUI), pl.
„ axe (de la roue) ”

[2537]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la fierul acela lung de 
la roata olarului? (Vezi fig. 114a din Chestionar.)

n. ?, oo 1[H]. 2pi]. 3[R]. 4[H]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20.
22-25. 27-30. 32-57(11]. 61. 63 . 65. 67. 70(11].
71 [fi]. 77.79-82. 88-90[II]. 92[U]-94. 99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69.
72-76. 78. 83-87.91. 95-98.100.

TIGAIE (LA ROATA OLARULUI), pl.
„ cuvette (de l ‘axe) ”

[2538]

I. întrebare indirectă: Cum îi ziceți la aceea rotundă pe 
care olarul o mișcă cu picioarele ca să se învâr
tească repede? (Vezi fig. 114 din Chestionar.)

n. ?, oo i(nj. 2(nj. 3(ii]. 4[n]. 6.8.10-13.15.17-20.
22-25. 27-30. 32-57(11]. 61. 63. 65. 67. 70[II].
71 [II]. 77.79-82. 88-90[II]. 92[H]-94. 99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69.
72-76.78. 83-87. 91. 95-98.100.

ROATA (DE JOS), pl.
„ roue menante ’’

[2539]

L întrebare indirectă: Cum u ziceți la partea de jos a 
roții olarului, în care se învârtește capătul fusului? 
(Vezi fig. 114c din Chestionar.)

n. ?, oo l[n]. 2[II]. 3(11], 4(11]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 
22-25. 27-30. 32-57(11]. 61. 63. 65. 67. 70[II]. 
71 [II]. 77. 79-82. 88-90(11]. 92[iq-94. 99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69. 
72-76. 78. 83-87. 91. 95-98.100.

N%25c4%2582P%25c3%258eRSTOC.pl


246 MASA (DE LA ROATA OLARULUI), pl. 
„disque supérieur (du roue du potier) " 

[2540]

I. întrebare indirectă: Cum îi spuneți la aceea tot rotun

dă și mai mare, pe care olarul ține bucățile de lut de 

care are nevoie cind face un vas? (Vezi fig. 114d 
din Chestionar.)

IL ?, ® 1[IT]. 2(11]. 3[II]. 4(11]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 
22-25. 27-30. 32-57(11]. 61. 63. 65. 67. 70(11]- 
71(11]. 77.79-82. 88-90(11]. 92[H]-94.99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69.
72-76. 78. 83-87. 91.95-98. 100.

STRÀGÀLŒ, pl.
„ boule (à l’extrémité supérieur de l ’axe) ” 

[2541]

I. întrebare indirectă: Cum se cheamă rotița din partea 
de deasupra a fusului, care se învîrtește repede și pe 
care olarul pune bucata de lut din care face vasul? 

(Vezi fig. 114e din Chestionar.)

IL ?, » 1[II]. 2(11]. 3(11]. 4[II]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 
22-25. 27-30. 32-57[H]. 61. 63. 65. 67. 70(11]. 
71(11]. 77.79-82. 88-90(11]. 92(II]-94.99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69. 
72-76.78.83-87.91.95-98.100.

PELETIC, pl.
„pinceau de potier"

[2543]

I. întrebare indirectă: Cum ii ziceți la acela cu care 

olarul trage brîu sau face flori pe vase?

IL ?, oo 1(11]. 2[H]. 3(11]. 4(11]. 6. 8. 10-13. 15. 17-20. 
22-25. 27-»30. 32-57(11]. 61. 63. 65. 67. 70(11]. 
71(11]. 77.79-82. 88-90(11]. 92[H]-94.99.

— 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69. 
72-76.78. 83-87.91.95-98.100.

FICHIEȘ, pl.
„palette en bois servant à soulever les pots 

fraîchement fabriqués’’ 
[2542]

L întrebare indirectă: Cum ii ziceți la scîndurica din 
lemn de fag cu care olarul ridică vasele de pe 

străgălie? (Vezi fig. 115 din Chestionar.)

n. ?, oo i[n]. 2[n]. 3[n]. 4[n]. 6.8.10-13.15.17-20.
22-25. 27-30. 32-57(11]. 61. 63. 65. 67. 70(11].
71 |TI]. 77.79-82. 88-90(11]. 92(H]-94. 99.

- 5. 7. 9. 14. 16. 21. 26. 31. 58-60. 62. 64. 66. 68. 69.
72-76.78. 83-87.91.95-98.100.
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