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ROMÂNII DIN MEGLENIA 

(TEXTE ŞI GLOSAR) 
. * - mere 

Nu ne propunem a da aci decit ceca.ce am cules personal din 
gura Rominilor din Meglenia, veniţi în Salonic, si adusi la noi. de citre 
cei. trei harnici institutori romini din Meglenia, D-nii Rizu Peana, Ni- 
colae Marcu şi Hrista Noe, cărora le exprimăm aci mulţumirile cele 
mai călduroase. | 

Acei cari s-a ocupat mai de aproape cu cercetarea Rominilor 
din Meglenia sint: . 
N. Popilian, în scrierea sa: Românii din Peninsula Balcanică, 

Bucuresti. . ii 
Gustav Weisand, în: Vlacho-Jeglen, eine ethnographisch-philo- 

logische Untersuchung,; Leipzig 1892. | 
Ioau Neniţescu, în: De la Românii din Turcia Europeană, studii 

etnic si statistic asupra Armânilor, cu aproape ună sută de gravuri şi 
cu o hartă etnografică. Bucuresti, 1895. 

Alţi scriitori, care pomenesc de. Megleniţi în trecut, necercetaţi 
insă de noi, sint Nikitas, Anna KRomnina, Ioannes Zonaras, Chedren, 
Benjamin de Tudela, evreii spaniol, cronicarul romin Sincai, C. os. 
„Jiretek. 

Tot ce putem spune despre acesti fraţi ai nostri, este că întru 
nimic nu ne deosibesc de restul Rominilor, sint nişte harnici munci- 
tori, îndrăsneţi negustori, foarte deştepţi, lucru pe care l-am putut con- 
-stata si la Bitolia, cât am fost ca director si profesor de : liceii anii: 
'1895—1897, unde elevii din Meglenia se disting prin a fi printre primii



în clasă, atit la învăţătură cit și la purtare; plăcuti la chip, cu o în- 
făţisaro do trup bărbătească, asezati si flegmatici, buni si cspitalieri ca 
toți hominii. - 

«Cei din Nănta, carii ca mahometani sint înrolați în oastea tur- 
cească, sint cunoscuţi ca buni soldaţi si buni luptători, căci la nevoie 
si la grele încercări, oi merg drept în faţa pericolului, desi în timpuri 
normale sint oamenii cei mai linistiţi si mai blinzi.» 1). 

Tinuta bărbătească si eroică a soldaţilor din Nănta este recunos- 
cută în Imperiul otoman. | 

“Dacă no împăcăm cu studiul filologie al d-lui Gustav Weigand 
despre dialectul meglenit, nu .no. putem uni cu cercetările etnice asu- 
pra acestui popor, căci adovărul nu corespunde cu afirmărilo sale. Nu 
se pot trage concluziuni fără dovezi sigure, iar dovezile sigure sint si” 
trebuie să fio'rezultatul unor studii prelungite, întinse si serioase. Sin- 
curul studiii serios făcut de D-l Weigand în lucrarea sa: Vlacho- 
Jeglen esto partea care se ocupă cu cercetarea dialectului meglenit. 
Aşa dar, numai rezultatele oxtrase din studiul acestei părti, vor fi sin- 
gurele valabile, ca unele cari se întemeiază; pe argumento mai sigure 
şi mai serioase. 

Aceste rezultate sint: | 
TI. Dio Sprache, das Meglen, verbindet das D—R mit den M. R. 

so innig, daf jeder Versuch beido als selbstiindig aus dem Latein en- 
twikelte Sprachen behandeln zu wollen, zur Unmâglichkeit wird. 

III, Das Meglen ncigt in der Flexion und im Wortsehatze mehr 
auf Scito des D. R., in der Lautlehre vielleicht mehr auf Seite des M. R. 

IV. Das Istricho schliesst sich in verschiedenen Punkten eng dem 
Meglen an, zeigt abor auch Eigenheiten, die os dem D. R. niher 
riieken als dem M. R. : 

V. Koiner der vom mir aufgestellten . Unterschiede ist derariig, 
dass er nicht seine Erklirung im Uruminischen fânde, wâhrend die 
Dialekte in ihrer Gesamtheit sich scharf von den iibrigen romanichen! 
Sprachon abheben 2). 

Acesto rezultate ne conduc la următoarea concluziune, că dialec- 
tele romine, dac, macedon, istrian, meglenit, sint în fond una si acecasi 
limbă, amestecate insă cu elemente străine, datorite influențelor respec- 
tive din cursul timpurilor. 

Materialul adunat de noi si publicat aci, va dovedi, credem, 
aceasta, şi va răsturna unele erori strecurate în opera mânţionată a 
D-lui Weigand. o | ” 

” otusi, spre a'se pulea' trage concluziuni temeinice, trebuio stu- 
diat poporul romin din Meglenia mai de aproape si în toate privințele. 
Sperăm să putem face aceasta în anul curent, cu care ocaziune vom 
da la lumină parte din materialul cules de noi, cu privire. la obiceiu- 
rile Megleniţilor :Romini. i Pa | 

Alfabetul întrebuințat pentru transcrierea dialectului moglenit este 

4) Ioan Ncniţoseu: De la Românii din Turcia Europeană Bucureşti, 1893. 
2) Weigand: Vlacho-Meglen, Leipzig 189, p. 5%
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acelas, pe care lam aplicat si în lucrarea noastră: «Din Literatura Po- 
pulară aromină», din care.a apărut o parte în 11898 si care, găsindu-se 
de cuviinţă a so mai adăuga material, continuă a fi încă supt tipar. 

cit: ciasă, 

cehi =— cit: chi: ehiin (pin), cit: chin; ch;ept (piept), cit: chiept; 
ch ari (piere) cit: chiari. 

d=cit: d. - 
d == cit: dz, duă (ziuă) cit: dzuă. 
e = cit: e. 
e = cit: că 
= cit. f. 
g == cit g: gros, gaz, gol, guşe. | | 

„gi == cit: g: gione (june voinic), cit: gione; giam (giam) cit: giam. 

shi == cit: ghi; ghine (bine), cit: ghine; ghiorghie (gheorghe) cit: 
ghiorghe. 

h = h; hal! har! 
hi == cit: hi: hiir (fir) cit: hir; Pier (fier) cit: hier; hiavră (fi- . 

guri) cit: hiavră. 
i == cit: i. 
== cit: j. 
lait: 

"E == cit: ca sunetul italian: gl. 
m = cit: m, 
n=n. 

„n' == cit: ca francez: gn niel (miel), cit. gael. | 
o=o0. 
9 == cit: ca in diftongul că 

p=p 
r=r 
s= s 
ş=—=$ 
t=t 
ţt == cit: t ton (lin) cit: țoăn. 

u=— cit: u. 
v = cil: v, - . : 
vi = cit: vi, cum se aude la ţară cuvintul vin (vin). - 
x == cit: cs, E o 

z = cit: z. 

Tată acest alfabet: | 

a == cit(egte): a - 
ă == it: ăi casă. 
b=— dit: b. 
c == cit: k: cap, cîne, cot. 

ci=— cit: t: ung, cit: ciung; ficidr cit: ficidr; ciaşă (Ciasci) 

  

  

Sunetele y, 6, 5, cari ne intimpină în dialectul Arominesc, nu le 
găsim în cel meglenit.



La începutul cuvintelor, cari încep cu a, observ .că nu este a 
curat, ci un fel de aă, diftongat. De. pildă se aude: aănveşmint şi nu 

anvesmiut. In altele 5 se aude ăa, 

Noi totuşi am unificat aceste sunet cu a, de oare-ce ne a fost 
groii să-l putem prindo clar în totdeauna. 

Ori. de cite ori un cuvint nu poartă accentul pe penultima, ci pe 
ultima saii antipenultima, este accentuat: ficior.
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GHICITORI 

Ghicitorile la Românii din Meglenia se numesc 
minciuni (Liumniţa) 

Gr&aăă sam 
în moni nu mi rot căţari, 
„ama fără mini, niţi un 

[lucru nu si faţi, 

Apu 

Int am ună &apă mâăartă, 
ti-si ari măţăl ghiii. 

: Casa 

Un bou tot în plăimniţă antră, 
saldi coada nu-li antră, 

Lingura 

Peara toată si minancă 
saldi coada nu. 

. Îni am un cal roşi 
- şi daima lia cluțucasli 

[alibili cali ţi sa din zur di el 

Limba au rost ca dinţili 

si n6-am 
criol nd-am 
ama t6ată lumia-ii leg - 

si-i dizleg. 

Limba 

1 

4 

Grea sint 
în mini nu mă prinde . 
dar fără mino nici un 

lucru nu se face. .. 

Apă 

“4Com, de d-l N. Marcu) 

Am o eapă moartă, 
ce are maţelo vii. 

Casa 
N. Marcu 

Un boi tot în grajd întră, 
numai coada nu-i iniră, 

Liugura 
N. Marcu. 

Para toată, se mănîncă 
numai coada nu. , 

N, Marcu. 

Am un cal roşu si tot doauna 
îi clănțănesio albii cai ce 
sint în jurul său. 

Limba în gură cu dinţii 
Ă N. Iarcu, 

OQaso n'am 
ereer (mine) n'am 
dar toata lumea o leg (pun la cale) - T 

- si o dezleg. 

Limba 

N. Marcu.



Un cal cu sada scdusă 
măţăli îl si ved. 

Sinduicliii 

Ună nivăastă toți di moni 
ati siring si la rost'o sărută, 

Stamna 

Un cal roşi, 
iundi si culcă 
carbă verdi nu iesi. 

Focu 

Un tabur di aschier 
toți cu pişioli în broni, 

Agru cu girnişâr 

Un frati cu ună soră, 
di veac si pulirts 
nu si pot căţari 

- Sari şi luna 

Patru fraţi în ună cămeşi 
primeniţie 

Lușuacu | 

Dimineţa-la cu pairu picidari, 
la niadă-ți cu dâaii, 
ser-la cu irci 

Virsta la omu 

"Un ded moş 
cu barba-n pimint 

Praza 

10 

10 

1 

13 

44 

  

Un cal cu sauu scoasă 
maţele îi so văd 

. Vadu 

Pe o mireasă toţi de mini 
o string si la gură o sărulă. 

Ulcăorul 

Un cal rosu, 
unde se culcă 
earbă verdo nu iese, 

Focul 

N. Marcu. 

Un batalion do soldaţi 
toți cu pistoalele în briuri.. 

(Agrul cu porumb) 

Un frate şi o soră, 
de veci se gonese 
nu so pot prinde. 

Soarele şi luna 

Palru frați într-o cămagşe 
primeniţi, 

Nuca 

Dimineata cu patru. piciozre 
la me&ază-zi cu două, 
seara cu lirei. 

Virsta omului 

Un unchiii moşneag 
cu barba în pămînt. 

Pras



Ună babă masi 
urdă cacă 

Mara 

Doi fraţi di cu sa rudiți, si cată, 
ama 'niţi ună dară nu si pot vidăari, 
că un munti la dispartă 

Acu 

pacii 
pri cupăeiii, 
giingăr, 
mîngăr 
prin pimint. 

Jir 

Ani am un ârburi cu dousprăţi di viciţi, 
an sfucă vicică coti patru cuiburi, 
si-n sfucă cuib, coti sapli Guiă. 

Anu 

vu 

15 

16 

17 

18 

„O babă bătrină 
urdă .c.... . 

Moara . 

Doi frati, cari sint înrudiţi. se cată, 
dar nici o dală nu se poi vedea 
căci un munto îi dispartă, 

Ochii 

„ci 
pacii 
prin copaciii 
"gingăr 
mingăr 
prin pămint 

Ghindă 

Rizu. Peana 

Am un arbore cu doisprezece ramuri, 
în fie-care ramură cite patru. cuburi, 
si în fio-care cuib, cite saplo ouă, 

Anu 

Hrista Noe. Lunzini. 

Jocul deseris în lucrarea noastră „Din literatura populară aromină“ p. 162, 
No. 149. subt numele: cu aduchirea, oxistă si la Rominii din Meglenia şi so face 
tot aşa. numai cu deosibirea, că cuvintele întrebuințate pentru desemnarea persoa- 
nelor sint diferite 46 ale celor lalţi Romini: Asa: 

băbloe = bătrin. 
Dâbliță == bătrină. 
caistur = bărbat. 
căisturiță = muiere, 
pulică = fată, 
cucutiiş = băeat,
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 FRÎNTURI DE LIMBA 

A 

Na un &ac, că cai, | Na, ține nitel (o leacă) căci cuţi (privesti) 

(Rizu' Peana). 

2 

Nu ti caţi în 6r? . : Nue prinzi în horă? 

(Rizu Peana). 
3 

Fui, că s-li ca. ” - Fugi, căci to prind, 

(Rizu Peana). 
4 

Tu porţi porţi pri la porti. Tu porți porci pe la porci (porţi). 

(Rizu Peana). 

5 

Ti ti păartă pri la poartă? Ce te poartă po la poarlă? 

G . 

Măţăli li mîncară mâţăli, Pisicile mincară maţele. | 

(Rizu Peana) - | 7 

Toţi coinilii si răzlătară pri cătăn. Toţi cinii so năpustiră lătrind po cătun, 

(N. Marcu). 
8 - 

Un porţel virgât Un purcel vărgat 
di par di garțl) ligât. do par de gard legat. 

, | (lizu Peanâ).
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PROVERBE, EXPRESIUNI 

Sătulu nu li virugsti fămundu. 

Ali iă cusă seogndura. 

An trei sut 

Cruma s-ti bată ! 

S-nu ti tornr 

| Foeu s-ii ardă! 

- Coniils să latră dupu tini. 

Di la poartă la păartă s-ti ved, 

Culera s-ti jungă. 

Carl si anruşonă, 
di. lui trubugonă: 

Satulul nu credă pe flămînd. 
ce
 

10 

Ii este scurtă scindura 
" (adică: îi lipseşte o doagă). 

In trei suie (adică: cu trei doage), 

Bată-te-ar ciuma! 

De nu te-ai mai întoarce! | 

Arde-te-ar focu, 

Cînit să latre după tine, 

De la“poarlă la poarlă sii to văd'(adică: 
să ajungi cersind din poartă în poartă», 

Ajunge te-ar colera; 

Cine -se :ruşinează, . 
de a lui treabă;(adică: pe socoteala lui, . 
în dauna: lui). "
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FICIORU. ŢI SI.FESI ŢERB 

1. Ra un dară un tată si ună mumă, cari veii mulţi ficiâr si 
multi feti, ama rai .pri mult sirumâsi. 

Jel: -veii mari mirăc să răniască şi el! un porc an coctiriă, cum 
rănăâui lanţil! damini. Di țâa iel! zisiră să la pună unu di îel ficidr an 
ună udaiă, s-la raniască bun şi la Cărciun s-la junglă. . 

2. Ună zutiă tatu si muma si lăfiâii, cot îi angrăsăt ficioru si 
ancă cot vacșt ari pină la Cărcuân. Ună fetă ca uz, si dusi di-l! spusi 
la. frati-su: e 

3. „Frati, la tini tati si mam”, ați dai lucri buni di mîncari, ama 
- „nu tii, că iel! țer s-ti jungliă la Cărciân an loc di pore.“ 

- Ară fitoru ca anţilesi, că nu-i bun lucru, al! zisi la soră-sa: 
„Du-ti sa furi di casă un ch'âptini si nn brici!“ 
4, Feta si dusi di li lo lucrili ți-li ve zis frati-su si li dusi la 

iel. Tunţta el doik si sculară di fuziră. . 
“ Tată-su si mumă-sa,.că anţilâsiră, că fuziră, si dediră dupu iel! 

s-lia cață. | 
5, Ca lăgară mult dupu iel“, la pruch'ară s-l'a cață. Tunţăa fic;oru 

la lasg chiâptinu dupu iel si ună şi ună si fesi un munti gol de spini. 
Tatu şi muma si fesiră tot di sonzi, pînă s-lia trecă spinili, ama iel, nu 
catăti ca vei dor, tucu ţirăâii s-lia jungă fictoril, 

6. Ca lăgară ancă pri mult, pruchiară: ară s-la caţă, di țăa fictoru 
la lase dupu iel si briclu. Briciu si fesi un munti di rop tălatosi, 
'Tunţăa tâtu si muma vrură nu vrură si turnară napâi, ca nu putâii 
s-la tr&acă mintili si si dusiră casă. 

7. Fictoril! antrară an un urmân mult des, iundi si scunsiră. Ca 
li si prubiiui apu la fic'âr, alr zisi la soră-sa: „Soru! la mini an;si be 
„âpu; ved ba ună mică baroscă di plăaiă, zastoi să boii un-tac.« 

8. Sora-sa al zisi s-nu be, că acu be, sa si facă țerb. Ielnu vru 
să scultă, biiu si si fesi ţerb. 

Di cola le muntii! să lagă si săara-ta vintă di durmătui priună. ” 
9. Zutia-ta terbu lăgă prin munţi, ară feta si puntă pri ună ta- 

polă mult naltă, ţi ve lingă ica ună izvorcă mult raţi. 
” Fictoru lu ampiratu isg ună zuiiă cu calu la lov. Ca luvi mult 

si dusi s-la dapă calu la. izvorea țăa. - - 
10. Bun ma calu, cata tucu n-sus şi nu vre să be apu. Fictoru 

ampiratesc, ca si pucatg an sus ati vizu 'feta şi-l: zisi: 
„Fetut'disfo-ti di cola, că-calu nu-n! be apule '* 
Feta zisi, că nu mi disfâc, acu ori, tălc'a-mi. Pa 

2141: La fictâr al! fu milă di ea, că ra mult ubăvă. Di ţta-si dusi. 
cur6n casă, di trimesi- ună mâsă: să-i candistască, feta si disfacii. 
M6sa si minc'6 cu turlii-turlii di minciân! să-i candistascii, ama 'feta 
nu vru si disfacă,
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FECIORUL CARE. SE FACU IN. CERB * 

1. Era o dată un tată şi. o mamă, cari aveati multi feciori si multe 
fete, dar. erati prea mult săraci. E A N 

Ei aveati mare dorinţă să hrănească si ei ur. porc în coteţ, cum 
hrăniati cei lalţi oameni. De acâea ei ziseră să pule pe unul din. fe- 
ciori într'o odaie, să'l hrănească bino şi la Crăciun să-l taie (înjunghie). 

2. Intro zi tata si mama convorbiaii, cit e de îngrăsat feciorul şi 
incă cit-timp este pînă la Crăciun. O (una din) fată dacă auzi, se duse 
si spuse lu frate-săii. IE 

3. „Frate, ţie tata si mama îţi dati lucruri 'bune de.mîncare, dar . 
„nu stii, că ei cer (doresc) să te înjunghie la Crăciun în loc de poret. 

Iară feciorul. dacă înțelese, că nu-i bun lucru, îi zise sorei sale: 
„Du-te să furi de acasă un pieptene si un brici“, Lc 
4. Fata se duse de luă lucrurile ce-i zisese fratele ei si lo aduse 

la dinsul. Atunci ei amîndoi se sculară si fugiră. Ea 
Tatăl şi mama lor, dacă înțeleseră, că fugiră, porniră, după ci 

ca săi prinză. a 
I. Dacă alergară mult după ei, se apropiară cit p'aci să'i 'prinză. 

Atunci feciorul aruncă pieptenele după el si dintr'o dată se făcu un 
munte numai cu spini. Tatăl şi muma se făcură peste tot de sînge pînă 
să treacă (străbată) prin spini, dar ei (nu băgaii do seamă) căci doriaii si 
ajungă pe feciori. e i 

6. Dacă alergară încă prea mult, fură aproape iarăşi ca săi prinză, 
pentru aceia feciorul lăsă după dinsul si briciul. Briciul se fiicu un munte 
cu stinci tiietoare (ripoase). Atunci tatăl si mama vrură nu vrură se în- 
toarseră înapoi, căci nu puteati să-l străbată muntele si se duseră acâsă. 

7. Feciorii intrară într'o pădure foarte deasă, unde se ascunsoră. 
Dacă însetă feciorul, îi zise surorei sale: Ne E 

„Soră! mie mi-e a bea apă; văd aci o mică mocirlă de ploae, stăi 
ca să beaii niţel (un leac). ia 

8. Soră-sa ii zise să nu bea, căci dacă bea se va face cerb. Eln1u 
vru să asculte, bău, şi se prefăcu “în cerb. | a 

De atunci apucă munţii si scâra venea să doarmă impreună. 
9. Diua cerbul alerga prin munţi, iară fata se punea pe un plop 

foarte “înalt, care avea dedesupt un isvor foarto rece. 
„Feciorul de impărat esi într'6 zi cu calul la vinat. După .co vină 

mult, se duse să adape calul la izvorul acela. ” 
10. Bine dar calul, căta in Sus si nu vroia să bea apă. 
Feciorul împărătesc, după.ce se uită în sus, o văzu pe fată şi-i zise: 
„Fată coboară-te de acolo, căci calul nu-mi bea. apă“, . Fata zise, 

că nu mă cobor, dacă vrei omoară-mă. Mier 
11. Peciorului îi fu milă de ea, căci era foarte frumoasă. De aceea 

se duse curind acasă şi trimise po 'o bătrină să o' convingă po . fată, 
ca să se coboare, Bătrina se munci cu fel. do fel de minciuni să o con- 
vingă, dară fata nu vroi să se coboare.
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19. 'Punţta ficioru ampiratesc si nvirin mult şi trimesi damin; 
să-i taliă tapola. Bun-ma tapola ra grosă cot casa. Ca tăliară ună 
zuiă, rămasi ancă un-&âo şi iel! zisiră: 

„Să vinim- moini să-i trantim tapola di să-i -lom feta.« | 
13. el! asi fuziră si terbu vini; ca-ti viză tapola propi să 

cadă, cațg di linsi totă noptăa, di-ii fesi ancă cota mai grosă. Qaâ- 
minil: ampiratesti ca viniră moinis-ta, si cfudiră con vizură tapola anci 
cota mai grosă. _ 

14. 'Talară, taliară si nu putură să-i taliă. Terbu ară vini si linsi - 
şi tapola si fesi mai grosă, di feța nu si disfaţi. 

15. Tunţăa si ampiratu si zactudi si-i trimesi feta lui să-i can- 
distască. . . a . 

Feta di pri tapolă, ca-ti viză feta ampirătului si candisi şi si dis- 
fesi. şi fu dusă casă la ampiratu; Fictoru lu ampiratu ati primini cu 
rubi buni si si: ncuruing cu iea. . 

- 110, Terbu, ca picasi din munti ca sora-sa si marit dupu fictoru 
lu ampiratu, si duțăă sfacă seră la păarta lu ampiratu și isă la păartă 
di-si spunăâi cum triţăăă. . 

17. Lanţili: damin!. ca la .picăsiră, pusiră ună seră catrân mult la 
ptarlă si con vini terbu să cluentasci, alt si lipi cornu di catrân și la 
cățară di la jungl'ară si darară ţină bună di carnăa lui. 

18. Feta. nu vru să minancă si i antribară cum ai lucru? Ita 
spusi. tot, cum si fesi, spusi. di tată-su si mumă-sa. Tunţăa ampiratu 
ai lo totă taifa lu feta an lui cunâc si tricură mult bun. 

19. Cu ţăsta sibâp si mosili vizură air, saldi nu la isi din criel 
fictoru ţi si fesi ţerb di fu junglrăt. 

Lunzins . N. Marea. 
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12. Atunci feciorul împărătesc se întristă mult şi trimiso. oa moni 
ca să tao plopul Bino, dar plopul cra gros cit casa. După ce tăiară o 

! di întreagă, r&maso încă puțin si ci diseră: , 
«Să venim mâne ca să trintim plopul si să luăm fata». 
13. Ei fugiră si corbul veni; cînd văzu plopul aproapo să cadă, 

începu să lingă toată noaptea, în cât îl ficu încă atâta mai gros, 
Oamenii împărătesti venind diua următoare, se minunară cînd vă- 

zură plopul încă atita mai gros. ” 
14. 'Tăiară, tăiară, si nu putură să'l tac. Corbul iară veni și linso 

și so făcu încă pe atita mai gros. Oamenii împăratului spuseră atunci 
cum se face plopul mai gros, do nu so dă jos fata. 

15. Atunci si împăratul se minie și trimise po fata lui să o în- - 
duplece. | o 

Fata de pe plop, dacă văzu po fata împăratului se înduplecă să 
se coboare şi fu dusă acasă la împăratul. Feciorul împăratului o primini - 
cu haine buno şi so încunună cu ea. | 

16. Cerbul, dacă simţi din munte că sora sa se mărită cu feciorul 
împăratului, se ducea în fie-care searii la poarta împăratului şi osa la 
poartă de-si spuneai cum o duceati. 

17. Cei-lalţi oameni, dacă înteleseră, puseră într'o scară catran mult 
la poartă si cind veni cerbul să sune, i se. lipi cornul de catran și-l 
prinseră de-l înjunghiară si făcură cină bună din carnea lui. 

18. Fata nu vroi să mănînce si fu întrebată de co? Ea spuse tot 
cum sc făcu, spuse despre tatăl si mama lor. Atunci: împăratul aduse 
toate rudele fetci la palatul lui si trocură (viaţă) foarte bine.. 

19, Cu această ocaziune si mosii văzură noroc, numai nu putcati 
uita pe fecioru, care se prefăcu în cerb și fu înjunghiat. 
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JUNILA LUPULUI 

1. Un lup vru si spună ună dară, că el îi maijuni di tăati vitili, 
ți sa pri lumi. 

9, Di tăia el 'căţo să si făltască la toţi, că cu lui dinţi păati, nu 
saldi ui spară vitili, ama păati s-li dispărască si s-li minancă. 

3. Lisita, ca uzg, că lupu si fălăasti di junilia lui, la pristite an 
drum şi-l: zisi: „vită foră cricl! si îo stiti că eşi mult juni, amă junili 
„nu si filtasti niţi ună dară.“ 
4 Să nu ţi facă, că di tini mai juni nu ari; iv pot si-ti spun 

„ună Shiată mult mai juni di tini.“ 
“5. Di ţa chiinisiră să-ii află ghi iata mai juni di lupu. Pri drum 

lisiţa îl zisi lupului: «Ghiiaţă mai juni di tini îi tiomu.» 

6. Cum amnât, bătură pri un ficâr. Lupu îli ziuă lisiţăliăi: „ista- -i 
mai junili di mini?« — „Lista nu-i fat ancă iiom“, îl: ziu lisiţa. 

7. Ca amnară mai diparii, flară un mos si lupu zisi ară: »Lista-i - 
mai junili di mini?“ — Tista fost-ati vrină Gară tom, amâă cmo-i pri 
tricuit, . 

3. Un tac mai diparti flară un om tamân în vristă cu tufec si 
cu it an bron si cu sabliă. Tuntăa lisiţa îl: ziţi lipului : 

9. „Lista-i ţela ţi la ubidăâm.“ Ară lupu, ca să si spună, că-i 
juni, si turi pri tom, ca s-la dispărască. 

10. Amă tiomu di ună dară la pristite, cu pistolu și sabliă si la 
las mort an loc. Sa lupu asi la fl mâistoru. 

11]. Sa si tiomu nu trubutasti să si fuduliscască, că paţasti si iel 
ca lupu. 

Lunzini, N. Marcu



19 

  

VOINICIA LUPULUI 

1. Un lup vru să arăto odată, că el este mai voinie do cit toate 
vitele (animalele) ce sînt pre lume. 

2. Do aceea el începu să so mindrească pe la toţi, că, cu ai lui 
dinți poate nu numai să sperie animalele, dar poate să lo sfişic si să 
lo manince. 

3. Vulpea, dacă auzi, că lapul se laudă cu voinieia lui, îl astepti, 
în drum şi-i ziso: „animal fără minte! si ori ştii că esti voinie mult, 
dar voinicul nu so laudă nici odată. , 

4. „Să nu crezi, că mai voinie deocii tino nu există; ci pot să-ți 
arăt o viețuitoare mult mai voinică de cit tine.« | 

5. De aceea porniră să afle vicțiitoarea mai voinică, decit lupul. 
Pe drum vulpea îi ziso lupului: vicţuitoarea mai voinică decit tine 
este omul.“ 

6. Cum umblai, întălniră pe un băcat. Lupul îi zise vulpci: 
„Acesta-i, cel mai voinic decît mino?« — Acesta nu-i devenit (făcut) 
încă om“, îi zise vulpea. 

"1. Dacă umblară mai deoparte, aflară po un mosneag şi lupu în- 
trebă cară: „Acesta-i cel mai voinic decît mine ?« — Acesta fost-a odată 
om, dară acuma a trecut (adică : nu mai este om). E 

£. Putin mai departe aflară pe un om tocmai în etate cu puşcă 
si cu pistoale în briii si cu sabio. Atunci vulpea îi ziso lupului : 

9. „Acesta-i acela pe care-l căutam.“ Iară lupul, ca să arăte, că 
esto voinic, so năpusti po om, ca să-l sfişie, 

10. Dară omul dintr-odată îl asteptă cu pistolul și cu sabia și-l 
lăsă mort la loc. Aşa lupul îsi află mesterul. 

11. Asa si omul nu trebui să se mindriască, căci păţeste si el 
ca lupul.
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FICORU ŢI NVIŢȚQ MULTI ZANAEAT DI LA DRAC 

1. Ra ună dară un tată cu un ficior, u rai mult sirumâsi. Tatu, 
ca vizi, că fiotoru criseti, firă să stiă vrin zănătât, la lo ficioru di casă 
si chiinisi s-'a ducă, în vrină ţitati, 

2. An drum, că si umarăară, sizură pri ună răapă. La sădâari. 
tatu, di umarăaliă, fesi: «oh!» si ună și ună, isg di sup r&apă un on, 
negru, cu cdarni si căadă, drac ca toţi draţili. 
3. «i mi veri, firtato?> — «Nu ti voi io tini, zisi drumătoru!>. 

— «Ami tu con vicnisi oh! fo din son mi distităi, ca să ved, ţi 
«mi vică6si, ca număa mta îi oh! Io sam miâistoru lu mâistorili.» 

4. — «Tamâm, zisi tatu, si fo unu tari om ubidâs, di ta sam 
«chiinisit di casă, să aflu un om, ți să-ni lu nvăaţă zănăăat ficioru moi.» 

5. — «Acu eri, fărtate, pot să-ta la nvețu ficioru zinătât, (i 
«nă-ari pri dună, zisi dracu. Lasă-ni la la mini si din timp ca astăzi, 
«ară din ţista loc să vin; să-ţi la fai fictoru. La sădeari să ziţi oh!, 
«tunțăa io să es, să-ţi la dau ficioru. 

6. Si eli să nţilesiră. Si ca şi la lasc ficioru, îsi vuzi casă hu- 
cur6s. Dracu la dusi fictoru an ună gaură di sup pimint, iundi ra si 
ună feată cu mulţi drați din zur di ca, 

7. Tăastă făată ra furată di drață. Tista drac nu scutăa niţi un 
om clirăc di ca la lăsă an gaura lui și di ca la nviţă, la moncă. 

$. Bun mă la făată îl! si fesi milă di tista fictor si con nu ra 
dracu cola, îl; zisi la fictor: 

9. — «Tot ţi sa nveţi, să-ti taţi; con să-ţi zică dracu: ănțiliseși? 
«tu să ziti: nu atiii! acu ţeri să scapi. 

10. Sa dracu catţ6 di la nviţg ficioru pri multi murafeturi, Dupu 
i-li spună un murafât, la ntribă fictoru: „vizisi, ănțilisesi ili nu ?« 

11. Ficroru tot stiiă, amă dirâp spusu lu fâată, ziltă! „nu stiti 
nu pot s-ănţileg“, di ţăa dracu, căță di la bătăi mult fictoru, amă țista 
lră&ă si nu zităă, ca stiti. o 

19. Murafeturili lu dracu rai pri multi; ţi nu-ţi treți prin criel 
li făţăa. Ficioru criilât, li nvit toati, firă ca să zică vrină ară: stiti. 

13. Ca trici anu, vini tată-su, sizi pri răapa (ta și zisi oh! Ună 
si ună eso dracu cu fictoru priună si-l! zisi lu tată-su: 

14. — «Na-ti-la ficioru! viţGl vini la mini, boă să fugă, tiva nu 
«nviț, că ari cap firă criel.» 

"*- "Tatu îsi la lo fictoru si-si fuzi casă. 
15. Fictoru, îli spusi ca nviţg tot ţi făţta dracu, amă nu si spuntă, 

că-l! ra frică, s-nu la minancă. | 
16. Fictoru, că si viză scăpât di sup puvela drăcului, îl; zisi la
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- PEGIORUL CARE INVAȚA MULOE MESERII DE LA DRAC 

1. Era odată un tată şi un fecior, cari crai foarte săraci. Tatăl dacă: văzu că feciorul crescu, fără să scice vre-un. mesteşug, îl luă din casă si porni să'l ducă întrun oras oare-care. - 2. In drum, dacă se osteniră, sezură pe o stincă. La sedere tatăl din pricina oboselci, făcu: „of“ si dintro dată csi do sub stincă un om negru cu coarne şi coadă, drac ca toți dracii, 
3. «Co mă vrei, firtate?> Nu te vreati eii pe tine, disc călătorul! — «Dară tu cind strigasi of! ci din somn mă deşteptai, ca să văd la co mă chemasi, căci numele meii este of! Ei sunt mesterul mesterilor», 

| &. — «Tocmai, zise tatăl, si eă un ast-fel de om caut, pentru aceasta am pornit do acasă să aflu un om, care să'mi înveţe po feciorul mcii un mestegug». 
5. — «Dacă doreşti (ceri), fărtate, pot să ţi-l învăţ pe fecior mes-: «lozug, cum nu este altul pe pămint, ziso dracul. Lasă-l lu mine si «la timp ca astă-zi, iarăşi din acest loc să vii să'ți ici feciorul. La se: dero (sezind: să zici of! atunci et voit esi să-ți dati feciorul. . 6. Și ci se inteleseră, şi după ce'l lăsă po tecior, so întoarse acasă bucuros. Dracul conduse po fecior într'o gaură pe subt pămînt, unde „era şi o fată cu mulţi draci în jurul oi. 
1. Această fată cra furată do draci. Acest drac nu făcea pe nici un om cirac, ci după ce-l lua în gaura lui si după ce-l învăța, îl minca, 
3. Bino dar fetei i se făcu milă de acest fecior, si cînd nu cra dracul acolea, îi zise feciorului. 
9. „La tot co să inveti, să taci; cind ţi-o zice dracul: ințălo- „sei ? tu să zici: nu, nu stiă! dacă doresti să scapi. 10. Asa dracul începu de-l învăţă po fecior prea multe marate- turi. După ce-i spunea un marafet, îl întreba po fecior: văzusşi, înţă- lesezi sati nu ?« ” 
11. Peciorul stia tot,. dar după spusa fetei, zicea: „nu stiti, nu pot să înțăleg,“ de acea dracul, începea de-l bătea mult po fecior, dară acesta răbda şi nu zicea, că stiti, 
12. Marafeturile dracului erati prea multe; co nu-ţi treco prin minte făcea. Feciorul cu minte le învăța pe toati, fără ca să zică vre odată : stii. 
13. După co trecu anul, veni tatăl-săti, sezu po slinca cea şi zise of! Diniro odată esi dracul cu feciorul împreună şi-i zise tatălui : 14. — „Na-ti feciorul! vițel veni la mine, boi se duce, nimic nu. „învăţă, căci are cap fără minte.“ 
Tatăl își luă feciorul şi plecă acasă. | 19. Feciorul îi spuse că înviiţă tot co fiieca dracul, însă nu se arăta, căci îi era fiică să nu-l mănince. , 
16. Feciorul, văzindu-so scăpat de subt puterea dracului, ii ziso
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tată-su: „di da n-colo, să chiărucsi tu multi pari cu mini. Io pot s-mi 
„fac, ţi să teri: zigăr, pulii, cal si lanti multi, amâ s-nu mi vindi 
„priună cu cipestru, ca tunţta nu pot s-mi torn vechi napâi.“ 

17. Ună zuăă, că uzo, că si dusiră să lovăască nisti bamini mă- 
ecâți, îl! zisi la tată-su: | . 
„16. — «lo s-mi fac zăgăr, ltagă-mi cu ună altă si ca s-na duţim 

«prăapi di eli, griptâ-mi. Io, ună şi ună s-la caţ lepuru si tunţiă cel 
«să tăară s-mi cumpără. Tu teri-la multi pari, saldi aţa s-nu-ii dai; 
«io ară să vin.» 

19. Ca si dusi tatu cu ficioru schiimbât an zăgâr lingă (2) lovăci, la 
gripi si an doii-trei rasciăcăari, la călo I'6puru. Ţistea îl! si nțăpară la 
țela omu să-li la cumpără zăgaru. 

90. Iel zisi: „la vind, amă țer ună suta di farlin.e 
Di mirâc mari, eli îli doadiră si la cumpărară. 
21, Dupu ti loviră cu el, coti-va zili, ună zusă, peri dintru el! şi 

si dusi ară casă. Si sa cu multi ciudi ţi fesi fictoru, lară multi pari. 

22. Pină mai la mârdini si fesi un cal di juni mai juni si c30 
lată-su ca s-la vindă an piziristi. Dracu, ca picăsi, ca ficioru li sirbăasti 
(casti murafoturi, eso 'si iel an piziristi di si fesi cumpărător. 

23. Fictoru, schiimbât an cal, la cunoseii dracu, bun mă nu vu 
faidă, ca dracu dăadi mai multi pari di toți şi la cumpărâ. 

| 24. Tamâm țiră s-la ncâlică, iel si fesi un lipuri, ară dracu ză- 
găr; ficioru cii vizii zort si fesi gălub, dracu zmăgialică; ficioru că si 
iesi gărnuiță di meliii, ară drăcu “dup el ună cfacică; amă ficioru ună 

-si ună si fesi lisiţă şi ati minco cfacica cu tot puli. 

25. Sa ciiracu es$ mai murafetliă si mai crictăt di cot mâistoru. 

Jrista Noe,
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tatălui săti : „De aci încolo (în viitor) vei cistiga tu: multe parale cu 
„mine. Ei mă pot face ce poftesti: ogar, pasere, cal şi celo lalte multe, 
„dară să nu mă vinzi împreună cu căpestrul; căci atuncea nu mă mai 
„port întoarce înapoi.“ 

17. Intr'o zi, auzind că nişte oameni se duseră la vinătoare, îi 
zise tatălui săi: 
18. — „Bă mă voii faco ogar, tu să mă legi cu o sfoară și cind 

„ne vom duce aproape de ci, dă-mi drumul. Ei dintr-odată voii prinde 
„iepurele şi atuncea ci o să ceară să mă cumpere, tu să ceri multe 
„parale, numai sfoara să nu o dai; ei eară voii veni.“ 

19. Dacă merse tatăl cu feciorul preschimbat în ogar lingă vi- 
nători, îi dede drumul si în doui-trei pasi, prinse iopurolo. Acestia 
stăruiră la omul acela ca să-i cumpere ogarul. 

20. El zise: „îl vind, dar cer o sută de galbeni.“ 
De dorința mare, ci îi dedură si-l cumpărară. , 

“21. După co vinară cu cel câte-va zile, într'o zi, peri dintro ci şi 
se duse carăşi acasă. Si asa cu multele minură pe care le făcu feciorul, 
luară multe parale. a 

22. La sfirsit se făcu cal din voinic mai voinic si eşi tatăl 
săii ca să-l vinză în tirg. Dracul simțind că feciorul serveste (indepli- 
noste) aceste marafeturi cesi si el în tirg şi se făcu cumpărător. | 

23. Feciorul schimbat in cal, cunoscu pe drac bine, dară nu avu 
ce face, căci dracul dădu mai multe parale de cil toți si îl cumpără. 

24. Tocmai cînd vru să-l îîncalece, el se prefăcu în iepure, cară 
dracul în ogar; feciorul văzind-o greii, so făcu în porumb, dracul în 
uliă; feciorul so prefăcu în grăunte de meiii, dracul după el în closcă; 
dară feciorul dintr-odată se făcu în vulpe si o mincă -pe -closcă cu 
toți puii ei. | . 

25. Asa ceracul (calfa) fiicu mestesugul şi mai cu minte (mai. per- 
fecționat) de cît meşterul.
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LISIȚA, LUPU ȘI PIȘTARU 

1. Ună lisiţă, cum amnă drumu, vizu că vin6 un pistâr. Lisiţa 
si fesi ca mbartă si si linsi an mejlucu di drum. 

2. Pistaru ca-ă flo, u turi an panagân si-si trăgni calu. Lisiţa 
li .turi toți pestili an drum și sări si ica di pri cal. Pistaru firă să si 
pucată napâi, ca si pruchi6 di casă, protipâ: 

3. „Nivestu! iesi, că si pesti ati duc şi cujâc.“ 
Con discăreară, dosta ca cujc nu ve, tucu si pestili. Ara lisiţa 

li -dună(?) toţi pestili și ca li dusi casă, li spinzure un coli un an 
casă. 

4. Ună zuă lupu ţirăă să vină la liziță an Gaspeţ. Lisiţa îl! zisi: 

„Să vini la mini, amă să nu ti pucaţi an sus, ca să-ţi cadă spini 
„an oclii.“ 

5. Lupu ca antr6 an casă si pucăto cătelin an sus şi-l! zisi la li- 
sită: SR a 

„E!! lisițu! ţi ai tu?« 
Lisiţa zisi: „ani li căţăi di la moară di sup ciarc.“ 
Lupu îl! zisi: „Cum să fac, ca să caţ si io pesti?“ 
„ta! să-ţi spun cum.“ 
6. Lisita la 16 lupu, la dusi la măară sup clare an apu, alt lig6 

un cos di căadă, și-l zisi: „Stoi 6 oină sa antră peztli si napeon io 
să vin s-ti leu.“ a Ra 

1. Muraru cum dară casă, ca să mănancă, vizi că măara nu mă- 
tină. Con is să văad: (2), vizi sup ciarc un lup. L6 un lemn și «i 
dusi di la putrize di chiutee. Con muraru la băte lupu, lisita antrâ an 
moară si l'-u minc6 toată caza lu muraru si unsi si pristi faţă (obraz) 
cui caşă si is năfară. 

8. Dupu ţi si flară cu lisița, zisi lupu: „E! lisițu! u ros io; mi 
muri di chiutee“. Zisi şi lisiţa: „Ami mini, nu mi ntrebi, lipuli? că 
„nu pot niţi să amnu; cată si mozucu meu. Tucu aţi mi rog să za 
„ncalic pri tini, că nu pot vechii“. 

9. Dupu ţi si candisi lupu, ancalic6 lisiţa pri iel si cum amnâti 
pri drum, lisița 16 să zică: „los, sănătos păartă; los, sănătes poartă“, 
lupu îlt zisi: , 

»Co-to sa ziţi, lisiţu?« 
„Ani discânt la cap, ca mult mi dtari,“ zisi lisita. 
10. Ca si pruchiară di ună gâură, lisita sări di pri lup, si-l zisi: 

„Aidi cu sănătate, budălaiulăa!“ si antr6 an gură. 

__ Lupu ca vizu că fu minciunât, antr6 si iel an gaură, ca săi u 
minancă lisiţa si ca si pruch:6 di ida, nu pute si-ti jungă, ci găura 
ra strimtă si 16 să-ii tragă, Bun, amă cola ve si corini si con u căţă 
di picior îli zițăă: „corini trazi, corini trazi!* ară cn căţă di corin 
zittă „Ciiciurusi, piciurusi“ si sa lupu fuzi di cola minc'unăt. i 

Lunzini, X. Marcu,
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VULPEA, LUPUL ȘI PESCARUL 

1. O vulpe, cum umbla pe drum, văzu că venea un pescar. Vul- 
pea so prefăcu ca moartă si so întinse în mijlocul drumului. 

9, Pescarul aflind-o, o aruncă po samar si-si trase calul (isi căulă 
de drum). Vulpea aruncă toţi pestii în drum si sări si ea de pe cal. 
Pescarul fără să se uite înapoi, cind so apropie de casă, ţipă: - 

„Nevastă! cşi, că si pesti îți aduc si cojoc.“ 
3. Cind descărcară, nu numai că cojoc nu avea, de cit nică pesti. 

Eară vulpea îi adună toți pestii şi după ce-i aduse a casă îi spinzură 
un cito un în casă. ME 

__&. Intr-o zi lupul cerea (doria) să vie la vulpe în ospelie. Vulpea 
ii ziso: 

«Să vii la mine, dară să nu to uiţi în sus, căci o să-ţi cază spini 
în ochi.» 

5. Lupul intrind in cast şi cătind în sus nitel, îi zise -vulpei: 
«E! vulpe! co ai tu?» 

Vulpea răspunse: îi prinsei la moară pe supt roată. 
Lupul ii ziso: „Cum să fac, ca să prind și ei pesti 2% 
—„Bacă să-ţi arăt cum. 
6. Vulpea luă po lup, îl duse la:moară supt roate în apă, îi legă 

un cos de coadă şi-i zise: „stai aci pină să întro pestii si apoi eii voiti 
veni, ca să io jeati.“ 

7. Morarul, care gătea. caşă, ca să mănince, văzu că moara nu 
macină. Cind esi să vază, văzu supt roate un lup. Luă un lemn si se 
duse do il putrezi de bătaie. Cind morarul bătea po lup, vulpea întră 
în moară si-i mîncă toată casa morarului, so unse po obraz cu casă 
și esi afară, 

$. După ce se aflară cu' vulpea, zise lupul: 
„Ei, vulpe! le rosei eii (adică: am pătit-o) ; mă omori de bătae.* 
Zise si vulpea :“ Dară pe mine nu mă întrebi, lupule? căci nu 

„pot nici să umblu'; cată şi mozucu(?) mei. De cit mă rog lic, ca să 
„incalec pe tine, căci nu mai pot.« 

9. După ce se înduplecii lupul, încalecă vulpea pe el si cum um- 
bla pe drum, vulpea începu să zică: bolnavul poartă pe cel sinătos, 
„bolnavul poartă pe cel sinătos.« Lupul îi zise: 

„Do ce asa zici, vulpe ?« ” 
„Imi descînt la cap, căci tare mă doare“ zise vulpea. 

„10. După ce se apropiară de o gaură, vulpea sări de pe lup 
si-i zise: 

„Mergi cu sinătate nătărăule !“ şi intră în gaură. 
Dacă văzu lupul că fu înselat, intră si el în gaură, ca să mă- 

ninco pe vulpe si apropiindu-se de ca, nu putea să o mai ajungă, căci 
-gaura cre strimtă si apucă să o tragă. Bine dar acolo erati şi corni şi 
cind o apuca de picior îi zicea: „Corni iragi, corni tragi !* si cînd 
apuca de corni, zicea: „ciciuruşi piciuruşi«, 

Şi asa lupul fugi de acolo înșelat. 

 



LA UNU URACU CUM AL FURARĂ BOIL 

Un urâciu sa dus-ati la agru, să ară. Doi furi fâsiră laf, ca să 

fură boil. Disupra di urăcti, iundi ară, ve un deal nalt. Unu fur si 

pusi pri dăal si lo să ţopă cot put. Cat an sus colru ţer şi zile: 

„Bre! ți mari ciudă!“ Uractu ca uze, ca topă, la los6 boil', cum arâ 

si lăgondurle, si puni pri'tumbă, foră ca să pucată la boi. Tela lant 

lur, cari ra cola propi di urâctii scuns, si dusi, la disjug un . boii și 

fuzi cu îel.an jos pri vali. 

- Ca si pusi uraciu pri langă (ela om, îi tucu topă, al! zisi: „Ti 

top. mori, cota cătiroti 2* Furu n zisi : „Cum sa nu ţop! oii poinan 

ază, nu vem vizit tom cu un boii sii ari“. Uracu ca ntribo: „Cati, 

cari ară cu un bot?“ Furu al! zisi: „cum cari ară? a, tu ari“. Con. 

si pucăt6 uractu, vizi că un boii nu ra cola. Ună si ună si disfesi di 

“pri dăal- si ligă an Josu s-la ubidescă bou. Ară tela lant: fur si disfesi 

şi iel di pri dal, la disjug6 si lantu boii si lo an sus pri vali. 

Si sa la fachiiru urâclu al! la furară si midoil! boi.
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UNUI AGRICULTOR, CUM I SE FURARĂ BOII 

Un agricultor so dus-a la agru, să are. Doi furi făcură vorbă, că 

să-i fură boii. De asupra agricultorului, unde ara, cra un deal. înalt. 

Un fur se sui po deal și incepu să (ipo cit putea. Căta în spre cer 
şi zicea: „Bre! ce maro minune!“ Azgricultorul, cind auzi, că ţipă, - 

lisă (părăsi) boii, cum ara si alergind, se sui pe deal, fără ca să se 
uite la boi. Cel-lalt fur, care era acolo aproape de agricultor ascuns, 
se duse, îi disjugă un boii și fugi cu el în jos pe rii (de alungul 
riului în jos). 

Dacă se sui agricultorul pe lingă acâl om, care țipa merci, îi 
zise: „Co ţipi măi, asa de tare?* Furul îi zice: „Cum să nu tip! Eu 
pină azi, nu văzusem om cu un boii să aro“. Agricultorul îl intribă: 
„De ce? cine ară cu un boii?*. Furul îi zico: „Cum-cine ară? eacă, 
tu ari“. Cind se uită agricultorul, văzu că un boi. nu era acolo..Din-. 
trodată se cobori de pe deal şi alergă în jos să cauto boul. Dară cel- 
lalt far se cobori şi cl dupo deal, îi dezjugă şi cel-lalt boti si apuci 
în sus pro rii. | | 

Si aşa sărmanului agricultor îi furară amindoi boii. :



  

CÎNTECUL LIMBEI GRECEŞTI 

I 

Limba grecă, 
la noi na ngrecă, 
ca sa-si pierde 
Rominu verde, 
vremta lui ; 

di noi ica nu-i! 

II 

La gritesca, 
pină să crescă, 
an! doisprăţi 
si mai mult treţi, 

Cota an: faut 
şi (iva nu nveţă. 

II] 

Cari nveţă 
an tinireţă” 
ca cum zburasli, 
nu si minciasti, 

cola ani; 
si n-doi ani 
lă-i dosta di iel, 

IV 

Di lui limbă 
tel gros an limbă 
con si gnăsosti; 
jel umizesti 
la ficior 
lud si liczor . 
ax6ni boi ţi pasti. 

Birislau, 

I 

Limba greacă (grecească) 
po noi no impovăresie, 
căci aşa işi pierde 
Românul verde 
vremea lui; N 

Do .noi ca nu-i! 

II 

La greceasca (lină) 
pină să crească 
ani doisprezece 
si: mai. mult trece, 

Atiţia ani (sc) face 
"si nimic nu (sc) învaţă. 

III 

„Cine învaţă, 
în linereto 
precum vorbeste, . 
nu so munceste, (na se cizteste mult). 

atiţia ani; 
ci cili-va ani 
ii esto destul (ii ajunge). 

IV 

De a lui limbă 
ăl gros (cu capul) in groapă, 
cind so scirbeste; 
cl samănă 
cu un fecior 
nebun si usuratec, 
care boi străini paste. 

Jlrista Noe,



  

CÎNTECUL ÎMPĂRATULUI SULTAN-HAMID 

Veniţi toţi emo anpriună 
glasu nostru să sună, 
contiți pri nâstra limbă 
niți grai să nu schiimbă. 

La Domnu s-na rug6m soţi, 

cu curât buric noi toţi, 
să tirâm di la pri naltu, 
să iă ghiiă anpiratu, 

să iă ghiii Sultan-Amid, 
nostru tată ţel miluit; 
totă lumea ţi ai proslăvit 
dintru bunitatea lui, 
ca videla sgrilui, 
cum ancreşii si-i gunesti 
gr6sa umbră lu ngpti. 
O! sa ncresli numta lui 
cu disturlucu ţi-l ari dat 
umbra di nistiri si ţăpeati. 

Să spunim noi că im Romiîni, 
mic cu mari, tiniră, bitgroi, 
xcană limbă nu putâm noi 
-niți-n ună, niţi n-doi, 
să nțilezim ţe diţi; | 
noi na lăagă ca cu funăa, 
zoli pierdim dupo ta, 
si ne muncim avată; 
anpiratu .dedi la toti rusăt 
mo pri lu anpiratu ghiiaţă 
Romînih pri limbă să-si anveță. 

Veniţi toți acum împreună 
glasul nostru să răsune, 
cintece pe a noastră limbă, 
nici cuvint (grai) să nu schimbe 

La Dumnedeii să no rugăm so- 
[ților, tovarăsilor, 

cu curată inimă noi toti, 
să corem de la prea înălțatul, 
ca să fie viă (adică: să trăiască) 

| (impăratul, 
să trăiască Sultan-Iamid, 
al nostru tată misericord'os ; 
toată lumea ce a: proslăvit, 
prin bunătatea lui, 
ca lumina soarelui, 
cum creste şi gonosto (alungit) 
groasa umbră a nopţii. 
O! asa cresto numelo lui; 
en libertatea ce a dat 
umbra de nestire se risiposte. 

Să spunem noi că sîntem Romiîni 
mic cu mare, tineri bătrini, 
străina limbă nu o putem noi, 
nică întrun, nici în doi, 
să înțălegem co zice; 
pe noi nă leagă ca în funie, 
zile pierdem după ca, 
si ne muncim în zadar; 
Împăratul a dat la toţi voie 
acum po viata împăratului 
Rominul să se instruiască po limba 

[lui. 

Rizu Peana, | 
Institutor romin în Birislaii, Meglenia. 

Observare. Cuvîntul Romiîn-este întrodus de curînd, de oare-ce oi so numesc : 
Vlah.



GLOSAR 

Ţată principalele prescurtări : : 

Arom.(inesto); 

Etym.(ologic); 
Gr.(eacă); 
It.(latină); 

. tk.(turcă); 

sl(avă); 
s.(ubstantiv) ; 

v.(erb); 

pl.(ural; 

alb(anezesle). 

La stabilirea etimologiiilor, m'am servit mai ales do Dicţionarul 
Romîno-German al D-lui L. Siineanu. 

Semnul = 

a! interj. ai; A! bro focu s-tt- 

ardă.= ai, de te ar arde focul, 
Da ni vor ti ardiri!=De mi 

te ar arde! u! io vor mi diițiri. 
— cii m'as duce. (Eiym 1) 

a. La începutul cuvintelor se 
aude un fol de diftong: ăa, aă; 

ăancâre, aăncrese, Noi însii le 

am transcris po toate prin a. 
abă, s. flanclă. aiym.o, 

abâr s. stire. (Etym.t) 

ac, pl, ațiai acuri,s. ac. (Et. 1t) 
ac! intorj. poc! 

acă€s, v.perf. ii, inf. ăcăire. 
a se munci, a lovi 

  

A 

arată recapitularea cuvintului titular. 

aen6s, v. IV, lovesc: la deni, îl 
lovi, îl pocni. (Etym.aet) 

acrip s. scorpion. Arom: şerac. 

nesân, s., pl. aesâni, străin. Ju- 

cru acs6n, lucru străin; limbă, 

acseănă, limbă străină. (Etym. er.) 

cu, conj. dacă: Acu conți, 
bini, acu nu conți, ară bini. 

Dacă cînţi bine, carăsi 

bine, (Eiym. și.) 

aflu v. I. peri. flai, inf. ari, allu 
găsesc. (Eiym 1) 

ailum v.. la Biristaii, aro forma 
aceasta la Ind. pres., care so ex- 
plică prin influenţa limbei slave. 

dacă nu,



agru, s., pl. agri, ogor, agru, 
țărină. Etym. 1) 

ail, s. pl. idem = ai, ustu- 
Toiii. (Etym. It.) 

ai6r, s. grajd în casă. (etym. 1) 

al, s. hal, stare. Ţi al ti flo! 

Ce hal te află, ce nenorocire te 

găsi. (Etym. i) 

alât.s.pl. alaturi, unealtă Eta.) 

alăâs v. IV, pipăiă. 
alb. pl. albi, adj. albia, fig. 

rachiti (Etym. It.) 

albăaţa, s. partea albă a ochiu- 
lui (Etym. 1) 

albâs, v. IV, înalbesc, io mi 

nalbes fața, ci îmi înălbese fata. 

Alhişi ponda. (Etsm. 1) 

albâţ, pl. albețuri, s. albeată. 
(Etym. It.) 

ulnă€s, v. IV, pipăiii. (sp - 

“ amâe, pl. âmăti, prost, timpit, 

arom.. ah mac. (Etym.ik) 

ama, conj. dar, ama un-căe ti 

zaciudăă, dar gindeste-to nitel. 

ambalig, v. IL. balig, a se bă- 
liga. (Etym. bategă.) 

“amibităten6s v. IV. imbătrinese; 

— Ti dari, dedu-li?— Ti să dar? 

ambitărnes. Co faci, unchiulo 2— 

ce să fac? îmbătrinesc. tEtrm. bitorn) 

ami, conj. dacă. 
amnănda si amnondă ger,, av. 

—pe jos, umblind. Amnănda, am- 

nănda junsimeasă. Mergind,mor- 

gind pejos, ajunserăm acasă. (Etym1t 

amilămun$s, pers. II: amflă- 

mundosi,pers. II amflămundaşti. 

v.perf. av doi, inf. dori, part. - dot, 
înfiămînzese, mi-este foame. (Etym' 

fNămund) . “ 

amnu si amnum, amnisi am- 

nişi, amnă, amnom amnâți, amnă, 

3 

porf. amnăi, inf. amnari. V. |. 
. îmblu. (Et, 1t) 

ampedie, v. I, împedic. (Em. 1) 
ampirât vezi anpirât.. 

amplit6s, v. IV, împletesc. 
amplu, v. p. II, ampii, pers. III. 

amphă, umplu. 
An, :prep. În. (Etym.tt) 

anb6d, v. prind cu: văândita. 

(undiţă). 

ânbar. s. hambar. (Etym ti) 

anburs (mi', ti anburoş,. si 

anburaşti, n-anburgm, v-atmbu- 
roți. si anburos, v. mă lupt; peri. 

mi anburți, ti anburoşi: şi: -an- 

bur6, inf. anburari. 
anca, adv.. încă, (Eiym. 1) 

ancăre, v. ], încarce, împovă- 

rez, îngreunez, (Etym. 1) 

ancalar, adv. călare Em. n.) 
anclis, adv. si adj. închis - do 

ciiloare închisă. (Etgm. 1) . 

anerâsc, v. III, cresc. (£t3m it.) 
ancuriin (mi), ti ncurdâni, v. 

mă încununez, mă căsătoresc, pori, 
ancurunăi, inf. ancurunari.(Etym.lt, 

ancurunatie, (vezi curunatiţi). 

anfâş, perf. anfăşoi, inf. anfă- 

sari, v. I, înfas, înfăsur în fasc. 
(Etym. It. fascia) 

anfricât, adj.imfricosat.(Etym. frică) 

anfrigură (mi), perf. anfrigurd, 
a fi apucat do friguri, arom. mi 
h'uvrăaşti, mi liăvri.(Etym, 1) 

anga, prepoz. lingă. angă casă, 
lingă casă. (Etym. an-+- gă = (Iingăi) 

'aughii6d, v. I, înviez. pori. an- 
&hiii, angliiiri; iri ghiiă, [io viu! 
(Etym. 1t) . 

angr6p, v. IV. îngrop, înmor- 

-mîntez. (Etym. an + groapă) . 

angunis6s v. IV, grăbesc. (Etym.gr)
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angunisit, adv. si adj. iute, în 
grabă, grăbit, (Etsm. gr.) 

angunisindurlăa, gerundiul de 
la v. angunis6s. El. vino: ; el 
vine iute, gribind, pe grăbite. 

anj6s, adv. în jos. So zice și 
JOS. (Etym.sn jos) 

anjtr v. |. înjur; Caţiminjari. 
Do ce mă înjuri. (Etym. an tjuri. 

aumliii, v. IL. moiă, perf. an- 
muliăi, inf. anmulari.(Etym an moliri) 

anpart, v. IV. împart, daii la 
fio-caro o parte, o bucată. rrtya. 
an parte). 

anpirât, s. împărat. (Etym, 1.) 
anpirătița, s. împărăteasă Etym1b 
anpirăţol!a, s. împărăție (etym. 1) 
anpirates, adj. împărătesc. (Em. 

„anplites, v. IV, împleteso (vezi 
Etym, amplites). 

anpiit v. IV. perf. anputi. inf. 
anputgri; să ti anpuţosi nisă- 
răt,să puţi nesărat Qitim.It. an + putere) 

anruș6n (mi), v. I. mă ruşinez, 
mi-o rusine, perf. mi anruşonii. 
(Etym. an + roş.) 

ansănătoșlz, v. I. mă insănă- 
tosesc, an! trici, mi feșă bun, | 
imi trecu, mă făcui bine, mă în- 
sănătoşii (Etym, an + sănătos), 

ausiis, adv. în sus,(v. sus) term. 
an “+ sus), | 

anşgr, YV. L. inşir, anşordi mîr- 
delili, însirai mirgelele (Ctym. an + 
or =şir), 

anţâp (mi), ti antăp, si antapă, 

v. I., înțep. (Etym. an + ţeapă). 

anţeri (Yeig. 9.) incerto. 
anțil6g, v. III, pricep. (Etșm. 1.) 
anv6s, v. IV. porf. anvisciii, 

part. anviseit, îmbrace; îiom an- 
visciit,; om îmbrăcat; &ron an- 

viscăt, griii (spic) cu grăunte. 
(Et. 1.) 

anveşmiut, s. îmbrăcăminte, în- 
vesmint, (Etym It. vestimentum). 

anveştinnint, s. îmbrăcăminte, 
învesmint. (Etym. 1t.) 

anvicq v. I, înfiişur; învirtese 
mă învirtesc, 

mivinat$s, anvinățoi, anvină- 
(Ori, v. devii vinăt, colorez în 

vinăt. (Etym It. venetus), 

anvis6], v. 1. perf. anvisăi, inf. 
anvisari, visez. (Etym. 1) 

apir, v. IV. (la Nînta) a se faco 
zi, (Etym. It. aperior,) 

iipţ, prisonicr, rob, furik ai un 
ăpt, furii au un prizonier ; (Etym. tk. 

apu, s. pl. api, apă (Em) 

ar, v. ar. porf. răi, inf. rari. 
(Etym. 1t.) 

aramia, s. fur, haiduc. (Eiym. 4) 
ară, adv., conj. cară, carăsi. 

arb,pl. ăorbur, hîrb, arom.: ţucal. 

arbât, pl. arbeti, s. spate. 

ârburi, pl. arburi, s. arbore, 
pom. (Etym. 1t) 

arburimi, s. arboret (Etpm arburi. 

are, s. arcul cu caro se lu- 
crează bumbacul; arc, cu caro su 
dă la ţintă și caro se face din 
scinduri; de obicei se joacă 
copiii. Ey. 1) 

ard, v. III, imp. ardeâm, perf. 
ars, inf. ârdiri, ger. arzonda, ard; 

s-l&-ardă focu, arză to-ar focul! 
al arsi casa! i so arse casa. 
(Etym, 1) 

irdic, v.I, rădic; ger. ardiconda 
și ardieondurlăa. (r:tsm. 1) 

irgi€s, (Ul), v. IV, cheltuose.! 
(Em, tk.) | 

fripă, pl. ierip, s, aripă. (Em 1)



  

Arnătit, s. Albanoz, (tym. te) 
arniăuțcaşti adv. albanezesto. 

_arvle, s. arie. (Etym. 1) 

arzint (Lugunţa), s 

(Etym. 1t.) 

argint, 

aschi6r, s. oaste, soldat. (Etym. ta 
isli, adv. adevărat. ari âsli, 

esto adovărat (Eiym. d) 

aspru, adj. aspru. (Etym. te.) 
astăzi, adv. azi, astăzi-(Erym. astă zi). 
at, pl. aţi, s. armăsar. (Etym. ti) 

ba! interj. si adv, ba! (iya. sI) 
babă. s. bătrina. (Etym. si) 

hablic, s. cocostire, pasere mare. 
(Etym, sl) 

bate, s. grădină semănată cu 
dudi. (Etym. i) 

hag!e, s. cos. (Eiym. i) 
bagiii si baciă, arom. „căsăr, 

bagiă. (Etym, Lacii) | 

hâlisă, bolizi, -s, baligă 
bali, s. bale. 
baliviri v. a curge balele. (a 
baltă s., pl. bolți, baltă. (Etym, si. 
babe, adj. capră =, capră do 

culoare neagră, care însă la cap 
este albă. Identic so zice si ATo- 
mîneşto, 

hală adj. breaz; vita cu “pată 
albă la frunto si cu restul cor=: 
pului negru de obicoiti sati de altă 
culoare. Cal bati, cal breaz. A- 
rom. identic. 

ban, pl. bani, ban vechii, eşit 
din uz si caro esto de bronz, 

„4Etym. sl.) 

barbă, pl. Dorbi, barbă. (Etm. 1) 

barbât, s. bărbat. (Etym 1.) 

aţă, s* sfoara care se serveste 
la cicrie: aţă de rudân!, arom. 
coardă. 0ztym. 1) 

aură, s. răcoare, arom. avră, 
(Elym. |. aura), , 

aur€s, (mi), v., mă răcoresc; 
arom. mi avred; pori. aurţi, inf, 
aurori. (Etym. aură). 

ază, adv. astăzi, azi. (Etym, 1) 

izr, gala, (Etym. ti, hazir;) 

barbatime, s. colectivul bărba- 
ților. (Etym. bărbat) 

barosea, s. mocirlă. (Etgm. bară) 
hat, v. bătut, inf. Dătiri, bat, 

lovesc; batim gronişoru, batem 
porumbul; Bătură pri fictor. In- 
tilniră pe un fecior. (Eiym. it.) 

batiz, Datizi, bătiză, v.. botez, 
peri. bătizăi, inf. Dătizari. 'tym, 
It. baptizare) 

băbl'6c, s. joc copilărese; nume 
fig. pentru a desemna po un bă- 
trin în jocul cu acelas nume, 
(Etym. babă) 

băcami, s. bacam, lemnul cu - 
care so vopsesc oule la Paşti. 

băcolă, s. stină, (Etym. bacra.) 
băgtinăe, pl. băsiinăți, cumnat, 

(anume se numesc asa două per- 
soano caro ţin două „Surori), 

bălciig, pl. bălciuzi, s. belciug 
(de la bricogo). (Ely. 1.2) 

băltie, s. secure, topor. 
bărdâc, s. ulcior, vas de pă- 

mint cu caro so cară apă. 
behi, pl. bebi, frate mai mare.



betă, pl. beti, Jarticră naţională. 

arom, cîlțăvetă. (£tym. etă.) 

pei, v. bidt (băut), beri (bere). 

v, beată. (Etzm. 1) 

bibă, s. bucată do carne; Fa-ţi 

ună bibă, ica-tă o bucată do carne. 

pic, s. taur. (Etym. si) 

pil6e, pl. bilezi, s. somn, țintă, 

ies an bileg, trag la ținta. (Eiym. si) 

pilij68, v. vaccinez; a pune ca 

somn, ca ţintă; semnez. Ună fetă 

bilijg un cupilâs, o fată îsă alese 

ca ţintă po un tinăr (so îndrăgosti 

de un flăcăi). 

bârbir, s. bărbier. (Etym. it) 

birbeţi, pl. birbeţă, s. berbecc. 

(Etym. lt) 

pirbiliă, s. privighitoare. (noo- 

logizm). (Etym. alb) 

pis6rică, s. bisorică. (Eym. 1) 

bişocă, pl. bişoţi, s. băsică, 

arom. bişică. (Etym 1) 

pitărnâc, s. flăcăti mare. tEtsm. 

vitărn -t- sufixul ace) 

pitoru, s. bătrin. (Etsm. 1). 

bitornă, s. bătrină. (Et iv) 

plastim, v. |, blastem, Etym Ik) 

blasphomare). 

blăstem, pl. blăstemi, s. ble- 

stem. (Etym. 1.) 

buzei, s. mac; un fel de floare 

ca macul. ! 
pădare, s. vint furtunos; viscol. 

bod, s. imbold; măsură cit lun- 

gimea băţului cu care se îmbol- 

desc boii. 

boil!, s. constalaţiunea „ursa 

maro. :Etym. boi 

borgitii, s. datorio. tEtym. tk)) 

hoş, pl. boşă, s. bos. coiti. 

poii, pl. bo), boă. (Ewm.rt) 

bracaziim, (gr.) cingătoarea de 
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la izmene, arom. părcizon și  pră- 

căzon. (Etym. gr.) 

braţ, pl. brată, Draţ. (Etsm. ID) 

brest, pl. breşt, s. ulm. 

breg, s. suis, loc înalt. mi pun 

pi brog, mă suită pe suis; Ja scos 
bregu, î suii suisul; io ştii multi 

breguri, că cunosc multe sui- 

suri; 

se mai numeste dulapul de 

lingă cămin, în caro se păstreză 

tot ce serveste la menaj. 

brici, s. brici. (Etym. sl.) 

brid6s (mi), v. mă bărbieresc. 
(Elym  briciă). 

brînciâliii, pl. brîncieli, clopo- * 

ţel, care se anină la gitul caprolor 

si al oilor, Arom. chiipru. 

bron, pl. broni; s. briti. (Etym. si) 

brondă, s. brinză;—tumnatică, 

s. măali, un fel de brinză;—bă- 

tută. Tot fel de brânză. 

pbrusăc, s. loc sădit cu pini; 

pinct. 

pubrie, s. rărunchii, rinichii. 

Arom. buburec. (ym. It 

bubulică, s. un fel de cărăbus. 
(Etym, al.) 

hucăiri, (serbegte) porcii se bu- 

cids, porcii se mirlesc 4Etym. sl.) 
bucădarnic, mămăligă. 

buclă, s. pl. bucli, un fel de 

vas do lemn, servind la păstrat 
apă si vin. Arom. buclă, (Ein. 1) 

hucViţă, dimin. din buclă. (Ei) 

bucur (mi) v mă bucur. (Etsm.alb) 

bucuril'ă, s. bucurie. 
ctiştită-vă bucuriliă ! 

cinstită bucurie! (Etym. bucur) 

pucur6s, adj. bucuros. (Etrm. bucur) 

huctală, s. instrumentul caroține 

hangul la gaidă.



  

budamie, s. un fel de cuver- 
tură, care se întrebuințează mai 
mult vara. 

budumencă, s. nume de floare. 
budă, s. coloare, (Eiym. ti) 

bufeă, s. floare de culoare ro- 
şie; tufă de păr, moţ; (Etym. tur.) 

bugir, pl. bugiri, s. bulgar. 
(Etym. Volga). 

humbăr, s. trintor, (la albine); 
cărăbus negru, caro produce su- 
netul buum! (Etym. onomatop buub 

bun, adj. pl. buni, bun. (Etym. 1.) 
bunâr, s. pui. st ti) 

bunitate, s. bunătate. (Etym. bum, 
bureti, pl. burâţă; minătirei. 

(Etym. It.) 

bureţil! oilor, un fel de mină- 
lirci.—cîniilor, ciuperci, cari nu 
so mănincă, 

buric, s. inimă, buric. Ji dăari 
buricu, mă doare inima. qetym. 1.) 

bur6s (mi), v. I, mă lupt. (vezi; 
anburos. 

huruvalcă, s. lingură mare; 
aro. se numeste 'ciubană. 

buruv6s, v. IV, amestec. 
burv6s, (vezi: buruv6s). 

ca, adv., conj. ca zer=parcă 
sa-i di, parcă asa 0. (Etym. 1). 

caşi, conj. ca şi. (tg, 10, * 
cae v. Î., cac, (Etym.i) 

cacon, parcă, casi: cind. (Etym. 
ca + cind), 

cal v. II, cădem (cădem), căzii» 
căderi (cădere) cad; căzonda, 
căzind, (Etym. 13 | 

cadonlă, s. cadină, turcoaică. 
(Etym. tk.) 

busulie, s busuioc. tEtym. si) 

buş, s. pumn. arom. idom. uttym. 1.) 

butâr, s. butar. 4Etym. bute). 

but6, pl. bu, s. buto, butoiii 
(Etym, It.) 

buteită, s. butoii pină la 50 
ocale, care conţine. (Etym. dim. din dute). 

buţiluşcă, s. butoias, care con- 

ine între 5—10 ocale. (Etym. dimia, 
din Dute), 

butim, s. putină; arom falar,. 
(Etyin. bute), , 

butiris6s, v. împung, urnesc din 
loc împingind pe cinova. 

buturacehii,s, numele bubcei rele. 
arom. grinuţlu ațl bunlu. (Etym. 
din băturu), ” 

bituru, s. bubă rea. Buturu 
s-la scoţi! scoate-ail buba cea 
rea ! 

buţmân, s. ciorchină de stru- 
guri. (Cre. butuc). 

buii6s (mi), ti buidşi, si bu- 
ucasti, na buiim, va buiiii, si 
buăcs, v. mă lupt (cu pusca, cu 
parul ete.) perf. Duiij, inf. buiiiri, 
ger. butiinda. 

buză, s. buză. 

caer, s. caer, lină scărmănată 
si spălată. 

caistur, s. pentru a desemna 
bărbatul (vezi: băbloc).. 

caisturita, fig. so întrebuinţează 
“pentru a desemna femeea (novastă) 

in jocul „băblide“ (vezi acost, 
cuvînt). 
„cal, pl. call, s, (se aude 1 si l); 
cal. (Etym. 1). 

cale, calți, calcă, călcom, căl-



calti, calcă, V. I; călconda, căl- 

cind, si călegndurlăa, inf. căl- 

cari; calc. (Etym. W). 
„“candis6s, v. IV, înduplec, con- 
ving. (Etym. tk), PN 

- cap, pl. căpiti, 5. cap. (Etym. 1, 

capță, s. sită fără găuri. rEtym, er2). 

cari, pron., Care. (Etym. 1, 

carni, s. carne. (Etym. 1). 

carnât, s. cărnat, (Itym. carne). 

carpin, pl. carpini, s. carpen. 

(Etym, Lt, carpinus), 

carti, s, coală; carto; scrisoare, 

carto do joc. Cont cartăa, citesc 
scrisoarea. (Etym. 1, | 

= di vin, fig. so zice numai 

pentru bucla cu vin. 

casă, pl. casi și cosur, s. casă. 
(Etym. 10. 

caşă s. făină cu apă amestecată 
şi apoi încălzită la foc, dă un fel 

de ciulama, care se numeste. 
Arom. se zice: culăiș., (Etysm. caş= 

brinză). | 

cat, v 1. caut, privesc, mă uit, 
mi cat cu glindala, mă uit. în 

oglindă; mi ved cu glindala, mă 
oglindesc. (Etym. %). 

caţ, v. I. prind, arom. acâţ; 

apuc, aprind (cu cremenele si cu 
amnarul casca); a prinde coloare. 
(Etym. 1). | 

cavâi! intorj. cavai, (Etym.1t) 
căbrân, s. o măsură întrebuin= 

tată pentru cereale; Arom. gă- 
blin, tăgăr. 

căcât, — ti, s. căcat,. tsm, 1.) 

cădulă s. fes, căciulă; arom. tot: 
căciulă si căcieă, (Etym. 1 

căderăa, (muşeliilor], căderea 
muschilor, (o boală lă om): ani 
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căzură muşchii. Se vindecă prin 
culcarea omului, caro apoi o tras 
pină îi plesneste carnea si asa se 

face bine. Ardicarăa muschilor. 

so faco do către o babă. (Etym. 1). 
călâr, (an), adv. călare. (Etym. cab. 

călămâr, si călămară, s. căli- 
mări. (Etna. ttu-gr)e 

călconiii, pl. călconiă, călciiti; 
coltuc. (Ey, lt. 

căldari, pl. căldor, s. căldare. 
(tg. 1.) 

căldaruşcă, pl. căldăruşehii, 
căldărase. (Etym. din căldaro), 

căl6ş, adj. oaches, cu sprince- 

nelo si ochii negri; (la berbeci, oi). 
(Etym. of. guleşi. 

căline, pl. călini, s. rodii. 

călincă, s. rodio. tEtym. căliac). 

căldari, |. căldură mare Arom. 
căldare (Avela); Macedonia: că- 
roare. (El m. It) 

călugăr şi cilugur, s 
ctg. gri). 

5. călugăr. 

cămeși, pl. cămâsi, cămașă; și 
cea în care 'stă îmbrăcat pruncul, 
cind so naşte. (E3m. 1). 

cămișocică, s. ciimăsuții. tEtym, 
dim. din cămeși). . 

cămşia, 1]. biciii. (Em. t. kamcik) 

căndili, pl. căndifă, candelă. 
țEtym,. 1t) 

căndilâr, s., arom. căndilăr, 
care aprinde candele la biserică. 
(Etym. căndili), 

căndilu, s. condeiul (ea cun- 
dili) Etym. sr). 

căntâr, pl. căntară, s. cantar. 
(Etym te 

căpină, s., gr. vatos, un fel de 
„trestie care constitue zidul viilor. 
(Etym. It).
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ca- căpisteri, pl. căpistdr, s 
pistore. 

căpitănese, adj. voinicese; cal | 
căpităncse. 4Etym. căpitan). 

căpitân'ii, s. perină. (Em. 1 
căprâr, s. căprar. (Etym: capră). 
cărgliii, s. o părere, care pro- 

duce sunetul acesta.. 

cărlig, pl. cărlizi, s. cărlig, (căr- 
lig do împletit şi ori-ce alt-fel de 

cărlig. (Etym.1t) 

cărmilă, s. loc unde se sară oile, 

Arom. sărinii, (tm si). 
cărm6s, -v. IV., sar, daii sare 

s-li cărmim oili, să dăm la oi sare. 
(Etym. si.) , „. 

cărpăloghi, s. lupată cu dinţi 
de lemn. 

cărp6s, IV, cirpesc; cărpii, (căr- 
pii), cărpit, cărpire. (Etym. cirpă). 

căsăbă, s. oras. (Etsm ta. 

căstâniii, s. castan. (Etym, It). 

căston'ă s. custană,. (Etym. 1.) 

căteăred, v. I. Arom.- căcăred; 

cotcodocesc; cătcărăază, cotcodo- 
ceşte (găina). (Etym. onom, 

cătelin, adv. încetinel, încet, 
domol. :Etym. 1, căto | lin.) | 

căterGii, adv. repede, iute, de 
grabă. (Etym. căto-k-rei). 

cătilin (vezi = cătelin). 
cătrân s. cătrane, păcură. (Etym.t.) 

căuin, s. catun, sat mic. (Etym.1t 
căluntân, s. sătean cătunean. 

(Etym, cătun), 

căţiă s. cățio arom; o lopată cu 

caro se scoate focul din cămin. 
tEtym. 16) 

CĂțGI s cătel. cEtym. 1.) 

cătân, pl. cățon! farfurie (etym.1t) 

clipală, pl. clipgk, pleoapă. (E- 
tym. clipă), - 

cloput, s clopot. (Etym. el) 

clundir, s. clondir; (serveste la 

băutul rachiului). «tym sr.) 
clupuţâi s. clopotel (Etym. cloput.) 

cas, s. chiag. tEtym. 1.) 
cl'em, v. I.chiem. Cum ţi clemă. 

Cum te chiamă? sEtym 1) , 

cleili, s. pl. al puisim ce/eili, 
i-am pus cheile! (adică am în- 
chis-0). tm 1 | 

cleşti, s. cleste de cal. (Etym. sl.) 

cl'eti pl. clieti, s. celar. (Etym. clizi) 
„cin, s. un ţăpuş care serveste 

la spartul lemnelor. Arom. sfină. 

chineti, pl. clinăată si cPincţi, 

cuiul do potcoavă. Arom. guvozd. 

chinică, pl. cliniţi, s. un fel 

do arbore, a cărui frunză o mă- 

mîncă caprele. 

chinuri, s. pl., se numeste în- 
flătura, care se face la picioare 

din cauza frigului si care in Arom. 

se numoşte: Jungă. 

clondă pl. clondi, lovitura ce 
so faco cui-va cu degetul mare 

la frunte; fr. chiquenaude. 

“co, adv. acuma, (Etym. 1) 

cmoţi, adv. acuma. (Etyn 1). 

cîpestru, pl. cipestri s.-căpăs- 

iru. (Etym. 1.) 

cdadă, pl. căadi, coadă. (Etym 1) 

căaje, s. coaje, piele. (Etym.sl.) 

cdardă, s. se numeşte acope- 

rişul, care serveste să păziască 

oile în timpul iernci do zăpadă, 
si de ploao (Eya. 1.) 

cdarnă, s. fructul cornului. 

coc, coţi, coați, pl. căațim, v. 

coc; perf. ecopş, part. copt (copt) 
căățiri (coacere) (Em. 1.) 

Codru-negru, nume de locali- 
tate între Lescova si Ogin. (Etym. 1.)
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col, s. iad. . 

cola, adv, acolo, acolea. (Etym 1.) 

colbă, pl. colbi, s. brătar. 

cole, pl, colcari, s. jambă, pul- 
pă, (partea cărnoasă a pulpii). 

e6lidă, s. colindă. (Etym. si.—1t.) 

corb, pl. corbi. s. corb. (tiym. 1) 

corin, pl. corin! s. rădăcină; 
corn. (Etym. lt.) 

corn, pl. cdarni, cornul ani- 
malului. (Etym. 1.) 

corn, pl. corni pomul corn. 
(Etym. 1t) 

cos, porf. cusii, cusut, cdisiri, 
V. COS, (Etym. lt) 

coș, pl. coşuri si coşi, s. cos; 
stupul albinelor. cEtym. e.) 

cot, s. cot (do la mînă şi mă- 

sura cot). (Etym. 1) 

coVă, s. arom. covă, cu care so 

scoato apa din puț. (Etym. cete. gavă, 
covată, etc.) 

comp, pl. compur, s. cimp, 
cimpio. (Etym. it.) 

cont, v. I. cint; citesc. 

contu, s. cîntec; contu la an- 
piratu, cintecul împăratului. 

corpă, s. batistă de buzunar. 
(Etym. sl.) 

COSĂ, s. coasă. (Etym. sl) 

cot, pl..cot, cit, câți. (tym.1t) 

cota, adv. atit.; cota di mori 
atit do mare; vizit-am un tiom 

şa di mari, an cot nu la ține 

uşa. Văzut-am pe un om asa do 
mare, în cit nu-l încăpea usa. 

tEtym. 1t.) 

co-ţi, do co? Co-ţi si ziţi şi 

dintru-ţi. De ce se zico si pen- 
tru-co. (Etym. 1.) 

crastă, s. riio. (Etym sl) 

crăstăveti. s. castravete, (Etym, sl.) 

creftă, adj. fragedă: (£tym. pr.2 

crenmă, s. stincă maro; pră- 

păstie. (Etym. si) 

crep, cripii, cripari, cripăt. 
criponda, v. ], crep, 'pleznesc, 
imper. crepă! jală lasă-ti iă! 
(Etym. lt.) 

cresc, inf. creştiri, v. cresc. 
(Etym, It.) 

crestă, s. creastă, (la cocos); 
crestă di piştol. Utym n) 

criel, s. creer, minte. (Etym. .) 

crielăât, adj. cu minte, rEtyma. criel) 

criminareă, s.puscă cu cremene. 
(Etym. sl.) , | 

crimnis€s, v. IV, mă prăvălesc, 
(Etym. gr.—sl.) 

Cristos, s. Crist. 

eriv, adv. strimb (Etym si.) 

croblă şi criblă, s. putină în 
care se păstrează făina, porumb, 

struguri, moiii. (Weigand: Etym 1.) 

crong, pl. crongur, scindura de 

teitei, arom. crăpitor și cirpitor. 

(Etym. ?) 

cru6s, v. IV, crocse; crucsi 

(croesti) cruesti (crocsto), Unu 

crueşti, lantu cîrpeşti. (Etym si.) 

cruți, 3. cruce; constelația care 

samiănă a cruce; partea corpului 

formată de solduri si sira spinărci, 

Arom. numită cătină. (Etym. 1.) 

cuă, s. pătur; coaje de pino. 
CUC, 8. CUC. (Etym. 1). 
cucât, s., pl. cucoți, cocos. "EL. gr. 
cucutâş, s. cocosel; fig. in joc. 

băblioc, arată: băot. (vezi: bă- 
bloc). (Etvm. cucât.) 

cucureti, pl. cucurcti, s. co- 
Coscl (Etym. dim. din cucst). 

cudiță, s. codița do la om (adică



partea cu care se termină sira 
spinărci); codiţă, coadă mică. (Etym. 

1. dim din codă). ” 

cufăare, s. cofoare. Etym. It) 

cufărniță, s. cofoare. (Etym.cufiari). 

cuiumgiie, s. argintar. (Etym. tk-) 
cuj6e, pl. cujăaţi, cojoc. (Em. sl.) 

culăc,pl. culăţi,s. colac. (Etym. st.) 

cule (mi), v. I. culc. (Esm.ltt) 

cul'p, s. cuib (păsăresc). (i?) 
cum, adv. cum. (Etym.1t) 

cumât, pl. cum si cumati, s. 

bucată de piîne. (Etym. gr.) 

cuminie (mi) v. 1, mă cominic, 
mă împărtăşesc. (Etym. 1.) 

cuminicătură, s. f. cominică- 
tură. (Etsm. 1) 

cummnât, &; cumnat. (Etym 1t) 

cumpăr, v. IL. cumpăr. pers. II 
cumpără, II cumpără, pl. cum- 
părgm. (Etym. It) 

cumpărătâr, s. cumpiător, (Ei m. 
cumpăr). 

cundilii, s. condei. (Eym. gr.) 

cundir, s. asa se numeşte stru- 

gurelo compus din două ciorchine 
lipite. (Etym. tk.— gr.) 

cun6sc, cunoşti, cundaşti, inf, 

cundăştiri, cunosc. (Etym. It) 

cupâciii, s. copac. (Etym. Ab) 

cupilâş, s. flăcăii, tinăr. (Eiym.copil) 
cupir€s, s. (mi), v. 1Y mă înve- 

lese, mă acoper. (Etym. It) 

cupirimint, s. acoperis, cuver- 

tura, acoperemint. Etym It). 

cupitoutiă, pl. cupiton'ă, perină. 
(Etym. cap. cfr. căpătiii). 

cur, v. IL. curăţ; curg. Apa cură, 
apa curge; cupilaşu curg gronu; 

flăcăul curăţi griul. (Etym. 1.) 

cur, S. cur, (Etym. 14) 

curaiiă, pl. curgi, s. curea.(Etym. 1) 
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curât, adj. curat, curățit, curs. 

tEtym, cur), 

curbân, s. sacrificiu, ce se face 
la sărbători mari si religioase de 
creştini sait de otomani. (Etym 4.) 

cureubi, (vezi urm.). (Etym. 1t) 

curcumbtă, s.curcubciă, (Etym. 1) 

curm, perf. curmăi, inf. cur- 
mari, urm. (Etym, It.) 

curu, adv. curind. (Etym. 1) 

curţl, dim. de la cur. arom. 

cîrtelă. (Etym cur). 

curtin, v. I. încoronez; inf cu- 
runari, (Etym. 1) 

curunâtiţi, s. pl. drepturile po- 

pcă pentru încoronarea căsători- 
tilor. Popa dună curunătiţi. (Etym. 

curună), 

curună, pl. curuni, si curăni, 
s. coroană, (Etym. lt.) 

cus, adj. scurt; Ia criel, scurt 
la crcer, la minte. (Etym.s) 

cusămiut, s. cosut, coasere, 

(Etym, cos). 

cuseriliă, s. cuserenic, (rudele 
mirelui numesc rudenia toată a 

miresei en un nume-fi vicovers). 
(Etym, cuseru) 

cuscrimi, Ss. cuscrime. (Etym. cuseru) 

cuseru, pl. cuseri, s. cuseru. 
(Etym. 1) 

cuser6s, v. LV a doveni cuscri, 

_a so înrodi. Arm: ncuscrâd (£iym) 

cuscru) 

cus6s, v. IV cosesc, (Etym. cosă). 

cusiţă, s. cosiţă, coadă. (Etym. si.) 

cutâr, pl. cutară, s. cosar. 

cutic, s. cotio. (Etym. tk,) 

cutliţă, o parte do la moară: Din 
cos, cadi ohiiptu an cutliță şi 
din cutliţă an ripă (rQpă). Din
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cos cade viptul în si din = pe 
pietrele de măcinat. (Etym. sia 

clitru, adv. undo? în cotro ? 
ubi). 

cuirii, (v. mai sus). 
cutru, săracul; 

(Etym: It. contra 

cutru, se prăpădi săracul; nu-i 

Cafiit, pl. ciafiţi, s. nume de 
batjocură dat ovreului: jidan. 
(Etym. ti.) 

ciair, s. livede. (Etym. ti.) 

calmă, s. cealma, cu caro îsi 
înfăsoară capul turcii și mai ales 
acei religioși. (Etym. tx.) 

Canuşă, s. cenuse. (Etym. 1) 

claşă, s. cească; pahar. (Etym. si.) 

clată, pl. ciati și cigtur, ceată, 
bandă; — di lupi, ccată de lupi. 
(Eiym. sl.) 

Cdacărliă, s. 
tym. tk,) 

“albină, s. ceafa. Arom. cîrâ- 
fetă sai curcubetă. 

dămugă, s, măciucă. (Etym. 1t.) 

căpărâg, pl. ciăpărozi, s. lun- 
gimea cuprinsă între degetele: 
policar şi arătător, schioapi. Arom. 
filtac. (Etym, Arom, ciapă-(pas), . 

ceştină, s. sită; caro arc giu- 
rilo mai largi. (Etym. s1.?) 

cică, s. unchii. (Etym. si) 
diVa, s. spin, creste înalt si este 

de culoare roşie, 

cinc'upercă, s. ciupercă. (Etym. 
ciupercă). i ” - 

cireivâliă, s. belciug. (Etym. i.) 

saşii, chioris. (£- 

sărmanul; ie, 
cutruli! ci, sărmanule! si sparsi 

li cutri— cutri? al dracului al 
dracului. (Etym. e.(2) 

cutmâctii, s. lapte muls şi apoi 
fiert si lăsat să se îngrase, 

cuțaclui, s. partea din dărăt a 
samarului, (Etym. gr.) | 

cuvâciii, s.insoctă care are cleste 
la gură; mai înscamnă cărăbuş 

si fierar, 

cipeăcs, v. IV, ating. (£irm. onom.) 
cireiii, s. bubă care apare prin 

părțile ciirnoase alo omului. 

clirişaru, s. luna Iunio. (Etym. 1) 
ciirvinili, pl. s. = s-ti Fa! siri- 

„goii lua mi-te-ar! 
ca vrină ciirvină, ca vre-o stri- 

goaică; 
ciirvinili gudugs țină, strigoii 

fac mîncare (so zico, cînd spre 
scară miroase a untdelemn). 

“dară, pl. cor. s. cioară, gaie. 
(Etyn. sl.) 

c'opeă, s. partea ulciorului pe 
unde se bea apă; cioc de paseri. 

'otcă, în limb. copilăresc, mînă. 
ciotră, pl. ctotri, s. oală do vin. 

(Se face de lemn). (Em. n) 

“Gulă, s. gheată (Etym. i) 

c'oulir, s. papugiii,. cismar. (E- 
tym cioulă), 

“ontă, s. (9) 

duc, s. sliuleț (v. grinisoreă). 
Cucă, s. deal puţin rădicat, 

tumbă; Arom. ciucă. La plural: 
ciucorți. (Etym, It. theuca ?) - 

Cucuds, v. IV, întorc, scopese, 
(calul, berbecele) perf. ciucuii,



  

imp. clucuiri, part. cucuit. (Etym. 
onom. cioo!) 

Cudur, s. pirostrie făcută de 
pămînt, | 

“ul, s. cine n'are do cit o uro- 
che (om, vită). (Etym. sl.) 

culâs, v, IV, ascult-cu atenţie. 
Arom, ctulescua, (Etyn, eiul) 

uliu, s. spini. - 
culiră, s. instrumentul c cu care 

bacii bat laptele, ca să-l facă unt 
si brînză. Arom, sfîrlictă, : 

Cumuligă, s umflătură . prove- 
nită la cap, cînd to loveşte cinc-va 

cu o peatră sai cu un băt Arom, 
şucă. 

chiaiă, s. arom: chehaue, c'elnic, 
om bogat în turme şi de caro de- 

pind o mulţiino do familii. (Etim. ti) 
ch'aptin, s. si DI pieptene. (E- 

tym. It.) 

eliar, s. cîstig. (Etym. gr) 
carsic s. porsio. (Etym.1t.) 
ch'arsică, s. fructul persicului, 

porsică. (Etym, chYarsic), 

ch'ec!i, s. căciulă albă de lină, 
(Etym. tk.) 

"chief, s. chiof. (Etym. i.) 

: 

dap, v. I, adăp. vin 's-ti dap, 
vino ca să to adap. Eye 1) 

dar, v. I, drog. fac, construesc, 
dării (ficui) dărăt, dărari, di- 
ronda. Dar casă, fac casă. Arom, 
adăr. (Etym. It) 

Cup, s. cip, cine este. fără u- 
rechi, sai numai cu urechi mici. 

capră ctupă, Arom. capră ctipă, 
adică capră cu urechile mici. 

cupl€s, v. 1V, sioplese, (Etym. 
onom ) 1 

cuplităarcă, s. paseroa care își 
face cuibul cu ajutorul plisoului. 

(Etym. clupl6s). 

Ctupulenqă, fig. p. membrul 
viril, A 

“ur,: s. ciur, Arom. țir, 

cit, adj. fără coarne; ciut. Arom. 
şut. .. 

Criş, în circă. La luai clu, îl 
luai în cârcă. 

CHi..: 

-ehiept, s. piept. pl creptiri 
(Em. lt) - 

"ciesi, s. pungi. 
„ehifeitts, i v: IV. strănutoz. Ft. 

0nom.) 

elinists, v. IV. pornesc, (Etym gr.) 

cliitar, s. prescure. : 
entiteă tumnărescii, o floare 

frumoasă, do 'culoare roșie, apare 
în toamnă ; chiiteă, buchet de 
flori. i 

chiiruds. v. IV cistig. Qitym. ee) 

dar, s. dar. Io dar un dar. Ei 
fac un dar. arom. Gdară. (Etym, 
gs) 
* daruds, v. IV,: dăruose Arom. 
mescu, fac Soară. (Etym. dar). 

daii, v. I, dom (dăm), porf. ded, 
3



dădeşi dedi, dedim, dedită, dediră, 

part. dat, inf. dari, dai. 

Pri la dari sorli, pe la răsă- 
ritul soarelui, Arom. daă. (Etym. it.) 

davg, v, inf. dâvdiri, adaug. 
Aron, adavgu. (Etym. It.) 

dă, prep. de. Arom. do Em. It) 

dăruâs, (vezi: daru6s). (Etym. dan). 

dăvit, călimar. Arom. cîlimăr. 
(Etym sl.) IE - iN 

des, adj., adv. des, curând. Vi- 
niii des, venii “des, deseori. cfr. 

Arom. ndes, (Etym. It) 

desmint6s, v. descurc, Arom. 

dizmeastic, (Etym. des + mintes) 

deţindăa, adv. dincolo. Arom. 
dedinde, dinaparte. (Etym. 1) 

depin. v., depini, (deponi), inf. 
dipinari, deapăn si dapăn. Arom. 
dăapin, (Etsm. 1.) 

depir, v. I, mă desper; a plinge 
mult si disperat. ” 

cginili si depiră, cîinele se co- 
bezte; om dipirât, om :neno- 
rocit, disperat, dizolat. Arom. dă&- 

apir (mi). (Em 1). 
di, prep. de. Arom. de. (Etim.1b) 

dib, s. fund. Ponă n-dib, pină 
în fund? Poţi să-l afli dibu? Poti 

să-l afli fundul. Poţi să .dai de 
fund? Arom. fanda. (Etym. si) . 

di-con ? -adv. de-cînd. .Arom, 

dicînd. (Etym. 1) 
didinţăa, adv. dincoace. J)idin- 

t&a-dițindea, de “dincoace, din- 

colo. Arom. dincdă. (Etym. 1.) 

dis, deşi, diteşti, diim, diiţi, 
diies, perf. diil, inf. diiri, part. diit, 
adiiii, respir, Arom. adifă. (Etym.) 

di Yundi, adv. de unde. Aroms 

di iu? Di iandi vini? Do unde 
vii? (Etym. de + unde) 
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dijules. v. IV, descojese. Arom. 
AizgoPă. (Etym ăi-ţ julia). + 

dila, prep. de la. Arom. dila. 

(Etym. de +a). 

dinmăaţă, pl. dimndţuri. s s, di- 

miveaţă. Arom. iden. Artţiculat: 

dimneața-ta. (Ein 1) 

din, prep. din, Arom. din. 
Din jur di casă, în jur de casă. 

(Etim 1b) 

dinităară, ady. dintrodată, Arom. 
dinădară, (Etym. deh ună + dară). - 

dincdaţi, adv. „dincoace. Arom. 

dincăă, (Em. 1) 

dinti, pl. dinţi, dinte. (Etym. 1) 

dintru-ţi, prep. pentru-ce. A-. 
rom. tră-te, di-țe; dintra ţi vini, 

din care cauză veni. (Etym. lt) 

dințăă, ady. dincoace. Arom. 
dincoa. (Etym, 1) 

diparti, adv. departe, (Etym. 1) 

dipota, adv. tirziu; -vinii cri- 
clu, mă dipoea, îi veni mintea, 

dar mai apoi, tirziti. (Etym. 1t) 

direp(!) sati dirct, adj. si adv. 
drept, dirâp spusu lu feta, ziţeă, 

după spusa fetei zicea (Etym. It) 

dirdîrâs, v. IV, flecăresc, vor- 
-besc în vint. Arom. dirdireseu. 

(Etym. onom.) 

discâre, v. ], descare. (Etym. It. 

des + carricare). 

discont, v. ], descînt inf. dis- 

cîntari (Etym 1.) 

disfâc (mi), mă cobor, disfeşi 
di pri cal, mă coborii de pe cal 
(descălecai) (Etym. 1) 

disgules, v. 1V inf. disguliri 
descoper. (Etym. des + golire). 

dis6ză, s. pl. disagi. Arom. ti- 
sagă. (Etim. 1)



disparâsc, v. poati s-li dispa- 

rasă, poate să le sfizie. 

dispirt, v. 1V, dispărti, dis- 
partă, dispărtom, dispărtgţi, dis- 

partă. Perf. dispărțoi, inf. des- 

părtori, part. dispărtot,== despart. 
„ (Etym. 1t.) 

"- dispie, v. I, despic. Arom. di- 
SI”. (Etym. It.) 

displitts, v..1V. desplătose. £- 

tym des+-pleată) 

„dispOLii, v. I, despoiii. (Etym. 1) 
disprimin€s, v. IV, dezbrac. 

(Etym. des -- priminire). Ei 

dispul'ât, part. de la dispătă, 
despoiat.  Arom. dispulăt, (Etym. 
dispoliă). 

disupră, prep. deasupra. (Etym.1t) 
disupru, prep. veji mai sus. : 
dișelid, v. deschid. Perf. diş- 

chiş, inf. dişcliideri, part. dişc/is, 
ger. dişclizonda. (Etym. It.) 

diş6rt, v. I, desert, per. di- 
sărtăi. (Etya. L. 

diştât (mi), ti diştetă, si diştetă, 
na distitom; perf. distităi, inf. 

diştitari, part. diştităt, destept, 

mă destept. Em.) . 
diştitât, adj. destept; om = = 

om deştept, inteligent. (Etym. deştept) 

diindăa, adv. dincolo. (Em. 1) 
diii, s. duh, adiere, respiraţie. 

Arom. adilare, adiliatic. 
“ALE miruseşti diă, îl miroase 

gura (respirarea) ; earna se cu- 
noaşti diu, earna se cunoaste, 

ahorul. (Etym. 1) aaa 
diundi, adv. -de unde. (Etym. it) 

dizg6liu,v.1V, descojesc, Arom. 
dizgoliu. 

dizgrop, v. L, int. dizgrapari 
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dezgrop, dezmormintez. Ein des +- 
groapă). ! 

dizlâs, v. |, .dezleg, pezf. diz- 
ligăi. deslegai (Etym. it) 

div, v. sălbatec. (Etym, 1)” 
dodă, s. pl. dodi, soră mare. 

domn, s. Dumnezeă; domn. 
Răpusg! Domnulartă-lă ! Re- 

pauză! Dumnezeii să-l iorte! £- 
tim. it) Arom. Dumhartă! 

- dor, s. dor, (Etym. 1) 

dor, v. te doresc; doare; mi 

doari buricu, mă doare. inima. 
(Etym. it.) 

dorm, v. IV, dorm. (Em. 1): 

dopur (mi), v. I, mă razăm. 
Arom. mi ndoapăr; 

“drac. pl. dra, s. drac. Fig. se 

arată dracul prin următoarele ex pe- 
siuni: țela cu un pictor; acel cu 

un picior; ela să-l p.... bâbili 

picioru, acela care să-i p... babele 
piciorul. (Etym 1) 

drămbn'ii, s. dermoniti; ciur cu 

găurele mari. (Eiym. gr.) 

„drăpes (mi), v. IV, mă scarpin, 
mă zgirit. (Etym. derapân). 

drim, s. lună plină; pri = pe 
lună plină. 

drob, pl. drobuii, ficat; albu 
drob, ficat alb, plimini, negru 
drob, ficat. (Etym.s) - | 

drub6s, v. IV, dumic. (Etym.-zro- 
besc). i 

drum, s. drum. (Etyim, gr.-s1.). 

drumâe, s. cărare, potecă. tn 
- drum), 

- drumiător, s. călător, (Elgm. drum). 

duc, v. inf. dutiri, duc; pert. 

duş, ger. duconda. (Em. 1: 
dueh'6s, x. IV, 

ay 
înţăleg, ' îmi
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vine în minte. Arom. aduchiescu 
(Etym, it?) 

dud, pl. duzi, s. dud. (Etym. si) 

dulți, adj. şi adv. dulce. (Etym. 1) 
Duminică, s. Duminică. (Etym. 1.) 

dumnizese, (lucru) adj. lucru 
dumnezeesc.. (Etym. Dumnezeă). 

dun, v. I, adun, coleg. (Etym..1t:) 

dadă, s. zadă, care serveste la 
ars, (Etym, 1) | 

Qămbie, s. boala numită la A- 
rom. fați ntr-oclii. (Etym. i) 

da! interj. can! &a vino! ean vino. 
apă, pl. 6api, s, capă. (Eiym. 1) 
darbă, pl. ierburi si jorburi, 

carbă, buruiană. (Etym. 1) . 

fac, v. fac, nasc; peri. feş (fă- 
cui), Arom. feciă, inf. fâtiri, fa- 
cere..Fac poini, fac piine; fai 
fiX0r, naste fecior,. biet; cum ţi 
si fați ? Cum ţi se face? cum 
îti paro? (Etym. 1) 

fag, pl. fagi, s..fag. (Em. W.. 
falcă, pl. f0lţă, s. falcă. (Etym. 1. 

faşă, pl. foşur, fase de leagin,. 
fășie. „Et. 1) 

fat, s., adj. făcut si fapt. (Eye. 1). 
fată, s.. fața. (Em 1) , 
fals, (mi), .v. IV, mă “laud. Io 

la făls iel!? II laud pe dinsul. 

dunari, s. adunare. Dunarea 
vinurilor, (adunarea viilor). (- . 
tym, It) | | 

dupor6s (mi), v. mă rezăm. (v. 
dopur). 

duşmân, s. dusman, inimic, (E- 
tym tk.) ă 

dărgălin, s. zarzăr. atm, w) 

Qărqălină, s. fructul zarzărului, 

(Etym, dărdălin), 

difră, pl. difri, Arom, cioareci. 

Garnă, s. earnă. (Etym. ît) 

tască, 5. cască, (Etym."lt.) 

Gasli, s. iesle. (Etym. si) 

Fălinda vini, vino Lăudindu-se. 
(Etym. fală), 

fămelă, s. copii (si Arom. cu- 
vintul fumeali, pe lingă sensul 

de familie cuprinde si sensul do 
copii: țo fumeal'e ai=Ciţi copii 
ai ?) pi ti fămeliă, po familia ta, 
pe copiii tăi! (jurăm). (Etym. 1). 

fărc!6s, v., inf. fărctori, sforăiii, 
Arom. hărbulscu, .1Eiym onom);.. 

fărină, s. făină. Em.) | 
fărtăt, s. pl. fărtăți, tărtat, frato 

pe cruce saii pe ovanghelie, sai 

de singe; mai inseamnă soț, to-
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varăş ' bun, amic, La . “Megleniţi 
sint trei feluri de frăţie (fărtăţi- 
lă), de cruce, de evanghelie si 
de sînge. (Etym. rate). 

fărtăţillă, s. frăţie. qetym. zarea) 
fet, v. 1, făt. Etmm.ut) 

“fes, pl. fesuri si fesi, s. fes, 
căciulă (Etym. tx;) 

femin, adj., femenin, Arom, făa- 
min si 0&amin. (Etym. 1.) 

fetă, s. fată. uim. 1). 

f€tișcă, s. dim. fetiță (vedi fiti- 
-SOrcă). (Etym. dim, din tetă), 

ficiur], s. feciorel. ţetit dim dia fector) 

ficuremi, s. feciorime. (tm. 1) 
firs, (mi) v. IV, păzesc, mă fe- 

resc. Arom. mi firescu. (Etym. 1) 

fitişorcă, s. fetiţă, (Ei. dim. ain fe) 

Finton!, s. nume. de localitate 
în Meglenia. (Etrm 1) | 

firti, (ani) asa numeste nevasta 
cuiva pe fratele bărbatului ei. 

Nămîndiață, s.: foame şi foa- 
mete. (Etym. Hămiinag). | 

fănnind, adj. damind: sam fă- 
mund, sînt flămând (Etym. 1] 

flămund6s, adj. înflăminzit. (e 
Mătaind), 

fling'ân, s. ceaşcă do cafea, (Et ti) 
fldari, pl. flori, floare. (Eiym. 1.) 
foali, s. pîntece; foale. (Etym 1) 
foc, pl. focuri, s. foo,(Etym. 1.) 

fortumă, s. funie bună. Arom. 
fortumă (Etsm. gr) | 

frasim, s., pl. frasimi, frasin, 
Dacă pui apă cu frasin, ca să o 
bea găinile, cari periclitează să 
moară, se: vor! vindeca. - (Etym. n.) 

frati, pl. frati, s. frate. (Ey. în) 
frăc'6s,v. frădori, sforăiii.A rom. 

hărbulescu. (Etym. onom.)*  - 

frăn; pl. tronuri, s, friă, (Em, 1): 

frec, v. frec, trag (pe cine-va), 
cînd este răcit. (Etym. 1) | 

frică, s. frică. (Etym. alb-gr.) - 
frig, friză, frizi, frizim; pert. 

„Triş, inf. triziri, part. feis, frig; 
na-stu ţe mi frisi, nu știu co mă 
fripse. (Eirym 1) 

îrig, s. frig. (um. 1) 

-friguriă, s., se: numeşte asa o 
insectă mare, care la Aromini se 
numeste: h'avră. Cine esto apu- 
cat de friguri, ca să'1 lase, prinde 
o ast-fel de insectă, îi scuipă în 
gură şi frigurile îl vor părăsi prin 
modul acesta. (Etyn. 1.) 

friguri,s.pl.friguri, Arom.hiavră 
trimint, v. |. frămint, tEtim, n) 
frong, v. fring, frondi, fringi, 

frondi, frînge. Pert fronş, trînseşi, 
ironsi, fiînsem, part. front-am, 
am frint, inf. îrând'ri, îtinggoro. 
(Etym. 1) 

frunqă, pl. trundă Ss, frunză, 
(Etym LL) 

frunti, pl. frunți,s s. fruntoue (Eta. It.) 
ftari, adj. atare. Arom. la Go- 

peşi: aftari. (tm 1) . 

.înd'6s, v. respir. prin nas, gă- 
făosc, şârpili fuciaşti, sarpele si 
fie. (Etym. onom), 

fudul, adj. fudul „lăudăros, a It) 
fug, v. IV, fug: (En. 

„fugă, s. fugă; lo fuga, a fugit, 
a luat-o la fugă. (Etym. 1) 

ful'6r, s. fuior. Arom. fur. 
(Etym, 1.) : | 

fum, pl. famur, s. fam. detrm; 1) | 
fund, s. fund; an fund di pi 

col, în fundul iădului; se mai nu- 
meşte locul vitelor, e care este î în 
faţa casei si unde se țin pe lingă 
vite iarbă, fini, paie. (Etyai E



funiir, s. om care face funii. 
(Etym, It). „. 

funtă, pl. fani, s, funie. :Etym. 1) 

"fur, s Ss pl. furi, fur, hoţ. (Etsm. 1.) 

fur, v. IL. fur. (Etym. un) 

furcă, s pl. fură, furcă. sm. 1) 

furil, s. pl. furii (o constela- 
tie cu această numire). 

furilă, s. furt, hoţie. tEtym. fur;) 

furlină, s. aur. Arom. flurie, 
(Etym.grup). ” 

furlge, s. furt, hotie. Tista iiom 

ari fat mult furlge. Acost oma 
făcut mult furt. (Etym. fur-khec.) 

e 
, 

gad, gl gaji, s. paiti;-Arom șile, 
an! 'antr. gad an ocla,:iîmi: in- 
tră ceva (un paiă, ceva) în ochit. 

gaidă, s. instrumentul muzical 

numit : cimpoiă. (Etym. si) | 
galbin, adj. galben. (Etym. n.) 
gard,s. pl. garduri, gard. (Etym.s!.) 

garş, adj. pestriți, capră garşă 
capră pestriță. | 

gaură, s. gaură, pl. gouri, găuri. 
Arom. guvă si gavră. iEtym, 1) 

az, S..gaz. (tim. e). . 
gazâp, s. furtună. Em.) -. 

- gădâs, v. IV, mi gădii, îmi in- 
tră gad în ochii. 

gădin'ă, pl. gădani, s. gutui 
(Etym. 1) 

găduin'ă, s. gutuiă. «Etym.1t cydonia) 
găletă, s. găleată. tEtym. mu) . 

gălină, pl. găini, s. găină. Etym.1t.) 
gărc, (vezi g&răc). (Etrm. ii 
gărdină, s. pl. gărdini, grădină. 

(Etym.sl.) 

gărgulică, pl. gărgulţi, s.- un 
ulcior cu gura strimtă. (Eism onom.?) 
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furnigir, s. furnicar, loc unde 
“sunt furnici, (Etym. 1.) 

. furnigă, pl. furnizi, furnici, fur- 
NiCĂ. (Et. 1.) 

furtună, s. vijelie mare, fur- 
tună, mizerie; ţi furtună ari dupu 
mini! Ce furtună, ce mizerie ur- 

mează după mine! (Etym. 1) 

fus, di rudâni, fus de moară; 

fusu bâbală, fusul babei, (un fel 
de plantă). tEtrmit) 

fustân, s. rochie, fustă. (tv. tk gr) 

gărtlân, s. gitlej. (Etem. si.) 

găvană, pl. găvâni, fărfurie de 
lemn. Arom. cărniciă. “ 

.gîngits, v. IV, gingăvesc. (Et. ping) 
gîrh, s. sira. spinării. (Etym. sl) 

gîrb6s, v. IV,.tund oile de supt 

git, pintece şi coadă. Arom. sui- 

Ned. cetsm. ein) | _. 

gîrnişgrcă, 's. stiulet, trunchiul 

porumbului. „ii 

glas, s. glas, voci. 
gleznă, s. glezne. (Etim si.) 
gliciehii, s. un fel de floare. 

glicică, s. floare albă ; albă 

ca. 
glog, pl. gloji, spin cu ttpu- 

sele mari cit un deget. 

gl'eg, s. chiag; chiagul preparat 
de pămînt, caro serveste la lus- 

truirea vaselor ca să nu curgă. 
(Etym. lt) [ 

gem, pl. ghemuri si ale emi, s. 
ghiem. (Etsm. It.) 

glindă, s. ghindă. (Etym.1t) 
gliindură, s. boala, care constă
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în niste umflături pe la git si cari: 
trec usor. (Etym.1t.) 

glubinic, s. pîine necoaptă bine 
si care Arom. se numeşte: gfioiii, 

&n6ă, s. gunoiă. (Etrm.s1) 

gol, adj. gol; gol-gulişân, gol 
de tot, în pielea goală; gol, ca 

di mumă fat, gol, ca de mamă 
născut: adică cum la născut ma- 
mă-sa. (Etsm. sl.) 

gâruiţă, pl. gârniti, nor (ăl- 
batic); Arom. 'gorțu; fructul pă= 
rului sălbatec. (Etxm.?) 

gorb, (si= gărb), sira spinării, 
dosul. (Etsm. 1.) 

gorbuv, (v. grăbov). 
grăb, (Birislaă), (v. gorb)uttrm sl.) 

grai, pl. graiă si graiuri, s. 
cuvint, vorbă, graiti. Fiarele de la 
războii se numesc: graiuri. (Et. si) 

grăb6v, adv. girbov. (Etrm si) 
grăe pl. groți, s. grec, feme- 

ninul face: gărehtină, grecoaică. 
"Etym; 3) | ” 

grăqăds, = şi = eşti, v. IV, 
zgriaţii, 

gripelonă gropitță dedupă ceafii, 
Arom. gurviiță. (Etym. si.) 

greblă, pl. grebli, s. greblă. 
(Etym. sl.) 

g&reii, adj. pl grel, grei; roă 
şi grei, cum şi mei şi toi fac, 

roli şi grek, mel şi tor. Ma « seu 

fați Seuri.: Bis 1) aa 

grindini, s. grindine, tom i 

glavair, s. giuvaer, diamante i.) 

g'ep,pl. iepuri, s. buzunare. t;) 

gri, s, .ulcior, fără mănugse, 

grob, pl. groburi, s. groapă, 
mormiîni, (Etxm. sl.) 

gropă, s. groapă si mormint. 
tEtym. sl.) 

gros, pl. groși, ad). Bros.Etym. 1.) 

gron, pl.eroni şi g grăni (Osani), 
s. griii. (Etrm.1t) 

gruiin6s, (mi), v. IV, mă sleosc 
de puteri. din causa bătrinoţilor. 

'gruinit, adj. sleit, foarte sleit 
de bătriînete. 

gudâs, IV, lovesc, nimiresc o 
pu-gudi. O nimeri! (Eizm. alb-st) 

gură ; gură di tufec, gură de 
puscă ; antro an gura lipalui, 

intră în gura lupului, cînd e vorba 
do un pericol mare ; gura zânîlă;, 
gura zinei (toponimie); gura lu 
Zlati, nume de localitate. (Etpm. 1 

gulastră, s. corastră, Arom. cu- 
lastră (Epir), curastră (Aace- 
donia). (Etym. 1) 

“gulişân, adj. gol de tot, (Etym. gol. 

gulugiaza, s. luceafărul (Etya. si.) 

gurguliş, s. pietrele cari ser- 
vesc la jocul: în cinci pietre, jocu 
gurgulaşi. (Etsm dim “3e la gărgulică).. 

guridă, s. aguridă. (Etym. er.) 
gust6q v. 1, ospătez. Vin s-ti 

gusted. Vin să te ospătez. (Etym. in. 

guşă, s. git si guşe. (Etym a): 
guştiriţă, s sopirlă. (Etym. sI): 
guştur, s.sopirlă verde. (Em. si.) 

guzOY, adj. rosu intens. - 

siezva, (tk.) vasul în caro so 
fierbe cafeaua. (Etym. t.)



„glaspi, .pl. ghiesp), viespe 
(Etm. It), i 

&hiiață, pl. ghiică, s. vietate,. 
ființă. (Etsm. 1) 

gh'6s, v. trăesc, viotuese, Perf. 
Shiiit, spart Shiiit-am (am vietuit), 
ghiiiri, trăire. (Etym. 1.) 

gliesă, cupră = „ capră de cu-. 
loare neagră si la burtă numai 
de culoare rosie. 

Iltari, adj., 
(Etym. 16) 

Tanic'âr,.s. ienicor ; om răi, om 
nebun, (Etim, tk.). 

. Xavur, S. platan. 
"_ibrie, s. ibric. (Etim. te), 

Cică, s.. zmochină. Arom. hiică. 
(Etym. It). | | 

Xe; interj.. ci! je 
sărmanule! 

Xed, pl. iedi, s. iod. (Big. w). 
„Xeftin, adv.; adj. ieftin. (Etym. er 

Xel, pron.el. Observ, că 1 din cu- 
vintul jel, caşi din. cuvintele criel, 
si altelo nu este curat 1, si mai 
mult muiat, fără a fi po deplin ca 
în furilă, de pildă. Din lipsa unui 
semn noi l-am transcris cu 1, 
(Etym. It), 

Yelă, pl. ieli, s. brad. 
Yer, s. fier. (Etym.1t) 

cutruli! Ei, 
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H 

adv., atare, ast-fol. 

CH! 

gh'inshiir, s. spin, ce-l mănîncă 
măgarii, 

sh'ipt, pl. gh'ipturi,vipt, cereale, | 
(Etym, 1) 

sh'irdâu, s. colan. (Etsm, i.) 

&hidară, s. viorică (floare). (Et. 1) 
&h'ida, conj. doar. (Etsm. ta, 
&h'upe, pl. ghtuptă si ghiupehii. 

S, tigan. (Etvm. Egipt) 

er), v. fierb. Porf. ierş. Part. 
iert (fiert) inf. iarbiri (tiorhero) 
(Etym. lt) 

Xerţe, pr. ori-ce. Ierțe să iă, 
ori-co să fi0. (Eym.u) 

Yer-care, pr. ori-care. (Etym. — 
ori 4 care). 

Yes, v. IV, Porf. ieşi, inf, jeşori, 
es; ies an bilâg, trag la ţintă. 
(Etym.1t.) 

ililiga, formuleta dejoc, germ. Au- 
szahilică: ililiga, pipiliza, dumu-. 
zare, ducutare, val stram, drogu- 

man, ciilipiia, rusuliia, tam-beg. 
iu, s. fii (Em...) 

“Vă, s., fiică. (Em. 1) 2 

ime, sufix,: bărbătime. 
inât, s. necaz, ură. (Etym. i) 

“incă, pl. “ini, s. crestet; cranii.



inimă, s. inimă. (Etym. 1). 

XO-vîr, adv. in cotro : (Etymit.) 
ir, s. fir, ață. (Etym, It) 

irbiță, s., potărniche. 
iri, s. fire, a fi; “iri viuă, 

mulțumesc. (Etym. 1.) 
irliri, Fepurik si irles, iepurii 

se mirlesc. (Numai do Yopuri). 
(Etym. sl.), 

iscăzuit, adj. part. slab ; scăzut, 
sărac, prăpădit. (Eta. îl scăzut). 

iseră, pl. iscri, scinteie. (Etym. si). 

îti 

AR, pron. îi (Weig. Vlacho-Me- 
glon, p. 29). (Etym.1t) 

Jalu, s., jale; jaliii s să-ţi ă să-ţi 
fie jale! pleznire-ai! Crepa ! jafă 
lasă-ţi îă ! crepi! fio-ţi jale! 
(Elym. sli 

jar, jer. (Etym. sia 

jăr6s, v. inf, Jargri, a so arde 
do jer. (Etym jaz,) 

 Jil6s, v. IV, jelesc; mi jilds, 
n. u jali, mă Jelesc, mi-o jale. 

Jimi, prep. pe; Jimi domn, pre 
Dumnezei, jimi ţesta poini, pe 
această piine, jimi treil. somţi, 
pe cei trei sfinți. cEtym. si.) 

jimitati, adv.j umătate. (Etym, 1.) 
jir, s. ghindă.. team. si). 
juc, 8. joc. (Em. 
joc, v. joc; mi jucăi; mă jucai. 

„Jjucondurlea 
tEtyin. lt) , 

jus» adv. adj. an jos, în jos; 

vine, vine jucind. 
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Yundi, adv. unde (Etym. 1). 

iz-diin€s, v. IV, suspin., ţi şa 
izdinişi. De ce gemuşi asa? mi = 
mă odihnesc, respir în odihnă. 
tEtym, sl. iz-+- diines,) 

izmeni, Ss. izmone. (tym. si) 
izmich!âr, s. servitor, 

(Etym. tc.) | 
izminuşcă, s. izmeno Mici, (Et.s) 
izrint, v. I, zvint; cămoşili si 

izviniară, căimăşilo so svintară, 
le bătu vintul. (Etym. ) 

su slugă. 

înzinucl'ari, s. 
(Etym. It) | 

îngenuchiere. 

la di jăasa biserică, la biserica 
din jos. (Etym. 1t.) .- 
0, s, joi. um. 
judâţ, s. judecatii; tribunal, 

tEtym, It.) 

judie, v. I, judec; ţi mi i judiă: 2 
Co mă întrebi, do ce mă cerţi ? 
tEtym. It) 

june, s..juno, cind . esto- tînăr 
boul şi ciucuit (întors), cînd 'so 
învață prima la arari.:CEtyri. ÎL.) 

juneictu, dim. do la: June. 
jug: v. III, Junzi, junii; port. 

Jun, Junseşi, Junsi, junsirn, jun-. 
siţi, Jjinsiră. Part. Juns, - gen. 
Jungonda, inf... danziri, = ajung. - 
(Etym, 14), -- : : N 

jungl'u, v.I, nene omor, 
tai, (Erym. 1) ă 

juni, adj. tinăr, voinic. -4Etym. 1t) 

4



jur, adv. jur, împrejur ; din jur, 
Jur-împrejur. (Etym Iti 

jar, v.I. jur; mijur pri domn, 
mă jur pe Dumnezeiă ; mi jur pri 

țesta -poini, mă jur po această 
piino ; jur-ti, jură ; jur-ti treil! 

La, pron., dat. la, îl, |. (Etym.1) 
la, prep. la, lingă. (Etsm. it) 

lăerimă, pl. locrurm, s. lacromă ; 

runii coti-va lucrum, vărsai cite- 
va lacremi. +Etym. 1t.) 

lag, v. ], alerg. arom. alâg, 
lagă cătirâd, aleargă iute. (Em. 1) 

lalt, pron. pl. alţi, alalt. (Em. 1) 

lantţiva, altceva. (Etym. 1) 

lant, pron. Jan'ţi, ălait. Etym. it.) 

lapti, s. lapte ; Iapti gros, lapti 
acra, feluri de lapte. 'Etym. 1t:) 

las, v. l, las. (Etym.1t 

lătăari, s. adj. lucrătoare. cfr. 
Arom. lălătăare. (Etsm. 1ni). 

latru, v. ]; latru, perf. lătrăi, 
inf. lătrari, part. lătrăt. CEwym. 1) 

laţ, pl. lațuri, s. lant. Arom. 

alâţ şi laţ. (Etym.1t.) 

Lazar, s. nume do pers; nume 
de floare. 

lăicrim6d ?, v. I, lacrimez. 4Ewm. 

licrimă!, 

“lăgudu, s. un instrument cu care 

so bato bumbacul. Arom. lăgudu. 
(Etym, gr.) Ă 

lăngtari, s. boală ; s-ti bată, 
ajungă to-ar boala ! tEtym. 1) 

ăngur6s sam.—sînt bolnav, bol- 
năvicios. (Etym. 1) 

lănjosu, s. coboris. Arom. ari- 

somiă, jură pe cei trei sînţi. (Et n 

jurât,s. jurămint, jurat. (Etym. 1) 
- jurămint, s. jurămînt ; = daă, jur. 

(Etym. lt) 

jut, v. L. ajut. nm) 

pidină. Mi disleşă =, mă coborii 
în jos. (Etym. la-t an -+ josu) 

lănsusu, s. suiş.; mă puş =, 
mă suii po suis, în sus. 'Etymla + 

an ț susu) 

leg, v. I; leg, ligonda, legind.' 
Perf. leşi, liscsi, lesi, lesim, Jo- 

sită, lesiră, part. les, inf. leziri. 
(Etam lt) 

lepră, s. lepră. (Etym. 1) 

lese, pl. lest, s. alun. (Em si 

lev, adj. sting. Etim. sli 
lee, s. leac. (Etsm. si). 

lcgăn, s. leagăn. 

leică, s. titgva. Arom. cureu- 
Detă. (Etym. si) 

lescă, s. alună. (Etsm. si) 

leii, v. I, iai : prez. Jeă, lei, Ie, 

lom, la, Iei. Imp. lăcâm, lă&ăi, 

lăcă, lăcim, lăcâţă, lă&ăi, perf. 

lai, lasi, lo, lom, laţă, lară ; part. 

lat (luat); inf. Jari (evsm.u) 
licu6s, v. 1V, lecuesc, vindece. 

(Etym. leac.) 

lighi'ă, s. balo; aţă cură lighiili, 

îti cură balele. 

lighaviri, a se tachina cu dra- 
gosto: feili si. ligliăvgă cu 

cupilaşil, Fetele se tachinati cu 

flăcăii,
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limbă, s. limbă ; = cu brincieliă, 
nume de fioare (Etym 1) 

limbeti, pl. limbc, s: nume 
de pasere. Esto mare, de mărimea 
berzei, cu aripi albe şi vorzi pe 
margini. 

limită ! an! vini să-i Ieă lim- 
na, să va las singuri, îmi vino 
să-mi ieaii lumea în cap, si să 
vă las singuri. 

limâniu, s. lemiiti. cEtym, gr. 1, 

limoan'i s. lomio. (Etym. limontu) 
linsuridu s. partea corpului de 

la inimă. Arom. lingaricte. ctym. 
lingură) 

lips, v. IV, lipesc. (Em. și) 
lişicdana, s. strugure negru, 

(Etym. sl.) ” EI 

liturghiă, s. prescure. (Etym.er.). 
liuniţr, s. pruncul lehuzoi, cind 

n-a trecut peste 40 zile. 
liuncă, pl. lină, s. lehuză. 
livGu, s. numo do floare. 
lizt, s. gust. (Em) 

loc, pl. locuri, s. loc. itm. 1.) 

lost, pl. ldasti, s. lemnul cu 

LI 

lu, pron. Dat.=ii, ci, i. Etsm. 1) 
Vepuri, s. iepuro: lcpuril! si 

ivl6s, iepurii se mirlesc. (Etym ii.) 

Vert, v. 1, perf. Firtăi, inf, Pir- 
tari, iert. Arom. Peru. (Etsm 1.) 

Vin, s. in. Arom. Ein. CEtym. 1) 
Vub, s. un colan do lemn, care 

se puno de gitul oilor si caprelor 
şi de care se anină un clopoțel. 
Arom. se numeste : cotur.. 

care se închid uşile. Arom. sirtu, 
lostur. 

loves, v. 1V, vinez. (ttym. sl 
luerum, s. (Weig. 6), lacrimă. 

tEtym. lt) 

lucrătâr, fom.-oa»i, s. lucră- 
tor. (Etym. 1.) 

lud, adj. nebun. 'Etym. a.) 
lumi, s. lumo. (Etym. 1) 

luminari, s. lumănare care se | 
arde la biserică. tts, 1) 

lumutes, v. 1V, vorbesc pe ne- 
ințeles ; ți lumuteşi, ce trăncă- 
nezti, ce flecăresti 

lun = alun. (Etym.1t.) 

Dumă, s. lună. tm. 1t.) 

lună, s. alună(Lugunţa), (Etym zun) 
lung, adj. lung. Du nge lungă, 

dă, adă puţină lungă (âdică: apă.) 
(Etrm. 1) | | 

luu, s, aluni si nume de loca- 
litate la Lugunţa, undo se află 
mulţi aluni. (Etgm. Jun ) 

Ium'eia, s. nume de boii, do 

vitel, născut Luni. 4Etym Luni) 

lupată, pl. lupgă, s. lupată. 
(Etym- si) 

Vubuiţă, s. carpuz, pepene ver- 
de. (Etym. si) - 

Yumintrea, adv. altmintrelea. 
„Joi ştii si Lumintrăa. Eă sti si 
alt-fel, si altmintrelea. Joi să-ţi 
fac şi Wumintrăa. Bă să-ţi fac si 
altmintrelea. (Etym 1) 

Yumintrulta, adv. (vezi Bumin- 
trea, Em.) | 

“Pupâs, v. IV, descoj, scot 
scoarța. (ttsm. si.)



Vurga, adv. aiurea. Arom. aliu- 
rea. (Etym. It.) 

Yutinie, s. partea gitului do supt 

Maiu, s. Masti, Etsm. tt) 

mal, adv. mult, mulţime. Joi 

am mult mal. Ri am mare mul- 

time. Arom. mal. si mală, în- 

seamnă grămadă mare: Mal dă- 

avăare, maro grămadă de avere. 
(tg. It -alb) 

mamă, pl. mami, s. mamă. (tut. 

mârdini, pl, mordini, s. mar- 
gino. (Etym. 1t) | 

mari, adj, mori, mare. ttym.1t.) 

marşoli, pl. marşol, s. muci. 

marţ, articulat: marta si mar- 
țata. Marţi. tEtym. 1) 

mâscuri, adj. masculin: ied f6- 
mini, nel măscuri, (Etym.nt,) 

mastic, v. I, mastig, rumeg. 

măstică omu, rumegă vitili. A- 

mestecă oamenii, rumegă .vitele. 

Tu ancă măsticăt mănânti. 'Tu 

încă amestecată măninci. (Se zice 
pentru cine o cu mintea încă nc- 

coaptă, tratindu-se prin modul 
acesta do copil). (Etsm. It 

mașă, pl. moşi, s. cleste. 

matiniţă, s. lapte ucru. Arom. 
dală. A 

matiță, s. regina albinelor. Mat- 

mat!. este. strigătul cu care se 
chiamă albinele. Etym. si) 

„ aţă, Se mate (Etym. 1). 

“max6my's, prune nebotezat. - 

măctă€s,. v.. 1V.. stilcesc. 

" măinuin, s.. maimun, (Etym, tk) 

_maăstur, s. muster--Arom. ma- 

ceafă. Arom. zvezcă. 

Vutiţă, s. sarpe din apă. y 

stur. Esto deosibire la Migleniţi 

intro maistur si zidar. Zidar esle 

acela care construciste case, pe 

cind ma'stur, acela care ticlueste 
bine o poveste, care ştio să le 

joaco frumos etc. (Etym. 1) 

maisturlge, s. meşiesug. (Em. 
muistur), 

mălvăcs, v. IV, morfolesc, A- 

rom. ciumulescu. . 
mănât, adv. mănăt vini, veni 

tirziu. (Ey. 1) 

măriz, s. dor, jale. (Etym ti) 

mărăluni, s. amărăciune. (Etym.1t) 
mărare, s. amărire, amărăciune. 

(Etym, lt) 

mărdăaiiă, pl. mărdeali, s. 

mărgea. = di oclu, rnărgeaua 0- 
chiului. (Eiym. It.) 

mărdeli, s. so numeste partea 

miînii unde se poartă brătare. (E- 
tim. mărgăaiiă). 

măre, interj. moi. 
mărit (mi), v. ÎI, mă mărit. &- 

tym. It) 

mărl6s (mi), v. IV, oili si măr- 
165, oile so miărlesc. 

mărţă, s. cotoiti. 
măros, adj. amar. (Em n) 
mărsit, adj. spurcat, caro nu 

posteste.. (Etym. si) . 

mărțin, s. mărăcine. . 
măscailă, s. măsea. (Etym.1t) 

măsco, s. (Weigand, p. 8) mă- 

Sea. (Etym. It)
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măstăgarcă, s. furca caro ser- 
vezte la încărcatul cailor. Arom. 
iurtutire,. | 

măştrapcă, s. oală mare în care 
se păstrează vin. (Etym. tr.) 

măţiniş, s. tot co se aduco la 
moară câ să fio măcinat, griă, po- 
rumb, meiii cote. (Etym. maţin), 

mbet (mi), v. I, Dă imbăt, (Etym.1t.) 
măasă, s. şe numeste o pături 

do lină caro se aşterne po masă. 
Arom: misale. (Etya. 1) 

MegVen, provincia  Meglenia, 
numită şi: 

Meglenia. (Vedi mai sus). 
mâjlue, s. mijloc; an mâjlucu 

di casă, în mijlocul casci; an= 
di “oruri, în mijlocul horolor, 
(Etym, lt.) 

mel, s. meiti. (Etym. 1) 
mes, S. lună. (Etym. it.) 

mestic, v. I, amestec. „Poini 
misticată, piine amestecată (eu 

" griă si secară sati porumb). A gru 
la misticii, adică: îl lucrai de 
două ori. Inf. misticari. (tym. 1) 

mice, v. misc; perf. misticari, 
(Eiym. 1t.) , 

micicut, adj. micut. 
migl'ină, s. neghină. 
mijlucân, adj. mijlociu. (Etym 1 
Mij0s, v. mijosc, (Etym. si.) 
milu6s (ti), v. IV, te dorose, te 

iubesc. (Etya. milă.) 

_miluit, ady. mizericordios. (Eye. 
milă), ” , 

milă, Num, miă. (Eiym 1). 
mindună sai. minetuni, s. - min- 

ună. Em.) 
min6s, v. IV, schimb. Si mini 

vremeo, seschimbă timpul.rEtym, si.) 
minsh'uşă, s. cercel. (Etym. ue.) 

mingh'igh!6s, s. nume de floare. 
mint, v. IV, mint. 4Etym. H) 

mint, part., adj. mințit: (Etym. 1) 
mințori, inf. mințiro. (Em. n) 
mirang'ă, pl. mirgigi, s. nume 

do arbore cu corpul rosu, si a 
cărui lemn este foarte bun pentru 
vopsit. Greftă ca mirangiă, fra- 
gelă ca mirangiă. 

mirâz, s, zestre. (Etym. tk. gr) 

mirindi, adv. merinde, timpul 
cu 0 oră şi 1/2 înainte de întune- 
cate. Arom. mirindi. (Etym. 1.) 

mirinq, s. locul unde se odih- 
nese oilo în timpul ziloi, vara. 
“Arom. amirid si miriqă. um. 1) 

mirind, v. I, mirindă dili, se 
odihnesc oilo în mirind. Arom. 
amirid, inf. amiridari. (Eta 1 

miruscs, v.1V, mirosese, Etym gr) 

miruslifcă, s. nume de floare 
mirositoare. (Ei. gr.) 

misireă, s. curcan. 
Egipt.) 

misur, pl. misuri, s. farfurie do 
pămînt. Arom. misură. (Etym. 1.) 

miur6z, v. |, miaur. miorlăesc. 
mața miurcază „pisica miorlăeato. 

(Etym. onom.) 

miînată, pl. minţi, 's. Arom. 
m'nată, cit i încape o mină plină. 
(Etym. mină), . : 

mincătură, s.: mincare. (erp. 1.) 
miînecât, adv. dis-de dimineaţă; 

s-ti scol ancă mînecât s-ti. duți 

- (Etym. Misiro 

la agru, şi ca s-anflămondăsi, 
sa z-vini sa mănânţi, să te scoli 
dis-do dimineăță ca:să to duci la 
agru, si dacă :vei. înflimînzi (ti-o 
îi foame), să vii să măninci. tetia. 1.) 

mânuşi, s.: Arom. -mănuşă. (de 
ulcior); coadă; caț-u .bun':di: mî-



nusi să nu si frongă. Prinde-o 

bine do coadă, ca să nu să fringă. 
(Ey. 1) 

mlăzniciîr, s. păstor do oi cari 

” dai lapte şi cari so numese la Me- 

glenia : mlăznite (Arom. miătriţe) 
(Etsm. sl.). 

mlor, s. ied de doi ani. 
mo. adv. acum. cEtzm. lt.) 

mdară, pl. moruri si moari, s. 
moară. (Etym. It.) 

marti, s. moarte. (Etym.1t.) 

moch'ă, s. sovă. 

molic, adj. moale, molcom. 
mom6s, v. IV, momesc. Picu- 

raru mumesti oili, păstorul chiamă, 

momeste oile, rEtsm. si.) 
mor, V. IV, mor. (Etym.lt.) 

mori, interj. cind so adresează, 
fomeea către bărbat; pe cînd băr- 
batul chiamă pe o femco, cu apt- 

lativul: mari. 

moş, pl. moşi, s. bătrin. mos- 

neag, tEtym. alb.?) 

moţi, ady. acuma. (ttsm. it.) 

moii, s. părul subțire, cum o 

părul de pe obrazul femeilor. 

moslă, s. ciați, negură, (Etym.«1.) 

moln, adv. mine. (Etym.1) 

moindi-za, adv. ziua de mine, 
ziua următoare. (Etrm. moin + prep di 

+ za =azi, 

mol, s. mal; 
tate. (Etym. 1.) 

monă, pl. moni; s. mină. (Etym It) 
monea, adv, de vreme; friiher 

germ.) pe minecate, (Woeig. 33). 
(Etym, 1t. mane). 

m6nică, pl. moniţi, s. minecă. 
(Etym. 14.) 

moscă, pl. moşti, s. catir. (Etym »1.) 

nume de locali- 

mrac, adv. amurg. Vini an 
mrac, vino în amurg, 

mrăajă, s. mreajă. (Etym. sl.) 

muc, pl. muti, s. muc. (Eton. 1 

mucă6s, v. IV, mugese, bou 
mucăesti, boul mugegte. (Etym. onom.) 

mueltă, s. partea toporului caro 

nu taie. Arom. mule. (Etsm. i.) 
mucie, v. Î, muse. (Etym. kt.) 

muc'cătură, s. muşcătură. (Etym, 

mucic.) , 

mulg, v., inf. miildiri, mulge. 
“Etym. It) 

muliă, s. partea părousă a lu- 

crului mucezit; 

mult, pl. multi, 
(Etym. It.) 

mul'ăruşcă, s. femeuscă. (tym 1) 

adv., mult. 

mulari, s. muicro, nevastă. 

(Etym. It.) 

mumă, pl. mumâni, s. mamă. 

(Etym. lt.) 

mumtiş, s. naşul (care botează 
pocine-va); drumu mumuşului, ca- 

lea lui 'Traian. Arom. calea Iâp- 
telui. 

murg, adj. murg, de culoare 
neagră ca amurgul serii. (Etym. 1.) 

murg, s. numo de animal. 

murmii, pl. murmini. Arom. 
murminii, zilele d'intii ale lunci 

" August, care se observă, spre a 
se putea cunoaste ce timp va face 

în cursul anului. (Etym. gr.) 

murmint, s. mormint; pl. mur- 

minturi, (Etsm. !t/ 

musă, adj. vită cu pete albo la 

sprincene și la nas: capră musă. 

muscă, pl. muşti, s. muscă, 

(Etym. 1t,) 

mustic, pl. mustață, mustață. 

(Etym. gr.)



muşiţii, s. insecte mici de tot, 
cari rod hainele. (titym, moaşe?). 

na, pr. Acus, Dat., ne. (Etym. 1) 

najotă, s. se numesto cureaua 
supțire cu care se împlotese o- 
pincele, traga, ete. (ym. si) 

nalbă, s. nalbă, (Etym. 1.) 

nalbâs, v. IV, înălbesc. (Etym. 1) 
nalt, adj. pl. naPţi, nalt. Eta. 1.) 

nalț, v, I, înalţ; mi naltoi, mă 
înălțai ; nalțonda, inălţindu-se. 
(Etsm, nalt.) 

napeum, prep. pe urmă. (Eiym. si) 
napucgri (!) discoperit peste tot. 
nas, pl. nasuri, s. nas. (Etym. 1.) 

natimă, s. fesi ună natimă cu 
noi, si-a ficut o anatemă cu noi. 
tEtym. gr.) , 

naungliu, v. |, a proba cu un- 
"ghia fructul, pinca şi ori-ce lucru 
moale. (Etym. 1.) 

„nabuzari, inf., îmbuzare; ţi-n! |. 
ti nabuzoşi sa, ce mi to-ai îm- 
buzat asa? (Etym. buză). 

nădăvie, s. fir do mătase care 
la Arom. se numeşte cusonă. 

nădurlâs, v, IV, mă buzumflu. 
năfară, adv. afară. Iel si duţi 

năfară, el se duco afară. (Em i 
" măinte, adv. nainte. (tim. 1 
nămal'i, s. vită. Arom. numălă, 

i - 

(Etym. It.) 

năp6ă, adv. înapoi. (Etym. 1.) 

- năprăşs (mi), mă prăfuesc. 
(Etym. si.) ăi 

nărănefătiiră, s. parcele, cari vin 
în a treia sară, după naşterea cuiva 
şi-i menesc viitorul. (tm. si?) 

  

mutuvilă, s. răschitor. :* 

muzir, adj. intrigant. (Etym. i) 

nărăne'6s, v. I, comand. Arom. 
dimîndu. 

năseip, v. IV, scuip. Jlusca 
ai născupi carnea. Musca scuipă 
carnea; al născupi an rost, îi 
scuipă în gură. (Etym. 1) 

ncare, v. ], încare. (Etym. 1) 

„nelin (mi), I, închin. Tinir: 
si ancfină. "Tinerii so închină, 
tEtym. lt.) 

nelinăcuni, s. închinăciune. 
(Etrm. ncliin). 

ncreşterăa săarli, s. răsăritul 
soarelui. (Etzm. 1). 

ndir6g, v. conduc. Ndiredi-la 
ponă casă, condu-l pînă, acasă. 
(Etym. !t) 

năaiiă, s. nea, zăpadă. (Etym. 1 

nec, v. ], înec, string do git, 
omor. Blosteme: Nocu pri tini, 
necu an tini, necu sup tini! port. 
nicăt, inf. nicari. (Etym. 1.) 

negru, adj. negru. (ttsm. n) 
negri“6s, adj. ncgricios. (Etym. 

negru). 

nsleţ, s. inghioț. (Elym. 1) 

nibiin, adj. prost: lucru nibân 
lucru prost. (Etym. 1.) 

nicăiurăa, adv. nicăiri. (Etsm. 1). 
nicl6z v. I inf. nicPizari, a 

nechieza; calu niePază, calul ne- 
chiază, 

niceum. adv. a sta po burtă. 
Arom. pi dinţi. 

nigr6s,v.1V, înegrosc. (Etym. uegru).



nigric'6s, adv. negricios (v. ne- 
grici0s), (Etym. negru). 

nină, s. mătusă. 

ninll, s. inel. (Etym. 1) 

nipOt, s. nepot. (Etym. 1) 
nisărât, s. adj. nosărat. Etym. 1.) 
nivestă, s. mireasă. (Etym. si.) 

nivistul'ă, s. novostuiciă. Arom. 
nivistulă. (Etym. si.) 

nizi, mează. (Etym. 1t.) 

ndapti, s. noapte: Noapti bună! 
noapte bună; pristi=, în miezul 

noptii: nizi--, mează noapto.Etym 1.) 
Nonti, s. Ninta, oras locuit de 

Români tureiţi; pe bulgăresto Niti, 

po turcesto Notiă. 
n6rur, $. nări. (Etym. 1) 

nGtini, pl. notini, s. noaten. 
(Etym. lt) 

nSor, v. ], însor, mi =, mă în- 
sor ș inf. nsurari, însoare. (Etym. 1) 

niunde, v. I. întunec, a doveni 
întuneric. Ioă ntunicăi casă, 

M-a apucat întunericul (noaptea), 
fiind acasă, tym. n.) 

nazăţi, adj. mează-zi, să vin 
dupu=, să vii după mează-zi. 
(Etom, Iti 

ned s miez. cEtim. nt.) 

nel, s.' miel. (Em. n) 

mereuri, s. Miercuri. (Em. 1) 

Ga, adv. aci. Em.) 

dală, pl. dal, s. oală, tetsm. 1.) 

dară, s. ceas, dată; ani, o 
dată, din nă oară, dintr-o dată, 
doiiă ori,.de două ori. (Em. 1) 
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ntunicari, s. inf. „întunecare. 
(Etym. It.) 

ntap, V. L. întţăp. 'Etym. teapă.) 
nu, ady. nu. Em.) 

nucă, pl. nuţi, s. nucăEtym. 1.) 

NUME, $. numo; nume-ta, nu- 

mele tă. 1Etym. 1) 

numir, s. umăr. (Etym It.) 

numir, v. L. număr; ai, să nu- 
mirom 0ili, ai să numărăm oile, 
Etym. 1t.) 

nun, $. nun, nas. 

“nuntă, s. pl. nunți, nuntă. Etsm. 1 

nuniru, adv. an, înăuntru. 

(Etym. 1t.) 

nvărt6s, v. 1V, învirtesc; înve- 
lesc. (Etym. lt.) ” 

nvese (mi), v. III, mă îmbrace, 
porf. nvisczi iEtym, 1-) 

nving, v. perf. nvins, inf. nvin- 
diri, înving. (Em. 1.) 

nvirin, (mi), v. 1, mă supăr, 

mă întristez. Arom. mi nvirin, 
(Etrm 1.) 

Wicuriceă, adv. niţel, puţin- 

tică, cilăţime foarto mică.rt:tsm. niic.) 

micură, s. pl.i, fărămături, 

Do-ni ună niicură di tutin, dă- 
mi niţel tutun. +Etsm. niie) 

ir (mi), v. I, mă mir, (Etsm. 1) 

daspi, pl. daspită, s. musafir, 

cunoscut. Tircţi daspiţi? coreţi 

oaspeti, musaflri. (Etym. 1.) 

dați, ady. aci. (Em. 1.)
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daspiţ, s. ospoţ. Ji duş an, 
mă dusti în ospoţie. (Em 1) 

oclu, s. ochiii;-Doălui, ochiul 
boului (nume do floare. 1Etym 1) 

of, interj. of! Nume de fiinţă 
supranaturală în basme... 

ofcăcs, v. IV, oftez. (Etym. os. 

Opăc, s. om răi. (Etym. si) . 
opuciit, adj. răutăcios, apucat de 

cele role. tEtym. opăe) 
“or, pl. orari, s. horă. (Etym. er.) 

Pală, pl. pali, s. spadă; cuver- 
tură de lină; -velindă de lină; 

palmă, pl. palmi s. palmă. 
(Etym. It) 

pal'6ş, s. palos. (Etsm. si.) 
papră, s. ferică cu a cărei ră- 

dăcină, se- nutresc Porcii. (Etym. gr) 
pase, v. II, pasc; ţi ti pati? 

ce to rumogi?; &âpili si pasc. 
tEtym lt) 

pastir, pl. pastiri, s. păstor de 
vite. (Em it) 

Paşti “s. Pasti; nume do floare. 
(Etsm, lt.) 

pat pl. pâturi, pat; locul unde 
se culcă porcul. 

pătaută, s.,=-di &asli, se nu- 
mesto lemnul de caro se leagă 
vita în iesle. (Etym. paie?) 

pălască, s. so numeztocianta în 
caro;se proată pieptenele, oglinda, 
cremenele, amnarul, si cole Jalto 
unelte de natura aceasta. (Etym. i) 

pălăumb-a,.s. Arom. fapurnă, 
un fel do spin caro produce un 
fruct negru do mărimea stru- 
gurelui, dară care conţine sim- 

orbu-oclu, s. partea: laterală a 
ochiului supt tîmplă. dim. It.) 

0S, Ss. 0s; 4 mort, Arom.: os 
mortu. (Este un fel do' boală ce 
apare po la închietura mînilor sat 
a picioarelor; arsicelo so numesc 
osi la Megleniti. Jocurile ' cu ar- 
sice nu sînt la modă. (Em. It.) 

ons, pl. onşi, s. ins, persoană 
(Etym. It.) 

osii, s. oaste, soldaţi. (Eiym. 1t) 

bure. La mîncare esto foarte acru 
si restringent. 

pălătir, s. vas în caro so ser- 
veste rachiti.: Arom. păgăr. 

pălmuță, s. palmă. «tm. palmă). 
păngtâc, s. manta de lină do 

capră. 'Arom. tîmpare. 
părlie, s. scîndura, în care so 

aşază plăcinta, după ce se scoato 
din poindă, - 

părnâr, pl. părnâri, s. un fel 
de arbust. Arom. părnare. 

păspăltât, un fel do făină (etyra. er.) 
păsires, v. IV, inf: păstriri, 

part. păstrit, păstrez. 
pătpălâg, s. prepeliță. (Etym. onom.) 
pătyălușeă, s. propeliţă. (Et. onom.) 
pățăn, adj. scurt; putin. Uom 

pățăn, om scurt. (Etym. It.) 
pățătiri, s. suferinţe. (Eiym, +, pat.) 
păţ6s, v. pat, sufor, inf: pători. 

(Etym. 1t,) , | 

păâtică, s. batistă; & servet, potec, 
(ol. (Em. n) - e 

per, v. pier. (Et 1.) 
per, s păr (pom); păr (din cap). | 

(Etym,. lt.) 

PA



perd, v. pierd. (Eiym. it. 

perdlic, s. perisor. (Etym.1t) 

perd, s. pierd; part. pirdăt, 

pierdut; pârdiri, pierdere. (Etym. 1, 
peruşâni, s. pl. perii lăsați do 

fomei ca podoabă pe frunte. (it. per.) 
pâdică, s. piedică. Etym. 1) 

penă, s. pană. (Etym. tt) 
peră, s. pară. (Etym. i. 

peşti, s. peste, (Etym. 1. 

petic, s. potec. (Etym. iv. 

pâtiți; s.. pl. scutece. (Eiym.1t) 

pic, v. pic; pică ploae, pică 
ploae. 

pică, s. pic, picătură. 

picati, s., pl. picoţi, păcat. 
(Etym. 1). 

picătâs, adj.. de compătimit ; 
păcatos. (Etym. It), 

picătu6s, v. IV, păcituesc. (Et. 

păcat). 

picătură, s. picătură. tEtym. 1) 

pienâs, v. IV imping, pocnesc. 
.(Etym. pic). 

pic6l, s. iad. (Etym-sl.) 

pidor, pl. pictori, s. 
(Etym, It) | 

piduclii, s. păduchiti. (Em. 1) 
pija, s. prunc nobotezat. 
pin, 8. pin. (Etm. W)- 

pipâlnică, s.loculundose stringe 
cenusa. (Etym. sl). 

_pipâr, Ss. piper. (Etym. It) 

piperi:ză, s. fluture. (Etym, si) 

pipontii, s. pepene galben. Arom 
păăpini, (Alacedonia), pipon-ă, 
Epir.( Etym. 1). 

| pirdih, pl. pirduhuri, s. păr de 
găină, fulgi de găină. 

piriciuni, s. eclipsă de lună. Si 
tati un lemn pri = nu angliir- 
minuşaşti, dacă tai un lomn pe 

picior. 
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eclipsă de lună, nu viermeneste, 
(Etym. li, 

pirustie, s. f, perustic. (Etym. gr.) 

pisă€s, v. IV scrii. (Em. 1b, 

_piscă, s. sc numesto flucrul care 
serveşte. cimpoiului -la cîntat. 

piştimăl, s. peschir; sorvet. 
(Etym, 4), 

pînă, prep. pină (vezi: pon) 
(Etym. lt) 

pîr6s, v. căprili si pîrcts. 
(Etym, sl.) 

pîrc'că, s. vergea, lemn. 

pîrl6g, s. cuib de găină, cuib 

do iepuri. (Etym- er). 

pîzirişti, s. tirg (Etin t.bazarțisti). 

plasti, s. lină scărmănată Și 

pieptănată cu pieptenii de lină. 

(Arom. plasti si apale); Plesti di 

păaăă, fulgi do nca.. 
plăen€s, v. IV, pleznosc. (Etym. si.) 

plăţindă, pl. plătindi, s. plă- 

cintă. (Etym, 1.) 

plec, v. I, aplec. (Em. 1). 

plevă, s. paiul de gri; pleavă. 
(Elym. 1t.) 

plicătoari, s. femee care apleacă 
pe un prune; mulari =, fomee 
aplecătoare, caro dă lapte la un 
prunc; Oi plicători, oi do muls. 

Arom. Aplicătoare, se numeste 

caca, căreia i-a murit mielul și so 

mulge pină cind se face stină, cam 

pină po l-ii Maiti. (Etym. aplee = daă să 
sugă lapte). 

plitencă, s. împletitură de păr. 
(Etym pleată). 

plăacă, s. potcoavă. 
plăască, s. ploscă, în care se 

pune vin (Etym. sl); * 

plocă, s, pl. plăcile de argint
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sai de aur, care se poartă la brii 
de către femci. (itym. ploace). 

plons, v. I. pling, pert. Plons, 
plinsei. (Etym. 1t:) - 

plin, adj. plin. (Etym,ut.) 
plites, v. IV, împletesc. (Etym. 

pleată) 

plusnic, pl. pliusniţă, palmă. 
pdartă, s. poartă. cEtgm. 1) 
poiată, s. Arom. puiată. 
poimokni, adv. poi-mîne. ttym.1t) 
popă, pl. Popi s. popă, preot. 

(Etym. It.) 

postâs, v. IV, postesc. (Etym. post.) 
Poindă, s. o tipsio de pămint 

în care se faco si se coace: Plă- 
cinta. (Etym. 1) 

pon, prep. pină, = la= 
la; di=pînă 'de. (Em 'w), 

pra(h), praf, (Etym. sia 
„Prăciăi, s. pireiti. 0etym. si.) 
prădin, v. I., preadun; astept; 

acceptez. Prădun-ti la criel, a- 
" dună-ți mintea la Cap. (Elyn, 

adun, 

pră6s, v. IV, puli pră6s, păse- 
iilo zboară; prăetor, zburător, 
(Etym. It) 

prălă, s. măgar mic,căruia nu 
i S'a pus încă samar. 

prăştilă, s. scara de la cal. 
preună, adv.î împreună.. (Etym. 1.) 
pri, adv. prep. prea; po; pristi, 

peste. (Etym. 1) 

pricluctât, adj. răcit taro, în cit 
nu-si poate misca mombrele. 
Arom. aciţăt (prins). 

prichiiă, s. zestre. (Etym; aj 
priede, v. precoc, răscoc. (Etya. 

pri - coc). ! - . 

pridâr, v. I, fac, reg din noi. 
(Eiym. dar). 

pină 

pră + 

mi' se mănîncă, 

(Firme pru + măniac): - 

priirOnt. adj. rupt, frint, Lupu-i 
prifrgnt, că domnu la prilremsi 
cu cafal. (Etym, 1) 

prigâcii, s. poala. 
prijir, v. 1, conjur ; ti n să 

nu spuni, te conjur să nu spui. 
(Etgm it 

Priliă, «. Aprilie. + (Etym, 1) 
prima, adv. întii; -prim. . cEtym. 1.) 
primaveră “si primaverilă, s. 

primăvară. (Etym, 1) | 
primărit, (mi), v.mă mărit pen- 

iru a doua oară. tetym.u.) 
prima, Num. întiil, primul . 

(Etym. 1t.) . . F 

prin, prep. prin. (Ey. Ii: 

princă, s. prinsoare de paseri. 
prinsă, prep. pe lingă. (esa. aarot 

(lingă), . 

prins6r, (mi) v. I, mă reinsor. 
(Etym. 1.) 

priscalic, v.. I, încalec. peste 
cine-va; tresar peste cine-va. (E- 
tym. pris «+ calic), 

priună, adv. impreună. (Etyma. 1) 

"prived, v. prevăd; inf.-privi- 
deri, prevedere. (Etym. ve). 

proapi, prep.: aproapo şi propi 
(9). Etom. ui 

prochiă, v. ], per. prucltăi, 
apropiez, mai aptopiti. (Etym. aproape). 

Proda, s. nume. de localitate 
lingă Lugunţa. i 

prost, adv. în picioare. Joi stai 
prost, oii stai în picioare, stati 
drept. Arom. mprostu. (Etyn. sii 

prumunancă, (mi-si), -V.  ÎMpe 
Mi-o“ a" ihinca. 

  

prun, s, prun. tEtym: 1 a 

prună, s. prună. City: ui
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pruvideri, s. a se face zi. A- 
rom. aperire. (tym. ved). 

pSal6z, v. cînt în biserică. (Et. ge) 
pu, prefix slav, caro se între- 

buiuţează la o mulţime de cuvinte 
în limba Megleniţilor. 

pucriică, s. un fel de pom al 
„cărui fruct so mănincă. Arom. 
bubuliană si bubuliţă. 

pucrâv, pl. pucrăavi, s. înve- 
litoare de lină. (Etym. si) 

pusuds, v. IV, nimeresc. (Etym. 
alb-st) 

puiampu, s. păianjen. 

puimoini, (vezi, poimoini) (- 
tym, 1.) ” 

pulată, pl. pulcți, s. casă înaltă 
cu un cat. sait cu două. (Eiym palat). 

pulicâr,s. policar, degetul mare. 
(Etym- 1t.). 

pulm, pl. puPmi, si pulmuri, 
pumn, pulm ; cit încape în celo 
două mini. uim. 1 

Rai, s.. raiii, paradis. (Etym. si) 

râmură, pl. ramuri, s. ramură, 
(Etym. lt.) , 

rasgl6b, s.- încheetura genu- 
chiului. -(Etgm. sl.) : 

rai, adv. rece. (Etym. 1) 

răchiiă, s. rachiă. (Etym. i 

răcutină, s. scuipat mult ; fleg- 
mă. Arom. hîrpă, 

răghisi (si), = cutotu, so ru- 
gină cuțitul. 

Tăsuşă, dae-, = oac cu coarne. 
(Eiym. raucus?) 

răm6n, v. II, rămilă. Em.) . 

pulmă, s. mini pline cu cova, 
pulm. (Etym. puln) 

pulg, s. iărbă lăsată să so u- 
suco, ca să devie fin. 

pulu, s. puiul. (Etym. 1.) 

pulică, s. puicuţă; vezi: Dă- 
blidc), pl. laco: puli. (tym. n) 
pumn, s. pomelnic, parastas. 

(Etym. 1t) 

pun, v. perf. pus, inf. piâniri, 
pun; mi.-, mă suit, (Etym.1t:) 

pupărd6s (mi), mă acoper la cap. 
pupăretcă, s. sezătoare, 

pupcă,: s. pupăză; prescure. 
(Etym, l.) ' 

purţ$l, s. purcel. (Etym. 1) 

puscă, s. oțet. (Em. 1) 

pustit, lucru de post. (£tym. post) 

put, v. IV, put ca Ja aifu, mi- 
ros a usturoiti. (Etym. It) 

putir6s, v. IV, urmăresc pe 
cine-va, vinez cu armele, Etyrm. poteră) 
put, puţin. (Eim.1t) 
puvelia, s. putere. (Etym. sii 

răn€s, v. IV. hrănesc, nutresc, 
(Etym. hrană) - : 

răp6s, v. IV, răpesc. (Etym.lt) 

răpOS (mi), v. I, mă repauzez. 
(Etym. 14) 

răputină, s. loc pietros, 
răsâr, v. IV, răsar. (Etym. 1) 

răscădoari, s. pl. (2). - 
răslân, s. leii. (Et. t.) 
TĂS0l, varză murală, 

moare, 

răsplong, v. lăcrimez : mi răs- 
plâns, mă istovii plingind; ţi 

Arom.
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Ia răsplondi fictoru? ce- l deplingi 
po feciorul ? (Etymm. plong.) 

răspărefeăit, adj. răspindit.(et si» 
răstrocol6s, v. IV, rostogolese. 
raşuiţ, v. pr. a răsuci; mi », 

mă răsucese. (Etym. şuţ) 

răţes, v. IV. răcesc. (Etym. rece) 
rățimint, s. răceală, antrg ră- 

timintu an mini, intră răciala î în 
mine. (Etym rece) 

răvnâe, loc noted, pajiste aac- 
zată po un munte, (Etym. sk) 

răzint, s. argint. (Etym 1.) 
rică6s, v. IV, măgarii ricăesc. 
Tid, pl. riduri, s. Arom. tumbă. 

(Eiym. 1.) 

rieti, pl. iti, s. armăsar (Arom: 
ar&ate). Berbec, țap, cal, (nebă- 
tuţi.) Eta. n.) 

rimil6s, v. IV, (mi)= mă scar- 
pin. (Etym. rimă), . 

rin, s. anin. Arom. arin. (Etym.14) 
rideri, s. ridero. ris. (Eiym, 1) 

rîpă, pl. rîpi, s. piatră care sor- 
veste la măcinat la moară. (Etym. 1.) 

rdagvă, s. rugină; un fol do 
băală; roagh'a li caţă, vitili, 
Găminil, găilinili = Roaghia dă în 
vite, oameni, găini. LL 

roată, s. roată, care serveşte la 
făcutul oalelor. 

rod, perf. ros, rod; fi. mănine 
bătae. (Etym. 1) 

Tos, (mi), v. I, rog, mă rog: 
Rugondurlea-şi muri, muri, ru= 
gindu-se, (Eiym. 1) 

TOgUZ, S. rogoz, papur. itym. 1.) 

rost, s. gură. (Eiym. 1 
rod, rozi, rodi, v. râd, rizi, „ride. 

(Etym, 1.) 

ropă, s. stincă;- di var, stincă 
de var. Qtym. 1; 

ropă-roşi, s. nume do locali- 
tate la satul Birislai, Meglenia. 
(Etym. 14.) 

rOil, s. riii maro, fluvii. (Etym. 1.) 

roii, adj. răii: tiomu bun, nu 
si fați roă, niţi si anrăeşti, cum 
anrăitu, omul bun nu so faco râi, 
nici nu so supără ca col întăritat, 

rubă, pl. rubi, s. haină. (itym.s1.) 
ruci6e, s. prinz; pri la, po la 

prind; la bitgrn, la prinzul maro. 
(Etym. sl,) 

ruc'6s, Y; prinzese; inf. ruotgri. 
(Etym sl.) 

rudân!,-s. cicric. (Etym. si.) 
rudă, adj.(?) cerculată(!) 
rug, pl. ruji, s. spin. (Eiym.u) 
rugăciuni, pl. rugăciâni, s. ru- 

găciune. (Eta n 

rugămintu, s. rugăminte. “Etym.1t) 
rusăsit, adj. argăsit, tăhăcit, 

(Etym. gr.) 

ruguzină, pl. ruguzini, s. TUgu- 
jină. Et.) 

rulică, s. strugure. Do-n' ună 
-di uă. Dă-mi un ciorchine de 
struguri. 

rumig, v. r. rumeg. (Etym. It.) 

rune, aj. rar(!) 
run63, v. IV, fărim, presar. 
rup, v. perf. rupş, inf. râpiri, 

part. rupt; rup. (Etym. 1t) 

ruptătuir, s. tol, ruptură, lucruri 
rupte. (Etym. rup) 

rus, fem. rusă, adj. rus, blond. 
Rusa, s. rusalii.



62 

  

Saat, s. ceas, oră. (Etym. i). 

Sac, pl. sați, s. sac. Qibm.1t) 

salcă, pl. solţă, s. salcio. (Etym. It) 
saldi, adv. numai. (Et, i) 

Salniţă, s. nume do rit la Lu- 
gunta. 

Samir, s. cerul gurii; samar, 
(Etym. gr.) 

sanăt6s, adj. sănătos. (Etym. 1) 

Sap, v. I, sap. (Etym.lt) 

Sar, v. IL. însar; sar bronda, 
însar brinda; sar peşti, însar 
pestii, perf: 'sărâi, inf. sărari. 
(Em. 1) 

Sar, v. IV, sar, răsar; porf. să- 
rii, inf. săriri. wtym. 1.) 

sari, s. saro;-a băâbalăi, grin- 
dine măruntă. (Etym. 1.) | 

satur (mi), v. I, mă satur. (et3m 1.) 
sâsiiiă, s. Se numeşte un fel 

do cămaşă, caro se imbracă pe 
cămăşuţă si esto mai mică decit 
cămăşuta si despicată înainte. 

săluc, s. respirare, le ța-l-u, 
respiră! - | 

Sămărir, adj. cu samar, care 
poartă samar; nisămărit, fără sa- 
Mar, (Etym, samăr). 

Sămbată, s. Simbătă, (etym. u) 
săptămonă, s. septămină. (Etym.1) 
săratcă, s. dăr de brinză. (Etym. 

sărat!, 

sărătură, s. sărătură; lucru să- 
rat,. 

Sărună, s. Salonic, oraş port în 
Turcia. (Etym. Ik.) 

sâriip, v. ], perf. surupăi, inf. 
surupari, Surp. (Etym. 1.) 

Sărdt, v. 1, sărut. (Etya, 1.) 

scafă, s. pl, scafi, pahar. (Eta. gr) 

(Etym. sare). 

scală, s. scară. (v. scară), (Etym. It) 

Scant, s. scaun. (Etym. 1). 

Scâp, v. scap, păzesc: mi scăpa 
J)omnu! să mă păziască Dumne- 

zoii; scap di borgii, scap de da- 
torii. (Etym. It) 

Scapit, s. apus; v. apun; inf. 
scăpitari, apunere; scăpitg, si 
zii, con fuzi un ăom şi nu si 
vedi, apuse, se zice, cînd fuge un 
om şi nu se vode;--ari, apus de 
soare. (Etzm. scap), 

Scară, s. scară. (Etym. 1t) 

scarţiu (mi), v. I, mă scarpin, 
mă zgiriii. (Etym. 1. 

scăl6s, v. IV, stric; io lin li- 
crili, ei le stric lucrurilo; si scăli 
lucru, se strică lucrul. 

scăre, s. deal pietros cu carpeni, 
sati cu juniperi. (Etym, si) 

scărlată, s. pinză pe care sint 
„cusuţi bani vechi de argint si care 
se poartă la piept 

Schimb, v. Î, schimb. (Etym. 1.) 
seluituit, adj. scrintit, (la minte). 
scltitn€s (mi), v. mă scrintesc. 
Scoe, v. joc. (Etym. sl.) 

scol (mi), v. I, mă scol. «ui 

scornă, s.,pl. scorni, cizmă. 
scomp,adj.scump (lucru) (Etym si.) 
scândură, pl. scenduri, s. scin- 

dură. (Etym. 1) 

scult, v. 1, perf. scultăi, inf. 

scultari, ascult. (Etym. 1.) 

secund, v. III, perf. scunş, scun- 
scşi, scunsi, inf. sevndiri, part. 
Scuns, ascund. (Etym: 14) 

scunc'6s, adj. pe ascuns, pe ne- 
somţite, în secret. Vini scunc'5s, 
vino pe ascuns, (Elym. scund)
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Scup, v. pers. II, scupi, pers. 
III, scup;, pl. scupim, scupiţi, 

- scup, inperfect: scupăâm; perfect 
scupşi, inf. scupiri, gerund. scu- 
pindurlăa si scupenda, part. scupt 
scuip; iiom scupt, om scuipat, ne- 
cinstit de cine-va.; (Etym. n) 

scup6s, v. IV, scopesc. (Etym. si) 
scupţt, s. scuipat; pl. face: 

scupotur). (Etym. scup) 

scurn€s, v. IV, deştept pe cine- 
va din somn ; scurnăd-la, destep- 
tă-l! zăgaru scurneşti /epur: 
ogarul scorneste iepurele. 

Scutur, v. I, scutur; ti scutu- 
răi, to scuturai (adică: te-am fă- 
cut ififliii, Lefter de parale). (Etym. 1.) 

scuţât, adj. ascuţit. (Etym. 1.) 

Sclişti s. nume de localitate. 
semt, s. pl. semti, semn ; an 

ți semt? în ce parte, în co loc 
anume ; înseamnă si hotar. Arom. 
semti, cu înţolăsul de hotar, țintă. 
(Etym 1t) 

sei, pl. seuri, pron. săti. (Etym. it.) 
sedăv, adj. blond, de culoare 

rosie, rus. 

Seră, pl. seri, s. sară. (Etym. 1) 
SGtări, s. secere. (Etym :t.) 
sfacă, pron. fie-care. 

“ sfitelie, s. sfeânic pentru rază. 
(Etym. si.) 

- Sfirs6s, v. inf, sfirşori, part. 
sfirsgt, sfirsese, termin. (Etym. si.) 

Sfrudl, s. (1 se aude ca în criel. 

iel), fluerul piciorului. (Etym. suer) 

sicuri, s. secure, topor larg la 
rost, larg. la. Sură. (Em. 

siminăt, pl. simihatusi, Ss. s0- 
"mănat, semănături. (Etym. 1t) 

siu, s, buzunarul do la sin; sin. 
(Etym. 1) 

Sindich'ă, s. ladă. (Eym. gr): 

singur, adj. si adv. singur. Ră- 
mâăşii singur ca cuc, rămăsci sin- 
Sur ca cucul. (Etym 1) 

sinie, s. masă ; scîndură pe caro 
se aşează masa. (Etym. e) 

sinifadă, s. cumnată. (Et. ae 

Sint, v. sinți, sinti,- sințo:m, 
sințţi sintă, perf. sințdi, part. 
sințgt, inf. sintori, simt, pricep ; 
mi n, =mă simt, (Etym. 1. 

sintractă, s. instrumentul cu 
care so taie unghia. calului: 

Sirb6s, v. lucrez. (Etym.1) 

Sirhimint, s. lucru, troabă, sor- 
vire. (Etym. 1t.) 

sirbici6s, adj. silitor ; lucrător, 
(Et. 14.) 

siriu, adj. senin, Arom. sirin. 
(Etym, 1t.) 

sirumiie, pl. -âd, adj. sărac, 
(Etym. sl.) 

sistră, s. un instrument mic do 
fior cu caro se rado căpistorea. 
tEtyme gr.) 

sită, s. sită. (Etym. si) 

siţirimint, s. socoriz, socorare. 
(Etym 1t) 

Siv, adj. cenușii. 

Sîrbătdari, s. praznic, 
toare. (Etym. 1) 

Slab, adj. slab. (Etgm si) 

slăbatic; adj. sălbatec; pore 
slăbatic, pore sălbatec. (Etym. 1) 

Slăn6s, adj. slavonesc. (Etym. slav) 

-sărbă- 

slon, s. earbă fragedă, do cu- 
rînd răsărită, N | 

smig!aică, s. uliă. Da 

smărbacă, s, juniper. “Arom. 
S'unăapini. (Etym si.) 

Smintâs, v. 1, mintesc; smin- 
tit la minte, zmintit, mebun: si



smintiră irili, se. amestecară fi- 
rolo do la războiii. (Etym. si.) 

“Smoc, s. sarpe, caro nu muscă. 
(Etym sl) 

smocfă, s. 2mochină. 

Snop, s. snop. Arom. mînuc/u, 
(Etym, si) 

'Săari, s. Soare. (Etym. It) 

socru, s. socru, fom. săacră. 
(Etym. lt) 

son, s. somn. (Etym.lt) 

. S0ă, s. rudenio. (Etym. tk) 
sor, s. sor; apelativ po caro?l 

întrebuinţează novestole către cum- 

natelo lor. (Etym. 1). | 
soră, pl. surori, s. soră, (Etym. 1) 

sorţi, s. pl. sorti; ,să turim, 
să punim la=, = să tragem la 
sorți. (Eiym. 1), . 

sot, s.-priotin, amic; soţ to- 
varăs, Fem, săaţă. (Etym. 1.) 

somt, pl. somți, s. sint; icoană. 
(Eiym, 1), 

sâmtu-Vinira, s. sinta Vineri. 
(Etym. lt), 

som-Gord, 
(Etym. 1t) 

som-Medru, s. sîntul Dumitru. 
(Etym. It) 

sondir, (mi), v. I, mă singer, 
perf. sondirăă. (Etym.1t) 

sondi, s. singo. (Etym. 1) 
Spar, porf. spării, spărdsi, 

spără, spărâm, spăriți, spărură, 
part. spărăt, inf. spăreri, speriui. 
(Etym. lt.) 

“Sparg, v. stric. (Etmm. 1) 

Spată, pl. spot, s. spate; in- 
strumont::do la războiii numit a- 

rominezte tot:. spată. (Etym. 1) -: 

- Spără&ât, adj. sperict, (Fim. epar). 

s. sintul George. 

64 

spel, perf. spilăi, inf spilari, 
spăl ș lati. (Etym 1) 

spic, pl. spită, s. spic. (Em. 1). 

splină, s. splină. (Etym sper). 
Spruză, s. spuză. (Etym. 1) 

spun, v. ÎI], spun perf. spuş. 
(Etym. It 

spure, (mi) mă spure; spure. 
mi spureg pulu dimneața, mă 
spurcă pasorea dimineaţa (cînd 

auzi po nemîncate, cîntind o pa- 

sero primăvara); a minca de dulce 

în zile do post (Etym.1t) 

spureit, adj. spurcat. (Etym. spure). 

spurcăctuni, s. spurcăciune, (£E- 
tim. It) | 

Stară, adv. astară, do scară, 
(Etym. astă-seară). 

stărină, s. capiță. | 

staii, perf. stătăi, part. sfat. 
inf. stari, stă, scd. (Etym. 1). 

stăşunu! săracul ! 
stăaiia, pl. steli, s. stea. = cu 

"edadă, comet. (Etym 1) 

sting, v. III, perf. sting, sting. 
(Etym. 1.) 

stirpâr, s. păstorul caro paste 

oile sterpe. (Etym. sterp!. 
stog, pl. stoguri, s. capită, siră, 

Arom. stog (grămadă). (Em. si.) 
stong, adv. sting; stongă, stin- 

ga. (Etym.1t) 

străluşcă, s. viperă. 
strătes, (mi) v. IV, mă adă- 

postesc. (Etym. strat). 

sirciiă, s. streşină pl. streşi. 

(Etym. sl.) ” , 

strejur, s. lemnul de care sa 
leagă caiii la aric, ca să trecere. 

strepijari, v. a so strepezi: ant 
si stripijoră dinţil, mi so .stre- 
poziră dinţii. (Etya.)
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sirâpijă, s. viermele care a- 
pare în brinză si în urdă. 
„Sirie, v. I, stric, băltia să stri- 

c$, securea se strică. (Erym. 1) 
Stricari, s. stricăciune. Jari 

stricari, mare pagubă, maro stri- 
căciune. (Etym. stric) 

striug, peri. strinş inf. strin- 
diri, string;- an brață,. string în 
braţe. N'are si sensul de a aduna. 
(Etym. It.) 

strubusoscă, s; plantă, al căreia 
trunchiă este ca trandafirul; mă- 
cies(?) Arom. cdarni-bifi, 

struminari, s. îmbold; măsura, 
cît lungimea băţului struminari, 
cu care se îmboldese boii la lu- 
cru: mai ari ancă ună ponă 
la scăpitari, mai are (de lucrat) 
încă o bucată de pămint, cit o 
struminarepini la apusul soarelui. 

Strungă, s. strungă, stînă ; strun- 
găreață de la dinți. (etym.1t.) 

stup, v. I, astup. Etm.ut) 

Su, pron. săi; pl. seP, săi. 
(Etym. 1.) 

Sncală, pl sacdE si sucali, s, 
făcăleţ. Arom. şutală, (Etym, sucese). 

Șa, adv. asa. (Etym. 1t) 

şiie, s. aha, saiac; un fel do 
pînză de lină. (Etym. ue) 

şaprăteă, s. năpircă. 
şară, pl. sarehii, s. broderie. 
şărătură, s. siră de deal, munte ; 

un fel de broderie pe la marginea 
polii. (Etym. șor = şir) 

şărlăgâu, s. uleiu. 
- şărlân, s. (Ninta) uloiii, 

„alb. 

sucardi, s. sarică, haină de lină, 
care so poartă cind o frig. 

Sud, v. I, asud.-(Etym. 1.) 
Suilit, pl. szfliti, s. suflet. w- 

tym. It.) | : 

Suilu, v. I, suflu. cetym. ui) 
Sus, suzi, suzi, suzim, port. 

supc'u, sups6şi, supsi, "supţim, 
part. supt, inf. săziri, sug, (£tym 1.) 

susliiţ, v. I, sughiţ; sugtiițonda, 
sughieţind. (Etym. n) . 

Sul, s. sulul ps care se urzezte, 
(Etym. 1) E 

sulă, s. frigare, țeapă. (£tym..1t.) 
„Sup, prep. supt; = el, supt el. 
(Etym, 1) Sa 

Suptă-sdară, s. subţioară. - (E 
tym. supţioară), E 

Siipţăsdară, s. (vezi suptăscară), 
Supţi€z, v. cginiil -si supțidz, 

cfr. oile se mirlesc, (Etym. supţire.) 
Supt6ri, adj. adv. supțire, mă- 

runt, (Etym. îi.) - 
Surd, pl. surză, s. surd. (ftym. 1) 
Suriă, s. fulgi de lină (2). 
Sus, adv, sus (v. anstis). (Eiym.u) 
Susokcă, s. nume do pasere. 

şir6s, v. brodoz (ou şarehii) ; 
şi zidu si poţi şărori, si zidul so 
poate zugrăvi. (Etym, şir) 

şarotă, adj. caprele şi oilo pot 
fi şaroti, adică, de colosro nogru- 

şarpi, s. şarpe. Ți şarpi nogru ? 
Ce sarpe negru ! Cind i se întim- 
plă cui-va vre-o nenorocire, ex- 

5



clamă: Ţi-ni mi moncd şărpili!, 
-co mă mincă sarpele. 

“Ustră-l! şarpi di tine! acnă-l! 
(Etym. It.) 

Şailă, pl. şali, s. sea, (Etym. 1.) 
se! op, adj. schiop. (Etym. 1) 

şeurtă, s. scurteică, caro se 
poartă de foto. Ema.) 

Şilă, pl. şili, s. sulă, ţăpuz. 
„ Şimind6ilă,num,, amindoi. (Etym. 

şi ț ambii doi) 

şingtie, s. Stoigbiigel. (Weoig. 10) 
şirişuie, s. rinză. (Etym. st.) : 
şirvetă, s. batistă, servet, (EL 4) 

şită6s (mi),- IV, mă plimb. 
şl'upeă, s. coaje, scoarță. 
şod, v. II, sed. (Etym.1t) 

_soput, s. sipot, (Etym. sl.) 

Şor, pl. şoruri, s. sir, - di 
omini, sir de oameni. (Etym. 1): 

ştari, pr. atare. (& 1.) 

şterg, v. peri. şterşă, part. şters, 
inf. şterziri, sterg. (Etym. 1) 

ştern, v. III, stern, 
(Etym. It.) 

Ştei, steti, stei, ştitgm, perf. 

Tac, v. II, porf. tăcui, inf. tă- 
țeri, tac. (Etym. 1.) 

dalti, v. 1, taiă inf. 
“tăoro, (Etym, It) 

tapolă, s. plop. CEtym. sl.) 

tare, 'adv., : adj. tare ; ;- atare. 

| (Elgi. 1.) ” : 

tată, pl. tăigni, s. tată. (Etym. 1) 

tăctuni, s. tăciune. tm: 1): 

“ tăgărgie,; s. targă. Arom. tră= 
zidi (Voză: trăgăgiic) tm. torgă) 

tăhip, pl. tălupi, s. bumbacul 

tălari, 

astern. 

66 

ştităi, part. ştităt, inf. ştitari, as- 

tept. Emi), 

ştipeu, v. pisc, ciupesc. 

ştărnămint, s. asternămînt. (Etym. 
ştern). , 

ştirmit, s. asternut. (Etym.1.) 

ştii, v. IV, stiă. (Etym.1 
ştiuit, adj. învățat, înțelept. «e. i) 
ştiva ! —s-nu ţi ştiă ? nici să 

nu se auză de tinc!. 

Ștur, s. numo de localitate, (v. 
Weig. p. XI). 

şturic, pl. şturiţi, s. grcere. 

gumă, s. stojar, - 
Şupurelică, s. sipot mic. (Etym. ai- 

min. de la șoput) 

șut, fem, = ă, adj. sut, 

coarne, capră =, 0ae . 

șuţ, v. învirtesc; mi su, mă 

fără 

"sucesc. Arom. şut, mi suţ. (Et) 

Şuţ05, v. pers. 1], șuciosi, p. 
III, şuc'aşti, pl. suciom, p. II, 

şucigți, p. III, sutds, inf. sutori; 

a-si refeca minecele, a se pre- 
găti. Etym, șu() 

tors si făcut aţă, apoi. învertit po 

un obicct în formă de colac. 

tălât, adj. tăct ;-os ripos; fig. 
- ture. (Etym.: taliu) 

tăle'6s, v. IV, omor. (Etym. si) 
tămpănâr, s. tobosar. (Etym. timpănă) 

"tăr6s, v. free; tireso; inf. tărori, 

:part. targt,: frecat, tras ;. tirit. 

tătin, pl. tăân, s. tăun, ţințar. 
Arom. tăin, dăvăn si dâvan. 
(Etym lt) a 

tetă, s mătuse. - =.
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* t6hivă, s. coardă care se face 
de mate de oi si care sorvozte la 
făcutul bumbacului. 

tetiu, s. unchiti. (Etym. sl) . 

tieuiş, s. plăcintă de lapte și 
ouă, .— 

timbă, s. osul temporal (Etym. 1) 

timeltă, pl. timePur, s; templio, 
(Etym. gr.) 

timinuşcă, s. nume de Hoare 
primăvăratică, do culoare vinătă. 

timp, s. timp, veac: Coti tim- 
puri, cite veacuri, ctăţi?; un 
timp dedi multă grindini, acum 
ciți-va ani a căzut multă grin- 
dine. (Etym.li:) 

tind, perf. tins, inf. tindiri, v. 
III, tind, întind: tindi-li cămeșli 
să si uscă, întindo cămeşilo să 
se usuce. (Etym.1t.) 

tinir, adj. tinăr; flăcăii. (Etym. 1) 

tinir-juni, s. mire. (Etym. 1) 

tirzie, s. croitor. (Etym, tr.) 
“tîrlă, s.tirlă, loul unde so cul- 

că oile earna. (Etym. si.) vezi: torli. 
“îrlichui, s. căciulă de bumbac. 
tăamnă, s. toamnă. (Eiym 1) 
tăangă, s. răi; jale,dor; am tă-: 

- angă, mi-e răă, jale ; mult ni-u 
toangă di casă, mult mi-e dor 
de casă, 

tocmâs, v. IV, logădasc, (Ey. i.) | 
topcă, s. minge. (Etym. i) 

torhă, r. traistă. QEtym. sur 

tore, s. III, perf. torş. inf. tăir- 
ţiri, torc. (Etym. 1) 

_torn, V. I, întorn,. întorc: torn 
oili, întore oile ;.:s-mi: torn. ară 

'să mă. întorc cară. (Etgm. 1.). 
tot, adv.-tot; toi. treili; toți 

trei, tustrei. (ym 1) ta 

tompănă, s. tobă, tămpănaru 

„tesc, 

bati. cu tâmpăna, tobosarul „bate 
cu toba. (Etym. It) | 

Tori, s. numo de localitate. 
Tirle (lo tirle). (Etym. si) 

toi, pron. tău... 

trag, v. III, trag „cintăreso.tyn It 
trăistur, s. traistră. (Etym, alb?) 
tramă, s. bătătură de, pânză. 

(Etym. 1) 

tră6s, v.1V, zabă, sufer. (E 19) 
trăgăstic, s. (vezi tăgăr rglic) Er. 

targă.) 

treza, adv. a treia-zi; Tot asa: 
ținți-za, a cincea zi; no-za a noua 

zi. (Etym. treia 4-zi.) 

trei, num. trei. (Et. It) 

tremur, v. ],. tremur, (Etym. 1) 

trimât, v. III, per. trimâşii, 
trimitiri, trămit. (Etym. ut) 

trimuroică, s. (!) ţi îi tremuri 

sa ca vrină > ? :Etym. tremur). 

trips6s?,. v. clipeso. uttym. gr.2) 

triuşi, s. ario; curtea în care 
se face treeratul. (Etym. triir). 

trindafil, pl. trindafif, tranda- 
fir. (Etym. gr.) 

troscot, s. nume de buruiană, 
care apare în ogoare "şi lo strică. 

(Et, 1t.) 

trâţă, s. pl., tirte. (Etm.si - 
tucu, adv.numai; totdauna. (E si) 
tuţig, s. toiag, ciomag,. (tiya. si; 
tufâe, S. puşcă. (Em. ti 

tufță, s. pl. fundi la poală 
(Etym. tufă + iţă), . 

„tulă, (D s. cameră mică. 
tuleică, s. virful ascuțit do. fier 

al bățului de îmboldit boii. NR 
tul6s, v. IV; mi, == mă pi- 

mă ascund, Japu si tuleşti 
dupu d dae, lupul se pitulesto, se fu- 
rişază după oae. (Etym. si)



    

„tumbă, s. Arom. tumbă. (Etymat) 
:„ tumbareă, s. dimin. dola tumbă. 

tumuatie, adv. tomnatec, do 
toamnă. Brondă tumutitică, un fol 
de brindă do toamnă. (Etym..tăamnă+, 

tund, v. III, tund; .pert. tunş, 
inf, tândiri.. Ca. 1t.) . 

tunţăa, adv.. atuncea. CEtrm, 1) 

ture, s. turc. 

turce, s. ture mic. (Etym. ture) 

țap, pl. tapi, s. (ap. (Eiym. ab 
țapă, s. țeapă: Tu oşi di pu- 

niri pri apă, tu osti (bun) do 
pus po țeapă, de tras în ţeapă. 
Eiym. sl) ;. 

țară-albă, s..numo do localitato 
în- Lugunţa. (Em. 1) 

țari, s. tavă. Arom. țaie. 

țăfărlâcluii, s, o:nusor. Arom. 
stăflit. 

țălit s. zălufei. 

țălufată, s. zălufcă. . 
ţărţarcă, s. pepene galben, care 

serveşte numai do miros, dar care 
nu. se mănincă. 

țăa, pron. accea, pl. el, acele. 
„tEtym. lt) e i 

țiapă, s. ceapă. (Etym. 1) 
-țOastă,- pr. această; = seră, 

astă-seară. (Etym, 1) 

țela, pron. acela; pl. tela, acei, 
tela mai marli, acel mai marele. 

-ABtym,. 1). 4 Pa 

țer, v. "cer, caut, doresc, vreaiă, 
iubesc. Pictoru şi. cu. fota'si er, 
fociorul .şi fata se iubese..— i 
teri? — Tăapi.— Ce ceri ?—ceape. 

e. 

“turnătură, s. se numeste bro- 
dăria cămesii în partea de Jos. 
(tym, Lt) 

turtă, s. turţă. (Eta. 1) 
turtură, pl. turturi, s. turturică. 

(Em. lt) 

turţeşti, adv. turcește. (em. ture) 
tuints, (mi), v. alorg , mă gră- 

bose. 

(la indiseret). Tirdţi daspiţi?— 
cereti, doriți musafiri? 

-- ter, 8. Cer, (Etym. 16.) 
terb, s. cerb. (Em. 1) 
țert (mi) si antcrs, Vl mă 

cort. (Etym. 1.) 

țertă, s. pl. terturi, ceartă (EL 1.) 
fest, pl. testuri, s..obicctul care 

se pune de asupra tipsici ca să 
so coacă plăcinta. Arom. oirolie, 
gastru. (Etya. it.) 

țicăari, s. un fel de greere. 
(Aron. dindinâr). Ţi?.— icăari 

„(lig) Ce? — Fleacuri. 
ţicut, pl. ticutur, s. (ipăt. 
fisitn, om avar, sgircit. 
țin v. inf. tinari, a cena asupa. 

(tg. 1) | 

ţină s. cină. (Era. 1) 

tință, num., cinci. (Etym. 1.) 

ţipă, s. iie! Arom. ile; l-ai 
dedi an ţipă, îl dvare la iie. 

țista, pron. acest. (Etym. 1) 

-».. ți-Ştu-eari, pron. Arom. țo-ştiu- 
„care, 0ri-Caro (Etym, Lt) 

țitati, s. cetate, oras. (ym. 1) 

țiță-n!! v.. suge; ani. ţiţişi?
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a supt? (In limbagiul copilirese). 
(Etym. ţiță). 

țivă, pron. .ceva.. țivâ-godăa, 
ceva uu lucru; faţi tivâ-godăa? 
faci ceva sigur? (Etym. 1.) 

, ţiva adv. nimic. (Etym. 1.) 
țînțiir s. tințar. 
ton, v. iii; inf. (în&ari, (inore; 

ila, adv. aici (vezi Oa). (Etym. 1.) 

uă, s. struguri. (Etym,1). 

ubavă, adj. frumoasă. (Etym. si.) * 

ubăvibă, s. frumusețe (EL. si..+ină) 
ubidâs, v. IV, caut. (Etym. sl) 
ublong, s. partea din nainte a 

samarului. detym, si.) 

ubâr, s. ogradă; curtea undo 
so închid vitele vara, pe cind locul 
unde se ţin vitele earna, se nu- 
meste: ai6r. (Etym. si.) 

ubriz, s. obraz, față. (Etym. si) 
ud, v. IV aud. (Etym.ut) 

udâe pl. udgi, s. odae. (tym. îi.) 
usudâs, v. IV, pricep, înțeleg, 

ghicesc. (Etym. si.) 

ugul€s, v. IV, golesc. (Etym. si. 
ulosă, adj, sarpe negru-pestriţ, 

nu poate merge, dar este foarte 
otrăvitor, | 

ubit, v. IL, uit. cetm. at) 
umardalla, s. osteneală.: 
umarădară, v. pers. II, pl. se 

osteniră, 

“ună-Şi ună, adv. înt'o clipită din- 
“ir-o dată, Arom. unăşună,; (era. ună - 
gi-Pună), 

Un, num. un; niţi-un, vi nică unul. 
(Etym. 1) 

Nu-n! țoni si fug, mi-o frică să 
mă duc; aţi (oni? Ii ține? ai 
curaj ? - 

țop, v. tip; inf. tipari. ţipare. 
țorţ, adv. anțerţ, Arom. anţiirţu. 

(Etym, It) : ' 

țos, v. III, tes.. (Ey. n). 
țoță, pl. toti, s. tițo. 

ung, v. III, port. uns, part. uns, 
inf. nziri, ung 4Etym. 1). 

unglă, pl. ungti, s. unghie (la 
D-l Weig. 94, este un ghu). Em 1.) 

unt, s. unt. Em). 
itolum,s, pl.iiolzmi,ulm. n. ITă 
itopt, num. opt. (Etym..rt) . 
uprust€s, (mi), v. IV, mă ivesc; 

si uprusti la uşă, so ivi la uşă. 
(Etym. prost). * 

upulit, adj. tom upulit,.. -om 
destept, cu ochii deschisi. (Etym. si,). 

urăț6s (mi), urătese, devin urit, 
răti ; & ti urățoşi şa? co m te 
înăsprisi asa? (im. 

urăj6s, (mi), v.-IV, mă inarmez, 
urdă, s. urdă. 
urdin, v.1, orinduesc, ordonez ; ; 

irdină-li oili, mînă - oile în sir; 
drdină-l: -un &âo, ardemi-l niţel! 
(Etym. 1t) 

tirdini, pl. urdini, s, rind, (Etym. 1) 
ur46s,v.1V, urzesc(firele pântru 

războiii); urzese ceva; Pun la calo 
„Ceva, (Ey ii 

--urătură, s, “urzeală. : (Eye. It) 
ureei, pl.” urecli, s.: urocho.: 

(Etym, 1)” : 
uriclât, adj. urechiat, (Bt. urechiă)



url, v. I, url. Lupu urlă, lupu] 
urlă, (Ey. It) 

urmă, s. urmă. (Etym 1.) 

urit, adj. urit; pl. argți, urii, 
TĂI. (Ely. 1) , - 

ursun'ă, s. ursă, urs. (Etym. urs). 

urzică, pl. urziţi, s. urzică. 
(Etym. 1.) o i 

usc, pers. Iluşti, pers. III, uscă; 
peri. uscâi, inf. uscari, v. | use, 
usuc. Arom. use. 

uscât, adj. uscat. (Eiga. 1) 
usnă, s. buză. (Etym. s.2 

va, pron. vă, vi,. Vo. (Em. 1) 

vacă, pl. vaţi, s. vacă. (Etym 1) 
vali, s. vale; rii. (Iztym. 1) - 

vala-secă, s. nume do locali: . 
tato în Birislai; Etya, 16) 

Var, 5, Var. (Em si) 
vatăm, v. (Muma), bat: s-ti va- 

„tăm, să te bat. (im. 1) “ 

vatră, s. cămin. (Etym. alb.) . 

văcâr, s. văcar. (Etyra. vacă ) 

vămpir, s. vampir. Arom. vOm- 
bir. Et. sl.) 

vărbaliţ, s durere de ureche, 
de câp, ete..cind esto cu ardere. 
"vecl'u, adj. vechii lucru, lă- 

cru vechii; iomu-=, om vechii cu 
expariență. «Etym, 1) 

.vegliu, Y. Î, păzose voghiez 
Aron. aveglu. (Em. 1) 

ver; pl. veri, s. văr; doili-, văr 
secundar; treili, văr tertiar; pri- 
mâr, săi primaver, v văr "primar. 
(Etym, It.) : 

verdi, adj. verde. (Etym. n) 
verd€l s. vergoa. (Etyr 1) 

  

ustură s. uizoală. (Etgm. 1) 
UŞĂ, s. use. (Etym.1t.) 

uns, (mi), v. răcesc la niij- 
loc, la cătină, cum se zico la Aro- 
mini. Ca să se vindece, se pune 
conuge po un petec si.apoi so mai 
pune gălbinuş de ot po: cenuse, 
cu care so amestecă. Cu această 
doctorio se uşneşti cel bolnav. 
utrovă, s. otravă. (Etym.s1) 
utrui6s, v. IV oitrăvesc. (Etym 

etravă), 

veră, pl. veruri, s. vară. (Etgm. 1) 

verdă s. varză. (Etym. 1) 

vergă pl. verdi, s. vargă. cetym.1t) 
videlă, s. lumină. (Etsm. vea + cala) 

viliţă, s. falcă. Arom. ctoliă. 
vină, S. vină. (Etym. It.) 

vinăt, adj. vinăt. (Etym. 1.) 
Vinători s. nume do localitato 

la distanță de o jumătato oră de- 
parte. de Ninta. (Etym.1t.) 

vinătobă, s. do- culoare : vinătă. 
(Etsmuvinăt.) 

vind, v. III, per. ], pl. vindim, 
vindem, inf. vindiri, vindere; vind, 
4Etym. 1t,) 

Vineri, s. Vinori. tEtym, un.) 

ving, v. III, înving. (Etym. 1) 
vină, s. vie; pl. vin si vi- 

muri, vii. (Em. n) 

vint, s. vint. (Etym. 1) . 

"vintur, v. Î, zvint; = gronlu, 
vintur griul cu lopata, ca să'l cu- 
răt de plevă. (Etym. 1 - 

vinturiţă, s. vijelie, furtună: 
(Etym. vintur +-iţă.) a



vis, pl. visuri, s, vis, (Etym. 1.) 

vişn, pl. vişini, s. visin, (Etym. si. 
vişnă, s. vigină. (Etym. sl)... 

vită, s. vită, (Etym. 1) 

vitubâr, s. păstorul care paste 
micinumiţi vital, vătui (Lig, vituliă ) 

vituliii, s. miol care este in- 
tărcet si care nu împlinozte anul 
(Etyma, 1.) 

vițât, mai des: anvităt, adj. 
învățat, cărturar; iiomu căntât, 
ai şi anviţăt, omul citit, e si în- | 
vătat. (Etym. 1t) 

viță, s. viţă şi. buturugă, (Et. 1) 
viţălâr, s. păstor de viței. &- 

tym. vițel). 

„viz6s, v. IV, brodoz. (Etym. vizit), 
vizit, s. brodăria făcută po cio- 

rapi, chimir, încingători, cămăsi. 
„vîrteşcă, s. un fel de sfirlează 

făcută do .nucă sai de - porumb 
(cocian). (Etiym si 

vladică, pl. vladiţi, s, arhiereii, 
Vlădică, 

vlagă, s. vlagă, umezeală; pu- 
tere. (Etym. sl.) 

vlăşâse, adj. rominesc. 
vOândiţă, s. undiţă. (Etrm. si) 

văastră, pron. voastră. (Etym.1t) 

voi (ioii), tu veri, iel va, vrem, 

„Zacâţ, v. Î. încep. (Etym za-țeaţ) 

zadă, s. zadă. Arom. dadă. (et. n) 

zaifet, s. ziafet, petrecere tEtym.tk.) 
„Zăbăves, x. IV, întirziă, . ziibo- 
Vesc. tEtym. sl.) 

zăcât (mi), ma uit, 
„(vedi: cat) iEiym. ză + cat), 

ză ir,adj j. nebun, veninos (Ey. ) 

priveso, 

Ti 

- Vreti, vor; porf. vrui, part. yrut, 
inf. vreri, voit. (Etym. E), 

YOĂ, pron. voi. (Etym, PRR 

vostru, pron. vostru. stim. 1): 
ra, s. snopi adusi” pentru a fi 

treerați. (Eiym. sl.) 

vrajă, vraje. (Etym si) * 

vrană, adj. capră, dae-=, de 
culoare roşie-galbenă.. 

vrăi! s. caimacul laptelui, care 
se stringe po batim. | 

vrăjitor, s. vrăjitor. (2tym. vrajă.) 

vrăj6s, v. IV, Yrăjese. . 1Etym. 
vrajă.) 

vrăpcâu, s. vrabie. 
„rin, pron: nimeni. (Etym. 1.) 

vriv6s, v. IV, vorbesc, inf. vri- 
viri, vorbire. (Etym. vorbire). 

vrîstă, s. virstă: “(Etym. sl.) 

vriscăeşti v. pers. III, capra=, 
capra. zbiară, E 

vrut, ad. iubit. detym. 1) 
vilom, (mi) v. III, boresc; ti 

văomi, si vomi; part. vumât, 
ger. vumonda, inf. vomiri, (e. n. 

vut, adj, avut, bogat. (Etym. 1.) 
viaţie, s. merinde; po tocate. 

Vine la, veni înainte de cină. 
"- Aron.! mirindi;' gara di toacă, 

(Em, 2 

zairlie, s. otravă, inveninare, 
nebunie. (Etm. zoir,) 

zălăziri, s. mergere do abusilea. 
| Em, ză-+ Ing-alerg)), 

zămbic, s. strugiuto (tei de ), 
zbier, v. ], zbier; daea zbgră. 

.oaca zbiară (Etym. 1.). 

zor, pl, zbăari, s. „vorbă.
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zbrăciţi, şi zbrăciehii, 
zbireituri. 

zbur6s, v. vorbesc; inf. zburgri. 
zdrahă, s. rază, - 

zdrog, 

pasere, mare ca o turturică şi de 
_ culoare cenusie. | 

zefe, s. petrecere. 'Eiym.tk) 
Zer, adv.: zer să 'vin! gh!oda 

s. pl. 

şi tu, parcă o să vii doar si tu!" 
zeizit, pl. zgiziti, s.' deget. 

(Etym. It) 

zenă, pl. zeni, s. sprincoană ; 
deal. Arom. dăană, (deal, sprin- 

_Ceană). (Etym. Iti 

zest, s. deget (Woeig. 8). Etym. 1.) 
“zeți, num. zece: dad-zeţi, două- 

“zeci. (Etym. 1t.) 

zgair, v. L, zgăriti. Arom. Zgrim. 
zgrip6s, v. IV, grăbosc; mi, 

„mă grăbesc, zgripăâ-ti curgri ! 
"- grăbeste repede! 

pl. zdroji, s. nume do' 

    

'ziân, s. pagubă. (Btem i.) 
zic, v. III, perf. ziş, part. zis, 

inf. zițiri, zic. (Etym. 1t.) | 

zid, pl. ziduri, s. zid. (Etm si) 
zid6s, v. IV, zidesc (Etym. zia) 

ziniri, pl.zinirăs. ginere. (Etym 1) 
zintuniă, s. rudenie. | 
zinuclu, s. genuchiti. (Etym. 1) 
zmugh'6v, adv. de coloaro ca- 

fonie. " 

zmăg'alică, s. ulii. 
zori, adv. prin zori să - vini, să 

“vii în zori. Dediră zorli= apăi- 
'rură zori do zi. (£Etyr si 

ZOr, ZOr, noVOIe. utgm.ti.) 
zOnă, s. zină; nume do munto . 

în Meglenia. (Etym ww. 

Zonă, s. tot ce se aduce la 
„moară, câ să fi măcinat, precum 
moiti, porumb (stricat ,griă stricat, 
ete. se numeşte zonă, 

ZOr, s. zăr; lapte stricat. wEtym. 1) 
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